บทที่ 2
โครงสรางอะตอม
ในบทนี้จะกลาวถึงเรื่อง ทบทวนเรื่องของ โปรตอน นิวตรอน อีเลกตอน ลักษณะของ
อะตอมทางกายภาพ สภาวะของอีเลกตอน พันธะเคมีในของแข็ง แรงระหวางพันธะเคมี
ตารางธาตุและโมเลกุลของของแข็ง

2.1 ทบทวนโครงสรางอะตอม
อะตอมประกอบไปดวยนิวเคลียสซึ่งเปนทีอ่ ยูของโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและนิวตรอน
ซึ่งไมมีคาประจุ และอีเลกตอนซึ่งเคลื่อนทีอ่ ยูรอบ ๆ นิวเคลียสดังภาพที่ 2.1
ประจุ
อีเลกตอนมีประจุไฟฟาเปนลบ สวนโปรตอนมีประจุ
ไฟฟาเปนบวก โดยทัง้ ตางก็มีประจุไฟฟาเทากันคือ 1.6 X 10-19
คูลอมบ และนิวตรอนมีประจุไฟฟาเปนศูนย
ภาพที่ 2.1 โครงสรางอะตอม
มวล
โปรตอนและนิวตรอนมีมวลเทากันคือ 1.67 X 10-27 กิโลกรัม สวนมวลของอีเลกตอนมี
มวลทีเ่ บากวาคือ 9.11 X 10-31 กิโลกรัม และเมื่อคิดมวลอะตอมไมจําเปนตองคิดมวลของอี
เลกตอนเนื่องจากมีน้ําหนักนอยมาก
สัญลักษณทางนิวเคลียร ZA X
เลขมวล(A) คือจํานวนโปรตอนรวมกับนิวตรอน
เลขอะตอม(Z) คือจํานวนของโปรตอน
เลขอะตอมจะบอกชนิดของธาตุ เนื่องจากธาตุแตละชนิดจะมีเลขอะตอมตางกัน
นิวตรอนจะทําใหเกิดไอโซโทปชนิดตาง ๆ
หนวยมวลอะตอม(Atomic mass unit : a.m.u.) และมวลอะตอม(Atomic
weight)
หนวยมวลอะตอม คือมวลของอะตอม หนึง่ อะตอมทีเ่ ปรียบเทียบกับมวลของคารบอน 12
จํานวน 1/12 เทาของมวลคารบอน 12 ซึง่ มีเลขอะตอมเปน 6 คือมี 6 โปรตอนและ 6 อีเลก
ตอน
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Mproton = Mneutron = 1.66 X 10-24 กรัม = 1 a.m.u.
ดังนัน้ 12C จึงมีมวลอะตอมเปน 12 a.m.u.
มวลอะตอมเฉลี่ย คิดจากการเฉลี่ยคาของมวลอะตอมแตละไอโซโทป เชนมวล
อะตอมของคารบอน 12 จะมีคาเทากับ 12.011 a.m.u. ซึ่งโดยปกติมวลอะตอมจะเปนมวลตอ
โมล
โมล คือจํานวนของมวลในหนวยกรัมทีเ่ ทียบเทากับมวลอะตอมในหนวย a.m.u.
เชน หนึ่งโมลของคารบอนเทากับ 12 กรัม โดยจํานวนอะตอมในหนึ่งโมลจะมีคา เทากับ 6.02
X 1023 อะตอม(Nav) ซึง่ Nav = 1 gram/ 1 a.m.u.
ตัวอยางเชน เหล็กมีมวลอะตอม 55.85 a.m.u. / อะตอม ซึ่งจะเทากับ 55.85 กรัม/โมล
ตัวอยางของการคํานวณ
การหาจํานวนอะตอมตอ ลูกบาศกเซนติเมตร (cm3)
d
n = Nav X
M
เมื่อ n = จํานวนอะตอมตอ ลบ.ซม.
Nav = 6.02 X 1023
d = ความหนาแนน (g/cm3)
M = มวลอะตอม (g/mol)
ตัวอยางที่ 1 แกรไฟต มีความหนาแนน 2.3 g/cm3 มวลโมเลกุล 12 กรัม
วิธีทาํ
d
จาก n = Nav X
M
2.3
n = 6.02 X 1023 X
12
22
= 11.5 X 10 atoms/ cm3
ตัวอยางที่ 2 เพชร มีความหนาแนน 3.5 g/cm3 มวลโมเลกุล 12 กรัม
วิธีทาํ
d
จาก n = Nav X
M
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3.5
12
22
= 17.5 X 10 atoms/ cm3

