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แบบฝึกหัดเรื�อง ของแขง็ 

1. ผลึกระบบใดที�มีดา้นทั�งสามของหน่วยเซลลย์าวไม่เท่ากนั แต่ดา้นทั�งสามทาํมุม 90 ต่อกนั 

ตอบ ผลึกระบบ ออร์โทรรอมบิก 

2. ผลึกระบบใดที�มีดา้นทั�งสามของหน่วยเซลลย์าวไม่เท่ากนั และดา้นทั�งสามทาํมุมไม่เท่ากบั 90 

ต่อกนั (a  b  c,     ) 

ตอบ ผลึกระบบ ไตรคลีนิก 

3. หน่วยเซลลข์องผลึกรูปลูกบาศกที์�มีจาํนวนอะตอม 2 อะตอม ต่อหน่วยเซลลมี์ชื�อวา่อะไร 

ตอบ ลูกบาศกก์ลางตวั (body-centered cubic) 

4. KCl มีแลตทิซผลึกลูกบาศกก์ลางหนา้คลา้ยกบั NaCl หน่วยเซลลข์อง KCl จะประกอบดว้ยของ 

K+ และ Cl- อยา่งละกี�ไอออน และ(จงวาดรูปประกอบ) 

ตอบ 

  

Cl- เป็นโครงผลึก fcc มีจาํนวนไอออนในหน่วยเซลล ์= 4 ไอออน 

K+ บรรจุในช่องออกทะฮีดรัลจาํนวนเท่ากบั Cl-    = 4 ไอออน 

5. ทรงกลมรัศมี r จาํนวน 8 ลูกถูกจดัเรียงแบบลูกบาศกธ์รรมดา กล่องลูกบาศกใ์บหนึ�งหุม้

ลูกบาศกข์องทรงกลมไดพ้อดี จงหาปริมาตรของกล่อง และทรงกลมครอบครองปริมาตรเป็น

ร้อยละเท่าไรของปริมาตรของกล่อง 

ตอบ แต่ละดา้นของกล่องหรือลูกบาศกมี์ความยาว 4r 



 

ปริมาตรของกล่อง

จดัเรียงแบบลูกบาศกธ์รรมดา ทรงกลมมีปริมาตร 

  

   ร้อยละของปริมาตรที�ทรงกลมครอบครองต่อปริมาตรกล่อง

  

  

6. การจดัเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที�สุดมีกี�แบบ คืออะไรและมีการจดัเรียงอยา่งไร

ประกอบ) การจดัเรียงนั�นครอบครองปริมาตรเท่าไร

ตอบ  การจดัเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที�สุดมี

1. โครงสร้างการจดัเรียงแบบชิดที�สุดรูปเฮกซะโกนลั

hcp) 

 

ครอบครองปริมาตร

2. โครงสร้างการจดัเรียงแบบชิดที�สุดรูปลูกบาศก์

ครอบครองปริมาตร

2 

ปริมาตรของกล่อง =  (4r)3 = 64 r3 

จดัเรียงแบบลูกบาศกธ์รรมดา ทรงกลมมีปริมาตร = 8 ลูก  (4/3) 

   =  8  (4/3)  (22/7) r  =    33.52 r

ทรงกลมครอบครองต่อปริมาตรกล่อง 33.52 r3   100

     64 r3 

             =  52.38 

การจดัเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที�สุดมีกี�แบบ คืออะไรและมีการจดัเรียงอยา่งไร

การจดัเรียงนั�นครอบครองปริมาตรเท่าไร 

การจดัเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที�สุดมี  2 แบบ

โครงสร้างการจดัเรียงแบบชิดที�สุดรูปเฮกซะโกนลั (hexagonal closest

  

ครอบครองปริมาตร   74% 

โครงสร้างการจดัเรียงแบบชิดที�สุดรูปลูกบาศก ์(cubic closest-packed pattern, ccp)

ABCABCABCABC………..

ครอบครองปริมาตร   74% 

(4/3)  r3  

=    33.52 r3 

100 

การจดัเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที�สุดมีกี�แบบ คืออะไรและมีการจดัเรียงอยา่งไร (วาดรูป

แบบ คือ 

(hexagonal closest-packed pattern, 

 

packed pattern, ccp) 

……….. 
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7. จงบอกชื�อช่องวา่งทั�งสองชนิดในโครงสร้างแบบชิดที�สุด โดยเปรียบเทียบลกัษณะการเกิด

ช่องวา่ง ขนาดของช่องวา่ง และจาํนวนช่องวา่ง 

ตอบ 1. ช่องทรงสี�หนา้ หรือช่องเททระฮีดรัล  เป็นช่องวา่งที�เกิดจากอนุภาค 4 อนุภาค เมื�อ

ลากเส้นเชื�อมระหวา่งจุดศูนยก์ลางของอนุภาคทั�งสี�จะไดเ้ป็นรูปทรงสี�หนา้ ขนาดของช่องวา่ง

