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1.7 ตารางธาตุ (Periodic table of Element) :  
      ตารางธาตุในปัจจุบันจะเรียงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมาก และอาศัยการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็นหลักใน
การบอกต าแหน่งของธาตุต่างๆ โดยเลขท่ีคาบของธาตุดูจากจ านวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ส่วนเลขหมู่ดูจาก
จากจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอมที่เป็นกลางทางไฟฟ้า (จ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับจ านวนโปรตอน) ดังนั้น 
เมื่อทราบเลขอะตอมของธาตุควรบอกได้ว่าธาตุนั้นอยู่ในหมู่ใด คาบใด หรือถ้าทราบว่าธาตุหนึ่งอยู่ในหมู่หรือคาบ
หนึ่งๆ ควรระบุต าแหน่งของธาตุนั้นในตารางธาตุได้และบอกการจัดเรียงอิเล็กตรอนได้ 

 
                                      ภาพที่ 6 แสดงตารางธาตุในปัจจุบัน 

 

จากภาพที่ 6 สรุปได้ว่า 
   1) การจัดเรียงธาตุตามแนวนอน เรียกว่า คาบ (period) 
 - การจัดเรียงล าดับของธาตุจะอาศัยเลขอะตอมเป็นเกณฑ์ โดยเรียงเลขอะตอมจากน้อยไปมาก 
 - ธาตุที่เรียงไปตามแถวแนวนอน เรียกว่า “คาบ (period)” โดยเรียงจากบนลงล่าง คาบที่ 1 อยู่บนสุด 
แล้วถัดลงไปจะเป็นคาบที่ 2, 3, 4, ... จนถึงคาบสุดท้ายอยู่ล่างสุด จะเป็นคาบที่ 7  
 - ธาตุในแต่ละคาบจะมีจ านวนไม่เท่ากัน ดังนี้ 
 คาบที่ 1 มี 2 ธาตุ   คือ  H  และ  He    คาบที่ 2 มี 8 ธาตุ   คือ  Li  ถึง  He 

คาบที่ 3 มี 8 ธาตุ   คือ  Na  ถึง   Ar   คาบที่ 4 มี 18 ธาตุ  คือ  K  ถึง   Kr 
 คาบที่ 5 มี 18 ธาตุ  คือ  Rb  ถึง  Xe    

คาบที่ 6 มี  32 ธาตุ โดยธาตกุลุ่มแรกมี  8  ธาตุ คือ ธาตุที่มีเลขอะตอม  55 – 86  (Cs ถึง Rn) โดย 
คาบท่ี 6 จะมีธาตุที่มีเลขอะตอม 58 – 71 (Ce ถึง Lu) จ านวน 14 ธาตุรวมด้วยกัน เรียกธาตุพวกนี้ว่า  
กลุ่มแลนทาไนด์ (lanthanide series หรือ rare-earth element) เพราะว่าอยู่ถัดจากธาตุแลนทานัม (La)  
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   คาบที่ 7 มี 32 ธาตุ โดยธาตุกลุ่มแรกมี 11 ธาตุ คือ ธาตุที่มีเลขอะตอม 87 – 89 (Fr, Ra และ Ac) 
และธาตุที่เลขอะตอม 104 – 111 (Unq, Unp, Unh, Uns, Uno, Une, Uun และ Uuu) ธาตุกลุ่มแรกนี้ก าลังมี 
การค้นพบเพิ่มข้ึนตลอดเวลา (ปัจจุบันมีรายงานการค้นพบธาตุที่ 110 และ 111 แล้ว) โดยคาบที่ 7 จะมีธาตุที่มีเลข
อะตอม 90 – 103 (Th ถึง Lr) จ านวน 14 ธาตุรวมอยู่ด้วย เรียกธาตุพวกนี้ว่า กลุ่มธาตุแอกทิไนด์ (actinide 
series) เพราะว่าอยู่ถัดจากธาตุแอกทิเนียม (Ac) 
 ถ้าบรรจุธาตุให้เต็มตารางธาตุ จะได้ธาตุทั้งหมด 118 ธาตุ ซึ่งปัจจุบันได้ค้นพบแล้ว 
 สถานะของธาตุในแต่ละคาบ 

คาบท่ี 1 ธาตุมีสถานะเป็นแก๊สอย่างเดียว คาบที่ 2, 3, 5 และ 6 สถานะของธาตุมี 2 สถานะ คือ ของแข็ง
และแก๊ส 
 คาบท่ี 4 สถานะของธาตุมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 

