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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6         เร่ือง สมบัติของธาตุตามหมู่ 
ภาคเรียนท่ี  1/ 2561       เวลา 2 คาบ 90 นาที 
วิชาวิทยาศาสตร์  ว 31101          

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5        

สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียว
ระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 2. จุดหมายหลกัสูตร  

2.1 เพื่อผลิตและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2.2 นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบั 

สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
3. คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
  3.1 นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอยา่งมีระบบ รู้วิธีการแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 
  3.2 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 

ต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  รวมทั้งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม  และตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
  5.1 สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
  5.2 วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอนในระดบั 
                    พลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา                                   
  5.3 อธิบายการจดัเรียงธาตุและท านายแนวโนม้สมบติัของธาตุในตารางธาตุ                         
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     6.1 ด้านความรู้ (K) 

1. บอกสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่  1A , 2A ,7A และ 8A 
2. สรุปความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A และ 2A  
3. บอกประโยชนข์องสารประกอบของธาตุหมู่ 1A , 2A ,7A และ 8A 

     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. เปรียบเทียบสมบติัของธาตุในหมู่ 1A และ 2A 
2. เปรียบเทียบสมบติับางประการของธาตุหมู่ 1A , 2A , 7A และ 8A 
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3. เปรียบเทียบความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A , 2A  ได ้
     6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 

1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 

7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 
สมบัติของธาตุตามหมู่ 

สมบัติของธาตุหมู่ 1A และ 2A 

ธาตุหมู่ 1A  ส่วนใหญ่มีสีเงิน (ยกเวน้ Cs (ซีเซียม) มีสีทองเจือปน)   มีลกัษณะเป็นโลหะเน้ืออ่อน   มีความ
หนาแน่นต ่า  ใชมี้ดตดัได ้ น าความร้อนและน าไฟฟ้าไดดี้  มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงมาก  จึงไม่พบ
โลหะหมู่น้ีเป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ  แต่จะพบในรูปของสารประกอบ   

ส่วนธาตุหมู่ 2A มีลกัษณะเป็นโลหะเน้ืออ่อน  แต่มีความแขง็และหนาแน่นมากกว่าหมู่ 1A  มีความไวต่อ
ปฏิกิริยาเคมีนอ้ยกว่าหมู่ 1A   ท่ีอยูใ่นคาบเดียวกนั  น าความร้อนและน าไฟฟ้าไดดี้  แต่นอ้ยกว่าธาตุหมู่ 1A ในคาบ
เดียวกนั  ในธรรมชาติจะไม่พบโลหะหมู่น้ีเป็นธาตุอิสระ  จะพบในรูปของสารประกอบเช่นเดียวกบัธาตุหมู่ 1A   
  ธาตุหมู่ 1A และ 2A มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเป็น 1 และ 2 ตามล าดบั  ซ่ึงสูญเสียอิเลก็ตรอนไดง้่ายมาก เม่ือ
สูญเสียอิเลก็ตรอนไปแลว้ท าให้ส่วนท่ีเหลือกลายเป็นไอออนท่ีมีประจุ +1 และ +2  ตามล าดบั  เช่น  ธาตุโซเดียม 
(Na) ในหมู่ 1A และธาตุแมกนีเซียม (Mg) ในหมู่ 2A เม่ือเสียเวเลนตอิ์เลก็ตรอนจะกลายเป็นโซเดียมไอออน (Na+) 
และแมกนีเซียมไอออน (Mg2+)   เม่ือไอออนท่ีมีประจุบวกและประจุลบมาพบกนักนัจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงยดึ
เหน่ียวระหว่างประจุไฟฟ้าต่างชนิดกนั  เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก  และเรียกแรงยดึเหน่ียวระหว่างไอออนบวกน้ี
ว่า “ พันธะไอออนิก ” 
โลหะหมู่ 1A มีความว่องในการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงมาก  โดยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไดดี้กบัธาตุหมู่ 7A และสามารถ
เกิดปฏิกิริยารุนแรงกบัน ้าหรือไอน ้าในอากาศให้แกส๊ไฮโดรเจน (H2)และความร้อนจ านวนมาก  โลหะหมู่น้ีจึงลุก
ไหมใ้นอากาศไดอ้ยา่งรวดเร็ว  การเกบ็รักษาจึงตอ้งเกบ็ไวใ้นน ้ามนั  ส่วนโลหะหมู่ 2A สามารถท าปฏิกิริยาไดดี้กบั
ธาตุหมู่ 7A  แต่มีความไวนอ้ยกว่าธาตุหมู่ 1A  ไม่เกิดปฏิกิริยากบัน ้าหรือไอน ้าในอากาศท่ีอุณหภูมิห้องปกติ  แต่
สามารถท าปฏิกิริยาไดก้บัน ้ าร้อนดีกว่าในน ้ าเยน็  เป็นปฏิกิริยาไม่รุนแรง และไดส้ารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบส  กบั
กา๊ซไฮโดรเจน  และเกิดปฏิกิริยากบัสารอื่นชา้กว่าโลหะหมู่ 1A 

