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บทคัดย่อ

คาร์บอน-14 สามารถวิเคราะห์หาปริมาณได้โดยวิธีดูดซึมก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์โดย
ตรงลงในสารประกอบอินทรีย์ จำพวกเอมีน ท่ีผสมอยู่กับซินทิลเลชันคอกเทล แส์'วนำไปวัดหา 
ปริมาณรังสีโดยเคร่ืองวัดรังสีลิควิดชินทิล(ลชันระดับตํ่า วิธีการนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การกำหนดค่าอายุด้วยคาร์บอน-14ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาการวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน -1 4  
โดยใชัคอกเทลสำเร็จรูปชนิดต่าง ๆ และได้ศึกษาประสิทธิภาพของการวัดรังสี โดยวิธีน้ีพบว่า 
Permafluor V และ Ready Gel มีความสามารถดูดซึมก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี โดย 
Permafluor V ใ^ประสิทธิภาพในการวัดรังสีสูงสุด

The Effect of Cocktail on Radiocarbon Analysis by Direct Absorption 
of Carbon dioxide
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ABSTRACT
Carbon-14 was analysed by direct absorption o f carbon dioxide on the mixture o f  

organic amine compound and scintillation cocktail then counted by low level liquid 
scintillation counter. This method can be applied for radiocarbon dating. In this study, the 
effects o f  carbon dioxide absorption, and counting efficiency were investigated using 
various commercial available cocktail. It was found that permafluor V and Ready Gel 
showed the highest carbon dioxide absorption whereas the Permafluor V showed the 
highest counting efficiency.



1. บทนำ

การหาปริมาณเรดิโอคาร์บอนนั้น ได้มีการประยุกต์สำหรับการกำหนดค่าอายุในตัวอย่าง 
ทางโบราณคดีและธรณีวิทยามาช้านานแล้ว การวัดหาปริมาณของเรดิโอคาร์บอนในตัวอย่างต่าง  ๆ
ที่นิยมใช้กันแพร'หลายในปิจจุบันคือ การ(ปลี่ยนคาร์บอนในตัวอย่างให้เป็นสารประกอบอินทรีย์
เช่น ฌนซีน และวัดรังสีโดยใช้เครื่องนับรังสี ลิควิดชิลทิลเลชันระดับตํ่า ( low level liquid 
scintillation! counter ) หรอโดยการใช้ Acelerator mass spectrometry (AMS) สำหรับวัดตัวอย่าง 
คาร์บอน -14 ที่มีปริมาณน้อย ๆในระดับมิลลิกรัมได้อย่างลูกต้อง การหาปริมาณเรดิโอคาร์บอน 
โดยวิธีเหล่านีจะมีความยุ่งยาก หลายขันตอนและใช้เวลามากในการเตรียมตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมี 
ค่าใช้จ่ายสูง จึงได้มีผู้ศึกษาวิธีการหาปริมาณเรดิโอคาร์บอนที่ให้ความสะด^ก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก 
และค่าใช้จ่ายตํ่าลง โดยในปี ค.ศ. 1989 Quereshi และคณะได้ทำการศึกษาวิธีดูดซึมก๊าช 
คาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงลงในสารประกอบซิลทิลเลชันคอกเทล (scintillation cocktail )
และวัดปริมาณเรดิโอคาร์บอนโดยเครื่องวัดลิควิดซินทิลเลชัน พบว่าวิธีนีเป็นวิธีที่ให้ความสะดวก 
รวดเร็ว และใช้ปริมาณตัวอย่างน้อยกว่าวิธีสังเคราะห์สารประกอบเบนชีน แต่ค่าความถูกต้องยังตํ่า 
และค่าของเบคกราวด์สูง ต่อมาได้มีผู้สนใจและทำการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ Nair, A.R. และ 
คณะ (1995) ได้ทำการศึกษาวิธีดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง และประสบความสำเร็จใน 
การกำหนดอายุตัวอย่างได้สูงสุดถึง 37,000 ปี จึงคิดว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนื่งสำหรับการหา 
ปริมาณเรดิโอคาร์บอน และการกำหนดค่าอายุโดยเรดิโอคาร์บอน หรือคาร์บอน -14 ที่มีความ 
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และให้ผลการทดลองที่สามารถยอมรับได้ในระดับหนื่ง

