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บทคัดยอ
ผลึกซินทิลเลชัน GAGG:Ce เปนผลึกรุนใหมท่ีกําลังไดรับความสนใจจากนักวิทยาศาสตรในปจจุบันเน่ืองจากถูกพัฒนาให

เปลงแสงเขม มีความหนาแนนสูง ไมดูดความช้ืน จึงเหมาะสมท่ีจะนํามาใชเปนหัววัดรังสีในเครื่องวินิจฉัยทางการแพทยและงานวิจัย
ฟสิกสพลังงานสูง ในงานน้ีเราไดทดสอบคุณสมบัติคาแยกชัดพลังงานของผลึกในงานตรวจวัดรังสีแกมมา โดยนํามาเปรียบเทียบกับผลึก
BGO ซึ่งเปนผลึกรุนเกา ผลึกท้ังสองถูกทดสอบดวยแหลงกําเนิดรังสีแกมมาตั้งแตพลังงาน 31 keV จนถึง 1,408 keV พบวาท่ีพลังงาน
662 keV จากแหลงกําเนิดรังสี Cs-137 คาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce มีคา 7.11% ซึ่งดีกวาของผลึก BGO คือ 9.28% และ
คายิลดแสงของ GAGG:Ce มีคาเทากับ 41,300 ph/MeV ซึ่งมากกวาของผลึก BGO ประมาณ 5 เทา จากการทดสอบยังพบวาคาแยก
ชัดพลังงานท่ีไดของผลึกท้ังสองสัมพันธกับแยกชัดในตัวของผลึกและความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงอยางเห็นไดชัด จากความมี
ประสิทธิภาพในหลายๆ ดาน ผลึก GAGG:Ce จึงมีโอกาสท่ีจะนํามาใชแทนผลึกรุนเกาโดยเฉพาะในงานสรางภาพทางทางการแพทยและ
งานวิจัยฟสิกสพลังงานสูง

ABSTRACT
The GAGG:Ce is a new scintillation crystal which is getting the attention of scientists now because this

crystal was developed to be very high light yield, high density, and non-hygroscopic crystal, which is suitable for
use in medical diagnostics and research in high energy physics. In this work, we tested the energy resolution
property of the crystal for gamma-ray detection comparing with the classical one, the BGO crystal. Both crystals
are tested with gamma ray sources ranging from 31 keV to 1,408 keV. At 662 keV energy from the Cs-137
radioactive source, the energy resolution of the GAGG:Ce crystal is 7.11%, which is better than 9.28% obtained
from the BGO crystal. The light yield of the GAGG:Ce crystal is 41,300 ph/MeV which more than that of the BGO
crystal about 5 times. From the experiment result, the energy resolution of both crystals strongly relates to their
intrinsic resolution and light yield non-proportionality. Since the GAGG:Ce crystal possesses many good properties,
it has a high potential to replace old crystals, especially in medical imaging and high energy physics research.
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คําสําคัญ: คาแยกชัดพลังงาน ยิลดแสง ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสง GAGG:Ce BGO
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บทนํา
ในปจจุบันวัสดุตรวจจับรังสีไดถูกพัฒนาไปอยางรวดเร็ว

เน่ืองจากความตองการทางดานการแพทย โดยเฉพาะดานการ
สรางภาพจากรังสี เน่ืองจากเก่ียวของกับการวินิจฉัยโรคซึ่งสําคัญ
ตอชีวิตมนุษย การวินิจฉัยถาเกิดความผิดพลาดหรือลาชา
เน่ืองจากความไมมีประสิทธิภาพหรือความไมเพียงพอของ
เครื่องมือก็จะสงผลทําใหเกิดการสูญเสีย การวินิจฉัยโรคหากจะ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพ บุคลากรผูทําการวินิจฉัยตองมีความ
ชํานาญและจําเปนตองมีเครื่องมือวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด
วัสดุ ท่ี นิยมใช เปนตัวตรวจวัดรังสี ในเครื่องมือวิ นิจฉัยทาง
การแพทยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในปจจุบันก็คือ ผลึกซินทิลเลชัน
(Scintillation Crystals) ผลึกชนิดน้ีสามารถเปลี่ยนรังสีพลังงาน
สูงท่ีมนุษยไมสามารถมองเห็นใหกลายเปนแสงท่ีตามองเห็นได ได
มีการปลูกและพัฒนาผลึกข้ึนมามากมายหลายชนิดซึ่งข้ึนอยูกับ
การนําไปใชงาน มีการนําไปใชกันอยางแพรหลาย (Melcher,
2005) โดยเฉพาะดานการสรางภาพจากรังสีทางการแพทย เชน
ใชเปนหัววัดรังสีในเครื่อง PET (Positron Emission Tomo-
graphy), X-ray CT (X-ray Computed Tomography) และ
SPECT (Single-photon Emission Computed
Tomography) ดังขอมูลท่ีแสดงในรูปท่ี 1 มีการใชในเครื่อง PET
ถึงประมาณ 30 ตัน ใชในเครื่อง SPECT ประมาณ 22 ตัน และใช
ในเครื่อง X-ray CT ประมาณ 10 ตัน ปจจุบันปริมาณการใชงาน
ในแตละดานยิ่งสูงข้ึนหลายเทาตัว มีงานวิจัยหลายงานท่ีได
กลาวถึงการพัฒนาผลึกซินทิลเลชันสําหรับงานตรวจวัดทางรังสี
โดยเฉพาะวิธีแกม-มาสเปกโตรเมตรี (Gamma Spectrometry)
เชน งานวิจัยของ van Eijk (2001) Moszynski (2003) และเมื่อ
เร็วๆน้ีก็คือ Lecoq et al. (2006)

