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บทคัดยอ 
 

ในงานน้ีไดทําการศึกษาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของการกระเจิงแบบคอมปตันของธาตุบริสุทธ์ิ โดยใชรังสีแกมมา
พลังงาน 662 keV จาก 137Cs เปนโฟตอนกอเกิดอันตรกิริยา ในการศึกษาน้ีใชธาตุ คารบอน อลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก และ
ตะก่ัว เปนแทงกระเจิง สเปกตรัมของรังสีแกมมากระเจิงที่มุม 30, 45, 60, 75, 90, 105 และ120 องศา จะถูกบันทึกดวย
หัววัดรังสีแบบซิลทิลเลชัน โซเดียมไอโอไดด และคํานวณหาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ นอกจากน้ีเราจะนําเสนอการเปรียบเทียบ
คาทางทฤษฎีของภาคตัดขวางเชิงอนุพนัธซ่ึงถูกคํานวณโดยสมการไคลน นิชินา กับคาทางการทดลอง ผลที่ไดแสดงใหเห็นวา
คาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ คาทางทฤษฎีและคาทางการทดลองมีความสอดคลอง โดยคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธขึ้นอยูกับมุม
กระเจิงและเลขอะตอมของธาตุที่ใชเปนแทงกระเจิง    
 
คําสําคัญ: การกระเจิงแบบคอมปตัน, ภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ, สมการไคลน นิชินา 
 

Abstract 
 

In this work, the differential cross section of the Compton scattering for the pure elements was 
studied using 662 keV gamma rays from 137Cs source as the interaction photons Carbon, aluminium, 
copper, iron and lead rods were used as scattering materials. The scattered gamma ray spectra at 
various scattering angles of 30, 45, 60, 75, 90, 105, and 120 degree were recorded by NaI(Tl) scintillation 
detector and the differential cross sections were determined. The experimental values of the differential 
cross section were compared with the theoretical values calculated by Klein Nishina formula. The results 
show that the experimental results are in good agreement with those of theoretical calculation. 
Furthermore, The atomic differential cross section values depend on the scattering angle and the atomic 
number (Z) of the scattering elements.    
 
Keywords: Compton Scattering, Differential Cross Section, Klein Nishina Formula 
 
1. บทนํา 

 
ผูคนทั่วไปมักมีความคิดวาพลังงานนิวเคลียรเปนเรื่องที่นากลัวและอันตราย แตมนุษยก็ไดนําพลังงานนิวเคลียรมา

ประยุกตใชประโยชนในหลากหลายสาขา เชน ดานการแพทย การเกษตร พลังงาน และอุตสาหกรรม ในการนําพลังงาน
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นิวเคลียรหรือเทคนิคทางนิวเคลียรไปใช จําเปนตองมีความรูพื้นฐานวาพลังงานงานนิวเคลียรที่ปลอยออกมาในรูปของ
กัมมันตภาพรังสี หรือรังสีนิวเคลียร ซ่ึงรังสีนิวเคลียรแตละประเภทเม่ือเขาชนกับสสารจะเกิดอันตรกิริยา ( interaction) 
แตกตางกัน ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของรังสีที่เขาชนและสสาร โดยหลังการชน รังสีอาจมีพลังงานลดลง เปล่ียนทิศทางการ
เคล่ือนที่หรือถูกดูดกลืนไวในสสาร สวนในสสารอาจเกิดกระบวนการแตกตัวเปนไอออน การกระตุน หรือเกิดปฏิกิริยา
นิวเคลียร การเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ี จะเกิดขึ้นมากหรือนอยและมีรายละเอียดแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 
ชนิดและพลังงานของรังสี  สมบัติของสสาร (นวลฉวี รุงธนเกียรติ, 2545) ซ่ึงจากการศึกษาของรัทเธอรฟอรด เรื่องการกระเจิง
ของรังสีแอลฟาที่มีพลังงานต่ําโดยนิวเคลียสของแผนทองคํา สรุปไดวาอะตอมประกอบไปดวยนิวเคลียสอยูตรงกลาง และมี
อิเล็กตรอนว่ิงรอบ ๆ เสนผาศูนยกลางอะตอมมีคาโดยประมาณ 10-8 เซนติเมตร และนิวเคลียสมีขนาด 10-12   เซนติเมตร ผล
ดังกลาวนับเปนการเริ่มตนยุคของนิวเคลียรฟสิกส จะเห็นไดวาอะตอมมีขนาดเล็กเกินไปที่จะใชการสังเกตโดยตรงดวยตาเปลา 
แมวาจะใชกลองจุลทรรศนที่มีกําลังขยายสูงที่สุดที่มีอยูในปจจุบันสองดูก็ไมอาจเหน็อะตอมได อยางไรก็ตามเราก็ยังคงตองการ
ศึกษาเรื่องราวตาง ๆ เก่ียวกับอะตอม เราจึงตองเล่ียงไปใชวิธีศึกษาทางออมวิธีที่ดีที่สุด คือ การศึกษาการกระเจิงของอนุภาค 
เพราะเปนวิธีที่งาย สะดวก ทั้งยังไดขอมูลที่ใกลเคียงความจริงดวย  

