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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้ไดมีการศึกษาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลและคาเลขอะตอมยังผลสําหรับการดูดกลืนรังสีของพรีไนท
ที่ระดับพลังงานตางๆ โดยใชเทคนิคการกระเจิงคอมปตันในการเปลี่ยนแปลงคาพลังงานจากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Cs-137
พลังงาน 662 กิโลอิเล็กตรอนโวลต คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทางทฤษฎีคํานวณจากโปรแกรม WinXCom พบวา
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลทางทฤษฎีและการทดลองมีคาใกลเคียงกัน คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมีคาลดลง
เมื่อพลังงานรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น คาเลขอะตอมยังผลซึ่งคํานวณไดจากคาสัมประสิทธการลดทอนเชิงมวล พบวาคาเลขอะตอม
ยังผลมีคาประมาณ 11 ในชวงพลังงาน 222.66 ถึง 564.99 กิโลอิเล็กตรอนโวลต
คําสําคัญ: เลขอะตอมยังผล แรพรีหไนท
Abstract
The mass attenuation coefficients and the effective atomic numbers of Prehnite were measured
at the different energy of γ-rays using the Compton scattering technique from Cs-137 (662 keV) γ-rays
source. The theoretical value of mass attenuation coefficients were calculated from WinXCom program.
The results show that, the experimental values of mass attenuation coefficient are in good agreement
with the theoretical values. The mass attenuation coefficients were decrease with the increasing in
gamma rays energies. The effective atomic numbers were calculated from the data of mass attenuation
coefficients. The result showed that the effective atomic number about 11 (e-/atom) in energies the
range 222.66 to 564.99 keV.
Keywords: Effective atomic numbers, Prehnite
1. บทนํา
ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและการคาอัญมณีและเครื่องประดับที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก แตดวยเหตุที่
วัตถุดิบคืออัญมณีในประเทศมีไมเพียงพอ จึงตองนําเขาจากตางประเทศ และพลอยนําเขาที่ไดสวนใหญจะตองนํามาผ านการ
ปรับปรุงคุณภาพ รูปแบบตางๆ เชน การเผาพลอย การฉายรังสีเพื่อใหไดสีสันที่งดงามขึ้น และเปนการเพิ่มมูลคาใหกับพลอย
[1] การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีนั้นจําเปนตองทราบขอมูลพื้นฐานและขอมูลที่เกี่ยวของกับอัญมณีชนิดตางๆ
ที่ตองการจะฉายรังสี สําหรับพลอยนั้นในการนํามาปรับปรุงคุณภาพมักจะนํามาฉายรังสีแกมมา โดยรังสีแกมมา (GammaRays) ที่ใชฉายรังสีนั้นใชไอโซโทปของ Cs-137 ที่ใหพลังงาน 660 keV และ Co-60 ที่ใหพลังงาน 1.3 MeV สามารถเปลี่ยน
โครงสรางผลึกของอัญมณีบางชนิดที่ชวงแสงที่ตามองเห็นมีผลใหเกิดการเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือสีดํามีบางกรณีจะเปลี่ยนเปน
สีแดงหรือเหลือง มีหลายกรณีสีที่เปลี่ยนแลวไมเสถียรเมื่อโดนแสงแดด[2] นอกจากนี้ยังมีขอมูลที่สําคัญคือ คาเลขอะตอมยังผล
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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ซึ่งคาของเลขอะตอมยังผลนั้นจะเปนคาที่บงบอกเอกลักษณเฉพาะอัญมณีชนิดตางๆ อีกอยางหนึ่ง โดยเฉพาะอัญมณีชนิดนั้นๆ
แตสําหรับการหาคาเลขอะตอมยังผลนั้นจําเปนตองหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล เพื่อนําคาดังกลาวไปคํานวณหาคา
เลขอะตอมยังผล ซึ่งการหาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลนั้นสามารถหาไดดวยเทคนิคการกระเจิงคอมปตัน ดวยวิธีการนี้
จะทําใหเราทราบคาเลขอะตอมยังผลของอัญมณีชนิดตางๆ ได ตัวอยางของพลอยพรีไนทในประเทศอินเดียไดมีการศึกษาดวย
อุปกรณวิเคราะหอนุภาคดวยรังสีอิเล็กตรอน(EPMA) ในการดูดกลืนแสง โดยใชเทคนิคสเปคโตรสโคป พบวามีธาตุเหล็กเจือปนอยู
สเปคตรัมเปนตัวบงบอกใหเห็นวาเหล็กเปนสวนประกอบของพรีไนท ซึ่งเหล็กจะชวยในการดูดกลืนแสง[3] ดวยเหตุนี้จึงนํา
พลอยพรีไนทมาปรับปรุงคุณภาพโดยการฉายรังสีแกมมา
จากที่ กล าวมาผู วิจัย จึง มีแ นวคิ ดในการที่ จะศึกษาเกี่ย วกับ คาเลขอะตอมยั ง ผลดวยเทคนิ คการกระเจิ ง คอมป ตั น
ของอัญมณีประเภทพลอยพรีไนท เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานของการฉายรังสีใหใชในปริมาณที่พอเหมาะในการปรับปรุงคุณภาพ
ของพลอยพรีไนท อีกทั้งจะมีประโยชนตอการเลือกซื้อพลอยประเภทพรีไนทอีกดวย
2. ทฤษฎี
คาสัมประสิทธการลดทอนเชิงมวลมีคาดังสมการ[4,5]
n I / I 0 
x

