
อะตอมและตารางธาต ุ

โครงสร้าง/แบบจ าลองอะตอม 

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก 

ตารางธาตุ 

การจัดตารางธาตุ 



แบบจ าลองอะตอม 

แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 

     แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 

       แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

แบบจ าลองอะตอมของโบร ์

แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 



อะตอม มาจากภาษากรีกว่า "atomos" ซ่ึงแปลว่า "แบ่งแยกอกีไม่ได้"  

ภาพถ่ายของธาตุรีเนียมโดยกล้องจุลทรรศน์ 
สนามไอออนก าลงัขยายประมาณ  750,000 เท่า 

(จุดสีขาวคืออะตอมของธาตุรีเนียม) 

นักปราชญ์ชาวกรีก 
ดโิมคริตุส (Demokritos)  



ดิโมคริตุส  

Democritus 

    นักปรัชญาชาวกรีกในสมัยโบราณ
ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของสสารไว้หลายแนวคิด แต่มีแนวคิด
หนึ่ งที่ ถือได้ว่า เป็นจุดเริ่ มต้นของ
การศึกษาอะตอม คือ แนวคิดของ                                 
ดิโมคริตุส (Democritus) 

“เมื่อน าสสารมาแบ่งย่อยลงไปเรื่อย ๆ จะได้
อนุภาคที่มีขนาดเล็กมาก และไม่สามารถแบ่งย่อย 

ออกไปได้อีก” โดยเรียกอนุภาคนี้ว่า  
อะตอม (atom) 



          จอห์น ดอลตัน 

   เ มื่ อ ค ว ามรู้ ท า ง วิ ทย าศ าสตร์ มี ค ว า ม
เจริญก้าวหน้ามาก ข้ึน ท า ให้แนวคิดของ          
ดิโมคริตุสนั้นไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์      
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสสารได้ 

John Dalton  

      ในปี ค.ศ. 1803 จอห์น ดอลตัน 
(John Dalton) นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ  
ได้ เสนอแนวคิด เกี่ ย วกับอะตอม ที่ เ รี ยกว่ า 
   ทฤษฎีอะตอม มีใจความส าคัญดังนี้ 



         จอห์น ดอลตัน 

สสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยก
ต่อไปได้อีก เรียกว่า อะตอม 
2. อะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน ย่อมมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ                         
(เช่นมีมวลเท่ากัน) และมีสมบัติแตกต่างจากอะตอมของธาตุอื่น 
 

3. อะตอมไม่สามารถท าให้สูญหายหรือเกิดใหม่ได้ 
 

4. สารประกอบเกิดจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างอะตอมของธาตุ
ตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป และจ านวนอะตอมของธาตุที่รวมตัวกันจะเป็น
อัตราส่วนตัวเลขลงตัวน้อย ๆ เกิดเป็นสารประกอบ ได้หลายชนิด เช่น 

 ทฤษฎีอะตอม 



         แบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 

 ดอลตัน  เสนอ
มโนภาพของแบบจ าลอง
อะตอมว่า “อะตอมมี
ลักษณะกลมตันมีขนาด
เล็กมาก และไม่สามารถ
แบ่งแยกไดอ้ีก” 
 

ภาพ: ลักษณะแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
ที่มาภาพ : https://goo.gl/yYa3Xi 



          ข้อลบล้างแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 

ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเกี่ยวกับอะตอมมากขึ้นและค้นพบ
ข้อมูลบางประการที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิดของดอลตัน เช่น  

 อะตอมจะประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน นิวตรอนและ
อิเล็กตรอน ซึ่งท าให้อะตอมสามารถแบ่งแยกได้อีก  

 นอกจากนี้ยังพบว่าอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมี
จ านวนนิวตรอนต่างกันได้ เป็นต้น 



