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ABSTRACT

One of the disadvantages of conventional X-ray radiography is its inability to magnify 
image; and thus, fine details of millimeter-size specimens may not be resolved. To overcome this 
disadvantage, a microfocus X-ray source is needed; and at present, it can only be generated by 
activating atoms o f a metal target using electron microbeam from an expensive electron 
microscope (EM). The technique is known as X-ray microscopy. This research work is aimed to 
modify the electron gun section o f a cathode ray tube as an economical microfocus soft X-ray 
source in a vacuum chamber. When the electron beam has an energy in a range o f 0-20 keV and a 
current in order o f 10 nA. The beam is focused on to a thin film gold target, a La  characteristic X- 
ray with an energy o f 9.71 keV is generated. The X-ray projection mechanism can be adjusted to 
magnify an image by 2-50 times.

To benchmark the modified X-ray microscopy system for its spatial resolution and image 
quality, X-ray micrographs were taken on the 80 |im of copper wire and small fish (GUPPY- 
Poecillia reticulata) using the modified electron gun and compared with those taken using an 
electron source from a conventional EM, JEOL-JSM-T220. Testing conditions of both systems 
were configured to operate at a 20 k v  accelerating voltage and a setting of target to specimen 
distance and a target to film distance for x2 and x5 of magnification, respectively. The exposure 
time was set to be 60 min using an X-ray film type Agfa STRUCTURIX D7. The image quality 
obtained from both systems was found to have comparable degree of sharpness at x2 
magnification. While, at x5 magnification shown the unsharpness o f X-ray image from the 
modified system, due to a limitation of spot size o f electron beam which is controlled by 
electrostatic focusing lens.



การตรวจวิเคราะห์สิ่งบกพร่องภาขในเมือวัตถุตัวอย่าง โดขการถ่ายภาพด้วขรังสีเอกช์เปีน 
ก ร ะ บ ว น ก าร ส ำค ัญ  ท ี่ใช ้ใน ง าน ด ้าน ว ิท ย าศ าส ต ร ์ก าร แ พ ท ย ์แ ล ะ ก าร ต ร ว จ ส อ บ โด ย ไม ่
ทำลาย(N D T ^นงานด้านวิศวกรรมที่รู้จ ักกันอย่างแพร่หลาย สามารถให้ความไวในการตรวจสอบ 
ขนาดของสิ่งบกพร่องในระดับมิลลิเมตร อย่างไรก็ตามการถ่ายภาพด้วยรังสีดังกล่าว จะสามารถถ่าย 
ภาพให้คมชัดได้ขนาดของภาพถ่ายเท่ากับวัตถุเท ่าน ัน ไม่สามารถให้กำลังขยายของภาพได้ ท ั้งน ี ้
เน ื่องจากขนาดจุดโฟกัสของหลอดกำเนิดรังสีเอกช์มีขนาดโตกว่า 1 มิลลิเมตร เมื่อเลื่อนระยะวัตถ  ุ
ถึงฟ ิล ์มให ้ห ่างออกเพื่อสร้างกำลังขยายภาพจะเกิดขอบเงาภาพทันที ด ังนั้นในงานตรวจวิเคราะห์ 
หรือศึกษาโครงสร้างในเมือวัตถุตัวอย่างที่ม ีขนาดเล็กและต้องการกำลังขยายของภาพรังสีเอกซ์ จึง 
จำเป็นต้องใช้แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์ที่ม ีจุดโฟกัสเล็กมาก ( microfocus x-ray source ) ระบบถ่ายภาพ 
ที่ให้กำลังขยายของภาพนีเรียกว่า “ กล้องจุลทรรศน์รังสีเอกช์ (x-ray microscope) ”

งานด้านจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ เป็นงานถ่ายภาพด้วยรังสีสาขาหนึ่งที่ม ีบทบาทในการศึกษา 
โครงสร้างไมโครของเนื้อวัตถุ ซึ่งให้กำลังขยายและความคมชัดภาพสูง กล้องจุลทรรศน์รังสีเอกซ  ์
เฉพาะงานยังไม,มีการผลิตออกจำหน่าย แต่ปิจจุบันอาศัยแหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์จากลำอิเล็กตรอน
ของกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน ซึ่งมีราคาสูง และต้องออกแบบห้องถ่ายภาพประกอบ 
เข้ากับระบบเฉพาะงาน จึงไม่สะควกในการใช้งานนัก