ในงานวิจัยน้ี  คณะผู วิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษา
คุณสมบัติของผลึกซินทิลเลชันชนิดอนินทรียท่ีใชในการตรวจวัด
รังสีแกมมา โดยไดเลือกผลึกกาโดลิเนียมอลูมินัมกัลเลียมกาเนต
(Gadolinium Aluminum Gallium Garnet, Gd3Al2Ga3O12)
ท่ีถูกเจือดวยธาตุซีเรียม GAGG:Ce เน่ืองจากเปนผลึกท่ี
นักวิทยาศาสตรกําลังใหความสนใจกันมากท่ีสุด เพราะมีขอ
ไดเปรียบผลึกรุนเกาอยูหลายประการ เชน เปลงแสงเขมมาก มี

ความหนาแนนสูง เลขอะตอมยังผลมีคามาก ไมดูดความช้ืน จึง
เปนผลึกท่ีเหมาะสมท่ีจะนํามาแทนผลึกรุนเกา โดยจะนํามาศึกษา
เปรียบเทียบกับผลึกบิสมัทเจอรแมเนท (Bismuth Germanate,
Bi4Ge3O12, BGO) ซึ่งเปนผลึกท่ีปจจุบันใชเปนหัววัดรังสีอยูใน
เครื่อง PET มีคุณสมบัติท่ีดีคือ มีความหนาแนนสูง เลขอะตอมยัง
ผลมีคามาก ไมดูดความช้ืน แตปริมาณแสงท่ีเปลงออกมาคอนขาง
นอย

รูปท่ี 1 จํานวนของผลึกซินทิลเลชันท่ีถูกใชงานในป ค.ศ. 2003
สําหรับเครื่อง PET SPECT และ X-ray CT (Melcher,
2005)

โดยงานวิจัยน้ีจะทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ซินทิลเลชันท่ีสําคัญอันหน่ึง น่ันคือ คาแยกชัดพลังงาน (Energy
Resolution, E/E) หรือความสามารถในการแยกแยะพลังงาน
ของรังสีท่ีเขาสูหัววัดและระบบวัด จะทําการทดสอบกับรังสี
แกมมาตั้งแตพลังงานต่ําไปจนถึงพลังงานสูง

