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

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

ข

คําแนะนําสําหรับครู
1. ครูควรศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง ของ
หลักสูตร ใหละเอียดครบถวน
2. ครูแนะนําใหนักเรียน ทราบวากอนศึกษาสาระการเรียนรูของบทเรียนสําเร็จรูปดวย
ตนเอง ควรทําแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre – test ) และเมื่อศึกษาครบทุกเลม ( 8 เลม ) แลว ครู
ควรใหเวลานักเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระตั้งแตเลม 1 ถึง เลม 8 อีกครั้ง แลวจึงทดสอบดวย
แบบทดสอบหลังเรียน ( Post – test )
3. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีความพรอมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
เปนรายบุคคลแตถามีนักเรียนที่เรียนรูช าเนื่องจากนักเรียนมีความบกพรองในทักษะการอาน
แนะนําใหครูผูสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปดวยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน
อาจจะจับคูระหวางเด็กที่เรียนรูเร็ว (เรียนเกง) กับเด็กที่เรียนรูชา (เด็กออน) และเด็กที่เรียนรู
ระดับปานกลาง จับคูกันเอง แลวศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปไปพรอมๆกัน แตถาในบางหองมีเด็กที่
เรียนรูชาจํานวนมาก อาจจะจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีเพื่อนสอนเพื่อนแบบกลุม กลุมละ 4 คน
โดยมีสัดสวน เด็กเรียนรูเ ร็ว 1 คน เด็กเรียนรูระดับปานกลาง 1 คน และเด็กที่เรียนรูชา 2 คน แลว
ศึกษาพรอมๆกัน ซึ่งทั้ง 2 วิธี ตองคํานึงถึงความพอใจและสมัครใจของนักเรียนเปนสําคัญ
4. การศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้มที ั้งหมด 8 เลม แตละเลมจะมีแบบฝก อยางละ 10 ขอ
กอนที่นักเรียนจะศึกษาในแตละเลมครูควรใหนักเรียนทําแบบฝกกอนเรียน โดยใหนักเรียน
ศึกษาอยางอิสระตรวจคําตอบไดจากเฉลย เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระจบเลมแลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดหลังเรียนอีกครั้ง ตรวจคําตอบจากเฉลย เพื่อวัดความกาวหนาของการเรียนรูในแตละ
เลมเปนรายบุคคล โดยบันทึกคะแนนสอบทุกชุดและทุกครั้งในแบบประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง(รายบุคคล) ซึ่งนักเรียนจะทราบวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรูมากนอยเพียงใด
และสามารถกลับไปทบทวนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไมรูไมเขาใจไดอีก กี่ครั้งก็ไดตามความพอใจ ซึ่ง
การใหโอกาสในการเรียนรูแบบนี้จะทําใหนักเรียนผานเกณฑ และผานจุดประสงคทุก
จุดประสงค และเมื่อวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจะสูง
เพิ่มขึ้นแลว โอกาสที่จะพบนักเรียนไมผานเกณฑ (ติด 0) จะลดนอยลง หรืออาจไมพบเลย

ค

5. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ ครูสามารถนําไปสอนซอมเสริมกับ
5.1 นักเรียนที่เรียนรูชา (มีความบกพรองในทักษะการอาน)
5.2 นักเรียนที่ขาดความพรอมในการเรียนรูโดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย
(เชน ไมตั้งใจเรียน , ขาดสมาธิ , ชอบคุย , ชอบเลนขณะที่ครูสอน)
5.3 นักเรียนที่หยุดเรียนบอย (นักกีฬาโรงเรียน นักเรียนที่ปวยบอย หรือเกิดอุบัติเหตุ)
สามารถนําไปศึกษานอกเวลาหรือศึกษาที่บานได
5.4 นักเรียนที่ยายมาเขาเรียนใหมในระหวางปการศึกษา ซึ่งอาจจัดสาระการเรียนรูไม
ตรงกัน
5.5 ใชสอนเสริมกับนักเรียนที่ตองการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน

ง

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

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

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

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

ความกาวหนาในการเรียนรูข องตนเองได
จากคะแนนกอนและหลังทําแบบฝกหัด

8. เก็บเอกสารบทเรียนสําเร็จรูป เขาแฟม
ใหเรียบรอย และเริ่มศึกษาบทเรียน
สําเร็จรูป เลมใหมตามลําดับ

