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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาคุณสมบัติและองคประกอบในตัวอยางอิฐจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมที่ใช          

ในการผลิตอิฐมอญศกึษาอันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐมอญ และเปรียบเทียบคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีของ

อิฐมอญที่ทําจากตัวอยางดินโดยการสุมตัวอยางดินจากพื้นที่ในจังหวัดนครปฐม 3 แหงและนําดิที่ไดมาผสมกับขี้เถาแกลบและ

ทราย ในอัตราสวน 3:2:1 จากน้ัน นําสวนผสมที่ไดอัดบล็อก และตากใหแหงแลวนําไปเผาดวยเตาไฟฟา ที่อุณหภูมิ 600 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 2 วันหาคุณสมบัติของอิฐมอญอัตรกริยาของอิฐมอญ โดยเครื่องสเปกโตรมิเตอรรังสีแกมมาโดยใชเทคนิค 

การกระเจิงคอมปตันในการเปล่ียนพลังงาน จากน้ันหาคาสัมประสิทธ์ิ การลดทอนเชิงมวล (μm) จากการทดลองและจากทฤษฎี

โดยโปรแกรม WinXcom คา Zeff และ คา Nel เพื่อหาคุณสมบัติการกําบังรังสีของอิฐมอญ  

จากการทดลองพบวาดินที่มีคุณสมบัติในการกําบังรังสีดีที่สุดคือ ตัวอยางที่ 3 รองมาคือ ตัวอยางที่ 1 เน่ืองจากตัวอยาง

ที่ 3 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ0.210 % ตัวอยางที่ 1 มีธาตุ Pb เปนองคประกอบ 0.066 % ตัวอยางที่ 2 ไมมีมีธาตุ Pb 

เปนองคประกอบ   

 

คําสําคัญ: ดิน  อิฐมอญ  การกําบังรังสี 

 

Abstract 

 

The objectives of this research were to study the properties and composition in brick samples 

from Nakhon Pathom province that is used in the production of clay bricks, to study the interaction between 

gamma rays and clay bricks, and to compare experimental and theoretical values of clay bricks made 

from soil. The soil samples were selected from three sites in Nakhon Pathom province. The samples were 

then mixed with rice husk ash and sand at the proportion of 3:2:1. The mixture was then compressed 

block, air dried and sinter at 600º c for 2 days. The clay brick properties and interaction ware determined 

by using Gamma-Rays Spectrometer with Compton scattering arrangement for energy variation. Clay bricks 
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from soil samples were determine coefficient values from experiment and theory by WinXcom program. 

The Zeff value and the Nel value were studied for radiation shielding characteristic of the clay brick. 

From the experiments, it was found that the clay brick that had the best radiation shielding properties 

is the 3rd sample, followed by 1st sample because sample 3 contained Pb element at 0.210%, sample 1 

contained Pb element at 0.066% and sample 2 did not contain Pb as element. 

 

Keywords: clay, brick, radiation shielding 

 

1. บทนํา 

 

 ในยุคปจจุบันเทคโนโลยีมีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วเทคโนโลยีไดเขามา มีบทบาทสําคัญ ในการดํารงชีวิตของ

มนุยษทั้งในดานอุตสาหกรรม การเกษตร สาธารณูปโภค การแพทย เพื่อใหเกิด ความสะดวก และรวดเร็ว ในดานการแพทยได

มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการรักษาโรค เชน การผาตัดสองกลองการฝงแรเพื่อรักษาโรค  การใชรังสีในการตรวจดุ

อวัยวะภายในรางกาย หรือการใชรังสีในการทําลายเซลลมะเร็งแทนการใหเคมีบําบัดในระยะแรกจากที่กลาวมาไดมีการใช 

ประโยชนจากรังสีเปนอยางมาก ซ่ึงนอกจากจะใหประโยชนแลวก็อาจกอใหเกิดโทษไดเชนกัน ผูใชจะตองมีความรูและความ

