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บทคัดยอ

กองฟสกิส ไดรบัตวัอยางทีส่งสยัวาเปนอกุกาบาตหรอืเทคไทต ทีค่นพบจากจงัหวดัชยัภมูแิละบรเิวณใกลเคยีง จงึทาํการวเิคราะหตวั
อยางจาํนวน 14 ชิน้ ดวยกระบวนการทางนวิเคลยีร 3 วธิ ีไดแก การวดัรงัสใีนธรรมชาต ิการวเิคราะหธาตโุดยการวาวรงัสเีอกซ และการ
วเิคราะหธาตโุดยการอาบนวิตรอน พบวาจากระดบัรงัสใีนธรรมชาต ิชนดิและปรมิาณธาตทุีม่อียูในตวัอยางแตละชิน้ สามารถจดักลุมและแยก
ประเภทของตวัอยางได
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Abstract

The discoveries of suspicious meteorite or tektite around Chaiyapum province and surrounding area were sent to Physics
Division, Office of Atoms for Peace (OAP). Fourteen samples were analyzed by 3 nuclear techniques; the measurement of natural
radiation, x-ray fluorescence analysis and neutron activation analysis. The result shows that the samples can be classified according
to the level of natural radiation, the elemental composition and there quantity.
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คํานํา
[1]อกุกาบาต (meteorite)เปนคาํมาจากภาษาบาล ี  แปลวา  การตกแหงคบเพลงิ  ซึง่หมายถงึปรากฏการณทีเ่หน็ไดดวยตาเทานัน้

สวนลกูอกุกาบาตเปนคาํใชเรยีกวตัถทุีท่าํใหเกดิปรากฏการณ และรวมใชเรยีกวตัถทุีค่นพบภายหลงั  โดยไมเหน็ปรากฏการณ  แตอาจพสิจูน
ไดวาเปนประเภทเดยีวกนั  อกุกาบาตจาํแนกได  4  ชนดิ  คอื  อกุกาบาตหนิ  อกุกาบาตเหลก็  อกุกาบาตหนิปนเหลก็  อกุกาบาตแกว
อกุกาบาตทีพ่บในประเทศไทยม ี4 ลกู คอื อกุกาบาตนครปฐม อกุกาบาตราษไีศล อกุกาบาตเชยีงคาน  และอกุกาบาตบานรองดู

เทคไทต (tektite)หรอือลุกมณ ี เปนเนือ้แกว  สเีขม  ผวิขรขุระ  มขีนาดและรปูรางตาง ๆ กนั  เกดิจากการเผาไหมหลอมละลาย
ของชัน้ดนิ หนิ หรอืทรายบนเปลอืกโลก ในขณะทีอ่กุกาบาตหรอืกลุมของลกูอกุกาบาตพุงชน แรงระเบดิทีต่ามมาจะสงผลใหวตัถหุลอมละลาย
กระจดักระจาย  ขึน้สูทองฟาแลวแขง็ตวักอนตกลงมาสูผวิโลกอกีครัง้  บรเิวณทีพ่บเทคไทตในโลกนีม้เีพยีงไมกีแ่หง  และมอีายตุาง ๆ กนั
เทคไทตทีพ่บในประเทศไทยจาํแนกไดสองประเภทคอื  layered  tektite  และ  splash  tektite

วธิกีาร
1.     การวดัรงัสใีนธรรมชาต ิ(natural radiation)
ทาํการวดัรงัสจีากตวัอยางโดยใชระบบวดัรงัสแีกมมาแบบแบคกราวนต่าํ ซึง่ใชหวัวดัรงัส ีHPGe ของ Oxford โมเดล CPVDS30 มปีระ

สทิธภิาพ 20% และมคีวามสามารถในการแยกพลงังาน 1.85 keV ทีพ่ลงังาน 1332.5 keV ของ Co-60 วางตวัอยางหางจากหวัวดั 7 ซม.
ทาํการวดัรงัสจีากตวัอยางแตละตวัแบสะสมโดยจะทาํการบนัทกึขอมลูเมือ่เวลาในการวดัเทาบ 3, 6, 20, 24 ชัว่โมง ตามลาํดบั วเิคราะห
สเปกตรมัโดยใชโปรแกรม Assayer V3.8

รปูที ่1 ลกัษณะของตวัอยางทีน่าํมาวเิคราะห



2. การวเิคราะหธาตโุดยการวาวรงัสเีอกซ (X-ray Fluorescence Analysis)
ทาํการวเิคราะหตวัอยางโดยใชเครือ่ง Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Element Analysis ของบรษิทั Horida รุน MESA

