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แผนการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9          เร่ือง การเกิดสารประกอบไอออนิก 

กิจกรรมการทดลองท่ี 3  ศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 
ภาคเรียนท่ี  1/ 2561       เวลา 2 คาบ 90 นาที 
วิชาวิทยาศาสตร์  ว 31101          

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5        
 
สาระท่ี 3 สารและสมบัติของสาร 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ใจสมบติัของสาร ความสมัพนัธร์ะหว่างสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
อนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ น าความรู้ไปใชป้ระโยชน ์
 2. จุดหมายหลกัสูตร  

2.1 เพื่อผลิตและพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ 
2.2 นกัเรียนออกแบบการทดลองหรือแกปั้ญหาโดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.3 ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม 
2.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบั  

สถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆ 
3. คุณลักษณะท่ีพงึประสงค์ 
  3.1 นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอยา่งมีระบบ รู้วิธีการแสวงหา 

ความรู้เพิ่มเติมจากส่ือและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 
  3.2 นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มเพียงพอ 

ต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง  หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา  รวมทั้งรู้จกัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวนัอยา่งเหมาะสม  และตระหนกัถึงความส าคญัของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ 
  5.1 วิเคราะห์และอธิบายการเกิดพนัธะเคมีในโครงผลึก และในโมเลกลุของสาร 
  5.2 สืบคน้ขอ้มูล และอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่างจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะของสารกบัแรง
ยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคของสาร                         
6. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
     6.1 ด้านความรู้ (K) 

1. บอกความหมายของสารประกอบได ้
2. บอกอนุภาคมูลฐานของไอออนได้ 

     6.2 ด้านทักษะกระบวนการ (P) 
1. นกัเรียนสามารถเขียนโครงสร้างแบบจุดแสดงพนัธะเคมีได้ 
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2. นกัเรียนสามารถเขียนโครงสร้างแบบลายเส้นแสดงพนัธะเคมีได ้
3. เขียนสูตร  และการเรียกช่ือสารประกอบไอออนิกได ้     

    6.3 ด้านคุณลักษณะ (A) 
  1. นกัเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ มีความตั้งใจเรียนและร่วมท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
  2. นกัเรียนมีความรับผดิชอบในชั้นเรียนและเขา้ชั้นเรียนตรงตามเวลา 
7. สาระการเรียนรู้ / เน้ือหา 

สารประกอบ คือ สารท่ีประกอบดว้ยธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไป มาท าปฏิกิริยาเคมีกนั ดว้ยสดัส่วนท่ี
แน่นอน แลว้ไดส้ารชนิดใหม่ ซ่ึงมีสมบติัแตกต่างไปจากธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบเดิม 

พันธะเคมี  คือ  แรงยดึเหน่ียวท่ีอยูร่ะหว่างอะตอม  ซ่ึงท าให้อะตอมต่างๆ เขา้มาอยูร่วมกนัเป็น
โมเลกลุได ้  
  อะตอมของธาตุส่วนใหญ่จะไม่เสถียรอยูต่ามล าพงัไม่ได ้ จะตอ้งสร้างพนัธะเคมีกบัอะตอมของธาตุ
อ่ืน  เกิดเป็นโมเลกลุของสารประกอบหรือโมเลกลุของธาตุท่ีเสถียรกว่าอะตอม  เช่น  อะตอมของธาตุ
ออกซิเจน (O) และอะตอมของธาตุคาร์บอน (C)ไม่เสถียร  จึงสร้างพนัธะระหว่างอะตอมร่วมกนัเป็น
โมเลกลุท่ีมีความเสถียรกว่าอะตอม      
*พันธะไอออนิก (Ionic Bond)   
การเกิดพันธะไอออนิก 
  พันธะไอออนิก เกิดข้ึนระหว่างอะตอมของโลหะกบัอโลหะ  โดยท่ีโลหะให้อิเล็กตรอนวงนอกสุด
แลว้เปล่ียนไปเป็นไอออนบวกซ่ึงมีค่าประจุบวกเท่ากบัจ านวนอิเล็กตรอนท่ีให้  ส่วนอโลหะรับอิเล็กตรอน
เข้ามาเพื่อให้มีอิเล็กตรอนครบ 8 ท่ีวงนอกสุด  แล้วเปล่ียนเป็นไอออนลบท่ีมีประจุลบเท่ ากบัจ านวน
อิเลก็ตรอนท่ีรับเขา้มา  โดยไอออนบวกกบัไอออนลบจะรวมกนัในอตัราส่วนท่ีท าให้ประจุไฟฟ้าบวกเท่ากบั
ประจุไฟฟ้าลบ  กลายเป็นสารประกอบไอออนิกท่ีมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า 

