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1. â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÍÐµÍÁ
ดิโมคริตุส (Democritus) นักปรัชญาชาวกรีก กลาววา

“เมื่อนําสสารมาแบงยอยลงไปเรื่อย ๆ  จะไดอนุภาคท่ีมีขนาด

เล็กมาก และไมสามารถแบงยอยออกไปไดอีก โดยเรียก

อนุภาคนี้วา อะตอม” เมื่อความรูทางวิทยาศาสตรเจริญกาวหนา

Prior Knowledge
Í¹ØÀÒ¤·ÕèàÅç¡·ÕèÊǾ
¢Í§¸ÒµØ¤×ÍÍÐäÃ

มากขึ้น ทําใหแนวคิดของดิโมคริตุสไมสามารถอธิบายเหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสสารได

 1.1 áºº¨íÒÅÍ§ÍÐµÍÁ
 นักวิทยาศาสตรหลายทานไดพยายามศึกษาวาลักษณะโครงสรางภายในอะตอมนั้น
เปนอยางไร โดยใชวิธีการตาง ๆ  ต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน จนกระทั่งเกิดแบบจําลองอะตอม
ตามแนวคิดและการทดลองของนักวิทยาศาสตรหลาย ๆ  ทานขึ้นมา ซึ่งสามารถสรุปแบบจําลอง
อะตอมที่มีการพัฒนาจนกลายมาเปนแบบจําลองอะตอมที่ใชกันอยูในปจจุบันได ดังนี้

1. แบบจําลองอะตอมของดอลตัน จอหน ดอลตัน (John Dalton, พ.ศ. 2308-2387)

 ภาพที่ 1.1 แบบจําลองอะตอม
 ของดอลตัน

ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.2 จอหน ดอลตัน
ที่มา : คลังภาพ อจท.

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เปนคนแรกท่ีนําเสนอแนวคิด

เกี่ยวกับอะตอม เพื่อใชอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสาร

กอนและหลังทําปฏิกิริยา รวมทั้งอัตราสวนโดยมวลของธาตุท่ี

รวมกันเปนสารประกอบ ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้ 

  • ธาตแุตละชนดิประกอบดวยอนภุาคทีเ่ลก็ทีส่ดุ เรยีกวา

อะตอม ซึ่งอะตอมไมสามารถแยกออกไดอีก และไมสามารถ

ถูกสรางขึ้น หรือทําลายไดในระหวางเกิดปฏิกิริยาเคมี        

  • อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีมวลและสมบัติตาง ๆ  

เหมือนกัน สวนอะตอมของธาตุตางชนิดกันจะมีมวลและสมบัติแตกตางกัน 

  • สารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป มารวมตัวกันดวยพันธะเคมี

โดยมีอัตราสวนของจํานวนอะตอมเปนเลขลงตัวอยางตํ่า และ

อะตอมของธาตุตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป อาจรวมตัวเกิดเปนสาร

ประกอบดวยอตัราสวนมากกวา 1 แบบ ซึง่ทาํใหเกดิสารประกอบ

ไดมากกวา 1 ชนิด

 ทฤษฎอีะตอมของดอลตนัใชอธิบายลกัษณะและสมบตัขิอง

อะตอมไดเพียงระดับหนึ่ง ซึ่งตอมานักวิทยาศาสตรคนพบขอมูล

บางประการทีไ่มสอดคลองกบัทฤษฎอีะตอมของดอลตนั เชน พบวา

อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันอาจมีมวลแตกตางกันได
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Í¹ØÀÒ¤áÍÅ¿ÒÊ‹Ç¹ÁÒ¡
เคลื่อนที่เปนเสนตรงทะลุผาน
แผนทองคํา

Í¹ØÀÒ¤áÍÅ¿ÒÊ‹Ç¹¹ŒÍÂ
เดินทางเบีย่งเบนเปนมมุกวาง
ออกจากแนวเสนทางเดิม

Í¹ØÀÒ¤áÍÅ¿Ò¨íÒ¹Ç¹¹ŒÍÂÁÒ¡
สะทอนกลับมากระทบฉากบริเวณ
ดานหนา

2. แบบจําลองอะตอมของทอมสนั เซอร โจเซฟ จอหน

ทอมสัน (Sir Joseph John Thomson, พ.ศ. 2399-2483)

นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ ไดทําการทดลองศึกษาสมบัติ

ของรังสีแคโทด และพบวา รังสีแคโทดเบ่ียงเบนเขาหาขั้วบวก

ของสนามไฟฟา และทดสอบการเบี่ยงเบนของรังสีแคโทด

ในสนามแมเหลก็ ปรากฏวา รงัสแีคโทดเบ่ียงเบนในสนามแมเหลก็

เขาหาขั้วเหนือ เขาจึงสรุปวา อนุภาครังสีแคโทดมีประจุเปน

ประจุลบ และเรียกอนุภาคดังกลาววา อิเล็กตรอน

แผนทองคํา

แหลงกําเนิด
อนุภาคแอลฟา

รงัสแีคโทด แสดงวา อนภุาคนีมี้ประจุไฟฟาเปนบวก และเรียก

อนภุาคน้ีวา โปรตอน

  หลังจากมีการคนพบอิเล็กตรอนและโปรตอนแลว 

ทอมสันจึงเสนอแบบจําลองอะตอมใหมวา “อะตอมมีลักษณะ

เปนทรงกลม มีอนุภาคโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและอิเล็กตรอน

ซึ่งมีประจุลบกระจายอยูทั่วไปอยางสมํ่าเสมอ อะตอมในสภาพที่

เปนกลางจะมีประจุบวกและประจุลบเทากัน”

ฉากเรืองแสง

α
α
α

α
α
α
α

 ภาพที่ 1.3 แบบจําลองอะตอมของ
 ทอมสัน

ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.4 เซอร โจเซฟ จอหน ทอมสัน
ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.5 การทดลองของรัทเทอรฟอรด
ที่มา : คลังภาพ อจท.

  ตอมาออยเกน โกลดสไตน (Eugen Goldstein) ไดทดลองดัดแปลงหลอดรังสีแคโทด 

จนคนพบอนุภาคใหมที่มีสมบัติเบี่ยงเบนในสนามแมเหล็กและสนามไฟฟาในทิศทางตรงขามกับ

3. แบบจาํลองอะตอมของรทัเทอรฟอรด ลอรด เออรเนสต รัทเทอรฟอรด (Lord Ernest

Rutherford, พ.ศ. 2414-2480) ทําการทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปยังแผนทองคําบางมาก ซึ่งมี

ฉากเรืองแสงที่ฉาบดวยซิงคซัลไฟด (ZnS) โคงเปนวงลอมรอบแผนทองคํา ดังภาพที่ 1.5
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  จากการทดลอง รัทเทอรฟอรดจึงไดเสนอแบบจําลอง

อะตอมขึ้นมาใหมวา อะตอมประกอบดวยนิวเคลียสขนาดเล็ก

เปนท่ีรวมของประจุบวก โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่วิ่งอยูรอบ ๆ

นิวเคลียสของอะตอม เนื่องจากถาประจุบวกและลบกระจายอยู

อยางสมํา่เสมอตามแบบจาํลองอะตอมของทอมสนั อนภุาคแอลฟา

ก็ควรที่จะมีอัตราการเบ่ียงเบน การหักเห และการสะทอนกลับ

ในอัตราสวนที่ใกลกัน

  จากแนวคดิของรทัเทอรฟอรด ซึง่เสนอวา มวลสวนใหญ

ของอะตอมควรจะเปนมวลของโปรตอนในนิวเคลียส แตตอมา

มีการคนพบวา มวลอะตอมของธาตุมักจะมีคาเปน 2 เทาของ

มวลของโปรตอนทั้งหมด รัทเทอรฟอรดจึงไดเสนอความเห็น

เพิ่มเติมวา นาจะมีอนุภาคที่มีมวลใกลเคียงกับโปรตอน แตไมมี

ประจุไฟฟา รวมอยูในนิวเคลียสดวย

  ตอมา เซอร เจมส แชดวกิ (Sir James Chadwick) ทาํการ

ทดลองยงิอนุภาคแอลฟาไปยงัแผนโลหะเบรลิเลียม (Be) ปรากฏ

วาไดอนภุาคใหมทีม่มีวลใกลเคียงกบัโปรตอน และเปนกลางทางไฟฟา เรยีกอนภุาคนีว้า นวิตรอน