วิธีการดําเนินการวิจัย
นําผลึกแตละช้ินมาเ ช่ือมตอกับหลอดทวีคูณแสง

(Photomultiplier Tube, PMT) กลาวคือ ผลึก GAGG:Ce
ขนาด 5x5x3 mm3 มีความเขมขนของสารเจือซีเรียม 1 mol%
ปลูกดวยวิธี Czochralski ท่ีผลิตโดยบริษัท Furukawa ประเทศ
ญี่ปุน และผลึก BGO ขนาด 5x5x3 mm3 ปลูกดวยวิธี
Bridgman ท่ีผลิตโดยบริษัท Kinheng Crystal Material
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(Shanghai) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หลอดทวีคูณแสงท่ี
ใชเปนรุน XP5200B PMT โดยใชซิลิโคนใสก่ึงเหลวชวยในการ
เช่ือมตอ ซิลิโคนจะชวยประสานดัชนีหักเหของผลึกกับหนาตาง
ของหลอดทวีคูณแสงท่ีเปนแกว เพ่ือทําใหแสงท่ีเปลงจากผลึกเขา
สูหลอดทวีคูณแสงไดมากท่ีสุด ผลึกตองถูกพันดวยเทปขาว
(White Teflon Tape) ท้ังหมด 5 ดาน เหลือดานลางไวเช่ือมตอ
กับหนาตางของหลอดทวีคูณแสง  เทปขาวจะชวยสะทอนแสงท่ี
เปลงออกมาจากผลึกใหเขาสูหลอดทวีคูณแสงไดมากยิ่งข้ึน และ
ตองคลุมสวนบนท้ังหมดดวยเทปดําอีกหลายช้ันเพ่ือปองกันแสง
จากภายนอกเขาไปรบกวนในหลอดทวีคูณแสง เช่ือมตออุปกรณ
ตางๆ ดังรูปท่ี 2 นําแหลงกําเนิดรังสีแตละชนิดมาวางไวหนาผลึก
ซึ่งไดแก Am-241 Ba-133 Eu-152 Na-22 Cs-137 และ Co-60
มีพลังงานตั้งแต 31 keV จนถึง 1,408 keV เมื่อโฟตอนรังสี
แกมมาจากแหลงกําเนิดตกกระทบผลึก ผลึกจะเปลี่ยนโฟตอน
รังสีแกมมาใหกลายเปนโฟตอนแสง โฟตอนแสงเหลาน้ีจะเขาสู
ห ล อ ด ท วี คู ณ แ ส ง แ ล ะ ต ก ก ร ะ ท บ ข้ั ว โ ฟ โ ต แ ค โ ท ด
(Photocathode) ในหลอดทวีคูณแสง อิเล็กตรอนก็จะหลุดออก
จ า ก ข้ั ว  ซึ่ ง เ ป น ไ ป ต า ม ป ร า ก ฎ ก า ร ณ โ ฟ โ ต อิ เ ล็ ก ต ริ ก
(Photoelectric Effect) โฟโตอิเล็กตรอนเหลาน้ีจะถูกเรงดวย
ความตางศักยท่ีปอนใหแกหลอดคือประมาณ 750 V จาก
แหลงจายไฟฟาความตางศักยสูง (High Voltage Power
Supplier, HVPS) ใหไปชนข้ัวไดโนดท่ีอยูถัดไป (Dynode) ทําให
อิเล็กตรอนท่ีข้ัวไดโนดหลุดเพ่ิม อิเล็กตอนจะถูกเรงใหไปชนข้ัวได
โนดท่ีอยูถัดไปเรื่อยๆ ทําใหเกิดจํานวนอิเล็กตรอนภายในหลอด
ทวีคูณแสงข้ึนมากมาย อิเล็กตรอนท้ังหมดจะไปสะสมอยู ท่ี
ข้ัวแอโนด (Anode) กลายเปนสัญญาณไฟฟา ผานวงจรขยาย
สัญญาณสวนหนา (Preamplifier, Preamp.) เพ่ือกําจัดสัญญาณ
รบกวน และวงจรขยายสัญญาณ (Amplifier, Amp.) เพ่ือปรับ
สัญญาณแรงดันไฟฟาใหเหมาะสมกอนเขาสูเครื่องวิเคราะห
สัญญาณแบบหลายชอง (Multichannel Analyzer, MCA) เพ่ือ
วิเคราะหและแสดงสเปกตรัมบนจอแสดงผล สัญญาณท่ีไดจะถูก
บันทึกและวิเคราะหดวยโปรแกรม Tukan 8K (Guzik et al.,
2006)

