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Empedocles ปราชญก์รกีเมือ่ 2,450 ปกีอ่นเคยแถลงวา่ สรรพสิง่ 
ในโลกประกอบดว้ยธาต ุ4 ชนดิ คอื ดนิ น้ำา ลม และไฟ ในอตัราสว่นตา่ง ๆ  
กัน ความเชื่อนี้เป็นที่ยอมรับของผู้คนมานานนับสองพันปี จนกระทั่ง 
Robert Boyle ใหค้ำาจำากดัความของธาตวุา่เปน็สิง่ที่ไมส่ามารถแบง่แยก
โดยกระบวนการทางเคมใีหเ้ลก็ลงไปไดอ้กี ดงันัน้ตามคำาจำากดัความใหม่
นี้ความคิดของ Empedocles จึงผิด เพราะลมประกอบด้วยออกซิเจน 
ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ ส่วนน้ำาประกอบด้วยออกซิเจน
และไฮโดรเจน ดังนั้น น้ำา ลม จึงไม่ใช่ธาตุ

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เรียกหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดของธาตุว่า อะตอม 
และรู้ว่าอะตอมของธาตุต่างกัน มีสมบัติท่ีแตกต่างกัน และมีองค์ประกอบ 
หลัก คือ แกนกลางมีนิวเคลียสซ่ึงประกอบด้วยโปรตอนกับนิวตรอน 
และมีอิเล็กตรอนท่ีโคจรรอบนิวเคลียส สำาหรับไฮโดรเจนซ่ึงเป็นธาตุ
ท่ีเบาท่ีสุด เพราะอะตอมไฮโดรเจนมีนิวเคลียสท่ีประกอบด้วยหน่ึง
โปรตอน และมีหน่ึงอิเล็กตรอนโคจรโดยรอบ ส่วนนิวเคลียสของ
ยูเรเนียมมี 92 โปรตอน กับ 146 นิวตรอน และมี 92 อิเล็กตรอน 
โคจรโดยรอบ 

ตามปกตินักวิทยาศาสตร์นิยมใช้สัญลักษณ์นิวเคลียร์บอกจำานวน
โปรตอนในนิวเคลียส และระบุช่ือธาตุโดยใช้สัญลักษณ์แทนและมีเลข
กำากับข้างบน เช่น ใช้สัญลักษณ์ 1H โดยท่ี H แทนไฮโดรเจน และเลข 
1 แสดงจำานวนโปรตอนในนิวเคลียส ดังน้ันสัญลักษณ์ของยูเรเนียมจึง

เป็น 92U ซ่ึงแสดงว่า นิวเคลียสของยูเรเนียมมีโปรตอน 92 ตัว
ในสภาวะปกติ การจะพบธาตุในธรรมชาติท่ีมีมวลมากกว่า

ยูเรเนียมเป็นเร่ืองยาก เพราะเม่ือใดท่ีนิวเคลียสของธาตุมีโปรตอน
มากกว่า 92 โปรตอน นิวเคลียสจะสลายตัวโดยการปล่อยอนุภาค
แอลฟา และอนุภาคเบตาหรือรังสีแกมมาออกมา น่ันคือ นิวเคลียส
จะไม่เสถียร แม้ว่าธาตุท่ีมีมวลมากกว่ายูเรเนียมจะไม่เสถียร แต่นัก
วิทยาศาสตร์ก็มีความมุ่งม่ันจะศึกษาและสังเคราะห์ธาตุท่ีมีมวลมากกว่า
ยูเรเนียมข้ึนมา รวมถึงหาวิธีประยุกต์ใช้ธาตุใหม่เหล่าน้ี และตลอดเวลา 
80 ปีท่ีผ่านมา ได้มีการค้นพบธาตุ neptunium 93 , plutonium 
94, americium 95, curium 96, berkelium 97, californium 98, 
einsteinium 99, fermium 100, mendelevium 101, nobelium 
102, lawrencium 103, rutherfordium 104, dubnium 105, 
seaborgium 106, bohrium 107, hassium 108, meitnerium 
109 และ darmstadtium 110

