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บทคัดย่อ 

 

ได้ท้าการขึ้นรูปน้้ายางพาราธรรมชาติพร้อมพรีวัลคาไนซ์และน้้ายางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ ใน
อัตราส่วนต่างๆร่วมกับวัสดุดูดกลืนนิวตรอน ได้แก่ กรดบอริกชนิดผง ผงโบรอน สารละลายแคดเมียมไนเต
รทและผงแคดเมียมในสัดส่วนที่ต่างกัน  โดยใช้วิธีการผสมส่วนประกอบทั้งหมดด้วยเครื่อง Magnetic 

Stirrer ที่ความเร็ว 450 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที และเทลงบนแบบพิมพ์แก้วที่มีความหนา 2 มม.
ผลการวิจัยพบว่าส่วนผสมที่ประกอบด้วยน้้ายางพาราธรรมชาติพร้อมพรีวัลคาไนซ์และน้้ายางสังเคราะห์ 
เอส บี อาร์ ในอัตราส่วนในอัตราส่วน 70:30 ร่วมกับกรดบอริกชนิดผง 4 phr ผสมกับผงโบรอน 0.7 phr มี
คุณสมบัติทางกายภาพเหมาะสมมากที่สุด จากการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนพบมีการกระจายตัวของวัส
ดูดกลืนนิวตรอนสม่้าเสมอทั่วทั้งชิ้นงานและสามารถก้าบังรังสีนิวตรอนจากต้นก้าเนิดรังสีได้ดี ความหนาที่
เหมาะสมในการก้าบังรังสีนิวตรอนมากที่สุดคือ 16 มม.ที่ได้จากการเรียงซ้อนชิ้นงานจ้านวน 8 ชิ้น ซึ่งวัสดุ
ก้าบังรังสีนิวตรอนที่ผลิตได้นี้มีค่า HVL ประมาณ 0.8 ซม. และมีค่า ภาคตัดขวางมหภาคต่อรังสีนิวตรอน 

0.8705ซม.-1 
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ABSTRACT 
 

Fabrication was made using various ratios of vulcanized natural rubber, SBR 
blend and neutron absorbers which were boric acid powder, boron powder, cadmium 
nitrate solution and cadmium powder. All the constituents were blended together in a 
magnetic stirrer at 450 rpm for 10 minutes. The mixture was subsequently poured onto 
glass plates to obtain samples with 2 mm thickness. Studied results revealed that 
vulcanized natural rubber and synthetic SBR blend with 70:30 ratio loaded with 4 phr 
boric acid powder and 0.7 phr boron powder exhibited the most suitable physical 
properties. Neutron radiography illustrated that the distribution of the neutron absorber 
was uniform throughout the shielding material. The shielding can effectively shield 
neutrons from the neutron source. The most suitable thickness for neutron shielding was 
16 mm. obtained by stacking 8 pieces of the shielding material together. The fabricated 
neutron shielding material exhibited the HVL value of approximately 0.8 cm. and the 
macroscopic cross section for neutron of 0.8705 cm-1. 

 

1. บทน า 

 
ปัจจุบันมีการน้านิวตรอนมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งทางด้านการแพทย์ ด้านการเกษตร

และด้านอุตสาหกรรม ซึ่งนิวตรอน  เป็นอนุภาคที่เป็นกลาง ไม่มีประจุไฟฟ้า จึงมีอ้านาจทะลุทะลวงสูง การ
ท้างานเก่ียวกับต้นก้าเนิดรังสีนิวตรอน ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ดังนั้นการค้านึงถึงหลักการป้องกัน
อันตรายจากรังสีจึงมีความส้าคัญอย่างมากเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีนิวตรอนมีความปลอดภัยในการ
ใช้งานมากท่ีสุด นอกจากใช้เวลาให้สั้นที่สุด และท้างานในระยะทางที่ห่างจากต้นก้าเนิดรังสีให้มากที่สุดแล้ว 
วัสดุที่ใช้ก้าบังรังสีก็นับว่ามีส่วนส้าคัญเป็นอย่างมาก และเพ่ือความสะดวกในการท้างานในภาคสนามวัสดุที่
ใช้ในการก้าบังรังสีจึงควรเป็นวัสดุที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถสวมใส่ขณะปฏิบัติงานได้  เช่น เสื้อก้าบังรังสี 

นิวตรอนสามารถถูกดูดกลืนได้ดีในธาตุหรือวัสดุที่มีค่าโอกาสการดูดกลืนนิวตรอนสูง (High 

neutron absorption cross section) แต่นิวตรอนเหล่านี้ต้องเป็นนิวตรอนที่อยู่ในย่านเทอร์มัลนิวตรอน 
จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องท้าการหน่วงความเร็วของนิวตรอนเร็วจากต้นก้าเนิดให้เป็นเทอร์มัลนิวตรอน
เพ่ือให้โอกาสการดูดกลืนในวัสดุดูดกลืนนิวตรอนสูงขึ้น โดยมักใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นของอะตอม



 

- 42 - 
 

Journal of the Nuclear Society of Thailand, Vol.1, No.1, January-April 2016 

ไฮโดรเจนในวัสดุอยู่สูง เป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภทยางหรือ 
พอลิเมอร์ต่างๆ เป็นต้น 

จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ที่จะท้าการศึกษาวิธีการออกแบบ เสื้อก้าบังรังสีนิวตรอนโดยใช้
ยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เอส บี  อาร์ เป็นวัสดุหลัก โดยมีธาตุที่สามารถดูดกลืนนิวตรอนได้ดี
เป็นองค์ประกอบ 

 

2.  อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 

2.1  การหาวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนที่เหมาะสม เตรียมชิ้นงานตัวอย่าง 

ขึ้นรูปแผ่นยางเพ่ือหาวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนที่เหมาะสมโดยผสมน้้ายางพาราธรรมชาติพร้อมพ
รีวัลคาไนซ์ ชนิดน้้ายางหล่อเบ้ายาง จากส่วนอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ปริมาตร
12.5 มิลลิลิตร กับยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์(Carboxylated Styrene/Butadiene latex รุ่น DOW 

LATEX 832) จากบริษัท DOW CHEMICAL THAILAND LTD ปริมาตร 12.5 มิลลิลิตร ร่วมกับวัสดุ
ดูดกลืนนิวตรอนดังตารางที่ 1 โดยคนส่วนผสมทั้งหมดในบีกเกอร์ให้เข้ากันโดยใช้ เครื่องผสมสารชนิด 
Laboratory Stirrer/Hotplate ยี่ห้อ CORNING 6798-420D โดยใช้ความเร็ว 450 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 10 นาที จากนั้นเทส่วนผสมทั้งหมดลงบนพิมพ์แก้วรูปวงกลมแล้วทิ้งไว้จนส่วนผสมทั้งหมดแห้งและ
สามารถลอกออกจากพิมพ์ได้ และน้าชิ้นงานที่ได้ไปอบในตู้อบยี่ห้อ BINDER ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 2 ชั่งโมง 

หาความสามารถในการลดทอนรังสีนิวตรอน 

จัดระบบวัดรังสีนิวตรอนนิวตรอนโดยจัดวางอุปกรณ์และระบบวัดซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 
ถังพาราฟินส้าหรับรรจุต้นก้าเนิดนิวตรอน 241Am/Be จ้านวน 4 ตัว ปริมาณรังสีรวม 170 มิลลิคูรี มีอัตรา
การปลดปล่อยนิวตรอน 2.2 x 106 n/s/Ci และส่วนของหัววัดรังสีนิวตรอนชนิด 6Li Glass scintillator 
และระบบนับวัด ดังรูปที่ 1 จากนั้นท้าการนับวัดรังสีนิวตรอนโดยน้าแผ่นแคดเมียมวางไว้ที่ต้าแหน่งระหว่าง
ถังพาราฟินส้าหรับรรจุต้นก้าเนิดนิวตรอนกับหัววัดรังสีและบันทึกจ้านวนนัรังสี (Area) นิวตรอนเป็นจ้านวน
นับรังสีของนิวตรอนเร็วและท้าการนับวัดการลดทอนรังสีนิวตรอนของชิ้นงานโดยน้าชิ้นงานตัวอย่างวางไว้
เหนือแผ่นแคดเมียมและท้าการนับวัดรังสีนิวตรอนช้า อิพิเทอร์มัลนิวตรอนและนิวตรอนเร็ว โดยวิธีการ
เดียวกับการวัดรังสีนิวตรอนเร็วแต่น้าแผ่นแคดเมียมออกจากระบบวัด  
2.2 การหาการลดทอนรังสีนิวตรอนของวัสดุก าบังนิวตรอนที่ผลิตได้ 

ท้าการขึ้นรูปแผ่นยางผสมตัวดูดกลืนนิวตรอนที่มีคุณสมบัติการดูดกลืนนิวตรอนและคุณสมบัติ
ของชิ้นงานที่เหมาะสม จากการทดลองหาวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนที่เหมาะสมจากข้อ 2.1 และ ผลการ
ทดสอบคุณสมบัติของยางคงรูป ที่ได้จากจากส่วนอุตสาหกรรมยางสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ได้
สูตรของส่วนผสมต่างๆของวัสดุก้าบังนิวตรอน คือ น้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายางสังเคราะห์ เอส บีอาร์ 
ที่มีอัตราส่วน 70:30 และผสมตัวดูดกลืนนิวตรอนชนิด กรดบอริกชนิดผงร่วมกับผงโบรอน จากนั้นจึงท้า
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การท้าการทดลองหาความสามารถในการก้าบังรังสีนิวตรอนของวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอน ด้วยระบบวัดรังสี
นิวตรอนและท้าการบันทึกจ้านวนนับรังสีเมื่อมีชิ้นงานจ้านวนต่างๆ 

 

2.3 การถ่ายภาพวัสดุก าบังรังสีนิวตรอนด้วยรังสีนิวตรอน 

เตรียมชิ้นงานในรูปของ step wedge และชิ้นงานปกติ ดังรูปที่ 2 จากนั้นน้าชิ้นงานไปติดไว้
ด้านหน้าของแผ่นบันทึกภาพส้าหรับถ่ายภาพด้วยนิวตรอน(neutron  image plate)ยี่ห้อ FUJIFILM รหัส 
BAS-ND ขนาด 20 x 40 ตารางเซนติเมตร  และท้าการถ่ายภาพนิวตรอนเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมง โดย
จัดระบบการถ่ายภาพดังรูปที่ 3 แล้วน้าแผ่นบันทึกภาพไปวิเคราะห์ค่าความด้าของภาพในแต่ละต้าแหน่ง 

