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บทคัดยอ 
ศึกษาคาความหนาแนน และกัมมันตรังสี ของตัวอยางหินโผล บริเวณแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน ลุมนํ้า

ทะเลสาบสงขลา เพ่ือทราบสมบัติทางกายภาพของหินจากแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน  ผลการศึกษาพบวาเปนหินปูน
ยุคเพอรเมียนมีคาความหนาแนน 2,654 ± 80 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร และคากัมมันตรังสีของ 238U, 232Th และ 
40K มีคาเฉลี่ย 2.9 ppm 5.2 ppm และ 0.9 % ตามลําดับ  เมื่อทําการเปรียบเทียบคาความหนาแนน และคา
กัมมันตรังสีของหินปูนในพ้ืนท่ีศึกษากับหินปูนยุคเพอรเมียนท่ีพบในแหลงนํ้าพุรอนในภาคใตประเทศไทย พบวาท้ัง
คาความหนาแนนและคากัมมันตรังสีของหินมีคาอยูในชวงใกลเคียงกัน 
คําสําคัญ: กัมมันตรังสี หินโผล นํ้าพุรอน 
 

Abstract 
Study the density, volume and radioactivity of outcrop samples at Khao Chaison hot 

spring, Songkhla lake basin. The objective of these physical properties of rocks at Khao Chaison 
hot spring. The results obtained from the present study the density of Permian limestone of 
2,654 ± 80 kg/m3 and radioactivity 238U, 232Th and 40K with average values 2.9 ppm 5.2 ppm และ 
0.9 % respectively. Which compared the density and radioactivity of limestone study area with 
Permian limestone in hot spring south of Thailand are  nearly range together of both. 
Keyword: radioactivity, outcrop, Hot spring 
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บทนํา 
ความรอนใตพิภพเปนพลังงานทดแทนรูปหน่ึงท่ีไดรับการพัฒนาในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีอยู

ในแนววงแหวนแหงไฟ (ring of fire) หรือแนวมุดตัวของแผนเปลือกโลก ยกตัวอยางเชน ประเทศนิวซีแลนดและ
ญ่ีปุน  พบแหลงพลังงานความรอนใตพิภพมากมายในบริเวณของแนวภูเขาไฟ ซึ่งอัตราการไหลถายความรอนใน
บริเวณน้ีมีคาสูง จึงทําใหสามารถนํามาใชผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือการอุปโภค และการทองเท่ียว 

แหลงพลังงานความรอนใตพิภพในประเทศไทยจะปรากฏเปนแหลงนํ้าพุรอน บอนํ้ารอน ซ่ึงกรมทรัพยากร
ธรณีรายงานการตรวจพบแหลงนํ้าพุรอนในบริเวณหินภูเขาไฟท่ีดับแลว ในบริเวณมวลหินแกรนิตและหินตะกอนอายุ
ตาง ๆ กัน แหลงนํ้าพุรอนในประเทศไทยมีมากกวา 100 แหงกระจายอยูในทุกภูมิภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
อุณหภูมินํ้ารอนท่ีผิวดินอยูในชวง 40-100 องศาเซลเซียส  ปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาโดยใชประโยชนจาก
แหลงพลังงานความรอนใตพิภพเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือการอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม และการทองเท่ียว 
เชน แหลงนํ้าพุรอนสันกําแพง แหลงนํ้าพุรอนฝาง แหลงน้ําพุรอนระนอง (กรมทรัพยากรธรณี, 2550)  

