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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
สืบค้นข้อมูลและตรวจสอบสมบัติของธาตุ 
สารประกอบและธาตุกัมมันตรังสี 

ทดลอง จ าแนกและอธิบายสมบัติของธาตุโลหะ 
อโลหะ กึ่งโลหะ 

ระบุชนิดของธาตุและสารประกอบ พร้อมอธิบาย 
การเกิดสารประกอบได้ 

บอกสมบัติและประโยชน์ของธาตุและ 
สารประกอบได้ 



Concept Maps (ผังมโนทัศน์) 

ประโยชน์ ธาตุ (element) 

สมบัติ 
ของธาต ุ

ธาตุ 
กันมันตรังสี 

สารประกอบ (compound) 

การเกิด
สารประกอบ สูตรเคมี ประโยชน์ 

ของธาตุ 
ประโยชน์ 

สารประกอบ 

ธาตุและสารประกอบ 

สารบริสุทธิ ์

สมบัติ 
สารประกอบ 



1. การเกิดอะตอม (Atoms) และธาตุ (element) 
อนุภาคมูลฐาน 

e- , p+ , n 

อะตอม 
อนุภาคมูลฐานรวมตัวกันด้วยอัตราส่วนต่าง ๆ  

  

Microscope 

Macroscope 

ธาตุ 
อะตอมชนิดเดียวกันรวมตัวกัน 

สารประกอบ 
อะตอมต่างชนิดกันรวมตัวกัน 

สารละลาย 
สารบริสุทธิ์รวมตัวกัน 

ทางกายภาพและผสมรวมกัน 
เป็นเนื้อเดียวกันได้ 

คอลลอยด์ 
สารบริสุทธิ์รวมตัวกัน 
มีสมบัติก้้ากึ่งระหว่าง 

สารละลายและสารแขวนลอย 

สารแขวนลอย 
สารบริสุทธิ์รวมตัวกัน 

ทางกายภาพและเมื่อผสมแล้ว 
ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน 



2. วิวัฒนาการของแบบจ้าลองอะตอม 

ผู้ทดลอง การทดลอง การค้นพบ แบบจ้าลอง 

ดาลตัน ไม่ได้ทดลอง 
1. อะตอมเป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุด 
2. อะตอมไม่สามารถท้าลายและสร้างใหม่ได้ 
3. อะตอมเดียวกันเหมือนกันและต่างจากธาตุอื่น 

ทอมสัน หลอดรังส ี

คาโทด 
1. ค้นพบอิเล็กตรอน 

รัทเทอร์ฟอร์ด 
ยิงอนุภาคแอลฟา

ไปที ่
แผ่นทองค้าเปลว 

1. ค้นพบนิวเคียส 

โบร ์
เผาธาตุและ

ศึกษาสเปกตรัม 

1. อิเล็กตรอนแต่ละตัวมีระดับ
พลังงานที่แน่นอนไม่เท่ากัน 
2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นชั้น ๆ 
ของอะตอม 



หมายถึง อะตอมชนิดเดียวกันรวมตัวกัน
จ้านวนมาก ๆ ไม่สามารถแยกสลายเป็น
สารอื่นได้โดยวิธีทางเคมี  
    “โดยธาตุเดียวกันจะแสดงสมบัติ
เฉพาะตัวเหมือนกัน และแตกต่างจาก 
ธาตุอื่น”  
      ปัจจุบันมีการค้นพบแล้ว 118 ธาตุ 
ธาตุท่ีพบตามธรรมชาติ 91 ธาต ุ

 “ในร่างกายมนุษย์มีธาตุหลายชนิดที่มคีวามส้าคัญต่อการท้างานของ
ระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้เป็นไปตามปกติ” 

3. ธาตุ (element) 



3. ธาตุ (element) 

ความเป็นโลหะ : ธาตุแบ่งได้ 3 ประเภท 

ได้แก่ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 

จ้านวนโปรตอน : ธาตุแต่ละธาตุ

จะมีจ้านวนโปรตอนไม่เท่ากันเลย 

เป็นสมบัติเฉพาะตัวส้าคัญที่สุด 

การเข้าท้าปฏิกิริยา : ธาตุจะมี

ลักษณะการเข้าท้าปฏิกิริยากับธาตุ

อื่น เกิดเป็นสารประกอบเฉพาะตัว 

สมบัติเฉพาะตัว 
ของธาต ุ



ธาตุที่พบในธรรมชาติส่วนใหญ่ 

3. ธาตุ (element) 

ปริมาณธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
อยู่ในร่างกายมนุษย์ 



3.1 สมบัติของธาตุ 
1.สมบัติทางกายภาพ (physical properties) คือ สมบัติที่
สังเกตเห็นได้หรือทดลองด้วยวิธีง่าย ๆได้ เช่น สี กลิ่น รส  
จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ การน้าไฟฟ้า ความแข็ง  
เป็นต้น 
2.สมบัติทางเคมี (chemical properties) คือ สมบัติที่ทราบ
ได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือ สมบัติเฉพาะตัวของ
ธาตุที่เกี่ยวข้องกับ การเกิดปฏิกิริยาเคมีนั่นเอง เช่น ความ
เป็นกรด-เบส การลุกติดไฟ เป็นต้น 



3.1 สมบัติของธาตุ 
จ้าแนกธาตุได้เป็น 3 กลุ่ม คือ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 
1. โลหะ (metal) เป็นธาตุที่เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกัน  
    เป็นโครงผลึก ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง ผิวมันวาว 
    เหนียว ส่วนใหญ่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง  
    ตัวอย่าง เช่น Fe , Cu , Zn , Pb ฯลฯ 
2. อโลหะ (non-metal) ประกอบด้วยอะตอมของธาต ุ
    ชนิดเดียวกัน มีสถานะทั้งของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  
    ผิวไม่เป็นมันวาว  
3. กึ่งโลหะ (metalloid) เป็นธาตุที่มีสมบัติทั้งโลหะและอโลหะ 
    ตัวอย่าง เช่น B , Si , Ge , Sb , Te , As ฯลฯ 



3.1 สมบัติของธาตุ 
ชนิดของธาตุ 

สมบัติ 
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

สถานะ 
เป็นของแข็ง ยกเว้น 
ปรอท (ของเหลว) 

มีทั้งของแข็ง 
ของเหลว และแก๊ส 

ของแข็ง 

การน้าไฟฟ้า 
น้าไฟฟ้าได้ เช่น Ag 
น้าไฟฟ้าได้ดีที่สุด 

ไม่น้าไฟฟ้า ยกเว้น 
แกรไฟต์ 

บางชนิดน้าไฟฟ้า 
เช่น B 

น้าความร้อน น้าความร้อนได้ด ี
ไม่น้าความร้อนหรือ 
น้าความร้อนน้อย 

บางชนิดน้า  
บางชนิดไม่น้า 

จุดหลอมเหลว 
จุดเดือด 

สูง ยกเว้น Hg 
ต่้า ยกเว้น C ที่เป็น
โครงผลึกร่างตาข่าย 

บางชนิด 
บางชนิดค่อนข้าง
สูง 



3.1 สมบัติของธาตุ 
ชนิดของธาตุ 

สมบัต ิ
โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

ความเหนียว 
เหนียว ทุบเป็น
แผ่นได ้

เปราะ เปราะ 

ลักษณะผิว เป็นมันวาว ด้าน บางชนิดมันวาว 

การเกิดเสียง
เมื่อเคาะ 

ดังกังวาน ไม่กังวาน ไม่กังวาน 

ความหนาแน่น 
บางชนิดมาก 
บางชนิดน้อย 

ความหนาแน่น
น้อย 

บางชนิดมาก 
บางชนิดค่อนข้างมาก 



ข้อปฏิบัติ ให้นักเรียน 
1. ยกตัวอย่าง ของธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะ อโลหะ 
และกึ่งโลหะ แผนผังเวนน ์(Venn Diagram) 

2. ท ากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 1 พร้อม 
    ตอบค าถาม 2 ข้อ 

3. เขียนตารางเปรียบเทียบสมบัติบางประการของ 
    โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ 

4. ท ากิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ 2 และเขียน 
    สัญลักษณ์ของธาตุท่ีขีดเส้นใต้ให้ถูกต้อง 



3.2 สัญลักษณ์ของธาตุ 



3.3 เลขมวล เลขอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

โครงสร้างภายในอะตอม 

 อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม ประกอบด้วยอนุภาค
องค์ประกอบ 3 ชนิด คือ โปรตอน  อิเล็กตรอน  
นิวตรอน เรียกว่า “อนุภาคมูลฐาน” 



