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  ປຶ້ມຄູມື່ຄູເຄມີສາດ ມ 5 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶນ້ເພ່ືອເປນັການທດົລອງນາໍໃຊ້ໃນຊັນ້ມັດທະຍມົສກຶສາ ປທີ ີ5 
ສະເພາະພາກຮຽນທ ີI.   ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການກບັສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ-ສງັຄົມໃນ
ປດັຈບຸນັ ແລະ ໃຫ້ແທດເໝາະກບັຍດຸທະສາດຂອງການພດັທະນາ, ຫຍບັເຂົ້າໃກກ້ບັສາກນົເທືອ່ລະກ້າວ, ພອ້ມທງັບນັລໄຸດ້
ຕາມ 5 ຫຼກັມູນ ແລະ 3 ລກັສະນະຂອງການສຶກສາທີກ່ະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາວາງອອກ.  

ທາງດ້ານໂຄງສ້າງເນື້ອໃນປ້ຶມຫົວນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກ ຄື: ຄວາມຮູ້ພືນ້ຖານກ່ຽວກບັເຄມ,ີ ທາດຕາ່ງໆ ແລະ ການ
ປ່ຽນແປງຂອງທາດ ແລະ ໂຄງສ້າງອາໂຕມ. ເຊິງ່ແຕລ່ະພາກໄດ້ແນະນາໍກ່ຽວກບັຜນົສາໍເລດັດາ້ນການຮຽນ, ສະມັດຖະພາບ
ດາ້ນການຮຽນ ແລະ ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ. 

ແຕລ່ະພາກໄດ້ແບງ່ອອກເປນັບດົ ເຊິງ່ລວມທງັໝດົ 10 ບດົ, ເຊິງ່ແຕ່ລະບດົໄດ້ແນະນາໍເວລາ, ວິທສີດິສອນໃນແຕລ່ະ
ກດິຈະກາໍທີ່ແຕກຕາ່ງກນັໂດຍເນັນ້ໃຫ້ນກັຮຽນມີສ່ວນຮວມເຊັນ່: ສນົທະນາກຸ່ມ, ຖາມຕອບ, ປະສບົການ, ຄົນ້ພົບ, ແກໄ້ຂ
ບນັຫາ, ທດົລອງ, ສບືສວນຫາຄວາມຮູ້, ບດົບາດສມົມຸດ, ໂຄງການ, ຈໍາລອງເຫດການ ແລະ ແບບ ສປປລາວ ວິທສີດິສອນ
ທງັໝດົທີກ່າ່ວມານີກ້ໍເລັງ່ໃສຜູ່ຮ້ຽນທກຸຄນົໃຫ້ໄດພ້ດັທະນາທັກສະ, ຄວາມຮູ,້ ຂະບວນການຄົນ້ຄດິ, ຂະບວນການສບືສວນ
ຫາຄວາມຮູ້, ການແກ້ໄຂບນັຫາ, ຄວາມສາມາດໃນການສ່ືສານ, ການຕດັສນິໃຈ ແລະ ການນໍາເອາົຄວາມຮູ້ໄປໃຊປ້ະໂຫຍດ
ໃນຊີວິດປະຈາໍວັນຕະຫອຼດເຖງິການມີຈດິວທິະຍາສາດ, ຄນຸນະທໍາ, ຄ່ານຍິມົທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ເໝາະສົມ ໂດຍມຸ່ງເນັນ້ການ
ເປນັລາວຄວບຄູກ່ບັການເປນັສາກນົ ແລະ ເພື່ອຈດັການຮຽນການສອນໃຫ້ແທດເໝາະກບັການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກໃນ
ປດັຈບຸນັ. 

ປຶ້ມຄູມື່ຄນູີ້ແມ່ນຮຽບຮຽງຂຶນ້ໂດຍຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດທີມ່ີຊງົຄນຸວຸດທິນກັວິຊາການຈາກຂະແໜງ 
ການສຶກສາ ແລະ ການຮວ່ມມືກວດຜາ່ນ, ປບັປງຸໂດຍຄສູອນຕົວຈງິ ແລະ ຊ່ຽວຊານຜູທ້ີມີ່ປະສບົການທາງຂະແໜງການສກຶ
ສາ ສະນັນ້, ສະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ຈ່ຶງຂຂໍອບໃຈໄວ້ນະທີນ່ີດ້້ວຍ. 

 ປຶ້ມຄູ່ມືຄບູໍອ່າດຈະປາສະຈາກໄດຂ້ໍຂ້າດຕກົບກົພອ່ງໄດ ້ ສະນັນ້, ເມື່ອທ່ານຜູອ້າ່ນຫາກພົບເຫັນສິງ່ທີຄ່ວນດດັແປງ ຫືຼ 
ມີຂໍສ້ະເໜໃີນແງສ່າ້ງສນັ ຂໍຈົງ່ກະລນຸາສົ່ງຄໍາຄດິເຫັນໄປຍງັຄະນະຮຽບຮຽງທີສ່ະຖາບນັຄົນ້ຄວ້າວິທະຍາສາດການສກຶສາ 
ເພ່ືອຈະໄດນ້າໍໄປເປນັຂໍ້ມູນໃນການປບັປງຸຄັງ້ຕໍໄ່ປໃຫ້ດຂີຶນ້ທກຸຄາໍຄດິເຫນັຈະຖເືປນັສິງ່ສາໍຄນັຍິງ່ ແລະ ຂຂໍອບໃຈຢາ່ງຈິງໃຈ
ຕໍຄ່ວາມຫວັງດຂີອງບນັດາທ່ານ. 
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ພາກທີ I ຄວາມຮູພ້ື້ນຖານກຽ່ວກບັເຄມ ີ
ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານດ້ານເນືອ້ໃນ: ນກັຮຽນສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍຂອງເຄມີ

ໃນວິທະຍາສາດ ແລະ ຊວີິດປະຈາໍວນັ, ການວັດແທກປະລິມານທາງດາ້ນກາຍະພາບໃນເຄມສີາດ ແລະ ຫົວ
ໜ່ວຍຂອງມັນ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງຫົວໜ່ວຍເຫ່ົຼານີ້. 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ: ນກັຮຽນສາມາດສະແດງບົດບາດສົມມຸດເພືອ່ອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງ
ສາຂາເຄມຕີາ່ງໆໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ, ໃຊ້ມາດຕາສ່ວນນໍາ້ໜກັ, ແທກໂມແມດ, ບນັທດັ ແລະ ກະບອກຕວງເພ່ືອ
ວັດແທກມວນສານ, ອນຸຫະພູມ, ຄວາມຍາວ ແລະ ບລໍມິາດຕາມລໍາດບັ, ອະທບິາຍຫົວໜ່ວຍຕາ່ງໆເພ່ືອ
ວັດແທກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມດນັ ແລະ ປະຕບິດັການປຽ່ນຫົວໜ່ວຍເຫ່ົຼານີລ້ະຫວ່າງກນັ. 
II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 
ພາກທ ີI ຄວາມຮູ້ພ້ືນຖານກຽ່ວກບັເຄມ ີ
ບດົທ ີ1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດແບງ່
ສາຂາໃນ ວິຊາເຄມສີາດ 

- ຄວາມໝາຍຂອງເຄມີ. 
- ການຈັດແບງ່ສາຂາຕາ່ງໆຂອງເຄມີ. 

ນກັຮຽນສາມາດ 
1. ບອກຄວາມໝາຍຂອງເຄມີສາດ ແລະ ຈໍາແນກອອກເປັນ

ສາຂາຕາ່ງໆ. 
2. ອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆຂອງເຄມໃີນຊ ີ

ວິດປະຈາໍວນັ. 
ບດົທ ີ2 ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີນ່ໍາໃຊ້ໃນເຄມີ
ສາດ. 
ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ(ມວນສານ, ລວງຍາວ, 
ບລໍິມາດ, ອນຸຫະພູມ, ຄວາມຮ້ອນ ແລະ 
ຄວາມດນັ). 

3. ບອກຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ວດັແທກໃນເຄມສີາດ ແລະ ການພົວພນັ 
ເຊິງ່ກນັ ແລະ ກນັຂອງຫົວໜ່ວຍເຫ່ົຼານັນ້. 

4. ນາໍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວດັແທກໃນເຄມຢີາ່ງຖກືຕອ້ງ. 

III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ 
ພາກນີ້ຈະກວມເອົາແນວຄວາມຄິດຫຼກັຂອງຄວາມສໍາຄນັພ້ືນຖານຂອງເຄມສີາດ ແລະ ແບງ່ອອກເປນັ 2 

ບດົ ຄ:ື ຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈດັແບງ່ສາຂາເຄມີ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີ່ໃຊໃ້ນເຄມ.ີ 
ບດົທ ີ 1, ນກັຮຽນຈະໄດ້ຮບັກດິຈະກໍາເພື່ອອະທບິາຍຄວາມໝາຍຂອງເຄມີສາດ. ນກັຮຽນຈະໄດ້ຮູ້ຈັກຄາໍ

ວ່າ "ເຄມີສາດ". ກໍານດົຄວາມໝາຍຂອງເຄມີສາດ, ຈດັປະເພດສາຂາວິຊາເຄມີຕາ່ງໆ, ອະທບິາຍເຖງິຄວາມ
ສາໍຄັນຂອງເຄມີສາດ ແລະ ສາຂາຂອງມັນໃນຊວິີດປະຈໍາວັນໂດຍໃຊ້ວິທກີານສອນແບບຄົນ້ຄດິ, ເປນັຄູ ່ ແລະ 
ແລກປ່ຽນຄາໍຄດິເຫນັເຊິງ່ກນັ ແລະ ກນັ. 

ບດົທ ີ 2, ນກັຮຽນຈະຕອ້ງໄດບ້ອກເຄືອ່ງວັດແທກຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ໃນເຄມີສາດ, ເຮັດການທດົລອງ ແລະ ຈດັ
ປະເພດຫົວໜວ່ຍວດັແທກຕາ່ງໆທີ່ໃຊໃ້ນເຄມສີາດໂດຍໃຊ້ວທິກີານສອນແບບຄົນ້ຄດິ, ເປນັຄູ ່ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ຄາໍຄິດເຫນັເຊິງ່ກນັ ແລະ ກນັ. 
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ບດົທ ີ1 ຄວາມໝາຍ ແລະ ການຈັດແບງ່ສາຂາໃນວຊິາເຄມີສາດ 
ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ບອກຄວາມໝາຍຂອງເຄມີສາດ ແລະ ຈໍາແນກອອກເປັນສາຂາຕາ່ງໆ. 
- ອະທບິາຍຄວາມສໍາຄນັ ແລະ ສາຂາຕ່າງໆຂອງເຄມໃີນຊີວດິປະຈໍາວັນ. 

2. ເນືອ້ໃນ 
- ເຄມີສາດແມ່ນວຊິາວິທະຍາສາດທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັທາດມູນ, ທາດປະສົມທີປ່ະກອບດ້ວຍອາໂຕມ, ໂມ
ເລກນຸ ແລະ ອອີງົ. 

- ເຄມີແບງ່ເປນັຫຼາຍສາຂາ: ເຄມີອງົຄະທາດ, ເຄມອີະນງົຄະທາດ, ເຄມີຟຊີກິ, ເຄມີວິເຄາະ ແລະ ເຄມີ
ຊີວະ 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ແຜນວາດຊ່ວຍຈື,່ ຊດຸຂໍຄ້ວາມນຍິາມ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍທ ີ1 ສິງ່ທີຄ່ວນຮູ້  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິີແບບສນົທະນາກຸ່ມເປນັວທິສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ຄຂູຽນຫົວຂໍ ້
“ເຄມສີາດ” ຢູກ່າງກະດານ ແລະ ຂດີວົງມົນອອ້ມໄວ້. ເພືອ່ທດົສອບຄວາມຮູ້ຂອງນກັຮຽນໂດຍໃຫ້ນກັຮຽນຂຽນ 
(ຄາໍສັບ ຫືຼ ກຸມ່ຄາໍ) ທີກ່ຽ່ວຂອ້ງກັບເຄມສີາດ, ສນົທະນາ 5 ນາທ,ີ ຈາກນັນ້, ໃຫ້ອອກມາຂຽນຢູ່ກະດານແລ້ວຂດີ
ເຊືອ່ມຕໍໃ່ສກ່ບັຫົວຂໍ້ແຜນວາດຊ່ວຍຈື່ໂດຍອງີຕາມການຕອບຄໍາຖາມ ແລະ ຕົວຢາ່ງແຜນວາດຊ່ວຍຈືນ່ີ:້ 

ເຄມສີາດແມນ່ຫຍງັ? 
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ຈາກນັນ້, ຄສູງັລວມຈາກການສນົທະນາ ແລະ ສະຫຸຼບດັງ່ນີ:້ 

'ເຄມສີາດ ແມ່ນວິຊາວິທະຍາສາດທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັທາດມູນ, ທາດປະສມົທີປ່ະກອບດ້ວຍອາໂຕມ, ໂມເລກນຸ 
ແລະ ອອີງົ: ອງົປະກອບ, ໂຄງສ້າງ, ຄນຸລກັສະນະ, ພຶດຕກິາໍ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງມັນໃນລະຫວ່າງການ
ເກດີປະຕກິລິຍິາກບັທາດອືນ່ໆ. 
ກດິຈະກາໍທ ີ2 ການຈັດປະເພດສາຂາເຄມີສາດ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວິທີແບບສນົທະນາກຸ່ມເປນັວທິສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ຄກູວດສອບ
ຄວາມຮູຂ້ອງນກັຮຽນກ່ຽວກບັສາຂາເຄມີສາດ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ຮູບພາບໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່
ສງັເກດ, ຄົນ້ຄດິ, ສນົທະນາກ່ຽວກບັຄວາມໝາຍໃນຮບູພາບ ຈາກນັນ້, ໃຫ້ຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ:້ 

1. ເຄມີສາມາດຈັດແບງ່ເປນັຫຼາຍສາຂາຄສືາຂາໃດແດ?່ 
2. ເປນັຫຍງັຕອ້ງມີການຈດັແບງ່ເຄມອີອກເປັນຫຼາຍ
ສາຂາແຕກຕາ່ງກນັ? 

 

 
ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸ່ມຕອບຄາໍຖາມດ້ວຍເຫດຜນົມາສະໜບັສະໜນູ. ຈາກນັນ້, ຄສູງັລວມຄາໍ

ຕອບ ແລະ ການສົນທະນາຂອງນັກຮຽນໂດຍການອະທບິາຍຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ສະຫຸຼບແນວຄວາມ
ຄດິລວມຍອດດັງ່ນີ:້ 

ການສກຶສາວຊິາເຄມີມີຫາຼຍສາຂາແຕໂ່ດຍທົ່ວໄປແລວ້ສາມາດແບງ່ອອກເປນັ 5 ສາຂາວິຊາ ຫຼື ຂງົ ເຂດ
ການສກຶສາທີສ່າໍຄນັ: 

- ເຄມີຟຊີກິ: ສກຶສາການນາໍໃຊຟ້ຊີກິສາດເຂົ້າໃນເຄມີສາດເຊັນ່: ພະລງັງານຄວາມຮ້ອນ ແລະ ກດົເກນ
ຕາ່ງໆທີກ່່ຽວກບັເຄມີ. 

- ເຄມີອງົຄະທາດ: ສກຶສາກຽ່ວກບັສິງ່ມີຊວິີດ ແລະ ທາດປະສມົອງົຄະທາດທີມ່ີພນັທະ C-H. 
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- ເຄມອີະນງົຄະທາດ: ສກຶສາກ່ຽວກບັສິງ່ທີບ່ໍ່ມຊີີວິດ ສມຸໃສທ່າດປະສົມອະນງົຄະທາດໃນທໍາມະຊາດ. 
- ເຄມີວິເຄາະ: ສກຶສາການວັດແທກ, ການວິເຄາະທາດ ໂດຍນາໍໃຊ້ວິທກີານແບບຄນຸນະພາບ ແລະ ປະ 
ລິມານ. 

- ຊີວະເຄມ:ີ ສກຶສາກ່ຽວກບັເຄມທີີກ່່ຽວຂອ້ງໃນສິງ່ມີຊີວິດ. 
ເຫດຜນົທີຈັ່ດແບງ່ເຄມີອອກເປນັສາຂາທີ່ແຕກຕາ່ງກນັນັນ້ແມ່ນເພ່ືອເຮດັໃຫ້ສະດວກຕໍກ່ານສກຶສາ

ຄົນ້ຄວ້າ ເພາະວ່າວິຊາເຄມີມນັກວ້າງຂວາງຫຼາຍ, ເພື່ອສາມາດສມຸໃສ ່ ແລະ ລງົເລກິເຂົ້າໄປໃນແຕລ່ະຂງົເຂດ
ສະເພາະຂອງມັນໄດ້ລະອຽດ. 
 
ກດິຈະກາໍທ ີ3 ຂອບເຂດເນືອ້ໃນທີ່ຮຽນໃນສາຂາເຄມີຕາ່ງໆ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິີແບບບດົບາດສົມມຸດເປນັວິທສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ ແລະ ແຕລ່ະ
ກຸ່ມຈະໄດ້ຮັບໜຶງ່ສາຂາເຄມີພອ້ມຂໍ້ມນູຄ:ື ຮູບພາບ, ນຍິາມ ແລະ ຂອບເຂດເນືອ້ໃນຂອງສາຂານັນ້ສະເພາະ 
ແລະ ກ່ຽວຂອ້ງກບັການນາໍໃຊ້ໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ (ຄູຮ່ວມນກັຮຽນອອກແບບບດົສະແດງບດົບາດສົມມຸດ ຫຼ ື
ອາດມອບໃຫນ້ກັຮຽນເຮດັວຽກຢູບ່້ານແລ້ວມາສະເໜີໃຫຄ້ປູບັປງຸ). 

ນກັຮຽນສນົທະນາ ແລະ ກະກຽມ .ຈາກນັນ້, ແຕລ່ະກຸມ່ນາໍສະເໜີວທິກີານສະແດງບດົບາດສົມມຸດທີຊ່ີໃ້ຫ້
ເຫັນເຖງິຄວາມສາໍຄນັ ແລະ ການນາໍໃຊສ້າຂາເຄມີນັນ້ໃນສະພາບການຕົວຈງິໃນຊວີດິປະຈໍາວັນ. 

 
ເຄມີອົງຄະທາດ ເຄມີອະນົງອົງຄະທາດ ເຄມີຟີຊິກ ເຄມີຊີວະ ເຄມີວິເຄາະ 

 
ຫຼັງຈາກສາໍເລດັການນໍາສະເໜຂີອງແຕລ່ະກຸ່ມ, ຄສູງັລວມ ແລະ ສະຫຸຼບໂດຍການອະທບິາຍເນືອ້ໃນແຕ່

ລະສາຂາໃນເຄມີດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
 ເຄມອີງົຄະທາດ (Organic chemistry) ສກຶສາເຖງິຄນຸລກັສະນະ ແລະ ການເກດີປະຕກິລິຍິາຂອງທາດ
ປະສົມກາກບອນ (ຍກົເວ້ັນທາດອກົຊດິ, ດອີກົຊດິຂອງກາກບອນ ແລະ ກາກໂບນດັ ຊຶງ່ໄດ້ຈດັເຂົາ້ໃນທາດ
ປະສົມອະນົງຄະທາດ). 
 ເຄມອີະນງົຄະທາດ (Inorganic chemistry) ສກຶສາກ່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະ, ປະຕກິລິຍິາຂອງທາດ ແລະ 
ທາດປະສົມຕາ່ງໆທີບ່ໍ່ແມນ່ທາດປະສົມຂອງກາກບອນ. 
 ເຄມີຟຊີກິ (Physical chemistry) ສກຶສາເຖງິບນັດາທດິສະດ,ີ ກດົເກນ, ສົມມຸດຖານຕ່າງໆ ແລະ ການ
ພົວພນັທາງດາ້ນພະລງັງານທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັການເກດີປະຕກິລິຍິາ ເພື່ອໃຊອ້ະທບິາຍການເກດີປະຕິກລິຍິາ
ຕະຫຼອດເຖງິການປ່ຽນແປງຂອງທາດຕ່າງໆ. 
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 ເຄມີວິເຄາະ (Analytical chemistry) ສກຶສາເຖງິການວິເຄາະທາດ ຊຶງ່ແບ່ງອອກເປນັ 2 ແບບຄ:ື ການ
ວິເຄາະດາ້ນຄນຸນະພາບ (Qualitative analysis) ແລະ ການວິເຄາະດາ້ນປະລິມານ (Quantitative 
analysis). 

ຊີວະເຄມ ີ(Biochemistry) ແມ່ນການສກຶສາກ່ຽວກບັປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີທີ່ເກດີຂຶນ້ໃນສິງ່ມີຊວິີດ. ເນືອ້
ໃນສຸມໃສອ່າຊດິອະມິໂນ, ໄຂມນັ, ແປງ້ ແລະ ໂປຣຕີນ. ບາງຄນົຖວື່າເຄມີສາດມີພຽງແຕ ່4 ສາຂາວຊິາໄດ້ແກ:່ 
ເຄມີອງົຄະທາດ, ອະນງົຄະທາດ, ວິເຄາະ ແລະ ເຄມີຟີຊກິ.ໂດຍພາຍໃຕກ້ານຈັດປະເພດສາຂານີຖ້ືວ່າຊີວະເຄມີ
ເປນັສາຂາຍອ່ຍຂອງເຄມີອງົຄະທາດ ແຕໃ່ນຄວາມເປນັຈງິຊີວະເຄມີຖກືຈັດເປນັສາຂາເຄມີສາຂາທ ີ5. 
5.  ການວັດ ແລະ ປະເມີນຜນົ 

ຄູພິຈາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄໍາຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 
 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
1. ເຄມີແມ່ນວິທະຍາສາດຂະແໜງໜ່ຶງ ຊຶງ່ມີການຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັສິງ່ປະກອບສາ້ງຂອງວັດຖຸ, ລກັສະນະ 

ແລະ ການພົວພັນເຊິງ່ກນັ ແລະ ກນັຂອງທາດໃນວັດຖຕຸະຫຼອດທງັການປຽ່ນແປງຕ່າງໆທ່ີເກດີຂຶນ້ພ້ອມທງັ
ພະລັງງານທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັການປ່ຽນແປງນັ້ນ. 

2. ວິຊາເຄມີແບງ່ອອກເປນັຫຼາຍສາຂາ ຊຶງ່ແຕສ່າຂາໄດສ້ກຶສາດັງ່ນີ:້ 
- ເຄມອີງົຄະທາດ ສກຶສາເຖງິຄນຸລກັສະນະ ແລະ ການເກດີປະຕກິລິຍິາຂອງທາດປະສົມກາກບອນ 

(ຍກົເວ້ັນທາດອກົຊິດ, ດອີກົຊດິຂອງກາກບອນ ແລະ ກາກໂບນດັ ຊຶງ່ໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນທາດປະສມົອະນງົຄະ 
ທາດ). 

- ເຄມອີະນງົຄະທາດ ສກຶສາກ່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະ, ປະຕກິລິຍິາຂອງທາດ ແລະ ທາດປະສົມຕາ່ງໆທີບ່ໍ່
ແມ່ນທາດປະສົມຂອງກາກບອນ. 

- ເຄມີຟີຊກິ ສກຶສາເຖງິບນັດາທດິສະດ,ີ ກດົເກນ, ແລະ ການພົວພັນທາງດ້ານພະລງັງານທີກ່່ຽວຂອ້ງ
ກບັການເກດີປະຕກິລິຍິາເພ່ືອໃຊອ້ະທບິາຍການເກີດປະຕກິລິຍິາຕະຫຼອດເຖງິການປ່ຽນແປງຂອງທາດຕ່າງໆ. 

- ເຄມີວິເຄາະ ສກຶສາເຖງິການວິເຄາະທາດຊຶງ່ແບງ່ອອກເປນັ 2 ແບບຄ:ື ການວິເຄາະດ້ານຄນຸນະພາບ 
ແລະ ການວິເຄາະດ້ານປະລິມານ.  

- ຊີວະເຄມ ີ ສກຶສາກ່ຽວກບັສ່ວນປະກອບສາ້ງ ແລະ ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີຂອງສິງ່ທີ່ມີຊີວິດ. ວິຊາເຄມີ
ໄດ້ມີການພົວພັນກບັຂະແໜງວຊິາອືນ່ເຊັນ່: ຟີຊກິສາດ, ຊີວະວິທະຍາ, ທລໍະນສີາດ. ສະນັນ້, ການຮຽນວິຊາເຄ
ມີຈະຕອ້ງຮຽນຫັຼກທດິສະດ,ີ ແນວຄວາມຄດິຈາກສາຂາວິຊາອືນ່ ແລະ ສາຂາວິຊາອືນ່ໆກຕໍອ້ງໄດ້ຮຽນກດົເກນ, 
ຫັຼກທດິສະດ,ີ ແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການຄົນ້ຄວ້າ, ວິໄຈຂອງວິຊາເຄມດີ້ວຍກນັເພາະເປນັວຊິາທີໃ່ຫ້ລາຍ
ລະອຽດ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັສິງ່ປະກອບສາ້ງຂອງທາດໃນວັດຖຕຸ່າງໆ. 
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ບດົທ ີ2 ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທີນ່ໍາໃຊ້ທາງເຄມີສາດ 
ເວລາ 2 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ບອກຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊ້ວດັແທກໃນເຄມີສາດ, ການພົວພນັເຊິງ່ກນັ ແລະ ກນັຂອງຫົວໜ່ວຍເຫຼົາ່ນັນ້. 
- ນາໍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍວດັແທກໃນເຄມີຢາ່ງຖກືຕອ້ງ. 

2. ເນືອ້ໃນ 
ຫົວໜ່ວຍວັດ (ມວນສານ, ລວງຍາວ, ບລໍິມາດ, ອນຸຫະພູມ, ຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຄວາມດນັ). 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຊງິຊັງ່, ບນັທດັ, ໄມ້ໄຜ,່ ສາຍແມັດ, ໄມແ້ປນ້, ເທີໂມມີເຕ,ີ ກະບອກຕວງ, ຈອກແກ້ວ, ນໍ້າສົມ້. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍ 1 ສິງ່ທີຄ່ວນຮູ ້ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິແີບບບດົບາດສົມມຸດເປນັວິທສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ຄທູດົສອບ
ຄວາມຮູຂ້ອງນກັຮຽນກອ່ນກ່ຽວກບັຫົວໜ່ວຍວດັແທກທີນ່າໍໃຊ້ໃນເຄມີສາດ. ຄນົ ແລະ ໃຫ້ເຄືອ່ງມືວດັແທກ 
(ກະບອກຕວງ, ເຄືອ່ງວັດແທກອນຸຫະພູມ, ຊງິ ແລະ ບນັທດັ) ແລະ ໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ປະຕບິດັດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
ໜ້າວຽກ-ແຕລ່ະກຸມ່ໄດ້ຮບັອປຸະກອນ 4 ຢາ່ງ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ:້ 

- ອປຸະກອນເຫຼົາ່ນີ້ໃຊ້ເພືອ່ຫຍງັ? 
- ອປຸະກອນໃດສາມາດວັດແທກນໍາ້ໜກັ, ລວງຍາວ, ປະລິມານ ແລະ ອນຸຫະພມູ? 
- ຫົວໜ່ວຍໃດທີ່ຈະໃຊ້ ເພືອ່ລາຍງານການວັດແທກນໍ້າໜກັ, ລວງຍາວ, ປະລິມານ ແລະ ອນຸຫະພູມ? 
ຫຼັງຈາກນກັຮຽນສນົທະນາເປນັກຸມ່ແລ້ວ, ໃຫຕ້າງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຕອບຄາໍຖາມດ້ວຍເຫດຜນົມາສະໜບັສະ

ໜນູ. ຄສູງັລວມການສນົທະນາໂດຍການອະທິບາຍຄໍາຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ສະຫຸຼບດັງ່ນີ:້ 
ການວັດແທກໃນວິຊາເຄມຄີກືນັກບັວຊິາວິທະຍາສາດອືນ່ໆທີຕ່ອ້ງໄດ້ວັດແທກຂະໜາດ, ປະລມິານຕ່າງໆ 

ທີ່ພບົໃນຊີວິດປະຈໍາວນັ. ເຄືອ່ງມືເຫຼົ່ານີແ້ມ່ນໃຊ້ເພືອ່ວັດແທກມວນສານ(ຊງິ), ຄວາມຍາວ (ບນັທດັ), ບລໍມິາດ 
(ກະບອກຕວງ) ແລະ ອນຸຫະພູມ (ເທີໂມມີເຕ)ີ. ການວດັແທກແຕລ່ະເຄືອ່ງມບືອກໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກບັຫົວໜ່ວຍທີສ່າ 
ມາດໃຊ້ເພືອ່ລາຍງານການວັດແທກ. ຕົວຢ່າງ: ລວງຍາວໃຊ້ຫົວໜ່ວຍເປນັແມັດ(m), ຊງັຕີແມດັ(cm.) ອນຸຫະ 
ພູມໃຊ້ຫົວໜວ່ຍອງົສາເຊ(C), ແກນວນິ(K) ແລະ ຟາເຣນຮາຍ(F), ມວນສານໃຊ້ຫົວໜວ່ຍກໂິລກຣາມ(kg), 
ກຣາມ(g) ແລະ ບລໍິມາດໃຊຫ້ົວໜ່ວຍລດິ(L), ມີລລີດິ(ml) ຫຼ ືເດຊີແມດັກອ້ນ(dm3), ຊງັຕີແມັດກອ້ນ(cm3). 

 

 

   
ຊງິ  ບນັທດັ ເທີໂມມີເຕ ີ ກະບອກຕວງ 
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ກດິຈະກາໍທ ີ2 ການຊັງ່ມວນສານ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວິທີແບບປະສບົການເປນັວິທສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ນກັຮຽນຈະໄດ້
ຮຽນຮູ້ເຄືອ່ງມືທີ່ໃຊໃ້ນການວັດແທກນໍ້າໜກັແມ່ນຫຍງັ. ຄູແນະນໍາໂດຍການສນົທະນາ ແລະ ທບົທວນເຄືອ່ງມື
ວັດແທກທີ່ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນມດັທະຍມົຕອນຕົນ້ ຫືຼ ອາດຈະໃຊຄ້າໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້ໃນລະດມົສະໝອງ: 

1. ເຄືອ່ງມືໃດໃຊສ້າໍລັບວດັແທກມວນສານ ຫືຼ ນໍ້າໜກັ? 
2. ວັດແທກໄດແ້ນວໃດ? 
3. ຫົວໜ່ວຍໃດທີ່ຈະໃຊ້ເພືອ່ລາຍງານຜນົການວັດແທກມວນສານ? 
ຄສູນົທະນາກບັນກັຮຽນເພືອ່ອະທບິາຍຕາມແນວຄວາມຄິດຕົນ້ຕ ໍ (ທກຸໆວດັຖຸມີມວນສານ). ກດິຈະກາໍ

ການຮຽນແບບປະສບົການມີຂັນ້ຕອນປະຕບິດັດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ປະສບົການ 

ຢາຍອຸປະກອນເຊັນ່: ຊງິໜາ້ພຽງ, ວັດຖຸແຂງ (ຫີນ, ຊາຍ, ເກອື). 
1. ໃຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ທບົທວນປະສບົການກ່ຽວກບັຫົວໜ່ວຍວັດແທກນໍ້າໜກັ. 
2. ຄຢູາຍອປຸະກອນທີກ່າ່ວມາຂ້າງເທິງ (ຊງິໜ້າພຽງ, ວັດຖຸແຂງໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່). 
3. ແຕລ່ະກຸ່ມຊັງ່ນໍາ້ໜັກຂອງວັດຖຸແຂງທີໄ່ດ້ຮັບ. 
4. ວາງວັດຖແຸຂງໃສ່ເທງິຜາງຊງິໜາ້ພຽງ ສງັເກດ ແລະ ບນັທກຶຜນົ. 
5. ປ່ຽນຫົວໜວ່ຍຈາກກຣາມເປນັກໂິລກຣາມ(kg) ຫຼື ມີລກີຣາມ(mg) ແລະ ກງົກນັຂາ້ມ  

ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ການສະທອ້ນ 
ຄໃູຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະທອ້ນຄນືຈາກການປະຕບິັດໂດຍການຕອບຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ:້ 
1. ເຄືອ່ງມືທີມ່ອບໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດວັດແທກມວນສານ ຫືຼ ນໍ້າໜກັຂອງວັດຖໄຸດ ້ຫືຼ ບ?ໍ 
2. ຕໍາແໜງ່ຂອງເຂັມຊງິທີ່ຊີບ້ອກມຄີ່າເທົ່າໃດ? ຢູຕ່າໍແໜງ່ສນູ ຫຼ ືບໍ?່ ຖາ້ບໍຢູ,່ ຍອ້ນຫຍງັ? 
3. ນກັຮຽນສາມາດກວດຄນືໂດຍອງີໃສຄໍ່າຕອບຂອງຄາໍຖາມຂ້າງເທງິ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ສະຫຸຼບ  
ໃນຂັ້ນຕອນນີ,້ ຄູໃຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຼຸບວາມເຂົາ້ໃຈຈາກການປະຕິບດັ, ອງີຕາມປະສບົການ ແລະ 

ການສະທ້ອນຄນືຂອງນກັຮຽນວ່າ: ການຊັງ່ມວນສານ ຫືຼ ນໍ້າໜກັຂອງວັດຖທຸີ່ມອບໃຫ້. ເມື່ອແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຼຸບ
ແລ້ວ, ຄສູງັລວມ ແລະ ອະທບິາຍຄຕໍອບທີຖ່ກືຕອ້ງດັງ່ນ້ີ: 

ຄ ູ ແລະ ນກັຮຽນຮ່ວມກນັສະຫຸຼບວາ່ກອ່ນທີ່ຈະວາງວັດຖລຸງົໃສ່ຝາງຊງິເຂັມຊີບ້ອກຕາໍແໜງ່ສນູ, ຫຼັງຈາກ
ວາງວັດຖໃຸສຝ່າງຊິງເຂັມຈະປ່ຽນສະຖານະພາບທນັທ ີ ເພື່ອຊີບ້ອກນໍາ້ໜກັຂອງວັດຖ.ຸ ດັງ່ນັນ້, ຫົວໜ່ວຍ
ວັດແທກມວນສານຈຶງ່ຖກືນາໍໃຊ້ເພືອ່ວດັແທກປະລມິານນໍ້າໜກັຂອງວັດຖໃຸດໜຶງ່, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກປະກອບມີ
ກໂິລກຣາມ(kg), ກຣາມ(g), ມີລກີຣາມ(mg), ປອນ(bl), ໂຕນ(T) ແລະ ອືນ່ໆ. 
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ຂັນ້ຕອນທ ີ4 ການນາໍໃຊ ້
ໃນຂັ້ນຕອນນີແ້ຕລ່ະກຸມ່ຈະໄດນ້ໍາໃຊຄ້ວາມຮູ້ຈາກການຮຽນໃນຂັນ້ຕອນທ ີ 1-3 ເພື່ອຊັງ່ມວນສານຂອງ

ວັດຖຸແຂງອືນ່ໆ. ແຕລ່ະກຸ່ມຈະໄດ້ຮບັວດັຖຸແຂງ. ໃຊ້ເວລາ 20 ນາທ.ີ 
 

 
ຊງິໜ້າພຽງ 

ຕາຕະລາງ 1 ລາຍລະອຽດຂອງການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍວັດແທກ 
1 kg = 1000 g 
1 g = 1000 mg 
1 ton = 1000 kg 
1 pound = 0,454 kg 
1 kg = 2,205 lb 

 
ທບົທວນ: ຈ່ົງຂຽນຕົວຫຍໍ້ທີຖ່ກືຕອ້ງສໍາລບັແຕລ່ະຫົວໜ່ວຍວັດແທກລຸ່ມນີ:້ 

1. ກິໂລກຣາມ ………………4. ມີລລີດິ…………………….7. ກໂິລແມັດ…………………. 
2. ແມັດ …………………….5. ມີລແີມັດ……………………8. ຊງັຕີແມດັ…………………. 
3. ກຣາມ…………………….6. ມີລກີຣາມ…………………. 

 
ກດິຈະກາໍ 3 ຫົວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຍາວ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິີແບບປະສບົການເປນັວິທີສອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ນກັຮຽນຈະໄດ້
ຮຽນຮູ້ເຄືອ່ງມືທີ່ໃຊໃ້ນການວັດແທກລວງຍາວແມ່ນຫຍງັ. ຄູແນະນໍາໂດຍການສນົທະນາ ແລະ ທບົທວນເຄືອ່ງມື
ວັດແທກທີ່ຮຽນຢູໃ່ນໂຮງຮຽນມັດທະຍມົຕອນຕົນ້ ຫຼື ອາດຈະໃຊຄ້າໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້ໃນລະດມົສະໝອງ: 

1. ເຄືອ່ງມືສາໍລບັວັດແທກລວງຍາວມີຫຍງັແດ?່ 
2.  ວັດແທກໄດແ້ນວໃດ? 
3. ຫົວໜ່ວຍໃດທີ່ຈະໃຊ້ເພືອ່ລາຍງານຜນົການວັດແທກລວງຍາວ? 
ຄສູນົທະນາແບບກບັນກັຮຽນເພືອ່ອະທບິາຍຕາມແນວຄວາມຄດິຕົນ້ຕໍ (ລວງຍາວກໍານດົເປນັໄລຍະທາງ

ຊືລ່ະຫວ່າງສອງຈຸດ). 
ກດິຈະກໍາການຮຽນແບບປະສົບການມີຂັນ້ຕອນປະຕບິດັດັງ່ຕໍໄ່ປນີ້: 
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ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ປະສບົການ 
ຢາຍອຸປະກອນເຊັນ່: ໄມ້ໄຜ,່ ໄມ້ແປນ້, ບນັທດັ ແລະ ສາຍແມດັ.  

ປະສບົການໂດຍການທົດລອງ: 
1. ໃຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ທບົທວນປະສົບການກ່ຽວກັບຫົວໜ່ວຍວັດແທກລວງຍາວ. 
2. ຄຢູາຍອປຸະກອນທີກ່າ່ວມາຂ້າງເທງິ (ໄມ້ໄຜ,່ ໄມ້ແປນ້, ບນັທດັ, ສາຍແມັດ). 
3. ແຕລ່ະກຸ່ມວັດແທກລວງຍາວຂອງໄມ້ໄຜ ່ແລະ ໄມ້ແປນ້. 
4. ສງັເກດ ແລະ ບນັທກຶຜນົ. 

