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การจ าแนกธาตุ

และการใช้ประโยชน์



2

สมบัติของธาตุ



ใชส้มบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์



สมบัติของธาตุ โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ



1. ธาตุโลหะ ในสภาวะปกติจะเป็นของแข็ง ยกเว้นปรอท

ซึ่งเป็นของเหลว ไม่มีโลหะที่เป็นแก๊ส มีสมบัติดังนี้  

• มันวาว • เคาะมีเสียงดังกังวาน

• เหนียว (ดึงเป็นเส้น ตีเป็นแผ่น)

• น าไฟฟ้า/น าความร้อน 

• จุดเดือด/หลอมเหลว สูง

• ความหนาแน่นสูง

ใชส้มบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์



2. ธาตุอโลหะ ในภาวะปกติจะเป็นแก๊ส สถานะของเหลว 

คือ โบรมีน ของแข็ง คือ คาร์บอน ก ามะถัน ฟอสฟอรัส เป็นต้น มีสมบัติ

ตรงข้ามกับโลหะ ดังนี้

• ไม่มันวาว • เสียงไม่ดังกังวาน

• เปราะบาง        

• ไม่น าไฟฟ้า/น าความร้อน 

• จุดเดือด/หลอมเหลว ต่ า

• ความหนาแน่นต่ า



โลหะ อโลหะ

มีความมันวาว 

น าไฟฟ้าได้ เปราะบาง

น าความร้อนได้ไม่ดี 

พลวง

3. ธาตุกึ่งโลหะ เป็นของแข็ง มีสมบัติดังนี้

• มีบางสมบัติคล้ายโลหะ บางสบัติคล้ายอโลหะ

• น าไฟฟ้าได้ดีเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น



ประโยชน์ของธาตุ โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ

1. ธาตุโลหะ

• เป็นชิ้นส่วนของเครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้า

• เป็นโลหะผสม เช่น การท าเหล็กไร้สนิม สเตนเลส เป็นต้น  

2. ธาตุอโลหะ

• เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของสิ่งมีชีวิต และปุ๋ย

• ใช้ท าปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ ท าวัสดุกันความร้อน เป็นต้น 



ประโยชน์ของธาตุ โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ

3. ธาตุกึ่งโลหะ

• ในในการท าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 

• ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์ สารดับเพลิง แผงโซลาร์เซลล์
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ธาตุกัมมันตรังสี



ธาตุกัมมันตรังสี คือ ??

ธาตุที่แผ่รังสีได้



ธาตุกัมมันตรังสี คือ ??

ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Element) คือธาตุที่มี

องค์ประกอบภายในนิวเคลียส (Nucleus) ไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดการ

สลายตัว หรือการปล่อยรังสีของธาตุอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก

ปรากฏการณ์การแผ่รังสีของธาตุเป็นกระบวนการปรับสมดุล เพื่อสร้าง

ความเสถียรภายในธาตุ ซึ่งในธรรมชาติ ธาตุกัมมันตรังสีมักเป็นธาตุที่มี

มวลมากหรือมีเลขอะตอมสูงเกนิกว่า 82 เช่น เรเดียม (Radium) ที่มีเลข

มวลอยู่ที่ 226 และเลขอะตอม 88 หรือยูเรเนียม (Uranium) มีเลขมวล

อยู่ที่ 238 และเลขอะตอม 92



รังสีจ าแนกเป็น 3 ชนิด

เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีขนาดใหญ่และมีมวลมาก หรือมี

จ านวนโปรตอนภายในนิวเคลียสมาก เพื่อปรับตัวให้มีเสถียรภาพมากขึ้น รังสี

แอลฟา หรืออนุภาคแอลฟาในรูปของนิวเคลียสของฮีเลียม (Helium) จึงถูกปล่อย

ออกมา โดยมีสถานะทางไฟฟ้าเป็นประจุบวก มีมวลค่อนข้างใหญ่ ส่งผลให้รังสี

แอลฟาเกิดการเบี่ยงเบนจากการเคลื่อนที่ได้ยาก มีอ านาจทะลุทะลวงต่ า ไม่

สามารถทะลุผ่านสิ่งกีดขวาง เช่น ผิวหนัง แผ่นโลหะบางๆ หรือแผ่นกระดาษไปได้ 

ดังนั้น เมื่อเกิดการชนเข้ากับสิ่งกีดขวาง รังสีแอลฟาจะถ่ายทอดพลังงานเกือบ

ทั้งหมดออกไป ส่งผลให้เกิดการแตกตัวเป็นไอออนของสารท่ีรังสีผ่านได้ดี

รังสีแอลฟา (Alpha: α)



