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 บทท่ี 1 
โครงสร้างอะตอมของธาตแุละสมบติั 

 
 

โครงสรา้งอะตอมเป็นความรูพ้ืน้ฐานทีจ่ะน าไปสู่การเรยีนรูว้ชิาเคมสี่วนอื่นๆ เพราะจะท าให้
เขา้ใจว่าอะตอมมลีกัษณะอย่างไร มสีมบตัอิย่างไร ท าไมจงึเกดิการเปลี่ยนแปลงในธาตุทีแ่ตกต่างกนั 
ซึ่งเป็นสาระที่อยู่ในหนังสอืเรยีนและคู่มอืครูสาระการเรยีนรูพ้ื้นฐาน และเพิม่เติมเคมเีล่ม 1 และ 2
ตามล าดบั (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2549 - 2548)  , เคมเีล่ม2(ทบวงมหาวทิยาลยั, 2540) และกฤษณา 
ชุตมิา เล่ม 1 , 2(2549 , 2551) 

 
แบบจ าลองอะตอมและสญัลกัษณ์นิวเคลียร ์
 
 อะตอม คอื หน่วยย่อยทีเ่ลก็ทีสุ่ดทีไ่ม่สามารถแบ่งไดอ้กี ไม่สามารถมองดว้ยตาเปล่า
ได้ ดงันัน้จึงต้องศึกษาโดยการสร้างแบบจ าลองหรือมโนภาพ ซึ่งแบบจ าลองอะตอม มี
ววิฒันาการของแบบจ าลองหลายแบบตามขอ้มูลการทดลอง และมกีารเปลี่ยนแปลงผลการ
ทดลองตามขอ้ความรูท้ีม่ากขึน้ ดงัน้ี 

1. แบบจ าลองอะตอมของดอลตนั : อะตอม คอื อนุภาคที่เล็กที่สุดแบ่งแยกไม่ได้  
อะตอมของธาตุชนิดเดยีวกนัจะเหมอืนกนั แต่จะแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น 

2. แบบจ าลองอะตอมของทอมสนั : อะตอม เป็นทรงกลมทีป่ระกอบดว้ยประจุบวก 
และประจุลบกระจายในปรมิาณทีเ่ทา่กนั อะตอมจงึเป็นกลางทางไฟฟ้า 

3. แบบจ าลองอะตอมของรทัเทอรฟ์อรด์ :  อะตอมประกอบดว้ยนิวเคลยีสอยู่ตรง 
กลาง และมอีเิลก็ตรอนวิง่อยูร่อบนิวเคลยีสซึง่มปีระจุบวกอยูภ่ายใน 

4. แบบจ าลองอะตอมของโบร ์: อะตอมมลีกัษณะคลา้ยวงโคจรของดาวเคราะหร์อบ 
ดวงอาทิตย์  นัน่คือมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวง แต่ละวงมีระดบัพลงังาน
เฉพาะตวั วงทีใ่กลนิ้วเคลยีสทีส่ดุระดบัพลงังานจะต ่า และวงอื่นๆระดบัพลงังานจะเพิม่มากขึน้ 

5. แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก :  อะตอมประกอบด้วยกลุ่มหมอกของ 
อเิลก็ตรอนรอบนิวเคลยีส ถา้บรเิวณใดมกีลุ่มหมอกทบึจะมโีอกาสพบอเิลก็ตรอนไดม้ากบรเิวณ 
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ใดทีม่กีลุ่มหมอกจางจะมโีอกาสพบอเิลก็ตรอนไดน้้อย 
 จากการศกึษาเรือ่งการน าไฟฟ้าของนกัวทิยาศาสตร ์  โดยผา่นไฟฟ้ากระแสตรงเขา้ไป 
ในหลอดแก้วบรรจุแก็สความดนัต ่า และเกดิรงัสพีุ่งออกจากแคโทดไปแอโนดท าใหพ้บ รังส ี
แคโทด เรยีกหลอดแกว้ทีใ่ชศ้กึษารงัสแีคโทดวา่ หลอดรงัสแีคโทด จากการดดัแปลงหลอดรงัส ี
แคโทด ของออยเกน โกลด์ชไตน์ ท าใหพ้บว่าอะตอมประกอบด้วยอนุภาค 2 ชนิดที่มปีระจุ
ต่างกนั ประจุลบเรยีกวา่ อเิลก็ตรอน ประจุบวก เรยีกวา่ โปรตอน 
 จากการยงิอนุภาคแอลฟาไปยงัแผน่ทองค าบางๆ ท าใหพ้บวา่มวลสว่นใหญ่ของอะตอม 
คอืมวลของนิวเคลยีส สว่นอเิลก็ตรอนเป็นสว่นประกอบทีท่ าใหอ้ะตอมมขีนาดใหญ่แต่มมีวลน้อย 
จนถือได้ว่าไม่มผีลต่อมวลอะตอม  ภายในนิวเคลยีสมอีนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้าเรยีกว่า
นิวตรอน อยูร่ว่มกบัโปรตอนทีม่ปีระจุไฟฟ้าบวก  จากขอ้มลูดงักล่าวท าใหท้ราบอนุภาคมลูฐาน
ของอะตอมวา่ม ี3 ชนิด คอือเิลก็ตรอน โปรตอน และนิวตรอน 

ธาตุแต่ละชนิดจะมจี านวนโปรตอนไม่เท่ากนั และไม่เท่ากบัธาตุอื่นๆ ตวัเลขที่ใช้ 
แสดงจ านวนโปรตอน เรยีกว่า เลขอะตอม  ใช้สญัลกัษณ์  Z เน่ืองจากมวลส่วนใหญ่ของ
อะตอมคอืมวลของนิวเคลยีส ซึ่งประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน  ดงันัน้ผลรวมของ
จ านวนโปรตอนและนิวตรอนจงึแทนด้วย เลขมวล ใช้สญัลกัษณ์ A จากความรูด้งักล่าว
เขยีนสญัลกัษณ์ของธาตุที ่แสดงจ านวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม (เลขมวล และเลข
อะตอม) หรอื เรยีกว่า สญัลกัษณ์นิวเคลียร ์ได้ดงัน้ี  A X Z โดย X แทนสญัลกัษณ์ของ
ธาตุ ; A แทนเลขมวล ; Z แทนเลขอะตอม 
 ไอโซปโทป คอื อะตอมของธาตุเดยีวกนัที่มเีลขอะตอมเท่ากนัแต่เลขมวลต่างกนั  
 ไอโซบาร์ คอื อะตอมของธาตุคนละชนิดที่มเีลขอะตอมต่างกนัแต่เลขมวลเท่ากนั  
 ไอโซโทน คอื อะตอมของธาตุคนละชนิดที่มเีลขมวลและเลขอะตอมต่างกนัแต่มี
นิวตรอนเท่ากนั 
   เน่ืองจากอะตอมของธาตุชนิดเดยีวกนัมจี านวนโปรตอนเท่ากบัอเิลก็ตรอนเพราะเป็น
กลางทางไฟฟ้า แต่จ านวนนิวตรอนอาจไมเ่ทา่กบัโปรตอนได ้ท าใหนิ้วตรอนไดห้ลายค่า เพราะ
มมีวลต่างกนั เรยีกอะตอมของธาตุชนิดเดยีวกนัทีม่เีลขมวลต่างกนัว่า  ไอโซโทป ธาตุทีเ่ป็น
ไอโซโทปจงึมจี านวนโปรตอนเทา่กนั แต่มจี านวนนิวตรอนต่างกนั เชน่ ไฮโดรเจนม3ี ไอโซโทป 
ดงัน้ี 1 H 1  เรยีกวา่ โปรเทยีม , 2 H 1  เรยีกวา่ ดวิทเีรยีม , 

