
ຈ ົົ່ງຕ ົ່ ມໃສົ່ຕາຕະລາງລ ົ່ມນ ີ້ໃຫີ້ຄບົຖີ້ວນ 

ທາດປະສມົສນົ ອ ອງົບວກ ອ ອງົລບົ 
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ຈ ົົ່ງຕ ົ່ ມໃສົ່ຕາຕະລາງລ ົ່ມນ ີ້ໃຫີ້ຄບົຖີ້ວນ 

ທາດປະສມົສນົ ຊ ົ່ 

K3[Fe(CN)6] 

 

[Cu(NH3)4]SO4 

 

[Cr(H2O)4Cl2]ClO4 

 

Na3[Cr(NO2)6] 

 

Fe2[Fe(CN)6] 

 

[Ni(NH3)6]Br2 

Potassium hexacyano ferrate (III) 

 

Tetra amine copper (II) sulfate  

 

Dichloro tetra aqua chromium (III) perchlorate   

 

Sodium hexanitro chromate (III) 

 

Iron (II) hexacyano ferrate (II) 

 
Hexa amine nickel (II) bromide 



1. ຍີ້ອນຫຍງັທາດປະສມົຂອງໂລຫະ
ສ ົົ່ງຕ ົ່ ແຕົ່ລະຊະນດິຈ ົ່ງມ  ສ ແຕກຕົ່າງກນັ ? 

ຕອບ: ຍີ້ອນເລກອກົຊ ດາຊງົຂອງທາດໂລຫະ

ສ ົົ່ງຕ ົ່ , ຊະນດິ ແລະ ຈ  ານວນໂມເລກ ລ ຫ   ອ 

ອງົຂອງທາດທ ົ່ ອີ້ອມຮອບທາດໂລຫະສ ົົ່ງຕ ົ່ ນ ັ ີ້ນ 

ຈ ົ່ງເຮັດໃຫີ້ທາດປະສມົຂອງທາດໂລຫະສ ົົ່ງຕ ົ່

ແຕົ່ລະຊະນດິມ  ສ ແຕກ 

ຕົ່າງກນັ 



2. ທາດໂລຫະສ ົົ່ງຕ ົ່ ໃນຮອບວຽນທ  4 ກບັ

ທາດ K ແລະ Ca ມ ຄ ນລກັສະນະທ ົ່ ຄີ້າຍຄ 

ກນັ ແລະແຕກຕົ່າງກນັຄ ແນວໃດ? 



ມ ຄ ນລກັສະນະທ ົ່ ຄີ້າຍຄ ກນັ ຄ : 
- ພະລງັງານແຍກຕວົເປັນອ ອງົລ  າດບັທ 1 (IE1) 
ແລະ ເອເລັກໂຕຣເນການ ວ ຕ ມ  ຄົ່າຕົ່  າ. 
ມ ຄ ນລກັສະນະທ ົ່ ແຕກຕົ່າງກນັ ຄ : 
- ຈ ດຫ ອມແຫວ  , ຈ ດຟດົ ແລະ ຄວາມໜາແໜີ້ນ
ຂອງທາດໂລຫະສ ົົ່ງຕ ົ່   ມ  ຄົ່າສງູກວົ່າທາດກາລ ອອມ 
ແລະ ການຊ ອອມ ຫ າຍ. 
- ຂະໜາດອະຕອມຂອງທາດໂລຫະສ ົົ່ງຕ ົ່  ມ  ຂະໜາດ
ນີ້ອຍກວົ່າ ທາດກາລ ອອມ ແລະ ການຊ ອອມ 



 

 

3. ທາດລະລາຍ K2Cr2O7 ເຂັີ້ມຂ ີ້ນ 1 mol/L 

ຈ  ານວນ 1cm3 ຕ ົ່ ມ H2SO4ເຂັີ້ມຂ ີ້ນ 1mol/L 

ແລີ້ວສ ັົ່ນ ຈນົໄດີ້ທາດລະລາຍທົ່ ມ  ສ ຂຽວ ຫ ງັ

ຈາກນ ັີ້ນຕ ົ່ ມທາດລະລາຍ Na2S ເຂັີ້ມຂ ີ້ນ 1 

mol/L ເທ ົ່ ອລະຢອດພີ້ອມທງັສ ັົ່ນຈະໄດີ້ທາດ

ລະລາຍສ ຟີ້າ ການປົ່ຽນແປງດ ັົ່ງກ ົ່າວແມ ົ່ນຍີ້ອນ

ເຫດຜນົອນັໃດ? 