n = 6.02 X 1023 X

โครงสรางอะตอม
อีเลกตอนเคลือ่ นที่รอบ
อิเลกตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียส
เปนลักษณะกลุมหมอกโดยที่ไม
สามารถบอกไดถึงตําแหนงที่แนนอน
ของอิเลกตรอนซึ่งการเคลื่อนทีถ่ ือวา
เปนระบบที่ไมแนนอน ไดแตเพียงบอก
ภาพที่ 2.2 ระดับพลังงานในอะตอม
ไดเปนลักษณะของความนาจะเปนเทานัน้
จากภาพที่ 2.2 แสดงการเคลื่อนที่ของอีเลกตอนที่เคลื่อนที่ตามระดับพลังงานรอบ ๆ
นิวเคลียสคลายกับการเคลื่อนที่ของดาวนพเคราะห
การเคลื่อนที่ของอีเลกตอนตามระดับพลังงานเรียกกวา เลขระดับพลังงาน (principle
quantum number : n) ซึ่งบอกถึงขนาดของชั้น โดยที่ n = 1 นอยที่สดุ และ 2, 3, 4, … ขยาย
ขนาดมากขึ้นเรื่อย ๆ และในแตละระดับพลังงานหลักจะมีระดับพลังงานยอย
ตารางที่ 2.1 ตัวอยางของเลขระดับพลังงานตาง ๆ

16

โดยที่ในแตละระดับพลังงานจะมีความสัมพันธกันดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 ระดับพลังงานในอะตอม
ตัวอยางเชน 26Z = 1s2 2s2 2p6 3s2 3P6 4s2 3d6
ตารางธาตุ
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ตารางธาตุจะแบงธาตุออกเปน 2 กลุมหลักคือ ธาตุหมู A และธาตุหมู B โดยธาตุหมู A จะมีอี
เลกตรอนวงนอกสุด (Valance electron) สุดเปนไปตามกฏของออกเตด ซึ่งจํานวนอิเลกตรอน
วงนอกสุดจะมีจํานวนเทากับชื่อหมู โดยธาตุในหมูเดียวกันจะมีจํานวนอิเลกตรอนวงนอกสุด
เทากันสวนธาตุหมู B จะมีอเิ ลกตรอนวงนอกสุดเทากับ 2 และ 1 แตโดยสวนใหญจะเทากับ 1

2.2 พันธะเคมี (Atomic Bonding)
พันธะเคมีระหวางอะตอมเกิดขึ้นเนื่องจากวาในสภาวะตามธรรมชาติทอี่ ะตอมของ
ธาตุตาง ๆ จะพยายามจะอยูรวมกันเปนกลุมเพื่อใหอยูในสภาพที่เสถียรมากที่สุดซึ่งจะมี
พลังงานต่ํากวาเมื่ออะตอมอยูเดี่ยว ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.4

ภาพที่ 2.4 แสดงพลังงานในการเกิดพันธะเคมี
พันธะเคมีระหวางอะตอมสามารถแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ แรงยึด
เหนีย่ วขัน้ แรก (Primary Bonds) หรือ Strong Bonds) และแรงยึดเหนี่ยวที่สอง
(Secondary Bonds หรือ Weak Bonds)
2.2.1 แรงยึดเหนีย่ วขั้นแรก (Primary Bonds)
เปนแรงยึดเหนี่ยวของอะตอมที่มีความแข็งแรงและมีเสถียรมาก ซึ่งถา
ตองการทีจ่ ะแยกใหพันธะแยกออกจากกันก็จะตองใชพลังงานมากดวย แรงยึดเหนีย่ วขั้นแรก
นี้สามารถแบงออกไดเปนจําพวกยอย ๆ ไดดังนี้
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2.2.1.1 พันธะอิออนิก (Ionic Bonding) เกิดขึ้นไดเนื่องจากการใหและรับอี
เลกตรอนระหวางอะตอมของธาตุ 2 ชนิดทีแ่ ตกตางกัน อะตอมของธาตุที่เปนฝายใหอีเลกตรอน
ออกไป ทําใหตัวของมันเองมีจํานวนอีเลกตรอนนอยลง จึงแสดงอํานาจไฟฟาบวกออกมา
สวนอะตอมของธาตุที่เปนฝายไดรับอีเลกตรอนก็จะกลายเปนประจุลบ ทําใหเกิดแรงดึงดูด
ระหวางขั้วที่แตกตางกันจึงเรียกวา Ionic หรือ Electrovalent Bonding
พันธะอิออนิก เปนพันธะที่แข็งแรง ซึง่ จะมีความแข็งแรง (Strong) แต
เปราะ (Brittle) จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ตัวอยางเชน การเกิดพันธะระหวางโซเดียม
(Na)กับคลอรีน (Cl) หรือออกไซดของโลหะทั้งหลาย
2 2
6 1
11Na มีการจัดเปน 1s 2s 2p 3s
2 2
6 2
5
17Cl มีการจัดเปน 1s 2s 2p 3s 3p
โซเดียมจะใหอีเลกตอนแกคลอรีนจํานวน 1 ตัวซึ่งทําใหโซเดียมเสถียรและมีปะจุบวก
หนึง่ สวนคลอรีนรับปะจุจากโซเดียมมา 1 ตัวทําใหคลอรีนเสถียรและมีปะจุลบหนึ่ง ดังนัน้ จึง
ทําใหเกิดแรงดึงดูดทางไฟฟาระหวางคลอรีนกับโซเดียม

