
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชดุกจิกรรมที ่ 1 

ธาตุและสารประกอบ 
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สาระส าคญั 
ธาตุเป็นสารบริสทุธ์ิที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกัน และไม่สามารถแยกสลายเป็นสารอื่นได้อีก 

โดยวิธีการทางเคม ี
สารประกอบเป็นสารบรสิุทธ์ิทีป่ระกอบด้วยธาตุตั้งแต่สองธาตุข้ึนไปรวมตัวกันด้วยอัตราส่วน 

โดยมวลคงที่ และมสีมบัติแตกต่างจากสมบัติเดิมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

มาตรฐานการเรยีนรู/้ตัวชี้วัดชั้นปี 
 มาตรฐาน  ว  3.1  เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกบัโครงสร้างและแรง  
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ  หาความรู้และจิตวิทยาศาสตรส์ื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  น าความรู้
ไปใช้ประโยชน ์

ม.2/3  ทดลองและอธิบายการหลักการแยกสารด้วยวิธีการกรอง  การตกผลึก  การสกัด  การกลั่น  
และโครมาโทกราฟี  และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์   

จุดประสงคก์ารเรียนรู ้
1.  อธิบายสมบัติของธาตุและสารประกอบได้ 
2.  เขียนสรุปแผนผงัความคิดเกี่ยวกับธาตุและสารประกอบได ้
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ธาตุ  (Element) 
 ธาตุ  (Element)  เป็นสารบรสิุทธ์ิที่ไมส่ามารถแยกสลายเปน็สารอื่นได้โดยวิธีทางเคมี  
ประกอบด้วยอะตอม  (Atom)  ชนิดเดียวกัน  ธาตุในปัจจุบนัมีไม่น้อยกว่า  118  ธาตุ  เป็นธาตุที่พบตาม
ธรรมชาติ  91  ธาตุ  นอกนั้นเป็นธาตุที่นักวิทยาศาสตรส์ังเคราะห์ข้ึน  ธาตุที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่พบ
ในปริมาณที่ต่างกันดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมบัติของธาต ุ
   1.  สมบัติเฉพาะตัวของธาต ุ
    1.1  จ านวนโปรตอน  ธาตุแต่ละธาตุจะมีจ านวนโปรตอนไมเ่ท่ากันเลย  ถือเป็นสมบัติ
เฉพาะทีส่ าคัญทีสุ่ด 
    1.2  ความเป็นโลหะ  ธาตุแบ่งได้  3  ประเภท  ได้แก่  โลหะ  (Mental)  กึ่งโลหะ  
(Metalloid)  และอโลหะ  (non-Mental) 
    1.3  การเข้าท าปฏิกิริยา  ธาตุจะมลีักษณะการเข้าท าปฏิกิรยิากับธาตุอื่น  เกิดเป็น
สารประกอบ  โดยเฉพาะคุณสมบัติความเป็นโลหะของธาตุ  แสดงดังตารางต่อไปนี ้

 
 
 
 
 
 

ใบความรู ้ เรือ่ง  ธาตแุละสารประกอบ 
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ตาราง  แสดงคุณสมบัติความเป็นโลหะของธาตุ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  สัญลักษณ์ของธาตุ 
 เป็นอักษรย่อที่ใช้แทนช่ือธาตุและใช้แทน  1  อะตอมของธาตุ  สัญลักษณ์ของธาตุน้ ามาจาก
อักษรตัวแรก  หรอืตัวแรกและตัวถัดไปในภาษาอังกฤษหรือภาษาละติน  โดยการเขียนสัญลักษณ์ของ
ธาตุนิยมเขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่  ถ้าตัวแรกซ้ ากันใหเ้ขียนตามด้วยตัวถัดไปตามความเหมาะสม  แต่เขียน
เป็นตัวพิมพเ์ลก็และการอ่านช่ือธาตุใหเ้ป็นภาษาอังกฤษ  ถึงแม้ว่าสัญลกัษณ์ธาตุเป็นภาษาละติน 
    2.1  สัญลักษณ์ของธาตุยุคเก่า 
  เนื่องจากธาตุมีอยู่หลายชนิด  จอห์น  ดอลตัน  (John  Dallton  ค.ศ.  1766-1844)  
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  จึงเสนอให้มีการใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์แทนช่ือธาตุ  เช่น 
 

 
 

  2.2  สัญลักษณ์ของธาตุยุคใหม ่
  ต่อมา  จาคอบ  แบร์เซลิอสุ  (Jacob  Berzelius  ค.ศ.  1779-1848)  นักเคมี                 
ชาวสวีเดน  ได้เสนอใช้สัญลกัษณ์ธาตุแบบตัวอักษรข้ึน  เมื่อปี  ค.ศ.  1814  และยังใช้ถึงปัจจุบัน  
เพราะเห็นว่าได้ม ี การค้นพบธาตุใหม่ๆ  เป็นจ านวนมากข้ึน  การใช้รูปภาพอาจจะไม่สะดวก                 
จึงเสนอให้ใช้ตัวอักษรแทนช่ือธาตุ  เพื่อให้สะดวกและมีความเป็นสากลมากขึ้น  ซึ่งการเขียน
สัญลักษณ์ธาตุมีหลักเกณฑ์  เช่น 
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  ธาตุไฮโดรเจน   ใช้สัญลักษณ์   H ธาตุฮีเลียม ใช้สัญลักษณ์   He 
  ธาตุลิเทียม  ใช้สัญลักษณ์   Li ธาตุเบรลิเลียม   ใช้สัญลักษณ์   Be 
  ธาตุโบรอน  ใช้สัญลักษณ์   B ธาตุคาร์บอน   ใช้สัญลักษณ์   C 
  ธาตุไนโตรเจน   ใช้สัญลักษณ์   N ธาตุออกซิเจน   ใช้สัญลักษณ์   O 
  ธาตุฟลูออรีน   ใช้สัญลักษณ์   F ธาตุแมกนีเซียม ใช้สัญลักษณ์   Mg 
  ธาตุโซเดียม   ใช้สัญลักษณ์   Na ธาตุซิลิคอน   ใช้สัญลักษณ์   Si 

  2.3  อนุภาคมูลฐานของอะตอม  (Fundamental  particle  of  atom)   
  หมายถึง  อนุภาคที่เป็นองค์ประกอบของอะตอม  ได้แก่  โปรตอน  นิวตรอน  และ
อิเลก็ตรอน  ซึ่งมีสญัลักษณ์  มวล  มวลเปรียบเทียบ  และประจุไฟฟ้าดังนี ้

อนุภาค 
มูลฐาน 

สัญลักษณ์ 
มวล  

(กิโลกรัม) 
มวลเปรียบเทียบ
กับอิเล็กตรอน 

ประจุไฟฟ้า 
(คูลอมบ์) 

