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บทที ่2 
หลกัการ/ทฤษฏ ี

 
โลหะผสม โลหะอลัลอยหรืออลัลอย สามารถเปล่ียนแปลงอตัราส่วนผสมของโลหะ

เพื่อให้ได้สมบติัของโลหะผสมมีความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ของการใช้งาน ดงันั้นจึงพบ
เห็นอลัลอยไดใ้นชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพหรืองานวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
เพราะเวเลนซ์อิเล็กตรอนของโลหะผสมสามารถเคล่ือนท่ีได้ใกล้เคียงกับโลหะทัว่ไป สมบัติ
กายภาพของโลหะผสมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การน าไฟฟ้า ความจุความร้อนและการน าความร้อน ฯลฯ 
คลา้ยคลึงกบัโลหะทัว่ไป เน่ืองจากอิเล็กตรอนเสรีในโลหะเกิดอนัตรกิริยากบัโฟตอนพลงังานสูง 
(รังสีแกมมา) โลหะจึงมีสมบติัทึบแสง ดงันั้นการศึกษาวิเคราะห์และพฒันาวสัดุก าบงัรังสีแกมมา
ดว้ยโลหะผสมหรืออลัลอยจึงมีความเป็นไปไดท้ั้งเชิงทฤษฏีและการทดลอง 
 

การกระท าของรังสีกบัวตัถุ 
ส่ิงมีชีวิตอาจถูกท าลายไดด้ว้ยรังสี เม่ือรังสีท่ีมีพลงังานสูงพุ่งเขา้ชน ถ่ายโอนพลงังาน

ให้แก่อะตอมท่ีถูกชน ท าให้อะตอมอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น (excitation) หรือเกิดการแตกตัว 
(ionization) ถา้ความเสียหายมีมาก ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมใหก้ลบัคืนสู่สภาพปรกติได ้ร่างกาย
ส่วนนั้นก็จะไม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งสมบูรณ์เท่าเดิม เกิดความผิดปรกติของร่างกายได ้ดงันั้น
จ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษากระบวนการทางรังสีท่ีมีต่อวตัถุรังสีแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 

1. รังสีท่ีมีมวล (particulate radiation) เช่น รังสีเบตารังสีแอลฟาโปรตอนและนิวตรอน 
เป็นตน้  

2. รังสีท่ีไม่มีมวล เช่น รังสีแกมมาและรังสีเอก็ซ์ เป็นตน้  
อนัตรกิริยาของรังสีแบ่งออกเป็น 2 แบบ ประกอบดว้ย 

1. อนัตรกิริยาแบบยืดหยุ่น (elastic interaction) ไม่มีการสูญเสียพลงังาน กล่าวคือ 
พลงังานจลน์ก่อนเกิดอนัตรกิริยาเท่ากบัพลงังานจลน์หลงัเกิดอนัตรกิริยา 

2. อนัตรกิริยาแบบไม่ยืดหยุ่น (inelastic interaction) มีการสูญเสียพลงังาน กล่าวคือ 
พลงังานจลน์จ านวนหน่ึงจะสูญเสียใหแ้ก่นิวเคลียส ท าใหนิ้วเคลียสอยูใ่นสถานะถูกกระตุน้  
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อนัตรกริิยาของรังสีเอก็ซ์และรังสีแกมมา 
ปริมาณของรังสีเอ็กซ์และรังสีแกมมาเม่ือเดินทางผ่านตัวกลางจะมีจ านวนน้อยลง

เน่ืองจากการเกิดอนัตรกิริยากับอะตอมของตวักลางด้วยกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนการ
ประกอบด้วยอนัตรกิริยาโฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric interaction) และอนัตรกิริยาคอมป์ตนั 
(Compton interaction) นอกจากน้ี ยงัมีกระบวนการท่ีส าคญัรองลงมาคือ กระบวนการผลิตคู่ (Pair 
production) และกระบวนการโฟโตดิสอินทีเกรชนั (Photodisintegration)  
 

รังสีแกมมา 
รังสีแกมมาเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางนิวเคลียร์ (Nuclear transition) พลงังานของรังสี

