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เม่ือได้ยินชื่อ คูรี (Curie: สำเนียงฝรั่งเศสคือ กูรี) เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงนึกถึงแต่ มาดามคูรี (Madame Curie) 

แต่ทว่า กับเรื่องของนิวเคลียร์แล้ว มาดามคูรีไม่ใช่คนท่ีมีนามสกุลคูรีเพียงคนเดียว ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องด้วย แต่จะ

มีคูรีอ่ืนอีกก่ีคน ก็คงต้องติดตามกันต่อไป 



มาดามคูรี มีชื่อเดิมว่า มาเรีย สคลอดอฟสกา (Marja sklodowska) เป�นชาวโปแลนด์ เกิดท่ีกรุงวอร์ซอว์เม่ือป� 

ค.ศ. 1867 แต่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยท่ีกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเปลี่ยนเรียกชื่อตัวเอง ตามสำเนียง

ฝรั่งเศสว่า มารี (Marie) มารีได้พบรักกับศาสตราจารย์ด้านฟ�สิกส์ ชาวฝรั่งเศส ชื่อว่า ป�แอร์ กูรี (Pierre Curie) 

และแต่งงานกันในป� ค.ศ. 1895 ต่อมา ท้ังคู่ร่วมกันศึกษาสมบัติของปรากฏการณ์ กัมมันตภาพรังสี 

(radioactivity) ท่ีชาวฝรั่งเศสชื่อว่าอองรี แบ็กเกอแรล (Henri Becquerel) เป�นผู้ค้นพบก่อนจาก

สารประกอบยูเรเนียม 

 

ปรากฏการณ์กัมมันตภาพรังสีนี้ เป�นปรากฏการณ์ทางนิวเคลียร์แท้ ๆ ในธรรมชาติ เกิดจากนิวเคลียสของ

อะตอมขนาดใหญ่ ท่ีไม่เสถียร แต่พยายามสร้างความเสถียร โดยการปล่อยรังสีออกมา ได้หลายชนิด เช่น 

อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา และรังสีแกมมา 

 

 
 

การปล่อยรังสีออกมาดังกล่าว เป�นการปรับตัวภายในนิวเคลียสของอะตอม แล้วเกิดแปลง ไปเป�นนิวเคลียส

ของอีกอะตอมหนึ่ง ท่ีเล็กลง เรียกว่า การสลายกัมมันตรังสี (radioactive decay) และถ้านิวเคลียสท่ีเกิดใหม่

ยังไม่เสถียร ก็จะปล่อยรังสีออกมาอีก และสลายกลายเป�นนิวเคลียสท่ีเล็กลงไปอีก โดยจะเป�นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 

เป�นทอด ๆ ไปจนกว่านิวเคลียสท่ีเกิดใหม่ จะเสถียร ซ่ึงก็มักได้แก่ เม่ือกลายเป�นนิวเคลียสของอะตอมตะก่ัว จึง

ถึงจุดสิ้นสุด ชุดของอะตอมแต่ละชนิด ท่ีสลายเป�นทอด ๆ นี้เรียกว่า อนุกรมกัมมันตรังสี (radioactive series) 

ยกตัวอย่าง อนุกรมยูเรเนียม (uranium series: ดูรูปท่ี 3) เริ่มต้นจากยูเรเนียม-238 สลายเป�นทอเรียม-234 

ซ่ึงสลายเป�นทอด ๆ ต่อ ๆ กันไปเป�นโพรแทกทิเนียม-234 ยูเรเนียม-234 ทอเรียม-230 เรเดียม-226 เรดอน-

222 พอโลเนียม-218 และยังสลายต่อไปอีกหลายทอด จนสุดท้ายสลายเป�นตะก่ัว-206 ซ่ึงเสถียรแล้ว และไม่

สลายอีกต่อไป 

 



 
 

ป�แอร์ประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับวัดอัตราพลังงาน ท่ียูเรเนียมปล่อยพลังงานออกมา โดยวัดว่าพลังงานนั้น ทำให้

อากาศแตกตัวเป�นไอออน ได้มากน้อยเพียงใด และยังได้ศึกษาธาตุต่าง ๆ อีกหลายธาตุ ทำให้พบว่า ธาตุ