ในความจริงแลวอาจมีการเปล่ียนแปลงพลังงานภายในขณะเกิดปฏิกิริยาดวย แตผลที่ออกมาก็ยังมีพลังงานจลน
เทากับเม่ือเริ่มตน (กันทิมา รัชฎาวรรณพงษ, 2524) ในการทดลองน้ีเรามุงที่จะศึกษากระเจิงแบบไมยืดหยุนหรือเรียกอีกอยาง
วาการกระเจิงแบบคอมปตันของรังสีแกมมา (inelastic scattering of -rays) เราจะนําความรูในเรื่องภาคตัดขวางเชิง
อนุพันธซ่ึงมีประโยชนในการคํานวณของการลดทอนรังสี การปองกันเครื่องปฏิกรณ การถายภาพรังสีทางอุตสาหกรรม การ
ลําเลียงและการสะสมพลังงานในฟสิกสทางการแพทย และอีกหลากหลายในสายงานอ่ืน ๆ (Ghumman, B.S., Archarya, 
V.B. and Sing, B., 1981: 3905) การกระเจิงแบบไมยืดหยุนของรังสีแกมมาโดยอิเล็กตรอนอิสระถูกอธิบายไดอยางเปนอยาง
ดีโดยทฤษฎีของ Klein-Nishina (Klein, O. and Nishina, Y.,1929: 853)  

ในการศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบการทดลองการกระเจิงแบบคอมปตันโดยใช 137Cs ที่
พลังงาน 662 keV เปนแหลงกําเนิดรังสี ศึกษาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของการกระเจิงแบบคอมปตันของธาตุบริสุทธ์ิ และ
เปรียบเทียบผลที่ไดจากการทดลองกับทฤษฏ ี

 
2. ทฤษฏ ี
 

2.1 อันตรกิริยาของรังสีแกมมากับสสาร 
การไอออนไนสหรือการกระตุนไมอาจเกิดในสสาร เน่ืองจากรังสีแกมมาไมมีประจุ  ตามปกติรังสีทุกชนิดเม่ือผานเขา

ไปในเน้ือสาร จะเกิดการชนกับอะตอมของสารทําใหเสียพลังงานไปตลอดเวลาที่เคล่ือนที่ไป จนกระทั่งพลังงานจลนหมดไป
และถูกสสารดูดกลืนในที่สุด รังสีแกมมาก็เชนเดียวกัน ดังน้ันเม่ือมีปริมาณรังสีจํานวนหน่ึงผานเขาไปในเน้ือสาร บางสวนจะถูก
ดูดกลืนไว บางสวนจะผานออกมาได โดยไมมีอันตรกิริยา การเกิดอันตรกิริยาของรังสีแกมมากับสสารกอใหเกิดปรากฏการณ
ไดแกการดูดกลืนแบบโฟโตอิเล็กตริก การกระเจิงแบบคอมปตัน (compton scattering)และการผลิตอิเล็กตรอนคู (pair 
production) นอกจากน้ียังพบวาอาจเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร (photonuclear  reactions)ไดหากรังสีแกมมามีพลังงานสูงพอ 

 
2.1.1 ปรากฏการณการกระเจิงแบบคอมปตัน ( Compton effect ) (Evans,R.D.,1970) 
ในกรณีทีร่ังสีแกมมามีพลังงานขนาดปานกลาง (ในชวงประมาณ 0.5 - 1.0 MeV) อันตรกิริยาสวนใหญที่เกิดขึ้นจะ

เปนแบบผลคอมปตันหรือการกระเจิงคอมปตันกระบวนการน้ีจะเก่ียวของกับโฟตอนและอิเล็กตรอนโดยที่สวนหน่ึงของ
พลังงานของโฟตอนจะจายใหกับอิเล็กตรอน โฟตอนที่หลุดลอดออกมาจากการชนจะอยูในทิศทางใหมพรอมกับพลังงานที่
ลดลง โดยสามารถคํานวณไดจากสมการ 

 

 
 

