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คานา
ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30205 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทาขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของกระทรวงศึก ษาธิการ เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิ กส์เพิ่มเติม โดยมีการจัด
เรียงลาดับชุดการสอนและการรวบรวมเนื้อหาสาระให้อ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบและสีสันสวยงาม
มองเห็นภาพเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน มุ่งให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่ อน
สามารถให้ผู้เรียนรับรู้ประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายจากการเรียนรู้ด้วยตนเองเกิดความคิดรวบยอด
และสามารถแก้ปัญหาโจทย์ในสถานการณ์ต่างๆได้ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและมี
ความสุข สนุกสนานและยังได้รับความรู้จากการประเมินตนเองจากบั ตรกิจกรรม ข้อสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน นอกจากนั้นยังได้ทราบว่าตนเองมีการพัฒนามากน้อยเพียงใด โดยแบ่งเนื้อหาวิชาเป็น
เรื่องย่อยและจัดทาเป็น 7 ชุดการสอน ดังนี้
ชุดการสอนที่ 1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
ชุดการสอนที่ 2 การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
ชุดการสอนที่ 3 การสลายของนิวเคลียสกัมมันตรังสี
ชุดการสอนที่ 4 ไอโซโทป
ชุดการสอนที่ 5 เสถียรภาพของนิวเคลียส
ชุดการสอนที่ 6 ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ชุดการสอนที่ 7 ประโยชน์ของกัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ชุดนี้จะเป็น
ประโยชน์ ต่อผู้เรีย นและผู้ส นใจในการศึกษาค้นคว้าด้ว ยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมาย เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ คุณความดี
จากชุดการสอนวิช าฟิสิ กส์ ชุด นี้ ขอมอบแด่บิดา มารดา อาจารย์ ผู้ มีพระคุณ ทุกท่านและผู้ เป็น
เจ้าของหนังสือทุกเล่มที่ผู้จัดทาได้นามาอ้างอิง
นายชุมพล พันธุ์ศรี
ครูชานาญการ
โรงเรียนบัวงามวิทยา
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คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
ลาดับขั้นตอนการเรียนรู้
ขั้นตอนการคานวณและการแก้ปัญหา
ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
สาระการเรียนรู้
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1.1 ส่วนประกอบของอะตอม
1.2 อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel)
1.3 การทดลองของอองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel)
1.4 ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และ มารี คูรี (Marie Curie)
1.5 ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และ มารี คูรี (Marie Curie) ค้นพบธาตุพอโลเนียม
1.6 ลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Lord Ernest Rutherford)
1.7 การเบี่ยงเบนของกัมมันตภาพรังสีทั้งสามชนิด
1.8 การทดลองของ ลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Lord Ernest Rutherford)
1.9 การทะลุผ่านวัสดุของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา ()
1.10 แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา ()
ในสนามแม่เหล็ก
ภาพที่ 1.11 ประกอบการตอบคาถามข้อที่ 3 และ 4
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สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1.1 สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาค
ตารางที่ 1.2 ประจุและมวลของ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ตารางที่ 1.3 สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาคที่ปลดปล่อยเนื่องจาก
การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
ตารางที่ 1.4 สมบัติที่สาคัญของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา ()
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คาชี้แจง
ชุดการสอนที่ 1
เรือ่ ง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
1. ชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ ในรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30205 เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ชุดนี้ใช้เป็นสื่อประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2. ชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ดังนี้
2.1 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
2.2 ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
2.2.1 รังสีแอลฟา (α)
2.2.2 รังสีบีตา (β)
2.2.3 รังสีแกมมา ()
2.3 สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาคที่ปลดปล่อยเนื่องจากการสลายตัวของธาตุ
กัมมันตรังสี
2.4 สมบัติที่สาคัญของรังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา ()
2.5 แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา ()
ในสนามแม่เหล็ก
3. ชุดการสอนชุดนี้ประกอบไปด้วย
3.1 คาชี้แจง
3.2 คาชี้แจงสาหรับครู
3.3 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
3.4 ลาดับขั้นตอนการเรียนรู้
3.5 ขั้นตอนการคานวณและการแก้ปัญหา
3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน
3.7 สาระการเรียนรู้
3.8 จุดประสงค์การเรียนรู้
3.9 แนวคิดหลัก
3.10 บัตรเนื้อหา
3.11 บัตรกิจกรรม
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3.12 บัตรแบบฝึกหัด
3.13 แบบทดสอบหลังเรียน
3.14 แนวคาตอบบัตรกิจกรรม
3.15 แนวคาตอบบัตรแบบฝึกหัด
3.16 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
4. ชุดการสอนชุดนี้ ได้เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน แนวคาตอบบัตรกิจกรรม
แนวคาตอบบัตรแบบฝึกหัด เสร็จสมบูรณ์ในภาคผนวกของชุดการสอนแล้ว ผู้เรียนสามารถใช้เรียนรู้ได้
ด้วยตัวเองและสรุปผลคะแนนที่ได้ลงในกระดาษคาตอบ เพื่อทราบผลการเรียนและการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเอง โดยสรุปผลคะแนนของตนเองด้วยความซื่อสัตย์
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ชุดการสอนที่ 1
เรือ่ ง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

คาชี้แจง
สาหรับครู

เมื่อครูผู้สอนนาชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรปฏิบัติดังนี้
1. บทบาทของครูผู้สอน มีดังนี้
1.1 จัดเตรียมเอกสารชุดการสอนและอุปกรณ์การสอนให้พร้อม
1.2 จัดชั้นเรียนเป็นแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 5 กลุ่มๆ ละ 7 คน จะมีหนึ่งกลุ่มได้
8 คน โดยคละชายและหญิงตามความสามารถโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ใน
การแบ่งกลุ่ม พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้
1.3 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปตามขั้นตอน
1.4 ให้นักเรี ยนศึกษาคาชี้แจงสาหรับนักเรียน ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบัตร
เนื้อหา ทาบัตรกิจกรรม ทาบัตรแบบฝึกหัด ตามขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยมีครูเป็นผู้แนะนาและให้
คาปรึกษาในขณะปฏิบัติกิจกรรม
1.5 เป็นผู้ประเมินผลการเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน
2. ครูผู้สอนจะต้องศึกษารายละเอียดของชุดการสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การค้นพบ
กัมมันตภาพรังสี ดังนี้
2.1 ษาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ให้ละเอียด
2.2 ศึกษาชุดการสอนและอุปกรณ์ประกอบการสอนให้ละเอียดรอบคอบ
2.3 ทดลองใช้อุปกรณ์ทุกชนิดก่อนทากิจกรรมการเรียนการสอน
3. ในชุดการสอนนี้ประกอบด้วยเอกสารที่ต้องเตรียมให้ครบ คือ
3.1 คาชี้แจงสาหรับครู
1 ชุด
3.2 คาชี้แจงสาหรับนักเรียน
36 ชุด
3.3 บัตรเนื้อหา
36 ชุด
3.4 บัตรกิจกรรม
36 ชุด
3.5 บัตรแบบฝึกหัด
36 ชุด
3.6 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
36 ชุด
3.7 กระดาษคาตอบ
36 แผ่น
3.8 แนวคาตอบบัตรกิจรรม
36 ชุด
3.9 แนวคาตอบบัตรแบบฝึกหัด
36 ชุด
3.10 แนวคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
36 ชุด
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คาชี้แจง

