
 

แผนการจดัการเรียนรู้ ๑๖ 
รหัสวิชา ว๓๑๒๒๑     รายวิชา เคมี ๑    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ภาคเรียนท่ี    ๒    
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑  โครงสร้างอะตอม       
 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี ๑๖  เร่ือง พันธะไอออนิก   เวลา ๒ คาบ 
อาจารย์ผู้สอน    นางชลธิชา  เก็นซ์           
        
มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว  ๓.๑ :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ

เหน่ียวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไป

ใชป้ระโยชน ์ 

มาตรฐาน ว ๘.๑ : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ

แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบ

ได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลย ีสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  มี

ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 

ตัวช้ีวัด 
 ว ๓.๑ ม ๔-๖/๑ สืบคน้ขอ้มูลและอธิบายโครงสร้างอะตอม และสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ  
 ว ๓.๑ม ๔-๖/๒ วิเคราะห์และอธิบายการจดัเรียงอิเลก็ตรอนในอะตอม ความสมัพนัธร์ะหว่างอิเลก็ตรอน 
ในระดบัพลงังานนอกสุดกบัสมบติัของธาตุและการเกิดปฏิกิริยา  

ว ๘.๑ม ๔-๖/๑ตั้งค าถามท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ 

หรือจากประเด็นท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ท่ีสามารถท าการส ารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม

และเช่ือถือได ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๒ สร้างสมมติฐานท่ีมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์ส่ิงท่ีจะพบ หรือสร้างแบบจ าลอง หรือ

สร้างรูปแบบ เพื่อน าไปสู่การส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๓ คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลท่ีตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรส าคญั ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัจจยัอื่น 

ปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้และจ านวนครั้ งของการส ารวจ  ตรวจสอบ  เพื่อให้ไดผ้ลท่ีมีความเช่ือมัน่อยา่งเพียงพอ 



 ว ๘.๑ม ๔-๖/๔ เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสงัเกต การวดั การส ารวจตรวจสอบอยา่ง

ถูกตอ้งทั้งทางกวา้งและลึกในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ว ๘.๑ม ๔-๖/๕ รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทั้ง

ในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผดิพลาดของขอ้มูล 

 ว ๘.๑๔-๖/๖ จดักระท าขอ้มูล โดยค านึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขท่ีมีระดบัความถูกตอ้งและน าเสนอ

ขอ้มูลดว้ยเทคนิควิธีท่ีเหมาะสม 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๗ วเิคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือ

สาระส าคญั เพื่อตรวจสอบกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๘ พิจารณาความน่าเช่ือถือของวิธีการและผลการส ารวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความ

คลาดเคล่ือนของการวดัและการสงัเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการส ารวจตรวจสอบ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๙ น าผลของการส ารวจตรวจสอบท่ีได ้ทั้งวิธีการและองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปสร้างค าถามใหม่ 

น าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๐  ตระหนกัถึงความส าคญัในการท่ีจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผดิชอบการอธิบาย  การลง

ความเห็น และการสรุปผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ท่ีน าเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๑ บนัทึกและอธิบายผลการส ารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือ

คน้ควา้เพื่อเติม เพื่อหาหลกัฐานอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้  เม่ือมี

ขอ้มูลและประจกัษพ์ยานใหม่เพิ่มเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซ่ึงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อยา่งระมดัระวงั อนั

จะน ามาสู่    การยอมรับเป็นความรู้ใหม่ 

 ว ๘.๑ม ๔-๖/๑๒ จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเก่ียวกบัแนวคิด กระบวนการ และผล

ของโครงงานหรือช้ินงานให้ผูอ่ื้นเขา้ใจ 

ผลการเรียนรู้ 
1. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของพนัธะไอออนิกได้ 
2. นกัเรียนสามารถอธิบายกลไกในการเกิดพนัธะไอออนิกได้ 
3. นกัเรียนสามารถค านวนพลงังานกบัการเกิดสารประกอบไอออนิก 
4. นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติัของสารประกอบไอออนิกได้ 
5. นกัเรียนสามารถอธิบายโครงสร้างของสารประกอบไอออนิกได้ 
6. นกัเรียนสามารถอธิบายกลไกในการละลายน ้าของสารประกอบไอออนิกได้ 
7. นกัเรียนสามารถเขียนสมการไอออนิกได้ 