รูปท่ี 2 การจัดตั้งอุปกรณการทดลอง
การวิเคราะหคาแยกชัดพลังงานสามารถทําไดโดยการ

สังเกตตําแหนงก่ึงกลางของพีคพลังงานเต็มหรือโฟโตพีค (Full
Energy Peak, Photo-peak) ของรังสีแกมมาวาอยูท่ีชอง
หมายเลข (Channel Number) ใดบนหนาจอแสดงผลของ MCA
จากน้ันใชโปรแกรม Tukan 8K ในการเลือกชวงพีคจากซายถึง
ขวา โปรแกรมจะคํานวณคาแยกชัดพลังงานออกมาเปน
เปอรเซ็นต เมื่อไดตําแหนงก่ึงกลางพีคมา จะสามารถคํานวณหา
จํานวนโฟโตอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกมาจากข้ัวโฟโตแคโทดไดโดย
ใชวิธีของ Bertolaccini et al. (1968) วิธีการน้ีใชการ
เปรียบเทียบตําแหนงของพีคโฟโตอิเล็กตรอนเดี่ยว (Single
Photoelectron Peak) ท่ีปรากฏข้ึนบนหนาจอ MCA ทําไดโดย
ทําการวัดในขณะท่ีไมมีผลึกติดอยูท่ีหนาตางของหลอดทวีคูณแสง
ปดหนาต างด วยเทปดําหนาทึบ และทําการเ พ่ิมจํ านวน
อิเล็กตรอนท่ีข้ัวโฟโตแคโทดโดยใชความตางศักยสูงประมาณ
1000 V เพ่ือเรงอิเล็กตรอนใหไปชนท่ีข้ัวไดโนดตางๆ เพ่ือทวีคูณ
จํานวนอิเล็กตรอนใหไปสะสมอยูท่ีข้ัวแอโนด และใชอัตราการ
ขยายสัญญาณไฟฟาของวงจรขยายสัญญาณ ทําการบันทึก
สเปกตรัมท่ีไดบนหนาจอ MCA นําตําแหนงของพีคโฟโต
อิเล็กตรอนเดี่ยว และตําแหนงของพีคพลังงานเต็ม (วัดโดยมีผลึก)
มาเทียบบัญญัติไตรยางคยอนกลับเพ่ือคํานวณหาจํานวนโฟโต
อิเล็กตรอนท่ีแทจริงท่ีหลุดออกมาจากข้ัวโฟโตแคโทด หลังจาก
น้ันจึงนําจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนท่ีไดหารดวยคาพลังงานของรังสี
แกมมาท่ีมาตกกระทบผลึกจะไดคายิลดโฟโตอิเล็กตรอน
(Photoelectron Yield) มีหนวยเปน โฟโตอิเล็กตรอนตอเมกกะ
อิเล็กตรอนโวลต (phel/MeV) และนําคาประสิทธิภาพควอนตัม
(Quantum Efficiency) ของข้ัวโฟโตแคโทดในหลอดทวีคูณแสง
มาคํานวณหาคายิลดโฟตอนหรือยิลดแสง (Photon Yield) คือ
ปริมาณแสงท่ีเปลงออกมาจากผลึก มีหนวยเปน โฟตอนตอ
เมกกะอิเล็กตรอนโวลต (ph/MeV)
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ผลและวิจารณผลการทดลอง
ยิลดแสง

รูปท่ี 3 แสดงสเปกตรัมของรังสีแกมมาท่ีพลังงาน 662
keV จากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Cs-137 ท่ีวัดโดยผลึก
GAGG:Ce และผลึก BGO ท่ีมีขนาดเทากันคือ 5 mm x 5 mm
x 3 mm โดยใชแรงดันไฟฟา 750 V ในการปอนใหกับหลอด
ทวีคูณแสงเพ่ือใหหลอดสามารถทํางานได และตั้งคาในการขยาย
สัญญาณไฟฟาของวงจรขยายสัญญาณ คือ coarse gain เทากับ
10 fine gain เทากับ 0.3 และ shaping time เทากับ 4 µs
พบวาคาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce ซึ่งมีคา 7.11%
ดีกวาของผลึก BGO ซึ่งมีคา 9.28% (คายิ่งนอยยิ่งด)ี

จากสเปกตรัมน้ีจะสังเกตพบวาเมื่อใชอัตราการขยาย
สัญญาณไฟฟาท่ีเทากัน ผลึก GAGG:Ce ใหปริมาณแสงท่ีเปลง
ออกมามากกวาผลึก BGO เน่ืองจากตําแหนงของโฟโตพีคท่ี

ปรากฎบนหนาจอ MCA ของผลึก GAGG:Ce อยูทางขวามากกวา
(อยูท่ี Channel Number ท่ีมากกวา)

เมื่อนําตําแหนงดังกลาวของผลึกท้ังสองมาคํานวณหา
คายิลดโฟโตอิเล็กตรอนโดยใชวิธีของ Bertolaccini et al.
(1968) จะไดคาเทากับ 7,630 phel/MeV และ 1,720
phel/MeV สําหรับผลึก GAGG:Ce และผลึก BGO ตามลําดับ
และเมื่อใชคาประสิทธิภาพควอนตัมของข้ัวโฟโตแคโทดในหลอด
ทวีคูณแสงรุน XP5200B PMT ท่ีความยาวคลื่น 520 nm ซึ่งมีคา
เทากับ 18.5% สําหรับผลึก GAGG:Ce จะคํานวณคายิลดแสงได
เทากับ 41,300 ph/MeV ในขณะท่ีของผลึก BGO ปลดปลอย
แสงความยาวคลื่นสูงสุด 420 nm มีคาประสิทธิภาพควอนตัม
21.0% จะคํานวณคายิลดแสงไดเทากับ 8,200 ph/MeV ดัง
แสดงไวในตารางท่ี 1
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รูปท่ี 3 สเปกตรัมของรังสีแกมมาพลังงาน 662 keV จากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Cs-137 ท่ีวัดโดยผลึกท้ังสอง



