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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย นี ม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ สมบัติ ก ารกํ า บังรั งสี แ กมมา ของอิ ฐ มวลเบาที่ ผ สมเถ้ าแกลบ
บดละเอี ย ด (Lightweight aggregates concrete blended with ground rice husk ash (LACRA)) 4 ตัว อย่ า ง
ในช่วงพลังงานตั ้งแต่ 224.92 keV ถึง 662.00 keV วิเคราะห์ตวั อย่าง โดยใช้ เครื่ องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF)
และหาคุณสมบัติการกําบังรังสีแกมมา โดยใช้ โปรแกรม WinXCOM ผลการวิจยั พบว่า อิฐมวลเบาตัวอย่างที่ 1 (อิฐ
มวลเบาที่ไม่ผสมเถ้ าแกลบบดละเอียด) มีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าเส้ นทางอิสระเฉลี่ย ค่าความหนา
ครึ่งค่า และเลขอะตอมยังผล ดีกว่าตัวอย่างอิฐมวลเบาที่ผสมเถ้ าแกลบบดละเอียดในอัตราส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตาม
อิฐมวลเบาที่ ผสมเถ้ าแกลบบดละเอี ยดมีแนวโน้ ม ของความหนาแน่น ลดลงตามอัตราส่วนผสมของเถ้ าแกลบ
บดละเอียด ซึง่ ส่งผลทําให้ ประสิทธิภาพในการกําบังรังสีลดลง แต่อย่างไรก็ตามจากการวิจยั ครัง้ นี ้ชี ้ให้ เห็นว่าที่ช่วง
พลังงาน 224.92 keV ถึง 662.00 keV อิฐมวลเบาที่ผสมเถ้ าแกลบบดละเอียดสามารถนํามาประยุกต์ใช้ งานเพื่อทํา
เป็ นผนังกําบังรังสีได้ แต่ต้องพิจารณาความหนาจากค่าความหนาครึ่งค่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําบังรังสี
คําสําคัญ : อิฐมวลเบา สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าความหนาครึ่งค่า ค่าเส้ นทางอิสระเฉลี่ย
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Abstract
This research aims to study the attribute of shielding gamma-ray of lightweight aggregates
concrete blended with ground rice husk ash (LACRA) for 4 examples in the energy range 224.92 keV to
662.00 keV. Analyzed by X-ray fluorescent technology (XRF) and WinXCOM program. The result
showed that the LACRA1 (Lightweight concrete without ground rice husk ash 1) has better the mass
attenuation coefficient ( µm ), mean free path (MFP), half-value layer (HVL), effective electron number
( Zeff ), effective electron density ( N el ) than the others. However, they tended to decrease the density
according to the ratio of ground rice husk ash which resulting in the effectiveness of shielding radiation
decreasing. This research indicates the that energy range 224.92 keV to 662 keV, the LACRA can
apply to make as shielding radiation wall However, it is need to consider the thickness form half-value
layer (HVL) to improve the shielding radiation effective.
Keywords: Rice husk ash, Mass attenuation coefficient, Half-value layer, Mean free path

บทนํา

รังสีแกมมา เป็ นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง
ไม่ มี ม วลและประจุ จึ งทํ า ให้ มี อํ านาจทะลุท ะลวงสูง
ด้ วยคุณสมบัตินี ้ ทางการแพทย์จึงนํารังสีแกมมามาใช้
ใน ก า รรั ก ษ าแ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย โรค [1] เช่ น ทํ าล า ย
เซลล์ ม ะเร็ ง และศึก ษาการทํ างานของต่ อ มไทรอยด์
เป็ นต้ น ในทางอุตสาหกรรมเกษตร ใช้ รังสีแกมมาอาบ
ผลผลิตทางการเกษตร ให้ ปราศจากแมลง และเก็บไว้
ได้ นาน อย่างไรก็ตาม รังสีแกมมามีโทษส่งผลทําให้ เกิด
การเปลี่ยนแปลงกับดีเอ็นเอ ทําให้ เกิดหน่วยพันธุกรรม
ที่ เป ลี่ ย น แ ป ล ง ไป ด้ ว ย เห ตุ นี ้ก า รทํ า ง า น ใ น
ห้ องปฏิบตั ิการที่มีรังสีแกมมา จึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้อง
มีชุดสวมใส่ และมีวัสดุที่ใช้ กําบังรังสี วัสดุที่ใช้ ในการ
กํ า บังรั งสี ป ระเภทนี ้ คื อ แผ่ น ตะกั่ว หนา หรื อ กํ าแพง
คอนกรี ต เป็ นต้ น

