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บทที 4 ฟิ สิ กส์ นิวเคลียร์
ฟิ สิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) เป็ นสาขาหนึงของวิชาฟิ สิกส์ ทศึี กษาสมบัติของนิวเคลียส
และกระบวนการเปลียนแปลงทีเกียวข้องกับนิวเคลียสทีเรี ยกว่า ปฏิกิริยานิวเคลียร์
นิวเคลียสของอะตอม คือ อนุภาคทีอยู่ตรงกลางของอะตอม ประกอบด้วยอนุภาค 2 ชนิด คือ
โปรตอน (proton) และนิวตรอน (neutron)
นิวคลีออน ( Nucleon ) คือ อนุภาคทีเป็ นองค์ประกอบของนิวเคลียส = จํานวนโปรตอน +
จํานวนนิวตรอน
สัญลักษณ์ของนิวเคลียร์ (nuclear symbol) หรื อทีเรี ยกว่านิวไคลด์ (nuclide) ชนิดหนึงของธาตุ
จะใช้จาํ นวนโปรตอนและนิวตรอนในการระบุชนิดของนิวไคลด์ ดังต่อไปนี
A
X
Z
โดย Z แทนเลขอะตอม (atomic number) คือ จํานวนของโปรตอนในนิวเคลียสนัน
n แทนเลขนิวตรอน (neutron number) คือ จํานวนของนิวตรอนในนิวเคลียสนัน
A แทนเลขมวล (mass number) คือ จํานวนนิวคลีออนทังหมดในนิวเคลียสนัน
หรื อ A = Z + n
X แทนสัญลักษณ์ทางเคมี (chemical symbol) คือ สัญลักษณ์ของธาตุทางเคมี
ไอโซโทป ( Isotope)
ไอโซโทป หมายถึง นิวเคลียสของธาตุชนิดเดียวกัน ทีมีเลขอะตอม Z เท่ากัน แต่เลขมวล A
ต่างกัน เช่น 11 H 21 H 23592 u 23892 u 23992 u แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1. ไอโซโทปทีไม่แผ่รังสี เรี ยกว่า ไอโซโทปเสถียร
2. ไอโซโทปทีแผ่รังสี ได้ เรี ยกว่า ไอโซโทปกัมมันตรั งสี
ในธรรมชาติ ส่ วนมากเป็ นไอโซโทปเสถียร
แบบฝึ กหัดที 4.1
1. (O-NET 49) คาร์ บอนเป็ นธาตุทีเป็ นส่ วนสําคัญของสิ งมีชีวติ สัญลักษณ์นิวเคลียส
นิวเคลียสของคาร์ บอนนีมีอนุภาคตามข้อใด
1. โปรตอน 12 ตัว นิวตรอน 6 ตัว
2. โปรตอน 6 ตัว นิวตรอน 12 ตัว
3. โปรตอน 6 ตัว อิเล็กตรอน 6 ตัว
4. โปรตอน 6 ตัว นิวตรอน 6 ตัว
2. (O-NET 49)ข้อใดถูกต้องสําหรับไอโซโทปของธาตุหนึง ๆ
1. มีเลขมวลเท่ากัน แต่เลขอะตอมต่างกัน
2. มีจาํ นวนโปรตอนเท่ากัน แต่จาํ นวนนิวตรอนต่างกัน
3. มีจาํ นวนนิวตรอนเท่ากัน แต่จาํ นวนโปรตอนต่างกัน
4. มีผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากัน

แสดงว่า
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3. (O-NET 50) อนุภาคใดในนิวเคลียส 236
และ 23490Th ทีมีจาํ นวนเท่ากัน
92 U
1. โปรตอน
2. อิเล็กตรอน
3. นิวตรอน
4. นิวคลีออน
4. (O-NET 50) ในธรรมชาติธาตุคาร์ บอนมี 3 ไอโซโทป คือ 126 C 136C และ 146 C ข้อใดต่อไปนีถูก
1. แต่ละไอโซโทปมีจาํ นวนอิเล็กตรอนต่างกัน
2. แต่ละไอโซโทปมีจาํ นวนโปรตอนต่างกัน
3. แต่ละไอโซโทปมีจาํ นวนนิวตรอนต่างกัน
4. แต่ละไอโซโทปมีจาํ นวนโปรตอนเท่ากับจํานวนนิวตรอน
5. (O-NET 52) ข้อใดถูกต้องเกียวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน
1. มีจาํ นวนนิวคลีออนเท่ากัน
2. มีเลขมวลเท่ากัน
3. มีเลขอะตอมเท่ากัน
4. มีจาํ นวนนิวตรอนเท่ากัน
6. (O-NET 54) ธาตุทีมีสญ
ั ลักษณ์นิวเคลียร์ 4019 K มักถูกเรี ยกชือย่อว่าอะไร