แกมมามีลักษณะเป็นโฟตอน มีพลังงานสูง เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงระดับพลังงานใน
นิวเคลียส โดยรังสีแกมมาพลงังาน 1 MeV คือรังสีท่ีประกอบดว้ยโฟตอนพลงังาน 1 MeV พลงังาน
ท่ีถูกกระตุน้ทางนิวเคลียร์ (nuclear excitation energy) มีขนาดพลงังานอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.1 - 10 
MeV ดงันั้นรังสีแกมมาท่ีส่งผา่นออกมาจึงมีขนาดความยาวคล่ืนท่ีหลากหลายข้ึนกบัวตัถุประสงค์
การใช้งาน ความยาวคล่ืนของรังสีแกมมามีขนาดตั้งแต่ช่วงความยาวคล่ืนระหว่าง 10-11 ถึง 10-13

เมตร 
เน่ืองจากรังสีแกมมาเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าพลงังานสูงและไม่มีประจุจึงไม่สามารถวดั

ไดโ้ดยการเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า เพราะรังสีแกมมามีอ านาจทะลุทะลวงสูง จึงมกั
วดัพลงังานโดยใหรั้งสีแกมมาผา่นสารตวักลาง การดูดกลืนรังสีแกมมาเม่ือล าแสงผา่นสารตวักลาง 
ท าใหค้วามเขม้ของรังสีลดลง ก าหนดให้ล ารังสีแกมมาความเขม้I ตกกระทบแผน่ตวักลางท่ีมีความ
หนา x แสดงดงัภาพท่ี 2.1 

 

 
ภาพท่ี 2.1 การลดลงของรังสีเอก็ซ์และรังสีแกมมา 
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อตัราการลดลงของรังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมา (dI/dx) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัขนาด
ของความเขม้รังสี (I) ท่ีวิง่ผา่นตวักลางนั้น  

  I
dx

dI


  

เคร่ืองหมายลบ แสดงวา่ความเขม้รังสีเอ็กซ์หรือรังสีแกมมามีขนาดลดลงเม่ือผา่นตวักลางซ่ึงในท่ีน้ี
จะเรียกวา่ตวัดูดกลืน (absorber) 
   IdxdI        (2.1) 

สมการการดูดกลืนมีลักษณะเช่นเดียวกับการดูดกลืนรังสีอ็กซ์ เพราะเป็นรังสีคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้าเช่นเดียวกนั แต่จะแตกต่างกนัท่ีตน้ก าเนิดรังสีแกมมาเกิดจากนิวเคลียส ส่วนรังสี
เอ็กซ์เกิดจากการกระโดดของอิเล็กตรอนท่ีอยูร่อบนิวเคลียสของอะตอมหรืออาจเกิดจากตน้ก าเนิด
ท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์ข้ึน เช่น จากหลอดคูลิดจ์และหลอดรังสีเอ็กซ์ เป็นตน้ รังสีเอ็กซ์ พลงังานต ่ากว่า
พลังงานของรังสีแกมมามาก  เรียกว่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนของตัวกลาง (attenuation 
coefficient) มีค่าคงตวัส าหรับตวักลางแต่ละชนิด ดงันั้นจะเขียนไดว้า่ 

    I
dx

dI
      (2.2) 

ในการแกส้มการหาค่า  I   ซ่ึงเป็นจ านวนโฟตอน (รังสีเอ็กซ์และแกมมา) ท่ีวิ่งผา่นวตัถุความหนา 
x  ภายใตเ้ง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ  

1. โฟตอนทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นล ารังสีจะตอ้งมีพลงังานเท่ากนั (monoenergetic beam) 
2. โฟตอนถูกลดทอน (attenuation) ภายใตภ้าวะท่ีถูกตอ้ง (good geometry) คือล าโฟตอน

แคบและไม่มีโฟตอนกระเจิง (scattered photon) 
ปริพนัธ์สมการขา้งบน จะเขียนไดว้า่ 

   
 

xI

I

dxdI

00

  

นัน่คือ  
xeII  0  

เม่ือ  0I  เป็นจ านวนโฟตอนในล ารังสีก่อนท่ีจะผา่นตวักลาง 
ก าหนดให ้ dI  เป็นจ านวนโฟตอนท่ีถูกลดทอนลง 

 IIId  0  
 xeI  0  
  )1(0

xeI   
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ตัวเลขยกก าลังของ e  ไม่มีหน่วย ดังนั้ นถ้าความหนา x  มีหน่วยเป็นเซนติเมตร หน่วยของ
สัมประสิทธ์ิการลดทอน   จะเป็น 1/น้ิว   ท่ีมีหน่วยเป็น 1/ความยาว น้ีมีช่ือเรียกวา่สัมประสิทธ์ิ
การลดทอนเชิงเส้น (linear attenuation coefficient) 