จังหวัดพัทลุงมีแหลงนํ้าพุรอนท่ีไดรับการสํารวจจากกรมทรัพยากรธรณีจํานวน 4 แหลง โดยสวนใหญใช
ประโยชนเพ่ือการทองเท่ียว และดานสุขภาพ ดังน้ันเพ่ือการพัฒนาแหลงพลังงานความรอนใตพิภพใหมีศักยภาพเปน
แหลงพลังงานทดแทนและเพ่ือใหมีความเขาใจเกี่ยวกับแหลงพลังงานความรอนใตพิภพของแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน 
จังหวัดพัทลุงมากขึ้น งานวิจัยน้ีจึงนําตัวอยางหินโผลมาวิเคราะหเพ่ือใหเขาใจชนิดของหิน ปริมาณกัมมันตรังสีท่ีมีอยู
ในหินบริเวณแหลงนํ้าพุรอนดังกลาว และคํานวณคาอัตราการผลิตความรอนของหินจากสารกัมมันตรังสี เพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับการพัฒนาแหลงนํ้าพุรอนใหมีศักยภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนในอนาคตตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหาคาความหนาแนน และกัมมันตรังสีของหินบริเวณแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน 

2. เพ่ือเปนองคความรูท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาธรณีวิทยา ฟสิกสนิวเคลียร และรายวิชาอื่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน ไดทําการศึกษาปริมาณทาง
ฟสิกสตาง ๆ ของหิน ไดแก ความหนาแนน ชนิดของหิน และปริมาณกัมมันตรังสี ทําการเปรียบเทียบปริมาณทาง
ฟสิกสดังกลาวกับหินในบริเวณแหลงนํ้าพุรอนหรือบริเวณตาง ๆ ในประเทศไทยของนักวิจัยทานอื่น ๆ 
 ชลิดา ตะหวัน และมารียะ ธรรมจิตต, (2553) ไดทําการศึกษาความหนาแนนของตัวอยางหินโผล ใน
บริเวณ อําเภอสทิงพระ อําเภอกระแสสินธุซ่ึงอยูในหินบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยหินท่ีพบสวน
ใหญเปนหินตะกอน ประกอบไปดวย หินทราย หินกรวดมน และหินดินดาน ดวยวิธีการวัดคาความหนาแนนหินสด 
และวัดคาความหนาแนนหินเปยกผลการศึกษาพบวา หินทราย มีความหนาแนนหินสดเฉลี่ยเทากับ 1,545±158 
kg/m3 มีความหนาแนนหินเปยกเฉลี่ยเทากับ 1,684±148 kg/m3 พบท่ีวัดทุงบัว วัดเกาะใหญ เขาบอเรียน แหลงบอ
ทอบานแหลมเจา เขาในและเขารัดรูป สวนใหญอยูอําเภอกระแสสินธุ หินกรวดมนมีความหนาแนนหินสดเฉลี่ย
เทากับ 1,328±133 kg/m3 มีความหนาแนนหินเปยกเฉลี่ยเทากับ 1,723±150 kg/m3 พบท่ีวัดทุงบัว วัดสูงเกาะ
ใหญเขาบอเรียน วัดพะโคะ เขาใน เขารัดรูป และวัดคูหา หินดินดานมีความหนาแนนหินสดเฉลี่ยเทากับ 1,584±13 
kg/m3 มีความหนาแนนหินเปยกเฉลีย่เทากับ 1,637±12 kg/m3 พบท่ีวัดพะโคะ และเขาใน 
 อิภิชัย แกวตาหวาน, (2551) ศึกษาคาความหนาแนนของตัวอยางหิน มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดคาความ
หนาแนนของหินและนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหคาสนามโนมถวงท่ีวัดไดบริเวณแหลงนํ้าพุรอน อ.ไชยา จังหวัด
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สุ-ราษฎรธานี ซ่ึงจากหินตัวอยางท่ีไดประกอบดวย หินทรายยุคครีเทเชียส-จูแรสซิก จํานวน 13 ตัวอยาง มีคาความ
หนาแนนเฉลี่ย 2,450 kg/m3 และหินปูนยุคเพอรเมียน จํานวน 25 ตัวอยาง มีคาความหนาแนนเฉลี่ย 2,720±90 
kg/m3 
 สุกฤษฏิ์ จรจะนะ, (2552) ศึกษาคาความหนาแนนของตัวอยางหิน มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดคาความ
หนาแนนของหมวดหินชนิดตางๆ ของแหลงนํ้าพุรอน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบดวยหินแกรนิต 1 
ตําแหนง มีพิสัยคาความหนาแนนเทากับ 2,582-2,620 kg/m3 หินปูนยุคเพอรเมียน 1 ตําแหนง มีพิสัยคาความ
หนาแนนเทากับ 2,658-2,805 kg/m3 หินทรายยุคคารบอนิเฟอรัส 1 ตําแหนง มีพิสัยคาความหนาแนนเทากับ 
2,307-2,570 kg/m3 หินปูนยุคออรโดวิเชียน 1 ตําแหนง มีพิสัยคาความหนาแนนเทากับ 2,539-2,668 kg/m3 
 เอกชัย สันเมือง, (2552) ศึกษาคาสนามโนมถวงบริเวณแหลงนํ้าพุรอนจังหวัดระนอง ซึ่งหาคาความ
หนาแนนของหินท่ีเก็บจากแหลงน้ําพุรอนเพ่ือนําไปวิเคราะหคาสนามโนมถวง ตัวอยางหินท่ีเก็บไดจากพ้ืนท่ีศึกษา
แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมอัคนีท่ีเปนหินแกรนิตจํานวน 17 ตัวอยาง มีคาความหนาแนนเฉลี่ยเทากับ 2,560 
kg/m3 กลุมหินตะกอนประกอบหินทราย หินโคลน และหินดินดาน จํานวน 13 ตัวอยาง มีคาความหนาแนนเฉลี่ย
เทากับ 2,450 kg/m3 และกลุมหินปูนจํานวน 4 ตัวอยาง ความหนาแนนท่ีแบงออกเปน 2 ชวงอยางชัดเจน มี
คาเฉลี่ยความหนาแนนของหินชวงท่ีสองมีคาความหนาแนนเทากับ 2,720±20 kg/m3 