3.3 เลขมวล เลขอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

อนุภาค  ประจุ(หน่วย)  ประจุ(C)  มวล(g)  มวล(amu)  

อิเล็กตรอน  -1 1.6 x 10-19 0.000549 9.1096 x 10-28 

โปรตอน  +1 1.6 x 10-19 1.007277 1.6726 x 10-24 

นิวตรอน  0 0 1.008665 1.6749 x 10-24 

อิเล็กตรอน(Electron) สัญลักษณ ์e- มีประจุลบ และมีมวลน้อยมาก 
โปรตอน (protron) สัญลักษณ ์p+ มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า 
อิเล็กตรอน (เกือบ 2,000 เท่า) 
นิวตรอน (neutron) สัญลักษณ ์n มีประจุเป็นศูนย์ และมีมวลมากพอๆ
กับโปรตอน 
 



3.3 เลขมวล เลขอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

โปรตอนและนิวตรอน จะอยู่รวมกันภายในนิวเคลียส อยู่กลาง
อะตอม อิเล็กตรอนซึ่งมปีระจุลบ จะเคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ นิวเคลียส  
ดังรูป 



สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Symbols) 
   สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (Nuclear Symbol , X)     
   คือ สัญลักษณ์ของธาตุที่แสดงอนุภาคมูลฐานของอะตอม     

   ซึ่งจะเขียนเลขอะตอมแทน จ้านวนโปรตอนและอิเล็กตรอน  
ไว้ที่มุมซ้ายล่างของสัญลักษณ์ และเขียนเลขมวลไว้ที่มุมซ้ายบน 

ของสัญลักษณ์ ดังนี้   



 เลขอะตอม (Atomic number : Z) เป็นค่าเฉพาะ
ของธาตุแต่ละชนิดแสดงจ้านวนโปรตอนใน
นิวเคลียส 1 อะตอมของธาตุนั้น ซึ่งอะตอมของธาตุ
ชนิดเดียวกันต้องมีจ้านวนโปรตอนเท่ากันเสมอ  

 เลขอะตอม (Z) = จ้านวนโปรตอน (p) 

เลขอะตอม (Atomic number) 



  

  

                

เลขอะตอม (Atomic number) 

http://www.sci.tamucc.edu/pals/morvant/genchem/atomic/page9.htm


เลขมวล (Mass number, A)  เป็นตัวเลขแสดงผลบวก 
ของจ้านวนโปรตอนกับนิวตรอนของธาตุ  ถ้าทราบเลขอะตอม 
จะสามารถหาจ้านวนนิวตรอนของอะตอมได้  โดยน้า 
เลขอะตอม ไปลบ เลขมวล  
 

เลขมวล(A) = จ้านวนโปรตอน (p) + จ้านวนนิวตรอน (n)  

เลขมวล (Mass number) 



  

เลขมวล (Mass number) 

จ้านวนนิวตรอน (n) = เลขมวล (A) - จ้านวนโปรตอน(p) 

หรือ          =  เลขมวล (A) - เลขอะตอม (Z) 



ตัวอย่างสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 
  

    
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ธาตุ
ออกซิเจน (O) 
เลขมวล=16 เลขอะตอม= 8 

    
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ธาตุนีออน 
(Ne)  
เลขมวล=20 เลขอะตอม=10 



 
การค้านวณอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์  
 

    อะตอมของธาตุเป็นกลางทางไฟฟ้า คือ อะตอมของธาตุที่มีจ้านวน
โปรตอนเท่ากับจ้านวนอิเล็กตรอน  เช่น           

  
   

ตัวอย่าง  
 



- ไอโซโทป (Isotope) หมายถึง ธาตุเดียวกันท่ีมีจ้านวน           
                                                  นิวตรอนไม่เท่ากัน (เลขมวลไม่เท่ากัน) 
- ไอโซโทน (Isotone) หมายถึง ธาตุคนละธาตุกันที่บังเอิญมีจ้านวน 

                                                  นิวตรอนเท่ากัน 
- ไอโซบาร์ (Isobar) หมายถึง ธาตุคนละธาตุกันที่บังเอิญมีเลขมวล                
                                                 เท่ากัน 

- ไอโซอิเล็กทรอนิกส์ (Isoelectronic) หมายถึง ธาตุคนละธาตุกันที่  
                                                 บังเอิญมีจ้านวนอิเล็กตรอนเท่ากัน  
                                                 (ตัวหนึ่งติดประจ)ุ 

 

ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และไอโซอิเล็กทรอนิกส์ 



ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์ และไอโซอิเล็กทรอนิกส์ 

                 ไอโซโทป    =   โปรตอนเท่า 
                 ไอโซโทน    =   นิวตรอนเท่า 
                 ไอโซบาร์    =   ข้างบน (เลขมวล) เท่า 
 ไอโซอิเล็กทรอนิกส์    =   อิเล็กตรอนเท่า 

Ex.                 และ                  เป็น  Isotope กัน 
                       และ                  เป็น Isotone กัน 
                       และ                  เป็น Isobar กัน 
                       และ                  เป็น Isoelectronic กัน 



3.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ (electron configuration) 

Q  = ชั้นที่ 7 หรือ  n = 7 
P  =  ชั้นที่ 6 หรือ n = 6 
O  = ชั้นที่ 5 หรือ  n = 5 
N  = ชั้นที่ 4 หรือ  n = 4 
M  = ชั้นที่ 3 หรือ  n = 3 
L  =  ชั้นที่ 2 หรือ  n = 2 
K  = ชั้นที ่1 หรือ  n = 1 
Nucleus = P+ + n 

              จ้านวน e- มากที่สุดท่ีมีได้ในวงโคจร = 2n2  

                     เมื่อ n = เลขชั้นของวงโคจร  
2 ตัว (n=1) , 8 ตัว (n=2) , 18 ตัว (n=3) , 32 ตัว (n=4) , 50 ตัว (n=5) , 72 ตัว (n=6) 
                                                         , 98 ตัว (n=7)  



พลังงานไอออไนเซชัน ( Ionization Energy ;  IE ) 

คือ  พลังงานที่ใช้ในการท้าให้อิเล็กตรอนหลุดออกจาก 
อะตอมเมื่ออะตอมอยู่ในสภาวะแก๊ส   
 

Mg (g)                                   Mg + (g)    +  e-        IE1 
Mg + (g)                                 Mg +2 (g)    +  e-      IE2 

แบบจ้าลองอะตอมของโบร ์
1. อิเล็กตรอนแต่ละตัวมีระดับพลังงานที่    
    แน่นอนไม่เท่ากัน 
2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นชั้น ๆ ของอะตอม 



  ธาตุไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชันเท่ากับ 1,318 กิโลจูล
ต่อโมล แสดงว่าเราต้องให้พลังงานแก่ธาตุไฮโดรเจน 1,318  
กิโลจูลต่อโมล จึงจะท้าให้อิเล็กตรอนหลดุออกมา  

  ธาตุที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า 1 ตัว เช่น ธาตุลิเทียม(Li) 

 Li (g)        Li+ (g) + e-       IE1 = 520 kJ/mol 
Li+ (g)      Li2+ (g) + e-      IE2 = 7,394 kJ/mol 
Li2+ (g)    Li3+ (g) + e-      IE3 = 11,815 kJ/mol  

   

• ธาตุที่มีอิเล็กตรอน 1 ตัว คือ ธาตุไฮโดรเจน(H) 
H(g)        H+ 

(g) + e-               IE=1,318 kJ/mol 

พลังงานไอออไนเซชัน ( Ionization Energy ;  IE ) 



  จากการสังเกต จากค่าพลังงานไอออไนเซชันจะพบว่า IE1 
คือ พลังงานที่ให้แก่อะตอมเพื่อดึงอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุด
(เวเลนซ์อิเล็กตรอน) มีค่าน้อยที่สุด เพราะอิเล็กตรอนที่อยู่ห่าง
จากนิวเคลียสหลุดออกได้ง่าย ไม่ต้องใช้พลังงานมากเพราะ
ได้รับแรงดึงดูดจากนิวเคลียสน้อย แต่อิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้
นิวเคลียสจะถูกดึงดูดไว้เราต้องใช้พลังงานมาก เพื่อที่จะท้าให้
อิเล็กตรอนนั้นหลดุออกมา ดังนั้นค่า IE3 จึงมีค่ามากที่สุด  

 

พลังงานไอออไนเซชัน ( Ionization Energy ;  IE ) 



p 

n 

n = 1 

n = 2 

n = 3 
n = 4 

แรงดึงดูดมาก 

แรงดึงดูดน้อย 

พลังงานไอออไนเซชัน ( Ionization Energy ;  IE ) 



