
การพบกัมมันตภาพรังสี 
         ในป ค.ศ. 1896 เบ็กเคอเรล ( Henri Becquerel )  

ไดทําการทดลอง 

การเรืองแสงของสารตาง ๆและไดพบวาสารประกอบของ
ยูเรเนียมสามารถ แผรังสีชนิดหน่ึงออกมาไดเองตลอดเวลา            
โดยไม ขึ้นอยูกับ สภาพแวดลอมเลย 

เบ็กเคอเรล พบวา รังสีน้ีมีสมบัติ บางประการ คลายรังสีเอกซ 
เชน สามารถทะลุผานวัตถุบางชนิดและทําใหอากาศแตกตัวเปน
ไอออน ได  
 

          

  ตอมา   ปแอร คูรี ( Pierre Curie )   และ
มารี คูรี ( Maric Curie ) ไดทําการทดลองกับธาตุอื่น ๆ 
อีกหลายชนิด 

 และพบวา 

 ธาตุบางชนิดมีการแผรังสีเชนเดียวกับธาตุยูเรเนียม     

ปรากฏการณท่ีธาตุ แผรังสีไดเอง
อยางตอเนื่องนี้ เรียกวา 
กัมมันตภาพรังสี ( radioactivity ) 

   ธาตท่ีุมีการแผรังสีได เองเรียกวา  ธาตุกัมมันตรังสี 
( radioactive element ) 

 จากการศึกษารังสีที่แผออกมาจาก   ธาตุ 
กัมมันตรังสีทั่วไป 

 

รูป 1 แนวการเคลื่อนที่ของรังสีในบริเวณที่มี
สนามแมเหล็ก  

 

      โดยใหรงัสีดังกลาวผานเขาไปในบริเวณท่ีมี   
สนามแมเหล็กทิศพุงเขาและตั้งฉากกับกระดาษ พบวา  



 

แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแยกเปน 3 แนว   ดังรูป 1  

1. รังสีที่เบนนอยและไปทางซายของแนวเดิมเรียกวา รังสีแอลฟา ( alpha ray ) สัญลักษณ , 
2. รังสีที่เบนมากและในทิศตรงขามกับรังสีแอลฟา เรียกวา รังสบีีตา (beta - ray) สัญลักษณ  

3. รังสีที่พุงตรงไมเบี่ยงเบนเลย เรียกวา รังสีแกมมา ( gamma ray ) สัญลักษณ  

 

รูป 20.3 แสดงแนวการเคลือ่นทีข่องรังสทีั้ง 3 ชนิด 

ในสนามแมเหล็ก 

         อนุภาคที่มีประจุไฟฟาเมื่อเคลื่อนที่ในบริเวณทีม่ี  
            สนามแมเหล็กจะเกดิแรง กระทํา ตออนุภาคทําใหทิศการ
เคล่ือนที่เปลี่ยนไป ทําใหทราบวารังสีแอลฟามีประจุไฟฟาบวก รังสี บีตา

มีประจุไฟฟาลบและรังสีแกมมามีสภาพเปนกลางทางไฟฟา  
            
สมบตัิตาง ๆ ของรังสีเหลาน้ีเพิ่มขึ้นดังน้ี 

         รังสีแอลฟา  
- มีสวนประกอบเปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม 
- มีมวลประมาณ 4 u       มีประจุไฟฟา +2e  
- มีพลังงานประมาณ 4-10 MeV  
- รังสีแอลฟาสามารถทําใหสารที่รังสีผานแตกตัวเปนไอออนไดดีจึงเสีย พลังงานอยางรวดเร็ว  
- รังสีแอลฟาจึงมีอํานาจทะลุผานนอย  กลาวคือสามารถวิ่งผานอากาศได ประมาณ 3-5 เซนติเมตร และ       
          เมื่อใชแผนกระดาษบาง ๆ กั้น รังสีแอลฟาก็ทะลุผานไมได 
- เบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กไฟฟา  
- รังสีนี้คือนิวเคลียสที่เปนอนุภาค บางครั้งจึงเรียกรังสีแอลฟาวา อนุภาคแอลฟา  
         รังสีบีตา 
-   เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟา -1e   มีมวลเทากับมวลของอิเล็กตรอน  
-  รังสีบีตา คือ อิเล็กตรอน ( ที่มาจากการสลายของนิวเคลียส มิใชอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส )  
-  มีพลังงาน ตั้งแต 0.04-3.2 MeV  
-  รังสีบีตาสามารถวิ่งผานไปในอากาศไดประมาณ 1-3 เมตร 
- เบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กไฟฟา  
-  อํานาจทะลุผาน ของรังสีบีตาจึงมากกวารังสีแอลฟา บางครั้งเรียกรังสีบีตาวา อนุภาคบีตา  
 



