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DR. PICHED ANURAGUDOM  

PERIODIC TABLE AND 
PERIODIC PROPERTIES 

History and Development of the 
Periodic Table 

1780-1849 โยฮันน์ โดเบอ ไรเนอร์ (Johann Wolfgang Dobereiner) 

Ca (40)   Sr (88)   Ba (137)    
 

Sr = (40 + 137) ÷ 2 = 88  

นักเคมีชาวเยอรมันได้นําธาตุต่าง ๆ  ที�พบ
ในสมัยนั�นมาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่  โดยนํา
ธาตุที�มีสมบัติคล้ายกนัมาจัดไว้ในหมวดหมู่
เดยีวกนั  หมู่ละ  3  ธาตุ  เรียงตามมวล
อะตอมจากน้อยไปมาก  และธาตุแต่ละหมู่
มวลอะตอมที�อยู่ตรงกลางจะเป็นค่าเฉลี�ย
ของมวลอะตอมของอกี  2  ธาตุ  
โดยประมาณ  กฎนี�เรียกว่า  Law  of  
Triads 

ตารางที� 1 มวลอะตอมเฉลี�ยของธาตุบางกลุ่มตามกฎชุดสาม 
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In 1820-1886  อเลก็ซานเดอร์-เอมิ (A.E. Beguyer de Chan Courtois) 

นักธรณี ชาวฝรั�งเศส ได้สมมุติให้นํ�าหนัก
อะตอมของธาตุทุกธาตุเป็นเลขลงตัว ซึ�ง
ได้จากสมมุติฐานของ prout ที�ว่านํ�าหนัก
ของแต่ละธาตุเป็นพหูคูณของนํ�าหนัก
อะตอมของ H เขาได้พลอ็ตนํ�าหนักของ
แต่ละธาตุลงในช่องที�แบ่งไว้จะได้ตําแหน่ง
ของธาตุต่างๆ ตามแนวเป็นมุม 45° 
เรียกว่า telluric helix 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/05/Vis_tellurique_de_Chancourtois.gif 

1837-1898 จอห์น นิวแลนด์ (John Newlands) 

นักเคมีชาวองักฤษ ได้จัดธาตุต่าง ๆ  เป็นตารางธาตุ  โดยพยายามเรียงลาํดับ
ตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากเป็นแถวตามแนวนอน  สมบัติของธาตุจะมี
สมบัตคิล้ายกนัเป็นช่วง ๆ  ของธาตุที�  8  ตารางธาตุแบบนี�มีข้อจํากดัคือใช้ได้
กบั  20  ธาตุแรกเท่านั�น 

1834-1907 ดมิิทรี เมนเดเลเอฟ (Dimitri Mendeleev) 

นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย Mendeleev ได้เสนอการจัดตารางธาตุออกมาใน
ลักษณะคล้าย ๆ  กัน  โดยพบว่าสมบัติต่าง ๆ  ของธาตุสัมพันธ์กับมวลอะตอม
ของธาตุ  ตาม  Periodic  Law  คือ  “ สมบัติของธาตุเป็นไปตามมวลอะตอม
ของธาตุโดยเปลี�ยนแปลงเป็นช่วง ๆ  ตามมวลอะตอมที�เพิ�มขึ�น” 

ตาราง เปรียบเทียบสมบติัของธาตุเอคาซิลิคอนกบัเจอร์เมเนียมที�ทาํนายและที�คน้พบ 

นอกจากธาตุเอคาซิลคิอนแล้ว ยงัมีธาตุอื�นที�เมนเดเลเอฟ ได้เรียกชื�อไว้ล่วงหน้า เช่น  
ธาตุที�อยู่ใต้ B เรียกว่า เอคาโบรอน 
ธาตุที�อยู่ใต้ Al เรียกว่า เอคาอะลูมิเนียม 
ซึ�งปัจจุบันกค็อืธาตุ Se และ Ga ตามลาํดบั 
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1887-1915 เฮนรี โมสลย์ี (Henry Moseley) 

     นักวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ ได้แก้ไขตารางธาตุของเมนเดเลเอฟให้
ถูกต้องขึ�น โดยการพบว่าเลขอะตอม หรือจํานวนโปรตอนใน
นิวเคลียสของธาตุ มีความสัมพันธ์กับสมบัติของธาตุมากกว่ามวล
อะตอม ทาํให้สอดคล้องกับกฎพีริออดิกมากกว่า สามารถสร้างตาราง
ธาตุได้โดยไม่ต้องสลบัที�ธาตุบางธาตุเหมือนกรณกีารจัดเรียงตามมวล
อะตอม 
     ต่อมาได้ทําการเสนอตารางธาตุใหม่โดยเรียงตามเลขอะตอมจาก
น้อยไปหามาก และจัดธาตุที�มีสมบัติคล้ายคลงึกนัให้อยู่ในหมู่เดียวกนั 
และกําหนดกฎตารางธาตุขึ�นใหม่เป็น “สมบัติต่าง ๆ ของธาตุใน
ตารางธาตุขึ�นอยู่กบัเลขอะตอมของธาตุ” He was able to derive the relationship between 

x-ray frequency and number of protons  

แนวคดิการจัดเรียงธาตุของ ไมเออร์ (Julius Meyer)  

เรียงตามจํานวนอเิลก็ตรอนวงนอก (valence 
electron) และปริมาตรของอะตอมซึ�งสัมพนัธ์กบั
ขนาดของอะตอม 

ปรับปรุงมาจากตารางของ Mendeleev เรียงธาตุตามเลขอะตอมมิก   

จากน้อยไปมากและจากซ้ายไปขวา    

The Periodic table (Modern form) 

แนวนอน 
เรียก 
คาบ 

1-7 คาบ 

แนวตั�งเรียก หมู่ (group) 

The Periodic table 
(Modern form) Alkali Metals 

Alkaline Earths 

Transition Metals 

Halogens 

Noble Gases 

Lanthanides and Actinides 

Main Group 

Main Group 
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Periodic Table (Modern Form) 
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การจัดเรียงอเิลก็ตรอนชั�นนอกสุดของธาตุ 

Periodic Classification of the Elements 
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การตั�งชื�อธาตุที�ค้นพบใหม่ 

การตั�งชื�อธาตุที�ค้นพบใหม่ 

การตั�งชื�อธาตุที�ค้นพบในยุคแรกจะใช้ชื�อนักวิทยาศาสตร์ที�ค้นพบ   ธาตุบาง
ธาตุถูกค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคณะ  ทําให้มีชื�อเรียกและสัญลักษณ์
ต่างกนั 

การตั�งชื�อธาตุที�ค้นพบใหม่ 

      การที�คณะนกัวิทยาศาสตร์ต่างคณะตั�งชื�อแตกต่างกนั ทาํใหเ้กิดความสับสน  
International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry  (IUPAC)  จึงไดก้าํหนด
ระบบการตั�งชื�อขึ�นใหม่  โดยใชก้บัชื�อธาตุที�มีเลขอะตอมเกิน  100  ขึ�นไป  ทั�งนี� ใหต้ั�ง
ชื�อธาตุโดยระบุเลขอะตอมเป็นภาษาละติน  แลว้ลงทา้ยดว้ย   -ium 

ระบบการนับเลขในภาษาละตินเป็นดังนี� 
  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 (ออกตฺ)  9   =  enn  (เอนน์) 
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ลาํดบัการค้นพบธาตุ 
Periodic properties 

o ขนาดของอะตอม (Atomic size) 

o พลงังานไอออไนเซชัน (Ionization energy, IE) 

o สัมพรรคภาพอเิลก็ตรอน (Electron affinity, EA) 

o อเิลก็โตรเนกาตวิติ ี(Electronegativity, EN) 

o สมบตัติามแนวทแยงมุมของธาตุ 

Atomic Size 
การวดัขนาดที�แน่นอนของอะตอมเป็นสิ�งที�ทําได้ยาก นักเคมีมีวธีิที�จะบอกขนาดของอะตอมได้เมื�ออะตอม
รวมกนัเกดิเป็นโมเลกลุ โดยกาํหนดให้อะตอมมีรูปร่างเป็นทรงกลม การบอกขนาดอะตอมจงึบอกเป็นรัศมี
อะตอม (Atomic radius) รัศมีอะตอมมี 3 แบบ 

