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คํานํา
บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนประกอบการแกไข
ปญหาการเรียนรู ในสาระการเรียนรูหนวยที่ 4 เรือ่ ง สารและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมิได
ยึดแบบเรียนจากสํานักพิมพใด มาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งบทเรียนสําเร็จรูปชุด
นี้มีสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูท ี่เปนระบบ โดยเรียนรูจากงายไปยาก แตละเลม มีเนื้อหาที่
สอดคลองและตอเนื่องกัน นักเรียนจะคนพบความรูดวยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิดอยาง
เปนลําดับขั้นและตอเนื่อง สามารถเขาใจในเนื้อหาสาระไดอยางถูกตอง ครอบคลุม
บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ มีทั้งหมด 8 เลม จัดทําเลมละ 1 เรื่อง ซึง่ นอกจากสาระการเรียนรู
จะครบตามหลักสูตรที่กาํ หนดแลว ผูเขียนยังเพิ่มสาระที่มีความเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูและ
ความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเปนการทบทวนความรูเดิม เพื่อเปนการเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะพื้นฐานมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาตอระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนไดเปนอยางดี ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทเรียนสําเร็จรูป
ชุดนี้ จะมีประโยชนตอการจัดการเรียนรู ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรู
เพิ่มเติมหรือทบทวนความรูไดดวยตนเอง ชวยแบงเบาภาระครูผูสอน สามารถใชเปนเครื่องมือ
กระตุนและนําทางใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูไ ดดวยตนเอง ตามความสามารถ
และความสนใจรวมถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย

( นางสุนีย อดุลพงศพันธุ )
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แบบฝกหัดกอนเรียนชุดที่ 5 เรื่อง ไอโซโทปและธาตุกัมมันตรังสี
เฉลยแบบฝกหัดกอนเรียน
ไอโซโทป
โจโจแสนซน
ธาตุกัมมันตรังสี
ครึ่งชีวิต
ประโยชนของธาตุกัมมันตรังสี
ชนิดและสมบัติของรังสี
อันตรายจากกัมมันตรังสี
คําถามสรุปสาระสําคัญ
เฉลยแนวคําตอบ
แบบฝกหัดหลังเรียนชุดที่ 5 เรื่อง ไอโซโทปและธาตุกัมมันตรังสี
เฉลยแบบฝกหัดหลังเรียน
เฉลยคําตอบอยางละเอียด
บรรณานุกรม

หนา
ก
ข
ง
จ
ฉ
ซ
1
5
9
9
13
15
16
17
18
20
22
23
25

ก

คําชี้แจง
บทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียนรูดวยตนเองเลมนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบการ
สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
บทเรียนสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นนี้ไดกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตาม
มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร ในสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูเรียน
สามารถศึกษาสาระการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ซึ่งมีการเสริมแรงแกผูเรียนเปนระยะๆ โดยการเฉลยคําตอบใหทันที สาระการเรียนรูในหนวยนี้
จัดแบงออกเปนเรื่องยอยๆ โดยเสนอสาระการเรียนรูทีละนอย มีคําถามใหผูเรียนคิด ทํากิจกรรม
หรือตอบ แลวเฉลยคําตอบไดทันที ผูเรียนจะสามารถรับรูไดดวยตนเองตามความสามารถของ
แตละบุคคล

ข

คําแนะนําสําหรับครู

1. ครูควรศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง ของ
หลักสูตร ใหละเอียดครบถวน
2. ครูแนะนําใหนักเรียน ทราบวากอนศึกษาสาระการเรียนรูของบทเรียนสําเร็จรูปดวย
ตนเอง ควรทําแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre – test ) และเมื่อศึกษาครบทุกเลม ( 8 เลม ) แลว ครู
ควรใหเวลานักเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระตั้งแตเลม 1 ถึง เลม 8 อีกครั้ง แลวจึงทดสอบดวย
แบบทดสอบหลังเรียน ( Post – test )
3. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีความพรอมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
เปนรายบุคคลแตถามีนักเรียนที่เรียนรูช าเนื่องจากนักเรียนมีความบกพรองในทักษะการอาน
แนะนําใหครูผูสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปดวยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน
อาจจะจับคูระหวางเด็กที่เรียนรูเร็ว (เรียนเกง) กับเด็กที่เรียนรูชา (เด็กออน) และเด็กที่เรียนรู
ระดับปานกลาง จับคูกันเอง แลวศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปไปพรอมๆกัน แตถาในบางหองมีเด็กที่
เรียนรูชาจํานวนมาก อาจจะจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีเพื่อนสอนเพื่อนแบบกลุม กลุมละ 4 คน
โดยมีสัดสวน เด็กเรียนรูเ ร็ว 1 คน เด็กเรียนรูระดับปานกลาง 1 คน และเด็กที่เรียนรูชา 2 คน แลว
ศึกษาพรอมๆกัน ซึ่งทั้ง 2 วิธี ตองคํานึงถึงความพอใจและสมัครใจของนักเรียนเปนสําคัญ