ອປຸະກອນ ຈໍານວນ 
ຕໍກຸ່່ມ 

 

   

ບນັທດັ 1  
ໄມ້ໃຜ ່ 1  

ໄມ້ແປນ້ 1  ບນັທດັ ແລະ ສາຍແມດັ ໄມໄ້ຜ ່ ໄມ້ແປນ້ 
 
ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ການສະທອ້ນ 

ຄໃູຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະທອ້ນຄນືຈາກການປະຕບິດັໂດຍອງີໃສກ່ານຕອບຄໍາຖາມຕໍໄ່ປນີ:້ 
1. ການນໍາໃຊບ້ນັທດັສາມາດວັດແທກລວງຍາວຂອງໄມ້ໄຜ ່ແລະ ໄມ້ແປນ້ໄດບ້?ໍ 
2. ໄມ້ໄຜ ່ແລະ ໄມ້ແປນ້ຍາວເທົ່າໃດ? 
3. ນກັຮຽນສາມາດກວດຄນືການວັດແທກໂດຍອງີໃສຄ່າໍຕອບຂອງຂອງຄາໍຖາມຂາ້ງເທງິ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ສະຫຸຼບ 
ໃນຂັ້ນຕອນນີ,້ ໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຸຼບຄວາມເຂົາ້ໃຈໂດຍການເຮັດໜາ້ວຽກດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
ອງີຕາມປະສບົການ ແລະ ການສະທອ້ນຂອງນັກຮຽນ, ຂຽນຄວາມຍາວຂອງວັດຖຸທ່ີມອບໃຫ້, ພາຍຫັຼງ

ສາໍເລັດ, ຄໃູຫ້ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະເໜຜີນົການວັດແທກຂອງກຸມ່ຕນົ. 
ໃນຂັ້ນຕອນນີ,້ ຄູໃຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຼຸບວາມເຂົາ້ໃຈຈາກການປະຕິບດັ, ອງີຕາມປະສບົການ ແລະ 

ການສະທ້ອນຄນືຂອງນກັຮຽນວ່າ: ການວັດແທກລວງຍາວຂອງວັດຖທຸີ່ມອບໃຫ້. ເມື່ອແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຸຼບແລ້ວ, ຄູ
ສງັລວມ ແລະ ອະທບິາຍຄຕໍອບທີຖ່ກືຕອ້ງດັງ່ນ້ີ: 

ຄ ູ ແລະ ນກັຮຽນຮ່ວມສະຫຸຼບ: ລວງຍາວແມ່ນການວັດແທກຂອບເຂດຂອງວັດຖລຸະຫວາ່ງສອງສົນ້. ຫົວ 
ໜ່ວຍການວັດແທກລວງຍາວໃນລະບົບມາດຖານສາກົນແມ່ນແມດັ (meter, m). 

"ຄວາມຍາວຂອງການເດີນທາງຂອງແສງສະຫວ່າງໃນສນູຍາກາດພາຍໃນ 1/299792458 ວິນາທ.ີ" 
 ບາງຫົວໜ່ວຍວກັແທກທີຄ່ວນຮູປ້ະກອບມດີັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້  
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1 A = 10-10 m 1 foot(ft) = 30,48 cm 
1 nm = 10-9 m 1 yard = 0,914 m 
1 pm  10-12 m 1,09 yard  1 m 
1 m = 103 m 1 mile = 1,609 km 
1 node = 1,852 km 1 km = 1000 m 
1 A = 0,1 nm    
1 inch = 2,54 cm    

 
ຂັນ້ຕອນທີ 4 ການນໍາໃຊ ້

ໃນຂັ້ນຕອນນີ,້ ແຕກຸ່່ມຈະໄດ້ຮບັໜາ້ທີ່ໃນການນໍາໃຊກ້ານຮຽນໃນຂັນ້ຕອນທ ີ 1-3 ເພື່ອວດັແທກລວງ
ຍາວຂອງວັດຖດຸ້ວຍບນັທດັ (ໂຕະ ຫືຼ ຕັງ່ ຫືຼ ປະຕ ູຫືຼ ວັດຖອຸືນ່ໆ) ໃຫ້ຖກືຕອ້ງ. 
 
ກດິຈະກາໍທ ີ4 ໜ່ວຍວັດແທກບລໍິມາດ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິີແບບປະສບົການເປນັວິທສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 5 ຄນົ, ນກັຮຽນຈະຮຽນ
ວ່າເຄືອ່ງມືທີໃ່ຊ້ໃນການວັດແທກບລໍິມາດແມ່ນຫຍງັ. ຄູແນະນາໍບດົຮຽນໂດຍການສນົທະນາ ແລະ ທບົທວນ
ເຄືອ່ງມືວັດແທກທີໄ່ດ້ຮຽນມາຢູ່ມັດທະຍມົຕອນຕົນ້ ແລະ ອາດຈະໃຊຄ້າໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້ເພືອ່ລະດມົສະໝອງ: 

1. ເຄືອ່ງມືທີໃ່ຊວ້ັດແທກບລໍມິາດແມ່ນຫຍງັ? 
2. ວັດແທກໄດແ້ນວໃດ? 
3. ຫົວໜ່ວຍໃດທີ່ຈະໃຊ້ເພືອ່ລາຍງານຜນົການວັດແທກບລໍິມາດ? 
ຄສູນົທະນາກບັນັກຮຽນເພືອ່ອະທບິາຍຕາມແນວຄວາມຄດິຕົນ້ຕ ໍ(ບລໍິມາດແມ່ນປະລມິານຂອງວັດຖຸໃນ
ສາມມິຕທິີຖ່ກືປດິລອ້ມດວ້ຍພືນ້ທີປ່ດິ). ຕົວຢ່າງ: ພ້ືນທີທ່າດ ຫືຼ ຮູບຮ່າງ ຫືຼ ບນັຈຸ.  

ຂັນ້ຕອນທີ 1 ປະສບົການ 
ຢາຍອປຸະກອນເຊັນ່: ຈອກແກ້ວ, ກະບອກຕວງ, ນໍ້າ ແລະ ນໍ້າສົ້ມ. 

ອປຸະກອນ: 
ອປຸະກອນ ຈໍານວນຕໍກຸ່່ມ 

ຈອກແກ້ວ 1 
ກະບອກຕວງ 1 
ນໍາ້ ພຽງພສໍາໍລບັທດົລອງ 
ນໍາ້ສົ້ມ ພຽງພສໍາໍລບັທດົລອງ 

1. ໃຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ທົບທວນປະສບົການກ່ຽວກບັຫົວໜ່ວຍວັດແທກບໍລມິາດ. 
2. ຄຢູາຍອປຸະກອນທີກ່າ່ວມາຂ້າງເທງິ (ຈອກແກ້ວ, ກະບອກຕວງ, ນໍາ້ ແລະ ນໍ້າສົ້ມ). 
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3. ແຕລ່ະກຸ່ມວັດແທກບລໍມິາດທາດແຫວຼ (ນໍ້າ ແລະ ນໍາ້ສົ້ມ). 
4. ສງັເກດ ແລະ ບນັທກຶຜນົ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ການສະທອ້ນ 
ຄໃູຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ສະທອ້ນຄນືຈາກການປະຕບິັດໂດຍອງີໃສກ່ານຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ:້ 
1. ຈອກບີເກ/ີຈອກແກ້ວ ຫືຼ ກະບອກຕວງສາມາດວັດແທກບລໍິມາດຂອງນໍາ້ ແລະ ນໍາ້ສົ້ມໄດບ້?ໍ 
2. ບລໍິມາດນໍາ້ ແລະ ນໍາ້ສົມ້ເທົ່າໃດ? 
3. ນກັຮຽນສາມາດກວດຄນືການວັດແທກໂດຍອງີໃສຄ່າໍຕອບຂອງຂອງຄາໍຖາມຂາ້ງເທງິ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ສະຫຸຼບ 
ຄໃູຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຸຼບຄວາມເຂົາ້ໃຈຈາກການປະຕບິດັ, ອງີຕາມປະສບົການ ແລະ ການ

ສະທອ້ນຄນືຂອງນກັຮຽນວ່າ: ການວັດບລໍິມາດຂອງຂອງນ້ໍາ ແລະ ນໍ້າສົມ້ທີ່ມອບໃຫ້. ເມື່ອແຕລ່ະກຸມ່ສະຫຼຸບ
ແລ້ວ, ຄສູງັລວມ ແລະ ອະທບິາຍຄໍາຕອບທີຖ່ກື ແລະ ຄຍູງັອະທບິາຍໃນລະບບົການວັດແທກຫົວໜ່ວຍບລໍິ
ມາດແມ່ນ: ແມັດກອ້ນ, ເດຊີແມັດກອ້ນ, ມີລີແມັດກອ້ນ ຫືຼ ລດິ, ມີລລີດິ ແລະ ຕົວຢາ່ງບາງຫົວໜ່ວຍວັດແທກ: 
1 m3

 = 1000 dm3 

1 dm3 = 1 L = 1000 mL = 1000 cm3 
1 L = 1000 cc; 1 cc = mL 

1 gallon = 1, 20 L 
1 gallon (U.S.A) = 3,7854 L 
1 barrel = 42 gallon = 158,987 L 

ຂັນ້ຕອນທ ີ4 ການນໍາໃຊ ້
ໃນຂັ້ນຕອນນີ,້ ແຕລ່ະກຸມ່ນາໍໃຊກ້ານຮຽນໃນຂັນ້ຕອນທ ີ1-3 ເພື່ອວດັແທກບລໍິມາດຂອງທາດແຫຼວອືນ່. 

ທບົທວນ: ປຽ່ນຫົວໜ່ວຍລຸມ່ນີ:້ 
1. 0,5l…………………..ml,    2. 2000mg…………..………..g 
3. 198g…………………kg,    4. 5 L………………………….ml 
5. 16cm…………………m,    6. 8mm…………………….…cm 
7. 120mg……………….g 

 
ກດິຈະ ກໍາທ ີ5 ຫົວໜ່ວຍວດັແທກອນຸຫະພູມ 
ກດິຈະກາໍ 5.1 ເຄືອ່ງວດັແທກອນຸຫະພມູ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວິທີແບບຄດິຄູ,່ ແລກປ່ຽນໝດົຫ້ອງເປນັວທິສີອນ. ຄໃູຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຄດິຫາວິທກີານ
ວັດແທກອນຸຫະພູມ ແລະ ຂຽນຄໍາສບັໃໝ່ໃສກ່ະດານ: ອງົສາເຊ, ຟາເຣນຮາຍ. ຄຖູາມວ່າເຮົາສາມາດວັດແທກ
ອນຸຫະພູມໄດແ້ນວໃດ? (ດວ້ຍເຄືອ່ງວັດແທກອນຸຫະພູມ). ຈາກນັນ້ ຄຢູາຍເຄືອ່ງວັດແທກອນຸຫະພູມ 1 ອນັຕໍ່
ນກັຮຽນ 3-4 ຄນົ. ໃຫ້ນກັຮຽນສນົທະນາເປນັຄູກ່່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະ, ຫົວໜ່ວຍມາດຕາສ່ວນ ແລະ ວິທກີານ
ອາ່ນມາດຕາສ່ວນຂອງເຄືອ່ງວັດແທກອນຸຫະພູມທງັສອງ (ອງົສາເຊ ແລະ ຟາເຣນຮາຍ). ຈາກນັນ້, ແລກປ່ຽນ
ຄວາມຮູທ້ງັໝດົຫ້ອງ. 
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ກດິຈະກາໍ 5.2 ການປຽ່ນມາດຕາສ່ວນອນຸຫະພມູ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິີແບບຄດິຄູ,່ ແລກປຽ່ນໝດົຫ້ອງເປນັວທິສີອນ. ຄູແນະນໍາວິທກີານປ່ຽນມາດຕາສ່ວນ
ອນຸຫະພູມຢູກ່ະດານໂດຍການປຽບທຽບມາດຕາສ່ວນອນຸຫະພູມລະຫວ່າງອົງສາ ແລະ ແກນວນິ. 

ປຽບທຽບມາດຕາສ່ວນກ່ຽວກບັຈດຸກາ້ມ, ຈດຸຟົດຂອງນໍາ້ໃນມາດຕາສ່ວນອງົສາເຊຄ:ື ຈດຸກ້າມ 0°C ແລະ 
ຈຸດຟົດ 100 °C. ໃນມາດຕາສ່ວນແກນວິນຄ:ື ຈດຸກ້າມ 273 K, ແລະ ຈຸດຟົດ 373 K. ການພົວພັນລະຫວ່າງ
ອນຸຫະພູມໃນມາດຕາສ່ວນອງົສາເຊ, ຟາເຣນຮາຍ ແລະ ແກນວນິ ດັງ່ລຸ່ມນີ:້ 

C F-32 K-273
= =

5 9 5



 

K = °C + 273 ຫຼື°C = K – 273 
ຈາກນັນ້, ການປ່ຽນຫົວໜວ່ຍໃຫນ້ກັຮຽນເຮັດຄູ່ ຫຼ ື ເປນັກຸມ່. ຕວົຢ່າງອນຸຫະພູມຮ່າງກາຍຂອງມະນດຸ

ແມ່ນ 37°C. ອນຸຫະພູມຂອງເຈົາ້ຢູ່ໃນຫົວໜ່ວຍ K ແລະ F ມີຄາ່ເທົ່າໃດ? 
ວິທີແກ:້ 

K= ° C +273 
= 37° C + 273 
= 310 K 

 
ທບົທວນ  

1. ຈົ່ງບອກອນຸຫະພູມອງົສາເຊ (°c) ສໍາລບັ ຈຸດກາ້ມ ແລະ ຈຸດຟົດຂອງນໍາ້? 
2. ຈົ່ງບອກອນຸຫະພູມ K ແລະ F ສໍາລັບ ຈຸດກາ້ມ ແລະ ຈຸດຟົດຂອງນໍາ້? 
3. ໃຊ້ເຄືອ່ງວດັແທກອນຸຫະພູມບນັທກຶຄາ່ອນຸຫະພມູໃນມາດຕາສ່ວນອງົສາເຊ (ສະແດງຕົວເລກຫຼງັຈດຸ

ທີຖ່ກືຕອ້ງ) 
4. ຈຸດຟດົຂອງທາດມນູ Ar ແມ່ນ 87 K. ຈດຸຟົດຂອງ Ar ຢູໃ່ນຫົວໜ່ວຍ °C ແມ່ນເທົ່າໃດ? (1860 C) 
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ກດິຈະກາໍທ ີ6 ຫົວໜ່ວຍວດັແທກຄວາມຮ້ອນ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວິທີແບບຄດິຄູ,່ ແລກປຽ່ນໝດົຫອ້ງເປນັວທິສີອນ. ຄກູວດສອບຄວາມຮູ້ຂອງນກັຮຽນກຽ່ວ
ກບັຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວັດແທກຄວາມຮ້ອນໂດຍແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັຄູ.່ ຈາກນັນ້, ໃຫ້ນກັຮຽນຄດິ, 
ສນົທະນາ, ແລະ ແລກປ່ຽນໂດຍອງີໃສຄ່າໍຖາມເຫ່ົຼານີຄ້ວາມຮອ້ນໃນວິທະຍາສາດແມ່ນຫຍງັ? ແລະ ຫົວໜ່ວຍ
ວັດແທກຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍງັ? ຕາງໜ້າແຕລ່ະຄູແ່ລກປ່ຽນດ້ວຍເຫດຜນົທີສ່ະໜບັສະໜນູ. 

ຈາກນ້ັນ, ຄສູະຫຼບຸບດົສນົທະນາໂດຍການອະທິບາຍຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງດັງ່ນີ:້ 'ຄວາມຮອ້ນ' ເພື່ອໝາຍ
ເຖງິຄວາມຮູ້ສກຶອບົອຸນ່ແຕ່ວ່າວທິະຍາສາດໄດກ້າໍນດົຄວາມຮ້ອນຄກືານໄຫຼຂອງພະລງັງານຈາກວັດຖທຸີອ່ນຸຫະ 
ພູມສງູໄປຫາວັດຖທຸີອ່ນຸຫະພູມຕໍ່າກວ່າ, ທກຸວັດຖລຸວ້ນແຕ່ມີພະລງັງານຄວາມຮ້ອນ, ພະລງັງານຄວາມຮອ້ນ
ແມ່ນຜນົມາຈາກການເຄ່ືອນຍາ້ຍຂອງອະນຸພາກນອ້ຍໆທີ່ເອີນ້ວາ່ອາໂຕມ, ໂມເລກນຸ ຫືຼ ອອີງົໃນທາດແຂງ, 
ທາດແຫຼວ ແລະ ກາສ. ຫົວໜ່ວຍທີ່ໃຊໃ້ນການວັດແທກປະລມິານຄວາມຮ້ອນແມ່ນ ຢນູ (J), ກໂິລຢນູ (kJ), 
ແລະ ກາລໍຣີ (Cal), ກິໂລກາລໍຣີ (kCal). 

1 Cal = 4,19 J 
1 J = 0,2390 Cal 
1 KJ = 1000 J 

ກດິຈະກາໍທ ີ7 ຫົວໜ່ວຍວດັແທກຄວາມດນັ  
ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວິທີແບບຄດິຄູ,່ ແລກປ່ຽນໝດົຫ້ອງເປນັວທິສີອນ. ນກັຮຽນຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກບັຄວາມດນັ 

ແລະ ການວັດແທກ. ແລະ ຄຢູາຍຕາຕະລາງການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍທີກ່່ຽວຂ້ອງກບັຫົວໜ່ວຍວດັແທກຄວາມດນັໃຫ້
ແຕລ່ະກຸມ່ເພ່ືອປະຕບິດັການປ່ຽນຫົວໜວ່ຍ. 
ຄວາມດັນທີໃ່ຊໃ້ນເຄມີມີຫົວໜ່ວຍທີ່ແຕກຕາ່ງກນັຄ:ື 

1. ບນັຍາກາດ (atm) 
2. ມີລິແມັດບາຫອຼດ (mmHg) 
3. ທໍ (torr) 
4. ປາສການ (Pa) ຫືຼ ໂດຍທົວ່ໄປ, ກໂິລປາສການ (kPa), 1 ປາສການເທົາ່ກບັ 1 N/m2) 

ຕາຕະລາງປ່ຽນຫົວໜ່ວຍ 
1 atm = 760 mmHg = 760 torr 
1 Pa = 9,869 x 10-6 atm = 7,501 x 10-3 mmHg = 10-5 bar = 10 dyne/cm2 
1 atm = 1,013 Pa = 760 mmHg = 1,013 bar = 1,013 dyne/cm2 
1 mmHg = 133,3 Pa 1, 1316 x 10-3 atm = 1,333 x 10-3 bar= 1333 dyne/cm2 1 bar = 105 
Pa = 0,9869 atm = 750,1 mmHg = 106 dyne/cm2 

1 dyne/cm2 = 9,869 x 10-7 atm = 7,501 x 10-4 mmHg = 10-6bar 1,1316 x 10-3 
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ຄໍາຖາມ 
1. ຄດິໄລຄ່ວາມດນັໃນຫົວໜວ່ຍ pa ຫືຼ N/m2 ທີ່ເກດີຂຶນ້ໂດຍຄວາມແຮງ 800 N ໃນພ້ືນທີ ່2.0 m2  
2. ໂດຍໃຊຄ້ໍາຕອບຂອງ ຄໍາຖາມທ ີ1. ຄດິໄລຄ່ວາມດນັໃນຫົວໜ່ວຍ mmHg ແລະ atm. 

ແກຄ້ໍາຖາມການທບົທວນຕໍໄ່ປນີ:້ 
1. ຫົວໜ່ວຍພ້ືນຖານຂອງການວັດແທກຄວາມຍາວມີຫຍງັແດ?່ 
2. ຫົວໜ່ວຍພ້ືນຖານຂອງການວັດແທກມວນສານມີຫຍງັແດ?່ 
3. ມີໜ່ວຍໃດແດທ່ີ່ໃຊ້ເພືອ່ວດັແທກບລໍມິາດ? ມີການພົວພັນກບັການວັດແທກຄວາມຍາວແນວໃດ? 
4. ມັນເໝາະສົມບທໍີຈ່ະລອຍນໍາ້ຢູ່ໃນສະລອຍນໍາ້ທີອ່ນຸຫະພູມຂອງນໍາ້ 275 K, ຍອ້ນຫຍງັ? 

 

ຫັຼງຈາກປ່ຽນຫົວໜ່ວຍຄວາມດນັແລ້ວ, ຄສູນົທະນາຄາໍຕອບ, ວິທີແກຂ້ອງນກັຮຽນ ແລະ ສະຫຸຼບກດິຈະກໍາ
ໂດຍການແລກປ່ຽນຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງແຕລ່ະຄາໍຖາມດັງ່ນີ:້ 
ຄໍາຖາມ 

1. P= 800/2= 400Pa 
2. P=400x9,869x10-6=0,00394769atm=3,94769x10-3atm, 

P=400x7,501x103=3.00025 torr (mmHg) 
ທບົທວນ: ຄຕູັງ້ຄາໍຖາມການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍລວງຍາວ, ມວນສານ, ບລໍິມາດ ແລະ ອນຸຫະພູມໃຫນ້ກັຮຽນຕອບ. 
 
5.  ການວດັ ແລະ ປະມນີຜນົ 

ຄູພຈິາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
1. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກທາງເຄມີປະກອບມີ: ມວນສານ,  ລວງຍາວ, ບລໍິມາດ, ອນຸຫະພູມ, ຄວາມຮ້ອນ, 
ຄວາມດັນ. 

2. ຕອບ: 25oC = 77F = 20 R = 298 K  
3. ຕອບ: 49,44 oC; 120,99 F  ແລະ 39,55 R 
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ພາກທີ II ທາດຕາ່ງໆ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງທາດ 
ເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານດ້ານເນືອ້ໃນ: ນກັຮຽນເຂົ້າໃຈກ່ຽວກບັຄນຸລັກສະນະຂອງທາດໂດຍອີງຕາມສວ່ນປະ 

ກອບ, ການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີໃນທາດຕ່າງໆນໍາໃຊຕ້ົວຢາ່ງໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ. ຈໍາແນກ
ລກັສະນະຂອງທາດລະລາຍ, ແຂວນລອຍ ແລະ ຄອນລອຍ, ວິທກີານໃນການແຍກສ່ວນປະສົມທີສ່ບັສນົອອກ
ເປນັສ່ວນປະກອບຂອງມັນ, ການປຽ່ນແປງພະລັງງານໃນລະຫວ່າງຂັນ້ຕອນການປ່ຽນແປງຂອງພາວະ ແລະ ໃນ
ປະຕກິລິຍິາເຄມ.ີ 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ: ນກັຮຽນສາມາດຈັດປະເພດຊຸດຂອງຄນຸລກັສະນະແລະການປ່ຽນແປງໄປ
ສູຄ່ນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ, ທາງເຄມີ ແລະ ການປ່ຽນແປງ, ສບືຄົນ້ຫາຄວາມສາມາດປນົເຂົ້າກນັຢາ່ງເຕັມ
ສ່ວນຂອງທາດແຫຼວ ແລະ ການລະລາຍຂອງທາດແຂງໂດຍໃຊ້ການທດົລອງ, ບອກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ
ທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ ແລະ ທາດຄອນລອຍໂດຍອີງໃສຄ່ນຸລັກສະນະ, ອອກແບບວິທກີານແຍກເພ່ືອ
ແຍກສ່ວນປະສົມທີສ່ບັສນົຈາກຊີວິດປະຈໍາວັນໂດຍການເຮັດໂຄງການວິທະຍາສາດ, ດໍາເນີນການທດົລອງເພ່ືອ
ສບືຄົນ້ຫາການປ່ຽນແປງພະລງັງານໃນໄລຍະການປ່ຽນແປງຂອງພາວະ ແລະ ປະຕກິລິຍິາເຄມີ. 
II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 
ພາກທ ີ II ທາດ ແລະ ການປຽ່ນແປງຂອງ
ທາດ 
ບດົທ ີ3 ທາດຕາ່ງໆ ແລະ ຄນຸລກັສະນະ
ຂອງທາດ 
- ຄວາມໝາຍຂອງທາດ 
- ຄນຸລກັສະນະຂອງທາດ 
- ການຈດັແບງ່ທາດ 

ນກັຮຽນສາມາດ 
1. ອະທບິາຍ ລກັສະນະຂອງສ່ວນປະກອບ ແລະ ຈໍາແນກຄວາມ

ແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງ ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີ
ຂອງທາດ. 

2. ຈໍາແນກທາດຕາມ(ພາວະ, ທາດເປນັເນືອ້ດຽວ ແລະ ທາດ
ເນືອ້ປະສມົ, ການລະລາຍ/ການລະລາຍໃນນ້ໍາ). 

3. ແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
ແລະ ທາງເຄມີໂດຍໃຊຕ້ົວຢາ່ງໃນຊີວດິປະຈໍາວນັ. 

ບດົທ ີ4 ທາດເນືອ້ດຽວ 
- ຄວາມໝາຍຂອງທາດເນືອ້ດຽວ 
- ຊະນດິຂອງທາດເນືອ້ດຽວ 

4. ແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງທາດທີ່ເປນັເນືອ້ດຽວ ແລະ 
ທາດເນືອ້ປະສົມ. 

5. ແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນ
ລອຍ, ຄອນລອຍ ແລະ ຍກົຕົວຢ່າງຂອງແຕລ່ະຊະນິດ. 

ບດົທ ີ5 ທາດເນືອ້ປະສົມ 
- ຄວາມໝາຍຂອງທາດເນືອ້ປະສມົ 
- ຊະນດິຂອງທາດເນືອ້ປະສມົ 

 

6. ກວດສອບຄນຸລກັສະນະຂອງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ 
ແລະ ຄອນລອຍ (ໂດຍໃຊກ້ານທດົລອງ). 
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ບດົທ ີ6 ການແຍກທາດ 
- ການແຍກທາດທາງກາຍະພາບ 
- ການແຍກທາດທາງເຄມີ 

7. ອະທບິາຍວິທກີານແຍກທາດສົມປນົທາງກາຍະພາບ ແລະ 
ທາງເຄມີ.  

8. ວິເຄາະ ແລະ ລະບຸວິທກີານແຍກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສດຸສາໍລບັທາດ
ສົມປນົທ່ີກາໍນດົໃຫ້. 

ບດົທ ີ7 ການປຽ່ນແປງພະລງັງານຂອງ
ລະບບົ 
- ລະບບົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມ 
- ການປ່ຽນແປງທີ່ເກດີຂຶນ້ໃນລະບົບ 
- ພະລງັງານກບັການປ່ຽນແປງພາວະ 

9. ອະທບິາຍການປ່ຽນແປງພະລງັງານໃນລະບບົ. 
10.  ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການດດູ ແລະ ການຄາຍຄວາມ

ຮ້ອນ. 
11. ກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງພະລງັງານໃນລະຫວ່າງການ

ປ່ຽນແປງພາວະ ແລະ ປະຕກິລິຍິາເຄມີ. 
12. ເຊືອ່ມໂຍງການປ່ຽນແປງພະລງັງານກບັຕົວຢ່າງໃນຊວິີດປະຈໍາ

ວັນ. 
 
III. ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ 

ເນືອ້ໃນພາກນີຄ້ວບຄຸມແນວຄດິຫັຼກຂອງທາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງແລະແບງ່ອອກເປນັ 5 ບດົໄດ້ແກ່
ທາດ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງທາດເນ້ືອດຽວ, ທາດເນືອ້ປະສມົ, ການແຍກທາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງພະລັງງານ
ຂອງລະບບົ. 

ບດົທ ີ 3 ນກັຮຽນຈະໄດ້ເຮັດກດິຈະກໍາເພື່ອກາໍນດົຄວາມໝາຍຂອງທາດ. ນກັຮຽນຈະໄດ້ຮບັການແນະນໍາ
ໃຫ້ຮູ້ຈກັກບັຄາໍວາ່ທາດ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັຄູ່ເພືອ່ອະພິປາຍ ແລະ ກໍານດົຄວາມໝາຍຂອງທາດ. ນກັຮຽນ
ຈະຕ້ອງລະບ ຸ ແລະ ຈດັປະເພດຄນຸລກັສະນະຂອງທາດ ແລະ ຈໍາແນກທາດຕາມພາວະ, ຕາມລກັສະນະເປນັ
ເນືອ້ດຽວ, ເນືອ້ປະສມົ ແລະ ການລະລາຍໃນນ້ໍາ. 

ບດົທ ີ 4 ນກັຮຽນຈະໄດ້ເຮັດກດິຈະກໍາເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງທາດສົມປນົທີ່ເປນັເນືອ້ດຽວ ແລະ 
ເນືອ້ປະສມົໂດຍໃຊ້ວິທກີານທດົລອງ. 

ບດົທ ີ 5 ນກັຮຽນຈະໄດ້ເຮັດກດິຈະກໍາເພື່ອແຍກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນ
ລອຍ, ທາດຄອນລອຍ ແລະ ຍກົຕົວຢາ່ງຂອງແຕລ່ະປະເພດເພ່ືອກວດສອບຄນຸລກັສະນະຂອງທາດລະລາຍ, 
ທາດແຂວນລອຍ ແລະ ຄອນລອຍ (ໂດຍໃຊກ້ານທດົລອງ). 

ບດົທ ີ6 ນກັຮຽນຈະໄດ້ເຮດັກດິຈະກໍາການແຍກທາດດວ້ຍວທິີທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີ. 
ບດົທ ີ 7 ນກັຮຽນຈະໄດຮ້ັບຟັງທາໍຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກບັການປຽ່ນແປງພະລງັງານໃນລະບບົ, ຈໍາແນກ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງດດູ ແລະ ຄາຍຄວາມຮ້ອນ, ທດົລອງກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງ
ພະລງັງານຄ:ື ພາວະ, ການລະລາຍ, ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີ ແລະ ຄວາມສໍາພັນການປ່ຽນແປງພະລງັງານກບັ
ຕົວຢ່າງໃນຊວີິດປະຈໍາວນັ. 
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ບດົທີ 3 ທາດ ແລະ ຄນຸລກັສະນະຂອງທາດ 
 ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍລກັສະນະຂອງສວ່ນປະກອບ ແລະ ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງລກັສະນະທາງກາ
ຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີຂອງທາດ. 

- ຈໍາແນກທາດ (ພາວະ, ທາດເນືອ້ດຽວ ແລະ ທາດເນືອ້ປະສມົ, ການລະລາຍ/ການລະລາຍໃນນ້ໍາ). 
- ອະທບິາຍການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ 

2. ເນືອ້ໃນ 
- ສ່ວນປະກອບ ແລະ ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີຂອງທາດ. 
- ພາວະ, ທາດເນືອ້ດຽວ ແລະ ທາດເນືອ້ປະສົມ, ການລະລາຍ/ການລະລາຍໃນນ້ໍາ. 
- ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ລວດທອງ, ນໍາ້ຕານ, ນໍາ້, ປຸ່ມເປົ້າ, ເກອື, ຕະປ,ູ  

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍ 1 ຄວາມໝາຍຂອງທາດ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວິທີແບບຄດິຄູ,່ ແລກປຽ່ນໝດົຫ້ອງເປນັວທິສີອນ, ຄກູວດສອບຄວາມຮູ້ຂອງນກັຮຽນກຽ່ວ
ກບັເລືອ່ງທາດ. ຄູແບງ່ນກັຮຽນອອກເປັນຄູ ່ແລະ ໃຫ້ສງັເກດຮບູພາບ. ນກັຮຽນຄດິ ແລະ ສນົທະນາເປນັຄູ.່ ຫຼັງ
ຈາກນັນ້, ໃຫຕ້ອບຄາໍຖາມວ່າ "ທາດແມ່ນຫຍງັ?" 

      
ລວດທອງ ຕະປ ູ ອາກາດໃນປຸມ່

ເປົ້າ 
ນໍາ້ຕານ ແປງ້ ນໍາ້ 

ຄຂູຽນຫົວຂໍ ້ “ທາດ” ຢູກ່າງກະດານ ແລະ ຂດີວງົມນົອອ້ມໄວ.້ ໂດຍໃຫນ້ກັຮຽນຂຽນ (ຄໍາສັບ ຫຼື ກຸມ່ຄໍາ) 
ທີ່ກຽ່ວຂອ້ງກບັທາດ, ຈາກນັນ້ໃຫນ້ກັຮຽນອອກມາຂຽນຢູກ່ະດານແລ້ວຂດີເຊືອ່ມຕໍໃ່ສກ່ບັຫົວຂໍແ້ຜນວາດຊ່ວຍຈ່ື
ໂດຍຈະອງີຕາມການຕອບຄາໍຖາມ(ອ້າງຕາມຕົວຢ່າງແຜນວາດຊ່ວຍຈ່ືໃນພາກທ ີI).  

ຈາກນັນ້ ຄອູະທບິາຍຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງໂດຍໃຊ້ແຜນວາດຊ່ວຍຈ່ື ແລະ ສະຫຸຼບດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
" ທາດຄື: ມີມວນສານ, ມີຄວາມໜາແໜນ້, ມີອນຸຫະພູມຮ້ອນເປືອ່ຍ, ມີອນຸຫະພູມຟົດ ແລະ ສາມາດສາໍ

ພັດໄດ”້. 
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ກດິຈະກາໍ 2 ຄນຸລກັສະນະຂອງທາດ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ວທິີແບບບດົບາດສົມມດຸເປນັວທິສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ຄູແນະນາໍ
ບດົຮຽນ ແລະ ຍກົຕົວຢາ່ງທາດຕ່າງໆທີ່ມີຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ, ໃຫ້ໄດຕ້ົວ
ແທນຂອງທັງສາມພາວະ ເພື່ອສນົທະນາປຽບທຽບກັບຄນຸລກັສະນະທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ເຊັນ່: ຄາໍ, ນໍາ້ ແລະ ອກົຊີ
ແຊນ. 

1. ແຕລ່ະກຸມ່ຂຽນຄຸນລກັສະນະຂອງຄາໍ, ນໍາ້ ແລະ ອກົຊແີຊນລງົໃສ່ເຈ້ຍ  
2. ຫັຼງຈາກ 7 ນາທີແລ້ວ, ຄໃູຫ້ນກັຕາງໜ້າແຕລ່ະກຸມ່ມາຕດິໃສ່ກະດານ ແລະ ນາໍສະເໜີແນວຄວາມຄດິ

ຂອງກຸມ່ຕນົກ່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມຂີ(ຄາໍ, ນໍ້າ ແລະ ອກົຊແີຊນ) 
3. ຄປູບັປງຸຄາໍຕອບຂອງແຕກຸ່ມ່, ແນະນາໍຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ສະຫຸຼບຜນົດັງ່ : 
- ຄາໍເປັນທາດແຂງ, ເຫຼື້ອມ, ລຽບ, ໜຽວ, ບໍຕ່ດິໄຟ, ບໍ່ເກດີໝ້ຽງ ເມື່ອສາໍຜດັກບັອາກາດ. 
- ນໍາ້ເປັນທາດແຫຼວ, ໃສ, ບໍ່ມີສ,ີ ບໍ່ມີກິນ່, ໃຊ້ມອດໄຟໄດ,້ ເມື່ອຖກືວິເຄາະດ້ວຍໄຟຟ້າໃຫ້ຮີໂດຣແຊນ 
ແລະ ອກົຊີແຊນ. 

- ອກົຊີແຊນເປນັທາດອາຍ (ກາສ) ບໍມ່ສີ,ີ ບໍ່ມກີິນ່, ເຜາົໄໝກ້ບັເຊື້ອໄຟໃນອນຸຫະພມູທີ່ເໝາະສົມ. 
ຈາກນັນ້ ຄູໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມຈັດຄນຸລກັສະນະລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີ ໂດຍອງີໃສນ່ຍິາມ

ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີ. 
 ຄນຸລກັສະນະທ່ີສາມາດສກຶສາໄດໂ້ດຍບໍມ່ີການປ່ຽນແປງສ່ວນປະກອບເປນັທາດອືນ່ເອີນ້ວ່າ:ຄນຸລັກສະ 

ນະທາງກາຍະພາບ. 
ຄນຸລກັສະນະທີສ່າມາດສກຶສາໄດໂ້ດຍມກີານປ່ຽນແປງສ່ວນປະກອບເປນັທາດອືນ່ເອີນ້ວ່າ: ຄນຸລກັສະ 

ນະທາງເຄມ.ີ 
6. ຄສູາ້ງຕາຕະລາງທີແ່ບງ່ອອກເປນັສອງຖນັໃສກ່ະດານ. ຖນັທໜີຶງ່ສາໍລບັຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 

ແລະ ຖນັທີສອງສາໍລບັຄນຸລກັສະນະທາງເຄມ,ີ ໃຫ້ຕາງໜ້ານກັຮຽນ 1 ຫຼື 2 ຄນົຈາກແຕລ່ະກຸ່ມມາຂຽນຄນຸ
ລກັສະນະທາງກາຍຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີໃສ່ໃນແຕລ່ະຖນັ. ຄຕູດິຕາມ, ປບັປງຸ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເພີມ່ເຕີມ
ເພື່ອໃຫ້ນກັຮຽນສາມາດໄດ້ຮບັແນວຄວາມຄິດຫຼກັດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 

ຄນຸລກັສະນະທີສ່າມາດສກຶສາໄດໂ້ດຍບໍເ່ກດີການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນປະກອບຖກືເອີນ້ວ່າ: ຄນຸລກັສະ 
ນະທາງກາຍະພາບ ເຊັນ່: ພາວະ, ສສີນັ, ຄວາມໜຽວ ແລະ ຄວາມອ່ອນແຂງ, ກິນ່, ຈຸດຟົດ, ການແຍກອງົ
ປະກອບ, ການຊກັນາໍໄຟຟາ້, ການຊກັນາໍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການລະລາຍ. 

ຄນຸລກັສະນະທີສ່າມາດສກຶສາໄດໂ້ດຍເກດີການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນປະກອບຖກືເອີນ້ວ່າ: ຄນຸລກັສະນະ
ທາງເຄມ ີ ເຊັ່ນ: ການເກດີໝ້ຽງ, ການວິເຄາະດ້ວຍໄຟຟ້າ, ການເຜົາໄໝ້ຂອງເຊືອ້ໄຟ ແລະ ການຍອ່ຍສະຫຼາຍ
ຂອງໂລຫະບາງຊະນດິໃນອາຊດີ. 
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7. ຄໃູຫ້ນກັຮຽນແຕ້ມແຜນວາດການຈດັແບງ່ທາດດັງ່ນີ:້ 
 
 

 
 
 
 

8. ຄອູະທບິາຍຕືມ່ກ່ຽວກບັຄນຸລກັສະນະດັງ່ນີ້: 
ທາດທງັໝດົມີຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີທີແ່ຕກຕາ່ງກນັ. ຄນຸລັກສະນະທາງກາຍະ

ພາບ ເຊັນ່: ຄວາມແຂງ/ອອ່ນ, ຈດຸຟດົ, ຈຸດກ້າມແຂງ ເຊິ່ງການປຽ່ນແປງທາງດາ້ນກາຍະພາບບ່ໍກ່ຽວຂອ້ງກບັ
ການປ່ຽນແປງຂອງສ່ວນປະກອບຂອງທາດ. ຄນຸລັກສະນະທາງເຄມີ ເຊັນ່: ຄວາມໄວໄຟ, ຄວາມເປນັອາຊດີ, 
ບາເຊ,ີ ການເກດີໝ້ຽງ ຊຶງ່ມີການປ່ຽນແປງສ່ວນປະກອບ ແລະ ລກັສະນະພ້ືນຖານຂອງສິງ່ວດັຖ.ຸ ສະນັນ້, ອາດ
ເວ້ົາໄດ້ວ່າການປ່ຽນແປງທາງເຄມຄີກືານປ່ຽນແປງຂອງທາດໃດໜ່ຶງກາຍເປນັທາດໃໝ່ທີ່ແຕກຕາ່ງຈາກທາດ
ເດີມ. 

