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บทคัดย่อ 

 

การประเมินขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมรอบโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ในสถานที่ตั้งที่คาดว่าจะมีการ
สร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศไทยในอนาคต  โดยอ้างอิงกฎเกณฑ์ของคณะกรรมาธิการก ากับดูแล
นิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S.NRC) ในการประเมินขอบเขตพ้ืนที่หวงห้าม (EAB) และพ้ืนที่ประชากร
หนาแน่นน้อย (LPZ) จากการจ าลองการแพร่กระจายโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Hotspot ที่ประยุกต์การใช้
สมการเกาส์เซียนพลูมในการวิเคราะห์ผลกระทบต่อประชาชนด้วยปริมาณรังสียังผลสมมูลย์ที่ร่างกายได้รับ
ทั้งหมด (TEDE) ตามการออกแบบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขั้นพื้นฐานกรณีสูญเสียน้ าระบายความร้อน (DBA 
LOCA) ที่ระยะ EAB และ LPZ ต้องไม่เกิน 25 เร็ม (0.25 ซีเวิร์ต) ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมงและ 30 วัน
ตลอดเวลาที่กลุ่มควันกัมมันตรังสีเคลื่อนตัวผ่านตามล าดับ โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ประเภทน้ ามวลเบาที่ยื่นขอ
การรับรองจาก U.S.NRC ได้แก่ AP-1000, US-APWR, U.S. EPR and ESBWR ซึ่งใช้ข้อมูลที่ให้ผลร้ายแรงใน
การประเมิน ผลการศึกษาพบว่าพ้ืนที่ศึกษาสุราษฎร์ธานีผ่านเกณฑ์ของ U.S.NRC ในทุกด้านที่เกี่ยวกับการ
ประเมิน EAB และ LPZ โดยไม่มีศูนย์กลางประชากรมากถึง 25,000 คนตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จากการคาดประมาณประชากรเป็นเวลา 60 ปีโดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554  
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Tel. 0 218 6781, 089 990 1816 Fax: 0 22186780 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to evaluate the restricted zones of nuclear power 
plants at the potential sites of Thailand's future nuclear power plant constructions. The 
regulations of U.S. Nuclear Regulatory Commission (U.S. NRC) were adopted for the 
evaluation of Exclusion Area Boundary (EAB) and Low Population Zone (LPZ). Calculations 

were based on Design Control Documents (DCD) and the plume dispersion computer 
code Hotspot, which implemented the Gaussian plume model in analyzing the Total 
Effective Dose Equivalent (TEDE). The TEDE at the EAB and LPZ distances must not exceed 
25 Rem (0.25 Sv) within 2 hours and 30 days of radioactive plume passing by, respectively. 
Reactors approved by the U.S. NRC, which were AP-1000, US-APWR, U.S. EPR and ESBWR, 
where analyzed for worse case that input parameters resulting in severe impacts. 
Results revealed that Surat Thani site passed every aspect of U.S. NRC's regulations 
related to EAB and LPZ evaluations, not having any population center exceeding 25,000 
people for the life of the nuclear power stations, based on estimation of population 
numbers up to 60 years starting from B.E. 2554. 

1. บทน า 

การศึกษาผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ตามการออกแบบเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐาน(Design Basis Accident; DBA) กรณีเกิดอุบัติเหตุ
สูญเสียน้ าระบายความร้อน(Loss of Coolant Accident ; LOCA) ซึ่งเป็นการประเมินอุบัติเหตุชนิดที่ 8 ใน
อุบัติเหตุ 9 ประเภท (Class 9) ของคณะกรรมการก ากับความปลอดภัยนิวเคลียร์แห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. 

NRC) [1] ซึ่งต้องจัดท าในรายงานการวิเคราะห์ความปลอดภัยและรายงานด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือการขอ
ใบอนุญาตประกอบการ ในการศึกษานี้ได้เลือกเทคโนโลยีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ ามวลเบา โดย
อาศัยข้อมูลจากเอกสารที่ยื่นขอใบรับรองจาก U.S. NRC  เพ่ือจ าลองการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี จาก
พ้ืนที่ศึกษาซึ่งเป็น 1 ใน 2 แห่งที่เป็นพ้ืนที่ที่ดีที่สุดจากการคัดเลือกส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าในประเทศไทย [2] 
คือ พ้ืนที่หมายเลขที่ 12 คันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี  
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งานวิจัยนี้จึงท าให้ทราบถึงปริมาณและอันตรายจากสารกัมมันตรังสีตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดอุบัติเหตุ 
เพ่ือท าให้อยู่ในวิสัยที่สามารถป้องกันและควบคุมหรือบรรเทาสถานการณ์ได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย
ส าหรับความเหมาะสมของพ้ืนที่ศึกษา การคัดเลือกเทคโนโลยีของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รวมไปถึงการท าแผน
ฉุกเฉินของประเทศไทยในอนาคต 

2. ทฤษฎ ี

 

2.1  การค านวณขอบเขตพื้นที่ควบคุม 

 ปัจจุบัน U.S. NRC ใช้กฎเกณฑ์ใหม่ NUREG-1465 ในการหาปริมาณรังสีที่ออกมาหลังเกิด
อุบัติเหตุ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับปริมาณรังสี  TEDE ณ ขอบเขตพ้ืนที่ควบคุมได้แก่ EAB 

และ LPZ ตามขีดจ ากัดใน 10 CFR 50.67 ซึ่งจะต้องไม่เกิน 25 เร็ม (0.25 ซีเวิร์ต) ภายในระยะเวลา 2 ชั่วโมง
และ 30 วันตลอดเวลาที่กลุ่มควันกัมมันตรังสีเคลื่อนตัวผ่านตามล าดับ สรุปรายละเอียดดังรูปที่ 1 และ
ตารางที่ 1 ถึง 2 ตามล าดับ  

 

ขอบเขตพื้นที่ควบคุม ประกอบด้วย 
- พื้นที่หวงห้าม (Exclusion Area; EA) หมายถึง พ้ืนที่บริเวณรอบที่ตั้งปฏิกรณ์ซึ่งเป็นพ้ืนที่

หวงห้ามที่อนุญาตให้เข้าออกเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และไม่ให้มีการอยู่อาศัยอย่างถาวร 
และมีการควบคุมการจราจร รวมถึงตรวจวัดปริมาณรังสีตลอดเวลารอบๆ โรงไฟฟ้าเพ่ือความปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพของประชาชนโดยรอบ 

- พื้นที่ประชากรหนาแน่นน้อย (Low Population Zone; LPZ) หมายถึง พ้ืนที่ล้อมรอบ
บริเวณพ้ืนที่หวงห้าม ซึ่งอนุญาตให้มีการอยู่อาศัยได้แต่ต้องมีความหนาแน่นของจ านวนประชากรไม่มาก
จนเกินไปจนไม่สามารถอพยพออกจากบริเวณนี้ได้ทันเวลาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ระยะทางถึงศูนย์กลางประชากร (Population Center Distance)  หมายถึง ระยะทางที่ใกล้
ที่สุดจากที่ตั้งปฏิกรณ์ถึงบริเวณพ้ืนที่ที่มีกลุ่มประชากรหนาแน่น  25,000 คนตลอดอายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องมี
ค่าอย่างน้อยเป็น 1.33 เท่าของขอบเขต LPZ 
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รูปที่ 1  ขอบเขตพื้นที่ควบคุม (Restricted Zone) รอบโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

 

ทั้งนี้สามารถค านวณปริมาณรังสี TEDE ได้จากผลรวมของปริมาณรังสียังผลสมมูลย์ที่ได้รับภายนอก
ร่างกาย (Effective Dose Equivalent; 

EDE
D ) และปริมาณรังสียังผลสมมูลย์ที่ได้รับจากสารกัมมันตรังสีที่เข้าสู่

ร่างกายจากการหายใจและเกิดการสะสมที่อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายเป็นเวลา 50 ปี (Committed Effective 

Dose Equivalent; 
CEDE

D  ) ดังสมการที่ (1) 

EDE CEDETEDE D D                       (1) 
 

 โดยปริมาณรังสียังผลสมมูลย์ที่ได้รับจากภายนอกร่างกายจากผลของกลุ่มควันกัมมันตรังสีแบบเซ
มิอินฟินิต และปริมาณรังสียังผลสมมูลย์ที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายจากการหายใจสามารถค านวณได้ดังสมการที่ 
(2) และ (3) ตามล าดับ 

( / )
EDE i ij j

i j

D DCF R Q     (2) 

 

( ) ( / )
CEDE i ij j j

i j

D DCF R BR Q    (3) 

 

โดย EDE
D   คือ ปริมาณรังสีจากผลของกลุ่มควันกัมมันตรังสี (เร็ม) 

 CEDE
D   คือ ปริมาณรังสีที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายจากการหายใจ (เร็ม) 

  i
DCF   คือ แฟคเตอร์การเปลี่ยนค่าปริมาณรังสีแบบ EDE หรือ CEDE ของสารกัมมันต  

                                     รังสี  i  (เร็ม–ลบ.ม. ต่อ คูรี-วินาที)
 

ij
R    คือ ปริมาณของสารกัมมันตรังสี i ที่ปลดปล่อยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระหว่าง 

     ช่วงเวลา j (คูร)ี
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 ( )
j

BR   คือ อัตราการหายใจระหว่างช่วงเวลา j  ใดๆ (ลบ.ม. ต่อวินาท)ี
 

 ( / )
j

Q   คือ แฟคเตอร์การแพร่กระจายในบรรยากาศระหว่าง ช่วงเวลา j (วินาทีต่อ ลบ.ม.) 

