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การประเมินปริมาณรังสี ของเครืองฉายรังสี แกมมาโดยใช้ MCNP 5
ทัศนีย์ เจริญนาม1* อรรถพร ภัทรสุ มนั ต์1 และ ชนาธิป ทิพยกุล2

บทคัดย่อ
ได้คาํ นวณอัตราปริ มาณรังสี แกมมาทีตําแหน่งฉายรังสี อญั มณี (center turntable) ของเครื องฉายรังสี แกมมา
ด้วยโคบอลต์-60 ทีมีค่ากัมมันตภาพ 70 kCi ของศูนย์ฉายรั งสี อญ
ั มณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่ งชาติ (องค์การ
มหาชน) โดยใช้โมเดล 3 มิติของโค้ดคอมพิวเตอร์ แบบมอนติคาร์ โล MCNP 5 (Monte Carlo Computer Code) เมือ
เปรี ยบเทียบค่ าทีได้จากการคํานวณกับค่ าทีได้จากการวัดจริ งโดยใช้เครื องวัด รั งสี ชนิ ด Amber Perspex และ Red
Perspex ทีใช้ในงานประจํา พบว่ามีความสอดคล้องกัน ซึ งแสดงให้เห็นว่าวิธีการคํานวณโดยใช้ MCNP 5 นี สามารถ
นํามาใช้ประเมินค่าอัตราปริ มาณรังสี แกมมาทีตําแหน่งฉายรังสี อญั มณี ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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Dosimetric Assessment of the Gamma Irradiation Facility using MCNP 5
Tasanee Charoennam1* Attaporn Pattarasumunt1 and Chanatip Tippayakul2

Abstract
The gamma dose rates during the operation of the 70 kCi Co-60 irradiator of Gems Irradiation Center,
Thailand Institute of Nuclear Technology, were calculated using the three dimensional model of the Monte Carlo
computer code, MCNP 5. The results were compared with the actual measurements obtained from the routine
dosimetry system, Amber and Red Perspex. The agreements of the calculated and the measured results showed that
MCNP 5 can be used efficiently to determine the dose rate of this facility.
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1. บทนํา

ที ใช้ ใ นงานประจํ า (Routine/working dosimeter)
ของเครื องฉายรังสี แกมมา

ปัจจุบนั มีการนํารั งสี มาใช้ในอุตสาหกรรมกันอย่าง
แพร่ หลาย อุตสาหกรรมการฉายรั งสี เป็ นอุตสาหกรรม
หนึงทีนําเทคนิคนิวเคลียร์ มาใช้ โดยนําวัสดุมาฉายรั งสี
ให้เ กิดการเปลี ยนแปลงทางเคมี ทางชีววิ ทยาหรื อ ทาง
กายภาพ เพือประโยชน์ในด้านการกําจัดจุ ลินทรี ยห์ รื อ
การปรั บปรุ งคุณภาพของวัสดุให้ดีขึน ในกระบวนการ
ฉายรังสี นนั สิ งสําคัญทีต้องควบคุมเป็ นอันดับแรก ๆ คือ
การควบคุมปริ มาณรังสี ทีตัวอย่างได้รับให้เป็ นไปตามที
ต้องการ เช่น ในการปรั บ ปรุ งคุณภาพสี ของอัญมณี ถ้า
ปริ มาณรังสี สูงหรื อตํากว่าทีกําหนด สี อญ
ั มณี อาจจะเข้ม
หรื ออ่ อนเกิน ไป ดังนันก่อ นการฉายรั งสี ตวั อย่า งควร
ทราบอัต ราปริ มาณรั ง สี ใ นบริ เวณที จะฉายรั งสี ก่ อ น
เพือให้ส ะดวกรวดเร็ ว ในการดํา เนิ น งาน และตัวอย่า ง
ได้รับปริ มาณรังสี ตรงตามต้องการ
งานวิจยั นีได้นาํ เทคนิคการคํานวณด้วยวิธีมอนติคาร์

