
องคประกอบของนิวเคลียส

เริ่มศึกษาจากการเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส พบวา   มีธาตุใหมเกิดขึ้นหลังจากที่ไดแผรังสี
แอลฟา หรือรังสีบีตาเสมอ   เชน    เมื่อ ทอเรียม ปลอยอนุภาคแอลฟาออกมาจะ
กลายเปน เรเดียม      ซึ่งมีมวลอะตอม นอยกวาทอเรียมประมาณเทากับมวลของอนภุาค
แอลฟาที่ปลดปลอยออกมา    นอกจากนี้ประจุไฟฟา ของนิวเคลียสของเรเดียมที่เกิดใหมก็
มีคานอยกวาของทอเรียมเดิมอยู +2e  ดวย      เนื่องจากมวลของ ธาตุ 1 อะตอมมีคา
ใกลเคียงกับมวลของนิวเคลียสดังที่ทราบมาแลว  

           การเปลี่ยนแปลงของนิวเคลียส ทั้งนี้เนื่องจากมวลของอิเล็กตรอนมีคานอยมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับมวลของโปรตอน แสดงวาอนุภาคแอลฟาไดมาจากการเปลี่ยนสภาพ
นิวเคลียส (nuclear transformation) ของ ทอเรียมไปเปนเรเดียม 

          ในกรณีที่มีการแผรังสีบีตา เชน เมื่อตะก่ัวปลอยอนุภาคบีตาออกมา ตะก่ัว จะ
กลายเปนบิสมัท     ซึ่งมีประจุเพิ่มขึ้น +1e      แตทั้งตะกั่วและบิสมัทจะมีมวลใกลเคียง
กัน      พลังงานจลนของอิเล็กตรอนหรือ อนุภาคบีตาที่ออกมานี้มีคาสูงมากเมื่อเทียบ
กับพลังงานจลนของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส       แสดงวาอนุภาคบีตานี้
ไมใชอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส นั่นคืออนุภาคบีตานี้ตองเกิดจากการ เปลี่ยน
สภาพนิวเคลียส 

         ดวยเหตุที่กัมมันตภาพรังสีมีความเกี่ยวของกับการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส
การศึกษาเกี่ยวกับ กัมมันตภาพรังสีจะทําใหทราบองคประกอบของนิวเคลียสได  

องคประกอบของนิวเคลียส 
   รัทเทอรฟอรด         

1. สนับสนุน แนวคิดที่วา นิวเคลียสของไฮโดรเจนเปนองคประกอบของ             .-
นิวเคลียส  ของธาตุตางๆ                                                                                                
2. ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาชนนิวเคลียสของไนโตรเจน และพบวามี นิวเคลียส
ของ ออกซิเจนและไฮโดรเจนเกิดขึ้น ดังรูป 2                                                                            
3. เสนอใหเรียกนิวเคลียสของไฮโดรเจน วา โปรตอน  

                    จากการที่ธาตุกัมมันตรังสีบางธาตุมีการปลอยอนุภาคบีตาหรือ
อิเล็กตรอนออกมา     

                ทําใหนักวิทยาศาสตร บางคนคิดวา อิเล็กตรอนก็อาจเปนองคประกอบ
ของนิวเคลียสของธาตุตาง ๆ ได เชนกัน        

ดวยเหตุนี้จึงไดมี  

                                             การสรางสมมติฐานโปรตอน – อิเล็กตรอน 



 

รูป 2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียสของไนโตรเจนเนื่องจากการยิงดวยอนุภาคแอลฟา 

         สมมติฐาน โปรตอน – อิเล็กตรอน กลาววา นิวเคลียสประกอบดวยโปรตอนและ
อิเล็กตรอน ซึ่ง สามารถอธิบายการแผรังสีแอลฟาได กลาวคือ อนุภาคแอลฟาเกิดจากการ
รวมตัวกันระหวางโปรตอน 4 ตัว และอิเล็กตรอน 2 ตัว แลวหลุดออกมาจากนิวเคลียส สวน
การแผรังสีบีตานั้นเกิดจากการปลอย อิเล็กตรอน ในนิวเคลียสออกมา แตจากหลักความไม
แนนอนของไฮเซนเบอรกขอมูลนี้ชี้ใหเห็นวา อิเล็กตรอนจะอยูใน นิวเคลียสไมได 
เนื่องจากมีพลังงานสงูมาก สมมติฐานจึงตองยกเลิกไป 

        การพบนิวตรอน          
                      การทดลอง      ยงิอนุภาคแอลฟาพุงชนนิวเคลียสของธาตุเบริลเลียม
ได รังสีออกมาชนิดหนึ่งม ีสภาพเปน กลางทางไฟฟา  

             แชดวิก (Sir James Chadwick 1819 - 1974) นักฟสิกส ชาวอังกฤษ นําผล
การทดลอง นี้มาวิเคราะห  

               เสนอวา   รังสีที่ไดคือ อนุภาคนิวตรอน    ซึ่งเปนการสนับสนนุ แนวคิดของ
รัทเทอรฟอรดที่วา นิวเคลียส มีอนุภาคนิวตรอน  

 