 

 



ຕອບ:  

K2Cr2O7 + H2SO4        ທາດລະລາຍສ ຂຽວ 

ທາດລະລາຍສ ຂຽວ + Na2S       ທາດລະລາຍສ ຟີ້າ 

Cr2O7
2- + H+         Cr2+ + H2O 

Cr6+ (ສ ນ  ີ້າໝາກກີ້ຽງ)        Cr2+ (ສ ຟີ້າ) 

ຍີ້ອນ Cr ມ ເລກອກົຊ ດາຊງົ +6 (ສ ນ  ີ້າໝາກກີ້ຽງ) ໄດີ້

ປົ່ຽນເປັນ Cr ທ ົ່ ມ  ເລກອກົຊ ດາຊງົ+2 (ສ ຟີ້າ) ຈ ົ່ງເຮັດໃຫີ້

ທາດລະລາຍທ ົ່ ໄດີ້ເປັນສ ຟີ້າ. 









ບດົທ  6 ທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

ທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ ແມ ົ່ນທາດແນວໃດ? 

ຕອບ: ແມ ົ່ນທາດທ ົ່ ສາມາດແຜົ່ລງັສ ໄດີ້ເອງ 

  ກ  າມນັຕະພາບລງັສ  ເຊິົ່ ງເກ ດຈາກການປົ່ຽນ 
ແປງໃນນວິເຄ ຍສ (Nucleus) ຂອງອ ໂຊໂຕບ
ທ ົ່ ບ ົ່ໝ ັີ້ນຄງົ ຫ   ອ ໂຊໂຕບກ  າມນັຕະພາບລງັສ  
(Radioactive isotope) ທ ົ່ ມ  ນວິເຄ ຍສບ ົ່ໝ ັີ້ນ
ຄງົຈະເກ ດມ  ລງັສ ຕະຫ ອດເວລາ. 
 



1. ຊະນດິຂອງລງັສ  

ລງັສ ມ  ຈກັຊະນດິ ຄ ຊະນດິໃດແດົ່ ? 

1. ລງັສ ອາລຟາ ຫ   ອະນ ພາກອາລຟາ (α-Ray) 

  

  

ລງັສ ມ   3 ຊະນດິຄ  



1.1  ລງັສ ອາລຟາ ຫ   ອະນ ພາກອາລຟາ (α-Ray) 

 
ມ ລກັສະນະເປັນອະນ ພາກ ມ ໄຟຟີ້າບນັຈ ບວກ ເມ  ົ່ອ
ຢູົ່ໃນທ ົົ່ງໄຟຟີ້າຈະບົ່ຽງທິດເຂົີ້າຫາຂ ົີ້ວລບົຂອງທົົ່ງ
ໄຟຟີ້າ, ມ ຄວາມສາມາດໃນການເຈາະທະລ ໜີ້ອຍ 
ເຊິົ່ ງເຈ ີ້ຍພຽງ 1 ຫ   2 ແຜົ່ນກ ສາມາດກນັໄດີ້, ມນັ
ສາມາດແລົ່ນຜົ່ານອາກາດໄດີ້ປະມານ 3-5 cm  



ສມົຜນົທ ົົ່ວໄປຂອງການເກ ດອະນ ພາກອາລຟາ 

ຕວົຢົ່າງ: ສມົຜນົການເກ ດອະນ ພາກອາລຟາ 



  

 
 ປະກອບດີ້ວຍອະນ ພາກເອເລັກຕຣງົ ທ ົ່
ອອກຈາກນວິເຄ ຍສມ  ຄວາມໄວສງູ, ມ ຄວາມ 
ສາມາດເຈາະທະລ ໄດີ້ດ ກວົ່າອະນ ພາກອາລ
ຟາ 



ການເກ ດລງັສ ເບຕາເນ ົ່ອງມາຈາກເນ ຕຣງົ ແລະ ໂປຣຕງົ
ປົ່ຽນໄປມາລະຫວົ່າງກນັ ຄ : 
 