จ

จุดประสงคการเรียนรู
เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง อะตอม นักเรียนสามารถ
1. อธิบายการแยกสารออกเปนกลุม
ยอยๆโดยใชเกณฑตางๆได

2. บอกความหมายและอธิบาย
โครงสรางพื้นฐานของอะตอมได

3. บอกชนิดและสมบัติของอนุภาค
พื้นฐานในอะตอมของธาตุได

4. มีความรูความเขาใจและปฏิบัติ
กิจกรรมเกี่ยวกับมวลและน้ําหนัก
ได

1

1

นักเรียนพอเขาใจเกี่ยวกับสารและการเปลี่ยนแปลง แตเพื่อใหเราเกิดความรูและเขาใจใน
การศึกษาเกี่ยวสสารตางๆบนโลกนี้ไดงายและสะดวกขึ้น จึงมีการแบงสสารออกเปนกลุม ๆ โดย
ใชเนื้อสารเปนเกณฑ จะแบงได 2 กลุมคือ
1. สารเนื้อเดียว คือ สารที่มองดูดวยตาแลวกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน เชน ทองคํา
น้ําเชื่อม อากาศ
2. สารเนื้อผสม คือ สารที่มองดูดวยตาเปลาแลวไมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน เชน พริก
กับเกลือ ผงถานกับน้ําตาล เปนตน
ซึ่งสามารถแบงแยกยอยตอไปอีกไดดังนี้
สสาร
สารเนื้อเดียว
มีสารเพียงอยางเดียว (สารบริสุทธิ์)
เชน ทองคํา ทองแดง เงิน น้ํา เกลือ
อะตอม

ประกอบดวย
เพียงชนิดเดียว (ธาตุ)

สารเนื้อผสม

มีสารมากกวา 1 อยาง (สารละลาย) เชน
น้ําเกลือ มีน้ํากับเกลือ น้าํ ตาล มีน้ํากับน้ําตาล

อะตอม
ประกอบดวย
มากกวา 1 ชนิด (สารประกอบ)
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ถานักเรียนไดศึกษาแผนผังจากบนลงลาง พอจะสรุปไดวา
(ลองสรุปลงในสมุดหนอยสิ)
……………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

สสารแบงแยกเปนกลุมๆโดยใชเนื้อของสารเปนเกณฑ จะแบงได 2 กลุม
คือ สารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียวแยกตอไปไดอีกเปน
สารบริสุทธิ์และสารละลาย สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียว สวน
สารละลายประกอบดวยสารมากกวา 1 อยาง นอกจากนี้สารบริสุทธิ์ยังสามารถแยก
ยอยไดอีกเปนธาตุและสารประกอบ ธาตุประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียว สวน
สารประกอบ ประกอบดวยอะตอมมากกวา 1 ชนิด
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บทเรียนสําเร็จรูป
หนวยยอยที่ 2 เรื่อง อะตอม
รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 1 ชั่วโมง

ลองคิดดู
อะตอม คืออะไร มีรูปราง
อยางไร และประกอบดวยอะไรบาง
อะตอม (atom) คือ หนวยที่เล็กที่สุดของสสารซึ่งแบงแยกไมไดอีกแลวโดยแตละหนวยยังคง
รักษาสมบัติเดิมของสารไว
จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร พบวา อะตอม มีโครงสรางคลายทรงกลม ซึ่งประกอบดวย
อนุภาคเล็กๆ 3 อนุภาค คือ
1. อนุภาคโปรตรอน (p)
2. อนุภาคอิเล็กตรอน (e)
3. อนุภาคนิวตรอน (n)

ถานักเรียนอยากทราบวาหนาตาของอะตอมที่
นักวิทยาศาสตรแตละทานคิดคนเปนอยางไรบาง
คนควาเพิ่มเติมไดที่
http//www.baanjomyut.com/
library/atom/03.htm
http//www.school.net.th/
library/snet3/atom

ลองคิดดู
อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน อยูกนั
อยางไรในอะตอม