1. โปแตสเซียม-19
3. โปแตสเซียม-40

2. โปแตสเซียม-21
4. โปแตสเซียม-59

7. (มช.) อะตอมของ 210
84 Po ข้อใดถูกต้อง
ก. มีจาํ นวนนิวคลีออน = 210 จํานวนนิวตรอน = 84
ข. มีจาํ นวนอิเล็กตรอน = 84 จํานวนนิวตรอน = 126
ค. มีจาํ นวนอิเล็กตรอน = 126 จํานวนโปรตอน = 84
ง. มีจาํ นวนนิวคลีออน = 210 จํานวนอิเล็กตรอน = 126
8. (Ent) จํานวนนิวตรอนในนิวเคลียส 2713 Al คือ
ก. 13
ข. 14
ค. 27
ง. 40
9. (มช.) ดีบุกมีเลขอะตอม = 50 และเลขมวล 120 จะมีจาํ นวนนิวคลีออนเท่าไร
ก. 20
ข. 70
ค. 120
ง. 170
197
10. (มช.) อะตอมของธาตุ 196
ํ นวนอะไรเท่ากัน
78 Pt กับ 79 Au จะมีจา
ก. นิวคลีออน
ข. นิวตรอน
ค. โปรตอน
ง. อิเล็กตรอน
11. (มช.) ไอโซโทป เป็ นชือเรี ยกนิวเคลียสของธาตุทีมีลกั ษณะดังนี
ก. มีจาํ นวนนิวคลีออนเท่ากัน
ข. มีจาํ นวนโปรตอนเท่ากับนิวตรอน
ค. มีจาํ นวนโปรตอนต่างกัน แต่มีจาํ นวนนิวตรอนเท่ากัน
ง. มีจาํ นวนโปรตอนเท่ากัน แต่มีจาํ นวนนิวตรอนต่างกัน
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การค้ นพบกัมมันตภาพรั งสี
เบ็กเคอเรล ทดลองพบว่า ธาตุยเู รเนียมจะปล่อยรังสี ออกมาจากธาตุยเู รเนียมตลอดเวลาแม้ไม่
โดนแสงแดด และพบว่ารังสี ยงั สามารถผ่านวัตถุทึบแสงออกมาภายนอกได้ จากการทดลองพบว่า
คุณสมบัติของธาตุยูเรเนียมมีสมบัติเหมือนรังสี เอกซ์ เช่น
1. สามารถวิงผ่านวัตถุตา่ ง ๆ ได้
2. ทําให้อากาศรอบนอกแตกตัวเป็ นไอออน
3. เกิดการแผ่รังสี เกิดเองตลอดเวลาแต่รังสี เอกซ์เกิดเองไม่ได้
ปี แอร์ และมารี คูรี ได้ทาํ การทดลองพบว่ายังมีธาตุอืน เช่น ทอเรี ยม เรเดียม บอโลเรี ยม
สามารถแผ่รังสี ออกมาได้เช่นเดียวกัน

รู ป 4.1 แสดงการเคลือนทีของรังสี ทงั 3 ชนิด ผ่านสนามแม่เหล็ก
รั งสี แบ่ งออกเป็ น 3 ชนิด
1. รังสี แอลฟา สัญลักษณ์  หรื อ 42 He (ประจุบวก)
2. รังสี บีตา สัญลักษณ์  หรื อ  10 e (ประจุลบ)
3. รังสี แกมมา สัญลักษณ์ 
(เป็ นกลางทางไฟฟ้ า)
เปรี ยบเทียบสมบัติของ  ,  และ 
1. มวลและประจุไฟฟ้ า
   
2. พลังงาน
   
3. การทําให้อากาศแตกตัวเป็ นไอออน
   
4. อํานาจทะลุทะลวงผ่านอากาศ

สั ญลักษณ์ ของธาตุและอนุภาคบางอย่ างทีควรทราบ
แอลฟา () = 42 He
ไฮโดรเจนหรื อโปรตอน = 11 H
บีตา ( - ) =  01 e
ดิวเทอรอน
= 21 H
บีตา (+ ) =  01 e
ตริ ตรอน
= 31 H
แกมมา () = 
นิวตรอน
= 01 n
ยูเรเนียม

=

235
92 U

ตะกัว

=

206
82

Pb
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แบบฝึ กหัดที 4.2
1. (O-NET 49) รังสี ในข้อใดทีมีอาํ นาจในการทะลุทะลวงผ่านเนือสารได้นอ้ ยทีสุ ด
1. รังสี แอลฟา
2. รังสี บีตา
3. รังสี แกมมา
4. รังสี เอกซ์
2. (O-NET 50) อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสี แกมมา เมือเคลือนทีในสนามแม่เหล็ก ข้อใดไม่เกิด
การเบน
1. อนุภาคแอลฟา
2. อนุภาคบีตา
3. รังสี แกมมา
4. อนุภาคแอลฟาและบีตา
3. (O-NET 51) ข้อความใดต่อไปนีถูกต้องเกียวกับรังสี แอลฟา รังสี บีตาและรังสี แกมมา
1. รังสี แอลฟามีประจุ +4
2. รังสี แอลฟามีมวลมากทีสุ ดและอํานาจทะลุทะลวงผ่านสู งทีสุ ด
3. รังสี บีตามีมวลน้อยทีสุ ดและอํานาจทะลุทะลวงผ่านตําทีสุ ด
4. รังสี แกมมามีอาํ นาจทะลุทะลวงสู งทีสุ ด
4. (O-NET 54) ข้อใดเป็ นสมบัติของรังสีแอลฟา
1. เป็ นอิเล็กตรอน
2. เป็ นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า
3. เป็ นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม
4. เป็ นโปรตอน
5. (มช.) ธาตุกมั มันตรังสี หมายถึงธาตุทีมีสมบัติในการแผ่รังสี ได้เอง และรังสี ทแผ่
ี ออกมา
จะต้องเป็ นรังสี ต่อไปนีเสมอ
ก. รังสี แอลฟา
ข. รังสี บีตา รังสี แกมมา
ค. รังสี แอลฟา รังสี บีตา รังสี แกมมา
ง. เป็ นรังสี ชนิดใดก็ได้
6. (มช.) คุณสมบัติทีสําคัญประการหนึงของอนุภาคแอลฟา ก็คือ
ก. มีอาํ นาจทะลุทะลวงสู ง
ข. มีพลังงานจลน์สูงกว่าอนุภาคตัวอืน
ค. ทําให้สารทีผ่านแตกตัวเป็ นไอออน
ง. คล้ายกับรังสี เอกซ์ (X-ray)
7. (Ent) รังสี แอลฟามีอาํ นาจในการทะลุผ่านน้อยกว่ารังสี ชนิดอืนทีออกมาจากธาตุกมั มันตรังสี เนืองจาก
ก. รังสี แอลฟามีพลังงานน้อยกว่ารังสี ชนิดอืน
ข. รังสี แอลฟามีคณ
ุ สมบัติในการทําให้สารทีรังสี ผ่าน แตกตัวเป็ นไอออนได้ดีกว่า
ค. รังสี แอลฟาไม่มีประจุไฟฟ้ า
ง. ถูกทังข้อ ก และ ข
8. (มช.) ข้อความต่อไปนีข้อใดถูก
ก. รังสี บีตามีอาํ นาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี แกมมา แต่นอ้ ยกว่ารังสี เอกซ์
ข. รังสี บีตามีอาํ นาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี เอ็ก แต่นอ้ ยกว่ารังสี แอลฟา
ค. รังสี บีตามีอาํ นาจทะลุผ่าน สู งกว่ารังสี แอลฟา แต่นอ้ ยกว่ารังสี แกมมา
ง. รังสี บีตามีอาํ นาจทะลุผา่ น สู งกว่ารังสี อืน ๆ ทุกชนิด
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9. (Ent) พิจารณาข้อความต่อไปนีสําหรับรังสี แอลฟา บีตา และแกมมา
1. มีความสามารถในการทําให้ก๊าซแตกตัวเป็ นไอออนได้ดีกว่า
2. ต้องใช้วสั ดุทีมีความหนามากในการกันรังสี
3. เมือเคลือนทีผ่านบริ เวณทีมีสนามแม่เหล็ก แนวการเคลือนทีเป็ นแนวโค้ง
4. อัตราส่ วนประจุต่อมวลมีค่ามากทีสุ ด
ข้อความใดเป็ นสมบัติของรังสี บีตา
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 4
ง. ข้อ 3 และ 4
10. (มช.) ถ้ารังสี แอลฟา บีตา และแกมมา เคลือนทีอยู่ในนํา และรังสี ทงสามชนิ
ั
ดมี
พลังงานเท่ากัน เราจะพบว่ารังสี บีตาเคลือนทีได้ระยะทาง
ก. สันทีสุ ด
ข. ไกลทีสุ ด
ค. ไกลกว่าแกมมาแต่ใกล้กว่าแอลฟา
ง. ไกลกว่าแอลฟาแต่ใกล้กว่าแกมมา
11. (Ent) อนุภาคแอลฟาประกอบไปด้วย
ก. 2 โปรตอน
ข. 2 โปรตอน กับ 2 อิเล็กตรอน
ค. 2 โปรตอน กับ 2 นิวตรอน
ง. 4 โปรตอน
การสลายตัวของธาตุกัมมันตรั งสี
เมือธาตุกมั มันตรังสี สลายตัวจะเปลียนเป็ นธาตุใหม่ใช้หลักการ Balance สมการ
1. ผลบวกของเลขมวลตอนก่อน = ผลบวกของเลขมวลตอนหลัง
A ตอนก่อน