รัศมีโคเวเลนต ์ คือระยะทางครึ� งหนึ�งของความยาว
พนัธะโคเวเลนต ์ระหวา่งอะตอมชนิดเดียวกนั 

รัศมีโลหะ คือมีค่าเท่ากบัครึ� งหนึ�งของระยะระหวา่ง
นิวเคลียสของอะตอมโลหะที�อยูใ่กลก้นัมากที�สุด 

รัศมีไอออน คือระยะระหวา่งนิวเคลียสของไอออนคู่
หนึ�งๆ ที�มีแรงยดึเหนี�ยวซึ� งกนัและกนัในโครงผลึก 

H Cl 

Atomic Size 

• ในหมู่เดยีวกนั  ขนาดจะเพิ�มขึ�นจากบนลงล่าง เพราะระดบัพลงังานเพิ�มขึ�น 

• ในคาบเดยีวกนั ขนาดจะลดลงจากซ้ายไปขวา เพราะธาตุแต่ละตัวอยู่ในระดบัพลงังาน
เดยีวกนัแต่จํานวนโปรตอนเพิ�มมากขึ�น จึงดงึดูดอเิลก็ตรอนให้เลก็ลงตามลาํดบั  

http://ckjh.cksd.wednet.edu/Staff/erics/advanced%20physical%20science/Unit%203%20the%20periodic%20table/unit%20not
es/ionization%20energy%20notes.htm 
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รัศมีไอออน (Ionic Radii) 

 
ไอออนบวก  : เกดิจากอะตอมสูญเสีย ē ไป   

 ไอออนบวกมีขนาดเล็กลง เมื�อเทียบกบั
อะตอมเดมิ  

ไอออนลบ  :  เกดิจากอะตอมรับ ē เข้ามา ทํา
ให้ขอบเขตกลุ่มหมอก ē มากขึ�น ไอออน
ลบจงึมีขนาดใหญ่ขึ�น 

http://www.avon-chemistry.com/p_table_lecture.html 

ขนาดของไอออนที�มีอเิลก็ตรอนเท่ากนั 

เช่น    13Al3+, 12Mg2+   

มีจาํนวนอเิลก็ตรอนเท่ากบั 10 

        กรณนีี�ขนาดของไอออนขึ�นอยู่กบัจํานวนโปรตอน  
ไอออนใดมีจํานวนโปรตอนมาก จะยิ�งมีขนาดเลก็ 

แนวโน้มของขนาดไอออน 

ขนาดของไอออนบวกและลบในหมู่เดยีวกนั 

   ในหมู่เดยีวกนั
ไอออนบวกและ
ไอออนลบจะมีขนาด
ใหญ่ขึ�นจากบนลงล่าง 

 แนวโน้มของขนาดไอออน  แนวโน้มของขนาดไอออน 
ขนาดของไอออนในคาบเดยีวกนั 
        ในคาบเดยีวกนั ทางซ้ายเป็นไอออนบวก  ทางขวาเป็นไอออนลบ   

    ในพวกไอออนบวก จะ
เลก็ลงจากซ้ายไปขวา 
แล้วจะโตขึ�นเมื�อถึง
ไอออนลบ จากนั�นจะเลก็
ลงจากซ้ายไปขวาเช่นกนั 

Atomic Radius 

http://webhost.bridgew.edu/shaefner/general/ptrends/ptrends_242.html 

แนวโน้มของรัศมีไอออน 
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Atomic and Ionic Radii  ปัจจัยที�มีผลต่อขนาดอะตอมและขนาดไอออน  

 nuclear charge แรงดงึดูดที� nucleus (p) มีต่อ electron (e)  

 electron–electron repulsion   แรงผลกัระหว่าง electron  (e- e)  

electron shield electron  ข้างในบัง  electron  ข้างนอก  

ในคาบเดยีวกนั nuclear charge เพิ�ม แต่ shielding ไม่เพิ�ม ดงันั�นขนาดจะลดลง  

จํานวนชั�นของอเิลก็ตรอน 
ถ้าชั�นอเิลก็ตรอนเท่ากนั ให้ดูที�จํานวนโปรตอน ถ้าจํานวนโปรตอนมาก 
อะตอมหรือไอออนนั�นจะมีขนาดเลก็ 
 อตัราส่วนของ  P/e  ถ้าไอออนของธาตุใดมีค่า P/e มาก จะมีขนาดเลก็
กว่าไอออนที�มี P/e น้อยกว่า  

สรุปคุณสมบัติของ  metal,  non–metal  และ  metalloid  

Metal Non–metal Metalloid 

อยู่ด้านซ้ายของตารางธาตุ 
เป็นของแขง็ที�อุณหภมูิ 25 oC    
      ยกเว้น  ปรอท (Hg) 
lustrous  appearance (มันเงา),    
     นําไฟฟ้าและนําความร้อนได้ด ี
เปลี�ยนรูปร่างได้ (แท่ง เส้น 
แผ่น) 
high  density ,  high  m.p. 
low  IE, EA  เสีย e-  ง่าย 
รวมกับ   O2   Oxide,  
      รวมกับ halogen (X)   
halide 

18  ธาตุด้านขวาของตาราง
ธาต ุ
ที� 25 oC  (11 ธาตุเป็น gas, 1  
      ธาตุ เป็น liquid (Br2), 6 
ธาตุ   
      เป็น solid) 
low  density ,  low  m.p. 
high IE, EA  รับ  e-  ง่าย  
รวมกับ metal  ionic  cpd.        
      รวมกับ non–metal      
      molecular  cpd. covalent 

 มีสมบัตผิสมระหว่าง
โลหะ 
       + อโลหะ  
      เช่น  B, Si, Ge, As, Sb, 
Te 

ตวัอย่างสีของเปลวไฟที�ได้จากการเผาสารประกอบ 

Cu 2+   Sr 2+  Na+                      Ba 2+                     K+                    Li+  
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สารประกอบ ตัวอย่าง สีของเปลวไฟ 

ลิเทียม LiCl  ,  LiNO3  ,  Li2CO3  สีแดง 

โซเดียม NaCl  ,  Na2SO4  ,  Na2CO3 สีเหลือง 

โพแทสเซียม KCl  ,  K2SO4  ,  KNO3 สีม่วง 

รูบิเดียม RbCl  ,  Rb2SO4  ,  RbNO3 สีแดงเขม้ 

ซีเซียม CsCl  ,  Cs2SO4  ,  CsNO3 สีฟ้า 

แคลเซียม CaCl2  ,  CaSO4  ,  Ca(NO3)2 สีแดงอิฐ 

แบเรียม BaCl2  ,  BaSO4  ,  Ba(NO3)2 สีเขียวแกมเหลือง 

ทองแดง CuCl2  ,  CuSO4  ,  Cu(NO3)2 สีเขียว 

พลงังานการแตกตวัเป็นไอออน (Ionization Energy หรือ IE) 

พลงังานการแตกตวัเป็นไอออน คอื พลงังานต้องใช้ในการดงึดเิลก็ตรอน ที�หลุด
ง่ายที�สุด ออกจากอะตอมเดี�ยว ๆ หรือ โมเลกลุ หรือ ไอออนในสถานะฟื� น ใน
สภาวะที�เป็นแก๊ส เช่น  