เงื่อนไขการจัดเรียงอิเล็กตรอน 
1. การจัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าระดับพลังงานที่ต่ ากว่า 
ก่อน (K       L       M       N       O       P      Q) 

2. อิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron)  
    ต้องมีอิเล็กตรอนไม่เกิน 8 

3. จ านวนอิเล็กตรอนซ้ ากันได้ 1 ครั้ง และ 
    ถอยหลังได้ แต่ห้ามถอยข้ามขั้น 

4. จ านวนระดับพลังงานองอะตอมของธาตุจะ
บอกถึง “คาบ” และ Valence electron บอก “หมู่” 



H 
1 

1.00794 

เลขอะตอม มวลอะตอม(เลขมวล) 

4. ตารางธาตุ (Periodic Table of Element) 



ตารางธาตุ 

วิวัฒนาการของตารางธาตุ 

โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ 

จอห์น นิวแลนด์ส 

เมนเดเลเอฟ 

ตารางธาตุปัจจุบัน 

ธาตุ Representative  
element 

ธาตุทรานซิชัน ธาตุทรานซิชันชั้นใน 

การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

จ้านวนระดับพลังงาน เวเลนซ์อิเล็กตรอน 

คาบ หมู ่

โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

แลนทาไนด ์ แอคทิไนด ์



Lothar Meyer 

(1830-1895) 

Dmitri Mendeleev 

(1834-1907) 

The Father of the Periodic Table? 



แนวคิดการจัดเรียงธาตุของ Meyer 

เรียงตามจ้านวนอิเล็กตรอนวงนอก 
(valence electron) และปริมาตรของ
อะตอมซึ่งสัมพันธ์กับขนาดของอะตอม 

“ สมบัติของธาตุต่างๆ เป็น periodic function ของเลข
อะตอม โดยขึ้นอยู่กับ การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนใน
อะตอมของธาตุเหล่านั้น”  



Periodic Table 

H 
1 

1.00794 

เลขอะตอม 
มวลอะตอม(เลขมวล) 



การตั้งชื่อธาตุที่ค้นพบใหม่ 

การตั้งชื่อธาตุที่ค้นพบในยุคแรกจะใช้ชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ ธาตุบางธาตุถูก
ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคณะ ท้าให้มีชื่อเรียกและสัญลักษณ์ต่างกัน 



การตั้งชื่อธาตุที่ค้นพบใหม่ 

      การทีค่ณะนักวิทยาศาสตร์ต่างคณะตั้งชื่อแตกต่างกัน ท้าให้เกิดความ
สับสน International Union of Pure and Applied Chemistry 
 (IUPAC)  จึงได้ก้าหนดระบบการตั้งชื่อขึ้นใหม ่  โดยใช้กบัชื่อธาตทุี่มี
เลขอะตอมเกิน 100 ขึ้นไป ทั้งนีใ้หต้ั้งชื่อธาตุโดยระบุเลขอะตอมเป็น
ภาษาละติน  แล้วลงท้ายด้วย  -ium 

ระบบการนับเลขในภาษาละตินเป็นดังน้ี 
  0   =   nil  (นิล)  1   =   un     (อุน) 
  2   =   bi   (ไบ)  3   =   tri     (ไตร) 
  4   =   quad  (ควอด) 5   =  pent   (เพนท)์ 
  6   =   hex  (เฮกซ์)  7   =   sept  (เซปท)์ 
  8   =   oct (ออกต)ฺ  9   =  enn  (เอนน)์ 



การตั้งชื่อธาตุที่ค้นพบใหม่ 

ตัวอย่างท่ี1  จงอ่านชื่อตามระบบ IUPAC  พร้อมทั้งเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ
ต่อไปนี ้
 1. ธาตุที่ 106   =____________________สัญลักษณ_์__________ 
 2. ธาตุที่ 208   =____________________สัญลักษณ_์__________ 
 3. ธาตุที่ 119   =____________________สัญลักษณ_์__________ 
 4. ธาตุที่ 135   =____________________สัญลักษณ_์__________ 
 5. ธาตุที่ 374   =____________________สัญลักษณ_์__________ 

ตัวอย่างที่ 2 ธาตุที่มีสัญลักษณ์ต่อไปนี้มีเลขอะตอมเท่าไร 

              1. Uuq  =________________ 

              2. Ubo =_________________ 



ตารางธาตุในปัจจุบัน 

1.  จัดเรียงธาตุตามแนวนอนโดยเรียงล้าดับเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้นจาก   
    ซ้ายไปขวา 
2.  ธาตุซึ่งเรียงตามล้าดับเลขอะตอมที่เพิ่มขึน้และเป็นแถว  
     ตามแนวนอนเรียกว่า คาบ ซึ่งมีทั้งหมด 7 คาบ 

3.  ธาตุในแถวตามแนวตั้ง มีทั้งหมด 8 แถว เรียกว่า หมู ่ซึ่งมีตัวเลข 
    ก้ากับ แบ่งออกเป็นหมู่ย่อย A และ B โดยที ่
    
หมู่ย่อย A   มี 8 หมู่  คือ  หมู่ IA จนถึง VIII A              
หมู่ย่อย B  มี 8 หมู่ คือ หมู่ IB จนถึง VIII B แต่เรียงเริ่มจากหมู่ III B 
ถึงหมู่ II B ซึ่ง มีชื่อเรียกว่า ธาตุแทรนซิชัน (Transition Elements) 

          Periodic table 



4.  ธาตุ 2 แถวล่าง ซึ่งแยกไว้ต่างหากนั้น เรียกว่า ธาตุแทรนซิชันชั้นใน 
(Inner transition elements) 
      

  ตารางธาตุในปัจจุบัน 

ธาตุแถวบน คือ ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 58 ถึง 71 เรียกว่า กลุ่มธาตุ              
แลนทาไนด์ (Lanthanide series) ธาตุกลุ่มนี้ควรจะ
อยู่ในหมู่ III B โดยจะเรียงต่อจากธาตุ La 

ธาตุแถวล่าง คือ ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 90 ถึง 103 เรียกว่า กลุ่มธาตุ
แอกทิไนด์ (Actinide series) ธาตุกลุ่มนี้ควรอยู่ในหมู่ 
III B โดยเรียงต่อจากธาตุ Ac 

          Periodic table 

5. ธาตุไฮโดรเจนมีสมบัติบางอย่างคล้ายธาตุหมู่ 1 และมีสมบัติบางอย่าง 
   คล้ายธาตุหมู่ 7 จึงแยกไว้ต่างหาก  



  ตารางธาตุในปัจจุบัน 

6. ธาตุที่เป็นโลหะและอโลหะถูกแยกออกจากกันด้วยเส้นขั้นบันได โดย
ทางซ้ายของเส้นบันไดเป็นโลหะ ทางขวาของเส้นขั้นบันไดเป็นอโลหะ 
ส่วนธาตุที่อยู่ชิดเส้นบันไดจะมีสมบัติก้้ากึ่งระหว่างโลหะกับอโลหะ 
เรียกธาตุพวกนี้ว่า ธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) 



  ลักษณะส้าคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกัน  

   1. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันมีจ้านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากัน  จึงท้าให้มี
สมบัติคล้ายกัน  

เช่น ธาตุลิเทียม (3Li) และธาตุโซเดียม (11Na) ต่างก็มีเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเท่ากับ 1  ทั้งสองธาตุจึงมีคุณสมบัติคล้ายกัน  เป็นต้น  

    2. ธาตุในหมู่ย่อย A (IA - VIIIA) มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ  
  เลขที่ของหมู่ ยกเว้น ธาตุแทรนซิชัน  

      เช่น  ธาตุในหมู่ I จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1  ธาตุในหมู่ II จะมี   
      เวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 เป็นต้น  

3. ธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 2 ยกเว้น 
    บางธาตุ เช่น Cr , Cu เป็นต้น จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ 1  



 ลักษณะส้าคัญของธาตุในคาบเดียวกัน 

 1. ธาตุในคาบเดียวกันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนไม่เท่ากัน  โดยมีเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา  

     ยกเว้น ธาตุแทรนซิชันซึ่งส่วนใหญ่มีจ้านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน 
                 เท่ากับ 2 เท่ากัน  จึงมีคุณสมบัติคล้ายกันทั้งในหมู่และ 
                 ในคาบเดียวกัน  

ดังนั้น ธาตุในคาบเดียวกันจึงมีสมบัติต่างกัน  

      2.  ธาตุในคาบเดียวกันมีจ้านวนระดับพลังงานเท่ากัน  และ 
          เท่ากับเลขที่ของคาบ 