สาหรับนักเรียน

ชุดการสอนที่ 1
เรือ่ ง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
สาหรับการเรียนรู้ในชุด ารสอนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ชดนเป็นชุดการสอนที่ 1
เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม รหัสวิชา ว30205
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนต้องปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้
1. นั ก เรี ย นท าแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นประจ าชุ ด การสอนที่ 1
เรื่ อ ง การค้ น พบ
กัมมันตภาพรังสี
2. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อจะได้ทราบว่า เมื่อศึกษา
ชุดการสอนนี้แล้วนักเรียนควรจะมีความรู้อะไรหรือควรมีพฤติกรรมอย่างไร
3. นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาให้เข้าใจทุกหัวข้อการเรียนรู้
4. นักเรียนศึกษารายละเอียดขั้นตอนของการทาบัตรกิจกรรมให้เข้าใจ ก่อนลงมือ ทาบัตร
กิจกรรมเป็นกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 5 กลุ่มๆ ละ 7 คน จะมีหนึ่งกลุ่มได้ 8 คน โดยคละชายและหญิงตาม
ความสามารถโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม หากมีข้อสงสัยให้
สอบถามจากครูผู้สอน
5. การทาบัตรกิจกรรม ตรวจคาตอบจากแนวคาตอบกิจกรรมในภาคผนวก ถ้ามีการทดลอง
ให้บันทึกผลการทากิจกรรมในตารางแสดงผล อภิปรายผลการทดลอง สรุปผลการทดลองและตอบ
คาถามท้ายการทดลอง
6. การทาบัตรแบบฝึกหัด ตรวจคาตอบจากแนวคาตอบแบบฝึกหัดในภาคผนวก ถ้าคะแนน
ที่ได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ให้นักเรียนกลับไปศึกษาบัตรเนื้อหาและทาบัตรแบบฝึกหัดใหม่อีกครั้ง
7. การทาแบบทดสอบหลังเรียนประจาชุดการสอนที่ 1 เรื่อง การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
จานวน 10 ข้อ
8. นั กเรี ย นตรวจแบบทดสอบก่อ นเรียนและหลั งเรียนจากภาคผนวกแล้ ว บันทึกผลที่ไ ด้
หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดการสอนนี้ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะเข้าใจและคะแนนผ่านเกณฑ์
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ลาดับขั้นตอน
การเรียนรู้
อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรียน
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้

- ศึกษาบัตรเนื้อหา
- กิจกรรมในบัตรกิจกรรม
- กิจกรรมในบัตรแบบฝึกหัด
ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผ่าน

ศึกษาชุดการสอนต่อไป

ไม่ผ่าน

กลับไปศึกษาชุดการสอนใหม่อีกครั้ง
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ขั้นตอนการคานวณ
และการแก้โจทย์ปัญหา

ขั้นที่

ขั้นที่
1

1

ขั้นทาความเข้าใจปัญหา

ขั้นที่

ขั้นที่
2

2

ขั้นการวางแผนแก้ปัญหา

ขั้นที่

ขั้นที่
3

ขั้นดาเนินการตามแผน

3

ขัขั้น้นทีที่่
4

4

ขั้นตรวจสอบผล

อ่านโจทย์ให้เข้าใจปัญหานั้นๆแล้วจาแนก
เป็น 2 ประเด็น
1. สิ่งที่โจทย์ต้องการหา
2. สิ่งที่โจทย์ให้มา
เป็นการวางแผนแก้ปัญหาโจทย์ด้วย
เทคนิคต่างๆ ตามความเหมาะสม
3. หลัก กฏ สูตร ที่สัมพันธ์กับโจทย์
4. ความเพียงพอของตัวแปรที่คานวณ
5. แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
6. แก้สมการตามที่วางแผนไว้ตาม
ขั้นตอนและหลักการทางคณิตศาสตร์

7. ตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอน
ต่างๆแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ว่าเท่ากัน
หรือไม่
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จุดประสงค์การเรียนรู้

เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
สาระการเรียนรู้

1. การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
2. ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
รังสีแอลฟา (α)
รังสีบีตา (β)
รังสีแกมมา ()
3. สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาคที่ปลดปล่อยเนื่องจากการสลายตัวของ
ธาตุกัมมันตรังสี
4. สมบัติที่สาคัญของรังสีแอลฟา(α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา ()
5. แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา(α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา () ในสนามแม่เหล็ก

จุดประสงค์การเรียนรู้
.
1. อธิบายการค้นพบกัมมันตภาพรังสีของเบ็กเคอเรล (Becquerel) ได้
2. อธิบายความหมายของธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสีได้
3. อธิบายได้ว่ารังสีที่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดและอธิบายสมบัติที่สาคัญของ
รังสีทั้งสามชนิดได้
4. สามารถวิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา ()
ในสนามแม่เหล็กได้
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แนวคิดหลัก
ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive elements) คือ ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผ่รังสีออกมาได้เอง
หรื อ อะตอมของธาตุ ที่ นิ ว เคลี ย สไม่ เ สถี ย รสามารถเกิ ด การสลายตั ว กลายเป็ น ธาตุ อื่ น ได้ โ ดยธาตุ
กัมมันตรังสีจะมีการสลายตัวเกิดธาตุใหม่เรื่อยๆ จนกว่าจะเกิดธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสที่เสถียร
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คือ รังสีที่แผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิดหรือ อัตราการ
แผ่รังสีขณะหนึ่งหรืออัตราการสลายตัวของนิวเคลียส ซึ่งสามารถเขียนสมการได้เป็น R = N
กัมมันตภาพรังสี แบ่งออกเป็น 3 ชนิด
1. รังสีแอลฟา สัญลักษณ์  หรือ 42 He (ประจุบวก)
2. รังสีบีตา สัญลักษณ์  หรือ -01e (ประจุลบ)
3. รังสีแกมมา สัญลักษณ์  (เป็นกลางทางไฟฟ้า)
เปรียบเทียบสมบัติของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา ()
1. มวลและประจุไฟฟ้า
   
2. พลังงาน
   
3. การทาให้อากาศแตกตัวเป็นไอออน    
4. อานาจทะลุทะลวงผ่านอากาศ


ตารางที่ 1.1 สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาค
อนุภาคหรือรังสี
แอลฟา
บีตา
แกมมา
โพซิตรอน
นิวตรอน
โปรตอน

สัญลักษณ์
4 He
2
0
-1 e

ประจุ

มวล

+2

4

-1

0


0e
1
1
0n
1H
1

0

0

+1

0

0

1

+1

1
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ใช้เวลา 10 นาที ข้อสอบจานวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีได้เองและรังสีที่แผ่ออกมาจะต้องเป็นรังสี
ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. รังสีแอลฟา
ข. รังสีบีตา
ค. รังสีแกมมา
ง. รังสีเอกซ์
2. การแผ่กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติหมายถึงปรากฏการณ์ในข้อใด
ก. การที่นิวเคลียสของธาตุสลายตัวแบบที่เกิดขึ้นเอง แล้วแผ่รังสีออกมา
ข. การที่ธาตุกัมมันตรังสีเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอมจากสูงลงมาต่า
ค. การที่อนุภาคนิวตรอนวิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าชนนิวเคลียสของธาตุแตกสลาย
ง. การที่ธาตุใดๆ เปลี่ยนสภาพไอโซโทปหนึ่งไปเป็นอีกไอโซโทปหนึ่งของธาตุเดียวกัน
3. เมื่อธาตุกัมมันตรังสีแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในอะตอมของธาตุนั้นๆ
ก. เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานอะตอม
ข. เปลี่ยนแปลงวงโคจรของอิเล็กตรอน
ค. เปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุ
ง. เปลี่ยนแปลงจานวนอิเล็กตรอนของอะตอม
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4. คุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่งของอนุภาคแอลฟา (α) คือข้อใด
ก. มีอานาจทะลุทะลวงสูง
ข. ทาให้สารที่ผ่านแตกตัวเป็นไอออน
ค. มีพลังงานจลน์สูงกว่าอนุภาคตัวอื่น
ง. คล้ายกับรังสีเอกซ์ (X-ray)
5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้สาหรับรังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา ()
1. มีความสามารถในการทาให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่า
2. ต้องใช้วัสดุที่มีความหนามากในการกั้นรังสี
3. เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก แนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
4. อัตราส่วนประจุต่อมวลมีค่ามากที่สุด
ข้อความใดเป็นสมบัติของรังสีบีตา
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 4
ง. ข้อ 3 และ 4
6. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก
ก. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีแกมมาแต่น้อยกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray)
ข. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray) แต่น้อยกว่ารังสีแอลฟา
ค. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีแอลฟาแต่น้อยกว่ารังสีแกมมา
ง. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีอื่น ๆ ทุกชนิด
7. ถ้ารังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา () เคลื่อนที่อยู่ในน้าและรังสีทั้งสามชนิดมี
พลังงานเท่ากัน เราจะพบว่ารังสีบีตาเคลื่อนที่ได้ระยะทางเป็นไปตามข้อใด
ก. สั้นที่สุด
ข. ไกลที่สุด
ค. ไกลกว่าแกมมาแต่ใกล้กว่าแอลฟา
ง. ไกลกว่าแอลฟาแต่ใกล้กว่าแกมมา
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8. จงเรียงลาดับอานาจทะลุทะลวงของกัมมันตภาพรังสีทั้งสามชนิดคือ รังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β)
และรังสีแกมมา () จากน้อยไปหามากเป็นไปตามข้อใด
ก. รังสีแกมมา รังสีบีตา รังสีแอลฟา
ข. รังสีแอลฟา รังสีบตี า รังสีแกมมา
ค. รังสีบตี า รังสีแอลฟา รังสีแกมมา
ง. รังสีบตี า รังสีแกมมา รังสีแอลฟา
9. ปรากฏการณ์ข้อใดที่แสดงว่ากัมมันตภาพรังสีทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ก. การทะลุผ่านผ่านสารต่างๆ
ข. การแตกตัวเป็นอิออนของอากาศ
ค. การเกิดรอยดาบนแผ่นฟิล์มถ่ายรูป
ง. การเกิดแสงเรืองของสารเรืองแสง
10. จากความจริงที่ว่าเลขมวลของนิวเคลียสมีค่าใกล้เคียงกับมวลอะตอมมากนั้น ข้อใดต่อไปนี้น่าจะเป็น
เหตุผลที่เป็นไปได้
ก. นิวเคลียสประกอบด้วยนิวตรอนแลโปรตอน
ข. นิวเคลียสมีรัศมีเล็กกว่ารัศมีอะตอมประมาณ 10 - 15 เท่า
ค. อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้เพราะขัดกับหลักความไม่แน่นอน
ง. นิวตรอนในนิวเคลียสเป็นคลื่นนิ่งเหมือนอิเล็กตรอนในอะตอม