 

ทั้งนี้ค่าแฟคเตอร์การเปลี่ยนค่าปริมาณรังสีไดอ้้างอิงจากส านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา 

(U.S.EPA) โดยแฟคเตอร์การเปลี่ยนค่าปริมาณรังสีแบบ CEDE อ้างอิงจาก Federal Guidance Report 

(FGR) No. 11 ส่วนค่าส าหรับแฟคเตอร์การเปลี่ยนค่าปริมาณรังสีแบบ  EDE อ้างอิงจาก Federal 

Guidance Report (FGR)  No. 12  
ส าหรับปริมาณต้นก าเนิดสารกัมมันตรังสีในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ( ijR ) ที่ใช้ในการค านวณภายใต้

สมมุติฐานที่มาจากเอกสารข้อก าหนดของ U.S.NRC Regulatory Guide 1.183 [1]  ตามเอกสารการ
ออกแบบของเทคโนโยลีเครื่องปฏิกรณ์แบบน้ ามวลเบา ได้แก่ AP-1000 [3], US-APWR [4 และ 5], 

U.S.EPR [6] และ ESBWR [7]  

 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบข้อแนะน าในการวิเคราะห์ปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับ 
 

  วิธีการเดิม   วิธีการใหม่ 

-  
- 

Source term: TID-14844 (1962) 

Dose factors: ปริมาณรังสีทั่วร่างกายและต่อม
ไทรอยด์ (ICRP-2/ICRP-30) 

- 
- 

Source term: NUREG-1465 (1995) 

Dose factors: ปริมาณรังสียังผลสมมูลย์ที่ร่างกาย
ได้รับทั้งหมด (ICRP-30/ FGR 11 และ 12) 

ข้อบังคับ : ข้อบังคับ : 

- 
- 

10 CFR 100.3 (นิยาม EA, LPZ) 

10 CFR 100.11 (ขีดจ ากัด EA, LPZ) 

- 
- 

10 CFR 100.3 (นิยาม EA, LPZ) 

10 CFR 50.67 (ขีดจ ากัดแบบ TEDE ที ่EA, LPZ) 

ข้อแนะน า: ข้อแนะน า: 

- 
- 

RG 1.3 (BWR LOCA) และ RG 1.4 (PWR LOCA) 

RG 1.145 ( χ/Q ใน  EAB และ LPZ)  

- 
- 

RG 1.183 (DBA) 

RG 1.145 ( χ/Q ใน EAB และ LPZ) 

 

ตารางท่ี  2   ขีดจ ากัดปริมาณรังสีที่ประชาชนได้รับ ณ บริเวณขอบเขตพื้นที่ควบคุม 
 

ข้อก าหนดตาม
ข้อบังคับ 

ปริมาณรังสีที่ได้รับ 
ขีดจ ากัดปริมาณรังสี หน่วยเร็ม  

(EAB) ( LPZ) 

การออกแบบเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุขั้นพ้ืนฐานกรณีสูญเสียน้ าระบายความร้อน  
ขีดจ ากัดเดิม       
10 CFR 100.11 - ปริมาณรังสีทั่วรา่งกาย ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 25 

  

- ปริมาณรังสีที่ต่อมไทรอยด ์ ไม่เกิน 300  

[ภายใน 2 ชม.] 
ไม่เกิน 300  

[ภายใน 30 วัน] 

ขีดจ ากัดใหม ่

  
  

10 CFR 50.67 ปริมาณรังสยีังผลสมมูลย์ที่
ร่างกายได้รับท้ังหมด (TEDE) 

ไม่เกิน 25  

[ภายใน 2 ชม.] 
ไม่เกิน 25  

[ภายใน 30 วัน] 
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2.2  สมการการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสี 
ส าหรับงานวิจัยนี้ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป Hotspot  โดยประยุกต์สมการการแพร่กระจาย

แบบเกาส์เซียนพลูม พัฒนาโดย The National Atmospheric Release Advisory Center; NARAC ซึ่ง
เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงพลังงานแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้แฟคเตอร์การเปลี่ยนค่าปริมาณ
รังสีจาก FGR No.11 และ 12 แสดงดังสมการที่ (4) และรูปที่ 2                         

 

 
2

2

2 2
( , , , )

2
exp

2 2y z y z

Q
x y z H

u

z Hy


    

                   




 
 

2
2

2 2
exp ( )exp

2 2y z

x
DF x

u

z Hy 

 

  
  

                




  
 (4) 

 

โดย  (x,y,z) คือ ต าแหน่งของผู้ได้รับผลกระทบ (เมตร) 
    คือ  ความเข้มข้นของสารกัมมันตรังสีต่อปริมาณท่ีระดับผิวพ้ืน (คูรีต่อ ลบ.เมตร) 
 Q   คือ อัตราการปล่อยสารกัมมันตรังสีจากแหล่งก าเนิดต่อเวลา (คูรีต่อวินาที) 
 H  คือ   ความสูงประสิทธิ์ของปล่องควัน (เมตร) เท่ากับ ผลรวมความสูงของปล่อง (h) และ 

ค่าการยกตัวของพลูม (h )  
 u   คือ ความเร็วลมที่จุดปล่อยปล่อง (เมตรต่อวินาที) 
 y   คือ  ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายตามแนวนอน  

 z   คือ  ค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายตามแนวดิ่ง  

    คือ ค่าคงที่การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 
 DF(x)   คือ  Plume Depletion factor  

 

 

Crosswind axis (y)

Downwind axis (x)

C (x,0,0,H)

C (x,-y,0,H)

C (x,-y,z,H)

Average wind (u) 

 
 

รูปที่ 2  ระบบพิกัดในโปรแกรม Hotspot ที่ใช้ในการค านวณ [8] 
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  3. ผลการวิจัย 
 

3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

พ้ืนที่หมายเลขท่ี 12 คันธุลี พิกัด UTM 47N 1070600 N, 517300  E ตั้งอยู่ในพื้นที่ต าบลคันธุลี 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากเทศบาลต าบลละแม จ.ชุมพร และเทศบาลต าบลท่าชนะเป็น
ระยะทาง 10 กิโลเมตรในทางทิศเหนือและ 12 กิโลเมตรและใต้ตามล าดับ เส้นทางคมนาคมหลักคือ ทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ในทิศตะวันตกห่างจากสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าประมาณ 5.4 กิโลเมตร โดยถนนสาย 

4154 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อเข้ากับถนนสาย 4112 ซึ่งเป็นเส้นคู่ขนานกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 และ
อยู่ใกล้สถานที่ตั้งโรงไฟฟ้ามากที่สุดประมาณ 1.5 กิโลเมตรพ้ืนที่ศึกษาแห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลจึง
ไม่มีปัญหาการจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือระบายความร้อนจากโรงไฟฟ้า การใช้ประโยชน์ที่ดินในรัศมี 50 กิโลเมตรมี
การท าเกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าไม้เท่ากันๆ ร้อยละ 50 โดยท ายางพาราสูงถึงร้อยละ 25 และป่าส่วนใหญ่
เป็นป่าดิบชื้น ส าหรับภายในรัศมี 5 กิโลเมตรมีเพียงการท านาด าและยางพารา 

3.2 สภาพอุตุนิยมวิทยา 

 จากการน าข้อมูลรายคาบ 31 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2524-2554 วิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Wind Rose 

Pro ใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้าประมาณ 66.8  

กิโลเมตรมีทิศทางลมหลักแบ่งออกเป็น 2 ทิศทางที่มีความถี่ในการเกิดมากที่สุด ได้แก่ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
(SW) คิดเป็น 35.19% เกิดตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) คิดเป็น 
32.54% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยตามทิศทางเท่ากับ  0.919  และ  1.134  
เมตรต่อวินาทีตามล าดับ ดังแสดงแผนภูมิลมในรูปที่ 3 จะเห็นว่าทิศทางลมหลักจะพัดไปสู่ทะเลอ่าวไทย 

 

 
 

 รูปที่ 3  แผนภูมิลมของสถานีอุตุนิยมวิทยา จ.สุราษฎร์ธานีรายคาบ 31 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2524-2554   
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3.3 การศึกษาประชากรรอบโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
ตามแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของ IAEA Safety No.50-SG-S4 [9]  แบ่งประชากรรอบโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ออกเป็น ประชากรที่มีอยู่จริงได้แก่ จ านวนประชากรที่มีชื่ออยู่ทะเบียนราษฎร์ ประชากรชั่วคราว
ได้แก่ จ านวนนักท่องเที่ยว โดยท าการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS 9.3 ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