       เช่น ธาตุในคาบที่ 2 ทุกธาตุ (Li ถึง Ne) ต่างก็มีจ้านวนระดับ 
        พลังงานเท่ากับ 2  คือ ชั้น K (n=1) และชั้น L (n=2) เป็นต้น 



  แนวโน้มของขนาดอะตอม 

ปัจจัยที่มีผลต่อขนาดอะตอม 

  1.  จ้านวนชั้นของอิเล็กตรอน 
2.  ถ้าชั้นอิเล็กตรอนเท่ากัน ให้ดูที่จ้านวนโปรตอน ถ้า
จ้านวนโปรตอนมาก อะตอมหรือไอออนนัน้จะมีขนาดเล็ก 
3.  อัตราส่วนของ  P/e  ถ้าไอออนของธาตุใดมีค่า P/e 
มาก จะมีขนาดเล็กกว่าไอออนที่มี P/e น้อยกว่า    



แนวโน้มของขนาดอะตอมในหมู่เดียวกัน 

ธาตุในหมู่เดียวกัน ขนาดอะตอมจะใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง 



แนวโน้มของขนาดอะตอมในคาบเดียวกัน 

       ขนาดของอะตอมจะเล็กลงจากซ้ายไปขวา   

        ในคาบเดียวกันมจี้านวนระดับพลังงานของ
อิเล็กตรอนเท่ากัน แต่จ้านวนโปรตอนเพิ่มขึ้น ท้าให้
อะตอมมีขนาดเล็กลง 



  แนวโน้มของขนาดอะตอม 



   แนวโน้มของขนาดไอออน 

ขนาดของอะตอมเปรียบเทียบกับขนาดไอออนบวก 
ไอออนบวก คือ อะตอมที่เสียอิเล็กตรอน  ดังนั้น จะมีจ้านวน
อิเล็กตรอนน้อยลง  ในขณะที่โปรตอนเท่าเดิม 

โปรตอนดึงเวเลนซ์อิเล็กตรอนได้
แรงขึ้น ---------> ไอออนบวกจะมี
ขนาดเล็กกว่าอะตอมที่เป็นกลาง 



  แนวโน้มของขนาดไอออน 

ขนาดของอะตอมเปรียบเทียบกับขนาดไอออนลบ 
ไอออนลบมีจา้นวนเวเลนซอ์ิเล็กตรอนเพ่ิมขึ้น แต่จ้านวน
โปรตอนเท่าเดิม  

แรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกับเวเลนซ์
อิเล็กตรอนลดลง ---------> ไอออนลบ
มีขนาดใหญ่กว่าอะตอมที่เป็นกลาง 



แนวโน้มของขนาดไอออน 

ขนาดของไอออนที่มีอิเล็กตรอนเท่ากัน 

        กรณีนี้  ขนาดของไอออนขึ้นอยู่กับจ้านวนโปรตอน  
ไอออนใดมีจ้านวนโปรตอนมาก จะยิ่งมีขนาดเล็ก 

เช่น    13Al3+, 12Mg2+   มีจ้านวนอิเล็กตรอนเท่ากับ 10 



แนวโน้มของขนาดไอออน 

ขนาดของไอออนบวกและลบในหมู่เดียวกัน 

   ในหมู่เดียวกัน
ไอออนบวกและ
ไอออนลบจะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง 



 แนวโน้มของขนาดไอออน 

ขนาดของไอออนในคาบเดียวกัน 
     ในคาบเดียวกัน ทางซ้ายเป็นไอออนบวก  ทางขวาเป็นไอออนลบ   

    ในพวกไอออนบวก 
จะเล็กลงจากซ้ายไป
ขวา แล้วจะโตขึ้นเมื่อ
ถึงไอออนลบ จากนั้น
จะเล็กลงจากซ้ายไป
ขวาเช่นกัน 



แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชัน 

ตามคาบ  ในคาบเดียวกันพลังงานไอออไนเซชันล้าดับที่ 1 
จะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา 

ตามหมู่    ในหมู่เดียวกันพลังงานไอออไนเซชันจะมีค่า
ลดลงจากบนลงลา่ง 



แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชัน 



แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชัน 



แนวโน้มของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี 
      Electronegativity (EN)   คือ ค่าที่แสดงถึงความ 
สามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะของ
อะตอมของธาตุต่างๆ ที่รวมกันเป็นสารประกอบ 

ตามหมู่  ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีจะลดลงจากบนลงล่าง 
เพราะขนาดของอะตอมใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง 

ตามคาบ  ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีจะเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา 
เพราะขนาดของอะตอมเล็กลงจากบนลงล่าง 



แนวโน้มของค่าอิเล็กโทรเนกาติวิต ี



การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุด 

f   orbital 
block 

p   orbital 
block 

s  orbital 
block 

d  orbital 
block 

n=1 
n=2 
n=3 
n=4 

n=5 
n=6 
n=7 

n=6 
n=7 



ชื่อทั่วไปของธาตุในแต่ละหมู ่(Group) 



ธาตุที่เป็นโลหะ (Metal Elements) 



ธาตุที่เป็นอโลหะ (Non-Metal Elements) 



ธาตุที่เป็นกึ่งโลหะ (Semimetal Elements) 



Periodic Classification of the Elements 

ตัวอย่างท่ี 1  จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
เลขอะตอม      การจัดเรียงอิเล็กตรอน คาบท่ี หมู่ที ่      สัญลักษณ์ธาต ุ
       8               _________________ _____ _____        __________ 
      36              _________________ _____ _____        __________ 
      42         _________________ _____ _____        __________ 
      50         _________________ _____ _____        __________ 



4.1 สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุ 

ธาตุหมู่ IA  (โลหะแอลคาไล) 
Li 

Na 

K 

Rb 

Cs 

Fr 



สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุ (ต่อ) 

 สมบัติที่ส้าคัญของธาตุหมู่ IA 

1. เป็นของแข็งที่อ่อน ใช้มีดตัดได้  น้าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี 

2. เมื่อเปรียบเทียบกับธาตุอื่นในคาบเดียวกัน 

- ธาตุหมู่ IA มีความเป็นโลหะมากที่สุด 

- ธาตุหมู่ IA มีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด 

- ธาตุหมู่ IA มีค่า IE1 และ EN ต่้าที่สุด 

- ธาตุหมู่ IA เป็นโลหะที่เสียอิเล็กตรอนได้ง่ายที่สุด 



สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุ (ต่อ) 
 สมบัติที่ส้าคัญของธาตุหมู่ IA 

3.  มีความหนาแน่นต่้า ( Li, Na และ K  หนาแน่นน้อยกว่าน้้า) 

4. เมื่อรวมตัวกับอโลหะได้สารประกอบไอออนิก ซึ่งธาตุหมู่ IA    
    มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +1  
5. เป็นโลหะทีว่่องไวในการเกิดปฏิกิริยามาก  

       ท้าปฏิกิริยารุนแรงกับน้้าหรือไอน้้าในอากาศ ให้ H2 และ
ความร้อนจ้านวนมาก -----> จึงต้องเก็บไว้ในน้้ามัน  



สมบัติของธาตุและสารประกอบของธาตุ (ต่อ) 

สารประกอบของธาตุหมู่ IA  
       ธาตุหมู่ IA อยู่ในรูปของสารประกอบมากมาย เช่น LiCl, 

NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, Na2SO4, NaHCO3 

    สารประกอบของธาตุหมู่ IA ในธรรมชาติที่
พบมากที่สุด คือ สารประกอบของโซเดียม 

เช่น NaCl 



ประโยชน์ของธาตุหมู่ IA 

2.  ใช้  Na (โซเดียม) และ K (โพแทสเซียม)  ท้าหน้าที่ถ่ายเท 
     ความร้อนจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู 

1.  Cs (ซีเซียม)  ใช้ท้าโฟโตเซลล์ที่เปลี่ยนสัญญาณแสงไป 
     เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพราะ Cs สามารถเสียอิเล็กตรอน 
     ได้ง่ายกว่าโลหะหมู่ IA ตัวอื่นๆ   

เช่น  ที่ใช้ในเครื่องวัดความเข้มแสงในกล้องถ่ายรูป 



ประโยชน์ของธาตุหมู่ IA 

3.  ใช้ Na  บรรจุในท่อโพลิเอทิลีน ส้าหรับใช้แทนสายเคเบิลอะลูมิเนียม
หรือทองแดง เพราะเบากว่า ถูกกว่า และมีประสิทธิภาพดีกว่า 

