
ບດົທີ4 : ທາດເນ ື້ອດຽວ 

1.ຄວາມໝາຍຂອງທາດເນ ື້ອດຽວ 
  ກດິຈະກາໍ: ທດົສອບການລະລາຍຂອງເກ ອກນິ 
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ສະຫ ຼຸບວາ່: 

 ທາດເນ ື້ອດຽວໝາຍເຖງິທາດທ່ີມອີງົ

ປະກອບຢາ່ງດຽວ ຫ   ຫ າຍຢາ່ງມາປະສມົ

ກນັກາຍເປັນເນ ື້ອດຽວເຊ່ັນ: ທາດລະລາຍ

ເກ ອ, ທາດລະລາຍບາເຊ ີ, ທາດລະລາຍ

ອາຊດິ, ກາສອກົຊແີຊນ,ທອງນາກ, ເຫ ັກ, 

ຄາໍ ... 
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2.1 ທາດລະລາຍ 

ທາດລະລາຍແມນ່ທາດແນວໃດ?  

 ແມນ່ທາດສມົປນົທ່ີເປັນເນ ື້ອດຽວ ເຊິ່ ງ
ປະກອບດື້ວຍທາດພາລະລາຍ ແລະ 
ທາດຖ ກລະລາຍ,ໃນນ ັື້ນອະນຼຸພາກຂອງ
ທາດຖ ກລະລາຍມເີສັື້ນຜາ່ກາງນື້ອຍກວ່າ 

𝟏𝟎−𝟕cm ຫ   0,001𝝁𝒎 (ມໂີກຣແມດັ) 
ຈິ່ງເປັນທາດເນ ື້ອດຽວ 
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2.1 ທາດລະລາຍ 
1) ພາວະຂອງທາດລະລາຍ 

ນກັຮຽນຄດິວາ່ທາດລະລາຍມຢີ ໃ່ນພາວະໃດແດ?່ 

ພາວະກາສ: ກາສຫຼຸງຕ ົື້ມ,ອາກາດ...  

 ພາວະແຫ ວ: ທາດລະລາຍນ ໍື້າຕານ ,  
           ທາດລະລາຍເກ ອກນິ... 

ພາວະແຂງ: ທອງນາກ, ຄາໍ, ທອງເຫ  ອງ... 
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2)ປະເພດຂອງທາດລະລາຍ 

ງ. ເຂັື້ມຂຼຸື້ນ 
 

ທາດລະລາຍ 
ມຈີກັປະເພດ? 

ກ. ອີ່ ມຕວົ 

ຂ. ບ່ໍອີ່ ມຕວົ ຄ. ເຈ ອຈາງ 
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ກ. ທາດລະລາຍອີ່ ມຕວົ 

ທາດລະລາຍອີ່ ມຕວົແມນ່ທາດແນວໃດ?  

ແມນ່ທາດຖ ກລະ ລາຍບ່ໍສາມາດລະລາຍໃນ
ທາດພາລະລາຍໄດື້ອກີຢ ່ບໍ ລິມາດ ແລະ ອຼຸນ ຫະ 
ພ ມ ຄງົ ທ່ີ 

ຂ. ທາດລະລາຍບ່ໍໍອີ່ ມຕວົ 

 ທາດລະລາຍບ່ໍອີ່ ມຕວົແມນ່ທາດແນວໃດ?  
ແມນ່ທາດຖ ກລະ ລາຍຍງັ ສາ ມາດລະລາຍ
ໃນ ທາດ ພາ ລະ ລາຍໄດື້ອກີຢ ບໍ່ ລິມາດ 
ແລະ ອຼຸນ ຫະ ພ ມ ຄງົທ່ີ  
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ຄ. ທາດລະລາຍເຈ ອຈາງ 

ທາດລະລາຍເຈ ອຈາງແມນ່ທາດແນວໃດ? 

ແມນ່ທາດ ລະ ລາຍທ່ີມ ີທາດຖ ກ ລະ 
ລາຍໃນປະລິມານໜື້ອຍ 

ງ. ທາດລະລາຍເຂັື້ມຂຼຸື້ນ 

ທາດລະລາຍເຂັື້ມຂຼຸື້ນແມນ່ທາດແນວໃດ? 