รูป 3 แสดงแผนภาพการทดลองของแชดวิก 



         เซอรเจมส แชดวิก Sir James 
Chadwick  พบอนุภาคนิวตรอนแลว ไดมีการ
ต้ังสมมติฐานเรื่องโครงสรางของนิวเคลียสใหม เรียกวา 

 

 สมมติฐานโปรตอน – นิวตรอน  

1. นิวเคลียสประกอบดวยอนุภาคโปรตอนและ 
นิวตรอนรวมกันเรียกวา นิวคลีออน                                
2. โปรตอนและนิวตรอนรวมกัน เรียกวา เลขมวล                  
3. จํานวนโปรตอนอยางเดียวในนิวเคลียส เรียกวาเลข 
อะตอม 

 

    

             

   ในวิชาฟสิกสนิวเคลียร สัญลักษณนิวเคลียสของธาตุ  ที่มีเลขมวล  และเลขอะตอม 

       จะเขียนแทนดวย 

                        สญัลักษณ                 

 

                    เชน  เปนสัญลักษณของนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมที่มี เลขอะตอม 92 

(โปรตอน 92 ตัว) หรือมีประจุไฟฟา +92e และเลขมวล 238 (จํานวนโปรตอน + นิวตรอน = 
238 ตัว) สัญลักษณดังกลาวอาจเขียนอยางยอเปน  หรือ  ก็ได      เชน U-238 

หรือ  

                        เราสามารถใชสัญลักษณนี้กับอนุภาคไดเชนกัน เชน อนุภาคแอลฟาที่เปน
นิวเคลียสของฮีเลียม มีเลขมวลเทากับ 4 และเลขอะตอมเทากับ 2     จึงเขียนสัญลักษณ
ไดเปน          สวนอนภุาคบีตาเขียน สัญลักษณเปน  ซึ่งหมายถึงอิเล็กตรอนที่มี
ประจุไฟฟา -1e และมีมวลนอยมากเมื่อเทียบกับมวล ของธาตุใด ๆ       จึงถือวาเลขมวล

เปนศูนย อนุภาคอื่น ๆ เชน  นิวตรอน โปรตอน  มีสัญลักษณ  และ ตามลําดับ 

สําหรับรังสีแกมมานั้นไมมีทั้งประจุไฟฟาและมวล จึงเขียนสัญลักษณ  ตามเดิม 

 



การแผรังสีของนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 

การสลายตวัใหรงัสีแอลฟา ( -decay)  
รังสีแอลฟา หรือ อนุภาคแอลฟาเปนนิวเคลียสของธาตุฮีเลียมประกอบดวย 2 โปรตอนกับ 

2 นิวตรอน  

นิวเคลียสใดสลายใหอนุภาคแอลฟา หลังการสลายไดนิวเคลียสใหมจะมีเลขอะตอมลดลง 
2 หนวย และเลขมวลลดลง 4 หนวย ดังนี้ 

 

ตัวอยางเชน                                        

การสลายตวัใหรงัสีเบตา ( β  - decay)

นิวเคลียสที่มีจํานวนนิวตรอนมากเกินไป เมื่อเทียบกับจํานวนโปรตอนทําใหนิวเคลียสไม
เสถียร จึงเกิดการสลายใหรังสีเบตา โดยนิวเคลียสใหมจะมีเลขมวลเทาเดิม แตเลขอะตอม
จะมากกวา ของนิวเคลียสตั้งตนอยู 1 หนวย ดังนี้  

 

ตัวอยางเชน                                         

 การสลายตวัใหรงัสีแกมมา  
        กระบวนการนี้ไมทําใหเกิดนิวเคลียสใหม เปนเพียงการเปลี่ยนระดับพลังงานของ
นิวเคลียส จากสูงมาสูระดับที่ตํ่ากวา ปลอยพลังงานออกมาในรูปคลื่นแมเหล็กไฟฟาระดับ
รังสีแกมมา  
        การสลายตัวของนิวเคลียสใหอนุภาคแอลฟาและอนุภาคเบตา โดยทั่วไปจะใหรังสี 
แกมมาดวย เพราะการสลายใหอนุภาคแอลฟาหรืออนุภาคเบตานั้น นิวเคลียสเกิดการ
เปลี่ยนระดับพลังงานมาสู สถานะที่ตํ่ากวา เชน  

   

 

 

 



การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี 
           ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งสลายตัวเกิดธาตุใหม หากธาตุใหมเปนธาตุกัมมันตรังสี 
(นิวเคลียสไมเสถียร) ก็จะสลายตัวตอไปอีกเร่ือย ๆ จนกวาจะเกิดธาตุใหมที่มีนิวเคลียสที่
เสถียร   

 

อนุกรมการสลายตัวในธรรมชาติที่นาสนใจ ไดแก  

 
   1. อนุกรมของยูเรเนียม-238 เริ่มตนที่ U-238 สุดทายที่ Pb-206  
   2. อนุกรมของยูเรเนียม-235 เริ่มตนที่ U-235 สุดทายที่ Pb-207  
   3. อนุกรมทอเรียม232 เริ่มตนที่ Th-232 สุดทายที่ Pb-208 

 

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

 