กองเคมี สำน ักงานพลังงานปรมาณ ูเพ ื่อส ันติ ได ้ประยุกต ์ใช ้เรด ิโอคาร์บอนในการกำหนดค่า 
อายุมานานแล้ว โดยการ(ตรียมต ัวอย่างให ้อย ู่ในร ูปของสารประกอบฌนซีน ซ ึ่งว ิธ ีน ี้ม ีความยุ่งยาก 
และเส ียเวลาในการเตรียมตัวอย่างมาก นอกจากน ีถ ้าต ัวอย่างม ีปริมาณน้อย  ๆ จะไม ่สามารถกำหนดค่า 
อายุได้ จ ึงได ้ปร ับปรุงว ิธ ีการด ูดซ ึมก ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงข ึ้น  เพ ื่อกำหนดค่าอายุต ัวอย่างท ี่ 
ม ึปริมาณคาร์บอนในตัวอย่างน้อย-ๆ เช ่นตัวอย่างนำบาดาล และตัวอย่างอื่นๆ ท ี่ม ีปริมาณ ไม่เพ ียงพอ 
สำหรับการสังเคราะห์เป ็นสารประกอบเบนชีน ในการศ ึกษาครั้งน ี้ได ้ศ ึกษาป ิจจ ัยต ่าง ๆท ี่สามารXI
ปรับปรุงว ิธ ีการด ูดซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์โดยตรงให ้ม ีประส ิทธ ิภาพและให ้ค ่าความถูกต ้องมาก 
ขึ้น เพ ื่อประโยชน์ในการบริการการกำหนดค่าอาย ุต ัวอย ่างแก ่หน ่วยงานอื่น  ๆ ต่อไป



2 . วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
อุปกรณ ์ และสไรเคมี

- line สำหรับเตรียมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด์
- line สำหร ับด ูดซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง
- ป ็มสูญญากาศ
- ถ ังสแตนเลส ขนาด 250 มิลลิล ิตร ปากแคบและม ีวาวล ์สำหรับป ิดเป ิดไส ์,
- บ ีกเกอร์ขนาดต่าง ๆ
- เทอร ์โมม ิเตอร ์

กรดไฮโดรคลอร ิก ( Hydrochloric A cid)
- กรดชัลฟ ูร ิก (Sulphuric)
- ช ิลเวอร ในเตรท ( Silver Nitrate )

โป ต ัส เชยม ไอโอไดด ( Potassium Iodide )
ไอโอดน  ( Iodine )
โปต ัสเชยมไดโครเมท ( Potassium Dichromate )

- คาร ์โบชอร ์บ  ( Carbosorb )
เรดเชฟ่ ( Ready Safe )
เรดิเจล (Ready G e l)

- ไฮเชฟ (Hisafe)
- อุลติมา โกล ( Ultima Gold )
- ช ิน เชอร ์ (Zinsser )
- เปอร์มาฟลอร์ (Permafluor)
- เคร ื่องวัดรังส ีล ิคว ิดช ิลท ิลเลช ัน ( Liquid Scintillation , 1220 Quantutus ) 

วิธ ีกไรทดลอง

การทดลองไส์'แบ่งเปีน 3 ส ่ว น ให ญ ่ๆ ค ือ
1. การเตร ียมก ๊าชคาร์บอนไดออกไชด ์ท ี่เป ีนสารมาตรฐานและแบคกราวด ์
2. การด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด ์โดยตรง
3. การนับรังส ี



1. การเตรียมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ท ี่เป ็นสารมาตรฐาน