เล็กกวา่ช่องทรงแปดหนา้ และจาํนวนช่องวา่ง  =  สองเท่าของจาํนวนทรงกลม 

2. ช่องทรงแปดหนา้ หรือช่องออกทะฮีดรัล เป็นช่องวา่งที�เกิดจากอนุภาค 6 อนุภาค 

เมื�อลากเส้นเชื�อมระหวา่งจุดศูนยก์ลางของอนุภาคทั�งหกจะไดเ้ป็นรูปทรงแปดหนา้ ขนาดของ

ช่องวา่งใหญ่กวา่ช่องทรงสี�หนา้ และจาํนวนช่องวา่ง  =  จาํนวนทรงกลม 

8. LiAg ตกผลึกแบบลูกบาศก ์ทั�ง Li และ Ag มีเลขโคออร์ดิเนชนัเท่ากบั 8 โครงสร้างผลึกสามญั

ของ LiAg เป็นชนิดใด (NaCl, CsCl, fluorite) 

ตอบ  ผลึกแบบลูกบาศก ์มีเลขโคออร์ดิเนชนัเท่ากบั 8 คลา้ยโครงสร้างผลึกสามญัของ CsCl 

9. สารประกอบชนิดหนึ�งประกอบดว้ยอะตอมของธาตุ A และธาตุ B  โดยธาตุ A เป็นโครงผลึก

จดัเรียงแบบชิดที�สุด  และธาตุ B บรรจุลงในช่องวา่ง จงเขียนสูตรอยา่งง่ายของสารประกอบ

ต่อไปนี�  

9.1 ถา้ B บรรจุลงในช่องทรงแปดหนา้ครบทุกช่อง 

9.2 ถา้ B บรรจุลงในช่องทรงแปดหนา้เพียง ½ ของช่องทรงแปดหนา้ทั�งหมด 

9.3 ถา้ B บรรจุลงในช่องทรงสี�หนา้ครบทุกช่อง 

9.4 ถา้ B บรรจุลงในช่องทรงสี�หนา้เพียง ½ ของช่องทรงสี�หนา้ทั�งหมด 

ตอบ สูตรอยา่งง่าย   ขอ้ 9.1 คือ AB      ขอ้ 9.2 คือ A2B        

ขอ้ 9.3 คือ AB2    ขอ้ 9.4 คือ AB 

10. MnS มีโครงผลึกแบบโซเดียมคลอไรด ์จงตอบคาํถาม  

ตอบ 10.1   การจดัเรียงของ S2- เป็นลูกบาศกแ์บบใด 

10.2       ไอออนขนาดใหญ่คือไอออนใด มีไอออนขนาดเล็กสัมผสักี�ไอออน 

10.3       ไอออนขนาดเล็กคือไอออนใด บรรจุในช่องที�เรียกวา่อะไร 
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ตอบ  10.1  S2- เป็นลูกบาศกแ์บบ fcc ลูกบาศกก์ลางหนา้ 

10.2  S2- เป็นไอออนขนาดใหญ่ มีไอออนเล็กสัมผสั 6 ไอออน 

10.3  Mn2+   เป็นไอออนขนาดใหญ่ บรรจุในช่อง ทรงแปดหนา้ (ออกทะฮีดรัล) 

11. TlCl มีโครงผลึกแบบซีเซียมคลอไรด ์จงตอบคาํถาม 

11.1 จงเปรียบเทียบขนาดของไอออนบวกและไอออนลบ (ไอออนบวกใหญ่กวา่  

       ไอออนลบ หรือขนาดใกลเ้คียงกนั) 

11.2  เลขโคออร์ดิเนชนัของ Tl  และ Cl เท่ากบัเท่าไร 

ตอบ  11.1 ขนาดใกลเ้คียงกนั 

11.2 เลขโคออร์ดิเนชนัของ Tl  และ Cl = 8: 8 

12. ธาตุ A มีผลึกแบบ fcc มีความหนาแน่น 20 กรัมต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร นํ�าหนกัอะตอม 200 

กรัมต่อโมล เลขอโวกาโดร = 6.02x1023 อนุภาค จงมวลและปริมาตรของหนึ�งหน่วยเซลล ์

ตอบ  ผลึกแบบ fcc หนึ�งหน่วยเซลลมี์   4    อะตอม 

นํ�าหนกัอะตอมของ A    200  g/mol 

 1 mol หรือ 6.02x1023 atom มีนํ�าหนกั  200  g 

1 unit cell หรือ  4 atom หนกั   200  4  (6.02x1023) 

      = 1.33  10-21    g 

ปริมาตรของหนึ�งเซลลห์น่วย      =   มวลของ A ในหนึ�งเซลลห์น่วย/ความหนาแน่น 

             = (1.3310-21 g)  (20 gcm-3) =  6.6410-23 cm3   

13. สารต่อไปนี� เป็นของแขง็ประเภทใด CO2, O2, Ne, KCl, MgO, Fe 

ตอบ  CO2 ผลึกโมเลกุล    O2 ผลึกโมเลกุล  

Ne  ผลึกโมเลกุล    KCl ผลึกไอออนิก 

MgO ผลึกไอออนิก    Fe ผลึกโลหะ 
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14. ของแขง็ต่อไปนี�  NaI, I2, Na ของแขง็ชนิดใดนาํไฟฟ้าไดดี้ที�สุด เพราะเหตุใด 