H  H+  +  e-   IE   =   1.312 MJ  (13.6 eV) 
O2  O2

+ +  e-  IE   =   1.350 MJ  (14.2 eV) 
NO  NO+ + e-  IE   =   0.90   MJ  (9.3 eV) 
 

ทุกปฏิกริิยาอยู่ในสถานะแก๊ส และไอออนที�เกดิขึ�นแล้วสามารถที�จะสูญเสีย
อเิลก็ตรอนตวัต่อไปได้อกี ให้พลงังานการแตกตวัเป็นไอออนที�ต่อเนื�องคอื 
พลงังานการแตกตวัเป็นไอออนที� 1 , 2 , 3 , ... สําหรับดงึอเิลก็ตรอนที� 1 , 2 , 3 , 
...  ในสถานะแก๊ส 

Al(g)        Al+(g)  +  e-  IE1   =   0.577  MJ (5.98 eV) 
Al+(g)     Al2+(g) +  e-  IE2   =   1.88    MJ (19.5 eV) 
Al2+(g)     Al3+(g) +  e-  IE3   =   2.75    MJ (28.44 eV) 
 

พลงังานในการแตกตวัเป็นไอออนเป็นพลงังานที�ต้องให้เข้าไปถงึเป็นปฏิกริิยา
ดูดความร้อน (endothermic) และค่าพลงังานเป็นบวกเสมอ, H > 0 

Ionization energy (IE) 

        อะตอมใดมีขนาดเลก็ จะทาํใหดึ้ง e- ออกยาก      IE สูง 
        อะตอมใดมีขนาดใหญ่ จะทาํใหดึ้ง e- ออกง่าย      IE ตํ�า 

X (g)  + พลังงาน    X+(g)  + ē           IE1 

X+(g)  +  พลังงาน     X2+ (g)  + ē       IE2 

                     IE1  <   IE2   <   IE3 

Ex. Li(g) ---> Li+(g)+e-
2s      IE1= 5.392 eV 

Li+(g) ---> Li2+(g)+e-
1s    IE2= 75.638 eV 

Li2+(g) ---> Li3+(g)+e-
1s   IE3= 122.451 eV 
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ในคาบเดยีวกนั IE เพิ�มขึ�นจากซ้ายไปขวา  

                         หมู่ VIIIA มีค่า IE สูงที�สุด 

ในหมู่เดยีวกนั IE ลดลงจากบนลงล่าง 

Ionization energy (IE) 
• ข้อยกเว้น การดงึอเิลก็ตรอนจากธาตุที�มีการจัดอเิลก็ตรอนแบบบรรจุ

เตม็ และบรรจุครึ�งออร์บิทลั 

• การจัดอเิลก็ตรอนแบบบรรจุเตม็และบรรจุครึ�ง ส่งผลให้อะตอมมี
ความเสถยีรมากกว่า เช่น  

  การจัดเรียงอเิลค็ตรอนแบบ s2p3 จะเสถยีรกว่าการจัดเรียง 
 แบบ s2p4  

• การบรรจุเตม็จะเสถยีรกว่าบรรจุครึ�ง เช่น  

  การจัดเรียงอเิลค็ตรอนแบบ s2p0 จะเสถยีรกว่าการจัดเรียง
 แบบ s1p1 

 

 

First Ionization Energy Plot 

http://www.avon-chemistry.com/p_table_lecture.html 

การเปลี�ยนแปลงพลงังานการแตกตวัเป็นไอออนที� 1 กบัเลขเชิงอะตอม 

Electron Affinity (EA) 

:พลงังานที�ใหอ้อกมา เมื�ออิเลก็ตรอนถูกเพิ�มเขา้ไปในวงเวเลนซ์ของอะตอม 
หรือไอออนเดี�ยว ๆ ในสาถนะแก๊ส เกิดเป็นไอออนลบ 

A(g)  +  e-    A-  +  พลงังานที�ให้ออกมา (สัมพรรคภาพอเิลก็ตรอน) 

O (g) + e-                O-
(g) 

H = -328 kJ/mol EA = +328 kJ/mol 

H = -141 kJ/mol EA = +141 kJ/mol 

F (g) + e-                 F-
(g) 

X (g)  + ē       X-(g)  +  พลังงาน 

ให้พลงังานความร้อนออกมา (exothermic) เครื�องหมายพลงังานเป็นลบ 

ธาตุที�มี EA สูง จะคายพลงังานออกมามากเมื�อรับอิเลก็ตรอนเขา้ไป  
ธาตุที�มี EA สูง จะสามารถเกิดเป็นไอออนลบไดง่้ายกวา่ธาตุที�มี EA ตํ�า  
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สัมพรรคภาพอเิลก็ตรอนต่อเนื�อง 

    สมัพรรคภาพอิเล็กตรอน หรืออิเล็กตรอนแอฟฟีนีตี�  ของธาตุอโลหะที�วอ่งไวในปฏิกิริยา 
เมื�อเพิ�มอิเล็กตรอนตวัที�สองเขา้ไปเกิดเป็นไอออนลบ จะเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน พบใน
การเกิดไอออนออกไซด ์และไอออนซลัไฟด ์

A-
(g)    + e- +  พลงังานที�ให้เข้าไป  A2- 

O(g) + e-   = O-
(g)    Ho = -142 KJ mol-1 

O-
(g) + e-    = O2-

(g)    Ho =  844 KJ mol-1 
O (g) + 2e-    = O2-

(g)    Ho =  702 KJ mol-1 
 

การเปลี�ยนแปลงสัมพรรคภาพอเิลก็ตรอน 

 ธาตุที�มีค่าพลงังานการแตกตวัเป็นไอออนสูงจะมีค่าสัมพรรคภาพ
อเิลก็ตรอนสูงด้วย 
 ค่าสัมพรรคภาพอเิลก็ตรอนของธาตุในคาบที�สองจะตํ�ากว่าธาตุในคาบที�
สาม  
o เนื�องจากธาตุในคาบที�สามมีขนาดใหญ่กว่า จึงมีความหนาแน่น
อเิลก็ตรอนมากกว่าและแรงผลกัระหว่างอเิลก็ตรอนเพิ�มด้วย 

Li 

56.7 

Na 

74.9 

Be 

- 

Mg 

- 

B 

36.6 

Al 

49.8 

C 

107.9 

Si 

133.9 

N 

25.9 

P 

74.9 

O 

141.4 

S 

199.2 

F 

338.9 

Cl 

354.8 

 

KJ  mol-1 

KJ  mol-1 

ในคาบเดยีวกนั  เพิ�มขึ�นจากซ้ายไปขวา   ยกเว้น หมู่  IIA , VA , VIIIA  มีค่า < 0 

                          เพราะมีการจดัเรียงตัวแบบเสถยีร  

ในหมู่เดยีวกนั   ลดลงจากบนลงล่าง        หมู่  VIIA  มีค่า EA สูงที�สุด 

Electron Affinity (EA) 

http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/ie_ea.html 

Electronegativity (EN) 

       อะตอมที�มีสภาพไฟฟ้าลบมาก  จะดึงอิเล็กตรอนที�ใช้ร่วมกนัในการเกิดพนัธะ
โคเวเลนตเ์ขา้หาตวัเองไดม้ากกวา่  ไดมี้ผูห้าค่าสภาพไฟฟ้าลบไวห้ลายแบบ  แต่ที�นิยม
ใชอ้า้งอิงมากที�สุด  คือ  ของพอลลิง ( linus Pauling )  โดยกาํหนดใหฟ้ลูออรีนมีค่า
สภาพไฟฟ้าลบมากที�สุด  คือ ~ 4.0  และซีเซียม ( Cs )  มีสภาพไฟฟ้าลบนอ้ยที�สุด  
คือ~  0.8  