จากหลัก การทั่วไปในการส่ งผ่ า นรั งสี แ กมมา
ผ่ า นเข้ า ไปในเนื อ้ วัส ดุ ใดๆ จะทํ า ให้ เกิ ด อัน ตรกิ ริ ย า
ระหว่า งรั ง สี แ กมมากั บ วัส ดุ อัน ตรกิ ริ ย าที่ เกิ ด ขึ น้ จะ
ขึ ้นกับพลังงาน โดยอันตรกิริยาที่เกิดขึ ้นนัน้ ได้ แก่ การ
กระเจิ งแบบโคฮี เลนซ์ การกระเจิ งแบบอิ น โคฮี เลนซ์
การดู ด กลื น โฟโตอิ เล็ ก ทริ ก และปฏิ กิ ริอัน ตรกิ ริย าคู่
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล สัมพันธ์กบั โอกาสที่จะ
เกิ ด อั น ต รกิ ริ ย า ใน รู ป แ บ บ ต่ า งๆ ซึ่ งส่ งผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพในการกําบังรังสี นอกจากนีย้ ังมีตัวแปร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัติในการกําบังรังสี ได้ แก่
เลขอะตอมยังผล ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนยังผล
ค่ า ความหนาครึ่ ง ค่ า และค่ า เส้ นทางอิ ส ระเฉลี่ ย
งานวิจัย ที่ ศึกษาเกี่ ยวกับ คุณ สมบัติ ตัวแปรต่า งๆ ดัง
อ้ างอิง [2-9]
อิ ฐ มวลเบา เป็ นวัส ดุ ที่ นิ ย มนํ า มาใช้ ในการ
ก่อสร้ างเป็ นผนังของห้ อง เนื่องจากมีนํา้ หนักเบา เป็ น
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ฉนวน และกันความร้ อนได้ ดี ส่วนประกอบหลักของอิฐ
มวลเบา ได้ แก่ ทราย ปูนซีเมนต์ ปอร์ ตแลนด์ ปูนขาว
นํ ้า ยิปซัม่ และผงอลูมิเนียม [10-12] เป็ นต้ น
แกลบ (Rice husk) คื อ สิ่ งที่ เหลือ ทิ ง้ ที่ ได้ จาก
กระบวนการสีข้าวเปลือกซึ่งทําให้ เกิดเศษของเปลือก
ข้ าวออกมา แกลบประกอบด้ วยสารอินทรี ย์ และซิลิกา
ปริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ จ ะประกอบด้ ว ยธาตุ ค าร์ บ อน
ประมาณ 51% ออกซิ เจน 42% ส่ ว นที่ เหลื อ จะเป็ น
ไฮโดรเจน และไนโตรเจน ส่วนซิลิกาจะพบมากบริ เวณ
ผิวนอกของแกลบจึงทําให้ แกลบมีความแข็งสูง การนํา
เถ้ าแกลบมาผสมคอนกรี ตรายงานไว้ ในอ้ างอิง [13-14]
องค์ ป ระกอบของธาตุ ที่ ไ ด้ จ ากเถ้ าแกลบ ที่
สามารถกําบังรังสีได้ คือ Si, K, Na, Ca, Fe, P และ S
ซึ่ ง ต่ า งก็ เป็ น ธาตุ ที่ มี เลขอะตอมสู ง [15] ส่ ง ผลให้ มี
โอกาสในการเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย าสูง ตามไปด้ ว ย ทํ า ให้
สามารถกํ า บังรั งสี ได้ ดี ดังนัน้ คณะผู้จัด ทํ า วิจัย จึง มี
ความสนใจที่ จ ะนํ า อิ ฐ มวลเบามาผสมกับ เถ้ า แกลบ
บดละเอียด ในอัต ราส่วนต่ างๆ แล้ วหาคุณ สมบัติ ใน
การกําบังรังสี โดยทําการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของ
ธาตุ ค่าความเค้ น และคุณสมบัติในการกําบังรังสี
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
เพื่อศึกษาคุณสมบัติการกําบังรังสีแกมมา ของ
อิฐมวลเบาที่ผสมเถ้ าแกลบ 4 ตัวอย่าง ในช่วงพลังงาน
ตั ้งแต่ 224.92 keV ถึง 662 keV
วิธีการศึกษา
1. วิธีการสร้ างอิฐมวลเบา
ในการสร้ างอิฐมวลเบาผสมเถ้ าแกลบบดละเอียด ได้
ออกแบบ 4 ตัวอย่าง โดยแต่ละตัวอย่าง มี อัตราส่วน
ผสม ดังตารางต่อไปนี ้