2) การจัดเรียงธาตุตามแนวตั้ง เรียกว่า หมู่ (group) 
 - ธาตุที่เรียงเป็นแถวตามแนวตั้ง เรียกว่า “หมู่ (group)” มีทั้งสิ้น 18 แถวตามแนวตั้ง ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อย A กับ B 
 ธาตุกลุ่ม A มี 8 หมู่ คือ หมู่ IA – VIIIA เรียกธาตุกลุ่ม A นี้ว่า ธาตุเรพรีเซนเททีฟ (representative 
element) หรือ ธาตุหมู่หลัก (main group element)  
 ธาตุกลุ่ม B อยู่ระหว่าง IIA และ IIIA เริ่มตั้งแต่คาบท่ี 4 เรียกว่า ธาตุแทรนซิซัน ธาตุกลุ่ม B มี 8 หมู่เช่นกัน 
คือ หมู่ IB – VIIIB แต่ในหมู่ VIIIB จะมี 3 แถว และธาตุกลุ่ม B ยังแบ่งออกเป็นกลุ่มอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแลนทาไนด์
และกลุ่มแอกทิไนด์ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มจะอยู่ 2 แถวล่างในตารางธาตุ เรียกว่า ธาตุแทนซิชันชั้นใน (Inner transition 
element)  
 ธาตุแทรนซิชันชั้นในไม่พบในธรรมชาติ แต่เป็นที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น และทั้งหมดเป็นธาตุกัมมัมตรังสี 
 ชื่อเฉพาะของธาตุบางหมู่ 
 มีธาตุอยู่ 5 หมู่ที่มีชื่อเรียกเฉพาะ ซึ่งชื่อเหล่านี้นักเคมีค้นเคยและเรียกมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ดังนี้ 
 

หมู่ธาตุ ชื่อเฉพาะประจ าหมู่ธาตุ 
IA 
IIA 
VIIA 
VIIIA 
IB 

ธาตุแอลคาไล (alkali metals) ยกเว้น ธาตุไฮโดรเจน 
ธาตุแอลคาไลน์เอร์ท (alkaline earth metals) 
ธาตุแฮโลเจน (halogen) 
แก๊สเฉื่อย (noble gas) 
ธาตุเงินตรา (coinage metals) 

                         ตารางที่ 3 แสดงชื่อเฉพาะของธาตุบางหมู่ 
 

สถานะของธาตุในแต่หมู่ สถานะของธาตุในแต่ละหมู่ของธาตุเรพรีเซนเททีฟ ยกเว้น ไฮโดรเจน 
หมู่ IA, IIA, IIIA และ IVA   มีสถานะเดียว คือ   ของแข็ง     
หมู่ VA และ VIA   มี 2 สถานะ คือ   ของแข็งและแก๊ส 
หมู่ VIIA    มี 3 สถานะ คือ   ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
หมู่ VIIIA   มีสถานะเดียว    คือ   แก๊ส 
ธาตุที่ค่อนไปทางขวาของตารางธาตุจะมีเส้นหนักเป็นขั้นบันได ธาตุทางขวาของเส้นจะเป็นอโลหะ ส่วน

ทางซ้ายของเส้นจะเป็นโลหะ ส าหรับธาตุที่อยู่ชิดเส้นแบ่งนี้จะมีสมบัติเป็นทั้งโลหะและอโลหะ ได้แก่ โบรอน (B),  
ซิลิกอน (Si), เจอร์เมเนียม (Ge), สารหนู (As), พลวง (Pb), เทลลูเรียม (Te) และแอสทาทีน (At) เรียกธาตุ
พวกนี้ว่า ธาตุกึ่งโลหะ (metalloids) 
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ใบงานที่ 1.4 เรื่อง ตารางธาตุ (Periodic table of Element) 

ตอนที่ 1  
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. จากตารางธาตุให้ตอบค าถามต่อไปนี้ 
 
 
   
   1                                                                               2                 3 
         4                                                                               5                 6 
 
 
                                                     7 
 
 
 
 
 

หมายเลข 1 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ........ 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน........................................ 
หมายเลข 2 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ....... 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน....................................... 
หมายเลข 3 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ...... 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน...................................... 
หมายเลข 4 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ...... 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน...................................... 
หมายเลข 5 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ..... 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน..................................... 
หมายเลข 6 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ..... 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน..................................... 
หมายเลข 7 คือธาตุ......................................... สัญลักษณ์..................  เลขอะตอมของธาตุ คือ............ ..... 
        คาบท่ี....... หมู่ที่........คุณสมบัติ.....................การจัดเรียงอิเล็กตรอน...................................... 