=

A ตอนหลัง

2. ผลบวกของเลขอะตอมตอนก่อน = ผลบวกของเลขอะตอมตอนหลัง
Z ตอนก่อน

=

Z ตอนหลัง

2.1. สมมติธาตุกมั มันตรังสี สลายตัวให้แอลฟา () 1 ตัว
A
ZX



4
2 He

+

A4
Z 2 Y

จะได้ธาตุเลขมวลลดลงจากเดิม 4 เลขอะตอมลดลง 2
2.2. สมมติธาตุกมั มันตรังสี สลายตัวให้บีตา บีตา ( - ) 1 ตัว
A
ZX



0
1 e

+

A
Z1Y

จะได้ธาตุใหม่เลขมวลของธาตุเท่าเดิม แต่เลขอะตอมเพิ มหนึง
2.3. สมมติธาตุกมั มันตรังสี สลายตัวให้แกมมา () 1 ตัว
A
  + AZ Y
ZX
จะได้ธาตุตวั เดิม เลขอะตอม เลขมวลไม่เปลียนแปลง
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แบบฝึ กหัดที 4.3
1. (O-NET 50) นิวเคลียสของเรเดียม-226 ( 22688 Ra ) มีการสลายโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา 1 ตัว และ
รังสี แกมมาออกมาจะทําให้ 22688 Ra กลายเป็ นธาตุใด
1. 218
2. 222
84 Po
86 Rn
3. 23090Th
4. 234
94 U
2. (O-NET 51) ในการสลายตัวของ 146C นิวเคลียสของ C-14 ปล่อยอิเล็กตรอนออกหนึงตัว นิวเคลียส
ใหม่จะมีประจุเป็ นกีเท่าของประจุโปรตอน
1. 5
2. 7
3. 13
4. 15
3. (O-NET 51) อัตราการสลายตัวของกลุ่มนิวเคลียสกัมมันตรังสี A ขึนกับอะไร
1. อุณหภูมิ
2. ความดัน
3. ปริ มาณ
4. จํานวนนิวเคลียส A ทีมีอยู่
4. (O-NET 51) นิวเคลียสของเรเดียม-226 มีการสลายดังสมการข้างล่าง x คืออะไร
226
88Ra

5.

6.

7.

8.
9.



222
86Rn + x

1. รังสี แกมมา
2. อนุภาคบีตา
3. อนุภาคนิวตรอน
4. อนุภาคแอลฟา
(Ent) ธาตุ A สลายเป็ นธาตุ B โดยปล่อยรังสี บีตาออกมา ธาตุทงสองจะมี
ั
จาํ นวนใดเท่ากัน
ก. นิวตรอน
ข. โปรตอน
ค. ผลรวมของนิวตรอนและโปรตอน ง. ผลต่างของนิวตรอนและโปรตอน
(Ent) จากธาตุไอโซโทปของยูเรเนียม 238
92 U สลายตัวแบบอนุกรมได้อนุภาคแอลฟารวม 8 ตัว และ
อนุภาคบีตารวม 6 ตัว และได้ไอโซโทปของธาตุใหม่อกี 1 ตัว อยากทราบว่าไอโซโทปของธาตุใหม่
มีเลขมวลและเลขอะตอมตรงกับข้อใด
ก. 91 , 324
ข. 92 , 206
ค. 234 , 91
ง. 206 , 82
(Ent) ในการสลายตัวต่อ ๆ กันของธาตุกมั มันตรังสี โดยเริ มจาก 238
92 U เมือสลายให้อนุภาค
ทังหมดเป็ น 2 , 2 , และ 2  จะทําให้ได้นิวเคลียสใหม่ มีจาํ นวนโปรตอนและนิวตรอนเท่าใด
ก. จํานวนโปรตอน 88 จํานวนนิวตรอน 140 ข. จํานวนโปรตอน 90 จํานวนนิวตรอน 140
ค. จํานวนโปรตอน 88 จํานวนนิวตรอน 142 ง. จํานวนโปรตอน 90 จํานวนนิวตรอน 142
(Ent) เมือบิสมัท 214
83 Bi สลายตัวให้รังสี บีตาลบ นิ วเคลียสของธาตุใหม่คือ
ก. 210
ข. 210
ค. 214
ง. 214
82 Pb
83 Bi
85 At
84 Po
(Ent) นิวเคลียส 210
82 Pb สลายตัวไอโซโทปเสถียรตามลําดับดังนี
210
X  Y  Z จํานวนนิวตรอนในไอโซโทปเสถียร Z เป็ นอย่างไร
82 Pb 
,



