
ใบความรู้ ที ่2 

เร่ือง  การจัดอเิลก็ตรอนในระดับพลงังาน 

   อิเลก็ตรอนในอะตอมที่อยู ่ณ ระดบัพลงังาน (energy levels หรอื shell) จะมีพลงังานจ านวนหนึง่ สา้หรบัอิเลก็ตรอน
ที่อยูใ่กลน้ิวเคลยีสมากที่สดุจะมพีลงังานนอ้ยกวา่พวกที่อยูไ่กลออกไป ยิ่งอยูไ่กลมากยิง่มีพลงังานมากขึน้ โดยก าหนดระดบั
พลงังานหลกัใหเ้ป็น n ซึง่ n เป็นจา้นวนเตม็คือ 1, 2, … หรอืตวัอกัษรเรยีงกนัดงันี ้คือ K, L, M, N, O, P, Q ตามลา้ดบั เมื่อ n = 1 

จะเป็นระดบัพลงังานต ่าสดุ หมายความวา่ จะตอ้งใชพ้ลงังานมากที่สดุที่จะดงึเอาอิเลก็ตรอนนัน้ออกจากอะตอมได ้จ านวน
อิเลก็ตรอนที่จะมีไดใ้นแตล่ะระดบัพลงังานหลกัตอ้งเทา่กบัหรอืไมเ่กิน 2n2 และจ านวนอิเลก็ตรอนในระดบันอกสดุจะตอ้งไมเ่กิน 8 

เช่น 

         ระดบัพลงังานท่ีหนึง่ n = 1 (shell K) ปรมิาณอิเลก็ตรอนท่ีควรมีอยู ่= 2(1)2 = 2 

         ระดบัพลงังานท่ีสอง (n = 2) ปรมิาณอิเลก็ตรอนสงูสดุที่ควรมีได ้= 2(2)2 = 8 

         ระดบัพลงังานท่ีสาม (n = 3) ปรมิาณอิเลก็ตรอนสงูสดุที่ควรมีได ้= 2(3)2 = 18 

         ระดบัพลงังานท่ีสี ่   (n = 4) ปรมิาณอเิลก็ตรอนสงูสดุทีค่วรมีได ้= 2(4)2 = 32 

         ระดบัพลงังานท่ีหา้  (n = 5) ปรมิาณอิเลก็ตรอนสงูสดุที่ควรมีได ้= 2(5)2 = 50 

         ระดบัพลงังานท่ีหก  (n = 6) ปรมิาณอิเลก็ตรอนสงูสดุที่ควรมีได ้= 2(6)2 = 72 

         ระดบัพลงังานท่ีเจ็ด (n = 7) ปรมิาณอิเลก็ตรอนสงูสดุที่ควรมีได ้= 2(7)2 = 98 

 

 

                                                                 รูปท่ี 1.1 ออรบ์ิทลั (orbital) 

                                ที่มา : http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1249 



เช่น ตารางที่ 1.1 การจดัเรยีงอิเลก็ตรอนในระดบัพลงังานหลกัของธาตตุา่งๆ 

 

                 จากการศกึษาสเปกตรมัของธาตตุา่งๆ พบวา่ในระดบัพลงังานหลกั (n) ยงัประกอบดว้ยระดบัพลงังานยอ่ยหรอื
เรยีกวา่ ซบัเซลล ์(sub-levels หรอื sub-shells) โดยกา้หนดเป็นสญัลกัษณค์ือ s p d และ f ซึง่ในแตล่ะระดบัพลงังานยอ่ยจะมี
อิเลก็ตรอนไดไ้มเ่ทา่กนัและมีพลงังานไมเ่ทา่กนั กลา่วคือ ระดบัพลงังานยอ่ย s มีพลงังานต ่ากวา่ p ต ่ากวา่ d ต ่ากวา่ f ตามลา้
ดบั ในระดบัพลงังานยอ่ยยงัประกอบดว้ยออรบ์ิทลั (orbital) ซึง่ในแตล่ะออรบ์ิทลัมีอิเลก็ตรอนไดไ้มเ่กิน 2 อิเลก็ตรอน ดงันี ้
                        ระดบัพลงังานยอ่ย s มีอิเลก็ตรอนไดไ้มเ่กิน 2 อิเลก็ตรอน มี 1 ออรบ์ิทลั 

                        ระดบัพลงังานยอ่ย p มีอิเลก็ตรอนไดไ้มเ่กิน 6 อิเลก็ตรอน มี 3 ออรบ์ิทลั 

                        ระดบัพลงังานยอ่ย d มีอิเลก็ตรอนไดไ้มเ่กิน 10 อิเลก็ตรอน มี 5 ออรบ์ิทลั 

                         ระดบัพลงังานยอ่ย f มีอิเลก็ตรอนไดไ้มเ่กิน 14 อิเลก็ตรอน มี 7 ออรบ์ิทลั 

ภายในระดบัพลงังานหลกัอนัเดยีวกนัจะประกอบดว้ยพลงังานยอ่ยเรยีงลา้ดบัจากพลงังานต่า้ไปสงู คือ จาก s ไป p d 

และ f เช่น 3p สงูกวา่ 3s ซึง่เมื่อน ามาเรยีงล าดบักนัแลว้ พบวา่มีเฉพาะ 2 ระดบัพลงังานแรกคือ n = 1 และ n = 2 เทา่นัน้ ที่มี
พลงังานเรยีงล าดบักนั แตพ่อขึน้ระดบัพลงังาน n = 3 เริม่มีการซอ้นเกยกนัของระดบัพลงังานยอ่ย ดงัรูป 

