
บทที่ 20 
 
 

ฟสิกสนิวเคลียร   
(NUCLEAR  PHYSICS) 

 
 

  
จากพัฒนาการของวิทยาศาสตรนิวเคลยีร วัสดศุาสตร เทคโนโลยี คอมพิวเตอร และ

เครื่องมือในหองปฏิบตัิการ    ทําใหนักวทิยาศาสตรคนพบรายละเอียดของโครงสรางภายใน
อะตอมเพิ่มขึ้นอยางมากมาย   สามารถสรุปจากเหตุผลทางทฤษฎีและความจริงเชงิประจักษที่พบ
จากหองปฏิบัติการ    เกิดเปนแบบจําลองของโครงสรางอะตอมที่เดนชัดคือ   

1. องคประกอบพื้นฐานทีเ่ลก็ที่สุดซึ่งแสดงสมบัติเฉพาะของธาตทุุกชนิดเรียกวา อะตอม 
(atom) โดยอะตอมประกอบดวยนวิเคลยีสอยูที่จุดศูนยกลาง  มีอนุภาคอิเล็กตรอน (electron) 
เคลื่อนที่อยูโดยรอบ ดังรูปที ่20.1 และสวนที่แสดงสมบตัิเฉพาะทางเคมีของธาตุคือจํานวนอนุภาค
อิเล็กตรอน  ธาตุแตละธาตุแตกตางกนัที่จํานวนโปรตอนหรือเลขเชิงอะตอม  

 
 

 
 
 
 

รูปที่ 20.1  แสดงองคประกอบพื้นฐานของอะตอม 
 
 

2. ภายในนิวเคลียสประกอบดวยอนุภาคมูลฐานมากกวา 200 อนุภาค  เพ่ือใหเกิดความ
สะดวกและงายตอการเริ่มตนศึกษา  จึงนําอนุภาคมูลฐานมาพิจารณาในเบื้องตนเพียง 3 ชนิดคือ 
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อนุภาคโปรตอน อนุภาคนิวตรอน และอนุภาคอิเล็กตรอน (ตอจากนี้ไปจะเรียกชื่ออนุภาคมูลฐาน
ตรงๆ โดยไมใสคําวา อนุภาคนําหนาเพื่อลดขอความลง)  โดยอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟาเปนลบ
โปรตอนมีประจุไฟฟาเปนบวก สวนนิวตรอนไมมีประจุไฟฟา   ตามปกติแลวอะตอมจะมีจํานวน
โปรตอนเทากบัจํานวนอเิล็กตรอน ทําใหประจุรวมเปนศนูยหรือเปนกลางทางไฟฟา  ดังรูปที่ 20.2 
 

 
 
 
 

รูปที่ 20.2  แสดงจํานวนโปรตอนและอิเลก็ตรอนของธาตุที่เปนกลาง 
  
 
 

3.  โปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสรวมกันเรียกวานวิคลีออน (nucleon) โดยมี
อิเล็กตรอนโคจรอยูรอบนิวเคลยีสในลักษณะของหมอกอิเล็กตรอน (electron cloud) ซ่ึงเปนความ
หนาแนนของโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนสูงมากที่บริเวณตําแหนงของวงโคจร  

4.  ในอะตอมของธาตุทีเ่ปนกลางนั้น จํานวนโปรตอนจะตองเทากบัจํานวนอิเลก็ตรอนและ
ถาเปนธาตตุางชนิดกันเลขจํานวนดังกลาวจะตางกัน  โดยเรยีกจํานวนโปรตอนวา เลขเชิงอะตอม 
(atomic number : Z) สวนจํานวนนิวตรอนเรียกวา เลขนิวตรอน (neutron number : n) และ
จํานวนนิวคลอีอน ซ่ึงเปนผลรวมของจํานวนโปรตอนกบันิวตรอนเรียกวา เลขมวล (mass 
number : A) หรือมวลเชิงอะตอม (atomic mass : A) ซ่ึงจํานวนนิวตรอนในนิวเคลียสเขยีนแทน
ดวยสมการพื้นฐานคือ ZAn −=   

5.  อะตอมทีร่ะบสุมบตัิของนิวเคลียสและแสดงจํานวนโปรตอนและนวิตรอนอยางชดัเจน
เรียกวา  นิวไคลด (nuclide) เขียนแทนดวยสัญลักษณ XA

Z  หรือ A
Z X  หรือ XA  เม่ือ X  เปน

สัญลักษณทางเคมีของธาตุใดๆ  เชน  Li7
3  เปนนิวไคลดของลิเทียมที่มีจํานวนโปรตอน 3 อนุภาค 

นิวตรอน 4 อนุภาค และมีนิวคลีออนหรือ เลขมวลเทากับ 7  โดยธาตุแตละชนิดจะมีจํานวน
โปรตอนหรือเลขเชิงอะตอมตางกัน  

6.  ขนาดของนิวเคลียสเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของอะตอม  โดยอะตอมมีรัศมี 
เฉลี่ยประมาณ m10 10−  สวนนิวเคลียสมีรัศมีเฉลี่ยประมาณ m10 15−    ดังน้ัน ขนาดของ 

อะตอมจึงมากกวาขนาดของนิวเคลียสประมาณ 510 เทา  ดังรูปที่ 20.3  
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รูปที่ 20.3  แสดงขนาดของอะตอมและขนาดของนิวเคลียส 
  
 
 

ดังน้ันมวลเกือบทั้งหมดของอะตอมสวนใหญจึงอัดแนนอยูในนิวเคลียส   โดยนิวเคลียสมีความ
หนาแนนประมาณ 314 m/ton10   ดังน้ัน พ้ืนที่สวนใหญของอะตอมจึงเปนที่วางซ่ึงมีอิเล็กตรอน
ที่มีมวลนอยมากเคลื่อนที่อยูในที่วางรอบๆ นิวเคลียส  สวนภายในโปรตอนและนิวตรอนประกอบ 
ดวยอนุภาคมูลฐานที่มีขนาดเล็กลงไปอีกเรียกวา ควารก (quark) ซ่ึงมีขนาดเล็กใกลเคียงกับ
ขนาดของอิเล็กตรอน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 20.4  แสดงอนุภาคมูลฐานซ่ึงเปนสวนประกอบของสสาร 
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รูปที่ 20.5  ภายในนิวตรอนและโปรตรอนในนิวเคลียสประกอบดวยอนุภาคที่เล็กกวา 

    เรียกวาควารกซ่ึงเกาะติดกันดวยอนภุาคเล็กลงไปอีกเรียกวา กลูออน (gluon) 
  
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่ 20.6  แสดงอัปควารก (up quark) และดาวนควารก (down quark)  
  
 

 

 
 
 

รูปที่ 20.7  แสดงอัปควารก 2 ตัว และดาวนควารก 1 ตัว ซ่ึงเปนองคประกอบของโปรตอน 
  
 
 
 

ภายในโปรตอนและนิวตรอนประกอบควารก 
2 ชนิด ไดแก อัปควารกและดาวนควารก   
โดยอัปควารกมีประจุ 3/2+   
สวนดาวนควารกมีประจุ 3/1−  

โปรตอนประกอบดวย 2 อัปควารกและ  
1 ดาวนควารกจึงมีประจุเทากับ  
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รูปที่ 20.8  แสดงอัปควารก 1 ตัวและดาวนควารก 2 ตัวซ่ึงเปนองคประกอบของนิวตรอน 
  
 
 

ตารางที่ 20.1  แสดงสมบัติของอนุภาคมูลฐานซึ่งเปนองคประกอบของอะตอม 
 
 

ชื่อ สัญลักษณ 
มวล  
(kg) 

มวล  
(u) 

พลังงาน
(MeV) 

ประจุ 
(C) 

รัศมี 
 (m) 

อิเล็กตรอน e,e 0
1−  

 

31101095.9 −×
 

0.000548 0.511 - e 15108.2 −× * 

โปรตอน H,p 1
1  

 

 

271067265.1 −×
 

1.007276 938.22 + e 151045.1 −× ** 

นิวตรอน n,n 1
0  

 

271067495.1 −×
 

1.008665 939.23 0 151045.1 −× *** 

 
ที่มา : ศลักษณ  ทรรพนันทน.  2527 : หนา 25 
 
 
 
 
 

* หาจาก  m108.2
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** หาจาก 3/1
0ARR = , เม่ือ 1A = , 0R ไดจากกระบวนการกระเจิง m1045.1 15−×=  

***หาจาก 3/1
0ARR = , เม่ือ 1A = , 0R ไดจากกระบวนการกระเจิง m1045.1 15−×=  

 

นิวตรอนประกอบดวย 1 อัปควารก  
และ 2 ดาวนควารก  จึงมีประจุเทากับ 
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20.1  การคนพบกัมมันตภาพรังส ี (Discovery of Radioactivity)   
 

 ในป พ.ศ.2438 เรินทเกน (Roentgen) ไดศึกษาสมบตัขิองรังสีแคโทดในหลอดปลอย
ประจุชนิดหนึ่งที่ใชอะลูมิเนียมเปนหนาตาง   และในวนัที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2438 ขณะที่เขา
ทําการทดลองตอหลอดปลอยประจุอยูในหองมืด โดยใชแผนกระดาษการดสีดําปดกั้นหลอด
ปลอยประจุเอาไว   เขาสังเกตเห็นกระดาษการดแผนหน่ึงซ่ึงเคลือบดวยสารประกอบบาเรียม 
พลาติไซยาไนดเกิดการเรืองแสงขึ้น และจากผลการตรวจสอบ  เขาคิด วิเคราะห และสรุปผล
การทดลองไววา  ขณะที่จายกระแสไฟใหหลอดปลอยประจุน้ัน มีรังสีที่มองไมเห็นเกิดขึ้นดวย  
เขาตั้งชื่อรังสน้ัีนวา รังสีที่ไมรูหรือรังสีเอกซ (x = unknown) ซ่ึงเปนรังสีชนิดแรกที่ถูกคนพบและ
การคนพบน้ีนําความตื่นตัวมาสูวงการวิทยาศาสตรอยางใหญหลวง 

 

 
 
 
 

รูปที่ 20.9  เรินตเกน 
  

 

เรินทเกนนําเสนอผลการวจัิยน้ีเม่ือวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2438  โดยอธิบายสมบัติของ
รังสีเอกซที่เกดิขึ้นอยางถี่ถวน 17 ประการ และ ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2439 เขานําเสนอ
สมบัติของรังสีเอกซที่คนพบเพ่ิมเติมอีก 4 ประการ   

ตอมาในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2439   เขาแสดงปาฐกถาพรอมกับสาธติเรื่องราวของ
การคนพบรังสีเอกซใหแกนักวทิยาศาสตรผูทรงคุณวุฒิ ณ สมาคมวทิยาศาสตรกายภาพ  และได
ทําการสาธิตโดยเอกซเรยมือของผูเขาฟงปาฐกถาใหเห็นอยางเดนชัดดวย  ในโอกาสนั้นไดมีผู
เสนอใหเรียกรังสีเอกซวา รังสีเรินตเกน (roentgen rays) แตเขาไมยอมรับ  (อยางไรก็ตาม ใน
ภาษาเยอรมันปจจุบันเรียกรังสีเอกซวา รังสีเรินตเกน)  

 



 7

 

รูปที่ 20.10  แสดงการเกิดรังสีเอกซ 
  
 
 

ฮังรี  ปวงกาเร (Henri  Poincare) แจงรายละเอียดการคนพบของเรนิตเกนไปยัง
สถาบันวทิยาศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2439  โดยตั้งสมมุติฐานวารังสี
เอกซมีความสัมพันธกับแสงเรืองสีเขียวซ่ึงเกิดขึ้นขางหลอดปลอยประจุ เขาเสนอแนะใหแบ็กเกอ
แรล (Becquerel) ทําการศึกษาคนควาดูวามีรังสีเอกซเกิดจากสารบางอยางไดหรือไม  เชนจาก
ผลึกเกลือแรบางชนิดซึ่งสองแสงเรืองๆ เม่ือไดรับแสงอาทิตย   ในขณะที่แบ็กเกอแรลมีผลึกของ
สารดังกลาวอยูเปนจํานวนมากจากการศึกษาคนควาของบิดาของเขาเกี่ยวกับการเรืองแสง 
(phosphorescent) ของวัตถุ   โดยผลึกเกลือแรบางชนิดเม่ือไดรับแสงอาทิตยจะเกิดการเรือง
แสงขึ้น  เขาสนใจวา แสงเรอืงจากผลึกเกลือแรดังกลาวอาจทําใหเกิดรังสีเอกซได   
   
 
 

 

 
 
รูปที่ 20.11  แบ็กเกอแรล 
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จึงทําการทดลองเพื่อศึกษาคนควาหาความจริง   โดยนําผลึกเกลอืยูเรเนียม (uranium salts 
crystal) ไปวางบนกระดาษสีดําที่หอกระจกถายรูป  แลวนําไปวางกลางแสงอาทิตยนานสี่ชั่วโมง   
จากนั้นนํากระจกถายรูปไปลางพบภาพของผลึกเกลือยเูรเนียมปรากฏอยูบนกระจกถายรปู  เขา
สรุปการคนพบไวเม่ือวันที ่24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2439 วา มีรังสีที่มีอํานาจทะลุทะลวงคลายกบั
รังสีเอกซของเรินตเกน   จากนั้นจึงเขาทําการทดลองตอไปโดยนําแผนโลหะบางๆ วางคั่น
ระหวางกระจกถายรูปกับผลึกเกลือยูเรเนียม  บังเอิญชวงนั้นทองฟาปดไมมีแสงอาทิตย เขาจึง
นําไปเก็บไวในลิ้นชักโตะ  หลายวันตอมาอากาศยังไมดีขึ้น  เขาจึงลางกระจกถายรปูในวันที่ 1 
มีนาคม พ.ศ. 2439  โดยคิดวาแสงอาทติยที่ทะลเุมฆลงมาอาจมากพอที่จะทาํใหเกดิรอยดําจางๆ  
แตบนกระจกถายรปูกลบัพบภาพของผลกึเกลือยูเรเนียมอยางชัดเจน  ดวยความแปลกใจที่ผลึก
เกลือยูเรเนียมทําใหเกิดภาพขึ้นมาได  เขาจึงทําการทดลองตอไปแลวพบความจริงวา เกลือ
ยูเรเนียมบางชนิดใหรังสีซ่ึงมีอํานาจทะลุทะลวงโดยไมตองใหถูกแสงอาทิตยเลย  หรือกลาวอีก
นัยหน่ึงไดวา รังสีดังกลาวมีแหลงกําเนิดเกิดจากเกลือยูเรเนียมซ่ึงเกิดขึ้นไดเอง  โดยไม
เกี่ยวของกับแสงอาทิตยเลย  เขาเรียกรังสทีี่เกิดขึ้นไดเองน้ันวา รังสียูเรเนียม 
 
  

 
 
 

รูปที่ 20.12  แสดงการทดลองของแบ็กเกอแรล  
  
 
 

เขาทําการทดลองในที่มืดซ้ําอีก   โดยนําแผนอะลูมิเนียมวางคั่นระหวางผลกึเกลือยเูรเนียมกบั
กระจกถายรูปแลวพบวา รังสียูเรเนียมสงออกมาจากผลกึเกลือยูเรเนียมทะลุแผนอะลูมิเนียมและ
เกิดภาพของผลึกเกลือยูเรเนียมบนกระจกถายรูป    สรางความประหลาดใจอยางยิ่งใหกับเขา  
เขาสงผลการคนพบดังกลาวไปยังสถาบนัวิทยาศาสตรแหงประเทศฝรั่งเศสเมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2439   โดยเขาเชื่อวา รังสียูเรเนียมเปนสิ่งเดียวกบัรังสีเอกซ แตเขาอธิบายไมไดวา ผลึก
เกลือยูเรเนียมสงรังสีออกมาไดอยางไร น่ันคือ แบ็กเกอแรลคนพบส่ิงใหมที่ยังไมมีใครพบมากอน
คือ ผลกึเกลือยูเรเนียมสามารถแผรังสีไดเอง  โดยไมตองกระตุนดวยแสงอาทิตยเลย และถึงจะไม
ถูกกระตุนดวยแสงอาทิตยเปนเวลานานหลายเดือนยังสังเกตพบวา มันยังแผรังสีออกมาไดเองและ
รังสีน้ีมีลักษณะคลายกบัรังสเีอกซ  เขามั่นใจวาการแผรังสีน้ีไมไดเกิดการเรืองแสงเนื่องจากถูก
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แสงอาทิตย  แตเกิดจากภายในของเกลือยูเรเนียมเองซึ่งมีสมบัติที่สําคัญคือ สามารถแผรังสีออกมา
ไดเองตามธรรมชาติและพบวา การแผรังสีน้ีเปนสัดสวนโดยตรงกบัความเขมขนของยูเรเนียม 
โดยไมขึ้นกับสิ่งแวดลอมภายนอกเชน อุณหภูมิ สนามไฟฟา สนามแมเหล็ก ความดัน และ
องคประกอบทางเคมี  นําไปสูผลสรุปวา การแผรังสีของผลึกเกลือยูเรเนียมไมขึ้นกับสิ่งแวดลอม
ภายนอก   แตเปนคุณลักษณะ เฉพาะภายในนิวเคลียสของผลึกเกลือยูเรเนียมเอง 

 การคนพบการแผรังสขีองผลึกเกลือยเูรเนียมของแบก็เกอแรล  ทําใหนักวทิยาศาสตรเกิด
ความสงสัยวา ธาตุอ่ืนๆ จะมีสมบัติของการแผรังสีเชนเดียวกับธาตุยูเรเนียมหรือไม   

   ป พ.ศ. 2441 ปแอร กูรี และ มารี กูรี (Pierre Curie & Marie Curie)  ไดศึกษาแร
ธรรมชาตทิี่เรียกวา พิตชเบลนด (Pitchblende) ซ่ึงเปนแรที่มีสวนผสมของยูเรเนียม และใหรังสี
แรงมาก หลังจากที่สกัดยูเรเนียมออกจากพิตชเบลนดหมดแลวพบวา พิตชเบลนดที่เหลือยังมี
การแผรังสีอยูและใหรังสีแรงกวายูเรเนียม   กูรีจึงสรุปวา ยังมีธาตุอ่ืนที่แผรังสีไดอีกแฝงอยู
ในพิตชเบลนดที่เหลือ  เม่ือสกัดแยกสวนที่ใหรังสีแรงๆ ออกมาไดธาตุใหมคือ พอโลเนียม 
(polonium)  กูรีเรียกสารทีส่ามารถแผรังสีไดเองวา สารกัมมันตรังสี (radioactive substance)   
ซ่ึงมักจะเรียกกันทั่วไปวา ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) และเสนอใหใชชื่อรังสีที่แผ
ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสวีา กัมมันตภาพรังสี (radioactivity)   

ในป พ.ศ. 2445  หลังจากสกัดเอาพอโลเนียมออกจากพิตชเบลนดหมดแลวพบวา  
พิตชเบลนดทีเ่หลือยังแผรังสีออกมาไดอีก จึงสรุปวา ยังมีธาตุอ่ืนทีแ่ผรังสีไดอีกในพิตชเบลนด 
ที่เหลือ  จึงสกัดออกมาไดเปนธาตุกัมมันตรังสีใหมอีกชนิดหนึ่งคือ เรเดียม (radium)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 20.13  ปแอร แมรี กูรี 
  
 

จากผลการแยกเรเดียมซ่ึงเปนธาตุใหมและการวัดน้ําหนักเชิงอะตอม (atomic weight) ทําให
มารี กูรี ไดรับรางวัลโนเบลในสาขาเคมีอีกครั้งหน่ึงในป พ.ศ. 2454  และตอมาในระยะ 20 ปแรก
ภายหลังจากการคนพบกัมมันตภาพรังสี  เขาทั้งสองและนักวทิยาศาสตรคนอ่ืนๆ ไดคนพบธาตุ
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กัมมันตรังสีที่มีอยูในธรรมชาติซ่ึงเปนธาตกุัมมันตรังสีซ่ึงหนักกวาตะกั่วที่มีเลขมวล 206 และเลข
เชิงอะตอม 82  กูรีเปนผูศึกษาสมบัติของกัมมันตภาพรังสีมากที่สุดคนหนึ่งในสมัยน้ัน  โดยใช  
อิเล็กโทรสโกป (electroscope) ดังรูปที่ 20.14 

 
 

    

 
 

รูปที่ 20.14  อิเล็กโทรสโกป 
  
 
 

อิเล็กโทรสโกปมีหลักการทํางานคือ โลหะแผนบาง (foil leaves) จะกางออกเมื่อมีประจุไฟฟาเขา
ไปในอิเล็กโทรสโกป  แตถานําธาตุกัมมันตรังสีเขาไปใกลกับอิเล็กโทรสโกป  ธาตุกัมมันตรังสีจะ
แผกัมมันตภาพรังสีทําใหอากาศแตกตัวเปนไอออน (ion)    เม่ือไอออนเขาไปในอิเล็กโทรสโกป
จะทําใหโลหะแผนบางหุบตัวลง  การทดลองดวยอิเล็กโทรสโกปดังกลาว  ทําใหกูรีคนพบธาตุ
กัมมันตรังสีอ่ืนๆ อีก ไดแก ธอเรียม (thorium) แอกติเนียม (actinium) 
 หลังจากการคนพบธาตุกัมมันตรังสี  นักวทิยาศาสตรสวนใหญตองการทราบวา 
กัมมันตภาพรังสีมีสมบัติที่สาํคัญอยางไรบาง  โดยมุงศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 
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20.1.1  การเบนของรังสีภายใตอิทธิพลของสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา 

              (Deflection of Rays Beneath the Influence of Magnetic and Electric Field) 
 

 

 
 

 
รูปที่ 20.15  รัทเทอรฟอรด 
  

 
 

รัทเทอรฟอรด (Rutherford) สนใจสมบัตขิองรังสีเอกซของเรินตเกนและรงัสียูเรเนียมของ
แบ็กเกอแรลมาก  ในป พ.ศ. 2446 เขาทําการทดลองโดยผานกัมมันตภาพรังสีที่ไดจาก ธาตุ
ยูเรเนียมเขาไปในสนามไฟฟา ดังรูปที่ 20.16 และสนามแมเหล็ก ดังรูปที่ 20.17  

 

  

 
 

 
รูปที่ 20.16  แสดงการเบนของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมาในสนามไฟฟา 
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รูปที่ 20.17  แสดงการเบนของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมาในสนามแมเหล็ก 
  
 
พบวามีรังสีชนิดหนึ่งเบนเขาหาขั้วบวกของสนามไฟฟาและเบนเขาหาขั้วเหนือของสนาม 
แมเหลก็รังสีน้ีคือ กลุมของอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบซึ่งมีอัตราสวนของประจุตอมวลเทากบัประจุ
ตอมวลของอิเล็กตรอนที่คนพบโดยทอมสัน  แสดงวา มันมีสมบัติคลายกับอิเล็กตรอนที่พุง
ออกมาจากยูเรเนียมดวยความเร็วสูงมาก จึงใหชื่อรังสีน้ีวา รังสีบีตา (beta rays : β ) มีรังสีอีก
ชนิดหนึ่งซ่ึงเบนเขาหาขัว้ลบของสนามไฟฟาและเบนเขาหาขัว้ใตของสนามแมเหลก็ แสดงวา รังสี
น้ีมีประจุไฟฟาบวก จึงใหชือ่รังสีน้ีวา รังสีแอลฟา (alpha rays : α )   

พอล วียาร (Paul Villard) พบรังสีชนิดทีส่ามซึ่งแผออกมาจากยูเรเนียม  รังสีน้ีมีอํานาจ
ทะลุทะลวงสูงกวารังสีบตีาแตไมมีการเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาเลย แสดงวามันเปน
รังสีที่ไมมีประจุไฟฟาและไมมีมวล   ในตอนแรกเขาไมแนใจวา มันเปนอนุภาคทีไ่มมีประจุหรือ
คือรูปแบบหน่ึงของการเคลือ่นที่ของคลื่น  แตในปจจุบนัทราบกันอยางเดนชัดวา รังสีแกมมา 
(gamma rays : γ ) คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก โดยมีความยาวคลื่นอยู

ในชวง 0.5–0.005
o
A    
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20.1.2 อํานาจทะลุทะลวงของกัมมันตภาพรังสีในสสาร  (Penetrating Power of 
Radioactivity in Matter)  

 

สมบัติที่สําคญัอีกอยางหนึ่งของกัมมันตภาพรังสีคือ อํานาจทะลุทะลวง 
รัทเทอรฟอรดนํายูเรเนียมชิน้เล็กๆ เขาใกลหองการแตกตัวเปนไอออน (ionisation chamber) 
แลวจดปรมิาณกระแสไฟฟาซึ่งเกิดจากรงัสียูเรเนียม การทดลองดังกลาวเปนวธิวีัดจํานวนไอออน
ซ่ึงเกิดจากกัมมันตภาพรังสีที่ทําใหอากาศแตกตัวเปนไอออนในหองการแตกตวัเปนไอออน   
แสดงวา รังสียูเรเนียมประกอบดวยรังสอีงคประกอบซึ่งแตกตางกนัอยูสองชนิดเพราะเมื่อเอา
แผนกระดาษกั้นระหวางหองการแตกตัวเปนไอออนกับยูเรเนียม  กระแสไฟฟาจะลดลงอยาง
รวดเร็ว  จากผลการทดลองพบวา มันถกูกั้นใหหยุดไดโดยแผนกระดาษธรรมดา 1–2 แผน หรือ
ถูกกั้นใหหยุดไดดวยแผนอะลูมิเนียมหนาเพียง 0.006 cm หรือทะลุผานผิวหนังไดเทานั้น  และ
มันจะเคลื่อนที่ไปในอากาศไดไมไกลเกิน 9 cm  แตเม่ือรังสีแอลฟาชนอะตอมหรือโมเลกุลของ
วัตถุใดจะทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกมาเปนสาเหตุใหเกิดไอออนขึน้  น่ันคือ รังสีสวนใหญซ่ึงทําให
เกิดการแตกตวัเปนไอออนน้ันจะถูกกระดาษหรือผิวหนังหนาประมาณ 0.02 cm ดูดกลืนจนหมด
คือ รังสีแอลฟา  ดังรูปที่ 20.18   
 
 
  

 
 
 
 

รูปที่ 20.18  เปรียบเทยีบอํานาจทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
  
 

สวนรังสีอีกชนิดหนึ่งซ่ึงมีอํานาจทะลุทะลวงมากกวารังสีแอลฟา  โดยสามารถทะลเุขาใน
เน้ือเยื่อได 1-2 cm และทะลผุานกระดาษไปไดคือ รังสบีตีา  ตามปกตรัิงสีบตีาจะถูกกั้นใหหยุดได
โดยใชชิ้นโลหะบางๆ เชน แผนอะลูมิเนียม 2–3 แผนหรือไมหนาประมาณ 10 cm  ดังรูปที่ 20.18   
สําหรับการหยุดรังสีแกมมาตองใชแผนตะกัว่หนาๆ หรือแทงคอนกรีตหนาประมาณ 50 cm และ
พบวา รังสีแกมมามีสมบัติคลายกับรังสีเอกซ 
 น่ันคือ อํานาจทะลุทะลวงของรังสีแตละชนิดขึ้นกบัพลงังานและมวล  โดยรังสีแอลฟาซึ่งมี 
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มวลมากจะมีอํานาจทะลุทะลวงต่ํากวารงัสีบีตาซึ่งมีมวลนอยกวา  และรังสีบตีามีอํานาจทะลุ
ทะลวงต่ํากวารังสีแกมมา 
   

 20.1.3   การทําใหแกสแตกตัวเปนไอออน  
 

 ในป พ.ศ. 2446  รัทเธอรฟอรดศึกษาการเบนของรังสแีอลฟาพบวา อัตราสวนของ
ประจุตอมวล (q/m) ของรังสีน้ีอยางหยาบๆ เปนหน่ึงสวนพันเทาของรังสีบีตา และคิดวธิีการนบั
อนุภาคแอลฟาแตละตัว และวัดประจุทั้งหมดที่ไดจากจํานวนของอนุภาคเหลานั้น   จึงสามารถ
หาประจุตอมวลของอนุภาคได และจากการทราบคาประจุตอมวลจะหามวลของอนุภาคได  
ปรากฏวา รังสีแอลฟามีมวลมากกวาอิเลก็ตรอนมากและมีประจุเปน 2 เทาของประจุอิเล็กตรอน  
แสดงวาอนุภาคแอลฟาคือ นิวเคลียสของอะตอมของฮีเลียม โดยพิสูจนไดดวยการทดลองของ
รัทเทอรฟอรดและรอยด (Royds)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 20.19  เครื่องสําเร็จของรัทเทอรฟอรดและรอยดซ่ึงใชพิสูจนยืนยนัวา รังสีแอลฟาคือ 
                นิวเคลียสของฮีเลียม 

  
 

เครื่องสําเร็จของรัทเทอรฟอรดและรอยดน้ันใหความตางศักยไฟฟาสูงๆ กระทําระหวาง
ขั้วไฟฟา (electrode) แลวทําการทดลอง ดังน้ี 

1.  ใสธาตุกัมมันมันตรังสีที่เปนแกสเขาไปในหลอดแกวผอมบาง A  ภายใตความดัน
ของปรอท 2M โดยวาง A ไวตรงกลางของหลอดแกว B ซ่ึงภายในเปนสญุญากาศ    รังสีแอลฟา
ที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีในหลอดแกว A จะทะลุผานผนังของหลอดแกว A เขาไปสะสม
ในหลอดแกว B  แลวปลอยใหเครื่องสําเรจ็อยูในสภาพนี้ 2–3 วัน  แลวกลับมาทําการทดลองตอ
โดยยกปรอท 1M ใหสูงขึ้น  ทําใหแกสที่สะสมอยูในหลอดแกว B และในหลอดแคบ V เปลงแสง
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ออกมา  และสังเกตพบวา มีเสนสเปกตรัมของฮีเลียมปรากฏขึ้น  การทดลองนี้ยืนยันวา รังสี
แอลฟาซึ่งทะลุผานผนังของหลอดแกว A เขาไปสะสมอยูในหลอดแกว B จับยึดอิเล็กตรอน      
2 ตัวกลายเปนอะตอมของฮีเลียม   
 2.  เม่ือใสแกสฮีเลียมเขาไปในหลอดแกว A แลวปลอยใหเครื่องสําเร็จอยูในสภาพนี้    
2–3 วัน  เม่ือกลับมาทําการทดลองใหมก็ไมพบแกสฮีเลียมทะลุจากผนังของหลอดแกว A เขาไป
สะสมในหลอดแกว B   แสดงวา รังสีแอลฟาสามารถทะลผุานผนังของหลอดแกว A เขาไปสะสม
อยูในหลอด B ได  แตแกสฮีเลียมทําไมได 
 จึงสรุปผลการทดลองไววา  
 1) รังสีแอลฟาคือนิวเคลียสของฮีเลียม ซ่ึงมีมวลเปน 4 เทาของไอออนของไฮโดรเจน
อะตอม   รังสีแอลฟาจึงมีมวลเทากับ 4u )kg1066.14u4( 27−××=   
 2) เม่ือใชเครือ่งนับไกเกอร (Geiger counter) วัดประจุไฟฟาพบวา รังสีแอลฟามีประจุ
ไฟฟาเทากบั 2 เทาของอิเลก็ตรอน )C106.12e2( 19−××+=+ แสดงวา รังสแีอลฟาเปน
อะตอมของฮีเลียมซ่ึงถูกทําใหแตกตวัเปนไอออน  และเปนรังสีที่มีสมบัติของอนุภาค  จึงเรียก
ปนกันไประหวางคําวา รังสแีอลฟาหรืออนุภาคแอลฟา   
 

 จากการศกึษารังสีแอลฟา บตีา และแกมมา  สรุปเปนสมบัตติางๆ ของรังสีทั้งสามได ดังน้ี 

 

รังสีแอลฟา  
 

 
 

 
รูปที่ 20.20  รังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟา 
  
 

1. เปนนิวเคลยีสของอะตอมของฮีเลียม )He(4
2  ประกอบดวยโปรตอน 2 อนุภาคและ

นิวตรอน 2 อนุภาค จึงมีประจุเปน e2+ และมีมวล 4 u    โดยที่โปรตอนและนิวตรอนแตละตวั
มีมวลอยางละ 1 u  รังสีแอลฟาจึงมีสมบัติเปนอนุภาค บางครั้งจึงเรียกวาอนุภาคแอลฟา 
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(alpha particle)  โดยอนุภาคแอลฟาถูกปลดปลอยออกมาจากการสลายของนิวเคลยีสของธาตุ
กัมมันตรังสีที่มีขนาดใหญดวยพลังงานตางๆ กัน 

2. มีพลังงานประมาณ 6–7 MeV   แตมีความเร็วต่ําโดยเคลื่อนที่ดวยความเร็วประมาณ 
19,200 km/s หรือ 1 ใน 15 เทาของความเร็วของแสง      

3. มีมวลมากและมีขนาดใหญเม่ือเทียบกับรังสีชนิดอ่ืนๆ  จึงไมสามารถทะลุผานวัตถุได
งายเหมือนอนุภาคอ่ืนๆ  จึงมีอํานาจทะลทุะลวงต่ําโดยถูกกั้นใหหยุดไดดวยกระดาษเพยีง 1–2 ชิ้น  
หรือทะลุผานไดเพียงแคผิวหนังเทานั้นและโดยปกติมันจะเคลื่อนที่ไปในอากาศไดไมเกิน 9 cm 

4. มีประจุสูง  จึงมีความสามารถในการกอไอออนสูงมากและถายเทพลังงานใหกับ
ตัวกลางไดดีเม่ือเทียบกับรังสีชนิดอ่ืนๆ  เม่ือมันชนกับอะตอมหรือโมเลกุลของวตัถุใดจะทําให
อิเล็กตรอนหลดุออกมาเปนสาเหตุใหเกิดไอออน  โดยสามารถทําใหสารที่มันเคลื่อนทีผ่านแตกตวั
เปนไอออนไดดี  จึงเสียพลังงานออกไปจากตัวมันอยางรวดเร็ว   

 

รังสีบีตา  
 
 

 
 

 
รูปที่ 20.21  รังสีบีตาหรืออนุภาคบีตา 
   

1.  คือ อิเล็กตรอนที่มาจากการสลายของอนุภาคมูลฐานนิวเคลียส มิใชอิเล็กตรอนที่
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส  จึงมีประจุไฟฟา e1−  และมีมวลเทากับมวลของอิเล็กตรอน  รังสีบีตา

มี 2 ชนิดดวยกันคือ อิเล็กตรอน )e( 0
1−  ซ่ึงเปนอนุภาคที่มีประจุลบและโพซติรอน )e( 0

1+  ซ่ึง
เปนปฏิยานุภาค (antiparticle) ของอิเล็กตรอนซึ่งมันมีประจุบวกเทากับประจุของโปรตอน  โดย
มวลน่ิง (rest mass) ของอิเล็กตรอนและโพสิตรอนมีขนาดเทากัน    เม่ืออิเล็กตรอนชนกับโพสิต
รอน  จะเกิดการลบลาง (annihilation) ซ่ึงมวลสารของมนัจะเปลี่ยนรปูเปนพลังงานทั้งหมด 

2.  มีพลังงานประมาณ 1 MeV   แตมันเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงกวาความเร็วของ
อนุภาคแอลฟาถึงกวาสิบเทา กลาวคือ มีความเร็วประมาณ 192,000 km/s หรือ 2/3 เทาของ
ความเร็วของแสงหรืออาจจะมากกวานี ้ 
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3.  มีมวลนอยและมีขนาดเลก็   โดยมันมีมวลเทากบั 0.000549 u  บางครั้งจึงกลาววา 
มันมีมวลเปน 0 (ประมาณ 1/1,836 เทาของโปรตอน)  เน่ืองจากมันมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วสูง จึงสามารถทะลทุะลวงวตัถุหนาไดดีกวาอนภุาคแอลฟา โดยสามารถทะลุเขาใน
เน้ือเยื่อได 1–2 cm ซ่ึงเทียบเทากับความหนาของฝามือของเราและเราอาจจะกั้นอนุภาคเบตา
ไดดวยชิ้นโลหะบางๆ  อนุภาคบีตาสามารถทะลุผานน้ําไดลึกประมาณ  1 น้ิว และวิ่งผานไปใน
อากาศไดประมาณ 0.5 m 

4. มีความสามารถในการกอไอออนสูง (แตต่ํากวารังสแีอลฟา)  
 

รังสีแกมมา  
 

 
 

รูปที่ 20.22  รังสีแกมมา 
  
 

 1. เปนรังสีที่เปนกลางทางไฟฟาจึงไมเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟา เกิดจาก
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาและบีตาแลวนิวเคลียสยังอยูในสถานะถูกกระตุน 
(excited state) ซ่ึงไมเสถียร (unstable)   โดยยังมีพลังงานสูงกวาปกติ  ซ่ึงจะสลายไปยัง
สถานะถูกกระตุนทีต่่ํากวาหรือสถานะพื้น (ground state)  โดยที่นิวเคลียสดังกลาว มีพลังงาน
ไมเพียงพอที่จะปลดปลอยอนุภาคอ่ืนออกมาได  จึงเกิดกระบวนการไดเพียง เปลี่ยนระดับ
พลังงานของนิวเคลียสจากสถานะที่มีพลงังานสูง Ei ไปยังสถานะทีมี่พลังงานต่ํา Ef  โดยการ
ปลดปลอยพลงังาน fi EEE −=∆  ออกมาดวยกระบวนการตางๆ เชน การปลดปลอยรังสี
แกมมาออกมา หรือการเปลี่ยนภายใน หรือวิธีอ่ืนๆ และสงัเกตพบวา มีการปลดปลอยรังสีแกมมา
ออกมามากกวาวิธีอ่ืน ซ่ึงคลายกับการปลดปลอยโฟตอนออกมาจากอะตอมที่ถูกกระตุน  แต
พลังงานสวนมากของรังสีแกมมาที่ปลดปลอยออกมาจากนิวเคลียสจะมากกวาพลังงานของโฟ
ตอนในบริเวณของสเปกตรมัที่เรามองเห็นประมาณ 104–106 เทา   โดยพลังงานของรังสีแกมมาที่
ปลดปลอยออกมาจากนิวเคลียส  เขียนแทนดวยสมการ )/c(hhEEE fi λ=ν=−=∆
จึงแผรังสีออกมาในรูปของโฟตอนหรือคลืน่แมเหล็กไฟฟาเพ่ือลดระดับพลังงานลง    โดยรังสี
แกมมาจะไมทําใหเลขเชิงอะตอมหรือเลขมวลของนิวเคลยีสเปลี่ยนไป   ซ่ึงรังสีแกมมาที่ปลดปลอย
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ออกมามีความยาวคลื่นสั้นมาก โดยมีคาอยูระหวาง m1010 1311 −− −   หรือกลาวอีกนัยหน่ึงได
วา มีความถี่สงูกวารังสีเอ็กซ แตเปนรังสทีี่ไมมีประจุไฟฟา 
 2.  มีพลังงานประมาณ 0.1–10 MeV  และเคลื่อนที่ดวยอัตราเรว็เทากบัแสง คือ ประมาณ 
297,600 km/s   

3. ไมมีสมบัติของอนุภาค (ไมมีมวล)  จึงมีอํานาจทะลุทะลวงมากทีสุ่ดในบรรดารังสีทั้ง
สามชนิด  มีสมบัติคลายกับรังสีเอ็กซ คือ สามารถทะลผุานรางกายมนุษยหรือเน้ือวัตถุหนา
มากๆ เชน ไม หรือ โลหะได   และยังพบวา มีอํานาจทะลุทะลวงสูงกวารังสีเอ็กซ   จากการ
ทดลองพบวา รังสแีกมมาสามารถทะลุผานคอนกรีตไดหนาประมาณ 50 cm แตจะสามารถดูด
ซับไดหมดในคอนกรีตหนาประมาณ 1 m  สามารถทะลุผานแผนอะลูมิเนียมที่หนาหลาย
เซนติเมตรได    การกําบังรังสีแกมมาตองใชวัสดุที่มีความหนาแนนสูง เชน ตะกัว่ หรือ 
ยูเรเนียม เปนตน 

 4.  ไมทําใหอะตอมอ่ืนแตกตัวเปนไอออนหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา มีความสามารถใน
การกอไอออนต่ํา  เม่ือเทียบกับรังสีบีตาและรังสีแกมมา เม่ือรังสีแกมมามีอันตรกิริยา กับสสาร
จะเกิดกระบวนการหลายแบบ    โดยกระบวนการสําคัญที่รังสีแกมมาหรือโฟตอนสูญเสียพลังงาน
ของมันไปโดยมีอันตรกิริยากับสสาร  แบงตามระดับพลังงานเปน 3 ชวง คือ  

 ชวงที่ 1  ปรากฏการณโฟโตอิเล็กทริกเกดิในยานพลังงานต่ําระหวาง∼ 0.01 MeV ถึง 
∼ 0.5 MeV   

 ชวงที่ 2  ปรากฏการณคอมปตันเกิดในยานพลังงานปานกลางระหวาง ∼ 0.1 MeV 
ถึง ∼ 10 MeV   

 ชวงที่ 3  การผลิตคูเกิดในยานพลังงานสูงตั้งแต 1.02 MeV ขึ้นไปโดยกระบวนการทั้ง
สามนี้ตางเปนอิสระไมขึ้นตอกัน 
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ตารางที่ 20.2  แสดงสมบัติของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
 

 รังสีหรืออนุภาค
แอลฟา 

รังสีหรืออนุภาค
บีตา รังสีแกมมา 

ธรรมชาติของรังส ี นิวเคลียสของ
ฮีเลียม 

อิเล็กตรอน โฟตอนพลังงานสูง 

สัญลักษณ α4
2

4
2 หรือHe  β−−

0
1

0
1 หรือe  γ  

มวล  
4.003 u 

kg1064.6 27−×  
0.00055 u 

kg1011.9 31−×  
0 

ประจ ุ +2e -1e 0 

ประจุตอมวล 48,230 C/kg 71077.1 ×  C/kg 0 

อัตราเร็ว 0.1c 0.9c 1.0c 

อํานาจในการทําใหอะตอม
แตกตวัเปนไอออนสัมพัทธ 10 1 1 

อํานาจทะลทุะลวง 1 100 เทาของแอลฟา 10,000 เทาของแอลฟา 

ระยะสงูสุดทีรั่งสีผานไปใน 
1. อากาศแหง 
2. เน้ือเยื่อสัตว 
3. ตะกั่ว 

 
4 cm 

0.05 mm 
0 

 
6–300 cm 
0.06–4 mm 

0.005–0.3 mm 

 
400 m 
50 cm 
30 mm 

พลังงาน 2,500 MeV 100 MeV 1 MeV 

ก้ันรังสีใหหยุดไดดวย 
กระดาษบางๆ
หรืออากาศหนา  

2–7 cm 

อะลูมิเนียมหรือ
อากาศหนา 1–3 m 

ตะก่ัวหรือแผน
อะลูมิเนียมหนา 1 cm 

 
ที่มา : http://www.creation-science-prophecy.com/intro-atomic.htm    
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แบบฝกหัด 20.1  การพบกัมมันตภาพรังสี 
 

คําสั่ง   จงกาเครื่องหมาย X ทับตวัเลือก  ก   ข   ค   ง   ที่เห็นวาเปนคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
1.  การแผกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ หมายถึงปรากฏการณในขอใด 

ก. การที่ธาตุกัมมันตรังสีเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอมจากสูงลงมาต่ํา 
ข. การที่นิวเคลียสของธาตุสลายแบบทีเ่กิดขึน้เอง และแผรังสีออกมา 
ค. การที่อนุภาคนิวตรอนวิ่งดวยความเร็วสงูเขาชนนิวเคลียสของธาตแุตกสลาย 
ง. การทีธ่าตใุดๆ เปลี่ยนสภาพไอโซโทปหนึง่ไปเปนอีกไอโซโทปหนึ่งของธาตุเดียวกัน 

2.  เราเรียก  radioactive elements ที่สามารถแผรังสีออกมาไดเองวาธาตุอะไร 
ก. กัมมันตภาพ 
ข. กัมมันตรังสี 
ค. กัมมันตภาพรังสี  
ง. ถูกทุกขอ 

3.  อนุภาค α   ประกอบดวย 
ก. 2  โปรตอน 
ข. 4  โปรตอน 
ค. 2  โปรตอนกับ 2 นิวตรอน 
ง. 2  โปรตอนกับ 2 อิเล็กตรอน 

4. เม่ือธาตุกัมมันตรังสีแผกัมมันตภาพรังสีออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในอะตอมของ
ธาตุน้ันๆ  

ก. เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานอะตอม 
ข. เปลี่ยนแปลงวงโคจรของอิเล็กตรอน 
ค. เปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลยีสของธาต ุ
ง. เปลี่ยนแปลงจํานวนอิเล็กตรอนของอะตอม 

5.  นักฟสิกสเช่ือวาการแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีเกิดจาก 
ก. การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส 
ข. การลดระดับพลังงานของอะตอม 
ค. การถายเทพลงังานระหวางนิวเคลียสกันเอง 
ง. การทําปฏิกิริยาระหวางโฟตอนกับนิวเคลียส 
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6.  เม่ือมีการแผกัมมันตภาพรังสีของธาต ุอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีใด 
ก. จํานวนเลขมวลของอะตอม 
ข. จํานวนเลขเชงิอะตอมของธาต ุ
ค. ระดับพลังงานของนิวเคลยีส 
ง. ถูกทุกขอ 

7.   ปรากฏการณขอใดที่แสดงวากัมมันตภาพรังสีทําใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมี 
ก. การทะลุทะลวงผานสารตางๆ  
ข. การแตกตวัเปนไอออนของอากาศ 
ค. การเกิดรอยดําบนแผนฟลมถายรูป 
ง. การเกิดแสงเรืองของสารเรืองแสง 

8. เม่ือรังสีจากธาตุกัมมันตรังสีธรรมชาตเิคลื่อนที่ผานสนามไฟฟาดังรูป จงบอกชื่อของรังสีที่
ตกกระทบบนแผนฟลมเรียงตามลําดับตวัเลข 

 
 
 
 
 
 

ก. แกมมา   แอลฟา   บีตา 
ข. แอลฟา   บีตา   แกมมา 
ค. บีตา   แอลฟา   แกมมา 
ง. บีตา   แกมมา   แอลฟา 

9.  พิจารณาขอความตอไปน้ี 
   1.  ในการปลดปลอยรังสีแกมมาของธาตุกัมมันตรังส ีจะไมทําใหเกิดธาตใุหมเพราะ 

       2.  รังสีแกมมาไมมีประจุ 
     ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1   และ 2   ถูกและ  2  เปนเหตุผลของ 1 
ข. ขอ 1  และ  2   ถูกและ  2  ไมใชเหตุผลของ 1 
ค. ขอ 1   ถูกแต 2  ผิด 
ง. ขอ 1   ผิดแต 2  ถูก 
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10.  ถารังสีแอลฟา บีตาและแกมมามีพลังงานเทากับ 1 MeV  รังสีชนิดใดจะทะลทุะลวงผาน  
ตัวกลางไดดีที่สุดและรังสีใดที่ทําใหสารตัวกลางแตกตัวไดดีที่สุด 

ก. บีตา ทะลุทะลวงไดดีที่สุด แอลฟาทําใหสารแตกตวัไดดีที่สุด 
ข. แอลฟาทะลทุะลวงไดดีที่สุด แกมมาทําใหสารแตกตวัไดดีที่สุด 
ค. บีตาทะลุทะลวงไดดีที่สุด แกมมาทําใหสารแตกตวัไดดีที่สุด 
ง. แกมมาทะลุทะลวงไดดีที่สุด แอลฟาทําใหสารแตกตวัไดดีที่สุด 

11.  รังสีแกมมามีสมบัติดังขอใด 
              1.  ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็ก 
        2.   เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก 
        3.   มีกําลังในการแตกตวัสูง 
        4.   มีอํานาจทะลุทะลวงสูง 
     ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1, 2 และ 4    
ข. ขอ 1, 2 และ 3 
ค. ขอ 2 และ 4      
ง. ขอ 1 และ 4 

12.  รังสีแอลฟามีสมบัติดังขอใดบาง 
        1.  ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็ก 
        2.  เปนอนุภาคที่มีประจุบวก 
        3.  มีอํานาจทะลุทะลวง 
        4.  มีความสามารถทําใหแกสแตกตวัเปนไอออนไดดี 
      ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1, 2 และ 4    
ข. ขอ 1 และ 3 
ค. ขอ 2 และ 4     
ง. เฉพาะขอ 4 เทาน้ัน 
ก. 13.   

