คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ เล่มที่ 5 ตารางธาตุ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดทาขึ้นตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ใช้เป็นสื่อ
การเรียนประกอบการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ รายวิชา
เคมี 1 รหัสวิชา ว31221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้ เกิดความรู้ที่คงทนถาวรและได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึง่ เป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้คิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความ
กระตือรือร้นในการเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตวิทยาศาสตร์
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
นักเรียนและมีส่วนช่วยให้ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน เกิดความเข้าใจ
ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างดียิ่ง

นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์
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คาชี้แจง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ รายวิชาเคมี 1 รหัสวิชา
ว31221 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบ่งเนื้อหาออก
เป็นทั้งหมด 9 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 แบบจาลองอะตอมของดอลตัน ทอมสันและรัทเทอร์ฟอร์ด
เล่มที่ 2 อนุภาคมูลฐานของอะตอม
เล่มที่ 3 แบบจาลองอะตอมของโบร์และแบบจาลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก
เล่มที่ 4 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม
เล่มที่ 5 ตารางธาตุ
เล่มที่ 6 ขนาดอะตอมและรัศมีไอออน
เล่มที่ 7 พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กโทรเนกาติวิตี และ
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
เล่มที่ 8 จุดหลอมเหลวและจุดเดือด
เล่มที่ 9 เลขออกซิเดชัน
แต่ละเล่มประกอบด้วย คานา คาชี้แจง แนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับ
นักเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรม เฉลยกิจกรรม
แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนใช้ประกอบ
การเรียน มีเนื้อหาสาระและกิจกรรมเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน
นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูผู้สอนคอยดูแลและช่วยเหลือ กระตุ้นให้ นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนการทากิจกรรมตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนจัดทาขึ้น
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แนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักเรียน
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ เล่มนี้เป็นเล่มที่ 5 ตารางธาตุ
2. ศึกษาและทาความเข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ เก็บกระดาษคาตอบ เพื่อตรวจคาตอบพร้อม
กับแบบทดสอบหลังเรียน
4. ศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหาจากใบความรู้ตามลาดับที่จัดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้
5. ศึกษาและทาความเข้าใจคาชี้แจงในแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด แล้วทากิจกรรมให้ครบ
ทุกกิจกรรมอย่างตั้งใจและซื่อสัตย์ไม่เปิดดูเฉลยก่อน
6. ตรวจคาตอบแบบฝึกจากเฉลย
7. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ
8. ตรวจคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
9. ในกรณีที่นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่ถึง 7 ข้อ ให้นักเรียนย้อนกลับไปศึกษา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ใหม่ แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งจนกว่าจะได้คะแนน
ตามเกณฑ์
10. บันทึกผลคะแนนที่ได้ในตารางบันทึกคะแนนท้ายเล่ม
11. หากมีข้อสงสัยให้ขอคาอธิบายหรือถามครูผู้สอนเพื่อร่วมกันอภิปรายและสรุปข้อสงสัยนั้น
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มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้
อธิบายแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดแบ่งธาตุเป็นหมวดหมู่จนได้เป็น
ตารางธาตุ พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัดหมวดหมู่ธาตุได้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ในยุคต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่
พร้อมทั้งระบุปัญหาของการจัดได้
2. บอกจานวนหมู่ จานวนคาบและจานวนธาตุของแต่ละคาบในตารางธาตุได้
3. อธิบายลักษณะสาคัญของธาตุที่อยู่ในหมู่และคาบเดียวกันได้
4. เรียกชื่อธาตุและเขียนสัญลักษณ์ของธาตุเมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุตามระบบ
IUPAC ได้

เวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง ตารางธาตุ
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ กฎพิริออดิก
1. การจัดเรียงธาตุโดยแบ่งเป็นโลหะกับอโลหะ
2. การจัดธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ธาตุตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน
3. เรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากพบว่าธาตุมสี มบัติคล้ายกันเป็นช่วง ๆ
4. เรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากพบว่าธาตุที่ 8 จะมีสมบัติเหมือน
กับธาตุที่ 1 เสมอ
2. ตารางธาตุในปัจจุบันใช้หลักการอะไรในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่
1. เรียงตามลาดับมวลอะตอมจากน้อยไปมาก
2. เรียงตามลาดับมวลโมเลกุลจากน้อยไปมาก
3. เรียงตามลาดับเลขอะตอมจากน้อยไปมาก
4. เรียงตามลาดับความเป็นโลหะและอโลหะ
3. กาหนดธาตุ 3A , 10B , 12C และ 19D ธาตุใดมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันที่สุด
1. ธาตุ A และ B
2. ธาตุ B และ C
3. ธาตุ C และ D
4. ธาตุ A และ D
4. กลุ่มของธาตุในข้อใดมีสมบัติเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ตามลาดับ
1. Li , Ca , F
2. Na , S , B
3. Al , C , N
4. Si , Mg , Ne
5. ธาตุในข้อใดเป็นกลุ่มธาตุ f-block
1. ธาตุแอกทิไนด์
2. ธาตุแทรนซิชัน
3. ธาตุกัมมันตรังสี
4. ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
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6. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันในตารางธาตุได้ถูกต้อง
1. เป็นแถวของธาตุในแนวตัง้
2. เป็นธาตุที่มีสมบัติคล้าย ๆ กัน
3. เป็นธาตุที่มีจานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
4. เป็นธาตุที่มีจานวนระดับพลังงานเท่ากัน
7. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตารางธาตุในปัจจุบัน
1. ธาตุกลุ่ม B มีสมบัติเป็นโลหะ
2. ธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันจะมีจานวนโปรตอนเท่ากัน
3. ธาตุหมู่ VIIIA มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาน้อยที่สุด
4. ธาตุที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดจะอยู่ทางซ้ายมือสุดของตารางธาตุ
8. ธาตุในข้อใดเป็นธาตุแฮโลเจน
1. Mg
2. Cl
3. O
4. Cu
9. ธาตุ Ca , Mg , Sr จัดเป็นธาตุในข้อใด
1. โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท
2. โลหะแอลคาไล
3. ธาตุคาลโคเจน
4. แก๊สเฉื่อย
10. ธาตุที่มีชื่อว่า Ununpentium ควรมีเลขอะตอมเท่าใด
1. 115
2. 116
3. 117
4. 118
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 5 ตารางธาตุ
ชื่อ………………………………………………………ชั้น ม.4/………. เลขที่.............
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

2.

3.

4.

10

ทาแบบทดสอบกันไปแล้ว จากนี้...
เราไปศึกษาใบความรู้กันเลย
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เฉลยคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 5 ตารางธาตุ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
3.
3.
4.
2.
1.
4.
2.
2.
1.
1.

10

ใบความรู้ที่ 5.1 เรือ่ ง ตารางธาตุ
วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ

เนื่องจากมีการค้นพบธาตุเป็นจานวนมาก ซึ่งปัจจุบันพบแล้ว 118 ธาตุ โดยแต่
ละธาตุอาจมีสมบัติคล้ายกันบ้างและแตกต่างกันบ้าง จึงยากที่จะจดจาสมบัติต่าง ๆ ของแต่
ละธาตุ นักวิทยาศาสตร์จึงได้หากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาจัดธาตุที่มีสมบัติคล้ายกันให้อยู่ใน
หมวดหมู่เดียวกันเพื่อง่ายต่อการศึกษา
คนที่ 1
พ.ศ. 2360 โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ (Johann Dobereiner)
เป็นนักเคมีคนแรกที่พยายามจัดธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ธาตุตามสมบัติที่
คล้ายคลึงกัน เรียกว่า “ชุดสาม” และพบว่าธาตุกลางจะมีมวลอะตอมเป็น
ค่าเฉลี่ยของอีกสองธาตุที่เหลือ แต่เมื่อนาหลักของธาตุสามไปใช้กับธาตุอื่น
ที่มีสมบัติคล้ายกัน มวลอะตอมของธาตุกลางไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยของมวล
อะตอมของธาตุที่เหลือ หลักชุดสามจึงไม่เป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมา
ตัวอย่างธาตุชุดสามของเดอเบอไรเนอร์
Li 7
Na 23
K 39
คนที่ 2

