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ตัวตรวจวัดแสงทวีคูณแบบหลอดสูญญากาศ Photomultiplier tubes: PMT: (ตอน 2) 
 

ตัวตรวจจับแสงทวีคูณสามารถเปลี่ยนพลังงานของแสงใหเปนสัญญารทางไฟฟา โดยมีการขยายสัญญาณใหอยูในระดับที่
เหมาะสมโดยการใหอิเล็กตรอนมีการเพิ่มจํานวนมากขึ้นในลําดับที่สอง ดังแสดงในรูปที่ 1 เปนรูปที่แสดงสวนประกอบตางๆ 
ของหัววัดแสงซึ่งมีสวนประกอบดังนี้ 

• สวนของโฟโตคาโทดจะทําการเปลี่ยนความเขมของแสงเปนการเพิ่มจํานวนอิเล็กตรอน 

• เมื่ออิเล็กตรอนที่ถูกกระตนจากแสงจะมีการปลดปลอยอิเล็กตรอนเขาสูในระบบการตรวจจับ จากนั้นจะทําการปรับ
โฟกัส และความเรงของลําอิเล็กตวามเพิ่มขึ้น 

• การที่อิเล็กตรอนมีการเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณเกิดจากอิเล็กตรอนวิ่งเขาสูสวนประกอบภายในโครงสรางของแผนไดยโนด 
ที่มีการเชื่อมตอกันอยูหลายช้ันทําใหเกิดการเพิ่มจํานวนมากขึ้น จากนั้นอิเล็กตรอนก็จะเขาสูแผนแอโนดที่เปนสวน
สุดทาย 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงสวนประกอบตางๆ ของตัวตรวจวัดแสงทวีคูณ 
 
ปรากฏการณหลักพื้นฐานสองประการที่บอกถึงกระบวนการทํางานของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ คือ การคายพลังงานหรือการ
ปลดปลอยอิเล็กตรอนเมื่อแสงตกกระทบ และปลดปลอยพลังงานในลําดับที่สองตอไปอยางตอเนื่อง การปลดปลอยอิเล็กตรอน
เกิดจากการที่โฟตอนที่เปนกอนพลังงานของแสงตกกระทบลงบนแผนคาโทดที่เคลือบสารโลหะอัลคาไลด หรือสารกึ่งตัวนํา 
ซึ่งพลังงานของโฟตอนตองมีพลังงานเพียงพอที่จะทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากวัสดุเหลานั้น โดยอิเล็กตรอนที่ปลดปลอยออก
จากแผนคาโทดก็จะมีการเคลื่อนที่ดวยความเรงเขาสูแผนไดยโนด ที่มีอยูเปนจํานวน โดยที่อัตราการขยายแตละแผนไดยkn



โนดเปน ทําใหจํานวนของอิเล็กตรอนในลําดับที่สองเปน ดังนั้นถาแผนไดยโนดในลําดับตอไปมีอัตราขยายเปน 
ซึ่งเปนการปลดปลอยอิเล็กตรอนเทากับ กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในแผนไดยโนดลําดับตอไปจน

เขาสูแผนแอโนดที่เปนสวนสุดทาย ดังนั้นเมื่อกําหนดใหจํานวนแผนไดยโนดเปนจํานวน แลวจํานวนของอิเล็กตรอนที่มี
การสะสมที่แผนแอโนจะเปนดังความสัมพันธนี้ 
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ตัวอยางเชน ถาอัตราการขยายแตละแผนไดยโนดเทากับ 4 โดยการขยายกระแสเปน M ที่ผลการทวีคูณเปน 10 เทา คือ 
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อิเล็กตรอนที่มีการเคลื่อนที่ดวยความเรง และมีการควบคุมโฟกัสดวยสนามไฟฟาระหวางแผนไดยโนดจําเปนที่จะตองไดรับ
ศักดาไฟฟาที่แบงจายใหแตละแผนไดยโนด ดวยหลักการแบงแรงดันที่ไดรับจากแหลงจายกระแสตรงแรงดันสูงดังแสดงในรูป
ที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 แสดงการแบงแรงดันจากแหลงจายกระแสตรง 

 
1. ขั้วแผนโฟโตคาโทด  

โดยปกติแลวทางดานขั้วคาโทดที่ใชในตัวตรวจจับแสงทวีคูณจะทําการเคลือบสารประกอบกึ่งตัวนําซึ่งประกอบดวย
โลหะอัลคาไลดที่มีคาเวิรคฟงกชันต่ํามากที่สามารถปลดปลอยอิเล็กตรอนไดงาย ซึ่งมีอยูประมาญสิบกวาชนิด โดยแผนโฟโต
คาโทดจะมีความสามารถยอมใหมีการผานของแสง(การยอมใหแสงผานไดบางสวน)  หรือการสะทอนของแสงที่ลักษณะที่
แตกตางกัน โดยการกําหนดมตราฐานสําหรับการออกแบบสําหรับการตอบสนองความยาวคลื่นแสง ซึ่งจําแนกจากวัสดุที่ใช
สําหรับการสรางโฟโตคาโทด และหนาตางชองรับแสง โดยในปจจุบันวัสดุสวนประกอบของโฟโตคาโทด และหนาตางชองรับ
แสงถูกกําหนดใหเปนคาของ “S number” ที่เปนคาที่ยอมรับกันอาทิเชน S-1, S-2 อื่นๆ 