 
อโลหะเม่ือรับอิเลก็ตรอนจะกลายเป็นไอออนลบ 

 
การเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 

Na    +     Cl                 Na+ +    Cl-                       NaCl 
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เขียนสูตรโครงสร้างได้ดังนี ้

 

 
 

 จะพบว่าพนัธะไอออนิกมีแรงยดึเหน่ียวท่ีเกิดในสาร  กลายเป็นไอออนท่ีมีประจุบวกและประจุ
ลบ  เม่ือไอออนทั้งสองเขา้มาอยูใ่กลก้นัจะเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าท่ีแขง็แรงระหว่างประจุไฟฟ้าตรงขา้ม
เหล่านั้น  ท าให้ไอออนทั้งสองยดึเหน่ียวกนัดว้ย พนัธะเคมีท่ีเรียกว่า  “พนัธะไอออนิก” 
 ตวัอยา่งเช่น  โครงสร้างของผลึกโซเดียมคลอไรดเ์ป็นของแข็ง  รูปลูกบาศก ์ ใสไม่มีสีในผลึก  มี
โซเดียมไอออนสลบักบัคลอไรดไ์อออน  เป็นแถว ๆ ทั้งสามมิติ มีลกัษณะคลา้ยตาข่าย โดยท่ีแต่ละไอออน
จะมีไอออนต่างชนิดลอ้มรอบอยู ่ 6  ไอออน  ดงัรูป  2  รูป  ขา้งล่างดงัน้ี 

 

รูปแสดงโครงผลึกของสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ 
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รูปแสดงไอออนในผลึก  NaCl  แต่ละไอออนถูกล้อมรอบด้วยไอออนตรงข้าม  6  ไอออน 

 เน่ืองจากโลหะมีค่าพลงังานไอออไนเซชนัต ่า  และอโลหะมีค่าพลงังานไอออไนเซชนัสูง  ดงันั้น
พนัธะไอออนิกจึงเกิดระหว่างธาตุโลหะ  และอโลหะไดดี้  กล่าวคือ  อะตอมของโลหะให้เวเลนซ์
อิเลก็ตรอนกบัอะตอมของอโลหะ  แลว้เกิดไอออนบวกของโลหะ และไอออนลบของอโลหะ  ไอออนทั้ง
สองจะส่งแรงดึงดูดระหว่างประจุบวกและลบ  เกิดเป็นพนัธะไอออนิก  และการท่ีโลหะให้เวเลนซ์
อิเลก็ตรอนแก่อโลหะ เพื่อปรับให้มีเวเลนซอิ์เลก็ตรอนเป็นแปด  แบบแกส๊เฉ่ือย  ส่วนอโลหะรับเวเลนซ์
อิเลก็ตรอนมานั้นกเ็พื่อปรับตวัเองให้เสถียรแบบแกส๊เฉ่ือยเช่นกนั  ไอออนบวกกบัไอออนลบจึงดึงดูดกนั
ดว้ยแรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้าเกิดเป็นสารประกอบไอออนิก (Ionic compound)  ดงัน้ี 
 การเกิดสารประกอบแมกนีเซียมคลอไรด์ (MgCl2)  จาก  Mg  อะตอมและ Cl อะตอม 

