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บทคัดยอ 
 
 วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษาปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในวัชพืชน้ําในจังหวัดขอนแกน 
เพ่ือใชเปนตัวแทนในการเก็บสารตัวอยางสําหรับศึกษาปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในแหลงน้ําตามธรรมชาติ 
 วัชพืชน้ํา 7 ชนิดในบริเวณเดียวกันถูกเก็บและเตรียมดวยการอบเปนเถาท่ี 4500 Cเพ่ือวัด สเปคต
รัมรังสีแกมมาสําหรับเปรียบเทียบปริมาณของนิวไคลดกัมมันตรังสี เทคนิคการวัดรังสีแกมมาดวยหัววัด 
HPGe ถูกนํามาใชวัดชนิดและปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในเถาของวัชพืชน้ํา 
 จากการศึกษาพบวาในจํานวนวัชพืชน้ํา 7 ชนิด ผักตบชวามีปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีรวมสูงท่ีสุด 
และผักตบชวาที่มีขนาดความยาวของใบเทากับ 30 เซนติเมตร จะดูดกลืนนิวไคลดกัมมันตรังสีไดมากท่ีสุด 
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Abstract 
 
 The experiment was set up to determine the quantities of radioactive nuclides which were 
absorbed by aquatic weeds in Khon Kaen Province. The best aquatic weed would be used to be 
sampled for study of radioactive nuclide quantities in natural water resources. 
 Seven kinds of aquatic weeds in the same site were corrected and pretreated by ovening to 
be ash at 4500 C. Gamma-ray spectra of the samples were detected and analyzed for comparing 
the quantities of radioactive nuclides. Gamma-ray spectrometry with a HPGe detector was set up to 
detect radioactive nuclides and their quantities in ashes of aquatic weeds. 
 According to this study, water hyacinth, from seven aquatic weeds, had the most quantities 
of radioactive nuclides. The water hyacinth with 30 cm leaves in length can absorb the most 
quantities of radioactive nuclides. 
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บทนํา 
 
 กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ และบางชนิดท่ีมนุษยประดิษฐจะมีอยูท่ัวไปท้ังบนดินและแหลงน้ํา
ตางๆในการศึกษาปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในแหลงน้ําอาจจะใชวิธีการเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําท่ีสนใจ
มาวัดโดยตรงหรือการเก็บวัชพืชในแหลงน้ํานั้นๆมาศึกษา แตวัชพืชในแหลงน้ําตางๆมีหลายชนิดดังนั้นการ
ตัดสินใจเก็บวัชพืชน้ําชนิดใดเปนตัวอยางจะเปนการยาก งานวิจัยนี้จึงศึกษาปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีใน
วัชพืชน้ําเพื่อหาตัวแทนของวัชพืชน้ําที่จะแสดงปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสนใจ 
วัตถุประสงคการศึกษาวิจัย 

1. เพ่ือหาปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในวัชพืชน้ําจากแหลงน้ําในจังหวัดขอนแกน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลวิเคราะหปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในเถาของวัชพืชน้ําและหาวัชพืชน้ําท่ีดูด

กลืน  นิวไคลดกัมมันตรังสีมากท่ีสุด 
3. เพ่ือเปนแนวทางในการใชเทคนิคการวัดสเปคตรัมของรังสีแกมมาศึกษาเกี่ยวกับนิวไคลด

กัมมันตรังสีในแหลงน้ําธรรมชาติตอไป 
 
วิธีการทดลอง 
 
อุปกรณการทดลอง 

1. HPGe Detector; ORTEC (model GLP-10180/07) 
2. High Voltage Power Supply; CANBERRA (model 3105) 
3. NIM Bin and Power Supply 
4. Amplifier; ORTEC (model 485) 
5. Oscilloscope V-422 (40 MHz); Hitachi 
6. PCA-II Card + PC computer 
7. สารตัวอยางมาตรฐานบรรจุขวดพลาสติกขนาด 500 ml 
8. Sample holder 

การทดลอง 
1. หาประสิทธิภาพของระบบหัววัดสเปคตรัมของรังสีแกมมา โดยใชสารมาตรฐานบรรจุขวดพลาสติก

ขนาด 500 ml จากบริษัท Isotope Products Laboratories(1) ตามลักษณะทางเรขาคณิตของท่ีต้ัง
สารตัวอยาง (Sample holder) ท่ีสรางข้ึน 

2. หาปริมาณนิวไคลดกัมมันตรังสีในเถาของวัชพืชน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติในอําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแกน 
2.1. การเตรียมสารตัวอยางจากพืชน้ํา 7 ชนิด 

