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บทคัดยอ 
 

อนุภาคจากการแตกตัว (Fission fragments) ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรแบบแตกตัว
ระหวางนิวตรอนกับยูเรเนียม เปนอนุภาคที่มีพลังงานสูง มีพิสัยในการเจาะเขาไปในเนื้อฟลมโพลิเมอร
ไดลึก เมื่อลางกัดรอยในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 6 นอรมอล อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ขนาดรอยอนุภาคแปรผันตามเวลาที่ใชในการลางกัดรอย โดยฟลมบางโพลีคารบอเนตความ
หนา 6 ไมโครเมตร อนุภาคจากการแตกตัวสามารถเจาะทะลุเน้ือฟลม และทําใหเกิดรูขนาด 4-7 
ไมครอนบนฟลมได  
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Abstract 
 

The high energy fission fragments from nuclear reaction between neutron and uranium 
cause the nuclear latent track when pass through polymer film. Track etching in 6N NaOH solution 
with 70oC  temperature can enlarge the track size that depend on etching time. Track etching can 
produce nuclear pores on thin film polycarbonate with 4-7 micron pore size. 
 
คําสําคญั (Keywords) nuclear track detector, fission track detector  



บทนํา  
 

เมื่ออนุภาคมีประจุที่มีพลังงานสูง ผานเขาไปในวัสดุที่ไมนําไฟฟา เชน ผลึก หรือโพลีเมอร 
จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของวัสดุตามแนวที่อนุภาคนั้นผานไป เกิดเปนรอยแฝงขึ้น
ในเนื้อวัสดุ รอยแฝงนี้มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในระดับนาโนเมตร ซ่ึงสามารถทําใหมีขนาดใหญข้ึน
ได เมื่อนําไปลาง เพื่อกัดขยายรอย (Track etching) ในสารเคมีที่วัสดุนั้นสามารถละลายได รอยอนภุาคที่
ลางกัดขยายรอยแลว จะมีขนาดใหญข้ึนจนอยูในระดับไมโครเมตร สามารถมองเห็นไดโดยใชกลอง
จุลทรรศน เทคนิคนี้มีการประยุกตใชในหลายสาขา เชน นิวเคลียรฟสิกส ธรณีวิทยา การวัดปริมาณรังสี 
การวิจัยทางวัสดุศาสตร และการศึกษาทางสิ่งแวดลอม(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1   การเกิดรอยแฝงบนฟลม  รูปที่ 2   การละลายของเนื้อฟลมสวนที่เปนรอยแฝง 
เน่ืองจากอนุภาคมีประจ(ุ2) ทําใหรอยมีขนาดใหญข้ึนจนเกิดรูบนฟลม(3) 
 
ธาตุที่มีนํ้าหนักอะตอมสูงบางชนิด เชน ทอเรียม (Thorium) ยูเรเนียม (Uranium) พลูโต

เนียม (Plutonium) สามารถเกิดปฏิกิริยาแตกตัวหรือปฏิกิริยาฟชชัน (Fission reaction) เมื่อไดรับ
นิวตรอน ผลของปฏิกิริยาทําใหมีการปลดปลอยพลังงานออกมาประมาณ 200 MeV มีจํานวนนิวตรอน
เพ่ิมขึ้น มีนิวเคลียสจากการแตกตัว (Fission fragments) ที่มีมวลอะตอมอยูระหวาง 75 – 160 หนวยมวล
อะตอม และมีพลังงานสูง เนื่องจากพลังงานจากปฏิกิริยาแตกตัว รอยละ 83 เปนพลังงานจลนของ
นิวเคลียสจากการแตกตัว รอยละ 2.5 เปนพลังงานจลนของนิวตรอน รอยละ 3.5 เปนพลังงานของรังสี



แกมมา และรอยละ 11 เปนพลังงานของรังสีแกมมาและรังสีบีตาที่ปลดปลอยออกจากนิวเคลียสจากการ
แตกตัว(4) 

235U  + 1n    →      236U*    →     140Xe  +  94Sr  +  1n  +  1n  + 200 MeV 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3  ปฎิกิรยิาแตกตัวของนิวเคลียสยเูรเนียม 

นิวเคลียสจากการแตกตัว เปนอนุภาคที่มีมวลสูงและมีพลังงานสูง สามารถเจาะเขาไปใน
เน้ือฟลมโพลีเมอรทําใหเกิดรอย (Track) ข้ึนได รอยอนุภาคที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ และมีพิสัยในการเจาะ
เขาไปในเนื้อวัสดุไดสูง เมื่อลางฟลมในสารละลายดางเขมขน ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) 
หรือโปแตสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) ทําใหเนื้อฟลมสวนที่เกิดรอยละลายหลุดออกจนสังเกตรอยที่
เกิดขึ้นไดโดยใชกลองจุลทรรศน รอยอนุภาคจากปฏิกิริยาแตกตัวมีพลังงานสูง สามารถเจาะเขาไปใน
เน้ือฟลมโพลิเมอรไดหลายสิบไมโครเมตร และทะลุเน้ือฟลมไดถาใชฟลมบางโพลิเมอรที่มีความหนา
นอยกวาพิสัยของอนุภาค 

