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บทคัดย่ อ
งำนวิจยั นี้ ได้พฒั นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกำรคำนวณควำมหนำผนังคอนกรี ตสำหรับกำบังรังสี
แกมมำ โดยกำรทดลองวัด หำค่ำ Build up factor และค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรลดทอนเชิ งเส้นของแผ่นคอนกรี ตที่ มีควำม
หนำแน่ น 2.71 g/cm3 และควำมหนำในช่วง 0 – 30 ซม ใช้ตน้ กำเนิ ดรังสี แกมมำจำก Cs-137 พลังงำน 0.662 MeV และ
Co-60 พลังงำนเฉลี่ ย 1.25 MeV เมื่ อน ำข้อมูลจำกกำรทดลองมำใช้ในกำรคำนวณควำมหนำของผนังคอนกรี ต ด้วย
โปรแกรมที่พฒั นำขึ้น พบว่ำสะดวกรวดเร็ วและได้ผลเป็ นที่น่ำพอใจ เหมำะสำหรับใช้ในกำรคำนวณควำมหนำของผนัง
คอนกรี ต
ABSTRACT
This research was developed a computer program to calculated concrete wall thickness for gamma-ray
shielding. The input data was from the measurement of buildup factor and linear attenuation coefficient of concrete
slabs at density of 2.71 g/cm3, the thickness between 0 – 30 cm. The used gamma-ray source were Cs-137, 0.662
MeV of energy and Co-60, 1.25 MeV of average energy. The result of calculation by using the developed program
and the data set were satisfactory and convenience to be applied to find the concrete wall thickness.
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𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝑥

บทนา

(1)
และกำรทะลุผ่ำนของรังสี แกมมำผ่ำนวัสดุ ที่ มี
กำรเกิดอันตรกิริยำกับวัสดุ สำมำรถคำนวณหำควำมเข้ม
ของรังสี ได้จำกสมกำรดังนี้

รังสี แกมมำเป็ นรังสี ชนิ ดหนึ่ งที่ มีกำรนำมำใช้
ประโยชน์เป็ นอย่ำงแพร่ หลำยในปั จจุบนั เนื่ องจำกรังสี
แกมมำ มี อ ำนำจกำรทะลุ ท ะลวงสู ง เหมำะแก่ ก ำรฉำย
รังสี ผำ่ นวัสดุที่หนำและมีปริ มำณมำกๆได้ ซึ่ งสิ่ งสำคัญที่
ต้อ งค ำนึ งถึ งเมื่ อมี กำรใช้รังสี แกมมำ คื อ สิ่ งกำบังรั งสี
เพื่อควำมปลอดภัยของผูป้ ฏิบตั ิงำนและบุคคลทัว่ ไป กำร
กำบังรังสี แกมมำจะต้องเป็ นวัสดุที่มีค่ำเลขอะตอมสู งๆ
เช่ น ตะกั่ว เหล็ ก เป็ นต้น ในกำรฉำยรั ง สี แ กมมำของ
โรงงำนอุต สำหกรรมหรื อ ศู น ย์ฉ ำยรั งสี ผนังห้อ งหรื อ
อำคำรจะต้องมีควำมหนำและเป็ นวัสดุที่สำมำรถป้ องกัน
รังสี แกมมำได้ ซึ่ งสิ่ งที่ นิยมนำมำเป็ นวัสดุ ในกำรสร้ำง
ผนั ง คื อ คอนกรี ต โดยจะต้อ งมี ค วำมหนำและควำม
หนำแน่นเหมำะสมกับพลังงำนและควำมแรงของรังสี ที่
สำมำรถป้ องกันรังสี แกมมำได้ ทั้งนี้ เพื่อควำมปลอดภัย
สูงสุดของผูป้ ฏิบตั ิงำนขณะทำกำรฉำยรังสี โดยกำรกำบัง
รังสี จะต้องมีกำรพิจำรณำอัตรำกำรได้รับปริ มำณรังสี ที่
เป็ น ไ ป ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น ที่ ICRP (International
Commission on Radiological Protection) ไ ด้ ก ำห น ด
กำรสร้ ำงกำบังรั งสี แกมมำจะต้อ งพิ จำรณำปั จจัยต่ำงๆ
เช่ น ควำมหนำของวัส ดุ ชนิ ด ของวัส ดุ ควำมเข้ม และ
พลังงำนของต้นกำเนิ ดรังสี แกมมำ ซึ่ งในงำนวิจยั นี้ จะใช้
วัสดุกำบังรังสี แกมมำเป็ นคอนกรี ตนัน่ เอง
ปั จจุ บัน เป็ นยุค ที่ เทคโนโลยีเข้ำมำมี บ ทบำท
อย่ำงสูงในกำรใช้ชีวติ ประจำวัน ทำให้กำรเข้ำถึงสิ่ งต่ำงๆ
เป็ นไปได้อย่ำงรวดเร็ วและแม่นยำ ในงำนวิจยั นี้ จึงมุ่งที่
จะพัฒนำเทคโนโลยีโดยกำรสร้ำงโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในกำรคำนวณควำมหนำของคอนกรี ตเพื่อควำมสะดวก
รวดเร็ ว แม่ น ยำ และสำมำรถตอบสนองกับ ชี วิต ในยุค
ปั จจุบนั ของผูป้ ฏิบตั ิงำน