4
เอแลวฉันจะอยูกับใคร

n
มาอยูกับฉันดีกวา
ไมเอาหรอกเธอตัวอวนเกินไป ฉันไมชอบ

p

e

ตรงนี้มีคําตอบ!
อนุภาค โปรตอน(p) และ อนุภาค นิวตรอน(n) จะอยูรวมกันตรงกลาง เรียกวา
นิวเคลียส และมีอนุภาค อิเล็กตรอน (e) วิ่งอยูรอบๆนิวเคลียสในแนววงโคจรของอิเล็กตรอนแต
ละตัว และ ระหวางนิวเคลียส กับ อนุภาค อิเล็กตรอน จะเปนชองวาง ดังแบบจําลอง
e
โครงสรางของอะตอมอยางงาย ดังนี้
n
e

p

n
p

p
n

e

แบบจําลองโครงสราง ของอะตอมของฮีเลียม
ชองวาง

แบบจําลองโครงสรางของอะตอมอยางงาย

ดูตรงนี้อีกหนอยซิ

รูไวใชวา

ใสบาแบกหาม

จอหน ดอลตัน (John Dalton พ.ศ.2309-2387)
นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เปนผูพัฒนาทฤษฎีอะตอม
ของสสาร เขามีผลงานทางวิทยาศาสตรมากโดยเฉพาะ
ทางดานเคมี (รูปรางหนาตาเปนอยางไรนักเรียนลอง
สืบคนดู)
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จากการศึกษาโครงสรางของอะตอมที่พบในธรรมชาติของนักวิทยาศาสตรพบวา ภายในอะตอม
มีจํานวนอนุภาคที่อยูภายในไมเทากัน จึงทําใหอะตอมแตละอะตอมมีสมบัติที่ตางกันไป เชน

e
e

p

p

n

n

e

n
p

p

n
e
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n

n
p
n

e

e

อะตอมชนิดที่ 2
ธาตุฮีเลียม

อะตอมชนิดที่ 1
ธาตุไฮโดรเจน

p

อะตอมชนิดที่ 3
ธาตุลิเธียม

นักเรียนพอเขาใจถึงโครงสรางแบบจําลองของอะตอมกันแลว และสิ่งที่ไดจากการคนพบของ
นักวิทยาศาสตร ทําใหทราบเพิ่มเติมอีกวา
1. จํานวนอนุภาคของโปรตอน จะมีจํานวนเทากับอนุภาคของอิเล็กตรอนภายในอะตอม
ชนิดเดียวกัน คือ
จํานวนอนุภาคโปรตอน (p) = จํานวนอนุภาคอิเล็กตรอน (e)
p

=

e

2. อนุภาคโปรตอนมีประจุไฟฟา เปน + จึงมักเขียนสัญลักษณแทนอนุภาคโปรตอน
ดวย p+
p

มีประจุไฟฟาเปน + เขียนเปน

p+
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3. อนุภาคอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟา เปน – จึงมักเขียนสัญลักษณแทนอนุภาค
อิเล็กตรอนดวย e-

e

มีประจุไฟฟาเปน – เขียนเปน

e

4. อนุภาคนิวตรอนไมมปี ระจุไฟฟา จึงเขียนสัญลักษณแทน อนุภาคนิวตรอน ดวย n
๐

n

ไมมีประจุไฟฟา เขียนเปน

n

5. อนุภาคทั้ง 3 ชนิด มีคามวลตางกัน มวลของอนุภาคอิเล็กตรอนมีคานอยมาก ดังนั้น
มวลของอะตอมทั้งหมด (เลขมวล) จึงคิดเฉพาะมวลของอนุภาคโปรตอน p+ และอนุภาค
นิวตรอน n เทานั้น

ที่มา : ประมวล ศิริผันแกว. (2546 : 83)
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รูไวใชวา

นักเรียนเคยสงสัยหรือไมวา มวล (mass) คืออะไร มวล ก็คือ เนื้อของสารมีหนวยเปน
กิโลกรัม ในระบบหนวยสากล SI
ยกตัวอยาง กอนหินกอนหนึ่งอยากรูว ามีมวลเทาไร นักเรียนนํากอนหินกอนนี้ไปชัง่ หามวล
มีคา เทากับ 3 กิโลกรัม ดินน้ํามันมีมวล 1 กิโลกรัม เปนตนดังนั้นถานักเรียนตองการทราบมวล
ของสารนักเรียนก็นําไปชั่ง
เอ!

