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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

 
1.1 โครงสร้างอะตอม  
1.2 การจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก  
1.3 ตารางธาตุ  
1.4 การจัดตารางธาตุ  

 
บทน า  

อะตอม (atom) เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของสสารท่ีมีสมบัติของอะตอมนั้นๆ  เป็นกรีกว่า 
....................................................                  (a = not, tomus = to cut ) หมายถึงส่ิงท่ีไม่สามารถแบ่งได้อีก 
เมื่อ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช นักปราชญ์ชาวกรีกโบราณท่ีช่ือ Leucippusและ Democritus ใช้ส าหรับเรียก
อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดของสสารท่ีไม่สามารถแบ่งแยกต่อไปได้อีก โดย เขาได้พยายามศึกษาเกี่ยวกับวัตถุท่ีมีขนาดเล็ก
ระดับจุลภาคและมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้าง ของสสารว่า สสารท้ังหลายประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กมาก ไม่
สามารถมองเห็นได้และไม่ สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงกว่านั้นได้อีก แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการทดลอง เพื่อพิสูจน์
และ สนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว จนมาถึงค.ศ. 1805 จอห์น ดาลตันได้เสนอทฤษฏีท่ีเรียก กันว่า 
......................................... ซึ่งท าให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องโครงสร้างของอะตอมอย่าง ต่อเนื่อง นักวิทยาศาสตร์
จึงยกย่องให้เขาเป็น..................................... 
 
1.ข้อใดเรียงล าดับขนาดจากใหญ่ไปเล็กได้ถูกต้อง 
 1.สสาร > โมเลกุล > อะตอม   2.โมเลกุล > สสาร > อะตอม   
 3.สสาร > อะตอม > โมเลกุล         4.อะตอม > โมเลกุล > สสาร   
โครงสร้างอะตอม  

แนวความคิดของ Leucippus และ Democritus ยังคงแพร่หลายอยู่หลายสิบปี สสารทั้งหลาย
ประกอบด้วยอนุภาคท่ีเล็กท่ีสุด จนกระท่ังต่อมาวิทยาศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าขึ้นและเกิดทฤษฎีอะตอมขึ้นมาในปี 
ค.ศ.1808 จากแนวความคิดของ John Dalton ผู้เสนอจุดเริ่มต้นของเคมียุคใหม่ สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของ
สสารที่ดาลตันได้เสนอคือแบบจ าลองอะตอม เป็นที่ยอมรับและสนับสนุนจากนักวิทยาศาสตร์ในสมัยนั้น โดย
ทฤษฎีอะตอมของ Dalton ได้กล่าวไว้ว่า  

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….……………………………………  

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
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ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

4….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………  

 

 
รูปที่ 1.1 แบบจ าลองอะตอมตามทฤษฎีอะตอมของดาลตัน 

แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน   
Sir Joseph  John  Thomson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้รวบรวมการศึกษาด้านต่างๆของผู้ท่ีสนใจ

ค้นคว้าในสาขาต่างๆ มารวมกันเป็นแบบจ าลองอะตอมใหม่ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ท่ีแบบจ าลองอะตอมของ 
ดอลตันไม่สามารถอธิบายได้การทดลองท่ีส าคัญคือ   

     1.  หลอดรังสีแคโทดของ William Crookes   
     2.  หลอดรังสีแคโทดของ Sir Joseph Jhon Thomson   
     3.  การหาค่าประจุของอิเล็กตรอนโดยวิธีเม็ดน้ ามันของ  Robert Andrews Millikan  
     4.  หลอดรังสีแคโทดของ Eugen Goldstrin   

 
หลอดรังสีแคโทดของ William Crookes  

 
 
หลอดรังสีแคโทดของ Sir Joseph John Thomson 

ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2440) Sir Joseph John Thomson นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ดัดแปลง หลอด
รังสีแคโทด ดังรูป 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………….. 

