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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5         เร่ือง ชนิดของธาตุและสมบัติของธาตุตามหมู่ 

กิจกรรมการทดลอง เร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมและแมกนีเซียมกับน า้  
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. อธิบายปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้ าได ้
2. บอกสมบติัของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A , 2A  ได ้

6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. ส ารวจตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสมบติัของธาตุในตารางธาตุได้ 
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2. ท านายแนวโนม้ของสมบติัของธาตุ  
3. ท าการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 
4. เปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 
5. เขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้าได้ 
6. ทดลอง เปรียบเทียบสมบติัของธาตุในหมู่ 1A และ 2A 
7. เปรียบเทียบความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A , 2A  ได ้

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

ชนิดของธาตุ 

การท่ีนกัวิทยาศาสตร์จดัธาตุเป็นหมู่และคาบในรูปของตารางธาตุ กเ็พื่อให้การศึกษาสมบติัของ ธ า ตุ ต่ า ง ๆ

เป็นไปโดยสะดวก และยงัช่วยให้สามารถท านายต าแหน่งของธาตุไดเ้ม่ือทราบสมบติัของ ธาตุ  ห รือถ้าท ร าบ

ต าแหน่งของธาตุกส็ามารถท านาบสมบติัของธาตุนั้นไดเ้ช่นกนัสามารถแบ่งธาตุออกเป็น 3 ชนิดคือ 

1. โลหะ (Metal) เป็นธาตุท่ีมีลกัษณะแข็ง เหนียว มีผิวมันวาว น าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ดี มีจุด

หลอมเหลวสูง จุดเดือดสูงโลหะบางชนิดมีความหนาแน่นมาก เช่น เหล็ก(Fe) ตะกัว่(Pb) ดีบุก(Sn) ทองค า(Au) เงิน

(Ag) โลหะกลุ่มน้ีเรียกว่าโลหะหนักโลหะบางชนิดมีความหนาแน่นน้อย เช่น โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) 

อะลูมิเนียม (Al) โลหะกลุ่มน้ีเรียกว่าโลหะเบา 

2. อโลหะ (Non-metal) เป็นธาตุท่ีมีลกัษณะอ่อน เปราะแตกง่าย ไม่น าไฟฟ้า ไม่น าความร้อน มีความ

หนาแน่นน้อย มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่า   อโลหะท่ีเป็นของแข็งเช่น คาร์บอน (C) ก ามะกนั (S6)ฟอสฟอรัส 

(P4) ไอโอดีน (I2)   อโลหะท่ีเป็นของคาร์บอน เช่น โบรมีน (Br2)  อโลหะท่ีเป็นก๊าซ เช่น ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน 

(H2) ไนโตรเจน (N2) 

3.  ก่ึงโลหะ (Metalloid) เป็นธาตุท่ีมีสมบติัทั้งโลหะและอโลหะปนกนัอยูเ่ช่น โบรอน (B)  

ซิลิกอน(Si) 

ตารางแสดงสมบติัทางกายภาพของโลหะและอโลหะ 

สมบติัของธาตุ โลหะ อโลหะ 
1. มีสถานะ เป็นของแข็งยกเวน้ปรอท (Hg) มีทั้ง 3 สถานะ คือของแขง็ เช่น 

คาร์บอน ของเหลว เช่นโบรมีน 
กา๊ซ เช่น ไนโตรเจน 

2. การน าไฟฟ้า ความร้อน น าไดดี้ ไม่น า ยกเวน้คาร์บอนท่ีอยูใ่นรูป
ของแกรไฟต์ 

3. ความมนัวาว ตดัหรือขดัเป็นมนัวาว ไม่มนัวาว 
4. จุดเดือด จุดหลอมเหลว สูง ยกเวน้ปรอท ต ่า ยกเวน้คาร์บอน 



3 
 
5. ความหนาแน่น มีทั้งสูงและต ่า มีทั้งสูงและต ่า 
6. ความแขง็และเหนียว แขง็และเหนียว ท าให้เป็นแผน่

และเส้นได ้
ส่วนมากมกัเปราะ แตกง่าย 

สมบัติของธาตุตามหมู่ 

 ธาตุหมู่ 1A และ 2A 

ธาตุหมู่ 1 เป็นโลหะเน้ืออ่อน ใช้มีดตดัได้ มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีสูงมาก  จึงไม่พบโลหะหมู่น้ีเป็นธาตุอิสระใน