แลวมวล (mass) ตางจาก น้ําหนัก (weight) อยางไร

น้ําหนัก (weight) คือสภาวะที่มี แรงดึงดูดของโลกกระทํากับมวล มีหนวยเปนนิวตัน ถา
นักเรียนเขียนความสัมพันธในรูป สมการ จะไดวา
W

(หนวย)

=

น้ําหนัก

=

m g ( g คือคาความเรง เนื่องจากแรงดึงดูดของ
โลกมีคาคงที่ = 10 เมตร/วินาที2)
มวล X แรงดึงดูดของโลก

นิวตัน

=

กิโลกรัม X เมตร/วินาที2

นักเรียนจะเห็นไดวาระหวางมวลกับน้ําหนักมีความแตกตางกัน
ยกตัวอยาง กอนหินกอนหนึ่งชั่งหามวลได 3 กิโลกรัม กอนหินกอนนี้มีน้ําหนักเทาไร
สูตร
แทนคา

W
น้ําหนัก
น้ําหนักของกอนหิน

=
=
=

mg
3 (กิโลกรัม) X 10 (เมตร/วินาที2)
30 นิวตัน

แตที่เราใชกนั มักจะใชไมถูกตอง จึงทําใหเกิดความสับสน หวังวานักเรียนคงจะเขาใจและ
นําไปใชไดอยางถูกตอง
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คําถามชวนคิด ถานํากอนหินกอนนี้ (มวล 3 กิโลกรัม) ไปอยูบนดวงจันทร น้ําหนักของกอนหินจะ
เปลี่ยนไปหรือไม เพราะเหตุใด
กอนหินกอนนี้ถึงแมจะมีคามวลคงที่ (เทาเดิม) แตเมื่อคํานวณหาคาน้ําหนักแลวจะมีคานอยกวาเมือ่
อยูบนโลก เพราะวาคาแรงดึงดูด ของดวงจันทร ที่กระทํากับกอนหินกอนนี้มีคานอยกวาคา แรงดึงดูดของ
โลก จึงทําใหมีน้ําหนักบนดวงจันทรมีคานอยกวาน้ําหนักบนโลก
(ลองสืบคนดูซิวา บนดวงจันทรมีคา g เทากับเทาใด แลวกอนหินกอนนี้จะมีน้ําหนักเทากับเทาไร
กันแน และถากอนหินกอนนี้ไปอยูบนดาวพฤหัสละจะมีน้ําหนักเทาไร)

เฉลยคําตอบ
กอนหินกอนนี้ บนโลก มีนา้ํ หนัก 30 นิวตัน
,,
ดวงจันทร ,, 4.8 ,,
,,
ดาวพฤหัส ,, 78 ,,
บนโลก g = 10 m/s2
บนดวงจันทร g = 1.6 m/s2
บนดาวพฤหัส g = 26 m/s2

ลองทดสอบความเขาใจเรื่องอะตอมกันหนอยนะ
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คําถามสรุปสาระสําคัญ เรื่อง อะตอม จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน (ทําลงในสมุด)
1.สสารแบงโดยใชเนื้อของสารเปนเกณฑ แบงไดกี่กลุมอะไรบาง (1 คะแนน)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. สารบริสุทธิ์แบงแยกยอยไดเปนอะไรบาง (1 คะแนน)..............................................................
3. อะตอมคืออะไร ประกอบดวยอนุภาคใดบาง (1 คะแนน).........................................................
...................................................................................................................................................
4. อนุภาคแตละอนุภาค มีสมบัติแตกตางกันอยางไร และอยูกันอยางไรภายในอะตอม(1 คะแนน)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. จงวาดแบบจําลองโครงสรางอะตอมของธาตุไฮโดรเจน(1 คะแนน)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. ภายในอะตอมอนุภาคใดมีจํานวนเทากัน (1 คะแนน).................................................................
7. อนุภาคใดมีมวลนอยที่สุด (1 คะแนน) ......................................................................................
8. มวล คืออะไร หาคามวลไดอยางไร (1 คะแนน)........................................................................
9. น้ําหนัก คืออะไร (1 คะแนน)......................................................................................................
10. เด็กชายพีรวิชญ มีมวลเทากับ 30 กิโลกรัม เขามีน้ําหนักเทากับเทาไร (1 คะแนน)
....................................................................................................................................................