เน่ืองจาก xe  เป็นจ านวนท่ีแสดงถึงประมาณโฟตอนท่ีวิ่งผ่านออกมาจากตวักลาง ถา้ 
xe   มีค่าน้อยปริมาณโฟตอนท่ีวิ่งผา่นออกมาจากตวักลางก็จะมีจ านวนน้อย ดงันั้น xe   จึงเป็น

ตวัเลขท่ีแสดงถึงโอกาสในการเกิดการกระท า ซ่ึงก็คือโอกาสในการเกิดกระบวนการต่างๆทั้งห้า
กระบวนการเขียนเป็นสมการไดว้า่ 

  ))()()()(( xxKxxxwx eeeeee     
    )( )(   Kwe  
 

เม่ือ w , K,, และ   เป็นสัมประสิทธ์ิการลดทอนของกระบวนการการกระเจิงแบบโคฮีเรนท์
(coherent scattering, w ) โฟโตอิเล็กตริก (photoelectric, ) การกระเจิงแบบคอมป์ตนั (Compton 
scattering, ) กระบวนการการผลิตคู่ (pair production, K ) และกระบวนการโฟโตดิสอินทีเกร
ชนั (Photodisintegration, ) ตามล าดบั ดงันั้นจะเขียนแสดงความสัมพนัธ์ไดว้า่ 

   Kw  

เน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้น   เป็นผลรวมของสัมประสิทธ์ิการลดทอน
ของกระบวนการต่างๆ จึงอาจจะเรียก   ว่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้นรวม (total linear 
attenuation coefficient) โดยทัว่ไป จะไม่พิจารณากระบวนการโคฮีเรนทแ์ละกระบวนการโฟโตดิส
อินทีเกรชนั ซ่ึงเกิดข้ึนนอ้ยมากท าใหป้ระมาณค่า  ไดด้งัน้ี 

    

โดยค่าสัมประสิทธ์ิการลดทอนน้ีจะแปรผนักับพลังงานของรังสีและเลขอะตอมของตวักลาง
นอกจากน้ียงัข้ึนกับความหนาแน่นของตวักลางอีกด้วย ดังนั้ นเพื่อท่ีจะท าให้สัมประสิทธ์ิการ
ลดทอนไม่มีค่าข้ึนกบัความหนาแน่น จึงหารสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้น (สมการขา้งบน)  ดว้ย
ความหนาแน่นของตวักลาง เรียกช่ือใหม่หรือสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงเส้น ต่อความหนาแน่นวา่
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (mass attenuation coefficient) โดยเพิ่มอกัษร m เป็นตวัหอ้ยไว ้  

 /,/,/,/,/,/  mmmmmm KKww  
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เม่ือ   คือความหนาแน่นของตัวกลางสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลมีหน่วยเป็น ตาราง
เซนติเมตร/กรัม (cm2/g) หรือตารางเซนติเมตร/มิลลิกรัม (cm2/mg) เม่ือเป็นเช่นน้ีความหนา xmจะมี
หน่วยเป็นกรัม/ตารางเซนติเมตร (g/cm2) หรือมิลลิกรัม/ตารางเซนติเมตร (mg/cm2) 

การดูดกลืนรังสีแกมมามีความแตกต่างจากการดูดกลืนของรังสีแอลฟาหรือรังสีเบตาใน
ขณะท่ีการดูดกลืนของรังสีทั้งสอง (รังสีแอลฟาและรังสีเบตา) ก าหนดไดโ้ดยค่าพิสัยในเน้ือวตัถุ
และจะถูกดูดกลืนหมดส้ิน แต่รังสีแกมมานั้น การดูดกลืนของตวัดูดกลืนท าไดเ้พียงแต่การลดความ
เขม้ของล ารังสีลงมาเท่านั้น เม่ือความหนาแน่นของตวัดูดกลืนมีค่ามากข้ึน ตวัดูดกลืนไม่สามารถท่ี
จะดูดกลืนรังสีแกมมาไดห้มดในบางคร้ังเพื่อความสะดวกอาจจะใชค้่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนเป็น
ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนอะตอม (atomic absorption coefficient, a ) ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืน
อะตอมเป็นค่าเศษส่วนของล ารังสีแกมมาท่ีถูกดูดกลืนโดยอะตอมเด่ียวอาจกล่าวไดว้า่ สัมประสิทธ์ิ
การดูดกลืนอะตอม คือ ความน่าจะเป็นท่ีอะตอมของตวัดูดกลืนจะท าปฏิกิริยากบัโฟตอน 1 ตวั ใน
ล ารังสี ค่าสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนอะตอมสามารถนิยามไดโ้ดยสมการ   

