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 ค ำน ำ 

 

  การจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งส าคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ 
  ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนจะต้องพัฒนากระบวนการ 

จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบให้กับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของตนเอง 
ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะมากได้ โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูผู้สอน 
สามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียน 
ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นชุดการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษา แนะน า และคอยอ านวยความสะดวก ตลอดจนติดตามผลการเรียนรู้
อย่างใกล้ชิด 
 ผู้จัดท าขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม ผู้เชี่ยวชาญ คณะครูทุกท่าน
ที่ให้ค าแนะน า จนชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ 
จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับ 
การพัฒนาจิตวิทยาศาสตร์ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีเหตุผล  มีคุณธรรม และ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

 

                  ปริศนา  อุ่ยอู่ทิพย์ 
             ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะช านาญการ   

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 
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 หน้า 

ผังมโนทัศน์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  1 

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ            2 

ค าแนะน าในการใช้ 4 

ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน 5 

บทบาทครูผู้สอน 6 

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 9 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ การเรียนรู้ 11 

แบบทดสอบก่อนเรียน 12 

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (บัตรค าสั่ง) 15 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา  

บัตรกิจกรรมที่ 1 
บัตรกิจกรรมที่ 2 

         บัตรกิจกรรมที่ 3 

 

16 
18 
21 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป  

เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 

 

25 
27 
30 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้  

บัตรความรู้ที่ 1 
บัตรความรู้ที่ 2 
บัตรความรู้ที่ 3 
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สำรบัญ 
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 หน้า 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล  

บัตรงานที่ 1 
บัตรงานที่ 2 
บัตรงานที่ 3 
เฉลยบัตรงานที่ 1 
เฉลยบัตรงานที่ 2 
เฉลยบัตรงานที่ 3 
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แบบทดสอบหลังเรียน 50 

พิชิตโจทย์ O-Net 53 

บรรณานุกรม 54 

ภาคผนวก 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
เฉลยพิชิตโจทย์ O-Net 
แบบบันทึกคะแนน 
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หน่วยกำรเรียนรู้ เร่ือง สำรและสมบัติของสำร   
วิชำวิทยำศำสตร์  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 

สำรและสมบัติของสำร 
 

ชุดที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ 

ชุดที่ 6  การแยกสาร                     
โดยวิธีการกลั่น ชุดที่ 4 การแยกสาร                     

โดยวิธีการตกผลึก 

ชุดที่ 5  การแยกสาร                     
โดยวิธีการสกัด 

ชุดที่  3 การแยกสาร                  
โดยวิธีการกรอง 

ชุดที่ 2 สารประกอบ 

ผังมโนทัศน ์

1 

ชุดที่ 7  การแยกสาร                     
โดยวิธีการโครมาโทกราฟี 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 คู่มือครูผู้สอน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค าแนะน า 
ค าชี้แจงส าหรับครูผู้สอน 

ส่วนที่ 2 ชุดกิจกรรมนักเรียน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
บัตรค าสั่ง 
บัตรกิจกรรม 
เฉลยบัตรกิจกรรม 
บัตรความรู้ 
บัตรงาน 
เฉลยบัตรงาน 
แบบทดสอบหลังเรียน 
พิชิตโจทย์ O – NET 

 

 

2 

ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เร่ือง สำรและสมบัติของสำร 
ชุดที่ 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 
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ส่วนที่ 1  
คู่มือครูผู้สอน 
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ค ำแนะน ำในกำรใช ้

 

ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เรื่อง ธำตุและสมบัติของธำตุ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นี้ พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้ครูน าไปใช้เป็นสื่อในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ โดยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม            

ยึดหลักการท างานร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะท า

หน้าที่เหมือนผู้ให้ค าแนะน าผู้เรียน ดังนั้นครูจะต้องให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด จึงจะท าให้

การเรียนรู้บังเกิดผลดี  

ผังมโนทัศน์กำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โดยใช้กระบวนกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (5E) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 

ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 

ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 

4 
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ค ำชี้แจงส ำหรับครูผู้สอน 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2          
ที่สร้างขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามข้ันตอนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  แบ่งเป็น                    
5  ขั้นตอน  ดังนี้ 

  ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ครูผู้สอนน าเข้าสู่บทเรียนแจกอุปกรณ์          
การเรียน และผู้เรียนศึกษารายละเอียดจากบัตรค าสั่ง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration) ในขั้นนี้ ให้นักเรียนศึกษาจากบัตรกิจกรรม                      
โดยให้มีผู้อ่าน ผู้จับเวลา และผู้จดบันทึก สมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมการทดลองพร้อมสรุปบันทึกลงใน 
บัตรกิจกรรม 

ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ให้ความรู้กับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนร่วมกัน
สรุปความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง ตรวจสอบแก้ไขสรุปบันทึกในบัตรกิจกรรม และตรวจสอบ
ความถูกต้องจากเฉลยบัตรกิจกรรม 
  ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)  ให้นักเรียนศึกษาบัตรความรู้ น าความรู้ 
ความเข้าใจจากข้ันอธิบายและลงข้อสรุปไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
  ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) เป็นขั้นการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่นักเรียน 
ศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมในชุดการสอนของแต่ละหน่วยที่เรียน โดยให้ท าบัตรงาน และตรวจสอบความ
ถูกต้องจากเฉลยบัตรงาน 
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   บทบำทครูผู้สอน 

 

 
ก่อนจัดกิจกรรม 

1. ครผูู้สอนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 4 – 5 คน โดยคละความสามารถ  
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) และเป็นกลุ่มถาวรตลอดการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งหมด 
  2. ก่อนจะใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครูผู้สอนต้องศึกษา ชุดกิจกรรมส าหรับ
นักเรียนจนเป็นที่เข้าใจให้ลึกซึ้งก่อน เพ่ือเตรียมเสนอแนะผู้เรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรม 
  3. ครูผู้สอนเตรียมชุดกิจกรรมให้ผู้เรียน โดย ชุดที่ 1 ธาตุและสมบัติของธาตุ มีรายละเอียด
ชุดกิจกรรม ดังนี้ 
   3.1 บัตรค าสั่ง ส าหรับประธานกลุ่ม  
   3.2 บัตรกิจกรรม 

บัตรกิจกรรมที่ 1 ธาตุ   
บัตรกิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
บัตรกิจกรรมที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

   3.3 เฉลยบัตรกิจกรรม   
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 ธาตุ   
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

   3.4 บัตรความรู้ 
บัตรความรู้ที่ 1 ธาตุ   
บัตรความรู้ที่ 2 สมบัติบางประการของธาตุ 
บัตรความรู้ที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี  

    3.5 บัตรงาน   
บัตรงานที่ 1 ธาตุ   
บัตรงานที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
บัตรงานที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

   3.6 เฉลยบัตรงาน   
เฉลยบัตรงานที่ 1 ธาตุ   
เฉลยบัตรงานที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
เฉลยบัตรงานที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

3.7 พิชิตโจทย์ O - NET 
3.8 เตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และสารเคมีต่างๆ  

ตามรายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้ก่อนการสอนทุกครั้งให้ครบตามจ านวนนักเรียนและ    
จ านวนกลุ่ม พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนท าการสอน 

 ขณะจัดกิจกรรม 
  1. ครูผู้สอนควบคุมเวลาให้เป็นไปตามก าหนด และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด  
คอยตอบปัญหาข้อสงสัย 
  2. ขณะที่ผู้เรียนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนคอยดูแลชี้แนะและ            
ให้ค าปรึกษา สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่มเพ่ือเสนอแนะ และปรับปรุงการท างานกลุ่มให้ดีข้ึน 
  3. ครูผู้สอน ตรวจผลงานของนักเรียน และประเมินผลเป็นระยะๆ และ 
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียน 

4. เมื่อเรียนจบแต่ละชุดครูผู้สอนให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบประจ าชุด  

 หลังกำรจัดกิจกรรม 
  1. ตรวจผลงานจากการท าบัตรกิจกรรม บัตรงาน 
  2. บันทึกผลการให้คะแนน 
  3. บันทึกข้อดี – ข้อเสียของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนที่ 2 
ชุดกิจกรรมนักเรียน 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 
 

ค ำช้ีแจงประกอบชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 2 

หน่วยกำรเรียนรู้ เรื่อง สำรและสมบัติของสำร 

ชุดที่ 1 ธำตุและสมบัตขิองธำต ุ  
  1. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ชุดที่ 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ   

                1.1 บัตรค าสั่ง ส าหรับประธานกลุ่ม  
   1.2 บัตรกิจกรรม 

บัตรกิจกรรมที่ 1 ธาตุ   
บัตรกิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
บัตรกิจกรรมที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

   1.3 เฉลยบัตรกิจกรรม   
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 ธาตุ   
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

   1.4 บัตรความรู้ 
บัตรความรู้ที่ 1 ธาตุ   
บัตรความรู้ที่ 2 สมบัติบางประการของธาตุ 
บัตรความรู้ที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี  

    1.5 บัตรงาน   
บัตรงานที่ 1 ธาตุ   
บัตรงานที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
บัตรงานที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

   1.6 เฉลยบัตรงาน   
เฉลยบัตรงานที่ 1 ธาตุ   
เฉลยบัตรงานที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 
เฉลยบัตรงานที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 

1.7 พิชิตโจทย์ O - NET 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

2. กำรเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ควรปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบภายในกลุ่ม โดยเลือก หัวหน้า 
และเลขานุการกลุ่ม  

 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) หน่วยการเรียนรู้ สารและสมบัติของสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   เรื่อง ธาตุและ
สมบัติของธาตุ ใช้เวลา 5 ชั่วโมง  

3. นักเรียนปฏิบัติตามกิจกรรมต่อไปนี้  
3.1 นักเรียนร่วมกันศึกษา ผังมโนทัศน์ข้ันตอนการจัดกิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัด 

สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจ  
3.2 นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ  
3.3 นักเรียนร่วมกันศึกษาและปฏิบัติตามกิจกรรม  ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้  บัตรค าสั่ง,         

บัตรกิจกรรม, บัตรความรู้, บัตรงาน และ พิชิตโจทย์ O - NET  
3.4 นักเรียนทุกคนตรวจค าตอบตามเฉลย และบันทึกคะแนนที่ได ้ในแบบบันทึกคะแนน  
3.5 นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย              

