
 
บทที่  5 

อนินทรียเคมี  
 

 
 อนินทรียเคมีในบทนี้จะกลาวถึงเนื้อหาวิชาเคมี 3 หัวเรื่องคือ อะตอมและตารางธาตุ , พันธะ
เคมี และสมบตัขิองธาตุและสารประกอบ ซึ่งเปนสาระที่อยูในหนังสือเรียนและคูมือครูสาระการเรียนรู
พ้ืนฐาน และเพิม่เติมเคมีเลม 1 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546) และเคมีเลม2(ทบวงมหาวทิยาลัย.2540) 

 
อะตอมและตารางธาตุ 

 
 อะตอม คือ หนวยยอยที่เลก็ที่สุดที่ไมสามารถแบงไดอีก ไมสามารถมองดวยตาเปลาได 
ดังนั้นจึงตองศึกษาโดยการสรางแบบจําลองหรือมโนภาพ ซึ่งแบบจําลองอะตอม มี
วิวัฒนาการของแบบจําลองหลายแบบตามขอมูลการทดลอง และมีการเปลี่ยนแปลงผลการ
ทดลองตามขอความรูที่มากขึ้น ดังนี้ 

1. แบบจําลองอะตอมของดอลตัน : อะตอม คือ อนุภาคที่เล็กที่สุดแบงแยกไมได  
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกนัจะเหมือนกัน แตจะแตกตางจากอะตอมของธาตุอ่ืน 

2. แบบจําลองอะตอมของทอมสัน : อะตอม เปนทรงกลมที่ประกอบดวยประจุบวก 
และประจุลบกระจายในปรมิาณที่เทากัน อะตอมจึงเปนกลางทางไฟฟา 

3. แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด :  อะตอมประกอบดวยนิวเคลียสอยูตรง 
กลาง และมีอิเล็กตรอนวิ่งอยูรอบนิวเคลียสซึ่งมีประจุบวกอยูภายใน 

4. แบบจําลองอะตอมของโบร : อะตอมมีลักษณะคลายวงโคจรของดาวเคราะหรอบ 
ดวงอาทิตย  นั่นคือมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเปนวง  แตละวงมีระดับพลังงาน
เฉพาะตวั วงที่ใกลนวิเคลียสที่สุดระดับพลังงานจะต่ํา และวงอื่นๆระดับพลังงานจะเพิ่มมากขึ้น 

5. แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก :  อะตอมประกอบดวยกลุมหมอกของ 
อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส ถาบริเวณใดมีกลุมหมอกทึบจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนไดมากบริเวณ
ใดที่มีกลุมหมอกจางจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนไดนอย 
 จากการศึกษาเรื่องการนําไฟฟาของนักวิทยาศาสตร   โดยผานไฟฟากระแสตรงเขาไป 
ในหลอดแกวบรรจุแก็สความดันต่ํา และเกิดรังสีพุงออกจากแคโทดไปแอโนดทําใหพบ รังสี 
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แคโทด เร ียกหลอดแกวที่ใชศึกษารังสีแคโทดวา หลอดรังสีแคโทด จากการดัดแปลงหลอดรังสี 
แคโทด ของออยเกน โกลดชไตน ทําใหพบวาอะตอมประกอบดวยอนุภาค 2 ชนิดที่มีประจุ
ตางกัน ประจุลบเรียกวา อิเล็กตรอน ประจุบวก เรียกวา โปรตอน 
 จากการยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบางๆ ทําใหพบวามวลสวนใหญของอะตอม 
คือมวลของนิวเคลียส สวนอิเล็กตรอนเปนสวนประกอบที่ทําใหอะตอมมีขนาดใหญแตมีมวลนอย 
จนถือไดวาไมมีผลตอมวลอะตอม  ภายในนิวเคลียสมีอนุภาคที่เปนกลางทางไฟฟาเรียกวา
นิวตรอน อยูรวมกับโปรตอนที่มีประจุไฟฟาบวก  จากขอมูลดังกลาวทําใหทราบอนุภาคมูลฐาน
ของอะตอมวามี 3 ชนิด คืออิเล็กตรอน โปรตอน และนวิตรอน 

ธาตุแตละชนิดจะมีจํานวนโปรตอนไมเทากัน และไมเทากับธาตุอ่ืนๆ ตัวเลขที่ใช 
แสดงจํานวนโปรตอน เรียกวา เลขอะตอม  ใชสัญลักษณ  Z เน่ืองจากมวลสวนใหญของอะตอม
คือมวลของนวิเคลียส ซึ่งประกอบดวยโปรตอนและนวิตรอน  ดังนั้นผลรวมของจํานวนโปรตอน
และนิวตรอนจึงแทนดวย เลขมวล ใชสญัลักษณ A จากความรูดังกลาวเขียนสัญลักษณของธาตุ
ที่แสดงจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม(เลขมวล และเลขอะตอม) หรือ เรียกวา สัญลักษณ
นิวเคลียร ไดดังนี้  A X Z โดย X แทนสัญลักษณของธาตุ ; A แทนเลขมวล ; Z แทนเลขอะตอม 
   เน่ืองจากอะตอมของธาตชุนิดเดียวกันมีจํานวนโปรตอนเทากับอิเล็กตรอนเพราะเปน
กลางทางไฟฟา แตจํานวนนิวตรอนอาจไมเทากับโปรตอนได ทําใหนิวตรอนไดหลายคา เพราะ
มีมวลตางกัน เรียกอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันที่มีเลขมวลตางกันวา  ไอโซโทป ธาตุที่เปน
ไอโซโทปจึงมีจํานวนโปรตอนเทากัน แตมีจํานวนนิวตรอนตางกัน เชน ไฮโดรเจนมี3 ไอโซโทป 
ดังนี้ 1 H 1  เรียกวา โปรเทยีม , 2 H 1  เรียกวา ดิวทีเรยีม , 3 H 1 เรียกวา ทริเทยีม ในธรรมชาติ
มีโปรเทียมมากสุด สวนทริเทียมเปนไอโซโทปกัมมันตรังสี 
 นักวิทยาศาสตรไดศึกษาสเปกตรัมของสารประกอบและธาตุ เพ่ือนํามาหาตําแหนงของ 
อิเล็กตรอนโดยนําไปสูความเขาใจเรื่องระดับพลังงานของอิเล็กตรอนในอะตอม   ทําใหทราบวา
แสงที่ประสาทตาของมนุษยสามารถรับรูไดเรียกวา แสงที่ตามองเห็นได มีความยาวคลื่นในชวง 
400 – 700 นาโนเมตร ประกอบดวยแสงสีตางๆกัน เน่ืองจากตาของคนไมสามารถแยกสีตางๆ
ของแสงจากดวงอาทิตยได จึงเห็นเปนสีรวมสีเดียวคือสีขาวจึงเรียกวา  แสงขาว   แตถานําแสง 
อาทิตยหรือแสงขาวมาผานปริซึมจะแยกออกเปนแสงสีรุง 7 สีตอเนื่องกันเรียกวา แถบสเปกตรัม 
ของแสงขาว  จากความรูดังกลาวนักวิทยาศาสตรไดศึกษาสารประกอบของโลหะชนิดตางๆ โดย 
การเผาสารประกอบของโลหะเหลานั้น แลวพิจารณาทีส่ีของเปลวไฟ พบวาโลหะตางชนิดกันจะ
ใหสีเปลวไฟแตกตางกัน เม่ือ กุสตาฟ คีรชฮอฟฟ  ผลิตสเปกโทรสโคป ซึ่งใชศึกษาสเปกตรัมที่
ไดจากการเผาสารประกอบ   ทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถหาธาตุองคประกอบในสารประกอบ 
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ได โดยธาตุตางชนิดกันจะใหสเปกตรัมตางกัน และมีจํานวนเสนสีเฉพาะตัว เส นสีตางๆนี้
เรียกวา เสนสเปกตรัม 
 การเผาสารประกอบของโลหะชนิดเดียวกันจะไดสีของเปลวไฟสีเดียวกัน นั่นคือ  สีของ
เปลวไฟเกิดจากองคประกอบที่เปนโลหะในสารประกอบนั้น   สารที่เปนแกสสามารถตรวจ
สเปกตรัมไดโดยนําแกสไปบรรจุในหลอดแกวความดนัต่ํา    และใชพลังงานไฟฟาแทนการเผา 
เม่ือธาตุไดพลงังานก็จะเปลงแสงเปนสีตางๆหลายสี เม่ือสีเหลานั้นรวมกันจะเห็นเปนสีเดียว ซึ่ง
ตาของคนบอกความแตกตางไมได  ตองใชแผนเกรตตงิสองดู  จึงจะเห็นเปนเสนสเปกตรัมของ
แตละธาตุที่มีลักษณะแตกตางกัน ทั้งน้ีเพราะอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่อยูรอบนิวเคลียสจะมี
พลังงานเฉพาะตัวอยูในระดบัพลังงานที่ต่าํเรียกวา สถานะพื้น    เม่ืออะตอมไดพลังงานเพิ่มขึ้น 
อิเล็กตรอนก็จะถูกกระตุนใหมีพลังงานในตัวสูงขึ้นเรียก สถานะกระตุน ซึ่งอะตอมไมเสถียร
เพราะมีพลังงานสูง อิเล็กตรอนจึงตองคายพลังงานออกมาเพื่อลดพลังงานของตนเอง และกลับ
เขาสูระดับพลงังานที่ต่ํากวาที่ถูกกระตุน เพ่ือใหอะตอมมีความเสถียรมากขึ้น พลังงานที่อะตอม
คายออกมาจะอยูในรูปของพลังงานแสง   ถาแสงสีที่คายออกมาแยกออกจากกันอยางชัดเจนจะ
ปรากฏเปนเสนสเปกตรัม แตถาสีทีป่รากฏออกมามีลักษณะตอเน่ืองกันจะใหสเปกตรัมเปนแถบ 
การที่ตาของคนสามารถเห็นสเปกตรัมติดตอเปนเวลานาน  เปนเพราะอิเล็กตรอนในหลายๆ
อะตอมของธาตุเหลานั้นไดรับและคายพลังงานตลอดเวลา   นั่นคืออิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงจะ
คายพลังงานเพื่อใหกลับเขาสูสถานะพื้น  ในขณะที่อิเล็กตรอนของอะตอมอื่นๆก็จะถูกกระตุนขึ้น
ไปสูสถานะกระตุน แลวจึงคายพลังงานกลับสูสถานะพื้นวนเวียนอยูเชนนี้ตอเน่ืองกันไป 
 อะตอมมีระดับพลังงานไดหลายคา ทั้งระดับที่มีอิเล็กตรอนอยูตามปกติ  และระดับที่ไม
มีอิเล็กตรอนอยูอยางถาวร แตจะอยูเม่ือไดรับพลังงานกระตุน    เม่ือมีการคายพลังงานจะทําให
เกิดเสนสเปกตรัม  สเปกตรัมของธาตุตางๆอาจปรากฏอยูในชวงคลื่นของแสงที่ตามองเห็นได 
และอยูในชวงคลื่นอ่ืนๆที่มีชื่อเรียกแตกตางกันดังนี้ 