138 KKU Science Journal Volume 47 Number 1 Research

ตารางท่ี 1 จํานวนโฟโตอิเล็กตรอน ยิลดโฟโตอิเล็กตรอน ยิลดแสง และคาแยกชัดพลังงานของผลึกท้ังสองท่ีพลังงานรังสีแกมมา
662 keV จากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Cs-137

Scintillation Crystals
Photoelectron

(phel)
Photoelectron Yield

(phel/MeV)
Light Yield
(ph/MeV)

Energy Resolution
(%)

GAGG:Ce 5,051 7,630  380 41,300  4,100 7.11  0.36
BGO 1,139 1,720  90 8,200  800 9.28  0.46
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รูปท่ี 4 สเปกตรัมของรังสีแกมมาพลังงาน 511 keV และ 1,274.5 keV จากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Na-22 ท่ีวัดโดยผลึกท้ังสอง

รูปท่ี 4 แสดงสเปกตรัมของรังสีแกมมาพลังงาน 511
keV และ 1,274.5 keV จากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Na-22
พบวาคาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce ก็ยังคงดีกวาของ
ผลึก BGO ท้ัง 2 พลังงาน และปริมาณแสงท่ีเปลงออกมาของ
ผลึก GAGG:Ce ก็มากกวาของผลึก BGO เชนกัน ในสเปกตรัมน้ี
แกนตั้งใชสเกลล็อกการิธึม เพ่ือใหเห็นโฟโตพีคท้ัง 2 พลังงาน
ของแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Na-22 ไดชัดเจนยิ่งข้ึน จะ
สังเกตเห็นวาเมื่อพลังงานรังสียิ่งมาก ความสูงของโฟโตพีคจะ
ลดลงเน่ืองจากเมื่อรังสีพลังงานสูงข้ึน โอกาสในตรวจวัดไดจะ
นอยลง เพราะรังสีพลังงานสูงสวนใหญจะทะลุผานวัสดุ

จากตารางท่ี 1 จะพบวาจํานวนอนุภาคแสงท่ีเปลง
ออกมาของผลึก GAGG:Ce มีคามากกวาของผลึก BGO ถึง 5
เทา แตคาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce กลับดีกวาของ
ผลึก BGO ไมมากนัก จึงจําเปนตองวิเคราะหคาแยกชัดพลังงาน

โดยแยกตามองคประกอบตางๆ ตามหลักการของ Moszynski et
al. (2002)
คาแยกชัดพลังงาน

คาแยกชัดพลังงาน (E/E) ของโฟโตพีคท่ีวัดโดยผลึก
ซินทิลเลชันท่ีเช่ือมตอกับหลอดทวีคูณแสงจะสามารถเขียนเปน
สมการแสดงความสัมพันธ (Moszynski et al., 2002) ไดดังน้ี

(E/E)2 = st
2 + p

2 + st
2 (1)

เมื่อ st คือคาแยกชัดทางสถิติของหลอดทวีคูณแสง
(Statistical Resolution, PMT Resolution) ซึ่งสามารถหาได
จากสมการดังน้ี

st =  [2.355 x (1+)1/2] / [N]1/2 (2)
เมื่อ N คือจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนท่ีหลุดออกมาจาก

ข้ัวโฟโตแคโทดในหลอดทวีคูณแสงเมื่อมีอนุภาคแสงจากผลึกมา
ตกกระทบ และ  คือคาความแปรปรวนของอัตราการขยาย
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จํานวนอิเล็กตรอนในหลอดทวีคูณแสง สําหรับหลอดทวีคูณแสง
รุน XP5200B PMT ท่ีใชในการทดลองจะมีคาเทากับ 0.1 สวน
p คือคาแยกชัดของการเช่ือมตอ (Transfer Resolution) ของ
ผลึกกับหนาตางของหลอดทวีคูณแสง ข้ึนกับความสามารถในการ
ทําใหแสงเขาสูหลอดทวีคูณแสง ความเปนเน้ือเดียวกันของข้ัวโฟ
โตแคโทด และประสิทธิภาพในการสะสมโฟโตอิเล็กตรอนท่ีได
โนดตัวแรก โดยปกติแลวคาน้ีจะมีคานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาอ่ืนๆ สามารถละท้ิงได สวน sc คือคาแยกชัดในตัวของผลึก
ซินทิลเลชัน (Intrinsic Resolution) ซึ่งคาน้ีจะมีความสัมพันธกับ
ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสง (Light Yield Non-
proportionality) อยางมาก และสัมพันธกับคาอ่ืนๆ เชน ความ
เปนเน้ือเดียวกันของผลึก ความบกพรองภายในผลึก ความ

