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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8          เร่ือง ธาตุกัมมันตรังสี 

ภาคเรียนท่ี  1/ 2561        เวลา 2 คาบ 90 นาที 
วิชาวิทยาศาสตร์  ว 31101           

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5         

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 2. จุดหมายหลกัสูตร  

2.1 เพื่อผลิตและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2.2 นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบั 

สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
3. คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
  3.1 นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอยา่งมีระบบ รู้วิธีการแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 
  3.2 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 

ต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  รวมทั้งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม  และตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
  5.1 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
  5.2 วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอนในระดบั 
                    พลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา                                   
  5.3 อธิบายการจดัเรียงธาตุและท านายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุ                         
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     6.1 ด้านความรู้ (K) 

1. บอกความหมายของธาตุกมัมนัตรังสีได้ 
2. บอกชนิดและสมบติัของรังสีท่ีแผอ่อกมาจากธาตุได ้   
3. บอกประโยชนแ์ละโทษของธาตุกมัมนัตรังสีได้ 

     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. นกัเรียนสามารถเขียนสัญลกัษณ์ของรังสีและเปรียบเทียบอ านาจทะลุทะลวงของรังสีแต่ละชนิดได้ 
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2. นกัเรียนสามารถเขียนสัญลกัษณ์นิวเคลียร์พร้อมทั้งระบุจ านวนอนุภาคมูลฐานได้ 
     6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
  1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 

ธาตุกัมมันตรังสี คือ ธาตุท่ีสามารถแผร่ังสีได ้ 

กัมมันตภาพรังสี คือ ปรากฏการณ์ท่ีธาตุแผร่ังสีไดเ้องอยา่งต่อเน่ืองว่า ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงภายใน

นิวเคลียสของไอโซโทปท่ีไม่เสถียร 

 รังสีท่ีแผอ่อกมารังสีแอลฟา ( ) รังสีบีตา ( ) รังสีแกมมา (𝛄) ซ่ึงมีสมบติัแตกต่างกนัดงัน้ี 
ตารางแสดงสมบัติของรังสีบางชนิด 

ชนิดของรังสี สัญลักษณ์ สมบัติ 

รังสีแอลฟา หรือ

อนุภาคแอลฟา 

หรือ 

𝐇𝐞𝟐
𝟒  

เป็นนิวเคลียสเท่ากบันิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม มีโปรตอนและนิวตรอน อยา่ง-

ละ +2 อนุภาค มีประจุไฟฟ้า +2 และมีเลขมวล 4  

มีอ านาจทะลุทะลวงต ่ามาก ไม่สามารถผา่นกระดาษแผน่ หรือสองแผน่ และโลหะ

บางๆได ้เบ่ียงเบนในสนามไฟฟ้าโดยเบนเขา้หาขั้วลบ 

รังสีบีตา หรือ

อนุภาคบีตา 
หรือ 

𝐞−𝟏
𝟎  

มีสมบติัเหมือนอิเลก็ตรอน มีประจุไฟฟ้า +1 มีมวลเท่ากบัมวลของอิเล็กตรอน มี

อ านาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟาถึง 100 เท่า สามารถทะลุผา่นแผ่นโลหะบางๆ

ได ้เช่น แผน่ตะกัว่หนา 1mm หรือแผน่อะลูมิเนียม หนา 5mm  

มีความเร็วใกลเ้คียงความเร็วแสง เบ่ียงเบนในสนามไฟฟ้า โดยเบนเขา้หาขั้วบวก 

รังสีแกมมา 𝛄 เป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความยาวคล่ืนสั้นมาก ไม่มีประจุและไม่มีมวล มีอ านาจ

ทะลุทะลวงสูงมาก คือสามารถทะลุผ่านแผ่นตะกัว่หนา 8mm หรือผา่นแผน่

คอนกรีตหนาๆ ได ้

 

 
อ ำนำจทะลุทะลวงของรังสีแอลฟำ ( ) รังสีบีตำ ( ) รังสีแกมมำ ( ) 
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ธาตุกมัมนัตรังสีส่วนใหญ่มีเลขอะตอมสูงกว่า 83 ท่ีพบในธรรมชาติมีหลายชนิด เช่น 𝐔𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟓   , 𝐓𝐡𝟗𝟎

𝟐𝟑𝟐  , 

𝐑𝐚𝟖𝟔
𝟐𝟐𝟐  

นอกจากน้ีนกัวิทยาศาสตร์ยงัสงัเคราะห์ธาตุกมัมนัตรังสีข้ึนเพื่อใชป้ระโยชนต่์างๆ ไดอี้กดว้ย ตวัอยา่งการ

สงัเคราะห์ธาตุกมัมนัตรังสีวิธีหน่ึง คือ การยงินิวเคลียสของไอโซโทปท่ีเสถียรดว้ยอนุภาคท่ีเหมาะสม และมีความเร็ว

สูง เช่น ถา้ตอ้งการสงัเคราะห์ 𝐎𝟖
𝟏𝟕  ท าไดโ้ดยการยงิอนุภาคแอลฟาเขา้ไปในนิวเคลียส 𝐍𝟕

𝟏𝟒  เขียนเป็นสมการได ้

ดงัน้ี 

   𝐍𝟕
𝟏𝟒  +  𝐇𝐞𝟐

𝟒      𝐎𝟖
𝟏𝟕  +  𝐇𝟏

𝟏  

        (อนุภาคแอลฟา)    (โปรตอน) 

ไอโซโทปกมัมนัตรังสีบางชนิดท่ีสงัเคราะห์ไดไ้ม่เสถียร จะสลายตวัต่อไป จนไดไ้อโซโทปท่ีเสถียร เช่น 

𝐌𝐠𝟏𝟐
𝟐𝟒  +  𝐇𝐞𝟐

𝟒      𝐀𝐥𝟏𝟑
𝟐𝟖  *  +  𝐞+𝟏

𝟎  

   (โพสิตรอน) 

        𝐒𝐢𝟏𝟒
𝟐𝟖  + 𝐞−𝟏

𝟎  

การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 

 เม่ือธาตุกมัมนัตรังสีแผร่ังสีออกมา อาจสลายตวัเป็นธาตุใหม่ หรือยงัเป็นธาตุเดิมกไ็ดข้ึ้นกบัชนิดของ

