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คํานํา 
 
 

เอกสารคําสอนนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน  ผู้เรียบเรียงได้
จัดทําขึ้นเพื่อให้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร  และคณะสหเวชศาสตร์ เอกกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยบูรพา  โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้
พ้ืนฐานทางเคมี  ที่ประกอบด้วยเนื้อหา อันได้แก่ หลักทั่วไปของเคมี มวลสารสัมพันธ์ ทฤษฎีอะตอม  
ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ พันธะเคมี  กรด-เบส  เกลือและบัฟเฟอร์  สารประกอบของคาร์บอนและ
อนุพันธ์บางชนิด  ปฏิกิริยาและความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา  โครงสร้างและปฏิกิริยาของสารชีว
โมเลกุล   

ผู้เรียบเรียงหวังอย่างยิ่งว่าเอกสารคําสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้นิสิตและ
ผู้สนใจทั่วไปได้นําไปใช้ในการหาความรู้เพิ่มเติม และความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีที่จะเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาวิชาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องทางเคมีต่อไป 
 
 
 
 
 
 อุบลลักษณ์  รตันศักด์ิ 

ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ประมวลรายวิชา 
 
1. ชื่อรายวิชา  303107  เคมีพ้ืนฐาน (Basic Chemistry) 
 
2. จํานวนหน่วยกิต / ชั่วโมง 3 (3-0-6) 
 
3. คําอธิบายรายวิชา 

โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุล
กรดอ่อนและเบสอ่อน สมดุลการละลายและการเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์  เคมีอินทรีย์เบ้ืองต้น 
 
4. ความมุ่งหมายของรายวิชา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมีทั่วไปสําหรับนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะการแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศร และคณะสหเวชศาสตร์ (กายภาพบําบัด) ให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีที่จะเป็นพื้นฐาน
ในการศึกษาวิชาขั้นสูงที่เกี่ยวข้องทางเคมี 
 
5. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรยีนการสอน 
1 บทที่ 1  หลักเบื้องต้นทางเคมี 

1.1. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.2. การวัด 
1.3. หน่วยของการวัด 
1.4. สสาร 
1.5. สารบริสุทธ์ิ และของผสม 
1.6. พลังงาน 
1.7. กฎทรงมวล และกฎสัดส่วนคงที่ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

2-3 บทที ่ 2  ปริมาณสารสัมพนัธ ์
2.1 อะตอม โมเลกุล และไอออน 
2.2 มวลอะตอม, มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
2.3 โมล  
2.4 สมการเคม ี
2.5 หลักเกณฑ์ทั่วไปสําหรับการคํานวณจากสมการ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 
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2.6 สูตรเคมี  
2.7 ผลผลิตตามทฤษฎี  ผลผลิตจริง และร้อยละ

ผลผลิต 
2.8 การเตรียมสารละลาย 

4 บทที ่3  โครงสร้างอะตอม 
3.1 อะตอม  
3.2 อนุภาคพ้ืนฐานในอะตอม 
3.3 โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม 
3.4 การเรียงโครงแบบอิเล็กตรอน  
3.5 หลักของเอาฟบาว  

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

5-6 บทที ่4  ตารางธาต ุ
4.1 ขนาดอะตอม 
4.2 พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน   
4.3 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน อิเล็กโทรเนกาติวิตี  
4.4 โลหะและอโลหะ 
บทที ่5  พันธะเคม ี
5.1 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
5.2 พันธะเคมี  
5.3 พันธะไอออนิก 
5.4 พันธะโลหะ 
5.5 พันธะโควาเลนซ ์
5.6 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล   
5.7 เรโซแนนซ์ในสารประกอบโควาเลนซ์ 
5.8 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโควาเลนซ ์
5.9 ไฮบริไดเซซัน  

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

7 บทที ่6  สมดลุเคมี 
6.1 ปฏิกิริยาผันกลับได้ 
6.2 ค่าคงที่สมดุล 
6.3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุล 
6.4 ประเภทของสมดุล 
6.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง KC และ KP  

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 
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สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรยีนการสอน 
6.6 ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าคงที่ของสมดุล 
6.7 ขั้นตอนการหาค่าคงที่สมดุล 
6.8 ข้อสรุปเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 
6.9 หลักของเลอชาเตอลิเอ  
6.10 องค์ประกอบที่มีผลต่อสมดุลเคม ี
6.11 พลังงานอิสระกับสมดุลเคม ี
6.12 ความดันย่อย 

8 สอบกลางภาค 
9 บทที ่7  สมดลุการละลายและไอออนทีล่ะลายน้ําได้

น้อย 
7.1 การละลายของเกลือและค่าคงที่ผลคูณการ

ละลาย 
7.2 ผลของไอออนร่วม 
7.3 การเลือกตกตะกอน 
7.4 สมดุลของไอออนเชิงซ้อน 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

10-12 บทที ่8  สมดลุกรด-เบส 
8.1 นิยามกรด-เบส  
8.2 การแตกตัวของน้ําและค่า pH ของสารละลาย 
8.3 ความแรงของกรดและเบส 
8.4 การไทเทรตกรด-เบส และอินดิเคเตอร์ 
8.5 กราฟของการไทเทรต 
8.6 ยาลดกรด 
บทที ่9 สารละลายบัฟเฟอร ์
9.1 สารละลายบัฟเฟอร์ 
9.2 สารละลายบัฟเฟอร์กรด   
9.3 สารละลายบัฟเฟอร์เบส  
8.1 ความจุบัฟเฟอร์  
ประสิทธิภาพของสารละลายบัฟเฟอร์ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

13-14 บทที ่10 ปฏิกิริยารีดอกซ ์
10.1 การดุลสมการรีดอกซ์ 
10.2 การไทเทรตแบบรีดอกซ์ที่เกี่ยวกับไอโอดีน 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
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สัปดาห์ที่ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรยีนการสอน 
10.3 เคมีไฟฟ้า 3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

14-15 บทที ่11 สารอินทรีย์ 
11.1 สารอินทรีย์ 
11.2 การเรียกช่ือสารอินทรีย์  
11.3 ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 
บทที ่12 สารประกอบไฮโดรคารบ์อน 
12.1 อัลเคน 
12.2 ไซโคลอัลเคน, CnH2n 
12.3 อัลคีน  
12.4 ไซโคลอัลคีน 
10.1 อัลไคน์   
10.2 สารประกอบอะโรมาติก 
บทที ่13 อนุพนัธ์ไฮโดรคารบ์อน 
13.1 เฮไลด์  
13.2 อัลกอฮอล์และฟีนอล  
13.3 อีเธอร์  
13.4 อัลดีไฮด์และคีโตน  
13.5 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ตอบข้อซักถามของ

ผู้เรียน 
3. การถาม-ตอบระหว่าง

ผู้สอนและผู้เรยีน 
4. ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

16 สอบปลายภาค 
 

6. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
6.1 เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
6.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
6.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
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7. การประเมินผลการเรียน 
7.1 อัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคเรียน : ปลายภาคเรียน 50 : 50 คะแนน 
7.2 สอบกลางภาค 50 คะแนน 
7.3 สอบปลายภาค 50 คะแนน 
รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน 
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  - หน้าว่าง - 
 



 บทที่ 1
หลักเบื้องต้นทางเคมี

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยของการวัด 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสสาร 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารบริสุทธ์ิ และของผสม 
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงาน 
1.7 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎทรงมวล และกฎสัดส่วนคงที่ 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2.2 การวัด 
2.3 หน่วยของการวัด 
2.4 สสาร 
2.5 สารบริสุทธ์ิ และของผสม 
2.6 พลังงาน 
2.7 กฎทรงมวล และกฎสัดส่วนคงที่ 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
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5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 1  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เป็นหลักการพื้นฐานของการตรวจสอบและเสนอความรู้ใหม่
ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์เสนอความเชื่อใหม่ในรูปของทฤษฎี
ผ่านขั้นตอน การสังเกตและการตั้งสมมติฐาน  แล้วทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซ้ําหลายๆ ครั้ง เพื่อ
ความถูกต้อง  หากผลการทดลองสอดคล้องกับข้อสมมติฐาน ก็สามารถเสนอขึ้นเป็นทฤษฎีได้  ทฤษฎีที่
ดีเป็นที่น่าเชื่อถือควรจะนําไปทดลองซ้ําเพื่อยืนยันความถูกต้องเพิ่มเติม  อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ หากมีผลการทดลองมาคัดค้านทฤษฎีเดิม  เช่นในสมัยก่อนพบว่ามีทฤษฎีโลกแบน  
เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้น ได้มีการพบว่าโลกกลม หมุนรอบตัวเอง และอยู่ในระบบสุริยะ
จักรวาล  ดังนั้นทฤษฎีโลกแบนจึงถูกลบล้างไป 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สามารถดําเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง ซึ่งแสดงในรูปที่ 1.1  
 

 
รูปที่ 1.1  ขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

การกําหนดปัญหา

การตั้งสมมติฐาน

การรวบรวมข้อมูล 
และการพิสูจน์สมมติฐาน 

ข้อสรุปจากการศกึษา

การรับรองสมมติฐาน 
และการตั้งสมมติฐานใหม่ 
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1) การสังเกตและการตั้งปัญหา    
การสังเกต (Observation) เป็นสิ่งที่สําคัญในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยสามารถ

สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา  ปรากฎการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการสังเกตจะเป็นตัวกําหนดปัญหา  ซึ่งเป็นสิ่ง
สําคัญที่ทําให้เกิดการดําเนินการทางวิทยาศาสตร์  ปัญหาที่ดีควรมีความชัดเจน และสามารถแก้ไข
ปัญหา หรือหาเหตุผลตอบปัญหานั้นได้  ตัวอย่างปัญหาที่พบ เช่น เหตุใดจึงเหตุเกิดฟองอากาศในบ่อ
น้ํา หรือทําไมแม่เหล็กจึงดูดเหล็กหรือแม่เหล็กด้วยกันได้ เป็นต้น 

 
2) การต้ังสมมติฐาน  

หลังจากที่ได้ปัญหาที่เกิดจากการสังเกตแล้ว  ต้องทําการต้ังสมมติฐานว่าอะไรเป็นต้นเหตุ
ของปัญหา  หรือทําไมจึงเกิดปัญหานั้น  เช่นทําไมแม่เหล็กจึงดูดเหล็กหรือแม่เหล็กด้วยกันได้  โดยต้อง
ต้ังข้อสันนิษฐานก่อนที่หาสาเหตุ  เช่น ทุกอนุภาคของเหล็กเป็นความเป็นแม่เหล็ก แต่ไม่เรียงตําแหน่ง
เป็นอนุกรมกันจึงไม่มีอํานาจแม่เหล็ก  ข้อสันนิษฐานนี้เรียกว่า สมมุติฐาน หรือ Hypothesis  โดยการ
ต้ังสมมติฐานควรตั้งไว้หลายข้อ และทดลองตรวจสอบสมมติฐานไปพร้อมกัน  การต้ังสมมติฐานที่ดีควร
เป็นสมมติฐานที่เข้าใจง่าย  สามารถตรวจสอบได้ด้วยการทดลอง  สมมติฐานที่เคยยอมรับอาจถูก
ล้มเลิกได้ถ้ามีข้อมูลจากการทดลองใหม่ๆ มาลบล้าง   

 
3) การตรวจสอบสมมติฐาน หรือรวบรวมข้อมูลการทดลอง  

การตรวจสอบสมมติฐานสามารถทําได้โดยการสังเกต รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นเป็นลําดับ
ขั้นตอน อย่างมีเหตุผล  และการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาตรวจสอบ สนับสนุน หรือแย้งกับข้อ
สมมติฐาน โดยจะทําการทดลองซ้ําหลายๆ ครั้ง  ให้ได้แนวโน้มและความน่าจะเป็นของชุดข้อมูล  ใน
การทดลองจะประกอบด้วย  3 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 : การออกแบบการทดลอง  คือการวางแผนการทดลองให้สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ และควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการทดลอง แบ่งได้เป็น 3 ตัวแปร คือ 

ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent variable)  คือตัวแปรที่ควบคุมผลการ
ทดลอง 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ผลการทดลอง ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามตัว
แปรอิสระ  ได้จากวิธีการสังเกตหรือวัดผลด้วยวิธีการต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์ และการบันทึกข้อมูล  

ตัวแปรควบคุม (Control variable) คือปัจจัยอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้น และมี
ผลกระทบต่อการทดลอง  โดยต้องควบคุมให้เหมือนกันทุกชุดการทดลอง  เพื่อไม่ให้ผลการทดลองเกิด
ความคลาดเคลื่อน 

ส่วนที่ 2 :  การทดลอง  เป็นการปฏิบัติการตามขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้  และการ
ทดลองที่ดีควรทําซ้ําหลายๆ ครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือผลการทดลองที่มีความเที่ยง หรือใกล้เคียงกัน 
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ส่วนที่ 3 : การบันทึกผลการทดลอง  คือการจดบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง และ
รวบรวมไว้ใช้เพื่อตรจสอบว่าสมมติฐานที่ต้ังไว้ถูกต้องหรือไม่ 

ในบางครั้งข้อมูลอาจได้มาจากเอกสาร การสังเกต และข้อเท็จจริง หรือจากการซักถาม
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําข้อมูลที่ได้มาแปลผลเพื่อหาข้อสรุป   

 
4)  ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) 

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต  การค้นคว้า การทดลองหรือการรวบรวมหรือข้อเท็จจริงจะถูก
นํามาวิเคราะห์ผลแล้วเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ว่าสอดคล้องกับสมมติฐานหรือไม่ 

 
 
6.2  การวัด 

การวัดมีความจําเป็นสําหรับนักวิทยาศาสตร์  โดยนักวิทยาศาสตร์ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
เครื่องมือวัดแต่ละประเภท  การวัดอาจทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้วัด เครื่องมือวัด 
วิธีการวัด  สภาวะแวดล้อมขณะทําการวัด  โดยการวัดจะมีศัพท์สองคําที่เกี่ยวข้องคือ ความเที่ยง  
(Precision) และความถูกต้อง (Accuracy)   

ความเท่ียง คือการวัดข้อมูลซ้ําหลายๆ ครั้ง แล้วให้ผลที่ใกล้เคียงกัน หรือมีส่วนเบ่ียงเบน หรือ 
ความแปรปรวนน้อย เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของชุดข้อมูล  

ความถูกต้อง คือ ข้อมูลที่วัดได้มีความใกล้เคียงกับค่าจริงหรือค่าตามทฤษฎี  หรือแปรปรวน
จากค่าตามทฤษฎีไม่มาก  

ถ้าให้เปรียบเทียบการวัดเหมือนกับการปาลูกดอก ดังรูปที่ 1.2  ความเที่ยงคือการปาลูกดอก
แต่ละครั้งใกล้เคียงตําแหน่งเดียวกัน    ในขณะที่ความถูกต้องคือการปาลูกดอกให้อยู่ตรงกลางเป้าซึ่ง
เป็นตําแหน่งที่ได้คะแนนสูงสุด  ดังนั้นการวัดที่ดีจึงควรมีความเที่ยงและความแม่นยําสูง  

 
ความเที่ยงสูง ความเที่ยงสูง ความเที่ยงต่ํา 
ความถูกต้องสูง ความถูกต้องต่ํา ความถูกต้องต่ํา 

รูปที่ 1.2  การเปรียบเทียบความเที่ยงและความถูกต้องด้วยการปาลูกดอก (Chang, 1997) 
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การอ่านผลการวัด สามารถอ่านจากเครื่องมือวัดแบบสเกล (Analog)  และอ่านจากเครื่องมือ
วัดแบบตัวเลข (Digital) ซึ่งการอ่านแต่ละประเภทให้ความแม่นยําต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้ และ
การประมาณค่าของผู้อ่านค่า 
 

เลขนัยสําคัญ 
การวัดปริมาณทางเคมีและทางฟิสิกส์จะใช้เครื่องวัดแบบขีดสเกลหรือแบบตัวเลข ซึ่งในการ

บันทึกผลการวัดจะต้องบันทึกเป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้เรียกว่า เลขนัยสําคัญ โดยเลขนัยจะบ่งบอกถึง
ความน่าเชื่อถือของการวัด 

 
หลักในการพิจารณาจํานวนเลขนัย มีดังนี้ 
1) เลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข 0 เป็นเลขที่มีเลขนัยสําคัญ เช่น 8.31 ต่างมีเลขนัยสําคัญ 3 ตัว 
2) เลข 0 ที่อยู่ระหว่างเลขตัวอ่ืนให้นับเป็นเลขนัยสําคัญ เช่น 30004 เลขนัยสําคัญ 5 ตัว 
3) เลข 0 ที่อยู่ทางซ้ายมือของจุดทศนิยมและเลขจํานวนเต็มโดยไม่มีเลขอื่นนําหน้าไม่นับเป็น

เลขนัยสําคัญ เช่น   0.001458 มีเลขนัยสําคัญ 4 ตัว  และ 007   มีเลขนัยสําคัญ 1 ตัว 
4) เลข 0 ที่อยู่ทางขวามือของจุดทศนิยมให้นับเป็นเลขนัยสําคัญ เช่น 56.00 และ 4.070 

ต่างมีเลขนัยสําคัญ 4 ตัว 
5) เลข 0 ที่อยู่ทางขวามือของเลขจํานวนเต็ม อาจนับเป็นเลขนัยสําคัญหรือไม่นับก็ได้ เช่น  

1500 อาจมีเลขนัยสําคัญ 2, 3 หรือ 4 ตัวก็ได้ 
6) เลขสิบยกกําลังเป็นเลขที่ไม่มีนัยสําคัญ เช่น 8.700 x 106 มีเลขนัยสําคัญ 4 ตัว (นับ

เฉพาะเลข 8, 7, 0, 0) 
 

การบันทึกผลการวัด 
ในการบันทึกผลของการวัดจากเครื่องมือ ให้บันทึกเป็นตัวเลขที่อ่านได้แน่นอนทั้งหมด พร้อม

กับตัวเลขที่ได้จากการประมาณค่าอีก 1 ตําแหน่ง  โดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1) การบวกและการลบ ให้บันทึกผลการคํานวณที่ได้ และตอบเป็นค่าที่มีเลขทศนิยมเท่ากับ

จํานวนทศนิยมของตัวเลขที่น้อยที่สุด เช่น 50.13+1.4  คํานวณได้เท่ากับ 51.53 ให้บันทึกผลเป็น 51.5 
2) การคูณและการหาร ให้บันทึกผลการคํานวณที่ได้ และตอบเป็นค่าที่มีให้มีเลขนัยสําคัญ

เท่ากับจํานวนที่มีนัยสําคัญน้อยที่สุด เช่น 2.35 x 2.2 คํานวณได้เท่ากับ 5.17 ให้บันทึกผลเป็น 5.2 
3) การปัดเศษของเลข  

- ถ้าเลขมากกว่า 5 ให้ปัดขึ้น ถ้าน้อยกว่า 5 ให้ปัดทิ้ง  
- ถ้าเท่ากับ 5 พอดี   โดยไม่มีตัวเลขอื่นที่อยู่หลังเลข 5 ให้พิจารณาเลขที่อยู่หน้าเลข 5 

หากเป็นเลขคี่ให้ปัดขึ้น แต่ถ้าเป็นเลขคู่ให้ปัดทิ้ง เช่น 2.35 ปัดเป็น 2.4, 2.45 ปัดเป็น 2.4  
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6.3  หน่วยของการวัด 
ในสมัยโบราณไม่มีเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้วัดวัดระยะทาง เวลา พ้ืนที่ และปริมาตร  จนเกิด

ความสับสนในการสื่อความหมาย เมื่อมีการติดต่อระหว่างชุมชนมีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทําให้ต้องมี
หน่วยการวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่ชัดเจนเพื่อสื่อความหมายได้ตรงกันมากขึ้น  หน่วย
มาตรฐานสากลที่ใช้อย่างแพร่หลาย  ได้แก่ 

1) ระบบอังกฤษ มีหน่วยวัดความยาวเป็น นิ้ว  ฟุต  หลา  ไมล์ ปอนด์ เป็นต้น 
2) ระบบเมตริก  มีหน่วยความยาวเป็น  เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร กรัม กิโลกรัม เป็นต้น 
 
ในปี ค.ศ. 2490  องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานชื่อย่อ  ISO (International  

Organization  for  Standardization) ได้กําหนดให้มีระบบการวัดใหม่ขึ้น  เพื่อใช้ในการวัดทาง
วิทยาศาสตร์ให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก เรียกว่า ระบบหน่วยระหว่างประเทศ  (International 
System หรือ ระบบ SI )  หน่วยพ้ืนฐานของระบบ  SI  มี  7 หน่วย คือ  

เมตร (Meter : m) เป็นหน่วยใช้วัดความยาว 
กิโลกรัม (Kilogram : kg) เป็นหน่วยใช้วัดมวล   
วินาที (Second : s) เป็นหน่วยใช้วัดเวลา 
แอมแปร์ (Ampere : A) เป็นหน่วยใช้วัดกระแสไฟฟ้า 
โมล (Mole : mol) เป็นหน่วยใช้วัดปริมาณของสาร 
เคลวิน (Kelvin : K) เป็นหน่วยใช้วัดอุณหภูมิ 
เคนเดลา (Candela : cd) เป็นหน่วยใช้วัดความเข้มของการส่องสว่าง 
 

 
6.4  สสาร 

สสาร คือสิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสามารถสัมผัสได้ หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่
รอบตัวเรา ที่สามารถมองเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ เช่น อากาศ ก๊าซ เป็นต้น 

 
มวลและน้ําหนัก 
มวลเป็นสมบัติของสสาร  ซึ่งมวลนี้เป็นปริมาณสัมบูรณ์ โดยมวลจะมีค่าคงที่เมื่อวัดบริเวณใดๆ  

เมื่อเอาวัตถุมีมวลมาวางอยู่ในผิวโลก จะมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทําหรือเกิดแรงดึงดูดกระทําต่อมวล  
ขนาดของแรงที่โลกกระทําต่อมวลนั้นเรียกว่า น้ําหนัก  เมื่อนําวัสดุช้ินเดิมไปหามวลบนดวงจันทร์  วัตถุ
ช้ินนั้นต้องมีมวลเท่ากัน แต่น้ําหนักจะไม่เท่าที่วัดที่พ้ืนโลก เนื่องจากบนดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่า
บนโลกประมาณ 7 เท่า ดังนั้นน้ําหนักวัตถุที่ช่ังบนดวงจันทร์จะเบากว่าน้ําหนักวัตถุที่ช่ังบนโลก 
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ความแตกต่างระหว่างมวลและน้ําหนักขึ้นกับวิธีการและเครื่องมือวัด   ถ้าเป็นมวลของวัตถุจะ
หาได้โดยใช้วิธีช่ังเปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน (Standard mass) ซึ่งมักใช้ตาช่ังแบบ 2 แขน  แต่ถ้า
เป็นน้ําหนักไม่ต้องเปรียบเทียบกับมวลมาตรฐาน ซึ่งวัดโดยใช้ตาช่ังสปริง หรือตาชั่งสารเคมี  ดังแสดง
ในรูปที่ 1.3 

 

    
ตาชั่งแบบสามคาน  ตาชั่งดิจิตัลแบบทศนิยมสองตําแหน่ง 

รูปที่ 1.3  ตาช่ังแบบต่างๆ (Whitten และคณะ, 2003) 
 

สถานะของสสาร 
การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเป็นของเหลวและจากของเหลวเป็นก๊าซ ทําได้โดยให้

พลังงานความร้อน ซึ่งมีผลทําให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสสารลดลง  ดังนั้นของแข็งจะ
กลายเป็นของเหลวได้เมื่อมีการให้ความร้อนแก่สสาร  และของเหลวจะเปลี่ยนเป็นก๊าซได้เมื่อมีการให้
ความร้อนที่มากพอ  โดยของแข็งต้องการความร้อนในการเปลี่ยนของเหลวน้อยกว่าความร้อนที่
ต้องการเปลี่ยนของเหลวเป็นก๊าซ  เช่นน้ําแข็งจะกลายเป็นน้ํา (ต้องการพลังงาน 80 cal/g) ได้ง่ายกว่า
ที่น้ํากลายเป็นไอน้ํา  (ต้องการพลังงาน 600 cal/g) น้ําเป็นตัวอย่างของสสารที่มีอยู่ได้ทั้ง 3 สถานะ  
และมีการเปลี่ยนแปลงจากสถานะแสดงในรูปที่ 1.4 
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รูปที่ 1.4  การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ํา  

(ดัดแปลงมาจาก http://nakhamwit.ac.th/pingpong_web/State&Changing.htm) 
 
สมบัติของสาร 
สมบัติที่เกี่ยวข้องกับสสารแบ่งเป็นสมบัติแบบเอ็กเทนซีฟ (Extensive) และสมบัติแบบอินเทน

ซีฟ (Intensive)  โดยสมบัติแบบเอ็กเทนซีฟคือสมบัติที่ขึ้นกับปริมาณของสสารในระบบ  เช่น มวล  
ปริมาตร เป็นต้น  ส่วนสมบัติอินเทนซีฟเป็นสมบัติที่ไม่ขึ้นกับมวลของระบบ เช่นความหนาแน่น จุด
เดือด จุดเยือกแข็ง  จุดหลอมเหลว เป็นต้น  

 
ระบบและการเปลี่ยนแปลงของสาร 
ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ต้องการศึกษา  ซึ่งต้องกําหนดหรือระบุให้ชัดเจน  
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกขอบเขตที่ต้องการศึกษา เช่น 

การศึกษาการละลายของน้ําตาลในน้ํา โดยสารละลายน้ําเชื่อมจะเป็นระบบ ส่วนบีกเกอร์ และอุปกรณ์
อ่ืนๆ จัดเป็นสิ่งแวดล้อม 

ภาวะของระบบ หมายถึง สมบัติต่างๆ ของสาร และปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของระบบ เช่น 
ความดันบรรยากาศ ปริมาตร อุณหภูมิ ปริมาณของสาร  เมื่อระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีการ
ถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

1) ระบบแบบคายความร้อน คือระบบจะถ่ายเทความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม  ทําให้
สิ่งแวดล้อมร้อนขึ้น 

2) ระบบแบบดูดความร้อน คือระบบจะดูดความร้อนจะสิ่งแวดล้อมทําให้สิ่งแวดล้อมนั้นเย็น
ลง 

ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ 

การระเหิด

ดูดกลืน 680 cal/g

การหลอมเหลว

ดูดกลืน 80 cal/g

การระเหย

ดูดกลืน 600 cal/g 

การแข็งตัว
คาย 80 cal/g

การควบแน่น
คาย  600 cal/g 

การระเหิดกลับ
คาย 680 cal/g ดูดกลืนพลังงาน 

คายพลังงาน 
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การเปลี่ยนแปลงพลังงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม จะใช้การถ่ายเทมวลสารและพลังงาน
ในการแบ่งประเภทของระบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.5   

 
ระบบเปิด ระบบปิด ระบบโดดเดี่ยว 

 
รูปที่ 1.5  ระบบและสิ่งแวดลอ้ม  

 
ระบบมีทั้งหมด 3 ระบบดังนี้ 
1) ระบบเปิด (Open system) หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเททั้งมวลสาร และพลังงานให้กับ

สิ่งแวดล้อม เช่นน้ําในแก้ว 
2) ระบบปิด (Closed system) หมายถึง ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวล แต่ถ่ายเทพลังงาน

ให้กับสิ่งแวดล้อม  เช่นน้ําในขวดที่มีฝาปิด 
3) ระบบโดดเดี่ยว (Isolated system) หมายถึง ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลและพลังงาน

ให้กับสิ่งแวดล้อม เช่นน้ําแข็งในกระติกน้ําแข็ง หรือน้ําร้อนในขวดเทอร์มอส 
 
 

6.5  สารบริสุทธิ์ และของผสม 
สารบริสุทธิ์ 
สารบริสุทธ์ิ  เป็นสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว ไม่มีสารอื่นเจือปน จึงมีสมบัติ

เฉพาะตัวและคงที่ ซึ่งประกอบไปด้วยสารประกอบและธาตุ  เช่น เงิน ทองคํา ปรอท แพททินัม  เหล็ก 
เป็นต้น  โดยมีการจําแนกประเภทดังแสดงในรูปที่ 1.6 โดยสารบริสุทธ์ิประกอบด้วย 

 

ไอน้ํา 

ความร้อน ความร้อน
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รูปที่ 1.6  การจําแนกประเภทและชนิดของสสาร (ดัดแปลงมาจาก Chang, 1997) 

 
1) ธาตุ (Element) เป็นสารบริสุทธ์ิ ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียว ไม่สามารถ

แบ่งย่อยได้อีก  เนื่องจากอะตอมเป็นหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดที่แสดงสมบัติของธาตุ อะตอมของธาตุบาง
ชนิดอยู่รวมกันเป็นผลึก เช่น ธาตุเหล็ก (Fe) ธาตุทองคํา (Au) ธาตุเงิน (Ag) ธาตุสังกะสี (Zn) เป็นต้น  
ธาตุส่วนใหญ่มักรวมกันเป็นโมเลกุล เช่น ก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซคลอรีน (Cl2) 
เป็นต้น  และธาตุบางชนิดอะตอมจะอยู่อย่างอิสระเพียงลําพัง เช่น ธาตุฮีเลียม (He) ธาตุนีออน (Ne) 
ธาตุอาร์กอน (Ar) เป็นต้น ซึ่งจัดเป็นธาตุหมู่ 8 ซึ่งมีสมบัติเป็นก๊าซ จึงเรียกว่าก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมี
ตระกูล 

2) สารประกอบ (Compound) เป็นสารบริสุทธ์ิที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต้ังแต่ 2 ชนิด
รวมตัวกัน ด้วยแรงยึดเหนี่ยวทางเคมี เกิดเป็นโมเลกุล และได้เป็นสารประกอบใหม่  โดยสารประกอบ
สามารถแยกสลายได้เมื่อได้รับความร้อน  สารประกอบที่พบในชีวิตประจําวัน เช่น น้ํา (H2O) เกลือแกง 
(NaCl) น้ําตาลทราย (C12H22O11) น้ําตาลกลูโคส (C6H12O6) เอทานอล (C2H5OH) และ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นต้น 
 

ของผสม (Mixture) 
ของผสมคือสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมกัน เป็นสารไม่บริสุทธ์ิ สามารถแยกความแตกต่างจาก

สารบริสุทธ์ิได้โดยวิธีทางกายภาพ  ของผสมสามารถระบุเฟสหรือสถานะได้โดยสายตา ตัวอย่างของ
ผสมได้แสดงในรูปที่ 1.7 

 

สสาร

สารบริสุทธ์ิ ของผสม 

สารประกอบ 
H2O, CO2  

ธาตุ 
กํามะถัน, เหล็ก 

ของผสมเนื้อผสม
ดินโคลน 

แยกโดยวิธีทางกายภาพ

แยกโดยวิธีทางเคมี 

ของผสมเนื้อเดียว
(สารละลาย) น้ําทะเล 
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น้ําเกลือ (1 เฟส)   น้ํากับน้ําแข็ง (2 เฟส) 

รูปที่ 1.7  ตัวอย่างของผสมและจํานวนเฟส (Whitten และคณะ, 2003) 
 
ของผสมเนื้อเดียว (Homogeneous mixture) เป็นสารที่มองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันทุกส่วน  

อาจประกอบด้วยสารเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ได้ และมีสมบัติเหมือนกันทุกส่วน เช่นน้ําเกลือ 
น้ําเชื่อม เป็นต้น มีได้ทั้ง 3 สถานะ คือของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ  

สารละลาย (Solution) เป็นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันโดยไม่
เกิดปฏิกิริยาเคมี แต่เกิดการละลาย  โดยตัวที่มีปริมาณน้อยเรียกว่าตัวถูกละลาย (Solute) ส่วนที่มี
ปริมาณมาก เรียกว่าตัวทําละลาย (Solvent)  เช่นน้ําเกลือ จะมีเกลือเป็นตัวถูกละลาย และน้ําเป็นตัว
ทําละลาย  และมี 3 สถานะ คือของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ 

ของผสมเนื้อผสม (Heterogeneous mixture)  จะมีเนื้อสารมากกว่าหนึ่งอย่างปนกันอยู่ 
และมีสมบัติของสารไม่เหมือนกันในทุกส่วน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) คอลลอยด์ (Colloid) เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคท่ีกระจายในตัวกลางโดยมีขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 10-7 – 10-4 เซนติเมตร  ซึ่งมีขนาดอนุภาคใหญ่กว่าสารละลาย  อนุภาคใน
คอลลอยด์ เปรียบเสมือนตัวถูกละลาย และตัวกลางในคอลลอยด์เปรียบเสมือนตัวทําละลายใน
สารละลาย  คอลลอยด์จะเกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ ที่เกิดจากการกระเจิงของแสงโดยอนุภาค
คอลลอยด์  เช่น  แสงจากดวงไฟหน้ารถในเวลากลางคืน  เกิดจากคอลลอยด์ของฝุ่นในอากาศ  ดัง
แสดงในรูปที่ 1.8  
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ต้นกําเนิดแสง สารละลาย คอลลอยด์ 

 
รูปที่ 1.8  การจําแนกระหว่างสารละลายและคอลลอยด ์ 
(http://www.scienceclarified.com/Ci-Co/Colloid.html) 

 
2) สารแขวนลอย (Suspension) เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆ ของของแข็งมีขนาด 

เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าคอลลอยด์  คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4 เซนติเมตร อนุภาคของแข็ง
ลอยจะกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้  เมื่อต้ังทิ้งไว้โดยไม่มีการรบกวน อนุภาคจะ
ตกตะกอน  ซึ่งสามารถแยกได้โดยการกรอง เช่น น้ําโคลน เป็นต้น 
 
 
6.6  พลังงาน 

พลังงานคือความสามารถในการทํางาน มีอยู่หลายรูป  เช่น พลังงานกล พลังงานจลน์ 
พลังงานศักย์ พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานจากการ
แผ่รังสี  พลังงานไม่มีการสูญหาย ตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน แต่อาจเปลี่ยนรูปไปมาได้ 

พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ เรียกว่า พลังงานจลน์ (Kinetic energy)  เกิดในวัตถุมวล m 
เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็ว v  พลังงานจลน์ของวัตถุ (Ek) จะมีค่าเท่ากับสูตร  ½  mv2 

ส่วนพลังงานที่มีสะสมอยู่ในวัตถุ เรียกว่า พลังงานศักย์ (Potential energy) ซึ่งมีสูตรคือ 
mgh  
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6.7  กฎทรงมวล และกฎสัดส่วนคงที่  
ในปีศตวรรษที่ 18 ลาวัวซิเอ (Lavoisier) นักเคมีได้มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องก๊าซ  โดยเฉพาะ

น้ําหนักของวัตถุก่อนและหลังจากการเผาไฟ  ลาวัวซิเอได้เผาฟอสฟอรัส กํามะถัน ดีบุก และตะกั่ว 
และสรุปว่า อากาศเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเผาไหม้หรือสันดาป และทําให้น้ําหนักของสารหลังจากถูก
เผาไฟเพิ่มขึ้น  เป็นผลจากการรวมตัวของสารบางอย่างในอากาศกับสารที่ถูกเผา เมื่อทําการทดลอง
ต่อมาพบว่าถ้าเผาโลหะในภาชนะปิดสนิทและไม่มีอากาศจะไม่มีน้ําหนักเพิ่ม แต่ถ้าเผาสารในอากาศ 
สารจะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น  นั่นคือการเผาไหม้ อากาศเป็นตัวทําให้เกิดปฏิกิริยา โดยออกซิเจนในอากาศ
จะรวมตัวกับวัตถุที่ติดไฟหรือสารแล้วได้สารประกอบออกไซด์  ลาวัวซิเอยังเป็นผู้ต้ัง “กฎทรงมวล” 
(Law of conservation of matter) ของสสารที่กล่าวว่า  "มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาจะเท่ากับ
มวลของสารหลังทําปฏิกิริยา"  

 
โจเซฟ เพราสต์ ได้ต้ัง “กฎสัดส่วนคงที่” (Law of constant composition)  ซึ่งสรุปได้ว่า 

“ธาตุจะรวมตัวเป็นสารประกอบด้วยอัตราส่วนโดยมวลที่คงที่เสมอ”  ไม่ว่าจะสังเคราะห์หรือมี
แหล่งกําเนิดที่ใดก็ตาม  เช่นน้ํา  (H2O)  เป็นสารประกอบที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุไฮโดรเจน (H)  
กับธาตุออกซิเจน (O)  ดังนั้นไม่ว่าจะเตรียมสารประกอบน้ํา  (H2O)  ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามเมื่อเกิดน้ํา
ขึ้นย่อมต้องใช้  H  ต่อ  O = 1:8  โดยมวลเสมอ (มวลอะตอมของ H =1 และ O = 16)  
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
ทองคํา (Au) 

ทองคํา เป็นธาตุที่พบในธรรมชาติ มีความอ่อนและรีดเป็นแผ่น
บางได้ เช่นแผ่นทองคําเปลว สมบัติของทองคําที่มีความแข็งตํ่าจึงไม่มี
การนําทองคําบริสุทธ์ิมาผลิตเป็นทองรูปพรรณ  เราสามารถพัฒนา
สมบัติความแข็งและความต้านทานการขัดสีให้แก่ทองคําได้โดยหลอม
ผสมกับโลหะอื่น  และจะใช้หน่วย “กะรัต (Carat or Karat, K)” 
บอกสัดส่วนทองคําในส่วนผสมหรือวัดความบริสุทธ์ิของทองคํา  ซึ่ง
ทองคําบริสุทธ์ิจะมี 24 กะรัต (24 ส่วน)  เช่นทอง 18 กะรัต (18K) 
หมายถึงทองชิ้นนั้นมีทองคํา 18 ส่วน และโลหะอื่นอีก 6 ส่วนผสมอยู่  
หากผสมทองคําบริสุทธ์ิกับทองแดงจะได้เนื้อทองคํามีสีที่เข้มขึ้น  หาก
ผสมกับเงิน เนื้อทองคําจะมีสีจางลง  โดยท่ัวไปเพื่อคงสีของทองคําไว้ มักใช้อัตราส่วนผสมระหว่าง
ทองคํากับทองแดงหรือเงินเท่ากับสามต่อหนึ่ง นั่นคือทองคํา 18 ส่วน ทองแดงหรือเงิน 6 ส่วน  ดังนั้น
จึงมักพบทองคํา 18 กะรัตในท้องตลาด 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1)  ในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดและเป็นตัวกําหนด

ปัญหาทําให้เกิดการดําเนินการทางวิทยาศาสตร์ 
2) ตัวเลข 1.05 x 10-3 มีเลขนัยสําคัญกี่ตัว 
3) สมบัติของสารแบบอินเทนซีฟหมายถึงอะไร จงยกตัวอย่าง 
4) จงบอกความหมายของสารละลาย และสารละลายมีก่ีสถานะ 
5) ปรากฏการณ์ทินดอลล์ คืออะไร 
6) กฎการอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าอย่างไร 
7) ระบบและสิ่งแวดล้อมหมายถึงอะไร  
8) ในทางเคมี จะใช้ระบบใดในการระบุหน่วย 

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1  
ข้อที่ 1 การสังเกตเป็นสิ่งที่สําคัญในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โดยปรากฎการณ์ต่างๆ ที่ได้จาก

การสังเกตจะเป็นตัวกําหนดปัญหาซึ่งทําให้เกิดการดําเนินการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 
ข้อที่ 2 3 ตัว คือ เลข 1, 0 และ 5 
ข้อที่ 3 สมบัติอินเทนซีฟเป็นสมบัติที่ไม่ขึ้นกับมวล และปริมาณของระบบ เช่นความหนาแน่น จุด

เดือด จุดหลอมเหลว เป็นต้น  โดยไม่ว่าจะนําสารมาปริมาณเท่าใด สารนั้นยังคงมีความ
หนาแน่น จุดเดือด จุดหลอมเหลวคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลง 

ข้อที่ 4 สารละลายป็นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกันโดยไม่เกิดปฏิกิริยา
เคมี แต่เกิดการละลาย  โดยสารที่มีปริมาณน้อยเรียกว่าตัวถูกละลาย ส่วนที่มีปริมาณมาก 
เรียกว่าตัวทําละลาย   และมี 3 สถานะ คือของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ 

ข้อที่ 5 ปรากฏการณ์ทินดอลล์ คือปรากฏการณ์การกระเจิงของแสงอันเกิดจาดอนุภาคคอลลอยด์
ในตัวกลาง  เช่น  เมื่อมีแสงจากดวงไฟหน้ารถในเวลากลางคืน  เกิดจากคอลลอยด์ของฝุ่น
ในอากาศ 

ข้อที่ 6 พลังงานไม่มีการสูญหาย แต่อาจเปลี่ยนรูปไปมาได้ พลังงานมีอยู่หลายรูป  เช่น พลังงานกล 
พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงาน
ไฟฟ้า และพลังงานจากการแผ่รังสี   

ข้อที่ 7 ระบบ หมายถึง สิ่งที่ต้องการศึกษา  ซึ่งต้องกําหนดหรือระบุให้ชัดเจน ส่วนสิ่งแวดล้อม 
หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่นอกขอบเขตที่ต้องการศึกษา 

ข้อที่ 8 ระบบเมตริก 



 บทที่ 2
ปริมาณสารสัมพันธ์

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล และไอออน 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมวลอะตอม, มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมล 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมการเคมี 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปสําหรับการคํานวณจากสมการ 
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสูตรเคม ี
1.7 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลผลิตตามทฤษฎี  ผลผลิตจริง และร้อยละผลผลิต 
1.8 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 อะตอม โมเลกุล และไอออน 
2.2 มวลอะตอม, มวลโมเลกุล และมวลสูตร 
2.3 โมล 
2.4 สมการเคม ี
2.5 หลักเกณฑ์ทั่วไปสําหรับการคํานวณจากสมการ 
2.6 สูตรเคม ี
2.7 ผลผลิตตามทฤษฎี  ผลผลิตจริง และร้อยละผลผลิต 
2.8 การเตรียมสารละลาย 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
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4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 2  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

ปริมาณสารสัมพันธ์ (Stoichiometry) คือความสัมพันธ์ระหว่างมวลหรือน้ําหนักของธาตุของ
สารประกอบในปฏิกิริยาเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์มีความสําคัญในการคํานวณหรือคาดคะเนปริมาณ
ของสารที่ต้องใช้เป็นสารตั้งต้นเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ  ทําให้เกิดการประหยัดสารเคมี และลด
ต้นทุนในการผลิต  
 
6.1  อะตอม โมเลกุล และไอออน 

อะตอม (Atom) 
จากธาตุคาร์บอนสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอ่ืนๆ เกิดเป็นสารประกอบได้เป็นจํานวนคือหน่วย

ที่เล็กที่สุดของธาตุ  ไม่สามารถแบ่งแยกได้  อะตอมของธาตุแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะ  ประกอบด้วย
อนุภาคไฟฟ้าสําคัญ 3 ชนิด  คือโปรตอน นิวตรอน และ อิเล็กตรอน 

นิวเคลียส (ศูนย์กลางของอะตอม) มีสภาพไฟฟ้าบวกเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคหลัก 2 
ชนิดนิวตรอน (n0, เป็นกลาง),  โปรตอน (p+, ประจุบวก)  โดย 

จํานวนโปรตอน = ประจุบวกของนิวเคลียส 
อิเล็กตรอน (e-, ประจุลบ) เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสด้วยความเร็วสูง  สําหรับอะตอมที่เป็นกลาง  

มีจํานวนอิเล็กตรอนเท่ากับจํานวนโปรตอน 
ตัวอย่างเช่น อะตอมของคาร์บอน  (รูปที่ 2.1)  มีนิวเคลียสครอบครองเนื้อที่ส่วนน้อยอยู่ตรง

กลางในอะตอม  ที่ว่างที่เหลือมีอิเล็กตรอนซึ่งมีขนาดเล็กมากว่ิงด้วยความเร็วสูงโดยรอบนิวเคลียส 
เหมือนกลุ่มหมอกของประจุไฟฟ้าลบปกคลุมรอบนิวเคลียส 



บทท่ี 2 ปริมาณสารสัมพันธ์ 

 - 17 -

 
โปรตอน 6 ตัว, อิเล็กตรอน 6 ตัว 

รูปที่ 2.1  อะตอมของคาร์บอน (McMurry and Fay, 2003) 
 

การเขียนสัญลักษณ์ธาตุ 
จํานวนโปรตอนภายในนิวเคลียสแสดงด้วย “เลขอะตอม (Atomic number)”  โดยผลบวก

ของจํานวนโปรตอนกับนิวตรอนแสดงด้วย “เลขมวล (Mass number)”  ดังแสดงสัญลักษณ์ต่อไปนี้ 

 
 
เช่น  สัญลักษณ์ของธาตุอะลูมิเนียม 

 
 
เลขอะตอม (จํานวนโปรตอน)           =   13 
เลขมวล(จํานวนโปรตอน+นิวตรอน)    =   27 
จํานวนนิวตรอน    =   27-13  =   14  
จํานวนอิเล็กตรอน (เท่ากับโปรตอน)   =   13 

 
ดังนั้นสรุปได้ว่า   

 
อะตอมอาจเสียอิเล็กตรอนและเปลี่ยนจากสภาพเป็นกลางเป็นไอออนบวก (แคทไอออน, 

Cation) ไอออนบวกก็สามารถรับอิเล็กตรอนกลับมาเป็นอะตอมเดิมได้  

EA
Z

เลขมวล (โปรตอน+นิวตรอน)

เลขอะตอม (โปรตอน)

สัญลักษณ์ของธาตุ 

Al27
13

เลขมวล 

เลขอะตอม 

E
A
Z

สัญลักษณ์ของธาตุ

เลขมวล 

เลขอะตอม 
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อะตอมยังสามารถรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนลบ (แอนไอออน, Anion) ได้  ไอออนลบ
สามารถให้อิเล็กตรอนกลับมาเป็นอะตอมเดิมได้  

ส่วนอะตอมที่มีจํานวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากัน (เลขอะตอมเดียวกัน) แต่จํานวนนิวตรอน
ต่างกันหรือมีมวลต่างกัน เรียกว่า “ไอโซโทป”  เช่น ไอโซโทปของแมกนีเซียม  พบ 3 ไอโซโทปใน
ธรรมชาติ คือ gM24

12 , gM25
12  และ gM26

12  ที่มีเลขอะตอมเท่ากัน แต่เลขมวลต่างกัน 
 
โมเลกุล (Molecule) 
คืออนุภาคท่ีเล็กที่สุดของสาร อาจเป็นธาตุ หรือสารประกอบที่ได้จากการรวมตัวของอะตอม

ต้ังแต่ 2 อะตอมขึ้นไป สามารถอยู่อย่างอิสระ และรักษาสมบัติของสารไว้ได้  แบ่งเป็น  
- โมเลกุลอะตอมเดี่ยว (Monoatomic molecule) ประกอบด้วยธาตุเพียงอะตอมเดียว 

เช่น He, Ne, Au, Ag  
- โมเลกุลหลายอะตอม (Polyatomic molecule)  ประกอบด้วยต้ังแต่ 2 อะตอมขึ้นไป 

อาจเป็นอะตอมชนิดเดียวกัน เช่น O2  หรืออะตอมต่างชนิดกัน เช่น HF, CO2 
 
ไอออน (Ion) 
คือ อะตอม หรือกลุ่มอะตอมที่มีประจุ  (ไอออนบวก, ไอออนลบ) 
- ไอออนบวก (แคทไอออน, Cation)  เกิดขึ้นเมื่ออะตอมหรือกลุ่มของอะตอมเสีย

อิเล็กตรอน เกิดประจุบวก  เช่น  K+, Al3+, NH4
+ 

- ไอออนลบ (แอนไอออน, Anion) เกิดขึ้นเมื่ออะตอมหรือกลุ่มของอะตอมได้รับอิเล็กตรอน 
เกิดประจุลบ เช่น  Cl-, SO4

2- 
จํานวนอิเล็กตรอนของอะตอมหนึ่งๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เกิดเป็นไอออน (บวกหรือลบ)  

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าจํานวนโปรตอนเปลี่ยนแปลง  เช่น  +Na24
11  มี  11p+,  12n0  และ 10e-  หรือ 

+263
29 Cu มี  29p+,  34n0  และ 27e-  เป็นต้น 
 
 
6.2  มวลอะตอม, มวลโมเลกุล และมวลสูตร 

มวลอะตอม  (Atomic weight) 
เนื่องจากอะตอมของแต่ละธาตุมีมวลน้อยมาก เช่น อะตอมของไฮโดรเจนมีมวล 1.66 x 10-24 

กรัม อะตอมของออกซิเจนมีมวล 2.65 x 10-23 กรัม  ทําให้ไม่สามารถช่ังมวลของธาตุ 1 อะตอมได้
โดยตรง  ดอลตันจึงได้พยายามหามวลอะตอมของแต่ละธาตุโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบกับอะตอมของ
ธาตุมาตรฐาน  และเสนอให้ใช้ไฮโดรเจนเป็นธาตุมาตรฐานในการเปรียบเทียบเพ่ือหามวลอะตอมของ
ธาตุอ่ืนๆ เนื่องจากไฮโดรเจนเป็นธาตุท่ีอะตอมมีมวลน้อยที่สุด  โดยกําหนดให้ไฮโดรเจน 1 อะตอมมี
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มวลเป็น 1 หน่วย (Atomic mass unit, a.m.u)  ดังนั้นอะตอมของคาร์บอนมีมวลเป็น 12 เท่าของ
ไฮโดรเจน  หรือมีมวลเป็น 12 หน่วย  อะตอมของออกซิเจนมีมวลเป็น 16 เท่าของไฮโดรเจน จึงมีมวล
เป็น 16 หน่วย ตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบมวลของธาตุ 1 อะตอมกับมวลของธาตุมาตรฐาน 1 
อะตอม เรียกว่า มวลอะตอมของธาตุ 

ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้ตกลงใช้คาร์บอน-12 ซึ่งเป็นไอโซโทปหนึ่งของคาร์บอนเป็นมาตรฐาน
ในการเปรียบเทียบมวล เนื่องจากธาตุคาร์บอน-12 เป็นไอโซโทปที่มีปริมาณสูงกว่าไอโซโทปอ่ืนๆ ของ
คาร์บอน และคาร์บอนสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอ่ืนๆ เกิดเป็นสารประกอบได้เป็นจํานวนมาก  โดย
กําหนดให้คาร์บอน-12 จํานวน 1 อะตอมมีมวล 12 หน่วยมวลอะตอม ดังนั้น 1 หน่วยมวลอะตอมจึงมี
ค่าเท่ากับ 1/12 มวลของคาร์บอน-12 จํานวน 1 อะตอมหรือเท่ากับ 1.66 x 10-24 กรัม ค่าของมวล
อะตอมของธาตุจึงเขียนเป็นความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

หนึ่งอะตอม  12-C งมวลอะตอมขอ 
2
1

ธาตุ1มวลอะตอมงธาตุมวลอะตอมขอ =  

12
1 มวลของ C-12 หนึ่งอะตอม = 1 a.m.u = 1.66 x 10-24 กรัม 

 

เช่น Na มีมวลอะตอม 23 หมายความว่า Na 1 อะตอม  หนักเป็น 23 เท่าของ 
12
1 มวลของ 

C-12 หนึ่งอะตอม  หรือหนัก 23 x 1.66 x 10-24 กรัม 
ธาตุส่วนใหญ่ในธรรมชาติมีหลายไอโซโทป และแต่ละไอโซโทปมีปริมาณต่างกัน มวลอะตอม

ของคาร์บอนที่คํานวณได้นี้เป็นค่ามวลอะตอมที่เฉลี่ยของคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับค่ามวลอะตอมของ
ธาตุที่ปรากฏในธรรมชาติ ดังนั้นค่ามวลอะตอมของธาตุต่างๆ ในตารางธาตุจึงเป็นค่ามวลอะตอมเฉลี่ย  
ซึ่งขึ้นอยู่กับค่ามวลอะตอมและปริมาณของแต่ละไอโซโทปที่พบอยู่ในธรรมชาติ   

 

100
 ิ) ่ในธรรมชาตทปที่มีอยูละของไอโซโปริมาณร้อยธาตุ 1(มมวลอะตอมงธาตุมวลอะตอมขอ ∑ ×

=  

 
เช่น ในธรรมชาติธาตุคลอรีนมี 2 ไอโซโทปคือ Cl37

17  มีปริมาณร้อยละ 24.5 และ Cl35
17  มี

ปริมาณร้อยละ 75.5  ดังนั้นคลอรีนมีมวลอตอม คือ 
 

a.m.u. 35.5
100

75.5)(3524.5)(37งคลอรีนมวลอะตอมขอ =
×+×

=  
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มวลโมเลกุล (Molecular weight) 
มวลโมเลกุลเป็นมวลเปรียบเทียบ หรือตัวเลขที่แสดงว่าสารประกอบนั้น 1 โมเลกุลมีมวลเป็นกี่

เท่าของ 
12
1  ของมวล C-12 หนึ่งอะตอม  มวลโมเลกุลหาได้โดยตรงจากสูตรโมเลกุล โดย 

มวลโมเลกุล  =   ผลบวกของมวลอะตอมของธาตุในโมเลกุล 
 
เช่น  มวลโมเลกุลของกรดกํามะถัน (H2SO4) คิดจาก มวลอะตอมของ H = 1, S= 32, O = 

16  ดังนั้น มวลโมเลกุลของ H2SO4  = 2H + S + 4O  =   (2x1) + 32 + (4x16)    =   98 
 
มวลสูตร (Formula weight) 
มวลสูตรเป็นมวลเปรียบเทียบเช่นเดียวกับมวลโมเลกุล ใช้กับสารที่ไม่มีสูตรโมเลกุล เช่น 

สารประกอบไอออนิก (Ionic compound)  โดยมวลสูตรหาได้จากสูตรที่เขียนเหมือนกับการคํานวณ
สูตรโมเลกุล  โดยคิดจากผลรวมของมวลอะตอมของธาตุในสูตร 

เช่น  โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นสารประกอบไอออนิก มีมวลสูตรเท่ากับ   
Na + Cl = 23 + 35.5   =   58.5 

 
 
6.3  โมล (Mole) 

โมลใช้บอกจํานวนอนุภาคของสาร  ซึ่งหมายถึงปริมาณของสารที่มีจํานวนอนุภาคเท่ากับ
จํานวนอะตอมของ C-12 ที่มีมวล 12 กรัม  โดย C-12  จํานวน 1 อะตอม มีมวล 12.00 x 1.66 x  
10-24 กรัม  โดยสาร  1 โมลจะประกอบด้วยจํานวนอะตอม 6.024096 x 1023 อะตอม  โดยเลข 6.02 
x 1023 เรียกว่า เลขอาโวกาโดร ดังนั้น  

สาร 1 โมลมี 6.02 x 1023 อนุภาค  
สาร 2 โมลมี 2 x 6.02 x 1023 อนุภาค  
สาร 0.5 โมลม ี0.5 x 6.02 x 1023 อนุภาค  
สูตรที่ใช้ในการคํานวณหาจํานวนโมลของสาร คือ 

 

23

3

106.02
คจํานวนอนุภา

22.4
)(dm ปริมาตร

 ุล ือมวลโมเลกมวลอะตอมหร
มวล(g)โมล

×
===  

 
“1 โมลของสารใดๆ มีน้ําหนกั (กรัม) เท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลของสารนั้น” เช่น 

CO2 มีมวลโมเลกุล   = 12 + (16 x 2) = 44  ดังนั้น  CO2 จํานวน 44 กรัม  =  1 โมล 
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จํานวนโมลของสาร 
“โมล”  อาจหมายถึง โมลอะตอม โมลโมเลกุล หรือโมลไอออน ก็ได้ขึ้นกับชนิดของอนุภาคน้ัน 
- ถ้าอนุภาคน้ันเป็นอะตอม  โมลหมายถึงโมลอะตอม  เช่น  Ne 1 โมล หมายถึง 1 โมล

อะตอม   ประกอบด้วย Ne = 6.02 x 1023 อะตอม 
- ถ้าอนุภาคน้ันเป็นโมเลกุล  โมลหมายถึงโมลโมเลกุล เช่น C2H5OH 1 โมล หมายถึง 1 โมล

โมเลกุล  โดย 1 โมลประกอบด้วย  =  6.02 x 1023 โมเลกุล 
- ถ้าอนุภาคน้ันเป็นไอออน    โมลหมายถึงโมลไอออน เช่น NO3

- 1 โมล หมายถึง 1 โมล
ไอออน   โดย 1 โมลประกอบด้วย  =  6.02 x 1023 ไอออน 

 
ดังนั้น  สารใดๆ 1 โมลมีจํานวนอนุภาคเท่ากัน คือ  6.02 x 1023 อนุภาค แต่มวลของสาร 1 

โมล จะหนักไม่เท่ากัน  เช่น 
สาร 1 โมลอะตอม มีมวลเท่ากับมวลอะตอม  เช่น Na 1 โมล หนัก 23 กรัม  ประกอบด้วย  

6.02 x 1023 อะตอม 
สาร 1 โมลโมเลกุล  มีมวลเท่ากับมวลโมเลกุล  เช่น H2O 1 โมล หนัก 18 กรัม ประกอบด้วย 

