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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4        เร่ือง วิวัฒนาการของตารางธาตุ และตารางธาตุในปัจจุบัน 
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.  อธิบายแบบจ าลองและโครงสร้างอะตอมของธาตุได ้
  2. อธิบายโครงสร้างอะตอม ชนิด และจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
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  1. อธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์   
 2. เปรียบเทียบแรงยดึเหน่ียวระหว่างอิเลก็ตรอนกบันิวเคลียสในอะตอม  กบัแรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดข้ึนจาก 

สถานการณ์จ าลอง 
     6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
  1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 

ธาตุ หมายถึง  สารบริสุทธ์ิท่ีเป็นเน้ือเดียวกนั  ซ่ึงประกอบดว้ยอะตอมท่ีเหมือนกนั  ธาตุชนิดเดียวกนัรวมกนั
เป็นโมเลกลุ  แต่ถา้ธาตุต่างชนิดกนัจะรวมกนัเป็นโมเลกลุของสารประกอบและมีอตัราส่วนแน่นอน  
  ตารางธาตุ (Periodic Table) คือ ตารางท่ีนกัวิทยาศาสตร์จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมธาตุต่างๆ เขา้เป็นหมวดหมู่ 
ตามคุณสมบติัท่ีเหมือนๆ กนั ไวเ้ป็นพวกเดียวกนั เพื่อสะดวกในการจดจ าและศึกษา 
     วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
 ตารางธาตุ  หมายถึง  ตารางท่ีนกัวิทยาศาสตร์จดัท าข้ึนเพื่อรวบรวมธาตุต่าง ๆ เอาไวด้ว้ยกนัให้เป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกในการศึกษา    ก่อนมาเป็นตารางธาตุในปัจจุบนั ตารางธาตุไดมี้วิวฒันาการแบบต่าง ๆ  สรุปไดโ้ดยยอ่ 
ดงัน้ี 
 ปี พ.ศ.2360  (ค.ศ.1817)   โยฮันน์   เดอเบอไรเนอร์    (Johann  Wolfgang Dobereiner)  นกัเคมีคนแรกท่ี
พยายามจดัธาตุเป็นกลุ่ม ๆ  ละ  3  ธาตุ  ตามสมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนั   เรียกว่า ชุดสาม (Triad)       และพบว่า ธาตุกลาง
จะมีมวลอะตอมเป็นค่าเฉล่ียของมวลอะตอมของอีกสองธาตุท่ีเหลือ แต่กฎน้ีใชไ้ดก้บัธาตุบางหมู่เท่านั้น   จึงไม่เป็นท่ี
ยอมรับกนั 
 ปี พ.ศ. 2407 (ค.ศ.1864)  จอห์น  อเล็กซานเดอร์  รีนา นิวแลนด์ส  (  John Alexander Reina Newlands) 
นกัเคมีชาวองักฤษ  พบว่าถา้น าธาตุมาเรียงตามมวลอะตอม จากนอ้ยไปมากแลว้  จะพบว่าธาตุท่ี 8  จะมีสมบติัทาง
เคมีและกายภาพ คลา้ยธาตุท่ี 1  และจะเกิดข้ึนทุกๆ ช่วงของธาตุท่ี 8  เรียกการจดัน้ีว่า Law of Octaves   กฎน้ีไม่เป็น
ท่ียอมรับ เน่ืองจากไม่สามารถอธิบายไดว้่า  มวลอะตอมกบัสมบติัท่ีคลา้ยกนัของธาตุนั้นมีความสมัพนัธ์กนัอย่างไร  
และกฎน้ีใชไ้ดถึ้งแคลเซียม  (Ca)  ท่ีมีมวลอะตอม  40  เท่านั้น  เช่น  ธาตุท่ี 8  คือ โซเดียม  (Na)  จะมีสมบติัคลา้ยกบั
ธาตุท่ี 1  คือลิเทียม (Li )  และถา้นบัต่อไปจากโซเดียม (Na)  ไปอีก  8 ธาตุ กคื็อ โปแตสเซียม (K)  ดงันั้น Li, Na, K  
จะอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
 ปี พ.ศ. 2412 – 2413  (ค.ศ. 1869 – 1870) ดิมิทรี  อิวาโนวิช  เมนเดเลเอฟ  (DmiTri Ivanovich Mendeleev)  
นกัเคมีชาวรัสเซียไดเ้สนอกฎท่ีเรียกว่า  กฎพิริออดิก  ซ่ึงเป็นกฎท่ีส าคญัทางเคมีเก่ียวกบัการจดัตารางธาตุ 
 กฎริออดิก  กล่าวว่า  ถา้จดัเรียงธาตุตาม มวลอะตอม ของธาตุต่าง ๆ จากนอ้ยไปมากธาตุท่ีมีสมบติัคลา้ยกนั
จะปรากฏซ ้ ากนัและอยูต่รงกนัเป็นช่วง ๆ 
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 จากกฎริออดิก  เมนเดเลเอฟ  จึงจดัตารางธาตุข้ึน  เรียกว่า ตารางพิริออดิกของเมนเดเลเอฟ 