1. อนุกรมไลมาน พบในชวงคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลต 
2. อนุกรมบัลเมอร พบในชวงคลื่นแสงทีต่ามองเห็นได 
3. อนุกรมพาสเชน พบในชวงคลื่นรังสีอินฟาเรด 
4. อนุกรมแบรกเกต พบในชวงคลื่นรังสีอินฟาเรด 
5. อนุกรมฟุนด พบในชวงคลืน่รังสีอินฟาเรด 

อนุกรมทั้ง 5 นี้ไดเรียงลําดับจากพลังงานสูงไปสูพลังงานที่ต่ํา 
ในการแปลความหมายของเสนสเปกตรัม   นักวิทยาศาสตรไดใชอะตอมของไฮโดรเจน 

ในการศึกษา เพราะไฮโดรเจนเปนอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว  พบวาอะตอมของ 
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ไฮโดรเจนใหเสนสเปกตรัมไดหลายเสน   จึงสรุปไดวาอิเล็กตรอนในอะตอมสามารถขึ้นไปอยูใน 
สถานะกระตุนที่มีพลังงานตางกันไดหลายระดับ   และความแตกตางระหวางพลงังานของแตละ
ระดับที่อยูถัดไปก็จะมีคาไมเทากัน   โดยความแตกตางของพลังงานจะลดลงเมื่อระดับพลังงาน
สูงขึ้น สรุปไดดังนี้ 

1. เม่ืออิเล็กตรอนไดรับพลังงานที่พอเหมาะ  จะขึ้นไปสูระดับพลังงานที่สูงกวาเดิม 
ได  แตจะอยูระดับใดขึ้นกับปริมาณพลังงาน แตการที่อิเล็กตรอนขึ้นไปอยูในระดับพลังงานใหม 
อะตอมจะไมเสถียร อิเล็กตรอนจึงตองกลับมาอยูในระดับพลังงานที่ต่ํากวา ในการเปลี่ยน
ตําแหนงอิเล็กตรอนจะคายพลังงานออกมาจํานวนหนึ่ง ตามทฤษฎขีองพลังค 

2. การเปลี่ยนระดับพลังงานของอิเล็กตรอน จะเปลี่ยนไปยังระดับพลังงานใดก็ไดไม 
จําเปนตองเปนระดับพลังงานที่อยูติดกัน    แตมีขอแมวาเม่ืออิเล็กตรอนไดรับพลังงานจะไปอยู
ระหวางระดับพลังงานไมได ตองอยูที่ระดับพลังงานใดระดับพลังงานหนึ่งเทานั้น 

3. ผลตางของพลังงานระหวางระดับพลังงานต่ํา จะมากกวาผลตางของพลังงาน 
ระหวางระดับพลังงานสูงขึ้นไป 
 จากการศึกษาแบบจําลองอะตอมของโบร ทําใหพบวาอิเล็กตรอนมีสมบัติเปนคลื่นไดแต
แบบจําลองอะตอมของโบรไมสามารถอธิบายสเปกตรัมของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได จึงทํา
ใหมีการศึกษาเพิ่มเติมจนพบวาอิเล็กตรอนเปนไดทั้งอนุภาคและคลื่น โดยอิเล็กตรอนจะ
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในลักษณะของคลื่นน่ิง บริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนจะพบไดหลายลักษณะ
เปนรูปทรงตางๆตามแตระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนั้น 
 เม่ือใชสมการคลื่น ซึ่งเปนสมการทางคณิตศาสตรขั้นสูงศึกษาแบบจําลองอะตอมทําให
ทราบวาอะตอมประกอบดวยนิวเคลียส (ซึ่งเปนที่รวมของโปรตอนและนิวตรอน) และมี 
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูรอบๆ และอยูในระดับพลังงานที่แตกตางกัน 

จํานวนอิเล็กตรอนที่มากที่สุดในแตละระดับพลังงาน มีคาเทากับ 2n2 ( n = ระดับ
พลังงาน  1,2,3, . . . ) 
          จากสมบัติที่เปนคลืน่ของอิเล็กตรอน    และความรูเรื่องกลศาสตรควอนตมั   เม่ือนํามา
อธิบายโครงสรางอะตอม  จะอธิบายไดวาอะตอมมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยูในระดับพลังงานหรือ
วงตางๆกัน  และในระดบัพลังงานเดียวกนัแบงเปนระดับพลังงานยอยตางๆไดดังนี้  คือ  ระดับ
พลังงานยอย s,p,d และ f  ซึ่งในแตละระดับพลังงานจะมีจํานวนระดับพลังงานยอยแตกตางกัน 
         จากแบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอกซ่ึงใชในปจจุบันพบวาอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบ
นิวเคลียสมีการเคลื่อนทีต่ลอดเวลา  ความหนาแนนของกลุมหมอกวัดในรูปของโอกาสที่จะพบ 
อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียส    ซึ่งมีอาณาเขตและรูปรางสามมิติแตกตางกันไป  เชนมี 
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รูปรางเปนทรงกลมใน s ออรบิทัล , มีรูปรางคลายดัมเบลลใน p ออรบิทัล  เปนตน 
ออรบิทัล หมายถึง  บริเวณรอบๆนิวเคลียสที่มีโอกาสสูงที่จะพบอิเล็กตรอนและมี

พลังงานเฉพาะของตนเอง  ออรบิทัลจะมีชื่อและรูปรางตางกัน  เชน  s ออรบิทัล เปนทรงกลม   
p ออรบิทัล เปนดัมเบลล   d ออรบิทัล และ f ออรบิทัลจะมีรูปรางที่ซับซอนขึ้น 

อะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายอิเล็กตรอนระดับพลังงานยอยที่อยูในระดับพลังงาน
เดียวกันจะมีพลังงานตางกัน  และแตละระดับพลังงานยอยจะมีจํานวนออรบิทัลตางกัน คือ 
ระดับพลังงานยอย s มี 1 ออรบิทัล , p มี 3 ออรบิทัล , d มี 5 ออรบิทัล และ f มี 7 ออรบิทัล  
โดย 1 ออรบิทัล  สามารถมีอิเล็กตรอนสูงสุดได 2 ตวั  ใช  �  แทนออรบิทัล 

          การบรรจุอิเล็กตรอนลงในออรบิทัลใชหลัก 2 หลัก และ 1 กฎดังนี้ 
1. หลักการกีดกันของเพาลี  :    อิเล็กตรอนคูหนึ่งคูใดในออรบิทัลเดยีวกันจะมี 

สมบัตติางกัน  อิเล็กตรอนคูนั้นจึงหมุนรอบตัวเองตางกัน คือ ตัวหนึง่หมุนตามเข็มนาฬิกาอีกตัว
จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา 

2. หลักของเอาฟบาว  : การบรรจุอิเล็กตรอนจะตองบรรจุอิเล็กตรอนในออรบิทัล 
ที่มีระดับพลังงานต่ําสุดและวางกอนเสมอ  เพราะจะทําใหพลังงานรวมทั้งหมดมีคาต่ําสุดทําให
อะตอมเสถียร 

3. กฎของฮุนด  : กรณีที่มีหลายออรบิทัล   และแตละออรบิทัลมีพลังงานเทากัน 
เชน p ออรบิทัล  ใหบรรจอิุเล็กตรอนในลักษณะที่ทําใหมีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากทีสุ่ดกอน   แลว
จึงบรรจุอิเล็กตรอนเปนคู ถามีอิเล็กตรอนเหลือ     ทั้งน้ีเพราะอะตอมของธาตุที่มีการบรรจุ
อิเล็กตรอนเตม็ในทุกๆออรบิทัล  ที่มีพลงังานเทากันหรือเรียกวา การบรรจุเต็ม   กับการบรรจุ
อิเล็กตรอนเพยีงครึ่งเดียวในทุกออรบิทัลหรือที่เรียกวา  การบรรจุครึ่ง   จะทําใหอะตอมมีความ
เสถียรกวาการบรรจุแบบอ่ืนๆ 