ประสงค เกษราธิคุณ และคณะ (2553) ทําการตรวจวัดและวิเคราะหปริมาณกัมมันตภาพจําเพาะของนิว
ไคลดรังสีเร่ิมตน เรเดียม-226 (226Ra) ทอเรียม-232 (232Th) และโปแตสเซียม -40 (40K) ในตัวอยางดินจํานวน 88 
ตัวอยางท่ีเก็บจากทุกตําบลใน 10 อําเภอของจังหวัดตรังโดยใชหัววัดรังสีแบบเจอรมาเนียมบริสุทธิ์และระบบ
วิเคราะหแบบแกมมาสเปกโตรเมตรีและใชตนกําเนิดมาตรฐานดินแบบปริมาตร IAEA 375-soil ของสถาบัน
เทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ(องคการมหาชน) ในการเปรียบเทียบเพ่ือการคํานวณคากัมมันตภาพจําเพาะ จากผล
การทดลองท่ีไดพบวาคากัมมันตภาพจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโปแตสเซียม-40 มีคาเฉลี่ยเปน 
76.48 ±3.38Bq/kg, 84.38 ± 4.53 Bq/kg และ 384.85 ± 23.30 Bq/kg ตามลําดับและมีคาพิสัยอยูระหวาง 
16.35– 889.99 Bq/kg 0.47 – 298.18 Bq/kg และ 58.23 – 1425.73 Bq/kg ตามลําดับ และไดและไดนําผลท่ี
คํานวณไดนี้มาเปรียบเทียบกับขอมูลของสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ขอมูลของนักวิจัยไทยและขอมูลของงานวิจัยท่ัว
โลก นอกจากน้ียังไดสรางแผนภาพทางรังสีของคากัมมันตภาพจําเพาะของเรเดียม-226 ทอเรียม-232 และโปแต
สเซียม- 40 จากขอมูลท่ีศึกษาไดในตัวอยางดินบริเวณจังหวัดตรังโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ArcGIS อีกดวย 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ทําการเก็บตัวอยางหินโผลบริเวณรอบๆ แหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน ขนาดประมาณ 1 – 2 กิโลกรัม 
 2. ทําการยอยตัวอยางหินโผลใหเหลือขนาดประมาณ 1 กิโลกรัม และทําการแชตัวอยางหินท้ังหมดในนํ้า
เปนเวลา 1 คืน เพ่ือทําการไลอากาศในหินตัวอยาง 
 3. ทําการชั่งนํ้าหนักตัวอยางหิน เพ่ือนํามาหาคาความหนาแนน และหาปริมาตรของหิน โดยใชหลักการ
การแทนท่ีของนํ้า 
 

