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ศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและซินทิลเลชันของแก้วบอโรซิลิเกตที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม 
Study luminescence and Scintillation properties of  
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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติการเปล่งแสงและซินทิลเลชันของแก้วบอโรซิลิเกตที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม โดยใช้สูตร

แก้ว 15SiO2 −25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 ร้อยละโดยโมล โดยเจือเพรซีโอดิเมียมที่ความเข้มข้น 0.5 
และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก ซึ่งชิ้นงานถูกลดประจุในขั้นตอนการหลอม ทำให้ได้ชิ้นงาน Pr2+ เมื่อทดสอบการดูดกลืน

พลังงาน พบว่ามีช่วงการดูดกลืนพลังงานที่ความยาวคลื่นช่วง 4f→5d อยู่ที่ประมาณ 200 – 320 นาโนเมตร และช่วง 

4f→4f อยู่ที่ประมาณ 450 – 700 นาโนเมตร และพบการดูดกลืนพลังงานที่ 274 นาโนเมตร ซึ่งเป็นของ แกโดลิเนียม 
เมื่อทดสอบสเปคตรัมการคายพลังงาน พบว่ามีการคายพลังงานที่ความยาวคลื่น 369, 375, 460 และ 625 นาโนเมตร 

อยู่ในระดับชั้นพลังงาน 5d→3H6  3P0→
3H4  1D2→ 3H4,5,6 ตามลำดับ และเมื่อใช้อนุภาคแกมมา เป็นแหล่งกำเนิด 

(0.662 MeV 137Cs) มีค่าอิเล็กตรอน (Photoelectron yield) Pr2+ 0.5 ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่า 1.21 (Nphe/MeV) 
และ Pr2+ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่า 1.18 (Nphe/MeV) ค่ายิลด์ของแสง (Light yield) Pr2+ 0.5 ร้อยละโดยน้ำหนัก 
มีค ่า 40.33 (ph/MeV) และ Pr2+ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค ่า 39.33 (ph/MeV) และเมื ่อใช้อนุภาคแอลฟาเป็น
แหล่งกำเนิด (5.5 MeV 238Pu) มีค่าอิเล็กตรอน (Photoelectron yield) Pr2+ 0.5 ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่า 0.142 
(Nphe/MeV) และ Pr2+ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่า 0.139 (Nphe/MeV) ค่ายิลด์ของแสง (Light yield) Pr2+ 0.5 ร้อย
ละโดยน้ำหนัก มีค่า 4.733 (ph/MeV) และ Pr2+ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก มีค่า 4.633 (ph/MeV) 

 
คำสำคัญ : Pr2+  Gd3+  ยิลต์ทางแสง  โฟโตลมูิเนสเซนส ์
 

ABSTRACT 
 
 This research studied the light emission and synthesis properties of perchodiated borosilicate 

glass by using the 15SiO2 −25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 (mol%). Concentrations of 0.5 and 1.0 
percent by weight In which the workpiece is reduced to charge during the melting process Resulting in 
the workpiece Pr2+ when the energy absorption test It was found that the energy absorption range at 

wavelengths of 4f→5d is approximately 200 - 320 nm and the range of 4f→4f is around 450 - 700 
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nm. And the absorption of energy at 274 nm which is of Gadolinium when testing the emission spectra 
It was found that the energy emitted at wavelengths 369, 375, 460 and 625 nm were at the energy 

level of 5d→3H6, 3P0→
3H4,1D2→ 3H4,5,6 respectively, and when using gamma particles Is a source 

(0.662 MeV 137Cs) with an electron value (Photoelectron yield) Pr2+ 0.5 percent by weight is 1.743 
(Nphe / MeV) and Pr2+ 1.0 percent by weight is 1.83 (Nphe / MeV) Light yield Pr2+ 0.5 percent by weight 
has The 58 (ph / MeV) and Pr2+ 1.0 percent by weight is 61 (ph / MeV). And when using alpha particles 
as the source (5.5 MeV 238Pu), the electrons (Photoelectron yield) Pr2+ 0.5 percent by weight 0.37 
(Nphe / MeV) and Pr2+ 1.0 percent by weight 0.36 (Nphe / MeV) Light yield Pr2+ 0.5 percent by weight 
The 12.33 (ph / MeV) and Pr2+ 1.0 percent by weight is 12 (ph / MeV). 
 