ชนิดประจุ 
ไฟฟ้า 

โปรตอน  
(Proton) 

P 1.672x10-27 1836 +1.602x10-19 + 

นิวตรอน  
(Neutron) 

N 1.674x10-27 1839 0 0 

อิเลก็ตรอน  
(Electron) 

e 9.109x10-31 1 -1.602x10-19 - 

หมายเหต ุ e  เท่ากบัขนาดของประจุทางอิเล็กตรอน  คือ  1.602x10-19 
 
 ภาษาในอะตอมของธาตุมีโปรตอนกบันิวตรอนอยู่ตรงกลางของอะตอมในส่วนที่เรียกว่า  
“นิวเคลียส”  ซึ่งเป็นมวลส่วนใหญ่ของอะตอม  โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูร่อบนอกนิวเคลียสเป็น
ช้ันๆ  แต่ละช้ันเรียกว่า  “ระดับพลังงาน  (Energy  Level)”  อิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลงังานมี
พลังงานไม่เท่ากัน  วงในสุดจะมพีลงังานต่ าสุด  และอเิล็กตรอนวงนอกสุดมีพลังงานมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงระดบัพลังงานของอิเล็กตรอนตามแบบจ าลองอะตอมของนลีล์  โบว์ 
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 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  (Nuclear  Symbols) 
 หมายถึง  สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานของอะตอม  
หรือเป็นการระบสุัญลักษณ์ของธาตุโดยแสดงจ านวนโปรตอน  (P+)  นิวตรอน  (n)  และอเิลก็ตรอน  
(e-)  ให้เห็นดังภาพ 

1)  เลขมวล  (Mass  Number)  หมายถึง             
เลขจ านวนเต็มที่แสดงจ านวนโปรตอนและนิวตรอน             
ในนิวเคลียสของธาตุ 

2)  เลขอะตอม  (Atomic  Number)  หมายถึง  
เลขจ านวนเต็มที่แสดงจ านวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุ 

3)  มวลอะตอม  (Atomic  Mass/Atomic  
Weight)  หมายถึง  เลขทศนิยมอย่างนอ้ย  4  ต าแหน่ง  
บอกถึงจ านวนเท่าของน้ าหนักอะตอมนั้น  เทียบกับค่า
มาตรฐาน  (ไม่มีหน่วย) 

 ในอะตอมท่ีเป็นกลาง 
  เลขอะตอม  =  จ านวนโปรตอน  =  จ านวนอิเล็กตรอน 

 ในอะตอมท่ีไม่เป็นกลาง   
 เราเรียกว่า  ไอออน  (Ion)  ซึ่งอาจเป็นไอออนบวก  (Cation)  หรือไอออนลบ  (Anion) 
เลขอะตอมยังมีค่าเท่ากบัจ านวนโปรตอน  แต่จะไมเ่ท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอน 
 ไอออนบวก  (Cation)  เกิดจากการที่อะตอมเป็นกลางสญูเสียอเิลก็ตรอนออกไป  ส่วนที่
เหลืออยูห่ลงัจากสูญเสียอิเล็กตรอนออกไป  จะมีประจุบวกข้ึนมาเท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนทีเ่สียไป 
 ไอออนลบ  (Anion)  เกิดจากการที่อะตอมเป็นกลางรบัอิเล็กตรอนเข้ามา  ส่วนที่
เหลืออยูห่ลงัจากรับอิเล็กตรอนเข้ามา  จะมปีระจลุบเกิดข้ึนเท่ากับจ านวนอิเล็กตรอนทีร่ับเข้ามา 
ตัวอย่างแสดงดังตาราง 
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ข้อสังเกตเกี่ยวกับเลขมวล  เลขอะตอม  และมวลอะตอม 
 1.  ธาตุเดียวกันเลขอะตอมเท่ากัน  ธาตุต่างกันเลขอะตอมตา่งกันเสมอ 
 2.  ธาตุเดียวกันไม่จาเป็นต้องมีเลขมลเท่ากัน  (เรียกว่าไอโซโทป) 
 3.  ธาตุต่างกันก็อาจมีเลขมวลเท่ากันได้  (เรียกว่าไอโซโทน) 
 4.  โดยปกต ิ ธาตุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า  จะมจี านวนอิเล็กตรอนเท่ากันจ านวนโปรตอน  
นั่นคือเลขอะตอมอาจบอกจ านวนอิเล็กตรอนได้ด้วย  แต่เมื่ออะตอมของธาตุไม่เป็นกลางทางไฟฟ้า  
จะมจี านวนโปรตอนเท่าเดิมแต่มจี านวนอิเล็กตรอนไม่เท่าโปรตอน  โดยธาตุที่ติดประจุบวก  แสดงว่า
จ านวนอิเลก็ตรอนน้อยกว่าโปรตอน  และธาตุที่ติดประจลุบ  แสดงว่าจ านวนอิเล็กตรอนมากกว่า
โปรตอน 
 ไอโซโทป  ไอโซโทน  โอโซบาร์  และไอโซอิเล็กทรอนิกส ์
 1.  ไอโซโทป  (Isotope)  หมายถึง  ธาตุเดียวกันที่มีจ านวนนิวตรอนไม่เท่ากัน  (เลขมวล
ไม่เท่ากัน) 
 2.  ไฮโซโทน  (Isotone)  หมายถึง  ธาตุคนละธาตุกันที่บังเอิญมีจ านวนนิวตรอนเท่ากัน 
 3.  ไอโซบาร์  (Isobar)  หมายถึง  ธาตุคนละธาตุกันที่บังเอญิมีเลขมวลเท่ากัน 
 4.  ไอโซอิเล็กทรอนกิส์  (Isoelectronic)  หมายถึง  ธาตุคนละธาตุกันที่บงัเอิญมจี านวน
อิเลก็ตรอนเท่ากัน  (ตัวหนึ่งติดประจุ) 

เช่น  และ  เป็น  ไอโซโทปกัน 
  และ  เป็น  ไอโซโทนกัน 
  และ  เป็น  ไอโซบาร์กัน 
    และ  เป็น  ไอโซอิเล็กทรอนกิสก์ัน 

 
 
 