500W ทาํการวดัภายใตสภาพบรรยากาศปกต ิและสญูญากาศ โดยใชศกัยไฟฟา 15 kV และ 50 kV เวลาในการวดั 100 วนิาท ีวเิคราะห
ผลการวดัโดยใชวธิ ี Standardless ในการวดัแตละตวัอยางจะเปลีย่นตาํแหนงบรเิวณรบัรงัสตีวัอยางละ 2-3 ตาํแหนง

3.   การวเิคราะหธาตโุดยอาบนวิตรอน (Neutron Activation Analysis)
การเตรยีมตวัอยาง
นาํตวัอยางทีต่องการวดัไปบดแลวนาํมากรองดวยตะแกรงเบอร  120 (115 mesh) นาํตวัอยางทีเ่ปนผงละเอยีด และสารมาตรฐาน

มาชัง่น้าํหนกัอยางละ 0.1-0.2 กรมั บรรจใุสขวดพลาสตกิแลวปดผนกึโดยการใชความรอน นาํตวัอยางทีเ่ตรยีมไวมาจดัเรยีงเปนแถวรวมกบั
สารมาตรฐาน ตวัอยางละ 2 ชดุ

การวเิคราะหธาตทุีม่คีรึง่ชวีติยาว
นาํแถวตวัอยางและสารมาตรฐานทีเ่รยีงไวมาใสในภาชนะอาบรงัส ีแลวนาํอาบนวิตรอนทีท่อ A4 ดวยเวลา  (Ti) 6  ชัว่โมง  ทิง้ไวให

สลายตวั (Td)  3-4  วนั  แลวนาํมาวดัปรมิาณรงัสโีดยวางตวัอยางหางจากหวัวดั  5 ซม.  เวลาในการวดั (Tm) 500 วนิาที
การวเิคราะหธาตทุีม่คีรึง่ชวีติสัน้
นาํตวัอยางและสารมาตรฐานชดุใหมไปอาบนวิตรอน ทีท่อ A4 ดวยเวลา 2 นาท ีทิง้ไวใหสลายตวัประมาณ 10 นาท ีแลวนาํมาวดัหา

ปรมิาณรงัส ีโดยวางตวัอยางหางจากหวัวดั 8 ซม.  เวลาในการวดั 100 วนิาที
ระบบการวดัรงัสแีกมมาทีใ่ชเปนชดุเดยีวกนักบัทีใ่ชวดัรงัสใีนธรรมชาติ

ผลการทดลองและวิจารณ
1. การวดัรงัสใีนธรรมชาติ
ผลการวดัรงัสใีนธรรมชาตขิองตวัอยางแสดงในรปูที ่ 2 และตารางที ่ 1

รปูที ่2 ตวัอยางสเปกตรมัรงัสใีนธรรมชาตขิองตวัอยาง GO2 และ MA2
         เมือ่วดัรงัส ี20 และ24 ชัว่โมงตามลาํดบั



ND = Not Detected

2. การวิเคราะหธาตุโดยการวาวรังสีเอกซ
ผลการวเิคราะหธาตโุดยการวาวรงัสเีอกซของตวัอยางแสดงในตารางที ่2

ตารางที ่1  พืน้ทีใ่ตพคีตอน้าํหนกัของตวัอยางจากการวดัรงัสใีนธรรมชาติ

ตารางที ่2 ผลจากการวเิคราะหธาตโุดยวธิกีารวาวรงัสเีอกซ แบบ Standardless
เมือ่กระตุนดวยพลงังาน 50 kV , auto µA ภายใหสภาวะสญูญากาศ

หมายเหต ุ หมายถงึธาตทุีพ่บมคีา cps/µA นอยกวา 0.1 ND = Not Detected



3.   การวเิคราะหธาตโุดยการอาบนวิตรอน
ผลการวเิคราะหธาตโุดยการอาบนวิตรอนของตวัอยางแสดงในรปูที ่ 3 และตารางที ่ 3

รปูที ่3 ตวัอยางสเปกตรมัรงัสแีกมมาของตวัอยาง GO2 และ MA2 เมือ่ใชเวลาอาบ 2 นาท ีและทิง้ใหสลายตวั 8 นาที
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหปรมิาณธาตดุวยวธิกีารอาบนวิตรอน



* วเิคราะหจากเงือ่นไข Ti = 2 นาท ี  Td = 8-15 นาท ี  และ Tm = 100 วนิาที
** วเิคราะหจากเงือ่นไข Ti = 6 ชัว่โมง   Td = 3 วนั   และ Tm = 500 วนิาที