 



สาระส าคัญ 

ผงัความคดิ เร่ือง พนัธะไอออนิก 
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ความหมายของพนัธะไอออนิก 

 

สมบัติของสารประกอบไอออนิก 

 
การละลายน า้ของสารประกอบไอออนิก 

- พลังงานกับการละลายของสารประกอบไอออนกิ 

- สารประกอบไอออนกิทีล่ะลายน ้า 

- สารประกอบไอออนกิทีไ่ม่ละลายน ้า 

 

สมการไอออนิก 

 



สาระการเรียนรู้  
 พันธะไอออนิก 

3.1   กลไกการเกิดพันธะไอออนิก 
 พนัธะไอออนิก  เกิดจากการท่ีอะตอมของโลหะรวมตวักบัอะตอมของอโลหะ และอะตอมท่ีมารวมตวั
กนัพยายามปรับตวัให้เสถียร โดยการท าเวเลนซ์อิเลก็ตรอนให้ครบออกเตต (ครบ 8) โดยอะตอมของธาตุโลหะ
เป็นฝ่ายให้อิเลก็ตรอน เม่ือให้อิเลก็ตรอนไปแลว้จะกลายเป็นไอออนบวกและประจุบวกน้ีจะเท่ากบัจ านวน
อิเลก็ตรอนท่ีให้ไป ส่วนอะตอมของอโลหะเป็นฝ่ายรับอิเลก็ตรอนแลว้กลายเป็นไอออนลบ จะมีประจุลบเท่ากบั
จ านวนอิเลก็ตรอนท่ีรับเขา้มา จึงท าให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างไอออนลบข้ึน แรงดึงดูดน้ีเรียกว่า พนัธะไอออนิก   
ท าให้เกิดสารประกอบท่ีมีโครงผลึกขนาดใหญ่ข้ึน สารประกอบท่ีไดเ้รียกว่าสารประกอบไอออนิก ตวัอยา่งการ
เกิดพนัธะไอออนิก เช่น Na11  กบั Cl17  

   
 
3.2   พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก 

การเกิดปฏิกิริยาระหว่าโลหะโซเดียม   และก๊าซคลอรีนเป็น  NaCl  แสดงเป็นแผนภาพดังนี ้

 
 

จากแผนภาพพอสรุปเป็นขั้นตอนในการเกิดสารประกอบไอออนิก มีช่ือเรียกว่า Cyclic Process หรือ 
กระบวนการ  บอร์น ฮาเบอร์  Born – Haber Cycle  ไดด้งัน้ี 
 1.   โลหะโซเดียมจะระเหิดกลายเป็นอะตอมของโซเดียมในสถานะก๊าซ   ขั้นน้ีจะดูดพลงังานเขา้ไป
พลงังานขั้นน้ีเรียกว่า  พลังงงานการเกิดระเหิด  (heat  of  sublimation) 
   Na(s)   Na(g) 
 2. โมเลกลุของคลอรีสแตกตวัออกเป็นอะตอมในสถานะกา๊ซ จะดูดพลงังานเขา้ไป พลงังานขั้นน้ี
เรียกว่า  พลังงานสลายพันธะ  (bond  dissociation  energy) 



         
2

1   Cl2(g)   Cl(g) 

 3.   อะตอมโซเดียมในสภาวะกา๊ซ   รับอิเลก็ตรอนกลายเป็นโซเดียมไอออในสภาวะกา๊ซ จะดูดพลงังาน   
พลงังานขั้นน้ีเรียกว่า พลังงานไอออไนเซซัน  (ionization  energy) 
   Na(g)   Na+(g) + e- 
 4.   อะตอมของคลอรีนในสภาวะกา๊ซ รับอิเลก็ตรอนกลายเป็นคลอไรดไ์อออน ในสภาวะกา๊ซจะคาย
พลงังาน พลงังานขั้นน้ีเรียกว่า สัมพรรคภาพอิเลก็ตรอน (electron  affinity) 
           Cl(g) + e-   Cl- (g) 
 5.   โซเดียมไอออนและคลอไรดไ์อออน ในสภาวะกา๊ซจะรวมตวักนัเป็นโมเลกลุของผลึกโซเดียมคลอ
ไรด ์จะคายพลงังาน พลงังานน้ีเรียกว่า พลังงานแลตทิซ (lattice  energy) 
               Na+(g) + Cl(g)   NaCl(s) 
 สมการรวมของการเปล่ียนแปลงทั้ง 5 ขั้น เป็นดงัน้ี 
         Na(s)  +  