3 H 1 เรยีกวา่ ทรเิทยีม ในธรรมชาติ
มโีปรเทยีมมากสดุ สว่นทรเิทยีมเป็นไอโซโทปกมัมนัตรงัส ี
 นกัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาสเปกตรมัของสารประกอบและธาตุ เพือ่น ามาหาต าแหน่งของ 
อเิลก็ตรอนโดยน าไปสูค่วามเขา้ใจเรือ่งระดบัพลงังานของอเิลก็ตรอนในอะตอม   ท าใหท้ราบวา่ 
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แสงทีป่ระสาทตาของมนุษยส์ามารถรบัรูไ้ดเ้รยีกวา่ แสงทีต่ามองเหน็ได ้มคีวามยาวคลื่นในช่วง 
400 – 700 นาโนเมตร ประกอบดว้ยแสงสตี่างๆกนั เน่ืองจากตาของคนไมส่ามารถแยกสตี่างๆ
ของแสงจากดวงอาทติยไ์ด ้จงึเหน็เป็นสรีวมสเีดยีวคอืสขีาวจงึเรยีกวา่  แสงขาว   แต่ถา้น าแสง 
อาทติยห์รอืแสงขาวมาผา่นปรซิมึจะแยกออกเป็นแสงสรีุง้ 7 สตี่อเน่ืองกนัเรยีกวา่ แถบสเปกตรมั 
ของแสงขาว  จากความรูด้งักล่าวนกัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาสารประกอบของโลหะชนิดต่างๆ โดย 
การเผาสารประกอบของโลหะเหล่านัน้ แลว้พจิารณาทีส่ขีองเปลวไฟ พบวา่โลหะต่างชนิดกนัจะ
ใหส้เีปลวไฟแตกต่างกนั เมือ่ กุสตาฟ ครีช์ฮอฟฟ์  ผลติสเปกโทรสโคป ซึง่ใชศ้กึษาสเปกตรมัที่
ไดจ้ากการเผาสารประกอบ   ท าใหน้กัวทิยาศาสตรส์ามารถหาธาตุองคป์ระกอบในสารประกอบ 
ได้ โดยธาตุต่างชนิดกนัจะให้สเปกตรมัต่างกนั และมจี านวนเส้นสเีฉพาะตวั เส้นสตี่างๆน้ี
เรยีกวา่ เสน้สเปกตรมั 
 การเผาสารประกอบของโลหะชนิดเดยีวกนัจะไดส้ขีองเปลวไฟสเีดยีวกนั นัน่คอื  สขีอง
เปลวไฟเกดิจากองค์ประกอบที่เป็นโลหะในสารประกอบนัน้   สารที่เป็นแก๊สสามารถตรวจ
สเปกตรมัไดโ้ดยน าแก๊สไปบรรจุในหลอดแกว้ความดนัต ่า    และใชพ้ลงังานไฟฟ้าแทนการเผา 
เมือ่ธาตุไดพ้ลงังานกจ็ะเปล่งแสงเป็นสตี่างๆหลายส ีเมือ่สเีหล่านัน้รวมกนัจะเหน็เป็นสเีดยีว ซึง่
ตาของคนบอกความแตกต่างไมไ่ด ้ ตอ้งใชแ้ผน่เกรตตงิสอ่งด ู จงึจะเหน็เป็นเสน้สเปกตรมัของ
แต่ละธาตุที่มลีกัษณะแตกต่างกนั ทัง้น้ีเพราะอิเล็กตรอนซึ่งเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียสจะมี
พลงังานเฉพาะตวัอยูใ่นระดบัพลงังานทีต่ ่าเรยีกวา่ สถานะพืน้    เมือ่อะตอมไดพ้ลงังานเพิม่ขึน้ 
อเิล็กตรอนก็จะถูกกระตุ้นใหม้พีลงังานในตวัสูงขึน้เรยีก สถานะกระตุ้น ซึ่งอะตอมไม่เสถียร
เพราะมพีลงังานสงู อเิลก็ตรอนจงึตอ้งคายพลงังานออกมาเพื่อลดพลงังานของตนเอง และกลบั
เขา้สูร่ะดบัพลงังานทีต่ ่ากวา่ทีถู่กกระตุน้ เพือ่ใหอ้ะตอมมคีวามเสถยีรมากขึน้ พลงังานทีอ่ะตอม
คายออกมาจะอยูใ่นรปูของพลงังานแสง   ถา้แสงสทีีค่ายออกมาแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจนจะ
ปรากฏเป็นเสน้สเปกตรมั แต่ถา้สทีีป่รากฏออกมามลีกัษณะต่อเนื่องกนัจะใหส้เปกตรมัเป็นแถบ 
การทีต่าของคนสามารถเห็นสเปกตรมัตดิต่อเป็นเวลานาน  เป็นเพราะอเิลก็ตรอนในหลายๆ
อะตอมของธาตุเหล่านัน้ไดร้บัและคายพลงังานตลอดเวลา   นัน่คอือเิลก็ตรอนทีม่พีลงังานสงูจะ
คายพลงังานเพื่อใหก้ลบัเขา้สู่สถานะพืน้  ในขณะทีอ่เิลก็ตรอนของอะตอมอื่นๆกจ็ะถูกกระตุ้น
ขึน้ไปสูส่ถานะกระตุน้ แลว้จงึคายพลงังานกลบัสูส่ถานะพืน้วนเวยีนอยูเ่ชน่น้ีต่อเน่ืองกนัไป 
 อะตอมมรีะดบัพลงังานไดห้ลายคา่ ทัง้ระดบัทีม่อีเิลก็ตรอนอยูต่ามปกต ิ และระดบัทีไ่ม่
มอีเิลก็ตรอนอยูอ่ยา่งถาวร แต่จะอยูเ่มือ่ไดร้บัพลงังานกระตุน้    เมือ่มกีารคายพลงังานจะท าให้
เกดิเสน้สเปกตรมั  สเปกตรมัของธาตุต่างๆอาจปรากฏอยู่ในช่วงคลื่นของแสงทีต่ามองเหน็ได้ 
และอยูใ่นชว่งคลื่นอื่นๆทีม่ชีื่อเรยีกแตกต่างกนัดงัน้ี 
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1. อนุกรมไลมาน พบในชว่งคลื่นรงัสอีลัตราไวโอเลต 
2. อนุกรมบลัเมอร ์พบในชว่งคลื่นแสงทีต่ามองเหน็ได ้
3. อนุกรมพาสเชน พบในชว่งคลื่นรงัสอีนิฟาเรด 
4. อนุกรมแบรกเกต พบในชว่งคลื่นรงัสอีนิฟาเรด 
5. อนุกรมฟุนด ์พบในชว่งคลื่นรงัสอีนิฟาเรด 

อนุกรมทัง้ 5 น้ีไดเ้รยีงล าดบัจากพลงังานสงูไปสูพ่ลงังานทีต่ ่า 
ในการแปลความหมายของเสน้สเปกตรมั   นกัวทิยาศาสตรไ์ดใ้ชอ้ะตอมของไฮโดรเจน 

ในการศึกษา เพราะไฮโดรเจนเป็นอะตอมที่มอีิเล็กตรอนเพยีงตวัเดียว  พบว่าอะตอมของ 
ไฮโดรเจนใหเ้สน้สเปกตรมัไดห้ลายเสน้   จงึสรุปไดว้า่อเิลก็ตรอนในอะตอมสามารถขึน้ไปอยูใ่น 
สถานะกระตุน้ทีม่พีลงังานต่างกนัไดห้ลายระดบั   และความแตกต่างระหว่างพลงังานของแต่ละ
ระดบัทีอ่ยูถ่ดัไปกจ็ะมคีา่ไมเ่ทา่กนั   โดยความแตกต่างของพลงังานจะลดลงเมื่อระดบัพลงังาน
สงูขึน้ สรุปไดด้งัน้ี 