 ในปี ค.ศ. 1832-1919 เซอร์วิลเลียม ครูกส์  
(Sir William Crookes) ได้สร้างหลอดประจุไฟฟา้ 
ที่ประกอบด้วยหลอดแก้วที่บรรจุ gas ความดันต่ า  
มีข้ัวไฟฟ้าเป็นแผ่นโลหะ(Electrode) 2 ขั้ว 
 ต่อเข้ากับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง 
 (10,000 -20,000 volte)    แผ่นโลหะด้านไฟฟ้าลบ เรียกว่า   
ขั้ว cathode   แผ่นโลหะ ด้านไฟฟ้าบวก เรียกว่า ขั้วanode และยังได้วางฉาก
เรืองแสง (ZnS) ขนานไปตามยาวหลอด 

          เซอร์วิลเลียม ครกูส์  

Sir William Crookes 



          หลอดรังสีแคโทด  
 รังสีแคโทด ประกอบด้วยอนุภาคไฟฟ้าที่มีประจุลบและมีมวล
เพราะสามารถท าให้ใบพัดของกังหันหมุนได ้

ภาพ : หลอดรังสีแคโทดดัดแปลงใส่กังหันไว้ด้านใน 
ที่มาภาพ : https://goo.gl/krVJg8 

รังสีแคโทด  



           เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน 
      ต่อมาในปี ค.ศ. 1897          
   เซอร์โจเซฟ จอห์น ทอมสัน  
(Sir Joseph John Thomson) 
นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้                       
ท าการดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด   
 โดยท าการเจาะรูที่ตรง
กลางขั้วแอโนดแล้วน าฉากเรือง
แสงไปวางไว้ข้างหลังขั้วแอโนด 

J. J. Thomson  
การน าไฟฟ้าของแก๊สในหลอดรังสีแคโทด 

** ก๊าซน าไฟฟ้าได้เม่ืออยู่ในสภาวะที่มีความดันต่ า 
และความต่างศักย์สูงมาก 



           การทดลองของทอมสัน 
การเริ่มต้น
การทดลอง
ของทอมสัน 

ภาพ : หลอดรังสีแคโทดที่เจาะรูตรงกลางที่ขั้วแอโนด 
ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 



• เมื่อลดความดันลงจนเกือบเป็นสุญญากาศ จะมีจุดสว่างบนฉากเรืองแสง 
ทอมสัน จึงตั้งสมมุติฐานว่า รังสี cathode เป็นอนุภาคที่มีประจุ ดังนั้น 
อนุภาคควรจะเบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 

 

• เมื่อน าสนามไฟฟ้าภายนอกมาล่อ จุดสว่างบนฉากเรืองแสง         จะ
เบ่ียงเบนเข้าหาขั้วบวกเสมอ และเมื่อทดสอบในสนามแม่เหล็ก ปรากฏวา่ 
รังสีแคโทดเบ่ียงเบนในสนามแม่เหล็กเข้าหาขั้วเหนือ เพราะฉะน้ัน  
     ทอมสัน จึงสรุปว่า รังสีcathode ประกอบด้วยอนุภาคลบ 
ทีเ่คลื่อนที่ออกจาก ขั้วcathode ในลักษณะเป็นรังสี 

          การทดลองของทอมสัน 



          การทดลองของทอมสัน 

ภาพ : การต่อขั้วไฟฟ้าในหลอดรังสีแคโทด 
ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 

การค้นพบ 
ประจุไฟฟ้า 

ของรังสีแคโทด 



จากการทดลองของทอมสันจึงค้านแบบจ าลองอะตอมของดอลตัน 
“อะตอมไม่ใช่สิ่งที่เล็กที่สุด  

แต่ประกอบด้วยอิเล็กตรอนและอนุภาคอื่น” 

          การค้นพบอิเล็กตรอน 
 โดยค่อย ๆ เพิ่มอ านาจสนามแม่เหล็กจนรังสี cathode ไม่มีการ
เบี่ยงเบน แสดงว่าขณะนั้น ความแรงของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ     
ความแรงสนามแม่เหล็ก และแรงทั้งสองมีทิศทางตรงข้ามกัน           
เมื่อน าแรงทั้ งสองมาค านวณหาอัตราส่วนประจุต่อมวล (e/m)  
ของอนุภาคพบว่า ได้ค่าเท่ากับ 1.76 × 108 คลูอมบ์/กรัม 
 ทอมสัน จึงสรุปว่า อนุภาคไฟฟ้าที่มีประจุลบเป็นองค์ประกอบของ
อะตอมของธาตุทุกชนิด และเรียกชื่ออนุภาคนี้ว่า อิเล็กตรอน (Electron) 