𝐼 = 𝐵𝐼0 𝑒 −𝑥

(2)
โดยที่ I คือ ควำมเข้มรังสี เมื่อผ่ำนวัสดุหรื อสิ่ งกำบังรังสี ,
I0 คือ ควำมเข้มรังสี เมื่อไม่มีวสั ดุหรื อไม่มีสิ่งกำบังรังสี ,
B คือ ค่ำ Build-up factor,  คือ สัมประสิ ทธิ์กำรลดทอน
เชิ ง เส้ น (Linear Attenuation Coefficient) มี ห น่ ว ยเป็ น
cm-1และ x คื อ ควำมหนำของวัสดุ ห รื อสิ่ งกำบังรั งสี มี
หน่วยเป็ น cm
Build-up factor (B)
เนื่องจำกรังสี แกมมำ เมื่อทำอันตรกิริยำกับวัสดุ
จะมีท้ งั กำรทะลุผ่ำนและกำรกระเจิง ปริ มำณรังสี ที่ทะลุ
ผ่ำนวัสดุ จะมีปริ มำณมำกหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั อันตรกิริยำ
ที่เกิ ดขึ้น ดังนั้นในกำรคำนวณจึงต้องพิจำรณำค่ำ Buildup factor ซึ่ งเป็ นค่ำที่ทำให้ปริ มำณรังสี เพิ่มขึ้นที่ เกิดจำก
กำรกระเจิ งของรั งสี ลักษณะดังกล่ำวจะเกิ ด กับกำรจัด
ระบบวัด แบบไม่ บั ง คั บ ล ำรั ง สี (Broad Beam - Poor
Geometry)

𝐵=

𝐼+𝐼𝑠
𝐼

ค่ ำ Build-up factor ห ม ำย ถึ ง

อัต รำปริ ม ำณรั ง สี ร วมที่ ท ะลุ ผ่ ำ นและรั ง สี ก ระเจิ ง ต่ อ
ปริ มำณรังสี ที่ทะลุผ่ำน ดังนั้นค่ำ Build-up factor จะต้อง
มีค่ำมำกกว่ำหรื อเท่ำกับ 1 เสมอ สำมำรถคำนวณได้จำก
สมกำรที่ 3
(3)
โดยที่ I คื อ ปริ มำณรั ง สี รวมที่ ท ะลุ ผ่ ำ นวัส ดุ , Is คื อ
ปริ มำณรังสี กระเจิง และ B คือ ค่ำ Build-up factor

กำรลดทอนรังสี แกมมำ (Gamma-ray Attenuation)
กำรทะลุผำ่ นของรังสี แกมมำผ่ำนวัสดุ ที่ไม่มี
กำรเกิดอันตรกิริยำกับวัสดุ สำมำรถหำควำมเข้มของรังสี
ที่ทะลุผำ่ นได้จำกสมกำรดังนี้

Source Strength (Specific Gamma-ray Emission)
เป็ นกำรวัดปริ มำณรังสี ที่ระยะ 1 เมตร จำกต้น
กำเนิ ดรังสี แกมมำ โดยไม่มีสิ่งกำบังรังสี จะเรี ยกปริ มำณ

- 207 -

PMP4-3
รั งสี ที่ ว ดั ได้ว่ำ Source Strength หรื อ Specific Gammaray Emission และสำมำรถคำนวณได้จำกสมกำรดังนี้