หมู่ท่ี 1 ช่ือหมู่โลหะแอลคาไล 
 Li  Lithium   ลิเทียม 
 Na Sodium    โซเดียม   
 K Potassium  โปแทสเซียม      
 Rb Rubidium  รูบิเดียม 
 Cs Cesium   ซีเซียม 
 Fr Francium  แฟรนเซียม 
 
หมู่ท่ี 2  ช่ือหมู่โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ 
 Be        Beryllium          เบริลเลียม 
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 Mg Magnesium แมกนีเซียม 
 Ca Calcium แคลเซียม 
 Sr Strontium สทรอนเทียม 
 Ba Barium  แบเรียม 
 Ra Radium เรเดียม 
 

ธาตุทุกชนิดในหมู่ 1A และ 2A เกิดปฏิกิริยารวมตวักบัออกซิเจนให้ผลิตภณัฑท่ี์เรียกว่า  ออกไซด์ของโลหะ เช่น Na 
และ Mg ท าปฏิกิริยากบั O2  เกิดเป็นโซเดียมออกไซด ์(Na 2O ) และ แมกนีเซียมออกไซด(์MgO)  ตามล าดบั  
ออกไซดข์องโลหะหมู่ 1A และ 2A ละลายน ้าไดส้ารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบส  แต่ความแรงของเบสท่ีเกิดจากธาตุใน
หมู่ 1A ต่างจากธาตุในหมู่ 2A 
  ธาตุโลหะหมู่ 1A และ 2A มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงมาก  สารประกอบไอออนิกท่ีอยูใ่นรูปของ
สารประกอบ  เช่น  เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด,์ NaCl), (โพแทสเซียมคลอไรด,์ KCl), (โซเดียมไนเตรต, NaNO3), 
(โพแทสเซียมไนเตรต, KNO3), ผงฟ ู(โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอร์เนต, NaHCO3) สารประกอบของธาตุหมู่ IA ใน
ธรรมชาติท่ีพบมากท่ีสุด  คือ  สารประกอบของโซเดียม  (NaCl)   
                 ตารางแสดงการเปรียบเทียบประโยชน์ของสารประกอบของธาตุหมู่ 1A และหมู่ 2A 

ประโยชน์ของสารประกอบของธาตุ 

หมู่ 1A หมู่ 2A 
     1. Cs (ซีเซียม)  ใชท้ าโฟโตเซลลท่ี์เปล่ียน
สญัญาณแสงไปเป็นสญัญาณไฟฟ้า เพราะ Cs 
สามารถเสียอิเลก็ตรอนไดง้่ายกว่าโลหะหมู่ IA ตวั
อ่ืนๆ   เช่น  ท่ีใชใ้นเคร่ืองวดัความเขม้แสงในกลอ้ง
ถ่ายรูป 
     2. ใช ้ Na (โซเดียม) และ K (โพแทสเซียม)  ท า
หนา้ท่ีถ่ายเทความร้อนจากเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู 
     3. ใช ้Na  บรรจุในท่อโพลิเอทิลีน ส าหรับใช้
แทนสายเคเบิลอะลูมิเนียมหรือทองแดง เพราะเบา
กว่า ถูกกว่า และมีประสิทธิภาพดีกว่า 
     4. Li  และ Na  ใชใ้นการเตรียมสารอินทรียห์ลาย
ชนิด  เช่น เตตระเอทิลเลด เตรียมจากเอทิลคลอไรด์
ท าปฏิกิริยากบัโลหะผสมระหว่างโซเดียมกบัตะกัว่ 
     5. Na ใชก้ารเตรียมโซเดียมเปอร์ออกไซด ์ซ่ึงใช้
ท าสารฟอกสี 