สูตรการคํานวณหาคาความหนาแนนของหินตัวอยาง 
  

   ρ� = ρ� �
��

��
∗���

∗� 

 
  โดย ρ� = ความหนาแนนของหินสด มีหนวยเปน kg/m3 
   M� = นํ้าหนักของหินท่ีชั่งในอากาศ มีหนวยเปน kg 
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   M�
∗ = นํ้าหนักของหินอิ่มตัวท่ีชั่งในอากาศ มีหนวยเปน kg 

M�
∗ = นํ้าหนักของหินอิ่มตัวท่ีชั่งในนํ้า มีหนวยเปน kg  

 
4. ทําการทดสอบชนิดของตัวอยางหินโผล เพ่ือใหทราบชนิดของหินตามหลักการทางธรณีวิทยา 

 5. นําตัวอยางหินโผลมาทําการทุบใหละเอียด นําไปรอนดวยตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพ่ือกรองเศษหิน
หรือตะกอนตาง ๆ ออก และบรรจุลงกระปุกพลาสติก 

6. นําเทปกาวปดรอยตอระหวางฝาปด และตัวกระปุกพลาสติกใหแนนหนา เพ่ือปองกันไมใหนิวไคลด
กัมมันตรังสีท่ีมีอยูในตัวอยางหินในสถานะแกสหลุดออกมาได 

7. ต้ังหินตัวอยางไวท่ีอุณหภูมิหองเปนระยะเวลา 30 วัน เพ่ือใหเกิดสมดุลทางกัมมันตรังสีของ U/Th และ
ลูกหลานอยูในสถานะสมดุลทางกัมมันตภาพรังสี 

8. นําหินตัวอยางท้ังหมดไปวัดปริมาณกัมมันตรังสีของ 238U 232Th และ 40K ดวยหัววัดรังสีแบบเจอมา
เนียมบริสุทธิ์ และทําการวิเคราะหแบบแกมมาสเปคโตรเมตรี ใชเวลา 10,800 วินาที 

 

 
 

ภาพ 1 พ้ืนท่ีศึกษาเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 
 
 9. คํานวณหาคาการผลิตความรอนและปริมาณความรอนท่ีไดจากหินปูนของพ้ืนท่ีศึกษาจากสมการ 
 

A = (C� × K) + (C� × U) + (C�� × Th) 
  

เมื่อ CK = 0.0035 µW/kg CU = 98.4 µW/kg และ CTh = 26.6 µW/kg (Beardsmore and Cull, 2001) 
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A� = A	 × 	ρ���� 
 

Q = 	A� 	× V 
 

 
  โดย A = คาการผลิตความรอน (heat generation) ตอหนวยนํ้าหนัก มีหนวยเปน µW/kg 

   A = คาการผลิตความรอน (heat generation) ตอหนวยปริมาตร มีหนวยเปน 
µW/m3 
   Q = คาปริมาณความรอนท่ีไดจากหินปูนในพ้ืนท่ีศึกษา มีหนวยเปน µW 
  