ทอเรียม ก็เป�นอีกธาตุหนึ่ง ในธรรมชาติ ท่ีเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ และจากอุปกรณ์วัดนี้เอง ทำให้มาดามคูรีและ

สามี ค้นพบธาตุใหม่ถึง 2 ธาตุคือ เรเดียม และพอโลเนียม ซ่ึงก็เกิดมาจากการสลาย ตามอนุกรมยูเรเนียม 

ดังกล่าวแล้วข้างต้น (ดูรูปท่ี 3 ได้แก่ Ra-226 และ Po-218 ตามลำดับ) 

 

ไว้ตั้งแต่ป� ค.ศ. 1919 หรือไม่ จึงทดลองตาม และพิสูจน์ได้ตามท่ีคิด เขาจึงเป�นผู้ได้รับเกียรตินั้นไปเม่ือป� ค.ศ. 

1932 และได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟ�สิกส์เม่ือป� ค.ศ. 1935 ซ่ึงต่อมาภายหลัง เอมีลีโอ เซแกระ (Emilio 

Segr?) เล่าว่า รัทเทอร์ฟอร์ดเคยพูดถึงกรณีนี้ว่า “สำหรับนิวตรอน ยกให้แชดวิกไปคนเดียวเถอะ โชลีโย-คูรี

สองคนนี้ เป�นคนเก่งมาก คงไม่นานก็จะประสบความสำเร็จจากเรื่องอ่ืน” และก็จริงอย่างท่ีรัทเทอร์ฟอร์ดกล่าว



ไว้ ถัดมาเพียง 2 ป�คือในป� ค.ศ. 1934 

 

 
 

ป�แอร์และมาดามคูรีมีลูกสาว 2 คนคือ อีแรน (Ir?ne) และเอฟ (Eve) อีแรนเจริญรอยตามพ่อแม่ โดยศึกษา

ด้านวิทยาศาสตร์ และได้มาทำงานในห้องปฏิบัติการของมาดามคูรี ท่ีสถาบันเรเดียม (Institut du Radium) 

ในปารีส ท่ีนี่เอง อีแรนได้พบกับผู้ช่วยของมาดามคูรี ชื่อ เฟรเดริก โชลีโย (Fr?d?ric Joliot) และต่อมาไม่นาน 

ท้ังคู่ก็ได้แต่งงานกัน เม่ือป� ค.ศ. 1926 พร้อมกับเปลี่ยนนามสกุลเป�น โชลีโย-กูรี (Joliot-Curie) เฟรเดริกจึง

นับเป�น “คูรี” อีกคนหนึ่งด้วยประการฉะนี้ 

 

เฟรเดริกกับอีแรน ช่วยกันทำวิจัยเก่ียวกับโครงสร้างของอะตอม โดยใช้วิธีระดมยิงนิวเคลียสของอะตอม ด้วย

อนุภาคแอลฟา จากธาตุเรเดียม อันเป�นวิธีท่ีลอร์ดเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Lord Ernest Rutherford) ริเริ่ม



ข้ึน และสามารถค้นพบนิวเคลียสของอะตอม ท้ังคู่เกือบได้ชื่อว่า เป�นผู้ค้นพบนิวตรอน เพราะสังเกตพบอนุภาค

นิวตรอน ท่ีหลุดออกมาจากนิวเคลียส และสลายไป แต่ไม่ทันคิดว่า เป�นอนุภาคชนิดใหม่ โดยเรื่องนี้ ท้ังคู่เสนอ

เป�นบทความ แล้วสัปดาห์ต่อมา มีผู้นำไปอ่านท่ีเคมบริดจ์ ซ่ึงเซอร์เจมส์ แชดวิก (Sir James Chadwick) 

สะดุดใจว่า อนุภาคนี้จะเป�นอนุภาคนิวตรอน ท่ีไม่มีประจุ และรัทเทอร์ฟอร์ดทำนายว่า มีอยู่ในอะตอม 

 

 

 

 

ไว้ตั้งแต่ป� ค.ศ. 1919 หรือไม่ จึงทดลองตาม และพิสูจน์ได้ตามท่ีคิด เขาจึงเป�นผู้ได้รับเกียรตินั้นไปเม่ือป� ค.ศ. 