 

 

 

 

               เขียนสูตรโครงสร้างได้ ดังนี ้

 

 แมกนีเซียมอะตอม        คลอรีนอะตอม         แมกนีเซียมคลอไรด ์
การเขียนสูตรและเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
สูตรแบบจุด (electron dot formula) เป็นสูตรท่ีเขียนแสดงเฉพาะจ านวนอิเลก็ตรอนวงนอกสุด 
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การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
  จากตวัอยา่งขา้งตน้จะเห็นว่า  สารประกอบไอออนิกมีสภาพเป็นกลาง  เน่ืองจากประจุบวกของ
โลหะกบัประจุลบของอโลหะมีจ านวนเท่ากนั  ดงันั้นจึงน าหลกัการน้ีมาเขียนสูตรเคมีของสารประกอบไอ
ออนิกโดยการดุลประจุบวกของธาตุท่ีเป็นโลหะให้เท่ากบัประจุของธาตุท่ีเป็นอโลหะ  โดยการเติมจ านวน
ไอออนของธาตุให้มีประจุบวกเท่ากบัประจุลบ 
ตัวอย่างท่ี 1 อะลูมิเนียมซ่ึงเป็นธาตุหมู่ IIIA รวมกบัธาตุออกซิเจนซ่ึงเป็นธาตุหมู่ VIA แสดงการท าจ านวน
ไอออนบวกกบัไอออนลบให้มีประจุบวกเท่ากบัประจุลบ  เพือ่น าไปเขียนสูตรสารประกอบดงัน้ี  
                    Al3+   Al3+                                             O2-    O2-    O2- 
                     +6                                                               +6 
                                          ประจุบวก = ประจุลบ                   
                                                                                                        2Al3+  +  3O2-                      Al2O3 
การให้และรับอิเลก็ตรอนของอะตอมของธาตุหมู่ต่างๆ  
  การให้และรับอิเลก็ตรอนของอะตอมของธาตุหมู่ต่างๆ เป็นดงัน้ี 
โลหะ 
  - ธาตุหมู่ IA   ให ้1 e- เปล่ียนเป็นไอออน 1+ เช่น  Na+, K+ 

  - ธาตุหมู่ IIA  ให้ 2 e- เปล่ียนเป็นไอออน 2+ เช่น  Ca2+, Mg2+ 

  - ธาตุหมู่ IIIA ให ้3 e- เปล่ียนเป็นไอออน 3+ เช่น  Al3+, B3+ 

อโลหะ 
  - ธาตุหมู่ VIIA  รับ  1 e- เปล่ียนเป็นไอออน 1-  เช่น  Cl-, I- 

  - ธาตุหมู่ VIA   รับ  2 e-  เปล่ียนเป็นไอออน 2-  เช่น  S2-, O2- 

  - ธาตุหมู่ VA    รับ  3 e-   เปล่ียนเป็นไอออน 3-  เช่น  N3-, P3-    

การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
  1. ถา้เป็นโลหะหมู่ IA, IIA และหมู่ III รวมกบัอโลหะ  ให้อ่านช่ือโลหะก่อน  แลว้อ่านช่ืออโลหะ
เปล่ียนทา้ยเสียงเป็น –ไอด ์(-ide) ดงัตวัอยา่ง 
  สารประกอบ    การเรียกช่ือสารประกอบ 
  NaCl      โซเดียมคลอไรด ์
  CaF2      แคลเซียมฟลูออไรด์ 
  Al2O3       อะลูมิเนียมออกไซด์ 
  K2S      โพแทสเซียมซลัไฟด ์
  Li3N     ลิเทียมไนไตรต ์
  2. ถา้เป็นโลหะแทรนซิชนัซ่ึงมีค่าประจุบวกไดห้ลายค่ารวมกบัอโลหะ  การอ่านช่ือสารประกอบให้
อ่านช่ือโลหะเป็นภาษาองักฤษ  ตามดว้ยการอ่านช่ืออโลหะเปล่ียนทา้ยเสียงเป็น  -ไอด ์(-ide) ดงัตวัอยา่ง 
สารประกอบ   วิเคราะห์ไอออน    การเรียกช่ือสารประกอบ 
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FeS   Fe2+ + S2-   ไอออน (II) ซลัไฟด ์
Fe2S3   Fe3+ + S2-   ไอออน (III) ซลัไฟด ์ 
Cu2O   Cu+ + O2-   คอปเปอร์ (I) ออกไซด ์
CuO   Cu2+ + O2-   คอปเปอร์ (II) ออกไซด ์
 