Keywords : Pr2+  Gd3+  Ligth  Yield  Photoluminescence 

 
บทนำ 

ซินทิลเลชัน (Scintillation) คือ กระบวนการเรืองแสงซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อโฟตอนที่มีพลังงานสูง 

(UV, X-rays, γ-rays) ตกกระทบชิ้นงานแล้วชิ้นงานนั้นเกิดการเปล่งแสงออกมาในช่วงที่มองเห็นได้อย่างมีประสิทธภิาพ
และสามารถตรวจวัดแสงซินทิลเลชัน (scintillation) ด้วยอุปกรณ์วัดแสง (photodetector) เช่น PD, PMT, APD โดย
ศึกษาถึงสมบัติต่างๆ ในการตรวจวัดปริมาณรังสีของ ตัวผลึกซินทิลเลเตอร์ เช่น ค่ายิลต์แสง สเปกตรัมคายพลังงาน 
สเปกตรัมกระตุ้นพลังงาน โดยซินทิลเลเตอร์มีบทบาทสำคัญมากในการประยุกต์ใช้ตรวจและติดตาม เช่น การรักษาผู้ป่วย
ด้วยวิธีการทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสี การสร้างภาพเพื่อวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การตรวจสอบ วัตถุ
โบราณแบบไม่ทำลาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านเกษตรกรรม และการสำรวจทางธรณีวิทยา 
ปัจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาวัสดุซินทิลเลเตอรใ์ห้มีคุณภาพดีมากยิง่ขึ้นและมีราคาถูกกว่าวัสดุชนิดอื่นท่ีนำมาทำ ซินทิลเล
เตอร์ เช่น เซรามิค และ คริสตัล จึงเห็นได้ว่าซินทิลเลเตอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวงการแพทย์ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อศึกษาความเข้มข้นของเพรซโีอดิเมียมทีส่่งผลต่อการเปล่งแสงลมูิเนสเซนส์และยลิต์แสงของวัสดุซนิทิลเล
เตอร ์

 
ขอบเขตของการวิจัย  

1. ทำการหลอมและขึ้นรูปชื้นงานวัสดุซินทิลเลเตอร์ที่ทำจากแก้ว 
2. ศึกษาสมบัตดิ้านลูมิเนสเซนส์ และซินทิลเลชันของแก้วซินทิลเลเตอร์ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ วัสดุวิจัยวิทยาศาสตร์และสารเคมีที่จำเป็นต่อการขึ้นรูปวัสดุแก้วซินทิลเลเตอร์ ด้วยวิธีการ

หลอม โดยสูตรแก้วสำหรับงานวิจัย คือ 15SiO2 −25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 ร้อยละโดยโมล และทำ
การเจือเพรซีโอดิเมียมทั้งหมด 2 ความเข้มข้นได้แก่ 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดไปหลอม
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ที่อุณหภูมิ 1600 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเทลงแม่พิมพ์ ขั้นตอนต่อไปนำชิ้นงานที่ได้ไปอบอ่อนที่อณุหภูมิ 
700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง และปล่อยให้ช้ินงานเย็นตัวลงภายในเตาอบ  

2. ศึกษาสมบัติด้านลูมิเนสเซนส์ของแก้วซินทิลเลเตอร์ ได้แก่  
 • ศึกษาสเปคตรัมการดูดกลืน (Absorption spectrum) ด้วยเครื่อง UV/Visspectrophotometer 

 รุ่น RF-5301 PC ของฮิตาช ิ 
• ศ ึ กษาส เปคตร ั ม โฟ โ ตล ู ม ิ เ นส เซนส ์  ( Photoluminescence spectrum) ด ้ ว ย เ ค ร ื ่ อ ง 

Spectrofluorophotometer รุ่น RF-5301 PC ของ Shimadzu 
3. ศึกษาสมบัต ิทางด ้านยิลต ์ของแสง ด ้วยอนุภาคแกรมมา 137Cs และอนุภาคแอลฟา  238Pu โดยใช้ 

Photomultiplier tube (PMT) ของ HAMAMATZU รุ่น R1306  
4. ขนาดของชิ้นงานแก้ว ได้แก่ (Pr 0.5) คือ 8x10x1 มม. และ (Pr 1.0) คือ 8x12x1 มม. และชิ้นงานถูกลด

ประจุให้เป็น Pr2+  

 
ผลการวิจัย  

1.ศึกษาการเปล่งแสง   
  จากภาพที่ 1 แสดงเส้นสเปคตรัมการดูดกลืนพลังงานของชิ้นงานแก้วเจือด้วยเพรซีโอดิเมียมทั้ง 2 

