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คำว่า “ รังสี” มาจากภาษาบาลี ตรงกับในภาษาสันสกฤตว่า “ รัศมี” และในภาษาละตินคือ “ray” ซ่ึงมีราก

ศัพท์เดียวกัน กับคำว่า “radius” ซ่ึงในภาษาละตินหมายถึง ซ่ีล้อรถ (หรือเกวียน) และในภาษาอังกฤษใช้

หมายถึง เส้นรัศมีของวงกลม ซ่ึงถ้ามีเส้นรัศมีหลาย ๆ เส้นลากออกมาทุกทิศทาง คำนี้ก็ต้องใช้เป�นรูปพหูพจน์

ว่า “radii” และกิริยาอาการท่ีพุ่งออกจาก จุดก่ึงกลางของเส้นรัศมีเหล่านี้ก็เรียกว่า “radiate” ซ่ึงคำนามใช้ว่า 

“radiation” ดังนั้นคำว่า รังสี ในภาษาไทย จึงตรงกับคำภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ ray และ radiation ใช้

หมายถึง... 

“ พลังงานท่ีแผ่ออกมาจากต้นกำเนิดของมันในรูปของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่นความร้อน แสงสว่าง คลื่นวิทยุ 

รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา รวมถึงกระแสของอนุภาคท่ีเคลื่อนท่ีเร็ว เช่น รังสีคอสมิก รังสีแอลฟา รังสีบีตา อนุภาค

นิวตรอน และเนื่องจากรังสีท่ีปล่อยออกมาจากต้นกำเนิดจะออกมาเป�นจำนวนมากทุกทิศทาง จึงนิยมใช้ในรูป

พหูพจน์ เช่น gamma rays (รังสีแกมมา) alpha rays (รังสีแอลฟา)” 



 

อนึ่ง คำว่า “radiation” เป�นคำนามท่ีมีคำกิริยาว่า “radiate” ท่ีทำให้เห็นถึงกิริยาการพุ่งออกมาของรังสี ซ่ึง

เม่ือมองในด้านของต้นกำเนิดรังสีก็จะเห็นกิริยาอาการท่ีต้นกำเนิดรังสีได้ “ แผ่” รังสีออกมา ดังนั้นคำว่า 

“radiation” นี้ ในภาษาไทยนอกจากใช้หมายถึง รังสี แล้ว ก็ยังใช้หมายถึง “ การแผ่รังสี” อีกด้วย 

มนุษย์รู้จักรังสีมานานแล้ว โดยเริ่มจากรังสีท่ีกระทบโดยตรงกับสัมผัสของมนุษย์ เช่น สัมผัสความร้อนด้วยกาย 

สัมผัสเสียงด้วยหู และสัมผัสแสงด้วยตา รังสีท้ังสามชนิดนี้เป�นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แต่ทว่ารังสีคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้า ส่วนใหญ่เป�นชนิดท่ีมนุษย์สัมผัสไม่ได้ แต่สังเกตได้ทางอ้อมว่ามีรังสีเหล่านี้อยู่จริง เช่น คลื่นวิทยุ 

ซ่ึงเป�นรังสีชนิดท่ีมี พลังงานต่ำกว่าแสงมากค้นพบเม่ือ ค . ศ. 1894 โดยนักประดิษฐ์ชาวอิตาลีชื่อว่ากูกลีเอลโม 

มาร์โกนี (Guglielmo Marconi) 



 

ต่อมา ค.ศ. 1896 ชาวฝรั่งเศสชื่ออองรี แบ็กเกอแรล (Henri Becquerel) ค้นพบว่าธาตุยูเรเนียมสามารถ

ปล่อยพลังงาน หรือท่ีเรียกว่าแผ่รังสี ชนิดท่ีเราสัมผัสไม่ได้ออกมาได้เองตามธรรมชาติ พลังงานหรือรังสีท่ีว่านี้

ทำให้ฟ�ล์มรับแสง เป�นสีดำได้แบบเดียวกับเม่ือฟ�ล์มนี้โดนแสงแดด จากนั้นมารี สคลอดอฟสกา (Marie หรือ 

Marja Sklodowska) หรือท่ีรู้จักกันดีในชื่อว่ามาดามคูรีซ่ึงขณะนั้นเป�นนักศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย

ซอร์บอร์น (Sorbonne) ก็ได้ทำวิทยานิพนธ์เก่ียวกับเรื่องนี้ต่อ โดยได้ศึกษาสมบัติของปรากฏการณ์นี้และได้ตั้ง

ชื่อปรากฏการณ์นี้ว่า “radioactivity” 



 

การศึกษาต่อ ๆ มาก็พบว่ารังสีท่ีแผ่ออกมาจากปรากฏการณ์นี้มีหลายชนิด ส่วนใหญ่ได้แก่ อนุภาคแอลฟา 