 
 

ຄນຸລກັສະນະຂອງທາດ 

ຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ຄນຸລກັສະນະທາງເຄມີ 
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ຄນຸລກັສະນະທາງຟຊີກິ 
ຄນຸລກັສະນະທີສ່ງັເກດປ່ຽນແປງຂອງວັຖທຸາງຟີຊກິ 

ຄນຸລກັສະນະທາງເຄມ ີ
ຄນຸລກັສະນະທີສ່ງັເກດໃນຂະນະກໍາລງັເກດີ

ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີ 
ຂະໜາດ, ຄວາມໜາແໜນັ, ມວນສານ, ຈຸດກາ້ມແຂງ

, ຈຸກຟົດ, ຄວາມໜຽວ, ປະລິມານ, ສ,ີ ການບິດງໍ,້ 
ການຊືມຜ່ານ 

ການໄໝ,້ ພາວະເປນັພິດຂອງອກົຊດີາຊງົ, 
ປະຕກິລິຍິາເປນັນໍາ້, ການແຜກ່າໍມນັຕະພາບລງັສ,ີ 

ຄວາມໝັນ້ຄງົທາງ ເຄມີ 
9. ຄໃູຫ້ນກັຮຽນອາ່ນຂໍຄ້ວາມລຸ່ມນີ້ແລ້ວແຍກຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີຂອງເຫຼກັ 

 ເຫຼັກມີຄນຸລກັສະນະດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ ມັນມີສຂີາວ, ແຂງ ເມື່ອຂດັຈະເຫ້ືຼອມ, ຊກັນາໍໄຟຟ້າ ແລະ ຄວາມຮອ້ນ
ໄດດ້;ີ ປະໄວ້ໃນອາກາດປຽກຊຸມ່ຈະເກດີໝ້ຽງຈາກຄນຸລກັສະນະຕາ່ງໆທ່ີກາ່ວມາໃຫນ້ກັສກຶສາຈໍາແນກຄນຸ
ລກັສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີຂອງເຫັຼກ. 

10. ຄໃູຫ້ຕົວແທນຈາກໜຶງ່ ຫືຼ ສອງຕອບຄາໍຖາມ ແລະ ຈາກນັນ້ ຄປູບັປງຸຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ. 
ຄໍາຕອບ: ເຫຼັກມີຄນຸລກັສະນະທາງດ້ານກາຍະພາບ ຄ ື ເປັນທາດແຂງສຂີາວ ເມືອ່ຂດັ, ຊກັນາໍໄຟຟ້າ ແລະ 
ຄວາມຮອ້ນໄດດ້.ີ ຄນຸລັກສະນະທາງເຄມີ: ເມ່ືອປະໄວ້ໃນອາກາດປຽກຊຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂີໝ້້ຽງ. 

ຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ: ແມ່ນລກັສະນະຂອງທາດທີສ່າມາດສງັເກດໂດຍບໍປ່່ຽນແປງເນືອ້ຂອງ
ທາດນັນ້ ແລະ ບໍ່ແມນ່ການປ່ຽນແປງໂຄງສາ້ງຂອງໂມເລກນຸ. ຖ້າການປ່ຽນແປງທີ່ມີປະຕກິລິຍິາເຄມີເກດີຂຶນ້ນັນ້
ແມ່ນຄນຸລກັສະນະທາງເຄມີ. 
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11. ຄໃູຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ແກບ້ດົຝກຶຫັດພາຍໃນ ເວລາ 10 ນາທ ີ 
ບດົຝກຶຫດັ 1 

1. ສິງ່ໃດຕໍ່ໄປນີແ້ມ່ນຄນຸລກັສະນທາງເຄມີຂອງເຫັຼກ? 
ກ. ເຫຼັກເກີດໝ້ຽງໃນອາກາດຊຸ່ມ  ຂ. ຄວາມໜາແໜນ້ = 7,874 g/cm3 
ຄ. ເຫຼັກອອ່ນເມ່ືອບລໍສິດຸ.   ງ. ເຫຼັກເປື່ອຍຢູ ່1808 K. 

2. ສິງ່ໃດຕໍ່ໄປນີແ້ມ່ນຄນຸລກັສະນະທາງດາ້ນກາຍະພາບຂອງທາດ? 
ກ. ການເກດີໝ້ຽງ     ຂ. pH (ຄວາມເປນັອາຊດີ) 
ຄ. ຄວາມໜາແໜນ້    ງ. ຄວາມໄວໄຟ 

3. ສິງ່ໃດຕໍ່ໄປນີແ້ມ່ນຄນຸລກັສະນະທາງເຄມີ? 
ກ. ຄວາມໄວໄຟ     ຂ. ຈຸດເປືອ່ຍ 
ຄ. ຈຸດຟດົ      ງ. ຄວາມໜາແໜນ້ 

ບດົຝກຶຫດັ 2 
1. ນົມປ່ຽນເປນັນົມສົມ້ນີ້ແມນ່……………… 

ກ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມ ີ   ຂ. ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
ຄ. ຄນຸລກັສະນະທາງເຄມີ   ຄ. ຄນຸລກັສະນະທາງດາ້ນກາຍະພາບ 
ງ. ບໍ່ມີຂໍໃ້ດທີກ່າ່ວມາຂ້າງເທງິຖກືຕອ້ງ 

2. HCl ເປນັອາຊດີແຮງແມ່ນ………….…ໄມຖ້ກືຕດັອອກເປນັສອງແຜນ່ແມ່ນ…………………. 
ກ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມ,ີ ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
ຂ. ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ, ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ 
ຄ. ຄນຸລັກສະນະທາງເຄມີ, ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
ງ. ຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ, ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ 
ຈ. ບໍມີ່ຂໍ້ໃດທີກ່າ່ວມາຂາ້ງເທງິຖກືຕ້ອງ 

3. CuSO4 ລະລາຍໃນນໍາ້ 
ກ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມ ີ  ຂ. ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
ຄ. ຄນຸລັກສະນະທາງເຄມີ  ງ. ຄນຸລກັສະນທາງດາ້ນກາຍະພາບ 
ຈ. ບໍມີ່ຂໍ້ໃດທີກ່າ່ວມາຂາ້ງເທງິຖກືຕ້ອງ 

4. ອາລູມີອອມຟົດສະຟັດມີຄວາມໜາແໜນ້ 2,566 g/cm3 
ກ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມ ີ   ຂ. ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
ຄ. ຄນຸລັກສະນະທາງເຄມີ   ງ. ຄນຸລກັສະນະທາງດາ້ນກາຍະພາບ 
ຈ. ບໍມີ່ຂໍ້ໃດທີກ່າ່ວມາຂາ້ງເທງິຖກືຕ້ອງ 

5. ສິງ່ຕໍໄ່ປນີຂ້ໍໃ້ດເປນັຕົວຢ່າງຂອງວັດຖທຸາດ? 
ກ. ໝາ   ຂ. ຄາບອນດອີກົຊດິ 
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ຄ. ກອ້ນນໍາ້ກອ້ນ   ງ. ທອງ (II) ນຕີຣັດ 
ຈ. ລດົກໍາລງັເຄືອ່ນທີ ່

6. ການເກດີຟອງກາສແມ່ນສນັຍານຂອງການປ່ຽນແປງປະເພດໃດ? 
7. ຖກື ຫຼື ຜດິ ການໄຂຂ່ຶນ້ຂອງເຂົ້າຈີ່ແມນ່ຄນຸລກັສະນທາງດາ້ນກາຍະພາບ. 
8. ຖກື ຫຼື ຜດິ:ການຊອຍມັນດາ້ງແມ່ນການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ. 
9. ແສງຕາເວັນເປນັວດັຖທຸາດບ?ໍ 
10. ມວນສານຂອງຊືນແມນ່ຄນຸລັກສະນະທາງດາ້ນ……………………… 
ຫັຼງຈາກ 10 ນາທ,ີ ຄສູນົທະນາຄໍາຕອບທີຖ່ກື ແລະ ອະທບິາຍເຫດຜນົ 

ບດົຝກຶຫັດ 3 
1. ກ. ເຫຼັກໃນອາກາດຊຸ່ມ  2. ຄ. ຄວາມໜາແໜນ້  3. ງ. ຄວາມໄວໄຟ 

ບດົຝກຶຫັດ 4 
1. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມ ີ    2. ຄນຸລກັສະນະທາງເຄມີ, ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ 
3. ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ  4. ຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 
5. ຖກືໝດົທກຸຂໍ ້    6. ທາງເຄມ ີ
7. ຜດິ    8. ຖກື 
9. ບໍ ່       10. ຄນຸລກັສະນະທາງກາຍະພາບ 

 
ກດິຈະກາໍທ ີ3 ການຈດັແບງ່ທາດ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບປະສບົການເປນັວທິສີອນ. ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ນກັຮຽນຈະຮຽນຮູ້
ການຈດັແບງ່ທາດຕາ່ງໆໂດຍອງີໃສ່ເກນທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ. ຄູແນະນາໍໂດຍການສນົທະນາກຽ່ວກບັການຈດັແບ່ງ
ປະເພດຂອງທາດ ຫືຼ ການຈັດກຸມ່ຂອງທາດທີໄ່ດ້ຮຽນຢູໂ່ຮງຮຽນມດັທະຍົມຕອນຕົນ້ ແລະ ອາດຈະໃຊຄ້າໍຖາມຕໍ່
ໄປນີ້ໃນການລະດມົສະໝອງ: 

- ມີທາດປະເພດໃດແດ?່ 
- ເກນໃດທີສ່າມາດນາໍໃຊ້ເພື່ອຈດັປະເພດຂອງທາດ? ຍກົຕົວຢາ່ງ 
- ຖ້າຈດັປະເພດຂອງທາດໂດຍອງີຕາມສວ່ນປະກອບຂອງມັນສາມາດຈດັແບງ່ອອກເປນັຈກັກຸມ່? 
- ແຕລ່ະກຸ່ມມີຄນຸລກັສະນະຫຍງັແດ?່ ຍກົຕົວຢາ່ງ 
- ທາດສາມາດຖກືຈັດປະເພດໂດຍນໍາໃຊຄ້ວາມເປນັເນືອ້ດຽວ ແລະ ເນືອ້ປະສົມເປນັເກນ? 
- ທາດສາມາດຖກືຈັດປະເພດໂດຍການນໍາໃຊກ້ານລະລາຍໃນນ້ໍາເປນັເກນ? 
ຄດູາໍເນນີການສນົທະນາກບັນກັຮຽນເພ່ືອອະທບິາຍຕາມແນວຄວາມຄດິຕົນ້ຕ:ໍ 
- ມີທາດຫຼາຍປະເພດ. 
- ການຈັດປະເພດໂດຍນໍາໃຊ້ເກນເຊັນ່: ພາວະ (ແຂງ, ແຫຼວ ແລະ ກາສ), ຄວາມໜາແໜນ້, ໂລຫະ 

ອະໂລຫະ ແລະ ເຄິງ່ໂລຫະ. 
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-  ການຈັດປະເພດໂດຍການນໍາໃຊສ້່ວນປະກອບເປນັເກນໂດຍຈດັແບງ່ເປນັສອງກຸ່ມ: ທາດເນືືອ້ດຽວ 
ແລະ ທາດເນືອ້ປະສມົ. 

-  ການຈັດປະເພດໂດຍການລະລາຍໃນນ້ໍາເປນັເກນເຊັນ່ ນໍ້າຕານ ແລະ ເກອືຈະລະລາຍໃນນໍາ້, ແຕ່
ວ່າດນິຊາຍ ແລະ ແປງ້ບໍລ່ະລາຍໃນນໍາ້. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ປະສບົການ 
ຄູແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ ແລະ ຢາຍອປຸະກອນໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ຄ:ື ລວດທອງ, ນໍາ້ຕານແດງ, 

ນໍາ້, ອາກາດບນັຈຸໃນປຸ່ມເປົາ້, ເກອື, ເກອືປນົກບັນໍາ້ຕານແດງ, ນໍ້າເກືອ, ໝືປ້ນື, ຊີມງັ ແລະ ນໍາ້ຢາດໄີອ. 
ຄໃູຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ຈດັປະເພດຂອງທາດໂດຍໃຊສ້່ວນປະກອບເປນັເກນ, ໃຊ້ເວລາ 5-7 ນາທ.ີ  

ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ການສະທອ້ນ 
ຫັຼງຈາກ 7 ນາທ,ີ ຄູໃຫ້ແຕ່ລະກຸມ່ຄດິ, ສະທອ້ນການແບງ່ປະເພດໂດຍການຕອບຄໍາຖາມຕໍໄ່ປນີ,້ ໃຫ້

ເວລາ 7 ນາທ ີ 
1. ສາມາດຈດັປະເພດທາດເຫ່ົຼານີອ້ອກເປນັຫາຼຍກວ່າສອງກຸມ່ໄດບ້ໍ?່ ຍອ້ນຫຍັງ? 
2. ທາດທີມີ່ອງົປະກອບດຽວເອີ້ນວ່າແນວໃດ? 
3. ທາດທີມີ່ຫຼາຍກວ່າໜຶງ່ອງົປະກອບເອີນ້ວາ່ແນວໃດ? 
4. ມີຄວາມເປນັໄປໄດບ້ທໍີຈ່ະແບງ່ກຸມ່ຍອ່ຍເຫ່ົຼານີ?້ 
5. ນກັຮຽນສາມາດກວດຄືນການຈັດປະເພດດ້ວຍຕນົເອງໂດຍອງີໃສຄ່າໍຕອບຂອງຄາໍຖາມຂາ້ງເທງິ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ສະຫຼບຸ  
ໃນຂັ້ນຕອນນີ,້ ມີເວລາ 5 ນາທ ີອງີໃສປ່ະສບົການ ແລະ ການສະທອ້ນ, ຄໃູຫ້ນກັຈດັແບງ່ປະເພດທາດ

ໂດຍຂຽນໃສ່ເຈ້ຍແຜນ່ໃຫຍ(່ໃຊ້ແຜນວາດຊ່ວຍຈ່ື). ພາຍຫັຼງສໍາເລດັຂັນ້ຕອນທ ີ 3, ຄູໃຫ້ຕາງໜາ້ແຕລ່ະກຸມ່ຕດິ
ໃສກ່ະດານ. 

ຄຕູດິຕາມ, ສງັລວມ ແລະ ຈະປັບປງຸຜນົໄດ້ຮບັຂອງແຕລ່ະກຸມ່  ແລະ ສະຫຸຼບໂດຍອະທບິາຍການຈດັ
ປະເພດທີຖ່ກືຕອ້ງ ໃຊ້ເວລາປະມານ 7-10 ນາທ ີດັງ່ນີ:້ 

ຖາ້ເອາົສ່ວນປະກອບຂອງທາດເປນັເກນ, ທາດສາມາດແບງ່ອອກເປນັສອງກຸມ່. ທາດໃນກຸ່ມ 1 ປະກອບ
ມີໜຶງ່ອງົປະກອບ: ຄໍາ, ນໍ້າ, ນໍ້າຕານ, ເກອື ແລະ ອກົຊີແຊນ. ກຸມ່ທ ີ 2 ປະກອບມຫຼີາຍກວ່າໜຶງ່ອງົປະກອບ: 
ອາກາດ, ຊີມັງ, ນໍ້າ, ເກອື, ຢານໍ້າ, ແປງ້ປຽກ, ກາກບອນດອີກົຊດິ ແລະ ທອງນາກ. 

1. ທາດທີມີ່ສ່ວນປະກອບດຽວຖືກເອີນ້ວ່າທາດບລໍສິດຸ, ໃນຂະນະທີທ່າດທ່ີມສີ່ວນປະກອບຫຼາຍກວ່າໜຶງ່
ຊະນດິເອີນ້ວາ່ທາດປນົ. 

2. ທາດບລໍສິດຸສາມາດແບງ່ອອກເປນັທາດມູນ ແລະ ທາດປະສົມເຊັນ່: ຄາໍ ແມນ່ທາດມູນ, ໃນຂະນະ
ທີນ່ໍ້າ ແມ່ນທາດປະສົມ. 

3. ທາດປນົສາມາດແບງ່ອອກເປນັທາດປນົເນື້ອດຽວ ແລະ ທາດປນົເນືອ້ປະສົ້ມ ເຊັນ່: ນໍາ້ ເກອື ແມ່ນ
ເປນັທາດປນົເນືອ້ດຽວ ແລະ ເກອືປນົກບັເນືອ້ປະສົມ້. 

4. ແຜນວາດການຈດັປະເພດລໍາດບັຊັນ້ໂດຍນາໍໃຊສ້່ວນປະກອບທ່ີເປນັເກນມີດັງ່ນີ:້ 
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ຂັນ້ຕອນທີ 4 ການນໍາໃຊ ້
ໃນຂັ້ນຕອນນີແ້ຕລ່ະກຸມ່ຈະໄດນ້ໍາໃຊຄ້ວາມຮູ້ຈາກການຮຽນໃນຂັນ້ຕອນທ ີ 1-3 ເພື່ອຈດັປະເພດທາດ

ອອກເປນັທາດປນົ ແລະ ທາດສົດ. ໃຊ້ເວລາ 10 ນາທ.ີ 
ວຽກທ ີ1 ລະບຸແຕລ່ະທາດຕໍໄ່ປນີ້ວ່າເປນັທາດປນົ (M) ຫືຼ ເປນັທາດບລໍສິດຸ (PS). 

ກ. ນໍ້າກັນ່…………… 
ຂ. ອກົຊແີຊນ……… 
ຄ. ຊາ……………… 
ງ. ນໍ້າປະປາ………… 
ຈ. ນໍາ້ຕານ………… 

ວຽກທ ີ2 ຈັດປະເພດສິງ່ດັງ່ຕໍໄ່ປນີອ້ອກເປນັທາດບລໍສິດຸ (ທາດມູນ ຫຼື  ທາດປນົ) ແລະ ຂຽນໃສຖ່ນັທີຖ່ກືຕອ້ງ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ນາຕຣີອອມ 
ນໍາ້ 
ດນິ 
ກາເຟ 
ອກົຊີແຊນ 
ເຫຼົ້າອີໂຊໂປຣປລິ 

7 
8 
9. 
10. 
11. 
12 

ກາກບອນດອີກົຊດິ 
ເຂົ້າໜົມເຄກັ 
ອາກາດ 
ໝີ່ໃສໄ່ກ ່
ເຫຼັກ  
ນໍາ້ເກືອ  

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

ຄີມກອ້ນຊອັກໂກແລດັ 
ນໂີຕຣແຊນ  
ໄຂ ່
ເລອືດ 
ເກອືກນິ 
ຢາທາເລບັ 

19. 
20 

ນໍາ້ນົມ  
ນໍາ້ໂສດາ 

 
ຂຽນໃສ່ຫ້ອງທ່ີຖກືຕອ້ງ 
ທາດສດົ ທາດປນົ 

 
 

ທາດ 

ທາດສົດ ທາດປນົ 

ທາດປະສົມ ທາດມູນ ທາດເນືອ້ປະສົມ ທາດເນືອ້ດຽວ 
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ວຽກທ ີ3 ບອກແຕລ່ະສິງ່ຕໍໄ່ປນີ້ວ່າເປັນທາດມນູ (E) ຫືຼ ທາດປະສມົ (C). 
ກ. ຮີໂດຣແຊນ …………….   ຂ. ເກອືກນິ (ນາຕຣີອອມກຼຣົໍວ)……………  
ຄ. ເຫຼັກ …………..    ງ. ນາຕຣີອອມ ………….. 
ຈ. ເຫຼັກ (II) ໂບຣມົວ…………. 

ວຽກທ ີ4 ຍກົຕົວຢ່າງທາດເນືອ້ດຽວ ແລະ ເນືອ້ປະສົມ. 
ວຽກທ ີ5 ໝາຍ () ໃນຕາຕະລາງງລຸມ່ນີໃ້ຫ້ຖກືຕອ້ງຕາມລກັສະນະຂອງທາດ. 

ທາດ 
ທາດເນືອ້
ປະສົມ 

ທາດເນືອ້
ດຽວ 

ທາດສດົ 
ທາດ
ລະລາຍ 

ທາດມູນ ທາດປະສົມ 
ທາດ
ປນົ 

ໂລຫະຊນື        
ເກອືກນິ (NaCl)        
ເຄືອ່ງດື່ມ        
ຕົ້ມຜກັ        
ກາສອກົຊແີຊນ        
ນໍາ້ກັ່ນ        
ຄອນກຣີດ        
ຄາໍສົດ        
ທອງເຫືຼອງ        
ໂຊດາ         
ໄຂດ່ບິ        
ອາກາດ        
ເຫຼັກສດົ        
ຂີໝ້້ຽງເຫັຼກ 
(Fe2O3) 

       

ຂີຝຸ້ນ່        
ແປງ້ຟູ 
(NaHCO3) 

       

ຫັຼງຈາກ 10 ນາທ,ີ ໃຫ້ແລກປ່ຽນເຊັ່ນວ່າ: ກຸ່ມ 1 ຈະແລກປ່ຽນກບັກຸ່ມ 2, ກຸ່ມທ ີ3 ກບັກຸມ່ 4 ແລະ ອືນ່ໆ. 
ຄສູງັລວມຄາໍຕອບແຕລ່ະກຸມ່ທີຖ່ກືຕອ້ງຖາ້ກຸ່ມໃດຖືກຫຼາຍກວ່າຈະເປນັກຸ່ມຊະນະ. 
ຄໍາຕອບ-ວຽກທ ີ1 

ກ. ນໍ້າກັນ່: ທາດສດົ PS,  ຂ. ອກົຊີແຊນ: ທາດສດົ PS, ຄ. ຊາ: ທາດປນົ M , ງ. ນໍ້າປະປາ: ທາດ
ປນົ M, ຈ. ນໍາ້ຕານ: ທາດສດົ PS 
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ວຽກທ ີ2 
1. ນາຕຣີອອມ: ທາດສດົ (E).   11. ເຫຼກັ: ທາດສດົ (E) 
2. ນໍ້າ: ທາດສດົ (C)    12. ນໍາ້ເກືອ: ທາດປນົ 
3. ດນິ: ທາດປນົ     13. ຄມີກອ້ນຊອັກໂກແລດ: ທາດປນົ 
4. ກາເຟ: ທາດປນົ     14. ນໂີຕຣແຊນ: ທາດສດົ (E) 
5. ອກົຊີແຊນ: ທາດສດົ (E).   15. ໄຂ່: ທາດປນົ 
6. ເຫຼົ້າອໂີຊໂປຣປລີ: ທາດສດົ (C).  16. ເລອືດ: ທາດປນົ 
7. ກາກບອນດອີກົຊດິ: ທາດສົດ (C)  17. ເກອືກນິ: ທາດສົດ (C) 
8. ເຂົ້າໜມົເຄກັ: ທາດປນົ   18. ຢາທາເລັບ: ທາດປນົ 
9. ອາກາດ: ທາດປນົ.    19. ນໍາ້ນົມ: ທາດປນົ 
10. ໝີ່ໃສໄ່ກ:່ ທາດປນົ.    20. ນໍາ້ໂສດາ: ທາດປົນ 

5.  ການວດັ ແລະ ປະມນີຜນົ 
ຄູພຈິາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍ  
 1. ຄ. ຄວາມສາມາດໃນການລະລາຍ  2. ຄ. ອາຫານບດູ 
 3. ກ. ການປ່ຽນແປງທາງຟີຊກິ: ການເຈຍລະໄນເພັດ, ການຕດັຜມົ, ນໍ້າແຂງເປືອ່ຍ, ການຢືດຂອງຢາງ, 
ການຕດັຕົ້ນໄມ້, ຂ. ການປ່ຽນແປງທາງເຄມີ: ເຫຼັກເຂົາ້ໝ້ຽງ, ໝກັທາດແປງ້, ໝກັໝາກໄມ,້ ການຍ່ອຍອາຫານ 
ແລະ ການລະເບດີ.  

4. 
- ພາວະກາສມີ: ຮີໂດຣແຊນ, ອກົຊີແຊນ, ອາກາດ, ກຼ ໍແລະ ກາກໂບນິກ. 
- ພາວະແຫຼວມີ: ນໍ້າ, ນໍາ້ມັນແອດັຊງັ, ນໍາ້ມັນກາຊວນ, ນໍາ້ມັນພືດ ແລະ ທາດລະລາຍນໍ້າຕານ. 
- ພາວະແຂງມີ: ທອງ, ຄາໍ, ເຫຼັກ, ສງັກະສ,ີ ຊນື, ເງນິ, ເກອືກນິ, ມາດ, ຖ່ານຫີນ, ການຊອີອມ ແລະ 

ການຊກີາກໂບນດັ. 
5. ຍກົຕົວຢາ່ງການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ຄນົສາ້ງຂຶນ້: ຢາປົວພະຍາດ, ຢາປາບສດັຕູພດື, ທາດເຄມີໃນ

ການປງຸແຕງ່ ແລະ ປະສົມອາຫານ, ວັດຖຊຸກັລາ້ງ, ເຄືອ່ງສາໍອາງ, ວັດຖຸລະເບດີ. 
- ຍກົຕົວຢາ່ງການປ່ຽນແປງທາງເຄມີທີ່ເກດີຂຶນ້ເອງໃນທໍາມະຊາດເຊັນ່: ການສັງເຄາະແສງ, ການ

ຍອ່ຍອາຫານໃນລໍາໄສ,້ ການເປນັໝ້ຽງຂອງໂລຫະ, ການສຸກຂອງໝາກໄມ້ຕ່າງໆ, ການເນ່ົາເປືອ່ຍ
ຂອງສດັ ແລະ ພດື. 
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ບດົທີ 4 ທາດປນົເນືອ້ດຽວ 
ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດທີ່ເປນັເນືອ້ດຽວ ແລະ ທາດເນືອ້ປະສມົ. 
- ອະທບິາຍທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ, ຄອນລອຍ ແລະ ຍກົຕົວຢາ່ງຂອງແຕລ່ະຊະນດິ 

2. ເນືອ້ໃນ 
- ຍຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງທາດທີ່ເປນັເນືອ້ດຽວ ແລະ ທາດເນືອ້ປະສົມ. 
- ທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ, ຄອນລອຍ 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ນໍ້າມັນ, ນໍາ້ສົ້ມ, ນໍາ້ຕານ, ນໍາ້ໝາກອະງຸນ່, ນໍາ້ເຊືອ່ມ, ນໍາ້, ນໍາ້ນົມ, ປຸມ່ເປົາ້, ເກອື, ດນິຊາຍ. 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍ 1 ທາດປນົເນື້ອດຽວ (ທາດແຫຼວກບັທາດແຫຼວ)  

ໃນກິດຈະກາໍນີໃ້ຊ້ແບບທດົລອງເປນັວິທສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະຮຽນຮູ້
ກ່ຽວກບັການບໍ່ເຂົ້າກນັຂອງທາດແຫຼວກບັທາດແຫຼວໃນການສົມປນົໂດຍອງີໃສຄ່ວາມເຂົ້າໃຈຂອງການເປນັເນືອ້
ດຽວ (ການລະລາຍ) ແລະ ການບ່ໍເປນັເນືອ້ດຽວໃນທາດປນົ. 
ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ສງັເກດ 

ໃນຂັ້ນຕອນນີຄ້ໃູຫ້ແຕ່ລະກຸມ່ທວນຄນືທາດປນົທາດປົນລະຫວ່າງທາດແຫຼວດ້ວຍກນັໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ
ຢາ່ງໜອ້ຍ 5 ຕົວຢ່າງໃຫ້ຂຽນໃສປ່ຶມ້ບນັທກຶໄວ້ ແລະ ໃຫ້ຈັດແບງ່ອອກເປນັທາດປນົເນືອ້ດຽວ ແລະ ທາດປນົ
ເນືອ້ແຕກຕາ່ງທີສ່ງັເກດເຫັນໃນຊີວິດປະຈໍາວນັ. 
ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ສ້າງສມົມດຸຖານ 

ສະເໜໃີຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ຕັງ້ສົມມຸດຖານ ເພືອ່ຄາດຄະເນວ່າອນັໃດຕໍໄ່ປນີຈ້ະປະກອບເປນັທາດປນົເນືອ້ດຽວ
ທີ່ສາມາດປນົເຂົ້າກນັ ແລະ ທາດແຫຼວໃດບໍສ່າມາດປນົເຂົ້າກນັໄດ.້ (ຕອ້ງຂຽນສມົມຸດຖານໃສ່ປຶ້ມບນັທກຶໄວ້) 

1. ນໍາ້ກັບນໍາ້ມນັ 2. ນໍາ້/ນໍາ້ສົມ້ 3. ນໍາ້ກັບນໍາ້ໝາກອະງຸນ່ 4. ຊອັກໂກແລດັແຫຼວກບັນໍາ້ນົມ 

     
ນໍ້າມັນ ນໍ້າ ນໍ້າສົ້ມ ນໍ້າໝາກອະງຸ່ນ ນໍ້າເຊ່ືອມ ນ້ໍານົມ ຈອກນ້ໍາ 
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ຂັນ້ຕອນທີ 3 ອອກແບບການທດົລອງ 
ນກັຮຽນອອກແບບການທົດລອງເພ່ືອທດົສອບສມົມດຸຖານ, ຂຽນຂັນ້ຕອນທດົລອງແຕລ່ະບາດກ້າວ, 

ພ້ອມທງັບອກເຖງິເຄືອ່ງມທືີຕ່ອ້ງການ (ແຕລ່ະກຸມ່ຈະຕອ້ງຂຽນຂັນ້ຕອນການທດົລອງໃສປ່ຶ້ມບນັທກຶ). 
ຂັນ້ຕອນທີ 4 ດໍາເນີນການທດົລອງ 

ໃນຂັ້ນຕອນນີແ້ຕລ່ະກຸມ່ຈະດາໍເນນີການທດົລອງ ເພືອ່ທດົສອບສມົມຸດຖານຕາມຂັນ້ຕອນລຸ່ມນີ້: 
1. ເອົານໍາ້ປະລມິານໜອ້ຍໜຶງ່ໃສລ່ງົໃນຫອຼດທດົລອງຈໍານວນ 3 ຫຼອດ, ແລ້ວໃຊ້ເຄືອ່ງໝາຍລາໍດບັຫຼອດ 
ແລະ ເອາົນົມຈໍານວນ 1 ຫຼອດ. 

2. ໃຫ້ຕື່ມນໍາ້ມນັ, ນໍ້າສົມ້, ນໍ້າໝາກອະງຸນ່ ລງົຫຼອດທ ີ1, 2, 3 ຕາມລາໍດບັ ແລະ ຕືມ່ຊອັກໂກແລດັແຫຼວ
ລງົຫອຼດບນັຈນຸົມ. 

3. ປະສມົທາດແຫຼວທງັສອງຢາ່ງເຂົາ້ກນັບໍ່ວາ່ຈະໂດຍການສັນ່ຫຼອດທດົສອບ ຫຼ ືໃຊເ້ຄືອ່ງປັນ່  
4. ສງັເກດສ່ວນປະກອບຂອງທາດປົນ. 
5. ເຮັດຕາມຂັນ້ຕອນທີ 1-4 ເພື່ອທດົສອບທາດປະສົມອືນ່ເຊັນ່: ນໍ້າກບັເຫ້ົຼາ, ນໍາ້ກບັນໍາ້ມັນ, ນໍ້າ/ນໍ້ານົມ 
ແລະ ຊອັກໂກແລດັ/ນໍ້ານມົ. 

ໃນຊ່ວງເວລາແຕລ່ະກຸມ່ກໍາລງັປະຕບິດັການທດົລອງ, ຄຄູວນຕດິຕາມກວດກາແຕ່ລະກຸ່ມຢາ່ງຕໍ່ເນືອ່ງ 
ນາໍພາພວກເຂາົໃນທກຸຂັນ້ຕອນ ແລະ ບນັທກື. 
ຂັນ້ຕອນທີ 5 ເກບັກໍາຂໍ້ມນູ ແລະ ວິເຄາະຜນົ 
ບນັທກຶການສງັເກດຈາກການທດົລອງໃສໃ່ນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ:້ 

ທາດປນົ ອງົປະກອບ(ເນືອ້ດຽວ/ເນືອ້ປະສົມ) ທາດແຫຼວລວມເຂົ້າກນັ ຫຼື ບໍລ່ວມ
ເຂົ້າກັນ 

ນໍາ້/ນໍ້າມນັ   
ນໍາ້/ນໍ້າສົມ້   
ນໍາ້/ນໍ້າໝາກອະງຸນ່   
ຊອັກໂກແລດັແຫຼວ/ນໍາ້ນົມ   

ນກັຮຽນເຫັນຄວາມສໍາພັນລະຫວາ່ງຄວາມບໍ່ເຂົ້າກນັຂອງທາດແຫຼວ ແລະ ຄວາມເປນັເນືອ້ດຽວຂອງມນັ
ໃນທາດປົນບ?ໍ ວິເຄາະຜນົການທດົລອງເພ່ືອໃຫ້ໄດຂ້ໍສ້ະຫຸຼບ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 6 ສະຫຸຼບ 

ສະຫຸຼບໄດບ້ວໍາ່ສົມມຸດຖານທີຖ່ກືຕອ້ງ ຫືຼ ບໍຖ່ກືຕອ້ງ? ຂຽນຂໍສ້ະຫຼບຸໂດຍກ່າວເຖງິຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງ
ຄວາມສາມາດເຂົ້າກນັ ແລະ ການປະກອບຄາໍຄດິຄໍາເຫັນກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງສມົມຸດຖານນັນ້. 

ຄນູາໍພາສນົທະນາຈດຸສາໍຄນັ ແລະ ສະຫຸຼບ: 
- ບາງທາດແຫຼວ (ເຊັນ່: ນໍາ້ ແລະ ນໍ້າໝາກອະງຸນ່) ປນົກນັເຫັນວ່າລວມເຂົ້າກນັເປນັເນືອ້ດຽວ. 



29 
 

- ຖາ້ຫາກວ່າຫຼງັຈາກສັນ່ທາດປນົຂອງສອງທາດແຫຼວ, ມັນຍງັແຍກກນັຢູສ່ະແດງວ່າບໍສ່າມາດລວມ
ເຂົ້າກັນໄດ.້ 

- ຖາ້ສອງທາດແຫຼວສາມາດລວມເຂົ້າກນັໄດ້ເອີນ້ວ່າທາດປນົເນືອ້ດຽວ. 
- ຖາ້ສອງທາດແຫຼວທີບ່ໍສ່າມາດລວມເຂົ້າກນັໄດ ້ເອີນ້ວ່າທາດປນົເນືອ້ປະສມົ. 

ວຽກບາ້ນ ມອບວຽກບ້ານໃຫ້ນກັຮຽນແກບ້ດົຝກຶຫັດຕໍ່ໄປນີ ້ແລະ ນາໍມາສົງ່ໃນຊົ່ວໂມງຮຽນຕໍ່ໄປ. 
ຈັດແບງ່ປະເພດຂອງທາດດ່ັງຕໍໄ່ປນີອ້ອກເປນັ ທາດເນືອ້ດຽວ ຫືຼ ທາດເນືອ້ປະສມົ. 
1. ເຄືອ່ງດື່ມທີບ່ນັຈຸກາກໂບນດັ (ມ/ີຝອດ)  9. ອາກາດ (ມີໝອກ)  
2. ຄີມກອ້ນຊອັກໂກແລດັ     10. ນໍາ້ສ ີ 
3. ນໍ້າປງຸແຕງ່ຍາໍສະຫັຼດ     11. ເຫຼົ້າ  
4. ນໍ້າສາລ ີ       12. ນໍາ້ນົມທີມີ່ໄຂມັນ  
5. ດນີ       13. ຫາດຊາຍ  
6. ແຜນ່ອາລມີູອອມ     14. ອາກາດສດົ  
7. ກາເຟດາໍ       15. ນໍາ້ແຈ່ວສະປາເກດຕ ີ
8. ທາດລະລາຍນໍ້າຕານ 

ຄໍາຕອບ 

1. ເຄືອ່ງດື່ມທີບ່ນັຈຸກາກໂບນດັ (ມ/ີຝອດ): ເນືອ້ປະສມົ 9. ອາກາດ (ມີໝອກ): ເນືອ້ປະສົມ  
2. ຄີມກອ້ນຊອັກໂກແລດັ: ເນືອ້ປະສົມ    10. ນໍາ້ສ:ີ ເນືອ້ດຽວ  
3. ນໍ້າປງຸແຕງ່ຍາໍສະຫັຼດ: ເນືອ້ປະສົມ    11. ເຫຼົ້າ: ເນືອ້ດຽວ  
4. ນໍ້າສາລ:ີ ເນືອ້ດຽວ      12. ນໍາ້ນົມທີມີ່ໄຂມັນ: ເນືອ້ປະສົມ  
5. ດນີ: ເນື້ອປະສົມ      13. ຫາດຊາຍ: ເນືອ້ປະສມົ  
6. ແຜນ່ອາລມີູອອມ: ເນື້ອດຽວ     14. ອາກາດສດົ: ເນືອ້ດຽວ  
7. ກາເຟດາໍ: ເນືອ້ດຽວ      15. ນໍາ້ແຈ່ວສະປາເກດຕ:ີ ເນືອ້ປະສົມ 
8. ທາດລະລາຍນໍ້າຕານ: ເນືອ້ດຽວ 

ກດິຈະກາໍທີ 2 ທາດປນົເນືອ້ດຽວ (ທາດແຂງກບັທາດແຫຼວ)  
ໃນກິດຈະກາໍນີໃ້ຊ້ແບບທດົລອງເປນັວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະຮຽນ ຮູ້

ກ່ຽວຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍເຊ່ິງພົວພນັກບັຄວາມຄກືນັທາດເນືອ້ດຽວ ຫືຼ ບໍ່
ເປນັເນືອ້ດຽວຂອງທາດສົມປນົ  
ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ສງັເກດ 

ຄໃູຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ທບົທວນຕວົຢ່າງຂອງທາດປົນຈາກຊວິີດປະຈາໍວນັ ແລະ ຂຽນໃສປ່ຶ້ມບນັທກຶໄວ້, ຢາ່ງ
ໜອ້ຍ 5 ຕົວຢາ່ງຂອງທາດປນົທາດແຂງກນັທາດແຫຼວ ແລະ ຈັດແບງ່ອອກເປນັທາດປນົເນືອ້ດຽວ ຫືຼ ທາດປົນ
ເນືອ້ປະສມົ. 
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ຂັນ້ຕອນທີ 2 ສ້າງສມົມດຸຖານ 
ແຕລ່ະກຸມ່ຕັ້ງສົມມຸດຖານເພ່ືອຄາດຄະເນວ່າທາດໃດເປນັທາດປນົເນືອ້ດຽວທີສ່າມາດປນົເຂົ້າກນັໄດທ້ີ່

ເອີນ້ວ່າ ທາດລະລາຍ ຫືຼ ປະກອບເປນັທາດປນົເນືອ້ປະສມົທີ່ເອີນ້ວ່າທາດແຂວນລອຍ, ຕອ້ງຂຽນສົມມຸດຖານ
ໃສປ່ຶ້ມບນັທກຶ (ອະທບິາຍສັນ້ໆ, ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງທາດລະລາຍ ແລະ ທາດແຂວນລອຍ). 