2. การคํ า นวณด้ วยวิ ธี ม อนติ ค าร์ โล (Monte
Carlo Method) [1-2]
การคํานวณด้วยวิธี มอนติคาร์ โ ล (Monte Carlo
Method) ในด้านของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ นัน เป็ นการ
คํานวณโดยใช้การสร้างแบบจําลองในการแก้ปัญหาการ
เคลื อนที ของอนุ ภ าคซึ งมี ก ารเคลื อนที แบบสุ่ ม ไม่ มี
ทิศทางแน่นอน หลักการคํานวณด้วยวิธีมอนติคาร์ โล จะ
ทํา การกํา หนดทางเดิ น สุ่ ม (Random Walk) ของ
อนุภาคทีพิจารณาว่ามีทิศทางและพฤติกรรมอย่างไรโดย
อาศัยตัวแปรต่าง ๆ อันได้แก่ ชนิดของอนุ ภาค (Source

Particle) รู ปทรงและรู ปแบบการจัดวางของระบบที
ต้องการประเมิน (System Geometry) ชนิ ดและค่ า

โล (Monte Carlo Method) ที สามารถช่ว ยในการ
ประเมินหาอัตราปริ มาณรังสี แกมมาในตําแหน่งฉายรั งสี
โดยการสร้ างแบบจําลองการเคลือนทีของอนุ ภาคและ
อันตรกิริยาทีเกิดขึนในกระบวนการฉายรังสี คํานวณหา
อัต ราปริ มาณรั งสี เพื อนํา มาใช้ป ระโยชน์ ใ นการวาง
แผนการฉายรังสี ช่วยให้ประหยัดเวลาและเครื องวัดรั งสี
ทีต้องใช้ในการตรวจสอบปริ มาณรั งสี ทีตําแหน่ งต่าง ๆ
ก่อนการฉายรั งสี และสามารถพัฒนาแบบจําลองมาใช้
ในงานออกแบบการกํา บังรั งสี ในด้า นความปลอดภัย
ของห้องฉายรั งสี ได้ โดยเปรี ยบเทียบอัตราปริ มาณรั งสี
แกมมาจากเทคนิ คการคํานวณด้วยวิธีมอนติคาร์ โลกับ
ระบบวั ด ปริ มาณรั งสี ด้ ว ยเครื องวั ด รั งสี ในกลุ่ ม

ความสามารถในการเกิ ด อัน ตรกิ ริ ยาของวั ส ดุ แ ละ
ภาคตัดขวาง (Material and Cross Section) รวมทัง
รู ป แบบการประเมิน จํา นวนครั งการเกิ ด อัน ตรกิ ริ ย า

(Tallying or Scoring of quantity of Interest) การ
ประเมินหาอัตราปริ มาณรังสี แกมมาในตําแหน่งฉายรั งสี
ตามเงือนไขและรู ปแบบต่าง ๆ ทีกําหนด กระทําได้โดย
อาศัยการจําลองเหตุการณ์การเกิดอันตรกิริยาแบบต่าง ๆ
ทีเกิดขึนระหว่างโฟตอนกับวัสดุทีพิจารณาจากทางเดิน
สุ่ มทีได้จากตัวแปรข้างต้น การกําหนดทางเดินสุ่ ม จะ
กําหนดโดยอาศัยความสัมพันธ์ ระหว่างการสุ่ มตัวเลข
(Random Number) และทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Theory
of Probability)
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(Problem Cut off) เป็ นคําสังทีใช้ในการหยุดการคํานวณ
โดยกํา หนดเงื อนไขการหยุ ด การคํา นวณ ด้ว ยการ
กําหนดเวลา หรื อจํานวนอนุภาคทีสุ่ มครบตามจํานวนที
กําหนดไว้