โดยที่  คือ พลังงานของรังสีแกมมาตกกระทบ 
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  คือ พลังงานของรังสีแกมมากระเจิง 
 คือ พลังงานของ Recoil electron (MeV) 

รังสีแกมมาสูญเสียพลังงานไปบางสวนใหกับอิเล็กตรอนและกระเจิงไปเปนมุม  โดยมีพลังงานเหลือ  

โดยที่  คือ เปนพลังงานมวลน่ิงของอิเล็กตรอน 511 keV 
 
2.2 ภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของการกระเจิงแบบคอมปตนั (Kurucu, Y. et al, 1998) 
การกระเจิงแบบคอมปตันเปนหน่ึงในกระบวนการของอันตรกิริยาระหวางโฟตอนกับอิเล็กตรอน ซ่ึงโฟตอนที่ตก

กระทบ สามารถคํานวณคาที่ไดจากทางทฤษฏีของภาคตัดขวางของการกระเจิง โดยอางอิงจากสมการของ Klein-Nishina ซ่ึง
นําไปใชงานไดโดยตรงกับโฟตอนที่มีขอบเขตของพลังงานสูง ภาคตัดขวางของการกระเจิงแบบคอมปตัน ของเปาและพลังงาน
ของรังสีแกมมาที่ตกกระทบ ซ่ึงไดถูกศึกษาและรวบรวมไวโดย Klein-Nishina ดังสมการ 

 

 

 

เม่ือ           คือ รัศมี classical electron :   

          คือ มุมที่โฟตอนกระเจิง 
       คือ พลังงานของโฟตอนจากแหลงกําเนิดรังสี 

       คือ พลังงานของโฟตอนที่กระเจิง 
 
Klein- Nishina cross section หมายถึง ความนาจะเปนของโฟตอนที่ชนกับสสารแลวเกิดการเบี่ยงไปผานมุมบาง

มุม โดยพลังงานของโฟตอนสวนหน่ึงเปล่ียนไปเปนพลังงานของอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากอะตอม และโฟตอนที่มีพลังงาน
เหลือก็เกิดการกระเจิงเชนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1 ความสัมพันธระหวางลักษณะการกระเจิงเม่ือโฟตอนตกกระทบเปาแลวทําใหเกิดคอมปตันอิเล็กตรอนในทิศทาง

หน่ึง ในขณะที่โฟตอนกระเจิงที่มุม   
ที่มา: Evans,R.D. (1970). The Atomic Nucleus. McGraw-Hill Book Company. New York.  
 

การคํานวณภาคตัดขวางของการกระเจิงแบบคอมปตัน สําหรับโฟตอนพลังงานต่ํา สามารถนํามารวมไดเฉพาะ
หลังจากการพิจารณาการมีอิทธิพลของอิเล็กตรอนวงนอก น่ันคือความสําเร็จจากแรงกระตุนของการประมาณคาโดยแสดง

ภาคตัดขวางการกระเจิงแบบคอมปตัน :  สําหรับการกระเจิงแบบคอมปตันของโฟตอนของพลังงาน E ผานมุม  ในเทอมที่

เก่ียวของกับ Klein- Nishina cross section  :   และ Incoherent Scattering Function : S(x,Z) 
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โดยที่    S(x,Z)  คือ Incoherent Scattering Function 
ซ่ึง   Z         คือ เลขอะตอม   

   )/λ(A )   

โดย   λ(A )  คือ ความยาวคล่ืนของโฟตอน  
                                    =  12.398520/E(keV) 
 

Incoherent scattering function, S(x,Z) คือ ความนาจะเปนของอะตอมมิกอิเล็กตรอน มีโมเมนตัมที่ถูกรับมา 
กําหนดโดยคา  x จะถูกดูดซับพลังงานทั้งหมดเปนผลในระดับพลังงานกระตุน ทั้งหมดของการประเมินผลของ  S(x,Z) ไดจัด
กระทําไวเปนตารางโดย Hubble (Hubbell, J.H., et al.,1975: 471) และแนวโนมของ Incoherent scattering function 
ที่คา X สูงขึ้น จะทําใหสามารถใชคาเลขอะตอมของธาตุชนิดน้ันเปนตัวแทนของ Incoherent scattering function 

 
3. วิธีการทดลอง 

 
3.1 การหาคาพลังงานรังสีแกมมาจากปรากฏการณคอมปตันที่มุมกระเจิงตาง ๆ 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อหาคาพลังงานรังสีแกมมาจากปรากฏการณคอมปตันที่มุมกระเจิงตาง ๆ 
2. เพื่อนําคาพลังงานที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ 
 