13.  สมบัติขอใดที่ใชศึกษาสมบัติของกมัมันตภาพรังสี 
ก. อํานาจทะลุทะลวง 
ข. การทําใหแกสแตกตวัเปนไอออน 
ค. ผลที่เกิดขึ้นเม่ือผานบริเวณสนามแมเหล็กหรือสนามไฟฟา 
ง. ถูกทั้ง ก  ข และ ค 
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14.  รังสีแคโทดตางกับรังสีบีตา คือ 
ก. รังสีแคโทดมีคาประจุตอมวลคงตัว 
ข. รังสีแคโทดสามารถควบคุมดวยสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาพรอมๆ กัน 
ค. รังสีบีตาเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ
ง. รังสีบีตามีความเร็วไมคงตวั 

15.  พิจารณาขอความตอไปน้ี 
   1.  อนุภาคแอลฟาสามารถทาํใหเกิดไอออนในสารที่มันผานไปไดดีกวาอนุภาคบตีา 
               2.  อนุภาคแอลฟามีอัตราเรว็โดยปกติแลวสูงกวาอัตราเร็วของอนุภาคบตีา 
      ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1  ถูก ขอ 2  ถูก และ  2 เปนเหตุผลของ 1 
ข. ขอ 1  ถูก ขอ 2  ถูก แต   2 ไมเปนเหตผุลของ 1 
ค. ขอ 1  ถูก ขอ 2  ผิด 
ง. ขอ 1  ผิด ขอ 2  ถูก 

16.  ในการแยกอนุภาค α  อนุภาค  β  และรังสี  γ  ที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี  
  โดยใหผานบริเวณสนามแมเหล็กในทศิตั้งฉากนั้น มีผลดังน้ี 

         1.  อนุภาค  α  และ  β  เคลื่อนที่เปนทางโคง 
         2.  รังสี  γ  เคลื่อนที่เปนแนวเสนตรง 
         3.  อนุภาค  α  มีรัศมีความโคงมากทีสุด 
         4.  อนุภาค β  มีรัศมีความโคงมากที่สุด 
      ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1, 2 และ 3     
ข. ขอ 1, 2 และ 4 
ค. ขอ 2 และ 3     
ง. ขอ 2 และ 4 

17.  ถาปลอยรังสีแอลฟาและบีตาที่ไดจากสารกัมมันตรังสีเขาไปในทิศตั้งฉากกับสนามแมเหล็ก 
      พรอมกัน โดยทดลองในสุญญากาศ ผลที่ไดควรเปนดังน้ี 

ก. รังสีทั้งสองจะเคลื่อนที่ในสญุญากาศไมไดเพราะตางกเ็ปนอนุภาค 
ข. รังสีทั้งสองจะเคลื่อนที่ไดดวยความเร็วไมคงตัว 
ค. รังสีทั้งสองจะเคลื่อนที่เปนเสนตรง 
ง. รังสีแอลฟาเบนไปจากแนวเดิมไดมากกวารังสีบีตาในเวลาเทากัน 
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18.  รังสี  γ   กับรังสีเอกซตางก็มีอํานาจทะลุทะลวงสูงทั้งคู สิ่งที่รังสีทั้งสองตางกันคือ 
ก. รังสีเอกซไมมีมวล    
ข. รังสีเอกซไมทําใหอากาศแตกตัว  
ค. รังสี  γ  ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็ก  
ง. รังสี  γ  เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของนวิเคลียส 

19.  รังสีในขอใดที่มีคาอัตราสวน ระหวางประจุไฟฟาตอมวล มีคานอยที่สุด 
ก. รังสีแอลฟา     
ข. รังสีบีตา 
ค. รังสีแกมมา  
ง. รังสีเนกาตรอน 

20.  จากการทดลองหากัมมันตภาพรังสีของสาร  โดยวิธขีองแบ็กเกอแรล ปรากฏวาไมมีรอยดํา 
  บนฟลม เม่ือนําฟลมไปลางแสดงวาเปนสารอยางไร 

ก. เสถียร     
ข. เสถียรหรือแผรังสีแอลฟา 
ค. ไมเสถียรหรือแผรังสีบีตา   
ง. แผรังสีแอลฟาและรังสีบตีา 

21.  รังสีที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังส ี ไดแกรังสี   α  β และ γ  ชนิดใดที่เม่ือผานไปใน 
  ตัวกลางแลวสูญเสียพลังงานตอระยะทางนอยที่สุด 

ก. α 
ข. β 
ค. γ 
ง. เทากัน     

22.  จงเลือกขอที่ถูกตอง 
ก. รังสีแอลฟาหรืออนุภาคแอลฟามีมวล 4 u และมีประจุไฟฟา  +2e 
ข. รังสีบีตาหรืออนุภาคบีตามีอํานาจทะลุทะลวงประมาณ 100 เทาของอนุภาคแอลฟา 
ค. รังสีแกมมามีอํานาจการทะลุทะลวงมากถึงประมาณ  100 เทาของรงัสีบีตา 
ง. ทั้งขอ ก  ข และ  ค 

23.  จํานวนนิวตรอนในนวิเคลียส Al27
13  คือ 

ก. 13      
ข. 14  
ค. 27      
ง. 40 



 25

24.  สิ่งที่ไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กคือ 
ก. รัวสีแอลฟาและบตีา 
ข. รังสีบีตาและแกมมา 
ค. รังสีแกมมาและเอกซ 
ง. รังสีเอกซและแอลฟา 

25.  ขอความใดมีความหมายถูกตองมากที่สุด 
ก. รังสีแอลฟาเปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม มีอํานาจการทะลุทะลวงอยางรุนแรงที่สุด

ในบรรดารังสีที่มีอยูในโลก 
ข. รังสีบีตามีสภาพเปนกลางทางไฟฟา มีอํานาจในการทะลุผานมากทีสุ่ด 
ค. รังสีแกมมาเปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาเทากับมวลของอิเล็กตรอนมีอํานาจทะลุผาน

มากกวารังสีแอลฟา 
ง. อนุภาคบีตา ไมใชอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียส แตไดจากผลของการเปลี่ยน

สภาพของนิวเคลียส 
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20.2  การเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส  (Nuclear Transformation) 
 

 ตามปกติแลวนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีเปนธาตไุมเสถยีร (unstable) จะตองมีการ
สลาย (decay or disintetration) ปลดปลอยรังสีออกมาเพื่อลดระดับพลังงานในนิวเคลียสลง  จน
สุดทายกลายเปนนิวเคลียสของธาตุเสถียร (stable)  การสลายของธาตุกัมมันตรังสีเปนไปใน
ลักษณะสุม (random) ซ่ึงกําหนดแนนอนไมไดวา นิวเคลียสใดจะสลายเมื่อใดและเราไมสามารถ
จะตอบคําถามไดวา นานเทาใดธาตุกัมมันตรังสีจึงจะสลายกลายเปนธาตุเสถียรหรือธาตุธรรมดา
ซ่ึงไมมีรังสีทั้งหมด    แตเราสามารถคํานวณไดวานานเทาใดที่ธาตุกัมมันตรังสีชนิดน้ันจะลดลง
ไปเปนเศษสวนเทาใดของปริมาณตอนเร่ิมวัด  ธาตุกัมมันตรังสีแตละชนิดจะมีสมบตัใินการสลาย
เฉพาะตวัเชน อัตราการสลาย ชนิดของรังสี และปริมาณของรังสีที่แตกตางกันไป   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 20.23  แสดงนิวเคลียสแม นิวเคลียสลูก และรังสีที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
  
 
 

การสลายของธาตุกัมมันตรังสีเร่ิมตนจากนวิเคลียสแม (parent nucleus : P) ปลดปลอยรังสี
ชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิดออกมาเชน รังสีบีตา หรือรังสีแอลฟา  แลวนิวเคลียสแมจะกลายเปน
นิวเคลียสลูก (daughter nucleus : D) ที่เกิดใหมภายหลังการสลาย  โดยนิวเคลียสแมจะมีจํานวน
ลดลงแตนิวเคลียสลูกจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น ดังรูปที่ 20.23  เขียนแทนกระบวนการดังกลาวดวยสมการ 

 

รังสีDP +→     (20.1) 
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 เม่ือธาตุกัมมันตรังสีแผรังสีแอลฟา หรือบีตาออกมาจะมีธาตุใหมเกิดขึ้นเสมอ  โดยรังสีที่
แผออกมาอาจจะมีทั้งสามชนิด ไดแก รังสแีอลฟา บตีา และแกมมา หรืออาจจะใหรังสีเพียง 1 ชนิด 
หรือ 2 ชนิดตามคุณลักษณะเฉพาะของธาตุกัมมันตรังสีแตละชนิด  
 กรณีที่มีการแผรังสีแอลฟาออกมา  โดยเริ่มจากนิวเคลยีสแมคือ พลูโตเนียม Pu240

94   
สลายใหอนุภาคแอลฟาแลวกลายเปนนิวเคลียสลูกคือ ยูเรเนียม  U236

92   ซ่ึงมีมวลเชิงอะตอม
นอยกวาพลูโตเนียมเทากบัมวลของอนุภาคแอลฟาอยู 4 u (โดยประมาณ) และประจุไฟฟาของ
นิวเคลียสของยูเรเนียม มีคานอยกวาของพลูโตเนียมเนียมอยู e2+ ดวย ดังรูปที่ 20.24      
เขียนแทนดวยสมการ 
  

   HeUPu 4
2

236
92

240
94 +→       (20.2)      

 

 
 

รูปที่ 20.24  แสดงการแผรังสีแอลฟาของพลูโตเนียมแลวเปลี่ยนสภาพเปนยูเรเนียม 
  

น่ันคือ อนุภาคแอลฟาดังกลาว เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียสแมคือ  
พลูโตเนียมไปเปนนิวเคลียสลูกคือ ยูเรเนียม 

กรณีที่มีการแผรังสีบีตาออกมา เชน เม่ือนิวเคลียสแมคือเรเดียม )Ra(228
88  ปลดปลอย

อนุภาคบีตา )e( 0
1−  ออกมาแลวกลายเปนนิวเคลียสลูกคือ แอกติเนียม )Ac(228

89  ซ่ึงมีประจุ
ไฟฟาเพ่ิมขึ้น +1e แตมวลใกลเคียงกัน ดังรูปที่ 20.25  เขียนแทนดวยสมการ 

 

               eAcRa 0
1

228
89

228
88 −+→     (20.3) 
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รูปที่ 20.25  แสดงการแผรังสีบีตาของเรเดียมแลวเปลีย่นสภาพเปนแอกติเนียม 
  
 

พลังงานจลนของรังสีบตีาทีป่ลดปลอยออกมา  มีคาสูงมากเมื่อเทียบกับพลังงานจลนของอิเล็กตรอนที่
วิ่งวนอยูรอบนิวเคลียส น่ันคือ รังสีบีตาตองไดมาจากการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลยีส   

กรณีที่มีการแผรังสีแกมมาออกมาน้ัน  เปนพลังงานทีไ่ดจากการเปลี่ยนระดับพลงังาน
ภายในนิวเคลยีส เชน เม่ือนิวเคลียสแมคือ พลูโตเนียม )Pu( ∗ เปนนิวเคลียสไมเสถียรของธาตุ
กัมมันตรังสีที่อยูในสถานะถูกกระตุน (excited state)  เม่ือสลายใหรังสีแกมมาออกมาแลว
เปลี่ยนสภาพเปนนิวเคลียสลูกคือ พลูโตเนียม )Pu(  ที่อยูในสถานะพื้น(groud state) ซ่ึงเปน
นิวเคลียสที่เสถียร ดังรูปที่ 20.26  เขียนแทนดวยสมการ  

 

γ+→ PuPu 240
94

*240
94   (20.4)  

 

    

 
 
รูปที่ 20.26  แสดงการแผรังสีแกมมาของพลูโตเนียมเปลี่ยนสภาพจากไมเสถียรเปนเสถียร 
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จากทั้งสามกรณีดังกลาวสามารถสรุปไดวา เม่ือนิวเคลียสแมคือ นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีแผ
รังสีแอลฟา บีตา หรือแกมมาออกมาแลวนิวเคลียสแมเปลี่ยนสภาพเปนนิวเคลียสลูก  น่ันคือ 
เม่ือศึกษาเรื่องราวของกัมมันตภาพรังสีจะทําใหเขาใจในองคประกอบของนิวเคลียสไดอยางถองแท 
 

20.2.1  องคประกอบของนิวเคลียส (The Constituent of Nucleus)  

   

        เม่ือนิวเคลียสของธาตุกัมมันตภาพรังสีบางชนิด  ปลดปลอยอนุภาคแอลฟาหรือ
อนุภาคบีตาออกมา  กอใหเกิดแนวคิดวา ภายในนิวเคลยีสนาจะประกอบดวยอนุภาคแอลฟา
และบตีารวมกันอยู   แตแนวคิดน้ีตองลมเลิกไปเนื่องจากมวลของนิวเคลียสไมไดเปนจํานวนเต็ม
เทาของมวลของอนุภาคแอลฟา   ประกอบกับมีนิวเคลยีสของธาตุกัมมันตรังสีบางชนิดมีมวล
นอยกวามวลของอนุภาคแอลฟา เชน นิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนซึ่งเปนนิวเคลยีสของธาตทุี่
เบาที่สุด   ดังน้ันจึงอาจจะเปนองคประกอบของนิวเคลยีสของธาตตุางๆ ได  

รัทเทอรฟอรดสนับสนุนแนวคิดน้ี  โดยเขาทดลองใชอนุภาคแอลฟาทําหนาที่เปนกระสุน 
(bullet) ยิงไปยังนิวเคลียสเปา (target nucleus) คือไนโตรเจน   แลวพบวามีนิวเคลียสผลผลติ 
(product nucleus) คือออกซิเจนและอนุภาคผลผลติ (product particle)  คือไฮโดรเจนเกิดขึ้น 
เขาเสนอใหเรียกไฮโดรเจน )H(11  วา โปรตอน ดังรูปที่ 20.27 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.27  แสดงการยิงกระสุนแอลฟาไปยังไนโตรเจนไดผลผลติเปนออกซิเจนและโปรตอน  
ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพิ่มเตมิฟสิกส เลม 3. 2548 : หนา 277 
 
 

จากปรากฏการณที่ธาตุกัมมันตรังสีที่มีตามธรรมชาตบิางชนิดปลดปลอยอนุภาคบตีา
ออกมา ทําใหเกิดแนวคิดวา นิวเคลยีสของธาตุตางๆ นาจะมีอิเล็กตรอนเปนองคประกอบ       
จากแนวคิดทัง้สองทําใหนักวิทยาศาสตรในสมัยน้ันตั้งสมมติฐานโปรตอน–อิเล็กตรอน (proton–
electron hypothesis) สมมุติฐานขอน้ีตั้งขึ้นเม่ือคนพบกัมมันตภาพรังสีใหมๆ มีใจความวา 
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นิวเคลียสมีขนาดเล็ก ประกอบดวยอนภุาคโปรตอนและอิเลก็ตรอน เปนที่รวมของประจุทั้งหมดและ
มวลเกือบทั้งหมดของอะตอม สมมติฐานนี้อธิบายองคประกอบของนิวเคลียสไดวา นิวเคลียส
ประกอบดวยโปรตอนและอิเล็กตรอน เชน ลิเทียม ซ่ึงมีมวลเชิงอะตอมประมาณ 7 เทาของมวล
โปรตอน และอิเล็กตรอน 3 ตวัในอะตอม ดังน้ันนิวเคลียสของลิเทยีมควรจะประกอบดวยโปรตอน 
7 ตัว และอิเลก็ตรอน 4 ตัว อยูภายในนิวเคลียส  ทําใหนิวเคลียสของธาตุน้ีมีประจุ e3+  แนวคิด
ดังกลาวสามารถอธิบายการแผรังสีที่ใหอนุภาคแอลฟาไดวา เม่ือโปรตอน 4 ตัว และอิเล็กตรอน 
2 ตัวในนิวเคลยีสเกิดการรวมตัวกันเปนอนุภาคแอลฟาแลวหลุดออกมา แตจากหลักความไมแนนอน 
(uncertainty principle) ของไฮเซนตเบิรกบงชี้วา อิเลก็ตรอนอยูในนิวเคลียสไมได เน่ืองจากวา 
ถามีอิเล็กตรอนอยูในนิวเคลยีส  มันจะมีพลังงานสูงจนนิวเคลียสกักขังเอาไวในนิวเคลียสไมได  
เพราะความไมแนนอนทางตําแหนง )x(∆  ของอิเล็กตรอนมีคาประมาณ m10 15−  การมีความไม
แนนอนที่นอยเชนน้ี  ทําใหความไมแนนอนของโมเมนตมัสูงมาก  ทําใหอิเล็กตรอนมีอัตราเร็ว
มากกวาแสง  อิเล็กตรอนจึงไมสามารถอยูในนิวเคลียสได ประกอบกับมีขอมูลจากปรากฏการณของ
นิวเคลียสอีกหลายเรื่องที่อธบิายดวยสมมุติฐานนี้ไมได เชน การไมทราบคาโมเมนตัมเชิงมุมซ่ึง
เปนสมบัติสําคัญอยางหนึ่งของนิวเคลยีส   จากการคนพบวานิวเคลยีสมีโมเมนตัมเชิงมุมหรือ 
สปน (spin) ไปเก่ียวโยงกบัคาโมเมนตแมเหลก็ (magnetic moment) ซ่ึงไดจากการศึกษาเกี่ยวกบั
เสนสเปกตรัม แสดงถึงความบกพรองและผิดอยางเดนชัดวา ไมมีอิเล็กตรอนอยูในนิวเคลียส   
สมมุติฐานนี้จึงลมเลิกไป    
 

20.2.2 การคนพบนิวตรอน  (Discovery of Neutron) 
 

                  ถึงแมวาอิเลก็ตรอนจะอยูในนิวเคลียสไมได แตนิวเคลยีสของธาตุกัมมันตรังสีก็
แผรังสีบีตาหรือปลอยอิเล็กตรอนได  แสดงวาในนิวเคลียสของธาตกัุมมันตรังสีจะตองมี
อิเล็กตรอนแฝงอยูในอนุภาคมูลฐานชนิดหน่ึงซ่ึงไมแสดงสมบัติของอิเล็กตรอน  ในป พ.ศ. 2463 
รัทเทอรฟอรดไดเสนอแนวคดิวา อิเล็กตรอนและโปรตอนในนวิเคลียส อาจจะรวมตวักันเปน
อนุภาคที่มีสภาพเปนกลางทางไฟฟาซ่ึงเขาเรียกวา นิวตรอน (neutron) นักฟสิกสในสมัยน้ัน
พยายามคนหานิวตรอน แตวิธตีรวจสอบอนุภาคในสมัยน้ันใชการเบนในสนาม แมเหล็กและ
สนามไฟฟาที่ใชไดกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟาเทาน้ัน 

ในป พ.ศ.2462 รัทเทอรฟอรดคนพบปฏกิิริยานิวเคลียร  ซ่ึงเปนการผลิตปฏิกิริยา
นิวเคลียรหรือการเปลี่ยนสภาพของนวิเคลยีสใหเกิดขึ้นในหองปฏิบตัิการไดเปนครั้งแรก  โดยใช
กระสนุคือ อนุภาคแอลฟา )He(4

2  ที่ไดจาก RaC′ (คือ Po214
84 ) ซ่ึงเปนธาตุกัมมันตรังสีใน

ธรรมชาติ ยิงไปยังนิวเคลียสเปาคือไนโตรเจน )N(14
7  แลวไดผลผลติเกิดใหม 2 ชนิดไดแก  

นิวเคลียสผลผลิตคือออกซิเจน )O(17
8  และอนุภาคผลผลติคอืโปรตอน )H(11   รัทเทอรฟอรด

จัดตั้งเครื่องมือ  ดังรูปที่ 20.28 



 31

 
 

รูปที่ 20.28  เครื่องสําเร็จของรัทเทอรฟอรดที่ใชสังเกตการสลายเมื่ออนุภาคแอลฟา 
                ชนกับนิวเคลยีสของไนโตรเจน 
  
 
 

โดยตัดปลายดานหนึ่งของกลอง B ออกแลวปดดวยแผนเงินบาง (silver foil) F   จากนั้นทาบไวกับ
จอ S ซ่ึงเปนจอเคลือบดวยสังกะสีซัลไฟด   โดยจอ S จะเกิดการเปลงแสงวับ (scintillation) ขึ้นเม่ือ
มีไอออนพุงชน  ปรากฏการณการเปลงแสงวับดังกลาวสามารถสังเกตหรือถายภาพไดดวยการ
มองผานกลองจุลทรรศน M  รัทเทอรฟอรดทําการทดลองโดยเริ่มตนจาก 
      1.  ติดตั้ง RaC′  ไวบนจาน D  โดยแผนเงินบาง F มีความหนาเพยีงพอสําหรับการ
ดูดกลืนอนุภาคแอลฟาได 
      2.  ใสแกสเขาไปหรือนําแกสออกจากกลอง B โดยผานวาลว 21 VและV  
     3.  เม่ือใสแกสออกซิเจนหรือคารบอนไดออกไซดเขาไปในกลอง B โดยความดนัของแกส
มีคาเทากับความดันของอากาศนอกกลอง B  และถอดแผนเงินบาง F ออก  เน่ืองจากเม่ือจัด
ระยะหางระหวาง D กับจอ S หางกัน 7 cm หรือมากกวาน้ันเปนระยะทางเพียงพอที่แกสจะ
ดูดกลืนอนุภาคแอลฟาจาก RaC′ ไดทั้งหมดโดยไมเกิดการเปลงแสงวบัขึ้นบนจอ S เลย 

4.  ถาเปลี่ยนเปนบรรจุแกสไนโตรเจนเขาไปและใสแผนเงินบาง F ดวยจะสังเกตพบการ
เปลงแสงวบับนจอ S ผานกลองจุลทรรศน M แมจะเลือ่น RaC′บน D หางจากจอ S ไกล
ออกไปอีกถึง 40 cm ยังพบการเปลงแสงวับอยู 

5.  รัทเทอรฟอรดสรุปวา การเปลงแสงวบับนจอ S เกิดจากกระสุนคืออนุภาคแอลฟาชน
กับนิวเคลียสเปาคือแกสไนโตรเจน เกิดอนุภาคผลผลติใหมหลุดออกมาจากแกสไนโตรเจน จากการ
วัดดวยการเบนในสนามแมเหล็กพบวา อนุภาคผลผลติดังกลาวคือโปรตอน 

6.  แสดงวา รัทเทอรฟอรดสามารถทําใหเกิดการแตกสลายทําขึ้น (artificial 
disintegration) กับอะตอมของแกสไนโตรเจนได    แตเกิดขึ้นนอยมากเพราะตองใชอนุภาค
แอลฟาจาก RaC′  ถึงหน่ึงลานอนุภาค  จึงไดโปรตอนออกมา 1 อนุภาค 
  7.  ตอมารัทเทอรฟอรดและแชดวิกไดเปลี่ยนเปาเปนธาตุเบานบัแตธาตุโบรอน (Bo)  
ถึงโพแทสเซยีม (K) ยกเวนธาตุคารบอนและออกซิเจนพบวา ในบางกรณีโปรตอนที่ไดออกมา  
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มีพลังงานมากกวาอนุภาคแอลฟาที่ใชเปนกระสุน  การทดลองนี้เปนประจักษพยานวา อนุภาค
โปรตอนที่เกิดขึ้นใหมน้ันเปนผลจากกระบวนการแตกสลายนั่นเอง 

ในการอธิบายธรรมชาตขิองกระบวนการทางนิวเคลยีรทีจ่ะปลดปลอยอนุภาคโปรตอน
ออกมานั้น   รัทเทอรฟอรดและแชดวิกไดเสนอสมมุติฐาน 2 ประการ คือ 
 1.  เม่ือกระสนุคืออนุภาคแอลฟาชนกบันิวเคลียสเปาคอืไนโตรเจนๆ จะเสียโปรตอนไป
หน่ึงตัว 

2.  เม่ือนิวเคลยีสเปาจับยึด (capture) กระสุนแอลฟา  เกิดเปนนิวเคลียสเชิงประกอบ 
ไมเสถียร (unstable compound nucleus) ซ่ึงเขยีนอยูในวงเล็บ  แลวจึงปลอยอนุภาคโปรตอน 
ซ่ึงเขียนแทนดวย H1

1  ออกมาดังสมการ (20.5)  ดังน้ัน เม่ือระดมยิง (bombard) กระสุนแอลฟา   
ไปยังนิวเคลียสเปาคือไนโตรเจน  จึงเขียนแทนดวยสมการที่คลายกบัสมการเคมีได ดังน้ี  
 

HO]F[HeN 1
1

17
8

18
9

4
2

14
7 +→→+  (20.5) 

 

จากการที่รัทเทอรฟอรดทําใหเกิดการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลยีสไดในหองปฏิบัตกิาร    
โดยการยิงอนุภาคแอลฟาใหไปชนนิวเคลียสของไนโตรเจนแลวไดอนุภาคโปรตอนออกมา      
นักฟสิกสสนใจการเปลี่ยนแปลงสภาพของนิวเคลียสในลักษณะนี้มาก และไดศึกษาการเปลี่ยน
สภาพของนิวเคลียสในรูปแบบน้ีกันอยางกวางขวางเชน ในป พ.ศ.2473 นักฟสิกสชาวเยอรมนั
สองคน คือ โบท (W.Bothe) และเบ็กเคอ (H.Becker) พบวา เม่ือยิงอนุภาคแอลฟาใหไปชน
นิวเคลียสเปาคือ เบริลเลียม จะปลดปลอยรังสีชนิดหน่ึงที่มีสมบัติคลายรังสีแกมมาออกมา  รังสี
น้ีมีสภาพเปนกลางทางไฟฟาและสามารถทะลผุานวตัถุไดดีมาก เชน สามารถทะลุผานอิฐหรือ
แผนโลหะหนาๆ ได  
 ตอมาในป พ.ศ. 2475 ไอรีน กูรี (Irene Curie) และสามีคือเฟรเดริก โจเลียต (Frederic 
Joliot ) พบวาใชรังสีที่เปนกลางทางไฟฟาพลังงาน 10 MeV  ทําหนาที่เปนกระสุนยิงไปยัง
นิวเคลียสเปาคือ พาราฟน (paraffin)   ซ่ึงเปนสารที่มีอะตอมของไฮโดรเจนมาก จะไดอนุภาค
ผลผลติคือ โปรตอนพลังงาน 5 MeV   ปลดปลอยออกมาจากพาราฟนดังรูปที่ 20.29  เม่ือใชกฎ
การอนุรักษโมเมนตัมและกฎการอนุรักษพลังงานคํานวณพบวา ถากระสุนที่ใชยิงพาราฟนเปน
รังสีแกมมาจะตองมีพลังงานสูงถึง 50 MeV จึงจะไดโปรตอนที่มีพลงังาน 5 MeV  แตพลังงาน 
50 MeV ที่สูงเชนน้ีจะทําใหอากาศแตกตวัดวย แตไมพบการแตกตัวใดๆ  จึงสรุปวา เม่ือยิง
กระสุนแอลฟาไปชนนิวเคลยีสเปาคือเบริลเลียมจะเกิดอนุภาคผลผลติที่ไมใชรังสีแกมมา  
 



 33

 
 
รูปที่ 20.29  แผนภาพการทดลองของไอรีน กูรีและเฟรเดริก โจเลียต 
  
 
 

  ในป พ.ศ. 2475 แชดวิก (Chadwick)  วิเคราะหผลการทดลองดังกลาว และเสนอ
แนวคิดวา อนุภาคผลผลติคอืรังสีที่ไมใชรังสีแกมมา นาจะเปนอนุภาคชนิดใหมที่ยังไมมีใครพบ
มากอน   

 
 
 

 
 

รูปที่ 20.30  แชดวิก 
  
 

เขาศึกษาการชนระหวางอนภุาคชนิดใหมที่เขาคิดวาเปนนิวตรอนกับอะตอมของไฮโดรเจนใน
พาราฟน  แลววัดอัตราเรว็ของโปรตอนทีป่ลดปลอยออกมาจากพาราฟน  และไดทดลองให
อนุภาคทีค่ิดวาเปนนิวตรอนน้ีวิ่งไปชนนิวเคลียสของไนโตรเจน   แลววัดอัตราเร็วของนิวเคลียส
ของไนโตรเจนที่ถูกชนแบบยืดหยุนสมบูรณ  แลวใชกฎการอนุรักษโมเมนตัมและกฎการอนุรักษ
พลังงาน คํานวณประกอบการทดลอง  เม่ือใชอนุภาคแอลฟาเปนกระสุนยิงไปยังนิวเคลียสเปา
คือเบริลเลยีม  เกิดอนุภาคผลผลติตวัใหมที่ไมมีประจุไฟฟาซ่ึงไมเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟา เกิดรอยทาง (track) ในหองหมอก (cloud chamber)  วัดมวลได 1.00898 u  ซ่ึง
ใกลเคยีงกับมวลของโปรตอนซึ่งมีมวล 1.00758 u  อนุภาคดังกลาวมีอํานาจทะลุทะลวงสูงมาก 
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จึงตั้งชื่อวา นิวตรอนตามสมบัติของมัน  ผลการศึกษานี้สนับสนุนแนวคิดของรัทเทอรฟอรดที่
กลาวไวขางตนวา มีอนุภาคนิวตรอนอยูในนิวเคลียส  และแชดวิกสรปุวา อนุภาคมูลฐานที่เปน
องคประกอบของนิวเคลยีสคือโปรตอนและนิวตรอน   โดยสมการประวัตศิาสตรที่เขาใชในการ
ทดลอง คือ 
    

   nCBeHe 1
0

12
6

9
4

4
2 +→+     (20.6) 

 
 

ไฮเซนเบิรกนําผลการคนพบอนุภาคนิวตรอนมาสรางเปนแบบจําลองของนิวเคลียสแบบ
ใหมที่ใชอธบิายโครงสรางของนิวเคลยีสคือ สมมุติฐานโปรตอน–นิวตรอน  (proton–neutron 
hypothesis)  ซ่ึงกลาววา   “จํานวนอนุภาคมูลฐาน (elementary particle) ที่มีอยูทั้งหมดใน
นิวเคลียสไดแก โปรตอนและนิวตรอนซึ่งเรียกวา นิวคลอีอนรวมกันแลวตองเทากับเลขมวลของ
นิวเคลียส”  โดยเลขมวลเปน เลขจํานวนเต็มที่มีคาใกลเคียงกับมวลเชิงอะตอมมากที่สุด เชน 
นิวเคลียสของยูเรเนียมมีเลขมวล 238 จะมีมวลเชิงอะตอมเทากับ 238.0508 u  และมีจํานวน   
นิวคลีออนคือจํานวนโปรตอนและนิวตรอนรวมกันเทากับ 238   และเลขเชิงอะตอมยังเปนเลขที่
แสดงจํานวนประจุไฟฟาของนิวเคลียสอีกดวย เชน ยูเรเนียมมีเลขเชิงอะตอมเทากับ 92 แสดง
วา นิวเคลียสของยูเรเนียมมีประจุไฟฟาเทากับ +92e  สมมติฐานขอน้ีใหผลสรุปวา 
  1.  จํานวนโปรตอนเทากับประจุนิวเคลียส คือ Z (ซ่ึงเปนเลขเชิงอะตอม) 

2.  เรียกอนุภาคซึ่งเปนสวนประกอบของนิวเคลยีสวา นิวคลีออน เพ่ือบงชี้วา มันทํา 
หนาที่เปนโครงสรางของนิวเคลียส 

3.  สมมุติฐานขอน้ียังคงใชอธิบายการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไดอยู 
4.  เราเขียนแทนสัญลักษณของนิวเคลยีสของธาตุ X เปน XA

Z  เชน U238
92  เขียนแทน

ธาตุยูเรเนียมที่มีโปรตอน 92 ตัวหรือมีประจุไฟฟา e92+  และผลรวมของจํานวนโปรตอนกับ
นิวตรอนเปน 238  น่ันคือ มีนิวตรอน 14692238ZAn =−=−=  อนุภาค  ในบางครั้งเรา

อาจจะเขียนสัญลักษณอยางยอของนิวเคลียสเปน AX −  เชน U – 238 หรือ U238    
214Pb −  หรือ Pb214  
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แบบฝกหัด 20.2   การเปล่ียนสภาพนิวเคลียส 
คําสั่ง  จงกาเครื่องหมาย X ทับตวัเลือก  ก   ข   ค   ง   ที่เห็นวาเปนคําตอบทีถู่กตองที่สุด 
1.  ในปจจุบันไดศึกษาโครงสรางอะตอม ทราบวาประกอบดวยอนุภาคสวนยอยอะไรบาง 
       1.  อนุภาคโปรตอนมีประจุบวก 
       2.  อนุภาคนิวตรอนเปนกลาง 
       3.  อนุภาคอิเล็กตรอนมีประจุลบ 
       4.  อนุภาคนิวเคลียสเปนกลาง 
      ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1  2 และ 3    
ข. ขอ 1 และ 3 
ค. ขอ 2 และ 4     
ง. ขอ 4 

2.  โครงสรางนิวเคลียสที่ยอมรับกันในปจจุบัน มีสมมุติฐานเปนแบบใด 
ก. แบบโปรตอน-อิเล็กตรอน 
ข. แบบนิวตรอน-อิเล็กตรอน 
ค. แบบโปรตอน-นิวตรอน 
ง. แบบโปรตอน-นิวคลีออน 

3.  การทําใหมีการเปลี่ยนแปลงภายในนวิเคลียส อาจทําไดโดยการใชอนุภาคชนดิใดยิงเขาไป 
     ชนนิวเคลยีส 

ก. โปรตอน     
ข. นิวตรอน 
ค. ดิวเทอรอน     
ง. ถูกทุกขอ 

4.  การเขียนสมการทางนิวเคลียสใชหลักการคงตัวของสิ่งใด 
      1.   ประจุไฟฟา 
      2.   นิวคลีออน 
      3.  มวลและพลังงาน 
      4.  โมเมนตัม 
     ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1, 2 และ 3     
ข. ขอ 1 และ 3 
ค. ขอ 2, 3 และ 4  ง.  ขอ 1, 2, 3 และ 4 
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5.  อนุภาคในขอใดมีการเบีย่งเบนนอยทีสุ่ดหรือไมเบี่ยงเบน เม่ือพุงเขาชนนิวเคลยีส 
 ของยูเรเนียม 

ก. โปรตอน     
ข. อิเล็กตรอน 
ค. นิวตรอน 
ง. อนุภาคแอลฟา 

6.  ใครเปนผูคนพบนิวตรอนและสามารถหามวลของนวิตรอนได 
ก. โบร      
ข. รัทเทอรฟอรด 
ค. โบธและเบคเคอร    
ง. แชดวิก 

7.  เม่ืออนุภาคแอลฟา )He(4
2  ชนกับเบอริลเลียม )Be(9

4  มีอะไรเกิดขึ้น 
ก. รังสีแกมมา     
ข. โปรตอน 
ค. นิวตรอน     
ง. อิเล็กตรอน 

8.  อนุภาคโปรตอนวิ่งชนนิวเคลียสของ B11
5   ทําใหเกิดนิวเคลียสตัวใหมคือ C11

6  กับอนุภาค 
 ตัวหน่ึง  อนุภาคตัวน้ันคือ 

ก. โปรตอน     
ข. นิวตรอน 
ค. อิเล็กตรอน     
ง. แกมมา 

9.  เม่ือนิวเคลียสแผรังสีแอลฟา   จะไดนิวเคลียสใหมเปลี่ยนสภาพมาจากนิวเคลยีสเดิมอยางไร 
ก. มวลเชิงอะตอมลดลง 4 u     ประจุบวกลดลง 2 e  หนวย 
ข. มวลเชิงอะตอมเพ่ิมขึ้น 4 u   ประจุบวกเพ่ิมขึ้น 2 e  หนวย 
ค. มวลเชิงอะตอมลดลง 4 u     ประจุบวกเพ่ิมขึ้น 2 e  หนวย 
ง. มวลเชิงอะตอมเพ่ิมขึ้น 4 u   ประจุบวกลดลง 2 e หนวย 

10.  เม่ือมีการแผรังสีบีตา อนุภาคในนิวเคลียสใหมเปลีย่นแปลงจากนิวเคลียสเดิมอยางไร 
ก. โปรตอนเพ่ิมขึ้น 1 ตัว นิวตรอนเทาเดิม 
ข. โปรตอนลดลง 1 ตัว นิวตรอนเพ่ิมขึ้น 1 ตัว 
ค. โปรตอนเพ่ิมขึ้น 2 ตัว นิวตรอนลดลง 2 ตัว 
ง. โปรตอนเทาเดิม   นิวตรอนลดลง 1 ตัว 
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11.  ถานิวเคลียสแม  P กลายเปนนิวเคลียสลูก D และ Q เปนพลังงานโฟตอน จะ 
  เขียนสมการการสลายแอลฟาไดอยางไรจึงจะถูกตองตามแบบสมการนิวเคลียส 

ก. QparticleDP +−α+→  

ข. QHeDP 4
2

A
Z

A
Z +→+  

ค. QHeDP 4
2

A
Z

A
Z ++→  

ง. QHeDP 4
2

4A
2Z

A
Z ++→ −

−  
12.  เม่ือนิวเคลียสของเรเดียม – 226  สลายไปเปนนิวเคลียสของเรดอน – 222  จะใหรังสี   
      ชนิดใดออกมา 

ก. รังสีแอลฟา     
ข. รังสีแกมมา 
ค. รังสีบีตา     
ง. ขอ ก และ ข 

13.  การสลายของนิวเคลียสตะกัว่เปนนิวเคลียสบิสมัธ ตอไปน้ี  ใหหาคา  a  และ b 
  eBiPb 0

1
a
b

214
82 −+→  

ก.  82b,214a ==   
ข.  83b,214a ==   
ค.  81b,215a ==   
ง.  81b,214a ==   

14. จากสมการ  XNpAm a
b

237
93

241
95 +→    ใหหาวา  Xa

b    คือ 

ก.    X4
2       

ข.    He4
2  

ค.    e0
1−       

ง.    ray−γ  
15.  จากการปลดปลอยรังสีบีตาของ Thorium–234  ตามสมการ     
  ePaTh 0

1
A
Z

234
90 −+→   จงหาจํานวนนิวตรอนของ Pa 
ก. 89      
ข. 91 
ค. 143      
ง. 234 
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16.  ในการสลายของนวิเคลยีสหน่ึงพบวาเลขมวลของนวิเคลียสใหมเทากับเลขมวลขนิวเคลียส 
  เดิมแตเลขเชงิอะตอมเพ่ิมขึ้นอีก 2 หนวย ขอความใดตอไปน้ีถูกตองที่สุด 

ก. เปนกระบวนการปลดปลอยอนุภาคบีตา 2 อนุภาค 
ข. เปนกระบวนการปลดปลอยรังสีแกมมา 
ค. เปนกระบวนการจับอิเล็กตรอน 
ง. เปนกระบวนการปลดปลอยอนุภาคแอลฟาและบตีาอยางละหนึ่งอนุภาค 

17.  X  ในสมการคืออะไร 
  XBC 11

5
11
6 +→  

ก. แอลฟา     
ข. อิเล็กตรอน 
ค. แกมมา     
ง. โพซิตรอน 

18.  Pb214
82  สลายได  Bi214

83    อนุภาคที่ปลอยออกมาคือ 
ก. นิวตรอน     
ข. แกมมา 
ค. แอลฟา     
ง. บีตา 

19.  ธาตุ  X รวมตวักับอนุภาคหนึ่งกลายเปนธาตุกัมมันตรังสี  Y  ซ่ึงสลายใหรังสีบีตา แลว    
      ตัวมันกลายเปนธาตุ Z  ถาเลขมวลของธาตุ Z  มีคาเปน 2 เทาของเลขเชิงอะตอมของมัน   
      ธาตุ X ดังกลาว คือธาตุในขอใด 

ก.    Cu58
29  

ข.    Zn62
30  

ค.    Ga65
31      

ง.    Ge68
32  

20.  อะตอมชนิดหน่ึงประกอบดวยโปรตอน 9 ตัว อิเลก็ตรอน 9 ตัว และนิวตรอน 10 ตัว    
  จํานวนนิวคลอีอนของอะตอมนี้เทากับ 

ก. 0      
ข. 9 
ค. 19      
ง. 28 
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21.  ขอใดที่ไมมีสวนเก่ียวของกับการสลายใหรังสีแกมมา   
ก. นิวเคลียสถูกกระตุนไปอยูใน excited state เสียกอน 
ข. นิวเคลียสเปลีย่นระดับพลังงาน  excited state ลงมาสู  ground state 
ค. นิวเคลียสใหมมีเลขมวล A และเลขเชิงอะตอม Z เทานิวเคลียสเดิม 
ง. อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเปลี่ยนระดับเลขควอนตัมของอะตอม 

22.  จงหานิวตรอนใน 1 กรัม ของ  C12
6  

 ก.    231002.66 ××     
ข.    231002.612 ××   

 ค.    231002.6 ×      
ง.     231001.3 ×   

23.  เม่ือนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสลีดระดับพลังงานจากสถานะถูกกระตุนลงมาอยูในสถานะ 
      พ้ืน  จะแผสิ่งใดออกมา 

ก. α - rays  
ข. β- rays 
ค. γ - rays 
ง. photon 

24. เม่ืออิเล็กตรอนของอะตอมกระโดดจากพลังงานอะตอมขั้น exeited  ลงมา  ground  
  state จะมีการแผสิ่งใดออกมา 

ก. α - rays 
ข. β- rays 
ค. γ - rays 
ง. photon 

25.  จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
     1.  แสงที่มองเห็นไดมีสมบัติแตกตางจากรังสีแกมมาโดยสิ้นเชิง 
              2.  แสงที่มองเห็นไดเกิดจากการเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอม สวนรังสีแกมมา 
   เกิดจากการเปลี่ยนสภาพภายในนิวเคลยีส 
          คําตอบที่ถูกตองคือขอใด 

ก. ขอ 1 ถูก, ขอ 2 ถูก และ 2 เปนเหตุผลของ 1 
ข. ขอ 1 ถูก, ขอ 2 ถูก แต 2 ไมเปนเหตุผลของ 1 
ค. ขอ 1 ถูก, ขอ 2 ผิด 
ง. ขอ 1 ผิด, ขอ 2 ถูก 
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20.3 กฎการกระจัดของกัมมันตภาพรังสี  (Displacement Law of Radioactivity) 
 

  ธาตุกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติมาจากแหลงกําเนิดสําคัญ 2 แหลง คือ นิวเคลียส 
กัมมันตรังสปีฐมภูมิ (primary radio nucleus) ซ่ึงเกิดมาพรอมกับโลกโดยแทรกเปนสวนประกอบ
อยูในหิน ดิน ทราย และแรธาตตุางๆ  นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่พบน้ันสวนใหญจะเปน
นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีของธาตุหนักๆ ที่มีครึ่งชีวติ (half life) ยาวๆ  และนิวเคลียสของ
ธาตุกัมมันตรังสีจากรังสีคอสมิก (cosmogenic radio nucleus) ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาของรังสี
คอสมิกกับนิวเคลียสของธาตุที่มีในบรรยากาศของโลก  เม่ือนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี
ปลดปลอยอนุภาคแอลฟาหรืออนุภาคบีตา ซ่ึงบางครั้งก็มีรังสีแกมมาปลดปลอยออกมาดวย   
นิวเคลียสแมจะเปลี่ยนไปเปนนิวเคลียสลกูที่เกิดใหมซ่ึงพบอยูเสมอวา เปนธาตุกัมมันตรังสีดวย  

สําหรับการสลายใหอนุภาคแอลฟา จะทําใหประจุไฟฟาของนวิเคลยีสลดลงสองหนวย 
และเลขมวลลดลงสี่หนวย เชน การสลายของ U238

92  กลายเปนทอเรียมโดยแผรังสีแอลฟา
ออกมา ดังสมการ 
  

                                   HeThU 4
2

234
90

238
92 +→    )y109.4( 9×   

      

โดยสมการนิวเคลียรจะตองสมดุลดังน้ี 
 1.  สมดุลของเลขมวล )นิวตรอนโปรตอน( +  
  ทางซาย     เลขมวล   238=  

ทางขวา     เลขมวล   2384234 =+=  
 2.  สมดุลของเลขเชิงอะตอม (สมดุลของประจุไฟฟา) 
  ทางซาย  เลขเชิงอะตอม   92=  

ทางขวา  เลขเชิงอะตอม   92290 =+=  

3. ตัวเลข )y109.4( 9× คือเวลาครึ่งชีวติซ่ึง U238
92  สลายให Th234

90   
 

สําหรับการสลายใหรังสีบตีาน้ันประจุไฟฟาของนวิเคลียสเพ่ิมขึ้นหน่ึงหนวย (เลขเชงิ  
อะตอมเพ่ิมขึ้นหน่ึง) ในขณะที่มวลเชิงอะตอมคงเดิมและปรากฏในตารางธาตุเลื่อนไปทาง 
ขวามือหน่ึงที่  ซอดดิและฟาจาน (Soddy and Fajan) ตั้งกฎการกระจัดของกัมมันตภาพรังสี
ที่สลายใหรังสแีอลฟาและบตีา ขึ้นในป พ.ศ.2456 เชน เม่ือ Th234

90  สลายใหรังสีบีตาไดธาตุใหม
คือ โพรแทกทิเนียม Pa234

91   ดังสมการ 
 

ePaTh 0
1

234
91

234
90 −+→   (24d) 
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 แต Pa234
91  ยังไมเสถยีร จึงสลายใหรังสีบีตาออกมาดังสมการ 

 

                       eUPa 0
1

234
92

234
91 −+→                    (1.14 min) 

 

สวนการสลายใหรังสีแกมมานั้น Z และ A คงเดิมแตสถานะภายในนิวเคลียสจะเปลี่ยน
จากสถานะถกูกระตุนเปนสถานะพื้น เชน การสลายของธาตุทอเรียม ดังสมการ 

 

               HeThU 4
2

234
90

238
92 +→ ∗  

 

          γ+→∗ ThTh 234
90

234
90       

 

 ∗   เปนเครื่องหมายแสดงวา นิวเคลียสอยูในสถานะถูกกระตุน 
 

20.3.1  อนุกรมกัมมันตรังสีในธรรมชาติ (The Natural Radioactive Series)  
 

           ในป พ.ศ. 2446  รัทเทอรฟอรดและซอดดิ เสนอแนวคิดไววา ธรรมชาติของ 
นิวเคลียสลูกทีเ่กิดใหมเก่ียวพันกับธรรมชาติของนิวเคลยีสแมกับอนุภาคที่ปลดปลอยออกมา  จาก
การศึกษาองคประกอบภายในนิวเคลียส เลขเชิงอะตอม และเลขมวล  แลวสรุปเปนกฎเกณฑใน
การดุลสมการนิวเคลียรวา เลขเชิงอะตอมหรือผลรวมทางพีชคณิตของประจุทั้งหมดกอนการ
สลายกับประจุทั้งหมดหลังการสลายจะตองเทากัน  และผลรวมของเลขมวลของอนุภาคใน
นิวเคลียสแมกับผลรวมของเลขมวลของอนุภาคในนิวเคลียสลูกตองเทากัน  จากการวิจัยทาง
ฟสิกสและเคมีเก่ียวกับธาตุกัมมันตรังสทีี่มีในธรรมชาติ มักจะมีการสลายสบืเน่ือง (successive 
decay) กันเปนอนุกรม  โดยอนุกรมของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติมี 3 อนุกรม 
คือ 

1. อนุกรมทอเรียม (Thorium series, 4n series) 
2. อนุกรมยูเรเนียม (Uranium series, 2n4 +  series)   
3. อนุกรมแอกติเนียม (Actinium series, 3n4 +  series)  
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 1.  อนุกรมทอเรียม (Thorium series, 4n series) ธาตกัุมมันตรังสีในอนุกรมชุดน้ี
เร่ิมตนจากการที่ Th232  ซ่ึงมีคาครึ่งชีวิต 14 Gy หรือ y104.1 10×  มีการสลายสืบเน่ืองมา

จนกระทั่งไดนิวเคลียสเสถียรคือ Pb208 และธาตกัุมมันตรังสใีนอนุกรมชุดน้ีทกุอนุภาคมีเลขมวล 
ที่หารดวย 4 ใหผลลัพธเปนเลขลงตวั  จึงเรียกอนุกรมชดุน้ีวา อนุกรม 4n  การสลายของนวิเคลียส
ในอนุกรมชุดน้ีแสดงดังรูปที่ 20.31 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 20.31  อนุกรมทอเรียมเปนอนุกรม 4n ที่เลขมวลหารดวย 4 ลงตัว 
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2.  อนุกรมยูเรเนียม (Uranium series, 2n4 +  series) ธาตุกัมมันตรังสีในอนุกรมชุดน้ี 

เร่ิมตนจากการที่ U238  ซ่ึงมีคาครึ่งชีวิต 4.5 x 910  y มีการสลายสืบเน่ืองจนกระทั่งไดนิวเคลยีส
เสถียรคือ Pb206  และธาตุกัมมันตรังสีในอนุกรมชุดน้ีทุกอนุภาค มีเลขมวลที่หารดวย 4 แลวเหลือ
เศษ  2  จึงเรียกอนุกรมชุดน้ีวา อนุกรม 2n4 +  การสลายของนิวเคลียสในอนุกรมชุดน้ีแสดงไว
ในรูปที่ 20.32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 20.32  อนุกรมยูเรเนียมเปนอนุกรม 4n + 2 ที่เลขมวลหารดวย 4 เหลือเศษ 2 
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 3.  อนุกรมแอกติเนียม (Actinium series, 3n4 +  series) ธาตกัุมมันตรังสีในอนุกรม

ชุดน้ีเร่ิมตนจากการที่ U235  ซ่ึงมีคาครึ่งชีวิต 7.1 x 810  y  มีการสลายสืบเน่ืองจนกระทั่งได
นิวเคลียสเสถยีรคือ Pb207  และธาตุกัมมันตรังสใีนอนุกรมชดุน้ีทุกอนุภาคมี  เลขมวลทีห่ารดวย 4 
แลวเหลือเศษ 3  จึงเรียกอนุกรมชุดน้ีวา อนุกรม 3n4 +  การสลายของนิวเคลียสในอนุกรมชุดน้ี
แสดงไวในรูปที่ 20.33 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20.33  อนุกรมแอกติเนียมเปนอนุกรม 3n4 +  ที่เลขมวลหารดวย 4 เหลือเศษ 3 
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นอกจากนียั้งมีอนุกรมเนปจูนเนียม (Neptunium series, 1n4 +  series)  ธาตุกัมมันตรังสี 

ในอนุกรมชุดน้ีเร่ิมตนจากการที่ Np237  ซ่ึงมีคาครึ่งชีวติเพียง 6103.2 × y  มีการสลายสืบเน่ือง
จนกระทั่งไดนิวเคลียสเสถยีรคือ Bi209  สวนใหญของธาตุกัมมันตรังสีในอนุกรมชุดน้ีมีครึ่งชีวติที่
ไมยาวมากนัก  ในปจจุบันจึงไมพบอนุกรมนี้  เน่ืองจากสลายเปนธาตุเสถียรหมดแลว  และธาตุ
กัมมันตรังสีในอนุกรมชุดน้ีทุกอนุภาค มีเลขมวลที่หารดวย 4 แลวเหลือเศษ 1 จึงเรียกอนุกรม
ชุดน้ีวา อนุกรม 1n4 +  การสลายของนิวเคลยีสในอนุกรมชุดน้ี  แสดงไวในรูปที่ 20.34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 20.34  อนุกรมเนปจูนเนียมเปนอนุกรม 1n4 +  ที่เลขมวลหารดวย 4 เหลือเศษ 1 
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 ในป พ.ศ. 2443 ภายหลังจากการคนพบธาตุกัมมันตรังสีแลว  ครูกซ (Crookes) พบวา 
เม่ือผสมแอมโมเนียมยูเรเนียมคารบอเนตลงในสารละลาย  จะไดตะกอนของเกลือยูเรเนียม U  
นําตะกอนของเกลือยูเรเนียมน้ีไปละลายซ้ําอีกครั้งหน่ึงแลวกรองตะกอนออกมาจากสารละลาย
พบวา ตะกอนนี้มีกัมมันตภาพสูง (activity) มาก  แลวเคี่ยวสารละลายใหแหงจะไดยูเรเนียมที่
มีกัมมันตภาพต่ํามาก  จึงสรปุวากมัมันตภาพทีว่ัดไดจากยูเรเนียมน้ันมิไดเกิดจากยเูรเนียมเพียง
อยางเดียวแตเกิดจากธาตุกัมมันตรังสีอีกชนิดหนึ่งซ่ึงตัง้ชื่อวา ยูเรเนียมเอกซ (uranium X) UX  
ตอมาแบ็กเกอแรลทําการศกึษาหาขอมูลเพ่ิมเติมและพัฒนากระบวนการแยก UX ออกจาก U ได
และพบวา กัมมันตภาพของ UX ลดลงเม่ือเวลาเพิ่มขึ้น  ในขณะที่สารละลายยูเรเนียมกลับมีกัม
มันตภาพเพิ่มขึ้นดังรูปที่ 20.35 (ซาย)  ตอมาในป พ.ศ.2445  รัทเทอรฟอรดและซอดดิทําการ
ทดลองกับเกลือทอเรียมเอกซ (thorium X) ThX  พบวาตะกอนของ ThX ที่แยกออกมามกัีมมันต
ภาพลดลงในขณะที่กัมมันตภาพของ Th เพ่ิมขึ้นดังรูปที่ 20.35 (ขวา)  น่ันคือกัมมันตภาพของ
นิวเคลียสแมคอื UX และ ThX จะมีคาลดลง  สวนกัมมันตภาพของนิวเคลียสลูกคือ U และ Th จะ
มีคาเพ่ิมขึ้นในลักษณะของเสนโคงเอ็กโปเนนเชียล (exponential curve) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.35  การสลายของนิวเคลียสแม UX (ซาย) และ ThX (ขวา) ที่มีกัมมันตภาพลดลงและ  
                กัมมันตภาพของนิวเคลียสลูก U และ Th เพ่ิมขึ้นแบบเสนโคงเอ็กโปเนนเชียล 
  
