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บทที ่1 
บทน ำ 

 
โลหะผสม โลหะเจือ โลหะอลัลอย (metallic alloys) หรืออลัลอย มีความส าคญันบัแต่

อดีตถึงปัจจุบนั พบเห็นไดใ้นครัวเรือน เคร่ืองประดบั ยานพาหนะหรืออาวุธสงคราม โลหะผสม 
หมายถึงวสัดุท่ีเกิดจากการผสมรวมกนัของโลหะ 2 ชนิดข้ึนไป สามารถเปล่ียนแปลงส่วนผสมของ
โลหะเพื่อให้ได้สมบติัของโลหะผสมเหมาะสมตามความตอ้งการหรือวตัถุประสงค์การใช้งาน 
นอกจากน้ีอิเล็กตรอนเสรียงัท าใหโ้ลหะมีสมบติัเป็นตวัน าไฟฟ้าและตวัน าความร้อนท่ีดี รังสีแกมมา
เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูง เม่ือรังสีแกมมาตกกระทบสสารจะเกิดอันตรกิริยาท่ีส าคัญ
ประกอบด้วยปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก  (photoelectric effect) การกระเจิงแบบคอมป์ตนั 
(Compton scattering) และแพร์โปรดกัชนั (pair production) เน่ืองจากอิเล็กตรอนเสรีในโลหะเกิด
อนัตรกิริยากบัโฟตอนพลงังานสูง (รังสีแกมมา) โลหะจึงมีสมบติัทึบแสง งานวิจยัน้ี จะมุ่งเนน้ไปท่ี
การศึกษาอนัตรกิริยาของโฟตอนต่อโลหะอลัลอยเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการเป็นวสัดุป้องกนัรังสี 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
โดยทัว่ไปแลว้ โลหะอลัลอยมกัจะถูกออกแบบให้มีสมบติัตามท่ีตอ้งการมากกว่า การ

พิจารณาหรือให้ความส าคญัต่อส่วนผสม เช่น เหล็กกล้าจะแข็งแรงกว่าเหล็กซ่ึงเป็นธาตุเหล็ก 
ทองเหลืองจะมีความทนทานมากกว่าทองแดง แต่มีความสวยงามน่าดึงดูดใจมากกว่าสังกะสี 
แตกต่างจากโลหะบริสุทธ์ิคือทองแดง ดีบุกและสังกะสี ซ่ึงเป็นองค์ประกอบของทองเหลือง 
โลหะอลัลอยหลายชนิดไม่ได้มีจุดหลอมเหลวจุดเดียว อาจจะมีช่วงของการหลอมเหลวแทนจุด
หลอมเหลว เน้ือวสัดุอาจเป็นของผสมระหวา่งเฟสของแข็งและของเหลว อุณหภูมิการหลอมเหลว
เร่ิมเรียกวา่โซลิดสั (solidus) และอุณหภูมิการหลอมเหลวหมดเรียกวา่ ลิควิดสั (liquidus) โลหะอลั
ลอยพิเศษสามารถออกแบบใหมี้จุดหลอมเหลวเดียวได ้นิยมเรียกโลหะอลัลอยชนิดน้ีวา่ยูทีติก มิกซ์
เจอร์ (eutectic mixture) ถา้โลหะอลัลอยเกิดจากโลหะ 2 ชนิด เรียกวา่ไบนาร่ี อลัลอย (binary alloy) 
โลหะอลัลอยเกิดจากโลหะ 3 ชนิด เรียกวา่เทอร์นาร่ี อลัลอย (ternary alloy) โลหะอลัลอยเกิดจาก
โลหะ 4 ชนิด เรียกวา่ควอเทอร์นาร่ี อลัลอย (quaternary alloy) โลหะผสมอาจถูกตั้งช่ือตามโลหะ
พื้นฐาน เช่น ทอง 14 เค หรือ 14 กะรัต (58%) ทองค า คือโลหะเจือท่ีมีทองค า 58 % ท่ีเหลือเป็น
โลหะชนิดอ่ืน เป็นตน้ 
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การศึกษาอนัตรกิริยาของโฟตอนต่อสสารมีประโยชน์ในหลากหลายวงการ เช่น วงการ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ วศิวกรรมศาสตร์และดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ โดยเฉพาะวงการแพทย ์ปัจจยัส าคญั
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของโฟตอนเวลาเกิดอนัตรกิริยากบัสสาร ไดแ้ก่ การดูดกลืนหรือการกระเจิง
ชนิดต่างๆ ของสสาร ฯลฯ แต่ในวสัดุท่ีประกอบด้วยสสารมากกว่า 1 ชนิด เช่น โลหะผสม ดิน 
พลาสติก วสัดุทางชีววิทยาและวสัดุป้องกนัรังสี เป็นตน้ วสัดุเหล่าน้ียงัไม่มีขอ้มูลของสัมประสิทธ์ิ
การลดทอนอยา่งครอบคลุม จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการหาค่าตวัแปรส าคญั เพื่อเป็นฐานขอ้มูลใน
การออกแบบวสัดุก าบงัรังสีเหล่านั้นก่อนท าการทดลอง เช่น ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนรวม (total 
attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็กตริก 
(photoelectric absorption attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการกระเจิงแบบ
คอมป์ตนั (Compton scattering attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการผลิตคู่ 
(pair production attenuation coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนของการกระเจิงแบบโคฮีเรนท ์
(coherent scattering attenuation coefficient) เป็นตน้ โดยตวัแปรท่ีกล่าวมา ยงัสามารถน าไปค านวณ
ค่าภาคตดัขวาง (cross sections) ค่าเลขอะตอมยงัผล (effective atomic number) และค่าความ
หนาแน่นอิเล็กตรอนยงัผล (effective electron density) ไดอี้กดว้ย ซ่ึงตวัแปรพื้นฐานทางวสัดุของ
สารผสมท่ีได้มาจากการวิจยั ตลอดจนองค์ความรู้และวิธีท่ีได้มาซ่ึงตวัแปรดงักล่าว หมายถึงการ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากมายในหลากหลายวงการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  