 จากรูปที่ 4 พบประชากรระดับหมู่บ้านที่มีอยู่จริง [10] เท่ากับ 4,470 และ 6,178 คนภายในรัศมี 5 

และ 10 กิโลเมตรตามล าดับ โดยไม่พบหมู่บ้านใดภายในรัศมี 1 กิโลเมตรแรก ส าหรับสถานที่ส าคัญในรัศมี 
5 กิโลเมตรส่วนใหญ่อยู่ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ในเขตต าบลคันธุลี ได้แก่ สถานีอนามัยต าบลคันธุลี วัดสามัคคี
วัฒนาราม โรงเรียนบ้านคันธุลี  ส าหรับประชากรที่มีอยู่จริงในรัศมี 32 และ 50 กิโลเมตรเท่ากับ  153,825 

และ 262,961 คนตามล าดับ โดยมีความหนาแน่นประชากรดังแสดงในรูปที่ 5 ส าหรับประชากรชั่วคราวมี
จ านวนนักท่องเที่ยวประมาณ  26,150 คน [11] ที่เข้ามาท่องเที่ยว ภายในรัศมี 32 ถึง 50 กิโลเมตรได้แก่  
วัดบรมธาตุไชยาราชวรมหาวิหาร สวนโมกขพลาราม และสวนนายด าจ านวน 11,850, 9,168 และ 5,131 
คนตามล าดับ ศูนย์กลางประชากรในรัศมี 50 กิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 49,012 คนใน 10 เทศบาล โดย
ศูนย์กลางประชากรที่มีประชากรมากที่สุดคือ เทศบาลเมืองหลังสวนมีประชากร 11,475 คน อยู่ห่างออกมา
ประมาณ 28  กิโลเมตร  

จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ กรมการปกครองย้อนหลังเป็นช่วงเวลา 10 ปีระหว่างปี พ.ศ. 2544 ถึง 
2554 เพ่ือหาอัตราการเจริญเติบโตของประชากรด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์  [12] มีค่าร้อยละ 0.81 ผลจาก
คาดประมาณประชากรในอนาคตเป็นเวลา  60 ปีได้สรุปเปรียบเทียบจ านวนประชากรภายในพ้ืนที่ศึกษา ได้แก ่

ข้อมูลพ้ืนที่ศึกษา จ านวนประชากรที่มีอยู่จริงในรัศมี 5, 32 และ 50 กิโลเมตร ศูนย์กลางประชากรและ
ประชากรชั่วคราวในรัศมี 50  กิโลเมตร รวมไปถึงความหนาแน่นรวมของประชากรที่มีอยู่จริงรวมกับประชากร
ชั่วคราว ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3 พบว่า ความหนาแน่นประชากรดังกล่าวภายในรัศมี 5, 32 และ 50 

กิโลเมตร เท่ากับ 99.55, 81.36 และ 78.18 คนต่อตารางกิโลเมตรตามล าดับ 

 

3.4 การประเมินหาขอบเขตพื้นที่ควบคุม 

ท าการหาระยะทางที่พลูมเคลื่อนที่ได้มากที่สุดในทิศทางตามลมและเกิดปริมาณรังสี  TEDE ไม่เกิน 25 เร็ม 

เพ่ือน ามาเป็นรัศมีผลกระทบของขอบเขตพ้ืนที่ควบคุม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Hotspot มีรายละเอียดผลการ
จ าลองการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีดังต่อไปนี้ จากการทดลองเปลี่ยนแปลงค่าความเร็วลมต่างๆ ที่ 0.5, 

1, 2 และ 4 เมตรต่อวินาที เสถียรภาพบรรยากาศระดับ A, C และ F ความสูงปล่อง 10, 60 และ 100 เมตร ความ
สูงของผู้ได้รับผลกระทบ (z) เท่ากับศูนย์ และใช้อัตราการหายใจ 3.5x10-4 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พบว่า
ข้อมูลที่ท าให้ระยะทางที่พลูมเคลื่อนที่ได้ไกลมากที่สุดเมื่อ TEDE ไม่เกิน 25 เร็มคือ ความเร็วลม 0.5 เมตร
ต่อวินาที เสถียรภาพบรรยากาศระดับ F และความสูงปล่อง 10 เมตร โดยจะเห็นว่าความเร็วลมมีค่าต่ ากว่า
ความลมเร็วเฉลี่ยรายคาบดังข้อมูลในข้อ 3.2  ทั้งนี้ความสูงผสมไม่มีผลต่อระยะทางที่พลูมเคลื่อนที่ได้  และไม่ค านึง 
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ตารางท่ี 3 สรุปจ านวนประชากรตลอดอายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภายในพื้นที่ศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ (1) : ข้อมูลประชากรระดับหมู่บ้านในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
                      หรือเทศบาลต าบล 
   (2) :  การศึกษาการคาดประมาณประชากรข้อมูลประชากรระดับหมู่บ้านจาก (1) 
 (3) :  ข้อมูลประชากรระดับต าบลและเทศบาล  เมื่อคิดว่ามีการกระจายตัวเท่ากันในขอบเขตพื้นท่ี 
 (4) : ความหนาแน่นของประชากรท่ีมีอยู่จริงรวมกับประชากรชั่วคราว 
 

  
 

รายการ หน่วย พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2614 

1. ข้อมูลพื้นที่ศึกษา  อบต.คันธุล ี
    ขนาดของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด ตร.กม. 189.63 

    จ านวนประชากรรวมทั้งหมด คน 8,257 13,398 
    ความหนาแนน่ของประชากร คนต่อ ตร.กม. 43.54 70.65 

2. จ านวนประชากรที่มีอยู่จริง    
    จ านวนประชากรที่มีอยู่จริงในรัศมี 5 กม. คน 4,470(1) 7,253(2) 

    จ านวนประชากรที่มีอยู่จริงในรัศมี 32 กม. (3) คน 153,825 249,647 

    จ านวนประชากรที่มีอยู่จริงในรัศมี 50 กม. (3) คน 262,961 431,427 
3. ศูนย์กลางประชากรในรัศมี 50 กม. คน 49,012 79,512 

4. ประชากรชั่วคราว    
จ านวนประชากรชั่วคราว ในรัศมี 5 กม. คน  -  - 

จ านวนประชากรชั่วคราว ในรัศมี 32 กม. คน  -  - 

จ านวนประชากร ในรัศมี 50 กม. คน 26,150 42,432 

5. ขนาดพื้นที ่    
    ในรัศมี 5 กม. ตร.กม. 44.9 

    ในรัศมี 32 กม. ตร.กม. 1,890.67 
    ในรัศมี 50 กม. ตร.กม. 3,698.13 

6. ความหนาแนน่ประชากร(4)    
ความหนาแนน่ประชากรในรัศมี 5 กม. คนต่อ ตร.กม. 99.55 161.54 

ความหนาแนน่ประชากรในรัศมี 32 กม. คนต่อ ตร.กม. 81.36 132.04 

ความหนาแนน่ประชากรในรัศมี 50 กม. คนต่อ ตร.กม. 78.18 128.13 
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ค านึงถึงค่าการยกตัวของพลูม (h) และการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี สามารถสรุป ผลการวิเคราะห์รัศมี
ผลกระทบได้ว่า ขอบเขต EAB ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ AP1000 และ US-APWR คือ 1,300 และ 850 เมตร
เมื่อปริมาณรังสี TEDE มีค่าไม่เกิน 25 เร็ม ส่วนเครื่องปฏิกรณ์ U.S.EPR และ ESBWR มีค่า 910 และ 700 เมตร
เมื่อปริมาณรังสี TEDE มีค่าเพียง 12 เร็มเท่านั้น โดยขอบเขต LPZ ส าหรับเครื่องปฏิกรณ์ AP1000, US-APWR, 
U.S.EPR และ ESBWR มีค่า 2,200,  2,700,  3,200 และ 4,500 เมตรตามล าดับเมื่อปริมาณรังสี TEDE มีค่าไม่
เกิน 25 เร็ม ดังตารางที่ 4 
  

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสี TEDE กรณีใช้ข้อมูลที่ให้ผลร้ายแรง 

 
     ที่มา         :    ความเร็วลม 0.5 เมตร/วินาที เสถียรภาพบรรยากาศระดับ F ความสูงปล่อง 10 เมตร 
     หมายเหต ุ :  * เง่ือนไขการจ ากัดจ านวนนิวไคลดข์องโปรแกรมส าเร็จรูป  Hotspot ที่ 49 นิวไคลด์ โดยไม่พิจารณาปริมาณรังสี 
                         ที่ปล่อยออกรวม 30 วันที่มีค่าน้อยกวา่หรือเท่ากับ 3.68 คูร ี

                        (-) ระยะทางที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุดมีค่า TEDE สูงสุดไม่ถึง 25 เร็ม 
 