Ca 40
Sr 88
Ba 137

Cl 35
Br 80
I 129

พ.ศ. 2407 "จอห์น นิวแลนด์" (John A.R. Newlands) ชาวอังกฤษได้
เสนอกฎการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยเสนอว่า “ถ้าเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อย
ไปหามากพบว่าธาตุที่ 8 จะมีสมบัติเหมือนกับธาตุที่ 1 เสมอ” (ไม่รวม H และ
แก๊สเฉื่อย) การจัดของนิวแลนด์จะจัดได้ถึงธาตุ Ca เท่านั้น อีกทั้งกฎนี้ไม่สามารถ
อธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดมวลอะตอมจึงเกี่ยวข้องกับสมบัติที่คล้ายคลึงกันของธาตุ
ในที่สุดจึงไม่เป็นที่ยอมรับ
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ตารางธาตุของนิวแลนด์

คนที่ 3
ยูลิอุสโลทาร์ ไมเออร์ นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน และดมิตรี อิวาโนวิช
เมนเดเลเยฟ นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ได้ศึกษารายละเอียดของธาตุมากขึ้น พบว่า
ถ้าจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปหามาก ธาตุจะมีสมบัติคล้ายกันเป็น
ช่วง ๆ เมนเดเลเยฟจึงตั้งเป็นกฎเรียกว่า “กฎพิริออดิก” และเสนอความคิดนี้ในปี
พ.ศ. 2412 ก่อนไมเออร์จะเผยแพร่ผลงานของเขาหนึ่งปี และเรียกตารางนี้ว่า
ตารางพิริออดิกหรือตารางธาตุของเมนเดเลเยฟ

รูปที่ 5.1 ตารางธาตุของเมนเดเลเยฟ
ที่มา : https://sites.google.com/site/hataichanok8/_/rsrc/1310816785103/prawati-tarangthatu/Table2.jpg?height=728&width=1296
ตารางธาตุของเมเดเลเยฟยังมีปัญหาคือไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดจึงต้องเรียงธาตุ
ตามมวลอะตอม เนื่องจากในสมัยนั้นการศึกษาเรื่องโครงสร้างอะตอมและไอโซโทปยังไม่
ชัดเจน แต่ได้มีผู้เสนอแนวคิดไว้ว่าตาแหน่งของธาตุในตารางธาตุไม่น่าจะเรียงตามมวล
อะตอม แต่น่าจะขึ้นอยู่กับสมบัติอื่นที่มีความสัมพันธ์กับมวลอะตอม
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ตารางธาตุในปัจจุบัน (Periodic Table)
เฮนรี โมสลีย์ (Henry Mosley) ได้เสนอให้เรียงธาตุตามเลขอะตอม
(เลขอะตอม คือจานวนโปรตอน) เนื่องจากสมบัติต่าง ๆ ของธาตุมีความสัมพันธ์กับประจุ
บวกในนิวเคลียส หรือเลขอะตอมมากกว่ามวลอะตอม ตารางธาตุปัจจุบันจึงได้จัดเรียงธาตุ
ตามเลขอะตอมจากน้อยไปหามาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎพิรอิ อดิก และพัฒนาขึ้นมา
จากตารางธาตุของเมเดเลเยฟ

รูปที่ 5.2 ตารางธาตุในปัจจุบัน
ที่มา : https://www.paperzip.co.uk/resource/periodic-table-of-the-elements/
โดยทั่วไปธาตุในตารางธาตุแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ธาตุหมู่หลัก (main group) หรือธาตุเรพรีเซนเททีฟ (representative
elements) คือธาตุในกลุ่ม A
2. ธาตุแทรนซิชัน (transition elements) คือธาตุในกลุ่ม B
3. กลุ่มแลนทาไนด์ (lanthanide)
4. กลุ่มแอกทิไนด์ (actinides)
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หมู่ (group)
ธาตุในแถวตามแนวตั้ง มีทั้งหมด 18 แถว เรียกว่า หมู่ ซึ่งมีตัวเลขกากับ แบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อย A และกลุ่มย่อย B
กลุ่ม A