ในภาคผนวก 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 

มำตรฐำน ว 3.1  เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง 
 ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ 

                      สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
มำตรฐำน ว 8.1   ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  
                      การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่  
                      แน่นอนสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่         
                      ในชว่งเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม 
                      มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน   

 

ตัวชี้วัด 

ว 3.1 ม.2/1     ส ารวจและอธิบายองค์ประกอบสมบัติของธาตุและสารประกอบ   
ว 3.1 ม.2/2     สืบค้นข้อมูลและเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ  ธาตุอโลหะ  ธาตุกึ่งโลหะ  
                    และธาตุกัมมันตรังสีและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

ควำมรู้ 
- อธิบาย ลักษณะของธาตุ อะตอมของธาตุ และอนุภาคมูลฐานของธาตุได้ 
- อธิบายวิวัฒนาการและโครงสร้างอะตอมของธาตุพร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์ของธาตุได้ 
- สืบค้นข้อมูลและบอกประโยชน์ของธาตุที่ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
- อธิบายสมบัติบางประการของธาตุได้  
- อธิบายสมบัติของธาตุกัมมันตรังสี การน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและโทษของธาตุ
กัมมันตรังสีได้ 

ทักษะ/กระบวนกำร 
- เรียงล าดับวิวัฒนาการแบบจ าลองอะตอมของธาตุได้ 
- ทดลองและสรุปเกี่ยวกับสมบัติบางประการของธาตุได้ 
- เปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะได้ 

คุณลักษณะ 
        - เป็นคนช่างสังเกต กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้และมีเหตุผล 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

เร่ือง ธาตุและสมบัติของธาตุ  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
ค ำชี้แจง   1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว ท าเครื่องหมายกากบาท (X)               
ลงในกระดาษค าตอบ 

................................................................................................................................. 

1. ธาตุ คืออะไร 
ก. สสารที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมด ข. สสารที่ประกอบด้วยอะตอมหลายชนิด 
ค. หน่วยย่อยที่สุด โดยแต่ละหน่วยยังคงสมบัติเดิม ง. สารที่มีลักษณะกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียว 

2. อะตอม คืออะไร 
ก. หน่วยย่อยที่เล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต   ข. อนุภาคท่ีเล็กที่สุดของสสาร 
ค. สสารที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมด ง. กลุ่มอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน 

3. อนุภาคมูลฐาน ประกอบไปด้วย อนุภาคท่ีส าคัญ คืออะไร 
ก. โปรตอน      ข. นิวตรอน    
ค. อิเล็กตรอน     ง. ถูกทุกข้อ 

4. สัญลักษณ์ธาตุ C O N คืออะไรตามล าดับ 
ก. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน   ข. คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน 
ค. ออกซิเจน คาร์บอน ไนโตรเจน   ง. ไนโตรเจน เหล็ก ออกซิเจน 

5. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากธาตุ ไม่ถูกต้อง 
ก.  อะลูมิเนียมใช้ท าแผ่นห่ออาหาร   ข.  ทองแดงใช้ท ามอเตอร์ไฟฟ้า 
ค.  ทองค าใช้ท าเครื่องประดับ    ง.  คลอรีนใช้เป็นตัวน าไฟฟ้า 

6. เราแบ่งสมบัติของธาตุออกได้เป็นอะไรบ้าง 
ก.   โลหะ และอโลหะ     ข.   โลหะ และกึ่งโลหะ 
ค.   อโลหะ และกึ่งโลหะ    ง.   โลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ 
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7. ข้อใด คือประโยชน์ของธาตุคาร์บอน 
ก. ไส้หลอดไฟฟ้า      ข. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
ค. ท าไส้ดินสอด า     ง. สายไฟฟ้า 

8. ข้อดังต่อไปนี้เป็นสมบัติของ ธาตุโลหะ ยกเว้น ข้อใด 
ก. น าความร้อน     ข. น าไฟฟ้า 
ค. มีสถานะเป็นของแข็ง ทั้งหมด   ง. จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 

9. เพราะเหตุใด ธาตุก ามันตรังสีจึงมีการปล่อยอนุภาคหรือแผ่รังสีออกมา 
ก.   มีพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส   ข.   มีอิเล็กตรอนมากเกินไป 
ค.   เพ่ือลดจ านวนของโปรตอนลง    ง.   เพ่ือท าให้อิเล็กตรอนเสถียร 

10 การใช้ประโยชน์จากธาตุก ามันตรังสีในข้อใด ไม่ถูกต้อง 
ก.   C - 14  ตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ   ข.   U - 238  ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
ค.   Co - 60  ใช้รักษาโรคมะเร็ง    ง.   I - 131  ใช้รักษาโรคเบาหวาน 
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กระดาษค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 

เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
ชื่อ..........................................................................................................  เลขที่.................. 

 

ข้อที่ ก ข ค ง ตรวจค ำตอบ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

คะแนนเต็ม 10 

คะแนนที่ได ้  
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
 
 

 

 
บัตรค ำสั่ง 

 

 

สำรและสมบัติของสำร 

ชุดที่ 1 ธำตุและสมบัติของธำตุ 

1. ให้ประธานกลุ่มมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้  

  1.1 ผู้ควบคุมเวลา  ท าหน้าที่ รักษาเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือให้เสร็จทันเวลา 

  1.2 ผู้อ่าน ท าหน้าที่ อ่านบัตรกิจกรรม บัตรงาน และบัตรความรู้ อ่านเนื้อหาให้สมาชิก            

ในกลุ่มฟัง ประธานกลุ่มชี้น าให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนเป็นผู้ฟังและร่วมอภิปราย  

  1.3 ผู้จดบันทึก ท าหน้าที่ จดบันทึกผลของการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม 

2. ประธานกลุ่มน าบัตรกิจกรรม มอบให้สมาชิกผู้ท าหน้าที่อ่าน อ่านข้อความในบัตรกิจกรรม และ

ชี้แจงให้สมาชิกท่ีเหลือเป็นผู้ฟัง ผู้จับเวลาท าหน้าที่จับเวลาไปด้วย ให้การปฏิบัติกิจกรรม เป็นไปตามเวลา       

ที่ก าหนด สมาชิกผู้ท าหน้าที่จดบันทึก จดบันทึกผลในการปฏิบัติกิจกรรมไว้ เพ่ือใช้ในการอภิปรายและสรุป

ความรู้ลงในบัตรกิจกรรม   

3. น าบัตรกิจกรรมมาท าการตรวจค าตอบกับเฉลยบัตรกิจกรรม จากนั้นประธานกลุ่ม น าบัตรความรู้ 

มอบให้ผู้อ่าน อ่านข้อความในบัตรความรู้ และชี้แจงให้สมาชิกท่ีเหลือเป็นผู้ฟัง ผู้จับเวลาท าหน้าที่จับเวลาไป

ด้วย ให้การปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด  

4. ประธานกลุ่มแจกบัตรงาน มอบให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ผู้จับเวลาท าหน้าที่จับเวลาไปด้วย เพื่อให้

การท าบัตรงานเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด โดยสมาชิกทุกคนในกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมในบัตรงาน จากนั้น

สมาชิกทุกคนท าการตรวจค าตอบกับเฉลยบัตรงาน 

5. เมื่อหมดเวลาเรียน เก็บอุปกรณ์ ใส่คืนซองเดิมให้ถูกต้องเรียบร้อย ส่งคืนครูผู้สอน 
 

15 



                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
 
 

  

บัตรกิจกรรมที่ 1 
ธำต ุ

 
 

1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและตอบค าถามจับคู่ค าที่โจทย์ก าหนดให้ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 
1) มีลักษณะเป็นทรงกลมและภายในว่างเปล่าไม่มีอะไร ไม่สามารถท าให้สูญหายได้ 
 
 
2) สัญลักษณ์ p เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นบวก (+1) อยู่ในนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่เป็นแกนกลางของอะตอม 
 
 
3) อนุภาคที่เล็กมาก ๆ ของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ ไม่สามารถแบ่งออกได้ทางเคมี 
 
 
4) สัญลักษณ์ n เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นศูนย์ หรือเป็นกลางทางไฟฟ้ามีมวลมากกว่าอิเล็กตรอน  
 
 
5) สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวไม่สามารถน ามาแยกสลายให้กลายเป็นสารอื่น ๆ 
 
 

ธาตุ     อะตอมของธาตุ     อนุภาคมูลฐานของธาตุ แบบจ าลองอะตอม โปรตอน  

นิวตรอน อิเล็กตรอน    แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน     แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน แบบจ าลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

ตอนที่ 1 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

6) อะตอมซ่ึงประกอบด้วยประจุบวกคือโปรตอนอยู่ตรงกลาง มีประจุลบคืออิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบ ๆ 
 
 
7) ภายในอะตอมจะมีชั้นพลังงานและแบ่งเป็นชั้นได้ 7 ชั้น คือ K, L, M, N,O, P และ Q ตามล าดับ 
 
 
8) มโนภาพเกี่ยวกับอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการน าข้อมูลจากการทดลอง และจากการศึกษา             
โดยใช้เครื่องมือบางชนิด 
 
 
9) โปรตอน (proton) นิวตรอน (neutron) และอิเล็กตรอน (electron) 
 
 
10) อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวก และอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ
จ านวนเท่ากันกระจายทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 
 
 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจับคูธ่าตุและสัญลักษณ์ของธาตุให้ถูกต้อง 
 

……………1)  ไฮโดรเจน      ก.   O 
……………2)  คาร์บอน      ข.   K 
……………3)  ออกซิเจน      ค.   Na 
……………4)  ไนโตรเจน      ง.   H 
……………5)  โซเดียม      จ.   Cl 
……………6)  โพแทสเซียม      ฉ.   Cu 
……………7)  คลอรีน      ช.   Au 
……………8)  ทองค า      ซ.  C 
……………9)  ทองแดง      ฌ.  Ag 
……………10) เงิน       ญ.  N 
        ฎ. Sn 

คะแนนเต็ม  20  คะแนน   คะแนนที่ได้ ................... คะแนน 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 2 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

 บัตรกิจกรรมที่ 2 

กำรตรวจสอบสมบัติบำงประกำรของธำตุ 
 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................................จ ำนวนสมำชิก....................คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์กำรทดลอง 