• ขั้วคาโทดที่ไดรับการเคลือบสารที่ยอมใหแสงผานไดบางสวน ทําการเคลือบสารประกอบยังสวนดานในของ
ชองหนาตางเพื่อใหอิเล็กตรอนถูกปลดปลอยจากทางดานตรงกันขามที่แสงตกกระทบ แผนคาโทดถูกสรางใหมี
พ้ืนที่ขนาดใหญ โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางจาก 10 ถึง 100 มิลลิเมตร รวมทั้งชองหนาตางที่รับแสงจะทําการ
เคลือบสารดังกลาวดวยเชนกันใหมีความนูน หรือ ราบ เพื่อใหแสงเขาสูแผนคาโทดไดดีขึ้น 

• ขั้วคาโทดที่เคลือบสารสะทอนของแสง จะทําการเคลือบลงบนสวนของโลหะดานในของหลอดสูญญากาศ โดย
ที่อเล็กตรอนจะถูกปลดปลอยจากดานที่รับแสง โดยปกติพ้ืนที่รับแสงจะมีขนาดจํากัดเพียงหนึ่งตารางเซ็นติเมตร 
ไดถูกใชเปนสวนปรับโฟกัสของอิเล็กตรอนที่ปลดปลอยออกจากแผนคาโทด 

 
การวัดทดสอบ และการคํานวณลักษณะการตอบสนองทางแสง 
 ตัวตรวจจับทางแสงแบบสูญญากาศ หรือตัวตัวจจับสารกึ่งตัวนํา ไดถูกใชเปนมาตราฐานในการทดสอบวัดการ
ตอบสนองความไวของแสง และประสิทธิภาพควันตัม ซึ่งใชเปนมาตราฐานการสอบเทียบความละเอียดของการวัด โดยใน
ลําดับแรกสําหรับการทดสอบ จํากําหนดใหแสงตกกระทบที่มีความเขม pL ในชวงความยาวคลื่นที่ตองการทดสอบ จากนั้นทํา

การวัดทดสอบตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ตําแหนงเดียวกันเพื่อการเปรียบเทียบ และทําการวัดกระแสแสง kI การทดสอบความไว
ของการเปลงแสง (kS A W ) ของตัวตรวจจับแสงทวีคูณสามารถคํานวณจากสมการดังนี้ 
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ประสิทธิภาพควันตัม คือ η สามารถแสดงเปนเปอรเซ็นต สามารถหาไดจาก จากความสัมพันธดังนี้ kS
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โดยที่ คาของ  h คือคาคงที่ของ Plank’s constant  

  λ คือความยาวคล่ืนแสงตกกระทบ (นาโนเมตร) 
  c คือ ความเร็วของแสงในสูญญากาศ 
  e คือ ประจุอิเล็กตรอน 
 
ชวงความยาวคลื่นของการตอบสนองทางแสง(ชวงจํากัดความยาวคลื่นสั้น และยาว) 
 ความยาวชวงคลื่นจํากัดระหวางความยาวคลื่นสั้น และยาว เรียกวาชวงการตอบสนองความยาวคลื่นแสง โดยที่การ
ตอบสนองของความยาวคลื่นที่ลดตํ่าลงทางดานความยาวคลื่นสั้น เรียกชวงจํากัดความยาวคลื่นสั้น หรือการคัทออฟ (Cutoff) 
สวนการตอบสนองของความยาวคลื่นที่ลดตํ่าลงทางดานความยาวคลื่นยาว เรียก ชวงจํากัดความยาวคลื่นยาว โดยชวงจํากัด
ความยาวคลื่นสั้นหาไดโดยวัสดุที่ใชทําชองหนาตางรับแสง และ ชวงจํากัดความยาวคลื่นยาวขึ้นกับวัสดุที่เคลือบบนผิวขั้ว



คาโทดซึ่งความไวของการตรวจจับจะลดลง 1 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับความไวสูงสุดจากวัสดุไบอัลคาไลดและ Ag-O-Cs ที่ 0.1 
เปอรเซ็นตของความไวสูงสุดของวัสดุประเภทมัลติอัลาไลดที่เคลือบลงบนขั้วคาโทด ที่ชวงจํากัดความยาวคลื่นสั้นกําหนด
จากความยาวคลื่นที่แสงตกกระทบแลวถูกดูดกลืนโดยวัสดุที่ใชทําชองรับแสง อยางไรก็ตามความยาวคลื่นจํากัดจะขึ้นกับ
เงื่อนไขของการทํางานเมื่อมีความยาวคลื่นแสงหลายความยาวคลื่นตกกระทบ รวมถึงความไวของโฟโตคาโทด กระแสมืด และ
อัตราการตอบสนองของ สัญญาณ กับสัญญาณรบกวน ของระบบการวัดทดสอบ 
 
ความไวของการสองสวาง 
 การทดสอบการตอบสนองความเขมแสงของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ จะใชระยะเวลาในการทดสอบคอนขางนาน และ
เสียคาใชจายสูง ดังนั้นในการประเมินหาความไวของตัวตรวจจับแสงทวีคูณจะพิจารณา จากความไวการสองสวางที่พ้ืนผิวที่
ระยะทางหนึ่งเมตรจากแหลงกําเนิดแสงมีขนาดเปน 1 แคนเดลลา (cd) หรือ 1 ลักซ (Lux) ซึ่งหนึ่งลูเมนส มีคาเทากับฟลักซ
ความสวางที่ หน่ึงลักซที่แสงตกกระทบบนพื้นที่หนึ่งตารางเมตร ความไวของการสองสวางจะถูกแปลงเปนกระแสไฟฟาจากขั้ว
คาโทด หรือแอโนด จากการพิจารณาจากฟลักซความสวางจากแสงที่เกิดจากหลอดทังเสตนที่มีอุณหภูมิ 2856 เคลวิน (K) ใน
บางกรณีจําเปนที่จะตองใชตัวกรองแสงประกอบอยูระหวางตัวตรวจจับแสงทวีคูณ และ แหลงกําเนิดแสง โดยสวนใหญแลวไม
จําเปนตองใช จากรูปที่ 3 แสดงถึงความไวของการมองเห็นจากสายตามนุษย และขนาดการตอบสนองความเขมที่ความยาวคลื่น
ตางๆแสงจากหลอดใสทังเสตนที่อุณหภูมิ 2856 เคลวิน (K)  
 