เมนเดเลเอฟไดน้ าธาตุมาเรียงกนัตามมวลอะตอม  โดยเวน้ท่ีวา่งส าหรับธาตุท่ียงัไม่พบในขณะนั้น แต่คาดว่า
น่าจะมีธาตุท่ีมีสมบติัตามต าแหน่งนั้นอยู ่ ต่อมาภายหลงัไดมี้การคน้พบธาตุมากข้ึน กพ็บว่าถา้ยดึหลกัการเรียงตาม
มวลอะตอมของเมนเดเลเอฟอยา่งเคร่งครัด จะไม่สามารถท าให้ธาตุบางชนิดท่ีมีสมบติัคลา้ยกนัอยูใ่นหมู่เดียวกนัได ้ 
จึงตอ้งสลบัท่ีของธาตุบางตวั     แต่เมนเดเลเอฟกไ็ม่สามารถอธิบายไดว้่า เพราะเหตุใดจึงตอ้งจดัเรียงธาตุเช่นนั้น 
นกัวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมาจึงเกิดแนวความคิดว่า  ต าแหน่งของธาตุในตารางธาตุไม่น่าจะข้ึนอยูก่บัมวลอะตอมของธาตุ  
แต่น่าจะข้ึนกบัสมบติัอ่ืนท่ีมีความสมัพนัธก์บัมวลอะตอม 
 ต่อมาปี   พ.ศ. 2546  (ค.ศ.1913)   เฮนร่ี กวิน เจฟฟรีส์ โมสลีย์  (Henry   Gwyn   Jeffreys Moseley)  
พบว่า  การเรียงธาตุตามเลขอะตอม   (จ านวนโปรตอนหรืออิเลก็ตรอน) จะสอดคลอ้งกบักฎริออดิกโดยไม่ตอ้งสลบัท่ี
ธาตุกนัเหมือนการเรียงตามมวลอะตอม และไดน้ ามาใชก้ารจดัตารางธาตุในปัจจุบนั 
สมบัติของธาตุในตารางธาตุ   
  ธาตุในหมู่เดียวกนัมีสมบติัท่ีคลา้ยกนั  ธาตุท่ีอยูต่่างหมู่กนัมีสมบติัแตกต่างกนั  ในการจดัธาตุออกเป็น
หมวดหมู่  จ าเป็นตอ้งอาศยัเกณฑต่์าง ๆ ในการจดัประเภท แลว้แต่ว่าจะใชเ้กณฑใ์ด  ซ่ึงพอสรุปเป็นเกณฑส์ าหรับใช้
แบ่งสมบติัของธาตุไดด้งัน้ี 
   1. ความเป็นโลหะและอโลหะของธาตุ 
  ธาตุท่ีเป็นโลหะอยูท่างซ้ายและธาตุท่ีเป็นอโลหะอยูท่างขวาของตารางธาตุ  สมบติัความเป็นโลหะของธาตุ
ลดลงจากซ้ายไปขวา  ธาตุท่ีมีความเป็นโลหะมากท่ีสุด  คือ  ธาตุหมู่  IA  ธาตุท่ีมีความเป็นอโลหะมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  
ธาตุหมู่  8A (VIIIA)  แต่ธาตุหมู่  7A (VIIA)  เป็นอโลหะท่ีว่องไวในการท าปฏิกิริยามากท่ีสุด  ธาตุในหมู่เดียวกนัจะมี
ความเป็นโลหะเพิ่มข้ึนจากบนลงล่าง  หมู่  IA ท่ีมีความเป็นโลหะมากท่ีสุดคือ  Cs 
  ธาตุท่ีมีสมบติับางประการคลา้ยโลหะและสมบติับางประการคลา้ยอโลหะ  จดัเป็นธาตุก่ึงโลหะ (metalloid) 
ไดแ้ก่  ธาตุท่ีอยูติ่ดกบัเส้นซิกแซกของตารางธาตุ  ไดแ้ก่  B, Si, Ge, As, Sb, Te, และ At  ยกเวน้ Al และ Po 