ສມົຜນົທ ົົ່ວໄປຂອງການເກ ດອະນ ພາກເບຕາ 



ຕວົຢົ່າງ: ສມົຜນົການເກ ດອະນ ພາກເບຕາ 



 ເປັນພະລງັງານທ ົ່ ອອກມາຈາກນວິເຄ ຍສ 
ໃນລກັສະນະຄ ີ້ນແມ ົ່ເຫ ັກໄຟຟີ້າຄ  ກນັກບັຄ ີ້ນ
ແສງ, ມ ຄວາມສາມາດໃນການເຈາະທະລ ໄດີ້ດ 
ມ ລກັສະນະຄີ້າຍຄ ລງັສ ເອັກ (X), ຄ ີ້ນແມ ົ່ເຫ ັກ
ໄຟຟີ້າມ  ຊົ່ວງຄ ີ້ນສ ັີ້ນຫ າຍມ  ພະລງັງານສງູ, ບ ົ່ 
ມ ໄຟຟີ້າບນັຈ ຈ ົ່ງບ ົ່ ມ  ການບົ່ຽງທິດໃນທົົ່ງໄຟຟີ້າ 



ສມົຜນົທ ົົ່ວໄປຂອງການເກ ດລງັສ ກາມມາ 
 

ເຄ ົ່ ອງໝາຍ (*): ໝາຍເຖງິອະນ ພາກລະຫວົ່າງກາງຍງັມ  
ພະລງັງານສງູ ບ ົ່ໝ ັີ້ນຄງົຕີ້ອງປບັຕວົໃຫີ້ມ  ພະລງັງານຕ  ົ່າລງົ
ໂດຍການຄາຍພະລງັງານອອກມາໃນຮບູລງັສ ກາມມາ. 



ຕວົຢົ່າງ: ສມົຜນົການເກ ດລງັສ ກາມມາ 







2. ປະຕກິລິິຍານວິເຄ ຍ (Nuclear reaction) 

ປະຕກິລິິຍານວິເຄ ຍ ແມ ົ່ນການປົ່ຽນແປງທ ົ່ ເກ ດ
ຂ ີ້ນພາຍໃນນວິເຄ ຍສແລີ້ວໄດີ້ທາດໃໝົ່ ແລະ 
ມ ການປົ່ອຍລງັສ ອອກມາ, ມ ພະລງັງານເກ ດ
ຂ ີ້ນຈ  ານວນຫ າຍ. 

ປະຕກິລິິຍານວິເຄ ຍແບົ່ງອອກເປັນ 2 ຊະນດິ. 

ປະຕກິລິິຍາຟິສເສນິ (Fission Reaction) 

ປະຕກິລິິຍາຟເູສນິ (Fusion Reaction) 



2.1 ປະຕກິລິິຍາຟິສເສນິ (Fission Reaction) 



 ໃນປດັຈ ບນັນ ີ້ນກັວທິະຍາສາດໄດີ້ນ  າ
ປະຕກິລິິຍາຟິສເສນິໄປໃຊີ້ໃນເຕົາປະຕກິອນ
ປະຣາມະນ ູເພ ົ່ ອການຜະລິດອ ໂຊໂຕບກ  າ
ມນັຕະພາບລງັສ ໃຊີ້ໃນການແພດ, ກະເສດ,
ອ ດສາຫະກ  າ ນອກຈາກນ ີ້ພະລງັງງານຄວາມ 
ຮີ້ອນທ ົ່ ໄດີ້ຈາກການຄວບຄ ມປະຕກິລິິຍາສາ 
ມາດນ  າໄປໃຊີ້ຜະລິດກະແສໄຟຟີ້າ. 



2.2 ປະຕກິລິິຍາຟເູສນິ (Fusion Reaction) 

 ເປັນປະຕກິລິິຍານວິເຄ ຍທ ົ່ ເກ ດຈາກ
ແກົ່ນຂອງອາໂຕມເບົາລວມຕວົເຂົີ້າກນັເປັນ
ແກົ່ນອາໂຕມທ ົ່ ໜກັກວົ່າ ແລີ້ວເກ ດມ  ພະລງັ 
ງານຢົ່າງມະຫາສານ ຫ າຍກວົ່າປະຕກິລິິຍາ 
ຟິສເສນິເຊັົ່ ນ: ການເຮັດລະເບ ດຮ ໂດຣແຊນ 
ປະຕກິລິິຍາ ນ ີ້ຈະມ  ຜນົເສຍຕ ົ່ ສິົ່ ງແວດລີ້ອມ
ໜີ້ອຍ. 