     1. Mg + Al  ใชท้ าส่วนประกอบของเคร่ืองบิน 
เพราะมีน ้าหนกัเบา 
     2. Mg  ใชท้ าไส้หลอดไฟแฟลตถ่ายรูป 
     3. Be + Cu ใชท้ าส่วนประกอบของเรือเดินทะเล 
     4. CaSO4 ใชใ้นอุตสาหกรรมปูนปลาสเตอร์ 
     5. Sr(NO3)2 ใชท้ าพลุ, ดอกไมเ้พลิงสีแดง 
     6. Ba(NO3)2 ใชท้ าพลุ, ดอกไมเ้พลิงสีเขียว 
     7. Mg(OH)2  ใชเ้ป็นส่วนผสมในยาสีฟัน และ 
ใชเ้ป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 
 

สมบัติของธาตุหมู่ 7A  (แฮโลเจน) 
ธาตุหมู่ 7A เป็นอโลหะ มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอน 7 มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก ธาตุหมู่น้ีไม่อยูเ่ป็นอิสระ  
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แต่อยูเ่ป็นโมเลกลุซ่ึงประกอบดว้ย 2 อะตอม ยดึเหน่ืยวกนัดว้ยพนัธะโควาเลนต ์เช่น F2, Cl2, Br2 และ I2 เน่ืองจากธาตุ
หมู่น้ีมีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 7 จึงสามารถรับอิเลก็ตรอนไดอี้ก 1 อนุภาค เป็น 8 อิเลก็ตรอน ครบตามจ านวน
อิเลก็ตรอนมากท่ีสุดท่ีมีไดใ้นระดบัพลงังานน้ี เม่ือรับอิเลก็ตรอนมาอีก 1 อิเลก็ตรอน จึงกลายเป็นไอออนท่ีมีประจุ -1 
คือ F- , Cl-, Br- และ I- ซ่ึงพร้อมจะเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้ากบัไอออนบวก (+) ของโลหะหมู่ 1A และ 2A เกิดเป็น
สารประกอบไอออนิกท่ีเรียกว่าโลหะแฮไลด ์เช่น NaCl , KI, และ CaF2 เป็นตน้ เน่ืองจากไอออนลบของธาตุคลอรีน 
(Cl-) รวมกบัไอออนของโซเดียม(Na+) เกิดเป็นNaCl หรือเกลือแกง ซ่ึงมีมากในน ้าทะเล จึงเรียกธาตุหมู่ 7A น้ีว่า แฮโล
เจน (Halogen) ซ่ึงมีความหมายตามภาษากรีกว่าทะเลหรือเกลือแกง 
 ธาตุคลอรีนใช้ฆ่าเช้ือโรคในน ้ าประปา อาจใช้ในลกัษณะของแก๊สคลอรีน (Cl2) โดยตรง หรือในรูปของ
สารประกอบแคลเซียมไฮไปคลอไรด์ (CaOCl) และใช้เป็นสารฟอกจางสีเม่ือแก๊สท าปฏิกิริยากบัแก๊สแอมโมเนีย  
(NH3) จะเกิดสารประกอบไฮดราซีน (N2H2) ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงในจรวด 
 ฟลูออไรด์ไอออน(F-) ใชผ้สมในยาสีฟันช่วยป้องกนัฟันผ ุส่วนธาตุไอออดีนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับร่างกายหาก
คนเราขาดธาตุไอโอดีนจะเกิดโรคหอหอยพอก มีการรณรงคใ์ห้เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) หรือโพแทสเซียมไอ
โอเดต (KIO3) ลงในเกลือ เรียกว่า เกลืออนามยั และจดัส่งไปให้ประชาชนในเขตท่ีขาดแคลนธาตุไอโอดีน เพื่อช่วย
ป้องกนัโรคคอหอยพอก 

