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คานา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ได้จัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 (ว30221) เนื้อหาประกอบไปด้วย สมบัติของสารประกอบ
คลอไรด์และสารประกอบออกไซด์ ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3 ซึ่งในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้ ว ยกิจ กรรมการเรี ย นรู้ และสื่ อการเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย รวมทั้งส่ งเสริมให้ นัก เรียนเกิ ด
การเรีย นรู้ ได้ด้ว ยตนเอง ส่ งผลให้ เกิด การพัฒ นาการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ประกอบด้วย คาแนะนาในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทนักเรียน สาระสาคัญ สาระการเรียนรู้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน–หลังเรียน ใบความรู้
รวมทั้งใบงานพัฒนาการเรียนรู้ และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 (ว30221) เรื่อง
สมบัติของธาตุและสารประกอบ ได้จัดทาขึ้นทั้งหมด 6 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
ชุดที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่
ชุดที่ 3 เรื่อง ธาตุแทรนซิชัน
ชุดที่ 4 เรื่อง ธาตุกัมมันตรังสี
ชุดที่ 5 เรื่อง ธาตุ ไ ฮโดรเจน ธาตุ กึ่ ง โลหะ และการท านายต าแหน่ ง และสมบั ติ ข องธาตุ
ในตารางธาตุ
ชุดที่ 6 เรื่อง ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ได้ทั้งใน
ด้ า นการเรี ย น ด้ า นการเสาะแสวงหาความรู้ และพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด
ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนต่อไป
ครูพิมลพร แสนสุรินทร์
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คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

บทเรี ยนที่นั กเรีย นใช้อยู่นี้ เรียกว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิช าเคมีเพิ่มเติม 1 (ว30221)
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดนี้ เป็นชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษา
ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยมีจุ ด ประสงค์ เพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจ และสามารถแก้ ปัญ หาจากสถานการณ์ ที่
กาหนดให้อย่างมีขั้นตอน โดยนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้ ด้วยการปฏิบัติตามคาแนะนาต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชุดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ชุ ดที่ 1 เรื่อ ง สมบั ติข องสารประกอบของธาตุต ามคาบ เวลา
2 ชั่วโมง
2. แบ่ ง กลุ่ ม ๆ ละ 4–5 คน โดยคละความสามารถนั ก เรี ย นในกลุ่ ม เป็ น เก่ ง ปานกลาง
และอ่อน
3. อ่ า นค าแนะน าการใช้ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ขั้ น ตอนการเรี ย นรู้ โดยใช้ ชุ ด กิ จ กรรม
การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
4. ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
5. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของ
ธาตุตามคาบ จานวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน บันทึกผลคะแนนที่ได้ลงในแบบบันทึก
คะแนน
6. ศึกษาด้ ว ยตนเองและนักเรียนต้อ งดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในเอกสารส าหรั บ
นักเรียนจนครบขั้นตอน
7. นักเรียนต้องอ่านเนื้อหาไปตามลาดับทีละหน้าต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่หน้าแรกจน
หน้าสุดท้าย จะข้ามหน้าใดหน้าหนึ่งไม่ได้
8. ถ้ามีคาสั่ง ใบงานหรือใบกิจกรรม นักเรียนต้องปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ ขณะปฏิบัติกิจกรรม
นั กเรี ย นช่ว ยกั น ระดมความคิด ร่ ว มกันแสดงความคิดเห็ น ซัก ถามแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้อย่ า งอิส ระ
มีเหตุมีผล ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น และสามารถขอคาแนะนาจากครูเมื่อมีข้อสงสัย
9. ตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละกิจกรรมเมื่อนักเรียนปฏิบัติจนครบทุกกิจกรรมแล้ ว
ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของ
ธาตุตามคาบ จานวน 10 ข้อ
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10. ตรวจคาตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมบันทึกผลคะแนนที่ได้ เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าทางการเรียน ซึ่งนักเรียนต้องทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80 ขึ้นไปจึงจะผ่าน
เกณฑ์ ถ้านั กเรี ยนไม่ผ่ านเกณฑ์ตามที่กาหนดให้ทบทวนเนื้อหา แล้ ว ให้ ทาแบบทดสอบหลั งเรียน
อีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 ต่อไป
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บทบาทนักเรียน
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 เรือ่ ง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