รังสีท่ีแผอ่อกมา พิจารณาได ้ดงัน้ี 

1. การแผ่รังสีแอลฟา  
         การแผ่รังสีแอลฟา เกิดข้ึนในกรณีท่ีไอโซโทปนั้นมีเลขอะตอมมากกว่า 82 และนิวเคลียสมีจ านวน
โปรตอนและนิวตรอนไม่เหมาะสม ท าให้เกิดแรงผลกักนัในนิวเคลียสมากกว่าแรงยดึกนั นิวเคลียสจึงพยายาม
ลดจ านวนอนุภาคลงให้มากท่ีสุด เพื่อให้ไดนิ้วเคลียสท่ีเสถียร  

 
ดงันั้นหลงัจากการแผร่ังสีแอลฟา นิวเคลียสท่ีเกิดข้ึนใหม่จะมีเลขอะตอมลดลง 2 และเลขมวล ลดลง 

4 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

ข้อสงัเกต 

 ไอโซโทปทีไ่มเ่สถยีรสว่นใหญเ่กดิจากจ านวนนวิตรอนตา่งจาก

จ านวนโปรตอนมากๆ เชน่ 𝐔𝟗𝟐
𝟐𝟑𝟖   

(ธาตยุเูรเนยีม) มจี านวนโปรตอน = 92  นวิตรอน = 238 - 92 = 146 , 

𝐑𝐚𝟖𝟖
𝟐𝟐𝟔  (ธาตเุรเดยีม)  

มจี านวนโปรตอน = 88  นวิตรอน = 226 - 88 = 138 เปน็ตน้ 
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2. การแผ่รังสีบีตา  
        การแผร่ังสีบีตาเกิดข้ึนกบันิวเคลียสท่ีมีอตัราส่วนจ านวนนิวตรอนต่อจ านวนโปรตอน (n/p) มากหรือนอ้ย
เกินไป 

1)  กรณีท่ีนิวตรอนมากกว่าโปรตอน นิวตรอน ( 𝐧𝟎
𝟏 ) ในนิวเคลียสจะเปล่ียนไปเป็น โปรตอน ( 𝐏𝟏

𝟏 ) และ

ให้อิเลก็ตรอนออกมาเป็นรังสีบีตา ดงัสมการ 

𝐧𝟎
𝟏               𝐏𝟏

𝟏     +    𝐞−𝟏
𝟎  

ดงันั้น เม่ือนิวเคลียสสลายตวั และแผร่ังสีบีตา จะเกิดนิวเคลียสใหม่ ดงัสมการ 
𝐏𝐙

𝐀               𝐃𝐙+𝟏
𝐀     +    𝐞−𝟏

𝟎  
เช่น 

 

** กำรแผ่รังสีนีเ้รียกว่ำ บีตำลบ  ( 𝜷−หรือ 𝒆−𝟏
𝟎 ) 

2) กรณีท่ีโปรตอนมากกว่านิวตรอน โปรตอน ( 𝐏𝟏
𝟏 ) ในนิวเคลียสจะเปล่ียนไปเป็น นิวตรอน ( 𝐧𝟎

𝟏 ) และปล่อย

เป็นรังสีบีตาบวก(𝜷− หรือ 𝐞+𝟏
𝟎 )  

 
ดงัสมการ 

𝐏𝟏
𝟏                 𝐧𝟎

𝟏     +    𝐞+𝟏
𝟎  

เช่น                       𝐍𝟕
𝟏𝟑            𝐂𝟔

𝟏𝟑    +   𝐞+𝟏
𝟎  

3. การแผ่รังสีแกมมา  
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        การแผร่ังสีแกมมา มกัจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีไอโซโทปมีการสลายตวัให้รังสีแอลฟาหรือบีตาแลว้ ยงัไดนิ้วเคลียส
ใหม่ไม่เสถียร ยงัอยูใ่นสภาวะกระตุน้ มีพลงังานเกินกว่าปกติ เม่ือกลบัสู่สภาวะปกติจึงปล่อยพลงังานส่วนเกิน
ออกมาในรูปของรังสีแกมมา ดงันั้นการแผร่ังสีแกมมาจึงไม่ท าให้เลขมวลและเลขอะตอมเปล่ียนแปลง ดงั
ตวัอยา่งเช่น  

  

  

การแผ่รังสีท่ีกล่าวมาแล้ว สรุปการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสได้ดังนี้ 

การแผร่ังสี การเปล่ียนแปลงในนิวเคลียส 

ชนิด เลขมวล ประจุ เลขมวล เลขอะตอม 

แอลฟา -  4 + 2 ลดลง 4 ลดลง 2 

บีตา -  0 - 1 ไม่เปล่ียน เพิ่มข้ึน 1 

แกมมา -  0 0 ไม่เปล่ียน ไม่เปล่ียน 

โพซิตรอน -  0 + 1 ไม่เปล่ียน ลดลง 1 
 

 

          อตัราการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีไม่ ข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกนิวเคลียส เช่น อุณหภูมิ ความดนั 
สถานะ เป็นตน้ แต่อตัราการสลายตวัของนิวเคลียสของธาตุกมัมนัตรังสีขณะใดขณะหน่ึงจะแปรผนัตรงกบั

จ านวนนิวเคลียสในขณะนั้น ปฏิกิริยาการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีท่ีกล่าวมาแลว้ เรียกว่า “ปฏิกิริยา

นิวเคลียร์” และเรียกสมการท่ีแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ว่า “สมการนิวเคลียร์” การเขียนสมการนิวเคลียร์ สญัลกัษณ์

ของธาตุให้เขียนเป็นสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ และจะตอ้งพิจารณาเลขอะตอม และเลขมวล ของสารตั้งตน้ให้เท่ากบั

ผลิตภณัฑ ์

ปฏิกิริยานิวเคลียร์            

        ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนท่ีนิวเคลียสของธาตุ แลว้ท าให้เกิดธาตุใหม่ข้ึนและให้พลงังานจ านวน

