
 

 

การหาอายุทางธรณีวิทยาโดยวิธี Radiocarbon Dating 14C 
 เรียบเรียงโดย นางสาววิชุราตรี กลับแสง 

นักวิชาการ สาขาโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ  
 

อายุทางธรณีวิทยา หมายถึง อายุของแร่ ตะกอน หิน ซากดึกดาบรรพ์ รวมถึงลักษณะโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยา และรวมถึงอายุของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทางธรณีวิทยา อายุทางธรณีวิทนาแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
อายุเปรียบเทียบ (relative age) และอายุสัมบูรณ์ (absolute age)  

อายุเปรียบเทียบ เป็นอายุท่ีได้จากการศึกษาหลักฐานความสัมพันธ์ของช้ันหิน ช้ันตะกอน โครงสร้าง
ของหินในภาคสนาม และซากดึกดาบรรพ์ในช้ันหิน แล้วนามาเปรียบเทียบว่าส่ิงไหนมีอายุมากกว่าหรือน้อย
กว่ากัน โดยอาศัยหลักการวางตัวซ้อนทับท่ีว่าลาดับช้ันหินท่ีไม่ถูกรบกวนจากกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ภายหลังนั้น หินท่ีวางตัวอยู่ด้านบนจะมีอายุน้อยกว่าช้ันหินท่ีวางตัวอยู่ด้านล่าง  

อายุสัมบูรณ์ คืออายุของหิน แร่ หรือซากดึกดาบรรพ์ ท่ีระบุเป็นตัวเลข เช่น 1,000 ปี 700 ล้านปี 
อายุสัมบูรณ์นั้นได้จากการหาอายุโดยวิธีการไอโซโทปรังสี (Isotope Dating) โดยอาศัยหลักการที่ธาตุบางตัว
หินหรือแร่มีไอโซโทปท่ีไม่เสถียร จึงมีการปล่อยพลังงานและอนุภาคบางชนิด เช่น อนุภาคแอลฟา (alpha 
particle) อนุภาคเบตา (beta particle) อนุภาคแกมมา (gamma particle) และการจับอิเล็กตรอน 
(electron capture) หลักการที่สาคัญในการหาอายุโดยไอโซโทปรังสี คือ ต้องศึกษาธรณีเคมีของหิน – แร่ 
และธาตุไอโซโทป ต้องทราบค่าอัตราการสลายตัวในกระบวนการสลายตัว และต้องมีเครื่องมือวิเคราะห์ท่ีมี
ความแม่นยาสูง คือเครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass spectrometer)  

การหาอายุโดยไอโซโทปรังสืมีท้ังวิธีท่ีใช้หาอายุตัวอย่างท่ีมีอายุหลายหมื่นล้านปี ไปจนถึงตัวอย่างท่ีมี
อายุเพียงแค่พันกว่าปี ดังแสดงไว้ในตารางด้านล่าง 
 
 วิธีการ  การสลายของ

กัมมันตรังสี  
ครึ่งชีวิต ( λ/2)  ตัวอย่างศึกษา  

U - Pb  235U 207Pb  700 ล้านปี  แร่เซอร์คอน สฟีน โม
นาไซต์  

K-Ar  40K 40Ar  1,250 ล้านปี  หินภูเขาไฟ เช่น หินบะ
ซอลต์  
แร่ เช่น ไมกา ฮอร์นเบ
ลนด์  

Rb - Sr  87Rb 87Sr  48,800 ล้านปี   
14C  14C  5,790 ปี  ซากส่ิงมีชีวิต เช่น เมล็ด

พืช ถ่าน  
 



 

 