วิธีวิจัย 
1. เชื่อมตออุปกรณดังรูปภาพที่ 2 
2. ตั้งฟงกชันของเครื่อง MCA โดยใชเวลา 25,000 วินาทีในการนับวัดตอมุมที่ใชในการกระเจิง 
3. กําหนดระยะหาง R1(ระยะหางระหวางแหลงกําเนิดรังสีแกมมาถึงเปาที่ใชในการกระเจิง) เทากับ 12.3 เซนติเมตร 
และระยะหาง R2 (ระยะหางระหวางเปาที่ใชในการกระเจิงถึงหัววัดรังสีแกมมา) เทากับ 20.0 เซนติเมตร 
4. ใชธาตุคารบอนเปนเปาในการกระเจิง โดยติดตั้งที่ตําแหนงกระเจิงแลวทําการนับวัดรังสีแกมมาที่มุมกระเจิง 30,  
45, 60, 75, 90, 105 และ 120 องศา ตามลําดับ 
5. บันทึกผลหมายเลขชองที่นับวัดได 
6. นําคาหมายเลขชองที่นับวัดไดไปคํานวณหาคาพลังงานรังสีแกมมาที่มุมกระเจิงน้ัน ๆโดยใชกราฟปรับเทียบ
พลังงาน  
7. ทําซํ้าในขอที่ 4-6 โดยเปล่ียนธาตุที่เปนเปาในการกระเจิงเปน อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง และตะก่ัว ตามลําดับ 
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รูปภาพที่ 2 การจัดอุปกรณการวิจัยเพื่อหาคาพลังงานรังสีแกมมาจากปรากฏการณคอมปตัน 
 

4. ผลการทดลอง และ การอภิปราย 
 

4.1 การวัดพลังงานของรังสีแกมมาที่ไดจากปรากฏการณคอมปตัน 
มุมตาง ๆ ที่ใชในการกระเจิงก็สามารถคํานวณไดจากสมการที่ (1) ซ่ึงผลทีไ่ดจากการคํานวณแสดงในตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิจัยการวัดรังสีแกมมาจากปรากฏการณคอมปตันที่มุมกระเจิงตาง ๆ 

มุม Channel E' (exp) E' (the) % RD 

30 679 578.42 ± 27.8 564.08 2.54 
45 577 490.04 ± 20.7 479.86 2.12 
60 489 413.80 ± 16.0 401.76 3.00 
75 410 345.35 ± 16.1 337.76 2.25 
90 353 295.97 ± 15.6 288.39 2.63 
105 308 256.98 ± 14.2 251.61 2.13 
120 278 230.99 ± 12.2 224.92 2.70 

 

ตัวอยางสเปกตรัมรังสีแกมมาที่มุมกระเจิงตาง ๆ เม่ือใชทองแดงเปนแทงกระเจิง  

 
รูปภาพที่ 3 ตัวอยางสเปกตรัมรังสีแกมมาที่มุมกระเจิง 45 องศา 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธจากการทฤษฏีและคาจากการวิจัยของรังสีแกมมาจากปรากฏการณ 
   คอมปตันที่มุมกระเจิงตาง ๆ ของธาตุทองแดง 

 

 
 

 

 

 

%RD 

30 127.00 110.00 11.99 

45 70.40 60.50 13.99 

60 38.70 33.00 14.67 

75 23.50 20.80 11.59 

90 16.50 14.60 11.44 

105 13.10 11.40 13.42 
120 11.40 10.10 11.81 

 

 
รูปภาพที่ 4 ตัวอยางกราฟแสดงความสัมพันธระหวางมุมกระเจิงและคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของการกระเจิงแบบคอมปตัน

ของธาตุทองแดง 
 
จากผลการวิจัยที่ไดในตารางที่ 2 เม่ือนํามาเสนอในรูปแบบกราฟแสดงความสัมพันธระหวางภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ

กับมุมที่ใชในการกระเจิงของธาตุตาง ๆ ที่ใชเปนเปาในการวิจัยดังแสดงในรูปภาพที่ 4 ซ่ึงแสดงใหเห็นแนวโนมของตัวแปรที่
เก่ียวของกับคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธ เชน มุมที่ใชในการกระเจิงและธาตุที่ใชเปนเปา ดังแสดงในรูปภาพที ่5  
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รูปภาพที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางภาคตัดขวางเชิงอนุพันธกับมุมที่ใชในการกระเจิงของธาตตุาง ๆ 
ที่ใชเปนเปาในการวิจัย 