, 
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เวลาครึ งชีวิต( Half Life )
ตอนแรกมีมวลเริ มต้น N0 เมือเวลาผ่านไป 1 ช่วงครึ งชีวติ เหลือ N =

N0

ตอนแรกมีมวลเริ มต้น N0 เมือเวลาผ่านไป 2 ช่วงครึ งชีวติ เหลือ N =

N0

ตอนแรกมีมวลเริ มต้น N0 เมือเวลาผ่านไป n ช่วงครึ งชีวติ เหลือ N =

N0

1

2
2
2

2

n

…………(4.1)

เวลาผ่านไป T วินาที คิดเป็ น 1 ช่วงครึ งชีวติ
เวลาผ่านไป t วินาที คิดเป็ น

แทน (4.2) ใน (4.1) จะได้
จะได้

t
ช่วงครึ งชีวติ ................................ (4.2)
T
N
1
 n
N0 2
N
1
 t ….................... (4.3)
N0
2T

n

เมือ N0 คือ มวลเริ มต้น N คือ มวลทีเหลือ

t คือ เวลาผ่านไป

T คือ เวลาครึ งชีวติ

แบบฝึ กหัดที 4.4
1. (O-NET 49) นักโบราณคดีตรวจพบเรื อไม้โบราณลําหนึง ว่ามีอตั ราส่ วนของปริ มาณ C-14 ต่อ C-12
เป็ น 25 % ของอัตราส่ วนสําหรับสิ งทียังมีชีวติ สันนิษฐานได้วา่ ซากเรื อนีมีอายุประมาณกีปี กําหนดให้
ครึ งชีวติ ของ C-14 เป็ น 5,730 ปี
1. 2,865
2. 5,730
3. 11,460
4. 22,920
2. (O-NET 49) ไอโอดีน-128 มีค่าครึ งชีวติ 25 นาที ถ้าเริ มต้นมีไอโอดีน-128 อยู่ 400 มิลลิกรัม ไอโอดีน128 จะลดลงเหลือ 100 มิลลิกรัม เมือเวลาผ่านไปกีนาที ( 50 นาที )
3. (O-NET 51) ไอโซโทปกัมมันตรังสี ของธาตุไอโอดีน – 128 มีครึ งชีวติ 25 นาที ถ้ามีไอโอดีน –128
ทังหมด 256 กรัม จะใช้เวลาเท่าไรจึงจะเหลือไอโอดีน –128 อยู่ 32 กรัม
1. 50 นาที
2. 1 ชัวโมง 15 นาที
3. 1 ชัวโมง 40 นาที
4. 3 ชัวโมง 20 นาที
4. (O-NET 51) ธาตุกมั มันตรังสี ใดทีใช้ในการคํานวณหาอายุของโบราณวัตถุ
1. I-131
2. Co-60
3. C-14
4. P-32
5. (Ent) ธาตุไอโอดีน - 126 มีครึ งชีวติ 12 วัน นาย ข ได้รับธาตุไอโอดีน - 126 เข้าไปในร่ างกาย 16 กรัม
เป็ นเวลานานกีวันไอโอดีน – 126 ในร่ างกายของนาย ข จึงลดลงเหลือ 2 กรัม
ก. 12 วัน
ข. 24 วัน
ค. 36 วัน
ง. 48 วัน
24
6. (Ent) ไอโซโทปของโซเดียม 11 Na มีครึ งชีวติ 15 ชัวโมง จงหาว่าเวลาผ่านไป 75 ชัวโมง นิวเคลียส
ของไอโซโทปนีจะสลายไปแล้วประมาณกีเปอร์ เซ็นต์ของจํานวนสารทีตังต้น ถ้าตอนเริ มแรกมีนิวเคลียส
ของไอโซโทปนีมีค่า 5 คูรี
ก. 75 %
ข. 87 %
ค. 94 %
ง. 97 %
7. (Ent) สารกัมมันตรังสี ชนิดหนึงมีคา่ กัมมันตภาพ 256 คูรี พบว่าเวลาผ่านไป 6 นาที กัมมันภาพลดลง
เหลือ 32 คูรี จงหาครึ งชีวติ และค่ากัมมันภาพทีเหลืออยู่หลังจากเวลาผ่านไปอีก 8 นาที
ก. 2 นาที 2 คูรี
ข. 2 นาที 30 คูรี
ค. 4 นาที 8 คูรี
ง. 4 นาที 24 คูรี
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8. (Ent) สารกัมมันตรังสี โคบอลต์ - 60 สลายตัวให้รังสี บีตาและรังสี แกมมา โดยมีครึ งชีวติ 5.3 ปี จงหา
เปอร์ เซ็นต์ของสารกัมมันตรังสี ทเหลื
ี ออยูเ่ มือเวลาผ่านไป 15.9 ปี
ก. 6.25 %
ข. 12.5 %
ค. 18.75 %
ง. 25 %
9. (Ent) ต้องใช้เวลานานเท่าใด ธาตุกมั มันตรังสี ทีมีครึ งชีวติ เท่ากับ 30 ปี จึงจะมีปริ มาณเหลือเพียง
ร้ อยละ 10 ของของเดิม
ก. 80 ปี
ข. 100 ปี
ค. 120 ปี
ง. 240 ปี
10. (Ent) ในการหาอายุของวัตถุโบราณชินหนึงโดยการวัดปริ มาณของคาร์ บอน - 14 ซึ งมีครึ งชีวติ 5,570 ปี
พบว่ามีปริ มาณคาร์ บอน - 14 ทีเหลืออยู่ในปั จจุบนั เท่ากับ 1/8 เท่าของปริ มาณทีมีอยู่ในตอนแรก วัตถุ
โบราณชิ นนีมีอายุเท่าไร
ก. 11,140 ปี
ข. 16,710 ปี
ค. 22,280 ปี
ง. 44,560 ปี
การสลายตัวของนิวเคลียสกับกัมมันตรั งสี
รัทเธอร์ ฟอร์ ดและซอดดีได้ตงสมมติ
ั
ฐานเพือใช้อธิ บายการสลายตัวของธาตุกมั มันตภาพรังสี ไว้ดงั นี
1. ธาตุกมั มันตรังสี จะแตกตัวออกให้อนุภาคแอลฟาหรื อบีตาได้สารใหม่ และสารใหม่ที
เกิดขึนนีอาจจะมีการแผ่กมั มันตภาพรังสี ต่อไปได้อกี
2. ในการสลายตัวของธาตุกมั มันตรั งสี เราไม่สามารถจะบอกได้ว่านิ วเคลียสใดจะสลาย
ก่อนหรื อหลังแต่เราสามารถบอกได้เพียงว่านิวเคลียสทุกตัวมีความน่าจะเป็ นทีจะสลายตัวเท่ากันหมดและ
อัตราการสลายจะขึนอยู่กบั จํานวนนิวเคลียส ( นิวเคลียสทีพร้ อมจะสลาย ) ในขณะนัน
ถ้าทีเวลา t1 ให้ธาตุกมั มันตรังสี มีจาํ นวนนิวเคลียสอยู่ N1
และทีเวลา t2 ให้ธาตุกมั มันตรังสี มีจาํ นวนนิวเคลียสอยู่ N2
 อัตราการลดของนิวเคลียส = N = N 2  N1
t