4.  Li  และ Na  ใช้ในการเตรียมสารอินทรีย์หลายชนิด 

5.  Na  ใช้การเตรียมโซเดียมเปอร์ออกไซด์ ซึ่งใช้ท้าสารฟอกสี 

เช่น เตตระเอทิลเลด เตรียมจากเอทิลคลอไรด์ท้าปฏิกิริยากับโลหะ
ผสมระหว่างโซเดียมกับตะกั่ว 



    ธาตุหมู่ IIA  (โลหะแอลคาไลน์ เอิร์ท) 

Be  (เบริลเลียม) 

Mg  (แมกนีเซียม) 

Ca  (แคลเซียม) 

Sr  (สทรอนเชียม) 

Ba  (แบเรียม) 

Ra  (เรเดียม) 



    สมบัติที่ส้าคัญของธาตุหมู่ IIA  

1. เป็นของแข็ง มีความหนาแน่นมากกว่าธาตุหมู่ IA จึงมี  
           ความแข็งมากกว่า 

2. เป็นโลหะ แต่น้อยกว่าธาตุหมู่ IA เมื่อเปรียบเทียบในคาบ 
          เดียวกัน 

3. น้าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี แต่น้อยกว่าธาตุหมู่ IA  
         ในคาบเดียวกัน 

4. มีค่า  IE1 และ EN ต่้า แต่สูงกว่าธาตุหมู่ IA 



  สมบัติที่ส้าคัญของธาตุหมู่ IIA  

5. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงกว่าธาตุหมู ่IA ในคาบ
เดียวกัน เพราะมีพันธะโลหะที่แข็งแรงกว่า 

6. เสียอิเล็กตรอนได้ง่าย (ตัวรีดิวซ์ท่ีด)ี แต่ไม่ดีเท่ากับ
ธาตุหมู่ IA ในคาบเดียวกัน 

7. เมื่อรวมตัวกับอโลหะจะได้สารประกอบไอออนิก ซึ่ง
ธาตุหมู่ IIA มีเลขออกซิเดชันเท่ากับ +2    

8. ธาตุหมู่นี้สามารถท้าปฏิกิริยากับน้้า และสารอื่นได้หลาย
ชนิด  เนื่องจากเป็นธาตุท่ีว่องไว และความว่องไวเพิ่มขึ้น

เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น 



    สารประกอบของธาตุหมู่ IIA  

          เนื่องจากธาตุหมู่ IIA เป็นธาตุที่ว่องไวในการท้า
ปฏิกิริยา สามารถรวมตัวกับอโลหะเกิดสารประกอบได้
หลายชนิดในธรรมชาติ จึงไม่พบในรูปของธาตุอิสระ  

CaCO3 , MgSO4 , MgCl2 , BaCl2 , 
CaHPO4 , Ba(NO3)2 



   ประโยชน์ของธาตุหมู่ IIA 

Mg + Al  ใช้ท้าส่วนประกอบของเครื่องบิน เพราะมีน้้าหนัก 
          เบา 

Mg       ใช้ท้าไส้หลอดไฟแฟลตถ่ายรูป 

Be + Cu  ใช้ท้าส่วนประกอบของเรือเดินทะเล 
CaSO4    ใช้ในอุตสาหกรรมปูนปลาสเตอร์ 
Sr(NO3)2  ใช้ท้าพล,ุ ดอกไม้เพลิงสีแดง 
Ba(NO3)2  ใช้ท้าพลุ, ดอกไม้เพลิงสีเขียว 
Mg(OH)2  ใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน และใช้เป็นยาลดกรด 

           ในกระเพาะอาหาร 







ตัวอย่างออกไซด์: N2O, NO2, N2O4, N2O5, P4O6, P4O10 

Arsenic(As) 

Antimony(Sb) 

Bismuth(Bi) 



ตัวอย่างออกไซด:์ SO2, SO3 
SO3(s) + H2O(l) H2SO4(aq) 

Group 6A Elements 

Oxygen (O) Sulphur (S) Selenium (Se) Tellurium(Te) Polonium (Po) 

http://www.lispme.de/pse/big/84_Po_1.jpg


    ธาตุหมู่ VIIA 

F    (ฟลูออรีน) 

Cl  (คลอรีน) 

Br  (โบรมีน) 

I    (ไอโอดีน) 

At  (แอสทาทีน) 



  สมบัติส้าคัญท่ีของธาตุหมู่ VIIA  

1.  ธาตุในหมู่นี้มีทั้ง 3 สถานะ 

  ก๊าซ                      ของเหลว                      ของแข็ง 

I 



   สมบัติส้าคัญท่ีของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ)  

         2.  ธาตุแฮโลเจนทุกชนิดเป็นพิษ   
           F2 เป็นแก๊สพิษอย่างแรง ,   Cl2 เป็นแก๊สพิษมีกลิ่นฉุนจัด 

3.  ธาตุทุกตัวเป็นอโลหะ  ไม่น้าไฟฟ้าทุกสถานะ 

 4.  โมเลกุลของธาตุแฮโลเจนประกอบด้วย 2 อะตอม       
(diatomic molecule) 

       F2    Cl2    Br2    I2 



   สมบัติส้าคัญท่ีของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ)  

5.  มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่้า เพราะแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของธาตุแฮโลเจนเป็นแรงแวนเดอวาลส ์

6.  IE , EN สูง และมีค่าสูงสุดเมื่อเทียบกับธาตุในคาบเดียวกัน 

แรงแวนเดอวาลส์ เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลท่ีไม่มีขั้วกับไม่
มีขั้ว แรงนี้มีค่าน้อย แต่จะมากขึ้นเม่ือสารมีมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น 



   สมบัติส้าคัญท่ีของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ)  

7.  ละลายได้ดีในตัวท้าละลายอินทรีย์ซึ่งไม่มีขั้ว เช่น      
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4) , เฮกเซน (C6H14), เบนซีน

(C6H6)  

8.  มเีลขออกซิเดชันหลายค่า แต่ในสารประกอบส่วนใหญ่
ธาตุแฮโลเจนมีเลขออกซิเดชันเท่ากับ -1 

9.  ในหมู่เดียวกันความว่องไวในการท้าปฏิกิริยาลดลงจาก
บนลงล่าง 



   สารประกอบของธาตุหมู่ VIIA 

1. สามารถเกิดได้ทั้งสารประกอบไอออนิกและ 
   สารประกอบโคเวเลนต์ 

 สารประกอบไอออนิก   สารประกอบโคเวเลนต ์
KBr , MgCl2 , CaF2 PCl5 , HCl , HBr 

2.  ธาตุหมู่ VIIA  เกิดสารประกอบที่มเีลขออกซิเดชันได้
หลายค่า  

3.  สารประกอบออกไซด์และสารประกอบซัลไฟด์ของธาตุ
หมู่ VIIA เมื่อละลายน้้ามีสมบัติเป็นกรด เช่น Cl2O  Br2O 



  ประโยชน์ของธาตุหมู่ VIIA 

1.  ฟลูออรีนใช้เตรียมสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน เช่น 
ฟรีออน ใช้ในเครื่องท้าความเย็น , เทฟลอน (CF2=CF2) 

เคลือบภาชนะหุงต้ม  



  ประโยชน์ของธาตุหมู่ VIIA 

3.  โบรมีนใช้เตรียมสารประกอบเอทิลีนไดโบรไมด์ เติมใน
น้้ามันเพื่อหยุดการสะสมตะกั่วในเครื่องยนต์ นอกจากนี้ยังใช้

ท้าสีย้อมผ้า ฟิล์มถ่ายรูป (AgBr) 

2. คลอรีนใช้ในการเตรียมสารต่างๆ เช่น 

NaOCl  ใช้ในการฟอกสีกระดาษให้ขาว 
NaClO3   ใช้เป็นยาก้าจัดวัชพืช 

ใช้ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในสระว่ายน้้า และในน้้าประปา 

4.  ไอโอดีนป้องกันโรคคอพอก 
ทิงเจอร์ไอโอดีน (ไอโอดีนละลายในเอทานอล) ใช้เป็นยาฆ่าเชื้อโรค 



   ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล 

      ก๊าซเฉื่อย (Inert gas)  เป็นธาตุที่มีสถานะ
เป็นก๊าซ  ในธรรมชาติจะไม่ท้าปฏิกิริยากับ 

ธาตุอื่น          

  1  โมเลกุลมี  1 อะตอม   
(เป็นแก๊สอะตอมเดี่ยว) 

He  (ฮีเลียม) 

Ne  (นีออน) 