รายการ APP1000 USAPWR USEPR ESBWR 
จ านวนนิวไคลด์ทัง้หมด (นิวไคลด์) 64 60 83 60 

จ านวนนิวไคลด์ที่ใช้ในโปรแกรม Hotspot* 47 33 49 48 
EAB 2 ชั่วโมง 

ความแรงรังสีจากนิวไคลด์ทั้งหมด (คูรี) 3.53E+04 5.78E+04 1.25E+05 2.37E+04 
ความแรงรังสีที่ค านวณใน Hotspot (คูรี) 3.53E+04 5.77E+04 1.25E+05 2.37E+04 

ช่วงเวลา 2 ชั่วโมงส าหรับ EAB (ชม.) 1.4 ถึง 3.4 0.5 ถึง 2.5 1.5 ถึง 3.5 2.3 ถึง 4.3 
ระยะทางที่ได้รบัปริมาณรังสีมากที่สุด (กม.) 0.47 0.47 0.49 0.47 

ปริมาณรังส ีTEDE มากที่สุด (เร็ม) 70 38 19 15 
ระยะทาง(กม.)ที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุด เม่ือTEDE25 เร็ม 1.3 0.85  -  - 

ระยะทาง(กม.)ที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุด เม่ือTEDE12 เร็ม 1.9 1.4 0.91 0.7 

ระยะทาง(กม.)ที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุด เม่ือTEDE 5 เร็ม 3.1 2.3 1.7 1.3 

LPZ 30 วัน 

ความแรงรังสีจากนิวไคลด์ทั้งหมด (คูรี) 8.78E+05 2.06E+06 5.34E+06 1.15E+07 
ความแรงรังสีที่ค านวณใน Hotspot (คูรี) 8.78E+05 2.06E+06 5.34E+06 1.15E+07 

ระยะทางที่ได้รบัปริมาณรังสีมากที่สุด (กม.) 0.47 0.47 0.48 0.47 

ปริมาณรังส ีTEDE มากที่สุด (เร็ม) 186 238 255 578 
ระยะทาง(กม.)ที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุด เม่ือTEDE25 เร็ม 22 27 3.2 4.5 

ระยะทาง(กม.)ที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุด เม่ือTEDE12 เร็ม 3.4 4 5.3 7 
ระยะทาง(กม.)ที่พลูมเคลื่อนที่ไกลที่สุด เม่ือTEDE 5 เร็ม 5.4 6.6 11 12 
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4. สรุปผลการวิจัย 
 

การประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นของสถานที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยที่ผ่าน
การคัดเลือกให้เป็นสถานที่ตั้งที่ดีที่สุด กรณีศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการออก
กฎเกณฑ์หรือกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ส าหรับงานวิจัยนี้จึงท าการประเมินขอบเขต
พ้ืนที่หวงห้ามและการกระจายตัวของประชากรตามกฎเกณฑ์ของ U.S.NRC Regulatory Guide 4.7 เรื่อง 
General Site Suitability Criteria for Nuclear Power Stations [13] ซึ่งมีเง่ือนไขเกี่ยวกับขอบเขตพ้ืนที่
ควบคุมและการกระจายตัวของประชากรรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ดังต่อไปนี้ 

(1) ภายในขอบเขตพ้ืนที่หวงห้าม (EAB) ที่ TEDE ไม่เกิน 25 เร็มภายใน 2 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุ 
โดยภายในขอบเขตนี้ต้องไม่มีการอยู่อาศัย หากมีประชากรบริเวณนี้ต้องเคลื่อนย้ายออกจากพ้ืนที่ทั้งหมด 
ทั้งนี้อนุญาตให้มีระบบการขนส่ง เช่น ทางหลวง ทางรถไฟ และทางน้ า โดยต้องไม่อยู่ใกล้เกินไปจนขัดขวาง
การด าเนินการและสามารถควบคุมการจราจรได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้แต่ต้องไม่รบกวนการด าเนินงานปกติ
ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จากผลการศึกษาไม่พบหมู่บ้านและสถานที่ส าคัญใดๆ ภายในรัศมีขอบเขต EAB โดย 
หมู่บ้านมติมัตรพัฒนาและสถานีอนามัยคันธุลีอยู่ห่างจากสถานที่ตั้งโรงไฟฟ้า 1,700 และ 2,100 เมตร
ตามล าดับ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยเมื่อเทียบกับขอบเขตจริงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นที่ 3 และ 3+ ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา [14-20] มีค่าต่ าสุดและสูงสุดประมาณ 0.43 ไมล์ (692 เมตร) และ 0.94 ไมล์ 
(1,500 เมตร) ตามล าดับ 

(2) ภายในขอบเขตพ้ืนที่ประชากรหนาแน่นน้อย(LPZ) ต้องมีความหนาแน่นของประชากรไม่มาก
เกินไป เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมกรณีเกิดอุบัติเหตุและสามารถอพยพประชากรบริเวณนี้ได้
ทันเวลา จากผลการศึกษา เรียงตามล าดับของระยะห่างมากไปน้อยส าหรับเครื่องปฏิกรณ์แบบต่างๆ มีผล
ดังนี้ ESBWR, U.S.EPR, US-APWR และ AP-1000 มีค่า LPZ  เท่ากับ 4,500, 3,200, 2,700 และ 2,200 
เมตรตามล าดับ จะเห็นว่าพ้ืนที่ศึกษามีความหนาแน่นของประชากรค่อนข้างน้อย โดยสังเกตจากความ
หนาแน่นของประชากรภายในรัศมี 5 กิโลเมตร จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ โดยเมื่อเทียบกับขอบเขตจริงของ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุ่นที่ 3 และ 3+ ของประเทศสหรัฐอเมริกา [14 ถึง 20] มีค่าต่ าสุดและสูงสุดประมาณ 
1.5 ไมล์ (2,410 เมตร) ) และ 6 ไมล์ (9,600 เมตร) 

(3) ระยะทางที่ใกล้ที่สุดถึงขอบเขตศูนย์กลางประชากรขนาด 25,000 คนหรือมากกว่าตลอดอายุ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตามก าหนดต้องมีค่าอย่างน้อยเป็น 1.33 เท่าของระยะ LPZ จากผลการศึกษาพบว่า 
ศูนย์กลางประชากรคือ เทศบาลเมืองหลังสวนอยู่ห่างออกมาประมาณ 28 กิโลเมตร และคาดว่าในปี 
พ.ศ.2614 จะมีประชากรประมาณ 22,587 คน ดังนั้นจากผลการศึกษาขอบเขต LPZ พบว่า ระยะห่างของ
ศูนย์กลางประชากรของพ้ืนที่ศึกษาถือว่าผ่านเกณฑ์ 

(4) การศึกษาความหนาแน่นของประชากรตลอดอายุของโรงไฟฟ้า นับตั้งแต่ปีแรกที่มีการอนุมัติ
โรงไฟฟ้าและถัดมาอีก 5 ปี ในรัศมี 20 ไมล์ (32 กิโลเมตร) ความหนาแน่นของประชากรที่รวมประชากร
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ชั่วคราวโดยเฉลี่ยต้องไม่เกิน 500 คนต่อตารางไมล์ (193 คนต่อตารางกิโลเมตร) จากผลการศึกษาพบว่า 
ความหนาแน่นของประชากรที่มีอยู่จริงรวมกับประชากรชั่วคราวตลอดอายุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีค่า  132.04 
คนต่อตารางกิโลเมตร จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่
สนับสนุนทุนการศึกษาและข้อมูลประกอบการวิจัย และขอขอบพระคุณคณาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
นิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านส าหรับความรู้และค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยครั้งนี้ 
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 รูปที่ 4  สถานที่ส าคัญและหมู่บ้านภายในรัศมี 5 และ 10 กิโลเมตร 
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 บทคัดย่อ  

เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ (Dose calibrator) เป็นเครื่องมือส าคัญในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เนื่องจากใช้เพ่ือวัดค่าความแรงรังสีของสารเภสัชรังสีก่อนที่จะบริหารสารเภสัชรังสีให้แก่ผู้ป่วย โดยการใช้
งานประจ าวันต้องมีการควบคุมคุณภาพของเครื่องทุกครั้งก่อนการใช้งานเพ่ือประเมินว่าเครื่องโดสคาลิเบร
เตอร์อ่านค่าความแรงรังสีได้ถูกต้องแม่นย า เนื่องจากมีการติดตั้งเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ใหม่ (CAPINTEC 

รุ่น CRC-15R) ตามคู่มือการใช้เครื่องมือของบริษัทผู้ผลิตนั้นแนะน าให้เปิดเครื่องเป็นเวลา 30 นาทีก่อนการ
ใช้งาน ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้คือการหาระยะเวลาเปิดเครื่องก่อนการใช้งานที่เหมาะสมของ
เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ โดยเลือกท าการเปิดเครื่องเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง และการเปิดเครื่องต่อเนื่อง
ตลอดเวลาก่อนท าการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือด้วยสารกัมมันตรังสีมาตรฐาน (ได้แก่ โคบอลต์ -57 