 

2.    จากตารางธาตุให้อธิบายข้อแตกต่างของธาตุกลุ่ม A และกลุ่ม B 
............................................................................................................................. ......................................................  
............................................................................................................................. ......................................................  
............................................................................................................................................................ .......................  
............................................................................................................................. ......................................................  
........................................................................... ........................................................................................................   
............................................................................................................................. ......................................................  
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3. ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาตอบค าถามในตารางให้ถูกต้อง 
 

หมู่ธาตุ ชื่อเฉพาะประจ าหมู่ธาตุ 
IA 
IIA 
VIIA 
VIIIA 
IB 

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

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

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

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

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

การเรียกช่ือธาตุตามระบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) 
 การเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 100 ขึ้นไปตามระบบตัวเลขเป็นภาษาละตินและลงท้ายเสียงของชื่อ
ธาตุ –ium การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกของจ านวนนับแต่ละตัวมาเขียนเรียงกัน โดยจ านวนนับ
ในภาษาละตินเป็นดังนี้ 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nil un bi tri quad pent hex Sept  oct enn 
 นิล อูน ไบ ไตร ควอด เพนต์ เฮกซ์ เซปต ์ ออกต์ เอนน์ 
    

ธาตุที่ ชื่อ สัญลักษณ์ 
104 
105 
106 
107 
108 
109 

Unnilquadium 
Unnilpentium 
Unnilhexium 
Unnilseptium 
Unniloctium 
Unnilennium 

Unq 
Unp 
Unh 
Uns 
Uno 
Une 

                           ตารางท่ี 4 แสดงการเรียกชื่อธาตุตามระบบ IUPAC 
 

ในระยะต่อมา IUPAC ได้ยอมรับการเรียกชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งผล
การลงมติเมื่อปลายปี พ.ศ. 2537 ได้ก าหนดชื่อธาตุจนถึงธาตุที่ 109 ดังนี้ 
    ธาตุที่      ชื่อธาตุ  สัญลักษณ์ 
  ธาตุ 101  Mendelevium     Md 
  ธาตุ 102  Nobelium     No 
  ธาตุ 103 Lawrencium     Lr 
  ธาตุ 104 Dubnium     Db 
  ธาตุ 105 Joliotium     Jl 
  ธาตุ 106 Rutherfordium     Rf 
  ธาตุ 107 Bohrium     Bh 
  ธาตุ 108  Hahnium     Hn 
  ธาตุ 109 Meitnerium     Mt 
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1.8 ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) :  
 ความเสถียรของธาตุ เมื่อใช้ความเสถียรของธาตุเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกธาตุ สามารถจ าแนกธาตุได้ 
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ธาตุที่เสถียร (stable element) หมายถึง ธาตุที่อะตอมมีนิวเคลียสเสถียร ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีก
ต่อไป เช่น ลิเทียม โพแทสเซียม อะลูมิเนียม คลอรีน ฟลูออรีน เป็นต้น 
   2. ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) หมายถึง ธาตุที่อะตอมมีนิวเคลียสไม่เสถียร เพาะมี
พลังงานส่วนเกินภายในนิวเคลียส อะตอมจึงถ่ายเทพลังงานออกมาในรูปของการแผ่รังสี ได้แก่ รังสีแอลฟา รังสีบีตา 
และรังสีแกมมา เพ่ือเปลี่ยนไปเป็นธาตุใหม่ที่มีนิวเคลียสเสถียร เช่น ธาตุเรเดียม ( ) เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่แผ่
รังสีแอลฟาแล้วเปลี่ยนแปลงกลายเป็นธาตุเรดอน ( ) ที่เสถียรกว่าเดิม ดังนี้ 
 

       +  

           เรเดียม-226   เรดอน-222  อนุภาคแอลฟาหรือรังสีแอลฟา 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
การให้พลังงานและมวลของธาตุกัมมันตรังสีระหว่างการสลายตัว 

 การสลายตัวให้รังสีแอลฟา            การสลายตัวให้รังสีบีตา 

                    
  โปรตอนลดลง 2 ตัวและนิวตรอนลดลง 2 ตัว      โปรตอนลดลง 1 ตัวและนิวตรอนลดลง 1 ตัว 
                                                 

                                   การสลายตัวให้รังสีแกมมา 
                        
 
                                                                                    ภาพที่ 7 การสลายตัวของรังสีต่างๆ       
 
 
 