ผลการวิจัย 
 1. ผลการตรวจวิเคราะหชนิดของตัวอยางหินแตละตําแหนง ตัวอยางหินทุกจุดเก็บตัวอยางพบวาเปน
หินปูน เน่ืองจากตัวอยางหินโผลทุกตําแหนงท่ีไดทําการเก็บมาน้ัน ทําปฏิกิริยากับกรดกรดเกลือ (10% HCl) และพบ
แรแคลไซตจํานวน 1 ตําแหนง 
  2. ตัวอยางหินท่ีนํามาวัดคาความหนาแนนเปนหินปูนยุคเพอรเมียน จํานวน 7 ตําแหนง มีคาความ
หนาแนนเฉลี่ยเทากับ 2,654±80 kg/m3 มีลักษณะเปนชั้นๆ สีขาวเทา และบางตําแหนงก็มีสีแดงอิฐ แสดงดังตารางท่ี 1 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
                                                                                         

 
ภาพ 2 การทดสอบชนิดของหินโดยใชกรด HCl 10% และการหาปริมาตรของหินโดยใชหลักการการแทนท่ีของนํ้า 

  
 3. คากัมมันตภาพรังสีของ 238U, 232Th และ 40K ในตัวอยางหิน จํานวน 7 ตําแหนง ในบริเวณพ้ืนท่ีศึกษา 
มีคาเฉลี่ยในหนวย Bq/kg เทากับ 35.4 ± 0.2 Bq/kg 21.0 ± 0.4 Bq/kg และ 293.3 ± 0.3 Bq/kg ตามลําดับ และ
สามารถแปลงคากัมมันตรังสี 238U กับ 232Th ใหอยูในหนวย ppm และ 40K ใหอยูในหนวยของ % เมื่อเทียบปริมาณ
ท่ีพบในธรรมชาติ มีคาเปน 2.9 ppm 5.2 ppm และ 0.9 % ตามลําดับ  ดังตารางท่ี 2 
 4. คาการผลิตความรอนในหนวย µW/kg มีคา 423.68 µW/kg คาการผลิตความรอนในหนวย W/m3 มี
คา 1.12×10-6 W/m3 
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ภาพ 3 ชุดระบบหัววัดรังสีแกมมา ชนิดหัววัดแบบ HPGe ณ หองปฏิบัติการหนวยวิจัยธรณีฟสิกส 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

 
ตารางท่ี 1 คาความหนาแนนของหินปูนยุคเพอรเมียนของแหลงนํ้าพุรอนในภาคใต 
 

ชนดิของหิน/ 
ยุคของหิน 

คาความหนาแนน (kg/m3)   

อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี  
(อภชิัย, 2551) 

อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
(สุกฤษฏิ์, 2552) 

จ.ระนอง 
(เอกชัย, 2552) 

หินปูนยุคเพอรเมียน 2,720 ± 90 2,570 ± 70 2,720 ± 40 

 
ตารางท่ี 2 คากัมมันตภาพรังสีของ 238U, 232Th และ 40K ของตัวอยางหินในพ้ืนท่ีศึกษา และตัวอยางหินปูนใน
ประเทศไทยของนักวิจัยทานอื่น ๆ 
 

แหลงท่ีมาของหิน 
คากัมมันตรังสีของหิน 

อางอิง 238U (ppm) 232Th (ppm) 40K (%) 
จ.ประจวบคีรีขันธ และ  

จ.เพชรบุรี 
0.2 – 0.6 2.0 – 6  .0 0.6 – 0.8 Jarin Tulyatid (1992) 

ถ้ําผาไท – ลําปาง-งาว 3.9 17.3 0.7 

กิตติชยั วัฒนานิกร (2527) 
พระธาตุมวงคํา - ลําปาง 1.8 17.5 0.9 

ตาก – แมสอด 0.2 17.4 0.6 
นํ้าพุรอนสันกําแพง -  

เชียงใหม 
0.2 17.4 0.6 

นํ้าพุรอนเขาชยัสน -  
พัทลุง 

2.9 5.2 0.9 
พิชญพิไล ขุนพรรณราย 

และคณะ (2559) 
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ตารางท่ี 3 คาการผลิตความรอนจากหินบริเวณแหลงนํ้าพุรอนในประเทศไทย 
 

