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การวิเคราะห์ปริมาณทองคำในตัวอย่างดินจากเหมืองทองคำ 
ด้วยเทคนิคการอาบรังสีนิวตรอน
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บ ท คัดย่อ

ได้ทำการวิ(คราะห์ปริมาณธาตุทองคำในดิ.นตัวอย่างจากเหมืองทองคำบริเวณรอยต่อ 
ระหว่างตำบลเขาเจ็ดลูก อำ!กอฑับคล้อ จังหวัดพิจิตร และตำบลห้วยบง อำเภอวังโปร่ง จังหวัด 
เพชรบูรณ์ ด้วยวิธีวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน แบบไม่ทำลายสารตัวอย่าง โดยใช้ Cf-252 
และเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอน จากการใช้ Cf-252 พบว่าสามารถวิเคราะห์ 
ปริมาณธาตุทองคำในดินตัวอย่างได้โดยใช้วิธีเติมสารมาตรฐานพบว่ามีปริมาณทองคำอยู่ในช่วง
0.15-0.53 ppm และเมื่อใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู พบว่ามีปริมาณธาตุทองคำอยู่ในช่วง 0.12-0.22 
ppm ซึ่งปริมาณทองคำที่พบโดยการวิเคราะห์ทั้งสองวิธีนีมีปริมาณมากกว่าในดินทั่วๆ ไป
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ABTRACT

Determination of gold in soil samples from gold mine in boundary between Tumbon 
Kowjetlook, Amphor Tupkroe, Pijit province and Tumbon Hueybong, Amphor Wangpong, 
Petchaboon province was รณdied nondestructively by neutron activation analysis, using Cf-252 
and nuclear reactor as neutron sources. Total amounts of Au in soil samples were determined by 
standard addition method and found to be in the range of 0.15-0.53 ppm when using Cf-252. 
Total amounts of gold in soil samples by NAA were found to be in range of 0.12-0.22 ppm. The 
amounts of Au obtained by both methods were higher than normal soil.



ทรัพยากรธรณีเกี่ยวกับแร,ธาตุมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่าง 
มาก ประเทศที่มีทรัพยากรธรณีสมบูรณ์จะช่วยให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว จากหลัก
ฐานทางธรณีวิทยา ทำให้ทราบว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรณี เช่น การค้น 
พบแหล่งแร'ทองคำ ซึ่งแหล่งแร'ทองคำที่พบในประเทศไทยนันจะพบกระจายอยู่ในทุกภาคทั่ว 
ประเทศ แหล่งแร'ที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงมากในอดีต ได้แก่ แหล่งแร'ทองคำบ้านบ่อทอง
จังหวัดปราจีนบุรี แหล่งแร,ทองคำโต๊ะโม๊ะ จังหวัดนราธิวาส แหล่งแร'ที่ตำบลร่อนทอง อำเภอ 
บางสะพานใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น นอกจากนีแล้ว ป็จจุบันยังพบแหล่งแร,ทองคำ 
อยู่ในพืนที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร, สุโขทัย พิจิตร 
เพชรบูรณ์ ลพบุรี จันทบุรี สระบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต และเลย อีกด้วย ซึ่งอาจกล่าว 
ได้ว่าประเทศไทยเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิหรือแผ่นดินทองโดยแท้จริง