สารประกอบ  (Compound) 
   สารประกอบ  (Compound)  เป็นสารบริสทุธ์ิที่ประกอบดว้ยอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน  
สร้างพันธะเคมีต่อกันในอัตราส่วนที่คงที่  เกิดเป็นโมเลกลุ  เขียนแทนด้วยสูตรเคมี  เช่น  น้ า  (H2O)  
ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด์  (H2O2)  เกลือแกง  (NaCl)  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  น้ าส้มสายชู  
(CH3COOH)  จะพบว่าสารประกอบมสีูตรเดียว  ถ้าสูตรเคมเีปลี่ยนไปจะไม่ใช่สารเดิม  เช่น  ธาตุ
คาร์บอน  (C),  ท าปฏิกิริยากับแกส๊ออกซิเจน  (O2)  เกิดเปน็แก๊สคารบ์อนไดออกไซด์  (CO2)  หรือ
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO)  ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน 
 

เทคนิคการจ า 
ไอโซโทป=  โปรตอนเท่ากัน 
ไอโซโทน=  นิวตรอนเท่ากัน 
ไอโซบาร=์  ข้างบนเท่ากัน  
ไอโซอิเล็กทรอนิกส์  =  อิเลก็ตรอนเท่ากัน 
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 1.  การเกิดสารประกอบ 
   เมื่อธาตุเข้ารวมกันด้วยวิธีทางเคมี  (ท าพันธะเคม)ี  จะเกิดสารใหม่  เรียกว่า  
“สารประกอบ”  จ าแนกประเภทได้ดังนี ้
    1)  ธาตุโลหะ  (Metal)  +  ธาตุโลหะ  (Metal) เกิดสารประกอบโลหะ 
    2)  ธาตุโลหะ  (Metal)  +  ธาตุอโลหะ  (non-Metal)  เกิดสารประกอบไอออนิก 
    3)  ธาตุอโลหะ  (non-Metal)  +  ธาตุอโลหะ  (non-Metal)  เกิดสารประกอบโคเวเลนต์ 
    4)  หลักการเข้าท าพันธะ  ธาตุจะเข้าท าพันธะกันเพื่อให้ตัวเองเกิดความเสถียรมากขึ้น  
เป็นไปตาม  “กฎออกเตต” 
 กล่าวคือ  ธาตุทุกธาตุจะพยายามท าให้ตัวเองมจี านวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด  (Valence  
Electron)  เท่ากับ  8  e-  คล้ายกับธาตุหมู่  8 
 2.  ชนิดของสารประกอบ 
    2.1  สารประกอบโลหะ 
   1)  ธาตุพันธะคู่  ธาตุโลหะ  (Metal)  +  ธาตุโลหะ  (Metal) 
   2)  ลักษณะการเข้าท าพันธะ  มีการใช้งานอิเล็กตรอนร่วมกนัทุกอะตอม 
   3)  ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ  เป็นของแข็ง  มนัวาว  เคาะแล้วมีเสียง
ดังกังวานน าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี  เหนียวยืดเป็นเส้นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงอิเล็กตรอนและไอออนของสารประกอบโลหะ 
  2.2  สารประกอบไอออนิก 
   1)  ธาตุพันธะคู่  ธาตุโลหะ  (Metal)  +  ธาตุอโลหะ  (non-Metal) 
   2)  ลักษณะการเข้าท าพันธะ  ธาตุโลหะให้  e-  และธาตุอโลหะรับ  e- 
   3)  ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ  แข็งแต่เปราะ  ไม่น าไฟฟ้าในสถานะ
ของแข็ง  แต่น าไฟฟ้าได้ดีในสภาพของเหลว  จุดเดือดค่อนข้างสูง 
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ภาพแสดงการให้อิเล็กตรอนและรบัอิเล็กตรอนของสารประกอบไอออนกิ 
  2.3  สารประกอบโคเวเลนต์ 
   1)  ธาตุพันธะคู่  ธาตุอโลหะ  (non-metal)  +  ธาตุอโลหะ  (non-metal) 
   2)  ลักษณะการเข้าทาพันธะ  มีการใช้งานอิเล็กตรอนร่วมกนั  2  อะตอม 
   3)  ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ  มีทัง้สถานะของแข็ง-ของเหลว-แก๊ส  ไม่
น าไฟฟ้า  จุดเดือดต่ า  ถ้าเป็นสารมีขั้วจะละลายน้ า 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดงการใช้อเิล็กตรอนร่วมกันของสารประกอบโคเวเลนต์ 
 3.  การอ่านชื่อสารประกอบ 
   สารประกอบที่ต้องมกีารอ่านช่ือ  สารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์  โจทยเ์คมีอาจจะ
บอกช่ือสารประกอบมาโดยไม่บอกสูตรเคมี  ดังนั้น  นักเรียนจ้าเป็นต้องอ่านช่ือสารประกอบให้เป็น 
    3.1  การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก   
  อ่านช่ือธาตุได้เลยไม่ต้องค านึงถึงเลขห้อยและลงท้ายช่ือสารประกอบด้วย  “-ide” 
    ตัวอย่าง  
  Li2O   อ่านว่า   ลิเทียมออกไซด ์  CaF2   อ่านว่า   แคลเซียมฟลอูอไรด ์
    MgS   อ่านว่า   แมกนีเซียมซลัไฟด ์ AgCl   อ่านว่า   ซิลเวอร์คลอไรด ์
  สาเหตุ  ที่ไม่ตอ้งอ่านตัวเลขห้อยในสูตรสารประกอบ  เป็นเพราะสูตรสารประกอบ             
ไอออนิกของธาตุคู่พันธะคู่หนึ่ง  จะมีได้สูตรเดียวเสมอ  เช่น  Li+O  =  Li2  O  เสมอ  จะไม่มี  LiO  
หรือ  LiO2  หรือสูตรอื่นๆ  เมื่อรวมกันกลุ่มไอออนไม่ต้องอ่านชื่อลงท้ายด้วย  “-ide”   
  Li2SO4 อ่านว่า   ลิเทียมซลัเฟต.....................SO4