6.02 x 1023 โมเลกุล 
สาร 1 โมลไอออน มีมวลเท่ากับ มวลไอออน   เช่น  H+ 1 โมล  หนัก 1 กรัม ประกอบด้วย 

6.02 x 1023 ไอออน 
 
 
ปริมาตรต่อโมลของก๊าซ  
ปริมาตรของก๊าซเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและความดัน ดังนั้นการบอกปริมาตรของก๊าซจึง

ต้องระบุอุณหภูมิและความดันไว้ด้วย  โดยนักวิทยาศาสตร์กําหนดให้อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส และ
ความดัน 1 บรรยากาศเป็นภาวะมาตรฐาน (Standard Temperature and Pressure, STP) เช่นก๊าซ
ไนโตรเจน 1 โมล จะหนัก 28 กรัม  มีปริมาตรเท่ากับ 22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร หรือ 22.4 ลิตร ที่ STP   

ดังนั้น  ก๊าซทุกชนิด 1 โมล  จะมีปริมาตร 22.4 ลิตร  และมีจํานวนอนุภาค  =  6.02 x 1023 
อนุภาค 

 
ตัวอย่าง   ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, SO2 น้ําหนัก 250 กรัม (น้ําหนักอะตอมของ  S = 32, O = 16) จง
คํานวณหา  

ก. จํานวนโมลของ SO2 
ข. จํานวนโมเลกุล ของ SO2 
ค. มวลเฉลี่ยของ SO2 1 โมเลกุล 
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ง. ปริมาตร (ที่ STP) ของ SO2 
วิธีทํา  จากสูตร   

 23

3

106.02
คจํานวนอนุภา

22.4
)(dm ปริมาตร

 ุล ือมวลโมเลกมวลอะตอมหร
มวล(g)โมล

×
===  

  
ก. จํานวนโมลของ SO2 

มวลสาร  =  250 กรัม และ  SO2 มีมวลโมเลกุล =  32 + [2x16 ] =  64   

ดังนั้น จํานวนโมลของ SO2  =  
64

250    =   3.91  โมล 

 
ข. จํานวนโมเลกุล ของ SO2 

SO2  1 โมล  มีจํานวนโมเลกุล เท่ากับ  6.02 x 1023    โมเลกุล   
ดังนั้น SO2  3.91 โมล  มีจํานวนโมเลกุล เท่ากับ  3.91 x 6.02 x 1023    

= 2.35 x 1024  โมเลกุล   
 

ค. มวลเฉลี่ยของ SO2 1 โมเลกุล 
SO2  2.35 x 1024  โมเลกุล  มีมวล เท่ากับ  250    กรัม   

ดังนั้น SO2  1     โมเลกุล  มีมวล เท่ากับ  241035.2
250
×

 = 1.06 x 10-22  

กรัม 
 

ง. ปริมาตร (ที่ STP) ของ SO2 
ปริมาตร =  โมล x 22.4  = 3.91 x 22.4  = 87.6  ลิตร (ที่ STP) 

 
 
6.4  สมการเคมี (Chemical equation) 

สมการเคมีจะใช้เขียนแทนปฏิกิริยาเคมีซึ่งบอกถึงสารตั้งต้น (Reactants) ที่ทําปฏิกิริยา 
(Reaction) และผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาที่ได้ (Products)  โดยเขียนสารต้ังต้นที่ทําปฏิกิริยาไว้ทางซ้าย 
และผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาไว้ทางขวาของลูกศร  อย่างไรก็ตาม สมการเคมีไม่สามารถบอกอัตราเร็ว
ของปฏิกิริยาได้ 

สมการเคมีทั่วไป   
สารต้ังต้น    →   ผลผลิต 
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การเขียนสมการให้มีความหมายอย่างสมบูรณ์ควรเขียนตัวย่อแสดงสถานะสารในวงเล็บต่อ
จากสูตรของสารนั้นด้วย  เช่น  

(g) แทนสถานะ ก๊าซ ; gas (l) แทนสถานะ ของเหลว ; liquid  
(s) แทนสถานะ ของแข็ง ; solid  (aq) แทนสถานะ สารละลายในน้ํา ; aqueous  
 
โดยสมการโมเลกุลที่ทําการดุลสมการแล้วจะต้องมีจํานวนอะตอมของแต่ละธาตุทั้งสองข้าง

ของลูกศรเท่ากัน โดยใช้ตัวเลขที่เป็นอัตราส่วนที่น้อยที่สุด  
 ตัวอย่าง  การดุลสมการปฏิกิริยาการเผาไหม้ของก๊าซบิวเทน บิวเทนเมื่อถูกเผาไหม้ในอากาศ
คือมีออกซิเจน จะให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ํา ดังนั้นสมการที่ยังไม่ได้ดุลจึงเป็น  

)g(OH)g(CO)g(O)g(HC 222104 +→+  
 

การดุลสมการให้เลือกดุลธาตุที่มีอยู่ในสารชนิดเดียวกันก่อน ซึ่งคือ C และ H ซึ่งจะพบเฉพาะ
ในสารตั้งต้น คือบิวเทน, 104HC   ส่วน O พบทั้งในผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัว คือ CO2 และ H2O  ดังนั้นจึงร
ดุลจํานวน C ก่อน แล้วดุล H โดยจะเห็นว่าบิวเทนมี C 4 อะตอม และในคาร์บอนไดออกไซด์มี C 1 
อะตอม  ดังนั้นจึ่งใส่สัมประสิทธ์ิของคาร์บอนไดออกไซด์เป็น 4  และในบิวเทนมีไฮโดรเจน 10 อะตอม 
จึงทําให้โมเลกุลน้ําด้านขวามือของสมการมีสัมประสิทธ์ิเท่ากับ 5  ซึ่งเขียนได้เป็น 

)g(OH5)g(CO4)g(O)g(HC 222104 +→+   สมการดุลแล้วบางส่วน 

  
จากน้ันดุลจํานวน O โดยขวามือของสมการมี 13 อะตอม (8 อะตอมจาก 4CO2 และ 5 

อะตอมจาก 5H2O) ทางซ้ายมือของสมการมี O 2 อะตอม  ดังน้นจึงใส่เลข 
2
13  หน้า O2 ด้านซ้ายมือ

ของสมการ  ได้สมการที่ดุลแล้วเ  โดยตัวเลขหน้าหน้าสูตรโมเลกุลของสารในสมการเคมีเรียกว่า  
“สัมประสิทธ์ิ” (coefficient) 

 

)g(OH5)g(CO4)g(O
2
13)g(HC 222104 +→+    สมการดุลแล้ว 

หรือสามารถนํา 2 คูณตลอดสมการก็ได้เช่นกันเพื่อไม่ให้สัมประสิทธ์ิเป็นเลขเศษส่วน ได้
สมการคือ 

)g(OH10)g(CO8)g(O13)g(HC2 222104 +→+  

จากสมการเคมีทําให้ทราบว่าก๊าซบิวเทน 1 โมเลกุลทําปฏิกิริยาพอดีกับก๊าซออกซิเจน 
2
13  

โมเลกุล ได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  4 โมเลกุล และ น้ํา 5 โมเลกุล   
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ตัวอย่างอื่นๆ ของสมการที่ดุลแล้วคือ  
)g(O3)s(KCl)s(KClO2 23 +→  

)g(CO4)l(OHHC4)l(OH)s(OHC 252
หมัก/ยีสต์

2112212 +⎯⎯ →⎯+  
 
 
6.5  หลักเกณฑ์ทั่วไปสําหรับการคํานวณจากสมการ 

ในการคํานวณเกี่ยวกับสมการเคมี  จําเป็นต้องนําความรู้ในเรื่องโมลมาใช้ในการคํานวณโจทย์
ทางเคมี หน่วยที่ใช้บอกปริมาณของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์ เช่น หน่วยโมล กรัม และลิตร ซึ่งวิธีที่
ใช้หาปริมาณสารในปฏิกิริยา จะเรียกว่า “วิธีของโมล” (mole method) มีขั้นตอนดังนี้  

1) เขียนสมการเคมีที่ถูกต้องและดุลสมการเคมี 
2) พิจารณาเฉพาะสารที่โจทย์ถาม และที่โจทย์กําหนดให้มา  
3) คํานวณหาจํานวนโมลของสารที่โจทย์ถาม   
4) เปลี่ยนจํานวนโมลท่ีคํานวณได้เป็นหน่วยอ่ืนที่ต้องการ  โดยการเทียบปริมาณสารตาม

อัตราส่วนในสมการโดยอาศัยความสัมพันธ์ต่อไปนี้ 
 

23

3

106.02
คจํานวนอนุภา

22.4
)(dm ปริมาตร

 ุล ือมวลโมเลกมวลอะตอมหร
มวล(g)โมล

×
===  

 
ตัวอย่าง  ลิเทียมทําปฏิกริยากับน้ํา ได้ก๊าซไฮโดรเจนและลิเทียมไฮดรอกไซด์ ดังสมการ  

)g(H)aq(LiOH2)l(OH2)s(Li2 22 +→+  

 
ก.  ถ้าใช้ลิเทียม 6.23 โมล ทําปฏิกริยาอย่างสมบูรณ์กับน้ําจะได้ก๊าซไฮโดรเจนกี่โมล  
ข.  ถ้าใช้ลิเทียม 80.57 กรัม ทําปฏิกริยาอย่างสมบูรณ์กับน้ําจะได้ก๊าซไฮโดรเจน ก่ีกรัม  
ค.  ถ้าต้องการเตรียม LiOH 2.59 โมล จะต้องใช้ลิเทียม ก่ีโมล  

วิธีทํา  
ก. จากโจทย์พบว่า สมการได้ผ่านการดุลมาแล้ว  

จากสมการเคมี  Li    2     โมล ทําปฏิกิริยาได้  H2     1 โมล  

ดังนั้น Li  6.23  โมล จะทําปฏิกิริยาได้  H2 = 6.23
2

1
×   =   3.12  โมล  

ถ้าใช้  Li 6.23 โมล  ทําปฏิกริยากับน้ําจะได้ H2  3.12 โมล  
 
ข.  ถ้าใช้ลิเทียม 80.57 กรัม ทําปฏิกริยาอย่างสมบูรณ์กับน้ําจะได้ก๊าซไฮโดรเจน ก่ีกรัม  
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เนื่องจาก มวลอะตอมของ  Li = 6.94 ,  มวลอะตอมของ H = 1.00  

จํานวนโมลของ Li ที่ใช้  =  
6.94
80.57  =  11.61  โมล  

 
จากสมการเคมี  Li    2     โมล ทําปฏิกิริยาได้  H2     1 โมล  

ดังนั้น  Li  11.61   โมล จะทําปฏิกิริยาได้  H2 = 11.61
2
1
×   =   5.80  โมล  

น้ําหนักของ H2  ที่ได้ =  5.80 x 2.00  =  11.60 กรัม   
 

ค.  ถ้าต้องการเตรียม LiOH 2.59 โมล จะต้องใช้ลิเทียม ก่ีโมล  
จากสมการเคมีหากต้องการได้   LiOH  2   โมล ต้องใช้  Li  2   โมล  

ดังนั้น  หากต้องการได้  LiOH   2.59  โมล ต้องใช้  Li  2.59
2
2
×   

=  2.59 โมล  
 
 
6.6  สูตรเคมี (Chemical formula) 

สูตรเคมี  คือกลุ่มสัญลักษณ์ของธาตุหรือสารประกอบเพื่อแสดงให้ทราบว่าสารนั้นมี
องค์ประกอบทางเคมีเป็นอย่างไร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

1) สูตรอย่างง่าย (Empirical formula) 
2) สูตรโมเลกุล    (Molecular formula) 
3) สูตรโครงสร้าง (Structural formula) 

 
สูตรอย่างง่าย (Empirical formula) 
สูตรอย่างง่ายหรือสูตรเอมพิริคัลเป็นสูตรที่แสดงอัตราส่วนอย่างตํ่าของธาตุองค์ประกอบ เช่น 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีสูตรโมเลกุลเป็น H2O2 อัตราส่วนอย่างตํ่าของจํานวนอะตอม H : O เท่ากับ 
1:1 สูตรสูตรอย่างง่ายจึงเป็น HO  

กลูโคสมีสูตรโมเลกุลเป็น C6H12O6 อัตราส่วนอย่างตํ่าของจํานวนอะตอม C:H:O เท่ากับ 1:2:1 
สูตรอย่างง่ายจึงเป็น CH2O 
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การหาสูตรอย่างง่าย มีหลักดังนี้  
1) ต้องทราบว่าสารที่จะหาสูตรอย่างง่ายประกอบด้วยธาตุใดบ้าง  และมีปริมาณเท่าไร (มวล) 
2) หาจํานวณโมลของธาตุที่และตัว โดยเอามวลอะตอมหารน้ําหนักที่เป็นกรัมของแต่ละธาตุ 
3) ได้ค่าโมลแล้วให้พิจารณาเลขทศนิยมโดยให้ปัดเป็นเลขตําจวนเต็ม  หากจุดทศนิยมเป็น 

0.1 - 0.2 ทิ้ง ให้ปัดลง  ถ้าเป็น 0.8 - 0.9 ปัดขึ้นอีก 1  ถ้าเป็น 0.0 - 0.7 ปัดไม่ได้ต้องหาตัวเลขที่ตํ่า
ที่สุดมาคูณอัตราส่วนโดยโมลให้มีค่าใกล้กับที่ทศนิยมที่จะปัดได้  แล้วปัดทศนิยมให้เป็นจํานวนเต็ม  
 

สูตรโมเลกุล (Molecular formula) 
สูตรโมเลกุลใช้แสดงว่าสาร 1 โมเลกุลประกอบด้วยธาตุใดบ้าง และธาตุก่ีอะตอม   เช่น   สูตร

โมเลกุลของน้ําตาลกลูโคส : C6H12O6 หมายความว่า 1 โมเลกุล ประกอบด้วย ธาตุ C 6  อะตอม, ธาตุ 
H 12 อะตอม และธาตุ O  6 อะตอม 
 

สูตรโครงสร้าง (Structural formula) 
สูตรโครงสร้างใช้บอกจํานวนอะตอมและพันธะที่ใช้ยึดเหนี่ยวอะตอมในโมเลกุล  เช่น น้ํา  มี

สูตรโครงสร้าง : H-O-H  คือ 1 โมเลกุลประกอบด้วย H= 2, O= 1 อะตอม และ H แต่ละตัวยึดกับ O 
ด้วยพันธะโควาเลนต์   ดังนั้น  สูตรโครงสร้างก็คือสูตรโมเลกุลที่ระบุการจัดเรียงอะตอมในโมเลกุล  ดัง
แสดงในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1   ตัวอย่างสูตรเคมีของสารประกอบบางชนิด 

สาร สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง 
ฟอร์มาลดีไฮด์  CH2O CH2O 

CH H
O

 
กรดอะซิติก CH2O C2H4O2  หรือ 

CH3COOH H C

H

H

C

O

O H

 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ HO H2O2 H-O-O-H 

สารอาจมีสูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุลเหมือนกัน เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์  สารต่างชนิดอาจมี
สูตรอย่างง่ายเหมือนกัน  แต่สูตรโมเลกุลต่างกัน เช่น  ฟอร์มาลดีไฮด์ กับ กรดอะซิติก 
 

การคํานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล  
ในการคํานวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุล มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1) ต้องทราบว่าสารนั้นประกอบด้วย ธาตุอะไรบ้าง และมีปริมาณเท่าไร (อาจกําหนดเป็น %) 
2) หาจํานวณโมลของธาตุที่และตัว โดยเอามวลอะตอมหารน้ําหนักที่เป็นกรัมของแต่ละธาตุ 
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3)  เทียบอัตราส่วนโมลได้สูตรอย่างง่าย ดังวิธีที่กล่าวข้างต้น 
4) คํานวณหาสูตรโมเลกุล  โดย   

สูตรโมเลกุล  =  (สูตรอย่างง่าย)n  
5) แก้สมการหาค่า  n  

 
ตัวอย่าง  แคลเซียมไฮไดรด์มีแคลเซียม 95.2% ไฮโดรเจน 4.8% หาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบนี้ 
(นน.อะตอม Ca = 40, H =1) 
วิธีทํา  

แคลเซียมไฮไดรด์ 100 g มี  Ca = 95.2 g    และ H = 4.8 g 

2
1

4.8
2.38

14.8
4092.5

H งจํานวนโมลขอ
Ca งจํานวนโมลขอ

===  

 

ดังนั้น  สูตรเอมพิริคัลของแคลเซียมไฮไดรด์ คือ CaH2 
 
ตัวอย่าง   การวิเคราะห์วิตามินซี (กรดแอสคอบิก) ในมะเขือเทศ พบว่าวิตามิน 5 กรัมประกอบด้วย C  
2.045 กรัม, H  0.230 กรัมที่เหลือเป็น O  จงคํานวณหาสูตรอย่างง่าย และสูตรโมเลกุลของวิตามินซี 

กําหนด มวลโมเลกุลของวิตามินซี = 176.13  และ มวลอะตอมของ C = 12, H = 1 และ O 
= 16 
วิธีทํา 

วิตามิน 5 กรัมประกอบด้วย C = 2.045 กรัม, H = 0.230 กรัมที่เหลือเป็น O 
 
หามวลของ O ในวิตามิน   =  มวลวิตามินซี – มวลของ C – มวลของ H  

=   5 – 2.045 – 0.230  =    2.725  กรัม 
เปลี่ยนมวลให้เป็นอัตราส่วนโมล   (โมล = มวลสาร/ มวลอะตอม) 

โมล C : H : O  = 
16

2.725:
1

0.230:
12

2.045  

= 0.170 : 0.230 : 0.170   
= 1 : 1.35 : 1 
= 3 : 4 : 3 

ดังนั้น สูตรอย่างง่าย คือ C3H4O3 
จาก   สูตรโมเลกุล  =  (สูตรอย่างง่าย)n 
และ  มวลโมเลกุลของวิตามินซี = 176.13 
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สูตรโมเลกุล = (C3H4O3) x n 
176.13 = [(3x12) + (4x1) + (3x16)] n 
176.13 = (88)n 

n = 2 
ดังนั้น  สูตรโมเลกุล คือ C6H8O6 
 
 

6.7  ผลผลิตตามทฤษฎี  ผลผลิตจริง และร้อยละผลผลิต   
ผลผลิตตามทฤษฎี  (Theoretical yield) 
ผลผลิตตามทฤษฎีคิดจากสารต้ังต้นที่ทําปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์  100% ไม่มีการสูญเสีย เช่น    

2H2+ O2  →  2H2O 
เมื่อสารตั้งต้น : H2 2 โมล (4 g) ทําปฏิกิริยากับ  O2 1 โมล (32 g) ถ้าปฏิกิริยาเกิดอย่าง

สมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์  : H2O 2 โมล  (36 g)  โดยปริมาณ H2O 36 กรัม ที่คิดจากสมการคือ  “ผลผลิต
ตามทฤษฎี” 
 

ผลผลิตจริง (Actual yield) 
ผลผลิตจริงคือปริมาณผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง ซึ่งอาจมีค่าน้อยกว่าผลผลิตตาม

ทฤษฎี เนื่องจากอาจมีปฏิกิริยาข้างเคียง (Side Reaction) เกิดขึ้น หรือปฏิกิริยานั้นเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ 
เป็นผลให้ปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดจริงน้อยกว่าปริมาณที่คํานวณจากทฤษฎี 
 

ร้อยละผลผลิต (Percentage yield) 
การคํานวณหาร้อยละผลผลิตจากอัตราส่วนระหว่างผลผลิตจริงและผลผลิตตามทฤษฎี 

100
ฤษฎีผลผลิตตามท

ผลผลิตจริง ิตร้อยละผลผล ×=  
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ตัวอย่าง  เมื่อนํากรดน้ําส้มบริสุทธ์ิ 6 กรัม ทําปฏิกิริยากับเพนทานอล 10 กรัม  ได้เพนทิลอะซีเตท 12 
กรัม จงคํานวณหาร้อยละผลผลิตของการเตรียมเพนทิลอะซีเตท 
สมการการผลิต    CH3COOH + C5H11OH  →  CH3COOC5H11 + H2O 

กรดน้ําส้ม เพนทานอล เพนทิลอะซีเตท 
มวลโมเลกุล   CH3COOH  =  60,  C5H11OH =  88,   CH3COOC5H11 =  130 
 
วิธีทํา    CH3COOH + C5H11OH  →  CH3COOC5H11 + H2O 

จํานวนโมล 1 mole 1 mole 1 mole 
จํานวนกรัม 60 กรัม 88 กรัม 130 กรัม 

จากการทดลอง 6 กรัม 10 กรัม 12 กรัม 
 

ขั้นแรก  พิจารณาว่าสารต้ังต้นใดถูกใช้หมด 
จากสมการ    CH3COOH  60 กรัม   ใช้  C5H11OH  =  88  กรัม 

ในการทดลองใช้  CH3COOH  6  กรัม   ใช้  C5H11OH  = 
60

680×   =  8  กรัม 

 
ดังนั้น เมื่อปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์ CH3COOH จะถูกใช้หมด (6 กรัม) เพื่อทําปฏิกิริยากับ 

C5H11OH 8 กรัม แต่ในการทดลองมี C5H11OH 10 กรัม จึงเหลือ C5H11OH 2 กรัม (10-8=2) 
ในกรณีนี้  “CH3COOH” เป็นสารกําหนดปฏิกิริยา เพราะหมดก่อน  โดย  “สารกําหนด

ปฏิกิริยา” (Limiting agent)  เป็นสารที่กําหนดปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้น หรือปฏิกิริยาจะ
หยุดเมื่อสารกําหนดปฏิกิริยาถูกใช้หมด 
 

ขั้นที่ 2   นําปริมาณ CH3COOH ที่มีในปฏิกิริยาไปคํานวณผลผลิตตามทฤษฎี 
จากสมการ CH3COOH  60 กรัม  ได้ CH3COOC5H11  = 130  กรัม 

CH3COOH   6  กรัม ได้ CH3COOC5H11 =  
60

6130×   =  13  กรัม    

 

100
ฤษฎีผลผลิตตามท

ผลผลิตจริง ิตร้อยละผลผล ×=  

92.31100
13
12 ิตร้อยละผลผล =×=  
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6.8  การเตรียมสารละลาย 
ปฏิกิริยาเคมีส่วนมากเกิดในสารละลาย (Solution)  โดยสารละลายประกอบด้วย 
1) ตัวทําละลาย (Solvent) 
2) ตัวถูกละลาย (Solute) 
ความเข้มข้นของสารละลายสามารถบอกเป็น ร้อยละโดยน้ําหนัก, ร้อยละโดยปริมาตร, 

ปริมาตร/น้ําหนัก หรือน้ําหนัก/ปริมาตร เช่นน้ําเกลือที่ใช้ตามโรงพยาบาล 5% (โดยนํ้าหนัก)  หมายถึง 
สารละลาย 100 กรัม มีเกลือ NaCl ละลายอยู่ 5 กรัม หรือสารละลายกลูโคส 0.5% (โดยนํ้าหนัก/
ปริมาตร) หมายถึงสารละลาย 100  ml  มีกลูโคสละลายอยู่ 0.5 กรัม 

 
นิยามความเข้มข้นของสารละลายเป็นร้อยละโดยน้ําหนัก เขียนเป็นสูตร 

100
ละลายน้ําหนักสาร

ถูกละลายน้ําหนักตัว ูกละลายร้อยละตัวถ ×=  

 
ตัวอย่าง  จงคํานวณร้อยละของ CaCO3 ในสารละลาย โดยการละลาย CaCO3 23 กรัม ในน้ํา 80 กรัม 

วิธีทํา   ร้อยละ CaCO3  = 100
O)H(CaCO

(g)CaCO

23

3 ×
+

 

= 100
80)(23

23
×

+
 =  22 % 

 
โมล/ลิตร หรือโมลาร์ หรือโมลาริต้ี (Molarity, M) 
เป็นหน่วยของความเข้มข้นของสารละลาย  บอกถึงจํานวนโมลของสารในสารละลาย 1 ลิตร  

เช่นกรดเกลือเข้มข้น (HCl) 0.5 M หมายความว่าสารละลาย 1 ลิตร มีกรดเกลือละลายอยู่ 0.5 โมล  
โดย 

มวลโมเลกุล
(g)  น้ําหนักสารโมล =  

1000
(ml)ปริมาตร

โมล
(l) ปริมาตร

โมลโมลาร์ ×==  

นอกจากนี้อาจบอกปริมาณของสารตัวถูกละลายที่แตกตัวเป็นไอออน เช่น   
 

โมล/กิโลกรัม หรือโมแลล (Molal, m) 
เป็นหน่วยของความเข้มข้นของสารละลาย  แสดงถึงสารละลายที่มีตัวถูกละลาย 1 โมล ในตัว

ทําละลาย 1 กิโลกรัม (1000 กรัม)  
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โมแลล  =  
โลกรัม)ทําละลาย(กิน้ําหนักตัว

ะลายโมลตัวถูกล  

 
ตัวอย่าง   CaCO3  48 กรัม นําไปละลายน้ํา 650 กรัม  ความเข้มข้นของสารละลายนี้เป็นกี่โมแลล 
(MW ของ CaCO3 = 100) 

วิธีทํา  โมแลล  =  0.738
0.650
0.48

)
1000
650(

)
100
48(

==  

 
สัดส่วนโมล 
เป็นวิธีการบอกความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้กันมากในวิชาอินทรีย์เคมี  สัดส่วนโมลจะ

แสดงถึงจํานวนโมล เปรียบเทียบระหว่างตัวถูกละลายและสารละลาย  
เช่น  สมมติตัวถูกละลายมีอยู่ n1 โมล  ตัวทําละลายมีอยู่ n2 โมล 

จํานวนโมลของสารละลาย = n1 + n2 

สัดส่วนโมลของตัวถูกละลาย =
21

1
nn

n
+

 

สัดส่วนโมลของตัวทําละลาย =
21

2
nn

n
+

 

โดย สัดส่วนโมลของตัวถูกละลาย  กับ สัดส่วนโมลของตัวทําละลาย รวมกันได้เท่ากับ 1 เสมอ 
 
ตัวอย่าง: จงคํานวณความเข้มข้นสารละลายกรด HCl ในหน่วย Molality   
กําหนดให้ สารละลายกรด มีกรด HCl เท่ากับ 37.5% โดยมวล   

กําหนดมวลโมเลกุลกรด H3PO4 = 36.5 g/mol 
วิธีทํา ในสารละลาย 100 กรัม มีกรด = 37.5 กรัม  

ดังนั้นปริมาณน้ําในสารละลาย =  100-37.5 = 62.5 กรัม  หรือ  0.0625 กิโลกรัม 

โมลของ H3PO4  = 
36.5
37.5  = 1.03  โมล 

ดังนั้น โมแลล  =  
kg 0.0625

  mol   1.03 =  16.5  โมแลล 
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เคมีในชีวิตประจําวัน 

ลูกโป่งสวรรค ์
ในอากาศมีก๊าซไนโตรเจน (N2) เป็นองค์ประกอบ

หลัก ดังนั้นความหนาแน่นของอากาศจะมีค่าใกล้เคียงกับ
ความหนาแน่นของก๊าซไนโตรเจนคือ 1.25 กรัม/ลิตร 
(ก๊าซ N2 ที่ STP 1 โมล หรือ 28 กรัม จะมีปริมาตร 22.4 
ลิตร)  ดังนั้น ลูกโป่งที่บรรจุอากาศหรือเป่าลมเข้าไปจึงไม่
สามารถลอยได้ เพราะมีความหนาแน่นใกล้เคียงกับ
อากาศภายนอก   

ลูก โ ป่ งที่ ลอยไ ด้นั้ น ต้องบรรจุ ก๊ าซที่ มี ความ
หนาแน่นน้อย (น้ําหนักเบาที่ปริมาตรเท่ากัน) เช่นฮีเลียม 
(He) และไฮโดรเจน (H2)  ในลูกโป่งสวรรค์มีการอัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซึ่งเบากว่าอากาศเข้าไปเพื่อให้ลูกโป่งลอยได้  
ก๊าซไฮโดรเจนเป็นก๊าซไวไฟอย่างมากจึงระเบิดลุกไหม้ได้
ง่ายเมื่อได้รับความร้อน  ส่วนก๊าซฮีเลียมเป็นก๊าซเฉื่อยจะ
มีความปลอดภัยกว่าก๊าซไฮโดรเจน  แต่ลูกโป่งที่บรรจุ
ก๊าซฮีเลียมต้องเป็นลูกโป่งที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะสําหรับใช้กับก๊าซฮีเลียม ทําให้มีราคาแพง   

ลูกโป่งสวรรค์ที่ขายทั่วไปบรรจุก๊าซไฮโดรเจนซึ่งมีราคาถูกกว่า ดังนั้น ผู้ที่ชอบหรือต้องเก่ียวข้อง
กับลูกโป่งสวรรค์อัดก๊าซไฮโดรเจนต้องระมัดระวังในเรื่องประกายไฟและความร้อน โดยเฉพาะถ้ามี
ลูกโป่งอยู่รวมๆ กันจํานวนมาก อาจเกิดการระเบิดขึ้นได้ 
 
 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) ธาตุ X- มีจํานวนโปรตรอน อิเลคตรอน นิวตรอนเท่าไหร่  ถ้า X คือธาตุหมู่ 7 คาบ 3 
2) ถ้าธาตุหนึ่งมี 3 ไอโซโทปในธรรมชาติ ไอโซโทปแรกมีมวลอะตอม 16 amu อยู่ 20%  

ไอโซโทปที่สองมีมวลอะตอม 19 amu อยู่ 30% และมวลอะตอมเฉลี่ย 19.9 amu ดังนั้นไอโซโทปที่
สามจะมีมวลอะตอมเท่าไร 

3) มวลอะตอมของไอโซโทปที่เสถียร 2 ไอโซโทปของโบรอน คือ (19.78%)  และ (80.22%)  
มีค่า 10.0129 และ 11.0093 amu ตามลําดับ จงคํานวณมวลอะตอมเฉลี่ยของโบรอน 



บทท่ี 2 ปริมาณสารสัมพันธ์ 

 - 33 -

4) ทังสเตนมีมวลอะตอม 183.84 amu  จงหาน้ําหนักเป็นกรัมของทังสเตน 25 อะตอม 
5) ที่ภาวะมาตรฐาน STP คือที่อุณหภูมิและความดันเท่าไร 
6) สารเคมีชนิดหนึ่ง 7.5 กรัม พบว่ามี  C = 3.0735 กรัม, H = 0.345 กรัม ที่เหลือเป็น O 

จงหาสูตรอย่างง่าย 

7) ปฏิกิริยา )g(OH3)g(CO2)g(O
2
7)g(HC 22262 +→+   ต้องใช้ก๊าซออกซิเจนกี่ลิตร 

จึงจะทําปฏิกิริยาพอดีกับก๊าซอีเทน (C2H6)  25 ลิตร ที่ STP 
8) ปฏิกิริยา  52244 SbCl2FCClFSbCl2CCl +→+   จากการทดลองใช้ CCl4 100 

กรัมทําปฏิกิริยากับ SbCl4F 600 กรัม สารใดเป็นสารกําหนดปฏิกิริยา และได้ SbCl5 ก่ีกรัม  (กําหนด 
MW ของ CCl4 = 154, SbCl4F = 282.8, CCl2F2 = 121, SbCl5 = 299.3) 

9) จงหาปริมาณผลผลิตตามทฤษฎี (เป็นกรัม) ของทองแดงที่ได้จากการการแยกคอปเปอร์(I) 
ซัลไฟด์ (Cu2S) 1590 g. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือ 222 SOCu2OSCu +→+  และถ้าผลการทดลอง
ได้ทองแดง 1,200 g.  จงคํานวณหาผลผลิตร้อยละ 

10) จงคํานวณปริมาตรสารละลายที่ใช้ในการเตรียม 
10.1) 250 mL 0.35 M KNO3 จากสารละลาย 3.2 M KNO3 

10.2) 6.5 L 70 mM  NaOH จากสารละลาย 5.2 M NaOH 
10.3) 3.0 L  0.15M HCl จากสารละลาย 6.0 M HCl 
10.4) 350 mL 20 mM KCN จากสารละลาย 1.2 M KCN 

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2  
ข้อที่ 1 โปรตรอน 17,  อิเล็กตรอน 18,  นิวตรอน  18 
ข้อที่ 2 22 amu 
ข้อที่ 3 10.81 amu 
ข้อที่ 4 7.629 x 10-21  กรัม 
ข้อที่ 5 ที่อุณหภูมิ 0oC (273 K) และ  ความดัน 1 บรรยากาศ (760 mmHg) 
ข้อที่ 6 C3H4O3 
ข้อที่ 7 87.5 ลิตร 
ข้อที่ 8 ตัวกําหนดปฏิกิริยาคือ CCl4  และได้ SbCl5 389 กรัม 
ข้อที่ 9 ร้อยละ 94.5 
ข้อที่ 10 10.1) 27.34 mL  10.2)  8.75 mL 

10.3) 75 mL  10.4)  5.83 mL 
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 บทที่ 3
โครงสร้างอะตอม

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอะตอม 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคพ้ืนฐานในอะตอม 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียงโครงแบบอิเล็กตรอน 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของเอาฟบาว  

 
2. เนื้อหาของบทเรียน 

2.1 อะตอม  
2.2 อนุภาคพ้ืนฐานในอะตอม 
2.3 โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม 
2.4 การเรียงโครงแบบอิเล็กตรอน  
2.5 หลักของเอาฟบาว  

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 3  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1 อะตอม 

อะตอม  (Atom) คืออนุภาคขนาดเล็กในธาตุที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ตามนิยามของดอลตัน  
(Dalton) มีลักษณะเป็นทรงกลม ภายในประกอบด้วยนิวเคลียส (Nucleus) เป็นแกนกลางซึ่งเป็นที่อยู่
ของนิวตรอน (Neutron) และโปรตอน (Proton) รวมกันเรียกว่านิวคลิออน (Nucleon) และมีกลุ่ม
หมอกของอิเล็กตรอน (Electron) เคลื่อนที่อยู่รอบๆ นิวเคลียส 

 
แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
ดอลตัน (Dalton) กล่าวว่าสารทุกชนิดประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า "อะตอม" 

อะตอมจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ ธาตุต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปสามารถรวมตัวกันเกิดเป็นสารประกอบ  
อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกันทุกประการ อะตอมของธาตุต่างชนิดจะมีสมบัติ
ต่างกัน  เมื่อมีการค้นพบเกี่ยวกับอะตอมมากขึ้น พบว่าทฤษฎีอะตอมที่ดาลตันสรุปถูกต้องเพียง
บางส่วน  มีบางส่วนไม่ถูกต้อง  เช่นระบุว่าอะตอมของ Ca ต่างจากอะตอมของ C แต่อธิบายไม่ได้ว่า
ต่างกันอย่างไร  หรือไม่ได้อธิบายว่าทําไมอะตอมของธาตุเดียวกันอาจมีมวลไม่เท่ากัน 

 
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
ทอมสัน (Thomson) พบว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลม ประกอบด้วยอนุภาคอิเล็กตรอนที่

มีประจุเป็นลบ อนุภาคโปรตอนมีประจุเป็นบวก โปรตอนและอิเล็กตรอนกระจายอยู่อย่างสม่ําเสมอ  
อะตอมมีความเป็นกลางทางไฟฟ้า เพราะมีจํานวนประจุบวกเท่ากับประจุลบ 

 
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด 
รัทเทอร์ฟอร์ด (Rutherford) ได้ทําการทดลองการกระเจิงของรังสีอัลฟา  โดยระดมยิงรังสีอัล

ฟาผ่านแผ่นทองคําที่มีความหนา 0.0004 ซม. พบว่ารังสีส่วนมากเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงทะลุผ่านแผ่น
ทองคํา  มีบางส่วนเบี่ยงเบน และมีส่วนน้อยที่สะท้อนกลับได้  ดังแสดงในรูปที่ 3.1 
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การออกแบบ การเบี่ยงเบนของรังสีแอลฟา 

รูปที่ 3.1  แบบจําลองของรัทเธอร์ฟอร์ด (Chang, 1997) 
 

รัทเธอร์ฟอร์ดเสนอว่าอะตอมมีศูนย์กลางซึ่งเรียกว่า นิวเคลียส ซึ่งมีขนาดเล็ก มีประจุบวก
เรียกว่าโปรตอนอยู่ และมีประจุลบที่เรียกว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ภายนอก 

 
ทฤษฎีของบอร์  
นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอะตอม โดยได้เสนอแบบจําลองอะตอมจากการ

ทดลองที่เกิดขึ้น ซึ่งแบบจําลองของรัทเธอร์ฟอร์ดได้เป็นที่ยอมรับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ในปี ค.ศ. 1913 
นีล โบร์ (Niels Bohr) ได้นําทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมมาใช้ในการทดลองเพื่อพัฒนาแบบจําลอง
อะตอมของรัทเธอร์ฟอร์ด แต่ในการทดลองของเขาสามารถอธิบายได้เฉพาะอะตอมของไฮโดรเจนที่มี
อิเล็กตรอนเพียงตัวเดียว 
 
 
6.2  อนุภาคพื้นฐานในอะตอม   

อะตอม มีลักษณะเป็นทรงกลมแบบกลุ่มหมอก ประกอบด้วยอนุภาคที่มีมวลน้อยมาก 3 ชนิด
ได้แก่ นิวตรอน โปรตอน และอิเล็กตรอน  มีนิวเคลียสอยู่กลางอะตอมที่เป็นที่อยู่ของนิวตรอนและ
โปรตอน  เรียกว่านิวคลิออน  มีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสซึ่งไม่สามารถกําหนดทิศทาง 
ความเร็ว และตําแหน่งที่แน่นอนได้  โดยที่อยู่ของอิเล็กตรอน เรียกว่า ออร์บิทัล (Orbital)  โดยบริเวณ
ที่ใกล้นิวเคลียสมากที่สุดจะมีกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนหนาแน่นที่สุด  โดยโปรตอน นิวตรอน และ
อิเล็กตรอน มีสมบัติดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1   อนุภาคในอะตอม 
อนุภาค สัญลักษณ ์ ประจุ (คูลอมบ์) น้ําหนัก (กรัม) 

โปรตอน p+ +1.60x10-19 1.67x10-27 
นิวตรอน n0 ไม่มีประจ ุ 1.67x10-27 

อิเล็กตรอน e- -1.60x10-19 9.11x10-31 

 

 
รูปที่ 3.2  ลักษณะกลุ่มหมอกอิเล็กตรอน (Chang, 1997) 

 
 
6.3  โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม   

จากการศึกษาแบบจําลองอะตอม ทําให้ทราบว่าอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอยู่
รวมกันในนิวเคลียส   โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.2 และอยู่ในระดับพลังงาน
ต่างกัน   

 
เลขควอนตัมหลัก (Principal quantum number) 
เลขควอนตัมหลัก เขียนแทนด้วยตัวอักษร n บอกถึงระดับพลังงานของอิเล็กตรอนและ

ระยะห่างโดยเฉลี่ยจากนิวเคลียสของอิเล็กตรอนนั้นๆ  โดยอิเล็กตรอนแต่ละตัวมีพลังงานต่างกันและ
เป็นค่าเฉพาะตัว  อิเล็กตรอนที่มีพลังงานใกล้เคียงกันรวมตัวอยู่ใน “ระดับพลังงานหลัก (Shell)” 
เดียวกันและอยู่ห่างจากนิวเคลียสเท่ากัน 

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสตามระดับพลังงาน  พบว่าอะตอมจะมีระดับพลังงานหลัก  
7  ระดับ โดยใช้ n แทนระดับพลังงาน n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7   หรือระดับพลังงานหลักนี้อาจเรียกช่ือ

 

นิวเคลียส

กลุ่มหมอกอิเล็กตรอน 

โปรตอน 
นิวตรอน 



บทท่ี 3  โครงสร้างอะตอม 

 - 39 -

เป็นตัวอักษรคือ K, L, M, N, O, P, Q  ตามลําดับ และในระดับพลังงานหลักจะมีระดับพลังงานย่อย 
(Subshell) คือ s, p, d, f 

ในแต่ละระดับพลังงานจะบรรจุจํานวนอิเล็กตรอนได้สูงสุด คือเท่ากับ  2n2  ดังแสดงตัวอย่าง
ในตารางที่ 3.2 
 
ตารางที่ 3.2   จํานวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุดในแต่ละระดับพลังงานหลัก 

ระดับพลังงาน 
(Shell, n) 

สัญลักษณ ์ จํานวนอิเล็กตรอนที่มีได้มากที่สุด 
(2n2) 

1 K 2 = 2x12 
2 L 8  =  2x22 
3 M 18  = 2x32 
4 N 32  = 2x42 
5 O 50  = 2x52 
6 P 72  = 2x62 
7 Q 98  = 2x72 

 
ตัวอย่างโครงสร้างพลังงานหลักของอะตอมฮีเลียม (He) และอะตอมคลอรีน (Cl) แสดงในรูปที่  

3.3   

 
รูปที่ 3.3   โครงสร้างพลังงานหลักของ He และ Cl 

 
เลขควอนตัมอซิมูทัลหรือออร์บิทัล (Azimuthal or orbital quantum number) 
เลขควอนตัมอซิมูทัลหรือออร์บิทัลเขียนแทนด้วยตัวอักษร l  ในแต่ละพลังงานหลัก “n” จะ

ประกอบด้วยระดับพลังงานย่อยของอิเล็กตรอน (Electron subshells) “l” ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0, 1, 2,… 

He4 
2 

นิวเคลียส 
2p+, 2n0 

2e-

Cl35
17 

นิวเคลียส
17p+, 18n0 

17e- 
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n-1 ซึ่งจะกําหนดด้วยตัวอักษร s, p, d และ f ตามลําดับ  โดยถ้า n = 1 แล้ว l = 0  คือพลังงานหลัก 
K มีเพียง 1 ระดับพลังงานย่อย คือ s  ดังแสดงดังต่อไปนี้ 

 
l อักษรระบุระดับพลังงานย่อย 
0 s 
1 p 
2 d 
3 f 
4 g 
5 h 
6 i 

 
ในแต่ละระดับพลังงานย่อยจะมีจํานวนอิเล็กตรอนต่างกัน และมีการจัดเรียงที่เป็นระเบียบ  

นักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาเกี่ยวกับระดับพลังงานย่อยเพื่อกระจายอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานหลัก 
เข้าสู่ระดับพลังงานย่อย  โดยอาศัยรูปแบบโคจรของอิเล็กตรอนรอบๆ นิวเคลียส และเรียกรูปแบบวง
โคจรนี้ว่าออร์บิทัล (Orbital) โดย 1 ออร์บิทัลจะมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 2 อิเล็กตรอน โดยระดับ
พลังงานย่อย s, p, d, f มีจํานวนอิเล็กตรอนและออร์บิทัลดังต่อไปนี้ 

s มี 1 ออร์บิทัล บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 2 อิเล็กตรอน 
p มี 3 ออร์บิทัล บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 6 อิเล็กตรอน 
d มี 5 ออร์บิทัล บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 10 อิเล็กตรอน 
f  มี 7 ออร์บิทัล บรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุด 14 อิเล็กตรอน 
 
ระดับพลังงานย่อย (Subshell) ที่อยู่ในแต่ละระดับพลังงานหลัก (Shell) มีจํานวน = n เมื่อ n 

คือเลขระดับพลังงานหลัก (Shell number) 
• Shell 1 ประกอบด้วย 1 subshell 
• Shell 2 ประกอบด้วย 2 subshells 
• Shell 3 ประกอบด้วย 3 subshells 

ลําดับพลังงานของ subshells : s<p<d<f   โดยเขียนตัวเลข shell number ไว้หน้า subshell เช่น 
1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d,...  และอิเล็กตรอนจะบรรจุลงในระดับพลังงานย่อยที่พลังงานมีตํ่าที่สุดก่อน
เสมอ 
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การกระจายตัวของอิเล็กตรอนภายในระดับพลังงานย่อย  แสดงในตารางที่ 3.3  ดังนี้ 
 
ตารางที่  3.3  การกระจายตัวของอิเล็กตรอนภายในระดับพลังงานย่อย 

ระดับพลังงานหลัก Subshell จํานวนอิเล็กตรอน ความจุอิเล็กตรอน 
1 1s 2 2 
2 2s 

2p 
2 
6 

8 

3 3s 
3p 
3d 

2 
6 
10 

18 

4 4s 
4p 
4d 
4f 

2 
6 
10 
14 

32 

 
ออร์บิทัลที่ว่างรอบๆ นิวเคลียสเป็นที่อยู่ของอิเล็กตรอนที่มีระดับพลังงานเฉพาะ  โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) ระดับพลังงานหลักประกอบด้วยระดับพลังงานย่อยขนาดต่างๆ  
2) ระดับพลังงานย่อยประกอบด้วยออร์บิทัล 
3) อิเล็กตรอนทุกตัวในระดับพลังงานย่อยมีพลังงานเท่ากัน ดังนั้นอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่

อยู่ใน   subshell เดียวกันมีพลังงานเท่ากันด้วย  โดย 1 ออร์บิทัลจะมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกิน 2 
อิเล็กตรอน 

 
รูปทรงของออร์บิทัล 
รูปทรงของออร์บิทัลในระดับพลังงานย่อยมีดังต่อไปนี้ 
1)  รูปทรงของออร์บิทัล s (s-orbital) เป็นรูปทรงกลม  แสดงในรูปที่  3.4  
 

 
รูปที่ 3.4   รูปทรงของ  s-orbital  (Chang, 1997) 
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2)  รูปทรงของออร์บิทัล p (p-orbital)  แสดงในรูปที่ 3.5 

   
รูปที่ 3.5   รูปทรงของ  p-orbital  (Chang, 1997) 

 
3)  รูปทรงของออร์บิทัล d  (d-orbital)  แสดงในรูปที่ 3.6  

 
รูปที่ 3.6   รูปทรงของ  d-orbital  (Chang, 1997) 

 
4)  รูปทรงของออร์บิทัล f  (f-orbital)  แสดงในรูปที่ 3.7 

 
รูปที่ 3.7   รูปทรงของ  f-orbital  

(http://www.microsys.cbhnet.de/Dateien/Chemie/Orbitale/forb.gif) 
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6.4  การเรียงโครงแบบอิเล็กตรอน 
การเรียงโครงแบบอิเล็กตรอน (Electron configuration) เป็นการจัดอิเล็กตรอนลงในออร์

บิทัล โดยจัดตามระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อยต่างๆ  การเขียนโครงแบบอิเล็กตรอนจะ
เขียนตัวเลขบอกจํานวนอิเล็กตรอนในแต่ละออร์บิทัลไว้ข้างบนด้านขวาของตัวอักษร s, p, d  และ f  
ตามลําดับ  การบรรจุอิเล็กตรอนแสดงในรูปที่ 3.8  

 
รูปที่ 3.8   ลําดับการบรรจุอิเล็กตรอน  (Chang, 1997) 

 
เช่น 

H มี 1 อิเล็กตรอน 1s1  
He มี 2 อิเล็กตรอน 1s2   
Li มี 3 อิเล็กตรอน 1s2  2s1   หรือ  [He] 2s1 
Be มี 4 อิเล็กตรอน 1s2  2s2  หรือ  [He] 2s2 
B มี 5 อิเล็กตรอน 1s2  2s2  2p1  หรือ  [He] 2s2  2p1 
C มี 6 อิเล็กตรอน 1s2  2s2  2p2  หรือ  [He] 2s2  2p2 
N มี 7 อิเล็กตรอน 1s2  2s2  2p3  หรือ  [He] 2s2  2p3 
O มี 8 อิเล็กตรอน 1s2  2s2  2p4  หรือ  [He] 2s2  2p4 
 
การจัดอิเล็กตรอนระดับนอกสุดของธาตุหมู่ IA, VIIA และ หมู่ O  แสดงตัวอย่างในตารางที่  

3.4 

เริ่มท่ีนี่ 
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ตารางที่ 3.4  ตัวอย่างการจัดอิเล็กตรอนระดับนอกสุดของธาตุหมู่ IA, VIIA และ หมู่ O 
หมู่ IA หมู่ VIIA หมู่ O 

Li 2s1 F 2s2 2p5 Ne 2s2 2p6 
Na 3s1 Cl 3s2 3p5 Ar 3s2 3p6 
K 4s1 Br 4s2 4p5 Kr 4s2 4p6 
Rb 5s1 I 5s2 5p5 Xe 5s2 5p6 

 
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานระดับนอกเรียก “วาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron)” 

เกี่ยวข้องกับการเกิดพันธะเคมี  โดยจํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของธาตุหมู่ A มีค่าเท่ากับตัวเลขของหมู่ 
เช่น   

ธาตุหมู่ IA (Li, Na)   มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน = 1   
ธาตุหมู่ VIIA (F, Cl) มีวาเลนซ์อิเล็กตรอน = 7 

 
บางครั้งอิเล็กตรอนสามารถบรรจุอยู่ก่ึงหนึ่งหรือบรรจุเต็มออร์บิทัลจะมีโครงสร้างแบบเสถียร  

เช่น  24Cr มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย ดังนี้  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s1  3d5  
ไม่ใช่ 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d4  โครงสร้างแบบแรกเสถียรกว่า เพราะออร์บิทัล 4s และ 3d 
จะบรรจุอิเล็กตรอนอยู่ก่ึงหนึ่ง  

ธาตุแทรนซิชัน (Transition element) ที่มีเลขอะตอมตั้งแต่ 21 – 30 จะมีวาเลนซ์
อิเล็กตรอนเป็น 2 ยกเว้น Cr กับ Cu จะมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนเป็น 1 

การสูญเสียอิเล็กตรอนทําให้อิเล็กตรอนเปลี่ยนเป็นไอออนบวก อิเล็กตรอนจะหลุดจากระดับ
พลังงานย่อยที่มีพลังงานสูงสุดของระดับซึ่งมีค่า n สูงสุดของอะตอมนั้น   

เช่น 33As มีโครงแบบอิเล็กตรอนเป็น   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 
เมื่อเสียอิเล็กตรอนไป 3 ตัว จะเป็น As3+  อิเล็กตรอนทั้ง 3 ตัว ใน 4p จะหลุดออกไปเหลือโครงแบบ
อิเล็กตรอนของ As3+ เป็น   1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 
 
 
6.5  หลักของเอาฟบาว   

เอาฟบาว (Aufbau) เป็นภาษาเยอรมัน ซึ่งมีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า "Build 
up" ดังนั้น หลักเอาฟบาว คือ "หลักการวางอิเล็กตรอนเพื่อสร้างอะตอม" คือต้องบรรจุอิเล็กตรอนใน
ออร์บิทัลที่ระดับพลังงานต่ําไปสูง  โดย 

- เขียนแทนออร์บิทัลด้วย   
- เขียนแทนอิเล็กตรอนด้วย   
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- ถ้าออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนอยู่เต็มเขียนแทนด้วย     เรียกอิเล็กตรอนนี้ว่า “อิเล็กตรอน
คู่” 

- ถ้าออร์บิทัลมีอิเล็กตรอน 1 ตัวเขียนแทนด้วย   เรียกอิเล็กตรอนนี้ว่า “อิเล็กตรอน
เด่ียว”  

- บรรจุอิเล็กตรอนของอะตอมเข้าไปในออร์บิทัลที่มีพลังงานต่ําสุดที่ยังว่างก่อน (ดูรูปลําดับ
การบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล ในรูปที่ 3.8)  เพราะจะทําให้พลังงานรวมของอิเล็กตรอนมีค่าตํ่าสุด 
อะตอมจะเสถียรที่สุด  คือ 1s, 2s, 2p, 3s, 3p,……. 