:เป็นค่าที�แสดงความสามารถในการดึงดูดอิเลก็ตรอนคู่ร่วมพนัธะจาก Nucleus 
หรือ ความสามารถของอะตอมในโมเลกลุที�จะดึงดูดอิเลก็ตรอนเขา้หาตวัเอง   

      e- คู่ร่วมพนัธะของอะตอมที�มีขนาดเลก็ จะไดรั้บแรงดึงดูด
จาก Nucleus มาก   EN สูง 

      e- คู่ร่วมพนัธะของอะตอมที�มีขนาดใหญ่ จะไดรั้บแรงดึงดูด
จาก Nucleus นอ้ย   EN ตํ�า 
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แฟคเตอร์มีผลต่อค่าสภาพไฟฟ้าลบ แฟคเตอร์มีผลต่อค่าสภาพไฟฟ้าลบ 

 สถานะเวเลนซ์ ค่าสภาพไฟฟ้าลบเพิ�มขึ�นเมื�อสถานะออกซิเดชั�นบวกของอะตอมเพิ�มขึ�น 
เพราะเมื�อไอออนบวกมีประจุบวกเพิ�มขึ�น แนวโน้มในการยดึอเิลก็ตรอนเพิ�มขึ�น ส่วนไอออน
ลบค่าสภาพไฟฟ้าลบลดลง เมื�อประจุลบบนไอออนลบเพิ�มขึ�น 
 การไฮบริไดเซชั�น s อเิลก็ตรอนอยู่ใกล้นิวเคลยีสได้มากกว่า p , d หรือ f อเิลก็ตรอนเพราะ 
s อเิลก็ตรอนมีอาํนาจในการเจาะทะลสูุง ดงันั�นไฮบริดออร์บิทัลที�มีลกัษณะ s ออร์บิทัลเพิ�ม 
ค่าสภาพไฟฟ้าลบจะเพิ�มด้วย 

ไฮบริดออร์บิทัล 

ลกัษณะ s ออร์บิทัล (%) ในไฮบริดออร์บิทัล 

สภาพไฟฟ้าลบของ  C 

สภาพไฟฟ้าลบของ  N 

sp3 

25 

2.48 

3.68 

sp2 

33 

2.75 

3.94 

sp 

50 

3.29 

4.67 

Electronegativity (EN) 

http://www.chemhume.co.uk/ASCHEM/Unit%201/Ch3IMF/chapter_3__chemical_bonding_andc.htm 

Periodic Properties of the Elements 
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 ความสัมพนัธ์แบบทะแยงมุม  
(diagonal relationships) 

 สมบัติตามแนวทแยงมุม 

 เกลอืคาร์บอเนตของลเิธียมถูกความร้อนสลายตวัให้ CO2 
เหมือน Mg แต่โลหะ IA ตวัอื�นไม่ให้ CO2 

 Li ทําปฏิกริิยากบั N2(g) โดยตรง ให้ Li3N เหมือน Mg แต่
โลหะ IA ตวัอื�นต้องเตรียมโดยอ้อม 

   6 Li + N2   2 Li3N 
   3 Mg + N2    Mg3N2 

Lithium (Li)-Magnesium (Mg ) 

Berylium(Be)-Aluminium(Al) 

 สมบัติตามแนวทแยงมุม 

• Be และ Al มีแรงเคลื�อนไฟฟ้าออกซิเดชนัคลา้ยกนั  (  =  1.85 ;    =  1.66)    
• Be และ Al เกิดปฏิกิริยากบักรดค่อนขา้งชา้โดยเฉพาะถา้ผวิหนา้มีออกไซด์
เคลือบอยู ่ 
• Be และ Al มีกาํลงัการโพลาไรซ์  (polarizing power)  หรือ  ionic potential  
ใกลเ้คียงกนั คือมีแนวโนม้ที�จะเกิดสารประกอบที�ค่อนขา้งเป็นโคเวเลนต์
มากกวา่ธาตุอื�นในหมู่เดียวกนั  
• เกลือคาร์บอเนตของ Be และ Al ไม่เสถียร ไฮดรอกไซดล์ะลายไดใ้นเบสที�
มากเกินพอ สารประกอบเฮไลดข์อง Be และ Al มีความเป็นกรดใกลเ้คียงกนั  

 สมบัติตามแนวทแยงมุม 

Boron(B)-Silicon(Si) 

• B หมู่เดียวกบั Al ไม่มีความเป็นโลหะเลยแต่กลบัมีสมบติัคลา้ย Si เช่น  ไฮ
ไดรดข์อง B และSiเป็นสารระเหยง่ายและวอ่งไวต่อปฏิกิริยามาก ในขณะที�ไฮ
ไดรดข์อง Al เป็นของแขง็ที�เป็นโพลิเมอร์  
• เฮไลดข์อง B  (ยกเวน้  BF3)  และ Si เมื�อเกิดการแยกสลายดว้ยนํ�า  (hydrolyse)  
จะไดก้รดบอริกและกรดซิลิซิกตามลาํดบั   
• สารประกอบออกซิเจนของ B และ Si คือบอเรตและซิลิเคต กมี็สมบติัเคมี
คลา้ยกนั  
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สมบตัขิองธาตุและสารประกอบของธาตุ 

ธาตุหมู่ IA  (โลหะแอลคาไล) 

Li 

Na 

K 

Rb 

Cs 

Fr 

 สมบตัทิี�สําคญัของธาตุหมู่ IA 

1. เป็นของแข็งที�อ่อน ใช้มีดตดัได้  นําความร้อนและ
ไฟฟ้าได้ด ี
2. เมื�อเปรียบเทียบกบัธาตุอื�นในคาบเดยีวกนั 

- ธาตุหมู่ IA มีความเป็นโลหะมากที�สุด 

- ธาตุหมู่ IA มีขนาดอะตอมใหญ่ที�สุด 

- ธาตุหมู่ IA มีค่า IE1 และ EN ตํ�าที�สุด 

- ธาตุหมู่ IA เป็นโลหะที�เสียอเิลก็ตรอนได้ง่ายที�สุด 

สมบตัทิี�สาํคัญของธาตุหมู่ IA (ต่อ) 

3.  มีความหนาแน่นตํ�า ( Li, Na และ K  หนาแน่นน้อยกว่านํ�า) 

4. เมื�อรวมตวักบัอโลหะได้สารประกอบไอออนิก ซึ�งธาตุหมู่ IA มีเลข
ออกซิเดชันเท่ากบั +1  

5. เป็นโลหะที�ว่องไวในการเกดิปฏิกริิยามาก  

       ทาํปฏิกริิยารุนแรงกบันํ�าหรือไอนํ�าในอากาศ ให้ H2 และความ
ร้อนจํานวนมาก -----> จึงต้องเกบ็ไว้ในนํ�ามัน  

สมบตัขิองธาตุและสารประกอบของธาตุ (ต่อ) 

สารประกอบของธาตุหมู่ IA  

       ธาตุหมู่ IA อยู่ในรูปของสารประกอบมากมาย เช่น LiCl, 
NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, Na2SO4, NaHCO3 

    สารประกอบของธาตุหมู่ IA ในธรรมชาติที�พบมาก
ที�สุด คอื สารประกอบของโซเดยีม เช่น NaCl 
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สมบัตบิางประการของสารประกอบของธาตุหมู่ IA 

1. เมื�อหลอมเหลว หรือละลายนํ�า จะสามารถนําไฟฟ้าได้ 
2. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดอืดสูง 

3. ละลายนํ�าได้ด ีเช่น  

สารประกอบคาร์บอเนต (CO3
2- )  เช่น   Na2CO3    K2CO3 

 
สารประกอบซัลเฟต (SO4

2-)  เช่น   K2SO4    Na2SO4 

สารประกอบคลอไรด์ (Cl- )   เช่น   LiCl   NaCl 

ยกเว้นสารประกอบคาร์บอเนต และฟอสเฟต ของ Li จะละลายนํ�าได้น้อย 
------->  Li2CO3 , Li3PO4 