4. แบบจําลองอะตอมของโบร นีลส โบร (Niels Bohr) 

ไดพัฒนาแบบจําลองอะตอมมาจากการคนพบสีของเส น

สเปกตรัมของไฮโดรเจน โดยสรุปวา อิเล็กตรอนเคล่ือนที่อยู

รอบนวิเคลยีสและมพีลงังานเฉพาะตวั ซึง่อยูในระดับพลังงานต่ํา

หรอืเรยีกวา สภาวะพืน้ (ground state) เมือ่อะตอมไดรบัพลังงาน

เพิ่มข้ึน อิเล็กตรอนจะถูกกระตุ นใหมีพลังงานสูงขึ้นและ

เมื่อมีพลังงานที่ เหมาะสม

อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปอยู 

 ภาพที่ 1.6 แแบบจําลองอะตอมของ
 รัทเทอรฟอรด

ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.7 ลอรด เออรเนสท
 รัทเทอรฟอรด

ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.8 แบบจําลองอะตอม
 ของโบร

ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.9 นีลส โบร
ที่มา : คลังภาพ อจท.

ในระดับพลงังานทีสู่งกวา หรอืเรยีกวา สภาวะกระตุน (excited state)

ซึ่งทําใหอะตอมไมเสถียร อิเล็กตรอนจึงคายพลังงานที่ดูดกลืน

เขาไปออกมา เพื่อเปล่ียนระดับลงมาสูระดับพลังงานที่ต่ํากวา 

และคายพลังงานออกมาในรูปสเปกตรัม
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  การเปลีย่นระดบัพลงังานของอิเลก็ตรอน อาจมกีารเปลีย่นไปยังระดบัพลงังานทีอ่ยูตดิกนั

หรอืขามระดบักไ็ด โดยผลตางของพลงังานระหวางระดับพลงังานตํา่จะมากกวาผลตางของพลงังาน

ระหวางระดบัพลังงานทีส่งูขึน้ไป โดยกาํหนดระดบัพลงังานทีอ่ยูใกลนวิเคลยีสซึง่มีพลงังานตํา่ทีส่ดุ

คือ ชั้น K สวนชั้นถัดไปเปนชั้น L, M, N, … ตามลําดับ แตในปจจุบันใช n แทน ระดับพลังงาน

รอบนิวเคลียส โดยเรียกระดับพลังงานที่อยูใกลนิวเคลียสเปน

ระดับพลังงานแรก n = 1 และเรียกระดับพลังงานถัดไปเปน

n = 2, 3, 4, … ตามลําดับ

5. แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก จากการศึกษา

พบวา แบบจาํลองอะตอมของโบรใชอธบิายเกีย่วกบัเสนสเปกตรมั

ของธาตุไฮโดรเจนไดดี แตไมสามารถอธิบายเสนสเปกตรัม

ของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอนได จึงไดมีการศึกษาเพิ่มเติม

ทางกลศาสตรควอนตัม แลวสรางสมการสําหรับใชคํานวณ

โอกาสท่ีจะพบอิเล็กตรอนในระดับพลังงานตาง ๆ  ขึ้นมา จนได

แบบจําลองใหม ที่เรียกวา แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • อิเลก็ตรอนเคลือ่นทีร่อบนวิเคลยีสอยางรวดเรว็ดวยรศัมีไมแนนอน จึงไมสามารถบอก

ตําแหนงที่แนนอนของอิเล็กตรอนได บอกไดแตเพียงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนในบริเวณตาง ๆ

ปรากฏการณแบบนีเ้รยีกวา กลุมหมอกของอเิลก็ตรอน บริเวณทีมี่กลุมหมอกอเิล็กตรอนหนาแนน

จะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกวาบริเวณที่เปนหมอกจาง

  • การเคลือ่นทีข่องอเิลก็ตรอนรอบนวิเคลยีสอาจเปนรปูทรงกลมหรือรปูอืน่ ๆ  ขึน้อยูกบั

ระดบัพลงังานของอเิลก็ตรอน แตผลรวมของกลุมหมอกของอเิล็กตรอนทกุระดบัพลังงานจะเปนรปู

ทรงกลม   

  ดังนั้น จึงสามารถสรุปลักษณะของแบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอกได ดังนี้ “อะตอม