m 

(1)

เมื่อ x คือความหนาแนนของแผนวัสดุ(cm) ; คือความหนาแนนของวัสดุ (g/cm3) ; I0 และ I คือ โฟตอนที่ตก
กระทบ และส ง ผานวัส ดุต ามลํ าดับ โดยคาทางทฤษฎีข องสั ม ประสิท ธิ์ การลดทอนเชิ ง มวลของสารผสมจะเป นไปตามกฎ
mixture rule ดังสมการ[4,5]
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เมื่อ μm คือสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของสารผสม (cm2/g) ; wi คืออัตราสวนโดยน้ําหนักของสารแตละตัว
ของสารผสมนั้น โดยคาสัมประสิทธิ์การทดลองเชิงมวลสามารถนําไปคํานวณหาคาภาคตัดขวางรวมเชิงอะตอม (total atomic
cross-section ; σt,a) ไดดังสมการ[4,5]
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เมื่อ NA คือเลขอโวกาโด ; Ai คือคามวลอะตอมของแตละธาตุที่ประกอบขึ้นมาเปนสารผสม คาภาคตัดขวางรวมเชิงอะตอม
สามารถนําไปหาคาภาคตัดขวางรวมเชิงอิเล็กตรอน (total electronics cross-section ; σt,a) ไดดังสมการ[4,5]
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เมื่อ Fi คือจํานวนอะตอมของธาตุ i สัมพันธกับจํานวนอะตอมทั้งหมดของสารผสม ; Zi คือคาเลขอะตอมของแตละธาตุที่
ประกอบขึ้นมาเปนสารผสม จากนั้นเราจะสามารถหาคาเลขอะตอมยังผลไดจากสมการ[4,5]
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3. วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิเคราะหหาปริมาณธาตุองคประกอบในพลอยพรีไนทโดยใชเครื่อง X – Rays Fluoresrnce Spectrometer
(XRF) และหาคาความหนาแนนของพลอยพรีไนทโดยใชเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตําแหนงชั่งในอากาศและในน้ําแลวนําน้ําหนักทั้ง
สองมาคํานวณความหนาแนนจากสมการ
g/cm3
(6)
x water
 w

