
 

ช่ือเรื่อง การศึกษาอันตรกิริยาของรังสีแกมมาต่อวัสดุอัญมณี:  
การค านวณเชิงทฤษฎี 

  
ผู้วิจัย  ฐนสพล ปรีชาญาณ และ ณัฐกฤตา จันทิมา  

 

สาขาวิชา ฟิสิกส์ 
 

ปีการศึกษา 2561 
 

บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอันตรกิริยาระหว่างรังสีที่พลังงานต่างๆ ตั้งแต่ช่วง
พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV ที่มีต่ออัญมณี ควอตซ์ แคลไซต์ โทแปซ ทัวมาลีน ฟลูออไรต์ เพชรและ
แฮไลต ์โดยน าไปหาส่วนประกอบด้วยเคร่ืองเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ สเปกโตรมิเตอร์แบบกระจาย
พลังงาน (Energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer, EDXRF) จากนั้นท าการศึกษา
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลโดยใช้โปรแกรม WinXCom ส าหรับการค านวณทาง
ทฤษฎี พบว่าค่าสัมประสิทธิ ์การลดทอนเชิงมวลและอันตรกิริยาย่อยต่างๆ ที่เกิดขึ้น คือ 
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมป์ตัน และกระบวนการผลิตคู่  ในช่วงพลังงาน 1 
- 100 keV ค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลมีค่ามากที่สุด โดยจะเกิดอันตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริก 
ค่าสัมประสิทธิ์ช่วงกลางของพลังงานประมาณ 1 - 100 MeV สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลจะมี
ค่าต่ าสุดและเกิดการกระเจิงแบบคอมป์ตัน ในขณะที่ช่วงพลังงานสูงระหว่าง  100 MeV ถึง 105 
MeV จะเกิดกระบวนการผลิตคู่  ซึ่งมีแนวโน้มคงตัวที่ระดับพลังงานตั้งแต่ 103  MeV ขึ้นไป 
นอกจากนี้ยังพบว่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลของแคลไซต์ มีค่ามากที่สุดในทุกช่วงพลังงาน 
และกราฟมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่แตกต่างกัน ขึ้นกับ
พลังงานในแต่ละช่วงและส่วนประกอบของธาตุ ส่วนผลของการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์พบว่าจะมี
ค่าลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อพลังงานเพิ่มสูงขึ้น 

ค่าอันตรกิริยาย่อยของโฟโตอิเล็กตริกของอัญมณี พบว่าแคลไซต์มีค่าอันตรกิริยาโฟโตอิ
เล็กตริกมากที่สุดที่ช่วงพลังงาน 1-100 keV หลังจาก 100 keV จะพบว่าทัวร์มาลีนมีค่ามากที่สุดตลอด
ช่วงพลังงาน ในช่วงพลังงานระหว่าง 2- 4 keV พบว่า ควอตซ์ แคลไซต์ โทแปซ ทัวร์มาลีน และแฮไลต์ มี
ความไม่ต่อเน่ืองของการเปลี่ยนแปลงค่าในแต่ละพลังงานของโฟตอนเกิดขึ้นแตกต่างกัน เป็นผลมา
จากปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกรอบขอบการดูดกลืนพลังงานชั้น K, L และ M ของธาตุที่แตกต่าง 
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กันในอัญมณีแต่ละชนิด อันตรกิริยาย่อยของการกระเจิงแบบคอมป์ตันของอัญมณี พบว่าเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อพลังงานเพิ่มขึ้นจนถึง 50 keV หลังจากนั้นค่าจะลดลงและพบว่าค่าอันตรกิริยาย่อยของการ
กระเจิงแบบคอมป์ตันของเพชรจะมีค่ามากสูงสุดที่พลังงาน 1.02 MeV ขึ้นไป พบว่าค่าอันตรกิริยา
ย่อยของการผลิตคู่หรือแพร์โพรดักชัน มีค่าเพิ่มสูงขึ้นตลอดช่วงพลังงาน และพบว่าค่าอันตรกิริยา
ของผลผลิตคู่ของแคลไซต์มีค่ามากที่สุด ผลการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
ระหว่างตัวอย่างอัญมณีกับคอนกรีตมาตรฐาน steel-magnetite, steel-scrap, ilmenite-limonite, 
ilmenite, hematite-serpentine, basalt-magnetite และ ordinary พบว่าทุกอัญมณีจะมีค่าสัมประสิทธิ์
การลดทอนเชิงมวลใกล้เคียงกับคอนกรีตมาตรฐาน ยกเว้นฟลูออไรต์และเพชร ที่พบว่ามีค่า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลที่น้อยกว่าคอนกรีตมาตรฐานตลอดช่วงพลังงาน 