1. อ่านคาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 (ว30221) เรื่อง สมบัติ
ของธาตุและสารประกอบ ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ และบทบาทนักเรียน
ให้เข้าใจก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. นักเรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คนละ 1 ชุด
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อประเมินความรู้เดิม
ของนักเรียน
4. นักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้และทากิจกรรมตามขั้นตอนที่ระบุไว้
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อทราบความก้าวหน้า
ในการเรียนของนักเรียนหลังจากทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยในแต่ละชุด
6. บันทึกคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนทุกชุดลงในแบบบันทึกผลการประเมินด้านความรู้
จากการทากิจกรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสรุปคะแนน
7. หลังจากทากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนเก็บวัสดุ อุปกรณ์ประกอบชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เรียบร้อย
8. ในการทากิจ กรรมตามชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด ขอให้ นักเรียนทาด้ว ยความตั้งใจ
ให้ความร่วมมือ และมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองให้มากที่สุด
9. หากนักเรียนคนใดเรียนไม่ทันหรือเรียนยังไม่เข้าใจ ให้รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไ ปศึกษา
เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ผลการเรียนรู้
สืบค้นข้อมูล ตรวจสอบ อภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับสมบัติของธาตุและสารประกอบตามหมู่
และคาบเกี่ยวกับจุดหลอมเหลว จุดเดือด ความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์
ของธาตุคาบที่ 2 และคาบที่ 3 สมบัติของธาตุ หมู่ 1A , 2A , 7A และธาตุกึ่งโลหะ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ด้านความรู้ (K)
1.1 เปรียบเทียบจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของ
โลหะและอโลหะในคาบที่ 2 และคาบที่ 3 ได้
1.2 เปรียบเทียบความเป็นกรด - เบสของสารประกอบคลอไรด์ และออกไซด์ของโลหะ
และอโลหะในคาบที่ 2 และคาบที่ 3 ได้
1.3 ทานายสมบัติของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของโลหะและอโลหะในคาบที่ 4 ได้
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
2.1 สามารถสืบค้นสมบัติของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของโลหะและอโลหะใน
คาบที่ 2 และคาบที่ 3 ได้
2.2 สามารถทางานเป็นกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

5

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 มีความมุ่งมั่นในการทางาน
3.2 กระตือรือร้นในการทางาน
สาระสาคัญ
สารประกอบออกไซด์และคลอไรด์ของโลหะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง เนื่องจากเป็น
สารประกอบไอออนิก สารละลายคลอไรด์มีสมบัติเป็นกลาง และสารละลายออกไซด์มีสมบัติเป็นเบส
สารประกอบออกไซด์และคลอไรด์ของอโลหะมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่า เนื่องจากเป็น
สารโคเวเลนต์ โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงระหว่างขั้วและแรงลอนดอน สารละลายคลอไรด์และ
ออกไซด์มีสมบัติเป็นกรด
สาระการเรียนรู้
1. ด้านความรู้ (K)
1.1 จุดเดือด จุดหลอมเหลวของสารประกอบออกไซด์และคลอไรด์ ของโลหะและอโลหะ
ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
1.2 ความเป็นกรด – เบสของสารประกอบออกไซด์และคลอไรด์ ของโลหะและอโลหะ
ในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)
2.1 การสืบค้นข้อมูล
2.2 กระบวนการกลุ่ม
3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)
3.1 มุ่งมั่นในการทางาน
3.2 กระตือรือร้นในการทางาน
เวลาในการปฏิบัติกิจกรรม
2 ชั่วโมง
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ผังโครงสร้างการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

ครูแนะนาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และชี้แจงบทบาทนักเรียน
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ ให้เวลา 10 นาที
ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรม เวลาที่ใช้ประกอบกิจกรรม
เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล
ครูดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ใบงานที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
ใบงานที่ 2 เรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของธาตุ
นักเรียนตรวจคาตอบในใบงาน 1 – 2 และแบบฝึกหัดที่ 1
นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ ให้เวลา 10 นาที
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดต่อไป

รับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติม
นอกเวลาและทาแบบฝึกหัดหลังเรียน
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แบบทดสอบก่อนเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ น แบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 10 ข้ อ ข้ อ ละ
1 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
3. ใช้เวลาทาแบบทดสอบ 10 นาที
1. ธาตุ X นาไฟฟ้าได้ เมื่อทาปฏิกิริยากับ คลอรีน และออกซิเจน ได้สารประกอบมีสูตร XCl และ
X2O ตามลาดับ คลอไรด์และออกไซด์ของสาร X เมื่อละลายน้าจะมีสมบัติเป็นอะไร
1. กรด และ เบส
2. เบส และ กรด
3. กลาง และ เบส
4. กลาง และ กรด
2. XO2 มีจุดหลอมเหลวต่ากว่า 0oC เมื่อละลายน้ามีฤทธิ์เป็นกรด Y2O มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า
1,000oC ละลายน้ามีฤทธิ์เป็นเบส X และ Y คือธาตุใดตามลาดับ
1. C และ Na
2. C และ Cl
3. S และ Cl
4. S และ Be
3. ธาตุ X มีสถานะเป็นของแข็ง ณ อุณหภูมิห้อง ไม่นาไฟฟ้า คลอไรด์ของ X เมื่อละลายน้าสามารถ
เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงินเป็นสีแดง มีสูตรเป็น XCl2 ควรเป็นคลอไรด์ในข้อใด
1. OCl2, SCl2
2. SCl2, SrCl2
3. BeCl2, SCl2
4. MgCl2, CaCl2
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4. สารประกอบออกไซด์ และคลอไรด์ของธาตุ X มีสูตรเป็น XO และ XCl2 ตามลาดับข้อใดต่อไปนี้
ถูกต้อง
1. ธาตุ X เป็นได้เฉพาะธาตุแทรนซิชันเท่านั้น
2. ธาตุ X เป็นได้เฉพาะธาตุแอลคาไลน์เอิร์ทเท่านั้น
3. ธาตุ X เป็นได้เฉพาะธาตุแทรนซิชันหมู่ 2B เท่านั้น
4. ธาตุ X อาจเป็นธาตุแอลคาไลหรือธาตุแทรนซิชัน
5. ธาตุ A, D, E, R มีเลขอะตอมในช่วง 1 – 20
สัญลักษณ์ สูตรออกไซด์
สถานะของสาร
สีของกระดาษลิตมัสเมื่อทดสอบ
o
สมมติของธาตุ ของธาตุ
ออกไซด์ที่ 25 C
ความเป็นกรด-เบสของ
สารละลายของสารออกไซด์
A
A2O
ของแข็ง
เปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้าเงิน
แก๊สใช้ในยุ้งเก็บเมล็ดธัญพืช
D
DO2
เปลี่ยนสีน้าเงินเป็นสีแดง
ป้องกันการงอกของเมล็ด
ไม่ละลายน้าจึงทดสอบด้วยลิตมัส
E
E 2O 3
ของแข็ง
ไม่ได้
R
OR2
แก๊ส
เปลี่ยนสีน้าเงินเป็นสีแดง
ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ธาตุ A และ E เป็นโลหะ ธาตุ D เป็นอโลหะ และธาตุ R เป็นกึ่งโลหะ
2. สารละลายของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ E และ R เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงิน
เป็นสีแดง
3. สารละลายของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A และ E จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงิน
เป็นสีแดง
4. สารละลายของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ D และ R เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้วจะ
เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงินเป็นสีแดงเช่นเดียวกับสารออกไซด์ของ D และ R
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6. ธาตุ P Q และ R เป็นธาตุในตารางธาตุหมู่ 1A, 2A และ 7A ตามลาดับ
จงเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบตามช่องว่างที่แสดง
ธาตุ
สารประกอบคลอไรด์
สารประกอบออกไซด์
สูตร
ความเป็นกรด-เบส
สูตร
ความเป็นกรด-เบส
ของสารละลาย
ของสารละลาย
P
PCl
กลาง
P2O
a
Q
QCl2
กลาง
QO
เบส
R
b
c
d
กรด
ข้อสรุปที่ถูกต้องตามลาดับ a b c และ d คือข้อใด
1. กลาง RCl2 กรด RO
2. กลาง RCl กรด R2O
3. เบส RCl2 กลาง RO
4. เบส RCl กรด R2O
7. กาหนดข้อมูลต่อไปนี้
ธาตุ สถานะ จุดหลอมเหลว
สารประกอบ
สารประกอบ
o
( C)
ออกไซด์
คลอไรด์
และการละลายน้า และการละลายน้า
A ของแข็ง
1,140
AO2
ACl4
(ไม่ละลาย)
(เป็นกรด)
B ของแข็ง
113
BO2
BCl2
(เป็นกรด)
(เป็นกรด)
C ของแข็ง
98
C2 O
CCl
(เป็นเบส)
(เป็นเบส)
ธาตุ A, B และ C ควรอยู่ในหมู่กับธาตุใดตามลาดับ
1. คาร์บอน, ออกซิเจน, ลิเทียม
2. ซิลิคอน, เบริลเลียม, ลิเทียม
3. ซิลิคอน, ออกซิเจน, คลอรีน
4. คาร์บอน, เบริลเลียม, ฟลูออรีน
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8. ถ้าคลอไรด์ของธาตุ X มีสูตร XCl2 ออกไซด์ของธาตุ X มีสูตร XO สารละลายของ XO เป็นเบส
ควรจัดธาตุ X ไว้รวมกับธาตุกลุ่มใด
1. Ca, Mg, B
2. Li, Be, B
3. K, Rb, Cs
4. Be, Mg, Ca
9. เมื่ออาศัยสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลายเป็นเกณฑ์ สารประกอบคลอไรด์ในข้อใดจัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน
1. BCl3, CCl4, NCl3
2. KCl, MgCl2, LiCl
3. AlCl3, SiCl4, PCl3
4. LiCl, BeCl2, ClF
10. สารประกอบออกไซด์ในข้อใดมีความเป็นเบสมากที่สุด
1. SO2
2. SiO2
3. MgO
4. Al2O3