ทดสอบสมบัติของธาตุ และจ าแนกประเภทของธาตุโดยใช้สมบัติของธาตุเป็นเกณฑ์ได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ลวดทองแดง  
2. แผ่นสังกะสี  
3. ก ามะถัน 

4. ไส้ดินสอ (แกรไฟต์)  
5. ตะปู  
6. ค้อน  

7. ชุดตรวจสอบการน าไฟฟ้า  
8. กระดาษทราย

 

 วิธีกำรทดลอง 

1. สังเกตสีของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู บันทึกผล               
ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง             

2. ทดสอบความวาวของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู           
เมื่อขัดด้วยกระดาษทราย บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง  

ค ำชี้แจง  ให้ประธานกลุ่มหยิบอุปกรณ์ท่ีครูเตรียมไว้และมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกทุกคน ดังนี้ 

1. ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์การทดลองให้ครบถ้วน 
2. ให้สมาชิกทุกคนศึกษาวิธีการทดลอง และร่วมกันท าหน้าที่ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผล                                
    การทดลอง สรุปผลการทดลอง ลงในแบบบันทึกผลการทดลอง และตอบค าถามหลังการทดลอง 
3. ให้สมาชิกทุกคนช่วยกันท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์การทดลองให้เรียบร้อย 
    หลังปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จสิ้น 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

3. ทดสอบการน าไฟฟ้าของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู             
โดยใช้ชุดตรวจสอบการน าไฟฟ้า สังเกตความสว่างของหลอดไฟ บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

4. ทดสอบความเหนียวของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู           
โดยการทุบด้วยค้อน สังเกตผลการทดลอง บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
 

สำร 
ผลกำรทดลอง 

สี ควำมวำว 
กำรน ำไฟฟ้ำ 

(หลอดไฟติด/ไม่ติด) 
ควำมเหนียว/เปรำะ 

1. ลวดทองแดง      
2. แผ่นสังกะสี      
3. ก ามะถัน     
4. ไส้ดินสอ (แกรไฟต์)      
5. ตะปู      
 

สรุปผลกำรทดลอง  

 

............................................................................................................................. ............................................... 

.................................................................................. .......................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

.......................................................................... .................................................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

...................................................................................................................................... ...................................... 

 

19 
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ค ำถำมหลังกำรทดลอง 
 
 
1. ธาตุที่น ามาทดสอบมีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย  
............................................................................................................................. ............................................... 

................................................................................... ......................................................................................... 

2. ธาตุที่น ามาทดสอบชนิดใดที่ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วผิวมันวาว  
.......................................................................................................... .................................................................. 

3. ธาตุที่น ามาทดสอบชนิดใดบ้างที่มีความเหนียว และธาตุชนิดใดบ้างที่มีความเปราะเมื่อทุบด้วยค้อน  
............................................................................................... ............................................................................. 

............................................................................................................................. ............................................... 

4. ธาตุที่น ามาทดสอบชนิดใดบ้างสามารถน าไฟฟ้าได้ และธาตุชนิดใดบ้างไม่น าไฟฟ้า 
............................................................................................................................. ............................................... 

...................................................................................................................................... ...................................... 

5. จากการทดลอง ถ้านักเรียนจะจ าแนกประเภทของธาตุออกเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกได้อย่างไร และใช้เกณฑ์ใน
การจ าแนกอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 
............................................................................................................................. ............................................... 

...................................................................................................................................... ...................................... 

......................................................................................................................... ................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

...................................................................................................................................... ...................................... 

.................................................................................................................. .......................................................... 

............................................................................................................................. ............................................... 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน   คะแนนที่ได้ ................... คะแนน 
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บัตรกิจกรรมที่ 3 

ธำตุกัมมันตรังส ี

 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาบทความที่ก าหนดให้ อภิปรายภายในกลุ่ม และตอบค าถามให้ถูกต้อง 

 

 

รู้ทันมะเร็ง - มะเร็งกับกำรร่ัวไหลของสำรกัมมันตภำพรังสี 

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีผู้เสียชีวิตเรือนหมื่น นับเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเห็นใจชาวญี่ปุ่นยิ่งนักที่ต้องประสบภัยธรรมชาติเช่นนี้ 
แต่ภัยพิบัติยังไม่หมดแค่นั้น ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงงาน
ไฟฟ้า มีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี แม้ว่าทางการจะออกมายืนยันในช่วงแรกว่า สารกัมมันตภาพรังสี
ที่รั่วไหลออกมานั้นมีปริมาณน้อยก็ตาม ก็ยังสร้างความหวาดวิตกให้แก่ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่เคยรับรู้
ประสบการณ์จากผลร้ายที่ตามมาหลังเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูในสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เมืองฮิโรชิมาและ         
นางาซากิเมื่อ 66 ปีก่อนจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสูงถึงกว่า 2 แสนคน เหตุการณ์ครั้งนั้นท าให้วงการแพทย์
ได้เริ่มรู้จักมหันตภัยจากสารกัมมันตภาพรังสีมากยิ่งขึ้น 

ในบ้านเราแม้จะไม่เคยมีการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีอย่างรุนแรงก็ตาม แต่เหตุการณ์เม่ือต้นปี 
2543 ที่มีคนเก็บของเก่าไปเปิดกระบอกลึกลับที่ภายในบรรจุสารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ 60 ด้วยความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์จนได้รับรังสีกันไปเต็มๆ มีผู้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 3 ราย ส่วนที่เหลือก็พิการต้องถูกตัดนิ้วและ
ตามมาด้วยสุขภาพที่ย่ าแย่ไปตามๆ กัน ผลร้ายที่ตามมาหลังการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี นอกจาก
ความผิดปกติจากการได้รับรังสีสูงแบบเฉียบพลัน ซึ่งมักลงเอยด้วยการเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการที่รังสี       
มีผลต่อไขกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบประสาทส่วนกลาง ตามแต่ปริมาณ
ของรังสีที่ได้รับแล้วนั้น ผลร้ายที่ตามมาแบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ แบบระยะยาวกว่าก็คือ การเป็นมะเร็ง อันมี 

21 

http://media.komchadluek.net/img/size1/2011/03/17/7dbj6di5de9edbed6d9c9.jpg


                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
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สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอและยีนของเซลล์แบบค่อยเป็นค่อยไป เราพบว่าไขกระดูกและ 
ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะที่ไวต่อการได้รับรังสีมากกว่าอวัยวะอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาว         
หรือลิวคีเมีย ที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดามะเร็งที่เกี่ยวข้อง       
กับการได้รับรังสีและมักเกิดข้ึนเร็วภายในเวลา 2-3 ปีเมื่อเทียบกับมะเร็งประเภทอ่ืนๆ มะเร็งอื่นๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับการได้รับรังสี แต่มักเกิดในระยะเวลาที่นานกว่าคือ 10-15 ปีหลังได้รับรังสี ได้แก่ มะเร็งของ
ต่อมไทรอยด์ มะเร็งปอด มะเร็งผิวหนัง มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดมัลติเพิล มัยอิโลมา มะเร็งเต้านมและมะเร็ง
กระเพาะอาหาร สารกัมมันตรังสีที่เป็นข่าวอยู่ในเวลานี้ ทั้งสารไอโอดีน 131 และซีเซ่ียม 137 มีคุณอนันต์ใน
การผลิตพลังงานไฟฟ้า มีประโยชน์ในทางการแพทย์ คือน ามาใช้ในการรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และใช้
รังสีที่ปล่อยออกมาจากสารดังกล่าวในปริมาณที่เหมาะสมในการรักษามะเร็ง ในทางตรงกันข้ามก็มีโทษมหันต์ 
ถ้าไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลได้ หากปริมาณรังสีที่รั่วออกมานั้นมีมากเกินแทนที่จะช่วยรักษามะเร็ง กลับ
เป็นสาเหตุให้กลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคต 

 ก่อนจากขอฝากภาพเครื่องหมายสัญลักษณ์เตือนภัยทางรังสี มีรูปวงกลมตรงกลางและใบพัด 3 แฉก   
สีม่วงแดงบนพ้ืนสีเหลือง เห็นเครื่องหมายนี้ที่ไหนแปลว่า สิ่งของชิ้นนั้นหรือบริเวณนั้นมีรังสีหรือสาร
กัมมันตรังสีอยู่ ที่ส าคัญถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง อย่าไปป้วนเปี้ยนแถวนั้น ไปหาอะไรอย่างอ่ืนท าไกลๆ ดีกว่า
ครับ...ขอบอก 

"นพ.วีรวุฒิ อ่ิมส าราญ" (18 มี.ค. 2554) 
weerawut_nci@hotmail.com <mailto:weerawut_nci@hotmail.com> 

ที่มา : http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/91878 
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บันทึกผลกำรอภิปรำยกลุ่ม 

เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 
 
 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................................จ ำนวนสมำชิก....................คน 

 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
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ค ำถำมกิจกรรมธำตุกัมมนัตรังสี 

 
1. การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากรั่วไหลมาจากท่ีใด 

......................................................................................................................................................... 
2. สารกัมมันตภาพรังสีใดที่ท าให้มีผู้ที่ได้รับรังสีแล้วท าให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 3 ราย ส่วนที่เหลือก็พิการต้อง
ถูกตัดนิ้วในประเทศไทย 

......................................................................................................................................................... 
3. จากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสี ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................
4. จากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีในระยะยาวส่งผลท าให้เป็นโรคมะเร็งได้ เพราะสาเหตุใด 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
5. สารกัมมันตรังสี จากบทความ ทั้งสารไอโอดีน 131 และซีเซ่ียม 137 มีโทษหรือประโยชน์อย่างไร 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 
คะแนนเต็ม  10  คะแนน   คะแนนที่ได้ ................... คะแนน 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 
 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและตอบค าถามจับคู่ค าที่โจทย์ก าหนด                   
ให้ถูกต้อง 

1) มีลักษณะเป็นทรงกลมและภายในว่างเปล่าไม่มีอะไร ไม่สามารถท าให้สูญหายได้ 
 
 
2) สัญลักษณ์ p เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นบวก (+1) อยู่ในนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่เป็นแกนกลางของอะตอม 
 