          การทดลองของทอมสัน 

 ทอมสัน ได้ท าการทดลองต่อ โดย 
1. เปลี่ยนแก๊สภายในหลอดรังสี cathode โดยโลหะที่ท าขั้วยังคงเดิม   
   พบว่าได้ผลการทดลองเช่นเดิม 
 

2. เปลี่ยนโลหะที่ใช้ท าขั้ว เป็นโลหะชนิดต่าง ๆ แต่ใช้แก๊สชนิดเดิม 
   พบว่าได้ผลการทดลองเช่นเดิม 

• ไม่ว่าจะบรรจุแก๊สชนิดใด หรือใช้โลหะชนิดใดมาท าขั้ว 
หลอดรังสี cathode จะให้รังสี cathode ที่เป็นอนุภาค
ลบเหมือนกัน 

สรุปได้ว่า  



          ออยเกิน โกลด์ชไตน ์

  ในปี ค.ศ. 1886 ออยเกิน โกลด์ชไตน์ 
(Eugen Goldstein) ได้ดัดแปลง         
หลอดรังสีแคโทดใหม่ โดยเลื่อน 
cathode และ anode ที่เจาะรูมาไว้
ตรงกลาง และมีฉากเรืองแสงอยู่ท่ีปลาย
ทั้งสองข้าง 

Eugen Goldstein 



          การทดลอง ออยเกิน โกลด์ชไตน์ 

การค้นพบ 
โปรตอน 

ภาพ : หลอดรังสีแคโทดที่ปรับปรุงโดยออยเกิน โกลด์ชไตน์ 
ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 



          การทดลอง  ออยเกิน โกลด์ชไตน์ 

จากการทดลองของโกลดส์ไตน์ สรุปได้ว่า   
- รังสีบวกหรืออนุภาคบวกเกิดจากก๊าซที่บรรจุภายในหลอดรังสีแคโทดซึ่ง 
   สามารถเบี่ยงเบนได้ทั้งในสนามไฟฟ้า  และสนามแม่เหล็ก 
 
- รังสบีวกมีค่าอัตราส่วนประจุต่อมวลไม่คงที่ ขึ้นอยูก่ับชนิดของก๊าซที่บรรจ ุ
  อยู่ภายในหลอดรังสีแคโทด 
 

รังสีจากแอโนดเบนออกจากขั้วบวก เข้า
หาขั้วลบ เรียกว่า โปรตอน (p) 



         แบบจ าลองอะตอมของทอมสัน 

 ทอมสัน เสนอมโนภาพ
ของแบบจ าลองอะตอมว่า 
“อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม
ซึ่งประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุ
ไฟฟ้าบวก (โปรตอน) และอนุภาค
ที่มีประจุไฟฟ้าลบ (อิเล็กตรอน) 
กระจายอยู่ทั่วไปอะตอมในสภาพ
ที่เป็นกลางทางไฟฟ้าจะมีประจุ
บวกเท่ากับประจลุบ” 

ภาพ: ลักษณะแบบ 
จ าลองอะตอมของสอมสัน 

ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 



           รอเบิร์ต แอนดรสู์ มิลลิแกน  

 ในปี ค.ศ. 1908     
รอเบิร์ต แอนดรูส ์มิลลิแกน  
(Robert Andrews Millikan)   
นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกา    
ได้ท าการทดลองชื่อว่า 

(Millikan oil–drops experiment) 

“การทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน” 

Robert Andrews Millikan 



          การทดลองของมิลลิแกน 

ภาพ : การทดลองหยดน้ ามันของมิลลิแกน 
ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 