1932 และได้รับรางวัลโนเบล สาขาฟ�สิกส์เม่ือป� ค.ศ. 1935 ซ่ึงต่อมาภายหลัง เอมีลีโอ เซแกระ (Emilio 

Segr?) เล่าว่า รัทเทอร์ฟอร์ดเคยพูดถึงกรณีนี้ว่า “สำหรับนิวตรอน ยกให้แชดวิกไปคนเดียวเถอะ โชลีโย-คูรี

สองคนนี้ เป�นคนเก่งมาก คงไม่นานก็จะประสบความสำเร็จจากเรื่องอ่ืน” และก็จริงอย่างท่ีรัทเทอร์ฟอร์ดกล่าว

ไว้ ถัดมาเพียง 2 ป�คือในป� ค.ศ. 1934 ท้ังคู่ก็ประสบความสำเร็จ จากการระดมยิงนิวเคลียสของอะตอม

อะลูมิเนียม ด้วยอนุภาคแอลฟา ทำให้เกิดการแปรธาตุ เป�นอะตอมของฟอสฟอรัสได้สำเร็จ ดังนั้น ฟอสฟอรัส

จึงเป�นธาตุแรก ท่ีประดิษฐ์ข้ึนได้สำเร็จ ในห้องปฏิบัติการ ผลงานนี้ เป�นเรื่องของปฏิกิริยานิวเคลียร์แท้ ๆ 

เพราะทำให้เกิดการแปลงของนิวเคลียส ของธาตุหนึ่ง ไปเป�นนิวเคลียสของอีกธาตุหนึ่ง เรียกว่า 

กัมมันตภาพรังสีเทียม หรือกัมมันตภาพรังสีแบบทำข้ึน (artificial radioactivity) และท้ังคู่ก็ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาเคมี จากผลงานนี้ในป� ค.ศ. 1935 

 

 
 

ค.ศ. 1937 เฟรเดริกย้ายออกจากสถาบันเรเดียม ไปรับตำแหน่งศาสตราจารย์ท่ี Coll?ge de France และ

ในช่วงหลายป�นั้น ก็มีผู้ทำการทดลองตาม ๆ กันกับธาตุอ่ืน ๆ มากมาย และสามารถประดิษฐ์ไอโซโทป



กัมมันตรังสี ข้ึนมาได้นับพันชนิด จนถึงป� ค.ศ. 1939 ผลการทดลองท่ีสร้างความแตกตื่นก็เกิดข้ึน การทดลอง

คล้ายกันนี้ของ ออตโท ฮาน (Otto Hahn) และฟริตซ์ ชตราสส์มันน์ (Fritz Strassmann) โดยการระดมยิง

นิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียม ด้วยอนุภาคนิวตรอน ไม่ได้ทำให้เกิดการแปรธาตุ แต่กลับทำให้นิวเคลียสของ

อะตอมยูเรเนียม แบ่งแยกออกเป�นสองส่วน กลายเป�นนิวเคลียสของอะตอมคริปทอน และแบเรียม อันเป�น

ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ท่ีเรียกว่า การแบ่งแยกนิวเคลียส หรือ ฟ�ชชัน (nuclear fission) ในเรื่องนี้ อีแรนกับเฟรเด

ริก พลาดโอกาสเป�นครั้งท่ี 2 จากท่ีพลาดมาครั้งหนึ่งแล้ว ในเรื่องของการค้นพบนิวตรอน เพราะอันท่ีจริง อี

แรนเองก็ทดลองพบฟ�ชชันก่อนหน้านี้แล้ว เพียงแต่ตีความการทดลองไม่ออก และถ้าหากเฟรเดริกไม่ย้ายไปท่ี

อ่ืน เกียรติของการค้นพบฟ�ชชัน คงไม่พ้นมือสามีภรรยาคู่นี้เป�นแน่ 

 

 

 

 

 
 

เพราะว่า ปฏิกิริยาฟ�ชชัน มีอนุภาคนิวตรอนและพลังงานออกมาด้วย จึงเกิดแนวคิดว่า หากนิวตรอนท่ีเกิดข้ึน 

ไปเกิดฟ�ชชันกับนิวเคลียสยูเรเนียมอ่ืนต่อ ๆ ไปเป�นปฏิกิริยาลูกโซ่ (chain reaction) และถ้าควบคุมปฏิกิริยา