- ถ้ามีออร์บิทัลที่พลังงานเท่ากันมากกว่าหนึ่งออร์บิทัล  ให้ใช้กฎของฮุนด์ (Hund’s rule) 
คือบรรจุในลักษณะที่ทําให้มีอิเล็กตรอนเดี่ยวมากที่สุด 

 
ตัวอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามหลักของเอาฟบาว  แสดงในรูปที่ 3.9 

 
รูปที่ 3.9   ตัวอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนตามหลักของเอาฟบาว   

N (Z=7)  1s2,  2s2,   2p3

↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 

O (Z=8) 1s2,  2s2,   2p4

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ 

F (Z=9)  s2,  2s2,   2p5

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ 

Ne (Z=10) 1s2,  2s2,   2p6

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ 

Half-filled configuration 

Filled configuration 
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เคมีในชีวิตประจําวัน 

ยูเรเนียม (U) 

ยูเรเนียมเป็นเชื้อเพลิงหลักสําหรับโรงไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์  ในธรรมชาติจะพบยูเรเนียม 3 
ไอโซโทป คือ ยูเรเนียม-234 (0.03%) ยูเรเนียม-
235 (0.7%) และยูเรเนียม-238 (99.27%)  โดย
ยูเรเนียม-235 เท่านั้นที่เป็นเชื้อเพลิงหลักของ
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน  (ส่วนยูเรเนียม-238 ไม่
สามารถเกิดปฏิ กิริ ยา ฟิชชันไ ด้ )  ที่ ต้องผ่ าน
กระบวนการเสริมสมรรถนะให้มีปริมาณยูเรเนียม-
235 มากขึ้นและทําให้อยู่ในรูปออกไซด์  แล้วอัด
เป็นเม็ดเล็กๆ บรรจุในแท่งโลหะผสมเซอร์โคเนียม 
(Zr) จํานวนหลายแท่งประกอบเป็นแกนเครื่อง
ปฏิกรณ์ (Reactor) ที่ทนความดันสูงในเตา
ปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีน้ําเป็นตัวระบายความร้อน
และเป็นตัวหน่วงความเร็วของนิวตรอนด้วย   

พลั ง งานที่ เ กิ ดขึ้ นจาก
เชื้อเพลิงยูเรเนียมทําให้ได้ความ
ร้อนปริมาณสูง  น้ําที่ใช้ระบาย
ความร้อนที่แกนปฏิกรณ์ถูกต้ม
จนเ ดือดภายใต้ ความ ดันสู ง 
กลายเป็นไอน้ําอุณหภูมิสูง ไอน้ํา
นี้ถูกนําไปผ่านเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อนเพื่อผลิตไอน้ําอีกครั้ง 
และส่ ง ไอน้ํ าที่ ไ ด้ ออกไปยั ง
โรงไฟฟ้าเพื่อหมุนกังหันผลิต
ไฟฟ้าต่อไป 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) การจัดเรียงพลังงานหลัก (Shell) ทั้งหมดมีก่ีระดับ  อะไรบ้าง 
2) ระดับพลังงานย่อย (Subshell) 4 ระดับแรก ประกอบด้วยอะไรบ้าง  (เรียงตามลําดับ

พลังงานจากน้อยไปมาก) 
3) จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Cu (ตามระดับพลังงาน) 
4) จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของ F- (ตามระดับพลังงาน) 
5) ธาตุที่มีการจัดเรียงแบบ [Ne] 3s2  3p2  คือธาตุใดในตารางธาตุ 
6) ระดับพลังงานหลักที่ 3 มีระดับพลังงานย่อยใดบ้าง ตามลําดับ และจุอิเล็กตรอนได้ก่ีตัว 
7) ใครป็นผู้กล่าวไว้ว่า “สสารประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กที่แบ่งต่อไปอีกไม่ได้” 
8) จงจัดเรียงอิเล็กตรอนของ Se2- (ตามระดับพลังงาน)  
9) ใครเป็นผู้เสนอว่าอนุภาคท่ีนําไฟฟ้าได้ เรียกว่า “อิเล็กตรอน” 
10) แบบจําลองของใครที่ทําการทดลองโดยยิงรังสีอัลฟาผ่านแผ่นทองคํา  และพบว่ารังสีอัล

ฟาผ่านสิ่งใดจึงเกิดการสะท้อนกลับได้ 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 
ข้อที่ 1 7 ระดับ คือ K L M N O P Q  
ข้อที่ 2 พลังงานย่อยแบ่งออกเป็น  4 ระดับ  คือ s p d f  
ข้อที่ 3 1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s1  3d10 

ข้อที่ 4 1s2  2s2  2p6 
ข้อที่ 5 Si 
ข้อที่ 6 s p d,  18  อิเล็กตรอน 
ข้อที่ 7 ดอลตัน 

ข้อที่ 8 1s2  2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 
ข้อที่ 9 Johnstone Stoney 
ข้อที่ 10 Rutherford,  นิวเคลียส 
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 บทที่ 4
ตารางธาตุ

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนาดอะตอม 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานการแตกตัวเป็นไอออน 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิเล็กโทรเนกาติวิตี 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลหะและอโลหะ 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 ขนาดอะตอม 
2.2 พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน   
2.3 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  
2.4 อิเล็กโทรเนกาติวิตี  
2.5 โลหะและอโลหะ 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 4  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

ตารางธาตุที่แสดงการจัดเรียงธาตุมีอยู่หลายแบบ ที่นิยมใช้กันมากเป็นแบบที่เสนอไว้โดยนัก
เคมีชาวรัสเซียช่ือ เมนเดเลฟ  (Mendeleev) ในปี ค.ศ. 1896  โดยจัดเรียงธาตุตามเลขอะตอมจาก
น้อยไปมาก เรียกว่าตารางธาตุ (Periodic table)  โดยแบ่งเป็นคาบและหมู่ ดังอธิบายได้ดังนี้   

 
คาบ (Period) และระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอน (Shell)  
คาบ คือ การจัดธาตุตามแนวนอนของตารางธาตุ เรียงเลขอะตอมจากน้อยไปมาก จากซ้ายไป

ขวาในคาบเดียวกัน  มีทั้งหมด 7 คาบ ซึ่งคือระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอนนั่นเอง  ดังนั้น    
ระดับพลังงานหลัก = คาบของตารางธาตุ 

 
หมู่ (Group) และวาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electrons)  
หมู่ คือ ธาตุที่อยู่ในแนวตั้งของตารางธาตุ แต่ละคาบจะมี 8 หมู่เอ (A)  
วาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron) หมายถึง จํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงาน

นอกสุด ที่ใช้ในการเกิดปฏิกิริยา และบอกว่าธาตุนั้นคือหมู่ใดในหมู่ A  ดังนั้น   
จํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอน = หมู่ของตารางธาตุ 

 
รูปที่ 4.1    ตารางธาตุที่ใช้ในปัจจุบัน  (Chang, 1997) 
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ตารางธาตุในปัจจุบัน  ดังแสดงในรูปที่ 4.1  แบ่งธาตุในแนวตั้งเป็น 18 แถวหรือ 18 หมู่ โดย
ธาตุทั้งหมด 18 แถว แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือกลุ่ม A และ B  

กลุ่ม A มี 8 หมู่ คือหมู่ IA ถึง VIIIA ส่วนกลุ่ม B ซึ่งอยู่ระหว่างหมู่ IIA และ IIIA มี 8 หมู่
เช่นเดียวกัน คือ หมู่ IB ถึง VIIIB (แต่มี 10 แนวตั้ง) เรียกธาตุกลุ่ม B ว่า ธาตุทรานซิชัน 

ธาตุในแต่ละหมู่ของกลุ่ม A ถ้ามีสมบัติคล้ายกันจะมีช่ือเรียกเฉพาะหมู่ เช่น 
- ธาตุหมู่ IA เรียกว่า โลหะอัลคาไล (Alkali metal) ได้แก่ Li, Na, K, Rb, Cs, Fr  
- ธาตุหมู่ IIA เรียกว่า โลหะอัลคาไลน์เอิร์ท (Alkaline earth) ได้แก่ Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra  
- ธาตุหมู่ VIIA เรียกว่า ธาตุเฮโลเจน (Halogen) ได้แก่ F, Cl, Br, I, At  
- ธาตุหมู่ที่ VIIIA มีสถานะก๊าซทั้งหมด เรียกว่า ก๊าซเฉื่อย (Inert gas) หรือก๊าซมีตระกูล 

(Noble gas) ได้แก่ He Ne, Ar, Kr, Xe, Rn   
สําหรับการแบ่งธาตุเป็นคาบ ธาตุทั้งหมดในตารางธาตุแบ่งเป็น 7 คาบ ซึ่งในแต่ละคาบอาจจะ

มีจํานวนธาตุไม่เท่ากัน เช่น สําหรับคาบต่าง ๆ ในตารางธาตุแบ่งเป็น 7 คาบดังนี้ 
คาบที่ 1 มี 2 ธาตุ คือ H , He  
คาบที่ 2 มี 8 ธาตุ คือ ต้ังแต่ Li ถึง Ne  
คาบที่ 3 มี 8 ธาตุ คือ ต้ังแต่ Na ถึง Ar  
คาบที่ 4 มี 18 ธาตุ คือ ต้ังแต่ K ถึง Kr  
คาบที่ 5 มี 18 ธาตุ คือ ต้ังแต่ Rb ถึง Xe  
คาบที่ 6 มี 32 ธาตุ คือ ต้ังแต่ Cs ถึง Rn  
คาบที่ 7 มี 19 ธาตุ คือ ต้ังแต่ Fr ถึง Ha  
รวมทั้งหมด 105 ธาตุ เป็นก๊าซ 11 ธาตุ คือ H, N, O, F, Cl, He, Ne, Ar, Kr, Xe และ Rn 

เป็นของเหลว 5 ธาตุ คือ Cs, Fr, Hg, Ga และ Br ที่เหลือเป็นของแข็ง 
คาบที่ 6, 7  ยาวมากสามารถแยกออกเป็น 2 คาบย่อย  
• ธาตุที่ 58-71  “อนุกรมแลนทาไนด์” อยู่ถดัจากธาตุแลนทานัม (La) 
• ธาตุที่ 90-103 “อนุกรมแอกทิไนด์”  อยู่ถัดจากธาตุแอกทิเนียม (Ac) 
โดยสมบัติของธาตุในตารางธาตุเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ําเสมอในคาบหนึ่งๆ จากซ้ายไปขวา 

 
 
6.1 ขนาดอะตอม 

เนื่องจากอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงและไม่มีตําแหน่งที่แน่นอน 
ดังนั้นไม่สามารถวัดขนาดอะตอมที่แน่นอนได้  และอะตอมส่วนใหญ่มักรวมกันอยู่ในรูปสารประกอบ 
ดังนั้นจึงคิดขนาดอะตอมด้วยรัศมีอะตอม  โดยมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างนิวเคลียสของ
อะตอมคู่ที่สร้างพันธะหรืออะตอมที่อยู่ชิดกัน 
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แนวโน้มขนาดอะตอมของธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ  
หมู่เดียวกัน   หากพิจารณาธาตุในหมู่เดียวกัน ขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นจากบนลงล่าง  เมื่อ

เลขอะตอมเพิ่มขึ้น ทําให้จํานวนโปรตอนในนิวเคลียส อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่
เพิ่มขึ้นด้วย   ธาตุในหมู่เดียวกันมีขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นตามเลขอะตอม (จากบนลงล่าง) ดังแสดงในรูป
ที่ 4.2  

คาบเดียวกัน   หากพิจารณาธาตุในคาบเดียวกัน ขนาดอะตอมของธาตุจะเล็กลงจากซ้ายไป
ขวา  เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น (เลขอะตอมแสดงถึงจํานวนโปรตอนที่นิวเคลียส) จํานวนโปรตอนมากขึ้น  
ธาตุที่มีโปรตอนมากจะดึงดูดวาเลนซ์อิเล็กตรอนได้แรงกว่าธาตุที่มีโปรตอนน้อย  ทําให้อะตอมมีขนาด
เล็กลง   

 
รูปที่ 4.2   แนวโน้มขนาดอะตอมของธาตุในตารางธาตุ (หน่วยเป็นพิโคเมตร) (Chang, 1997) 
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6.2  พลังงานการแตกตัวเป็นไอออน  
พลังงานไอออไนเซชัน  (Ionization Energy, IE) คือ พลังงานที่ให้แก่อะตอมอิสระในสถานะ

ก๊าซเพื่อดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอม กลายเป็นไอออนบวก ดังสมการ 
H (g) + พลังงาน  → H+ (g) + e- 

แต่ละธาตุจะมีค่าพลังงานไอออไนเซชันแตกต่างกัน  อะตอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัวจะมี
พลังงานไอออไนเซชันได้หลายค่า  พลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนให้หลุดออกในแต่ละครั้ง เรียก พลังงาน
ไอออไนเซชันระดับที่ 1, 2...  หรือ IE1, IE2,…  โดยพลังงานที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนจะเพิ่มสูงขึ้นตามระดับที่
เพิ่มขึ้น นั่นคือ IE1 < IE2 < IE3 …. 

แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชันลําดับที่ 1 ของธาตุพิจารณาได้จากรูป 4.3  

 
รูปที่ 4.3   แนวโน้มของค่าพลังงานไอออไนเซชันลําดับที่ 1 ของธาตุ  (Chang, 1997) 

 
ธาตุที่มีอิเล็กตรอน 1 ตัว คือ ธาตุไฮโดรเจน (H) 

H (g) + พลังงาน IE → H+ (g) + e-   IE = 1,312 kJ/mol 
ธาตุไฮโดรเจนมีพลังงานไอออไนเซชันเท่ากับ 1,312 กิโลจูลต่อโมล แสดงว่าหากต้องการดึงอิเล็กตรอน
จากธาตุไฮโดรเจนให้หลุดออกมาต้องใช้พลังงาน 1,312  กิโลจูลต่อโมล  

ธาตุที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า 1 ตัว เช่น ธาตุลิเทียม (Li) 
Li (g) + พลังงาน IE1 → Li+ (g) + e-   IE1 = 520 kJ/mol 
Li+ (g) + พลังงาน IE2 → Li2+ (g) + e-  IE2 = 7,297 kJ/mol 
Li2+ (g) + + พลังงาน IE3 → Li3+ (g) + e - E3 = 11,810 kJ/mol 
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จากค่าข้างต้นจะเห็นว่าพลังงานไอออไนเซชันระดับที่ 1 (IE1) จะมีค่าน้อยสุดเพื่อดึง
อิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุด (วาเลนซ์อิเล็กตรอน) ออกมา  เพราะอิเล็กตรอนดังกล่าวอยู่ห่างจาก
นิวเคลียสมากจึงหลุดออกได้ง่าย  ใช้พลังงานน้อย  ในขณะที่พลังงานไอออไนเซชันระดับที่ 2 และ 3 มี
ค่ามากขึ้น เนื่องจากอิเล็กตรอนอยู่ใกล้นิวเคลียส ดังนั้นต้องใช้พลังงานมากในการดึงอิเล็กตรอนให้หลุด
ออกมาตามลําดับ 

 
แนวโน้มพลังงานไอออไนเซชันของธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ 
หมู่เดียวกัน   ค่าพลังงานไอออไนเซชันระดับที่ 1 ของธาตุในหมู่เดียวกันมีแนวโน้มลดลง

จากบนลงล่างของตารางธาตุ  เนื่องจากธาตุในหมู่เดียวกันเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น  อะตอมจะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นตามระดับพลังงาน  วาเลนซ์อิเล็กตรอนจึงอยู่ห่างนิวเคลียสมากขึ้น ทําให้แรงดึงดูดระหว่าง
นิวเคลียสกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนลดลง  จึงใช้พลังงานไม่มากในการดึงวาเลนซ์อิเล็กตรอนให้หลุดออก  
โดยค่าพลังงานไอออไนเซชันตรงกันข้ามกับขนาดอะตอม   ดังแสดงในรูปที่ 4.4 

คาบเดียวกัน   ค่าพลังงานไอออไนเซชันของธาตุในคาบเดียวกันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเลข
อะตอมจากซ้ายไปขวาของตารางธาตุ  เนื่องจากธาตุในคาบเดียวกันมีขนาดอะตอมลดลงตาม  แรง
ดึงดูดระหว่างนิวเคลียสกับวาเลนซ์อิเล็กตรอนมีค่าเพิ่มขึ้น  ทําให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมได้
ยากขึ้น ค่าพลังงานไอออไนเซชันจึงสูงขึ้นด้วย 
 
 
 

 
รูปที่ 4.4   แนวโน้มพลังงานไอออไนเซชันลําดับที่ 1 (KJ/mol)  (Whitten และคณะ, 2003) 

 
6.3  สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน   

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity) หรือ EA คือปริมาณพลังงานที่อะตอมในสภาวะ
ก๊าซคายออก เพื่อรับอิเล็กตรอนแล้วกลายเป็นไอออนลบ เช่น  

Cl (g) + e- ---> Cl-  (g)  + พลังงาน  EA = -349 kJ/mol 
Na (g) + e- ---> Na- (g) + พลังงาน  EA = -52.9 kJ/mol 
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แสดงว่า Cl รับอิเล็กตรอนได้ง่ายกว่า Na เพราะคายพลังงานออกมาได้มากกว่า (เครือ่งหมายลบแสดง
ให้เห็นว่าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน) 

ดังนั้น ธาตุที่มีค่า EA ติดลบมากๆ จะรับอิเล็กตรอนได้ง่ายเกิดเป็นไอออนลบได้ง่ายกว่าโลหะ
ซึ่งมีค่า EA เป็นค่าลบน้อย  ซึ่งอะตอมที่มีพลังงาน EA ติดลบน้อยหรือเป็นบวกน้อยๆ จะมีแนวโน้มที่
เสียอิเล็กตรอนได้มาก  

 
แนวโน้มสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตตุ่างๆ ในตาราง 
แนวโน้มสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุต่างๆ ในตาราง แสดงในรูปที่ 4.5  ถ้าพิจารณา

ค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนโดยไม่คํานึงถึงเครื่องหมายลบ พบว่า 
หมู่เดียวกัน   สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนลดลงจากบนลงล่าง (มีค่าลบน้อย) เช่นเดียวกับค่า 

IE และตรงข้ามกับขนาดอะตอม 
คาบเดียวกัน   สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา (มีค่าลบมาก) เช่น ธาตุใน

คาบที่ 2 มีค่าสัมพรรคภาพของ Li < F แสดงว่า F รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า Li  

 
รูปที่ 4.5   แนวโน้มสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของธาตุในตารางธาตุ (Whitten และคณะ, 2003) 

 
 
 
6.4  อิเล็กโทรเนกาติวิตี  

อิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity หรือ EN) คือความสามารถของอะตอมที่จะดึง
อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเข้าหาตัวเอง  และมีแนวโน้มคล้ายกับสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนและพลังงานไอ
ออไนเซชัน  แต่ตรงกันข้ามกับขนาดอะตอม  โดยค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีนี้ไม่สามารถวัดได้ ค่าที่ใช้อยู่จึง
เป็นค่าที่กําหนดขึ้นมา โดยให้ฟลูออรีน (F) มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงที่สุดคือเท่ากับ 4.0  และ
แฟรนเซียม (Fr) มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีตํ่าที่สุดคือเท่ากับ 0.8  ดังแสดงในรูปที่ 4.6 และ 4.7   
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รูปที่ 4.6  ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีของธาตุ  (Whitten และคณะ, 2003) 

 

 
รูปที่ 4.7   แนวโน้มอิเล็กโทรเนกาติวิตีของธาตุในตารางธาตุ  (Whitten และคณะ, 2003) 

 
แนวโน้มอิเล็กโทรเนกาติวิตีของธาตุต่างๆ ในตารางธาตุ 
หมู่เดียวกัน   ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีลดลงจากบนลงล่าง เช่น ธาตุในหมู่ IA อิเล็กโทร

เนกาติวิตี Li > Na > K > Rb > Cs > Fr   
คาบเดียวกัน   ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวา เช่น ธาตุในคาบที่ 2 อิเล็กโทร

เนกาติวิตี Li < Be < B < C < N < O < F  
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6.5  โลหะและอโลหะ 
โลหะ (Metal) 
โลหะเป็นธาตุที่อยู่ด้านซ้ายของตารางธาตุ  มีแนวโน้มที่จะเสียอิเล็กตรอนได้ง่าย คือมีค่า

พลังงานการแตกตัวเป็นไอออนต่ํา  ในคาบเดียวกันความเป็นโลหะจะลดลงจากซ้ายไปขวา ในหมู่
เดียวกันธาตุที่อยู่ด้านล่างมีความเป็นโลหะมากกว่า  โดย “มุมล่างด้านซ้ายเป็นโลหะมากที่สุด คือ Fr”   

โลหะส่วนใหญ่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง (ยกเว้นปรอทที่เป็นของเหลว) มีจุดหลอมเหลวสูง 
นําความร้อน นําไฟฟ้า (ยกเว้นตะกั่วมีจุดหลอมเหลวต่ําและนําไฟฟ้าได้ตํ่า) ตีหรือรีดเป็นแผ่นได้ 
สะท้อนแสงได้   

โลหะเป็นพวกที่ชอบให้อิเล็กตรอน เพราะมีพลังงานไอออไนเซชันตํ่า อิเล็กตรอนที่หลุดออกไป
ทําให้โลหะมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบแปด ตามกฎออกเตต  วาเลนซ์อิเล็กตรอนของโลหะที่หลุดออก
จะเคลื่อนที่รอบๆ โลหะ เรียกว่าทะเลอิเล็กตรอน ทําให้โลหะนําความร้อนและไฟฟ้าได้ดี 

โลหะสามารถตีหรือรีดให้เป็นแผ่นได้เพราะการรีดโลหะเป็นการทําให้อนุภาคของโลหะเลื่อน
ไถลโดยไม่หลุดออกจากกัน เนื่องจากมีพันธะหรือมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนยึดอนุภาคเหล่านี้ไว้ 

 
อโลหะ  (Non-metal) 
อโลหะ มีสมบัติต่างจากโลหะและธาตุก่ึงโลหะ มีความสามารถในการดึงดูดระหว่างอะตอม

และรับอิเล็กตรอน  อโลหะจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบโดยการรับอิเล็กตรอนจากอะตอมของธาตุอ่ืน  
อโลหะเป็นอนุกรมเคมีในตารางธาตุ ประกอบด้วย 
1) ธาตุในกลุ่มฮาโลเจน  
2) ธาตุในกลุ่มก๊าซมีตระกูล  
3) ธาตุต่อไปนี้  

ไฮโดรเจน (Hydrogen - H)  คาร์บอน (Carbon - C)  
ไนโตรเจน (Nitrogen - N)  ออกซิเจน (Oxygen - O)  
ฟอสฟอรัส (Phosphorus - P)  กํามะถัน (Sulfur - S)  
ซีลีเนียม (Selenium - Se)  
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เคมีในชีวิตประจําวัน 
สัญลักษณ์แทนชื่อธาต ุ

โดยทั่วไป สัญลักษณ์แทนชื่อธาตุจะใช้ตัวอักษรหนึ่งหรือสองตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ แต่
สงสัยไหมว่าทําไมธาตุบางชนิด เช่น พวกทองคํา (Gold) หรือเงิน (Silver) จึงใช้สัญลักษณ์เป็น Au 
และ Ag ตามลําดับ  สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าธาตุบางชนิดจะใช้ช่ือในภาษาลาตินในการระบุ
สัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ ดังตัวอย่างเช่น 

ธาตุ ชื่อภาษาอังกฤษ สัญลักษณ ์ ชื่อภาษาลาติน ความหมาย 

พลวง Antimony Sb Stibium Eye-paint 

ทองแดง Copper Cu Cuprum From Cyprus 

ทองคํา Gold Au Aurum Gold 

เหล็ก Iron Fe Ferrum Iron or sward 

ตะกั่ว Lead Pb Plumbum Lead 

ปรอท Mercury Hg Hydragyrum Liquid silver 

โปแตสเซียม Potassium K Kalium Potasium or potash 

เงิน Silver Ag Argentum Silver or money 

โซเดียม Sodium Na Natrium Sodium 

ดีบุก Tin Sn Stannum Tin 

ทังสเตน Tungsten W Wolframium Tansten  

 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) ความหมายของสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity)  
2) จงเรียงลําดับธาตุต่อไปนี้ 

2.1) ตามขนาดอะตอมจากเล็กไปใหญ:่ Li, Na, Mg, C, O 
2.2)  ตาม Ionization Energy จากน้อยไปมาก: Mg, P, S, Cl 
2.3) ตาม Electronegativity จากน้อยไปมาก: C, O, F, N, Si 
2.4) ตาม Electron affinity จากน้อยไปมาก: Br, Cl, I, Al 



บทท่ี 4 ตารางธาตุ 

 - 59 -

8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4  
ข้อที่ 1 พลังงานที่คายออกเมื่ออะตอมในสถานะก๊าซรับอิเล็กตรอน 
ข้อที่ 2 2.1) O,  C,  Li,  Mg,  Na 

2.2) Mg,  P,  S,  Cl  
2.3) Si,  C,  N,  O,  F 
2.4) I,  Br,  Al,  Cl 
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 บทที่ 5
พันธะเคมี

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะเคมี 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะไอออนิก 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะโลหะ 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธะโควาเลนซ์ 
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 
1.7 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรโซแนนซ์ในสารประกอบโควาเลนซ ์
1.8 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโควาเลนซ ์
1.9 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฮบริไดเซชัน 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี 
2.2 พันธะเคมี  
2.3 พันธะไอออนิก 
2.4 พันธะโลหะ 
2.5 พันธะโควาเลนซ ์
2.6 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล   
2.7 เรโซแนนซ์ในสารประกอบโควาเลนซ์ 
2.8 ทฤษฎีที่ใชอ้ธิบายพันธะโควาเลนซ ์
2.9 ไฮบริไดเซชัน 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 
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4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 5  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1  ประเภทของปฏิกิริยาเคมี  

การเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องเป็นไปตามกฎทรงมวล ซึ่งกล่าวว่า “มวลสารในปฏิกิริยาเคมีไม่มีการ
สูญหายหรือเกิดขึ้นมาใหม่” ดังนั้นจึงต้องดุลสมการเคมี หรือเขียนเลขสัมประสิทธ์ิให้ถูกต้องทุกครั้ง 
ปฏิกิริยาเคมี แบ่งออกได้ 5 ประเภท ดังนี้  
 

1) ปฏิกิริยาการรวมตัว (Addition หรือ combination reaction)  เป็นการรวมกันของสาร
ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป แล้วได้สารใหม่  

ตัวอย่าง  C (s) + O2 (g) →   CO2 (g) 
 

2) ปฏิกิริยาการแยกสลาย  (Decomposition reaction)  สารประกอบสลายตัวให้สารใหม่
ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไป 

ตัวอย่าง  H2O (l)  → H2 (g) + 
2
1 O2 (g) 

 
3) ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน (Displacement หรือ exchange reaction)  เกิดจากไอออน

ของสารประกอบทําปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนหรือสลับตําแหน่งกัน 
ตัวอย่าง  CaCl2 (aq) + 2AgNO3  (aq) → 2AgCl (s) + Ca(NO3)2 (aq) 

 



บทท่ี 5  พันธะเคมี 

 - 63 -

4) ปฏิกิริยาการเผาไหม้ (Combustion reaction)  ปฏิกิริยาระหว่างธาตุหรือสารประกอบ
กับออกซิเจนทําให้ได้ความร้อนเกิดขึ้น 

ตัวอย่าง  CH4 (g) + O2 (g)  → CO2 (g) + 2H2O (l)  + ความร้อน 
 
5) ปฏิกิริยาสะเทิน  (Neutralization reaction)  ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส ทําให้ได้

ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือและน้ําเกิดขึ้น 
ตัวอย่าง  HCl (aq) + NaOH (aq)  → NaCl (aq)+ H2O (l) 
 
 
6.2 พันธะเคม ี 

พันธะเคมี (Chemical Bonding) เป็นแรงยึดเหนี่ยวภายในระหว่างอะตอม หรือไอออน 
รวมกันเป็นโมเลกุล  พันธะเคมีเกิดจากการทําให้วาเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence electron) หรือ
อิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมให้มีจํานวนอิเล็กตรอนครบ 8 ตัว ซึ่งเป็นไปตามกฎออกเตต ทําให้ธาตุ
นั้นเสถียร ด้วยวิธีการต่างๆ ดังแสดงดังรูปที่ 5.1  คือ 

1) ให้อิเล็กตรอนกับอะตอมอื่น 
2) รับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่น 
3) ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันกับอะตอมอื่น 

 
ชนิดของพันธะเคมี  
พันธะเคมีแบ่งตามแรงยึดเหนี่ยวได้ดังแสดงในตารางที่ 5.1  ต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 5.1  การแบ่งพันธะเคมีตามแรงยึดเหนี่ยว 
พันธะภายในโมเลกุล (Intramolecular bond) แรงระหว่างโมเลกุล (Intermolecular force)  
1) พันธะไอออนิก (Ionic bond) 
2) พันธะโลหะ ( Metallic bond) 
3) พันธะโควาเลนซ์ (Covalent bond) → 

1)  พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond)  
2)  แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals force) 

- แรงขั้วคู่-ขั้วคู่ (Dipole-dipole force) 
- แรงขั้วคู่-ขั้วคู่เหนี่ยวนํา (Dipole-

induced dipole force) 
- แรงการกระจายหรือแรงลอนดอน 

(Dispersion force หรือ London 
force) 
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ธาตุในตารางธาตุมีเพียงไม่ก่ีธาตุที่อยู่อย่างอิสระในธรรมชาติ เช่น ทองคํา (Au),  เงิน (Ag)  แต่
อะตอมของธาตุส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเกิดเป็นโมเลกุล เช่นอะตอมคลอรีน (Cl)  อาจรวมตัวกับอะตอม
คลอรีนกันเองเกิดเป็นโมเลกุลคลอรีน (Cl2)  อาจรวมกับธาตุอ่ืน เช่น H  ในอัตราส่วน  1:1  เป็น
ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl)  แรงดึงดูดระหว่างอะตอมของธาตุทําให้เกิดเป็นโมเลกุลนี้เรียกว่า พันธะเคมี  
ซึ่งแบ่งออกเป็น พันธะไอออนิก และพันธะโควาเลนซ์  โดยวิธีการทําให้เกิดพันธะแสดงในรูปที่ 5.1 
 

 
พันธะไอออนิก พันธะโควาเลนซ ์ พันธะโลหะ 

รูปที่ 5.1  การเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอม (Silberberg, 2007) 
 
 
6.3  พันธะไอออนิก 

พันธะไอออนิก  (Ionic Bond) คือแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดจากอะตอมโลหะซึ่งมีค่าพลังงานไอออ
ไนเซชันตํ่า กับอโลหะซึ่งมีค่าพลังงานไอออไนเซชันสูง  โดยเกิดการรับหรือให้อิเล็กตรอนหนึ่งตัวหรือ
มากกว่า อะตอมกลายเป็นไอออนที่มีไอออนบวกและไอออนลบ  เมื่อไอออนทั้งสองเข้ามาอยู่ใกล้กันจะ
เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าที่แข็งแรงระหว่างประจุไฟฟ้าตรงข้ามทําให้ไอออนทั้งสองยึดเหนี่ยวกันด้วยแรง
ทางไฟฟ้า  โลหะมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก ในขณะที่อโลหะมีแนวโน้มที่จะรับ
อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนลบ  เช่น โซเดียมซึ่งเป็นโลหะให้อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก 

−+ +→ eNaNa  
 

คลอรีนซึ่งเป็นอโลหะจะรับอิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนลบ 
−− →+ CleCl  

Na e-

Na+

Cl Br
Na

การถายเทอิเลค็ตรอน การใชอิเลค็ตรอนรวมกัน ทะเลอิเลค็ตรอน

 

การถ่ายเทอิเล็กตรอน การใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน ทะเลอิเล็กตรอน 
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การเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) จากอะตอมโซเดียม (Na) และอะตอมคลอรีน 
(Cl)  เกิดจากอะตอมโลหะ Na มีเลขอะตอม = 11 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2, 8, 1  และอะตอม
อโลหะ Cl มีเลขอะตอม = 17 มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2, 8, 7 โดย Na จะสูญเสียอิเล็กตรอน 1 ตัว 
กลายเป็น  Na+ และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม่เป็น 2, 8  ส่วน Cl จะรับอิเล็กตรอนจาก Na 
กลายเป็น  Cl-  และมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนใหม่เป็น 2, 8, 8  เกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ ดัง
แสดงในรูปท่ี 5.2  

Na  +   Cl     → Na+ +  Cl-  →   NaCl 
 

 
รูปท่ี 5.2  การเกิดสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ 

(http://www.school-for-champions.com/chemistry/images/bonding_types-nacl.gif) 
 
สารประกอบไอออนิกเกิดได้ดีถ้าโมเลกุลประกอบด้วย อะตอมธาตุหมู่ท่ี 1, 2 (โลหะ) ซึ่งให้

อิเล็กตรอนง่าย (พลังงานไอออไนเซชันตํ่า) กับธาตุหมู่ 6 และ 7 (อโลหะ) ท่ีชอบรับอิเล็กตรอน  
(พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง) เช่น โพแทสเซียมคลอไรด์ (KCl)  แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 

 
สมบัติของสารประกอบไอออนิก 
สารประกอบไอออนิกจะเป็นผลึกแข็ง แต่เปราะและแตกง่าย  ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงยึดเหนี่ยว

ทางไฟฟ้า ไม่นําไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสภาพของแข็ง แต่จะนําไฟฟ้าได้เมื่อละลายน้ําหรือหลอมเหลว 
เนื่องจาก ไอออนแยกออก และเป็นอิสระจากกัน  เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทําให้นําไฟฟ้าได้  มี
จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง  จึงใช้พลังงานมากในการทําลายแรงดึงดูดระหว่างไอออนให้กลายเป็น
ของเหลว 
 
 
6.4  พันธะโลหะ 

พันธะโลหะ  (Metallic bond) เป็นแรงยึดเหนี่ยวอะตอมโลหะไว้ด้วยกัน เมื่ออะตอมของ
โลหะอยู่รวมกัน  อะตอมโลหะจะนําวาเลนซ์อิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน เกิดสภาพของไอออนบวก   ส่วน
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วาเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดจะเป็นอิสระ เคลื่อนที่ไปมาระหว่างอะตอมใกล้เคียงได้  จึงมีสภาพคล้ายกับ
มีกลุ่มหมอกหรือทะเลอิเล็กตรอนรอบอะตอมโลหะ เกิดแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกและลบภายใน
โลหะ ดังรูปท่ี  5.3 

 

รูปท่ี  5.3  ทะเลอิเล็กตรอน  
(http://scienceaid.co.uk/chemistry/fundamental/bonding.html) 

 
สมบัติของโลหะ 
1) เป็นตัวนําไฟฟ้าได้ดี เพราะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ตลอดเวลา  แต่โลหะนําไฟฟ้าได้น้อยลง

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  เนื่องจากไอออนบวกมีการส่ันสะเทือนด้วยความถ่ีและช่วงกว้างที่สูงขึ้นทําให้
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ไม่สะดวก  

2) โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง  เพราะพันธะในโลหะเป็นพันธะที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
วาเลนซ์อิเล็กตรอนอิสระทั้งหมดในโลหะกับไอออนบวกจึงเป็นพันธะที่แข็งแรงมาก  ยกเว้นตะกั่วท่ีมีจุด
หลอมเหลวต่ํา  

3) โลหะนําความร้อนได้ดี  เพราะมีอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ไปมา  โดยอิเล็กตรอนซึ่งอยู่ตรง
ตําแหน่งที่มีอุณหภูมิสูง  จะมีพลังงานจลน์สูง และสามารถถ่ายเทความร้อนให้แก่ส่วนอ่ืนๆ ของโลหะที่
มีอุณหภูมิตํ่ากว่าได้ 

4) โลหะมีผิวมันวาว  เพราะอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อย่างอิสระจะรับและกระจายแสงออกมา  
จึงทําให้โลหะสามารถสะท้อนแสงได้ 

5) โลหะตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงออกเป็นเส้นได้  เพราะไอออนลบอิเล็กตรอนจากทําหน้าท่ี
เสมือนกาวยึดไอออนบวกไม่ให้หลุดจากกัน  
 
 
6.5  พันธะโควาเลนซ์  

พันธะโควาเลนซ์ (Covalent Bond) เป็นพันธะในโมเลกุลท่ีเกิดจากอะตอม 2 อะตอมที่มีค่า
อิเล็กตรอนโตรเนกาติวิตีใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน  โดยแต่ละอะตอมมีความสามารถที่ดึงอิเล็กตรอนไว้



บทท่ี 5  พันธะเคมี 

 - 67 -

กับตัว ดังนั้นอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะจึงไม่ได้อยู่ ณ อะตอมใดอะตอมหนึ่ง จึงเหมือนมีการใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกันระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะนั้นๆ และวาเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมเป็นไปตามกฎออก
เตต คือครบ 8  ดังรูปท่ี 5.4 
 

 
รูปท่ี 5.4  การใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างอะตอมคู่ร่วมพันธะตามกฎออกเตต 

(http://www.school-for-champions.com/chemistry/bonding_types.htm)  
 
พันธะโควาเลนซ์แบบโคออร์ดิเนต  
พันธะโควาเลนซ์แบบโคออร์ดิเนต (Coordinate covalent bond) คล้ายกับพันธะโควาเลนต์ 

คือ มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แต่ต่างกันที่พันธะโคออร์ดิเนตโควาเลนต์มีอะตอมใดอะตอมหนึ่งเป็นตัว
ให้อิเล็กตรอนถึง 2 ตัว ส่วนอีกอะตอมหนึ่งเข้ามาใช้คู่อิเล็กตรอนเท่าน้ัน ไม่ต้องนําอิเล็กตรอนมาด้วย 

เช่น   แอมโมเนียมไอออน (NH4
+) เกิดจากโมเลกุลของแอมโมเนีย (NH3) สร้างพันธะกับ

ไฮโดรเจนไอออน (H+) 

 
NH3 มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว 1 คู่  สามารถใช้ร่วมกับ H+  (H+ ไม่มีอิเล็กตรอนเลย) พันธะโค

วาเลนซ์ระหว่าง NH3 กับ H+  ประกอบด้วยคู่อิเล็กตรอนจาก NH3 ฝ่ายเดียว  พันธะนี้เรียก  “พันธะโค
วาเลนซ์แบบโคออร์ดิเนต”  สูตรโครงสร้างอาจใช้ลูกศร   → แทนขีด แสดงว่าอิเล็กตรอนคู่มาจาก
อะตอมใด  เช่น แอมโมเนียมไอออน 

 

อิเล็กตรอนท่ีใช้ร่วมกัน
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อะตอมคู่ร่วมพันธะ 
อะตอมที่ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเรียกว่า อะตอมคู่ร่วมพันธะ  แบ่งเป็น 3 ชนิดด้วยกัน 
1)  พันธะเดี่ยว (Single bond) เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอะตอมละ 1 อิเล็กตรอน 

เช่น F2, Cl2, H2O เป็นต้น  สูตรโครงสร้างเขียนแทนคู่ท่ีสร้างพันธะด้วย 1 ขีด  ดังรูปท่ี  5.5 

, 
F-F H-O-H 

รูปท่ี  5.5  อะตอมคู่ร่วมพันธะของ F2 และ H2O (Chang, 1997) 
 

2)  พันธะคู่ (Double bond) เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของธาตุท้ังสองเป็นคู่ หรือ
อะตอมละ 2 อิเล็กตรอน เช่น O2, CO2, C2H4 เป็นต้น  สูตรโครงสร้างเขียนแทนคู่ท่ีสร้างพันธะด้วยขีด
คู่ (2 ขีด)  ดังรูปท่ี  5.6 

 
รูปท่ี  5.6  อะตอมคู่ร่วมพันธะของ O2 และ C2H4  (Chang, 1997) 

 
3)  พันธะสาม (Triple bond) เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันอะตอมละ 3 อิเล็กตรอน ของ

ธาตุท้ังสอง เช่น N2 และ C2H2 เป็นต้น  สูตรโครงสร้างเขียนแทนคู่ท่ีสร้างพันธะด้วย 3 ขีด ดังรูปท่ี  
5.7 

 
รูปท่ี  5.7  อะตอมคู่ร่วมพันธะของ C2H2  (Chang, 1997) 

 
ความยาวพันธะ  
ความยาวพันธะ (Bond length) คือระยะห่างระหว่างอะตอมท่ีจะทําให้อะตอมทั้งสองดึงดูด

กันได้ดีท่ีสุด (คือมีพลังงานต่ําหรือเสถียรมาก)  
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พลังงานพันธะ 
พลังงานพันธะ (Bond energy) คือพลังงานเพื่อแยกอะตอมในสถานะก๊าซท่ียึดกันด้วยพันธะ

ให้หลุดจากกัน  หากเปรียบเทียบความแข็งแรง, พลังงานพันธะ และความยาวพันธะของอะตอมคู่
เดียวกันจะเป็นดังนี้ 

ความแข็งแรงพันธะ:  พันธะสาม >  พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว 
พลังงานพันธะ  : พันธะสาม >  พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว 
ความยาวพันธะ  : พันธะเดี่ยว >  พันธะคู่ > พันธะสาม 
 
สําหรับพันธะระหว่างอะตอมคู่หนึ่ง ความยาวพันธะจะเป็นปฏิภาคผกผันกับความยาวพันธะ 

ถ้าความยาวพันธะสั้น พลังงานพันธะจะมีค่ามาก พลังงานพันธะท่ีมากแสดงถึงความเสถียรของพันธะ
หรือความแข็งแรง  ตัวอย่าง พันธะระหว่าง C−C แบบต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5.2 ต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5.2   พันธะระหว่าง C−C แบบต่างๆ (Chang, 1997) 

โมเลกุล ชนิดของพันธะ ความยาวพันธะ (pm) พลังงานพันธะ (kJ.mol-1 ) 
H3C−CH3 C−C 154 348 

H2C=CH2 C=C 134 614 

HC≡CH C≡C 120 839 
 
ส่วนพลังงานพันธะ  เมื่อสร้างพันธะจะมีการคายความร้อน (เครื่องหมายลบ) เมื่อสลายพันธะ

จะมีการดูดความร้อน (เครื่องหมายบวก) ตัวอย่างพลังงานพันธะแสดงในตารางที่ 5.3 
 
ตารางที่ 5.3   พลังงานพันธะสําหรับพันธะชนิดต่างๆ (Chang, 1997) 
ชนิดของพันธะ  พลังงานพันธะ (kJ.mol-1)  ชนิดของพันธะ  พลังงานพันธะ (kJ.mol-1) 

C−H  413  C−C  348  

C−F  489  C=C  614  

C−Cl  339  C≡C  839  

C−Br  285  C−O  358  

C−I  218  C=O  745  

C−N  305  O−H  463  

H−Cl  431  Cl−Cl  242  
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โมเลกุลท่ีอ่ิมตัว (Saturated molecule)  มีเพียงพันธะเดี่ยวในโมเลกุล 
โมเลกุลท่ีไม่อ่ิมตัว (Unsaturated molecule)  มีพันธะคู่ หรือพันธะสามต้ังแต่ 1 พันธะ ขึ้น

ไปในโมเลกุล 
Diatomic molecule คือในหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยสองอะตอม เช่น H2, O2   
Polyatomic molecule คือในหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยอะตอมมากกว่าสองอะตอม เช่น 

H2O (ประเภทที่มีมากกว่า 1 พันธะ/โมเลกุล) 
 
การคํานวณพลังงานพนัธะ 
พลังงานพันธะ (Bond energy)  คือความร้อนของปฏิกิริยา (ΔHrxn) หรือ การเปลี่ยนแปลง

เอนทาลปี (ΔH) ของปฏิกิริยา   เช่น 
สลายพันธะ H2 (g)  →   2H (g)   ΔH =+435kJ  
สร้างพันธะ 2H (g)  →   H2 (g)   ΔH =-435kJ  
 
ความร้อนของปฏิกิริยา (ΔHrxn) หาได้จาก 

ΔHrxn = ΣΔHbonds broken + ΣΔHbonds formed 
  สลายพันธะใน

โมเลกุลสารตั้งต้น 
 สร้างพันธะในโมเลกุล

ผลิตภัณฑ์ 
โดย 

ΔHbonds broken (สลายพันธะ) =   พลังงานพันธะ 
ΔHbonds formed  (สร้างพันธะ) = -(พลังงานพันธะ) 

 
ตัวอย่างการคาํนวณพลงังานพนัธะ 

ตัวอย่าง จากสมการต่อไปนี้  CH4 (g) + Cl2 (g) →  CH3Cl (g) + HCl (g)  จงคํานวณหาเอน
ทาลปีของปฏิกิริยา (ΔHrxn)   
วิธีทํา จากข้อมูลพลังงานพันธะและการเขียนสูตรโครงสร้างพบว่า 

H
H   C   H

H
+ Cl  Cl

H
H   C   Cl

H
+ H  Cl

+414
kJ/mole

+243
kJ/mole

-326
kJ/mole -413

kJ/mole
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คํานวณพลังงานการสลายพันธะได้ (เฉพาะพันธะที่เปลี่ยนแปลง) 
ΔHbonds broken (สลายพันธะ)  =   C−H(+414) + Cl−Cl(+243)  = +657 kJ 
ΔHbonds formed  (สร้างพันธะ)  =   C−Cl(-326) + H−Cl(-431) = -757 kJ 
ΔHrxn  = ΣΔHbonds broken + ΣΔHbonds formed 

=  +657-757 =  -100 kJ 
 
ของแข็งโควาเลนซ์ (Covalent solid) 
สารประกอบโควาเลนซ์มีจุดหลอมเหลวสูง, ละลายยาก, นําไฟฟ้าไม่ดี, บางชนิดแข็งมาก,  

อะตอมยึดกันอย่างแข็งแรง, มีโครงผลึกแบบตาข่าย คล้ายกับสารประกอบไอออนิก  เช่น SiO2 และ
เพชร เป็นต้น 
 

ชนิดของพันธะโควาเลนซ์ 
1)  พันธะโควาเลนซ์ชนิดไม่มีขั้ว  (Non-polar covalent bonds) 
พันธะนี้มักพบในโมเลกุลท่ีประกอบด้วยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกัน หรืออะตอมของธาตุต่าง

ชนิดท่ีมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity, EN) ใกล้เคียงกัน  มักมาจากอะตอมชนิดเดียวกัน  
เช่น   H−H,   Cl−Cl,   O=O  ซึ่งอะตอมทั้ง 2 มีค่า EN เท่ากัน  นิวเคลียสดึงอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
ด้วยแรงเท่ากัน  กลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนคู่น้ีจึงกระจายระหว่างอะตอมเท่ากัน  พันธะประเภทนี้ไม่มี
สภาพขั้ว และโมเลกุลไม่มีสภาพขั้ว  ดังแสดงในรูปท่ี  5.8 

 
รูปท่ี  5.8 โมเลกุลไม่มีสภาพขั้วของโมเลกุล Cl2 (McMurry and Fay, 2003) 

 
2)  พันธะโควาเลนซ์ชนิดมีขั้ว (Polar covalent bonds) 
โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดท่ีมีค่า EN ต่างกัน เช่น H−Cl   โดย 

- อะตอมที่มีค่า EN มากจะดึง e- เข้าหาตัวเองได้มาก ทําให้มีประจุเป็นลบ (δ-) 
- อะตอมที่มี EN น้อย ประจุเป็นบวก (δ+) 

ตัวอย่าง สารประกอบโควาเลนซ์ชนิดมีขั้ว เช่นไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (HF) (Whitten และคณะ, 2003) 
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ค่า EN ของอะตอม F มีค่ามากกว่าค่า EN ของอะตอม H  ดังนั้น F จึงดึงอิเล็กตรอนเข้าหา

ตัวเองได้มากกว่าทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ (HF) เป็นสารประกอบที่มี 2 ขั้ว (Dipole) ดังนั้นสูตรโมเลกุลของ 
HF อาจเขียนเป็น (Whitten และคณะ, 2003) 

  
อะตอม H มีประจุบวกบางส่วน แทนด้วย  δ+  
อะตอม F มีประจุลบบางส่วน   แทนด้วย δ- 

 
สมบัติทั่วไปของสารประกอบโควาเลนซ์ 
สารประกอบโควาเลนซ์จะมีจุดหลอมเหลวต่ํา ไม่นําไฟฟ้า ความหนาแน่นตํ่า ความดันไอสูง 

ทําให้ระเหยได้ง่าย บางชนิดมีกล่ินเฉพาะตัว เช่น แอลกอฮอล์ และอีเธอร์ 
 
6.6  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจะพบในโมเลกุลท่ียึดเหนี่ยวด้วยพันธะโควาเลนต์ ประกอบด้วย
พันธะไฮโดรเจนและแรงแวนเดอร์วาลส์ 

 
พันธะไฮโดรเจน  
พันธะไฮโดรเจน (Hydrogen bond) เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลท่ีมีค่าสูงมาก โดยเกิด

ระหว่างอะตอมไฮโดรเจนกับธาตุท่ีมีค่าอิเลกโตรเนกาติวิตีสูง  อะตอมที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนกับ
อะตอม H ได้ คือฟลูออรีน (F),  ออกซิเจน (O), และไนโตรเจน (N)  เช่น H2O, HF, NH3 เป็นต้น  เช่น
ในโมเลกุล NH3 (พันธะโควาเลนต์ในโมเลกุล) จะพบว่าอะตอม H ในพันธะ N−H  ดึงดูดกับอะตอม N 
ในอีกโมเลกุลหนึ่งอย่างง่ายดายเกิดเป็น “พันธะไฮโดรเจน” (เกิดระหว่างโมเลกุล) ขึ้น  ดังรูปท่ี  5.9 
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จุดประ (….)  แทนพันธะไฮโดรเจน 

รูปท่ี  5.9  พันธะไฮโดรเจนใน NH3  (McMurry and Fay, 2003) 
 

พันธะไฮโดรเจนแข็งแรงน้อยกว่าพันธะไอออนิกและพันธะโควาเลนซ์  เนื่องจากเป็นแรงดึงดูด
ทางไฟฟ้าอ่อนๆ ระหว่างโมเลกุลท่ีมีขั้ว  แต่แข็งแรงมากกว่าแรงวันเดอร์วาลส์  และแม้จะเป็นแรงอย่าง
อ่อนแต่ก็มีอิทธิพลต่อสมบัติของสาร เช่น  ทําให้จุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าปกติ  ดังรูปท่ี  5.10 

 
รูปท่ี  5.10  พันธะไฮโดรเจนในน้ํา (McMurry and Fay, 2003) 

 
แรงแวนเดอร์วาลส์  
แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals force) คือ แรงดึงดูดแบบอ่อนๆ ระหว่างโมเลกุลท่ีช่วย

ยึดโมเลกุลเข้าด้วยกัน เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และในก๊าซเฉื่อย เช่น 
ฮีเลียม (He), นีออน (Ne), อาร์กอน (Ar) และ คริปตอน (Kr) เป็นต้น 

แรงแวนเดอร์วาลส์   มี 3 ชนิด คือ 
1)  แรงขั้วคู่-ขั้วคู่ (Dipole-dipole force) 
2)  แรงขั้วคู่-ขั้วคู่เหนี่ยวนํา (Dipole-induced dipole force) 
3)  แรงการกระจายหรือแรงลอนดอน (Dispersion force หรือ London force) 
 
แรงขั้วคู่-ขั้วคู่ (Dipole-dipole force) 
เกิดจากการกระทําระหว่างโมเลกุลแบบมีขั้ว  ซึ่งมีขั้วแบบถาวร  เช่น  I-Cl    I-Cl  ดัง

รูปท่ี  5.11 
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รูปท่ี  5.11  แรงกระทําระหว่างโมเลกุลแบบมีขั้ว   
(http://www.meta-synthesis.com/webbook/13_lab-matrix/matrix.php?id=1391) 

 
แรงขั้วคู่มีบทบาทสําคัญในการจัดเรียงตัวท่ีเป็นระเบียบของโมเลกุลในผลึก สําหรับโมเลกุลใน

สถานะก๊าซและของเหลว โมเลกุลมีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะมีการเคลื่อนไหวมากจึง
เป็นผลให้แรงขั้วคู่มีท้ังแบบผลักและดึงดูด  เช่นรูปท่ี  5.12 

 
 

รูปท่ี  5.12  การจัดเรียงตัวท่ีเป็นระเบียบของโมเลกุลของแข็ง ของเหลว และก๊าซ  (Chang, 1997) 
 

แรงขั้วคู่-ขั้วคู่เหนี่ยวนํา (Dipole-induced dipole force) 
คือแรงระหว่างโมเลกุล 2 ประเภทโมเลกุลท่ีมีขั้วจะเหนี่ยวนําให้โมเลกุลอ่ืนเกิดสภาพขั้วด้วย 

เช่น   H-Cl    Cl-Cl   ซึ่งเกิดสภาพขั้วอ่อนๆ ขึ้นใน Cl2 จากการเหนี่ยวนําจากสภาพขั้วใน HCl 
ดังรูปท่ี  5.13 
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รูปท่ี  5.13  แรงกระทําระหว่างโมเลกุลแบบมีขั้ว  
 
แรงการกระจายหรือแรงลอนดอน (Dispersion force หรือ London force) 
เกิดระหว่างโมเลกุลท่ีไม่มีขั้วด้วยกัน     F2   F2 
แรงลอนดอน คือแรงที่เกิดจากการดึงดูดทางไฟฟ้าของโมเลกุลท่ีไม่มีขั้ว ซึ่งมักเป็นโมเลกุลท่ี

เกิดจากอะตอมชนิดเดียวกัน  ซึ่งแรงดึงดูดทางไฟฟ้าน้ันเกิดได้จากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนที่เสีย
สมดุลทําให้เกิดขั้วเล็กน้อย และขั้วไฟฟ้าเกิดขึ้นช่ัวคราว หรือเรียกว่า Temporary dipole force จะ
เหนี่ยวนําโมเลกุลข้างเคียงให้มีแรงยึดเหนี่ยวเกิดขึ้น ดังรูปท่ี  5.14 

 
อิเล็กตรอนสม่าํเสมอ  อิเล็กตรอนมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

รูปท่ี  5.14  แรงกระทําระหว่างโมเลกุลท่ีไม่มีขั้ว (McMurry and Fay, 2003) 
 
 
6.7  เรโซแนนซ์ในสารประกอบโควาเลนซ์ 

เรโซแนนซ์ (Resonance) เป็นการเขียนสูตรโครงสร้างแบบจุดของลิวอิสท่ีมีมากกว่า 1 แบบ  
เช่นโอโซน (O3) มีโครงสร้างเรโซแนนซ์  2  แบบ (Chang, 1997) คือ 

 
 
NO3

-  มีโครงสร้างเรโซแนนซ ์ 3  แบบ (Chang, 1997)  คือ 
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NO2

-  มีโครงสร้างเรโซแนนซ ์ 2  แบบ (McMurry and Fay, 2003)  คือ  

 
(I) (II) 

จาก (I, II) : N สร้างพันธะเดี่ยวและพันธะคู่ อย่างละ 1 พันธะกับ O  แต่จากการทดลองพบว่าพันธะ
ระหว่าง N−O ท้ัง 2  มีความยาวและความแข็งแรงของพันธะเท่ากัน โดยความยาวพันธะมีค่าระหว่าง
พันธะเดี่ยวและพันธะคู่  

ปรากฏการณ์ท่ีไม่สามารถเขียนสูตรลิวอิสได้เพียงสูตรเดียวเพ่ือแสดงโครงสร้างอิเล็กตรอนได้ 
“ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์”   โครงสร้าง I, II เรียก “โครงสร้างเรโซแนนซ์”  เขียน   ↔ ระหว่างสูตร
ลิวอิส  โครงสร้างเรโซแนนซ์ของสารมีการจัดลําดับอะตอมในโมเลกุลเหมือนกัน  ต่างกันเฉพาะการ
กระจายอิเล็กตรอนในพันธะเท่าน้ัน 

ตัวอย่างสารเคมีท่ีมีสูตรโครงสร้างเรโซแนนซ์ อ่ืนๆ ได้แก่ เบนซีน (Chang, 1997) 

 หรือ  
 
คาร์บอเนตไอออน (CO3

2-) (Whitten และคณะ, 2003) 
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ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) (Whitten และคณะ, 2003) 

 
ไดไนโตรเจนเตตระออกไซด์ (N2O4)  (Whitten และคณะ, 2003) 

 
อย่างไรก็ตาม  สูตรโครงสร้างต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นโครงสร้างเรโซแนนซ์กัน 

 
 

 
ประจุฟอร์มาล 
ประจุฟอร์มาล (Formal charge)  ใช้ทํานายประจุของธาตุในสารประกอบ โดยอาศัย

โครงสร้างลิวอิส  ประจุฟอร์มาลในอะตอมหนึ่งๆ สามารถคํานวณจากสูตร 
ประจุฟอร์มาล =  V-N-½B 

 
โดย   V = จํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนของอะตอม 

N = จํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนที่ไม่ใช้สร้างพันธะ 
B = จํานวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดในพันธะรอบอะตอมนั้น 

 

ตัวอย่าง  จงหาประจุฟอร์มาลของ  NH4
+,  

วิธีทํา จาก ประจุฟอร์มาล =  V-N-½B 
ประจุฟอร์มาลของ N  = 5-0-(8x½) = +1 
ประจุฟอร์มาลของ H  = 1-0-(2x½) =   0 
ประจุรวมของโมเลกุล = +1    เท่ากับ ประจุโครงสร้างลิวอิส 
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BrCl3 ,   
ประจุฟอร์มาลของ Br = 7-4-(6x½)  =  0 
ประจุฟอร์มาลของ Cl  = 7-6-(2x½) =   0 
ประจุรวมของโมเลกุล  =  0   เท่ากับ ประจุโครงสร้างลิวอิส 
 
เมื่อคํานวณประจุฟอร์มาลของอะตอมต่างๆ ในโมเลกุลของสารประกอบที่ไม่มีประจุ เช่น HF, 

H2O, SO2  ประจุฟอร์มาล = 0 
 
 
6.8  ทฤษฎีที่ใช้อธิบายพันธะโควาเลนซ์ 

ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุล (Molecular orbital theory ; MO theory ) 
ทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุลเป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายว่าท้ังโมเลกุลและอะตอมต่างก็มีออร์บิทัลซึ่งเป็น

ท่ีอิเล็กตรอนสามารถเข้ามาอยู่ได้  โดยแต่ละออร์บิทัลมีพลังงานต่างกันไป หลักการสําคัญของทฤษฎี
ออร์บิทัลโมเลกุลจะพิจารณาว่าอิเล็กตรอนในออร์บิทัลโมเลกุลไม่ได้อยู่ประจําท่ี แต่สามารถเคลื่อนที่ได้
ท่ัวท้ังโมเลกุล  

ถ้าเป็นออร์บิทัลของ อะตอม    เรียกว่า  ออร์บิทัลอะตอม 
ถ้าเป็นออร์บิทัลของ โมเลกุล  เรียกว่า  ออร์บิทัลโมเลกุล 
ข้อดีของทฤษฎีออร์บิทัลโมเลกุลสามารถทํานายการเกิดเป็นโมเลกุล  สมบัติทางแม่เหล็ก และ

ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะเร้าของโมเลกุล 
การซ้อนเหลื่อมกันของออร์บิทัลอะตอม ทําให้เกิดออร์บิทัลโมเลกุลซึ่งแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
1) ออร์บิทัลโมเลกุลแบบสร้างพันธะ (Bonding molecular orbital; BMO) การเกิดออร์

บิทัลโมเลกุลแบบนี้ทําให้อิเล็กตรอนมีพลังงานลดลง คือมีความเสถียรมากขึ้น 
2) ออร์บิทัลโมเลกุลแบบต้านพันธะ (Anti-bonding molecular orbital; AMO) การเกิด

ออร์บิทัลโมเลกุลแบบนี้จะทําให้อะตอมที่ได้มีพลังงานเพิ่มขึ้น คือมีความเสถียรน้อยลง 
ออร์บิทัลโมเลกุลท่ีเกิดจากการผสมออร์บิทัลอะตอม แสดงดังรูปท่ี  5.15 
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รูปท่ี  5.15  ออร์บิทัลโมเลกุลท่ีเกิดจากการผสมออร์บิทัลอะตอม (Whitten และคณะ, 2003) 

 
จากภาพออร์บิทัลโมเลกุลของการเกิดพันธะใน H2  เกิดจากการรวมตัวของ 1s ออร์บิทัล

อะตอมจํานวน 2 ออร์บิทัลของ 2 นิวเคลียสท่ีเหมือนกัน  ได้ 2 ออร์บิทัลโมเลกุล  คือออร์บิทัลโมเลกุล
หนึ่งเป็นการสร้างพันธะ (Bonding) และออร์บิทัลโมเลกุลหนึ่งเป็นแบบต้านการสร้างพันธะ (Anti-
bonding) 
 
 

ทฤษฎีพันธะวาเลนซ์ (Valance bond, VB) 
ทฤษฎีพันธะวาเลนซ์เป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายการเกิดพันธะด้วยการซ้อนเหลื่อมกันของออร์บิทัล

อะตอมในโมเลกุลที่มี 2 อะตอม  อิเล็กตรอนเดี่ยวของทั้งสองอะตอมสามารถแลกเปลี่ยนที่อยู่กันได้ 
หรือบางครั้งอิเล็กตรอนเดี่ยวอาจอยู่ในบริเวณของอะตอมหนึ่งหรือระหว่างสองอะตอมได้  โดยท่ัวไป 
ถ้าอิเล็กตรอนมีสปินเหมือนกันเมื่อเข้าใกล้กันจะมีการผลักกัน  แต่ถ้าอิเล็กตรอนมีสปินตรงกันข้าม  
เมื่อเข้าใกล้กันจะมีการดึงดูดกันเกิดขึ้น 

 
การซ้อนเหลื่อมกันมี 2 แบบ คือ 
1)  การซ้อนเหลื่อมตามแนวปลายเกิดเป็นพันธะซิกมา (σ-bond)  
2) การซ้อนเหลื่อมตามแนวข้างเกิดเป็นพันธะไพ (π-bond)    
 
การซ้อนเหลื่อมตามแนวปลาย   เช่น  

1) ออร์บิทัล s กับออร์บิทัล s ซ้อนกันจะเกิดพันธะซิกมา   
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2) ออร์บิทัล s กับออร์บิทัล p ซ้อนกันจะเกิดพันธะซิกมา    
3) ออร์บิทัล p กับออร์บิทัล p ซ้อนกันจะเกิดท้ังพันธะซิกมาและพันธะไพโดยที่ถ้าใช้ส่วนหัว