เขาใจในคุณสมบัติของรังสีที่มีตอมนุษย เพื่อหาวิธีการปองกันอันตราย  จากรังสีเพื่อลดปจจัยเส่ียงในการรับรังสีโดยไมจําเปน 

ในปจจุบันโรงพยาบาล หรือโรงงานอุสากรรมที่ใชรังสี ไดมีการสรางหองปฏิบัติการเพื่อกําบังรังสีไมใหเขาสูรางกายของมนุษย 

การกอสรางหองปฏิบัติการน้ันมีความสําคัญ เปนอยางมาก ในดานสถานที่ และวัสดุในการกอสรางและการกําบังรังสี วัสดุที่ใช

ในการกอสรางสวนมากใชอิฐมอญวัสดุกอสรางน้ันมีความสําคัญซ่ึงการผลิตอิฐมอญจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบในการผลิต คือ ดิน

 จากงานวิจัยน้ี จึงสุมตัวอยางดินจาก 3 พื้นที่ในจังหวัดนครปฐมมาผลิตอิฐมอญเพื่อศึกษา สมบัติการกําบังรังสี                 

อันตรกริยาระหวางรังสีแกมมากับอิฐ และเปรียบเทียบคาจากการทดลองและคาจากทฤษฎีของอิฐมอญจากวัตถุดิบในจังหวัด

นครปฐม 

 การหาการกัดกรอนของพื้นผิวคอนกรีตกําบังรังสีจากอันตรกิริยา กับโลหะผสมเหล็ก ตะก่ัว ดีบุก บิสมัทหลอมเหลว.

ศึกษิต แสงแกว (2554) กลาววา ในงานวิจัย ผลการหาการกัดกรอนของคอนกรีตโดยวิธีการถายภาพดวยรังสีแกมมา และการ

ผาคอนกรีต พบวา คอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตมวลหนักมีการกัดกรอนที่ระดับพื้นผิว เล็กนอยเม่ือท าอันตรกิริยากับโลหะ

ผสมเหล็ก ตะก่ัว ดีบุก และบิสมัทหลอมเหลวปริมาตร 50 ลบ  .ซม .  ลักษณะการกัดกรอนเปนแบบทั่วผิวหนาของคอนกรีตที่

กระทําอันตรกิริยากับโลหะหลอมเหลว โดยมี การกัดกรอนมากที่สุดและนอยที่สุดที่อัตราสวนผสมโลหะ Fe 100 wt.% และ 

LM 100 wt.% ตามลําดับ เน่ืองจากโลหะผสมหลอมเหลวที่กระท าอันตรกิริยากับคอนกรีตมีปริมาณนอยและ เหล็ก

หลอมเหลวมีคาความรอนแฝงในการหลอมเหลวสูงกวา LM จึงสามารถเกิดอันตรกิริยากับคอนกรีต ไดนานกวาทําใหสามารถ

สังเกตเห็นการกัดกรอนไดมากกวา ดังน้ัน เหล็กหลอมเหลวจึงเปน ตัวแปรสําคัญที่มีผลตอการกัดกรอนของคอนกรีต สวน LM 

ไมปรากฏผลการกัดกรอนของคอนกรีต อยางมีนัยสําคัญ 

การพัฒนาวัสดุกําบังรังสีแกมมาระดับพลังงานต่ําที่มีความยืดหยุนที่ประกอบดวย ยางพาราธรรมชาติยางสังเคราะห

เอสบีอารและบิสมัท ผลการวิจัยพบวาสวนผสมที่ประกอบดวยนํ้ายางพรีวัลคาไนซ และนํ้ายางสังเคราะหเอสบีอาร ใน

อัตราสวนในอัตราสวน 50:50 สามารถลดทอนรังสีแกมมาไดดี เม่ือเทียบกับสัดสวน ทั้งหมด เม่ือนํามารวมกับบิสมัทชนิดผง 