ตอบ  NaI ไม่นาํไฟฟ้า เพราะผลึกไอออนิกแต่ละไอออนประจาํแลตทิสไม่เคลื�อนที�  

I2  ไม่นาํไฟฟ้า เพราะผลึกโควาเลนตไ์ม่มีประจุอิสระใหเ้คลื�อนที�  

Na นาํไฟฟ้าไดดี เพราะ โลหะมีจาํนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนนอ้ยและอยูไ่ม่ประจาํที� 

เคลื�อนที�ไปทั�วทั�งผลึก ไอออนบวกของโลหะเรียงตวักนัโดยมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเคลื�อนที�ไปมา 

รอบๆ คลา้ยกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน ซึ� งจะยดึไอออนบวกทั�งหมดใหค้งไว ้ผลึกโลหะ 

15. ความไม่สมบูรณ์ของผลึกแบบเฟรนเกลและแบบชอตตกี์แตกต่างกนัอยา่งไร 

ตอบ  ความไม่สมบูรณ์แบบเฟรน เกิดขึ�นในผลึกของสารประกอบไอออนิกซึ�งขนาดของ

ประจุบวกและประจุลบต่างกนัมาก คือ ไอออนลบมีขนาดใหญ่ แต่ไอออนบวกมีขนาดเล็ก โดย

ไอออนบวกเลื�อนไปอยูใ่นช่องวา่งไดง่้าย ทาํใหโ้ครงสร้างผลึกจดัเรียงไม่ชิดขึ�นมา  

ความไม่สมบูรณ์แบบชอตตกี์ เกิดเนื�องจากไอออนบวกและไอออนลบหายไป ทาํให้

เกิดที�วา่ง เป็นคู่ มกัเกิดในโครงผลึกแบบที�แคตไอออนอยูต่ามช่องวา่งของแอนไอออน 

16. จงสืบคน้ขอ้มูลเพื�อคาํนวณหาพลงังานแลตทิซของแคลเซียม คลอไรด ์

ตอบ เวป็ไซตที์�พบ คือ  http://chemistry.tutorvista.com/inorganic-chemistry/born-haber-

cycle.html วนัที� 27 กรกฎาคม 2557 ไดข้อ้มูลคือ 

The Born Haber cycle for the formation of calcium chloride ดงันี�  

1. Atomization enthalpy of calcium: แคลเซียมจากสถานะของแขง็เปลี�ยนแปลงเป็น

แคลเซียมที�เป็นแก๊ส   Ca(s) → Ca(g)                              ΔHa°(Ca) =178 kJ/mol 

2. Ionization enthalpy of calcium: แคลเซียมที�เป็นแก๊สถูกไอออไนซ์เป็นแคลเซียมไอออน 

(Ca2+) ซึ� งตอ้งใชพ้ลงังานไอออไนเซชนั ลาํดบัที� 1 และลาํดบัที� 2 

Ca(g) → Ca+(g) + e-                   Δ HIE°= 590 kJ/mol 

Ca+(g) → Ca2+(g) + e-                Δ4HIE°= 1145 kJ/mol 

3. Atomization enthalpy of Chlorine: การสลายคลอรีนโมเลกุลครึ� งโมล (½ Cl2, g) เป็น

คลอรีนอะตอม Cl(g)  ½ Cl2(g) → Cl(g) ;Δ Ha°= ½       Δ HCl-Cl°=121 kJ/mol 

http://chemistry.tutorvista.com/inorganic-chemistry/born-haber-cycle.html %e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88
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   การเกิดแคลเซียมคลอไรด์ตอ้งใชค้ลอรีน 2 อะตอม จึงตอ้งใชพ้ลงังานขั�นนี� เท่ากบั 242 kJ/mol 

4. Electron affinity of chlorine: แก๊สคลอรีนอะตอมรับอิเล็กตรอนจะคายพลงังาน electron 

affinity    Cl(g) + e- → Cl-(g) ;Δ Hea°= -364 kJ/mol  

5. Lattice enthalpy (ΔHLE): ปฏิกิริยาการรวมกนัของแคลเซียมไอออน 1 ไอออน กบัคลอ

ไรด ์ไอออน 2 ไอออน ให ้1 โมลของแคลเซียมคลอไรด ์ 

Ca2+ (g) + 2Cl-(g) → CaCl2(s) 

 

การคาํนวณโดยใช ้Hess’s Law 

Heat of formation (Δ Hf°) = Heat of atomization(Δ Ha°)+ Dissociation energy(Δ Hd°)+ (sum of 

Ionization energies)+ (sum of Electron affinities)+ Lattice energy 

Lattice energy= Heat of formation- Heat of atomization- Dissociation energy- (sum of 

Ionization energies)- (sum of Electron Affinities) 

ΔHLE= -796 -178-242-(590+1145) –(2 x -364) kJ/mol 

ΔHLE = - 796 - 1427 = - 2223 kJ/mol 

 

 