   
                             จ านวนอนุภาคไม่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

กัมมันตภาพรังส ีหมายถึง ปรากฏการณ์ที่ธาตุแผ่รังสี 
รังสีแอลฟา : สัญลักษณ์    หรือ  มีประจุ +2 มีเลขมวล 4 มีอ านาจทะลุทะลวงต่ า ไม่สามารถทะลุผ่าน   
                กระดาษได้ 
รังสีบีตา    : สัญลักษณ์  หรือ  มีประจุ -1 มีเลขมวลเป็น 0 มีอ านาจทะลุทะลวงมากกว่าแอลฟา 100  
                เท่า มีความเร็วใกล้เคียงกับแสง 
รังสีแกมมา : สัญลักษณ์  เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถ่ีสูง ไม่มีประจุและมวล มีพลังงานสูง 
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 อันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี : เกิดจากร่างกายได้รับรังสีในปริมาณที่มากหรือปริมาณน้อยแต่ระยะ
เวลานาน เช่น รังสีแกมมาจากธาตุโคบอลต์ –60 ( ) ถ้าได้รับรังสีแกมมาที่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกิดไป  
จะท าให้เซลล์ตาย และหากเป็นอวัยวะส าคัญอาจท าให้เสียชีวิตได้ 
 ประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสี 
 1. ทางการแพทย ์: ใช้รักษาโรคมะเร็ง เช่น ใช้รังสีแกมมาจาก  หรือ  ท าลายเซลล์มะเร็ง แต่
ปัจจุบันนิยมใช้ โคบอลต์-60 เนื่องจากอายุรังสีที่ตกค้างมีระยะเวลาน้อยกว่า Ra-226  
     :  ใช้ตรวจวงจรโลหิตในการวินิจฉัยโรค    :  ใช้ตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ 
     :  ใช้ดูภาพสมอง 
 2. ทางการเกษตร : ได้มีการน ารังสีไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ชะลอการสุกของผักและผลไม้ โดยฉายรังสีเพ่ือ
ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ ปรับปรุงพันธุ์ โดยน าเมล็ดพืชมาฉายรังสีนิวตรอนในระยะเวลาที่เหมาะสม และใช้รังสี
แกมมาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในเมล็ดพันธุ์พืช 
 3. การถนอมอาหาร : ใช้รังสีแกมมาจากโคบอลต์-60 ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในปริมาณท่ีเหมาะสม เช่น แหนม
ฉายรังสีเพื่อท าลายพยาธิตัวจี๊ด 
 4. ทางอุตสาหกรรม  เช่น อัญมณี ใช้รังสีแกมมาหรือนิวตรอนท าให้มีสีสวยงามข้ึน 

 
ใบงานที่ 1.5 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี (radioactive element) 

ค าชี้แจง     ให้นักเรียนใช้ความรู้ที่เรียนมาตอบค าถาม 
 1.   ธาตุกัมมันตรังสี คืออะไร  

  
 2.   รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมีก่ีชนิด อะไรบ้าง 
  
  

3.   จากรูป จงระบุว่ารูปใดเป็นแนวการเคลื่อนที่ของรังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา ในสนามไฟฟ้า 
 
        
        
        
 
 4.   จงเรียงล าดับความสามารถในการเลี้ยวเบนในสนามไฟฟ้าจากการเลี้ยวเบนน้อยไปหาความสามารถ 
       ในการเลี้ยวเบนมากของรังสี   
   
  
 5.   เพราะเหตุใด รังสี   จึงเบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าลบ และรังสี  เบนเข้าหาขั้วไฟฟ้าบวก  
      สว่นรังสี    ไม่มีการเบี่ยงเบนเลย 
  
  

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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A 
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 6.   จงเรียงล าดับอ านาจทะลุทะลวงของรังสี        จากน้อยไปหามาก 
   
  
 7.   เราใช้ประโยชน์จากกัมมันตรังสีในด้านใดบ้าง อธิบายพอสังเขป 
   
  
  
  
  
   
    
 8.   ให้นักเรียนบอกโทษของกัมมันตรังสี 
   
              
 9.   ให้นักเรียนวาดภาพสัญลักษณ์เตือนบริเวณที่มีกัมมันตรังสี 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
10.   นักเรียนเคยเห็นสัญลักษณ์เตือนบริเวณท่ีมีสารกัมมันตรังสีที่ใดบ้าง จงยกตัวอย่าง 

   
   
 

11.   เพราะเหตุใดธาตุกัมมันตรังสีจึงแผ่รังสีออกมาได้ 
   
   
 

12.   การแผ่รังสีแกมมาของธาตุกัมมันตรังสีเกิดขึ้นได้อย่างไร 
    
   
   
   

(วาดภาพ) 