 

รปูที ่1.2  หลอดรงัสแีคโทดของ William Crookes แบบที ่

1 หรอื หลอดแก๊สปลอ่ยประจ ุ(gas discharge tube) 

 



  

ว20216     Atomic Structure & Periodic Table   3 

 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

 
 

รูปที่ 1.3 หลอดรังสีแคโทดของ Thomson แบบที่ 1 
 

จากการทดลอง พบว่า เมื่อลดความดันลงจนเกือบเป็นสุญญากาศ จะมีจุดสว่างบนฉากเรืองแสง 
Thomson จึงต้ังสมมติฐานว่า รังสี cathode เป็นอนุภาคท่ีมีประจุ ดังนั้นอนุภาคควรจะเบี่ยงเบนใน
สนามแม่เหล็กจึงต้ังเครื่องมือใหม่ ดังรูป 

 
รูปที่ 1.4 หลอดรังสีแคโทดของ Thomson แบบที่ 2 

 
 

Thomson ได้ท าการทดลองต่อ โดยน าหลอดรังสี cathode วางไว้ในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟา้ ท่ีต้ัง
ฉากกัน ดังรูป 

 
รูปที่ 1.5 หลอดรังสีแคโทดของ Thomson แบบที่ 3 
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Thomson จึงสรุปว่า …………………………………………………………………………………………… 
……………………..………………………………….  เรียกช่ืออนุภาคนี้ว่า ………………………………………… 
 

จากการทดลองของ Thomson จึงหักล้างแบบจ าลองอะตอมของ Dalton คือ “อะตอมไม่ใช่ส่ิง ท่ีเล็ก
ท่ีสุด แต่ประกอบด้วยอิเล็คตรอนและอนุภาคอื่นๆ” 

 
หลอดรังสีแคโทดของ Eugen Goldstrin (การค้นพบ Proton) 

อะตอมทุกชนิดมี electron เป็นองค์ประกอบ แต่อะตอมมีคุณสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า ท าให้
นักวิทยาศาสตร์เช่ือว่าจะต้องมีอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกเป็นองค์ประกอบ ในปี ค.ศ. 1889 (พ.ศ. 2429) 
Eugen Goldstrin นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้ดัดแปลงหลอดรังสี cathode ดังรูป 

 
Goldstien ได้สรุปผลการทดลองว่า 

“........................................................................................................................“ 
เมื่อใช้ Hydrogen gas เรียกอนุภาคบวกหรือไอออนบวกจาก Hydrogen gas ว่า Proton ซึ่งมาจาก

ภาษากรีกว่า Proteinos ซึ่งมีความหมายว่า เป็นส่ิงส าคัญส่ิงแรก (first importance) 
Thomson เสนอแบบจ าลองอะตอมว่า “ 

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

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

......................”  

                    
 
 
 

รปูที ่1.6 หลอดรงัสีแคโทดของ Eugen Goldstrin 

 

รปูที ่1.7 แบบจ าลองโครงสรา้งอะตอมของ

ทอมสนั 
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แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
 
 

 
 
     รูปที่ 1.8 การทดลองการยิงอนุภาคแอลฟ่าไปยังแผ่นทองค า 
 
 

 
 

                                  รูปที่ 1.9 การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด 
ได้ท าการทดลองโดยยิงอนุภาคแอลฟ่าไปยังแผ่นทองค าบางๆ ซึ่งมีฉากเรืองแสงกั้นอยู่ด้านหลัง จากผล

การทดลองได้ข้อสรุปดังนี้ 
1 อนุภาคแอลฟ่า ส่วนใหญ่ทะลุผ่านแผ่นทองค าไปในแนวเดิม แสดงว่า 

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

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

.............. 
2 อนุภาคแอลฟ่า ส่วนน้อยทะลุผ่านแผ่นทองค า และเบ่ียงไปจากแนวเดิม แสดงว่า

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

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

.............. 
3 อนุภาคแอลฟ่าส่วนน้อยมาก สะท้อนกลับ แสดงว่า

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

.............. 
4 รัทเทอร์ฟอร์ดได้เสนอแบบจ าลองอะตอมใหม่ว่า 

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

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

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

 
รูปที่ 1.10 แบบจ าลองอะตอมของ Rutherford 

 
การค้นพบนิวตรอน 

ในปี ค.ศ. 1932 (พ.ศ. 2475) Jame Chadwick  นักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้เสนอว่ารังสีท่ีชนแผ่น
พาราฟินจนได้ Proton ออกมาแสดงว่าอะตอมจะต้องประกอบไปด้วยอนุภาคมากกว่าโปรตอนและอิเล็กตรอน 
และต้ังช่ือให้อนุภาคใหม่ท่ีพบว่า  .. .. ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... .  นอกจากนี้ chadwick ยังได้พิสูจน์ว่า
.................................................................................................. 