มหาศาล ซ่ึงต่างจากปฏิกิริยาเคมี เพราะปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนท่ีอิเลก็ตรอนรอบๆ นิวเคลียส ไม่ท าให้เกิดธาตุใหม่ แต่

ไดส้ารใหม่ท่ีแตกต่างจากสารเดิม รวมทั้งมีพลงังานเก่ียวขอ้งไม่มาก  

        ปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจจะเกิดจากการแตกตวัของนิวเคลียสของอะตอมขนาดใหญ่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชนั หรือ

อาจจะเกิดจากการรวมตวัของนิวเคลียสของอะตอมขนาดเลก็เรียกว่า ปฏิกิริยาฟิวชนักไ็ด ้

 

1.ปฏิกิริยาฟิชชัน (Fission reaction)  
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        ปฏิกิริยาฟิชชนัเป็นกระบวนการท่ีนิวเคลียสของธาตุหนกับางชนิด แตกตวัออกเป็นไอโซโทปของธาตุท่ีเบา

กว่า ในปี พ.ศ. 2482นกัวิทยาศาสตร์พบว่าเม่ือใชนิ้วตรอนยงิไปท่ีนิวเคลียสของ U - 235 จะท าให้เกิดการแตกตวัได้

ธาตุใหม่คือ Ba-139, กบั Kr- 97 หรือ Ba-142 กบั Kr-91 การใชนิ้วตรอนยงิไปท่ีนิวเคลียสจดัว่าเป็นปฏิกิริยาฟิชชนั

ท่ีส าคญั  ปฏิกิริยาฟิชชนัสามารถเกิดไดก้บันิวเคลียสของธาตุหนกัเช่น U-233 , U-235,  

U-238, และ Pu-239 เป็นตน้ เม่ือเกิดปฏิกิริยาฟิชชนัจะมีความร้อนคายออกมาจ านวนมหาศาล  

 
นอกจากจะไดไ้อโซโทปหลายชนิด ซ่ึงจดัว่าเป็นวิธีผลิตไอโซโทปกมัมนัตรังสีท่ีส าคญัแลว้ ยงัไดนิ้วตรอน

จ านวนหน่ึงดว้ย ซ่ึงนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีจะชนกบันิวเคลียสอ่ืนๆ เกิดฟิชชนัแบบต่อเน่ืองเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่   

 
นิวตรอนท่ีเกิดข้ึนจะท าให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนกระทัง่ไดนิ้วเคลียสท่ีเสถียร คือ Zr-90 และ Nd-144 ดงัน้ี                    

       ปฏิกิริยาฟิชชนัท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม จะท าให้เกิดพลงังานอยา่งมหาศาล ซ่ึงใชห้ลกัการของ 

ฟิชชนัมาท าระเบิดปรมาณู ในสงครามโลกครั้ งท่ี 2 ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ใน 

ฟิชชนัไดแ้ละน ามาใชป้ระโยชนท์างสนัติ เช่น ใชส้ร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เพื่อผลิตไอโซโทปกมัมนัตรังสี เพื่อใช้

ในทางการแพทย ์การเกษตรและอุตสาหกรรม ในขณะท่ีพลงังานท่ีไดก้ส็ามารถน าไปใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

 

 

 

2.ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion reaction) 
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        ปฏิกิริยาฟิวชนั เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดการรวมตวัของไอโซโทปท่ีมีมวลอะตอมต ่า ท าให้เกิดไอโซโทปใหม่ท่ีมี

มวลมากข้ึน กว่าเดิม และให้พลงังานจ านวนมหาศาล และโดยทัว่ๆ ไปจะให้พลงังานมากกว่าปฏิกิริยาฟิสชนั  

 

 

*กระบวนกำรท่ีนิวเคลียสของธำตเุบำสองชนิดหลอมรวมกันเกิดเป็นนิวเคลียสใหม่ท่ีมีมวลสูงกว่ำเดิมและให้พลังงำนปริมำณมำก 

ตวัอยา่งปฏิกิริยาไดแ้ก่  

                          

            ปฏิกิริยาฟิวชนัจะเกิดข้ึนไดท่ี้อุณหภูมิสูงมากเท่านั้น เพื่อเอาชนะแรงผลกัระหว่างนิวเคลียสท่ีจะมารวมกนั 

ประมาณว่าตอ้งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 2 x 108 oC ความร้อนดงักล่าวน้ีอาจไดจ้ากปฏิกิริยาฟิชชนั ซ่ึงเปรียบเสมือน

เป็นชนวนให้เกิดปฏิกิริยาฟิวชนั 

พลงังานในปฏิกิริยาฟิวชนั ถา้ปล่อยออกมาอยา่งรวดเร็ว จะเกิดการระเบิดอยา่งรุนแรง แต่ถา้ควบคุมให้

ปล่อยออกมาชา้ๆ จะเป็นประโยชนต่์อมนุษยอ์ยา่งมากมาย และมีขอ้ไดเ้ปรียบกว่าปฏิกิริยาฟิชชนั เพราะสารตั้งตน้

คือไอโซโทปของไฮโดรเจนนั้นหาไดง่้าย นอกจากน้ีผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากฟิวชนัยงัเป็นธาตุกมัมนัตรังสีท่ีมีอายแุละ

อนัตรายนอ้ยกว่า ซ่ึงจดัเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในแง่ของส่ิงแวดลอ้ม 

การตรวจสอบสารกัมมันตรังสีและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี 

     เคร่ืองมือตรวจการแผร่ังสี 

          1.วิธีตรวจการแผร่ังสีท าไดง้่ายๆ โดยน าฟิลม์ถ่ายรูปมาหุ้มสารท่ีคิดว่ามีสารกมัมนัตรังสีปนอยู ่เกบ็ในท่ีมืด 

เม่ือน าฟิลม์ไปลา้ง ถา้ปรากฏว่าเป็นสีด าแสดงว่ามีการแผร่ังสี  

          2.ท าไดโ้ดยน าสารท่ีจะทดสอบไปวางใกลส้ารเรืองแสง ถา้มีการเรืองแสงเกิดข้ึนแสดงว่ามีการแผร่ังสีเกิดข้ึน  