ตรวจแลวถูกกี่ขอ
ถูก ................... ขอ ได ................... คะแนน
ลงชื่อ ............................................. ผูต รวจ
ถาผิดก็แกไขใหถูกตอง
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เฉลยแนวคําตอบ
1. สารแบงได 2 กลุมคือ สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
2. สารบริสุทธิ์ แบงแยกยอยไดเปน ธาตุ , สารประกอบ
3. อะตอมคือหนวยที่เล็กที่สุดของสสาร ไมสามารถแยกยอยไดอีกประกอบดวย
อนุภาคโปรตอน ( p ) , อนุภาคอิเล็กตรอน ( e ) , อนุภาคนิวตรอน ( n )
4. อนุภาคโปรตอน ( p ) มีประจุไฟฟา เปน +
อนุภาคอิเล็กตรอน ( e ) มีประจุไฟฟา เปน –
อนุภาคนิวตรอน ( n ) ไมมีประจุไฟฟา ( เปนกลางทางไฟฟา )
e
5
p

n

6. อนุภาคโปรตอน เทากับ อนุภาคอิเล็กตรอน ( p ) = ( e )
7. อนุภาคอิเล็กตรอนมีมวลนอยมาก
8. มวลคือเนื้อของสาร หาคาไดโดยการนําไปชั่ง ( เครื่องชั่งจะบอกคามวลเนื่องจากคา g
เปนคาคงที่ ) มีหนวยเปน มิลลิกรัม กรัม ปอนด ฯลฯ แตในระบบ SI ( สากล ) จะใชหนวย
เปนกิโลกรัม
9. น้ําหนักคือสภาวะที่แรงดึงดูดของโลกกระทํากับมวลนั้น มีหนวยเปนนิวตัน
10. มวลเทากับ 30 กิโลกรัม ความเรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกที่กระทํา เทากับ 10
เมตร/วินาที 2 ฉะนั้นเด็กชาย สุทธิพงษ มีน้ําหนักเทากับ 30 x 10 = 300 นิวตัน

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ตองกลับไปทบทวนดูใหม
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แบบฝกหลังเรียนชุดที่ 2 เรื่อง อะตอม
จํานวน 10 ขอ 10 คะแนนเวลา 15 นาที
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวนําหมายเลขหนาขอคําตอบที่นักเรียน
เลือก ใสลงในชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)ที่แจกให
1. จากรูปเปนแบบจําลองอะตอมตาม
แนวคิดของ จอหน ดอลตัน
2
1

3

อนุภาคพื้นฐาน หมายเลข 1,2และ3คือ
1. โปรตอน นิวตรอน นิวเคลียส
2. นิวตรอน โปรตอน นิวเคลียส
3. โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน
4. อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน
2. อนุภาคใดในอะตอมมีจํานวนเทากัน
1. โปรตอน อิเล็กตรอน
2. นิวตรอน อิเล็กตรอน
3. โปรตอน นิวตรอน
4. นิวเคลียส นิวตรอน
3. อนุภาคใดในอะตอมที่มีประจุไฟฟา
ตางกันและดึงดูดซึ่งกันและกัน
1. อิเล็กตรอนกับนิวตรอน
2. อิเล็กตรอนกับนิวเคลียส
3. โปรตอนกับนิวตรอน
4. โปรตอนกับอิเล็กตรอน

4. อะตอมของธาตุลิเธียม(Li) มีจํานวน
โปรตอน นิวตรอนและ อิเล็กตรอน
เทาใด
1. p=2 , n=4 , e=3
2. p=3 , n=4 , e=3
3. p=4 , n=3 , e=4
4. p=2 , n=3 , e=2
5. ขอใดคืออะตอมของธาตุฮีเลียม
1.

2.

3.