รังสีจ าแนกเป็น 3 ชนิด

เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีจ านวนนิวตรอนมาก รังสี

บีตามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับอิเล็กตรอน (Electron) ซึ่งมีประจุไฟฟ้า

เป็นลบและมีมวลต่ า แต่มีอ านาจทะลุทะลวงสูง (สูงกว่ารังสีแอลฟาราว 

100 เท่า) และมีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงถงึระดับใกลเ้คียงกับความเร็ว

แสง

รังสีบีตา (Beta: β)



รังสีจ าแนกเป็น 3 ชนิด

เกิดจากการที่นิวเคลียสภายในอะตอมมีพลังงานสูงหรือถูกกระตุน้ 

จึงก่อให้เกิดรังสีแกมมาที่มีสถานะเป็นกลางทางไฟฟ้า มีสมบัติคล้ายรังสี

เอกซ์ (X-ray) คือเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้ที่มีความยาวคลื่นสั้นหรือมี

ความถี่สูง ไม่มีประจุและไม่มีมวล เป็นรังสีที่มีพลังงานสูง เคลื่อนที่ด้วย

ความเร็วเท่าแสง และมีอ านาจทะลุทะลวงสูงที่สุด

รังสีแกมมา (Gamma: γ)



ใช้สมบัติการแผ่รังสเีป็นเกณฑ์

ถ้าใช้สมบัติการแผ่รังสีเป็นเกณฑ์ แบ่งธาตุได้ชนิดเดียวคือ ธาตุกัมมันตรังสี

ธาตุกัมมันตรังสี     คือ ธาตุที่แผ่รังสีได้

กัมมันภาพตรังสี     คือ    ปรากฏการณ์ธาตุที่แผ่รังสีออกมา



การทะลุผ่านของรังสีแต่ละตัว



ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี

1. ด้านธรณีวิทยา

• ใช้คาร์บอน-14 (C-14) หาอายุของวัตถุโบราณ โดยค านวนค่าครึ่งชีวิต

2. ด้านการแพทย์

• ใช้ไอโอดีน-131 (I-131) รักษาโรคต่อมไธรอยด์

• ใช้โคบอลต์-60 (Co-60) และเรเดียม-226 (Ra-226) ใช้รักษาโรคมะเร็ง

3. ด้านเกษตรกรรม

• ใช้ฟอสฟอรัส 32 (P-32) ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ



4. ด้านอุตสาหกรรม

• ใช้ธาตุกัมมันตรังสีตรวจหารอยต าหนิ เช่น รอยร้าวของโลหะ

5. ด้านการถนอมอาหาร

•ใช้รังสีแกมมาของธาตุโคบอลต์-60 (Co–60) ปริมาณที่พอเหมาะ

ท าลายแบคทีเรียในอาหาร

6. ด้านพลังงาน

• ใช้พลังงานความร้อนที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์

ปรมาณูของ ยูเรเนียม-238 (U-238) ต้มน้ าให้กลายเป็นไอ เพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้า



1. ถ้าร่างกายได้รับรังสีมากเกนไปจะท าให้เซลล์ท างานผิดปกติ

และท าให้โครโมโซมเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจกลายพันธุ์ได้ 

2. เมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายได้รับรังสี โมเลกุล

ของธาตุต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นเซลล์จะแตกตัว ท าให้เกิดอาการป่วย

ไข้และเกิดมะเร็ง

อันตรายจากกมัมันภาพรังสี



การป้องกันอันตรายจากกมัมันภาพรังสี

1. เวลา (time) ใช้เวลาอยู่กับรังสีให้สั้นที่สุด

2. ระยะทาง (distance) อยู่ห่างจากรังสีให้มากที่สุด 

3. เครื่องก าบัง (shielding)

ใส่ชุดป้องกันเมื่อได้เข้าไปท างานใกล้ ๆ และใช้วัสดุที่สามารถกันรังสีได้ 