 
รูปที่ 3 แสดงการตอบสนองการมองเห็นจากสายตามนุษย และการตอบสนองความเขมที่ความยาวคลื่นตางๆแสงจากหลอดใส 

ทังเสตนที่อุณหภูมิ 2856 เคลวิน (K) 
 
ความไวการสองสวางจําแนกไดจาก 2 ปจจัย คือ ความไวของการสองสวางขั้วคาโทด ซึ่งถูกกําหนดจากประสิทธิภาพ

การทํางานของโฟโตคาโทด และความไวการสองสวางขั้วแอโนด ถูกกําหนดจากลักษณะประสิทธิภาพการทํางานภายหลังการ
ทวีคูณซึ่งอธิบายไดดังนี้  

 



(1) ความไวของการสองสวางขั้วคาโทด  
ความไวของการสองสวางขั้วคาโทด ถูกกําหนดจากกระแสที่ถูกกระตุนจากแสงที่ตกกระทบที่ขั้วคาโทด 

ตอฟลักซความสวาง จากหลดใสทังเสตน ที่มีอุณหภูมิ 2856 เคลวิน(K) ในการวัดทดสอบจะตองกําหนดใหแผนไดย
โนดทุกแผนนั้นมีศักยดาแรงดันเทากัน ดังแสดงในรูปที่ 4 ดังนั้นเองตัวตรวจจับแสงทวีคูณนี้ จะมีการทํางาน
เหมือนกับหลอดสูญญากาศสองขั้ว 

 
 
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงการวัดความไวที่ขั้วคาโทดของการสองสวางของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
 
ฟลักซความสวงของแสงที่ตกกระทบถูกใชเพื่อทําการวัดทดสอบในชวง 510−   ถึง 210− ลูเมนส  ถาฟลักซความสวางมาก
เกินไปการวัดทดสอบนี้จะเกิดความคลาดเคลื่อนอันเนื่องจากสภาพความตานทานที่ผิวขอโฟโตคาโทด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เลือกฟลักซความสวางที่เหมาะสมขึ้นกับขนาดพื้นที่ของขั้วโฟโตคาโท และวัสดุที่เคลือบ  
การวัดกระแสแสงจะใชแอมมิเตอรขนาดพิโคแอมป โดยจะทําการปรับยานการวัดหลายระดับจากยานนาโนแอมป(nA) จนถึง

ไมโครแอมป(μA) ในการวัดทดสอบนี้จําเปนที่จะตองพิจารณาถึงกระแสรั่วไหล และสัญญาณรบกวนที่กระทํากับระบบ อีกทั้ง
ตองระวังสิ่งสกปรกที่ติดอยูกับสวนของซ็อกเกตของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ หรือ ขั้วของหลอดไฟ และตองระวังเรื่องของ
ความชื้นที่เปลี่ยนแปลงในระดับต่ําๆเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอระบบกระแสไฟฟา 
 โดยปกติตัวตรวจจับแสงทวีคูณตองการแหลงจายแรงดันที่กอใหเกิดกระแสคาโทดที่อยูในระดับกระแสอิ่มตัว ซึ่งให
แรงดันไบแอสในชวง 90 จนถึง 400 โวลท ลักษณะของกระแสอิ่มตัวนี้จําเปนที่จะตองมีความเปนเชิงเสน และแอมปมิเตอรที่ตอ

เขากับระบบการวัดนั้นจะทําการตออนุกรมระหวางขั้วคาโทด กับภาระความตานทาน LR ที่มีคา  100kΩ จนถึง 1MΩ เพื่อเปน
การจํากัดกระแสปองกันวงจรไมใหเกิดความเสียหาย 
 

(2) ความไวของการสองสวางขั้วแอโนด 
 ความไวของการสองสวางขั้วแอโนดถูกกําหนดจากกระแสเอาทพุทตอฟลักซความสวางที่ตกกระทบลงบน

แผนโฟโตคาโทด ในการทดสอบนี้จะทําการใหแรงดันกับทุกๆขั้วไฟฟาดังนรูปที่ 5 โดยการใชหลอดใสทังเสตนเปน
แหลงกําเนิดแสง เชนเดียวกันกับที่ใชวัดความไวของการสองสวางขั้วคาโทด โดยฟลักซของแสงนี้จะใหลดลงมาอยูที่ระดับ 

 ถึง ลูเมนส โดยควบคุมจากตัวกรองความเขมแสง สวนแอมปมิเตอรนั้นจะทําการตออนุกรมระหวางขั้วแอโนดกับ1010− 510−



ความตานทาน ตัวตานทานที่ใชในการแบงแรงดันที่ถูกใชในการทดสอบจะตองมีความคลาดเคลื่อนนอยมาก และตองไมมีการ
เปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิ 

 

 
 

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงการวัดความไวที่ขั้วแอโนดของการสองสวางของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
 
