
ประโยชนของกัมมันตรังสี 

ประโยชนของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร 

1    การใชกัมมันตภาพรังสีในดานการเกษตร 

     การวิจัยเกี่ยวกับปุยเราใสปุยที่มีธาตุกัมมันตรังสีปนอยู  เชน  แลวสังเกตดูอัตรา
การดูดซึมของปุยจากราก  รากจะดูดธาตุกัมมันตรังสีแลวสงตอไปยังลําตนและไปอยูที่ใบเพื่อรอ
การสังเคราะหแสง   ( Photosynthesis  )  เราสามารถหาปริมาณปุยที่ใบไดโดยการตรวจวัด   
ปริมาณของการแผรังสีของปุย   ( R = λN )   ที่ใบ       การศึกษาดังกลาวนี้   ทําใหทราบอัตรา

การดูดซึมได        อีกตัวอยางหนึ่งเราใชกัมมันตภาพรังสีจากไอโอดีน     กับโคนม  เรา
ทราบวาในการผลิตน้ํานมปริมาณน้ํานมที่โคผลิตไดขึ้นอยูกับการทํางานของตอมไทรอยด 
( Thyroid  )  ถาตอมไทรอยดทํางานเพิ่มขึ้นปริมาณนํ้านมจะมีคามากขึ้น  แตการทํางานของตอม
ไทรอยดขึ้นอยูกับปริมาณและอัตราการเก็บไอโอดีน  ดังน้ันการใหไอโอดีนแกโคนมจึงเปนการ
กระตุนการทํางานของตอมไทรอยดทําใหสามารถผลิตนมไดตลอดเวลา 
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           นอกจากนี้ เราใชการอาบกัมมันตภาพรังสีเพื่อเปลี่ยนแปลงพันธุพืชบางชนิดใหมีคุณภาพ
ดีขึ้น  เพราะวารังสีที่แผออกมาจากธาตุกัมมันตภาพรังสีจะมีโคโมโซม  ( Chromosome  )  ใน

เมล็ดพันธุพืชเปลี่ยนไป        เมื่อนําเมล็ดไปเพาะเราจะไดพันธุใหมซึ่งมีลักษณะตางจากเดิมวิธิน้ี
โอกาสที่จะไดพันธุพืชที่ดีมีไมมาก   อยางไรก็ตามในปจจุบันเราสามารถไดพันธุพืชที่ดีหลายสิบ
ชนิด  เชน พันธุไมดอก  และพันธุไมผล  เปนตน 

เกษตรกรรม ใชกัมมันตรังสีในการ 
           1. การหาอัตราการดูดซึมปุยของรากไม โดยใชฟอสฟอรัส-32 แลววัด
ปริมาณรังสีที่ใบ  

           2. การคัดเลือกโคนมโดยใช  ตรวจการทํางานของตอมไทรอยดซึ่งมีผล
ตอปริมาณน้ํานม 
           3.  รังสีจากธาตุกัมมันตรังสีทําใหพืชกลายพันธุ ใชในการปรับปรุงพันธุใหดี
ขึ้น เชน       การคัดพันธุขาวที่ทนน้ํา ทนศัตรูพืช ใหผลผลิตเร็วขึ้น  
           4.  กําจัดแมลงโดยอาบรังสีทําใหแมลงตายเนื่องจากการแตกตัวเปนไอออน
ของอะตอมในเซลลหรือหยุดการแพรพันธุ  
           5. การถนอมอาหาร โดยรังสีฆาแบคทีเรีย เชื้อราและยีสต 

 

    2  การใชกัมมันตภาพรังสีในทางการแพทย 
           เราใชสมบัติการแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีในการตรวจและรักษาโรค  ตัวอยางเชนใน   การใช
ธาตุกัมมันตรังสีโคบอลต  - 60 (  )  ซึ่งมีชวงเวลาครึ่งชีวิต  5.3  ป  ใน