   
    
  3. ถา้โลหะรวมกบักลุ่มอะตอมท่ีมีประจุไฟฟ้าลบ  ให้อ่านช่ือโลหะ  แลว้อ่านช่ือกลุ่มอะตอมท่ีมี
ประจุไฟฟ้าลบ  ดงัตวัอยา่ง 
สารประกอบ   วิเคราะห์ไอออน    การเรียกช่ือสารประกอบ 
NaNO3   Na+ + NO3-   โซเดียมไนเตรต 
Ca(OH)2   Ca2+ + OH-   แคลเซียมไฮดรอกไซด ์
K2SO4   K+ + SO4

2-   โพแทสเซียมซลัเฟต 
Na2CO3   Na+ + CO3

2-   โซเดียมคาร์บอเนต 
 
 
 
 
 
 
สมบัติของสารประกอบไอออนิก 
  สารประกอบไอออนิกปกติมีสถานะเป็นของแขง็  ประกอบดว้ยไอออนบวกรวมกบัไอออนลบ  โดย
มีไอออนลบเรียงสลบักบัไอออนบวกเป็นผลึกท่ีมีโครงสร้างแน่นอน  ไอออนบวกถูกลอ้มรอบดว้ยไอออน
ลบ  และไอออนลบกมี็ไอออนบวกลอ้มรอบ  ซ่ึงจะมีจ านวนไอออนบวกหรือไอออนลบเท่าไรข้ึนอยูก่บั
ขนาดของไอออนบวกหรือไอออนลบนั้นๆ เช่น โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) ในผลึก Na+ จะมี Cl- ลอ้มรอบ 6 
ไอออน  ส่วนซีเซียมคลอไรด ์(CsCl) ในผลึก Cs+จะมี Cl- ลอ้มรอบ 8 ไอออน  เน่ืองจาก  Cs+ มีขนาดใหญ่
กว่า Na+ 

                   โครงสร้างของผลึก NaCl 
การน าสารประกอบไอออนิกมาใช้ประโยชน์ 

โลหะแทรนซิชันบางชนิดมีประจุไฟฟ้าค่าเดียว  เช่น  Ag, Zn, Sc จึงไม่ต้องอ่านจ านวน
ประจุ  เช่น  AgCl  อ่าน  ซิลเวอร์คลอไรด์, Ag2S อ่าน  ซิลเวอร์ซัลไฟด์ 

กลุ่มอะตอมท่ีมีช่ือประจุไฟฟ้าลบ 

NO3-    ไนเตรตไอออน 
OH-   ไฮดรอกไซด์ไอออน 
SO4

2-   ซัลเฟตไอออน 
CO3

2-   คาร์บอเนตไอออน 
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  สารประกอบไอออนิกถูกน ามาใชป้ระโยชนใ์นลกัษณะต่างๆ มากมาย  โดยอาจยกตวัอยา่ง
ประโยชนข์องสารประกอบไอออนิกไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
                                ตารางแสดงตัวอย่างสารประกอบไอออนิกกับการใช้ประโยชน์ 
 