-2   อ่านว่า   ซัลเฟตไอออน 
  Mg3(PO4)2 อ่านว่า   แมกนีเซียมฟอสเฟต...........PO4

-3   อ่านว่า   ฟอสเฟตไอออน 
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  NaCN อ่านว่า   โซเดียมไซยาไนด์..........CN- อ่านว่า   ไซยาไนด์ไอออน 
    CH3COONa  อ่านว่า โซเดียมอะซเิตต.........CH3COO- อ่านว่า   อะซิเตตไอออน 
 ข้อสังเกต   
  สูตรสารประกอบไอออนิก  จะเขียนโลหะไว้ข้างหน้าและอโลหะไว้ข้างหลัง  ยกเว้น   
สารประกอบอะซเิตต 
  3.2  การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 
  อ่านเลขห้อยเป็นภาษากรีกกอ่นแล้วจงึอ่านช่ือธาตุ  ลงท้ายช่ือสารด้วย  “-ide” 
       ตัวอย่าง 
      N2O3   อ่านว่า   ไดไนโตรเจนไตรออกไซด ์
        Cl2O7   อ่านว่า   ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด ์
        P4O10   อ่านว่า   เตตระฟอสฟอรสัเดคะออกไซด ์
      N2O4   อ่านว่า   ไดโนโตรเจนเตตระออกไซด ์
       ข้อยกเว้น   
    1)  ถ้าธาตุตัวแรกเป็นตัวห้อย  1  จะไม่อ่าน  mono  เช่น 
        NO2   อ่านว่า   ไนโตรเจนไดออกไซต ์
        SF6   อ่านวา   ซัลเฟอรเ์ฮกซะฟลูออไรด ์
        CS2   อ่านว่า   คาร์บอนไดซลัไฟด ์
      2)  ถ้าธาตุ  O  ห้อยเลข  1  จะอ่านว่า  มอนนอกไซต์  เช่น 
        NO   อ่านว่า   ไนโตรเจนมอนนอกไซต ์
        CO   อ่านว่า   คาร์บอนมอนนอกไซต ์
 ยกเว้น   
  H2O   อ่านว่า   น้ า  C6H12O6 อ่านว่า   โมโนแซกคาไรด ์
  O3   อ่านว่า   โอโซน  C12H22O11 อ่านว่า   ไดแซกคาไรด์ 
  NH3 อ่านว่า   แอมโมเนีย CH4  อ่านว่า   มีเทน 
 ข้อสังเกต 
  สารประกอบโคเวเลนต์ที่เกิดจากธาตุ  C+H  เรียกว่า  สารประกอบคาร์บอน  จะมี
วิธีการอ่านช่ืออีกรปูแบบหนึ่ง 
 4.  การเขียนสูตรสารประกอบ 
  4.1  การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
  หลักการ 
  สูตรสารประกอบไอออนิกตายตัว  เกิดจากการคูณไขว้เลขออกซิเดช่ันของไอออนบวก  
และไอออนลบ 
    โลหะหมู่   1    2    3   ติดประจุบวก   +1     +2     +3   ตามล าดับ 
    อโลหะหมู่   7    6    5   ติดประจลุบ   -1     -2     -3   ตามล าดับ 

1   อ่านว่า   โมโน 
2 อ่านว่า   ได  
3 อ่านว่า  ไต  
4 อ่านว่า  เตตระ 
5 อ่านว่า  เพนตะ 
6 อ่านว่า   เฮกซะ 
7 อ่านว่า   เฮปตะ  
8 อ่านว่า   ออกตะ  
9 อ่านว่า   โนนะ   
10 อ่านว่า   เดคะ 
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ตัวอย่าง 
     Na  +  Cl  >>>>   ข้ันที่  1:  ใส่ประจุของธาตุทัง้สอง 
        ข้ันที่  2  คูณไขว้เลขประจุมาเป็นเลขห้อย 
        ข้ันที่  3  ท าใหเ้ป็นเศษส่วนอย่างต่ า 
         Na1Cl1  ได ้ NaCl   (เลข  1  ไม่เขียน) 
  4.2  การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 
  หลักการ 
  สูตรสารประกอบโคเวเลนต์สามารถเขียนได้หลายรปูแบบ  ไม่มีวิธีการเขียนที่แน่นอน 
  ตัวอย่าง   
   N  +  O  >>>>   NO,  NO2,  N2O,  N2O3 

     C  +  O  >>>>   CO,  CO2 

     Cl  +  F  >>>>   ClF,  ClF3,  ClF5,  ClF7 

     C  +  H  >>>>   CH4,  C2H6,  C2H4,  C2H2 

  4.3  การเขียนสูตรสารประกอบโลหะ 
  หลักการ 
  โลหะเกาะกลุม่กันไม่มทีี่สิ้นสุด  สูตรสารประกอบจึงเป็นสูตรอย่างง่าย  (Empirical  Formula)   
  สูตรอย่างง่ายของโลหะ  คือ  ไม่แสดงจ านวนอะตอมของโลหะที่ท้าพันธะกัน  เพราะมีเยอะ
มากและเข้าใจตรงกันว่าทุกอะตอมท้าพันธะกันหมด 
  ตัวอย่าง       
   Na10000  >>>> Na 
     Mg3000  >>>>   Mg 
     Ca50000000 >>>>   Ca 
 5.  อัตราส่วนของธาตุท่ีรวมกันเป็นสารประกอบ 
 สารประกอบชนิดหนึง่เกิดจากธาตุต่างชนิดกันมารวมกันทางเคมี  หรอืสร้างพันธะเคมีร่วมกนั                
ในอัตราส่วนของมวลที่คงที่  แสดงดังตาราง 
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หมายเหต ุ  
 มวลเปรียบเทียบ  (มวลอะตอม)  ของ  H  =  1  ,  C  =12  ,  O  =  16 
 จากการศึกษาข้อมูลในตารางจะได้ข้อสรปุดังนี ้
  1)  สมบัติของสารประกอบต่างจากธาตุทีเ่ป็นสารตัง้ต้นที่ท าปฏิกิริยากัน 
  2)  อัตราส่วนโดยมวลและอัตราส่วนโดยจ านวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของ
สารประกอบชนิดคงที่  ถ้าอัตราส่วนเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสารประกอบชนิดใหม่  ไม่ใช่สารประกอบ
ชนิดเดิม 
  3)  อัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ  ใช้ระบุชนิดของสารประกอบได้ดังตาราง 
 6.  สูตรเคมี  (Chemical  Formula) 
   สูตรเคมี  (Chemical  Formula)  คือ  กลุ่มของสัญลักษณ์ที่เขียนข้ึนเพื่อแสดงจ านวน
อะตอมของธาตุทีเ่ป็นองค์ประกอบของสาร  ถ้าสารประกอบอยู่เป็นโมเลกุล  จะเรียกว่า  สูตรโมเลกลุ  
ซึ่งจะพบในสารประกอบที่มีธาตุอโลหะเป็นองค์ประกอบ  แต่ถ้าสูตรเคมีของสารประกอบทีม่ีธาตุ
โลหะกับอโลหะเป็นองค์ประกอบไม่เรียกว่าสูตรโมเลกลุ  แสดงดังตาราง 
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 7.  สมบัติของสารประกอบ 
   สารประกอบจะมสีมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสมบัติของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  เช่น  
ความสามารถในการละลายน้ า  ความเป็นกรด-เบส  การเกดิปฏิกิริยาเคมี  และสามารถแยกธาตุที่
เป็นองค์ประกอบได้เมื่อใช้พลังงานบางรูป  เช่น  พลังงานไฟฟ้า  พลังงานความร้อน 
   เราสามารถแบง่ชนิดของสารประกอบตามสมบัติความเป็นกรด-เบส  ได้เป็น  3  ประเภท  
คือ 
    7.1  กรด  (Acid)  เป็นสารทีม่ีรสเปรี้ยว  สามารถท าปฏิกริยิากับโลหะและคารบ์อเนต  
และจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
     1)  แม้ว่ากรดจะมรีสเปรี้ยวเมื่อเราไมท่ราบก็ไม่ควรใช้ลิม้ชิม 
     2)  กรดแบ่งได้  2  ประเภท  คือ  กรดอินทรีย์  และกรดอนินทรีย ์
     3)  กรด  มี  2  ช่ือ  คือ  กรดไฮโดร  กับ  กรดออกซี ่
     4)  กรดไฮโดร  (Hydro)  เช่น  HCl  HBr  HI  HF  HCN  ฯลฯ  กรดเหล่าน้ีออกเสียง  
“ไฮโดร”  น าหน้าแล้วตามด้วยสารที่ตามมา  เช่น  HCl  อ่านว่า  ไฮโดรเจนคลอไรด์  หรือกรดเกลือ 
     5)  กรดออกซี่  (Oxy)  เช่น  HNO3  H2SO4  HClO3  H2CO3  ฯลฯ  กรดเหล่าน้ี
ออกเสียง  “อิก”  ลงท้าย เสมอ  เช่น  H2SO4  อ่านว่า  กรดซัลฟรูิก 
    สมบัติท่ัวไปของสารละลายกรด 
     1)  มีรสเปรี้ยว 
     2)  เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากน้ าเงินเป็นแดง 
     3)  น าไฟฟ้าได ้
     4)  มีค่า  pH  น้อยกว่า  7 
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     5)  กัดกรอ่นโลหะ  คาร์บอเนต  พลาสตกิ  และสารอินทรียท์ุกชนิด 
 ตัวอย่างกรดอินทรีย์  จากสิ่งมีชีวิตหรือสงัเคราะหจ์ากสิ่งมีชีวิต  แสดงดังตาราง 
 