𝑋̇ =
𝐶 ⁄𝑘𝑔

𝑅

ℎ𝑟−𝑚

ℎ𝑟−𝑚2

2 หรื อ

, A คื อ ควำมแรงรั ง สี มี

หน่ วยเป็ น MBq หรื อ Ci, d คือ ระยะจำกต้นกำเนิ ดรังสี
ไปถึงจุดที่ตอ้ งกำรวัดปริ มำณรังสี มีหน่วยเป็ น เมตร (m)



วัตถุประสงค์ การวิจัย

1m

เพื่อพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้คำนวณ
ควำมหนำของคอนกรี ตสำหรับกำบังรังสี แกมมำ

ภาพที่ 1 แสดงค่ำ Source Strength (Specific Gamma-ray
Emission) ที่ ระยะ 1 เมตร จำกต้นกำเนิ ดรังสี แกมมำ ใน
หน่วย MBq สำมำรถคำนวณได้ตำมสมกำรที่ 4

วิธีการวิจัย
1. เทคนิคกำรหำค่ำ Build-up factor
กำรหำค่ำ Build-up factor ของคอนกรี ต โดย
ใช้ตน้ กำเนิดรังสี แกมมำจำก Cs-137 และ Co-60 มี
ขั้นตอนดังนี้
ทำกำรจัดระบบวัดแบบไม่บงั คับลำรังสี (Broad
Beam - Poor Geometry) ท ำให้ รั ง สี เกิ ด อัน ตรกิ ริ ย ำกับ
แผ่นคอนกรี ต เมื่ อรังสี เกิ ดอัน ตรกิ ริยำกำรกระเจิ งแบบ
คอมพ์ตนั กับคอนกรี ต และเข้ำสู่ หัววัดรังสี ทำให้หัววัด
ได้นบั วัดค่ำควำมเข้มของรังสี ดังนั้นรังสี ที่เข้ำสู่หวั วัด จะ
มีท้ งั รังสี ที่ไม่เกิดอันตรกิริยำกับคอนกรี ต และรังสี ที่เกิ ด
จำกกำรกระเจิ งแบบคอมพ์ตนั ท ำให้เรำสำมำรถหำค่ ำ
Build-up factor ได้ ดังภำพที่ 3

(4)
สำหรับหน่วยเก่ำ

1 Ci

𝑑2

(6) โดย 𝑋̇ คือ Exposure rate มีหน่วยเป็ น

สำหรับหน่วย SI

1 MBq

×𝐴

1m

ภาพที่ 2 แสดงค่ำ Source Strength (Specific Gamma-ray
Emission) ที่ ระยะ 1 เมตรจำกต้นกำเนิ ดรังสี แกมมำ ใน
หน่วย Ci สำมำรถคำนวณได้ตำมสมกำรที่ 5
(5)
โดย  คื อ Source Strength หรื อ Specific Gamma-ray
Emission, f คือ เปอร์เซ็นต์กำรสลำยตัวให้แต่ละพลังงำน
, E คื อ พลังงำนของต้นกำเนิ ดรังสี แกมมำ มี หน่ วยเป็ น
MeV
จ ำ ก ค่ ำ Source Strength ห รื อ Specific
Gamma-ray Emission () ทำให้สำมำรถคำนวณปริ มำณ
รังสี ที่ระยะต่ำงๆได้ โดยใช้กฎกำลังสองผกผัน (Inverse
square law) จะได้

ภาพที่ 3 แสดงระบบวัดรังสี แกมมำแบบไม่บงั คับลำรังสี
(Broad Beam - Poor Geometry)
จำกนั้นทำกำรวัดค่ำควำมเข้มของรังสี โดยใช้
ต้นกำเนิดรังสี แกมมำ Cs-137 พลังงำน 0.662 MeV อัตรำ
ป ริ มำณ รั ง สี 3400 mR/hr ที่ ระยะ 1 เมตร (ณ วัน ที่
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29/5/58) โดยวำงหัววัด NaI ขนำด 2×2 นิ้ ว ห่ ำงจำกต้น
กำเนิ ดรังสี เป็ นระยะ 5 เมตร และทำกำรวัด โดยใช้เวลำ
60 วินำทีต่อครั้ง บันทึกผล