วาเลนซอิเล็กตรอน คือ อิเล็กตรอนที่อยูในระดับพลังงานสูงสุด    หรืออยูในชั้นนอกสุด
ของอะตอม               
         เน่ืองจากมีการคนพบธาตเุปนจํานวนมาก  และธาตุแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกัน  บาง
ชนิดอาจมีสมบัติบางประการคลายกัน  บางชนิดมีสมบัตติางกันทําใหจดจําและศกึษาไดยากจึงมี
การตั้งกฎในการจัดธาตุใหอยูเปนกลุมๆ  เพ่ือความสะดวกในการศึกษาจนเกิดเปนตารางธาต ุ
        วิวัฒนาการของตารางธาต ุ

1. โยฮันน  เดอเบอไรเนอร    :   ตั้งกฎชุดสามโดยจัดธาตุที่มีสมบัติคลายกันเปน 
กลุมๆ   กลุมละสามธาตุตามมวลอะตอม    ธาตุกลางจะมีมวลอะตอมเปนคาเฉลี่ยของมวล
อะตอมของธาตุที่ 1และ 3 
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2. จอหน  นิวแลนด  : ตั้งกฎออกเตต  ซึ่งกลาววา  ถาเรยีงธาตตุามมวลอะตอม 
จากนอยไปมากจะพบวาธาตุที่ 8 จะมีสมบัติเหมือนธาตุที่ 1 เสมอ ( ไมรวมไฮโดรเจนและแกส
เฉื่อย ) 

3. ยูลิอุสโลทาร  ไมเออร และ  ดิมิทรี  อิวา-โนวิช  เมนเดเลเอฟ : ตั้งกฎพิริออดิก   
ซึ่งกลาววา    ถาเรียงธาตุตามมวลอะตอมจากนอยไปมากจะพบวาธาตุมีสมบัติคลายกันเปน
ชวงๆ    ซึ่งการเรียงธาตุแบบนี้จะนําสมบัติที่คลายคลึงกันของธาตุมาพิจารณาควบคูกับมวล
อะตอมดวย 

4. เฮนรี  โมสลีย   ใชกฎพิริออดิกของเมนเดเลเอฟมาดัดแปลงจากการเรียงธาตุ 
ตามมวลอะตอมมาเปนการเรียงธาตุตาม เลขอะตอม  ทั้งน้ีเพราะสมบัติตางๆของธาตุมี
ความสัมพันธกับประจุบวกในนิวเคลียสหรือเลขอะตอมมากกวามวลอะตอม  ตารางธาตุใน
ปจจุบันจึงเรียงตามเลขอะตอมจากนอยไปมากตามกฎพิริออดิก 

ธาตุที่อยูในแนวตั้งของตารางธาตุ  เรียกวา หมู   ธาตุที่อยูในแนวนอนของตารางธาตุ
เรียกวา คาบ      
           ตารางธาตุในปจจุบันมี 18 แถว 2 กลุมยอย คือ  กลุมยอย A  หมายถึง ธาตุ               
เรพรีเซนเททีฟ    กลุมยอย B  หมายถึง   ธาตุแทรนซิชัน    ธาตุกลุม A มี 8 หมูดังน้ี   
IA เรียกวา โลหะแอลคาไล ,    IIA เรียกวา โลหะแอลคาไลนเอิรท ,     VIIA เรียกวา 
ธาตุแฮโลเจน , VIIIA เรียกแกสเฉื่อยหรือแกสมีตระกลู   ธาตุกลุม B มี 8 หมูเชนกัน  แต VIIIB 
จะมี 3 แถว  ธาตุที่อยูในแนวนอนมี 7 แถว หรือเรียกวา 7 คาบ  คาบที่ 1 มี 2 ธาตุ คือ 
ไฮโดรเจนและฮีเลียม , คาบที่ 2 และ 3 มี 8 ธาตุ , คาบที่ 4 และ 5 มี 18 ธาตุ , คาบที่ 6 มี 2 
กลุม  กลุมแรกมี 18 ธาตุ  กลุมที่ 2 มี 14 ธาตุ  เรียกกลุมธาตุแลนทาไนด  และคาบที่ 7 มี 2 
กลุมเชนเดียวกับธาตุที่ 6 โดยคาบที่ 7 เรียกกลุมธาตแุอกทิไนด 

ธาตุกลุม A แนวตั้ง เปนธาตุที่มีวาเลนซอิเล็กตรอนเทากันทุกตัวและจํานวนวาเลนซ
อิเล็กตรอนจะตรงกับเลขหมู      แนวนอนธาตุจะมีระดับพลังงานเทากันและมีจํานวนระดับ
พลังงานตรงกับเลขที่คาบ 
          ถาพิจารณาธาตุตามลักษณะการจัดอิเล็กตรอนในออรบิทัล จะแบงธาตุได 4 กลุม คือ
กลุม s ไดแก หมู IA และ IIA , กลุม p ไดแก IIIA ถึง VIIIA , กลุม d ไดแก หมู IIIB 
ถึง IIB และกลุม f ไดแก ธาตุแลนทาไนดและแอกทิไนด 

การเรียกชื่อธาตุที่ มีเลขอะตอมตั้งแต 100 ขึ้นไปใหเรียกชื่อในระบบ  IUPAC 
( International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry )  ดังนี้     ใหเรียกชือ่ตามระบบ
ตัวเลขเปนภาษาละตินและลงทายชื่อธาตุเปน –ium  ในกรณีที่ตวัอักษรที่นํามาเรยีงตอกันเปน 
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สระซ้ํากัน2ตัว  ใหตัดสระออก1ตัว  และถาเปนพยัญชนะซ้ํากัน3ตวั  ใหตัดพยัญชนะนั้นออก1
ตัว เชน    bi + ium   จะได   bium ,   enn + nil   จะได   ennil 
             จํานวนนับภาษาละตินมีดังนี ้
0 = nil  (นิล )               1 = un  ( อูน )          2 = bi  ( ไบ )            3 = tri  ( ไตร )     
4 = quad (ควอด )         5 = pent  ( เพนต )    6 = hex  ( เฮกซ )       7 = sept ( เซบต) 
8 = oct  ( ออกต )          9 = enn  ( เอนน ) 

สัญลักษณของธาตุ  ใชอักษรตวัแรกของจํานวนนับแตละตวัมาเขียนเรียงกัน เชน ธาตุที่
มีเลขอะตอม  110 ใชสัญลกัษณ  Uun 

สมบัติของธาตุในตารางธาตุ   ที่มีแนวโนมเปนไปตามหมูและคาบไดแก  ขนาดอะตอม 
รัศมีไอออน  พลังงานไอออไนเซชัน  อิเล็กโทรเนกาติวิตี้  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  จุดเดือด
และจุดหลอมเหลว  และเลขออกซิเดชัน 

ขนาดอะตอม  จะบอกดวยรัศมีอะตอม  มีคาเทากับครึ่งหนึ่งของระยะ  ระหวาง
นิวเคลียสของอะตอมทั้งสองที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมหรือที่อยูใกลชิดกัน  รัศมีอะตอม
ดังกลาวมีหลายแบบขึ้นอยูกับชนิดของแรงที่ยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมดังนี้ 

รัศมีโควาเลนต  เปนระยะทางครึ่งหนึ่งของความยาวพันธะโควาเลนตระหวางอะตอม
ชนิดเดียวกัน ( พิจารณาธาตุที่เปนอโลหะ ) 
          รัศมีแวนเดอรวาลส  เปนระยะทางครึ่งหนึ่งของระยะระหวางนิวเคลียสของอะตอมที่อยู
ใกลสุด ( พิจารณาอะตอมของแกสเฉื่อย ) 
          รัศมีโลหะ     มีคาเทากับครึ่งหน่ึงของระยะระหวางนิวเคลียสของอะตอมโลหะที่ใกลกัน
ที่สุด  ( พิจารณาธาตุที่เปนโลหะ ) 

ธาตุในคาบเดยีวกัน ขนาดอะตอมจะลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น  เพราะคาบเดยีวกัน
จะมีระดับพลงังานเทากันแตมีโปรตอนในนิวเคลียสตางกันยิ่งโปรตอนมากยิ่งดึงดูดอิเล็กตรอน
ไดดีจึงเขาใกลนิวเคลียสมาก ธาตุในหมูเดียวกัน ขนาดอะตอมจะใหญขึ้นเม่ือเลขอะตอมเพิ่มขึ้น 
เพราะระดับพลังงานเพิ่มมากขึ้นทําใหโปรตอนดึงดูดอิเล็กตรอนไดลดลง 