เตรียมโดยการเผาน ้าตาลช ุโครสมาตรฐาน ( Standard ANU Surcose ) ใน Parr Bomb แล้ว 
ปล ่อยให ้ก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์ไหลผ ่านก ับด ักต ่าง ๆ เพ ื่อทำให ้ก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์ท ี่ได ้ม  ี
ความบริส ุทธิและม ีความชื้นน ้อยท ี่ส ุด ซ ึ่งประกอบด้วย ส ารละลายไอโอด ีน ใน โป ต ัส เช ียม ไอโอไดด ์ 
สารละลายชิลเวอร์ไนเตรท สารละลายโปต ัสเช ียมไดโครเมท ใน กรด ช ัลv|ริกเข ้มข้น และอ ัลกอฮอล ์ 
ท ี่ผสมก ับไนโตรเจนเหลว หลังจากใ4นจะด ักเก ็บก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์ท ี่ได ้ด ้วยไนโตรเจนเหลว  
ดังรูปที่ 1 และถ ่ายก ๊าซท ี่ได ้ไปจ ัดเก ็บไว ้ในถ ังสแตนเลสขนาด 250 มิลลิลิตร ท ี่ด ูดอากาศภายในถัง 
ให ้เป ็นส ูญญากาศและช ั่งน ้าหน ักของถ ังไว ้เร ียบร้อยแล้ว นำถ ังท ี่บรรจ ุก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์แล ้ว  
ช ั่งน ํ้าหน ักอ ีกคร ั้งเพ ื่อทราบน ํ้าหน ักของก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์ท ี่แท ้จร ิงก ่อนนำใช ้ในการทดลองต ่อ  
ไป

ส ่ว น ก าร เต ร ีย ม ก ๊าช ค าร ์บ อ น ได อ อ ก ไช ด ์ท ี่เป ึน แ บ ค ก ร าว ด น น เต ร ีย ม โด ย ใช ้ห ิน อ ่อ น ท ำ  
ปฏ ิก ิร ิยาก ับกรดไฮโดรคลอริก จะได ้ก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด ์ข ึ้น  ให ้ก ๊าซ คาร ์บอน ไดออกไซ ด ์1!หล 
ผ่านกับดัก จัดเก็บ และช ั่งน ้าหน ักเช ่นเด ียวก ับการเตร ียมก ๊!ชคาร ์บอนไดออกไซด ์ท ี่เป ็นสารมาตรฐาน

2. การด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด ์โดยตรง

เตรียมคอกเทล (Cocktail ) ท ี่ได ้จากการผสมสารท ี่ทำหน ้าท ี่ด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด  ์
โดยตรง ใน การศ ึกษ าค ร ั้งน ี้ได ้ใช ้คาร ์โบ ชอร ์บ  ( Carbosorb ) กับ สารเรืองแสง ในการศ ึกษาคร ั้งน ี ้
ได ้ใช ้ สารเรืองแสง จำนวน 6 ชนิด โดยเป ็นชน ิดสำเร ็จร ูปท ี่ม ีจำหน ่ายในป ิจจ ุบ ัน จำนวน 5 ชนิด คือ 
Ready Gel , Ready Safe , Hisafe , Zinsser และ Ultima Gold และอก 1 ชน ิดได ้ผลิตขนเอง คือ 
Permafluor โดยได ้ผสมตามส่วนผสมของ Eichinger et al. (1998 ) ทำการศ ึกษาส ัดส ่วนการผสม
ระหว่าง Carbosorb กับ Scintillant ชนิดต่าง ๆ โดยแบ ่งส ่วนผสมใส ่ขวดประมาณขวดละ 20 กรัม ปิด 
ทับฝาขวดด้วยแผ่นพารา?เนเป็นการป้องกันอากาศจากภายนอก การแบ ่งใส ่ขวดน ี้ เพ ื่อความสะดวก  
ในการนำมาด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์โดยตรงต ่อไป

ก าร เต ร ีย ม ส ่ว น ผ ส ม ท ั้งห ม ด น ั้น จ ะ ก ร ะท ำใน บ ร ร ย าก าศ ข อ งไน โต ร เจ น เพ ื่อ ป ้อ งก ัน ม ิให  ้
Cocktail ท ี่เตร ียมได ้ส ัมผ ัสก ับอากาศ ซ ึ่งอาจจะดูดซ ึมเอาคาร ์บอนไดออกไซด์ท ี่ผสมอยู่ในอากาศเข ้า 
ได ้ จากนั้นนำส่านผสมของ Cocktail ชนิดต่าง ๆ ท ี่แบ ่งใส ่ขวดไว ้มาด ูดใส ่ใน  Bubbler โดยใช ้เข ็ม  
ฉีดยา นำ Bubbler ไปต่อก ับ line สำหรับทำการด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด์โดยตรง ดังรูปที่ 2 ท่ี 
ได ้ด ูดท ั้งระบบให ้เป ็นส ูญ ญ ากาศแล ้วปล ่อยก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์เข ้าไปเก ็บไว ้ใน  Bladder ใน  
จำนวนที่เหมาะสมกับ Cocktail แล ้วเป ิดป ิมสองทางเพ ื่อให ้ก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์ไหลหม ุนเว ียน