ธรรมชาติ แต่พบในรูปของสารประกอบ ส่วนโลหะหมู่ 2A มีความแข็งแรงและความหนาแน่นมากกว่า หมู่ 1A แต่มี

ความไวต่อปฏิกิริยาเคมีนอ้ยกว่าถา้ธาตุนั้นอยูใ่นคาบเดียวกนั ในธรรมชาติพบในรูปสารประกอบเช่นเดียวกนั 

 ธาตุหมู่ 1Aและ 2A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น 1 และ 2 ตามล าดบั ซ่ึงถูกดึงออกและสูญเสียง่ายมาก ท าให้

ส่วนท่ีเหลือกลายเป็นไอออนท่ีมีประจุ +1 และ +2 ตามล าดับ เช่น ธาตุโซเดียม (Na)ในหมู่ 1Aและแมกนีเซียม

(Mg)ในหมู่ 2A เม่ือเสียเวเลนซ์อิเลก็ตรอนจะกลายเป็นโซเดียมไอออน (Na+)และแมกนีเซียมไอออน(Mg2+)และเม่ือ

ไอออนท่ีมีประจุบวก(+) และไอออนท่ีมีประจุลบ(-)พบกนัจะเกิดแรงดึงดูดหรือแรงยึดเหน่ียวระหว่างประจุไฟฟ้า

ต่างชนิด เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก และเรียกแรงดึงดูดระหว่างไอออนน้ีว่า พันธะไอออนิก  

 โลหะหมู่ 1A มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีสูงมาก เกิดปฏิกิริยารุนแรงกบัน ้ าหรือไอน ้ าในอากาศให้แก๊ส

ไฮโดรเจนและความร้อนจ านวนมาก โลหะหมู่น้ีจึงลุกไหม้ในอากาศอย่างรวดเร็ว ส่วนหมู่ 2Aมีความไวนอ้ยกว่า ไม่

เกิดปฏิกิริยากบัน ้าหรือไอน ้าในอากาศท่ีอุณหภูมิห้องปกติ และเกิดปฏิกิริยากบัสารอ่ืนชา้กว่าโลหะหมู่ 1A 

 ธาตุทุกชนิดในหมู่ 1A และ2A เกิดปฏิกิริยาการรวมตวักบัแก๊สออกซิเจนให้ผลิตภณัฑ์ท่ีเรียกว่า ออกไซด์

ของโลหะ เช่น Na หรือ Mg ท าปฏิกิริยากบั O2 เกิดเป็นโซเดียมออกไซด์(NaO2) และแมกนีเซียมออกไซด์(MgO) 

ตามล าดบัออกไซด์ของโลหะหมู่ 1A และ 2A ละลายน ้ าได้สารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบส แต่ความแรงของเบสท่ีเกิด

จากธาตุในหมู่ 1A ต่างจากธาตุในหมู่ 2A 

 สารประกอบไอออนิกของธาตุหมู่1Aท่ีรู้จกักนัทัว่ไป ไดแ้ก่ เกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์ NaCl) ดินประสิว 

(โพแทสเซียมไนเตรต KNO3) และผงฟู(โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต NaHCO3) ส่วนโซเดียมซิลิเกต (Na2SiO4) ใช้

เป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมท าแกว้ โซดาไฟ (NaOH) ใชล้า้งท่อน ้าท้ิง ท าสบู่ และใชใ้นอุตสาหกรรมกระดาษ 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (5 นาที) 
1. ครูอธิบายถึงเวเลนซ์อิเล็กตรอนมีความส าคญัและสัมพนัธ์กบัสมบติัของธาตุในตารางธาตุ ซ่ึงตารางธาตุใน

ปัจจุบนัจะเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก และอาศยัการจดัเรียงอิเล็กตรอนเป็นหลกัในการบอกต าแหน่งของ

ธาตุต่างๆ 

2. ครูตั้งค าถามกบันกัเรียนว่าธาตุแบ่งออกเป็นก่ีชนิด แนวตอบ แบ่งธาตุออกเป็น 3 ชนิด ไดแ้ก่ โลหะ ก่ึงโลหะ 
และอโลหะ ธาตุในหมู่ 1A – 8 A ในตารางธาตุ ซ่ึงแบ่งออกตามสมบติัได้เป็น โลหะ ก่ึงโลหะ และอโลหะ ครูตั้ ง
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ค าถามกบันกัเรียนว่าธาตุหมู่ใดบา้งท่ีเป็นโลหะ (Metal)  แนวตอบ ธาตุท่ีเป็นโลหะส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ 1A และ 2A
บางส่วนใน 3A นอกจากนั้นยงัมีกลุ่มธาตุแทรนซิชนั 