 
3) อนุภาคที่เล็กมาก ๆ ของสสารที่สามารถจะคงอยู่ได้ ไม่สามารถแบ่งออกได้ทางเคมี 
 
 
4) สัญลักษณ์ n เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นศูนย์ หรือเป็นกลางทางไฟฟ้ามีมวลมากกว่าอิเล็กตรอน  
 
 
5) สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวไม่สามารถน ามาแยกสลายให้กลายเป็นสารอื่น ๆ 
 
 
6) อะตอมซึ่งประกอบด้วยประจุบวก คือโปรตอนอยู่ตรงกลาง ประจุลบคืออิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบ ๆ 
 
 
7) ภายในอะตอมจะมีชั้นพลังงานและแบ่งเป็นชั้นได้ 7 ชั้น คือ K, L, M, N,O, P และ Q ตามล าดับ 
 
 
8) มโนภาพเกี่ยวกับอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการน าข้อมูลจากการทดลอง และจากการศึกษา             
โดยใช้เครื่องมือบางชนิด 

ตอนที่ 1 

แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 

โปรตอน 

อะตอมของธาตุ 

นิวตรอน 

ธาตุ 

แบบจ าลองอะตอม 

แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

แบบจ าลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด 
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9) โปรตอน (proton) นิวตรอน (neutron) และอิเล็กตรอน (electron) 
 
 
10) อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวก และอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ
จ านวนเท่ากันกระจายทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจับคู่ธาตุและสัญลักษณ์ของธาตุให้ถูกต้อง 
 

………ง……1)  ไฮโดรเจน      ก.   O 
………ฉ……2)  คาร์บอน      ข.   K 
………ก……3)  ออกซิเจน      ค.   Na 
………ซ……4)  ไนโตรเจน      ง.   H 
………ค……5)  โซเดียม      จ.   Cl 
………ข……6)  โพแทสเซียม     ฉ.   Cu 
………จ……7)  คลอรีน      ช.   Au 
………ช……8)  ทองค า      ซ.  C 
………ฉ……9)  ทองแดง      ฌ.  Ag 
………ฌ……10) เงิน      ญ.  N 
        ฎ. Sn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 

อนุภาคมูลฐานของธาตุ 

ตอนที่ 2 

ตรวจค ำตอบ

กนัเลยจำ้ 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................................จ ำนวนสมำชิก....................คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์กำรทดลอง 

ทดสอบสมบัติของธาตุ และจ าแนกประเภทของธาตุโดยใช้สมบัติของธาตุเป็นเกณฑ์ได้ 

 

วัสดุอุปกรณ์ 

1. ลวดทองแดง  
2. แผ่นสังกะสี  
3. ก ามะถัน 

4. ไส้ดินสอ (แกรไฟต์)  
5. ตะปู  
6. ค้อน  

7. ชุดตรวจสอบการน าไฟฟ้า  
8. กระดาษทราย

 

 วิธีกำรทดลอง 

1. สังเกตสีของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู บันทึกผล               
ลงในตารางบันทึกผลการทดลอง             

2. ทดสอบความวาวของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู           
เมื่อขัดด้วยกระดาษทราย บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง  

ค ำชี้แจง  ให้ประธานกลุ่มหยิบอุปกรณ์ท่ีครูเตรียมไว้และมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกทุกคน ดังนี้ 

1. ให้สมาชิกทุกคนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์การทดลองให้ครบถ้วน 
2. ให้สมาชิกทุกคนศึกษาวิธีการทดลอง และร่วมกันท าหน้าที่ปฏิบัติการทดลอง บันทึกผล                                
    การทดลอง สรุปผลการทดลอง ลงในแบบบันทึกผลการทดลอง และตอบค าถามหลังการทดลอง 
3. ให้สมาชิกทุกคนช่วยกันท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์การทดลองให้เรียบร้อย 
    หลังปฏิบัติกิจกรรมการทดลองเสร็จสิ้น 
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3. ทดสอบการน าไฟฟ้าของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู             
โดยใช้ชุดตรวจสอบการน าไฟฟ้า สังเกตความสว่างของหลอดไฟ บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 

4. ทดสอบความเหนียวของ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ก ามะถัน  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู           
โดยการทุบด้วยค้อน สังเกตผลการทดลอง บันทึกผลลงในตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

ตำรำงบันทึกผลกำรทดลอง 
 

สำร 
ผลกำรทดลอง 

สี ควำมวำว 
กำรน ำไฟฟ้ำ 

(หลอดไฟติด/ไม่ติด) 
ควำมเหนียว/เปรำะ 

1. ลวดทองแดง  ของแข็งสีน้ าตาลแดง ผิวมันวาว หลอดไฟสว่าง บุบหรืองอ         
แต่ไม่แตก 

2. แผ่นสังกะสี  ของแข็งสีเงิน ผิวมันวาว หลอดไฟสว่าง บุบหรืองอ 
แต่ไม่แตก 

3. ก ามะถัน ของแข็งสีเหลือง ผิวด้าน หลอดไฟไม่สว่าง แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ 
4. ไส้ดินสอ (แกรไฟต์)  ของแข็งสีด า ผิวมันวาว หลอดไฟสว่าง แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ 
5. ตะปู  ของแข็งสีเทาด า ผิวมันวาว หลอดไฟสว่าง บุบหรืองอ 

แต่ไม่แตก 

 

สรุปผลกำรทดลอง  

จากวัสดุที่น ามาทดลอง สามารถจ าแนกได้ ดังนี้  
ธาตุที่มีผิววาว คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู ส่วนธาตุที่มีผิวด้าน คือ 

ก ามะถัน  
ธาตุที่น าไฟฟ้าได้ คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู ส่วนธาตุที่ไม่น าไฟฟ้า 

คือ ก ามะถัน  
ธาตุที่มีความเหนียว คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  และตะปู ส่วนธาตุที่เปราะแตกง่าย คือ ก ามะถัน

และไส้ดินสอ (แกรไฟต์) 
สามารถจ าแนกประเภทของธาตุได้ เป็น 3 ประเภท คือ 1) ธาตุที่น าไฟฟ้าและมีความเหนียว คือ 

ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  และตะปู 2) ธาตุที่ไม่น าไฟฟ้าและเปราะ คือ ก ามะถัน 3) ธาตุที่น าไฟฟ้าและ
เปราะ คือ ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) 
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ค ำถำมหลังกำรทดลอง 
 
 
1. ธาตุที่น ามาทดสอบมีคุณสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย  

ธาตุที่น ามาตรวจสอบมีทั้งที่คุณสมบัติเหมือนกัน และมีคุณสมบัติต่างกัน คือ ธาตุที่มีผิววาว คือ 
ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู ส่วนธาตุที่มีผิวด้าน คือ ก ามะถัน ธาตุที่น าไฟฟ้าได้ 
คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู ส่วนธาตุที่ไม่น าไฟฟ้า คือ ก ามะถัน ธาตุที่มี
ความเหนียว คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  และตะปู ส่วนธาตุที่เปราะแตกง่าย คือ ก ามะถันและไส้ดินสอ 
(แกรไฟต์) 
2. ธาตุที่น ามาทดสอบชนิดใดที่ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วผิวมันวาว  

ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู 
3. ธาตุที่น ามาทดสอบชนิดใดบ้างที่มีความเหนียว และธาตุชนิดใดบ้างที่มีความเปราะเมื่อทุบด้วยค้อน  

ธาตุที่มีความเหนียว คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  และตะปู ส่วนธาตุที่เปราะแตกง่าย คือ ก ามะถัน
และไส้ดินสอ (แกรไฟต์) 
4. ธาตุที่น ามาทดสอบชนิดใดบ้างสามารถน าไฟฟ้าได้ และธาตุชนิดใดบ้างไม่น าไฟฟ้า 

ธาตุที่น าไฟฟ้าได้ คือ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  ไส้ดินสอ (แกรไฟต์) และตะปู ส่วนธาตุที่ไม่น าไฟฟ้า 
คือ ก ามะถัน  
5. จากการทดลอง ถ้านักเรียนจะจ าแนกประเภทของธาตุออกเป็น 2 กลุ่ม จ าแนกได้อย่างไร และใช้เกณฑ์ใน
การจ าแนกอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง 
 พิจารณาจากค าตอบนักเรียน เช่น 

กลุ่มท่ี 1 คือ ธาตุที่น าไฟฟ้า มีดังนี้ ลวดทองแดง แผ่นสังกะสี  และตะปู  
กลุ่มท่ี 2 คือ ธาตุที่ไม่น าไฟฟ้า มีดังนี้ ก ามะถัน  
โดยใช้เกณฑ์การน าไฟฟ้าเป็นเกณฑ์ในการจ าแนก 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจค ำตอบ

กนัเลยจำ้ 
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เฉลยค ำถำมกิจกรรมที่ 3  
 

ชื่อกลุ่ม.......................................................................................จ ำนวนสมำชิก....................คน 

บันทึกผลกำรอภิปรำยกลุ่ม 
เรื่อง ธำตุกัมมันตรังสี 

 

 

 

ค ำถำม 

1. การรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีที่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวนมากรั่วไหลมาจากท่ีใด 

การระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงงานไฟฟ้า  
2. สารกัมมันตภาพรังสีใดที่ท าให้มีผู้ที่ได้รับรังสีแล้วท าให้เสียชีวิตอย่างรวดเร็ว 3 ราย ส่วนที่เหลือก็พิการต้อง
ถูกตัดนิ้วในประเทศไทย 

สารกัมมันตภาพรังสีโคบอลท์ 60  
3. จากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสี ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไร 

ถ้าร่างกายของมนุษย์ได้รับสารกัมมันตภาพรังสี ในปริมาณมากจะส่งผลใหเ้สียชีวิตได้ เนื่องมาจากการที่ 
รังสีมีผลต่อไขกระดูก ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบประสาทส่วนกลาง ตามแต่
ปริมาณของรังสีที่ได้รับ และผลร้ายที่ตามมาแบบระยะยาวกว่าก็คือ การเป็นมะเร็ง 

4. จากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีในระยะยาวส่งผลท าให้เป็นโรคมะเร็งได้ เพราะสาเหตุใด 

สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอและยีนของเซลล์แบบค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงไขกระดูกและ 
ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะที่ไวต่อการได้รับรังสีมากกว่าอวัยวะอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเม็ดเลือดขาว         
หรือลิวคีเมีย ที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูก เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในบรรดามะเร็งที่เกี่ยวข้อง       
กับการได้รับรังสีและมักเกิดข้ึนเร็วภายในเวลา 2-3 ปี 
5. สารกัมมันตรังสี จากบทความ ทั้งสารไอโอดีน 131 และซีเซ่ียม 137 มีโทษหรือประโยชน์อย่างไร 

มีทั้งประโยชน์และโทษ คือ มีประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า มีประโยชน์ในทางการแพทย์ คือ
น ามาใช้ในการรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ และใช้รังสีที่ปล่อยออกมาจากสารดังกล่าวในปริมาณที่
เหมาะสมในการรักษามะเร็ง ส่วนมีโทษ คือ ถ้าไม่สามารถควบคุมการรั่วไหลได้ หากปริมาณรังสีที่รั่วออกมา
นั้นมีมากเกินแทนที่จะช่วยรักษามะเร็ง กลับเป็นสาเหตุให้กลายเป็นมะเร็งได้ในอนาคตได้  

พิจารณาจากค าตอบนักเรียน 
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ออกซิเจน 49.20% 

ซิลิคอน 25.67%

อะลูมิเนียม 7.50%

เหล็ก 4.70%
แคลเซียม 3.39%

โซเดียม 2.63%

โพแทสเซียม 2.40% แมกนีเซียม 1.93% ไฮโดรเจน 0.67% โพแทสเซียม 0.58% ธาตุอื่น ๆ 1.12%

 
 
 

 
 

     
ธำตุ (element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวไม่สามารถน ามา

แยกสลายให้กลายเป็นสารอ่ืน ๆ ได้โดยวิธีการทางเคมี ปัจจุบันธาตุมีไม่น้อยกว่า 119 ธาตุ เป็นธาตุที่พบ           

ตามธรรมชาติ 92 ธาตุ นอกนั้นเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้น ธาตุที่มีปริมาณมากท่ีสุด คือ ออกซิเจน (O) รองลงมา

คือ ซิลิคอน (Si) อะลูมิเนียม (Al) เหล็ก (Fe) และอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงมวลร้อยละของธาตุที่มีอยู่ในธรรมชาติ 
 

อะตอมของธำตุ 
ดิโคริตุส (Dekocritus) นักปราชญ์ชาวกรีก เชื่อว่าเมื่อย่อยสารลงเรื่อย ๆ จะได้ส่วนที่เล็กที่สุด               

ซึ่งไม่สามารถท าให้เล็กลงกว่าเดิมได้อีก เรียกอนุภาคขนาดเล็กที่สุดนี้ว่า “อะตอม” ซึ่งค าว่าอะตอม 
เป็นค าที่มาจากภาษากรีก คือ atomas แปลว่า แยกไม่ได้อีก ประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด คือ 
โปรตอน (proton) นิวตรอน (neutron) และอิเล็กตรอน (electron) 

ตำรำงท่ี 1  แสดงมวลและชนิดของประจุอนุภาคโปรตอน (proton) นิวตรอน (neutron) และ            
               อิเล็กตรอน (electron)  

ชนิดของอนุภำค ชนิดของประจุ มวล (กรัม) 
โปรตอน (p) +1 1.6725 x 10-24 
นิวตรอน (n) 0 1.6748 x 10-24 

อิเล็กตรอน (e) -1 9.11 x 10-28 

บัตรควำมรู้ที่ 1 
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จากตารางอนุภาคมูลฐานของอะตอม มีดังนี้  
อิเล็กตรอน (Electron) สัญลักษณ์ e-  เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นลบ (-1) มีมวลน้อยมาก อิเล็กตรอน

จะเคลื่อนที่ได้เร็ว เป็นรูปวงกลม หรือวงรีอยู่รอบนิวเคลียสของอะตอม จะอยู่เป็นชั้น ๆ ตามระดับชั้นพลังงาน 
ในอะตอมของธาตุจะมีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับจ านวนโปรตอน 

โปรตอน (Proton) สัญลักษณ์ p เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นบวก (+1) อยู่ในนิวเคลียส ซึ่งเป็นส่วนที่
เป็นแกนกลางของอะตอม โปรตอนมวลมากกว่าอิเล็กตรอน 1,836 เท่า 

นิวตรอน (Neutron) สัญลักษณ์ n เป็นอนุภาคที่มีประจุเป็นศูนย์ (0) หรือเป็นกลางทางไฟฟ้า 
นิวตรอนมีมวลมากกว่าอิเล็กตรอน 1,839 เท่า 
 

วิวัฒนำกำรแบบจ ำลองอะตอมของธำตุ 
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ตารางที ่2 แสดงวิวัฒนาการของแบบจ าลองอะตอม 
ที่มา : https://chemiis.wordpress.com/2016/06/16/inorganic-atomic-model/ 

 

สัญลักษณ์ธำตุ (Symbol of Element) 
การสื่อความหมายโดยทั่วไป มนุษย์จะใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย เนื่องจากธาตุมีหลายชนิด

นักวิทยาศาสตร์จึงหาวิธีการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน สมัยแรกที่รู้จักธาตุไม่มากนัก จอห์น ดำลตัน 
(John Dalton) นักเคมีชาวอังกฤษได้เสนอให้ใช้สัญลักษณ์ของธาตุเป็นรูปภาพ ดังภาพที่ 2

 
 

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ธาตุ 
ที่มา : http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=5 
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ต่อมาเมื่อธาตุถูกค้นพบมากข้ึน การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงไม่สะดวก และจดจ ายาก                       
โจนส ์จาคอบ เบอร์ซีเลียส (Jons Jacob Berzelius) เสนอให้ใช้อักษรเป็นสัญลักษณ์ธาตุ โดยใช้อักษร         
ตัวแรกในภาษาอังกฤษหรือละติน เป็นสัญลักษณ์แทนอะตอมของธาตุ เพ่ือไม่ให้สัญลักษณ์ซ้ ากัน ให้ใช้อักษร
ตัวรองหรือตัวถัดไปควบกับอักษรตัวต้น โดยเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับอักษรตัวแรก และใช้อักษรตัวเล็ก
ส าหรับตัวรอง ดังตารางที่ 3 

ตำรำงท่ี 3  แสดงชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาละติน และสัญลักษณ์ธาตุ 
 

ชื่อภำษำไทย ชื่อภำษำอังกฤษ ชื่อภำษำละติน สัญลักษณ์ธำตุ 
1. ไฮโดรเจน Hydrogen - H 
2. คาร์บอน Carbon - C 
3. โซเดียม Sodium Natrium Na 
4. เหล็ก Iron Ferrum Fe 
5. ออกซิเจน Oxygen - O 
6. แคลเซียม Calcium - Ca 
7. ไนโตรเจน Nitrogen - N 
8. คลอรีน Chlorine - Cl 
9. ก ามะถัน Sulfur - S 
10. ฟูลออรีน Fluorine - F 
11. โพแทสเซียม Potassium Kalium K 
12. แมงกานีส Manganese - Mn 
13. แมกนีเซียม Magnesium - Mg 
14. ไอโอดีน Iodine - I 
15. ฮีเลียม Helium - He 
16. พลวง Antimony Stibium Sb 
17. ทองแดง Copper Cuprum Cu 
18. ทองค า Gold Aurum Au 
19. เงิน Silver Argentum Ag 
20. ปรอท Mercury Hydragyrum Hg 
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สมบัติของธำต ุเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ท าให้ธาตุแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เช่น สถานะ ส ี
การละลาย การน าไฟฟ้า ความหนาแน่น  จุดเดือด จุดหลอมเหลว การระเหิด การระเหย ความแข็ง สมบัติ
การเผาไหม้ ความเป็นกรด - เบส การเกิดสนิม เป็นต้น  

จากสมบัติของธาตุ เราสามารถ การจ าแนกประเภทของธาตุโดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์ ได ้3 
ประเภท คือ ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันดังนี้ 
               1) ธำตุโลหะ (metal) มีลักษณะมันวาว น าไฟฟ้า น าความร้อนได้ดี จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง 
ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง ยกเว้น ปรอท (Hg) เป็นของเหลว เช่น เหล็ก (Fe) แมกนีเซียม (Mg) ทองแดง 
(Cu) สังกะสี (Zn) เป็นต้น  
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงตัวอยา่งธาตุโลหะ 
ที่มา : พินิติ รตะนานุกลู และคณะ. เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) . 2554 : 27 

               2) ธำตุอโลหะ (non-metal) มีลักษณะผิวด้าน เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือด จุดหลอมเหลว
ต่ า มีทั้ง 3 สถานะ ได้แก่ ของแข็ง เช่น ก ามะถัน (S) ฟอสฟอรัส (P) คาร์บอน (C) ของเหลว เช่น โบรมีน (Br) 
และแก๊ส เช่น ไฮโดรเจน (H) ไนโตรเจน (N) คลอรีน (Cl) เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4  แสดงตัวอย่างธาตุอโลหะ 

ที่มา : พินิติ รตะนานุกลู และคณะ. เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) . 2554 : 28 

บัตรควำมรู้ที่ 2 
สมบัติบำงประกำรของธำตุ 
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               3) ธำตุกึ่งโลหะ (metalloid) มีสมบัติคล้ายโลหะและอโลหะ มีลักษณะผิวมันวาว น าไฟฟ้าได้
เล็กน้อย แต่เปราะ เช่น ซิลิคอน (Si) โบรอน (B) เจอร์เมเนียม (Ge) สารหนู (As) พลวง (Sb) เทลลูเรียม (Te) 
พอโลเนียม (Po) และแอสทาทีน (At) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 แสดงตัวอยา่งธาตุกึ่งโลหะ 
ที่มา : พินิติ รตะนานุกลู และคณะ. เคมี (มัธยมศึกษาตอนต้น) . 2554 : 28 