 
5 สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยครั้งน้ีไดศึกษาและออกแบบการทดลองการกระเจิงแบบคอมปตันโดยใช 137Cs ที่พลังงาน 662 keVเปนโฟ
ตอนกอเกิดอันตรกิริยา ใชธาตุ คารบอน อลูมิเนียม ทองแดง เหล็ก และตะก่ัว เปนแทงกระเจิงตามลําดับ ที่ มุมกระเจิง 30, 
45, 60, 75, 90, 105 และ 120 องศา ซ่ึงถูกบันทึกดวยหัววัดรังสีแบบซิลทิลเลชัน โซเดียมไอโอไดด  

จากการทดลองการการวัดพลังงานของรังสีแกมมาที่ไดจากปรากฏการณคอมปตัน สามารถคํานวณหาคาพลังงาน
ของรังสีแกมมาที่กระเจิง เม่ือเปรียบเทียบผลการทดลองที่ไดกับคาทางทฤษฏี มีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางระหวาง 2.12 
- 3.00 % โดยมุมกระเจิงที่ 60 องศามีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางสูงสุดที่ 3.00 % 

จากการทดลองศึกษาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของการกระเจิงแบบคอมปตันของธาตุตาง ๆที่นํามาใชเปนแทงกระเจิง 
เปนการวัดและคํานวณคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของรังสีแกมมาที่ไดจากปรากฏการณคอมปตันที่มุมกระเจิงตาง ๆจากการ
ทดลองเปรียบเทียบกับคาทางทฤษฏี จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวาคาที่ไดจากการทดลองเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับคาทาง
ทฤษฏีมีความสอดคลองกันโดยเม่ือใชคารบอนเปนแทงกระเจิงมีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางระหวาง 15.02 - 18.89% 
โดยที่มุมกระเจิง 90 องศา มีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางสูงสุดที่ 18.89 % เม่ือใชอลูมิเนียมเปนแทงกระเจิงมีคา
เปอรเซ็นตของความแตกตางระหวาง 4.12 - 17.09 % โดยที่มุมกระเจิง 60 องศา มีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางสูงสุดที่ 
17.09 % เม่ือใชเหล็กเปนแทงกระเจิงมีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางระหวาง 10.93 – 15.29 % โดยที่มุมกระเจิง 90 องศา 
มีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางสูงสุดที่ 15.29 %  เม่ือใชทองแดงเปนแทงกระเจิงมีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางระหวาง 
11.44 - 14.67 % โดยที่มุมกระเจิง60 องศา มีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางสูงสุดที่ 14.67 %  และเม่ือใชตะก่ัวเปนแทง
กระเจิงมีคาเปอรเซ็นตของความแตกตางระหวาง 11.44  –  15.12 % โดยที่มุมกระเจิง 120 องศา มีคาเปอรเซ็นตของความ
แตกตางสูงสุดที่ 15.12 % จากผลการทดลองทั้งหมดที่มุมกระเจิงสูงขึ้นจะมีแนวโนมของคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธที่ลดลงซ่ึง
ผลการทดลองที่ไดก็มีคาเพิ่มขึ้น น้ันมีคุณภาพที่มีความสัมพันธกันระหวางผลในการวิจัยครั้งน้ีกับคาทางทฤษฎีดวยการแสดง
ของเปอรเซ็นตของความแตกตางและคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธจะมีคามากขึ้นเม่ือสังเกตจากเลขอะตอม น้ันคือ คารบอน 
อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดงและตะก่ัว มีคาเลขอะตอมที่แตกตางกัน ดังเชน คารบอนมีเลขอะตอมเทากับ 6 กับอลูมิเนียมมีเลข
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อะตอมเทากับ 13 ก็แสดงใหเห็นถึงคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธที่ใกลกัน เหล็กมีเลขอะตอมเทากับ 26 กับทองแดงมีเลขอะตอม
เทากับ 29 แสดงใหเห็นถึงคาภาคตัดขวางเชิงอนุพันธที่ใกลกัน และตะก่ัวมีเลขอะตอมเทากับ 82 ซ่ึงคาภาคตัดขวางเชิง
อนุพันธก็เพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ดังแสดงใหเห็นในรูปภาพที่ 5 

จากผลการวิจัยซ่ึงถูกแสดงโดยใชรูปแบบในการกระเจิงแบบคอมปตันทําใหไดภาคตัดขวางเชิงอนุพันธของการ
กระเจิงแบบคอมปตันตออะตอม ซ่ึงใชแหลงกําเนิดรังสีแกมมาเปน 137Cs ที่พลังงาน 662 keV ใหคาของผลการวิจัยโดยผล
ดังกลาวน้ันขึ้นอยูมุมที่ใชในการกระเจิงและคาเลขอะตอมของเปาที่ใชในการกระเจิง 
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