การตรวจรักษาโรคมะเร็ง   ในการนี้รังสีแกมมาที่แผออกมาจาก   จะพุง
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เขาทําลายเซลลเนื้อราย  และเนื่องจากรังสีแกมมาที่ไดจาก    มีอํานาจในการทะลุทะลวงสูงเรา
จึงใชในการบําบัดเนื้องอกภายในรางกายที่เกี่ยวกับทรวงอกและทองไดดี 
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            นอกจากนี้เราใช  โซเดียม- 24 ( )  ในรูปของเกลือแบบ  NaCl   ฉีดเขา
ไปในเลือด แลวตรวจดูการหมุนเวียนของระบบโลหิตโดยการตดิตามการแผรังสีของ     
ทําใหเราสามารถทราบไดวามีการอุดตันหรือการหมุนเวยีนไมสะดวกในบางตอนของระบบโลหิตได 
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การแพทย  
         2.1 รังสีโคบอลต –60 รักษามะเร็งโดยรังสีทําลายเซลลมะเร็ง  
         2.2 ศึกษาการหมุนเวียนของโลหิต ดวยรังสีจาก  (จากเกลือแกง) หา
ตําแหนง 
               อุดตันในเสนเลือด  
         2.3 ตรวจการทํางานของตอมไทรอยดดวยรังสีจากไอโอดิน-131 

3  การใชกัมมันตภาพรังสีในวงการอุตสาหกรรม 
           ตัวอยางการใชกัมมันตภาพรงัสีในวงการอุตสาหกรรมที่สําคัญพอสรุปไดดังนี้  

      1.   การควบคุมความหนาแนนของแผนโลหะ    ในอตุสาหกรรมการ
ทําแผนโลหะ  เรามักจะพบปญหาเกี่ยวกับการควบคุมความหนาแนนของแผนโลหะใหคงที่สม่ําเสมอตลอดแผน  
การที่จะหยดุเครื่องรีดแผนโลหะแลวใชไมโครมิเตอรวัดความหนาแนนของแผนเปนคราว ๆ ยอมทําได  แตมี
ขอเสียคือทําใหการผลิตชาจงึมีความจําเปนตองทําการตรวจสอบความหนาขณะที่มีการรีดแผนโลหะ  และมี
วิธีการสงสัญญาณบังคับใหมีการปรับความหนาของเครือ่งรัดไปในตวัพรอม ๆ กัน  วิธีการดังกลาวนี้ไดแสดงไว
ในรูปที่   4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  4   การรีดโลหะโดยใชธาตุกัมมันตภาพรังสีควบคุมความหนา 
  



         วิธีการควบคุมความหนาพอสรุปไดดังนี้   ใชธาตุกัมมันตรังสีที่แผรังสีเบตา  ( β - rays )  เปน
แหลงกําเนิดรังสี  รังสีเบตาจะสองตั้งฉากกับแผนโลหะซึ่งกําลังวิ่งออกมาจากเครื่องรีดมีเครื่องวัดรังสีตั้งอยูที่
ดานตรงขามขของแผนโลหะ  ถาแผนโลหะหนาผิดปกติจะพบวามีรังสีทะลุผานมายัง
เครื่องวัดนอยกวาปกติ  ถาแผนโลหะบางก็จะมีรังสีทะลุผานมามาก  ไมวาจะไดรับ
รังสีมากหรือนอยหวากําหนด เครื่องวัดรังสีจะสงสัญญาณไฟฟากลับไปยังเครื่องรีดเพื่อปรับการรีดใหอยูใน
มาตรฐานที่ไดตั้งเอาไว 

 2.   การตรวจสอบโครงสรางหรือรอยเชื่อมตอ     การศึกษาเกีย่วกบั

โบราณคดี  ( Archeology )  หรือทางธรณีวิทยา( Geology ) มีความจําเปนตองรูอายุของวัตถุโบราณ
ซ่ึงอาจจะอยูในรูปซากดึกดาํบรรพ ( Fossil )หรือในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปบาง  เนือ่งจากมีการสลายตัวของ
ธาตุกัมมันตรังสีเมื่อทราบคาชวงเวลาครึ่งชวีิตของแตละชนิดของธาตุแลวนําสมบัติขอนี้มาใชหาอายขุองวัตถุ
โบราณได  ในการศึกษาโบราณคดี  ซ่ึงเกีย่วกับวัตถุโบราณซึ่งมีอายุหลายพันปตลอดจนถึงในสมัยหลัง ๆ นี้เรา