ผ่าบ Cocktail ในอัตราเร็วประมาณ 60 มิลลิลิตร ต่อ นาที เพ ื่อให ้ Cocktail ด ูดซ ึมก ๊าช 
คาร์บอนไดออกไซด์ให ้อ ิ่มต ัว ประมาณ 30 นาที นำ Cocktail ท ี่ล ูดซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ใน 
Bubbler ไปชั่งนาหนัก แล้วเทส ่วนผสมลงในขวดวัดรังส ี ช ั่งน ั้าหน ักท ี่แน ่นอนอีกครั้งก ่อนนำไปวัด 
รังสีต่อไป

3. การนับรังส ี

ได ้ว ัดรังส ีต ัวอย่าง สารมาตรฐาน และแบคกราวด ์ โดยใช ้เคร ื่องว ัดร ังส ีล ิคว ิดช ิลท ิณลชัน 
ระดับตํ่า ( Low Level Liquid Scintillation C o u n te r) ในระบบการวัด C-14 ใช้เวลาในการวัด 1000 
นาที โดยแบ่งเป ็น 20 รอบ รอบละ 5 0 นาที

3. ผลการศึกษาวิจัย

3.1 ผลการศึกษาอัตราส ่วนที่เหมาะสมในการในการผสม Carbosorb กับ Scintillant

การศ ึกษาอัตราส ่วนที่เหมาะสมในการผสม Cocktail ใ4นเพ ื่อท ี่จะทราบว่า Scintillant ชนิด 
ใด สามารถผสมกับ Carbosorb ได้ดี ท ี่อ ัตราส่วนเท ่าไร ในเบ ื้องต ้นก ่อนท ี่จะศ ึกษาป ิจจ ัยอ ื่น  ๆ ต่อไป 
จากผลการทดลองในตารางท ี 1 พบว่า Ready Gel , Ready Safe , Zinsser และ Permatluor 
สามารถผสมกับ Carbosorb ได้ดี แต่ Hisafe และ Ultima Gold ไม ่สามารถผสมได้โดยปรากฎว่า 
สารผสมจะขุ่น ช ั่งไม ่เหมาะสมที่จะนำมาใช ้ทดลองเน ื่องจากลักษณะเช ่นน ี้จะก ่อให ้เก ิดเควนชิง
(Quenching ) ในการนับรังส ีต ่อไป

3.2 ผลการศึกษาความสามารถในการด ูดซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ของ Cocktail

การศ ึกษาวิจ ัยน ี้ ได ้ทดลองปล่อยให ้ก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด์ไหลวนเว ียนผ ่าน Cocktail จน 
แน่ใจว่า Cocktail อ ิ่มต ัวด ้วยคาร์บอนไดออกไชด์ แล ้วช ั่งนำหน ักท ี่เพ ิ่มข ึ้นของ Cocktail ก็จะเป็น 
ปริมาณของ คาร ์บอนไดออกไชด์ท ี่ถ ูกด ูดช ึมไว้ใน Cocktail พบว่าส ่วนผสมของ Ready Gel และ 
Permafluor V ให ้ค ่าการด ูดซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ส ูงกว ่าส ่วนผสมของ Ready Safe และ zinsse 
นอกจากน ี้ในอ ัตราส ่วนที่ม ีปริมาณ Carbosorb สูงนั้น สารละลายท ี่ด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด ์ 
แล้วจะข้นมาก แต่ปริมาณคาร์บอนไดออกไชด์ท ี่ถ ูกด ูดซ ึมไม ่ได ้เพ ิ่มข ึ้น ด ังผลในตารางท ี่ 3



3.3 ผลของอ ุณหภูม ิต ่อการด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด์ของ Cocktail