(3) อัตราสวนดัชนีความไวการตอบสนองของแสงสีน้ําเงินและแสงสีแดง ตอแสงขาว 
 คาอัตราสวนนี้ถูกใชเพื่อการเปรียบเทียบการตอบสนองของแสงในแตละความยาวคลื่นของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ใน
การพิจารณาความไวการตอบสนองของแสงสีน้ําเงินจะใชแผนกรองแสงติดตั้งอยูดานหนาของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ที่ภายใต
เงื่อนไขของการทดสอบวัดความไวของการสองสวางแผนกรองแสงสีน้ําเงิน จะใชกอนสารซีเซียมที่สามารถใหแสงสีน้ําเงิน
เปนฟลักซความหนาแนนของแสงที่เขาสูชองรับแสง แตแสงที่เขาตัวหัววัดนี้จะไมทําการแปลงใหเปนลูเมนสโดยตรง ดังนั้น
ดัชนีความไวการตอบสนองของแสงสีน้ําเงินจะไมมีหนวยชีวัด  การตอบสนองของแสงในแตละความยาวชวงคลื่นที่สองผาน
แผนกรองแสงสีน้ําเงิน ซึ่งมีความเหมาะสมตอการทดสอบการคายพลังงานของการเปลงแสงของสารประกอบโซเดียมไอโอ
ไดย NaI ที่มีความยาวคลื่นท 420 นาโนเมตร การใชสารประกอบประเภทนี้ถูกใชอยางกวางขวางเพื่อใชนับจํานวนการตก
กระทบของโฟตอน หรือรังสี ความไวของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ในการตรวจจับการสวางวาบเนื่องจากแสงที่ตกกระทบลงบน
สารประกอบนี้จะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับความไวที่ขั้วแอโนด จากการใชแผนกรองแสงสีน้ําเงิน 
 อัตราสวนดัชนีความไวการตอบสนองของแสงสีแดงที่ถูกใชกับตัวตรวจจับแสงทวีคูณ เพื่อใชในการขยายยานการ
ตอบสนองความยาวคลื่นแสงใหใกลกับยานอินฟาเรด  ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งที่กําหนดสัดสวนการวัดทดสอบความไวการสอง
สวางที่ขั้วคาโทด ดังนั้นการกรองความยาวคลื่นแสงในชวงอินฟาเรด และใกลอินฟาเรด โดยมีขอกําหนดเดียวกันกับการ
ทดสอบหาความไวการสองสวางที่ขั้วคาโทดขณะที่มีการกรองและไมมีการกรองแสง โดยปกติแลวตัวกรองแสงที่ใชในการ
ทดสอบจะเปนรุนของ Toshiba IR-D80A กหับสารประกอบ Ag-O-Cs ที่เคลือบอยูกับแผนโฟโตคาโทด หรืออาจจะใช รุน R-68 
สําหรับสารชนิดอื่นที่เคลือบบนแผนโฟโตคาโทด ในกรณีที่โฟโตคาโทดที่ใชสารชนิดอื่นจะมีการใชตัวกรองแสงที่มีการปรับ
สัดสวนในชวงความยาวคลื่นจากแสงสีแดงถึงสีขาว รูปที่ 6 แสดงขนาดของแสงที่สองผานจากตัวกรองแสง 
 



 
 

รูปที่ 6 แสดงขนาดของแสงที่สองผานจากตัวกรองแสง 
 
ความไวของการสองสวางและการตอบสนองทางแสงที่ความยาวคลื่น 
 เพื่อการจํากัดขอบเขตใหมีความสัมพันธกันระหวางความไวการสองสวาง และ การตอบสนองทางแสงที่ความยาว
คลื่นที่ในชวงที่พิจารณษเปนพิเศษ เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 7 ถึงความสัมพันธระหวางการตอบสนองความสวาง ดัชนีความไวตอ
แสงสีน้ําเงิน ดวยการใชตัวกรองรุนCs-5-58 และอัตราสวนแสงสีแดงตอแสงขาว ที่ใชตัวกรองรุน R-68,IR-D80A โดยมีความ
ยาวคลื่นเปนเงื่อนไขในการทดสอบ 

 
รูปที่ 7 ถึงความสัมพันธระหวางการตอบสนองความสวาง และความไวการเปลงรังสี 
 

เมื่อพิจารณาจากรูปดังกลาวจะพบวาความไวการเปลงรังสีของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ มีความสัมพันธกับคาดัชนีความ
ไวตอแสงสีน้ําเงินที่ความยาวคลื่นตํ่ากวา 450 นาโนเมตร  กับความไวการสองสวางที่ 700 ถึง 800 นาโนเมตร กับอัตราสวนแสง
สีแดงถึงแสงขาวโดยการใชตัวแผนกรองแสงของ Toshiba รุน R-68 อยูที่ความยาวคลื่น 700- 800 นาโนเมตร ในกรณีอัตราสวน



แสงสีแดงถึงแสงขาวการใชตัวแผนกรองแสงของ Toshiba รุน R-D80A อยูที่ความยาวคลื่น 800 นาโนเมตร หรือมากกวา จาก
คาความสัมพันธดังกลาวพบวาความไวที่เหมาะสมของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ตองเปนความยาวคลื่นที่งายตอการเลือกใชได
เหมาะสมมากกวาการวัดการตอบสนองของความยาวคลื่นแสง 
 