 
รูปที่ 1.11 การทดลองของ Jame Chadwick 

 
 
 
 
อนุภาคมูลฐานของอะตอม และสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

จากการทดลองเพื่อพิสูจน์โครงสร้างภายในของอะตอมพบว่าอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคภายในท่ี
เรียกว่าอนุภาคมูลฐานซึ่งมีดังตาราง 

นักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบ อิเล็กตรอน โปรตรอน และนวิตรอน 

ตามล าดบั 

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

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

......... 
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อนุภาคมูลฐานของอะตอม ประกอบด้วย โปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน 
 

 
สรุป 
 1........................................................................................................................................................... 

2........................................................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................................... 

สัญลักษณ์นิวเคลียร์  

 
รูปที่ 1.12 สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

 
จงศึกษามูลฐานของอะตอมและสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

ธาตุ เลขมวล เลขอะตอม 
จ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์

นิวเคลียร์ โปรตอน อิเล็กตรอน นิวตรอน 
N 14 7     
Li      Li

7

3  
 

ธาตุ เลขมวล เลขอะตอม 
จ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์

นิวเคลียร์ โปรตอน อิเล็กตรอน นิวตรอน 
K   19  20  
Co 60    33  
P  15   16 P

31

15  
I      I127

53  
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Mg 24 12  10   
S2-   16 18 16 232

16S  
Ba2+      2137

56Ba  
Br- 80 35     

 

6.ธาตุ X2+ มีอิเล็กตรอน 18 อนุภาค 

  6.1ธาตุ X มี ......................... โปรตอน  6.2ธาตุ X มีเลขอะตอมเท่ากับ .........................  

 

 

 

7.ถ้าดึงโปรตอนออกจาก Al27

13 จ านวน 2 ตัว และดึงอิเล็กตรอน 3 ตัว  จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร มี

สัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น ..................................... 

 

 

 

8.เมื่อเติมโปรตอนเข้าไปในนิวเคลียสของ Mg24

12  จ านวน 3 อนุภาค แล้วเติมอิเล็กตรอนเข้าไป  6 อนุภาค จะท า

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์เป็น ..................................... 

 

 

 

9.ข้อใดมีจ านวนอิเล็กตรอนมากกว่านิวตรอน(En 39) 

 1.    2.    3.    4.  

 
   
 
 
 
 

2+ 

 

3- 

 

2- 

 

 

 

วิธคีดิ 

วิธคีดิ 

วิธคีดิ 

วิธคีดิ 
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Isotope , Isotone , Isobar , Isoelectronic 

Isotope หมายถึง…………………………………………………………………………………………… 
เช่น ………………………………………………. 
ไอโซโทปของธาตุบางชนิดอาจจะมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ     

เช่น ธาตุไฮโดรเจนม ี3 ไอโซโทป และมีช่ือเฉพาะดังนี ้
1
1H  เรียกว่า …………………  ใช้สัญลักษณ์ ………………… 

2
1H  เรียกว่า …………………  ใช้สัญลักษณ์ …………………   

3
1H  เรียกว่า …………………  ใช้สัญลักษณ์ …………………  

Isotone หมายถึง………………………………………………………........เช่น…..….………………………. 
Isobar หมายถึง……………………….……………………………………เช่น………………………………. 
Isoelectronic หมายถึง……………………………………………………...เช่น………………….……………. 