17

กระดาษคาตอบ
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

ชื่อ........................................................................เลขที่..........................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ ก ข ค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทดสอบหลังเรียน
ข้อ ก ข ค
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ง

สรุปผลการเรียน
ประเมินผล
เต็ม
ได้

ใบกิจกรรม

ก่อนเรียน

หลังเรียน

รวม

ง
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บัตรเนื้อหา
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

นักเรียนได้เรียนรู้ส่วนประกอบของอะตอมจากการศึกษา
เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม มาแล้ว ทราบแล้วว่า อะตอมประกอบไป
ด้ ว ยนิ ว เคลี ย สและอิ เ ล็ ก ตรอน นิ ว เคลี ย สมี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า บวก
อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าลบและมวลของนิวเคลียสเกือบเท่ากับมวล
อะตอม นักเรียนพิจารณาภาพที่ 1.1 ส่วนประกอบของอะตอม
ดังภาพข้างล่าง

นิวเคลียส (Nucleus)
โปรตอน (Protons)
นิวตรอน (Neutrons)
อิเล็กตรอน (Electron)

ภาพที่ 1.1 ส่วนประกอบของอะตอม
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ทุกอะตอมจะประกอบด้วยอนุภาคที่สาคัญคือ โปรตอน (Protons) นิวตรอน (Neutrons)
และอิเล็กตรอน (Electron) โดยมีโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ภายในนิวเคลียสซึ่งครอบครองเนื้อที่ภายใน
อะตอมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆ นิวเคลียสด้วยความเร็วสูง คล้ายกับ มีกลุ่ม
ประจุลบปกคลุมอยู่โดยรอบนั่นเอง
ตารางที่ 1.2 ประจุและมวลของ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
อนุภาค

ประจุ(หน่วย)

ประจุ (C)

มวล(g)

มวล(amu)

อิเล็กตรอน

-1

1.6x10-19

0.000549

9.1096x10-28

โปรตอน

+1

1.6x10-19

1.007277

1.6726x10-24

นิวตรอน

0

0

1.008665

1.6749x10-24

ตามที่นักเรียนได้ศึกษาผ่านมา อะตอมจากสเปกตรัมที่เกิดจากการเปลี่ยนวงโคจรของ
อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส พลังงานอะตอม คือ พลังงานรวมของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบ
นิวเคลียส เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในอะตอมแต่ อยู่นอกนิวเคลียส นักเรียนทราบหรือไม่ว่า
นักวิทยาศาสตร์มีวิธีการศึกษาองค์ประกอบของนิวเคลียสอย่างไร
เรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับ
การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
กันเลยนะครับ
ไปกันเลยครับ

สสารประกอบด้วยอะตอมและอะตอมประกอบด้วยนิว เคลียสและอิเล็ กตรอน โดยภายใน
นิวเคลียสยังประกอบด้วยอนุภาคนิวตรอนและโปรตอน จากการศึกษาต่อมาพบว่า มีนิวเคลี ยสของ
ธาตุบางชนิดสามารถปล่อยรังสีออกมาได้ ดังนั้นกัมมันตภาพรังสีจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ธาตุบางชนิด
สามารถแผ่รังสีออกมาได้เองตามธรรมชาติ เนื่องจากนิวเคลียสของธาตุนั้นไม่เสถียรเกิดการสลายตัว
เป็นนิวเคลียสของธาตุใหม่ ในชุดการสอนที่ 1 นี้จะกล่าวถึงชนิดและสมบัติของรังสีที่แผ่ออกมาจาก
นิวเคลียส
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1

การทดลองของ อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล
(Antoine Henri Becquerel)
ในปี พ.ศ. 2439 อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล
(Antoine Henri Becquerel) ได้ทาการทดลองเกี่ยวกับการ
เรืองแสงของสารประกอบยูเรเนียม โดยการนาแผ่นฟิล์มที่ใส่ไว้
ในซองกระดาษสีดาทึบไปวางไว้ใต้เกลือยูเรเนียม (โพแทสเซียม
ยูเรนิลซัลเฟต) แล้วนาไปตากแดดดังภาพที่ 1.3 เพื่อดูว่าการ
แผ่รังสีจากเกลือยูเรเนียมจะทะลุผ่านซองกระดาสีดาเข้าไปแล้ว
ทาให้แผ่นฟิล์มดาหรือไม่ โดยเบ็กเคอเรลได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่า
“แผ่ น ฟิ ล์ ม อาจเป็ น สี ด าเนื่ อ งจากธรรมชาติ ข องรั ง สี เ อกซ์ ที่
สามารถทะลุผ่าน” ซึ่งผลการทดลองที่ได้ก็เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ได้ตั้งไว้ คือ มีรอยดาปรากฏบนแผ่นฟิล์ม

ภาพที่ 1.2 อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel)

ภาพที่ 1.3 การทดลองของอองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel)
อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel) ได้ทาการทดลองซ้าอีกครั้ง
แต่วันที่ทาการทดลองซ้านั้นไม่มีแดด เขาจึงนาแผ่นฟิล์มที่ใส่ไว้ในซองกระดาษสีดาทึบไปวางไว้ใต้เกลือ
ยูเรเนี ยมเหมือนเดิมแต่ได้นาไปไว้ในลิ้นชักเมื่อเขานาแผ่นฟิล์มไปล้ างก็พบว่ามีรอยดาบนแผ่ นฟิล์ ม
เช่นกัน
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ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองทั้งสองครั้งทาให้เบ็กเคอเรลประหลาดใจ จึงได้ทาการทดลองซ้า
อีกหลายครั้ง ทั้งเก็บไว้ในความมืดเป็นเวลาหลายเดือนผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังเหมือนเดิมคือ
เกลือ
ยูเรเนียมยังคงทาให้แผ่นฟิล์มที่อยู่ใกล้ๆ ดามืด ดังนั้นรอยดาที่ปรากฏบนแผ่นฟิล์มเป็นผล มาจาก
เกลือยูเรเนียม การนาเกลือไปตากกับแสงแดดนั้นไม่ใช่สิ่งจาเป็นที่จะทาให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวและยัง
พบอีกว่าจะนาเกลือไปทาให้ร้อนขึ้น นาเกลือไปบดหรือนาเกลือไปละลายน้าก็ไม่มีผลต่อรังสีที่ปล่อย
ออกมา เบ็กเคอเรล จึงสรุปได้ว่า ยิ่งตัวอย่างเกลือยูเรเนียมมีธาตุยูเรเนียมประกอบอยู่มากเท่าใดรังสีที่
ปล่ อยออกมาก็ ยิ่ งจะรุ น แรงมากเท่านั้ น เขาเชื่อ ว่า รังสี พวกนี้จะคล้ า ยคลึ ง กับรั งสี เ อกซ์ ซึ่ งการ
ตรวจสอบภายหลังยืนยันผลลัพธ์ของเบ็กเคอเรลและแสดงว่าเกลือยูเรเนียมไม่ใช่สารกัมมันตรังสีเพียง
อย่างเดียว
จากการทดลองของเบ็ ก เคอเรล
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า อะตอมของสารบาง
ชนิดจะปลดปล่อยรังสีได้เองโดยรังสีนี้คล้าย
กับรังสีเอกซ์ที่สามารถสร้างขึ้นได้ในหลอด
ปล่อยประจุ จึงกล่าวได้ว่า สารเหล่านี้มี
สมบัติทางกัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติ

2

การค้นพบว่าธาตุบางชนิดสามารถ
แผ่รังสีได้ในการทดลองของ อองตวน อองรี
เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel)
เป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้มีนักวิทยาศาสตร์อีก
หลายคนทาการศึกษาการแผ่ รังสีของธาตุ
และน าไปสู่ ก ารสรุ ป ผลการทดลองที่ ว่ า
รังสีที่ธาตุกัมมันตรังสีสามารถแผ่อ อกมาได้
จะมี 3 ชนิด

การทดลองของปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และมารี คูรี (Marie Curie)
การศึกษารังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสี
ทาให้นักวิทยาศาสตร์เกิดความสงสัยว่ามีธาตุอื่นที่มีการ
แผ่รังสีเช่นเดียวกับยูเรเนียมอีกหรือไม่ นักวิทยาศาสตร์
ที่ทาการศึกษาคือ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และ
มารี คูรี (Marie Curie) ได้ศึกษาและทดลองกับธาตุ
อื่นๆ อีกหลายชนิดและได้ค้นพบว่า พอโลเนียมและ
ทอเรียมก็สามารถแผ่รังสีได้เช่นกันกัน ปรากฏการณ์ที่
ธาตุแผ่รังสีได้เอง เรียกว่า ธาตุกัมมันตรังสี

ภาพที่ 1.4 ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และมารี คูรี (Marie Curie)
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ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และมารี คูรี (Marie Curie) ได้เริ่มต้นการศึกษาเกี่ยวกับธาตุ
กัมมันตรังสีด้วยการหาค่าอะไรเป็นตัวทาให้เกิดกัมมันตภาพรังสี ซึ่งทั้งสองได้ค้นพบว่า รังสีที่ เบ็ก
เคอเรลพบเป็นคนละชนิดกับรังสีเอกซ์ รังสีดังกล่าวเป็นรังสีที่ถูกปล่อยออกมาจากนิวเคลียสของธาตุ
เมื่อนิวเคลียสขอธาตุนั้นอยู่ในสภาวะไม่เสถียร ธาตุนั้นจึงปล่อยรังสีออกมาเพื่อปรับตัวเองให้เสถียรซึ่ง
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ภาพที่ 1.5 ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และ มารี คูรี (Marie Curie) ค้นพบธาตุพอโลเนียม
ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) และมารี คูรี (Marie Curie) ตื่นเต้นกับสิ่งที่พวกเขาทาและ
ปิแอร์ คูรี (Marie Curie) ถึงกับทิ้งงานประจาของเขาเพื่อมาร่วมทาการค้นคว้าหาธาตุใหม่ที่แผ่รังสี
ปนอยู่ในแร่พิทช์เบลนด์ในที่สุดเขาทั้งสองก็ตรวจพบธาตุธาตุหนึ่งให้ชื่อว่า พอโลเนียม (Polonium)
ดังภาพที่ 1.5 อีก 6 เดือนต่อมาเขาทั้งสองก็ตรวจพบว่าในแร่พิทช์เบลนด์ยังมีธาตุอีกธาตุ หนึ่งที่แผ่รังสี
แรงกว่าพอโลเนียม ซึ่งเขาทั้งสองก็ให้ชื่อธาตุนี้ว่า เรเดียม และพยายามที่จะแยกเรเดียมบริสุทธิ์ออก
จากแร่พิทช์เบลนด์ แต่ปรากฏว่าประสบความยุ่งยากมาก ทั้งนี้เพราะในแร่พิทช์เบลนด์มีเรเดียมปนอยู่
ในจานวนน้อยมากเขาต้องใช้แร่พิทช์เบลนด์เป็นร้อยๆ ปอนด์จึงจะแยกเรเดียมบริสุทธิ์ออกได้เพียง
จานวนเพียงนิดเดียว
การทดลองเช่นนี้จึงจาเป็นต้องใช้บริเวณที่ใหญ่ พื้นที่กว้างกว่าห้องเล็กๆ ที่เขาทางานอยู่
ขณะนั้นบริเวณเท่าที่เขาสามารถหาได้ก็คืออาคารหลังเล็ก ๆ ที่ใช้เป็นที่เก็บฟืนของแผนกวิชาฟิสิกส์ที่
ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) สอนอยู่อาคารหลังนี้มีชั้นเดียวพื้นติดดินซึ่งเย็นและหลังคาก็รั่วเมื่อดูรูปร่าง
ลักษณะแล้วอาคารหลังนี้ไม่น่าจะเป็นห้องทดลองได้เลยแต่มารีก็ได้ใช้เวลาอันมีความสุขที่สุดในชีวิตของ
เธอทางานในอาคารนี้ร่วมกับสามี เขาทั้งสองใช้เวลาถึง 4 ปี ในการแยกเรเดียมบริสุทธิ์จานวนเพียง 0.1
กรัม ออกจากแร่พิทช์เบลนด์หลายพันปอนด์ ด้วยเรเดียมจานวนเพียงเล็กน้อยนี้ เขาก็สามารถศึกษา
คุณสมบัติของเรเดียมได้และพบว่าเรเดียมแผ่รังสีมากกว่ายูเรเนียมที่มีน้าหนักเท่ากันถึงล้านเท่า
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มารี คูรี (Marie Curie) ได้ทุ่มเทเวลาทั้งหมดของเขาเพื่อศึกษาเรื่องราวของเรเดียมและ
กัมมันตภาพรังสี ถึงแม้ว่าสามีของเธอจะเสียชีวิตเนื่องจากถูกรถม้าชนในปี พ.ศ. 2449 ก็ตาม แต่เธอ
ยังคงทางานต่อไปเพียงคนเดียวและได้ค้นพบสิ่งที่มีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์อีกหลายอย่าง หลังจากที่
พวกเขาค้นพบพอโลเนียมและเรเดียมเพียงไม่นานนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ก็ได้ตรวจพบสารกัมมันตรังสี
เพิ่มขึ้นอีก ทุกคนจึงทราบว่าธาตุกัมมันตรังสีนั้นมีในธรรมชาติมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดไว้มาก
เพื่อนๆ ..ทราบหรือไม่ว่า
เรเดียม นับว่ามีประโยชน์มากทั้งทางด้านการ
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับอะตอมและในทางการแพทย์
และยังใช้บาบัดรักษาโรคมะเร็งได้ด้วย
ผมจะพาเพื่อนๆ….ไปดูความหมายของ
ธาตุกัมมันตรังสีและกัมมันตภาพรังสี กันครับ
ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive elements) คือ ธาตุที่มีในธรรมชาติที่แผ่รังสีออกมาได้เอง
หรืออะตอมของธาตุที่นิวเคลียสไม่เสถียรสามารถเกิ ดการสลายตัวกลายเป็นธาตุอื่นได้ โดยธาตุ
กัมมันตรังสีจะมีการสลายตัวเกิดธาตุใหม่เรื่อยๆ จนกว่าจะเกิดธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสที่เสถียร

กัมมันตภาพรั งสี (Radioactivity) คือ รังสีที่แผ่ออกมาได้เองจากธาตุบางชนิดหรือ
อัตราการแผ่รังสีขณะหนึ่งหรืออัตราการสลายตัวของนิวเคลียส
ภาวะไม่เสถียรของนิวเคลียส เกิดจากส่วนประกอบภายใน
นิ ว เคลี ย สไม่ เ หมาะสม ซึ่ ง หมายความว่ า ในนิ ว เคลี ย ส
ประกอบด้วยโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและนิวตรอนซึ่งเป็นกลาง
ทางไฟฟ้า สั ดส่ วนของจานวนโปรตอนต่อจานวนนิว ตรอนไม่
เหมาะสมจนทาให้ธาตุนั้นไม่เสถียร นั่นเองครับ
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3

การศึกษาเพิ่มเติมของ เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford)