(Co-57) แบเรียม-133 (Ba-133) และซีเซียม-137 (Cs-137)) ท าการวัดความแรงรังสีของสารกัมมันตรังสี
มาตรฐานเป็นระยะเวลา 5 วัน เปรียบเทียบค่าความแรงรังสีที่เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์วัดได้กับค่าความแรง
รังสีที่ค านวณได้ของสารกัมมันตรังสีมาตรฐาน พบว่าเมื่อเปิดเครื่อง 8 ชั่วโมงก่อนท าการควบคุมคุณภาพ ค่า
ความแรงรังสีของสารกัมมันตรังสีมาตรฐานโคบอลต์-57 และ ซีเซียม-137 ที่วัดได้จากเครื่องโดสคาลิเบร
เตอร์เทียบกับค่าความแรงรังสีจากการค านวณมีค่าเบี่ยงเบนมากกว่า ± 5% ซึ่งเกินกว่าขอบเขตที่ยอมรับได้
ตามมาตรฐานก าหนด ขณะที่เมื่อเปิดเครื่องต่อเนื่องพบว่าค่าความแตกต่างอยู่ในช่วงเบี่ยงเบน ± 5% จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าการเปิดเครื่อง 8 ชั่วโมงก่อนการใช้งานไม่เพียงพอที่จะท าให้เครื่องโดสคาลิเบร
เตอร์อ่านค่าความแรงรังสีได้อย่างถูกต้อง จ าเป็นต้องเปิดเครื่องต่อเนื่องตลอดเวลาก่อนการใช้งานจึง
สามารถวัดค่าความแรงรังสีได้ถูกต้อง ถึงแม้ว่าบริษัทผู้ผลิตแนะน าให้เปิดเครื่องเพียง 30 นาทีก่อนการใช้
งานก็ตาม ดังนั้นจากผลการทดลองเสนอแนะให้เครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ที่มีการติดตั้งใหม่และการใช้งาน
ประจ าของเครื่องนั้นควรเปิดเครื่องต่อเนื่องตลอดเวลาเพ่ือให้วัดค่าความแรงรังสีได้อย่างถูกต้องแม่นย า และ
ยังสรุปได้ว่าระยะเวลาการเปิดเครื่องโดสคาลิเบรเตอร์ก่อนการใช้งานเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความถูกต้อง
ของการวัดค่าความแรงรังสี 
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ABSTRACT 

Dose calibrator is important equipment in nuclear medicine to measure activity of 
radiopharmaceuticals. The manufacturer recommendations should be strictly followed for 
the operation of this instrument to meet the efficiency and accuracy requirement for 
measuring patient’s administrated radiopharmaceuticals doses. A new Capintec (CRC-
15R) dose calibrator was recently installed in our laboratory. According to operation 
manual suggestion the system is needed to be stabilized around 30 minutes before using. 
The purposes of this work were to investigate the suitable warm up period and to verify 
whether the warm up period would influence the accuracy of measurements. The 
constancy tests were performed for the dose calibrator using the standard sources (Co-
57, Ba-133 and Cs-137) for two different warm up periods before measurements; 8 hours 
warm up and continuous plug in running. The results of the constancy test for two 
different warming up periods was shown that the deviation of constancy test of Co-57 
and Cs-137 was out of limit in 8 hours warm up. For continuous in plug running, the 
deviation of constancy test of both standard source agree with in normal range ± 5%. 
Despite the factory recommended warm up period being approximately 30 minutes, the 
results indicated that warming up for 8 hours might be insufficient to stabilize the dose 
calibrator. This causes significantly inaccurate measurements resulting in out of limit 
constancy tests for Co-57 and Cs-137 standard sources. Therefore these findings suggest 
that continuous plug in is recommended for newly installed and routinely used dose 
calibrators. In addition, we conclude that warm up period is one of the factors that can 
influence the accuracy of radioactivity measurements in dose calibrators. 
Keywords: radionuclide dose calibrator, warm-up time, constancy test 
*Corresponding author: E-mail address ps4436@hotmail.com 
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INTRODUCTION 

Nuclear Medicine is part of medical specialty that uses radioactive substances 

called radiopharmaceuticals for diagnostic and therapeutic a range of diseases.  

Administrated radiopharmaceuticals go to specific organs or lesions in patients body. 

Radioactive detectors (either for photon or positron) are used to detect the signals in 

order to produce nuclear images or radiopharmaceuticals which contain radionuclides 

emitted beta or alpha particles can be used as treatment substances. Therefore 

radiopharmaceuticals play a crucial role in nuclear medicine studies and also amount of 

radiotracers must be measured precisely in well calibrated devices before administration 

to the patients.  

Dose calibrator has been known as an instrument to measure radioactive samples.   

It is a well-type ionization chamber [1, 2] which is sealed and contained inert gas (e.g. 

argon) under high pressure with two electrodes (cathode and anode). High voltage is 

applied across the electrodes to create electric potential [3]. The sample holder is used to 

place the samples inside the chamber.  Emitted radiations interact with the gas resulting 

in ionization of the gas and ions are captured by the electrodes [2-4]. Ionization current is 

produced and measured with electrometer. The output of radioactivity is shown in the 

unit of Becquerel (Bq) or Curie (Ci). Based on the principals of dose calibrator, this device 

cannot discriminate type of radionuclides due to lack of ability to distinguish differences 

energy of radioactive samples. Then correction factor is required to calibrate same 

amount of activity among radioisotopes and different isotope buttons is selected 

compatible with type of measured radionuclides in order to adjust proportionality 

between current and activity of those radionuclides [5]. 

Quality control of dose calibrator must be performed for the proper performance 

of the equipment which the program is consisted of constancy, linearity, accuracy and 

geometry [6-10]. All those testing are performed at installation and after repairing. The 

testing of constancy is used to determine reproducible of measurement by using standard 

sources of long-lived radioisotopes such as Co-57 (E = 122 keV and 137 keV), Ba-133 (E = 

356 keV) and Cs-137 (E = 662 keV) [6-11]. This test is daily performed and precision 

should be within + 5%. While accuracy test is the ability to measure activity correctly and 

accuracy of measurements in a range of activities is investigated by linearity test. 

Frequencies for performing accuracy and linearity test are annually and quarterly, 

respectively. The testing for geometry plays a role to verify the effect of volume and 

container materials. 

In our laboratory, a new dose calibrator was recently installed. This dose calibrator 

was set inside isolator placed in clean room. Then its power supply was directly linked to 

isolator power control. Due to economy issue, our isolator was turned off after finishing 

works of each day then power supply for dose calibrator was also shut down. Isolator is 

daily switched on at least half an hour before starting work.  

To ensure that performance of this dose calibrator is acceptable for routine works, 
quality control must be done including constancy test. According to operation manual, 
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this equipment is required to warm up for 30 minutes before using [12]. Aim of this work 
is to investigate whether warm up time can influence accuracy and constancy and also to 
investigate suitable warm up period of this dose calibrator.   

MATERIAL AND METHOD 

Recently dose calibrator from Capintec, Inc., Pittsburgh, PA model CRC-15R was 

installed in our radiopharmacy laboratory.  Long-lived standard radionuclides Co-57, Ba-

133 and Cs-137 were obtained from Isotope Products Laboratories (IPL) Valencia, 

California, USA. The information of each standard source was registered (activity of at 

reference date, reference date and time including serial number) in dose calibrator. 

Decay correction of activities at the time of measurements was applied.  

 The constancy test was performed in two different warm up periods with three 

standard sources. First, the dose calibrator was powered-on approximately 8 hours 

before performing the constancy test for 5 days.  Second, the dose calibrator was 

separated a power supply from isolator and turn on dose calibrator continuously. After 24 

hour of warming the system, first constancy test in this setting was assayed consequently 

constancy measuring was performed for further 4 days.   

 Procedure to perform constancy test was as follows. First, mechanical and 

electronic system was firstly tested by pressing test button. Radiation background was 

eliminated via background button. Selected radionuclides were chosen in compatible with 

type of standard sources. Then sources were placed in the chamber and waiting until 

activities displayed stable before measuring. Calculation of measurement uncertainty was 

as follow. 

  Uncertainty = √𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑦 

 Following comparison of calculated activities and measuring activities was done 

as a percentage of differences. 

RESULTS 

Our new dose calibrator was undergone constancy test after two different warm 

up periods, 8 hour and at least 24 hour with three standard sources, Co-57, Ba-133 and 

Cs-137 for five days. The results of constancy test of both procedures were shown in table 

1. The deviations of constancy test after 8 hours power on for Co-57 were -16.93%, -

15.95%, -19.55%, -15.52%, -16.99%. For Ba-133 and Cs-137 were -2.83%, -1.79%, -2.29%, -

1.76% , -2.20% and -13.92%, -12.83%, -13.37%, -14.99%, -14.42%, respectively.  

While the deviations of constancy test after 24 hours power on for Co-57, Ba-133 

and Cs-137 were -2.74%,-2.29%, -1.44%, -1.19%, -1.74%,  -2.59%, -2.06%, -2.04%, -2.54%,      

-2.01% and  -0.30%, -0.29%, 0.25%, 0.80%, 0.80%, respectively. 
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Table 1. Comparison of the dose calibrator constancy tests between 8 hours warm up and 

power on continuously 24 hours before measurements. 

 

Standard 

source 

After power on 8 hr. After power on continuously at least 24 hr. 