 
แบบจ าลองอะตอมของ Niels Bohr 

จากความรู้เรื่อง spectrum Bohr ได้เสนอแบบจ าลองใหม่ว่า electron ในอะตอมวิ่งวนอยู่รอบนิวเคลียส 
เป็นช้ัน หรือเป็นระดับพลังงานท่ีมีค่าพลังงานเฉพาะคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ แบบจ าลอง
อะตอมของ Bohr เรียกช้ันของ electron ท่ีอยู่ช้ันใกล้นิวเคลียสว่า  K shell (ระดับพลังงาน n = 1) 
       ช้ันของ electron ท่ีอยู่ถัดออกมาว่า 
 L shell (ระดับพลังงาน n = 2) 
 M shell (ระดับพลังงาน n = 3) 
 N shell (ระดับพลังงาน n = 4)  
 O shell (ระดับพลังงาน n = 5) 
 P shell (ระดับพลังงาน n = 6) 
 Q shell (ระดับพลังงาน n = 7) 

 
    รูปที่ 1.13  แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

 
แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 
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2.ก ลุ่ ม ห ม อ ก ข อ ง อิ เ ล็ ก ต ร อ น ใ น ร ะ ดั บ พ ลั ง ง า น ต่ า ง ๆ จ ะ มี รู ป ท ร ง ต่ า ง กั น ขึ้ น อ ยู่ กั บ

................................................................................................................................ 
3.กลุ่มหมอกท่ีมีอิเล็กตรอนระดับพลังงานต่ า...........................................................ส่วนอิเล็กตรอนท่ีมี

ระดับพลังงานสูง.............................................................................................................................. 
4.อิเล็กตรอนแต่ละตัวไม่ได้อยู่ในระดับพลังงานใดพลังงานหนึ่งคงท่ี 
5.อะตอมมีอิเล็กตรอนหลายๆ ระดับพลังงาน 
6.ผลรวมของกลุ่มหมอกของ e- ทุกระดับ พลังงานจะเป็น................................................... 

 
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก (Arrangement of Electron in Principal Energy Levels)  

จากโครงสร้างอะตอมท่ีมีอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียสเป็นช้ัน ในแต่ละช้ันจะมีระดับพลังงาน
เฉพาะตัว ช้ันท่ีอยู่ใกล้ นิ  วเคลียสมีระดับพลังงานต่ าสุด ส่วนช้ันท่ีอยู่ห่าง นิวเคลียสมีระดับพลังงานสูงขึ้น จ านวน
ของอิเล็กตรอนสูงสุดในแต่ละระดับพลังงานมีได้เป็น จ านวนไม่เกิน 2n2 เมื่อ n แทน ระดับพลังงาน เช่น  

n = 1 คือ ระดับพลังงานที่ 1 จ านวนอิเล็กตรอนที่มีได้สูงสุด .........................................  
       n = 2 คือ ระดับพลังงานที่ 2 จ านวนอิเลก็ตรอนที่มีได้สูงสุด ........................................ 

 
ส าหรับอิเล็กตรอนท่ีอยู่ในระดับพลังงานนอกสุดของอะตอมซึ่งเป็นระดับท่ีมีพลังงานสูงท่ีสุด จะเรียกว่า 

"…………………………………………………………." จะมีอิเล็กตรอนไม่เกิน 8 ระดับพลังงานหลัก มีได้ 7 ระดับ นับจาก
นิวเคลียสออกไป มีช่ือเรียกดังตาราง  

    ตารางที่ 1.1 แสดงระดับพลังงานและจ านวนอิเล็กตรอนสูงสุด ของแต่ละช้ันรอบนิวเคลียส 
 

 
 
 
 

 K L M N O P Q 
ระดับพลังงาน (n) 1 2 3 4 5 6 7 
จ านวนอิเล็กตรอนท่ีมีได้สูงสุด = 2n2        

รปูที ่1.20 แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่ม

หมอก 

 

แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกเป็นแบบจ าลองที่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าเป็นไป
ได้มาก สรุปได้ดังน้ี 

1.อิเล็กตรอนไม่สามารถว่ิงรอบนิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอน  บางครั้งเข้าใกล้ 
บางครั้งออกห่าง จึงไม่สามารถบอกต าแหน่งที่แน่นอนได้ แต่ถ้าบอกได้แต่เพียงที่พบ
อิเล็กตรอนต าแหน่งต่างๆภายใน อะตอมและอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับ
อิเล็กตรอนอยู่ทั่วไปในอะตอมลักษณะน้ี เรียกว่า "................................................" 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

82 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ................. 
53 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ................. 
33 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ.................  
87 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ................. 
20 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ.................  
37 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ.................  
55 e-.......................................................................................................หมู่.....................คาบ................. 
 