โดยเฉพาะ darmstadtium ท่ีมีสัญลักษณ์ Ds น้ันเป็นธาตุท่ี 110 
เพราะนิวเคลียสของธาตุน้ีมีโปรตอน 110 โปรตอนและได้รับการ
สังเคราะห์ในปี 2537 โดย Sigurd Hofmann แห่ง Laboratory for 
Heavy Ion Research ท่ีเมือง Darmstadt ในประเทศเยอรมนี จึงมี
การต้ังช่ือธาตุตามช่ือของเมืองท่ีนักเคมีสังเคราะห์ได้เป็นคร้ังแรก

บุคคลผู้มีบทบาทสำาคัญท่ีสุดในการสังเคราะห์ธาตุใหม่ ๆ ท่ีมีมวล
มากกว่ายูเรเนียม คือ Glenn Theodore Seaborg

Seaborg เกิดเม่ือวันท่ี 19 เมษายน ค.ศ.1912 ท่ีเมือง Ishpeming 
ในรัฐ Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบุตรของ Herman และ 
Selma ในวัยเด็ก Seaborg ชอบเล่นกีฬาและดูภาพยนตร์ มารดาจึง
สนับสนุนให้อ่านหนังสือ และสร้างนิสัยให้รู้จักเก็บวารสารต้ังแต่มีอายุ
ได้ 8 ขวบ เพ่ือจะได้นำากลับมาอ่านเวลาต้องการ Seaborg เข้าเรียนช้ัน
มัธยมท่ี Jordan High School ท่ีเมือง Watts และสำาเร็จการศึกษา
ด้วยคะแนนยอดเย่ียม จากน้ันได้ไปเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัย Ohio State 
จนได้รับปริญญาตรีเม่ืออายุ 22 ขณะท่ีศึกษาอยู่ท่ีน้ัน ศาสตราจารย์
ท่ีสอนภาษาเยอรมันได้เชิญให้ Seaborg มาพบ Albert Einstein 
ประสบการณ์ท่ีเข้าพบคร้ังน้ันทำาให้ Seaborg ประทับใจมาก ย่ิงเม่ือได้
เห็นความอ่อนน้อมถ่อมตน และวิธีการให้กำาลังใจแก่นักวิทยาศาสตร์รุ่น
ใหม่ของ Einstein Seaborg ก็ได้นำาประสบการณ์น้ีมาใช้ในการฝึกนิสิต
ท่ีตนสอนในเวลาต่อมา ขณะเรียนมหาวิทยาลัย Seaborg ได้ทำางานไป
ด้วย โดยรับจ้างเก็บผลไม้และเป็นผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการเคมี

หลังสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Seaborg ได้ไปศึกษาต่อท่ี

Glenn Seaborg บิดาของวิทยาการเคมีนิวเคลียร์
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มหาวิทยาลัย California ท่ี Berkeley และสำาเร็จการศึกษาระดับดุษฎี
บัณฑิตเม่ืออายุ 25 ปี ด้วยวิทยานิพนธ์ เร่ือง การกระเจิงของนิวตรอน
แบบไม่ยืดหยุ่น โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษา ช่ือ Gilbert Newton Lewis 
จากน้ันได้เข้าทำางานเป็นอาจารย์สอนท่ีมหาวิทยาลัย California ท่ี 
Berkeley 

ในปี 1941 Phil Abelson และ Edwin McMillan ได้พบธาตุ 
neptunium 93 ซ่ึงมีมวลมากกว่า uranium 92 เพราะธาตุใหม่น้ี
ปล่อยรังสีเบตา โดยมีคร่ึงชีวิตท่ีส้ันมาก Seaborg จึงวิเคราะห์เหตุการณ์
น้ีแล้วเสนอความเห็นว่า ธรรมชาติจะต้องมีธาตุใหม่ท่ีมีมวลมากกว่า 
neptunium และมีคร่ึงชีวิตท่ีนานกว่า ซ่ึงธาตุใหม่อาจเกิดจากการท่ี
นิวเคลียสของ uranium ถูกระดมยิงด้วยนิวตรอน และเม่ือนิวเคลียส
ของ uranium รับนิวตรอนเข้าไป 2 ตัว นิวตรอนท้ัง 2 ตัวจะสลาย
ตัวให้โปรตอน 2 ตัว กับ อิเล็กตรอน 2 ตัว และแอนตินิวทริโน 2 ตัว 
นิวเคลียสของธาตุใหม่จึงมีโปรตอนเพ่ิมข้ึน 2 ตัว น่ันคือ ยูเรเนียม 92 
ก็จะเป็น plutonium 94