w w
a

a

w

เมื่อ wa คือ น้ําหนักในอากาศ (g) ww คือ น้ําหนักในน้ํา (g) water คือ ความหนาแนนของน้ํา ( water = 1 g/cm3)
จัดอุปกรณการทดลองแสดงดังรูปที่ 1 ใชหัววัดรังสี Canberra ชนิด NaI(Tl) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 x 2 inch3
1 หัว และแทงกระเจิงอะลูมิเนียม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1.2 cm และใชแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Cs-137 ในการวัดเราจะ
ใชการวัด 2 รอบคือวัดคา I0 และคา I โดยครั้งแรกจะวัด I0 กอนจัดอุปกรณดังรูปที่ 1 แตยังไมนําพลอยพรีหไนทมาดูดกลืนรังสี
ตั้งคาฟงกชั่นของเวลาในการทดลอง 10,000 วินาที แลวทําการ Stat หัววัดรังสี NaI(Tl) ทําการนับวัดรังสีแกมมาที่มุมกระเจิง
30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 องศา ตามลําดับ การวัดในแตละมุมตองบันทึกผลหมายเลขชองของพีคจํานวนเต็ม (Full
Energy Peak) ที่นับวัดไดเพื่อนําไปหาคาพลังงาน ในการวัดครั้งที่สองทําการทดลองเชนเดียวกับครั้งแรกแตนําพลอยพรีหไนท
มาดูดกลืนรังสี

I0

I

Prehnite

ภาพที่ 1 การทดลองแสดงการกระเจิงของคอมปตัน
4. ผลการวิจัยและอภิปราย
องคป ระกอบทางเคมีข องพลอยพรี ไนท ในรูป แบบออกไซดแสดงในตารางที่ 1 จะเห็นได วาองคประกอบที่ สําคั ญ
ของพรีไนทเปน SiO2 และ CaO
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของพลอยพรีไนท
ชื่อธาตุองคประกอบ Na2O Al2O3
SiO2
% by Weight
3.689 23.239 38.332

SO3
0.229

CaO
30.630

V2O5
0.393

Cr2O3
0.010

MnO
0.014

Fe2O3
3.465

จากการทดลองวัดพลังงานของรังสีแกมมาที่ไดจากปรากฏการณคอมปตันนั้น ซึ่งวัดคาพลังงานของรังสีแกมมา E'y, (exp)
ที่มุมกระเจิง ตางๆ พลัง งานที่พบอยู ในชวงพลัง งาน 222.66 – 564.99 keV. เปรียบเทียบกับคา ทางทฤษฏี ผลที่ไดแสดง
ดังตารางที่ 2 ซึ่งจะเปนการเปรียบเทียบคาทางทฤษฏีและคาจากการทดลอง โดยคาความแตกตางสัมพัทธระหวางคาทฤษฏีกับ
คาจากการทดลองมีคาสูงสุด 1.61 % ที่มุม 105 แสดงใหเห็นถึงความแมนยําของระบบวัดคอมปตัน
คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของพลอยพรีไนท แสดงในตารางที่ 3 หาไดจากคาของโฟตอนที่ตกกระทบ (I0)
และโฟตอนที่สงผานวัตถุ (I) ของแตละพลังงานของรังสีแกมมาและเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฎีที่ถูกคํานวณโดยโปรแกรม
WinXCom พบวาคาพลังงานอยูในชวง 222.66 – 564.99 keV. และคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของพลอยพรีไนทอยู
ในชวง 8 – 12 ( x10-2cm2/g) คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของพลอยพรีไนทที่ลดลงแปรผกผันกับคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น
การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนกับการกาวสูประชาคมอาเซียน
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แสดงดังรูปที่ 2 โดยที่เสนกราฟนั้นจะแสดงเสนแนวโนมของคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจากโปรแกรม WinXCom สวน
ที่แสดงเปนจุดนั้นคือคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจากการทดลอง จะเห็นไดวาคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจาก
โปรแกรม WinXCom และคาจากการทดลองมีคาใกลเคียงกัน
คาเลขอะตอมยังผลหาไดจากการคํานวณตามสมการ (5) เมื่อนําขอมูล Zeff ทั้งจากคาที่คํานวณมาจากโปรแกรม
WinXCom และคาที่ไดจากการทดลองมาเปรียบในตารางที่ 4 และแสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งผลที่ไดจากเปรียบเทียบจากกราฟนั้นจะ
แสดงใหเห็นเสนแนวโนม จะแสดงแทนคาของเลขอะตอมยังผลที่ไดจากขอมูลของโปรแกรม WinXCom มีคาประมาณ 11
(e-/atom) สวนจุดที่ปรากฏนั้นจะแสดงคาของคาเลขอะตอมยังผลที่ไดจากการทดลอง มีคาอยูในชวง 10 -11 (e-/atom) หาก
พิ จารณาเปรี ย บเที ย บแล วค าของเลขอะตอมยั ง ผลที่ ไ ด จากข อมู ล ของโปรแกรม WinXCom และค าจากการทดลองมี
คาใกลเคียงกัน
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการวัดรังสีแกมมาจากปรากฏการณคอมปตันที่มุมตางๆ
θ (Degree)
E' , (exp) (keV)
E' , (theo) (keV)
30
564.99 ± 23.87
564.09
45
481.77 ± 16.94
479.90
60
407.98 ± 14.03
401.76
75
337.63 ± 12.94
337.72
90
288.72 ± 11.12
288.39
105
247.54 ± 9.66
251.63
120
222.66 ± 9.66
224.92