ค

4. การศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้มที ั้งหมด 8 เลม แตละเลมจะมีแบบฝก อยางละ 10 ขอ
กอนที่นักเรียนจะศึกษาในแตละเลมครูควรใหนักเรียนทําแบบฝกกอนเรียน โดยใหนักเรียน
ศึกษาอยางอิสระตรวจคําตอบไดจากเฉลย เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระจบเลมแลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดหลังเรียนอีกครั้ง ตรวจคําตอบจากเฉลย เพื่อวัดความกาวหนาของการเรียนรูในแตละ
เลมเปน(รายบุคคล) โดยบันทึกคะแนนสอบทุกชุดและทุกครั้งในแบบประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเองรายบุคคล ซึ่งนักเรียนจะทราบวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรูมากนอยเพียงใดและ
สามารถกลับไปทบทวนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไมรูไมเขาใจไดอีก กี่ครั้งก็ไดตามความพอใจ ซึ่งการให
โอกาสในการเรียนรูแบบนี้จะทําใหนักเรียนผานเกณฑ และผานจุดประสงคทุกจุดประสงค และ
ค มฤทธิ์ทางการเรียนจะสูงเพิ่มขึ้นแลว
เมื่อวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากผลสั
โอกาสที่จะพบนักเรียนไมผานเกณฑ (ติด 0) จะลดนอยลง หรืออาจไมพบเลย
5. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ ครูสามารถนําไปสอนซอมเสริมกับ
5.1 นักเรียนที่เรียนรูชา (มีความบกพรองในทักษะการอาน)
5.2 นักเรียนที่ขาดความพรอมในการเรียนรูโดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย
(เชน ไมตั้งใจเรียน , ขาดสมาธิ , ชอบคุย , ชอบเลนขณะที่ครูสอน)
5.3 นักเรียนที่หยุดเรียนบอย (นักกีฬาโรงเรียน นักเรียนที่ปวยบอย หรือเกิด
อุบัติเหตุ) สามารถนําไปศึกษานอกเวลาหรือศึกษาที่บานได
5.4 นักเรียนที่ยายมาเขาเรียนใหมในระหวางปการศึกษา ซึ่งอาจจัดสาระการ
เรียนรูไมตรงกัน
5.5 ใชสอนเสริมกับนักเรียนที่ตองการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน

ง

1. รับชุดแบบประเมินและสรุปผลการ
เรียนรูดว ยตนเอง (รายบุคคล) ทุกครั้งที่
ใชบทเรียนสําเร็จรูป และสงคืนเมื่อใช
บทเรียนสําเร็จรูปเสร็จแลว

2. ทําแบบฝกกอนเรียน 10 ขอ ลงใน
กระดาษคําตอบและตรวจคําตอบแบบฝกหัดกอน
และหลังเรียน ใหตรงกับบทเรียนสําเร็จรูปแตละ
หนวยยอยที่นกั เรียนศึกษาและตรวจคําตอบจาก
เฉลยรวมคะแนนและกรอกลงในชุดแบบประเมิน
และสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)

3. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและ
รายละเอียดของเนื้อหาในบทเรียน
สําเร็จรูปแตละหนวยยอย โดยเริ่มศึกษา
จากหนวยยอยที่ 1
5. ทําแบบฝกหลังเรียนจํานวน 10 ขอ ลง
ในกระดาษคําตอบและตรวจคําตอบ
แบบฝกหัดกอนและหลังเรียนแผนเดิม
4. เมื่อศึกษาเนื้อหาในหนวยยอยแลวทบทวน
สรุปคะแนนทีไ่ ดและกรอกคะแนนลงใน
ความรูโดยตอบคําถามสรุปสาระสําคัญทายเรื่อง
ชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรู
ลงในสมุดประจําวิชาของนักเรียน ตรวจคําตอบ
ดวยตนเอง (รายบุคคล)
จากแนวคําตอบหนาถัดไป รวมและสรุปคะแนน
ที่ไดลงในสมุด

6. นักเรียนสามารถประเมิน
7. นักเรียนควรมีความซื่อสัตยในการใช
บทเรียนสําเร็จรูป ไมควรเปดเฉลยกอน
ตอบคําถามสรุปสาระสําคัญ แบบฝกหัด
กอนและหลังเรียนรวมถึงแบบ
ทดสอบกอนและ
หลังเรียนดวย

ความกาวหนาในการเรียนรูข องตนเองได
จากคะแนนกอนและหลังทําแบบฝกหัด

8. เก็บเอกสารบทเรียนสําเร็จรูป เขาแฟม
ใหเรียบรอย และเริ่มศึกษาบทเรียน
สําเร็จรูป เลมใหมตามลําดับ

จ

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ไอโซโทปและธาตุกัมมันตรังสี นักเรียนสามารถ

1. บอกความหมายและอธิบายเกี่ยวกับธาตุไอโซโทปพรอม
ยกตัวอยางได
2. บอกความหมายและอธิบายเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีได

3. บอกความหมายและอธิบายเกี่ยวกับครึ่งชีวิตของธาตุ
กัมมันตรังสีได
4. อธิบายและยกตัวอยางประโยชนและโทษที่เกิดขึ้นจาก
ธาตุกัมมันตรังสีได
5. สามารถบอกชนิดและอธิบายสมบัติของรังสีได

1

บทเรียนสําเร็จรูป
หนวยยอยที่ 5 เรื่อง ไอโซโทปและกัมมันตรังสี
รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง

นักเรียนเคยไดยินคําวา
ไอโซโทป ไหมคะและมันคืออะไรกันนะ
ฟงดูยากจังเลย

ไมยากหรอก ลองศึกษาดู
พวกเราลองมาศึกษาความหมายของคําอีกคําหนึ่ง คือ ไอโซโทป (isotope) นักเรียนลองเติม
จํานวนอนุภาคโปรตอน, อนุภาคนิวตรอน และ อนุภาคอิเล็กตรอน ของธาตุไฮโดรเจน แลวนํา
ตัวเลขมาเติม เลขอะตอม และ เลขมวล ใหครบสมบูรณและใหถูกตอง ตามสัญลักษณนวิ เคลียร
ของธาตุ (ทําลงในสมุด)
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เลขมวล ?
เลขอะตอม ?