 
 

ในปพ.ศ.2445 รัทเทอรฟอรดและซอดดิ ตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายการสลายของ 
ธาตุกัมมันตรงัสีใดๆ ซ่ึงสรุปแนวคิดไววา 
 ก. นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีจะสลายใหรังสีแอลฟาหรือบีตาออกมา ธาตุใหมที่ 
ไดจากการสลายนี้อาจจะเปนธาตุกัมมันตรังสีที่เสถียรหรือธาตุกัมมันตรังสีที่อเสถียรก็ได   ธาตุ
ใหมน้ีจะมีสมบัติทางเคมีแตกตางไปจากธาตุเดิม 
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 ข. การสลายของธาตุกัมมันตรังสีเปนอิสระไมขึ้นกับสิ่งแวดลอมภายนอกนิวเคลียส 
เชน อุณหภูมิ ความดัน เปนตน แตการสลายเปนไปตามหลักทางสถติิเกี่ยวกับโอกาสและ
กระบวนการแบบสุม เชน ถามีธาตุกัมมันตรังสีอยูจํานวนหนึ่ง เราบอกไมไดเลยวานิวเคลียสใด
ในธาตุน้ันจะสลายกอนหรือหลัง เรากลาวไดแตเพียงวา ทุกนิวเคลียสมีโอกาสที่จะสลายเทากัน
โดยโอกาสดังกลาวไมขึ้นกบัสิ่งแวดลอมและเวลา   

แนวคิดสําคัญที่นําไปใชสรางเปนกฎการสลายกัมมันตรงัส ี โดยนําตัวแปรสาํคัญที่ได
จากการทดลองมาสรางสหสมัพันธตอกันเกิดเปนแบบจําลองทางคณติศาสตร ที่ใชหาจํานวน
นิวเคลียส (หรือความแรงของรังสี) ที่เหลอืเม่ือเวลา t ใดๆ คือ “จํานวนนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสีซ่ึงสลายไปในหนึ่งหนวยเวลา (หรือกลาววาเปนอัตราการสลายของนิวเคลียสของ
ธาตุกัมมันตรงัสี)  เปนสัดสวนโดยตรงกบัจํานวนนิวเคลียสทียั่งไมสลาย” เขียนแทนดวยสมการ 

 

    N
dt
dN

α−     (20.7) 

 

เม่ือ =−
dt
dN   จํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรงัสีซ่ึงสลายไปในหนึ่งหนวยเวลา  

      เครื่องหมายลบ หมายถงึ เม่ือเวลาเพิม่ขึ้นจํานวนนิวเคลียสจะลดลง 
เขียนสมการ (20.7) ไดเปน 

 

                    N
dt
dN

λ=−        (20.8) 

 

เม่ือ     =λ   คาคงตัวของการสลาย (decay constant) หรือคือ คาความนาจะเปนที่

นิวเคลียส 1 ตัวจะสลายใน 1 หนวยเวลา มีหนวยเปน 1s−  และเปนคาคงตัวของการ 
แปรผันตรงซึง่เปนคาคงตวัในการสลายนัน่เอง 
 

เม่ือใชวิธีแยกตัวแปรจะได                  dt
N
dN

λ−=  

 

                  dt)N(lnd λ−=       (20.9) 
 

หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ (20.9) โดยใชปริพันธจํากัดเขต (definite integral)   
จากเง่ือนไขเร่ิมตน (initial condition) คือ เม่ือเวลา s0t =  มีจํานวนนิวเคลยีสของธาตุ
กัมมันตรังสีตอนเริ่มวัดเปน 0N  และเม่ือเวลาผานไป st  จะมีจํานวนนิวเคลยีสของ 
ธาตุกัมมันตรงัสีลดลง โดยเหลือใหพบเพียง N นิวเคลยีส 
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                ∫∫ λ−=
t

0

N

0N
dt)Nln(d  
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               t

0
e

N
N λ−=  

 

         t
0eNN λ−=    (20.10) 

 

เม่ือ     =N   จํานวนนิวเคลียสซึ่งยังไมสลาย (เหลืออยู) เม่ือเวลาผานไป t  หนวยเวลา    
         =0N   จํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีตอนเริม่วัดเม่ือเวลา 0t =  
          == 7182818.2e  คาคงตัวทางคณติศาสตร 
 

 สมการ (20.10) มีความหมายวา  
1. ในตอนเริ่มวัดเม่ือเวลา 0t =  น้ัน 0NN = ซ่ึงหมายถึง จํานวนนิวเคลียสของ 

ธาตุกัมมันตรังสีที่เหลือใหพบ  เทากับจํานวนนิวเคลียสตอนเริ่มวัด 
2. เม่ือเวลาผานไป t หนวยเวลา  ธาตุกัมมันตรังสีที่เหลอืใหพบจะเทากับผลคูณ 

ระหวางจํานวนนิวเคลียสตอนเริ่มวัด 0N กับเอกซโปเนนเชียลซ่ึงเปนฟงกชันของเวลา  
 เม่ือนําจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรงัสี N และเวลา t มาเขียนกราฟ  จะไดกราฟ
ดานซายมือของรูปที่ 20.36  แตถาเขียนกราฟโดยใช N เปนคาลอการิทึมธรรมชาติ (natural 
logarithm) สวน t เปนคาเชิงเสนเขียนบนกระดาษกราฟกึ่งลอการิทึม (semi logarithm) จะได
กราฟเสนตรง ดังรูปดานขวามือของรูปที่ 20.31 
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รูปที่ 20.36  การสลายของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรงัสีและครึ่งชวีติ  กราฟดานซายมือ 
      เปนกราฟที่เขียนบนกระดาษกราฟธรรมดา  สวนกราฟดานขวามือเขียนบน 
       กระดาษกราฟกึ่งลอการิทึม 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 20.37  เครื่องนับไกเกอร (Geiger counter)  
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ในการวัดหาจํานวนนิวเคลยีสโดยตรงทําไดยากในทางปฏิบัติ แตเรามีเครื่องวัดที่มี 
ความไวสูงมาก เชน เครื่องนับไกเกอรไวใชตรวจจับอนุภาคที่มีประจุไฟฟาซึ่งเกิดจากการสลาย
ของธาตุกัมมันตรังสี  ถามีอนุภาคเพียงหน่ึงอนุภาควิง่ผานเครื่องนับ จะทําใหเกดิกระแสไฟฟา
มากพอที่จะทําใหแกสในหลอดของเครื่องนับไกเกอรแตกตัวเปนไอออนอยางมากมายและ
รวดเร็ว แลวมาตรศักยไฟฟาสถิต (electrometer) จะบนัทึกกระแสสัน้ๆ เรียกวา คลิกค (click)  
น่ันคือเราสามารถวัดอัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไดโดยตรง  เม่ือนิยาม อัตราการสลาย
ของนิวเคลยีสของธาตุกัมมันตรังสี หรือจํานวนนิวเคลยีสของธาตุกมัมันตรังสีที่สลายไปในหนึ่ง
หนวยเวลา หรือความเขมของกัมมันตภาพรังสีวา กัมมันตภาพ (activity) ซ่ึงเขียนแทนดวย
สมการ 

  

    =−=
dt
dNA   อัตราการสลาย (decay rate) หรือกัมมันตภาพ  

   

หนวยของกัมมันตภาพหาไดจากนิยามคอื เปนการสลายของนวิเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
1 นิวเคลียสหรือ 1 ครั้งในเวลา 1 วินาที (disintegration/sec) dps โดยทั่วไปนิยมใชแบ็กเกอแรล Bq  
โดย 1 Bq หมายถึงการแตกสลาย 1 dps น่ันคือ 

  

             dps1Bq1 =   

 

กูรี (Curie) Ci นิยามวา 1 Ci มีคาใกลเคยีงกับกัมมันตภาพของ Ra226  1 g เม่ือ 
 

             Bq107.3Ci1 10×=  

  Bq107.3Ci10mCi1 73 ×== −  

           Bq107.3Ci10Ci1 46 ×==µ −  
    

แสดงวา เราสามารถวัดอัตราการสลายของธาตุกัมมันตรังสีไดโดยตรงจึงเปลี่ยนแปลง 
สมการ (20.10) ใหสะดวกและเหมาะสมกับงานดานปฏิบัติโดยใชตัวดําเนินการ (operator) dt/d  
กระทําไปบนสมการ (20.10) จะได 
 

                              )eNN(
dt
d t

0
λ−=  

 

                                           t
0eN

dt
Nd λ−λ−=  

 

                                         t
0eN

dt
dN λ−λ=−  
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 NeN
dt
dNA t

0 λ=λ=−=∴ λ−    (20.11) 

เม่ือ )
dt
dNAและeNN( t

0 −== λ−  
 

จากสมการ (20.11)                    NA λ=  
    

           NA α      (20.12) 
 

สมการนี้มีความหมายวา กัมมันตภาพเปนสัดสวนโดยตรงกับจํานวนนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสีตอนเริ่มวัด เม่ือเวลาเริ่มตน )0t( =   ดังรูปที่ 20.38 
 
 

 
 

 
รูปที่ 20.38  แสดงกัมมันตภาพที่ลดลงแบบเอกซโปเนนเชียลกบัเวลา 
  
 

จากสมการ (20.11)        t
0

t
0 eAe)N(

dt
dNA λ−λ− =λ=−=  (20.13) 

 

เม่ือ     A   เปนกัมมันตภาพเมื่อเวลา t ใดๆ 
         0A  เปนกัมมันตภาพตอนเริ่มวัด เม่ือเวลาเริ่มตน 0t =  )NA( 00 λ=  
          t    เปนชวงเวลาของการสลาย 
 สมการ (20.13) มีความหมายคลายกับสมการ (20.10) 

พิจารณาสมการ (20.10) เม่ือ 0N  เปนจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีตอนเริ่มวัด  
สวน  N  เปนจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีที่เหลือใหพบเม่ือเวลาผานไป t หนวยเวลา  
 

               =−=∴ NNN 0D    จํานวนนิวเคลยีสลูกที่เกิดใหม 
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                                     = จํานวนนิวเคลียสที่สลายไปใน t หนวยเวลา 

เม่ือแทนสมการ (20.10) ลงไป จะได 
 

             )e1(N)eN(NN t
0

t
00D

λ−λ− −=−=∴    (20.14) 
 

ดังน้ันการสลายของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีมีลักษณะที่สําคญั คือ 
1.  จํานวนนิวเคลียสของธาตกุัมมันตรังสีจะลดลงแบบเอ็กโปเนนเชียล ตามสมการ  

t
0eNN λ−=  

2.  กัมมันตภาพของธาตุกมัมันตรังสีจะลดลงแบบเอ็กโปเนนเชียลตามสมการ 
t

0eAA λ−=  
3. นิวเคลียสลกูที่เกิดใหมจะเพ่ิมขึ้นแบบเอ็กโปเนนเชียล ตามสมการ 

)e1(NN t
0

λ−−=   
 
 

 20.3.2  ครึ่งชีวิต  (Half Life : 2/1T หรือ T) 
 

               ครึ่งชีวิต และ คาคงตวัของการสลาย เปนสมบัติเฉพาะของนิวเคลียสของธาตุ
กัมมันตรังสี ซ่ึงมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งจะมีครึ่งชีวติคงตวัและมี
คาไมซํ้ากับครึ่งชีวิตของธาตุกัมมันตรังสอ่ืีนๆ ดังตัวอยางที่แสดงในตารางที่ 20.3  
 
ตารางที่ 20.3  แสดงครึ่งชีวิตของธาตุกมัมันตรังสีบางชนิด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพิ่มเตมิฟสิกส เลม 3. 2548 : หนา 286 
 
 

ธาตุกัมมันตรังส ี ครึ่งชวีิต )T( 2/1  
โซเดียม–24  15 h 
ไอโอดีน–131   8 d 
ฟอสฟอรัส–32  14 d 
กํามะถัน–35  87 d 
โคบอลต–60  5.3 y 
คารบอน–14  5570 y 
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โดยนิยามวา ครึ่งชีวติ เปนชวงเวลาที่นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสสีลายไปแลวเหลือปริมาณ
เพียงครึ่งหน่ึงของเดิม  ดังรูปที่ 20.39 
 
 

 
 
 

รูปที่ 20.39  กราฟระหวาง N / 0N  กับเวลา t  เม่ือกัมมันตภาพลดลงครึ่งหน่ึงจากเดิม 
                    เม่ือธาตุกัมมันตรังสีสลายไปใชเวลาเทากับครึ่งชวีิต 
  
 
 

ในตอนเริ่มวัดมีจํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีอยู 0N เม่ือเวลาผานไปเทากับครึ่งชวีิต  จํานวน
นิวเคลียสกัมมันตรังสีจะลดลงเหลือเพียง  2/N0  และถาใหเวลาผานตอไปอีกเทากับ 2/1T  น่ัน
คือเวลาผานไปเปน 2/1T2  จากเริ่มวัด  จํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีก็จะลดลงอีกครึ่งหน่ึงของ
จํานวนที่เหลอื  กลาวคือ  จะเหลือเพียง 4/N0  ในทํานองเดียวกันถาเวลาผานไปเปน 2/1T3 , 

2/1T4  จากตอนเริ่มวัดก็จะมีจํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสีเปน 8/N0 , 16/N0  ตามลําดับ  น่ัน
คือถาเวลาผานไปเปน 2/1nT  จากตอนเริ่มวัดจํานวนนิวเคลยีสของธาตุกมัมันตรังสีจะเหลืออยู
เทากับ n

0 2/N  นิวเคลียส 
 จากสมการ (20.10)  ถาพิจารณาเวลาเมื่อ  2/1Tt =   ขณะน้ันมีจํานวนนิวเคลยีส

กัมมันตรังสี 2/NN 0=  แทนขอมูลน้ีลงไปในสมการ t
0eNN λ−=  จะได 

 

                2/1T
00 eN2/N λ−=  

 

                        elnT)e(ln)2/1(ln 2/1
2/1T λ−== λ−  

 

                   2/1T2ln1ln λ−=−     )01ln,1e(ln ==   
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λ

=
λ

=∴
693.02ln

T 2/1   (20.15) 

 

จากสมการ (20.15) แสดงวา ธาตุกัมมันตรังสีที่มีคาครึ่งชีวิตมาก  จะมีคาคงตัวการ
สลายนอย  อาจกลาวไดวาคาคงตวัของการสลาย    แสดงถึงโอกาสของการสลายของนิวเคลยีส
กัมมันตรังสีใน 1 หนวยเวลา เชน Pa234 สลายไปเปน U234  จะมีครึ่งชีวิต 1.18 min และคาคงตัว

ของการสลายนี้หาไดจากสมการ (20.15) จะได 1s
100
1

6018.1
693.0 −≈
×

=λ    ซ่ึง

หมายความวาในเวลา 1 s โอกาสของการสลายของนิวเคลียสของธาตุกมัมันตรังสีจะเปน 1 ใน 100   
นอกจากนี้เราอาจจะใชสมการ (20.10) บอกการเปลี่ยนแปลงของมวลของธาต ุ

กัมมันตรังสีได  เน่ืองจากจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีเปนสัดสวนตรงกบัมวลของธาตุน้ัน 
เชน ถามี Sr90  10 g เม่ือเวลาผานไป 28.8 y  (ซ่ึงเปนครึ่งชวีิตของ Sr90 )  จะมี Sr90  ซ่ึงมี
กัมมันตภาพรังสีเหลืออยู 5 g    
 

 
 
 

รูปที่ 20.40  แสดงมวลของธาตุกัมมันตรังสีที่ลดลงแบบเอกซโปเนนเชียลกบัเวลา 
  
 

ดังน้ัน ถาเรากําหนดให 
 =0m   มวลของธาตุกัมมันตรังสตีอนเริ่มวัด เม่ือเวลา 0t =   
 =m   มวลของธาตุกัมมันตรังสทีี่เหลือ เม่ือเวลา t ใดๆ 
 จะไดสมการเพื่อใชคํานวณหามวลของธาตุกัมมันตรังสทีี่เหลือ ดังรูปที่ 20.34  คือ 
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    t
0emm λ−=    (20.16) 

 

น่ันคือ เรามีสมการใชในการคํานวณที่คลายกันอยู 3 สมการ คือ สมการ (20.11), (20.13)  
และ (20.16) ใหเราไดเลือกใชตามตัวแปรและเง่ือนไขทีโ่จทยใหมา 
  
 

ตัวอยางที่ 20.1  ธาตุ I126  มีครึง่ชีวติ 13.3 d ถาในขณะหนึง่มีมวลของ I126 10 g จงหา 
         ก. จะตองใชเวลาเทาใดจึงจะมี I126  เหลือจากการสลายอยูเทากับ 2.5 g 
         ข. ถาเวลาผานไป 20 d จะมีปริมาณ I126  เหลืออยูเทาใด 
 

วิธีทํา ก. หาเวลาที่ I126  10 g สลายไปบางสวนและเหลืออยู 2.5 g 
 

         จากสมการ  t
0emm λ−=   

 

                     t)d3.13/693.0(e)g10(g5.2 −=∴  
 

       หรือ         )t(0521.0
)t(0521.0 e4

g5.2
g10

e
1 +

− ===      

 

       take ln  จะได; 4ln)e(lnt0521.0 =  
 

           d6.26
0521.0
386.1

0521.0
4ln

t ===     

 
 

คําตอบ   น่ันคือจะตองรอเวลา 26.6 d  จึงจะเหลือ I126  จากการสลายไปบางสวน 
                       และเหลอือยู 2.5 g 

 

   ข.  จากสมการ   t
0emm λ−=   

 

          )d20()d3.13/693.0(e)g10(m −=∴  
   

          ge10 042.1−=    
 

                     g)8348811.2/1(10)e/1(10 042.1 == +      
 

                           g527484.3)3527484.0(10 ==       
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คําตอบ   น่ันคือเม่ือเวลาผานไป 20 d  จะมีปริมาณ I126  เหลืออยูเพียง  3.527484 g 

  

 อีกวิธีหนึ่งคือ  ใชความสมัพันธ  n
0

2
NN =  ดังน้ี 

 

           ก.   เม่ือมวลเดิมของ I126  เทากับ 10 g และตอมาเหลือมวล 2.5 g 
 

              n2
g10

g5.2 =∴  
 

              2n 24
g5.2
g10

2 ===   

 

          )2(ln)2(ln 2n =   
 

           2ln22lnn =  
 

                2n =   
     

เน่ืองจากครึ่งชีวติของไอโอดีน คือ 13.3 d 
 

 ดังน้ัน เวลาที ่ I126  สลายไปเหลอืเพียง 2.5 g  d6.262)d3.13( =×=  
 

สําหรับขอ ข. เน่ืองจากเวลาที่ผานไป 20 d ไมเปนจํานวนเทาของชวงคร่ึงชีวิต  
จะหาปริมาณธาตุไอโอดีนที่เหลือ โดยใชสมการ n

0 2/NN =  ไมได 
 
 

ตัวอยางที่ 20.2   ถามีลูกเตา 20 หนา แตแตมสีไว 1 หน่ึง จงหาโอกาสที่ลูกเตาจะ
หงายหนาที่แตมสีไว และถาใชลูกเตาชนดิเดียวกันน้ีจํานวน 100 ลูก มาทําการทดลอง  
แลวคัดลูกที่หงายหนาแตมสีออก จงหาจํานวนครั้งของการทอดที่ทําใหลูกเตาเหลอื 25 ลูก 

 

วิธีทํา โอกาสที่ลูกเตาจะหงายหนาที่แตมส ี   
20
1

=   ตอครั้ง 
 

  หรือคาคงตัวของการสลาย             
20
1

=   ตอครั้ง   
 

             
λ

=
693.0T 2/1Q   
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             86.13
)20/1(

693.0T 2/1 ==∴   
 

  หาจํานวนครั้งของการทอดลูกเตาที่เหลือ 
 

              n0 2
N
N

=Q  
 

             n2
25
100

=∴  
 

         2n =  
 

             2/1nTt =Q   
 

               72.27)96.13)(2(t ==∴   ครั้ง 
 

คําตอบ  จํานวนครั้งของการทอดที่ทําใหลูกเตาเหลอื 25 ลูก จะเทากับ 28 ครั้ง 

 
 

ตัวอยางที่ 20.3  จากอนุกรมการสลายของ U238 จงหาคาคงตัวของการสลายของ 
PoและRa 218226  

 

วิธีทํา         
2/1T

693.0
=λQ  

 

 สําหรับ Ra226 :      
y620,1

693.0
Ra =λ∴  ( Ra226  มีครึ่งชีวติ 1,620 y) 

 

          111 s1035.1 −−×=  
 

คําตอบ  คาคงตัวของการสลายของเรเดียม -226 เทากับ  111 s1035.1 −−×   
 

          สําหรับ Po218 :            
s6005.3

693.0
Po ×
=λ∴  ( Po218 มีครึ่งชีวิต 3.05 min) 

 

                  13 s1078.3 −−×=  
 

คําตอบ   คาคงตัวของการสลายของ Po218  เทากับ  13 s1078.3 −−×  
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ตัวอยางที่ 20.4  จงหามวลของ Pb214 ที่มีกัมมันตภาพ 1 Ci เม่ือ Pb214 มีครึ่งชีวติ   

26.8 min 
 

วิธีทํา   หาคาคงตัวของการสลาย :   
2/1T

693.0
=λQ  

 

           14 s1031.4
s608.26

693.0 −−×=
×

=λ∴  

 

 หามวลของ Pb214 :                    0N
M
mN =   

 

 เม่ือ  ,มวลm =  ,ลกุลน้ําหนักโมเM =  

                =×= mole/g1002.6N 23
0  เลขอาโวกาโดร  

 

        N
dt
dN

λ=−Q   
                   

                        ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ ×××=×∴ −−− mole/g1002.6

214
m)s1031.4(s107.3 2314110       

 

คําตอบ  มวลของ Pb214  มีคาเทากับ g101.3 8−×   
 

ตัวอยางที่ 20.5  ถาธาตุกัมมันตรังสตีอนเร่ิมตนประกอบดวย U234 3.00 mg เม่ือเวลา
ผานไป 62,000 y จะเหลืออยูเทาใด และคิดเปนกัมมันตภาพของ U234  ที่เวลาตอนทายสุดนี้ 
( =2/1T 2.48 × 510 y, =λ 8.88 × 1410− 1s− ) 

 

วิธีทํา คาของ N คํานวณจากคาเลขอาโวกาโดร และเลขมวลของธาตุดังน้ี 
 

                     =0N   3.00 × 610−  kg 
kmol/kg234

kmol/atom1002.6 26×
×  

 

ถาให m คือมวลของยูเรเนียมที่เหลืออยู 
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234

1002.6mN
26×

×=      atom 
 

และ    t
T
693.0

t
2/1

=λ    

 

                          y102.6
y1048.2

693.0 4
5 ××

×
= 173.0=  

 

แทนคาเหลานี้ลงในสมการ  t
0 eNN λ−=    จะได 

                

        173.0
26

6
26

e
234

1002.61000.3
234

1002.6m −− ×
×

××=
×

×  
 

                                   173.06 e1000.4m −− ××=  kg  
 

             173.0
m

1000.3ln
6

=
× −

 
 

                            61052.2m −×=     kg 
 

จากสมการ (2.4)              NA λ=  
 

                    41088.8 −×= 1s− × 2.52 × 610− ×
kmol/kg234

kmol/atom1002.6 26×  

 

คําตอบ            51076.5 ×=    dps      
 

ตัวอยางที ่ 20.6  โพแทสเซียมที่เกิดตามธรรมชาติ 46.3 mg  มีไอโซโทป K40  ซ่ึงมี
กัมมันตภาพ บีตา 1.5 dps  อยู 0.012% ของสารผสมธรรมชาติ จงหาครึ่งชีวติของ K40    
 

วิธีทํา จํานวนอะตอมของ K40  คือ   
          

               =N
kmol/kg40

kmol/atom1002.6
kg103.46

100
012.0 26

6 ×
××× −  
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161037.8 ×=   atom 
 

                       
λ

=
693.0T 2/1   

  

         
A

N693.0
=  

 

                              
dps5.1

atom1037.8693.0 16××
=  s108.5 16×=   

คําตอบ  ครึ่งชีวติของ K40 s108.5 16×=   
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แบบฝกหัด 20.3  การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังส ี
คําสั่ง   จงกาเครื่องหมาย X ทับตวัเลือก  ก   ข   ค   ง   ที่เห็นวาเปนคําตอบทีถ่กูตองที่สุด 
1. ถา ณ เวลา  0t =   และ  t  มีจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี  N0  กับ  N นิวเคลียส 
 ตามลําดับและ  λ   แทนคาตวัของการสลาย  จะปรากฏผลอยางไร 
 ก.    t

oeNN λ−=     

ข.    กัมมันตภาพ (activity)  N
dt
dN

λ=−=  

ค.    ทั้งขอ ก  และ  ข 
ง.    )texp(NNo λ−=  

2. ถา   2/1T     แทนชวงเวลาครึ่งชีวติ  
             λ     แทนคาคงตวัของสลาย  
             T     แทนชวงเวลาชีวติเฉลี่ยหรืออายุเฉลี่ย  
 จะปรากฏผลอยางไร 
 ก.    λ= /693.0T 2/1  

 ข.     
λ

==
1

693.0
TT 2/1  

 ค.      ทั้งขอ ก. และ ข 
 ง.     2/1T693.0T =  
3. ถา  x แทนจํานวนเทาของชวงเวลาครึ่งชวีิต 2/1T จะสามารถเขียนสมการของการสลาย 
 ของธาตุกัมมันตรังสีใหมี  x ปรากฏอยูดวยไดอยางไร 

 ก.    x)
2
1(NN o=  

 ข.    x
o 2NN =  

 ค.    t
oeNN λ−=  

 ง.    x)
2

N(N 0=  

4. โคบอลท – 60 มีชวงเวลาครึ่งชีวติ 5.3 ป จะมีคาคงตวัสลายตอไปเทาไร 
 ก.    0.131  / ป     

ข.    3.663  /ป 
 ค.    4.605  /ป     

ง.    5.300  /ป 
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5. C14
6  ที่มี 1910    นิวคลีไอ และมีชวงเวลาครึ่งชวีติ 5,770 ป จงหาคากัมมันตภาพรังสี 

 ก.    51081.3 ×    ตอวินาที 

ข.    61081.3 ×       ตอวินาท ี
ค.    71081.3 ×       ตอวินาท ี
ง.    81081.3 ×       ตอวินาท ี

6. สารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งสลายได 10% เม่ือเวลาผานไป 5 ป จงหาวาอีก 5 ป ตอไปสารนี้
จะสลายไดอีกกี่เปอรเซ็นตของปริมาณเดิม 

 ก.    1 %       
ข.    5 % 

 ค.    6 %      
ง.    9 % 

7. สารกัมมันตรังสี 512 กรัม มีนิวเคลยีสทีไ่มเสถียร หลงัจากเวลาผานไป 4 สัปดาห  ปรากฏ
วามีสารเหลืออยู 32 กรัม จงหาชวงเวลาครึ่งชีวติของสารนี้ 

 ก.    4  สัปดาห     
ข.    2  สัปดาห 

 ค.    1  สัปดาห    
ง.    3  วัน 

8. ภายหลังจาก 24 ชั่วโมง นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสชีนิดหนึ่งมีจํานวน 1/8 เทาของตอน 
 เร่ิมวัด จงหาเวลาครึ่งชวีติของธาตุกัมมันตรังสีชนิดนี ้
 ก.    2  ชั่วโมง     

ข.    4  ชั่วโมง 
 ค.    6  ชั่วโมง     

ง.    8  ชั่วโมง 
9. ธาตุกัมมันตรงัสีชนิดหนึ่งมีจํานวนอะตอม 10105×  อะตอม ถาคาคงตวัของของการสลายมี

คาเปน  8106 −×  ตอนาที  จงหากัมมันตภาพรังสีของธาตุกัมมันตรังสีชนิดนี ้
 ก.    2100.1 ×       Bq    

ข.    3100.3 ×     Bq 
 ค.    4105.0 ×   Bq    

ง.    5108.1 ×       Bq 
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10. สารละลายที่มี P32
15  อยูจะใหรังสีบีตาซึ่งมีชวงเวลาครึ่งชวีติ 14 วัน เม่ือตรวจสอบดวย 

  เครื่องนับไกเกอรจะนับได 310   ครั้งตอวินาท ี ถาทําการทดลองอีกเม่ือ  28 วันตอมา 
  เครื่องนับไกเกอรจะนับไดเทาใด 
 ก.    750  ครั้งตอนาที    

ข.    500  ครั้งตอนาที 
 ค.    250  ครั้งตอนาที    

ง.    125  ครั้งตอนาที 
11. คาคงตวัของการสลาย ของ Th232

90   เทากับ  18106.1 ×  )วินาที( 1−  ถามี  Th232
90   อยู  

  1 กิโลกรัม  ใหหาอัตราการสลายเปนอะตอมตอวินาท ี
 ก.    3102.4 ×       

ข.    5106.9 ×        
ค.    6101.4 ×        
ง.    8106.9 ×         

12. Na – 24 มี half – life 15 ชั่วโมง จะใชเวลานานเทาไรจึงจะสลายเหลือเพียง 1/4 ของ 
  จํานวนเดิม 
 ก.    30  ชั่วโมง     

ข.    15  ชั่วโมง 
 ค.    7.5  ชั่วโมง      

ง.       3  ชั่วโมง 
13. ธาตุกัมมันตรงัสีหน่ึงมีชวงเวลาครึ่งชวีติ 2.7 วัน เม่ือเวลาผานไป 5.4 วันธาตุน้ีสลายไป 
  เปนเศษสวนเทาใดของของเดิม 
 ก.    3 / 4      

ข.    1 / 2 
ค.    1 / 3     
ง.     1 / 4 

14. ธาตุกัมมันตรงัสีชนิดหนึ่งมีจํานวนนวิเคลยีส 1 กิโลกรัม ถามีการสลายนับได 3 ชวงเวลา 
 ครึ่งชีวิตจะเหลือนิวเคลียสนั้นกี่กรัม 

 ก.   125  กรัม     
ข.   166.7  กรัม 

 ค.    200  กรัม     
ง.    500  กรัม 
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15. ในการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียสธาตุกัมมันตรังสี X  ไปเปนธาตุกัมมันตรังสี Y  พบวา 
  ขณะที่ธาตทุัง้สองอยูในสภาพสมดลุ อะตอมของธาตุ X มีคาเปน 6103×  เทาของอะตอม 
  ของธาต ุ Y  ถาครึ่งชีวติของธาตุ Y เทากบั 1,600 ป จงหาครึ่งชีวิตของธาตุ X 
 ก.    4103.5 ×    ป     

ข.    3109.1 ×    ป 
 ค.    9103.3 ×    ป     

ง.    9108.4 ×    ป 
16. ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งมีชวงเวลาครึ่งชีวิต 2 ป  เม่ือเร่ิมตนมีอยู 10106.1 ×   อะตอม   
  จะตองใชเวลาผานไปอีกกี่ปเทาไร จึงจะเหลืออยูเพียง 4 x 10 10  อะตอม 
 ก.    2          

ข.    4    
 ค.    6         

ง.    8    
17. ธาตุไอโอดีน –126 มีครึ่งชีวิต 13.3 วัน ถาเวลาผานไป 19.95 วัน จะเหลือธาตุไอโอดีนอยู 
  รอยละเทาใด 
 ก.    12.5      

ข.    25 
ค.    225        
ง.     50 

18. ฟอสฟอรัส–32  จํานวนหนึ่งมีครึ่งชีวิต 14 วัน จะใชเวลาในการสลายนานเทาใดจึงจะเหลือ  
  25%  จากเดิม 
 ก.    7  วัน     

ข.    14  วัน 
 ค.    24  วัน     

ง.    28  วัน 
19. ธาตุกัมมันตรงัสีชนิดหนึ่งมีเวลาครึ่งชีวติ 10 วัน  ถาเกบ็ธาตุน้ันจํานวน 181024×  อะตอม  

ไว  30  วัน จะเหลือธาตุน้ันกี่อะตอม 
 ก.    18103×         

ข.    18104×   
 ค.    18106×     

ง.    18108×  
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20. ปลอยใหธาตกุัมมันตรังสี A จํานวน 1 หนวยสลายอยูเปนเวลานาน 2 เทาของครึ่งชีวิตไป
เปนธาตุ B ซ่ึงเสถียรในชวงเวลาของการสลายของธาตุ A น้ันจะมีธาตุ B เกิดขึ้น 

 ก.    1.00  หนวย     
ข.    0.75  หนวย 

 ค.    0.50  หนวย     
ง.    0.25  หนวย 

21. ทอเรียม – 234 สลายใหรังสีบีตา โดยใชเวลา 80.1 วนั จึงจะใหจํานวนของนิวเคลียสของ
ทอเรียมสลายไป 90 % จงหาเวลาครึ่งชวีิตของทอเรียม –234  (กําหนดให   
Iog 3.2e10 = ) 

ก.    16.4  วัน     
ข.    24.1  วัน 

 ค.    30.0  วัน     
ง.     48.0  วัน 

22. ธาตุไอโอดีน –126 มีครึ่งชีวิต 12 วัน นายสมานไดรับธาตุไอโอดีน – 126 เขาไปในรางกาย  
16  กรัม  เปนเวลากีว่ัน  ไอโอดีน –126  ในรางกายนายสมาน จึงจะลดลงเหลือ  2 กรัม 

 ก.    12  วัน     
ข.    24  วัน 

 ค.    36  วัน     
ง.    48  วัน 

23. ธาตุกัมมันตรงัสี A  มีเวลาครึ่งชีวตินานเปน 2 เทาของเวลาครึ่งชีวติของธาตุกัมมันตรังสี B 
ถา A และ B ตางมีกัมมันตภาพเทากัน จงหาอัตราสวนของจํานวนอะตอมของ A : B 

ก.    1/2     
ข.    2 
ค.    1/4     
ง.     4 

24. ไอโซโทปของโซเดียม )Na(24
11  มีครึ่งชีวิต 15  ชัว่โมง จงหาวาเวลาผานไป 75 ชั่วโมง  

นิวเคลียสของไอโซโทปนี้จะสลายไปแลวประมาณกี่เปอรเซ็นตของจํานวนที่ตั้งตน ถาตอน
เร่ิมแรกนิวเคลียสของไอโซโทปนี้มีคา  5 คูรี 

 ก.    75  %     
ข.    87.5 % 

 ค.    94 %     
ง.    97    % 
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25. อนุกรมทอเรียม อนุกรมยูเรเนียม และอนุกรมแอกทิเนียม เปนการสลายของธาต ุ
กัมมันตรังสีในธรรมชาตติอๆ กันไป อนุกรมทั้งสามนี้มีสิ่งที่เหมือนกันคือ 

ก. เลขมวล 2n4 +=    
ข. เร่ิมตนดวยธาตุยูเรเนียม 
ค. ปดทายอนุกรมดวยธาตตุะกั่ว 
ง. ไมมีอะไรเหมือนกันเลย 
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20.4  ไอโซโทป (Isotopes) 
 

          นักวิทยาศาสตรจําแนกอะตอมประเภทตางๆ โดยใชจํานวนโปรตอนและนิวตรอน ได
ดังน้ี 

1. ไอโซโทป  หมายถึง อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน มีจํานวนโปรตอน 
หรือเลขเชิงอะตอมเทากัน แตมีจํานวนนวิตรอนตางกนั (Z เหมือนกัน แต A ตางกัน) เชน ธาตุ
ไนโตรเจนมี 4 ไอโซโทป คือ N,N,N,N 15

7
14
7

13
7

12
7  เน่ืองจากเปนไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน

จึงมีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แตมีสมบัตทิางรังสีตางกัน 
2.  ไอโซโทน (isotone) หมายถึง อะตอมที่มีจํานวนหรือเลขนิวตรอนในนิวเคลียส 

เทากันแตมีเลขเชิงอะตอมหรือมีจํานวนโปรตอนตางกนั เชน  C,B,Be,Li 12
6

11
5

10
4

9
3  ธาตทุั้งสี่

เปนไอโซโทนซึ่งมีเลขนิวตรอน (neutron number) เทากับ 6 
3.  ไอโซบาร (isobar) หมายถึง อะตอมที่มีเลขมวลหรือจํานวนนิวคลอีอน A เทากัน 

เชน N,C,B 12
7

12
6

12
5   ธาตุทั้งสามเปนไอโซบารที่มีเลขนิวคลีออนเทากบั 12 

 
 

ตารางที่ 20.5  แสดงลักษณะและตวัอยางของ ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร 
 

ประเภทของ
อะตอม 

เลขเชิง
อะตอม (Z) 

เลขมวล    
(A) 

เลขนิวตรอน 
(N) ตัวอยาง 

ไอโซโทป เหมือนกัน ตางกัน ตางกัน C,C 13
6

12
6  

ไอโซโทน ตางกัน ตางกัน เหมือนกัน Be,Li 10
4

9
3  

ไอโซบาร ตางกัน เหมือนกัน ตางกัน C,B 12
6

12
5  

 
ที่มา : ศลักษณ  ทรรพนันทน. 2527   

 
 

20.4.1 กัมมันตภาพรังสีธรรมชาติและไอโซโทป (Natural Radioactivity and Isotopes) 
 

         ในการสลายของธาตุกัมมันตรังสี  ที่ใหธาตุกัมมันตรังสชีนิดใหมซ่ึงมีสมบัต ิ
ทางเคมีแตกตางออกไปจากนิวเคลียสแม เชน 

 

RnRaTh 222
86

226
88

230
90 ⎯→⎯⎯→⎯ αα  

 

                                          RnRaTh 224
86

228
88

232
90 ⎯→⎯⎯→⎯ αα
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 เม่ือตรวจสอบโดยวธิีสเปกโทรสโกป (spectroscopy) พบวา และTh230
90  Th232

90  มี 
สเปกตรัมตรงกัน  ธาตุ 2 ชนิดนี้เปนธาตกุัมมันตรังสีที่มีเลขมวลตางกันแตมีเลขเชงิอะตอม
เหมือนกัน   มีสมบัติทางเคมีเหมือนกันและแยกดวยวิธีทางเคมีไมได  นักฟสิกสดานการทดลอง
คนพบธาตุอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเปนคูๆ เชนน้ีอีกมาก 

ป พ.ศ. 2456 ซอดดิและฟาจาน (Soddy and Fajan) ไดศึกษาการสลายของธาตุ
กัมมันตรังสีแลวสรุปเปน กฎการกระจัดของการแผรังสี (displacement law of radioactivity) วา    

1) ถาธาตุกัมมันตรังสีสลายให He4
2  ออกมาเลขเชิงอะตอมจะลดลง 2 และ  

เลขมวลจะลดลง 4 และตารางธาตุจะเลื่อนไปทางซายมือสองธาตุ 
2) สําหรับการสลายบีตาทีใ่ห e0

1−  น้ัน เลขเชิงอะตอมจะเพ่ิมขึ้น 1 แตเลขมวล 
คงตัวและธาตใุนตารางธาตจุะเลื่อนไปทางขวา 1 ธาตุ เชน 
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พิจารณาตารางธาตุประกอบแลวเขียนผังการสลาย (decay scheme) ใหมไดเปน 
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      โดย U,U 234
92

238
92  เปนไอโซโทปของธาตุชนิดเดยีวกันซ่ึงมีจํานวนโปรตอนเทากัน

สวน PaและTh 234
91

234
90  เปนไอโซบารของธาตตุางชนิดกันแตมีเลขมวลเทากัน 
      สําหรับไอโซโทนของธาตุน้ันจะสังเกตในตารางธาตุพบวา ธาตทุี่อยูในแนวตัง้ 

(column) เดียวกัน จะมีจํานวนนิวตรอนเทากัน 
 
 

20.4.2 การวิเคราะหรังสีบวกและการมีจรงิของไอโซโทป (Positive Rays Analysis 
and the Existence of Isotopes) 

 

   หลังจากที่ทาํการพิสูจนยืนยันดวยการทดลองไปแลววา ไอโซโทปมีจริงในธาตุ
กัมมันตรังสี  เม่ือป พ.ศ.2456 ทอมสัน (Thomson) ใชสเปกโทรกราฟมวล (mass spectrograph) 
ดังรูปที่ 20.41 พิสูจนใหเห็นวาไอโซโทปมีจริงในกลุมธาตุธรรมดาเชนกัน  โดยทําการทดลอง
แสดงการเบนของรังสีหรือลําไอออนบวก 
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รูปที่ 20.41  (ก) สเปกโทรกราฟมวลของทอมสันสําหรบัใชในการวิเคราะหรังสบีวก 
       (ข) การกอเกิด (formation) ของกราฟพาราโบลาซึ่งเกิดจากรังสีบวก 
  
 

 ทอมสันทําการวิเคราะหรังสบีวก (หรือไอออนบวก) โดยปลอยแกสทีจ่ะศึกษาเขาไป
ในหลอด  A  กระทั่งหมุนเวยีนภายในเครือ่งสําเร็จจนทั่วแลวปดปมสญุญากาศ จากนั้นปรับความ
ตางศักยในหลอด A จนไดศักยปลอยประจุประมาณ 30,000–50,000 V 

 เม่ือลําไอออนบวกผานเขาสูสนามแมเหล็ก Bv  และสนามไฟฟา Ev  ในทศิทีข่นานหรือ
สวนทศิกัน สนามทั้งสองจะเบนทศิทางของลําไอออนบวก ใหไปตกบนแผนภาพถาย (photographic 
plate) หรือจอวาวแสง (fluorescent screen) S เปนรอยทาง (track)  รูปพาราโบลาโดยสมการ
ของเสนพาราโบลาแตละเสน เขียนเปนฟงกชันของ m/e  ของไอออนที่มีมวลตางกัน  ถาสนาม 
แมเหล็ก Bv  และสนามไฟฟา Ev  มีคาคงตัวแลว  ไอออนบวกที่มีอัตราเร็ว vตางกัน แตมีคา 

m/e  เทากัน จะพุงไปตกบนเสนพาราโบลาเสนเดียวกัน  สวนไอออนบวกที่มีคา m/e  ตางกัน 
จะพุงไปตกบนเสนพาราโบลาคนละเสน  แตถาไมมีสนาม แมเหล็กและสนามไฟฟาแลว  ลํา
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ไอออนบวกจะไปตกบนแผนภาพถายตามแนวแกน x  โดย ความเขมของเสนพาราโบลาจะ
สอดคลองกบัอบันแดนซ (abundance) ของไอออนเหลานั้นที่มีอยูในของผสมซึ่งมีหลายไอโซโทป 
 ในป พ.ศ. 2463 ทอมสันใชนีออน (Ne) เปนตนกําเนิดลําไอออนบวกแลววิเคราะห
ขอมูลที่ไดดังรูปที่  20.42   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.42  (ก) กราฟพาราโบลาจากลําไอออนบวกโดยวิธีการของทอมสัน 

       (ข) กราฟพาราโบลาจริงซ่ึงภาพลางใชเวลานานกวาภาพบน 
  
 
 
 

      จากรูปจะสังเกตพบวา เสนกราฟพาราโบลาที่เขมมากมีตําแหนงสอดคลองกับ Ne20  
สวนเสนกราฟพาราโบลาที่มีความเขมนอยกวามีตําแหนงสอดคลองกับ Ne22   
แสดงวา ธาตธุรรมดาคือแกสนีออนมีไอโซโทปอยู  2 ไอโซโทปที่มีสมบัตเิหมือนกนัแตมี 
เลขมวลตางกนั    ทอมสันหาไอโซโทปกอบันแดนซของนีออนจากความเขมของภาพพบวา 
ไอโซโทปของ Ne20  มีอบันแดนซอยู 90 %  สวนไอโซโทปของ Ne22   มี อบันแดนซอยู 10 %  
ดังน้ันจึงมีนํ้าหนักเชิงอะตอมเชิงเคมีเปน  
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          ตอมาแอสตันไดแกไขสเปกโทรกราฟมวลของทอมสันใหมีกําลังการแยกชดั (resolution)  
สูงขึ้นและใหภาพที่คมชัดขึ้น  แลวตรวจสอบไอโซโทปของนีออนพบวานีออนมีไอโซโทปที่ 3 
คือ Ne21  ซ่ึงมีอบันแดนซประมาณ 0.3 % 
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แอสตันใชสเปกโทรกราฟมวลของเขาตรวจสอบไอโซโทปของธาตตุางๆ ซ่ึงวัดมวลไดอยาง
เที่ยงตรงและแสดงใหเห็นอยางเดนชัดวา ตามปกติแลวธาตุตางๆ จะเปนของผสมทีป่ระกอบดวย
ไอโซโทปหลายไอโซโทป   เขาทาํการวัดไอโซโทปกอบันแดนซธรรมชาติ (natural isotopic 
abundance)  ของไอโซโทปของธาตุแตละธาตุใหผลลพัธที่แมนยําในยาน 1/1,000   โดยนิยาม
ไอโซโทปกอบันแดนซวา เปนจํานวนอะตอมของไอโซโทปของธาตชุนิดหนึ่งที่มีอยูในธรรมชาติ
เปรียบเทียบกบัไอโซโทปอื่นของธาตุชนิดเดียวกันมีคาเปนคาคงตวัสัมพัทธ (relative constant)  
ซ่ึงเขยีนในตารางนวิไคลดแทนดวย อบันแดนซสัมพัทธ (relative abundance) ของไอโซโทปของ
ธาตุน้ันๆ ในหนวยของเปอรเซ็นตอะตอม (atom percent) หรือไมมีหนวย  โดยเปอรเซ็นต
อะตอมนิยามวา เปนเปอรเซนตของไอโซโทปของอะตอมของธาตุเฉพาะธาตุหน่ึง เชน ถาน้ํา
แกวหน่ึงประกอบดวย O18  จํานวน 10x23.8  อะตอมของออกซิเจนและมีไอโซโทปกอบัน

แดนซของ O18  อยู 0.20 %  น่ันคือนํ้าแกวน้ีจะมีอะตอมของ 
 

   O18   10x65.1)100/20.0(x)อะตอม10x23.8( ==  อะตอม 

 

 มวลเชิงอะตอมของธาตุหน่ึงนิยามวา เปนมวลเชิงอะตอมเฉลี่ยของไอโซโทปของ
ธาตุน้ัน  โดยหามวลเชิงอะตอมของธาตุไดจาก ผลบวกของผลคณูระหวางไอโซโทปกอบันแดนซ
ของไอโซโทปกับมวลเชิงอะตอมของไอโซโทปนั้น เชน ถาตองการหามวลเชิงอะตอมของ Bo  
โดยมีขอมูลคือ Bo10 และ Bo11  มีเปอรเซนตอบันแดนซเชิงอะตอม 20 % และ 80 %  โดยมี
มวลเชิงอะตอมมีคาเปน 10.01 u และ 11.01 u ตามลําดับ  ดังน้ัน          
          มวลเชิงอะตอมของ Bo  )Boของ(%x)Boอมของมวลเชิงอะต( 1010=  

                                              )Boของ(%x)Boอมของมวลเชิงอะต( 1111+  
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    u81.10=  
 

      คามวลเชิงอะตอมของ   u81.10Bo =  เปนคาที่ใสลงไปในตารางธาตุ  แมวาจํานวนมวล
เชิงอะตอมของ Bo จะเขาใกล 11 มากกวา 10  ซ่ึงสะทอนความจรงิวา ไอโซโทปของ Boที่หนักมี
เปอรเซนตอบันแดนซมากกวาไอโซโทปที่เบา  และพบวาไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกันมี
เปอรเซ็นตอบนัแดนซตางกัน เชน ออกซิเจนในธรรมชาติมี 3 ไอโซโทปคือ O16  มีเปอรเซ็นตอ
บันแดนซ (ซ่ึงจากนี้ไปจะเรียกสั้นๆ วา อบันแดนซ) 99.8 %  สวน O17  มีอบันแดนซประมาณ 
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0.037 %  และ O18  มีอบันแดนซประมาณ 0.204 %  โดยคาดังกลาวเปนเปอรเซ็นตที่อะตอม
ของธาตุน้ันๆ มีอยูในแตละไอโซโทปซึ่งหาไดจาก สเปกโทรกราฟมวล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19.43  สเปกโทรกราฟมวลบงชีว้านีออนมี 3 ไอโซโทป 
  
 

 ตอมามีนักวิทยาศาสตรอีกหลายทานไดพัฒนาสเปกโทรกราฟมวลเพื่อใชวิจัยดาน
ไอโซโทปใหมีกําลังการแยกชัดสูงขึ้นไปอีกและพบวา นีออนมี 3 ไอโซโทป คือ ,Ne,Ne 2120

และ Ne22  โดยมีอบันแดนซเปน 90 %, 0.27 %, และ 9.73 % ตามลําดับ 
 

20.4.3   ไอโซโทปกแมส และไอโซโทปกอบันแดนซ (Isotopic Masses and Isotopic 
            Abundances)  

 

  ในป พ.ศ.2462 แอสตัน (Aston)  ไดแกไขสเปกโทรกราฟมวลของทอมสันใหมี
การแยกชัด (resolution) ไอออนที่มีมวลตางกันออกจากกันไดดีกวาเดิม  โดยไอออนซึ่งมีคา 

m/e  คาเดียวกันจะถูกโฟกัสไปตกที่จุดเดียวกัน แทนการเปนเสนพาราโบลาในแบบของ ทอม
สันน่ันคือ แอสตันไดเพ่ิมความไว ความละเอียดแมนยํา และความเที่ยงตรงไดสงูกวาดังรูปที่ 
20.43 

การทํางานของสเปกโทรกราฟมวลของแอสตันเร่ิมตนจากการที่ประจุบวกจากหลอดปลอย
ประจุเคลื่อนที่ผานชองเล็กยาว (slit) 21 SและS แลวพุงเขาสูแผนโลหะขนาน และP1  2P
สนามไฟฟาระหวางแผนโลหะขนาน 21 PและP ทําใหไอออนเบี่ยงเบนพุงไปยังแผน 2P  โดย
ไอออนที่มีอัตราเรว็ต่ําจะเบนไดมากกวา เน่ืองจากในลาํแคบๆ ของอนุภาคจะมี อัตราเรว็ของ
อนุภาคอยูในชวงกวาง  แอสตันใชไดอะแฟรม D ทําหนาที่คัดอนุภาคที่มีอัตราเรว็ตางกันมาก
ออกไป  แลวไอออนที่มีอัตราเรว็ใกลเคยีงกันจึงพุงผาน D แบบลูออกเขาสูสนามแมเหล็ก O ซ่ึงมี
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ทิศทางตั้งฉากกับกระดาษ สนามแมเหล็ก O ทําหนาที่เบนทางเดินของไอออน โดยไอออนที่มี
ความเร็วต่ําจะถูกเบนมากกวาไอออนที่มีความเร็วสูง  ไอออนที่มี m/e  คาเดียวกนั แตพลังงาน
จลนตางกันเลก็นอยจะพุงไปตกบนแผนภาพถายที่จุดเดยีวกนั 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.44  สเปกโทรกราฟมวลเครื่องแรกของแอสตันเม่ือป พ.ศ.2463 
  
 