หมู่ท่ี 7  ช่ือหมู่ แฮโลเจน 
H Hydrogen ไฮโดรเจน 

F Fluorine  ฟลูออรีน 

CI Chlorine  คลอรีน 

Br Bromine  โบรมีน 

I Iodine  ไอโอดีน 

At  Astatine          แอสทาทีน 

 
เน่ืองจากธาตุแฮโลเจนหรือธาตุหมู่ 7A เป็นธาตุท่ีรับอิเลก็ตรอนไดง้่าย  จึงสามารถรวมตวักบัโลหะหรือ

อโลหะเกิดเป็นสารประกอบไดม้ากมายหลายชนิด  เช่น  สามารถเกิดไดท้ั้งสารประกอบไอออนิกและสารประกอบ
โคเวเลนต ์ คือ  ถา้รวมตวักบัโลหะกจ็ะเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก  และถา้รวมตวักบัอโลหะจะเกิดเป็น
สารประกอบโคเวเลนต ์ ดงัน้ี  
                  สารประกอบไอออนิก               สารประกอบโคเวเลนต์ 

                                                  
 
สมบัติของธาตุหมู่8A 
ธาตุหมู่ 8Aมีจ านวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 8 ซ่ึงครบเต็มตามจ านวนอิเลก็ตรอนท่ีมากท่ีสุดท่ีมีไดใ้นระดบั

พลงังานนั้นจึงเสถียรมาก อยูเ่ป็นอะตอมอิสระได ้มีสถานะเป็นแกส๊และเฉ่ือยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงเรียกธาตุหมู่น้ี



5 
 
ว่า แกส๊เฉ่ือย (Inert gas) โดยทัว่ไปธาตุหมู่น้ีจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกบัธาตุอ่ืนๆ หรือเกิดไดย้าก ยกเวน้ คริปทอน (Kr) 
ซีนอน (Xe) และเรดอน (Rn) ซ่ีงสามารถท าปฏิกิริยากบัฟลูออรีนและออกซิเจน เกิดเป็นสารประกอบบางชนิดได ้ส่วน
ธาตุ He, Ne และ Ar ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ แต่มีประโยชนใ์นกิจกรรมต่างๆ เช่น แกส๊ฮีเลียม (He) ใชบ้รรจุในเรือเหาะ
และบอลลูนใชผ้สมกบัแกส๊ออกซิเจนเป็นอากาศส าหรับนกัด าน ้าลึก ส่วนแกส๊นีออน (Ne) แกส๊คริปตอน (Kr) และ
แกส๊ซีนอน (Xe) ใชบ้รรจุในหลอดสุญญากาศเพื่อท าเป็นหลอดไฟท่ีให้แสงสีส้มแดง สีเขียว และสีน ้าเงินตามล าดบั 

 
หมู่ท่ี 8  ช่ือหมู่  ก๊าซเฉ่ือย  หรือ ก๊าซมีตระกูล 
 He Helium  ฮีเลียม 
 Ne Neon  นีออน 
 Ar Argon  อาร์กอน 
 Kr Krypton คริปตอน 
 Xe  Xenon  ซีนอน 
 Rn Radon  เรดอน 

 

     
He  ให้แสงสีชมพ ูNe ให้แสงสีแดงส้ม   Ar ให้แสงสีม่วง  Xe ให้แสงสีน ้ำเงิน แก็สเฉือ่ยถูกบรรจุในหลอดสูญญำกำศท ำเป็นหลอดไฟสีต่ำง  

1 โมเลกุลของแก๊สเฉ่ือย  มี  1 อะตอม  (เป็นแก๊สอะตอมเด่ียว) 
ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา Xe > Kr > Ar > Ne > He  ส่วน  Rn  เป็นธาตุกมัมนัตรังสี  พบว่า Xe  และ  

Kr  สามารถท าปฏิกิริยากบั  F2  และ  O2  ได ้ 
                   ตารางแสดงการเปรียบเทียบประโยชน์ของธาตุหมู่ 7A และหมู่ 8A 