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

11

ใบความรู้ที่ 1
เรื่อง สมบัติของสารประกอบคลอไรด์ตามคาบ

สารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบเดียวกัน
สารประกอบคลอไรด์ คือ สารประกอบที่มีธาตุคลอรีน (Cl) เป็นองค์ประกอบ เช่น โซเดียมคลอไรด์
(NaCl), โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl) และ ฟอสฟอรัสเพนตระคลอไรด์ (PCl5) เป็นต้น
สมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2
สารประกอบคลอไรด์ จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
ความเป็นกรด-เบสของ
ธาตุ
ของธาตุคาบที่ 2
(oC)
(oC)
สารละลาย
Li

LiCl

605

1,350-1,360

กลาง

Be

BeCl2

405

520

กรด

B

BCl3

-107.3

12.5

กรด

C

CCl4

-23

76.8

ไม่ละลายน้า

N

NCl3

-40

71

ไม่ละลายน้า

O

Cl2O

-20

3.8 (สลายตัว)

กรด

F

ClF

-154

-101

กรด

จากตารางที่ 1 สรุปสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 ได้ดังนี้
1.
สารประกอบคลอไรด์ของโลหะเป็นสารประกอบไอออนิกมีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวสูง
ส่วนสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์มีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่า แนวโน้ม
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบเดียวกันลดลงจากซ้ายไปขวา
2. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะมีจุดหลอมเหลวสูง มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
ส่วนสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะ มีจุดหลอมเหลวต่า เป็นของเหลวหรือแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
3. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะเป็นกลาง ยกเว้น BeCl2 เป็นกรด สารประกอบคลอไรด์
ของอโลหะเป็นกรด
สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ

12

4. สารประกอบคลอไรด์ส่วนใหญ่ละลายน้า ยกเว้น CCl4 และ NCl3 ไม่ละลายน้า
สมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 3 แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 3
สารประกอบคลอไรด์ จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
ความเป็นกรด-เบสของ
ธาตุ
o
o
ของธาตุคาบที่ 3
( C)
( C)
สารละลาย
Na

NaCl

801

1,465

กลาง

Mg

MgCl2

714

1,412

กลาง

Al

AlCl3

190

182.7 (ระเหิด)

กรด

Si

SiCl4

-70

57.7 (สลายตัว)

กรด

P

PCl3

-122

75.5

กรด

S

SCl2

-78

59

กรด

Cl

Cl2

-101

-34.6

กรด

จากตารางที่ 2 สรุปสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 3 ได้ดังนี้
1.
สารประกอบคลอไรด์ของโลหะเป็นสารประกอบไอออนิกมีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวสูง
ส่วนสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์มีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่า แนวโน้ม
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบเดียวกันลดลงจากซ้ายไปขวา
2. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะมีจุดหลอมเหลวสูง มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
ส่ ว นสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะ มีจุดหลอมเหลวต่า เป็นของเหลวหรือแก๊ส ที่อุณหภูมิห้ อ ง
ยกเว้น PCl5 เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
3. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะหมู่ 1A และ 2A เป็นกลาง สารประกอบคลอไรด์ของ
อโลหะเป็นกรด
4. สารประกอบคลอไรด์ส่วนใหญ่ละลายน้า
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สามารถสรุปสมบัติของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ คาบที่ 3 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปสมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
สมบัติ
คลอไรด์ของโลหะ
คลอไรด์ของอโลหะ
สถานะ
ของแข็ง
ของเหลวและแก๊ส
ชนิดพันธะ
ไอออนิก
โคเวเลนต์
ยกเว้น BeCl2 เป็นโคเวเลนต์
จุดหลอมเหลว-จุดเดือด
สูง
ต่า
ความเป็นกรด – เบสของ
เป็นกลาง
เป็นกรด
สารละลาย
ยกเว้น AlCl3 เป็นกรด