MCNP [3] เป็ นโปรแกรมการคํานวณทีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนืองโดยศูนย์วิจัยนิ วเคลียร์ Los Alamos
National Laboratory ประเทศสหรั ฐอเมริ กา สามารถใช้
ในการคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพของการเกิดอันตรกิริยา
ระหว่า งอนุ ภ าค นิ ว ตรอน โฟตอน อิ เ ล็ก ตรอน ดู ก าร
เคลื อนที ของอนุ ภ าคใด ๆ เพี ย งชนิ ด เดี ย ว หรื อ คู่ ใ ดคู่
หนึ งของนิ วตรอน โฟตอน หรื อ อิเล็กตรอน MCNP 5
(Monte Carlo N–Particle version 5) ได้ เริ มนํามาใช้งาน
ในปี 2003 โดยเพิมการทํา งาน photonuclear collision
physics, superimposed mesh tallies, time splitting, และ
plotter upgrades นอกจากนี ยัง มีก ารปรั บ ปรุ งการ
คํา นวณแบบขนาน โดยเพิ มการสนับสนุ น การใช้งาน
OpenMP (Open Multi-Processing) และ MPI (Message
Passing Interface) ด้ ว ย การใช้ ง านจะต้อ งสร้ า ง
แฟ้ มข้อ มูล ป้ อนเข้า (Input File) ตามลํา ดับ การอ่ า น
ข้อมูลของ MCNP ซึ งประกอบไปด้วย 3 ส่ วนหลัก คือ
ส่ ว นที เป็ นคําสั งนิ ย ามเซลล์ (Cell Card), ส่ ว นคํา สั ง
นิ ย ามพื นผิ ว (Surface Card) และส่ ว นคํา สั งกํา หนด
ข้อมูลหลัก โดยส่ วนคําสังกําหนดข้อมูลหลักจะแบ่งเป็ น
4 ส่ วนย่อย คื อ 1) คํา สังนิ ยามต้นกํา เนิ ดรั งสี (Source)
ประกอบไปด้วยชนิ ดรั งสี , พลังงาน, ขนาด และค่ากัม
มันตภาพของต้นกําเนิ ดรั งสี 2) คําสังนิ ยามตัวประมาณ
ค่า (Tally) งานวิจัยนี ใช้ F4 Tally เป็ นคําสังคํานวณนับ
ค่ า ฟลัก ซ์ ภ ายในเซลล์ 3) คํา สั งนิ ย ามชนิ ด ของวัส ดุ
(Materials) เป็ นคํา สั งในการกํา หนดชนิ ด ของวัส ดุ ใ น
แบบจําลอง เครื องฉายรั งสี นีใช้ตน้ กํา เนิ ด รั งสี แ กมมา
จากโคบอลต์-60 วัสดุกาํ บังรังสี ทาํ จากตะกัว ภาชนะฉาย
รั งสี เ ป็ นอลู มิ เ นี ย ม ที หมุน ตัว อย่ า งขณะฉายรั งสี เ ป็ น
เหล็ก ท่ อ นํา ต้น กํา เนิ ด รั ง สี เ ป็ นสแตนเลส และที ว่ า ง
ทังหมดให้เ ป็ นอากาศ 4) คําสั งนิ ยามหยุด การทํางาน

3. ปริมาณรังสีดูดกลืน (Absorbed dose) [4]
การวัดปริ มาณรังสี ดูดกลืนเป็ นการวัดพลังงานทีถูก
ดู ด กลื น ต่ อ หน่ ว ยมวลของวั ส ดุ ใ นบริ เวณที สนใจ
กําหนดให้พลังงานเฉลีย ทีทําให้ตวั กลางแตกตัวเป็ น
ไอออน หารด้วยมวล
ทีเป็ นปริ มาตรของตัวกลาง
ตามสมการ

หน่วย SI ของปริ มาณรังสี ดูดกลืนคือ เกรย์ (Gray) ตัวย่อ
ใช้ Gy และมีหน่ วยเก่าคือ แรด (rad) โดยที 1 Gy = 1
J/kg = 100 rad
อั ต ร า ป ริ มา ณ รั งสี ดู ด ก ลื น คื อ อั ต ร า ก า ร
เปลียนแปลงของปริ มาณรังสี ต่อหน่วยของเวลา