1. ນໍາ້/ເກອື  2. ນໍ້າ/ນໍ້າຕານ  3. ນໍ້າ/ດນິຊາຍ  4. ນໍ້າ/ກາເຟ 

    
ເກອື ນໍາ້ຕານ ນໍາ້ ດນິຊາຍ 

ຂັນ້ຕອນທີ 3 ອອກແບບການທດົລອງ 
ນກັຮຽນອອກແບບການທົດລອງເພ່ືອທດົສອບສມົມດຸຖານ, ຂຽນຂັນ້ຕອນໃນແຕ່ລະບາດກ້າວພອ້ມທັງ

ກາ່ວເຖງິເຄືອ່ງມືທີຕ່ອ້ງການ, ແຕລ່ະກຸມ່ຈະຕອ້ງຂຽນບດົທດົລອງໃສປ່ຶມ້ບນັທກຶ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 4 ດໍາເນີນການທດົລອງ 

1. ເອົານໍາ້ປະລມິານໜອ້ຍໜຶງ່ລງົໃສ່ໃນຫຼອດທດົລອງ. 
2. ຕື່ມເກອືໃນປະລມິານໜອ້ຍໜຶງ່ລງົໃສ.່ 
3. ປນົທາດທງັສອງຢ່າງເຂົ້າກນັໂດຍການສັນ່ ຫຼື ໃຊ້ເຄືອ່ງປັນ່. 
4. ສງັເກດສ່ວນປະກອບຂອງທາດປນົນັນ້. 
5. ປະຕບິດັຄນືໃນຂັນ້ຕອນທ ີ1-4 ໂດຍປ່ຽນທາດປນົ ເຊັນ່: ນໍ້າກບັນໍາ້ຕານ, ນໍາ້ກັບດນິຊາຍ. 
ໃນຊ່ວງເວລາແຕລ່ະກຸມ່ກໍາລງັປະຕບິດັການທດົລອງ, ຄຄູວນຕດິຕາມກວດກາແຕ່ລະກຸ່ມຢາ່ງຕໍ່ເນືອ່ງ

ນາໍພາພວກເຂາົໃນທກຸຂັນ້ຕອນ ແລະ ບນັທກຶ. ຫັຼງຈາກນັນ້, 20 ນາທ.ີ 
ຂັນ້ຕອນທີ 5 ເກບັກໍາຂໍ້ມນູ ແລະ ວິເຄາະຜນົ 

ບນັທກຶການສງັເກດຈາກການທດົລອງໃສໃ່ນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ:້ 
ທາດປນົ ສ່ວນປະກອບ(ເນືອ້ດຽວ ຫືຼ ເນືອ້ປະສມົ) ທາດແຂງລະລາຍໃນນ້ໍາໄດ ້ຫືຼ ບໍ ່

ນໍາ້ກັບເກອື   
ນໍາ້ກັບນໍາ້ຕານ   
ນໍາ້ກັບດນິຊາຍ   
ນໍາ້ກັບກາເຟ   

ຂັນ້ຕອນທີ 6 ສະຫຸຼບ 
ສະຫຸຼບໄດບ້ວໍາ່ສົມມຸດຖານທີຖ່ກືຕອ້ງ ຫືຼ ບໍຖ່ກືຕອ້ງ? ຂຽນຂໍສ້ະຫຼບຸໂດຍກ່າວເຖງິຄວາມສໍາພນັລະຫວ່າງ

ຄວາມສາມາດເຂົ້າກນັ ແລະ ການປະກອບຄາໍຄດິຄໍາເຫັນກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງສມົມຸດຖານນັນ້. 
ຄນູາໍພາສນົທະນາຈດຸສາໍຄນັ ແລະ ສະຫຸຼບ: 
- ບາງທາດແຂງ (ເກອື ຫືຼ ນໍາ້ຕານ) ລະລາຍໃນນໍ້າ. ສະນັນ້, ທາດປນົດັງ່ກ່າວມລີກັສະນະໃສແຈງ້:  



31 
 

- ທາດປນົນີ້ເປນັເນືອ້ດຽວເອີນ້ວ່າ ທາດລະລາຍ. 
- ທາດແຂງ (ນມົ) ແມ່ນບໍສ່າມາດລະລາຍໄດ້: ທາດປົນນັນ້ຈະບໍ່ໃສ. ມັນແມນ່ທາດປນົບໍ່ເປນັເນືອ້ດຽວ

ຍງັເອີນ້ວ່າທາດແຂວນລອຍ. 
- ທາດແຂງ (ດນິຊາຍ) ແມນ່ບໍສ່າມາດລະລາຍໄດ:້ ທາດປນົນັນ້ຈະແຍກຊັນ້ມັນແມ່ນທາດປນົບໍເ່ປນັ

ເນືອ້ດຽວ ຊຶງ່ແຍກອອກເປນັ 2 ຊັນ້ຈະແຈ້ງ. 

5.  ການວັດ ແລະ ປະມີນຜນົ 
ຄູພິຈາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄໍາຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
 1. ງ. X ເປນັທາດລະລາຍ, Y, Z ເປນັທາດບລໍສິດຸ.   2. ກ. ອາກາດ, ທອງນາກ, ຂາງ. 
 3. ຂ. ນໍ້າກັ່ນ, ອກົຊດິທອງ, ປນູດບິ. 

4. ກ. ທາດມູນ: ທອງ, ຄໍາ, ມັງການອມ, ອາລູມີອອມ, ນາຕຣີອອມ, ກາລີອອມ, ກາກບອນ 
ຂ. ທາດປະສມົ: ໂຊດາໄຟ, ອາຊດິກຼໍຮດີຣິກ, ນໍ້າກັ່ນ, ອາຊດິອາເຊຕກິຫີນປນູ, ເກອືກນິ, ປນູດບິ, ກາສ

ກາກໂບນກິ. 
5. ຄ. Ca, Ge, As, Sb     6. ຄ. NaCl, Mg(OH)2 , AlCl3, H2O  
7. ງ. ທາດ A ແລະ B ທງັສອງເປນັທາດບລໍສິດຸ 8. ໝາຍ () ໃສຕ່າຕະລາງໃນຫ້ອງຖກື ຫຼື ຜດິ 

ເນືອ້ໃນ ຖກື ຜດິ 
ທາດເນືອ້ດຽວມີອງົປະກອບເປນັເນືອ້ດຽວ.   
ທາດປະສົມຈດັຢູໃ່ນທາດເນືອ້ດຽວ.   
ທາດເນືອ້ດຽວແບງ່ອອກເປນັ 2 ຊະນດິຄ:ື ທາດປະສມົ ແລະ ທາດບໍລສິດຸ.   

ທາດຖກືລະລາຍບໍສ່າມາດລະລາຍໃນຕວົລະລາຍແມ່ນທາດລະລາຍບ່ໍອີ່ມຕົວ   

ທາດລະລາຍບໍອ່ີ່ມຕົວແມ່ນທາດຖກືລະລາຍສາມາດລະລາຍໃນຕົວລະລາຍໄດ້.   

ທາດລະລາຍເຂັ້ມຂຸນ້ມີປະລິມານຂອງທາດທີ່ຖກືລະລາຍຢູ່ໜອ້ຍ.   

ທາດບລໍສິດຸມີຊ່ວງອນຸຫະພມູຂອງການຫຼອມແຫຼວບໍກ່າຍ 2•c.   
ທາດມູນ, ທາດປະສມົ ຈດັຢູໃ່ນທາດບລໍສິດຸ.   
ຫັຼງຈາກການລະເຫີຍແຫ້ງແລ້ວມທີາດແຂງເຫືຼອຢູ່ສະແດງວ່າເປນັທາດບລໍສິດຸ.    

ອນຸຫະພູມເວລາຟົດຄງົທີສ່ະແດງວ່າທາດແຫຼວນັນ້ເປັນທາດບລໍສິດຸ.   
ທາດລະລາຍມີອນຸຫະພູມຫຼອມແຫຼວຄງົທີ່.   

ທາດລະລາຍມີຊ່ວງອນຸຫະພູມຂອງການຫຼອມແຫຼວກວ້າງ.   
9. ຖ້າທາດລະລາຍເກດີຈາກທາດພາວະດຽວກນັທາດໃດທີ່ມີປະລມິານຫຼາຍຈະເປນັທາດພາລະລາຍ 

ທາດໃດມີປະລິມານໜອ້ຍຈະເປັນທາດຖກືລະລາຍ. 
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ບດົທີ 5 ທາດປນົເນືອ້ປະສມົ 
ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍທາດເນືອ້ປະສົມ. 
- ກວດສອບຄນຸລັກສະນະຂອງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ ແລະ ຄອນລອຍ. 

2. ເນືອ້ໃນ 
- ທາດເນືອ້ປະສົມ. 
- ຄນຸລກັສະນະຂອງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ ແລະ ຄອນລອຍ. 

 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ແຜນວາດ, ຫຼອດທດົລອງ, ແຫ່ຼງກາໍເນດີແສງ, ທາດລະລາຍ, ຄອນລອຍ, ແຂວນລອຍ, ນໍ້າມນັ.  

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
 

ກດິຈະກາໍທີ 1 ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດລະລາຍ, ທາດແຂວນລອຍ ແລະ ຄອນລອຍ  
ໃນກິດຈະກາໍນີໃ້ຊ້ແບບຄົນ້ພົບເປນັວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ, ນກັຮຽນຈະໄດຄ້ົນ້

ພົບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງທາດແຂວນລອຍ, ທາດຄອນລອຍ ແລະ ທາດປນົ.ແຕລ່ະກຸ່ມຈະໄດ້ຮບັຫຼອດທດົ
ລອງຂະກາງ 3 ຫຼອດ ແລະ ຂຽນໝາຍເລກ 1, 2 ແລະ 3 ຕາມລໍາດບັໄວ້. ຫຼອດທດົລອງທ ີ 1 ບນັຈດຸ້ວຍທາດ
ລະລາຍເກອື ຫຼ ື ນໍ້າຕານ ຫືຼ ຫີນສົມ້ໃນນໍາ້, ຫອຼດທດົລອງທ ີ 2 ບນັຈຸທາດແຂວນລອຍດິນ ຫືຼ ຝຸນ່ສຂໍາວ ຫືຼ 
ດນິຊາຍທີລ່ະອຽດໃນນໍາ້, ແລະ ຫຼອດທດົລອງທີ 3 ບນັຈທຸາດຄອນລອຍຂອງແປງ້ໃນນໍ້າ ແລະ ໄຂຂ່າວໃນນໍາ້. 
ນກັຮຽນຕອ້ງໄດຄ້ດິ ແລະ ສນົທະນາເປນັກຸມ່ກ່ຽວກບັຄວາມໂປງ່ໃສ, ມາດຖານການກັນ່ຕອງ ແລະ ຄວາມຢດື
ໜຽວ. ປະຕບິດັຕາມຂັ້ນຕອນຂອງວິທກີານສອນແບບຄ້ົນພບົ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 1 ການສັງເກດ 

ຄໃູຫ້ນກັຮຽນສງັເກດທາດປນົໃນສາມຫຼອດທດົລອງທີຢ່າຍໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ຄາໍເຫນັກ່ຽວກບັຄວາມ
ໂປ່ງໃສ, ມາດຖານການກັນ່ຕອງ ແລະ ຄວາມຢດືໜຽວ. ແຕລ່ະກຸ່ມຈະຕອ້ງຂຽນຜົນການສງັເກດໃສ່ໃນປຶ້ມ
ບນັທກຶໄວ້, ແລ້ວແຕລ່ະກຸມ່ສະທອ້ນຈາກການສງັເກດໂດຍການຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ:້ 

1. ເຈ້ົາຄດິວ່າທາດປນົເຫຼົ່ານີ້ເປນັສາມປະເພດທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ຫືຼ ບ?ໍ 
2. ທາດປນົໃດສາມາດຈັດເປນັທາດລະລາຍ? 
3. ທາດປນົໃດສາມາດຈັດເປນັທາດແຂວນລອຍ? 
4. ສາມາດສງັເກດເຫັນຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງທາດລະລາຍ ແລະ ທາດແຂວນລອຍໄດບ້?ໍ 
5. ສາມາດຕົວຢາ່ງອືນ່ໆຈາກຊີວິດປະຈາໍວັນທີສ່າມາດແບງ່ອອກເປນັສາມປະເພດນີໄ້ດບ້?ໍ 
6. ສາມາດເຮດັທົດລອງເພືອ່ທດົສອບວ່າການຈດັປະເພດແບບນ້ີຖກືຕອ້ງບ?ໍ 
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ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ສ້າງສມົມຸດຖານ 
ແຕລ່ະກຸມ່ສ້າງສົມມດຸຖານໂດຍອງີຕາມການສງັເກດ ແລະ ການສະທອ້ນ, ຕັງ້ສມົມຸດຖານວ່າເພື່ອຄາດ

ຄະເນວ່າມີທາດປນົຈກັຊະນດິ ແລະ ເປນັຫຍງັຈຶງ່ຄິດແນວນັນ້? ພ້ອມທງັແນະນາໍວິທກີານເພືອ່ທດົສອບສມົມຸດ
ຖານ. 

ຫັຼງຈາກສາໍເລດັ, ຄໃູຫຕ້າງໜ້າຈາກແຕລ່ະກຸ່ມອອກມາສະເໜສີມົມດຸຖານ ເພືອ່ສນົທະນາກ່ຽວກບັການ
ທດົລອງທີ່ເປນັໄປໄດ້ເພືອ່ທດົສອບສມົມຸດຖານທີສ່້າງຂຶນ້. 
ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ທດົສອບສົມມຸດຖານໂດຍການທດົລອງ 

ສທດົລອງທີ່ເປນັໄປໄດ້ໃນຂັນ້ຕອນ, ຄູແນະນາໍໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມເຮັດການທດົລອງຕໍໄ່ປ. 
ການທດົລອງ: 

1. ສອ່ງແສງໄຟຜາ່ນຫອຼດທດົລອງແຕລ່ະຫຼອດ. 
2. ສງັເກດ ແລະ ສນົທະນາເປນັກຸ່ມວາ່ຫຼອດທດົລອງໃດທີເ່ຫັນແສງສະຫວ່າງໄດຊ້ດັເຈນ?  
3. ໃນຫຼອດທດົລອງໃດທີ່ແສງຜາ່ນໄດພ້ຽງເລກັນອ້ຍ? 

 
ແຫ່ຼງກໍາເນີດແສງ ທາດລະລາຍ ຄອນລອຍ ແຂວນລອຍ 

 

ຜນົການທດົລອງ ແລະ ການວິເຄາະ 
1. ບນັທກຶການສງັເກດໃສ່ໃນຕາຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 
ຫຼອດທດົລອງ ອະທບິາຍສິງ່ທີ່ເກດີຂຶນ້ກບັແສງຂອງໄຟສາຍ? 
ຫຼອດທດົລອງທ ີ1  
ຫຼອດທດົລອງທ ີ2  
ຫຼອດທດົລອງທ ີ3  

2. ວິເຄາະຜນົ ເພື່ອສະຫຼບຸ 
ຂັນ້ຕອນທ ີ4 ສະຫຸຼບ 

 ສົມມຸດຖານທີຖ່ກືຕອ້ງ ຫືຼ ບໍຖ່ກືຕອ້ງ?  
1. ໃຫ້ບອກວ່າຫຼອດທດົລອງໃດບນັຈຸມທີາດປນົຊະນດິໃດ? 
2. ນກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ພົບສິງ່ໃໝ່ໆ ບໍຜ່່ານການທດົລອງນີບ້?ໍ 
ຄນູາໍພາສນົທະນາຈຸດສາໍຄນັ ແລະ ສະຫຸຼບ: 
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"ນກັຮຽນຈະໄດ້ຮບັທາດປນົສາມຊະນດິ, ໄດ້ຮູ້ຈັກແລ້ວສອງຊະນິດໃນນັນ້ແມ່ນທາດລະລາຍ ແລະ ທາດ
ແຂວນລອຍ,ໃນກິດຈະກາໍນີໄ້ດຄ້ົນ້ພົບຊະນດິທີສາມເຊິງ່ຢູລ່ະຫວ່າງກາງທາດລະລາຍ ແລະ ທາດແຂວນລອຍ 
ນັນ້ເອີນ້ວ່າ ທາດຄອນລອຍ. ຍງັສາມາດເວ້ົາໄດ້ວ່າ ທາດຄອນລອຍເປນັທາດປນົເນືອ້ປະສມົຄກືບັທາດແຂວນ
ລອຍແຕໃ່ນສາມທາດປົນນີມ້ີຄນຸລກັສະນະທີ່ແຕກຕາ່ງກນັດັງ່ນີ:້ 

ຄຸນລັກສະນະ ທາດລະລາຍ ທາດແຂວນລອຍ ທາດຄອນລອຍ 

ຮູບລັກສະນະ ແຈ້ງ,ໂປ່ງໃສ ແລະ ເປັນເນື້ອດຽວ 
ຂຸ່ນ, ບໍ່ເປັນເນື້ອດຽວ, ຢ່າງ ໜ້ອຍມີ

ສອງທາດທ່ີເບິ່ງເຫັນ 
ຂຸ່ນແຕ່ເປັນເນື້ອດຽວ 

ຂະໜາດອະນຸພາກ ຂະໜາດເທ່ົາກັບໂມເລກຸນ 
ຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 10,000  

ອັນສະຕຣໍາ 
10-1000 ອັນສະຕຣໍາ 

ຜົນກະທົບຂອງແສງ
(ຜົນຂອງ Tyndall) 

ແສງສະຫວ່າງຜ່ານ, ອະນຸພາກບໍ່
ສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງ 

ປ່ຽນແປງ 
ແສງສະຫວ່າງກະແຈກ
ກະຈາຍໂດຍອະນຸພາກ 

ຄອນລອຍ 

ຜົນຂອງການຕົກພຶກ ບໍ່ມີ 
ອະນຸພາກໃນທ່ີສຸດ 

ຕົກລົງ 
ບໍ່ມີ 

ຫັຼງຈາກບນັຍາຍແລ້ວ, ຄແູນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົແຕມ້ແຜນ;ວາດຊ່ວຍຈື່ກ່ຽວກບັການຈດັປະເພດ
ຂອງທາດ (ລວມທງັການຈດັປະເພດຍອ່ຍນາໍອກີ) ໃສໃ່ນປຶ້ມບນັທກຶຂອງພວກຕນົ. 

ເມື່ອນກັຮຽນແຕ້ມແຜນວາດຊ່ວຍຈືຂ່ອງພວກເຂົາແລວ້, ຄູຮ່າງແຜນວາດໃສກ່ະດານແລ້ວໃຫ້ນກັຮຽນ
ເຊືອ່ມຕໍຂ່ໍມູ້ນກັບຈດຸນັນ້. ຕໍໄ່ປແມນ່ຕາຕະລາງການຈດັປະເພດທີຄ່ວນສນົທະນາດັງ່ນີ:້ 

 



35 
 

5.  ການວັດ ແລະ ປະມີນຜນົ 
ຄູພິຈາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄໍາຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ. 

- ຄວາມຫ້າວຫນັໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຄໍາຕອບຄາໍຖາມທາ້ຍບດົ 
1. ຄ. ຄອນກດີ, ຫີນປນົຊາຍ 

 2. ຂ. ເຂົ້າສານກບັເຂົາ້ເປອືກ, ດນິຊາຍກບັຫີນ,  
3. ຄ. ຄວນັໄຟ, ນໍາ້ເຕົ້າຮູ ້  
4. ກ. ທາດແຂນລອຍ: ຂີຝຸ້ນ່ໃນບນັຍາກາດ, ເຂົ້າສານປນົໝາກຖົ່ວດໍາ, ດນິຊາຍປນົດນິດາກ, ນໍ້າຮອ່ງ,  
ເຂົ້າສານປນົເຂົາ້ເປອືກ, ແກນ່ໝາກເພດັດປນົເກອື.  
ຂ. ທາດຄອນລອຍ: ນໍ້າໝອກ, ຄີມແຖໜວດ, ຄວັນໄຟ, ນໍາ້ນົມສດົ, ນໍາ້ແປງ້, ສທີາເຮອືນ, ກາວລາເຕກັ, 
ເມກ, ກວນໝາກໄມ ້ແລະ ວຸ້ນ. 
5. ຍອ້ນວ່າທາດແຂວນລອຍມີອະນຸພາກເສັນ້ຜ່າໃຈກາງໃຫຍ່ກວ່າ ຫຼື ເທົາ່ກບັ 10-4cm (1um). 
6. ຍອ້ນວ່າທາດຄອນລອຍປະກອບດ້ວຍອະນພຸາກທີ່ມຂີະໜາດເສັນ້ຜາ່ໃຈກາງລະຫວ່າງ10-7-10-4cm.  
7. ອະນຸພາກທີກ່ະຈາຍໃນຄອນລອຍມຂີະໜາດພໍທີຈ່ະເຮັດໃຫ້ລາໍແສງກະທບົແລ້ວເກດີສະ ທອ້ນແສງ. 
8.  ທາດລະລາຍມີອະນຸພາກນອ້ຍຫຼາຍຈນົບໍສ່າມາດເຮັດໃຫ້ສະທອ້ນແສງໄດ ້ 
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ບດົທີ 6 ການແຍກທາດ 
ເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍວິທກີານແຍກທາດສົມປນົທາງກາຍະພາບ ແລະ ທາງເຄມີ. 
- ບອກວິທກີານແຍກທີ່ເໝາະສົມທີສ່ດຸສາໍລບັທາດສມົປນົ 

2. ເນືອ້ໃນ 
ການແຍກທາດມີ: ໂຄຣມາໂຕກຣາຟ,ີ ການສະກັດ, ການກ່ັນ, ການລະເຫີຍ ແລະ ການຕອງ. 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ກອ້ນຫີນ, ດນິຊາຍ, ຫຼອດທດົລອງ, ນໍາ້ມັນ, ນໍາ້, ຂາຕັງ້ວງົແຫວນ, ບກີເກ,ີ ເຈ້ຍຕອງ, ຈວຍ, ວົງ

ແຫວນ, ແທງ່ແກ້ວ, ສປີະສມົອາຫານ, ຊດຸການກັນ່, ຫົວຈູດ, ແກ້ວໂຕງ່, ໄມຂ້ດີໄຟ. 
4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍ 1 ການແຍກທາງດ້ານກາຍະພາບ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບຄດິຄູ,່ ແລກປ່ຽນໂດຍເອົາຂໍມູ້ນຈາກການທດົລອງມາສົນທະນາເປນັວທິສີອນ, ແບ່ງ
ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 5 ຄນົ. ຄກູວດສອບຄວາມຮູ້ກອ່ນການແຍກທາດຕ່າງໆ. ຄຢູາຍອປຸະກອນການທົດ
ລອງ. ນກັຮຽນຕອ້ງໄດ້ຄດິຄູ ່ແລະ ສນົທະນາເປນັກຸມ່ວິທກີານແຍກທາດຕ່າງໆ 
ອປຸະກອນການທົດລອງ 

ລະບຸວິທກີານແຍກແບບໃດເໝາະສົມທີສ່ດຸສາໍລບັທາດປນົດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ ຂຽນຢູໃ່ນຫ້ອງຖາ້ວ່າວິທກີານແຍກ
ນີສ້າມາດໃຊໄ້ດ ້ແລະ ບໍ ່ຖາ້ມັນບໍສ່າມາດໃຊ້ 

ວິທີການແຍກ 
ທາດແຂງກັບ
ທາດແຂງ 

ທາດແຫຼວກັບ
ທາດແຫຼວ 

ທາດແຂງທ່ີລະລາຍໃນທາດ
ແຫຼວ 

ທາດແຂງ ແລະ ທາດ
ແຫຼວບໍ່ລະລາຍ 

ການລະເຫີຍ     
ການກ່ັນ     
ການຕອງ     
ໂຄຣມາໂຕກຣາຟີ     
ຕອບ 

ວິທີການແຍກ 
ທາດແຂງກັບ
ທາດແຂງ 

ທາດແຫຼວກັບ
ທາດແຫຼວ 

ທາດແຂງທ່ີລະລາຍໃນທາດ
ແຫຼວ 

ທາດແຂງ ແລະ ທາດ
ແຫຼວບໍ່ລະລາຍ 

ການລະເຫີຍ ບໍ ່ ບໍ ່ ແມ່ນ ແມ່ນ 
ການກ່ັນ ບໍ ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ບໍ ່
ການຕອງ ບໍ ່ ບໍ ່ ບໍ ່ ແມ່ນ 
ໂຄຣມາໂຕກຣາຟີ ບໍ ່ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ 
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ຫັຼງຈາກນັນ້, ຄສູະຫຸຼບບດົສນົທະນາໂດຍການອະທິບາຍຄໍາຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງດັງ່ນີ:້  
ທາດປນົສາມາດແຍກອອກຈາກກນັໄດ້ໂດຍນາໍໃຊ້ວທິກີານທາງກາຍະພາບຕ່າງໆອງີຕາມຄຸນລກັສະນະ, 

ສ່ວນປະກອບຂອງມັນຂອງທາດປນົເຊັນ່: ການລະເຫຍີ, ການກັນ່, ການກັນ່ຕອງ ແລະ ໂຄຣມາໂຕກຣາຟີ.  
ໂຄຣມາໂຕກຣາຟີ:  

ແມ່ນເຕກັນິກການແຍກທາດໂດຍອີງໃສສ່່ວນປະກອບທີ່ແຕກ
ຕາ່ງກນັຂອງທາດປນົ. ທາດພາລະລາຍຈະຊຶມຜາ່ນເຈ້ຍໂກຣມາໂຕ 
ກຣາຟີ ແລະ ຜາ່ນຈຸດຂອງທາດຕົວຢາ່ງ ທາດພາລະລາຍຈະພາທາດ
ແຕລ່ະຊະນດິເຄືອ່ນທີດ່້ວຍໄລຍະຕ່າງກນັແລ້ວເກດີແຖບສຕີາ່ງໆຢູ່
ເຈ້ຍໂກຣມາໂຕກາຣຟີ, ທາດໃດລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍໄດ້ດກີໍ
ຈະຢູ່ໄກຈາກຈຸດເລີມ່ຕົນ້  

 ຮູບທີ 1. ໂຄຣມາໂຕກຣາຟີຊັນ້ບາງໆ 
ການສະກດັ 

ເປນັການແຍກທາດອອກຈາກທາດປົນໂດຍອາໄສຄນຸລກັສະນະການລະລາຍຂອງທາດໃນຕົວພາລະ
ລາຍ, ການແຍກດ້ວຍວິທນີີ້ຈະຕອ້ງເລອືກຕົວພາລະລາຍທີ່ເໝາະສົມຈຶງ່ສະກດັທາດໄດດ້,ີ ທາດປນົນັນ້ອາດ
ປະກອບດ້ວຍທາດແຂງ-ທາດແຂງ ຫືຼ ທາດແຫຼວ-ທາດແຂງ ຫືຼ ທາດແຫຼວ-ທາດແຫຼວເຊັນ່: ສະກດັນໍ້າມັນພດື, 
ນໍາ້ມັນຫອມລະເຫີຍ, ທາດທີ່ມີສ,ີ ທາດທີ່ມີກິນ່ອອກຈາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງພືດ. 

ຫັຼກການໃນການເລອືກຕົວພາລະລາຍທີເ່ໝາະສົມຄ:ື 
- ຕອ້ງສະກດັຕົວຖກືລະລາຍໄດດ້ີ ແລະ ບໍລ່ະລາຍທາດອືນ່. ບໍເ່ກດີປະຕກິລິຍິາກບັທາດທີຕ່ອ້ງການ

ສະກດັ. 
- ສາມາດແຍກອອກຈາກທາດລະລາຍໄດງ້າ່ຍ ຕົວຢ່າງ: ການສະກດັຂີໝ້ິນ້. 
- ຖາ້ເຮົາເລອືກໃຊນ້ໍ້າເປນັຕວົພາລະລາຍ ຈະໄດ້ກິນ່ ແລະ ສຂີອງຂີໝ້ິນ້, ຖ້າໃຊ້ເຫຼົ້າເປນັຕົວພາລະລາຍ

ຈະໄດສ້ຂີອງຂີໝ້ິນ້ 
ການກ່ັນ  

ແມ່ນເຕກັນິກການແຍກທາດປນົທີໃ່ຊ້ເພືອ່ແຍກ
ສ່ວນປະສມົຂອງທາດປນົທີເ່ປນັທາດແຫຼວທີ່ມີອນຸຫະພູມ
ຮ້ອນຟົດແຕກຕາ່ງກນັໂດຍຂະບວນການໃຫ້ຄວາມຮອ້ນ 
ແລະ ຄວາມເຢນັ 

 
 ຮູບທີ 2. ອປຸະກອນສາໍລບັກັນ່ 
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ການລະເຫຍີ  
ແມ່ນວທິກີານແຍກທາດທີ່ໃຊ້ເພື່ອແຍກສວ່ນປະສົມ

ຂອງທາດປນົທີ່ເປນັແຫຼວທີມີ່ທາດແຂງລະລາຍຢູ,່ ໝາຍ
ວ່າການແຍກທາດແຫຼວໂດຍການລະເຫຍີອອກຈາກທາດ
ແຂງ 

 
 ຮູບທີ 3. ການລະເຫີຍ 

ການຕອງ 
ແມ່ນເຕກັນກິການແຍກທາດທີ່ໃຊ້ເພືອ່ແຍກສ່ວນ

ປະສມົຂອງທາດປນົທີ່ບນັຈທຸາດແຂງທີຍ່ງັບໍລ່ະລາຍອອກ
ຈາກທາດແຫຼວໂດຍໃຊ້ຈວຍ ແລະ ເຈ້ຍຕອງທີສ່າມາດໃຫ້
ທາດແຫຼວໄຫຼຜ່າ່ນ, ສ່ວນທາດແຂງຈະຄາ້ງຢູ່ເທິງເຈຍ້ຕອງ. 

 
 ຮູບທີ 4. ອປຸະກອນສາໍລບັການຕອງ 

ຫັຼງຈາກການບນັລະຍາຍສາໍເລດັຄຈັູດນກັຮຽນເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ ແລະ ໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປນີ:້ 
ບດົຝກຶຫັດ 1 

ວິທກີານແຍກໃດທ່ີຈະໄດຜ້ນົດີທີີສ່ດຸສາໍລບັການແຍກທາດສົມປນົຕໍໄ່ປນີ?້ 
ກ. ນໍ້າທະເລ   ຂ. ຝຸນ່ຄໍາໃນນໍາ້ 
ຄ. ທາດລະລາຍເຫ້ົຼາ (ທາດແຫຼວ) ແລະ ນໍາ້ 

ບດົຝກຶຫັດ 2 
1.  ວິທກີານໃດໃຊ້ແຍກທາດສມົປນົຕໍໄ່ປນີຈ້ະໄດຜ້ນົດີທີີສ່ດຸ? 
ກ. ນໍ້າສົມ້ສາຍຊ ູ(ທາດລະລາຍຂອງອາຊີດອາເຊຕິກ (ທາດແຫຼວ) ໃນນໍ້າ) 
ຂ. ໃບຊາໃນນໍາ້ຊາ 
ຄ. ທອງຊນຸຟັດ (ທາດແຂງ) ໃນນໍາ້ 
2. ບອກການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບທີເ່ກດີຂຶນ້ລະຫວ່າງຂະບວນການແຍກຕ່ໍໄປນີ ້
ກ. ການກັນ່ທາດລະລາຍທ່ີປະກອບດ້ວຍອາເຊໂິຕນ 50:50 ແລະ ນໍາ້ 
ຂ. ການຕອງເພ່ືອເອາົໃບຊາອອກຈາກນ້ໍາຊາ 
ຄ. ການລະເຫີຍຂອງນໍາ້ຈາກທາດລະລາຍນໍ້າຕານເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ເມດັນໍາ້ຕານ 
ງ. ການປນົດນິຊາຍ ແລະ ເກອື ແລວ້ເອົາໄປປົນກບັນໍາ້ຕາມດວ້ຍການຕອງເພ່ືອກາໍຈດັດນິຊາຍອອກ, 
ຈາກນ້ັນ, ລະເຫີຍທາດລະລາຍເກອືເພ່ືອດຶງເມັດເກອືອອກມາ. 
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3. ສະເໜີວິທກີານແຍກທາດສົມປົນທີສ່ບັຊອ້ນດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
ກ. ທາດສົມປນົຂອງດນິຊາຍນໍາ້ທະເລ (ນໍ້າ ແລະ ເກືອ) 
ຂ. ທາດສົມປົນຂອງຫີນອອ່ນ, ຝຸນ່ຂະໜາດນອ້ຍ ແລະ ນໍາ້ຕານ 
ເມື່ອທກຸກຸມ່ສາໍເລດັ. ແລກປ່ຽນຄາໍຕອບ, ກຸ່ມທີໄ່ດຄ້ະແນນສງູສດຸເປນັຜູຊ້ະນະ ຄູຈະເວົ້າເຖງິຄາໍຕອບທີ່

ຖກືຕອ້ງດັງ່ນ້ີ: 
ຄໍາຕອບ 
ບດົຝກຶຫດັ 1 

ກ. ການລະເຫີຍ ຫຼ ືການກັນ່ (ໂຄຣມາໂຕກຣາຟີບໍ່ເໝາະສົມໃນຂໍນ້ີ)້ 
ຂ. ການຕອງ 
ຄ. ການກ່ັນ 

ບດົຝກຶຫດັ 2 
1. ກ. ການກ່ັນ; ຂ. ການຕອງ; ຄ. ການລະເຫີຍ 
2. ກ. ທາດແຫຼວທີ່ມຈຸີດຟົດຕໍາ່ (ອາເຊໂຕນ) ຈະລະເຫີຍເມືອ່ໃຫ້ຄວາມຮອ້ນ, ຈາກນັນ້ເມືອ່ອາເຊໂຕນທີ່

ເປນັກາສສາໍຜດັກບັເຄືອ່ງຄວບແໜນ້ມັນຈະປ່ຽນພາວະ (ການຄວບແໜນ້).  
ຂ. ບໍ່ມີການປຽ່ນແປງພາວະສິງ່ນີໂ້ດຍການຕອງ  
ຄ ນໍ້າຈະປ່ຽນພາວະ (ການລະເຫີຍ) ເມືອ່ໄດ້ຮບັຄວາມຮ້ອນ. 
ງ ເກອືຈະລະລາຍໃນນໍາ້. ຈາກນັນ້, ໃນລະຫວ່າງຂັນ້ຕອນການລະເຫີຍນໍາ້ຈະໄດ້ຮັບການປ່ຽນພາວະ 

(ການລະເຫີຍ) ເມືອ່ໄດ້ຮັບຄວາມຮອ້ນ. 
3. ກ. ການຕອງເພືອ່ແຍກດນິຊາຍ. ຈາກນັນ້, ລະເຫີຍນໍາ້ອອກຈາກທາດລະລາຍເກອືເພືອ່ດງຶເມັດເກອື

ອອກມາ. 
ຂ. ການແຍກຫິນອອ່ນດວ້ຍຫຍບິເອາົ (ຖອດໂດຍໃຊ້ນິ້ວຂອງເຈົາ້) ລະລາຍສ່ວນທີ່ເຫຼອືໃນນໍາ້ຈາກນັ້ນ 
ຕອງເພືອ່ເອາົຝຸນ່ຄາໍອອກແລ້ວລະເຫີຍນໍາ້ເພືອ່ດງຶເມັດນໍາ້ຕານອອກມາ. 
 

ກດິຈະກາໍທີ 2 ທດົລອງວິທກີານແຍກທາດ ( 2 ອາທດິ) 
ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບໂຄງການເປນັວທິສີອນ, ນກັຮຽນຈະສະແດງເຕກັນກິການແຍກທາດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮຽນ

ໃນກິດຈະກາໍທີ 1 ແລະ ນາໍເຕກັນກິເຫ່ົຼານີໄ້ປໃຊ້ໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ. ກດິຈະກາໍນີນ້ກັຮຽນຈະຕອ້ງລະບວິຸທກີານ
ແຍກທີໃ່ຊ້ໃນຊີວິດປະຈາໍວນັ ແລະ ຄດິຄົນ້ວທິກີານຂອງຕນົເອງໂດຍການລວມ ຫຼື ປບັປ່ຽນວທິກີານເພືອ່ແຍກ
ທາດສມົປນົທີຊ່ບັຊອ້ນໄດ.້ 
ຂັນ້ຕອນທີ 1 ຄໍາຖາມ 

ຄູຈະແນະນໍາໂຄງການໂດຍຖາມກ່ຽວກບັການແຍກທາດດັງ່ນີ້: 
1. ການແຍກເຫ່ົຼານີ້ຫຼາຍປານໃດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ? 
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2. ນກັຮຽນນກຶເຖງິຕົວຢາ່ງທີໃ່ຊ້ແຍກຈາກຊີວດິປະຈາໍວນັທີ່ເຮົາໃຊ້ວທີິການເຫ່ົຼານີໄ້ດ້ ຫືຼ ບ?ໍ 
3. ນກັຮຽນສາມາດຄດິຄົນ້ວິທກີານແຍກຂອງນັກຮຽນເອງໂດຍດດັແປງ ຫຼື ປະສມົປະສານວິທກີານຕາ່ງໆ

ເພື່ອໃຊ້ແຍກທາດສມົປນົທີສ່ບັຊອ້ນ (ຈາກຊີວິດປະຈາໍວັນ) ໄດ້ ຫືຼ ບໍ?່ 

ຂັນ້ຕອນທີ 2 ເຂົ້າໄປຫາເຫດການ (ຊອກຫາຄໍາສບັ) 
ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ ແລະ ຈດັສະຖານທີ ່(ຈຸດ)ໃນຫ້ອງຮຽນ 
- ສະຖານທີ່ 1: ແຍກທາດສົມປນົກອ້ນຫີນ ແລະ ດນິຊາຍດ້ວຍມື ຫືຼ ແໜບ. 
- ສະຖານທີ່ 2: ແຍກທາດສມົປນົຂອງນໍາ້ມັນ ແລະ ນໍາ້ດ້ວຍຈວຍ, ໃນຂາຕັງ້ວງົແຫວນ ແລະ ບກີເກີ

ສອງໜ່ວຍ. 
- ສະຖານທີ່ 3: ການຕອງທາດສົມປນົຂອງດີນຊາຍ ແລະ ນໍາ້ ດ້ວຍເຈ້ຍຕອງ, ຈວຍ, ວົງແຫວນ, ບກີເກ,ີ 

ແທງ່ແກ້ວ.  
- ສະຖານທີ່ 4: ນໍາ້ກັ່ນມສີປີະສົມອາຫານ, ຊດຸການກັນ່, ຫົວຈູດ, ແກ້ວໂຕ່ງ, ຂາຕັງ້ວງົແຫວນ, ໄມ້ຂດີ

ໄຟ. 
ແຕລ່ະກຸມ່ຈະຜດັປ່ຽນກນັຢຽ້ມຢາມສະຖານທີ່ເທື່ອລະສະຖານທີ ່(ແຕລ່ະສະຖານທີ່ໃຊ້ເວລາ 10 ນາທ)ີ 
1. ລະບຸວິທີການແຍກ, ຂຽນຂັນ້ຕອນ ແລະ ຫັຼກການທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັການແຍກທາດສົມປນົສະເພາະ. 
2. ດໍາເນີນການແຍກທາດສມົປນົທີກ່າໍນດົໂດຍໃຊຂ້ັນ້ຕອນຕາ່ງໆ. 
ຄລູຖໍ້າແນະນາໍນກັຮຽນເມືອ່ເຮັດການທດົລອງເປນັກຸມ່ຕາມສະຖານທີຕ່າ່ງໆ. 