3.ใชเ้คร่ืองมือตรวจสอบโดยเฉพาะเรียกว่า “ไกเกอร์  มูลเลอร์  เคานเ์ตอร์” (Geiger-Muller counter)  ซ่ึง

ประกอบดว้ยกระบอกรับรังสี และมิเตอร์ท่ีมีหนา้ปัดบอกปริมาณรังสีได้ 

  

คร่ึงชีวิตของธาตุ (half life)  
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       นิวเคลียสของไอโซโทปกมัมนัตรังสีไม่เสถียร จึงสลายตวัและแผร่ังสีไดเ้องตลอดเวลา โดยไม่ข้ึนกบัอุณหภูมิ

หรือความดนั อตัราการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีจะเป็นสดัส่วนโดยตรงกบัจ านวนอนุภาคในนิวเคลียส

กมัมนัตรังสี และผลจากการศึกษาปริมาณรังสี ท าให้เราทราบว่า ปริมาณรังสีท่ีธาตุแผอ่อกมาจะลดลงตลอดเวลา 

ดงันั้นปริมาณการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีจะบอกเป็นคร่ึงชีวิต  

        คร่ึงชีวิต (half life) ของสารกมัมนัตรังสี หมายถึง ระยะเวลาท่ีสารกมัมนัตรังสีสลายตวัไปจนเหลือเพียง

คร่ึงหน่ึงของปริมาณเดิม ใชส้ญัลกัษณ์เป็น t1/2 

        รังสีท่ีแผอ่อกมาจากธาตุกมัมนัตรังสีเกิดจากนิวเคลียสในอะตอมของธาตุซ่ึงไม่เสถียร  จึงตอ้งมีการสลายตวั

และแผร่ังสีออกมา  เพื่อเปล่ียนไปเป็นอะตอมท่ีมีเสถียรภาพมากข้ึน  เม่ือธาตุกมัมนัตรังสีแผร่ังสีออกมาแลว้จะเกิด

การสลายตวัลดปริมาณลงไปดว้ย   

        ตัวอย่างท่ี 1  ธาตุซลัเฟอร์-35 มีคร่ึงชีวิต 87 วนั  แสดงว่าถา้หากมีซลัเฟอร์-35 อยู ่8 กรัม  ธาตุจะใชเ้วลา 87 วนั 

ในการสลายตวัเหลือ 4 กรัม  และใชเ้วลาอีก 87 วนั ในการสลายตวัจนเหลือ 2 กรัม  เป็นตน้   

        คร่ึงชีวติเป็นสมบติัเฉพาะตวัของแต่ละไอโซโทป และสามารถใชเ้ปรียบเทียบอตัราการสลายตวัของธาตุ

กมัมนัตรังสีแต่ละชนิดได ้ตวัยา่งคร่ึงชีวิตของไอโซโทปกมัมนัตรังสีบางชนิด แสดงดงัตาราง 
 

ธาตุกมัมนัตรังสี คร่ึงชีวิต รังสีท่ีแผอ่อก 

 1.6 x 10-4 วินาที  

 1 วินาที  

 118 วินาที  

 8.1 วนั  

ธาตุกมัมนัตรังสี คร่ึงชีวิต รังสีท่ีแผอ่อก 

 5.3 ปี  

 5730 ปี  

 4.5 x 109 ปี  

ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี 

1. ด้านธรณีวิทยา มีการใช ้C-14 ค านวณหาอายขุองวตัถุโบราณ หรืออายขุองซากดึกด าบรรพซ่ึ์งหาไดด้งัน้ี ใน

บรรยากาศมี C-14 ซ่ึงเกิดจากไนโตรเจน รวมตวักบันิวตรอนจากรังสีคอสมิกจนเกิดปฏิกิริยา แลว้ C-14 ท่ี

เกิดข้ึนจะท าปฏิกิริยากบักา๊ซออกซิเจนแลว้ผา่นกระบวนการสงัเคราะห์แสงของพืช และสตัวกิ์นพืช คนกิน
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สตัวแ์ละพืช ในขณะท่ีพืชหรือสตัวย์งัมีชีวิตอยู ่C-14 จะถูกรับเขา้ไปและขบัออกตลอดเวลา เม่ือส่ิงมีชีวิตตาย

ลง การรับ C-14 กจ็ะส้ินสุดลงและมีการสลายตวัท าให้ปริมาณลดลงเร่ือยๆ ตามคร่ึงชีวิตของC-14 ซ่ึงเท่ากบั 

5730 ปี ดงันั้นถา้ทราบอตัราการสลายตวัของ C-14 ในขณะท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละทราบอตัราสลายตวัในขณะท่ี

ตอ้งการค านวณอายวุตัถุนั้น กส็ามารถท านายอายไุด ้เช่น ซากสตัวโ์บราณชนิดหน่ึงมีอตัราการสลายตวัของ 

C-14 ลดลงไปคร่ึงหน่ึงจากของเดิมขณะท่ียงัมีชีวิตอยูเ่น่ืองจาก C-14 มีคร่ึงชีวิต 5730 ปี จึงอาจสรุปไดว้่าซาก

สตัวโ์บราณชนิดนั้นมีอายปุระมาณ 5730 ปี 

 
2. ด้านการแพทย์ ใชร้ักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิด กระท าไดโ้ดยการฉายรังสีแกมมาท่ีได้

จากโคบอลต-์60 เขา้ไปท าลายเซลลม์ะเร็ง ผูป่้วยท่ีเป็นมะเร็งในระยะแรกสามารถรักษาให้หายขาดได ้แลว้ยงั

ใชโ้ซเดียม-24 ท่ีอยูใ่นรูปของ NaCl ฉีดเขา้ไปในเส้นเลือด เพือ่ตรวจการไหลเวียนของโลหิต โดยโซเดียม-24 

จะสลายให้รังสีบีตาซ่ึงสามารถตรวจวดัได ้และสามารถบอกไดว้่ามีการตีบตนัของเส้นเลือดหรือไม่ 

 
3. ด้านเกษตรกรรม มีการใชธ้าตุกมัมนัตรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ธาตุในพืช โดยเร่ิมตน้จากการ