Calculated 

activity(µCi) 

Measured 

activity(µCi) 
Uncertainty 

% 

Difference 

Calculated 

activity(µCi) 

Measured 

activity(µCi) 
Uncertainty 

% 

Difference 

 

 

Day 1 130 108 10.39 -16.93 125 122 11.05 -2.74 

Day 2 130 109 10.44 -15.95 125 122 11.05 -2.29 

Day 3 129 107 10.34 -19.55 125 123 11.09 -1.44 

Day 4 129 109 10.44 -15.52 124 123 11.09 -1.19 

Day 5 128 106 10.30 -16.99 124 122 11.05 -1.74 

 

 

Day 1 197 191 13.82 -2.83 196 191 13.82 -2.59 

Day 2 197 193 13.89 -1.79 196 192 13.86 -2.06 

Day 3 197 192 13.86 -2.29 196 192 13.86 -2.04 

Day 4 196 193 13.89 -1.76 196 191 13.82 -2.54 

Day 5 196 192 13.86 -2.20 196 192 13.86 -2.01 

 

Day 1 185 159 12.61 -13.92 185 184 13.56 -0.30 

Day 2 185 161 12.69 -12.83 185 184 13.56 -0.29 

Day 3 185 160 12.65 -13.37 185 185 13.60 0.25 

Day 4 185 157 12.53 -14.99 185 186 13.64 0.80 

Day 5 185 158 12.57 -14.42 185 186 13.64 0.80 

  

DISCUSSION 

Regarding to the operation manual, dose calibrator is needed to warm up at least 

30 minutes to 1 hour before performing constancy test [12-14]. The measured activities 

of the standard sources must agree within ± 5% of its calculated activities [5, 6, 9, 15].  

When dose calibrator powered on 8 hours prior to measurement, constancy of Co-57 and 

Cs-137 was higher than acceptable range at ± 5% (between -15.52% and -19.55% and -

12.83 and -14.99% for Co-57 and Cs-137, respectively) over 5 days of measurements. 

When calibrator power on continuously for at least 24 hour, results of Co-57 and Cs-137 

constancy were ranging between -1.19% and -2.74% and 0.80% and -0.30%, respectively. 

While Ba-133 showed constancy within the acceptable limit for ± 5% whether warm up 

period for 8 hour or longer than 24 hour.   

Although we followed the manufacturer’s recommendation to turn on dose 

calibrator for at least 30 minutes (8 hour was used in our study) before operation, daily 

quality control; constancy test did not meet the acceptable range at ± 5% for two 

standard sources, Co-57 and Cs-137.  These results indicate that insufficiency warm up 

period could alter accuracy and constancy of dose calibrator. In addition 8 hours for 

warming up equipment might be insufficient to stabilise dose calibrator resulting in this 

equipment failed for its basic quality control.  
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Therefore, our findings suggest that we should allow a dose calibrator to warm up 

longer than 24 hours in order to well stabilise the system before routine use. Also dose 

calibrator should not be powered on/off very often because radioactivity measurement 

could inconstancy and inaccuracy.   

CONCLUSION 

We conclude that warm up period is one of the factors that can influence the 

accuracy and constancy of radioactivity measurements of dose calibrator. So, after 

installation or after repairing, users need to ensure that sufficient warming period to be 

applied before performing the basic quality control and routine service.  
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บทคัดย่อ 

 

 งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมสารเคลือบผิวในกลุ่มยูริเทนอคริเลตส าหรับเคลือบผิวเหล็กด้วยอิเล็กตรอน
บีมเคียวริง โดยใช้  Ebecryl 8701 และ Ebecryl 8702 เป็นโอลิโกเมอร์  ใช้มอนอเมอร์คือ  Tripropylene 

glycol diacrylate (TPGDA) และ Pentaerythritol tri-tetraacrylate (PETIA) และสารเติมแต่งคือ  
Maleic anhydride และ 4-Hydroxy anisole (หนัก 2 กรัม และ 480 มิลลิกรัม ในปริมาณคงที่ ตามล าดับ)  
พบว่า  ส่วนผสมของสารเคลือบผิวที่ดีมี 4 สูตร  แต่ละสูตรประกอบด้วย Ebecryl 8701 : Ebecryl 8702 : 

TPGDA : PETIA เท่ากับ 50:0:50:0, 50:0:0:50, 25:25:0:50, และ 50:0:25:25 ตามล าดับ  สาร เคลื อบ
ผิวที่มีส่วนผสมทั้ง 4 สูตรดังกล่าวข้างต้นสามารถทนต่อการขูดขีดตามมาตรฐาน ASTM 2240 ด้วยดินสอชนิด 
6H และสามารถทนต่อสารเคมีท่ีใช้ในครัวเรือนตามมาตรฐาน ASTM D1308  

 

PREPARATION OF STEEL COATING MATERIAL FROM 
URETHANE ACRYLATE GROUP BY ELECTRON BEAM CURING 
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ABSTRACT 
 

 Preparation of steel coating material from urethane acrylate and electron beam 
curing were investigated.  Ebecryl 8701 and Ebecryl 8702, Tripropylene glycol diacrylate 
(TPGDA) and Pentaerythrotol tri-tetraacrylate (PETIA), Maleic anhydride (2 grams) and 4-
Hydroxy anisole (480 mg) were used as oligomers, monomers, and  additives, respectively. 
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The four best coating formulation obtained from this study consist of Ebecryl 8701 : Ebecryl 
8702 : TPGDA : PETIA at 50:0:50:0, 50:0:0:50, 25:25:0:50, and 50:0:25:25, respectively.   All 
above 4 coatings could withstand ASTM 2240 scratch test (with 6H pencil type) and had 
good chemical resistance (ASTM D1308) to household chemicals.  
 

 

1. บทน า  

 

กระบวนการเคลือบผิววัสดุด้วยสารเคลือบผิวโดยใช้การฉายรังสี (Radiation curing) ได้ถูกใช้กันอย่าง
แพร่หลายในอุตสาหกรรมเคลือบผิว เช่น การเคลือบผิวไม้ พลาสติก ช่วยป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบน
ผิวชิ้นงาน ท าให้ผิววัสดุมีความเงางาม เมื่อเทียบกับการเคลือบผิววัสดุด้วยวิธีอ่ืน พบว่า มีขั้นตอนที่รวดเร็ว 
ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติผิวของวัสดุ ป้องกันการขีดข่วน (Scratching) การกัดกร่อน (Corrosion) ทนต่อ
สารเคมีและอากาศ 

ด้วยประโยชน์ดังกล่าวจึงมีการน ากรรมวิธีการฉายรังสีเพ่ือเคลือบผิวมาใช้กับการเคลือบผิวโลหะอย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ การเคลือบผิวเหล็กส าหรับใช้เป็นวัสดุก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน 
บรรจุ-ภัณฑ์ เช่น กระป๋อง เพ่ือให้ได้โลหะที่มีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการ การเลือกสารที่ใช้เคลือบผิวจึงมี
ความส าคัญ สารเคลือบผิวประกอบด้วย Monomer, Oligomer, Photoinitiators (ส าหรับการเคลือบผิว
ด้วยรังสี UV ) และ Additive โดยขึ้นอยู่กับการจัดสรรส่วนประกอบของสารที่กล่าวมาให้มีองค์ประกอบที่
เหมาะสม แหล่งก าเนิดรังสีที่นิยมใช้ คือ รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation, UV) และ อิเล็กตรอน
บีม ( Electron Beam, EB) 

ในงานวิจัยนี้จะท าการหาองค์ประกอบที่เหมาะสมในการเตรียมสารเคลือบผิวในกลุ่มยูรีเทนอคริเลทเพ่ือ
เคลือบผิวเหล็กโดยใช้อิเล็กตรอนบีมพลังงานสูง เพ่ือให้เหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบผิวมีคุณสมบัติที่ดีขึ้น 
เช่น ทนต่อการขีดข่วน มีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น ซึ่งงานวิจัยโดยทั่วไปใช้อิเล็กตรอนบีมพลังงานต่ า การใช้
อิเล็กตรอนบีมพลังงานสูงต้องอาศัยประโยชน์จากอิเล็กตรอนที่เกิดการกระเจิงและรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นมากกว่า
การถ่ายเทพลังงานของอิเล็กตรอนพลังงานสูงโดยตรง 

   

2. อุปกรณ์ สารเคมีและวธิีด าเนินงานวิจัย  

2.1 การเตรียมสารเคลือบผิว 

 -  น า Urethane acrylate oligomer (Ebecryl 8701 และ/หรือ Ebecryl 8702) ตาม 

ปริมาณที่ก าหนดในสูตร เทลงในบีกเกอร์ขนาด 200 มล.  
 -  ต้ม Oligomer ในบีกเกอร์ บน Magnetic hotplate stirrer ที่อุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส 

