
มาดามคูรี 

 

สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ชื่อมาดามคูรี (Madame Curie) เป�นภาษาฝรั่งเศสแปลว่า นางคูรี หมายถึงภรรยาของนายคูรี แต่ชื่อ คูรี นี้

เป�นการออกเสียงด้วยสำเนียงภาษาอังกฤษ เพราะถ้าเป�นสำเนียงภาษาฝรั่งเศสก็จะต้องออกเสียงว่า กูรี มา

ดามคูรีเกิดในประเทศโปแลนด์มีชื่อเดิมว่า มาเรีย สคลอดอฟสกา (Marja Sklodowska) และชื่อมาเรียนี้เม่ือ

มาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสก็เรียกตามสำเนียงภาษาฝรั่งเศสว่า มารี (Marie) เราจึงคุ้นเคยกับชื่อของมาดามคูรีว่า 

มารี คูรี (Marie Curie) ชื่อเสียงของมาดามคูรีโด่งดังคู่กับเรเดียมท่ีเม่ือก่อนเคยใช้รักษาโรคมะเร็ง และมาดาม

คูรียังเป�นผู้หญิงคนแรกท่ีได้รับรางวัลโนเบล อีกท้ังยังเป�นผู้หญิงคนเดียวท่ีได้รับรางวัลโนเบลด้านวิทยาศาสตร์

ถึง 2 ครั้งในสาขาฟ�สิกส์เม่ือป� ค.ศ. 1903 และสาขาเคมีเม่ือป� ค.ศ. 1911 

มาเรีย สคลอดอฟสกา เกิดเม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1867 ท่ีกรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงของประเทศโปแลนด์ 

เป�นลูกคนท่ี 5 และเป�นคนสุดท้อง พ่อเป�นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และฟ�สิกส์ ตั้งแต่เด็ก ๆ มาเรียเรียนเก่งและ

ข้ึนชื่อว่ามีความจำเป�นเลิศ ขณะอายุ 16 ป�เรียนจบชั้นมัธยมได้รางวัลเหรียญทอง แต่เนื่องจากพ่อนำเงินไป

ลงทุนแล้วขาดทุน มาเรียจึงต้องหยุดเรียนและรับสอนหนังสือท่ีบ้านชนชั้นผู้ดี โดยตกลงส่งเสียพ่ีสาวชื่อโบรเนีย 

(Bronia) ไปเรียนต่อท่ีกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส (เพราะมหาวิทยาลัยในโปแลนด์ไม่รับนักศึกษาหญิง) และเม่ือ

พ่ีสาวเรียนจบก็จะทำงานส่งมาเรียเรียนเป�นการตอบแทน ในระหว่างนั้นมาเรียก็ศึกษาด้วยตนเองไปด้วย 

ป� ค.ศ. 1891 ขณะอายุได้ 23 ป� มาเรียได้โดยสารรถไฟไปยังกรุงปารีส เนื่องจากพ่ีสาวเรียนจบแพทย์แล้วเม่ือ 

ป� ค.ศ. 1889 และแต่งงานกับเพ่ือนท่ีเรียนแพทย์มาด้วยกัน ได้เริ่มสนับสนุนการเรียนให้กับมาเรียแต่ก็เป�นไป

อย่างอัตคัด เพราะมาเรียเป�นคนเงียบขรึม ไม่ชอบอยู่รวมกับพ่ีสาวและพ่ีเขย จึงแยกไปอยู่ต่างหากทำให้ต้องมี

รายจ่ายค่าท่ีพักด้วย ทันทีท่ีมาเรียมาถึงฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเรียกชื่อตัวเองว่า มารี ตามสำเนียงภาษาฝรั่งเศส 

มารีเข้าเรียนวิชาฟ�สิกส์และคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยท่ีซอร์บอน (Sorbonne) ด้วยความขยันขันแข็ง ดู

หนังสือจนดึก ๆ ดื่น ๆ ในห้องใต้หลังคาของหอพัก อาหารการกินประจำมีเพียงขนมป�ง เนย และน้ำชา ป� ค.ศ. 