เพ่ือทดสอบการวิเคราะห์น้ี Seaborg ได้ขอใช้แหล่งกำาเนิดนิวตรอน
จากเตาปฏิกรณ์ปรมาณูท่ี Hanford ในรัฐ Washington เพ่ือระดมยิง
ยูเรเนียม ในท่ีสุดก็ได้พบธาตุใหม่คือ plutonium ซ่ึงมีสมบัติเชิงเคมี
แตกต่างจาก uranium มาก เช่น สามารถแยก Pu จาก 238U ได้ง่าย
กว่าจะแยก 235U จาก 238U

แต่ความประเสริฐของ plutonium มีมากย่ิงกว่าน้ัน คือ เม่ือ
นิวเคลียสของ plutonium ได้รับนิวตรอนจะเกิดปฏิกิริยา fission ใน
ทำานองเดียวกับ 235U และปลดปล่อยพลังงาน

Seaborg จึงพยายามผลิตธาตุ plutonium ให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือนำา
มาใช้เป็นเช้ือเพลิงในการสร้างระเบิดปรมาณู ท้ัง ๆ  ท่ีเป็นธาตุท่ีไม่มีใคร
รู้จัก (ในขณะน้ัน) และไม่มีใครรู้สมบัติทางเคมีของมันเลย

โครงการสร้าง plutonium ได้รับอนุมัติจากประธานาธิบดีสหรัฐให้
ดำาเนินการจนสำาเร็จ ทำาให้กองทัพสหรัฐฯ มีระเบิดปรมาณู 2 ลูก คือ 
ลูกท่ีทำาด้วย uranium และท่ีทำาด้วย plutonium เพ่ือนำามาใช้ในการ
ยุติสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และกองทัพก็ได้นำาออกใช้คราวละลูก เพ่ือให้
ญ่ีปุ่นเข้าใจว่าสหรัฐฯ มีระเบิดปรมาณูหลายลูก โดยให้ระเบิดปรมาณูท่ี
ทำาจาก uranium 235 ทำาลายเมือง Hiroshima และระเบิดปรมาณูท่ี
ทำาด้วย plutonium 94 ทำาลายเมือง Nagasaki

ดังน้ัน Seaborg จึงเป็นบุคคลสำาคัญท่ีได้สร้างระเบิดปรมาณูเพ่ือ
ยุติสงครามโลกคร้ังท่ีสอง และเป็นคนท่ีห้ามมิให้ประเทศใดฮึกเหิมจะ
เร่ิมทำาสงครามโลกคร้ังท่ีสาม

นอกจากผลงานช้ินสำาคัญน้ีแล้ว Seaborg ยังได้สร้างธาตุใหม่ ๆ  อีก
มากมาย เช่น ใช้อนุภาคนิวตรอนยิง plutonium ได้ธาตุ americium  
ใช้ไอออนฮีเลียมจากเคร่ืองเร่งอนุภาค cyclotron ท่ี Berkeley ยิง 
plutonium ได้ธาตุ curium ซ่ึงธาตุต่อไปน้ีล้วนเป็นธาตุท่ีมีมวล
มากกว่า uranium ท้ังส้ิน เช่น plutonium 94, americium 95, 
curium 96, californium 98, einsteinium 99, fermium 100, 
mendelevium101, nobelium 102, seaborgium 106 และ 

darmstadium 110
Seaborg ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีร่วมกับ E. M. McMillan 

จากการสร้างธาตุท่ีมีมวลมากกว่ายูเรเนียม (transuranic element)
ได้รับเหรียญ National Medal of Science ของสหรัฐอเมริกา
ได้รับรางวัล Nichols, Gibbs และ Parsons ของ American 

Chemical Society
ได้เป็นท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของประธานาธิบดีสหรัฐ 3 ท่าน
เป็นผู้อำานวยการขององค์การ Atomic Energy Commission 

10 ปี
เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัย California
มีครอบครัวท่ีมีลูก 6 คน
มีผลงานวิชาการตีพิมพ์กว่า 500 เร่ือง
เรียบเรียงหนังสือ 16 เล่ม
ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 50 ปริญญา
ช่ือ Seaborg ได้รับการใช้เป็นช่ือของธาตุท่ี 106 ว่า seaborgium
Seaborg เสียชีวิตเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1999 ท่ีเมือง 

