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การศึกษาสัมประสิทธิก์ ารลดทอนเชิงมวลและคา Buildup factor ของรังสีแกมมาในอิฐมอญ
A Study of the Mass Attenuation Coefficients and Buildup Factors of Gamma
Ray Photons in Red Bricks
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การศึกษาคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor จากอิฐมอญ โดยใชแหลงกําเนิดรังสี Ba-133,
Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV และใชโปรแกรม WinXCom คํานวณคา
ทางทฤษฎี ผลการศึกษาพบวา คาทฤษฎีและคาจากการทดลองมีคาสอดคลองกัน โดยคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐ
มอญนั้นมีคาลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น และคา Buildup factor มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นเนื่องจาก และผลของ
อันตรกิริยาคอมปตันมีคาลดลงในชวงพลังงานนี้
คําสําคัญ: สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสน คา Buildup factor อันตรกิริยาของโฟตอน
Abstract
A study of the mass attenuation coefficients and the Buildup factors from red bricks were measured
by using the radioactive source Ba-133, Na-22, Cs-137, and Co-60 at the energies 356, 511, 662, 1173, and
1332 keV respectively. It was found that the theoretical values shown good agreement with the experiment.
The mass attenuation coefficients were decrease with the increasing of the energy and the Buildup factors
show the decrease with the increasing of the energy too. The results of buildup factors were decrease
due to the Compton decreasing of scattering in these energy range.
Keywords: linear attenuation coefficient, buildup factor, interaction of photon
1. บทนํา
โดยปกติแล ว รังสีแกมมาจะถูกใช ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวของกับ รังสี เชน ศูนยวินิจฉัย โรคทางการ
แพทย ศูนย วิจัยทางนิวเคลียร หรื ออุปกรณที่ เกี่ยวของทางนิวเคลีย ร และอาวุ ธนิวเคลีย ร ทั้งหมดนี้ ลวนแลวตองการวัสดุ ที่
สามารถกําบังรังสีเพื่อใหมีความปลอดภัยในการทํางาน (K. Singh et al., 2002) ในการศึกษาเกี่ยวกับวัสดุกําบังรังสี มุงหวังให
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รังสีนั้นเกิดอันตรกิริยากับสสารในวัสดุมากที่สุด การเกิดอันตรกิริยาระหวางรังสีกับสสารนั้น บงบอกถึงคาการลดทอนของรังสี
ที่เกิ ดกั บวั สดุ ดัง นั้นคาการลดทอนของรั งสี ในวั สดุ จึ งมีค วามสํ าคัญ ในหลายๆงานวิจัยตองการที่จะพัฒ นาวั สดุ ที่มี คาการ
ลดทอนรังสีหรือคาการกําบังรังสีใหมากที่สุด และสามารถนํามาใชงานไดภายใตสิ่งแวดลอมที่มีความเสี่ยงตอรังสี และสามารถ
เปนวัสดุกําบังรังสีไดดี (N. Singh et al., 2006)
การศึกษาค า Buildup factor ของวัสดุที่ใชใ นการกําบัง รังสีแกมมานั้น เปนค าที่มีความสําคัญในการตรวจสอบ
วิธีการวัดและความสามารถของวัสดุที่ใชในการกําบังรังสี การวัดคา Buildup factor ถูกใชสําหรับวัดรังสีแกมมาที่จุดใดจุด
หนึ่ง และยังสามารถบงบอกถึงอันตรกิริยาของโฟตอนไดหลังจากผานเขาไปในเนื้อของสสาร และบอกถึงการตอบสนองของ
หัววัด (detector) ที่สามารถนับวัดได ซึ่งกฎของ Lambert-Beer ( I  I0 e   X ) ยังคงสามารถใชอธิบายถึงการดูดกลืนโดยการ
อันตรกิริยาของรังสีแกมมากับสสาร ที่ทําใหความเขมของรังสีลดลง (K. Singh et al., 2013, K. Singh et al., 2016)
ในงานวิจัยนี้ไดใชอิฐมอญมาทําการทดลอง ซึ่งอิฐมอญนั้นเปนวัสดุมาตรฐานในงานดานการกอสราง ซึ่งในการศึกษา
งานดานวัส ดุ กําบั งรั ง สีจากอิ ฐ มอญนั้น เป นการศึ กษาที่ คุ มค าในการที่ จะทํ างานวิจัย จากวัส ดุ นี้ เพราะว าเป นวัส ดุ ที่ใ ช กัน
โดยทั่วไป และเปนวัสดุที่หาไดงายตามทองตลาด และขอดี ของอิฐมอญคือน้ําหนักที่เบา และยังเปนมิตรตอสิ ่งแวดลอม (K.
Singh et al., 2013) และแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในงานวิจัยนี้ Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511,
662, 1173, และ 1332 keV เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเสนและศึกษาคา Buildup factor ของอิฐมอญ และใช
โปรแกรม WinXCom คํานวณคาทางทฤษฎี (L. Gerward et al., 2001, L. Gerward et al., 2004)
2. ทฤษฎี
2.1 คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล
คาทฤษฎีของคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล ที่สามารถคํานวณไดจากโปรแกรม WinXCom สามารถเขียนใหอยูใน
รูปของสมการได
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คาการทดลองของคาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวล สําหรับรังสีแกมมาที่ผานเขาไปในเนื้อของสสาร สามารถเขียนให
อยูในรูปของสมการของ Lambert’s law (P. Limkitjaroenporn, 2013)
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กําหนดให I0 , I ,  และ t คือ ความเขมของรังสีกอนผานตัวกลาง, ความเขมของรังสีหลังผานตัวกลาง, ความ
หนาแนนของวัสดุ และความหนาของตัววัสดุ
2.2 ทฤษฎี Buildup Factor
การดูดกลืนรังสีของวัสดุมีปรากฎการณหลักคือ โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric) การกระเจิงคอมปตัน (Compton
scattering) และ แพรโพรดักชัน (Pair production) ซึ่งสงผลทําใหรังสีลดลง เมื่อผานเขาไปในเนื้อของวัสดุหรือสสาร เมื่อรังสี
เคลื่อนที่ผานไปยังเนื้อของสสาร รังสีจะสามารถเคลื่อนผานไดหลายลักษณะ คือ พุงผานไปยังเนื้อของสสารแลวเขาสูหัววัดรังสี
ซินทิเ ลชั นโดยตรง หรือรั งสี อาจจะเกิ ดการกระเจิ งจากสภาพแวดลอมภายนอก ซึ่ ง สง ผลให คาทางการทดลองนั้ นมี ความ
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คลาดเคลื่อน จึงจําเปนตองใชคา Buildup Factor ซึ่งขึ้นอยูกับตนกําเนิดรังสีแกมมา ความหนาของวัสดุ ซึ่งสามารถแกไข
ขอผิดพลาดจาการทดลองดังกลาวไดจากสมการ (G. Gilmore, 2008)
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จากการทดลอง ค า Buildup Factor จะสามารถหาไดจากอั ตราสวนระหว าง Bad geometry และ Good
geometry
0