โลหะทรานซิชนัท่ีมีการจดัเรียงอิเล็กตรอนในระดบัพลงังาน 3d โลหะผสมหรือ อลัลอย 
(alloy) เป็นวสัดุมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ปัจจุบนัการศึกษาตวัแปรทาง
กายภาพของอัลลอยโลหะผสม เช่น สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (mass attenuation 
coefficients) ภาคตดัขวางอะตอมมิกและอิเล็กทรอนิกส์ (total atomic and electronic cross-sections) 
เลขอะตอมยงัผลและเลขอิเล็กตรอน (electron numbers) เป็นตน้ เหล่าน้ีคือตวัแปรส าคญัในการ
เขา้ใจถึงสมบติัทางกายภาพของอลัลอย และสามารถพฒันาเป็นวสัดุป้องกนัรังสี ซ่ึงมีงานวิจยัท่ีหา
ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลทั้งจากการทดลองและการค านวณทางทฤษฎีในช่วงพลงังานต ่า
ของอัลลอยเป็นจ านวนมาก ทั้ งน้ีการศึกษาโลหะผสมในงานวิจัยท่ีผ่านมามีเพียงการศึกษา
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล เลขอะตอมยงัผล และความหนาแน่นอิเล็กตรอน (electron 
densities) โดยเลือกเพียงบางช่วงพลังงาน และย ังไม่มีการกล่าวถึงอันตรกิริยาย่อย (partial 
interaction) ในส่วนต่างๆ ซ่ึงบางกรณีไม่สามารถท าการทดลองได ้หรือไม่คุม้ค่าหากท าการทดลอง 
ดงันั้นขอ้มูลท่ีกล่าวมา จึงหมายถึงองคค์วามรู้ในการออกแบบวสัดุป้องกนัรังสีไดอ้ยา่งแม่นย  า  