โดย

t 2  t1

= N2 - N1 = การเปลียนแปลงของนิวเคลียส
t = t2 - t1 = เวลาทีผ่านไป
จากสมมติฐานข้อ 2 จะได้อธิ บายอัตราการสลายขึนอยู่กบั จํานวนนิวเคลียสทีมีอยู่ขณะนัน
ΔN

 - ΔN
Δt
ΔN
Δt

โดย



N

= A =

N

……………(4.4)

= ค่าคงทีของการสลายตัว
N = จํานวนนิวเคลียสของธาตุกมั มันตภาพรังสี ทีมีอยู่ขณะนัน



- ΔN = A = อัตราการสลายตัวของนิวเคลียส มีเครื องหมายเป็ นลบแสดงว่าเป็ นอัตราการลด
Δt

หน่ วยกัมมันตรั งสี
1 คูรี(ci) = 3.7 x 10

10

เบ็คเคอเรล (Bq )
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ความสั มพันธ์ ของอัตราการสลายตัวของกัมมันตภาพรั งสี กับครึ งชีวิต
จาก

dN
dt
dN
dt
N

dN
 N
N0

จากสมการ Integrate

= - N
= - dt
t

=

  dt …………………..1
0

จะได้

dN
N

n N

 สมการ 1 เขียนใหม่ได้  n N = -t 0t
แทนค่าขีดจํากัดบน Upper Limit และขีดจํากัดล่าง Lower Limit จะได้
n N - n N0 = -  t  0 
n

= -

N
N0

e-t =

เขียนในรู ปเลขชีกําลังจะได้

N
N0

 N = N0e-t
………….…….. (4.5)
โดย N0 = จํานวนนิวเคลียสของธาตุกมั มันตภาพรังสี ทีเวลา t = 0
N = จํานวนนิวเคลียสของธาตุกมั มันตภาพรังสี ทเวลา
ี
t= t
e = ค่าคงที = 2.718
อัตราการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี กบั ครึ งชีวติ
จากสู ตร N = N0e-t
เมือเวลาผ่านไปครึ งชีวติ t = T จํานวนนิวเคลียสเหลือ
แทนค่า

N0
2
1
2

N

N0
2

= N0e-T
= e-T

2 = e T
เขียนในรู ปของ log จะได้
log e 2 = T
 log 2 =

log2
log e

T =

0.693
λ

=

log2
log2.718

= 0.693 = T

…………….. (4.6)
แบบฝึ กหัดที 4.5

1. (Ent) ถ้ามี

226
88

Ra

จํานวน N นิวเคลียส มีกมั มันภาพ A มิลลิครู ี ค่าคงตัวของการสลายตัวต่อวินาที

คือข้อใด (กําหนดให้ 1 คูรีเท่ากับการสลาย 3.7 x 10 10 ต่อวินาที )
ก. 3.7 x 10 7

A
N

ข. 3.7 x 10 7

N
A

ค.

A
7

3.7x10 N

ง.

N
3.7x10 7 A
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2. (Ent) ธาตุกมั มันตรังสี จาํ นวนหนึง มีกมั มันภาพ 1 ไมโครคูรี และมีครึ งชีวติ เท่ากับ 1,000 วินาที
จํานวนนิวเคลียสกัมมันตรังสี ขณะนันเป็ นเท่าใด (1 คูรี = 3.7 x 10 10 เบ็คเคอเรล )
ก. 3.7 x 10 7

ข. 5.3 x 10 7

3. (Ent) ค่าคงทีของการสลายตัว ของ

232
90

Th

ค. 3.7 x 10 9

เท่ากับ 1.6 x 10 -18 (วินาที -1 ) ถ้ามี

ง. 5.3 x 10 9
232
90

Th

อยู่ 1 กิโลกรัม

ให้หาอัตราการสลายตัวเป็ นอะตอมต่อวินาที ( NA = 6 x 10 23 ต่อโมล )
ก. 4.1 x 10 3
ข. 9.6 x 10 5
ค. 4.1 x 10 6
ง. 9.6 x 10 8
4. (Ent) ไอโอดีน - 131 มีค่าคงตัวของการสลายตัวเท่ากับ 0.087 ต่อวัน ถ้ามี ไอโอดีน - 131 อยู่ 10 กรัม
ตอนเริ มต้นเมือเวลาผ่านไป 24 วัน จะมี ไอโอดีน - 131 เหลืออยูเ่ ท่าใด
ก. 0.63 กรัม
ข. 1.25 กรัม
ค. 2.50 กรัม
ง. 5.00 กรัม
การทดลองอุปมาอุปมัย การทอดลูกเต๋ากับการสลายของธาตุกมั มันตรั งสี
t