อะตอม  เม่ือรับอิเล็กตรอนจะกลายเปนไอออนลบและถาเสียอิเล็กตรอนจะกลาย 
เปนไอออนบวก  การบอกขนาดของไอออนบอกไดดวยรัศมีไอออนซึ่งพิจารณาจากระยะ
ระหวางนิวเคลียสของไอออนคูหน่ึงๆที่ยึดเหนี่ยวกันในโครงผลึก  การเปรียบเทียบขนาด
ไอออนที่มีความหมายจะทําการเปรียบเทียบระหวางไอออนที่มีการจัดอิเล็กตรอนเหมือนกัน
หรือมีจํานวนอิเล็กตรอนเทากัน   ธาตุในคาบเดียวกันไอออนยิ่งมีประจุบวกมากขนาดยิ่งเล็ก  
ยิ่งมีประจุลบมากขนาดยิ่งใหญ  ยิ่งประจุบวกมากขนาดเล็กลงเพราะแรงดึงดูดระหวางประจุใน 
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นิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น  ยิ่งประจุลบมากขนาดยิ่งใหญขึ้นเพราะแรงผลักระหวาง
อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเพิ่มมากขึ้น  ธาตุในหมูเดียวกัน  ไอออนจะมีขนาดเพิ่มขึ้น
จากบนลงลางเพราะระดับพลังงานเพิ่มขึ้นโปรตอนดึงดูดอิเล็กตรอนไดนอยลง 
           พลังงานไอออไนเซชัน ( IE )  คือพลังงานปริมาณนอยสุดที่ทําใหอิเล็กตรอนหลุดจาก
อะตอมในสถานะแกส ( เปนการดูดพลังงาน )   ธาตุในคาบเดียวกัน   IE    จะเพ่ิมขึ้นตามเลข
อะตอมเพราะ มีโปรตอนในนิวเคลียสเพิ่มจึงดึงดูดอิเล็กตรอนไดมาก  จึงเสียอิเล็กตรอนยาก                 
ธาตุในหมูเดียวกัน IE จะลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มเพราะระดับพลังงานเพิ่มทําใหโปรตอนดึงดูด
อิเล็กตรอนนอยลงจึงเสียอิเล็กตรอนงาย     คา IE  ทําใหเราทราบวาอะตอมมีอิเล็กตรอนอยูใน
ระดับพลังงานใดและมีจํานวนอิเล็กตรอนในแตละระดับพลังงานเทาไร 

อิเล็กโทรเนกาติวติี้  ( EN )  คือความสามารถของอะตอมในการดึงดูดอิเล็กตรอนใน
โมเลกุลของสาร  ธาตุในคาบเดียวกัน  คา EN จะเพ่ิมขึ้นตามเลขอะตอมเพราะธาตุทางขวามี
ขนาดเล็กกวาธาตุทางซาย  ความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนจึงเพ่ิมขึ้น ธาตใุนหมูเดียว 
กัน  คา EN จะลดลงเม่ือเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เพราะขนาดอะตอมจะเพิ่มขึ้นจากบนลงลาง  
การดึงดูดอิเล็กตรอนจึงลดลง 

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  ( EA )  คือความสามารถในการรับอิเล็กตรอนในสถานะแกส 
( เปนการคายพลังงาน )    คา EA จะมีคาติดลบหรือมีคาบวกนอย    ยิ่งติดลบมากอะตอมของ
ธาตุจะยิ่งรบัอิเล็กตรอนเขามาไดดี   ธาตใุนคาบเดียวกนั    คา EA   จะเพ่ิมขึ้นตามเลขอะตอม
เพราะธาตุทางขวาเปนอโลหะมากกวาทางซาย  ดังน้ันเม่ือรับอิเล็กตรอนโอกาสที่จะเสถียร
เหมือนแกสเฉื่อยจึงเพ่ิมขึ้น   ธาตุในหมูเดยีวกัน   คา EA จะลดลงตามเลขอะตอมเพราะธาตทุี่
อยูขางลางมีความเปนโลหะสูงกวาดานบน  จึงรับอิเล็กตรอนไดยาก คา EA จึงต่ํา 

สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคมากจะทําใหมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  
เพราะการแยกอนุภาคของสารจะใชวิธีการใหความรอนจนมีอุณหภูมิสูงถึงจุดหลอมเหลวหรือ
จุดเดือดของสาร  จึงแยกอนุภาคของสารได   ดังน้ันพลังงานความรอนจึงขึ้นอยูกับขนาดหรือ
ความแข็งแรงของแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค    จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุตามคาบ 
จะสูงขึ้นตามเลขอะตอม   เพราะเมื่อเลขอะตอมเพิ่มอะตอมจะมีจํานวนวาเลนซอิเล็กตรอนมาก
ขึ้น  แรงยึดเหนี่ยวจึงสูงขึน้   จุดหลอมเหลวและจุดเดือดของธาตุตามหมู  ถาเปนโลหะจะลดลง
ตามเลขอะตอม    เพราะแรงดึงดูดระหวางโปรตอนกับอิเล็กตรอนลดลง  จุดหลอมเหลวและจุด
เดือดของธาตุตามหมู  ถาเปนอโลหะจะเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอมเพราะมวลอะตอมเพิ่มแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุลจึงมากขึ้น 

เลขออกซิเดชนั  คือ  คาประจุไฟฟาหรือประจุไฟฟาสมมุติของไอออนหรืออะตอมของ 
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ธาตุ  คานี้หาไดจากจํานวนอิเล็กตรอนที่ใหหรือรับ  ในสารประกอบหรือจํานวนอิเล็กตรอนที่ใช
รวมกัน            
 เกณฑการกําหนดเลขออกซิเดชันของธาตุ และสารประกอบมีดังนี้ 

1. ธาตุอิสระที่อยูในรูปอะตอมหรือโมเลกุล มีคาเลขออกซิเดชันเปนศนูย 
2. ออกซิเจนในสารประกอบมีการพิจารณา ดังนี้ 

 ออกซิเจนในสารประกอบทัว่ไปมีเลขออกซิเดชันเปน -2 
 ออกซิเจนในสารประกอบเปอรออกไซดมีเลขออกซิเดชนัเปน -1 
 ออกซิเจนในสารประกอบซูเปอรออกไซดมีเลขออกซิเดชันเปน -1/2 
 ออกซิเจนในสารประกอบOF2 มีเลขออกซิเดชันเปน +2 

3. ไฮโดรเจนในสารประกอบมีการพิจารณา ดังนี้ 
 ไฮโดรเจนในสารประกอบทั่วไปมีเลขออกซิเดชันเปน +1 
 ไฮโดรเจนในสารประกอบไฮไดรดของโลหะมีเลขออกซิเดชันเปน -1 

4. ไอออนของธาตุจะมีคาเลขออกซิเดชันเทากับประจุของไอออนนั้นๆ 
5. กรณีที่ไอออนเปนไอออนที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุมากกวา 1 ชนิดผลรวม 

ของเลขออกซิเดชันของทุกอะตอมจะเทากับประจุของไอออนนั้นๆ 
6. ในสารประกอบใดๆผลรวมของเลขออกซิเดชันมีคาเทากับศูนย 

ธาตุชนิดเดียวกันในสารประกอบตางชนิดกันอาจมีเลขออกซิเดชันไดหลายคา  คาเลข 
ออกซิเดชันของธาตุในสารประกอบบางธาตุอาจมีไดเพียงคาเดียว    บางธาตุอาจมีไดหลายคา 
แตจะมีคาเลขออกซิเดชันสูงสุดไดเทากับเลขหมู  หรือจํานวนวาเลนซอิเล็กตรอนของธาตุนั้นๆ
(ยกเวนฟลูออรีนที่มีคาเทากับ -1) 
 

พันธะเคมี 

 

 สารในธรรมชาติมีทุกสถานะ     ซึ่งสารเหลานี้ประกอบดวยอนุภาคขนาดเล็กในรปูของ
ไอออน  อะตอม  หรือโมเลกุล  จํานวนมากมาอยูรวมกันดวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของ
สารชนิดตางๆ  เชน  แรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมกับอะตอมในโลหะ     แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
ไอออนในสารประกอบไอออนิกใหกลายเปนผลึก   หรือแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมของธาตุให
เปนโมเลกุล  เปนตน  แรงยึดเหนี่ยวเหลานี้  เรียกวา  พันธะเคม ี

 เน่ืองจากแกสเฉื่อยเปนแกสที่มีเสถียรภาพสูงจึงสามารถอยูเปนอะตอมอิสระได   ดังนั้น  
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ธาตุอ่ืนๆจึงมักจะทําปฏิกิรยิากันใหเกิดเปนสารประกอบเพื่อใหมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับแกส
เฉื่อย เพ่ือใหเกิดเสถียรภาพ 

กฎออกเตต เปนสัดสวนการรวมตวัของธาตุตางๆเพื่อใหมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ  8  

อะตอมของธาตุบางชนิดสามารถใหหรือรับอิเล็กตรอนแกสารอื่นได  และเกิดเปนไอออนบวก 
หรือไอออนลบ ตามลําดับ 

พันธะไอออนิก  เปนแรงดึงดูดระหวางประจุไฟฟาที่ตางชนิดกันยึดเหนี่ยวกันเปนโครง
ผลึกขนาดใหญ โดยมีไอออนบวกและลบสลับกันเปนสามมิติ  โครงสรางของผลึกขึน้กับสัดสวน
ของจํานวนประจุและขนาดของไอออน  สารประกอบที่ยึดเหนี่ยวกนัดวยพันธะไอออนิก  เรียก  
สารประกอบไอออนิก   การเขียนสตูรสารประกอบไอออนิก ใหเขียนไอออนบวกไวขางหนาแลว
ตามดวยไอออนลบ    และแสดงอัตราสวนอยางต่ําของจํานวนไอออนบวกและไอออนลบ  ที่เปน
องคประกอบ   การรวมตัวกันของสารประกอบไอออนิก      รวมตัวกันดวยอัตราสวนที่ทําใหผล
รวมของประจุทั้ง 2 เปนศูนย  สารประกอบไอออนิก จะไมมีสูตรโมเลกุลเพราะไอออนทั้ง 2 ชนิด
จะอยูสลับตอเน่ืองกันไปทั้ง3มิติไมแยกเปนโมเลกุล  สารประกอบชนิดนี้จึงมีเพียงสูตรเอมพิริคัล  
ซึ่งแสดงอัตราสวนอยางต่ําของจํานวนไอออนที่เปนองคประกอบ 