Ar  (อาร์กอน) 

Kr  (คริปตอน) 

Xe  (ซีนอน) 

Rn  (เรดอน) 

 



  ประโยชน์ของก๊าซเฉื่อย 
He   ---->  Balloon,  

                 Deep sea diving, 

สารหล่อเย็น 

  ใช้บรรจุในหลอดนีออน 

He  ให้แสงสีชมพู       Ne  ให้แสงสีแดงส้ม 

Ar  ให้แสงสีม่วง        Xe  ให้แสงสีน้้าเงิน 



- อาร์กอน ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้าแบบมไีส้แทนอากาศ 

- คริปตอนใช้ในหลอดไฟแฟลช , ใช้ในเลเซอร์บางชนิด และ
ใช้ในหลอดสตรอโบสโคป 

- เรดอน ใช้รักษาโรคมะเร็ง 

  ประโยชน์ของก๊าซเฉื่อย 



1. ก๊าซฮีเลียม (He): เป็นก๊าซที่มีมวลโมเลกุลน้อย  ไม่ติดไฟจึงใช้บรรจุบัลลูน
แทนก๊าซไฮโดรเจนและใช้ผสมกับก๊าซออกซิเจนในอัตราส่วน  4 ต่อ 1  โดย
ปริมาตร  เพื่อใช้ในการหายใจส้าหรับผู้ท่ีลงไปท้างานในทะเลลึก 

2. ก๊าซนีออน (Ne):  ใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาให้หลอดไฟสีแดงเข้ม 

3. ก๊าซอาร์กอน (Ar): ใช้เป็นก๊าซบรรจุในหลอดไฟฟ้าเพื่อให้ไส้หลอดมีอายุการ
ใช้งานนานมากขึ้น ใช้บรรจุในหลอดไฟโฆษณาเพื่อให้แสงสีม่วงสีน้้าเงิน และใช้
ในอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะ 

4. ก๊าซคริปทอน (Kr): ใช้ในหลอดไฟแฟลชส้าหรับการถ่ายรูปด้วยความเร็วสูง 

5. ซีนอน  (Xe): เป็นก๊าซที่ช่วยให้สลบ  แต่มีราคาแพงมาก 

6. เรดอน (Rn): ใช้รักษาโรคมะเร็ง 

  ประโยชน์ของก๊าซเฉื่อย 



การละลายน้้าของสารประกอบธาตุหมู่ IA  และ  IIA 

สารประกอบ ธาตุ ตัวอย่างสารประกอบ 

หมู่ IA หมู่ IIA หมู่ IA หมู่ IIA 

คลอไรด์   LiCl ,  NaCl MgCl2 , CaCl2 , 
BaCl2 

ไนเตรต   LiNO3  ,  KNO3 Ca(NO3)2 , Ba(NO3)2 

ซัลเฟต   
ยกเว้น  
MgSO4 

Na2SO4 ,  K2SO4 CaSO4 , BaSO4 

คาร์บอเนต   Li2CO3 , Na2CO3 MgCO3 , CaCO3 

ไฮโดรเจน
ฟอสเฟต 

  Na2HPO4 , 
K2HPO4 

MgHPO4 , BaHPO4 



ธาตุหมู่  VIIA  เรียกว่า  ธาตุแฮโลเจน (halogen) 

 
สารละลาย 

ผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในชั้น CCl4 

สารละลายคลอรีนใน 
CCl4 ( ใสไม่มีสี ) 

สารละลายโบรมีนใน 
CCl4 ( สีส้ม ) 

สารละลายไอโอดีนใน 
CCl4 (ชมพูแกมม่วง) 

KCl 
KBr 
KI 

ไม่มีสี 
สีส้ม 
สีชมพูแกมม่วง 

สีส้ม 
สีส้ม 
สีชมพูแกมม่วง 

สีชมพูแกมม่วง 
สีชมพูแกมม่วง 
สีชมพูแกมม่วง 

Cl2  +  2KBr    2KCl  +  Br2 

Cl2  +  2KI       2KCl  +  I2 

Br2 ท้าปฏิกิริยากับ I- ได้ ดังสมการ 

Br2  +  2KI    2KBr  +  I2 

ส้าหรับ I2 ไม่ท้าปฏิกิริยากับ Cl- และ Br- 

I2  +  KCl    ไม่เกิดปฏิกิริยา 

I2  +  KBr    ไม่เกิดปฏิกิริยา 



ต้าแหน่งของธาตุ H ในตารางธาต ุ

สมบัต ิ ไฮโดรเจน ธาตุหมู่ IA ธาตุหมู่ VIIA 

เวเลนต์อิเล็กตรอน 
จ้านวนอะตอมในโมเลกุล 
เลขออกซิเดชันในสารประกอบ 
การน้าไฟฟ้าในสถานะของแข็ง 
IE1 (kJ/mol) 
EN 

1 
2 

-1, +1 
ไม่น้าไฟฟ้า 

1318 
2.1 

1 
ไม่แน่นอน 

+1 
น้าไฟฟ้า 
382-526 
1.0 - 0.7 

7 
2 

-1,+1, +3, +5, +7 
ไม่น้าไฟฟ้า 
1015-1687 
4.2 - 2.2 

ธาตุ H อาจมีลักษณะคล้ายกับธาตุในหมู่ IA  และหมู่ VIIA  ได้ด้วย  
ดังข้อเปรียบเทียบดังนี้คือ 

ดังนั้น  จึงจัด  H  ไว้ต่างหาก คาบเกี่ยวระหว่าง หมู่ IA  และหมู่ VIIA  



   ธาตุแทรนซิชัน (Transition elememts) 

B1 B2 

ธาตุแทรนซิชัน (Transition Metals) 



สมบัติของธาตุแทรนซิชัน 

1. เป็นโลหะ มีความแข็ง แวววาว สามารถตีเป็นแผ่นได้ แต่มี  
     ความเป็นโลหะน้อยกว่า IA และ IIA 
2. แข็ง มีจุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่น 
    สูงกว่าธาตุหมู่ IA และ IIA 

3. น้าความร้อนและไฟฟ้าได้ด ี
4.  มีสมบัติคล้ายกันทั้งภายในหมู่และภายในคาบเดียวกัน 
5.  มีเลขออกซิเดชันหลายค่า เช่น Fe มีเลขออกซิเดชัน +2, +3   
     Cr มีเลขออกซิเดชัน  +6, +3, +2 

      ยกเว้น หมู่ IIB และ IIIB มีเลขออกซิเดชัน +2 และ +3 ตามล้าดับ 



 สมบัติของธาตุแทรนซิชัน (ต่อ) 

6.  ไอออนและสารประกอบของธาตุแทรนซิชันมีสี 

7. ขนาดอะตอมในคาบเดียวกันจะเล็กลงจากซ้ายไปขวา 
    เล็กน้อย และขนาดอะตอมเล็กกว่าธาตุหมู่ IA และ IIA  
    ในคาบเดียวกัน 
8.  IE1 และ EN ต่้า แต่สูงกว่าธาตุหมู่ IA และหมู่ IIA ในคาบ 
     เดียวกัน 

               Table 



 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน  

 1. ธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า จึง 
     ท้าให้ธาตุแทรนซิชันสามารถเกิดสารประกอบได้มากมาย 
      หลายชนิด 
                 Ti  +4, +3, +2 

V   +5, +4 ,+3, +2 

Mn  +7, +6, +4, +3, +2 

Co  +3, +2 



2.   สารประกอบและไอออนของธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่จะมีสี 
      ต่างๆ กัน ซ่ึงขึ้นอยู่กับ  

- ชนิดของธาตุแทรนซิชัน 
- เลขออกซิเดชัน 
- ชนิดและจ้านวนของสารที่รวมตัวกับ 
   ธาตุแทรนซิชัน 

 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน  

       สีที่เห็นนั้นเนื่องมาจากอิเล็กตรอนของ
ธาตุแทรนซชิันสามารถดูดกลืนแสงในช่วง
ที่มองเห็นได้ คลื่นแสงที่ไมถู่กดูดกลืนก็คอืสี
ของสารประกอบหรือของไอออนนั้น 