2. ใช้สถานะของธาตุเป็นเกณฑ์  ธาตุในตารางธาตุมีทั้งสถานะของแข็ง  ของเหลว  และแกส๊  เช่น  ธาตุใน
หมู่ 8A (VIIIA) มีสถานะเป็นแกส๊ทุกธาตุ  เรียกว่า  แกส๊เฉ่ือย (inert gases) หรือ  แกส๊มีตระกลู (noble gases) 
ไดแ้ก่  He, Ne, Ar, Kr, Xe, และ Rn เป็นธาตุท่ีเสถียร  ในภาวะปกติไม่ท าปฏิกิริยากบัธาตุอ่ืน  แต่ปัจจุบนัสามารถ
เตรียมสารประกอบของธาตุ  Kr และ Xe ได ้ เช่น  KrF2, XeF2, XeO3, XeO4  ธาตุท่ีมีสถานะเป็นของเหลว  ไดแ้ก่  Hg 
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และ Br ธาตุโลหะส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแขง็  ไดแ้ก่  Na, Ca, Al, Fe, Cu, และ Zn 
   3. ความว่องไวของการเกิดปฏิกิริยา  ธาตุหมู่ IA ช่ือ  “โลหะแอลคาไล (alkali metals)” ไดแ้ก่  Li, Na, K, 
Rb, Cs และ Fr มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าหมู่ IIA ท่ีเรียกว่า “โลหะแอลคาไลนเ์อิร์ท (alkaline earth 
metals)”  ไดแ้ก่  ธาตุ Be, Mg, Ca, Sr, Ba และ Ra 
  ธาตุหมู่ IIA ช่ือแฮโลเจน (halogens) เป็นโลหะท่ีมีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากท่ีสุด 
  4. ความสัมพันธ์ระหว่างเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับสมบัติของธาตุในตารางธาตุ  อะตอมของธาตุท่ีเป็นกลางทาง
ไฟฟ้าจะมีจ านวนอิเลก็ตรอนเท่ากบัเลขอะตอม  เม่ืออ่านจากตารางธาตุแลว้จะสามารถระบุเลขอะตอม  จ านวน
อิเลก็ตรอน  และการจดัเรียงอิเลก็ตรอนของธาตุนั้นๆ ได ้ในทางกลบักนั  เม่ือเรารู้เลขอะตอม  จ านวนอิเลก็ตรอน
ของธาตุ  และสามารถจดัเรียงอิเลก็ตรอนลงระดบัพลงังานไดแ้ลว้  เรากจ็ะสามารถหาต าแหน่งท่ีอยูข่องธาตุในตาราง
ธาตุได ้ โดยพิจารณาจากจ านวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนท่ีจะบอกว่าธาตุดงักล่าวอยูใ่นหมู่ใด  และเราสามารถหาคาบท่ีอยู่
ของธาตุได ้ โดยนบัจ านวนระดบัพลงังานท่ีจดัเรียงอิเลก็ตรอนนั้น  ดงัตวัอยา่งเช่น 
      ธาตุแมกนีเซียม (Mg) จดัเรียงอิเลก็ตรอนเป็น  2, 8, 2 แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 2 และมีระดบั
พลงังานทั้งหมด 3 ชั้น  
  ดงันั้น จึงจดัอยูใ่นหมู่ท่ี 2 คาบท่ี 3 
                  ธาตุไอโอดีน (I) จดัเรียงอิเลก็ตรอนเป็น  2, 8, 18, 18, 7  แสดงว่ามีเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากบั 7 และมี
ระดบัพลงังานทั้งหมด 5 ชั้น  
  ดงันั้น จึงจดัอยูใ่นหมู่ท่ี 7 คาบท่ี 5 
  ธาตุท่ีมีจ านวนเวเลนซ์อิเลก็ตรอนเท่ากนัจะมีสมบติัทางเคมีท่ีใกลเ้คียงกนัดว้ย  เน่ืองจากเวเลนซ์อิเลก็ตรอน
เป็นตวัแปรส าคญัในการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างอะตอมของธาตุ  ซ่ึงกแ็สดงว่าธาตุท่ีอยูใ่นหมู่เดียวกนัจะมีสมบติัทาง
เคมีท่ีใกลเ้คียงกนั   
      แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
  การจดัเรียงของธาตุในตารางธาตุ  นอกจากจะท าให้เราทราบว่าธาตุท่ีอยูใ่นหมู่เดียวกนัมีสมบติัท่ีใกลเ้คียงกนั  
ต าแหน่งของธาตุตารางธาตุยงับอกให้ทราบถึงแนวโนม้สมบติัของธาตุไดด้ว้ย  โดยแนวโนม้สมบติัของธาตุมีดงัน้ี 
 1. ธาตุโลหะ (Metal Element) 
  ธาตุโลหะเป็นธาตุท่ีมีสมบติัเป็นตวัน าไฟฟ้า  และความร้อนไดดี้  ไม่ยอมให้แสงผา่น  ผวิของโลหะท่ีขดั
เรียบจะมีลกัษณะเป็นมนัวาว  มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง  ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแขง็ (ยกเวน้ ปรอท  ซ่ึงมี
สถานะเป็นของเหลว)  มีความแขง็และเหนียวสามารถท าให้เปล่ียนแปลงรูปร่างๆได ้ จึงมกัถูกใชง้านในงาน
โครงสร้างอยา่งกวา้งขวาง  โดยธาตุท่ีมีสมบติัความเป็นโลหะสูง  คือ  ธาตุท่ีสามารถให้หรือสูญเสียอิเลก็ตรอนแก่
ธาตุอ่ืนไดดี้  ไดแ้ก่  Li  (ลิเทียม), Na (โซเดียม), K (โปแทสเซียม), Rb  (รูบิเดียม), Cs (ซีเซียม)  เป็นตน้ 
2. ธาตุอโลหะ (Non-metal Element) 
  ธาตุอโลหะเป็นธาตุท่ีอาจพบไดท้ั้ง 3 สถานะ  คือ  ของแขง็  ของเหลว  และแกส๊  ธาตุอโลหะจะมีสมบติั
ส่วนใหญ่ตรงขา้มกบัธาตุโลหะ  เช่น  ผวิไม่มนัวาว  ไม่น าไฟฟ้าและความร้อน  มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า  เป็น
ตน้  โดยธาตุท่ีมีสมบติัความเป็นอโลหะสูง  คือ  ธาตุท่ีสามารถรับอิเลก็ตรอนจากธาตุอ่ืนไดดี้  ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็น
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ธาตุท่ีจดัอยูบ่ริเวณดา้นขวามือของตารางธาตุ  ไดแ้ก่  C (คาร์บอน), P (ฟอสฟอรัส), O (ออกซิเจน) เป็นตน้ 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบสมบัติของธาตุโลหะและอโลหะ 