N  1 T
 
N0  2 

เมือ N0 คือ จํานวนลูกเต๋ าตอนแรก
t คือ จํานวนครังทีทอดลูกเต๋ า
T =

N คือ จํานวนลูกเต๋ าทีเหลือ
T คือ จํานวนครังทีทอดแล้วลูกเต๋ าเหลือครึ งหนึงของเดิม

0.693
λ

เมือ

T คือ จํานวนครังทีทอดแล้วลูกเต๋ าเหลือครึ งหนึง
 คือ โอกาสหงายหน้าทีแต้มสี
โอกาสหงายหน้ าทีแต้ มสี (  ) = จํานวนหน้ าทีแต้ มสี / จํานวนหน้ าทังหมด

แบบฝึ กหัดที 4.6
1. (O-NET 50) กิจกรรมการศึกษาทีเปรี ยบเทียบการสลายกัมมันตรังสี กบั การทอดลูกเต๋ านัน จํานวน
ลูกเต๋ าทีถูกคัดออกเทียบได้กบั ปริ มาณใด
1. เวลาครึ งชีวติ
2. จํานวนนิวเคลียสตังต้น
3.จํานวนนิวเคลียสทีเหลืออยู่
4. จํานวนนิวเคลียสทีสลาย
2. (Ent) ลูกเต๋ า 16 หน้า แต้มสี ไว้ทีหน้าหนึงจํานวน 100 ลูก นํามาทอดและคัดลูกทีหงายหน้าแต้มสี ออก
ทอดกีครังจึงจะเหลือลูกเต๋ า 50 ลูก
ก. 8 ครัง
ข. 9 ครัง
ค. 10 ครัง
ง. 11 ครัง
3. (Ent) ในการทดลองอุปมาอุปมัยของการทอดลูกเต๋ ากับการสลายตัวของธาตุกมั มันตรังสี โดยการโยนลูกเต๋ า
แล้วคัดหน้าทีไม่แต้มสี ออกไป ถ้าลูกเต๋ ามี 6 หน้า มีหน้าทีแต้มสี 2 หน้า และมีจาํ นวน 90 ลูก จงหาว่า
ถ้าทําการโยนลูกเต๋ าทัง 2 ครัง โดยสถิติจะเหลือจํานวนลูกเต๋ าเท่าใด
ก. 10 ลูก
ข. 30 ลูก
ข. 40 ลูก
ง. 56 ลูก
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รั ศมีนิวเคลียส
รัศมีนิวเคลียส R 
จะได้

1

A3
1

R = ro A 3 …………………….(4.7)

เมือ R คือ รัศมีนิวเคลียส

A คือ เลขมวล

ro คือ 1.2 x 10 -15 เมตร

แบบฝึ กหัดที 4.7
1. (Ent) ถ้ารัศมีนิวเคลียสของธาตุไฮโดเจนเป็ น 1.4 x 10 -15 เมตร รัศมีนิวเคลียสของธาตุ 27 Al จะเป็ นกีเมตร
ก. 4.2 x 10 -15 เมตร ข. 5.6 x 10 -15 เมตร ค. 12.6 x 10 -15 เมตร ง. 27 x 10 -15 เมตร
2. (Ent) รัศมีนิวเคลียสของ 238U มีค่าประมาณกีเท่าของรัศมีนิวเคลียสของ 4 He
ก. 4 เท่า
ข. 8 เท่า
ค. 16 เท่า
ง. 60 เท่า
28
3. (Ent) ไอโซโทปของธาตุ 224
88 Ra มีรัศมีเป็ นกีเท่าของธาตุไอโซโทปของ 11 Na
ก. 2 เท่า
ข. 3 เท่า
ค. 4 เท่า
ง. 5 เท่า
พลังงานยึดเหนียว (B.E.)
มวลของนิวเคลียส เกิดจากมวลของโปรตอนและนิวตรอนรวมกัน แต่จากการทดลองพบว่า
มวลของนิวเคลียส  มวลของโปรตอน + มวลของนิวตรอน มีมวลหายไปบางส่ วนเรี ยกว่ามวลพร่ อง
สู ตรมวลพร่ อง
มวลพร่ อง Δm = มวลของโปรตอน + มวลของนิวตรอน – มวลนิวเคลียส
มวลพร่ อง Δm = มวลของไฮโดรเจน + มวลของนิวตรอน – มวลอะตอม
ΔE = Δm x 931 หรื อ ΔE = Δm x 930
หน่วย MeV
พลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออน (พลังงานยึดเหนียวต่อเลขมวล)
BE
Δmx931

A
A

มีหน่วยเป็ น MeV

แบบฝึ กหัดที 4.8
1. (Ent) ถ้านิวเคลียสของธาตุ A มีมวล 4.0020 u และนิวเคลียสของธาตุ A นีประกอบขึนด้วยโปรตอน
และนิวตรอนอย่างละ 2 ตัว ( มวลของโปรตอน = 1.0073 U , มวลของนิวตรอน = 1.0087 u มวล 1 u
เทียบเท่ากับพลังงาน 930 MeV ) พลังงานยึดเหนียวต่อนิวคลีออนของธาตุ A มีค่า
ก. 2 MeV
ข. 7 MeV
ค. 14 MeV
ง. 28 MeV
2. (Ent) ธาตุตริ เทียมซึ งมีเลขมวลอะตอมเป็ น 1 เลขมวลเป็ น 3 และมวลอะตอมเท่ากับ 3.016049 u
จะมีพลังงานยึดเหนียวเท่ากับเท่าใด กําหนดให้ เลขมวลของไฮโดรเจน = 1.007825 u
มวลนิวตรอน = 1.008655 u และ 1 u = 930 MeV
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ปฏิกริ ิ ยานิวเคลียร์
สําหรับการชนระหว่างนิวเคลียสกับนิวเคลียส หรื อนิวเคลียสกับอนุภาคนัน เขียนเป็ นปฏิกิริยา
นิวเคลียสได้ดงั นี
สมการแบบเต็ม
x+a
y+b
สมการแบบย่อ
x (a , b ) y
กําหนดให้ x คือ นิวเคลียสทีใช้เป็ นเป้ า
a คือ อนุภาคทีวิงเข้ามาชนเป้ า
y คือ นิวเคลียสของธาตุใหม่ทีเกิดขึนภายหลังการชน
b คือ อนุภาคทีเกิดขึนภายหลังการชน
หลักการ Balance สมการ
1. ผลบวกของเลขมวลตอนก่อน = ผลบวกของเลขมวลตอนหลัง
A ตอนก่อน