 
 
 
 
 

 
 ตัวอย่างกรดอนินทรีย์  จากแร่ธาตุในหอ้งปฏิบัติการหรอืธรรมชาติ  แสดงดังตาราง 

 
 
 
 
 
 

 
  7.2  เบส  (Base)   
  เบส  (Base)หรือด่าง  คือ  สารที่มรีสขมหรือฝาด  เปลี่ยนสกีระดาษลิตมัสสีแดงเป็นน้ า
เงิน  มีลักษณะลื่นๆ   
  สมบัติท่ัวไปของสารละลายเบส 
     1)  มีรสฝาด  ขม   
   2)  เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ าเงิน   
   3)  น าไฟฟ้าได้ 
     4)  มีค่า  pH  มากกว่า  7    
   5)  กัดกร่อนแก้ว  เนื้อเยื่อ  และสารอินทรีย์ทกุชนิด 
     6)  ต้มกับไขมันได้สบู่  นิยมใช้  NaOH  ท าสบู่ก้อน  และ  KOH  ท าสบู่เหลว 
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 ตัวอย่างเบสจากสิ่งมีชีวิต  หรือสงัเคราะหจ์ากแร่ธาตุ  แสดงดังตาราง 

 
  7.3  เกลือ  (Salt)   
  เป็นสารประกอบที่เกิดจากโลหะหรือธาตุเทียบเท่าโลหะ  ไปแทนที่ไฮโดรเจน  (H)  ในกรด 
อาจแทนทีท่ั้งหมดหรือแทนเพียงอะตอมก็ได้  ส่วนใหญ่มีรสเค็ม  มีหลายสีตามองค์ประกอบของธาตุ 
  ตัวอย่างตัวอย่างเกลือชนิดต่างๆ  แสดงดงัตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้  7E-Plus   20 

 



 8.  ประโยชน์ของธาตุและสารประกอบ 
  8.1  ประโยชน์ของธาตุ 
    ในชีวิตประจ าวันมีการน าธาตุมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  มากมาย  ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
   1)  ใช้อลูมิเนียมท าแผ่นฟลอยด์เพือ่ใช้ห่ออาหารเมื่อน าไปเผาหรือให้ความร้อน 
   2)  ใช้ทองแดงท าสายไฟฟ้า 
   3)  ใช้คาร์บอนท าไส้ดินสอ 
   4)  ใช้ปรอทบรรจุในเทอร์มอมิเตอร ์
   5)  ใช้เหล็กท าเป็นแมเ่หล็ก 
   6)  ใช้ทองแดงเคลือบเหรียญเพนนี 
   7)  ใช้ทังสเตนท าไสห้ลอดไฟ 
  8.2  ประโยชน์ของสารประกอบ 
    มนุษย์ได้น าสารประกอบมาใช้ประโยชน์ในด้านอุปโภคและดา้นบริโภค  โดยลักษณะ
ทั่วไปของสารประกอบ  คือ  สารประกอบแต่ละชนิดมสีมบตัิที่แตกต่างกันไป  สารประกอบมสีมบัติ
แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดมิที่เป็นองค์ประกอบ  สารประกอบเกิดข้ึนจากการ
แลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม  เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เสถียร  สารประกอบชนิดหนึ่งๆ  
จะต้องมีอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบคงที่  และสารประกอบมีทัง้สถานะที่เป็นของแข็ง  
ของเหลว  และก๊าซ  เช่น 
  ของแข็ง   =>  กลูโคส  (C6H12O6)  หินปูน  (CaCo3)  สนิมเหล็ก  (Fe2O3)  และปูน
ขาว  (CaO)  เป็นต้น 
  ของเหลว   =>  น้ า  (H2O)  เอธานอล  (C2H5OH)  และอะซิโตน  (CH3COCH3)  เป็นต้น 
  ก๊าซ   =>  คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2),  มีเทน  (CH4)  และซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(SO2)  เป็นต้น 
  ประโยชน์ของสารประกอบ  มีดังต่อไปนี ้
   1)  โซเดียมคารบ์อเนต 
    1.1)  การฟอกหนงั 
    1.2)  ผงซักฟอก 
    1.3)  แก้ว 
   2)  สารประกอบคลอรีน 
    2.1)  ใช้เคลือบกระทะเทฟรอน 
    2.2)  ท าสารฟอกส ี
    2.3)  ฆ่าเช้ือโรค 
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    2.4)  ยาฆ่าแมลงก าจัดวัชพืช 
    2.5)  ฆ่าเช้ือแบคทีเรียในสระน้ า 
    2.6)  ฆ่าเช้ือแบคทีเรียในน้ าด่ืม 
   3)  แคลเซียมคารบ์อเนต 
    3.1)  เพิ่มความหนาและความขาวของกระดาษ 
    3.2)  ก าจัดสิ่งเจือปนในการผลิตเหลก็กล้า 
    3.3)  ผลิตซเีมนต์  ใช้สร้างอาคารและถนน 
    3.4)  แก้ปัญหาดินเป็นกรด 
   4)  กรดซัลฟิวริก 
    4.1)  ท าความสะอาดโลหะ 
    4.2)  เติมแบตเตอรี ่
    4.3)  ผลิตเส้นใยและสีย้อมผ้า 
    4.4)  ท าปุ๋ย 
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กิจกรรมที่  1  ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม  (Elicitation  Phase)   
ทดสอบก่อนเรียน  เรื่อง  ธาตุและสารประกอบ   