เลขมวล = p + n
เลขอะตอม = p
และ p = e เสมอ
ในอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน

เฉลยคําตอบ

1
1

H

จํานวน p = 1
,, e = 1
n= 0

2
1

H

จํานวน p = 1
,, e = 1
n= 1

3
1

H

จํานวน p = 1
,, e = 1
n= 2

จากแบบจําลองของธาตุไฮโดรเจนทั้ง 3 อะตอม นักเรียน จะพบวา อะตอมทั้ง 3 มีความ
แตกตางกันเมื่อใส ตัวเลข เลขมวล และ เลขอะตอม ครบสมบูรณแลว จะไดเปน
1
2
3
1H , 1H , 1H ซึ่งเปนอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน คือ ธาตุไฮโดรเจน เพราะมีจํานวน
อนุภาคโปรตอนเทากัน คือ เทากับ 1 ( เลขอะตอม = 1 )

3

แตนักเรียนจะพบวา อะตอมทั้ง 3 มี จํานวนอนุภาคนิวตรอนไมเทากัน ทําให เลขมวล
ไมเทากัน ( เปน 1, 2, 3 )
เราเรียก อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีจํานวนอนุภาคโปรตอนเทากัน แตมีจํานวน
อนุภาคนิวตรอนไมเทากัน วาเปนธาตุ ไอโซโทป ซึ่งกันและกัน และในธรรมชาติ
นักวิทยาศาสตรพบ ธาตุที่เปน ไอโซโทป กัน หลายชนิด เชน
20
10

Ne

22
10

Ne หรือ

14
6

C

C เปนตน

16
6

ฉะนั้นนักเรียนคงพอสรุปได แลววา ธาตุที่มี เลขอะตอมเทากัน แตมี เลขมวลตางกัน
เรียกวาเปน ธาตุไอโซโทป กัน

เลขอะตอมเทากัน
เลขมวลตางกัน

คือธาตุ

4

จาการศึกษาเพิ่มเติมพบวา ไอโซโทป ของธาตุบางชนิดมี จํานวนนิวตรอน ตางจาก
จํานวนโปรตอนมากๆ ทําใหอะตอม ของธาตุ ไมเสถียร (ไมคงตัว) เชน
226

ธาตุเรเดียม 88Ra มี จํานวนโปรตอน 88 และ นิวตรอน 138 อนุภาค ระหวาง
โปรตอน กับ นิวตรอน มีจํานวนตางกันถึง 50 อนุภาค เชนเดียวกับ
ธาตุยูเรเนียม 23892U มีโปรตอน 92 และ นิวตรอน 146 อนุภาค ระหวาง โปรตอน
กับ นิวตรอน มีจํานวนตางกันถึง 50 อนุภาค เปนตน
ไอโซโทปของอะตอมที่ไมเสถียรเหลานี้จะสลายตัวเองโดยการปลดปลอยรังสีออกมา ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนธาตุใหม ที่เสถียรกวา เรียก ธาตุไอโซโทปที่แผรังสีเหลานี้ วา

ธาตุกัมมันตรังสี

ภาพที่ 5.1 แสดงลักษณะของธาตุกัมมันตรังสี
ที่มา : http//www.rmutphysics.com

ซึ่งธาตุเหลานี้จะมีลักษณะพิเศษอยางไรบาง

ตามมาดูทางนี้

5

ลองศึกษาเรื่องราวของ
ดูหนอยซิ

เชาวันหนึ่ง อากาศกําลังเย็นสบายๆ โจโจแสนซน กําลังออกไปเที่ยว สนุกสนาน ตั้งใจ
วาจะไปหาเพื่อนๆ ที่เคยเลนดวยกัน ขณะที่เดินผาน บริเวณเชิงเขาลูกหนึ่งซึ่งเดิมเคยเปนที่ตั้ง
ของเหมืองรางเกาแหงหนึ่ง
โจโจมองไปเห็นวัตถุกอนหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะตางจากกอนหินกอนอื่นทั่วๆไปที่อยูใน
บริเวณนั้น ดวยความสงสัยอยากรู โจโจจึงเขาไปดูใกลๆ แลวยกมันขึ้น
!เอ ก็ไมหนักเทาไหร
นี่นา ทําไมมีลกั ษณะ
แปลกจัง ไมเคยเห็น

6

และแลวโจโจก็นํา วัตถุกอนนี้ กลับบานพรอมความสงสัย
พอถึงบานโจโจกลัววา แมจะดุ โจโจจึงนําวัตถุกอนนี้ไป
แอบไวที่ โรงเก็บอาหารสําหรับเลี้ยงไก โจโจเห็นเครื่องชั่ง
ที่แมใช สําหรับชั่งใหอาหารไก จึงนําวัตถุกอนนี้ไปชั่ง
โอโฮมีมวลเทากับ
1 ก.ก. พอดีเลย