มาซ้อนกันจะเกิดพันธะซิกมา  

การซ้อนเหลื่อมตามแนวข้าง  เช่น  การใช้ส่วนข้างมาซ้อนกันจะเกิดพันธะไพ  
 

อะตอมทั้งสองเกิดการซ้อนเหลื่อมกันแล้วทําให้โมเลกุลท่ีได้มีพลังงานต่ําสุด โดยการซ้อน
เหลื่อมของออร์บิทัลจะสอดคล้องกับความแข็งแรงของพันธะ คือถ้ามีอิเล็กตรอนหนาแน่นมากใน
ตําแหน่งที่ซ้อนเหลื่อม (ระหว่างนิวเคลียสของสองอะตอม) พันธะที่เกิดขึ้นก็จะมีความแข็งแรง 

ข้อดีของทฤษฎีพันธะวาเลนซ์ คือใช้อธิบายการเกิดพันธะเมื่อทราบรูปร่างโมเลกุล และยัง
สามารถอธิบายได้ว่าทําไมพันธะเดี่ยวมีความยาวพันธะมากกว่าพันธะคู่  และพันธะคู่มีความยาวพันธะ
มากกว่าพันธะสาม รวมถึงอธิบายลําดับความแข็งแรงของพันธะได้อีกด้วย  

ลําดับความแข็งแรงของพันธะ พันธะสาม > พันธะคู่ > พันธะเดี่ยว 
ความยาวพันธะ    พันธะสาม < พันธะคู่ < พันธะเดี่ยว 

 
โดย   พันธะเดี่ยว เกิดจาก พันธะซิกมา 1 พันธะ 

พันธะคู่ เกิดจาก พันธะซิกมา 1 พันธะ และ พันธะไพ 1 พันธะ 
พันธะสาม เกิดจาก พันธะซิกมา 1 พันธะ และ พันธะไพ 2 พันธะ 
 
ในส่วนของความยาวพันธะ พบว่าพันธะคู่และพันธะสามสั้นกว่าพันธะเดี่ยวเนื่องจากมีการ

ซ้อนเหลื่อมตามแนวข้าง เกิดพันธะไพ  ดังนั้นอะตอมจึงต้องอยู่ชิดกัน เพ่ือให้สามารถซ้อนเหลื่อมกันได้
ตามแนวข้าง  ในขณะที่พันธะเดี่ยวไม่มีการซ้อนเหลื่อมตามแนวข้าง  อย่างไรก็ตามพันธะสามสั้นกว่า
พันธะคู่เนื่องจากมีการซ้อนเหลื่อมตามแนวข้างถึงสองแกน ในขณะที่พันธะคู่มีการซ้อนเหลื่อมตามแนว
ข้างเพียงแกนเดียว 
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ตัวอย่างเช่น  F2 (F : 1s22s22p5)    
การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ F (Z=9)     1s2 2s2 2p5  หรือ 1s2 2s2 2px

2  2py
2 2pz

1 

โดยอิเล็กตรอนเดี่ยวอาจอยู่ใน px py หรือ pz  (ให้อยู่ท่ี pz)  และออร์บิทัลท่ีมีอิเล็กตรอนเต็ม
แล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเกิดพันธะ  ดังแสดงอิเล็กตรอนที่เก่ียวข้องในการสร้างพันธะเป็นรูปท่ี  
5.16 

 

 
รูปท่ี  5.16  อิเล็กตรอนที่เก่ียวข้องในการสร้างพันธะของ F2   

(http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry1/chemical_bonding/covalent3.htm) 
 

2pz
1 มีอิเล็กตรอนเดี่ยวท่ีสร้างพันธะได้  มีการซ้อนเหลื่อมออร์บิทัลตามแนวปลายเป็นพันธะ

ซิกมา (σ) 
 
รูปการซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัล 2pz  แสดงได้ดังรูปท่ี  5.17  

 
รูปท่ี  5.17  อิเล็กตรอนที่เก่ียวข้อง p-orbital ในการสร้างพันธะของ F2  

(http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry1/chemical_bonding/covalent3.htm) 
 

พันธะซิกม่า

อิเล็กตรอนคู่ท่ีไม่สร้างพันธะ
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พิจารณาโมเลกุลของ N2  เมื่ออะตอมอยู่ห่างกัน หมายถึงแต่ละอะตอมต่างก็อยู่ในสภาวะพื้น  
การจัดอิเล็กตรอนของ N (Z=7) คือ  1s2 2s2 2p3  (3 e- เด่ียว)  หรือ   1s2 2s2 2px

1  2py
1 2pz

1 

 
การซ้อนเหลื่อมจะเกิดกับออร์บิทัล p เท่าน้ัน  โดยเมื่ออะตอมเข้าใกล้กันจะมีการซ้อนเหลื่อม

กันทั้งแนวปลายและแนวข้าง เกิดเป็น 1 พันธะซิกมา และ 2 พันธะไพ ได้ “พันธะสาม”  ดังรูปท่ี  
5.18  และ 5.19 

1s2 2s2 2px
1                2py

1            2pz
1N :

1s2 2s2 2px
1                2py

1            2pz
1N :

σ

e- คูที่ไมใช
สรางพันธะ

π π

e- คูที่ไมใช
สรางพันธะ

N N

 
รูปท่ี  5.18  อิเล็กตรอนที่เก่ียวข้องในการสร้างพันธะของ N2  

 

 
รูปท่ี  5.19  อิเล็กตรอนที่เก่ียวข้องออร์บิทัล p ในการสรา้งพันธะของ N2  

(http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry1/chemical_bonding/covalent3.htm) 
 
 
6.9  ไฮบริไดเซชัน  

ไฮบริไดเซชัน (Hybridization) คือกระบวนการรวมกันของออร์บิทัลในอะตอมเดียวกันที่มี
ระดับพลังงานต่างกัน เช่นออร์บิทัล s และ p เกิดเป็นไฮบริดออร์บิทัล (Hybrid orbital)  ซึ่งมีลักษณะ 
สมบัติ และระดับพลังงานเท่ากันทุกประการ ใช้อธิบายโมเลกุลท่ีมีต้ังแต่ 3 อะตอมขึ้นไป   
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ประเภทของไฮบริดออร์บิทัล   
1) ไฮบริดออร์บิทัล sp3  
เกิดจากการรวมกันระหว่างออร์บิทัล s 1 ออร์บิทัลและออร์บิทัล p 3 ออร์บิทัลได้ไฮบริด 

ออร์บิทัลเป็นรูปทรงสี่หน้า ดังรูปท่ี 5.20  

 

 
 

รูปท่ี  5.20  การรวมกันแบบไฮบริดออร์บิทัล sp3 (Chang, 1997) 
 

เมื่อเกิดกระบวนการไฮบริไดเซชันแบบนี้ได้ระดับพลังงานใหม่  โดยระดับพลังงานของทั้ง 4 
ออร์บิทัลจะเท่ากัน และมีรูปร่างเดียวกัน เรียกออร์บิทัลใหม่น้ีว่าไฮบริดออร์บิทัล sp3  สามารถสร้าง
พันธะเดี่ยวได้ 4 พันธะ (Whitten และคณะ, 2003)  

 

 
 
พิจารณาโมเลกุลของ CH4  จากอะตอม C สร้างพันธะกับ H รวม 4 พันธะ  แสดงว่า C ต้องมี

อิเล็กตรอนเดี่ยววงนอก 4 ตัว ซึ่งได้จากการจัดอิเล็กตรอนจากแบบ sp3  ต้องใช้พลังงานจากภายนอก
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ในการทําไฮบริไดเซชัน (C :  1s2  2sp3  พันธะทั้ง 4 ใน CH4 เกิดจากออร์บิทัล 1s  ของ H  4 อะตอม 
ซ้อนเหลื่อมกับออร์บิทัล 2sp3 ของ C 1 อะตอม  ดังรูปท่ี 5.21 

 

 
รูปท่ี 5.21  รูปทรงของโมเลกุล  CH4 (McMurry and Fay, 2003) 

 
 
2) ไฮบริดออร์บิทัล sp2  
เป็นการนําเอาออร์บิทัล s 1 ออร์บิทัลและออร์บิทัล p  2 ออร์บิทัลมารวมกันเกิด เป็นไฮบริด

ออร์บิทัล sp2 เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบนราบ ดังรูปท่ี 5.22 

 

 
รูปท่ี  5.22  การรวมกันแบบไฮบริดออร์บิทัล sp2 (Chang, 1997) 
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เมื่อเกิดกระบวนการไฮบริไดเซชัน ระดับพลังงานของทั้ง 3 ออร์บิทัลจะเท่ากัน และมีรูปร่าง
เดียวกัน เรียกออร์บิทัลใหม่น้ีว่าไฮบริดออร์บิทัล sp2   สามารถสร้างพันธะเดี่ยวได้ 3 พันธะ (Whitten 
และคณะ, 2003) 

 
 

พิจารณาโมเลกุลของ BF3  จากสูตรโมเลกุล B สร้างพันธะกับ F รวม 3 พันธะ แสดงว่า B ต้อง
มีอิเล็กตรอนเดี่ยววงนอก 3 ตัว ซึ่งได้จากการจัดอิเล็กตรอนจากแบบ sp2 เกิดการไฮบริไดเซชันได้
ระดับพลังงานใหม่ 

การทําไฮบริไดเซชันจะใช้พลังงานจากภายนอก  (B :  1s2  2sp2)  พันธะเดี่ยวท้ัง 3 ใน BF3 
เกิดจากออร์บิทัล 2pz

1 ของ F  (F : 1s2  2s2 2px
2  2py

2 2pz
1) ท้ัง 3 อะตอมซ้อนเหลื่อมกับไฮบริด

ออร์บิทัล 2sp2 ของ B 1 อะตอม  ดังรูปท่ี 5.23 

 
รูปท่ี 5.23  รูปทรงของโมเลกุล  BF3 (Chang, 1997) 

 
3)  ไฮบริดออร์บิทัล sp  
เกิดจากการรวมกันระหว่างออร์บิทัล s และออร์บิทัล p  อย่างละหนึ่งออร์บิทัลได้ไฮบริดออร์

บิทัลเป็นเส้นตรงดังรูปท่ี 5.24 

 

 
รูปท่ี  5.24  การรวมกันแบบไฮบริดออร์บิทัล sp (Chang, 1997) 
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เมื่อเกิดกระบวนการไฮบริไดเซชันแบบนี้ระดับพลังงานของทั้ง 2 ออร์บิทัลจะเท่ากัน และมี

รูปร่างเดียวกัน เรียกออร์บิทัลใหม่น้ีว่าไฮบริดออร์บิทัล sp  สามารถสร้างพันธะเดี่ยวได้ 2 พันธะ 
(Whitten และคณะ, 2003) 

 
 

พิจารณาโมเลกุลของ BeCl2 จากสูตรโมเลกุล Be สร้างพันธะกับ Cl รวม 2 พันธะ  แสดงว่า 
Be ต้องมีอิเล็กตรอนเดี่ยววงนอก 2 ตัว ซึ่งได้จากการจัดอิเล็กตรอนจากแบบ sp  เกิดการไฮบริไดเซชัน
ได้ระดับพลังงานใหม่ 

การทําไฮบริไดเซชันจะใช้พลังงานจากภายนอก (Be :  1s2  2sp2) พันธะเดี่ยวท้ัง 2 ใน BeCl2 
เกิดจาก  pz ของ Cl (Cl : [Ne]  3s2 3px

2  3py
2 3pz

1)  ซ้อนเหลื่อมกับ  2sp ของ Be  ดังรูปท่ี 5.25  
 

 
รูปท่ี 5.25  รูปทรงของโมเลกุล  BeCl2  (Whitten และคณะ, 2003) 

 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
เครื่องวัดระดบัอัลกอฮอล ์

ในปัจจุบัน เจ้าหน้าท่ีตํารวจได้มีการนํา
เครื่ อง วัดระดับอัลกอฮอล์มาใ ช้ กับ ผู้ขับขี่
ยานพาหนะอย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะช่วง
เทศกาลวันหยุด หรือในยามวิกาล เพ่ือลดและ
ป้องกันปัญหาด้านอุบัติเหตุในท้องถนน  ผู้ขับขี่
ต้องเป่าลมหายใจเข้าไปในเครื่อง แล้วเครื่องจะ
บอกระดับอัลกอฮอล์ออกมา   

หลักการทํางานของเครื่องวัดระดับอัลกอฮอล์น้ีคือ อัลกอฮอล์จากลมหายใจจะเข้าทําปฏิกิริยา
กับโปแตสเซียมไดโครเมตในสภาวะกรด ได้เป็นกรดอะซิติก ดังแสดงในสมการต่อไปนี้ 

 



บทท่ี 5  พันธะเคมี 

 - 87 -

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 → 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4  + 11H2O 
เอทธานอล โปแตส 

เซียมไดโคร
เมต (สีส้ม) 

กรดซัล
ฟูริก 

 กรดอะซิติก โครเมียม (III) 
ซัลเฟต (สีเขียว) 

โปแตส
เซียม
ซัลเฟต 

 

ในปฏิกิริยาน้ี อัลกอฮอล์จะถูกออกซิไดซ์ได้เป็นกรดอะซิติก และโครเมียม (VI) ในไดโครเมต
ไอออน (มีสีส้ม) จะถูกรีดิวซ์เป็นโครเมียมไอออน (III) ซึ่งมีสีเขียว  ค่าดัชนีการเปล่ียนสีท่ีอ่านจากมิเตอร์
ท่ีเทียบค่ามาตรฐานแล้วจะบอกถึงระดับอัลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ยานพาหนะ  สําหรับประเทศไทย
ได้กําหนดระดับอัลกอฮอล์ในเลือดสําหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ ไม่ให้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 
(มิลลิกรัมอัลกอฮอล์ต่อเลือด 100 มิลลิลิตร) ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับท่ี 16/2537 

 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5 

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233 +→+  เป็นปฏิกิริยาประเภทใด 
2) วาเลนซ์อิเล็กตรอนหลุดจากอะตอมได้ง่าย อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อย่างเป็นอิสระในผลึกทํา

ให้นําไฟฟ้าและความร้อนได้ดี เป็นสมบัติของพันธะใด 
3) จงเขียนสูตรแบบจุด (แบบลิวอิส) ของ KNO3 
4) ทําไมสารประกอบไอออนิก จึงนําไฟฟ้าเมื่ออยู่ในสภาพสารละลาย 
5) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลใน F2, Cl2, Br2 คือแรงที่เรียกว่าอะไร 
6) จงหาเอนทาลปีของปฏิกิริยาต่อไปนี้  OH2COO2CH 2224 +→+  เมื่อกําหนด

พลังงานพันธะ C-H = 413 kJ.mol-1, C=O = 745 kJ.mol-1, O-H = 463  kJ.mol-1  และ O=O  = 
498 kJ.mol- 

7) แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลท่ีมีขั้วกับโมเลกุลท่ีไม่มีขั้ว โดยโมเลกุลท่ีมีขั้วจะเหนี่ยวนําให้
โมเลกุลท่ีไม่มีขั้วเกิดการเสียสมดุลของอิเล็กตรอน เกิดขั้วขึ้นช่ัวคราว คือแรงที่มีช่ือว่าอะไร 
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8) โมเลกุล CH4 มีไฮบริไดเซชันแบบใด 
9) พันธะไฮโดรเจนเป็นแรงระหว่างโมเลกุลระหว่างอะตอม H กับอะตอมใด 
10) รูปทรงของการไฮบริไดซ์แบบ sp2  และ sp เป็นเช่นไร 

 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 5  
ข้อที่ 1 ปฏิริยาสะเทิน 
ข้อที่ 2 พันธะโลหะ 

ข้อที่ 3  
ข้อที่ 4 เพราะไอออนสามารถเคลื่อนที่อย่างอิสระ 
ข้อที่ 5 London force หรือ dispersion fore 
ข้อที่ 6 คายความร้อน  694 kJ.mol-1 
ข้อที่ 7 Dipole-induced dipole interaction 
ข้อที่ 8 sp3 
ข้อที่ 9 ธาตุ  F, O, N 
ข้อที่ 10 sp2 เป็นสามเหลี่ยม sp เป็นเส้นตรง 
 

[K]+ O N O

O
 

- 



 บทที่ 6
สมดุลเคมี

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุล 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของสมดุล 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง KC และ KP 
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าคงที่ของสมดุล 
1.7 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการหาค่าคงที่สมดุล 
1.8 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อสรุปเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 
1.9 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของเลอชาเตอลิเอ 
1.10 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีผลต่อสมดุลเคมี 
1.11 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานอิสระกับสมดุลเคม ี
1.12 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความดันย่อย 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 ปฏิกิริยาผันกลับได้ 
2.2 ค่าคงที่สมดุล 
2.3 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุล 
2.4 ประเภทของสมดุล 
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่าง KC และ KP  
2.6 ข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าคงที่ของสมดุล 
2.7 ขั้นตอนการหาค่าคงที่สมดุล 
2.8 ข้อสรุปเกี่ยวกับค่าคงที่สมดุล 
2.9 หลักของเลอชาเตอลิเอ  
2.10 องค์ประกอบที่มีผลต่อสมดุลเคม ี
2.11 พลังงานอิสระกับสมดุลเคม ี
2.12 ความดันย่อย 
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3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 6  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

สมดุลเคมี คือ ภาวะสมดุลไดนามิก เกิดเมื่อระบบมีสมบัติคงที่แล้ว แต่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลง
ที่ผันกลับได้  โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า เท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ สมบัติจึงไม่
เปลี่ยนแปลง และที่สภาวะสมดุล ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง  เช่น 

CaCO3 (s)  → CaO (s) + CO2  (g)  (1) 
CaO (s) + CO2 (g) → CaCO3  (s)  (2) 

 
เมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า (Rate of forward reaction) ปฏิกิริยา (1) เท่ากับ

อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (Rate of reverse reaction) ปฏิกิริยา (2) แล้ว  ในขณะนั้นระบบมี
สมบัติคงที่ เรียกว่า ภาวะสมดุล (Equilibrium state) 
 

สมบัติของสมดุลเคมี 
1) ต้องเกิดในระบบปิด 
2) เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
3) ที่ภาวะสมดุลอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาผันกลับ 
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4) มีสารต้ังต้นเหลืออยู่ทุกสารในระบบ 
5) สมบัติของระบบคงที่ 

 
6.1  ปฏิกิริยาผันกลับได้ 

คือ ปฏิกิริยาเคมีที่สารต้ังต้นทําปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว สารผลิตภัณฑ์นั้นทํา
ปฏิกิริยากันเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้น  โดยกําหนดว่า 

- สารต้ังต้นทําปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ เรียกว่า ปฏิกิริยาไปข้างหน้า  (Forward 
reaction) 

- สารผลิตภัณฑ์ทําปฏิกิริยากันเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้น เรียกว่า ปฏิกิริยาย้อนกลับ 
(Reverse reaction) 

ตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ (McMurry and Fay, 2003) 

 
โดย    N2O4 (g)  → 2NO2 (g)      คือปฏิกิริยาไปข้างหน้า 

2NO2 (g) → N2O4 (g) คือปฏิกิริยาไปย้อนกลับ 
 
ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้น ณ เวลาต่างๆ ดังแสดงในรูปที่ 6.1   

 
 

รูปที่ 6.1  ปฏิกิริยาของ N2O4  (Silberberg, 2007) 
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จากรูปที่ 6.1  ปฏิกิริยาการสลายตัวของก๊าซไดไนโตรเจนเตตระออกไซด์ (N2O4) ซึ่งไม่มีสีเป็น
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซึ่งมีสีน้ําตาล  โดยปฏิกิริยาเกิดขึ้นจากการนําก๊าซ N2O4 ใส่ไว้ในขวด
ที่ปิดฝา  จะสังเกตว่าก๊าซในขวดจะเริ่มเป็นสีน้ําตาลเมื่อเวลาเปลี่ยนไป ซึ่งสีน้ําตาลเกิดจากสีของก๊าซ 
NO2 ที่เกิดขึ้นจากการสลายตัวของก๊าซ N2O4  และก๊าซในขวดจะมีสีที่เข้มขึ้นจนคงที่  เมื่อระยะเวลา
ผ่านไปจํานวนโมเลกุลของ N2O4 จะลดลงทําให้ N2O4 สลายตัวได้ช้าลงด้วย  ระหว่างที่โมเลกุลของ 
N2O4 สลายตัว จะเกิดโมเลกุลของ NO2 ขึ้น และเมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า (การสลายตัว
ของ N2O4 ) เท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (การเกิด N2O4 ) ภาวะนี้เรียกว่า ภาวะสมดุล   
สามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ของความเข้มข้นตามเวลาได้ ดังรูปที่ 6.2 

 
รูปที่ 6.2  การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของปฏิกิริยาของ N2O4 (Chang, 1997) 

 
เมื่อหาค่าความเข้มข้นในระบบดังกล่าวจะแสดงในตารางที่ 6.1  ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 6.1  สมดุลของระบบ NO2-N2O4 ที่ 25oC  (Chang, 1997) 

ความเข้มข้นเริม่ต้น (M) ความเข้มข้นทีส่มดุล (M) อัตราส่วนความเข้มข้นทีส่มดุล 
[NO2] [N2O4] [NO2] [N2O4] 

]O[N

][NO

42

2  
]O[N

][NO

42

2
2  

0.000 0.670 0.547 0.643 0.851 4.65 x 10-3 
0.0500 0.446 0.0457 0.448 0.102 4.66 x 10-3 
0.0300 0.500 0.0475 0.491 0.0967 4.60 x 10-3 
0.0400 0.600 0.0523 0.594 0.0880 4.60 x 10-3 
0.200 0.00 0.0204 0.0898 0.227 4.63 x 10-3 
 

 
เริ่มต้นด้วย NO2 เริ่มต้นด้วย N2O4 เริ่มต้นด้วย NO2 และN2O4 
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6.2  ค่าคงที่สมดุล 
ค่าคงที่สมดุล (Equilibrium Constant) ในปฏิกิริยาเคมีใดๆ จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่าง

ความเข้มข้นของสารต่างๆ ที่ภาวะสมดุล เมื่อพิจารณาสมการ  
N2O4  (g)  NO2 (g) 

ที่อุณหภูมิคงที่ ความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์และสารตั้งต้นจะคงที่ และอยู่ในภาวะสมดุล ดัง
แสดงในรูปที่ 6.2  ในกรณีของการสลายตัวของก๊าซ N2O4 และการเกิด NO2  ที่สภาวะสมดุล อัตราการ
ไปเท่ากับอัตราย้อนกลับ โดยสามารถเขียนสมการที่ใช้กฎอัตรา ได้ดังนี้ 

kfwd [N2O4] = krev [NO2]2 
เมื่อ kfwd คือ ค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
และ krev คือ ค่าคงที่อัตราของปฏิกิริยาย้อนกลับ 

ดังนั้น 
]ON[

]NO[
k
k

42

2
2

rev

fwd =  

]ON[
]NO[

k
kK

42

2
2

rev

fwd ==  

 
ค่า K นี้เรียกว่า ค่าคงที่สมดุล (Equilibrium constant) ซึ่งเป็นค่าคงที่ในแต่ละอุณหภูมิ 

สมการทั่วไป 
a A + b B  c C + d D 

ba

dc

]B[]A[
]D[]C[K =    

 
ค่าคงที่สมดุล มีค่าเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของผลิตภัณฑ์ หารด้วยผลคูณ

ของความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลของสารตั้งต้น  โดยแต่ละความเข้มข้นจะยกกําลังด้วยสัมประสิทธ์ิของ
สมการที่ดุลแล้ว  โดยมักใช้อักษร Kc แทน K  ทําให้ทราบว่าใช้ความเข้มข้นในการหาค่าคงที่สมดุล K 
โดยตัวห้อย c มาจากคําว่า Concentration ที่หมายถึงความเข้มข้น 

เนื่องจากค่า K ได้จากการนําความเข้มข้นที่สมดุลของผลิตภัณฑ์ (ด้านขวามือของสมการเคมี) 
หารด้วยความเข้มข้นที่สมดุลของสารตั้งต้น (ด้านซ้ายมือของสมการเคมี) ดังนั้นค่า K สามารถบอก
ความเข้มข้นที่สมดุลของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ได้ คือ 

1)  เมื่อ K มีคา่น้อย  

N2 (g) + 3 H2 (g)  2NH3 (g)  K = 2.37 x10
-5
 

แสดงว่าเกิดก๊าซแอมโมเนีย (NH3) น้อย หรือมีปริมาณสารตั้งต้นคือ N2 และ H2 จํานวนมากที่
สภาวะสมดุล  
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2)  เมื่อ K มีคา่มาก  

2 NO (g) + O2 
(g)  2NO2 (g)  K = 6.45 x10

5 
 

แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ดี เกิดก๊าซ NO2 ปริมาณมากที่สภาวะสมดุล หรือกล่าวได้ว่า
สารต้ังต้น (NO และ O2) ทําปฏิกิริยาได้ดี  

 
3)  เมื่อ K มีปานกลาง (Intermediate)  

2 BrCl (g)  Br2  
(g) + Cl2  

(g)  K = 5  
 
เมื่อพิจารณาสมการและค่า K จะสามารถทราบว่าจํานวนสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์มีอัตราส่วน

ความเข้มข้นมากน้อยกันอย่างไร   ดังรูปที่ 6.3  

 
รูปที่ 6.3  พิจารณาค่า K จากสมการต่างๆ 

 
จากค่า K สามารถบอกได้ว่า 

หาก  K > 1  จะเกิดผลิตภัณฑ์ (Product) มาก  และ  
K < 1  จะเกิดสารต้ังต้น (Reactant)  มาก 

 
ข้อสังเกตเก่ียวกับปฏิกิริยาผันกลับได้ 
1) เป็นปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนกลับเป็นสารตั้งต้น 
2) ปฏิกิริยาไปข้างหน้า และปฏิกิริยาผันกลับเกิดขึ้นพร้อมกัน  
3) ถ้าเริ่มต้นจากปฏิกิริยาด้านใดให้ถือว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
4) เขียนลูกศรคู่ หรือเท่ากับ (  หรือ = ) ในสมการ เพื่อแสดงว่าปฏิกิริยาผันกลับได้ 
5) ปัจจัยที่ผลต่อการเกิดปฏิกิริยาผันกลับมีหลายปัจจัย เช่น อุณหภูมิ ความดัน และค่าคงที่

สมดุลของปฏิกิริยา 
6) ปฏิกิริยาจะผันกลับได้มากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานั้น  

ค่า K  มากๆค่า K  น้อยๆ ค่า K  ปานกลาง 
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ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล 
1) เมื่อระบบเข้าสู่สมดุล ระบบจะคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง โดยอัตราการ

เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเปลี่อนกลับ เรียกว่า สมดุลพลวัติ (Dynamic equilibrium) 
2) เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลที่อุณหภูมิหนึ่งๆ สมบัติต่างๆ ของระบบจะคงที่ เช่นความเข้มข้นของ

สาร สี ความหนาแน่น  ความดัน 
3) เมื่อระบบอยู่ในสมดุลแล้ว และมีสิ่งรบกวนจากภายนอกมารบกวนระบบ เช่น การเปลี่ยน

อุณหภูมิ ความดัน ระบบจะเสียสมดุลไป เมื่อหยุดการรบกวน ระบบจะเข้าสู่สมดุลใหม่อีกครั้ง  เรียกว่า 
หลักของเลอชาเตอลิเอ (Le Chatelier's principle)  

4) การเข้าสู่สมดุลของระบบอาจเริ่มจากทิศใดก็ได้  โดยพยายามลดสิ่งที่รบกวนให้เหลือน้อย
ที่สุด 
 
 
6.3  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและค่าคงที่สมดุล 

การเขียนสมการค่า K อาจเขียนได้โดยตรงจากสมการที่ดุลแล้ว สําหรับสมการของปฏิกิริยาผัน
กลับได้ที่มีขั้นเดียวหรือหลายขั้น  สมการค่า K หรือการเขียนกฎของสมดุลเคมีสามารถเขียนได้โดยไม่
ต้องรู้กลไกของปฏิกิริยา  หากปฏิกิริยามีหลายขั้น  ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยารวมได้จากผลคูณของ
ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาทุกขั้นตอน  ดังนั้น ค่าคงที่สมดุลจึงไม่เก่ียวกับกลไกปฏิกิริยา เช่น 

ปฏิกิริยาที่มีกลไกขั้นตอนเดียว 
2 A + B  C + D  

[B][A]
[C][D]K 2=  

ปฏิกิริยาที่มีกลไกหลายขั้นตอน 

2 A  A2   2
2

1 [A]
][AK =  

A2 + B  C + D  
][B][A

[C][D]K
2

2 =  

∴ 2A  + B  C + D 
 

[B][A]
[C][D]

][B][A
[C][D]

[A]
][AKKK 2

2
2
2

21 =•=•=  

พบว่า ทั้งสองกรณีมีค่า K เท่ากัน ดังนั้น ค่า K จึงไม่เกี่ยวกับกลไกการเกิดปฏิกิริยา 
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6.4  ประเภทของสมดุล 
1)  สมดุลเอกพันธ์ (Homogeneous equilibrium)  
หมายถึงสมดุลของปฏิกิริยาที่สารทั้งหมดในปฏิกิริยาคือสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์อยู่ในวัฏภาค

หรือเฟสเดียวกัน เช่นปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O4 ในสถานะก๊าซ ซึ่งมีค่าคงที่สมดุลดังแสดง 
N2O4 (g)   2NO2 (g)   

]O[N
][NOK
42

2
2

c =  

สัญลักษณ์ Kc  ใช้เพื่อแสดงว่าค่าคงที่สมดุลในรูปความเข้มข้น  ซึ่งมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตร หรือ
ในบางกรณีสําหรับปฏิกิริยาของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์อยู่ในสถานะก๊าซ  อาจใช้ความดันย่อยแทน
ความเข้มข้นได้  ที่อุณหภูมิคงที่  ความดันของก๊าซจะสัมพันธ์โดยตรงกับความเข้มข้นของก๊าซในหน่วย 

mol/l  หรือ P = (
V
n ) RT 

)(P

)(P
K

42

2

ON

2
NO

p =  

เมื่อ 2
NO2

P และ 
42ONP  เป็นความดันย่อยในหน่วย atm ของ NO2 และ N2O4 ตามลําดับ  ที่สภาวะ

สมดุลสัญลักษณ์ Kp หมายความว่าใช้ความดันในการคํานวณค่า K 
 
2) สมดุลวิวิธพันธุ ์(Heterogeneous equilibrium)  
หมายถึงภาวะสมดุลของปฏิกิริยาที่สารทั้งหมดในปฏิกิริยาคือสารตั้งต้น และผลิตภัณฑ์อยู่

ต่างวัฏภาคหรือคนละเฟส  ตัวอย่างเช่น เมื่อเผาแคลเซียมคาร์บอเนตในภาชนะปิด จะเกิดสมดุลดังนี้  
CaCO3 

(s)  CaO (s) + CO2  
(g)  

จะเห็นว่าสมการนี้มีสองวัฏภาคหรือสองสถานะคือก๊าซ และของแข็ง  อาจเขียนค่าคงที่สมดุล
ดังนี้ 

][CaCO
][CaO][COK

3

2
c =  

CaCO3 และ CaO เป็นของแข็งบริสุทธ์ิ ซึ่งความเข้มข้นของสารทั้งสองนี้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
คงที่ในขณะที่ปฏิกิริยาดําเนินไป  ทั้งนี้เป็นเพราะว่าความเข้มข้นของของแข็ง (หรือของเหลวบริสุทธ์ิ) 
ต้องมีค่าคงที่ที่อุณหภูมิคงที่ และไม่ขึ้นกับปริมาณของสารที่มีอยู่  นอกจากนี้ จากการทดลองที่สภาวะ
สมดุลพบว่าปริมาณของ CaCO3 และ CaO ไม่มีผลต่อความดันของ CO2 

 

จากเหตุนี้อาจเขียนสมการแสดงค่าคงที่สมดุลสําหรับการสลายตัวของ CaCO3 ได้เป็น 

][COK
[CaO]

][CaCO
2c

3 =  
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เนื่องจากทั้ง [CaCO3] และ [CaO] มีค่าคงที่และ Kc ก็เป็นค่าคงที่สมดุล  พจน์ต่างๆ ทาง
ซ้ายมือของสมการจึงเป็นค่าคงที่  และจะเขียนสมการใหม่ได้เป็น 

][COK 2c =  
หรือ  2COPKp =  

2COP  ไม่ขึ้นกับปริมาณของ CaCO3 หรือ CaO  ดังแสดงในรูปที่ 6.4 
 

 
รูปที่ 6.4   สมดุลของแคลเซยีมคาร์บอเนตในภาชนะปิด (Chang, 1997) 

 
6.5  ความสัมพันธ์ระหว่าง KC และ KP 

พิจารณาสมการ  a A (g) + b B (g)   c C (g) + d D (g)  หาค่าคงที่สมดุลได้ คือ 

ba

dc

c [B][A]
[D][C]K =  หรือ 

b
B

a
A

d
D

c
C

p )(P)(P
)(P)(PK =  

จาก  nRTPV =  หรือ RT
V
nP =  โดย 

V
n  คือความเข้มข้นมีหน่วยเป็น mol/l 

ดังนั้น  RT[A]RT)
V
n(P AA ⋅==  

RT[B]PB ⋅=  
RT[C]PC ⋅=  
RT[D]PD ⋅=  

( ) b)](ad)[(c
ba

dc

bbaa

ddcc

b
B

a
A

d
D

c
C

p RT
[B][A]
[D][C]

(RT)[B](RT)[A]
(RT)[D](RT)[C]

)(P)(P
)(P)(PK +−+=

•
•

==∴  
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( ) n
ba

dc

p RT
[B][A]
[D][C]K Δ=∴  

 
( ) n

cp RTKK Δ=∴  
 

b)(ad)(cn +−+=Δ  
= จํานวนโมลของก๊าซผลิตภัณฑ์ - จํานวนโมลของก๊าซต้ังต้น 

โดยท่ัวไป KP จะไม่เท่ากับ KC ยกเว้นกรณี Δn = 0 
 
ตัวอย่าง  ในปฏิกิริยา 2HI (g)  H2 (g) + I2 (g) ที่ภาวะสมดุล มี [HI] 1.56 x 10-2 
mol/dm3, [H2] 3.56 x 10-3 mol/dm3 และ [I2] 1.25 x 10-3 mol/dm3 จงหาค่า KC และ KP 

วิธีทํา จากสมการ 2
22

c [HI]
]][I[HK =  

2
22

33

c 101.83
)10(1.56

)10)(1.2510(3.56K −
−

−−
×=

×
××

=  

จาก   ( ) n
cp RTKK Δ=∴  

021)(1n =−+=Δ  
ดังนั้น   2

cp 101.83KK −×==∴  
 
 
6.6  ข้อสังเกตเก่ียวกับค่าคงที่ของสมดุล (K) 

- ค่า K จะบอกถึงปฏิกิริยาไปข้างหน้าและบอกปริมาณของผลิตภัณฑ์ว่าเกิดขึ้นมากหรือ
น้อย 

- ค่า K ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเท่านั้น ความเข้มข้นและความดันไม่มีผล แต่จะมากขึ้นหรือ
น้อยลงขึ้นกับชนิดของปฏิกิริยา 

- ค่า K อาจมีหน่วยหรือไม่มีหน่วยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสมการเคมี 
- ค่า K ไม่เกี่ยวข้องกับอัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา กล่าวคือ ค่า K มาก  อัตรา (Rate) ของ

ปฏิกิริยาอาจจะเร็วหรือช้าก็ได้ 
- ค่า K อาจมีค่ามากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับปฏิกิริยานั้น 
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6.7  ขั้นตอนการหาค่าคงที่สมดุล 
ขั้นตอนการหาค่าคงที่สมดุล ทําได้ตามลําดับต่อไปนี้ 
1) เขียนสมการเคมีให้ดุล 
2) ณ จุดสมดุล หาความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ และความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลือ 
3) เขียนค่า K และแทนค่าความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ และสารตั้งต้นลงในสมการค่า K 

 
ตัวอย่าง  จากปฏิกิริยาดังแสดงในสมการต่อไปนี้ 

A (s) + 2B (g) + C (g)  2D (g) 
ที่ภาวะสมดุลภายในภาชนะขนาด 2 dm3 มี A  4 mol, B 4 mol,  C 2 mol และ D 6 mol จง
คํานวณค่าคงที่สมดุล 

วิธีทํา  จาก 
[C][B]

[D]K 2

2

c =  A เป็นของแข็งจึงไม่นํามาคํานวณค่า K 

และที่สมดุล 3
3 mol/dm2

dm2

mol4
[B] ==  

3
3 mol/dm1

dm2

mol2
[C] ==  

3
3 mol/dm3

dm2

mol6
[D] ==  

/moldm2.25
)mol/dm(1)mol/dm(2

)mol/dm(3

[C][B]
[D]K 3

323

23

2

2

c =
×

==  

ดังนั้นค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้ = 2.25 dm3/mol 
 
 
6.8  ข้อสรปุเก่ียวกับค่าคงที่สมดุล 

1)  เมื่ออุณหภูมิคงที่  ให้ทําเขียนสมการที่ดุล (หาเลขสัมประสิทธ์ิของสมการ) แล้วระบุค่าคงที่
สมดุล  ดังนั้นถ้าใช้สัมประสิทธ์ิต่างกันค่า K จะต่างกันด้วย เช่น 

H2 (g)  + I2 (g)   2HI (g) 

]][I[H
[HI]K

22

2

1 =  

2H2 (g)  + 2I2 (g)   4HI (g) 
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2
2

2
2

4

2 ][I][H
[HI]K =  

ดังนั้น 2
12 KK =  

 
2)  สําหรับปฏิกิริยาที่ผันกลับได้  ถ้าเขียนสมการย้อนกลับ ค่าคงที่สมดุลจะเป็นส่วนกลับของ

ค่าคงที่สมดุลเดิม 
2NO (g)  + O2 (g)   2NO2 (g) 

][O[NO]
][NOK

2
2

2
2

1 =  

เมื่อกลับสมการ 2NO2 (g)    2NO (g)  + O2 (g) 

2
2

2
2

2 ][NO
][O[NO]K =  

ดังนั้น   
1

2 K
1K =  

 
3)  ในปฏิกิริยาท่ีมีหลายขั้นตอน  K รวมของปฏิกิริยา = ผลคูณของค่า K ของปฏิกิริยาย่อย 

2NO2 (g)   N2O4 (g)   K1 
N2O4 (g) + O2 (g)   2NO3 (g)    K2 

รวม  2NO2 (g)  + O2 (g)    2NO3 (g)  
ดังนั้น 21 KKK •=  

 
4)  ถ้าสารในปฏิกิริยามีมากกว่า 1 วัฏภาค  (ของเหลวและของแข็งบริสุทธ์ิมีจะมีความเข้มข้น

คงที่) ให้คํานวณค่าคงที่สมดุลโดยพิจารณาเฉพาะสารสถานะก๊าซและสารละลายที่มีนํ้าเป็นตัวกลาง 
(Aqueous) 

NH4Cl (s)   NH3 (g) + HCl (g) 
KC =  [NH3] [HCl] 

 
PbCl2 (s)   Pb2+ (aq) + 2Cl- (aq)  

Ksp =  [Pb2+] [Cl-]2 
 
5. กรณีก๊าซสามารถใช้ความดันแทนความเข้มข้นในการหาค่า K 

N2 (g) + 3H2 (g)   2NH3 (g) 
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3
22

2
3

c ]][H[N
][NHK =  

3
HN

2
NH

p )(PP

)(P
K

22

3=  

 
 
6.9  หลักของเลอชาเตอลิเอ  

หลักของเลอชาเตอลิเอ (Le Chatelier’s Principle) กล่าวว่า  “เมื่อระบบที่อยู่ในภาวะสมดุล  
แล้วถูกรบกวนโดยการเปลี่ยนแปลงปัจจัยท่ีมีผลต่อสมดุล ระบบจะเสียสมดุล  ระบบจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ลดการรบกวนนั้น เพ่ือให้ระบบกลับคืนสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง”  หลักน้ีมีความสําคัญต่อ
สมดุลเคมี  ถูกนํามาใช้เพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับสมดุลเมื่อได้รับการรบกวนจาก
ภายนอก  และช่วยในการทํานายทิศทางการดําเนินไปของปฏิกิริยา  ซึ่งมีประโยชน์ในกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมหลายประเภท ทําให้ได้สภาวะที่ทําให้ได้ผลผลิตมากท่ีสุด 

 
การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม 
ในภาคอุตสาหกรรมมีจุดมุ่งหมายให้ได้ผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด  โดยการนําหลักของเลอชาเตอลิเอ

มาใช้เพ่ือทําให้สมดุลเคมีเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา ได้ผลิตภัณฑ์ปริมาณมาก  ตัวอย่างเช่นในการผลิตก๊าซ
แอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเป็นสารต้ังต้นในการผลิตปุ๋ย เตรียมได้จากปฏิกิริยาของ H2 และ N2 ดังสมการ 

N2 (g)  + 3H2 (g)   2NH3 (g)  + 92 KJ 
 
ปฏิกิริยาน้ีเป็นปฏิกิริยาประเภทคายความร้อน  และเป็นปฏิกิริยาท่ีสารต้ังต้นและผลิตภัณฑ์

เป็นก๊าซ มีจํานวนโมลรวมของสารตั้งต้น (4 โมล) ไม่เท่ากับผลิตภัณฑ์ (2 โมล) โดยจํานวนโมลรวมของ
สารผลิตภัณฑ์น้อยกว่าจํานวนโมลของสารตั้งต้น  ในอุตสาหกรรมต้องการไปสมดุลให้เกิดปฏิกิริยาไป
ข้างหน้าให้เกิดขึ้นมาก  ดังนั้นสามารถใช้หลักของเลอชาเตอลิเอเพื่อทําให้ได้ NH3 เพ่ิมขึ้นได้ดังนี้  

1. เพ่ิมความดัน (สมดุลเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา) 
2. ลดอุณหภูมิ (สมดุลเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา) เนื่องจากเป็นปฏิริยาคายความร้อน 
3. เพ่ิมความเข้มข้นของสารตั้งต้น หรือลดความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์  
แต่ในทางปฏิบัติ  การผลิตแอมโมเนียท่ีต้องการความดันสูงและอุณหภูมิตํ่าตามหลักของเลอ

ชาเตอลิเอ ท่ีอุณหภูมิตํ่าถึงแม้จะให้ผลปฏิกิริยามาก  แต่ปฏิกิริยาดําเนินได้ช้าจนปริมาณของ
แอมโมเนียท่ีได้ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต  หากดําเนินการที่อุณหภูมิสูงขึ้น ปฏิกิริยาจะลดลงแต่ปฏิกิริยา
เกิดเร็วขึ้นได้แอมโมเนียมากกว่าท่ีอุณหภูมิตํ่า  ดังนั้นจึงมักดําเนินการที่อุณหภูมิ 500°C  ในส่วนของ
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ความดันนั้น ตามหลักของเลอชาเตอลิเอการเพิ่มความดันทําให้ปฏิกิริยาน้ีทําให้ได้แอมโมเนียปริมาณ
มาก  แต่ในทางปฏิบัติมักเลือกใช้ความดันที่ 350 บรรยากาศ  เนื่องจากการเพิ่มความดันให้สูงกว่าน้ีจะ
ทําให้ควบคุมระบบยาก  และใช้ต้นทุนการผลิตสูง  นอกจากนี้บางครั้งอาจใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเร่ง
อัตราของปฏิกิริยา  โดยการผลิตแอมโมเนียโดยวิธีของฮาเบอร์จะใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยา
ไม่มีผลต่อสมดุลเคมีแต่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
 
 
6.10  องค์ประกอบที่มีผลต่อสมดุลเคมี 

1)  การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น 
การเพิ่มหรือลดความเข้มข้นของสารใดๆ ในปฏิกิริยาเคมี  จะทําให้สภาวะสมดุลเปลี่ยนไป แต่

ค่าคงที่สมดุลยังคงเดิม  
เช่น 

H2 (g) + I2 (g)   2HI (g) 
ถ้าเพ่ิมความเข้มข้นของ H2, I2 สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา หรือเลื่อนไปทางฝั่งตรงข้ามกับความเข้มข้นที่
เพ่ิม 
หรือ    Mg(OH)2 (s)   Mg2+ (aq) + 2OH- (aq) 
เมื่อเติมกรด HCl;  กรดจะเกิดการแตกตัวเป็น  2HCl    2H+ + 2Cl- 
H+  จากการแตกตัวของกรดจะไปทําปฏิกิริยากับ OH- ได้เป็นน้ํา (OH- ลดลง)  ทําให้สมดุลของ 
Mg(OH)2 เลื่อนมาทางขวา (ปฏิกิริยาไปข้างหน้า)  น่ันคือตะกอน Mg(OH)2  จะละลายมากขึ้น 
 

2) การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล แยกพิจารณาออกเป็น 2 กรณี 
กรณีที่ 1 : ถ้าเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน หมายถึงปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะคายความร้อน 

ปฏิกิริยาย้อนกลับจะดูดความร้อน มีค่าความร้อน ΔH เป็นเครื่องหมายลบ 
A + B   C + D + energy 

 
ก) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิหรือให้ความร้อนแก่ระบบ  จะทําให้สมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางลดความ

ร้อนของระบบ ตามหลักของเลอชาเตอลิเอ โดยปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปในทิศทางดูดความร้อนคือสมดุล
จากเลื่อนไปทางซ้าย หรือเปลี่ยนจากขวาไปซ้าย และ ณ สมดุลใหม่ ปริมาณของสารตั้งต้นจะเพิ่มขึ้น 
(A และ B เพ่ิม) ปริมาณของสารผลิตภัณฑ์ลดลง (C และ D ลดลง) 
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ข) เมื่อลดอุณหภูมิหรือการลดความร้อนของระบบ  สมดุลเลื่อนไปทางขวา หรือเปลี่ยนจาก
ซ้ายไปขวา และ ณ สมดุลใหม่ ความเข้มข้นของ A และ B ลดลง ส่วนความเข้มข้นของ C และ D 
เพ่ิมขึ้น  
 

กรณีที่ 2 : ถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน  หมายถึงปฏิกิริยาไปข้างหน้าจะดูดความร้อน 
ปฏิกิริยาย้อนกลับจะคายความร้อน มีค่าความร้อน ΔH เป็นเคร่ืองหมายบวก การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิจะเกิดตรงข้ามกับกรณีท่ี 1 

A + B + energy  C + D 
 
ก) เมื่อเพิ่มอุณหภูมิหรือให้ความร้อนแก่ระบบ  ปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปในทิศทางคายความร้อน

คือสมดุลจากเลื่อนไปทางขวา หรือเปลี่ยนจากซ้ายไปขวา และ ณ สมดุลใหม่ ปริมาณของสาร
ผลิตภัณฑ์จะเพิ่มขึ้น (C และ D เพ่ิม) ปริมาณของสารตั้งต้นลดลง (A และ B ลดลง)  

 
ข) เมื่อลดอุณหภูมิหรือการลดความร้อนของระบบ   สมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ

การเพิ่มอุณหภูมิ คือสมดุลเลื่อนไปทางซ้าย และ ณ สมดุลใหม่ ความเข้มข้นของ A และ B เพ่ิม ส่วน
ความเข้มข้นของ C และ D ลดลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากอุณหภูมิลดลง 

 
3) การเปลี่ยนแปลงความดัน 
ตามปกติการเปลี่ยนแปลงความดันมักมีผลต่อสารในสภาวะก๊าซ  ซึ่งความเข้มข้นของก๊าซน้ัน

จะเปลี่ยนแปลงได้มากเมื่อความดันเปลี่ยนไป 

RT
V
nP

nRTPV

=

=
 

โดย P และ V มีแปรผกผันกัน  หากปริมาตรน้อยความดันก๊าซจะมีค่ามาก และถ้าปริมาตร

มากความดันก๊าซจะมีค่าน้อย  และค่า 
V
n  คือความเข้มข้นของก๊าซในหน่วย mol/l  และความเข้มข้น

แปรผันตรงกับความดัน 
 
การเปลี่ยนแปลงความดันจะมีผลต่อภาวะสมดุลอย่างไรนั้น จะพิจารณาเป็น 2 กรณีได้แก่ 
กรณีที่ 1  :  ในกรณีท่ีโมเลกุลเท่ากัน หรือโมลรวมของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์เท่ากัน  ความ

ดันจะไม่มีผลต่อสมดุล  เช่น 
H2 (g) + I2 (g)  2HI (g) 
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กรณีที่ 2  :  จํานวนโมลท้ังสองข้างของปฏิกิริยาเคมีไม่เท่ากัน  ความดันมีผลต่อสมดุล แต่ K 

ไม่เปลี่ยน 
- เพ่ิมความดัน (ลด V) 
ทําให้ระบบเกิดปฏิกิริยาไปในทิศทางที่ทําให้จํานวนโมลของก๊าซรวมลดลง หรือสมดุลจะเลื่อน

ไปทางฝ่ายท่ีมีจํานวนโมลรวมน้อย เช่น 
N2 (g) +  3H2  (g)    2NH3 (g) 

เมื่อเพิ่มความดัน สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา 
 
- ลดความดัน (เพ่ิม V) 
ทําให้ระบบเกิดปฏิกิริยาไปในทิศทางที่ทําให้จํานวนโมลของก๊าซรวมเพิ่มขึ้น  หรือสมดุลจะ

เลื่อนไปทางฝ่ายท่ีมีจํานวนโมลรวมมาก  เช่น 
N2 (g) +  3H2  (g)    2NH3 (g) 

เมื่อลดความดัน สมดุลจะเลื่อนไปทางซ้าย 
 
 
6.11  พลังงานอิสระกับสมดุลเคมี 

สมการสําหรับการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระ (Gibb’s free energy, ΔG) และการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน (ΔGo) คือ 

ΔG =      ΔH - TΔS  
ΔGo =      ΔHo - TΔSo 

เมื่อ  ΔH คือเอนทาลปี  (Enthalpy) หรือพลังงานของระบบ และ ΔS คือเอนโทรปี (Entropy) หรือ
ความเป็นระเบียบของระบบ 

หากเริ่มต้นปฏิกิริยาจากสารละลายโดยให้สารต้ังต้นทุกชนิดอยู่ในสภาวะมาตรฐาน (1 M) 
ทันทีท่ีเกิดปฏิกิริยาขึ้น  ท้ังสารต้ังต้นและสารผลิตภัณฑ์จะไม่อยู่ในสภาวะมาตรฐาน  เพราะต่างมีความ
เข้มข้นไม่เท่ากับ 1 M  

ภายใต้สภาวะที่ไม่ใช่สภาวะมาตรฐาน  ต้องทํานายทิศทางของปฏิกิริยาจาก ΔG ไม่ใช่จาก 
ΔGo ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง ΔG และ ΔGo คือ  

ΔG =  ΔGo + RT ln Q 
 
เมื่อ R  คือ ค่าคงที่ของก๊าซมีค่าเท่ากับ 8.314 J/(mol.K) 
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Q  คือ เศษส่วนของปฏิกิริยา (Reaction quotient)  ซึ่งเป็นปริมาณท่ีได้จากการแทนค่า
ความเข้มข้นเริ่มต้นลงในสมการแสดงค่าคงที่สมดุล 

 
aA    +    bB      cC    +     dD 

b
0

a
0

d
0

c
0

ba

dc

]B[]A[
]D[]C[Q

]B[]A[
]D[]C[K ==  

 

 
- อัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์กับความเข้มข้นของสารตั้งต้น ยกกําลัง

เท่ากับสัมประสิทธ์ิของสมการที่ดุลแล้ว  เมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปและเมื่อเข้าสู่สมดุล Q จะมีค่าคงที่ 
เรียกว่า ค่าคงที่สมดุล (K) 

- ท่ีสภาวะสมดุล ΔG = 0 และ Q = K เมื่อ K เป็นค่าคงที่สมดุล ดังนั้น 
0 =  ΔGo + RT ln Q 
ΔGo = - RT ln K 

ความสัมพันธ์ระหว่าง ΔGo  กับ K ท่ีทํานายจากสมการข้างต้น  แสดงในตารางที่  6.2 
 
ตารางที่ 6.2  ความสัมพันธ์ระหว่าง ΔGo  กับ K 

K ln K ΔGo ข้อสังเกต 
>0 เป็นบวก เป็นลบ ท่ีสมดุลมีสารผลิตผลมากกว่าสารต้ังต้น 
=1 0 0 ท่ีสมดุลมีสารผลิตผลเท่ากับสารต้ังต้น 
<0 เป็นลบ เป็นบวก ท่ีสมดุลมีสารต้ังต้นมากกว่าสารผลิตผล 

 
หากทราบค่าคงที่สมดุล (K) จะสามารถคํานวณการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน 

(ΔGo) ได้ หรือถ้าทราบการเปลี่ยนแปลงพลังงานอิสระมาตรฐาน (ΔGo) ทําให้คํานวณค่าคงที่สมดุล 
(K) ได้ 
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ตัวอย่าง   จงใช้ข้อมูล ΔGo ท่ีกําหนดให้ คํานวณค่าคงที่สมดุล (Kp) ของปฏิกิริยาต่อไปน้ีท่ี 25oC   
กําหนด ΔGo (H2O)  = -237.2 kJ/mol,  ΔGo (H2) =0, ΔGo (O2) =0 

2H2O (l)   2H2 (g)  +  O2 (g) 
 
วิธีทํา  ΔGo rxn  = [2ΔGo (H2) + ΔGo (O2)] – [ΔGo (H2O)] 

= [(2 mol)(0 kJ/mol) + (1 mol)(0 kJ/mol)]  
- [(2 mol)(-237.2 kJ/mol) ] 

= 474.4 kJ 
จากสมการ  ΔGo  = - RT ln K 
474.4 x 1000 J  = -(8.314 J K-1 mol-1) (298 K) ln K 

ln Kp  =  -191.5 
Kp   =   e-191.5 

=   7 x 10-84 
 
 
6.12  ความดันย่อย 

กฎของดาลตนั (Dalton’s Law) 
กฎของดาลตัน กล่าวว่าความดันรวม (Ptotal) คือผลรวมของความดันย่อยของระบบ  

ความดันรวม =   ผลบวกของความดันย่อย 
totalP =  321 PPP ++  

ในอากาศที่เราหายใจประกอบด้วยของผสมก๊าซต่างๆ  ดังแสดงในตารางที่  6.3 
ความดันบรรยากาศ =  ผลบวกของความดันย่อยของก๊าซของผสม 

 
ตารางที่  6.3  องค์ประกอบของก๊าซต่างๆ ในบรรยากาศ (McMurry and Fay, 2003) 
ชนิดก๊าซ ความดันย่อย (mmHg) % 
N2 594.0 78 
O2 160.0 21 
CO2 0.3 
H2Ovapor 5.7 

1 

Total 760 100 
 



บทท่ี 6  สมดุลเคมี 

 - 107 -

ก๊าซในเลือด 
ปกติบรรยากาศจะมีความดันย่อยของออกซิเจน 160 mmHg และมีความดันย่อยของ

คาร์บอนไดออกไซด์ 0.3 mmHg  เซลล์ใช้ออกซิเจนในการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง  ก๊าซ
ท้ังสองชนิดถูกลําเลียงเข้าออกทางปอดผ่านเยื่อผนังของถุงลมที่มีหลอดเลือดแดงฝอยอยู่  การ
แลกเปลี่ยนก๊าซเกิดขึ้นเมื่อออกซิเจนจากอากาศแพร่เข้าไปสู่ปอดและแพร่ผ่านเข้าไปเม็ดเลือด  นําไปสู่
การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ และคาร์บอนไดออกไชด์ก็จะออกจากเม็ดเลือดผ่านผนังออกมาสู่ถุงลมที่
ปอดเพ่ือหายใจออกมา ดังแสดงในรูปท่ี 6.5   ปกติในอากาศมีออกชิเจนร้อยละ 20 แต่อากาศที่เรา
หายใจมีออกซิเจนร้อยละ 13   

 

 
รูปท่ี 6.5   การแลกเปลี่ยนก๊าซในหัวใจและปอด  

(http://www.rci.rutgers.edu/~uzwiak/AnatPhys/Respiratory_System.html) 
 
ในระดับนํ้าทะเล  ในถุงลมที่ปอดจะมีความดันย่อยออกซิเจนเท่ากับ 100 mmHg และใน

หลอดเลือดฝอยมีความดันย่อยออกซิเจนเท่ากับ 40 mmHg  ออกซิเจนจึงแพร่ผ่านถุงลมเข้าไปสู่
กระแสเลือด  ออกซิเจนจะรวมกับฮีโมโกลบินซึ่งอยู่บนเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งมีความดันย่อยออกซิเจน
ตํ่ากว่า 30 mmHg ออกซิเจนจะแพร่จากเม็ดเลือดซึ่งมีความดันย่อยออกซิเจนสูงกว่าไปยังเนื้อเยื่อที่มี
ความดันย่อยออกซิเจนที่ตํ่ากว่า  ออกซิเจนจะถูกใช้ในเซลล์ของร่างกายระหว่างขบวนการเมตาบอลิซึม
ท่ีผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนมีความดันย่อยเท่ากับหรือสูงกว่า 50 mmHg คาร์บอนไดออกไซด์
จะถูกแพร่ออกจากเนื้อเยื่อไปสู่กระแสเลือดซึ่งมีความดันย่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 46 mmHg และแพร่ 
ผ่านไปยังถุงลมซึ่งมีความดันย่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 40 mmHg  แล้วจึงหายใจออกมาสู่บรรยากาศ 
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กฎของเฮนรี (Henry’s Law) 
กฎของเฮนรีกล่าวว่า “การละลายของก๊าซในของเหลวสัมพันธ์กับความดันของก๊าซเหนือ