 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย    ลงในกระดาษค าตอบข้อที่ถูกทีสุ่ด 
 
1.  นักวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์ธาตุแบบตัวอักษรคือใคร 
 ก.  จอห์น  ดาลตัน  
 ข.  เมนเดเลเยฟ  
 ค.  โจนส์  จาคอบ  เบอร์ซีเลียส 
 ง.  รอเบริ์ต  บอยล ์
2.  ข้อความใดอธิบายความหมายของธาตุได้ถูกต้อง 
 ก.  สารละลายที่น าไฟฟ้าได้ 
 ข.  มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที ่
 ค.  มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคงที ่
 ง.  ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันที่แยกเป็นสารอื่นด้วยวิธีทางเคมีไม่ได้ 
3.  สารในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ 
 ก.  สาร  A  เป็นของเหลวใส  ไม่มีสี  น าไปแยกด้วยไฟฟ้าได้ธาตุ  X  กับธาตุ  Y 
 ข.  สาร  B  เป็นของเหลวสีเงิน  เป็นมันวาว  เหนียว  จุดหลอมเหลว  –39  oC 
 ค.  สาร  C  มีสถานะเป็นของแข็ง  จุดหลอมเหลว  1,535  oC  และน าไฟฟ้า 
 ง.  สาร  D  เป็นของแข็งสีด า  จุดหลอมเหลว  2,030  oC  และไม่น าไฟฟ้า 
4.  ธาตุโซเดียม  แมกนีเซียม  แมงกานสี  และดีบุก  มีสญัลกัษณ์ใดตามล าดับ 
 ก.  S,  Mn,  Mg,  Sn    
 ข.  Na,  Mg,  Mn,  Sn 
 ค.  S,  Mg,  Mn,  Sn  
 ง.  Na,  Mn,  Mg,  Sn 
5.  สารในข้อใดเป็นสารประกอบทั้งหมด 
 ก.  ทองค า  ทองแดง  เงิน  
 ข.  น้ าปูนใส  ปรอท  ตะกั่ว 
 ค.  นาก  ทองเหลือง  คาร์บอน  
 ง.  ด่างทับทมิ  น้ า  น้ าตาลทราย 
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6.  กลุ่มธาตุในข้อใดเป็นกลุ่มธาตุ  Isotope 

 ก.     และ   

 ข.     และ   

 ค.  และ   

 ง.    และ   

7.  ประกอบด้วยจ านวนโปรตอน  นิวตรอน  และอิเลก็ตรอนอย่างละเท่าไร  ตามล าดับ 
ข้อ จ านวนโปรตอน จ านวนนิวตรอน จ านวนอิเล็กตรอน 
1 63 24 62 
2 29 34 28 
3 29 63 30 
4 29 34 30 

 ก.  ข้อ  1 
 ข.  ข้อ  2 
 ค.  ข้อ  3 
 ง.  ข้อ  4 
8.  ธาตุ  X  และ  Y  เป็นไอโซบาร์กัน  ถ้าธาตุ  X  มีนิวตรอนมากกว่าธาตุ  Y  1  ตัว  ข้อใดถูกต้อง   
 ก.  X  มีเลขอะตอมมากกว่า  Y  อยู ่ 1   
 ข.  X  มีเลขอะตอมน้อยกว่า  Y  อยู ่ 1   
 ค.  X  มีเลขอะตอมมากกว่า  Y  อยู ่ 3   
 ง.  X  มีเลขอะตอมเท่ากบั  Y 
9.  ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบ  ไม่ถูกต้อง 
   ก.  กรดซัลฟิวริกใช้เติมแบตเตอรี ่
   ข.  โซเดียมคลอไรด์ใช้ปรุงอาหาร 
   ค.  แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ท าผงซกัฟอก 
   ง.  สารส้มใช้แกว่งน้ าให้ตะกอนตกลงก้นตุม่ 
10.  การใช้ประโยชน์จากธาตุในข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ทองแดง  –  ท าถ่านไฟฉาย  
 ข.  สังกะสี  –  แบตเตอรี ่
 ค.  คาร์บอน  –  ท าไส้ดินสอด า  
 ง.  อะลูมเินียม  –  เคลือบผิวโลหะกันสนิม 
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กิจกรรมที่  2  ขั้นเร้าความสนใจ  (Engagement  Phase)   
 
 

 
ค าชี้แจง     
 1. ให้นักเรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ภาพและตอบค าถามในประเด็นต่อไปนี้ 
   1)  นักเรียนคิดว่าสิ่งใดบ้างที่มสี่วนประกอบของสารชนิดเดยีวกัน  พิจารณาจากอะไร 
  2)  นักเรียนคิดว่า  สิ่งใดบ้างทีม่ีส่วนประกอบของสารตัง้แตส่องชนิดข้ึนไป  พิจารณาจาก
อะไร 
 2.  ให้นักเรียนกลุ่มอาสาสมัคร  1  กลุ่ม  น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู   
 

 

 

 

 

 

 

บันทึกกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะผงคาร์บอน ลักษณะผงชอล์ก ลักษณะทองค า 
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กิจกรรมที่  3  ขั้นส ารวจคน้หา  (Exploration  Phase)   
 

 
 