สมบัติของโลหะ สมบัติของอโลหะ 
1. มีสถานะเป็นของแขง็ท่ีอุณหภูมิห้อง 

ยกเวน้ ปรอท ซ่ึงเป็นของเหลว 
 

2. มีความเป็นมนัวาว 
3. น าไฟฟ้าและความร้อนไดดี้ แต่การ

น าไฟฟ้าจะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน 
4. เคาะจะมีเสียงกงัวาน 
5. แขง็และเหนียว สามารถตีแผใ่ห้เป็น

แผน่หรือดึงให้เป็นเส้นได ้
6. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 
7. มีความหนาแน่นสูง 

1. ท่ีอุณหภูมิห้องมีไดทุ้กสถานะทั้งของแขง็ 
(C,P,S,I)ของเหลว (Br) และกา๊ซ (เป็นส่วน
ใหญ่) 

2. ไม่มีความเป็นมนัวาว 
3. ไม่น าไฟฟ้าและความร้อน ยกเวน้ แกรไฟต ์

น าไฟฟ้าได ้
4. เคาะจะไม่มีเสียงกงัวาน 
5. ส่วนมากเปราะ ไม่สามารถจะท าให้เป็นแผน่

หรือเป็นเส้นได ้
6. ส่วนมากมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่า 
7. ส่วนมากมีความหนาแน่นต ่า 

 
3. ธาตุกึง่โลหะ  (Semi-metal Element) 
  ธาตุก่ึงโลหะเป็นธาตุท่ีมีสมบติัอยูก่ึ่งกลางระหว่างธาตุโลหะและอโลหะ  ส่วนใหญ่จะมีสมบติัเป็นสารก่ึง
ตวัน า (semiconductors) ซ่ึงจะสามารถน าไฟฟ้าไดดี้ยิง่ข้ึนเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน  ธาตุท่ีมีสมบติัเป็นธาตุก่ึงโลหะคือ
ธาตุท่ีอยูบ่ริเวณแนวเส้นบนัไดในตารางธาตุ  ไดแ้ก่  B, Si, Ge, As เป็นตน้ 
  จากหวัขอ้ท่ีผา่นมาสามารถสรุปแนวโนม้สมบติัของธาตุตามตารางธาตุไดด้งัน้ี 
  1) ธาตุทางดา้นซ้ายมือของตารางธาตุจะมีสมบติัเป็นโลหะ  และความเป็นโลหะจะค่อยๆ ลดลงจากซ้ายไป
ขวา 
  2) ธาตุทางดา้นขวามือของตารางธาตุจะมีสมบติัเป็นอโลหะ  ความเป็นอโลหะจะค่อยๆ ลดลงจากขวาไป
ซ้าย 
  3) ธาตุท่ีอยูติ่ดเส้นบนัไดจะมีสมบติัเป็นธาตุก่ึงโลหะ   
 