 
ตำรำงท่ี 4 การเปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ 

สมบัต ิ ธำตุโลหะ ธำตุอโลหะ ธำตุกึ่งโลหะ 

1. สถานะ ของแข็ง ยกเว้น ปรอท 
เป็นของเหลว 

มีทั้ง 3 สถานะ ของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส 

ของแข็ง 

2. จุดเดือดและ 
จุดหลอมเหลว 

สูง ยกเว้น ปรอท ต่ า ยกเว้น คาร์บอน ทีเ่ป็น 
โครงผลึกร่างตาข่าย 

บางชนิดสูง                
บางชนิดค่อนข้างสูง 

3. การน าไฟฟ้าและ 
การน าความร้อน 

น าไฟฟ้า และความร้อน
ได้ดี แต่จะลดลงเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น 

ไม่น าไฟฟ้า และความร้อน 
ยกเว้น แกรไฟต์ น าไฟฟ้าได้ 

บางชนิดน าไฟฟ้า 

4. ความเหนียว แข็ง เหนียว สามารถตี 
เป็นแผ่น หรือเส้นได้ 

ส่วนมากเปราะ เปราะ 

5. ลักษณะผิว มันวาว ผิวด้าน ยกเว้น เพชร 
แกรไฟต์ ไอโอดีน 

บางชนิดผิวมันวาว 
บางชนิดผิวด้าน 

6. การเกิดเสียง 
เมื่อเคาะหรือทุบ 

กังวาน ไม่กังวาน ไม่กังวาน 

7. ความหนาแน่น 
 

บางชนิดความหนาแน่นมาก 
บางชนิดความหนาแน่นน้อย 

ความหนาแน่นน้อย บางชนิดความหนาแน่นมาก 
บางชนิดมีความหนาแน่น

ค่อนข้างมาก 

36 



                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
 

ประโยชน์ของธำตุที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในชีวิตประจ าวันมีการน าธาตุ
ต่างๆ มาใช้ประโยชน์                  

ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติของธาตุ
เหล่านั้น เช่น 

 

ก ามะถัน (S) ใช้
เป็นส่วนผสมของ

ดินปืน พลุ  

ฟอสฟอรัส (P) 
ใช้ท ายาเบื่อหนู       
ใช้ท าหัวไม้ขีดไฟ 

ฮีเลียม (He) ใช้
บรรจุในบอลลูน  

 

ฟลูออรีน (F) ใช้
ผสมในยาสีฟัน 

ช่วยป้องกันฟันผุ 
 

คาร์บอน (C) ใช้
เป็นเชื้อเพลิง       
ใช้ท าไส้ดินสอ  

 

นีออน (Ne) ใช้
ใส่ในหลอดไฟฟ้า          
ฟลูออเรสเซนต์  

 

ธำตุอโลหะ 
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ทองแดง (Cu) ใช้
ท าสายไฟฟ้า ท า
ภาชนะเครื่องใช้ 

 

อะลูมิเนยีม (Al)       
ใช้ท าภาชนะ         
ในครัวเรือน          

สายไฟฟ้าแรงสูง 

 

เหลก็(Fe) ใช้ท า
สิ่งก่อสร้าง ภาชนะ

เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ 

 

สังกะสี (Zn) ใช้ท า
สังกะสีมุงหลังคา (น า

สังกะสีไปเคลือบ
เหล็ก) 

 

ทองค า (Au) ใช้ท า
เครื่องประดับ ใช้เป็น

หลักทรัพย์               
ค ้าประกัน 

 

ตะกั่ว (Pb) ใช้ผสม
ดีบุก ท าตะกั่วบัดกรี 

ท าฟิวส์                 
ท าแบตเตอรี่  

ธำตุโลหะ 

 

ซิลิคอน (Si) เป็น
ส่วนประกอบหลัก
ท าแก้ว เซรามิกส์ 

เป็นวัตถุดิบท าซิลิโคน 

พอโลเนียม (Po) 
ใช้ในแบตเตอรี่
พลังนิวเคลียร์ 

สารหน ู(As) ใช้ท า
ทองบรอนซ์และ

ท าดอกไมไ้ฟ 

โบรอน (B) นิยม
น ามาเป็นส่วนผสม

ของผลิตภัณฑ์     
สารป้องกันจุลินทรีย์ 

พลวง (Sb) ใช้ท าสี
เซรามิก สารเคลือบ

ผิวโลหะผสม 

เยอร์เมเนียม (Ge) 
ใช้เป็นส่วนประกอบ

ของเครื่อง
ทรานซิสเตอร์ 

ธำตุกึ่งโลหะ 
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นักฟิสิกส์ ชาวฝรั่งเศสชื่อ อองตวน อองรี เบคเคอเรล เป็นผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี  
เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) โดยสังเกตพบว่า สารประกอบยูเรเนี่ยม 
มีกัมมันตภาพรังสีแผ่ออกมา และจากการทดลองเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี ท าให้
ทราบว่ารังสีมีอยู่ 3 ชนิด คือ  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7  อ านาจการทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา บีตา และแกมมา 
ที่มา : http://www.bankhai.ac.th/~jr/work_student/workM4/group3/page5.html 

บัตรควำมรู้ที่ 3 
 ธำตุกัมมนัตรังส ี

 
ภาพที่ 6 อองตวน อองรี เบคเคอเรล
ที่มา : http://www.slideshare.net 
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    ภาพที่ 8 การใช้ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีด้านการเกษตร 
    ที่มา : http://www.slideshare.net 

   ภาพที่ 9 การใช้ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีด้านการแพทย์ 
   ที่มา : http://www.slideshare.net 
 

 
  ภาพที่ 10 การใช้ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีด้านการถนอมอาหาร 
  ที่มา : http://www.slideshare.net 
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ภาพที่ 11 การใช้ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีด้านอุตสาหกรรม 
ที่มา : http://www.slideshare.net 
 

ภาพที่ 12 การใช้ประโยชน์ธาตุกัมมันตรังสีด้านโบราณคดี 
ที่มา : http://www.slideshare.net 

 
 
 
 

กำรป้องกันอันตรำยจำกกัมมันตภำพรังสี 
1. พยายามอย่าเข้าใกล้บริเวณท่ีมีธาตุกัมมันตรังสี  
2. หากจ าเป็นจะต้องเข้าใกล้ ควรเข้าใกล้ในเวลาที่สั้นที่สุด  
3. ถ้าจ าเป็นต้องเข้าใกล้ ควรหาเครื่องก าบัง เช่น                                                                          
ใช้คอนกรีตหรือแผ่นตะกั่วเป็นเครื่องก าบังรังสีแกมมา และรังสีบีตา 

เมื่อร่างกายได้รับกัมมันตภาพรังสีโดยตรง โดยเฉพาะรังสีแกมมา สามารถท าให้เซลล์ของเนื้อเยื่อตาย
ได้ ดังนั้น ถ้าร่างกายได้รับรังสีโดยตรงเป็นจ านวนมากอาจท าให้เสียชีวิตได้ นอกจากนี้ยังอันตรายต่อ
เนื้อเยื่อสมองและอวัยวะสืบพันธุ์ รังสีแกมมาอาจท าให้โครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างชั่วคราวหรือถาวร ที่เรียกว่าเกิดการกลายพันธุ์ เป็นผลท าให้พันธุกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
หรือเลวลงก็ได้ เชื่อกันว่า วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบางกรณีเกิดจากกัมมันตภาพรังสี และอันตรายแบบ
สะสม ถ้าเซลล์ของเนื้อเยื่อได้รังสีในปริมาณน้อยๆ เป็นเวลานานๆ ก็ท าให้เซลล์ของเนื้อเยื่อนั้นได้รับ
อันตรายและอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ 

ภาพที่ 13 อันตรายธาตุกัมมันตรังสี 
ที่มา : http://www.slideshare.net 
 

ภาพที่ 14 สัญลักษณ์ของกัมมันตรังสี 
ที่มา : http://www.slideshare.net 
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       บัตรงำนที่ 1 ธำตุ 

 

   ตอนที่ 1  

1. ธาตุ มีความหมายว่าอย่างไร 
............................................................................................................................. ...............................................
.................................................................................... ........................................................................................ 
2. ปัจจุบันธาตุที่พบมีปริมาณมากที่สุด คือธาตุใด 
............................................................................................................................. ...............................................
3. ดิโคริตุส (Dekocritus) นักปราชญ์ชาวกรีก อธิบายค าว่าอะตอมอย่างไร 
.............................................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ........................................................................
4. อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด มีอะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ...............................................
5. ผู้เสนอให้ใช้สัญลักษณ์ของธาตุเป็นรูปภาพเป็นคนแรก คือใคร  
............................................................................................................................. ...............................................
6. โจนส ์จาคอบ เบอร์ซีเลียส (Jons Jacob Berzelius) เสนอให้ใช้อักษรเป็นสัญลักษณ์ธาตุมีรูปแบบการ
เขียนอย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................
7. แบบจ าลองอะตอม คืออะไร 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ...............................................
8. จอห์น ดาลตัน อธิบายแบบจ าลองอะตอมว่าอย่างไร 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
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9. แบบจ าลองอะตอมของโบร์ มีความแตกต่างจาก แบบจ าลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ดอย่างไร 
.................................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ...............................................
10. ให้นักเรียนเรียงล าดับวิวัฒนาการแบบจ าลองอะตอมของธาตุที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งระบุชื่อของ
แบบจ าลองอะตอมให้ถูกต้อง 
            (A)      (B)          (C)     (D)           (E) 

                                                                   
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
   

 ตอนที่ 2  
 
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมสัญลักษณ์ของธาตุให้สัมพันธ์กับชื่อธาตุที่ก าหนด 

ชื่อภำษำไทย สัญลักษณ์ของธำตุ ชื่อภำษำไทย สัญลักษณ์ของธำตุ 
1. คาร์บอน  6. ออกซิเจน  
2. ไฮโดรเจน  7. ไนโตรเจน  
3. เงิน  8. ทองแดง  
4. โซเดียม  9. ไอโอดีน  
5. ก ามะถัน  10. ฮีเลียม  

 
คะแนนเต็ม  20  คะแนน   คะแนนที่ได้ ................... คะแนน 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
          

 
  

