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แผนการสอน 
 
เรื่อง   กัมมันตภาพรังสี  และพลังงานนิวเคลียร                                   เวลา  5.15  ช่ัวโมง 
หลักสูตรท่ี  1                             สาระท่ี  5  พลังงาน                               ชวงช้ันท่ี  4 
 

แนวความคิดหลัก 
 บทเรียนนี้ครอบคลุมเนื้อหาดังกลาวขางลางนี้ 

1. การคนพบกัมมันตภาพรังสีของเบ็คเคอเรล   ชนิดและสมบัติของกัมมันตภาพรังสี 
2. โครงสรางของนิวเคลียส   และความหมายของไอโซโทป 
3. เวลาครึ่งชีวิตของกัมมันตภาพรังสี   และกิจกรรมสถานการณจําลองของการสลายตัวของ

กัมมันตภาพรังสี 
4. ประโยชนและโทษของกัมมันตภาพรังสี 
5. แรงนิวเคลียร   การแตกตัวของนิวเคลียร (ฟชชัน)   พลังงานนิวเคลียรจากปฏิกิริยาลูกโซ   

และโรงไฟฟานวิเคลียร 
6. ปฏิกิริยาฟวชัน   และพลังงานท่ีไดจากดวงอาทิตย 

 
 การสอนในบทเรียนนี้จะเปนการบรรยายเปนสวนใหญ   เพ่ือไมใหเกิดความเบื่อหนายในการ
สอนอาจเพ่ิมกิจกรรมตาง ๆ  ตอไปนี้ (ถาเปนไปได) 

1. ใหนักเรียนกลาวถึงเรื่องราวเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี   พลังงานนิวเคลียรฯ ท่ีทราบมา
กอนจากขาวสาร   สารคดี   หรือภาพยนตร 

2. พานักเรียนไปทัศนศึกษาท่ีพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร   หรือสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
3. ใหนักเรียนชมวิดิทัศนเก่ียวกับเรื่องระเบิดปรมาณู   โรงไฟฟาเชอรโนบิล   หรือประวัติ

การคนพบกัมมันตภาพรังสี ฯ 
 กิจกรรมขางบนอาจชวยใหการสอนในบทนี้นาสนใจมากข้ึนได 
 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือเสนอแนะวิธีการสอนสําหรับบทเรียนนี้แกผูสอน   ในเบื้องตนผูสอนจะตองตระหนักถึง
ผลการเรียนรูของนักเรียนท่ีผูสอนคาดหวัง   จากนั้นในการอบรมจะอภิปรายถึงวิธีการสอนท่ีทํา
ใหผูเรียนเขาใจ  ไดความรูโดยไมเบื่อหนาย   สามารถคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและนําไปใช
ประโยชนได   ในการนี้จะกลาวถึงความเขาใจคลาดเคลื่อนในจุดตาง ๆ  ของนักเรียนท่ีมักเกิดข้ึน   
แนะนํากิจกรรมเสริมการสอนและการเรียนรูของนักเรียน   และการทดสอบหลังจากจบบทเรียน 

 
ความรูพ้ืนฐานของครู 
 อยางนอยท่ีสุดผูสอนจะตองมีความรูในเรื่องฟสิกสของอะตอมและฟสิกสของนิวเคลียส   ซ่ึง
กลาวในหนังสือฟสิกสเลม 3  สาระเพ่ิมเติมบทท่ี 19 และ 20 ของ สสวท. หรือเทียบเทา 
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ความเขาใจคลาดเคล่ือนของนักเรียนในเรื่องนี้ 
 กอนท่ีจะสอน  ผูสอนจะตองเขาใจถึงความเขาใจคลาดเคลื่อนของผูเรียนในสวนตาง ๆ  ของ
บทเรียนซ่ึงมักเกิดข้ึน   ท้ังนี้เพ่ือจะไดระมัดระวังการสอนในสวนนี้   จากการวิจัยพบวาความ
เขาใจผิดพลาดของนักเรียนในตัวอยางขางลางมักพบไดเสมอ 
 

ความเขาใจคลาดเคล่ือน ความเขาใจท่ีถูกตอง 
รังสีเอกซ  รังสีแกมมา  รังสีอัลตราไวโอเลต 
ตางกันโดยสิ้นเชิง 

รังสีเอกซ  รังสีแกมมา  รังสีอัลตราไวโอเลต เปน
คลื่นแมเหล็กไฟฟาเหมือนกัน แตมีความยาวคลื่น
ตางกัน 