ภาพที่ 2.5 แสดงแรงดึงดูดระหวางโซเดียมอะตอมและคลอรีนอะตอมในแตละอะตอม

ภาพที่ 2.6 แสดงแรงดึงดูดระหวางโซเดียมอะตอมและคลอรีนอะตอมในผลึก
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2.2.1.2 พันธะโควาเลนท (Covalent Bonding) เปนพันธะที่ใชอีเลกตรอน
วงนอกสุดรวมกันของสองอะตอมที่เขามาใกลกัน เพื่อใหจํานวน อีเลกตอนในวงนอกสุดครบ
จํานวนและเกิดเสถียร ซึง่ เปนพันธะที่แข็งแรง จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง แตโดย
ธรรมชาติจะมีความเปราะ มีสารหลายชนิดที่มพี ันธะแบบนี้และมีคณ
ุ สมบัติแตกตางจากที่
กลาวมา ตัวอยางเชน โมเลกุลของกาซ H2 N2 O2 Cl2
ตัวอยางการเกิดพันธะของ กาซคลอรีน ( Cl2 )
2 2
6 2
5
17Cl มีการจัดเปน 1s 2s 2p 3s 3p
จะพบวาคลอรีนขาดอีเลกตอนวงนอกอีก 1 ตัวจึงจะครบ 8 ดังนั้นเมื่อคลอรีนเขาทํา
ปฏิกิริยากันเองจึงใชอีเลกตอนรวมกันฝายละ 1 ตัว รวมเปน 1 คู ทําใหอีเลกตอนวงนอกสุด
ครบ 8 และมีความเสถียร ดังภาพ

ภาพที่ 2.7 แสดงการเกิดพันธะโควาเลนตของกาซคลอรีน

ภาพที่ 2.9 แสดงการเกิดพันธะ
ของโพลีเอธิลีน

ภาพที่ 2.8 แสดงการเกิดพันธะ
ของเพชร
แรงดึงดูดของพันธะโควาเลนตจะขึ้นกับชนิดของพันธะ ระยะทางระหวางพันธะ และ มุม
ระหวางพันธะ
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2.2.1.3 พันธะโลหะ (Metallic Bonding) เปนการยึดเหนีย่ วกันของอะตอม
โลหะมีลกั ษณะคลาย ๆ กับพันธะโควาเลนท ตางกันอยูที่วา อะตอมทั้งหมดของโลหะที่กระจาย
อยูตางก็มีการใชอิเลคตรอนรวมกันทําใหอเิ ลคตรอนรวมกันทําใหอิเลคตรอนมีอิสระในการ
เคลื่อนที่ เนือ่ งจาก อะตอมของโลหะมักจะมีวาเลนทอเี ลกตอน( Valence electron) จํานวน
นอยจึงมักจะหลุดออกจากอะตอมไดงาย อีเลกตรอนบางสวนจะยึดเหนีย่ วแนนอยูก ับนิวเคลียส
กลุมอีเลกตรอนทีห่ ลุดออกมาจะจับกลุม กันลอมรอบอิออนบวก (อะตอมที่สูญเสียอีเลกตรอนวง
นอกสุด) เรียกวาอีเลกตรอนอิสระ (Free electron) หรือกลุมเมฆของอีเลกตรอน(Electron
Cloud ) ซึ่งเคลื่อนที่อยูต ลอดเวลา สวนอะตอมที่ขาดอีเลกตอนวงนอกสุดนีจ้ ะกลายเปน
อิออนบวก ดังนัน้ ในเนื้อวัสดุประเภทนี้จะประกอบดวยกลุมประจุบวก (Positive ion) สลับกับ
กลุมประจุลบ ( Negative ion) ดึงดูดซึ่งกันและกัน ซึ่งการยึดเหนีย่ วแบบนี้เรียกวา พันธะโลหะ