ทองคำสามารถพบในธรรมชาติได้ทังในรูปของธาตุอิสระ และในรูปของสารประกอบ 
ต่างๆ เช่นในแร, sylvanite, calaverite เป็นต้น ซึ่งถ้าพบปริมาณทองคำในสายแร,เหล่านี มากกว่า 0.5 
กรัมต่อตันขึนไป ก็จะสามารถคุ้มค่าต่อการลงทุนทำเหมืองทองคำได้[1] ดังนั้นในกระบวนการ 
สำรวจแหล่งแร'ทองคำต่างๆ ตังกล่าวนัน จึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการและวิธีการทางเคมีที ่
สามารถช่วยวิเคราะห์ปริมาณของธาตุต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะทองคำ และธาตุชีนำต่างๆ เช่น 
As, Sb, Hg, Cu เป็นต้น ในระดับความไวถึงไมโครกรัม ซึ่งในปีจจุบันนีมีเทคนิคและวิธีการต่างๆ 
หลายวิธีที่สามารถทำการวิเคราะห์หาทองคำ ไต้เช่น วิธี Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry (ICP-MS), วิธ Atomic Absorption Spectrometry (AAS) รวมทังวิธการทางรังสีเคมี 
และไฟฟ้าเคมี[2] วิธีการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน เป็นวิธีการทางรังสีเคมีวิธีหนึ่งที่ 
สามารถตรวจวัดธาตุต่างๆ ในระดับความเข้มข้นตํ่าไต้[3,4] และได้นำมาใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง 
ดินจากเหมืองทองคำในครังนี

การทดลอง

1.1 สถานท่ีเก็บตัวอย่างดิน
ตัวอย่างดินที่ใช้ในการศึกษาครังนี เป็นดินจากเหมืองทองคำบริเวณรอยต่อระหว่าง ตำบลเขาเจ็ดลูก 

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร และตำบลห้วยดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบุรณ์



1.2 การสุ่มตัวอย่างดิน
ทำการสุ่มตัวอย่างดินจากหลุมขุดเจาะซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ลึกประมาณ 2.5 

เมตร และยาวประมาณ 25-30 เมตร โดยกำหนดรหัสเป็นอักษรภาษาอังกฤษเป็น A ,B ,C , ... และ 
ทำการสุ่มตัวอย่างดินจากบ่อซึ่งจะได้ตัวอย่างดินทังหมด 5 ตัวอย่างคือ A, B, c , D และ E

นำดินตัวอย่างแต่ละแปลงมาตากให้แห้งในที่ร่มประมาณ 3 วัน เลือกเก็บเศษก้อนหิน กรวด 
ที่มีขนาดใหญ่ รวมทังเศษรากพืช ใบพืชออกทิงไป หลังจากดินแห้งสนิท นำดินมาบดให้ละเอียด 
ด้วยครกโมรา (agate mortar) จนสามารถร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช แล้วเก็บตัวอย่างดินใส่ใน 
ภาชนะและ ติดฉลากเพื่อเก็บไว้ทำการวิเคราะห์ต่อไป

1.3 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุทองคำทั้งหมดในตัวอย่างดินโดยใช้ Cf 252 เป็นต้นกำเนิดนิวฅรอน
1.3.1 วิธีวิเคราะห์

(1) เตรียมสารละลายกรดกัดทอง(aqua regia) โดยผสม hydrochloric acid( G.R, Merck) 
เข้มข้นและ nitric acid ( G.R, Merck) เข้มข้นด้วยอัตราส่วน 3 ต่อ 1 (ปริมาตรต่อปริมาตร) ให้ได  ้
ปริมาตร 20 cm3

(2) ชั่งแผ่นทองคำเปลวบริสุทธิ'(100%)หนัก 5.9 mg ใส่ลงในสารละลายกรดกัดทองที ่
เตรียมได้ในข้อ (1)

(3) ชั่งตัวอย่างดินหนักประมาณ 5 กรัมใส่ในหลอดทดลองขนาดเล็ก จากนั้นใช้ไมโครปิ 
เปตดูดสารละลายทองคำที่เตรียมได้ในข้อ (2) จำนวน 150 เแ  แล้วหยดลงในตัวอย่างดินที่บรรจุอยู ่
ในหลอดทดลอง ปล่อยทิ้งไว้ให้ตัวอย่างดินแห้ง

(4) นำตัวอย่างดินในข้อ (3) ไปอาบรังสีเทอร์มอลนิวตรอนโดยใช้ Cf-252 เป็นแหล่ง 
กำเนิดรังสี เป็นเวลา 3 วัน ปล่อยให้ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตสันสลายตัว 5 ชั่วโมง แล้ว 
นำสารตัวอย่างมาทำการวัดความแรงของรังสีแกมมาเป็นเวลา 20,000 วินาที ด้วย เครื่องตรวจวัด 
Nal(Tl) แล้วโดยอ่านพื้นที่ใต้พีคที่พลังงาน 412 keV บันทึกผลการทดลอง

