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เราไ#ท ำการส ืกษ าเทคน ิคการว ิเคราะห ์ธาต ุแบ บ ท ี่ว ัดจากร ังส ีแกม ม าท ี่ถ ูกปลดปล ่อยออก  
มาอย่างท ันควัน เม ื่อธาตุถ ูกกระตุ้นส ์วยรังส ีน ิวตรอน พลังงาน 14 MeV แบบห้วง กล ุ่มธาต ุท ี ่
ส น ใจ อย ู่ใน ข ณ ะน ี้ ค ือ c ,  N  และ ๐  ในสารอ ินทร ีย ์ ประเด ็นสำคัญที่จะน ่ามาเสนอ คือ ว ิธ ีการลด  
time-correlated background โดยใขํ้เว ิธ ีการวิเคราะห ์แบบ Two Parameter Data Acquisition 
System ช ึ๋ง เราไ#พ บว ่าว ิธ ีการน ี้ช ่วยให ้ background ด ังกล ่าวลดลงไปอย่างมาก
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ABSTRACT

A study o f prompt gamma-rays, induced by pulsed 14-MeV neutrons, for the analysis 
o f elements o f  organic interest such as c, N  and o is presented. Special attention is devoted 
to the reduction o f time-correlated background through the utilization o f the two parameter 
data acquisition and analysis system. The results have yielded important information 
regarding background reduction.
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1. บทนำ

เม ื่อวัสตุต ่าง ๆ  ถูกชนด้วยรังส ีน ิวตรอน สามารถม ีร ังส ีแกมมาเก ิดออกมาจากว ัสต ุน ั้นได  ้
ซ ึ๋งล ้ามองก ันในแง่ของเวลาแล ้ว ร ังส ีแกมมาที่ถ ูกปลดปล่อขออกมาแบ่งได ้เป ็น 2 กล ุ่มต ่างก ัน คือ 
1) ร ังส ีแกมมาชน ิดท ันควัน (prompt gamma-rays) ท ี่เก ิดจากกระบวนการ neutron capture (ท, y) 
หรือ inelastic scattering (ท, ny) ช ึ๋งเก ิดข ึ้นภายในเวลาส ั้น ๆ  เพียง 10*15 ว ินาท ี และ 2) รังสี 
แกม ม าชน ิด#! (delay gamma-rays) ท ี่ถ ูกปลดปล่อยออกมาจากการสลายตัวของน ิวเคล ียส
กัมม ันตรังส ี โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่ก ับค ่าครึ๋งช ีว ิต (half-life) เป ็นส์าคัญ กระบวนการท ิ้งสองน ี ้
ได ้ถ ูกนำมาประย ุกต ์เก ิดเป ็น 2 เทคนิคฟ้าหรับการวิเคราะห์ธาตุ เร ียกว่าเทคนิค neutron-induced 
prompt gamma-rays analysis (PGA) และเทคนิค neutron activation analysis (NAA) ตามลำดับ  
เม ื่อนำโปใช ้ร ่วมก ับร ังส ีน ิวตรอนชน ิดพล ังงานสง (fast neutron) ช ึ๋งม ีอำนาจทะลุทะลวงส ูง 
เทคนิค PGA ได ้ถ ูกนำไปประย ุกต ์ใช ้ก ันแพร่หลายในการว ิเคราะห ์ธาต ุในว ัสต ุแบบเป ็นล ้อน (bulk 
analysis) และแบบไมทาลาย (non-destructive analysis) เช่น การวิเคราะห ์ธาต ุองค ์ประกอบของ 
ร่างกายมน ุษย์ [1, 2] การด้นหาระเบิดหรือขาเสพติด [3, 4] การวิเคราะห์ถ ่านหินหรือต ัวอย่างทาง 
ธรณีวิทยา [5, 6] เป็นด้น