2

1  Cl2(g)   NaCl(s) 

 
 

พลังงาน = พลงังานระเหิด พลงังาน + IE1 + พลงังานการสลายพันธะ – พลังงาน EA – พลังงานโครงผลึก 
       โดยการก าหนดเคร่ืองเพ่ือความสะดวกในการค านวณ 
                คายความร้อนเป็นเคร่ืองหมาย ลบ (-)   ดูดความร้อนเป็นเคร่ืองหมาย บวก (+)  เพ่ือการแทนค่า 
 

3.3   โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก 
  สารประกอบไอออนิกจะมีโครงสร้างรประกอบไอออนบวก   และไอออลบ   จดัเรียงตวั
สลบักนัไปอยา่งมีระเบียบ   ในรูปสามมิติ  คือ  ไอออนบวกจะห้อมลอ้มและสมัผสัไอออนลบ   ไอออนลบก็

Na (s)  +  1/2Cl
2 

(g)                 NaCl (s) 

Na (g)            Cl (g) 

Na
+

(g)   +     Cl
- 

(g) 

 

  

  

 



ห้อมลอ้มและสมัผสัไอออนบวก   จ านวนไอออนท่ีห้อมลอ้มกนัจะมีไดเ้ท่าใดข้ึนอยูก่บัขนาดของไอออนทั้ง  2  
ตวัอยา่ง   เช่น  ผลึก  NaCl  ดงัรูป 

 
โครงสร้างภายในผลึกโซเดียมคลอไรด์ 

CsCl
 

ZnS
 

CaF2  
 ดงันั้น โครงสร้างจึงมีลกัษณะเป็นโครงผลึกร่างตาข่าย ไม่สามารถแยกออกเป็นโมเลกลุไดส้ารประกอบ
ไอออนิกจึงไม่มีสูตรโมเลกลุ   การเขียนสูตรแทนสารประกอบไอออนิกจึงเขียนในรูปสูตรอยา่งง่าย   ซ่ึงแสดง
เพียงอตัราส่วนอยา่งต ่าในการรวมตวัระหว่างไอออนบวกกบัไอออลบ   เช่น   Na2O  ,  CaCl2  ,KCl  ,  NaCl 
 
 
 
 

3.4   สมบัติของสารประอบไอออนิก 
1.   เม่ือเป็นของแขง็ไม่น าไฟฟ้า  หลอมเหลวน าไฟฟ้า 
2.   เป็นพนัธะท่ีแขง็แรง  และไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน 
3.   มีจุดเดือด  และจุดหลอมเหลวสูง  แต่นอ้ยกว่าพนัธะโลหะ 
4.   บางชนิดละลายน ้าได ้ ไม่ละลายในโมเลกลุไม่มีขั้ว 
5.   ไม่มีสูตรโมเลกลุ 
6.   ปฏิกิริยาเกิดเร็ว  เม่ืออยูใ่นรูปสารละลาย 
 

3.5   การละลายของสารประกอบไอออนิก 
 การละลายของสารประกอบไอออนิกมีพลงังานเก่ียวขอ้ง  2  ขั้น  คือ   

ขั้นท่ี 1  ผลึกไอออนิกแตกตวัเป็นไอออนบวก   และลบในสภาวะกา๊ซ  พลังงานท่ีใช้มีค่าเท่ากับพลังงาน
แลตทิซ  เช่น 



  NaCl(s)    Na+(g)  +  Cl-(g) 
 ขั้นท่ี  2   ไอออนในสภาวะกา๊ซรวมกบัน ้าจะเกิดแรงยดึเหน่ียวกบัน ้า  คายพลงังานออกมา  พลงังานขั้น
น้ีเรียกว่า  พลงังานไฮเดรชัน  (hydration  energy) 
  Na+(g)  +  Cl-(g)    Na+(aq)  +  Cl-(aq) 