3. ສມົຜນົນວິເຄ ຍ 
 ປະຕກິລິິຍານວິເຄ ຍສາມາດຂຽນສະແດງໄດີ້
ດີ້ວຍສມົຜນົນວິເຄ ຍ ເຊິົ່ ງຕີ້ອງເປັນສມົຜນົທ ົ່ ຊ ັົ່ງຊາ 
ໂດຍໃຫີ້ຜນົບວກເລກອາໂຕມ, ຈ  ານວນມວນສານ
ທາງເບ ີ້ອງຊີ້າຍ ແລະ ຂວາເທົົ່ າກນັ. 



ຕວົຢົ່າງ: ຈ ົົ່ງຊ ັົ່ງຊາສມົຜນົ  







4. ການຊອກຫາປະລິມານຂອງທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

ທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ ຈະມ  ການສະຫ າຍຕວົ ເມ  ົ່ອເຖງິໄລ 
ຍະເວລາເຄິົ່ ງຊ ວດິ ປະລິມານຂອງທາດຈະຫ  ດລງົເຄິົ່ ງໜ ົ່ ງ
ຂອງປະລິມານເດ ມ ແລະ ປົ່ຽນແປງໄປເລ ີ້ອຍໆ 

ສດູຄດິໄລົ່ 



ຈ  ານວນຄ ັີ້ງຂອງການຫ  ດລງົຂອງທາດ  າມນັຕະພາບລງັສ  

ເວລາທງັໝດົ 

ເວລາເຄິົ່ ງຊ ວດິ 



ຕວົຢົ່າງ 1: ທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ ມ  ເຄິົ່ ງຊ ວດິ 8 
ວນັ, ປະລິມານ 20 g ຕີ້ອງໃຊີ້ເວລາຈກັມ  ີ້ ຈ ົ່ງຈະ
ເຫ  ອປະລິມານ 2,5 g 

ວທິ ແກ ີ້ 

ຈາກສດູ 



ມ ີ້ 

ຕີ້ອງໃຊີ້ເວລາ 24 ມ ີ້ ປະລິມານທາດຈ ົ່ງເຫ  ອ 2,5 g 



ຈາກຂ ີ້ມນູສາມາດຂຽນເປັນແຜນພາບດ ັົ່ງນ ີ້: 

20 g 10 g 5 g 2,5 g 
8 ມ ີ້ 8 ມ ີ້ 8 ມ ີ້ 



ວທິ ແກ ີ້ 

ຈາກບດົເລກ 
A ເຫ  ອ = 0,5 mg 
A ເດ ມ = 8 mg 

ຈາກສດູ 





ຈາກສດູ 

ຕອບເວລາເຄິົ່ ງຊ ວດິເທົົ່ າ20 ນາທ  



5. ການກວດສອບທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

1) ໃຊີ້ການເຮ ອງແສງເຊັົ່ ນ: ZnS ມາວາງໃກີ້ສານກ  າມນັຕະ    
   ພາບລງັສ  ເຊິົ່ ງຖ ີ້າມ  ລງັສ ເກ ດຂ ີ້ນ ຈະເກ ດການເຮ ອງແສງ. 
2) ໃຊີ້ຟິມຖົ່າຍຮບູຫ ີ້ມທາດທ ົ່ ຕີ້ອງການກວດສອບກ  າມນັຕະ   
   ພາບລງັສ ໃນບົ່ອນມ  ດ ຫ ງັຈາກລີ້າງພິມແລີ້ວ ຖີ້າເກ ດມ    
   ສ ດ  າຂ ີ້ນເທິງແຜົ່ນຟິມ ສະແດງວົ່າທາດນ ີ້ເປັນທາດກ  າມນັ 
   ຕະພາບລງັສ . 
3) ໃຊີ້ເຄ ົ່ ອງໄກເກ ມລູເລ ຄາວເຕ  (Geyger Muller Counter) 

   ເພ ົ່ ອກວດສອບ ເຊິົ່ ງສາມາດບອກປະລິມານຂອງລງັສ ທ ົ່    
   ເກ ດຂ ີ້ນໄດີ້. 