 สําหรับไอออนอ่ืนที่มีพลังงานจลนชวงเดียวกัน แตมี m/e  ตางกันจะถูกโฟกัสไปตก ณ 
อีกตําแหนงหน่ึงปรากฏเปนรอยเสนหลายๆ รอยบนแผนภาพถาย จึงเรียกรอยเสนชุดนี้วา 
สเปกตรัมมวล (mas spectrum) แอสตันทําการวัดในเชิงปริมาณเพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหคา
สเปกตรัมมวล   โดยเปรียบเทียบตําแหนงของเสนที่เกิดจากมวลซึ่งตองการวิเคราะหเทียบกับ
ตําแหนงของสารมาตรฐานที่ทราบคามวลอยางถูกตองแลว   แอสตันใชสเปกโทรกราฟมวลชุด
น้ีพิสูจนขอสงสัยที่เคยมีเกีย่วกับนีออนวามีอยูเพียง 2 ไอโซโทป ซ่ึงมีมวลใกลเคียงกับ 20 และ 
22 ตามลําดับ   

นอกจากนี้แอสตันยังแสดงใหเห็นวา สเปกตรัมมวลของแกสคลอรีน ไมมีเสนที่สอดคลอง
กับนํ้าหนักเชิงอะตอมทางเคมีซ่ึงมีคาเทากับ 35.46 เลย  เพราะมีเพียงสองเสนที่ไปสอดคลองและ
ใกลเคยีงมากที่สุดกับคลอรนีซ่ึงมีมวล 35.0 และ 37.0  โดยคลอรีนตวัแรกมีความเขมของเสน
สเปกตรัมมวลมากกวาคลอรีนตัวหลัง  

 ตอมาแอสตันไดปรับปรุงแกไขใหสเปกโทรกราฟมวลเครื่องที่สองของเขาใหวัดคา 
ไอโซโทปกอบันแดนซ ไดละเอียดถึง 1/10,000  แลวใชเครื่องมือดังกลาวตรวจวัดคาไอโซโทปก 
อบันแดนซของธาตุตางๆ อยางมากมายและสังเกตพบวา คามวลเชิงอะตอมของธาตุเกือบจะเปน
เลขลงตวั   โดยเทียบกบัมวลของออกซิเจนเทากับ 16 เชน ไอโซโทปของคลอรีนมีมวล 34.983 และ 
36.980  ดังน้ันไอโซโทปของคลอรีนจึงไมไดมีคาเปน 35 และ 37 อยางที่เคยเขาใจแตเดิม  และ 

Cl,Cl 3735  มีอบันแดนซเปน 75.529 % และ 24.471 % ตามลําดับ 
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ตอมาแอสตนั เดมพสเตอร เบนบริดจ จอรแดน (Aston, Dempster, Bainbridge, Jordan) 
และนักวทิยาศาสตรคนอ่ืนๆ ไดปรับปรุงแกไขและพัฒนาสเปกโทรกราฟมวลใหวัดคาไดละเอียด
แมนยําขึ้นไปอีก  จนสามารถวัดคาไอโซโทปก อบันแดนซไดละเอียดถึง 1/100,000 

ในการศึกษาเกี่ยวกับไอโซโทป มีสาระสําคัญเนนชัดที ่
1) อบันแดนซของมวลไอโซโทป  

  2) เปรียบเทียบจํานวนอะตอม (ใชหาอบนัแดนซ) ไดเหมือนกัน แตไมสะดวก 
และรวดเรว็เทากับการวัดโดยตรงจากสเปกโทรกราฟมวล 
           ในขณะที่แอสตันปรับปรุงสเปกโทรกราฟมวลอยูน้ัน  เดมพสเตอร (Dempster) สราง
เครื่องสําเร็จขึน้มาอีกชนิดหนึ่งคือ สเปกโทรมิเตอรมวล (mass spectrometer) ซ่ึงวัดออกมาในรูป
ของกระแสไอออน (ion current) ดังรูปที่ 20.44   (ในขณะที่สเปกโทรกราฟมวลใชวธิบีันทึกลงบน
แผนภาพถาย)   สเปกโทรมเิตอรมวลมีหลกัการทํางานคือ  

(1)  สวนเรงอนุภาค  เม่ือไอออนบวกออกจากแหลงกําเนิดไอออน จะถูกสนามไฟฟาที่
ตออยูระหวางแหลงกําเนิดไอออนและ 1S  ซ่ึงมีความตางศกัย V ประมาณ 1000 V เรงใหมี
อัตราเรว็สูงขึ้นเปน v พุงผานชองเล็กยาว 21 SและS  ซ่ึงทําหนาที่จํากัดปริมาณของไอออนที่
จะผานเขาไปยังสวนคัดเลืกความเร็ว 

(2)  สวนคัดเลือกความเรว็ เปนบริเวณทีมี่สนามไฟฟา Ev  และสนามแมเหล็ก Bv  ซ่ึงมี 
ทิศทางตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของไอออน  เม่ือไอออนบวกประจุ e มวล m 
และมีอัตราเรว็ v ผานเขาไปในสวนคัดเลือกความเรว็  สนามไฟฟาจะออกแรงกระทําขนาด 

eEFE =  มีทิศทางไปทางขวา สวนสนามแมเหล็กจะออกแรงกระทําขนาด evBFB =  มีทิศทาง
ไปทางซายนัน่คือ แรงที่สนามทั้งสองออกกระทําตอไอออนบวกจึงมีทศิทางตรงขาม 

ถาอัตราเรว็ของไอออนบวกมีคาที่เหมาะสม  จะทาํใหขนาดของแรงเนือ่งจากสนามทัง้สอง
มีคาเทากัน ดังน้ัน 

 

    evBeE =  
 

หรือ     
B
Ev =     (20.17) 

 

ดังน้ัน เราสามารถหาอัตราเรว็ไดจากผลหารระหวางขนาดของสนามไฟฟากับ
สนามแมเหล็กในบริเวณของสวนคัดเลือกความเรว็ 
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รูปที่ 20.45  สเปกโทรมิเตอรมวล 
  
 
 

 เม่ือแรงเน่ืองจากสนามทั้งสองมีคาเทากัน  ไอออนบวกจึงเคลื่อนที่เชิงเสนตรงพุงเขาสู
ชองเล็กยาว 3S ผานเขาไปยังสวนวเิคราะห    สวนไอออนบวกที่มีอัตราเร็วไมเหมาะสมจะไม
เคลื่อนที่เชิงเสนตรง  ไอออนกลุมน้ีจึงพุงเขาไปยังสวนวิเคราะหไมได 

(3)  สวนวเิคราะห  กลุมไอออนบวกซึง่มีอัตราเรว็ทีเ่หมาะสม v พุงเขาสูสวนวเิคราะหซ่ึงมี
สนามแมเหล็ก B′v  ในทิศทางพุงขึ้นตัง้ฉากกบักระดาษและตั้งฉากกบัทศิทางการเคลื่อนที ่
ของกลุมไอออนบวก    แรงเนื่องจากสนามแมเหลก็ B′v  กอใหเกิดแรงที่มีขนาด BevFB ′=′ ทําให
กลุมไอออนบวกเคลื่อนที่ในเสนทางทีเ่ปนสวนหนึ่งของวงกลม  ซ่ึงทําใหเกิดแรงสูศูนยกลางที่มี
ขนาด R/mvF 2

B =′  กลุมไอออนบวกหรอืไอโซโทปที่มีมวลตางกันจะเคลื่อนทีใ่นเสนทางที่เปน
สวนหนึ่งของวงกลมที่มีรัศมีตางกัน   น่ันคือ 

 
 

   
R

mvBevF
2

B =′=′  
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E

RBeB
v
RBem

′
=

′
=   (20.18) 

 

 สมการ (20.18) มีความหมายวา มวลของไอออนบวกหรอืมวลของอนภุาคเปนปฏิภาคตรง
กับรัศมีความโคง ดังน้ันสวนวิเคราะหจึงทาํหนาทีว่ิเคราะหไอโซโทปจากการวัดรศัมี  และเน่ืองจาก
แตละไอโซโทปมีมวลตางกนัจึงเคลื่อนที่ไปในเสนทางวงกลมที่มีรัศมีตางกัน เน่ืองจากมีคาที่วัดได
จากการทดลองคือ Rและ,B,B,e ′ จึงหามวลเชิงอะตอม m ของไอโซโทปของธาตุตางๆ ได 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

รูปที่ 20.46  สเปกตรัมมวลของปรอท 
  
 
 

กลุมไอออนบวกที่มี m/e  ตางกนัจะตกกระทบเครื่องตรวจหา (detector) คนละตําแหนง 
และทีต่ําแหนงตางๆ บนผวิของเครื่องตรวจหาไดฝงมาตรศักยไฟฟาสถิต (electrometer) เอาไว
หลายชุดและแตชุดของมาตรศักยไฟฟาสถิตตอกับเครื่องขยาย (amplifier) กระแสเอาไว   เม่ือ
กลุมไอออนบวกตกกระทบจะเกิดกระแสไอออนขึ้น  ปริมาณกระแสไอออนที่มาตรศักยไฟฟา
สถิตวัดไดเปนปฏิภาคตรงกับจํานวนไอออนบวกทีต่กกระทบ  จึงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางกระแสไอออนกับมวลเชิงอะตอมไดดังรูปที่ 20.46   เปนสเปกตรัมมวลของปรอทที่มีคา
ไอโซโทรปกอบันแดนซเกือบจะเปนปฏิภาคตรงกับขนาดของยอด (peak) ของกระแสไอออนบวก  
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แบบฝกหัด 20.4   ไอโซโทป 
คําสั่ง   จงกาเครื่องหมาย  X ทับตวัเลือก  ก   ข   ค   ง  ที่เห็นวาเปนคําตอบทีถู่กตองที่สุด  
1.  ถาเรงไอโซโทปออกจากจากบริเวณที่มีความตางศักย V  ผานเขาไปในสวนคดัเลือกความเรว็ 
 และบริเวณวเิคราะหที่มีสนามแมเหล็ก B รัศมีความโคง R ของไอโซโทปเปลี่ยนแปลงกับ 
 มวลไอโซโทป (m) ตามกราฟรูปใด 
 
 
 
 
 
 
2.   จงเลือกขอความที่ถูกตองที่สุด 

ก. นิวคลีไอ (nuclei) ที่มีเลขเชงิอะตอมเหมือนกันแตมีมวลตางกันเรียกวา ไอโซโทป 
ข. ไอโซบาร คือ นิวคลีไอที่มีเลขมวลตางกัน 
ค. เราเรียกนิวคลีไอที่มีเลขนิวตรอนเทากันวา ไอโซโทป 
ง. ทั้งขอ ก, ข และ ค 

3.   จงเลือกขอความที่ถูกตอง 
ก. ตามกระบวนการวัดมวลของไอโซโทปเราใชทั้งสนามไฟฟาและสนามแมเหล็ก 
ข. ทั้งสเปกโทรกราฟมวล  และเปกโทรมิเตอรมวลเปนเครื่องวัดมวลของไอโซโทป 
ค. ในกระบวนการวัดมวลไอโซโทปก็ใชวิธีทีเ่รียกวา โฟกัสอัตราเร็วดวย 
ง. ถูกทั้ง ก, ข และ ค 

4.   คํากลาวตอไปน้ี ขอใดไมถูกตองเสมอไป 
ก. นิวเคลียสที่มีจํานวนนิวคลอีอนยิ่งมากขึ้น จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น 
ข. ไอโซโทปของธาตุเดียวกันจะแสดงสมบัตทิางเคมีเหมือนกันแตสมบตัทิางฟสิกส

ตางกัน 
ค. ไอโซโทปเปนธาตตุางกันทีมี่จํานวนนิวตรอนเทากันแตมีเลขมวลตางกัน 
ง. ไอโซบารเปนธาตตุางกันทีมี่เลขมวลเทากันแตมีจํานวนนิวตรอนตางกัน 

5.  สิ่งใดตอไปน้ี ที่แตละตวัไมเหมือนกันทุกประการ 
 ก.    อิเล็กตรอน     

ข.    โปรตอน 
 ค.    นิวตรอน     

ง.    ไอโซโทป 
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6.   จงเลือกขอที่มีใจความถูกตอง 
ก. ธาตุมูลฐาน 4 อยางตามทฤษฎีของดอลตนั คือ ดิน นํ้า ลม และไฟ 
ข. คา 1 หนวยมวลเชิงอะตอมหรือ 1 u เทากับมวลเชิงอะตอมของ C12

6  
ค. เลขเชิงอะตอมคือจํานวนนิวตรอนในนวิเคลียสของอะตอม  
ง. เลขมวลคือจํานวนนิวคลีออนในนิวเคลียสของอะตอม 

7.   ไอโซโทป คือกลุมนิวเคลียสที่มีสิ่งใดที่เทากันหรือเหมือนกัน 
  1.  เลขเชิงอะตอม     
  2.  เลขมวล 
  3.  สมบัติทางเคมี    
  4.  สมบัติทางฟสิกส 
      ขอใดถูกตอง 
 ก.  ขอ 1, 2 และ 3    

ข.  ขอ 1 และ 3 
 ค.  ขอ 2 และ 4     

ง.  ขอ 4 
8.   จงเลือกขอความที่สอดคลองถูกตองกับ  K39

19   และ  Th233
90  

ก. K มีเลขเชิงอะตอม 19 และ Th มีนิวตรอน 142 
ข. K มี 19 โปรตอน  และ Th มีเลขเชิงอะตอม 142 
ค. K มีเลขมวล 39 และ Th มี 142 โปรตอน 
ง. K  มี19 อิเล็กตรอน และ Th  มีเลขมวล 92 

9.  จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
    1.   ไอโซโทปของธาตุหน่ึงๆ จะแสดงสมบัติทางเคมีเหมือนกันแตสมบัติทาง 
 ฟสิกสตางกัน 
              2.  ไอโซโทปตางๆ ของธาตุหน่ึงมีจํานวนนิวคลีออนในนิวเคลียสเทากัน 
     ขอใดถูกตอง       

ก. ขอ 1 ถูก ขอ 2 ถูก และ2 เปนเหตุผลของ 1 
ข. ขอ 1 ถูก ขอ 2 ถูก แต2 ไมเปนเหตุผลของ 1 
ค. ขอ 1 ถูก ขอ 2 ผิด 
ง. ขอ 1 ผิด ขอ 2 ถูก 
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ตอไปน้ีเปนกลุมนิวเคลียสหรือนิวไคลดของธาตตุาง ๆ ใชเปนขอเลือกตอบสําหรับขอ 10 -12 
ก.    He,He,H 4

2
3
2

2
1     

ข.    C,C,C 14
6

13
6

12
6  

ค.    O,N,C 15
8

14
7

13
6     

ง.    Ca,K,Ar 40
20

40
19

40
18  

10.  นิวไคลดกลุมใดที่เปนกลุม isotope 
11.  นิวไคลดกลุมใดที่เปนกลุม  isotone 
12.  นิวไคลดกลุมใดที่เปนกลุม isobar 
13.  เม่ือนิวเคลียสของธาตุ X212

82  แผรังสีออกมาตามลําดบัดังน้ี เปนธาตุ Y มี  2 β  – particle   
  แลว  ธาตุ Y แผรังสีออกเปน ธาตุ Z ให  1α  – particle  จึงไดนิวเคลียสที่เสถียร ใหหาวา 
  ในนิวเคลียสของ  Z มีจํานวนโปรตอนและนิวตรอนอยูอยางละกี่อนุภาคตามลําดับ 
 ก.    80, 126     

ข.    82,  126 
 ค.    82,  130     

ง.     84,  136 
14.  ไอโซโทปตวัหน่ึงของพลูโตเนยีม –239 ซ่ึงมีเลขเชิงอะตอม 93 จะมีจํานวนนวิตรอนใน
นิวเคลียส 
  และจํานวนอิเล็กตรอนในวงโคจรทั้งสิ้นเทาไร 
 ก.     93, 0      

ข.    146, 93 
 ค.    239, 146     

ง.    332,  239 
15.  ไอออน  14

2He+  และ  13
2He+   วิ่งเขาเครื่องสเปกโทรมิเตอรมวลดวยความเรว็เทากัน 

  อัตราสวนของรัศมีความโคงของ  14
2He+   ตอ  13

2He+    คือ 
 ก.    1 :  1      

ข.    3 : 2 
 ค.    2 : 3      

ง.    4 : 3 
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16.  ตามรูป เปนบริเวณวิเคราะหของเครื่องสเปกโทรมิเตอรมวล  ไอออนชนิดหนึ่งวิ่งผานชอง s    
  เขาไปในบรเิวณวิเคราะหโดยทํามุม o30  กับแนวทีต่ั้งฉากกับ xy เม่ือนําฟลมไปลางพบวา  

 มีรอย 2 รอยท่ี  1A   และ  2A    ถา  1sA : 2sA  เทากับ 3 : 4 อัตราสวนของมวลไอออนจะ  
 เปนเทาไร 

 
 
 
 
 
 
 ก.     3 : 4      

ข.    2:3  
 ค.    4:3      

ง.      3 : 2 
17.  ของผสมประกอบดวยธาตุคารบอนซ่ึงมีมวลเชิงอะตอมเปน 12.0 และธาตุอ่ืนอีก 1 ธาตุ เม่ือ 
  ทําใหมีประจุเทากันและผานเขาไปในแมสสเปกโทรกราฟ ปรากฏวาทางเดินของคารบอน 
  รัศมี 22.4   เซนติเมตร และอีกธาตุหน่ึงมีรัศมี 26.2 เซนติเมตร มวลเชิงอะตอมของธาตุน้ัน 
      มีคาเทาใด 
 ก.   13.0      

ข.   14.0 
ค.  15.0       
ง.  16.0 

18.  คารบอนอะตอมมวล 12 u  เคลื่อนทีผ่านความตางศักย 3102×  โวลต  ในเครื่อง 
  สเปกโทรมิเตอรมวลเขาไปในบริเวณทีมีสนามแมเหล็กขนาด  0.3 เทสลา  ถาประจุของ 
  คารบอนอะตอม  เทากับ 19106.1 −×  คูลอมบ ระยะระหวางจุดที่คารบอนอะตอมเขาสู 
  สนามแมเหล็กและจุดที่ตกกระทบแผนฟลมคือขอใด  (กําหนดให 1 u  19106.1 −×=   
  กิโลกรัม) 
 ก.    0.74   เซนติเมตร    

ข.    1.48   เซนติเมตร 
 ค.    7.4     เซนติเมตร    

ง.    14.8    เซนติเมตร 

 

  s 
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19.  นิวเคลียสของธาตุ  X  ที่มีเลขมวลเทากับ 112  จะมีรัศมีเปนกี่เทาของธาตุ  Y  ที่มีเลขมวล 
  เทากับ 14 
 ก.    2  เทา     

ข.    3  เทา 
 ค.    4  เทา     

ง.    5  เทา 
20.  ยูเรเนียม U238

92  สลายให 8 อนุภาคแอลฟา 6 อิเล็กตรอนและไอโซโทปของธาตุใหมธาต ุ
  ที่ไดมีเลขเชิงมวลและเลขเชิงอะตอมเทาใด 
 ก.    82,  206     

ข.    91,  234 
 ค.    206,  82     

ง.    234,  91 
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20.5  เสถียรภาพของนิวเคลียส (Nuclear Stability) 
 

  สมบัติของนวิเคลียสจําแนกไดเปน 2 ชนิด คือ 
  1.  สมบัติพลวตั (dynamical property) เชน การเกิดปฏิกิริยานวิเคลยีร การสลาย 

ของนิวเคลยีสของธาตุกัมมันตรังส ี 
    2.  สมบัติสถิต (static property) เชน มวล รัศมี ประจุ โมเมนตัมเชิงมุม สปน  

พลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy) 
ในเบื้องตน จะกลาวถงึสมบตัิสถติในสถานะพื้นที่สําคญับางประการเทานั้น 

 

 20.5.1  มวลและพลงังานของนิวเคลียส (Mass and Energy of Nucleus) 
 

    เม่ือหาผลตางระหวางมวลของอะตอมกับมวลของอิเล็กตรอนจะไดผลลัพธเปน 
มวลของนิวเคลียสซึ่งมีคาประมาณ 99.975 % ของมวลเชงิอะตอม ดวยเหตุที่มวลของนิวเคลียสและ
มวลเชิงอะตอมมีคาใกลเคียงกันมาก ดังน้ัน ในฟสิกสนิวเคลียรจึงนิยมใชมวลเชิงอะตอมแทนมวล
ของนิวเคลยีส ยกเวนสําหรบัอนุภาคที่เปนนิวเคลียสของอะตอมของไฮโดรเจน และอะตอมของ
ฮีเลียมหรืออะตอมของธาตทุี่หนักกวา  การศึกษามวลเชิงอะตอมของนักวิทยาศาสตรหลายคน 
ไดแก 
  ในตนป พ.ศ. 2359  เพราท (Prout) เสนอแนวคิดวา นํ้าหนักเชงิอะตอม (atomic 
weight)  ของธาตตุองเปนเลขลงตัว (whole number)  และธาตุทุกชนิดตองมีไฮโดรเจนเปน
องคประกอบ  ดังน้ันมวลของธาตุใดๆ  จะเปนจํานวนเต็มเทาของมวลเชิงอะตอมของไฮโดรเจน แต
จากการทดลองและทําการวดัขอมูลอยางละเอียดพบวา  ธาตุบางชนิดมีนํ้าหนักเชิงอะตอมเปน
เศษสวน เชน 

      นํ้าหนักเชิงอะตอมของคลอรีน   46.35=     
      นํ้าหนักเชิงอะตอมของทองแดง  54.63=   

ขอมูลน้ีทําใหสมมติฐานของเพราทลมเลกิไป 

 ตอมานักวิทยาศาสตรไดสรางเครื่องสเปกโทรกราฟมวล  ซ่ึงใชสนามแมเหล็กและ
สนามไฟฟาเหวี่ยงมวลที่มีนํ้าหนักตางกันไปตกคนละตําแหนงเชน ใสคลอรีน 100 g  เขาเครื่อง
สเปกโทรกราฟมวล จะมีคลอรีนมวล 75.529 g  ถูกเหวีย่งไปตกที่หน่ึง สวนคลอรีนมวล 24.471 g  
ถูกเหวีย่งไปตกยังอีกที่หน่ึง เรียกผลเชนน้ีวา ไอโซโทปก อบันแดนซ  ซ่ึงแสดงวา คลอรีนมี 2  
ไอโซโทปคือ Cl35

17  มีนํ้าหนักเชิงอะตอม 34.98 และมีอบันแดนซอยู  75.529 %  สวน Cl37
17  มี

นํ้าหนักเชิงอะตอม 36.98 และมีอบันแดนซอยู 24.471 %  เม่ือใชกฎการแจกแจง 
(distribution law) จะหาน้ําหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยของคลอรีนไดเปน 
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     )x(100)471.24u98.36()529.75u98.34( =×+×  
 

                         46942.35x =   u 

 

  จากการพิสูจนถึงความมีอยูจริงของไอโซโทปในธาตกุัมมันตรังสีไดผลสรุปวา 
ธาตุสวนใหญประกอบดวยหลายไอโซโทป และเลขมวลของแตละไอโซโทปจะมีคาใกลเคียงกับ 
เลขจํานวนเตม็ ในป พ.ศ.2429 ครูกส (Crookes) เสนอแนวคิดวา มวลเชิงอะตอมตองเปน 
เลขจํานวนเต็มและธาตุทั้งหลายที่มีมวลเชงิอะตอมไมเปนเลขจํานวนเต็ม แสดงวา เปนของผสม 
เชน คลอรนีมีมวลเชิงอะตอม 35.46 u  คลอรีนจึงเปนของผสมของอะตอมที่มีมวล 34  35 และ  
36 u  ดวยสัดสวนที่ทําใหมวลเชิงอะตอมเฉลี่ยเทาที่ไดน้ี  เม่ือรวมความคิดของครูกส และ 
การคนพบธาตุกัมมันตรังสี  ในปลายศตวรรษที ่19 พรอมกับศกึษาสมบัตขิองธาตกุัมมันตรังส ี
พบวา ธาตุชนิดเดียวกันอาจจะมีมวลตางกนัแตมีเลขเชิงอะตอมเหมือนกันและมีสมบตัิทางเคมี 
เหมือนกัน  โดยซอดดิเรียกชื่อวา ไอโซโทป เม่ือ isos หมายความวาเทากัน และ topes  
หมายความวา สถานที ่ สําหรับธาตุที่มีสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แตมีมวลตางกัน และอยูใน 
ตําแหนงเดียวกันในตารางพริีออดิก (periodic table) เชน ไอโซโทปของตะกั่ว (Pb) เปนธาต ุ
กัมมันตรังสีที่มีเลขมวล 214, 212, 211 และ 210 และตะกัว่ที่ไมเปนธาตุกัมมันตรังสีมีเลขมวล 
206, 207 และ 208    นักวิทยาศาสตรใชสเปกโทรมิเตอรมวลศึกษาธาตุกัมมันตรงัสีจนคนพบ
ไอโซโทปซึ่งเปนสปชีสเชิงอะตอมของธาตุ  โดยไอโซโทปหมายถึงธาตุชนิดเดียวกนัที่มีสมบัติ
คือ มีมวลตางกัน มีเลขเชิงอะตอมเทากนั และ มีปฏิกิริยาเคมีเหมือนกัน เชน ธาตุยูเรเนียม มี 2 
ไอโซโทป คือ U238

92  และ U235
92  ซ่ึงมีอบันแดนซเปน 99.2 % และ 0.73 % ตามลาํดับ สวนตะกัว่ 

ที่เปนไอโซโทปกัมมันตรังสีมี 4 ไอโซโทปคือ ,Pb214
82 ,Pb212

82 Pb211
82  และ Pb210

82  และมีตะกัว่ที่
ไมเปนไอโซโทปกัมมันตรังสีอีก 3 ไอโซโทปคือ Pb,Pb 207

82
206
82  และ Pb208

82  น่ันคือนิวไคลดของ
ตะกัว่มี 7 ไอโซโทป โดยมีมวลอยูระหวาง 206–214 แสดงวามีเสถยีรภาพ (stability) ในชวงกวาง
ซ่ึงเราทราบไดจากความเปนกัมมันตภาพรังสีน่ันเอง 

 แอสตันอาศัยสมมติฐานของเพราทและขอมูลที่วาเลขมวลหรือมวลเชิงอะตอม ของ
แตละไอโซโทปของธาตุแทบทุกชนิดมีคาใกลเคยีงกับเลขจํานวนเต็ม สรางเปนกฎของเลขทีไ่มมี
การแบงแยก (whole number rule) ซ่ึงกลาววา นํ้าหนักเชิงอะตอมของธาตุทั้งหลายจะตอง
ใกลเคยีงกับเลขจํานวนเต็ม (integer) และมีนํ้าหนักเชิงอะตอมบางตัวที่เปนเลขเศษสวน ซ่ึงหาได
โดยวิธีทางเคมีน้ัน เปนเพราะมันมีไอโซโทปมากกวา 2 ตัวขึ้นไป โดยแตละตัวเกือบจะเปน
นํ้าหนักเชิงอะตอมจํานวนเต็ม (integer atomic weight) กฎนี้ไดจากการทดลองวเิคราะหรังสีของ
ไอออนบวกของสารตางๆ พบวา อนุภาคที่มีประจุบวก ซ่ึงเบาที่สุดมีมวลเทากบัอะตอมของ
ไฮโดรเจนซึ่งมีประจุไฟฟาบวก 1 ประจุ และขนาดของประจไุฟฟามีขนาดเทากบัประจุไฟฟาของ
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อิเล็กตรอน  ขอมูลน้ีเปนหลกัฐานยืนยันวา อนุภาคนีเ้ปนนิวเคลียสของอะตอมของไฮโดรเจนซึ่งมี
มวลเกือบเทากับ 1 u  

 เม่ือผสมผสานระหวางกฎของเลขเชิงอะตอมที่ไมมีการแบงแยกและสมบัติของ
นิวเคลียสของไฮโดรเจน นําสูการตั้งสมมติฐานวา นิวไคลดเชิงอะตอม (atomic nuclide) 
ประกอบขึ้นจากนิวไคลดของไฮโดรเจนและตั้งชื่อนิวเคลยีสของไฮโดรเจนใหมวาโปรตอนซึ่งเปน
องคประกอบมูลฐานของอะตอมทุกชนิด 

 กฎของเลขที่ไมมีการแบงแยกเปนเพียงการประมาณคา แตมีความแมนยําสูงถึง
หน่ึงในพัน  และเม่ือพิจารณามวลของนิวเคลียสใดๆ ที่มีนํ้าหนักเชงิอะตอมซึ่งเกือบเปนจํานวน
เต็ม A จึงตั้งสมมติฐานวา นิวเคลียสมีโปรตอนอยู A ตวั ถาเปนดังน้ี นิวเคลียสจึงมีประจุไฟฟา
เทากับ A (ซ่ึงเกือบเทากับนํ้าหนักเชิงอะตอม)  

 การวัดมวลเชงิอะตอมใชมาตราสวนที่แตกตางกัน 2 ชนิด คือ มาตราสวนเชิงเคมี 
(chemical scale) และมาตราสวนเชิงฟสิกส (physical scale)  โดยมาตราสวนเชิงเคมีถือวามวลของ
ออกซิเจนในอากาศ มีคาเทากับ 16.000000 u (unified mass unit) สําหรับมวลของ
ออกซิเจนในอากาศในมาตราสวนเชิงฟสิกสจะมีคาแตกตางไปจากมวลในมาตราสวนเชิงเคมี
เล็กนอย  โดยในมาตราสวนเชิงฟสกิสน้ันไดคามวลของออกซิเจนในอากาศจากการหาคาเฉลีย่
ระหวางไอโซโทปของ O16

8  ที่มีมวล 16.000000 u  มีอบันแดนซอยู 99.759 % สวนไอโซโทปของ 
O17

8  ที่มีมวล 17.004529 u  มีอบันแดนซอยู 0.037 % และไอโซโทปของ O18
8  ที่มีมวล 

18.004840 u  มีอบันแดนซอยู 0.204 %  เม่ือใชกฎการแจกแจงหาคาเฉลี่ยจากคาตัวเลขทั้ง
สามของไอโซโทปของออกซิเจนจะไดนํ้าหนักเชิงอะตอมเฉลี่ยของออกซิเจนตามมาตราสวนเชิง
ฟสิกสไดเปน 

 

)x(100)204.0u004840.18()037.0u004529.17()759.99u000000.16( =×+×+×  

    u004461.16x =    

 

นํากฎการแจกแจงหาคาเฉลี่ยมาเขียนใหอยูในรูปแบบของแบบจําลองเชิงคณิตศาสตร  ซ่ึง
เขียนแทนดวยสมการ 

 

             ∑
ν

=
=

=

Ni

1i

ii

100
m

m                                                           (20.19) 

 

เม่ือ  iν  เปนไอโซโทปก อบันแดนซของไอโซโทปที่ i 
และ  im  เปนมวลเชิงอะตอมของธาตุที่ i 
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ตัวอยางที่ 20.6 จงหามวลเชิงอะตอมของออกซิเจนในอากาศเมื่อ 
 
 

ไอโซโทป อบันแดนซ  (%) มวลเชิงอะตอม (u) 
O16  99.759 16.000000 
O17  0.037 17.004529 
O18  0.204 18.004840 

 
 

วิธีทํา   จากสมการ (20.29)  มวลเชิงอะตอมของออกซิเจน   
  

                  ∑
ν

=
=

=

Ni

1i

ii

100
m

m  

 

                           
100

)}u004529.17(x)037.0{(
100

)}u000000.16(x)759.99{(
+=  

 

                               
100

)}u004840.18(x)204.0{(
+  

 
 

                           u036729.0u006292.0u961440.15 ++=  

 

                           u004461.16=  
 

 คําตอบ  มวลเชิงอะตอมของออกซิเจนในอากาศมีคา  u004461.16=   
    
 

 นําคาที่ไดจากตัวอยางที่ 20.9 ไปเปรียบเทียบกบัตวัเลขที่ไดจากมาตราสวนเชิงเคมี  จะได 
 

   000279.1
000000.16
004461.16

งเคมีตราสวนเชิงอะตอมในมาน้ําหนักเชิ
งฟสิกสตราสวนเชิงอะตอมในมาน้ําหนักเชิ

==  
 

  ในศาสตรดานนิวเคลียร คาน้ําหนักเชิงอะตอมใชในแบบมาตราสวนเชิงฟสิกส   
โดยมวลทีว่ัดตามมาตราสวนเชิงเคมีจะอางถึงนํ้าหนักเชิงอะตอมของธาตุ  สวนมวลที่วัดตาม
มาตราสวนเชงิฟสิกสจะอางถึงนํ้าหนักของไอโซโทป 

  เน่ืองจากอะตอม นิวเคลียส และอนุภาคมูลฐานตางๆ มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับ 
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สสารในสิ่งแวดลอมที่เราคุนเคย  จึงไมเหมาะสมที่จะใชในการวัดมวลของวัตถุที่มีขนาดเล็กมากใน
หนวยที่เราคุนเคย คือ g  kg  จึงกําหนดหนวยใหมขึ้นมาเพื่อใชกับอนุภาคที่มีขนาดเล็กๆ 
ดังกลาว  โดยใชอะตอมของธาตุคารบอนเปนมาตรฐาน   

        ในป พ.ศ.2503  สหภาพสากลของฟสิกสบริสุทธิ์และฟสิกสประยุกต (the international 
union of pure and applied physics) ไดกําหนดใหใชมวลของคารบอน )C(12  เปนมาตรฐานมี
คาเทากับ 12 พอดี  โดยมวล 1 u  หรือ 1 amu (atomic mass unit) ซ่ึงเขียนแทนดวยอักษรยอ 
u หรือ amu   นิยามวา เทากับ 1/12 ของมวลของอะตอม C12  ที่เปนกลางและนิยามวา 

 

                            )Cมมวลของอะตอ(
12
1amu1u1 12

6==  
 

                         kg10660559.1 27−×=  

 

และพลังงานทีส่มมูล (equivalent) กับหนวยมวลเชิงอะตอม  หาไดจากทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ
ของไอนสไตน ดังน้ี 

 

                  2mcE =   
             

                  2827 )s/m109979.2()u/kg10660559.1()u1( ××= −  
 

                                      J10492411.1 10−×=  
 

                      
MeV/J10602189.1
J10492411.1

13

10

−

−

×
×

=  

 

                            MeV482828.931=  

 

ดังน้ัน มวลขนาด 1 u  จะใหพลังงานไดประมาณ  931.5  MeV   
เม่ือนิยามวา 1 eV (electron volt) คือ พลังงานที่ทําใหอิเล็กตรอน 1 อนุภาค เคลื่อนที่ 
ผานสนามไฟฟาที่มีความตางศักย 1 V ได  และ  J10602189.1eV1 19−×=  
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ตัวอยางที่ 20.7  ไอโซโทปของโพแทสเซียม K39
19 และ K41

19   มีปริมาณในธรรมชาติ  

93.26 และ  6.73 %  ตามลําดับ  ถาน้ําหนักเชิงอะตอมของไอโซโทปดังกลาวมีคาเปน 38.9637  และ 
40.9818 u  ตามลําดับ  จงหาน้ําหนักเชิงอะตอมของโพแทสเซียม 
 

วิธีทํา นํ้าหนักเชิงอะตอมของโพแทสเซียม  
 

   )0673.0u9818.40()9326.0u9637.38( ×+×=   
    คําตอบ             u0956.39=      

 
 

ตัวอยางที่ 20.8  จงหาพลังงานที่เกิดจากมวลนิ่งของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค 
 

วิธีทํา            2mcE =Q  
 

             2831 )s/m109979.2()kg101095.9(E ××=∴ −  
 

                         J10187076.8 14−×=  
 

         
MeV/J10602189.1
J10187076.8

13

14

−

−

×
×

=  

 

                         MeV510993.0=  
 

                                           MeV511.0=  
 

  คําตอบ  พลังงานที่เกิดจากมวลนิ่งของอิเล็กตรอน 1 อนุภาค  มีคาเปน         
                      0.511  MeV หรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา     MeV511.0me =   
 

น่ันคือ นักวิทยาศาสตรสามารถวัดมวลของนิวเคลียสไดจากการวัดพลังงานซึ่งไดจาก
ปฏิกิริยา  โดยวัดเทียบกับคาของ C12

6  ซ่ึงมีมวล 12 u ซ่ึง  

 

kg10)00002.066043.1(u1 27−×±=    
 

 คิดเปนพลังงานได 931.478  ±  0.005  MeV    
 

 ดังน้ัน เม่ือวัดเทียบกบั  C12
6   แลวทําใหไดคา 
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มวลเชิงอะตอมของไฮโดรเจน          H1
1   Hm=   

 

                                                    u007825.1=  
 

มวลเชิงอะตอมของออกซิเจน          O16
8  Om=  

 

  u00000028.099491494.15 ±=  

 

 20.5.2  ขนาดของนิวเคลยีส (Nuclear Size) 
 

           ในปจจุบันยังไมมีวิธีการใดๆ ที่ใชวัดขนาดของนิวเคลยีสไดโดยตรง เราทําได 
ดวยการวัดทางออมเทานั้น    ขนาดของนิวเคลียสทีว่ดัไดขึ้นอยูกับการทดลองๆ แตละแบบจะ
ใหผลในการวดัขนาดของนิวเคลียสที่มีคาแตกตางกันไป   

      ในป พ.ศ. 2454 รัทเทอรฟอรดและคณะ  เปนนักวิทยาศาสตรคณะแรกที่วัด
ขนาดของนิวเคลียสได  โดยใชอนุภาคแอลฟาเปนกระสุนพุงเขาชนอะตอมซึ่งทําหนาที่เปนเปา
แลวอนุภาคแอลฟาเกิดการกระเจิง (scattering) ทําใหพบนิวเคลียสเปนครั้งแรก เม่ือศึกษา
รูปแบบของการกระเจิงจะอธิบายไดวา อะตอมประกอบดวยมวลสวนใหญที่มีประจุบวกและมี
ขนาดเล็กอยูตรงใจกลางซึง่ลอมรอบดวยการโคจรของอิเล็กตรอน  และหาขนาดของนิวเคลียสได
คาประมาณ m10 15−  โดยใชอนุภาคแอลฟาที่มีพลังงานจลนอยางนอยที่สุด  2 MeV เปนกระสุน  
แตถาใชอนุภาคอ่ืนเปนกระสนุจะตองมีพลังงานจลนอยางนอยที่สุด ดังน้ี 
 เม่ือใชอนุภาคโปรตอนเปนกระสุนจะตองมีพลังงานจลนอยางนอยที่สุด 8 MeV 
เม่ือใชอนุภาคอิเล็กตรอนเปนกระสุนจะตองมีพลังงานจลนอยางนอยที่สุด 120 MeV  ในการหา
ขนาดของนิวเคลียสมีวธิีพ้ืนฐาน 2 วิธี คือ 

1. วิธีทางนวิเคลยีร (nuclear method) รัศมีของนิวเคลยีสที่วัดไดโดยใชวิธีน้ี 
เรียกวารัศมีแรงนิวเคลียร (nuclear force radius) ซ่ึงเปนระยะจากจุดศูนยกลางของ
นิวเคลียสถึงอนุภาคที่เขาไปอยูภายใตอิทธิพลของแรงนิวเคลยีรซ่ึงเปนแรงพิสัยสั้น แตอาจจะ
ขยายออกไปนอกขนาดที่แทจริงเล็กนอย  ดังน้ันรัศมีของนิวเคลียสโดยวิธีน้ี จะมีคาสูงกวาความ
เปนจริงเล็กนอย  

     2.   วิธีทางแมเหลก็ไฟฟา (electromagnetic methods) รัศมีของนิวเคลียสที่หาไดโดย
ใชวธิีน้ีเรียกวา รัศมีประจุ (charge radius) โดยพิจารณาการแจกแจงในนิวเคลียสแบบตางๆ ซ่ึง
การแจกแจงที่นาพอใจแบบหนึ่งคือ การคิดวาความหนาแนนของประจุจากจุดศูนยกลางของ
นิวเคลียสออกมาที่ระยะใดๆ ที่แนนอนมีคาสม่ําเสมอซึ่งจะไมลดลงเปนศูนยในทันที แตจะลดลง
อยางชาๆ ที่ผิวของนิวเคลียสดังรูปที่ 20.47   รัศมีประจุที่คํานวณไดโดยวิธีน้ีจะมีคานอยกวา
รัศมีของนิวเคลียร 
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รูปที่ 20.47  การเปลี่ยนแปลงของความหนาแนนของนิวเคลียสดวยระยะทางจากจุดศูนยกลาง 
        ของนิวเคลียสโดยเสนประเปนการแจกแจงอยางสม่ําเสมอของประจุสําหรับ 
        นิวเคลียสที่มีรูปรางเปนทรงกลม  สวนเสนทึบแสดงการแจกแจงที่มีความหนาแนน 
         ลดลงที่บริเวณใกลกับผิวของนิวเคลียส 
 

การทดลองของวิธีการทั้ง 2 แบบ มีวิธีการวัดขอมูลทีต่างกัน  ใหผลสรุปเปนรัศมีของ
นิวเคลียส R เขียนแทนดวยสมการ 

 

3/1
0ARR =                      (20.20) 

 

เม่ือ A เปนเลขมวล และ 0R เปนคาพารามิเตอรรัศมี (radial parameter) มีคาระหวาง  
m1048.1ถึง1020.1 1515 −− ××   ขึ้นกับวธิีตางๆ ที่ใชในการทดลอง     ในการหารัศมีของ

นิวเคลียสจะตองอาศัยความรูของกลศาสตรควอนตัม   ในที่น้ีจะกลาวถึงเพียงบางวธิีที่ไมยาก
เกินไปสําหรับการศึกษาในระดับน้ี  การกระเจิงของรัทเทอรฟอรดเปนวิธีที่ใชหารัศมีของ
นิวเคลียสจากการแจกแจงมวลของนิวเคลยีส   
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รูปที่ 20.48  แสดงการทดลองของรัทเทอรฟอรดในหองปฏิบัติการ 
 
 

  โดยใชอนุภาคแอลฟาทําหนาที่เปนกระสนุที่มีพลังงานจลน E ยิงไปชนแบบเฉียง 
(oblique  collision) กับนิวเคลียสเปาซึ่งเปนธาตทุี่หนัก เชน ทองคํา )Au(197

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.49 (ก) การกระเจิงของอนุภาคแอลฟาเมื่อชนแบบเฉียงกบันิวเคลียสเปา 
(ข) การกระเจิงยอนกลับไปในทิศทางเดิมเม่ืออนุภาคแอลฟาชนแบบ 
     ประสานงากับนิวเคลียสเปา 
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จากนั้นทาํการวัดมุมขนาดตางๆ ที่กระสุนกระเจิงไปจากทิศทางเดิม ดังรูปที่ 20.49 (ก)  และถา
อนุภาคแอลฟาชนกับนิวเคลียสเปาแบบประสานงา (head on collision) อนุภาคแอลฟาจะเกิด
การกระเจิงยอนกลับ (backward scattering)  ไปยังทศิทางเดิมดังรูปที่ 20.49 (ข)  

 การกระเจิงดังกลาวขึ้นกับความหนาแนนของนิวเคลียสเปา พลังงานจลนของอนุภาค
แอลฟา มุมกระเจิง และเลขมวลของนิวเคลียสเปา  โดยจะเกิดแรงผลักทางไฟฟาระหวางประจุ
ของนิวเคลียสเปากับประจุของอนุภาคแอลฟา  โดยมีระยะทางชวงหนึ่งซ่ึงอนุภาคแอลฟาเขา
ใกลนิวเคลยีสเปามากที่สุด เรียกระยะนีว้า พารามิเตอรกระทบ (impact parameter)  ทําให
อนุภาคแอลฟาเบี่ยงเบนทิศทางออกไปจากทิศทางเดิม กอใหเกิดการกระเจิงขึ้น  โดยขนาดของ
แรงผลักทางไฟฟาระหวางประจุของนิวเคลียสเปากบัประจุของอนุภาคแอลฟาเขียนแทนดวย
สมการ 

 

           e2
d
Ze

4
1F 2

0
⋅⋅

πε
=    (20.21) 

 

เม่ือ     e  เปนประจุอิเล็กตรอน 
    Z  เปนเลขเชงิอะตอมของนิวเคลียสเปา 
             d  เปนระยะหางระหวางอนุภาคแอลฟากับนิวเคลียสเปา 
 งานซึ่งกระทําโดยแรงผลักเพ่ือทําใหอนุภาคแอลฟาเคลือ่นที่ชาลง  กอใหเกิด 
พลังงานศักย V เขียนแทนดวยสมการ 

 

         e2
d
Ze

4
1V

0
⋅⋅

πε
=    (20.22) 

 

เม่ือพลังงานศักย V เน่ืองจากแรงผลักเทากับพลังงานจลนของอนุภาคแอลฟา  อนุภาค
แอลฟาจะหยุดนิ่งชั่วขณะหน่ึง  แลวจะเริ่มเคลื่อนที่ยอนกลับไปในทิศทางเดิม เม่ืออนุภาคแอลฟา
เขาใกลนิวเคลียสเปามากที่สุด  เขียนแทนดวยสมการ 

 

                              e2
d
Ze

4
1mv

2
1

00

2 ⋅⋅
πε

=         (20.23) 

                2
0

2

0 mv
Zed

πε
=     (20.24) 

 

d0 เปนระยะหางที่อนุภาคแอลฟาเขาใกลนิวเคลียสเปามากที่สุด (คือคาพารามิเตอรกระทบ)    
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       เม่ือ kg10664.0g10664.0)mol/g1002.6/(4m 262323 −− ×=×=×=  
 

              =×= s/m105.1v 7   ความเร็วเฉลี่ยของอนุภาคแอลฟา 
 

ถา   20Z =    
 

27262212

219

0 )s/m105.1()kg10664.0()m.N/C10854.8()7/22(
)C10602.1(20

d
××××××

××
=∴ −−

−

 

 

   m102346398.1 14−×=  

 

 จากการทดลองเพื่อหาขนาดของนิวเคลียสนี้  สังเกตพบวา ปริมาตรของนิวเคลยีสเปน
สัดสวนโดยตรงกับจํานวนนิวคลีออน  เขียนแทนดวยสมการ 

 

            AV α        

        

 และถาคิดวานิวเคลียสมีรูปรางเปนทรงกลมและปริมาตรของทรงกลมเขียนแทนดวยสมการ 

 

    3R
3
4V π=  

 

        3RV α∴                
 

 น่ันคือ            AR3 α              
 

 หรือ            31AR α       
 

 ดังน้ัน   31
0ARR =             (20.25) 

 

 เม่ือ 0R เปนคาคงตัว 

 

 ในการศึกษาการกระเจิงระหวางนิวเคลียสเปาชนิดตางๆ กับอนุภาคแอลฟาที่มีระดับพลังงาน
ตางๆกันพบวา  0R  มีคาอยูระหวาง  m105.1ถึง102.1 1515 −− ××   จึงนิยมใชคา  0R  

เปนคาเฉลี่ยของสองคานี้ คือ  fm4.1m104.1R 15
0 =×= −

 

  

 เม่ือนิยามวา  m10femtometer1fm1F1 15−===  
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        เราสามารถใชสมการ (20.25) คํานวณหารศัมีของนิวเคลียสของนิวไคลดตางๆ ได เชน 
สําหรับคารบอน )12A( = ;    

              3/115 )12()m104.1(R ××= −  

                                            m1021.3 15−×=  
 

สําหรับยูเรเนียม )238A( =  ; 
 

                                  3/115 )238()m104.1(R ××= −
 

 

          m1068.8 15−×=  

 

 น่ันคือ รัศมีของนิวเคลียสทัง้หมดจะแปรคาอยูระหวาง m10ถึง10 1514 −−
 

 
 

 20.5.4  แรงนิวเคลียร (Nuclear Force) 

 

   เม่ือพิจารณาภายในนิวเคลยีสที่มีขนาดเล็กมากซึ่งประกอบดวยอนุภาคมูลฐาน
เบื้องตนคือ โปรตอนที่มีประจุบวกและนวิตรอนซึ่งไมมีประจุไฟฟา   จะมีอันตรกิริยาระหวาง
โปรตอนกอใหเกิดแรงผลกัคลูอมบที่มีคาสงูมาก  ขนาดของแรงผลักนี้หาไดจากกฎของคูลอมบซ่ึง
เขียนแทนดวยสมการ 
 

           2
21

0 r
qq

4
1

F
πε

=     (20.26) 

 

 ตัวอยางเชน ขนาดของแรงผลักคูลอมบระหวางโปรตอน 2 อนุภาค ซ่ึงอยูหางกัน 
m10 15−  มีคาเทากับ 

 

           N103.2
)m10(

e
4

1F 13
215

2

0
×=

πε
= −  

 

  ถาภายในนิวเคลียสมีจํานวนโปรตอนเพิ่มขึ้นเม่ือเปนธาตุที่หนักขึ้น  จะเกิดแรงผลัก  
คูลอมบระหวางโปรตอนในนิวเคลียสสูงขึ้น  จึงเกิดคําถามวา ทําไมนิวเคลียสจึงยังคงรูปอยูได   
แสดงวา การที่นิวคลีออนรวมตวักันอัดแนนอยูภายในนิวเคลียสไดน้ัน จะตองมีแรงดึงดูดที่มี
ขนาดสูงกวาแรงผลักคูลอมบระหวางโปรตอนมาก  แรงดังกลาวเรียกวา แรงนิวเคลียร (nuclear 
force) ซ่ึงมีแรงที่มีโอกาสเปนไปได คือ 
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1. แรงระหวางโปรตอนกับโปรตอน  (p–p) 
2. แรงระหวางนิวตรอนกับนิวตรอน (n–n) 
3. แรงระหวางโปรตอนกับนิวตรอน  (p–n) 

ไมวาจะพิจารณาใหแรงทั้งสามชนิดดังกลาวแตกตางกนัอยางไร  ก็ไมสามารถทําให
นิวเคลียสคงรปูอยูได  นักวิทยาศาสตรจึงคิดวา นาจะมีแรงแลกเปลี่ยน (exchange force) 
ระหวางอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนที่ยึดนิวคลีออนใหอัดรวมตัวกนัอยูไดภายในนิวเคลียส   
โดยแรงนี้อาจจะเปนแรงดึงดูดหรือแรงผลักก็ได ขึ้นอยูกับสภาวะของอนุภาคโปรตอนและ
นิวตรอน   

ป พ.ศ. 2475  ซ่ึงแชดวิกคนพบนิวตรอน  ไฮเซนแบรก (Heisenberg) นําเสนอแนวคิด
วา แรงนิวเคลยีรเปนแรงซึ่งเกิดจากการแลกเปลีย่นอนุภาคอิเล็กตรอนหรือโพซิตรอน ระหวาง
อนุภาคโปรตอนกับอนุภาคนิวตรอน ดังสมการ 

 

         ν++→ −epn  

         nep →+ −  

         ν++→ +enp  

         pen →+ +
 

 

   เม่ือ νν+e  เปนอนุภาคโพซิตรอน (positron)  นิวทริโน (neutrino)  และแอนติ 
นิวทริโน ตามลําดับ  ตอมาสมมุติฐานนี้ไดลมเลิกไปเนือ่งจากพบวา แรงนิวเคลยีรที่คํานวณ 
ไดจากสมมุติฐานนี้มีคานอยมาก 
 ในป พ.ศ. 2478 ยูคาวา นําเสนอแนวคิดหรือสมมุติฐานซึ่งพัฒนากลายเปนทฤษฎีวา
ดวยอนุภาคมซีอนของแรงนวิเคลียร เพ่ืออธิบายแรงนวิเคลยีรโดยอนภุาคมีซอนที่กลาวถึงใน
ทฤษฎีน้ีคือ ไพออน หรือ ไพมีซอน (pion or π-meson) ซ่ึงมีมวลประมาณ 200 เทาของมวล
อิเล็กตรอน  โดยไพออนดังกลาวประกอบดวย −+ πππ0 ตามชนิดของประจุ  ยูคาวาอธิบาย
วา รอบๆ แกนของแตละนิวคลีออน  ประกอบดวยกลุมของอนุภาคไพออน  ซ่ึงแรงระหวางนิ
วคลีออนเกิดจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคไพออน   โดยแรงระหวางอนุภาคโปรตอนกับนิวตรอน 
เขียนแทนดวยสมการ 
 

   −π+→ pn  

   np →π+ −  

   +π+→ np  
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   pn →π+ +
 

 

แรงระหวางอนุภาคโปรตอนกับโปรตอน เขียนแทนดวยสมการ 
 

   0pp π+′→  

 

แรงระหวางอนุภาคนิวตรอนกับนิวตรอน เขียนแทนดวยสมการ 
 

   0nn π+′→  

 

แรงนิวเคลยีร มีความแรง (strength) สูงกวาแรงผลักคลูอมบระหวางโปรตอนทั้งหมดใน
นิวเคลียสมาก  เม่ือเปรียบเทียบขนาดโดยประมาณแลวพบวา ถาเรยีงลําดับของแรงซึ่งเกิดจาก
อันตรกิริยาทัง้สี่จากมากไปหานอย (โดยประมาณ) ดังรูปที่ 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.50  แสดงการเปรียบเทียบความแรงของแรงพ้ืนฐาน 4 ชนิด 
 
 

1.  แรงแบบเขม (strong force)   มีความแรง 1≅    เปนแรงขนาดมหาศาล 
ที่ยึดนิวคลีออนใหอยูดวยกนัในนิวเคลียส เน่ืองจากตองเอาชนะแรงผลักคูลอมบ แตเกิดใน 
พิสัย (range) สั้นมาก ประมาณ m10 15−    
     2.  แรงแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic force) มีความแรง 137/1≅  

 

 

 

 

แรง 
แบบเขม 

แรงแมเหลก็ 
ไฟฟา 

แรง 
โนมถวง 

แรง 
แบบ
ออน 
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     3.  แรงแบบออน (weak force)   มีความแรง  610−≅   สวนมากแลวจะเปนแรง
ซ่ึงเกิดกับอนุภาคมูลฐานนอกนิวเคลียส เชน แรงกระทําระหวางอนุภาคเมซอนกับ   เลปตอน 
หรือเลปตอนกับแบรีออน หรือเลปตอนกับเลปตอน 
     4.  แรงโนมถวง (gravitational force)  มีความแรง  39106 −×≅           
รูปที่ 20.51  แสดงการเปรียบเทียบความแรงของแรงพ้ืนฐาน (fundamental forces) 4 ชนิด 
 จากการศึกษาในชวงเวลาที่ผานมา  สามารถสรุปสาระสําคัญของแรงนิวเคลียรไดวา แรง
นิวเคลียรเปนแรงดึงดูด ที่จะตองมีคามากกวาแรงผลักคูลอมบระหวางอนุภาคมูลฐานใน
นิวเคลียส  นิวเคลียสจึงจะคงสภาพอยูได  โดยที่ 

1. แมวาแรงนิวเคลียรจะเปนแรงดึงดูด แตเปนแรงที่พิสัยสั้นที่มีคานอยกวา 
m105.0 15−×  ซ่ึงเปนชวงของแรงผลัก เรียกวา แกนของแรงผลัก (repulsive core) โดยผล

ของแรงผลักดังกลาวทําใหนิวคลีออนไมรวมตวักัน  และถาพิสัยมากกวา m10 15−   จะไมมีแรง
นิวเคลียรเลย 

2. แรงนิวเคลียรเปนแรงซึ่งไมเกี่ยวของกับประจุหรือกลาวอีกนัยหน่ึงไดวา เปน 
แรงที่ไมขึ้นกับประจุไฟฟา  สงผลใหไมมีความแตกตางกันเลยระหวาง  

แรงระหวางโปรตอนกับโปรตอน  (p–p) 
แรงระหวางนิวตรอนกับนิวตรอน (n–n) 
แรงระหวางโปรตอนกับนิวตรอน  (p–n) 

       3.  แรงแบบเขมกอใหเกิดแรงนิวเคลยีรระหวางนิวคลีอออนซ่ึงเปนแรงที่มีขนาด 
มหาศาลที่สุดที่เกิดเองตามธรรมชาติ  แตซอนอยูอยางลึกลับในนิวเคลียส 
 เราทราบจากการศึกษาโครงสรางอะตอมวา แรงดึงดูดระหวางโปรตอนในนิวเคลียสกับ
อิเล็กตรอนที่โคจรอยูรอบนิวเคลียส  ทําใหอิเล็กตรอนไมหลุดออกจากวงโคจรของมัน  แตถาให
พลังงานจากภายนอกขนาด 13.6 eV ขึน้ไป    กระทําตออิเล็กตรอนในอะตอมของไฮโดรเจน
แลว  อิเล็กตรอนจะหลุดออกมาจากวงโคจรของมันกลายเปนอิเล็กตรอนอิสระ น่ันคือ พลังงาน
ดังกลาวมีความเกี่ยวของกับแรงที่นิวเคลียสยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนเอาไว   ในทํานองเดียวกัน เม่ือ
ตองการศึกษาแรงนิวเคลยีร  จะตองใหพลงังานจากภายนอกกระทําตอนิวเคลียสเพื่อแยกนิวคลีออน 
ออกจากกัน  โดยนิยามพลังงานที่ทําใหนิวคลีออนแยกออกจากกันไดพอดีวา พลังงานยึดเหนี่ยว  
 

 20.5.4  พลังงานยึดเหนี่ยว (binding energy : B.E.) 