% RD
0.16
0.39
1.54
0.02
0.11
1.61
0.99

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่พลังงานรังสีแกมมาตางๆ
E' , (exp) (keV)
θ (Degree)
μm, (exp) ( x10-2cm2/g) μm, (theo) ( x10-2cm2/g)
30
564.99 ± 23.87
8.753 ± 0.406
8.259
45
481.77 ± 16.94
8.356 ± 0.746
8.861
60
407.98 ± 14.03
8.991 ± 0.389
9.553
75
337.63 ± 12.94
10.56 ± 0.84
10.27
90
288.72 ± 11.12
10.38 ± 0.74
10.96
105
247.54 ± 9.66
11.77 ± 0.44
11.59
120
222.66 ± 9.66
12.00 ± 0.25
12.15

ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบคาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลกับพลังงานรังสีแกมมา
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% RD
5.98
5.68
5.88
2.79
5.26
1.53
1.19
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคาเลขอะตอมยังผลที่พลังงานรังสีแกมมาตางๆ
E' , (exp) (keV)
Zeff, (theo) (e-/atom)
θ (Degree)
30
564.99 ± 23.87
11.1358
45
481.77 ± 16.94
11.1427
60
407.98 ± 14.03
11.1544
75
337.63 ± 12.94
11.1763
90
288.72 ± 11.12
11.2008
105
247.54 ± 9.66
11.2230
120
222.66 ± 9.66
11.2544

Zeff, (exp) (e-/atom)
11.8022 ± 0.4711
10.5093 ± 0.4479
10.4981 ± 0.4641
11.4890 ± 0.2211
10.6113 ± 0.4169
11.3946 ± 0.1213
11.1205 ± 0.0947

ภาพที่ 3 กราฟการเปรียบเทียบคาเลขอะตอมยังผลกับพลังงานรังสีแกมมา
5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
ผลการวิเคราะหหาธาตุองคประกอบของพลอยพรีไนทดวยเครื่ อง X – Rays Fluoresrnce Spectrometer พบว า
พลอยพรีไนทมีธาตุองคประกอบที่สําคัญคือ SiO2 และ CaO คาสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของพลอยพรีไนท เปนการวัดที่ใช
พลังงานแตกตางกันของรังสีแกมมาโดยใชเทคนิคการกระเจิงคอมปตัน พลังงานที่พบอยูในชวงพลังงาน 222.66 – 564.99 keV.
โดยคาความแตกตางสัมพัทธระหวางคาทฤษฏีกับคาจากการทดลองมีคาสูงสุด 1.6 % มีความใกลเคียงกันกันของพลังงานระหวาง
ค าทางทฤษฎี แ ละการทดลองเป น การสะท อนให เห็ นถึ งความแม นยํ าของเทคนิ ค การกระเจิ ง คอมป ตั น ผลที่ ได แ สดงว าค า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิ งมวลลดลงและคาของเลขอะตอมยังผลก็ลดลงดวยเมื่อพลังงานของรังสีแกมมาเพิ่มขึ้น คาพลังงานที่
เพิ่มขึ้นของรังสีแกมมาสะทอนใหเห็นถึงเลขอะตอมยังผลของพลอยพรีไนทไดขึ้นอยูกับพลังงานของรังสีแกมมาในชวงนี้
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