การหาคา่ 

ประจแุละมวล 

ของอเิล็กตรอน 



          การทดลองการเคลื่อนท่ีของอนุภาคแอลฟา 

                       ค.ศ. 1911  
- ลอร์ดเออรเ์นสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด                                       
(Lord Ernest Ruthertford)  
- ฮันส ์ไกเกอร์ (Hans Geiger)  
- เออรเ์นสต์ มารส์เดน  
(Ernest Marsden)   
    ร่วมกันทดลองเกี่ยวกับทิศทาง            
การเคลื่อนที่ของอนุภาคแอลฟาที ่
ประเทศอังกฤษ 

 ในการทดลอง Rutherford ได้ใช้
อนุภาคแอลฟายิงไปยังแผ่นโลหะ
ทองค าบาง ๆ และใช้ฉากเรืองแสง 
ZnS เป็นฉากรับ 

ที่มาภาพ : https://goo.gl/DMtZte 



          การทดลองการเคลื่อนท่ีของอนุภาคแอลฟา 

ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 



          แบบจ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

ภาพ: ลักษณะแบบ 
จ าลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 

ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 

      รัทเทอร์ฟอร์ด เสนอมโนภาพ
ของแบบจ าลองอะตอมว่า 
“อะตอมประกอบด้วยโปรตอนที่มี
ประจุเป็นบวก มีมวลมาก รวมกัน
อยู่ตรงกลาง เรียกว่า นิวเคลียส 
และนิวเคลียสมีขนาดเล็กมาก  ส่วน
อิเล็กตรอนที่มีประจุลบมีมวลน้อย
จะเคลื่อนที่อยู่รอบๆนิวเคลียสเป็น
บริเวณกว้าง” 



           เจมส์ แชดวิก  

  ต่อมาในปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แชดวิก 
(James Chadwick) นักวิทยาศาสตร์
อังกฤษได้เสนอว่ารังสีที่ชนแผ่นพาราฟิน   
จนได้โปรตอนออกมาแสดงว่าอะตอม
จะต้องประกอบไปด้วยอนุภาคมากกว่า
โปรตอนและอิเล็กตรอน และต้ังชื่อให้
อนุภาคใหม่ที่พบว่า นิวตรอน นอกจากนี้ 
แชดวิก ยังได้พิสูจน์ว่าอนุภาคนิวตรอนไม่
มีประจุ และค านวณได้ว่า นิวตรอนมีมวล
ใกล้เคียงกับโปรตอน 1.674x10-24 กรัม 

James Chadwick 
ทดลองยงิอนุภาคแอลฟาไป
ทีแ่ผ่นบางของเบริลเลยีม 



          การค้นพบนิวตรอนของแชดวิค 

 จากความรู้ในเรื่องของแบบจ าลองอะตอม  
ท าให้ทราบว่าอะตอมของธาตุ ประกอบด้วย 
 1. อิเล็กตรอน ค้นพบโดย  ทอมสัน 
 2. โปรตอน    ค้นพบโดย  โกลด์ชไตน์  
 3. นิวตรอน    ค้นพบโดย  แชดวิก  
       โดยเรียกอนุภาคทั้ง 3 ชนิดนี้ว่า อนุภาคมูลฐานของอะตอม  
ซึ่งสัญลักษณ์ มวล และประจุไฟฟ้าของอนุภาคมูลฐานของอะตอม 
แสดงดังตาราง 



           อนุภาคมูลฐานของอะตอม 

ตารางแสดง สมบัติอนุภาคมูลฐานของอะตอม  ดังนี้ 

ที่มา : เอกสารโครงสร้างอะตอม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 



           จากผลงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ 
        ศึกษาเกี่ยวกับอะตอมท าให้ทราบว่า  
อะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะมีจ านวน 
โปรตอนที่มีค่าเฉพาะตัว กล่าวคือ  
อะตอมของ ธาตุชนิดเดียวกันจะมีจ านวน 
โปรตอนเท่ากัน 



Niels Bohr (ค.ศ.1885 - 1962) 

ศึกษาสเปกตรัมของธาตุ 

สเปกตรัม (spectrum)  คือ  ผลท่ีได้ รับจาก
พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าท่ีมีความยาวคลื่น
และความถี่ต่างๆ  เป็นอนุกรมของแถบสีหรือ
เส้นท่ีได้จากการผ่านพลังงานรังสีเข้าไปใน 
สเปกโตรสโคป  ซ่ึงท าให้พลังงานรังสีแยก
ออกเป็นแถบ หรือเป็นเส้นท่ีมีความยาวคลื่น
ต่างๆ 