60 ทำตำมขั้นตอนเหมือนขั้นตอนในกำรใช้ตน้ กำเนิ ดรังสี
แกมมำ Cs-137
จำกนั้นนำค่ำ integral ของสเปกตรัมทั้งหมด(R)
มำลบกับค่ำ integral จำก Photo peak (I) ที่ ควำมหนำต่ำงๆ
จะได้ส่วนเฉพำะสเปกตรัมที่ เกิ ดกำรกระเจิ ง(R-I) จำกนั้น
น ำค่ ำ R-I ที่ ค วำมหนำนั้ นๆไปลบกั บ R-I ที่ ไ ม่ มี แ ผ่ น
คอนกรี ตหรื อไม่มีสิ่งกำบังรังสี นั่นเอง ดังนั้นสิ่ งที่ ได้ คื อ
ส่วนที่เป็ นกำรกระเจิงจริ งๆนัน่ เอง(Is)
และน ำค่ ำ I และ Is มำค ำนวณหำค่ ำ Build-up
factor ตำมสมกำรที่ 3 และได้ค่ำ Build-up factor ดังตำรำง
ที่ 1 และ 2
2. เทคนิ ค กำรหำค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ กำรลดทอนเชิ ง เส้ น
(Linear Attenuation Coefficient)
จั ด ระบบวัด รั ง สี แกมมำแบบบั ง คั บ ล ำรั ง สี
(Narrow Beam - Good Geometry) เพื่ อหำค่ ำสั มประสิ ท ธิ์
กรลดทอนเชิงเส้นของคอนกรี ต ดังภำพที่ 5

ต้นกำเนิดรังสี แกมมำ

แผ่นคอนกรี ต

(a)

(b)
(c)
ภาพที่ 4 แสดงกำรจัดระบบวัดที่ใช้ในกำรวิจยั
(a) แสดงตำแหน่ งของต้นกำเนิ ดรังสี แกมมำ
และแผ่นคอนกรี ตจำนวน 10 แผ่น
(b) แสดงหั ว วัด รั ง สี แ กมมำ NaI(Tl) ขนำด
2×2 นิ้ว
(c) แสดงเครื่ องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำร
ประมวลผล

ภาพที่ 5 แสดงระบบวัดรังสี แกมมำแบบบังคับลำรังสี
(Narrow Beam - Good Geometry)
นำค่ำควำมหนำของคอนกรี ตและควำมเข้มรังสี
(I) ตำมข้อมูลในกำรหำค่ำ Build-up factor มำเขียนกรำฟ
จะได้ ค่ ำ สั ม ประสิ ทธิ์ กำรลดทอนเชิ งเส้ น (Linear
Attenuation Coefficient) ได้จำกควำมชัน ของกรำฟ ซึ่ ง
ได้แสดงในกรำฟที่ 1 และ 2 ในหัวข้อผลกำรวิจยั
3. กำรพัฒ นำโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ เพื่อ คำนวณควำม
หนำของคอนกรี ตสำหรับกำบังรังสี แกมมำ
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ที่ ใ ช้ ในกำรสร้ ำง คื อ
โปรแกรม Visual Basic 6 โดยกำรสร้ ำงโปรแกรมจะ
แบ่ ง เป็ น 2 ส่ วน คื อ ส่ วนที่ หนึ่ ง เป็ นหน้ ำ จอของ
โปรแกรม เป็ นส่ ว นที่ ใ ช้ติ ด ต่ อ กั บ ผู ้ใ ช้ เรี ย กว่ ำ user
interface และส่วนที่สอง เป็ นกำรกำหนดคุณสมบัติต่ำงๆ