ดวยความอยากรูอยากเห็นของ โจโจ จึงเฝา
สังเกต และ จดบันทึก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
รวมถึง การชั่งหา มวล แลวจดบันทึก
โดยใชเวลาชวงเชาของทุกๆวัน

7

กาลเวลาผานไป
! เอ วัตถุกอนนี้ทําไมกอนเล็กลง
มวลหายไปไหนเนีย่
แลวทําไมจึงลดลงที่ละครึ่งหนึ่ง
ในชวงเวลาที่เทาๆกัน แปลกจริง

ลองคิดตามดู

มวล 1 กิโลกรัม

ผานไป
10 วัน

มวลเหลือ
0.5 กิโลกรัม

ผานไป
10 วัน
มวลเหลือ

0.25กิโลกรัม

ผานไป
10 วัน

มวลเหลือ
0.125 กิโลกรัม

เมื่อเวลาผานไป 30 วัน มวลของวัตถุกอนนี้ จาก 1 กิโลกรัม ลดลงเหลือ 0.125 กิโลกรัม และ
มวลจะหายไปทีละครึ่งหนึ่งทุกๆ10วัน

8

โจโจบนพรึมพรําดวยความสงสัยทันใดนั้น มีเสียงดังขึ้นจนโจโจตกใจ
โจโจ ! กําลังทําอะไรอยูลูกมา
ชวยแมใหอาหารเลี้ยงไกหนอยซิ

ครับแม

ใครจะชวยโจโจ หายความสงสัยได

ไก

รูไหมวาสิ่งที่โจโจทํา
มันเปนอันตรายตอ
รางกาย อาจถึงตายไดนะ

ไดฟงก็ตกใจ ทําไม
หรือครับแม ชวยบอก
ใหผมฟงหนอย

โจโจวิ่งไปชวยแมใหอาหารเลี้ยง
ดวยความสงสัยจึงถามแม ใหหาย
สงสัย และเลาเหตุการณทั้งหมดให
แมฟง แมไดยินดังนั้นก็ตกใจ และ
โกรธอยางมากพรอมกับดุโจโจ

9

แม จึงบอกโจโจวา โดยปกติธาตุสวนใหญในธรรมชาติ
มักจะอยูตัว มวลจะไมสูญหายไปไหน ยกเวนถาไป
รวมกับธาตุอื่นๆ หรือทําปฏิกิริยากับธาตุอื่น จนเกิด
เปนสารใหม แตจะมีธาตุบางชนิดที่มักจะไมอยูตัว
ไมคงตัว (ไมเสถียร) จะ เกิดการเสื่อมสลายในตัวเอง
เมื่อเวลาผานไปมวลก็จะหายไปเรื่อยๆ เราเรียกธาตุ

ที่มีลักษณะเหลานี้วา
สวนการหายไปของ มวล จนทําใหมวล
ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งโดยใชชวงระยะเวลาที่เทากัน
นั้นก็เปน อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
แตละชนิดที่ไมเทากัน เราจะเรียก ระยะเวลาที่ใชใน
การสลายตัวแลวทําใหมวลของธาตุกัมมันตรังสี
ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของจํานวนเดิมวา

ตัวอยาง ครึ่งชีวิต ของธาตุกัมมันตรังสี
ธาตุกัมมันตรังสี
ชื่อ
คารบอน-14
ไอโอดีน-131
โคบอลต-60
เรเดียม-226
ยูเรเนียม-238

แม จะยกตัวอยางใหลูกฟง เชน ธาตุ ไอโอดีน 13153I
มี ครึ่งชีวิต 8.1 วัน หมายความวา ถาเริ่มตนมี 13153I
อยู 1 กิโลกรัม เมื่อเวลาผานไป 8.1 วัน จะเหลือ 0.5 กิโลกรัม
และถาปลอยมันทิ้งไวอีก 8.1 วัน 13153I จะมี มวล เหลือ
เพียง 0.25 กิโลกรัม เรียก ระยะเวลา 8.1 วัน วา
ครึ่งชีวิต ของธาตุ ไอโอดีน 13153I เขาใจหรือยังจะลูก

สัญลักษณ
14
6
131
53
60
27
226
88
238
92

C
I
Co
Ra
U

ครึ่งชีวิต
5,730 ป
8.1 วัน
5.3 ป
1,600 ป
4.5 x 109 ป
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แสดงวาวัตถุกอ นนี้
เปนธาตุกัมมันตรังสี
หรือครับแม

ใชแลวลูก

แมครับแลวมวลของ
มันหายไปไดอยางไร

11

โจโจ จําไดไหมลูกวา ธาตุ ก็คือ สารบริสุทธิ์ ที่ประกอบขึ้นจากอะตอมที่มีคุณสมบัติเดียวกัน
หรือชนิดเดียวกัน และ ภายในอะตอม ก็มี อนุภาคเล็กๆ 3 อนุภาค แตละอนุภาค ก็มีมวล
โดยเฉพาะ มวล ของอนุภาคโปรตอน และอนุภาคนิวตรอนที่อยูรวมกันในสวนของ นิวเคลียส
มันเกิดการเสื่อมสลายดวยตัวของมันเอง ทําใหมวลของอะตอมมันหายไป จึงมีผลทําใหมวล
ของวัตถุกอนนี้ทั้งกอนหายไปดวย เราจึงเห็นกอนของวัตถุนี้ มีขนาดเล็กลง ไงละลูก

