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งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอนัตรกิริยาของโฟตอนต่ออลัลอยคือ เหรียญกษาปณ์ 
อมลักมั แหวนเงินและแหวนทองเหลือง โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี ไดแ้ก่ เคร่ืองวิเคราะห์ธาตุ
ดว้ยการเรืองแสงรังสีเอ็กซ์แบบ EDS จากผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบของตวัอยา่งอลัลอย พบวา่มี
ธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบหลกั ได้แก่ ทองแดง และนิกเกิล ยกเวน้ อมลักมัท่ีมีปรอทเป็นธาตุหลกั 
การศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลโดยใชโ้ปรแกรม WinXCom ดว้ยวิธีการค านวณทาง
ทฤษฎีในช่วงพลงังาน 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ์ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต ์พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิ
การลดทอนเชิงมวลท่ีได้ประกอบด้วยอนัตรกิริยาย่อยท่ีสอดคล้องกบัพลงังาน 3 ช่วง คือ ช่วง
พลงังานต ่า 1 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ์ถึง 1 เมกะอิเล็กตรอนโวลตเ์กิดปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก 
ช่วงกลางพลงังาน 1 ถึง 100 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ เกิดการกระเจิงแบบคอมป์ตนั ช่วงพลงังานสูง 
100 เมกะอิเล็กตรอนโวลต ์ถึง 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต ์เกิดกระบวนการผลิตคู่ ในช่วงพลงังานต ่า
ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของตัวอย่างอลัลอยโลหะผสมมีความไม่ต่อเน่ืองของการ
เปล่ียนแปลงค่าในแต่ละพลงังานของโฟตอนเกิดข้ึนแตกต่างกนัไป เป็นผลมาจากปรากฏการณ์โฟ
โตอิเล็กตริกรอบๆ ขอบการดูดกลืนพลงังานชั้น K, L และ M ของธาตุท่ีแตกต่างกนัในอลัลอยโลหะ
ผสมแต่ละชนิด ตัวอย่างอัลลอยโลหะผสมมีค่าทางสมบัติการป้องกันรังสีมากกว่าคอนกรีต
มาตรฐานท่ีช่วงพลงังาน 3 – 5 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ์13 – 300 กิโลอิเล็กตรอนโวลต ์และ 5 เมกะ
อิเล็กตรอนโวลต ์– 100 จิกะอิเล็กตรอนโวลต ์ตามล าดบั 
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Abstract 
 

In this research the photon interaction of alloys had been studied. Coin, amalgam, 
silver ring and brass ring were used as the sample materials. The composition of alloy was 
analyzed by energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer (EDXRF). It was found that the 
main composition of alloy is copper and nickel except for the amalgam; it has mercury as main 
composition. The mass attenuation coefficient of the alloy had been calculated by theoretical 
approach using WinXCom program for the photon energy band from 1 keV to 100 GeV. It was 
observed that the there are three energy ranges relative to the partial processes photoelectric 
absorption at low energies (1 keV – 1 MeV) Compton scattering at intermediate energies (1 – 100 
MeV) and pair production at high energies (100 MeV – 100 GeV). The discontinuous jump of 
radiation parameters illustrate that it arise from photoelectric effect around K-, L- and M-
absorption edge of sample element compositions at low photon energies. The sample of alloy was 
shown the higher value of radiation shielding properties than all of standard shielding concretes at 
the photon energy range above 3 – 5 keV, 13 – 300 keV and 5 MeV – 100 GeV, respectively. 
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