          แบบจ าลองอะตอมของโบร์ 

ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 

    อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสอยู่
ตรงกลางของอะตอม โดยมีอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่อยู่โดยรอบอะตอม 
2. แต่ละระดับชั้นพลังงานจะมีพลังงาน
ไม่เท่ากัน โดยระดับช้ันพลังงานที่อยู่
ใกล้นิวเคลียสที่สุดจะมีพลังงานต่ าท่ีสุด 
คือ ชั้น n = 1 และช้ันถัด ๆ ไปเป็น     
n = 2, 3, 4, … ซึ่งจะมีพลังงานสูงขึ้น
เรื่อย ๆ ตามล าดับ 

1 

2 

ภาพ: ลักษณะแบบ 
จ าลองอะตอมของโบร์ 



 สรุปแบบจ าลองอะตอมของโบร ์

“ อะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอน อยู่ภายใน
นิวเคลียส ส่วนอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบ ๆ นิวเคลียสเป็นช้ัน ๆ ใน
แต่ละช้ันมีระดับพลังงานเฉพาะค่าหน่ึง ลักษณะคล้ายวงโคจร
ของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ ซ่ึงพลังงานระดับต ่าสุดจะอยู่
ใกล้นิวเคลียสมากที่ สุด และอิเล็กตรอนที่วงนอกสุดจะมี
พลงังานมากที่สุด” 



 ต่อมานักวิทยาศาสตร์จึงศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอิเล็กตรอน 
พบว่า อิเล็กตรอนสามารถเป็นได้ทั้งคลื่นและอนุภาค  

ซึ่งการค้นพบนี้ท าให้นักวิทยาศาสตร์เลิกศึกษา
เก่ียวกับต าแหน่งของอิเล็กตรอน แต่กลับหันมา
ศึกษาเก่ียวกับโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะ
พบอิเล็กตรอนในบริเวณรอบ ๆ นิวเคลียส 



 การศึกษาเกี่ยวกับโอกาสหรือความเป็นไปได้ท่ีจะพบ
อิเล็กตรอนในบริเวณรอบ ๆ นิวเคลียส ซึ่งจากการศึกษาดังกล่าว 
ท าให้พบว่า  
• บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ได้แก่ 

บริเวณใกล้นิวเคลียส  
• และโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในระยะห่างออกไปจะค่อย ๆ 
      น้อยลงตามล าดับ 

          การศึกษาโอกาสในการพบอิเล็กตรอน 



          แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 

1 อิเล็กตรอนไม่สามารถวิ่งรอบ
นิวเคลียสด้วยรัศมีที่แน่นอน     
จึงไม่สามารถบอกต าแหน่งที่
แน่นอนได้ บอกได้เพียงที่พบ
อิ เล็กตรอนต าแหน่งต่าง ๆ 
ภายในอะตอมและอิเล็กตรอน
เคลื่อนที่เร็วมากจนเหมือนกับ
อิเล็กตรอนอยู่ทั่วไปในอะตอม
ลักษณะนี้เรียกว่า"กลุ่มหมอก" ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 

ภาพ: ลักษณะแบบ 
จ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 



          แบบจ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 

ที่มาภาพ : เอกสารแนวทางการจัดการ เคมี ม.4 

3 

ภาพ: ลักษณะแบบ 
จ าลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก 

อิเล็กตรอนแต่ละตัวไม่ได้อยู่ใน
ระดับพลังงานใดพลังงานหนึ่งคงที่ 

4 อะตอมมีอิเล็กตรอนหลาย ๆ ระดับ 
พลังงาน 

2 กลุ่มหมอกที่มีอิเล็กตรอนระดับ
พลังงานต่ าจะอยู่ใกล้นิวเคลียส
ส่วนอิเล็กตรอนที่มีระดับ
พลังงานสูงจะอยู่ไกลนิวเคลียส “ อ ะ ต อ มป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก ลุ่ ม หม อ ก ข อ ง

อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส บริเวณใดหนาทึบ 
แสดงว่ามีโอกาสพบอิ เล็กตรอนได้มากกว่า
บริเวณท่ีมีกลุ่มหมอกจาง” 



แบบจ าลองอะตอมแบบต่าง ๆ นั้น ถูกสร้างขึ้นมาตาม
จินตนาการบนพื้นฐานของความรู้ตามแต่ละยุคสมัย   
นั้น ๆ และเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบข้อบกพร่อง    

หรือมีความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นก็จะน าไปสู่กเปลี่ยนแปลง
แบบจ าลองอะตอม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ

ถูกต้องต่อไป 



          เลขมวล  เลขอะตอม  ไอโซโทป 

 เลขอะตอม (Atomic number) ใช้สัญลักษณ์เป็น Z 
หมายถึง ตัวเลขที่แสดงจ านวนโปรตอนที่มีอยู่ในนิวเคลียสของธาตุ ใน
อะตอมที่เป็นกลาง จ านวนโปรตอนเท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน 

 เลขมวล (Mass number) ใช้สัญลักษณ์เป็น A หมายถึง
ผลรวมของจ านวนโปรตอน และนิวตรอนในนิวเคลียส 

ชื่อธาตุ ใช้สัญลักษณ์ X  

      จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างเลขอะตอม   เลขมวล   
และจ านวนนิวตรอน  ได้โดยการเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 



          สญัลกัษณน์วิเคลยีร ์ 
  

เลขมวล 

เลขอะตอม 
ชื่อธาตุ 

เลขมวล(p+n) 

เลขอะตอม(p) 

การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ เพื่อแสดง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอนุภาคที่อยู่ภายใน
นิวเคลียสของอะตอมมีวิธีการเขียน ดังนี้ 



ดังนั้น อะตอมของธาตุลิเทียม ( Li ) 
มีจ านวนโปรตอน = 3 ตัว 

อิเล็กตรอน = 3 ตัว 
และนิวตรอน = 4 ตัว  

ตวัอย่าง 

จ านวนนิวตรอน = เลขมวล - จ านวนโปรตอน 
                  หรือ  =  เลขมวล - เลขอะตอม  

          สญัลกัษณน์วิเคลยีร ์ 



ตัวอย่างค านวณ 

จงหาจ านวนอนุภาคมูลฐานของธาตุต่อไปนี ้

B11

5

เลขมวล(A)เท่ากับ 

เลขอะตอม (Z) เท่ากับ  

จ านวนโปรตอน (p) เท่ากับ 

จ านวนอิเล็กตรอน (e) เท่ากับ 

จ านวนนิวตรอน (n) เท่ากับ 

5 

5 

5 

6 

11 



สัญลกัษณ์ 
 

p+ e- n 
X 

Z 

A 

C 6 

12 

Na 
11 

23 

K 
39 

19 

Ca 
20 

40 

6 6 6 

11 11 12 

19 19 20 

20 20 20 



          สญัลกัษณน์วิเคลยีร ์ 

แต่ถ้าอะตอมไม่เป็นกลาง  จ านวนอิเล็กตรอนจะไม่เท่ากับโปรตอน 
เช่น   ไอออนบวก   จะมีโปรตอน > อิเล็กตรอน 
       ไอออนลบ     จะมีโปรตอน < อิเล็กตรอน 
∴ เลขอะตอม =  จ านวนโปรตอน ≠ จ านวนอิเล็กตรอน 

ถ้าอะตอมเป็นกลาง จ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับจ านวนโปรตอน 
∴ เลขอะตอม = จ านวนโปรตอน = จ านวนอิเล็กตรอน 



          สญัลกัษณน์วิเคลยีร ์ 

อะตอมไม่เป็นกลาง  



ธาตุ Q มีเลขมวลเท่ากับ 35 และมีเลขอะตอมเท่ากับ 17 จงระบุ
จ านวนอนุภาคมูลฐาน และ เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ Q  