โดยท ีม ีอ ุปกรณหลัก คือ D-T pulsed neutron generator [7] อยู่แล ้ว เทคนิค PGA จง 
กำลังได ้ร ับการพ ัฒนาขึ้นมาที่อาคารวิจ ัยน ิวตรอนพลังงานสูง ภาคว ิชาฟ ิส ิกส ์ คณะวิทยาศาสตร  ์
มหาวิทยาล ัยเช ียงใหม ่ โดยวัตถุประสงค์หลักของการวิจ ัยขณะนี้อย ู่ท ี่การพ ัฒนาเทคนิค PGA เพื่อ 
ใช ้ว ัดปร ิมาณธาต ุ c ,  N และ ๐  ในวัสตุช ีวภาพ (biological sample) เราได ้พ บว ่าโดยการใช ้ร ังส  ี
น ิวตรอนแบบเป ็นห ์วงร ่วมก ับระบบการบ ันท ึกและว ิคราะห ์ช ้อย ูลแบบ multi-parameter data
acquisition and analysis system สามารถชํว ่ยเพ ิ่มประสิทธิภาพของการทดลองขึ้นได ้มาก ชึ๋งรายฺ 
ละเอ ียคจะได ้กล ่าวถ ึงในลำด ับต ่อไปน ี้

2. วัสตุลุปกรณแ์ละวิธีการ

ระบ บอ ุป กรณ ์และวงจรอ ิเล ็กท รอน ิคส ์ท ี่ใช ้ใน การว ิจ ัยน ี้ม ีล ักษ ณ ะด ังแส ดงใน เป ท ี่1 หัว 
วัดร ังส ีแกมมาค ือ NaI(TI) ขนาด 5”<f) X 5” หนา ช ึ๋งถ ูกห ่อท ุ้มอยู่ด ้วยวัสตุต ่าง ๆ  ประกอบด้วย  
เหล ็ก + ตะกั่ว +  คอนกรีต เพ ื่อกำบ ังร ังส ีแกมมาที่เช ้ามาทางด้านช้าง ส ่วนร ังส ีแกมมาแบบ
ทันควันจากวัสต ุต ัวอย ่าง ช ึ๋งจะใส ่อย ู่ในขวดพลาสติกขนาด 10 ชม.<เ) X 15 ชม.ส ูง จะเช ้ามาจาก 
ทางด้านหน้า



รังส ีน ิวตรอน 14 MeV ถูกผลิตจากปฏิกิร ิยา 3H(2H, ท)4He แบบเป ็นห ้วงที่มีความถี่ 500 
kHz โดยความกว้างของห ้วงน ิวตรอนเล ือกทดลองท ี่ 2 ค่า คือ -2 5  ns กับ ~5 ns

โดยผ่านทางเครือง multi-parameter buffer system (MBS) ทควบค ุมโดยเครอง 
คอมพิวเตอร์ Micro VAX II ขนาดความจุ 16 MB ข้อม ุลในแต่ละส ัญญาณที่ห ัวว ัด NaI(Tl) วัด 
ได ้จะมีอยู่ 2 อย่างคู่ก ันเสมอ คือ (ก) ระยะเวลาบินของอนุภาค (time-of-flight หรือ TOF) ซึ่งเริ่ม 
นับต ั้งแต ่ห ้วงด ิวเทอรอนผ่าน capacitive pick-off วิ่งไปชนเป้าตริเต ียม (3H) เกิด 14-MeV 
นิวตรอน ซ ึ่งแผ ่กระจายออกไปชนวัสล ุต ่าง ๆ  ท ี่อาจเป ีนได ้ท ั้งว ัสต ุกำบ ังหรือว ัสค ุต ัวอย ่าง
แล ้วกระต ุ้นให ้เก ิดการปลดปล่อยรังส ีแกมมาจากว ัสล ุน ั้น  จนกระท ั่งร ังส ีแกมมาน ี้ว ิ่งไปถ ูกว ัดได ้ท ี ่
หัววัด NaI(Tl) และ (ข) ความสุงของสัญญาณ (pulse height หรือ PH) ซ ึ่งโยงอย ู่โดยตรงก ับ  
พลังงานของรังส ีแกมมาต ัวท ี่ถ ูกว ัดได ้ ข ้อม ูลถ ู่น ี้ของแต ่ละส ัญญาณรังส ีแกมมาจะถูกเก ็บบ ันท ึกใน  
คอมพ ิวเตอร์ Micro VAX II ต ่อเน ื่องก ันไป และสามารถถูกเร ียกกลับมาว ิเคราะห ์ได ้ตลอดเวลา 
ตัวอย่างของข้อมูลคู,น ี้ เม ื่อว ัสต ุต ัวอย ่างค ือถ ่านล ิกไนต ์ได ้แสดงอยู่ในร ูปท ี่ 2(a) และ 2(b) ตาม 
ลำดับ