ตอนท่ี  1 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนแบ่งกลุม่  และร่วมกันศึกษาใบความรู้แล้วตอบค าถามต่อไปนี้   
1.  ธาตุเป็นสารบริสทุธ์ิเพราะอะไร 
 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
2.  ธาตุใดที่พบมากที่สุดในธรรมชาติ  และในร่างกายของมนุษย์ 
 ตอบ................................................................................................................................ 
3.  ภาษาที่ใช้ตั้งช่ือธาตุมีกี่ภาษา  อะไรบ้าง 
 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
4.  จอห์น  ดอลตัน  นักเคมีชาวอังกฤษ  ได้เสนอให้มกีารใช้สัญลักษณ์ของธาตุอย่างไร 
 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
5.  จงอธิบายวิธีการเขียนช่ือธาตุ 
 ตอบ................................................................................................................................ 
6.  จงเขียนสญัลักษณ์ของธาตุที่ควรรู้จกัดังต่อไปนี้ 
   ธาต ุ   สัญลักษณ์ 
 ไฮโดรเจน  .................. 
 คาร์บอน  .................. 
 เงิน   .................. 
 เหล็ก   .................. 
 ดีบุก   .................. 
 สังกะส ี  .................. 
 โซเดียม  .................. 
 ฟอสฟอรสั  .................. 
 ไนโตรเจน  .................. 
 แคลเซียม  .................. 
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7.  จงเติมข้อความเกี่ยวกบัสมบัติความเป็นโลหะ-อโลหะของสารในช่องว่างให้ถูกต้อง 
 

คุณสมบัติ โลหะ  (Metal) กึ่งโลหะ  
(Metalloid) 

อโลหะ  (non-
Metal) 

สถานะ 
 
 

   

การน าไฟฟ้า 
 
 

   

การน าความร้อน 
 
 

   

ความเหนียว 
 
 

   

ลักษณะผิว 
 
 

   

จุดหลอมเหลว 
 
 

   

เสียงที่เกิดจากการเคาะ 
 
 

   

การท าปฏิกริิยากบักรด 
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ตอนท่ี  2   
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาตอบค าถามต่อไปนี ้
1.  จงหาเลขอะตอมของธาตุต่อไปนี ้
   1)  X-  มีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากัน  18 เลขอะตอม  คือ................................... 
   2)  X2+ มีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากัน  18 เลขอะตอม  คือ................................... 
2.  สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุใดต่อไปนี้  เป็นไอโซโทป  ไอโซโทน  และไอโซบาร์กัน 
 
 
 1)  ไอโซโทป  คือ................................................................................................................. 
 2)  ไอโซโทน  คือ.................................................................................................................   
 3)  ไอโซบาร์  คือ................................................................................................................. 
 
ตอนท่ี  3   
ค าชี้แจง ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย  แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
1.  สารประกอบ  คืออะไร 
 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
2.  เราเรียกการรวมกันของธาตุต่างชนิดกันเพื่อเป็นสารประกอบว่าอย่างไร 
 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
3.  สูตรเคมี  คืออะไร 
 ตอบ.................................................................................................. .............................. 
4.  จงยกตัวอย่างสูตรโมเลกุลของสารประกอบของน้ า 
 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
5.  ให้นักเรียนระบจุ านวนอะตอมของธาตุในโมเลกลุของสารประกอบต่อไปนี้ 
   HCI   NaOH    BaSO4    CaCO3    CO2 

 ตอบ.......................................................................................................................... ...... 
 ............................................................................................................................. ........... 
 ...................................................................................................................... .................. 
 ............................................................................................................................. ........... 
 .................................................................................................. ...................................... 
 ............................................................................................................................. ........... 
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ตอนท่ี  4   
ค าชี้แจง ให้นักเรียนน าตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ  มาเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความด้านซ้ายมือ 
 ให้สัมพันธ์กัน 
............. 1.  ทองแดง  (Cu) ก.  ใช้ดับเพลิง  อุตสาหกรรมการอาหาร  ผงฟู  

น้ าแข็งแห้ง  น้ าอัดลม 
............. 2.  เหล็ก  (Fe) ข.  ใช้ท าไส้ดินสอ  (แกรไฟต์)  ใช้ท าเครื่องประดบั  

(เพชร) 
............. 3.  คาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) ค.  ใช้ในกระบวนการหายใจของสิง่มีชีวิต 
............. 4.  ปรอท  (Hg) ง.  ใช้ท าสายไฟ 
............. 5.  ออกซเิจน  (O) จ.  ใช้ในการถนอมอาหาร  ปรุงรสอาหาร 
............. 6.  แอมโมเนีย  (NH3) ฉ.  เป็นองค์ประกอบของฮโีมโกลบินในเม็ดเลือดแดง  

ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท 
............. 7.  คาร์บอน  (C) ช.  ใช้บรรจุในเทอร์โมมิเตอร ์
............. 8.  โซเดียมคลอไรด์  (NaCI) ซ.  ใช้ท าปุ๋ย  ใช้ท าพลาสติก 

 
ตอนท่ี  5   
ค าชี้แจง ร่วมกันตอบค าถามต่อไปน้ี 
 1.  จงเขียนการอ่านที่ช่ือสารต่อไปนี ้
  CuBr   อ่านว่า ............................................................................................. 
  HCl   อ่านว่า ............................................................................................. 
  LiF  อ่านว่า .............................................................................................  
  KOH   อ่านว่า ............................................................................................. 
  Na2CO3   อ่านว่า ............................................................................................. 
 2.  จากช่ือสารประกอบจงเขียนสูตรเคมีตามที่ช่ือที่ก าหนดให ้

ชื่อสารประกอบ สูตรเคมี 
1.  sodium  carbonate   
2.  potassium  iodide  
3.  aluminium  chloride   
4.  calcium  phosphate   
7.  ammonium  sulphate   
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กิจกรรมที่  4  ขั้นอธิบาย  (Explanation  Phase)   
 

 
 
ค าชี้แจง:   
 ให้นักเรียนแต่ละกลุม่น าเสนอผลการท ากจิกรรมที่  2-3  และร่วมกันอภิปราย                      
และลงข้อสรุป  พร้อมทัง้บันทกึข้อสรุปของกิจกรรมลงแบบบันทึกกจิกรรม   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบบันทึกกิจกรรม 
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................  
......................................................................................... ................................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................  
................................................................................... ......................................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................ 
............................................................................................................................. ............................  
............................................................................. ............................................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.................................................................................................................................................... .....  
............................................................................................................................ ............................. 
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................  
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กิจกรรมที่  5  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration  Phase) กิจกรรมที่  5  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration  Phase) 

 
 

 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
 
1.  จ าแนกสัญลักษณ์  ของธาตุ  พร้อมทั้งยกตัวอย่างสัญลักษณ์ของธาตุที่สัมพันธ์กัน   
............................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ............................ 
 
2.  บอกความเหมอืนและแตกต่างของธาตุและสารประกอบ 
............................................................................................................................. ............................  
............................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. ............................  
......................................................................................................................................................... 
 