1. เมื่ออเิลก็ตรอนไดร้บัพลงังานทีพ่อเหมาะ  จะขึน้ไปสู่ระดบัพลงังานทีส่งูกว่าเดมิ 
ได ้ แต่จะอยูร่ะดบัใดขึน้กบัปรมิาณพลงังาน แต่การทีอ่เิลก็ตรอนขึน้ไปอยูใ่นระดบัพลงังานใหม่ 
อะตอมจะไม่เสถียร อิเล็กตรอนจึงต้องกลบัมาอยู่ในระดบัพลงังานที่ต ่ากว่า ในการเปลี่ยน
ต าแหน่งอเิลก็ตรอนจะคายพลงังานออกมาจ านวนหน่ึง ตามทฤษฎขีองพลงัค ์

2. การเปลีย่นระดบัพลงังานของอเิลก็ตรอน จะเปลีย่นไปยงัระดบัพลงังานใดกไ็ดไ้ม่ 
จ าเป็นตอ้งเป็นระดบัพลงังานทีอ่ยูต่ดิกนั    แต่มขีอ้แมว้่าเมื่ออเิลก็ตรอนไดร้บัพลงังานจะไปอยู่
ระหวา่งระดบัพลงังานไมไ่ด ้ตอ้งอยูท่ีร่ะดบัพลงังานใดระดบัพลงังานหน่ึงเทา่นัน้ 

3. ผลต่างของพลงังานระหว่างระดบัพลงังานต ่า จะมากกว่าผลต่างของพลงังาน 
ระหวา่งระดบัพลงังานสงูขึน้ไป 
 จากการศกึษาแบบจ าลองอะตอมของโบร ์ท าใหพ้บว่าอเิลก็ตรอนมสีมบตัเิป็นคลื่นได้
แต่แบบจ าลองอะตอมของโบรไ์ม่สามารถอธบิายสเปกตรมัของอะตอมทีม่หีลายอเิลก็ตรอนได ้
จงึท าใหม้กีารศกึษาเพิม่เตมิจนพบว่าอเิลก็ตรอนเป็นไดท้ัง้อนุภาคและคลื่น โดยอเิลก็ตรอนจะ
เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสในลักษณะของคลื่นน่ิง บริเวณที่จะพบอิเล็กตรอนจะพบได้หลาย
ลกัษณะเป็นรปูทรงต่างๆตามแต่ระดบัพลงังานของอเิลก็ตรอนนัน้ 
 เมื่อใชส้มการคลื่น ซึง่เป็นสมการทางคณิตศาสตรข์ ัน้สงูศกึษาแบบจ าลองอะตอมท าให้
ทราบว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส (ซึ่งเป็นที่รวมของโปรตอนและนิวตรอน) และมี 
อเิลก็ตรอนเคลื่อนทีอ่ยูร่อบๆ และอยูใ่นระดบัพลงังานทีแ่ตกต่างกนั 

จ านวนอิเล็กตรอนที่มากที่สุดในแต่ละระดบัพลงังาน มคี่าเท่ากบั 2n2 ( n = ระดบั 
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พลงังาน  1,2,3, . . . ) 
          จากสมบตัทิีเ่ป็นคลื่นของอเิลก็ตรอน    และความรูเ้รือ่งกลศาสตรค์วอนตมั   เมื่อน ามา
อธบิายโครงสรา้งอะตอม  จะอธบิายไดว้่าอะตอมมอีเิลก็ตรอนเคลื่อนทีอ่ยูใ่นระดบัพลงังานหรอื
วงต่างๆกนั  และในระดบัพลงังานเดยีวกนัแบ่งเป็นระดบัพลงังานยอ่ยต่างๆไดด้งัน้ี  คอื  ระดบั 
พลงังานยอ่ย s,p,d และ f  ซึง่ในแต่ละระดบัพลงังานจะมจี านวนระดบัพลงังานยอ่ยแตกต่างกนั 

 
การจดัเรียงอิเลก็ตรอน 
 
         จากแบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกซึง่ใชใ้นปจัจุบนัพบว่าอเิลก็ตรอนทีเ่คลื่อนทีร่อบ
นิวเคลยีสมกีารเคลื่อนทีต่ลอดเวลา  ความหนาแน่นของกลุ่มหมอกวดัในรปูของโอกาสทีจ่ะพบ 
อเิลก็ตรอนทีเ่คลื่อนทีร่อบนิวเคลยีส    ซึง่มอีาณาเขตและรปูรา่งสามมติแิตกต่างกนัไป  เชน่ม ี
รปูรา่งเป็นทรงกลมใน s ออรบ์ทิลั , มรีปูรา่งคลา้ยดมัเบลลใ์น p ออรบ์ทิลั  เป็นตน้ 

ออร์บิทลั หมายถึง  บรเิวณรอบๆนิวเคลียสที่มโีอกาสสูงที่จะพบอิเล็กตรอนและมี
พลงังานเฉพาะของตนเอง  ออรบ์ทิลัจะมชีื่อและรปูร่างต่างกนั  เช่น  s (sharp)ออรบ์ทิลั เป็น
ทรงกลม  p (principal) ออรบ์ทิลั เป็นดมัเบลล ์  d (diffuse) ออรบ์ทิลั และ f (fundamental) 
ออรบ์ทิลัจะมรีปูรา่งทีซ่บัซอ้นขึน้ 

อะตอมที่มอีิเล็กตรอนหลายอิเล็กตรอนระดบัพลงังานย่อยที่อยู่ในระดบัพลงังาน
เดยีวกนัจะมพีลงังานต่างกนั  และแต่ละระดบัพลงังานย่อยจะมจี านวนออรบ์ทิลัต่างกัน คอื 
ระดบัพลงังานยอ่ย s ม ี1 ออรบ์ทิลั , p ม ี3 ออรบ์ทิลั , d ม ี5 ออรบ์ทิลั และ f ม ี7 ออรบ์ทิลั  
โดย 1 ออรบ์ทิลั  สามารถมอีเิลก็ตรอนสงูสุดได ้2 ตวั  ใช ้ □   แทนออรบ์ทิลั 
          การบรรจุอเิลก็ตรอนลงในออรบ์ทิลัใชห้ลกั 2 หลกั และ 1 กฎดงัน้ี 

1. หลกัการกดีกนัของเพาล ี :    อเิลก็ตรอนคูห่น่ึงคูใ่ดในออรบ์ทิลัเดยีวกนัจะม ี
สมบตัติ่างกนั  อเิลก็ตรอนคู่นัน้จงึหมุนรอบตวัเองต่างกนั คอื ตวัหน่ึงหมุนตามเขม็นาฬกิาอกี
ตวัจะหมนุทวนเขม็นาฬกิา 

2. หลกัของเอาฟบาว  : การบรรจุอเิลก็ตรอนจะตอ้งบรรจุอเิลก็ตรอนในออรบ์ทิลั 
ทีม่รีะดบัพลงังานต ่าสุดและว่างก่อนเสมอ  เพราะจะท าใหพ้ลงังานรวมทัง้หมดมคี่าต ่าสุดท าให้
อะตอมเสถยีร 

3. กฎของฮุนด ์ : กรณีทีม่หีลายออรบ์ทิลั   และแต่ละออรบ์ทิลัมพีลงังานเท่ากนั 
เชน่ p ออรบ์ทิลั  ใหบ้รรจุอเิลก็ตรอนในลกัษณะทีท่ าใหม้อีเิลก็ตรอนเดีย่วมากทีส่ดุก่อน   แลว้ 
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จงึบรรจุอเิล็กตรอนเป็นคู่ ถ้ามอีเิล็กตรอนเหลอื     ทัง้น้ีเพราะอะตอมของธาตุที่มกีารบรรจุ
อเิลก็ตรอนเตม็ในทุกๆออรบ์ทิลั  ทีม่พีลงังานเท่ากนัหรอืเรยีกว่า การบรรจุเตม็   กบัการบรรจุ
อเิลก็ตรอนเพยีงครึง่เดยีวในทุกออรบ์ทิลัหรอืทีเ่รยีกวา่  การบรรจุครึง่   จะท าใหอ้ะตอมมคีวาม
เสถยีรกวา่การบรรจุแบบอื่นๆ 