(5) ปล่อยตัวอย่างดินที่วัดรังสีแกมมาแล้วในข้อ (4) ให ้ 198Au สลายตัวจนหมดประมาณ 
7 วัน แล้วนำไปเติมสารละลายของทองคำ จำนวน 100 JLL1 ทดลองซาในข้อ (4) และ (5) จนครบ 3 
คร้ัง นำข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟระหว่างปริมาณทองคำที่เติมลงไปในตัวอย่างดินกับพื้นที่ใต้พีคที่ 
อ่านได้ แล้วหาจุดตัดบนแกน X จะทราบปริมาณของทองคำทั้งหมดในตัวอย่างดิน

(6) ทดลอง1ๆททั้งหมดจากข้อ 3-5 กับตัวอย่างดินที่เหลือ



1.4 การวิเคราะห์ปริมาณธาตุทองคำในตัวอย่างดินจากเหมืองทองคำโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 
วิจัย-!/!

1.4.1 วิธีวิเคราะห์
(1) การเตรียมตัวอย่าง ชั่งตัวอย่างดิน A, B, c, D และ E หนักประมาณ 100 mg ใส่ขวด 

ขนาดเล็กซึ่งทำด้วย Polyethylene ตัวอย่างละ 6 ขวด และชั่งดินมาตรฐาน( SRM2710 Montana 
soil, NIST,USA) หนักประมาณ 80 mg อีก 20 ขวด (กำหนดรหัสเป็น Ml ถึง M20) ปิดฝาขวดทัง 
หมดแล้วปิดผนึก (seal) ด้วยความร้อน นำตัวอย่างดินและดินมาตรฐานมาจัดเรียงเป็นชุดโดยวางตัว 
อย่างดินสลับกับสารมาตรฐาน ดังรูป 1 แล้วหุ้มขวดแต่ละชุดด้วย aluminum foil นำแต่ละชุดบรรจุ 
ลงในกระบอก aluminum alloy อีกชันหนึ่ง โดยในแต่ละหลอดบรรจุตัวอย่างดินลงไป 3 ชุด หลอด 
ที่เหลือบรรจุตัวอย่างดิน 2 ชุด

(2) การอาบรังสี นำสารตัวอย่างทั้งหมดซึ่งบรรจุอยู่ใน aluminium alloy ไปอาบรังส ี
นิวตรอนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-!/! เป็นเวลา 3 ชั่วโมงโดยใช้ท่ออาบรังสีA1และA4

(3) การวัดรังสี นำสารตัวอย่างที่ผ่านการอาบรังสี และทิ้งไว้ให้ไอโซโทปที่มีครึ่งชีวิตสั้นๆ 
สลายตัวก่อนเป็นเวลา 6 วันจากนนนำไปวัดรังสีแกมมาด้วยหัววัดรังสีระบบกึ่งตัวนำชนิดเจอร์มา 
เนียมความบริสุทธิสูง(HPGe deterctor) ที่ต่อกับเครื่องวิเคราะห์แบบหลายช่อง (MCA) และไมโคร 
คอมพิวเตอร์ โดยจอภาพของ MCA จะแสดงเปกตรัมของรังสีแกมมาที่วัดได้ และใช้คอมพิวเตอร์ 
เก็บข้อมูลไว้เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อไป

(4) การวิเคราะห์ผลการทดลอง
ใช้สเปกตรัมที่ได้นำไปวิเคราะห์หาพื้นที่ใต้พีคที่พลังงาน 412 keV, เพื่อคำนวณหาปริมาณธาตุทอง 
คำโดยวิธีการเปรียบเทียบกับดินมาตรฐาน รูป 2 แสดงตัวอย่างสเปกตรัมของสารตัวอย่างและสาร 
มาตรฐานของตัวอย่างดินที่วัดได้