4.
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6. อนุภาคใดที่รวมกันอยูในนิวเคลียส
1. โปรตอน กับ อิเล็กตรอน
2. อิเล็กตรอน กับ นิวตรอน
3. โปรตอน กับ นิวตรอน
4. อิเล็กตรอน กับ อะตอม
7. ถาแบงสารออกเปนกลุม ๆโดยใชเนื้อ
ของสารเปนเกณฑ จะแบงไดกี่กลุม
อะไรบาง
1. 2, สารละลาย สารบริสุทธิ์
2. 2, สารเนื้อผสม สารบริสุทธิ์
3. 2, สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
4. 2, สารเนื้อเดียว สารละลาย
8. สารบริสุทธิ์แบงออกเปนอะไรบาง
1. สารเนื้อเดียว สารคู
2. สารเนื้อผสม สารประกอบ
3. ธาตุ สารประกอบ
4. ธาตุ สารเนื้อเดียว
9. อนุภาคใดที่มีมวลนอยมาก
1. อิเล็กตรอน
2. โปรตอน
3. นิวตรอน
4. โปรตรอน

10. ขอใดคือมวลของสาร
ก. วัตถุกอนนี้มีมวลเทากับ 30 นิวตัน
ข. กอนหินกอนหนึ่งเมื่ออยูบนดวง
จันทรมีมวลเทากับ 10 .5 นิวตัน
ค. สมศรีชั่งมวลของสารใน
หองปฏิบัติการ อานคาได 2 กรัม
ง. สมพรไปตลาดซื้อเนื้อหมูมา 1
กิโลกรัม
1. ก และ ข
2. ค และ ง
3. เฉพาะ ค
4. เฉพาะ ง
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เฉลยคําตอบแบบฝกหัดหลังเรียน เรือ่ ง อะตอม
ขอ
1.

3

ขอ
6.

3

2.

1

7.

3

3.

4

8.

3

4.

2

9.

1

5.

1

10.

2

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ตองกลับไปทบทวนดูใหม

14

เฉลยคําตอบอยางละเอียด
1. ตอบ 3. โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน
เหตุผล เพราะ อะตอมมีโครงสรางคลายทรงกลมซึ่งประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ 3 อนุภาค คือ
1. อนุภาคโปรตอน (p)
2. อนุภาคอิเล็กตรอน (e)
3. อนุภาคนิวตรอน (n)
2. ตอบ 1. โปรตอน อิเล็กตรอน
เหตุผล เพราะ จํานวนอนุภาคของโปรตอนจะเทากับจํานวนอนุภาคของอิเล็กตรอนในอะตอม
ชนิดเดียวกันคือ อนุภาคโปรตอน (p) = อนุภาคอิเล็กตรอน (e)
3. ตอบ 4. โปรตอนกับอิเล็กตรอน
เหตุผล เพราะ จํานวนอนุภาคของโปรตอนจะเทากับจํานวนอนุภาคของอิเล็กตรอนภายใน
อะตอมเสมอ
4. ตอบ 2. p=3 , n=4 , e=3
เหตุผล เพราะ ภายในอะตอมของธาตุมีอนุภาค p=3 , n=4 , e=3

5. ตอบ 1.
เหตุผล เพราะ ภายในอะตอมของธาตุฮีเลียมมีอนุภาค p=2 , n=2 , e=2
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6. ตอบ 3. โปรตอนกับนิวตรอน
เหตุผล เพราะ อนุภาคโปรตอน(p) และนิวตรอน(n)จะอยูรวมกันตรงกลาง
เรียกวา นิวเคลียส และมีอนุภาค อิเล็กตรอน วิ่งอยูรอบๆนิวเคลียส
7. ตอบ 3. 2,สารเนื้อเดียว , สารเนื้อผสม
เหตุผล เพราะ การแบงสารออกเปนพวกๆโดยใชเนื้อของสารเปนเกณฑ จะแบงได 2 พวก คือ
1. สารเนื้อเดียว คือสารที่มองดูดวยตาเปลาแลวกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน
2. สารเนื้อผสม คือสารที่มองดูดวยตาเปลาแลวไมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน
8. ตอบ 3. ธาตุ , สารประกอบ
เหตุผล เพราะ สารบริสุทธิ์สามารถแยกเปนกลุม ไดเปนธาตุและสารประกอบ ธาตุ
ประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียว สารประกอบ ประกอบดวยอะตอมมากกวา 1 ชนิด
9. ตอบ 1. อิเล็กตรอน
เหตุผล เพราะ อนุภาคทั้ง 3 ชนิด มีคามวลตางกัน มวลของอนุภาคอิเล็กตรอนมีคานอยมาก
10. ตอบ 2. ค และ ง
เหตุผล เพราะ มวล คือ เนื้อของสารมีหนวยเปนกรัม หรือกิโลกรัม
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แบบฝกกอนเรียนชุดที่ 2 เรื่อง อะตอม
จํานวน 10 ขอ 10 คะแนนเวลา 15 นาที
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวนําหมายเลขหนาขอคําตอบที่นักเรียน
เลือก ใสลงในชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)ที่แจกให
1. จากรูปเปนแบบจําลองอะตอมตาม
แนวคิดของ จอหน ดอลตัน
2
1