         รังสีแกมมา เปน 
-  รังสีที่มีสภาพเปนกลางทางไฟฟา 
-  มีสมบัติของคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
-  รังสีแกมมา มีพลังงานประมาณ ตั้งแต 0.04-3.2 MeV  
-  สามารถทะลุผานแผนอะลูมิเนียม ที่หนาหลายเซนติเมตร ได จึงมีอํานาจทะลุผานมากที่สุด 
 

 
 

   ในวิชาฟสิกสนิวเคลียร นิยมใชคําวา “รังสี” เรียก  กลุมอนุภาคเล็กๆ ที่เคล่ือนที่ดวยความเร็วสูงอยาง
ตอเน่ืองกันมาเปนลําอนุภาค ( beam of particle )  

  1 u หมายถึง มวล 1 unified atomic mass unit มีคาเทากับ      กิโลกรัมซึ่งคานี้
มาจากนิยามให 1 u มีคาเทากับ 1/12 เทาของมวลอะตอมของคารบอน -12 

  ในการจําแนกอยางละเอียดแบงรังสีบีตาออกเปน     ซึ่งมีประจุไฟฟา  +1e และนิยมเรียกวา 
โพสิตรอน (positron) กับ     ซึ่งมีประจุไฟฟา -1e และนิยมเรียกวา เนกาตรอน(negatron) 
อยางไรก็ดีธาตุกัมมันตรังสีสวนมากจะปลอย        ออกมา ดังน้ันเมื่อกลาวถึงรังสีบีตามัก
หมายถึง      เสมอ 
  

     ตารางที่ 1 แสดงคุณสมบัติของกมัมันตภาพรังสีชนิดตางๆ 
รังส ี มวล 

(amu) 
ประจุ 

(คูลอมบ) 
พลังงาน 
(MeV) 

พิสัยใน
อากาศ 
(เมตร) 

ความสามารถ
สัมพัทธท่ีทําให
อากาศแตกตัว
เปนอิออน 

วัสดุท่ีใชก้ัน 

α 
 
 

4.00 +2e 4-10.5 2.5x10-2 2500 กระดาษหนาๆ หนัง
สัตว, แผน
อะลูมิเนียมหนา
ประมาณ 0.01 ซม. 

β 
1823

1  amu 

9.11 x 10-31kg 

-e 0.02-3.55 1-3 100 แผนอะลูมิเนียม  
แผนไมกา หนา
พอประมาณ ตะกั่ว 

γ 0 0 0.4-5.0 ไมแนนอน
(ไปไดไกล
มาก) 

1 ตะกั่วหนาๆ คอนกรีต
หนาๆ 

    *      พิสัยในอากาศ  หมายถึง ระยะทางที่รังสีวิ่งจนกระทั่งพลังงานเปนศูนยคือหยดุนิ่ง 
   **      ความสามารถสัมพทัธท่ีทําใหอากาศแตกตัวเปนอิออนของรังสแีตละชนิด  
              ใหคิดเทียบกับรังสีแกมมาหรือคล่ืนแมเหล็กไฟฟา 



 

รังสีคืออะไร 

รังสี...คืออะไร?  
 