สม่ําเสมอของสารเจือในผลึก ความสม่ําเสมอในการปกคลุมผลึก
ดวยเทปขาว (Moszynski et al., 2002) จากสมการท่ี 1 เมื่อตัด
คา p ออก และหาคา (E/E) ไดจากการวัด จะทราบคา st

ไดจากการคํานวณ จะสามารถคํานวณหาคา sc ไดจากสมการน้ี
sc

2 =  (E/E)2 - st
2 (3)

รูปท่ี 5 และ 6 แสดงคาแยกชัดพลังงาน คาแยกชัดทาง
สถิติและคาแยกชัดในตัวของผลึก GAGG:Ce และผลึก BGO
ตามลําดับ จะพบวาคาแยกชัดตางๆ มีแนวโนมคลายคลึงกันคือ
เมื่อพลังงานของรังสีแกมมามากข้ึนคาแยกชัดตางๆ ก็จะมีคา
ลดลง และเมื่อนําเฉพาะคาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce
และ BGO มีเปรียบเทียบกันจะไดดังรูปท่ี 7
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รูปท่ี 6 คาแยกชัดพลังงาน คาแยกชัดทางสถิติ และคาแยกชัดในตัวของผลึก BGO
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รูปท่ี 7 คาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce และ BGO ท่ีพลังงานรังสตีางๆ
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รูปท่ี 8 คาแยกชัดในตัวของผลึก GAGG:Ce และ BGO ท่ีพลังงานรังสีตางๆ

จากรูปท่ี 7 จะพบวาคาแยกชัดพลังงานของผลึก
GAGG:Ce ดีกวาของผลึก BGO ทุกๆ พลังงาน เมื่อพิจารณา
เฉพาะคาแยกชัดในตัวของผลึกท้ังสองจะไดดังรูปท่ี 8 ในรูปแสดง
ใหเห็นวาคาแยกชัดในตัวของผลึกท้ังสองไมแตกตางกันมากนัก
โดยสวนใหญในชวงพลังงานต่ําคือตั้งแต 31 keV ถึง 245 keV
ผลึก GAGG:Ce จะมีคาแยกชัดในตัวท่ีดีกวาเล็กนอย และสวน
ในชวงพลังงานสูงคือตั้งแต 344 keV ถึง 1,333 keV ผลึก BGO
จะมีคาแยกชัดในตัวท่ีดีกวาเล็กนอย

เมื่อนําคาแยกชัดพลังงาน คาแยกชัดทางสถิติและคา
แยกชัดในตัวของผลึกท้ังสอง ท่ีพลังงาน 662 keV มา
เปรียบเทียบกันจะไดผลดังตารางท่ี 2 จากตารางท่ี 2 จะพบวา
ผลึก GAGG:Ce เปลงแสงไดเขมกวาผลึก BGO สังเกตจาก
จํานวนโฟโตอิเล็กตรอน (N) ท่ีผลิตไดท่ีข้ัวโฟโตแคโทดในคอลัมบ
ท่ี 2 ซึ่งมากกวาของผลึก BGO เกือบ 5 เทา แตเมื่อสังเกตคาแยก

ชัดพลังงานของผลึกท้ังสองกลับพบวาคาแยกชัดพลังงานของผลึก
GAGG:Ce ดีกวาผลึก BGO ไมมากนัก เมื่อสังเกตองคประกอบท้ัง
2 สวนของคาแยกชัดพลังงาน คือ คาแยกชัดทางสถิติ และคา
แยกชัดในตัว พบวาคาแยกชัดทางสถิติของผลึก GAGG:Ce ดีกวา
ของผลึก BGO คอนขางมาก เน่ืองจากแสงท่ีเปลงออกมาของผลึก
GAGG:Ce มีมากกวาน่ันเอง (stN-1/2 จากสมการท่ี 2) แตเมื่อ
สังเกตท่ีคาแยกชัดในตัวของผลึกท้ังสองกลับพบวาคาแยกชัดใน
ตัวของผลึก GAGG:Ce กลับแยกวาของผลึก BGO จึงสงผลใหคา
แยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce ไมดีดังท่ีหวัง จึงตอง
ตรวจสอบท่ีคาแยกชัดในตัวของผลึกตอไป โดยดูท่ีความไมเปน
สัดสวนของยิลดแสงของผลึกในหัวขอตอไป ซึ่ งคา น้ีจะมี
ความสัม พันธ กับค าแยกชัดในตัวของผลึก เปนอยางมาก
(Moszynski et al., 2002)
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ตารางท่ี 2 จํานวนโฟโตอิเล็กตรอน คาแยกชัดพลังงาน คาแยกชัดทางสถิติ และคาแยกชัดในตัวของผลึกท้ังสองท่ีพลังงาน 662 keV
จากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา Cs-137