Table 1. Showed ratio of ingredients of LACRA
LACRA LACRA LACRA LACRA
1
2
3
4
Material
Content Content Content Content
(%)
(%)
(%)
(%)
Portland30
25
20
15
cement
Rice
0
5
10
15
husk ash
Sand
50
50
50
50
Ca (OH)2
9
9
9
9
Gypsum
9
9
9
9
Ca (ClO)2
2
2
2
2
Figure 1 แสดงตั ว อย่ า งอิ ฐ มวลเบาผสมเถ้ าแกลบ
บดละเอียด ทัง้ 4 ตัวอย่าง

Figure 1 Show examples of mixture of LACRA
2. วิธีหาค่ าความหนาแน่ น
หาความหนาแน่ น โดยพิ จ ารณาจากความ
หนาแน่นสัมพัทธ์เมื่อเทียบกับนํ ้า ดังสมการ
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=
ρEx

Wair
× ρwater
Wair − Wwater

(1)

ได้ จ ากทัง้ 4 ตัวอย่ างไปวิเคราะห์ โดยใช้ เทคนิ ค การ
เรื องรังสีเอกซ์ ดัง Figure 3

ρEx หมายถึง ความหนาแน่นของตัวอย่างอิฐ

ม ว ล เบ า ผ ส ม เถ้ า แ ก ล บ บ ด ล ะ เอี ย ด (g/cm3)
ρwater หมายถึ ง ความหนาแน่ น ของนํ า้ (g/cm3)
Wair หมายถึง นํา้ หนักของอิฐมวลเบาผสมเถ้ าแกลบ
บดละเอี ยดที่ ชั่งในอากาศ (g) และ Wwater หมายถึ ง
นํ ้าหนักของอิฐมวลเบาผสมเถ้ าแกลบบดละเอียดที่ชั่ง
ในนํ ้า โดยใช้ อปุ กรณ์ดงั Figure 2

Figure 3 Show X-ray fluorescence (XRF)
4. วิธีการวิเคราะห์ ตัวแปรต่ างๆ ที่ส่งผลต่ อ
คุณสมบัติการกําบังรั งสีแกมมา ของอิฐมวลเบาที่
ผสมเถ้ าแกลบแบบบดละเอียด
นํ า ผลที่ ไ ด้ จากการวิ เ คราะห์ ใ นข้ อ ที่ 3 มา
วิ เคราะห์ ห าตัว แปรต่ า งๆ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ สมบัติ ก าร
กําบังรังสีแกมมา ของอิฐมวลเบาที่ผสมเถ้ าแกลบแบบ
บดละเอียด ซึ่งได้ แก่ สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล
เลขอะตอมยังผล ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนยังผล
ค่ า ความหนาครึ่ ง ค่ า และค่ า เส้ นทางอิ ส ระเฉลี่ ย
คํานวณโดยใช้ โปรแกรม WinXCOM

Figure 2 Show density scales

3. วิธีการหาองค์ ประกอบทางเคมีของอิฐมวล
เบาผสมแกลบบดระเอี ย ดในสั ด ส่ วนร้ อยละ
นํา้ หนักขององค์ ประกอบ
นํ า ตั ว อย่ า งอิ ฐ มวลเบาที่ ผ สมเถ้ าแกลบ
บดละเอียดทัง้ 4 ตัวอย่างมาบดให้ ละเอียด แล้ วนําผงที่