 -  เติม Monomer (TPGDA และ/หรือ PETIA) ตามปริมาณท่ีก าหนด 

 - เติม Maleic anhydride 2 กรัม และ 4-Hydroxyanisole 480 มิลลิกรัม ตามล าดับ คน
สารละลายเข้าด้วยกัน 
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 -  ปิดปากบีกเกอร์ด้วยอลูมิเนียมฟอยล์ กวนสารละลายทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง 
 -  เก็บสารตัวอย่างที่เตรียมได้ในขวดเก็บสารตัวอย่างไว้ในตู้ ไม่ให้ถูกแสง 
 

ตารางท่ี 1  สัดส่วนการผสมของสารเคลือบผิวสูตรต่างๆ 

 

Materials 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ebecryl 8701 50  25 50  25 50  25 

Ebecryl 8702  50 25  50 25  50 25 

TPGDA 50 50 50    25 25 25 

PETIA    50 50 50 25 25 25 

Maleic anhydride (in g) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4-Hydroxy anisole (in mg) 480 480 480 480 480 480 480 480 480 

 

2.2 ทดสอบคุณสมบัติของสารเคลือบผิว 

 - ทดสอบคุณสมบัติในการทนต่อการขูดขีดของสารเคลือบผิว (Hardness)ด้วยเครื่องมือทดสอบการ
ขูดขีด (Mechanized scratch tester) ตามมาตรฐาน ASTM 2240 และอีกวิธีคือ การทดสอบความแข็งโดย
การใช้ดินสอ (Pencil hardness test) ตามมาตรฐาน ASTM D3359 

 - ทดสอบคุณสมบัติในความทนต่อการขัดถูแบบเปียก (Wet scrub resistance) ด้วยเครื่องทดสอบ
การขัดถูแบบเปียก (Wet scrub abrasion tester) ตามมาตรฐาน ISO 11998 

 - ทดสอบคุณสมบัติการทนต่อการกัดกร่อนด้วยหมอกเกลือ (Salt spray testing) ตามมาตรฐาน 
ASTM B117 
 - ทดสอบคุณสมบัติความคงทนต่อสารเคมี (Chemical resistance) ตามมาตรฐาน ASTM D1308 

 

3. ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 ผสมสารเคลือบผิวตามตารางที่ 1 น าแผ่นเหล็กที่เคลือบสารเคลือบผิวใส่ในถุงที่บรรจุก๊าซไนโตรเจน 
เพ่ือไล่ออกซิเจนออกไปไม่ให้ท าอัตรกิริยากับรังสี พบว่าสารเคลือบผิวแห้งติดกับแผ่นเหล็ก หลังจากนั้นจึงท า
การเคลือบผิวตามข้ันตอนดังกล่าวขึ้นมาอีกหลายชุด ส าหรับท าการทดสอบคุณสมบัติของสารเคลือบผิว ความ
หนาในการเคลือบท่ี 50 µm 
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3.1 ทดสอบการทนต่อการขูดขีด 

 ขั้นแรกของการทดสอบการทนต่อการขูดขีด ทดสอบด้วย Pencil hardness tester เริ่มจาก

ไส้ดินสอเบอร์ที่อ่อนที่สุด (6B) จนถึงเบอร์ที่แข็งที่สุด (6H) แล้วดูว่าเบอร์แรกที่ขูดลงบนผิวแล้วท าให้สาร

เคลือบผิวถลอก บันทึกค่าความแข็งของสารเคลือบผิวเท่ากับดินสอเบอร์นั้น 

 จากนั้นจึงทดสอบด้วยเครื่อง Impact strength tester ค่อยๆเพ่ิมน้ าหนักที่กดลงบนผิวเคลือบจน
เริ่มทะลุผิวเคลือบ บันทึกน้ าหนักดังกล่าว 

 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบการทนต่อการขูดขีดของสารเคลือบผิว 

สารเคลือบผิว (สูตร) 1 2 3 4 5 6 7 8 

ความแข็ง (เบอร์ดินสอ) 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 

ความแข็ง (กรัม) 80 90 80 90 90 90 90 90 

 

 จากการทดสอบ ไม่พบว่ามีดินสอเบอร์อะไรที่สามารถขูดทะลุผิวเคลือบได้เลย โดยเบอร์  6H ซึ่งเป็น
เบอร์ที่แข็งที่สุดก็ยังไม่ทะลุผิวเคลือบ จึงบันทึกค่าความแข็งของผิวเคลือบที่ 6H ส่วนการทดสอบด้วยน้ าหนัก
กดท่ีท าให้ทะลุผิวเคลือบ พบว่าน้ าหนักกดที่เริ่มทะลุผิวเคลือบอยู่ในช่วง 80-90 กรัม 

  

 3.2 ทดสอบการทนต่อการขัดถูแบบเปียก 

 ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 11998 ชั่งมวลแผ่นชิ้นงานที่เคลือบผิวแล้ว (ความละเอียดของเครื่องชั่ง 1 

mg) จากนั้นน ามาขัดถูด้วยเครื่องทดสอบการขัดถูแบบเปียก 200 รอบ เสร็จแล้วล้างให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง 
ชั่งมวลอีกครั้งเพ่ือหามวลที่สูญหายไป น าไปค านวณหาความหนาของผิวเคลือบที่หายไป เทียบคลาสตาม
มาตรฐาน EN 13300 

 การทดสอบครั้งนี้เกิดความผิดพลาด ในการเคลือบผิวไม่ได้ใช้ film applicator ก าหนดความหนาของ
ผิวเคลือบ ท าให้ผิวเคลือบหนาไม่สม่ าเสมอ จึงไม่สามารถประเมินผลการทดสอบการขัดถูแบบเปียกได้ 
  

 3.3 ทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนด้วยหมอกเกลือ 

 ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM B117 เป็นเวลา 48 ชั่วโมง วันที่ 1 เริ่มน าชิ้นงานเข้าทดสอบ บันทึก
สถานะท่ีท าการทดสอบทุก 24 ชั่วโมง ถึงวันที่ 3 จึงครบ 48 ชั่วโมง สถานะท่ีท าการทดสอบตามตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3  สถานะท่ีใช้ทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนด้วยหมอกเกลือ 

 
วันที่ 

 

ความเข้มข้น 
NaCl  

(g/l) / ค่า pH 

อัตราการพ่น 
(ml/80cm3-hr)  

อุณหภูมิใน 
Chamber 

(°C) 

อุณหภูมิใน
อากาศอ่ิมตัว  

(°C) 

ความดัน 
(kPa) 

1 50 / 6.5 1.7 35.1 47.0 100 

2 50 / 6.5 1.7 35.0 47.0 100 

3 50 / 6.5 1.7 35.0 47.0 100 

 

 หลังการทดสอบ พบว่าไม่มีสารเคลือบผิวสูตรไหนยังยึดเกาะกับแผ่นเหล็ก ส่วนใหญ่จะหลุดลอกออก
เกือบทั้งหมด อาจเกิดจากเคลือบผิวบางเกินไป, สารเคลือบผิวที่ผสมไม่ทนต่อการกัดกร่อน และ/หรือสาร
เคลือบผิวยึดผิวได้ไม่แน่นพอ จากมาตรฐานการทดสอบชิ้นส่วนอากาศยานที่ชุบด้วย anodizing และรถยนต์ที่
ผ่านการเคลือบผิวหรือทาสี จะท าการทดสอบด้วยหมอกเกลือเป็นเวลานานกว่า 100 ชั่วโมง สารเคลือบผิวที่
เตรียมได้นี้จึงยังไม่ดีพอส าหรับใช้ในอุตสาหกรรม 

 

ตารางท่ี 4  ผลการทดสอบการทนต่อการกัดกร่อนของแผ่นเหล็กที่เคลือบผิวสูตรต่างๆ 

สูตร สี ลักษณะผิวเคลือบ การยึดเกาะ การเกิดสนิม 

1 น้ าตาลอ่อน เปราะ หลุดลอก ค่อนข้างน้อย 

2 น้ าตาลไหม้ นิ่ม หลุดลอก มาก 

3 น้ าตาลไหม้ เปราะ หลุดลอก ค่อนข้างมาก 

4 น้ าตาลไหม้ เปราะ หลุดลอก ปานกลาง 

5 น้ าตาลอ่อน เปราะ หลุดลอก ปานกลาง 

6 น้ าตาลอ่อน เปราะ หลุดลอก ค่อนข้างน้อย  

7 น้ าตาลอ่อน เปราะ หลุดลอก ค่อนข้างน้อย 

8 น้ าตาลไหม้ นิ่ม หลุดลอก ค่อนข้างมาก 

9 น้ าตาลอ่อน เปราะ หลุดลอก ค่อนข้างน้อย 

 

 การเกิดสนิม พบว่าเหล็กแผ่นที่ 2, 3, 8 จะเกิดสนิมมาก พิจารณาจากชนิดของโอลิโกเมอร์ และตัว
เจือจาง Ebecryl 8701 ทนต่อสารเคมีได้ดี เหล็กแผ่นที่ 2 และ 8 เคลือบด้วยโอลิโกเมอร์ Ebecryl 8702 ซึ่ง
ทนสารเคมีได้น้อยกว่า จึงเกิดสนิมมากกว่า ส่วนตัวเจือจาง PETIA ทนสารเคมีได้มากกว่า TPGDA มี โดย
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เหล็กแผ่นที่ 2, 5 และ 8 ที่ใช้โอลิโกเมอร์ Ebecryl 8702 เหมือนกัน แผ่นที่ 5 เกิดสนิมน้อยกว่า ซึ่งน่าจะมา
จากตัวเจือจางชนิด PETIA ที่ใช้ผสม 