แหลงท่ีมาของหิน ชนดิของหิน 
คาการผลิตความรอน 

ของหิน (W/m3) 
อางอิง 

เทือกเขาขุนตาล อ.แมทา 
จ.ลําพูน 

หินแกรนิต 17×10-6 Ramingwong et at. (1980) 

แหลงนํ้าพุรอนท้ัง 6 แหง 
จ.ระนอง 

หินแกรนิต 3.21×10-6 พิชญพิไล ขุนพรรณราย (2552) 

แหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน 
จ.พัทลุง 

หินปูน 1.12×10-6 พิชญพิไล ขุนพรรณรายและคณะ (2559) 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการทดลองการศึกษาสมบัติทางกายภาพของหินบริเวณแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสน ไดแก ชนิดของ
หิน คาความหนาแนน และปริมาณกัมมันตรังส ี238U, 232Th และ 40K ของตัวอยางหิน พบวา 
 1. จากการทดสอบชนิดของหินตามหลักการทางธรณีวิทยา พบวาหินบริเวณแหลงน้ําพุรอนเขาชัยสน ทํา
ปฏิกิริยากับกรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 10% เกิดเปนเปนฟองฟู แสดงวาภายในของหินมี
แคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ หินตัวอยางท้ังหมดเปนหินปูน 
 2. คาความหนาแนนเฉลี่ยของหินปูนบริเวณแหลงนํ้าพุรอนเขาชัยสนกับหินปูนท่ีพบในแหลงนํ้าพุรอน
จังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎรธานี พบวามีคาอยูในชวงใกลเคียงกัน 
 3. เมื่อเปรียบเทียบคาปริมาณกัมมันตภาพรังสขีองหินบริเวณแหลงนํ้าพุรอนเขาชยัสนกับหินปูนทาง
ภาคเหนือของประเทศไทย พบวามีคาอยูในชวงใกลเคียงกัน 

 4. คาปริมาณความรอนจากปริมาณกัมมันตรังสี 238U, 232Th และ 40K ของหินปูนพ้ืนท่ีแหลงนํ้าพุรอนเขา
ชัยสนมีคา 1.124×10-6 W/m3 ซ่ึงมีคานอยกวาปริมาณความรอนหนิปูนของนักวิจัยทานอื่นๆ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาปริมาณกัมมันตรังสี 238U, 232Th และ 40K ในตัวอยางหินของพ้ืนท่ีศึกษากับตัวอยางหินของ
นักวิจัยทานอื่น ๆ โดยใชหลักการทางสถิติ (T-Test) พบวาคา 238U และ 232Th มีคาเฉลี่ยท่ีแตกตางกัน อาจเน่ืองจาก
ปริมาณองคประกอบของธาตุในหินท่ีมีคามากหรือนอยตางกัน สําหรับคา 40K มีคาเฉลี่ยไมแตกตางกันกับงานวิจัย
ของนักวิจัยทานอื่น ๆ 
 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
1. ควรศึกษาหาคาอื่น ๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับชุมชน เชน ปริมาณรังสีประสิทธิผลท่ีรางกายไดรับตอป 
2. สามารถนําองคความรูท่ีไดไปเผยแพรใหกับโรงเรียนในแหลงชุมชน เพ่ือเปนองคความรูท่ีจะนําไป

พัฒนาทองถิ่นในดานอื่น ๆ ตอไป 
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และขอขอบคุณหนวยวิจัยธรณีฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สําหรับ
เคร่ืองมือการวิเคราะหกัมมันตรังสีของสารตัวอยาง 
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