5. วิธี การวิเคราะห์ หาค่ าความเค้ น ของ
อิฐมวลเบาที่ผสมเถ้ าแกลบแบบบดละเอียด
หาค่าความเค้ นโดยนําของอิฐมวลเบาที่ผสม
เถ้ าแกลบบดละเอียด 4 ตัวอย่าง ขนาด 5 x 5 x 5 นิว้
ไปวัดหาค่าความเค้ น โดยใช้ เครื่ องทดสอบยูนิเวอร์ แซล
ห รื อ เค รื่ อ ง ท ด ส อ บ แ ร ง ดึ ง (Universal testing
machine) ดัง Figure 4
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ผลการศึกษา
ความหนาแน่นของอิฐมวลเบาที่ผสมเถ้ าแกลบ
บดละเอียด 4 ตัวอย่าง แสดงใน Table 2
Table 2. The density of LACRA.
Material
Density (g/cm3)
LACRA1
1.4465
LACRA2
1.3616
LACRA3
1.2284
LACRA4
1.2080
จาก Table 2 แสดงให้ เห็ น ว่ า เมื่ อ เพิ่ ม อั ต รา
ส่ วนผสมที่ เป็ น เถ้ าแกลบบดละเอี ย ดกับ อิ ฐ มวลเบา
ส่ ง ผลทํ า ให้ อิ ฐ มวลเบาผสมเถ้ า แกลบบดละเอี ย ดมี
ความหนาแน่ น ลดลง ผลการวิ จั ย นี ช้ ี ใ้ ห้ เห็ น ว่ า
ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์มีอิทธิพลต่อความหนาแน่นของ
4 ตั ว อย่ า ง ผลที่ ไ ด้ สะท้ อนให้ เห็ น ว่ า LACRA1 มี
นํ ้าหนักมากว่าตัวอย่างอื่นๆ อย่างไรก็ตามตัวอย่างที่ 3
และ 4 แสดงค่าความหนาแน่นที่ใกล้ กนั มาก

จาก Table 3 แสดงให้ เห็นว่า Wt. (%) ของธาตุ
ซิลิกอน (Si) เพิ่มขึ ้น เนื่องจากมีอตั ราส่วนผสมของเถ้ า
แกลบบดละเอียดเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตามอัตราส่วนผสม
ของเถ้ าแกลบบดละเอียดที่เพิ่มขึ ้นส่งผลทําให้ Wt. (%)
ของธาตุเหล็ก (Fe) ลดลง ในกรณีธาตุอื่นๆ LACRA ทุก
ตัวอย่าง มีค่า Wt. (%) ที่ใกล้ เคียงกัน ซึง่ วัสดุที่สามารถ
กําบังรังสีได้ ดีต้องมีเลขอะตอม และความหนาแน่นสูง
จากตารางที่ 3 แสดงให้ เห็น ว่าองค์ประกอบของธาตุ
หลักของอิฐมวลเบาทัง้ 4 ก้ อน คือ Si, Ca และ Fe ซึง่ มี
เลขอะตอมที่ สู ง และมี อ งค์ ป ระกอบของธาตุ ที่
เหมาะสมในการกําบังรังสี [15]
10000

Coherent
Incoherent
PhotoelectricAbs
TotalEnegy

1000

Patial interaction (cm2/g)

Figure 4 Universal testing machine

Table 3. The chemical compositions of LACRA in
wt.% fraction of elements
Wt. LACRA1 LACRA2 LACRA3 LACRA4
(%)
Si 22.389 24.496 26.403 32.768
Cl 4.427
3.770
4.545
5.049
Ca 33.345 35.063 36.137 39.988
Fe 36.034 34.120 29.949 19.499
Cu 1.919
1.779
1.604
1.641
Zn 1.886
0.773
1.362
1.060

