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หน่วยการเรียนรู้ในรายวชิาเคม ี

๑) โครงสร้างอะตอม......................................................8 % 

๒) สมบติัธาตุตามตารางธาตุ..........................................16 % 

๓) ธาตุกมัมนัตรังสี........................................................6 % 

สอบกลางภาค 
20 % 
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หน่วยการเรียนรู้ในรายวชิาเคม ี

๔) พนัธะเคมี...................................................................30 % 

สอบปลายภาค 

20 % 
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ไอออนิก, โคเวเลนต์, โลหะ 



โครงสร้างอะตอม 
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“ส่วนท่ีเลก็ท่ีสุดของธาตุท่ีสามารถท าปฏิกิริยาเคมีได”้ 

อะตอม 

ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าจึงตอ้งสร้าง แบบจ ำลองอะตอม 

มโนภาพท่ีนกัวิทยาศาสตร์สร้างข้ึน ซ่ึงไดข้อ้มูลมาจากการทดลอง 
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“ขอ้มูลการทดลองท่ีใชอ้ธิบายลกัษณะของอะตอม” 

แบบจ าลองอะตอม 

สามารถเปลีย่นแปลงได้ถ้ามีผลการทดลองใหม่ ๆ ที่ใช้แบบจ าลอง
อะตอมเดิมอธิบายไม่ได้ 

จุดเร่ิมต้นของการอธิบายเกีย่วกบัอะตอม 



7 

แบบจ าลองอะตอมที่ส าคญั 

1. John Dalton 

“อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลมมีขนาดเลก็มากและไม่
สามารถแบ่งแยกไดอี้ก” 

เวลำต่อมำพบว่ำอะตอมของธำตุชนิดเดียวกันอำจมีมวลแตกต่ำงกัน
ได้ อะตอมสำมำรถแบ่งแยกได้ 



8 

การทดลอง 

ก๊าซสามารถน าไฟฟ้าภายใตค้วามต่างศกัยสู์งโดยใชห้ลอดแกว้สุญญากาศ ซ่ึง
มีความต่างศกัย ์ 10,000  โวลต ์ขั้วไฟฟ้าท่ีต่อกบัขั้วบวก เรียกวา่ แอโนด และ
ขั้วลบ เรียกวา่ แคโทด  เม่ือผา่นไฟฟ้าเขา้ไปในหลอดพบวา่ เกิดล าแสงพุง่จาก
แคโทด ไปยงัแอโนด เรียกล าแสงน้ีวา่  รังสีแคโทด 

2. Thomson 
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อะตอมของโลหะท่ีขั้วแคโทดเม่ือไดรั้บกระแสไฟฟ้าท่ีมีความต่างศกัยสู์งจะ
ปล่อยอิเลก็ตรอนออกมาจากอะตอม  อิเลก็ตรอนมีพลงังานสูง และเคล่ือนท่ี
ภายในหลอด  ถา้เคล่ือนท่ีชนอะตอมของแก๊สจะท าใหอิ้เลก็ตรอนในอะตอม
ของแก๊สหลุดออกจากอะตอม  อิเลก็ตรอนจากขั้วแคโทดและจากแก๊สซ่ึง
เป็นประจุลบจะเคล่ือนท่ีไปยงัขั้วแอโนด 
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Thomson 

“อะตอมประกอบดว้ยอนุภาคท่ีมีประจุลบเรียกวา่ อเิลก็ตรอน และ
อนุภาคท่ีมีประจุบวกเรียกวา่ โปรตอน อะตอมท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้ามี
ประจุบวกเท่ากบัประจุลบ” 

ทดลองโดยศึกษำปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ในหลอดรังสีแคโทด 
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3. Rutherford 
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Rutherford 

“อะตอมประกอบดว้ยโปรตอน รวมกนัอยูต่รงกลางอะตอม ซ่ึงมีขนาด
เลก็มากและมีประจุบวก ส่วนอิเลก็ตรอนซ่ึงมีประจุลบและมีมวลนอ้ย
มาก จะวิ่งอยูร่อบ ๆ โปรตอนหรือนิวเคลียส ” 
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4. Chadwick 
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Chadwick 

“อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลม ประกอบดว้ยโปรตอนและนิวตรอน
รวมตวักนัเป็นนิวเคลียสอยูต่รงกลางอะตอม มีอิเลก็ตรอนท่ีมีจ านวน
เท่ากบัโปรตอนวิ่งอยูร่อบ ๆ นิวเคลียส” 
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5. Niels Bohr 
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มกัซ์ พลงัค์ (Max Planck) นกัฟิสิกส์ชาวเยอรมนัได้ศกึษาเก่ียวกบัพลงังาน 
ของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าและได้สรุปวา่พลงังานของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าเป็นสดัสว่น
โดยตรงกบัวามถ่ีของคลื่นนัน้ 
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E = hν 

E คือ พลงังานของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจลู(Joule, J)  
H คือ ค่าคงท่ีของพลงัค์(Planck’s constant) มีคา่= 6.625 x 10-34จลู
วินาที (J.s)  
ν คือ ความถ่ีของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นรอบตอ่วินาที(s-1 ) หรือ 
เฮิรตซ์ (Hz) 

   c = λν 
เม่ือ c คือความเร็วของแสงในสญุญากาศมีคา่เทา่กบั  2.997 x 108 

เมตรต่อวินาที 
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ตัวอย่าง จงค านวณความยาวคล่ืนในหน่วย nm ท่ีมีความถ่ี 6.26 x 1014  Hz 
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ตัวอย่างของเส้นสเปกตรัมจากแสงอาทติย์ 

ตัวอย่างของเส้นสเปกตรัมจากธาตุชนิดต่าง ๆ 



22 

สเปกตรัมเกดิได้อย่างไร? 