ระบการตรวจวัดสัญญาณทางแสงกับการกําเนิดอิเล็กตรอน 
 ในระบบการวัดสัญญาณทางแสงกับการกําเนิดอิเล็กตรอน จะมุงเนนไปที่การเกิดขึ้นของอิเล็กตรอนอันเนื่องจากแสง
ที่ตกกระทบ ไปยังพื้นที่ของแผนไดยโนดแผนแรก อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตรงสวนของแผนโฟโตคาโทดที่เกิดการขุนมัวที่
ตําแหนงหนึ่งภายในโครงสรางของขั้วไฟฟา และ สวนของระบบการรับสัญญาณอินพุท ถาสารที่เคลือบบนชองทางเขาของแสง
ยอมใหแสงผานไดบางสวน  และมีขนาดใหญเพียงพอแลวจะทําใหระบบการวัดนี้มีความเหมาะสม สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพดวยการออกแบบใหมีการโฟกัสอยางพิเศษ โดยระบบการวัดสัญญาณอินพุทตองมีปจจัยดวยกันสองประการ คือ 

(1) ระบบการรับสัญญาณอินพุทจะตองสามารถปรับโฟกัสใหอิเล็กตรอนจากแผนโฟโตคาโทดที่เกิดขึ้นมา พุงตรงไปยัง
แผนไดยโนดแผนแรก โดยไมตองพิจารณาความเร็วเริ่มตนในขณะนั้น ซึ่งอัตราสวนของจํานวนอิเล็กตรอนที่เดินทาง
มาถึงพื้นที่ของแผนไดยโนดและจํานวนของอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากขั้วคาโทดเรียกปรากฏการณนี้วา ประสิทธิภาพ
การสะสม ที่มีการเปลี่ยนแปลงกัความยาวคลื่น 

(2) เวลาของการสงผาน transit time ของอิเล็กตรอนระหวางขั้วแผนคาโทด และแผนไดยโนดแผนแรก พบวาความเร็ว
เริ่มตนและจุดกําเนิดของอิเล็กตรอนจะเปนอิสระไมขึ้นตอกัน สิ่งที่สําคัญยิ่งของตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่มีระบบการ
รับสัญญาณอินพุทที่คอนขางซับซอนทําใหมีการตอบสนองไดอยางรวดเร็ว 

 

 
 
รูปที่ 8 แสดงสวนของภาครับแสงกับอิเล็กตรอนของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ (a) สวนของการปรับโฟกัสดวยแผนไดยโนด  
           (b) แผนไดยโนดแบบมาน  แสดงถึงเสนแรงของสนามไฟฟาและแนววิถีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 
 
เมื่อพิจารณาสวนของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณตามรูปที่ 8 ความเร็วเริ่มตนของอิเล็กตรอนในขณะนั้นไดขยายตัวออกเพิ่มขึ้น 
โดยมีอิเล็กตรอนบางสวนไดตกลงนสวนของแผนไดยโนดแผนแรก ซึ่งความเร็วของอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นจากขั้วคาโทดไดแผ
ขยายเพิ่มมากขึ้นดังแสดงในรูปที่ 8 เนื่องจาก 2 ปจจัยดวยกันที่ชวยใหประสิทธิภาพของการเก็บสะสะมอิเล็กตรอนคือ การปรับ
โฟกัสอิเล็กตรอนจากแสง และขนาดพื้นที่ของแผนไดยโนดแผนแรกตองมีขนาดใหญ โดยการออกแบบใหมีชองวางภายใน 



เพื่อใชแผนขั้วไฟฟาทําการปรับโฟกัสใหมีการปรับเขาสูตรงกลางทีละนอย ตอจากนั้นก็จะแยกตัวออกสูแผนขั้วไดยโนดใน
ลําดับตอไป 
 
การตอบสนองอยางรวดเร็วของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณ 
 การตอบสนองที่รวดเร็วของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ จําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนคาของชวงเวลาของการสงผาน 
transit time จากขั้วคาโทด กับแผนไดยโนดแผนแรก โดยการกําหนดใหระยะหางระหวางขั้วทั้งสองนั้นตํ่ามาก การปรับเปลี่ยน
คาของชวงเวลาของการสงผาน มีอยูดวยกัน 2 องคประกอบ 

(1) องคประกอบโครมาติก เปนผลอันเนื่องจากความเร็วเริ่มตนที่แผขยายออกจากจุดกําเนิดอิเล็กตรอนยังตําแหนงเดิม ซึ่ง
เวกตอรของความเร็วเริ่มตนสามารถกําหนดเปนความเร็ว ที่สวนของแผน คาโทด ที่สัมพันธกับระดับพลังงาน 

 และความเร็ว ตามเสนสัมผัสที่สัมพันธกับระดับพลังงาน  เมื่อเปรียบเทียบดวยเวลาของการสงผาน ของ
อิเล็กตรอนที่ถูกปลดปลอยออกมาซึ่งมีความเร็วเริ่มตนเปนศูนย ในขณะเดียวกันเวลาของการสงผาน ก็จะลดต่ําลงอัน
เนื่องจากองคประกอบของความเร็วเริ่มตน คือ  
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โดยที่ ε คือความแรงของสนามไฟฟาที่ผิวของแผนขั้วคาโทด  
 e คือ ประจุของอิเล็กตรอน  
 มวลของอิเล็กตรอน em
 
องคประกอบแนวเสนสัมผัสของความเร็วจะสงผลใหเวลาของการสงผาน มีการแกวงไปมาเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาของ
การสงผานของอิเล็กตรอน ที่ปลดปลอยออกมาจะมีความเร็วเริ่มตนที่เปนศูนย กระนั้นเมื่อเวลาของการสงผานเพิ่มขึ้นอัน
เนื่องจากองคประกอบของความเร็วเริ่มตนนี้คือ  
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โดยที่ เปนรัศมีของอิเล็กตรอนที่กระจายออกมา และ v เปนความเร็วที่ตกกระทบลงบนแผนไดยโนดแผนแรก r
 