  
)(

)(
)(

3

1
2

cm

atom
N

cm
cm l

a






  

เม่ือ N = จ านวนอะตอมของตวัดูดกลืน 
การเปรียบเทียบการดูดกลืนรังสีแกมมาระหวา่งตะกัว่และอลูมิเนียมพบวา่รังสีแกมมาท่ี

มีพลังงานสูง ตะกั่วจะเป็นตวัดูดกลืนรังสีท่ีดีกว่าวตัถุอ่ืนๆ เพียงเล็กน้อย แต่ถ้ารังสีแกมมามี
พลงังานต ่า ตะกัว่จะเป็นวตัถุดูดกลืนรังสีแกมมาท่ีดีกวา่อลูมิเนียมมาก 
 

กระบวนการดูดกลืนของรังสีแกมมา  
 กระบวนการดูดกลืนของรังสีแกมมามี 4 กระบวนการ ประกอบดว้ย  

1. การดูดกลืนแบบปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (photoelectric effect) 
2. ปฏิกิริยาโฟโตดิสอินทีเกรชนั (photo disintegration) 
3. การเกิดการผลิตคู่ (pair production) 
4. การกระเจิงแบบคอมป์ตนั (Compton scattering) 

โดยกระบวนการท่ี 1 และ 2 จะเกิดกบัอิเล็กตรอนในวงโคจรตวัดูดกลืนและจะเกิดไดดี้เม่ือพลงังาน
ของโฟตอนไม่เกิน 1.02 MeV ถา้พลงังานของโฟตอนสูงกวา่น้ี กระบวนการท่ี 3 จึงจะเกิดไดดี้ส่วน
กระบวนการท่ี 4 เกิดจากการท่ีโฟตอนพลงังานสูงมาก 
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ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ตริก 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของพลงังานโฟโตอิเล็กตริกและ

พลงังานโฟตอน 
 

กระบวนการโฟโตอิเล็กตริกเกิดจากการท่ีโฟตอนหายไปในอะตอม โดยถูกอิเล็กตรอน
รอบๆนิวเคลียสดูดกลืนจนหมด โดยท่ีพลงังานของโฟตอนจะตอ้งมีพลงังานมากกว่าพลงังานยึด
เหน่ียวของอิเล็กตรอนในวงโคจรท าใหอิ้เล็กตรอนหลุดออกมาจากอะตอมอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกมา
เรียกวา่โฟโตอิเล็กตรอน (photoelectron) พลงังานของโฟโตอิเล็กตรอนจะหายไปในตวัดูดกลืนโดย
กระบวนการออกซิเดชนัและไอออนไนเซชนั โดยปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกเป็นกระบวนการ
ดูดกลืนอยา่งแทจ้ริงพลงังานทั้งหมดของโฟตอนถูกดูดกลืนหมด ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริกเกิด
ไดดี้ เม่ือโฟตอนมีพลงังานต ่าและตวัดูดกลืนมีเลขอะตอมมาก ส าหรับตวัดูดกลืนท่ีมีเลขอะตอมต ่า
มากๆปรากฏการณ์โฟโตอิเลกตริกจะไม่ค่อยเกิดข้ึน โดยท่ีโอกาสในการเกิดกระบวนการโฟโตอิ
เล็กตริกจะลดลงอย่างรวดเร็ว เม่ือพลงังานของโฟตอนเพิ่มข้ึน โดยทัว่ไปสัมประสิทธ์ิการลดทอน
เชิงมวลของกระบวนการโฟโตอิเล็กตริกจะแปรผนัตาม 3)/(1 h  เม่ือ h  เป็นพลงังานของโฟ
ตอน แสดงดงัภาพท่ี 2.2 
 

โฟโตดิสอนิทเีกรชัน 
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ปรากฏการณ์น้ีนิวเคลียสของตัวดูดกลืนจับรังสีแกมมาและจะปลดปล่อยอนุภาค
นิวตรอนออกมาอยา่งทนัทีทนัใดโฟโตดิสอิทีเกรชนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญัมากในกรณีท่ีโฟตอน
มีพลงังานสูงมากจากเคร่ืองเร่งอิเล็กตรอน เช่น เคร่ืองเร่งอนุภาคเบตารอน (Betaron) หรือเคร่ืองเร่ง
อนุภาคซินโครตรอน (Synchrotron) เป็นตน้  
 