A3-1 A.3-4 B5-1 B5-4 C 1-1
M 1 M3 M17 M 1 9 M9
A3-2 A.3-5 B5-2 B 5-5 C 1-2
M2 M4 M 1 ร M20 M 1 ๐
A3-3 A.3-6 B 5-3 B5-6 C 1-3
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รูป 2 ตัวอย่างสเปกตรัมที่ได้จากการวัดรังสีแกมมาของตัวอย่างดิน 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผล

การวิเคราะห์ปริมาณทองคำในตัวอย่างดินโดยใช้ Cf-252 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอน
การวิเคราะห์ปริมาณทองคำด้วยการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน โดยใช้ Cf-

252 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอน ในครั้งนี้พบว่าวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการวิเคราะห์โดยการใช ้
Cf-252 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนคือ การวิเคราะห์ด้วยการใช้วิธี Standard addition ท้ังนี้เพราะว่า 
เมื่อนำดินตัวอย่างไปอาบรังสีด้วย Cf-252 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอน แล้ววัดความแรงของรังสีที ่
พลังงาน 412 keV ไม่ปรากฎพีคให้เห็นได้อย่างชัดเจน แม้ว่าจะพยายามอาบรังสีให้นานขึ้นแล้วก ็
ตาม นั่นแสดงให้เห็นว่ามีปริมาณทองคำในตัวอย่างดินตํ่ากว่าขีดจำกัดของวิธีการทดลองนี้ อีกทั้ง 
แหล่งกำเนิดนิวตรอนชนิดนี้ให้ปริมาณความเข้มของนิวตรอนตํ่า ปริมาณไอโซโทปกัมมันตรังสีที ่
เกิดขึ้นจึงมีค่าน้อยไปด้วย ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนวิธีการสืกษาโดยการใช้วิธี Standard addition ด้วยการ 
เติมสารมาตรฐานคือสารละลายมาตรฐานที่เตรียมจากทองคำบริสุทธิลงไปในดินตัวอย่างที่ทราบ 
ปริมาณที่แน่นอนแล้วนำไปอาบรังสีจากแหล่งกำเนิดรังสี โดยการเติมสารมาตรฐานอย่างน้อย 3 
คร้ัง แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปเขียนกราฟระหว่างปริมาณสารมาตรฐานที่เติมลงไปในดินตัวอย่างกับค่า 
ความแรงของรังสีที่วัดได้ที่พลังงาน 412 keV จากการทดลองหลายๆ ครั้งพบว่าปริมาณทองคำเปลว 
ที่ใช้เติมลงไปในดินตัวอย่างนั้นจะต้องมีปริมาณทองคำที่ใกล้เคียงกับที่มีอยู่ในสารตัวอย่างให้มากที่



สุด มิฉะนั้นแล้วจะทำให้ผลการทดลองผิดพลาดได้ เช่น ทำให้ผลการทดลองนันได้ปริมาณทองคำที่ 
มากหรือน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้มีความถูกต้องและความแม่นยำลดน้อยลงไป ดัง'นนในการ 
ทดลองคร้ังน้ีจำเป็นต้องเติมสารมาตรฐานในรูปของสาร■ละลาย เพื่อจะสามารถเติมทองคำที่ใช้เป็น 
สารมาตรฐานในปริมาณที่น้อยๆ ได้ และเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดการชั่งนำหนัก 
ในการทดลองครังนี้ปริมาณสารมาตรฐานที่ใช้เริ่มต้นเท่ากับ 4.4x102 mg เนื่องจากเป็นปริมาณสาร 
ที,เติมลงไปแล้วทำให้สามารถวัดพื้นที่ใต้พีคที่พลังงาน 412 keV ได้ค่าแรกและชัดเจนที่สุดเมื่อใช ้
เวลาในการอาบรังสีนาน 3 วัน โดยในการทดลองครังนีพบว่ามีปริมาณทองคำในดินตัวอย่าง มี 
ปริมาณอยู่ระหว่าง 0.15 - 0.53 ppm โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.31 ppm แสดงดังตาราง 1