 3.4 ทดสอบความคงทนต่อสารเคมี 

 เลือกใช้สารเคมีทั้งหมด 6 ชนิด ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือน (Household chemicals) ตาม
มาตรฐาน ASTM D1308 ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมงตามตารางที่ 5 

 

ตารางท่ี 5  สารเคมีที่เลือกทดสอบ 

 
 

ประเภทสารเคมี 
 

 
เลือกใช้ 

 
วิธีทดสอบ 

Vinegar น้ าส้มสายชูกลั่น 5% Spot Test, Covered 

Soap Solution น้ าสบู่ Immersion Test 

Oils and Fats น้ ามันถั่วเหลือง Spot Test, Open 

Condiments น้ ามันถั่วเหลือง Spot Test, Open 

Beverages กาแฟ Spot Test, Open 

Lubricating Oils and 
Greases 

น้ ามันเครื่อง Spot Test, Open 

 

 สังเกตผลการทดสอบจากลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลงของผิวเคลือบ เช่น สีตก ผิวขุ่นไม่ใสผิวนิ่ม
ลง บวมพอง สูญเสียการยึดเกาะ หรืออ่ืนๆ ผลการทดสอบเป็นไป ตามตารางท่ี 6 

 

มีเฉพาะสารเคมีชนิดที่เป็นกรด-ด่าง อย่างน้ าส้มสายชูและน้ าสบู่ ที่มีผลต่อการทดสอบผิว โดยเหล็ก
แผ่นที่ 2, 5, 8, 9 ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง แผ่นที่ 3 เห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับน้ าส้มสายชู 
เหล็กแผ่นที่ 2, 5, และ 8  เคลือบด้วยโอลิโกเมอร์ Ebecryl 8702 ซ่ึงน่าจะทนต่อสารเคมีได้น้อยกว่าชนิด 
Ebecryl 8701 ผิวเคลือบจึงหลุดลอก 

ส่วนชนิดของตัวเจือจาง สังเกตจากแผ่นที่ 3, 6 และ 9 ซึ่งผสมด้วยโอลิโกเมอร์ Ebecryl 8701 และ Ebecryl 

8702 อย่างละเท่าๆกัน แผ่นที่ 6 ใช้ตัวเจือจาง PETIA ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง  แผ่นที่ 3 ใช้ตัวเจือจาง 
TPGDA เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และแผ่นที่ 9 ใช้ตัวเจือจาง TPGDA และ PETIA ผสมกันอย่างละครึ่ง  ผิว
เคลือบหลุดลอกเมื่อทดสอบด้วยน้ าส้มสายชู น่าจะมาจากการยึดเกาะของ TPGDA ในแผ่นที่ 3 ที่มากกว่าแผ่น
ที่ 9   
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ตารางท่ี 6  ผลการทดสอบความคงทนต่อสารเคมีของแผ่นเหล็กที่เคลือบผิวสูตรต่างๆ 

 
สูตร 

 

ชนิดของของเหลว 

น  าส้มสายชู
กลั่น 5% 

น  าสบู่ 
น  ามันถั่ว
เหลือง 

ซอสมะเขือ
เทศ 

กาแฟ 
น  ามัน 
เครื่อง 

1 ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

2 
สีน้ าตาล 

ผิวหลุดลอก 
สีน้ าตาล ผิว
หลุดลอก 

ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

3 
สีน้ าตาล 
ผิวขรุขระ 

ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

4 ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

5 
สีน้ าตาล 

ผิวหลุดลอก 
สีน้ าตาล ผิว
หลุดลอก 

ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

6 
 

ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

7 
 

ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

8 
สีน้ าตาล 

ผิวขรุขระ 
ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

9 
สีน้ าตาล 

 ผิวหลุดลอก 
ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยน 

 

 
 

4. สรุปผลการวิจัย 

 ถึงแม้ว่าในงานวิจัยอ่ืน ๆ ที่ผ่านมาโดยทั่วไปเป็นการใช้อิเล็กตรอนบีมพลังงานต่ า แต่การวิจัยนี้แสดง
ให้เห็นว่าการใช้อิเล็กตรอนพลังงานสูงในการเคียวริงสามารถเกิดผลได้ดีเช่นกัน โดยอาศัยการกระเจิงของ
อิเล็กตรอนและรังสีเอกซ์พลังงานต่ าจากแผ่นเหล็กที่เป็นโลหะฐาน(base metal)ของสารเคลือบผิว  จาก
การศึกษาหาองค์ประกอบของสารเคลือบผิวที่มีสารตั้งต้นหลัก ได้แก่ โอลิโกเมอร์ชนิดยูรีเทนอคริเลท 2 ตัว คือ 
Ebecryl 8701 (Aliphatic Urethane Triacrylate) และ Ebecryl 8702 (Aliphatic Urethane 

Hexaacrylate), มอนอเมอร์ 2 ชนิดคือ Tripropylene glycol diacrylate (TPGDA) และ 
Pentaerythritol tri-tetraacrylate (PETIA) และผสม Maleic anhydride ส าหรับเป็นตัวเร่งการเกิดการ
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เชื่อมขวาง และ 4-Hydroxyanisole เพ่ือให้สารเคลือบผิวที่ผสมอยู่ตัว จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบที่
เหมาะสมส าหรับท าสารเคลือบผิวเหล็กมี 4 สูตร (จาก 9 สูตรที่ท าการทดลอง) ดังนี้ 
 

 สูตรที่ 1  Ebecryl 8701: Ebecryl 8702: TPGDA: PETIA อัตราส่วน 50:0:50:0 

 สูตรที่ 4  Ebecryl 8701: Ebecryl 8702: TPGDA: PETIA อัตราส่วน 50:0:0:50 

 สูตรที่ 6  Ebecryl 8701: Ebecryl 8702: TPGDA: PETIA อัตราส่วน 25:25:0:50 

 สูตรที่ 7  Ebecryl 8701: Ebecryl 8702: TPGDA: PETIA อัตราส่วน 50:0:25:25 

 

จากการทดสอบคุณสมบัติของสารเคลือบผิว 4 อย่าง ได้แก่ การทนต่อขูดขีด การขัดถูแบบเปียก การ
ทนต่อการกัดกร่อน และการทนต่อสารเคมี พบว่า สูตรสารเคลือบผิวทั้ง 4 สูตร มีความทนต่อการขูดขีดด้วย
ดินสอ 6H ตามมาตรฐาน ASTM D3363 และทนต่อแรงขูด 80-90 กรัม ตามมาตรฐาน ASTM 2240 ส่วน
คุณสมบัติการขัดถูแบบเปียกไม่สามารถประเมินได้ เนื่องจากฟิล์มที่เคลือบมีความหนาไม่สม่ าเสมอ และเครื่อง
ทดสอบไม่ได้มาตรฐาน ISO 11998 ผลการทดสอบการกัดกร่อนด้วยหมอกเกลือตามมาตรฐาน ASTM B117 

พบว่าสารเคลือบผิวทั้ง 4 สูตรไม่สามารถยึดเกาะผิวไว้ได้ แต่ยังพอกันสนิมได้บ้าง ส่วนผลการทดสอบการทน
ต่อสารเคมีที่ใช้ในครัวเรือนตามมาตรฐาน ASTM D1308 สารเคลือบทั้ง 4 สูตร แล้วดูการเปลี่ยนแปลงที่แย่ลง
ของผิวเคลือบ เช่น สีตก ผิวขุ่นไม่ใส ผิวนิ่มลง บวมพอง สูญเสียการยึดเกาะ พบว่า ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว แสดงว่า สารเคลือบผิวทั้ง 4 สูตรทนต่อสารเคมีได้ดี จากคุณสมบัติที่ทนต่อการขูดขีดและทนต่อ
สารเคมีของสารเคลือบผิวทั้ง 4 สูตร ท าให้สารเคลือบผิวที่ได้นี้เหมาะแก่การใช้เคลือบผิวเหล็กที่ใช้งานทั่วไป 
เช่น ในบ้านหรือส านักงาน  
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วิศวกรรมนิวเคลียร์ ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ต่างๆ ให้กับผู้วิจัยตลอดมา  รวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้  อันได้แก่  
 บริษัท ไซเทค อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ให้ความอนุเคราะห์สารเคมีส าหรับผสมสารเคลือบ
ผิว  
 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องเร่งอนุภาค
อิเล็กตรอน ส าหรับฉายล ารังสีอิเล็กตรอนที่ใช้ในงานวิจัยนี้ 
 บริษัท แคลเซิร์ฟ ประเทศไทย จ ากัด ที่รับทดสอบการทนการกัดกร่อนของสนิม (Salt Spray Test) 

ของชิ้นงานที่เตรียมได้จากงานวิจัยนี้ 
 ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือที่ใช้
ทดสอบคุณสมบัติของผิวเคลือบ 
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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
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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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