100 phr มีคาการ ลดทอนรังสีแกมมา จากตนกําเนิดรังสี ซีเซียม -137(662 kev) ที่ 27.7 % และไอโอดีน –131(364 kev) ที่ 

48.9 % และน  ายางพรีวัลคาไนซและนํ้ายางสังเคราะหเอสบีอาร อัตราสวน 50:50 รวมกับบิสมัท ชนิดสารละลาย 20 phr มี

คาการลดทอน รังสีแกมมาจากตนกําเนิดรังสี ซีเซียม -137 (662 kev) ที่ 26.6 % และไอโอดีน–131(364 kev) ที่ 39.4 % 
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และจากการ ถายภาพดวยรังสีแกมมาพบวา มีการกระจายตัวของวัสดุกําบังรังสีสมํ่าเสมอทั่วทั้งชิ้นงานและสามารถกําบังรังสี

แกมมาจาก ตนกําเนิดรังสีพลังงานต่ําไดดี )นิพัฒน เขาทอง และดุลยพงศ ทองสุข, 2556( 

การพัฒนาสวนผสมผลิตภัณฑอิฐดินเผาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง จากผลการวิจัยพบวาเม่ือเพิ่ม

ปริมาณของแกลบจะทําใหชิ้นงานอิฐดินเผามีความสามารถใน การรับแรงอัดและความหนาแนนลดลง โดยชิ้นงานอิฐดินเผาจะ

มีสมบัติดีที่สุดเม่ือเติมเถาแกลบลงไป รอยละ 2 โดยนํ้าหนักมีความสามารถในการรับแรงอัด 6.20 เมกะพาสคัล ความ

หนาแนน 1.68 กรัม  /ลูกบาศกเซ นติเมตรและรอยละของการดูดซึมนํ้าเทากับ 15.20 (สุทัศน อันบัวลา, 2555) 

 อิฐกันรังสี ผลการทดสอบการกันรังสี พบวา อิฐมอญที่มีสวนผสม BaSO4 ในสัดสวน 5-20% เม่ือนําไปสรางกําแพง

ใหมีความหนา 12 เซนติเมตร แลวสามารถกันรังสีให อัตรารังสีเอ็กซหลังกําแพงไมเกินคาระดับความปลอดภัย ที่กําหนด 

(ICRP60) คือไมเกิน 2 mR/hr. ไดทั้งส้ิน   ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีสามารถสรุปไดวาอิฐมอญ ที่มีสวนผสมBaSO4 ตั้งแต 5-20 % 

เม่ือนําไปใชงานกอกําแพงหองเอกซเรยแลวสามารถ กันรังสีเอ็กซทั้งรังสีปฐมภูมิและรังสีทุติยภูมิที่ระดับคาพารามิเตอรการให

ปริมาณรังสีไมเกิน 100 kV 30 mAS. วารสารเทคนิคการแพทยเชียงใหม (สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ, 2548) 

 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐมอญดวยมือของกลุม ชาวบานในทองถิ่น จาก

ผลการวิจัยพบวา อัตราสวนผสมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการผลิตอิฐมอญดวยมือโดย ใชขี้เล่ือยเปนสวนผสม คือ ดินเหนียวตอ

ขี้เล่ือย เทากับ 5:2 โดยปริมาตร อิฐที่ไดจากการวิจัยมี กําลังอัด 37.60 กก. / ซม. 2 เม่ือเผาดวยฟน การเผาอิฐโดยใชฟนหรือ

แกลบใหคากําลังอัดใกลเคียงกัน แตการเผาดวยแกลบอิฐมีการดูดซึมนํ้านอยกวา อิฐที่ไดถือวามีกําลังอัดตามมาตรฐาน มอก.