สมการรวมของท้ังสองข้ัน  คือ 
  NaCl(s)           Na+(aq)  +  Cl-(aq) 
 ผลของพลังงานในการละลาย 
  1.   พลงังานแลตทิซ    < พลงังานไฮเดรชนั   การละลายเป็นแบบคายพลงังาน 
  2.   พลงังานแลตทิซ    > พลงังานไฮเดรชนั   การละลายเป็นแบบดูดพลงังาน 
  3.   พลงังานแลตทิซ  > > พลงังานไฮเดรชนั   จะไม่ละลาย 
 ความสามารถในการละลายน ้าของสารประกอบไอออนิก  ท่ี 25 C 
  1.   ละลายไดน้อ้ยกว่า  0.1  g / H2O  100  cm3     ไม่ละลาย 
  2.   ละลายได ้  0.1 – 1   g / H2O  100  cm3     ละลายไดบ้า้ง 
  3.   ละลายไดม้ากกว่า   1  g / H2O  100  cm3     ละลายไดดี้ 
 การละลายของสารประกอบ 
 1.   พวกท่ีละลายได้ 

 1.1   ไอออนบวกของหมู่  I  +  ไอออนลบ  ทุกตวัละลายได ้
 1.2   NH4

+  +  ไอออนลบ  ทุกตวัละลายได ้
 1.3   ไอออนบวก  +  NO3

-   ทุกตวัละลายได ้
 1.4   ไอออนบวก  +  ClO3

-   ทุกตวัละลายได ้
 1.5   ไอออนบวก  +  ClO4

-   ทุกตวัละลายได ้  ยกเวน้  KClO4 
 1.6   CH3COO-   +   ไอออนบวกละลายได ้  ยกเวน้  CH4COOAg   

1.7   ไอออนบวก  +  Cl- , Br- , I-   ละลายไดย้กเวน้เกลือของ  Ag+  , Pb2+ Hg2+  ส่วน  PbCl2  
ละลายไดเ้ลก็นอ้ย 

1.8   ไอออนบวก −+ 2
4SO  ละลาย ยกเวน้  Pb2 , Sr2+,  Ba2+ ส่วนไอออนบวกของ Cu2+ และ 

Ag+    ละลายไดเ้ลก็นอ้ย 
 2.  พวกท่ีไม่ละลายน า้ 

2.1  ไอออนบวก + O2  ไม่ละลายยกเวน้ไอออนบวกหมู่ 1และCa2+, Sr2+,  Ba2+ 
2.2  ไอออนบวก +OH-  ไม่ละลายยกเวน้ไอออนบวกหมู่ 1  และ Ba2+, Sr2+, ส่วน Ca2 ละลายได้

เลก็นอ้ย 
2.3  ไอออนบวก + −2

3CO , −3
4PO  , −2S , −2

3SO   ไม่ละลาย ยกเวน้ไอออนบวกหมู่ I และ NH4
+ 

 

พ

ลัง

งา

น
 

 



3.6  สมการไอออนิก 
 ลักษณะของสมการไอออนิก 
  1.  เขียนเฉพาะไอออน หรือสารท่ีเก่ียวขอ้งในปฏิกิริยา 
  2.  สารท่ีไม่ละลายน ้า สารท่ีไม่แตกตวัเป็นไอออน และสารท่ีเป็นกา๊ซ จะเขียนแสดง 

    โดยเขียนสูตรของสารนั้น 
3.  จะตอ้งดุลทั้งจ านวนอะตอม และประจุ 

สมการไอออนิก  เป็นสมการท่ีเกิดจากการท าปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ซ่ึงหลงัเกิดปฏิกิริยาจะ
เขียนอยูใ่นรูปของไอออนบวก และไอออนลบ โดยจะเขียนเฉพาะอนุภาคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเท่านั้น ส่วน
อนุภาคตวัท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงจะไม่เขียนในสมการ เช่น 

Molecular equation  (or Overall equation) 
NaCl (aq) + AgNO3

 (aq) ⎯→ AgCl (s) + NaNO3 (aq) 
 Ionic equation (or total ionic equation) 