    

3. ผลการวิจัยและการวิจารณ์ 

3.1 การหาวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนที่เหมาะสม 

จากผลการนับวัดรังสีนิวตรอนเมื่อมีชิ้นงานมาก้าบังรังสีจากตันก้าเนิดนิวตรอนพบว่าชิ้นงาน T3, 

T4 ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปน้้ายางพาราธรรมชาติกับยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในอัตราส่วนที่
เท่ากันร่วมกับกรดบริกชนิดผงปริมาณ 1 กรัม เป็นชิ้นงานที่สามารถลดทอนรังสีนิวตรอนได้ดีที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ชิ้นงาน T11, T12 ซึ่งเป็นชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปน้้ายางร่วมกับกรดบอริกชนิดผงและผงโบรอน
ปริมาณ 0.5 กรัม และ 0.088 กรัม ตามล้าดับ ซึ่งผลการทดลองการหาวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนของแต่ละ
ชิ้นงาน แสดงได้ดังกราฟรูปที่ 5 และ 6 

ผลการขึ้นรูปชิ้นงานทั้งหมดพบว่าชิ้นงานที่มีส่วนประกอบของวัสดุดูดกลืนนิวตรอนชนิด 
สารละลายแคดเมียมไนเตรทไม่สามารถขึ้นรูปได้เนื่องจากเป็นสารละลายที่มีความเป็นกรดสูงจึงท้าให้ยาง
จับตัวกันเป็นก้อนและเสียสภาพจนไม่สามารถขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ ส่วนชิ้นงานอ่ืนๆยังสามารถขึ้นรูปเป็นแผ่น
ได้ตามปกต ิ

จากผลการวิจัยการน้าชิ้นงานมาก้าบังรังสีนิวตรอนจากต้นก้าเนิด พบว่าชิ้นงานที่ T3 และ T4 

เป็นชิ้นงานที่สามารถลดจ้านวนนับรังสีนิวตรอนให้เหลือน้อยที่สุด และมีค่าร้อยละการลดทอนรังสีนิวตรอน
จากต้นก้าเนิดรังสีมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ชิ้นงานที่ T11,T12 ส่วนชิ้นงานอ่ืนๆ มีค่าการลดทอนรังสี
นิวตรอนมีค่าที่ใกล้เคียงกันโดยมีค่าที่น้อยกว่าชิ้นงานดังกล่าวข้างต้น ซึ่งการที่ชิ้นงาน T3,T4 ที่ได้จากการ
ขึ้นรูปของยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ร่วมกับกรดบอริกชนิดผง มีค่าการลดทอนรังสี
นิวตรอนได้มากที่สุดเนื่องจากมีองค์ประกอบของโบรอนอยู่ซึ่งโบรอนเป็นวัสดุดูดกลืนนิวตรอนที่มีค่า
ภาคตัดขวางจุลภาครวมอยู่ในช่วงกว้าง คือสามารถดูดกลืนรังสีนิวตรอนได้ตั้งแต่ช่วงของเทอร์มัลนิวตรอน 
(Thermal neutron) จนถึงช่วงของนิวตรอนเร็ว (Fast neutron) แม้ว่าจะมีค่าสูงเพียงในช่วงของเทอร์มัล
นิวตรอน นอกจากนั้นในกรดบอริก(H3BO3)ยังมีองค์ประกอบของอะตอม ไฮโดรเจน และ ออกซิเจนร่วม
ด้วย ซึ่งเป็นอะตอมที่มีค่าภาคตัดขวางการกระเจิง (Scatter cross section;  ) สูง ท้าให้สามารถลด
พลังงานของนิวตรอนเร็วจากต้นก้าเนิดนิวตรอนให้เป็นเทอร์มัลนิวตรอนที่สามารถถูกดูดกลืนได้ดีด้วย
โบรอนที่เป็นองค์ประกอบของกรดบอริกอีกทางหนึ่ง  ท้าให้กรดบอริกมีความสามารถในการลดทอนรังสี
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นิวตรอนได้ดีกว่าผงโบรอน ซึ่งท้าให้ชิ้นงาน T11,T12 ที่ประกอบด้วยตัวดูดนิวตรอนชนิด กรดบอริกร่วมกับ
ผงโบรอน สามารถลดทอนรังสีนิวตรอนได้ดีกว่าชิ้นงาน T5,T6 ที่มีผงโบรอนเป็นตัวดูดกลืนนิวตรอนเพียง
ชนิดเดียว ส้าหรับชิ้นงานที่มีผงแคดเมียมเป็นส่วนประกอบที่ใช้เป็นตัวดูดกลืนนิวตรอนจากผลการวิจัย
พบว่ามีค่าการลดทอนรังสีนิวตรอนที่ต่้ากว่าชิ้นงานที่มีส่วนประกอบของโบรอนแม้ว่าแคดเมียมจะมีค่า
ภาคตัดขวางต่อรังสีนิวตรอนสูงกว่าโบรอนแต่เนื่องจากแคดเมียมเป็นโลหะหนักจึงไม่สามารถผสมเข้ากันได้
ดีกับน้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายางสังเคราะห์ เอส บี อาร์จึงท้าให้การกระจายตัวของผงแคดเมียมได้ไม่ดี
นักในน้้ายางผสมเหล่านี้จึงไม่สามารถดูดกลืนนิวตรอนจากต้นก้าเนิดทั่วบริเวณชิ้นงานอย่างสม่้าเสมอได้ 
ดังนั้นจึงเลือกตัวดูดกลืนนิวตรอนเช่นเดียวกับชิ้นงาน T3,T4 และ T11,T12 ได้แก่ กรดบอริกชนิดผง และ 
กรดบอริกผสมกับผงโบรอน ตามล้าดับ 