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
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ใบงานที่ 1
เรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (28 คะแนน)
1. จงเขียนสูตรทั่วไปของสารประกอบคลอไรด์ (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จงยกตัวอย่างสารประกอบคลอไรด์ของโลหะ และสารประกอบคลอไรด์ของอโลหะ มาอย่างละ
2 ชนิด (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากตารางต่อไปนี้ จงตอบคาถามข้อที่ 3-8
ตารางที่ 4 สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 2
สารประกอบคลอไรด์ของธาตุคาบที่ 2
ธาตุ
Li
Be
B
C
N
O
F
สารประกอบ
LiCl
BeCl2
BCl3
CCl4
NCl3
Cl2O
ClF
คลอไรด์
จุด
หลอมเหลว
605
405
-107.3
-23
-40
-20
-154
o
( C)
จุดเดือด
1,3503.8
520
12.5
76.8
71
-101
o
( C)
1,360
(สลายตัว)
ความเป็น
ไม่ละลาย ไม่ละลาย
กรด-เบสของ กลาง
กรด
กรด
กรด
กรด
น้า
น้า
สารละลาย
3. สารประกอบคลอไรด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะไอออนิก (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สารประกอบคลอไรด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะโคเวเลนต์ (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
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5. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. สารประกอบคลอไรด์ของอโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. สารประกอบคลอไรด์ของอโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากตารางต่อไปนี้ จงตอบคาถามข้อที่ 9 - 14
ตารางที่ 5 สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 3
สารประกอบคลอไรด์ของธาตุคาบที่ 3
ธาตุ
Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
สารประกอบ
NaCl
MgCl2
AlCl3
SiCl4
PCl3
SCl2
Cl2
คลอไรด์
จุด
หลอมเหลว
801
714
190
-70
-122
-78
-101
o
( C)
จุดเดือด
182.7
57.7
1,465
1,412
75.5
59
-34.6
o
( C)
(ระเหิด) (สลายตัว)
ความเป็น
กรด-เบสของ กลาง
กลาง
กรด
กรด
กรด
กรด
กรด
สารละลาย
9. สารประกอบคลอไรด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะไอออนิก (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. สารประกอบคลอไรด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะโคเวเลนต์ (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. สารประกอบคลอไรด์ของอโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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13. สารประกอบคลอไรด์ของโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. สารประกอบคลอไรด์ของอโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการศึกษาสมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุคาบที่ 2 และคาบที่ 3
17. จงเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบคลอไรด์ของโลหะและอโลหะในคาบ
ที่ 2 และคาบที่ 3 (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. จงเปรียบเทียบความเป็นกรด-เบสของสารประกอบคลอไรด์ของโลหะและอโลหะในคาบที่ 2 และ
คาบที่ 3 (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

เลขที่ ............... ชั้น .......
คะแนนที่ได้ ................

สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
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ใบความรู้ที่ 2
เรื่อง สมบัติของสารประกอบออกไซด์ตามคาบ

สารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบเดียวกัน
สารประกอบออกไซด์ คือ สารประกอบที่มีธาตุออกซิเจน (O) เป็นองค์ประกอบ เช่น ลิเทียม
ออกไซด์ (Li2O), แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น
สมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2
สารประกอบออกไซด์ จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
ความเป็นกรด-เบสของ
ธาตุ
ของธาตุคาบที่ 2
(oC)
(oC)
สารละลาย
1,200
Li
Li2O
> 1,700
เบส
ที่ 600 atm
Be
BeO
2,530
ไม่ละลายน้า
 3,900
B

B2O3

460

 1,860

ละลายน้าเล็กน้อย

C

CO2

-5,606

กรด

N

N 2O 5

30

O

O2

-218.4

-78.5
47
(สลายตัว)
-183

ละลายน้าเล็กน้อย

F

OF2

-224

-145

กรด

กรด

จากตารางที่ 6 สรุปสมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 ได้ดังนี้
1. สารประกอบออกไซด์ของโลหะเป็นสารประกอบไอออนิกมีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวสู ง
ส่วนสารประกอบออกไซด์ของอโลหะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์มีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่า แนวโน้ม
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบเดียวกันลดลงจากซ้ายไปขวา
2. สารประกอบออกไซด์ ข องโลหะมี จุ ด เดื อ ด-จุ ด หลอมเหลวสู ง มี ส ถานะเป็ น ของแข็ ง
ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนสารประกอบออกไซด์ของอโลหะ มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่า มีสถานะเป็น
ของแข็งหรือแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
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3. สารประกอบออกไซด์ของโลหะเป็นเบส สารประกอบออกไซด์ของอโลหะเป็นกรด ยกเว้น
H2O เป็นกลาง และสารประกอบ BeO มีสมบัติทั้งกรดและเบส
4. สารประกอบออกไซด์ส่วนใหญ่ละลายน้า ยกเว้น BeO ไม่ละลายน้า
สมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 3 แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 3
สารประกอบออกไซด์ จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
ความเป็นกรด-เบสของ
ธาตุ
ของธาตุคาบที่ 3
(oC)
(oC)
สารละลาย
Na

Na2O

1,275

ไม่มีข้อมูล

เบส

Mg

MgO

2,852

3,600

เบส

Al

Al2O3

2,072

2,980

ไม่ละลายน้า

Si

SiO2

1,723

2,230

ไม่ละลายน้า

P

P2O5

580-585

300 (ระเหิด)