นำแผ่นคอนกรี ตที่เตรี ยมไว้ มำวำงเป็ นสิ่ งกำบัง
รั งสี ระหว่ำงต้น ก ำเนิ ดรั งสี แกมมำและหั ววัด รั งสี โดย
ขนำดของแผ่นคอนกรี ตที่ ใช้คื อ 30 ซม.×30 ซม.×3 ซม.
จำนวน 10 แผ่น และส่ วนผสมของคอนกรี ตโดยปริ มำตร
เป็ น 1:2:3 คื อ ปู นซี เมนต์ : ทรำย : หิ น จำกนั้นท ำกำรวัด
โดยเพิ่ มควำมหนำของแผ่นคอนกรี ตที ละแผ่น และฉำย
รังสี นำน 60 วินำทีต่อครั้ง บันทึกค่ำ integral ของสเปกตรัม
ทั้ งหมด(R) และค่ ำ integral จำก Photo peak (I) ของต้น
กำเนิ ดรังสี แกมมำ Cs-137 ทำกำรวัดซ้ ำเมื่อมีกำรเพิ่มควำม
หนำของคอนกรี ต และสำหรับต้นกำเนิ ดรังสี แกมมำ Co-
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ของระบบควบคุม บนฟอร์มให้เหมำะสมและเขียนคำสัง่
ตอบสนองโปรแกรมที่สร้ำงขึ้น
จำกงำนวิจยั นี้ ได้พฒ
ั นำโปรแกรมคำนวณควำม
หนำของคอนกรี ตสำหรั บกำบังรั งสี แกมมำ โดยกำรเขี ยน
ค ำสั่ งให้ โปรแกรมได้ ค ำนวณตำมที่ เรำต้องกำร และมี
ฟังก์ชนั่ กำรใช้งำนต่ำงๆ โดยมีหน้ำต่ำงโปรแกรมดังภำพที่ 6

-ln(I/I0)

กราฟแสดงค่ าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้ น
ของคอนกรีต โดยใช้ Cs-137
10.00

y = 0.1819x - 0.0557…

0.00
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ภาพที่ 7 แสดงกรำฟค่ำสัมประสิ ทธิ์กำรลดทอนเชิงเส้น
ของคอนกรี ต โดยใช้ตน้ กำเนิดรังสี แกมมำ
Cs-137 พลังงำน 0.662 MeV
จำกภำพที่ 7 เป็ นกรำฟระหว่ำงค่ำ –ln(I/I0) กับ
ค่ ำ ควำมหนำของคอนกรี ต ซึ่ งได้ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ กำร
ลดทอนเชิงเส้นเท่ำกับ 0.1819 cm-1

ภาพที่ 6 แสดงหน้ำต่ำงของโปรแกรมคำนวณควำมหนำ
ของคอนกรี ต

ผลการวิจัย

กราฟแสดงค่ าสัมประสิทธิ์การลดทอนเชิงเส้ น
ของคอนกรีต โดยใช้ Co-60

จำกกำรทดลองหำค่ ำ Build-up factor และค่ ำ
สั ม ประสิ ท ธิ์ กำรลดทอนเชิ ง เส้ น (Linear Attenuation
Coefficient) ของแผ่นคอนกรี ตที่ มีควำมหนำแน่ น 2.71
g/cm3 โดยใช้ตน้ กำเนิ ดรังสี แกมมำจำก Cs-137 พลังงำน
0.662 MeV และ Co-60 พลังงำนเฉลี่ ย 1.25 MeV พบว่ำ
ได้ค่ ำ Build-up factor และค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ กำรลดทอน
เชิงเส้นตำมข้อมูลข้ำงล่ำงนี้

-ln(I/I0)

5.00

-5.00

ตารางที่ 1 แสดงค่ ำ Build up factor ของคอนกรี ต จำก
ต้นกำเนิดรังสี แกมมำ Cs-137 และ Co-60
Thickness
Build-up factor
(cm)
Cs-137
Co-60
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

2.270796
2.500073
2.801063
3.146934
3.530907
4.107140
4.802982
5.751715
7.311224
7.494260

y = 0.1351x - 0.0249
R²0 = 0.999510
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ภาพที่ 8 แสดงค่ำสัมประสิ ทธิ์กำรลดทอนเชิงเส้นของ
คอนกรี ต โดยใช้ตน้ กำเนิดรังสี แกมมำ Co-60
พลังงำนเฉลี่ย 1.25 MeV

4.817990
5.070752
5.370746
5.848723
6.228187
6.739431
7.253384
7.792628
8.703226
8.941606