ดังนัน ในงานวิจัยนี้จ ึงมีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอนแบบประหยัด 
โดยดัดแปรหลอดรังสีแคโทด (cathode ray tube) ให ้เป็นต้นกำเนิดลำอิเล็กตรอนสำหรับกำเนิด 
รังสีเอกช์แบบไมโครโฟกัสที่พลังงานตํ่า ( soft x-ray )เนื่องจากมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับชุดปีน 
อิเล็กตรอนของเครื่องกำเนิดลำอิเล็กตรอน ทั้งนี้เพ ื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาระบบจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ 
ตลอดจนเพื่อเปีนเครื่องต้นแบบในการปรับสมรรถนะการทำงาน และเป็นแนวทางที่จะขยายขนาด 
และกำลังของเครื่องกำเนิดลำอิเล ็กตรอนแบบประหยัดให ้ใช ้ในวิจ ัยต่างๆในขั้นต่อไป

2.วัสดุอุปกรณ์และวิธีดำเนินการ

2.1 หลักการของกล้องจุลทรรศน์รังสีเอกซ์
การถ่ายภาพไมโครด้วยรังสีเอกซ์ รหลักการคล้ายคลึงกับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ แบบ 

ส ัมผ ัสฟ ิล ์ม  แต ่ใช ้ต ้นกำเน ิดร ังส ีเอกซ ์แบบไม โครโฟ ก ัสจ ึงม ีความสามารถในการแจกแจงราย  
ละเอียดของจุดภาพสูง และการจัดระยะของวัตถุตัวอย่างให้ใกล้กับต้นกำเนิดรังสีและห่างจากฟิล์ม 
จะทำให ้ภาพถ ่ายร ังส ีเอกช ์ม ีกำล ังขยายเก ิดข ึน อย่างไรก็ตามความคมชัดของขอบภาพจะขึ้นกับ



ขนาดของจุดโฟกัสของแหล่งกำเนิดรังสี ดังแสดงแผนภาพเปรียบเทียบการถ่ายภาพรังสีเอกช์ที่ม ี
ขนาดจุดโฟกัสของต้นกำเนิดรังสีเอกช์ต่างกัน ดังรูปท่ี 1 เมื่อจุดโฟกัสมีขนาดไม่เล็กพอจะเกิดเงา 
(penumbra 1 p) ทำให้สูญเสียความคมชัดของภาพ [1] ซึ่งแสดงไต้ด้วยสมการดังนี

พ

รูปท่ี 1 แสดงหลักการถ่ายภาพรังสีเอกช์ท่ีมีกำลังขยายภาพเปรียบเทียบกันระหว่าง 
ด้นกำเนิดรังสีท่ีมีขนาดจุดโฟกัสต่างกัน

p = พ (๗2/d1) .............. (1)
โดยท่ี

P คือ ขนาดของขอบเงา
พ คือ ขนาดของจุดโฟกัส
d2 คือ ระยะห่างของชินตัวอย่างถึงฟิล์ม
d, คือ ระยะห่างของด้นกำเนิดรังสีเอกช์ถึงชินตัวอย่าง

ดังใf  นการถ ่ายภาพรังส ีเอกช ์ในล ักษณะท ี่ให ้กำล ังขยายซ ึ่งเก ิดจากระยะห ่างของว ัตถ ุ 
ตัวอย่าง จึงจำเป็นต้องอาศัยแหล่งกำเนิดรังสีเอกช์ที่มีจุดโฟกัสเล็กมากๆในทางปฏิบัติสามารถใช้
ลำอิเล็กตรอนในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน (scanning electron microscope 1 SEM) 
หรอกล้องจุลทรรศนอิเลกตรอนแบบทรานสมชชัน (transmission electron miscroscope , TEM) 
โดยควบคุมให้ลำอิเล็กตรอนหยุดสแกน โฟกัสลงบนเป้าโลหะที่ด้องการให้เกิดรังสีเอกช์เฉพาะ
พลังงาน จะได้ด้นกำเนิดรังสีเอกช์ชนิดไมโครโฟกัส ถ่ายภาพเนื่อวัตถุตัวอย่างลงบนแผ่นฟิล์มใน 
ห้องสุญญากาศ ที่มีกำลัง1ขยาย1ขืนอยู่กับระยะห่าง1ของวัตถุถึงฟิล์มและด้นกำเนิดรังสี ดังแผนภาพใน 
รูปท่ี 2 เรียกโครงสร้างระบบถ่ายภาพนีว่า “ กล้องจุลทรรศน์รังสีเอกช์แบบฉายภาพ ” ซึ่งกำลังขยาย 
ของระบบ (M) ขึ้นอยู่กับ [2]