ของเหลว ท่ีความดันสูงจํานวนโมเลกุลก๊าซจะละลายในของเหลวมากขึ้น เช่น นํ้าอัดลมบรรจุกระป๋อง
จะอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความดันสูงทําให้การละลายของก๊าซเพ่ิมขึ้น  เมื่อเปิดกระป๋องสู่
ความดันบรรยากาศ ความดันของคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงทําให้การละลายของคาร์บอนไดออกไซด์
ลดลงด้วย ทําให้เกิดฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนีออกไปอย่างรวดเร็ว  ดังรูปท่ี 6.6 

   
 

รูปท่ี 6.6  การแพร่ของก๊าซในกระป๋องน้ําอัดลม 
(http://www.thenakedscientists.com/HTML/content/kitchenscience/exp/exploding-coke/) 

 
อันตรายจากการดํานํ้าลึก (รูปท่ี 6.7)  จะทําให้เกิดอาการไนโตรเจนเป็นพิษ  ดังนั้นนักประดา

นํ้าจึงไม่สามารถขึ้นมาที่ผิวนํ้าได้ทันที ต้องค่อยๆ ปรับระดับขึ้นมาเรื่อยๆ โดยอาการนี้เกิดขึ้นได้คือ 
ขณะที่อยู่ตํ่ากว่าผิวทะเลนักดํานํ้าหายใจด้วยความดันสูง  ก๊าซไนโตรเจนจะละลายในเม็ดเลือด ถ้านัก
ดํานํ้าขึ้นมาที่ผิวนํ้าอย่างรวดเร็ว  ไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดจะจับตัวเป็นฟองก๊าซทําให้เลือด
เกิดอาการแข็งตัว ฟองก๊าซจะสามารถไปเกิดตามข้อต่อและเนื้อเยื่อของร่างกายทําให้เจ็บปวด  โดยพบ
อาการป่วยน้ีในหลายๆ รูปแบบ อาทิช็อก, อ่อนเพลีย, วิงเวียนศีรษะ, หน้ามืด-ตาลาย, อาเจียน, รู้สึก
ชา  รู้สึกเจ็บคล้ายถูกเข็มตํา  หรือคันตามผิวหนัง  หายใจลําบาก ปวดตามข้อและกระดูก  ซึ่งอาการ
สุดท้ายน้ีเป็นอาการที่เกิดขึ้นชัดเจน  ผู้ป่วยจะเจ็บตามข้อทําให้ไม่สามารถเหยียดแขนขาให้ตรงได้
สะดวก ต้องงออยู่เกือบตลอดเวลา  ทําให้มีการเรียกโรคน้ีในอีกช่ือหนึ่ง โรคเบนดส์ (Bends) ท่ีแปลว่า
โค้งหรืองอนั่นเอง   ในการรักษาต้องรีบนําผู้ป่วยไปเข้าห้องปรับความกดอากาศสูง หรือที่เรียกว่า 
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hyperbaric chamber เพ่ือเพิ่มความดันก่อนแล้วค่อยๆ ลดความดัน เพ่ือให้ก๊าซไนโตรเจนค่อยๆ แพร่
ผ่านไปยังปอดและหายใจออกไป 

 

 
รูปท่ี 6.7  ห้องปรับความกดอากาศสูง  

(http://www.diveline.co.uk/UK_Dive_Trips/chamber.jpg) 
 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
การปีนเขาสูง 

เมื่อปี พ.ศ. 2551 ได้มีคนไทยสร้างประวัติศาสตร์ 
ปีนเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาสูงที่สุดในโลกอีกท่านคือคุณ
วิทิตนันท์ โรจนพานิช ท่ีใช้เวลาถึง 2 เดือน  ในการปีนเขา
ท่ีสูงกว่าระดับนํ้าทะเลมากๆ ต้องมีการเตรียมพร้อม
ร่างกายเป็นอย่างดี  ไม่เช่นนั้นเราจะเหนื่อยง่าย ไม่สบาย 
บางครั้งอาจหายใจไม่ออก จนถึงขั้นเสียชีวิตหากรักษาไม่
ทันท่วงที  สาเหตุดังกล่าวเกิดจากออกซิเจนไปเลี้ยง
เนื้อเยื่อในร่างกายไม่พอ  โดยร่างกายของผู้ท่ีอาศัยบนที่สูง
จะค่อยๆ ปรับตามระยะเวลาให้สามารถดําเนินชีวิตใน
บริเวณที่มีปริมาณออกซิเจนตํ่าได้  

ปฏิกิริยาการรวมกันของออกซิเจนกับฮีโมโกลบิน (Hb) ในกระแสเลือดค่อนข้างซับซ้อน แต่
สามารถแสดงด้วยสมการอย่างง่ายได้ดังนี้ 

Hb (aq) + O2 (g)  HbO2 (aq) 
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เมื่อ HbO2 คือออกซีฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารเชิงซ้อนฮีโมโกลบิน-ออกซิเจน ท่ีทําหน้าท่ีลําเลียง
ออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อในร่างกาย โดยสามารถเขียนค่าคงที่ได้ดังนี้ 

]O][Hb[
]HbO[K
2

2
c =  

ท่ีระดับความสูง 3 กิโลเมตรจากระดับนํ้าทะเล ความดันย่อยของก๊าซออกซิเจนจะประมาณ 
0.14 atm เท่าน้ัน ในขณะที่ระดับนํ้าทะเลค่าดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับ 0.2 atm  ตามหลักของเลอชา
เตอลิเอ ปริมาณออกซิเจนที่ลดลงจะทําให้ปฏิกิริยาเลื่อนกลับมาทางซ้าย (ทางสารต้ังต้น) ทําให้ออกซี
ฮีโมโกลบินลดลง ร่างกายจะเกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน (Hypoxia) ได้  เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกาย
จะปรับสภาพและรับมือกับปัญหานี้ได้โดยการผลิตโมเลกุลฮีโมโกลบินมากขึ้น สมดุลก็จะค่อยๆ เลื่อน
ไปทางด้านขวาเกิดออกซีฮีโมโกลบินอีกครั้ง  ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 2 หรือ 3 อาทิตย์ ร่างกายจึงจะ
ผลิตฮีโมโกลบินได้ในปริมาณที่เพียงพอ  จากการศึกษาพบว่าผู้ท่ีอาศัยบนที่สูงเป็นเวลานาน บางครั้งจะ
มีปริมาณฮีโมโกลบินสูงกว่าผู้ท่ีอาศัยในระดับนํ้าทะเลถึง 50% 

 

 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) จงบอกหน่วยของ K ของสมการ CaCO3 (s)  CaO (s) + CO2 (g) 
2) จากสมการ A (s) + 2B (l) + 3C (g) ↔ 2D (g)  ท่ีสภาวะสมดุล 3 ลิตร มีค่าคงที่สมดุล

เท่ากับ 7.2  มี A 2 โมล B 2 โมล C 1 โมล  จงหาจํานวณโมลของ D 
3) ในกรณีท่ีปฏิกิริยาเกิดขึ้นเป็นขั้นๆ หลายขั้น ค่า K ของปฏิกิริยารวมจะเท่ากับข้อใด 
4) การเติมตัวเร่งปฏิกิริยา จะมีผลต่อค่าคงที่ของสมดุลอย่างไร 
5) จากสมการ HI (g)  H2 (g) + I2 (g) เริ่มต้นมีก๊าซ HI 2 M หากสมดุลเกิดก๊าซ

ไฮโดรเจน 0.3 M จงหาค่าคงที่สมดุล 
6) จงหาค่าคงที่สมดุล (Kp) ของปฏิกิริยาท่ี 28oC  ของ NO (g) + O2 (g)  NO2 (g) 

เมื่อ PNO = 0.41 atm  
2OP  = 0.32 atm และ 

2NOP  = 0.38 atm 
7) จงเขียนสมการแสดงค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา  

Ca(HCO3)2 (s)  CaO (s) + 2CO2 (g) + H2O (g) 
8) เลอชาเตอลิเอกล่าวว่าอย่างไร 
9) จากสมการ Ca(OH)2 (s)  Ca2+ (aq) + 2OH- (aq)  เมื่อเติมกรด HCl ลงไปจะ

เกิดอะไรขึ้น 
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10) จงคํานวนหาความเข้มข้นของ [Pb2+] และ [CO3
2-] ในระบบที่ทําให้เกิดตะกอน PbCO3 

เมื่อกําหนด Ksp ของ PbCO3  เท่ากับ 3.3x10-14 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6  
ข้อที่ 1 โมล่าร์ 
ข้อที่ 2 1.55 โมล 
ข้อที่ 3 ผลคูณของค่า K ของปฏิกิริยาย่อยๆ น้ัน 
ข้อที่ 4 ไม่มีผลต่อค่าคงที่สมดุล 
ข้อที่ 5 0.046 โมล่าร์ 
ข้อที่ 6 2.68 atm-1 
ข้อที่ 7 O]H[][CO  K 2

2
2=  

ข้อที่ 8 ถ้าระบบอยู่ในภาวะสมดุลแล้ว การรบกวนสมดุลจะทําให้ระบบปรับเข้าสู่สมดุลใหม่ใน
ทิศทางที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ข้อที่ 9 ตะกอน Ca(OH)2 ละลายได้มากขึ้น 
ข้อที่ 10 [Pb2+]  = [CO3

2-] = 1.8x10-7 M  
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 บทที่ 7
สมดุลการละลายและไอออนที่ละลายน้ําไดน้้อย

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการละลายของเกลือและค่าคงทีผ่ลคูณการละลาย 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของไอออนร่วม 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตกตะกอน 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมดุลของไอออนเชิงซ้อน 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 การละลายของเกลือและค่าคงที่ผลคูณการละลาย 
2.2 ผลของไอออนร่วม 
2.3 การเลือกตกตะกอน 
2.4 สมดุลของไอออนเชิงซ้อน 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 7  
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6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1  การละลายของเกลือและค่าคงที่ผลคูณการละลาย 

ความสามารถในการละลายเกลือในน้ํา จะขึ้นอยู่ปริมาณน้ําและอุณหภูมิ  เนื่องจากการละลาย
เกลือซึ่งเป็นของแข็งต้องการพลังงานในการแยกอนุภาคที่เป็นไอออนหรือโมเลกุลออกจากกัน  
โดยท่ัวไป เกลือจะละลายได้ดีขึ้นในน้ําร้อน  เพราะความร้อนในน้ําจะให้พลังงานทําให้เกิดการแยกตัว
ของอนุภาคของแข็งออกจากกัน  โดยเกลือของโลหะหมู่ที่ 1 จะละลายน้ําได้มาก เช่น NaCl หรือ KCl 
ในขณะที่เกลือของโลหะหมู่อ่ืนจะละลายน้ําได้น้อย เช่น AgCl, BaSO4 หรือ AgSO4  

หากละลายเกลือ AgCl ในน้ํา จะพบว่าเกลือ AgCl จะละลายน้ําได้น้อย และแตกตัวให้ไอออน 
Ag+ และ Cl-  ดังสมการต่อไปนี้ 

AgCl (s)  Ag+ (aq)  +  Cl- (aq) 
ปฏิกิริยาจะย้อนกลับเมื่อเกลือ AgCl ละลายจนได้สารละลายอิ่มตัว  โดยอัตราการ

เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า เท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ หรืออัตราการละลายเท่ากับอัตราการ
รวมตัว  ระบบจะเข้าสู่สมดุล  แต่การเข้าสู่สภาวะสมดุลของการละลายจะช้าว่าสมดุลกรด-เบส อย่าง
มาก  ที่สภาวะสมดุล จะได้ค่าคงที่สมดุลดังนี้ 

Ksp = [Ag+] [Cl-] 
เมื่อ Ksp คือค่าคงที่ผลคูณการละลาย (Solubility product constant) ซึ่งมีค่าเหมือนกับค่า 

K (ค่าคงที่สมดุล) และมีค่าคงที่เมื่ออุณหภูมิคงที่  ดังแสดงตัวอย่างค่า Ksp ที่อุณหภูมิ 25oC  ในตารางที่ 
7.1  โดยในการคํานวณเรื่องสมดุลการละลายให้ถือว่าสารประกอบที่ละลายน้ําได้น้อยเหล่านี้ เมื่อ
ละลายน้ําแล้วจะแตกตัวเป็นไอออนอย่างสมบูรณ ์
 
ตารางที่ 7.1  ค่า Ksp ที่อุณหภูมิ 25oC (Chang, 1997) 
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ตัวอย่างการเขียนค่าคงที่ผลคูณการละลาย เช่น 
MgF2 (s)    Mg2+ (aq) + 2F- (aq) Ksp = [Mg2+] [F-]2 
Ag2CO3 (s)    2Ag+ (aq) + CO3

2- (aq) Ksp = [Ag+]2 [CO3
2-] 

Ca3(PO4)2 (s)    3Ca2+ (aq) + 2PO4
3- (aq) Ksp = [Ca2+]3 [PO4

3-]2 
 
ผลคูณของไอออน (Ion product, Q) คือผลคูณความเข้มข้นของไอออนยกกําลังสัมประสิทธ์ิ

ของจํานวนโมลไอออนนั้น จะสามารถบอกถึงความอ่ิมตัวของสารละลายและการเกิดตะกอนใน
สารละลายได้ ดังนี้ 

หาก Q < Ksp จะเป็นสารละลายไม่อ่ิมตัว (Unsaturated solution)  ไม่เกิดการตกตะกอน 
หาก Q = Ksp จะเป็นสารละลายอิ่มตัว (Saturated solution) 
หาก Q > Ksp จะเป็นสารละลายอิ่มตัวย่ิงยวด (Supersaturated solution) เริ่มตกตะกอน 

 
ตัวอย่าง  จงหาค่าคงที่ผลคูณการละลาย (Ksp) ของ AgCl  เมื่อละลาย AgCl 0.001888 กรัม ในน้ํา ได้
สารละลายอิ่มตัว 1 ลิตร (MW ของ AgCl = 143)  
วิธีทํา  

โมลของ AgCl  = 0.00188/143 = 1.31 x 10-5 mol 
ความเข้มข้นของ AgCl =  1.31 x 10-5 mol/l 
จากสมการ   AgCl (s)    Ag+ (aq)   +   Cl- (aq) 
เกิดไอออน   1.31 x 10-5   1.31 x 10-5  

    Ksp  = [Ag+] [Cl-] 
     = (1.31 x 10-5)(1.31 x 10-5) 
     = 1.7 x 10-10 
 
สารประกอบที่มีค่า Ksp สูงกว่า จะละลายได้มากกว่านั้นไม่ถูกต้อง ดูตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
ตัวอย่าง  ค่า Ksp ของ PbI2 = 8.3 x 10-9 และของ NiCO3 = 1.4 x 10-7 สารประกอบใดละลายน้ําได้
ดีกว่ากัน 
วิธีทํา  ต้องหาค่าความเข้มข้นของไอออนหลังจากแตกตัวในน้ํา 

PbI2 (s)    Pb2+ (aq) + 2I- (aq) 
เกิดไอออน s  2s 

Ksp  = [Pb2+] [I-]2 
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    8.3 x 10-9  = (s) (2s)2 = 4s3 
  แก้สมการได้ s = 1.3 x 10-3 mol/l 

 
NiCO3 (s)   Ni2+ (aq) + CO3

2- (aq) 
เกิดไอออน  s  s 

     Ksp  = [Ni2+] [CO3
2-] 

    1.4 x 10-7  = s2 
  แก้สมการได้ s = 3.7 x 10-4 mol/l 

จะเห็นได้ PbI2 ละลายได้มากกว่า NiCO3 (ค่า Ksp ของ PbI2 น้อยกว่าของ NiCO3) 
 
 

ตัวอย่าง  เมื่อละลาย Ag2CrO4 10.0 g ในน้ํา 250 cm3 จงคํานวณความเข้มข้นของ Ag+ และ CrO4
2- 

และปริมาณ Ag2CrO4 จะละลายได้เป็น mg/l 
วิธีทํา  

Ag2CrO4 (s)    2Ag+ (aq) + CrO4
2- (aq)  

เกิดไอออน 2s     s 
    Ksp  = [Ag+]2 [CrO4

2-]   
(Ksp ของ Ag2CrO4 มีค่า 1.9 x 10-12) 

  ดังนั้น    1.9 x 10-12  = (2s)2(s) = 4s3 
  แก้สมการได้ s = 7.8 x 10-5 mol/l 
 
นั่นคือ   [Ag+]  = 2 x 7.8 x 10-5   = 1.56 x 10-4 mol/l 
  [CrO4

2-]  = 7.8 x 10-5 mol/l 
 และ  [Ag2CrO4]  = [CrO4

2-]  = 7.8 x 10-5 mol/l 
 
จาก [Ag2CrO4]   =  7.8 x 10-5 mol/l 
หมายถึง  สารละลาย 1 l  มี Ag2CrO4 ละลายอยู่  7.8 x 10-5 mol 
หรือ สารละลาย 1000 ml  มี Ag2CrO4 ละลายอยู่  = 7.8 x 10-5 x (332)   
      =  0.0259 กรัม = 25.9 mg 
หาก สารละลาย  250 ml  Ag2CrO4 ละลายได้ = 25.9 x 0.250   = 6.475 กรัม 
โจทย์บอกว่า ละลาย Ag2CrO4 10.0 g ในน้ํา 250 cm3  แสดงว่า Ag2CrO4 จะละลายไม่หมด  

MW ของ Ag2CrO4
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ค่าการละลายโดยโมล หรือ Molar solubility  (mol/l) คือจํานวนโมลของตัวถูกละลายที่
ละลายในสารละลายอิ่มตัวปริมาตร 1 ลิตร  

ค่าการละลาย หรือ Solubility (g/l) คือจํานวนกรัมของตัวถูกละลายที่ละลายในสารละลาย
อ่ิมตัวปริมาตร 1 ลิตร   

โดยค่า Molar solubility จะใช้คํานวณหาค่า Ksp ของสารประกอบ  แต่หากเรามีค่า Ksp ก็จะ
สามารถคํานวณหาค่า Solubility ของสารประกอบได้ โดยความสัมพันธ์และลําดับการหาค่าทั้งสองจะ
แสดงในรูปที่ 7.1  และ ตารางที่ 7.2 

 

 
 
รูปที่ 7.1  ลําดับการหาค่า Ksp และ Solubility ของสารประกอบ (Chang, 1997) 

 
 
ตารางที่ 7.2  ความสัมพันธ์ระหว่าง Ksp และ Molar solubility ของสารประกอบ (Chang, 1997) 
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ตัวอย่าง  จงหาค่าการละลาย (Solubility) ของ AgCl ในหน่วย g/l 
จากสมการ   AgCl (s)    Ag+ (aq)   +   Cl- (aq) 

เริ่มต้น (M) 0  0 
เปลี่ยนแปลง (M)  +s +s 
ที่สมดุล (M) s  s 

ค่า Ksp ของ AgCl  = 1.6 x 10-10 

Ksp  = [Ag+] [Cl-] 
Ksp  = s2 
s = spK   = 1.3 x 10-5 

ค่าการละลายของ AgCl = 
AgClmol1
 AgCl143.5gx

l1
 AgClmol1.3x10-5

=1.9x10-3 g/l 

 
ตัวอย่าง  หากเติม 0.2 M NaOH ปริมาตร 2 มล. ลงใน 0.1 M CaCl2 ปริมาตร 1 ลิตร จะเกิดการ
ตกตะกอนหรือไม่ 
วิธีทํา ไอออนที่พบในสารละลายผสมจะประกอบด้วย Na+, OH-, Ca2+ และ Cl-  
และสารประกอบที่สามารถตกตะกอนได้คือสารประกอบ Ca(OH)2  
และสารละลายจะตกตะกอนได้ เมื่อค่า Q หรือผลคูณของไอออน Ca(OH)2  > Ksp  

นั่นคือ  [Ca2+]0 = 
0.002)(1

0.1x1
+

= 0.10 M    

และ  [OH-]0 = 
0.002)(1

0.2x0.002
+

= 4.0 x 10-4 M 

 
Q = [Ca2+]0 [OH-]02 = 0.10 x (4.0 x 10-4)2 = 1.6 x 10-8 
ค่า Ksp ของ Ca(OH)2 = 8.0 x 10-6  (ตารางที่ 7.1) 
Q < Ksp   ดังนั้น สารละลายจึงไม่ตกตะกอน 

 
ตัวอย่าง  จงหาความเข้มข้นของ Ag+ ที่ต้องการตกตะกอนเป็น AgBr ในสารละลายทีม่ีทั้งไอออนของ 
Br- และ Cl- ที่มีความเข้มข้น 0.02 M 
วิธีทํา เมื่อเติม  Ag+ ลงในสารละลายจะสามารถทาํให้ได้ตะกอน AgBr และ AgCl  ต้องหาค่า [Ag+] 
ที่ทําให้ตะตอนทั้งสองตกลงมาจากสารละลาย 

AgBr (s)    Ag+ (aq)   +   Br- (aq)   Ksp = 7.7 x 10-13 
Ksp  = [Ag+] [Br-] 
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[Ag+] = 
0.02

7.7x10
][Br

K -13

-
sp = = 3.9 x 10-11 M 

 
AgCl (s)    Ag+ (aq)   +   Cl- (aq)  Ksp = 1.6 x 10-10 

Ksp  = [Ag+] [Cl-] 

[Ag+] = 
0.02

1.6x10
][Cl

K -10

-
sp = = 8.09 x 10-9 M 

 
ดังนั้น ความเข้มของ Ag+ ที่ต้องการตกตะกอนเป็น AgBr ต้องมีค่าระหว่าง 3.9 x 10-11  ถึง 8.0 x 10-9 M 

หรือ  3.9 x 10-11 M < [Ag+] < 8.0 x 10-9 M 
 
 
6.2 ผลของไอออนร่วม 

ในสภาวะสมดุลของสารละลายเกลืออิ่มตัว  หากมีการรบกวนสมดุลโดยการเติมไอออนชนิด
เดียวกันลงไป  ระบบจะพยายามปรับตัวให้เข้าสู่สมดุลอีกครั้งตามกฎของเลอ ชาเตอริเยร์  เช่น  

AgCl (s)    Ag+ (aq)   +   Cl- (aq)  Ksp = 1.6 x 10-10 
เมื่อเติม NaCl ลงไปจะทําให้ระบบมี Cl- มากขึ้น ทําให้  [Ag+] [Cl-] > Ksp  และเกิดตะกอน

เกิดขึ้น  ปฏิกิริยาจะย้อนกลับจากขวามาซ้าย  ทําให้ [Ag+] และ  [Cl-] ลดลง จนค่า Ksp = [Ag+] [Cl-] 
ระบบจึงเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง  ผลของไอออนที่ทําให้การละลายของเกลือลดลง จะเรียกว่า ผลของ
ไอออนร่วม (Common ion effect)  ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
ตัวอย่าง  จงหา Molar solubility ของ AgBr ในน้ําบริสุทธ์ิ และใน 0.0010 M NaBr 
วิธีทํา 

ในน้ําบริสุทธ์ิ (ไม่มีผลของไอออนร่วม) 
AgBr (s)    Ag+ (aq)   +   Br- (aq)   Ksp = 7.7 x 10-13 

Ksp  = [Ag+] [Br-] = s2 

s = 13-7.7x10 = 8.8 x 10-7 M 
 

ใน 0.0010 M NaBr (มีผลของไอออนร่วม) 

NaBr (s)  →   Na+ (aq)   +   Br- (aq)   
[Br-]  =  0.0010 M 
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AgBr (s)    Ag+ (aq)   +   Br- (aq)   Ksp = 7.7 x 10-13 
[Ag+]  =  s 
[Br-]  =  s + 0.0010  ≈ 0.0010 

Ksp  = 0.0010 s 
s = 7.7 x 10-10 M 

 
6.3 การเลือกตกตะกอน 

ค่า Ksp มีประโยชน์ในการแยกไอออนแต่ละชนิดออกจากกัน เนื่องจากสารประกอบแต่ละชนิด
มีค่า Ksp  ที่ต่างกัน เช่น หากมีสารละลายที่มีไอออนของ Na+ และ Ag+ ปนอยู่ เราสามารถเติมไอออน 
Cl- ลงไป ทําให้ได้ตะกอน AgCl ตกลงมาก่อน และกรองแยกสารประกอบ Ag ออกมาได้  หรือหากมี
เกลือที่ละลายน้ําได้น้อย เช่น CaSO4 (Ksp = 1.0 x 10-5) และ BaSO4  (Ksp = 1.1 x 10-10) จะใช้ค่า 
Ksp ที่ต่างกันมาก ในการแยกสารละลายที่มี Ca2+ และ Ba2+ โดยการเติม SO4

2- ลงไป  โดย BaSO4 จะ
ตกตะกอนลงมาก่อน เหลือ Ca2+ คงอยู่ในสารละลาย  วิธีการเลือกตกตะกอนจะใช้ในการทําให้สาร
บริสุทธ์ิและงานเคมีวิเคราะห์ 
 
ตัวอย่าง  ในสารละลายประกอบด้วย Br- 0.3 mol/l และ I- 0.2 mol/l ถ้าค่อยๆ เติม AgNO3 ลงใน
สารละลาย อยากทราบว่า AgBr หรือ AgI จะตกตะกอนลงมาก่อน  สมมติว่าการเติม AgNO3 ลงไปนั้น
ไม่ทําให้ปริมาตรของสารละลายเปลี่ยนแปลง 
วิธีทํา สารจะตกตะกอนเมื่อ ผลคูณของไอออน > Ksp   

ดังนั้นหา [Ag+]  เมื่อตะกอน AgBr และ AgI เริ่มเกิดขึ้น  
AgBr (s)    Ag+ (aq)   +   Br- (aq)   Ksp = 7.7 x 10-13 

Ksp  = [Ag+] [Br-]  

[Ag+] = 
0.3

7.7x10
][Br

K -13

-
sp = = 2.6 x 10-12 M 

 
AgI (s)    Ag+ (aq)   +   I- (aq)    Ksp = 8.3 x 10-17 

Ksp  = [Ag+] [I-]  

[Ag+] = 
0.2

8.3x10
][I

K -17

-
sp = = 4.15 x 10-16 M 

แสดงว่า AgBr จะเริ่มตกตะกอน เมื่อมี Ag+ อยู่ในสารละลาย 2.6 x 10-12 mol/l  
AgI จะเริ่มตกตะกอน เมื่อมี Ag+ อยู่ในสารละลาย 4.15 x 10-16 mol/l 
ดังนั้น AgI ตกตะกอนก่อน 
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โดยทั่วไป ในการแยกไอออนบวก หรือประจุบวก 20 ชนิด ออกจากสารละลาย เราทําได้โดย
การจําแนกไอออนบวกออกเป็น 5 ประเภท ตามค่าการละลายของเกลือ ดังแสดงในตารางที่ 7.3 และ
ลําดับการแยกไอออนในรูปที่ 7.2  โดยจะต้องทําการแยกไอออนบวกจากกลุ่ม 1 ไปยังกลุ่ม 5 ที่ละ
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 7.3  การตกตะกอนแยกไอออนบวกตามกลุ่มไอออน 

 
 

กลุ่มไอออนบวก ที่ 1  เติมกรด HCl เจือจางลงในสารละลาย  จะมีเฉพาะไอออนของ Ag+, 
Hg2

2+ และ Pb2+ เท่านั้นที่ตกตะกอนลงมา   ไอออนอื่นยังคงละลายอยู่ในสารละลาย 
กลุ่มไอออนบวก ที่ 2  หลังจากกรองจะตะกอนของคลอไรด์ออกแล้ว จะทําการเติม

ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  ในสภาวะกรดลงไป  จะเกิดการตกตะกอนของโลหะซัลไฟด์ขึ้นดังสมการ 
M2+ (aq)  + H2S (aq)   MS (s) + 2H+ (aq) 

การเติมกรดทําให้ปฏิกิริยาเลื่อนมาทางด้านซ้าย ทําให้โลหะที่มีค่า Ksp น้อย จะตกตะกอนลงมา โดยมี
ลําดับการตกตะกอนดังนี้  Bi2S3, CdS, CuS, และ SnS  (ดูในตารางที่ 7.3)   
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รูปที่ 7.2  ลําดับการแยกไอออน (Chang, 1997) 
 
กลุ่มไอออนบวก ที่ 3  ทําการเติมสารละลาย NaOH เพื่อให้สารละลายมีสภาวะเป็นเบส  

ทําให้สมดุลของสมการข้างต้นเลื่อนไปทางขวา  ดังนั้นสารประกอบซัลไฟด์จะตกตะกอนตามลําดับ
ต่อไปนี้ CoS, FeS, MnS, NiS และ ZnS  ในขณะที่  Al3+ และ Cr3+ จะตกตะกอนในรูปของ
สารประกอบไฮดรอกไซด์ Al(OH)3 และ Cr(OH)3 มากกว่าจะตกตะกอนในรูปของสารประกอบซัลไฟด์ 
เนื่องจากสารประกอบไฮดรอกไซด์จะละลายน้ําได้น้อยกว่า  จากนั้นทําการกรองตะกอนออก 
(ตามลําดับขั้นของการตกตะกอน) 
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กลุ่มไอออนบวก ที่ 4  หลังจากทําการแนกไอออนกลุ่ม 1, 2 และ 3 ออกแล้ว จะทําการ
เติมโซเดียมไบคาร์บอเนตลงไปสภาวะเบส เพื่อตกตะกอน Ba2+, Ca2+ และ Sr2+ ให้อยู่ในรูปของ 
BaCO3, CaCO3 และ SrCO3   แยกออกโดยการกรองตามลําดับการตกตะกอน 

กลุ่มไอออนบวก ที่ 5  ในขั้นตอนนี้จะมีไอออนยังเหลืออยู่ในสารละลายคือ Na+, K+  และ 
NH4

+ แยก NH4
+ ได้โดยการเติม NaOH ได้เป็นก๊าซแอมโมเนีย ตรวจสอบได้จากกลิ่นที่ฉุน  หรือดูการ

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นน้ําเงิน  
NaOH (aq) + NH4

+ (aq) →  Na+ (aq) +  H2O (l) + NH3 (g) 
ส่วน Na+ และ K+ สามารถตรวจสอบว่าไอออนทั้งสองมีอยู่ในสารละลายได้โดยการทดสอบสีของเปลว
ไฟ ซึ่ใช้ลวดแพตทินัม (เนื่องจากแพตทินัมมีความเฉื่อย) จุ่มสารละลายดังกล่าว แล้วเผาปลายลวดที่ชุ่ม
ด้วยสารละลายด้วยตะเกียงบุนเสน  และสังเกตสีของเปลวไฟ  ซึ่งไอออนของโลหะแต่ละชนิดจะให้สี
ของเปลวไฟแตกต่างกัน  เช่น Na+ ให้เปลวไฟสีเหลือง, K+ ให้เปลวไฟสีม่วง และ Cu2+ ให้เปลวไฟสีg-
เขียว ดังแสดงในรูปที่ 7.3 
 

 
ลิเทียม โซเดียม โปแตสเซียม คอปเปอร์ 

รูปที่ 7.3  สีของเปลวไฟเมื่อเผาไอออนโลหะบนลวดแพตทินัม (Chang, 1997) 
 
 
6.4 สมดุลของไอออนเชิงซ้อน 

ไอออนเซิงซ้อน  คือ ไอออนของโลหะต่างๆ รวมกันกับโมเลกุลหรือไอออนอื่นที่เรียกว่าลิ
แกนด์ (Ligands หรือ Complexing agent)  ซึ่งโดยทั่วไปในสารละลาย ไอออนของโลหะจะไม่อยู่
อย่างอิสระ มักจะรวมกับลิแกนด์เพื่อให้ตัวเองเสถียร  ไอออนโลหะของโลหะทรานซิช่ันมักสามารถเกิด
เป็นไอออนเชิงซ้อนได้ เช่น Fe3+, Cd2+, Cu2+, Ag+, Zn2+ และ Pt2+  ส่วนโลหะอัลคาไลเอิร์ทจะเกิดขึ้น
ได้บ้าง เช่น Ba2+, Ca2+ และ Sr2+ เป็นต้น  โดยทั่วไป ลิแกนด์จะมีประจุเป็นลบ และต้องมีคู่
อิเล็กตรอนอิสระที่สามารถให้แก่ไอออนของโลหะได้ เช่น  F-, Cl- หรือ CN-  ลิแกนด์บางชนิดอาจมี
ความเป็นกลางทางไฟฟ้า แต่มีอิเล็กตรอนคู่โดดในโมเลกุลได้ เช่น NH3, H2O, CO เป็นต้น 
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การเกิดไอออนเชิงซ้อนสามารถทําให้การละลายของเกลือดีขึ้น  เช่น AgCl จะละลายน้ําได้
น้อย  ถ้าเติมสารละลายแอมโมเนีย (NH3) มากเกินพอลงไปในสารละลาย AgCl จะทําให้ AgCl ละลาย
ได้มากขึ้น เนื่องจากเกิดไอออนเชิงซ้อนของ [Ag(NH3)2]+ ในสารละลาย ดังสมการ 

AgCl (s) + 2NH3  [Ag(NH3)2]+ + Cl- 
 
หรือสารละลายโคบอลต์(II)คลอไรด์ (CoCl2) จะมีสีชมพู เนื่องจากการเกิดไอออนเชิงซ้อน

ระหว่าง Co2+ กับน้ํา ได้ Co(H2O)62+ เมื่อเติมกรด HCl ลงในสารละลาย จะทําให้สารละลายเป็นสีเป็น
สีฟ้า เนื่องจากการเกิดไอออนเชิงซ้อนของ CoCl42- ขึ้นดังรูปที่ 7.4 

CoCl2 (s) + 6H2O  Co(H2O)62+ + 2Cl- 
Co2+ + 4Cl- (จาก HCl)  CoCl42-  

 

 
รูปที่ 7.4  สารละลาย CoCl2 มีสีชมพู เมื่อเติมกรด HCl จะได้สารละลายสีฟ้า (Chang, 1997) 

 
การละลายของเกลือที่มากขึ้นเนื่องจากการเกิดเป็นไอออนเชิงซ้อนจะใช้ในการแยกทางเคมี

วิเคราะห์ได้  เช่นถ้าในสารละลายมีตะกอนทั้ง CuS และ As2S3 เราสามารถแยกตะกอน CuS ออกมา
โดยการเติมสารละลายเบสความเข้มข้นสูงของ S2- ดังสมการ 

CuS (s)   + S2- (aq) →     ไม่เกิดปฏิกิริยา 
As2S3 (s) + S2- (aq)       2AsS2- (aq) 

     metathioarsenite 
หรือเมื่อคอปเปอร์(II)ซัลเฟต (CuSO4)  ละลายน้ําได้สารละลายสีฟ้า ซึ่งเป็นสีของไอออน Cu2+ 

แต่สารประกอบซัลเฟตหลายชนิดจะไม่มีสี เช่น Na2SO4  หากหยดสารละลายแอมโมเนียเข้มข้นลงไป
ในสารละลายของ CuSO4 เล็กน้อยจะทําให้เกิดตะกอนสีฟ้าอ่อนของคอปเปอร์(II)ไฮดรอกไซด์ 
(Cu(OH)2) ดังสมการ 

Cu2+ (aq)  +  2OH- (aq)  →     Cu(OH)2 (s) 
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ไอออน OH- จะได้มาจากสารละลายแอมโมเนีย หากเติม NH3 มากเกินพอ  ตะกอนสีฟ้าจะ
เกิดการละลายใหม่ได้สารละลายสีฟ้าเข้ม  เนื่องจากการเกิดไอออนเชิงซ้อนของ Cu(NH3)42+ ดังแสดง
ในรูปที่ 7.5  

Cu(OH)2 (s)  + 4NH3 (aq)    Cu(NH3)42+  (aq)  +2OH- (aq) 
ดังนั้น การเกิดไอออนเชิงซ้อนของ Cu(NH3)42+ จะทําให้การละลายของ Cu(OH)2  มากขึ้น 
 
 

 
สารละลาย CuSO4 หยด NH3 เล็กน้อย (ได้ตะกอน) เติม NH3 มากขึ้นได้สารละลายสีฟ้าเช้ม 
 

รูปที่ 7.5  สีของสารละลาย CuSO4 ที่เปลีย่นแปลงเมื่อเติม NH3 (Chang, 1997) 
 
การหาแน้มโน้มการเกิดไอออนเชิงซ้อนจะบอกในรูปของ ค่าคงที่การเกิด (Formation 

constant, Kf)  หรือเรียกว่า ค่าคงที่ความเสถียร (Stability constant, Kstab)  ถ้าค่า Kf มากจะแสดง
ว่าไอออนเชิงซ้อนมีความเสถียรมาก และสามารถเกิดเป็นไอออนเชิงซ้อนได้มาก  ค่า Kf ของไอออน
เชิงซ้อนบางชนิดแสดงไว้ในตารางที่ 7.4  

การเกิดไอออนเชิงซ้อนของ Cu(NH3)42+ สามารถอธิบายด้วยสมการต่อไปนี้ 
Cu2+ (aq) + 4NH3 (aq)    Cu(NH3)42+   

ซึ่งสามารถเขียนค่า Kf ได้ดังนี้ 

Kf = 4
3

2

2
43

]][NH[Cu
])[Cu(NH

+

+
 = 5.0 x 1013 

ค่า Kf ที่มาก แสดงว่าเกิดไอออนเชิงซ้อนของ Cu(NH3)42+ ได้ดี มีความเสถียร และที่สมดุลจะ
มีไอออน Cu2+ ในสารละลายน้อย 
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ตารางที่ 7.4  ค่า Kf ของไอออนเชิงซ้อนบางชนิด (Chang, 1997) 

 
 

ส่วนกลับของ Kf (
fK

1 ) จะเรียกว่าค่าคงที่การแตกตัว (Dissociation constant, Kd) หรือ

เรียกว่า ค่าคงที่ความไม่เสถียร (Instability constant, Kinstab)  จากค่าคงที่การเกิดไอออนเชิงซ้อน
ของ Cu(NH3)42+ ข้างต้น สามารถหาค่าคงที่การแตกตัว ได้ดังนี้ 

Cu(NH3)42+    Cu2+ (aq) + 4NH3 (aq)   

Kd = 
fK

1  = 
])[Cu(NH
]][NH[Cu

2
43

4
3

2

+

+
 

 
ตัวอย่าง  เติม 0.20 โมล CuSO4 ลงในสารละลาย 1 l  1.20 M NH3  จงหาความเข้มข้นของไอออน 
Cu2+ ที่สมดุล 
วิธีทํา   เนื่องจาก Kf ของไอออนเซิงซ้อนมีค่าสูงคือ 5.0 x 1013  ดังนั้นจึงสมมติให้ Cu2+ ที่มีอยู่ทํา
ปฏิกิริยากับ NH3 เกือบหมด เกิดเป็นไอออนเชิงซ้อน Cu(NH3)42+  ทําให้ที่สมดุลจะเหลือ Cu2+ น้อย
มากๆ (ให้เหลือเท่ากับ x) 

ดังนั้น  Cu2+ (aq) + 4NH3 (aq)    Cu(NH3)42+   
เริ่มต้น (M) 0.2 1.2 0 
เปลี่ยนแปลง (M) ∼0.2 -(0.2x4) +0.2 
ที่สมดุล (M) x 0.4 +0.2 

Kf = 4
3

2

2
43

]][NH[Cu
])[Cu(NH

+

+
  = 5.0 x 1013 

4x(0.4)
0.2   = 5.0 x 1013 

∴  x  =  1.6 x 10-13 M  =  [Cu2+] 
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เคมีในชีวิตประจําวัน 
แม่ไก่สร้างเปลือกไข่มาได้อย่างไร 

การสร้างเปลือกไข่ของแม่ไ ก่เ ป็นกระบวนการ
ตกตะกอนประเภทหนึ่ง  โดยเปลือกไข่ไก่จะมีน้ําหนัก
ประมาณ 5 กรัม และประกอบด้วยแคลเซียมร้อยละ 40 ซึ่ง
ใช้เวลาตกตะกอน 16 ช่ัวโมง (125 มิลลิกรัม/ช่ัวโมง)  แม่
ไก่จะได้แคลเซียมมาจากมวลกระดูกพิเศษ (Special bony 
masses) ซึ่งสะสมแคลเซียมสําหรับเปลือกไข่โดยเฉพาะ  
โดยอยู่ในรูปแคลเซียมอนินทรีย์พวกแคลเซียมฟอสเฟต 
[Ca3(PO4)2]  หากแม่ไก่ได้รับอาหารที่มีปริมาณแคลเซียม
ตํ่า จะทําให้เปลือกไข่บาง และต้องใช้แคลเซียมจะกระดูก
ประมาณร้อยละ 10 ในการผลิตไข่ไก่ 1 ฟอง  เมื่อแม่ไก่ได้กินอาหารที่มีปริมาณแคลเซียมตํ่าอย่าง
ต่อเนื่องจะทําให้แม่ไก่หยุดผลิตไข่ได้  

เปลือกไข่จะมีแคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นองค์ประกอบหลัก โดยเลือดจะทํา
หน้าที่พา Ca2+ และ CO3

2- ไปยังต่อมเปลือก (Shell gland) และเกิดการแคลซิฟิเคช่ัน 
(Calcification) หรือการตกผลึกเกิดขึ้นดังสมการ  

Ca2+ (aq)  + CO3
2- (aq)   CaCO3  (s) 

คาร์บอเนตไอออนเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึม โดยเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮ
เดรส (CA) จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซต์เป็นกรดคาร์บอนิก (H2CO3) และกรดคาร์บอนิกจะแตกตัว
เป็น CO3

2- ต่อไปด ังแสดงในสมการ 
CO2 (g) + H2O (l)  ⎯→←CA  H2CO3 (aq) 
H2CO3 (aq)  H+ (aq) + HCO3

- (aq) 
HCO3

- (aq)  H+ (aq) + CO3
2- (aq) 

 
 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) หากค่าการละลายของ CaSO4 มีค่า 0.67 g/l จงคํานวณหาค่า Ksp ของ CaSO4 
2) จากตารางที่ 7.1 จงหาความเข้มข้นของ Ag+ และ Br- ในสารละลายอิ่มตัว AgBr 
3) จากตารางที่ 7.1  จงหาค่าการละลายของ Cu(OH)2 ในหน่วย g/l  
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4) เมื่อเติม 200 ml 0.004 M BaCl2 ลงในสารละลาย 600 ml 0.008 M K2SO4 จะเกิดการ
ตกตะกอนหรือไม่ 

5) ค่า Ksp มีประโยชน์ต่อการแยกไอออนออกจากสารละลายอย่างไร 
6) หากผลคูณของไออน (Q) ในสารละลายมีค่าตํ่ากว่าค่า Ksp จะหมายความว่าอย่างไร 
7) จงคํานวณค่า Ksp ของ AgCl 0.00016 g ละลายได้สารละลายอิ่มตัวในน้ํา 100 cm3 ที่ 

25oC 
8) จงคํานวณค่า Ksp ของ Ag3PO4 0.00065 g ละลายได้สารละลายอิ่มตัวในน้ํา 100 cm3 ที่ 

25oC 
9) ในสารละลายประกอบด้วย Cl- 0.1 mol/l และ CrO4

2- 0.10 mol/l ถ้าค่อยๆ เติม 
AgNO3 ลงในสารละลาย อยากทราบว่า AgCl หรือ Ag2CrO4 จะตกตะกอนลงมาก่อน สมมติว่าการเติม 
AgNO3 ลงไปนั้นไม่ทําให้ปริมาตรของสารละลายเปลี่ยนแปลง 

10) ข้อดีของการเกิดไอออนเชิงซ้อนคืออะไร 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 7  
ข้อที่ 1 2.4 x 10-5 
ข้อที่ 2 8.8 x 10-7 M 
ข้อที่ 3 1.8 x 10-5 g/l 
ข้อที่ 4 ตกตะกอน 
ข้อที่ 5 ค่า Ksp  จะบอกถึงความสามารถในการตกตะกอน  และลําดับการตกตะกอนได้  
ข้อที่ 6 แสดงว่าสารละลายนั้นเป็นสารละลายไม่อ่ิมตัว จึงไม่พบการตกตะกอนเกิดขึ้น 
ข้อที่ 7 1.25 x 10-10 
ข้อที่ 8 1.56 x 10-18 
ข้อที่ 9 AgCl ตกตะกอนก่อน 
ข้อที่ 10 การเกิดไอออนเชิงซ้อนทําให้การละลายของเกลือดีขึ้น 
 



 บทที่ 8
สมดุลกรด-เบส

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามกรด-เบส 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแตกตัวของน้ําและค่า pH ของสารละลาย 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความแรงของกรดและเบส 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบส และอินดิเคเตอร์ 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกราฟของการไทเทรต 
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาลดกรด 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 นิยามกรด-เบส  
2.2 การแตกตัวของน้ําและค่า pH ของสารละลาย 
2.3 ความแรงของกรดและเบส 
2.4 การไทเทรตกรด-เบส และอินดิเคเตอร์ 
2.5 กราฟของการไทเทรต 
2.6 ยาลดกรด 
 

3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
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5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 8  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1 นิยามกรด-เบส 

นิยามของอาร์รีเนียส (Arrhenius concept) 
กรด คือ สารประกอบที่มีไฮโดรเจน (H) และเมื่อละลายน้ําจะแตกตัวให้โปรตรอน (H+) หรือ

ไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) 
HA (aq) → H+ (aq) + A– (aq)   

เช่น HCl (aq) → H+ (aq) + Cl– (aq) 
 
เบส คือ สารประกอบที่มี OH และเมื่อละลายน้ําจะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) 

MOH (aq) → M+ (aq) + OH– (aq) 
เช่น NaOH (aq) → Na+ (aq) + OH– (aq) 
นิยามของอาร์รีเนียสมีข้อจํากัด คือ สารประกอบที่เป็นกรดหรือเบสต้องละลายได้ในน้ําเท่านั้น  

อย่างไรก็ตาม สารบางอย่างไม่มี H+ หรือ OH– ในโมเลกุลแต่อาจเป็นกรดหรือเบสได้เมื่อทําปฏิกิริยากับ
น้ําแล้วให้ H+ หรือ OH– เช่น NH3 ทําปฏิกิริยากับน้ําได้แล้วให้ OH– แต่ตามนิยามของอาร์รีเนียสไม่ได้
จัด NH3 ว่าเป็นเบส 
 

นิยามของบรอนสเตต-ลอร์รี (Bronsted-Lowry concept) 
ต่อมาบรอนสเตตและลอร์รีได้นิยามคําว่ากรดและเบสไว้ว่า กรด คือ สารที่สามารถให้โปรตอน 

(Proton donor) แก่สารอื่น  และ เบส คือ สารที่สามารถรับโปรตอน (Proton acceptor) จากสาร
อ่ืน  โดยปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบสจะเป็นการเคลื่อนย้านโปรตรอนจากกรดไปยังเบส 
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รูปที่ 8.1  การแตกตัวของกรด (McMurry and Fay, 2003) 

 
คู่ที่มีสูตรเคมีต่างกันที่โปรตอนเพียงตัวเดียว เราจะเรียกว่า เป็นคู่กรด-เบส หรือ Conjugate 

acid–base pairs กัน 
โดยกรดแก่จะแตกตัวหมด (100%) กรดอ่อนจะแตกตัวบางส่วน ส่วนกรดที่อ่อนมากๆ จะไม่

แตกตัวหรือแตกตัวน้อยมากๆ ซึ่งเป็นแนวโน้มเดียวกันกับเบส  ดังรูปที่ 8.1   ส่วนตัวอย่างของคู่กรด-คู่
เบสแสดงดังตารางที่ 8.1 
 
ตารางที่ 8.1  ตัวอย่างของคู่กรด-คู่เบส (McMurry and Fay, 2003) 

 

กรดแก่ 

กรดอ่อน 

กรดอ่อนมากๆ 
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นิยามของลิวอิส  (Lewis concept) 
กรด คือสารที่ทําหน้าที่รับคู่อิเล็กตรอน (Electron-pair acceptor) ได้แก่แคทไอออน 

(Cations) และโมเลกุลที่เป็นกลางซึ่งมีออร์บิทัลว่าง  เช่น Cu2+, H+, BF3  
เบส คือสารที่ทําหน้าที่ให้คู่อิเล็กตรอน  (Electron-pair donor) ได้แก่แอนไอออน (Anions) 

และโมเลกุลที่เป็นกลางซึ่งมีคู่อิเล็กตรอนเหลือ เช่น H2O, NH3, O2– เช่นสมการที่แสดงในรูปที่ 8.2  

 
รูปที่ 8.2  กรดและเบสตามนยิามของลิวอิส (McMurry and Fay, 2003) 

 
ทฤษฎีนี้ใช้อธิบาย กรด เบส ตามนิยามของ Arrhenius และ Bronsted-Lowry ได้ และมีข้อ

ได้เปรียบคือสามารถอธิบาย กรด-เบส ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน  โดยขยายขอบเขตการจําแนก
กรดได้มากมาย กรดลิวอิสอาจเป็นอะตอม โมเลกุลหรือไอออนบวกก็ได้ที่มีออร์บิทัลว่างสามารถรับคู่
อิเล็กตรอนได้ เรียกสารท่ีมีสมบัตินี้ว่า “อิเล็กโตรไฟล์” (Electrophile มาจากภาษากรีกแปลว่า “ชอบ
อิเล็กตรอน”) ส่วนเบสลิวอิสคือสารที่มีคู่อิเล็กตรอนที่จะให้แก่นิวเคลียสอ่ืน เรียกสารน้ีว่า “นิวคลีโอ
ไฟล์” (Nucleophile มาจากภาษากรีกแปลว่า “ชอบนิวเคลียส”) 
 
 
6.2  การแตกตัวของน้ําและค่า pH ของสารละลาย 

การแตกตัวของน้ํา 
น้ําบริสุทธ์ิจัดเป็นตัวทําละลายที่สําคัญ เป็นพวกไม่สามารถนําไฟฟ้าหรือ นอน-อิเลคโตรไลท์ 

(Non-electrolyte)  แต่จากการทดลองพบว่าน้ําบริสุทธ์ินําไฟฟ้าได้เพียงเล็กน้อย  เนื่องจากน้ํา
สามารถแตกตัวได้ H+ และ OH- ได้เอง เรียกว่า Self-ionization หรือ autoionization  โดยน้ํา
สามารถเป็นได้ทั้งกรดและเบส  

H2O (l)  H+ (aq) + OH– (aq)  หรือ 
H2O (l)   +  H2O (l)    H3O+ (aq)  +     OH– (aq) 
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เมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุล ค่าคงที่การแตกตัวของน้ํา, Kw มีค่า 

14
cw 100.1]OH][H[KK −−+ ×===  ที่ 25oC 

 
ดังนั้น  หากทราบความเข้มข้นของสารใดสารหนึ่ง ก็สามารถคํานวณหาความเข้มข้นของอีก

สารหนึ่งได้ เช่น หากทราบความเข้มข้นของ [H+] ก็สามารถคํานวณหา [OH–] ได้ ทํานองเดียวกัน หาก
ทราบ [OH–] ก็สามารถคํานวณหา [H+] ได้เช่นกัน 

 
ค่า pH ของสารละลาย 
pH ย่อมาจากคําว่า Power of hydrogen เป็นค่าที่แสดงถึงความเป็นกรด-เบสของ

สารละลาย  สามารถคํานวณจากความเข้มข้นของ H+ หรือ H3O+ (ในหน่วย โมลต่อลิตร หรือโมล่าร์)  
ในสารละลาย โดยใช้สูตร 

]Hlog[pH +−=    
]OHlog[pOH −−=  

โดย   pH + pOH = 14 
 
โดยทั่วไป  ค่า pH ของสารละลายที่พบจะมีค่าอยู่ในช่วง 1-14 เท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ค่า pH 

อาจแสดงค่าเป็นลบหรือมีค่ามากกว่า 14 ได้เช่นกัน  
โดย  

สารละลายกรด:  [H+] > 1.0 x 10–7 M,    pH < 7.00 
สารละลายเบส:  [H+] < 1.0 x 10–7 M,    pH > 7.00 
สารละลายที่เป็นกลาง: [H+] = 1.0 x 10–7 M,    pH = 7.00 

 
ตัวอย่าง   จงคํานวณค่า pH ของกรดไนตริก เมื่อกรดมีความเข้มข้นของไฮโดนเจนไอออนกับ 0.76 M 
วิธีทํา จาก  ]Hlog[pH +−=    

pH = -log(0.76) =  1.2 
 



บทท่ี 8  สมดุลกรด-เบส 

 - 134 -

วิธีวัด pH ของสารละลาย   สามารถทําได้ 2 วิธี ดังนี่ 
1)  วิธีเปรียบเทียบสี  
วิธีนี้เป็นการวัด pH โดยการกะประมาณ  ซึ่งมีความถูกต้อง ±0.5 หน่วย pH ทําได้โดยเติม

อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมลงในสารละลายที่ต้องการทราบ pH แล้วเปรียบเทียบสีกับสารละลายบัฟเฟอร์
ที่ทราบค่า pH แน่นอน ซึ่งมีการเติมอินดิเคเตอร์ชนิดเดียวกันลงไป  หรือใช้กระดาษกระดาษลิตมัสจุ่ม
ลงในสารละลายที่ต้องการทราบ pH แล้วเปรียบเทียบกับสีมาตรฐาน  โดยสีของสารละลายที่เติมอินดิ
เคเตอร์ในช่วง pH ต่างๆ แสดงในตารางที่ 8.2 

2)  วิธีวัดความต่างศักย์  
วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้วัดค่า pH อย่างละเอียด มีความถูกต้อง ±0.01 หน่วย pH  โดยการใช้

เครื่องมือ “พีเอชมิเตอร์” วัด pH ของสารละลายจากค่าความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว คือ
อิเล็กโทรดแก้วที่ไวต่อ H3O+ และอิเล็กโทรดมาตรฐานภายในเซลล์ไฟฟ้าเคมี  และเปรียบเทียบค่า
ความต่างศักย์ที่ได้กับสารละลายบัฟเฟอร์ที่ทราบความเข้มข้นที่แน่นอน 

 
ตารางที่ 8.2   การเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ (McMurry and Fay, 2003) 

 
 
 
6.3  ความแรงของกรดและเบส 

ความแรงของกรดและเบสขึ้นกับโครงสร้างและสมบัติของอะตอมในโมเลกุลของกรดและเบส  
และสามารถพิจารณาจาก “ร้อยละการแตกตัวของกรดและเบส”  โดยกรดที่มีการแตกตัวมากจะมี
ความเป็นกรดมาก  กรดและเบสที่แตกตัวได้ 100% จะเรียกว่ากรดแก่ และเบสแก่ ตามลําดับ  
สามารถนําไฟฟ้าได้ดี แต่ถ้ากรดและเบสนั้นแตกตัวได้เพียงบางส่วนก็จะเรียกว่า กรดอ่อน หรือเบสอ่อน 
ตามลําดับ ซึ่งการนําไฟฟ้าได้ไม่ดี  ตัวอย่างของกรดแก่ เช่น HCl, HBr, HI, HClO3, HBrO3, HIO3, 
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HClO4, HNO3 และ H2SO4 เป็นต้น  ตัวอย่างของเบสแก่ เช่น LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, 
Ca(OH)2 และ Sr(OH)2 เป็นต้น 

นอกจากนี้สามารถพิจารณาความแรงของกรดและเบสจากค่าคงที่สมดุลของการแตกตัวของ
กรดหรือเบส (Ka หรือ Kb)  

 
สําหรับกรด HA (aq)       H+ (aq)  +  A– (aq) 

[HA]
]][A[HKa

−+
=  

สําหรับเบส MOH (aq)      M+ (aq)  +  OH– (aq) 

[MOH]
]][OH[MKb

−+
=  

เช่น  สารละลายกรด 4 ชนิด มีค่าคงที่ของการแตกตัวของกรดเป็นดังนี้  
HClO2   Ka = 1.1 x 10-2  
HF   Ka = 6.8 x 10-4  
CH3COOH  Ka = 1.8 x 10-5  
H2CO3   Ka = 4.4 x 10-7  

ความแรงของกรดเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามค่า Ka ได้ดังนี้  
HClO2 > HF > CH3COOH > H2CO3  

ในทํานองเดียวกัน ความแรงของเบส ก็พิจารณาจากค่า Kb  กล่าวคือ ถ้ามีค่า Kb มาก มีความ
เป็นเบสมากกว่า Kb น้อย เช่น  

NH3   Kb = 1.76 x 10-5  
N2H4   Kb = 9.5 x 10-7  
C6H5NH2  Kb = 4.3 x 10-10  

ความเป็นเบส  NH3 > N2H4 > C6H5NH2  
 

ตัวอย่าง    สารละลายกรดอ่อนชนิดหนึ่งเข้มข้น 0.50 M จงคํานวณค่า pH ของสารละลายกรดนี้ที่ 
25°C (กําหนดค่า Ka = 7.1 x 10–4) 
วิธีทํา 