สัญลักษณ์
นิวเคลียร์ 

จ านวน การจัดเรียงอิเล็กตรอน หมู่/คาบ 
e- p+ n 

C12

6      หมู่..........คาบ.......... 

Na23

11      หมู่..........คาบ.......... 

Sr88

38      หมู่..........คาบ.......... 

Sb122

51      หมู่..........คาบ.......... 

Pb207

82      หมู่..........คาบ.......... 
232

16 S      หมู่..........คาบ.......... 
Cl35

17      หมู่..........คาบ.......... 
272

32Ge      หมู่..........คาบ.......... 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

ตารางธาตุ  
ธาตุ (Elements) เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียว ไม่สามารถย่อยสลายให้เป็นสาร

อื่นได้โดยวิธีทางเคมี อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะเขียนแทนได้ ด้วยสัญลักษณ์ (Symbol) เป็นภาษาอังกฤษ 
ส าหรับธาตุใช้สัญลักษณ์ท่ีมีตัวอักษรสองตัว ให้เขียนอักษรตัวแรกเป็นตัวใหญ่และอักษรตัวถัดมาเป็นตัวเล็ก ท้ังนี้
ขึ้นอยู่กับช่ือของธาตุนั้นๆ เว้นโลหะเหล่านี้เป็นท่ีรู้จักกันมาแต่โบราณและใช้ช่ือภาษาลาตินมาแต่เดิม สัญลักษณ์ท่ี
ใช้แทนจึง เป็นตัวย่อของภาษาลาติน ดังตาราง  
 

ชื่อของธาตุ ชื่อภาษาลาติน สัญลักษณ ์
Antimony Stibium Sb 
Copper Cuprum Cu 
Gold Aurum Au 
Iron Ferrum Fe 
Lead Plumbum Pb 

Potassium Kalium K 
Silver Argentum Ag 

 
ตารางธาตุ (Periodic table) เป็นตารางท่ีแสดงสัญลักษณ์และสมบัติ ของธาตุ มีการจัดหมวดหมู่ของ

ธาตุอย่างมีระบบ วิวัฒนาการของการจัดธาตุในตาราง ตามล าดับปีคริสต์ศักราช ดังนี้  
 1. เดอเบอไรเนอร์, โยฮันน์ วอฟกัน (Döbereiner, Johann Wolfgang) (1780-1849)  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

 
2. นิวแลนด์, จอห์น เอ อาร ์(Newlands, John A. R.) (1837-1898)  

     
 
 
3. เมนเดเลเอฟ, ดมิทรี อิวาโนวิช (Mendeleyev, D.I.) (1834-1907)  
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

 
4. โมสลีย์, เฮนรี จี เจ (Moseley, Henry G. J.) (1887- 1915)  
 

Periodic  Table 

 
 

 
ลักษณะส าคัญของธาตุภายในหมู่เดียวกัน 
1.ธาตุท่ีอยู่ในหมู่เดียวกันมีจ านว...............................................................................................................................  
2.ธาตุในหมู่ย่อย A (IA - VIIIA) มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ............................................       ยกเว้นธาตุแทรนซิชัน  
3.ธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ ............   ยกเว้นบางธาตุ เช่น Cr Cu เป็นต้น จะมีเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเท่ากับ……  
ลักษณะส าคัญของธาตุในคาบเดียวกัน 

1. ธาตุในคาบเดียวกันมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน………………….  โดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอน………………จากซ้ายไป
ขวา  ดังนั้น ธาตุในคาบเดียวกันจึงมีสมบัติ…………….   ยกเว้นธาตุแทรนซิชันซึ่งส่วนใหญ่มีจ านวนเวเลนซ์
อิเล็กตรอนเท่ากับ …………  จึงมีคุณสมบัติคล้ายกันท้ัง…………………………………. 
2.  ธาตุในคาบเดียวกันมีจ านวน.................................................................................. 
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โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สตรีวิทยา  พุทธมณฑล 

ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

สมบัติของธาตุในตารางธาตุ 
1.สถานะของธาตุ :…………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.ความเป็นโลหะและอโลหะ (Metal&Non-Metal) :………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
ธาตุท่ีมีสมบัติบางประการคล้ายโลหะและอโหละ เรียกว่า.............. ........................ ได้แก่ธาตุท่ีอยู่ติดกับเส้น 
ซิกแซกของตารางธาตุ ..................................................................... 
3.ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา :…………………………………………..…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
4.ความสัมพันธ์ระหว่างเวเลนซ์อิเล็กตรอนกับสมบัติของธาตุในตารางธาตุ :………………………………………….. 
…………………………………………………….. เมื่อเขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอน แล้วน าผลมาวิเคราะห์สมบัติของธาตุได้
จากการท ากิจกรรมต่อไปนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนกับต าแหน่งของธาตุในตารางธาตุ 

ธาตุ เลข
อะตอม 

เลขมวล การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

A 
B 
C 
D 

5 
10 
11 
13 

11 
20 
23 
2 

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

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

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

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

ธาตุ เลข
อะตอม 

เลขมวล การจัดเรียงอิเล็กตรอน 

E 
F 
G 
H 

14 
15 
17 
19 

28 
31 
35 
39 

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

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

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

............................................................................... 
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ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

 
จงตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1.ธาตุ E เป็นธาตุท่ีอยู่ในหมู่และคาบใดในตารางธาตุ 
 ………………………………………………………………………………………………………………... 
 2.ธาตุ H เป็นธาตุท่ีอยู่ในหมู่และคาบใดในตารางธาตุ 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.ธาตุใดท่ีอยู่หมู่เดียวกันในตารางธาตุและอยู่หมู่ใด 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
4.ธาตุใดท่ีอยู่คาบเดียวกันในตารางธาตุและอยู่คาบใด 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
5.ธาตุโลหะแอลคาไล คือ ธาตุใดบ้าง จัดอยู่หมู่ใดและมีสมบัติอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
6.ธาตุแฮโลเจน คือ ธาตุใดบ้าง จัดอยู่หมู่ใดและมีสมบัติอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
7.ธาตุเฉ่ือย คือ ธาตุใดบ้าง จัดอยู่หมู่ใดและมีสมบัติอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
องค์การนานาชาติทางเคมี (International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry  (IUPAC) ) 

จึงได้ก าหนดระบบการตั้งช่ือขึ้น  โดยใช้กับช่ือธาตุท่ีมีเลขอะตอมเกิน  100  ขึ้นไป  ท้ังนี้ให้ต้ังช่ือธาตุโดยระบุเลข
อะตอมเป็นภาษาละติน  แล้วลงท้ายด้วย   ium 
 ระบบการนับเลขในภาษาละตินเป็นดังนี้ 
  0   =   nil  (นิล)  1   =   un     (อุน) 
  2   =   bi   (ไบ)  3   =   tri     (ไตร) 
  4   =   quad  (ควอด)  5   =  pent   (เพนท์) 
  6   =   hex  (เฮกซ)์  7   =   sept  (เซปท์) 
  8   =   oct (ออกต)์  9   =  enn  (เอนน์) 
 เช่น   
         ธาตุท่ี104  ตามระบบ  IUPAC  อ่านว่า  อุนนิลควอเดียม (Unnilquadium)  สัญลักษณ์  Unq    
 ธาตุท่ี105  ตามระบบ  IUPAC  อ่านว่า  อุนนิลเพนเทียม (Unnilpentium)   สัญลักษณ์  ………….. 

ธาตุท่ี116  ตามระบบ  IUPAC   อ่านว่า  ……………………………………………………….   สัญลักษณ์  ………….. 
 ธาตุท่ี116  ตามระบบ  IUPAC   อ่านว่า  ……………………………………………………….   สัญลักษณ์  ………….. 
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ช่ือ.............................................................................ม.2/..............เลขท่ี............... 

ธาตุท่ี123  ตามระบบ  IUPAC   อ่านว่า  ……………………………………………………….   สัญลักษณ์  ………….. 
  