สารประกอบไอออนิก ช่ือของสารประกอบ การน าไปใช้ประโยชน์ 

NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด ์ ใชใ้นอุตสาหกรรมท าสบู่  ผงชูรส  กลัน่น ้ามนั 
NaCl โซเดียมคลอไรด ์ ใชป้รุงรสอาหาร  ถนอมอาหาร  เป็นสารตั้งตน้

ในการผลิต NaOH, Na2CO3, และ HCl ใน
ต่างประเทศใชใ้นการละลายน ้าแขง็ท่ีเกิดจาก
หิมะ 

Na2CO3 โซเดียมคาร์บอเนต ใชใ้นอุตสาหกรรมท าแกว้  ผงซกัฟอก  ปิโตร
เคมี  ใชแ้กว้น ้ากระดา้ง 

NaHCO3 โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต  
 (ผงฟู) 

ท าให้ขนมฟู  เน่ืองจากเม่ือสารชนิดน้ีถูกความ
ร้อนจะท าให้แกส๊คาร์บอนไดออกไซด์ 

KCl โพแทสเซียมคลอไรด ์ ใชท้ าปุ๋ยเคมี 
MgO  แมกนีเซียมออกไซด ์ ใชท้ ายาลดกรด  
CaCl2 แคลเซียมคลอไรด ์ ใชเ้ป็นสารดูดความช้ืน 
NaF โซเดียมฟลูออไรด ์ ช่วยป้องกนัฟันผุ 

CaCO3 แคลเซียมคาร์บอเนต ใชล้ดกรดในดิน 
สารประกอบไอออนิก ช่ือของสารประกอบ การน าไปใช้ประโยชน์ 

BaSO4 แบเรียมซลัเฟต ใส่ในน ้าจะมีลกัษณะคลา้ยน ้าแป้งให้คนไขด่ื้ม
เม่ือจะท าการเอกซเรย ์ เพื่อตรวจโรคเก่ียวกบั
ทางเดินอาหาร 

8. กิจกรรมการเรียนการสอน: แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E 

ข้ันสร้างความสนใจ (engagement) (10 นาที) 
1.  ครูสนทนากบันกัเรียน  เพื่อเกร่ินน าเขา้สู่เร่ือง พนัธะเคมี  ดงัน้ี 
   -  นกัเรียนทราบสมบติัต่างๆของธาตุหมู่ 1A, 2A, 7A, 8A มาแลว้ นกัเรียนทราบว่ามีการให้
และรับอิเลก็ตรอนเกิดข้ึนท าให้ธาตุอยูใ่นรูปไอออน 
  - ให้นกัเรียนสรุปไอออนของธาตุหมู่ 1A, 2A, 7A, 8A ให้อธิบายการให้การรับอิเลก็ตรอน
ลงในสมุดพอเขา้ใจ 
 นกัเรียนจะเขา้ใจเร่ือง ไอออนมากข้ึนจากกิจกรรมต่อไปน้ี 
ข้ันส ารวจและค้นหา (exploration) (30 นาที) 
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1. ให้นกัเรียนศึกษาการรับการจ่ายไอออน ดว้ยกิจกรรม แผน่ป้ายจบัคู่ตอบปัญหา 
  - ให้นกัเรียนกลุ่มท่ี 1 จบัคู่กบักลุ่มท่ี 2 
  - ให้นกัเรียนกลุ่มท่ี 3 จบัคู่กบักลุ่มท่ี 4 
  - ให้นกัเรียนกลุ่มท่ี 5 จบัคู่กบักลุ่มท่ี 6 
  - ให้นกัเรียนกลุ่มท่ี 7 จบัคู่กบักลุ่มท่ี 8 
และอธิบายการให้การรับอิเล็กตรอนของโซเดียมไอออน แมกนีเซียมไอออน แบเรียมไอออน ซลัไฟดไ์อออน 
โบรไมดไ์อออน ลิเทียมไอออน และอลูมิเนียมไอออน โดยให้จดัเรียงอิเลก็ตรอนของธาตุเดิม และจดัเรียง
อิเลก็ตรอนของไอออน พร้อมทั้งบอกจ านวนอนุภาคมูลฐานท่ีมีอยูใ่นไอออนดว้ย 
ข้ันอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) (40 นาที) 

- ครูอธิบายการเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด ์(NaCl) 
Na    +     Cl                 Na+ +    Cl-                       NaCl 

 

 

 

 
เขียนสูตรโครงสร้างได้ดังนี ้
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1. การเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก 
  1. ถา้เป็นโลหะหมู่ IA, IIA และหมู่ III รวมกบัอโลหะ  ให้อ่านช่ือโลหะก่อน  แลว้อ่านช่ือ
อโลหะเปล่ียนทา้ยเสียงเป็น –ไอด ์(-ide) ดงัตวัอยา่ง 
  สารประกอบ    การเรียกช่ือสารประกอบ 
  NaCl      โซเดียมคลอไรด ์
  CaF2      แคลเซียมฟลูออไรด์ 
  Al2O3       อะลูมิเนียมออกไซด์ 
  K2S      โพแทสเซียมซลัไฟด ์
  Li3N     ลิเทียมไนไตรต ์
  2. ถา้เป็นโลหะแทรนซิชนัซ่ึงมีค่าประจุบวกไดห้ลายค่ารวมกบัอโลหะ  การอ่านช่ือ
สารประกอบให้อ่านช่ือโลหะเป็นภาษาองักฤษ  ตามดว้ยการอ่านช่ืออโลหะเปล่ียนทา้ยเสียงเป็น  -
ไอด ์(-ide) ดงัตวัอยา่ง 
สารประกอบ   วิเคราะห์ไอออน    การเรียกช่ือสารประกอบ 
FeS   Fe2+ + S2-   ไอออน (II) ซลัไฟด ์
Fe2S3   Fe3+ + S2-   ไอออน (III) ซลัไฟด ์ 
Cu2O   Cu+ + O2-   คอปเปอร์ (I) ออกไซด ์
CuO   Cu2+ + O2-   คอปเปอร์ (II) ออกไซด ์

  3. ถา้โลหะรวมกบักลุ่มอะตอมท่ีมีประจุไฟฟ้าลบ  ให้อ่านช่ือโลหะ  แลว้อ่านช่ือกลุ่มอะตอมท่ีมี
ประจุไฟฟ้าลบ  ดงัตวัอยา่ง 
สารประกอบ   วิเคราะห์ไอออน    การเรียกช่ือสารประกอบ 
NaNO3   Na+ + NO3-   โซเดียมไนเตรต 
Ca(OH)2   Ca2+ + OH-   แคลเซียมไฮดรอกไซด ์
K2SO4   K+ + SO4

2-   โพแทสเซียมซลัเฟต 
Na2CO3   Na+ + CO3

2-   โซเดียมคาร์บอเนต 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอะตอมท่ีมีช่ือประจุไฟฟ้าลบ 

NO3-    ไนเตรตไอออน 
OH-   ไฮดรอกไซด์ไอออน 
SO4

2-   ซัลเฟตไอออน 
CO3

2-   คาร์บอเนตไอออน 
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2. ครูให้ความรู้เก่ียวกบัการเขียนสูตร  และการเรียกช่ือสารประกอบไอออนิก  โดยยกตวัอยา่ง
สารประกอบไอออนิกประกอบการบรรยายดงัน้ี  KCN, K2O, FeCl2, FeCl3, NaHCO3, Mg(OH)2, 
Na+, Mg2+, H-, O2-, N3- 