     ตารางธาตุในปัจจุบัน 
 
 ปัจจุบนันกัเคมีพบว่า สมบติัต่างๆ ของธาตุมีความสมัพนัธ์กบัการจดัเรียงตวัของอิเลก็ตรอนในอะตอมของ
ธาตุนั้น ๆ    นัน่คือ      ถา้เรียงธาตุตามเลขอะตอมจากนอ้ยไปหามาก จะปรากฏธาตุท่ีมีสมบติัคลา้ยคลึงกนัซ ้ ากนัเป็น
ช่วงตามการจดัเรียงอิเลก็ตรอนของธาตุเหล่านั้น  ปัจจุบนัจึงจดัเรียงธาตุในตารางธาตุตามเลขอะตอม 
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 ตารางธาตุท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัปรับปรุงมาจากตารางธาตุของเมนเดเลเอฟ  แต่เรียงธาตุตาม ล าดบัเลขอะตอม
จากซ้ายไปขวา  โดยจดัธาตุออกเป็นหมู่และเป็นคาบ  ดงัรูป 

หมู่  (Group)  หมายถึง การจดัธาตุในแนวตั้งของตารางธาตุ โดยธาตุในแต่ละคาบจะมี 8 หมู่ เลขหมู่ท่ีธาตุ

นั้นอยูจ่ะมีค่าเท่ากบัจ านวนอิเลก็ตรอนในระดบัพลงังานชั้นนอกสุด (Valence Electron) 

หมู่ท่ี 1 ช่ือหมู่โลหะแอลคาไล 

 Li  Lithium   ลิเทียม 

 Na Sodium    โซเดียม   

 K  Potassium   โปแทสเซียม      

 Rb Rubidium   รูบิเดียม 

 Cs Cesium   ซีเซียม 

 Fr Francium  แฟรนเซียม 

หมู่ท่ี 2  ช่ือหมู่โลหะแอลคาไลนเ์อิร์ท 

 Be        Beryllium          เบริลเลียม 

 Mg Megnesium  แมกนีเซียม 

 Ca Calcium  แคลเซียม 

 Sr Strontium สทรอนเทียม 

 Ba Barium  แบเรียม 

 Ra Radium เรเดียม 

หมู่ท่ี 3 

 B Boron  โบรอน 

 Al Aluminium อะลูมิเนียม 

 Ga Gallium  แกลเลียม 

 In Indium  อินเดียม 
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 Tl Thallium แทลเลียม 

หมู่ท่ี 4 

 C Carbon  คาร์บอน 

 Si Silicon  ซิลิกอน 

Ge Germannium เจอร์เมเนียม 

Sn Tin ทิน(ดีบุก) (Stannum)  

Pb Lead  เลด (ตะกัว่) (Plumbum) 

หมู่ท่ี 5 

 N Nitrogen ไนโตรเจน 

 P  Phosphorus ฟอสฟอรัส 

 As Arsenic  อาร์เซนิก (สารหนู) 

 Sb Antimony แอนติมอนี(พลวง)  

 Bi Bismuth บิสมทั 

หมู่ท่ี 6  

 O Oxygen ออกซิเจน 

 S Sulphur ซลัเฟอร์ (ก ามะถนั) 

 Se Selenium ซีลีเนียม 

 Te Tellurium เทลลูเรียม 

 Po Polonium พอโลเนียม 

หมู่ท่ี 7  ช่ือหมู่ แฮโลเจน 

H Hydrogen ไฮโดรเจน 

F Fluorine ฟลูออรีน 

CI Chlorine คลอรีน 

Br Bromine โบรมีน 

I Iodine  ไอโอดีน 

 At Astatine แอสทาทีน 

หมู่ท่ี 8  ช่ือหมู่  กา๊ซเฉ่ือย  หรือ กา๊ซมีตระกลู 

 He Helium  ฮีเลียม 

 Ne Neon  นีออน 

 Ar Argon  อาร์กอน 
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 Kr Krypton คริปตอน 