โดยท่ี
b = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดรังสีกับฟิล์ม 
a = ระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดรังสีกับชินตัวอย่าง
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electron beam

-----  objective lens
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รูปที่ 2 โครงสร้างของกล้องจุลทรรศน์รังสีเอกช์แบบฉายภาพ

2.2 การตัดแปรหลอดรังสีแคโทดสำหรับงานจุลทรรศน์รังสีเอกช
จากที่กล่าวมาแล้วว่ากล้องจุลทรรศน์รังสีเอกช์สมรรถนะสูงนัน อาศัยโครงสร้างของกล้อง 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอน( electron microscope ) เป็นส่วนกำเนิดลำอิเล็กตรอนแบบไมโครโฟกัส และ 
ประยุกต์ระบบฉายภาพรังสีเอกซ์เพิ่มเข้าไป แต่เนื่องจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีราคาสูงและ 
ออกแบบให้ใช้งานเฉพาะด้านจุลทรรศน์อิเล ็กตรอน ตังนันจึงพยายามสร้างระบบจุลทรรศน์รังส  ี
เอกช์สำหรับงานที่ไม่ต้องการกำลังขยายสูงมาก ด้วยการตัดแปรหลอดรังสีแคโทดในส่วนของปีน 
อิเล็กตรอน ให้สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดลำอิเล็กตรอนแบบไมโครโฟกัส ประกอบเข้ากับ 
อุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์ และฟิล์มบันทึกภาพถ่ายในห้องสุญญากาศ เพื่อใช้ในการถ่ายภาพโครง 
สร้างภายในเน ือวัสด ุต ัวอย่างท ี่ม ีความหนาแน่นตํ่า ด ้วยรังสีเอกซ์ในย่านพลังงาน 5-10 ก ิโล  
อิเล็กตรอนโวลต์( soft x-ray ) โดยมีแผนภาพโครงสร้างตังรูปที่ 3



I______________________ I

รูปท่ี 3 แผนภาพการทำงานของระบบจุลทรรศน์รังสีเอกซ์

โครงสร้างของระบบถ่ายภาพจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ที่ใช้หลอดรังสีแคโทดทำงานแทนส่วน 
ของแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญ 3 ส่วน คือ ปีนลำอิเล็กตรอน อุปกรณ์ 
ฉายภาพรังสีเอกซ์ และฟิล์มบันทึกภาพ ซึ่งทำงานในคอลัมน์สุญญากาศ

ก. ปีนอิเล็กตรอน
หลอดรังสีแคโทดที่เลือกใช้เป็นของบริษัท โตชิบา ( Toshiba ) รุ่น 5UP1(F) ซึ่งแหล่ง 

กำเนิดอิเล็กตรอนเป็นแบบเผาไส้หลอดและแคโทด ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับจุดไสัพลอด 6.3 
โวลต์ กระแส 0.6 แอมแปร ควบคุมโฟกัสด้วยระบบเลนส์'ใฟฟ้าสถิตย์ ใช้แรงดันไฟฟ้าสำหรับ 
ควบคุมโฟกัส 1.050 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าสูงของวงจรแอโนดรวมกับระบบโฟกัสเท่ากับ 25 กิโล 
โวลต์ 100 ไมโครแอมแปร์ มีแผนภาพการทำงานดังรูปที่ 4