มี 8 หมู่ คือ หมู่ IA จนถึง VIIIA และในหมู่ย่อยต่าง ๆ
ของกลุ่ม A ก็มีชื่อเรียกเฉพาะ ดังนี้
- หมู่ IA มีชื่อว่า โลหะอัลคาไล
- หมู่ IIA มีชื่อว่า โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท
- หมู่ VIA มีชื่อว่า คาลโคเจน
- หมู่ VIIA มีชื่อว่า แฮโลเจน
- หมู่ VIIIA มีชื่อว่า แก๊สมีตระกูล (Noble Gas) หรือ
แก๊สเฉื่อย (Inert Gas)

มี 8 หมู่ คือ หมู่ IB จนถึง VIIIB แต่เรียงเริ่มจาก
หมู่ IIIB ถึงหมู่ IIB โดยในหมู่ VIIIB จะมี 3 แถว เรียกธาตุ
ในกลุ่มนี้ว่า ธาตุแทรนซิชัน (Transition Elements)

กลุ่ม B

คาบ (period)

ธาตุซึ่งเรียงตามลาดับเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นและเป็นแถวตามแนวนอนเรียกว่า คาบ
ซึ่งมีทั้งหมด 7 คาบ ได้แก่
คาบที่ 1 มี 2 ธาตุ คือ H และ He
คาบที่ 2 มี 8 ธาตุ คือ Li จนถึง Ne
คาบที่ 3 มี 8 ธาตุ คือ Na จนถึง Ar
คาบที่ 4 มี 18 ธาตุ คือ K จนถึง Kr
คาบที่ 5 มี 18 ธาตุ คือ Rb จนถึง Xe
คาบที่ 6 มี 32 ธาตุ คือ Cs ถึง Rn
คาบที่ 7 มี 32 ธาตุ คือ Fr จนถึง Uuo
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ธาตุ 2 แถวล่าง ซึ่งแยกไว้ต่างหากนั้น เรียกว่า ธาตุแทรนซิชันชั้นใน (Inner
transition elements)
- ธาตุแถวบน คือ ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 58 ถึง 71 เรียกว่า กลุ่มธาตุ
แลนทาไนด์ (Lanthanide series) คือธาตุ Ce ถึง Lu โดยจะเรียงต่อจากธาตุ La
ในคาบที่ 6
- ธาตุแถวล่าง คือ ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 90 ถึง 103 เรียกว่า กลุ่มธาตุ
แอกทิไนด์ (Actinide series) คือธาตุ Th ถึง Lr โดยเรียงต่อจากธาตุ Ac ในคาบ
ที่ 7
สมบัติอื่น ๆ ของธาตุในตารางธาตุ
1. ธาตุไฮโดรเจนมีสมบัติบางอย่างคล้ายธาตุหมู่ IA และมีสมบัติบางอย่างคล้าย
ธาตุหมู่ VIIA จึงวางตาแหน่งของไฮโดรเจนไว้ด้านบนบริเวณตรงกลางของตารางธาตุ
2. ธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะถูกแยกออกจากกันด้วยเส้นหนักขั้นบันได โดย
ทางซ้ายของเส้นบันไดเป็นโลหะ (metal) ทางขวาของเส้นขั้นบันไดเป็นอโลหะ
(non–metal) ส่วนธาตุที่อยู่ชิดเส้นบันไดจะมีสมบัติก้ากึ่งระหว่างโลหะกับอโลหะ เรียก
ธาตุพวกนี้ว่า ธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) ได้แก่ โบรอน (B) ซิลิคอน (Si) เจอร์เมเนียม
(Ge) อาร์เซนิกหรือสารหนู (As) แอนติโมนีหรือพลวง (Sb) เทลลูเรียม (Te) และ
พอโลเนียม (Po)

ลักษณะสาคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกันและคาบเดียวกัน
ธาตุที่อยู่ในแนวตั้งในกลุ่มย่อย A (หมู่
เดียวกัน) จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
และจานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนจะตรงกับ
เลขหมู่
เช่น 11Na จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น
2 8 1
19K จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น
2 8 8 1
Na และ K มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1
จึงอยู่ในหมู่ IA เหมือนกัน