โลหะผสมหรืออลัลอย หมายถึงวสัดุท่ีเกิดจากการรวมกนัของโลหะตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป 
ถูกน ามาประยกุตใ์ชง้านในดา้นต่างๆ มากมาย ทั้งในอุตสาหกรรมต่างๆ และในชีวิตประจ าวนั เช่น 
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อะมลักมั (amalgam) เป็นวสัดุเก่ียวกบัการท าฟันปลอม ทงัสเตนอลัลอยในเทคนิคเอ็กซเรยป์ล่อย
โพซิตรอน (PET) ของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาในทางการแพทย ์เซอร์โคเนียมอลัลอยใชเ้ป็นวสัดุ
หุ้มแท่งเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ อลูมิเนียมและแมกนีเซียมอลัลอยมีความส าคญัในอุตสาหกรรมการบิน
และอวกาศ (Aerospace manufacturing) งานวจิยัน้ีจะมุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษาอลัลอยหรือโลหะผสมท่ี
น่าสนใจ เพื่อให้ทราบถึงเง่ือนไขและขอ้มูลส าคญัในการพฒันาวสัดุก าบงัรังสี  โดยเร่ิมจากการ
ออกแบบอลัลอยโลหะผสมจากวสัดุท่ีใชใ้นวงการโลหะและในชีวิตประจ าวนั เช่น เหรียญกษาปณ์ 
อะมลักมั เคร่ืองเงินและทองเหลือง เป็นตน้ ศึกษาสมบติัการป้องกนัรังสีเทียบกบัวสัดุก าบงัรังสี
มาตรฐาน ตั้งแต่ช่วงพลงังานระหวา่ง 1 keV ถึง 100 GeV เพื่อประโยชน์ในการออกแบบโลหะผสม 
ก่อนท าการผลิตหรือการทดลอง ผ่านการค านวณโดยอาศยัโปรแกรม WinXCom เพื่อเป็นองค์
ความรู้พื้นฐานทางวชิาการและเป็นขอ้มูลส าคญัต่อไปในอนาคต 

โปรแกรม WinXCom มีประวติัความเป็นมาดังต่อไปน้ี ในปี ค.ศ. 1995 ฮบัเบลล ์
(Hubbell) และเซลตเ์ซอร์ (Seltzer) ไดตี้พิมพค์่าสัมประสิทธ์ิการลดทอน (attenuation coefficient) 
ของธาตุและสารประกอบในช่วงพลงังาน 1 keV ถึง 20 keV โดยการค านวณทางทฤษฎีผา่นทางกฎ
การผสม (Mixture rule) ซ่ึงค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนน้ี สามารถน าไปค านวณหาค่าเลขอะตอมยงั
ผลได ้และเพื่อความสะดวกในการท างาน Berger และ Hubbell ไดพ้ฒันาโปรแกรม XCOM เพื่อใช้
หาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนทุกชนิดในรูปแบบระบบปฏิบติัการดอส (DOS) โปรแกรมดงักล่าว 
ถูกบรรจุอยู่ในฐานขอ้มูล National Institute of Standards and Technology (NIST) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ต่อมาถูกพฒันาสู่ระบบปฏิบติัการวนิโดว ์โดยศาสตราจารย ์ดร.ลีฟ เจอร์เวอร์ด (Prof. 
Dr. Lief Gerward) และคณะ โดยใชช่ื้อโปรแกรม WinXCom ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีสามารถค านวณค่า
อนัตรกิริยาการลดทอนรวม (total attenuation interaction) อนัตรกิริยาการลดทอนย่อย (partial 
attenuation interaction) ค่าภาคตดัขวางเชิงอะตอมรวม (total atomic cross section) และ
ภาคตดัขวางอะตอมมิกยอ่ย (partial atomic cross section) ตั้งแต่ช่วงพลงังาน 1 keV ถึง 100 GeV 
โดยโปรแกรมดงักล่าวไม่ไดเ้ปิดให้ดาวน์โหลด (download) เป็นแบบฟรีแวร์ (freeware) หากแต่
ทางผูว้ิจยัไดรั้บโปรแกรมจากทางผูพ้ฒันาโดยตรงคือศาสตราจารย ์ดร.เจอร์เวอร์ด  จึงสามารถใช้
โปรแกรมน้ีในการท าวิจยัได ้ทั้งน้ีคณะผูว้ิจยัเห็นวา่ในส่วนของทฤษฎีและหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 
คณะผูว้ิจยัได้ทดลองศึกษาเบ้ืองตน้มาก่อนแล้วและพบว่าให้ความถูกตอ้งและความแม่นอยู่ใน
เกณฑท่ี์ยอมรับไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถตีพิมพบ์ทความวชิาการในวารสารระดบันานาชาติได ้ 