ຂັນ້ຕອນທີ 3 ພັດທະນາສິງ່ທີຢ່າກຮູ ້
ໃນຂັ້ນຕອນນີຄູ້ຈະມອບໝາຍໂຄງການໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມເພ່ືອດໍາເນນີໂຄງການ (PBL) ໃຊ້ເວລາ 2 ອາທດິ: 
1. ລະບຕຸົວຢາ່ງວິທກີານແຍກທີ່ໃຊໃ້ນຊີວິດປະຈໍາວນັ. 
2. ອະທບິາຍໃນລາຍບດົງານຂອງນກັຮຽນວ່າວິທກີານແຍກທາດສົມປນົທີສ່ະເພາະເຈາະຈງົ? 
3. ເລອືກທາດສມົປນົໃດໜຶງ່ຈາກການໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ແລະ ຄດິຄົນ້ວທິກີານແຍກທາດສົມປນົ

ທີສ່ບັຊອ້ນອອກເປນັອົງປະກອບສະເພາະ. 
4. ໃນການຄດິຄົນ້ວິທີການສາມາດປບັປ່ຽນ ຫຼື ລວມວທິກີານຕ່າງໆໄດຢ້າ່ງນອ້ຍສອງວິທີຮ່ວມກນັ. 
5. ເຮັດການແຍກທາດສມົປນົທີ່ເລອືກໂດຍໃຊ້ວິທກີານທີນັ່ກຮຽນພັດທະນາຂຶນ້. 
6. ຖາ້ເປັນໄປໄດ້ມີຮບູພາບລະຫວ່າງຂະບວນການແຍກເພື່ອລວມໄວ້ໃນບດົງານຂອງນກັຮຽນ. 
7. ບດົລາຍງານປະກອບມີດັງ່ນີ:້ 

I. ຄາໍຊີ້ແຈງບນັຫາ (ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ) 
II. ຄວາມເປັນມາ (ກາ່ວເຖງິຕົວຢ່າງຂອງທາດສມົປນົຕາ່ງໆ ແລະ ວິທກີານແຍກຕາມລໍາດບັທີໃ່ຊ້
ໃນຊີວິດປະຈາໍວັນພ້ອມຮບູພາບ) 

III.  ການສງັເຄາະວິທກີານ (ວທິຄີດິຄົນ້ວິທກີານ ແລະ ອະທບິາຍການແຍກທາດສົມປນົທີສ່ບັຊອ້ນ) 
IV. ການທດົລອງ (ອະທບິາຍວ່າການແຍກໂດຍກ່າວເຖງິຂັ້ນຕອນທີຕ່ອ້ງການ) 
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V. ຮູບພາບຂອງການທດົລອງ 
VI. ການວິເຄາະ ແລະ ປະເມີນວິທກີານທີນ່າໍມາໃຊ ້
VII. ສະຫຸຼບ 
VIII. ຄາໍແນະນໍາສາໍລບັອະນາຄດົ 

ຂັນ້ຕອນທ ີ4 ການດໍາເນນີໂຄງການ (PBL)  
ນກັຮຽນຈະດາໍເນນີໂຄງການ ແລະ ກຽມບດົລາຍງານ. ດ່ັງນັນ້, ການປະເມີນຜນົ ແລະ ຂໍສ້ະເໜີແນະມີ

ຄວາມຈໍາເປນັ ແລະ ສາໍຄນັຫາຼຍໃນຂະບວນການນ້ີ. ຄຄູວນໃຫຄ້ໍາແນະນາໍນັກຮຽນໃນຊ່ວງ 2 ອາທດິນີ.້ 
ຂັນ້ຕອນທ ີ5 ການຊກັຖາມ ແລະ ການສະທອ້ນກບັ 

ຫັຼງຈາກຜາ່ນໄປສອງອາທດິແຕລ່ະກຸມ່ຈະຕ້ອງສົງ່ບດົລາຍງານ ແລະ ນາໍສະເໜໂີຄງການ. ຄຈູະຈດັເວລາ
ເພື່ອສະເໜີປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງໂດຍແຕລ່ະກຸມ່ຈະຕອ້ງນາໍສະເໜ ີ10 ນາທ ີ
5.  ການວັດ ແລະ ປະມີນຜນົ 

ຄພິູຈາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄໍາຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
1. ຄ.ແຍກ A ອອກຈາກ B ແລະ C ດ້ວຍຈວຍແລ້ວແຍກ B ອອກຈາກ C ດ້ວຍການກັນ່. 
2. ກ. ທາດ B ມີຈຸດຟົດຕໍ່າ, ການລະເຫີຍງ່າຍ, ທາດ C ມີຈຸດຟົດສງູ  ການລະເຫີຍຍາກ 
3. ງ. ທາດ D ເຄືອ່ນທີໄ່ດ້ໄວ, ລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍໄດດ້,ີ ດດູ ຊບັໄດ້ໜອ້ຍ 
4. ຄ. ແຍກດ້ວຍວິທີໃຊຈ້ວຍແຍກ 
5. 1) 0,2 2) ມີ A, B, C 3)  A>B>C, 4) ທາດທີມີ່ຄ່າ Rf ສງູ, ການລະລາຍໃນທາດພາລະລາຍ ໄດດ້ີ 
ແລະ ການດດູຊບັໜອ້ຍ. 

 6. ທາດປະສມົລະຫວ່າງ AgNO3 115g, KNO3 85g ແລະ Ba(NO3)2 55g ໄປລະລາຍໃນນໍາ້ 100 g 
ຢູອ່ນຸຫະພູມ 100•C. ເຫັນວ່າທາດປນົ ຈະລະລາຍຕົວໄດໝ້ດົ.ຈາກນັນ້ຫຼຸດອນຸຫະພູມເຫືຼອ 20•c ກາລີ
ອອມນຕີຣັດຕກົພຶກ ( KNO3 85g-31,6g = 43,4g) 
 7. KNO3 20 g ປະສົມຢູກ່ບັ Ba(NO3)2 10g ລະລາຍລງົໃນນໍ້າ 100g ຢູອ່ນຸຫະພູມ 60•c ເຫັນວ່າທາດ
ປະສມົລະລາຍຕົວໄດ້ໝດົແຕ່ເມືອ່ຫຸຼດອນຸຫະພູມລງົເຫືຼອ20•Cບາລີອອມນຕີຣັດຕກົພກຶ(Ba(NO3)210g-
7,2g=2,8g) 

8. ນໍາເອົາທາດປນົລະຫວ່າງເກອືກິນກບັດນິຊາຍລະລາຍໃນນໍາ້ເພາະວ່າ ເກອືລະລາຍໃນນໍາ້ສ່ວນດນິ 
ຊາຍບໍລ່ະລາຍໃນນໍ້າ ແລວ້ ຕອງ ດ້ວຍເຈຍ້ຕອງຈະໄດ້ດນິຊາຍຄາ້ງຢູ່ເທງິເຈຍ້ຕອງ ຈາກນັນ້ ນໍາເອາົທາດ
ລະລາຍເກອືມາຕົ້ມຈນົແຫ້ງ ຫືຼ ລະເຫຍີຈົນແຫງ້ ແລວ້ໄດ້ເກອືສ່ວນນໍາ້ລະເຫີຍໝດົ. 
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ບດົທີ 7 ການປຽ່ນແປງພະລງັງານຂອງລະບບົ 
ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍການປ່ຽນແປງພະລງັງານໃນລະບບົ. 
- ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງການດດູ ແລະ ການຄາຍຄວາມຮ້ອນ. 
- ກວດສອບການປ່ຽນແປງຂອງພະລງັງານໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງພາວະ ແລະ ປະຕກິລິຢິາເຄມີ. 
- ເຊືອ່ມໂຍງການປ່ຽນແປງພະລງັງານກບັຕົວຢ່າງໃນຊວິີດປະຈໍາວັນ. 

2. ເນືອ້ໃນ 
- ການປ່ຽນແປງພະລງັງານໃນລະບບົ. 
- ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງການດດູ ແລະ ການຄາຍຄວາມຮ້ອນ. 
- ການປ່ຽນແປງຂອງພະລງັງານໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງພາວະ ແລະ ປະຕກິລິຢິາເຄມີ. 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ແຜນວາດ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 

ກດິຈະກາໍທີ 1. ລະບບົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມອອ້ມຂາ້ງ 
ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບຄດິຄູ,່ ແລກປ່ຽນໝດົຫອ້ງເປນັວທິສີອນ, ຄໃູຫ້ນກັຮຽນຄດິຄູ ່ແລະ ສນົທະນາ. ຄທູດົ

ສອບຄວາມຮູ້ຂອງນກັຮຽນກອ່ນກ່ຽວກບັລະບບົ ແລະ ສິງ່ແວດລ້ອມອອ້ມ.ຈາກນ້ັນ, ຕອບຄາໍຖາມ: ລະບບົ ແລະ 
ສິງ່ອອ້ມຂ້າງແມ່ນຫຍງັ? 

 
ເມື່ອນກັຮຽນສນົທະນາເປນັຄູ່ແລ້ວຕົວແທນໜຶງ່ຄນົຈາກແຕລ່ະຄູອ່ອກມາແລກປ່ຽນຄາໍຕອບໂດຍອາ້ງ

ເຫດຜນົສະໜບັສະໜນູ. 
ຄສູງັລວມຄາໍຕອບແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ສະຫຸຼບໂດຍອະທບິາຍຄໍາຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງດັງ່ນ້ີ: 
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“ລະບບົເປນັສ່ວນໜຶງ່ຂອງຈັກກະວານທີເ່ຮົາຕອ້ງການສກຶສາຕົວຢາ່ງ: ສົມມຸດວາ່ຫ້ອງຮຽນຂອງເຮົາເປນັ
ລະບບົ ແລະ  ໂຮງຮຽນຈະເປນັສິງ່ແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ. ຖາ້ຈັດງານກລິາໃນໂຮງຮຽນສະໜາມກິລາຈະເປນັລະ 
ບບົ ແລະ ໂຮງຮຽນຈະເປນັສິງ່ແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ. ໃນແງຂ່ອງເຄມີລະບບົຄປືະຕກິລິຍິາເຄມີໜຶ່ງເຊັນ່: 

2H2 + O2  2H2O 
ລະບບົປະກອບດ້ວຍໂມເລກນຸເຫ່ົຼານັນ້ທີກ່າໍລງັເກດີປະຕກິລິຍິາ, ສະພາບແວດລອ້ມເປນັຢາ່ງອືນ່, ສວ່ນ

ທີ່ເຫຼອືຂອງຈກັກະວານ ເຊັນ່: ປະຕກິລິຍິາຂ້າງຕົນ້ເກດີຂຶນ້ໃນພາວະກາສ ຈາກນ້ັນຊັນ້ຂອງພາຊະນະເປນັສ່ວນ
ໜຶງ່ຂອງສະພາບແວດລອ້ມ”. 
ກດິຈະກາໍທີ 2 ການປ່ຽນແປງພະລງັງານໃນລະບບົ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບທດົລອງເປນັວທິສີອນ, ຄູແບງ່ນກັຮຽນເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະຮຽນຮູກ້່ຽວກບັ
ຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງແບບດູດ ແລະ ຄາຍຄວາມຮ້ອນໃນລະບບົ. ນອກຈາກນີຍ້ງັຈະໄດຮ້ຽນ
ກ່ຽວກບັປະຕກິລິຍິາດດູ ແລະ ຄາຍຄວາມຮ້ອນ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 1 ການສງັເກດ 

ໃຫ້ນກັຮຽນສນົທະນາເຖງິປະຕກິລິຍິາຈາກຊີວິດປະຈາໍວັນໃນແງຂ່ອງການປ່ຽນແປງພະລງັງານ: 
- ການເກີດນໍາ້ຝນົຈາກອາຍນໍາ້ 
- ການລະເຫີຍຂອງນໍາ້ 
- ແປວໄຟຂອງທຽນ 
- ອບົເຂົ້າຈີ ່
- ເຫຼັກເຂົ້າໜ້ຽງ 
- ຈືນໄຂ່ 
ສາມາດຈໍາແນກປະຕກິລິຍິາເຫຼົ່ານີອ້ອກເປນັສອງປະເພດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງພະລງັງານໄດ້ ຫືຼ ບ?ໍ 
ສງັເກດຮບູພາບຕໍ່ໄປນີ ້ແລະ ພິຈາລະນາການຈດັປະເພດ ໃນຂັ້ນຕອນທ ີ1: 

 
ຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້: 

1. ການຈັດປະເພດຂອງນກັຮຽນຖກືຕອ້ງ ຫືຼ ບ?ໍ 
2. ມຕີົວຢ່າງອືນ່ໃນສອງປະເພດ ຫຼື ບ?ໍ 

ຂັນ້ຕອນທີ 2 ສ້າງສມົມຸດຖານ 
ແຕລ່ະກຸມ່ສ້າງສົມມດຸຖານໂດຍອງີຈາກການສັງເກດ ແລະ ການຕອບຄາໍຖາມ/ສະທອ້ນໂດຍເນັນ້ຄວາມ 
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ແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງຂອງປະຕກິລິຍິາຄາຍ ແລະ ດດູຄວາມຮ້ອນ ເພື່ອຄາດຄະເນການປ່ຽນແປງ
ອນຸຫະພູມຂອງລະບບົ ແລະ ບລໍິເວນອ້ອມຮອບທີຈ່ະເກດີຂຶນ້ອນັເປນັຜນົມາຈາກປະຕິກລິຍິາເຫ່ົຼານີ.້ 
ຂັນ້ຕອນທີ 3 ອອກແບບບດົທດົລອງ 

ກໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ອອກແບບທດົລອງຕາມສມົມຸດຖານ, ຈາກນັນ້ ແລກປຽ່ນເພ່ືອປບັປງຸ ແລະ 
ດ ໍາເນນີການທດົລອງຕໍໄ່ປ, ບນັທກຶຂັນ້ຕອນທີນ່ກັຮຽນຈະປະຕບິດັຕາມເພືອ່ເຮັດການທດົລອງນີໃ້ນປຶ້ມບນັທກຶ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 4 ທດົສອບໂດຍການທດົລອງ 

ແຕລ່ະກຸມ່ອອກແບບການທດົລອງເພ່ືອທດົສອບສມົມຸດຖານ. ຈາກນັນ້, ໃຫ້ຕົວແທນໜຶງ່ຄນົຈາກແຕລ່ະ
ກຸ່ມອອກມາແລກປ່ຽນ, ສະແດງຄວາມຄດິເຫັນ ແລະ ເຮັດການທດົລອງຕໍໄ່ປນີ:້ 

ນກັຮຽນຈະດາໍເນນີການສອງປະຕິກລິຍິາຕໍ່ໄປນີ ້ເພືອ່ທດົສອບສມົມຸດຖານ: 
- ການຊອີອມກຼໍຣົວ ແລະ ນໍາ້ 
- ແປງ້ຟູ ແລະ ອາຊດີອາຊຕິຣິກ 

ອປຸະກອນ ແລະ ທາດເຄມ:ີ 
ການຊອີອມກຼຣົໍວ 10 ກຣາມ, ແປງ້ຟູ 10 ກຣາມ, ນໍາ້ 20 ml, ທາດລະລາຍອາຊດີອາຊຕິຣິກ 20 ml, 

ໂມງຈັບເວລາ, ແຕກໂມແມດເຕ.ີ 
ການທດົລອງ 

1. ບນັຈຸນໍາ້ ແລະ ອາຊດີອາຊຕິຣິກລງົໃນກະບອກຕວງທີ່ມຂີດີໝາຍຢາ່ງລະ 1 ຫຼອດ 
2. ວດັແທກອນຸຫະພູມຂອງນໍາ້ ແລະ ອາຊດີອາຊຕິຣິກໃນກະບອກຕວງ 
3. ວັດແທກອນຸຫະພູມຂອງນໍາ້ ແລະ ອາຊດີອາຊຕິຣິກໃນທກຸໆ 30 ວິນາທ ີເປນັເວລາ 2 ນາທ ີໂດຍບໍມີ່

ທາດຖກືລະລາຍ (ແປງ້ຟູ ຫືຼ ການຊີອອມກຼໍຣົວ) 
4. ຕື່ມແປງ້ຟູລງົ ແລະ ອາຊດີອາຊຕິຣິກ (ການຊອີອມກຼໍຣົວ) ລງົໃນນໍ້າ ແລ້ວວັດແທກອນຸຫະພູມຂອງ

ທາດລະລາຍໃນທຸກໆ 30 ວິນາທ ີເປນັເວລາ 3 ນາທ.ີ 
ຂັນ້ຕອນທີ 5 ເກບັກໍາຂໍ້ມນູ ແລະ ວິເຄາະຜນົ 

ແຕລ່ະກຸມ່ບັນທກຶອນຸຫະພູມທກຸຊວ່ງເວລາສາມສິບວິນາທທີງັສອງປະຕິກລິຍິາ, ແຕລ່ະກຸ່ມແຕ້ມກຣາຟ 
ດວ້ຍຂໍ້ມູນທີສ່ງັລວມໄດ້ ຕົວຢ່າງດັງ່ສະແດງດາ້ນລຸມ່: 
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ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມວິເຄາະຜນົເພ່ືອສະຫຸຼບການທດົລອງໂດຍແຍກຄວາມແຕກຕາ່ງຢ່າງຊດັເຈນລະຫວ່າງການ
ປ່ຽນແປງວ່າເປນັປະຕກິລິຍິາຄາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ດດູຄວາມຮອ້ນດັງ່ນີ:້ 
ຂັນ້ຕອນທີ 6 ສະຫຸຼບ 

ສະຫຸຼບວາ່ສົມມຸດຖານຂອງນກັຮຽນຖກືຕອ້ງ ຫຼ ື ບໍຖ່ກືຕອ້ງຂຶນ້ຢູກ່ບັຜນົການທດົລອງລະຫວ່າງການປ່ຽນ 
ແປງແບບຄາຍຄວາມຮ້ອນ ແລະ ດດູຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຈັດປະເພດການປ່ຽນແປງຕໍໄ່ປນີ້ໃໝ່ເປນັການປ່ຽນແປງ
ດດູຄວາມຮອ້ນ ຫືຼ ຄາຍຄວາມຮ້ອນ: 

- ການເກດີນໍາ້ຝນົຈາກອາຍນໍາ້  
- ການລະເຫຍີຂອງນໍາ້ 
- ແປວໄຟທຽນ 
- ອບົເຂົ້າຈີ ່
- ເຫຼັກຂຶນ້ສະໜມິ 
- ຈືນໄຂ ່
- ການຕືມ່ການຊອີອມກຼໍຣົວລງົໃນນໍ້າ 
- ປະຕກິລິຍິາລະຫວ່າງອາຊດີອາຊຕິຣິກ ແລະ ແປງ້ຟູ 
ເມື່ອແຕລ່ະກຸມ່ເຮັດການທດົລອງແລ້ວໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມນາໍສະເໜຂີໍສ້ະຫຼຸບ, ຫາກບໍ່ມີເວລາພຽງພໍສํາລບັ

ການນໍາສະເໜຄີອູາດໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ຂຽນໃສກ່ະດານ ຈາກນັນ້, ຄສູງັລວມ ແລະ ອະທບິາຍກ່ຽວກບັການດດູ
ຄວາມຮອ້ນ ແລະ ຄາຍຄວາມຮ້ອນພ້ອມຕົວຢາ່ງທີສ່າໍຄນັດັງ່ນີ້: 

ດດູຄວາມຮ້ອນ ຄາຍຄວາມຮ້ອນ 
• ພະລງັງານຖກືດດູຊບັ 
• ພະລງັງານຄທືາດປະຕິພັນ 
• ລະບບົເຢນັລງົ 
• + ∆H (ບວກ) ຫືຼ ΔH>0  

• ພະລງັງານຖກືປອ່ຍອອກມາ 
• ພະລງັງານຄຜືະລດິຕະພັນ 
• ຄວາມຮອ້ນ/ແສງ 
• - ∆H (ລບົ) ຫຼ ືΔH<0  

 
ໃນກໍລະນີເກດີປະຕກິິລຍິາຄາຍຄວາມຮ້ອນປະລມິານຄວາມຮ້ອນຂອງຜະລດິຕະພັນຈະນອ້ຍກວ່າທາດ

ຕັງ້ຕົນ້. ດັງ່ນັນ້, ໃນລະຫວາ່ງເກດີປະຕກິລິຍິາພະລັງງານຈະຖກືປອ່ຍຈາກລະບບົອອກສູສ່ິງ່ແວດລອ້ມ. 
ໃນປະຕກິລິຍິາດດູຄວາມຮອ້ນປະລມິານຄວາມຮ້ອນຂອງຜະລດິຕະພັນມີຫຼາຍກວ່າທາດຕັງ້ຕົນ້. ດັງ່ນັນ້, 

ຈ່ຶງດດູຊບັພະລງັງານຈາກສິງ່ແວດລອ້ມຄນືລະບບົ. ຕົວຢາ່ງຂອງປະຕກິລິຍິາຄາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ແກ:່ 
- ປະຕກິລິຍິາການເຜາົໄໝ ້
- ປະຕກິລິຍິາການເຮັດໃຫ້ເປນັກາງ 
- ປະຕກິລິຍິາດດູຄວາມຮ້ອນ 
- ປະຕກິລິຍິາລະຫວ່າງນໍ້າກບັການຊກີຼໍຣົວ 
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- ປະຕກິລິຍິາລະຫວ່າງນາຕຣີອອມຊນຸຟົວກບັທາດຟອກຂາວ (ທາດລະລາຍນາຕຣີອອມຮໂີປກຼໍຣີດ
ຈາງ). 
- ປະຕກິລິຍິາລະຫວ່າງກາລອີອມແປກມັງການດັ ແລະ ກີເຊໂີຣລ 
- ຮີໂດຣແຊນກຼຣົໍວ 
ການລະລາຍນໍາ້ກອ້ນ, ການລະເຫີຍຂອງນໍາ້ (ຂະບວນການດດູຄວາມຮອ້ນ) 

 
 

ປະຕກິລິຍິາດດູຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄາຍຄວາມຮ້ອນ 
ປະຕິກລິຍິາຄດູຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະຕກິລິຍິາທາງເຄ
ມີທີດ່ດູພະລງັງານຈາກສິງ່ແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ 

ປະຕກິລິຍິາຄາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະຕກິລິຍິາທາງເຄ
ມີທີປ່່ວຍພະລງັງານໄປສູສ່ິງ່ແວດລອ້ມອອ້ມຂາ້ງ 

ອນຸຫະພູມຫຸຼດລງົໃນຂະນະປະຕກິລິຍິາເກດີຂຶນ້ ອນຸຫະພູມເພ່ີມຂຶນ້ໃນຂະນະປະຕກິລິຍິາເກດີຂຶນ້ 

ແອນທາປທີາດຕັງ້ຕົນ້ໜອ້ຍກວ່າທາດຜະລິດຕະພັນ ແອນທາປທີາດຕັງ້ຕົນ້ຫຼາຍກວ່າທາດຜະລດິຕະພັນ 

ແອນທາປີເປນັຄ່າບວກΔH>0  ແອນທາປີເປນັຄາ່ລບົΔH<0  

ພະລັງງານເຂົາ້ສູລ່ະບບົ ພະລງັງານປວ່ຍໄປສູສ່ິ່ງແວດລອ້ມ 
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ກດິຈະກາໍທີ 3 ພະລງັງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງພາວະ  

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບທດົລອງເປນັວທິສີອນ, ຄູແບງ່ນກັຮຽນເປນັກຸ່ມລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະກວດສອບ
ຄວາມສໍາພັນລະຫວາ່ງການປ່ຽນແປງພາວະ ແລະ ພະລັງງານໂດຍພິຈາລະນາຈາກນໍ້າເປນັຕວົຢ່າງ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 1 ການສັງເກດ 

ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້: 
1. ເຄຍີສງັເກດວ່ານໍາ້ເຢນັອຸນ່ຂຶນ້ ເມືອ່ວາງໄວນ້ອກຕູ້ເຢນັ ຫືຼ ບໍ?່  
2. ການປ່ຽນພາວະມີຈັກປະເພດທ່ີກ່ຽວຂອ້ງເມືອ່ນໍາ້ຖກືປ່ຽນເປນັນໍາ້ກອ້ນ ແລະ ນໍ້າກອ້ນຖກືປ່ຽນເປນັ

ອາຍນ້ໍາ? ຕັງ້ຊືກ່ານປ່ຽນແປງພາວະເຫຼົ່ານີ.້ 
3. ຈາກປະສົບການໃນຊີວດິປະຈໍາວັນເຊືອ່ວ່າພະລງັງານກ່ຽວຂອ້ງກັບຂະບວນການປ່ຽນພາວະ ຫືຼ ບ?ໍ 
4. ຈະວັດແທກການປ່ຽນແປງພະລງັງານນີໄ້ດ້ແນວໃດ? 
ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມຂຽນຄໍາຕອບຂອງຄາໍຖາມເຫ່ົຼານີ້ໃນປຶມ້ບນັທກຶ 

ຂັນ້ຕອນທີ 2 ສ້າງສມົມຸດຖານ 
ແຕລ່ະກຸມ່ສ້າງສົມມດຸຖານໂດຍອງີຈາກການສັງເກດໃນຊີວິດປະຈໍາວັນເພ່ືອສາ້ງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ

ການປ່ຽນແປງພະລັງງານ ແລະ ການປຽ່ນແປງພາວະ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 3 ອອກແບບບດົທດົລອງ 

ກາໍນົດໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ສາ້ງການທດົສອບດັງ່ລຸມ່: 
- ນໍາ້ກອ້ນ, ຈອກບກີເກ ີ
-  ແຕກໂມແມດເຕີ (ແຕກໂມແມດເຕີ - 10-100°C) 
-  ຫົວຈດູຕະກຽງບນຸເສນ, ຂາຕັງ້ສາມຂາ 
-  ແຜ່ນກນັຄວາມຮ້ອນ 
ບນັທກຶຂັນ້ຕອນທີນ່ກັຮຽນຈະປະຕບິດັຕາມເພ່ືອເຮດັການທດົລອງນີໃ້ນປຶ້ມບນັທກຶ. 

ຂັນ້ຕອນທີ 4 ດໍາເນີນການທດົລອງ 
ຄສູນົທະນາ, ອະທບິາຍ, ແນະນາໍຂັນ້ຕອນທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ດໍາເນີນການທດົລອງດັ່ງນີ:້  
1. ວາງຈອກບກີເກຂີອງນໍາ້ກ້ອນບດົເທງິຂາຕັງ້ສາມຂາ ແລະ ແຜນ່ກນັຄວາມຮ້ອນ ບນັທກຶອນຸຫະພູມ

ເລີ່ມຕົນ້. 
2. ອຸນ່ຈອກບກີເກຂີອງນໍາ້ກອ້ນຢາ່ງສະໝໍ່າສະເໝດີວ້ຍແປວໄຟຂອງຫົວຈູດບນຸເສນ. 
3. ບນັທກຶອນຸຫະພູມຕໍໄ່ປທກຸໆ 5 ນາທ ີຈນົນໍ້າກອ້ນກາຍເປນັທາດແຫຼວ ແລະ ຈົນຟດົ 
4. ຕອນທ້າຍບນັທກຶອນຸຫະພູມທກຸໆ 5 ນາທ ີພາຍຫັຼງນໍາ້ຟດົ. 

ຂັນ້ຕອນທີ 5 ເກບັກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະຜນົ 
ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມບນັທກຶການສງັເກດໃນຮບູແບບຕາຕະລາງ ແລະ ກຣາຟິກ ແລ້ວວິເຄາະຜນົຮບັເພືອ່ກວດ

ສອບຄວາມສາໍພັນໃນຂັນ້ຕອນທ ີ2 (ສມົມຸດຖານ).  



48 
 

ຂັນ້ຕອນທີ 6 ສະຫຸຼບ 
ຄສູະຫຸຼບໂດຍຖາມວ່າຖກືຕ້ອງຕາມສົມມຸດຖານ ຫຼ ືບໍ?່ 
ເຫັນວ່າຄວາມສາໍພັນລະຫວ່າງພະລງັງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງພາວະຕາມທີຢ່ນືຢນັໂດຍຜນົການທດົ

ລອງ, ເມື່ອອນຸຫະພູມເພ່ີມຂຶນ້ນໍາ້ກອ້ນຈະປ່ຽນເປນັນໍ້າ ເມືອ່ອນຸຫະພູມເພີ່ມຂຶນ້ຕໍໄ່ປຈະປ່ຽນເປນັອາຍ 
ນໍາ້ກ້ອນ → ນໍາ້ແຫຼວ → ອາຍນ້ໍາ 

ທາດສາມາດປ່ຽນຈາກພາວະໜຶ່ງໄປເປນັອກີພາວະໜຶງ່ໄດ.້ ທາດແຂງສາມາດປ່ຽນເປນັທາດແຫຼວ ແລະ 
ທາດແຫຼວສາມາດປ່ຽນເປນັອາຍໄດ,້ ໂລຫະສ່ວນໃຫຍຊ່ຶງ່ເປນັທາດແຂງຈະປ່ຽນເປັນທາດແຫຼວເມື່ອໃຫ້ຄວາມ
ຮ້ອນ ແລະ ກາຍເປັນອາຍເມ່ືອໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຕໍໄ່ປ. ດັງ່ທີສ່ງັເກດໄດ້ໃນລະຫວ່າງການທດົລອງການເພ່ີມຂຶນ້
ຂອງຄວາມຮ້ອນຈະເພ່ີມພະລງັງານເດນີເຄືອ່ນຂອງໂມເລກນຸເຮດັໃຫ້ສາມາດເອາົຊະນະແຮງດງຶດດູລະຫວ່າງ
ໂມເລກນຸ ແລະ ປ່ຽນຈາກທາດແຂງເປນັທາດແຫຼວ ແລະ ທາດແຫຼວເປນັອາຍໄດ້. ຄວາມຮ້ອນທີ່ເພີມ່ຂຶນ້ນີ້
ສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງອນຸຫະພູມ, ແນວໃດກຕໍາມຢູ່ 0 ອງົສາ ແລະ 100 ອງົສາ ຈະບໍມີ່
ການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງອນຸຫະພູມເຖິງວ່າຈະມີການໃຫຄ້ວາມຮອ້ນກຕໍາມເນື່ອງຈາກວ່າຢູຈ່ດຸນີຄ້ວາມຮ້ອນທງັໝດົທີ່
ໃຊກ້ບັລະບບົຈະໃຊ້ໃນການປ່ຽນພາວະຂອງນໍາ້ ແລະ ບໍ່ເພີ່ມອນຸຫະພູມເອີນ້ວ່າ ຄວາມຮອ້ນແຝງ. ກາ່ວອກີ
ແບບໜຶ່ງກຄໍພືະລງັງານທ່ີດດູຊບັ ຫືຼ ປອ່ຍອອກມາໂດຍທາດໃນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງພາວະທາງກາຍະພາບ
ທີ່ເກດີຂຶນ້ໂດຍບໍປ່່ຽນອນຸຫະພູມ, ຄວາມຮ້ອນແຝງທ່ີກ່ຽວຂອ້ງກບັການເປືອ່ຍຂອງທາດແຂງ ຫືຼ ການແຊ່ແຂງ
ຂອງທາດແຫຼວເອີນ້ວ່າຄວາມຮອ້ນຂອງຟິວຊັນ່ທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັການເຮັດໃຫ້ທາດແຫຼວກາຍເປນັອາຍ ຫຼ ື ທາດ
ແຂງ, ການຄວບແໜນ້ຂອງອາຍເອີນ້ວ່າ ຄວາມຮ້ອນຂອງການກາຍເປັນອາຍ ໂດຍປກົກະຕຄິວາມຮ້ອນແຝງຈະ
ສະແດງເປັນປະລມິານຄວາມຮອ້ນ (ຫົວໜ່ວຍຈູນ ຫືຼ ກາລໍຣີ) ຕໍໂ່ມນ ຫືຼ ຫົວໜ່ວຍມວນຂອງທາດທີຢູ່ລ່ະຫວ່າງ
ການປ່ຽນແປງພາວະ. 

 
ແນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນສ້າງພາບປະກອບເພືອ່ສະແດງຕົວຢາ່ງການປ່ຽນແປງພະລງັງານຢາ່ງນອ້ຍ 10 ຕວົ 

ຢາ່ງທີສ່ງັເກດເຫັນໃນຊີວດິປະຈໍາວນັ ແລະ ຈັດປະເພດເປນັການປ່ຽນແປງດດູຄວາມຮ້ອນ ຫືຼ ແບບຄາຍຄວາມ
ຮ້ອນ. ຈດັການແຂງ່ຂັນໂປສະເຕໂີດຍຈະມີການສະແດງ ແລະ ປະເມີນພາບປະກອບຂອງນັກຮຽນ. ນກັຮຽນທີ່ມີ
ໂປສະເຕທີີດ່ທີີສ່ດຸຈະເປນັຜູຊ້ະນະ. ພາບຕໍໄ່ປນີ້ເນັນ້ການປ່ຽນແປງບາງຢາ່ງສາໍລບັຄ ູ
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5.  ການວັດ ແລະ ປະມີນຜນົ 

ຄູພິຈາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄໍາຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
1. ຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຮ້ອນທງັໝດົ = 1505,4kJ 
2. ຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຮ້ອນທງັໝດົ  8320,32 kJ 
3. ຕອ້ງໃຊຄ້ວາມຮ້ອນທງັໝດົ  27097,2 kJ 
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ພາກທີ III ໂຄງສາ້ງອາໂຕມ 
ເວລາ 12 ຊົ່ວໂມງ 

I. ຜນົສາໍເລັດດາ້ນການຮຽນ 
1. ມາດຕະຖານດ້ານເນືອ້ໃນ: ນກັຮຽນສະແດງໃຫ້ເຫນັເຖງິຄວາມເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັວິວັດທະນາການຂອງ

ແບບຈໍາລອງອາໂຕມແບບໃໝທ່ີສ່ດຸ. ອໂີຊຕບົ, ອໂີຊໂຕນ, ອໂີຊບາ ແລະ ອີໂຊເອເລກັໂຕຣນກິ, ການຈດັລຽນ
ເອເລກັຕຣົງໃນອາໂຕມ, ອອີງົ, ຫັຼກການທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັການເກດີປະຕກິລິຍິາເຄມີທີ່ເກດີຂຶນ້ຮອບໂຕເຮົາ ແລະ 
ການກໍຕ່ວົຂອງທາດໃໝ່ອນັເປນັຜນົມາຈາກເຄມ.ີ 

2. ມາດຕະຖານການປະຕບິດັ: ນກັຮຽນສາມາດບອກບອ່ນຢູຂ່ອງອະນຸພາກໃນແຜນວາດຂອງອາໂຕມ, 
ຄດິໄລຄ່່າໄຟຟ້າບັນຈຂຸອງອາໂຕມ ແລະ ອອີງົ, ໃຊ້ເລກອາໂຕມ ແລະ ຈໍານວນມວນສານ ເພື່ອຄດິໄລ່ຫາຈໍາ
ນວນໂປຣຕງົ, ເອເລກັຕຣົງ  ແລະ ເນຕີຣົງ, ສາ້ງອາໂຕມໂດຍໃຊ້ວັດຖທຸີງ່າ່ຍດາຍ, ຈັດປະເພດສິງ່ຕາ່ງໆເປນັອີ
ໂຊຕບົ, ອີໂຊໂຕນ, ອີໂຊບາ ແລະ ອໂີຊເອເລກັຕຣິກ ແລະ ແຕ້ມໂຄງສາ້ງອາໂຕມຂອງມັນ, ສາ້ງໂປສະເຕີເພື່ອ
ສນົທະນາກ່ຽວກບັການນາໍໃຊອ້ໂີຊຕົບໃນຂງົເຂດຕາ່ງໆ, ແກບ້ດົເລກໂດຍໃຊຄ້ວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກບັອໂີຊຕບົ, ອີ
ໂຊໂຕນ, ອີໂຊບາ ແລະ ອໂີຊເລກັຕຣິກ, ຕດິຕາມການພັດທະນາໂຄງສ້າງອາໂຕມຕັງ້ແຕ່ເກົາ່ແກທ່ີສຸ່ດໄປຫາ   
ໃໝສ່ດຸໂດຍໃຊ້ເວລາເປນັໂຕກາໍນດົ, ປະເມີນຄວາມຖກືຕອ້ງແບບຈໍາລອງອາໂຕມຕາ່ງໆທີສ່ະເໜີໂດຍນກັວທິະ 
ຍາສາດຕາ່ງໆ ແລະ ຫາເຫດຜນົເພ່ືອຍອມຮັບແບບຈໍາໍລອງອາໂຕມແບບໃໝ່ລາ້ສດຸ, ອະທບິາຍຕໍາແໜງ່ ແລະ 
ການໝູນຂອງເອເລກັຕຣົງໃນວົງໂຄຈອນອາໂຕມໂດຍໃຊບ້ດົບາດສມົມຸດ, ຮັບຮູ້ຮູບແບບການຕື່ມວົງໂຄຈອນ 
ແລະ ພັດທະນາຫັຼກການໃນການຕ່ືມເອເລກັຕຣົງໃນວົງໂຄຈອນ, ໃຊຫັຼ້ກການຂອງ Aufbau (ກດົລະບຽບ n+l) 
ເພື່ອຂຽນການກາໍນດົຄ່າເອເລກັໂຕຣນກິຂອງອງົປະກອບ s, p ແລະ d, ກວດສອບກດົເກນຮັກສາມວນສານ
ໂດຍໃຊກ້ານທດົລອງ, ສ້າງການພົວພນັລະຫວາ່ງມວນສານລວມຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ ແລະ ມວນສານລວມຂອງ
ຜະລດິຕະພັນທງັໝດົໃນປະຕກິລິຍິາເຄມີ ແລະ ແກບ້ດົເລກໂດຍນາໍໃຊກ້ດົເກນເຄມີ. 

II. ສະມດັຖະພາບດາ້ນການຮຽນ 

ພາກທ ີIII ໂຄງສ້າງອາໂຕມ 
ບດົທ:ີ 8 ແບບຈາໍລອງອາໂຕມ 
- ອາໂຕມ. 
- ໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, ໄອໂຊ

ບາ ແລະ ໄອໂຊເອເລກັໂຕຣນກິ. 
- ແບບຈໍາລອງອາໂຕມ: 

ຈອນດອລຕນັ, ເຊໂີຈເຊຟຈອນ
ທອມສັນ, ຣັດເທຟີອດ, ບ.ໍ 

ນກັຮຽນສາມາດ 

1. ອະທບິາຍໂຄງສາ້ງອາໂຕມລວມທງັຕາໍແໜ່ງຂອງມັນ ແລະ ໄຟ 
ຟ້າບນັຈຸຂອງອະນຸພາກ. 

2. ຄດິໄລ່ມວນສານ, ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງ, ຈໍານວນໂປຣຕງົ, ຈໍາ
ນວນເນຕີຣົງ ແລະ ອອີົງ. 

3. ແຕ້ມໂຄງສາ້ງອາໂຕມ 20 ທາດມູນທໍາອດິໃນຕາຕະລາງທາດ
ມູນເຄມ ີ ແລະ ອອີງົໂດຍໃຊຈ້ໍານວນມວນສານ ແລະ ເລກອາ
ໂຕມ. 
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ສະເປກັໂຕຣຂອງອາໂຕມ. 4. ນຍິາມຂອງໄອໂຊໂຕບ ແລະ ແຕ້ມໂຄງສາ້ງອາໂຕມຕາ່ງໆຂອງ
ແຕລ່ະໄອໂຊໂຕບໂດຍນໍາໃຊ້ມວນສານ ແລະ ເລກອາໂຕມ. 

5. ສນົທະນາກ່ຽວກບັຄວາມສາໍຄນັຂອງໄອໂຊໂຕບໃນດາ້ນຕ່າງໆຢູ່
ໃນຊີວິດປະຈາໍວັນ. 

6. ນຍິາມ ແລະ ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໄອໂຊໂທນ, ໄອ
ໂຊບາ, ໄອໂຊເອເລກັໂຕຣນກິ. 

7. ອະທບິາຍແບບຈາໍລອງອາໂຕມຂອງຈອນດອລຕັນ. 
8. ອະທບິາຍແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງເຊໂີຈເຊຟທອມສັນ. 
9. ອະທບິາຍການທດົລອງຂອງຣັດເທຟີອດເພ່ຶອໄປສູກ່ານຄົນ້ພບົນິວ

ເຄຍຼໃນອາໂຕມ. 
10. ສນົທະນາກ່ຽວກບັຂໍບ້ກົພ່ອງຂອງແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງຣັດ

ເທີຟອດ. 
11. ອະທບິາຍ ແລະ ຕຄີວາມໝາຍຈຸດສາໍຄນັ (ສມົມດຸຖານ) ແບບຈາໍ

ລອງອາໂຕມຂອງບທໍີໃ່ຊສ້ະເປກັຕຣໍາຂອງຮໂີດຣແຊນມາຊ່ວຍ. 
12. ອະທບິາຍແນວຄວາມຄິດການຈັດລຽງເອເລກັຕຣົງແບບກຸ່ມໝວກ 

ໃນອາໂຕມ ແລະ ປຽບທຽບກບັແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງບ.ໍ 
13. ຕລີາຄ່າວ່າການຄົນ້ພບົໂຄງສາ້ງອາໂຕມແມ່ນມາຈາກການຢາກຮູ້

ຢາກເຫັນກ່ຽວກັບທາໍມະຊາດຂອງນກັວທິະຍາສາດ. 