กระบวนการผลติคู่ 
ปรากฏการณ์น้ีเกิดจากรังสีแกมมามีพลงังานมากกวา่ 1.02 MeV และรังสีแกมมาวิ่งเขา้

ใกลนิ้วเคลียส รังสีแกมมาจะสูญหายไปแลว้กลายเป็นอิเล็กตรอน และโพสิตรอน มวลของอนุภาค
ทั้งสองมีค่าหรือ 0.51 MeV พลงังานจลน์ทั้งหมดเกือบเท่ากบั 2

02 cmhf   การเปล่ียนแปลง
พลงังานกลายเป็นมวลน้ีรังสีแกมมาจะตอ้งเขา้ใกลอ้นุภาค เช่น นิวเคลียส ค่าโมเมนตมัมีค่าคงตวัทั้ง
ก่อนการชนและภายหลงัการชน ส่วนพลงังานจลน์มีค่านอ้ยมากๆ ดงันั้นการสร้างอิเล็กตรอนและ
โพสิตรอนตอ้งการพลงังานไม่นอ้ยกวา่ 1.02 MeV จึงจะเกิดกระบวนการผลิตคู่ได ้แสดงดงัภาพท่ี 
2.3 
 

 
ภาพท่ี 2.3 การเกิดกระบวนการการผลิตคู่ 

 
การกระเจิงแบบคอมป์ตัน 

การกระเจิงแบบคอมป์ตนัเป็นการชนท่ีเรียกว่าการชนแบบยืดหยุ่น(elastic collision) 
เป็นการชนกนัระหว่างโฟตอนกับอิเล็กตรอนอิสระ (อิเล็กตรอนอิสระหมายถึง ค่าพลงังานยึด
เหน่ียวของอิเล็กตรอนกบัอะตอมมีค่านอ้ยเม่ือเทียบกบัพลงังานของโฟตอน) แสดงดงัภาพท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 2.4 การชนแบบคอมป์ตนัเป็นการชนแบบไม่ยดืหยุน่ระหวา่งโฟตอนและอิเล็กตรอน 

 
โอกาสของการเกิดการชนแบบคอมป์ตนัมีค่าลดลง ถ้าพลงังานของรังสีแกมมาท่ีชน

อิเล็กตรอนมีพลงังานมากข้ึนและค่าเลขอะตอมของตวัดูดกลืนมีค่ามากข้ึนดว้ย การชนแบบคอมป์
ตนัจึงจะเกิดไดดี้เม่ือรังสีแกมมามีพลงังานต ่าและตวัดูดกลืนมีเลขอะตอมต ่า แสดงดงัภาพท่ี 2.5 และ
ภาพท่ี 2.6 แสดงโอกาสในการเกิดกระบวนการต่างๆ  

 

 
ภาพท่ี 2.5 ค่าสัมประสิทธ์ิการกระเจิงต่างๆแสดงถึงโอกาสของการเกิดการกระเจิงแบบคอมป์ตนั

ของโฟตอน 
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ภาพท่ี 2.6 โอกาสในการเกิดกระบวนการโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมป์ตนัและ

กระบวนการผลิตคู่ในตวักลาง 
 

สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล 
สัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวล (mass attenuation coefficient) เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์  

 /  ของวตัถุส าหรับอนุภาคท่ีท าให้เกิดการแตกตวัโดยออ้มเป็นอตัราส่วนระหวา่ง  dN  กบัผล
คูณของ  , N  และ dI  เม่ือ N  เป็นจ านวนอนุภาคท่ีตกกระทบวตัถุท่ีมีความหนาแน่น   และ 
dN  เป็นจ านวนอนุภาคท่ีเกิดการกระท าข้ึน

 

   dI

dN

N

 1
       (2.4) 

การกระท าหมายถึงกระบวนการท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของพลงังาน หรือทิศทางของอนุภาคท่ี
ท าใหเ้กิดการแตกตวัโดยออ้ม โดยสมการ (2.5) แสดงสมการส าหรับรังสีเอก็ซ์หรือรังสีแกมมา

 

   













 Kcoh 

    
(2.5) 

เม่ือ 


  เป็นสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของกระบวนการโฟโตอิเล็กตริก 

 


  เป็นสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของกระบวนการคอมป์ตนั 

 


 coh  เป็นสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของกระบวนการโคฮีเรนท ์

และ 


K  เป็นสัมประสิทธ์ิการลดทอนเชิงมวลของกระบวนการผลิตคู่  
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อมลักมั (amalgam)  
อมลักมัเป็นวสัดุบูรณะฟัน  ท่ีเกิดจากการผสมระหว่างโลหะเจือ  (alloy) กบัปรอท โดย

โลหะเจือท่ีใชมี้ส่วนประกอบส่วนใหญ่คือ เงินส่วนประกอบอ่ืน ไดแ้ก่ ดีบุก ทองแดง และสังกะสี  
เม่ือน าโลหะเจือผสมกบัปรอทผา่นขบวนการผสมท่ีเรียกวา่ การป่ันอมลักมัจะไดอ้มลักมัท่ีใชใ้นการ
บูรณะฟัน ปัจจุบนัมีการบรรจุอมลักมัใหเ้ลือกได ้2 รูปแบบคือ 

1. alloy tablet ซ่ึงผลิตในรูปแบบเม็ด ในการใชง้านจะตอ้งมีแคปซูลเพื่อใส่โลหะเจือ
ชนิดเมด็และปรอท เพื่อน าไปป่ันเป็นอมลักมั 

2. precapsulated alloy จะผลิตในรูปโลหะเจือและปรอทซ่ึงบรรจุรอผสมในแคปซูล จะ
ค านวณปริมาณในสัดส่วนท่ีพอเหมาะ แคปซูลจะใชค้ร้ังเดียวแลว้ทิ้ง 

ขอ้เปรียบเทียบในการใช้วสัดุอมลักมั และวสัดุเรซินสีเหมือนฟัน ในการอุดฟันด้วย
วสัดุอมลักมัเป็นการน าวสัดุอมลักมัท่ีมีสีเงิน ซ่ึงมีส่วนประกอบของสารปรอทในการอุดฟัน 

ข้อดีการใช้วสัดุอมัลกมั 
- อายกุารใชง้านนานกวา่ประมาณ 10 - 15 ปี หรือมากกวา่ 
- มีความแขง็แรงสามารถรองรับแรงบดเค้ียวไดอ้ยา่งดี 
- ราคาจะต ่ากวา่การอุดดว้ยวสัดุสีเหมือนฟัน 

ข้อเสียการใช้วสัดุอมัลกมั 
- ความสวยงามนอ้ย เน่ืองจากมีสีท่ีไม่เหมือนฟันตามธรรมชาติ 
- การสูญเสียเน้ือฟันมากกว่าท่ีควร เน่ืองจากการอุดดว้ยวสัดุอมลักมันั้นตอ้งใช้พื้นท่ี

กวา้งในการรองรับวสัดุเพื่อการบูรณะ 
- การเปล่ียนสีของฟัน วสัดุอมลักมัอาจก่อใหเ้กิดการเปล่ียนสีของเน้ือฟันรอบๆ วสัดุอุด

ใหเ้ป็นสีเทาเงินอาการแพส้ารปรอท นอ้ยมากประมาณ 1% ของผูรั้บบริการท่ีมีอาการแพส้ารปรอท
ท่ีเป็นส่วนผสมอยูใ่นวสัดุอมลักมั 

- การอุดฟันด้วยวสัดุเรซินสีเหมือนฟัน เป็นการน าวสัดุเรซินท่ีมีสีเหมือนฟันตาม
ธรรมชาติมาใชเ้ป็นวสัดุในการอุดฟัน 

ข้อดีการใช้วสัดุเรซิน 
- มีความสวยงามสามารถเลือกสีท่ีเหมือนฟันได ้
- มีคุณประโยชน์หลายดา้นสามารถใชว้สัดุเรซินในการตกแต่งและบูรณะฟันท่ีบ่ินแตก

หรือหกัใหก้ลบัมามีรูปร่างดีและสวยงามดงัเดิม 
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- สามารถรักษาเน้ือฟันไดม้ากกวา่เน่ืองจากการอุดดว้ยเรซินสามารถท าไดด้ว้ยการกรอ
เน้ือฟันท่ีเสียออกเท่านั้น ขณะท่ีการอุดดว้ยอมลักมัตอ้งกรอเน้ือฟันมากกวา่ท่ีผุจริงเพื่อรองรับวสัดุอ
มลักมั 

ข้อเสียวสัดุเรซิน 
- อายกุารใชง้านอาจไม่นานเท่าการใชว้สัดุอมลักมั 
- ระยะเวลาท่ีใชใ้นการรักษานานกวา่เน่ืองจากวธีิการท่ีซบัซอ้นกวา่ 
- การแตกของวสัดุ ข้ึนอยูก่บัต าแหน่งท่ีอุด 
- ราคา สูงกว่าการอุดด้วยอมัลกัม บางคร้ังอาจสูงถึง 2 เท่าเม่ือเทียบกับการอุด