3. วิธีการทดลอง

ภาพที่ 1 อิฐมอญ

ภาพที่ 2 เครื่องวิเคราะห X-ray fluorescence
spectrometry (XRF)

นําวั สดุ อิฐมอญไปวิเ คราะหองคป ระกอบธาตุ ที่มี อยูใ นเนื้ อของสารหรื อวั สดุ ดวยเครื่ อง X-ray fluorescence
spectrometry หรือเครื่อง (XRF) โดยไดองคประกอบของธาตุที่อยูในเนื้อวัสดุดังแสดงในตารางที่ 1 โดยพบวา SiO2 เปน
องค ป ระกอบหลั กของอิ ฐมอญ และนําองค ป ระกอบของธาตุ ไปคํ านวณหาค าอั นตรกิ ริย าย อยจากโปรแกรม WinXCom
แสดงผลของคาอันตรกิริยายอยในตารางที่ 2 โดยพบวาอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงาน 356 keV ถึง 1332 keV คือการ
กระเจิงคอมปตัน และมีแนวโนมลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 1 ตารางแสดงองคประกอบของธาตุในอิฐมอญ
Compound
% weight

SiO2

0.79564

K2 O
0.03229

CaO
0.01522

TiO2
0.01969

MnO
0.00193

Compton
(cm2/g)
0.0977

Photoelectric
(cm2/g)
0.0011

 (cm2/g)

0.0846

0.0004

0.0857

0.0757

0.0002

0.0763

0.0577

0.00006

0.0579

0.0541

0.00005

0.0543

ตารางที่ 2 ตารางแสดงอันตรกิริยายอยที่พลังงานตางๆ
Energy (keV)
356
511
662
1173
1332

Coherent
(cm2/g)

0.0014
0.0006
0.0004
0.0001
0.0001

164 | Achieving Thailand 4.0 Through Research Development in Higher Education

m

0.1002

Fe2O3
0.13523
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ภาพที่ 3 ไดอะแกรมการวัดแบบ Good geometry