ข้ันขยายความรู้ (elaboration) (5นาที) 
- ครูอธิบายสมบติัของสารประกอบไอออนิกจากกิจกรรมการทดลองท่ี 3  ศึกษาสมบติับางประการของ
สารประกอบไอออนิก ดงัน้ี 
  สารประกอบไอออนิกปกติมีสถานะเป็นของแขง็  ประกอบดว้ยไอออนบวกรวมกบัไอออนลบ  โดยมี
ไอออนลบเรียงสลบักบัไอออนบวกเป็นผลึกท่ีมีโครงสร้างแน่นอน  ไอออนบวกถูกลอ้มรอบดว้ยไอออนลบ  และ
ไอออนลบกมี็ไอออนบวกลอ้มรอบ  ซ่ึงจะมีจ านวนไอออนบวกหรือไอออนลบเท่าไรข้ึนอยูก่บัขนาดของไอออน
บวกหรือไอออนลบนั้นๆ เช่น โซเดียมคลอไรด ์(NaCl) ในผลึก Na+ จะมี Cl- ลอ้มรอบ 6 ไอออน  ส่วนซีเซียม
คลอไรด ์(CsCl) ในผลึก Cs+จะมี Cl- ลอ้มรอบ 8 ไอออน  เน่ืองจาก  Cs+ มีขนาดใหญ่กว่า Na+ 

                    
โครงสร้างของผลึก NaCl 

 

 
กิจกรรมการทดลองท่ี 3  ศึกษาสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก 
จุดประสงค์ของกิจกรรม  บอกความสามารถในการละลายในตวัท าละลายต่างชนิดและความสามารถในการ

น าไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

รายการ จ านวนต่อกลุ่ม 

สารเคมี 
1. ผงจุนสี (CuSO4.5H2O) 
2. อะซิโตน 
3. น ้ากลัน่ 
อุปกรณ์ 
1. หลอดทดลองขนาดใหญ่ 
2. ชอ้นตกัสารเบอร์ 1 
3. เคร่ืองตรวจการน าไฟฟ้าพร้อมรังถ่าน 
4. ท่ีวางหลอดทดลอง 

 
10  กรัม 
5   cm3 
15 cm3 

 
     2  หลอด 

1  อนั 
1  ชุด 
1  อนั 
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วิธีการทดลอง 

1. น าหลอดทดลองขนาดใหญ่ 2 หลอด  หลอดท่ี 1 ใส่น ้ากลัน่ 5 cm3  หลอดท่ี 2 ใส่อะซิโตน  5 cm3  

2. ตกัผงจุนสีใส่ในหลอดท่ี 1 จ านวน 0.5 g  เขยา่ให้ละลายหมดแลว้จึงเติมต่อไปอีก  ครั้ งละ 0.5 g จนกระทัง่

จุนสีไม่ละลาย  บนัทึกผล  จากนั้นน าหลอดท่ี 2 มาทดสอบการละลายเช่นเดียวกนักบัหลอดท่ี 1 และ

เปรียบเทียบปริมาณการละลายของจุนสีในหลอดทั้ง 2 

3. น าสารละลายในหลอดทดลองทั้ง 2 มาทดสอบและเปรียบเทียบการน าไฟฟ้า บนัทึกและสรุปผล 

หมายเหตุ  น ้าเป็นตวัท าละลายอนินทรีย ์ ส่วนอะซิโตน (C3H6O) เป็นตวัท าละลายอินทรีย ์

ตารางบันทึกผลกิจกรรม 

สารเคมี การละลาย การน าไฟฟ้า 
ละลาย ไม่ละลาย น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า 

จุนสีในน ้า 
จุนสีในอะซิโตน 

  
 

  
 

เฉลยตารางบันทึกการทดลอง 

สารเคมี การละลาย การน าไฟฟ้า 
ละลาย ไม่ละลาย น าไฟฟ้า ไม่น าไฟฟ้า 

จุนสีในน ้า 
จุนสีในอะซิโตน 

  
 

  
 

- จุนสีสามารถละลายได้ในตัวท าละลายชนิดใด 
แนวค าตอบ  จุนสีสามารถละลายได้ในน า้  ไม่ละลายในอะซีโตน 