ดูดซึมท่ีรากจนกระทัง่ถึงการคายออกท่ีใบ หรือใชศ้ึกษาความตอ้งการแร่ธาตุของพืช 

4. ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผน่โลหะ จะใชป้ระโยชนจ์ากกนัมนัตรังสีในการควบคุมการรีด

แผน่โลหะ เพื่อให้ไดค้วามหนาสม ่าเสมอตลอดแผน่ โดยใชร้งัสีบีตายงิผา่นแนวตั้งฉากกบัแผ่นโลหะท่ีรีด

แลว้ แลว้วดัปริมาณรังสีท่ีทะลุผา่นแผน่โลหะออกมาดว้ยเคร่ืองวดัรังสี ถา้ความหนาของแผน่โลหะท่ีรีดแล้ว

ผดิไปจากความหนาท่ีตั้งไว ้เคร่ืองวดัรังสีจะส่งสญัญาณไปควบคุมความหนา โดยสัง่ให้มอเตอร์กดหรือผอ่น

ลูกกล้ิง เพื่อให้ไดค้วามหนาตามตอ้งการ 
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ในอุตสาหกรรมการผลิตถงัแกส๊ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การเช่ือมต่อท่อส่งน ้ามนัหรือแกส๊จ าเป็นตอ้งตรวจสอบ

ความเรียบร้อยในการเช่ือมต่อโลหะ เพื่อตอ้งการดูว่าการเช่ือมต่อนั้นเหนียวแน่นดีหรือไม่ วิธีการตรวจสอบท าไดโ้ดย

ใชร้ังสีแกมมายงิผา่นบริเวณการเช่ือมต่อ ซ่ึงอีกดา้นหน่ึงจะมีฟิลม์มารับรังสีแกมมาท่ีทะลุผา่นออกมา ภาพการ

เช่ือมต่อท่ีปรากฏบนฟิลม์ จะสามารถบอกไดว้่าการเช่ือมต่อนั้นเรียบร้อยหรือไม่ 

โทษของธาตุกัมมันตรังสี 

 เน่ืองจากรังสีสามารถท าให้ตวักลางท่ีมนัเคล่ือนท่ีผา่นเกิดการแตกตวัเป็นไอออนได ้รังสีจึงมีอนัตรายต่อ

มนุษย ์ผลของรังสีต่อมนุษยส์ามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ผลทางพนัธุกรรมและความป่วยไขจ้ากรังสี ผลทาง

พนัธุกรรมจากรังสีจะมีผลท าให้การสร้างเซลลใ์หม่ในร่างกายมนุษยเ์กิดการกลายพนัธุ ์ส่วนผลท่ีท าให้เกิดความป่วย

ไขจ้ากรังสี เน่ืองจากเม่ืออวยัวะ ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายไดร้ับ

รังสี โมเลกลุของธาตุต่างๆท่ี ประกอบเป็นเซลลจ์ะแตกตวั ท าให้

เกิดอาการป่วยไขไ้ด ้

 

 

โทษของรังสีท่ีไดร้ับ  ถา้ไดร้ับในปริมาณนอ้ย อาจมีอาการผวิหนงัถูกท าลาย ไหมพุ้พอง มีอาการคล่ืนไส้

อาเจียน ผมร่วง ถา้ไดร้ับในปริมาณท่ีมากจะท าให้เมด็เลือดขาวถูกท าลายและอาจถึงแก่ชีวิตได้   โดยทัว่ไปบริเวณท่ีมี

ปริมาณของรังสีมาก  จะมีสญัลกัษณ์เคร่ืองหมายคอยบอกเตือนไว ้ดงัรูป 

                                                          

 

สัญลักษณ์เคร่ืองหมายบริเวณท่ีมีปริมาณของรังสีมาก               สัญลกัษณ์ของอาหารท่ีผ่านการฉายรังสี     

หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี มีดงัน้ี 

− ใชเ้วลาเขา้ใกลบ้ริเวณท่ีมีกมัมนัตรังสีให้นอ้ยท่ีสุด 

− พยายามอยูใ่ห้ห่างจากกมัมนัตรังสีให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้

− ใชต้ะกัว่ คอนกรีต น ้า หรือพาราฟิน เป็นเคร่ืองก าบงับริเวณท่ีมีการแผร่ังสี 

การเก็บรักษากากกัมมันตรังสี 

         ขั้นตอนหลงัจากการแปรสภาพกากกมัมนัตรังสี ให้อยูใ่นรูปแบบผลิตภณัฑก์ากกมัมนัตรังสีแลว้ กคื็อการเกบ็

รักษา (ชัว่คราว) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะทอดระยะเวลาให้ผลิตภณัฑก์ากกมัมนัตรังสีนั้นคลายความร้อนในตวัลง และ

หรือรอเวลา ส าหรับการจดัสถานท่ีท้ิงกากกมัมนัตรังสีโดยถาวร  ซ่ึงในทุกขั้นตอนการคดัแยก  รวบรวม  และบรรจุ

กากกมัมนัตรังสี  เจา้หนา้ท่ีของสถานประกอบการจะตอ้งด าเนินการตามแนวปฏิบติัท่ีศูนยจ์ดัการกากกมัมนัตรังสี

ระบุไว ้ เช่น        
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1. ภาชนะท่ีบรรจุจะตอ้งไดร้บัมาตรฐานตามชนิดของกากกมัมนัตรังสี 

2. ตอ้งตรวจสอบสภาพอยา่งสม ่าเสมอเพื่อป้องกนัการรั่วไหลและป้องกนัการแพร่กระจายของสาร

กมัมนัตรังสีออกสู่บริเวณโดยรอบ 

3. ติดฉลากเคร่ืองหมายรังสี   ระบุวนัท่ีรวบรวมกาก  น ้าหนกั  ปริมาณ  ชนิด  และความแรงของ

กากกมัมนัตรังสีบนภาชนะบรรจุกากกมัมนัตรังสีทุกช้ิน 

หลักการการจัดการกากกัมมันตรังสี 

 การขจดักากกมัมนัตรังสี มิไดห้มายถึงการท าลายสารกมัมนัตรังสีให้หมดส้ินไป ทั้งน้ีเพราะวิธีการทางเคมี-