กรด

S

SO2

-72.7

-10

กรด

Cl

Cl2O

-20

3.8 (สลายตัว)

กรด

จากตารางที่ 7 สรุปสมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 3 ได้ดังนี้
1. สารประกอบออกไซด์ของโลหะเป็นสารประกอบไอออนิกมีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวสู ง
ส่วนสารประกอบออกไซด์ของอโลหะเป็นสารประกอบโคเวเลนต์มีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่า แนวโน้ม
จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบเดียวกันลดลงจากซ้ายไปขวา
2. สารประกอบออกไซด์ ข องโลหะมี จุ ด เดื อ ด จุ ด หลอมเหลวสู ง มี ส ถานะเป็ น ของแข็ ง
ที่อุณหภูมิห้อง ส่วนสารประกอบออกไซด์ของอโลหะ มีจุดเดือด-จุดหลอมเหลวต่า มีสถานะเป็น
ของแข็งหรือแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
3. สารประกอบออกไซด์ของโลหะเป็นเบส สารประกอบออกไซด์ของอโลหะเป็นกรด ยกเว้น
สารประกอบ Al2O3 มีสมบัติทั้งกรดและเบส
4. สารประกอบออกไซด์ส่วนใหญ่ละลายน้า ยกเว้น SiO2 และ Al2O3 ไม่ละลายน้า
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สามารถสรุปสมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และ คาบที่ 3 ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 สรุปสมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
สมบัติ
ออกไซด์ของโลหะ
ออกไซด์ของอโลหะ
สถานะ
ของแข็ง
ของแข็งและแก๊ส
ชนิดพันธะ
ไอออนิก
โคเวเลนต์
จุดหลอมเหลว-จุดเดือด
สูง
ต่า
ยกเว้น SiO2 เป็นโครงผลึกร่างตาขาย
ความเป็นกรด – เบส
เป็นเบส
เป็นกรด
ของสารละลาย
ยกเว้น BeO และ Al2O3
เป็นแอมโฟเทอริก
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ใบงานที่ 2
เรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2 และคาบที่ 3
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (25 คะแนน)
1. จงเขียนสูตรทั่วไปของสารประกอบออกไซด์ (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. จงยกตัวอย่างสารประกอบออกไซด์ของโลหะ และสารประกอบออกไซด์ของอโลหะ มาอย่างละ
2 ชนิด (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากตารางต่อไปนี้ จงตอบคาถามข้อที่ 3 - 8
ตารางที่ 9 สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 2
สารประกอบออกไซด์ของธาตุคาบที่ 2
ธาตุ
Li
Be
B
C
N
O
สารประกอบ
Li2O
BeO
B2O3
CO2
N 2O 5
O2
ออกไซด์
จุด
หลอมเหลว >1,700
2,530
460
-5,606
30
-218.4
o
( C)
1,200
จุดเดือด
47
ที่ 600  3,900  1,860 -78.5
-183
o
( C)
(สลายตัว)
atm
ความเป็น
ไม่ละลาย ละลายน้า
ละลายน้า
กรด-เบสของ
เบส
กรด
กรด
น้า
เล็กน้อย
เล็กน้อย
สารละลาย

F
OF2
-224

-145

กรด
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3. สารประกอบออกไซด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะไอออนิก (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. สารประกอบออกไซด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะโคเวเลนต์ (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. สารประกอบออกไซด์ของโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. สารประกอบออกไซด์ของอโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. สารประกอบออกไซด์ของโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. สารประกอบออกไซด์ของอโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จากตารางต่อไปนี้ จงตอบคาถามข้อที่ 9 - 14
ตารางที่ 10 สมบัติบางประการของสารประกอบออกไซด์ของธาตุในคาบที่ 3
สารประกอบคลอไรด์ของธาตุคาบที่ 3
ธาตุ
Na
Mg
Al
Si
P
สารประกอบ
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
ออกไซด์
จุด
หลอมเหลว
1,275
2,852
2,072
1,723 580-585
(oC)
จุดเดือด
300
ไม่มีข้อมูล 3,600
2,980
2,230
o
( C)
(ระเหิด)
ความเป็น
ไม่ละลาย ไม่ละลาย
กรด-เบสของ
เบส
เบส
กรด
น้า
น้า
สารละลาย

S

Cl

SO2

Cl2O

-72.7

-20

-10

3.8
(สลายตัว)