ในทางปฏิ บ ัติ แ ล้ว ค่ า ปริ มาณรั งสี ดู ด กลื น และค่ า
อัตราปริ มาณรั งสี ดูดกลืนมักจะวัดแบบค่าเฉลียในวัสดุ
ปริ มาตรใหญ่ ต่างจากทีอธิบายไว้ตามนิยาม เนืองจากไม่
สามารถวัดปริ มาณรังสี เหล่านี ในวัสดุปริ มาตรเล็ก ๆ ที
เราสนใจได้ เพราะการวัด รั ง สี ย ัง ขึ นกั บ ขนาดของ
เครื องวัดรั งสี ทีไวต่อรั งสี และการกําหนดเงือนไขการ
ฉายรั ง สี เ พื อระบุ ป ริ มาณรั ง สี ใ นวั ส ดุ เพราะวัส ดุ ที
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มีตน้ กําเนิ ดรั งสี โคบอลต์-60 จํานวน 6 แท่ง ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 1.1 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร ถูกจัด
วางในแนวตังล้อมเป็ นรู ปหกเหลียมดังรู ปที 1 มีค่ากัม
มันตภาพรวม 70 kCi โดยแต่ละแท่งจะมีค่าใกล้เคียงกัน
ทีประมาณ 1100-1200 Ci การเก็บ ต้น กําเนิ ด รั งสี เป็ น
แบบแห้ง (Dry Storage) ทีเก็บและวัสดุกาํ บังรังสี ทาํ ด้วย
ตะกัวอยู่ดา้ นล่างของห้องฉายรั งสี เมือต้องการใช้งาน
ต้นกําเนิดรังสี โคบอลต์-60 จะถูกดันด้วยระบบนิ วแมติก
ขึ นไปที ท่ อ ด้า นบน พื นที ฉายรั งสี จ ะแบ่ งออกเป็ น 2
ส่ วนใหญ่ ๆ คือบริ เวณด้านในวงล้อมของต้นกําเนิ ดรั งสี
(Center turntable) จะเป็ นบริ เวณที มีอตั ราปริ มาณรั งสี
สู งและมีแท่นวางตัวอย่างทีขับเคลือนให้สามารถหมุน
ตัวอย่างขณะฉายรังสี เพือให้ได้ปริ มาณรั งสี ทีสมําเสมอ
อีกส่ วนหนึ งจะเป็ นบริ เวณด้านนอกวงล้อมต้น กํา เนิ ด
รั งสี ซึ งจะมีอ ัต ราปริ มาณรั งสี ต ากว่
ํ า เครื องฉายรั ง สี
แกมมานี ผลิ ต โดยบริ ษ ัท Power Plus System Ltd.,
ประเทศอังกฤษ

แตกต่างกัน จะมีคุณสมบัติการดูดกลืนรังสี ทีแตกต่างกัน
ด้วย

4. เครืองฉายรังสีแกมมาโคบอลต์-60
รังสี แกมมา (Gamma ray) เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าที
มี ค วามยาวคลื นสั น จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม รั ง สี ก่ อ ไอออน
(ionizing radiation) ทีปลดปล่อยออกมาจากนิ วเคลีย ส
เมือมีการเปลียนแปลงระดับชันพลังงานของนิ วเคลียส
จึงเป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ าทีมีลกั ษณะพลังงานเฉพาะ เรา
เรี ยกไอโซโทปทีปล่ อยรั งสี ว่าไอโซโทปรั งสี ห รื อสาร
กั ม มั น ตรั ง สี ตั ว อย่ า งไอโซโทปรั ง สี ที นิ ย มใช้ ใ น
อุตสาหกรรม เช่น โคบอลต์-60 และ ซี เซี ยม 137

5. ระ บ บ ก า รวั ด ป ริ ม า ณ รั ง สี (Dosimetry
System)
การวัดปริ มาณรังสี ดูดกลืนโดยระบบวัดปริ มาณรั งสี
ประกอบด้ว ยเครื องวัด รั งสี ช นิ ด ที เปลี ยนแปลงทาง
กายภาพหรื อทางเคมีเมือได้รับรังสี เครื องวัดผลทีเกิดขึน
จากรั งสี ในเครื องวัดรั งสี ตัวอย่า งเช่น สเปกโตรโฟโต
มิเตอร์ และอิเล็กตรอนพาราแมกนิ ติกเรโซแนนซ์ สเปก
โตมิเ ตอร์ (EPR) เป็ นต้น เครื องวัด ความหนา และ
มาตรฐานอ้า งอิ งที เกี ยวข้อ ง เช่น ความยาวคลื นและ
มาตรฐานการดู ด กลื น แสง และต้อ งมีข ันตอนการใช้
ระบบเครื องมือ ที ดี เ พื อให้ ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ ที เที ยงตรงและ