เมื่อท้าการขึ้นรูปวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่มีส่วนผสมของของวัสดุดูดกลืนนิวตรอน 2 ประเภท 
ได้แก่ กรดบอริกชนิดผง และกรดบอริกผสมกับผงโบรอนร่วมกับน้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายาง
สังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในอัตราส่วนต่างๆ เป็นยางคงรูปและน้าไปทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานเหล่านี้ โดย
ท้าการส่งชิ้นงานตัวอย่างไปทดสอบที่ส่วนอุตสาหกรรมยางสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัติของชิ้นงานเกี่ยวกับ ความแข็ง (Shore A), ความเค้นดึงเม่ือมีการยืด (MPa),  ความทน
ต่อแรงยืดจนขาด (%), การฉีกขาด (N/mm) ทั้งในสภาวะที่บ่มเร่งและไม่ได้บ่มเร่งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 
100°C เป็นเวลา 22 ชั่วโมง จากผลการทดสอบคุณสมบัติของชิ้นงานเหล่านี้ พบว่าชิ้นงานที่มีความแข็งมาก
ที่สุดได้แก่ชิ้นงานที่มีสัดส่วนของยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์(SBR) มากที่สุดเนื่องจากสายโมเลกุลของยาง  
SBR  มีการจัดเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบ  ท้าให้ไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด  ยางจึงมีความ
ยืดหยุ่นต่้าและมีความแข็งค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบชิ้นงานระหว่างชิ้นงานที่มีกรดบอริก และกรดบอ
ริกผสมกับผงโบรอนเป็นตัวดูดกลืนนิวตรอนพบว่าชิ้นงานที่ประกอบด้วยกรดบอริกผสมกับผงโบรอนมีความ
แข็งมากว่าชิ้นงานที่ประกอบด้วยตัวดูดกลืนนิวตรอนชนิดกรดบอริกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากความเป็นกรด
ในกรดบอริกท้าให้ยางพาราธรรมชาติเกิดการเสื่อมสภาพและมีคุณสมบัติของความแข็งแรงที่ด้อยลงดังนั้น
เมื่อท้าการขึ้นรูปของยางผสมทั้งสองประเภทร่วมกับตัวดูดกลืนนิวตรอนที่มีกรดบอริกเป็นส่วนประกอบอยู่
มากจะท้าให้ยางเกิดความเสื่อมได้มากกว่าชิ้นงานที่มีกรดบอริกเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่น้อย เมื่อ
พิจารณาค่าการต้านแรงดึง (MPa), การทนต่อแรงความทนต่อแรงยืดจนขาด (%), การฉีกขาด (N/mm) 

พบว่าชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยน้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในอัตราส่วน 
70:30 ร่วมกับกรดบอริกชนิดผงผสมกับผงโบรอน มีค่าเหล่านี้สูงที่สุด เนื่องจากมีองค์ประกอบของยางพารา
ธรรมชาติที่สูงที่สุดซึ่งโมเลกุลของยางธรรมชาติมีความเป็นระเบียบสูงจึงสามารถตกผลึกได้ง่ายเมื่อถูกยืด ซึ่ง
ผลึกท่ีเกิดข้ึนจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับยาง ดังนั้น ยางธรรมชาติจึงมีค่าความทนทานต่อแรงดึงสูงมาก
และยังท้าใหม้ีค่าความทนทานต่อการฉีกขาดสูงมากทั้งท่ีอุณหภูมิห้องและที่อุณหภูมิสูง 

เหตุผลที่ต้องใช้ยางคงรูปที่มีการผสมระหว่างน้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายางสังเคราะห์ เอส บี 
อาร์ เนื่องจากยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ สามารถทนต่อความเป็นกรดของกรดบอริกได้ดีกว่ายางพารา
ธรรมชาตินอกจากนั้นยังมีคุณภาพสม่้าเสมอกว่าแต่ไม่มีความยืดหยุ่น ซึ่งการผสมยางพาราธรรมชาติเข้าเพ่ิม
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เข้าไปจะช่วยปรับปรุงคุณภาพของชิ้นงานให้มีความยืดหยุ่นและต้านต่อแรงดึง ทนทานต่อแรงยืด รวมทั้งทน
ต่อการฉีกขาด เพ่ิมขึ้น ดังนั้นหากใช้ยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในการขึ้นรูปชิ้นงานเพียงอย่างเดียวก็จะท้า
ให้ชิ้นงานมีแต่ความแข็งไม่มีความยืดหยุ่นเท่าที่ควร และถ้าใช้ยางพาราธรรมชาติเพียงอย่างเดียวก็จะท้าให้
การทนต่อสารเคมีและกรดได้น้อย  