23 



24 

Niels Bohr 

“อะตอมมีลกัษณะเป็นทรงกลม ประกอบดว้ยโปรตอนและนิวตรอน
รวมตวักนัเป็นนิวเคลียสอยูต่รงกลางอะตอม มีอิเลก็ตรอนวิ่งอยูใ่นวง
โคจรรอบ ๆ นิวเคลียสเป็นวงกลมมีลกัษณะเป็นชั้น ๆ หรือระดบั
พลงังานท่ีมีค่าเฉพาะค่าหน่ึง” 

https://chomchom2539.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/
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6. Heisenberg 

“อะตอมประกอบดว้ยกลุ่มหมอกของอิเลก็ตรอน เคล่ือนท่ีรอบนิวเคลียส 
โดยบริเวณกลุ่มหมอกทึบ แสดงวา่มีโอกาสพบอิเลก็ตรอนมากกวา่
บริเวณกลุ่มหมอกจาง” 
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อนุภาคมูลฐานของอะตอม 

นิวเคลยีสประกอบด้วย 
โปรตอน (p+) 

และ 
นิวตรอน  (n) 

อเิลก็ตรอน (e-) 

อะตอมทุกธำตุประกอบด้วยโปรตรอน (p+) นิวตรอน (n) และอิเลก็ตรอน 
(e-) ยกเว้นไฮโดรเจน มี 1 โปรตรอน และ 1 อิเลก็ตรอนไม่มีนิวตรอน 



Atomic number (Z) 

Atomic mass 

Or 
Mass number (A) 

สัญลกัษณ์นิวเคลยีร์ 
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“สญัลกัษณ์ของธาตุท่ีเขียนแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัอนุภาคมูลฐาน
ของอะตอม” 
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เลขอะตอม (Atomic number, Z) 

“ตวัเลขท่ีแสดงจ านวนโปรตรอน (p+) ทั้งหมดในธาตุ 1 อะตอม โดย
ในอะตอมท่ีเป็นกลางมีจ านวนโปรตรอนเท่ากบัอิเลก็ตรอน (e-)” 

เลขมวล (Mass number, A) 

“ตวัเลขท่ีแสดงผลบวกของจ านวนโปรตรอน (p+) และจ านวน
นิวตรอน (n) ซ่ึงอยูใ่นนิวเคลียสของอะตอมหน่ึง ๆ” 

เลขมวล = เลขอะตอม + จ านวนนิวตรอน  

A =  Z + n 
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ไอออนของธาตุ 

“อนุภาคของธาตุท่ีมีประจุไฟฟ้า เน่ืองจากมีจ านวนอิเลก็ตรอนไม่
เท่ากบัจ านวนโปรตรอน” 
ไอออนลบ (Anion) 

Cl-  p+ =  

       e-  =  
       n  = 

ไอออนบวก (Cation) 

Na+  p+ = 

         e- = 
         n  = 
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และ 
 
 

วิธีท า 

ตัวอย่าง 1.1 จงหาจ านวนโปรตรอน นิวตรอนและอิเลก็ตรอนของธาตุต่อไปน้ี 
 
 

ตัวอย่าง 1.2 จงเขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ X ท่ีมี 18 อิเลก็ตรอนและ 
18 นิวตรอน 
 
 

วิธีท า 
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วธีิท า 

ตัวอย่าง 1.3 
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วิธีท า 

ตัวอย่าง 1.4 ธาตุ X มีประจุท่ีนิวเคลียสเป็น 5 เท่าของประจุนิวเคลียสของ
ไฮโดรเจน มีเลขมวลเป็น 12 เท่าของไฮโดรเจน จงบอกอนุภาคมูลฐานและ
เขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ 
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วิธีท า 

ตัวอย่าง 1.5 จากสัญลกัษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ 

ก) ธาตุท่ีเป็นไอโซโทป คือธาตุอะไร เพราะวา่อะไร 
ข) ธาตุท่ีเป็นไอโซบาร์ คือธาตุอะไร เพราะวา่อะไร 
ค) ธาตุท่ีเป็นไอโซโทน คือธาตุอะไร เพราะวา่อะไร 
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แบบทดสอบ 

(เกบ็คะแนน) 

1. จงอธิบายแบบจ าลองอะตอมของ Niels Bohr และวาดรูปประกอบ 
2. จงอธิบายสญัลกัษณ์นิวเคลียร์ของ Ag47

108  และบอกอนุภาคมูลฐาน (p+, n, e-) ของ
อะตอม 

3. อธิบายความหมายของ “Isotope, Isobar, Isotone” พร้อมยกตวัอยา่งโดยก าหนด
เป็นธาตุสมมุติเช่น X, Y, Z 

4. จงหาอนุภาคมูลฐาน (p+, n, e-) ของ Ca2+ , S2-, Cu2+  

5. ธาตุ X มีประจุท่ีนิวเคลียสเป็น 2 เท่าของประจุนิวเคลียสของออกซิเจน มีเลขมวลเป็น 2 เท่า
ของออกซิเจน จงบอกอนุภาคมูลฐานและเขียนสญัลกัษณ์นิวเคลียร์บอกวา่ X คือธาตุอะไรใน
ตารางธาตุ 

6. อะตอมของธาตุหน่ึงมี 32 นิวตรอน เกิดแคตไอออนท่ีมีประจุ 3+ มี 24 อิเลก็ตรอนอะตอม
น้ีควรเป็นธาตุใด 

7. ธาตุ X มีเลขมวลและเลขอะตอมเป็น 7 เท่าของดิวทีเรียม ( H1
2 ) ขอ้ใดคือ Isotope ของ

ธาตุ X 

      1. Si-28   2. N-15    3. C-14    4. B-10    5. F-19 
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