วาเลนซอ์เิลก็ตรอน คอื อเิลก็ตรอนทีอ่ยูใ่นระดบัพลงังานสงูสุด    หรอือยูใ่นชัน้นอกสุด
ของอะตอม               
 สรปุไดว้า่การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในระดบันี้ควรเขยีนไดท้ัง้ระดบัพลงังานหลกัและระดบั 
พลงังานยอ่ย 

1.  การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานหลกัใชค้วามรูเ้รื่องจ านวนอิเล็กตรอนที่
มากที่สุดในแต่ละระดบัพลงังาน มคี่าเท่ากบั 2n2 ( n = ระดบัพลงังาน  1,2,3, . . . )ช่วย
เชน่การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนของ Na = 2 , 8 , 1 

2.  การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนแบบอนุพนัธ์ของแก๊สเฉื่อยจะเขยีนแก๊สเฉื่อยแทนจ านวน
อเิลก็ตรอนและตามดว้ยจ านวนอเิลก็ตรอนทีเ่หลอืเชน่ การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนของ Na = [Ne] 1 

3. การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในระดบัพลงังานยอ่ย เช่น การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนของ Na = 
1s2 , 2s2, 2p6 , 3s1 

 
สมบติัของธาตตุามตารางธาต ุ
 
         เน่ืองจากมกีารคน้พบธาตุเป็นจ านวนมาก  และธาตุแต่ละชนิดมสีมบตัแิตกต่างกนั  บาง
ชนิดอาจมสีมบตับิางประการคลา้ยกนั  บางชนิดมสีมบตัติ่างกนัท าใหจ้ดจ าและศกึษาไดย้ากจงึ
มกีารตัง้กฎในการจดัธาตุใหอ้ยูเ่ป็นกลุ่มๆ  เพือ่ความสะดวกในการศกึษาจนเกดิเป็นตารางธาตุ 

ววิฒันาการของตารางธาตุ 
1. โยฮนัน์  เดอเบอไรเนอร ์   :   ตัง้กฎชุดสามโดยจดัธาตุทีม่สีมบตัคิลา้ยกนัเป็น 

กลุ่มๆ   กลุ่มละสามธาตุตามมวลอะตอม    ธาตุกลางจะมมีวลอะตอมเป็นค่าเฉลี่ยของมวล
อะตอมของธาตุที ่1และ 3 

2. จอหน์  นิวแลนด ์ : ตัง้กฎออกเตต  ซึง่กล่าววา่  ถา้เรยีงธาตุตามมวลอะตอม 
จากน้อยไปมากจะพบว่าธาตุที ่8 จะมสีมบตัเิหมอืนธาตุที ่1 เสมอ ( ไมร่วมไฮโดรเจนและแก๊ส
เฉื่อย ) 

3. ยลูอิุสโลทาร ์ ไมเออร ์และ  ดมิทิร ี อวิา-โนวชิ  เมนเดเลเอฟ : ตัง้กฎพริอิอดกิ   
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ซึ่งกล่าวว่า    ถ้าเรยีงธาตุตามมวลอะตอมจากน้อยไปมากจะพบว่าธาตุมสีมบตัคิลา้ยกนั
เป็นช่วงๆ    ซึ่งการเรยีงธาตุแบบน้ีจะน าสมบตัทิีค่ลา้ยคลงึกนัของธาตุมาพจิารณาควบคู่กบั
มวลอะตอมดว้ย 

4. เฮนร ี โมสลยี ์  ใชก้ฎพริอิอดกิของเมนเดเลเอฟมาดดัแปลงจากการเรยีงธาตุ 
ตามมวลอะตอมมาเป็นการเรยีงธาตุตาม เลขอะตอม  ทัง้น้ีเพราะสมบตัิต่างๆของธาตุมี
ความสมัพนัธ์กบัประจุบวกในนิวเคลยีสหรอืเลขอะตอมมากกว่ามวลอะตอม  ตารางธาตุใน
ปจัจุบนัจงึเรยีงตามเลขอะตอมจากน้อยไปมากตามกฎพริอิอดกิ 

ธาตุทีอ่ยู่ในแนวตัง้ของตารางธาตุ  เรยีกว่า หมู่   ธาตุทีอ่ยู่ในแนวนอนของตารางธาตุ
เรยีกวา่ คาบ      

ตารางธาตุในปจัจุบันมี 18 แถว 2 กลุ่มย่อย คือ  กลุ่มย่อย A  หมายถึง ธาตุ      
เรพรีเซนเททีฟ    กลุ่มย่อย B  หมายถึง   ธาตุแทรนซิชัน    ธาตุกลุ่ม A มี 8 หมู่ดังน้ี   
IA เรียกว่า โลหะแอลคาไล ,    IIA เรียกว่า โลหะแอลคาไลน์เอิร์ท ,     VIIA เรียกว่า 
ธาตุแฮโลเจน , VIIIA เรยีกแก๊สเฉื่อยหรอืแก๊สมตีระกูล   ธาตุกลุ่ม B ม ี8 หมูเ่ช่นกนั  แต่ VIIIB 
จะมี 3 แถว  ธาตุที่อยู่ในแนวนอนมี 7 แถว หรือเรียกว่า 7 คาบ  คาบที่ 1 มี 2 ธาตุ คือ 
ไฮโดรเจนและฮเีลยีม , คาบที ่2 และ 3 ม ี8 ธาตุ , คาบที ่4 และ 5 ม ี18 ธาตุ , คาบที ่6 ม ี2 
กลุ่ม  กลุ่มแรกม ี18 ธาตุ  กลุ่มที ่2 ม ี14 ธาตุ  เรยีกกลุ่มธาตุแลนทาไนด ์ และคาบที ่7 ม ี2 
กลุ่มเชน่เดยีวกบัธาตุที ่6 โดยคาบที ่7 เรยีกกลุ่มธาตุแอกทไินด ์

ธาตุกลุ่ม A แนวตัง้ เป็นธาตุทีม่วีาเลนซ์อเิลก็ตรอนเท่ากนัทุกตวัและจ านวนวาเลนซ์
อเิล็กตรอนจะตรงกบัเลขหมู่      แนวนอนธาตุจะมรีะดบัพลงังานเท่ากนัและมจี านวนระดบั
พลงังานตรงกบัเลขทีค่าบ 
          ถา้พจิารณาธาตุตามลกัษณะการจดัอเิลก็ตรอนในออรบ์ทิลั จะแบ่งธาตุได ้ 4 กลุ่ม     
คอืกลุ่ม s ได้แก่ หมู่ IA และ IIA , กลุ่ม p ได้แก่ IIIA ถึง VIIIA , กลุ่ม d ได้แก่ หมู่ 
IIIB  ถงึ IIB และกลุ่ม f ไดแ้ก่ ธาตุแลนทาไนดแ์ละแอกทไินด ์