หลังจากที่เบคเคอเรล พบรังสีได้ไม่นาน ลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด
(Lord Ernest Rutherford) ได้ศึกษาเพิ่มเติมและแสดงให้เห็นว่า รังสีที่ธาตุกัมมันตรังสี
ปล่อยออกมาจากเกลือยูเรเนียมนั้นมี 2 ชนิด ชนิดที่หนึ่งไม่ส ามารถเคลื่ อนทะลุผ่าน
อะลูมิเนียมบางๆได้ เรียกว่า รังสีแอลฟา (alpha ray, ) ชนิดที่สองมีอานาจทะลุทะลวง
สูงกว่าชนิดแรก เรียกว่า รังสีบีตา (Beta ray, ) ในเวลาต่อมานักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส
ชื่อ วิลลาร์ด ได้แสดงให้เห็นว่ายังมีรังสีอีกชนิดหนึ่งที่เกิดจากเกลือยูเรเนียม โดยรังสีชนิดนี้
มีอานาจทะลุทะลวงผ่านสูงกว่า 2 ชนิดแรก เรียกว่า รังสีแกมมา (gamma ray, )

ภาพที่ 1.6 เออร์เนส รัทเธอร์ฟอร์ด
(Ernest Rutherford)

เกิด : วันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ.1871 ที่ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)
เสียชีวิต : วันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ.1937 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศ อังกฤษ (England)
ผลงาน : ค้นพบทฤษฎีอะตอม ได้รับรางวัลโนเบล สาขาเคมี ในปี ค.ศ.1909 จากการค้นพบ
แอลฟาทาลายอะตอม และการศึกษากัมมันตภาพรังสี สร้างเครื่องไฮโดรโฟน
(Hydrophone) ค้นพบทฤษฎีครึ่งชีวิต (Half Life) ของสารกัมมันตรังสี
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ภาพที่ 1.7 การเบี่ยงเบนของกัมมันตภาพรังสีทั้งสามชนิด
ในปี ค.ศ.1911 ลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Lord Ernest Rutherford)
นักวิทยาศาสตร์ชาวนิวซีแลนด์ ฮันส์ไกเกอร์ และเออร์เนสต์ มาร์เดนได้ทาการทดลองร่วมกันที่ประเทศ
อังกฤษ ในการทดลองรัทเทอร์ฟอร์ดได้ใช้อนุภาคแอลฟายิงไปยังแผ่นโลหะทองคาบาง ๆ และใช้ฉาก
เรืองแสงซึ่งฉาบไว้ด้วยซิงค์ซัลไฟด์เป็นฉากรับอนุภาคแอลฟาเพื่อตรวจสอบว่าอนุภาคแอลฟาวิ่งไปทาง
ทิศใดบ้าง จากการทดลองพบว่า อนุภาคแอลฟาส่วนใหญ่เดินทางเป็นเส้นตรงทะลุผ่านแผ่น ทองคาไปได้
มีบางอนุภาคที่เบนออกจากเส้นทางเดิม และบางอนุภาคซึ่งน้อยมากสะท้อนกลับจากเส้นทางเดิมเมื่อ
กระทบกับแผ่นทองคา ทราบได้เพราะอนุภาคแอลฟากระทบฉากก็เห็นแสงเรืองขึ้น

ภาพที่ 1.8 การทดลองของลอร์ด เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Lord Ernest Rutherford)
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ชนิดของกัมมันตภาพรังสี
กัมมันตภาพรังสีมี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา (alpha ray, ) รังสีบีตา (Beta ray, ) และ
รังสีแกมมา (gamma ray, )
1. รังสีแอลฟา สัญลักษณ์  หรือ 42 He (ประจุบวก) เป็นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม มี
โปรตอนและนิวตรอนอย่างละ 2 อนุภาค มีประจุไฟฟ้า +2 มีเลขมวล 4 มีอานาจทะลุทะลวง ต่า
มากไม่สามารถผ่านแผ่นกระดาษหรือโลหะบางๆ ได้ เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าโดยเบนเข้าหาขั้วลบ
2. รังสีบีตา สัญลักษณ์  หรือ -01e (ประจุลบ) มีคุณสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนมีประจุ
ไฟฟ้า -1 มีมวลเท่ากับมวลของอิเล็กตรอน มีอานาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟาถึง 100 เท่า
สามารถผ่านแผ่นโลหะบางๆ เช่นแผ่นตะกั่วหนา 1 mm หรือแผ่นอะลูมิเนียมหนา 5 mm มีความเร็ว
ใกล้เคียงความเร็วแสง เบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้าโดยเบนเข้าหาขั้วบวก
3. รังสีแกมมา สัญลักษณ์  (เป็นกลางทางไฟฟ้า) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาว
คลื่นสั้นมาก ไม่มีประจุและไม่มีมวลมีอานาจทะลุทะลวงสูงมาก สามารถทะลุผ่านแผ่นตะกั่วหนา 8
mm หรือผ่านแผ่นคอนกรีตหนาๆ ได้
สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาคที่ปลดปล่อยเนื่องจากการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
ตารางที่ 1.3 สัญลักษณ์ ประจุและมวลของอนุภาคที่ปลดปล่อยเนื่องจากการสลายตัวของ
ธาตุกัมมันตรังสี
อนุภาคหรือรังสี
แอลฟา
บีตา
แกมมา
โพซิตรอน
นิวตรอน
โปรตอน

สัญลักษณ์
4 He
2
0
-1 e

ประจุ

มวล

+2

4

-1

0


0e
1
1
0n
1H
1

0

0

+1

0

0

1

+1

1
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จากตารางที่ 1.3 รังสีบีตา () สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ บีตาบวก (+) ซึ่งมีประจุ
ไฟฟ้าเป็น +e และเรียกว่า โพซิตรอน (Positron) กับบีตาลบ (-) ซึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็น -e และ
เรียกว่า เนกาตรอน (Negatron) โดยธาตุกัมมันตรังสีส่วนใหญ่จะปล่อยบีตาลบออกมา ดังนั้น เมื่อ
กล่าวถึง รังสีบีตา มักจะหมายถึง บีตาลบเสมอ
สมบัติที่สาคัญของรังสีแอลฟา () รังสีบตี า () และรังสีแกมมา ()
จากการศึกษารังสีที่แผ่ออกมาจากาตุกัมมันตรังสีที่กล่าวในหัวข้อนี้ทั้งหมด สามารถสรุป
สมบัติสาคัญได้ดังตารางที่ 1.4
ตารางที่ 1.4 สมบัติที่สาคัญของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา ()
รังสี
สัญลักษณ์
ประจุ (C)

แอลฟา
, 42 He
+2e = 3.2x10-19 C

บีตา
 , -01 e
-1.6x10-19 C

ไม่มีประจุ (เป็นกลาง)

มวล (kg)

6.646x10-27

9.116x10-31

0

พลังงาน (MeV)
อานาจทะลุผ่าน
(ในอากาศ)

4-10
ไม่สามารถทะลุผ่าน
กระดาษได้

ความสามารถในการ
2,500
ทำให้ อ ากาศแตกตั ว
เป็นไอออน
ก า ร เ บี่ ย ง เ บ น ใ น เบี่ยงเบนเล็กน้อย
สนามไฟฟ้า

0.025-3.5
ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่น
โลหะบางได้
100

เบี่ยงเบนมากกว่าและไป
ในทิศทางตรงข้ามกับ
แอลฟา

แกมมา



0.04-3.2
ไม่สามารถทะลุผ่าน
แผ่นตะกั่วหนาได้
1

ไม่เบี่ยงเบนเลย

เมื่อพิจารณาอานาจทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา () เมื่อ
ทดลองให้รังสีทั้ง 3 ชนิด เคลื่อนที่ผ่านไปในตัวกลางต่างๆ เช่น กระดาษ อะลูมิเนียม ตะกั่ว จะ
เป็ น ได้ ว่ า รั ง สี แ อลฟาไม่ ส ามารถเคลื่ อ นที่ ผ่ า นแผ่ น กระดาษ ส่ ว นรั ง สี บี ต าสามารถเคลื่ อ นที่ ผ่ า น
แผ่นกระดาษได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านอะลูมิเนียม สาหรับรังสีแกมมาสามารถทะลุทะลวงผ่าน
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แผ่นกระดาษและแผ่นอะลูมิเนียมได้แต่ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านแผ่นตะกั่วดังภาพที่ 1.9 จึงสรุปได้ว่า
รังสีแกมมามีอานาจทะลุทะลวงสูงที่สุด รองลงมา คือ รังสีบีตา และแอลฟา ตามลาดับ

ภาพที่ 1.9 การทะลุผ่านวัสดุของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา ()
การเปรียบเทียบสมบัติของรังสีแอลฟา () รังสีบตี า () และรังสีแกมมา ()
1.
2.
3.
4.
5.