ปัญหาในเร่ืองการศึกษาอนัตรกิริยาของโฟตอนโดยใชโ้ปรแกรม WinXCom ในสสาร
ชนิดต่างๆ น้ียงัเป็นเร่ืองท่ีทนัสมยั ใช้ประยุกต์ไปในหลายวงการอย่างกวา้งขวาง นอกจากนั้นยงั
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิจยัในระดับนานาชาติในปัจจุบนัหลากหลายวารสาร และยงัไม่มี
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การศึกษาเร่ืองน้ีในประเทศไทย ทางคณะผูว้ิจยัซ่ึงมีความช านาญในการใช้โปรแกรม ตลอดจนมี
ความเช่ียวชาญในองคค์วามรู้ดา้นฟิสิกส์นิวเคลียร์และรังสี (nuclear and radiation physics) มีผลงาน
ตีพิมพบ์ทความระดบันานาชาติอย่างต่อเน่ืองมาตลอด จึงเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยัเพื่อขอรับทุน
สนบัสนุนงานวจิยั ดงักล่าว 
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XCOM ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีมีช่ือเสียงในการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอน ค่าภาคตดัขวาง ของ
รังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมา โดยโปรแกรมดังกล่าวถูกพฒันาข้ึนในระบบวินโดว์ ช่ือโปรแกรม 
WinXCom และไดรั้บการพิสูจน์ยืนยนัจากผูใ้ช้อย่างกวา้งขวาง วา่มีความถูกตอ้ง แม่นย  า และถูก
น าไปใชอ้า้งอิงในหลายๆบทความวจิยัท่ีตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 

Kaewkhao J. และคณะ (2008) ไดท้  าการทดลองและค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการ
ลดทอนเชิงมวล ภาคตดัขวางของอนัตรกิริยารวม เลขอะตอมยงัผล ความหนานแน่นอิเล็กตรอน 
และระยะทางอิสระเฉล่ีย (mean free path, MFP) ของอลัลอย Cu/Zn ท่ีพลงังาน 356, 511, 662, 835 
และ 1,275 keV ตามล าดบั ในการทดลองตรวจวดัรังสีแกมมาจะใชห้วัวดัผลึกซินทิลเลชนั NaI(Tl) 
โดยท่ีมีระบบจะมีความละเอียด 10.2% ท่ีพลงังาน 662 keV ผลการทดลองจากการใชก้ฎของสาร
ผสม (mixture rule) พบวา่ตวัแปรต่างๆ จากการทดลองมีค่าสอดคลอ้งกนักบัทฤษฎีท่ีค านวณไดจ้าก
โปรแกรม WinXCom 

Medhat M.E. (2009) ไดท้  าการทดลองวดัค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของวสัดุ
ก่อสร้างในประเทศอียิปต์ โดยใช้ตน้ก าเนิดรังสีแกมมา Am-241, Ba-133, Cs-137 และ Co-60 
ตามล าดบั ผลท่ีได้พบว่าค่าการป้องกนัรังสีสอดคลอ้งกบัการค านวณทางทฤษฏี และอยู่ในเกณฑ์
ยอมรับไดใ้นระดบันานาชาติ (internationally accepted limit) 

Han I. และ Demir L. (2008) ไดท้  าการทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล
ส าหรับโลหะ Cr Fe และ Ni กบัโลหะผสม FexNi1-x เม่ือ x = 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2 และ
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โลหะผสม FexCryNi1-(x+y) เม่ือ x = 0.7, y = 0.1; x = 0.5, y = 0.2; x = 0.4, y = 0.3; x = 0.3, y = 
0.3; x = 0.2, y = 0.2; x = 0.1, y = 0.2) และโลหะผสม NixCr1-x เม่ือ x = 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.2 ท่ี
พลงังาน 22.1, 25.0, 59.5 และ 88.0 keV จากแหล่งก าเนิดรังสี Cd-109 และ and Am-241 และใช้
หัววดัรังสีแบบ Si(Li) ท่ีมีความละเอียด 160 eV ท่ี 5.9 keV ผลการทดลองพบว่าค่าท่ีไดจ้ากการ
ทดลองสอดคลอ้งกนักบัค่าท่ีไดจ้ากทฤษฎี โดยค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลถูกน ามาใช้ใน
การค านวณหาค่าเลขอะตอมยงัผลและค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนส าหรับโลหะผสม ซ่ึงค่า
ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนจะมีความสัมพนัธ์กนักบัค่าเลขอะตอมยงัผล อีกทั้งการเปล่ียนแปลง
ตามช่วงพลงังานท่ีสอดคลอ้งกนัดว้ยเช่นกนั 