อย ่างไรก ็ตามเม ื่อเท ียบกันระหว่าง timing resolution ของห ัวว ัดและอ ิเล ็กทรอน ิคส ์รวมกัน  
ทั้งระบบ ซ ึ่งม ีค ่าเท ่ากับ 7.4 ns ก ับค ่า FWHM ของ TOF peak ในร ูปท ี่ 2(a) ซ ึ่งม ีค ่าเท ่ากับ 15.6 
ns จะห ็นได ้ว ่าม ีค ่าต ่างก ันมาก ทั้งน ี้ก ็เป ีนเพราะว่า peak น ี้ถ ูกรบกวนด้วยร ังส ีแกมมาท ี่เก ิดมา 
จากรังส ีน ิวตรอนที่เคยเก ิดอ ันตรกิร ิยาก ับว ัสต ุแวดล ้อมมาค่อนแล้ว ซ ึ่งจะมีพลังงานน้อยกว่า 14- 
MeV จ ึงทำให ้เก ิดร ังส ีแกมมาท ี่มาถ ึงห ัวว ัด NaI(Tl) ข ้ากว่าร ังส ีน ิวตรอน 14-MeV ท ี่มาชนวัสต  ุ
ตัวอย่างโดยตรง จากการสืกษาในรายละเอ ียดพบว่า กล ุ่มของรังส ีแกมมาชน ิดท ันคว ันจากว ัสล ุ
ต ัวอย่างจะอยู่ในส ่วนครึ่งขวาของ peak ท ี่เหล ือจะเป ีนกลุ่มร ังส ีแกมมาปนเป ีอน (background)

3. ผอการสีกษาวิจัย

จากผลการส ืกษาท ี่ได ้กล ่าวมา ได ้น ัามาส^ปเป ีนแนวทางในการลด background โดยการ  
ตั้ง “ ประดูเวลา (time-gate)” แคบเพียงประมาณ 10 ทรในช่วงขวามือของ TOF peakfrงกล่าว ซ่ึง 
จะนำไปเป ีนเง ื่อนไขให ้คอมพ ิวเตอร ์ เล ือกแสดงผลสเปคตรัมพลังงานของสัญญาณเฉพาะที่ม ีข ้อม ูล 
เวลาอยู่ภายในช ่วงน ี้เท ่าน ั้น

ต ัวอย ่างของการวิเคราะห ์ด ้วยเทคน ิคแบบนี้ได ้แสดงไว ้แล ้วในรูปท ี่ 3, 4  และ 5 จะเห ็นได ้ 
ว่าเม ื่อเท ียบก ับการต ั้งประด ูเวลากว้างแล้ว การตั้งประดูเวลาแคบจะช่วยทำให ้สเปคตรัมพลังงานมี



ความชัดเจนมากขน background ทาง#านพลังงานตํ่าของสเปคตรัมจะถูกลดลงอย่างมาก ซึ๋งเปีน 
การเพ ิ่มความไว (sensitivity) ของระบบการวัดน ํ่นเอง