ประโยชน์ของธาตุ 

หมู่ 7A หมู่ 8A 

     1.  ฟลูออรีนใชเ้ตรียมสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน 
เช่น ฟรีออน ใชใ้นเคร่ืองท าความเยน็ ,  เทฟลอน 
(CF2=CF2) เคลือบภาชนะหุงตม้  
     2. คลอรีนใชใ้นการเตรียมสารต่างๆ เช่น 
ใชฆ่้าเช้ือจุลินทรียใ์นสระวา่ยน ้ า และในน ้ าประปา 
NaOCl  ใชใ้นการฟอกสีกระดาษใหข้าว  
NaClO3   ใชเ้ป็นยาก าจดัวชัพืช 
     3.  โบรมีนใชเ้ตรียมสารประกอบเอทิลีนไดโบรไมด ์
เติมในน ้ ามนัเพื่อหยดุการสะสมตะกัว่ในเคร่ืองยนต ์
นอกจากน้ียงัใชท้ าสียอ้มผา้ ฟิลม์ถ่ายรูป (AgBr)  
     4.  ไอโอดีนป้องกนัโรคคอพอก 
     5. สารละลายทิงเจอร์ไอโอดีน (ไอโอดีนละลายใน- 

1. ใชแ้ก๊ส He ในการบรรจุ
ในลูกบอลลูนและใชผ้สมกบั
แก๊สออกซิเจน (O2) แทน
แก๊สไนโตรเจน (N2) ในตวัถงั
ของนกัประดาน ้ า 
     2. แก๊สเฉ่ือยใชบ้รรจุใน
หลอดนีออน   

     3. Ar (อาร์กอน)  ใชบ้รรจุในหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้แทน
อากาศ 
     4. Kr (คริปตอน) ใชใ้นหลอดไฟแฟลช , ใชใ้นเลเซอร์
บางชนิด  
     5. Rn (เรดอน) ใชร้ักษาโรคมะเร็ง 
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เอทานอล) ใชเ้ป็นยาฆ่าเช้ือโรค 
 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 
1. ครูทบทวนการทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 

2. ครูสรุปถึงการทดลองเพิ่มเติม 

1) โซเดียมลอยน ้าเพราะมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้า โซเดียมวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยากบัน ้ามากและ
เป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อน  

2) โซเดียมวิ่งไปมาบนผวิน ้าอยา่งรวดเร็ว เพราะโซเดียมท าปฏิกิริยากบัน ้าอยา่งรุนแรง เกิดปฏิกิริยาดงั
สมการ  

 2Na(s)  +  2H2O(l)                   2NaOH(aq)  +  H2(g) +  
        (เบส)  
แกส๊ H2ท่ีเกิดข้ึนจะช่วยดนัให้โลหะโซเดียมวิ่งบนผวิน ้าและแกส๊ H2 ท่ีเกิดข้ึนจะสะสมเหนือผวิน ้าประกาย

ไฟท่ีเกิดจากโซเดียมท าปฏิกิริยากบัน ้าจะช่วยจุดระเบิดให้แกส๊ H2 ติดไฟข้ึน  
3) ลวดแมกนีเซียมมีความหนาแน่นมากกว่าน ้าจึงจมน ้าฟองแก๊สท่ีเกาะท่ีเกาะอยูท่ี่ผวิแมกนีเซียมคือ

แกส๊ ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแมกนีเซียมกบัน ้าดงัน้ี 

Mg(s) + 2H2O (l) →  Mg(OH)2 (aq) + H2 (g) หรือ 
          (เบส) 

แต่ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนชา้กว่าปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมกบัน ้ามากแสดงว่าโลหะหมู่ ว่องไวนอ้ยกว่าโลหะหมู่ 
IA 

4. เม่ือตม้น ้าให้อุณหภูมิสูงข้ึนจะมีฟองแกส๊เกาะท่ีผวิลวดแมกนีเซียมมากข้ึนแสดงว่าแมกนีเซียมท าปฏิกิริยา
กบัน ้าร้อนไดดี้กว่าน ้าเยน็ 

ดงันั้น 1. ธาตุหมู่ 1A ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าธาตุหมู่ 2A   

  2. ธาตุหมู่ 1A และหมู่ 2A ท าปฏิกิริยากบัน ้าไดส้ารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบสและกา๊ซไฮโดรเจน 

  3. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกบัน ้าข้ึนอยู่กบัชนิดของโลหะและอุณหภูมิ 

ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (10 นาที) 
ตอนท่ี 1 ธาตุหมู่ 1A และ 2A  

1. ครูอธิบายเพิ่มเติมให้นกัเรียนดูต าแหน่งของธาตุหมู่ 1A และ 2Aตามตารางธาตุและอ่านช่ือธาตุหมู่ 1A และ 