 

 เม่ือใหพลังงานจากภายนอกคือ รังสีแกมมาที่มีพลังงานไมต่ํากวา 2.22 MeV เปนกระสนุ
ยิงไปยังนิวเคลียสเปาคือ อนุภาคดิวเทอรอน (เปนนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนคือ ดิวเทอเรียม 

H2
1 )  ซ่ึงประกอบดวยนิวคลีออนคือ โปรตอนและนิวตรอนอยางละ 1 อนุภาค หลังจากดิวเทอรอน



 97

ไดรับพลังงานแลว  จะแยกออกเปนโปรตอนและนิวตรอนแสดงวา พลังงานของรังสีแกมมาทีต่ก
กระทบนิวคลอีอนคือ พลงังานยึดเหน่ียวของดิวเทอรอน 
 เราสามารถหาพลังงานยึดเหนี่ยวของดิวเทอรอนได ดังน้ี 
          นิวเคลียสของดิวเทอรอนประกอบดวย 

 

 โปรตอน 1 อนุภาค มีมวล           u007276.1mp ==  
 

 นิวตรอน 1 อนุภาค มีมวล           u008665.1mn ==  
 

 มวลของนิวคลีออนของดิวเทอรอน np mm +=  
 

              u008665.1u007276.1 +=  
 

                 u015941.2=  
 

 แตมวลจริงของดิวเทอรอน         u013554.2m ==  

 

          น่ันคือ ผลรวมของมวลของโปรตอนและนิวตรอนในดิวเทอรอนมากกวามวลจริงของ 
ดิวเทอรอน จึงขยายแนวคดิไดวา สําหรับธาตทุี่หนักขึน้ มีจํานวนนิวคลีออนมากขึ้น จะตองมี
สมบัติสําคัญที่คลายกันของทุกนิวเคลียส คือ ผลตางระหวาง ผลรวมของมวลของทุกนิวคลีออน
ในนิวเคลียส )mm( np + กับ มวลจริงของนิวเคลยีสนัน้ เรียกวา สวนเกินมวล (mass excess) 
หรือ สวนพรองมวล (mass defect)  ที่มีมวลสวนหนึ่งเกนิมาหรือมวลสวนหนึ่งหายไปเขียนแทน 
ดวยสัญลักษณ m∆  ที่มีคาเทากับ m)mm( np −+    
 

∴ สวนพรองมวลของดิวเทอรอน   m)mm(m np −+=∆=  
 

   u013554.2u015941.2 −=   u002387.0=  
 

เปลี่ยนสวนพรองมวลเปนพลังงานโดยใชสมการ  2mcE ∆=∆   
 

พลังงานที่เกิดขึ้นจากสวนพรองมวลของดิวเทอรอน     )u/MeV5.931()u002387.0(=  
 

             MeV2234905.2=  
 

 พลังงานที่เกิดขึ้นจากสวนพรองมวล เรียกวา พลังงานยึดเหนี่ยว ทําหนาที่ยึด 
นิวคลีออนเอาไวในนิวเคลียส  เขียนเปนสมการสาํหรับใชในการคํานวณหาพลงังานยึดเหนี่ยว     
นิวคลีออนของนิวเคลยีสทัว่ไปได ดังน้ี 
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  MeV5.931]mm)ZA(Zm[.E.B np ×−−+=   (20.27) 
 
 

เม่ือ   Z เปน เลขเชิงอะตอม   
          mp  เปน มวลโปรตอน (หนังสือบางเลมใช MH ซ่ึงเปนมวลเชิงอะตอมของ
ไฮโดรเจน) 
          ZAn −=  เปน เลขนิวตรอน  
          mn เปน มวลนิวตรอน 
 m     เปน มวลจริงในหนวย u  

 
 

 ขอมูลทั่วไปในทางนิวเคลียรและทางเคมีแสดงคาของมวลเชิงอะตอมมากกวามวลของ
นิวไคลด  โดยที่นิวไคลดหน่ึงจะมีโปรตอน Z อนุภาค และมีนิวตรอน n อนุภาค  โดยทั่วไปแลวใน
ตารางธาตุจะมีตัวเลขซึ่งบอกมวลเชิงอะตอม  และการหาคาพลังงานยึดเหนี่ยวจากมวลเชิง
อะตอมจึงสะดวกกวา    ดังน้ัน ถาตองการทราบคามวลที่ถูกตองของนิวเคลียส หาไดจากสมการ 

 

                eZmmM +=  
 

 หรือ                eZmMm −=            (20.28) 

 

เม่ือ  M     เปน  มวลเชิงอะตอม 
และ eZm  เปน  มวลของอิเล็กตรอนทั้งหมดในอะตอมนั้น 

 

แทนสมการ (20.28) ลงไปในสมการ (20.27) จะได 
 

            MeV5.931)]ZmM(m)ZA(Zm[.E.B enp ×−−−+=  
                    MeV5.931]Mm)ZA()mm(Z[ nep ×−−++=  
 

                    MeV5.931]Mm)ZA(ZM[ nH ×−−+=  (20.29) 

 

 เม่ือ                MH   == u007825.1 มวลของไฮโดรเจนอะตอม 

 

 20.5.5  พลงังานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออน (Binding Energy per Nucleon : B.E./ A)          
 

         การหาพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีอนของดิวเทอรอนไดจากสมการ 
 

                 MeV11.1
2
22.2

A
.E.B

nucleon
.E.B

===  
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รูปที่ 20.51  คาเฉลี่ยของ  B.E./ A  ของนิวไคลดเสถียรที่มีเลขมวล 20–209   
 
พลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลอีอนจะเปลี่ยนแปลงไปตามคาของเลขมวล ดังน้ี 

1. สําหรับนิวไคลดเสถียรที่มีขนาดเล็กนั้นคา B.E./ A จะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว 
ตามคาของเลขมวล (ดังรูปที่ 20.51)  เน่ืองจากเมื่อจํานวนนิวคลีออนเพ่ิมขึ้น จะมีแรงดึงดูดสูงขึ้น 

 2.  สําหรับนิวไคลดเสถยีรทีมี่คาของเลขมวลระหวาง 11–20 จะมีคา B.E./A 
อยูระหวาง 7.5–8.8 MeV  โดยมีคาเฉลี่ยของ  B.E./A  ประมาณ 8.0 

           3.  สําหรับนิวไคลดเสถียรของ  Fe56
26  พบวามี  B.E./ A  สูงสุด  โดยมีคา  

ประมาณ 8.8 MeV  
  สําหรับนิวไคลดเสถียรของนิวเคลียสที่มีเลขมวลมากกวา 56 ขึ้นไป เชน Pu240

94  
มี 94 โปรตอน และ 146 นิวตรอน  การที่นิวไคลดมีจํานวนโปรตอนสูงขึ้น  จะเกิดแรงผลัก 
ระหวางโปรตอนสูงขึ้น  สงผลใหคาของ  B.E./A  มีคาลดลง 

 คาของมวลเชงิอะตอม สวนพรองมวล พลงังานยึดเหนี่ยว และพลังงานยึดเหนีย่วตอ 
นิวคลีออน  นําเสนอเปนตวัอยางไวในตารางที่ 20.7 
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ตารางที่ 20.7  ตัวอยางมวลเชิงอะตอม (M) สวนพรองมวล )m(∆  พลังงานยึดเหนี่ยว  
   (B.E.)  และ  B.E./A ของธาตุบางอยาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นวลฉวี  รุงธนเกียรติ. 2545  

 
 
 

 จากตารางที่ 20.7 จะสังเกตพบวา มวลเชิงอะตอมและเลขมวลมีคาใกลเคียงกัน   
แอสตันจึงกําหนดความสัมพันธระหวางคาทั้งสองโดยนิยามวา อัตราสวนระหวางสวนพรองมวล 
(ซ่ึงเปนผลตางของมวลเชิงอะตอมและเลขมวล) ตอ หน่ึงหนวยมวล (คือเลขมวล) เรียกวา 
เศษสวนการรวมมวล หรือ แพกกิงแฟรกชัน (packing fraction, P.F.) เขียนแทนนิยามนี้
ดวยสมการ 
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  เศษสวนการรวมมวล    
เลขมวล

เลขมวลมวลอะตอม −
=   

 

          
A

AM
.F.P

−
=∴           (20.30) 

 

 จะเห็นวา  นิวไคลดซ่ึงมีเลขมวลต่ําจะมีคาของเศษสวนการรวมมวลสูง เชน 
Be,H,H 721  และมีคาลดต่าํลงจนเปนศูนยสําหรับ C12  แลวคาเศษสวนการรวมมวลยังคงลดต่ําลง 

ไปอีก จึงมีคาติดลบ  จนกระทั่งเลขมวลมีคาราว 180  คาเศษสวนการรวมมวลจึงจะเริม่มีคาเปนบวก  
จากนั้นไปจะมีคาเปนบวกสูงขึ้นตามเลขมวลที่มีคาเพิ่มขึน้  ดังรูปที่ 20.51  ซ่ึงจะเปนกราฟตรงขาม
กับคา  B.E./ A  ดังรูปที่ 20.52 
 

 
 

รูปที่ 20.52  ความสัมพันธระหวางเศษสวนการรวมมวลและเลขมวล 
 

จากการที่ยอมรับกันวา อะตอมประกอบดวยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด คือ โปรตอน 
นิวตรอน และอิเล็กตรอน  ที่มีสมบัตติางๆ ดังแสดงไวในตารางที่ 20.7  น่ันคือ ถาทราบวา    
นิวไคลดหน่ึงประกอบดวยอนุภาคมูลฐานดังกลาวเปนจํานวนเทาใดแลว  เราสามารถทํานายมวล
ของนิวไคลดน้ันซ่ึงบางครั้งเรียกวา มวลไอโซโทปก (isotopic mass) ได  แตมวลที่ไดจากการ
ทํานายในลักษณะนี้เทียบกับมวลไอโซโทปกที่ไดจากการทดลองจะมีคาตางกัน  กลาวคือ  
มวลไอโซโทปกจะมีคานอยกวามวลที่คํานวณได  ซ่ึงเปนผลรวมระหวางมวลของอนุภาคซึ่งเปน
สวนประกอบ  เราเรียกเรียกมวลที่หายไปวา สวนพรองมวล  เม่ือพิจารณามวลของโปรตอนและ
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นิวตรอนอิสระจะพบวา ผลรวมระหวางมวลของโปรตอนและนิวตรอนตามจํานวนอนุภาคมูลฐาน
ของโปรตอนและนวิตรอนทีค่วรจะมีอยูในนิวเคลียสกลบัมีคาสูงกวามวลเชิงอะตอม  ทั้งน้ีแมมวล
ของอิเล็กตรอนในนิวเคลียสจะยังไมไดคิดชดเชยความแตกตางระหวางมวลดังกลาวนี้  สามารถ
อธิบายไดโดยอาศัยทฤษฎีสมัพัทธภาพพเิศษซ่ึงไอนสไตนนําเสนอในป พ.ศ. 2448  ภายใต
สมมุติฐานคือ แสงมีอัตราเร็วคงตัวและสสารมีอัตราเร็วสมัพัทธโดยมีคาอัตราเรว็แสงเปนคาสูงสุด  
ความสัมพันธระหวางมวลสารและพลังงานดังกลาว  เขยีนแทนดวยสมการ 2

0cmE =  เม่ือ m0 
เปนมวลนิ่งของสสาร และ c  เปนอัตราเร็วของแสง  โดยมวลนิ่ง m0  ของสสารจะเปลี่ยนรูปไป
เปนพลังงาน  E  และอาศัยความสัมพันธดังกลาวนี้พบวา ผลตางของมวลดังกลาวถูกพิจารณา
วา เปนคาพลงังานที่ใชยึดอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนใหคงอยูในนิวเคลียสไดน่ันเอง  โดยที่
ความแตกตางระหวางมวลรวมของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนอิสระกับมวลของนิวเคลียสหนึ่งๆ 
มีคาไมเทากัน จึงมีความเปนไปไดที่จะใชประโยชนจากพลังงานอันเน่ืองมาจากสวนตางระหวาง
ความแตกตางของมวลรวมของนิวเคลยีส  เม่ือนิวเคลยีสหนึ่งๆ เปลีย่นไปเปนอีกนวิเคลียสหนึ่ง  
การใชประโยชนจากพลังงานนี่เองคือเปาหมายของวิศวกรรมนิวเคลยีร  
  
 

 ตัวอยางที่ 20.9  จงเปลีย่นสวนพรองมวล 1 หนวยมวลเชิงอะตอม (u) ใหเปนพลงังาน 
 

วิธีทํา                  kg1066.1u1 27−×=Q  
 

           2
0cmE =Q   

                                               
2827 )s/m103()kg1066.1(E ××=∴ −  

 

                       J1049.1 10−×=  

 

      แตนิยมใชพลงังานในหนวย อิเล็กตรอนโวลต eV   )J10602.1eV1( 19−×=  
 

ดังน้ัน พลังงานที่สมมูลกับมวล 1 u  
eV/J10602.1

J1049.1
19

10

−

−

×
×

=    

 

              eV1093148.0 9×=   
 

คําตอบ                 MeV48.931=   
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 ตัวอยางที่ 20.10  จงหาคาพลังงานยึดเหนี่ยวรวมและพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออน  
(Eb/A)  สําหรับ  O16

8   
 

วิธีทํา มวลของ 8 โปรตอน           u05824.8u00728.18 =×=  
 

มวลของ 8 นิวตรอน          u06936.8u00867.18 =×=  
 

   มวลของ 8 อิเล็กตรอน       u004392.0u000549.08 =×=  
 

  มวลของออกซิเจนที่ควรจะเปน        u131992.16=  
 

  มวลของไอโซโทปกที่วัดได             u994915.15=  
 

  สวนพรองมวล                u137077.0=  
 

  สวนพรองมวลน้ีจะเปลีย่นเปนพลังงาน  

                                                             
MeV6.127u/MeV931u137077.0Eb =×=    

 

  ดังน้ัน ถาสามารถนําโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน อยางละ 8 อนุภาคมารวมกันให
เกิดเปน  O16

8  จะตองจายพลังงานออกมา  127.6  MeV  แตถาจะทําให  O16
8  แตกออก เปน

อนุภาคสวนประกอบจะตองใชพลังงานอยางนอย  127.6  MeV   
  นิวเคลียสของธาตุแตละชนิด มีจํานวนโปรตอนและนวิตรอนตางกัน  จึงนิยมใชคา
พลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลอีอน  มากกวาที่จะกลาวถึงพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวเคลียส หรือ
พลังงานยึดเหนี่ยวรวม  ดังน้ัน พลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนของตัวอยางที่ 1.5 มีคาเปน 
 

                     MeV97.7
16

MeV6.127
A
Eb ==  

 

 การหาคาพลังงานยึดเหนี่ยวโดยใชสูตร 
 

                                     )m(
c

E
c

.E.B
22 ∆=
∆

=   
 

                                            )]N,Z(M)NmZm[( np −+=  
                               

]u994915.15)}u00867.18()u00728.18[{(
c

.E.B
2 −×+×=∴  
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                                u994915.15u1276.16
c

.E.B
2 −=   

                                         u132685.0=      
 

                      u/MeV48.931u132685.0.E.B ×=∴  
 

คําตอบ  พลังงานยึดเหนี่ยวมีคา    MeV59342.123=       
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แบบฝกหัด 20.5  เสถียรภาพของนิวเคลียส 
คําสั่ง  จงกาเครื่องหมาย X ทับตวัเลือก   ก   ข   ค   ง  ที่เห็นวาเปนคําตอบทีถู่กตองที่สุด 
1.  กราฟรูปใดแสดงความสัมพันธระหวางพลังงานยึดเหนี่ยว ( E∆ )  ของนิวเคลยีสกบัจํานวน  
 นิวคลีออน (n) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
2.  จงหามวลพรองของนิวเคลียร  XA

Z  กําหนดให  xHenp Mและm,m,m,m  เปนมวลของ 
 โปรตอน, มวลนิวตรอน, มวลอิเลก็ตรอน, มวลเชิงอะตอมไฮโดรเจน, และมวลเชิงอะตอม 
     ธาตุ X ตามลําดับ 
 ก.    xnp Mm)ZA(Zm −−+  
 ข.    xnp Mm)ZA(Zm −−+  
 ค.    xnp Mm)ZA(Zm −−+  
 ง.    xnp MAmZm −+  
3.  ถา  R แทนรัศมีของนิวเคลียสที่มีเลขมวล A และ  0r  แทนคา  R  ในกรณีที่  A = 1  โดย 
 15

0 104.1r −×=  เมตร   จะปรากฏผลดังน้ี 

ก.   3/1AR =      
ข.   4/1

0ArR =  
ค.   3/1

0ArR =      
ง.   2/1

0ArR =  
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4.  จงพิจารณาแบบจําลองของนิวเคลยีส 
 1.  มีลักษณะทรงกลม 
 2.  รัศมีนิวเคลียสแปรผันตรงกับรากที่ 3 ของเลขมวล 
 3.  ความหนาแนนของนิวเคลียสแปรผันตรงกับเลขมวล 
 4.  พลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนแปรผันตรงกับเลขมวลโดยประมาณ 
      ขอใดถูกตอง 
 ก.    1, 2 และ 3     

ข.    1, 3 
 ค.    2,  4      

ง.    เปนแบบอ่ืน 
5.  จงหาเลขเชิงอะตอมของนิวเคลียสหนึง่ซ่ึงประกอบดวยจํานวนโปรตอนเทากบัจํานวน
นิวตรอน  
 และนิวเคลยีสนี้มีรัศมีเปน 3/2  เทาของนิวเคลียสของ Al27

13  
 ก.    2      

ข.    4 
 ค.    8      

ง.     9 
6.  ถามวลของนิวคลีออนมีคา  271067.1 −×  กิโลกรัม  และให  15

0 103.1r −×= เมตร   
 ดังน้ันความหนาแนนของนิวเคลียสจะมีคาประมาณ (หนวยกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ก.    20103 −×      
ข.    14103 −×   

ค.   3103×      
ง.   13103×   

7.   ขนาดของนิวเคลยีสและจํานวนนิวคลีออนเก่ียวของกันตามความสัมพันธ 3/1)A(Rα    
 นิวเคลียสของอะลูมิเนียม –27  ซ่ึงมีมวลเชิงอะตอมเทากับ 27.0 u  จะมีรัศมีของนิวเคลียส  
     กี่เมตร  ถา 15

0 104.1r −×=  เมตร 

 ก.    15102.1 −×       

ข.    15104.1 −×   

 ค.    15102.4 −×        

ง.    15106.12 −×   
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8.  จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
   1.  คาพลังงานยึดเหนีย่วรวมของนวิเคลียสจะเพ่ิมขึน้เม่ือจํานวนนวิคลีออนเพ่ิมขึ้น 
               2.  นิวเคลยีสที่มีพลังงานยดึเหนี่ยวตอนิวคลีออนสูงมีเสถียรภาพดกีวา มีพลังงาน  
ยึดเหนี่ยวรวมสูง 
    ขอใดถูกตอง 

ก. ขอ 1 ถูก, 2  ถูก และ 2 เปนเหตุผลของ1 
ข. ขอ 1 ถูก, 2  ถูก แต 2 ไมเปนเหตุผลของ 1 
ค. ขอ 1 ถูก, 2  ผิด 
ง. ขอ 1 ผิด, 2  ถูก 

9.  จงเลือกขอที่ถูกตอง 
ก. เสถียรภาพของนิวเคลียสขึน้อยูกับคาพลงังานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออน 
ข. ถาคาพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนมีคาสูง นิวเคลียสยอมจะไมเสถียร 
ค. นิวเคลียสของธาตุที่มีเลขมวลแถว 220 ยอมจะเสถยีรกวาของธาตุที่มีเลขมวลแถว 50 
ง. ทั้งขอ ก, ข และ ค 

10. ถานิวเคลยีสของดิวเทอรอนดูดกลืนรังสีแกมมาแลวแตกตัวเปนโปรตอนและนิวตรอน  ดัง 
สมการ  npH2

1 +→+γ    โดยพลังงานต่ําสุดของรังสีแกมมาที่ทําใหเกดิสมการ 
ดังกลาวนี้เทากับ  0hf   เราสามารถหาพลังงานยึดเหนี่ยวของดิวเทอรอนไดอยางไร 

ก.   0hfBE <      
ข.   0hfBE =  
ค.   0hfBE >      
ง.    มิอาจหาไดจากขอมูลดังกลาว 

11. จากการสลายของ  Ra – 226  ตามสมการ  HeRnRa 4
2

222
86

226
88 +→  ถาวัดพลังงาน 

 ของอนุภาค  α  ไดเทากับ 4.78  เมกะอิเล็กตรอนโวลต แลวพลังงานในการสลายจะมี 
 คาประมาณกี่เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

ก. 4.78    
ข. 5.00    
ค. 7.80    
ง. ประมาณไมไดเพราะไมทราบมวล 
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12.  จากการสลายของ  Ac – 228  ตามสมการ 
  MeV55.1eThAc 0

1
228

90
228
89 +υ++→ −    ขอใดตอไปน้ีถูกตอง 
ก. พลังงานจลนสูงสุดของอนุภาค β   เทากับ 1.55 เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ข. พลังงานจลนสูงสุดของอนุภาค β  เทากับ 0.78 เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ค. สมการไมอนุรักษประจุไฟฟา 
ง. สมการไมอนุรักษพลังงาน 

13.  ถา u008665.1m,u007825.1m nH ==  เลขมวลเชิงอะตอมของดิวเทรอน  

       u014102.2=  และมีสมการสลายคอื  nHH 1
0

1
1

2
1 +→   จงประมาณคาพลังงาน     

       ยึดเหนี่ยวของดิวเทอรอนในหนวยเมกะอิเล็กตรอนโวลต 
 ก.   0.22        

ข.   2.22    
ค.   22.2        
ง.   222    

14.  ถาดิวเทอรอน )H(2
1  มีพลังงานยึดเหนี่ยวเทากับ 2.22 Mev จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวตอ 

      นิวคลีออนเทาใดในหนวยเมกะอิเล็กตรอนโวลตตอนิวคลีออน  
 ก.    0.74        

ข.    1.11    
 ค.    2.22        

ง.    4.4      
15.  มวลเชิงอะตอมของ u007825.1H,u93539.56Fe 1

1
27
26 ==   และ u008665.1n1

0 =    
  คาพลังงานยึดเหนี่ยวและพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลอีอนมีคาเทาใดในหนวยเมกะ 
  อิเล็กตรอนโวลตและหนวยเมกะอิเล็กตรอนโวลตตอนิวคลีออน 

ก.   49.9 , 8.99     
ข.   8.99 ,  49.9      
ค. 499.9 ,  8.77    
ง.  8.77 ,  499.9    

16.  พลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออน(BE/A)ของธาตตุางๆ มีความสัมพันธกับเลขมวลอยางไร 
 ก.   ถาเลขมวลต่ํา ๆ คา  BE/A  จะมีคานอย 
 ข.   ถาคา BE/A  จะสูงสุด  คาเลขมวลจะอยูที่ประมาณ 50 
 ค.   ถาเลขมวลสูง ๆ คาของ BE/A  จะลดลงอีก แตจะลดลงอยางชา ๆ  

ง.    ทั้งขอ ก, ข  และ  ค 



 109

17.  Li7
3   มีมวล 7.01599 u  และมีมวลขององคประกอบรวม 7.05810 u ใหหา   mass defect    

       เม่ือรวมกันเปนนิวเคลยีสของลิเทียม 
 ก.    0.7409    u     

ข.    0.05810  u 
 ค.    0.04211  u     

ง.    0.01599  u 
18.  จากขอ 17 ใหหา  B.E./nucleon ของ Li7

3   (ให 1 u 931=  MeV) 
 ก.    3.93     MeV/n     

ข.    5.61     MeV/n 
 ค.    39.3     MeV/n     

ง.    133       MeV/n 
19.  ดิวเทอรอนเกิดจากนิวตรอนรวมกับโปรตอน ถา  pm  และ nm   เปนมวลอิสระของโปรตอนและ 
  นิวตรอนตามลําดับ  Dm  เปนมวลของดิวเทอรอน พบวา  np mm +  มากกวา  Dm  เปนเพราะ 

ก. มวลพรอง   
ข. สิ่งแวดลอมดูดไว 
ค. พลังงานยึดเหนี่ยวระหวางนิวตรอนกับโปรตอน 
ง. พลังงานยึดเหนี่ยวระหวางอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส 

20.  ถามวลเชิงอะตอมของฮีเลียมเทากับ 4.00263 u  และมวลของอิเล็กตรอน 
u000549.0me =    

 จงคํานวณหามวลนิวเคลยีสของฮีเลียม 
 ก.    4.0001505  u     

ข.    4.0002054  u 
 ค.    4.002603    u     

ง.    4.000407    u 
21.  จงหาพลังงานที่ใชในการแยกนิวเคลยีส Ne20

10  ออกเปนแอลฟา 2 อนุภาคและนิวเคลียส  
  C12

6  กําหนดใหพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนในนิวเคลียสของ  He,Ne 4
2

20
10  และ C12

6   
  เปน 8.03, 7.07 และ 7.68 MeV ตามลําดับ 
 ก.    –6.72   MeV    

ข.    94        MeV 
 ค.    6.72     MeV    

ง.    11.88    MeV 
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22.  จากสมการ  β+→ LiHe 6
3

6
2   และกําหนดมวลของไอโซโทปตาง ๆ ดังน้ี            

  
นโวลตะอิเล็กตรอในหนวยเมกนของอนุภาคจงหาพลังงา00.0

u01702.6Li,u02047.6He,u00867.1n,u00278.1H 6
3

6
2

1
0

1
1

β≈β

====
 

ก. 1.8    
ข. 2.7    
ค. 3.2    
ง. 4.3     

23.  QHeCeNd 4
2

140
58

144
60 ++→  คา Q มีคาเทาใดในหนวยเมกะอิเลก็ตรอนโวลต  ถาให 

  มวลของ  Nd -144 , Ce -140  และอนุภาค α  เทากับ  143.90998 u, 139.90528 u และ  
  4.002604 u 

ก. 2.10    
ข. 1.95    
ค. 1.50    
ง. 1.21    

24.  คาพลังงานยึดเหนี่ยวตอนิวคลีออนเฉลี่ยของธาตทุั้งหลายคือ 
ก. 8.00  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ข. 8.75  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ค. 7.85  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ง. 7.00  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

25.  U235
92   เปรียบเทียบกบั  Cu63

29   ปรากฏวา  U235
92  สลายใหรังสีงายกวาเพราะ 

ก.   Cu63
29   มีเสถียรภาพสูงกวา 

ข.   U235
92  มี  

A
E∆  นอยกวา 8.0  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

ค.   Cu63
29  มี 

A
E∆  มากกวา 8.0  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 

ง.   ถูกหมด 
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26.  ปริมาตรนิวเคลียสของคารบอน (C-12) จะเปนกี่เทาของปริมาตรนิวเคลียสฮีเลียม (He-4) 
 ก.  1 
 ข.  2 
 ค.  3 
 ง.  4 
27.  จงเลือกขอความที่ถูกตองที่สุด 

ก. มวลของนิวเคลียสจะนอยกวาผลรวมของมวลโปรตอนและนิวตรอนในสภาวะอิสระ
ที่เปนองคประกอบของนิวเคลียส 

ข. เราเรียกมวลที่ตางกันตามขอ ก ( m∆ ) วามวลพรอง 
ค. เราเรียกพลังงาน )E(∆  ที่แปรสภาพจากมวลพรองวาพลังงานยึดเหนี่ยวของ

นิวเคลียส 
ง. ถูกทั้ง ก, ข และ ค 

28.  จงเลือกขอที่ถูกตอง 
ก. เรานิยมวัดมวลของนิวเคลียสมีหนวยเปนยู (u) 
ข. 1 ยู (1 u) 271066.1 −×=  กิโลกรัม 

ค. จาก 2mCE =  จะสามารถหาคาของ 1 u  ในเทอมของ MeV ไดประมาณ 931 
ง. ถูกทั้ง ก, ข และ ค 

29.  ถากําหนดใหมวล m มีหนวยเปน u โดย 1 u 271066.1 −×=  กิโลกรัม  c แทนอัตราเร็ว 

  ของแสงในสุญญากาศโดยมีคาประมาณ  8103×  เมตรตอวินาที คาพลังงาน (E) มีหนวย 
  เปนเมกะอิเลก็ตรอนโวลต (MeV)  ที่แปรสภาพจากมวล m  น้ันจะมีคาใกลเคยีง 
  กับคาใด 

ก.    mc2      
ข.    931  m 
ค.    900  m     
ง.    41031.9 −×  m 

30.  kg1U235
92   เปลี่ยนเปนพลังงานทั้งหมดไดกี่ MeV  (1 u 931=  MeV) 

 ก.   271066.1 −×      
ข.    200 

 ค.    29106.5 ×     
ง.    31101.9 ×  
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20.6  ปฏิกิริยานิวเคลยีร  (Nuclear  Reaction) 
 

ปฏิกิริยานวิเคลียร นิยามวา เปนอันตรกิริยาระหวางสนามของกระสนุ (หรืออนุภาคตก
กระทบ) กับสนามของนิวเคลียสเปา      แลวทําใหนิวเคลียสเปาเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการ
ปลดปลอยอนุภาคผลผลิตหรือรังสีออกมา  สวนนิวเคลียสเปาจะกลายเปนนิวเคลียสผลผลติ 

ในป พ.ศ. 2479 โบร (Bohr) ไดเสนอทฤษฎีนิวเคลียสเชิงประกอบ (compound 
nucleus theory) ซ่ึงมีประโยชนมากในการสรางสหสัมพันธและการตีความปฏิกิริยานิวเคลียร  
แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีน้ีถูกพิจารณากอนที่การศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรอยางละเอียดจะไดรับ
การยอมรับ โดยสมมติวาปฏกิิริยานิวเคลียรเกิดขึ้น 2 ขัน้ตอนคือ 

     1.  เม่ือกระสุนชนกับนิวเคลียสเปาจะเกิดอันตรกิริยาแบบแรง    โดยกระสุนจะ
ถายทอดพลังงานทั้งหมดใหกับนิวเคลียสเปา   แลวกลายเปนสวนหน่ึงของนวิเคลียสเปาเกิด
เปนนิวเคลียสเชิงประกอบซึง่อยูในสถานะถูกกระตุน 

     2.  นิวเคลียสเชิงประกอบจะเกิดการสลายโดยปลดปลอยอนภุาคผลผลติ (เชน 
โปรตอน นิวตรอน แอลฟา และอนุภาคอ่ืนๆ) แลวนิวเคลียสเชิงประกอบกลายเปนนิวเคลียส
ผลผลติ  กระบวนการดังกลาวเขียนแทนดวยสมการ 

นิวเคลียสเปา (X)  +  กระสนุ (x)   →  นิวเคลียสเชิงประกอบ (Cn)  
แลวนิวเคลียสเชิงประกอบ (Cn)    → นิวเคลียสผลผลติ (Y) + อนุภาคผลผลติ (y)   

เม่ือรวมทั้ง 2 ขั้นตอนเขาดวยกัน  จะเขียนเปนสมการใหมได ดังน้ี 
 

     yY]Cn[xX +→→+     (20.31) 
 

ขอสมมติของโบรสอดคลองกับความจริงจํานวนมาก กลาวคือ นิวเคลียสเชิงประกอบจะสลายตอไป
ไดหลายแบบและสลายใหผลผลติที่แตกตางกันหลายชนิดเชน เม่ือใชกระสุนโปรตอนระดมยิงไป
ยังนิวเคลียสเปาคือ Al27

13  จะเกิดผลผลิตเน่ืองจากปฏิกิริยาเปนนิวเคลียสผลผลติและอนุภาค
ผลผลติ ดังน้ี 
 

 →→+ ]Si[HAl 28
14

1
1

27
13 HeMg 4

2
24
12 +    (20.32) 

   หรือ                nSi 1
0

27
14 +→   

   หรือ    nH3Na 1
0

1
1

24
11 ++→   

  หรือ             γ+→ Si28
14  
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เม่ือระดมยิงนิวเคลียสเปาดวยกระสุนคืออนุภาคความเรว็สูงเชน นิวตรอน โปรตอน 
อิเล็กตรอน ดิวเทอรอน อนุภาคแอลฟา  ถากระสุนเขาใกลนิวเคลยีสเปาเพียงพอจะเกิดอันตรกิริยา
ระหวางสนามของกระสุนกับสนามของนิวเคลียสเปา โดยผลของอันตรกิริยาหรือปฏิกิริยาที่เกิดขึน้
น้ันขึ้นกับ ชนิด พลังงาน ธรรมชาติของกระสุน และชนิดของนิวเคลยีสเปา  โดยกระสุนอาจจะ
เปลี่ยนทศิทาง หรือสูญเสียพลังงานบางสวนไป หรือถูกนวิเคลียสเปาจับยึดเอาไว  จากการ
ทดลองพบวา ถากระสุนมีพลังงานสูงเพียงพอมันจะเขาใกลนิวเคลยีสเปาและถูกนวิเคลียสเปาจับ
ยึดเอาไว  ภายหลังจากการจับยึดกระสุนเขาไปหลังจากที่นิวเคลียสเปาปลอยอนุภาคผลผลติหรือ
รังสีออกมาแลว  นิวเคลียสเปาอาจจะอยูในสภาพเสถียรหรือไมเสถียรก็ได  ในกรณีที่ไมเสถียร
หรือเปนธาตกุัมมันตรังสี นิวเคลียสเปาจะสลายดวยครึ่งชีวิตที่แนนอนและเปนไปตามกฎเกณฑ
เดียวกบักฎการสลายของธาตุกัมมันตรังสใีนธรรมชาติ  ภายหลังการใชกระสุนระดมยิงนิวเคลียส
เปาแลวนิวเคลียสเปาจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เรียกการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลยีสเปาวา การ
แปรธาต ุ(transmutation) และเรียกปฏิกิริยานี้วา ปฏิกิริยาการแปรธาตุ (transmutation reaction)  
ผลของการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรจะใหความรูเกี่ยวกับสมบัติของนิวเคลียส เชน แรงนิวเคลียร 
โครงสรางของนิวเคลยีส เชน เม่ือใชกระสุนแอลฟาระดมยิงไปยังนิวเคลียสเปาคือ ไนโตรเจน  เขียน
แทนดวยสมการ  

 

HO]F[HeN 1
1

17
8

18
9

4
2

14
7 +→→+   (20.33) 

 

สมการนี้ประกอบดวย 
1. สัญลักษณทางซายมือเรียกวา นิวไคลดทาํปฏิกิริยา (reacting nuclide) 
2. สัญลักษณที่อยูในวงเลบ็คือ นิวเคลียสไมเสถียรเรียกวา นิวเคลียสเชงิประกอบ 

ที่กอรูปขึน้ชัว่ขณะหน่ึงภายหลังจากที่แกสไนโตรเจนจับอนุภาคแอลฟา สัญลักษณทางขวามือ   
ซ่ึงประกอบดวยอนุภาคผลผลิตคือ โปรตอน )H(11  ที่นิวเคลยีสเชิงประกอบปลดปลอยออกมา  
กับนิวเคลียสผลผลติคือออกซิเจน )O(17

8  โดยนิวเคลียสทั้งสองนี้รวมกันเรียกวา ผลผลิต
ปฏิกิริยา (reaction product) 

     4.   การแปรธาตุดังกลาว  อาจจะเขียนแทนดวยสญักรณแบบยอ (abbreviate  
notation) ไดเปน  O)p,(N 17

8
14
7 α  

 โดยปฏิกิริยานิวเคลียรจะตองเปนไปตามหลักการ ดังน้ี 
(1) หลักการอนุรักษประจุไฟฟา (principle of conservation of electric charge)  

คือผลรวมของประจุ (หรือเลขเชิงอะตอม Z) กอนและหลังการทําปฏิกิริยาจะตองเทากัน 
(2)   หลักการอนุรักษเลขนิวคลีออน (principle of conservation of nucleon 

Number) คือผลรวมของมวลเชิงอะตอม A กอนและหลังปฏิกิริยาจะตองเทากัน 
(3)   หลักการอนุรักษมวลหรือพลังงาน (principle of conservation of mass or  
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energy) คือ ผลรวมของพลังงานหรือมวลกอนหรือหลังการทําปฏิกิริยาจะตองเทากัน (มวลและ
พลังงานมีความสัมพันธกันตามทฤษฎีสัมพัทธภาพซึ่งเขียนแทนดวยสมการ 2mcE = )  

(4)    หลักการอนุรักษโมเมนตัมเชิงเสน (principle of conservation of linear  
momentum) โมเมนตัมเชิงเสนกอนและหลังปฏิกิริยาจะตองเทากันโดยมีเง่ือนไขในการใช
หลักการอนุรักษดังกลาว คอื 

(ก)   ปฏิกิริยาที่ศึกษาเปนประเภทพลังงานต่ํา (low energy)  โดยอนุภาคที่เขา
ทําปฏิกิริยาตองมีพลังงานจลนไมเกิน 20 MeV 

(ข)   กระสุนที่ใชยิงเปนอนุภาคที่มีขนาดเล็กเชน นิวตรอน, ดิวเทอรอน, แอลฟา, 
โปรตอน, รังสีแกมมา เปนตน 

(ค)  ภายหลังการเกิดปฏิกิริยาจะมีอนุภาคในขอ (2) ชนิดใดชนิดหนึ่งหลุดออกมา
ดวยเสมอ 

นอกจากนิวเคลียสเปาคือ N14
7  แลว ยังมีธาตุอ่ืนที่สามารถเปลี่ยนเปนธาตุกมัมันตรังสีได

โดยการระดมยิงดวยกระสนุแอลฟา โดยเขียนเปนสมการคลายกับสมการที่กลาวมาแลว ดังน้ี 
 

HC]N[HeBo 1
1

13
6

14
7

4
2

01
5 +→→+  

 

HMg]Al[HeNa 1
1

26
12

27
13

4
2

23
11 +→→+  

 

HSi]P[HeAl 1
1

30
14

31
15

4
2

27
31 +→→+  

 

HCl]A[HeS 1
1

35
71

36
18

4
2

32
61 +→→+  

 

HCa]Se[HeK 1
1

42
20

43
21

4
2

39
91 +→→+  

 

สมการชุดดังกลาวเปนปฏกิิริยานิวเคลียรที่ประจุของนวิเคลียสผลผลติเพ่ิมขึ้น 1 หนวย 
)1Z( +  และมวลเพ่ิมขึ้น 3 หนวย )3A( +  ซ่ึงเขียนเปนสมการทั่วไปได ดังน้ี 
 

HY]Cn[HeX 1
1

3A
1Z

4A
2Z

4
2

A
Z +→→+ +

+
+
+   (20.34) 

 

เม่ือ     X    เปน      นิวเคลียสเปา  
           x  หรือ He4

2   เปนกระสุนหรืออนุภาคที่ใชระดมยิง  
           Cn  เปน      นิวเคลียสเชิงประกอบ  
           Y    เปน      นิวเคลยีสผลผลิต  
           y  หรือ H1

1    เปนอนุภาคผลผลิต  
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เพ่ือความสะดวกในการเขียนปฏิกิริยานิวเคลียร  จึงนิยมเขียนในเทอมของกระสุน  และ
อนุภาคผลผลติจากปฏิกิริยานิวเคลียร ดังน้ัน ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบยอดังกลาว  จึงเขียนแทน
ดวยปฏิกิริยา )p,(α  เรียกวา ปฏิกริิยาโปรตอนแอลฟา (alpha proton reaction)    โดยเขียนใน
รูปแบบยอทัว่ไปไดเปน  Y)p,(X 3A

1Z
A
Z

+
+α   หรือ Y)y,x(X   ดังน้ัน จึงเขียนสมการ (20.34)  

ใหอยูในรูปแบบของสัญกรณแบบยอไดเปน O)p,(N 17
8

14
7 α   

ในป พ.ศ. 2462  รัทเทอรฟอรดคนพบปฏิกิริยานิวเคลียรเปนคนแรก โดยใชกระสุน
แอลฟา )He(4

2  ซ่ึงไดจากโปโลเนียม )Po(214
84  ยิงไปยังนิวเคลียสเปาคือ ไนโตรเจน )N(14

7  ได
นิวเคลียสผลผลิตเปน ออกซิเจน )O(17

8  และอนุภาคผลผลติคือ โปรตอน )H(11  และพลังงาน
นิวเคลียรจากผลของปฏิกิริยา )Q(  เขียนแทนดวยสมการ 

 

      QHOHeN 1
1

17
8

4
2

14
7 ++→+    

 

20.6.1  การหาพลังงาน Q ที่มีในปฏกิิริยานิวเคลยีร 
 

           คาพลงังาน Q ของปฏิกิริยามีคาไดทั้งบวกและลบขึน้อยูกับธรรมชาตขิองปฏิกิริยา  
โดยคาพลังงาน Q จะตองสมดุลกับการเปลี่ยนแปลงมวลสารใหเปนพลังงานนิวเคลียร  คา 
พลังงาน Q จะมีคาเปนบวกเม่ือมวลของอนุภาคที่มีอันตรกิริยาตอกันมากกวามวลของนิวคลีออน 
ผลผลติหลังปฏิกิริยา  เรียกปฏิกิริยาแบบนี้วา ปฏิกิริยาคายความรอน (exothermic or exoergic 
reaction) แตถามวลของอนุภาคกอนปฏิกิริยานอยกวามวลหลังปฏกิิริยาแลวเรียกปฏิกิริยาเชนน้ี
วา ปฏิกิริยาการดูดกลืน (endothermic or endoergic reaction) ซ่ึงใหคาพลังงาน Q เปนลบ
  

หลักการหาคาพลังงาน Q 
1.   หามวลกอนเกิดปฏิกิริยาให     1m=  
2.   หามวลหลังเกิดปฏิกิริยาให     2m=     
3.   หามวลที่หายไป           21 mmm −=∆  

4.   หา Q ไดจาก m5.931mcQ 2 ∆=∆=  ซ่ึงพลังงานที่ไดมีหนวยเปน  MeV 
 
 

ตัวอยางที่  20.11    จงหาพลังงาน Q จากปฏิกิริยานิวเคลียร  O)p,(N 17
8

14
7 α   

 

               กําหนดใหมวลของ    ,u00753.14N14
7 =  u00387.4He4

2 =  
 

              ,u00450.17O17
8 =     u00814.1H1

1 =  
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วิธีทํา สมการนิวเคลยีรน้ีคือ QHOHeN 1
1

17
8

4
2

14
7 ++→+  

 

        Qu00814.1u00450.17u00387.4u00753.14 ++=+  
 

      Qu01264.18u01140.18 +=  
 

  m5.931mcQ 2 ∆=∆=Q  
   

                )u01264.18u01140.18()u/MeV5.931(mcQ 2 −=∆=∴  
 

       MeV15506.1
)u00124.0()u/MeV5.931(

−=
−=

 

คําตอบ  คา Q เปนลบ แสดงวาเปนปฏกิิริยาการดูดกลืนพลังงาน   เขียนสมการ 
            นิวเคลียรไดใหมเปน   NHeMeV15.1HO 14

7
4
2

1
1

17
8 +→++  

 
 

ตัวอยางที่ 20.12  จงหาคา Q ของปฏิกิริยา 7Li (p,α)4He 
 

 

วิธีทํา    สมการนิวเคลียรคอื  1
1 H + →Li7

3    He4
2  + He4

2  + Q  

 

 จะได       1
1 H + =Li7

3    He4
2  + He4

2  +  Q 
  
 

 หรือ     Q00387.400387.401822.700814.1 ++=+  

 

 ∴                   MeV3.17MeV931u01862.0u01862.0Q +=×==   

 

คําตอบ             MeV3.17Q +=  
 

ตัวอยางที่ 20.13 จงใชมวลเชิงอะตอมทีก่ําหนดดานลาง คํานวณหาคา Q สําหรับ 
ปฏิกิริยาตอไปน้ี  O),p(F 16

8
19
9 α เม่ือ ,u9984.18F19

9 = ,u00819.1H1
1 =  

u00389.4He4
2 = และ u00.16O16

8 =  
 

วิธีทํา เขียนกระจายปฏิกิริยาอยางยอไดเปน 
 

    QHeOHF 4
2

16
8

1
1

19
9 ++=+  

 

 Qu00389.4u00.16u00819.1u9984.18 ++=+∴   
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                      u0027.000389.2000659.20Q =−=  
 

          MeV5.2u/MeV931u0027.0 =×=   
 

คําตอบ    MeV5.2Q =   

 
 

ตัวอยางที่  20.14    สมการนิวเคลียรสมการหนึ่งเขียนเปน 
MeV55.0HCnN 1

1
14
6

1
0

14
7 ++=+  จงหามวลของ C14

6  (ในหนวย u กําหนดให 

,u007520.14N14
7 =  ,u008145.1H1

1 =  และ )u008986.1n1
0 =   

 

วิธีทํา เปลี่ยนพลังงาน 0.55 MeV ใหเปนมวล โดยใชสมการ 
 

   m931cmE 2 ∆=∆=∆Q  
 

   u000591.0
u/MeV931

MeV55.0
931

Em ==
∆

=∆∴  

 

คําตอบ  มวลของ  u0077.14)u000591.0H()nN(C 1
1

1
0

14
7

14
6 =+−+=  

 
 