[Cr(OH)6]3-     สีเขียว 

[Cr(NH3)6]3+     สีม่วง 



 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน  



ไอออน 
 

ชื่อไอออน 
 

เลขออกซิเดชัน
ของธาตุแทรน

ซิชัน 

สี 
 

Cr2+ 

Cr3+ 

Cr2O7 

CrO4
2- 

โครเมียม(II)ไอออน 
โครเมียม(III)ไอออน 

ไดโครเมตไอออน 
โครเมตไอออน 

+2 
+3 
+6 
+6 

น้้าเงิน 
เขียว 
ส้ม 

เหลือง 

 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน  



ธาตุกัมมันตรังสี คือ ธาตุที่นิวเคลียสของอะตอมแผ่รังสีออกมา 
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)  
และธาตุนั้นจะกลายเป็นธาตุใหม่ จนในที่สุดได้อะตอมที่เสถียร  
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นธาตุที่มีเลขอะตอมมากกว่า 83 เช่น  U-238    
Th-232   Rn-222 

รังสีที่ปล่อยออกมาส่วนใหญ่มี 3 ชนิด คือ 
รังสีแอลฟา รังสีบีต้า รังสีแกมมา 

กัมมันตภาพรังสี  คือ เป็นปรากฎการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีได้อย่างตอ่เนื่อง 

5. ธาตุกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Element) 



บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธาตุกัมมันตรังส ี

ในปี ค.ศ. 1896 อองตวน อองรี เบ็กเคอเรล นักวิทยาศาสตร์
ชาวฝรั่งเศสพบว่า เมื่อเก็บแผ่นฟิล์มที่หุ้มด้วยกระดาษสีด้า
ไว้กับสารประกอบของยูเรเนียม ฟิล์มจะมีลักษณะเหมือน
ถูกแสง และเมื่อท้าการทดลองกับสารประกอบของ
ยูเรเนียมชนิดอื่นๆ ก็ได้ผลเช่นเดียวกัน จึงสรุปว่าน่าจะมี
รังสีแผ่ออกมาจากธาตุยูเรเนียม 

ต่อมาปีแอร์ และมารี กูรี พบว่าธาตุ
พอโลเนียม เรเดียม และทอเรียม 
สามารถแผ่รังสีได้เช่นเดียวกัน  
ปรากฏการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่าง
ต่อเนื่องเรียกว่า กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity)  



     รัทเทอร์ฟอร์ดได้ศึกษาเพิ่มเติมและแสดงใหเ้ห็นว่ารังสีที่ธาตุ
กัมมันตรังสีปล่อยมาอาจเป็น รังสีแอลฟา รังสีบีตา หรือรังสีแกมมา ซึ่งมี
สมบัติต่างกัน  

รังสีแอลฟา   เป็นนิวเคลียสของฮีเลียม มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละ 2 อนุภาค มีประจุ
ไฟฟ้า +2   มีอ้านาจทะลุทะลวงต่้ามาก กระดาษเพียงแผ่นเดียวก็สามารถกั้นได้  

รังสีบีตา  คือ อนุภาคท่ีมีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอน คือ มีประจุไฟฟ้า -1 มีมวลเท่ากับ
อิเล็กตรอน  มีอ้านาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟา ประมาณ 100 เท่า สามารถผ่านแผ่น
โลหะบางๆ ได้ เช่น แผ่นตะกั่วหนา 1 mm มีความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสง  

รังสีแกมมา  เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้นมาก ไม่มีประจุ ไม่มีมวล  มี
อ้านาจทะลุทะลวงสูงสุด สามารถทะลุผ่านแผ่นไม้  โลหะและเนื้อเยื่อได้   แต่ถูกก้ันได้โดย
คอนกรีต หรือแผ่นตะกั่วหนา 

5. ธาตุกัมมันตภาพรังสี (Radioactive Element) 



ชนิดและสมบัติของรังสีบางชนิด 

Type of Radiation Alpha particle Beta particle Gamma ray 

Symbol a b 

g 
(can look different, 
depends on the 

font) 

Mass (atomic mass 

units) 4 1/2000 0 

Charge +2 -1 0 

Speed slow fast 
very fast (speed of 

light) 

Ionising ability high medium 0 

Penetrating power low medium high 

Stopped by: paper aluminium lead 

 

 

อ้านาจการทะลุทะลวงของรังสี 



อนุภาค สัญลักษณ์ ชนิดของประจุ มวล(amu)* 
แอลฟา            + 2 4.00276 
บีตา           - 1 0.000540 

แกมมา     0 0 

โพซิตรอน            + 1 0.000540 

นิวตรอน         0 1.0087 

โปรตอน          + 1 1.0073 

สัญลักษณ์ ชนิดของประจุ และมวลของรังสี 

* 1 amu = 1 atomic mass unit = 1.66 x 10-24 g.  



ประโยชน์ของไอโซโทปกัมมนัตรังส ี

1.  ด้านธรณีวิทยา  มีการใช้ C-14 ค้านวณหาอายุของวัตถุโบราณ 
หรืออายุของซากดึกด้าบรรพ ์ 



ประโยชน์ของไอโซโทปกัมมันตรังสี (ต่อ) 

Au-198     ใช้ตรวจตับและไขกระดูก 

3. ด้านเกษตรกรรม  ใช้  P-32  ศึกษาความต้องการปุ๋ยของพชื 

4. ด้านการถนอมอาหาร   ใช้ Co-60 ในการถนอมอาหารให้มีอายุ
ยาวนานขึ้น เพราะรังสีแกมมาช่วยในการท้าลายแบคทีเรีย 

   โซเดียม-24  ฉีดเข้าไปในเส้นเลือด เพื่อตรวจการไหลเวียนของโลหิต 
โดย โซเดียม-24 จะสลายให้รังสีบีตาซึ่งสามารถตรวจวัดได้ และ
สามารถบอกได้ว่ามีการตีบตันของเส้นเลือดหรือไม ่
 



 
1) ธาตุโลหะ + ธาตุโลหะ                   เกิดสารประกอบโลหะ 
2) ธาตุโลหะ + ธาตุอโลหะ                 เกิดสารประกอบไอออนิก 
3) ธาตุอโลหะ + ธาตุอโลหะ               เกิดสารประกอบโคเวเลนต์ 
4) หลักการเข้าท้าพันธะ : ธาตุจะเข้าท้าพันธะกันเพื่อให้ตัวเองเกิดความ 
    เสถียรมากขึ้น เป็นไปตาม “กฎออกเตต” 
      

ธาตุทุกธาตุจะพยายามท้าให้ตัวเองมีจ้านวนอิเล็กตรอน 
วงนอกสุด (Valence electron) เท่ากับ 8 e- 

เมื่อธาตุเข้ารวมกันด้วยวิธีทางเคมี (ท้าพันธะ) จะเกิดสารใหม่ เรียกว่า 
“สารประกอบ” 

6. สารประกอบ (Radioactive Element) 



 
โลหะ  +  โลหะ 

      

6.1 ชนิดสารประกอบ 

1. สารประกอบโลหะ 

1.2 ลักษณะการเข้าท้าพันธะ 

มีการใช้งานอิเล็กตรอนร่วมกันทุกอะตอม      

1.3 ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ 
เป็นของแข็ง , มันวาว , เคาะแล้วมีเสียงดังกังวาน , 
น้าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี , เหนียวยึดเป็นเส้นได้ 

1.1 ธาตุคู่พันธะ 

อิเล็กตรอนอิสระ 

ไอออนโลหะ 



 
โลหะ  +  อโลหะ 

      

6.1 ชนิดสารประกอบ 

2. สารประกอบไอออนิก 

2.2 ลักษณะการเข้าท้าพันธะ 

ธาตุโลหะให้ e- และธาตุอโลหะรับ e-      

2.3 ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ 
แข็งแต่เปราะ , ไม่น้าไฟฟ้าในสถานะของแข็ง ,  
น้าไฟฟ้าได้ดีในสภาพของเหลว , จุดเดือนค่อนข้างสูง 

2.1 ธาตุคู่พันธะ 

ไอออนบวก 

ไอออนลบ 



 
อโลหะ  +  อโลหะ 

      

6.1 ชนิดสารประกอบ 

3. สารประกอบโคเวเลนต์ 

2.2 ลักษณะการเข้าท้าพันธะ 

มีการใช้งาน e- ร่วมกันของ 2 อะตอม      

2.3 ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ 
มีสถานะของแข็ง ของเหลว และก๊าซ , ไม่น้าไฟฟ้า 
จุดเดือดต่้า , ถ้าเป็นสารมีขั้วจะละลายน้้า 

2.1 ธาตุคู่พันธะ 



6.2 การอ่านชื่อสารประกอบ 
สารประกอบที่ต้องมีการอ่านชื่อ คือ สารประกอบไอออนิก และโคเวเลนต์ 

1. การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก 
อ่านชื่อธาตุได้เลยไม่ต้องค้านึงถึงเลขห้อย และลงท้ายด้วย “ide” 
ตัวอย่าง :     Li2O    อ่านว่า    ลิเทียมออกไซด์ 
                    CaF      อ่านว่า    แคลเซียมฟลูออไรด ์
                    MgS     อ่านว่า    แมกนีเซียมซัลไฟด์ 
                    AgCl    อ่านว่า    ซิลเวอร์คลอไรด ์

สาเหตุที่ไม่ต้องอ่านเลขห้อยในสูตรสารประกอบเป็นเพราะ สูตรสารประกอบ 
ไอออนิก ของธาตุคู่พันธะคู่หนึ่ง จะมีได้สูตรเดียวเสมอ เช่น Li+O = Li2O เสมอ 
จะไม่มี LiO หรือ LiO2 หรือสูตรอื่น ๆ  



6.2 การอ่านชื่อสารประกอบ 

1. การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก 
- เมื่อรวมกับกลุ่มไอออนไม่ต้องอ่านชื่อลงท้ายด้วย “ide” 
Li2SO4    อ่านว่า ลิเทียมซัลเฟต.............SO4

2- อ่านว่า ซัลเฟตไอออน
Mg3(PO4)2 อ่านว่า แมกนีเซียมฟอสเฟต... PO4

3- อ่านว่า ฟอสเฟตไอออน 
NaCN     อ่านว่า  โซเดียมไซยาไนด์......CN- อ่านว่า ไซยาไนด์ไอออน 
CH3COONa อ่านว่า โซเดียมอะซิเตต....CH3COO- อ่านว่า 
                                                                                  อะซิเตตไอออน 

ข้อสังเกต : สูตรสารประกอบไอออนิก จะเขียนโลหะไว้ข้างหน้า
และอะโลหะไว้ข้างหลัง ยกเว้น สารประกอบออกซิเตต 



6.2 การอ่านชื่อสารประกอบ 

2. การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ 
อ่านเลขห้อยเป็นภาษากรีกแล้วจึงอ่านชื่อธาตุ ลงท้ายชื่อสารด้วย “ide” 
ตัวอย่าง :  N2O3 อ่านว่า  ไนโตรเจนไตรออกไซต์ 
               Cl2O7 อ่านว่า ไดคลอรีนเฮปตะออกไซต ์
         N2O4  อ่านว่า ไดไนโตรเจนเตตระออกไซต์ 

อ่านภาษากรีก 

   1   อ่านว่า   โมโน 

   2   อ่านว่า   ได 

   3   อ่านว่า   ไตร 

   4   อ่านว่า   เตตระ 

   5   อ่านว่า   เพนตะ 

   6   อ่านว่า   เฮกซะ 

   7   อ่านว่า   เฮปตะ 

   8   อ่านว่า   ออกตะ 

   9   อ่านว่า   โนนะ 

   10 อ่านว่า   เดคะ 

 ข้อยกเว้น  
1. ถ้าธาตุตัวแรกเป็นห้อย 1 จะไม่อ่าน mono เช่น 
   NO2   อ่านว่า   ไนรโตรเจนไดออกไซด์ 
2. ถ้าธาตุ O ห้อยเลข 1 จะอ่านว่า มอนนอกไซต์  
   เช่น  CO   อ่านว่า   คาร์บอนมอนนอกไซต์ 



6.3 อัตราส่วนของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ 

สัญลักษณ์และสมบัติ 
ของธาตุที่ท้าปฏิกิริยา 

สูตรเคมีและสมบัติ 
ของสารประกอบ 

อัตราส่วนโมล อัตราส่วนอะตอม 

1. ไฮโดรเจน (H) 
 
 
2. ออกซิเจน (O) 

1. น้้า (H2O) 
 
 
2. ไฮโดรเจนเปอร์ออก
ไซต์ (H2O2) 

1. H2O 
- H:O = 1:8 
 
2. H2O2 

- H:O = 1:16 

อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม H:O = 1:8 
 
อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม H:O = 1:1 

1. คาร์บอน (C) 
 
 
2. ออกซิเจน (O) 

1. คาร์บอนมอนอก
ไซต์ (CO) 
 
2. คาร์บอนไดออกไซต์ 
(CO2) 

1. CO 
- C:O = 3:4 
 
2. CO2 

- C:O = 3:8 

อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม C:O = 1:1 
 
อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม C:O = 1:2 



6.4 สูตรเคมี (Chemical formula) 

สูตรเคมี คือ กลุ่มสัญลักษณ์ที่เขียนขึ้นเพื่อแสดงจ้านวนอะตอมขอธาตุ
ที่เป็นองค์ประกอบของสาร ถ้าสารประกอบเป็นโมเลกุล จะเรียกว่า 
“สูตรโมเลกุล”                                                    ตารางสารที่เป็นโมเลกุล 
สารประกอบ สูตรโมเลกุล ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

กรดคาร์บอนิก H2CO3 H 2 อะตอม , C 1 อะตอม , O 3 อะตอม 

กรดไฮโดรคลอริก 
(กรดเกลือ) 

HCl H 1 อะตอม , Cl 1 อะตอม 

กรดแอซิติก  
(กรดน้้าส้ม) 

CH3COOH C 2 อะตอม , H 4 อะตอม และ O 2 อะตอม 

มีเทน CH4 C 1 อะตอม , H 4 อะตอม  

คาร์บอนไดออกไซต ์ CO2 C 1 อะตอม , O 2 อะตอม  

แอมโมเนีย NH3 N 1 อะตอม , H 3 อะตอม  



6.4 สูตรเคมี (Chemical formula) 
ตารางสารที่เป็นผลึก 

สารประกอบ สูตรโมเลกุล ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 

โซเดียมไฮดรอกไซต์ 
(โซดาไฟ) 

NaOH Na 1 อะตอม , O 1 อะตอม , H 1 อะตอม 

โพแทสเซียไฮดรอกไซต์ 
(ด่างคลี) 

KOH K 1 อะตอม , O 1 อะตอม และ H 1 อะตอม 

แคลเซียมไฮดรอกไซต์ 
(ปูนขาว) 

Ca(OH)2 Ca 1 อะตอม , O 2 อะตอม และ H 2 อะตอม 

โซเดียมคลอไรด ์ 
(เกลือแกง) 

NaCl Na 1 อะตอม , Cl 1 อะตอม  

โพแทสเซียเปอร์แมงกา
เนต (ด่างทับทิม) 

KMnO4 K 1 อะตอม , Mn 1 อะตอม  และ O 4 อะตอม 

แคลเซียมคาร์บอเนต  
(หินปูน) 

CaCO3 Ca 1 อะตอม , C 1 อะตอม  และ O 3 อะตอม 



6.5 การเขียนสูตรสารประกอบ 

1. การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
หลักการ  :  สูตรสารประกอบไอออนิกตายตัว เกิดการคูณไขว้ 
                   เลขออกซิเดชันของไอออนบวก และไอออนลบ 

ตัวอย่าง  :  Na + Cl    >>>    ขั้นที่ 1 ใส่ประจุของธาตุทั้งสอง 
                                               ขั้นที่ 2 คูณไว้เลขประจุมาเป็นเลขห้อย 
                                               ขั้นที่ 3 ท้าให้เป็นเศษส่วนอย่างต่้า 
                                                Na1Cl1 >>> NaCl (เลข 1 ไม่เขียน)                                                



6.5 การเขียนสูตรสารประกอบ 

2. การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 
หลักการ  :  สูตรสารประกอบโคเวเลนต์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ 
                   ไม่มีวิธีการท่ีแน่นอน 

ตัวอย่าง  :  N  +   O                      NO ,  NO2  ,  N2O  ,  N2O3 
                  C   +  O                      CO ,  CO2 
                  Cl  +  F                       ClF  ,  ClF3  ,  ClF5  ,  ClF7 
                  C    +  H                      CH4  ,  C2H6  ,  C2H4 ,  C2H2 



6.5 การเขียนสูตรสารประกอบ 

3. การเขียนสูตรสารประกอบโลหะ 
หลักการ  :  โลหะเกาะกลุ่มกันไม่มีที่สิ้นสุด สูตรสารประกอบจึงเป็น 
               สูตรสารประกอบจึงเป็นสูตรอย่างง่าย (Empirical Formula) 

ตัวอย่าง  :  Na10000                      Na 
                  Mg30000  Mg 
                  Ca50000000  Ca                   

     สูตรอย่างง่ายของโลหะ คือ ไม่แสดงจ้านวนอะตอมของโลหะ 
                                                 ที่ท้าพันธะกัน เพราะมีเยอะมาก และเข้าใจ 
                                                 ตรงกันว่า ทุกอะตอมท้าพันธะกันหมด 
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