(2) องคประกอบทางดานเรขาคณิต เปนผลอันเนื่องจากความแตกตางของเวลาของการสงผานระหวางแนวทางเดินแรก 
ของระยะทางที่แตกตางกันจากตําแหนงที่ตางกันบนแผนคาโทด ปจจัยตางๆเหลานี้รวมถึงสนามไฟฟาที่มีความแรง
แตกตางกันในแนวตามขวางภายในชองวางของหัววัดโดยอิเล็กตรอน ความแตกตางของเวลาของการสงผานจาก

อิเล็กตรอนที่ปลดปลอยที่มีความเร็วเริ่มตนเปนศูนย และสนามไฟฟา ε ที่ผานเขาสูแนวเสนทางตามระยะ และ 
 คือ  

L
L + ΔL

 

2
emt L

e Lε
Δ = Δ      [5] 



เมื่อพิจารณาจาก สมการที่ 3 และ 5 เวลาการเปลี่ยนแปลงของการสงผานสามารถลดต่ําลงไดโดย การเพิ่มขึ้นของความแรง
สนามไฟฟาที่ผิวของขั้วคาโทด และความแตกตางที่นอยที่สุดระหวางแนวระยะทางเดินของอิเล็กตรอนในชองวางของแผนขั้ว
คาโทด กับแผนไดยโนดแผนแรก ในการตอบสนองอยางรวดเร็วของตัวตรวจจับแสงทวีคูณสามารถกระทําไดโดยใช แผน
คาโทดที่ลักษณะเวาเขาดานใน และมีการเพิ่มแผนขั้วไฟฟาเพื่อทําการปรับโฟกัสของลําอิเล็กตรอน ดังแสดงในรูปที่ 9 
 

 
รูปที่ 9 แสดงตัวอยางของสวนอินพุทของตวัตรวจจับแสงทวีคูณที่มกีารตอบสนองอยางรวดเร็ว 

 
กระแสอิ่มตัวดานคาโทด 
 รูปที่ 10 แสดงตัวอยางกระแสแงที่เปลี่ยนแปลงตามแรงดันที่จายใหระหวางขั้วคาโทด กับ แผนไดยโนดแผนแรก ที่
ภายใตฟลักซความเขมแสงคาตางๆ เนื่องจากความเร็วเริ่มตนของอิเล็กตรอนที่แสงตกกระทบโดยปกติแลวจะไมเปนศูนย โดย
อิเล็กตรอนบางสวนจะถูกเก็บสะสมที่แผนไดยโนดแผนแรก เมื่อเปรียบเทียบกับผลตางของศักยดาแรงดันระหวางแผนคาโทด 
และแผนไดยโนดแผนแรกนี้เปนศูนย ในกรณีที่จะหยุดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนสามารถกระทําไดโดยกําหนดใหแผนไดย
โนดแผนแรกนั้นมีแรงดันดานลบเมื่อเทียบกับดานคาโทด แรงดันที่กอใหเกิดกระแสแสงนี้จะเปนศูนย ซึ่งเปนแรงดัน cut-off 
voltage ผลของกระแสแสงนี้ยังขึ้นกับความยาวคลื่น วัสดุที่ใชเคลือบลงบนผนคาโทด และ การออกแบบระบบการรับสัญญาณ
อินพุท  
 ดังนั้นที่แผนไดยโนดแผนแรกเมื่อใหแรงดันดานบวกกับแรงดันดานลบที่ขั้วคาโทด กระแสแสงก็จะขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้นจนถึงคาที่อิ่มตัว Saturation value คาแรงดันที่ทําใหเกิดการอิมตัวจะตองขึ้นกับองคประกอบโครงสรางของขั้วคาโทด และ
โครงสรางการแปรเปลี่ยนในความเร็วเริ่มตนของอิเล็กตรอนเมื่อแสงตกกระทบ รวมถึงลักษณะการวางตัวเพื่อใหเกิดการสะสม
ของอิเล็กตรอน การเกิดกระแสอิ่มตัว จะมีความแตกตางกันขึ้นกับชนิดของตัวตรวจจับแสงทวีคูณ ซึ่งเปนแรงดันเพียงเล็กนอย
จนถึงแรงดันที่มากเกินกวาสิบเทา กระแสอิ่มตัวนี้เปนสัดสวนกับฟลักซความเขมของแสงที่ตกกระทบดังแสดงในรูปที่ 10 



 
รูปที่ 10 กระแสแสง ที่แปรเปลี่ยนระหวางแผนคาโทดกับแผนไดยโนดแผนแรก ภายใตความเขมแสงที่ตกกระทบที่ระดับตางๆ 
 
ตัวตรวจจับแสงทวีคูณชนิดพิเศษ 

(1) หัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่แผนไดยโนดมีการเคลือบสาร แกลเลียมฟอสไฟด GaP(Cs) 
ในสวนของแผนไดยโนดที่เคลือบสารแกลเลียมฟอสไฟด GaP(Cs)  จะชวยใหสัมประสิทธิการปลดปลอยอิเล็กตรอน

ในลําดับที่สองเกิดขึ้นอยางมาก  อีกทั้งยังทําใหลดการเปลี่ยนแปลงของอัตราขยายกระแส และทําใหการปรับระดับพลังงานที่
ใหกับหัววัดมีความละเอียดสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่แสงแบบพลัทซไดทําใหมีการปลดปลอยอิเล็กตรอนเพียงเล็กนอยจาก
แผนขั้วคาโทด  ดังนั้นความเปนไปไดในการแยกความแตกตางระหวางแสงแบบพลัทซ ที่ทําใหอิเล็กตรอนถูกปลดปลอย
ออกมาเนื่องจากแสงในลําดับที่ 1,2,3,4 หรือ 5 ดวยแผนไดยโนดแผนแรกที่เคลือบสาร แกลเลียมฟอสไฟด GaP(Cs) จาก
ลักษณะการตอบสนองทางเวลาที่ไดรับการปรับปรุง สามารถกระทําจากลักษณะการเกิดการทวีคูณของจํานวนอิเล็กตรอน จะ
เปนไปตามการเกิดแบบสุมซึ่งตองในหลักทางสถิติมาวิเคราะห และการลดจํานวนของแผนไดยโนดก็สามารกระทําได
เชนเดียวกัน  