เน ื่องจากกระบวนการด ูดซ ึมก ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ป ีนกระบวนการท ี่คายความร้อน โดย 
อ ุณหภูม ิขณะที่ทำการดูดซ ึมจะเพ ิ่มข ึ้นประมาณ 5 0 ° C การเพ ิ่มข ึ้นของอ ุณ หภ ูม ิน ี้ทำให ้ Cocktail ท่ี 
กำล ังด ูดซ ึมก ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เก ิดการระเหยข ึ้นและไหลวนเข ้าไปในระบบบางส ่วนของ
Cocktail จะสูญหายไป จ ึงได ้ศ ึกษาเง ื่อนไขของอ ุณหภูม ิขณะทำการดูดซ ึม โดยใช ้การหล่อเย ็นส ่วน 
ที่เป็น Bubbler ของ ระบบที่ทำการด ูดซ ึมก ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรง ท ี่อ ุณหภ ูม ิ 10°, 2 0 ° , 
30 °c  ดังผลการทดลองในตารางท่ี 3 พบว่าท ี่อ ุณหภูม ิต ํ่า Cocktail จะด ูดซ ึมก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ 
ได ้ด ีกว่าท ี่อ ุณหภูม ิส ูง

3.4 ผลของเวลาต ่อการด ูดซ ึมก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์

เน ื่องจากการหาปริมาณ คาร ์บอนโดยว ิธ ีน ี้ด ้องการให ้ Cocktail ด ูดซ ึมก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์ 
จนอิ่มตัว จึงได้มีการนำ ปีม 2 ทางมาต ่อเข ้าก ับระบบเพ ื่อช ่วยให ้ก ๊าซได ้ส ัมผ ัสก ับ Cocktail มากที่ 
สุด โดยให ้อ ัตราการไหลวนของก๊าซประมาณ 60 มิลลิลิตร ต่อ นาที แล ้วช ั่งน ํ้าหน ักท ี่เพ ิ่มข ึ้นของ 
Cocktail ท ุก ๆ 5 นาที โดยใช ้ Cocktail ปริมาณ 10 , 15 แ ล ะ 20 มิลลิลิตร ซ ึ๋งเป ีนปริมาณที่จะ 
ใช ้ในการด ูดซ ึมก ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับวิธ ีน ี้ต ่อไป ผลการทดลองดังร ูปท ี่ 3 พบว่าในการ 
ด ูดซ ึมก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด ์ของ Cocktail น ั้นจะใช้เวลาในช่วง 10 นาท ีแรกผ่านก ๊าซเข ้าไป 
เท่านั้น หลังจากนั้น น ํ้าหน ักของ Cocktail จะคงที่ แสดงว่า เข ้าส ู่ภาวะอ ิ่มต ัวแล ้ว น ั้นคือในขั้น 
ตอนน ีไม ่ควรใช ้เวลาในการด ูดซ ึมนานเก ิน 15 นาที ซ ึ๋งหมายถึงว ่าเราสามารถเพ ิ่มปริมาณการ 
เตรียมตัวอย่าง ต ่อว ันได้มากขึ้น

3.5 ผลการน ับรังส ีของ Cocktail ชนิดต่าง ๆ

การน ับรังส ีของ Cocktail ชนิดต่าง ๆน ี้ได ้ใช ้อ ัตราส ่วนผสมของ Carbosorb และ Scintillant 
ในอัตราส่วน 1:1 โดยการนำ Cocktail ท ี่ผ ่านการด ูดซ ึมก ๊าซคาร ์บอนไดออกไซด์แล ้วเทใส ่ขวดวัดร ังส ี 
ชน ิดท ี่)ป ีนแก้วท ี่ช ั่งนำหนักของขวดเรียบร้อยแล้ว จากน ันช ั่งนำหนักของขวดรวมกับ Cocktail อีกครั้ง 
เพ ื่อทราบน ั้าหน ักท ี่แท ้จร ิงของ Cocktail ก ่อนนำไปน ับรังส ีโดยใช ้เครื่องว ัดร ังส ีล ิคว ิดซ ิลท ิลเลช ัน 
ระด ับต ํ่าด ังผลการทดลองในตารางท ี่ 4 พบว่า Permafluor ให ้ค ่าประสิทธิภาพ และ Figure o f  Merit 
สูงสุด รองลงมาเป ็น Ready Gel ส่วน Ready Safe และ Zinsser ให้ค่า ตำ