Scintillation Crystals
Photoelectron

[N] (phel)
Energy Resolution

[E/E] (%)
Statistic Resolution

[St] (%)
Intrinsic Resolution

[sc](%)
GAGG:Ce 5,051 7.11  0.36 3.47  0.17 6.20  0.31

BGO 1,139 9.28  0.46 7.32  0.37 5.70  0.29

ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสง
ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงท่ีเปนฟงกชันของ

พลังงานรังสีแกมมาเปนสาเหตุสําคัญท่ีสามารถทําใหคาแยกชัด
พลังงานของผลึกซินทิลเลชันแยลง (Dorenbos et al., 1995)
ซึ่งสามารถหาไดโดยการใชคายิลดแสงท่ีพลังงานรังสีแกมมาน้ันๆ
หารดวยคายิลดแสงท่ีพลังงาน 662 keV ผลึกซินทิลเลชันในอุดม-
คติจะมีคาน้ีเทากับ 1 (100%) ในทุกๆพลังงาน หรือหมายความ
วาโฟตอน 1 ตัวของรังสีแกมมาพลังงาน 1 MeV ไมวาจะมาจาก
แหลงกําเนิดรังสีชนิดใด เมื่อตกกระทบผลึกตัวเดิมแลวควรทําให
ผลึกปลดปลอยโฟตอนแสงออกมาจํานวนเทาเดิม (ควรข้ึนกับคา
พลังงานเทาน้ัน ไมควรข้ึนกับชนิดของแหลงกําเนิด เน่ืองจากการ
ผลิตจํานวนโฟตอนแสงเก่ียวของกับพลังงานของรังสีท่ีตกกระทบ
เทาน้ัน) จากผลการทดลองจะไดกราฟความสัมพันธระหวาง
คายิลดแสงสัมพัทธและพลังงานจากแหลงกําเนิดรังสีแกมมา ดัง
รูปท่ี 9 จากรูปท่ี 9 พบวาเสนกราฟของผลึก GAGG:Ce มี
แนวโนมลดลงจากเสน 100% มากกวาเสนกราฟของผลึก BGO
น่ันหมายความวาผลึก GAGG:Ce มีความเปนสัดสวนของยิลด
แสงท่ีแยกวา เพ่ือความชัดเจนยิ่งข้ึนของเรื่องความไมเปนสัดสวน
ของยิลดแสง Dorenbos et al. (2002) ไดเสนอวิธีเปรียบเทียบ
ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงท่ีงายข้ึน โดยเขาไดเสนอ คา
ระดับความไมเปนสัดสวนของยิลดแสง (Degree of Non-

proportionality, np) ซึ่งเปนตัวเลขท่ีสามารถเปรียบเทียบกัน
ไดอยางชัดเจนวาคาใดดีกวากัน โดยสามารถหาไดจากสมการดังน้ี

np = [(1/n)N
i=1([Y(Ei)/Y(662)]-1)2]1/2 (4)