6. ການນ  າໃຊີ້ປະໂຫຍດຂອງທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

1) ດີ້ານການແພດ:  ໃຊີ້ສ ກສາຄວາມຜິດປກົກະຕຂິອງ
ອະໄວຍະເພດຕົ່າງໆໃນຮົ່າງກາຍ ໂດຍໃຫີ້ຄນົເຈບັກນິ
ອາຫານ  ຫ   ຢາທ ົ່ ມ  ອ ໂຊຕບົກ  າມນັຕະພາບລງັສ ຈ  ານວນ
ໜີ້ອຍໜ ົ່ ງເຊັົ່ ນ: 
I - 131 ຕດິຕາມຄວາມຜິດປກົກະຕຂິອງຕົ່ອມໄທຣອຍ. 
I - 132 ຕດິຕາມເບິົ່ ງຮບູພາບສະໝອງ. 
Na - 24 ສ ດເຂົີ້າເສັີ້ນເລ ອດ ເພ ົ່ ອເບິົ່ ງການໄຫ ວຽນຂອງ
ເລ ອດ. 
Co - 60 ຫ   Ra -226 ໃຊີ້ໃນການຮກັສາໂລກມະເຮັງ. 



2) ດີ້ານອ ດສາຫະກ  າ: ໃຊີ້ອ ໂຊໂຕບກ  າມນັຕະພາບ
ລງັສ ກວດຫາຮອຍຮ ົົ່ວຂອງທ ົ່ ຂນົສ ົົ່ງທາດແຫ ວ ໂດຍ
ປະສມົທາດແຫ ວກບັອ ໂຊໂຕບກ  າມນັຕະພາບລງັສ  
ແລີ້ວຕດິຕາມການແຜົ່ລງັສ ດີ້ວຍເຄ ົ່ ອງໄກເກ ມລູເລ ຄາວ
ເຕ  ນອກຈາກນ ີ້ອາດໃຊີ້ວດັແທກຄວາມໜາຂອງວດັຖ 
ໄດີ້ເມ  ົ່ອຜົ່ານລງັສ ເຂົີ້າໄປ. 
3) ດີ້ານການກະເສດ: ໃຊີ້ອ ໂຊໂຕບກ  າມນັຕະພາບ
ລງັສ ໃນການຕດິຕາມໄລຍະເວລາການໝນູວຽນຂອງ
ແຮົ່ທາດໃນພ ດ ເຊັົ່ ນ: P - 32 ໃຊີ້ເຮັດປ ຸ໋ຍ 
ນອກຈາກນ ີ້ຍງັໃຊີ້ລງັສ ເພ ົ່ ອປບັປ ງແນວພນັພ ດໃຫີ້ໄດີ້
ພນັທ ົ່ ຕີ້ອງການ. 



4) ດີ້ານການຮກັສາອາຫານ: ໃຊີ້ Co - 60 ຈະໃຫີ້
ລງັສ ກາມມາທ ົ່ ບ ົ່ ມ  ຜນົຕກົຄີ້າງ ແລະລງັສ ຈະທ  າລາຍ
ແບັກເຕເຣຍ ຊົ່ວຍເກບັຮກັສາອາຫານໄວີ້ໄດີ້ດນົ. 
 5) ດີ້ານທ ລະນ ວທິະຍາ: ໃຊີ້ເຄິົ່ ງຊ ວດິການແຜົ່ລງັສ 
ຂອງ C - 14 ໃນການຄດິໄລົ່ຫາອາຍ ຂອງວດັຖ ບ ູ
ຮານທ ົ່ ມ  ກາກບອນເປັນອງົປະກອບ. 



ສະຫ  ບ:  

1.ຊະນດິຂອງລງັສ  
2. ປະຕກິລິິຍານວິເຄ ຍ (Nuclear reaction) 

ປະຕກິລິິຍາຟິສເສນິ (Fission Reaction) 

ປະຕກິລິິຍາຟເູສນິ (Fusion Reaction) 

3. ສມົຜນົນວິເຄ ຍ 

4. ການຊອກຫາປະລິມານຂອງທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

5. ການກວດສອບທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

6. ການນ  າໃຊີ້ປະໂຫຍດຂອງທາດກ  າມນັຕະພາບລງັສ  

1) ດີ້ານການແພດ  2) ດີ້ານອ ດສາຫະກ  າ 3) ດີ້ານການກະເສດ 

4) ດີ້ານການຮກັສາອາຫານ 5) ດີ້ານທ ລະນ ວທິະຍາ 



ບດົເຝ ກຫດັ 

ໃຫີ້ນກັຮຽນແກີ້ບດົເຝ ກຫດັໃນປ ີ້ມແບບຮຽນ 
ໜີ້າທ  38-39  