ออพอเขาใจแลวครับ !เอ แมครับ
แลวการหายไปหรือการเสื่อมสลาย
ไปของมวลในนิวเคลียสของอะตอม
เราทําไมมองไมเห็นละครับแม

ชางสงสัยจริงนะลูกคนนี้ มองไมเห็นหรอกลูกเพราะมวลที่
มันหายไปถูกปลดปลอย ออกมา อยูในรูปของรังสี ไดแก
รังสีแอลฟา รังสีบีตา และ รังสีแกมมา แตถึงแมจะมองไม
เห็นก็สามารถใชเครื่องไกเกอรมูลเลอรเคานเตอรตรวจหา
แหลงและวัดปริมาณของรังสีไดจะลูก
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แมเกงจังเลย อยางนี้นี่เองแมจึงบอกโจ
โจวามันอันตรายมาก อาจทําใหเราถึง
ตายไดถารับรังสีในปริมาณมากนี่เอง

ใชแลวลูกเพราะฉะนัน้ ตอไปนี้ ก็อยา
เที่ยวซนจนลืมระมัดระวังอันตราย
และ อยามองขามความปลอดภัยอันเกิด
จากสิ่งที่เราไมรูนะลูก

ครับแม นอกจากธาตุกัมมันตรังสี
มันมีอันตรายแลว มันมี
ประโยชนตอมนุษยบางไหมครับ

13

มีประโยชนอยางมากดวยจะ ถาเรารูจักใชมัน ปจจุบันเราไดนํารังสีมาใชประโยชนอยาง
กวางขวาง เชน
ทางการแพทย มีการใชในการตรวจ วินิจฉัยอาการโรคของผูเจ็บปวยจากโรครายตางๆ
เชน การฉายรังสีเอกซ การตรวจสมอง การตรวจกระดูก การรักษาโรคมะเร็งดวย
โคบอลต-60 และ เรเดียม-226 นอกจากนี้ยังใช ไอโอดีน-131 ตรวจสอบความผิดปรกติของ
ตอมไทรอยด และ ตรวจสอบระบบการไหลเวียนของเลือดดวย โซเดียม-24

ภาพที่ 5.2 แสดงการรักษาโรคมะเร็งดวยกัมมันตภาพรังสี
ที่มา : http//www.rmutphysics.com

สวนทางอุตสาหกรรม การเกษตร และทางวิทยาศาสตร ก็มีประโยชนโดยใชตรวจสอบ
รอยเชื่อม รอยราวในชิ้นสวนของโลหะตางๆ การใชปายเรืองแสงในที่มืด การตรวจหาอายุวัตถุ
โบราณ ดวยคารบอน-14 การถนอมอาหาร การฆาเชื่อโรคในเครื่องมือแพทย การหยุดการ
เจริญเติบโตสําหรับผลผลิตทางการเกษตร การฉายรังสีเพื่อปรับปรุงพันธุพืชโดยใชโคบอลต-60
เปนตน

ภาพที่ 5.4 แสดงการใชกัมมันตภาพรังสีฆาเชื้อโรคผักและผลไม
ที่มา : http//www.rmutphysics.com
ภาพที่ 5.3 แสดงการนํากัมมันตภาพรังสีใชคํานวณหาอายุวัตถุโบราณ
ที่มา : http//www.rmutphysics.com
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โอโฮ มีประโยชนมากมายจริงๆเลยครับ
แตก็ตองระมัดระวังการใชไมใหเกิด
อันตรายดวยใชไหมจะแม

ใชแลวลูก ลูกแมนี่เกงจริงๆเลยนอกจากจะ
เกงแลวลูกแมยังเปนเด็กดี มีน้ําใจชวยเหลือ
งานของแมอยูเ สมอ แมรักลูกจะ

จบแลว ! สนุกไหม
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เกร็ดความรู

นักวิทยาศาสตรชาวฝรั่งเศส ชื่อ อองตวน อองรี แบกเกอแรล เปนผูคนพบ
กัมมันตรังสีเปนครั้งแรกในปพ.ศ.2493 พบวาสารประกอบยูเรเนียม มี
กัมมันตภาพรังสีซึ่งจะปลดปลอยรังสีออกมาอยู 3 ชนิด อะไรบางนา
ฟงทางนี้

ก็มีอยู 3 ชนิดไง
1. รังสีแอลฟา เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวกซึ่งเทากับนิวเคลียสของฮีเลียม
2. รังสีบีตา เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบ ซึ่งเทากับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง
3. รังสีแกมมา เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมาก เปนรังสีที่ไมมีประจุไฟฟาแตมี
พลังงานมาก และทําใหเกิดอันตรายมากมาย
รังสีทั้ง 3 ชนิด มี ความสามารถในการแผรังสีทะลุทะลวง ผานสิ่งตางๆ ไดแตกตางกันดังนี้
รังสีแอลฟา
รังสีบีตา
รังสีแกมมา
อะลูมิเนียม

ตะกั่วหนา

ภาพที่ 5.5 แสดงความสามารถของรังสีในการทะลุทะลวงผานวัตถุ
ที่มา : http//www.rmutphysics.com