ບດົທ ີ 9 ການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງໃນ
ອາໂຕມ 

- ເອເລກັຕຣົງ 
- ການຈັດລຽງເອເລກັຕຣົງ. 

14. ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງຊັນ້ ຫືຼ ລະດບັພະລງັງານຫັຼກ, 
ຊັນ້ ຫືຼ ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍໃນອາໂຕມ. 

15. ກາໍນົດຮບູແບບການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງຂອງທາດມນູໃນຕາ 
ຕະລາງເຄມີ ແລະ ອອີງົຂອງມັນ (ລວມທງັທາດມູນເຄມີໃນ 
ບລອກຂອງ s, p ແລະ d). 

ບດົທ ີ10 ກດົເກນທາງເຄມ ີ
- ກດົເກນຮກັສາມວນສານ. 
- ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ.່ 
- ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູ. 

16.  ອະທບິາຍກດົເກນຕາ່ງໆລຸ່ມນີໂ້ດຍໃຊຕ້ົວຢ່າງຊ່ວຍ: 
ກ. ກດົເກນຮກັສາມວນສານ. 
ຂ. ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີກ່ດົ 
ຄ. ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູ. 

17. ທດົສອບການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ ແລະ 
ທາດຜະລຕິະພັນໃນການເກດີປະຕກິລິຍິາເຄມີໂດຍໃຊ້ວິທກີານ
ທດົລອງທີກ່່ຽວຂ້ອງກບັກດົເກນຮກັສາມວນສານ. 
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 ແຜນການຈດັການຮຽນການສອນ 
ໃນພາກນີໄ້ດຮ້ຽນກ່ຽວກບັແນວຄວາມຄດິໂຄງສ້າງອາໂຕມ, ກດົເກນທາງເຄມີຊຶງ່ໄດ້ແບງ່ອອກເປນັ 3 

ບດົ ຄ:ື ແບບຈໍາລອງອາໂຕມ, ພະລັງງານ, ການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງໃນອາໂຕມ ແລະ ກດົເກນຕາ່ງໆທາງເຄມີ. 
ບດົທ ີ8 ນກັຮຽນຈະໄດ້ຮບັກດິຈະກໍາເພື່ອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຈາໍແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງອະນພຸາກໃນ

ອາໂຕມ, ແນະນາໍກ່ຽວກບັເລກອາໂຕມ ແລະ ເລກມວນສານ ແລະ ບອກວິທກີານຄດິໄລ່ຫາຈໍານວນເອ
ເລກັຕຣົງ, ໂປຣຕົງ ແລະ ເນຕີຣົງ. ຈະແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມ ເພືອ່ຫ້ິຼນເກມສາ້ງອາໂຕມໂດຍໃຊ້ວັດຖຸ
ງາ່ຍດາຍ. ນກັຮຽນຍງັຈະຕອ້ງໄດກ້າໍນດົ ແລະ ຈັດແບງ່ປະເພດເປນັໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, ໄອໂຊບາ ແລະ 
ໄອໂຊເອເລກັໂທຣນກິ ແລະ ແກບ້ດົເລກທີກ່່ຽວຂອ້ງ. 

ບດົຮຽນນີຍ້ງັມີຈຸດປະສງົເພ່ືອໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກບັປະຫວັດການພັດທະນາໂຄງສາ້ງອາໂຕມຕັງ້ແຕອ່າດດີຈນົ
ເຖງິປດັຈບຸນັໂດຍນໍາໃຊ້ເຕກັນກິການສອນແບບຈໍາລອງ. ນກັຮຽນຈະໄດສ້ນົທະນາເພອືປຽບທຽບຮູບແບບຈໍາ 
ລອງອາໂຕມທາງທິດສະດ ີ ແລະ ປະເມີນຄວາມເປນັໄປໄດ້ເພືອ່ຫາເຫດຜນົໃນການຍອມຮັບຂອງແບບຈໍາລອງ
ອາໂຕມໃໝ່ລາ້ສດຸ. 

ບດົທ ີ9 ນກັຮຽນຈະໄດ້ຮຽນການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງເຂົາ້ໃນຊັນ້ລະດບັພະລງັງານຫັຼກ, ລະດບັພະລງັ ງານ
ຍອ່ຍ ແລະ ອອກບຕິານ, ນກັຮຽນຈະຫ້ິຼນບດົບາດສມົມຸດເພືອ່ໃຫເ້ຂົ້າໃຈ, ອະທບິາຍຕາໍແໜງ່ ແລະ ການປິນ່
ຂອງເອເລກັຕຣົງໃນອອກບຕິານຂອງອາໂຕມ. ນກັຮຽນຈະໄດສ້ນົທະນາກ່ຽວກບັຫຼກັການການພດັທະນາການ
ຂຽນເພ່ືອຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງ ແລະ ປຽບທຽບກບັຫັຼກການຂອງເອົາບາວ Aufbau (n +l). ນກັຮຽນຈະຕອ້ງໃຊ້
ກດົນີ ້ເພື່ອຂຽນການກໍານດົການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງຂອງທາດມນູຕາ່ງໆ. 

ບດົທ ີ 10 ນກັຮຽນຈະຮຽນກ່ຽວກບັກດົເກນທາງເຄມສີາດ, ເຮັດການທດົລອງເພືອ່ພິສດູການພົວພນັ
ລະຫວາ່ງມວນສານຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ ແລະ ມວນສານຂອງທາດຜະລິດຕະພັນ. ດັງ່ນັນ້, ຈຶ່ງຕອ້ງອະທບິາຍຕາມ
ກດົເກນຮັກສາມວນສານ. ນກັຮຽນຈະໄດສ້ນົທະນາກຽ່ວກບັການພິສດູກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທ ີ ແລະ ກົົດົເກນ
ອດັຕາສວ່ນພະຫຸຄນູຂອງປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີ, ນກັຮຽນຍັງຈະຮູ້ເຖງິຄວາມສໍາຄນັຂອງກດົເກນເຫຼົາ່ນີທ້າງເຄມີ 
ແລະ ການເກີດປະຕິກລິຍິາເຄມີໃນຊີວິດປະຈໍາວນັ. ນກັຮຽນຍງັສນົທະນາກ່ຽວກັບການແກບ້ດົເລກທີກ່່ຽວກບັ
ກດົເກນທາງເຄມີ. 
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ບດົທີ 8 ແບບຈາໍລອງອາໂຕມ 
ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫ້ນກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍໂຄງສາ້ງອາໂຕມລວມທງັຕາໍແໜ່ງຂອງມັນ ແລະ ໄຟຟ້າບນັຈຂຸອງອະນຸພາກ. 
- ບອກນຍິາມຂອງໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, ໄອໂຊບາ ແລະ ໄອໂຊເອເລກັໂຕຣນກິ. 
- ອະທບິາຍແນວຄວາມຄິດການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງໃນແບບອາໂຕມຕາ່ງໆ. 

2. ເນືອ້ໃນ 
- ໂຄງສ້າງອາໂຕມ ແລະ ໄຟຟ້າບນັຈຂຸອງອະນພຸາກ. 
- ນຍິາມຂອງໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, ໄອໂຊບາ ແລະ ໄອໂຊເອເລກັໂຕຣນກິ. 
- ການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງໃນແບບອາໂຕມຕາ່ງໆ. 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ແຜນວາດ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກດິ 1 ສິງ່ທີຕ່ອ້ງຮູ.້ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບຄດິຄູ,່ ແລກປ່ຽນໝດົຫ້ອງເປນັວິທສີອນ, ຄທູບົທວນຄວາມຮູ້ຂອງນກັຮຽນກອ່ນກ່ຽວ
ກບັທາດ ແລະ ອາໂຕມ. ຄູແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັຄູ່ ແລະ ຢາຍອຸປະກອນການທົດສອບໃຫ້ນກັຮຽນເພືອ່ໃຫ້
ນກັຮຽນໄດຄ້ົນ້ຄດິເອງ, ສນົທະນາຄູ ່ແລະ ສນົທະນາລວມກ່ຽວກບັຄວາມຖກືຕອ້ງຕາມຄວາມຈງິ ຫືຼ ບໍ ່ (ເວລາ: 
15 ນາທ)ີ 

ຂຽນ T ໃສ່ຫ້ອງທີ່ເຫນັວ່າໃນຂໍຄ້ວາມຖກືຕອ້ງ ແລະ ຂຽນ F ໃສ່ຫອ້ງທີ່ເຫນັວ່າໃນຂໍຄ້ວາມບໍຖ່ກືຕອ້ງ. 
1. ທກຸສິງ່ຢາ່ງຢູອ້່ອມຕົວເຮົາແມ່ນທາດ T 
2. ອະນພຸາກທີນ່ອ້ຍທີສ່ດຸຂອງທາດ ເອີນ້ວ່າ ອາໂຕມ T 
3. ທກຸສິງ່ຢາ່ງທີຢູ່ອ່້ອມຕົວເຮົາແມ່ນປະກອບມາຈາກຫຼາຍອາໂຕມ T 
4. ອາໂຕມບໍສ່າມາດແຍກອອກເປນັສ່ວນນອ້ຍໆໄດອ້ກີ F 
5. ອາໂຕມແມນ່ວັດຖຸແຂງ ແລະ ບໍ່ມີສິງ່ໃດສາມາດຜ່ານມັນໄປໄດ ້ F 

6. ອາໂຕມທກຸທາດລ້ວນແຕຄ່ກືນັທກຸປະການ F 
7. ອາໂຕມມີຫຼາຍລາ້ນຊະນດິແຕກຕ່າງກນັ F 
8. ທກຸອາໂຕມແມ່ນເກດີຂຶນ້ຕາມທໍາມະຊາດ ແລະ ບໍສ່າມາດເຮດັໄດໃ້ນຫ້ອງທດົລອງ F 
9. ບໍ່ມີໃຜເຫັນອາໂຕມ F 
ເມື່ອສນົທະນາເປນັຄູ່ແລ້ວໃຫຕ້າງໜ້າແຕລ່ະຄູຂ່ຶນ້ນາໍສະເໜີແລກປຽ່ນດ້ວຍເຫດຜນົທີສ່ະໜບັສະໝນູ. 
ຈາກນ້ັນ ຄສູງັລວມໂດຍການອະທບິາຍຄາໍຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ສະຫຸຼບດັງ່ນີ:້ 
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ທກຸສິງ່ທກຸຢາ່ງທີຢູ່ອ່ອ້ມຕົວເຮົາແມ່ນປະກອບດ້ວຍວັດຖ ຸ(ນຍິາມວດັຖຸ: ສິງ່ໃດກຕໍາມທີ່ມີມວນສານ ແລະ 
ປະລມິານເອີນ້ວ່າ: ວັດຖຸ), ສິງ່ນອ້ຍສດຸຂອງວັດຖຸເອີນ້ວ່າ: ອາໂຕມ. ສະນັນ້, ທກຸຢ່າງທີຢູ່ອ່ອ້ມຕວົເຮົາແມ່ນ
ປະກອບດ້ວຍອາໂຕມ. ເຖງິແມນ່ວ່າອາໂຕມແມ່ນອະນຸພາກຂອງວັດຖຸທີມ່ຂີະໜາດນອ້ຍຫຼາຍແຕ່ມັນຍງັປະ 
ກອບມາຈາກອະນຸພາກທີ່ມີຊື່ວ່າ: ໂປຣຕຣງົ, ເນຕີຣົງ ແລະ ເອເລກັຕຣົງ. ອາໂຕມຂອງແຕລ່ະທາດມຄີວາມ
ແຕກຕາ່ງກນັ ເນືອ່ງຈາກວ່າ ມີຈໍານວນອະນພຸາກຂອງອາໂຕມຕ່າງກນັ, ທາດມູນເຄມີ ມີຈໍານວນທງັໝດົ 118 
ທາດ. 94 ທາດມູນທາໍອດິເກດີຂຶນ້ຕາມທາໍມະຊາດສ່ວນທີ່ເຫຼອື 24 ທາດມູນແມນ່ສງັເຄາະຂຶນ້ໃນຫອ້ງທດົລອງ. 
ອາໂຕມແມ່ນມີຂະໜາດນອ້ຍຈນົບໍສ່າມາດເບິງ່ເຫນັດວ້ຍຕາເປົາ່ແຕສ່າມາດເບິງ່ຜາ່ນກອ້ງຈລຸະທດັໄດ.້ 
 
ກດິຈະກາໍ 2 ສກຶສາກຽ່ວກບັອາໂຕມ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບສນົທະນາກຸ່ມເປນັວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 5 ຄນົ. ຄຢູາຍຂໍມູ້ນໃຫ້
ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸ່ມເພ່ືອຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ຕອບຄາໍຖາມ: ສງັເກດແຜນວາດຂອງອາໂຕມ ແລະ ອາ່ນຂ້ໍຄວາມ:  

ອາໂຕມປະກອບດ້ວຍ 3 ອະນຸພາກ 
  ເອເລກັຕຣົງ: ໄຟຟ້າບນັຈລຸບົ (-1) ມວນສານນອ້ຍຫາຼຍເກອືບເທົາ່ສນູ ບນັຈຢຸູລ່ະດບັ  
                           ພະລັງງານຫັຼກ. 
ອາໂຕມ                 ໂປຣຕຣງົ: ໄຟຟ້າບນັຈບຸວກ (+1) ມີມວນສານ 1 ຫົວໜ່ວຍມວນສານອາໂຕມບນັຈຸຢູໃ່ນ    
                           ແກນ່ນວິເຄຍຼ. 
                           ເນຕີຣົງ: ຈາວໄຟຟ້າ (0) ມີມວນສານ 1 ຫົວໜວ່ຍມວນສານອາໂຕມບນັຈຸຢູໃ່ນ 
                           ແກນ່ນວິເຄຍຼ 

 
ຕອບຄາໍຖາມລຸ່ມນີ:້ 

1. ອະນພຸາກໃດທີ່ພົບໃນນິວເຄຍຼຂອງອາໂຕມ? 
2. ອະນພຸາກໃດທີ່ໝນູອອ້ມແກ່ນນິວເຄຍຼໃນລະດບັພະລງັງານ? 
3. ບອກ ແລະ ຍກົໃຫ້ເຫນັເຖງິແກນ່ນິວເຄຍຼຂອງອາໂຕມໃນແຜນວາດຂາ້ງເທງິ? 
4. ບອກ ແລະ ຍກົໃຫ້ເຫນັເຖງິລະດບັພະລງັງານຂ້າງເທງິຂອງແຜນວາດໃນອາໂຕມ? 
5. ອະນພຸາກໃດຈະສາມາດນາໍໃຊ້ເພື່ອຄດິໄລ່ຫາໄຟຟ້າບນັຈຸໃນອາໂຕມ? 
6. ອະນພຸາກໃດຈະສາມາດນາໍໃຊ້ເພື່ອຄດິໄລ່ຫາມວນສານອາໂຕມ? 
7. ຖາ້ອາໂຕມມເີອເລກັຕຣົງ 2, ໂປຣຕົງ 2 ແລະ ເນຕີຣົງ 2 ໄຟຟ້າບນັຈ ຸຂອງອາໂຕມມີເທົາ່ໃດ? 
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8. ຖາ້ອາໂຕມມີເອເລກັຕຣົງ 2, ໂປຣຕງົ 2 ແລະ ເນຕີຣົງ 2 ມວນສານອາໂຕມມີເທົ່າໃດ? 
ຕື່ມໃສຕ່າຕະລາງ 1 ລຸມ່ນີ:້ 
ຈໍານວນໂປຣຕງົ ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງ ຈໍານວນເນຕີຣົງ ໄຟຟ້າບນັຈສຸດຸ ມວນສານ 

3 3 4   
8 10 8   
11 10 12   
12  12 +2  
 15  0 31 
 18  -1 35 

ຄຂູໃໍຫ້ຕົວແທນໜຶງ່ຄນົຈາກແຕລ່ະກຸມ່ອອກມາອະທິບາຍ, ແລກປ່ຽນຄາໍເຫນັ ເມືອ່ໄດຄ້ໍາຕອບຈາກແຕ່
ລະກຸມ່ແລ້ວ, ຄສູະຫຸຼບ: 

1. ອາໂຕມໃນສະພາບທີ່ເປນັກາງຈາໍນວນອະນຸພາກທີ່ມີໄຟຟ້າບນັຈຸ (ເອເລກັຕຣົງ ແລະ ໂປຣຕົງ) ມີຈໍາ
ນວນເທົ່າກນັ. ດງັນັນ້, ໄຟຟ້າບນັຈໃຸນອາໂຕມຈ່ຶງເປນັ 0 ເນືອ່ງຈາກເນຕີຣົງບໍ່ມີໄຟຟ້າບນັຈ ຸ ຈ່ຶງບໍໄ່ດໃ້ຊ້ໃນການ
ກາໍນົດໄຟຟ້າບນັຈຸໃນອາໂຕມ. 

2. ເນຕີຣົງ ແລະ ໂປຣຕງົແມ່ນຖກືນາໍໃຊໃ້ນການກາໍນດົມວນສານຂອງອາໂຕມ, ເນືອ່ງຈາກວ່າມວນສານ
ເອເລກັຕຣົງມຄີາ່ໜອ້ຍຈຶງ່ບໍມີ່ສ່ວນຮ່ວມ. ມວນສານອາໂຕມເອ້ີນວ່າ: ເລກມວນສານ. ຄູໃຫ້ນກັຮຽນຄົນ້ຄວ້າປະ 
ມານ 5-7 ນາທ ີ ຫັຼງຈາກນັນ້ ໃຫ້ນກັຮຽນສະຫຸຼບ ແລະ ຂຽນສດູການພົວພັນລະຫວ່າງເລກມວນສານ, ໂປຣຕົງ 
ແລະ ເນຕີຣົງ ດັງ່ລຸມ່ນີ:້  

 
3. ຄູແນະນາໍໃຫ້ນກັຮຽນວ່າເລກອາໂຕມເທົ່າກບັເລກໂປຣຕງົ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນຊອກຫາເລກອາໂຕມ

ຂອງທາດແຕລ່ະຊະນດິໃນຕາຕະລາງ 1 (ຄສູະໜອງອປຸະກອນການຮຽນກ່ຽວກບັອາໂຕມ). ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທ.ີ 
4. ໃນຂະນະທີກ່ໍາລງັຊອກຫາເລກອາໂຕມ, ຄຂູຽນຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີໃ້ສກ່ະດານ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນຕອບ. 
ເບິງ່ຕາຕະລາງ 1 ໃນເອກະສານ ແລະ ຊີໃ້ຫ້ເຫນັເຖງິຄນຸລກັສະນະທີເ່ດັນ່ເພ່ືອຈໍາແນກອາໂຕມ: 

ກ. ຈໍານວນໂປຣຕງົ (ເລກອາໂຕມ)  ຂ. ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງ 
ຄ. ຈໍານວນເນຕີຣົງ     ງ. ໄຟຟາ້ບນັຈຸ 
ຈ. ຈໍານວນມວນສານ 

ຄ ູ ແລະ ນກັຮຽນຮ່ວມກນັສະຫຸຼບວ່າຄນຸລກັສະນະທີ່ເດັນ່ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນອາໂຕມແມ່ນເລກອາ
ໂຕມ. ດັງ່ນັນ້, ຄາໍຕອບຂອງຄາໍຖາມໃນຕາຕະລາງມີດັງ່ນີ:້ 

1. ເນຕີຣົງ ແລະ ໂປຣຕງົ  
2. ເອເລກັຕຣົງ. 

ເລກມວນສານ = ເລກໂປຣຕງົ + ເລກເນຕີຣົງ 
ໝາຍຄວາມວ່າມວນສານອາໂຕມແມ່ນຢູໃ່ນແກນ່ນິວເຄຍຼ 
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3. ມັນຢູໃ່ຈກາງຂອງອາໂຕມ, ຊຶງ່ສະແດງດວ້ຍສຂີຽວ ແລະ ສສີົມ້ໃນຂອງອາໂຕມຂ້າງເທງິ. 
4. ຄືຈຸດເອເລກັຕຣົງປິນ່ອອ້ມທີໄ່ດກ້່າວໄວໃ້ນແຜນວາດຂອງອາໂຕມກັບວົງມົນທີມີ່ເອເລກັຕຣົງສມ່ີວງ. 
5. ເອເລກັຕຣົງ ແລະໂປຣຕງົ ເນືອ່ງຈາກວ່າເນຕີຣົງບໍ່ມີໄຟຟ້າບນັຈຸໃດໆ. 
6. ໂປຣຕງົ ແລະ ເນຕີຣົງ ເນືອ່ງຈາກວ່າມວນສານຂອງເນຕີຣົງແມ່ນມໜີອ້ນຫຼາຍ. 
7. 0 ເພາະວ່າຈາໍນວນໂປຣຕງົ ແລະ ຈໍານວນເອເລັກຕຣົງເທົາ່ກນັ. 
8. 2+2 = 4 

ຈໍານວນໂປຣຕງົ ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງ ຈໍານວນເນຕີຣົງ ບນັຈຸໄຟຟ້າ ມວນສານ 
3 3 4 0 7 
8 10 8 -2 16 
11 10 12 +1 23 
12 10 12 +2 24 
15 15 16 0 31 
17 18 18 -1  35 

 
ກດິຈະກາໍ 3 ເລກອາໂຕມ ແລະ ມວນສານ ອາໂຕມ ແລະ ອອີງົ 

ໃນກິດຈະກາໍນີໃ້ຊ້ແບບສນົທະນາກຸມ່ເປນັວິທສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະໄດ້
ຮຽນກ່ຽວກບັເລກອາໂຕມ ແລະ ມວນສານອາໂຕມ. ຢາຍອຸປະກອນໃຫ້ນກັຮຽນ. 

ອປຸະກອນການຮຽນ-ເລກອາໂຕມ ແລະ ມວນສານໃນອາໂຕມ ແລະ ອອີງົ 
ເລກອາໂຕມແທນ່ດ້ວຍ Z ແລະ ເລກມວນສານອາໂຕມແທນ່ດ້ວຍ A.  
A = Z + n, ບອ່ນ n ແມ່ນເນຕີຣົງ ແລະ Z ແມ່ນຈາໍນວນໂປຣຕຣົງ ຫືຼ ຈໍານວນອາໂຕມ. 
X ແມ່ນສນັຍະລກັຂອງທາດເຮົາສາມາດຂຽນສັນຍະລັກເປນັຕົວແທນ່ດັງ່ນີ:້ 

 
ກາກບອນ C ເປນັຕົວແທນ່ສນັຍະລກັທາງເຄມີ, ມີ 6 ເນຕີຣົງ, ມີ 6 ໂປຣຕຣົງ ແລະ ມີ 6 ເອເລກັຕຣົງ. 

ສະນັນ້, ມວນສານອາໂຕມ ແລະ ເລກອາໂຕມ ຈະຄດິໄລດ່ັງ່ລຸ່ມນີ:້ 
Z ເລກໂປຣຕງົ = 6; A= Z + n = 6+6 = 12. ດັງ່ນັນ້, ສນັຍະລກັແມ່ນ 

 
C12

8  
ຕົວຢ່າງ: ນາຕຣີອອມມີສນັຍະລກັ Na, ມີໂປຣຕງົ11, ເອເລກັຕຣົງ 11 ແລະ ເນຕີຣົງ 12. ຄດິໄລ່ຈໍານວນ

ອາໂຕມ, ມວນສານ ແລະ ສະແດງສນັຍະລກັຂອງທາດ? 
ອາໂຕມກບັອອີງົ 
ເມື່ອອາໂຕມເສຍ ຫືຼ ຮບັເອເລກັຕຣົງມັນຈະກ່າຍເປນັອອີງົ. ໝາຍວ່າໄຟຟ້າບນັຈຸ ມີການປ່ຽນແປງອາ 
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ໂຕມຢູໃ່ນສະພາບເປນັກາງໃນຂະນະອີອງົມໄີຟຟ້າບນັຈຸ. ດັງ່ນັນ້, ອາໂຕມ, ຈໍານວນກເອເລກັຕຣົງເທາົກບັຈໍາ
ນວນໂປຣຕງົ (ເລກອາໂຕມ). 

ເປນັຫຍງັອາໂຕມຈຶງ່ປະກອບມາຈາກອອີງົ 
ອາ່ນຂ້ໍຄວາມລຸ່ມນີ ້ແລະ ຊອກຫາຄໍາຕອບ 
ເອເລກັຕຣົງປິນ່ອອ້ມຢູ່ໃນລະດັບພະລງັງານໃນອາໂຕມ, ອາໂຕມມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເສຍ ຫືຼ ໄດ້ຮບັເອ

ເລກັຕຣົງເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຊັນ້ນອກຂອງລະດບັພະລງັງານມີຄວາມໝັນ້ຄງົ, ເອເລກັຕຣົງປິນ່ອອ້ມຢູໃ່ນລະດັບພະລງັ 
ງານທີແ່ຕກຕາ່ງກນັຕາມຊັນ້ພະລງັງານຂອງມັນ, ລະດບັພະລງັງານເຫ່ົຼານີ້ແມ່ນເປນັຕົວແທນໂດຍຕົວອັກສອນທີ່
ແຕກຕາ່ງກນັດັງ່ຕໍ່ໄປນີ,້ ລະດບັພະລງັງານທ ີ1 ແມ່ນ k, ທີ 2 ແມ່ນ L ທີ 3 ແມ່ນ m ທີ່ 4, 5, 6, ແລະ 7 ແມ່ນ 
n, o, p, q ຕາມລໍາດບັ 

ແຕລ່ະລະດບັພະລງັງານມີຈໍານວນເອເລກັຕຣົງຄງົທີ່: ລະດບັພະລງັງານທໍາອດິສາມາດບນັຈຸເອເລກັຕຣົງ
ສງູສດຸໄດ ້ 2, ລະດບັພະລງັງານ 2 ບນັຈຸເອເລກັຕຣົງໄດສ້ງູສດຸ 8 (2 + 6), ລະດບັພະລງັງານ 3 ບນັຈຸເອ
ເລກັຕຣົງໄດສ້ງູສດຸ 18 (2 + 6 + 10) ແລະ ອືນ່ໆ. ສດູໃນການຈດັເອເລກັຕຣົງເຂົ້າແຕລ່ະຊັນ້ລະດັບພະລງັງານ
ແມ່ນ 2 (n2). 

ເລກລະດບັພະລງັງານ ສນັຍະລກັ ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງສງູສດຸໃນລະດບັພະລງັງານ 
1 k 2 
2 L 2+6 = 8 
3 m 2+6+10 = 18 
4 n 2+6+10+14 = 32 

ຕື່ມຈໍານວນເອເລັກຕຣົງໃນແຕລ່ະລະດບັພະລງັງານໂດຍໃຊສ້ດູຄດິໄລ ່2 (n2). ໃສຕະຕາລາງລຸ່ມນີ:້ 
ເລກລະດບັພະລງັງານ ສນັຍະລກັ ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງສງູສດຸໃນລະດບັພະລງັງານ 

1   
2   
3   
n   

ເຖງິແມ່ນວ່າແຕລ່ະລະດບັພະລງັງານສາມາດບັນຈຸເອລກັຕຣົງເຖງິ 2n2 ແຕ່ເພື່ອໃຫ້ເຮດັດບັພະລງັງານ 
ໝັນ້ຄງົມັນພຽງຕອ້ງການເອເລກັຕຣົງ 8 ຕົວເທົ່ານັນ້, ຍກົເວ້ັນລະດບັພະລງັງານທີ 1 (k) ສາມາດບນັຈສຸງູສດຸ 2 
ເອເລກັຕຣົງ. ສະນັນ້, ເອເລກັຕຣົງຈະຈດັລຽງຕົວເອງໃນລະດບັພະລງັງານເພືອ່ໃຫ້ເອເລກັຕຣົງເຕມັ 8 ຕົວ 
(ຍກົເວ້ັນລະດບັພະລັງງານທີ 1 ບນັຈຸເອເລກັຕຣົງໄດ້ພຽງ 2 ຕົວ) ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມແຕລ່ະອາໂຕມມີເລກອາ
ໂຕມຄງົທີ່ ແລະ ອາໂຕມຢູສ່ະພາບເປນັກາງ. ດັງ່ນັນ້, ມັນຈຶງ່ເຮັດໃຫລ້ະດັບພະລງັງານຊັນ້ນອກສດຸບໍສ່ມົບນູ
ເອີນ້ອກີຢາ່ງໜຶງ່ວ່າ: ຄ່າເຄມີລະດບັພະລງັງານ ແລະ ເພື່ອເຮດັໃຫ້ເອເລກັຕຣົງເຕມັ 8 ຕົວຕາມກດົເກນອອກ 

ເຕດ(Octet), ອາໂຕມຈະຕອ້ງເສຍ ຫຼື ຮັບເອເລັກຕຣົງ. 
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ພິຈາລະນາ (Na) ເປນັຕົວຢາ່ງ, ມີເລກອາໂຕມ 11, ມີໂປຣຕງົ 11 ແລະ ເອເລກັຕຣົງ 11, ການຈດັລຽງ
ເອເລກັຕຣົງໃນລະດບັພະລງັງານຕາມແຜນວາດຕ່ໍໄປນີ:້ 

ລະດບັພະລງັງານ ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງ 

 

k 2 
L 8 
m 1 
ລວມ 2 + 8 + 1 = 11 [Ne] 3s1 

ອາໂຕມ (Na) ຈະໃຫ້ໝັນ້ຄງົກຕໍໍ່ເມື່ອເອເລກັຕຣົງຊັນ້ນອກສດຸເຕມັ 8. ແຕ່ໃນຂະນະນີມັ້ນມີເອເລກັຕຣົງ
ພຽງ 1 ໃນລະດບັພະລງັງານ. ດັງ່ນັນ້, Na ມີ 2 ທາງເລອືກເພ່ືອໃຫ້ໝັນ້ຄງົ: 

ທາງເລອືກ 1 ຮັບ 7 ເອເລກັຕຣົງ ເພື່ອໃຫເ້ຕັມ 8 ໃນຊັ້ນລະດບັພະລງັງານ M. 
ທາງເລອືກ 2 ເສຍ ຫືຼ ໃຫ້ 1 ເອເລກັຕຣົງແກທ່າດອືນ່ ເພື່ອໃຫ້ເຫຼອື 8 ໃນລະດບັພະລງັງານ L. 
ເລອືກທາງໃດຄດິວາ່ດີກວ່າ . ເລອືກທາງທີ 2 ເພາະວ່າມນັງ່າຍທີຈ່ະເສຍ 1 ເອເລກັຕຣົງຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະ

ໄດ້ຮັບ 7 ເອເລກັຕຣົງ. ດັງ່ນັນ້, Na ຈະເສຍ 1 ເອເລກັຕຣົງ ເພື່ອໃຫເ້ອເລັກຕຣົງມີຄວາມໝັນ້ຄງົດັງ່ນີ:້ 
ລະດບັພະລັງງານ ເລກເອເລກັຕຣົງ  

 

k 2  

  8  
ລວມ 2 + 8 = 10  

ອາໂຕມ Na ປ່ຽນເປນັອອີງົ Na+ ໂດຍການເສຍເອເລັກຕຣົງ ດັງ່ນັນ້, Na+ ມີໂປຣຕຣົງ 11 ແລະ ມເີອ
ເລກັຕຣົງ 10, ໂປຣຕົງຫຼາຍກວ່າເອເລກັຕຣົງ 1 ຕົວ, ຈ່ຶງມີໄຟຟາ້ບນັຈຸ +1. ອອີງົທີ່ມີຄາ່ບວກເອີນ້ວ່າ: ອອີງົບວກ
(cation) ແລະ ອອີງົທີ່ມີຄ່າລບົເອີນ້ວ່າ: ອອີງົລົບ(anion). 
ທບົທວນ 
ກຼ ໍ (Cl) ມີເລກອາໂຕມ 17, ດັງ່ນັນ້ ມນັມີໂປຣຕງົ ………………… ແລະເອເລກັຕຣົງ.…………….. ການ
ຈັດລຽນເອເລກັຕຣົງດັງ່ລຸ່ມນີ:້ 

ລະດບັພະລງັງານ ເລກເອເລກັຕຣົງ ແຕ້ມໂຄງສາ້ງອາໂຕມຂອງກຼ ໍ
k    
L    
m    
ລວມ    

ມັນໝັນ້ຄງົບ?ໍ ຈົງ່ໃຫ້ເຫດຜນົ………………………………..…………………………..…  
ບອກ 2 ທາງເລອືກທີ່ເຮັດໃຫ້ Cl ມີເອເລກັຕຣົງມທີີ່ໝັນ້ຄງົ. 
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ທາງເລອືກທ ີ1:………………………………………………………....……………………… 
ທາງເລອືກທ ີ2:…………………………………………………………………………………. 

 ປະເມີນທາງເລອືກທງັສອງ ແລະ ຂຽນ 1 ທາງເລອືກທີດ່ທີສີດຸ:………………..…………………... 
ຂຽນການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງຂອງກຼ ໍແລະ ແຕ້ມໂຄງສາ້ງມນັ 

ລະດບັພະລງັງານ ເລກເອເລກັຕຣົງ ແຕ້ມໂຄງສ້າງອາໂຕມຂອງກຼ ໍ
k    
L    
m    
ລວມ    

ໄຟຟ້າບນັຈອຸອີງົຂອງກຼ…ໍ……………ແລະ ດັງ່ນັນ້ ມັນເປນັ……………… (ອອີງົບວກ/ອອີງົລບົ). 
ຄໃູຫ້ນກັຮຽນຕາງໜ້າແຕລ່ະກຸ່ມມາແລກປ່ຽນຄໍາຕອບ ຈາກນັນ້ກສໍະຫຸຼບກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັໂດຍເນັນ້ປະ

ເດັນ່ທີສ່ໍາຄນັຂອງຄາໍຖາມຂາ້ງເທງິດັງ່ນີ:້ 
 ອາໂຕມຮ່ວມຕົວກນັເປນັອອີງົເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມໝັນ້ຄົງຕາມກດົເກນຂອງອອກເຕດ ເຊັນ່: ມີເອເລັກຕຣົງ
ໃນລະດບັພະລງັງານຊັນ້ນອກສດຸເຕມັ 8, ຍກົເວັນ້ທາດມນູໃນລະດບັພະລງັງານທີ ່ 1 ເຊັນ່: ຮີໂດຣແຊນ, ຮີລີ
ອອມ ມັນພງງແຕຕ່ອ້ງການ 2 ເອເລກັຕຣົງໃນລະດບັພະລງັງານຊັນ້ນອກສດຸ. 

ຕົວຢ່າງຂອງກຼໃໍນບດົທບົທວນຂ້າງເທງິ, ກຼໍມີເລກອາໂຕມ 17, ມີເອເລັກຕຣົງ 17 ແລະ ມີໂປຣຕງົ 17, 
ການຈັດລຽນເອເລກັໂຕຣຕຣົງໃນລະດບັພະລງັງານດັງ່ລຸ່ມນີ:້ 

ລະດບັພະລງັງານ ເລກເອເລກັຕຣົງ 
k 2 
L 8 
m 7 

ໃນສະຖານະການແບບນີ້ມັນບໍໝ່ັນ້ຄງົ, ມັນມີ 2 ທາງເລອືກ ເພືອ່ໃຫ້ໝັນ້ຄງົ: 
ທາງເລອືກ 1 ຮັບ 1 ເອເລກັຕຣົງເພ່ືອໄປຕາມກດົເກນຂອງອອກເຕດ. 
ທາງເລອືກ 2 ເສຍ ຫືຼ ໃຫ້ 7 ເອເລກັຕຣົງ ເພື່ອໄປຕາມກົດຂອງອອກເຕດ. 
ທາງເລອືທີ ່ 3 ເປນັໄປບໍໄ່ດ.້ ດງັນັນ້, ທາງເລອືທີ ່ 1: ມີຄວາມເປນັໄປໄດດ້ທີີສ່ດຸ. ສະນັນ້, ກຼໍຈະຮບັເອ

ເລກັຕຣົງ ແລະ ບນັຈຸເຂົ້າໃຫ້ມີຄວາມໝັນ້ຄງົດັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
ລະດບັພະລງັງານ ເລກເອເລກັຕຣົງ 

k 2 
L 8 
m 7 + 1 = 8 
ລວມ 18 



60 
 

 ໄຟຟ້າບນັຈຂຸອງອີອົງກຼໃໍນອາໂຕມ Cl-1 ແມ່ນ(17-18 = -1) ແລະ ມັນເປນັອີອງົລບົ Cl-1 

ກດິຈະກາໍ 4 ການສາ້ງອາໂຕມ 
ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບຫ້ິຼນເກມເປນັວທິສີອນເພືອ່ສາ້ງໂຄງປະກອບອາໂຕມ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 

5 ຄນົ ຄສູະໜອງເອກະສານດັງ່ຕໍ່ໄປນີໃ້ຫ້ນກັຮຽນແຕລ່ະກຸມ່: 
- ເອກະສານຕາ່ງໆ 
- ຜາ້ນ້ອຍ 20 ແຜນ່ທີ່ມີສີແດງ, ຟ້າ, ຂຽວ (ຂະໜາດຂອງຜາ້ສີແດງ, ຟ້າ ຄວນໃຫ້ເທົ່າກນັ ແລະ ຜ້າຂອງ

ສຂີຽວໃຫ້ນອ້ຍກວ່າ) ຖາ້ຊອກຫາຜ້າສບີໍໄ່ດ,້ ຕດັເຈຍ້ໃຫ້ເປນັບດັ 3 ອນັທີສ່ແີຕກຕາ່ງກນັແທນ່. 
- ເຄືອ່ງແຕ້ມວງົມົນ 
- ສດໍາໍ ແລະ ຢາງລບຶ 
ນກັຮຽນຈະໃຊຜ້າ້ສີເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເປນັຕົວແທນ: ໂປຣຕງົແມ່ນສີແດງ, ເນຕີຣົງແມ່ນສີຟ້າ ແລະ ສຂີຽວ (ນອ້ຍ

ກວ່າ)ແມ່ນເອເລກັຕຣົງ. ໃນກດິຈະກາໍດັງ່ກາ່ວ, ນກັຮຽນຈະຕອ້ງໄດສ້້າງອາໂຕມໂດຍຄຈູະກາໍນດົສນັຍະລກັ
ຂອງອາໂຕມ ຫືຼ ທາດ (ຈາກຈໍານວນ 20 ທາດທາໍອດິໃນຕາຕະລາງ) ແລະ ນກັຮຽນຈະຕອ້ງໄດ້ພັດທະນາໂຄງ
ສາ້ງຂອງມັນໂດຍນໍາໃຊ້ວັດສະດດຸັງ່ກາ່ວເປນັການສະແດງຢູ່ດາ້ນລຸ່ມ: 

  
ຄກູະກຽມແຜນ່ນ້ອຍໃຫຄ້ບົ ( 3 ແຜນຕໍກຸ່ມ່)ແຕລ່ະແຜນ່ມີສນັຍະລກັຂອງອາໂຕມ/ອອີງົ (ສະແດງລຸມ່ນີ:້) 

     

ໃນກິດຈະກາໍນີ້ຈະເຮັດສາມຄັງ້, ໃນແຕລ່ະຄັງ້ຄຈູະໃຫ້ 1 ແຜນ່ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມ ແລະ ໃຊ້ເວລາ 10 ນາທ.ີ 
ຫັຼງຈາກ 10 ນາທ,ີ ຄູຈະໃຫ້ແຜນ່ທີ 2 ໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມ ແລະ ໃຊ້ເວລາ 8 ນາທ ີແລະ ຈະໃຫ້ແຈກແຜນ່ທີ 3, ແລະ 
ໃຊ້ເວລາ 6 ນາທ.ີ ໃນຕອນທ້າຍຂອງແຕລ່ະຄັງ້, ຄູຈະມອບລາງວັນໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ໂດຍອງີໃສກ່ານສ້າງອາໂຕມ
ຂອງເຂາົເຈົ້າໃຫ້ສາໍເລດັ. 