1893 มารีสอบได้ท่ี 1 ในสาขาฟ�สิกส์และป� ค.ศ. 1894 มารีสอบได้ท่ี 2 ในสาขาคณิตศาสตร์ ในฤดูใบไม้ผลิป�นี้

เองท่ีมารีได้พบกับ ป�แอร์ คูรี (Pierre Curie) ซ่ึงอายุมากกว่ามารี 8 ป�และเป�นศาสตราจารย์ในคณะฟ�สิกส์มี

ห้องปฏิบัติการของตนเอง โดยการแนะนำของเพ่ือนชาวโปแลนด์ เพราะเห็นว่ามารีต้องการเนื้อท่ี

ห้องปฏิบัติการสำหรับงานทดลองซ่ึงอาจขอใช้ร่วมกับป�แอร์ได้ ในท่ีสุดในป�ถัดมาท้ังคู่ได้แต่งงานกันเม่ือวันท่ี 26 

กรกฎาคม ค.ศ. 1895 โดยเป�นท้ังผู้ร่วมชีวิตและผู้ร่วมงานกันในเวลาต่อมา 
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ไม่ก่ีเดือนหลังการแต่งงานของมารีกับป�แอร์ ท่ัวยุโรปก็ตื่นเต้นกับการค้นพบรังสีเอกซ์ (X-rays) ซ่ึงผลิตได้จาก

หลอดรังสีแคโทด (cathode ray tube) ของนักฟ�สิกส์ชาวเยอรมันชื่อวิลเฮลม์ เรินต์เกน (Wilhelm 

Roentgen) ในเดือนธันวาคม ป� ค.ศ. 1895 นั้นเอง เรินต์เกนถ่ายภาพเอกซเรย์มือซ้ายของภรรยาตนเองสำเร็จ 

และกลายเป�นคนแรกท่ีได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟ�สิกส์เม่ือป� ค.ศ. 1901 ซ่ึงเริ่มมีการให้รางวัลนี้เป�นครั้งแรก 

นับแต่นั้นความสนใจของวงการวิทยาศาสตร์ ก็ไปอยู่กับการค้นคว้ารังสีเอกซ์ และพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ป�ถัด

มา (ค.ศ. 1896) นักฟ�สิกส์ชาวฝรั่งเศสชื่อว่าอองรี แบ็กเกอแรล (Henri Becquerel สำเนียงภาษาอังกฤษคือ 

อองรี เบ็คเคอเรล) ก็บังเอิญค้นพบปรากฏการณ์ประหลาดว่า ธาตุยูเรเนียมมีการปล่อยพลังงานออกมาได้เอง

ตามธรรมชาติในอัตราคงท่ี ซ่ึงต่างกับรังสีเอกซ์ท่ีได้จากการผลิตข้ึนมา 

ขณะนั้นมาดามคูรีกำลังหาหัวข้อวิจัยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและสนใจศึกษาสมบัติของปรากฏการณ์นี้ ป�

แอร์ซ่ึงเสร็จจากการศึกษาสมบัติของแม่เหล็กต่ออุณหภูมิ ได้เริ่มมาช่วยการทดลองของมาดามคูรีตั้งแต่วันท่ี 16 

ธันวาคม ค.ศ. 1897 โดยประดิษฐ์เครื่องวัดอัตราพลังงานท่ียูเรเนียมปล่อยพลังงานออกมา โดยวัดว่าพลังงาน



นั้นทำให้อากาศแตกตัวเป�นไอออนได้มากน้อยเพียงใด มาดามคูรีศึกษาโลหะมากมาย แต่ก็ไม่พบว่ามีการปล่อย

พลังงานออกมา 

 

  

 

  

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1898 มาดามคูรีคิดว่าน่าจะย้อนกลับไปท่ีต้นตอของยูเรเนียมคือแร่พิตช์เบลนด์ ซ่ึง

ปรากฏว่ามีพลังงานถูกปล่อยออกมาแรงกว่ายูเรเนียมเสียอีก จึงคาดเดาได้ว่าในแร่นั้น จะต้องมีธาตุอ่ืนท่ีมี

ความสามารถ ปล่อยพลังงานออกมาได้ เช่นเดียวกับยูเรเนียมอยู่อีก จึงได้สั่งซ้ือแร่มาหลายตันแล้วช่วยกันแยก

แร่ท่ีว่านี้ออกมา ถึงเดือนกรกฎาคมท้ังคู่ก็ม่ันใจว่าได้ค้นพบธาตุใหม่และตั้งชื่อให้ว่า พอโลเนียม (polonium) 