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วชิ้นงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการน้าไปใช้งานเป็นวัสดุก้าบังรังสี
นิวตรอนที่อาจน้ามาดัดแปลงเป็นเสื้อก้าบังรังสีนิวตรอนส้าหรับสวมใส่เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ต้นก้าเนิดรังสีนิวตรอน  ได้แก่ชิ้นงานที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยน้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายาง
สังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในอัตราส่วน 70:30 ร่วมกับกรดบอริกชนิดผง 4 phr ผสมกับผงโบรอน 0.7 phr 
ดังนั้นจึงเลือกชิ้นงานในสูตรนี้ไปท้าการทดสอบเพ่ือหาความสามารถในการก้าบังและลดทอนรังสีนิวตรอน
จากต้นก้าเนิดรังสี  

3.2 การลดทอนรังสีนิวตรอนของวัสดุก าบังรังสีนิวตรอนที่ผลิตได้ 
จากผลการวิจัยเมื่อน้าชิ้นงานวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่ผลิตได้มาท้าการทดลองก้าบังรังสีนิวตรอน

จากต้นก้าเนิดรังสีโดยท้าการเพ่ิมจ้านวนชิ้นงานหรือความหนาของชิ้นงานในการก้าบังรังสีเ พ่ือดู
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชิ้นงานและค่าการลดทอนรังสีนิวตรอนจากต้นก้าเนิดรังสี ซึ่งต้นก้าเนิด
รังสีนิวตรอนนี้ประกอบด้วย เทอร์มัลนิวตรอน อิพิเทอร์มัลนิวตรอน และนิวตรอนเร็ว  เมื่อพิจารณารังสี
นิวตรอนโดยรวมทั้ง 3 ชนิดนี้ พบว่าเมื่อความหนาของชิ้นงานเพ่ิมขึ้นจะท้าให้จ้านวนนับรังสีนิวตรอนมีค่า
ลดลงในลักษณะเอกซ์โปเนนเชียล(Exponential) ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของรังสีนิวตรอนตามทฤษฎี
และสามารถเขียนเป็นสมการคือ  y = 32735e

-0.06x และมีค่า R² = 0.966 ดังกราฟในรูปที่ 4.5 รวมทั้งเมื่อ
ความหนาของชิ้นงานเพ่ิมข้ึนจะท้าให้มีค่าการลดทอนรังสีนิวตรอนของชิ้นงานเพ่ิมมากขึ้นในลักษณะ ลอกา
ริธึมดังแสดงในกราฟของรูปที่ 4.6 โดยสามารถเขียนเป็นสมการความสัมพันธ์คือ  y = 21.21ln(x) + 15.64 
และมีค่า  R² = 0.995 เมื่อ ค่า y และ x หมายถึง ร้อยละการลดทอนรังสีนิวตรอนจากต้นก้าเนิดและความ
หนาของชิ้นงาน ตามล้าดับ จากกราฟสามารถสังเกตได้ว่าเมื่อเพ่ิมความหนาของชิ้นงานจนถึงที่ระดับความ
หนา 16 มม.เป็นต้นไปจนถึงที่ระดับความหนา 20 มม.จ้านวนนับรังสีมีค่าลดลงเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับค่า
การลดทอนรังสีนิวตรอนเริ่มมีค่าเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อยจนเกือบมีค่าคงที่เนื่องจากที่ความหนา 16 มม.(มีการ
ลดทอนรังสีนิวตรอนร้อยละ 75.16) รังสีนิวตรอนถูกก้าบังไว้ได้เกือบหมดแล้ว ดังนั้นเมื่อเพ่ิมความหนาของ
ชิ้นงานมากไปกว่า16 มม.ก็อาจไม่ได้ท้าให้มีความสามารถในการลดทอนปริมาณรังสีหรือการก้าบังรังสี
นิวตรอนเพ่ิมมากขึ้น การเพ่ิมความหนาของชิ้นงานในการน้าไปท้าเป็นวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนมากไปกว่านี้
อาจท้าใหเ้กิดความสิ้นเปลืองโดยไม่คุ้มค่า  เช่นเดียวกันกับเมื่อพิจารณา เพียงเทอร์มัลนิวตรอนและอิพิเทอร์
มัลนิวตรอน ก็ให้ผลที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาค่าร้อยละการลดทอนรังสีนิวตรอนเฉพาะ
ในย่านของ เทอร์มัลนิวตรอนและอิพิเทอร์มัลนิวตรอนที่มีค่าร้อยละ 93.75 พบว่ามีค่ามากกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าร้อยละการลดรังสีนิวตรอนทั้งหมดจากต้นก้าเนิดรังสีนิวตรอนที่ประกอบด้วย เทอร์มัล
นิวตรอน อิพิเทอร์มัลนิวตรอนและนิวตรอนเร็วซึ่งมีค่าร้อยละ 75.16  
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เมื่อพิจารณาจ้านวนนับรังสีนิวตรอนเร็วที่ผ่านออกมาจากชิ้นงานวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนพบว่า 
เมื่อเพ่ิมความหนาของชิ้นงานจ้านวนนับรังสีไม่ได้มีค่าที่ลดลงเลย โดยมีค่าที่ค่อนข้างคงที่ในทุกๆความหนา
ของชิ้นงานดังแสดงในกราฟรูปที่ 4.5 ซึ่งการที่จ้านวนนับรังสีที่ได้ไม่ได้มีค่าลดลงแม้ความหนาของชิ้นงานจะ
เพ่ิมข้ึนก็ตาม เนื่องจากเมื่อท้าการตวรจวัดรังสีด้วยหัววัดรังสีนิวตรอนชนิด6Li Loaded Glass scintillator 