ພາຍຫັຼງສາໍເລດັທງັສາມຄັງ້ແລ້ວ, ຄູໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມແລກປຽ່ນຄາໍຄດິເຫນັ ແລະ ອກີກຸມ່ຈະຕອ້ງປະເມນີ
ຜນົງານຂອງກຸ່ມອືນ່. ຕົວຢາ່ງ: ກຸມ່ 1 ຈະແລກປ່ຽນກບັກຸ່ມ 6, ກຸ່ມ 2 ກບັກຸ່ມ 5 ແລະ ກຸ່ມ 3 ກບັກຸມ່ 4. 
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ເມື່ອປະເມີນຜນົສາໍເລດັແລວ້, ນກັຮຽນຄວນໄດທ້ບົທວນກບັສິງ່ທີໄ່ດ້ຮຽນໃນກດິຈະກໍາ. ດັງ່ນັນ້, ຄຕູອ້ງ
ຕັງ້ຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້ໂດຍຂຽນໃສກ່ະດານ (ໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ໃຫ້ເວລາ 5 ນາທ ີ ເພືອ່ຂຽນຕອບຂອງພວກເຂົາ
ໃສ່ເຈຍ້): 
ສະທອ້ນຄນື 

1. ຂອ້ຍໄດ້ຮຽນຫຍງັໃນມ້ືນີ?້ 
2. ວິທີການຮຽນ/ຄົນ້ຄວາ້ຂອງກຸມ່ຂອ້ຍແມ່ນຫຍງັ? 
3. ໜ້າວຽກຂອງຂ້ອຍຢູໃ່ນກຸ່ມແມ່ນເຮດັຫຍງັ? 
4. ມີຫຍງັດຂີຶນ້ ແລະ ພວກເຮົາຕອ້ງປບັປງຸຫຍງັໃນອະນາຄດົ? 
5. ຂອ້ຍຕອ້ງການຮູ້ຫຍງັຕືມ່ອກີກ່ຽວກບັອາໂຕມ ແລະ ອອີງົ? 

ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຕາງໜາ້ຈາກແຕລ່ະກຸມ່ສະທອ້ນຄນື ແລະ ສະທອ້ນຈາກແຕລ່ະກຸ່ມ. 
ກດິຈະກາໍທີ 5 ໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, ໄອໂຊບາ ແລະ ໄອໂຊອີເລກັໂທຣນກິ 

ໃນກິດຈະກາໍນີໃ້ຊ້ແບບສນົທະນາກຸມ່ເປນັວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະໄດ້
ຮຽນຄວາມຄາ້ຍຄກືນັ ແລະ ຄວາມແຕກຕາ່ງກນັລະຫວ່າງໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, ໄອໂຊບາ, ໄອໂຊອເີລກັ
ໂທຣນກິ ຄສູະໜອງຮບູດ້ານລຸ່ມໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມ ແລະ ບອກໃຫນ້ກັຮຽນຈດັກຸມ່ບນົພ້ືນຖານຄວາມຄາ້ຍຄກືນັ. ຜນົ
ໄດ້ຮບັທີຕ່ອ້ງການຂອງກດິຈະກໍານີ້ແມນ່ນກັຮຽນສາມາດກໍານດົຄວາມຄ້າຍຄກືນັຂອງໄອໂຊໂຕບ, ໄອໂຊໂທນ, 
ໄອໂຊບາ, ໄອໂຊອີເລກັໂທຣນກິ ແລະ ແບງ່ອອກເປນັ 4 ກຸ່ມ. ຄູຸຮ່ວມນກັຮຽນໃຊ້ເກນລຸ່ມນີ້ເພື່ອຈັດກຸ່ມ: 

1. ເລກອາໂຕມຄກືນັແຕ່ເລກມວນສານຕາ່ງກນັ (ໄອໂຊໂຕບ) 
2. ເລກເນຕີຣົງຄກືນັ (ໄອໂຊໂທນ) 
3. ເລກມວນສານຄືກນັ (ໄອໂຊບາ) 
4. ການຈດັລຽນເອເລກັຄຣົງຄກືນັ (ໄອໂຊອີເລກັໂທຣນກິ) 
ຄູແນະນາໍໃຫນ້ກັຮຽນ ແຕ້ມໂຄງສາ້ງອາໂຕມ ແລະ ຂຽນການຈັດລຽນເອເລກັຕຣົງເພືອ່ສົນທະນາ, 

ແລກປ່ຽນ ຖາ້ນັກຮຽນບໍສ່າມາດເຮັດໄດ,້ ຄຄູວນນາໍພາເຮັດ. 

 
   

    

     
ກະກຽມເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ່ໃຫແ້ຕລ່ະກຸມ່ ແລະ ນກັຮຽນຈະເອາົຮບູເຫ່ົຼານີ້ໃສ່ເທງິເຈຍ້ແຜນ່ໃຫຍ່ຕາມການຈດັ

ແບງ່ຂອງນກັຮຽນ. ຫຼັງຈາກ 20 ນາທ,ີ ແຕລ່ະກຸມ່ຈະຕອ້ງໄດ້ວາງເຈ້ຍແຜນ່ໃຫຍໃ່ສກ່ະດານ ແລະ ຕາງໜາ້ກຸ່ມ
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ສະຫຸຼບ. ໃນຕອນທາ້ຍກດິຈະກໍາຄຄູວນສະຫຸຼບໂດຍການສົນທະນາແລກປ່ຽນຈຸດສາໍຄນັ ແລະ ຄໍາຕອບທີ່
ຖກືຕອ້ງສດຸທີ:່ 

ອາໂຕມທີ່ມີເລກອາໂຕມຄກືນັແຕ່ເລກມວນສານຕາ່ງກນັເອີນ້ວ່າ: ໄອໂຊໂຕບແມ່ນ: 35Cl ແລະ 37Cl, 
20Ne, 21Ne ແລະ 22Ne, 1H, 2H ແລະ 3H. ສະນັນ້, ໄອໂຊໂຕບແມ່ນ ອາໂຕມທາດດຽວກັນ, ມີເລກເອ
ເລກັຕຣົງ ແລະ ໂປຣຕຣົງຄກືນັແຕມ່ີເລກເນຕີຣົງຕ່າງກນັ, ດ້ວຍເຫດນີ້ເລກມວນສານຈ່ຶງຕາ່ງກນັ. 

ອາໂຕມທີ່ມີເລກເນຕີຣົງຄກຶນັເອີນ້ວາ່: ໄອໂຊໂທນ, ອາໂຕມເຫ່ົຼານີ້ມີຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງແຕລ່ະທາດ
ມູນ, ຕົວຢາ່ງດາ້ນລຸ່ມ: 

 
40Ca ແລະ 39K ແມ່ນ: ໄອໂຊໂທນ, ທງັສອງຍງັມີເນຕີຣົງເທົາ່ 20 , ທໍານອງດຽວກນັ 14C ແລະ 16O ໄອ

ໂຊໂທນມີເນຕີຣົງເທົ່າ 8 . 
 ອາໂຕມຂອງທາດມູນຕ່າງກນັທີ່ມີເລກມວນສານຄກືນັເອີນ້ວ່າ: ໄອໂຊບາ ຕົວຢ່າງ: 

 
ອາໂຕມທີ່ຈັດລຽນເອເລກັຕຣົງຄກືນັເອີນ້ວ່າ ໄອໂຊເອເລກັໂທຣນກິ, ຕົວຢ່າງລຸມ່ນີ:້ Ne, O-2, Al+3 ແລະ 

Na+1 , ທງັໝດົມີ 10 ເອເລກັຕຣົງ ຄ:ື 1s2, 2s2, 2p6. ທໍານອງດຽວກນັ , Ar ແລະ Cl-1 ກໍເປນັໄອໂຊເອເລກັ
ໂທຣນກິກນັທີມີ່ 18 ເອເລກັຕຣົງ ແລະ ຈັດລຽນເອເລກັຕຣົງ ຄ:ື 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 

ເມື່ອສະຫຼບຸກດິຈະກໍານີ້ແລວ້, ຄຕູອ້ງໃຫ້ອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ແຕລ່ະກຸມ່ແລະໃຫ້ແກບ້ດົເລກ, ໃຊ້
ເວລາ 20 ນາທ.ີ 

ອປຸະກອນການຮຽນ -ກຸມ່ໄອໂຊໂຕບ, ກຸມ່ໄອໂຊໂທນ, ກຸ່ມໄອໂຊບາ, ກຸມ່ໄອໂຊອີເລກັໂທຣນກິ. 
ບດົເລກ 1 X ແລະ Y ແມ່ນອາໂຕມຂອງທາດດຽວກນັ, X ມີເລກເນຕີຣົງ b, Y ມີເລກເອເລກັຕຣົງ a. 

ເລກມວນສານຂອງ Y ແມ່ນ c, ຈົ່ງ-ຊອກຫາຈາໍນວນເອເລກັຕຣົງ Y ແລະ ຂຽນສນັຍະລກັຂອງ X ແລະ Y 
(ສະແດງເລກອາໂຕມ ແລະ ມວນສານ). 

ບດົເລກ 2 ອາໂຕມ X ມີເລກໂປຣຕງົ 3 ເທົ່າຂອງອາໂຕມ C ແລະ ມີເລກມວນສານ 4 ເທົ່າຂອງທາດ
ມູນ C, ຄດິໄລ່ເລກເນຕີຣົງຂອງ X ແລະ ຂຽນສນັຍະລກັສະແດງຈໍານວນອາໂຕມ ແລະ ມວນສານ. 

ຫັຼງຈາກ 20 ນາທ,ີ ຄສູນົທະນາແກບ້ດົເລກກັບນກັຮຽນຕາມທີໄ່ດອ້ະທບິາຍໄວ້ໃນປຶມ້ຕໍາລາຮຽນຢູໜ່າ້ 
56 ແລະ 57. 

ວຽກບາ້ນ ຄໃູຫ້ນກັຮຽນຄົນ້ຄວ້າກ່ຽວກບັການນໍາໃຊ້ໄອໂຊໂຕບໃນຊີວດິປະຈໍາວັນ ແລະ ກະກຽມໂປສເຕີ
ໃນການນາໍສະເໜີຜນົການຄົນ້ຄວ້າ, ນກັຮຽນໃຊ້ເວລາສອງມື້ໃຫ້ສາໍເລດັ. ຄູມີລາງວັນໃຫ້ໂປສເຕທີີດ່ສີດຸໃນ 3 
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ໂປສເຕ.ີ ຕໍໄ່ປນີ້ແມນ່ຄວາມສໍາຄນັການນາໍໃຊໄ້ອໂຊໂຕບ ຊຶງ່ສາມາດສນົທະນາແລກປ່ຽນກບັນກັຮຽນເປນັຂໍ້
ອາ້ງອງີ: 

- ເຄືອ່ງກວດຄວັນຢາສບູ. 
- ໃຊ້ເພືອ່ຄົນ້ຄວ້າຮອງຮອຍໂບຮານຄະດ.ີ 
- ການນໍາໃຊ້ທາງການແພດ (ຢາປົວພະຍາດ). 
- ການສາຍລັງສໃີສອ່າຫານ (ກາໍຈດັທາດທີ່ເປນັຕະລາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນປອດໄພກອ່ນຮບັປະທານ). 
- ການນໍາໃຊ້ໃນກະສກິາໍ(ຕດິຕາມກໍາມະຕະພາບລງັສ)ີ. 

ກດິຈະກາໍ 6 ແບບຈາໍລອງອາໂຕມ ແລະ ທດິສະດອີາໂຕມ 
ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບຈໍາລອງເປນັວທິສີອນ. ຄຈູະຈໍາລອງສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນໃຫ້ຄາ້ຍຄກືບັຍກຸ

ການຄ້ົນພົບຂອງແຕລ່ະໄລຍະຂອງນກັວທິະຍາສາດທ່ີໄດ້ສະເໜີແບບຈາໍລອງອາໂຕມຕາ່ງໆທີແ່ຕກຕາ່ງກນັ. 
ແບບຈໍາລອງອາໂຕມທ່ີໄດ້ມີການແກໄ້ຂ ແລະ ພັດທະນາເລືອ້ຍໆມີທງັໝດົ 5 ແບບເຊັນ່: ແບບຈໍາລອງ

ອາໂຕມຂອງຈອນດອລຕນັ, ແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງເຊໂີຈເຊຟຈອນທອມສັນ, ແບບຈາໍລອງອາໂຕມຂອງ 
ຣັດເທຟີອດ, ແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງບ ໍແລະ ແບບຈໍາລອງອາໂຕມກຸມ່ໝອກ. 

ຄູຈດັ 5 ສະຖານທີໃ່ນຫ້ອງຮຽນ (ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ກດິຈະກໍານີຄ້ວນປະຕບິດັຢູນ່ອກຫ້ອງຮຽນ, ຕົວຢ່າງໃນ
ສວນໂຮງຮຽນ)ແຕລ່ະສະຖານທີ່ຈະເປນັຕົວແທນ່ຍກຸສະໄໝຂອງນກັວິທະຍາສາດ, ຈະມີໂປສເຕ,ີ ຮູບພາບ 
ແລະ ແບບທດົລອງທີຈ່ະອະທິບາຍຮູບແບບຈໍາລອງຂອງນກັວິທະຍາສາດ  

ສະຖານທີ່ເຫຼົາ່ນີ້ເອີ້ນວາ່: ສະຖານທີ:່ D (John Dalton), ສະຖານທີ:່ T (J.J Thompson), ສະຖານທີ:່ 
R (Rutherford), ສະຖານທີ:່ B (Bohr) ແລະ ສະຖານທີ:່ C (ຈໍາລອງອາໂຕມ ກຸ່ມໝອກ). 

ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັ 5 ກຸ່ມ ຄກູໍານດົໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມໄປສກຶສາແຕລ່ະສະຖານທີເ່ຊັນ່ວ່າ: 
ກຸ່ມ 1: ສະຖານທີ ່D, B T ແລະ ສະຖານທີ ່C 
ກຸ່ມ 2: ສະຖານທີ ່C, T, D, B ແລະ ສະຖານທີ ່R 
ກຸ່ມ 3: ສະຖານທີ ່R, D, T, C ແລະ ສະຖານທີ ່B 
ກຸ່ມ 4: ສະຖານທີ ່T, B, C, R ແລະ ສະຖານທີ ່D 
ກຸ່ມ 5: ສະຖານທີ ່B, C, R, D ແລະ ສະຖານທີ ່T 
ແຕລ່ະສະຖານທີ່, ນກັຮຽນຄວນໃຊ້ເວລາປະມານ 10-15 ນາທ,ີ ພາຍຫັຼງ 15 ນາທ,ີ ນກັຮຽນຕອ້ງປ່ຽນ

ສະຖານທີຕ່າມລາໍດັບ. 
ເມື່ອທກຸຄນົໄດໄ້ປສກຶສາສະຖານທີ່ທງັໝດົ, ຄຖູາມວ່າການພັດທະນາໂຄງສາ້ງອາໂຕມແຕລ່ະໄລຍະ

ຈາກ John Dalton's ຈົນເຖງິແບບຈາໍລອງໂຄງສ້າງອາໂຕມແບບກຸ່ມໝວກເປນັແນວໃດ. ຄໃູຫ້ເວລາແກ່
ນກັຮຽນ 10 ນາທ ີ ໃຫ້ທບົທວນຄືນ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ປະເມນີຕນົເອງ, ສດຸທາ້ຍນກັຮຽນຄວນສະແດງຂໍມູ້ນໃຫ້
ເຫັນໄດ້ແຕລ່ະໄລຍະທີຖ່ກືຕອ້ງ ແລະ ສນົທະນາຂໍບ້ກົຜອ່ງຂອງແຕລ່ະແບບຈໍາລອງໂຄງສ້າງອາໂຕມ ແລະ ຈຸດ
ສາໍຄັນແມ່ນວວິັດທະນາການຂອງແບບຈາໍລອງໂຄງສາ້ງອາໂຕມໃໝຫ້ຼ່າສດຸ. 
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ສະຖານທີ ່D ແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງດອລຕນັ 

   

  

  

  

 
ສະຖານທີ ່T  
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ສະຖານທ ີR 
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ສະຖານທີ ່B 
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ສະຖານທີ ່C  
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ແຜນ່ໜ້າວຽກ ແຕ້ມແບບຈໍາລອງອາໂຕມທີນ່ກັວິທະຍາສາດສະເໜ ີ
ຕື່ມໃສຕ່າຕະລາງຢູ່ໃຫ້ສາໍເລດັ 
 

 

ຊືສ່ະຖານທີ…່…………………… 
 
ຊືນ່ກັວທິະຍາສາດ………………… 
 
ນກັວທິະຍາສາດຄນົນີ້ໄດ້ເຮັດການທດົ
ລອງເພືອ່ສາ້ງແບບຈໍາລອງອາໂຕມ ຫືຼ 
ບໍ? ຖາ້ແມ່ນ, ຂຽນສັນ້ໆກ່ຽວກບັການ
ທດົລອງຢູບ່ອ່ນນີ:້ 
 
 
 
 
 
 

ຖາ້ນີ້ແມນ່ສະຖານທີ່ທາໍອດິຂອງເຈ້ົາ (ໃຫ້ຂາ້ມ) ຮບູແບບນີຈ້ະ
ອະທບິາຍໂຄງສາ້ງອາໂຕມດກີວ່າເມ່ືອທຽບກບັສະຖານທີອ່ືນ່. 
ຮູບແບບນີ້ແຕກຕາ່ງຈາກແບບອືນ່ແນວໃດ? 
 

ການທດົລອງນີໄ້ດນ້ໍາໄປສູກ່ານຄົນ້ພົບ
ອະນພຸາກອາໂຕມໄດ ້ຫືຼ ບ?ໍ ອະທບິາຍ. 
 
 
 
 
 
ການທດົລອງນີຊ້່ວຍໃຫ້ເຂົາ້ໃຈສະ
ເປກຕຣໍາຂອງອາໂຕມ ຫືຼ ບ?ໍ ອະທບິາຍ 
 
 
 
 

ແບບຈໍາລອງອາໂຕມມີຂໍບ້ກົຜອ່ງ ຫຼື ບ?ໍ 
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ແບບຈໍາລອງນີຢູ້ໄ່ກ ຫືຼ ໃກປ້ານໃດກບັ
ໂຄງສ້າງອາໂຕມທີ່ເຈົາ້ຮູ້ຈກັ? ສ້າງຂຶນ້
ລະຫວາ່ງການເຮັດກດິຈະກາໍອາໂຕມ 
 
 
 
 
 

  
5.  ການວດັ ແລະ ປະມນີຜນົ 

ຄູພຈິາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
1. ແນວຄດິກ່ຽວກບັແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງດອລຕນັຄ:ື ອາໂຕມເປນັອະນພຸາກຂະໜາດນອ້ຍທີບ່ໍສ່າ 

ມາດແບງ່ແຍກອອກໄດອ້ກີແຕໃ່ນແບບຈາໍລອງອາໂຕມຂອງທອມສັນ ແລະ ຣັດເທຟີອດ ຍງັແບງ່ອາໂຕມໄດ້ອກີ
ຄ:ື ປະກອບດວ້ຍໂປຣຕງົ ແລະ ເອເລກັຕຣົງໃນແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງທອມສັນ ໂປຣຕງົ (+) ແລະ ເອເລກັ 
ຕຣົງ (-) ຈະກະຈາຍຢູທ່ົວ່ໆໄປ ແຕ່ແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງຣັດເທີຟອດໂປຣຕງົ (+) ຈະຢູໃ່ຈກາງນວິເຄຍຼ 
ແລະ ມີເອເລກັຕຣົງ (-) ແລນ່ອອ້ມຮອບນິວເຄຍຼ. 

2. ກ. ໃຊຫຼ້ອດລງັສກີາໂຕດ. 
3.  

ຂໍ ້ ສນັຍະລກັນິວເຄຍຼ 
ຈໍານວນອະນພຸາກ 

ເນຕີຣົງ ໂປຣຕງົ ເອເລກັຕຣົງ 
ກ. 
ຂ. 
ຄ. 

13
6C  

32
16S  
33
16S 

7 
16 
17 

6 
16 
16 

6 
16 
16 

 
4. ກ. 31

15 P   ຂ. 80
35Br   ຄ. 27

13Al  
5. ຂໍຄ້ວາມຕໍໄ່ປນີ້ເປນັລກັສະນະຂອງອະນຸພາກພ້ືນຖານດັງ່ນີ:້ 

ກ.ເອເລກັຕຣົງ  ຂ.ໂປຣຕງົ 
ຄ.ເອເລກັຕຣົງ  ງ.ເນຕີຣົງ 
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ບດົທີ 9 ພະລງັງານ ແລະ ການຈດັລຽງເອເລັກຕຣງົໃນອາໂຕມ 
ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫ້ນກັຮຽນສາມາດ: 
- ຈໍາແນກຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວ່າງລະດບັພະລງັງານຫັຼກ, ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍໃນອາໂຕມ. 
- ກາໍນົດຮບູແບບການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງຂອງທາດມນູໃນຕາຕະລາງເຄມ ີ ແລະ ອອີງົຂອງມນັ (ລວມ

ທງັທາດມນູເຄມີໃນບລອກຂອງ s, p ແລະ d). 
2. ເນືອ້ໃນ 

- ລະດັບພະລັງງານຫັຼກ, ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍໃນອາໂຕມ. 
- ການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງຂອງທາດມູນໃນຕາຕະລາງເຄມີ ແລະ ອອີງົຂອງມັນ 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ແຜນວາດ 

4. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍ 1 ຄດິ ແລະ ສະທອ້ນຄນື-ແນະນໍາການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບຄດິຄູ,່ ແລກປ່ຽນໝດົຫອ້ງເປນັວທິສີອນດ,ຄູໃຫ້ນກັຮຽນສນົທະນາແລ້ວຕາມຄໍາຖາມ 
1. ເອເລກັຕຣົງຢູບ່ອ່ນໃດໃນລະດບັພະລງັງານ? 
2. ເອເລກັຕຣົງທີມີ່ອະນຸພາກບັນຈໄຸຟຟ້າລບົຄວນຍູດ້ນັອອກຈາກກນັໃນລະດບັພະລງັງານແຕ່ມັນຢູ່ຮ່ວມ

ກນັໃນລະດບັພະລງັງານໄດ້ແນວໃດ? 
3. ແບບຈໍາລອງອາໂຕມໃໝລ່າ້ສດຸແນະນໍາຕາໍແໜງ່ຂອງເອເລກັຕຣົງໃນອາໂຕມແນວໃດ? 
4. ຂຽນການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງຂອງ Mg ແລະ Ar? 
5. ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງສງູສດຸຂອງລະດບັພະລງັງານ N ມີເທົ່າໃດ? 
ຫັຼງຈາກ 10 ນາທ,ີ ຄູເລອືກນກັຮຽນ 7-10 ຄນົ, ເພື່ອຕອບຄາໍຖາມ (ຖາມຄາໍຕອບຈາກນກັຮຽນຄູໜ່ຶງ່ແລ້ວ

ຖາມຈາກນກັຮຽນອກີວ່າໃຜມີຄາໍຕອບບໍຄ່ກືນັ, ຖ້າມີຄາໍຕອບຕ່າງກນັນກັຮຽນຈະຕອ້ງສນົທະນາ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ກນັວ່າເປນັຫຍງັຈຶງ່ຕ່າງ). ຄູຈະສະຫຸຼບດັງ່ນີ:້ 

ເອເລກັຕຣົງຢູໃ່ນອອກບຕິານ, ແຕລ່ະອອກບຕິານສາມາດບັນຈຸໄດສູ້ງສຸດ 2 ເອເລກັຕຣົງ, ມັນບໍລ່ດຸອອກ
ຈາອອກບຕິານເພາະວ່າມັນປິນ່ໃນທດິກງົກນັຂາ້ມກນັຊຶງ່ເປນັໄປຕາມແບບຈໍາລອງອາໂຕມຂອງກຸ່ມໝອກຄື
ການພົບເອເລກັຕຣົງໃນອອກບຕິານ, ຕໍໄ່ປນີຄ້ລືະດບັຊັນ້: 
ລະດບັພະລງັງານ  ລະດບັພະລງັານຍອ່ຍ  ອອກບຕິານ 
ແຕລ່ະ ລະດບັພະລງັງານປະກອບດ້ວຍລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍຕ່າງກນັ ແລະ ລະດບັພະລງັງານປະກອບ

ດ້ວຍຈາໍນວນອອກບຕິານຕາ່ງກນັ. 
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ກດິຈະກາໍ 2 ລະດບັພະລງັານ, ລະດບັພະລງັຍອ່ຍ ແລະ ອອກບຕິານ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບບດົບາດສົມມຸດເປນັວິທສີອນ, ຄູໃຫນ້ກັຮຽນແຕລ່ະຄນົເຮັດໜ້າສະແດງບດົບາດ
ສົມມຸດເປນັເອເລກັຕຣົງ ແລະ ເຮັດວຽກເປນັກຸ່ມເພ່ືອເຮັດໜາ້ທີ່ໃນການຈັດລຽນເອເລັກຕຣົງໃນລະດບັພະລັງ 
ງານຍອ່ຍ ແລະ ໃນອອກບິຕານ, ແຕລ່ະກຸ່ມນັງ່ແຍກກນັ: ກຸ່ມ 1 (S ແລະ P): ນກັຮຽນ 8 ຄນົ, ກຸ່ມ 2 (d): 
ນກັຮຽນ 10 ຄນົ, ກຸ່ມ 3 (f): ນກັຮຽນ 14 ຄນົ. 

ຄໃູຫ້ນກັຮຽນສົມມຸດວ່າຫ້ອງຮຽນຂອງພວກເຂົາເປນັຕວົແທນລະດບັພະລງັງານຢູໃ່ນອາໂຕມ ແລະ ໃຫ້
ນກັຮຽນຊອກຫາວ່າມັນຄລືະດບັພະລງັງານຍອ່ຍ? ວິທກີານຈະປະຕບິດັດັງ່ຕໍໄ່ປນີ ້ 

1. ພາຍໃນກຸມ່ດຽວກນັແບງ່ອອກເປນັ 2 ຄູ່. 
2. ກຸ່ມຂອງເຈ້ົາມີຈັກຄູ?່ 
3. ສກຶສາຕາຕະລາງທີຈ່ດັໄວ້ໃນປຶ້ມແບບຮຽນໜ້າ 66-70 ເປນັຄູ,່ ຈາກນັນ້ ກາໍນດົວ່າກຸມ່ໃດຈະເປນັ

ຕົວແທນລະດບັພະລງັງານຍ່ອຍ, (ໃຫຕ້ວົເລອືກຕໍໄ່ປນີ້: ທາງເລືອກ 1 (s+p), ທາງເລອືກ 2 (d) 
ທາງເລອືກທ ີ3 (f), ສາມາດເລອືກໄດທ້າງເລອືກດຽວ. 

4. ຄູຂ່ອງເຈົ້າເປນັຕົວແທນຫຍງັໃນອາໂຕມ? (ຕອບ: ອອກບຕິານ) 
5. ນກັຮຽນແຕລ່ະຄົນເປນັຕົວແທນຫຍງັໃນອາໂຕມ? (ຕອບ: ເອເລກັຕຣົງ). 
6. ແຕລ່ະຄູສ່ມົມຸດວາ່ເປນັອອກບຕິານ,ແຕລ່ະກຸມ່ຈັດລຽນຕົວເອງໃຫ້ເປນັລກັສະນະທີ່ສະແດງເຖງິ

ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍ(ຕາມທີ່ເລອືກໃນຂໍ ້ 2), (ແຕລ່ະກຸມ່ຈດັລຽນຕນົເອງເປັນຄູ ່ (ອອກບຕິານ) 
ພາຍໃນກຸມ່ເພ່ືອໃຫ້ເປນັຕວົແທນຂອງລະດັບພະລງັງານຍອ່ຍ). 

7. ຖາ້ເຈົ້າສົມມຸດຕົວເຈົາ້ເອງເປນັເອເລກັຕຣົງ, ເຈົ້າຈະແນໃ່ຈແນວໃດວ່າເຈົ້າຈະບໍຂ່ບັໄລນ່ກັຮຽນຄນົ
ອືນ່, ໃຫ້ວາງຕນົເອງຕາມນັນ້(ນກັຮຽນແຕລ່ະຄນົຢນືປນີໜ້າກງົກນັຂາ້ມກນັເປນັຄູ ່ຕົວຢ່າງ: ນກັຮຽນ
ຜູໜ້ຶງ່ປນີໜ້າໃສກ່ະດານ ແລະ ອກີນກັຮຽນຜູໜ້ຶງ່ປນີໜາ້ໃສ່ຫັຼງຫ້ອງຮຽນ). 

8. ມາເບິງ່ນໍາກນັວ່າ, ໃນຊັນ້ຮຽນຂອງເຈົາ້ສາມາດສະແດງເຖງິອາໂຕມໄດ້ແນວໃດ? (ລະດັບພະລງັ 
ງານ N, ເພາະວ່າມີ 32 ຄນົ ນັນ້ຄື 32ເອເລກັຕຣົງ) 

9. ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍມີເທົ່າໃດ?(ຕອບ: 4) 
10. ອອກບຕິານມລີະດບັພະລງັງານເທົາ່ໃດ (ຕອບ: 32/2=16). 
ໝາຍເຫດ (ກດິຈະກໍາຂາ້ງເທງິນີຖ້ກືອອກແບບໃຫ້ນກັຮຽນ 32 ຄນົ, ຖາ້ມີຈາໍນວນນກັຮຽນທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ

, ຄຄູວນດດັແປງກດິຈະກໍາເຊັນ່: ມີນກັຮຽນ 30 ຄນົ, ຄສູາມາດສາ້ງກຸ່ມໄດດ້ັງ່ຕໍໄ່ປນີ,້ ກຸ່ມ 1 (s+p): ນກັຮຽນ 8 
ຄນົ, ກຸ່ມ 2 (d): ນກັຮຽນ 10 ຄນົ, ກຸ່ມ 3 (d): 10 ຄນົ, ນກັຮຽນກຸມ່ 4: 2, ໃນກລໍະນນີີ,້ ຄຄູວນໃຫ້ນກັຮຽນເຮັດ
ວຽກລວມເພື່ອສ້າງລະດບັພະລງັງານໃນອາໂຕມທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ, ແທນທີຈ່ະເປນັພຽງລະດບັພະລງັງານດຽວ 
ແລະ ຫ້ອງຮຽນທີນ່ີ້ຈະເປນັຕົວແທນໃຫກ້ບັອາໂຕມ) 

ວຽກບາ້ນ ໃຫ້ນກັຮຽນເຮດັວຽກບ້ານຢູຫ້່ອງຮຽນກະໄດ,້ ຖ້າມີເວລາໂດຍແບງ່ກຸມ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມ: 
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ໜ້າວຽກທ ີ 1 ໃຫ້ເລອືກລະດບັພະລງັງານ, ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍ, ອອກບຕິານ ແລະ ຈໍານວນເອ
ເລກັຕຣົງທີບ່ນັຈໄຸດສ້ງູສດຸຕື່ມເຂົາ້ໃນຊອ່ງຫວ່າງຂອງຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້
ລະດບັພະລງັງານ ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍ ອອກບຕິານ ຈໍານວນເອເລກັຕຣົງທີບ່ັນຈໄຸດສ້ງູ

ສດຸ 
 S   

  S, Px, Py, Pz  
M    
1 1S 1S 2 
 2s, 2p 2s, 2px, 2py, 

2pz 
 

3    
4    
5    
6    
7    

 
ໜ້າວຽກທ ີ2 
ສກຶສາຫຼກັການຂອງ Hund ຈາກປຶມ້ແບບຮຽນໜາ້ 70 ຫືຼ ຄົນ້ຫາຈາກ (online) ເພື່ອຄວາມເຂົາ້ໃຈ ແລະ 

ຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້: 
ກ. ຖາ້ອະຕອມມີເອເລກັຕຣົງ 3 ຕົວໃນ 3P, ໃຫ້ວາງເອເລກັຕຣົງຢູ່ໃນຕາໍແໜງ່ທີ່ເໝາະສມົ (ຕດິປາ້ຍ
ອອກບຕິານດວ້ຍ) ດ້ວຍການໝນູທີ່ຖກືຕອ້ງໃນແຜນວາດອອກບິຕານຂາ້ງລຸ່ມ ກ: 

ຂ. ຖາ້ອະຕອມມີເອເລກັຕຣົງ 5 ຕົວໃນ 3P, ໃຫ້ວາງເອເລກັຕຣົງຢູ່ໃນຕາໍແໜງ່ທີ່ເໝາະສມົ (ຕດິປາ້ຍ
ອອກບຕິານດວ້ຍ) ດ້ວຍການໝນູທີ່ຖກືຕອ້ງໃນແຜນວາດອອກບິຕານຂາ້ງລຸ່ມ.  

 
ກ.      ຂ.    

 
ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຫອ້ງຮຽນດຽວກນັ ຫຼື ຂາ້ງຫ້ອງຂຶນ້ກບັສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ເປນັວຽກບາ້ນ ຫືຼ ຈະສົນທະນາ

ໃນຫ້ອງຮຽນ, ຄຄູວນອະທບິາຍກ່ຽວກບັຫັຼກການຂອງ Hund ດັງ່ນີ:້ 
ຫັຼກການຂອງ Hund ລະບຸວ່າທກຸອອກບຕິານໃນລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍແມນ່ບນັຈຸໜຶງ່ເອເລກັຕຣົງໃຫ້

ຄບົທກຸອອກບຕິານກອ່ນແລ້ວຈຶງ່ບນັຈຸເອເລກັຕຣົງທີ່ເຫຼືອໃຫ້ເຕ້ມ 2 ຕົວໃນຫ້ອງອອກບຕິານ ແລະ ທກຸເອເລກັ 
ຕຣົງທີຢູ່່ໃນອອກບຕິານກໍມີການປິນ່ເທົາ່ກນັ. 
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ນອກຈາກນີ ້ ເພື່ອຫຼກີລ້ຽງການຂບັໄລ່ເອເລກັຕຣົງຕວົທີສ່ອງໃນອອກບຕິານຈະປິນ່ໄປໃນທດິກົງກນັຂາ້ມ
ດັງ່ນີ:້ 

ຖືກຕ້ອງ ບ່ໍຖືກຕ້ອງ 

 
 
ກດິຈະກາໍ 3 ການພັດທະນາລະບຽບການຂອງຕນົເອງ-ການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບສນົທະນາກຸ່ມ ແລະ ບດົບາດສມົມດຸເປນັວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 5 
ຄນົ. ຄູໃຫ້ນກັຮຽນສນົທະນາກ່ຽວກບັຫັຼກການໃນການຈັດລຽງເອເລກັຕຣົງຢູ່ໃນບຣອກຂອງ s, p ແລະ d. ກອ່ນ
ຈະເລີມ່ກດິຈະກາໍນີ,້ ຄຕູັງ້ຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້ເພື່ອກະຕຸນ້ຄວາມສນົໃຈຂອງນກັຮຽນ:  

1. ຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າເອເລກັຕຣງົບນັຈຢຸູໃ່ນອອກບຕິານໃດ? 
2. ຈະຕັດສນິໃຈຫືຼມີວິທີແນວໃດໃນການບນັຈຸເອເລກັຕຣົງເຂົ້າໃນອອກບຕິານ? 
3. ເຮົາຈະຮູ້ລະດບັພະລງັງານຂອງອອກບຕິານໄດ້ແນວໃດ? 
4. ອອກບຕິານ 1s ແລະ 2s ຕາ່ງກນັແນວໃດ? 
5. ພວກເຮົາສາມາດພດັທະນາຫັຼກການເພ່ືອສະແດງການບນັຈອຸອກບຕິານໄດ ້ຫືຼ ບໍ?່ 
ຄໃູຫ້ນກັຮຽນລະດມົແນວຄວາມຄດິ ແລະ ຊອກຫາຄາໍຕອບທີ່ເປນັໄປໄດກ້ອ່ນຈະອະທບິາຍ ແລະ ໃຫ້ຄໍາ

ຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ ດັງ່ລຸ່ມນີ້: 
ມັນເປນັລະດບັພະລງັງານຂອງອອກບິຕານໃນອາໂຕມທີ່ຈະຕື່ມຕາໍແໜງ່ຂອງເອເລກັຕຣົງ, ເອເລກັຕຣົງມີ

ແນວໂນມ້ທີ່ຈະບນັຈຸເຂົ້າໃນລະດບັພະລງັງານຕໍ່າສດຸກອ່ນຈະບນັຈໃຸນລະດບັພະລງັງານທີສ່ງູຂຶນ້. ຈໍານວນ
ລະດບັພະລງັງານ ແລະ ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍຂອງອອກບິຕານໃນອາໂຕມເປັນຕົວກາໍນດົລະດບັພະລງັງານ. 
ອອກບຕິານ 1s ແລະ 2s ມີລະດບັພະລງັງານຕ່າງກນັ, 2s ມີລະດບັພະລງັງານສງູກວ່າ 1s. 

ຄໃູຫ້ນກັຮຽນສົມມຸດວ່າຕນົເອງເປນັນກັເຄມີສາດທີ່ມີຊືສ່ຽງໃນສະຕະວັດທີ 20 ຊຶງ່ໄດ້ຄົນ້ພົບໂຄງສາ້ງ
ຂອງອາໂຕມ, ມີຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຂົາ້ໃຈ ແລະ ກາໍນດົຫຼກັການໃນການບນັຈອຸອກບຕິານ. 

ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸມ່ ແລະ ຢາຍອຸປະກອນການຮຽນໃຫນ້ກັຮຽນເພືອ່ຊວ່ຍໃຫ້ເຂົາ້ເຈ້ົາກໍານດົຫຼກັ 
ການຂອງການຈັດລຽນເອເລັກຕຣົງ (ເວລາ 30 ນາທ)ີ 

ອປຸະກອນການຮຽນ-ການພັດທະນາຫຼກັການຂອງຕນົເອງ 
ສົມມຸດວ່າເຈົາ້ເປນັທມີນກັວິທະຍາສາດທີໄ່ດ້ຮັບຄວາມນຍິມົໃນສດັຕະວັດທ ີ 20 ຊຶງ່ພ້ອມທີຈ່ະຄົນ້ຄວາ້

ການຄົນ້ພົບໂຄງສາ້ງອາໂຕມຄັງ້ຍງິໃຫຍໂ່ດຍການອະທບິາຍການບນັຈອຸອກບຕິານໃນອາໂຕມ. ເຈົ້າຕອ້ງນາໍ
ສະເໜຫີຼກັການທົ່ວໄປ (ກດົເກນ) ເພື່ອຂຽນການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງຂອງທາດຕ່າງໆ. 