ข. ระบบสุญญากาศ
ห้องสุญญากาศ (vacuum chamber) สำหรับถ่ายภาพและติดตังอุปกรณ์จุลทรรศน์รังสีเอกซ 

ดัดแปลงจากเครื่องฉาบผิวตัวอย่าง(vacuum evaporator) ของบริษัท Edwards รุ่น 306 ซึ่งมีปริมาตร 
บรรจุอุปกรณ์ภาย1ในขนาดเส้นผ่านศูนยกลาง 30 เซนติเมตร สูง 36.5 เซนติเมตร ทำความดัน 
สุญญากาศได้ในระดับ 105 ทอร์ เพื่อไม่ให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานขณะเคลื่อนที่สู่เป้ากำเนิดรังส ี
เอกซ ระยะเวลาในการทำสุญญากาศ 90 นาที เนื่องจากระบบสูบสุญญากาศความดันสูงเป็นแบบ 
ดิฟฟิวชัน( diffusion pump ) จึงต้องทำงานร่วมกับระบบหล่อเย็น( cooling system ) ที่อุณหภูมิทาง 
เข้านำ 18 องศาเซลเซียสและทางออกนำ 30 องศาเซลเซียส



ค. อุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์
อ ุปกรณ ์ฉายภาพรังส ีเอกซ ์เป ีนช ุคเค ียวก ับท ี่ใช ้ในงานว ิจ ัยเร ื่อง “A Simple X-Ray 

Microscope for SEM” [1] ทั้งนี่เพื่อเปรียบเทียบผลของการถ่ายภาพที่ได้จากระบบที่จะพัฒนาขึ้น มี 
โครงสร้างดังรูปที่ 5 โดยใช้แผ่นเป้ากำเนิดรังสีเอกซ์เปีนแผ่นฟิล์มทองคำ ฉาบบนแผ่นไมกาบาง 
การที่เลือกทองคำเนื่องจากหาง่าย เตรียมแผ่นฟิล์มได้ง่าย และพลังงานของอิเล็กตรอนจากระบบ 
สามารถกระตุ้น L-x-ray( 9.71 keV ) ได้ ให้ความเปรียบต่างของภาพเพียงพอ [3]

ง. ฟิล์มบันทึกภาพ
แผ่นฟิล์มบันทึกภาพ ใช้แผ่นฟิล์มสำหรับจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ของ บริษัท Fuji รุ่น FG 

Orthochromatic เปรียบเทียบกับฟิล์มถ่ายภาพรังสีเอกซ์ของ Agfa STRUCTURIX D7 ขนาด 5.9 X

8.2 ตารางเซนติเมตร มาตัดแบ่งเป็นขนาด 2.5 X 2.5 ตารางเซนติเมตร ซึ่งเท่ากับขนาดของอุปกรณ  ์
ฉายภาพที่นำมาใช้

รูปที่ 4 แผนภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้าของวงจรกำเนิดลำอิเล็กตรอน

2.3 วิธีการทคลอง
2.3.1 เครื่องมือและอุปกรณ์การทคลอง

1. อุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์ (รูปที่ 7)
2. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน JEOL รุ่น JSM-T220
3. ระบบภาพถ่ายจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ที่พัฒนาขึน (ดังในรูป 5)
4. แผ่นเป้ากำเนิดรังสีเอกซ์ชนิดฟิล์มบาง เตรียมขืนจากการฉาบผิวทองคำบนฐาน 

ไมกาด้วยเทคนิค ion sputtering เป็นเวลานาน 15 นาที



5. แ ผ ่น ฟ ิล ์ม ถ ่าย ภ าพ ใน งาน จ ุล ท ร ร ศ น ์อ ิเล ก ต ร อ น ข อ ง  Fuji ร ุ่น  FG 
orthochromatic แผ่นฟิล์มถ่ายภาพในงานถ่ายภาพรังสีเอกซ์ของ Agfa รุ่น 
STRUCTURIX D7

6. ชิ้นตัวอย่างทดสอบ ได้แก่ เส้นลวดขนาด 0.08, 0.12, 0.15 มิลลิเมตร และปลา 
หางนกยูง

2.3.2 ขั้นตอนการทดลอง
1. เตรียมอุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์โดยใส่แผ่นเป้ารังสีเอกซ์และชินตัวอย่างที่ต้อง 