2A  

2. ครูอธิบายสมบติัทัว่ไปของธาตุหมู่ 1A เป็นโลหะเน้ืออ่อน สีเงิน มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั 1 และขนาด

อะตอมใหญ่ท่ีสุดเปรียบเทียบกบัธาตุคาบเดียวกนั มีจุดหลอมเหลวเป็นโลหะท่ีมีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่า

โลหะหมู่อ่ืน   

3. ครูตั้งค าถามกบันกัเรียนธาตุหมู่ 1A มีความไวสูงมาก จะเกบ็รักษาธาตุเหล่าน้ีอยา่งไรจึงจะปลอดภยั  
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แนวตอบ  ธาตุหมู่ 1A มีความไวสูงมาก โดยเฉพาะท าปฏิกิริยากบัน ้ าและออกซิเจนได้ไวมาก ดงันั้น จึงควรเก็บ

รักษาธาตุหมู่ 1A ไวใ้นน ้ามนัพาราฟิน เพื่อไม่ให้ถูกกบัไอน ้าและออกซิเจนในอากาศและไม่ควรใชมื้อสมัผสัหรือ

จบัตอ้งโดยตรง และโลหะเหล่าน้ีลุกไหม้ในอากาศไดอ้ยา่งรวดเร็วจึงตอ้งเก็บธาตุในน ้ ามนั จึงไม่พบโลหะหมู่น้ี

เป็นธาตุอิสระในธรรมชาติ แต่พบในรูปของสารประกอบ 

   ส่วนโลหะหมู่ 2A มีความแข็งแรงและความหนาแน่นมากกว่า หมู่ 1A แต่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่า
ถ้าธาตุน้ันอยู่ในคาบเดียวกัน ในธรรมชาติพบในรูปสารประกอบเช่นเดียวกัน 

4. ครูตั้งค าถามกบันกัเรียน ธาตุหมู่ 1Aและ 2A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นเท่าใด แนวตอบ 1 และ 2 ตามล าดบั 

ซ่ึงถูกดึงออกและสูญเสียง่ายมาก ท าให้ส่วนท่ีเหลือกลายเป็นไอออนท่ีมีประจุ +1 และ +2 ตามล าดบั 

5. ครูอธิบายการเกิดธาตุทุกชนิดในหมู่ 1A เกิดปฏิกิริยาการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกว่า 
ออกไซด์ของโลหะ เช่น Na หรือ Mg ท าปฏิกิริยากบั O2 เกิดเป็นโซเดียมออกไซด์ (NaO2) และแมกนีเซียม
ออกไซด(์MgO) ตามล าดบั  
ออกไซดข์องโลหะหมู่ 1A และ 2A ละลายน ้าไดส้ารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบส แต่ความแรงของเบสท่ีเกิดจาก

ธาตุในหมู่ 1A ต่างจากธาตุในหมู่ 2A 
Na2O ( s )  +  H2O ( l )                                   2NaOH ( aq )  

6. ครูชมวีดีทศัน์การเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1 และให้นกัเรียนสรุปการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1 แนวสรุป 
การเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A จะเกิดได้ดีข้ึนจากบนลงล่าง เช่น Na ท าปฏิกิริยากบัน ้ าไดช้้ากว่า K เน่ืองจาก
ธาตุหมู่น้ีท าปฏิกิริยากบัน ้าไดดี้และรุนแรงจนสามารถติดไฟได ้ 

 

ตอนท่ี 2 ธาตุหมู่ 7A 
1. ครูให้นกัเรียนดูรูปท่ีแสดงบน power point  ได้แก่รูป ทิงเจอร์ไอโอดีนหรือเบตาดีนใส่แผล ยาสีฟันท่ีผสม

ฟลูออไรด ์ผงฟอกสี ฯลฯ  

2. ครูให้นักเรียนศึกษาสารผสมท่ีบอกไว้ในฉลากข้างกล่องและให้บอกว่าสารท่ีผสมอยู่นั้นมีสารใดบ้าง 