=

A ตอนหลัง

2. ผลบวกของเลขอะตอมตอนก่อน = ผลบวกของเลขอะตอมตอนหลัง
Z ตอนก่อน

=

Z ตอนหลัง

ปฏิกิริยาฟิ ชชัน (Fission reaction) เกิดจากธาตุหนักถูกยิงด้วยนิวตรอน แล้วแตกเป็ นธาตุเบา ปฏิกิริยา
ฟิ ชชันเป็ นปฏิกิริยาแยกตัวของนิวเคลียส โดยมีนิวตรอนเป็ นตัววิงเข้าชนนิวเคลียสหนักๆ ( A  230 ) เป็ นผล
ทําให้นิวเคลียสทีมีขนาดปานกลาง และมีนิวตรอนทีมีความเร็ วสู งเกิดขึนประมาณ 2-3 ตัว ทังมีการคายพลังงาน
ออกมาด้วย ดังตัวอย่างปฏิกิริยาต่อไปนี
235
1
92
1
 141
92 U + 0 n
56 Ba + 36 Kr + 3 0 n + E
235
92 U

+ 01 n



140
54 Xe

+

94
38 Sr

+ 2 01 n

+  + 200 MeV

รู ป 4.2 แสดงการเกิดฟิ ชชันของยูเรเนียม -235
ปฏิกิริยาลูกโซ่ (Chain reaction) เป็ นปฏิกิริยานิวเคลียร์ แบบฟิ ชชันทีเกิดขึนอย่างต่อเนือง โดย
อาศัยนิวตรอนทีเกิดขึนเป็ นตัวยิงนิวเคลียสของธาตุต่อไป
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รู ป 4.3 การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่
ปฏิกิริยาฟิ วชัน (Fision reaction) เกิดจากธาตุเบาตังแต่สองธาตุรวมกันกลายเป็ นธาตุหนัก ปฏิกิริยาฟิ วชัน
เป็ นปฏิกิริยาหลอมตัวของนิวเคลียสและมีพลังงานคายออกมาด้วย นิวเคลียสทีใช้หลอมจะต้องเป็ นนิวเคลียสเล็กๆ
( A < 20 ) หลอมรวมกลายเป็ นนิวเคลียสเบาทีใหญ่กว่าเดิม
ตัวอย่างของปฏิกิริยาฟิ วชันทีทําได้ในห้องปฏิบตั ิการ
2
2
 31 H + 11 H + 4 MeV
1H + 1H
2
2
 23 He + 01 n + 3.3 MeV
1H + 1H
3
2
 42 He + 01 n + 17.6 MeV
1 H + 1H
ตัวอย่างของปฏิกิริยาฟิ วชันทีเกิดขึนบนดาวฤกษ์
1
1
 21 H  1 e 0  0.4 MeV
1H + 1H
2
2
 23 He + 01 n + 5.5 MeV
1H + 1H
4
3
3
1
2 He + 2 He  2 He + 21 H + 12.9 MeV
ตาราง เปรี ยบเทียบ Fission และ Fusion
แบบฟิ ชชัน
1. เป็ นปฏิกิริยาคายพลังงาน
2. เป็ นการแตกตัวนิวเคลียสของธาตุทีมีเลขมวล
มากได้ 2 เสี ยง
3. เกิดทีอุณหภูมิปกติได้
4. ให้พลังงานต่อปฏิกิริยามากกว่าแบบฟิ วชัน
5. ให้พลังงานต่อมวลน้อยกว่าแบบฟิ วชัน
6. สามารถควบคุมให้เกิดฟิ ชชันและปฏิกิริยาลูกโซ่
ได้ เครื องมือผลิตพลังงานนิวเคลียร์ ทีสามารถ
ควบคุมอัตราการเกิดฟิ ชชันและปฏิกิริยาลูกโซ่ได้
เรี ยกว่า เครื องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Reactor)