รู ป ที 1 เครื องฉายรั ง สี แกมมาโดยไอโซโทปรั ง สี
โคบอลต์-60
เครื องฉายรั งสี แกมมาโดยไอโซโทปรั งสี โคบอลต์60 (Multi-Purpose Gemstone Irradiator) ของศูน ย์ฉ าย
รั ง สี อัญ มณี สถาบัน เทคโนโลยี นิ ว เคลี ย ร์ แห่ ง ชาติ
(องค์ก ารมหาชน) มีล ัก ษณะเป็ นห้อ งฉายรั งสี ขนาด
7 เมตร x 7 เมตร x 4 เมตร ผนังคอนกรี ตหนา 1.88 เมตร
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ถู ก ต้ อ ง สามารถทํา ซํ าและควบคุ ม คุ ณ ภาพการวั ด
ปริ มาณรังสี ได้

6. ผลการวิจยั
6.1 แบบจําลองเครืองฉายรังสี แกมมา
จากการสร้างแบบจําลองเครื องฉายรั งสี แกมมาและ
ภาชนะสําหรั บใส่ ตวั อย่างฉายรั งสี (Gems container) ที
ตําแหน่ง Center turntable ด้วย MCNP 5

ในการวิจัยนี ใช้ Amber Perspex dosimeter [5] และ
Red Perspex dosimeter [6] ซึ งเป็ นเครื องวัด รั งสี ชนิ ด
Poly-methylmethacrylate (PMMA) ขนาด 30 มิลลิเมตร
x 11 มิลลิเมตร หนา 3 ± 0.55 มิลลิเมตร มีค่าความไม่
แน่ นอนในการวัดที 6% [7] จัดอยู่ในกลุ่มทีใช้ในงาน
ประ จํ า เ ป็ นเ ครื องวั ด รั งสี ที ใ ช้ ใ นงา นท างด้ า น
อุ ต สาหกรรมการฉายรั ง สี ลัก ษณะการทํา งานของ
เครื องวัดรังสี คือ เมือนําไปฉายรั งสี สี ของเครื องวัดรั งสี
จะเปลียนไป ทําให้ค่าการดูดกลืนแสงของเครื องวัดรั งสี
เ มื อ วั ด ด้ ว ย เ ค รื อ งวั ด ก า ร ดู ดก ลื น แ ส ง( UV-Vis
spectrophotometer) มี ค่ า เปลี ยนไปตามปริ ม าณรั ง สี ที
ได้รับ โดยที Amber Perspex dosimeter จะวัดค่ าการ
ดูดกลืนทีความยาวคลืน 651 nm และสามารถวัดปริ มาณ
รั งสี แ กมมาได้ใ นช่วง 1-30 kGy ส่ ว น Red Perspex
dosimeter จะวัดค่าการดูดกลืนทีความยาวคลืน 640 nm
และสามารถวัดปริ มาณรั งสี แกมมาได้ในช่วง 5-50 kGy
การคํานวณหาค่า ปริ มาณรั งสี ดูดกลืน ทํา ได้โ ดยนําค่ า
การดูดกลืนหารด้วยค่าความหนาของเครื องวัดรั งสี แล้ว
นําผลลัพธ์ทีได้ไปเทียบกับกราฟมาตรฐานทีทําการสอบ
เทียบไว้ ซึ งในการวิจยั นี จะใช้ระบบวัดปริ มาณรั งสี ของ
ผูผ้ ลิตเครื องฉายรังสี ในการวัดค่าปริ มาณรั งสี ดูดกลืนที
เครื องวัดรั งสี ได้รับ ซึ งใช้เป็ นตัวแทนของปริ มาณรั งสี
ณ ตําแหน่งนัน ๆ