ค่าภาคตัดขวางเชิงอะตอมและค่าภาคตัดขวางเชิงอิเล็กตรอนของอัญมณี ในช่วง
พลังงาน 1 keV ถึง 105 keV พบว่าหลังจากพลังงานที่ 5 keV ค่าภาคตัดขวางเชิงอะตอมของควอตซ์
จะมีค่ามากที่สุด ในขณะเดียวกันพบว่าค่าภาคตัดขวางเชิงอะตอมของเพชรจะมีค่าน้อยที่สุด ค่า
ภาคตัดขวางเชิงอิเล็กตรอนพบว่าเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับค่าภาคตัดขวางเชิงอะตอม ยกเว้น
ช่วงพลังงานระหว่าง 10-50 MeV พบว่าทัวร์มาลีนมีค่ามากที่สุด ค่าเลขอะตอมยังผลของอัญมณี 
พบว่าแคลไซต์ค่าเลขอะตอมยังผลมากที่สุดตลอดช่วงพลังงาน ส าหรับเพชรมีค่าเลขอะตอมยังผล
น้อยที่สุด ค่าความหนาแน่นอิเล็กตรอนของอัญมณี พบว่ามีแนวโน้มของกราฟเหมือนกับค่า เลข
อะตอมยังผล แต่ค่าความหนาแน่นอิเล็กตรอนของทัวร์มาลีนจะมีค่ามากกว่าแคลไซต์ ในช่วงขอบ
การดูดกลืนพลังงานชั้น K ของธาตุเงิน 
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Abstract 
 

The objective of this project research for investigation gamma ray interaction with 
gemstone such as quartz calcite topaz tourmaline fluorite diamond and halite at energy range 1 
keV to 105 keV. The chemical composition of gemstone were analyzed by energy dispersive X-
ray fluorescence spectrometer (EDXRF).The mass attenuation coefficient have been calculated 
by WinXCom program for theoretical calculation. The result show that, the mass attenuation 
coefficient of all gemstone depend on photon energy and decreases with increasing of the photon 
energy. 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). However, the results found that the calcite is 
the highest value all of energy range. The coherent scattering found to be significant at low 
photon energy and rapidly decreases with increasing of photon energy for all gemstone.  

The photoelectric interaction decreases with increasing of photon energy and calcite 
was the highest of these value in energy range 1-100 keV after that tourmaline found the highest 
value all of the energy range. Furthermore, all gemstone at the low energies (2-4 keV) 
discontinuities correspond to photoelectric absorption edges of the Z elements that it arise from 
photoelectric effect around K, L and M absorption edge. The Compton scattering interaction 
increases with increasing of energy up to 50 keV and then decreases and diamond was the highest 
of these values. Above 1.02 MeV, found that pair production increases with increasing of energy 
and calcite higher than other gemstones. The sample of gemstone shown the higher value of 
radiation shielding properties than all of standard shielding concretes such as steel-magnetite,  
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steel-scrap, ilmenite-limonite, ilmenite, hematite-serpentine, basalt-magnetite and ordinary except 
fluorite and diamond. 

The atomic cross section and the electronic cross section found to be the same trend 
except at energy range 10-50 MeV, tourmaline is higher value than other gemstone. The results 
show decreases with increasing of the energy and after 5 keV the results show that quartz is the 
highest value, diamond is the lowest value. The effective atomic number and the electron 
densities found to be the same trend all gemstone. The results show calcite is the highest value 
and diamond is the lowest value. But the electron densities value from photoelectric effect around 
K absorption edge of silver found that tourmaline shown higher than calcite. 
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