Na+(aq) + Cl−(aq) + Ag+(aq) + NO3
−(aq) ⎯→ AgCl(s) + Na+(aq) + NO3

−(aq) 
 Net ionic equation:                                

Cl−(aq) + Ag+ (aq)   ⎯→  AgCl (s) 

which is usually re-written as                     

Ag+ (aq)  +  Cl−(aq)   ⎯→   AgCl (s) 
ทักษะกระบวนการ  

๑. นกัเรียนเขียนสมการไอออนิกได้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้  

๑. นกัเรียนสามารถอธิบายการเกิดสมการไอออนิกได้ 
๒. นกัเรียนสามารถอธิบายความหมายของสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ ไอโซโทป และความสมัพนัธข์อง

อนุภาคมูลฐานในอะตอมของธาตุ 
๓. นกัเรียนสามารถบอกหลกัการและสามารถจดัเรียงอิเลก็ตรอน ในแต่ละระดบัพลงังานของอะตอม

ของธาตุต่างๆ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

๑. ความสนใจใฝ่เรียนรู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๑. ความสามารถในการส่ือสาร 
๒. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 



๓. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ี
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

รูปแบบการเรียนการสอน : การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้ เป็นกลุ่ม 5 
ขั้นตอน (Group Investigation Instructional Model) 
ข้ันท่ี 1 ข้ันสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 
 1.  ครูทบทวนเร่ืองพนัธะโคเวเลนตใ์ห้นกัเรียนร่วมกนัสรุป แลว้ถามนกัเรียนว่าสารประกอบโคเวเลนต์
มีสมบติัอยา่งไร 

2. ครูยกตวัอยา่งเกลือโซเดียมคลอไรดแ์ลว้ ถามว่ามีสมบติัเหมือนกบัสารประกอบโคเวเลนตห์รือไม่ 
ให้นกัเรียนร่วมกนัอภิปราย (นกัเรียนตอ้งตอบว่า “ไม่เหมือนกบัสารประกอบโคเวเลนต”์) 

3. ครูอธิบายต่อว่า เม่ือมนัมีสมบติัไม่เหมือนกนั ดงันั้นมนัจะตอ้งองคป์ระกอบ และการสร้างพนัธะท่ี
แตกต่างกนั ซ่ึงเราจะมาเรียนเก่ียวกบัเร่ืองสารประกอบไอออนิกกนั 

4. ครูให้ใบความรู้ เร่ือง สารประกอบไอออนิก กบันกัเรียน 
ข้ันท่ี 2 ข้ันส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 

1. ครูเปิด powerpoint เร่ืองสารประกอบไอออนิก แลว้อธิบายความหมายของพนัธะไอออนิก 
2. ครูให้นกัเรียนดูแผนภาพการเกิดพนัธะไอออนิก แลว้ร่วมกนัอภิปราย ว่าพนัธะไอออนิกเกิดข้ึนได้

อยา่งไร 
3. ครูยกตวัอยา่งการเกิดสารประกอบของโซเดียมครอไรดแ์ละสารประกอบของแคลเซียมคลอไรด ์
ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase)  
1. ครูอธิบายถึงพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งในการเกิดพนัธะไอออนิก ว่ามีพลงังานอะไรเขา้มาเกียวขอ้งบา้ง 

จากวฏัจกัรบอร์น-ฮาเบอร์ 
2. ครูยกตวัอยา่งการค านวนพลงังานแลตทิซของการเกิดโซเดียมคลอไรด ์ดงัน้ี 
ตัวอย่าง จากการศึกษาปฏิกิริยาการเตรียม NaCl(s) ดงัสมการ Na(s)  +  Cl2(g)  ⎯→  NaCl(s)  พบว่า

เป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 410 kJ/mol จงหาค่าพลงังานแลตทิซของ NaCl(s)  
ก าหนดให้ พลงังานการระเหิดของ Na = 109   kJ/mol  
   พลงังาน IE1 ของ Na   = 494   kJ/mol  
   พลงังานสลายพนัธะ Cl2  = 242   kJ/mol  
   EA1 ของ Cl    = 347   kJ/mol 