 20.6.2  การแปรธาตุ (Transmutation) 
 

 เม่ือใชกระสนุชนิดตางๆ ระดมยิงไปยังนิวเคลียสเปา  แลวนิวเคลยีสเปาจะ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เรียกการเปลี่ยนแปลงภายในของนิวเคลยีสเปาวา การแปรธาต ุและ
เรียกปฏิกิริยานี้วาปฏิกิริยาการแปรธาต ุ  ผลการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรทีเ่กิดขึน้จะใหความรู
เกี่ยวกับสมบัติตางๆ ของนิวเคลียส  โดยการแปรธาตุเรียกตามชื่อกระสุนที่ใชระดมยิง ดังน้ี 
 

           20.6.2.1  การแปรธาตุดวยโปรตอน (Transmutation by Proton) 
 

                     คอคครอฟและวอลตัน ใชโปรตอนพลังงาน 0.1–0.7 MeV ยิงไปยัง
นิวเคลียสเปา  แตพลังงานของกระสุนมีอยูหลายคา  ทําใหปฏิกิริยานวิเคลยีรทีเ่กิดขึน้มีปญหา  
โดยมีปฏิกิริยาประวตัิศาสตรที่นาสนใจคอื ใชกระสุนโปรตอนยิงไปยังนิวเคลียสเปา Li เม่ือวาง
ฉาก ZnS ใกลๆ กับนิวเคลยีสเปาสามารถตรวจวัดการเปลงแสงวบัทีเ่กิดจากอนุภาคซึ่งหลุด
ออกจาก Li   แลวถายภาพรอยทางของอนุภาคแอลฟาที่หลุดออกมาจาก Li ในหองหมอก
พบวา เปนอนุภาคแอลฟา 2 อนุภาคที่มีพลังงานเทากัน แตเคลื่อนทีใ่นทิศทางตรงกันขาม  
เขียนแทนดวยปฏิกิริยานิวเคลียร ดังน้ี 
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         QHeHeHLi 4
2

4
2

1
1

7
3 ++→+    

 

สมมุติใหมวลของสมาชิกในปฏิกิริยามีคา ดังน้ี  
            

,u018222.7)Li(M 7
3 =  ,u008144.1)H(m 1

1 = และ u003873.4)He(M 4
2 =  

 

ปฏิกิริยานี้ถูกนํามาใชพิสูจนทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอนสไตน   คิดคา Q ได   
MeV33.17u/MeV931u01860.0 =×   

 

โดยคา Q ที่ไดจากการทดลองที่ดีที่สุด วัดจากพลังงานของโปรตอนและแอลฟาที่ได
ออกมามีคา 17.33 MeV  การสลายที่อธบิายมานั้น เขยีนแทนดวยสมการทั่วไปไดเปน 

 

                 HeYHx 4
2

3A
1Z

1
1

A
Z +→+ −

−    (20.35) 
 

น่ันคือ เม่ือใชกระสนุโปรตอน H1
1  ยิงไปยังนิวเคลียสเปา Bo11

5  เกิดผลผลติคือ  He4
2   

3 ตัว โดย 2 ตัวหลังเปนฮีเลียมที่สลายตอไป   
 

          HeBeHBo 4
2

8
4

1
1

11
5 +→+  

 

           HeHeBe 4
2

4
2

8
4 +→  

 

ตัวอยางปฏิกริิยา (p,α )  

 

   HeHe]Be[HLi 4
2

4
2

8
4

1
1

7
3 +→→+  

 

  HeLi]B[HBe 4
2

6
3

10
5

1
1

9
4 +→→+  

 

 สําหรับปฏิกิริยา (p,n) เขียนแทนดวยสมการทั่วไปไดเปน 
 

                                 nY]Cn[Hx 1
0

A
1Z

1A
1Z

1
1

A
Z +→→+ +

+
+   (20.36) 

 

     ตัวอยางปฏิกิริยา (p,n)  

 

           nC]C[HB 1
0

11
6

12
6

1
1

11
5 +→→+  

 

         nF]F[HO 1
0

18
9

19
9

1
1

18
8 +→→+  
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การเปลี่ยนแปลงของมวลในปฏิกิริยา (p,γ ) น้ัน โดยทั่วไปจะมีคาเปนลบ จึงเปนปฏิกิริยา
ดูดกลืนพลังงานเขียนแทนดวยสมการทัว่ไปไดเปน 
 

                       γ+→→+ +
+

+
+ Y]Cn[Hx 1A

1Z
1A
1Z

1
1

A
Z   (20.37) 

 

ตัวอยางปฏิกริิยา (p,γ) 

 

            γ+→→+ Ne]Ne[HF 20
10

20
10

1
1

19
9  

 

           γ+→→+ Si]Si[HAl 28
14

28
14

1
1

27
13  

 

ตัวอยางปฏิกริิยา (p,d) 

 

                   2
1

8
4

10
5

1
1

9
4 Be]B[HBe +→→+  

 

                      HLi]Be[HLi 2
1

6
3

8
4

1
1

7
3 +→→+  

 
 

20.6.2.2 การแปรธาตุดวยดิวเทอรอน (Transmutation by Deuteron) 
 

                   ปฏิกิริยานิวเคลียรจํานวนมากมายที่ไดจากการใชดิวเทอรอนพลังงาน
สูงหลายๆ  MeV   ที่ไดจากไซโคลทรอนหรือ เครื่องกําเนิดไฟฟาสถิตเปนกระสุนยิงนิวเคลียสเปา 
เชน  ปฏิกิริยาที่ใชดิวเทอรอนยิง Li6

3  ซ่ึง ลิวอิส (Lewis), ลวิิงสตัน (Livingston) & ลอวเรนซ 
(Lawrence)  ผลิตไดในป พ.ศ. 2476 ซ่ึงเปนปฏิกิริยาเร่ิมแรก คือ 

 

            HeHe]Be[HLi 4
2

4
2

8
4

2
1

6
3 +→→+   

 

โดยดิวเทอรอนที่ถูกดึงเอาอิเล็กตรอนหลุดไป 1 ตัว เกิดเปน H2
1  ที่อยูในสภาพไอออน  

ซ่ึงไดจากดิวเทอเรียมที่แตกตัวเปนไอออนแลวนําดิวเทอรอนที่ไดใสเขาไป  ในเครื่องเรงซ่ึงสวนใหญ
ใชไซโคลทรอนเรงใหมีพลังงานมากกวาหรือเทากับ 5 MeV  และมีความหนาแนนฟลักซสูง เขียน
แทนดวยสมการทั่วไปไดเปน 

 

            HeY]Cn[Hx 4
2

4A
2Z

2A
1Z

2
1

A
Z +→→+ −

−
+
+  (20.38) 

 

 ตัวอยางของปฏิกิริยา (d,α)  คือ 

 

                          HeN]F[HO 4
2

14
7

18
9

2
1

16
8 +→→+  
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                     HeMg]Si[HAl 4
2

25
12

29
14

2
1

27
13 +→→+   

 

เม่ือยิงกระสุนดิวเทอรอนไปยังนิวเคลียสเปา แลวไดผลผลิตเปนอนุภาคโปรตอน ในปฏิกิริยา 
(d,p) น้ันพบอยูเสมอในการทดลอง ซ่ึงมวลของธาตุกมัมันตรังสทีี่เกิดใหมจะเพ่ิมขึน้หน่ึงหนวย แต
ประจุเทาเดิม โดยปฏิกิริยาเหลานี้สวนใหญใหคา Q เปนบวก  เขียนสมการทั่วไปเปน 
    

                      HY]Cn[Hx 1
1

1A
Z

2A
1Z

2
1

A
Z +→→+ ++

+   (20.39) 
 

ตวัอยางปฏิกริิยา (d,p)  

 

                   HC]N[HC 1
1

13
6

14
7

2
1

12
6 +→→+  

 

                    HNa]Mg[HNa 1
1

24
11

25
12

2
1

23
11 +→→+  

 

ปฏิกิริยา (d,n)  คือ ปฏิกิริยานิวเคลียรที่ใชดิวเทอรอนเปนกระสุนยิงไปยังนิวเคลียส
เปา  แลวใหอนุภาคนิวตรอนออกมา เขียนแทนดวยสมการทั่วไป คือ  

 

                       ny]Cn[Hx 1
0

1A
1Z

2A
1Z

2
1

A
Z +→→+ +

+
+
+   (20.40) 

 

ตัวอยางปฏิกริิยา (d,n)   
 

                    1
0

10
5

11
5

2
1

9
4 B]B[HBe +→→+   

 

            nH]He[HH 1
0

3
2

4
2

2
1

2
1 +→→+  

  

          สําหรับแหลงกําเนิดนิวตรอน (neutron source) ขนาดยอมในประเทศไทยมทีี่ภาคฟสิกส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนปฏิกิริยาแบบ (d,α) เขียนแทนดวยสมการ ดังน้ี 

 

              nHe]Li[HHe 1
0

4
2

5
3

2
1

3
2 +→→+    

 

ได n1
0  ที่มีพลังงานประมาณ 14.3 MeV 

 

20.6.2.3 การแปรธาตุดวยนิวตรอน (Transmutation by Neutron) 
 

          อนุภาคนิวตรอน n1
0  มีผลตอการเปลีย่นแปลงของนิวเคลียสมากที่สุด 

เพราะไมมีผลจากแรงผลักคูลอมบเม่ือมันเคลื่อนที่เขาใกลนิวเคลียส  ซ่ึงประจุบวกอยูรวมกันเปน
จํานวนมาก ในขณะเดียวกนันิวตรอนมีอํานาจทะลุทะลวงสูงกวา H,H 2

1
1
1  และ He4

2   นอกจาก
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นิวตรอนพลังงานสูงที่ทําใหเกิดปฏิกิริยานิวเคลียรได แตพวกนิวตรอนชา (slow neutron) และ   
เทอรมัลนิวตรอน (thermal neutron) ก็มีผลไดดีเชนกัน 

กอนการคนพบปฏิกิริยาลูกโซ และเครื่องปฏิกรณปรมาณู แหลงกําเนิดนิวตรอน n1
0  

แหลงใหญไดจากปฏิกิริยาตอไปน้ี 
 

C)n,(BeและB)n,d(Be,He)n,d(H 12
6

9
4

10
5

9
4

3
2

2
1 α    

 

ตอมาพบวธิีทาํใหนิวตรอนเร็ว (fast neutron) ลดความเร็วลงกลายเปนนิวตรอนชา 
โดยใหนิวตรอนเร็ววิ่งชนสารที่มีสวนประกอบซึ่งเต็มไปดวยไฮโดรเจน เชน นํ้า พาราฟน  การที่
นิวตรอนเรว็ชนไฮโดรเจนหลายๆ ครั้ง ทําใหพลังงานลดลงอยางมากมายหลาย MeV  ดวยวิธี
ดังกลาวทําใหเราสามารถลดพลังงานในระดับ MeV ลงเหลือในชวง eV ได ปฏิกิริยาระหวาง
นิวตรอนกับนิวเคลียสสวนใหญจะใหอนุภาคแอลฟา คือปฏิกิริยา (n,α) เขียนแทนดวยสมการ
ทั่วไป ดังน้ี 

 

       Hey]Cn[nx 4
2

3A
2Z

1A
Z

1
0

A
Z +→→+ −

−
+   (20.41)  

 

ตัวอยางปฏิกริิยา (n,α)  

 

              HeH]Li[nLi 4
2

3
1

7
3

1
0

6
3 +→→+  

  

     HeLi]B[nB 4
2

7
3

11
5

1
0

10
5 +→→+  

 

             HeNa]Al[nAl 4
2

24
11

28
13

1
0

27
13 +→→+  

 

โดยทีส่องปฏกิิริยาแรกใหผลผลติคอนขางสูง จึงถูกนําไปใชตรวจวดัอนุภาค 
นิวตรอน เชน หัววัดรังสีแบบหองการแตกตัวเปนไอออน (ionization chamber detector) จะบุ
ภายในหัววัดดวย B10

5  ซ่ึงอยูในรูปสารประกอบ ดังน้ันเม่ือ B10
5  จับ n1

0  จะเกิดอนุภาคแอลฟา
ซ่ึงทําใหแกสหรืออากาศที่บรรจุในหัววัดแตกตวัเปนไอออนซึ่งสามารถตรวจวัดได 

ในบางกรณีนิวเคลียสเชิงประกอบอาจจะใหอนุภาคโปรตอนซึ่งเปนปฏิกิริยา 
(n,p) ซ่ึงอนุภาคนิวตรอน  n1

0  เขาไปแทนทีโ่ปรตอนในนวิเคลียสเปา ไดธาตุกัมมันตรังสีที่เกิด
ใหมมีประจุลดลงหนึ่งหนวย แตเลขมวลเทาเดิม เขียนแทนดวยสมการทั่วไปเปน 

 

       Hy]Cn[nx 1
1

A
1Z

1A
Z

1
0

A
Z +→→+ −

+
  (20.42) 
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 ตัวอยางปฏิกริิยา (n,p)  
 

     HC]N[nN 1
1

14
6

15
7

1
0

14
7 +→→+  

  

     HMg]Al[nAl 1
1

27
12

28
13

1
0

27
13 +→→+   

 

สมการแรกเปนนิวตรอนชา  สวนสมการหลังเปนนิวตรอนเร็ว  ถาเปลี่ยนนิวเคลียส
เปาใหเปนนิวเคลียสที่หนักขึน้  ตองใชนิวตรอนเร็วจึงจะเกิดปฏิกิริยาแบบ (n, p) เชน 

 

   HCu]Zn[nZn 1
1

64
29

65
30

1
0

64
30 +→→+    

 

 ปฏิกิริยา (n,2n)  เปนปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสซึ่งเปนเปาจะจับกระสุน
นิวตรอนแลวนิวเคลียสเชิงประกอบที่เกดิขึ้นจะปลดปลอยนิวตรอนออกมา 2 ตัว ซ่ึงนิวเคลยีส
ผลผลติจะมีประจุเทาเดิมแตมวลลดลงหนึ่งหนวย เชน 

 

                     QnnAl]Al[nAl 1
0

1
0

26
13

28
13

1
0

27
13 −++→→+   

 

 ปฏิกิริยา (n,γ) เปนปฏิกิริยาที่เกิดไดกับธาตตุางๆ เกอืบทุกธาต ุโดยคา Q ที่ได
มักจะมีคาเปนบวก และพลังงานสวนเกินน้ันรังสีแกมมาเปนตัวรับไป   
 ตัวอยางปฏิกิริยา (n,γ)  
 

         γ+→→+ H]H[nH 2
1

2
1

1
0

1
1  

 

        γ+→→+ H]H[nH 3
1

3
1

1
0

2
1  

 

      γ+→→+ Al]Al[nAl 28
13

28
13

1
0

27
13  

 

     γ+→→+ In]In[nIn 116
49

116
49

1
0

115
49  

 

      γ+→→+ U]U[nU 239
92

239
92

1
0

238
92  

 

20.6.2.4  การแปรธาตุดวยโฟตอน (Transmutation by Photon) 
 

           ถาใชโฟตอนพลงังานสูงฉายไปทีผิ่วของนิวเคลยีสเปา อาจจะทําให
นิวเคลียสสลายได  เนื่องจากโฟตอนไมมีมวลจึงถายทอดพลังงานจลนใหกับนิวเคลียสเปาได
เพียงอยางเดียว  ซ่ึงพลังงานจลนจํานวนนี้ตองมีขนาดอยางนอยเทากับพลังงานยึดเหนี่ยว
ของนิวคลีออนในนิวเคลียส  กอนจะทําใหอนุภาคชนิดนั้นๆ หลุดออกมาจากนิวเคลียสเปาได  
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ดวยเหตุน้ีปฏิกิริยาการแตกสลายดวยโฟตอน (photon disintegration)  จึงมักเปนปฏิกิริยา
ดูดกลืนพลังงานและมีพลังงานขีดเริ่มเปลี่ยนประมาณ 10 MeV  มีขอสังเกตคือ ถาใชรังสีแกมมาที่ได
จากธาตุกัมมันตรังสีในธรรมชาติจะไมเกดิการสลายดวยโฟตอน ยกเวน 2 กรณีคือ 

 

Be)n,(BeและH)n,(H 8
4

9
4

1
1

2
1 γγ      

 

ปฏิกิริยา (γ,n) ที่ตองใชพลงังานสูงๆ เชน P)n,(P 30
15

31
15 γ  

 

20.6.3  การแบงแยกนวิเคลียส  (Nuclear Fission)  
  

          หลังจากที่แชดวิกคนพบนิวตรอนไดมีการศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียรทีเ่กิดจาก
การใชกระสุนนิวตรอนยิงไปยังนิวเคลียสเปาชนิดตางๆ อยางมากมายเพื่อสรางธาตุใหม เชน  
ในป พ.ศ. 2477 แฟรมี (Fermi) ไดพยายามผลิตธาตุทีห่นักกวายูเรเนียมโดยใชกระสุนนิวตรอน 

)n( 1
0  ยิงไปยังนิวเคลียสเปาคือยูเรเนียม )U(235

92  เพ่ือสรางธาตุที่มีเลขเชิงอะตอมมากกวา 92 
โดยหวังวา ยูเรเนียมจะจับยดึนิวตรอนกลายเปนนิวเคลยีสเชิงประกอบแลวสลายใหรังสีบีตา
ออกมา    โดยนิวเคลียสเชงิประกอบเปลีย่นสภาพเปนนิวเคลียสใหมที่มีเลขมวลและเลขเชิง
อะตอมสูงกวายูเรเนียม  แตแฟรมีกลับพบวา ปฏิกิริยานิวเคลียรใหผลผลติที่มีเลขเชิงอะตอม
ลดลง  แสดงวา นิวเคลียสเปาคือยูเรเนียมเกิดการแบงแยกนวิเคลยีส ซ่ึงไดผลผลิตของ
ปฏิกิริยาเปนธาตุที่มีเลขเชงิอะตอมลดลง   แตในชวงเวลานั้นแฟรมีทวนสอบไมไดวาเปนธาตุ
ชนิดใดบาง  เน่ืองจากธาตุที่เกิดขึ้นใหมน้ันมีปริมาณนอยมาก  และกระบวนการแยกธาตใุหม
ออกมานั้นยังไมดีพอ  

ในป พ.ศ.2481 ฮันน (Hahn)และสแตรสมันน (Strassmann) ทําการทดลอง ศึกษา
คนควาอยางที่แฟรมีเคยทาํมากอนคือ การใชนิวตรอนชาเปนกระสุนระดมยิงไปยังนิวเคลียสเปา
คือ U235

92  แลวใชวิธวีิเคราะหทางเคมีแยกธาตุกมัมันตรังสีตางๆ ออกจากยูเรเนียมพบธาตุทีเ่กิด
ใหมคือ Ba139

56  และ La140
57 และยังพบอีกวา U235

92  คือไอโซโทปของยูเรเนียมที่ดูดกลืนนิวตรอนชา
แลวเกิดการแบงแยกนวิเคลยีส   น่ันคือ ฮันนและสแตรสมันน คนพบการแบงแยกนวิเคลียส  

ในป พ.ศ.2482 โบรและวลีเลอร (Bohr and Wheeler) นําเสนอแบบจาํลองหยดของเหลว  
(liquid drop model) เพ่ือใชอธิบายการแบงแยกนิวเคลียสเปนครั้งแรก โดยใหแนวคิดไววา   
แรงกระทําระหวางโมเลกุลในหยดของเหลวจะสมดุลกบัแรงตึงผิวทรงกลมของหยดของเหลว   
กอรูปเปนหยดตามแรงตึงผิว ทาํใหหยดของเหลวมีขนาดใหญมากไมได ขนาดสงูสุดของหยด
ของเหลวซ่ึงมีไดจริงๆ น้ันจะยังคงมีรูปรางที่เสถียร โดยหยดของเหลวจะมีเสถียรภาพนอยและ
เร่ิมแตกเมื่อเขาใกลขนาดสงูสุด ที่สภาวะนี้หยดของเหลวจะเกิดการแกวงกวัด (oscillation) ทําให
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แรงตึงผิวลดลง  หยดของเหลวจึงยืดยาวออกจนกระทั่งขาดออกจากกันเปนสองหยดหรือ    
หยดเล็กกวาหลายๆ หยด ดังรูปที่ 20.54 

 
 
รูปที่ 20.54  แสดงการยืดยาวออกของหยดของเหลวจนกระทั่งขาดออกจากกันกลายเปนสองหยด 
                  หรือมากกวา 
 
 

 สําหรับในนิวเคลยีสนั้น แรงนิวเคลียรพิสยัสั้นทําตวัเสมือนเปนแรงตึงผิว แรงผลักระหวาง
โปรตอนมีแนวโนมที่จะทําลายเสถียรภาพของนิวเคลยีส  ทําใหนิวเคลียสแตกออกจากกัน  ถา
แรงตึงผิวมีคาสูงนิวเคลียสจะไมแตกตัว  แตถาแรงตึงผิวมีคาต่ํา  นิวเคลียสนั้นจะแตกตวัเปน
นิวเคลียสใหม 2 นิวเคลยีสหรือมากกวานี้  โดยนวิเคลยีสที่เกิดใหมจะมีความเรว็สูง  กระบวนการ
เชนน้ีเรียกวา การแบงแยกนิวเคลียส เชน เม่ือยิงกระสุนนิวตรอน n1

0   ไปชนนิวเคลียสเปาคือ 
U235

92  ซ่ึงเปนนิวเคลียสขนาดใหญคลายกับหยดของเหลวขนาดใหญซ่ึงแบงตัวออกเปนหยดเล็ก
ไดงายเม่ือถกูรบกวน    ฮันนและสแตรสมนัน พบการแบงแยกนวิเคลยีส  โดยใชกระสุนนิวตรอน
พลังงาน 5–6 MeV พุงเขาชนนิวเคลียสเปาคือ U235

92   นิวเคลียสของยูเรเนียมจะแตกออกให
นิวตรอนความเร็วสูงออกมา 2–3 อนุภาคและมีนิวเคลยีสผลผลติซ่ึงเปนธาตุกัมมันตรังสีที่ไม
เสถียรเกิดขึ้น 2  นิวเคลียส คือ Ba141

56  และ Kr92
36   ดังสมการ 

  

  Qn3KrBanU 1
0

92
36

141
56

1
0

235
92 +++→+  

 

กอนพิมพผลการทดลอง ฮันนและสตราซมันน ไดสงขาวการคนพบไปใหไมทเนอร (Meitner)   
ไมทเนอรกับฟริซค (Frisch) ไดรวมกันวิเคราะหผลการทดลองของฮันนและสตราซมันน จนใน
ที่สุดทั้งคูแนใจวายูเรเนียมถูกแบงแยกตัวออกเปนสองสวนจริงๆ   จึงลงมือพิสูจนและอธิบาย
ปฏิกิริยานิวเคลียรชนิดใหมซ่ึงแตกตางไปจากที่เคยพบกันมา  ไมทเนอรสรุปวา นิวเคลียสของ
ยูเรเนียมมีรูปรางเปนหยดของเหลวเล็กๆ เม่ือถูกกระแทกดวยนิวตรอนหยดของเหลวจะสั่นไปมา 
ถาแรงกระแทกมากพอจะทําใหนิวเคลียสยืดออกเปน รูปดรัมเบล และแรงผลกัระหวางโปรตอนจะ
ทําใหปลายดรมัเบลทั้งสองขางหางจากกันออกไปทุกทีๆ   จนแรงยึดเหนี่ยวทั้งสองสวนไม
สามารถดึงเอาไวได   สวนของดรัมเบลทัง้สองจึงขาดออกจากกันกระบวนการทัง้หมดน้ีเกิดขึน้ใน
ชวงเวลา เศษหนึ่งสวนลานลานวินาท ี )s10( 12−  ฟริซคเรียกกระบวนการเชนน้ีวา การแบงแยก 
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นิวเคลียสของยูเรเนียม  และเขาพิสูจนโดยทําการทดลองที่เดนมารกไดวา การที่ยูเรเนียม 
เกิดการแบงแยกนิวเคลียสนั้นนิวเคลียสถูกแยกออกเปนสองสวนจริงๆ น่ันคือ ทั้งทฤษฎีและ 
การทดลองยืนยันวาเกิดการแบงแยกนิวเคลียสอยางแนนแฟน    

ปฏิกิริยานิวเคลียรทีเ่กิดจากนิวตรอนมีอันตรกิริยากับ 235U แลวเกิดการแบงแยกตัวมี 
2–3 แบบ คือ 
 

   Qn3KrBanU 1
0

92
36

141
56

1
0

235
92 +++→+  

 

   Qn5MoSnnU 1
0

104
42

127
50

1
0

235
92 +++→+  

 

   Qn2SrXenU 1
0

94
38

140
54

1
0

235
92 +++→+  

 

พิจารณาสมการที่สามซึ่งใชเทอรมัลนิวตรอน (thermal neutron) n1
0  พลังงาน 14 

MeV เปนกระสุนยิงไปยังนิวเคลียสเปาคือ U235
92  จะไดนิวเคลยีสเชิงประกอบคือ ]U[236

92  แลว 
]U[236

92  จะสลายใหผลผลติการแบงแยกนวิเคลียสไดแก Xe140
54 nและSr 1

0
94
38   2 นิวตรอน 

รวมทั้งปลดปลอยพลังงาน Q ออกมาประมาณ 200 MeV  เรียกพลังงานน้ีวาพลังงานนิวเคลียร  
(nuclear erengy)  น่ันคือ 
 

MeV200พลังงานn2SrXe]U[nU 1
0

94
38

140
54

236
92

1
0

235
92 ≈+++→→+   (20.43) 

 

 ผลผลติการแบงแยกนิวเคลยีสของนิวเคลยีสเชิงประกอบ ]U[236
92  อาจจะเปน

นิวเคลียสผลผลิตตางๆ อีกมากมาย  ผลผลิตการแบงแยกนิวเคลียสมีไดมากกวา 200 ชนิด   
โดยจะเปนนิวเคลียสที่มีเลขมวลอยูระหวาง 72–161 และมีเลขเชิงอะตอมอยูระหวาง  
30–65  ในเกอืบทุกกรณีขณะที่พลังงานของกระสนุนิวตรอน หรืออนุภาคมีประจุทีท่ําใหเกิด 
การแบงแยกนวิเคลียสมีคาเพิ่มขึ้น  การแบงแยกนิวเคลยีสเริ่มสมมาตรมากขึ้นกลาวคือ ผลผลติ
การแบงแยกนิวเคลียสแบงออกเปน 2 สวนเทาๆ กันมากขึ้น  สําหรับพลังงานที่ปลดปลอยออกมา
ในกระบวนการการแบงแยกนิวเคลียสจะอยูในรูปของพลังงานจลนของชิ้นสวนการแบงแยก
นิวเคลียสเชน พลังงานจลนของนิวตรอนจากการแบงแยกนิวเคลียส รังสีแกมมาที่ออกมาจาก
การแบงแยกนิวเคลียส พลงังานของรังสีบีตาและรังสีแกมมาของการสลายและพลังงานที่
นําออกไปโดยนิวทริโน   การแจกแจงของพลังงานที่กระจายไปตามชิ้นสวนการแบงแยก
นิวเคลียส  และพลังงานทีป่ลอยออกมาจากการแบงแยกนิวเคลียสของ U235

92  เม่ือใชเทอรมัล
นิวตรอนเปนกระสุน ประกอบดวย 
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พลังงานจลนของชิ้นสวนการแบงแยกนิวเคลียสเปน 2 ชิ้นสวน    168 MeV  
พลังงานจลนของนิวตรอนจากการแบงแยกนิวเคลียส (2.5 นิวตรอนตอการแบงแยก 
นิวเคลียส 1 ครั้งโดยนิวตรอนแตละตัวมีพลังงานประมาณ 2 MeV)         5 MeV  
รังสีแกมมาฉับพลัน (immediate gamma rays)            7 MeV 
รังสีแกมมาดีเลย (delayed gamma rays)                    3–12    MeV   
อนุภาคบีตา                       8     MeV 
รังสีแกมมา                           7     MeV 
นิวทริโน                  12    MeV   

 

พลังงานเฉลี่ยทั้งหมดตอการแบงแยกนิวเคลียส 1 ครั้ง                =  215    MeV 
 เม่ือเปรียบเทยีบกับการหาพลังงาน Q ที่หาคาไดจากสวนพรองมวลหรือพลังงานยึด
เหน่ียวในปฏกิิริยานิวเคลียรที่ฮันนและสแตรสมันนพบ คือ 

 

Qn3KrBanU 1
0

92
36

141
56

1
0

235
92 +++→+  

 

โดยหาคาพลังงาน Q ไดดังน้ี 

 

       Qu8973.91u9139.140u0087.1u0439.235 ++=+  

                      Qu8373.235u0526.236 +=  

               u2153.0u8373.235u0526.236Q =−=  

          กลายเปนพลังงาน MeV55195.200)u/MeV5.931()u2153.0( =×=  

พลังงานสวนใหญที่ไดจากปฏิกิริยาการแบงแยกนิวเคลยีสอยูในรูปของพลังงานจลนของ
ชิ้นสวนการแบงแยกนิวเคลยีส  โดยนิวเคลียสที่มีมวลนอยจะมีพลังงานจลนสูงกวา เชน ในกรณี
น้ี นิวเคลยีสของชิ้นสวนการแบงแยกนิวเคลียสที่มีมวลนอยจะรับพลงังานจลนไปประมาณ 100 
MeV  และชิ้นสวนการแบงแยกนิวเคลียสที่มีมวลมากจะรับพลังงานจลนไปประมาณ 68 MeV 

เน่ืองจากคา Q ที่ไดการแบงแยกตวัของนิวเคลยีสหลายๆ แบบมีระดับขนาดที่ใกลเคียง
กันในทุกปฏกิริิยา   จึงสรุปวาการแบงแยกตัวแตละสมการนั้นใหคา  Q  ประมาณ  200  MeV  
ตอการแบงแยกตัวครั้งหน่ึง ถาทําใหเกดิการแบงแยกตัวอยางตอเน่ือง   จะไดพลังงานจํานวน
มหาศาลซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนไดประมาณ 80 % ของพลังงานที่ปลอยออกมาจากการ
แบงแยกตวัของยูเรเนียม   อยูในรปูพลงังานจลนของผลติผลจากการแบงแยกตวัซ่ึงแตกกระจาย
ออกไปดวยความเร็วหลายพัน km/s    แลวผลติผลเหลานั้นจะเสียพลังงานใหกับยูเรเนียมที่อยู
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รอบขางโดยเปลี่ยนเปนพลังงานความรอน พลังงานสวนที่เหลืออีก 20%  จะเปนพลังงานจลน
ของนิวตรอน และพลังงานของรังสีแอลฟาและบตีาซึ่งเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

เม่ือชิ้นสวนของการแบงแยกนิวเคลียสชนกับตวักลางใดๆ พลังงานจลนที่มีในตัวมันจะ
เปลี่ยนเปนพลังงานความรอน  สําหรับพลังงานของนิวทริโนและรังสแีกมมานํามาใชประโยชน
นอยมาก  จึงสมมุติวา ในการแบงแยกนิวเคลียส 1 ครัง้ มีพลังงานที่นํามาใชประโยชนจริง
ประมาณ 200 MeV  ถาคิดพลังงานจากการแบงแยกนิวเคลียสของ U235

92  มวล 1 g จะได 
พลังงานจากการแบงแยกนิวเคลียสของ U235

92  มวล 1 g   
 

MeV200)u235/mol/g1002.61( 23 ×××=  
 

    MeV1012.5 23×=   
 

    cal1083.3MeV1012.5 1423 ×××=  
  

เม่ือนําขอมูลน้ีไปเปรียบเทยีบกับการเผาถานหินมวล 1 g จะไดพลังงานความรอน 8.1 kcal  
ดังน้ัน U235

92  มวล 1 g จะไดพลงังานความรอนมากกวาถานหิน 1 g ประมาณ  2 ลานเทา 
ธาตุชนิดแรกที่เกิดปฏิกิริยาการแบงแยกตัวคือยูเรเนียมตอมาพบวาธาตุอ่ืนที่มี 

มวลเชิงอะตอมสูงๆ สามารถทําใหเกิดการแบงแยกตวัไดเชนกัน  
นิวตรอนที่เกดิจากปฏิกิริยาการแบงแยกตัว 

  เม่ือเกิดปฏิกิริยาการแบงแยกตัว จะไดนิวตรอนเกิดใหมซ่ึงเปนนิวตรอนเร็วแบงเปน 2 
ชนิดคือ 

1.  นิวตรอนฉบัพลัน  (Prompt neutron)  เปนนิวตรอนทีผ่ลิตไดในชวงเวลานอยกวา   
s10 14−  หลังจากเกิดการแบงแยกนิวเคลียส  โดยนิวตรอนนี้มีประมาณ 99.36 % ของนิวตรอน

ทั้งหมดที่ผลิตไดจากปฏิกิริยาการแบงแยกนิวเคลียส  แสดงวาเม่ือรวมเปนนิวเคลียสเชิง
ประกอบแลวแตกเปน 2 ชิ้นสวน   แตละชิ้นสวนจะมีนิวตรอนมากเกินไป  จึงปลดปลอยนิวตรอน
ออกมาในชวงเวลาสั้นๆ และในชวงเวลาเดียวกนัน้ันจะปลดปลอยรังสีแกมมาฉบัพลันออกมาดวย 

2.  ดีเลยนิวตรอน (Delayed neutron) มีประมาณ 0.64% ของนิวตรอนทั้งหมดของการ
แบงแยกนิวเคลียส   โดยนิวตรอนชนิดนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการทําปฏิกิริยาหลายนาที 
นิวตรอนชนิดนี้มีปริมาณนอยมาก แตมีความสําคญัอยางยิ่งตอการควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ (chain 
reaction) ใหเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองในระบบของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (nuclear Reactor)   
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20.6.3.1  ปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) 

 

ขาวการทําใหอะตอมแตกออกเปนสองเสี่ยงของยูเรเนียมเปนขาวทีมี่ความสําคัญย่ิง
สําหรับนักฟสกิสชาวอิตาลี ชื่อ แฟรมี  ในกลางป พ.ศ. 2485 แฟรมีและคณะไดศึกษาการทวคีูณ
ของนิวตรอนจากปฏิกิริยาการแบงแยกนิวเคลียส  แลวสรางเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร (nuclear 
reactor) เครือ่งแรกที่มหาวิทยาลัยชิคาโก  โดยใชยูเรเนียมออกไซดและแกรไฟตเปน
สวนประกอบ  เขาคิดวา ถาจะนําการแบงแยกตัวมาใชประโยชนได จะตองทําใหเกิดปฏิกิริยา
ชนิดเลี้ยงตวัเองไดกลาวคือ การแบงแยกตัวครั้งแรกจะตองทําใหเกิดการแบงแยกตัวครั้งตอๆ 
ไปอยางตอเน่ืองเปนลูกโซ   เพ่ือจะไดพลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตมีปญหาวา ปฏิกริิยาลูกโซน้ีจะ
เกิดขึ้นกับการแบงแยกตวัของยูเรเนียมไดอยางไร 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รูปที่ 20.55  เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรของเฟรมิและคณะที่มหาวิทยาลัยชิคาโก  
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แฟรมีตั้งจุดมุงหมายเม่ือเร่ิมทําการวิจัยไววา เม่ือนิวเคลียสของยูเรเนียมเกิด 
การแบงแยกตัวน้ัน เกิดนวิตรอนขึ้นหรือไม ถาเกิด เกิดขึ้นจํานวนกีต่ัว   รูปที่ 20.56 แสดงการ
เกิดปฏิกิริยาลูกโซของยูเรเนียมที่ไมมีการควบคุม  นิวตรอนทีว่ิ่งเขามาทางซายมือชนยูเรเนียม
ซ่ึงวางไวเปนเปา  ยูเรเนียมแตกออกเปนสองเสี่ยงและเกิดนิวตรอนเรว็ขึ้นสองตวั นิวตรอนสอง
ตัวน้ี กระแทกกับนิวเคลียสของยูเรเนียมอีกสองนิวเคลยีสเกิดนิวตรอนเร็วเปนสีต่วั โดยวิธีน้ีจะ
ทําใหเกิดการแบงแยกตวัอยางตอเน่ืองเปนลูกโซเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงเปนปฏิกิริยาลูกโซ  ประกอบ
กับแฟรมีทราบวา สารอ่ืนทีป่นอยูกับ 235U เชน โบรอนและ 238U  จะจับนิวตรอนพลังงานต่ําแลว
ไมเกิดการแบงแยกตัวและมีนิวตรอนบางสวนที่ไมกระทบกับยเูรเนียมเลย น่ันคือ ปฏิกิริยาลูกโซ
จะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือจะตองมีนิวตรอนเกดิขึ้นประมาณ  2 ตัว 

 

 
 
รูปที่ 20.56  แสดงการเกิดปฏิกิริยาลูกโซของยูเรเนียม 
                                                                          
จากแตละนิวเคลียสของยูเรเนียมซ่ึงอยางนอยจะมีนิวตรอนหนึ่งตัวจากการแบงแยกตัวครั้งหน่ึง 
ไปทําใหนิวเคลียสของยูเรเนียมอีกนิวเคลียสหนึ่ง  เกิดการแบงแยกตัวและจากการวัดพบวา 
การแบงแยกตัวของนิวเคลยีสของยูเรเนียมแตละครั้งจะมีโอกาสเกิดนิวตรอนตวัใหมประมาณ 
2.5 นิวตรอน น่ันคือ บางครั้งการแบงแยกตัวจะให 2 นิวตรอน บางครัง้จะให 3 นิวตรอน  ซ่ึง
มากเกินพอที่จะใหนิวเคลียสอ่ืน (ที่ไมใช 235U) จับหรือสูญหายไปบางเนื่องจากนวิตรอนทีเ่กิด
ใหมสวนใหญเปนนิวตรอนเรว็  ซ่ึงทําปฏิกริิยานิวเคลยีรกับ 238U ไดดีแลวใหรังสีแกมมาโดยไม
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เกิดการแบงแยกตัว   แฟรมีคิดวา นาจะใชธาตุเบาๆ ใสเขาไปในกองยูเรเนียมเพ่ือทําให
นิวตรอนลดความเร็วลง เพราะถาใหนิวตรอนกระดอนไปมาใหกระทบกระแทกกบัธาตุเบาๆ เชน 
คารบอน  นิวตรอนจะมีโอกาสหนีจากการถูกจับโดย 238U และเพ่ิมโอกาสให 235U จับนิวตรอน  
ทําใหเกิดการแบงแยกตวัแบบตอเน่ืองไดมากขึ้น  เขาคิดวาถาใชคารบอนหรือแกรไฟตจํานวน
มากนิวตรอนซึ่งเกิดจากการแบงแยกตวัของยูเรเนียมจะกระทบอะตอมของคารบอน    ถาคารบอน
บริสุทธิเ์พียงพอมันจะกระดอนไปมาโดยไมถูกจับยึด   นิวตรอนปะทะกับธาตุเบาๆ ที่เรียกกันวา 
มอเดอเรเตอร (moderator) หรือตัวหนวงความเร็ว  มันจะเสียพลังงานจลนใหกับธาตุเบาๆ 
เหลานั้น  ทําใหความเร็วของมันลดลงกลายเปนนิวตรอนชาซึ่งมีโอกาสที่จะทําให 235U เกิดการ
แบงแยกตวัไดไมยากนัก และทําใหเกิดนิวตรอนมากขึน้เพ่ือใหเกิดปฏิกิริยานิวเคลยีรตอไป    
เพ่ือทําใหนิวตรอนวิ่งชาลงจึงฝงยูเรเนียมกระจายอยูในมอเดอเรเตอร   ซ่ึงเปนสารที่นิวเคลียส
ของมันดูดกลืนพลังงานจากนิวตรอนเรว็ที่วิ่งมาชนโดยไมมีการจับไว  การถายเทพลังงานนี้เกิด
มากเมื่อมวลของอนุภาคที่ชนมีขนาดเทาๆ กัน  แตไฮโดรเจนซึง่มีมวลเกือบเทากบัมวลของ
นิวตรอนพรอมที่จะจับนิวตรอนเกิดเปนดิวเทอรอน  ดังสมการ 
 

      γ+→+ HnH 2
1

1
0

1
1  

    

ดิวเทอรอนทําปฏิกิริยากับนิวตรอนไดยากกวา  ทําใหนํ้าชนิดหนัก (heavy water) ซ่ึง
ประกอบดวยโมเลกุลของดิวเทอรอนจึงเปนตวัหนวงความเร็วทีเ่หมาะสม เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีร
เครื่องแรกที่เฟรมีและคณะสรางขึ้น  ใชคารบอนในอันยรูปของแกรไฟตเปนตัวลดระดับพลังงาน
ของนิวตรอนที่เกิดใหม  เพราะแกรไฟตหางายกวาน้ําชนิดหนัก  ปฏิบตัิการจริงๆ ของเคร่ือง
ปฏิกรณนิวเคลียรเร่ิมจากการใสยูเรเนียม (หรือสารที่จับยึดนิวตรอนแลวเกิดการแบงแยกตวัและ
ใหนิวตรอนเกดิใหม 2.5 อนุภาค) ใสเขาไปในมอเดอเรเตอรในตําแหนงทางเรขาคณติทีเ่หมาะสม   
นิวตรอนตวัเร่ิมแรกอาจไดจากรังสีคอสมิกหรือจากการแบงแยกตวัซ่ึงเกิดขึ้นเอง  วิ่งไปชน  235U  
แลวนิวเคลียสของ  235U เกิดการแบงแยกตัวและปลอยนิวตรอนเกดิขึ้นใหมอีกสองหรือสาม
นิวตรอน     นิวตรอนเรว็ทีเ่กิดใหมน้ีจะวิง่ชนกับนิวเคลียสของมอเดอเรเตอรหลายตอหลายครัง้  
นิวตรอนจึงถายเทพลังงานจลนใหกับมอเดอเรเตอรแลววิ่งชาลง จึงมีพลังงานลดลงจากหลายๆ 
MeV  จนกลายเปนนิวตรอนชาซึ่งมีพลังงานไมถึง 1 MeV   นิวตรอนชานี้จะถูกจับโดย  235U   
แลว 235U เกิดการแบงแยกตัวเปนดังน้ีอยางตอเน่ืองกันไปโดยการแบงแยกตวัครั้งหน่ึงจะมี
นิวตรอนเกิดใหม 2 อนุภาค  นิวตรอนนี้จะวิ่งชน U235

92 ตัวอ่ืนๆ อีก  ปริมาณนิวตรอนจึงเพ่ิมจาก 
n32 2...2221 →→→→→   เม่ือ ...,3,2,1n =  เรียกวาเกิด ปฏิกิริยาลูกโซ ชวงเวลา

ระหวางการปลอยนิวตรอนชุดแรกกบัการที่ 235 U จับนิวตรอนชุดนี้สั้นกวา s10 3−  และในการ

แบงแยกตวัของ U235
92  หน่ึงครั้งจะไดพลังงานออกมาประมาณ  200 MeV   น่ันคือ ย่ิงมีการ
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แบงแยกตวัของนิวเคลยีสของ U235
92  มากเทาใด พลังงานจะยิ่งมากขึ้นเปนทวีคูณ  จึงจําเปนตอง

หาวธิีควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ 
    

 
 

 
รูปที่ 20.57  เครื่องปฏิกรณนิวเคลียร 
 
โดยใชสารซึ่งมีสมบัติดูดกลนืนิวตรอนไดงาย เชน แคดเมียมหรือโบรอนโดยบรรจุสารดังกลาวใน
แทงควบคุม (control rod)   ซ่ึงสอดไวในเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร เพ่ือเพ่ิมหรือลดอัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาลูกโซ  เม่ือกดแทงควบคุมใหจมลึกลงไปมันจะดูดกลืนนิวตรอนชาเพิ่มขึ้น  จึงเปนการ
ลดการเกิดปฏิกิริยาลูกโซและลดปริมาณความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยา  ในทางตรงขาม ถาดึง
แทงควบคุมขึน้มาจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซเพ่ิมขึ้น ทําใหอุณหภูมิของเครื่องปฏิกรณสูงขึ้นดวย  
โดยที่นิวตรอนมีอันตรายตอมนุษยและเครื่องมือตางๆ อยางมาก   จึงไมใชพลังงานความรอนที่
เกิดจากปฏิกิริยาลูกโซไปทําใหของเหลวกลายเปนไอโดยตรงเหมือนกับเตาตมนํ้า  แตจะใหของไหล
ไหลวนไปในเคร่ืองปฏิกรณ (reactor)  แลวไหลไปสงผานความรอนที่เครื่องกําเนิดไอน้ํา (steam 
generator) ดังรูปที่  20.57  นํ้าในเครื่องกําเนิดไอน้ําจะเปลี่ยนสถานะเปนไอน้ําใชขับเคลื่อน
กังหันไอน้ํา (steam turbine) แลวนําผลการหมุนของเพลาเทอรไบนไปประยุกตใชงานเชน หมุน
เครื่องกาํเนิดไฟฟา เกิดเปนโรงไฟฟาพลงังานนวิเคลยีร (nuclear power plant)  หรือใชขบัเคลื่อน
เรือเดินสมุทรทั้งบนผิวนํ้าและใตนํ้า   ใชเปนตนกาํเนิดกําลังจายใหกับโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ  ใชขับเคลื่อนยานอวกาศ ใชกลั่นนํ้าทะเลใหเปนนํ้าจืด ใชผลิตสารกัมมันตรังสีเพ่ือใชทาง
การแพทย ฯลฯ  โดยเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรประเภทตางๆ ที่สรางขึน้น้ัน  มุงที่จะนํามาใช
ประโยชนในทางสันต ิ เน่ืองจากเชื้อเพลิงฟอสซลิในรูปของนํ้ามัน ถานหิน และแกสธรรมชาติมี
ปริมาณลดลงและจะหมดไปในอนาคต นักวิทยาศาสตรจึงแสวงหาหาพลังงานชนิดใหมมาทดแทน 
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล  หน่ึงในพลังงานที่เหมาะสมคือ พลังงานนิวเคลียร เพราะ 
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1.  มีตนทุนการผลิตต่ําเม่ือคิดในระยะยาว เพราะพลังงานที่ไดมีปริมาณ 
มากมายเมื่อเทียบกับปริมาณเชื้อเพลิงเพียงเล็กนอย เชน ยูเรเนียมหน่ึงปอนดใหพลังงาน
เทียบเทากับถานหินถึง 2,300,000 ปอนด 

2.  ใชเชื้อเพลงิปริมาตรนอยๆ จึงไมเปลอืงหองเก็บ พ้ืนที่สวนใหญของเรือเดิน  
สมุทร  จรวด  สามารถนําไปใชประโยชนดานอ่ืนได   และไมตองแวะเติมเชื้อเพลิงบอยๆ ทาํให
เคลื่อนที่ไดนานกวาและไกลกวาเชื้อเพลงิที่ใชในปจจุบนั เชน เรือดําน้ําขับเคลื่อนดวยพลังงาน
นิวเคลียรลําแรกของสหรัฐอเมริกาและของโลก ชื่อ นอติลุส แลนไดทาง 62,500 ไมล โดยไมตอง
เติมเชื้อเพลิงเลย 
  3.  การใชพลังงานนิวเคลียรขับเคลื่อนยานอวกาศดูจะเหมาะสมกวาการใช 
เครื่องยนตจรวดที่ใชไฮโดรเจนเหลวเปนเชื้อเพลิงในปจจุบันเพราะวาถาใชเครื่องปฏิกรณ 
นิวเคลียรเปนตนกําลังในการขับเคลื่อนยานอวกาศแลว เปนการ 

 ลดน้ําหนักและปริมาตรของเชื้อเพลิงไดอยางมากจึงสามารถเพิ่ม 
ปริมาตรและน้ําหนักที่จะบรรทุกอุปกรณการวิจัยไดมากขึ้น 
                          3.2 ขับเคลื่อนไดระยะทางไกลกวา จึงใชเดินทางไปในอวกาศไดนานกวา 
 

 20.6.4  การหลอมนิวเคลียส  (Nuclear Fusion)  
 

 
 
 

รูปที่ 20.58  แสดงการหลอมนิวเคลียสของธาตุดิวเทอรอนและทริเทียม 
 
การหลอมนิวเคลียสนิยามวา เปนปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาตั้งแต        

2 นิวเคลยีสขึน้ไป ใหกลายเปนนิวเคลียสเด่ียวที่หนักกวาพรอมกับปลดปลอยพลังงานออกมา
เชน การหลอมนิวเคลยีสของดิวเทอเรียม )H(2

1  กับทริเทียม )H(3
1  เปนฮีเลียม )He(4

2   โดย
มวลของนิวเคลียสที่เกิดใหมหลังจากเกิดปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลยีสจะตองนอยกวาผลรวม
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ระหวางมวลของนิวเคลียสเบากอนเกิดปฏิกิริยา  โดยผลตางของมวลจะเปลีย่นเปนพลังงาน  
ตามสมการ  2mcE =  

 
 

ตัวอยางที่ 20.15  จงหาพลังงานที่ปลดปลอยออกมาจากการหลอมดิวเทอเรียม  
2 นิวเคลียสเปนฮีเลียม 1 นิวเคลียส เม่ือดิวเทอเรียมมีมวล 2.014102 u  สวนฮีเลียมมีมวล 
4.002604 u 
 

วิธีทํา สมการนิวเคลยีรของตัวอยางนี้คือ  HeHH 4
2

2
1

2
1 →+  

 

 กอนเกิดการหลอมนิวเคลยีส  
 

มวลของดิวเทอเรียม 2 อะตอม     u028204.4u014102.22 =×=  
 

มวลของฮีเลียม 1 อะตอม   u002604.4=  
 

ดังน้ัน มวลลดลง                      u002604.4u028204.4 −=  
 

                                          u025600.0=  
                       ∴   พลังงานที่ปลดปลอยออกมา  u/MeV3.931u025600.0 ×=  

 

                                  MeV84.23=  
 

 คําตอบ  ในการหลอมนิวเคลียสนี้จะปลดปลอยพลังงานออกมา 23.84 MeV    
 
 

ปฏิกิริยาพื้นฐานที่ดาวฤกษทั้งหลายในจกัรวาลปลดปลอยพลังงานออกมา และเปน 
แหลงกําเนิดของพลังงานเกือบทั้งหมดในจักรวาลคือ การหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจนใหเปน
ฮีเลียม ในการตรวจสอบจากสเปกตรัมพบวา ดาวฤกษทีอ่ยูใกลเรามากที่สุดคือดวงอาทติย
ประกอบดวยแกสไฮโดรเจนประมาณ 80% และแกสฮีเลียมประมาณเกือบ 20%  นอกจากนั้นเปน
คารบอน ไนโตรเจน และออกซิเจนอีกเล็กนอย แลวยังทราบวาอุณหภูมิในใจกลางของดวง
อาทติยมีคาประมาณ K108  ซ่ึงสูงพอที่จะทําใหเกิดปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสได  ในดาวฤกษ
ที่มีความดันและอุณหภ ูมิสูงมากนั้นจะทําใหอะตอมของธาตตุางๆ แตกตัวอยูในสภาพไอออน
ของนิวเคลยีสและอิเล็กตรอนเรียกวา พลาสมา (plasma) เม่ืออยูในสภาพเชนน้ีแรงคูลอมบจะ
หมดไป   โดยพลาสมาจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงมาก เม่ือมันวิ่งเขาชนกัน อาจจะเกิดการหลอม
นิวเคลียสเขาดวยกัน  ซ่ึงเปนปฏิกิริยาคายพลังงาน  จึงปลดปลอยพลงังานออกมามากมายถึง 

s/J108.3 26×   
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ในป พ.ศ. 2481  ฮาน เบเท (Hane Bathe) ไดเสนอปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลยีสแบบ
หน่ึงซ่ึงอาจจะเปนไปไดคือ  วัฏจักรคารบอน–ไนโตรเจน–ออกซิเจน (carbon–nitrogen-oxygen 
cycle)  ซ่ึงมีขั้นตอนของปฏิกิริยาดังน้ี 