ธาตุตามแนวนอนที่อยู่ในแถวเดียวกัน (คาบ
เดียวกัน) พบว่า ธาตุในกลุ่มย่อย A มี
จานวนระดับพลังงานเท่ากัน และจานวน
ระดับพลังงานจะตรงกับเลขที่คาบ
เช่น 13Al จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น
2 8 3
16S จัดเรียงอิเล็กตรอนได้เป็น
2 8 6
Al และ S มีจานวนระดับพลังงานเท่ากับ 3
จึงอยู่ในคาบที่ 3 เหมือนกัน

15

การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัลสัมพันธ์กับกลุ่มธาตุ
การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิทัล s p d และ f ของธาตุในตารางธาตุ
ถ้าพิจารณาออร์บิทัลที่มีพลังงานสูงสุดในแต่ละธาตุ สามารถแบ่งกลุ่มธาตุในตารางธาตุได้
ดังนี้
ธาตุกลุ่ม s (s-block) ได้แก่ ธาตุในหมู่ IA และ IIA อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นจะ
ถูกบรรจุเข้าใน s–orbital
ธาตุกลุ่ม p (p-block) ได้แก่ ธาตุในหมู่ IIIA ถึง VIIIA อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้น
จะถูกบรรจุเข้าใน p–orbital
ธาตุกลุ่ม d (d-block) ได้แก่ ธาตุในหมู่ IIIB และ IIB (แทรนซิชัน)
อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นจะถูกบรรจุเข้าใน d–orbital
ธาตุกลุ่ม f (f-block) ได้แก่ ธาตุในกลุ่มแลนทาไนด์และแอคทิไนด์
อิเล็กตรอนที่เพิ่มขึ้นจะถูกบรรจุเข้าใน f–orbital

การเรียกชื่อธาตุ
องค์การนานาชาติทางเคมี (International Union of Pure and Applied
Chemistry : IUPAC) ได้กาหนดให้เรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 100 ขึ้นไปตามระบบ
ตัวเลขเป็นภาษาละตินและลงท้ายเสียงของชื่อธาตุเป็น – ium เป็นชื่อเรียกสาหรับธาตุที่ยัง
ไม่มีชื่อที่ยอมรับเป็นสากล การเขียนสัญลักษณ์ให้ใช้อักษรตัวแรกของจานวนนับแต่ละตัวมา
เขียนเรียงกันดังนี้
ตารางที่ 5.1 สัญลักษณ์และชื่อเรียกของธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 100 ขึ้นไป
0
nil
นิล

1
un
อูน

2
bi
ไบ

3
tri
ไตร

4
quad
ควอด

5
pent
เพนต์

6
hex
เฮกซ์

7
sept
เซปต์

ตารางที่ 5.2 ตัวอย่างการเรียกชื่อธาตุ
เลขอะตอม สัญลักษณ์
ชื่อธาตุ
104
Unq Unnilquadium (อูนนิลควอเดียม)
114
Uuq Ununquadium (อูนอูนควอเดียม)
118
Uuo Ununoctium (อูนอูนออกเตรียม)

8
oct
ออกต์

9
Enn
เอนน์
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กิจกรรมที่ 5.1 ทายซิ...ถูกหรือผิด
คาชี้แจง

คาตอบ

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ถ้าข้อใดถูกต้องให้เขียนเครื่องหมาย 
และถ้าข้อใดผิดให้เขียนเครื่องหมาย X ข้างหน้าข้อความนั้น
(จานวน 10 ข้อ รวมเป็น 10 คะแนน)
ข้อ
ข้อความ
1 นักวิทยาศาสตร์ที่จัดธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยใช้หลัก "ธาตุชดุ สาม" คือ
จอห์น นิวแลนด์
2 ในคาบเดียวกันความเป็นอโลหะของธาตุจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา
ของตารางธาตุ
3 ตารางธาตุประกอบด้วยธาตุทั้งหมด 7 คาบ และ 18 หมู่
4 ธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันจะมีจานวนระดับพลังงานเท่ากัน
5 20Ca เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่ม s-block
6 กฎพิริออดิก กล่าวว่า ถ้าจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปหามาก
ธาตุจะมีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วง ๆ
7 ตัวอย่างของธาตุกึ่งโลหะ เช่น Si As Te Ar Br
8 ธาตุ 13A และ 31X เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกัน
9 ธาตุ Al มีความเป็นโลหะมากกว่าธาตุ N
10 ธาตุที่มีเลขอะตอม 120 มีสัญลักษณ์ คือ Ubn

