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เร่ือง หลกัการท่ีเก่ียวกบัการสลายของนิวเคลียสกมัมนัตรงัสี 

 
อนุกรมการสลาย 
          การสลายของนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสีอยา่งต่อเน่ือง  ให้รังสีแอลฟา บีตา และแกมมา   จน
ไดต้ะกัว่ -206 ซ่ึงเป็นธาตุสุดทา้ยและเป็นธาตุเสถียร (stable element)  ซ่ึงไม่มีการสลายต่อไป  เราอาจ
เขียนล าดบัการสลาย เรียก อนุกรม  เช่น อนุกรมการสลายของยเูรเนียม -238 
กฎการสลายตัวของธาตุกมัมันตรังสี 
      1.  สมมติฐานการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสี ของรัทเทอร์ฟอร์ดและซอดดี (Soddy) กล่าววา่ 
   1.1 การสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีเป็นการสลายตวัท่ีเกิดข้ึนเอง  โดยไม่ข้ึนกบัสภาวะ
แวดลอ้มของนิวเคลียส (เช่น การจดัตวัของอิเล็กตรอน ความดนั อุณหภูมิ) 
  1.2 การสลายตวัเป็นกระบวนการสุ่ม (Random Process) ในช่วงเวลาใดๆ ทุกๆ นิวเคลียสมี
โอกาสท่ีจะสลายตวัเท่ากนั  ดงันั้น  ในช่วงเวลาหน่ึงๆ ปริมาณนิวเคลียสท่ีสลายตวัจึงเป็นสัดส่วน
โดยตรงกบัปริมาณนิวเคลียสท่ีเหลืออยู ่
         กฎการสลายมีสูตร    N/t  = - N     ……….(1) 
                เม่ือ N  คือ จ านวนนิวเคลียสท่ีสลายในช่วงเวลาt     

               เป็นค่าสลายตวัคงท่ี (decay constant) 
              ปริมาณ – dN/dt  = N  ,  ปริมาณ  dN/dt  เป็นปริมาณท่ีบอกอตัราการลดลงของจ านวน
นิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี  ซ่ึงก็คืออตัราการแผรั่งสีออกมาในขณะหน่ึงนัน่เอง  เรียกปริมาณน้ีวา่ 
กมัมันตภาพ (activity) ของธาตุกมัมนัตรังสี  นิยมแทนดว้ยสัญลกัษณ์ A 
                                                         A = N                                                                  ……….(2) 
     2.  อตัราการสลายตวัของนิวเคลียส หมายถึง ในช่วงเวลาใดๆ เป็น 1 หน่วยเวลา ปริมาณนิวเคลียสท่ี
สลายตวัใน 1 หน่วยเวลา  ดงันั้น อตัราการสลายตวัของนิวเคลียสจึงเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัปริมาณ
นิวเคลียสท่ีมีอยู ่(พร้อมจะสลายตวั) 
             เป็นค่าสลายตวัคงท่ี  ซ่ึงมีค่าเฉพาะของนิวเคลียสแต่ละชนิด  เคร่ืองหมายลบแสดงวา่จ านวน
นิวเคลียสลดลงเม่ือเวลาผา่นไป 
     3.  กมัมนัตภาพของธาตุกมัมนัตรังสี หมายถึง ความสามารถของธาตุกมัมนัตรังสีในการแผรั่งสี
ออกมาไดม้ากนอ้ยเพียงใด ณ เวลาขณะหน่ึงขณะใด  กมัมนัตภาพมีหน่วยเป็น sec-1 หรือจ านวน
นิวเคลียสท่ีสลายตวัต่อวนิาที  นิยมวดัเป็นคูร่ี   กมัมนัตภาพ 1 คูร่ี เท่ากบั 3.7 x 1010 sec-1 
    4.  การหาค่า N ในรูป function ของเวลา 
                                                                N = N0e

-t                                                     ………..(3) 
    5.  ช่วงเวลาคร่ึงชีวิต (Half life) ของธาตุกมัมนัตภาพรังสี  หมายถึงช่วงเวลาท่ีธาตุนั้นๆ สลายตวั  
เหลือนิวเคลียสเป็นคร่ึงหน่ึงของจ านวนท่ีมีอยูก่่อนสลายตวั มีสูตร ดงัน้ี 

          N=N0/2
n                                                        ……….(4) 

หรือ =0.693/ T½                                                  ………..(5) 
    6.  เม่ือเวลาเพิ่มข้ึนปริมาณนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสีจะลดลงเร่ือยๆ  แต่ปริมาณนิวเคลียสจะไม่
ลดลงเป็นศูนย ์ ไม่วา่เวลาจะผา่นไปเท่าใดก็ตาม  การพดูถึงเวลาท่ีธาตุกมัมนัตรังสีสลายตวัหมดจึงไม่มี
ความหมาย  ในทางทฤษฎีจึงพดูถึงเวลาท่ีธาตุสลายตวัเหลือเป็นคร่ึงหน่ึงของปริมาณเดิม 
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                         กราฟแสดงการลดจ านวนนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสี ณ เวลาต่างๆ 
    สภาพสมดุลของธาตุกมัมันตรังสี  หมายถึง ในธรรมชาติมีธาตุกมัมนัตรังสีท่ีสลายตวัแลว้กลายเป็น
นิวเคลียสของธาตุใหม่  แต่ธาตุใหม่ท่ีไดน้ี้ยงัไม่เสถียรภาพทีเดียว  จึงเกิดการสลายต่อไป จะพิจารณา
กรณีธาตุ A สลายตวัใหธ้าตุ B สลายตวัใหธ้าตุ C  
               สูตรคือ           ดงันั้น   ANA = BNB 
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               กราฟแสดงอตัราการสลายของธาตุ A จะเท่ากบัอตัราการเกิดของธาตุ B 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  ตัวอย่างที ่1 ก าหนด  Half life ของธอเรียม เป็น  20 วนั , โปรแตกติเนียม เป็น 2 นาที , ยเูรเนียม 
เป็น 25,000 ปี เดิมธอเรียมมีจ านวน  2.4 x 1012  อะตอม 
    ก.  ค่าสลายคงท่ี  ขอธอเรียมเป็นเท่าใด 
                  = 0.693/ T½  = 0.693/20 = 0.03465   /วนั      9.625x10-6  /วนิาที    ตอบ 
    ข.  กมัมนัตภาพของธอเรียมเป็นเท่าใด 
                  dN/dt = N    =  9.625x10-6 (2.4x1012 )  =  2.31 x 107  นิวเคลียส/วนิาที  ตอบ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ตัวอย่างที ่2 จงหาค่าคงตวัของการสลายของพอโลเนียม-218 ซ่ึงมีค่าคร่ึงชีวติ 3.05 นาที 
 วธีิท า    = 0.693/ T½   

   แทนค่า T½  ในสมการจะได ้
6005.3

693.0

x
 = 3.78 x 10-3 ต่อนาที 

 ดงันั้น ค่าคงตวัของการสลายของพอโลเนียม-218 เท่ากบั 3.78 x 10-3 ต่อนาที    ตอบ 