มวลและพลังงานไมมีความสัมพันธกัน มวลอาจเปลี่ยนไปเปนพลังงานไดและพลังงานก็อาจ
เปลี่ยนไปเปนมวลได ตามความสัมพันธ 2E mc=  

กัมมันตภาพรังสีเปนอันตรายเสมอ กัมมันตรังสีในระดับต่ํา เชน รังสีระดับพ้ืนใน
สิ่งแวดลอมท่ัวไปจะไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต 

ในสิ่งแวดลอมปกติ (เชน ในหองเรียน) ไมมี
กัมมันตภาพรังสี 

ในหองเรียนและในรางกายของเราก็มี
กัมมันตภาพรังสี แตมีในระดับต่ํามากจนไมเปน
อันตราย ทุกวันเรารับรังสีคอสมิกในระดับต่ํามากอยู
เสมอ 

 
 ในตอนทายของบทเรียนควรมีการทดสอบวาผูเรียนมีความคลาดเคลื่อนเหลานี้หรือไม 
 
วิธีการจัดกิจกรรม : ตามกระบวนการ  5 Es  ดังนี้ 
1. ข้ันสรางความสนใจ  ( Engagement : E1 ) 
 ผูสอนใหนักเรียนชมวิดีทัศนเก่ียวกับเรื่องการคนพบกัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร 
โรงไฟฟานิวเคลียร การรักษาผูปวยโดยใชกัมมันตภาพรังสีแบบตาง ๆ ในโรงพยาบาล เครื่องจับ
กัมมันตภาพรังสี และวิธีปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี    และ/หรือ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 ผูสอนใหนักเรียนอภิปรายถึงขาวหรือเรื่องราวเก่ียวกับพลังงานนิวเคลียรและกัมมันตภาพรังสี 
ซ่ึงนักเรียนทราบมากอนในอดีต  
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2. ข้ันสํารวจคนหา ( Exploration : E2 ) 
 ผูสอนพาผูเรียนไปทัศนศึกษาเก่ียวกับเรื่องขางตนจากพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรหรือสํานักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ถาเปนไปได  
 หลังจากนั้นผูสอนจะใหผูเรียนสืบคนหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องกัมมันตภาพรังสี และ
พลังงานนิวเคลียร ประโยชนของกัมมันตภาพในชีวิตประจําวันและอันตรายจากเรื่องเหลานี้ เขียน
รายงานยอและรวบรวมรายงานเหลานี้  
 
3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป  ( Explanation :  E3 )  
 การสอนในคาบนี้มีเนื้อหาโดยประมาณครอบคลุมเรื่องตาง ๆ  ดังนี้ 

1. การคนพบกัมมันตภาพรังสี 
2. ชนิดและสมบัติของกัมมันตภาพรังสีชนิดตาง ๆ 
3. สาเหตุการเกิดของกัมมันตภาพรังสี 
4. โครงสรางของนิวเคลียส   ไอโซโทป   โครงสรางอะตอม   นิวเคลียสชนิดตาง ๆ   

 อนึ่ง   ในการเรียนเนื้อหานี้   นักเรียนควรมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอะตอมและนิวเคลียส 
ความรูนี้ไดมาจากบทท่ี 5 (โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ) ในหนังสือสาระการเรียนรูพ้ืนฐานเรื่อง 
“สารและสมบัติของสาร”   ซ่ึงนักเรียนควรเรียนรูมากอนแลว   ในกรณีท่ีนักเรียนไมไดเรียนเนื้อหา
เหลานี้มากอน   ผูสอนจะตองสอนเรื่องเหลานี้กอนอยางยนยอกอนท่ีจะดําเนินเรื่องในหัวขอ 
ขางบน 
 ในตอนทายใหนักเรียนซอมเขียนสัญลักษณของนิวเคลียสตาง ๆ  เพ่ือเสริมความเขาใจอาจให
จํานวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียสท่ีกําหนดใหเปนแบบฝกหัด  
 
 
4.  ข้ันขยายความรู  ( Elaboration : E4 )  
   เริ่มจากการอธิบายถึงสาเหตุการเกิดกัมมันตภาพรังสี   กลาวคือนิวเคลียสท่ีไมเสถียร (อาจมี 

p หรือ n มากเกินไป) จะปรับตัวหรือสลายตัวโดยคายอนุภาคออกมา   อาจเปน He
4
2 หรือ 0

1e− หรือ

e0
1+ หรือ  photon ( γ ) แลวแตความเหมาะสม   โอกาสท่ีแตละนิวเคลียสจะสลายตัวตอเวลาสําหรับ