4. บทวิจารณ์แอะสรุปผอ

การส ืกษ าน ี้ช ี้ให ์เห ็น ถ ึงความเป ็น ไปไ#ของการว ิเคราะห ์ธาต ุc , N และ ๐  # วยเทคนิค 
PGA ที่ม ีร ังส ีน ิวตรอนพลังงาน 14-MeV แบบห ้วงเป ็นต ัวกระต ุ้นให ์เก ิดการปลดปล่อยรังส ีแกมมา 
ชน ิดท ันควัน ไ#พ บว ่า photopeak ท ี่เป ็นส ัญ ญ ล ักษณ ์และสามารถใช ้!นการคำนวณ หาปริมาณ ไ#
ของธาตุ C คือ photopeak ของรังสีแกมมาพลังงาน 4.44 MeV ส่วนธาตุ N  จะอยู่ตรงกับพลังงาน  
1.64 กับ 2.31 MeV และของธาตุ ๐  จะอยู่ท ี่พลังงาน 6.13 MeV photopeak ทั้ง 4  น ี้ ไม ่ม ีโอกาส  
ทับ'ช ้อนกันเพราะอยู่ห ่างก ันมากพอ จึงเอ ื้ออำนวยให ้สามารถทำการคำนวณหาปริมาณของธาต ุท ั้ง
3 ไ#พ!'อมก ัน ช ึ๋งม ีประโยชน ์เป ็นอย ่างมากต ่อการว ิเคราะห ์ เช่น ว ัสอ ุต ัวอย่างท ี่ม ีอ ัตราส ่วนของ 
c /o  สูง ก ็ม ีแนวโน ้มค่อนช้างส ูงว ่าจะเป ็นยาเสพติด เป็นต้น การวิเคราะห์ธาต ุท ั้ง 3 ในเช ิงปริมาณ  
จะไ#ดำเน ิน การใน โอกาสต ่อไป
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Collimator

เปท ี 1 แผนผังโดยสังเขปของการจัดวางลุปกรณ์การทดลองและวงจรอิเล็กทรอนิคส์
ท ี่ใช้ในการวิจัยน ี้
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รูปท่ี 2(a) สเปคตรัมเวลาของการเกิดสัญญาณท่ีหัววัด NaI(Tl) เม่ือวัสลุตัวอย่าง คือ ผงถ่าน 
ลิกไนต์บรรชุอยู่ในภาชนะพลาสติกขนาด 10 ชม.(เ) X 15 ซม. สูง วัสดุตัวอย่างมี 
ความหนาแน่น 0.878 กรัม/ลบ.ชม.



Channel Number
เป ท ี่ 2(b) สเปคตรัมพลังงานของรังส ีแกมมาที่ Nal(Tl) ว ัด ไ#  ซ ึ่งเป ็นคู่ของรปที่ 2(a) โดย  

เจาะมาเฉพาะกลุ่มส ัญญาณที่ม ี,รอมูลเวลาตรงกับบริเวณ peak คือ ช่วง channel 500-
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Channel Number
เปที่ 3 สเปคตรัมพลังงานของรังสีแกมมา เม่ือวัสดุตัวอย่าง คือ ผงถ่านลิกไนต์อันเดียวกับรูป

ท่ี 2 แต่กำหนดประดูเวลาแคบเพียง 10.8 ns คือช่วง channel 552-580 ของรูปท่ี 2(a)
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Channel Number
เปท ี่ 4 สเปคตรัมพลังงานของรังสีแกมมาเม่ือวัสดุตัวอย่าง คือ ผง KN03 ความหนาแน่น

1.17 กรัม/ลบ.ชม. เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของการตั้งประดูเวลาแคบกับกวัาง
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Channel Number
เปที่ 5 สเปคตรัมพลังงานของรังสีแกมมา เม่ือวัสตุตัวอย่าง คือ ข้าวสารหอมมะลิ ความหนา

แน่น 0.91 กรัม/ลบ.ซม. เปรียบเทียบให้เห็นถึงผลของการตั้งประดูเวลาแคบกับกว้าง