สมบตับิางประการของสารประกอบของ
ธาตุหมู่ IA 

4. สารประกอบของธาตุหมู่ IA ต่อไปนี�  เมื�อละลายนํ�า 
สารละลายจะมีสมบตัเิป็นเบส 

สารประกอบซัลไฟด์  เช่น  Na2S 

สารประกอบออกไซด์  เช่น NaO 

สารประกอบไฮไดรด์  เช่น  NaH  LiH 

ประโยชน์ของธาตุหมู่ IA ประโยชน์ของธาตุหมู่ IA 

2.  ใช้  Na (โซเดยีม) และ K (โพแทสเซียม)  ทําหน้าที�
ถ่ายเทความร้อนจากเครื�องปฏิกรณ์ปรมาณู 

1.  Cs (ซีเซียม)  ใช้ทําโฟโตเซลล์ที�เปลี�ยนสัญญาณแสงไป
เป็นสัญญาณไฟฟ้า เพราะ Cs สามารถเสียอเิลก็ตรอนได้
ง่ายกว่าโลหะหมู่ IA ตวัอื�นๆ   

เช่น  ที�ใช้ในเครื�องวดัความเข้มแสงในกล้องถ่ายรูป 

ประโยชน์ของธาตุหมู่ IA ประโยชน์ของธาตุหมู่ IA 

3.  ใช้ Na  บรรจุในท่อโพลเิอทิลนี สําหรับใช้แทนสายเคเบลิ
อะลูมิเนียมหรือทองแดง เพราะเบากว่า ถูกกว่า และมี
ประสิทธิภาพดกีว่า 

4.  Li  และ Na  ใช้ในการเตรียมสารอนิทรีย์หลายชนิด 

5.  Na  ใช้การเตรียมโซเดยีมเปอร์ออกไซด์ ซึ�งใช้ทําสารฟอกสี 

เช่น เตตระเอทลิเลด เตรียมจากเอทลิคลอไรด์ทาํปฏิกริิยากบั
โลหะผสมระหว่างโซเดยีมกบัตะกั�ว 
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    ธาตุหมู่ IIA  (โลหะแอลคาไลน์ เอร์ิท) 

Be  (เบริลเลยีม) 

Mg  (แมกนีเซียม) 

Ca  (แคลเซียม) 

Sr  (สทรอนเชียม) 

Ba  (แบเรียม) 

Ra  (เรเดยีม) 

    สมบตัทิี�สาํคัญของธาตุหมู่ IIA  

1. เป็นของแข็ง มีความหนาแน่นมากกว่าธาตุหมู่ IA จึง
มีความแข็งมากกว่า 

2. เป็นโลหะ แต่น้อยกว่าธาตุหมู่ IA เมื�อเปรียบเทียบ
ในคาบเดยีวกนั 

3. นําความร้อนและไฟฟ้าได้ด ีแต่น้อยกว่าธาตุหมู่ IA 
ในคาบเดยีวกนั 

  สมบตัทิี�สําคญัของธาตุหมู่ IIA  

4. มีค่า  IE1 และ EN ตํ�า แต่สูงกว่าธาตุหมู่ IA 

5. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดอืดสูงกว่าธาตุหมู่ IA ใน
คาบเดยีวกนั เพราะมีพนัธะโลหะที�แข็งแรงกว่า 

6. เสียอเิลก็ตรอนได้ง่าย (ตวัรีดวิซ์ที�ด)ี แต่ไม่ดี
เท่ากบัธาตุหมู่ IA ในคาบเดยีวกนั 

    สมบตัทิี�สําคญัของธาตุหมู่ IIA  

7. เมื�อรวมตวักบัอโลหะจะได้สารประกอบไอออ
นิก ซึ�งธาตุหมู่ IIA มีเลขออกซิเดชันเท่ากบั +2    

8. ธาตุหมู่นี�สามารถทําปฏิกริิยากบันํ�า และสารอื�นได้
หลายชนิด  เนื�องจากเป็นธาตุที�ว่องไว และความ
ว่องไวเพิ�มขึ�นเมื�อเลขอะตอมเพิ�มขึ�น 
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    สารประกอบของธาตุหมู่ IIA  

          เนื�องจากธาตุหมู่ IIA เป็นธาตุที�ว่องไวในการทํา
ปฏิกริิยา สามารถรวมตวักบัอโลหะเกดิสารประกอบได้หลาย
ชนิดในธรรมชาต ิจึงไม่พบในรูปของธาตุอสิระ  

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

 สมบตับิางประการของสารประกอบของธาตุหมู่ IIA 

1. สารประกอบของธาตุหมู่ IIA จะเป็นสารประกอบไอออนิก 

2. มีจุดหลอมเหลวและจุดเดอืดสูง 

3. เมื�อหลอมเหลว หรือเป็นสารละลายจะสามารถนําไฟฟ้าได้ 

 4. สารประกอบของหมู่ IIA ที�เกดิจากการรวมตวักบัไอออนที�มี 
ประจุ -1 ส่วนใหญ่จะละลายนํ�าได้ด ี

แต่สารประกอบของหมู่ IIA ที�เกดิจากการรวมตวักบัไอออน
ที�มีประจุ -2 หรือ -3 จะไม่ละลายนํ�า 

   ประโยชน์ของธาตุหมู่ IIA 

Mg + Al   ใช้ทาํส่วนประกอบของเครื�องบิน เพราะมีนํ�าหนักเบา 

Mg    ใช้ทาํไส้หลอดไฟแฟลตถ่ายรูป 

Be + Cu  ใช้ทาํส่วนประกอบของเรือเดนิทะเล 

CaSO4  ใช้ในอุตสาหกรรมปูนปลาสเตอร์ 

 Sr(NO3)2  ใช้ทาํพลุ, ดอกไม้เพลงิสีแดง 

Ba(NO3)2 ใช้ทาํพลุ, ดอกไม้เพลงิสีเขยีว 

Mg(OH)2   ใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน และใช้เป็นยาลดกรดใน 

   กระเพาะอาหาร 

ธาตุหมู่ VIIA 

F    (ฟลูออรีน) 

Cl  (คลอรีน) 

Br  (โบรมีน) 

I    (ไอโอดนี) 

At  (แอสทาทีน) 



1/29/2018 

18 

   สมบตัสิาํคัญที�ของธาตุหมู่ VIIA  

1.  ธาตุในหมู่นี�มีทั�ง 3 สถานะ 

  ก๊าซ                     ของเหลว                 ของแข็ง 

I 

   สมบตัสิาํคัญที�ของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ)  

2.  ธาตุแฮโลเจนทุกชนิดเป็นพษิ   

        F2 เป็นแก๊สพษิอย่างแรง ,   Cl2 เป็นแก๊สพษิมีกลิ�นฉุนจัด 

3.  ธาตุทุกตวัเป็นอโลหะ  ไม่นําไฟฟ้าทุกสถานะ 

 4.  โมเลกลุของธาตุแฮโลเจนประกอบด้วย 2 อะตอม       
(diatomic molecule) 

       F2    Cl2    Br2    I2 

   สมบตัสิาํคัญที�ของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ)  

5.  มีจุดเดอืด จุดหลอมเหลวตํ�า เพราะแรงยดึเหนี�ยว
ระหว่างโมเลกลุของธาตุแฮโลเจนเป็นแรงแวนเดอวาลส์ 

6.  IE , EN สูง และมีค่าสูงสุดเมื�อเทียบกบัธาตุในคาบ
เดยีวกนั 

แรงแวนเดอวาลส์ เป็นแรงยดึเหนี�ยวระหว่างโมเลกลุที�ไม่มีขั�วกบัไม่มี
ขั�ว แรงนี�มีค่าน้อย แต่จะมากขึ�นเมื�อสารมีมวลโมเลกลุเพิ�มขึ�น 