ความเข้มข้น พบว่าสูตรแก้วซินทิลเลเตอร์ทั้งสองสูตรมีช่วงการดูดกลืนพลังงานที่ความยาวคลื่นช่วง 4f→5d อยู่ที่

ประมาณ 200 – 320 นาโนเมตร และ ช่วง 4f→4f อยู่ที่ประมาณ 450 – 700 นาโนเมตร และพบการดูดกลืนพลังงาน
ที่ 274 นาโนเมตร ซึ่งเป็นของแกโดลิเนียม 

 

ภาพที่ 1 สเปคตรัมการดดูกลืนพลังงานของแก้วซินทิลเลเตอร์ที่เจือด้วยเพรซโีอดิเมียม 

  ภาพที่  2 แสด ง เ ส ้ นส เปคตร ั ม โฟ โตล ู ม ิ เ นส เซนส ์ ขอ งช ิ ้ น ง านแก ้ วซ ิ นท ิ ล เ ล เตอร์  

15SiO2−25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 ที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียม พบว่าสเปคตรัมการกระตุ้นหรือดดูกลืน 

ที่ความยาวคลื่น 234 นาโนเมตร คือ 3H4→5d2  ที่ความยาวคลื่น 274 นาโนเมตร คือ 8S7/2 →
 6Pj  ซึ่งเป็นของ Gd3+  

ที่ความยาวคลื่น 446 นาโนเมตร คือ 3H4→
3P2  ที่ความยาวคลื่น 472 นาโนเมตร คือ 3H4→

3P1/1I6  ที่ความยาวคลื่น 

483นาโนเมตร คือ 3H4→
3P0  ที่ความยาวคลื่น 548 นาโนเมตร คือ 3H5→

3P0  และที่ความยาวคลื่น 559 นาโนเมตร 

      𝐏𝐫 𝟎. 𝟓 𝐰𝐭% 

      𝐏𝐫 𝟏. 𝟎 𝐰𝐭% 
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คือ3H4→
1D2 ตามลำดับ (ภาพท่ี 6 แผนภาพการดูดกลืนพลังงานของ Pr 2+ ที่𝑒𝑚=613) ซึ่งเป็นช่วงระดับช้ันพลังงาน

ของ Pr2+ ที่มีความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก 

  ภาพที่ 3 แสดงเส้นสเปคตรัมการคายพลังงานของแก้วที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียมซึ่งถูกกระตุ้นด้วย 
ความยาวคลื่นท่ี 230 นาโนเมตร พบว่าแก้วมีการถ่ายโอนพลังงานจาก Pr2+ ไปสู่ Gd3+ ในช่วงความยาวคลื่น 313  

นาโนเมตร ซึ่งเป็นการคายพลังงานของ Gd3+ อยู่ในระดับชั้นพลังงาน 6Dj→
8S7/2 และมีการคายพลังงานออกมาในช่วง

ความยาวคลื่น 369 นาโนเมตร คือ 5d→3H6 และที่ช่วงความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร คือ 1D2→ 3H4,5,6 ตามลำดับ  

(ภาพที่ 7 แผนภาพการคายพลังงานและการเปล่งแสงของ  Pr 2+ และ Gd3+ ที่ 𝑒𝑥=230) ซึ่งเป็นการคายพลังงานของ 
Pr2+ ที่มีความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก 

ภาพที่ 4 แสดงเส้นสเปคตรัมการคายพลังงานของแก้วท่ีเจือด้วยเพรซีโอดิเมียมซึ่งถูกกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น
ที่ 270 นาโนเมตร พบว่าแก้วมีการถ่ายโอนพลังงานจาก Gd3+ ไปสู่ Pr2+ ในช่วงความยาวคลื่น 375 นาโนเมตร คือ 

5d→3H6  ที่ช่วงความยาวคลื่น 460 นาโนเมตร คือ 3P0→
3H4  และ ที่ช่วงความยาวคลื่น 625 นาโนเมตร คือ 1D2→ 