 
1. การจ าแนกประเภทของธาตุโดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์จ าแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
............................................................................................................................. ............................................... 
2. ธาตุที่มีลักษณะมันวาว น าไฟฟ้า น าความร้อนได้ดี จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น
ของแข็ง เป็นสมบัติของธาตุประเภทใด ยกตัวอย่างมีธาตุใดบ้าง 
............................................................................................................................. ............................................... 
3. ก ามะถัน มีลักษณะผิวด้าน เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ า จัดอยู่ประเภทใด และมีสมบัติ
คล้ายธาตุใด ยกตัวย่าง 
............................................................................................................................. ............................................... 
4. ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid) มีสมบัตใิดบ้างทีค่ล้ายโลหะและ สมบัติใดคล้ายอโลหะ  
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................................................................  
5. โดยทั่วไปธาตุกลุ่มโลหะ ณ อุณหภูมิห้องจะมีสถานะเป็นของแข็ง ยกเว้นธาตุใด 
........................................................... .................................................................................................................  
6. ถ้านักเรียนสงสัยวัตถุก้อนหนึ่งว่า มีสมบัติของธาตุอยู่กลุ่มโลหะ อโลหะ หรือก่ึงโลหะ นักเรียนจะทดสอบ
สมบัติใดบ้างของธาตุ 
............................................................................................................................. ............................................... 
7. ธาตุโลหะสามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................... .........................................................................................  
8. ธาตุคาร์บอน จัดอยู่ประเภทธาตุอโลหะแต่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง เพราะเหตุใด 
............................................................................................................................. ............................................... 
9. ธาตุเหล็ก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................ ............................ 
10. ธาตุชนิดใดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ส าหรับบรรจุในบอลลูน  
............................................................................................................................. ............................................... 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน   คะแนนที่ได้ ................... คะแนน 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

      บัตรงำนที่ 3 ธำตุกัมมันตรังส ี
 
 

1. ใครเป็นผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี เป็นครั้งแรกจากการสังเกตสารประกอบยูเรเนี่ยม มีกัมมันตภาพรังสีแผ่
ออกมา  
............................................................................................................................. ............................................... 
2. ธาตุกัมมันตรังสี คืออะไร 
............................................................................................................................. ............................................... 
3. รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
....................................................................................................................................................... ..................... 

4. ให้นักเรียนเรียงล าดับอ านาจทะลุทะลวงของรังสี        จากน้อยไปหามาก 
.................................................................................................................................................................. .......... 
5. ด้านการแพทย์มีการน าธาตุกัมมันตรังสีธาตุใดมาใช้ประโยชน์  
............................................................................................................................. ............................................... 
6. ด้านธรณีวิทยาใช้ประโยชน์จากธาตุใดมาค านวณหาอายุของวัตถุโบราณ อายุหิน หรือซากฟอสซิลต่างๆ 
............................................................................................................................. ............................................... 
7. ธาตุกัมมันตรังสีเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ อธิบาย 
................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ................................................................... 
8. จงบอกโทษของกัมมันตรังสี 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
9. สัญลักษณ์เตือนบริเวณท่ีมีกัมมันตรังสี มีลักษณะอย่างไร (วาดภาพประกอบ) 
 
 
 
 
 
10. สัญลักษณ์เตือนบริเวณท่ีมีกัมมันตรังสีจะพบได้ที่ใด ยกตัวอย่าง 
............................................................................................................................. ............................................... 

คะแนนเต็ม  10  คะแนน   คะแนนที่ได้ ................... คะแนน 

45 



                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

เฉลยบัตรงานท่ี 1 ธาตุ 

ตอนที่ 1  

1. ธาตุ มีความหมายว่าอย่างไร 
ธำตุ (element) หมายถึง สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวไม่สามารถน ามา

แยกสลายให้กลายเป็นสารอ่ืน ๆ ได ้
2. ปัจจุบันธาตุที่พบมีปริมาณมากที่สุด คือธาตุใด 
  ออกซิเจน (O)  
3. ดิโคริตุส (Dekocritus) นักปราชญ์ชาวกรีก อธิบายค าว่าอะตอมอย่างไร 

เชื่อว่าเมื่อย่อยสารลงเรื่อย ๆ จะได้ส่วนที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถท าให้เล็กลงกว่าเดิมได้อีก เรียก
อนุภาคขนาดเล็กที่สุดนี้ว่า“อะตอม ” ซึ่งเป็นค าท่ีมาจากภาษากรีก คือ atomas แปลว่า แยกไม่ได้อีก 
4. อะตอมประกอบด้วยอนุภาคมูลฐาน 3 ชนิด มีอะไรบ้าง 

 โปรตอน (proton) นิวตรอน (neutron) และอิเล็กตรอน (electron) 
5. ผู้เสนอให้ใช้สัญลักษณ์ของธาตุเป็นรูปภาพเป็นคนแรก คือใคร  

จอห์น ดาลตัน (John Dalton) 
6. โจนส ์จาคอบ เบอร์ซีเลียส (Jons Jacob Berzelius) เสนอให้ใช้อักษรเป็นสัญลักษณ์ธาตุมีรูปแบบการ
เขียนอย่างไร 

 โดยใช้อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษหรือละติน เป็นสัญลักษณ์แทนอะตอมของธาตุ เพ่ือไม่ให้
สัญลักษณ์ซ้ ากัน ให้ใช้อักษรตัวรองหรือตัวถัดไปควบกับอักษรตัวต้น โดยเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ส าหรับอักษรตัว
แรก และใช้อักษรตัวเล็กส าหรับตัวรอง  
7. แบบจ าลองอะตอม คืออะไร 
  มโนภาพเกี่ยวกับอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการน าข้อมูลจากการทดลอง และจาก
การศึกษาโดยใช้เครื่องมือบางชนิดมาสร้างเป็นมโนภาพของแบบจ าลองอะตอม 
8. จอห์น ดาลตัน อธิบายแบบจ าลองอะตอมว่าอย่างไร 
 อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมตัน ขนาดเล็กมาก ภายในว่างเปล่าไม่มีอนุภาคอ่ืน และไม่สามารถ
แบ่งแยกได้อีก 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
9. แบบจ าลองอะตอมของโบร์ มีความแตกต่างจาก แบบจ าลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ดอย่างไร 
 มีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่าง คือโบร์อธิบายว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงโคจรในแต่ละระดับ
พลังงาน 
10. ให้นักเรียนเรียงล าดับวิวัฒนาการแบบจ าลองอะตอมของธาตุที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งระบุชื่อของ
แบบจ าลองอะตอมให้ถูกต้อง 
            (A)      (B)          (C)     (D)           (E) 

                                                                   
 เรียงล าดับได้ ดังนี้ 

C   แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน      
D   แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน  
E   แบบจ าลองอะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด  
B   แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 
A   แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 

 

   ตอนที่ 2  
ค ำชี้แจง  ให้นักเรียนเติมสัญลักษณ์ของธาตุให้สัมพันธ์กับชื่อธาตุที่ก าหนด 

ชื่อภำษำไทย สัญลักษณ์ของธำตุ ชื่อภำษำไทย สัญลักษณ์ของธำตุ 
1. คาร์บอน C 6. ออกซิเจน O 
2. ไฮโดรเจน H 7. ไนโตรเจน N 
3. เงิน Ag 8. ทองแดง Cu 
4. โซเดียม Na 9. ไอโอดีน I 
5. ก ามะถัน S 10. ฮีเลียม He 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

เฉลยบัตรงำนที ่2 กำรตรวจสอบสมบัติบำงประกำรของธำตุ 
 
1. การจ าแนกประเภทของธาตุโดยใช้ความเป็นโลหะเป็นเกณฑ์จ าแนกได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 

 3 ประเภท คือ ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ และธาตุกึ่งโลหะ  
2. ธาตุที่มีลักษณะมันวาว น าไฟฟ้า น าความร้อนได้ดี จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น
ของแข็ง เป็นสมบัติของธาตุประเภทใด ยกตัวอย่างมีธาตุใดบ้าง 

ธาตุโลหะ (metal)  เช่น เหล็ก (Fe) แมกนีเซียม (Mg) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn)  
3. ก ามะถัน มีลักษณะผิวด้าน เปราะ ไม่น าไฟฟ้า มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ า จัดอยู่ประเภทใด และมีสมบัติ
คล้ายธาตุใด ยกตัวย่าง 
           ธาตุอโลหะ (non-metal) ธาตุที่มีสมบัติคล้ายก ามะถัน เช่น ฟอสฟอรัส (P)  
4. ธาตุกึ่งโลหะ (metalloid) มีสมบัตใิดบ้างทีค่ล้ายโลหะและ สมบัติใดคล้ายอโลหะ  

มีสมบัติคล้ายโลหะ คือ ลักษณะผิวมันวาว น าไฟฟ้าได้เล็กน้อย จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง และ 
มีสมบัติคล้ายอโลหะ คือ ด้านความแข็ง มีลักษณะเปราะ 
5. โดยทั่วไปธาตุกลุ่มโลหะ ณ อุณหภูมิห้องจะมีสถานะเป็นของแข็ง ยกเว้นธาตุใด 
   ปรอท (Hg) 
6. ถ้านักเรียนสงสัยวัตถุก้อนหนึ่งว่า มีสมบัติของธาตุอยู่กลุ่มโลหะ อโลหะ หรือก่ึงโลหะ นักเรียนจะทดสอบ
สมบัติใดบ้างของธาตุ 
   ความมันวาว   การน าไฟฟ้า   การน าความร้อน   จุดเดือด   จุดหลอมเหลว เป็นต้น 
7. ธาตุโลหะสามารถน ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 

น าทองแดงมาใช้ท าสายไฟฟ้า เพราะน าไฟฟ้าได้ดี น าอะลูมิเนียมมาใช้ท าภาชนะหุงต้ม เพราะ              
น าความร้อนได้ดี 
8. ธาตุคาร์บอน จัดอยู่ประเภทธาตุอโลหะแต่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง เพราะเหตุใด 

เพราะ ธาตุคาร์บอน มีโครงสร้างเป็น โครงผลึกร่างตาข่าย 
9. ธาตุเหล็ก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง 

เหล็ก(Fe) สามารถใช้ท าสิ่งก่อสร้าง ภาชนะเครื่องใช้ ยานพาหนะ 
10. ธาตุชนิดใดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ ส าหรับบรรจุในบอลลูน  

ฮีเลียม (He) 
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ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