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

ไม่ยากใช่ไหมคะ
ไปทากิจกรรมที่ 2 กันต่อเลย

10
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เฉลยกิจกรรมที่ 5.1 ทายซิ...ถูกหรือผิด
ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ถ้าข้อใดถูกต้องให้เขียนเครื่องหมาย 
และถ้าข้อใดผิดให้เขียนเครื่องหมาย X ข้างหน้าข้อความนั้น
(จานวน 10 ข้อ รวมเป็น 10 คะแนน)

คาชี้แจง

คาตอบ
X


X

X
X




ข้อ
ข้อความ
1 นักวิทยาศาสตร์ที่จัดธาตุเป็นหมวดหมู่ โดยใช้หลัก "ธาตุชดุ สาม" คือ
จอห์น นิวแลนด์
2 ในคาบเดียวกันความเป็นอโลหะของธาตุจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา
ของตารางธาตุ
3 ตารางธาตุประกอบด้วยธาตุทั้งหมด 7 คาบ และ 18 หมู่
4 ธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันจะมีจานวนระดับพลังงานเท่ากัน
5 20Ca เป็นธาตุที่อยู่ในกลุ่ม s-block
6 กฎพิริออดิก กล่าวว่า ถ้าจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมจากน้อยไปหามาก
ธาตุจะมีสมบัติคล้ายกันเป็นช่วง ๆ
7 ตัวอย่างของธาตุกึ่งโลหะ เช่น Si As Te Ar Br
8 ธาตุ 13A และ 31X เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกัน
9 ธาตุ Al มีความเป็นโลหะมากกว่าธาตุ N
10 ธาตุที่มีเลขอะตอม 120 มีสัญลักษณ์ คือ Ubn

ทาถูกกันกี่ข้อเอ่ย ?
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กิจกรรมที่ 5.2 จับคู่กันเถอะ
คาชี้แจง

ให้นักเรียนจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (จานวน 10 ข้อ รวมเป็น 10 คะแนน)

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

1. ธาตุหมู่ IA ถึง VIIIA
2. ธาตุหมู่ VIIA
3. ธาตุที่อยู่ในแนวตัง้
4. ธาตุที่มีเลขอะตอม 58 ถึง 71
5. ธาตุหมู่ IIA
6. ธาตุ Li , Na , K
7. ธาตุที่อยู่ระหว่างหมู่ IIA และ IIIA
8. ธาตุที่อยู่แนวนอน
9. เกณฑ์ที่ใช้จัดธาตุในตารางธาตุปัจจุบัน
10. ธาตุ Kr , Xe , Rn

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

A. โลหะแอลคาไล
B. โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท
C. แก๊สเฉื่อย
D. ธาตุแลนทาไนด์
E. ธาตุแอกทิไนด์
F. ธาตุแทรนซิชัน
G. ธาตุแฮโลเจน
H. หมู่
I. คาบ
J. ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
K. เลขอะตอม
L. มวลอะตอม
M. ธาตุกึ่งโลหะ

10

ไปลุ้นคะแนนกันดีกว่า
ว่าแต่...จะทาถูกกี่ข้อกันนะ
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เฉลยกิจกรรมที่ 5.2 จับคู่กันเถอะ
คาชี้แจง

ให้นักเรียนจับคู่ข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (จานวน 10 ข้อ รวมเป็น 10 คะแนน)

.....J....
.....G....
.....H....
.....D....
.....B....
.....A....
.....F....
.....I....
.....K....
.....C....

1. ธาตุหมู่ IA ถึง VIIIA
2. ธาตุหมู่ VIIA
3. ธาตุที่อยู่ในแนวตัง้
4. ธาตุที่มีเลขอะตอม 58 ถึง 71
5. ธาตุหมู่ IIA
6. ธาตุ Li , Na , K
7. ธาตุที่อยู่ระหว่างหมู่ IIA และ IIIA
8. ธาตุที่อยู่แนวนอน
9. เกณฑ์ที่ใช้จัดธาตุในตารางธาตุปัจจุบัน
10. ธาตุ Kr , Xe , Rn