ตารางที่ 1. การศ ึกษาอัตราส ่วนที่เหมาะสมในการผสม Carbosorb กับ Scintillant

Cocktail c  ะ ร

( S cin tillant) 1 : 1 2 : 1 1 : 2

Ready Gel สารละลายใส สารละลายใส สารละลายใส

Ready Safe สารละลายใส สารละลายใส สารละลายใส

Hisafe สารละลายขุ่น สารละลายขุ่น สารละลายใส

Ultima Gold สารละลายขุ่น สารละลายขุ่น สารละลายขุ่น

Zinsser สารละลายใส สารละลายใส สารละลายใส

Permafluor V สารละลายใส สารละลายใส สารละลายใ ส

หมายเหตุ C : ร = Carbosorb : Scintillant

ตารางที่ 2. ผลการศึกษาความสามารถในการด ูดซ ึมก ๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

Cocktail C 0 2 absorbed ( m m ol)/ Carbosorb (gm)
( Scintillant) C. : s  = 1:1 c  : ร = 1 : 4 c  : ร = 4 : 1

Ready Gel 8.0205 7.8295 7.1545
Ready Safe 7.2307 7.1829 7.0618
Zinsser 7.3763 7.0756 6.8045
Permafluor V 8.1818 7.8522 7.4568



ตารางที่ 3. ผลของอ ุณหภ ูม ิต ่อการซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์

Temperature ( C ) C 0 2 absorbed (mmol/gm o f  Cocktail)

10 4.3162 ±  0.0411
20 4.1589 ±  0.0437
30 4.0095 ±  0.0687

หมายเหตุ ใ ช ้Cocktail ผสมระหว่าง Carbosorb และ Permafluor ในอัตราส ่วน 1:1

ตารางที่ 4. ผลการเปรียบเท ียบค่าการน ับรังส ีของ Cocktail ชนิดต่าง ๆ

Cocktail 
( Scintillant)

Counting Efficiency
( % )

Figure o f  Merit 
( FM )

Read Safe 11.53 21
Ready Gel 34.66 341
Zinsser 16.36 92
Permafluor 35.40 335

หมาย!หตุ - อัตราส่วนของ Carbosorb : Scintillant = 1:1
- น ับรังสท window 100-440

4. บทวิจารณ์และสรุปผล

จากการศึกษาวิจ ัยครั้งน ี้สามารถสรุปผลได ้ด ังน ี้

1. Permafluor เป็น Scintillant ท ี่ด ีท ี่ช ุดในการผสมกับ Carbosorb เพ ื่อใช ้เป ็น  
Cocktail ในการหาปริมาณ(รด ิโอคาร ์บอน เน ื่องจากให ้ค ่าในการน ับร ังส ีถ ู[งส ุด

2. อ ัตราส ่วนท ี่เหมาะสมที่ส ุดในการผสม Cocktail ระหว่าง Carbosorb และ 
Scintillant คออัตราส ่วน 1:1

3. ควรใช ้อ ุณ หภ ูม ิต ํ่าในขณ ะท ี่ทำการด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์



4. ทลาท ี่ใช ้ในทารด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไซด ์ ควรใช้เวลาประมาณ 1 0 -1 5  นาที
5. การวัดรังส ี ควรตั้ง Window ให้อยู่ในช่วง 1 0 0 -4 4 0

จะเห ็นว่าว ิธ ีด ูดซ ึมก ๊าชคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงป ี เป ็นว ิธ ีหาปร ิมาณเรด ิโอ
ดาร ์บอนท ี่ให ้ความสะดวกรวดเร ็วและเตร ียมต ัวอย ่างง ่ายกว ่าการส ังเคราะห ์สารประกอบ 
เบนชีน แต่ค ่าความถ ูกต ้องน ั้นข ึ้นอยู่ก ันป ิจจ ัยหลายอย่างในการเตร ียมต ัวอย่างก ่อนนำไป 
นับรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร ื่องของเควนชิง ช ึ่งทำให ้ประส ิทธิภาพในการน ับรังส ีลดลง 
การศ ึกษาวิจ ัยครั้งป ีย ังม ีห ัวขอท ี่ต ้องศ ึกษาเพ ิ่มเต ิม เช่น การเปรียบเท ียบผลของวิธ ีด ูดซ ึม 
ก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด์โดยตรง และการส ังเคราะห ์สารประกอบฒนชีน การปรับปรุง 
ประส ิทธ ิภาพในการน ับร ังส ีโดยว ิธ ีด ูดซ ึมก ๊าชคาร ์บอนไดออกไชด ์ เป็นต้น
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