ประกอบดวยกลุมหมอกของอเิลก็ตรอนรอบนวิเคลยีส มลีกัษณะเปนทรงกลม บรเิวณกลุมหมอกทบึ

แสดงวาโอกาสพบอเิลก็ตรอนมมีาก และบรเิวณทีก่ลุมหมอกจางโอกาสทีจ่ะพบอเิลก็ตรอนมนีอย”

แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอกท่ีนักวิทยาศาสตรเสนอขึ้นมา ทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับ

โครงสรางของอะตอมมากขึ้น และสามารถเขาใจปรากฏการณบางอยางที่ไมสอดคลองกับ

ทฤษฎีอะตอมของโบรได 

  แบบจาํลองอะตอมแบบตาง ๆ  นัน้ ถกูสรางขึน้ตามจนิตนาการบนพืน้ฐานของความรูตาม

แตละยุคสมัย และเมื่อนักวิทยาศาสตรคนพบขอบกพรอง หรือมีความรูใหม ๆ  เกิดขึ้น ก็จะนําไปสู

การเปลีย่นแปลงแบบจาํลองอะตอม เพือ่ใหเกิดความเหมาะสมและถกูตองตอไป โดยสามารถสรปุ

และเปรียบเทียบโครงสรางอะตอมตามแบบจําลองอะตอมแบบตาง ๆ  ได ดังนี้

  ภาพที่ 1.10 แบบจําลองอะตอมแบบ
กลุมหมอก
ที่มา : คลังภาพ อจท.
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พ.ศ. 2469-ปจจุบัน

   ´ÍÅµÑ¹
เปนทรงกลมตัน มีขนาดเล็กที่สุด ไมสามารถแบงแยกได

   ·ÍÁÊÑ¹
เปนทรงกลม ประกอบดวยโปรตอนซึ่งมีประจุบวกและ
อิเล็กตรอนที่มีประจุลบกระจายอยูอยางสมํ่าเสมอ

   ÃÑ·à·ÍÃ�¿ÍÃ�´
เปนทรงกลม ประกอบดวยนิวเคลียสที่มีประจุบวกอยูตรง
กลางอะตอม โดยมีอิเล็กตรอนที่มีประจุลบวิ่งอยู รอบ ๆ  
นิวเคลียส

   âºÃ�
เปนทรงกลม ประกอบดวยนิวเคลียสอยูกลางอะตอม โดยมี
อเิลก็ตรอนเคลือ่นทีอ่ยูโดยรอบอะตอมเปนระดับชัน้พลงังาน

  áºº¡ÅØ‹ÁËÁÍ¡
เปนทรงกลม ประกอบดวยนิวเคลียสอยูกลางอะตอม และ
อเิลก็ตรอนเคล่ือนทีอ่ยูรอบ ๆ  นวิเคลียส ไมมีทศิทางทีแ่นนอน

สิ่งที่พบในแบบจําลอง : -

สิ่งที่พบในแบบจําลอง : โปรตอนและอิเล็กตรอน

สิ่งที่พบในแบบจําลอง : นิวเคลียส ประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอน

สิ่งที่พบในแบบจําลอง : ระดับชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน

สิ่งที่พบในแบบจําลอง : ความหนาแนนของอิเล็กตรอน และ
โอกาสหรือความเปนไปไดในการพบอิเล็กตรอน

áºº¨íÒÅÍ§ÍÐµÍÁ

พ.ศ. 2346

พ.ศ. 2447

พ.ศ. 2454

พ.ศ. 2456

7â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÍÐµÍÁáÅÐµÒÃÒ§¸ÒµØแบบจําลองอะตอม



 1.2 Í§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§ÍÐµÍÁ
 จากการทดลองของนักวิทยาศาสตรที่กลาวมาแลว ทําใหทราบวา อะตอมประกอบดวย

อนุภาคโปรตอนและนิวตรอนรวมกันอยูภายในนิวเคลียส และมีอนุภาคอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู

รอบ ๆ  ดังภาพที่ 1.11

อนุภาค สัญลักษณ ชนิดประจุ มวล (g) มวลเปรียบเทียบ

อิเล็กตรอน e- -1 9.109 × 10-28 1

โปรตอน p+ +1 1.673 × 10-24 1,836

นิวตรอน n 0 1.675 × 10-24 1,839

ตารางที่ 1.1 : การเปรียบเทียบความแตกตางของอนุภาคมูลฐานของอะตอม

1. สัญลักษณนิวเคลียร (nuclear symbol) คือ สัญลักษณที่แสดงชนิดของธาตุ เลขมวล

และเลขอะตอมของธาต ุโดยเราสามารถใชเลขมวลและเลขอะตอมในการหาจํานวนอนภุาคมูลฐาน

ของอะตอมได ซึ่งเขียนแทนดวยสัญลักษณ ดังนี้

â»ÃµÍ¹ (p+)
¹ÔÇà¤ÅÕÂÊ

¹ÔÇµÃÍ¹ (n)

ÍÔàÅç¡µÃÍ¹ (e-)

จะไดวา 
จํานวนโปรตอน  = Z
จํานวนอิเล็กตรอน = จํานวนโปรตอน = Z
จํานวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม 
 = A - Z

àÅ¢ÁÇÅ (mass number) 
เปนตัวเลขที่แสดงผลรวมของ
จํานวนโปรตอนและนิวตรอน

àÅ¢ÍÐµÍÁ (atomic number) 
เปนตัวเลขที่แสดงจํานวนโปรตอน

A

Z
X

ÊÑÞÅÑ¡É³�¢Í§¸ÒµØ

 ภาพที่ 1.11 อนุภาคมูลฐานของอะตอม
ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.12 สัญลักษณนิวเคลียร
ที่มา : คลังภาพ อจท.8



2. โมเลกุล (molecule) คือ อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุหรือสารประกอบที่อยูไดอยางอิสระ

และยงัคงแสดงสมบตัขิองธาตหุรอืสารประกอบนัน้ ๆ  เกดิจากอะตอมอยางนอย 2 อะตอมมารวมกนั

และจัดเรียงตัวอยางแนนอน โมเลกุลหน่ึง ๆ  อาจจะประกอบดวยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน

หรอืตางชนดิกนักไ็ด ตัวอยางเชน แกสไฮโดรเจน (H2) เปนธาตบุรสิทุธิท์ีป่ระกอบกนัเปนโมเลกลุ โดย

การรวมตัวของไฮโดรเจน 2 อะตอมเขาดวยกัน นํ้า (H2O) เปนโมเลกุลของสารประกอบที่เกิดจาก

ไฮโดรเจน 2 อะตอมรวมตัวกับออกซิเจน 1 อะตอม

ตัวอย่างที่ 1.1

ธาตุลิเทียมมีสัญลักษณนิวเคลียร คือ 73Li จงหาจํานวนอนุภาคมูลฐานของธาตุลิเทียม

วิธีทํา จํานวนโปรตอน = เลขอะตอม = 3 

 จํานวนอิเล็กตรอน = จํานวนโปรตอน = 3 

 จํานวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม = 7 - 3 = 4

ดังนั้น ธาตุลิเทียมมีจํานวนโปรตอนเทากับ 3 จํานวนอิเล็กตรอนเทากับ 3 และจํานวนนิวตรอน

 เทากับ 4 ตอบ

ตัวอย่างที่ 1.2

ธาตุคริปทอนมีสัญลักษณนิวเคลียร คือ 8436Kr จงหาจํานวนอนุภาคมูลฐานของธาตุคริปทอน

วิธีทํา จํานวนโปรตอน = เลขอะตอม = 36 

 จํานวนอิเล็กตรอน = จํานวนโปรตอน = 36 

 จํานวนนิวตรอน = เลขมวล - เลขอะตอม = 84 - 36 = 48

ดังนั้น ธาตุคริปทอนมีจํานวนโปรตอนเทากับ 36 จํานวนอิเล็กตรอนเทากับ 36 และจํานวนนิวตรอน

 เทากับ 48 ตอบ

 ภาพที่ 1.13 โมเลกุลของแกสไฮโดรเจน
ที่มา : คลังภาพ อจท.

 ภาพที่ 1.14 โมเลกุลของนํ้า
ที่มา : คลังภาพ อจท.