 - จุนสีในตัวท าละลายชนิดใดท่ีเกิดการน าไฟฟ้า 
แนวค าตอบ  จุนสีในน า้ 

 - เหตุใดจึงเกิดการน าไฟฟ้า 
แนวค าตอบ  เน่ืองจากจุนสีเป็นสารประกอบไอออนิกซ่ึงสามารถแตกตัวได้เม่ือละลายในน า้   ส่วน
น า้เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ท่ีมีขัว้  อะซิโตนเป็นสารประกอบโคเวเลนต์ท่ีมีขัว้อย่างอ่อน  จุนสี
เม่ือละลายน า้สามารถแตกตัวเป็นคอปเปอร์ไอออน (ไอออนบวก)  และซัลเฟตไอออน (ไอออนลบ)  
ดังน้ันจึงสามารถน าไฟฟ้าได้  แต่จุนสีไม่ละลายในอะซิโตนจึงไม่แตกตัวเป็นไอออน  ดังน้ันจึงไม่
น าไฟฟ้า 

นกัเรียนร่วมกนัสรุปและอภิปรายผลหลงักิจกรรม  ไดด้งัน้ี 
แนวค าตอบ  จุนสีเป็นสารประกอบไอออนิกซ่ึงประกอบด้วย  คอปเปอร์ไอออน (Cu2+ )  ซัลเฟต

ไอออน (SO4
2+)  และโมเลกลุของน า้  มีสูตรโมเลกลุเป็น CuSO4.5H2O น า้เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ท่ีมีขัว้  

อะซิโตน เป็นสารประกอบโคเวเลนต์ท่ีมีขัว้อย่างอ่อน  จุนสีเม่ือละลายน า้สามารถแตกตัวเป็นคอปเปอร์
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ไอออน     (ไอออนบวก)  และซัลเฟตไอออน (ไอออนลบ)  ดังน้ันจึงสามารถน าไฟฟ้าได้  แต่จุนสีไม่ละลาย
ในอะซิโตนจึงไม่แตกตัวเป็นไอออน  ดังน้ันจึงไม่น าไฟฟ้า  
ข้ันประเมิน (evaluation) (5 นาที) 

1. ให้นกัเรียนตอบค าถาม เร่ืองพนัธะเคมี ลงในสมุด และใบกิจกรรมการทดลองท่ี 3 
9. ส่ือการเรียนการสอน 
1. ส่ือ PowerPoint เร่ือง พนัธะเคมี 
2. หนงัสืออา้งอิง 
3. ใบความรู้ 

10. การวัดและประเมินผล 

11. บรรณานุกรม 
สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน : สารและสมบัติของสาร.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว. 2544. 
จินดา  แตม้บรรจง. เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน. กรุงเทพฯ: ฐานบณัฑิต. 2537. 
ส าราญ  พฤกษสุ์นทร. สารและสมบัติของสาร. กรุงเทพฯ: พศ พฒันา. 2544. 
http://www.krumontree.com/science/bond/index.html 

ประเด็นท่ีประเมิน วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและ
ประเมินผล 

เกณฑ์การประเมิน 

- ความรู้ความเขา้ใจ 1. อธิบายพนัธะเคมีลงในสมุด 
2. บอกช่ือสารประกอบไอออนิกได้ 

ค าถามในสมุด นกัเรียนตอบค าถามได้
ถูกตอ้งมากกว่า 50% 

- ทกัษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ 

1. เขียนโครงสร้างแบบจุดแสดงพนัธะเคมีได้ 
2. เขียนโครงสร้างแบบลายเส้นแสดงพนัธะเคมีได ้
3. ทดลองสมบติัการน าไฟฟ้าของสารประกอบไอออนิก     

ในสมุด 
ใบกิจกรรมการ
ทดลองท่ี 3 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 

- เจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ 

สงัเกตจากพฤติกรรมการเรียน และร่วมกิจกรรมในชั้น
เรียน 

แบบประเมินเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ 

นกัเรียนไดค้ะแนน
มากกว่า 50% 