           HA (aq)           H+ (aq)          +            A– (aq) 
เริ่มต้น (M) 0.50 0.00 0.00 
เปลี่ยนแปลง (M) -x +x +x 
ที่สมดุล (M) 0.05-x +x +x 
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[HA]
]][A[HKa

−+
=  

x0.5
x107.1

2
4

−
=× −  

จากสมการ  ต้องพิจารณาว่า ควรจะปัด 0.5-x เป็น  0.5 หรือไม่ โดยอาศัยหลักการคํานวณการแตกตัว
ของกรดอ่อน-เบสอ่อน คือ  

หากค่า  1000
K
[HA]

a
>   ให้ใช้  0.5  ในการคํานวณ (0.5-x ≈ 0.5) 

หากค่า  1000
K
[HA]

a
<   ให้ใช้  0.5-x  ในการคํานวณ   กรณีนี้ให้จัดสมการให้อยู่ใน

รูป 0cbxax2 =++   แล้วแก้สมการหา x  โดย 

2a
4acbbx

2 −±−
=  

 

เมื่อลองแทนค่าพบว่า  704
107.1

0.5
K
[HA]

4
a

=
×

= −    

ดังนั้น ใช้  0.5-x 

จาก   
x0.5

x107.1
2

4

−
=× −  

244 xx107.1103.55 =⋅×−× −−  
0103.55x107.1x 442 =×−⋅×+ −−  

ดังนั้น 

12
)]103.55(1[4)10(7.1107.1x

4244

×
×−××−×±×−

=
−−−

 

=  0.018   
= [H+] 

pH = -log[H+] = -log(0.018)  = 1.74  
 
ร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อน 
ใช้เปรียบเทียบความแรงของกรด  ได้จากสูตร 

ร้อยละการแตกตัว  = 100
[HA]

][H
×

+
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โดยกรดที่แรงกว่าหรือแก่กว่าจะมีค่าร้อยละการแตกตัวมากกว่า  และรอ้ยละการแตกตัวของ
กรดอ่อนมีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของกรดอ่อนเพิ่มขึ้น 
 

กรดอ่อนไดโปรติก (Diprotic acid) และกรดอ่อนพอลิโปรติก (Polyprotic acid) คือกรดที่
แตกตัวให้ H+ มากกว่าหนึ่งไอออนต่อหนึ่งโมเลกุลของกรด  กรดชนิดน้ีจะแตกตัวหลายขั้นตอน โดยแต่
ละขั้นจะแตกตัวให้โปรตอนเพียงหนึ่งไอออนเท่าน้ัน และคู่เบสท่ีได้จากการแตกตัวขั้นที่หนึ่งจะทําหน้าท่ี
เป็นกรดในการแตกตัวขั้นที่สอง 2  โดยค่า Ka ของกรดจะลดลงเมื่อโปรตอนหลุดออกไปในแต่ละขั้น  
ดังแสดงในตารางที่ 8.3 
 
ตารางที่ 8.3  ตัวอย่างค่า Ka ของกรดอ่อน  (McMurry and Fay, 2003) 

 
 
 
6.4  การไทเทรตกรด-เบส และอินดเิคเตอร์ 

กรด-เบส อินดิเคเตอร ์
เป็นสารอินทรีย์ท่ีมีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อน   เขยีนเป็นสูตรทั่วไป คือ HIn 

HIn + H2O    H3O+   +   In- 
รูปกรด รูปกรด 

ค่าคงที่การแตกตัวของกรด-เบสอินดิเคเตอร์ 

[HIn]
]][InO[HK 3

In

−+
=  

ช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ (pH range)  จะเท่ากับ   pKIn  = ±1 
pKIn = –log [KIn] 

 
การไทเทรตกรด-เบส 
การไทเทรต (Titration) หมายถึงการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยการวัดปริมาตรสารต้ังต้นที่จะ

ทําปฏิกิริยากันพอดี  โดยสารที่ต้องการทราบความเข้มข้นทําปฏิกิริยากับสารที่ทราบความเข้มข้น
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แน่นอน  อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วยบิวเรตและปิเปต  โดยสารที่บรรจุในบิวเรต เรียกว่า “ตัวไท
แทรนต์ (Titrant)”  มีสองพจน์ท่ีเก่ียวข้องกับการไทเทรต คือ “จุดสมมูล” และ “จุดยุติ” โดย 

จุดสมมูล  คือจุดท่ีสารต้ังต้นทําปฏิกิริยากันพอดี และ 
จุดยุติ   คือจุดท่ีอินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีแล้วหยุดไทเทรต 
ในการไทเทรตกรด-เบส  ใช้สารอินดิเคเตอร์บอกจุดยุติระหว่างปฏิกิริยากรด-เบส  โดยอินดิเค

เตอร์ท่ีเหมาะสมจะเปลี่ยนสีท่ีจุดสมมูล 
การหาความเข้มข้นของกรดโดยการไทเทรตสามารถทําได้โดย ขั้นตอนต่อไปนี้ 
1) ปิเปตสารละลายกรดลงในขวดรูปชมพู่ แล้วหยดอินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสมลงไป 2-3 หยด 
2) ไทเทรตสารละลายรูปชมพู่ด้วยตัวไทแทรนต์ (สารละลายเบส) ท่ีบรรจุในบิวเรต  โดยการ

ไขก๊อกที่บิวเรตให้ตัวไทแทรนต์ค่อยหยดลงในขวดรูปชมพู่  เขย่าขวดรูปชมพูแบบวนเพื่อให้สารละลาย
และตัวไทแทรนต์ทําปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์  

3) หยุดไขก๊อกบิวเรตเมื่อสังเกตเห็นจุดยุติ หรือสังเกตการเปลี่ยนสีของสารในขวดรูปชมพู่  
4) อ่านปริมาตรของตัวไทแทรนต์ท่ีใช้ในการทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายกรดนี้ บันทึก

ข้อมูล ดังแสดงขั้นตอนในรูปท่ี 8.3 
 

 
 

รูปท่ี 8.3  ขั้นตอนการไทเทรตกรด-เบส  
(http://ebook.nfe.go.th/nfe_ebook/data_o_ebook/html/023/187.htm) 
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6.5  กราฟของการไทเทรต 
ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่   
ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ เช่นการไทเทรตกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ด้วยโซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ (NaOH)  แสดงกราฟการไทเทรตดังรูปท่ี  7.4   
จากรูปท่ี 8.4   จะเห็นว่าค่า pH เปลี่ยนแปลงรวดเร็วท่ีบริเวณใกล้จุดยุติ (ต้ังแต่ pH 4-10) 

ดังนั้นควรเลือกใช้อินดิเคเตอร์ท่ีเปลี่ยนสีท่ีช่วง pH ระหว่าง 4 ถึง 10  ซึ่งอินดิเคเตอร์ท่ีเหมาะสม ได้แก่ 
เมทิลเรด (4.4-6.2) โบรโมไทมอลบลู (6.0-7.5) และฟีนอล์ฟทาลีน (8.2-10.0)   แต่นิยมใช้ฟีนอล์ฟทา
ลีน เพราะสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีได้ชัดเจน สําหรับโบรโมคลีซอลกรีน (3.8-5.4) ไม่เหมาะสมที่จะใช้
เป็นอินดิเคเตอร์สําหรับกรดแก่และเบสแก่ เพราะเปลี่ยนสีก่อนถึงจุดสมมูล  

 

 
ไทเทรตด้วยเบสแก่ ไทเทรตด้วยกรดแก่ 

รูปท่ี 8.4  กราฟการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสแก่ (Whitten และคณะ, 2003) 
 
 

ปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน   
ในปฏิกิริยาระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน เช่นปฏิกิริยาระหว่างเบสอ่อน NH3 กับกรดแก่ HCl 

โดยตัวไทแทรนต์คือ HCl  ในตอนแรกค่า pH สูงเนื่องจากเบสอ่อน NH3 เมื่อค่อยๆ หยดกรดแก่ HCl 
ลงไปทําให้ค่า pH ลดลง จนถึงจุดหนึ่งที่ pH ลดลงอย่างรวดเร็ว (ต้ังแต่ pH 3-7) ได้เกลือ NH4Cl และ
จุดสมมูลจะมีค่า pH ตํ่ากว่า 7 (ดังรูปท่ี 8.5) 
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รูปท่ี 8.5  กราฟการไทเทรตระหว่างกรดแก่กับเบสอ่อน (Whitten และคณะ, 2003) 

จากรูปท่ี 8.5  สามารถพิจารณาช่วง pH 3-7.5 จึงนิยมเลือกใช้สารพวกเมทิลเรดหรือโบรโมไท
มอลบลูเป็นอินดิเคเตอร์  แต่ไม่ใช้ฟีนอล์ฟทาลีนเพราะช่วง pH ของฟีนอล์ฟทาลีนมากกว่า 7 ทําให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการบอกจุดสมมูล 

 
ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่   
ปฏิกิริยาระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่เช่นกรดอะซิติก กับเบสแก่ NaOH มีข้อจํากัดในการเลือก

อินดิเคเตอร์ ท่ีจุดสมมูลของการไทเทรต สารละลายจะมีโซเดียมอะซิเตตเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสมบัติเป็น
เบส มี pH มากกว่า 7 ดังรูปท่ี 8.6 

 
รูปท่ี 8.6  กราฟการไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่ (Whitten และคณะ, 2003) 
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จากรูปท่ี 8.6  สามารถใช้ฟีนอล์ฟทาลีนได้เพราะจุดยุติของฟีนอล์ฟทาลีนอยู่ท่ี pH > 7  หาก
ใช้เมทิลเรดจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร์ก่อนถึงจุดสมมูล 

 
ดังนั้น สรุปการไทเทรต กรด-เบส คู่ต่างๆ และการเลือกอินดิเคเตอร์ในการไทเทรต ได้ดัง

ตารางที่ 8.4  
 
ตารางที่ 8.4  สรุปการไทเทรต กรด-เบส คู่ต่าง ๆ  และการเลือกอินดิเคเตอร์ในการไทเทรต 

ชนิดการไทเทรต  ช่วงเปลี่ยนแปลง 
pH  

pH ท่ีจุดสมมูล อินดิเคเตอร์ท่ีเลือกใช้ไทเทรต  
(จุดยุติใกล้เคียงจุดสมมูล)ฉ 

กรดแก่ กับ เบสแก่  3 -11 เท่ากับ 7  ฟีนอลฟ์ธาลีน (pH = 8.3-10.0) 
เมทิลออเรนจ์ (pH = 3.0-4.4)  

กรดแก่ กับ  
เบสอ่อน  

3 - 7 ่ น้อยกว่า 7 ่  เมทิลออเรนจ์ (pH = 3.0-4.4) 
โบรโมฟีนอลบลู (pH = 3.0-4.6)  

กรดอ่อน กับ  
เบสแก่  

7 - 11 มากกว่า 7  ฟีนอลฟ์ธาลีน (pH = 8.3-10.0)  

กรดอ่อน กับ  
เบสอ่อน  

ไม่สามารถบอกได้ ขึ้นอยู่กับค่า Ka 
และ Kb ของสารที่ใช้ไทเทรต 

ไม่นิยมไทเทรตระหว่างกรดอ่อน 
กับ เบสอ่อน 

 
 
6.6  ยาลดกรด 

ยาลดกรดคือสารที่ใช้ทําปฏิกิริยาสะเทิน หรือปฏิกิริยาระหว่างกรด-เบส กับกรดที่พบใน
กระเพาะอาหาร คือกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ทีมีปริมาณมากเกินไปในกระเพาะอาหาร  โดยท่ัวไป ยา
ลดกรดจะเป็นของผสมระหว่าง Mg(OH)2  และ Al(OH)3  ซึ่งเป็นสารที่ไม่ละลายน้ํา  ดังนั้นจึงมี OH- 
ไม่มากพอที่จะทําลายทางเดินอาหาร 

)l(OH3)aq(AlCl)aq(HCl3)aq()OH(Al 233 +→+  

)l(OH2)aq(MgCl)aq(HCl2)aq()OH(Mg 222 +→+  

 

ยาลดกรดมักจะมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่น ท้องผูก ซึ่งเกิดจากยาลดกรดชนิดท่ีมีอลูมิเนียม 
หรือ ท้องร่วงซึ่งเกิดจากยาลดกรดที่มีแมกนีเซียม  การทานยาลดกรดปริมาณมากอาจทําให้เกิดการ
สะสมของสารอลูมิเนียมในร่างกาย ซึ่งอาจจะเป็นพิษต่อร่างกายโดยเฉพาะในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคไต   
 
ยาลดกรดบางชนิดใช้ CaCO3  : 
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)l(OHCO)aq(CaCl)aq(HCl2)s(CaCO 2223 ++→+  

การรับประทานยาลดกรดชนิดท่ีมีแคลเซียมคาร์บอเนตมากเกินไป อาจก่อให้เกิดความไม่
สมดุลของระดับแคลเซียมและกรดในร่างกายทําให้มีผลเสียต่อไต   นอกจากนั้น ยาลดกรดชนิดท่ีมี
แคลเซียมอาจทําให้ร่างกายหลั่งกรดออกมามากขึ้น  ถึงแม้ว่าจะมีผลในการลดกรดในช่วงแรกหลังการ
รับประทานยา 
 
ยาลดกรดบางชนิดใช้ NaHCO3 

)l(OHCO)aq(NaCl)aq(HCl2)s(NaHCO 223 ++→+  

การรับประทานยาลดกรดชนิดท่ีมีโซเดียมไบคาร์โบเนตมากเกินไป  อาจก่อให้เกิดความไม่
สมดุลของระดับโซเดียมในร่างกายและ pH เพ่ิมขึ้น เป็นอันตรายต่อผู้ท่ีเป็นโรคกระเพาะ 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
กระดาษเหลือง/ผุกรอบ

กระดาษได้มีการผลิตใช้มาเป็นเวลายาวนาน  เมื่อประมาณปลาย ค.ศ. ท่ี 18 ในทวีบอเมริกา
เหนือและใต้จะผลิตกระดาษจากใยแฟลกซ์ (Flax) หรือฝ้าย ซึ่งมีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบหลัก  
เซลลูโลสคือพอลิเมอร์ท่ีประกอบด้วยหน่วยย่อยของกลูโคส (C6H12O6) ต่อกันเป็นสายยาว  

เมื่อความต้องการกระดาษเพิ่มมากขึ้น จึงมีการนํา
เส้นใยจากต้นไม้ผสมใยฝ้ายบางส่วน เพ่ือช่วยให้กระดาษ
มีความคงทน แข็งแรง ซึ่งเส้นใยจากต้นไม้จะมีลิกนินที่
เป็นพอลิเมอร์อินทรีย์เป็นองค์ประกอบ  แต่ลิกนินจะถูก
ออกซิไดซ์ได้ง่ายทําให้สีเปลี่ยน  ดังนั้นกระดาษที่ทําผสม
เส้นใยชนิดน้ีหากไม่ได้กําจัดลิกนินออกจากเส้นใยก่อน 
จะทําให้กระดาษเปลี่ยนสีไปตามเวลา  ส่วนใหญ่กระดาษ
ท่ีผสมเย่ือที่ไม่มีการกําจัดลิกนินออกจะเป็นกระดาษ
หนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ต้องคํานึงถึงการเก็บรักษาในระยะยาว
มากนัก 

นอกจากนี้กระดาษที่ใช้เส้นใยต้นไม้ผลิตจะมีรูพรุน รูขนาดเล็กท่ีผิวกระดาษจะดูดซับนํ้าหมึกมาก
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ขณะพิมพ์ ได้ตัวอักษรที่เบลอ ดังนั้นจึงต้องทําการเคลือบผิวหน้ากระดาษก่อนพิมพ์ด้วยอลูมิเนียม
ซัลเฟต (Al2(SO4)3) และโรซิน ได้ผิวกระดาษที่เรียบ เรียกกระบวนการนี้ว่า Sizing  นิยมเลือกใช้
อลูมิเนียมซัลเฟต เพราะมีราคาถูกและไม่มีสี  และช่วยทําให้กระดาษเสื่อมสภาพช้า 

การเก็บกระดาษในสภาวะที่มีความช้ืนสูงจะทําให้ Al2(SO4)3  ซับความช้ืนทําให้ได้ H+ และ H+ 
จะเร่งการไฮโดรไลซิสของเซลลูโลสตรงตําแหน่ง O แตกสายโซ่เซลลูโลสทําให้มีขนาดสั้นลง  ทําให้
กระดาษผุกรอบ ฉีดขาดได้ 
  
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) นิยามกรด-เบสของ Lewis กล่าวว่าอย่างไร 
2) สารละลายคาเฟอีน C8H10N4O2 เข้มข้น 0.03 M จะมี [OH-] เป็นเท่าใด  (C8H10N4O2 มี

ค่า Kb เท่ากับ  4.1x10-4) 
3) กรดคือสสารที่สามารถแตกตัวแล้วให้โปรตอนได้ และเบสคือสสารที่สามารถรับโปรตอน

ได้ เป็นนิยามกรดและเบสของใคร 
4) ในปฏิกิริยา  NH3 + H2O  NH4

+ +OH-   คู่เบสของ H2O จะเป็นตัวใด 
5) การไทเทรตกรดแก่กับเบสอ่อนที่จุดสมมูลจะมี pH ของสารละลายจะเป็นอย่างไร 
6) จงคํานวณค่า Ka ของ 0.1 M HA แตกตัวได้ร้อยละ 1.34 ท่ี 25 oC 
7) ยาลดกรดชนิดใดที่อาจทําให้ร่างกายหลั่งกรดออกมามากขึ้น 
8) จงหา pH ของสารละลายระหว่างกรดอะซิติก 0.1 mol กับโซเดียมอะซิเตต 0.01 mol ท่ี

มีปริมาตร 1 ลิตร เมื่อ Ka = 1.8x10-5 
9) จากสมการ SO3 + O2-  → SO4

2-  สารใดเป็นกรด-เบสของ Lewis 
10) จากสมการ HI(g)  H2(g) + I2(g) เริ่มต้นมีแก๊ส HI 2M หากสมดุลเกิดแก๊ส

ไฮโดรเจน 0.3 M จงหาค่าคงที่สมดุล 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 8  
ข้อที่ 1 กรด คือสารที่ทําหน้าท่ีรับคู่อิเล็กตรอน เบส คือสารที่ทําหน้าท่ีให้คู่อิเล็กตรอน 
ข้อที่ 2 3.5x10-3 M 
ข้อที่ 3 J.N. Bronsted and T.M. Lowry 
ข้อที่ 4 OH- 
ข้อที่ 5 น้อยกว่า 7 
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ข้อที่ 6 1.82 x 10-5 
ข้อที่ 7 ยาลดกรดชนิดท่ีมีแคลเซียม 
ข้อที่ 8 3.74 
ข้อที่ 9 กรด = SO3,  เบส = O2- 
ข้อที่ 10 0.046 
 



 บทที่ 9
สารละลายบฟัเฟอร์

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์กรด 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์เบส 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความจุบัฟเฟอร์ 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารละลายบัฟเฟอร์ 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 สารละลายบัฟเฟอร์ 
2.2 สารละลายบัฟเฟอร์กรด   
2.3 สารละลายบัฟเฟอร์เบส  
2.4 ความจุบัฟเฟอร์  
2.5 ประสิทธิภาพของสารละลายบัฟเฟอร์ 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 9  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1  สารละลายบัฟเฟอร์  

สารละลายบัฟเฟอร์ (Buffer solutions)  คือสารละลายที่มีค่า pH ค่อนข้างคงที่หรือ
เปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเล็กน้อย หน้าที่ของสารละลายบัฟเฟอร์คือ
ควบคุมความเป็นกรดและเบสของสารละลาย  เพื่อไม่ให้เปลี่ยนแปลงมากนัก  เมื่อเติมกรดหรือเบสลง
ไปเล็กน้อย  และรักษาระดับ pH ของสารละลายให้คงที่  

ในร่างกายมนุษย์มีระบบบัฟเฟอร์ คือ ระบบเลือดที่ทําหน้าที่ควบคุมความเป็นกรด-ด่างใน
กระแสเลือดของผู้ป่วย 
 
 
6.2  สารละลายบัฟเฟอร์กรด 

เป็นสารละลายผสมของกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนในสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทําละลาย   
สารละลายบัฟเฟอร์แบบนี้มี pH < 7  เป็นกรด  เช่น สารละลายระหว่างกรดอะซิติก (CH3COOH) 
และเกลือเอทธาโนเอต (CH3COONa) 

CH3COOH      CH3COO-  +  H+  (1) 
เมื่อเติมเกลือลงไป  เกลือจะเกิดการแตกตัว  CH3COONa  →   CH3COO-  +  Na+  (2) 
CH3COO-  จากเกลือที่เพิ่มขึ้นจะไปจับกับ H+ ในกรด  ได้เป็นกรดอะซิติกเพิ่มขึ้น สมการ (1) 
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ และจะเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง   

จากสมการ  CH3COOH  + H2O      CH3COO-  +  H3O+ 

ค่าคงที่สมดุล Ka =  
COOH][CH

]O][HCOO[CH

3

33
+−

 

COOH][CH
]COO[CH

]O[H
K

3

3

3

a
−

+ =  

COOH][CH
]COO[CH

K
1

]O[H
1

3

3

a3

−

+ ×=  

Take log ทั้งสองข้าง 
COOH][CH

]COO[CHlog
K
1log

]O[H
1log

3

3
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−

+ +⎟⎟
⎠
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⎛
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COOH][CH
]COO[CHlogpKpH

3

3
a

−
+=  

ดังนั้น   
[Acid]
[Salt]logpKpH a +=  

 
เมื่อเติมกรดแก่ลงไปเล็กน้อย H+  จากกรดแก่ที่เติมจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับเกลือได้เป็น 

CH3COOH  ตามสมการ   CH3COO-  +  H+ →  CH3COOH    ทําให้สารละลายมี pH ลดลง
เล็กน้อย 

เมื่อเติมกรดแก่ลงไปเล็กน้อย OH- จากเบสแก่ที่เติมจะเข้าไปทําปฏิกิริยากับ CH3COOH  
ได้เป็นเกลือตามสมการ  NaOH + CH3COOH  → CH3COONa + H2O  ปริมาณกรดจะลดลง  ทํา
ให้สารละลายมี pH เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
 
 
6.3  สารละลายบัฟเฟอร์เบส   

เป็นสารละลายผสมของเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนในสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทําละลาย   
สารละลายบัฟเฟอร์แบบนี้มี pH > 7  เป็นเบส  เช่น สารละลายระหว่างแอมโมเนีย (NH3)  และเกลือ
แอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl) 

NH3 (g) + H2O (l)       NH4
+ (aq)  +  OH- (aq)   (3) 

เมื่อเติมเกลือลงไป  เกลือจะเกิดการแตกตัว  NH4Cl  →  NH4
+  +  Cl-  (4) 

NH4
+  จากเกลือที่เพิ่มขึ้นจะทําให้สมการ (3) เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้ NH3 และเข้าสู่สมดุลอีกครั้ง   

จากสมการ NH3 (g) + H2O (l)       NH4
+ (aq)  +  OH- (aq)  

ค่าคงที่สมดุล Kb =  
][NH

]][OH[NH

3

4
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Take log ทั้งสองข้าง 
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ดังนั้น   
[Base]
[Salt]logpKpOH b +=  

 
ตัวอย่าง   สารละลายบัฟเฟอร์เตรียมจากการผสมสารละลาย NH3 เข้มข้น 0.60 M ปริมาตร 200 mL 
กับสารละลาย NH4Cl เข้มข้น 0.30 M ปริมาตร 300 mL 

1)  จงหา pH ของสารละลายบัฟเฟอร์นี้ 
2)  เมื่อเติมกรด HCl 0.02 โมลลงในสารละลายค่า pH ของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นเท่าใด 

(NH3 มีค่า Kb = 1.8 x 10-5) 
 
วิธีทํา 1. หาความเข้มข้นหลังผสมสารละลายก่อน 

จากสูตร  rr11 VMVM =  

หา  [NH3]  0.24M
300)ml(200
200ml0.6MMr =

+
×

=  

หา  [NH4Cl]  0.18M
300)ml(200
300ml0.3MMr =

+
×

=  

 
2.  หา pH ของสารละลายบัฟเฟอร์  (บัฟเฟอร์นี้เป็นบัฟเฟอร์เบส)  

จากสูตร 
][NH

Cl][NHlogpKpOH
3

4
b +=  

[0.24]
[0.18]log)10log(1.8pOH 5 +×−= −  

4.63pOH =  
9.374.6314pH =−=  

 
เมื่อเติมกรด HCl 0.02 โมลลงในสารละลายค่า pH ของสารละลายจะเปลี่ยนเป็นเท่าใด 

หา  [HCl]  0.04M1000
500ml

0.02molM =×=  

 
กรดจะไปทําปฏิกิริยากับเบสดังสมการ  

HCl  +  NH3 →  NH4
+ 

เริ่มต้น  0.0 0.24  0.18 
เปลี่ยนแปลง +0.04 -0.04  +0.04 

ดังนั้นที่สมดุล [NH3] = 0.24 - 0.04 = 0.20 M 
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[NH4
+] = 0.18 + 0.04 = 0.22 M 

][NH
][NHlogpKpOH

3

4
b

+
+=  

[0.20]
[0.22]log)10log(1.8pOH 5 +×−= −  

4.67pOH =  
9.334.6714pH =−=  

นั่นคือค่า pH ของสารละลายเปลี่ยนไปเพียง 0.04 
 
ตัวอย่าง:  จงคํานวณ pH ของสารละลายข้อต่อไปนี้ กําหนด pKa ของ CH3COOH= 4.76 
1)  สารละลายบัฟเฟอร์ 1: ผสม 50 mL 17.4 M CH3COOH และ 70 g CH3COONa ในน้ํา ปรับ
ปริมาตรเป็น 1000 mL 

วิธีทํา [CH3COOH] = 0.87M
1000ml

50ml17.4M
=

×  

[CH3COONa] =  0.853M
1l

)
82g/mol

70g(
=  

COOH][CH
]COO[CHlogpKpH

3

3
a

−
+=  

[0.87]
[0.853]log4.76pH +=  

4.751pH =  
 
2) สารละลายบัฟเฟอร์ 2 : ผสม 1 M CH3COOH 400 mL และ 3M NaOH 80 mL ในน้ําปรับ
ปริมาตรให้เป็น 1 ลิตร 

วิธีทํา [CH3COOH]  = 0.4M
1000ml

400ml1M
=

×  

[NaOH]  =  0.24M
1000ml

80ml3M
=

×  

จากปฏิกิริยากรดเบส 
OHCOONaCHNaOHCOOHCH 233 +→+  

เริ่มต้น  0.4 0.0  0.0 
เปลี่ยนแปลง -0.24 +0.24  +0.24 

ดังนั้นที่สมดุล [CH3COOH]  = 0.4 - 0.24 = 0.16 M 
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[CH3COONa]  = 0.24 M 

COOH][CH
]COO[CHlogpKpH

3

3
a

−
+=  

[0.167]
[0.24]log4.76pH +=  

4.93pH =  
 
 
6.4  ความจุบัฟเฟอร์ (Buffer capacity) 

คือความสามารถของคู่บัฟเฟอร์ในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาวะเบสหรือกรด  วัดโดยใช้
ค่าบัฟเฟอร์ (Buffer  value), β ที่มีสูตรคือ 

pH
b

Δ
Δ

=β  

Δb  คือจํานวนโมลของกรดเบสแก่ที่ใส่ลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์ 1 ลิตร  
ΔpH คือค่า pH ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 
 
6.5  ประสิทธภิาพของสารละลายบัฟเฟอร ์

สารละลายบัฟเฟอร์จะมีความสามารถในการต้านการเปลี่ยนแปลงค่า pH ได้ดีที่สุดเมื่อ 
1)  pH  เท่ากับค่า pKa 

2)  อัตราส่วนระหว่างกรดและเกลือเท่ากัน  หรือ 
]base[
]salt[,

]acid[
]salt[  

 
 
6.6  ระบบบฟัเฟอร์ในร่างกาย 

ร่างกายเราจําเป็นต้องมีระบบบัฟเฟอร์เพื่อควบคุม pH ของร่างกายให้อยู่ใน pH เชิงกายวิภาค 
(Physiological pH)  ซึ่งอยู่มีค่าระหว่าง  7.35 - 7.45  โดยในร่างกายมีระบบบัฟเฟอร์ที่สําคัญ 3 
ระบบคือ 

 
1)  ระบบบัฟเฟอร์ไบคาร์บอเนต 
ระบบบัฟเฟอร์ไบคาร์บอเนต มีความสําคัญในการควบคุม pH ของเลือดโดยเฉพาะส่วนของ

พลาสมา (Plasma) และของเหลวภายนอกเซลล์อ่ืนๆ  
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)aq(COH 32   )aq(HCO)aq(H 3
−+ +  

เมื่อมีกรด  (H+) ในร่างกายกรดจะไปทําปฏิกิริยากับไอออนไบคาร์บอเนต (HCO3
-) และเมื่อ

ร่างกายได้รับสารละลายเบส (OH-)  เบสจะไปทําปฏิกิริยากับ H2CO3  เพ่ือควบคุม pH เท่ากับ 7.40 
 
2) ระบบบัฟเฟอร์ฟอสเฟต 
ระบบบัฟเฟอร์ฟอสเฟตมีความสําคัญในการควบคุม pH ในเนื้อเยื่อ  โดยอาศัยสมดุลระหว่าง

กรดฟอสฟอริก (H3PO4) และไอออนไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (H2PO4 2-) ดังสมการ 
)aq(POH 42   )aq(HPO)aq(H 2

4
−+ +  

 
3)  ระบบบัฟเฟอร์โปรตีน 
เนื่องจากโปรตีนมีหมู่ท่ีมีความเป็นกรดอ่อนและเบสอ่อน มีความเป็นบัฟเฟอร์ท่ีสามารถ

ควบคุมระดับ pH ภายในเซลล์  ฮิสติดีน (Histidine) คือหมู่กรดอะมิโนที่มีค่า pKa ใกล้เคียงกับ 
physiological pH  มากท่ีสุดคือมีค่า pKa = 6.0 - 7.0 ดังนั้นโปรตีนที่มีฮิสติดีนในโมเลกุลมากจึง
สามารถเป็นบัฟเฟอร์ได้ดี  ตัวอย่างเช่นโปรตีนฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเม็ดเลือดแดงจะมีฮิสติดีน
เป็นองค์ประกอบจํานวนมากถึง 36 หน่วย/โมเลกุล 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
การรักษา pH ของเลือด 

ในร่างกายเราเลือดจะลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปยังเซลล์ และพาคาร์บอนไดอกไซด์และ
ของเสียออกจากเซลล์  ผ่านระบบที่ซับซ้อน  เราจะพิจารณาเฉพาะพลาสมาและเซลล์เม็ดเลือดแดง  
พลาสมาจะประกอบด้วยโปรตีน ไอออนโลหะ และฟอสเฟตอนินทรีย์เป็นต้น ส่วนเซลล์เม็ดเลือดแดง
หรืออีไรโธรไซต์ (Erythrocyte) จะประกอบด้วยฮีโมโกลบินและเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดรส ซึ่งเร่ง
การเกิดและการย่อยสลายกรดคาร์บอนิก (H2CO3) ดังสมการ 

CO2 (aq) + H2O (l)  H2CO3 (aq) 
โดยเนื้อเยื่อจะป้องกันไม่ให้สารในเซลล์เม็ดเลือดแดงสัมผัสกับพลาสมา  และให้เซลล์ขนาดเล็กแพร่
ผ่านเท่าน้ัน  pH ของพลาสมาจะถูกควบคุมไว้ท่ีประมาณ 7.40 โดยหลายระบบบัฟเฟอร์โดยเฉพาะ
ระบบ HCO3

-/H2CO3  ส่วนในเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีค่า pH = 7.25 ควบคุมด้วยระบบบัฟเฟอร์ 
HCO3

-/H2CO3 และฮีโมโกลบิน  ฮีโมโกลบินคือโมเลกุลของโปรตีนที่ซับซ้อนและสามารถแตกตัวให้
โปรตอนได้ดังสมการ 

HHb (aq)  H+ (aq) + Hb- (aq) 
HHb แทนโมเลกุลฮีโมโกลบินและ Hb- คือคู่เบสของ HHb  และออกซีฮีโมโกลบิน (HHbO2) ท่ีมีความ
เป็นกรดสูงกว่า HHb สามารถเกิดขึ้นได้จากการรวมตัวระหว่างออกซิเจนกับฮีโมโกลบิน ดังสมการ  
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HHbO2 (aq)  H+ (aq) + HbO2
- (aq) 

จากกระบวนการเมตาโบลิซึมทําให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์แพร่ผ่านไปยังเซลล์เม็ดเลือดแดง และ
เปลี่ยนกลับเป็นกรดคาร์บอนิกได้ 

CO2 (aq) + H2O (l)  H2CO3 (aq) 
และเกิดการแตกตัว  

H2CO3 (aq)  H+ (aq) + HCO3
- (aq) 

และเกิด 2 กระบวนการตามมาคือ 1) ไอออน HCO3
- จะแพร่ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยพลาสมา

จะลําเลียงไปยังปอด ซึ่งกระบวนการที่สําคัญในการกําจัดคาร์บอนไดออกไซด์  2) จะเกิดการเลื่อน
สมดุลได้ออกซีฮีโมโกลบิน (HHbO2) มากขึ้น เนื่องจาก H+ เพ่ิมขึ้น  

H+ (aq) + HbO2
- (aq)  HHbO2 (aq) 

และ HHbO2 จะปลอดปล่อยออกซิเจนได้ดีกว่าคู่เบส (HbO2
-) ความเป็นกรดที่เพ่ิมขึ้นทําให้ปฏิกิริยา

ต่อไปนี้เกิดได้ดี 
HHbO2 (aq)  HHb (aq) + O2 (aq) 

โมเลกุลของ O2 จะแพร่ออกจากเซลล์เม็ดเลือดแดงและเข้าสู่เซลล์ต่างๆ ทําให้เกิดกระบวนการเมตาบอ
ลิซึมขึ้นได้   

เมื่อเลือดถูกสูบฉีดเข้าไปยังปอด ปฏิริยาท่ีแสดงข้างต้นก็จะเกิดการผันกลับ โดยไอออนไบ
คาร์บอเนตจะแพร่ไปยังเซลล์เม็ดเลือดแดง และทําปฏิกิริยากับฮีโมโกลบินได้กรดคาร์บอนิก 

HHb (aq) + HCO3
- (aq)  Hb- (aq) + H2CO3 (aq) 

จากน้ันเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเดรสจะเปลี่ยนกรดคาร์บอร์นิกเป็น CO2  
H2CO3 (aq)  H2O (l) + CO2 (aq) 

CO2 จะแพร่ไปยังปอดและร่างกายจะหายใจออกมา  เมื่อร่างกายหายใจเข้าเอา O2 เข้ามาไอออน Hb- 
(จากปฏิกิริยาระหว่าง HHb กับ HCO3

- ข้างบน และ Hb- จะชอบจับกับ O2 ได้เร็วกว่า HHb) จะเขา้มา
รับ O2 ท่ีปอด และถูกลําเลียงโดยเลือดไปยังเนื้อเยื่อต่างๆ ในร่างกาย เป็นวัฏจักรต่อไป 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) สารละลายบัฟเฟอร์คืออะไร 
2) จงบอกหน้าท่ีของสารละลายบัฟเฟอร์ 
3) ถ้าเติมกรดแก่ HCl ลงไปในสารละลายบัฟเฟอร์ ท่ีประกอบด้วย CH3COOH และ 

CH3COONa เล็กน้อย สารละลายบัฟเฟอร์ทํางานอย่างไร 
4) ในระบบบัฟเฟอร์ท่ีประกอบด้วย NH3 และ NH4

+ เมื่อเติมเบสแก่ NaOH ลงไปเล็กน้อย 
สารใดในระบบจะกําจัด OH- โดยสารใด 

5) สารละลายบัฟเฟอร์เตรียมจากการผสมสารละลาย NH3 เข้มข้น 0.60 M ปริมาตร 500 
mL กับสารละลาย NH4Cl เข้มข้น 0.30 M ปริมาตร 500 mL (กําหนด pKa NH3 = 4.76) 

5.1) [NH3 ] เท่ากับเท่าไร 
5.2) [NH4Cl] เท่ากับเท่าไร 
5.3) pH สารละลายเท่ากับเท่าไร 
 

 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 9  
ข้อที่ 1 สารละลายบัฟเฟอร์คือสารละลายที่มีค่า pH ค่อนข้างคงที่หรือเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่อ

เติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเล็กน้อย 
ข้อที่ 2 สารละลายบัฟเฟอร์มีหน้าท่ีควบคุมความเป็นกรดและเบสของสารละลาย  เพ่ือไม่ให้

เปลี่ยนแปลงมาก  เมื่อเติมกรดหรือเบสลงไปเล็กน้อย  และรักษาระดับ pH ของสารละลาย
ให้คงที่ 

ข้อที่ 3 H+  จะรวมกับ CH3COO- ได้ CH3COOH 
ข้อที่ 4 NH4

+ 
ข้อที่ 5 5.1)  0.30 M 

5.4) 0.15 M 
5.5) 9.54 
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 บทที่ 10
ปฏิกิริยารีดอกซ์

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดุลสมการรีดอกซ์ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไทเทรตแบบรีดอกซ์ที่เกี่ยวกับไอโอดีน 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 การดุลสมการรีดอกซ์ 
2.2 การไทเทรตแบบรีดอกซ์ที่เกี่ยวกับไอโอดีน 
2.3 เคมีไฟฟ้า 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 10  
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6. เนื้อหาบทเรียน 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox) เป็นปฏิกิริยาที่ประกอบด้วย 2 ปฏิกิริยาย่อย คือ ปฏิกิริยารีดักชัน 

(Reduction) กับปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) 
1)  ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction reaction) หมายถึงปฏิกิริยาที่สารรับอิเล็กตรอน หรือ

ปฏิกิริยาที่สารมีเลขออกซิเดชันลดลง เกิดขึ้นที่ขั้วคาร์โทด (Cathode)   
2)  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) หมายถึงปฏิกิริยาที่สารเสียอิเล็กตรอน หรือ

หมายถึงปฏิกิริยาที่สารมีการเพิ่มเลขออกซิเดชัน  เกิดขึ้นที่ขั้วแอโนด 
ตัวออกซิไดซ์ (Oxidizing agent หรือ Oxidant) คือ สารที่ทําหน้าที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น 

ดังนั้นตัวออกซิไดซ์จึงมีเลขออกซิเดชันลดลง  โดยตัวออกซิไดซ์คือสารด้านซ้ายมือของปฏิกิริยาคร่ึง
เซลล์รีดักชัน 

ตัวรีดิวซ์ (Reducing agent หรือ Reductant) คือ สารที่ทําหน้าที่ให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น 
ดังนั้นตัวรีดิวซ์จึงมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น  โดยตัวรีดิวซ์คือสารด้านซ้ายมือของปฏิกิริยาครึ่งเซลล์
ออกซิเดชัน 

เช่นปฎิกิริยา 
Mg (s)  + 2H+ (aq)  →  Mg2+ (aq)  +  H2 (g) 

สามารถแยกเป็นสองครึ่งปฏิกิริยา (Half reaction) ได้ดังนี้ 
ปฏิกิริยารีดักชัน  2H+ (aq)  + 2e- →  H2 (g) (เลขออกซิเดชั่นลดลง เนื่องจากรับ e-) 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน Mg (s)  →  Mg2+ (aq)  + 2e- (เลขออกซิเดชั่นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากให ้e-) 
จากสมการดังกล่าว  ตัวออกซิไดซ์ คือ H+ (ตัวรับ e-)  และตัวรีดิวซ์ คือ Mg (ตัวให้ e-) 
 
 
6.1  การดุลสมการรีดอกซ์ 

ในการดุลสมการรีดอกซ์ จะใช้หลักการที่ให้จํานวนอะตอมของธาตุต่างๆ ก่อนการเกิดปฏิกิริยา 
เท่ากับหลังเกิดปฏิกิริยา  และทําให้จํานวนอิเล็กตรอนที่ถ่ายเทในปฏิกิริยาออกซิเดชัน และรีดักชัน
เท่ากัน หรือทําจํานวนประจุรวมทางซ้ายและขวาของสมการให้เท่ากัน  โดยการดุลสมการรีดอกซ์มี
ขั้นตอนดังนี้ 

1) แยกปฏิกิริยารวมให้ได้สองครึ่งปฏิกิริยา คือปฏิกิริยารีดักชันและปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
2) หาธาตุมีค่าเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลง หรือหาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นของตัวรีดิวซ์และ

ที่ลดลงของตัวออกซิไดซ์  
3) ดุลเฉพาะจํานวนอะตอมของธาตุที่มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยน 
4) หาอัตราส่วนอย่างตํ่าของเลขออกซิเดชั่นที่เพิ่มขึ้นและลดลง แล้วคูณไขว้สมการ 
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5) พิจารณาจํานวนอะตอมของธาตุแต่ละชนิด โดยดุลจํานวนอะตอมของธาตุอ่ืนก่อน จากนั้น
จึงดุลอะตอมของธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจน 

6) ทอนเลขหากสัมประสิทธ์ิของสมการทอนเป็นอัตราส่วนอย่างตํ่า 
7) รวมสมการ 
 
ตัวอย่างการดุลสมการรีดอกซ์ 

จากสมการ  FeCl3 + SnCl2  →   FeCl2 + SnCl4 

1)   หาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนไป ต่อ 1 อะตอมของธาตุ (ของ Fe และ Sn) 
FeCl3 + SnCl2 → FeCl2 + SnCl4 
+3  +2  +2  +4 
รับ 1 e-  เสีย 2 e-     

 
2)   คูณไขว้จํานวน e-  ให้ถ่ายเทเท่ากัน 

2FeCl3 + SnCl2 → FeCl2 + SnCl4 
 
3.   ดุลสมการ 

2FeCl3 + SnCl2 → 2FeCl2 + SnCl4 
 
 

การดุลสมการรีดอกซ์แบบครึ่งปฏิกิริยา    
ในสารละลายกรด   

จากสมการ  Fe2+ + Cr2O7
2-   →   Fe3+ + Cr3+ 

1) แยกครึ่งปฏิกิริยา  
Fe2+ →   Fe3+  
Cr2O7

2-   →  Cr3+ 
 
2) ดุลอะตอม 

Fe2+ →   Fe3+  
Cr2O7

2-   →  2Cr3+ 
เติม H2O ด้านขาดออกซิเจนเท่ากับจํานวนออกซิเจนที่ขาด 

Cr2O7
2-   →  2Cr3+ + 7H2O 
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เติม H+ ด้านขาดไฮโดรเจนเท่ากับจํานวนไฮโดรเจนที่ขาด 
Cr2O7

2- + 14H+  →  2Cr3+ + 7H2O 
 
3) ดุลประจุ (โดยการเติม e-) 
จาก       Fe2+ →   Fe3+ +  e-   (จํานวนประจุเท่ากันคือ 2) 

Cr2O7
2- + 14H+  + 6e- →  2Cr3+ + 7H2O  (จํานวนประจุเท่ากันคือ 6) 

 
4)  ทําการถ่ายเท e- ให้เท่ากัน (โดยการคูณไขว้จํานวน e-) 

6Fe2+ →  6Fe3+ +  6e- 
Cr2O7

2- + 14H+  + 6e- →  2Cr3+ + 7H2O 
 
5)  รวมสมการ 

6Fe2+ + Cr2O7
2- + 14H+  + 6e- →  6Fe3+ +  2Cr3+ + 7H2O 

 
ในสารละลายเบส 

จากสมการ  I- + MnO4
- → I2 + MnO2 

วิธีทํา  แยกครึ่งปฏิกิริยา 
I- → I2 

MnO4
- → MnO2 

ดุลอะตอม 
2I- → I2 

MnO4
- →  MnO2  (อะตอมของ Mn ดุลแล้ว) 

ดุลประจุ 
2I- → I2 + 2e- 

ดุล O โดยเติม H2O ด้านขาด O เท่ากับ   จํานวนที่ขาด  O2 
MnO4

- →  MnO2 + 2H2O 
เติม H+ ด้านขาด H เท่ากับจํานวนที่ขาด H 

MnO4
- + 4H+ →  MnO2 + 2H2O 

สารละลายเบสห้ามมีกรด ดังนั้นต้องเติม OH- ทั้ง 2 ด้าน 
MnO4

- + 4H+ + 4OH-  →  MnO2 + 2H2O  + 4OH- 
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โดย H+ + OH-    →  H2O    
ดังนั้นจะได้สมการเป็น  

MnO4
- + 4H2O  →  MnO2 + 2H2O  + 4OH- 

MnO4
- + 2H2O  →  MnO2  + 4OH-   

 
ดุลประจุ 

MnO4
- + 2H2O- + 3e-   →  MnO2  + 4OH-   

 
ทํา e-   ที่ถ่ายเทให้เท่ากัน (โดยคูณไขว้จํานวน e-) 

Oxidation 2I- → I2 + 2e-     (1) 
Reduction MnO4

- + 2H2O + 3e-   →  MnO2  + 4OH-  (2) 
(1)x3  จะได้   6I- → 3I2 + 6e- 

(2)x2   จะได้  2MnO4
- + 4H2O + 6e-   →  2MnO2  + 8OH- 

รวมสมการ  6I- +  2MnO4
- + 4H2O  → 3I2 +  2MnO2  + 8OH- 

 
 
6.2  การไทเทรตแบบรีดอกซ์ที่เก่ียวกับไอโอดีน 

ไอโอดีนเป็นสารที่สามารถออกซิไดซ์สารอ่ืนได้ในสารละลายที่เป็นกลาง ซึ่งแตกต่างกับ
สารละลายของ Cr2O7

2- ซึ่งสารนี้จะออกซิไดซ์สารในสารละลายเป็นกรด 
 
การไทเทรตที่เกี่ยวกับไอโอดีนแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ 
1)  การไทเทรตโดยทางวิธีตรง (Direct method)  
การไทเทรตโดยวิธีทางตรงเรียกว่า ไอโอดิเมทรี (Iodimetry)  เป็นการไทเทรตสารที่ต้องการ

วิเคราะห์ (Analyst) ด้วยสารละลายมาตรฐานไอโอดีน ซึ่งเตรียมจากสารละลายไอโอดีนละลายใน
โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) และหาปริมาณของสารได้จากการไทเทรตโดยตรง 

 
2) การไทเทรตโดยวิธีทางอ้อม (Indirect method)  
การไทเทรตโดยวิธีทางอ้อมเรียกว่า ไอโอโดเมทรี (Iodometry) เป็นการไทเทรตไอโอดีนที่

เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาระหว่างสารที่สนใจไปออกซิไดซ์สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) ได้ไอโอดีน
เกิดขึ้น แล้วนํามาไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต (Na2S2O4) 
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โดยทั่วไปจะนิยมการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางอ้อมนิยม  เพราะมีสารจํานวนมากที่สามารถ
ออกซิไดซ์ไอโอไดด์ไอออน การวิเคราะห์โดยวิธีทางตรงจึงให้ค่าที่คาดเคลื่อน 

 
การไทเทรตแบบรีดอกซ์แบบอ้อม   
การไทเทรตแบบรีดอกซ์แบบอ้อมเป็นการวิเคราะห์ปริมาณสารตัวอย่างโดยทําปฏิกิริยากับไอ

โอไดด์ไอออน (I-) ที่มากเกินพอ ซึ่งมักใช้สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) แล้วเกิด I2 ซึ่งละลายใน
รูป I3- ไอออน  แล้วไทเทรตทันทีด้วยสารละลายมาตรฐาน Na2S2O3 โดยต้องทําการไทเทรตเทียบ
มาตรฐานหาความเข้มข้นของ Na2S2O3 ที่แน่นอนด้วยสารละลายปฐมภูมิ KIO3 ก่อนโดยมีน้ําแป้งเป็น
อินดิเคเตอร์ 

น้ําแป้งจะทําปฏิกิริยากับไอโอดีน เมื่อมีไอโอไดด์ไอออนจะให้สารเชิงซ้อนสีน้ําเงินเข้ม  
เนื่องจากไอโอดีนจะถูกดูดซับบนผิวคอลลอยด์ของแป้ง และจะกลายเป็นไม่มีสีเมื่อไอโอดีนถูกรีดิวซ์เป็น
ไอโอไดด์ไอออน (I-)  

การเทียบมาตรฐานหาความเข้มข้นของ Na2S2O3 กับ KIO3 ซึ่งเป็นสารละลายมาตรฐานปฐม
ภูมิ  โดยนําสารละลาย KIO3 ทําปฏิกิริยากับ KI ที่มากเกินพอในสารละลายกรดให้ไอโอดีนดังสมการ 

)l(OH3)aq(I3)aq(I8)aq(H6)aq(IO 23 3
+→++ −−+−   (1) 

จากนั้น  −3I ที่เกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยากับ Na2S2O3  ได้ดังสมการ 
)aq(OS)aq(I3)aq(OS2)aq(I 2

64
2
323

−−−− +→+    (2) 
(2)x3 ได้ )aq(OS3)aq(I9)aq(OS6)aq(I3 2

64
2
323

−−−− +→+  (3) 
รวมสมการ (1) และ (3) จะได้สมการรวมสาํหรับการเทียบมาตราฐานความเข้มข้น Na2S2O3 ได้ดังนี้ 
 

)l(OH3)aq(I)aq(OS6)aq(H6)aq(IO 2
2
323 +→++ −−+−  

 
โดย KIO3   โมล จะทําปฏิกิรยิากันพอดีกับ Na2S2O3 6 โมล  ทําการคํานวณความเข้มข้นของ Na2S2O3 
ตามวิธีปริมาณสารสัมพันธ์ 

 
ในการหาปริมาณสารฟอกสี เช่น หากนําสารฟอกสีท่ีมีส่วนผสมของ ClO- ทําปฏิกิริยากับ

โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI) ในสารละลายกรด (แตกตัวได้ H3O+) จะได้ 
 

)aq(IOH3)aq(Cl)aq(I3OH2)aq(ClO 323
−−−+− ++→++  (4) 

ไอโอดีนที่เกิดขึ้นในสารละลายที่มีไอโอไดด์จะอยู่ในรูปไตรไอโอไดด์ (I3-) ซึ่งหาปริมาณโดย
ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานไทโอซัลเฟต  (S2O3

2-) ได้ดังสมการ 
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)aq(I3)aq(OS)aq(OS2)aq(I 2
64

2
323

−−−− +→+    (5) 

เมื่อรวมสมการ (4) และ (5) จะได้ 

)l(OH3)aq(OS)aq(Cl2)aq(OH3)aq(OS2)aq(ClO 2
2
643

2
32 ++→++ −−+−−  

NaOCl  ในสารฟอกสีเกิดจากปฏิกิริยาดังสมการ 

)l(OH)aq(ClO)aq(Cl)aq(Na2)aq(OH2)aq(Na2)g(Cl 22 +++→++ −−+−+  

 
การหาปริมาณ NaOCl  โดยการทําปฏิกิริยากับ I- ท่ีมากเกินพอในสารละลายกรด แล้ว

ไทเทรตไอโอดีนที่เกิดขึ้นกับสารละลายไทโอซัลเฟต ดังสมการ 
)l(OH)aq(Cl)aq(I)aq(H3)aq(I2)aq(ClO 22 ++→++ −+−−  (6) 

)aq(OS)aq(I2)aq(I)aq(OS2 2
6422

2
32

−− +→+    (7) 
รวมสมการ (6) และ (7) ได้ดังนี้ 

)l(OH)aq(OS)aq(Cl)aq(H)aq(OS2)aq(ClO 2
2
64

2
32 ++→++ −−+−−  

 
 
ตัวอย่าง  จงคํานวณความเข้มข้นสารละลาย Na2S2O3 เมื่อต้องใช้สารละลาย 21.53 mL Na2S2O3 
ไทเทรตกับไอโอดีนที่เกิดจาก 20.00 mL ของ 0.0100 M KIO3 และ KI ท่ีมากเกินพอ 
วิธีทํา จากสมการ 

)l(OH3)aq(I3)aq(I8)aq(H6)aq(IO 23 3
+→++ −−+−   (1) 

จากน้ัน  −3I ท่ีเกิดขึ้นจะทําปฏิกิริยากับ Na2S2O3  ได้ดังสมการ 
)aq(OS)aq(I3)aq(OS2)aq(I 2

64
2
323

−−−− +→+    (2) 
(2)x3 ได้ )aq(OS3)aq(I9)aq(OS6)aq(I3 2

64
2
323

−−−− +→+  (3) 
รวมสมการ (1) และ (3)  

)l(OH3)aq(I)aq(OS6)aq(H6)aq(IO 2
2
323 +→++ −−+−  

 
หาความเข้มข้น S2O3

2- 
จากสมการที่ดุล   6 moles S2O3

2- ≡   1 mole IO3
- 
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1
6

IOmol

OSmol

3

2
32 =
−

−
 

1
6

1000

V][IO
1000

V]O[S

3

232

IO3

OS
2

32

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ⋅

−

−

−

−

 

6
V

V][IO
]O[S

232

3

OS

IO32
32 ×

⋅
=

−

−
−

−  

6
21.53ml

20ml0.0100M]O[S 2
32 ×

×
=−  = 0.0557 mol/l 

 
ตัวอย่าง:  เมื่อนําผงฟอกสี 0.503 กรัม มาทําปฏิกิริยากับ KI ทีมากเกินพอ พบว่าไอโอดีนที่เกิดขึ้นต้อง
ใช้ 0.0692 M Na2S2O3 ปริมาตร 10.23 mL ในการไทเทรต คํานวณร้อยละ NaOCl ในสารฟอกสี 

)l(OH)aq(Cl)aq(I)aq(H3)aq(I2)aq(ClO 22 ++→++ −+−−  

)aq(OS)aq(I2)aq(I)aq(OS2 2
6422

2
32

−− +→+  

รวมสมการ 
)l(OH)aq(OS)aq(Cl)aq(H)aq(OS2)aq(ClO 2

2
64

2
32 ++→++ −−+−−  

 

1 mole ClO-  =  2 mole S2O3
2- 

2
1

OSmol

ClOmol
2

32
=

−

−

 

−⋅= −−
232OS

2
32 V]OS[

2
1ClOmol  

1000ml
10.23ml/l)(0.0692mol

2
1ClOmol ×=− = 3.539 x 10-4  mol 

= (3.539 x 10-4  mol) x (74.5 g/mol)  = 0.026  กรมั 

5.24100
0.503
0.026%NOCl =×=  

 
ในกรณีของวิตามินซี (กรดแอสคอร์บิก, C6H8O6) ถูกออกซิไดซ์ด้วยตัวออกซิไดซ์ เช่น  I2  ได้

กรดดีไฮดรอกซีแอสคอร์บิก  ดังสมการ 
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O

HO OH

OH
OH O OHO

OH

+   I
2

O O
+  2I- +  2H+

 
 
เนื่องจาก I2  ระเหยง่าย จึงอาศัยปฏิกิริยาระหว่าง KIO3 กับ KI และ H2SO4 มากเกินพอ ซึ่งจะทําให้
เกิด I2  ดังสมการ 

IO3
- + 5I- + 6H+    →    3I2  +  3H2O  

โดย  I2 ในสารละลาย I- จะอยู่ในรูป I3- 
 
วิธีหาปริมาณวิตามีนซี ทําได้ 2 แบบ  ดังแสดงในรูปท่ี 10.1 
1) การไทเทรตแบบกรด-เบส 
2) การไทเทรตแบบย้อนกลับ (Back titration ) 

การไทเทรตแบบกรด-เบส การไทเทรตแบบย้อนกลับ (Back titration ) 
 

รูปท่ี 10.1  วิธีหาปริมาณวิตามีนซ ี
 

การไทเทรตแบบกรด-เบส ใช้วิธีคํานวณเช่นเดียวกับเรื่องการไทเทรต กรด-เบสคือจํานวน 
โมลของกรดแอสคอร์บิค = จํานวนโมลของเบส  โดยการไทเทรตแบบ back titration  คํานวณแบบ
ปฏิกิริยารีดอกซ์   

การไทเทรตแบบย้อนกลับ (Back titration) ด้วยปฏิกิริยารีดอกซ์ คือให้วิตามินซี (H2C6H6O6) 
ทําปฏิกิริยากับ I3- ท่ีมากเกินพอิ (ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง IO3

-, I- และ H+) เกิดกรดดีไฮโดร

 

NaOH 

วิตามินซี + H2SO4  
+ KI + H2O + KIO3 

วิตามินซี + น้ํา + อินดิเคเตอร์
 

 

Na2S2O3
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แอสคอร์บิก (C6H6O6) แล้วหาปริมาณ I3- ท่ีเหลือจากปฏิกิริยา โดยไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน 
Na2S2O6  

การคํานวณต้องหาจํานวณโมล I3- ท่ีเกิดท้ังหมดจากปฏิกิริยาของ IO3
-  และนําจํานวนโมล I3- 

ท่ีได้จากการไทเทรตกับ S2O3
2- มาหักออกจะได้จํานวนโมล I3- ท่ีทําปฏิกิริยากับวิตามินซี (H2C6H6O6) 