จากภาพนักเรียนจะพบวา รังสีแกมมาซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา มี ความสามารถในการทะลุ
ทะลวงผานสิ่งตางๆไดดี กวา รังสีบีตา และ รังสีแอลฟา
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อันตรายจากกัมมันตรังสี
1. อันตรายโดยตรงตอชีวิต เมื่อไดรับโดยตรงโดยเฉพาะจากรังสีแกมมาสามารถทําใหเซลลตาย
และเสียชีวิต
2. อันตรายตอเนื้อเยื่อสมองและอวัยวะสืบพันธุ รังสีแกมมาอาจทําใหโครโมโซมของเซลล
สืบพันธุมีการ
เปลี่ยนแปลงชั่วคราวหรือถาวร เกิดการกลายพันธุ
3. อันตรายตอเซลล ถาเซลลไดรับรังสีในปริมาณนอยแตเปนเวลานานก็จะทําใหเซลลนั้น
กลายเปนเซลลมะเร็งได

ถาพบเครื่องหมายแบบนีจ้ ะทําใหเราทราบวา บริเวณนี้มีการใชรังสี จึงตอง
ระมัดระวังอันตรายจากการไดรับรังสี
อยามองขามความ
ปลอดภัย
ภาพที่ 5.6 แสดงเครื่องหมายอันตรายขณะกําลังใชสารกัมมันตรังสี
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เปนอยางไรบาง เรื่องราวของเจาโจโจแสนซน ทําใหนักเรียนมีความรูเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสีมากแค
ไหน ลองตอบคําถามกันหนอยซิ (ทําลงในสมุด) แลวลองเปลี่ยนกันตรวจ

ตอบคําถามทบทวนความเขาใจกันหนอย
คําถามสรุปสาระสําคัญ (5 คะแนน)
1. ธาตุกัมมันตรังสีคือ (1 คะแนน)..........................................................................................
2. คําวา “ครึ่งชีวิต” หมายถึง (ในความเขาใจของนักเรียน) (1 คะแนน)
.................................................................................................................................................
3. ยกตัวอยางธาตุกัมมันตรังสีและการใชประโยชนดังนี้ (1 คะแนน)
3.1 ................................................................................................................................
3.2 .................................................................................................................................
3.3 ..............................................................................................................................
4. ธาตุกัมมันตรังสีปลดปลอยรังสีชนิดใดบาง แตละชนิดมีคุณสมบัติอยางไร(1 คะแนน)
4.1 ………………………………………………………………………………………
4.2 ………………………………………………………………………………………
4.3 ………………………………………………………………………………………
5. ความสามารถในการแผรังสีทะลุทะลวงผานสิ่งตางๆ แตกตางกันอยางไร ชนิดใดอันตราย
ที่สุด (1 คะแนน ) .......................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
ทําไดกี่ขอ
ถูก.........................ขอ
ลงชื่อ ......................................ผูตรวจ

ถูกหมดหรือเปลา

เกงจังเลย แตถามีบางขอที่ยังตอบไมได
ลองกลับไปทบทวนดูใหมนะ
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เฉลยแนวคําตอบ
1. ธาตุกัมมันตรังสีคือธาตุที่สลายตัวเองโดยการปลอยรังสีออกมา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
ธาตุใหมทเี่ สถียรกวา
2. ครึ่งชีวิตหมายถึง ระยะเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีใชในการสลายตัวแลวมวลของธาตุลดลงเหลือ
ครึ่งหนึ่งจากจํานวนเดิม
3. 1 ธาตุโคบอลต – 60 ใชรักษาโรคมะเร็ง
2 ธาตุไอโอดีน – 131 ใชตรวจสอบความผิดปกติของตอมไทรอยด
3 ธาตุคารบอน – 14 ใชตรวจหาอายุวัตถุโบราณ
4. 1 รังสีแอลฟา เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก +
2 รังสีบีตา เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบ –
3 รังสีแกมมา เปนคลืน่ แมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมาก เปนรังสีที่ไมมีประจุไฟฟาแตมี
พลังงานมาก ทําใหเกิดอันตรายมาก
5. 1 รังสีแอลฟา ไมสามารถผานฝามือได
2. รังสีบีตา สามารถผานฝามือได แตไมสามารถผานอลูมิเนียมบางได
3. รังสีแกมมา สามารถผานฝามือ และแผนอลูมิเนียมบางได แตไมสามารถผานตะกั่วหนาได
รังสีทั้ง 3 ชนิด รังสีแกมมา อันตรายมากที่สุด โดยเฉพาะเซลลของสิ่งมีชีวิต
ทํากันไดไหม ถาผิดก็แกไขใหถูกตอง

ถูก 5 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 4 ขอ เกงมาก
ถูก 3 ขอ พอใช
ต่ํากวา 3 ขอ ตองกลับไปทบทวนดูใหม
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“ความพยายามอยูที่ไหน ความสําเร็จอยูที่นั่น” อยาพึ่งทอนะ