? คาร์บอน – 14 ( 14C) คืออะไร 
 
14C คือ ไอโซโทปไม่เสถียรของธาตุคาร์บอน ซึ่งคาร์บอนนั้นจะประกอบด้วย ไอโซโทป 3 ชนิด คือ 12C 13C 14C 
โดย 12C และ 13C เป็นไอโซโทปเสถียร ไอโซโทปของคาร์บอนท่ีพบมากท่ีสุดคือ 12C (98.89%) ตามมาด้วย 13C 
(1.11%) ขณะท่ี 14C จะพบในปริมาณน้อยมาก (1.0x10-10%) สามารถกล่าวได้ว่า 14C ท่ีพบในธรรมชาติจะมี
จานวน 1 อะตอมต่อ อะตอมของ 12C 1,000,000,000,000 อะตอม 
 
? 14C เกิดขึ้นได้อย่างไร  
 
14C เกิดจากผลกระทบของนิวตรอนของรังสีคอสมิคกระทาต่อ ไนโตรเจน – 14 (14N)  

14N+n   14C+p 
จากนั้น14C ถูกออกซิไดต์อย่างรวดเร็ว เปล่ียนเป็น 14CO2 เข้าสู่ช้ันบรรยากาศ และถูกดูดซับไว้ในมหาสมุทร 
ส่ิงมีชีวิตท้ังพืชและสัตว์ ท่ีดูดซับ 14CO2 ในระหว่างการดารงชีวิตอยู่ เมื่อพืชและสัตว์ตายลง การดูดซับ
คาร์บอน – 14 ก็หยุดตามไปด้วย จากนั้น 14C จึงเริ่มสลายตัว อะตอมของ 14C สลายตัว กลับไปเป็น 14N beta 
particle หรือ อิเล็คตรอน  

ภาพแสดงการเกิดและการสลายตัวของ 14C 

 



 

 

? ท าไม 14C ถึงนามาใช้ในการหาอายุทางธรณีวิทยาได้ 
เนื่องจาก 14C ในซากพืช – สัตว์ที่ตายแล้ว มีอัตราการสลายตัวที่แน่นอน ท่ีเรียกว่าค่าครึ่งชีวิต (half-

life) โดย 14C มีค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 5,730±40 ปี ซึ่งหมายความว่า เมื่อซากพืช-สัตว์ที่ตายแล้วเป็นเวลา
ประมาณ 5,730 ปี ซากเหล่านั้นจะมีค่า 14C ลดลงครึ่งนึง และเมื่ออีกประมาณ 5,730 ปีผ่านไป ค่า 14C จะมี
ค่าลดลงจากท่ีเหลืออยู่ครึ่งนึง และเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ๆ เราจึงสามารถคานวณอายุของพืช – สัตว์ได้จาก
ปริมาณ 14C ท่ีเหลืออยู่  

ภาพแสดงอัตราการสลายตัวของ 14C 
 

 
 
? หน่วยอายุที่หาได้จากวิธีการ 14C คืออะไร  

อายุของตัวอย่าง (ท่ียังไม่ผ่านการปรับให้เป็นอายุจริง uncalibrated) ท่ีหาได้โดยวิธีการ 14C นี ้จะ
รายงานเป็นหน่วย “years BP” ซึ่งคาว่า BP Before Present ท่ีหมายความว่าก่อนปีปัจจุบัน แต่คาว่า 
“ปัจจุบัน” ในท่ีนี้หมายถึง ปี 1950 เนื่องจากในต้นศตวรรษที่ 18 จนถึง ปี 1950 เป็นช่วงของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ทาให้ 14C เบาบาง งเพราเกิดการ ขึ้นของ 12C เนื่องจากการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลในกระบวนการ
อุตสาหกรรม 

 
? ข้อจากัดของวิธีการ 14C มีอะไรบ้าง 
  

- ตัวอย่างท่ีจะใช้หาอายุจะต้องเป็นซากส่ิงมีชีวิตเท่านั้น เนื่องจากมีการรับ 14C ในตอนมีชีวิตอยู่ 
และหยุดรับเมื่อตายลง  

- อายุท่ีเก่าท่ีสุดท่ีหาได้จากการใช้วิธี 14C คือประมาณ 50,000 ปี 