การวิเคราะห์ปริมาณธาตุทองคำในตัวอย่างดินจากเหมืองทองคำโดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเป็น 
แหล,งกำเนิดนิวตรอน

จากการศึกษาการวิเคราะห์ปริมาณทองคำด้วยการวิเคราะห์แบบนิวตรอนแอคติเวชัน 
โดยใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/1 เป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอน โดยการนำดินตัวอย่างไปอาบรังส ี
ทุกตัวอย่างพร้อมกันเป็นเวลา 3 ชั่วโมงโดยการจัดตัวอย่างดินและสารมาตรฐานเข้าด้วยกันเป็นชุด 
โดยพยายามลดข้อผิดพลาดอันเกิดจากความไม,สมํ่าเสมอของความเข้มของนิวตรอนที่ตำแหน่ง 
ต่างๆ ของเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และเนื่องจากการวิเคราะห์ในครังนีใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการ 
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานดังนันจึงได้จัดเรียงสารตัวอย่างสลับกับสารมาตรฐานเป็นชุดๆ ทั้งนี้ 
เพื่อจะสามารถคำนวณเปรียบเทียบกันได้ระหว่างดินตัวอย่างกับสารมาตรฐานในชุดเดียวกัน นอก 
จากนันยังใช้ตัวอย่างดินและสารมาตรฐานในปริมาณท ี่น้อยคือประมาณ 100 mg เพื่อจะลดความผิด 
พลาดอันอาจจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงความเข้มของนิวตรอนเมื่อผ่านลงในตัวอย่างดิน ซ่ึงเกิด 
จากการดูดซับนิวตรอนที่เพิ่มขึนจากธาตุบางชนิดในดินตัวอย่าง ซึ่งการดูดซับจะเพิ่มขึ้นตาม 
ปริมาณสารตัวอย่างที่เพิ่มขึน จากนันจึงนำไปอาบรังสีพร้อมกันทุกชุดเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แล้ว 
ปล่อยให้ไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตสันสลายตัวหมดประมาณ 6 วัน และนำมาวัดรังสี 
แกมมาที่พลังงาน 411.8 keV ของตัวอย่างดินเทียบกับสารมาตรฐานซึ่งมีปริมาณทองคำ 0.6 mg/kg 
แล้วคำนวณหาปริมาณทองคำที่มีในดินตัวอย่าง ซึ่งผลการทดลองแสดงตังตาราง 1



ตาราง 1 ปริมาณทองคำในดินตัวอย่างด้วยเทคนิค NAA เมื่อใช้ Cf-252 และ Reactoriปีน 
แหล่งกำเนิดนิวตรอน

ตัวอย่างดิน ปริมาณทองคำที่พบ(ppm)
Cf-252 Reactor

A 0.15 0.1313-0.2447
B ND 0.0786-0.2396
C 0.53 0.1029-0.6130
อ ND 0.1315-0.1418
E 0.26 0.0729-0.2147

สรุปผลการทดลอง

ผลการทดลองครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยของ McDonald และคณะ[ร] และ Lahiri และคณะ
[6] ซึ่งใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบ NAA เหมือนกันแล้วจะเห็นว่า ปริมาณทองคำที่พบในดินตัว 
อย่างจากเหมืองทองคำแหล่งตังกล่าวนี มีค่ามากกว่าตัวอย่างจากเหมืองทองคำที่ South African[5] 
และ Eastern India[5] ดังตาราง 3

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลการศึกษาในครังนีกับรายงานการวิจัยอื่นๆ
ตัวอย่าง เทคนิดการวิเคราะห์ ปริมาณ Au เฉลีย

การศึกษาในครั้งนี้ ตัวอย่างดินจากเหมืองทองคำ 
จำนวน 5 ตัวอย่าง

NAA 0.16-0.31 ppm

McDonald 
และคณะ (1994) 
[5]

Kimberlite (10 Samples) NAA 0.55-3.7 ppb

Lahiri
และคณะ(1997) 
[6]

Proterozoic Dalma rocks (3 
Samples)

NAA/AAS 1.08-2.65 ppb
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