 
ตัวอย่าง: นํานํ้าผลไม้ 20.0 mL มาไทเทรตกับ สารละลายมาตรฐาน Na2S2O3 0.024 M ท่ีจุดยุติใช้ 
Na2S2O3  ไป 60.00 mL จงคํานวณหาปริมาณไวตามินซีในน้ําผลไม้ตัวอย่างดังกล่าว ในหน่วย mg/L 
(กําหนดให้สารมาตรฐาน KIO3 ท่ีใช้ความเข้มข้น 0.02 M ปริมาตรเท่ากับ 20 mL) 

OH3I3H6I8IO 233 +→++ −+−−  
+−− ++→+ H2I3OHCIOHCH 366636662  

−−−− +→+ 2
643

2
323 OSI3OS2I3  

วิธีทํา   จํานวนโมลที่เหลือจากปฏิกิริยากับไวตามินซีไทเทรตกับไธโอซัลเฟต 

−⋅= −−
232OS

2
323 V]OS[

2
1lmol  

mol107.2
ml1000

ml60.00M)(0.024
2
1lmol 4

3
−− ×=

×
=  

 
จํานวนโมลไตรไอโอไดด์ท่ีทําปฏิกิริยากับไวตามินซี  = จํานวนโมลไวตามินซ ี

= (1.2 x 10-3) – (0.72 x 10-3) =  0.48 x 10-3 moles 
จํานวนกรัมไวตามินซี   = 0.48 x 10-3 moles x MW ของ ไวตามินซ ี

=  0.48 x 10-3  mole x 176  g/mole = 84.48  กรัม 

จํานวน mg /L ไวตามินซี = ml 1000
g20

g84.48
×  = 42.24 mg/L 

 
 
6.3 เคมีไฟฟ้า 

เคมีไฟฟ้าเก่ียวข้องกับปฏิกิริยารีดักชันและออกซิเดชัน หรือปฏิกิริยารีดอกซ์  เกิดการถ่ายเท
ของอิเล็กตรอนขณะเกิดปฏิกิริยา  โดยเซลล์ไฟฟ้าเคมีมี 2 ประเภทคือ “เซลล์อิเล็กโทรไลซิส” และ 
“เซลล์กัลวานิก”  เซลล์อิเล็กโทรไลซิสเกิดขึ้นได้โดยการให้กระแสไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นเองไม่ได้ ต้องมีการให้กระแสไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดปฏิกิริยา  ในขณะที่เซลล์กัลวานิก
เป็นเซลล์ท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า  เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้เอง 
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อิเล็กโทรไลซิส 
อิเล็กโทรไลซิสเป็นกระบวนการที่ต้องมีแหล่งกระแสไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยา

เคมี  ตัวอย่างเช่นเซลล์อิเล็กโทรไลซิสของโซเดียมคลอไรด์เหลว  ดังแสดงในรูปท่ี 10.2  ท่ีนําโซเดียม
คลอไรด์มาหลอมที่อุณหภูมิสูง  และมีการให้กระแสไฟฟ้าแก่เซลล์ โดยจะพบว่า Na+ จะว่ิงไปยังขั้วลบ  
จะเกิดโลหะโซเดียมขึ้นที่ขั้วดังกล่าว  และ Cl- จะว่ิงไปยังขั้วบวก เกิดก๊าซคลอรีน  และสามารถเขียน
แทนสมการที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 
 
ปฏิกิริยารีดักชัน (รับ e-)  Na+ + e- → Na  เกิดท่ีขั้วคาโทด (ขั้วลบ) 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ให้ e-) 2Cl- →  Cl2 + 2e-  เกิดท่ีขั้วแอโนด (ขั้วบวก) 
 

 
 

รูปท่ี 10.2  เซลล์อิเล็กโทรไลซิสของโซเดียมคลอไรด์เหลว (McMurry and Fay, 2003) 
 

ขั้วท่ีเกิดปฏิกิริยารีดักชันคือ คาโทด และขั้วท่ีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ แอโนด  โดยเซลล์อิ
เล็กโทรไลซิส คาโทด คือ ขั้วลบ และ แอโนด คือ ขั้วบวก  ในเซลล์น้ีจะใช้แท่งคาร์บอนเป็น
อิเล็กโทรด เนื่องจากคาร์บอนเฉื่อยต่อปฏิกิริยารีดอกซ์  ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางให้อิเล็กตรอนไหลผ่าน
เท่าน้ัน จึงเรียกอิเล็กโทรดนี้ว่า อิเล็กโทรดเฉื่อย (Inert electrode)  

ปฏิกิริยารวมของเซลล์ไฟฟ้าน้ี ทําได้โดยการรวมปฎิริยาครึ่งเซลล์แล้วดุลอิเล็กตรอนให้เท่ากัน 
ได้ดังนี้ 

2Na+ (l) + 2e- → 2Na (l)  
2Cl- (l) →  Cl2 (g) + 2e- 

ได้ 2Na+ (l) + 2Cl- (l) →  2Na (l)  + Cl2 (g) 
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โดยท่ัวไป วิธีการทําอิเล็กโทรไลซิสของโซเดียมคลอไรด์เหลว จะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในทาง
อุตสาหกรรมเพื่อผลิตโลหะโซเดียมและก๊าซคลอรีน  แต่ NaCl จะหลอมเหลวที่อุณหภูมิสูงประมาณ 
800oC  ต้องใช้ความร้อนสูงในการหลอม NaCl เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานในทางอุตสาหกรรมอาจ
เติม Na2CO3  ระหว่างการหลอม NaCl ทําให้อุณหภูมิการหลอมลดลงเหลือประมาณ 600oC ได้  เรียก
สารที่ช่วยลดอุณหภูมิการหลอมว่าฟลักซ์ (Flux)   

 
ปริมาณกระแสไฟฟ้าหรือประจุท่ีไหลผ่านเซลล์อิเล็กโทรไลซิสเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์จาก

ปฏิกิริยาเคมีสามารถคํานวณได้โดยใช้กฎของฟาราเดย์  เช่นปฏิกิริยาของรีดักชันของเงินสามารถเขียน
ได้ดังนี้  

Ag+ (aq) + e- → Ag (s) 
 
จากสมการจะพบว่า Ag+ 1 โมลจะทําปฏิกิริยาหรือรับอิเล็กตรอน 1 โมล ทําให้ได้ Ag (s) 1 

โมล หรือ 107.8 กรัม คือเกิดโลหะเงินเกาะที่ขั้วคาโทด (ขั้วลบ) จํานวน 107.8 กรัม  โดยกระแสไฟฟ้า
ท่ีทําให้ได้อิเล็กตรอน 1 โมล จะกําหนดเป็นฟาราเดย์ (F) หรือเท่ากับ 1 F  หากต้องการให้ได้
อิเล็กตรอน 1 โมล ต้องใช้กระแสไฟฟ้า 2 F  ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า 
 

1 โมลอิเล็กตรอน = 1 F  

 
และพบว่า 1 F มีค่าเท่ากับประจุไฟฟ้า 96,500  คูลอมป์ (C)  ประจุไฟฟ้า (Q) มีความสัมพันธ์

กับกระแสไฟฟ้า (I) ท่ีมีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A) และเวลา (t) เป็นวินาที สามารถเขียนสูตรได้ว่า 
 

ประจุไฟฟ้า (Q) = I x t 

เมื่อ  
Q  คือ ประจุไฟฟ้า (คูลอมป์) 
I  คือ กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (แอมแปร์) 
t คือ เวลาที่ใช้ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส (วินาที) 
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ตัวอย่าง   ในกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต  ถ้าผ่านกระแสไฟฟ้า 250 
mA  เป็นเวลา 30 นาที จะทําให้ได้ Cu (s) เกาะที่ขั้วคาโทดก่ีกรัม 
วิธีทํา  

หาประจุไฟฟ้าท่ีใช้ในปฏิกิริยา โดย  
ประจุไฟฟ้า (Q)  = I x t 

= (250 x 10-3 แอมแปร์) x (30 x 60 วินาที) 
=  450 คูลอมป์ 

 
สมการรีดักชันที่เกิดขึ้นที่ขั้วคาโทดคือ Cu2+ (aq) + 2e- → Cu (s) 
จากสมการ พบว่า… 

ต้องใช้ 2 โมลอิเล็กตรอน (96500 x 2 คูลอมป์)  เพ่ือทําให้เกิด Cu (s)  1 โมล (63.5 กรัม) 
น่ันคือ ต้องใช้ประจุไฟฟ้า  193000  คูลอมป์ เพ่ือทําให้เกิด Cu (s) 63.5 กรัม 

จากการทดลองใช้ประจุไฟฟ้า 450   คูลอมป์ เพ่ือทําให้เกิด Cu (s)  =  
193000

450x5.63  

= 0.148 กรัม 
∴ เกิด Cu (s) เกาะที่ขั้วคาโทด 0.148  กรัม 

 
 

เซลล์กัลวานิก 
เซลล์กัลวานิก (Galvanic cell) เป็นเซลล์ท่ีทําให้เกิดกระแสไฟฟ้า โดยการต่อวงจรไฟฟ้าท่ี

อิเล็กโทรด 2 ขั้วจุ่มในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ ซึ่งอาจเป็นสารละลายเดียวกัน (แต่ต่างความเข้มข้น) 
หรือต่างชนิดกันได้ เกิดปฏิกิริยารีดักชันและออกซิเดชัน  และเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ท่ีเกิดขึ้นได้เอง 
( 0

cellE มากกว่า 0) ตัวอย่างเช่น เมื่อเอาโลหะสังกะสี (Zn) จุ่มลงในสารละลาย CuSO4  จะพบว่า
สังกะสีจะละลายหรือถูกกัดกร่อนและมีโลหะทองแดงจับท่ีผิวของสังกะสี และสารละลายน้ําเงินของ 
CuSO4 จะจางลง ดังแสดงในรูปท่ี 10.3  โดยมีสมการที่เก่ียวข้องดังนี้ 

ปฏิกิริยารีดักชัน (รับ e-)  Cu2+ (aq) + 2e- → Cu (s) 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ให้ e-) Zn (s) →  Zn2+ (aq) + 2e- 

รวมปฏิกิริยารีดอกซ์ Cu2+ (aq) + Zn (s) →  Cu (s) + Zn2+ (aq) 
 
ปฏิกิริยาน้ี ตัวออกซิไดซ์ (รับ e-) คือ Cu2+ และตัวรีดิวซ์ (ให้ e-) คือ Zn โดยปฏิกิริยาจะ

เกิดขึ้นได้เอง มีพลังงานอิสระของปฏิกิริยาลดลง  และสารละลายจะอุ่นขึ้นแสดงว่าปฏิกิริยาน้ีเป็น
ปฏิกิริยาดูดความร้อน  
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รูปท่ี 10.3 เซลล์กัลวานิกแสดงการกัดกร่อนของ Zn ในสารละลาย CuSO4;  

(a)  ช่วงเริ่มต้น (b) เมื่อเวลาผ่านไป (McMurry and Fay, 2003) 
 

หากทําการแยกโลหะสังกะสี และสารละลาย CuSO4  ออกจากกัน ดังแสดงในรูปท่ี 10.4  โดย
จุ่มแผ่นทองแดงลงในสารละลาย CuSO4  และจุ่มแผ่นสังกะสีลงในสารละลาย ZnSO4  โดยมีสะพาน
เกลือ (Salt bridge) ทําหน้าท่ีให้ไอออนบวกและลบไหลผ่าน และดุลประจุครึ่งเซลล์  สะพานเกลือ
สามารถเตรียมได้จากการใช้กระดาษกรองชุดสารละลายเกลือต่างๆ เช่นสารละลายเกลือแกง (NaCl) 
หรือใช้หลอดแก้วรูปตัวยู (U) ท่ีบรรจุวุ้น (Gelatin) ท่ีผสมสารละลายเกลืออ่ิมตัว และเกลือที่ใช้ต้องไมมี่
ผลต่อปฏิกิริยาคร่ึงเซลล์  เช่นเกลือ KCl, KNO3 หรือ NH4NO3 เป็นต้น  เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์จะพบว่า
เกิดศักย์ไฟฟ้าเกิดขึ้น  โดย Zn ในสารละลาย ZnSO4 จะให้อิเล็กตรอนวิ่งผ่านแผ่นสังกะสีไปยังแผ่น
ทองแดงที่จุ่มในสารละลาย CuSO4  ทําให้สารละลาย ZnSO4 มีประจุบวก (Zn2+) มากกว่าประจุลบ  
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ในขณะเดียวกันสารละลาย CuSO4 จะมีประจุลบ (SO4
2-) มากกว่าประจุบวก  ดังนั้นสะพานเกลือจะ

ทําให้ท่ีดุลประจุให้ท้ังสองภาชนะ  ปฏิกิริยาจะดําเนินต่อไปและอิเล็กตรอนจะไหลภายในวงจร  เซลล์
กัลวานิก มีอีกช่ือหนึ่งว่า เซลล์โวทาอิก (Voltaic cell) 
 

 
 

รูปท่ี 10.4 เซลล์กัลวานิกแบบใช้สะพานเกลือ (McMurry and Fay, 2003) 
 

สําหรับเซลล์กัลวานิก ขั้วท่ีเกิดปฏิกิริยารีดักชันคือ คาโทด และขั้วท่ีเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
คือ แอโนด  โดย Zn จะให้ e- (ปฏิกิริยาออกซิเดชัน) ทําให้โลหะสังกะสีมีอิเล็กตรอนมากกว่าทองแดง 
สังกะสีจึงเป็นขั้วลบ  ส่วนโลหะทองแดงเป็นขั้วบวก  ดังนั้นในเซลล์กัลวานิก คาโทด คือ ขั้วบวก และ 
แอโนด คือ ขั้วลบ  (ตรงกันข้ามกับเซลล์อิเล็กโทรไลต์) 
 

การเขียนปฏิกิริยาแผนผังเซลล์ (Cell diagram) สําหรับเซลล์กัลวานิก เช่น 
ปฏิกิริยารีดักชัน (รับ e-)  Cu2+ (aq) + 2e- → Cu (s) 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ให้ e-) Zn (s) →  Zn2+ (aq) + 2e- 

รวมปฏิกิริยารีดอกซ์ Cu2+ (aq) + Zn (s) →  Cu (s) + Zn2+ (aq) 
 
เขียนได้ดังนี้  (โดย // แทนสะพานเกลือ) 
 

ครึ่งเซลล์ออกซิเดชัน // ครึ่งเซลล์รีดักช่ัน 

 
หรือ  Zn (s) / Zn2+ (aq)  // Cu2+ (aq) / Cu (s) 
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ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์  
แรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิกสามารถวัดได้โดยการใช้อิเล็กโทรดมาตรฐาน คืออิเล็กโทรด

ไฮโดรเจนที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ท่ีทุกอุณหภูมิ  ( 0
H2

E )  ท่ีได้จากการผ่านก๊าซไฮโดรเจน ความดัน 1 
บรรยากาศลงในสารละลายที่มีไฮโดรเจนไอออน 1 โมล่าร์ เช่นสารละลาย HCl และมีลวดแพตทินัม 
(Pt) บรรจุอยู่ ดังแสดงในรูปท่ี 10.5 

 

รูปท่ี 10.5 อิเล็กโทรดมาตรฐานไฮโดรเจน (Whitten และคณะ, 2003) 
 

หากต้องการทราบศักย์ไฟฟ้าของอิเล็กโทรดอื่นเช่น Zn/Zn2+ สามารถทําได้โดยนําอิเล็กโทรด
น้ันต่อวงจรกับอิเล็กโทรดไฮโดรเจน  และวัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเซลล์ในรูปของศักย์ไฟฟ้าของ
อิเล็กโทรดที่ต้องการทราบ ดังแสดงในรูปท่ี 10.6   

 

รูปท่ี 10.6  การหาศักย์ไฟฟ้าของของครึ่งเซลล์ Zn/Zn2+ (Whitten และคณะ, 2003) 
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จากรูป 9.6 หากอิเล็กโทรด Zn/Zn2+ ท่ีวัดอยู่ในสภาวะมาตรฐาน  แรงเคลื่อนไฟฟ้าท่ีวัดได้จะ
เป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้ามาตรฐาน ( 0

cellE ) เช่นกัน และจะเป็นค่าเดียวกับศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของ
อิเล็กโทรดเด่ียว ( 0E )  ซึ่งศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ของสมการ Zn (s) →  Zn2+ (aq) + 2e-   มี
ค่าเท่ากับ +0.763  โวลต์  หากกลับสมการจะได้ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์ตรงกันข้าม  คือสมการ 
Zn2+ (aq) + 2e-  → Zn (s) มีค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานครึ่งเซลล์เท่ากับ -0.763  โวลต์  ตัวอย่าง
ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของอิเล็กโทรดที่ 25oC แสดงในตารางที่ 10.1 
 
ตารางที่ 10.1  ตัวอย่างศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของอิเล็กโทรดที่ 25oC   (McMurry and Fay, 2003) 

 
 

จากค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน  ( 0E ) หากครึ่งปฏิกิริยาใดมีค่า 0E  เป็นลบมากๆ เช่น Li+/Li 
แสดงว่า Li+ สามารถรับอิเล็กตรอนได้น้อยมาก  น่ันคือ Li จะเป็นตัวให้อิเล็กตรอนที่ดี  ส่วน F2/F-  มี
ค่า 0E  เป็นบวกมาก ดังนั้น F2 จะรับอิเล็กตรอนได้ดี   
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ตัวอย่าง  จงหาค่า 0
cellE ของเซลล์ Zn (s) / Zn2+( 1M) // Cu2+ (1M) / Cu (s) 

วิธีทํา  เขียนครึ่งปฏิกิริยา  และหาค่า 0E  จากตารางที่ 10.1 
ปฏิกิริยารีดักชัน (ขั้วคาโทด) Cu2+ (aq) + 2e- → Cu (s)  0E  = +0.34  โวลต์ 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (ขั้วแอโทด) Zn (s) →  Zn2+ (aq) + 2e-   0E  = +0.76  โวลต์ 
ปฏิกิริยารวม Cu2+ (aq) + Zn (s) → Cu (s) + Zn2+ (aq)  0

cellE  = +1.10  โวลต์ 
 
วิธีท่ี 2  สามารถคิดโดยใช้สูตร  0

cellE  = 0
anode

0
cathode EE −  

 =  +0.34 – (-0.76) 
 = + 1,10  โวลต์   

(วิธีท่ี 2 น้ีจะอ่านค่า 0E  จากตารางโดยไม่ต้องกลับเครื่องหมาย) 
 

 
สมการของเนินสท์ (Nernst equation) 
สมการของเนินสท์เป็นสมการที่ใช้คํานวณศักย์ไฟฟ้า (E)  โดยพิจารณาถึงความเข้มข้น (ใน

หน่วยโมล/ลิตร) ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ด้วย  ซึ่งในทางปฏิบัติสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะมีหลาย
ความเข้มข้น ไม่จําเป็นต้องเป็น 1 โมล/ลิตรเสมอไป  โดยความสัมพันธ์ระหว่าง 0

cellE  กับความเข้มข้น
มีดังนี้ 

เมื่อพิจารณาสมการ  aA + bB   cC + dD  
โดยความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานอิสระ (ΔG) กับความเข้มข้น คือ 

ΔG  = ΔG0 + RT ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ln  

ΔG เท่ากับ –nEF  ดังนั้น ΔG0  จะเท่ากับ –nE0F  ซึ่ง R คือค่าคงที่ของก๊าซ (8.314 J  
K-1mol-1)  และ T คืออุณหภูมิในหน่วยองศาเคลวิน 

ดังนั้น  

-nEF  =  –nE0F + RT ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ln  

หรือ (เอา –nF หารทั้งสองข้างของสมการ) 

   E  =  E0 - 
nF
RT  ba

dc

]B[]A[
]D[]C[ln  

E  =  E0 - 
nF
RT  ln Q 

บวกกัน
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หากแทนค่า R = 8.314 J K-1mol-1, F = 96,487 คูลอมป์, T = 298.15 K และเปลี่ยน ln 
เป็น log โดยคูณด้วย 2.303 จะได้สมการ 

E  =  E0 - 
n487,96

303.2x15.298x314.8  log Q 

 

E  =  E0 - 
n

0592.0  log Q      เฉพาะที่ 298 K เทา่น้ัน 

 
ตัวอย่าง  หากนํา “เซลล์ความเข้มข้น” ซึ่งคือเป็นสารอิเลคโทรไลต์ชนิดเดียวกันต่อวงจรกัน แต่ความ
เข้มข้นต่างกัน  เช่น  Cu (s) / Cu2+ (0.001M) // Cu2+ (0.1M) / Cu (s) จงหาค่าศักย์ไฟฟ้า 
วิธีทํา 
ปฏิกิริยารีดักชัน    Cu2+ (0.1M) + 2e- → Cu (s)  0E  = +0.34  โวลต์ 
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน   Cu (s) →  Cu2+ (0.001M) + 2e-  0E  = -0.34  โวลต์ 
ปฏิกิริยารวม Cu2+ (0.1M) + Cu (s) → Cu2+ (0.001M) + Cu (s)  0

cellE  = 0.0  โวลต์ 
 

ในเซลล์ความเข้มข้น  สารอิเล็กโทรไลต์ท่ีมึความเข้มข้นตํ่าจะเป็นตัวรีดิวซ์ (ให้ e-) แก่สารที่มี
ความเข้มข้นสูงกว่า  และค่า 0

cellE  มีค่าเป็นศูนย์ เพราะคือสมการรีดอกซ์ของสารชนิดเดียวกัน  ดังนั้น
สมการชองเนินสท์จะเป็น  

E  =   - 
nF
RT  

เข้มข้น
n

เจือจาง
n

]M[
]M[

ln +

+

ln Q 

หรือ 

E  =  - 
n

0592.0  
เข้มข้น

n
เจือจาง

n

]M[
]M[

log +

+

      เฉพาะที่ 298 K  

 
แทนค่าลงในสมการชองเนินสท์ (n = จํานวนอิเล็กตรอนที่เก่ียวข้อง = 2) 

E  =  - 
2

0592.0
)1.0(
)001.0(log      เฉพาะที่ 298 K เท่าน้ัน และไม่นํา [Cu (s)] มาคิด 

   =  - 
2

0592.0 210log −  

บวกกัน



บทท่ี 10  ปฏิกิริยารีดอกซ์ 

 - 174 -

   =  - 
2

0592.0 )2(x −  

   =  0.0592  โวลต์   
 
 

เซลล์กัลวานิกที่สําคัญในชีวิตประจําวัน 
ถ่านไฟฉายและแบตเตอรีเป็นเซลล์กัลวานิกชนิดหนึ่งที่ใช้แพร่หลายในชีวิตประจําวัน  ถ่ายไฟ

ฉายจัดเป็นเซลล์แห้ง หรือเรียกว่าเลอคลังเช (Leclanchć’ cell)  เซลล์ด้านนอกจะทําด้วยสังกะสีท่ีทํา
หน้าท่ีเป็นขั้วลบ (แอโนด – เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน – ให้ e-)  ส่วนตัวกลางเป็นแท่งคาร์บอนหรือกรา
ไฟต์จะทําหน้าท่ีเป็นขั้วบวก (คาโทด – เกิดปฏิกิริยารีดักช่ัน – รับ e-)  ระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองจะมี
ของผสมของแอมโมเนียมคลอไรด์, ซิงค์ (II) คลอไรด์, แมงกานีส (IV) ออกไซด์ และผงคาร์บอนที่ชุ่ม
ด้วยนํ้า โดยสังกะสีจะเป็นตัวให้อิเล็กตรอน และ แมงกานีส (IV) ออกไซด์จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ดัง
สมการ 

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน Zn (s) →  Zn2+ (aq) + 2e-   

ปฏิกิริยารีดักชัน 2MnO2 (s) + 8NH4
+ (aq) + 2e- →2Mn3+ (aq) + 4H2O + 8NH3 (aq) 

 
เซลล์แห้งนี้จะมีความต่างศักย์ประมาณ 1.5 โวลต์  ถ้ามีการจ่ายกระแสไฟมากจะทําให้เกิด 

NH3  ซึ่งจะทําปฏิกิริยาต่อกับ Zn2+ ได้ไอออนเชิงซ้อนขึ้น  ตัวอย่างเซลล์แห้ง แสดงในรูปท่ี 10.7 
 

 

รูปท่ี 10.7  ส่วนประกอบของเซลลแ์ห้ง  (McMurry and Fay, 2003) 
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เคมีในชีวิตประจําวัน 

การลดการกัดกร่อนของถังน้าํมันใต้ดิน 
ถังน้ํามัน ถังเหล็กหรือท่อเหล็กท่ีฝังอยู่ใต้ดินสามารถจะเกิดการกัดกร่อนได้ เนื่องจากออกซิเจน

และความช้ืนใต้ดิน  โดยเราจะไม่สามารถสังเกตเห็นการกัดกร่อนได้  หากการกัดกร่อนเกิดขึ้นรุนแรง
หรือถึงขั้นวิกฤติจะทําให้สารที่บรรจุในถังดังกล่าวเกิดการรั่วออกมาสู่สิ่งแวดล้อมได้  ดังนั้นต้องทําการ
ลดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นโดยอาศัยความรู้เรื่องเคมีไฟฟ้า   

เมื่อพิจารณาค่า ศักย์ไฟฟ้ามาตรฐาน  ( 0E ) ของเหล็ก (Fe2+/Fe) มีค่า -0.45  มีความสามารถใน
การให้ e- ท่ีดี (มีค่าเป็นลบ) ดังนั้นต้องหาโลหะที่ให้ e- ได้ดีกว่าเหล็กมาช่วยลดการกัดกร่อน หรือทํา
หน้าท่ีให้ e- แทนเหล็ก  โดยท่ัวไปนิยมเลือกให้สังกะสี ( 0E  = -0.76) หรือแมกนีเซียม ( 0E = -2.37) ฝงั
ไว้ข้างๆ ถังเหล็ก เรียกการป้องกันการกัดกร่อนแบบนี้ ว่า การป้องกันแบบคาโทด (Cathodic 
protection)  เหล็กจะไม่มีการสูญเสีย e- แต่จะเป็นเพียงตัวกลางให้ e- ผ่านจากโลหะที่ถูกออกซิไดซ์
ได้ง่ายกว่าเท่าน้ัน 

 
 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) ปฏิกิริยาข้อใดเป็นปฏิกิริยารีดอกซ์ 

1.1)  HCl2BaSOSOHBaCl 4422 +→+  
1.2)  AgCl2ClAg2 2 →+  
1.3)  OHOCrH2CrO2 2

2
72

2
4 +→+ −+−  

1.4)  324 PH4H6P →+  
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2) จงดุลสมการต่อไปนี้ 
2.1)  −+ +→+ BrMnOBrMn 22

2   .ในสารละลายเบส 
2.2)  2

2
2 ClPbClPbO +→+ +−    ในสารละลายกรด 

2.3)  2
2

2422 COMnMnOOCH +→+ +    ในสารละลายกรด 
2.4)  −− +→ BrBrOBr 32    .ในสารละลายเบส 
2.5)  OHBrKBrMnBrHBrKMnO 2224 +++→+  

3)  จงหาค่า 0
cellE  ของเซลล์ Na (s) / Na+ (0.5M) // Ni2+ (0.5M) / Ni (s) 

4) ปฏิกิริยาน้ี 2Ag + Zn2+ → 2Ag+ + Zn  เกิดขึ้นเองได้หรือไม่ 
5) จงหาค่า 0

cellE  และค่าคงที่สมดุลของสมการ H+ + MnO4
- + Fe2+ → H2O + Fe3+  

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 10  
ข้อที่ 1 ข้อ 1.2 และ 1.4  
ข้อที่ 2 2.1)  OH2Br2MnOBrMnOH4 222

2 ++→++ −+−   .ในสารละลายเบส 
2.2)  OH2ClPbCl2PbOH4 22

2
2 ++→++ +−+    ในสารละลายกรด 

2.3)  OH2CO2MnMnOOCHH2 22
2

2422 ++→++ ++    ในสารละลายกรด 
2.4)  OH6Br10BrO2Br6OH12 232 ++→+ −−−    .ในสารละลายเบส 
2.5)  OH8Br5KBr2MnBr2HBr16KMnO2 2224 +++→+  

ข้อที่ 3 + 2.46 โวลต์ 
ข้อที่ 4 เกิดเองไม่ได้ เพราะ 0

cellE  มีค่าเป็นลบ 
ข้อที่ 5 0

cellE  =  +0.74 โวลต์, Kc = 5.14 x 1062 
 
 



 บทที่ 11
สารอินทรีย์

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารอินทรีย์ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกช่ือสารอินทรีย์ 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิกิริยาในเคมอิีนทรีย์ 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 สารอินทรีย์  
2.2 การเรียกช่ือสารอินทรีย์ 
2.3 ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 11  
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6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1  สารอนิทรีย์ 

สารอินทรีย์  (Organic compound)  คือสารที่มีธาตุคาร์บอน เป็นองค์ประกอบหลัก และมี
ธาตุอ่ืนเป็นองค์ประกอบร่วม  เช่น ธาตุ N, P, O, S, Cl, และ Br เป็นต้น  ยกเว้น เกลือคาร์บอเนต 
(CO3

2-)  และไซยาไนด์ (CN-)  เดิมนักเคมีเชื่อว่าสารอินทรีย์จะต้องเกิดจากสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์  เท่านั้น  
อาจจะพบในธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้นจากสารอินทรีย์   แต่สังเคราะห์จากสารอนินทรีย์ไม่ได้  
จากนั้นในปี  ค.ศ.  1776  Carl  Wilhelm  Scheele  นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนสามารถสังเคราะห์
สารอินทรีย์จากสารอนินทรีย์ได้เป็นคนแรก  โดยสังเคราะห์กรดออกซาลิกจากปฏิกิริยาระหว่างกรดไน
ตริกเข้มข้นกับน้ําตาลจากอ้อย  แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักเคมี 

น้ําตาลจากอ้อย   +   กรดไนตริก (เข้มข้น)  →  กรดออกซาลิก  
(สารอินทรีย์) (สารอินทรีย์) 
 
ในปี ค.ศ. 1828 นักเคมีชาวเยอรมันชื่อ เฟรดริช  วูเลอร์  (Friedrich  Wohler) นักเคมีชาว

เยอรมันสามารถเตรียมยูเรีย จากการเผาแอมโมเนียมไซยาเนต  ได้ดังนี้ 
NH4CNO  ⎯→⎯Δ    NH2-CO-NH2

  
(แอมโมเนียมไซยาเนต)  (ยูเรีย)  

 
ยูเรียเป็นสารอินทรีย์ซึ่งมักพบในปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ส่วนแอมโมเนียมไซยาเนต

เป็นสารอนินทรีย์ที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ  จากการสังเคราะห์ยูเรียจากสารอนินทรีย์ของวูเลอร์  
ทําให้เริ่มมีการยอมรับว่าสารอินทรีย์สามารถสังเคราะห์จากสารอนินทรีย์ได้  จากนั้นจึงมีการ
สังเคราะห์สารอินทรีย์ในห้องปฏิบัติการได้เป็นจํานวนมาก  สารอินทรีย์ทุกชนิดจะต้องมีธาตุคาร์บอน
เป็นองค์ประกอบ  ปัจจุบันได้ค้นพบสารอินทรีย์มากกว่า 2 ล้านชนิด  และยังมีการค้นพบสารอินทรีย์
ชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง  โดยสารอินทรีย์จะมีสมบัติดังต่อไปนี้ 

1) มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวค่อนข้างตํ่า  ทําให้กลายเป็นไอได้ง่าย  
2) ติดไฟได้ง่าย 
3) ละลายได้ดีในตัวทําละลายอินทรีย์ หรือชนิดไม่มีขั้ว  และละลายน้ําได้น้อย  
4) สารละลายอินทรีย์จะไม่นําไฟฟ้า 
5) ปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างช้าๆ  เพราะเป็นปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลกับโมเลกุล 
6) พันธะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นพันธะโควาเลนต์  
7) สารอินทรีย์อาจมีสูตรโมเลกุลเดียวกัน แต่มีหลายโครงสร้างเรียกว่าไอโซเมอร์ 
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สารอินทรีย์สามารถเขียนสูตรโครงสร้างได้หลายแบบ  เช่น 
- สูตรโครงสร้างแบบจุด หรือลวิอิส (Electron-dot หรือ Lewis structure)  เช่น 

H : C :  C :  H
. .

. .

. .

. .
HH

H H  

- สูตรโครงสร้างแบบขีด  (Dash formula)  เช่น  
H C

H

H
C
H

H
C
H

H
Cl

 

- สูตรโครงสร้างแบบย่อ (Condensed formula) เช่น  
CH

3
CH

2
CH

3 

- สูตรโครงสร้างแบบผสม  (Mixed formula)  เช่น  H3
C C

O
OH 

- สูตรโครงสร้างแสดงพันธะ  (Bond-line formula)  เช่น Cl ซึ่งเป็นโครงสร้างของ  
HC CH CH

2
ClH

3
C  

 
ส่วนการแบ่งประเภทสารอินทรีย์สามารถแบ่งตามโครงสร้าง  ดังแสดงในรูปที่ 11.1  

 
รูปที่ 11.1 การแบ่งประเภทสารอินทรีย์ตามโครงสร้าง (Chang, 1997) 

 
- อะลิฟาติก (Aliphatic)  เป็นสารประกอบที่อะตอมคาร์บอนต่อกันเป็นเส้นตรงหรือเป็นกิ่ง

ด้วยพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามก็ได้ เช่น H2
C CH CH

3 หรือ 
H

2
C CH

2 
- อะลิไซคลิก  (Alicyclic)  เป็นสารประกอบที่อะตอมคาร์บอนต่อกันเป็นต่อกันเป็นวง เช่น  

    
-  อะโรมาติก (Aromatic)  เป็นสารประกอบที่อะตอมคาร์บอนต่อกันเป็นต่อกันเป็นวง ที่มี 

π อิเล็กตรอนเท่ากับ 4n + 2 เมื่อ n คือเลขจํานวนเต็ม 1, 2,3... เช่น     
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- เฮทเทอโรไซคลิก (Heterocyclic) เป็นสารประกอบที่อะตอมคาร์บอนต่อกันเป็นวง โดยมี

ธาตุอ่ืนอยู่ในวงด้วย เช่น N, O และ S  เช่น    O
     O  

 
และสามารถแบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน ดังแสดงในตารางที่ 11.1   

 
ตารางที่ 11.1  การแบ่งสารอินทรีย์ตามหมูฟั่งก์ชัน 

ประเภทของสารอินทรีย์ หมู่ฟังก์ชัน ตัวอย่าง 
อัลเคน (Alkanes)/ 
ไซโคลอัลเคน (Cycloalkanes) 

 

C  

CH3CH2CH2CH3 
Butane 

อัลคีน (Alkenes)/ 
ไซโคลอัลคีน (Cycloalkenes) 

 

C C
 

CH2=CH2 
Ethene (Ethylene) 

อัลไคน์ (Alkynes)/ 
ไซโคลอัลไคน์ (Cycloalkynes) 

 
C C  

HC≡CH 
Ethyne (Acetylene) 

ออร์กาโนฮาโลเจน หรือ เฮไลด์ 
(Organohalogens or 
halides) 

 

C X
 

X = F, Cl, Br, I 

CH3Br 
Bromomethane 

อัลกอฮอล์และฟีนอล 
(Alcohols and phenols) 

 

C OH
 

CH3CH2OH 
Ethanol (Ethyl alcohol) 

อีเทอร์ (Ethers)  

C O C
 

CH3CH2OCH2CH3 
Diethyl ether 

เอมีน (Amines)  

N  

CH3CH2NH2 
Ethanamine (Ethylamine) 

อัลดีไฮด์ (Aldehyde)  

C
O

H 

CH3CH2CH2CHO 
Butanal 

คีโตน (Ketone)  

C C C
O

 

CH3COCH3 
Propanone (Acetone) 

กรดคาร์บอกซิลิก 
(Carboxylic acid) 

 

C
O

OH 

CH3CO2H 
Ethanoic acid (Acetic acid) 

เอสเทอร์ (Esters)  

C O C
O

 

CH3COOCH2CH3 
Ethyl ethanoate (Ethyl 

acetate) 
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6.2  การเรียกชื่อสารอินทรย์ี  
การเรียกช่ือสารอินทรีย์ (Nomenclature) แบ่งการเรียกช่ือได้ 2 ระบบคือ 
1) ช่ือเฉพาะ (Specific name) หรือ ช่ือสามัญ (Common name) มักอาศัยช่ือจากแหล่งที่

พบ หรือมาจากสารที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน 
2) ช่ือในระบบสากล ได้แก่ ระบบ IUPAC (International Union of Pure and Applied 

Chemistry เนื่องจากมีการค้นพบสารอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาในการจดจําช่ือสามัญของ
สารอินทรีย์  จึงได้มีการหลักเกณฑ์การเรียกช่ือ โดยระบบ IUPAC เป็นระบบที่มีการยอมรับมากที่สุด  
 
หลักการเรียกช่ือในระบบ IUPAC มีขั้นตอนหลัก คือ 

1)  การเลือกสายโซ่หลัก (Parent chain) 
เลือกสายโซ่หลักที่มีจํานวนคาร์บอนที่ต่อกันยาวที่สุดและมีหมู่ฟังก์ชัน  กําหนดคํานําหน้า

ตามจํานวนคาร์บอนในสายโซ่หลัก ดังนี้ 
 

จํานวนอะตอมคาร์บอน คํานําหน้า  จํานวนอะตอมคาร์บอน คํานําหน้า 
1 เมท (Meth)  6 เฮกซ์ (Hex) 
2 เอท (Eth)  7 เฮปท์ (Hept) 
3 โพร (Prop)  8 ออกต์ (Oct) 
4 บิว (Buth)  9 โนน (Non) 
5 เพนท์ (Pent)  10 เดค (Dec) 

 
2)  การให้เลขตําแหน่ง 

กําหนดตําแหน่งของคาร์บอนในสายโซ่หลัก โดยเริ่มจากปลายด้านหนึ่งไปหาปลายอีกด้าน
หนึ่ง ทั้งนี้ต้องให้คาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน หรือมีหมู่อ่ืนมาเกาะน้อยที่สุด เช่น 

1 2 3 4 5 6

[ ]

Wrong numbering

16 25 4 3

 
เรียกช่ือว่า  3-methylhexane 
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3)  การกําหนดคําลงท้าย (Suffix) 
การกําหนดคําลงท้าย แบ่งเป็น 2 ส่วน 
- คําลงท้ายของส่วนที่ 1 บอกลักษณะของสายโซ่คาร์บอนโดยเขียนต่อจากชื่อหลัก ดัง

แสดงในตารางที่ 11.2  โดยหมู่อัลเคนที่ขาดไฮโดรเจนหนึ่งอะตอม เรียกว่าหมู่อัลคิล หากหมู่นี้ไปจับ
สายโซ่หลัก จะเรียกช่ือหมู่นี้โดยตัด –ane ท้ายช่ือแล้วเติม –yl (อิล) แทน 

ตารางที่ 11.2  การกําหนดคําลงท้ายและตัวอย่างการเรียกช่ือ 
ชนิดของสายโซ่คาร์บอน คําลงท้าย โครงสร้าง ช่ือ 

alkane - ane CH3CH2CH3 propane 
alkene - ene CH2=CHCH3 propene 
alkyne - yne HC≡CCH3 propyne 

 
- คําลงท้ายของส่วนที่ 2 บอกชนิดของหมู่ฟังก์ชันหลัก  โดยเขียนต่อจากคําลงท้ายของ

ส่วนที่ 1   โดยตัด e ออกก่อน เช่น 
CH3CH2CH2COOH  butanoic acid (butane + oic acid) 
CH3CH2CH2OH   propanol (propane + ol) 
CH3CH2COCH3   butanone (butane + one) 

โดยลําดับความสําคัญของหมู่ฟังก์ชัน (จากมากไปน้อย) แสดงในตารางที่ 11.3 

ตารางที่ 11.3  ลําดับความสําคัญของหมู่ฟังก์ชัน (จากมากไปน้อย) 
หมู่ฟังก์ชัน คําลงท้าย ตัวอย่าง 

-CO2H -oic acid CH3CH2COOH (propanoic acid) 
-CO-O-CO- -oic anhydride CH3CO-O-COCH3 (acetic anhydride) 

-CO-O- alkyl -oate CH3CO-O-CH2CH3 (ethyl acetate) 
-CO-X -oyl halide CH3CH2CO-Cl (propanoyl chloride) 

-CO-NH2 -amide CH3CH2CO-NH2 (ethyl amide) 
-CO-H (-CHO) -al CH3CH2CH2-CO-H (butanal) 
-CO (-C=O) -one CH3-COCH3 (2-propanone) 

-OH -ol CH3CH2-OH (ethanol) 
-N- -amine CH3CH2-N-CH3 (ethyl methyl amine) 
-O- -ether CH3CH2-O-CH2CH3 (diethyl ether) 
-X -halide CH3CH2CH2CH2-Br (butyl bromide) 
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4) หมู่แทนที่หรือหมู่ฟังก์ชันที่ซ้ํากัน 
กรณีที่มีหมู่แทนที่หรือหมู่ฟังก์ชันที่ซ้ํากันหลายหมู่เกาะที่สายโซ่หลัก จะใช้คํานําหน้าหมู่

ซ้ํานั้น เช่น di (2 หมู่) tri (3 หมู่) tetra (4 หมู่)  penta (5 หมู่) โดยเรียกหมู่แทนที่ตามลําดับตัวอักษร 
โดยไม่นับคํานําหน้า เช่น 

 

  

CH
2

C
CH

3CH
3CH

3

H
3
C

   

  H
2
C CH

2
ClCl   1,1,2-trichloroethane 

 
 
6.3  ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์ 

ปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงจากของสารตั้งต้น (Starting material)  ตัวทําปฏิกิริยา 
(Reagent) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยการเกิดปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์จะคํานึงถึงประเภทของ
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ประเภทของการแตกพันธะ และประเภทของตัวทําปฏิกิริยา 

 
การแตกและการเกิดพันธะ 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการแตกพันธะ (Bond cleavage) ของ

สารต้ังต้น และการเกิดพันธะใหม่ (Bond formation) ของผลิตภัณฑ์  โดยการแตกของพันธะแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 
1) การแตกพันธะแบบเสมอภาค (Homolytic cleavage) 

เป็นการแตกพันธะโดยคู่อิเล็กตรอนของพันธะแยกออกจากกันไปอยู่ที่อะตอมแต่ละตัว  
ได้แรดิคัล (Radical) หรือแรดิคัลอิสระ (Free radical) ซึ่งมีสมบัติเป็นกลาง  ไม่มีประจุ  เช่น 

Cl Cl hv
or heat

2 Cl

chlorine molecule chlorine radical 
เรียกปฏิกิริยาที่มีการแตกพันธะแบบนี้ว่าเป็นปฏิกิริยาแบบแรดิคัล (Radical reaction)  

ตัวอย่างเช่นปฏิกิริยาระหว่างมีเธนกับคลอรีน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นคลอโรมีเธน 
H CH

3
Cl Cl H + CH

3
methane methyl radical

Cl CH
3

H
3
C

chlorine radical      methyl radical
Cl

chloromethane  

2,2-dimethylbutane
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2) การแตกพันธะแบบไม่เสมอภาค (Heterolytic cleavage) 
เป็นการแตกพันธะโดยที่คู่อิเล็กตรอนของพันธะแยกไปอยู่ที่อะตอมใดอะตอมหนึ่ง  เกิด

เป็นไอออน  ในขณะที่อะตอมอีกข้างหนึ่งจะไม่ได้รับอิเล็กตรอนเลย  การแตกพันธะแบบนี้จะทําให้สาร
ที่รับอิเล็กตรอนมีประจุลบ (Anion)  และสารที่ขาดอิเล็กตรอนมีประจุบวก (Cation) เรียกปฏิกิริยาที่มี
การแตกพันธะแบบไม่เสมอภาคนี้ว่า ปฏิกิริยาแบบไอออนิก (Ionic reaction)  เช่น 

H Br + Br-

hydrogen bromide

acetone         ethoxide anion carbanion                ethanol

H+

CH
3

C
O

CH
2

H -OC
2
H

5
CH

3
C
O

CH
2

- + C
2
H

5
OH

 
 

 
ประเภทของปฏิกิริยา 
1) ปฏิกิริยาการแทนที่ (Substitution reaction) 

เป็นปฏิกิริยาที่อะตอมหรือหมู่อะตอมในสารตั้งต้นถูกแทนที่ด้วยอะตอมหรือหมู่อะตอมอื่น 
เช่น  การทําปฏิกิริยาระหว่างเอทธานอล กับไฮโดรโบรไมด์ได้โบรโมอีเธนและน้ํา  เกิดการแทนที่หมู่ 
ฟีนอลด้วยฮาโลเจน 

CH
3
CH

2
OH       +      HBr                            CH

3
CH

2
Br       +      H

2
O 

ethanol              bromoethane 
 
2)  ปฏิกิริยาการเพิ่ม (Addition reaction) 

เป็นปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มอะตอมหรือหมู่ของอะตอมเข้าไปท่ีคาร์บอนที่มีความไม่อ่ิมตัวคือ
มีพันธะไพ (พันธะคู่หรือพันธะสาม) โดยเมื่อเกิดปฏิกิริยาการเพิ่มแล้ว คาร์บอนจะมีความอ่ิมตัวมากขึ้น 
มีพันธะเดี่ยวมากขึ้น  เช่น  

H
2
C CH

2
+ Br

2
Br CH

2
CH

2
Br

 
ethylene             1,2-dibromoethane 
 

HC CH + H
2

Pd-BaSO
4 H

2
C CH

2 
acetylene ethylene 

 



บทท่ี 11  สารอินทรีย์ 

 - 185 -

3)  ปฏิกิริยาการกําจัด (Elimination reaction) 
เป็นปฏิกิริยาที่อะตอมหรือหมู่ของอะตอมถูกกําจัด หรือหลุดออกจากโมเลกุลของสารตั้ง

ต้น  โดยมีพันธะไพเกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาการกําจัดแล้ว โมเลกุลจะมีความไม่อ่ิมตัวสูงกว่าสาร
ต้ังต้น เกิดพันธะคู่หรือพันธะสาม  ปฏิกิริยานี้เป็นกระบวนการที่ตรงกันข้ามกับปฏิกิริยาการเพิ่ม   เช่น 

bromoethane ethene
(ethylene)

NaOH NaBrH2O

 

4) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-reduction reaction) 
เป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของคาร์บอน  โดยหากมีการเพิ่ม

ออกซิเจน หรือลดไฮโดรเจน  จะว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และในทางตรงกันข้าม หากมีการลด
ออกซิเจนหรือเพิ่มไฮโดรเจน  จะเกิดปฏิกิริยารีดักชัน 

 

KMnO
4

heat C
O

H
KMnO

4
heatH

3
CCH

OH
H

3
C H C

O
OHH

3
C

Oxidation

Reduction

ethyl alcohol acetaldehyde acetic acid

H
3
CHC CH

2

H
2
/Pd

H
3
CH

2
C CH

3
propene propane  

 
ประเภทของสารที่เข้าทําปฏิกิริยา 
1) นิวคลีโอไฟล์ (Nucleophile) 

เป็นโมเลกุลหรือกลุ่มของอะตอมที่มีคู่อิเล็กตรอนในการสร้างพันธะกับสารหรือหมู่ที่รับ
อิเล็กตรอนได้  อาจเป็นโมเลกุลที่เป็นกลางแต่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว เช่น H2O, ROH, NH3, RNH2 
เป็นต้น  นิยมเขียนนิวคลีโอไฟล์แบบนี้ว่า Nu : หากนิวคลีโอไฟล์มีประจุลบ (Anion) ซึ่งนิยมเขียนแทน
ด้วย Nu- เช่น –OH, -OR, -CN, -Cl 

ตัวอย่างปฏิกิริยาที่มีนิวคลีโอไฟล์เป็นตัวทําปฏิกิริยา 
CH

3
(CH

2
)
2
CH

2
Br + NaI CH

3
(CH

2
)
2
CH

2
I         +       NaBr 

n-butyl bromide sodium iodide      n-butyl iodide 
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2)  อิเล็กโตรไฟล์ (Electrophile) 
เป็นโมเลกุลหรืออะตอมที่สามารถรับอิเล็กตรอนเพื่อสร้างพันธะใหม่  อิเล็กโตรไฟล์ที่มี

สภาวะเป็นกลาง ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว  จะเขียนแทนด้วย E  เช่น AlCl3, BF3, SO3 ส่วนอิเล็กโตร
ไฟล์ที่มีประจุ  ซึ่งจะเป็นบวก เช่น H+, H3O+, R+ (Carbocation) มักเขียนแทนด้วย E+  

ตัวอย่างปฏิกิริยาที่มีอิเล็กโตรไฟล์เป็นตัวทําปฏิกิริยา 

+ HClH
2
C CH CH

3
H

3
C CH CH

3

Cl

  
propene     hydrogen chloride      2-chloropropane 

 
3) แรดิคัล (radical) 

แรดิคัลจะเป็นหมู่ที่ไม่มีประจุ  เนื่องจากเกิดการแตกตัวอย่างเสมอภาค หรือเท่ากัน และ
จะเหนี่ยวนําให้เกิดปฏิกิริยาที่มีการแตกพันธะแบบเสมอภาคด้วย 

ตัวอย่างปฏิกิริยาที่มีแรดิคัลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
H CH

3
Cl Cl H + CH

3
methane methyl radical

Cl CH
3

H
3
C

chlorine radical      methyl radical
Cl

chloromethane  
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
สารตา้นอนุมูลอิระ 

อนุมูลอิสระหรือแรดิคอล เป็นหมู่ที่ไม่มี
ประจุและมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา 
ทําให้เกิดสายโซ่อย่างต่อเนื่อง โดยปฏิกิริยาจะ
หยุดเมื่อเกิดการรวมกันของสองอนุมูลอิสระ   

ในร่างกายเราสามารถมีการเกิดอนุมูล
อิสระได้จากกระบวนการเมตาบอลิซึม  แต่
ร่างกายจะมีการรักษาสมดุลนั้นด้วยสารต้าน
อนุมูลอิสระเช่นวิตามินซี เบตาคาโรทีน และ
วิตามินอี  หากร่างกายมีอนุมูลอิสระในเซลล์มาก  อนุมูลอิสระจะทําลายเซลล์ โดยการทําลายเซลล์จะ
เร็วและมากขึ้นตามอายุของเรา ทําให้การซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายทํางานไม่ทัน  เกิดความ
บกพร่องในการทํางานของเซลล์ที่มากขึ้นตามไปด้วย  อนุมูลอิสระจึงถือว่าเป็นสาเหตุของความชรา
และความเสื่อมสภาพของร่างกายได้ นอกจากนี้มลภาวะ หรืออากาศที่เป็นพิษเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
เกิดอนุมูลอิสระได้ 
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ในปัจจุบันมีครีมหรือสารอาหารที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจําหน่ายเป็นจํานวนมาก  แต่
สารต้านอนุมูลอิสระนั้นสามารถพบในอาหาร ผัก ผลไม้ เช่นวิตามินซี พบในผลไม้รสเปรี้ยว  วิตามินอี 
พบในน้ํามันพืช  ส่วนเบตาคาโรทีน พบในผักใบเขียว และพวกผักสีเหลือง เช่น แครอท และฟักทอง  
ดังนั้นหากรับประทานอาหารถูกหลักอนามัย และรักษาสุขภาพก็สามารถลดอนุมูลอิสระโดยไม่ต้องพึ่ง
ยาได้ 
 
 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 

1) หมู่ฟังก์ชันของสาร C  เรียกว่าอะไร 

2) สารประกอบมีสูตรโครงสร้าง 
CH3  C  CH2  C   CH2

CH3CH3

CH3

 อ่านว่าอย่างไร 
3) ไอโซเมอร์คืออะไร 
4) CH CH CH2 CH2 C C CH3 อ่านว่า 
5) การแตกพันธะแบบเสมอภาคเป็นอย่างไร 
6) OHBrCHCHHBrOHCHCH 22323 +→+    เป็นปฏิกิริยาแบบใด 
7) นิวคลีโอไฟล์ คืออะไร 
8) อิเล็กโตรไฟล์ คืออะไร 
9) แรดิคัล คืออะไร 

10) สาร

CH3 CH2 C CH CH3

CH3

CH3CH3  เรียกช่ือตามระบบIUPAC ว่าอย่างไร 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 11  
ข้อที่ 1 อัลเคน 
ข้อที่ 2 2,4,4-trimethyl-1-pentene 
ข้อที่ 3 สารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกัน 
ข้อที่ 4 1,5-heptadiyne 
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ข้อที่ 5 การแตกพันธะแบบเสมอภาคเป็นการแตกพันธะโดยคู่อิเล็กตรอนของพันธะแยกออกจากกัน
ไปอยู่ที่อะตอมข้างละตัว เมื่อมีการแตก  เรียกแต่ละข้างที่แตกออกไปนี้ว่าแรดิคัล (Radical) 
หรือแรดิคัลอิสระ (Free radical) ซึ่งมีสมบัติเป็นกลาง  ไม่มีประจุ 

ข้อที่ 6 ปฏิกิริยาการแทนที่ 
ข้อที่ 7 นิวคลีโอไฟล์ คือโมเลกุลหรือกลุ่มของอะตอมที่มีคู่อิเล็กตรอนในการสร้างพันธะกับสารหรือ

หมู่ที่รับอิเล็กตรอนได้  อาจเป็นโมเลกุลที่เป็นกลางแต่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว 
ข้อที่ 8 อิเล็กโตรไฟล์ คือโมเลกุลหรืออะตอมที่สามารถรับอิเล็กตรอนเพื่อสร้างพันธะใหม่  อิเล็กโตร

ไฟล์ที่มีสภาวะเป็นกลาง ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว 
ข้อที่ 9 แรดิคัลคือหมู่ที่ไม่มีประจุ  เนื่องจากเกิดการแตกตัวอย่างเสมอภาค หรือเท่ากัน และจะ

เหนี่ยวนําให้เกิดปฏิกิริยาที่มีการแตกพันธะแบบเสมอภาคด้วย 
ข้อที่ 10 2-methyl-3,3-dimethylpentane 
 



 บทที่ 12
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลเคน 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไซโคลอัลเคน, CnH2n 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลคีน 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไซโคลอัลคีน 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลไคน์ 
1.6 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารประกอบอะโรมาติก 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 อัลเคน 
2.2 ไซโคลอัลเคน, CnH2n 
2.3 อัลคีน  
2.4 ไซโคลอัลคีน 
2.5 อัลไคน์   
2.6 สารประกอบอะโรมาติก 

 
3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 
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5. การวัดและการประเมินผล 
5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 12  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 

ไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) คือสารที่ประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน และไฮโดรเจน โดย
ไฮโดรคาร์บอนทุกตัวจะมีแกนกลางที่เป็นอะตอมคาร์บอนและมีอะตอมไฮโดรเจนเกาะอยู่รอบๆ 
อะตอมคาร์บอน  ไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในสารปิโตรเลี่ยมและปิโตรเคมี  
ไฮโดรคาร์บอนสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทหลัก  คือ  

1) ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว (Saturated hydrocarbon) หรืออัลเคน (Alkane) มีแต่พันธะเดี่ยว
ในโมเลกุล  เป็นโมเลกุลสายยาวหรือเป็นกิ่ง 

2) ไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตัว (Unsaturated hydrocarbon) ประกอบไปด้วยพันธะคู่หรือ
พันธะคู่สามอย่างน้อยหนึ่งพันธะระหว่างอะตอมคาร์บอน แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ อัลคีน (Alkene)  
และอัลไคน์ (Alkyne) 

3) อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอะ
โรมาติคอย่างน้อยหนึ่งวง 

 
รูปที่ 12.1  การจําแนกประเภทไฮโดรคาร์บอน (Whitten และคณะ, 2003) 

 
จํานวนของอะตอมคาร์บอนและอะตอมไฮโดรเจนในโมเลกุลไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัวและไม่อ่ิมตัว  

กําหนดโดยใช้สมการดังต่อไปนี้: 
- อัลเคน: CnH2n+2  
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- อัลคีน: CnH2n (มีพันธะคู่หนึ่งพันธะ)  
- อัลไคน์: CnH2n-2 (มีพันธะสามหนึ่งพันธะ)  
โดย n แทนจํานวนอะตอมของธาตุ  เช่น CH4 เป็นอัลเคน  ส่วน C2H4 เป็นอัลคีน 

ไฮโดรคาร์บอนสามารถเป็นไปตามกฎออกเตด  (อะตอมคาร์บอนมีอิเล็กตรอนร่วมพันธะ 8 ตัว)  ซึ่งถ้า
ไม่ได้เป็นไปตามกฎออกเตดแล้ว จะทําให้ไฮโดรคาร์บอนมีความเฉื่อยต่อปฏิกิริยา 

การเรียกช่ือไฮโดรคาร์บอนจะเรียกตามจํานวนอะตอมคาร์บอน  ตามด้วยคําลงท้ายเสียงของ
ชนิดไฮโดรคาร์บอน เช่น CH4 เรียกว่ามีเธน (Methane)  เพราะมีเธนมีจํานวนอะตอมคาร์บอนหนึ่งตัว 
และเป็นอัลเคนซึ่งเสียงลงท้ายเป็น เอน (–ane) เหมือนกัน  โดยขึ้นต้นชื่อตามจํานวนอะตอมคาร์บอน 