สารตัวอยางที่ใชในการทดลองคือวัชพืชน้ําที่สามารถพบไดโดยงายจากแหลงน้ําธรรมชาติใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 7 ชนิดคือ ผักตบชวา ผักบุงไร กก แหน กระเฉด บัว และสาหราย 
โดยท้ังหมดมาจากแหลงน้ําธรรมชาติท่ีเดียวกัน แยกสวนที่เปนใบ หรือท่ีมีสีเขียว และสวนท่ีรวมกัน
ท้ังหมดคือรากและใบ แลวดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

2.1.1 นําวัชพืชน้ํามาลางใหสะอาดปราศจากดินโคลนแลวห่ันเปนชิ้นเล็กๆ 
2.1.2  ตากวัชพืชน้ําในท่ีสะอาดเพ่ือใหแหงน้ําและชั่งน้ําหนักสด 
2.1.3 นําวัชพืชน้ําตากแหงโดยไมใหฝุนเขาปะปนใชพลาสติกใสปดประมาณ 2-3 วัน 
2.1.4 อบวัชพืชน้ําในเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 4500 Cเปนเวลา 10 ชั่วโมง บรรจุเถาของวัชพืชน้ํา

ในขวดพลาสติกขนาด 500 ml ใหความสูงของเถาเทากับความสูงของสารตัวอยาง 
 มาตรฐาน 

2.2 การวัดสเปคตรัมของรังสีแกมมาและวิเคราะหผล 
2.2.1 เอาขวดสารตัวอยางจากขอ 2.1 วัดหาสเปคตรัมของรังสีแกมมาเปนเวลา 24 ชั่วโมง 
2.2.2 วัดและวิเคราะหสเปคตรัมดวยระบบวัดรังสีแกมมาของภาควิชาฯ 
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2.2.3 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหคํานวณหาปริมาณของนิวไคลดกัมมันตรังสีชนิดตางๆโดย
ใชสูตร(2-5)  

 At  =  (Net (c/s) / εI ×  Br)  ×  100 
 

 เมื่อ At คือ ความแรงของนิวโคลดกัมมันตรังสีที่ตองการทราบ 
   Net (c/s) คืออัตรานับสุทธิของ Photo peak ท่ีสนใจ 
  Br คือ branching ratio 

εi คือ ประสิทธิภาพของระบบวัดรังสีแกมมาท่ีพลังงานตางๆซึ่งหาจากสม
การแสดงความสัมพันธระหวาง ln E และ ln εi ผลลัพธของประสิทธิ
ภาพของระบบวัดเปนสมการ polynomial degree 3 ดังที่แสดงใตกราฟ
ประสิทธิภาพของระบบวัด 

2.3 การเตรียมสารตัวอยางจากผักตบชวาขนาดตางๆ 
  เก็บผักตบชวาจากแหลงน้ําธรรมชาติในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน เชนเดียวกับขอ 2.1 
แตเปล่ียนสถานที่เพราะสถานท่ีเดิมน้ําแหงและแยกขนาดของผักตบชวาตามความยาวของใบคือ 15 
ซม. 30 ซม. 45 ซม. และ 60 ซม.และปฎิบัติตามข้ันตอนเชนเดียวกับขอ 2.1 
2.4 การวัดสเปกตรัมของรังสีแกมมาและวิเคราะหผลสารตัวอยางไดในขอ 2.2 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 
รูปที ่1 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง ln(Efficiency) กับ ln(Energy) 
 
 จากรูปที่  1 plot กราฟโดย  fit กราฟเปน  polynomial degree 3 ซึ่ งไดค า polynomial 
coefficient ดังตอไปนี้ 
 
  Degree 0 = -31.674 + 4.0326 
  Degree 1 = 13.722  + 1.997 
  Degree 2 = -2.250   + 2.202 
  Degree 3 = 0.115    + 0.016 
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จากสมการ polynomial degree n 
   
 
โดยท่ี 
 Ai =  The polynomial coefficient 
 N = The degree of the polynomial 
 
ดังนั้น จากกราฟรูปท่ี 1 จะไดความสัมพันธดังสมการ 
 
   
 
โดยท่ี  
  A0 = -31.674 + 4.0326 
  A1 = 13.722  + 1.997 
  A2 = -2.250   + 2.202 
  A3 = 0.115    + 0.016 
 
ดังนั้นเราจะไดวา ประสิทธิภาพของระบบจะเพ่ิมข้ึนในชวงระดับพลังงานจาก 88 keV ไปจนมีคาสูงสุดท่ีพลัง
งานมีเทากับ 122 keV แลวหลังจากนั้นจะลดลงเรื่อยๆตามสมการ polynomial degree 3 
 