3

อนุภาคพื้นฐาน หมายเลข 1,2และ3คือ
1. โปรตอน นิวตรอน อิเล็กตรอน
2. อิเล็กตรอน โปรตอน นิวตรอน
3. โปรตอน นิวตรอน นิวเคลียส
4. นิวตรอน โปรตอน นิวเคลียส
2. อนุภาคใดในอะตอมที่มีประจุไฟฟา
ตางกันและดึงดูดซึ่งกันและกัน
1. อิเล็กตรอนกับนิวตรอน
2. อิเล็กตรอนกับนิวเคลียส
3. โปรตอนกับนิวตรอน
4. โปรตอนกับอิเล็กตรอน
3. อนุภาคใดที่มีมวลนอยมาก
1. อิเล็กตรอน
2. โปรตอน
3. นิวตรอน
4. โปรตรอน

4. ขอใดคืออะตอมของธาตุฮีเลียม
1.

2.

3.

4.

5. สารบริสุทธิ์แบงออกเปนอะไรบาง
1. สารเนื้อเดียว สารคู
2. สารเนื้อผสม สารประกอบ
3. ธาตุ สารประกอบ
4. ธาตุ สารเนื้อเดียว

ช

6. อนุภาคใดที่รวมกันอยูในนิวเคลียส
1. โปรตอน กับ อิเล็กตรอน
2. อิเล็กตรอน กับ นิวตรอน
3. โปรตอน กับ นิวตรอน
4. อิเล็กตรอน กับ อะตอม
7. อนุภาคใดในอะตอมมีจํานวนเทากัน
1. โปรตอน อิเล็กตรอน
2. นิวตรอน อิเล็กตรอน
3. โปรตอน นิวตรอน
4. นิวเคลียส นิวตรอน
8. อะตอมของธาตุลิเธียม(Li) มีจํานวน
โปรตอน นิวตรอนและ อิเล็กตรอนเทาใด
1. p=2 , n=4 , e=3
2. p=3 , n=4 , e=3
3. p=4 , n=3 , e=4
4. p=2 , n=3 , e=2

9. ขอใดคือมวลของสาร
ก. วัตถุกอนนี้มีมวลเทากับ 30 นิวตัน
ข. กอนหินกอนหนึ่งเมื่ออยูบนดวงจันทรมี
มวลเทากับ 10 .5 นิวตัน
ค. สมศรีชั่งมวลของสารในหองปฏิบัติการ
อานคาได 2 กรัม
ง. สมพรไปตลาดซื้อเนื้อหมูมา 1 กิโลกรัม
1. ก และ ข
2. ค และ ง
3. เฉพาะ ค
4. เฉพาะ ง
10. ถาแบงสารออกเปนกลุมๆโดยใชเนื้อ
ของสารเปนเกณฑ จะแบงไดกี่กลุม
อะไรบาง
1. 2, สารละลาย สารบริสุทธิ์
2. 2, สารเนื้อผสม สารบริสุทธิ์
3. 2, สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม
4. 2, สารเนื้อเดียว สารละลาย

ซ

เฉลยคําตอบแบบฝกหัดกอนเรียน เรือ่ ง อะตอม
ขอ
1.

1

ขอ
6.

3

2.

4

7.

1

3.

1

8.

2

4.

1

9.

2

5.

3

10.

3

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ไมตองตกใจนะ ลองตั้งใจ
ศึกษาบทเรียนเรื่องนี้ดูกอน แลวจะรูวาไมยาก