การเรียกชื่อธาตุที่มีเลขอะตอมตัง้แต่ 100 ขึ้นไปให้เรียกชื่อในระบบ  IUPAC 
( International  Union  of  Pure  and  Applied  Chemistry )  ดงันี้     ใหเ้รยีกชื่อตามระบบ
ตวัเลขเป็นภาษาละตนิและลงทา้ยชื่อธาตุเป็น –ium  ในกรณีทีต่วัอกัษรทีน่ ามาเรยีงต่อกนัเป็น
สระซ ้ากนั2ตวั  ใหต้ดัสระออก1ตวั  และถา้เป็นพยญัชนะซ ้ากนั3ตวั  ใหต้ดัพยญัชนะนัน้ออก1
ตวั เชน่    bi + ium   จะได ้  bium ,   enn + nil   จะได ้  ennil 
             จ านวนนบัภาษาละตนิมดีงัน้ี 
0 = nil  (นิล )               1 = un  ( อนู )          2 = bi  ( ไบ )            3 = tri  ( ไตร )     
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4 = quad (ควอด )          5 = pent  ( เพนต ์)    6 = hex  ( เฮกซ ์)      7 = sept ( เซบต)์ 
8 = oct  ( ออกต ์)          9 = enn  ( เอนน์ ) 

สญัลกัษณ์ของธาตุ  ใชอ้กัษรตวัแรกของจ านวนนับแต่ละตวัมาเขยีนเรยีงกนั เช่น ธาตุ
ทีม่เีลขอะตอม  110 ใชส้ญัลกัษณ์  Uun 

สมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ   ทีม่แีนวโน้มเป็นไปตามหมูแ่ละคาบไดแ้ก่  ขนาดอะตอม 
รศัมไีอออน  พลงังานไอออไนเซชนั  อเิลก็โทรเนกาตวิติี้  สมัพรรคภาพอเิลก็ตรอน  จุดเดอืด
และจุดหลอมเหลว  และเลขออกซเิดชนั 

ขนาดอะตอม  จะบอกด้วยรศัมอีะตอม  มคี่าเท่ากบัครึ่งหน่ึงของระยะ  ระหว่าง
นิวเคลยีสของอะตอมทัง้สองทีม่แีรงยดึเหน่ียวระหว่างอะตอมหรอืทีอ่ยูใ่กลช้ดิกนั  รศัมอีะตอม
ดงักล่าวมหีลายแบบขึน้อยูก่บัชนิดของแรงทีย่ดึเหน่ียวระหวา่งอะตอมดงัน้ี 

รศัมโีควาเลนต์  เป็นระยะทางครึง่หน่ึงของความยาวพนัธะโควาเลนต์ระหว่างอะตอม
ชนิดเดยีวกนั ( พจิารณาธาตุทีเ่ป็นอโลหะ ) 
          รศัมแีวนเดอรว์าลส ์ เป็นระยะทางครึง่หน่ึงของระยะระหว่างนิวเคลยีสของอะตอมทีอ่ยู่
ใกลส้ดุ ( พจิารณาอะตอมของแก๊สเฉื่อย ) 
          รศัมโีลหะ     มคีา่เทา่กบัครึง่หน่ึงของระยะระหว่างนิวเคลยีสของอะตอมโลหะทีใ่กลก้นั
ทีส่ดุ  ( พจิารณาธาตุทีเ่ป็นโลหะ ) 

ธาตุในคาบเดยีวกนั ขนาดอะตอมจะลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิม่ขึน้  เพราะคาบเดยีวกนั
จะมรีะดบัพลงังานเท่ากนัแต่มโีปรตอนในนิวเคลยีสต่างกนัยิง่โปรตอนมากยิง่ดงึดดูอเิลก็ตรอน
ไดด้จีงึเขา้ใกลนิ้วเคลยีสมาก ธาตุในหมูเ่ดยีวกนั ขนาดอะตอมจะใหญ่ขึน้เมือ่เลขอะตอมเพิม่ขึน้ 
เพราะระดบัพลงังานเพิม่มากขึน้ท าใหโ้ปรตอนดงึดดูอเิลก็ตรอนไดล้ดลง 

อะตอม  เมื่อรบัอิเล็กตรอนจะกลายเป็นไอออนลบและถ้าเสยีอิเล็กตรอนจะกลาย 
เป็นไอออนบวก  การบอกขนาดของไอออนบอกได้ด้วยรศัมไีอออนซึ่งพจิารณาจากระยะ
ระหว่างนิวเคลียสของไอออนคู่หน่ึงๆที่ยดึเหน่ียวกนัในโครงผลึก  การเปรยีบเทียบขนาด
ไอออนทีม่คีวามหมายจะท าการเปรยีบเทยีบระหว่างไอออนทีม่กีารจดัอเิลก็ตรอนเหมอืนกนั
หรอืมจี านวนอเิลก็ตรอนเท่ากนั   ธาตุในคาบเดยีวกนัไอออนยิง่มปีระจุบวกมากขนาดยิง่เลก็  
ยิง่มปีระจุลบมากขนาดยิง่ใหญ่  ยิง่ประจุบวกมากขนาดเลก็ลงเพราะแรงดงึดดูระหว่างประจุใน
นิวเคลียสกบัอิเล็กตรอนเพิม่ขึ้น  ยิง่ประจุลบมากขนาดยิง่ใหญ่ขึ้นเพราะแรงผลกัระหว่าง
อเิลก็ตรอนทีเ่คลื่อนทีร่อบนิวเคลยีสเพิม่มากขึน้  ธาตุในหมูเ่ดยีวกนั  ไอออนจะมขีนาดเพิม่ขึน้
จากบนลงล่างเพราะระดบัพลงังานเพิม่ขึน้โปรตอนดงึดดูอเิลก็ตรอนไดน้้อยลง 
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           พลงังานไอออไนเซชนั ( IE )  คอืพลงังานปรมิาณน้อยสุดที่ท าใหอ้เิลก็ตรอนหลุดจาก
อะตอมในสถานะแก๊ส ( เป็นการดดูพลงังาน )   ธาตุในคาบเดยีวกนั   IE    จะเพิม่ขึน้ตามเลข
อะตอมเพราะ มโีปรตอนในนิวเคลยีสเพิม่จงึดงึดูดอเิลก็ตรอนไดม้าก  จงึเสยีอเิลก็ตรอนยาก 
ธาตุในหมูเ่ดยีวกนั IE จะลดลงเมือ่เลขอะตอมเพิม่เพราะระดบัพลงังานเพิม่ท าใหโ้ปรตอนดงึดดู
อเิลก็ตรอนน้อยลงจงึเสยีอเิลก็ตรอนงา่ย     คา่ IE  ท าใหเ้ราทราบวา่อะตอมมอีเิลก็ตรอนอยูใ่น 
ระดบัพลงังานใดและมจี านวนอเิลก็ตรอนในแต่ละระดบัพลงังานเท่าไร 

อเิลก็โทรเนกาตวิติี ้ ( EN )  คอื ความสามารถของอะตอมในการดงึดดูอเิลก็ตรอนใน 
โมเลกุลของสาร  ธาตุในคาบเดยีวกนั  ค่า EN จะเพิม่ขึน้ตามเลขอะตอมเพราะธาตุทางขวาม ี
ขนาดเลก็กวา่ธาตุทางซา้ย ความสามารถในการดงึดดูอเิลก็ตรอนจงึเพิม่ขึน้ ธาตุในหมูเ่ดยีวกนั 
ค่า EN จะลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น เพราะขนาดอะตอมจะเพิ่มขึ้นจากบนลงล่าง  
การดงึดดูอเิลก็ตรอนจงึลดลง 

สมัพรรคภาพอเิลก็ตรอน  ( EA )  คอืความสามารถในการรบัอเิลก็ตรอนในสถานะแก๊ส 
( เป็นการคายพลงังาน )    คา่ EA จะมคี่าตดิลบหรอืมคี่าบวกน้อย    ยิง่ตดิลบมากอะตอมของ
ธาตุจะยิง่รบัอเิลก็ตรอนเขา้มาไดด้ ี  ธาตุในคาบเดยีวกนั    ค่า EA   จะเพิม่ขึน้ตามเลขอะตอม
เพราะธาตุทางขวาเป็นอโลหะมากกว่าทางซ้าย  ดงันัน้เมื่อรบัอเิล็กตรอนโอกาสที่จะเสถียร
เหมอืนแก๊สเฉื่อยจงึเพิม่ขึน้   ธาตุในหมูเ่ดยีวกนั   ค่า EA จะลดลงตามเลขอะตอมเพราะธาตุที่
อยูข่า้งล่างมคีวามเป็นโลหะสงูกว่าดา้นบน  จงึรบัอเิลก็ตรอนไดย้าก ค่า EA จงึต ่า 