ลูกโซ่ไว้ได้ ก็จะนำพลังงานท่ีเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ แบ่งแยกนิวเคลียสนี้ มาใช้ประโยชน์ได้ ท่ีเรียกกันว่า

พลังงานนิวเคลียร์ (nuclear energy) และอุปกรณ์ท่ีใช้ทำให้เกิด และควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ แบ่งแยก

นิวเคลียสนี้ ก็เรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (nuclear reactor) 

เฟรเดริกเป�นตัวจักรสำคัญ ของประเทศฝรั่งเศส ในโครงการสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จากวิธีระดมยิง

นิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียม ด้วยนิวตรอน โดยใช้น้ำมวลหนัก (heavy water) เป�นตัวหน่วงความเร็ว

นิวตรอน (moderator) ให้ช้าลง เพราะก่อนหน้านี้ เอนรีโค เฟร์มี (Enrico Fermi) ได้ค้นพบว่า นิวตรอนท่ี

เคลื่อนท่ีช้ากว่า จะมีโอกาสทำให้เกิดฟ�ชชันได้มากกว่า นิวตรอนท่ีเคลื่อนท่ีเร็วกว่า ในขณะท่ีเฟร์มีเอง ท่ีได้



อพยพไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ให้เป�นหัวหน้าทีมสร้างเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เช่นกัน ท่ีมหาวิทยาลัยชิคาโก แต่เฟร์มีเลือกใช้แกรไฟต์ เป�นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน และ

ประสบผลสำเร็จก่อนเฟรเดริก โดยการทดลองประสบความสำเร็จ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 1942 และเครื่อง

ปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของโลกนี้ มีชื่อว่าชิคาโกไพล์ (Chicago Pile) 

 

เป�นท่ีทราบกันดีว่า เฟรเดริกนับเป�นอัจฉริยะคนหนึ่ง (โดยยังเป�นท้ังนักเป�ยโนและจิตรกรด้วย) และเริ่มงาน

สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ก่อนเฟมีร์ แต่เฟร์มีทำได้สำเร็จก่อน ก็เพราะเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยทวีป

ยุโรป เป�นสนามรบสำคัญ เม่ือป� ค.ศ. 1940 นาซีเยอรมันได้บุกเข้าไปในฝรั่งเศส ทำให้งานของเฟรเดริกต้อง

หยุดชะงักไปหลายป� เขาต้องลอบขนย้ายเอกสาร และวัสดุสำคัญ ไปไว้ท่ีประเทศอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

น้ำมวลหนัก ต้องยักย้ายแอบซ่อนไว้ไ ม่ให้นาซีนำไปใช้ได้ ตัวเขาเอง ก็ทำงานใต้ดินต่อต้านนาซี อยู่ในปารีส แต่

ส่งอีแรนกับลูกสาวและลูกชาย ไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ 

 

 
 

มวลหนัก (heavy water) เป�นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน (moderator) ให้ช้าลง เพราะก่อนหน้านี้ เอนรีโค 

เฟร์มี (Enrico Fermi) ได้ค้นพบว่า นิวตรอนท่ีเคลื่อนท่ีช้ากว่า จะมีโอกาสทำให้เกิดฟ�ชชันได้มากกว่า นิวตรอน

ท่ีเคลื่อนท่ีเร็วกว่า ในขณะท่ีเฟร์มีเอง ท่ีได้อพยพไปอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับมอบหมายจากรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา ให้เป�นหัวหน้าทีมสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เช่นกัน ท่ีมหาวิทยาลัยชิคาโก แต่เฟร์มีเลือกใช้

แกรไฟต์ เป�นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน และประสบผลสำเร็จก่อนเฟรเดริก โดยการทดลองประสบ

ความสำเร็จ เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 1942 และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เครื่องแรกของโลกนี้ มีชื่อว่าชิคาโก

ไพล์ (Chicago Pile) 

 



 
 

ภายหลังสงคราม เฟรเดริกรับตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และต่อมา ก็ได้คนแรก ท่ี

เป�นประธานคณะกรรมการด้านพลังงานนิวเคลยีร์ โดยในป� ค.ศ. 1948 เขาเป�นผู้ดูแล การสร้างเครื่องปฏิกรณ์