 Xe  Xenon  ซีนอน 

 Rn Radon  เรดอน 

คาบ (Period)  หมายถึง การจดัธาตุในแนวนอนของตารางธาตุ โดยท่ีแต่ละธาตุในคาบเดียวกนัจะเรียงตามล าดบัของ

เลขอะตอมจากซ้ายไปขวาและจากนอ้ยไปมาก ซ่ึงมีทั้งหมด 7 คาบ ธาตุท่ีอยูใ่นคาบเดียวกนัจะมีระดบัพลงังาน

เดียวกนั ซ่ึงจะมีค่าระดบัพลงังาน (ค่า n) เท่ากบัคาบนั้น  

ธาตุในแต่ละคาบจะมีจ านวนไม่เท่ากนั  ถา้พิจารณาจากตารางธาตุจะพบว่า 

คาบท่ี 1         มี    2   ธาตุ     คือ    H และ He 

คาบท่ี 2  มี    8   ธาตุ    จาก      Li                   Ne 

คาบท่ี 3  มี    8   ธาตุ  จาก       Na       Ar 

คาบท่ี 4  มี   18  ธาตุ      จาก      K  Kr 

คาบท่ี 5  มี   18  ธาตุ      จาก      Rb  Xe 

คาบท่ี 6  มี    32 ธาตุ    จาก     Cs  Rn 

คาบท่ี 7  มี    20 ธาตุ      จาก   Fr             Unh 

คาบ (จ านวนระดับพลังงาน) 
 
 
 หมู่(เวเลนซ์อิเล็กตรอน) 
ส าหรับกลุ่ม  B  ซ่ึงอยูร่ะหว่างธาตุหมู่  IIA  กบั  IIIA  เรียกว่า  แทรนซิชนั  ซ่ึงเป็นโลหะเหมือนกบัธาตุหมู่ IA  และ  
IIA  แบ่งออกเป็น  8  หมู่  เช่นเดียวกนั 
แทรนซิชันท่ีควรรู้จัก 
Cr Chromium โครเม่ียม          Mn     Manganese แมงกานีส 
Fe Iron  ไอรอน(เหลก็)(Ferrum)         Co  Cobalt   โคบอลต ์
Ni Nickel  นิกเกิล           Cu            Copper              คอปเปอร์  ทองแดง(Cuprum)          
Zn Zinc              ซิงค ์(สงักะสี)         Ag       Silver       ซิลเวอร์ (เงิน)   (Argentum) 
Cd Cadmium แคดเมียม         Au       Gold        โกลด์ (ทอง)   (Aurum ) 
W Tungsten ทงัสแตน (Wolfram)        Hg       mercury    เมอร์คิวรี (ปรอท)(Hydrargyrum) 

 
8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (10 นาที) 
1. ครูแสดงสญัลกัษณ์ของธาตุ จ านวนมากมาย และตั้งค าถามกบันกัเรียนเพื่อเขา้ประเด็นของเน้ือหา ดงัน้ี 
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- นักเรียนคิดว่า เราควรจัดธาตุต่างๆท่ีมีอยู่อย่างมากมาย ให้สามารถดูช่ือและสมบัติของธาตุได้ และเป็นระบบ

ระเบียบไดอ้ยา่งไร 

* น ามาจัดในรูปแบบของตาราง 

- เม่ือจดัเป็นตารางธาตุแลว้ ตารางธาตุควรบอกอะไรเราไดเ้พื่อให้เกิดประโยชนสู์งสุด 

* บอกช่ือธาตุ เลขมวล เลขอะตอม และบอกสมบัติของธาตุด้วย 

- นกัเรียนคิดว่า เราใช้หลกัการใดในการจดัธาตุลงในตารางธาตุ  ครูให้นกัเรียนสังเกตว่า จดัเรียงธาตุตามตวัอกัษร

หรือไม่ 

*ไม่ได้จัดเรียงตามตัวอักษร แต่จัดเรียงตามเลขอะตอม 

- นกัเรียนคิดว่า ตารางธาตุ มีประโยชนอ์ยา่งไรบา้ง 

* สามารถจัดเรียงธาตุออกเป็นหมวดหมู่  และเรียงตามเลขอะตอมของธาตุ ซ่ึงสามารถแสดงแนวโน้มต่างๆของธาตุ

ได้ และสามารถท านายธาตุจากแนวโน้มของสมบัติของธาตุได้ 

2. ครูน าเขา้สู่ การคน้พบและวิวฒันาการของตารางธาตุ ดว้ยค าถามว่า ก่อนท่ีจะมาเป็นตารางธาตุในปัจจุบนั 

นกัวิทยาศาสตร์จดัจ าแนกธาตุ เป็นตารางในรูปแบบใด? 