   สมบตัสิาํคัญที�ของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ)  

7.  ละลายได้ดใีนตวัทําละลายอนิทรีย์ซึ�งไม่มีขั�ว เช่น      
คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (CCl4) , เฮกเซน (C6H14), เบน
ซีน(C6H6)  
8.  มีเลขออกซิเดชันหลายค่า แต่ในสารประกอบส่วน
ใหญ่ธาตุแฮโลเจนมีเลขออกซิเดชันเท่ากบั -1 

9.  ในหมู่เดยีวกนัความว่องไวในการทําปฏิกริิยา
ลดลงจากบนลงล่าง 
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   สารประกอบของธาตุหมู่ VIIA 

1. สามารถเกดิได้ทั�งสารประกอบไอออนิกและ
สารประกอบโคเวเลนต์ 

 สารประกอบไอออนิก   สารประกอบโคเวเลนต์ 

KBr 

MgCl2 

CaF2 

PCl5 

HCl 

HBr 

   สารประกอบของธาตุหมู่ VIIA (ต่อ) 

2.  ธาตุหมู่ VIIA  เกดิสารประกอบที�มีเลข
ออกซิเดชันได้หลายค่า  

3.  สารประกอบออกไซด์และสารประกอบซัลไฟด์
ของธาตุหมู่ VIIA เมื�อละลายนํ�ามีสมบตัเิป็นกรด 
เช่น Cl2O  Br2O 

  ประโยชน์ของธาตุหมู่ VIIA 

1.  ฟลูออรีนใช้เตรียมสารประกอบฟลูออโรคาร์บอน 
เช่น ฟรีออน ใช้ในเครื�องทําความเยน็ , เทฟลอน 
(CF2=CF2) เคลอืบภาชนะหุงต้ม  

  ประโยชน์ของธาตุหมู่ VIIA 

3.  โบรมีนใช้เตรียมสารประกอบเอทิลนีไดโบรไมด์ เตมิ
ในนํ�ามันเพื�อหยุดการสะสมตะกั�วในเครื�องยนต์ 
นอกจากนี�ยงัใช้ทําสีย้อมผ้า ฟิล์มถ่ายรูป (AgBr) 

2. คลอรีนใช้ในการเตรียมสารต่างๆ เช่น 

NaOCl  ใช้ในการฟอกสีกระดาษให้ขาว 

NaClO3   ใช้เป็นยากาํจัดวชัพชื 

ใช้ฆ่าเชื�อจุลนิทรีย์ในสระว่ายนํ�า และในนํ�าประปา 



1/29/2018 

20 

4.  ไอโอดนีป้องกนัโรคคอพอก 

ทิงเจอร์ไอโอดนี (ไอโอดนีละลายในเอทานอล) ใช้เป็น
ยาฆ่าเชื�อโรค 

  ประโยชน์ของธาตุหมู่ VIIA 

   ก๊าซเฉื�อยหรือก๊าซมีตระกูล 

      ก๊าซเฉื�อย (Inert gas)  เป็นธาตุที�มีสถานะ
เป็นก๊าซ  ในธรรมชาตจิะไม่ทําปฏิกริิยากบั
ธาตุอื�น          

     1  โมเลกลุมี  1 อะตอม  (เป็นแก๊สอะตอม
เดี�ยว) 

He  (ฮีเลยีม) 

Ne  (นีออน) 

Ar  (อาร์กอน) 

Kr  (คริปตอน) 

Xe  (ซีนอน) 

Rn  (เรดอน) 

 

  ประโยชน์ของก๊าซเฉื�อย 

He   ---->  Balloon,  

                 Deep sea diving, 

สารหล่อเยน็ 



1/29/2018 

21 

He  ให้แสงสีชมพู       Ne  ให้แสงสีแดงส้ม 

Ar  ให้แสงสีม่วง        Xe  ให้แสงสีนํ�าเงนิ 

  ใช้บรรจุในหลอดนีออน 

  ประโยชน์ของก๊าซเฉื�อย 

- อาร์กอน ใช้บรรจุในหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้แทนอากาศ 

- คริปตอนใช้ในหลอดไฟแฟลช , ใช้ในเลเซอร์บางชนิด 
และใช้ในหลอดสตรอโบสโคป 

- เรดอน ใช้รักษาโรคมะเร็ง 

  ประโยชน์ของก๊าซเฉื�อย 

   ธาตุแทรนซชัิน (Transition elememts) สมบัตขิองธาตุแทรนซชัิน 

1. เป็นโลหะ มีความแข็ง แวววาว สามารถตเีป็นแผ่นได้ 
แต่มีความเป็นโลหะน้อยกว่า IA และ IIA 

2. แข็ง มีจุดเดอืด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นสูง 
กว่าธาตุหมู่ IA และ IIA 

3. นําความร้อนและไฟฟ้าได้ด ี



1/29/2018 

22 

 สมบตัขิองธาตุแทรนซิชัน (ต่อ) 

4.  มีสมบตัคิล้ายกนัทั�งภายในหมู่และภายในคาบ
เดยีวกนั 

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

ยกเว้นหมู่ IIB และ IIIB มีเลขออกซิเดชัน +2 และ +3 
ตามลาํดบั 

 สมบตัขิองธาตุแทรนซิชัน (ต่อ) 

6.  ไอออนและสารประกอบของธาตุแทรนซิชันมีสี 

7. ขนาดอะตอมในคาบเดยีวกนัจะเลก็ลงจากซ้ายไป
ขวาเลก็น้อย และขนาดอะตอมเลก็กว่าธาตุหมู่ IA และ 
IIA ในคาบเดยีวกนั 

8.  IE1 และ EN ตํ�า แต่สูงกว่าธาตุหมู่ IA และหมู่ IIA ในคาบ
เดยีวกนั 

 สารประกอบของธาตุแทรนซชัิน  

     1. ธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่า 
จึงทําให้ธาตุแทรนซิชันสามารถเกดิสารประกอบได้มากมาย
หลายชนิด 
                 Ti   +4, +3, +2 

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

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

Co   +3, +2 

2.   สารประกอบและไอออนของธาตุแทรนซิชันส่วนใหญ่จะมีสี
ต่างๆกนั ซึ�งขึ�นอยู่กบั  

- ชนิดของธาตุแทรนซิชัน 
- เลขออกซิเดชัน 
- ชนิดและจํานวนของสารที�รวมตวักบัธาตุแทรนซิชัน 

 สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน  

       สีที�เห็นนั�นเนื�องมาจากอเิลก็ตรอน
ของธาตุแทรนซิชันสามารถดูดกลนื
แสงในช่วงที�มองเห็นได้ คลื�นแสงที�ไม่
ถูกดูดกลนืกค็อืสีของสารประกอบหรือ
ของไอออนนั�น 

[Cr(OH)6]
3-     สีเขียว 

[Cr(NH3)6]
3+     สีม่วง 
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ไอออน 
 

ชื�อไอออน 
 

เลขออกซิเดชันของ
ธาตุแทรนซิชัน 

สี 
 

 
Cr2+ 

Cr3+ 

Cr2O7 

CrO4
2- 

 
โครเมียม (II) ไอออน 
โครเมียม (III) ไอออน 

ไดโครเมตไอออน 
โครเมตไอออน 

 
+2 
+3 
+6 
+6 

 
นํ�าเงิน 
เขยีว 
ส้ม 

เหลอืง 

ธาตุกึ�งโลหะ (Metalloids) 

ธาตุกึ�งโลหะ (Metalloids) 

        ธาตุกึ�งโลหะ คอื ธาตุที�มีสมบตับิางประการคล้ายโลหะ 
และมีสมบตับิางประการคล้ายอโลหะ ได้แก่ 