ແມນ່ທາດ ລະ ລາຍທ່ີມ ີທາດຖ ກ
ລະລາຍໃນປະລິມານຫ າຍ 
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3)ຂໍື້ກາໍນດົສວ່ນປະກອບຂອງທາດລະລາຍ 

ສວ່ນປະກອບຂອງທາດລະລາຍມຫີຍງັແດ?່  

ປະກອບດື້ວຍທາດພາລະລາຍ ແລະ 
 ທາດຖ ກລະລາຍ 

ເພ່ີນກາໍນດົ, ທາດຖ ກລະລາຍ ແລະ 

ທາດພາລະລາຍໄດື້ແນວໃດ?  
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1) ທາດລະລາຍທ່ີຢ ພ່າວະດຽວກນັເພ່ີນ 

   ກາໍນດົທາດທ່ີມປີະລິມານຫ າຍກວ່າ 

   ເປັນທາດພາລະລາຍ ສວ່ນທາດທ່ີມ ີ

   ໜື້ອຍກວ່າເປັນທາດຖ ກລະລາຍ 

9 



2) ທາດລະລາຍທ່ີຢ ພ່າວະຕາ່ງກນັ 

 ທາດໃດມພີາວະຄ ກນັກບັທາດ
ລະລາຍເປັນທາດພາລະລາຍ, ສວ່ນ
ທາດທ່ີມພີາວະຕາ່ງຈາກທາດລະລາຍ
ເປັນທາດຖ ກລະລາຍ.  
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ທາດລະລາຍທ່ີຢ ພ່າວະຕາ່ງກນັອາດເປັນ
ທາດແຂງ, ທາດແຫ ວ, ກາສ ກໍ່ໄດື້ 

ທາດລະລາຍ ທາດພາລະລາຍ ທາດຖ ກ

ລະລາຍ 

ຕວົຢາ່ງ 

ແຂງ 

  

  

 ແຂງ  ແຂງ  ທອງນາກ 

 ແຂງ  ແຫ ວ  Hg ໃນ Na 

 ແຂງ  ກາສ     ໃນ Pd 

ແຫ ວ 

  

  

 ແຫ ວ  ແຂງ  ເກືອໃນນ ໍ້າ 
 ແຫ ວ  ແຫ ວ  ເອຕາໂນນໃນ ນ ໍ້າ 
 ແຫ ວ  ກາສ  ກາກໂບນິກໃນນ ໍ້າ 

ກາສ 

  

  

 ກາສ  ແຂງ  ດັັ່ງທັບທີມໃນ
ອາກາດ 

 ກາສ  ແຫ ວ  ອາຍ ນ ໍ້ າໃນ ອາ ກາດ 

 ກາສ  ກາສ  co ໃນ ອາ ກາດ  
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2.2 ທາດບໍລິສຼຸດ 
ທາດບໍລິສຼຸດແມນ່ແນວໃດ? 

ຈ ົງ່ສກຶສາຮ ບພາບ 
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 ທາດບໍລິສຼຸດແມນ່ທາດເນ ື້ອດຽວ ທ່ີບ່ໍມ ີ
ທາດອ ່ ນປນົ ເຊິ່ ງອາດຈະເປັນທາດ ດຽ່ວ ຫ   
ທາດປະສມົກໍ່ໄດື້ ແລະ ມລີກັສະນະລວມຄ  

- ມອີຼຸນຫະພ ມຫ ອມ ແຫ ວ ແລະ ອຼຸນ ຫະພຼຸມ
ຟດົຄງົທ່ີ 

- ສາໍລບັທາດປະສມົອດັຕາສວ່ນອງົປະກອບ
ແຕລ່ະທາດຄງົທ່ີ 
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- ທາດບໍລິສຼຸດທ່ີເປັນທາດແຂງຈະມຊີວ່ງ
ອຼຸນຫະພ ມໃນການຫ ອມແຫ ວບ່ໍ ແຕກຕາ່ງ
ກນັເກນີ 2℃ 
- ທາດບໍລິສຼຸດບ່ໍສາມາດແຍກເປັນທາດອ ່ ນ
ໄດື້ໂດຍງາ່ຍ, ສວ່ນທາດບໍລິສຼຸດທ່ີເປັນທາດ
ປະສມົສາມາດແຍກໄດື້ທາງເຄມ ີ
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ປະເພດຂອງ
ທາດລະລາຍ 

ທາດ
ມ ນ 

ທາດ
ປະສມົ ພາວະ

ຂອງທາດ
ລະລາຍ 

ທາດ
ບໍລິສຼຸດ 

ທາດ
ລະລາຍ 

ແຂງ 

ແຫ ວ 

ບ່ໍອີ່ ມ
ຕວົ 

ອີ່ ມ
ຕວົ 

ເຈ ອ
ຈາງ 

ກາສ 

ເຂັື້ມ
ຂຼຸື້ນ 

ທາດເນ ື້ອ
ດຽວ 
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ຄາໍຖາມທື້າຍບດົ 
ໜື້າທ່ີ 23 ຫາ 25 
ໃນປຶື້ມແບບຮຽນ 
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