100
10
1
0.1
0.01

0.001

1

10

100

Gamma-Ray Enegy (keV)
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Figure 5. The partial interaction of LACRA1
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แบบอิ น โคฮี เ ลนซ์ โดยที่ อิ ฐ มวลเบาผสมแกลบ
บดละเอียดทัง้ 4 ตัวอย่ าง แสดงแนวโน้ มอันตรกิริย า
ย่อยคล้ ายกัน ดังนัน้ ในช่วงพลังงาน 224.92keV ถึ ง
662 keV อันตรกิริยาหลักที่เกิดขึ ้น คือ การกระเจิงแบบ
อินโคฮีเลนซ์ (การกระเจิงคอมป์ ตัน)
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Figure 6. The partial interaction of LACRA 2
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Figure 7. The partial interaction of LACRA3
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Table 4. The mass attenuation coefficient of
LACRA in the energy range 224.92-662.00 keV.
The mass attenuation coefficient
Energy
(cm2/g)
(keV) LACRA LACRA LACRA LACRA
1
2
3
4
224.92 0.129 0.128
0.128
0.127
251.63 0.121 0.121
0.120
0.120
288.39 0.112 0.112
0.112
0.112
337.72 0.104 0.104
0.104
0.104
401.76 0.096 0.096
0.098
0.096
479.90 0.088 0.088
0.088
0.088
564.09 0.082 0.082
0.082
0.082
662.00 0.076 0.076
0.076
0.077

1
0.1
0.01

0.001

1

10

100
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Figure 8. The partial interaction of LACRA 4
จาก Figure 5-8 แสดงให้ เห็นว่าที่ช่วงพลังงาน
รั ง สี แ กมมา น้ อ ยกว่ า 100 keV อัน ตรกิ ริ ย าหลัก คื อ
อันตรกิริยาดูดกลืนโฟโตอิเล็กทริ ก และที่ช่วงพลังงาน
101 keV ถึง 662 keV อันตรกิริยาหลัก คือ การกระเจิง

จาก Table 4 แสดงให้ เห็ นว่าอิฐมวลเบาผสม
แกลบบดละเอียด ทัง้ 4 ตัวอย่าง มีค่าสัมประสิทธิ์การ
ลดทอนเชิ ง มวลที่ ใ กล้ กั น มาก ผลจากการทดลอง
สะท้ อนให้ เห็นว่าอิฐมวลเบาผสมเถ้ าแกลบบดละเอียด
ทัง้ 4 ตัวอย่าง มีโอกาสในการเกิดอันตรทัง้ ที่ใกล้ กนั ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ มี โอกาสในการกํ า บั ง รั ง สี ที่ ใ กล้ กั น ในช่ ว ง
พลั ง งานรั ง สี แ กมมา 224.92 keV ถึ ง 662.00 keV
อัน ตรกิ ริ ย าหลั ก ที่ เกิ ด ขึ น้ ในช่ ว งพลัง งานที่ ศึ ก ษานี ้
ได้ แก่ อันตรกิริยาโฟโตอิเล็กทริ ก การกระเจิงแบบอิน
โคฮีเลนซ์ และการกระเจิงแบบโคฮีเลนซ์
The Sci J of Phetchaburi Rajabhat University
Volume 17 Number 2 July-December 2020

วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 47

จาก Figure 8 แสดงให้ เห็ น ว่ า LACRA1 มี ค่ า ความ
หนาครึ่ ง ค่ า น้ อ ยกว่ า ตัว อย่ า งอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ ค่ า
สัม ประสิ ท ธิ์ ก ารลดทอนเชิ ง มวลใน Table 4 และค่ า
เส้ นทางอิสระเฉลี่ยจาก Figure 9 ผลที่ได้ สามารถนําไป
วิเคราะห์ หาค่าความหนาของอิฐมวลเบาผสมแกลบ
บดละเอียดเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ งานสร้ างผนังกํ าบัง
รังสีจากแหล่งกําเนิดรังสีที่ช่วงพลังงานต่างๆ ได้
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Figure 9. Mean free path of LACRA
จาก Figure 9 แสดงให้ เห็ น ว่ า LACRA1 มี ค่ า
เส้ นทางอิสระเฉลี่ยน้ อยกว่าตัวอย่างอื่นๆ เนื่องจากมี
Wt. (%) ของธาตุ เหล็ ก (Fe) มากกว่ า ตั ว อย่ า งอื่ น ๆ
ส่ ง ผลให้ มี โ อกาสในการเกิ ด อั น ตรกิ ริ ย ามากกว่ า
ตัวอย่างอื่นๆ ในช่วงพลังงานนี ้ ซึ่งผลที่ได้ นีส้ อดคล้ อง
กับค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลใน Table 7 แต่
อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตตัวอย่างที่ 3 และ 4 มีค่า
เส้ น ทางอิ ส ระเฉลี่ ย ที่ ใ กล้ กั น มาก ซึ ง ส่ ง ผลทํ า ให้ มี
โอกาสในการเกิดอันตรกิริยาที่ใกล้ กนั
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Figure 11. Zeff of LACRA
จาก Figure 11 แสดงให้ เห็นว่า LACRA1 มีเลข
อะตอมยัง ผลสูง กว่ า ตัวอย่ า งอื่ น ๆ สอดคล้ อ งกั บ ค่ า
สัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวลใน Table 7 ค่าเส้ นทาง
อิ ส ระเฉลี่ ย ใน Figure 9 และค่ า ความหนาครึ่ งค่ าใน
Figure 10
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Figure 10. Half value layer of LACRA
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Figure 12. Nel of LACRA
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จาก Figure 12 แสดงให้ เห็ น ว่ า LACRA4 มี
ความหนาแน่ น ของอิ เ ล็ ก ตรอนยั ง ผลสู ง กว่ า ของ
ตัวอย่างอื่นๆ ในช่วงพลังงานนี ้ อย่างไรก็ตามอิฐมวล
เบาผสมเถ้ าแกลบบดละเอียดแสดงแนวโน้ มว่ามีความ
หนาแน่นของอิเล็กตรอนยังผลลดลงเมื่อพลังงานรังสี
แกมมาเพิ่มมากขึ ้น
Table 5. The stress of LACRA
Material
Load (N)
LACRA1 Peak 12085.0
Break 9137.0
LACRA2 Peak 10382.1
Break 8215.3
LACRA3 Peak 5633.5
Break 4284.7
LACRA4 Peak 4846.2
Break 3656.0