ซึ่งจะไวต่ออนุภาคท่ีมีประจุ เช่น อนุภาคแอลฟา อิเล็กตรอน หรือ อนุภาคเบต้า โปรตอน เป็นต้น โดยที่ 6Li 
จะถูกใช้ในการเปลี่ยนนิวตรอนเป็นอนุภาคแอลฟา ดังอันตรกิริยา  6Li (n, ) 3H แต่เนื่องจากหัววัดรังสี
ชนิดนี้มีค่าภาคตัดขวางมหภาคกับเทอร์มัลนิวตรอน  เท่ากับ 50.2 cm-1 ในขณะที่ ภาคตัดขวางมหภาคของ
นิวตรอนเร็วมีค่าเพียง 0.012 cm-1 เท่านั้นดังนั้นจึงสามารถนับวัดรังสีนิวตรอนในย่านเทอร์มัลนิวตรอนได้
ดีกว่านิวตรอนเร็ว ซึ่งเมื่อเพ่ิมความหนาของชิ้นงานจะท้าให้เนื้อยางพาราธรรมชาติและยางสังเคราะห์ เอส 
บี อาร์ มีปริมาณที่เพ่ิมข้ึนและเนื้อยางเหล่านี้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนเป็น
ธาตุที่มีเลขอะตอมต่้าและมีค่าภาคตัดขวางการกระเจิงของนิวตรอนสูง จึงสามารถหน่วงความเร็วของ
นิวตรอนให้เป็นเทอร์มัลนิวตรอนได้มากขึ้นและท้าให้เกิดอันตรกิริยากับหัววัดรังสีที่มีองค์ประกอบของ6Li 
ได้มากขึ้นจึงมีจ้านวนนับรังสีมากข้ึนเมื่อความหนาของชิ้นงานเพ่ิมข้ึน แต่เมื่อพิจารณาผลการวิจัยจ้านวนนับ
รังสีของนิวตรอนเร็วมีค่าที่ค่อนข้างคงที่ไม้ได้มีค่าเพ่ิมขึ้นตามเหตุผลดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น เนื่องจาก
ชิ้นงานวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนมีองค์ประกอบของกรดบอริกและผงโบรอนซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถดูดกลืน
นิวตรอนได้ดีจึงท้าให้เทอร์มัลนิวตรอนบางส่วนที่ได้จากการหน่วงพลังงานของนิวตรอนเร็วข้างต้นถูกดูดกลืน
ไว้ในชิ้นงานวัสดุก้าบังนิวตรอนนี้จึงท้าให้จ้านวนนับรังสีได้ไม่ได้มีค่าที่สูงขึ้น 

ดังนั้นชิ้นงานที่มีความเหมาะสมในการน้าไปใช้เป็นวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนมากที่สุดได้แก่ชิ้นงานที่
มีส่วนผสมของน้้ายางพาราธรรมชาติและน้้ายางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในอัตราส่วน 70:30 ร่วมกับกรดบอ
ริกชนิดผง 4 phr ผสมกับผงโบรอน 0.7 phr ที่มีความหนา 16 มม.ที่ได้จากการน้าชิ้นงานที่มีความหนา 2 

มม.มาเรียงซ้อนกัน 8 ชิ้น เพ่ือลดปัญหาการตกตะกอนของวัสดุดูดกลืนนิวตรอนหากมีขึ้นรูปเป็นแผ่นที่มี
ความหนามากๆ 

เนื่องจากวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่ผลิตขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าไปท้าเป็นเสื้อก้าบังรังสี
นิวตรอนเพ่ือให้ผู้สวมใส่มีความสะดวกในการปฏิบัติงานกับต้นก้าเนิดรังสี หากมีความหนาที่มากเกินไปอาจ
ท้าให้ผู้สวมใส่ขาดความคล่องตัวและต้องแบกรับน้้าหนักของเสื้อก้าบังรังสีนิวตรอนนี้มากเกินความจ้าเป็น 
จึงเลือกชิ้นงานที่มีเงื่อนไขเหล่านี้ไปตรวจหา Prompt Gamma Ray จากการน้าไปใช้ก้าบังรังสีนิวตรอน 

3.3 การถ่ายภาพวัสดุก าบังรังสีนิวตรอนด้วยรังสีนิวตรอน 

จากการน้าชิ้นงานวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่มีทั้งลักษณะเป็นแผ่นชิ้นงานปกติที่มีความหนา 2 