3H4,5,6 ตามลำดับ (ภาพท่ี 8 แผนภาพการคายพลังงานและการเปล่งแสงของ Pr 2+ และ Gd3+  ที่𝑒𝑥=270) ซึ่งเป็นการ
คายพลังงานของ Pr2+ และมีการคายพลังงานออกมาในช่วงความยาวคลื่น 313 นาโนเมตร อยู่ในระดับชั้นพลังงาน 
6Ij→8S7/2 ซึ่งเป็นการคายพลังงานของ Gd3+ ที่มีความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก   
 ภาพที่ 5 แสดงเส้นสเปคตรัมการคายพลังงานของแก้วท่ีเจือด้วยเพรซิโอดิเมียมซึ่งถูกกระตุ้นด้วยความยาวคลื่น
ที่ 280 นาโนเมตร พบว่าแก้วมีการถ่ายโอนพลังงานจาก Pr2+ ไปสู่ Gd3+ ในช่วงความยาวคลื่น 313 นาโนเมตร ซึ่งเป็น

การคายพลังงานของ Gd3+ อยู่ในระดับชั้นพลังงาน 6Pj→
8S7/2 และมีการคายพลังงานออกมาในช่วงความยาวคลื่น 374 

นาโนเมตร คือ 5d→ 3H6  ที่ช่วงความยาวคลื่น 465 นาโนเมตร คือ 3P0→ 3H4  และที่ช่วงความยาวคลื่น 625 นาโน

เมตร คือ 1D2→ 3H4,5,6 ตามลำดับ (ภาพที่ 9 แผนภาพการคายพลังงานและการเปล่งแสงของ  Pr 2+ และGd3+ ที่

𝑒𝑥=280) ซึ่งเป็นการคายพลังงานของ Pr2+ ที่มีความเข้มข้น 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 สเปคตรมัการคายพลังงานของแก้ว

15SiO2−25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 
ที่เจือด้วยเพรซิโอดิเมียม โดยใช้ 𝑒𝑥=230 

 

ภาพที ่2 สเปคตรมัการกระตุ้นพลงังานของแก้ว

15SiO2−25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 
ที่เจือด้วยเพรซิโอดิเมียม โดยใช้ 𝑒𝑚=613 

      𝐏𝐫 𝟎. 𝟓 𝐞𝐦  𝟔𝟏𝟑 

      𝐏𝐫 𝟏. 𝟎 𝐞𝐦  𝟔𝟏𝟑 

       

     𝐏𝐫 𝟎. 𝟓 𝐞𝐱  𝟐𝟑𝟎 

      𝐏𝐫 𝟏. 𝟎 𝐞𝐱  𝟐𝟑𝟎 

       



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         874 

 

ภาพที ่4 สเปคตรัมการคายพลังงานของแก้ว

15SiO2−25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 
ที่เจือด้วยเพรซิโอดิเมียม โดยใช้ 𝑒𝑥=270 

 

 
 
 
 
 

 

  

                        

 

 

 

 2.ศึกษาสมบัติด้านลมูิเนสเซนส์ของแก้วซิลทิลเลเตอร์ 

 

 

 

ภาพที ่5 สเปคตรมัการคายพลังงานของแก้ว

15SiO2−25Al2O3−30BO3−22.5La2O3−7.5Gd2O3 
ที่เจือด้วยเพรซิโอดิเมียม โดยใช้ 𝑒𝑥=280 
 

ภาพที ่6 แผนภาพการดูดกลืนพลงังานของ  
Pr 2+ ที่𝑒𝑚=613 

      𝐏𝐫 𝟎. 𝟓 𝐞𝐱  𝟐𝟖𝟎 

       𝐏𝐫 𝟏. 𝟎 𝐞𝐱  𝟐𝟖𝟎 

             𝐏𝐫 𝟎. 𝟓 𝐞𝐱  𝟐𝟕𝟎 

       𝐏𝐫 𝟏. 𝟎 𝐞𝐱  𝟐𝟕𝟎 

       