O
HH

H
H
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สตูรเคม ี(chemical formula) คอื กลุมของสญัลกัษณของธาตทุีเ่ขยีนแทนสารประกอบ หรอืโมเลกลุ
ของธาตทุีม่อีะตอมมารวมกนัตัง้แต 2 อะตอมขึน้ไป แบงออกเปน 3 ประเภท คือ สูตรโมเลกลุ สูตรอยางงาย
และสูตรโครงสราง
 • สูตรโมเลกุล เปนสูตรที่เขียนแสดงองคประกอบที่มีอยูใน 1 โมเลกุลวา ประกอบดวยอะตอม
ของธาตุอะไรบาง และมีจํานวนเทาใด เชน แกสไฮโดรเจนมีสูตรโมเลกุลเปน H2 แสดงวา แกสไฮโดรเจน 
1 โมเลกลุ จะประกอบดวยไฮโดรเจน 2 อะตอม แกสคารบอนไดออกไซดมสีตูรโมเลกลุเปน CO2 แสดงวา
แกสคารบอนไดออกไซด 1 โมเลกุล ประกอบดวยคารบอน 1 อะตอม และออกซิเจน 2 อะตอม
 • สูตรอยางงาย เปนสูตรที่เขียนแสดงองคประกอบที่มีอยูใน 1 โมเลกุลวา ประกอบดวยอะตอม
ของธาตุใดมารวมกันในอัตราสวนอยางตํ่าของธาตุที่เปนองคประกอบ เชน (CH2O)n เปนสูตรอยางงาย
ของกลูโคส (C6H12O6)
 • สูตรโครงสราง เปนสูตรที่เขียนแสดงองคประกอบที่มีอยูใน 1 โมเลกุลวา ประกอบดวยอะตอม
ของธาตุใดบาง อยางละกีอ่ะตอม และอะตอมแตละอะตอมยดึเหนีย่วกันดวยพนัธะชนดิใด เชน แกส CO2

มีสูตรโครงสรางเปน O C O

ÊÙµÃà¤ÁÕ
Science Focus

  ธ าตบุางชนดิในธรรมชาต ิเชน แกสมีตระกลูหรอืแกสเฉือ่ย (inert gas) ไดแก ฮเีลยีม (He)

นีออน (Ne) อารกอน (Ar) คริปทอน (Kr) ซีนอน (Xe) และเรดอน (Rn) โมเลกุลของแกสเหลานี้

มีเพียง 1 อะตอมเทาน้ันที่เปนองคประกอบ จึงจัดเปนโมเลกุลประเภท โมเลกุลอะตอมเดี่ยว

(monoatomic molecule)

  ธาตุบางชนิดจะอยูในรูปโมเลกุลที่ประกอบดวย 2 อะตอม ซึ่งอยูดวยกันโดยแรงดึงดูด

ทางเคมี เรียกวา โมเลกุลอะตอมคู (diatomic molecule) ไดแก ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2)

ไนโตรเจน (N2) และธาตใุนหมู 7A ไดแก ฟลอูอรนี (F2) คลอรนี (Cl2) โบรมีน (Br2) และไอโอดีน (I2)

ซึ่งอะตอมในโมเลกุลคูอาจจะเปนของธาตุตางชนิดกันก็ได เมื่อมารวมกันจึงเกิดเปนสารประกอบ

เชน ไฮโดรเจนคลอไรด (HCl) คารบอน-

มอนอกไซด (CO) ไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF)

เปนตน  สําหรับโมเลกุลที่มีอะตอมมากกวา

2 อะตอมขึ้นไป เรียกวา โมเลกุลหลายอะตอม

(polyatomic molecule) ซึ่งอาจเกิดจาก

อะตอมของธาตชุนดิเดียวกนั เชน กาํมะถนั (S8)

ทีป่ระกอบดวยกาํมะถัน 8 อะตอมมาเชือ่มตอกนั

หรือเป นธาตุต างชนิดกันมารวมกันเป น

สารประกอบ เชน นํ้า (H2O) แอมโมเนีย (NH3) 

กรดคารบอนิก (H2CO3) 

1A 8A

H 2A 3A 4A 5A 6A 7A

N O F

Cl

Br

I

 ภาพที่ 1.15 ธาตุที่ปรากฏในรูปของโมเลกุลอะตอมคู
ที่มา : คลังภาพ อจท.
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