การถ่ายภาพในช่องบรรจุของอุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์
2. โหลดแผ่นฟิล์มใต้อุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์ในห้องมืด
3. ติดตังอุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกซ์ในห้องตัวอย่างของระบบถ่ายภาพรังสีเอกซ์ 

และสูบอากาศออก ให้ได้ระดับสุญญากาศ 10 5 ทอร์ (ดังรูปที่ 6)
4. จ่ายกระแสไฟฟ้าจุดไส้หลอดและไฟฟ้าแรงสูง ตามขนาดของการทดลองถ่าย 

ภาพแต่ละครัง
5. ใช้เวลาถ่ายภาพแต่ละครั้งประมาณ 60-90 นาที
6. นำอุปกรณ์ฉายภาพรังสีเอกช์เข้าห้องมืดเพื่อล้างฟิล์ม และอัดขยายภาพ
7. นำชินตัวอย่างชนิดเดียวกันเปรียบเทียบการถ่ายภาพด้วยลำอิเล็กตรอนในกล้อง 

จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน



รูปท่ี 7 ระบบจุลทรรศน์รังสีเอกช์ที่พัฒนาขึ้น

3. ผลการสีกษาวิจัย

จากการทดลองเตรียมแผ่นเป้ากำเนิดรังสีเอกซ์ด้วยการฉาบทองคำบนฐานไมกาด้วยเทคนิค 
ion sputtering เป็นเวลา 15 นาที ได้ความหนาของฟิล์ม 350 นาโนเมตร ด้งภาพถ่ายจุลทรรศน ์
อิเล็กตรอนในรูปที่ 8 และไค้น่าชิ้นตัวอย่างในรูปที่ 9 ทดลองถ่ายภาพจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ด้วย
ฟิล์ม 2 ชนิด ในเวลาต่างๆ ด้วยระบบจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ที่พัฒนาขึ้นพบว่า ที่กำลังขยายภาพ 2 เท่า 
ให้คุณภาพความคมชัดของภาพดี แต่ที่กำลังขยาย 5 เท่า ขอบภาพเกิดเงาขาดความคมชัด ดังแสดง 
ภาพถ่ายชินตัวอย่างเปรียบเทียบกันในรูปที่10ก .1ข.และรูปที่ 11 ก.,ข.จากการนำชินตัวอย่างชนิด 
เดียวกันไปจัดระบบถ่ายภาพจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ในกลองจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน พบว่า ท่ี 
กำลังขยาย 5 เท่า ให้ความคมชัดนากดังภาพเปรียบเทียบในรูปที่ 12 ก. และ ข.
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รูปที่ 8 ความหนาของฟิล์มทองคำที่ฉาบผิว 
บนไมกาเปีนเวลา 15 นาที

เสันลวดทดสอบ
ปลาหางนกยูง

[I_____1* I?____ 11___

รูปที่ 9 ชิ้นตัวอย่างทดสอบ

%
500แท1

ก. กำลัง'ขยายภาพถ่าย X 2 1 กำล ังอ ัดขยาย X 3 
กำลัง'ขยายรวม X 6 1 เวลาถ่ายภาพ 60 นาที

ท]. กำล ังขยายภาพถ่าย X 5 , กำล ังอัคขขาย X 3 
กำล ังขยายรวม X 15 , เวลาถ ่ายภาพ 60 นาที



ก. กำล ังขยายภาพถ ่าย X 2 1 กำล ังอ ัดฯยาย X 3 
กำล ังฯยายรวม X 6 , เวลาถ ่ายภาพ 60 นาที

ข. กำล ังขยายภาพถ่าย X 5 1 กำล ังอ ัดขยาย X 3 
กำล ังขยายรวม X 15 1 เวลาถ ่ายภาพ 60 นาที

รูปท่ี 11 ภาพถ่ายโครงกระดูกปลาหางนกยูง

รูปท่ี 12 ภาพเปรียบเทียบคุณภาพของภาพถ่ายรังสีเอกซ์จากตัวอย่างชินงานเดียวกัน



4.1 สรุปผลการวิจัย
4.1.1 จากผลการพัฒนาระบบจุลทรรศน์รังสีเอกช์ โดยการดัดแปรหลอดรังสีแคโทดเป็น 