พลงังาน = พลงังานระเหิด + พลงังาน IE1 + พลงังานการสลายพนัธะ + พลงังาน EA + พลงังานแลตทิซ 
แทนค่า -410 = (+109) + (+494) + (+242/2) + (-347) + พลงังานแลตทิซ 
                 พลงังานแลตทิซ = -410 - 109 - 494 - 121 + 347   
       = -787 kJ/mol 
ตอบ Na+ (g) + Cl− (g) ⎯→ NaCl (s)   มีพลงังานแลตติซ  787  kJ/mol 



3. ครูให้นกัเรียนดูรูปโครงสร้างของสารประกอบไอออนิก แลว้ร่วมกนัอภิปรายว่ามีลกัษณะอยา่งไร 
แลว้ถามว่าจากโครงสร้างดงักล่าวจะท าให้สารประกอบไอออนิกมีสมบติัอยา่งไร 

4. ครูอธิบายถึงการละลายน ้ าของสารประกอบไอออนิกว่าเกิดการละลายได้อยา่งไร โดยให้นกัเรียนดู
ภาพแอนนิเมชนัประกอบตามไป 

5. ครูให้นักเรียนดูค่าการละลายของสารประกอบไอออนิกจากตาราง และกฏเกณฑ์การจ าว่า
สารประกอบไออนนิกชนิดใดบา้งทีละลายน ้า และชนิดใดท่ีไม่ละลายน ้า 

6. ครูอธิบายนกัเรียนว่าการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก หรือการละลายน ้าของสารประกอบ
ไอออนิกสามารถน ามาเขียนเป็นสมการไอออนิกได ้ดงัตวัอยา่ง 
สมการในรูปโมเลกลุ NaCl(aq) + AgNO3(aq) ⎯→ AgCl(s) + NaNO3(aq) 
สมการไอออนิก Na+(aq) + Cl−(aq) + Ag+(aq) + NO3

−(aq)   ⎯→ AgCl(s) + Na+(aq) + NO3
−(aq) 

สมการไอออนิกสุทธิ Ag+(aq)  +  Cl−(aq)     ⎯→  AgCl(s) 
7. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเร่ืองพนัธะไอออนนิกว่า ไดเ้รียนเก่ียวกบัอะไรไปบา้ง 
8. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนถามเก่ียวกบัขอ้ส่งสยัเร่ืองพนัธะไอออนิก 

ข้ันท่ี 4 ข้ันขยายความรู้ (Expansion Phase) 
1. ครูให้นกัเรียนท าแบบฝึกหดัท่ี 16 
2. ครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนถามเก่ียวกบัแบบฝึกหดันอกห้องเรียน 

ข้ันท่ี 5 ข้ันประเมินผล (Evaluation Phase) 
1. ครูตรวจแบบฝึกหดัของนกัเรียนเกบ็เป็นคะแนน 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบความรู้ท่ี 16 เร่ือง พนัธะไอออนิก 
๒. ส่ือ Powerpoint เร่ือง พนัธะไอออนิก 
๓. หนงัสือประกอบการสอนวิชาเคมี ม.4 อาจารยช์ลธิชา  เกน็ซ์ 
๔. กระดานด า 
๕. หนงัสือเรียนวิชาเคมี 1 ของ สสวท. 
๖. http://satitcom.swu.ac.th/ ของวิชาเคมี ม.4 

 
 
 
 
 
 



การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เคร่ืองมือวัด เกณฑ์การผ่านประเมิน 
๑. สาระส าคัญ 
 

๑. ใบความรู้ท่ี ๑๕ ๑. แบบทดสอบก่อนเรียน 
๒. ค าถาม 
๓. ใบงานท่ี ๑๕ 
 

๑.ไดค้ะแนนมากกว่า 
๗๐% 

๒. ด้านทักษะ
กระบวนการ 

๑. แบบฝึกหดัท่ี ๑๕ ใบงานท่ี ๑๕ คะแนนมากกว่า ๗๐% 

๓. ด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 
๑. ความสนใจใฝ่รู้ 
๒. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 

การสงัเกตพฤติกรรมความ
สนใจและตั้งใจเรียน 

แบบสงัเกตพฤติกรรม
ความสนใจและตั้งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั๑๐ 
ข้ึนไป 

 

 บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

ผลการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาและอุปสรรค 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 

 



บันทึกการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผูส้อน 

                     (นางชลธิชา  เกน็ซ์) 
 