ประกอบดว้ยธาตุใดบา้ง แนวตอบ ฟลูออรีน (F) ซ่ึงเป็นธาตุท่ีอยูใ่นหมู่ 7A 

3. ครูให้นกัเรียนดูต าแหน่งของธาตุหมู่ 7 ตามตารางธาตุและอ่านช่ือธาตุหมู่ 7 

4. ครูอธิบายให้นกัเรียนฟังว่าธาตุหมู่  7 หรือพวกธาตุฮาโลเจนเป็นค าในภาษากรีก  2  ค าคือ halo แปลว่าเกลือ  

gen แปลว่าสร้าง  แฮโลเจนจึงแปลว่าผูท้  าใหเ้กิดเกลือ 

ตอนท่ี 3 ธาตุหมู่ 8A 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงสมบติัและประโยชนข์องธาตุในหมู่ 8A โดยใชภ้าพประกอบการอภิปราย

เก่ียวกบัหลอดไฟฟ้าสีต่างๆ ตามป้ายโฆษณาว่า สีท่ีเกิดข้ึนในหลอดไฟฟ้าเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เพื่อน าไปสู่ธาตุนีออน 

คริปทอน และซีนอน ซ่ึงเป็นธาตุในหมู่  8A (แกส๊เฉ่ือย)  

2. ครูให้นกัเรียนดูธาตุหมู่  8 ( แกส๊เฉ่ือย ) นกัเรียนดูต าแหน่งของธาตุหมู่ 7 ตามตารางธาตุและอ่านช่ือธาตุหมู่ 7 
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3. ครูตั้ งค าถามกบันักเรียนว่าธาตุหมู่  8 มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากบั เท่าไหร่ แนวตอบ ธาตุหมู่ 8 มีเวเลนซ์

อิเล็กตรอนเท่ากบั  8 ซ่ึงเต็มตามจ านวนอิเล็กตรอนมากท่ีสุดท่ีมีได้ในระดับพลงังานสุดท้าย  ยกเวน้ ฮีเลียม  ท่ีมี

อิเลก็ตรอนในระดบัพลงังานสุดทา้ยเป็น 2 แต่มีสมบติัเท่าธาตุอ่ืนท่ีมีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั  8 

4. ครูตั้งค าถามว่าการท่ีธาตุหมู่ 8Aมีจ านวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 8 ซ่ึงครบเต็มตามจ านวนอิเลก็ตรอนท่ีมาก

ท่ีสุดท่ีมีไดใ้นระดบัพลงังานนั้นส่งผลให้ธาตุหมู่ 8 มีคุณสมบติัอยา่งไร แนวตอบ เสถียรมาก อยูเ่ป็นอะตอมอิสระได ้

มีสถานะเป็นแกส๊และเฉ่ือยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงเรียกธาตุหมู่น้ีว่า แกส๊เฉ่ือย (Inert gas)  

 โดยทัว่ไปธาตุหมู่น้ีจะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีกบัธาตุอ่ืนๆ หรือเกิดไดย้าก ยกเวน้ คริปทอน (Kr) ซีนอน (Xe) และ
เรดอน (Rn) ซ่ีงสามารถท าปฏิกิริยากบัฟลูออรีนและออกซิเจน เกิดเป็นสารประกอบบางชนิดได้ ส่วนธาตุ He, Ne 
และ Ar ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆ  
ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (20 นาที) 

1. ครูให้ความรู้เก่ียวกบัสมบติัท่ีเด่นของธาตุในหมู่ 7  

- มีคุณสมบติัเป็นอโลหะทุกตวั  มีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 7 

-  ครูตั้งค าถามว่าธาตุหมู่  7 มีก่ีสถานะ  แนวตอบ 3 สถานะ คือ 

  ฟลูออรีนเป็นกา๊ซมีสีเหลือง    
  คลอรีนเป็นกา๊ซสีเหลืองแกมเขียว   
  โบรมีนเป็นของเหลวสีน ้าตาลแดง   
  ไอโอดีนเป็นของแขง็สีด าเม่ือเป็นไอสีม่วง 
  แอสทาทีนเป็นของแขง็แต่ไม่มีในธรรมชาติเป็นธาตุกมัมนัตรังสีข้ึน   

จะเห็นไดว้่าสีของธาตุแฮโลเจนเขม้ข้ึนจากบนลงล่าง  
- ธาตุแฮโลเจนทุกชนิดเป็นพิษ  โดยเฉพาะฟลูออรีนเป็นพิษมาก 

- มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต ่า 

2. ครูและนกัเรียนอภิปรายถึงประโยชนข์องธาตุหมู่ 7 

 ธาตุคลอรีนใชฆ้่าเช้ือโรคในน ้าประปา อาจใชใ้นลกัษณะของแกส๊คลอรีน (Cl2) โดยตรง หรือในรูปของ
สารประกอบแคลเซียมไฮไปคลอไรด ์(CaOCl) และใชเ้ป็นสารฟอกจางสีเม่ือแกส๊ท าปฏิกิริยากบัแกส๊แอมโมเนีย 
(NH3) จะเกิดสารประกอบไฮดราซีน (N2H2) ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงในจรวด     

 ฟลูออไรดไ์อออน(F-) ใชผ้สมในยาสีฟันช่วยป้องกนัฟันผ ุ 
 ธาตุไอออดีนเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับร่างกายหากคนเราขาดธาตุไอโอดีนจะเกิดโรคหอหอยพอก มีการรณรงคใ์ห้

เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) หรือโพแทสเซียมไอโอเดต(KIO3) ลงในเกลือ เรียกว่า เกลืออนามยั และจดัส่งไปให้
ประชาชนในเขตท่ีขาดแคลนธาตุไอโอดีน เพื่อช่วยป้องกนัโรคคอหอยพอก 

3. ครูและนกัเรียนอภิปรายถึงประโยชนข์องธาตุหมู่ 8 

เราน าไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งไรบา้ง แนวตอบ ใชป้ระโยชนใ์นกิจกรรมต่างๆ เช่น แกส๊ฮีเลียม (He) ใชบ้รรจุในเรือเหาะ
และบอลลูนใช้ผสมกบัแก๊สออกซิเจนเป็นอากาศส าหรับนกัด าน ้าลึก ส่วนแก๊สนีออน (Ne) แก๊สคริปตอน (Kr) และ
แกส๊ซีนอน (Xe) ใชบ้รรจุในหลอดสุญญากาศเพื่อท าเป็นหลอดไฟท่ีให้แสงสีส้มแดง สีเขียว และสีน ้าเงินตามล าดบั 
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ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 

1. ครูอธิบายว่า 

ดงันั้น 1. ธาตุหมู่ 1A ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าธาตุหมู่ 2A   
  2. ธาตุหมู่ 1A และหมู่ 2A ท าปฏิกิริยากบัน ้าไดส้ารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบสและกา๊ซไฮโดรเจน 
  3. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกบัน ้าข้ึนอยู่กบัชนิดของโลหะและอุณหภูมิ 

สมบัติ ธาตุหมู่ 1A ธาตุหมู่ 2A ธาตุหมู่ 7A ธาตุหมู่ 8A  

ประเภท 
สถานะ 
เวเลนตอิ์เลก็ตรอน 
การเกิดเป็นไอออน 
ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 
 

โลหะ 
ของแข็ง 
1  
+1 
ไวมาก  
 

โลหะ 
ของแข็ง 
2  
+2  
ไว  
 

อโลหะ 
ของแข็ง เหลว และแกส๊ 
7  
-1  
ไวมาก 
  

อโลหะ 
แกส๊  
8  
ไม่เกิด  
เฉ่ือย 
 

 
 
 
 
 
 

ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
1. ให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 5 

9. ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือ PowerPoint เร่ือง สมบติัของธาตุตามหมู่ 
2. หนงัสืออา้งอิง 
3. ใบความรู้ 

10. การวัดและประเมินผล 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. บอกสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา
ของธาตุหมู่  1A , 2A ,7A และ 8A 

2. สรุปความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาของ
ธาตุหมู่ 1A และ 2A  

3. บอกประโยชนข์องสารประกอบของธาตุ
หมู่ 1A , 2A ,7A และ 8A 

ใบงานท่ี 5 นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 

- ทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

1. เปรียบเทียบสมบติัของธาตุในหมู่ 1A และ 2A 
2. เปรียบเทียบสมบติับางประการของธาตุหมู่ 1A , 

2A , 7A และ 8A 
3. เปรียบเทียบความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของ

ธาตุหมู่ 1A , 2A  ได ้

ใบงานท่ี 5 นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วมกิจกรรม แบบประเมินเจตคติทาง นกัเรียนไดค้ะแนน
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11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
 
 

วิทยาศาสตร์ ในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์ มากกว่า 50% 
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