ดว้ยอมลักมั 
 

เงิน (silver) 
ช่ือแร่ มาจากภาษาองักฤษเก่า ซ่ึงหมายถึงโลหะ 
คุณสมบติัทางกายภาพ มกัเกิดเป็นเส้น แผ่นบางๆ คล้ายก่ิงไม ้และเป็นก้อน สีขาว หรือ

เหลืองซีดๆ สีผงละเอียดสีขาวเงิน แต่มกัมวัเป็นสีน ้ าตาล หรือเทาด า ความถ่วงจ าเพาะ 10.5 ความ
แขง็ 2.5 - 3 ทุบเป็นแผน่บางๆ ได ้มีความวาวโลหะ 

คุณสมบติัทางเคมี สูตรเคมี Ag มกัปนกบัทอง และทองแดง ละลายในกรดไนตริก (HNO3) 
ถา้กรดไฮโดรคลอริก (HCl) จะให้ตะกอนสีขาว (AgCl) แต่ถา้ทิ้งไวจ้ะเปล่ียนเป็นสีม่วง ละลายใน
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด ์(NH4OH) 

ลกัษณะเด่น และวิธีตรวจ ทุบดว้ยคอ้น ให้เป็นแผ่นบางๆ ไดง่้าย ผิวถา้มวัหมองจะมีสีด า 
คะเนดว้ยมือจะรู้วา่หนกัพอสมควร 

การก าเนิด เป็นแร่ปฐมภูมิ พบในสายแร่พวกซลัไฟด์ เช่น แร่กาลีนา สฟาเลอไรท ์เป็นตน้  
ในสมยัโบราณมีผูน้ าแร่ตะกัว่ (กาลีนา) มาถลุงโดยเขา้ใจวา่เป็นเงิน แต่ความจริงก็มีเงินปนอยู่ดว้ย
เล็กน้อย เม่ือแรกถลุงก็จะไดต้ะกัว่ปนโลหะเงิน เผาเลยไปตะกัว่จะกลายเป็นเถา้อยูใ่นเบา้เหลือแต่
เงิน แหล่งท่ีพบประเทศไทย พบปนในแร่ตะกัว่ท่ี จงัหวดักาญจนบุรี ในแหล่งแร่ตะกัว่เกือบทุกแห่ง
และ ต่างประเทศพบในเยอรมนี เปรู เมก็ซิโก สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย 

ประโยชน์ ใชท้  าภาชนะต่างๆ ในสมยัโบราณ ท าโลหะผสม ท าเคร่ืองประดบั ท าตวัยาต่างๆ 
เงินปลอมเป็นเงินเยอรมนั (German silver) ประกอบดว้ยเงินนิกเกิล (Nickel silver) ซ่ึงไม่มีโลหะ
เงินผสมอยู่เลย แต่ขาวคลา้ยเงิน ประกอบดว้ยทองแดงผสมนิกเกิล ตั้งแต่ 4-35% ใช้มากในการท า
ขนัเงิน และท าท่ีสะทอ้นแสงส าหรับดวงไฟ หนา้รถยนต ์ใชท้  าเหรียญตรา ท าน ้ ายาลา้ง และอดัรูป
ใชบ้ดักรี ทองแดงชุบเงินใชใ้นอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพราะเป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีดีมา 
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ทองแดง (copper) 
ช่ือแร่ มาจากภาษาละตินค าวา่ cuprum หมายถึงโลหะท่ีไดม้าจากเกาะไซปรัส  
คุณสมบติัทางกายภาพ มกัเกิดเป็นแผน่ขรุขระคลา้ยก่ิงไม ้เป็นเส้น เป็นเม็ด บางแหล่งเกิด

เป็นกอ้นใหญ่ ถา้ตกผลึก จะเกิดในระบบไอโซเมตริก แต่มกัจะไม่สมบูรณ์ ไม่มีรอยแยกแนวเรียบ 
รอยแตกแบบหยกัคม แขง็ 2.5 - 3 ความหนาแน่นสัมพทัธ์ 8.94 สีแดงแบบทองแดง มกัจะหมองคล ้า
ไดง่้าย ผิวแร่มกัจะท าปฏิกิริยากบัออกซิเจน กรดคาร์บอนิก ผุสลายไดง่้ายกลายเป็น cuprite และ 
malachite วาวแบบโลหะ ทุบเป็นแผน่ได ้อบัแสง 