นิวเคลียสชนิดหนึ่ง ๆ  มีคาเทากันหมด 
 กิจกรรมสถานการณจําลองของการสลายของสารกัมมันตภาพรังสีอาจทําไดโดยใชลูกเตา 40 
ลูก ซ่ึงเปรียบเสมือนจํานวนนิวเคลียสของสารกัมมันตภาพรังสี   แตละลูกแตมสีไวท่ีหนาเดียว   ทอด
แตละครั้งคัดลูกเตาท่ีหงายหนาท่ีแตมสีออกซ่ึงเปรียบเสมือนจํานวนนิวเคลียสท่ีสลาย   ทอดหลาย ๆ  
ครั้งจะไดจํานวนนิวเคลียสท่ีเหลือจากการทอดแตละครั้ง   พลอตจํานวนนิวเคลียสท่ีเหลือกับจํานวน
ครั้งก็จะเปนการจําลองการสลายตัวของสารกัมมันตภาพรังสีไปกับเวลา   ทํากิจกรรมนี้ 3 ครั้งจะ
ไดผลท่ีตางกันเล็กนอย   จากคาเฉลี่ยและผลจากกราฟจะแสดงการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสีได
เปนอยางดี    
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5. ข้ันประเมิน  ( Evaluation : E5 ) 
 จากกราฟใหนักเรียนหาคาเวลาครึ่งชีวิต ของสารกัมมันตรังสีท่ีไดจากการทดลอง  
 
ประโยชนและโทษของกัมมันตภาพรังสี 

1. การใชกัมมันตภาพรังสีทางการแพทย  เกษตร  อุตสาหกรรม  และธรณีวิทยา 
2. เครื่องวัดและหนวยวัดรังสี 
3. อันตรายของรังสีท่ีมีตอมนุษย   และ background radiation (รังสีพ้ืนฐาน) 
4. การกําจัดกากกัมมันตรังสี 
5. เครื่องหมายเตือนภัยจากรังสี 

 
 ในคาบนี้ผูสอนจะโยงเรื่องเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีกับชีวิตประจําวัน   เนนใหผูเรียนเขาใจ
อันตรายแตไมควรใหกลัวจนเกินควร   เรื่องราวท่ีจะกลาวโดยละเอียดเปนดังนี้ 

1. ปจจุบันเรารับรังสีอยูแลว  แตเปนระดับท่ีไมเปนอันตราย   ในหองเรียนก็มีกัมมันตภาพรังสี
อยู 

2. ขาวในอดีตท่ีเก่ียวของกับรังสี 
3. ทําไมฉายรังสีเอ็กซมากแลวไมดี   โดยเฉพาะเม่ืออยูในวัยเด็ก 
4. การถนอมอาหารโดยใชรังสีเปนอันตรายหรือไม 
        ฯลฯ 

พลังงานนิวเคลียร 
1.   ปฏิกิริยานิวเคลียร   พลังงานนิวเคลียร 
2.   ฟชชัน   ปฏิกิริยาลูกโซ 

3.   ความสัมพันธระหวางพลังงานและมวลสาร    
2

mcE =  
4.   โรงไฟฟานิวเคลียร   และอุบัติเหตุจากโรงไฟฟาแบบนี้ 

 
ใหนักเรียนอภิปรายเรื่องพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ   และความเหมาะสมท่ีจะมีโรงไฟฟา

นิวเคลียรในประเทศไทย  
 
ปฏิกิริยาฟวชัน 

1.  ปฏิกิริยาฟวชัน 
2.  พลังงานจากดวงอาทิตย 
3.  การควบคุมปฏิกิริยาฟวชัน  และ heavy water 
ใหนักเรียนอภิปรายวาถาเราสามารถควบคุมปฏิกิริยาฟวชันได   ความเปนอยูของมนุษย  จะ

เปนอยางไร  
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ขอมูลเพ่ิมเติม 
 ขอดีของโรงไฟฟานิวเคลียร 

1.  เชื้อเพลิงถูกมากและไมขาดแคลน 
2.  ไมผลิตกาซคารบอนไดออกไซด ซ่ึงเปนแกสเรือนกระจก 
3.  ใหกําลังไฟฟามาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