มิลลิเมตร และชิ้นงานที่น้ามาท้าเป็นขั้นบันได (Step wedge) ที่มีความหนาต่างๆได้แก่ 2, 4, 6, 8, 10, 12 

และ 14 มิลลิเมตร มาท้าการถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนและน้าภาพถ่ายด้วยรังสีนิวตรอนที่ได้ไปวัดค่า 
PhotoStimulated Luminescence (PSL) ในแต่ละต้าแหน่งของชิ้นงานดังรูปที่ 9 เมื่อน้าชิ้นงานไป
ถ่ายภาพด้วยรังสีนิวตรอนจากต้นก้าเนิดรังสีนิวตรอน Cf-252 โดยท้าการประยุกต์ชิ้นงานให้มีความหนาที่
แตกต่างกันโดยออกแบบชิ้นงานให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได (Step wedge) โดยน้าชิ้นงานมาเรียงซ้อนกัน
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เป็นชันๆ เพ่ือให้สามารถถ่ายภาพชิ้นงานที่มีความหนาต่างๆโดยมีเงื่อนไขเดียวกันทั้งด้าน geometry และ 
ปริมาณรังสีที่ชิ้นงานได้รับ รวมทั้งท้าการถ่ายภาพด้วยรังสีของชิ้นงานปกติรูปวงกลมที่ไม่ได้ผ่านการ
ดัดแปลงใดๆไปพร้อมกับชิ้นงานรูปขั้นบันได จากนั้นจึงน้าภาพถ่ายที่ได้ไปวิเคราะห์หาค่า  Photo 

Stimulated Luminescence (PSL) ในแต่ละต้าแหน่งของชิ้นงาน ผลการวิเคราะห์พบว่าในแต่ละต้าแหน่ง
ของชิ้นงานรูปวงกลมที่มีความหนา 2 มม.(ต้าแหน่งที่ 1-4) มีค่า PSL ที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งต้าแหน่งที่ 5 บน
ชิ้นงานรูปขั้นบันไดที่มีความหนา 2 มม.เท่ากัน แสดงให้เห็นว่าชิ้นงานมีการกระจายตัวของวัสดุดูดกลืน
นิวตรอนทั้งกรดบอริกและผงโบรอนที่สม่้าเสมอทั่วทั้งชิ้นงาน และเมื่อพิจารณาค่า PSL ของชิ้นงานรูป
ขั้นบันไดในต้าแหน่งที ่5-11 พบว่าในแต่ละต้าแหน่งมีค่า PSL ที่ใกล้เคียงกันแสดงให้เห็นว่าเมื่อน้าชิ้นงานมา
เรียงซ้อนกันเพื่อเพ่ิมความหนาจะท้าให้ชิ้นงานยังมีความสม่้าเสมอในการก้าบังรังสีนิวตรอนเช่นเดียวกับที่ใช้
เพียงชิ้นเดียว เมื่อท้าการหาค่าเฉลี่ยของค่า PSL ในแต่ละต้าแหน่งของชิ้นงานรูปขั้นบันได แล้วน้าค่าที่ได้ไป
เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของชิ้นงานและค่า PSL เฉลี่ย พบว่าได้กราฟความสัมพันธ์ที่มี
ลักษณะเป็นเอกโปเนนเชียลในกราฟของรูปที่ 11 ที่มีสมการ  y = 1.116e-0.06x  และ R² = 0.979  

 
4. บทสรุป 

 
งานวิจัยนี้สามารถผลิตวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่ได้จากขึ้นรูปด้วยน้้ายางพาราธรรมชาติพร้อมพ

รีวัลคาไนซ์และน้้ายางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ ในอัตราส่วน 70:30ร่วมกับกรดบอริกชนิดผง 4 phr ผสมกับ
ผงโบรอน 0.7 phr โดยใช้วิธีการผสมส่วนประกอบทั้งหมดด้วยเครื่อง Magnetic Stirrer ที่ความเร็ว 450 

รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที และเทลงบนแบบพิมพ์แก้วที่มีความหนา 2 มม. โดยความหนาที่เหมาะสม
ในการน้าไปใช้งานเป็นวัสดุส้าหรับท้าเสื้อก้าบังรังสีนิวตรอนคือที่ความหนา 16 มม.ที่ได้จากการน้าชิ้นงานที่
มีความหนา 2 มม.มาเรียงซ้อนกัน 8 ชิ้น และสามารถก้าบังรังสีนิวตรอนได้อย่างสม่้าเสมอทั่วทั้งชิ้นงานซึ่งมี
ค่าของการลดทอนรังสีนิวตรอนจากต้นก้าเนิดรังสี ร้อยละ 75.16 และสามารถค้านวณหาค่าภาคตัดขวาง
มหภาค( Macroscopic Cross Section;) จากการทดลองได้เท่ากับ 0.8705 cm-1 และมีค่า HVL 