3.  บอกความเหมอืนและแตกต่างของไอโซโทป  ไอโซโทน  และไอโซบาร ์
............................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. ............................  
.........................................................................................................................................................   
............................................................................................................................. ............................ 
4.  ให้นักเรียนยกตัวอย่างธาตุและสารประกอบที่พบในชีวิตประจ าวัน  มาอย่างละ  3  ชนิด 
............................................................................................................................. ............................  
............................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... ....................................................  
............................................................................................................................. ............................  
......................................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่  5  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration  Phase) กิจกรรมที่  6  ขั้นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 
แบบทดสอบหลังเรียน  เรือ่ง  ธาตแุละสารประกอบ 

 
 

 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย    ลงในกระดาษค าตอบข้อที่ถูกทีสุ่ด 
 
1.  นักวิทยาศาสตร์ที่ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์ธาตุแบบตัวอักษรคือใคร 
 ก.  จอห์น  ดาลตัน  
 ข.  เมนเดเลเยฟ  
 ค.  โจนส์  จาคอบ  เบอร์ซีเลียส 
 ง.  รอเบริ์ต  บอยล ์
2.  ข้อความใดอธิบายความหมายของธาตุได้ถูกต้อง 
 ก.  สารละลายที่น าไฟฟ้าได้ 
 ข.  มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่คงที ่
 ค.  มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคงที ่
 ง.  ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันที่แยกเป็นสารอื่นด้วยวิธีทางเคมีไม่ได้ 
3.  สารในข้อใดจัดเป็นสารประกอบ 
 ก.  สาร  A  เป็นของเหลวใสไม่มสีีน าไปแยกด้วยไฟฟ้าได้ธาตุ  X  กับธาตุ  Y 
 ข.  สาร  B  เป็นของเหลวสีเงิน  เป็นมันวาว  เหนียว  จุดหลอมเหลว  –39  oC 
 ค.  สาร  C  มีสถานะเป็นของแข็ง  จุดหลอมเหลว  1,535  oC  และน าไฟฟ้า 
 ง.  สาร  D  เป็นของแข็งสีด า  จุดหลอมเหลว  2,030  oC  และไม่น าไฟฟ้า 
4.  ธาตุโซเดียม  แมกนีเซียม  แมงกานสี  และดีบุก  มีสญัลกัษณ์ใดตามล าดับ 
 ก.  S,  Mn,  Mg,  Sn    
 ข.  Na,  Mg,  Mn,  Sn 
 ค.  S,  Mg,  Mn,  Sn  
 ง.  Na,  Mn,  Mg,  Sn 
5.  สารในข้อใดเป็นสารประกอบทั้งหมด 
 ก.  ทองค า  ทองแดง  เงิน  
 ข.  น้ าปูนใส  ปรอท  ตะกั่ว 
 ค.  นาก  ทองเหลือง  คาร์บอน  
 ง.  ด่างทับทมิ  น้ า  น้ าตาลทราย 
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6.  กลุ่มธาตุในข้อใดเป็นกลุ่มธาตุ  Isotope 

 ก.     และ   

 ข.     และ   

 ค.  และ   

 ง.    และ   

7.  ประกอบด้วยจ านวนโปรตอน  นิวตรอน  และอิเลก็ตรอนอย่างละเท่าไร  ตามล าดับ 
ข้อ จ านวนโปรตอน จ านวนนิวตรอน จ านวนอิเล็กตรอน 
1 63 24 62 
2 29 34 28 
3 29 63 30 
4 29 34 30 

 ก.  ข้อ  1 
 ข.  ข้อ  2 
 ค.  ข้อ  3 
 ง.  ข้อ  4 
8.  ธาตุ  X  และ  Y  เป็นไอโซบาร์กัน  ถ้าธาตุ  X  มีนิวตรอนมากกว่าธาตุ  Y  1  ตัว  ข้อใดถูกต้อง   
 ก.  X  มีเลขอะตอมมากกว่า  Y  อยู ่ 1   
 ข.  X  มีเลขอะตอมน้อยกว่า  Y  อยู ่ 1   
 ค.  X  มีเลขอะตอมมากกว่า  Y  อยู ่ 3   
 ง.  X  มีเลขอะตอมเท่ากบั  Y 
9.  ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบ  ไม่ถูกต้อง 
   ก.  กรดซัลฟิวริกใช้เติมแบตเตอรี ่
   ข.  โซเดียมคลอไรด์ใช้ปรุงอาหาร 
   ค.  แคลเซียมคาร์บอเนตใช้ท าผงซกัฟอก 
   ง.  สารส้มใช้แกว่งน้ าให้ตะกอนตกลงก้นตุม่ 
10.  การใช้ประโยชน์จากธาตุในข้อใดถูกต้อง 
 ก.  ทองแดง  –  ท าถ่านไฟฉาย  
 ข.  สังกะสี  –  แบตเตอรี ่
 ค.  คาร์บอน  –  ท าไส้ดินสอด า  
 ง.  อะลูมเินียม  –  เคลือบผิวโลหะกันสนิม 
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กิจกรรมที่  5  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration  Phase) กิจกรรมที่  7  ขั้นน าความรู้ไปใช้  (Extension  Phase) 
 

 
 

ค าชี้แจง ให้นักในแต่ละกลุ่มร่วมกันสบืค้นข้อมลูสารประกอบในชีวิตประจ าวัน  และบันทึกผล                 
การส ารวจลงในตาราง 

   1)  ส ารวจสารประกอบที่พบในชีวิตประจ าวันได ้
   2)  จ าแนกธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบแตล่ะชนิดได้ 
   3)  เขียนสูตรสารประกอบทีพ่บในชีวิตประจ าวันได้ 
 

สารประกอบ สูตรเคมี 
ชนิดของธาตุ 

ท่ีเป็นองค์ประกอบ 
ลักษณะ/ประโยชน์ 

1.โซเดียมคลอไรด ์ NaCl โซเดียม  (Na)    
คลอรีน  (Cl) 

เป็นผลึกของแข็งสีขาว  ใช้ปรุงรส
และถนอมอาหาร 

2.  คาร์บอนไดออกไซด ์
 

   

3.  กรดแอซีติก 
 

   

4.  โซเดียมไฮดรอกไซด ์
 

   

5.  โซเดียมคาร์บอเนต 
 

   

6.  โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
 

   

7.  ดินประสิว 
 

   

8.  ปูนขาว 
 

   

9.  ลูกเหม็น 
 

   

10.  แอมโมเนีย 
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กิจกรรมที่  5  ขั้นขยายความรู้  (Elaboration  Phase) กิจกรรมที่  8  ขั้น  Plus  (Plus-M  Phase:  Mind  Mapping) 
 

 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนเขียนเป็นแผนผงัความคิด  (Mind  Mapping)  สรุปเกี่ยวกบัธาตุและสารประกอบ  

ลงในแบบบันทึกกจิกรรม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบบันทึกกิจกรรม   
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