ภาพที่ 4 ไดอะแกรมการวัดแบบ Bad geometry

ในการทดลองนี้ไดใชแหลงกําเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173,
และ 1332 keV ตามลําดับ ซึ่งเปนแหลงกําเนิดรังสีที่ใชในการทดลองนี้ โดยการทดลองแบบ Good geometry แหลงกําเนิด
รังสีจะถูกทําใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางการกระจายของรังสีที่ 0.5 มิลลิเมตร และมีถ้ําตะกั่วหุมแหลงกําเนิดรังสีไว และวาง
วัสดุตัวอยางซึ่งมีความหนา 40 มิลลิเมตร หางจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. โดยมีหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุมดวยถ้ําตะกั่ววางไวหลัง
วัสดุตัวอยาง และในการทดลองแบบ Bad geometry แหลงกําเนิดรังสีจะถูกเปดอยางอิสระ และวางไวดังภาพที่ 6 และวาง
วัสดุตัวอยางซึ่งมีความหนา 40 มิลลิเมตร หางจากจุดกําเนิดรังสี 15 ซ.ม. เชนกัน โดยทั้งสองวิธีจะใชหัววัดรังสี NaI(Ti) ที่หุม
ดวยถ้ําตะกั่ววางไว หลั ง วั สดุ ตั วอย าง และทํ าการนั บวั ด คารั ง สีที่ ผ านวั ส ดุตั วอยางเข าสู หัววั ด NaI(Ti) ที่ต อกับ แหลง จ าย
ศักยไฟฟาสูง (HVPS) และแปลงสัญญาณเขาสูคอมพิวเตอรเพื่อแปลคา โดยใชโปรแกรมซอฟแวร Genie 2000

ภาพที่ 6 การวัดแบบ Bad geometry

ภาพที่ 5 การวัดแบบ Good geometry

Theory

2

Mass attenuation coefficients (cm /g)

4. ผลการทดลองและวิเคราะหผล
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ภาพที่ 7 คาสัมประสิทธิ์การทดลองเชิงเสน
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จากการทดลองแบบ Good geometry พบวา คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐมอญมีคาสอดคลองกันกับคา
ทฤษฎีและมีคาลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพลังงานที่เพิ่มขึ้นนั้น จะทําใหพลังงานมีโอกาสที่จะไมถูกดูดกลืน จึง
สงผลใหคาสั มประสิทธิ์ล ดทอนเชิงมวลนั้นลดลงตามพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น โดยการทดลองพบวาค าที่วัดไดจากการทดลอง
สอดคลองกับคาที่คํานวณไดจากโปรแกรม WinXCom

Buildup Factor
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ภาพที่ 8 คา Buildup Factor
จากการทดลอง คา Buildup Factor จะสามารถหาไดจากอัตราสวนของความเขมรังสีระหวางการวัด พบวาคา
Buildup Factor มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลของการกระเจิงเขาสูหัววัดรังสี ซึ่งสอดคลองกับผลของการ
กระเจิงคอมปตัน ดังตารางที่ 2 ซึ่งเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานนี้ดวย (M.I. sayed et al., 2017)
5. สรุปผลการทดลอง
งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําอิฐมอญมาทําการทดลองหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล และคา Buildup factor โดยใช
แหลงกําเนิดรังสี Ba-133, Na-22, Cs-137, และ Co-60 ที่พลังงาน 356, 511, 662, 1173, และ 1332 keV ตามลําดับ ผล
การทดลองพบวา
1. คาสัมประสิทธิ์ลดทอนเชิงมวลของอิฐมอญที่ไดจากการทดลองแบบ Good geometry นั้นมีคาลดลงตามพลังงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับผลที่คํานวณไดจาก WinXCom และแสดงใหเห็นถึงความแมนยําในระบบการวัดรังสีแบบ Good
geometry
2. คา Buildup Factor สามารถหาไดจากอัตราสวนระหวาง Bad geometry และ Good geometry พบวา คา
Buildup Factor มีคาลดลงเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผลของการกระเจิงเขาสูหัววัดรังสี ซึ่งสอดคลองกับผลของการ
กระเจิงคอมปตันซึ่งเปนอันตรกิริยาหลักในชวงพลังงานนี้ดวย
6. เอกสารอางอิง
K. Singh, et al., (2002). Gamma-ray attenuation coefficient in bismuth borate glasses: Nucl. Instr. and Meth.
Vol. 194, pp. 1-6.
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