มวลและประจุไฟฟ้า : แอลฟา ()  รังสีบีตา ()  รังสีแกมมา ()
พลังงาน : แอลฟา ()  รังสีบีตา ()  รังสีแกมมา ()
อานาจทะลุทะลวงผ่านอากาศ : รังสีแกมมา ()  รังสีบีตา ()  แอลฟา ()
ความสามารถในการทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออน : รังสีแกมมา() รังสีบีตา ()แอลฟา()
การเบี่ยงเบนในสนามไฟฟ้า : รังสีบีตา ()  แอลฟา () ( รังสีแกมมา () ไม่เบี่ยงเบน)
แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา () รังสีบตี า () และรังสีแกมมา () ในสนามแม่เหล็ก

เมื่อให้รังสีทั้ง 3 คือ รังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา () ผ่านเข้าไปใน
สนามแม่เหล็ก ทิศพุ่งเข้าและตั้ งฉากกับกระดาษ พบว่า แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแยกเป็น 3 แนว
ดังภาพที่ 1.9 โดยรังสีที่โค้งน้อยและเบนไปทางด้านซ้ายของแนวเดิมคือ รังสี แอลฟา () รังสีที่โค้ง
มากและเบนไปในทิศตรงข้ามกับรังสีแอลฟาคือ รังสีบีตา () ส่วนรังสีที่ไม่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่
คือ รังสีแกมมา () และจากการที่รังสีทั้ง 3 ชนิดเบนในสนามแม่เหล็กจึงทาให้ทราบว่า
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รังสีแอลฟา () ต้องมีประจุไฟฟ้าบวก รังสีบีตา () ต้องมีประจุไฟฟ้าลบ ส่วนรังสีแกมมา
() นั้น ต้องมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า

ภาพที่ 1.10 แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา () รังสีบีตา () และรังสีแกมมา () ใน
สนามแม่เหล็ก

นักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหาอย่าง
ถี่ถ้วนแล้ว…เริ่มทาบัตรกิจกรรม
เรื่อง การค้นพบกัมมันตรังสี
กันได้เลยครับ
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บัตรกิจกรรม
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
กิจกรรมที่
1.1

คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายและตอบคาถามให้ถูกต้อง
1. จากการทดลองและการศึกษาการแผ่รังสีเอกซ์ เบ็กเคอเรลใช้สารประกอบของยูเรเนียมทา
การทดลองอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
2. จากการทดลองของเบ็กเคอเรล นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดฟิล์มถ่ายรูปที่ทิ้งไว้ในลิ้นชัก
ซึ่งมีสารประกอบยูเรเนียมด้วย จึงปรากฏสีดาเข้มกว่าฟิล์มที่นาไปรับแสงอาทิตย์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
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3. จากภาพที่ 1.11  แทน สนามแม่เหล็ก B มีทิศทางตั้งฉากและพุ่งออกจาก
หน้ากระดาษ A เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟา (alpha ray, ) รังสีบีตา (Beta ray, ) และ
รังสีแกมมา (gamma ray, ) จงตอบคาถามต่อไปนี้

B












































































































A

ภาพที่ 1.11 ประกอบการตอบคาถามข้อที่ 3 และ 4
ก) จงเขียนแนวทางการเคลื่อนที่ของรังสีรังสีแอลฟา (alpha ray,) รังสีบีตา (Beta ray,)
และรังสีแกมมา (gamma ray, ) ในสนามแม่เหล็ก
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ข) ถ้าสนามแม่เหล็ก B มีค่ามากขึ้น แนวทางการเคลื่อนที่ของรังสีทั้งสนามจะ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

4. จากภาพที่ 1.11 ในข้อที่ (3) ถ้าเปลี่ยนสนามแม่เหล็กสม่าเสมอ B เป็นสนามไฟฟ้า

สม่าเสมอ E ในทิศตั้งฉากและพุ่งเข้าหาหน้ากระดาษ แนวทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้ง 3 ชนิด
จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
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5. การสังเกตเบื้องต้นอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่ารังสีแอลฟา (α) อาจจะมีมวลมากกว่ารังสี
บีตา (β)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. เพราะเหตุใดรังสีบีตา () และรังสีแอลฟา () จึงเคลื่อนที่ไปคนละทางภายในบริเวณที่มี
สนามแม่เหล็ก
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. เพราะเหตุใดรังสีบีตาจึงมีรัศมีความโค้งการเบี่ยงเบนน้อยกว่ารังสีแอลฟา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..………………………………………………………………
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8. ธาตุที่เป็นกัมมันตรังสีแตกต่างจากธาตุธรรมดาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
9. จงเรียงลาดับสารกัมมันตรังสีโดยพิจารณาคุณสมบัติการทะลุทะลวงจากมากไปน้อย
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. กระบวนการที่เกิดขึ้นในนิวเคลียส ซึ่งมีลักษณะ คล้ายกับการปล่อยแสงของอะตอม
ทีอ่ ยูในสถานะกระตุน คือกระบวนการใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………

35

บัตรแบบฝึกหัด
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาบัตรแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1

ข้อที่ 2

จงบอกคุณสมบัติของรังสีแอลฟา (alpha ray,) รังสีบีตา (Beta ray, ) และ
รังสีแกมมา ( gamma ray, )
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล(Antoine Henri Becquerel) ค้นพบกัมมันภาพรังสี
ได้ย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
…
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ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

การทดลองที่แสดงให้เห็นว่าธาตุกัมมันตรังสีนั้นแผ่รังสีออกมา 3 ชนิดเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………..……

การเกิดกัมมันตภาพรังสีเกิดขึ้นได้อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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ข้อที่ 5

ถ้าให้อิเล็กตรอน β  และโพซิตรอน β  ซึ่งมีความเร็ว มวลและประจุเท่ากันแต่
ชนิ ด ตรงกัน ข้ าม ผ่ า นเข้ า ไปในสนามแม่ เหล็ กสม่ าเสมอ จงเขี ยนแนวทางการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคทั้ง 3 ชนิด
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…

นักเรียนศึกษาทาบัตรกิจกรรมและ
บัตรแบบฝึกหัดเสร็จแล้ว…ต่อไป
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การค้นพบกัมมันตรังสี
กันได้เลยครับ…ไปเลยครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

คาชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ใช้เวลา 10 นาที ข้อสอบจานวน 10 ข้อๆ ละ 1 คะแนน คะแนนเต็ม 10 คะแนน
1. ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีได้เองและรังสีที่แผ่ออกมาจะต้องเป็นรังสี
ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
ก. รังสีเอกซ์
ข. รังสีแกมมา
ค. รังสีแอลฟา
ง. รังสีบีตา
2. การแผ่กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติหมายถึงปรากฏการณ์ในข้อใด
ก. การที่ธาตุกัมมันตรังสีเปลี่ยนระดับพลังงานอะตอมจากสูงลงมาต่า
ข. การที่นิวเคลียสของธาตุสลายตัวแบบที่เกิดขึ้นเอง แล้วแผ่รังสีออกมา
ค. การที่อนุภาคนิวตรอนวิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าชนนิวเคลียสของธาตุแตกสลาย
ง. การที่ธาตุใดๆ เปลี่ยนสภาพไอโซโทปหนึ่งไปเป็นอีกไอโซโทปหนึ่งของธาตุเดียวกัน
3. เมื่อธาตุกัมมันตรังสีแผ่กัมมันตภาพรังสีออกมาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในอะตอมของธาตุนั้นๆ
ก. เปลี่ยนแปลงระดับพลังงานอะตอม
ข. เปลี่ยนแปลงวงโคจรของอิเล็กตรอน
ค. เปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของธาตุ
ง. เปลี่ยนแปลงจานวนอิเล็กตรอนของอะตอม
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4. คุณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่งของอนุภาคแอลฟา (α) คือข้อใด
ก. มีอานาจทะลุทะลวงสูง
ข. คล้ายกับรังสีเอกซ์ (X-ray)
ค. มีพลังงานจลน์สูงกว่าอนุภาคตัวอื่น
ง. ทาให้สารที่ผ่านแตกตัวเป็นไอออน
5. พิจารณาข้อความต่อไปนี้สาหรับรังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา ()
1. มีความสามารถในการทาให้ก๊าซแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่า
2. ต้องใช้วัสดุที่มีความหนามากในการกั้นรังสี
3. เมื่อเคลื่อนที่ผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก แนวการเคลื่อนที่เป็นแนวโค้ง
4. อัตราส่วนประจุต่อมวลมีค่ามากที่สุด
ข้อความใดเป็นสมบัติของรังสีบีตา
ก. ข้อ 1 และ 2
ข. ข้อ 1 และ 3
ค. ข้อ 2 และ 4
ง. ข้อ 3 และ 4
6. ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก
ก. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีแอลฟาแต่น้อยกว่ารังสีแกมมา
ข. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีแกมมาแต่น้อยกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray)
ค. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีเอกซ์ (X-ray) แต่น้อยกว่ารังสีแอลฟา
ง. รังสีบีตามีอานาจทะลุผ่านสูงกว่ารังสีอื่น ๆ ทุกชนิด
7. ถ้ารังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β) และรังสีแกมมา () เคลื่อนที่อยู่ในน้าและรังสีทั้งสามชนิดมี
พลังงานเท่ากัน เราจะพบว่ารังสีบีตาเคลื่อนที่ได้ระยะทางเป็นไปตามข้อใด
ก. ไกลกว่าแกมมาแต่ใกล้กว่าแอลฟา
ข. ไกลกว่าแอลฟาแต่ใกล้กว่าแกมมา
ค. สั้นที่สุด
ง. ไกลที่สุด
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8. จงเรียงลาดับอานาจทะลุทะลวงของกัมมันตภาพรังสีทั้งสามชนิดคือ รังสีแอลฟา (α) รังสีบีตา (β)
และรังสีแกมมา () จากน้อยไปหามากเป็นไปตามข้อใด
ก. รังสีแกมมา รังสีบีตา รังสีแอลฟา
ข. รังสีบีตา รังสีแอลฟา รังสีแกมมา
ค. รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
ง. รังสีบตี า รังสีแกมมา รังสีแอลฟา
9. ปรากฏการณ์ข้อใดที่แสดงว่ากัมมันตภาพรังสีทาให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ก. การแตกตัวเป็นอิออนของอากาศ
ข. การเกิดรอยดาบนแผ่นฟิล์มถ่ายรูป
ค. การเกิดแสงเรืองของสารเรืองแสง
ง. การทะลุผ่านผ่านสารต่างๆ
10. จากความจริงที่ว่าเลขมวลของนิวเคลียสมีค่าใกล้เคียงกับมวลอะตอมมากนั้น ข้อใดต่อไปนี้น่าจะเป็น
เหตุผลที่เป็นไปได้
ก. นิวเคลียสประกอบด้วยนิวตรอนแลโปรตอน
ข. นิวเคลียสมีรัศมีเล็กกว่ารัศมีอะตอมประมาณ 10 - 15 เท่า
ค. อิเล็กตรอนอยู่ในนิวเคลียสไม่ได้เพราะขัดกับหลักความไม่แน่นอน
ง. นิวตรอนในนิวเคลียสเป็นคลื่นนิ่งเหมือนอิเล็กตรอนในอะตอม

นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การค้นพบกัมมันตรังสี
กันเรียบร้อยแล้ว ตรวจคาตอบได้ที่
ภาคผนวก…เพื่อประเมินผลการพัฒนา
ของตนเองกันเลยครับ
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ภาคผนวก
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แนวคาตอบบัตรกิจกรรม
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี
กิจกรรมที่
1.1

คาชี้แจง ให้นักเรียนอธิบายและตอบคาถามให้ถูกต้อง
ข้อที่ 1

คาถาม จากการทดลองและการศึกษาการแผ่รังสีเอกซ์ (X-ray) เบ็กเคอเรล
(Becquerel) ใช้สารประกอบของยูเรเนียมทาการทดลองอย่างไร
แนวคาตอบ
เบ็กเคอเรล (Becquerel) ใช้สารประกอบของยูเรเนียมวางทับแผ่นฟิล์ มซึ่ง
บรรจุ ไ ว้ ใ นถุ ง ด าและจะน าไปรั บ แสงอาทิ ต ย์ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ศึ กษาว่ า
สารประกอบบางชนิ
ดเมื่อรับแสงแล้วแผ่รังสีเอกซ์ (X-ray) หรือไม่
แนวคาตอบ

ข้อที่ 2

คาถาม จากการทดลองของเบ็กเคอเรล (Becquerel) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด
ฟิล์มถ่ายรูปที่ทิ้งไว้ในลิ้นชักซึ่งมีสารประกอบยูเรเนียมด้วย จึงปรากฏสีดาเข้มกว่า
ฟิล์มที่นาไปรับแสงอาทิตย์
แนวคาตอบ
ฟิล์มถ่ายรูปที่เบ็กเคอเรล (Becquerel) ไว้ในลิ้นชักซึ่งมีสารประกอบ
ยูเรเนีย มอยู่ด้ว ยนั้น ถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานกว่าฟิล์มที่ได้จากการทดลองในวันที่
นแนวค
าไปรัาตอบ
บ แสงอาทิตย์ทาให้ฟิล์มในลิ้ นซักรับรังสีที่แผ่ออกมาจากสารประกอบของ
ยูเรเนี ยมในปริ มาณมากจึงเกิดรอยดาบนแผ่ นฟิล์มเข้มมากกว่าฟิล์มที่ ได้จากการ
ทดลอง ซึ่งรับรังสีในเวลาที่สั้นกว่า
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ข้อที่ 3


คาถาม จากภาพที่ 1.11  แทน สนามแม่เหล็ก B มีทิศทางตั้งฉากและพุ่ง
ออกจากหน้ากระดาษ A เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่แผ่รังสีแอลฟา (alpha ray, ),
รังสีบีตา (Beta ray,  ) และรังสีแกมมา ( gamma ray,  ) จงตอบคาถามต่อไปนี้
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A

ภาพที่ 1.11 ประกอบการตอบคาถามข้อที่ 3 และ 4
ก) จงเขียนแนวทางการเคลื่อนที่ของรังสีรังสีแอลฟา (alpha ray, )
รังสีบีตา (Beta ray, ) และรังสีแกมมา (gamma ray, ) ในสนามแม่เหล็ก

ข) ถ้าสนามแม่เหล็ก B มีค่ามากขึ้นแนวทางการเคลื่อนที่ ของรังสีทั้ง
สนามจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร
แนวคาตอบ
ก)

45

แนวคาตอบ
ข)

ถ้าสนามแม่เหล็ก B มีค่ามากขึ้นแนวทางการเคลื่อนที่ของ รังสีแอลฟา
(α)และรั งสี บี ตา(β) จะเปลี่ ยนไป โดยแนวทางการเคลื่ อนที่ของรังสี ทั้งสองมีรัศ มี
น้อยลง (หรือมีความโค้งมากขึ้น) เพราะขนาดแรงกระทา ( F  qvB ) มากขึ้น ซึ่งทา
mv
ให้รัศมี ( r  )
น้อยลง ในขณะที่แนวการเคลื่อนที่ของรังสีแกมมา () ไม่
qB
เปลี่ยนแปลง

ข้อที่ 4


คาถาม จากภาพที่ 1.11 ในข้อที่ (3) ถ้าเปลี่ยนสนามแม่เหล็กสม่าเสมอ B เป็น

สนามไฟฟ้าสม่าเสมอ E ในทิศตั้งฉากและพุ่งเข้าหาหน้ากระดาษ แนวทางการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคทั้ง 3 ชนิดจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

แนวคาตอบ
แนวคาตอบ



เมื่อเปลี่ยนสนามแม่เหล็กสม่าเสมอ B เป็นสนามไฟฟ้าสม่าเสมอ E
ในทิศทางที่พุ่งเข้าหากระดาษ แนวทางการเคลื่อนที่ของรังสี แอลฟา (α) เบนเข้าหา
แผ่ น ตัว น าที่ต่อกั บ ขั้ว ไฟฟ้าลบ ส่ ว นรังสี บีตา (β) เบนเข้าหาแผ่ นตัว นาที่ ต่อกั บ
ขั้วไฟฟ้าบวกส่วนแนวทางการเคลื่อนที่ของรังสีแกมมา ()ไม่เปลี่ยนแปลง
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ข้อที่ 5