ภาพที่ 2.10 แสดงรูปแบบของพันธะโลหะ
2.2.2 แรงยึดเหนีย่ วที่สอง (Secondary Bonds)
นอกจาก Primary bonds ทั้งสามแลว ยังเกิดมี Secondary bonds ใน
ของแข็งดวย แตมีแรงยึดเหนี่ยวที่ออนมากเมื่อเทียบกับ Primary bonds ทั้งสาม ซึง่ เกิดจาก
ภายในอะตอมเกิดสภาวะ 2 ขั้ว (dipoles) คือ ขั้วบวก และลบ การเกิดสภาวะ 2 ขัว้ ลักษณะ
คือ การเกิด 2 ขั้วแบบ ชั่วคราวและแบบถาวร
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สภาวะ 2 ขั้วแบบชั่วคราวเกิดขึ้นเนื่องจากผลของการกระจายตัวของ
อิเลคตรอนภายในอะตอมทัง้ นี้เนื่องจากอิเลคตรอนตามวงโคจรตาง ๆ รอบ ๆ นิวเคลียสจะ
เคลื่อนที่อยูตลอดเวลา และแตละวงจรมีระยะที่ไมเทากัน ดังนั้นอีเลกตรอนอาจกระจายตัว
กันอยางสม่ําเสมอสลับกันไป ขณะที่อเิ ลคตรอนที่กระจายตัวอยางสม่าํ เสมอนัน้ จุดศูนยกลาง
ของประจุบวกและลบ จะซอนทับกันพอดีจึงไมมีแรงยึดเหนีย่ วซึง่ กันและกันโดยดานที่มี
อํานาจไฟฟาลบจะยึดเหนี่ยวกับดานที่มีอาํ นาจไฟฟาบวกตอเนื่องกันเรื่อยไปหลังจากนี้ตอไป
อีกอิเลคตรอนจะมีการกระจายตัวอยางสม่าํ เสมออีกแรงยึดเหนี่ยวจึงหมดไป และจะเกิด
ลักษณะเชนนีต้ ลอดเวลา เชนการยึดเหนีย่ วของ He, Ne, Ar ฯลฯ หรือในโมเลกุลบางชนิด
เชน cH4, F2, ,H2, CO2 และ N2 ฯลฯ การกระจายตัวของอีเลกตรอนทีไ่ มสม่ําเสมอจะเกิดขึ้น
ในวัสดุทกุ ชนิด การยึดเหนีย่ วแบบนี้เรียกวาพันธะวาลเดอรวาล(Van der Waals Bond) ดัง
ภาพที่ 2.11
ภาพที่ 2.11 แรง Van der Waals Bond
สวนการเกิดสภาวะ 2 ขั้วแบบถาวรนั้นมักปรากฏในโมเลกุลแบบไมสมดุลย
(Asymmetric molecule) ซึ่งจุดศูนยกลางของประจุบวกและลบไมซอนทับกันจึงเกิดสภาวะ
2 ขั้วอยูตลอดเวลา ขั้วบวกจะดึงดูดกับขัว้ ลบตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ทําใหโมเลกุลยึดเหนีย่ วซึง่
กันและกันเชน โมเลกุลของน้าํ

ภาพที่ 2.12 แสดงการเกิดพันธะของน้ํา
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ภาพที่ 2.13 แสดงโมเลกุลของน้าํ

ภาพที่ 2.14 แสดงโครงสรางผลึกของน้ําแข็ง

ภาพที่ 2.15 แสดงโครงสรางผลึกหกเหลี่ยมของหิมะ
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ตารางที่ 2.2 ตัวอยางพลังงานพันธะของธาตุชนิดตาง ๆ

ชนิดของพันธะ

สาร

อิออนิก

NaCl
MgO
Si
C(เพชร)
Hg
Al
Fe
W
Ar
Cl2
NH3
H2O

โควาเลนต

โลหะ
วาลเดอรวาล
ไฮโดรเจน

พลังงานพันธะ
KJ/mol(kcal/mol) EV/Atom, Ion,
Molecule
640(153)
3.3
1000(239)
5.2
450(108)
4.7
713(170)
7.4
68(16)
0.7
324(77)
3.4
406(97)
4.2
849(203)
8.8
7.7(1.8)
0.08
31(7.4)
0.32
35(8.4)
0.36
51(12.2)
0.52

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

จุดหลอมเหลว
(°C)
801
2800
1410
>3550
-39
660
1538
3410
-189
-101
-78
0

หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