เปนอยางไรบางยากไหม บอกแลววาไมยากอยางที่คิด
นักเรียนคงพอทราบแลวนะ วานอกจากมนุษยจะไดนําธาตุกัมมันตรังสีมาใชประโยชน
ในดานตาง ๆ แลวในอดีตกาลมนุษยยังผูกพันและรูจักที่จะนําเอาธาตุที่มีสมบัติเปนโลหะ
อโลหะ และกึ่งโลหะมาใชประโยชนในการดํารงชีวิตอยางมากมาย เชน นํามาใชทําอาวุธ
เครื่องมือลาสัตว เครื่องประดับ ภาชนะและเครื่องใชตางๆอีกดวย ซึ่งนักเรียนจะไดศึกษา
เรื่องราวของตารางธาตุ และสมบัติของธาตุตอไป
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แบบฝกหลังเรียนชุดที่ 5 เรื่อง ไอโซโทปธาตุกัมมันตรังสี
จํานวน10 ขอ 10 คะแนน เวลา 15 นาที
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวนําหมายเลขหนาขอคําตอบที่นักเรียน
เลือก ใสลงในชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)ที่แจกให
1. ขอใดคือไอโซโทป
1. เลขอะตอมเหมือนกันแตเลขมวล
ตางกัน
2. เลขอะตอมตางกันแตเลขมวล
เหมือนกัน
3. เลขอะตอมกับเลขมวลเทากัน
4. เลขมวลมีคานอยกวาเลขอะตอม
มากๆ
2. ไอโซโทปของอะตอมที่ไมเสถียรจะ
สลายตัวเองโดยการปลอยรังสีออกมา
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุใหม
เรียกวา
1. ธาตุกัมมันตรังสี
2. ธาตุไอโซบาร
3. ธาตุฮาโลเจน
4. ธาตุไอโซเมอร
3. ขอใดไมใชรังสีที่ถูกปลดปลอยจาก
การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
1. รังสีเอกซ
2. รังสีแอลฟา
3. รังสีแกมมา
4. รังสีบีตา

4. ธาตุคารบอน-14 มีครึ่งชีวิตเทากับ
5,730 ป หมายความวา
1. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะ
มีมวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจาก
ปริมาณเดิม
2. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะ
มีมวลเพิ่มขึ้นเปนหนึ่งเทาตัว
3. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะ
มีมวลเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัว
4. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14
สลายตัวหมด
5. เขตอันตรายจากรังสี จะปรากฏ
สัญลักษณใด
1.

2.

3.
4.
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6. ขอใดกลาวถึงรังสีแอลฟาไดถูกตอง
1. เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบ
2. เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก
3. เปนรังสีที่ไมมีประจุไฟฟา
4. เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก
และประจุไฟฟาลบ
7. ขอใดจัดเปนธาตุกัมมันตรังสี
1. ไอโอดีน โบรมีน กํามะถัน
2. เรเดียม โซเดียม อะลูมิเนียม
3. โคบอลต ยูเรเนียม ทองแดง
4. โคบอลต ไอโอดีน ยูเรเนียม
8. การใชรังสีฆาเชื้อราบางชนิดทําให
เก็บไวไดนาน ควรใชรังสีใด
1. รังสีแกมมา
2. รังสีบีตา
3. รังสีอินฟราเรด
4. รังสีแอลฟา

9. รังสีในขอใดมีความสามารถในการ
ทะลุลวงผานสิ่งตางๆไดดีที่สุด
1. รังสีแอลฟา
2. รังสีแกมมา
3. รังสีอินฟราเรด
4. รังสีบีตา
10. ในทางการแพทยมักจะใชธาตุ
กัมมันตรังสีในการรักษาโรค ธาตุ
กัมมันตรังสีที่ใชในการรักษามะเร็งคือ
อะไร
1. ลิเทียม
2. ไอโอดีน
3. ฟอสฟอรัส
4. เรเดียม
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เฉลยคําตอบแบบฝกหัดหลังเรียน เรื่อง ไอโซโทปและธาตุกมั มันตรังสี