A. โลหะแอลคาไล
B. โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท
C. แก๊สเฉื่อย
D. ธาตุแลนทาไนด์
E. ธาตุแอกทิไนด์
F. ธาตุแทรนซิชัน
G. ธาตุแฮโลเจน
H. หมู่
I. คาบ
J. ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
K. เลขอะตอม
L. มวลอะตอม
M. ธาตุกึ่งโลหะ

20

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง ตารางธาตุ
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 10 ข้อ
คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียว แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตารางธาตุในปัจจุบัน
1. ธาตุกลุ่ม B มีสมบัติเป็นโลหะ
2. ธาตุที่อยู่หมู่เดียวกันจะมีจานวนโปรตอนเท่ากัน
3. ธาตุหมู่ VIIIA มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาน้อยที่สุด
4. ธาตุที่มีความเป็นโลหะมากที่สุดจะอยู่ทางซ้ายมือสุดของตารางธาตุ
2. ธาตุในข้อใดเป็นกลุ่มธาตุ f-block
1. ธาตุแอกทิไนด์
2. ธาตุแทรนซิชัน
3. ธาตุกัมมันตรังสี
4. ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
3. ธาตุ Ca , Mg , Sr จัดเป็นธาตุในข้อใด
1. โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท
2. โลหะแอลคาไล
3. ธาตุคาลโคเจน
4. แก๊สเฉื่อย
4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ กฎพิริออดิก
1. การจัดเรียงธาตุโดยแบ่งเป็นโลหะกับอโลหะ
2. การจัดธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ธาตุตามสมบัติที่คล้ายคลึงกัน
3. เรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากพบว่าธาตุมสี มบัติคล้ายกันเป็นช่วง ๆ
4. เรียงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากพบว่าธาตุที่ 8 จะมีสมบัติเหมือน
กับธาตุที่ 1 เสมอ
5. ธาตุในข้อใดเป็นธาตุแฮโลเจน
1. Mg
2. Cl
3. O
4. Cu
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6. กาหนดธาตุ 3A , 10B , 12C และ 19D ธาตุใดมีสมบัติทางเคมีคล้ายกันที่สุด
1. ธาตุ A และ B
2. ธาตุ B และ C
3. ธาตุ C และ D
4. ธาตุ A และ D
7. ธาตุที่มีชื่อว่า Ununpentium ควรมีเลขอะตอมเท่าใด
1. 115
2. 116
3. 117
4. 118
8. ตารางธาตุในปัจจุบันใช้หลักการอะไรในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่
1. เรียงตามลาดับมวลอะตอมจากน้อยไปมาก
2. เรียงตามลาดับมวลโมเลกุลจากน้อยไปมาก
3. เรียงตามลาดับเลขอะตอมจากน้อยไปมาก
4. เรียงตามลาดับความเป็นโลหะและอโลหะ
9. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันในตารางธาตุได้ถูกต้อง
1. เป็นแถวของธาตุในแนวตัง้
2. เป็นธาตุที่มีสมบัติคล้าย ๆ กัน
3. เป็นธาตุที่มีจานวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน
4. เป็นธาตุที่มีจานวนระดับพลังงานเท่ากัน
10. กลุ่มของธาตุในข้อใดมีสมบัติเป็นโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ตามลาดับ
1. Li , Ca , F
2. Na , S , B
3. Al , C , N
4. Si , Mg , Ne

ไปตรวจคาตอบ
จากเฉลยกันเลย...
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 5 ตารางธาตุ
ชื่อ………………………………………………………ชั้น ม.4/………. เลขที่.............
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.

คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม

2.

3.

10

4.
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เฉลยคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่มที่ 5 ตารางธาตุ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คาตอบ
2.
1.
1.
3.
2.
4.
1.
3.
4.
2.

บันทึกคะแนนรวม

แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 5.1
กิจกรรมที่ 5.2
แบบทดสอบหลังเรียน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม

10
10
10
10
40

คะแนน ได้_ _ _ _ _ คะแนน
คะแนน ได้_ _ _ _ _ คะแนน
คะแนน ได้_ _ _ _ _ คะแนน
คะแนน ได้_ _ _ _ _ คะแนน
คะแนน ได้_ _ _ _ _ คะแนน
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