ตาราง 1 แสดงคา Count rate รวม ท่ีพบในวัชพืชน้ําแตละชนิดเรียงลําดับมากไปหานอย 

ลําดับที่ ชนิดของวัชพืชน้ํา Count rate per 1 kg (c/s.kg) 
1 รากและใบผักตบชวา 0.0685 + 0.0005 
2 รากและใบผักบุงไร 0.0657 + 0.0004 
3 ใบผักตบชวา 0.0593 + 0.0005 
4 ใบผักบุงไร 0.0576 + 0.0004 
5 กก 0.0515 + 0.0004 
6 รากและใบบัว 0.0459 + 0.0004 
7 สาหราย 0.0401 + 0.0003 
8 รากและใบผักกระเฉด 0.0332 + 0.0003 
9 แหน 0.0321 + 0.0003 
10 ใบบัว 0.0313 + 0.0003 
11 ใบผักกระเฉด 0.0263 + 0.0003 

 
 จากตาราง 1 เราจะเห็นไดวารากของวัชพืชสวนใหญจะมีการดูดซับนิวไคลดกัมมันตรังสีไดดี
เนื่องจากการวัดรังสีจากสารตัวอยางท่ีมีทั้งรากและใบนั้นจะมีคา Count rate ตอ 1 กิโลกรัม มากกวาสารตัว
อยางท่ีมีเฉพาะใบและจะไดวา ผักตบชวาเปนวัชพืชน้ําท่ีมีการดูดซับนิวไคลดกัมมันตรังสีไดดีกวาพืชน้ําชนิด
อื่นๆ ท่ีเรานํามาศึกษา จําถือไดวาผักตบชวาเปนวัชพืชน้ําท่ีสมควรนํามาศึกษานิวไคลดกัมมันตรังสีในธรรม
ชาต ิ
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ตาราง 2 แสดงคา Count rate รวม ท่ีพบในผักตบชวาแตลักษณะเรียงลําดับจากมากไปหานอย 
ลําดับที่ ลักษณะของผักตบชวา Count rate per 1 kg (c/s.kg) 

1 ลําตน 30 ซม. 0.0192164 + 0.000352 
2 ลําตนและราก 15 ซม. 0.0173724 + 0.000478 
3 ลําตน 45 ซม. 0.0171577 + 0.000491 
4 ลําตน 60 ซม. 0.0161061 + 0.000504 
5 ลําตน 15 ซม. 0.0141408 + 0.000433 
6 ลําตนและราก 60 ซม. 0.0141354 + 0.000523 
7 ลําตนและราก 30 ซม. 0.0130880 + 0.000456 
8 ลําตนและราก 45 ซม. 0.0109641 + 0.000485 

 
 จากตาราง 2 เราจะเห็นไดวาลําตนของผักตบชวาสวนใหญจะมีการดูดซับนิวไคลด
กัมมันตรังสีไดดี เนื่องจากการวัดรังสีจากสารตัวอยางที่มีเฉพาะลําตนจะมีคา Count rate ตอ 1 กิโลกรัม มาก
กวาสารตัวอยางที่มีท้ังลําตนและราก และจัดไดวาลําตนของผักตบชวา 30 ซม . จะมีการดูดซับนิวไคลด
กัมมันตรังสีไดดีกวาลักษณะอื่นๆท่ีเรานํามาศึกษา 

 
 
 
รูปที ่2 แสดงสเปคตรัมแกมมาของลําตนของผักตบชวายาว 30 ซม. 
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สรุป 
 
 จากผลการศึกษาวิจัยในตารางที่ 2 แสดงวารากและใบของผักตบชวามีปริมาณความแรงของรังสี
แกมมารวมตอน้ําหนักสด 1 กิโลกรัมมากกวาวัชพืชน้ําชนิดอื่น และตารางที่ 4 แสดงวาผักตบชวาขนาดลําตน
หรือความยาวของใบ 30 เซนติเมตร มีปริมาณความแรงของรังสีแกมมาตอน้ําหนักสด 1 กิโลกรัมมากกวา
ขนาดอื่น แสดงใหเห็นวาผักตบชวามีคุณสมบัติดูดกลืนนิวโคลดกัมมันตรังสีจากแหลงน้ําธรรมชาติไดดีกวาวัช
พืชน้ําอื่นๆซึ่งควรนํามาเปนตัวอยางในการวิเคราะหปริมาณนิวโคลดกัมมันครังสีในแหลงน้ําธรรมชาติ 
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