เมื่อ n คือจํานวนคาพลังงานท่ีใชในการทดสอบผลึก
Y(Ei) คือยิลดแสงท่ีพลังงานน้ันๆ Y(662) คือยิลดแสงท่ีพลังงาน
662 keV จากการคํานวณพบวาคา np ของผลึก GAGG:Ce มี
คาเทากับ 0.20 และผลึก BGO มีคาเทากับ 0.14 แสดงวาผลึก
GAGG:Ce มีคาความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงท่ีแยกวาผลึก
BGO จริงซึ่งสอดคลองกับรูปท่ี 9 อยางชัดเจน เมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงกับคาแยก
ชัดพลังงานในตารางท่ี 2 จะพบวา คาแยกชัดพลังงานของผลึก
GAGG:Ce คือ 7.11% ท่ีมีคาดีกวาผลึก BGO คือ 9.28% น้ัน
สวนใหญเปนอิทธิพลมาจากความสามารถในการเปลงแสงท่ีเขม
มากของผลึก GAGG:Ce ซึ่งมากกวาผลึก BGO ประมาณ 5 เทา
(คายิลดแสงในตารางท่ี 1) จึงทําใหคาแยกชัดทางสถิติของผลึก
GAGG:Ce ดีกวาผลึก BGO คอนขางมาก (3.47% และ 7.32%
ตามลําดับ ตัวเลขยิ่งนอยคายิ่งดี) แตเมื่อสังเกตดูท่ีคาแยกชัดใน
ตัว พบวา คาแยกชัดในตัวของผลึก GAGG:Ce กลับมีคาท่ีแยกวา
(6.20% ของผลึก GAGG:Ce แยกวา 5.70% ของผลึก BGO) จึง
ทําใหผลรวมของคาแยกชัดพลังงานจากสมการท่ี 1 ไมดีเทาท่ีควร
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รูปท่ี 9 ความไมเปนสดัสวนของยิลดแสงของผลึก GAGG:Ce และผลึก BGO
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เมื่อวิเคราะหท่ีคาแยกชัดในตัวซึ่งสัมพันธกับความเปน
เน้ือเดียวกันของผลึก ความสม่ําเสมอของสารเจือในผลึก ความ
บกพรองในผลึก ความสม่ําเสมอในการปกคลุมผลึกดวยเทปขาว
และความไมเปนสัดสวนของยิลดแสง จะทําใหสามารถเห็น
ความสัมพันธท่ีวา ความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงเปนสวนหน่ึง
ท่ีทําใหคาแยกชัดในตัวของผลึก GAGG:Ce แยลง จึงสงผลใหคา
แยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce ไมดีเทาท่ีควร แตถาตองการ
ทําใหคาแยกชัดพลังงานของผลึก GAGG:Ce ดีข้ึน สามารถทําได
โดยการปรับปรุงคุณภาพของผลึกใหมีความบกพรองภายในผลึก
นอยท่ีสุด ผลึกมีความเปนเน้ือเดียวกัน และสารท่ีเจือตองกระจาย
ตัวอยางสม่ําเสมอ เพ่ือทําใหคาแยกชัดในตัวของผลึกดีข้ึน ซึ่งอาจ
ทําไดโดยการปรับสัดสวนของ Ga ในสูตร Gd3(Al5-xGax)O12:Ce
ใหมีคาเหมาะสม Chewpraditkul et al. (2018) ก็จะสงผลให
ความกวางของชองวางพลังงาน (Energy Band Gap) ลดลง
ขอบลางของแถบการนํา (Conduction Band) ลดลงมาทําลาย
กับดักตื้น (Shallow Traps) ทําใหอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีไปสู
ศูนยกลางการเปลงแสง (Luminescent Center) ไดรวดเร็วข้ึน
ผลก็คือผลึก GAGG:Ce ก็จะมีคาแยกชัดพลังงานท่ีดีข้ึนตามท่ี
นักวิทยาศาสตรคาดหวัง

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองน้ีทําใหทราบวาผลึก GAGG:Ce ซึ่งเปน

ผลึ กรุ น ใหม ท่ี กํ าลั ง เป น ท่ี สนใจของ นัก วิทยาศาสตร  มี
ความสามารถในการเปลงแสงท่ีสูงมาก เน่ืองจากถูกพัฒนามาใหมี
ชองวางพลังงานท่ีแคบลง ผลของคาแยกชัดพลังงานของผลึก
GAGG:Ce ท่ีไดจากการทดลองยังดีกวาของผลึก BGO ไมมากนัก
เน่ืองจากคาแยกชัดในตัวของผลึกท่ีแยซึ่งคาน้ีมีความสัมพันธกับ
คาความไมเปนสัดสวนของยิลดแสงท่ีแยอยางเห็นไดชัด แตผลึก
ดังกลาวยังสามารถพัฒนาใหมีคาแยกชัดพลังงานท่ีดีข้ึนได โดย
การปรับปรุงในสวนของความเปนเน้ือเดียวกันของผลึก ความ
สม่ําเสมอของสารเจือในผลึก และความบกพรองของผลึกใน
ข้ันตอนของการปลูกผลึก ผลึกน้ีก็จะมีคาแยกชัดพลังงานท่ีดีข้ึน
ไปไดอีก สามารถนํามาใชทดแทนผลึกรุนเกาในเครื่องวินิจฉัยดวย
รังสีทางการแพทย เชน เครื่อง PET scan หรือ เครื่อง CT scan
และงานวิจัยฟสิกสพลังงานสูงได ในขณะท่ีผลึก BGO ก็ยังมีขอดี
คือ ความหนาแนนสูง ไมดูดความช้ืน ราคาต่ํา ทําใหยังนาสนใจ
สําหรับงานตรวจจับรังสีพลังงานสูงท่ีตองใชในปริมาณมากๆ
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