77-2545 โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตในสวนของการทําอิฐดิบและวิธีการเผาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน (ชัยวัฒน  ธีรวรากุล, 

2545) 

 

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

 2.1 วัสดุที่ใชในการผลิต 

      1. ดินเหนียว โดยใชดินเหนียวที่ไดจากการสุมตัวอยางดินในจังหวัดนครปฐม 3 แหง 

      2. ขี้เถาแกลบ 

      3. ทราย 

 2.2 อุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการทดสอบ 

        1. เครื่องตีดิน 

        2. แมแบบที่ใชในการทําตัวอยางอิฐ 

        3. เครื่องมือวัดขนาด Vernier Caliper 

        4.เครื่องวัดความหนาแนนในอากาศ(เครื่องชั่งส่ีตําแหนง) 

        5.  เครื่อง (Gamma Rays Spectrometer(Canberra) with Compton Scattering Arrangement 

  for Energy Variation) ทําการวัดคารังสีแกมมา 

     2.3 ข้ันตอนการเตรียมดิน 

            การเตรียมดินทําอิฐมอญ เลือกดินตัวอยางที่จะนํามาทําอิฐมอญจากจังหวัดนครปฐม 3 พื้นที่ ลักษณะดินที่ใชทํา          

อิฐมอญจะตองเปนดินเหนียวปนดินรวนและมีทรายปนไดบาง แตหามปนทรายเยอะเพราะจะทําใหอิฐเปราะงาย ที่สําคัญสุด        

คือ หามใหมีเศษก่ิงไม รากไม หรืออ่ืนๆ ที่ไมใชดินปน มากับดินที่เราจะทําอิฐ อัตราสวนที่ใช คือ 3 : 2 : 1 หรือ                            

ดิน : แกลบ : ทราย   เม่ือไดดินเรียบรอยแลว นําดินมาผสมกับขี้เถาแกลบ มาตีในเครื่องตีดิน พอไดดินตามที่เราตองการแลว



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 205 

นําไปหมักทิ้งไว 1 คืน การตากอิฐจะตองตากแดดใหแหงโดยจะใชเวลาประมาณ 2-3 วัน เม่ืออิฐแหงไดที่แลวจะนําอิฐเขา

เตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูง  ดวยอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสการเผาอิฐจะใชเวลาในการเผาประมาณ 1-2 วัน 

 

          
                                   ภาพที่ 1  การตีดิน                          ภาพที่ 2 ตัวอยางอิฐ  

 

             เม่ือไดอิฐตัวอยางแลววัดความหนาของอิฐดวยเวอรเนียรคาลิปเปอรวัดความหนาแนนในอากาศดวยเครื่องชั่ง             

ส่ีตําแหนง และใชเครื่อง (Gamma Rays Spectrometer (Canberra) with Compton Scattering Arrangement for 

Energy Variation)    ทําการวัดคารังสีแกมมาโดยจะวัดทั้งหมด  1 มุม  โดยขั้นตอนดังน้ี 

             1. เปดเครื่อง Gamma Rays Spectrometer (Canberra) with Compton Scattering Arrangement for 

Energy Variation จากน้ันทําการตั้งเวลา 300 วินาที  

2. นําอิฐมอญไปวัดคาของมุม 0º 

3. เม่ือครบครบแลว หาคาสัมประสิทธความคลาดเคล่ือน ที่มีคาไมเกิน 3% 

4. นําคาที่ไดไปเขาสูตรรังสีแกมมา 

            5. นําคาที่หาจาก αa ,αe , Zeff , Nel ตามลําดับ และนําคาทฤษฎีและคาทดลอง                                                   

3. ผลการวิจัย   

  

 3.1 คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล (µm)  จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามา

คํานวณ เพื่อหาคาสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (µm) จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก  โปรแกรม 

WinXcom ผลเปนไปตามกราฟ 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลกับพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน) 2 (ขวาบน)

และ 3 (ลาง) 
 

 3.2 คาเลขอะตอมยังผล (Zeff) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามาคํานวณ เพื่อหา