สารที่มแีรงยดึเหน่ียวระหว่างอนุภาคมากจะท าให้มจีุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง   
เพราะการแยกอนุภาคของสารจะใชว้ธิกีารใหค้วามรอ้นจนมอีุณหภูมสิงูถงึจุดหลอมเหลวหรอื
จุดเดอืดของสาร  จงึแยกอนุภาคของสารได ้  ดงันัน้พลงังานความรอ้นจงึขึน้อยู่กบัขนาดหรอื
ความแขง็แรงของแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค    จุดหลอมเหลวและจุดเดอืดของธาตุตามคาบ 
จะสงูขึน้ตามเลขอะตอม   เพราะเมื่อเลขอะตอมเพิม่อะตอมจะมจี านวนวาเลนซอ์เิลก็ตรอนมาก
ขึน้  แรงยดึเหน่ียวจงึสงูขึน้   จุดหลอมเหลวและจุดเดอืดของธาตุตามหมู ่ ถา้เป็นโลหะจะลดลง
ตามเลขอะตอม    เพราะแรงดงึดดูระหว่างโปรตอนกบัอเิลก็ตรอนลดลง  จุดหลอมเหลวและจุด
เดอืดของธาตุตามหมู ่ ถา้เป็นอโลหะจะเพิม่ขึน้ตามเลขอะตอมเพราะมวลอะตอมเพิม่แรงดงึดดู
ระหวา่งโมเลกุลจงึมากขึน้ 

เลขออกซเิดชนั  คอื  คา่ประจุไฟฟ้าหรอืประจุไฟฟ้าสมมตุขิองไอออนหรอือะตอมของธาตุ  
คา่น้ีหาไดจ้ากจ านวนอเิลก็ตรอนทีใ่หห้รอืรบั  ในสารประกอบหรอืจ านวนอเิลก็ตรอนทีใ่ชร้ว่มกนั            
 เกณฑก์ารก าหนดเลขออกซเิดชนัของธาตุ และสารประกอบมดีงัน้ี 

1. ธาตุอสิระทีอ่ยูใ่นรปูอะตอมหรอืโมเลกุล มคีา่เลขออกซเิดชนัเป็นศนูย ์
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2. ออกซเิจนในสารประกอบมกีารพจิารณา ดงัน้ี 
1.1 ออกซเิจนในสารประกอบทัว่ไปมเีลขออกซเิดชนัเป็น -2 
1.2 ออกซเิจนในสารประกอบเปอรอ์อกไซดม์เีลขออกซเิดชนัเป็น -1 
1.3 ออกซเิจนในสารประกอบซูเปอรอ์อกไซดม์เีลขออกซเิดชนัเป็น -1/2 
1.4 ออกซเิจนในสารประกอบOF2 มเีลขออกซเิดชนัเป็น +2 

3. ไฮโดรเจนในสารประกอบมกีารพจิารณา ดงัน้ี 
3.1 ไฮโดรเจนในสารประกอบทัว่ไปมเีลขออกซเิดชนัเป็น +1 
3.2 ไฮโดรเจนในสารประกอบไฮไดรดข์องโลหะมเีลขออกซเิดชนัเป็น -1 

4. ไอออนของธาตุจะมคีา่เลขออกซเิดชนัเทา่กบัประจุของไอออนนัน้ๆ 
5. กรณีทีไ่อออนเป็นไอออนทีป่ระกอบดว้ยอะตอมของธาตุมากกวา่ 1 ชนิดผลรวม 

ของเลขออกซเิดชนัของทุกอะตอมจะเทา่กบัประจุของไอออนนัน้ๆ 
6. ในสารประกอบใดๆผลรวมของเลขออกซเิดชนัมคีา่เทา่กบัศนูย ์

ธาตุชนิดเดยีวกนัในสารประกอบต่างชนิดกนัอาจมเีลขออกซเิดชนัไดห้ลายคา่  ค่าเลข 
ออกซเิดชนัของธาตุในสารประกอบบางธาตุอาจมไีดเ้พยีงค่าเดยีว    บางธาตุอาจมไีดห้ลายค่า 
แต่จะมคี่าเลขออกซเิดชนัสงูสุดไดเ้ท่ากบัเลขหมู ่ หรอืจ านวนวาเลนซอ์เิลก็ตรอนของธาตุนัน้ๆ
(ยกเวน้ฟลอูอรนีทีม่คีา่เทา่กบั -1) 

สมบติัของสารประกอบของธาตตุามคาบ 

 การพจิารณาสมบตัิของสารประกอบของธาตุตามคาบ จะพจิารณาธาตุในคาบที่ 2 

และ 3 โดยพจิารณาทีจุ่ดเดอืดจุดหลอมเหลว  ความเป็นกรด – เบส ของสารประกอบคลอไรด์
และออกไซด ์

โลหะของธาตุในคาบที่ 2 และ 3 เมื่อเกดิสารประกอบคลอไรด์ และออกไซด์จะมจีุด 

เดอืดและจุดหลอมเหลวสูง  เพราะเป็นสารประกอบไอออนิก  และไดส้ารละลายมสีมบตัเิป็น  

กลาง  และเบส  ตามล าดบั 

อโลหะของธาตุในคาบที ่2 และ 3  เมื่อเกดิสารประกอบคลอไรด ์ และออกไซด ์ จะมี
จุดเดอืด  และจุดหลอมเหลวต ่า  เพราะเป็นสารประกอบโคเวเลนต ์(โมเลกุลยดึเหนี่ยวกนัดว้ย 
แรงแวนเดอรว์าลส์)  และไดส้ารละลายมสีมบตัเิป็นกรดทัง้สารละลายคลอไรด ์ และสารละลาย
ออกไซด ์
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โลหะ หมู ่IA และ IIA เป็นโลหะอ่อน  เมื่อท าปฏกิริยิากบัน ้าจะไดแ้ก๊สไฮโดรเจนและ
สารละลายทีม่สีมบตัเิป็นเบส ทัง้ 2 หมู ่ แต่ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง  โลหะหมู่ IA จะท าปฏกิริยิากบัน ้า
ไดเ้รว็  และรนุแรงกวา่หมู ่IIA 

การละลายน ้าของสารประกอบธาตุ หมู ่IA จะละลายน ้าไดด้ทีุกตวั  สว่นธาตุหมู่ IIA  

บางตวัละลายน ้าได ้ บางตวัไมล่ะลายน ้า  หรอืละลายน ้าไดเ้พยีงเลก็น้อย 

ธาตุหมู ่VII A เป็นอโลหะมทีุกสถานะธาตุทุกตวัในหมูน้ี่  จะมสีแีละสจีะเขม้ขึน้เรื่อยๆ
จากบนลงล่าง  ธาตุหมู่น้ีสามารถท าปฏกิริยิากบัสารประกอบของธาตุหมูเ่ดยีวกนัไดโ้ดยความ 
สามารถในการท าปฏกิริยิาของธาตุหมู ่VII A จะลดลงจากบนลงล่างและสามารถเกดิปฏกิริยิา
กบัธาตุอื่นเป็นสารประกอบมากมายหลายชนิด  เช่น โซเดยีมคลอไรด ์(NaCl)  โซเดยีมไฮโป
คลอไรต ์(NaClO) , โซเดยีมคลอไรต ์(NaClO2) ,โซเดยีมคลอเรต  (NaClO3) หรอืโซเดยีม
เปอรค์ลอเรต (NaClO4) เป็นตน้ 