คาถาม การสังเกตเบื้องต้นอะไรบ้างที่แสดงให้เห็นว่ารังสีแอลฟา (α) อาจจะมีมวล
มากกว่ารังสีบีตา (β)
แนวคาตอบ
สังเกตได้จากแนวการเคลื่อนที่ของรังสีทั้งสองชนิดในสนามแม่เหล็กรัศมีทางโค้ง
ของรังสีแอลฟา(α) มากกว่ารัศมีทางโค้งของรังสีบีตา (β) ซึ่งรัศมีอนุภาคที่มีประจุ
mv
แนวค
จะขึ้นกัาตอบ
บมวล ดังสมการ r 
qB

ข้อที่ 6

คาถาม เพราะเหตุใดรังสีบีตา () และรังสีแอลฟา () จึงเคลื่อนที่ไปคนละทาง
ภายในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก
แนวคาตอบ
เพราะรังสีบีตา (β) มีประจุไฟฟ้าลบ และรังสีแอลฟา (α) มีประจุไฟฟ้าบวก
จึงเคลื่อนที่ไปคนละทางกัน

ข้อที่ 7

แนวค
คาถามาตอบ
เพราะเหตุใดรังสีบีตา () จึงมีรัศมีความโค้งการเบี่ยงเบนน้อยกว่ารังสี
แอลฟา ()
แนวคาตอบ
เพราะรังสีบีตา (β) มีมวลน้อยกว่ารังสีแอลฟา (α)

ข้อที่ 8

คาถาม ธาตุที่เป็นกัมมันตรังสีแตกต่างจากธาตุธรรมดาอย่างไร
แนวคาตอบ
แนวคาตอบ
แตกต่างตรงที่ธาตุธรรมดาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือมีความเสถียร
ส่วนธาตุกัมมันตรังสีจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาโดยการแผ่รังสีออกมา
แนวคาตอบ
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ข้อที่ 9

คาถาม จงเรียงลาดับสารกัมมันตรังสีโดยพิจารณาคุณสมบัติการทะลุทะลวงจาก
มากไปน้อย
แนวคาตอบ
รังสีแกมมา ()  รังสีบีตา () รังสีแอลฟา ()

ข้อที่
10

แนวคาตอบ
คาถาม กระบวนการที่เกิดขึ้นในนิวเคลียสซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการปล่อยแสงของ
อะตอมที่อยูในสถานะกระตุน คือกระบวนการใด
แนวคาตอบ
คือการแผ่รังสีแกมมาเพราะรังสีแกมมาเกิดจากนิวเคลียสที่เกิดใหมหลังการ
แตกตัวมีพลังงานสูงเกินไปจึงคายพลังงานออกมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาคลายกับ
การคายพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอมอิเล็กตรอนย้ายจากระดับพลังงานสูงมายัง
ระดั
บพลั
งงานที่ต่ากวาจะคายพลังงานออกมาเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาเชนกัน
แนวค
าตอบ
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แนวคาตอบบัตรแบบฝึกหัด
เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

คาชี้แจง ให้นักเรียนทาบัตรแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้

ข้อที่ 1

ข้อที่2

รังสีแอลฟา (alpha ray, ), รังสีบีตา (Beta ray,  ) และรังสีแกมมา(
gamma ray,  ) มีคุณสมบัติอย่างไร
รังสีแอลฟา(α) มีคุณสมบัติอย่างไร
เป็นอนุภาคมีประจุไฟฟ้า +2e (Z=2)
เป็นอนุภาคมีเลขมวล 4 เท่าของอนุภาคโปรตอน ( A=4)
เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เมื่อวิ่งผ่านอากาศจะทาให้อากาศแตกตัวได้ดี
รังสีบีตา(β) มีคุณสมบัติอย่างไร
เป็นอนุภาคมีประจุไฟฟ้า ลบ
มีมวลประมาณ 11840 เท่าของอนุภาคโปรตอน
เบี่ยงเบนได้ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
รังสีแกมมา() มีคุณสมบัติอย่างไร
เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เป็นกลางทางไฟฟ้าไม่มีเลขมวล ( Z=0, A=0 )
ไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล (Antoine Henri Becquerel) ค้นพบกัมมัน
ภาพรังสีได้ย่างไร
จากการทดลองนาแผ่นฟิล์มที่หุ้มสารยูเรเนียมไปล้าง ภายหลังจากเก็บไว้ในลิ้นชัก
หลายวันทั้งนี้เพื่อศึกษารังสีเอ็กซ์ (X-ray) ที่เกิดจากสารยูเรเนียมแต่ปรากฏว่ารังสี
ที่ ท าปฏิ กิ ริ ย ากั บ แผ่ น ฟิ ล์ ม มี ค วามเข้ ม ข้ น สู ง กว่ า รั ง สี เ อ็ ก ซ์ (X-ray) ทั้ ง ที่ ส าร
ยูเรเนียมอยู่ในที่มืดไม่ได้รับแสงแดด
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ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

การทดลองที่แสดงให้เห็นว่าธาตุกัมมันตรังสีนั้นแผ่รังสีออกมา 3 ชนิดเป็นอย่างไร
จากการวิเคราะห์คุณสมบัติที่แตกต่า งกัน เช่นรังสีแอลฟา (α) มีประจุไฟฟ้าบวก(+)
รั ง สี บี ต า (β) มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า ลบ(-) รั ง สี แ กมมา() ไม่ มี ป ระจุ ไ ฟฟ้ า และเป็ น คลื่ น
แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้า นอกจากนี้ ก ารท าให้ อ ากาศแตกตัว การมี อ านาจการทะลุ ผ่ า นก็
แตกต่างกัน
การเกิดกัมมันตภาพรังสีเกิดขึ้นได้อย่างไร
กัมมัน ตภาพรังสีช นิด รังสีแอลฟา(α) และรังสีบีตา(β) เกิดจากการไม่สมดุลของ
อนุภาคภายในนิวเคลียสทาให้นิวเคลียสอยู่ในสถานะไม่เสถียรเมื่อนิวเคลียสปรับตัว
โดยอนุ ภาคภายในนิวเคลี ยสมีก ารเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้าสู่สมดุล นิวเคลียสจะคาย
พลั งงานออกมาในรู ป พลั งงานจลน์ข องอนุภ าคแอลฟา(α) และอนุภ าคบีต า(β)
ส าหรั บ กัม มัน ตภาพรั ง สี ชนิ ดรั งสี แกมมา() เกิด จากนิ ว เคลี ยสมีพ ลั ง งานอยู่ใ น
สถานะถูกกระตุ้น เป็นระดับพลังงานที่สูงกว่าสถานะพื้น หลังจากนั้นนิวเคลียสจะลด
ระดับพลังงานลงสู่สถานะพื้น แล้วคายพลังงานออกมาในรูป ของกัมมันตภาพรังสี
ชนิดรังสีแกมมา()
ถ้าให้อิเล็กตรอน β  และโพซิตรอน β  ซึ่งมีความเร็ว มวลและประจุเท่ากันแต่
ชนิ ด ตรงกัน ข้ าม ผ่ า นเข้ า ไปในสนามแม่ เหล็ กสม่ าเสมอ จงเขี ยนแนวทางการ
เคลื่อนที่ของอนุภาคทั้ง 3 ชนิด
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แนวทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็ กตรอนและโพซิตรอน ซึ่งมีความเร็วและมวล
เท่ากันแต่มีปะจุตรงกันข้าม มีแนวทางการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กดังภาพข้างบน
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

เรื่อง

การค้นพบกัมมันตภาพรังสี

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบหลังเรียน

1. ง
2. ก
3. ค
4. ข
5. ง
6. ค
7. ง
8. ข
9. ค
10. ก

1. ก
2. ข
3. ค
4. ง
5. ง
6. ก
7. ข
8. ค
9. ข
10. ก

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ครูขอแสดงความยินดีและชื่นชมมากๆ…ครับ
นักเรียนเริ่มศึกษาชุดการสอนที่ 2 เรื่อง การเปลี่ยนสภาพนิวเคลียส
ได้เลย สาหรับนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ นักเรียนกลับไปศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้ของชุดการสอน นี้อีกครั้งหนึ่ง……สู้ๆนะครับ