ใชธาตุกัมมันตรังสี ในการวเิคราะหหาอาย ุ   มีชวงเวลาครึ่งชีวิต ( haif - life )   ปและมี
ขอดีที่วาธาตุคารบอน  ( Carbon ) เปนองคประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด  สวนใหญธาตุคารบอนจะอยูใน

รูป  แต    เกิดจากธรรมชาติ        เมื่อเกิด ในบรรยากาศแลวก็จะรวมตวักับ   O
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คารบอนไดออกไซด ซ่ึงพืชจะนําไปใชปรุงอาหาร  (Photosynthesis )      ดังนั้น  จึงเขาไปอยูในพืชดวยวิธีนี้  
สัตวอาศัยพืชเปนอาหารจึงไดรับ    มาจากพืชอีกตอหนึ่ง  ดังนั้น   จะปรากฏอยูในสิ่งมีชีวิตและมกีาร

สลายตัว  ซ่ึงมีชวงเวลาครึ่งชวีิตนานมาก ในขณะที่มีชีวิตอยูอัตราสวน   :  ในรางของสัตวและพืชจะมี
คาคงตัวขึ้นอยูกับชนิดของสตัว หรือพืชนัน้ ๆ แตเมื่อส้ินชีวิตลงโอกาสที่จะไดรับ    ตามปกติก็จะหยุดลง

ดวย ดังนัน้อัตราสวน   :   เมือ่ตายแลวจะลดลงเรื่อย ๆ ตัวอยางเชน  มกีารตรวจพบโครงกระดูก  และ

วิเคราะหแลวพบวาอัตราสวนของ  :   มีอยูเพียงรอยละ  50  ของกระดูกสัตวชนิดเดียวกันที่เพิ่งเสยีชีวิต
ใหม ๆ เราก็ทราบไดทันทีวาเจาโครงกระดกูนั้นไดตายมาแลวประมาณ  5568  ป 
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 อุตสาหกรรม 
         3.1 ควบคุมความหนาของแผนโลหะใหสม่ําเสมออยางตอเนื่องในกระบวนการ
ผลิตดวยรังสีเบตา  
         3.2 การเชื่อมโลหะ การหารอยรั่วของทอลําเลียงน้ํามันดวยรังสีแกมมา ชวย
ประหยัด ทั้งเวลา 
              และแรงงาน 

4 การหาอายุวัตถุโบราณและการศึกษาทางธรณีวิทยา  

ใชธาตุกัมมันตรังสีคารบอน-14 ซึ่งมี 
         ครึ่งชีวิต 5760 ป อัตราสวนของคารบอน-14 ตอคารบอน-12 ในพืชและสัตวมี
คาคงตัวขณะที่ยัง          มีชีวิตอยู ภายหลังสิ่งมีชีวติตายไป อัตราสวนนี้จะลดลง 



นํามาคํานวณหาอายุวัตถุโบราณได 
         4.1 เครื่องปนดินเผาของบานเชียง จังหวัดอุดรธานี คํานวณอายุได 6,060 ป
ทําใหเราทราบวา                บานเชียงในอดีตเคยเปนแหลงอารยธรรมเกาแกของ
โลก  
         4.2. หัวหอกทําดวยสําริดของบานเชียงมีอายุ 5,600 ป 

 
5. การใชพลังงานนิวเคลียร   
โรงงานไฟฟาพลังนิวเคลียร  
  สวนประกอบของเครื่องปฏิกรณนิวเคลียร  
      1. แทงเชื้อเพลิง ใชยูเรเนียมหรือพลูโตเนียม  
      2. มอเดอเรเตอร (Moderator) ใชน้ํา ชวยใหนิวตรอนเคลื่อนที่ชาลง  
      3. แทงควบคุม (Control rod) ควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาฟชชัน ความรอน
จากปฏิกิริยาทําใหน้ําเดือดไดไอน้ําไปหมุนกังหันตอไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟา วิธีนี้ใช 
ตนทุนการผลิตตํ่าไดพลังงานปริมาณ มากการขับเคลื่อนเรือดําน้ํา เรือสงสินคาทาง
ทะเล ยานอวกาศการผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล 
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