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รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1
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คํานํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่องสารประกอบและธาตุ ระดับชั้นมัธยมศกึษา

ปที่ 1  ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหนักเรียนใชทบทวนความรูหลังการเรียนในคาบเรียนปกติ โดยการศึกษาดวยตัวเองตาม

ศกัยภาพ    บทเรียนนี้เนนการสรางความรูความเขาใจในเนื้อหาที่เปนนามธรรมดวยการนําเสนอภาพนิ่ง  

ภาพเคลื่อนไหว และคลิปวีดิโอ รวมกับการนําเสนอบทเรียนที่เปนตัวอักษร และยังสามารถคลิกปุมที่กําหนดไว

เมื่อตองการฟงเสียงบรรยายบทเรียนที่ผูจัดทําไดบันทึกเสียงไวในแตละหนาของบทเรียน

ผูจัดทําหวังวาสื่อคอมพิวเตอรชุดนี้จะสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกนักเรียน  และเปนแนวทาง

แกเพื่อนครูในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป

นายเอกชัย  บัวรอด

ผูจัดทํา
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คําชี้แจง

การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน เรื่องสารประกอบและธาตุ ชุดนี้ ผูเรียน

สามารถคลิกปุมเลือกศกึษาแตละหนวยไดอยางอิสระไมจํากัดเวลา   หลงัจากไดศึกษาจนจบแตละหนวยควรทํา

แบบทดสอบและตรวจคําตอบเพื่อประเมินผลการเรียนรูถาทดสอบไมผานควรกลับไปศึกษาในหนวยนั้นอีกครั้ง   

ผูเรียนควรศกึษาสื่อประกอบบทเรียนเชน ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว คลิปวีดิโอซึง่ไดแทรกไวระหวางการศกึษา   

เพื่อใหสามารถทําความเขาใจเนื้อหา ทฤษฎีไดดีขึ้น

หวังเปนอยางยิ่งวาบทเรียนชุดนี้จะทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานไดอยางมีความสุขและมี

ประสิทธิภาพตามศักยภาพของแตละคน 

นายเอกชัย  บัวรอด

ผูจัดทํา
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ธาตุธาตุ

ธาตุ (Element) หมายถึง สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวลวนที่ไมสามารถแยกสลายใหเกิดสารใหม
ตอไปไดอีกดวยวิธีทางเคมี เชน การเผา การแยกน้ําดวยไฟฟา เปนตน

ปจจุบันธาตุที่นักวิทยาศาสตรคนพบแลวมีมากกวา 100 ชนิด ทั้งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังเคราะห
ขึ้นในหองปฏิบัติการ ธาตุที่คนพบในธรรมชาติมีประมาณ 92 ธาตุ ที่เหลอืเปนธาตุที่มนุษยสังเคราะหขึ้นในหอง
ปฏิบัติการ ซึ่งเรียกวา ธาตุประดิษฐ 

ยูเรเนียม ทองแดง ทองคํา กาซไฮโดรเจน

คําถามชวนคิด 

กรอบที่ 1
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คําถามชวนคิด :

1. ธาตุหมายถึงอะไร

2. ธาตุที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติที่มนุษยคนพบมีประมาณกี่ธาตุ

3. สารใดตอไปนี้เปนธาตุ  ทองแดง   ทองคํา  อากาศ  เกลือแกง 

เฉลย กด Click
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1. ธาตุหมายถึง สารบริสทุธิ์เนื้อเดียวลวนที่ไมสามารถแยกสลายใหเกิดสารใหมตอไปไดอีก

ดวยวิธีทางเคมี เชน การเผา การแยกน้ําดวยไฟฟา เปนตน

2. ธาตุที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติที่มนุษยคนพบมีประมาณ 92 ธาตุ

3. ธาตุไดแก ทองแดง ทองคํา สวนอากาศ และเกลือแกงไมใชธาตุ

กรอบเฉลยกรอบเฉลย
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ตารางธาตุ

(Elements Table)
ตารางธาตุ

(Elements Table)

กรอบที่ 2

เนื่องจากในปจจุบันมีธาตุเปนจํานวนมากจึงยากที่จะศกึษาหรือจดจําสมบัติ

ของธาตุตาง ๆ ไดทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการศึกษาและจดจําสมบัติตาง ๆ 
ของธาตุนักวิทยาศาสตรจึงไดจัดธาตุตาง ๆ ที่มีสมบัติคลายกันใหอยูในหมูเดียวกัน 
ดังรูป



รายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1

ตารางธาตุตารางธาตุ
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ตารางธาตุในปจจุบันไดพัฒนามาจากตารางธาตุของนักวิทยาศาสตรชาวรัสเซียชื่อ ดิมิทรี อิวา-โนวิช
เมนเดเลเอฟ ซึง่มีลกัษณะดังนี้

ดิมิทรี อิวา-โนวิช เมนเดเลเอฟ

1. จัดเรียงตามแนวนอน โดยเรียงตามลําดับเลขอะตอม ที่เพิม่ขึ้น

จากซายไปขวา หมูทั้งหมด 18  หมู  แบงเปน  2  กลุม คือกลุม A และ B

2. ธาตุซึ่งเรียงตามลําดับเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นและเปนแถวตามแนวนอน

เรียกวา คาบ (Period)  ซึง่มีทัง้หมด  7  คาบ  ดังนี้ 

คาบที่ 1 มี  2  ธาตุ  คือ  H  และ  He 

คาบที่ 2  มี  8  ธาตุ  คือ Li  ถึง  Ne

คาบที่ 3  มี  8  ธาตุ  คือ Na  ถงึ  Ar

คาบที่ 4  มี  18  ธาตุ  คอื K  ถึง  Kr

คาบที่ 5  มี  18  ธาตุ  คอื Rb ถงึ  Xe

คาบที่ 6  มี  18  ธาตุ  คอื Cs  ถงึ  Rn

คาบที่ 7  มี  18  ธาตุ  คอื Fr  ถงึ  Uuo
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3. ธาตุในแถวตามแนวตั้ง มีทัง้หมด  18  แถว  เรยีกวาหมู  (Group)  ซึง่มีตัวเลขโรมันกํากับ  แบงเปนหมูยอย

A  และ  B   

กลุม A  มี  8  หมู  คือ หมู IA  ถงึ  VIIIA  ในปจจุบัน IUPAC  ใหธาตุกลุม A  เปนธาตุหมูที่ 1  2  13 14 15 16

17 และ 18   หมู  IA  เรียกวา  โลหะแอลคาไล  หมู  IIA  เรียกวา  โลหะแอลคาไลนเอิรท  

หมู VIIA  เรียกวา หมูธาตุแฮโลเจน  และหมู VIIIA  เรียกวา แกสเฉื่อยหรือแกสมีตระกลู

IA       IIA       IIIA    IVA   VA    VIA   VIIA  VIIIA
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กลุม B  มี  8  หมู  คือ หมู IB  ถึง  VIIIB แตในหมู VIIIB จะมี 3 แถว  ธาตุกลุม B ทั้งหมด

เรียกวากลุม ธาตุแทรนซิชัน ในปจจุบัน IUPAC  ใหธาตุกลุม B  เปนธาตุหมูที่ 3  ถงึ หมูที่ 12

3        4        5         6       7         8         9    10       11     12

IIIB    IVB    VB    VIB   VIIB            VIIIB              IB IIB
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4. สําหรับธาตุ  2  แถวลางซึง่แยกไวตางหาก 

- ธาตุแถวบนคือธาตุที่มีเลขอะตอม ตั้งแต 58  ถึง  71  หรือตั้งแตธาตุ Ce ถงึ  Lu  เรียกวา กลุมแลนทาไนด

- ธาตุแถวลางคือธาตุที่มีเลขอะตอม ตั้งแต 90  ถึง  103  หรือตั้งแตธาตุ Th ถงึ  Lr เรียกวา กลุมแอกทิไนด

คําถามชวนคิด 
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คําถามชวนคิด :

1. ตารางธาตุในปจจุบันไดพัฒนามาจากตารางธาตุของนักวิทยาศาสตรทานใด

2. ธาตุที่อยูในแถวแนวตั้ง เรียกวาอะไร และมีจํานวนเทาใด

3.  ธาตุที่อยูในแถวแนวนอน เรียกวาอะไร และมีจํานวนเทาใด

4.  กลุมธาตุ 2 แถวดานลางของตารางธาตุ เปนธาตุกลุมใด

เฉลย กด Click
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1. นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย ชื่อ ดิมิทรี อิวา-โนวิช เมนเดเลเอฟ 

2. เรียกวา หมู  มีทั้งหมด  2  กลุม  คือ กลุม A  และ B  ทัง้สองกลุมรวมกัน 18  หมู

3. เรียกวา คาบ มีทั้งหมด  7  คาบ  

4. เรียกวาธาตุแทรนซชิัน

กรอบเฉลยกรอบเฉลย



จบบทเรียน 
เรื่อง ธาตุและตารางธาตุ 

สวัสดีครบั

พบกันใหมในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารนะครับ 