 

รูปท่ี 1.2 แสดงระดบัพลงังานในอะตอม 

ที่มา : http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC2103/energyband.html 

http://www.elecnet.chandra.ac.th/learn/courses/ELTC2103/energyband.html


              จากการศกึษาพบวา่กรณีของอะตอมที่มีหลายอเิลก็ตรอนนัน้ระดบัพลงังานของ 3d จะใกลก้บั 4s มาก และพบวา่ ถา้
บรรจอุิเลก็ตรอนใน 4s ก่อน 3d พลงังานรวมของอะตอมจะต ่า และอะตอมจะเสถียรกวา่ ดงันัน้ในการจดัเรยีงอิเลก็ตรอนในออร์
บิทลัแบบที่เสถียรที่สดุ คือการจดัตามระดบัพลงังานท่ีต ่าที่สดุก่อนทัง้ในระดบัพลงังานหลกัและยอ่ย ซึง่วิธีการจดัอเิลก็ตรอน
สามารถพจิารณาตามลกูศรในรูปท่ี 1.8 โดยเรยีงล าดบัไดเ้ป็น 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 

7p 

 

รูปท่ี 1.3 แสดงล าดบัการบรรจอุิเลก็ตรอนในออรบ์ิทลั 

ที่มา : http://www.scimath.org/index.php/socialnetwork/viewbulletin/1189 

ในการจดัอิเลก็ตรอนอาจเขยีนเป็นแผนภาพออรบ์ิทลัซึง่แสดงสปินของอิเลก็ตรอนดว้ย ดงัตวัอยา่ง C มี z = 6 มีโครงแบบ
อิเลก็ตรอนเป็น 1s2 2s2 2p2 ซึง่การจดัแสดงสปินของอิเลก็ตรอนแสดงในตารางที่ 1.1 

             ในการบรรจอุิเลก็ตรอนหรอืการจดัเรยีงอิเลก็ตรอนลงในออรบ์ิทลัจะตอ้งยดึหลกัในการบรรจอุิเลก็ตรอนของอะตอม
หนึง่ๆ ลงในออรบ์ิทลัที่เหมาะสมตามหลกัดงัตอ่ไปนี ้

         1) หลกัของเพาล ี(Pauli exclusion principle) กลา่ววา่ “ไมม่ีอิเลก็ตรอนคูห่นึง่คูใ่ดในอะตอมที่มีเลขควอนตมัทัง้สี่
เหมือนกนัทกุประการ” นั่นคืออเิลก็ตรอนคูห่นึง่ในออรบ์ิทลัจะมีคา่ n, ℓ, mℓ เหมือนกนัได ้แตต่า่งกนัท่ีสปิน 

         2) หลกัของเอาฟ์บาว (Aufbau principle) มีวิธีการดงันี ้
               2.1) สญัลกัษณว์งกลม O,  หรอื _ แทน ออรบ์ิทลั 

                       ลกูศร ↑↓ แทน อิเลก็ตรอน 1 ตวั ท่ีสปิน ขึน้-ลง 
                                ↑↓ เรยีกวา่ อิเลก็ตรอนคู ่(paired electron) 

                                    ↑  เรยีกวา่อเิลก็ตรอนเดี่ยว (single electron) 

              2.2) บรรจอุิเลก็ตรอนเขา้ไปในออรบ์ิทลัที่มีระดบัพลงังานต ่าจนครบจ านวนก่อน ดงัรูปท่ี 1.1 

          3) กฎของฮนุด ์(Hund’s rule) กลา่ววา่ “การบรรจอุิเลก็ตรอนในออรบ์ิทลัที่มีระดบัพลงังานเทา่กนั (degenerate 

orbital) จะบรรจใุนลกัษณะที่ทา้ใหม้ีอเิลก็ตรอนเดี่ยวมากที่สดุเทา่ที่จะมากได”้ ออรบ์ิทลัที่มีระดบัพลงังานมากกวา่ 1 เช่น ออรฺ
บิทลั p และ d เป็นตน้ 



 

รูปท่ี 1.4 โครงแบบอิเลก็ตรอน (แบบสญัลกัษณ)์ ของธาต ุ

ที่มา : http://www.vcharkarn.com/lesson/view.php?id=1168 

                 4) การบรรจเุตม็ (filled configuration) เป็นการบรรจอุิเลก็ตรอนในออรบ์ิทลัที่มีระดบัพลงังานเทา่กนั แบบเต็ม 
ครบ 2 ตวั สว่นการบรรจคุรึง่ (half- filled configuration) เป็นการบรรจอุิเลก็ตรอนลงในออรบ์ทิลัแบบครึง่หรอืเพียง 1 ตวั 
เทา่นัน้ ซึง่การบรรจทุัง้สองแบบ (ของเวเลนซอ์เิลก็ตรอน) จะท าใหม้ีความเสถียรมากกวา่ตวัอยา่งการบรรจเุตม็ เช่น 

 

รูปท่ี 1.5 การบรรจอุิเลก็ตรอนในออรบืิทลัแบบเต็ม 

ที่มา : http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1249 

http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1249


ตวัอยา่งการจดัอิเลก็ตรอนของธาตเุลขอะตอม 1 ถึง 18 

 

รูปท่ี 1.6 การจดัอเิลก็ตรอนของธาตเุลขอะตอม 1 ถึง 18 

ที่มา : http://atomand.blogspot.com/p/1.html 
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