          เฉลย 

 ธาตุ Q มีเลขอะตอมเท่ากับ 17 หมายความว่า ธาตุ Q มีจ านวน
โปรตอนเท่ากับ 17 ในสภาวะนี้อะตอมของธาตุ Q เป็นกลางทางไฟฟ้า         
นั่นหมายความว่าธาตุ Q จะมีจ านวนโปรตอนเท่ากับจ านวนอิเล็กตรอน 
 ธาตุ Q มีเลขมวลเท่ากับ 35 หมายความว่า ผลรวมของจ านวน
โปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสเท่ากับ 35 อนุภาค จะได้ว่า 

วิธีท า 



          สญัลกัษณน์วิเคลยีร ์ 

เลขมวล      =   จ านวนโปรตอน + จ านวนนิวตรอน 
                      35      =   17 + จ านวนนิวตรอน 
           จ านวนนิวตรอน =   18 
 

ดังนั้น จ านวนอนุภาคมูลฐานของธาตุ Q คือ โปรตอนเท่ากับ 17 นิวตรอน
เท่ากับ 18 และอิเล็กตรอนเท่ากับ 17 ดังนั้น ธาตุ Q มีสัญลักษณ์นิวเคลียร์ 
คือ   

                     Q17
35    คือธาตุ   Cl 

วิธีท า(ต่อ) 



           ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร ์

 การศึกษาเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานของธาตุแต่ละชนิด พบว่า 
ส่วนมากมวลอะตอมของธาตุแต่ละชนิดจะไม่เท่ากัน นั่นหมายความว่า 
แต่ละอะตอมของธาตุมีจ านวนนิวตรอนไม่เท่ากัน จึงท าให้อะตอมของ
ธาตุชนิดเดียวกันมีเลขมวลต่างกัน แต่มจี านวนโปรตอนหรือเลขอะตอม
เท่ากัน ซึ่งเรียกอะตอมของธาตุเหล่านั้นว่า ไอโซโทป (Isotope) 



           ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร ์

 ไอโซโทปของธาตุส่วนใหญ่อยู่ในธรรมชาติ แต่บาง
ไอโซโทปอาจได้มาจากการสังเคราะห์ เช่น ไฮโดรเจนมี 3 
ไอโซโทปและมีชื่อเฉพาะดังนี้ 

𝐇𝟏
𝟏   เรียกว่า    โปรเตรียม  ใช้สัญลักษณ์   H 
𝐇𝟏

𝟐   เรียกว่า    ดิวทีเรียม   ใช้สัญลักษณ์   D  
𝐇𝟏

𝟑   เรียกว่า   ตริเตรียม    ใช้สัญลักษณ์   T 



           ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร ์
 นอกจากนี้ยังพบว่าถ้าธาตุต่างชนิดกันที่มีจ านวน  
นิวตรอนเท่ากัน แต่มีเลขมวลและเลขอะตอมไม่เท่ากัน จะเรียกอะตอม
ของธาตุคู่น้ันว่า ไอโซโทน (Isotones)  

 ธาตุต่างชนิดกันที่มี เลขมวลเท่ากัน แต่มีเลขอะตอมและจ านวน
นิวตรอนไม่เท่ากัน จะเรียกอะตอมของธาตุคู่น้ันว่า ไอโซบาร์ (Isobar) 

ธาตุ เลขมวล เลขอะตอม นิวตรอน 

 O8
18  18 8 10 

F9 
19  19 9 10 

ธาตุ เลขมวล เลขอะตอม นิวตรอน 

 P15
30  30 15 15 

Si14 
30  30 14 16 



ไอโซอิเล็กทรอนิก( Isoelectronics) หมายถึง   อะตอมหรือไอออนที่ม ี
จ านวนอิเล็กตรอนเท่ากัน    และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนกัน   

8O
2-

9F
-

7N
3-

     10Ne 



    การใช้ไอโซโทปรังสีในการถนอม
อาหาร (การฉายรังสีอาหาร) เพื่อลด
ปริมาณจุลินทรีย์ท่ีท าให้เกิดโรค เพื่อ
ยืดอายุการเก็บรักษา เพื่อชะลอการ
สุกของผลไม้ 

Chemistry in real life 