กรด

กรด
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9. สารประกอบออกไซด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะไอออนิก (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. สารประกอบออกไซด์ใดที่มีชนิดของพันธะเป็นพันธะโคเวเลนต์ (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. สารประกอบออกไซด์ของโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. สารประกอบออกไซด์ของอโลหะมีสถานะใดที่อุณหภูมิห้อง (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. สารประกอบออกไซด์ของโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. สารประกอบออกไซด์ของอโลหะเมื่อละลายน้าแล้วมีสมบัติความเป็นกรดหรือเบส (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สรุปผลการศึกษาสมบัติของสารประกอบออกไซด์ของธาตุคาบที่ 2 และคาบที่ 3
15. จงเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของสารประกอบออกไซด์ของโลหะและอโลหะในคาบ
ที่ 2 และคาบที่ 3 (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16. จงเปรียบเทียบความเป็นกรด-เบสของสารประกอบออกไซด์ของโลหะและอโลหะในคาบที่ 2
และคาบที่ 3 (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เลขที่ ............... ชั้น .......
คะแนนที่ได้ ................
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แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง สมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของธาตุ
คาชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ (9 คะแนน)
1. สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของเบริลเลียมและซิลิคอนมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือด ดังนี้
สาร
จุดหลอมเหลว (oC)
จุดเดือด (oC)
BeCl2
405
520
BeO
2,530
ประมาณ 3,900
SiCl4
-68
57.57
SiO2
1,723
2,230
1.1 เพราะเหตุใดจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของ BeCl2 กับ BeO จึงแตกต่างกันมาก (2 คะแนน)
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
1.2 เพราะเหตุใดจุดหลอมเหลวและจุดเดือดของ SiO2 กับ SiCl4 จึงแตกต่างกันมาก (2 คะแนน)
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
2. พิจารณาข้อมูลจากตารางแสดงสมบัติบางประการของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุในคาบที่ 4
ต่อไปนี้
สารประกอบ
KCl
CaCl2 GaCl3 GeCl4
AsCl3
SeCl2
BrCl
สมบัติ
สถานะที่ 25 oC ของแข็ง ของแข็ง ของแข็ง ของเหลว ของเหลว แก๊ส
แก๊ส
การนาไฟฟ้าเมื่อ
นาได้ดี นาได้ดี นาได้ไม่ดี ไม่นา
ไม่นา
ไม่นา
ไม่นา
หลอมเหลว
จงเรียงลาดับจุดหลอมเหลวของ KCl, GeCl4 และ BrCl จากต่าไปสูง พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ
(2 คะแนน)
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
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3. สารประกอบคลอไรด์ต่อไปนี้ RbCl, LiCl และ NCl3 ชนิดใดควรมีจุดหลอมเหลวต่าที่สุด เพราะ
เหตุใด (2 คะแนน)
............................................................................................................................. ...................................
4. สารประกอบออกไซด์ต่อไปนี้ B2O3, CO2, BeO, SiO2, Al2O3 และ Cl2O เมื่อละลายน้า
สารละลายของออกไซด์ชนิดใดจะแสดงสมบัติเป็นกรด (1 คะแนน)
................................................................................................................................................................