Lafayette ในรัฐ California สิริอายุ 86 ปี
หลังจากท่ี Seaborg เสียชีวิตไปแล้ว การสร้างธาตุใหม่ก็ยังดำาเนิน

ต่อไป เพราะเทคโนโลยีการสังเคราะห์ธาตุใหม่เป็นระดับซุปเปอร์ไฮ  
ดังน้ันโลกจึงมีห้องปฏิบัติการสำาหรับเร่ืองน้ีเพียงไม่ก่ีแห่ง เช่น

1. Institute for Heavy Ion Research ท่ี Darmstadt ในเยอรมนี 
หรือท่ีเรียกย่อ ๆ ว่า GSI

2. Joint Institute for Nuclear Research ท่ี Dubna ในรัสเซีย
3. Lawrence Berkeley National Laboratory ท่ีมหาวิทยาลัย 

California ท่ี Berkeley ในสหรัฐอเมริกา
4. RIKEN Accelerator Laboratory ใกล้กรุงโตเกียว ประเทศ

ญ่ีปุ่น
โดยท่ัวไป ในการสร้างธาตุท่ีมีมวลมากกว่ายูเรเนียม นักวิทยาศาสตร์

จะใช้วิธียิงกระสุนซ่ึงมักเป็นนิวเคลียสของธาตุเบา ให้พุ่งชนนิวเคลียส
ของธาตุหนัก ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสม เพราะถ้ากระสุนมีความเร็ว
มากเกินไป นิวเคลียสท่ีเป็นเป้าจะถูกชนจนแตกกระจาย แต่ถ้ากระสุน
ท่ีใช้ยิงมีความเร็วน้อยเกินไป นิวเคลียสท้ังท่ีเป็นเป้าและกระสุนจะมี
แรงไฟฟ้าผลักกัน ทำาให้นิวเคลียสสองนิวเคลียสไม่สามารถหลอมรวม 
เป็นนิวเคลียสหนักได้ ท้ังน้ีเพราะนิวเคลียสท้ังสองต่างก็มีโปรตอนท่ีมี
ประจุบวกเป็นจำานวนมาก ดังน้ันจึงเกิดแรงผลักทางไฟฟ้ากันมาก

ในการหาพลังงานท่ีเหมาะสมของกระสุนเพ่ือใช้ยิงให้หลอมรวม
กับนิวเคลียสเป้าเป็นนิวเคลียสใหม่ เป็นเร่ืองยุ่งยากมากเร่ืองหน่ึงใน
การสร้างธาตุใหม่ นอกจากน้ันก็ยังมีความยุ่งยากอีกหลายประเด็น เช่น  
นักวิทยาศาสตร์พบว่าจากจำานวนนิวเคลียสกระสุนท่ีใช้ยิงจำานวนนับ 
ล้าน ล้าน ล้านตัวน้ัน มีนิวเคลียสกระสุนเพียงหน่ึงเดียวเท่าน้ันท่ีจะ
หลอมรวมกับนิวเคลียสเป้าได้สำาเร็จ นอกจากน้ีนิวเคลียสของธาตุใหม่
ท่ีเกิดข้ึนยังสลายตัวเร็วด้วย ดังน้ันเทคโนโลยีการตรวจจับและสังเกต
ผลิตผลท่ีได้ จึงต้องว่องไว ละเอียดและรอบคอบอย่างสุด ๆ
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ดังตัวอย่างการสังเคราะห์ธาตุ rutherfordium 112 ในปี 1991 
โดยสถาบัน GSI ใช้นิวเคลียสของสังกะสี Zn (ธาตุท่ี 30) เป็นกระสุน
จำานวน 5 ล้านล้านล้านตัว ยิงนิวเคลียสตะก่ัว Pb (ธาตุท่ี 82) กระสุน
ธาตุสังกะสีท่ีมีความเร็ว 112 ล้านกิโลเมตรต่อช่ัวโมง ได้พุ่งชนนิวเคลียส
ตะก่ัวท่ีเป็นเป้า ทำาให้เกิดนิวเคลียสของธาตุท่ี 112 จำานวน 2 ตัว ซ่ึงมี
ชีวิตอยู่ได้นานเพียง 0.0028 วินาทีเท่าน้ันเอง