B  (โบรอน)            Si  (ซิลกิอน)          Ge  (เจอร์เมเนียม) 

As  (อาร์เซนิก)      Sb  (แอนตโิมนี)      Te  (เทลลูเรียม) 

Po  (โพโลเนียม)     At  (แอสทาทีน) 

ธาตุกึ�งโลหะ 

โบรอน (B) 

- มีจุดเดอืด จุดหลอมเหลวสูงเหมือน
โลหะ แต่เปราะ และไม่นําไฟฟ้า 

- มีโครงสร้างแบบโครงผลกึร่างตาข่ายที�
แข็งแรงมาก  มีรูปผลกึหลายรูป 
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ธาตุกึ�งโลหะ 
ซิลกิอน (Si) 

- เป็นผลกึสีเทาเงนิ มีจุดเดอืด จุดหลอม 
เหลวสูงเหมือนโลหะ แต่เปราะเหมือน
อโลหะ 

- เป็นสารกึ�งตวันํา 

- อะตอมของ Si ยดึต่อกนัในรูปโครงผลกึ ร่างตาข่าย 

-  ใช้ทําแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น วทิยุ   
โทรทัศน์   คอมพวิเตอร์ 

ธาตุกึ�งโลหะ 

เจอร์เมเนียม (Ge)  มีจุดเดอืด จุด
หลอมเหลวสูงเหมือนโลหะ แต่เปราะ
เหมือนอโลหะ  เป็นธาตุกึ�งตวันํา  ใช้ทํา
ส่วนประกอบของอเิลก็ทรอนิกส์ 

อาร์เซนิก (As)  มีจุดเดอืด จุดหลอมเหลว
ค่อนข้างสูง นําไฟฟ้าได้เหมือนโลหะ แต่
เปราะ 

ธาตุกัมมันตรังสี 

ธาตุกมัมันตรังสี   หมายถงึ  ธาตุที�มีสมบตัใินการแผ่รังสีได้เอง  ธาตุกมัมันตรังสี   หมายถงึ  ธาตุที�มีสมบตัใินการแผ่รังสีได้เอง  

     อองตวน อองรี แบ็กเคอแรล  เป็นคนแรกที�ค้นพบว่าธาตุบางชนิดโดยเฉพาะ
ธาตุที�มีมวลอะตอมมาก สามารถปล่อยรังสีบางชนิดออกมา  เมื�อเขานําฟิล์ม
ถ่ายรูปไว้ใกล้ๆ เกลอืโพแทสเซียมยูเรนิลซัลเฟต และมีกระดาษดาํหุ้มปรากฎว่า
เกดิรอยดาํบนแผ่นฟิล์มเหมือนถูกแสง  

            ปรากฎการณ์ที�ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื�องเรียกว่า กมัมันตภาพรังสี               ปรากฎการณ์ที�ธาตุแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื�องเรียกว่า กมัมันตภาพรังสี   
ซึ�งเกดิจากการเปลี�ยนแปลงภายในนิวเคลยีสของไอโซโทปที�ไม่เสถยีร  

ธาตุกมัมันตรังสี 

         รังสีดงักล่าวเป็นรังสีที�ถูกปล่อยออกมาจากนิวเคลยีสของธาตุ เมื�อนิวเคลยีสของธาตุนั�น
อยู่ในสภาวะไม่เสถยีร 
         สภาวะไม่เสถยีรเกดิจากส่วนประกอบภายในของนิวเคลยีสไม่เหมาะสม หมายความว่า 
ในนิวเคลยีสประกอบด้วยโปรตอนซึ�งมีประจุบวกและนิวตรอนซึ�งเป็นกลางทางไฟฟ้า 
สัดส่วนของจํานวนโปรตอนต่อจํานวนนิวตรอนไม่เหมาะสมจนทําให้ธาตุนั�นไม่เสถยีร ธาตุ
นั�นจึงปล่อยรังสีออกมาเพื�อปรับตัวเองให้เสถยีร ซึ�งเป็นกระบวนการที�เกดิขึ�นเองตาม
ธรรมชาต ิ
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         รัทเทอร์ฟอร์ดได้ศึกษาเพิ�มเตมิและแสดงให้เหน็ว่ารังสีที�
ธาตุกัมมันตรังสีปล่อยมาอาจเป็นรังสีแอลฟา รังสีบีตา หรือรังสี

แกมมา ซึ�งมีสมบัตต่ิางกัน  

รังสีแอลฟา   เป็นนิวเคลยีสของฮีเลยีม มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละ 2 
อนุภาค มีประจุไฟฟ้า +2   มีอาํนาจทะทะลวงตํ�ามาก กระดาษเพยีงแผ่นเดยีว
หรือสองแผ่นกส็ามารถกั�นได้  

รังสีบีตา  คอื อนุภาคที�มีสมบัตเิหมือนอเิลก็ตรอน คอื มีประจุไฟฟ้า -1 มีมวล
เท่ากบัอเิลก็ตรอน มีอาํนาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟาประมาณ 100 เท่า 
สามารถผ่านแผ่นโลหะบางๆ เช่น แผ่นตะกั�วหนา 1 mm มีความเร็วใกล้เคยีง
ความเร็วแสง  

รังสีแกมมา  เป็นคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้าที�มีความยาวคลื�นสั�นรังสีแกมมา  เป็นคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้าที�มีความยาวคลื�นสั�น
มาก ไม่มีประจุ ไม่มีมวล  มีอาํนาจทะลุทะลวงสูงสุด 
สามารถทะลุผ่านแผ่นไม้  โลหะและเนื�อเยื�อได ้  แต่ถูกกั�น
ได้โดยคอนกรีตหรือแผ่นตะกั�วหนา 

วธีิตรวจสอบการแผ่รังสีของสาร 

1. ให้ฟิล์มถ่ายรูปหุ้มสารนั�นในที�มืด  แล้วนําฟิล์มไปล้าง   
ถ้าเป็นสารแผ่รังสี  ฟิล์มจะปรากฏสีดาํ 

2. นําสารที�ต้องการตรวจสอบเข้าใกล้ๆสารเรืองแสง  ถ้า2. นําสารที�ต้องการตรวจสอบเข้าใกล้ๆสารเรืองแสง  ถ้า
เป็นสารแผ่รังสีจะมีแสงเรืองเกดิขึ�น 

3.  ใช้เครื�องมือไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์  จะมีหน้าปัดบอก3.  ใช้เครื�องมือไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์  จะมีหน้าปัดบอก
ปริมาณรังสีที�แผ่ออกมาได้ 

ครึ�งชีวิตของธาตุ 

ครึ�งชีวติ (Half life)  หมายถงึ ระยะเวลาที�ปริมาณของสารครึ�งชีวติ (Half life)  หมายถงึ ระยะเวลาที�ปริมาณของสาร
กมัมันตรังสีสลายตัวจนเหลอืครึ�งหนึ�งของปริมาณเริ�มต้น  

   Na-24  มีครึ�งชีวติ 15 ชั�วโมง 

ครึ�งชีวติเป็นสมบัตเิฉพาะตวัของแต่ละไอโซโทป และสามารถใช้เปรียบเทยีบ
อตัราการสลายตวัของธาตุกมัมันตรังสีแต่ละชนิดได้  
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ตัวอย่าง     ธาตุกมัมันตรังสีมีครึ�งชีวติ 30 วนั จะใช้เวลานาน
เท่าใดสําหรับการสลายไปร้อยละ 75 ของปริมาณตอนที�เริ�มต้น 