รู ป ที 2 (a) เป็ นภาคตัด ขวางในระนาบ yz จะเห็ น
ตําแหน่ ง Center turntable และลักษณะการวางภาชนะ
อลู มิ เ นี ย มสํ า หรั บ ใส่ ต ัว อย่ า งฉายรั ง สี เ รี ยงซ้ อ นกั น
กําหนดชือเรี ยกว่า GC1, GC2 และ GC3 จากล่างขึนบน
ตามลําดับ รวมถึงส่ ว นประกอบอืน ๆ เช่น ต้นกําเนิ ด
รังสี ทีเก็บต้นกําเนิดรังสี
ส่ วนรู ปที 2 (b) เป็ นภาคตัดขวางในระนาบ xy จะ
เห็นตําแหน่ งของต้นกําเนิ ดรั งสี S1-S6 เรี ยงตัวกันรอบ
ภาชนะสําหรั บใส่ ตวั อย่างฉายรั งสี ซึ งภายในได้สร้ า ง
เซลล์ เ พื อเป็ นตํา แหน่ ง ที ใช้ใ นการคํา นวณหาอัต รา
ปริ มาณรั งสี โดยเซลล์ คื อ รู ปทรงที มี ป ริ ม าตรหรื อ
ประกอบขึ นจากพื นผิ ว ทํา ให้ เ ป็ นรู ปทรงปิ ดและมี
ขอบเขตทีแน่นอน การกําหนดชือของแต่ละเซลล์เพือใช้
ในการอ้างอิง เช่น 1A คือตําแหน่งเซลล์ทีตรงกับ S1 อยู่
ในวง A 2A จะอยู่ต่อจาก 1A ตามเข็มนาฬิกา ส่ วน 1B
จะอยูถ่ ดั เข้าไปด้านใน 1A และแบ่งเซลล์ในภาชนะฉาย
รังสี อญั มณี ในระนาบ yz เป็ นดังรู ปที 3 โดยกําหนดชือ
ตามตําแหน่ งภาชนะและความสู ง เช่น GC1-1 คือเซลล์
แรกจากก้นภาชนะ GC1
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(a)

(b)

รูปที 2 แบบจําลองเครื องฉายรังสี แกมมาด้วย MCNP 5 (a) ภาคตัดขวางในระนาบ yz (b) ภาคตัดขวางในระนาบ xy

รูปที 3 แบบจําลองทีตําแหน่งฉายรังสี อญั มณี ดว้ ย MCNP 5 ภาคตัดขวางในระนาบ yz
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จะพบว่ า ผลจากการคํา นวณด้ว ย MCNP 5 ค่ า อัต รา
ปริ มาณรั งสี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงของความคลาดเคลือน
นัน แสดงดังรู ปที 4

6.2 ผลการคํานวณหาอัตราปริมาณรังสี แกมมา
ในกรณี ทีไม่หมุน center turntable เพือพิจารณาการ
กระจายตัวของอัตราปริ มาณรั งสี ทีตําแหน่ งวง A พบว่า
ทีตําแหน่งตรงกับต้นกําเนิ ดรั งสี 1A, 4A, 7A, 10A .13A
และ 16A จะมีอตั ราปริ มาณรังสี สูงกว่าตําแหน่งข้างเคียง
เพราะอยู่ติ ดกับต้นกํา เนิ ดรั งสี ซึ งสอดคล้อ งกันทังการ
คํา นวณด้ว ย MCNP 5 และการวัด รั งสี ด ้ว ย Amber
Perspex Dosimeter และมีอตั ราปริ มาณรังสี ทีมีแนวโน้ม
การเปลียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน
เมือกําหนดค่าความคลาดเคลือนของระบบวัดปริ มาณ
รังสี แกมมาทียอมรับได้ในการฉายรังสี อญ
ั มณี ที ± 10 %

เมื อพิ จ ารณาค่ า ความไม่ แ น่ น อนในการวัด ของ
เครื องวัดรั งสี ที 6% จะพบว่าตําแหน่ งที 1A, 6A, 12A,
13A และ 18A มีค่าเกิน แต่ ในทางปฏิบตั ิ จะยอมรั บค่ า
ความคลาดเคลือนของระบบวัด ปริ มาณรั งสี ที ± 10 %
พบว่ามีค่าความคลาดเคลือนเกิน ± 10 % ในตําแหน่ งที
18A เพียงตําแหน่งเดียว