1

1

6

2

2

1

7

4

3

1

8

1

4

1

9

2

5

2

10

4

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ตองกลับไปทบทวนดูใหม
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เฉลยคําตอบอยางละเอียด
1. ตอบ 1 เลขอะตอมเหมือนกันแตเลขมวลตางกัน
เหตุผล ไอโซโทปคือ ธาตุที่เลขอะตอมเทากัน (p) แตเลขมวลตางกันแสดงวามี
จํานวน n ไมเทากัน
2. ตอบ 1 ธาตุกัมมันตรังสี
เหตุผล ธาตุกัมมันตรังสีเปนธาตุที่มีความสามารถในการสลายตัวไดเองโดยการปลอยรังสี
ออกมาทําใหมวลลดลงเกิดแปลงการเปลี่ยนแปลงเปนธาตุใหม
3. ตอบ 1 รังสีเอกซ
เหตุผล รังสีเอกซเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่อยูในชวง 106 – 1022 เฮิรต ความยาว
คลื่นสั้นมาก
( ประมาณ 10-10 เมตร)สามารถเคลื่อนที่ทะลุผานสิ่งกีดขวางหนาๆไดในทางอุตสาหกรรม
จึงใชรังสีเอกซหารอยราวภายในชิ้นสวนโลหะขนาดใหญ
4. ตอบ 1 ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะมีมวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิม 6
เหตุผล เพราะในทุกๆ คารบอน-14 จะมีมวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิม คือ 14C มี
ครึ่งชีวิต 5,730 ปถาเริ่มตนมีอยู 1 กิโลกรัม ผา22นไป 5,730 ป เหลือ 0.5 กิโลกรัม และถา
ปลอยไปอีก 5,730 ป จะมีมวลเหลือเพียง 0.25 กิโลกรัม
5. ตอบ 2
เหตุผล เชนโรงพยาบาล โรงไฟฟานิวเคลียร สถาบันที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุพืช
ตางๆ ฯลฯ
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6. ตอบ 2 เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก
เหตุผล รังสีแอลฟาเปนรังสีที่เกิดจากการสลายของธาตุกัมมันตรังสีและปลอยมาในรูปรังสี
แอลฟาซึ่งมีอนุภาคไฟฟาเปนบวกซึ่งเทากับนิวเคลียสของฮีเลียม
7. ตอบ 4 โคบอลต ไอโอดีน ยูเรเนียม
เหตุผล โคบอลต ไอโอดีน ยูเรเนียม ทั้ง 3 ชนิดเปนธาตุที่สลายตัวแลวปลดปลอยรังสี
ออกมาโดยโคบอลตและยูเรเนียมใชรกั ษาโรคมะเร็งสวนไอโอดีนยังใชตรวจสอบความผิดปกติ
ของตอมไทรอยด
8. ตอบ 1 รังสีแกมมา
เหตุผล รังสีแกมมาใชฆาเชื้อราบางชนิดเพราะรังสีแกมมาสามารถทะลุทะลวงผานสิ่งตาง ๆ
สามารถทําอันตรายตอสิ่งมีชีวิตทําใหเซลลตายและเสียชีวิต
9. ตอบ 2 รังสีแกมมา
เหตุผล เพราะเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมากไมมีประจุไฟฟามีพลังงานมากทําให
ทะลุทะลวงสิ่งตางๆได
10. ตอบ 4 เรเดียม
เหตุผล เรเดียม-226
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แบบฝกกอนเรียนชุดที่ 5 เรื่อง ไอโซโทปธาตุกัมมันตรังสี
จํานวน10 ขอ 10 คะแนน เวลา 15 นาที
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวนําหมายเลขหนาขอคําตอบที่นักเรียน
เลือก ใสลงในชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)ที่แจกให
1. ไอโซโทปของอะตอมที่ไมเสถียรจะ
สลายตัวเองโดยการปลอยรังสีออกมา
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของธาตุใหม
เรียกวา
1. ธาตุกัมมันตรังสี
2. ธาตุไอโซบาร
3. ธาตุฮาโลเจน
4. ธาตุไอโซเมอร
2. ธาตุคารบอน-14 มีครึ่งชีวิตเทากับ
5,730 ป หมายความวา
1. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะ
มีมวลลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจาก
ปริมาณเดิม
2. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะ
มีมวลเพิ่มขึ้นเปนหนึ่งเทาตัว
3. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14 จะ
มีมวลเพิ่มขึ้นเปนสองเทาตัว
4. ทุกๆ 5,730 ป ธาตุคารบอน-14
สลายตัวหมด

3. รังสีในขอใดมีความสามารถในการ
ทะลุลวงผานสิ่งตางๆไดดีที่สุด
1. รังสีแอลฟา
2. รังสีแกมมา
3. รังสีอินฟราเรด
4. รังสีบีตา
4. เขตอันตรายจากรังสี จะปรากฏ
สัญลักษณใด
1.

2.

3.

4.

ช

5. ขอใดกลาวถึงรังสีแอลฟาไดถูกตอง
1. เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบ
2. เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก
3. เปนรังสีที่ไมมีประจุไฟฟา
4. เปนอนุภาคที่มีทั้งประจุไฟฟาบวก
และประจุไฟฟาลบ
6. การใชรังสีฆาเชื้อราบางชนิดทําให
เก็บไวไดนาน ควรใชรังสีใด
1. รังสีแกมมา
2. รังสีบีตา
3. รังสีอินฟราเรด
4. รังสีแอลฟา
7. ขอใดคือไอโซโทป
1. เลขอะตอมเหมือนกันแตเลขมวล
ตางกัน
2. เลขอะตอมตางกันแตเลขมวล
เหมือนกัน
3. เลขอะตอมกับเลขมวลเทากัน
4. เลขมวลมีคานอยกวาเลขอะตอม
มากๆ
8. ขอใดจัดเปนธาตุกัมมันตรังสี
1. ไอโอดีน โบรมีน กํามะถัน
2. เรเดียม โซเดียม อะลูมิเนียม
3. โคบอลต ยูเรเนียม ทองแดง
4. โคบอลต ไอโอดีน ยูเรเนียม

9. ขอใดไมใชรังสีที่ถูกปลดปลอยจาก
การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
1. รังสีเอกซ
2. รังสีแอลฟา
3. รังสีแกมมา
4. รังสีบีตา
10. ในทางการแพทยมักจะใชธาตุ
กัมมันตรังสีในการรักษาโรค ธาตุ
กัมมันตรังสีที่ใชในการรักษามะเร็งคือ
อะไร
1. ลิเทียม
2. ไอโอดีน
3. ฟอสฟอรัส
4. เรเดียม
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เฉลยคําตอบแบบฝกหัดกอนเรียน เรื่อง ไอโซโทปและธาตุกมั มันตรังสี

1

1

6

1

2

1

7

1

3

2

8

4

4

2

9

1

5

2

10

4

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ไมตองตกใจ ลองตั้งใจศึกษา
บทเรียนเรื่องนี้ดูกอน แลวจะรูวาไมยาก