ถ้าเริ�มต้นมีธาตุกมัมันตรังสีอยู่  100 g      สลายตัวไป  75  g   

ดงันั�นต้องการให้เหลอืธาตุนี�  25  g 

เนื�องจากธาตุนี�มีครึ�งชีวติ 30 วนั 

ธาตุกมัมันตรังสี 100 g             50 g 30 วนั 30 วนั 25 g 

ดงันั�นต้องใช้เวลา 30 x 2 =  60 วนั  สําหรับการสลายไปร้อยละ 75 ของปริมาณ
เริ�มต้น 

ปฏกิริิยานิวเคลียร์ 

เป็นปฏิกริิยาที�เกดิการเปลี�ยนแปลงภายในนิวเคลยีสของเป็นปฏิกริิยาที�เกดิการเปลี�ยนแปลงภายในนิวเคลยีสของ
อะตอม แล้วได้นิวเคลยีสของธาตุใหม่เกดิขึ�น และให้พลงังาน
จํานวนมหาศาล แบ่งออกได้ 2 ประเภท ดงันี� 

1. ปฏิกริิยาฟิชชัน (Fission reaction)  1. ปฏิกริิยาฟิชชัน (Fission reaction)  

2. ปฏิกริิยาฟิวชัน (Fussion reaction)  

1. ปฏิกริิยาฟิชชัน (Fission reaction)  
 
      คอื   ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ที�เกดิขึ�น เนื�องจากการยงิอนุภาคนิวตรอนเข้าไป
ยงันิวเคลยีสของธาตุหนัก แล้วทาํให้นิวเคลยีร์แตกออกเป็นนิวเคลยีร์ที�เลก็
ลงสองส่วนกบัให้อนุภาคนิวตรอน 2-3 อนุภาค และคายพลงังานมหาศาล
ออกมา  

นิวตรอนที�เกดิขึ�น 2-3 ตัวซึ�งมีพลงังานสูงจะวิ�งไปชนนิวเคลยีสของอะตอมที�อยู่ใกล้เคียง 
ทําให้เกดิปฏิกริิยาต่อเนื�องไปเป็นลูกโซ่ ซึ�งเรียกว่า ปฏิกริิยาลูกโซ่ ซึ�งทําให้ได้พลงังาน
มหาศาล 

                                                                                                       

แสดงปฏิกริิยาลูกโซ่ 
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            ปฏิกริิยาลูกโซ่นี�ถ้าไม่มีการควบคุม จะเกดิปฏิกริิยารุนแรง
ที�เรียกว่า ลูกระเบิดปรมาณู (Atomic bomb) เพื�อควบคุมปฏิกริิยา
ลูกโซ่ไม่ให้เกดิรุนแรง นักวทิยาศาสตร์จงึได้สร้างเตาปฏิกรณ์
ปรมาณู ซึ�งสามารถควบคุมการเกดิปฏิกริิยาได้โดยการควบคุม
ปริมาณนิวตรอนที�เกดิขึ�นไม่ให้มากเกนิไป และหน่วงการเคลื�อนที�
ของนิวตรอนให้ช้าลง 

ปฏิกริิยาฟิชชัน (Fission reaction)  

คอื ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ที�นิวเคลยีสของธาตุเบาหลอมรวมกนัเข้าเป็นคอื ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ที�นิวเคลยีสของธาตุเบาหลอมรวมกนัเข้าเป็น
นิวเคลยีสที�หนักกว่า และมีการปล่อยพลงังานนิวเคลยีร์ออกมา 

2. ปฏิกริิยาฟิวชัน (Fussion reaction) 2. ปฏิกริิยาฟิวชัน (Fussion reaction) 

         พลงังานจากปฏิกริิยานิวเคลยีร์ฟิวชันมีค่ามากกว่าพลงังานจาก         พลงังานจากปฏิกริิยานิวเคลยีร์ฟิวชันมีค่ามากกว่าพลงังานจาก
ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ฟิชชัน เมื�อเปรียบเทยีบจากมวลส่วนที�เข้าทาํ
ปฏิกริิยา ปฏิกริิยาฟิวชันที�รู้จกักนัในนาม ลูกระเบิดไฮโดรเจน 
(Hydrogen bomb)  

      ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ฟิวชันจะเกดิขึ�นได้ต้องใช้ความร้อนเริ�มต้นสูง      ปฏิกริิยานิวเคลยีร์ฟิวชันจะเกดิขึ�นได้ต้องใช้ความร้อนเริ�มต้นสูง
มาก เพื�อเอาชนะแรงผลกัระหว่างนิวเคลยีสที�จะเข้ารวมตัวกนั เช่น 
ระเบิดไฮโดรเจนจะต้องใช้ความร้อนจากระเบิดปรมาณูเป็นตัว
จุดชนวน 

1
2H   +   31H                  42He    +   10n   +   พลงังาน 1
2H   +   31H                  42He    +   10n   +   พลงังาน 

ประโยชน์ของไอโซโทปกัมมันตรังสี 

1.  ด้านธรณวีทิยา  มีการใช้ C-14 คาํนวณหาอายุของวตัถุโบราณ 1.  ด้านธรณวีทิยา  มีการใช้ C-14 คาํนวณหาอายุของวตัถุโบราณ 
หรืออายุของซากดกึดาํบรรพ์  

2.  ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบาง2.  ด้านการแพทย์ ใช้รักษาโรคมะเร็ง ในการรักษาโรคมะเร็งบาง
ชนิด ทาํได้โดยการฉายรังสีแกมมาที�ได้จาก โคบอลต์-60 เข้าไป
ทาํลายเซลล์มะเร็ง  

   โซเดยีม-24  ฉีดเข้าไปในเส้นเลอืด เพื�อตรวจการไหลเวยีนของ   โซเดยีม-24  ฉีดเข้าไปในเส้นเลอืด เพื�อตรวจการไหลเวยีนของ
โลหิต โดย โซเดยีม-24 จะสลายให้รังสีบีตาซึ�งสามารถตรวจวดัได้ 
และสามารถบอกได้ว่ามีการตีบตันของเส้นเลอืดหรือไม่ 
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ประโยชน์ของไอโซโทปกมัมันตรังสี (ต่อ) ประโยชน์ของไอโซโทปกมัมันตรังสี (ต่อ) 

Au-198 ใช้ตรวจตับและไขกระดูก Au-198 ใช้ตรวจตับและไขกระดูก 

I-131  ใช้ศึกษาความผดิปกติของต่อมไทรอยด์ 

3. ด้านเกษตรกรรม  ใช้  P-32  ศึกษาความต้องการปุ๋ยของพชื 3. ด้านเกษตรกรรม  ใช้  P-32  ศึกษาความต้องการปุ๋ยของพชื 

4. ด้านการถนอมอาหาร   ใช้ Co-60 ในการถนอมอาหารให้มีอายุ4. ด้านการถนอมอาหาร   ใช้ Co-60 ในการถนอมอาหารให้มีอายุ
ยาวนานขึ�น เพราะรังสีแกมมาช่วยในการทาํลายแบคทเีรีย 

เลขออกซิเดชัน   คอื   ตวัเลขที�แสดงประจุไฟฟ้าสมมุตขิองเลขออกซิเดชัน   คอื   ตวัเลขที�แสดงประจุไฟฟ้าสมมุตขิอง
ธาตุที�อยู่ในโมเลกลุของสารประกอบ  

   1.  อะตอมหรือโมเลกลุมเีลขออกซิเดชันเป็น 0 เช่น Na , C , Cl2 , O2  
   2. อะตอมในสารประกอบจะมี เลขออกซิเดชันดงันี�  
                         
 1. ธาตุหมู่ IA มีเลขออกซิเดชันเป็น +1  
            2. ธาตุหมู่ IIA มีเลขออกซิเดชันเป็น +2  
            3. ธาตุหมู่ IIIA มีเลขออกซิเดชันเป็น +3  
            4. ธาตุหมู่ VIIA ปกติถ้าเกดิสารประกอบกบัโลหะ   
                จะมีเลขออกซิเดชันเป็น  -1  
 