จากสมบตัขิองธาตุ หมู ่IA,  IIA  และ VII A ท าใหส้รุปไดว้่าธาตุกลุ่ม A ทีอ่ยูใ่นหมู่
เดยีวกนัจะเกดิปฏกิริยิาเคมไีดค้ลา้ยกนั  และแตกต่างจากธาตุกลุ่ม A ทีอ่ยูห่มูอ่ื่น 

ต าแหน่งของธาตุไฮโดรเจน  ในตารางธาตุจะอยูใ่นคาบที ่1 แต่อยูก่ึง่กลางระหว่างธาตุ
หมู ่IA และหมู่ VII A เพราะธาตุไฮโดรเจนมสีมบตับิางประการคลา้ยธาตุหมู่ IA และหมู่ VII A 
จงึจดัเขา้หมูใ่ดหมูห่น่ึงไมไ่ด ้ ตอ้งไวต้รงกลาง 

ธาตุแทรนซซินั   เป็นธาตุกลุ่ม B จดัเป็นโลหะหนัก มจีุดเดอืดจุดหลอมเหลว  และ
ความหนาแน่นสงูกว่าธาตุกลุ่มA  เวเลนซอ์เิลก็ตรอนส่วนใหญ่จะเป็น 2    มบีางตวัเป็น 1   
สมบตัขิองธาตุแทรนซชินัจะคลา้ยกนัตามคาบมากกว่าตามหมู ่(ธาตุกลุ่ม A สมบตัจิะคลา้ยกนั
ตามหมู่มากกว่าตามคาบ) ธาตุแทรนซชินัมเีลขออกซเิดชนัได้หลายค่า  เกดิสารประกอบได้
หลายชนิด  สารประกอบของธาตุแทรนซชินั  ส่วนใหญ่จะมสี ีและสจีะแตกต่างกนัตามชนิด  
และจ านวนโมเลกุลหรอืไอออนทีล่อ้มรอบธาตุแทรนซชินั  และเลขออกซเิดชนัของธาตุแทรนซิ
ชนันัน้ๆ ธาตุแทรนซชินั  นอกจากจะเกดิเป็นสารประกอบธรรมดา (เช่น MnO2) แลว้ยงั
สามารถเกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้นไดอ้กีดว้ย เชน่ KMnO4 

สารประกอบเชงิซอ้น  เป็นสารประกอบทีม่ไีอออนเชงิซอ้นอยู่ในโมเลกุลร่วมกบัโลหะ
หรอือโลหะอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น KMnO4 และ [Co(NH3)6]Cl3 
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ไอออนเชงิซอ้น  คอืไอออนทีป่ระกอบดว้ยอะตอมของธาตุแทรนซชินัเป็นอะตอมกลาง  
และมโีมเลกุลหรอืไอออนมาลอ้มรอบ (เราเรยีกโมเลกุลหรอืไอออนทีม่าลอ้มรอบว่า ลแิกน) เช่น 
KMnO4 ม ีMnO4

- เป็นไอออนเชงิซอ้น ดงัน้ี 

           O                  –   

       Mn   

  O    O   O   

สรุป ธาตุแทรนซซินั เป็นธาตุทีม่สีมบตัเิหมอืนกนัหรอืคลา้ยกนัตามแนวนอนมากกว่า
แนวตัง้ โดยจะมสีมบตัริว่มกนัหลายอยา่งดงัน้ี 

1. สามารถมเีลขออกซเิดชัน่ไดห้ลายคา่ 

2. สว่นใหญ่จะเกดิเป็นสารประกอบเชงิซอ้น 

3. สว่นใหญ่สารประกอบจะมสีตี่างๆ 

4. สว่นใหญ่สารประกอบจะมมีบตัแิมเ่หลก็(พาราแมกเนตกิ) 

ธาตุกึง่โลหะ เป็นธาตุทีม่สีมบตับิางประการเหมอืนทัง้โลหะและอโลหะ  สว่นใหญ่จะอยู่
ชดิเสน้ทบึทีเ่ป็นขัน้บนัไดในตารางธาตุ 

 

ธาตกุมัมนัตรงัสีและปฏิกิริยานิวเคลียร ์
 

ธาตุกมัมนัตรงัส ี คอื   ธาตุทีส่ามารถแผร่งัสแีลว้ท าใหต้วัเองกลายเป็นอะตอมของธาตุ 

ใหมไ่ด ้ ธาตุชนิดน้ีพบไดท้ัง้ในธรรมชาตแิละมนุษยส์ามารถสงัเคราะหข์ึน้ได ้

กมัมนัตภาพรงัส ีคอื ปรากฏการณ์ที่ธาตุสามารถแผ่รงัสไีด้เองอย่างต่อเน่ือง   การ 

เปลีย่นแปลงน้ีจะเกดิภายในนิวเคลยีสของไอโซโทปทีไ่มเ่สถยีร  สว่นใหญ่จะเกดิกบัธาตุทีม่เีลข 

อะตอมสงูกวา่ 83  แต่บางชนิดอาจมเีลขอะตอมต ่ากวา่น้ี  เชน่  43 Pt 

ธาตุกมัมนัตรงัส ี เป็นธาตุทีม่นิีวเคลยีสไม่เสถียร  จงึเกดิการสลายตวัใหอ้นุภาคหรอื 

รงัสตี่างๆ  ตวัอยา่งรงัสหีรอือนุภาคทีป่ล่อยออกมา  เช่น 

[   ]  



 

SE 502 13 

1.   รงัสแีอลฟา  หรอื  อนุภาคแอลฟา   ใชส้ญัลกัษณ์   α   หรอื     4 He2 

2.   รงัสบีตีา      หรอื  อนุภาคบตีา     ใชส้ญัลกัษณ์   β   หรอื     0e-1 

3.   รงัสแีกมมา   หรอื  อนุภาคแกมมา  ใชส้ญัลกัษณ์   δ        

4.   โพซติรอน            ใชส้ญัลกัษณ์   β+  หรอื   0e+1 

5.   โปรตอน            ใชส้ญัลกัษณ์   P   หรอื   1H1 

6.   ดวิเทอรอน            ใชส้ญัลกัษณ์   D   หรอื   2H1 

7.   ทรทิอน                 ใชส้ญัลกัษณ์   T   หรอื   3H1 

8.   นิวตรอน            ใชส้ญัลกัษณ์    n   หรอื   1n0 

ไอโซโทปของนิวเคลียสที่มีอตัราส่วนระหว่างจ านวนนิวตรอนแตกต่างจากจ านวน
โปรตอนมากๆ  จะไมเ่สถยีรและแผร่งัสอีอกมาโดยการแผร่งัสจีะเกดิไดต้ลอดเวลาโดยไมข่ึน้อยู่
กบัอุณหภูมแิละความดัน  แต่การสลายตวัและแผ่รงัสขีองไอโซโทปกมัมนัตรงัสจีะแปรผนั
โดยตรงกบัจ านวนอนุภาคทีอ่ยูใ่นนิวเคลยีสกมัมนัตรงัส ี

ธาตุกมัมนัตรงัสแีต่ละชนิดจะสามารถสลายตวัไดเ้รว็และชา้แตกต่างกนัไป  ซึง่จะบอก
เป็นครึง่ชวีติ (t1/2) 

ครึ่งชีว ิตเป็นปริมาณที่ใช้บอกการสลายตัวของธาตุกมัมนัตรงัสี โดยจะบอกถึง
ระยะเวลาทีนิ่วเคลยีสของธาตุกมัมนัตรงัสเีกดิการสลายตวัจนเหลอืเพยีงครึง่หน่ึงของปรมิาณ
เดมิทีม่สีารนัน้  ซึง่ครึง่ชวีติของธาตุแต่ละไอโซโทปกมัมนัตรงัสจีะไม่เหมอืนกนั  และครึง่ชวีติ
ของธาตุกมัมนัตรงัสแีต่ละชนิดจะคงเดมิไมว่า่จะอยูใ่นรปูของธาตุหรอืเกดิเป็นสารประกอบ 