คุณสมบติัทางเคมี สูตรเคมี Cu มกัมีเงินปนบา้ง ละลายไดใ้นกรดเกลือ หรือกรดดินประสิว
จะใหส้ารละลายสีเขียว ถา้เอาแอมโมเนียใส่มากๆ สารละลายจะเป็นสีน ้าเงิน 

ลกัษณะเด่น และวิธีตรวจ ผิวท่ีบริสุทธ์ิสดจะมีสีเป็นโลหะทองแดง ทุบให้เป็นแผน่บางๆ 
หรือดึงเป็นเส้นได้ หนักมากพอควรเม่ือลองคะเนดูด้วยมือ หลอมตวัขั้นท่ี 3 ได้เป็นโลหะกลม 
ทดสอบง่ายๆ โดยละลายแร่ทองแดงดว้ยกรดดินประสิว หรือกรดก ามะถนั เอาโลหะเหล็กท่ีสะอาด 
เช่น ตะปูหรือเขม็เยบ็ผา้จุ่มลงไปในน ้ายา ทองแดงจะท าการเคลือบเหล็กทนัที 

การก าเนิด เกิดในแหล่งแร่ท่ีไดจ้ากกากหินหนืดอุณหภูมิต่างๆ ใกลผ้ิวโลกโดยเฉพาะใกล้ๆ  
หินท่ีมีทองแดงปนอยูด่ว้ย 

แหล่งท่ีพบในประเทศไทย พบท่ีอ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ท่ีอ าเภอฟากท่า 
จังหวดัอุตรดิตถ์ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง เลย นครสวรรค์ อุทัยธานี พิษณุโลก และแพร่ 
ต่างประเทศพบมากในประเทศสเปน อิตาลี สหรัฐอเมริกาและคองโก 

ประโยชน์โลหะทองแดง มีประโยชน์ใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าทุกชนิด ท าโลหะผสม
ต่างๆ เช่น ทองเหลือง บรอนซ์หรือทองสัมฤทธ์ิ เป็นตน้ ซ่ึงใช้ท าเคร่ืองใช้มาแต่โบราณ หล่อเป็น
วตัถุส าเร็จรูป ปัจจุบนัทองแดงใชผ้สมอะลูมิเนียมมากและจะยงัคงมีประโยชน์คู่กบัอะลูมิเนียมไป
อีกนาน 
 

ดีบุก (tin)  
สมบติัของดีบุก 

1. ดีบุกเป็นโลหะท่ีไม่ดี 
2. หลอมเหลวไดง่้าย 
3. ทนต่อการกดักร่อน 
4. ถูกออกซิไดซ์ในอากาศไดดี้ 
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พบในโลหะผสมหลายชนิด ใช้ประโยชน์ในการเคลือบโลหะเพื่อป้องกนัการกดักร่อน ดีบุกส่วน
ใหญ่สกดัไดจ้ากแร่แคสสิเตอร์ไรต ์(cassiterite, SnO2) 

แหล่งแร่ดีบุกจะพบไดท้ัว่ไปในบริเวณดา้นตะวนัตกของประเทศไทย ตั้งแต่เหนือจรดใต ้
และจดัเป็นส่วนหน่ึงของแนวแร่ดีบุกในเอเชียอาคเนย ์ซ่ึงเร่ิมจากทางตอนเหนือของประเทศพม่า 
ผ่านไทยและมาเลเซีย ออกไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย ส าหรับพื้นท่ีศกัยภาพทางแร่ดีบุกของ
ประเทศไทย สามารถสรุปไดเ้ป็น 3 บริเวณใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) บริเวณดา้นตะวนัตกทางตอนเหนือของประเทศ โดยเร่ิมตั้งแต่อ าเภอขุนยวม จงัหวดั
แม่ฮ่องสอน ต่อเน่ืองลงมาจนถึงอ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 

2) บริเวณด้านตะวนัตกทางตอนกลางของประเทศโดยเร่ิมตั้ งแต่อ าเภอทองผาภูมิ 
จงัหวดักาญจนบุรี ต่อเน่ืองลงมาจนถึงอ าเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

3) บริเวณภาคใตข้องประเทศ โดยเร่ิมตั้งแต่จงัหวดัชุมพร จนถึงใตสุ้ดของประเทศ 
รวมทั้งบริเวณนอกชายฝ่ังทะเลอนัดามนั 
 