3. ธาตุพวกโลหะมีคุณสมบติัอย่างไร แนวตอบ เป็นธาตุท่ีมีลกัษณะแข็ง เหนียว มีผวิมนัวาว น าไฟฟ้าและน า

ความร้อนได้ดี มีจุดหลอมเหลวสูง จุดเดือดสูงโลหะบางชนิดมีความหนาแน่นมาก เช่น เหล็ก(Fe) ตะกัว่(Pb) ดีบุก

(Sn) ทองค า(Au) เงิน(Ag) โลหะกลุ่มน้ีเรียกว่าโลหะหนกั โลหะบางชนิดมีความหนาแน่นน้อย เช่น โซเดียม (Na) 

โพแทสเซียม (K) อะลูมิเนียม (Al) โลหะกลุ่มน้ีเรียกว่าโลหะเบา    

4. ธาตุอโลหะไดแ้ก่หมู่อะไร แนวตอบ ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ธาตุอยูใ่นหมู่ 7A และ 8A  

5. ธาตุพวกอโลหะมีคุณสมบติัอยา่งไร แนวตอบ อโลหะ (Non-metal) เป็นธาตุท่ีมีลกัษณะอ่อน เปราะแตกง่าย 

ไม่น าไฟฟ้า ไม่น าความร้อน มีความหนาแน่นน้อย มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่ า อโลหะท่ีเป็นของแข็งเช่น 

คาร์บอน (C) ก ามะกัน (S8)  ไอโอดีน (I2) อโลหะท่ีเป็นของเหลว เช่น โบรมีน (Br2)    อโลหะท่ีเป็นก๊าซ เช่น 

ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจน (H2) ไนโตรเจน (N2) 

6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัเปรียบเทียบสมบติัทางกายภาพของโลหะและอโลหะ 

สมบัติของธาตุ โลหะ อโลหะ 

1. มีสถานะ เป็นของแขง็ยกเวน้ปรอท (Hg) มีทั้ ง  3 สถานะ คือของแข็ง 

เช่น คาร์บอน ของเหลว เช่น

โบรมีน กา๊ซ เช่น ไนโตรเจน 

2. การน าไฟฟ้า ความร้อน น าไดดี้ ไม่น า ยกเวน้คาร์บอนท่ีอยู่ใน

รูปของแกรไฟต ์

3. ความมนัวาว ตดัหรือขดัเป็นมนัวาว ไม่มนัวาว 

4. จุดเดือด และจุดหลอมเหลว สูง ยกเวน้ปรอท ต ่า ยกเวน้คาร์บอน 

6. ความหนาแน่น มีทั้งสูงและต ่า มีทั้งสูงและต ่า 

สมบัติของธาตุ โลหะ อโลหะ 

7. ความแขง็และเหนียว แขง็และเหนียว ท าให้เป็นแผ่น

และเส้นได ้

ส่วนมากมกัเปราะ แตกง่าย 

7. ครูตั้งค าถามธาตุก่ึงโลหะไดแ้ก่หมู่อะไร แนวตอบ บางธาตุในหมู่ 3A – 7A ธาตุก่ีงโลหะไดแ้ก่ธาตุท่ีค่อนไป

ทางขวาของตารางธาตุจะมีเส้นหนักเป็นขั้นบนัได ธาตุทางขวาของเส้นจะเป็นอโลหะ ส่วนทางซ้ายจะเป็นโลหะ

ส าหรับธาตุท่ีชิดเส้นแบ่งน้ีจะมีคุณสมบติัเป็นทั้งโลหะและอโลหะ ไดแ้ก่ B, Si, Ge, As, Sb, Te,Po, At    

ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (10 นาที) 
การทดลองท่ี 1 เร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกับน า้ 

1. ครูให้นกัเรียนท ากิจกรรมทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 
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2. ครูให้นกัเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6  คน และแจกใบกิจกรรมการทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะ
โซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 

3. ครูให้นกัเรียนศึกษาเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้าโดยศึกษาจุดประสงค ์
วิธีด าเนินการทดลอง เตรียมอุปกรณ์และสารเคมี เตรียมการเขียนรายงานผลการทดลอง และรวบรวม
ขอ้มูล จากใบกิจกรรมปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้าและเอกสารประกอบการ
เรียน  

4. ครูอธิบายการทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้าโดยอธิบายจุดประสงค์
การทดลอง 

 - ท าการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 
- เปรียบเทียบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้าได้ 
 - เขียนสมการแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 

5. ครูให้นกัเรียนศึกษาวิธีการทดลอง และครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายขั้นตอนการท าการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ครูตั้งค าถามถามนกัเรียนก่อนท าการทดลอง  ดงัน้ี 
  -  นกัเรียนคิดว่าบีกเกอร์ใดเกิดปฏิกิริยาในบีกเกอร์เร็วท่ีสุด แนวตอบ บีกเกอร์ท่ีบรรจุโลหะโซเดียม 

- นกัเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดจึงตอ้งตม้น ้าในบีกเกอร์ท่ี 2 แนวตอบ เป็นการเพิ่มอุณหภูมิและเร่งปฏิกิริยา 
           - นกัเรียนคิดว่า สีของกระดาษลิตมสัในบีกเกอร์ทั้งสองจะเหมือนกนัหรือไม่อย่างไร แนวตอบ 
เหมือนกนั โดยสีของกระดาษลิตมสัจะเปล่ียนจากสีแดงเป็นสีน ้าเงินมีคุณสมบติัเป็นเบส 

7. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวัแทนออกมารับอุปกรณ์การทดลอง  
8. นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติัการทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า

ตามใบกิจกรรม และครูคอยสงัเกตดูแลอยา่งใกลชิ้ด  พร้อมทั้งฝึกฝนทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียนไปดว้ย  เช่น  ทกัษะการสงัเกต  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  การลง
ความเห็นและการจดักระท าขอ้มูล   เป็นตน้ 

วิธีการทดลอง 
1. ใส่น ้ากลัน่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 cm3 จ านวน 2 ใบ ใบละ 10 cm3 

2. ใชป้ากคีบคีบช้ินโลหะโซเดียมขนาดเท่าเมลด็ถัว่เขียว (ซบัน ้ามนัให้แห้ง) ลงในบีกเกอร์ใบท่ี 1 แลว้

ใชก้ระจกนาฬิกาปิดปากบีกเกอร์ทนัที สงัเกตการเปล่ียนแปลง 

3. ใชแ้ท่งแกว้แตะสารละลายจากบีกเกอร์ใบท่ี 1 มาทดสอบกบักระดาษลิตมสัสีน ้าเงินและสีแดง 

บนัทึกผลการทดลอง 

4. น าลวดแมกนีเซียมใส่ลงในบีกเกอร์ใบท่ี 2 ตั้งท้ิงไวป้ระมาณ 2 นาที สงัเกตการเปล่ียนแปลง แลว้น า

บีกเกอร์ไปตั้งไฟเพื่อท าให้สารละลายมีอุณหภูมิสูงข้ึน เป็นเวลา 2 นาที สงัเกตการเปล่ียนแปลง 

5. ใชแ้ท่งแกว้แตะสารละลายจากบีกเกอร์ใบท่ี 2 มาทดสอบกบักระดาษลิตมสัสีน ้าเงินและสีแดง 

บนัทึกผลการทดลอง 

6.  
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9. ครูให้นกัเรียนบนัทึกผลการทดลองลงในใบกิจกรรม 
ตารางบนัทึกผลการทดลอง 

ชนิดของโลหะ 
การเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตได้เม่ือท าปฏิกิริยากับน า้ การเปลี่ยนแปลงเม่ือทดสอบกับกระดาษลิตมัส 

อุณหภูมิปกติ อุณหภูมิสูง สีน า้เงิน สีแดง 

1. โซเดียม 
 

กอ้นโซเดียมวิ่งบนผวิ
น ้าและท าปฏิกิริยากบั
น ้าอยา่งรุนแรง  มีควนั
สีขาวเกิดข้ึนสารละลาย
มีสีชมพู 

 
 
                  - 

 
 
               - 

เปล่ียนจากแดงเป็น
สีน ้าเงิน 

2. แมกนีเซียม 
 

เกิดฟองกา๊ซจ านวน
เลก็นอ้ยเกาะท่ีช้ิน  Mg  
สารละลายรอบ ๆ แผน่  
Mg  มีสีชมพ ู
 

เกิดฟองกา๊ซมากข้ึน 

            
               - 
 

เปล่ียนจากแดงเป็น
สีน ้าเงิน 

ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (20 นาที) 
1. เม่ือนกัเรียนทดลองเสร็จแลว้ครูให้นกัเรียนตอบค าถามหลงัการทดลอง  