เฉลยบัตรงำนที ่3 ธำตุกมัมันตรังส ี
 
1. ใครเป็นผู้ค้นพบกัมมันตภาพรังสี เป็นครั้งแรกจากการสังเกตสารประกอบยูเรเนี่ยม มีกัมมันตภาพรังสีแผ่
ออกมา  
  อองตวน อองรี เบคเคอเรล 
2. ธาตุกัมมันตรังสี คืออะไร 
  เป็นธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้เอง 
3. รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
  3 ชนิด   ได้แก่   รังสีแอลฟา   รังสีบีตา   รังสีแกมมา 

4. ให้นักเรียนเรียงล าดับอ านาจทะลุทะลวงของรังสี        จากน้อยไปหามาก 

    <    <      
5. ด้านการแพทย์มีการน าธาตุกัมมันตรังสีธาตุใดมาใช้ประโยชน์  
  ใช้ Co-60 ท าลายเซลล์มะเร็ง  
6. ด้านธรณีวิทยาใช้ประโยชน์จากธาตุใดมาค านวณหาอายุของวัตถุโบราณ อายุหิน หรือซากฟอสซิลต่างๆ 
 ค านวณหาได้จากครึ่งชีวิตของคาร์บอน – 14  (C-14) ที่อยู่ในวัตถุนั้นๆ 
7. ธาตุกัมมันตรังสีเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือไม่ อธิบาย 

ถ้าร่างกายของมนุษย์ได้รับรังสีจากธาตุกัมมันตรังสีในปริมาณมากหรือปริมาณน้อยแต่ระยะเวลานาน
จะท าให้เซลล์ตายได้ หรืออาจท าให้โครโมโซมของเซลล์สืบพันธุ์มีการเปลี่ยนแปลง เกิดการกลายพันธุ์ได้ 
8. จงบอกโทษของกัมมันตรังสี 
  ถ้าร่างกายได้รับจะท าให้เซลล์ต่างๆ ในร่างกายถูกท าลายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งและความ
ผิดปกติทางพันธุกรรม 
9. สัญลักษณ์เตือนบริเวณท่ีมีกัมมันตรังสี มีลักษณะอย่างไร (วาดภาพประกอบ) 
 
 
 
 
10. สัญลักษณ์เตือนบริเวณท่ีมีกัมมันตรังสีจะพบได้ที่ใด ยกตัวอย่าง 
  โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  ห้องเอ็กซเรย์ในโรงพยาบาล 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

เร่ือง ธาตุและสมบัติของธาตุ  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
ค ำชี้แจง   1. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ 

2. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว ท าเครื่องหมายกากบาท (X)               
ลงในกระดาษค าตอบ 

................................................................................................................................. 

1. อนุภาคมูลฐาน ประกอบไปด้วย อนุภาคท่ีส าคัญ คืออะไร 
ก. นิวตรอน      ข. โปรตอน    
ค. อิเล็กตรอน     ง. ถูกทุกข้อ 

2. อะตอม คืออะไร 
ก. สสารที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมด ข. อนุภาคท่ีเล็กที่สุดของสสาร 
ค. หน่วยย่อยที่เล็กท่ีสุดของสิ่งมีชีวิต   ง. กลุ่มอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน 

3. ธาตุ คืออะไร  
ก. หน่วยย่อยที่สุด โดยแต่ละหน่วยยังคงสมบัติเดิม ข. สารที่มีลักษณะกลมกลืนกันเป็นเนื้อเดียว 
ค. สสารที่ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันทั้งหมด ง. สสารที่ประกอบด้วยอะตอมหลายชนิด 

4. สัญลักษณ์ธาตุ C O N คืออะไรตามล าดับ 
ก. ไนโตรเจน เหล็ก ออกซิเจน    ข. คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน 
ค. คาร์บอน ออกซิเจน ไนโตรเจน   ง. ออกซิเจน คาร์บอน ไนโตรเจน 

5. ข้อใดมีการใช้ประโยชน์จากธาตุ ไม่ถูกต้อง 
ก.  คลอรีนใช้เป็นตัวน าไฟฟ้า    ข. ทองค าใช้ท าเครื่องประดับ 
ค.  อะลูมิเนียมใช้ท าแผ่นห่ออาหาร   ง. ทองแดงใช้ท ามอเตอร์ไฟฟ้า 

6. ข้อใด คือประโยชน์ของธาตุคาร์บอน 
ก. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์     ข. ท าไส้ดินสอด า  
ค. สายไฟฟ้า      ง. ไส้หลอดไฟฟ้า 

50 

51 



                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

7. ข้อดังต่อไปนี้เป็นสมบัติของ ธาตุโลหะ ยกเว้น ข้อใด 
ก.  น าไฟฟ้า      ข.  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 
ค.  น าความร้อน     ง.  มีสถานะเป็นของแข็ง ทั้งหมด 

8. เราแบ่งสมบัติของธาตุออกได้เป็นอะไรบ้าง 
ก.  โลหะ และอโลหะ     ข.  โลหะ อโลหะ และก่ึงโลหะ 
ค.  อโลหะ และกึ่งโลหะ    ง.  โลหะ และกึ่งโลหะ 

9. การใช้ประโยชน์จากธาตุก ามันตรังสีในข้อใด ไม่ถูกต้อง 
ก.  U - 238  ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า    ข.  I - 131  ใช้รักษาโรคเบาหวาน 
ค.  C - 14  ตรวจสอบอายุวัตถุโบราณ    ง.  Co - 60  ใช้รักษาโรคมะเร็ง 

10. เพราะเหตุใด ธาตุก ามันตรังสีจึงมีการปล่อยอนุภาคหรือแผ่รังสีออกมา 
ก.  เพ่ือท าให้อิเล็กตรอนเสถียร    ข.  มีพลังงานส่วนเกินในนิวเคลียส 
ค.  มีอิเล็กตรอนมากเกินไป     ง.  เพ่ือลดจ านวนของโปรตอนลง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่อย ๆ อ่านโจทย์ให้ดีก่อนตอบค าถามนะคะ 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 

เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 
ชื่อ..........................................................................................................  เลขที่.................. 

 

ข้อที่ ก ข ค ง ตรวจค ำตอบ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

รวมคะแนน  
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

ข้อสอบ O – NET  ปีการศึกษา 2551 

ตาราง ปริมาณคิดเป็นร้อยละชนิดต่างๆที่เป็น ส่วนประกอบของเหรียญประเภทต่างๆ 
ประเภท

ของเหรียญ 
ปริมาณคิดเป็นร้อยละของโลหะชนิดต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเหรียญ 
โลหะ A โลหะ B  โลหะ C โลหะ D โลหะ E 

1 
2 
3 
4 

92.5 
- 
- 
- 

7.5 
75.0 
92.0 

- 

- 
25.0 

- 
5.0 

- 
- 

6.0 
- 

- 
- 

2.0 
95.0 

จากตาราง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
ถ้าโลหะ C และ E มีสมบัติเป็นสารแม่เหล็ก แม่เหล็กจะไม่สามารถดูดเหรียญประเภทใด 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
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          วิทยำศำสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 2.  พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สกสค.  
           ลาดพร้าว,  2556. 
http://www.bankhai.ac.th/~jr/work_student/workM4/group3/page5.html 
https://www.chemiis.wordpress.com/2016/06/16/inorganic-atomic-model/ 
http://www.komchadluek.net/news/lifestyle/91878 
http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=5 
http://www.slideshare.net 
 

 

54 

http://www.bankhai.ac.th/~jr/work_student/workM4/group3/page5.html
http://www.meta-synthesis.com/webbook/35_pt/pt_database.php?PT_id=5
http://www.slideshare.net/


                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 
เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน – หลังเรียน  

เรื่อง ธาตุและสมบัติของธาตุ  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม อ าเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 

 

ก่อนเรียน  หลังเรียน 

ข้อที่ เฉลย  ข้อที่ เฉลย 
1 ก  1 ง 
2 ข  2 ข 
3 ง  3 ค 
4 ข  4 ค 
5 ง  5 ก 
6 ง  6 ข 
7 ค  7 ง 
8 ค  8 ข 
9 ก  9 ข 
10 ง  10 ข 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

 

เฉลยพิชิตโจทย์ O – NET  

ข้อสอบ O – NET  ปีการศึกษา 2551 

ตาราง ปริมาณคิดเป็นร้อยละชนิดต่างๆที่เป็น ส่วนประกอบของเหรียญประเภทต่างๆ 
ประเภท

ของเหรียญ 
ปริมาณคิดเป็นร้อยละของโลหะชนิดต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเหรียญ 
โลหะ A โลหะ B  โลหะ C โลหะ D โลหะ E 

1 
2 
3 
4 

92.5 
- 
- 
- 

7.5 
75.0 
92.0 

- 

- 
25.0 

- 
5.0 

- 
- 

6.0 
- 

- 
- 

2.0 
95.0 

จากตาราง จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
ถ้าโลหะ C และ E มีสมบัติเป็นสารแม่เหล็ก แม่เหล็กจะไม่สามารถดูดเหรียญประเภทใด 

1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

 

ค าตอบ   ข้อ 1 เนื่องจากเหรียญประเภท 1 ไม่มีส่วนประกอบของโลหะ C และ E แม่เหล็กจะไม่

สามารถดูดเหรียญได้ 
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                                                                            ชุดที ่1 ธาตุและสมบัติของธาตุ  
 

ชุดกจิกรรมการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

แบบบันทึกคะแนน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชุดท่ี 1 เร่ือง ธาตุและสมบัติของธาตุ 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................เลขที่........... สมาชิกกลุ่มท่ี............. 
 

ค ำชี้แจง ให้นักเรียนน าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียน ,บัตรกิจกรรม และบัตรงาน 
มากรอกลงในตาราง  

 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
10 คะแนน ...................... 10 คะแนน ...................... 

 

 

     
   
 
 
 

คะแนนบัตรกิจกรรม 
บัตรกิจกรรม คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

บัตรกิจกรรมที่ 1 ธาตุ   20 คะแนน ...................... 
บัตรกิจกรรมที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 10 คะแนน ...................... 
บัตรกิจกรรมที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 10 คะแนน ...................... 

คะแนนบัตรงำน 
บัตรงาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

บัตรงานที่ 1 ธาตุ 20 คะแนน ...................... 
บัตรงานที่ 2 การตรวจสอบสมบัติบางประการของธาตุ 10 คะแนน ...................... 
บัตรงานที่ 3 ธาตุกัมมันตรังสี 10 คะแนน ...................... 
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