ปฏกิริยิานิวเคลยีร ์ คอื  การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ภายในนิวเคลยีสของธาตุโดยอาจ
เกดิการแตกตวัหรอืการรวมตวัของนิวเคลยีสกไ็ด ้ และไดพ้ลงังานออกมาจ านวนมาก 

ปฏกิริยิาฟิชชนั  เป็นกระบวนการทีนิ่วเคลยีสของธาตุหนักแตกตวัออกเป็นไอโซโทป
ของธาตุทีม่นี ้าหนกัเบากวา่  และคายพลงังานออกมาจ านวนมหาศาลปฏกิริยิาน้ีจะไดไ้อโซโทป
กัมมันตรังสีออกมาด้วยมากมายหลายชนิด  จึงจัดว่าเป็นวิธีผลิตไอโซโทปกัมมันตรังส ี 
นอกจากน้ียงัมนิีวตรอนเกดิขึน้ในปฏกิริยิา  และนิวตรอนที่เกิดขึน้น้ีสามารถชนกบันิวเคลยีส
อื่นๆแลว้เกดิปฏกิริยิาฟิชชนัอยา่งต่อเน่ืองเรือ่ยไป  เรยีกวา่ปฏกิริยิาลกูโซ่ 

การควบคุมปฏกิริยิาฟิชชนั ท าไดด้งัน้ี 
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1.   คุมมวลสารตัง้ต้นให้มีปริมาณน้อยๆ  เพื่อให้มีนิวตรอนน้อยลงไปด้วย  เมื่อ
นิวตรอนน้อยกจ็ะท าใหเ้กดิปฏกิริยิาลกูโซ่ไดย้ากขึน้ 

2.   ใชโ้ลหะบางชนิด  เชน่  โลหะแคดเมยีม  และโบรอน จบันิวตรอน  เพื่อท าใหเ้หลอื
ปรมิาณน้อย  จะไดเ้กดิปฏกิริยิาลกูโซ่ไดย้าก 

3.   ใชแ้ท่งแกรไฟต์  หรอืใชน้ ้าเพื่อท าใหนิ้วตรอนเคลื่อนทีช่า้ลง  จะไดเ้กดิปฏกิริยิา 

ลกูโซ่ไดย้ากขึน้ 

ปฏิกิรยิาฟิชชนัมปีระโยชน์หลายอย่าง เช่น  ใช้ผลิตไอโซโทปกมัมนัตรงัสใีนเตา  

ปฏกิรณ์ปรมาณู  เพือ่น ามาใชป้ระโยชน์ในวงการเกษตร  วงการแพทย ์  วงการอุตสาหกรรม  
โดยใชผ้ลติกระแสไฟฟ้าปรมาณู และใชห้าอายวุตัถุโบราณ  

ปฏกิริยิาฟิวชนัเป็นกระบวนการทีนิ่วเคลยีสของธาตุเบา  2  ชนิด มาหลอมรวมกนัเกดิ
เป็นนิวเคลยีสใหมท่ีม่มีวลเพิม่มากขึน้กวา่เดมิ และคายพลงังานออกมามากมาย การเกดิปฏกิริยิา
ฟิวชนั  จะตอ้งมพีลงังานเริม่ตน้จ านวนมาก  โดยตอ้งมมีากกวา่แรงผลกัระหวา่งนิวเคลยีสทีม่า
รวมกนั  ซึง่พลงังานหรอืความรอ้นจ านวนมากน้ีอาจไดม้าจากปฏกิริยิาฟิชชนักไ็ด ้  เพราะ
ปฏกิริยิาฟิชชนัจดัเป็นปฏกิริยิาชนวนทีส่ามารถท าใหเ้กดิปฏกิริยิาฟิวชนัได ้  ตวัอยา่งปฏกิริยิา
ฟิวชนั  เช่น  ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้บนดวงอาทติย ์

ปฏกิริยิาฟิวชนัถ้าควบคุมใหเ้กดิอย่างชา้ๆและต่อเน่ือง  จะไดพ้ลงังานออกมาจ านวน
มากปฏกิริยิาฟิวชนั ไดเ้ปรยีบปฏกิริยิาฟิชชนัหลายอย่าง  เช่น  คายพลงังานออกมามากกว่า  
สารตัง้ต้นของปฏกิิรยิาหาได้ง่ายกว่าและมปีรมิาณมากกว่าปฏิกริยิาฟิชชนั  ผลิตภณัฑ์ของ
ปฏกิริยิาฟิวชนัจะไดธ้าตุกมัมนัตรงัสทีีม่คีรึง่ชวีติสัน้กว่าและมอีนัตรายน้อยกว่าปฏกิริยิาฟิชชนั
ดว้ย  ทัง้ปฏกิริยิาฟิชชนัและปฏกิริยิาฟิวชนั ถา้ไม่ควบคุมปฏกิริยิาใหด้หีรอืปล่อยใหเ้กดิอย่าง
รวดเร็วจะท าให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง  

พลงังานนิวเคลยีรแ์ละกมัมนัตรงัสมีปีระโยชน์หลายอย่าง เช่น ใชเ้ป็นบ่อเกดิพลงังาน 
ใชท้างการแพทย ์ทางการเกษตร ทางอุตสาหกรรม ทางชวีวทิยาและชวีเคม ีใชศ้กึษากลไกของ
ปฏกิริยิาเคม ีใชว้เิคราะหส์ารผสมทีซ่บัซอ้น ใชห้าอายุของแร ่ ใชห้าอายุวตัถุโบราณ และอื่นๆ
เชน่ใชท้ าอุปกรณ์ตรวจควนัไฟ เครือ่งวดัปรมิาณก ามะถนัในน ้ามนั ฯลฯ 

เน่ืองจากธาตุต่างๆ ที่อยู่ในตารางธาตุม ี การจดัเรยีงโดยอาศยัสมบตัิของธาตุที่
คล้ายคลึงกัน  และแตกต่างกันเป็นเกณฑ์  ดงันัน้  ถ้าทราบสมบัติของธาตุจะท าให้บอก
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ต าแหน่งของธาตุที่อยู่ในตารางธาตุได้  และถ้าทราบต าแหน่งของธาตุก็จะบอกสมบตัิบาง
ประการของธาตุไดเ้ช่นกนั  ซึง่ธาตุและสารประกอบของธาตุทีม่อียูใ่นสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม  
จะมทีัง้คุณและโทษต่อมนุษย ์

 

สรปุ 
 
 โครงสรา้งอะตอมในปจัจุบนัเป็นแบบกลุ่มหมอก อะตอมมกีารจดัเรยีงอเิลก็ตรอนทัง้ใน 
ระดบัพลงังานหลกัและระดบัพลงังานยอ่ยทีแ่ตกต่างกนัท าใหม้สีมบตัทิีแ่ตกต่างกนั ซึง่สามารถ 
แบ่งได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ ธาตุกลุ่ม A และ กลุ่ม B โดยธาตุทัง้ 2 กลุ่มสามารถเป็นธาตุ
กมัมนัตรงัสไีด ้
 

แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงเขยีนการจดัเรยีงอเิลก็ตรอนของธาตุไนโตรเจน และธาตุทองแดง 

2. จงเปรยีบเทยีบโลหะกลุ่ม A และ กลุ่ม B 

3. จงยกตวัอยา่งธาตุกมัมนัตรงัสแีละระบุรงัสทีีธ่าตุนัน้แผอ่อกมาอยา่งน้อย 2 ธาตุ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