ขนาดของรอยอนุภาคบนฟลมโพลีเมอร ข้ึนกับขนาดและพลังงานของอนุภาค และเงือ่นไข
ที่ใชในการลางกัดรอย ไดแก ความเขมขนของสารละลาย อุณหภูมิและเวลาที่ใชในการลางกัดรอย 

 
วิธีการ  

 
การศึกษานี้ ใชสารประกอบยูเรเนียม เปนแอมโมเนียมไดยูริเนต หรือเคกเหลือง (Yellow 

cake) ทําปฏิกิริยากับนิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณปรมาณูวิจัยฯ บันทึกรอยอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยาแตก
ตัว โดยใชฟลม CR-39 (Allyl diglycol polycarbonate) ความหนา 1 มิลลิเมตร ฟลมบาง (Thin film) โพ
ลิคารบอเนต ความหนา 6 ไมโครเมตร และฟลม PET (Polyethylene Terephthalate) ความหนา 0.2 
มิลลิเมตร โดยมีข้ันตอน ดังนี ้



1. ข้ึนรูปสารประกอบยูเรเนียมใหเปนแผนเรียบบาง โดยบดสารประกอบใหละเอียด 
ผสมอะซิโตน และกาวเคมี คนใหเขากัน แลวเทลงบนแผนเซลลูโลสอะซิเตท ขนาด 2 x 4 ตาราง
เซนติเมตร โดยใหสารประกอบยูเรเนียมมีความหนาประมาณ 0.20 มิลลิเมตร  

2. อาบนิวตรอน (Neutron irradiation) โดยประกบฟลมโพลิเมอรกับแผนสารประกอบ
ยูเรเนียม บรรจุลงในหลอดโพลีเอทธีลีน อาบนิวตรอนในทออาบรังสี Thermal column ของเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณูวิจัยฯ เปนเวลา 10 วินาที 

3. ลางฟลมในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดความเขมขน 6 นอรมอล (6N NaOH) 
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

4.  สังเกตและบันทึกภาพของรอยอนุภาคโดยใชกลองจุลทรรศน 
 

ผลการทดลองและวิจารณ  
 

อนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยาแตกตัวของยูเรเนียมเนื่องจากนิวตรอน สามารถทําใหเกิดรอยบน
ฟลม CR-39 ฟลม PET และฟลมบางโพลีคารบอเนต โดยมีรูปรางและขนาดที่แตกตางกัน ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 

(1) ฟลม CR-39 (2) ฟลม PET  (3) ฟลมบางโพลีคารบอเนต 
รูปที่ 4  รอยอนุภาคจากปฏกิิรยิาแตกตัวบนฟลมโพลีเมอร 

ขนาดของรอยอนุภาคบนฟลม ข้ึนกับเง่ือนไขที่ใชในการลางกัดรอย เมื่อใชเวลาในการ
ลางกัดรอยที่แตกตางกัน ขนาดของรอยอนุภาคบนฟลมบางโพลีคารบอเนต มีคาแปรผันตามเวลาในการ
ลาง ดังรูปที่ 5 และตารางที่ 1 กับกราฟในรูปที่ 6 

ตารางที่ 1  ขนาดของรอยอนภุาคและเวลาในการลางกัดรอย 

เวลาลางกัดรอย 30 นาที 45 นาที 60 นาที 75 นาที 90 นาที 105 นาที 120 นาที 

ขนาดรอย (µm)  2.8 4.1 5.3 6.2 6.5 7.2 7.5 



 
 
 
 

(1)  เวลาลาง 30 นาที (2) เวลาลาง 45 นาที (3) เวลาลาง 60 นาที 
 
 
 
 

(4)  เวลาลาง 75 นาท ี (5) เวลาลาง 90 นาที  
 
 
 
 

(6) เวลาลาง 105 นาที (7) เวลาลาง 120 นาที 

รูปที่ 5  รอยอนุภาคบนฟลมบางโพลีคารบอเนตใชเวลาลางกัดรอย 30 – 120 นาที  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  ขนาดของรอยอนภุาคกับเวลาในการลางกัดรอย 
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สรุป  
 

ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบแตกตัวระหวางนิวตรอนกับยูเรเนียม ใหอนุภาคจากการแตกตัว 
(Fission fragments) ที่มีพลังงานสูง สามารถเจาะเขาไปในเนื้อฟลมไดลึก เมื่อลางกัดรอยในสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 6 นอรมอล อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ขนาดรอยอนุภาคแปรผัน
ตามเวลาที่ใชในการลางกัดรอย โดยฟลม CR-39 และฟลม PET ซ่ึงมีความหนา 1 มิลลิเมตรและ 0.2 
มิลลิเมตรตามลําดับ อนุภาคจากการแตกตัวไมสามารถเจาะทะลุเน้ือฟลมได สวนฟลมบางโพลี
คารบอเนตซึ่งมีความหนา 6 ไมโครเมตร อนุภาคสามารถเจาะทะลุเนื้อฟลม และทําใหเกิดรูบนฟลมได 
เมื่อใชเวลาในการลางกัดรอยมากกวา 45 นาที รูอนุภาคที่เกิดขึ้นมีขนาดไมแตกตางกันมาก จึงสามารถ
นําไปใชงานท่ีตองการกรองบางประเภทที่มีขนาดมากกวา 5 ไมครอน 
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