แหล่งกำเนิดลำอิเล็กตรอนนัน พบว่า หลอดรังสีแคโทดที่ออกแบบสำหรับใช้ในเครื่องอ่านรูป 
สัญญาณจะทำงานที่แรงดันไฟฟ้าที่แอโนดไม,เกิน 5 กิโลโวลต์ แต่เม่ือนำมาใช้เป็นแหล่งกำเนิดลำ 
อิเล็กตรอนท่ี 25 กิโลโวลต์ ไม่พบการอาร์คระหว่างขัวไฟฟ้าภายใน จึงสามารถผลิตลำอิเล็กตรอนท่ี 
มีพลังงาน 25 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ ที่กระแสระดับ 20 nA ได้ แต่ฉนวนไฟฟ้าภายนอกจะต้อง 
ป้องกันเป็นอย่างดี

4.1.2 การเตรียมแผ่นเป้าฟิล์มบางของทองคำ (Au) ด้วยวิธี ion sputtering ท่ีแรงดัน 350 V 
และกระแส 15 mA บนแผ่นฐาน 3 ชนิด คือ ฟอร์มวาร์ (formvar) ไมลา (mylar) และไมกา (mica) 
ซึ่งมีสัมประสิทธ์การลดทอนรังสีเอกช์พลังงานต่ําน้อยมาก พบว่า ฟอร์มวาเมื่อฉาบผิวไประยะหน่ึง 
ผิวจะแตก รวมทัง ไมลาร์ผิวจะโค้งงอ เน่ืองจากอุณหภูมิของการทำ sputtering ขณะท่ีไมกาทน 
อุณหภูมิสูงจะเป็นฐานท่ีดีท่ีสุด

4.1.3 ได้ทดลองทำการวัดรังสีเอกช์หลังแผ่นเป้าท่ีฉาบผิวหนา 350 นาโนเมตร เม่ือกระตุ้น 
ด้วยลำอิเล็กตรอนพลังงาน 15 keV พบว่าพลังงานของรังสีเอกช์เฉพาะตัว Ma x-ray line ของ 
ทองคำยังไม่ปรากฎ เม่ือเพ่ิมพลังงานของลำอิเล็กตรอนไปท่ี 20 keV จึงปรากฎรังสีเอกช์เฉพาะตัว 
ของทองคำท่ี 9.71 keV ซ้อนอยู่บนสเปกตรัมของ Bremsstrahlung จึงเลือกใช้พลังงานนิถ่ายภาพ 
อย่างไรก็ตามพ้ืนท่ีจำนวนนับรังสีใต้สเปกตรัม Bremsstrahlung จะถูกรบกวนด้วยอิเล็กตรอนที่ทะลุ 
ผ่านแผ่นเป้าด้วย

4.1.4 จากการทดลองถ่ายภาพด้วยแผ่นฟิล์มของ Fuji รุ่น FG orthochromatic เปรียบเทียบ 
กับฟิล์มของ Agfa STRUCTURIX D7 พบว่าความไวของฟิล์มชนิดหลังมีความไวมากกว่าแต่ความ 
ละเอียดภาพต่ํากว่า

4.1.5 จากผลของภาพถ่ายท่ีกำลังขยายต่าง ๆ พบว่าระบบจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ท่ีพัฒนาข๋ึนนิ 
มีขีดจำกัดในการถ่ายภาพท่ีกำลังขยาย 2 เท่า เน่ืองจากจุดโฟกัสของลำอิเล็กตรอน ไม,สามารถทำให้ 
เล็กกว่านีได้ ด้วยระบบเลนส์อิเล็กโตรสแตติกและโครงสร้างที่ไม่มีการกำบังสิ่งรบกวนนิ