เลขที่ ............... ชั้น .......
คะแนนที่ได้ ................
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แบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
เรื่อง สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ
คาชี้แจง 1. แบบทดสอบเป็ น แบบปรนั ย ชนิ ด เลื อ กตอบ 4 ตั ว เลื อ ก จ านวน 10 ข้ อ ข้ อ ละ
1 คะแนน
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทาเครื่องหมาย (X) ลงใน
กระดาษคาตอบ
3. ใช้เวลาทาแบบทดสอบ 10 นาที
1. XO2 มีจุดหลอมเหลวต่ากว่า 0oC เมื่อละลายน้ามีฤทธิ์เป็นกรด Y2O มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า
1,000oC ละลายน้ามีฤทธิ์เป็นเบส X และ Y คือธาตุใดตามลาดับ
1. C และ Na
2. C และ Cl
3. S และ Cl
4. S และ Be
2. ธาตุ X นาไฟฟ้าได้ เมื่อทาปฏิกิริยากับ คลอรีน และออกซิเจน ได้สารประกอบมีสูตร XCl และ
X2O ตามลาดับ คลอไรด์และออกไซด์ของสาร X เมื่อละลายน้าจะมีสมบัติเป็นอะไร
1. กรด และ เบส
2. เบส และ กรด
3. กลาง และ เบส
4. กลาง และ กรด
3. สารประกอบออกไซด์ และคลอไรด์ของธาตุ X มีสูตรเป็น XO และ XCl2 ตามลาดับข้อใดต่อไปนี้
ถูกต้อง
1. ธาตุ X เป็นได้เฉพาะธาตุแทรนซิชันเท่านั้น
2. ธาตุ X เป็นได้เฉพาะธาตุแอลคาไลน์เอิร์ทเท่านั้น
3. ธาตุ X เป็นได้เฉพาะธาตุแทรนซิชันหมู่ IIB เท่านั้น
4. ธาตุ X อาจเป็นธาตุแอลคาไลหรือธาตุแทรนซิชัน
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4. ธาตุ X มีสถานะเป็นของแข็ง ณ อุณหภูมิห้อง ไม่นาไฟฟ้า คลอไรด์ของ X เมื่อละลายน้าสามารถ
เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงินเป็นสีแดง มีสูตรเป็น XCl2 ควรเป็นคลอไรด์ในข้อใด
1. OCl2, SCl2
2. SCl2, SrCl2
3. BeCl2, SCl2
4. MgCl2, CaCl2
5. ธาตุ P Q และ R เป็นธาตุในตารางธาตุหมู่ 1A 2A และ 7A ตามลาดับ
จงเขียนสูตรโมเลกุลของสารประกอบตามช่องว่างที่แสดง
ธาตุ
สารประกอบคลอไรด์
สารประกอบออกไซด์
สูตร
ความเป็นกรด-เบส
สูตร
ความเป็นกรด-เบส
ของสารละลาย
ของสารละลาย
P
PCl
กลาง
P2O
a
Q
QCl2
กลาง
QO
เบส
R
b
c
d
กรด
ข้อสรุปที่ถูกต้องตามลาดับ a b c และ d คือข้อใด
1. กลาง RCl2 กรด RO
2. กลาง RCl กรด R2O
3. เบส RCl2 กลาง RO
4. เบส RCl กรด R2O
6. ถ้าคลอไรด์ของธาตุ X มีสูตร XCl2 ออกไซด์ของธาตุ X มีสูตร XO สารละลายของ XO เป็นเบส
ควรจัดธาตุ X ไว้รวมกับธาตุกลุ่มใด
1. Ca, Mg, B
2. Li,
Be, B
3. K,
Rb, Cs
4. Be, Mg, Ca
7. สารประกอบออกไซด์ในข้อใดมีความเป็นเบสมากที่สุด
1. SO2
2. SiO2
3. MgO
4. Al2O3
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8. เมื่ออาศัยสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลายเป็นเกณฑ์ สารประกอบคลอไรด์ในข้อใดจัดอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน
1. BCl3, CCl4, NCl3
2. KCl, MgCl2, LiCl
3. AlCl3, SiCl4, PCl3
4. LiCl, BeCl2, ClF
9. ธาตุ A, D, E, R มีเลขอะตอมในช่วง 1 – 20
สัญลักษณ์ สูตรออกไซด์
สถานะของสาร
สีของกระดาษลิตมัสเมื่อทดสอบ
o
สมมติของธาตุ ของธาตุ
ออกไซด์ที่ 25 C
ความเป็นกรด-เบสของ
สารละลายของสารออกไซด์
A
A2O
ของแข็ง
เปลี่ยนสีแดงเป็นสีน้าเงิน
แก๊สใช้ในยุ้งเก็บเมล็ดธัญพืช
D
DO2
เปลี่ยนสีน้าเงินเป็นสีแดง
ป้องกันการงอกของเมล็ด
ไม่ละลายน้าจึงทดสอบด้วยลิตมัส
E
E 2O 3
ของแข็ง
ไม่ได้
R
OR2
แก๊ส
เปลี่ยนสีน้าเงินเป็นสีแดง
ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ธาตุ A และ E เป็นโลหะ ธาตุ D เป็นอโลหะ และธาตุ R เป็นกึ่งโลหะ
2. สารละลายของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ E และ R เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงิน
เป็นสีแดง
3. สารละลายของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ A และ E จะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงิน
เป็นสีแดง
4. สารละลายของสารประกอบคลอไรด์ของธาตุ D และ R เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสแล้วจะ
เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้าเงินเป็นสีแดงเช่นเดียวกับสารออกไซด์ของ D และ R
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10. กาหนดข้อมูลต่อไปนี้
ธาตุ สถานะ

จุดหลอมเหลว
(oC)

สารประกอบ
ออกไซด์
และการละลายน้า
A ของแข็ง
1,140
AO2
(ไม่ละลาย)
B ของแข็ง
113
BO2
(เป็นกรด)
C ของแข็ง
98
C2 O
(เป็นเบส)
ธาตุ A, B และ C ควรอยู่ในหมู่กับธาตุใดตามลาดับ
1. คาร์บอน, ออกซิเจน, ลิเทียม
2. ซิลิคอน, เบริลเลียม, ลิเทียม
3. ซิลิคอน, ออกซิเจน, คลอรีน
4. คาร์บอน, เบริลเลียม, ฟลูออรีน

สารประกอบ
คลอไรด์
และการละลายน้า
ACl4
(เป็นกรด)
BCl2
(เป็นกรด)
CCl
(เป็นเบส)
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