การทดลองสร้างธาตุใหม่ในอดีตได้แสดงให้เห็นว่า เม่ือนิวเคลียส
ของธาตุมีจำานวนโปรตอนมากข้ึน (นักวิทยาศาสตร์เรียกจำานวนโปรตอน
ในนิวเคลียสว่า เลขเชิงอะตอม ดังน้ันในกรณี Ds ซ่ึงมีโปรตอน 110 ตัว
ในนิวเคลียส เลขเชิงอะตอมของ Ds จึงเท่ากับ 110) ธาตุท่ีมีมวลมาก
ข้ึน ๆ จะมีเวลาท่ีเสถียรลดลง ๆ ตัวอย่างเช่น ธาตุ Hs hassium 108 
มีชีวิต 1 วินาที และธาตุ Rg rontgenium 111 ซ่ึงมีมวลมากกว่า Hs 
มีชีวิตยืนนานเพียง 0.0015 วินาที เท่าน้ันเอง

ถึงกระน้ันทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ก็ทำานายว่า ธรรมชาติจะมีธาตุ 
X ท่ีนิวเคลียสของมันมีโปรตอน 114 ตัว และนิวตรอน 184 ตัวซ่ึงจะ
เป็นธาตุท่ีเสถียรมาก คือ มีชีวิตอยู่ได้นานถึง 1 ล้านปี ซ่ึงนับว่านานพอ
สำาหรับการนำาไปทำาระเบิดชนิดใหม่ หรือประดิษฐ์วัสดุชนิดใหม่ หรือ
เป็นแหล่งพลังงานใหม่ และถ้าจะให้ดีย่ิงกว่าน้ัน นักเคมีจะต้องพยายาม
สร้างธาตุท่ี 126 ข้ึนมา ซ่ึงนักทฤษฎีนิวเคลียร์ได้ทำานายไว้ว่าจะเสถียร
ย่ิงกว่าธาตุท่ี 114 เสียอีก

ในวารสาร Physical Review C ฉบับวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2004  
Y. Oganessian แห่ง Joint Institute for Nuclear Research ท่ีเมือง 
Dubna ในรัสเซีย กับคณะนักวิทยาศาสตร์แห่ง Lawrence Berkeley 
National Laboratory ได้รายงานความสำาเร็จในการสังเคราะห์ธาตุ
ใหม่ 2 ธาตุ คือ ธาตุท่ี 113 กับ 115 โดยได้ใช้นิวเคลียสของแคลเซียม 
(        Ca) ซ่ึงมีโปรตอน 20 ตัว และนิวตรอน 28 ตัว เป็นกระสุน 
ท่ีพลังงาน 248 Mev (Mev มาจากคำาว่า million electron volt) ยิง
นิวเคลียสของธาตุ americium (     Am) ซ่ึงมีโปรตอน 95 ตัว และ
นิวตรอน 148 ตัว ทำาให้ได้นิวเคลียสของธาตุท่ี 115 (115=20+95)  
4 นิวเคลียส แต่นิวเคลียสน้ีได้สลายตัวให้ธาตุท่ี 113 ภายในเวลา 0.083 
วินาที โดยการปล่อยอนุภาคแอลฟาออกมา สำาหรับเหตุการณ์น้ี ถ้า In-
ternational Union of Pure and Applied Chemistry หรือ IUPAC 
เห็นพ้อง Yuri Oganessian ก็มีสิทธ์ิต้ังช่ือธาตุใหม่ท่ีเขากับคณะพบ 
โดยอาจใช้ช่ือของนักเคมี นักฟิสิกส์หรือห้องปฏิบัติการท่ีมีช่ือเสียงก็ได้