ฟิสิกส์สามญั ไม่สามารถท าลายสภาพกมัมนัตรังสีได ้จะมีเพยีงวิธีทางนิวเคลียร์ ซ่ึงยุง่ยากและส้ินเปลือง และ

ขบวนการสลายตวัตามธรรมชาติของสารกมัมนัตรังสีเท่านั้นท่ีจะแปรสภาพความเป็นกมัมนัตภาพรังสีของสารได ้

การจดัการกากกมัมนัตรังสีจึงเป็นการด าเนินการใดๆ เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของกากกมัมนัตรังสีในสภาวะ

แวดลอ้มเกิดการเปรอะเป้ือนดว้ยสารกมัมนัตรังสี ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยทัว่ไป 

 วิธีการท่ีใชป้ฏิบติัต่อกากกมัมนัตรังสีเหล่านั้นมีมากมายหลายวิธีตามลกัษณะคุณภาพและปริมาณของกากฯ

เหล่านั้น แต่โดยส่วนรวมแลว้ การขจดักากกมัมนัตรังสีทุกๆวิธีจะมีหลกัการร่วมกนั 3 ประการ 

         1. การท าให้เขม้ขน้ แลว้เกบ็รวบรวม ( concentrate and contain ) 

         2. การท าให้เจือจาง แลว้ระบายท้ิง ( dilute and disperse ) 

         3. การเกบ็ทอดระยะเวลา และปล่อยให้สารกมัมนัตรังสีสลายตวัไปเอง ( Delay and Decay)   

วิธีการก าจัดกากกมัมันตรังสี 

        1. กากของแขง็กมัมนัตรังสี บ าบดัโดยการลดปริมาตร โดยการเผาหรือบดอดั แลว้เกบ็ทอดระยะเวลา 

        2. กากของเหลวกมัมนัตรังสี ใชว้ิธีการตกตะกอน การเก็บทอดระยะยาว หรือกระท าให้เจือจางและระบายท้ิง 

        3. ส่วนของเหลือจากการบ าบดั เช่น ข้ีเถา้ พลาสติกและตะกอนจะน าเขา้สู่กระบวนการแปรสภาพ  โดยวิธีผสม

กากให้เป็นเอเดียวกนักบัซีเมนต ์ บรรจุใส่ถงัแลว้เกบ็เพื่อทอดระยะเวลาในโรงเกบ็กากกมัมนัตรังสีต่อไป 

        4. ส าหรับกากตน้ก าเนิดรังสีปิดผนึกจากโรงงานอุตสาหกรรม จะเกบ็รักษาไวใ้นโรงเกบ็กากกมัมนัตรังสีเพื่อรอ

แปรสภาพกากตามความเหมาะสมของสารกมัมนัตรังสี 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 
1.  ครูสนทนากบันกัเรียน  เพื่อเกร่ินน าเขา้สู่เร่ืองธาตุกมัมนัตรังสี  ดงัน้ี 
   -  ในชีวติประจ าวนันกัเรียนเคยเห็นอะไรบา้งท่ีสามารถเปล่งแสงออกมาไดบ้า้ง  (ดวงอาทิตย ์  ดวง
จนัทร์  ดวงดาว   ห่ิงห้อย   หลอดไฟ ฯลฯ) 
   -  นกัเรียนคิดว่าแสงเหล่านั้นเกิดข้ึนเองหรือไม่  (มีบางชนิดสามารถเกิดไดเ้องตามธรรมชาติและบาง
ชนิดเกิดจากการกระท าของมนุษย)์ 
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   -  นกัเรียนเคยฉายรังสีหรือฉายเอก็ซเรยห์รือไม่  (เคย)   แลว้รู้สึกเจ็บหรือไม่  (ไม่เจ็บ)   ท าไมถึงไม่เจ็บ  
(เพราะว่ารังสีสามารถผา่นร่างกายของเราได)้ 
  2.  ครูตั้งประเด็นให้นกัเรียนคิดว่าแสงหรือรังสีท่ีผา่นตวัเราในการฉายเอก็ซเรยน์ั้นมาจากไหน  และธาตุสามารถ
เปล่งแสงไดห้รือไม่   ให้นกัเรียนคน้หาค าตอบในเร่ืองธาตุกมัมนัตรังสี 
ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (10 นาที) 

1. ครูตั้งค าถาม-ตอบ “ถา้นกัเรียนรู้จกัธาตุกมัมนัตรังสี แลว้ธาตุกมัมนัตรังสี (Radioactive element)คืออะไร” 
แนวตอบ ธาตุกมัมนัตรังสี คือ ธาตุท่ีมีสมบติัในการแผร่ังสีไดเ้อง  

2. ครูถามนกัเรียน “นกัเรียนคิดว่าธาตุกมัมนัตรังสี(Radioactive element)กบักมัมนัตภาพรังสี(Radioactive) 

ความหมายเหมือนหรือต่างกนัอย่างไร 

แนวตอบ กมัมนัตภาพรังสี (Radioactive) หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีธาตุสามารถแผร่ังสีไดเ้องอยา่งต่อเน่ือง 
3. ครูอธิบายเร่ืองธาตุกมัมนัตรังสี โดยใช ้ Power  point  ประกอบการสอนอธิบายเก่ียวกบัการคน้พบของธาตุ

กมัมนัตรังสี  ว่า  “ในปี ค.ศ. 1896  อองตวน  อองรี  เบ็กเคอเรล  นกัวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส  พบว่า  เม่ือเกบ็
แผน่ฟิลม์ถ่ายรูปท่ีหุ้มดว้ยกระดาษสีด าไวก้บัสารประกอบของยเูรเนียม  ฟิลม์จะมีลกัษณะเหมือนถูกแสง และเม่ือ
ท าการทดลองกบัสารประกอบของยเูรเนียมชนิดอ่ืนๆ  กไ็ดผ้ลเช่นเดียวกนั  จึงสรุปไดว้่าน่าจะมีรังสีแผอ่อกมาจาก
ธาตุยเูรเนียม   ต่อมา ปีแอร์ และมารี กรีู  ไดค้น้พบว่าธาตุพอโลเนียม (Po)  เรเดียม (Ra)  และทอเรียม (Th)  ก็
สามารถแผร่ังสีไดเ้ช่นเดียวกนั   เพราะฉะนั้นจึงสรุปไดว้่า  ธาตุกัมมันตรังสี   คือ  ธาตุท่ีมีสมบติัในการแผร่ังสี  
รังสีท่ีธาตุกมัมนัตรังสีแผอ่อกมา  เรียกว่า  กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)   