เพ่ือเป�นเกียรติแก่ประเทศโปแลนด์อันเป�นมาตุภูมิของมาดามคูรี นอกจากพอโลเนียมแล้ว ท้ังคู่ยังตรวจพบว่า 

ในแร่พิตช์เบลนด์ยังมีอีกธาตุหนึ่ง ท่ีปล่อยพลังงานได้แรงกว่า ท้ังยูเรเนียมและพอโลเนียม จึงทำการแยกต่อไป

อีกและได้ค้นพบธาตุใหม่อีกธาตุหนึ่ง เนื่องจากการปล่อยพลังงานออกจากธาตุเหล่านี้ ปล่อยออกมาในทุกทิศ

ทุกทาง เหมือนกับเส้นรัศมีท่ีออกมาจากจุดตรงกลาง มาดามคูรีจึงนำคำว่ารัศมีคือ radius มาประดิษฐ์เป�นคำ

เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า radioactivity ซ่ึงเรียกเป�นภาษาไทยว่า กัมมันตภาพรังสี (ในภาษาไทยคำว่า รัศมี 

เขียนได้อีกอย่างว่า รังสี) และได้ตั้งชื่อให้กับธาตุท่ี 2 ท่ีค้นพบนี้ว่า เรเดียม (radium) ซ่ึงก็มีรากศัพท์มาจากคำ

ว่า radius เช่นกัน จากนั้นก็ใช้เวลาอีกหลายป�ศึกษาสมบัติของธาตุท้ังสองจนม่ันใจ 

  

 

  



ป� ค.ศ. 1903 ป�แอร์กับเพ่ือนร่วมงานอีกคนหนึ่งเขียนบทความอธิบายว่าพลังงานท่ีเรเดียมปล่อยออกมาและวัด

ได้นั้น หากมีเรเดียมหนัก 1 กรัม พลังงานท่ีปล่อยออกมาในเวลา 1 ชั่วโมงจะมากพอต้มน้ำให้เดือดได้ และในป�

นั้นเองมาดามคูรีก็เรียนจบปริญญาเอก อีกท้ังยังเป�นผู้หญิงคนแรกในประเทศฝรั่งเศสท่ีได้รับปริญญาเอก ไม่

เพียงเท่านั้น พอถึงปลายป� การประกาศผลรางวัลโนเบลสาขาฟ�สิกส์ ก็ได้แก่ การค้นพบปรากฏการณ์

กัมมันตภาพรังสีนี้เอง โดยได้รับรางวัลร่วมกัน 3 คน คือ เบ็กเคอเรลท่ีค้นพบเป�นคนแรก และป�แอร์กับมาดาม

คูรีท่ีทุ่มเทเวลาหลายป�ค้นคว้าหาคำอธิบายปรากฏการณ์นี้ นอกจากนี้ยังทำให้มาดามคูรีเป�นผู้หญิงคนแรกท่ี

ได้รับรางวัลโนเบลด้วย 

ป�แอร์กับมาดามคูรีมีลูกสาว 2 คน คนพ่ีชื่อว่าอีแรน (Ir?ne) เกิดป� ค.ศ. 1897 และคนน้องชื่อเอฟว์ (Eve) เกิด

เม่ือป� ค.ศ. 1904 ขณะลูกสาวคนเล็กมีอายุเพียงสองขวบคือเม่ือวันท่ี 19 เมษายน ค.ศ. 1906 ป�แอร์ก็ประสบ

อุบัติเหตุจะข้ามถนนและถูกรถม้าชนเสียชีวิต รถนี้ยาว 30 ฟุตและบรรทุกเครื่องแบบทหารมาเต็มจนหนักมาก 

เป�นท่ีเข้าใจกันว่าในขณะนั้นยังไม่มีใครรู้ถึงผลกระทบของการได้รับรังสีต่อร่างกาย ดังนั้น การทำงานอยู่กับธาตุ

กัมมันตรังสีต่อเนื่องยาวนานหลายป� โดยไม่มีการป้องกัน จึงทำให้ป�แอร์มีร่างกายอ่อนแอมาก เชื่อว่าหากเป�น

คนแข็งแรงตามปกติก็จะหลบรถม้าได้ทัน เหตุการณ์นี้ทำให้มาดามคูรีและอีแรนต้องเศร้าโศกเสียใจเป�นอย่าง