- ตารางธาตุมีความเป็นมาอยา่งไร? 

ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (30 นาที) 
1. ครูให้นกัเรียนส ารวจวิวฒันาการของตารางธาตุ จากส่ือ PowerPoint แสดงวิวฒันาการตารางธาตุ โดยแสดง

ตวัอยา่งต่อไปน้ี  

 
2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปราย เร่ือง วิวฒันาการของการสร้างตารางธาตุ ตั้งแต่สมยัของ โยฮนัน ์เดอเบไรเนอร์  

จอห์น นิวแลนด ์ ยลิูอุสโลทาร์ ไมเออร์ ดิมิทรี อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ และ เฮนรี โมสลีย ์พร้อมกบัยกตวัอยา่ง
การจดัเรียงตารางธาตุของนกัวิทยาศาสตร์ในแต่ละยคุ โดยใชโ้ปรแกรม Power point ประกอบการบรรยาย 

3. ครูให้นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถาม เพื่อทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน เร่ือง ตารางธาตุ โดยใชค้ าถามดงัน้ี 
- นกัเคมีท่านแรกท่ีพยายามจดัธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 ธาตุ ตาม สมบติัท่ีคลา้ยคลึงกนัเรียกว่าธาตุ ชุดสาม คือใคร 
*หลกัการจัดธาตุชุดสาม ของโยฮันน์ เดอเบไรเนอร์  
- หลกัชุดสามของโยฮนัน ์เดอเบไรเนอร์ จึงไม่เป็นท่ียอมรับในสมยัต่อมา เพราะเหตุใด 
*เพราะใช้ไม่ได้กบัการจัดธาตุชุดอ่ืนๆ  
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- จอห์น นิวแลนด ์นกัวิทยาศาสตร์ชาวองักฤษ ไดเ้สนอกฎการจดัธาตุเป็นหมวดหมู่ เรียกว่า กฎอะไร 
 * การจัดธาตุเป็นหมวดหมู่ของจอห์น นิวแลนด์ หรือเรียกว่ากฎแปด  
- กฎพีริออดิก  ของเมนเดเลเอฟ มีหมายความว่าอยา่งไร 

* หมายความว่ามีสมบัติซ า้กนัเป็นช่วงๆ        
- ยลิูอุสโลทาร์ ไมเออร์ นกัวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมนั  และดิมิทรี อิวโนวิช เมนเดเลเอฟ  นกัวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย 
ไดมี้การเผยแพร่ผลงานการจดัธาตุเป็นหมวดหมู่ตรงกนัอยา่งไร 
- ปัจจุบนัจึงยกยอ่งให้เกียรติแก่เมนเดเลเอฟ ว่าเป็นผูว้างรากธาตุตารางธาตุในปัจจุบนั เพราะเหตุใด 
* ตีพิมพ์ก่อนยลิูอุสโลทาร์ ไมเออร์ 1ปี 
- เมนเดเลเอฟ ไดเ้วน้ช่องว่างของธาตุไว ้และไดใ้ชก้ฎพิริออดิก ท านายสมบติัของธาตุท่ียงัไม่คน้พบไดแ้ม่นย  า เพราะ
เหตุใด 
*เพราะมีธาตุท่ียงัไม่รู้จักหรือยงัไม่พบ  แต่คาดการณ์หรือท านายไว้ว่าจะต้องมีธาตุท่ีมีสมบัติเช่นนีอ้ยู่   ณ  ต าแหน่ง

น้ันพร้อมกบัเว้นท่ีว่างไว้ 

- การจดัธาตุเป็นหมวดหมู่ของเมนเดเลเอฟ มีขอ้จ ากดัอยา่งไร 
*เน่ืองจากว่าภายหลงัได้มีการค้นพบธาตุมากขึน้ กพ็บว่าถ้ายึดหลกัการเรียงตามมวลอะตอมของเมลเดเอฟอย่าง
เคร่งครัด จะไม่สามารถท าให้ธาตุบางชนิดท่ีมีสมบัติคล้ายกนัอยู่ในหมู่ เดียวกนัได้จึงสลบัท่ีของธาตุบางตัว  ตาราง
ธาตุของเมนเดเลเอฟกไ็ม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตใุดจึงต้องจัดเรียงธาตุเช่นน้ัน   
 
 
ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (40 นาที) 