 

 

 

รูปที่ 20.59 วฏัจักรคารบอน–ไนโตรเจน–ออกซิเจน  
 

γ+→+ NHC 13
7

1
1

12
6  +  1.95   MeV  ( 610 y) 

           ν++→ + eCN 0
1

13
6

13
7  +   2.22  MeV  (10 min) 

  γ+→+ NHC 14
7

1
1

13
6   +  7.54  MeV  (2 x 510 y) 

  γ+→+ OHN 15
8

1
1

14
7   +  7.35  MeV  (3 x 710 y) 

           ν++→ + eNO 0
1

15
7

15
8   +  2.71   MeV  (2 min) 

  HeCHN 4
2

12
6

1
1

15
7 +→+   +  4.96   MeV   )y10( 4  

 

ในวัฏจักรนี้ C12
6  ทําหนาที่คลายกับเปนตัวเรงปฏิกิริยา โดยเขียนรวมสมการชุดนี้ไดเปน 

 

  γ+ν++→ + 32e2HeH4 0
1

4
2

1
1 +  26.73  MeV        (20.44) 

 

จึงสรุปวา ในวัฏจักรคารบอนน้ี ไฮโดรเจน 4 นิวเคลยีส หลอมรวมกันกลายเปนฮีเลียม 1 
นิวเคลียสพรอมกับปลดปลอยพลังงานออกมา 26.73 MeV  แตผลผลติของปฏิกิริยามีอนุภาค
นิวทริโนเกิดขึน้ 2 อนุภาค  โดยแบงพลังงานไปประมาณ 1.7 MeV  ดังน้ันพลังงานรวมที่ปลดปลอย
ออกมาตอการเกิดปฏิกิริยา 1 ครั้งจึงลดลงเหลือเพียง  26.73 – 1.7 MeV03.25=  ซ่ึงอาจจะ
หาพลังงานที่เกิดขึ้นจากคา Q ของสมการ 
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  Q32e2HeH4 0
1

4
2

1
1 +γ+ν++→ +  

 

 มวลกอนเกิดปฏิกิริยา u031300.4u007825.14 =×=  

 

 มวลหลังเกิดปฏิกิริยา e2มวลของHeมวลของ 0
1

4
2 ++=  

    u003701.4u000549.02u002603.4 =×+=  

 มวลที่หายไป  u027599.0u003701.4u031300.4m =−=∆=  

 ∴  พลังงานปลดปลอย   MeV708469.25)u/MeV5.931(u027599.0 =×=  

 

โดยจะไดคาใกลเคียงกับวธิีแรก 
 ใน 1 ลานปดวงอาทิตยจะมีมวลลดลงจากกระบวนการหลอมนิวเคลียสประมาณ 710− ของ
มวลเดิม   เม่ือมวลของดวงอาทิตยเทากบั kg102 30×  และในปจจุบันของดวงอาทิตย  

มีอายุ y1010  จากมวลทีล่ดทอนลงไปตามวัฏจักรคารบอนจึงประมาณคาไดวา ดวงอาทติยจะแผ

พลังงานตอไปอีกประมาณ y1030 9× หรือ 30,000,000,000 ป 
  จากนั้นไดมีการแกไขเพ่ิมเติมการประมาณคาของอุณหภูมิที่ศูนยกลางของดวงอาทิตย
โดยใชวัฏจักรโปรตอน–โปรตอน (proton–proton cycle)  ซ่ึงประกอบดวยกระบวนการดังน้ี 

1. โปรตอน 2 ตัวหลอมรวมเปนนิวเคลียสของดิวเทอเรยีม 1 ตัว 
2. ดิวเทอเรียมและโปรตอนอยางละ 1 ตวั หลอมรวมเปน He3

2  
3. นิวเคลียสของ He3

2  2 นิวเคลียสทําปฏิกิริยากนั หลอมรวมเปน He4
2 และ 

โปรตอน 2 ตัว  เขียนแทนดวยสมการ 
 

  MeV42.0eHHH 0
1

2
1

1
1

1
1 +ν++→+ +    (7 x 910 y) 

 MeV55.0HeHH 3
2

2
1

1
1 +γ+→+   (10 s)  

       MeV8.12HHHeHeHe 1
1

1
1

4
2

3
2

3
2 +γ+++→+  (3 x 510 y) 
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รูปที่ 20.60 วฏัจักรโปรตอน–โปรตอน   

 
 

ในปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสชุดนี้ 2 สมการแรกจะตองเกิดขึ้น 2 ครั้งกอนเพ่ือให 
เกิดผลผลติคอื He3

2  นําไปใชในสมการสุดทาย  เม่ือรวมสมการชุดนี้ทั้งหมดจะได 
 

                           MeV64.2422e2HeH4 0
1

4
2

1
1 +γ+ν++→ +     (20.45) 

 

 จากปฏิกิริยาการหลอมนวิเคลยีสซึ่งเกิดขึน้ในวัฏจักรทั้งสอง  พลังงานที่ปลดปลอยออกมา
จากทั้งสองวฏัจักรมีคาใกลเคียงกัน  โดยแตละวัฏจักรมีคาประมาณ 26.7 MeV  จากการหลอม
รวมนิวเคลียสของไฮโดรเจน 4 ตัวเขาดวยกัน  เม่ือคิดเปนพลังงานทีไ่ดตอนิวคลีออนจะเทากับ 
6.675 MeV  นําคานี้ไปเปรยีบเทียบกับพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยาการแบงแยกนิวเคลียส 1 ครั้ง  
จะเกิดพลังงานตอ 236 นิวคลอีอนประมาณ 200 MeV  เม่ือคิดตอหน่ึงนิวคลีออนจะไดพลังงาน
ตอหน่ึงนิวคลีออนประมาณ 0.85 MeV  ดังน้ัน พลังงานตอนิวคลีออนที่ไดจากปฏิกิริยาการหลอม
นิวเคลียสจะมีคามากกวาปฏิกิริยาการแบงแยกนวิเคลียสประมาณ 6.675/0.85  ≈  8 เทา  
นักวทิยาศาสตรพยายามนาํปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสมาใชเปนแหลงพลังงานของมนุษยชาติ
ตอไปในอนาคต  เน่ืองจากปริมาณของดวิเทอเรียมมีอยูมากมาย  โดยสกัดไดจากน้ําในมหาสมทุร 
น่ันคือเราจะไดเชื้อเพลิงสําหรับผลิตไฟฟาจากปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสที่มากมาย และยังไม
กอปญหาในการกําจัดกากกมัมันตภาพรังสี ซ่ึงแตกตางจากเครื่องปฏิกรณการแบงแยกนวิเคลียส 
แตมีความยุงยากคอื การหลอมนิวเคลียสตองการอุณหภูมิที่สูงมาก และการบรรจุพลาสมาที่
อุณหภูมิประมาณ 810  K  ในปจจุบันยังไมมีสารใดที่จะทนไดถึงอุณหภูมิ K106   โดยอุณหภูมิ
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ซ่ึงสูงมากเชนน้ี  สสารทีใ่ชเปนภาชนะบรรจุจะกลายเปนไอ และพลาสมาจะฟุงกระจายออกไป  
ดังน้ันแทนที่จะบรรจุพลาสมาในภาชนะอาจจะเลือกวิธีกกัขังพลาสมาไวทีศู่นยกลางของหลอดที่มี
เสนผานศูนยกลางใหญมาก ดวยสนามแมเหล็กจากภายนอก เทคนิคหนึ่งที่ใชเรียกวา ปรากฏ
การณพินช (pinch effect) และระบบแมเหล็กอ่ืนๆ ที่กาํลังศึกษามีสเตลลาเรเตอร (stellarator)  
ระบบกระจกแมเหล็ก (magnetic mirror system) แอสตรอน (astron)  การศึกษาการหลอม
นิวเคลียสยังคงทําการทดลอง ศึกษา คนควา และแกปญหาในการบรรจุพลาสมาตอไป    
 

 

 

รูปที่ 20.61  โทคามัคและสเตลลาเรเตอร 
 
ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลยีสซึ่งเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง  ภายใตอุณหภูมิและความดันสูงมาก
ภายในดวงดาวที่มีสมบตัิคือ  ดาวฤกษเชนดวงอาทิตยที่มีอุณหภูมิภายในประมาณ K108     
ซ่ึงเหมาะสมกบัการเกิดวัฎจักรโปรตอน–โปรตอน  โดยทั่วไปแลววัฎจักรคารบอน–ไนโตรเจน– 
ออกซิเจน   มีประสิทธิภาพสูงกวาที่อุณหภูมิสูงๆ ในวฎัจักรโปรตอน–โปรตอนมีประสิทธิภาพสูง
ที่อุณหภูมิต่ํา  ดังน้ันดาวฤกษที่รอนกวาดวงอาทิตยจะไดพลังงานสวนใหญจากวัฎจักร
คารบอน–ไนโตรเจน–ออกซิเจน   เรียกปฏิกิริยาที่ตองการอุณหภูมิสูงมากนี้วา ปฏิกิริยาเทอรมอ
นิวเคลยีร (thermonuclear reaction)  และเรียกพลังงานที่ปลดปลอยออกมาวา พลงังานเทอรมอ
นิวเคลียร   โดยเฉพาะเมื่อมนุษยจําลองปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลยีสใหเกิดขึ้นบนโลกภายใต
การควบคุมของมนุษยแลว  วัฎจักรทั้งสองที่กลาวมาไมไดใหความหวังที่จะทําไดเลยเน่ืองจาก
แตละขั้นตอนในวัฎจักรใชเวลานานมาก ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสที่เปนไปไดจากแหลงกําเนิด
พลังงานบนโลกซึ่งเปนปฏกิิริยาการหลอมนิวเคลยีสแบบอ่ืนๆ ที่แตกตางไปจากวฏัจักรทั้งสอง
คือ ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสซึ่งเกิดการหลอมรวมตัวกันโดยตรง ระหวางดิวเทอรอนแบบใด
แบบหน่ึง ดังน้ี 
 
 

  HHHH 1
1

3
1

2
1

2
1 +→+  +  4.0  MeV   (20.46) 
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  nHeHH 1
0

3
2

2
1

2
1 +→+  +  3.3  MeV   (20.47) 

 

และปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสซึ่งเกิดการหลอมรวมตัวกันตรงๆ ระหวางดิวเทอรอน 
กับตริตรอน เพ่ือเกิดเปนอนุภาคแอลฟา (รูปซายมือ)  และการแบงแยกนิวเคลียสของยูเรเนียม
โดยอนุภาคนิวตรอนได นิวเคลียสขนาดกลาง 2 ธาตุ และอนุภาคนิวตรอน 2 อนุภาค (รูป
ขวามือ) ดังน้ี 

 

รูปซายมือ    nHeHH 1
0

4
2

3
1

2
1 +→+   +  17.6  MeV  (20.48) 

 

รูปขวามือ    e7n2MoLanU 0
1

1
0

95
42

139
57

1
0

235
92 −+++→+  (20.49) 

 
 

 
 
 

รูปที่ 20.62  เปรียบเทยีบการหลอมและการแบงแยกนิวเคลียส 
 

น่ันคือ  ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของ ดิวเทอรอนกับตริตรอน จะใหพลังงานออกมา  
17.6 MeV  โดยเปนพลังงานจลนของอนุภาคแอลฟา 3.5 MeV และพลงังานจลนของนิวตรอน  
14.1 MeV  ในกระบวนการผลิตพลังงานนัน้ ผลทีเ่ปนอนุภาคซึ่งมีประจุไฟฟาเปลี่ยนเปนพลังงาน
ไฟฟาได สวนนิวตรอนซ่ึงไมมีประจุไฟฟานั้น  พลังงานจลนจะถูกเปลีย่นเปนพลังงานความรอน
ตอไป  การผลิตพลังงานจากการหลอมนิวเคลียสชนิดไมมีการควบคุม มนุษยประสบผลสําเร็จ
อยางดีย่ิงในระเบิดไฮโดรเจน  แตการผลิตพลังงานภายใตการควบคมุการหลอมนิวเคลียสนั้นได
ผานขั้นตอนในการวิจัยซํ้าซอนหลายครั้งหลายคราว  วิวัฒนาการของเทคโนโลยดีานนี้ได
กาวหนาเรื่อยมาตลอดเวลากวา 60 ปที่มนุษยไดทุมเทใหกับงานนี้อยางมากมายโดยมีผลงานคือ 
เครื่องปฏิกรณการหลอมนิวเคลียรแบบโทคามัค (Tokamak)  ในประเทศรัสเซีย อเมริกา ญ่ีปุน
เยอรมนี เปนตน  เครื่องปฏิกรณแบบหลอมนิวเคลียสโดยใชเลเซอรน้ี มนุษยตัง้ความหวังไววา
ปฏิกรณการหลอมนิวเคลียสนาจะแลวเสร็จอยางสมบูรณกอนป พ.ศ. 2553 และเม่ือนั้นเราก็จะ
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อยูในโลกโดยใชพลังงานไดอยางไมตองประหยัดมากนักเพราะมีพลังงานมากเกินพอที่จะใช  
เน่ืองจากมีเชื้อเพลิงคือ ดิวเทอเรียมซ่ึงมีอยูในแมนํ้า ทะเล และมหาสมุทร ในอัตราสวน  
1 ดิวเทอเรียมตอ 6,500 อะตอมของไฮโดรเจนธรรมดา ที่เปนสวนประกอบของน้ํา หรือคิดเปน 
0.015 %  น่ันคือในแหลงนํ้าทั้งหมดของโลกเราจะมีดิวเทอเรียม อยูถึง 1510  ตัน อันจะทําใหเราใช
เปนเชื้อเพลิงในเครื่องปฏิกรณแบบหลอมนิวเคลียสไดนานนับพันป  ในทางทฤษฎีพลังงานที่ได
จากการหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมในน้ําหนึ่งลิตรจะไดพลังงานเทากับการเผาไหมของ 
นํ้ามันแกโซลีน (gasoline) ประมาณ 300 ลิตร 
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แบบฝกหัด 20.6  ปฏิกิริยานิวเคลยีร 
คําสั่ง   จงกาเครื่องหมาย X ทับตวัเลือก  ก   ข   ค   ง  ที่เห็นวาเปนคําตอบทีถู่กตองที่สุด 
1.  จงเลือกขอที่ถูกตอง 

ก. โดยทั่วไปถาคาคิวเปนบวก ปฏิกิริยานิวเคลียรจะเกิดขึ้นได 
ข. ในทางปฏิบตัโิอกาสจะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียสยังขึ้นกบัคาภาคตัดขวาง  
ค. ภาคตัดขวางมีหนวยเปนพ้ืนที่และนิยมใชเปน บารน  (barn)  โดยที่ 1 บารน 

228 m10−=  
ง. ทั้งขอ ก, ข และ ค 

2.  ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟชชัน มีผลทางฟสิกสที่อาจสรุปไดตามขอตอไปน้ี 
 1.  เกิดจากอนุภาคที่ที่มีพลังงานสูงวิ่งเขาชนนิวเคลยีส 

 2.  ปฏิกิริยานิวเคลียรใหพลงังานสูงนับในยาน MeV 
 3.  แรงในปฏิกิริยานิวเคลียรเปนแรงนิวเคลียรซ่ึงมีอันตรกิริยาสูงมาก 
 4.  ในปฏิกิริยาจํานวนอะตอมไมจําเปนตองคงที่แตจํานวนนิวคลีออนตองคงที่ 

          คําตอบคือ 
 ก.    ขอ 1, 2 และ 3    

ข.    ขอ 1 และ 3 
 ค.    ขอ 2 และ 4     

ง.    ขอ 1, 2, 3 และ 4 
3.  ในปฏิกิริยานิวเคลียรจะประพฤติตามหลักขอใด 

ก. การอนุรักษของประจุไฟฟา  
ข. การอนุรักษของจํานวนนิวคลีออนทั้งหมด   
ค. การอนุรักษมวล–พลังงาน การอนุรักษของโมเมนตัม เชิงเสน  และการอนุรักษ

โมเมนตัมเชิงมุม   
ง. ทั้ง ก, ข และ ค 

4.  ลักษณะสาํคัญของปฏิกริิยานิวเคลียรคือ 
ก. พลังงานที่เกี่ยวของอยูในระดับขนาด 610  อิเล็กตรอนโวลต 
ข. แรงที่เกิดเปนแบบ Strong interaction  
ค. จํานวนอะตอมไมจําเปนตองคงที่ 
ง. ถูกหมด 
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5.  จงเลือกขอที่ถูกตอง 
 ก.    โดยทั่วไปปฏิกิริยาตามขบวนการพชิชันและฟวชนั จะใหพลังงานใกลเคียงกนั 

ข.    พลังงานที่เกิดจากขบวนการฟชชันของยูเรเนียมมีคาประมาณ 20 MeV 
ค.    ปฏิกิริยานิวเคลียรในดวงอาทิตยเปนแบบฟชชัน 
ง.    วัฏจักรโปรตอน–โปรตอนซึ่งเปนปฏิกิริยาทางฟวชันน้ันจะให 
      พลังงานประมาณ 25 Mev 

6.  ลักษณะสาํคัญของแรงนิวเคลียรคือขอใด 
ก.  short range force 
ข.  ไมขึ้นกับชนิดของประจุไฟฟา 
ค.  เปนแรงดูดอยางเดียว 
ง.  ถูกทุกขอ 

7.  ขอสรุปเกี่ยวกับแรงนวิเคลียรตามที่รูจักกันในปจจุบันมี  อยางไร 
ก.  เปนแรงดูดในชวง 1 – 2  เฟรมี แตถาใกลกันประมาณ 0.4  เฟรมี จะ  

 กลายเปนแรงผลัก 
ข.  ไมไดขึ้นอยูกับระยะระหวางนิวคลีออนเพียงอยางเดียว 
ค.  ไมขึ้นอยูกับประจุ 
ง.  ทั้งขอ ก, ข และ ค 

8.  เม่ือนิวเคลียสของ Th232
90   แผรังสีออกมาแลวไดนิวเคลียสที่เสถียรพรอมใหอนุภาคตอไปน้ี

 particle1particle4particle2partice1 −α→−α→−β→−α  จงหาวา ใน 
 นิวเคลียสที่เสถียรแลวน้ันมีจํานวนโปรตอนและนิวตรอนอยูอยางละกี่ตัว 
 ก.    78 ,  118     

ข.    80 ,  126 
 ค.    82 ,  126     

ง.     82 ,  208 
9.  สารกัมมันตรังสี  U234

92 จะตองปลดปลอยอนภุาค α  และ β  อยางละกี่ครั้งตามลําดับจึง 
จะได  Po214

84  
 ก.    2  ,  5  ครั้ง     

ข.    4  ,  6  ครั้ง 
 ค.    5  ,  2  ครั้ง     

ง.    4  ,  2  ครั้ง 
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10.  a และ  b  คืออะไรในสมการ  bNaC 14
7

13
6 +→+  

ก.    γ== b,na 1
0     

ข.    eb,Ha 0
1

1
1 −==  

ค.    eb,a 0
1−=γ=     

ง.    γ== b,Ha 1
1  

11.  Z และ b คืออะไรในสมการ  Au)b,n(Hg 197
Z

198
80  

ก.    nb,79Z 1
0==     

ข.    Hb,81Z 1
1==  

ค.    Hb,79Z 2
1==     

ง.    eb,81Z 0
1−==  

12.  จากปฏิกิริยานี้  HOAN 1
1

17
8

14
7 +→+   ทานคิดวา A ควรเปนอะไร 

ก.    H2
1       

ข.    H3
1  

ค.    He3
2       

ง.    He4
2  

13.  จากปฏิกิริยา  X)n2,n(Ag A
Z

107
47   อยากทราบวา A และ Z จะมีคาเทาไร 

 ก.    106 ,  47     
ข.    106 ,   46 

 ค.    107 ,  46     
ง.    107 ,  47 

14.  สมการแบบยอ  Cu)n,p(Ni 58
29

58
28  เขียนเปนสมการแบบสมบูรณในขอใด 

 ก.    HCunNi 1
1

58
29

1
0

58
28 +→+  

 ข.    HNinCu 1
1

58
28

1
0

58
29 +→+  

 ค.    nCuHNi 1
0

58
29

1
1

58
28 +→+  

 ง.    HNin2Cu 2
1

58
28

1
0

58
29 +→+  
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15.  เม่ือโปรตอน H1
1  จํานวน 4 ตัว หลอมรวมกันเปนปฏกิิริยาฟวชันจะได He4

2 และอนุภาคอีก 
  ชนิดหนึ่งจํานวน 2 ตัว  พรอมทั้งใหพลังงานจํานวนหนึ่งออกมา อนุภาคนั้นคืออะไร 
 ก.    อิเล็กตรอน     

ข.    โปรตอน 
 ค.    โพสิตรอน     

ง.     นิวตรอน 
16.   x  ในสมการ  P)p,x(S 32

15
32
16  คืออะไร 

 ก.    โปรตอน     
ข.    เนกาตรอน 

 ค.    นิวตรอน     
ง.    โพลิตรอน 

17.  ปฏิกิริยานิวเคลียรตอไปน้ี  x เปนปฏิกิริยาใดที่เปนธาตุชนิดเดยีวกับธาตุกอนทําปฏิกิริยา 
ก.    x)n,p(Ni58

28      
ข.    x)p,d(P31

15  
ค.    x),d(Al27

13 α     
ง.    x),(He3

2 γα  
18.  O)p,(N 17

8
14
7 α   มีความหมายวาอยางไร 

 ก.   α  เปนอนุภาคที่ชน  สวน p เปนอนุภาคผลผลติ   
 ข.   N14

7 เปนนิวเคลียสเปา   
 ค.   O17

8 เปนนิวเคลียสสะทอน   
ง.    ทั้งขอ ก, ข และ ค 

19.  ถาอะตอมยูเรเนียม )U(235
92 จับนิวตรอนชาตัวหน่ึง จะทําใหอะตอมนี้กลายเปนอะตอม  

 Xe139
54  หน่ึงอะตอมและ  Sr94

38  อีกหนึ่งอะตอม และยงัมีอนุภาคอ่ืนเกิดขึ้นอีก  อนุภาคนั้น 
 คืออะไรและมีจํานวนเทาใด 

ก. อิเล็กตรอน 3 อนุภาค 
ข. โปรตอน 3 อนุภาค 
ค. นิวตรอน 3 อนุภาค 
ง. โพสิตรอน 3 อนุภาค 
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20.  พลังงานจากปฏิกิริยาตอไปน้ี ขอใดใหพลังงานตอมวลมากที่สดุ 
 ก.   MeV8.26e2HeH4 0

1
4
2

1
1 ++→ −  

 ข.    MeV6.17nHeHH 1
0

4
2

3
1

2
1 ++→+  

 ค.    MeV7.7AlnAl 28
13

1
0

27
13 +γ+→+  

 ง.    MeV200n3KrBanU 1
0

92
36

141
56

1
0

235
92 +++→+  

21.  จากปฏิกิริยาการรวบของอนุภาคโพสิตรอนพลังงาน 0.4 MeV  และอนุภาคอิเล็กตรอนที่มี 
  พลังงานต่ํามาก ๆ ปรากฏวาเกิดรังสีแกมมาที่มีพลังงานเทากัน 2 ตัว พลังงานของรังสี 
   แกมมาแตละตัวเทาใด (มวลของอิเล็กตรอน 0.00055 u) 
 ก.    0.02  MeV     

ข.    0.31  MeV 
 ค.    0.51  MeV     

ง.    0.71   MeV 
22.  มวลเชิงอะตอมของธาตุ  Li,H 7

3
1
1  และ He4

2  คือ  1.0080, 7.0160 และ 4.0026 u ตามลําดับ  

      จงหาพลังงานที่จะปลอยออกมา เน่ืองจากปฏิกิริยา   HeHeHLi 4
2

4
2

1
1

7
3 +→+  

 ก.    0.0186 x 931      Mev    
ข.    2 x0.0188  x  931      Mev 

 ค.    8 x 0.0188 x  931  Mev   
ง.    4 x 0.0188  x   931    Mev 

23.  ให  A, B, C, D  เปนเชื้อเพลิงนิวเคลียร Y , Z  เปนนิวเคลียสที่เกิดจากปฏิกิริยาฟชชัน 
  และคือนิวตรอน ทานคิดวาปฏิกิริยาฟชชันขอใดที่เหมาะจะนําไปทาํเปนเชื้อเพลงินิวเคลยีร 
 ก.    MeV210ZYnA ++→+  
 ข.     MeV200nZYnB +++→+  
 ค.    MeV190n2ZYnC +++→+  
 ง.    MeV180n3ZYnD −++→+  

 24.  จากปฏิกิริยา CHe3 12
6

4
2 →   ถามวลเชิงอะตอมของ  u002604.4He4

2 =  และ  

 u00000.12C12
6 =   พลังงานนิวเคลียรตอมวลที่ไดคือ 
ก. 7.27  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ข. 2.42  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ค. 0.61  เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
ง. 1.82  เมกะอิเล็กตรอนโวลต   
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25.  จากความรูเร่ืองฟชชันของเชื้อเพลิงนิวเคลียร  U235
92  ปรากฏวาสมการ 

       MeV200n10SCaBanU 1
0

35
16

49
20

141
56

1
0

235
92 −+++→+   สมการนี้มีขอผิดพลาด     

       กี่ประการ 
 ก.    2  ประการ     

ข.    3  ประการ 
 ค.    4  ประการ     

ง.    5   ประการ 
26.  ในกรณีที่ He4

2  ชนกับ Be9
4  แลวให  C12

6  และ n1
0  น้ัน ถามวลของ 

       u008665.1n,u00000.12C,u012186.9Be,u002604.4He 1
0

12
6

9
4

4
2 ====  

 ปฏิกิริยานี้จะดูดหรือคายพลังงานเทาใด 
 ก.    ดูด 5.70 MeV    

ข.    คาย 5.70   MeV 
 ค.    ดูด 0.57 MeV    

ง.    คาย  57.0   MeV 
27.  ถาปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการ nHeHH 1

0
4
2

3
1

2
1 +→+ มวลของ  

  u008665.1n,u002604.4He,u016049.3H,u014102.2H 1
0

4
2

3
1

2
1 ====  

  จงคํานวณหาพลังงานสูงสุดที่นิวตรอนจะนําไปกี่เมกะอิเล็กตรอนโวลต 
 ก.    17.6        

ข.    13.2      
 ค.    8.8          

ง.    4.4        
28.  ในปฏิกิริยา nNHeB 1

0
14
7

4
2

11
5 +→+   มวลของอะตอมโบรอน  ไนโตรเจน และของ 

      อนุภาคแอลฟา คือ  11.01280 u , 14.00752 u  และ  4.00387 u  ตามลําดับ  ถาอนุภาค 
      แอลฟามีพลังงานจลน  5.250  MeV  สวนนิวตรอนและอะตอมไนโตรเจนมีพลงังาน     
      3.260  MeV  และ  2.139  MeV  ตามลําดับ จงคํานวณหามวลของนิวตรอน 
 ก.    1.000866   u     

ข.    1.00875     u 
 ค.    1.00899     u     

ง.    1.00920     u 
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29.  จากสมการ MeV200n3SeCenU 1
0

92
34

141
58

1
0

235
92 +++→+  กําหนดมวลของ    

  u0439.235U235
92 = ,  u1120.233U233

92 =   ,   u9535.140Ce141
58 =  

 u8582.91Se92
34 =    ,  u0087.1n1

0 = MeV931u1และ =  
 ถารวมนิวเคลียสของ Ce-141 และ Se-92  เขาเปนนิวเคลียสเดียวกันจะตองใชพลังงาน 
 เทาใดในหนวยเมกะอิเล็กตรอนโวลต 

 ก.    200          
ข.    240       

 ค.    280      
ง.    320       

30.  จากปฏิกิริยาแบบฟวชนัที่กําหนดให 

)d...(..........MeV3.18HHeHeH

)c...(..........MeV6.17nHeHH

)b...(..........MeV0.4HHHH

)a...(..........MeV25.3nHeHH
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 ถาความงายในการทําใหเกิดปฏิกิริยาฟวชันในแตละกรณีเทากัน ทานจะเลือกปฏิกิริยาใด                       
 ไปใชงาน 

 ก.    สมการ   (a)   เพราะใชดิวเทอเรียมอยางเดียว 
 ข.    สมการ   (b)   เพราะใหพลังงานสูงกวา(b) 
 ค.    สมการ   (c)   เพราะพลังงานตอมวลทีไ่ดสูงที่สดุ 
 ง.    สมการ   (d)   เพราะพลังงานที่ใหสูงมาก 
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20.7  ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร  (Benefit of  
         Radioactivity and Nuclear Energy ) 

  

 จากการศึกษานิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี สามารถนําความรูที่ไดมาใชประโยชนได 
2 ทาง คือ การนํากัมมันตภาพรังสีมาใช และ การใชพลังงานนิวเคลยีร 
 

 20.7.1   การนํากัมมันตภาพรังสีมาใชในดานตางๆ     

 

20.7.1.1 การใชกัมมันตภาพรังสดีานการเกษตรกรรม 
 

            ประเทศไทยมกีารเกษตรเปนอาชพีหลักของประชากร โครงการนํา
กัมมันตภาพรังสีมาใชเพ่ือสงเสริมดานการเกษตร  เปนตนวาการเพิ่มผลผลติและเพ่ิมคุณภาพของ
ผลติผลซึ่งกําลังแพรขยายออกไปสูชนบทมากขึ้น ตลอดทั้งการถนอมอาหาร  ถึงแมทุกวันน้ีคน
ทั่วไปจะหันมาใหความสําคญักับเร่ืองความสะอาด ความปลอดภัยของอาหารในการรับประทาน
มากขึ้น แตก็ยังมีผูปวยสูงอายุและเด็กเสียชีวติจากอาการทองรวงและอาหารเปนพิษอยูเปน
จํานวนมาก ทัง้น้ีเน่ืองมาจากในอาหารทีว่างขายอยูทัว่ไปน้ันบางครั้งยังไมมีความสะอาดเพียงพอ
และมักมีการปนเปอนของเชือ้จุลินทรียที่กอใหเกิดโรค  รวมไปถึงพยาธิหลากชนิด และแมวาจะมี
การนําวิธีการตางๆ มาใชเพ่ือกําจัดสิ่งไมพึงประสงคในอาหารเหลานี้  ไมวาจะเปนการใช
ความรอน การแชแข็ง หรือการใชสารเคมี แตก็ยังไมอาจกําจัดสิ่งแปลกปลอมเหลานี้ได 100 %  
แตยังมีอีกวิธีหน่ึงที่สามารถทําลายเชื้อรายเหลานี้ไดอยางมีประสิทธิภาพและยังเปนที่ยอมรับ
และใชกันอยางแพรหลายในหลายๆ ประเทศ น่ันคือ วิธีการการฉายรังส ี
      การฉายรังสีอาหารไมตางจากการถนอมอาหารดวยวิธีอ่ืนที่เราคุนเคย เชนการ
ตากแหง การอบ การยาง หรือแมแตการใชเตาไมโครเวฟ เพราะทุกวิธีที่กลาวมาลวนเปนการ
ใชประโยชนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาทั้งสิน้ รังสีที่นํามาใชในการถนอมอาหารคือ รังสีแกมมา ซ่ึง
เปนพลังงานชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเปนคลืน่แมเหล็กไฟฟา มีความยาวคลื่นสั้น จึงมีอํานาจทะลุ
ทะลวงผานไปในวตัถุสูงมาก  สามารถใชทาํลายแมลง พยาธ ิและจุลินทรียที่ปนเปอนมาใน
อาหารได   ขอดีของการถนอมอาหารดวยรังสีคือ ใชไดกับอาหารที่บรรจุในหีบหอเรียบรอยแลว  
นอกจากนี้ การฉายรังสีอาหารยังไมทําใหอุณหภูมิของอาหารสูงขึ้น ทําใหรสชาติของอาหารไม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  เม่ือเรานําอาหารไปฉายรังส ีรังสีจะไปทําลายยีน (gene) และรบกวน
การแบงเซลล ของสิ่งมีชวีิตเปนผลใหจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย  เชื้อรา และพยาธิชนิดตางๆ ไม
สามารถมีชวีติอยูได และดวยคุณสมบตัิดังกลาวรังสีจึงสามารถใชกําจัดไขหรือตัวแมลงที่อาจติด
มาจากกระบวนการเก็บเกี่ยวหรือในขณะเก็บรักษาผลผลิตเพ่ือรอนําไปจําหนาย  อาหารที่ผาน
การฉายรังสีในปริมาณที่เหมาะสมจะไมตกคางหรือเปนอันตรายตอผูบริโภคแตอยางใด เปรียบ
เหมือนกับการทําหมูแดดเดียว ที่เราตองนําหมูไปตากแดดซึ่งเน้ือหมูไดรับพลังงานความรอน
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จากแสงอาทิตย แตหมูชิ้นน้ันจะไมกลายเปนดวงอาทติยไปดวย เชนเดียวกับการฉายรังสี
อาหารซึ่งเปนเพียงการนําอาหาร ที่บรรจุภาชนะหรือหีบหอเรียบรอยแลวไปผานรังสีในปริมาณ
ที่เหมาะสม ซ่ึงรังสีก็จะวิ่งผานเขาไปทําลายเชื้อโรคและพยาธิในเน้ืออาหาร  บางสวนของรังสีก็
จะวิ่งทะลุผานออกไป โดยไมเกิดการตกคางในอาหารเลย  การถนอมอาหารดวยรังสีเปนวิธีที่
ไดรับการรบัรองจากองคการอนามัยโลก องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิและทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศแลววามีความปลอดภัยตอผูบริโภค ปจจุบันมีประเทศตางๆ 
ทั่วโลกมากกวา 40 ประเทศใหการรับรองและยอมรับอาหารฉายรังสี ทั้งน้ีรวมทั้งประเทศไทย
เราดวย  การฉายรังสีอาหารไมเพียงแตจะมีความปลอดภัย แตยังเปนวิธทีี่มีประสทิธิภาพในการ
กําจัดเชื้อโรคและพยาธิสงูกวาวธิีอ่ืนๆ  รวมทั้งไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรสชาด เหมือน
การถนอมอาหารดวยความรอนหรือการแชแข็ง และไมเกิดสารตกคางเหมือนการถนอมอาหาร
ดวยสารเคมีเปนผลใหหลายๆ ประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และอีกหลายประเทศในยุโรป 
ใหการยอมรับและนําวธิีการนี้มาใชกันอยางแพรหลาย ประเทศไทยมโีรงงานฉายรังสีอาหารทั้ง
ของภาครัฐและเอกชนเปดใหบริการอยู 4 แหง ในสวนของภาครฐัคือ ศูนยฉายรงัสอีาหารและ
ผลติผลการเกษตร  สังกัดสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตัง้อยูที่ ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี โดยศูนยแหงน้ีไมเพียงใหบริการแกหนวยงานภาครัฐเทานั้น แตยังเปดบริการ
ฉายรังสีเพ่ือการพาณิชยใหกับเอกชนที่สนใจ ซ่ึงผลิตภัณฑสวนใหญที่มารับการฉายรังสีตองมี
ฉลากแสดงขอความและเครื่องหมายวาผานการฉายรังสีแลว และตองแจงชื่อและที่ตั้งของผูผลติ 
ผูฉายรังสี และวนั เดือน ป ที่ฉายดวย ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 103 (พ.ศ. 2529)  จากความกาวหนาทางเทคโนโลยีนิวเคลียร ทําใหชาวไทยมีโอกาส
ไดรับประทานอาหารที่สะอาดและปลอดภัยจากเชื้อโรคและพยาธมิากขึ้น และชวยในการพัฒนา
เศรษฐกิจดวยการฉายรังสีอาหารและผลติผลการเกษตรที่จะสงออกไปขายยังตางประเทศ  

ประโยชนจากการใชกัมมันตภาพรังสี 
1) การนําเทคนคิทางรังสีดานอุทกวิทยา  ในการเสาะหาแหลงนํ้าสาํหรบัการเกษตร 
2) การใชเทคนิคนิวเคลียรวิเคราะหดินเพื่อการจําแนกพื้นที่ปลูกทําใหทราบวา  

พ้ืนที่ที่ศึกษาเหมาะสมตอการเพาะปลูกพืชชนิดใด และควรเพิ่มปุยชนิดใดลงไป 
3) ใชศึกษาเกี่ยวกับการอัตราการดูดซึมของปุย และแรธาตุ ของตนไมและพืช 

เศรษฐกิจตางๆ เพ่ือการปรับปรุงการใชปุยใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เชน  ใชศึกษาอัตราการดูด
ซึมของปุย หากตองการทราบวาปุยฟอสฟอรัสมีประโยชนตอพืชเพียงไร ก็ใหพืชดูด P–32 ซ่ึง
เปนธาตุกัมมันตรังสีเขาไป เราสามารถตรวจสอบปริมาณของ P–32   ที่ใบพืชไดโดยการวัด รังสี
บีตาที่ปลอยออกมาจาก P–32  เราจะทราบอตัราการดูดซึมปุยที่พืชนําไปใชสรางอาหาร 

4) การใชรังสเีพ่ือการกําจัดแมลงศตัรูพืชบางชนิดโดยวธิีทาํใหตวัผูเปนหมัน   
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และ  การฉายรังสีแกมมาเพื่อฆาแมลงและไขในเมล็ดพืช ซ่ึงเก็บไวในยุงฉาง  และ  ภายหลัง
จากบรรจุในภาชนะเพื่อการสงออกจําหนาย  อีกทั้งวิเคราะหสารตกคางในสิ่งแวดลอมจากการใช
ยาปราบศตัรูพืช ยาฆาแมลง  ซ่ึงมีความสําคัญตอผูบริโภค   
 

 
 
 

รูปที่ 20.63  ศึกษาการดูดซึมปุยโดยการวัดรังสีบีตาจาก P–32  
 
 

5) การใชเทคนิคการวิเคราะหดวยวิธีอาบรงัสี เชน  การถนอมเนื้อสัตว พืช  ผัก  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20.64  แสดงผลไมที่ฉายรังสีจะสุกงอมชาลง 
 
และผลไม  โดยการฉายรังสีเพ่ือเก็บไวไดนานยิ่งขึ้น เปนประโยชนในการขนสงทางไกล และการ
เก็บอาหารไวบริโภคนอกฤดูกาล เชนประเภทเนื้อสตัว ผัก ผลไม จะเนาเปอยหรือสุกงอมชาลง  
ปริมาณรังสีที่ใชในการถนอมอาหารแตละชนิดจะแตกตางกันไป ทําใหสะดวกในการสงสินคาที่
ใชบริโภคออกไปจําหนายตางประเทศ หากถนอมดวยการอาบรังสี   ทําใหสะดวกและการ
สงออกสินคาดําเนินไปอยางมีคุณภาพ 

6) การฉายรังสีพันธุพืช เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (induced  
mutation) โดยรังสีจากธาตกุัมมันตรังสีจะทําใหโครโมโซมในเมล็ดพันธพืชเปลี่ยนไป  ดังน้ันเม่ือ 
นําเมล็ดพืชไปเพาะก็จะไดพืชพันธุใหม  เชน 
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รูปที่ 20.65  ขาวกลายพันธุจากรังสี 
 
 

(ก) ขาวขาวมะลิ 105 ซ่ึงเปนขาวเจา  จากผลการฉายรังสี มีการกลายพนัธุ 
มาเปนขาวเหนียว มีกลิ่นหอมเหมือนขาวขาวมะล ิ

(ข) ขาวพันธุ กข 15 ซ่ึงก็เปนผลจากการฉายรังสีขาวขาวมะลิ 105  แต 
เปนพันธุที่เกบ็เกี่ยวไดไวกวาและมีผลผลิตสูงกวาขาวขาวมะลิ 105 

(ค) ปอแกว เม่ือนําเมลด็มาฉายรังสีไดพันธุทีมี่ความทนทานตอโรคโคนเนา 
(ง) ถั่วเหลือง มีพันธุทนทานตอรา สนิม (rust) 

7) การใชเทคนิครังสีเพ่ือการขยายพันธุสัตวเลี้ยง การศึกษาการผลติไข  และ 
นํ้านมของสัตว  เชน  เปด  ไก  และ  โคนม  ซ่ึงการผลิตนํ้านมของโคนมนั้นมีความสัมพันธกับ
ตอมไทรอยด  ซ่ึงเปนตอมที่มีความเกี่ยวของโดยตรงกับไอโอดีน  โดยการใช I-131 ซ่ึงเปนธาตุ
กัมมันตรังสีผสมในอาหารสัตว  การทํางานของตอมไทรอยดเพ่ิมขึ้นในขณะที่โคเริม่มีนํ้านม แต
ถาเวลารอนอัตราการทํางานของตอมไทรอยดจะลดลงมีผลสงใหอัตราการผลิตนํ้านมลดลงดวย 
 

 20.7.1.2  การใชกัมมันตภาพรังสีในดานการแพทย 
 

ในแตละปมีผูเสียชวีิตจากโรคมะเรง็เปนจํานวนมากมาย  โดยคาดวาภายใน  
พ.ศ. 2588 จะมีผูปวยดวยโรคมะเร็งทั่วโลกไมต่ํากวา 15 ลานคน  ในประเทศไทยสถิติการ
เสียชีวติของผูปวยโรคมะเร็งก็อยูในอันดับตนๆ มาโดยตลอด  มะเร็งเกดิจากการเจรญิเติบโต
ผิดปกติของเซลล มีโอกาสเกิดขึ้นไดกับอวัยวะทุกสวนของรางกาย และสามารถทําลายเนื้อเยือ่
ใกลเคยีงและกระจายไปยังอวัยวะอ่ืนๆ ได โดยผานไปตาม ตอมนํ้าเหลือง และกระแสเลือด แม
วงการแพทยและนักวทิยาศาสตรจะคนความาโดยตลอด แตก็ยังไมอาจระบุสาเหตุที่แทจริงของ
โรคมะเร็งได จะทราบก็แตเพียงเหตุกระตุนใหเกิดมะเรง็ เชน พันธุกรรม ความเครยีด ภูมิคุมกัน
บกพรอง พฤติกรรมและสุขนิสัยสวนตวั รวมถงึสิ่งแวดลอม ดวยเหตุทีเ่ราไมทราบแนชัดถึงสาเหตุ
ของโรครายนี้ ย่ิงทําใหโรคนี้ทวีความนากลัวขึ้นไปอีก ซ่ึงโรคมะเร็งบางชนิดสามารถรกัษาให
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หายขาดไดถาตรวจพบในระยะเริ่มตน  สวนในกลุมที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได รังสีก็
สามารถชวยบรรเทาความเจ็บปวด แนนหนาอก หายใจลําบาก รวมทั้งอาการเลือดออกมากได  
การรักษาโรคมะเร็งน้ัน สามารถทําไดหลายวธิีดวยกนัไมวาจะเปน การผาตัด เคมีบําบัด หรือ 
ฮอรโมนบําบัด แตมีอยูวิธหีน่ึงซ่ึงมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาเกีย่วของดวย  น่ันคือรังสีรักษา  
ซ่ึงเปนสาขาหนึ่งของเวชศาสตรนิวเคลยีร  การตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งดวยรังสีน้ัน 
สามารถทําไดทั้งจากภายนอกการตรวจวนิิจฉัยและรักษามะเร็งดวยรังสีน้ัน สามารถทําไดทั้ง
จากภายนอก  การฉีดหรือกลืนสารเภสัชรังสี ซ่ึงเปนยาที่มีสวนประกอบของสารกัมมันตรังสีเขา
ไปในรางกายของผูปวย การตรวจดวยรังสีสามารถสืบคนการแพรกระจายของมะเร็งไปยัง
อวัยวะตาง ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่ง มะเร็งที่ลาม มายังกระดูก และมะเร็งตอมไทรอยด    
ปจจุบันน้ี มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสืบคนมะเร็งทีมี่ประสิทธิภาพสูง โดยการใชเครื่องมือที่
เรียกวา PET (Positron Emission Tomography)  ซ่ึงเครื่องมือน้ีใชในการถายภาพอวัยวะ
ภายในของผูปวยทีฉ่ีด หรือกลืนสารเภสชัรังสีเขาไป ทําใหแพทยสามารถวิเคราะหหาความ
ผิดปกติของอวัยวะตางๆ รวมถึงการแพรกระจายของมะเร็งไดอยางแมนยํา  
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 20.68  การใชรังสีรักษา 
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ในสวนของการรักษาโรคมะเร็งน้ัน มีการนําสารกัมมันตรังสีมาใชรักษาโรคมะเร็งได
หลายชนิด เชน มะเร็งตับ มะเร็งตอมหมวกไต มะเร็งตอมนํ้าเหลือง แตที่สําคัญที่สดุและไดผลดี
ที่สุด คือ การรักษามะเร็งตอมไทรอยด โดยใชรวมกับการผาตัด เพ่ือกําจัดเซลลมะเร็งที่
หลงเหลืออยู และปองกันการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง ดังรูป  20.68  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 20.68  แสดงการใช I123  ตรวจการทํางานของตอมไทรอยด 
 
ไมเพียงแตโรคมะเร็งเทานัน้ที่สามารถนํารังสีมาใชในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษาได แตเรา
ยังนํารังสีไปใชประโยชนในทางการแพทยไดอีกมากมาย ไมวาจะเปนการตรวจการทํางานของ
อวัยวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย เชน  

1) TcM99  ตรวจการทํางานของระบบอวัยวะ เชน ไธรอยด  กระดูก  สมอง  ปอด   
ตับ  มาม  ไขกระดูก  และหัวใจ 
 

 
 

 

รูปที่ 20.69  ใช  TcM99  ตรวจการทํางานของระบบอวัยวะเชน สมอง ปอด หัวใจ ตับ ไต  
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2) ใช Te99  ในการตรวจทางเดินนํ้าดี ไต ตอมนํ้าเหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 20.70  รังสีแกมมาในคนที่ถูกฉีดดวย Te99 ตอนเริ่มตน (A) และหลังจากนั้น 6 ชั่วโมง (B) 
 
 

3) ใชรังสีแกมมาจาก Co60  รักษาโรคมะเร็ง และการฝงแร Co60  เขาไปใน 
บริเวณทีเ่ปนมะเร็งในรางกาย 

4)  ใชเม็ด Au198  ในการรักษามะเรง็ผิวหนัง และมะเร็งที่แพรกระจายไปยัง 
อวัยวะสวนอ่ืน 

5)  ใชลวด Ta182  ในการรักษามะเรง็ปากมดลูก 
6) ใช Tl201  ในการตรวจสภาพการไหลของโลหิตเลี้ยงหัวใจ ตรวจสภาพ 

กลามเน้ือในหัวใจ และตรวจสภาพหัวใจเม่ือทํางานเต็มที ่
7) ใช Ga67  เพ่ือตรวจการอักเสบตางๆ ที่เปนหนอง เชน ในชองทอง   

ตรวจมะเร็งในตอมนํ้าเหลือง 
8) ใช In111  เพ่ือติดสลากเม็ดเลือดขาว ตรวจหาแหลงอักเสบของรางกาย  

ตรวจการอุดตนัของไขสันหลัง ตรวจมะเรง็เตานม รังไข ลําไส 
9)  ใช I123  เพ่ือตรวจการทํางานของตอมไทรอยด  ใช I131  ในการตรวจ  

วินิจฉัยรักษาโรคคอพอก และใชรักษามะเร็งตอมไทรอยด ในรูป labeled compound ใชตรวจ
วิเคราะหการทํางานของไต ระบบโลหิต 

10)   ใช Krm81  เพ่ือตรวจการทํางานหัวใจ 
11)  Sr90  ชนิดแผนรักษาเนื้อเยื่อระดับผิวหนัง 
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12)  P32  ชนิดเหลวรักษาภาวะที่มีเม็ดเลือดแดงมากเกินไปและมะเร็งเม็ดเลอืด 
ชนิดเรื้อรัง 

13)  ใช Aum195  เพ่ือตรวจการไหลเวียนของโลหิต 
14)  ใชรังสีโปรตอนการรักษาโรคมะเร็งในระดับตื้นของรางกาย เชน ลูกตา  
15)  ใชรังสีนิวตรอนรักษาโรคมะเร็งและเน้ืองอกในสวนลกึของรางกาย 

ในสมัยกอนมีการใชเข็มเรเดียม ซ่ึงเปนสารกัมมันตรังสีที่ใหรังสีแกมมาออกมา โดยนํา
เข็มเรเดียม ไปฝงบริเวณทีเ่ปนมะเร็งของผูปวย รังสีแกมมา จะไปทําปฏิกิริยากับเซลล มะเร็งทาํ
ใหลดการเจรญิเติบโตของเซลลมะเร็งน้ันได  ในสมัยน้ันจึงเรียกวา การฝงแรเพ่ือรักษามะเร็ง 
 
 

20.7.1.3  การใชกัมมันตภาพรังสีในดานอุตสาหกรรมอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม 
 

ประเทศไทยมโีรงงานตนแบบซ่ึงเปนศูนยการฉายรังสอีาหาร (food irradiation) และ
ผลิตผลการเกษตร ขึ้นอยูกบัสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิเปดเปนทางการตั้งแตป พ.ศ. 2532 ใช 

Co60  ที่มีกัมมันภาพรังสีตอนเริ่มตน 44,000 Ci สามารถใหบริการฉายรังสีอาหาร และผลิตผล
การเกษตร ทีส่ําคัญ คือ เครื่องเทศ สมุนไพร แหนม  เอนไซม  ฝร่ัง ผลไม กุงแชแข็ง 
หอมหัวใหญ และกระเทียม เปนตน 

 
 

 
 

 
รูปที ่20.71  ใชรังสีกําจัดจุลนิทรียบางชนดิในอาหาร เชน แบคทเีรีย เพ่ือใหเกบ็อาหารไดนานขึ้น 
 

  นอกจากนี้ยังใชในอุตสาหกรรมการปลอดเชื้อจุลินทรยีในผลติภัณฑทางการแพทยเชน 
เวชภัณฑ เภสัชภัณฑ และเนื้อเยื่อ มีจํานวนมากกวา 140 โรงงาน ใน 40 ประเทศ  สําหรับ
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ประเทศไทย มีโรงงานอุตสาหกรรมปลอดเชื้อ จํานวน 5 แหง  การฉายรังสีที่ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมมีมากมาย เชน ใชรังสีแกมมาหรืออิเล็กตรอนไปชวยเรงการเกิดปฏิกิริยา ในการ
ผลิตสารพวกโพลิเมอรตางๆ ดังตัวอยางตอไปน้ี  
  1)  การฉายรังสีไมเน้ือออน ที่ถูกอัดดวยสารโมโนเมอร จะกลายเปนสารโพลิเมอรที่มี
ความแข็งมากขึ้น ใชสําหรบัทําพื้นปารเก หรือทอนไม ที่ตองการใหมีความแข็งสงู 