มาก และวันท่ี 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1906 มาดามคูรีก็ได้รับตำแหน่งศาสตราจาย์แทนป�แอร์และเป�นผู้หญิงคน

แรกท่ีสอนหนังสือท่ีซอร์บอน 

ผลงานการค้นพบเรเดียมนั้นกล่าวได้ว่าเป�นผลงานของมาดามคูรีอย่างแท้จริง อันเกิดจากจากความช่างสังเกต

และความทุ่มเทอย่างหนัก และแม้จะไม่ยอมจดสิทธิบัตรกรรมวิธีแยกเรเดียมเป�นของตนเอง แต่ในวงการ

วิทยาศาสตร์ก็เห็นว่าเรเดียมเป�นเสมือนทรัพย์สินของมาดามคูรี ดังนั้นในป� ค.ศ. 1910 นักฟ�สิกส์ชาวอังกฤษ 

(เกิดท่ีนิวซีแลนด์) ชื่อเออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) ได้เสนอให้มาดามคูรีตั้งมาตรฐานสากล

จากเรเดียม ดังนั้นมาดามคูรีจึงได้ตั้งหน่วยวัดทางรังสีชื่อว่า คูรี ข้ึนมาเพ่ือเป�นเกียรติแก่ป�แอร์ โดยใช้กัมมันต

ภาพของเรเดียมหนัก 1 กรัมเป�นเกณฑ์ให้เท่ากับ 1 คูรี แต่เนื่องจากเรเดียมมีกัมมันตภาพท่ีสูงมาก หน่วยคูรีจึง

เป�นหน่วยขนาดใหญ่ ในการใช้ประโยชน์สารรังสีจริง ๆ จะใช้ในระดับเพียง 1 ในล้านคูรี (เรียกเป�นไมโครคูรี) 

หรือ 1 ในล้านล้านคูรี (เรียกเป�นพิโกคูรี) ในป�จจุบันจึงกำหนดหน่วยท่ีเล็กลงมากเรียกว่า เบ็กเคอเรล อันเป�น

เกียรติแก่ อองรี แบ็กเกอแรล นั่นเอง 



 
ค.ศ. 1911 มาดามคูรีก็ได้รับรางวัลโนเบลอีกครั้ง ซ่ึงครั้งนี้ ในสาขาเคมี จากการค้นพบธาตุพอโลเนียมและ

เรเดียม และเป�นคนแรกท่ีได้รับรางวัลโนเบลถึง 2 ครั้ง 

ต่อมาในป� ค.ศ. 1914 มาดามคูรี เริ่มงานก่อตั้งสถาบันเรเดียมท่ีกรุงปารีส เธออุทิศตนให้กับสังคม และงาน

ด้านรังสีวิทยาเป�นอย่างมาก โดยศึกษาสมบัติของธาตุรังสีต่าง ๆ โดยเฉพาะเรเดียม และการนำไปใช้ประโยชน์ 

ในด้านต่าง ๆ เช่น ในช่วงท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 1 มาดามคูรีกับลูกสาวคนโต (อีแรน) ประกอบรถเอกซเรย์

เคลื่อนท่ีรวมได้ 18 คัน พร้อมกับฝ�กสอนการใช้งาน แก่เจ้าหน้าท่ีประจำรถ และออกไปแนวหน้าด้วยตนเอง 

ทำการตรวจวินิจฉัย ให้กับทหารท่ีได้รับบาดเจ็บได้หลายหม่ืนคน ภายหลังสงคราม ชื่อของมาดามคูรี 

กลายเป�นสัญลักษณ์ และมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก 

รถเอกซเรย์ของมาดามคูรี หญิงสาวในชุดพยาบาลคือ อีแรน 

  

นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกเป�นต้นมา สุขภาพของมาดามคูรีเริ่มมีอาการทรุดโทรม ถึงป� ค.ศ. 1934 ในท่ีสุดมา

ดามคูรีก็สิ้นชีวิต จากผลกระทบของการได้รับรังสี ท่ีทำให้ป่วยจากอาการโลหิตจาง จากนั้นถัดมาอีก 1 ป� อี

แรนก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟ�สิกส์ร่วมกับสามีชื่อเฟรเดริก โชลโีย (Fr?d?ric Joliot) 

แม้เสียชีวิตไปแล้วมาดามคูรีก็ยังสร้างสถิติเป�นแม่ลูกคู่แรกท่ีได้รับรางวัลโนเบล 

 