การอานชื่อสารประกอบไอออนิก    จะอานชื่อไอออนบวกกอน  และตามดวยไอออนลบ 
และลงทายเสยีงดวย  ไ- ด (-ide)  หรือ เ- ต (-ate)  หรือไ- ต (-ite)  ในกรณีที่โลหะสามารถเกิด
ไอออนบวกทีมี่ประจุไดหลายคา  การอานชื่อจะตองระบุประจุของไอออนบวก เพ่ือใชบอกความ
แตกตางของสารประกอบ  โดยเขียนเปนเลขโรมันใสไวในวงเลบ็หลังชื่อ ไอออนบวก 

การอานชื่อ ไอออนบวก เชน หมู   I - III A  ซึ่งมีประจุคาเดียว    การอานชื่อไอออนให
อานชื่อธาตุ   และลงทายดวยคําวาไอออน  การอานชื่อไอออนบวกที่มีไอออนมากกวา  1  ชนิด  
เชนหมู IVA และธาตุแทรนซชิัน การอานชือ่ไอออนใหระบุประจุทีป่รากฏบนไอออนเปนเลขโรมัน 

การอานชื่อ  ไอออนลบ  หมู   V – VII A   การอานชื่อไอออนใหอานชื่อธาตแุละเปลี่ยน
ทายเสียงเปน  ไ- ด (-ide) แลวจึงลงทายดวยคําวาไอออน  การอานชื่อไอออนที่เปนกลุมอะตอม  
ใหถือวากลุมอะตอมนั้นมีสมบัติเหมือนไอออนของอะตอมเด่ียว   การอานชื่อใหอานชื่อกลุมของ
ไอออนและลงทายดวยคําวาไอออน เชน  SO4

2-  กลุมซัลเฟต ใหอานวา  ซัลเฟตไอออน 

แมกซ  บอรน  และฟริตซ  ฮาเบอร     ตั้งสมมติฐานการเกิดสารประกอบไอออนิกไววา  
การเกิดสารประกอบไอออนิกมีหลายขั้นตอน  ในแตละขั้นตอนจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
เกิดขึ้นดวย  ซึ่งอาจเปนการคายพลังงานหรือดูดพลังงานก็ได โดยปฏิกิริยาแบบดดูพลังงาน(+)  
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จะเปนปฏิกิริยาที่มีการดูดพลังงานมากกวาพลังงานที่คายออกมา    สวนปฏิกิริยาแบบคาย
พลังงาน (-)  จะเปนปฏิกรยิาที่มีการคายพลังงานมากวาพลังงานที่ดูดเขาไป 

สมบัติของสารประกอบไอออนิก  มีสถานะเปนของแข็ง   เปราะ   และแตกงาย   ไมนํา
ไฟฟาแตถานาํไปหลอมเหลวหรือนําไปละลายน้ํา สารประกอบไอออนิกจะนําไฟฟาได  จุดเดือด
และจุดหลอมเหลวของสารประกอบไอออนิกจะสูง สวนใหญสารเหลานี้จะละลายน้ําได  แตมีบาง
ชนิดไมละลายน้ํา หรือละลายน้ําไดเพียงเล็กนอย 

สภาพละลายไดของสาร  หมายถึง ความสามารถของสารที่ละลายในสารอื่นจนกลาย 

เปนสารละลายอิ่มตัว  สวนใหญจะหมายถึง  การละลายของสารในน้ํา   แตถาเปนการละลายใน
สารอ่ืนที่ไมใชน้ําตองระบุดวยวาเปนสารใด  เชน  การละลายของสารในแอลกอฮอล  เปนตน 

สารประกอบไอออนิก  เมื่อละลายนํ้าจะสลายพันธะระหวางไอออนบวกกับไอออนลบ
และเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนทั้ง 2 กับโมเลกุลของน้ํา พลังงานแลตทิซ  เปนพลังงานที่
คายออกมาเมื่อไอออนทั้ง  2  รวมตัวกันเกิดเปนโครงผลึกในการทําใหไอออนทั้ง 2 ในโครง
ผลึกหลุดออกมาเปนกระบวนการยอนกลับ  ซึ่งจะดูดพลังงานที่คายออกมาในครั้งแรก (ดูด
พลังงาน) สวนพลังงานไฮเดรชัน  เปนพลังงานที่คายออกมาเมื่อไอออนบวกและไอออนลบ 
รวมตัวกับนํ้า (คายพลังงาน) การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารละลายไอออนิก  ถามี
พลังงานไฮเดรชันสูงกวาพลังงานแลตทิช(พลังงานโครงรางผลึก) จะเปนปฏิกิริยาคายพลังงาน  
แตถามีพลังงานแลตทิช  มากกวาพลังงานไฮเดรชันจะเปนปฏิกิริยาดูดพลังงาน  ในการผสม
สารละลายของสารประกอบไอออนิกบางคู  จะไดสารประกอบไอออนิก ชนิดอ่ืนๆเกิดขึ้นใหม   
ทั้งน้ีเพราะไอออนอิสระที่เกิดจากการแตกตัวของสารตั้งตนจะทําปฏิกิริยากัน  และไดเปนสารตัว
ใหม 

สมการไอออนิก  เปนสมการที่เขียนขึ้น  เพ่ือแสดงไอออนอิสระของสารประกอบ
ไอออนิกในสารละลายทุกตัว  สวน สมการไอออนิกสุทธิ  เปนสมการเคมีที่เขียนขึ้นเพ่ือแสดง
เฉพาะไอออนบางตัวที่เขาทาํปฏิกิริยากันและไดผลติภัณฑ    ในการเขียนสมการนี้จะตองดุลทัง้
จํานวนอะตอมและจํานวนประจุใหเรียบรอย    

พันธะโคเวเลนต   เปนพันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต  2    อะตอมขึ้นไปใช
อิเล็กตรอนรวมกันเปนคูๆ       การรวมตัวกันของอะตอมจะรวมดวยอัตราสวนทีท่ําใหอะตอมมี
เวเลนซอิเล็กตรอนครบ   8   ซึ่งเปนไปตามกฎออกเตต     ซึ่งกฎนี้สามารถใชทํานายอัตราสวน
จํานวนอะตอมของธาตุองคประกอบที่รวมตัวกันเปนสารโคเวเลนต และชนิดของพันธะ  
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โคเวเลนตได  โมเลกุลของสารที่มีอะตอมยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะโคเวเลนต  เรียกวา
โมเลกุลโคเวเลนต  และเรียกสารที่ประกอบดวยอะตอมที่สรางพันธะโคเวเลนตวา สารโคเว
เลนต 

พันธะโคเวเลนต  มีหลายชนิด  ดังนี้ 

  1.   พันธะโคเวเลนตชนิดพันธะเดี่ยว  มีการใชอิเล็กตรอนคูรวมกนั 1 คู  แทนดวยจุด  

2 จุด  หรือเสนตรง 1 เสน  

  2.   พันธะโคเวเลนตชนิดพันธะคู    มีการใชอิเล็กตรอนคูรวมกัน 2 คู  แทนดวยจุด 4  

จุด หรือเสนตรง 2 เสน 

   3.   พันธะโคเวเลนตชนิดพันธะสาม  มีการใชอิเล็กตรอนคูรวมกัน 3 คู   แทนดวยจุด 
6 จุด หรือเสนตรง 3 เสน 

การเขียนพันธะโคเวเลนต  สามารถเขียนไดโดยใชโครงสรางลิวอิส  โดยใชจุด 2 จุด
หรือเสนตรง 1 เสน แทนอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ 1 คู  และเรียกอิเลก็ตรอนคูที่ใชรวมกันวา 
อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ  สวนอิเล็กตรอนที่ไมมีการใชรวมกัน  จะเรียกวาอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว 
เชน 

 

. . 

 . . 
3 คูนี้เรียกวาอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวทั้ง 3 คู 

. .
H : CI :   หรือ  H – CI : 
 

 
อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ 

 
 
 พันธะโคออรดิเนตโคเวเลนต  หมายถึง พันธะโคเวเลนตที่มีอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ
มาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่ง 
 การเกิดโมเลกุลโคเวเลนต  ไมจําเปนตองเปนไปตามกฎออกเตตทุกกรณี เพราะมีสาร 
ประกอบโคเวเลนตบางชนิดที่มีจํานวนอิเล็กตรอนรอบอะตอมกลางมากกวาหรือนอยกวา 8 
อิเล็กตรอนก็สามารถเกิดสารประกอบได  เชน PCI5 หรือ  BeCl2 เปนตน 

 การเขียนสตูรโมเลกุลของสารโคเวเลนต  จะตองเขียนสัญลักษณของธาตุองคประกอบ 
เรียงลําดับดังตอไปน้ี  B  Si  C  P  N   H  Se  S  I  Br  Cl  O   และ F  ถามีธาตุมากกวา 1 
อะตอมใหระบดุวยตวัเลขไว ดานลางขวาของสัญลักษณของธาตุ  เชน  H2O  
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 การอานชื่อสารโคเวเลนต 

  1.   สารประกอบโคเวเลนตที่เปนธาตุคู อานชื่อธาตุตัวหนา  และตามดวยธาตุตัวหลัง  
โดยเปลี่ยนเสียงพยางคทายเปน  ไ- ด (-ide)   ระบุจํานวนอะตอมของแตละธาตุดวยภาษากรีก  
ถาธาตุตัวหนามีอะตอมเดียวจะไมระบุจํานวน  แตธาตุหลังตองระบุจํานวนทุกครั้ง 

  2.   การอานชื่อสารโคเวเลนตที่มีไฮโดรเจนเปนองคประกอบบางชนิด ไมเปนไปตาม  
วิธีการขอที่ 1 (เชน H2S  จะอานวาไฮโดรเจนซัลไฟด,  HF จะอานวาไฮโดรเจนฟลูออไรด) จะ
อานชื่อธาตุตวัแรกและธาตตุัวหลังเปลี่ยนทายเสียงเปน ไ-ด  เทานั้น 