 
รูปที่ 11 แสดงสัมประสิทธิการปลดปลอยอิเล็กตรอนในลําดับที่สองจากแผนไดยโนดที่เคลือบสารแกลเลียม     

           ฟอสไฟด GaP(Cs) ซึ่งขึ้นกับพังงานของแสงทตกกระทบในลําดับแรก กับพลังงานของอิเล็กตรอน  

                 (δ :สัมประสิทธกิารปลดปลอยอิเล็กตรอนในลําดับที่สอง) 
 
 



(2) หัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบตัดขวางสนามไฟฟา 
ภายในหลอดหัววัดที่ออกแบบใหมีการตัดขวางสนามไฟฟา จะเปนผลใหอิเล็กตรอนมีการเคลื่อนที่ตามแนวทาง

เดินจากขั้วคาโทดตรงไปยังขั้วแอโนด โดยการตัดขวางกับสนามไฟฟา และสนามแมเหล็ก ดวยการเตรียมสนามไฟฟาและ
สนามแมเหล็กเพื่อใหอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่มีความหนาแนนมีรูปแบบเดียวกัน และอิเล็กตรอนมีเวลาของการสงผานต่ํา พรอม
กับการกวัดแกวงเกิดขึ้นนอย ที่ทุกๆ ขั้นตอนที่อิเล็กผานแผนไดยโนด โดยปกติแลวหัววัดรัสีจะมี คาบเวลาเปนสัญญาณงพลัทซ
ในชวงขอบขาขึ้นที่ตํ่ากวา 0.5 นาโนวินาที(ns) 

(3) หัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel plate 
 การศึกษาการปลดปลอยอิเล็กตรอนในลําดับที่สองที่เปนคุณสมบัติของกระจกที่เคลือบสารตะกั่ว เปนการทําใหเกิด
การทวีคูณของอิเล็กตรอน ที่ระหวางแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel plate สองสวน ดังแสดงในรูปที่ 12 เปนตัว
ตรวจจับแสงทวีคูณแบบแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก ประกอบดวยตะแกรงทอโลหะขนาดเล็กที่อิเล็กตรอนมีการทวีคูณโดย
การทําใหการโฟกัสลําอิเล็กตรอนตรงขั้วคาโทดที่ดานหนึ่ง ขั้วแอโนดอีกดานหนึ่ง แผนตะแกรงขนาดเล็กจะถูกออกแบบให
เรียงตัวเขาหากันลักษณะขนานกันกับหลอดหัววัดซึ่งแตละชองจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 6-25 ไมโครเมตร สําหรับรูปที่ 
13 แสดงถึงการทวีคูณของอิเล็กตรอนภายในตะแกรงทอโลหะขนาดเล็กหนึ่งชอง โดยการพิจารณาจาก อิเล็กตรอนหนึ่งตัวที่ว่ิง
เขาสูภายในชองดังกลาวแลวกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณมากมายถึง เทา ผลดังกลาวนี้ยังตองขึ้นกับแรงดันไบแอสที่
ใหกับหลอดหัววัด และอัตราสวนของความยาวตอเสนผานศูนยกลาง โดยปกติแลวพบวาขอจํากัดการทํางานรวมกันระหวาง
ตะแกรงทอโลหะขนาดเล็กจะมีอัตราขยายกระแสที่ระดับ เทา แตถาตองการใหมีอัตราการขยายกระแสสูงกวานี้ตอง
ออกแบบการจัดเรียงทอตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel plate ใหตอเรียงลําดับกัน 
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410

 
รูปที่ 12 แสดงภาพตัดขวางของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel plate 
 

 
รูปที่ 13 แสดงการทวีคูณของอิเล็กตรอนภายในชองทอโลหะตะแกรงขนาดเล็ก Microchannel plateหนึ่งชอง 



เมื่อพิจารณาถึงอิเล็กตรอนที่อยูในรูปแบบของพลัทซที่เริ่มเขาสูภายในชองทอโลหะ ก็จะมีการเพิ่มทวีจํานวนจนเขาสูสภาวะ
อิ่มตัว ดังนั้นจึงมีความเปนไปไดที่จะนําผลดังกลาวมาใชในการกําหนดการทํางานในสภาวะอิ่มตัว เพื่อลดการกวักแกวงของอัต
ตราการขยายกระแสที่มากเกิน ในขณะที่มีการตรวจจับประมาณพลัทซกระแสที่มีขนาดต่ําๆ จากรูปที่ 14 แสดงถึงขนาดความ
สูงของการกระจายสัญญาณพลัทซ ในขณะที่จํานวนของอิเล็กตรอนที่เกิดจากแสงตกกระทบมีจํานวนนอยมากๆ  
 

 
รูปที่ 14 ลักษณะการกระจายของการคายประจุตอหนึ่งพลัทซของหัววัดตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก
ภายใตสภาวะอิ่มตัว : แกนตั้งแสดงถึงจํานวนลูกคลื่นของสัญญาณพลัทซ แกนนอนแสดงถึง จํานวนของอิเล็กตรอนที่เกิดจาก
แสงตอหนึ่งพลัทซ 
 