4.1.6 การจัดให้ลำอิเล็กตรอนตกกระทบกลางเป้ากำเนิดรังสีเอกซ์ทำได้ยากเนื่องจากระบบ 
จุลทรรศน์รังสีเอกซ์ท่ีพัฒนาขึน ไม่สามารถเห็นภาพของแผ่นเป้าและ spot ลง ณ ตำแหน่งท่ีต้อง 
การได้ อย่างเช่นในกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบสแกน จึงต้องใช้สารเรืองแสงฉาบไว้บริเวณ 
รอบเป้าเพ่ือเป็นบริเวณอ้างอิง



4.1.7 ขีดจำกัดของกำลังขยายของระบบข้ึนกับขนาดของลำอิเล็กตรอน ขณะท่ีชนิดของ
ฟิล์มมีผลต่อคุณภาพของภาพและระยะเวลาในการถ่ายภาพ

4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 การพัฒนาแหล, งกำเน ิดอ ิเล ็กตรอน จากหลอดร ังส ีแคโทดให ้ม ีขน าดปลายลำ  

อิเล็กตรอนที่มีขนาดเล็กกว่านี จะต้องใช้ระบบเลนส์แม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic ๒ทร)จึงจะทำ 
ให้ระบบจุลทรรศน์รังสีเอกซ์ มีความคมชัด และมีความคมชัดและมีกำลังขยายได้มากกว่านี นอก 
จากนี้จากการวัดปริมาณรังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นใต้แผ่นเปืาทองคำ พบว่ามีปริมาณรังสีเอกซ์สูงพอที่จะวัด 
ด้วยหัววัดพรอพอร์ชันแนลได้ ถ้าจัดช่องบังคับรังสีที่หัววัดให้มีขนาดเล็กมากและสแกนรับรังสี
บริเวณที่ภาพถ่ายรังสีตกกระทบ น่าจะได้ภาพถ่ายรังสีโดยตรงไม่ต้องเสียเวลาล้างฟิล์ม
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การปลอดเชื้อถุงมือยางด้วยรังสีแกมมา

สุวิมล เจตะวัฒนะ1 นุชนาฏ ณ ระนอง2 วราภรณ์ ขจรไชยถูล2
1/ กองวิทยาศาสตร์ช ีวภาพ สำน ักงานพลังงานปรมาณ ูเพ ื่อส ันต ิ 
2 / สถาบ ันวิจ ัยยาง กรมวิชาการเกษตร

บทคัดย่อ

การศึกษาปริมาณรังสีที่เหมาะสมในการปลอดเชือถุงมือยางสำหรับการตรวจโรค ตามวิธี 
มาตรฐาน ISO 11137 วิธีที ่ 1 แทนการใช้ปริมาณรังสี 25 กิโลเกรย์ที่ปฏิบัติกันทั่วไป และการ 
ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพให้สอดคล้องตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดพบว่า ปริมาณรังสี 
ท่ีสูงถึง 25 และ 50 กิโลเกรย'!ม่ทำให้คุณสมบัติความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาดของถุงมือยาง 
เปลี่ยนไป ส่วนปริมาณรังสีที่เหมาะสมสำหรับการปลอดเชือจะเป็นไปตามปริมาณเชือที่ปนเปีอน 
ในตัวอย่างที่สุ่มแต่ละครังและมีค่าอยู่ในช่วง 20 - 25 กิโลเกรย์

สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนท่ีละลายนำไค้ด้วยวิธี Modified Lowry ในตัวอย่างถุง 
มือยางท่ีผ่านการฉายรังสีตังแต่ 10 - 50 กิโลเกรย์พบว่า ปริมาณโปรตีนในตัวอย่างถุงมือยางที่เก็บ 
จากโรงงานไม่มีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีที่เพิ่มขึน และแม้จะเตรียมตัวอย่างถุงมือในห้อง
ปฏิบัติการเพื่อทดสอบเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะห์ก็ไม่ไค้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
โปรตีนที่ละลายนำไต้ในตัวอย่างนันกับปริมาณรังสีที่ใช้ ทังนีอาจเนื่องจากสาเหตุสำคัญสอง 
ประการคือ ความไม่สมํ่าเสมอ1ของตัวอย่างแต่ละชุดการทดลอง และการฉายรังสีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 
ครั้งนี้ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติหรือโครงสร้างของโปรตีนที่ละลายนำไค้ในผลิตภัณฑ์ 
ถุงมือยาง