Turkmem I. และคณะ (2008) ไดค้  านวณคุณสมบติัการป้องกนัรังสีของซีเมนตท่ี์ผสมซิ
ลิกาฟูม ขยะท่ีเหลือจากเตาเผาเซรามิกส์ และซีโอไลตธ์รรมชาติในช่วงพลงังาน 1 keV ถึง 2 MeV 
และวิเคราะห์องค์ประกอบของสารดงักล่าวดว้ย XRF งานวิจยัช้ินน้ียงัได้วิจารณ์ผลดงักล่าวเม่ือ
เปล่ียนแปลงพลงังานโฟตอนและองคป์ระกอบของสารท่ีท าการทดลอง 

Cevik U. และคณะ (2008) ไดว้ดัค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล ค่าเลขอะตอมยงั
ผล และความหนาแน่นอิเล็กตรอนยงัผลของสารตวัน ายวดยิ่ง YBaCuO ท่ีพลงังาน 59.5 - 136 keV 
ผลท่ีได้พบว่าค่าจากการทดลองสอดคล้องกับค่าทางทฤษฎีทั้งในกรณีท่ีสารได้ท าการซินเตอร์ 
(sinter) และแคลไซน์ (calcine) นอกจากนั้นยงัพบวา่ YBa2Cu3O7- มีโครงสร้างผลึกใกลเ้คียงกบั
ผลทางทฤษฎี  

Han I. และ Demir L. (2009) ไดท้  าการทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล
ส าหรับโลหะ Ti Co และ Cu กบัโลหะผสม TixCo1-x และ CoxCu1-x เม่ือ x เท่ากบั 0.8, 0.7, 0.6, 
0.5, 0.4, 0.3 และ  0.2 ท่ีพลงังาน 22.1, 25.0, 59.5 และ 88.0 keV จากแหล่งก าเนิดรังสี Cd-109 และ 
Am-241 และใชห้วัวดัรังสีแบบ Si(Li) ท่ีมีความละเอียด 160 eV และ 5.9 keV ผลการทดลองพบวา่
ค่าท่ีไดจ้ากการทดลองสอดคลอ้งกนักบัค่าท่ีไดจ้ากทฤษฎี โดยค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล
ถูกน ามาใช้ในการค านวณหาค่าเลขอะตอมยงัผลและค่าความหนาแน่นของอิเล็กตรอนส าหรับ
โลหะผสม 

Limkitjaroenporn P. และคณะ (2012) ไดท้  าการทดลองหาค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอน
เชิงมวลและเลขอะตอมยงัผลของโลหะผสม Ag/Cu/Zn (14.80%/ 57.61%/ 27.59% สัดส่วนโดย
น ้าหนกั) ในช่วงพลงังานระหวา่ง 220 ถึง 662 keV ดว้ยเทคนิคการกระเจิงแบบคอมป์ตนั (Compton 
scattering technique) ผลการทดลองพบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลและเลขอะตอมยงัผล
ท่ีไดจ้ากการทดลองสอดคลอ้งกนักบัค่าท่ีไดจ้ากทฤษฎีโดยมีเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนเพียง 1%  
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เม่ือเพิ่มพลงังานค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลจะมีค่าลดลงแสดงวา่โอกาสในการเกิดอนัตร
กิริยาท่ีมากของโลหะผสมน้ีจะอยูท่ี่ช่วงพลงังานต ่า 