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (20 นาที) 
1. ครูอธิบายการแผ่รังสีของธาตุ  “ธาตุท่ีอะตอมมีนิวเคลียสไม่เสถียร  เพราะมีพลงังานส่วนเกินภายในนิวเคลียส   

อะตอมจึงถ่ายเทพลงังานออกมาในรูปของการแผร่ังสี”   

2. ครูตั้งค าถามกบันกัเรียน “รังสีท่ีแผม่าจากธาตุกมัมนัตรังสีแบ่งออกเป็นก่ีชนิดและมีรังสีชนิดใดบา้ง”  

 แนวตอบ มี 3 ชนิด ไดแ้ก่ รังสีแอลฟา รังสีบีตา้ และรังสีแกมมา 
3. ครูและนกัเรียนร่วมอธิปรายถึงรังสีท่ีธาตุแผอ่อกมามี  3  ชนิด  ไดแ้ก่    

1.  รังสีแอลฟา (α หรือ 42He)  คือ นิวเคลียสของอะตอมธาตุฮีเลียม  มีประจุไฟฟ้า  +2  มีมวลมาก  ความเร็วต ่า  

อ  านาจทะลุทะลวงนอ้ย   เม่ืออยูใ่นสนามไฟฟ้าจะเบนเขา้หาขั้วลบ มีพลงังานสูงมากท าให้เกิดการแตกตวัเป็นไอออนได้

ดีท่ีสุด 

  2.  รังสีบีตา (β หรือ 0
-1e  ) เป็นอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้า -1  มีมวลเท่ากบัมวลของอิเลก็ตรอน  สามารถวิ่งผา่นไป

ในอากาศไดป้ระมาณ 0.5 เมตร  อ านาจทะลุผา่นมากกว่ารังสีแอลฟาประมาณ  100 เท่า  เม่ืออยูใ่นสนามไฟฟ้าจะเบนเขา้

หาขั้วบวก 

3.  รังสีแกมมา (γ)  มีสมบติัเป็นคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีมีความถ่ีสูง เป็นรังสีท่ีไม่มีมวลและไม่มีประจุไฟฟ้า ไม่
เบ่ียงเบนในสนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้า มีอ านาจในการทะลุทะลวงไดสู้งท่ีสุด    

4. ครูให้นกัเรียนสงัเกตสญัลกัษณ์ของรังสีแอลฟาจากสไลด ์PowerPoint  
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5. ครูแสดงรูปการเปรียบเทียบการทะลุผา่นของรังสีแอลฟา บีตาและแกมมา ให้นกัเรียนดู 

 
6. ครูถามตอบเก่ียวกบัการแผข่องรังสีของธาตุ 

- รังสีชนิดใดมีอ านาจในการทะลุผา่นมากท่ีสุด แนวตอบ รังสีแกมมา  
- รังสีประเภทใดไม่สามารถทะลุผา่นกระดาษได้ แนวตอบ รังสีแอลฟา 
-ให้นกัเรียนเรียงล าดับความสามารถในการทะลุทะลวงจากน้อยไปมาก แนวตอบ รังสีแอลฟา รังสีบีตา  รังสี

แกมมา 
7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของรังสี 

สมบัติท่ีแตกต่าง รังสี α หรือ 42He รังสีβ หรือ 0-1e รังสี γ 
ความสามารถในการ 
ท าให้แตกตวัเป็นไอออน  

ดี ปานกลาง ต ่า 

อ านาจทะลุผา่น  ต ่า ปานกลาง สงูมาก 
ความเบ่ียงเบนใน 
สนามแม่เหลก็  

เบนเป็นทางโค้ง  เบนเป็นทางโค้งมากท่ีสดุ ไม่เบน 

 

 
6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของรังสี 

 

ปฏิกิริยานิวเคลียร์            

        ปฏิกิริยานิวเคลียร์ เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนท่ีนิวเคลียสของธาตุ แลว้ท าให้เกิดธาตุใหม่ข้ึนและให้พลงังานจ านวน

มหาศาล ซ่ึงต่างจากปฏิกิริยาเคมี เพราะปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนท่ีอิเลก็ตรอนรอบๆ นิวเคลียส ไม่ท าให้เกิดธาตุใหม่ แต่ได้

สารใหม่ท่ีแตกต่างจากสารเดิม รวมทั้งมีพลงังานเก่ียวขอ้งไม่มาก  

        ปฏิกิริยานิวเคลียร์อาจจะเกิดจากการแตกตวัของนิวเคลียสของอะตอมขนาดใหญ่เรียกว่าปฏิกิริยาฟิวชนั หรือ

อาจจะเกิดจากการรวมตวัของนิวเคลียสของอะตอมขนาดเลก็เรียกว่า ปฏิกิริยาฟิวชนักไ็ด ้
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1.ปฏิกิริยาฟิชชัน (Fission reaction)  

        ปฏิกิริยาฟิชชนัเป็นกระบวนการท่ีนิวเคลียสของธาตุหนกับางชนิด แตกตวัออกเป็นไอโซโทปของธาตุท่ีเบากว่า 

ในปี พ.ศ. 2482นกัวิทยาศาสตร์พบว่าเม่ือใชนิ้วตรอนยงิไปท่ีนิวเคลียสของ U - 235 จะท าให้เกิดการแตกตวัไดธ้าตุใหม่

คือ Ba-139, กบั Kr- 97 หรือ Ba-142 กบั Kr-91 การใชนิ้วตรอนยงิไปท่ีนิวเคลียสจดัว่าเป็นปฏิกิริยาฟิชชนัท่ีส าคญั  