รังสี (Radiation)    รังสีเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ โดยมาจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีที่ปะปน
ในสิ่งแวดลอมทั่วไป หรือมาจากรังสีที่มีตนกําเนิดจากภายนอกโลกของเรา    รังสีคือ   พลังงานที่แผ
ออกมาจากตนกําเนิดในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดแก คลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ แสงสวาง รังสีเอ็กซ และ
รังสีคอสมิกเปนตน และ/หรือ ในลกัษณะของอนุภาคที่มีความเร็วสูง เชน แอลฟา และ เบตา เปนตน  
 
รังสี...เกิดขึน้ไดอยางไร  
 
รังสี ที่เกิดขึน้ไดทั้งจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย โดยแหลงที่กอใหเกิดรังสีมากที่สุดไดแก รังสี
จากธรรมชาติ อาทิเชน จากสารกัมมันตรังสีที่มีในพื้นดินสินแรและสิ่งแวดลอม จากอากาศที่เราหายใจ 
แมกระทั่งในรางกายและในอาหารที่เราบริโภค ซึ่งมีการเจือปนดวยสารกัมมันตรังสีตามธรรมชาติ 
นอกจากนั้นในหวงอวกาศก็มีรังสีซึ่งนอกจากรังสีของแสงอาทิตยแลว ก็ยังมีรังสีคอสมิกที่แผกระจายอยู
ทั่วจักรวาล แหลงกําเนิดรังสีที่มาจากการกระทําของมนุษยมีหลายรูปแบบ อาทิเชน จากการเดินเครื่อง
ปฏิกรณปรมาณู การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร รวมทั้งการผลิตสารกัมมันตรังสีจากปฏิกิริยานิวเคลียร
ตางๆ  

รังสีนิวเคลียรทั่วไป 

 
รังสีแอลฟา (a) แอลฟาเปนอนุภาคที่มีคุณสมบัติเหมือนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียม (2He4 ) ในแตละอนุภาค
แอลฟาจะมีประจุไฟฟาเปนบวกสองหนวย (ประกอบดวยโปรตอน 2 อนุภาค และ นิวตรอน 2 อนุภาค) 

รังสีเบตา (b) เบตาเปนอนุภาคที่มีมวลและคาประจุไฟฟาเทากับอิเลคตรอน ในแตละอนุภาคมีประจุไฟฟา
หนึ่งหนวย ถาประจุเปนบวก เรียกวา อนุภาคเบตาบวก ( b+ ) หรือ โปสิตรอน หากประจุเปนลบ เรียกวา
อนุภาคเบตาลบ ( b- ) โดยทั่วๆไปหากเรียกแตเพียง เบตา จะหมายถึง อนุภาคเบตาลบ ทําใหเกิดรังสีใน
รูปคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่เรียกวา Bremsstrahlung หรือ Braking Radiation ซึ่งมีพลังงานตั้งแต 0 ถึง
พลังงานสูงสุดของรังสีเบตา และมีอํานาจทะลุทะลวงสูงกวารังสีเบตา (วัตถุที่ขวางกั้นรังสีเบตาที่มี 



Atomic number ต่ํากวา) 

รังสีแกมมา (g) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่แผออกมาจากนิวเคลียส มีความถี่อยูในชวงประมาณ 1018 ถึง 
1021 Hz และมีพลังงานสูง 

รังสีเอ็กซ (x-rays) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาเชนเดียวกับรังสีแกมมา แตแผออกมาจากวงโคจรของ
อิเลคตรอน รังสีเอ็กซมีพลังงานต่ํากวา รังสีแกมมา และมีความถี่อยูในชวงประมาณ 1015 ถึง 1022 Hz รังสี
เอ็กซมีอยูสองชนิดไดแก Continuous X-rays หรือ Bremsstrahlung และ Characteristic X-rays 

รังสีนิวตรอน (n) เปนอนุภาคที่ไมมีประจุไฟฟา มีอํานาจในการทะลุทะลวงสูง นิวตรอนไมอาจอยูอยาง
อิสระ จะสลายตัวไปเปนโปรตรอน อิเลคตรอน และแอนตินิวตริโน ภายในเวลาประมาณสิบสองนาที 

 

 
 
 
 

*************************************** 