  3.   การอานชื่อสารโคเวเลนต  ที่มีไฮโดรเจนเปนองคประกอบบางชนิด   จะเรียกชื่อ 

สารโดยใชชื่อสามัญ  เชน  H2O  เรียกวาน้ํา, CH4  เรียกมีเทน,NH3 เรียก  แอมโมเนีย  เปนตน 

จํานวนอะตอมในภาษากรีก มีดังนี้ 

1 =  mono (มอนอ)       2 = di (ได)     3 = tri (ไตร)          4 = tetra (เตตระ)  

5 = penta  (เพนตะ)       6 = hexa (เฮกซะ)   7 = hepta (เฮปตะ)   8 = octa (ออกตะ)            

9 = nona (โนนะ)              10 = deca (เดคะ) 

 ความยาวพันธะ  คือ ระยะที่สั้นที่สุดที่นิวเคลียสของอะตอมแตละคูสรางพันธะกันใน
โมเลกุล  โดยทั่วไปจะพิจารณาเปนคาเฉลี่ย  เรียกวาความยาวพันธะเฉลี่ย  เพราะความยาว
ของพันธะระหวางอะตอมคูหนึ่งๆจะคํานวณไดจากคาเฉลี่ยของความยาวพันธะระหวางอะตอมคู
เด่ียวกันในโมเลกุลชนิดตางๆ 

 พลังงานพันธะเปนพลังงานปริมาณนอยสุดที่ใชในการสลายพันธะระหวางอะตอม
ภายในโมเลกุลใหเปนอะตอมเดี่ยวในสถานะแกส  เนื่องจากการสลายพันธะจะใชพลังงานไม
เทากันแมเปนพันธะชนิดเดียวกัน   ดังนั้นการพิจารณาพลังงานพันธะจึงจะนําทุกคามาเฉลี่ย
รวมกัน  เรียกวา  พลังงานพันธะเฉลี่ย (คาเฉลี่ยที่ไดจะพิจารณาจากการสลายพันธะในโมเลกุล
ของสารประกอบหลายๆชนิด  และบันทึกเปนคากลางสําหรับอางอิง)  พลังงานพันธะสามารถใช
เปนตัวบอกความแข็งแรงของพันธะโคเวเลนตระหวางอะตอมคูเดียวกันได  พันธะที่มี
พลังงานพันธะสูงจะมีความแข็งแรงมาก เชน พันธะสามจะแข็งแรงกวาพันธะคู  และพันธะเด่ียว  
ถาเปนพันธะระหวางอะตอมคูเดียวกัน  ยิ่งมีความยาวพันธะมาก  พลังงานพันธะจะยิ่งมีคานอย 
เชน พันธะเดี่ยวมีความยาวพันธะมากสุด  จึงมีพลังงานพันธะต่ําสุด    จากความรูในเรื่องความ
ยาวพันธะ  และพลังงานพันธะ     สามารถใชศึกษาชนิดของพันธะโคเวเลนตไดในการคํานวณ 
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พลังงานพันธะ  สามารถหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาเคมีได 

 โครงสรางเรโซแนนซ  เปนโครงสรางของสารประกอบโคเวเลนตที่มีพันธะคูในโมเลกุล
แตไมสามารถเขียนสูตรโครงสรางที่แนนอนได 

 โมเลกุลโคเวเลนตมีรูปรางไดหลายแบบขึ้นอยูกับจํานวนพันธะ  และจํานวนอิเล็กตรอน
คูโดดเดี่ยว  ที่อยูรอบอะตอมกลาง กลุมหมอกอิเล็กตรอนในโมเลกุลโคเวเลนต   ซึ่งมี
อิเล็กตรอนคูรวมพันธะอยูลอมรอบอะตอมกลางที่มีประจุไฟฟาเหมือนกันจะมีแรงผลักกันเอง  
สงผลใหอิเล็กตรอนแตละคู   อยูหางกันมากที่สุดเพื่อทําใหโมเลกุลของตนเองมีพลังงานต่ําสุด  
จะไดมีความเสถียร 

 แบบจําลองการผลักระหวางคูอิเล็กตรอนที่อยูในวงเวเลนซ (Valence  Shell  Electron   

Pair  Repulsion  Model ยอวา VSEPR)  สามารถใชทํานายรูปรางโมเลกุลโคเวเลนตได  โดย 

พิจารณาจากจํานวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดที่ลอมรอบอะตอมกลางวาจะเกิดพันธะเคมี  และมีการ
จัดตัวใหเหมาะสม เชนไร ดังนี้ 

 1.   โมเลกุลที่อะตอมกลางไมมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว  กรณีที่โมเลกุลมีอะตอม 2 ชนิด  
คือ  A และ B  แลว A เปนอะตอมกลาง B เปนอะตอมที่ลอมรอบ  เขียนสูตรทั่วไปได ABx ;  x 
เปนจํานวนอะตอม (2,3,..........) 

   1.1   x = 2 ได AB2 มุมระหวางพันธะ = 180°  มีรูปรางโมเลกุลเปนเสนตรง  เชน  
BeCl2 

 1.2   x = 3 ได AB3 มุมระหวางพันธะ = 120°มีรูปรางโมเลกุลเปนสามเหลีย่มแบน
ราบ เชน  BF3 

 1.3   x = 4 ได AB4 มุมระหวางพันธะ = 109.5°  มีรูปรางโมเลกุลเปนทรงเหลี่ยมสี่ 

หนา เชน  CH4 

 1.4   x = 5 ได AB5 มุมระหวางพันธะ = 90°และ120° มีรูปรางโมเลกุลเปนพีระมิด
คูฐานสามเหลีย่ม เชน  PCl5 

 1.5   x = 6 ได AB6 มุมระหวางพันธะ = 90° มีรูปรางโมเลกุลเปนทรงเหลีย่มแปด
หนา เชน  SF6

2.   โมเลกุลที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว     กรณีที่โมเลกุลมีอะตอม 2 ชนิด  
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คือ  A และ B  แลว A เปนอะตอมกลาง B เปนอะตอมที่ลอมรอบ  เนื่องจากมีอิเล็กตรอนคูโดด 

เด่ียว  จึงให E แทนอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว  เขียนสูตรทั่วไปได ABxEy ; x เปนจํานวนอะตอม 
(2,3,...) และ y เปนจํานวนอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวรอบอะตอมกลาง (1,2,......) 

 2.1   x = 2 ; y = 1 ได AB2E มีรูปรางเปนมุมงอ เชน SO2 

 2.2   x = 3 ; y = 1 ได AB3E มีรูปรางเปนพีระมิดฐานสามเหลี่ยม เชน NH3 

 2.3   x = 2 ; y = 2 ได AB2E2 มีรูปรางเปนมุมงอ เชน H2O  

 2.4   x = 4 ; y = 1 ได AB4E มีรูปรางเปนทรงสี่เหลี่ยมบิดเบี้ยว เชน SF4

 2.5   x = 3 ; y = 2 ได AB3E2 มีรูปรางเปนตัวที  เชน ClF3 

 2.6   x = 2 ; y = 3 ได AB2E3 มีรูปรางเปนเสนตรง เชน XeF2

 2.7   x = 5 ; y = 1 ได AB5E   มีรูปรางเปนพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม เชน BrF5

 2.8   x = 4 ; y = 2 ได AB4E2 มีรูปรางเปนสี่เหลี่ยมแบนราบ เชน XeF4 

ในกรณีที่มีทั้งอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ และอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว  แรงผลักระหวาง
อิเล็กตรอนทั้ง 2 ประเภทนี้  เปนดังน้ี คือ อิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวจะมีแรง
ผลักมากที่สุด  คือ  มากกวาอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคูรวมพันธะ  และมากกวา
อิเล็กตรอนคูรวมพันธะกับ อิเล็กตรอนคูรวมพันธะดวยกันเองเขียนแทนได ดังนี้ 

 E กับ E > E กับ e- คูรวมพันธะ > e- คูรวมพันธะ กบั e- คูรวมพันธะ 

การพิจารณาสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต  พิจารณาที่คาอิเล็กโทรเนกาติวิตี  โดย 

พันธะโคเวเลนตที่เกิดจากอะตอมของธาตุที่มีคา EN เทากันจะเปนพวกพันธะโคเวเลนตไมมีขั้ว  
แตถาเกิดจากอะตอมของธาตุที่มีคา EN แตกตางกันจะเปนพวกพันธะโคเวเลนตมีขั้ว  การแสดง
ขั้วพันธะจะใชสัญลักษณเดลตาบวก (δ+) แทนอะตอมที่มีอํานาจไฟฟาคอนไปทางบวกและใช
สัญลักษณเดลตาลบ (δ-) แทนอะตอมที่มีอํานาจไฟฟาคอนไปทางลบหรือใชเครื่องหมายลูกศรชี้
ไปในทิศที่อะตอมแสดงอํานาจไฟฟาคอนไปทางประจุลบ และทายลูกศรที่คลายประจุบวกจะแทน
อํานาจไฟฟาคอนไปทางประจุบวก ดังนี้ 

เชน  δ –Cl - δ+Be δ+ – δ-Cl  หรือ     Cl – Be – Cl 

 กรณีที่โมเลกลุ ประกอบดวยอะตอมคูที่เปนพันธะไมมีขั้ว  จะเปนโมเลกุลไมมีขัว้ เชน  
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H2      แตถาโมเลกุลน้ันประกอบดวยอะตอมคูที่เปนพันธะมีขัว้   จะเปนโมเลกุลมีขั้ว  เชน  HF 

การพิจารณาสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนตจะพิจารณาที่สภาพขั้วของพันธะและรูปรางโมเลกุล
เปนหลัก ดังนี้ 

1.   กรณีที่โมเลกุลเกิดจากพันธะที่มีขั้ว  และรูปรางโมเลกุลสมมาตร  โมเลกุลจะไมมีขั้ว  
เชน BeCl2

2.   กรณีที่โมเลกุลเกิดจากพันธะที่มีขัว้  แตรูปรางโมเลกุลไมสมมาตร  โมเลกุลจะมีขั้ว  
เชน CH3Cl 

 การเปรียบเทียบแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสารสามารถพิจารณาไดจากจุดเดือด  
จุดหลอมเหลวของสาร ถามีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคจะมาก 

 แรงลอนดอน  เปนแรงที่เกิดจากการกระจายของอิเล็กตรอนในอะตอมทําใหเกิด
ขั้วไฟฟาชั่วขณะ  และขั้วไฟฟานี้จะเหน่ียวนําโมเลกุลขางเคียงใหมีขั้วและเกิดแรงดูดระหวางกัน  
แรงลอนดอนนี้สามารถพบในโมเลกุลโคเวเลนตทุกชนิด คาของแรงลอนดอนจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับมวลโมเลกุลหรือขนาดโมเลกุล  ถามวลโมเลกุลมากหรือขนาดโมเลกุลใหญ จะมีแรงนี้
เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้รูปรางของโมเลกุลยังมีผลตอแรงน้ีดวย  เชน การตอกันเปนโมเลกุลโซ
ยาวจะมีแรงนี้มากกวา  การตอกันเปนโซกิ่ง 

 แรงเหน่ียวนํา  หรือแรงเดอบาย  เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนตที่มีขั้ว  
และไมมีขั้วโดยโมเลกุลโคเวเลนตมีขั้วจะเหนี่ยวนําโมเลกุลไมมีขั้วใหเปนโมเลกุลมีขั้ว  ชั่วขณะ
และดึงดูดกัน  ความแรงของแรงเหนี่ยวนําขึ้นกับความสามารถในการเกิดมีขั้วของโมเลกุลที่ถูก 

เหน่ียวนํา  ถามีมากแรงนี้ก็จะมากดวย  นอกจากนี้ขนาดของอะตอมหรือโมเลกุลก็มีผลตอแรงน้ี 
เชนกัน  ถามีขนาดใหญ  แรงนี้จะมาก 

 แรงดึงดูดระหวางขั้ว  เปนแรงดึงดูดระหวางขั้วไฟฟาบวกและลบของโมเลกุล 

โคเวเลนตที่อยูใกลชิดกัน แรงน้ีจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความแตกตางของอิเล็กโทรเนกาตวิิตี
ของธาตุ  ถามีความแตกตางกันมากแรงดึงดูดระหวางขั้วจะมากดวย 

 แรงแวนเดอรวาลล       เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลโคเวเลนต  ซึ่งมีความหมาย
รวมทั้งแรงลอนดอน,  แรงเหนี่ยวนํา    และแรงดึงดูดระหวางขัว้  ในการกลาวถึงแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางโมเลกุลโคเวเลนตทั่วๆไป   จะกลาวถึงแรงทีมี่ความแข็งแรงมากๆเทานั้น  ดังนั้นถาใน 
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โมเลกุลมีทั้งแรงดึงดูดระหวางขั้วและแรงลอนดอนก็จะกลาวเฉพาะแรงดึงดูดระหวางขั้วเทานั้น 

 พันธะไฮโดรเจน   เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลที่เกิดจากอะตอมของธาตุ
ไฮโดรเจนกับอะตอมของธาตุอ่ืน  ที่มีขนาดเล็กแตมีคาอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง  เชน F O N 

สารโครงผลึกรางตาขาย   เปนสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีพันธะโคเวเลนตภายในอะตอม
ยึดเหนี่ยวกันทั้ง 3 มิติ  ทําใหเกิดเปนโครงสรางคลายตาขาย  เชน  เพชร,  แกรไฟต  และซิลิกา  
สารประกอบประเภทนี้มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมาก 

 เพชรเทียม  คือ  แร หรือสารสังเคราะหชนิดหนึ่งที่ไมมีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ  
เพชรเทียม เม่ือนํามาเจียระไนจะหักเหแสงไดคลายเพชร  เชน เพชรรัสเซีย  หรือคิวบิก 

เซอรโคเนีย ทํามาจาก เซอรโคเนียมไดออกไซด  (ZrO2)  

 พันธะโลหะ  เปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวกและเวเลนซอิเล็กตรอนที่เปนอิสระ  
ความแข็งแรงของพันธะชนิดนี้ขึ้นอยูกับจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน  และประจุของไอออนบวก
ของโลหะแตละชนิด  สมบัติของโลหะ  มีดังนี้  นําไฟฟาและนําความรอนไดดี  มีจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลวสูง  สามารถตีเปนแผนบางๆหรือดึงเปนเสนได  และสะทอนแสงได 

 

สมบัติของธาตุและสารประกอบ 

 

 สมบัติของสารประกอบของธาตตุามคาบ 

 การพิจารณาสมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ จะพิจารณาธาตุในคาบที่ 2 

และ 3 โดยพิจารณาที่จุดเดือดจุดหลอมเหลว  ความเปนกรด – เบส ของสารประกอบคลอไรด
และออกไซด 

โลหะของธาตุในคาบที่ 2 และ 3 เม่ือเกิดสารประกอบคลอไรด และออกไซดจะมีจุด 

เดือดและจุดหลอมเหลวสูง  เพราะเปนสารประกอบไอออนิก  และไดสารละลายมีสมบัติเปน 

กลาง  และเบส  ตามลําดับ 

อโลหะของธาตุในคาบที่ 2 และ 3  เม่ือเกิดสารประกอบคลอไรด  และออกไซด  จะมีจุด
เดือด  และจุดหลอมเหลวต่ํา  เพราะเปนสารประกอบโคเวเลนต (โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันดวย  
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แรงแวนเดอรวาลส)  และไดสารละลายมีสมบัติเปนกรดทั้งสารละลายคลอไรด  และ
สารละลายออกไซด 

โลหะ หมู IA และ IIA เปนโลหะออน  เม่ือทําปฏิกิริยากับน้ําจะไดแกสไฮโดรเจนและ
สารละลายที่มีสมบัติเปนเบส ทั้ง 2 หมู  แตที่อุณหภูมิหอง  โลหะหมู IA จะทําปฏิกิริยากับน้ําได
เร็ว  และรุนแรงกวาหมู IIA 

การละลายน้ําของสารประกอบธาตุ หมู IA จะละลายน้ําไดดีทุกตัว  สวนธาตุหมู IIA 
บางตัวละลายน้ําได  บางตัวไมละลายน้ํา  หรือละลายน้ําไดเพียงเล็กนอย 

ธาตุหมู VII A เปนอโลหะมีทุกสถานะธาตุทุกตัวในหมูนี้  จะมีสีและสีจะเขมขึ้นเรื่อยๆ
จากบนลงลาง  ธาตุหมูนี้สามารถทําปฏิกิริยากับสารประกอบของธาตุหมูเดียวกันไดโดยความ 
สามารถในการทําปฏิกิริยาของธาตุหมู VII A จะลดลงจากบนลงลางและสามารถเกิดปฏิกิริยา
กับธาตุอ่ืนเปนสารประกอบมากมายหลายชนิด  เชน โซเดียมคลอไรด (NaCl)  โซเดียมไฮโป
คลอไรต (NaClO) , โซเดียมคลอไรต (NaClO2) ,โซเดียมคลอเรต  (NaClO3) หรือโซเดียมเปอร
คลอเรต (NaClO4) เปนตน 

จากสมบัติของธาตุ หมู IA,  IIA  และ VII A ทําใหสรุปไดวาธาตุกลุม A ที่อยูในหมู
เดียวกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไดคลายกัน  และแตกตางจากธาตุกลุม A ที่อยูหมูอ่ืน 

ตําแหนงของธาตุไฮโดรเจน  ในตารางธาตุจะอยูในคาบที่ 1 แตอยูกึ่งกลางระหวางธาตุ
หมู IA และหมู VII A เพราะธาตุไฮโดรเจนมีสมบัติบางประการคลายธาตุหมู IA และหมู VII A 
จึงจัดเขาหมูใดหมูหนึ่งไมได  ตองไวตรงกลาง 

ธาตุแทรนซิซัน   เปนธาตุกลุม B จัดเปนโลหะหนัก มีจุดเดือดจุดหลอมเหลว  และ
ความหนาแนนสูงกวาธาตุกลุมA  เวเลนซอิเล็กตรอนสวนใหญจะเปน 2    มีบางตัวเปน 1   
สมบัติของธาตุแทรนซิชันจะคลายกันตามคาบมากกวาตามหมู (ธาตุกลุม A สมบัติจะคลายกัน
ตามหมูมากกวาตามคาบ) ธาตุแทรนซิชันมีเลขออกซิเดชันไดหลายคา  เกิดสารประกอบได
หลายชนิด  สารประกอบของธาตุแทรนซิชัน  สวนใหญจะมีสี และสีจะแตกตางกันตามชนิด  
และจํานวนโมเลกุลหรือไอออนที่ลอมรอบธาตุแทรนซิชัน  และเลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิ
ชันน้ันๆ ธาตุแทรนซิชัน  นอกจากจะเกิดเปนสารประกอบธรรมดา (เชน MnO2) แลวยังสามารถ
เกิดเปนสารประกอบเชิงซอนไดอีกดวย เชน KMnO4