ประโยชนท่ีไดจากตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel plat 

• การตอบสนองที่รวดเร็ว เนื่องจากการที่การเดินทางของอิเล็กตรอนนั้นสั้นเพียง 1-2 มิลลิเมตร และมี
สนามไฟฟาที่สูง ในระดับ 1 20 kV cm− เวลาของการสงผานคอนขางสั้นมาก และการกวัดแกวงก็ยังต่ํา 
ซึ่งความแตกตางระหวางจุดกําเนิดที่กอใหเกิดเวลาการสงผานไมตองถูกนํามาพิจารณา ดังนั้นการตอบสนอง
ชวงเวลาของพลัทซคอนขางสั้นมากโดยมีคาของ 0.2FWHM ns≈ และความละเอียดทางเวลา 

( 100 )t psδ < ที่ใหผลที่ดีกวาตัวตรวจจับแสงทวีคูณที่ออกแบบในลักษณะเพิ่มจํานวนแผนไดยโนด 
• ไมมีการตอบสนองกับสนามแมเหล็ก เนื่องจากการที่ระยะทางการเดินทางของอิเล็กตรอนนั้นสั้นมาก 

สนามไฟฟาจึงมีการควบคุมภายในทอโลหะ ดังนั้นแนวการเดินทางของอิเล็กตรอนจึงไมมีผลกับ
สนามแมเหล็กจนถึงระดับ 0.1 เทสลา(T) 

• ความละเอียดของระยะทาง ในโครงสรางที่คลายรังผึงของแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel 
plate สามารถทําการแปลงแสงที่ตกกระทบยังขั้วคาโทดเปลี่ยนไปเปนอิเล็กตรอนที่ขั้วแอโนดไดโดยงาย
ดวยการปรับโฟกัส การปรับความละเอียดของระยะทางสามารถกระทําไดโดยปรับแยกสวนของขั้วแอโนด
ออกจากกันเปนแผนสี่เหลี่ยมเล็กๆเรียงตอกันดังรูปที่ 15  

 
 



 
รูปที่ 15 ตัววตรวจจับแสงทวีคูณแบบแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก โดยปรับแยกสวนของขั้วแอโนดออกจากกันเปนแผน
สี่เหลี่ยมเล็กๆ 
 
ขอจํากัดของตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก Microchannel plat 

• ขอจํากัดในอัตราการนับ และความเปนเชิงเสนในการการวัดสัญญาณพลัทซ เนื่องจากการทํางานที่มีขอจํากัดของ
กระแสเฉลี่ยทางดานเอาทพุทต่ํามากเพียง 2A cmμ และเวลาของการกลับคืนตอชองเพิ่มมากขึ้น 

• ขอจํากัดของการอัดประจุตอชอง จากสัญญาณพลัทซ เนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ อันดับแรกคือ อัตราการขยายมี
ประมาณ และอันดับสองคือ กระแสที่ไดถูกดูดกลืนตอสัญญาณพลัทซ เนื่องจากรูปรางของสัญญาณพลัทซ และ
ความยาว โดยในขอจํากัดนี้การอัดประจุที่ขั้วแอโนดจะเปนเชิงเสนเพียง 

610
105 10−×  ถึง 9 25 10 C cm−×  

• ขอจํากัดของอายุการใชงาน เนื่องจากการที่พ้ืนที่ผิวโดยสวนใหญของแผนตะแกรงทอโลหะขนาดเล็ก แกสภายใน
หัววัดถูกนําออกไดยากในเวลาที่มีอุณหภูมิสูง ดังนั้นดวยเหตุที่มีการยิงประจุอิเล็กตรอนจะกอใหเกิดประจุอิออนที่ยิง
ไปที่แผนขั้วคาโทด และความไวลดลงอยางรวดเร็ว 

 
(4) ตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบชาญฉลาด 
ตัวตรวจจับแสงทวีคูณชนิดนีไดถูกออกแบบรวมกันโดยใชหลอดสูญญากาศที่มีสวนขยายสัญญาณแสง และ ตัวตรวจจับ

แสงทวีคูณขนาดเล็กเขาดวยกันดังแสดงในรูปที่ 16 โดยที่กระแสที่เกิดขึ้นจากแสงที่ตกกระทบจะถูกเรงดยสวนภาคขยายจาก
แรงดันสูงกะแสตรงขนาด 20 ถึง 40 กิโลโวลต(kV) ซึ่งอิเล็กตรอนจะวิ่งดวยความเร็วสูงตรงไปตกกระทบกับสารเรืองแสง ดวย
การปรับโฟกัสสามารถกระทําไดอยางเปนเชิงเสนจากตัวตรวจจับแสงทวีคูณขนาดเล็ก โดยในสวนแรกอัตรากาขยายจะอยูที่
ระดับ 30 ถึง 50 เทาเพื่อใหสัญญาณมีวามคมชัด  ลักษณะโครงสรางหัววัดประเภทนี้จะทนตอการรบกวนของสนามแมเหล็ก
โลก และเวลาของกรสงผานมีชวงเวลาที่แตกตางกันนอยมากในระดับต่ํากวา นาโนวินาที(ns) อกทั้งมีความสามารถในการ
ตรวจจับสัญญาณที่ระดับต่ําๆจากอิเล็กตรอนหลายตัวไดดี  

 



 
 

รูปที่ 16 ตัวตรวจจับแสงทวีคูณแบบชาญฉลาด ที่โครงสรางเปนครอบแกวทรงกลมเพื่อใชในการตรวจจับอนุภาค นิวทริโน  
      และมิวออน 
 