ສົມມຸດວ່າເຈົາ້ໄດ້ເຮັດການທດົລອງກ່ຽວກັບອາໂຕມຂອງ Na, Si, Sc ແລະ Mn ແລະ ທດົລອງເພ່ືອກາໍ
ນດົການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງຄດືັງ່ລຸມ່ນີ:້ 
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11Na: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 

14 Si: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 

21Sc: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1 

25Mn: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5 

 
ຕອບຄາໍຖາມຕໍໄ່ປນີ້ເພືອ່ໃຫ້ໄດ້ຫຼັກການຂອງເຈ້ົາເອງ: 
1. ເຈ້ົາເບິງ່ຄວາມຄກືນັ ຫຼ ື ແຕກຕາ່ງກນັແນວໃດເມືອ່ເຈົ້າປຽບທຽບການຈດັລຽງເອເລກັຕຮງົ 4 ແບບ

ຂາ້ງເທງິ?. 
2. ການປຽບທຽບນີໄ້ດ້ແນະນາໍແນວໃດແດ?່ (ນໍາສະເໜກີານສົມມຸດຖານເລີມ່ຕົນ້ຂອງເຈົາ້) 
3. ເຈ້ົາຄດິລໍາດບັການຈດັເອເລກັຕຣົງໄດ ້ຫຼື ບ?ໍ 
4. ທາງຄະນິດສາດລະຫວ່າງ n ແລະ l ທີ່ໃຊຄ້າດຄະເນລະບຽບນີ ້ມີຄວາມສໍາພນັກນັຫຼ ືບ?ໍ 
5. ເຈ້ົາສາມາດນາໍສະເໜີຫຼກັການຂອງເຈົ້າໄດ ້ຫຼື ບ ໍຕອນນີ?້ 
ຂຽນການຈດັເອເລກັຕຣົງຕາ່ງໆຂອງທາດຕໍໄ່ປນີບ້ນົພ້ືນຖານຫຼກັການຂອງເຈ້ົາ:12Mg, 17Cl, 18Ar, 5B, 

23V, 28Ni, 30Zn. 
ໃນຊ່ວງເວລາທີນ່ກັຮຽນກໍາລງັປະຕບິດັໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພວກເຂາົເຈົ້າ, ຄຄູວນຕດິຕາມເບິງ່ນກັຮຽນ

ພວກເຂົາຢູສ່ະເໝີ ແລະ ຄຕູອ້ງກຽມພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອືນກັຮຽນໃນການພດັທະນາຫັຼກການຂອງເຂາົເຈ້ົາຫຼງັ
ຈາກທີ່ໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ນາທ,ີ ຄໃູຫນ້ກັຮຽນຄນົໜຶງ່ຈາກແຕລ່ະກຸມ່ອອກມາຂຽນຫັຼກການຂອງເຂົາເຈ້ົາໃສ່
ກະດານ ແລະ ຫຼງັຈາກນັນ້ ສນົທະນາລະຫວ່າງກຸ່ມຕາ່ງໆ, ຊຶງ່ພວກເຂົາສາມາດແລກປ່ຽນຄາໍຄດິເຫັນ ແລະ ກນັ 
ແລະ ຮ່ວມກນັສງັລວມໃຫ້ເປນັຫຼັກການດຽວ .ຄູຈະບນັຍາຍປະມານ 15-20 ນາທ ີແລະ ອະທບິາຍການຈດັລຽງ
ເອເລກັຕຣົງເຂົາ້ໃນອອກບຕິານໂດຍນາໍໃຊຫ້ຼກັການຂອງເອົາບາວເອີນ້ອກີວາ່ຫຼກັການ (n+l), ຄດືັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 

ອອກບຕິານເຕັມໄປດ້ວຍພະລງັງານທ່ີເພີມ່ຂຶນ້ໂດຍນາໍໃຊຫ້ຼກັການທົວ່ໄປເພືອ່ຊ່ວຍການຄາດຄະເນໃນ
ການຈດັລຽງ/ເອເລກັຕຣົງ: 

1.  ເອເລກັຕຣົງຖກືກາໍນດົໃຫ້ຢູໃ່ນອອກບຕິານຕາມລາໍດບັຄາ່ທີ່ເພີ່ມຂຶນ້ຂອງ (n+l). 
2.  ສາໍລັບລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍທີ່ມຄີາ່ເທົ່າກນັກບັ (n+l), ເອເລກັຕຣົງຖກືກາໍນດົໃຫ້ຢູໃ່ນລະກບັ

ພະລງັງານຍອ່ຍທາໍອດິທີມ່ລີະດບັພະລງັງານຕໍ່າ (n) ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນກັຮຽນໃຊ້ຫັຼກການຂອງເຂົ້າເຈ້ົາເອງຂຽນ
ການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງຂອງທາດມູນຕາ່ງໆທີລ່ະບໄຸວ້ໃນໜງັສກືານຮຽນການສອນການພັດທະນາຫັຼກການ
ຂອງນກັຮຽນເອງໃນການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງ. ຄໍາຕອບດັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 
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12Mg: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 

17Cl: 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p5  
18Ar: 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6 
5B: 1s2, 2s2, 2P1 
23V: 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3  
28Ni: 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8 

30Zn: 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10
 

ວຽກບາ້ນ ໃຫ້ນກັຮຽນສນົທະນາ, ຕອບຄາໍຖາມໃນຊົ່ວໂມງໜ້າ: 
1. ຄົນ້ຫາທາງອອນລາຍ ແລະ ສກຶສາເອກະສານການຮຽນກ່ຽວກບັວິທກີານຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງ (ເອີນ້

ການຈດັລຽນເອເລກັຕຣົງແບບຫຍໍ)້. 
2. ມີການຍກົເວ້ັນຫັຼກການຂອງເອົາບາວ Afbau ຫຼື ບ?ໍ 
3. ຂຽນການຈດັເອເລກັຕຣົງຂອງ 24Cr ແລະ 29Cu ໂດຍໃຊຫັຼ້ກການຂອງ Afbau. 
4. ປຽບທຽບຄໍາຕອບໃນຂໍ ້3 ກບັປຶມ້ແບບຮຽນໜາ້ 72 ແລະ ຄົນ້ຫາທາງອອນລາຍເພ່ືອອະທບິາຍ. 
ຄາໍຕອບຈາກວຽກບ້ານທີ່ຈະຕອ້ງສນົທະນາໃນຊົ່ວໂມງໜ້າ, ຄູໃຫ້ນກັຮຽນແລກປຽ່ນຄາໍຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າ

ກອ່ນ ແລະ ຈາກນ້ັນ ຄອູະທບິາຍຄໍາຕອບທີຖ່ກືຕອ້ງ. 
1. ການຈດັລຽງເອເລກັຕຣົງແບບຫຍໍ້ແມ່ນການຂຽນຂ້ຶນໂດຍອ້າງເຖງິອະນກຸມົຂອງທາດອາຍລາ້ທີ່ຢູ່

ກອ່ນຕາມເລກອາໂຕມ, ຕວົຢ່າງ: 12Mg ສາມາດຂຽນ [Ne]3s2, Ne ມີເລກອາໂຕມເທ່ົາ 10, ການຈັດລຽນເອ
ເລກັຕຣົງທໍາອດິຂອງອາໂຕມ Mg ຄກືນັກບັເລກອາໂຕມຂອງ Ne, ທໍານອງດຽວກນັ 19K, ສາມາດຂຽນ [Ar]4s1 

ແລະ 17Cl [Ne]3s2, 3p5. 

2. ແມ່ນ, ມີການຍກົເວ້ັນຫັຼກການຂອງເອົາບາວສາມາດອະທິບາຍຄື: ແທນທີ່ຈະຂຽນການຈັດລຽນຂອງ 
24Cr,ເປນັ 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6, 3d4, ຕາມຫັຼກການຂອງເອາົບາວແຕ່ຈະເປນັດັງ່ນ້ີ: 1s2, 2s2, 
2P6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s1. 

3. ໃນທາໍນອງດຽວກນັ 29Cu ມນັບໍ່ແມ່ນ 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6, 3d9, 4s2ຕາມທີຄ່າດໄວ້
ຕາມຫັຼກການຂອງເອາົບາວ, ມັນເມ່ນ 1s2, 2s2, 2P6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. 

4. ເນືອ່ງຈາກທງັສອງກລໍະນ,ີ ລະດບັພະລງັງານຍອ່ຍທີ ່3 ສາມາດບນັຈຸໄດ້ເຄິງ່ໜຶງ່ ຫຼື ເຕັມໝດົ ຖ້າເອ
ເລກັຕຣົງໜຶ່ງໃນອອກບິຕານ 4s ຢູ່ໃນນັນ້ແທນທີ່ຈະເປັນ 4s ແລະ ຢູໃ່ນສະຖານະທີ່ໝັນ້ຄງົກວ່າຂອງທາດ
ຕາ່ງໆ, ການຈັດລຽງເອເລັກຕຣົງບໍໄ່ປຕາມຫັຼກການຂອງເອົາບາວ Aufbau. 
5.  ການວດັ ແລະ ປະມນີຜນົ 

ຄູພຈິາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ, ຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 
1.  ພະລງັງານທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັອາໂຕມມີ ພະລັງງານແຍກຕົວເປນັອອີງົ (IE), ພະລັງງານເອເລກັໂຕຣເນ 
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2. ກາຕີວິຕ ີ(EN) ແລະ ພະລງັງານເອເລກັຕຣົງອາຟີນຕີ ີ(EA). 
- ພະລງັງານແຍກຕວົເປນັອອີງົ (IE) ຄພືະລງັງານທີຕ່ອ້ງໃຊ້ເພືອ່ເຮັດໃຫ້ເອເລກັຕຣົງ ລດຸອອກຈາກອາ
ໂຕມຂອງທາດແລ້ວກາຍເປັນອອີງົບວກໃນພາວະກາສ. 

- ພະລງັງານເອເລັກໂຕຣເນກາຕີວິຕ ີ (EN) ຄພືະລງັງານທີ່ໃຊໃ້ນການດງຶເອເລກັຕຣົງເຂົ້າຫາຕົວເອງຂອງ
ອາໂຕມຂອງທາດໃນພາວະກາສ. 

- ພະລງັງານເອເລັກຕຣົງອາຟີນຕີ ີ (EA) ຄຄື່າພະລງັງານທີອ່າໂຕມຂອງທາດປ່ອຍອອກມາເມ່ືອຮບັໜຶງ່
ເອເລກັຕຣົງແລ້ວກາຍເປນັອອີງົລົບໃນພາວະກາສ. 

3. ກ. 12Mg 
  ແບບທ ີ1 12Mg =  1s2    2s2   2p6   3s2 
  ແບບທ ີ2 12Mg =   2    8    2 
  ແບບທ ີ3 12Mg =   

        1s   2s         2p      3s 
ແບບທ ີ4 12Mg  =  [Ne] 3s2 

 ຂ. 17Cl 
  ແບບທ ີ1 17Cl  =  1s2    2s2   2p6   3s2   3p5 
  ແບບທ ີ2 17Cl  =   2    8    7 
  ແບບທ ີ3 17Cl  = 
          1s   2s        2p        3s       3p 

   ແບບທ ີ4 17Cl  =  [Ne] 3s2  3p5 

  ຄ. 20Ca 
ແບບທ ີ1 20Ca  =  1s2    2s2   2p6   3s2   3p6  4s2 
ແບບທ ີ2 20Ca  =    2    8    8   2 
ແບບທ ີ3 20Ca =  

     1s   2s          2p       3s        3p      4s 
ແບບທ ີ4 20Ca  =  [Ar] 4s2 

4. ທາດ X ມີ A = 39, n = 20  p = 39 – 20 = 19 
    1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1  ຫຼື  [Ar] 4s1 

5.  51
24Y  

6.  n = 35. 
7.  ຄ. 2+ 3+ -Y (g)      Y (g)   +   e  
8.  ຂ. + -X(g)       X (g)   +   e  
9. ກ. Ra<Ba< Sr < Ca < Mg.   ຂ. At>Hg>Au>Pt>Ta>Ba>Cs. 
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ບດົທີ 10 ກດົເກນຕາ່ງໆ 
ເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ 

1. ຈຸດປະສງົ 
ເພື່ອໃຫນ້ກັຮຽນສາມາດ: 
- ອະທບິາຍກດົເກນຂອງຮັກສາມວນສານ, ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ,່ ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຄຸນູ. 
- ທົດສອບການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານຂອງທາດຕັງ້ຕົນ້ ແລະ ທາດຜະລຕິະພນັ ໃນການເກດີ

ປະຕກິລິຍິາເຄມີໂດຍໃຊ້ວິທກີານທົດລອງທີກ່່ຽວຂອ້ງກບັກດົເກນຮກັສາມວນສານ. 
2. ເນືອ້ໃນ 

- ກດົເກນຂອງຮັກສາມວນສານ, ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ,່ ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄູນ. 
- ການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ ແລະ ທາດຜະລຕິະພັນ ໃນການເກດີປະຕກິລິຍິາເຄ
ມີໂດຍໃຊ້ວິທກີານທດົລອງທີ່ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດົເກນຮັກສາມວນສານ. 

3. ສືກ່ານຮຽນການສອນ 
ຮູບພາບ, ແຜນວາດ, ກວດຮູບຈວຍ 2 ກວດ, ຫຼອດທດົລອງ 2 ຫຼອດ, ຊງິຊັງ່, ດອນຢາງ, ເຊອືກ, ທາດ

ລະລາຍ NaOH ແລະ ທາດລະລາຍ CuSO4. 
2. ກດິຈະກາໍການຮຽນການສອນ 
ກດິຈະກາໍ 1 ພິສດູກດົເກນຮັກສາມວນສານ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບການທດົລອງເປັນວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 5 ຄນົ. ຄໃູຫ້ນກັຮຽນ
ສາມາດກວດສອບມວນສານລະຫວ່າງທາດຕັງ້ຕົນ້ ແລະ ທາດຜະລດິຕະພັນ. ດັງ່ນັນ້, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປນັຕອ້ງ
ພິສດູກດົເກນຮັກສາມວນສານ. 
ຂັນ້ຕອນທີ 1 ສງັເກດ 
ອປຸະກອນ: ກວດຮູບຈວຍ 2 ກວດ, ຫຼອດທດົລອງ 2 ຫຼອດ, ຊງິຊັງ່ນໍາ້ໜກັ 1 ເຄືອ່ງ, ດອນຢາງ 2 ອນັ, ເຊອືກ 1 
ເສັນ້, ທາດລະລາຍ NaOH ແລະ ທາດລະລາຍ CuSO4. 

ພິຈາລະນາການເກດີປະຕກິິລຍິາລຸມ່ນີລ້ະຫວ່າງທາດ A ແລະ ທາດ B ໄດຜ້ະລດິຕະພນັ C ແລະ D 
A + B  C + D 

ສົມມຸດປະຕກິລິຍິານ້ີເກດີຂຶນ້ໃນຫ້ອງທດົລອງ ແລະ ມວນສານຂອງ A, B, C ແລະ D ມີດັງ່ນີ:້ 
ທາດ ມວນສານ (g) 

A 100 
B 150 
C 125 
D 125 
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ຂັນ້ຕອນທ ີ2 ສ້າງສມົມຸດຖານ 

ແຕລ່ະກຸມ່ຕັງ້ສົມມຸດຖານເພ່ືອຄາດຄະເນວ່າມວນສານທາດຕັງ້ຕົນ້ ແລະ ທາດຜະລດິຕະພັນເປນັ
ແນວໃດ. 
ຂັນ້ຕອນທ ີ3 ອອກແບບການທດົລອງ 

ນກັຮຽນອອກແບບການທດົລອງເພືອ່ທດົສອບສມົມຸດຖານ, ຂຽນຂັ້ນຕອນໃນແຕ່ລະບາດກາ້ວພ້ອມທງັ
ກາ່ວເຖງິເຄືອ່ງມືທີຕ່ອ້ງການ, ແຕລ່ະກຸມ່ຈະຕອ້ງຂຽນບດົທດົລອງໃສປ່ຶມ້ບນັທກຶ. 
ຂັນ້ຕອນທ ີ4 ດໍາເນີນການທດົລອງ 

1. ຊັງ່ກວດຮບູຈວຍ, ຫຼອດທົດລອງ, ດອນອດັ ທີ່ວ່າງເປ່ົາ. 
2. ເທທາດລະລາຍ CuSO4 ໃສກ່ວດຮູບຈວຍ. 
3. ເທທາດລະລາຍ NaOH ໃສ່ຫຼອດທດົລອງ. 
4. ແຂວນຫຼອດທດົລອງດວ້ຍເຊອືກ ແລະ ດອນອດັຄຮູືບຂາ້ງເທງິ ແລະ ຊັງ່ນໍ້າໜກັ ແລະ ບນັທກຶ 
5. ປອ່ຍສາຍເຊອືກເລກັໜອ້ຍເພືອ່ໃຫທ້າດລະລາຍ NaOH ໄຫຼອອກມາ ແລະ ເກດີປະຕກິລິຍິາກບັ

ທາດລະລາຍ CuSO4. 
6. ປະສົມທາດລະລາຍທງັສອງໃຫລ້ະອຽດຈົນເກີດປະຕກິລິິຍາສົມບນູແລ້ວຕກົພກຶຂອງCu(OH)2 

ແລະ ທາດລະ ລາຍ Na2SO4. 
7. ຊັງ່ນໍາ້ໜກັອປຸະກອນອີກຄັງ້ ແລະ ບນັທກືການວັດຂອງເຈົ້າ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ5 ເກບັກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາຜນົ 
ບນັທກຶການວັດຂອງເຈ້ົາໃສຕ່າຕະລາງລຸມ່ນີ:້ 

ປະລິມານ ຜນົການວດັ (g) 
ນໍາ້ໜກັກວດຮູບຈວຍ, ຫຼອດທດົລອງ  
ນໍາ້ໜກັອຸປະກອນກອ່ນທດົລອງ  
ນໍາ້ໜກັອຸປະກອນຫັຼງການທດົລອງ  

ແຕລ່ະກຸມ່ຄດິໄລ່ເພືອ່ພິສດູ ແລະ ສະຫຸຼບ 
1. ມວນສານຂອງທາດຕັງ້ຕົນ້ຈາກຂໍ້ມູນການວັດ. 
2. ມວນສານຂອງທາດຜະລິດຕະພັນຈາກຂໍມູ້ນການວັດ. 
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ຂັນ້ຕອນທີ 5 ສະຫຸຼບ 
ຈະໄດຂ້ໍສ້ະຫຸຼບຫຍງັແດ່ຈາກການທດົລອງ, ຂໍສ້ະຫຸຼບຖກືຕອ້ງຕາມສມົມຸດຖານເຈ້ົາ ຫືຼ ບ?ໍ 
ຄຕູອ້ງຮບັປະກນັວ່ານກັຮຽນເຮດັການທດົລອງຢາ່ງຖກືຕອ້ງ, ທາດເຄມ ີແລະ ອປຸະກອນຕາ່ງໆຕອ້ງນໍາໃຊ້

ຢາ່ງລະມດັລະວັງ ແລະ ຄຄູວນຊ່ວຍເຫືຼອນັກຮຽນໃນການກວດສອບກດົເກນຮກັສາມວນສານ, ກດິຈະກາໍດັງ່ 
ກາ່ວຄວນສະຫຸຼບໄດດ້ັງ່ຕໍໄ່ປນີ:້ 

ຈາກປະຕິກິລິຍາເຄມີເຫັນວ່າ: ມວນສານທາດຕັ້ງຕົ້ນເທົ່າກັບມວນສານຂອງທາດຜະລິດຕະພັນ.ນັກຮຽນ
ຕ້ອງອະທິບາຍກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນນີ້, ຄູຕັ້ງຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ເປນັຫຍງັເຈົ້າຄດິວ່າມວນສານຄງົທີສ່ະເໝີ (ເພາະວ່າອາໂຕມບໍສ່າມາດສ້າງ ຫືຼ ທໍາລາຍ, ທາດຕັ້ງ
ຕັງ້ຕົນ້ຖກືປຽ່ນໄປເປນັຜະລດິຕະພັນເທົາ່ນັນ້)? 

2. ເຈົ້າເຫນັການປະຍກຸໃຊກ້ດົເກນຮັກສາມວນສານໃນຊີວິດປະຈໍາວນັ ຫືຼ ບ?ໍ ຍກົຕວົຢ່າງ. 
ດັງ່ນັນ້, ຄໃູຊ້ເວລາ 10 ນາທ ີເພື່ອບນັຍາຍກ່ຽວກບັກດົເກນຮກັສາມວນສານ ແລະ ແລກປ່ຽນເຊງິກນັ ແລະ ກນັ. 

ກດົເກນຮັກສາມວນສານລະບຸວ່າມວນສານໃນລະບບົທີໂ່ດດດ່ຽວບໍໄ່ດຖ້ກືສ້າງຂຶນ້ ຫືຼ ທໍາລາຍຈາກການ
ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີ ຫຼື ການປ່ຽນແປງທາງກາຍະພາບ. ສະນັນ້, ມວນສານທາດຜະລດິຕະພັນໃນປະຕກິລິຍິາ
ເຄມຕີອ້ງເທົາ່ກບັມວນສານຂອງທາດຕັງ້ຕົນ້. 

ສງັເກດການພົວພັນນີແ້ມ່ນຄາ້ຍຄກືບັກດົເກນຮັກສາພະລງັງານ, ຊຶງ່ລະບຸວ່າພະລງັງານບ່ໍໄດຖ້ກືສ້າງຂຶນ້ 
ຫືຼ ທໍາລາຍ, ມັນພຽງແຕປ່່ຽນຈາກຮູບແບບໜຶງ່ໄປຫາອກີຮູບແບບໃໝ່ເທົ່ານັນ້, ດັງ່ທີ່ພວກເຮົາສງັເກດເຫັນໃນ
ປະຕກິລິຍິາເຄມທີີ່ເກດີຈາກຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມຮອ້ນບໍໄ່ດຖ້ກືສາ້ງຂຶນ້ໃນປະຕກິລິຍິາເຄມແີຕຈ່ະເປນັພະລງັ 
ງານທີ່ເກບັໄວໃ້ນພັນທະເຄມີ. 

ມວນສານ ແລະ ພະລງັງານຍງັສາມາດປ່ຽນສະພາບໄດ ້ດັງ່ສມົຜນົລຸ່ມນີ:້ 
 

E=mC2 

E ຄພືະລງັງານ, m ຄມືວນສານ ແລະ C ຄຄືວາມໄວຂອງແສງ (C=3x108m/s), ຊຶງ່ໝາຍຄວາມວ່າ
ມວນສານສາມາດປ່ຽນເປນັພະລງັງານໄດ້ ເມືອ່ມັນເດນີທາງດ້ວຍຄວາມໄວແສງ. 
ກດິຈະກາໍ 2 ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ ່ແລະ ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູ 

ກດິຈະກໍານີໃ້ຊ້ແບບສນົທະນາກຸ່ມເປນັວທິສີອນ, ແບງ່ນກັຮຽນອອກເປນັກຸ່ມລະ 5 ຄນົ. ນກັຮຽນຈະຮຽນ
ກ່ຽວກບັຄວາມສາໍຄນັອກີສອງກດົເກນຄ:ື ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ ່ ແລະ ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູ,. 
ນກັຮຽນສນົທະນາກຸ່ມເພືອ່ຕອບຄາໍຖາມ: 
 ກ. ພິຈາລະນາປະຕກິລິຍິາເຄມລີຸ່ມນີ ້ ກາກບອນດອີກົຊດິເກດີມາຈາກການຮວມກັນຂອງກາກບອນກບັ
ອກົຊີແຊນ 

C + O2  CO2 
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ສງັເບິງ່ຕາຕະລາວລຸມ່ນີ:້ 
ລ/ດ ມວນສານກາກບອນ 

(g) 
ມວນສານອກົຊີແຊນ(g) ມວນສານ CO2 ທີ່ເກດີຂຶນ້ (g) 

1 12 32 44 
2 24 64 88 
3 6 16 22 

1. ເຈ້ົາສາມາດພິສູດກດົເກນຮັກສາມວນສານສໍາລບັປະຕກິລິຍິາເຄມໂີດຍໃຊຂ້ໍມ້ນູຂາ້ງເທງິໄດ ້ຫືຼ ບ?ໍ 
2. ເຈ້ົາສງັເກດເຫັນຄວາມສໍາຄນັຂອງມວນສານຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ໃນແຕ່ລະຕົວຢາ່ງ ແລະ ມວນສານ

ຜະລດິຕະພັນອືນ່ໆນອກເໜອືຈາກການອະທບິາຍໂດຍໃຊກ້ດົເກນຮັກສາມມວນສານ ຫຼື ບ?ໍ 
(ຄາໍແນະນາໍ :ດາໍເນີນການຄດິໄລຕ່ໍ່ໄປນີເ້ພື່ອກາໍນດົຄວາມສໍາພັນ) 

(i) ຄດິໄລອ່ດັຕາສ່ວນຂອງມວນສານ C ແລະມວນສານ CO2 ສາໍ ລບັ 1, 2 ແລະ 3 
(ii) ຄດິໄລອ່ດັຕາສ່ວນຂອງມວນສານອກົຊີແຊນ O2 ແລະ ມວນສານ CO2 ສໍາ ລບັ 1, 2 ແລະ 3 
(iii) ສງັເກດເຫັນຄວາມສໍາພັນແນວໃດ? ອະທບິາຍຄວາມສໍາພັນນີ.້ 
ຂ. ພິຈາລະນາສອງປະຕິກລິຍິານີ ້ຫຼື ສອງຜະລດິຕະພັນຂອງ CO ແລະ CO2 ແລະ ສກຶສາໃນຕາຕະລາງ
ລຸ່ມນີ:້ 
ປະຕກິລິຍິາທ ີ1 

2C + O2  2CO 
ປະຕກິລິຍິາທ ີ2 

2C + O2  2CO 
   

ປະຕກິລິຍິາ ມວນສານກາກບອນ (g) ມວນສານອກົຊີແຊນ (g) ມວນສານຜະລດິຕະພັນ (g) 
ປະຕກິລິຍິາທ ີ1 12 16 28 
ປະຕກິລິຍິາທ ີ2 12 32 44 

1. ກດົເກນຮັກສາມວນສານເປັນໄປຕາມປະຕິກລິຍິາຂ້າງເທງິ ຫືຼ ບ?ໍ ສະແດງຜນົງານຂອງເຈົ້າ. 
2. ອດັຕາສວ່ນມວນສານຂອງອົກຊີແຊນ ແລະ ມວນສານຂອງກາກບອນປະຕກິລິຍິາ 1 ມີເທົ່າໃດ? 
3. ການພົວພັນລະຫວ່າງມວນສານອກົຊີແຊນ ແລະ ມວນສານກາກບອນໃນປະຕິກລິຍິາ 2 ມີເທົາ່ໃດ? 
4. ອດັຕາສວ່ນເຫ່ົຼານີຖ້ກືຄດິໄລໃ່ນ 2 ແລະ 3 ທີກ່ຽ່ວຂອ້ງທາງຄະນດິສາດແນວໃດ? 
ນາໍໃຊຂ້ໍ້ມນູໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ເພືອ່ຕອບຄາໍຖາມ 5-7. 

ທາດ/ທາດປະສົມ FeO Fe2O3 

ມວນສານຂອງ Fe (g) 56 112 
ມວນສານຂອງ O (g) 16 48 
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5. ຄດິໄລອ່ດັຕາສ່ວນມວນສານອກົຊີແຊນ ແລະ ມວນສານເຫຼກັໃນທາດປະສົມ FeO. 
6. ຄດິໄລອ່ດັຕາສ່ວນມວນສານອກົຊີແຊນ ແລະ ມວນສານເຫຼກັໃນທາດປະສົມ Fe2O3. 
7. ອດັຕາສວ່ນເຫຼົ່ານີຖ້ກືຄດິໄລໃ່ນ 5 ແລະ 6 ທີກ່ຽ່ວຂອ້ງທາງຄະນດິສາດແນວໃດ? 
8. ເຈົ້າສງັເກດເຫັນຄວາມຄ້າຍຄກືນັໃດໃນການຄດິໄລ,່ ຜນົລບັຂອງຂໍ ້ 3 ແລະ 7 ໄດ້ ຫືຼ ບ?ໍ ເຈົ້າ

ສາມາດສະຫຸຼບຜນົໄດຮ້ັບຂອງເຈ້ົາໄດ ້ຫືຼ ບ?ໍ 
ຫັຼງຈາກ 25 ນາທ,ີ ຄຈູະໃຫ້ແຕລ່ະກຸ່ມຂຽນຄໍາຕອບ ກ -2 (iii) ແລະ ຂ (8) ຢູ່ເທງິກະດານ ແລະ ຕົວແທນ

ໜຶງ່ຄນົຈາກແຕລ່ະກຸມ່ມາອະທບິາຍຄາໍຕອບຂອງຕນົໃຊ້ເວລາ 2-3 ນາທ,ີ ເມື່ອທກຸກຸ່ມໄດອ້ະທບິາຍສໍາເລດັ, ຄູ
ຈະບັນຍາຍກຽ່ວກບັກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ ່ແລະ ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູຊຶງ່ກວມເອາົທກຸຈດຸທີກ່່າວເຖິງ
ໃນປຶ້ມແບບຮຽນໜາ້ 76-79 ແລະ ດັງ່ຕໍໄ່ປນີ້: 

ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີລ່ະບຸວ່າທາດປະສົມທາງເຄມີທກຸຊະນດິມີອດັຕາສ່ວນຄົງທີ ່ ແລະ ຄງົທີ(່ໂດຍ
ມວນສານ) ຂອງສ່ວນປະກອບຈາກຕົວຢາ່ງຂ້າງເທງິ, ເຮົາຈະເຫັນວ່າປະລິມານ CO2 ທີ່ເກດີຂຶນ້ໃນຈໍານວນ
ເທົ່າໃດກຕໍາມ ອດັຕາສວ່ນລະຫວ່າງ ມວນສານກາກບອນ ແລະ ອກົຊແີຊນກບັກາກບອນດີອກົຊດິຍງັຄົງທີ່
ຄືເກົ່າ ດັງ່ນີ:້ 
ລ/ດ ມວນສານກາກ

ບອນ (g) 
ມວນສານອກົ
ຊີແຊນ(g) 

ມວນສານ
ຂອງ 

CO2(g) 

ອດັຕາສ່ວນຂອງ
C/CO2 

ອດັຕາສ່ວນຂອງ 
O/CO2 

1 12 32 44 12/44 = 3/11 32/44 =8/11 

2 24 64 88 24/88 = 3/11 64/88 = 8/11 

3 6 16 22 6/22 = 3/11 16/22 = 8/11 

ຄຄູວນອະທບິາຍວ່າໃນທກຸສະຖານະການ 1 ແລະ 3 ກດົເກນຮັກສາມວນສານກໍໄດຖ້ກືນໍາໃຊ້ເນືອ່ງຈາກ
ວ່າມວນສານຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ ( C ແລະ O ) ຈະເທ່ົາກບັມວນສານທາດຜະລດິຕະພັນ (CO2). ນອກຈາກນີ ້ສິງ່
ສາໍຄັນນກັຮຽນຄວນຮູ້ວ່າກດົເກນຮກັສາມວນສານຈໍາເປນັຕອ້ງປະຕບິດັຕາມກດົເກນອດັຕາສວ່ນຄງົທີ.່ 

ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູລະບວຸ່າ ເມື່ອສອງທາດປະຕກິລິຍິາໄດທ້າດປະສົມທີ່ຫາຼຍກວ່າໜຶງ່ຊະນດິ, 
ມວນສານຂອງທາດໜຶງ່ທີ່ຮ່ວມອີກກບັມວນສານຂອງທາດໜ່ຶງຢູໃ່ນອດັຕາສ່ວນຈາໍນວນເລກຖວ້ນນອ້ຍສດຸ. 
ສງັເກດໃນສອງຕົວຢາ່ງຕໍໄ່ປນີ້: 

ປະຕກິລິຍິາ 
ມວນສານ

ກາກບອນ (g) 
ມວນສານອກົຊີ
ແຊນ(g) 

ມວນສານ
ຜະລດິຕະພນັ (g) 

ອດັຕາສ່ວນຂອງ O/C(ໂດຍ
ມວນສານ) 

ປະຕກິລິຍິາທ ີ1 12 16 28 16/12 = 4/3 
ປະຕກິລິຍິາທ ີ2 12 32 44 32/12 = 8/3 
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ດັງ່ນັນ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າສາໍລບັ: 12 g ຂອງກາກບອນ,ຕອ້ງໃຊ້ 16 g ຂອງອກົຊແີຊນສາໍລບັ CO ແລະ 32 
gສໍາລັບ CO2, ມວນສານກາກບອນຈະຄົງທີ ່ 12g ແລະ ມວນສານອກົຊີແຊນໃນທາດປະສມົທງັສອງຊະນິດ
ສາມາດສະແດງໄດ້ເປນັອດັຕາສ່ວນຕົວເລກນອ້ຍສດຸເຊັນ່ :16: 32 ຫືຼ 1: 2. ໃນທໍານອງດຽວເຮົາສາມາດຄດິໄລ່
ອດັຕາສວ່ນຂອງກາກບອນກັບອກົຊີແຊນໃນທາດປະສມົກາກບອນອົກຊດິເຊັນ່:4: 8 ຫືຼ 1: 2. 

ເຊັນ່ດຽວກນັກບັຕົວຢາ່ງຕໍໄ່ປນີ້ຍັງພິສດູໃຫ້ເຫນັວ່າກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຄຸນູໃນກລໍະນີເຫຼັກອກົຊດິ: 
ທາດ/ທາດປະສົມ FeO Fe2O3 O/Fe  

ມວນສານຂອງ Fe (g)  56 112 FeO: 16/56 = 2/7 
ມວນສານຂອງ O (g)  16 48 Fe2O3 = 48/112 = 3/7 

ດັງ່ນັນ້ 7g ຂອງ Fe (ມວນສານຄງົທີ)່, ອດັຕາສວ່ນຂອງອົກຊແີຊນໃນອກົຊດິ ທງັສອງແມ່ນ 2:3 (ຈໍາ
ນວນຕົວເລກນອ້ຍສດຸ). 

ຫັຼງຈາກອະທິບາຍແລ້ວ, ຄູຈະໃຫ້ທກຸກຸມ່ທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັຄໍາຖາມສໍາລບັສາມກດົເກນຂອງການເກດີ
ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີທີ່ໄດ້ຮຽນມາແລ້ວ. 

1. ກດົເກນນີຊ້່ວຍໃນການອະທບິາຍການເກດີປະຕກິິລຍິາເຄມີຕ່າງໆໄດ້ແນວໃດ? 
2. ກດົເກນເຫ່ົຼານີ້ມຄີວາມສໍາຄນັແນວໃດ? 
3. ຈະເກດີຫຍງັຂຶນ້ຖາ້ທາດບໍໄ່ປຕາມກດົເກນເຫ່ົຼານີ?້ 
4. ໃຊ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກບັກດົເກນຂອງປະຕິກລິຍິາທາງເຄມີເພືອ່ອະທບິາຍປະຕກິລິຍິາໃນຊີວິດປະ

ຈໍາວັນ(ໃຊປ້ະໂຫຍດຈາກກດົເກນເຫ່ົຼານ້ີເຄຍີບ?ໍ) 
ແຕລ່ະກຸມ່ມີເວລາ 10 ນາທ ີ ເພື່ອຕອບຄາໍຖາມ, ຫັຼງຈາກນັນ້, ໃຫ້ຕາງໜາ້ໜຶງ່ຄນົຈາກແຕລ່ະກຸມ່ມາ

ແລກປ່ຽນຄາໍຕອບ.  ເມືອ່ສາໍເລດັແລ້ວ, ຄູຈະສະຫຼບຸດັ່ງຕໍໄ່ປນີ້: 
ກດົເກນເຫຼົາ່ນີຊ້່ວຍໃຫ້ເຂົາ້ໃຈເຖິງຄວາມສາໍພັນລະຫວ່າງມວນສານທາດປະສົມຮ່ວມເຂົ້າກນັເພ່ືອສາ້ງ

ເປນັທາດໃໝ.່ ນອກຈາກນັນ້ ຄຍູງັອະທບິາຍວ່າທາດປະສມົມີສວ່ນປະກອບຄງົທີ ່ ແລະ ຈຶ່ງເປນັທາດບລໍສິດຸ, 
ນັນ້ຄືເຫດຜນົທີ່ພວກເຮົາສງັເກດເຫັນຄວາມສໍາພັນທາງຄະນດິສາດລະຫວ່າງພວກມນັ. 

ພວກເຮົາຖກືອອ້ມຮອບໄປດ້ວຍທາດຫຼາຍຢາ່ງ ແລະ ເພິ່ງພາທາດຕາ່ງໆຕາມຈຸດປະສງົທີ່ແຕກຕາ່ງກນັ, 
ຖາ້ບໍ່ປະຕບິດັຕາມກດົເກນເຫ່ົຼານີ້ຈະເປນັເລືອ່ງຍາກສໍາລບັພວກເຮົາໃນການເກດີປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີ ແລະ ຜະ 
ລດິຕະພັນທີຕ່ອ້ງການເນືອ່ງຈາກພວກເຮົາບໍສ່າມາດຄາດເດາົໄດ້ວ່າປະລມິານຂອງທາດຕ້ັງຕົນ້ເພືອ່ປະກອບໃຫ້
ໄດຜ້ະລດິຕະພັນທີຕ່ອ້ງການ. 

ກດົເກນເຫຼົາ່ນີຊ້່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາ້ງຄວາມສໍາພັນທາງດາ້ນປະລິມານລະຫວ່າງທາດທີ່ແຕກຕາ່ງກນັເພ່ືອ
ຕຄີວາມໝາຍຂອງປະຕກິລິຍິາ 

ປະຕກິລິຍິາທາງເຄມີທີ່ເຮົາສງັເກດເຫນັໃນຊີວດິປະຈໍາວັນລ້ວນແຕ່ເປນັໄປຕາມກດົເກນເຫຼົາ່ນີ;້ ຕົວຢ່າງ: 
ການສັງເຄາະແສງ, ການເກີດໝ້ຽງ, ການອບົ, ການຍອ່ຍອາຫານ, ການເຜົາໄໝ້, ໝໍ້ໄຟເຄມ,ີ ການໝັກ, ການ
ລາ້ງດ້ວຍສະບ ູແລະ ນໍາ້. 
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ຫັຼງຈາກສນົທະນາກ່ຽວກບັຈຸດສາໍຄນັແລວ້, ຄຈູະແບງ່ນກັຮຽນເປນັກຸ່ມ ແລະ ໃຫ້ນກັຮຽນແກບ້ດົເລກທີ່
ກ່ຽວຂອ້ງກບັກດົເກນຮກັສາມວນສານ, ກດົເກນອດັຕາສ່ວນຄງົທີ ່ ແລະ ກດົເກນອດັຕາສ່ວນພະຫຸຄນູໃນປຶ້ມ
ແບບຮຽນໜ້າ 83-84. ແຕລ່ະກຸມ່ມີເວລາ 15-20 ນາທ ີເພື່ອແກບ້ດົເລກເຫ່ົຼານີ,້ ແລ້ວ ຄູໃຫ້ຕາງໜ້າຈາກແຕລ່ະ
ກຸ່ມແລກປ່ຽນໂດຍແກ້ເລກ .ຫັຼງຈາກນັນ້ ຄູຈະອະທບິາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາຕອບທ່ີຖກືຕອ້ງ. 
ໝາຍເຫດ: ກດົເກນຂອງ Avogadro ແລະ ກດົເກນຂອງ Gay-Lussac ໄດຍ້າ້ຍໄປຢູໃ່ນພາກທີ IV ກ່ຽວກບັ
ແນວຄວາມຄດິຂອງໂມເລກນຸ ແລະ ໂມລ. 
 
5.  ການວດັ ແລະ ປະມນີຜນົ 

ຄູພຈິາລະນາຈາກ: 
- ການປະກອບຄາໍຄດິເຫັນທີມີ່ເຫດມີຜນົ. 
-  ຄວາມຫາ້ວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນການເຮັດກດິຈະກໍາ. 

 
ຕອບຄໍາຖາມທ້າຍບດົ 

1. mZnS = 6,08 
2. mD = 12,9g – 12,7g = 0,2g 
3. ກ)  S ເຫຼອື, ຂ)  ເກດີທາດໃໝ່ FeS 15,38g 
4.  mMgO = 0,745g 
5.  7,50g  
6. mMg ເຫຼືອ = 6,85g 
7.  4g = 4g ສະແດງວ່າເປນັໄປຕາມກດົເກນຮັກສາມວນສານ  
8. mCO2 = 0,44g  
9. ງ. ສະເພາະຄນົທີ 1. 
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