พบธาตนุัน้ในตวัอยาง แตไมพบในสารมาตรฐาน ทาํใหไมสามารถวเิคราะหปรมิาณได
ND   =   Not Detected
หมายเหตุ ตัวอยางบางชิ้นไมสามารถกะเทาะใหเปนชิ้นเล็กได จึงไมสามารถวิเคราะหโดยวิธีการอาบนิวตรอน

สรปุและวเิคราะหผลการวจิยั
1. การวัดรังสีในธรรมชาติ
จากผลการวัดรังสีในธรรมชาติของตัวอยางตางๆ ดังแสดงในรูปที่ 4 พบวา สามารถแบงตัวอยางออกไดเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1

ซึง่ประกอบดวยตวัอยางระหสั MA, RO และ SL จะมรีะดบัรงัสตี่าํกวากลุมที ่2 ซึง่ประกอบดวยตวัอยาง GO และ GL

2.  การวเิคราะหธาตโุดยการวาวรงัสเีอกซ

รปูที ่4    เปรยีบเทยีบปรมิาณรงัสใีนธรรมชาตขิองตวัอยางชนดิตางๆ



จากผลการวเิคราะหธาตโุดยการวาวรงัสเีอกซ สามารถแบงกลุมตวัอยางออกเปน 2 กลุม คอื
2.1 กลุม MA และ SL เปนกลุมทีม่ปีรมิาณธาตเุหลก็สงู แตมธีาตอุงคประกอบอืน่ในปรมิาณนอย ซึง่เมือ่เทยีบกบัรายงานการวเิคราะห

อุกกาบาตบานรองดู[1]พบวามีธาตุเหล็กเปนองคประกอบหลักเชนเดียวกัน
2.2 กลุม GL และ GO ปรมิาณธาตโุปแตสเซยีม รบูเิดยีม เซอรโคเนยีม  และไทเทเนยีม มรีปูแบบความสมัพนัธคลายกนั

3. การวิเคราะหธาตุโดยการอาบนิวตรอน
3.1  กลุมตวัอยาง GL และ GO ประกอบดวยธาตหุลายชนดิโดยเฉพาะธาตทุีเ่ปนองคประกอบ ในดนิไดแก อะลมูเินยีม-ซลิกิอน

(5-6.5%) เหลก็(3.6-5.6%) โปแตสเซยีม(ประมาณ 2%)และแมกนเีซยีม(1.5-2.3%) สวนธาตปุรมิาณนอย(trace element) ทีพ่บไดแก แลนทานมั
แมงกานสี โซเดยีม โครเมยีม โคบอลต และสารหน ูจงึสนันษิฐานวากลุมตวัอยางนีน้าจะเปน เทคไทต

3.2 กลุมตวัอยาง MA, RO และ SL มธีาตเุหลก็ประกอบอยูในปรมิาณสงู คอืตัง้แต 46-85% จงึจดัอยูในกลุมแรเหลก็ เมือ่นาํไปประกอบ
กบัการวเิคราะหโดยการเลีย้วเบนรงัสเีอกซ (X-Ray Diffraction) พบวากลุม MA และ SL3 แรเหลก็มกีารจบัตวัในรปู hematite (Fe2O3)
ปนอยู่กับ magnetite (Fe3O4) จงึถกูสารแมเหลก็ดดูไดด ีในขณะทีก่ลุม RO และ SL2 อยูในรปูของ hematite

ในขณะนีย้งัไมสามารถชีช้ดัไดวา ตวัอยางทีว่เิคราะหเปนอกุกาบาตหรอืเทคไทต เพราะผลวเิคราะหทีไ่ดมคีวามขดัแยงกบัผลการศกึษา
ทีไ่ดมกีารทาํมาแลว คอื

- อกุกาบาตเหลก็ประกอบดวยโลหะผสมระหวางเหลก็-นกิเกลิ มากกวา 99%
- อกุกาบาตหนิปนเหลก็ประกอบดวยแรซลิเิกต 50%และเหลก็กบันกิเกลิอกี 50% [3]

- ธาต ุอริเิดยีม(Ir) พบมากในวตัถทุีม่าจากนอกโลก[4]

- ธาตโุครเมยีม ทีพ่บในอกุกาบาตเหลก็มปีรมิาณไมมากกวา 0.1%
- ขอแตกตางระหวาง แร magnetite ทีอ่ยูบนโลก กบัแร magnetite ในอกุกาบาตเหลก็ คอื ถานาํอกุกาบาตเหลก็ทีม่ผีวิขดัมนัแลวมา

กดัดวยสารละลาย 2% ของกรดไนตรกิในเอธานอล จะปรากฏโครงสรางแบบ วดิแมนสแตดเทน[2]
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