2)  การฉายรงัสี เพ่ือไปชวยใหโมโนเมอร จับตวักบัโพลิเมอร เรียกวาการตอกิ่ง (grafting) 
เชน การนําน้ํายางธรรมชาติ มาฉายรังสี เพ่ือทํากาวใหเหนียวขึ้น หรือทํายางพลาสติก 

3)  การฉายรังสี เพ่ือไปทําใหโพลิเมอร จับตัวกันเปนรางแหสามมิต ิและเปนผลให
ผลิตภัณฑ มีความคงทนตอความรอน เชน ใชผลติฉนวนหุมสายไฟฟา ผลิตภัณฑพลาสติก 
และโฟม 

 4) การฉายรังสีนํ้ายางธรรมชาติ ที่ผสมกับสารเคม ีเพ่ือใหมีการจับตวักัน ของโพลิเมอร
เปนแผนยาง (rubber vulcanization) 

 
 

สวนการใชวัสดุกัมมันตรังสี และเทคนคิทางรังสี ซ่ึงเรียกวา เทคนิคนวิเคลียร มาใช 
ประโยชน ในระบบวัด และควบคุมตางๆ ของโรงงานอตุสาหกรรมปจจุบันมีการใชอยางแพรหลาย
ในประเทศไทย เชน 

1. ใชรังสีแกมมาวัดระดับของของไหล เชนสารเคมีตางๆ ในกระบวนการผลิต 
ในโรงงานเสนใยสังเคราะห 

2. ใชรังสีแกมมาตรวจระดบัเศษไมในหมอน่ึงความดันสูงในกระบวนการผลิต 
ไมอัดแผนเรียบ 

3. ควบคุมการไหลผานของสวนผสมในการผลิตปูนซีเมนต 
4. วัดความหนาแนนของน้ําปูนกับเสนใยหิน ในกระบวนการผลิตกระเบื้อง 

กระดาษ 
 

 
 
 

รูปที ่20.72   จากซายไปขวาคือ ใชรังสคีวบคุมระดับของเหลว ควบคมุการไหล ควบคุมความหนา 
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5. วัดความหนาแนนในการดูดสินแรในทะเล  เพ่ือหาปริมาณแรที่ดูดผาน    
6. วัดและควบคมุความหนาแนนของน้ําโคลนที่ใชในการขุดเจาะอุโมงคสง 

นํ้าใตดิน 
7. ใชขจัดประจุไฟฟาสถิตบนแผนฟลม ฟลมภาพยนตร หลอดแกวที่ใช 

บรรจุผลิตภัณฑและเวชภัณฑตางๆ 
8. ใชแกส Kr85 ตรวจรอยร่ัวซึมในการผนึกแผนวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส   

IC, semiconductor watch module ตางๆ  
9. ใชรังสีเอกซ รังสีแกมมา และ neutron radiography ตรวจสอบและ 

ถายรอยเชื่อมโลหะ หาความสึกหรอ โดยไมทําลายชิ้นงาน 
10. ใชรังสีนิวตรอนในการสํารวจหาแหลงนํ้ามันใตดิน ความชื้นใตดิน ฯลฯ   
11. ใชทําสีเรืองแสง 
12. ใชวัดหาปริมาณเถาของลิกไนต 
13. ควบคุมกระบวนการผลติเครื่องแกวใหมีความหนาสม่ําเสมอ 
14. วัดหาปริมาณสารตะกัว่หรือธาตุกํามะถันในผลิตภัณฑนํ้ามันปโตรเลียม 
15. ผลติยางรถยนต  ควบคุมนํ้าหนักของกระดาษตอหนวยพ้ืนที่ในอุตสาหกรรม 

ผลิตกลองกระดาษ 
16. ควบคุมความหนาของเนื้อยางที่เคลือบบนแผนผาใบ  ในกระบวนการ 

 
 

 

 
 
 

รูปที่ 20.73  การควบคุมความหนาดวยรังสีบีตา 
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รูปที่ 20.74  แสดงการใชกัมมันตภาพรังสีมาใชควบคมุความหนาและน้ําหนักของกระดาษ 
 
 

17. ใชวิเคราะหหาปริมาณแรธาตุตางๆ ดวยเทคนิคเชิงนิวเคลียร เพ่ือสํารวจ 
ทรัพยากรในประเทศ โดยวิธี neutron activation and X-ray fluorescence analysis 

18. ใชรังสีแกมมาเพื่อฆาเชื้อโรคในเครื่องมือเวชภัณฑ เชน กระบวนการ 
ฉีดยาในสายน้ําเกลือ ถุงเลอืด ถุงมือ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการผาตัด ฯลฯ 

 

20.7.1.4 การใชกัมมันตรังสีในการหาอายุของวัตถุโบราณ    
           

องคประกอบที่สําคัญของสิง่มีชีวิตทั้งหลายคือ ธาตุคารบอนธาตชุนิดนี้สวน 
ใหญจะอยูในรปูของ C12  ซ่ึงเปนธาตุเสถียร และจะมี C14 ซ่ึงเปนธาตุกัมมันตรังสีอยูปริมาณ
เล็กนอย  เม่ือคารบอนรวมตัวกบัออกซิเจนเกิดเปนแกสคารบอนไดออกไซดซ่ึงพืชก็จะนําไป
เปนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร  สัตวอาศัยพืชเปนอาหารจึงไดรับคารบอนจากพืชอีกตอหน่ึง 

C14  ในสิ่งมีชีวิตจะมีการสลายไปดวยครึ่งชวีติ  5568 ± 30  ป ซ่ึงถือวานานมาก  ดังน้ันใน 
ขณะที่มีชวีิตอยูอัตราสวน C14  ตอ C12 ในรางกายของสัตวและในพืชจะมีคาคงตัวขึ้นอยูกับชนิด
ของสัตวหรือพืชน้ันๆ   เม่ือสิ้นชีวิตลงโอกาสที่จะไดรับคารบอนตามปกติก็จะหยุดลงดวยดังน้ัน
อัตราสวนของคารบอนทั้งสองก็จะลดลงดวย  ทําใหเราสามารถคํานวณหาอายุของพืชและสตัว
ได  เชน  ในการตรวจวิเคราะหโครงกระดูกชิ้นหน่ึงพบวาอัตราสวน C14  ตอ C12  มีอยูเพียงรอย
ละ 50 ของกระดูกสัตวชนิดเดียวกันที่เพ่ิงเสียชีวติใหม ๆ แสดงวาเจาของโครงกระดูกนั้ไดตาย
มาแลวประมาณ 5670 ป   
 

 20.7.1.5  การใชกัมมันตภาพรังสีดานสิ่งแวดลอม  
 

  กัมมันตภาพรังสีมีสวนเกีย่วของกบัสิ่งแวดลอมใน 2 ดาน คือในดานการรักษาและ
พัฒนาสภาพของสิ่งแวดลอมใหดีขึ้น อีกดานหนึ่ง คือ การตรวจตราและควบคุมปริมาณรังสีที่มี
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อยูในธรรมชาติ ในสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่ปลอดภัยตอมวลมนษุย และสิ่งมีชีวติโดยทั่วไป 
ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีในดานสิ่งแวดลอม ไดแก 

      1.   การใชรังสีแกมมาฆาเชื้อโรคตางๆ ในนํ้าทิ้งจากชุมชนและจากโรงพยาบาล  
เพ่ือปองกันโรคระบาด 

2. การใชรังสแีกมมาฆาเชื้อโรคในขยะและตะกอน แลวนํากลบัมาทาํเปนปุย 
3. การใชรังสีอิเลก็ตรอน ในการกําจัดแกสอันตราย )NO,SO( 22  จากปลองควัน  

โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาถานหิน 
4. การใชเทคนิคทางนิวเคลียรวิเคราะหสารพิษตางๆ ในดิน พืช อากาศ นํ้า และ 

อาหาร 
5. การใชเทคนิคสารติดตามทางรังสีศึกษามลภาวะในสิ่งแวดลอมการวดั 

ปริมาณรังสีในสิ่งแวดลอม เชน ที่อยูอาศยั และสถานทีท่ํางาน 

 

20.7.1.5 การใชกัมมันตภาพรงัสีในดานการศึกษาและวิจัย (Education and 
                Research) 

      ความรูที่ไดจากกัมมันตภาพรังสี  นําไปใชในการศึกษาวิจัยทั้งขั้นมูลฐานและขัน้
ประยุกตได ดังน้ี 

      1.  แหลงกําเนิดรังสี เชน เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรหรือตนกําเนิดรังสีแบบ  
ไอโซโทป เครื่องเรงอนุภาค 

      2.  วศิวกรรมนิวเคลยีรเกี่ยวกบัการสราง  การเดินเครื่อง และการบาํรุงรักษา 
ระบบตางๆ ของเคร่ืองปฏิกรณนิวเคลยีร 

      3.  ลักษณะกายภาพของรังสีชนิดตางๆ และอันตรกิริยาของรังสีตอสสาร 
      4.  ผลของรังสีที่มีตอเซลลของสิ่งมีชวีติ 
      5.  เทคโนโลยีนิวเคลียรที่ประยุกตทางดานการแพทย  ดานการเกษตร   

ดานอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอมและอ่ืนๆ 
 

    เพ่ือพลิกฟนสภาวะทางเศรษฐกิจ อันหมายถึง ความยากไรของประชาชนในชาติ ใหมี
สถานะทัดเทียมกับมิตรประเทศ และกาวหนาไปสูความอยูดีกินดี อยางจริงจังเทคโนโลยีทาง
พลังงานนิวเคลียร จะเปนกลไกที่ชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานสําคัญ คือ การ
อุตสาหกรรม  การเกษตร  การแพทยและอนามัย  การพลังงาน  สิ่งแวดลอม และการจัดการ
ทรัพยากร ดังที่ไดกลาวมาทั้งทางตรงและทางออม ปจจุบัน สาํนักงานพลังงานปรมาณูเพ่ือ
สันติ มีโครงการใหมๆ ที่กําลังคิดคนควาวิจัย เพ่ือการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนแกมวล
มนุษยชาติและการถายทอดเทคโนโลยี ทางนิวเคลียร ตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร
แกประชาชน  นิสิต นักศึกษา และนักเรยีน เพ่ือใหคนทั่วไปทุกระดับเขาใจถึงพลงังานนวิเคลยีร
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และประโยชนที่ไดรับทุกรปูแบบอยางถูกตองและถองแท อันเปนการพัฒนาคนใหมีความรูพ้ืนฐาน 
ซ่ึงจะสงผลไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไปในอนาคตอันใกล 
 

20.7.2 การใชประโยชนจากพลงังานนิวเคลยีร 
 

 แหลงกําเนิดของพลังงานนิวเคลียรมี 2 ประเภทคือ 
ประเภทแรก   ไดจากระเบิดนิวเคลียรซ่ึงพลังงานที่ไดน้ีมีอํานาจในการทําลาย 

อยางมหาศาล  ตัวอยางของการนําระเบิดนี้ไปใชไดแก  การขุดคลอง  การทหาร  เปนตน 
 ประเภททีส่อง  ไดจากการแบงแยกตวัในเครื่องปฏิกรณนิวเคลยีร  พลังงานที่ 
ไดน้ีมีประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาจากโรงงานไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีหลักการใน 
การผลิตกระแสไฟฟากบัโรงไฟฟาทีใ่ชเครือ่งจักรไอน้ําทัว่ ๆ ไป   แตกตางกันตรงทีพ่ลังงานที ่
ใชผลติไอน้าํเปนพลังงานนวิเคลียร 

ในโลกนี้มีการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีรมากกวา 16% มาตั้งแตป 
ค.ศ. 1960   การผลิตไฟฟาดวยพลงังานนิวเคลียรในปจจุบัน สวนใหญใชเครื่องปฏิกรณ
นิวเคลียรเพียง 2 แบบ ซ่ึงพัฒนาขึ้นมาใชตั้งแตป ค.ศ. 1950    

เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีร (nuclear reactor) แบบแบงแยกตัว  เปนอุปกรณที่ใชใน
การผลิตและควบคุมการปลดปลอยพลังงานนิวเคลยีรที่เกิดจากการแบงแยกตวัของธาตุ
กัมมันตรังสีในเครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรของโรงไฟฟา   การใชพลังงานนิวเคลียรในการผลิต 
ไฟฟามีหลักการคลายกันในเครื่องปฏิกรณเกอืบทุกแบบ   โดยพลังงานนิวเคลียรทีป่ลดปลอย
ออกมาจากการแบงแยกตวัอยางตอเน่ืองของเชื้อเพลิงนิวเคลียรซ่ึงใหความรอนกับแกสหรือนํ้า
เพ่ือทําใหเกิดไอน้ํา   จากนั้นจึงใชไอนํ้าไปขับกังหันไอน้ําของเครื่องกําเนิดไฟฟาใหหมุนและให
ไฟฟาออกมาในลักษณะเดยีวกับโรงไฟฟาที่ใชเชื้อเพลิงฟอสซิล (ในเครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรวจัิย 
จะใชประโยชนจากนวิตรอนที่เกิดขึ้นบริเวณแกนเครื่องปฏิกรณ   สวนเครื่องปฏิกรณในเรือดําน้ํา
หรือเรือเดินสมุทร  จะใชไอนํ้าขับใหใบพัดของเรือหมุน) 

องคประกอบที่สําคัญของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียรประกอบดวย 
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รูปที่ 20.76  แสดงองคประกอบของโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 
 

1. เชื้อเพลิงนิวเคลียร (nuclear fuel)  เปนทอโลหะซ่ึงภายในบรรจุเชื้อเพลิงเม็ด
ยูเรเนียมไดออกไซด )UO( 2  ซ่ึงทําจากโลหะผสมระหวางเซอรโคเนียมกับโลหะอ่ืนๆ ไดแก 
เหล็ก นิเกิล โครเมียม และดีบุก มีความแข็งแกรงไมเกิดสนิมและทนความรอนไดสูง เชื้อเพลิง
ยูเรเนียมซ่ึงสวนใหญอยูในรูปสารประกอบยูเรเนียมไดออกไซดมีลักษณะเปนทรงกระบอกเล็กๆ 
ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 cm ยาวประมาณ 1 cm บรรจุเรียงลงไปในทอโลหะซ่ึง
เรียกวา แทงเชื้อเพลิง (fuel rod) มีความยาวประมาณ 4 m กลุมของแทงเชื้อเพลิงถูกตรึงดวย
ตะแกรงโลหะยึดแทงเชื้อเพลิง (fuel assembly) จัดเรยีงใหอยูเปนมัดความยาวเทาๆ กัน  โดย
หัวและทายอยูในรูปสี่เหลีย่มจัตุรัสขนาด 15 x 15 ถึง 25 x 25 2cm  ดังน้ันแตละมัดของ
เชื้อเพลิง จะประกอบดวยแทงเชื้อเพลิงประมาณ 100 ถึง 400 แทง  โดยเชื้อเพลิงนิวเคลียรจะมี
นํ้าหนักประมาณ 700 kg  
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รูปที่ 20.77  แสดงองคประกอบของเชื้อเพลิงนิวเคลียร 
 

2. มอเดอเรเตอร (Moderator) ทําหนาที่ลดความเรว็ของนิวตรอนที่เกิดจากปฏิกิริยา
ลูกโซของการแบงแยกนิวเคลียส  ในเครือ่งปฏิกรณทั่วไปมอเดอเรเตอรหรือสารหนวงนิวตรอน
กับตวัทําใหเย็นมักจะเปนสารชนิดเดียวกนัคือ ใชนํ้าธรรมดาเปนมอเดอเรเตอรที่ไมดีนัก  
เชื้อเพลิงนิวเคลียรทีใ่ชนํ้าเปนมอเดอเรเตอรจึงตองทําใหมีปริมาณยูเรเนียมสูงกวาธรรมชาต ิคือ 
ประมาณ 2–5 % (ตามธรรมชาติ 0.7%)   ขณะที่นํ้ามวลหนัก (heavy water) จะมีความสามารถ
ในการลดพลังงานนิวตรอนใหพอเหมาะกับการเกิดปฏกิิริยาการแบงแยกตัวตอเน่ืองดีกวามาก    
จึงสามารถใชเชื้อเพลิงที่มีความเขมขนตามธรรมชาติได   แตนํ้ามวลหนักมีราคาสูงกวาน้ํา
ธรรมดามากเชนกัน   สวนแกรไฟตซ่ึงเปนของแข็งมีความสามารถลดพลังงานของนิวตรอนได
ดีกวาน้ํา  แตผลกระทบอันเกิดจากรังสียังไมแนชัด  

3. ตัวทําใหเย็น (Coolant)  ทําหนาที่พาความรอนที่เกิดจากปฏิกิริยาการแบงแยกตัวไป
ผลิตไอน้ําเพื่อผลิตไฟฟา ตัวทําใหเย็นซ่ึงนิยมใชกันคือ นํ้า ปฏิกรณบางชนิดที่ใชนํ้ามวลหนัก
เปนมอเดอเรเตอรจะใชนํ้ามวลหนักเปนตวัพาความรอนดวย    นอกจากนี้โลหะเหลวบางชนิด 
เชน โปแตสเซียม และโซเดียม หรือกาซคารบอนไดออกไซดก็เปนตัวทําใหเย็นที่ดีดวย  ตัวทาํ
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ใหเย็นทุกชนดิจะทําหนาที่สงผานความรอน โดยเกิดการแลกเปลี่ยนความรอนกับนํ้าในวงจร
ผลิตไอน้ําอีกตอหน่ึง   ยกเวนกรณีที่ใชนํ้าเปนตวัทําใหเย็นอาจจะใชนํ้าจากปฏิกรณนิวเคลยีรไป
ผลิตไอน้ําโดยตรง  คลายกบัการผลติไอน้ําจากการใชเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไป  

4. แทงควบคมุ (Control Rod) ทําหนาทีค่วบคุมการเกดิปฏิกิริยาการแบงแยกตวัใหอยู
ในระดับทีต่องการ  โดยการดูดกลืนนิวตรอนที่จะทําปฏกิิริยาใหอยูในปริมาณที่ไมมากเกินไป
แทงควบคุมประกอบดวยสารที่มีความสามารถจับยึดนิวตรอนเขามารวมโดยไมเกิดปฏิกิริยาใดๆ 
และตองมีประสิทธิภาพในการจับยึดนิวตรอนไดดีดวย ซ่ึงไดแก โบรอน แคดเมียม   ฮาลฟเนียม  
เงิน และอินเดียม อยางใดอยางหนึ่งหรือจะใชเปนโลหะผสมแลวแตลักษณะเฉพาะของเครื่อง
ปฏิกรณ  

5. อาคารเครื่องปฏิกรณ (Reactor Building or Containment) เปนโครงสรางที่ครอบ
เครื่องปฏิกรณเอาไว   ทําหนาที่ปองกันอันตรายจากภายนอกที่จะเขามาทําลายเครื่องปฏิกรณ
และปองกันไมใหรังสีแพรออกสูสิ่งแวดลอมภายนอกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นภายใน   
โดยทั่วไปจะมีโครงสรางที่แข็งแกรง คงทนมากกวาอาคารธรรมดาหลายเทา เชน เปนคอนกรีต
หรือเหล็กหนาเปนเมตร  

6. ถังความดัน (Pressure vessel or pressure tubes) เปนถังเหล็กกลาใชสําหรบับรรจุ
แกนเครื่องปฏิกรณ และมอเดอเรเตอรกับตวัทําใหเย็น   แตบางแบบอาจจะมีทอเปนชุดบรรจุ
แทงเชื้อเพลิง โดยมีตัวทําใหเย็นกับมอเดอเรเตอรไหลผาน  

7. เครื่องกําเนิดไอน้ํา (Steam generator)  เปนสวนหน่ึงของระบบหลอเย็น โดยรับ
ความรอนจากแกนเครื่องปฏิกรณมาผลิตไอน้ํา เพ่ือใชในการหมุนกังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา  

 

เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรทีนิ่ยมใชกันแบงเปน 3 ประเภท คือ 
1. เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรแบบใชนํ้าความดันสูง (Pressurised Water Reactor : PWR)   
     เครื่องปฏิกรณแบบน้ีมีการใชงานมากที่สุด โดยใชในการผลิตไฟฟามากกวา 230 

เครื่อง และใชในขับเคลื่อนเรือรบอีกหลายรอยเครื่อง  ในตอนแรกเปนการออกแบบสําหรับใชใน
เรือดําน้ํา โดยใชนํ้าธรรมดาเปนมอเดอเรเตอรและตัวทําใหเย็น   จุดเดนของเครื่องปฏิกรณแบบ
น้ีคือ การมีระบบระบายความรอนความดันสูง ไหลผานแกนเครื่องปฏิกรณเปนวงจรแรก และมี
เครื่องแลกเปลี่ยนความรอน (heat exchange) เปนวงจรที่สองmesohkmujผลิตไอนํ้าเพื่อใชขับ 
กังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟา 
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รูปที่ 20.78  เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรแบบใชนํ้าความดันสูง PWR 
 
 

PWR ใชแทงเชื้อเพลิงประมาณ 200–300 แทงตอหน่ึงมัด  จัดเรียงในแนวตั้งอยูภายใน
แกนของเครื่องปฏิกรณ   สําหรับเครื่องปฏิกรณขนาดใหญอาจจะมีมัดเชื้อเพลิง 150–250 มัด 
โดยใชยูเรเนียม 80–100 ตนั  นํ้าในแกนเครื่องปฏิกรณจะมีอุณหภูมิประมาณ C325o  จึงตอง
ทําใหอยูภายใตความดันประมาณ 150 เทาของความดันบรรยากาศจึงจะไมเดือด   โดยรักษา
ความดันดวยไอของ pressuriser  ระบบระบายความรอนวงจรแรกทําหนาที่เปนมอเดอเรเตอร
ดวย  ถากลายเปนไอจะทําใหเกิดปฏิกิริยาการแบงแยกตัวลดลง   ผลสะทอนทางลบนี้จึงทําให
หนาที่เปนระบบความปลอดภัยอยางหนึ่งของเครื่องปฏิกรณ    โดยมีการปลอยโบรอนเขาไปใน
ระบบระบายความรอนของวงจรแรกซึ่งเปนระบบปด  การทํางานของเครื่องปฏิกรณในระบบที่
สองเปนระบบที่มีความดันต่าํกวาจึงทําใหนํ้าเดือดและทําใหสวนแลกเปลี่ยนความรอนน้ีเปนสวน
ผลิตไอน้ํา (steam generator)   ไอนํ้าจะไปขับกังหันไอนํ้าเพื่อหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟาทําหนาที่
ผลิตไฟฟา หลังจากนั้น จะถูกควบแนนกลายเปนนํ้าเพือ่สงกลับเขาสวนแลกเปลี่ยนความรอนใน
ระบบแรก 
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2.   เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรแบบนํ้าเดือด (Boiling Water Reactor : BWR) 
 

 
 
 

รูปที่ 20.79  เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรแบบนํ้าเดือด BWR 
  
 

BWR มีการออกแบบที่คลายกับ PWR ในหลายจุด ตางกันที่ระบบหลอเย็นซ่ึงมีเพียง
ระบบเดียว  ซ่ึงใชนํ้าที่มีความดันต่ํากวา  โดยมีความดันประมาณ 75 เทาของความดนับรรยากาศ 
ทําใหมีสภาพเปนนํ้าเดือดที่มีอุณหภูมิประมาณ 285oC เม่ือเคลื่อนที่ผานแกนของเครื่องปฏิกรณ  
ขณะที่เดินเครื่องอยูเครื่องปฏิกรณแบบนี้จะมีนํ้าอยูในสภาวะของไอน้ํา อยูเหนือแกนของเครื่อง
ปฏิกรณ ประมาณ 12–15 %  เน่ืองจากการหนวงนิวตรอนของไอน้ํานอยกวาน้ํา จึงทําให BWR 
มีประสิทธิภาพต่ํากวา PWR  เม่ือไอน้ําผาน drier plates ที่ดานบนของแกนของเครื่องปฏิกรณ 
ซ่ึงทําหนาที่แยกไอน้ําแลวสงไปที่กังหันโดยตรง   ทําใหกังหันเปนสวนหนึ่งของระบบของเครือ่ง
ปฏิกรณดวยเน่ืองจากน้ําทีอ่ยูรอบแกนของเครื่องปฏิกรณมีการปนเปอนสารกมัมันตรังสีอยู ดังน้ัน
บริเวณกังหันจึงตองมีระบบปองกันรังสีและตองมีการรกัษาความปลอดภัยทางรังสี  ขณะที่
เจาหนาที่ทําการบํารุงรักษา   เครื่องปฏิกรณแบบ BWR มีการออกแบบที่ซับซอนนอยกวาจึงมี
ตนทุนทีต่่ํากวา สารกัมมันตรังสีในนํ้า สวนใหญจะมีอายุสั้นมาก และสวนใหญเปน N–16 ซ่ึงมี
ครึ่งชีวติ 7 s จึงสามารถเขาไปในหองของกังหันไดในเวลาไมนานหลังจากที่ดับเครื่องปฏิกรณ
ภายในแกนของเครื่องปฏิกรณของ BWR มีมัดเชื้อเพลิง (fuel assembly) 750 มัด แตละมัดมี
แทงเชื้อเพลิง 90–100 แทง ซ่ึงใชยูเรเนียมประมาณ 140 ตัน   ระบบควบคุมระบบที่สอง เปน
การควบคุมการไหลของน้ําผานแกนของเครื่องปฏิกรณ นํ้าที่ไหลผานนอยลงจะทําใหเกิดการ
แบงแยกนิวเคลีสลดลง  เน่ืองจากไอน้ํามีการหนวงนิวตรอนนอยกวา 
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3. เครื่องปฏิกรณแบบใชนํ้ามวลหนัก (Pressurised Heavy Water Reactor :  
PHWR or CANDU) 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 20.80  เครื่องปฏิกรณแบบใชนํ้ามวลหนัก  (PHWR or CANDU) 
  
 

เครื่องปฏิกรณแบบ CANDU มีการออกแบบและพฒันาในแคนาดา มาตั้งแตป พ.ศ. 
2493 โดยใชยูเรเนียมออกไซดธรรมชาติ ซ่ึงมี U235 ประมาณ 0.7%  เปนเชือ้เพลิงจึงตองใชมอ
เดอเรเตอรที่มีประสิทธิภาพมากกวา   โดยเครื่องปฏิกรณแบบน้ีใชนํ้ามวลหนัก หรือ D2O ทําให
เครื่องปฏิกรณแบบ CANDU มีตนทุนลดลง  เน่ืองจากมีการ enrich ที่มอเดอเรเตอรไมใชที่
เชื้อเพลิง   

มอเดอเรเตอรบรรจุอยูภายในถังขนาดใหญ เรียกวา calandria ซ่ึงมีทอความดัน วางอยู
ในแนวนอนหลายรอยทอสาํหรับบรรจุเชือ้เพลิง โดยมีระบบหลอเยน็ระบบแรกเปนนํ้ามวลหนักที่
มีความดันสูง ะระบายความรอนออกไป   ทําใหมีอุณหภูมิประมาณ 290oC   ระบบหลอเย็น
ระบบแรกจะถายเทความรอน  ทําใหเกิดไอน้ําไปหมุนกังหันไอน้ําในระบบหลอเย็นระบบที่สอง
คลายกับ PWR   การออกแบบของทอความดันที่แยกจากกันกับระบบหลอเย็น   ทําใหสามารถ
เปลี่ยนแทงเชือ้เพลิงไดโดยไมตองดับเครือ่งปฏิกรณ   

มัดเชื้อเพลิง (fuel assembly) ของ CANDU ประกอบดวยแทงเชื้อเพลิงความยาวครึ่ง
เมตร จํานวน 37 แทง โดยเปน ceramic fuel pellet อยูภายใน zircaloy tube และมีโครงสราง
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ของ fuel channel รองรับทีส่วนปลายแตละดานของชดุมัดเชื้อเพลิงทุก 12 มัด แทงควบคุมจะ
ถูกสงเขาไปใน calandria ในแนวดิ่ง โดยมีระบบดับเครือ่งระบบที่สอง ที่มีการเติม gadolinium 
ลงไปในมอเดอเรเตอร    ระบบหมุนเวียนของมอเดอเรเตอรซ่ึงใชนํ้ามวลหนักไหลผานชองของ 
calandria จะทําใหมีความรอนสูงขึ้นเชนกัน 

เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีร แบงออกไดหลายรุนอยางชัดเจน คือ 
เครื่องปฏิกรณรุนที่ 1 พัฒนาขึ้นในชวงป ค.ศ.1950–60 โดยยังมีบางเครื่องที่ยัง

เดินเครื่องอยูในปจจุบัน เครื่องปฏิกรณรุนน้ีเกือบทั้งหมดใชเชื้อเพลงิเปนยูเรเนียมธรรมชาต ิ
และใชแกรไฟตเปนมอเดอเรเตอร  

เครื่องปฏิกรณรุนที่ 2 เปนเครื่องปฏิกรณที่แสดงถึงยุคการขยายตวัทางนิวเคลียรของ
สหรัฐอเมริกา และสวนใหญยังเดินเครื่องอยูในปจจุบัน เชื้อเพลิงที่ใชสวนมากเปน enriched 
uranium โดยใชนํ้าเปนตัวทาํใหเย็นและมอเดอเรเตอร  

เครื่องปฏิกรณรุนที่ 3 เปนเครื่องปฏิกรณแบบกาวหนา โดย 3 เครื่องแรกอยูในญ่ีปุน 
สวนของประเทศอ่ืนยังอยูระหวางการกอสราง หรือรอการเดินเครื่อง มีการพัฒนามาจากเครื่อง
ปฏิกรณรุนที่ 2 โดยเพิ่มระบบความปลอดภัยใหสูงขึ้น  

เครื่องปฏิกรณรุนที่ 4 ยังอยูในระยะของการออกแบบ และยังไมมีการเดินเครื่อง จนกวา
จะถึงป ค.ศ. 2020 หรือชากวานั้น  โดยจะหยุดการใชเชื้อเพลิงใหม แตจะนํา actinide ที่มีอายุ
ยาวนานจากเชื้อเพลิงนิวเคลียรใชแลวกลบัมาใช ซ่ึงจะทําให fission product จะมีแตเพียงกาก
นิวเคลียรรังสสีูง (high-level waste) ที่มีอายุสั้น เครื่องปฏิกรณแบบนี้สวนใหญเปนเครื่อง
ปฏิกรณที่ใชนิวตรอนเรว็ (fast neutron reactors)  

การออกแบบเครื่องปฏิกรณรุนที่ 3 หรือแบบกาวหนา อีกกวาโหลยังอยูในระยะของการ
พัฒนา บางเครื่องพัฒนาการออกแบบมาจาก PWR, BWR และ CANDU บางแบบก็แหวกแนว
ออกไป เครื่องปฏิกรณชนิด Advanced Boiling Water Reactor แบบเดิมมีการใชงานอยูใน
ปจจุบัน 2 เครื่อง บางสวนกําลังกอสราง การออกแบบขึ้นใหมที่แหวกแนวและรูจักกันดี คือแบบ 
Pebble Bed Modular Reactor ซ่ึงใชฮีเลยีมที่มีอุณหภูมิสูงมากเปนสารหลอเย็น และใชขับ
กังหันของเครื่องผลิตไฟฟา  

มีการพิจารณาที่จะหยุดการใชเชื้อเพลิง แตจะหมุนเวยีน plutonium จากเครื่องปฏิกรณ
รุนที่ 1–3 กลบัมาใช  โดยคาดวาเครื่องปฏิกรณรุนที่ 4 จะสามารถนํา actinide กลับมาใชไดเต็ม
รูปแบบ 
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รูปที่ 20.78  วิวัฒนการของพลังงานนิวเคลียร 
  
 

กลาวโดยสรุปวา เครื่องปฏิกรณนิวเคลยีรมีวิธีการนําความรอนมาใชไมแตกตางจาก
เครื่องใหกําเนิดความรอนประเภทอ่ืน แตตองมีความระมัดระวังในเรือ่งการปองกันรังสีในทุก
ขั้นตอนสูงกวาเทานั้น  เครือ่งปฏิกรณนิวเคลียรมีหลายชนิดดังตัวอยาง  
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ตารางที่ 20.9  แสดงเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร ที่มีการใชงานเชิงพาณิชย 
 
 

ชนิดของเครือ่ง
ปฏิกรณ 

ประเทศ จํานวน กําลัง  
(GWe) 

เชื้อเพลิง ตัวทําให
เย็น 

มอเดอเร
เตอร 

Pressurised Water 
Reactor (PWR) 

US, 
France, 
Japan, 
Russia 

268 249 enriched UO2  นํ้า นํ้า 

Boiling Water 
Reactor (BWR) 

US, Japan, 
Sweden 

94 85 enriched UO2  นํ้า นํ้า 

Gas-cooled Reactor 
(Magnox & AGR) 

UK 23 12 natural U 
(metal), 
enriched UO2 

CO2 แกรไฟต 

Pressurised Heavy 
Water Reactor 

'CANDU' (PHWR) 

Canada 40 22 natural UO2  นํ้ามวล
หนัก 

นํ้ามวล
หนัก 

Light Water 
Graphite Reactor 

(RBMK) 

Russia 12 12 enriched UO2  นํ้า แกรไฟต 

Fast Neutron 
Reactor (FBR) 

Japan, 
France, 
Russia 

4 1 PuO2 and 
UO2 

โซเดียม
เหลว 

ไมมี 

  รวม 441 381       
 
GWe = กําลังผลิตไฟฟา ในหนวย 1000 megawatts. 
Source: Nuclear Engineering International Handbook 2005 
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20.8   กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี และการปองกัน 
 

         กัมมันตภาพรังสีเปนพลังงานรูปหน่ึงซ่ึงกระทบกับวตัถุหรือสิ่งที่มีชีวติยอมกอใหเกิด
ผลกระทบขึน้ได ซ่ึงขึ้นอยูกบัปจจัยหลายอยาง คือ ชนิดของรังส ีพลงังานรังสปีริมาณรังสี และ
ชนิดของอวัยวะที่กัมมันตภาพรังสีตกกระทบ  รังสีประเภทกอไอออน (ionizing radiation) น้ัน มี
ผลตอสิ่งมีชีวติโดยทําใหอะตอม/โมเลกุลภายในเซลล และระบบการทํางานของเซลล
เปลี่ยนแปลงไป และเกดิอาการผิดปกติในรางกายขึ้นได ไดมีการศึกษาผลกระทบจากรังสีจาก
กรณีที่มีการทิ้งระเบิดปรมาณู เม่ือครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 และจากกรณีการปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับพลังงานนิวเคลียร กัมมันตภาพงสี และวัสดุกัมมันตรังสี ตลอดชวงเวลา 100 ปที่
ผานมา ไดสรปุผลคาความเสี่ยงและอันตรายของรังสีตอมนุษยไดดังน้ี  
 
 

ตารางที่ 19.10  คาความเสี่ยงและอันตรายของรังสีที่มีตอมนุษยชาต ิ
 

การไดรับปริมาณรังสี  10,000 mSv 
ในระยะเวลา
สั้นๆ 

กอใหเกิดความเจ็บปวยและถึงตาย
ไดภายใน 2-3 สัปดาห  

การไดรับปริมาณรังสี 1,000 mSv 
ในระยะเวลา
สั้นๆ 

กอใหเกิดการเจ็บปวย เชนอาเจียน 
แตไมถึงตายและอนาคตอาจเกิด
มะเร็งได  

การไดรับปริมาณรังสี  20 mSv/y เปนเกณฑปลอดภัยสําหรับ
ผูปฏิบัติงานทางรังสี  

การไดรับปริมาณรังสี  13 mSv/y เปนเกณฑที่อนุญาตใหทํางานได
สําหรับคนงาน ในเหมืองแร
ยูเรเนียม 

การไดรับปริมาณรังสี  2 mSv/y เปนระดับรังสปีกติในธรรมชาต ิ 

การไดรับปริมาณรังสี  0.05 mSv/y เปนเกณฑกําหนดระดับรังสี ณ ร้ัว
รอบโรงไฟฟานิวเคลียรขณะ
เดินเครื่องปฏิกรณฯ 

 
  
 



 170

20.8.1  กัมมันตภาพรังสีในธรรมชาติ   
 

                    ตามปกติมนุษยไดรับรังสีจากแหลงกําเนิดรังสีจากธรรมชาติ มีอยู 2 แหลง
ใหญๆ คือ  

     20.8.1.1  รังสีคอสมิก (Cosmic Rays)  เปนรังสีที่มาจากอวกาศนอกโลก  
รังสีคอสมิกสวนใหญจะถูกชั้นบรรยากาศเบื้องบนของโลกกรองไว  สวนที่เหลือจะทะลุผานลง
มายังพ้ืนผิวโลกในระดับพ้ืนดิน ปริมาณรังสีภายนอกรางกาย (external exposure)  
ที่ประชาชนไดรับจากรังสีคอสมิกจะคอนขางคงที่ไมวาจะอยูที่ทวีปใด กลาวคือมีคาประมาณ 30 
นาโนเกรยตอชั่วโมง แตระดับปริมาณรังสีน้ีจะเพ่ิมขึ้นอยางมาก  หากอยูในพ้ืนที่ที่อยูสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล โดยจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงสองเทาที่ระดับ 1500 m เหนือระดับนํ้าทะเล สําหรับผูที่
เดินทางโดยเครื่องบินไอพน จะมีโอกาสไดรับปริมาณรังสีในอัตรา 1.35–9 h/Svµ  และสาํหรับ
ผูที่อาศยัอยูในพ้ืนทีบ่างแหงที่อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเลมาก เชนที่นครเม็กซิโก และเตหะราน จะ
ไดรับปริมาณรังสีสูงกวาปกติ ประมาณ 2–3 เทา   นอกจากนี้ รังสีคอสมิกยังกอใหเกิดสาร
กัมมันตรังสีที่สําคัญอีก 4 ชนิด คือ H3  C14  Be7 และ Na22  ซ่ึงเขาสูรางกาย และมีผลตออวัยวะ
ตางๆ โดยคิดเปนปริมาณรังสีในรอบปประมาณ  0.01 Svµ สําหรับ H3 ,  12 Svµ สําหรับ C14 ,  
3 Svµ สําหรับ Be7  และ 0.2 Svµ สําหรับ Na22     
 

 20.8.1.2  แหลงกําเนิดรงัสีจากพื้นดิน  (Terrestrial Sources of Radiation)    
  

          แหลงกําเนิดรังสีจากพื้นดินประกอบดวยสารกัมมันตรังสีที่มีครึง่ชีวิตยาว
มาก สารพวกนี้มีอยูตั้งแตกาํเนิดโลก เชน K40 มีครึ่งชวีติ ,y10x28.1 9  Rb87  มีครึ่งชีวติ 

,y10x7.4 10   U238  มีครึ่งชีวิต ,y10x47.4 9  และ Th232 มีครึ่งชีวติ y10x41.1 10   โดยปริมาณ
รังสีที่คนไดรับจากธรรมชาติไมสามารถหลีกเลี่ยงไดมีคา ประมาณ 2.4 mSv/y นอกจากนี้ 
ลักษณะการดาํเนินชีวติ รวมทั้งการใชประโยชนจากทรพัยากรบางอยางก็อาจเปนสาเหตใุห
ไดรับรังสทีี่เกนิจากคาปกตน้ีิได เชน วัสดกุอสรางบางชนิดอาจจะมีสารกัมมันตรังสีปนอยูตาม
ธรรมชาติในปริมาณคอนขางสูง เชน มี K40 Ra226  หรือ Th232  ทําใหผูที่อยูอาศัยไดรับรังสี
จากภายนอก นอกจากนี้ Ra226  ยังทําใหเกิดแกส Rn222  ซ่ึงหากการระบายอากาศภายใน
อาคารไมดีพอ จะทําใหผูอยูอาศัยไดรับรังสีจากแกสเรดอนที่เขาสูรางกายโดยการหายใจ โดย
เฉลี่ยแลวปริมาณรังสีจากพื้นดินและที่อยูอาศัยที่เราไดรับจากธรรมชาติตอปเทากบั 410 Svµ  
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แหลงกําเนิดรังสีที่มนุษยสรางข้ึน (Man–Made Sources of Radiation) 
 

         ตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา คนเริ่มรูจักสารกัมมันตรังส ีโดยชั้นตนคือ สาร
กัมมันตรังสีที่เปนผลผลิตของการแบงแยกนิวเคลียส  ตอมาเม่ือมีการนําสารกัมมันตรังสีมาใช
ในทางสันต ิจึงมีการผลิตสารกัมมันตรังสีชนิดอ่ืนๆ ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเครื่องกําเนิดรังสี อาทิ
เครื่องเอกซเรยและเครื่องเรงอนุภาคดวย ดังน้ันอาจจะแบงที่มาของแหลงกําเนิดรังสีที่มนุษย
สรางขึน้ได เชน แหลงกําเนดิรังสีที่ใชในทางการแพทย ไดนําเอาสารกัมมันตรังสีมาใชเปนจํานวน
มากทั้งดานการตรวจวินิจฉัยและการรักษา  แหลงกําเนิดรังสีที่ใชในทางอุตสาหกรรม  

  
ตารางที่ 19.13  การไดรับรังสีของมนุษยจากรังสีที่มีในธรรมชาติและจากสารกัมมันตรังสีที ่

           ประดิษฐขึ้น 
 

จากธรรมชาติ 
รังสีคอสมิก 0.39 mSv/y 

พ้ืนดิน (ยูเรเนียม/ทอเรียม/โพแทสเซียม) 0.46 mSv/y 

แกสเรดอน 1.30 mSv/y 

อาหารและเครื่องด่ืม 0.23 mSv/y 

จากตนกําเนิดรังสีที่มนุษยประดิษฐข้ึน 
รังสีที่ใชในทางการแพทย  0.30 mSv/y 

รังสีจากฝุนกัมมันตรังสี  0.006 mSv/y 

รังสีจากการเดินเครื่องโรงไฟฟานิวเคลียร  0.008 mSv/y 

รังสีจากสินคาอุปโภค 0.0005 mSv/y 

รังสีจากกรณีอ่ืนๆ  0.001 mSv/y 
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มนุษยจะหลีกเลี่ยงการถูกรงัสีที่มีอยูแลวตามธรรมชาตไิมได   ในขณะที่รางกายของ
มนุษยเรานั้นมีไอโซโทปรังสีปนอยูดวยหลายชนิด  ดังตารางที่ 19.14 
 
ตารางที่ 19.14  ปริมาณของไอโซโทปรังสีที่มีในรางกายของมนุษย 
 
 

ไอโซโทปรังส ี % ในรางกายโดยน้ําหนัก 

K40  0.2 

Rb87  0.0017 

Ra226  1.4 x 10-13 

La138  นอยกวา 7 x 10-5 

V50  นอยกวา 1.4 x 10-7 

U238  3 x 10-8 
 
 

  
 
 

ตารางที่ 19.15  ขีดจํากัดในการรับรังสีในหน่ึงปของประชาชนและผูปฏิบัติงานดานรังสี 
 
 

ขีดจํากัดในการรับรังส ี
พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ  

พ.ศ. 2504 
ขอเสนอใหม ตาม ICRP 60  

(ค.ศ. 1990) 
ผูปฏิบัติงานทางรังสี 5,000 mrem/y 2,000 mrem/y 

ประชาชนทัว่ไป 500 mrem/y 100 mrem/y 
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รูปที่ 19.82  การไดรับของมนุษยจากรังสีที่มีในธรรมชาติและจากสารกัมมันตรังสีที่ประดิษฐขึน้ 
  

เราไดรับรังสีจากธรรมชาติเปนสวนใหญ 67.6 %  โดยไดรับจากรังสีคอสมิก รังสีแกมมา
จากดินและอาคารที่พัก อาหาร เครื่องด่ืม อากาศ การเดินทางโดยเครื่องบิน และไดรับรังสีอีก 
32.4 % จากสารกัมมันตรังสีที่มนุษยสรางขึ้น  คือจากการทํางานอุตสาหกรรมนิวเคลียร การ
ตรวจรักษา เครื่องใชอ่ืนๆ  โดยมีรายละเอียดจําแนกไวในรูปที่ 19.82 
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รูปที่ 19.83  การไดรับรังสีจากสารกัมมันตรังสีที่มีในธรรมชาติและจากที่มนุษยสรางขึ้น 
  

รังสีที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตรังสเีม่ือผานสิ่งมีชวีติใดจะทําใหเกดิการเปลีย่นแปลง 
ในเซลลของสิง่มีชีวิต ถาคนเราไดรับรังสีเปนปริมาณไมมากนักจะไมเปนอันตรายถงึกับเสียชวีิต
แตมีโอกาสเปนมะเร็งได นอกจากนั้นรังสียังสามารถทาํใหโครโมโซมของเซลล   สืบพันธุ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไดถาไดรับรังสีมากพอที่จะสงผลสืบเน่ืองตอไปยังลูกหลานได
เชนเดียวกบัการกลายพันธุ (mutation) 
 

20.8.2  การปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังส ี
 

การดําเนินการเพื่อลดระดับรังสีสําหรับผูปฏิบัติงานทางรังสีน้ัน อาศัยกลยุทธ 
ดังน้ี  

(1) เวลา (time) ใชเวลาปฏบิัติงานใหสั้นที่สุด ปริมาณรังสีที่ผูไดรับน้ันขึ้นกับเวลา เชน  
ถาผูปฏิบตัิงานอยูในหองที่มีรังสี 2 ชั่วโมง ยอมไดรับรังสีสูงเปน 2 เทา ของผูที่เขาไปอยูเพียง 1 
ชั่วโมง เปนตน ดังน้ันวิธีปองกันประการแรกคือ อยาเขาใกลสารกัมมันตรังสีหรือบริเวณที่มีรังสี
เปนเวลานานๆ แตถาจําเปนตองเขาไปทาํงานควรใชเวลาสั้นที่สุด  

(2) ระยะทาง (distance) รักษาระยะทางใหหางจากตนกําเนิดรังสีใหมากที่สุด การอยู
หางก็เทากับอาศัยอากาศเปนกําแพงกําบังรังสี เชน รังสีแอลฟาจะถกูกั้นจนหมดไปดวยอากาศ
หนาเพียงไมกี่เซนติเมตร ถือเปนกฏไดวา ความเขมรังสีจะแปรผกผันกบัระยะหางยกกําลังสอง 
หรือเขียนเปนสมการคณิตศาสตรไดวา  
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2
22

2
11 dIdI =  

เม่ือ I = ความเขมรังสี  
     d = ระยะหาง  
หรือกลาวงายๆ ไดวาถาระยะหางเพ่ิมขึ้นเทาหนึ่ง ปริมาณความเขมรังสีจะลดลงเหลือ

หน่ึงในสี่จากปริมาณเดิม  
(3) เครื่องกําบังรังสี (shielding) จัดใหมีเครื่องกําบังรังสีใหเหมาะสม รังสีมีหลายชนิดจึง 

จําเปนตองเลอืกเครื่องกําบังรังสีใหเหมาะสม เชน ถาจะกั้นรังสีบีตาควรใชแผนไมพลาสติก
อะลูมิเนียม ถาจะกั้นรังสีแกมมา รังสีเอกซ ควรใชคอนกรีต ตะกัว่ แตถาจะกําบังอนุภาค
นิวตรอนควรใชนํ้าและพาราฟน เปนตน  
 

20.8.3 การปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับกับรังส ี 
          ตัวแปรสําคัญที่ทําใหรังสีมีอันตรายตอสองมีชีวิตไดแก ประจุไฟฟา มวล 
พิสัย ชนิดและความหนาของเครื่องกําบังรังสี ปายรังสีและปายสตีางๆ ที่แสดงวาบริเวณใดมี
หรือไมมีรังสี และการทําใหเกิดไอออนแพรของรังสีชนิดตางๆ ตลอดจนกฎเกณฑและขอควร
ปฏิบัตติางๆ กอนที่จะเขาไปทํางานเกี่ยวของกับรังสีหรือออกจากหองน้ัน  โดยผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับรังสีจะตองทําความเขาใจอยางถองแทและปฏิบัตติามอยางเครงครัด  เพ่ือใหเกิด
ความปลอดภยัสูงสุดในการปฏิบัติงาน    ขอมูลดังกลาวแสดงดวยรูปที ่19.84–19.93  
และตารางที่ 19.16 – 19.17 
      

 

รูปที่ 19.84  ความหนาของฝามือและคอนกรีตที่ใชหยุดยั้งรังสีชนิดตางๆ 
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 ตารางที่ 19.16  ประจุ มวล พิสัย และ การทําใหเกิดไอออนแพรตอหน่ึงหนวยระยะทางของ
รังสีชนิดตางๆ 
 

ชนิด ประจุ มวล(u) ionpair/cm พิสัย(ซม.) 
แอลฟา +2 4 50,000 8 
บีตา +1 1/1840 30-300 13 

นิวตรอน 0 1 ต่ํามาก ยาว 
แกมมา 0 0 105 ยาวมาก 

 
ตารางที่  19.17  การจัดแบงบริเวณในการทํางานทางรังสี  การจัดสัดสวนบริเวณพ้ืนที่ที่
ปฏิบัติงานเกีย่วกับสารรังส ี  จัดจําแนกตามระดับรังส ีการเปรอะเปอนทางรังสีบนพ้ืนผิวและ
อากาศ 
 

1.บริเวณไมมีรังส ี

พื้นที่สีขาว White zone 
ไมมีรังสี ปราศจากการเปรอะเปอนทางรังสีบนพ้ืนผิว 

พื้นที่สีเขียว Green zone 
ไมมีรังสี ไมมีการเปรอะเปอนทางรังสี เปนบริเวณควบคุม เฉพาะ
ผูปฏิบัติงาน การเขาออกบริเวณนี้ ควรสวมเสื้อคลุม ปฏิบัติการและถุง
คลุมรองเทา มีการสํารวจระดับรังสี เปนครั้งคราว  

2.บริเวณมีรังส ี

พื้นที่สีเหลือง Amber zone 
เปนบริเวณควบคุมเฉพาะผูปฏิบัติงาน เน่ืองจากอาจมีการเปรอะเปอน 
ทางรังสี ทั้งบนพ้ืนผิว และอากาศ ตองมี การเปลี่ยนเสื้อผา สวมถุงคลุม
รองเทา ผูที่เขาออก บริเวณน้ีตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบ กอนมี
การตรวจวัด ระดับรังสีและการเปรอะเปอนทางรังสีเปนประจํา  
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พื้นที่สีแดง Red zone 
บริเวณที่มีระดับรังสีสูง มีการเปรอะเปอนทางรังสี ตองมี การเปลี่ยน
เสื้อผา สวมถงุคลุม รองเทา และหนากาก มีการจํากัด ระยะเวลา ใน
การปฏิบัติงาน เปนบริเวณที่ตองควบคุม อยางเขมงวด เฉพาะ
ผูปฏิบัติงานเทานั้น ตองมีเครื่องตรวจวัด ระดับรังสีและการเปรอะเปอน
ทางรังสีในบริเวณนี ้ 

 
 พื้นที่ปฏิบัตงิานทางรังสตีองมีปายรังสีแสดงไว 

 

 
รูปที่ 19.85  พ้ืนที่ปฏิบตัิงานทางรังตองมีปายรังสีแสดงไวใหเห็นอยางชัดเจน 
  
 
 