ภาพที ่7 แผนภาพการคายพลังงานและการ

เปล่งแสงของ  Pr 2+ และ  Gd3+ ที่𝑒𝑥=230 
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 3.ศึกษาสมบัติทางด้านยิลสข์องแสง (Light yield) 
  จากการทดสอบเพื่อศึกษาสมบัติยิลด์ของแสง เมื่อใช้รังสีแกมมาเป็นแหล่งกำเนิด (0.662 MeV 137Cs) 
โดยใช้วิธีการวัดแบบ Bertolaccini method  จากผลการทดสอบพบว่าค่า Photoelectron yield ของแก้วที่เจือด้วย
เพรซีโอดิเมียมทั้ง 2 ความเข้มข้นได้เก่ 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก ได้ค่า Photoelectron yield คือ 1.21 และ 
1.18 Nphe/MeV ตามลำดับ และมียิลด์ของแสงคือ 40.33 และ 39.33 ph/MeV ตามลำดับ(ตารางที่ 1 ค่าประสิทธิภาพ
ของช้ินงานแก้วยิลด์ของแสง เมื่อใช้อนุภาคแกรมมาเป็นแหล่งกำเนิด (0.662 MeV 137Cs))และเมื่อใช้อนุภาคแอลฟาเป็น
แหล ่งกำเน ิด  (5.5 MeV 238Pu) โดยใช ้ว ิธ ีการว ัดแบบ Bertolaccini method  จากผลการทดสอบพบว ่าค่า 
Photoelectron yield ของแก้วที่เจือด้วยเพรซีโอดิเมียมทั้ง 2 ความเข้มข้นได้เก่ 0.5 และ 1.0 ร้อยละโดยน้ำหนัก ได้ค่า 
Photoelectron yield คือ 0.142 และ 0.139 Nphe/MeV ตามลำดับ และมีย ิลด์ของแสงคือ 4.733 และ 4.633 
ph/MeV ตามลำดับ(ตารางที่ 2 ค่าประสิทธิภาพของช้ินงานแก้วยิลด์ของแสง เมื่อใช้อนุภาคแอลฟาเป็นแหล่งกำเนิด (5.5 
MeV 238Pu)) 

ตารางที่ 1 ค่ายิลด์ของแสงของช้ินงานแก้วซินทิลเลเตอร์ เมื่อใช้รังสีแกมมาเป็นแหล่งกำเนิด (0.662 MeV 137Cs) 

Sample 
Photoelectron 
Yield 
(Nphe/MeV) 

Ligth Yield 
(ph/Mev) 

QE (%) 

NaI 1.6 53.33 3 

Pr2+ 0.5 wt% 1.21 40.33 3 

Pr2+  1.0 wt% 1.18 39.33 3 

ภาพที ่8 แผนภาพการคายพลังงานและการ

เปล่งแสงของ  Pr 2+ และ  Gd3+ ที่𝑒𝑥=270 

 

 

 

ภาพที ่9 แผนภาพการคายพลังงานและการ

เปล่งแสงของ  Pr 2+ และ  Gd3+ ที่𝑒𝑥=280 
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ตารางที่ 2 ค่ายิลด์ของแสงของช้ินงานแก้วซินทิลเลเตอร์ เมื่อใช้อนุภาคแอลฟาเป็นแหล่งกำเนดิ (5.5 MeV 238Pu) 

Sample 
Photoelectron 
Yield 
(Nphe/MeV) 

Ligth Yield 
(ph/Mev) 

QE (%) 

NaI 0.185 6.167 3 
Pr2+  0.5 wt% 0.142 4.733 3 
Pr2+  1.0 wt% 0.139 4.633 3 

 
สรุปผลการวิจัย 
 1. จากการทดสอบด้วย UV พบว่า มีการดูดกลืนพลังงานของ Pr2+ และมีแถบการดูดกลืนของแกโดลิเนียม 

(Gd) ที่ 274 นาโนเมตร มีการคายพลังงานอยู่ในช่วง คือ 8S7/2 →
 6Pj มีช่วงความยาวคลื่นท่ี 200 – 300 นาโนเมตร และ

มีช่วงการคายพลังงานของ 4f - 4f ที่ความยาวคลื่น 400 – 700 นาโนเมตร 
 2. เมื่อใช้รังสีแกมมาเป็นแหล่งกำเนิด (0.662 MeV 137Cs) Pr2+  0.5 wt% มีค่า LY อยู่ท่ี 40.33 ph/Mev และ 
Pr2+  1.0 wt% มีค่า LY อยู่ท่ี 39.33 ph/Mev 
 3. เมื่อใช้อนุภาคแอลฟาเป็นแหล่งกำเนิด (5.5 MeV 238Pu) Pr2+  0.5 wt% มีค่า LY อยู่ที่ 4.733 ph/Mev 
และ Pr2+  1.0 wt% มีค่า LY อยู่ท่ี 4.633 ph/Mev 
 4. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทำหลอด LED และยังสามารถนำไปใช้เป็น Photo diode ได้ 
 5. ช้ินงานแก้วท้ัง 2 ความเข้มข้นเปล่งแสงสีแดงภายใต้การกระตุ้นด้วยแสง UV 
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