นิวเคลียร์เครื่องแรกของฝรั่งเศส แต่ดูได้ไม่ตลอด โดยอีก 2 ป�ต่อมา เขาก็ถูกการเมืองเล่นงาน เพราะเป�นผู้

ฝ�กไฝ่ในลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่ยังคงมีตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสถาบันเดิม และเม่ืออีแรนถึงแก่อนิจกรรม เม่ือป� 

ค.ศ. 1956 เฟรเดริกก็ได้รับตำแหน่งแทน เป�นหัวหน้าภาควิชานิวเคลียร์ฟ�สิกส์ ท่ีมหาวิทยาลัยซอร์บอน 

(Sorbonne) นอกจากนี้ เขายังเป�นสมาชิกบัณฑิตยสถาน สาขาวิทยาศาสตร์และสาขาการแพทย์ และยังได้รับ

รางวัลอ่ืน ๆ อีกหลายอย่าง ใน 2 ป�สุดท้ายของชีวิต เขาได้อุทิศตน ให้กับการก่อตั้งศูนย์นิวเคลียร์ฟ�สิกส์ท่ีออร์

เซ (Orsay) ท่ีอีแรนได้เริ่มต้นไว้ ท้ายท่ีสุด แม้เม่ือเฟรเดริกถึงแก่มรณกรรมไปแล้ว (ค.ศ. 1958) ชื่อ โชลีโย-กูรี 

ก็ยังได้รับเกียรติ เป�นชื่อหลุมแห่งหนึ่งบนดวงจันทร์ 

 



กิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของฝรั่งเศส มีความเจริญรุดหน้าไม่แพ้ชาติใด ๆ ในโลก สถิติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ในป� ค.ศ. 2006 ราวร้อยละ 78 ของกระแสไฟฟ้าของประเทศฝรั่งเศส ได้จากพลังงานนิวเคลียร์ อันเป�น

สัดส่วนสูงสุดกว่าทุกประเทศในโลก โดยในป� ค.ศ. 2005 ท่ีผ่านมาแล้วนั้น ประเทศฝรั่งเศส ผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานนิวเคลียร์ได้ 430.9 พันล้านยูนิต (พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง) มากเป�นอันดับ 2 รองจาก

สหรัฐอเมริกา (780.5 พันล้านยูนิต) 

 

 

 

 

 
 

แต่หากคิดเฉลี่ยต่อจำนวนประชากรแล้ว ฝรั่งเศสผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 7,000 ยูนิตต่อคนต่อป� มากกว่า



สหรัฐอเมริกา ท่ีผลิตได้ 2,600 ยูนิต ต่อคนต่อป� ถึง 2.7 เท่าตัว และนับว่าผลิตได้สูงท่ีสุดในโลก สมกับท่ีเป�น

ชนชาติแรกในโลก ท่ีรู้ว่านิวเคลียสของอะตอม ปล่อยพลังงานออกมาได้ 

เริ่มต้นจากแบ็กเกอแรล ซ่ึงก็เป�นชาวฝรั่งเศส ท่ีได้ค้นพบการปล่อยพลังงานออกมา จากนิวเคลียสของอะตอม 

ท่ีเรียกว่า ปรากฏการณ์กัมมันตภาพรังสีแล้ว ก็ชีวิตของคนนามสกุลคูรี ท้ัง 2 ชั่วคน รวม 4 คนนี่เอง รวม

ระยะเวลาแล้วนานกว่า 60 ป� นับตั้งแต่ป�แอร์และมาดามคูรี ท่ีอุทิศเวลา ทำงานเกือบตลอดชีวิต ให้กับ

การศึกษาสมบัติของกัมมันตภาพรังสี มาจนถึงอีแรนและเฟรเดริก โชลีโย-กูรี ท่ีได้ศึกษาลึกเข้าไปถึงใน

นิวเคลียสของอะตอม และโดยเฉพาะเฟรเดริก ยังเป�นบุคคลสำคัญ ต่อรากฐานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ 

ของประเทศฝรั่งเศส 

 

พวกคูรีเขาช่างเกิดมา คู่กับนิวเคลียร์อย่างแท้จริง ว่าไม๊? 

 