สารประกอบเชิงซอน  เปนสารประกอบที่มีไอออนเชิงซอนอยูในโมเลกุลรวมกับโลหะ
หรืออโลหะอยางใดอยางหนึ่ง  เชน KMnO4 และ [Co(NH3)6]Cl3
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ไอออนเชิงซอน  คือไอออนที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุแทรนซิชันเปนอะตอมกลาง  
และมีโมเลกุลหรือไอออนมาลอมรอบ (เราเรียกโมเลกุลหรือไอออนที่มาลอมรอบวา ลิแกน) เชน 
KMnO4 มี MnO4

- เปนไอออนเชิงซอน ดังนี้ 

           O                  - 

]        Mn   

  O    O   O   
[   

 

ธาตุกึ่งโลหะ เปนธาตทุี่มีสมบัติบางประการเหมือนทั้งโลหะและอโลหะ  สวนใหญจะอยู
ชิดเสนทึบที่เปนขั้นบันไดในตารางธาต ุ

ธาตุกัมมันตรงัสี  คือ   ธาตุที่สามารถแผรังสีแลวทําใหตัวเองกลายเปนอะตอมของธาตุ
ใหมได  ธาตุชนิดนี้พบไดทั้งในธรรมชาติและมนษุยสามารถสังเคราะหขึ้นได 

กัมมันตภาพรังสี คือ ปรากฏการณที่ธาตุสามารถแผรังสีไดเองอยางตอเน่ือง   การ 

เปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดภายในนิวเคลียสของไอโซโทปที่ไมเสถียร  สวนใหญจะเกิดกับธาตุที่มีเลข 

อะตอมสูงกวา 83  แตบางชนิดอาจมีเลขอะตอมต่ํากวานี้  เชน  43 Pt 

ธาตุกัมมันตรังสี  เปนธาตุที่มีนิวเคลียสไมเสถียร  จึงเกิดการสลายตัวใหอนุภาคหรือ 

รังสีตางๆ  ตัวอยางรังสีหรืออนุภาคที่ปลอยออกมา  เชน 

1.   รังสีแอลฟา  หรือ  อนุภาคแอลฟา   ใชสัญลักษณ   α   หรือ     4 He2 

2.   รังสีบีตา       หรือ  อนุภาคบีตา     ใชสัญลักษณ   β   หรือ     0e-1

3.   รังสีแกมมา   หรือ  อนุภาคแกมมา  ใชสัญลักษณ   δ        

4.   โพซิตรอน            ใชสัญลักษณ   β+  หรือ   0e+1 

5.   โปรตอน            ใชสัญลักษณ   P   หรือ   1H1 

6.   ดิวเทอรอน            ใชสัญลักษณ   D   หรือ   2H1 

7.   ทริทอน                 ใชสัญลักษณ   T   หรือ   3H1 

8.   นิวตรอน            ใชสัญลักษณ    n   หรือ   1n0
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ไอโซโทปของนิวเคลียสที่มีอัตราสวนระหวางจํานวนนิวตรอนแตกตางจากจํานวน
โปรตอนมากๆ  จะไมเสถียรและแผรังสีออกมาโดยการแผรังสีจะเกิดไดตลอดเวลาโดยไมขึ้นอยู
กับอุณหภูมิและความดัน  แตการสลายตัวและแผรังสีของไอโซโทปกัมมันตรังสีจะแปรผัน
โดยตรงกับจํานวนอนุภาคที่อยูในนิวเคลียสกัมมันตรังสี 

ธาตุกัมมันตรงัสีแตละชนิดจะสามารถสลายตัวไดเรว็และชาแตกตางกันไป  ซึ่งจะบอก
เปนครึ่งชีวติ (t1/2) 

ครึ่งชีวิตเปนปริมาณที่ใชบอกการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี โดยจะบอกถึง 

ระยะเวลาที่นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีเกิดการสลายตัวจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณ
เดิมที่มีสารน้ัน  ซึ่งครึ่งชีวิตของธาตุแตละไอโซโทปกัมมันตรังสีจะไมเหมือนกัน  และครึ่งชีวิต
ของธาตุกัมมันตรังสีแตละชนิดจะคงเดิมไมวาจะอยูในรูปของธาตุหรือเกิดเปนสารประกอบ 

ปฏิกิริยานิวเคลียร  คือ  การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในนิวเคลียสของธาตุโดยอาจเกดิ
การแตกตัวหรือการรวมตัวของนิวเคลียสก็ได  และไดพลังงานออกมาจํานวนมาก 

ปฏิกิริยาฟชชัน  เปนกระบวนการที่นิวเคลียสของธาตุหนักแตกตัวออกเปนไอโซโทป
ของธาตุที่มีน้ําหนักเบากวา  และคายพลังงานออกมาจํานวนมหาศาลปฏิกิริยานี้จะไดไอโซโทป
กัมมันตรังสีออกมาดวยมากมายหลายชนิด  จึงจัดวาเปนวิธีผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสี  
นอกจากนี้ยังมีนิวตรอนเกิดขึ้นในปฏิกิริยา  และนิวตรอนที่เกิดขึ้นน้ีสามารถชนกับนิวเคลียส
อ่ืนๆแลวเกิดปฏิกิริยาฟชชันอยางตอเน่ืองเร่ือยไป  เรียกวาปฏิกิริยาลูกโซ 

การควบคุมปฏิกิริยาฟชชัน ทําไดดังนี้ 

1.   คุมมวลสารตั้งตนใหมีปริมาณนอยๆ  เพื่อใหมีนิวตรอนนอยลงไปดวย  เม่ือ
นิวตรอนนอยก็จะทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซไดยากขึ้น 

2.   ใชโลหะบางชนิด  เชน  โลหะแคดเมียม  และโบรอน จับนิวตรอน  เพ่ือทําใหเหลือ
ปริมาณนอย  จะไดเกิดปฏิกิริยาลูกโซไดยาก 

3.   ใชแทงแกรไฟต  หรือใชน้ําเพื่อทําใหนิวตรอนเคลื่อนที่ชาลง จะไดเกิดปฏิกิริยา
ลูกโซไดยากขึ้น 

ปฏิกิริยาฟชชันมีประโยชนหลายอยาง เชน  ใชผลิตไอโซโทปกัมมันตรังสีในเตา
ปฏิกรณปรมาณู  เพ่ือนํามาใชประโยชนในวงการเกษตร  วงการแพทย  วงการอุตสาหกรรม  
โดยใชผลิตกระแสไฟฟาปรมาณูและใชหาอายุวัตถุโบราณ 
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ปฏิกิริยาฟวชนัเปนกระบวนการที่นิวเคลยีสของธาตุเบา  2  ชนิด มาหลอมรวมกันเกิด
เปนนิวเคลียสใหมที่ มีมวลเพ่ิมมากขึ้นกวาเดิม    และคายพลังงานออกมามากมาย            

การเกิดปฏิกิริยาฟวชัน  จะตองมีพลังงานเริ่มตนจํานวนมาก  โดยตองมีมากกวาแรงผลัก
ระหวางนิวเคลียสที่มารวมกัน  ซึ่งพลังงานหรือความรอนจํานวนมากนี้อาจไดมาจากปฏิกิริยา
ฟชชันก็ได  เพราะปฏิกิริยาฟชชันจัดเปนปฏิกิริยาชนวนที่สามารถทําใหเกิดปฏิกิริยาฟวชันได  
ตัวอยางปฏิกิริยาฟวชัน  เชน  ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย 

ปฏิกิริยาฟวชันถาควบคุมใหเกิดอยางชาๆและตอเนื่อง  จะไดพลังงานออกมาจํานวน
มากปฏิกิริยาฟวชัน ไดเปรียบปฏิกิริยาฟชชันหลายอยาง  เชน  คายพลังงานออกมามากกวา  
สารตั้งตนของปฏิกิริยาหาไดงายกวาและมีปริมาณมากกวาปฏิกิริยาฟชชัน  ผลิตภัณฑของ
ปฏิกิริยาฟวชันจะไดธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตสั้นกวาและมีอันตรายนอยกวาปฏิกิริยาฟชชัน
ดวย  ทั้งปฏิกิริยาฟชชันและปฏิกิริยาฟวชัน ถาไมควบคุมปฏิกิริยาใหดีหรือปลอยใหเกิดอยาง
รวดเร็วจะทําใหเกิดการระเบิดอยางรุนแรง  

เนื่องจากธาตุตางๆ ที่อยู ในตารางธาตุมี  การจัดเรียงโดยอาศัยสมบัติของธาตุที่
คลายคลึงกัน  และแตกตางกันเปนเกณฑ  ดังนั้น  ถาทราบสมบัติของธาตุจะทําใหบอกตําแหนง
ของธาตุที่อยูในตารางธาตุได  และถาทราบตําแหนงของธาตุก็จะบอกสมบัติบางประการของ
ธาตุไดเชนกัน  ซึ่งธาตุและสารประกอบของธาตุที่มีอยูในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม  จะมีทั้งคุณ
และโทษตอมนุษย 
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แบบฝกหัดทายบท 
จงตอบคําถามตอไปนี้ 
 
1.  จงอธิบายความหมายของไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
2.  จงบอกรูปรางโมเลกุลของสารประกอบและทํานายวามีขั้วหรือไมตามใบงานที่ทานไดรับ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
3.  จงเติมอนุภาคที่ปลอยออกมาจากสารกัมมันตรังสีตามใบงานที่ทานไดรับ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
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