แบบฟิ วชัน
1. เป็ นปฏิกิริยาคายพลังงาน
2. เป็ นการหลอมรวมนิวเคลียสของธาตุทีมีเลขน้อย
สองธาตุ
3. เกิดทีอุณหภูมสิ ู งมาก เช่น เกิดขึนบนดวงอาทิตย์
4. ให้พลังงานต่อปฏิกิริยาน้อยกว่าแบบฟิ ชชัน
5. ให้พลังงานต่อมวลมากกว่าแบบฟิ ชชัน
6. ยังไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาเพือนําไปใช้
ประโยชน์ได้
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แบบฝึ กหัดที 4.9
1. (O-NET 51) ข้อใดถูกต้องเกียวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชัน ( fusion )
1. เกิดทีอุณหภูมิตาํ
2. ไม่สามารถทําให้เกิดบนโลกได้
3. เกิดจากนิวเคลียสของธาตุเบาหลอมรวมกันเป็ นธาตุหนัก
4. เกิดจากการทีนิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวออกเป็ นธาตุเบา
2. (O-NET 52) ธาตุหรื อไอโซโทปในข้อใดทีไม่มีส่วนเกียวข้องในปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชันทีเกิดขึนที
ดวงอาทิตย์
1. ไฮโดรเจน
2. ดิวเทอเรี ยม
3. ทริ เทียม
4. ฮีเลียม
3. (O-NET 53) โปรตอนและนิวตรอนสามารถอยู่รวมกันเป็ นนิวเคลียสได้ ด้วยแรงใด
1. แรงดึงดูดระหว่างมวล
2. แรงไฟฟ้ า
3. แรงแม่เหล็ก
4. แรงนิวเคลียร์
4. (O-NET 54) เหตุใดโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ในปั จจุบนั จึงต้องสร้ างใกล้แหล่งนําธรรมชาติ
1. เพือให้มีนาํ เพียงพอต่อการดับไฟ กรณีไฟไหม้เตาปฏิกรณ์ปรมาณู
2. ใช้นาํ ปริ มาณมากในการถ่ายเทความร้อนจากเตาปฏิกรณ์ไปยังกังหันไอนํา
3. ใช้นาํ ปริ มาณมากในการทําให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ของปฏิกิริยานิวเคลียร์
4. ต้องใช้นิวตรอนจํานวนมากจากนําในการเริ มปฏิกิริยานิวเคลียร์
4
5. (Ent)จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 21 H + X
2 He + n X ควรเป็ นอนุภาคใด
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน
ค. ดิวเทอรอน
ง. ทริ ทอน
15
6. (Ent)จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 147 N + 11 H
X คืออนุภาคใด
7N + X
ก. อิเล็กตรอน
ข. โปรตอน
ค. นิวตรอน
ง. โพซิ ตรอน
7. (Ent)จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 19880 Hg (n , y) 19779 Au ถามว่า y คืออนุภาคใด
ก. อนุภาคแอลฟา ข. โปรตอน
ค. ดิวเทอรอน
ง. ทริ ทอน
ประโยชน์ ของกัมมันตภาพรั งสี
1. ทางอุตสาหกรรม ใช้หารอยรั วของท่อ รอยร้ าวของแผ่นโลหะ หรื อใช้ควบคุมความหนาแน่น
ของแผ่นโลหะ
2. ทางการเกษตร ใช้ปรับปรุ งพันธุ์พชื วิจยั ปุ๋ ย ( 3215 P ) วิจยั โคนม ( 13153 I ) การถนอมอาหาร หรื อ
ศึกษาการปรุ งอาหารของพืช
3. ทางการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ ง ( 6027 Co ) ตรวจการไหลเวียนของโลหิต ( 2411 Na )
4. การหาวัตถุโบราณ หรื อการหาอายุโลก จะใช้คาร์ บอน – 14 และยูเรเนียม (Uranium-lead
dating)
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อันตรายจากกัมมันตภาพรั งสี
กัมมันตภาพรังสี เมือผ่านเข้าไปในเนือเยือของสิ งมีชีวติ ทําให้เกิดการเปลียนแปลงภายในเนือเยือ
ทําให้เนือเยือตายทันที หรื อมีการเปลียนแปลงไปจากเดิมทําให้เกิดโรคมะเร็ ง
การป้องกันอันตรายจากกัมมันตภาพรั งสี
1. เนืองจากปริ มาณกัมมันตภาพรังสี ทีเราได้รับขึนกับเวลา ดังนันถ้าจําเป็ นต้องเข้าใกล้บริ เวณที
มีธาตุกมั มันตรังสี ควรใช้เวลาสันทีสุ ดเท่าทีจะทําได้
2. เนืองจากปริ มาณกัมมันตภาพรังสี จะลดลง ถ้าบริ เวณนันอยูห่ ่างแหล่งกําเนิดกัมมันตภาพรังสี
มากขึน ดังนันจึงควรอยู่ห่างบริ เวณทีมีธาตุกมั มันตรังสี ให้มากทีสุ ดเท่าทีจะมากได้
3. เนืองจากปริ มาณกัมมันตภาพรังสี ชนิดต่าง ๆ มีอาํ นาจทะลุผ่านวัตถุได้ต่างกัน ดังนันจึงควร
ใช้วตั ถุทีกัมมันตภาพรังสี ผ่านได้ยากเป็ นเครื องกําบัง เช่น มักใช้ตะกัว คอนกรี ต กําบังรังสี แกมมาและ
รังสี บีตาได้ นิยมใช้นาํ เป็ นเครื องกําบังนิวตรอน เป็ นต้น
แบบฝึ กหัดที 4.10
1. (O-NET 49) ข้อใดต่อไปนีเป็ นการกําจัดกากกัมมันตรังสี ทีดีทีสุ ด
1. เร่ งให้เกิดการสลายตัวเร็ วขึนโดยใช้ความดันสู งมาก ๆ
2. เผาให้สลายตัวทีอุณหภูมิสูง
3. ใช้ปฏิกิริยาเคมีเปลียนให้เป็ นสารประกอบอืน
4. ใช้คอนกรี ตตรึ งให้แน่นแล้วฝังกลบใต้ภเู ขา
2. (O-NET 50) เครื องหมายดังรู ปแทนอะไร
1. เครื องกําหนดไฟฟ้ าโดยกังหันลม
2. การเตือนว่ามีอนั ตรายจากกัมมันตภาพรังสี
3. การเตือนว่ามีอนั ตรายจากสารเคมี
4. เครื องกําหนดไฟฟ้ าโดยเซลล์แสงอาทิตย์
3. (O-NET 50) รังสี ใดทีนิยมใช้ในการอาบรังสี ผลไม้
1. รังสี เอกซ์
2. รังสี แกมมา
3. รังสี บีตา
4. รังสี แอลฟา
4. (O-NET 52) รังสี ในข้อใดใช้สําหรับฉายฆ่าเชือโรคในเครื องมือทางการแพทย์
1. รังสี แกมมา
2. รังสี บีตา
3. รังสี อินฟราเรด
4. รังสี แอลฟา
5. (O-NET 53) ในทางการแพทย์ ไอโอดีน-131 นํามาใช้เพือวัตถุประสงค์ตามข้อใด
1. ตรวจการไหลเวียนของโลหิตในร่ างกาย
2. ตรวจการทํางานของต่อมไทรอยด์
3. รักษาโรคมะเร็ ง
4. รักษาเนืองอกในสมอง