ประมาณ 0.8 ซม. เมื่อพิจารณาเฉพาะรังสีนิวตรอนในย่านเทอร์มัลนิวตรอนและอิพิเทอร์มัลนิวตรอน เมื่อ
ความหนาของชิ้นงานเพ่ิมข้ึนท้าให้จ้านวนนับรังสีนิวตรอนเหล่านี้มีค่าลดลงแบบเอกซ์โพเนนเชียลดังสมการ  
y = 30162e-0.14x และ R² = 0.977 นอกจากนั้นยังท้าให้มีค่าร้อยละการลดทอนรังสีนิวตรอนมีค่าที่เพ่ิมขึ้น
ในลักษณะลอการึม ดังสมการ  y = 26.12ln(x) + 19.15 และมีค่า R² = 0.988  และที่ชิ้นงานที่มีความ
หนา 16 มม.มีค่าร้อยร้อยละการลดทอนรังสีนิวตรอนเท่ากับ 93.75 ค่าภาคตัดขวางมหภาคคือ 1.7332 

cm-1 และมีค่า HVL 0.4 ซม. ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่ผลิตได้นี้สามารถก้าบังรังสี
นิวตรอนในย่านพลังงานของเทอร์มัลนิวตรอนและอิพิเทอร์มัลนิวตรอนได้ดีกว่ารังสีนิวตรอนทั้งหมดจากต้น
ก้าเนิดรังสีที่มีนิวตรอนเร็วเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย 
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ตารางที่ 1 ปริมาณและชนิดของวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนที่ใช้ผสมกับน้้ายางพาราธรรมชาติพร้อม 

              พรีวัลคาไนซ์และยางสังเคราะห์ เอส บี อาร์ 
 

ชิ้นงาน 

ปริมาณวัสดุดูดกลืนรังสีนิวตรอนที่ใช้ 

กรดบอริก (กรัม) ผงโบรอน (กรัม) 
สารละลาย

แคดเมียมไนเตรท 
(มล.) 

ผงแคดเมียม (กรัม) 

T1 - - - - 
T2 - - - - 
T3 1 - - - 
T4 1 - - - 
T5 - 0.175 - - 
T6 - 0.175 - - 
T7 - - 175 - 
T8 - - 175 - 
T9 - - - 0.175 

T10 - - - 0.175 
T11 0.5 0.088 - - 
T12 0.5 0.088 - - 
T13 0.5 - 87.5 - 
T14 0.5 - 87.5 - 
T15 0.5 - - 0.088 
T16 0.5 - - 0.088 
T17 - 0.088 87.5 - 
T18 - 0.088 87.5 - 
T19 - 0.088 - 0.088 
T20 - 0.088 - 0.088 
T21 - - 87.5 0.088 
T22 - - 87.5 0.088 
T23 0.33 0.058 58.3 - 
T24 0.33 0.058 58.3 - 
T24 0.33 - 58.3 0.058 
T25 0.33 - 58.3 0.058 
T26 0.33 0.058 - 0.058 
T28 0.33 0.058 - 0.058 
T29 - 0.058 58.3 0.058 
T30 - 0.058 58.3 0.058 
T31 0.25 0.044 44 0.044 
T32 

 
0.25 

 
0.044 

 
44 

 
0.044 
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รูปที่ 1 ระบบวัดรังสีนิวตรอน 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ชิ้นงานของวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอน 
 
 

ต ำแหนง่วำงชิน้งำน 
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รูปที่ 3 ระบบการถ่ายภาพนิวตรอนชิ้นงานวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอน 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 5 กราฟจ านวนนับรงัสีนิวตรอนของของยางพาราธรรมชาติกบัยางสงัเคราะหเ์อสบีอาร ์ใน

อตัราส่วนต่างๆ 

 

จ ำ
นว
นน
บัรั
งส
นีิว
ตร
อน

 

Fast+Epithermal+Thermal

Epithermal+Thermal

ถังโพลิเอทีลีนบรรจุน้้า 

นิวตรอนคอลลิเมเตอร์ 

ต้นก้าเนิดนิวตรอน
แคลิฟอร์เนียม-252 

แผ่นบันทึกภาพ 
ส้าหรับถ่ายภาพด้วยนิวตรอน 
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รูปที่ 5  กราฟค่าการลดทอนรังสีนิวตรอน (%) ของของยางพาราธรรมชาติกับยางสังเคราะห์เอสบีอาร์ 
             ในอัตราส่วนต่างๆ 

 
 
 

 
รูปที่ 6 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่มีผลต่อจ้านวนนับรังสีนิวตรอน 

 

กำ
รล
ดท
อน
รัง
สนี
ิวต
รอ
น 
(%
) 

Fast+Epithermal+Therm
al
Epithermal+Thermal
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รูปที่ 7   กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของวัสดุก้าบังรังสีนิวตรอนที่มีผลต่อค่าร้อยละของการ 
ลดทอนรังสีนิวตรอน 
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รูปที่ 8   ต้าแหน่งการสแกนค่า Photo Stimulated Luminescence (PSL) ของภาพถ่ายนิวตรอนชิ้นงาน

วัสดุก้าบังรังสีนิวตรอน 

 
 

 

 
รูปที่ 9 กราฟความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ย PSL ของชิ้นงานในแต่ละต้าแหน่งของชิ้นงานรูปวงกลม 

 
 

 
รูปที่ 10 กราฟความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ย PSL ตามความหนาต่างๆของชิ้นงานรูปขั้นบันได 

 

ต ำแหนง่ของชิน้งำน 

PSL 

y = 1.1169e-0.063x 
R² = 0.9794 
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