ส่วนการตรวจสอบท่ีว่า คณะนักวิจัยสามารถสังเคราะห์ธาตุท่ี 115 
และ 113 ได้หรือไม่น้ัน IUPAC ต้องให้ห้องปฏิบัติการอ่ืนอีกหน่ึงหรือ
สองแห่งทำาการทดลองเดียวกันน้ีซ้ำา เพ่ือยืนยันว่าธาตุท่ี 115 และ 113 
มีสมบัติต่าง ๆ เหมือนดังท่ีคณะวิจัยภายใต้การนำาของ Oganessian 
วัดได้ เช่น มีมวลหรือมีชีวิตอยู่ได้นานเท่ากัน แต่ถ้าผลการทดลองท้ัง
หลายแตกต่างกัน IUPAC ก็จะต้องให้นักวิทยาศาสตร์คณะท่ี 3 เป็น
คนประเมินว่า ผลการทดลองของฝ่ายใดถูกต้อง และถ้าพบว่าคณะ
วิจัยใดให้ข้อมูลเท็จหรือสร้างหลักฐานปลอมเพ่ือจะได้ช่ือเสียงว่าพบ
ธาตุใหม่ คณะนักวิจัยน้ันก็อาจถูกอัปเปหิออกจากวงการ ดังเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนเม่ือ 2 ปีก่อนท่ี Victor Ninov อ้างว่าคณะวิจัยของเขาสามารถ
สังเคราะห์ธาตุท่ี 118 ได้ แต่การตรวจสอบในเวลาต่อมาทำาให้โลกรู้ว่า 
Ninov ให้ข้อมูลเท็จ เขาจึงถูกไล่ออกจากสถาบันวิจัยทันที
ในขณะท่ีนักทดลองกำาลังมุ่งม่ันจะสร้างธาตุใหม่ นักฟิสิกส์ทฤษฎีก็กำาลัง
ใช้ทฤษฎีควอนตัมคำานวณว่าธาตุใหม่ ๆ  จะเกิดข้ึนภายใต้เง่ือนไขใดบ้าง 
เช่น ในกรณีการสร้างนิวเคลียสของธาตุท่ีมีโปรตอนและนิวตรอนรวม
กันมากกว่า 220 อนุภาค นักวิทยาศาสตร์สมควรใช้นิวเคลียสของธาตุ
ใดเป็นเป้าและเป็นกระสุน เพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์ดังต่อไปน้ีต่างก็ให้
ธาตุท่ีมีจำานวนโปรตอนและนิวตรอนรวมกันเป็น     เช่น

     O   +      Pb  หรือ       Ar  +       Hf   หรือ  
           

      Ca  +  Yb  หรือ       Se  +        Ba

ในปี 2002 D. J. Hinde กับคณะได้รายงานในวารสาร Physical  
Review Letters ฉบับท่ี 89 ว่า ถ้านักทดลองใช้นิวเคลียสเป้ากับ
นิวเคลียสกระสุนท่ีมีขนาดแตกต่างกันมาก เช่น 16O กับ 204Pb การ
หลอมรวมเป็นธาตุใหม่จะเกิดข้ึนง่ายกว่าการใช้ 82Se กับ 138Ba 
เพราะถ้ากระสุนและเป้ามีขนาดแตกต่างกันมาก เป้าใหญ่จะสามารถ
กลืนกระสุนเล็กได้ดี แต่ถ้านิวเคลียสคู่กรณีมีขนาดไล่เล่ียกัน การรวม
นิวเคลียสจะเกิดข้ึนยาก

ทุกวันน้ีนักวิทยาศาสตร์กำาลังประสบความสำาเร็จในการค้นพบ
หรือสังเคราะห์ธาตุใหม่อยู่เร่ือย ๆ ทำาให้ตารางธาตุ (periodic table) 
ท่ี D. Mendeleev สร้างข้ึนต้ังแต่ปี 1869 เปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
แต่โครงสร้างหลัก ๆ ของตารางก็ยังไม่เปล่ียน แต่ในขณะเดียวกัน 
ความสำาเร็จในการสร้างธาตุของนักวิทยาศาสตร์ท่ีผ่านมาได้ทำาให้นัก
วิทยาศาสตร์รู้ว่าปัญหาเก่ียวกับเร่ืองน้ียังมีอีกมาก เช่น เรายังไม่รู้ว่า
มนุษย์จะธาตุใหม่ได้อีกก่ีธาตุ ตารางธาตุมีขนาดจำากัดหรือไม่ และสมบัติ
ของธาตุใหม่ ในอนาคตจะทำาให้ทฤษฎีควอนตัมท่ีเป็นสรณะของนัก
ฟิสิกส์ทุกวันน้ีผิดพลาดหรือไม่

เหล่าน้ีคือปริศนาท่ีต้องการเวลาและความมุ่งม่ันในการพิสูจน์
แนวคิดของ Seaborg (อ่านเพ่ิมเติมจาก Cathedrals of Science : 
The Personalities and Rivalries That Made Modern Chemistry 
โดย Patrick Coffey)
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