ปฏิกิริยาฟิชชนัสามารถเกิดไดก้บันิวเคลียสของธาตุหนกัเช่น U-233 , U-235, U-238, และ Pu-239 เป็นตน้ เม่ือ

เกิดปฏิกิริยาฟิชชนัจะมีความร้อนคายออกมาจ านวนมหาศาล  

 
นอกจากจะไดไ้อโซโทปหลายชนิด ซ่ึงจดัว่าเป็นวิธีผลิตไอโซโทปกมัมนัตรังสีท่ีส าคญัแลว้ ยงัไดนิ้วตรอน

จ านวนหน่ึงดว้ย ซ่ึงนิวตรอนท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีจะชนกบันิวเคลียสอ่ืนๆ เกิดฟิชชนัแบบต่อเน่ืองเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่   

 
นิวตรอนท่ีเกิดข้ึนจะท าให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนกระทัง่ไดนิ้วเคลียสท่ีเสถียร คือ Zr-90 และ Nd-144 ดงัน้ี                    

       ปฏิกิริยาฟิชชนัท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาวะท่ีเหมาะสม จะท าให้เกิดพลงังานอยา่งมหาศาล ซ่ึงใชห้ลกัการของ 

ฟิชชนัมาท าระเบิดปรมาณู ในสงครามโลกครั้ งท่ี 2 ปัจจุบนันกัวิทยาศาสตร์สามารถควบคุมปฏิกิริยาลูกโซ่ใน 

ฟิชชนัไดแ้ละน ามาใชป้ระโยชนท์างสนัติ เช่น ใชส้ร้างเตาปฏิกรณ์ปรมาณู เพื่อผลิตไอโซโทปกมัมนัตรังสี เพื่อใช้

ในทางการแพทย ์การเกษตรและอุตสาหกรรม ในขณะท่ีพลงังานท่ีไดก้ส็ามารถน าไปใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
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2.ปฏิกิริยาฟิวชัน (Fusion reaction) 

        ปฏิกิริยาฟิวชนั เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดการรวมตวัของไอโซโทปท่ีมีมวลอะตอมต ่า ท าให้เกิดไอโซโทปใหม่ท่ีมีมวล

มากข้ึน กว่าเดิม และให้พลงังานจ านวนมหาศาล และโดยทัว่ๆ ไปจะใหพ้ลงังานมากกว่าปฏิกิริยาฟิสชนั  

 

 

*กระบวนกำรท่ีนิวเคลียสของธำตเุบำสองชนิดหลอมรวมกันเกิดเป็นนิวเคลียสใหม่ท่ีมีมวลสูงกว่ำเดิมและให้พลังงำนปริมำณมำก 

ตวัอยา่งปฏิกิริยาไดแ้ก่  

                          

7. ครูอธิบายการดุลสมการเคมี ดงัน้ี 

 
8. ครูอธิบายคร่ึงชีวิต (Half life) ดงัน้ี 

คร่ึงชีวิต (Half life)  หมายถึง ระยะเวลาท่ีปริมาณของสารกมัมนัตรังสีสลายตวัจนเหลือคร่ึงหน่ึงของปริมาณเร่ิมตน้คร่ึง
ชีวิตเป็นสมบติัเฉพาะตวัของแต่ละไอโซโทป และสามารถใชเ้ปรียบเทียบอตัราการสลายตวัของธาตุกมัมนัตรังสีแต่ละ
ชนิดได ้ 
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ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 
1. ครูให้นกัเรียนบอกประโยชนข์องธาตุกมัมนัตรังสีว่ามีอะไรบา้ง 

ด้านธรณีวิทยา มีการใช ้C-14 ค านวณหาอายขุองวตัถุโบราณ หรืออายขุองซากดึกด าบรรพ ์ 
ด้านการแพทย์ ใชร้ักษาโรคมะเร็ง  
ด้านเกษตรกรรม มีการใชธ้าตุกมัมนัตรังสีติดตามระยะเวลาการหมุนเวียนแร่ธาตุใน 

 ด้านอุตสาหกรรม ในอุตสาหกรรมการผลิตแผน่โลหะ จะใช้ประโยชน์จากกนัมนัตรังสีในการควบคุมการรีด
แผน่โลหะ เพื่อให้ไดค้วามหนาสม ่าเสมอตลอดแผน่  

2. ครูและนักเรียนร่วมกบัอภิปรายเร่ืองโทษของธาตุกมัมนัตรังสี โดยครูกล่าวน าว่าถึงแม้ธาตุกมัมนัตรังสีจะมี

ประโยชน์กบัมนุษยห์ลายอย่างแต่ก็มีโทษมหาศาลเช่นกนัโดยครูให้นักเรียนแต่ละคนตอบผลกระทบของการน าธาตุ

กมัมนัตรังสีมาใชป้ระโยชน ์( ตอบตามประสบการณ์และแนวคิดของนกัเรียน  

3. ครูอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบัโทษของธาตุกมัมนัตรังสีว่าเน่ืองจากรังสีสามารถท าให้ตวักลางท่ีมนัเคล่ือนท่ีผา่นเกิด

การแตกตวัเป็นไอออนไดร้ังสีจึงมีอนัตรายต่อมนุษย ์ผลของรังสีต่อมนุษยส์ามารถแยกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ ผลทาง

พันธุกรรมและความป่วยไข้จากรังสี  

- หลักในการป้องกันอันตรายจากรังสี 

ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
1. ให้นกัเรียนตอบค าถาม ดุลสมการนิวเคลียร์ลงในสมุด และใบงานท่ี 6 

9. ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือ PowerPoint เร่ือง ธาตุกมัมนัตรังสี 
2. หนงัสืออา้งอิง 
3. ใบความรู้ 

10. การวัดและประเมินผล 

 
 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 
- ความรู้ความ
เขา้ใจ 

1. อธิบายสมการนิวเคลียร์ลงในสมุด ค าถามในสมุด+ใบงานท่ี 6 นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 

- ทกัษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร์ 

1. เปรียบเทียบเปรียบเทียบความแตกต่างของ
รังสีลงในสมุด 

2. ค านวณค่าคร่ึงชีวิตของธาตุกมัมนัตรังสี 

ค าถามในสมุด+ใบงานท่ี 6 นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 
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