Stress (N/cm2)
83.923
63.451
72.098
57.051
39.122
29.755
33.654
25.389

จาก Table 5 พบว่าถ้ าเพิ่มอัตราส่วนเถ้ าแกลบ
บดละเอี ย ดทํ า ให้ อิ ฐ มวลเบามี ค่ า ความเค้ น ลดลง
ตามลําดับ แต่อย่างไรก็ตามผลที่ได้ ทําให้ อิฐมวลเบามี
นํา้ หนักลดลง และเมื่อ เทีย บค่ าความเค้ น ที่ จุด สูงสุด
พบว่ า อิ ฐ มวลเบาผสมเถ้ าแกลบบดละเอี ย ดทั ง้ 4
ตัวอย่าง มีค่าในช่วงที่สามารถนําไปก่อสร้ างเป็ นผนัง
เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ งานในห้ องที่มีรังสีได้ [16]

สรุ ป

งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อ หาคุณสมบัติใน
การกํ าบัง รัง สีแ กมมาของอิฐ มวลเบาผสมเถ้ าแกลบ
บดละเอียด 4 ตัวอย่าง ที่ช่วงพลังงาน 224.92 keV ถึง
662.00 keV ผลจากการวิจยั พบว่า อิฐมวลเบาตัวอย่าง

ที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงมวล ค่าเส้ นทาง
อิสระเฉลี่ย ค่าความหนาครึ่งค่า และเลขอะตอมยังผล
ดีกว่าตัวอย่างอิฐมวลเบาตัวอย่างอื่นๆ อย่างไรก็ตาม
จากผลการวิจัยครัง้ นีช้ ี ใ้ ห้ เห็ นว่าอิฐมวลเบาผสมเถ้ า
แกลบบดละเอียดทัง้ 4 ตัวอย่าง มีค่าตัวแปรที่สําคัญ
ต่อการกําบังรังสีที่ใกล้ กนั มาก และมีค่าความเค้ นลดลง
เมื่อเพิ่มอัตราส่วนผสมเถ้ าแกลบบดละเอียด อย่างไรก็
ตามค่ า ความเค้ น ที่ วัด ได้ อ ยู่ ในช่ ว งที่ ส ามารถนํ า ไป
ก่อสร้ างเป็ นผนังได้ ทํ าให้ ส ามารถสรุ ป ได้ ว่า อิฐมวล
เบาผสมเถ้ าแกลบ 4 ตั ว อย่ า งนี ้ สามารถนํ า มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านเพื่ อ ทํ า เป็ น ผนั ง กํ า บัง รั ง สี ได้ ในช่ ว ง
พลังงานที่ศกึ ษานี ้
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