จำกภำพที่ 8 เป็ นกรำฟระหว่ำงค่ำ –ln(I/I0) กับ
ค่ ำ ควำมหนำของคอนกรี ต ซึ่ งได้ค่ ำสั ม ประสิ ท ธิ์ กำร
ลดทอนเชิงเส้นเท่ำกับ 0.1351 cm-1
จำกนั้ นน ำค่ ำ ที่ ได้ เ ป็ นข้ อ มู ล ในกำรเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมดังกล่ำวสำมำรถ
นำมำใช้ประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิ บตั ิงำนทำงรังสี ที่ตอ้ งใช้รังสี
แกมมำในกำรทำงำนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ ว ผลกำร
คำนวณ
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เป็ นกำรแสดงตัวอย่ำงผลที่ มำจำกกำรคำนวณ
ในโปรแกรมค ำนวณควำมหนำผนังคอนกรี ต สำหรั บ
กำบังรังสี แกมมำที่ถูกพัฒนำขึ้น
เมื่ อใช้ต ้น ก ำเนิ ดรั งสี แกมมำ Cs-137 พลังงำน
0.662 MeV และ Co-60 พลังงำนเฉลี่ย 1.25 MeV ควำมแรง
รังสี 1 Ci ที่ระยะ 3 เมตร และควำมหนำแน่นของคอนกรี ต
เท่ ำกับ 2.71 g/cm3 ได้ค่ ำควำมหนำของคอนกรี ตและค่ ำ
Exposure Dose Rate (mR/hr) ดังตำรำงที่ 2

อภิปรายและสรุ ปผล
ง ำน วิ จั ย นี้ เป็ น ก ำร พั ฒ น ำโ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ใช้ ใ นกำรค ำนวณควำมหนำผนั ง
คอนกรี ตสำหรับกำบังรังสี แกมมำ โดยกำรทดลองวัดหำ
ค่ำ Build up factor และค่ำสัมประสิ ท ธิ์ กำรลดทอนเชิ ง
เส้ น ของแผ่ น คอนกรี ต ที่ มี ค วำมหนำแน่ น 2.71 g/cm3
และควำมหนำในช่ ว ง 0 – 30 ซม. ใช้ ต ้น ก ำเนิ ด รั ง สี
แกมมำจำก Cs-137 พลัง งำน 0.662 MeV และ Co-60
พลังงำนเฉลี่ย 1.25 MeV ซึ่ งได้ขอ้ มูลค่ำ Build up factor
ดังตำรำงที่ 1 และค่ำค่ำสัมประสิ ทธิ์ กำรลดทอนเชิงเส้น
ของแผ่นคอนกรี ตมีค่ำ 0.1819 cm-1 เมื่อใช้ตน้ กำเนิ ดรังสี
แกมมำ Cs-137 และค่ำ 0.1351 cm-1 เมื่อใช้ตน้ กำเนิดรังสี
แกมมำ Co-60 และเมื่อนำข้อมูลจำกกำรทดลองมำใช้ใน
กำรคำนวณควำมหนำของผนังคอนกรี ตด้วยโปรแกรมที่
พัฒนำขึ้น พบว่ำสะดวกรวดเร็ วและได้ผลเป็ นที่น่ำพอใจ
เหมำะส ำหรั บ ใช้ใ นกำรค ำนวณควำมหนำของผนั ง
คอนกรี ต

ภาพที่ 9 แสดงตำแหน่งต้นกำเนิดรังสี กบั จุดวัดรังสี
แกมมำ

กิตติกรรมประกาศ

ตารางที่ 2 แสดงค่ำควำมหนำของผนังคอนกรี ต (cm) กับ
Exposure Dose Rate (mR/hr) โดยใช้ ค วำม
แรงรังสี 1 Ci ที่ระยะ 3 เมตร
ความหนาของ ค่ า Exposure Dose Rate (mR/hr)
คอนกรีต (cm) สาหรับ Cs-137 สาหรับ Co-60
48.377
223.159
3
30.852
156.650
6
20.023
110.664
9
13.031
80.379
12
8.469
57.089
15
5.707
41.203
18
3.866
29.577
21
2.682
21.194
24
1.974
15.788
27
1.172
10.818
30

ขอขอบคุณ รศ.สมยศ ศรี สถิตย์ ที่คอยให้ควำม
ช่ วยเหลื อและคำแนะน ำอัน เป็ นประโยชน์ ต่ องำนวิจัย
ครั้ งนี้ ขอขอบคุ ณ อำจำรย์แ ละเจ้ำ หน้ ำ ที่ ทุ ก ท่ ำ นใน
ภำควิชำวิศวกรรมนิวเคลียร์ ที่คอยให้ควำมช่วยเหลือและ
สนับสนุน และขอขอบคุณสำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ ที่
เอื้อเฟื้ อสถำนที่ทำงำนวิจยั ในครั้งนี้
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