El-Kateb A.H. และคณะ (2000) ศึกษาค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเชิงมวล (mass 
absorption coefficients) และท าการทดลองการส่งผา่นของรังสีแกมมาท่ีพลงังาน 81, 356, 511, 662, 
835, 1274 และ 1332 keV ตามล าดบั ส าหรับโลหะผสมทองเหลือง ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม+
ซิลิกอน และตะกัว่+พลวง อาศยักฎของสารผสมโดยท าการเปรียบผลการทดลองท่ีไดก้บัค่าจาก
ทฤษฎี 

Içelli O. และคณะ (2005) ไดท้  าการทดลองโลหะผสม CuCoNi โดยเปล่ียนปริมาณของ 
Ni โดยวดัรังสีเอ็กซ์ท่ีพลงังาน 15.746 ถึง 40.930 keV จากแหล่งก าเนิดรังสี Am-241 และใชห้วัวดั
รังสีแบบ Si(Li) ท่ีมีความละเอียด 160 eV ท่ี 5.9 keV เม่ือท าการวิเคราะห์ส่วนประกอบของฟิล์ม Ni 
ในโลหะผสมดว้ยเคร่ืองกลอ้งจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (scanning electron microscope) 
พบวา่มีปริมาณของ Ni เท่ากบั 0.03, 0.47, 0.62, 1.23, 1.22 และ 1.6 ตามล าดบั ซ่ึงฟิล์มโลหะผสม 
CuCoNi ถูกเตรียมดว้ยเทคนิคต าแหน่งอิเล็กโทรด (electrode position) นอกจากน้ียงัท าการหาค่า
เลขอะตอมยงัผลของตวัอยา่งจากกฎการผสมเปรียบเทียบกนักบัค่าท่ีไดจ้ากทฤษฏี 
 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย  
1. เพื่อศึกษาและวเิคราะห์อนัตรกิริยาของโฟตอนต่ออลัลอยโลหะผสม ซ่ึงเป็นองค์

ความรู้พื้นฐานท่ีส าคญัในการออกแบบอลัลอยโลหะผสมท่ีสามารถเป็นวสัดุป้องกนัรังสี 
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการออกแบบวสัดุก าบงัรังสีก่อนการผลิตจริง 

 

ขอบเขตของกำรวจิัย  
1. ศึกษาและเก็บตวัอยา่งอลัลอยหรือโลหะผสม เช่น เหรียญกษาปณ์ อะมลักมั 

เคร่ืองเงิน และทองเหลือง เป็นตน้ มาวดัองคป์ระกอบโดยเคร่ือง X-rays fluorescence spectrometer 
(XRF)  

2. ออกแบบและก าหนดส่วนผสมของอลัลอย ในสัดส่วนท่ีมีความน่าสนใจเพื่อเป็น
ตน้แบบ และค านวณค่าต่อไปน้ีโดยใชโ้ปรแกรม WinXCom  

3. ค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลรวมและอนัตรกิริยายอ่ย ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิการ
ลดทอนโฟโตอิเล็กตริก สัมประสิทธ์ิการลดทอนคอมป์ตนั และสัมประสิทธ์ิการลดทอนแพร์โปร
ดกัชนั ฯลฯ  
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4. เปรียบเทียบสมบติัการป้องกนัรังสีของอลัลอยต่างๆ เพื่อหาขอ้สรุปวา่สัดส่วนใดมี
สมบติัในการก าบงัรังสีไดดี้ท่ีสุด  

5. เปรียบเทียบผลการทดลองกบัวสัดุอ่ืนๆ ทางรังสีท่ีมีอยูใ่นฐานขอ้มูลงานวจิยัหรือใน
ทอ้งตลาด 

6. ออกแบบสูตรเพิ่มเติม หากพบวา่สมบติัอลัลอยยงัดอ้ยกวา่วสัดุทางรังสีทัว่ไป 
 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
1. ไดอ้งคค์วามรู้ทางวทิยาศาสตร์ระดบัสากลท่ีสามารถตีพิมพบ์ทความวชิาการใน

วารสารระดบันานาชาติไดอ้ยา่งนอ้ย 1 บทความ 
2. ไดแ้นวทางในการพฒันาวสัดุส าหรับรองรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ในอนาคต 
3. สร้างองคค์วามรู้และบุคลากรระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ใจในการใช้

เทคโนโลยนิีวเคลียร์แก่สังคมและชุมชน ตลอดจนอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 