1. การจดัเรียงธาตุตามตารางธาตุในปัจจุบนัมีการจดัเรียงอย่างไร (จดัเรียงตามเลขอะตอม ) นกัเรียนสามารถแบ่งธาตุ

ตามตารางธาตุได้อยา่งไร (แบ่งตามหมู่และคาบ)  คาบเป็นการจดัเรียงธาตุอย่างไร  มีทั้งหมดก่ีคาบ (จดัเรียงตาม

แนวราบหรือแนวนอน,7 คาบ) หมู่เป็นการจดัเรียงธาตุอยา่งไรมีทั้งหมดก่ีหมู่ (จดัเรียงตามแนวด่ิงหรือแนวตั้ง, 8 

หมู่ไม่รวมธาตุทรานซิชัน่ ) 

2. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการจดัเรียงอิเล็กตรอนกบัต าแหน่งของธาตุตามตาราง

ธาตุ  โดยยกตวัอยา่งธาตุให้นกัเรียนช่วยกนัจดัเรียงอิเลก็ตรอน  และตั้งค าถามถามนกัเรียนดงัน้ี  เช่น  

11Na           2           8                                   หมู่ท่ี 1 ( Valence  Electron  =  1 ) 
 
        คาบท่ี1      คาบท่ี 2    คาบท่ี 3 

19K           2            8             8                                 หมู่ท่ี 1 ( Valence  Electron  =  1 ) 
     
      คาบท่ี 1      คาบท่ี2    คาบท่ี 3   คาบท่ี 4 

3. จากการเปรียบเทียบของนกัเรียน  ธาตุจะมีจ านวนอิเลก็ตรอนในระดบัพลงังานสุดทา้ยเท่ากนัเม่ือไหร่ ( เม่ือธาตุอยู่

ในหมู่เดียวกนั) และธาตุจะมีจ านวนระดบัพลงังานเท่ากนัเม่ือไหร่ (เม่ือธาตุอยู่ในคาบเดียวกนั) ครูตั้งค าถามกบั

1 

1 
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นักเรียนว่า  นักเรียนคิดว่าธาตุท่ีอยู่ในคาบเดียวกนัจะมีจ านวนอิเล็กตรอนในระดับพลงังานสุดท้ายของธาตุ

แตกต่างกนัหรือไม่ (แตกต่าง) ให้นกัเรียนสังเกตว่าต าแหน่งของธาตุตามตารางธาตุและระดบัพลงังาน, เวเลนซ์

อิเล็กตรอนกบัต าแหน่งของธาตุตามตารางธาตุ (ตัวเลขของระดับพลังงานจะมีค่าตรงกับคาบ และเวเลนซ์

อิเลก็ตรอนมีค่าตรงกบัหมู่ของธาตุนั้น) 

ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 
- ครูอธิบายว่า ตารางธาตุเกิดจากการจดัธาตุต่างๆ ให้เป็นหมวดหมู่โดยอาศยัสมบติัทางเคมีและกายภาพเป็น

ส่วนประกอบ ดงันั้นการรู้สมบติัทางเคมีและกายภาพของธาตุในหมู่ใดหมู่หน่ึง จะสามารถท านายหรือบอกสมบติั
ของธาตุอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นหมู่เดียวกนั หรือหมู่ใกลเ้คียงกนัได ้หลงัจากนั้นครูอธิบายความรู้เก่ียวกบัสมบติัความเป็น
โลหะ อโละ และก่ึงโลหะ ของธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ พร้อมทั้งช้ีให้นกัเรียนเห็นว่าในตารางธาตุยงัมีกลุ่ม
โลหะแทรนซิชนั ธาตุชุดแลนทาไนดแ์ละแอกทิไนด ์ว่าเป็นส่วนหน่ึงของตารางธาตุ ซ่ึงมีสาระการเรียนรู้ตาม
เอกสารประกอบการเรียน 

ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 
1. ให้นกัเรียนท าใบงานท่ี 4 

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

10. การวัดและประเมินผล 

11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
จินดา  แตม้บรรจง. เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ฐานบณัฑิต. 2537. 
ส าราญ  พฤกษสุ์นทร. สารและสมบัติของสาร. กรุงเทพฯ: พศ พฒันา. 2544. 
 
 
 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. ตอบค าถาม เร่ืองวิวฒันาการของตารางธาตุ ใบงานท่ี 4 นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 

- ทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

1. จ าแนกธาตุต่างๆ ลงในตารางธาตุ 
2. จ าแนกธาตุต่างๆตามสมบติัของธาตุ 

ใบงานท่ี 4 นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วม
กิจกรรมในชั้นเรียน 

แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 
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