คาเลขอะตอมยังผล (Zeff)  จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม WinXcom ผลเปนไปตามกราฟ 
 

  

 
 

ภาพที่ 4 ความสัมพันธระหวางคาเลขอะตอมยังผลและพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน) 2 (ขวาบน) และ 3 (ลาง) 



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 207 

 3.3 คาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Nel) จากการไดวัดคาจากเครื่อง รังสีแกมมาสเปก โตรมิเตอร แลวนํามา

คํานวณ เพื่อหาคาความหนาแนนของอิเล็กตรอน (Nel)  จากการทดลองและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏีที่ไดจาก โปรแกรม 

WinXcom ผลการวิจัยเปนไปตามกราฟ 

  
 

 
 

ภาพที่ 5 ความสัมพันธระหวางคาความหนาแนนของอิเล็กตรอนและพลังงานรังสีแกมมาของตัวอยางที่ 1 (ซายบน)  

2 (ขวาบน) และ 3 (ลาง) 

 

4. สรุปผลการทดลอง 

 

 งานวิจัยในครั้งน้ีไดทําการทดลองทําอิฐมอญจากดินตัวอยางเพื่อศึกษาคาอันตรกริยา ระหวางรังสีแกมมากับดินวา

ดินชนิดใดจะมีคุณสมบัติในการกําบังรังสีไดดีที่สุดโดยมีตัวอยางดิน 3 ชนิด คือ ตัวอยางที ่1 ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางที่ 3 โดยไมมี

การเติมสารลงไป 

 จากการทดลองพบวาตัวอยางที่ 3 มีคุณสมบัติการกําบังรังสีมากที่สุด รองลงมาคือตัวอยางที่1และตัวอยาง ที่ 2              

นอยที่สุดเน่ืองจาก  ตัวอยางที ่3 มีธาตุ  Pb  เปนองคประกอบ 0.210% ตัวอยางที่ 1  มีธาตุ Pb  เปนองคประกอบ 0.066% 

ตัวอยางที ่2  ไมมีมีธาตุ  Pb  เปนองคประกอบ 

 

5. กิตติกรรมประกาศ 

 

 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เน่ืองจากไดรับความกรุณาและการใหความชวยเหลือจากอาจารยกิตติพงษ  

เสียงเสนาะ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยที่กรุณาใหคําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส

อยางดียิ่งผูวิจัย  ตระหนักถึงความตั้งใจจริง และความทุมเทของอาจารย  และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว  ณ ที่น้ี                                                                                                             
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6. เอกสารอางอิง 

 

ศึกษิต แสงแกว. 2554. การหาการกัดกรอนของพื้นผิวคอนกรีตกําบังรังสีจากอันตรกิริยากับโลหะ ผสมเหล็ก ตะกั่ว ดีบุก 

 บิสมัท หลอมเหลว. ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร. คณะวิศวกกรมศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นิพัฒน เขาทอง ดุลยพงศ ทองสุข. 2556. การพัฒนาวัสดุกําบังรังสีแกมมาระดับพลังงานตํ่าที่มีความยืดหยุนที่

 ประกอบดวยยางพาราธรรมชาติ ยางสังเคราะหเอสบีอารและบิสมัท . ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร. คณะ

 วิศวกรรมศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สุทัศน อันบัวลา. 2555. การพัฒนาสวนผสมผลิตภัณฑอิฐดินเผา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง. คณะ

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ. 2548. อิฐกันรังสี. ภาควิชารังสีเทคนิค. คณะเทคนิคการแพทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ชัยวัฒน  ธีรวรากุล พงคเกษม  ของดีงาม จิราภรณ พรมณีวรรณ และ สนธยา ทองอรุณศรี. 2545. การวิจัยเพื่อพัฒนา

 คุณภาพและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอิฐมอญดวยมือของกลุมชาวบานในทองถิ่น. สาขาวิชา

 เทคโนโลยีโยธาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