อนุภาคบีตา และรังสีแกมมาซ่ึงเป�นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อาจมีอนุภาคนิวตรอนบ้าง มีความร้อนหรือมีแสงเรือง

ด้วย 

อย่างไรก็ดี ในการศึกษากันต่อ ๆ มาพบว่าปรากฏการณ์นี้ไม่ใช่แค่การแผ่รังสีของธาตุเท่านั้น แต่ท่ีแผ่รังสีนั้นยัง

เกิด “ การแปรธาตุ” (transmutation) ด้วย เช่น อะตอมของธาตุยูเรเนียมเม่ือแผ่รังสีออกมาแล้ว อะตอมนั้น 

ก็เปลี่ยนแปลงเป�นอะตอมของอีกธาตุหนึ่ง เช่นแปรเป�นอะตอมของแก๊สเรดอนท่ีมีมวล (mass) หรือน้ำหนักเชิง

อะตอม (atomic weight) น้อยกว่าอะตอมเดิม และในมุมมองนี้ก็มองได้ว่าอะตอมยูเรเนียม “ เกิดการสลาย” 

โดยการแผ่รังสี ออกมา จึงเกิดคำว่า การสลายกัมมันตรังสี (radioactive decay) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า การ

สลาย (decay) หรืออาจเรียกว่า disintegration (การแตกสลาย) อนึ่ง การแตกสลายของอะตอมยูเรเนียมเป�น

อะตอมท่ีเล็กลง แท้จริงแล้วเกิดท่ีนิวเคลียส ของอะตอม จากนิวเคลียสของอะตอมยูเรเนียมเป�นนิวเคลียสของ

อะตอมเรดอน จึงอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า การแปลงนิวเคลียส (nuclear transformation) 



การตั้งชื่อปรากฏการณ์ของการแผ่รังสีว่า “radioactivity” ของมาดามคูรี ก็มาจากคำว่า “radio-“ แล้ว

ต่อท้ายด้วยคำว่า “-activity” 

radio- เป�นคำเติมข้างหน้าท่ีมาจากรากศัพท์ radii ท่ีแปลว่ารัศมีนั่นเอง โดยใช้เติมหน้าคำนามให้คำนามนั้น

หมายถึงว่า “ มีรังสี” 

สำหรับคำนามว่า “-activity” ใช้แสดงภาวะของคำนาม “activation” ท่ีภาษาไทยใช้ว่า “ การก่อกัมมันต์” 

(คำกิริยาคือ “activate” ใช้ว่า “ ก่อกัมมันต์” และเม่ือเป�นคำคุณศัพท์คือ “activated” ภาษาไทยก็ใช้ว่า “ 

กัมมันต์” เฉย ๆ เช่น activated carbon ก็คือ คาร์บอนกัมมันต์) กล่าวคือคำว่า “-activity” แสดงว่าสิ่งนั้น “ 

มีการก่อกัมมันต์” โดยเขียน เพียงสั้น ๆ ว่า “ กัมมันตภาพ” (ภาพ คือ ภาวะ) ดังนั้น เม่ือนำมารวมกันเป�นคำ

ว่า “radioactivity” จึงหมายถึงภาวะ ก่อกัมมันต์นั้นเกิดจากรังสี โดยสรุปในภาษาไทยจึงใช้ว่า “ 

กัมมันตภาพรังสี” ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

“ กัมมันตภาพรังสี [ กํามันตะ-] น. การเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมท่ีไม่เสถียร เป�นผลให้ได้ 

อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมาซ่ึงเป�นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีช่วงคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูงท้ังหมด

นี้ พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมาก ในบางกรณีอาจมีพลังงานความร้อนและพลังงานแสงเกิดตามมาด้วย เช่น 

การเสื่อมสลายของนิวเคลียสของธาตุเรเดียมไปเป�นธาตุเรดอน. (อ. radioactivity).” 

สำหรับคำว่า “ กัมมันตรังสี” ก็ตรงกับคำว่า “radioactive” ซ่ึงก็เป�นเพียงคำคุณศัพท์ของคำว่า 

radioactivity โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

“ กัมมันตรังสี [ กํามันตะ-] ว. ท่ีสามารถเกิดกัมมันตภาพรังสีได้ (ใช้แก่ธาตุหรือสาร). ( อ. radioactive).” 

ยกตัวอย่างคำว่า radioactive material ก็แปลว่า วสัดุกัมมันตรังสี หรือ radioactive element ก็หมายถึง 

ธาตุกัมมันตรังสี ซ่ึงก็ได้แก่ธาตุยูเรเนียม พอโลเนียม และเรเดียม ดังกล่าวข้างต้น อนึ่ง เนื่องจากคำว่า “– 

กัมมันตรังสี” ค่อนข้างยาว บางครั้งจึงใช้สั้น ๆ ว่า “– รังสี” แทน เช่น สารรังสี ไอโซโทปรังสี หรือ ธาตุรังสี 

 