รูปที 4 กราฟเปรี ยบเทียบการกระจายตัวของอัตราปริ มาณรั งสี แกมมาจาก Amber Perspex Dosimeter กับการคํานวณ
ด้วย MCNP 5 ทีตําแหน่ง 1A-18A ความสู ง 12 cm จากก้นภาชนะ GC1 โดยไม่หมุน center turntable และกําหนดค่า
ความคลาดเคลือนของเครื องวัดรังสี ที ± 10 %
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รู ปที 5 กราฟเปรี ยบเทียบการกระจายตัวของอัตราปริ มาณรั งสี แกมมาจาก Amber Perspex Dosimeter, Red Perspex
Dosimeter และการคํานวณด้วย MCNP 5 ทีตําแหน่ งวง A C และ G ดังรู ปที (a), (b) และ (c) ตามลําดับ โดยหมุน
Center turntable และกําหนดค่าความคลาดเคลือนของเครื องวัดรังสี ที ± 10 %
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จากการวัดปริ มาณรั งสี แกมมาด้วย Amber Perspex
Dosimeter และ Red Perspex Dosimeter พบว่ าอัตรา
ปริ มาณรั งสี สูงที สุ ดที ตํา แหน่ งวง A รองลงมาเป็ นที
ตําแหน่งวง C และ G ตามลําดับ และมีปริ มาณรั งสี สูงที
ภาชนะ GC2 ซึ งมีแนวโน้มตรงกับผลการคํานวณจาก
MCNP 5 และเมือเปรี ยบเทียบผลการวัดระหว่าง Amber
Perspex Dosimeter และ Red Perspex Dosimeter พบว่า
การวัด ที ตําแหน่ งอัต ราปริ มาณรั งสี สู ง Red Perspex
Dosimeter จ ะ ไ ด้ ค่ า วั ด สู ง ก ว่ า Amber Perspex
Dosimeter แต่ในตําแหน่งทีอัตราปริ มาณรั งสี ตากว่
ํ า 15
kGy ค่าวัดปริ มาณรังสี ทีได้จะมีค่าใกล้เคียงกัน และเมือ
เปรี ย บเที ย บผลการคํา นวณค่ า อัต ราปริ มาณรั งสี ด ้ว ย
MCNP 5 ทีภาชนะ GC1 และ GC2 ส่ วนใหญ่จะมีค่าอยู่
ในช่วงความคลาดเคลือน ± 15 % ของระบบวัดปริ มาณ
รังสี ของเครื องฉายรังสี และพบว่ามีค่าความคลาดเคลือน
สู งที ภาชนะ GC3 โดยเฉพาะตํา แหน่ ง GC3-11 และ
GC3-15 ที ตํา แหน่ ง วง A, C และ G มี ค่ า ความ
คลาดเคลือนประมาณ 30 %

กระจายตัวของอัตราปริ มาณรั งสี ไปในทิศทางเดียวกัน
และค่าอัตราปริ มาณรั งสี จากการคํานวณด้วย MCNP 5
ส่ ว นใหญ่จ ะมีค่ า อยู่ใ นช่ว งความคลาดเคลื อนไม่เ กิ น
± 15 % ของระบบวัดปริ มาณรั งสี ข องเครื องฉายรั งสี
แกมมา และมี เ พี ย งบางตํา แหน่ ง ที มี ผ ลการคํา นวณ
คลาดเคลือนมากกว่า ± 15 % เนื องจากในงานวิจัยนี จะ
ใช้ค่าข้อมูลของเครื องฉายรังสี จากแบบแปลนเครื องฉาย
รั งสี ของผูผ้ ลิต ร่ วมกับการวัดขนาดจริ งของเครื องฉาย
รังสี มาใช้ในการสร้างแบบจําลอง และสร้ างแบบจําลอง
ให้มีความซับซ้อนน้อย เพือให้ใช้เวลาในการคํานวณสัน
แต่ ย ัง ได้ ค่ า อั ต ราปริ มาณรั ง สี ใกล้ เ คี ย งค่ า ที ถู ก ต้อ ง
รวมถึงความคลาดเคลือนในการติดเครื องวัดรั งสี อาจทํา
ให้ผลการวัดคลาดเคลือนไปด้วย หรื อความไม่ครบถ้วน
ของการระบุขอ้ มูล เงือนไข ในรายละเอียดการออกแบบ
ระบบเครื องฉายรั งสี ใน MCNP 5 ซึ งถ้าแก้ไขข้อมูลให้
ตรงกับ การวัด ปริ มาณรั ง สี จ ริ งให้ ม ากที สุ ด ผลการ
คํานวณทีได้จะมีความถูก ต้องมากขึน แสดงให้เ ห็นว่ า
วิ ธี ก ารคํา นวณหาอัต ราปริ มาณรั ง สี ด ้ว ย MCNP 5
สามารถนํามาใช้ประเมินค่าอัตราปริ มาณรั งสี แกมมาที
ตําแหน่งฉายรังสี อญั มณี ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ

7. สรุปผล
จากการสร้ างแบบจําลองและคํานวณอัตราปริ มาณ
รังสี ดว้ ย F4 Tally ซึ งเป็ นตัวประมาณค่าฟลักซ์ เฉลียใน
เซลล์ข องการคํา นวณมอนติ ค าร์ โ ล เปรี ย บเที ย บกับ
ระบบวั ด ปริ มาณรั ง สี ของเครื องฉายรั งสี แกมมา
ไอโซโทปรั งสี โ คบอลต์-60 ของศูน ย์ฉ ายรั งสี อญ
ั มณี
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ซึ งเป็ นระบบวัดปริ มาณรังสี ทีใช้เครื องวัดรั งสี ในกลุ่มที
ใช้ในงานประจํา ผลการเปรี ยบเทียบอัตราปริ มาณรั งสี
จาก Amber Perspex Dosimeter และ Red Perspex
Dosimeter กับการคํานวณด้วย MCNP 5 มีแนวโน้มการ

8. ข้ อเสนอแนะ
1. การเปรี ยบเทียบค่าอัตราปริ มาณรั งสี ในปริ มาตร
ขนาดเล็กนัน มีโอกาสเกิดความคลาดเคลือนจากการติด
เครื องวัดรั งสี ในภาชนะฉายรั งสี ได้สูง อาจปรั บเปลียน
วิธี การคํานวณโดยให้ค าํ นวณหาอัต ราปริ มาณรั งสี ใ น
บริ เวณทีสนใจหลาย ๆ ตํา แหน่ ง แล้วหาแนวโน้มการ
กระจายตัวของอัตราปริ มาณรังสี เป็ นภาพใหญ่แทน
2. ความถูกต้องของเครื องวัดรั งสี ทีใช้ในการวิจัยนี
จะมีความถูกต้องน้อยกว่า เครื องวัดรั งสี ในกลุ่มทีอยู่ใน
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ระดับชันทีสู งกว่ า อาจปรั บ เปลี ยนชนิ ดเครื องวัด รั งสี
เพื อให้ ค่ า ปริ ม าณรั ง สี ที วัด ได้มี ค วามถู ก ต้อ งมากขึ น
ความถูกต้องแม่นยําของการวัดปริ มาณรั งสี นอกจากจะ
ขึ นกับ ชนิ ด ของเครื องวัด รั งสี แ ล้ว ยังขึ นกับ การสอบ
เทียบและสภาวะแวดล้อมขณะฉายรังสี ดว้ ย
3. การคํา นวณด้ว ย MCNP 5 เพื อให้ไ ด้ผ ลการ
คํานวณทีมีความถูกต้องสู งนัน จะต้องระบุขอ้ มูลในการ
ออกแบบระบบให้ตรงกับสภาวะแวดล้อมจริ งมากทีสุ ด
เช่น วัสดุ ที ใช้ทาํ เครื องฉายรั งสี อุ ป กรณ์ ก ารฉายรั งสี
ตํา แหน่ ง ขนาด การจัด วาง และรายละเอี ย ดของต้น
กําเนิดรังสี เป็ นต้น
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