1) โลหะชนิดใดเกิดปฏิกิริยากบัน ้าไดเ้ร็วท่ีสุด แนวตอบ โซเดียม 
2) ปัจจยัใดท่ี้ท าให้โลหะแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาไดเ้ร็วมากท่ีสุด แนวตอบ น ้าร้อน 
3) ความเป็นกรด-เบส ในสารละลายทั้ง 2 บีกเกอร์เหมือนกนัหรือไม่ อยา่งไร แนวตอบเหมือนกนั คือเปล่ียน

กระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นน ้าเงิน นั้นคือเป็นเบส 
2. ครูให้นกัเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการทดลองและส่งตวัแทนออกมาอภิปรายผลการทดลองหน้าชั้นเรียนจากการ

ทดลองน้ี  แนวสรุป 
1) โซเดียมลอยน ้าเพราะมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้า โซเดียมวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยากบัน ้ามาก   
2) โซเดียมวิ่งไปมาบนผวิน ้าอยา่งรวดเร็ว เพราะโซเดียมท าปฏิกิริยากบัน ้าอยา่งรุนแรง เกิดปฏิกิริยาดงัสมการ  

 
2Na(s)  +  2H2O(l)                   2NaOH(aq)  +  H2(g) 

       (เบส) 
แกส๊ H2ท่ีเกิดข้ึนจะช่วยดนัให้โลหะโซเดียมวิ่งบนผวิน ้า และแกส๊ H2 ท่ีเกิดข้ึนจะสะสมเหนือผวิน ้าประกายไฟท่ี

เกิดจากโซเดียมท าปฏิกิริยากบัน ้าจะช่วยจุดระเบิดให้แกส๊ H2 ติดไฟข้ึน ส่วน NaOH ท่ีเกิดข้ึนแตกตวัให้ Na+ และ OH- 
ซ่ึงเป็นเบสและเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก จึงท าให้สารละลายเป็นกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน ้าเงิน 
3. ลวดแมกนีเซียมมีความหนาแน่นมากว่ากว่าน ้าจึงจมน ้า ฟองแกส๊ท่ีเกาะอยูท่ี่ผวิแมกนีเซียมคือแกส๊ ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยา
ระหว่างแมกนีเซียมกบัน ้า ดงัน้ี 

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

 Mg(s)  +  2H2O(l)  Mg2+ (aq)   +  2OH- (aq) +  H2(g) 
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            เบส 

แต่ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนชา้กว่าปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมกบัน ้ามากแสดงว่าโลหะหมู่ 2A ว่องไวนอ้ยกว่า 
โลหะหมู่ 1A 
4. เม่ือตม้น ้าให้ร้อน จะมีฟองแกส๊เกาะท่ีผวิลวดแมกนีเซียมมากข้ึนแสดงว่าแมกนีเซียมท าปฏิกิริยากบัน ้าร้อนไดดี้กว่า 
น ้าเยน็ 
5. น ้าท่ีมีแมกนีเซียมจะเปล่ียนกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน ้าเงิน เน่ืองจากมีเบส (OH-) เกิดข้ึนจึงท าให้เกิดสารละลาย
ท่ีเป็นเบสข้ึน 
  
ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 

1. ครูอธิบายว่า 

ดงันั้น 1. ธาตุหมู่ 1A ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่าธาตุหมู่ 2A   
  2. ธาตุหมู่ 1A และหมู่ 2A ท าปฏิกิริยากบัน ้าไดส้ารละลายท่ีมีสมบติัเป็นเบสและกา๊ซไฮโดรเจน 
  3. ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกบัน ้าข้ึนอยู่กบัชนิดของโลหะและอุณหภูมิ 
-  ครูสรุปเพิ่มเติมเก่ียวกบัการทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 
ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 

1. ให้นกัเรียนท าใบกิจกรรมการทดลองเร่ืองปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและแมกนีเซียมกบัน ้า 
9. ส่ือการเรียนการสอน 

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

 
10. การวัดและประเมินผล 

11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. อธิบายปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมและ
แมกนีเซียมกบัน ้า 

ในสมุด นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 

- ทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

1. เขียนตารางบนัทึกผลการทดลอง และ
สรุปผลการทดลอง 

ใบกิจกรรมการทดลอง นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วมกิจกรรม
ในชั้นเรียน 

แบบประเมินเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 