 
จํานวนอะตอมคาร์บอน คํานําหน้า  จํานวนอะตอมคาร์บอน คํานําหน้า 

1 เมท (Meth)  6 เฮกซ์ (Hex) 
2 เอท (Eth)  7 เฮปท์ (Hept) 
3 โพร (Prop)  8 ออกต์ (Oct) 
4 บิว (Buth)  9 โนน (Non) 
5 เพนท์ (Pent)  10 เดค (Dec) 

 
และลงท้ายด้วยชนิดของไฮโดรคาร์บอน คืออัลเคน: อ่านลงท้ายด้วย เอน (-ane), อัลคีน: อ่านลงท้าย
ด้วย อีน (-ene) และอัลไคน์: อ่านลงท้ายด้วย  ไอน์ (-yne)  
 
 
6.1  อัลเคน 

อัลเคน (Alkane) เป็นไฮโดรคาร์บอนอะลิฟาติก เป็นสายโซ่ตรงที่อ่ิมตัว คือคาร์บอนที่ยึดกัน
ด้วยพันธะเดี่ยว สูตรของอัลเคนโดยทั่วไปคือ CnH2n+2  อัลเคนตัวแรกคือมีเธน หรือ CH4  ถัดมาคืออี
เทน หรือ C2H6 ทุกอะตอมคาร์บอนในอัลเคนมี sp³ hybridization   

อัลเคนเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าพาราฟิน (Paraffin)  อัลเคนสามารถมีอะตอมคาร์บอนเป็นสายโซ่
เด่ียวแบบมีก่ิงได้  เรียกว่า ไอโซพาราฟิน (Isoparaffin)  ตัวอย่างชื่ออัลเคน C1-12 มีดังแสดงดังต่อไปนี้ 
 

มีเธน (Methane) 
CH4 

อีเทน (Ethane) 
C2H6 

โพรเพน (Propane) 
C3H8 

บิวเทน (Butane) 
C4H10 

เพนเทน (Pentane) 
C5H12 

เฮกเทน (Hexane) 
C6H14 

เฮปเทน (Heptane) 
C7H16 

ออกเทน (Octane) 
C8H18 

โนเนน (Nonane) 
C9H20 

เดคเคน (Decane) 
C10H22 

อันเดคเคน (Undecane) 
C11H24 

โดเดคเคน (Dodecane)  
C12H26 
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การจัดเรียงอะตอมคาร์บอนในอัลเคน 
1) อัลเคนสายตรง (Straight chain alkane  หรือ normal alkane)  เช่น CH3CH2CH2CH2   

2) อัลเคนแบบกิ่ง  (Branch - chain alkane)  เช่น 

CH
3

CH
2

C CH CH
3

CH
3

CH
3

CH
3  

 
อัลเคนที่มีอะตอมคาร์บอน  4 อะตอมขึ้นไป  จะสามารถเขียนสูตรโครงสร้างได้มากกว่า 1 

แบบ  โดยสารที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่การจัดเรียงโครงสร้าง หรือมีสูตรโครงสร้างต่างกัน  
เรียกว่า ไอโซเมอร์ (Isomer)  เช่นบิวเทน (C4H10)  มีสองโครงสร้างคือ  

 

  
C
H

H
H

C C C
H

H

H

H

H

H
H
  

C C
H

H

CH
3

H
CH

3
H

 
                         n-butane    iso-butane 
 

3) หมู่อัลคิล  ( R-)  คือหมู่อัลเคนที่ขาดอะตอมไฮโดรเจน 1 อะตอม  จะเรียกช่ือโดยเปลี่ยน 
- ane เป็น – yl  (-เอน เป็น –อิล) เช่น 

CH4   methane เป็น CH3-    methyl 
C2H6 ethane  เป็น  C2H5-    ethyl 
 

การเรียกชื่ออัลเคน 
1)  ช่ือสามัญ (Common name)  มีวิธีการอ่านดังนี้ 

- นับจํานวนอะตอมคาร์บอนในสายโซ่ยาวที่สุด  และใช้คํานําหน้าดังนี้ 
 

  
CH

3
CHCH

31   2

unspecified valence

CH
3
CH

2
CHCH

3
3     2    1   

CH
3
CCH

3
CH3

1 2

 
             1-methylethyl    1-methypropyl              1-methylethyl 
  (isopropyl)      (sec-butyl)   (tert-butyl)  

 
- ลงท้ายช่ือสารประกอบด้วย  -ane 

CH4  = methane  
CH3-CH3    =  ethane 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3  =  pentane 
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- โครงสร้างที่มีอะตอมคาร์บอนต้ังแต่ 4 อะตอมขึ้นไป ใหใ้ช้คาํว่า normal (n-),  iso 
(i-),  หรือ neo นําหน้า   

หากต่อเป็นโซ่ตรง  ใช้  n -  เช่น 
CH3-CH2-CH2-CH3  =  n-butane 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 =  n-hexane 

 
ถ้ามีโซ่ก่ิง คือ -CH3  1 หมู่ เกาะอยู่ที่อะตอมคาร์บอนตัวที่ติดกับคาร์บอนตรง

ปลายด้านใดด้านหนึ่ง  ใช้คําว่า iso- หรือ i-  

  

CH
3

CH
CH

3

CH
3
    

 

  

CH
3

CH
CH

3

OH

 
ถ้ามี - CH3  2 หมู่ เกาะที่คาร์บอนตัวเดียวกัน และคาร์บอนนั้นอยู่ ติดกับ

คาร์บอนตรงปลาย  ใช้คําว่า neo-  

C
CH

3

CH
3

CH
2

CH
3

H
3
C

   
C
CH

3

CH
3

H
3
C OH

 
neo-hexane           neo-butyl alcohol 

 
2)  อ่านแบบอนุพันธ์ของมีเธน  มีวิธีการอ่านดังนี้ 

- เลือกอะตอมคาร์บอนใดอะตอมหนึ่งเป็น มีเธน  
- เรียกช่ือหมู่อัลคิลที่มาแทนที่ไฮโดรเจนใน CH4 แล้วลงท้ายด้วย มีเธน 

CH3-CH3  เมทธิลมีเธน 
CH3-CH2-CH2-CH3   โพรพิลมีเธน 
 

3)  ระบบ IUPAC (The International Union of Pure and Applied Chemistry)  มี
วิธีการอ่านดังนี้ 

- กรณีโครงสร้างแบบโซ่ตรง การเรียกช่ือเหมือนระบบชื่อสามัญดังแสดงในตารางที่ 
12.1  

 

iso-butane

iso-propyl alcohol
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ตารางที่ 12.1   ตัวอย่างการอ่านชื่อในระบบ IUPAC    
สูตรโครงสร้าง จํานวนคาร์บอน ช่ือ 

CH4 1 methane 

CH3CH3 2 ethane 

CH3CH2CH3 3 propane 

CH3(CH2)2CH3 4 butane 

CH3(CH2)3CH3 5 pentane 

 
- กรณีโครงสร้างแบบโซ่ก่ิง  การเรียกช่ือมีขั้นตอนดังแสดงในตารางที่ 12.2 

 
ตารางที่ 12.2   การเรียกช่ือกรณีโครงสร้างแบบโซ่ก่ิง 
1. เลือกโซ่คารบ์อนที่ยาวที่สุดเป็นโซ่หลัก
และเรียกช่ือระบบชื่อสามัญของโซ่หลักเป็น
ช่ือหลัก  

 

CH
3
CH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH

2
CH

3  

โซ่หลักมี C 6 อะตอม ดังนั้นชื่อโซ่หลัก คือ hexane 
2. บอกตําแหน่งของหมู่ต่างๆ ที่ต่ออยู่กับโซ่
หลัก เป็นตัวเลขน้อยสุด  (จากสูตร
โครงสร้างที่แสดง ต้องนับจากซ้ายไปขวา 
เพราะอยู่ตําแหน่ง 3 ไม่ใช่จากขวาไปซ้าย 
ซึ่งอยู่ตําแหน่ง 4) 

 

CH
3
CH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH

2
CH

3

1      2     3   4     5     6

 

3. โซ่ก่ิงหรือโซ่ที่เกาะอยู่กับโซ่หลัก เรียก
เป็นหมู่อัลคิล   

 

CH
3
CH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH

2
CH

3

1      2     3   4     5     6

Ethyl
 

หมู่ท่ีเกาะคือ เอทธิล 
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4.  การเรียกช่ือทําได้โดยบอกตําแหน่ง
คาร์บอนที่มีหมู่อัลคิลมาเกาะ  ช่ืออัลคิลที่
เกาะ ตามด้วยช่ือสายโซ่หลัก 

CH
3
CH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH

2
CH

3

1      2     3   4     5     6

Ethyl 

ชื่อ = 3-ethylhexane  

            

CH
3
CH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH
CH

3

1     2     3   4     5     6

1-methylethyl
CH

3
1
2  

ชื่อ = 4-(1-methylethyl)octane 
5.  หากมีหมู่อัลคิลหลายหมู่เกาะที่สายโซ่
หลัก  ให้บอกตําแหน่งของหมู่เหล่านั้น หาก
หมู่อัลคิลเหมือนกันให้บอกบอกด้วยจํานวน
นับในภาษากรีก 

 

CH
3
CHCH

2
CHCH

2
CH

3

1     2    3    4    5    6

EthylCH
2CH
3

CH
2CH
3  

ชื่อ = 2,4-diethylhexane  
6. ถ้ามีหมู่ต่างชนิดกันเกาะอยู่ในโซ่หลกั ให้
เรียกช่ือหมู่ตามลําดับตัวอักษร  

 

CH
3
CCH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3

1    2  3    4    5    6     7

CH
3

CH
2
CH

3

CH
3

EthylMethyl  

โซ่หลักมีคาร์บอน 7 อะตอม 
ชื่อ = 4-ethyl-2,2-dimethylheptane  

7. ถ้าตําแหน่งโซ่ก่ิงนับจากปลายซ้ายและ
ขวาเท่ากัน ใหเ้ลือกด้านที่มีก่ิงมากที่สุดอยู่
ตําแหน่งตํ่าสุด 

 

CH
3
CCH

2
CHCH

2
CHCH

3

1    2  3    4    5      6     7

CH
3

CH
2
CH

3

CH
3

EthylMethyl

CH
3

 

โซ่หลักมีคาร์บอน 7 อะตอม 
ชื่อ = 4-ethyl-2,2,6-trimethylheptane  
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8. กรณีธาตุฮาโลเจน (F,Cl,Br,I) มาแทนที่ 
H เกิดพันธะกับคาร์บอน  ใหเ้รียกช่ือ
สารประกอบ โดยใช้หลักเปลีย่นท้ายช่ือธาตุ
ฮาโลเจนเป็น - โอ  เช่น  
Fluorine   เปลี่ยนเป็น    Fluoro 
Chlorine   เปลี่ยนเป็น  Chloro 
Bromine   เปลี่ยนเป็น   Bromo 
Iodine เปลี่ยนเป็น    Iodo  

 

CH
3
CCH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH

3
CH

2
CH

3

Cl

EthylMethyl

Br
Chloro Bromo

 
ชื่อ = 4-bromo-2-chloro-4-ethyl-2-

methylheptane  

 
 
สมบัติของอัลเคน 
1)  สมบัติทางกายภาพ 

- อัลเคนมีได้ทั้ง 3 สถานะ ถ้ามีจํานวนอะตอมคาร์บอน 1-4 อะตอมเป็นก๊าซ,  5-17 
อะตอมเป็นของเหลว  และ 18 อะตอมขึ้นไปเป็นของแข็ง  

- ไม่ละลายน้ํา หรือตัวทําลายที่โมเลกุลมีขั้ว แต่ละลายได้ในตัวทําละลายที่ไม่มีขั้ว 
- มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํา มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ํา แต่ค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น

ตามมวลโมเลกุลที่เพิ่มขึ้น 
- อัลเคนที่มีสถานะก๊าซและของแข็งไม่มีกลิ่น  ถ้าเป็นของเหลวจะมีกลิ่นเฉพาะ  

 
รูปที่ 12.2  ความสัมพันธ์ระหว่างจุดเดือดและจํานวนอะตอมคาร์บอนของอัลเคน  

(Whitten และคณะ, 2003) 
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2)  สมบัติทางเคมี 
- อัลเคนมีความเฉื่อยต่อปฏิกิริยาที่อุณหภูมิปกติ  เพราะอัลเคนเป็นสารประกอบที่

อ่ิมตัว ที่มีแต่พันธะเดี่ยวในโมเลกุล  แต่จะเกิดปฏิกิริยาภายใต้อุณหภูมิสูง  เช่น เมื่อมีแสงสว่าง หรือ
ความร้อน หรือบางปฏกิิริยาต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา 

- ติดไฟง่าย ถ้ามี O2 ที่มากเกินพอจะได้ CO2, H2O และพลังงาน เป็นผลิตภัณฑ์ 
- อัลเคลที่มีอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 4 อะตอมขึ้นไป  สูตรโมเลกุลหนึ่งอาจจะมีหลาย

สูตรโครงสร้าง เรียกว่า ไอโซเมอร์  จํานวนไอโซเมอร์จะเพิ่มขึ้นตามจํานวนอะตอมคาร์บอนในโมเลกุล   
Formula Isomers 
C7H16 9 
C8H18 18 
C9H20 35 
C10H22 75 
C11H24 159 
C12H26 355 
C13H28 802 
C14H30 1,858 
C15H32 4,347 
C20H42 366,319 
C25H52 36,797,588 
C30H62 4,111,846,763 

 
 

- ไม่ฟอกจางสีสารละลาย KMnO4  แต่อัลเคนสามารถฟอกสีสารละลายโบรมีนใน
คาร์บอนเตตระคลอไรด์  โดยเกิดปฏิกิริยาแทนที่ (Substitution reaction) เมื่อมีแสงสว่างหรือ
อุณหภูมิระหว่าง 200-400oC และเกิดก๊าซที่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากน้ําเงินเป็นแดง (HBr) ก๊าซมี
ฤทธ์ิเป็นกรด ดังสมการต่อไปนี้ 

+      Br
2

+      HBrC
H

H
H

C C C
H

H

H

H

H

H
C
H

H
H C

H
H

H
C C C
H

H

H

H

H

H
C
H

H
Br

 
  pentane        bromopentane  
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แหล่งของของอัลเคน 
อัลเคนพบมาในน้ํามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ  โดยมีอยู่ในน้ํามันปิโตรเลียมมากกว่า

ในก๊าซธรรมชาติ  ดังแสดงในตารางที่  11.3 
 
ตารางที่  11.3   แหล่งทีส่ําคญัของอัลเคน 

จํานวนอะตอม
คาร์บอนในอัลเคน 

ชื่อสารที่กลั่นได้  จุดเดือด (  ํC)  ประโยชน์  

C1-C4 ก๊าซธรรมชาติ (Natural gas) -160 ถึง 40  ใช้เป็นเชื้อเพลิง  
C5-C7 Petroleum ether  35 ถึง 100  ใช้เป็นตัวทําละลายไขมันและน้ํามัน 
C5-C10 น้ํามันเบนซิน (Gasoline)  40 ถึง 180  ใช้ในเครื่องยนต์และเป็นตัวทํา

ละลาย  
C11-C12 น้ํามันก๊าด (Kerosene)  180 ถึง 250 ใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นและ

จุดตะเกียง 
C13-C14 น้ํามันดีเซล (Diesel oil) 250 ถึง 350 ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซล 

C15-C17 น้ํามันเตา (Furnace oil) 250 ถึง 350 เชื้งเพลืงสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
(สําหรับหม้อต้มไอน้ํา) 

C18-C25 น้ํามันหล่อลื่น  
(Lubricating oil) 

305 ถึง 405 ใช้เป็นน้ํามันหล่อลื่น  

สูงกว่า C18 จารบี (Grease), ไขพาราฟิน 
(Paraffin wax), แอสฟัลต์ 

(Asphalt) 

สูงกว่า 405 ใช้เป็นสารหล่อลื่น, ทําเทียนไข และ
ราดถนน  

 
ประโยชน์ของอัลเคน 
1) ในก๊าซธรรมชาติจะพบมีเธนเป็นจํานวนมากจะใช้เป็นเชื้อเพลิง  ส่วนก๊าซหุงต้มเหลว

เรียกว่าก๊าซ LPG จะเป็นก๊าซผสมระหว่างโพรเพนกับบิวเทน  
2) ใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  โดยมีการเปลี่ยนอัลเคนให้เป็นอัลคีน ที่

สามารถนําไปผลิตสารพอลิเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตพลาสติก หรือใช้อัลเคนในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมผลิตสารซักฟอก อุตสาหกรรมเส้นใย อุตสาหกรรมผลิตสารเคมีเป็นต้น  

 
ปฏิกิริยาที่สําคัญของอัลเคน 
1)  ปฏิกิริยาเผาไหม้ (Combustion)  เป็นปฏิกิริยาของอัลเคน (หรือไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ) กับ

ออกซิเจน  เกิดพลังงาน  หากเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ําเป็น
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ 
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2)  ปฏิกิริยาฮาโลจีเนชัน (Halogenation)  เป็นปฏิกิริยาการแทนที่ไฮโดรเจนด้วยอะตอม

ฮาโลเจน (ธาตุหมู่ 7) ผ่านกลไกของการเกิดแรดิคอล  โดยมีแสงหรือความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  เช่น
การเติมคลอรีนในมีเทน โดยมีแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

 
6.2  ไซโคลอัลเคน 

ไซโคลอัลเคน (Cycloalkane) มีสูตร CnH2n เป็นสารประกอบอัลเคนที่มีโครงสร้างเป็นวง 
(ปลายปิด) อาจจะมีหรือไม่มีหมู่แทนที่ก็ได้  การเรียกช่ือใช้หลักเกณฑ์เดียวกับอัลเคน แต่ใช้คํานําหน้า
ว่าไซโคล (Cyclo) ตามด้วยช่ือของโครงสร้างหลักที่ต่อกันเป็นวง  สารไซโคลอัลเคนตัวแรก คือ   ไซโคล

โพรเพน, C3H6     

 
 

การเรียกชื่อไซโคลอัลเคน 
1)  ช่ือสามัญ (Common name)  มีวิธีการอ่านดังนี้ 

- เรียกเหมือนอัลเคนที่มีจํานวนคาร์บอนเท่ากัน  และเติมคําว่า "ไซโคล" ด้านหน้า
ช่ืออัลเคล 
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C C
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H
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C CH

2

H
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C

 
 Propane    Cyclopropane 

- ถ้ามีหมู่อ่ืนมาเกาะให้เรียกช่ือหมู่ที่เกาะก่อน   แล้วต่อด้วย -cycloalkane  

CH4   +  Cl2   ⎯→⎯hv   CH3Cl  +  HCl 
CH2Cl2  +  HClCl2

CHCl3  +  HClCl2

CCl4  +  HCl Cl2
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2)  ช่ือ IUPAC มีวิธีการอ่านดังนี้ 
- เรียกเหมือนอัลเคนที่มีจํานวนคาร์บอนเท่ากัน  และเติมคําว่า "ไซโคล" ลงข้างหน้า  
- ระบุตําแหน่งคาร์บอนที่มีหมู่อ่ืนมาเกาะเป็นตัวเลขน้อยสุด 
- ถ้ามีหลายหมู่มาเกาะที่เหมือนกัน ใช้คําว่า di-, tri-, tetra- และระบุตําแหน่งทุก

ตําแหน่ง 
- ถ้าหมู่ที่มาเกาะแตกต่างกัน  ให้เรียกช่ือเรียงตามอักษรภาษาอังกฤษ  (ไม่ต้อง

พิจารณาคําว่า di-, tri-, tetra- ) 
 

สมบัติทางกายภาพของไซโคลอัลเคน 
1) เมื่อเปรียบเทียบกับอัลเคนที่มีจํานวนคาร์บอนเท่ากัน  ไซโคลอัลเคนจะมีจุดเดือดและจุด

หลอมเหลวสูงกว่าอัลเคน 
2) ไม่ละลายน้ํา แต่ละลายในอีเธอร์ เพราะไซโคลอัลเคนเป็นสารประกอบไม่มีขั้ว 
3) ความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามมวลโมเลกุล  และมีความหนาแน่นมากกว่าอัลเคน 
 
ปฏิกิริยาของไซโคลอัลเคน  
ไซโคลอัลเคนเกิดปฏิกิริยาคล้ายอัลเคน  โดย cyclopropane และ cyclobutane จะเกิด

ความเครียดในวง  เพราะมุมพันธะน้อยกว่า  109.5  ํ  วงจึงแตกง่าย   

H
2
C CH

2

H
2

C

 ⎯⎯⎯⎯ →⎯ CNiH o120,/2   CH3-CH2-CH3 

       ⎯⎯⎯⎯ →⎯ CNiH o200,/2   CH3-CH2-CH2-CH3 
ถ้าวงที่ขนาดใหญ่กว่านี้ เช่น  cyclopentane หรือ cyclohexane จะไม่เกิดปฏิกิริยานี้ 

 
 
6.3  อัลคีน   

อัลคีน (Alkene) เรียกอีกช่ือหนึ่งว่าโอเลฟีน (Olefin) โดยมีพันธะคู่อย่างน้อย 1 พันธะภายใน
โครงสร้างของโมเลกุล  นอกนั้นเป็นพันธะเดี่ยว เป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัว  อัลคีนมีจํานวน
ไฮโดรเจนน้อยกว่าอัลเคนอยู่ 2 ตัว  สูตรโมเลกุลทั่วไปคือ CnH2n เมื่อ n คือจํานวนคาร์บอน  โมเลกุล
ที่เล็กสุดของสารประกอบอัลคีน คือ เอทธิลีน (C2H4) โดยมีรูปร่างแบบแบนราบอยู่บนระนาบเดียวกัน  
มุมระหว่างพันธะใกล้เคียง 120o 
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การเรียกชื่ออลัคนี   
อัลคีน เรียกช่ือในทํานองเดียวกับอัลเคนแต่เปลี่ยนเสียงท้ายเป็น "อีน (-ene)" เช่น 

- C2H4 อ่านว่า "อีทีน" (Ethene) หรือ "เอทธิลีน" (Ethylene)  
- C3H6 อ่านว่า "โพรพีน" (Propene)  

ในกรณีที่เป็นชื่อ IUPAC ต้องระบุตําแหน่งที่เป็นพันธะคู่ด้วย  ดังนั้นสารประกอบอัลคีนที่มี
จํานวนคาร์บอนเท่ากับอัลเคนจะมีจํานวนไอโซเมอร์มากกว่า  นิยมเรียกช่ือเช่นเดียวกับสารประกอบอัล
เคน  ซึ่งมีสองระบบ  ดังนี้  
 
ตารางที่  11.4   ตัวอย่างชื่อสามัญของอัลคนี 

จํานวน C อะตอม  คํานาํหน้า สูตรอัลคนี  ชื่อสาร  
2 อีท- หรือ เอท -(eth-) C2H4 อีทีน (ethene)  

3 โพรพ -(prop-) C3H6 โพรพีน (propene)  

4 บิวท -(but-)  C4H8 บิวทีน (butene)  

5 เพนท -(pent-) C5H10 เพนทีน (pentene)  

6 เฮกซ -(hex-) C6H12 เฮกซีน (hexene)  

7 เฮปท -(hept-) C7H14 เฮปทีน (heptene) 

8 ออก -(oct-) C8H16 ออกทีน (octene)  

9 โนน -(non-) C9H18 โนนีน (nonene) 

10 เดค -(dec-)  C10H20 เดคีน (decene)  

11 อันเดค-(undec-) C11H22 อันเดคคีน (undecene)

12 โดเดค-(dodec-) C12H24 โดเดคคีน (dodecene) 

 
1) ช่ือสามัญ (Common name)  

ใช้เรียกช่ือโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก ไม่ซับซ้อน โดยมีหลักเกณฑ์จะนับจํานวนคาร์บอนอะตอม
ทั้งหมดภายในโมเลกุล  นิยมใช้เรียกช่ือ 2 โมเลกุล  ได้แก่ เอทธิลีน (Ethylene)  และ โพรพิลีน 
(Propylene)  ดังแสดงตัวอย่างในตารางที่  11.4 
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2)  ช่ือ IUPAC  
ใช้เรียกช่ือโมเลกุลได้ที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อนได้  โดยมีหลักการเดียวกับสารประกอบอัล

เคน  แต่สายโซ่หลักต้องนับผ่านตําแหน่งพันธะคู่  และการระบุตําแหน่งคาร์บอนอะตอมต้องให้
ตําแหน่งของพันธะคู่อยู่ในตําแหน่งน้อยสุดเสมอ  และหากมีพันธะคู่มากกว่าหนึ่งตําแหน่ง  เช่นเมื่อมี
พันธะคู่ 2 พันธะให้ระบุเป็น -diene และมื่อมีพันธะคู่ 3 พันธะ ให้ระบุเป็น -triene  

- กรณีโครงสร้างแบบโซ่ตรง  
การเรียกช่ือคล้ายระบบสูตร (Formula name) โดยระบุตําแหน่งพันธะคู่ให้อยู่ใน

ตําแหน่งน้อยสุด  ยกเว้น C2H4 และ C3H6 ไม่ต้องระบุ  เนื่องจากไม่มีไอโซเมอร์ ดังนี้  

H
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C CHCH
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3
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CH
2
CHCH
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   1-butene        2-ethyl-3-methyl-1-butene 
 

                                   
1    2      3   4
CH

3
CH CHCH

3                
1    2   3     4

CHCH CH
2

H
2
C   

      2-butene   1,3-butadiene 
     

อัลคีนที่มีจํานวนอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 4 อะตอมขึ้นไป  จะสามารถมีโครงสร้างไอโซเมอร์ได้
เหมือนอัลเคน  แต่จะเป็นไอโซเมอร์แบบ geometrical isomers หรือ cis-, trans-isomer (McMurry 
and Fay, 2003) 
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- กรณีโครงสร้างแบบโซ่ก่ิง  
เลือกโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดเป็นโซ่หลัก  และในโซ่หลักจะ ต้องมีคาร์บอนที่มีพันธะคู่

อยู่ด้วย  การกําหนดตําแหน่งคาร์บอนต้องให้ตําแหน่งพันธะคู่อยู่ตําแหน่งน้อยที่สุด (McMurry and 
Fay, 2003) 

 
ตําแหน่งพันธะคู่ + คํานําหน้า + ene 

 
การเรียกช่ือหรือกลุ่มอะตอมที่เกาะกับโซ่หลัก มีหลักการเรียกคล้ายอัลเคน เช่นแสดง

ในตารางที่ 12.5 
 
ตารางที่  11.5   ตัวอย่างการเรียกช่ืออัลคีนแบบกิ่ง 

สูตรโครงสร้าง ชื่อ 
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โซ่หลักมี C 7 อะตอม ดังนั้นชื่อโซ่หลัก คือ 2-heptene 

 

4-ethyl-2-heptene 
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โซ่หลักมี C 10 อะตอม ดังนั้นชื่อโซ่หลัก คือ 5-decene  

 
 

4-ethyl-4,6-dimethyl-5-decene 
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สมบัติของอัลคีน 
1)  สมบัติทางกายภาพ 

- อัลคีนมีทั้งสถานะก๊าซ  ของแข็ง และของเหลว หากจํานวนอะตอมคาร์บอน 2-4 
อะตอมจะเป็นก๊าซ  อะตอมคาร์บอน 5-18 อะตอมจะเป็นของเหลว  อะตอมคาร์บอนมากกว่า 8 
อะตอมจะเป็นของแข็ง 

- มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํา  ไม่นําไฟฟ้า  
- อัลคีนเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วจึงไม่ละลายในตัวทําละลายโมเลกุลมีขั้ว  
- จุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ํา  โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์  แต่เมื่อมวล

โมเลกุลเพิ่มขึ้น  จุดหลอมเหลวและจุดเดือดจะสูงขึ้น 
 

2)  สมบัติทางเคมี 
- อัลคีนมีความว่องไวในปฏิกิริยามากกว่าอัลเคน  เพราะอัลคีนมีพันธะคู่เป็น -C=C-  

ซึ่งไม่อ่ิมตัว จึงเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย 
- ติดไฟง่าย แต่มีเขม่าเพราะในโมเลกุลมีร้อยละ C มาก หรือมี H น้อย 
- สามารถฟอกสีสารละลายโบรมีนใน CCl4 ในที่มืดและที่สว่าง  โดยเกิดปฏิกิริยาการ

เติมหรือปฏิกิริยารวมตัว (Addition reaction) ด้วย Br2  ตรงตําแหน่งพันธะคู่ระหว่างอะตอมคาร์บอน  
(-C = C-)   ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสช้ืนสีน้ําเงิน เพราะไม่เกิดก๊าซ HBr ซึ่งมีสมบัติเป็น
กรด  ซึ่งปฏิกิริยาที่เกิดจึงต่างจากอัลเคนที่เป็นปฏิกิริยาการกําจัด 
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H
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H
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H               +          Br
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H

H
H

C C C
H

H

H

H

H
C
H

Br
Br Br  

ไม่มีสี                       สีส้มอมน้ําตาล                 ไม่มีสี  

 
- สามารถฟอกสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตในสารละลายกรด  โดย

เกิดปฏิกิริยาการเติมด้วย  -OH 2 โมเลกุล ตรงตําแหน่ง C = C ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไดแอลกอฮอล์ซึ่งเป็น
สารประกอบ 1,2-diols หรือ ไกลคอล (Glycol)  และได้ตะกอนสีน้ําตาลเข้ม ซึ่งตะกอนนี้คือ MnO2 
ดังสมการ 
 

H C C
H

H
C

H
H

H
+3 2 KMnO

4
      +      4H

2
O H C C

H

H
C

H
H

H
+3 2 KOH     +      4MnO

2
OH OH  
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ปฏิกิริยาของอัลคีน 
1)  ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น (Hydrogenation) 

เป็นการเติม H2 ลงบนพันธะคู่  โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยา (Catalyst)  โดยนิยมใช้ผงโลหะ
ละเอียด เช่น Ni, Pt, Pd  จึงเรียกปฏิกิริยาการเติม H2 ที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานี้ว่า Catalytic 
hydrogenation 

C C
H

H

H

H
+          H-H

Ni
catalyst C C

H
H

H H
H

H  
 
2)  ปฏิกิริยาการเพิ่ม (Addition reaction) 

เป็นปฏิกิริยาการเพิ่มอะตอมอื่น (ขึ้นอยู่กับรีเอเจนต์ที่ใช้) ลงบนพันธะคู่ ปฏิกิริยาทั่วไป คือ 
C C +          A-B C CA B 

  reagent : HX, H2SO4, H2O, X2 
 
เช่น  Bromination เป็นการเติมโบรมีน 

H
2
C CH

2
+          Br

2 H
2
C CH

2Br Br  
 

+          Br
2

Br

Br 
 
Hydrohalogenation เป็นการเติมสารไฮโดรเจนเฮไลด์  เช่น HF, HCl, HBr เป็นต้น 

C CH
2

H
3
C

CH
3

HCl C CH
3

H
3
C

CH
3

H

 
 
3)  ปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชัน (Polymerization reaction) 
ปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชัน คือปฏิกิริยาการเกิดสารพอลิเมอร์ โดยนําโมเลกุลขนาดเล็ก หรือโมโน

เมอร์ต่อซ้ํากันหลายหน่วยจนได้โมเลกุลขนาดใหญ่  เช่น 
พอลิเมอร์ ประโยชน์ 

C C
H

H

H

H H
C C

H

H H n
Polyethyleneethylene

n

C C
H

H

H

CH
3

H
C C

CH
3

H H n
Polypropylenepropylene

n

 
 
 

ผลิตภัณฑ์และภาชนะพลาสติก 
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พอลิเมอร์ ประโยชน์ 

C C
H

H

H

Cl
C C
H H

ClH

vinyl chloride

n
n

Poly(vinylchloride), PVC

C C
F

F

F

F
C C
F F

FFn
n

TeflonTetrafluoroethene

C C
H

H H H
C C

H

H n

n

Styrene Polystyrene

 
ท่อ PVC 

 
 

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวกระทะ 
 
 
 

โฟมพอลิสไตรีน 
 

 

ประโยชน์ของอัลคนี 
1) ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตพวกพอลิเมอร์ต่างๆ เช่นใช้อีทีน (เอทธิลีน) เป็นสารตั้งต้น

ในการผลิตพอลิเอทธิลีน ซึ่งนําไปผลิตเม็ดพลาสติกต่อไป 
2) ใช้ในการเตรียมอัลเคน โดยมี Pt, Pd หรือ Ni เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  ดังสมการ  

C
H

H C C C
H H

H

H
C
H

H
H

C C C
H

H

H

H

H

HH
H + H

2
H
 

   1-butene      butane 
 
 
6.4  ไซโคลอัลคีน 

ไซโคลอัลคีนเป็นสารประกอบอัลคีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อกันเป็นวง  อาจจะมีหรือไม่มีหมู่แทน
ก็ได้   ถ้ามีพันธะคู่เพียงพันธะเดียวจะมีสูตรทั่วไปเป็น CnH2n-2  การอ่านชื่อจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับ
สารประกอบอัลคีน  แต่จะใช้คํานําหน้าเป็น “cyclo” ด้านหน้าช่ืออัลคีน  โดยทั่วไปสมบัติทาง
กายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไซโคลอัลคีนจะคล้ายกับสารประกอบอัลคีน  

                             
Cyclopropene Cyclobutene  Cyclopentene 1,3-Cyclopentadiene 
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6.5  อัลไคน์   
อัลไคน์ (Alkyne) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อ่ิมตัว  มีพันธะสามอยู่ในโมเลกุลอย่าง

น้อย 1 พันธะ  มีสูตรทั่วไปเป็น CnH2n-2  โมเลกุลที่ขนาดเล็กสุดของสารประกอบอัลไคน์คืออีไทน์ 
(Ethyne) หรืออะเซทิลีน (Acetylene) มีสูตรโมเลกุลคือ  C2H2  รูปร่างโมเลกุลเป็นเส้นตรง  มี 
hybridization เป็นแบบ sp  ดังรูปที่ 12.3 

 
รูปที่ 12.3 รูปร่างโมเลกุลเป็นเส้นตรงของอะเซทิลีน (Whitten และคณะ, 2003) 

 
การเรียกชื่อ 

เรียกเหมือนอัลเคนและอัลคีนแต่เปลี่ยนคําลงท้ายเป็น –yne 

ethyne
(acetylene)

3-methyl-1-butyne

propyne

2-butyne

1-butyne

 
การเตรียมอะเซติลีน 

3 C CaC
2 

 +  CO2500oC

coke
+   CaO
calcium oxide Calcium carbide 

 

              
CaC

2
     +    2 H

2
O +   Ca(OH)

2
C CH H

 acetylene  
 
อีไทน์ มีช่ือสามัญว่าอะเซทิลีน (C2H2) มีสถานะเป็นก๊าซ   สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยา

ระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์ (CaC2)  กับน้ํา  ใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แสงสว่าง   ก๊าซนี้เมื่อทําปฎิริยากับก๊าซ
ออกซิเจนในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วจุดไฟจะได้เปลวไฟของออกซีอะเซทิลีนซึ่งให้ความร้อนสูงถึง
ประมาณ 3000๐C  ใช้ประโยชน์ในการเชื่อมและตัดโลหะ  นอกจากนี้ยังใช้ก๊าซอะเซทิลีนแทน 
ก๊าซเอทธิลีน (C2H4)  เพื่อเร่งการออกดอกของพืชและเร่งให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น 
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การเตรียมอีไทน์จากมีเทนโดยการให้ความร้อนสูงๆ ในระยะเวลาที่สั้นมากๆ ใน
ภาคอุตสาหกรรม สามารถแสดงปฏิกิริยาดังสมการต่อไปนี้ 

2 CH
4
 (g) +   3H

2
 (g)C CH H (g)1500 oC

0.01-0.1 S   
 

ปฏิกิริยาของอัลไคน์ 
1)  ปฏิกิริยาการเติมฮาโลเจน 

อัลไคน์เกิดปฏิกิริยาการเติมธาตุฮาโลเจนได้  ทั้งในที่มืดและสว่าง  โดยปฏิกิริยานี้จะ
เกิดได้ดีในตัวทําละลายที่ไม่มีขั้ว  เช่น Br2 

 
Br

2
/CCl

4

1,2-dibromopropene 1,1,2,2-tetrabromopropane

C CHH
3
C C CHH

3
C

BrBr

Br
2
/CCl

4 C CHH
3
C

BrBr

Br Br

 

C CHH
3
C C CHH

3
C

HH
C CHH

3
C

HH

H HH
2
/Pd H

2
/Pd

 
 
2)  ปฏิกิริยาการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ช่ัน 

อัลไคน์ซึ่งมีพันธะสามอยู่ที่คาร์บอนสามารถเปลี่ยนหมู่ฟังก์ช่ันได้  เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะ
เขียนสมการได้ดังนี้ 

RC CH3 +    4KMnO
4
     +     2H

2
O     C

O
3R C

O
R +      4MnO

2
     +      4 KOH 

 
3)  ปฏิกิริยาการเติมน้ํา ซึ่งสามารถเกิดได้ในทั้งอัลคีนและอัลไคน์  โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา  

 

C C RR

H

O
H

H2O
H2SO4

HgSO4
C C RR

enol  

===> C C RR

OH

H

C C RR

H

O
H
enol  
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6.6  สารประกอบอะโรมาติก  
สารประกอบอะโรมาติก  (Aromatic compound) คือ ไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนเบนซีน

เป็นโครงสร้างหลัก  เช่น 

   

CH
3

    
     เบนซีน       โทลูอีน      แนฟทาลีน 

 
 
เบนซีน (Benzene) C6H6 คือ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบอะโรมาติกที่เป็นโมเลกุลเล็ก

ที่สุด  โครงสร้างโมเลกุลคาร์บอนขดเป็นวงปิดหกเหลี่ยม โดยพันธะระหว่าง C กับ C ทุกพันธะยาว
เท่ากัน  เพราะเกิด Resonance มุมระหว่างพันธะคือ 120 องศา  

 
รูปที่ 12.4  รูปร่างโมเลกุลของเบนซีน (McMurry and Fay, 2003) 

 
 

อนุพันธ์ของเบนซีน  มีหลายประเภทขึ้นกับการแทนที่ที่ตําแหน่งไฮโดรเจนของวงแหวนเบนซีน  
ดังนี้  

1)  เบนซีนแทนที่ที่ไฮโดรเจนหนึ่งตําแหน่ง (Monosubstituted benzene)  ดังแสดงใน
ตารางที่ 12.6   
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ตารางที่ 12.6   เบนซีนแทนที่ที่ไฮโดรเจนหนึ่งตําแหน่ง 

สูตรโครงสร้าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง ชื่อ 
CH

3

 

 
methylbenzene 

(toluene) 

NH
2

 

 
aniline 

OH

 

 
hydroxybenzene 

(phenol) 

NO
2

 

 
nitrobenzene 

CH CH
2

 

 
Vinylbenzene 

(styrene) 

COOH

 

 
Benzoic acid 

 
2)  แทนที่ที่ไฮโดรเจนสองตําแหน่ง (Disubstituted benzene)  ดังแสดงในตารางที่ 12.7 

โดยหากมีอะตอมหรือโมเลกุลเกาะวงแหวนเบนซีนจะใช้คําว่า ortho- (o-) นําหน้าหากอะตอมหรือ
โมเลกุลเกาะอะตอมคาร์บอนในเบนซีนที่ติดกัน   ใช้คําว่า meta- (m-)  นําหน้าหากมีอะตอมคาร์บอน
ของเบนซีนคั่นตรงกลาง  และใช้คําว่า para- (p-) นําหน้าเมื่อหากอะตอมหรือโมเลกุลเกาะอะตอม
คาร์บอนในเบนซีนตําแหน่งตรงข้ามกัน หรือมีสองอะตอมคาร์บอนคั่นกลาง 

ตารางที่ 12.7  เบนซีนแทนทีท่ี่ไฮโดรเจนสองตําแหน่ง 

สูตรโครงสร้าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง ชื่อ 
CH

3 CH
3

 

 
o-xylene 

CH
3

CH
3 

 
m-xylene 

CH
3

CH
3 

 
p-xylene 

OH
NO

2

 

 
o-niyrophenol 

OH

NO
2 

 
m-nitrophenol 

OH

NO
2 

 
p-nitrophenol 

 
3)  แทนที่ที่ไฮโดรเจนสามตําแหน่ง (Trisubstituted benzene)  ดังแสดงในตารางที่ 12.8  

โดยมีการระบุตําแหน่งด้วยตัวเลข โดยเริ่มนับหมู่เกาะแรกเป็นตําแหน่งที่ 1 แล้ววนตามวงเบนซีนที่ทาํ
ให้หมู่เกาะอยู่ในตําแหน่งน้อยที่สุด และลงทา้ยด้วยช่ือหลัก 
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ตารางที่ 12.8  เบนซีนแทนทีท่ี่ไฮโดรเจนสามตําแหน่ง 

สูตรโครงสร้าง ชื่อ สูตรโครงสร้าง ชื่อ 
 

Cl
Br

NO
2  

 
2-bromo-4-nitro-1-

chlorobenzene 

 
CH

3

NO
2

NO
2

O
2
N

 

 
2,4,6-trinitrotoluene 

(T.N.T) 

 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
น้ํามันดบิ 

น้ํามันดิบเป็นวัตถุดิบหลักในการกลั่นน้ํามัน  โดยทั่วไป จะแบ่งประเภท
น้ํามันดิบตามความหนาแน่นจากตํ่าไปสูง (Light to heavy) และปริมาณ
กํามะถัน จากตํ่าไปสูง (Sweet to sour)  ได้แก่ น้ํามันดิบประเภทที่มีความ
หนาแน่นและกํามะถันตํ่า (Light sweet crude oil)  และ น้ํามันดิบประเภทที่
มีความหนาแน่นและกํามะถันสูง (Heavy sour crude oil) 

น้ํามันดิบประเภทที่มีความหนาแน่นและกํามะถันตํ่าจะมีราคาสูงกว่า
น้ํามันดิบอีกประเภทหนึ่ง  เนื่องจากใช้กระบวนการกลั่นและการกําจัดสาร
ปนเปื้อนที่มีขั้นตอนน้อยกว่า  และให้ผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปที่มีมูลค่าสูงในปริมาณมากกว่า เช่น 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันก๊าด และ น้ํามันดีเซล  

ใ น น้ํ า มั น ดิ บ จ ะ ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ส า ร
ไฮโดรคาร์บอนจํานวนมาก  ต้องทําการกลั่นโดย
อาศัยจุดเดือดของสารแต่ละประเภท  กลั่นใน
อุปกรณ์ที่เรียกว่าหอกลั่น ซึ่งภายในจะแบ่งเป็น
ถาด (Tray) หลายชั้น  และมีตัวกักไอ (Bubble 
cap) ควบคุมให้สารท่ีมีจํานวนคาร์บอนในช่วงที่
กําหนดออกมาในแต่ละถาด  โรงกลั่นจะทํางาน
ตลอดเวลา  อาจพบไฟที่ปากปล่องควันซึ่งเกิดจาก
การเผาก๊าซที่เป็นส่วนประกอบของน้ํามันดิบ เพื่อ
ควบคุมความดันของระบบกลั่น 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นอย่างไร 
2) อัลไคน์ ประกอบด้วยพันธะอะไรบ้างในโมเลกุล 
3) อัลเคนเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าอะไร 
4) หมู่อัลคิลคืออะไร 

5) สาร

CH
3
CH

2
CHCH

2
CH

2
CH

3
CH

2
CH

3  มีช่ือตามระบบ IUPAC ว่าอย่างไร 
6) ปฏิกิริยาระหว่างอัลคีนกับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต เรียกว่าปฏิกิริยาอะไร 
7) จงเปรียบเทียบความว่องไวในการทําปฏิกิริยาระหว่างอัลเคนกับอัลคีน 
8) ปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชั่นเป็นอย่างไร 
9) อีไทน์ ที่มีช่ือสามัญว่าอะเซทิลีน (C2H2) สามารถเตรียมได้อย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร 
10) โครงสร้างโมเลกุลของเบนซีนเป็นอย่างไร 

 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 12  
ข้อที่ 1 สารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีวงแหวนอะโรมาติคอย่างน้อยหนึ่งวง 
ข้อที่ 2 พันธะสามหนึ่งพันธะ ที่เหลือเป็นพันธะเดี่ยว 
ข้อที่ 3 พาราฟิน 
ข้อที่ 4 หมู่อัลคิลคือหมู่อัลเคนที่ขาดอะตอมไฮโดรเจน 1 อะตอม 
ข้อที่ 5 3-ethylhexane 
ข้อที่ 6 ออกซิเดชัน 
ข้อที่ 7 อัลคีนมีความว่องไวในปฏิกิริยามากกว่าอัลเคน  เพราะอัลคีนมีพันธะคู่เป็น -C=C-  ซึ่งไม่

อ่ิมตัว จึงเกิดปฏิกิริยาได้ง่าย 
ข้อที่ 8 ปฏิกิริยาพอลิเมไรเซชั่นคือปฏิกิริยาการเกิดสารพอลิเมอร์ โดยนําโมเลกุลขนาดเล็ก หรือโม

โนเมอร์ต่อซ้ํากันหลายหน่วยจนได้โมเลกุลขนาดใหญ่ 
ข้อที่ 9 อีไทน์ สามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่างแคลเซียมคาร์ไบด์ (CaC2)  กับน้ํา  ใช้เป็น

เชื้อเพลิงให้แสงสว่าง   เมื่อเผาก๊าซกับก๊าซออกซิเจนในอัตราส่วนที่เหมาะสมได้เปลวไฟของ
ออกซีอะเซทิลีนซึ่งให้ความร้อนสูงประมาณ 3000๐C  ใช้ประโยชน์ในการเชื่อมและตัดโลหะ  
นอกจากนี้ยังใช้ก๊าซอะเซทิลีนแทนก๊าซเอทธิลีน (C2H4)  เพื่อเร่งการออกดอกของพืชและ
เร่งให้ผลไม้สุกเร็วขึ้น 

ข้อที่ 10 โครงสร้างโมเลกุลเบนซีนคือคาร์บอนขดเป็นวงปิดหกเหลี่ยม โดยพันธะระหว่าง C กับ C ทุก
พันธะยาวเท่ากัน  เพราะเกิด Resonance มุมระหว่างพันธะคือ 120 องศา 



 บทที่ 13
อนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอน

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลคิลเฮไลด์ 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกอฮอล์และฟีนอล 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอีเธอร์ 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลดีไฮด์และคีโตน 
1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 อัลคิลเฮไลด์  
2.2 อัลกอฮอล์และฟีนอล  
2.3 อีเธอร์  
2.4 อัลดีไฮด์และคีโตน  
2.5 กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ 
 

3. วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
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5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 13  

 
6. เนื้อหาบทเรียน 
6.1 อัลคิลเฮไลด์ (Alkyl halides) 

อัลคิลเฮไลด์มีสูตรทั่วไปเป็น R-X  เมื่อ X คือธาตุฮาโลเจน ได้แก่ I, Br, Cl, F  แบ่งเป็น 3 ชนิด
คือ ชนิดปฐมภูมิ  (1°)  ทุติยภูมิ (2°) และตติยภูมิ (3°) ตามสูตรโครงสร้างดังนี้ 

R CH
2

X       R CH X
R'

  
R C X

R'

R''  
1o-alkyl halide 2o-alkyl halide 3o-alkyl halide 

 
การเรียกชื่อ 
1)  ช่ือสามัญ  เรียกช่ือหมู่อัลคิลแล้ว ตามด้วย “เฮไลด์” (Halide) 
2)  ช่ือ IUPAC เรียกเป็นฮาโลอัลเคน (Halo alkane)  เช่นตัวอย่างต่อไปนี้ โดยช่ือแรกคือชื่อ

สามัญ ส่วนชื่อในวงเล็บคือชื่อตามระบบ IUPAC 
 

   
H

3
C Cl                 

CH
3

CH
2

F 
          Methyl chloride   ethyl fluoride 
         (chloro methane)              (fluoro ethane) 
 

 
CH

3
CH CH

3
I               

CH
3

CH
2

CH
Br

CH
3
                    

CH3 C CH3

Br

CH3

 
     Isopropyl iodide    sec-butyl bromide       tert-butyl bromide 
            (2-iodopropane)   (2-bromo butane)               (2-bromo-2-methy propane) 

 
สมบัติของอัลคิลเฮไลด์   
จุดเดือดของอัลคิลเฮไลด์จะสูงขึ้นตามจํานวนคาร์บอน  หากจํานวนคาร์บอนเท่ากันและฮาโล

เจนตัวเดียวกัน  โซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่ก่ิง เพราะจัดตัวกันแน่นกว่า   หากจํานวนคาร์บอนเท่ากัน
แล้วจุดเดือดขึ้นอยู่กับขนาดของฮาโลเจน  ฮาโลเจนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีจุดเดือดสูงกว่า ดังนี้  

F < Cl < Br < I 
 



บทท่ี 13  อนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอน 

 - 215 -

ปฏิกิริยาของอัลคิลเฮไลด์   
1)  ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ 

ปฏิกิริยาการแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล์ (Nu-) เป็นการแทนที่ฮาโลเจนในอัลคิลเฮไลด์
ด้วยนิวคลีโอไฟล์ชนิดต่างๆ เขียนปฏิกิริยาทั่วไปได้ดังนี้ 

R X + Nu- or Nu R Nu + X-
 

 
ตัวอย่างปฏิกิริยาที่ใช้นิวคลีโอไฟล์ต่างกันมีดังนี้ 

นิวคลีโอไฟล์เป็นออกซิเจน (ไฮดรอกไซด์ไอออน) ได้อัลกอฮอล์ 

CH
3
CH

2
Cl + NaOH CH

3
CH

2
OH + NaCl

H
2
O

 
                              chloroethane             ethanol 

 
นิวคลีโอไฟล์เป็นไนโตรเจน (แอมโมเนีย) ได้เอมีน 

CH
3
Cl + NH

3
CH

3
NH

3
+Cl- 

                                  chloromethane         methyl ammonium chloride 
 
2)  ปฏิกิริยาการขจัด 

เป็นการกําจัดไฮโดรเจนและฮาโลเจนออกโดยใช้เบส  ทําให้ได้อัลคีน  ดังสมการ 

C C
H

X
+ Base- C C + Base-H + X-

 
ตัวอย่างเช่น 

H
3
C CH

Br
CH

3

CH
3
CH

2
O-

strong base
CH

3
CH CH

2
 

                          2-bromopropane      propane 
 

6.2  อัลกอฮอล์และฟีนอล  
อัลกอฮอล์ (Alcohol) 
อัลกอฮอล์เป็นสารที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเกาะกับคาร์บอนพวกอัลคิลมีสูตรทั่วไปเป็น R-OH  

อัลกอฮอล์แบ่งออกเป็น 3 ชนิด  คือ 
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ฟีนอล  (Phenol) 
ฟีนอล เป็นสารประกอบอะโรมาติกชนิดหนึ่ง ที่มีอะตอมของคาร์บอน 1 อะตอมเชื่อมกับหมู่ไฮ

ดรอกซิล (-OH)  มีสูตรเคมีคือ C6H5OH  มีลักษณะเป็นผลึก ไม่มีสี  มีกลิ่นอ่อนๆ  มีสมบัติเป็นกรด
อ่อน 

  

OH

                

OH

  

OH

CH
3               

OH

NO
2

NO
2

 
              Phenol       1-napthol     p-methyphenol (cresol)    2,4-dinitrophenol 

 
 

การเรียกชื่ออัลกอฮอล์ 
1) ช่ือสามัญ   ให้ระบุช่ือหมู่อัลคิล ตามด้วยคําว่าอัลกอฮอล์  (Alcohol)  เช่น 

CH
3
CH

2
OH CH

3
CH

2
CH

2
OH 

                      ethyl alcohol  n-propyl alcohol 

                    

C
OH

H
3
C

CH
3
CH

3
CH

3
CH OH
CH

3  
                  tert-butyl alcohol                isopropyl alcohol 

 
2)  ช่ือ IUPAC   มีขั้นตอนดังนี้ 

2.1)  เลือกสายโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด และมีหมู่ -OH เป็นชื่อสายโซ่หลัก  
2.2)  ระบุตําแหน่ง -OH โดยให้ตําแหน่ง -OH มีเลขต่ําสุด   
2.3)  ตัด  -e  ที่อยู่ท้ายช่ืออัลเคนโซ่หลักออก  แล้วเติม  -ol  แทน  เช่น 
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OH OH OH
HO

1

2

3

1

2  
Ethanol                  propan-1-ol                 ethane-1,2-diol 
(ethyl alcohol)      (propyl alcohol)     (ethylene glycol) 
 
2.4)  ถ้ามีหมู่ไฮดรอกซิลมากกว่า 1 หมู่ เช่น เมื่อมีหมู่ไฮดรอกซิล 2, 3 หมู่ ให้เติม

ท้ายว่า diol, triol  ตามลําดับ  ในกรณีนี้ ให้คง  -e  อยู่ท้ายช่ือของ อัลเคน โซ่หลัก   เช่น 
 

CH
2

CH
2

OH OH
CH

2
CH

OH OH
CH

2
OH  

                 1,2-ethanediol            1,2,3-propenetriol 
          (ethylene glycol)          (glycerol, glcerine) 
 

              
CH

3
CH
OH

CH
2

OH                

OH

OH 
                   1,2-propanediol         trans-1,2-cyoclohexanediol 
                    (propylene glycol)        

 
สมบัติของอัลกอฮอล์ 
หมู่ –OH ในอัลกอฮอล์จะไม่แตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–) เมื่อละลายน้ํา  ซึ่งต่างจาก

กับ OH–  ในโลหะไฮดรอกไซด์ เช่น NaOH  เนื่องจากพันธะระหว่างหมู่ –OH กับหมู่อัลคิลใน 

อัลกอฮอล์เป็นพันธะโคเวเลนต์  แต่พันธะระหว่างหมู่ OH– กับโลหะไอออนเป็นพันธะไอออนิก  
โมเลกุลของอัลกอฮอล์มีทั้งส่วนที่มีขั้วคือหมู่ –OH  และส่วนที่ไม่มีขั้วคือหมู่อัลคิล  ดังรูปที่ 13.1 
 

 
รูปที่ 13.1  การมีขั้วของอัลกอฮอล์ (Whitten และคณะ, 2003) 

 
อัลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลตํ่าจะละลายน้ําได้  ส่วนอัลกอฮอล์ที่เป็นโซ่ก่ิงจะละลายน้ําดีกว่าอัล

กอฮอล์โซ่ยาว  โดยอัลกอฮอล์โซ่ยาวจะละลายในตัวทําละลายไม่มีขั้ว  ดังแสดงในตารางที่ 13.1 
 



บทท่ี 13  อนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอน 

 - 218 -

ตารางที่ 13.1  สมบัติของอัลกอฮอล์บางชนิด 
ช่ือ สูตรโครงสร้าง จุดเดือด (OC) สภาพละลายได้ในน้ําที่ 20 OC 

(g/ น้ํา 100 g) 
เมทธานอล CH3OH 64.6 ละลายได้ดี 

เอทธานอล CH3CH2OH 78.2 ละลายได้ดี 

โพรพานอล CH3CH2CH2OH 97.2 ละลายได้ดี 

บิวทานอล CH3CH2CH2CH2OH 117.7 7.9 

เพนทานอล CH3CH2CH2CH2CH2OH 137.9 2.3 

 
อัลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลตํ่าละลายน้ําได้  เพราะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ํา ดังรูปที่ 13.2 

R
O H O

H
H O H

R

O
R H O

H
H

 
รูปที่ 13.2  พันธะไฮโดรเจนกับน้ําของอัลกอฮอล์ 

 
อัลกอฮอล์มีจุดเดือดสูงกว่าอัลเคนและอีเธอร์ที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน  เพราะอัลกอฮอล์

มีพันธะไฮโดรเจนซึ่งเป็นแรงระหว่างโมเลกุล (จุดปะ) 

R
O H O

R
H O H

R  
 
อัลกอฮอล์ที่สําคัญ 
เมทธานอล (Methanol)  หรือเมทธิลอัลกอฮอล์  มีสูตรโครงสร้างเป็น CH3OH เป็นของเหลว

ใส เป็นพิษ ระเหยง่าย จุดเดือดประมาณ 65oC นิยมใช้เป็นตัวทําละลาย และใช้เป็นเชื้อเพลิง  เดิม
เรียกอัลกอฮอล์ไม้ เพราะเตรียมได้จากการกลั่นไม้ในที่อับอากาศ  ซึ่งเมทธานอลจะระเหยออกสู่
บรรยากาศ  แล้วสลายตัวได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ํา   เมื่อเผาไหม้เมทธานอลกับอากาศ จะได้
พลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ํา เป็นผลิตภัณฑ์  ดังสมการ 

2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O + พลังงาน 
ในทางอุตสาหกรรม  สามารถสังเคราะห์เมทธานอลโดยนําก๊าซธรรมชาติมาผ่านขบวนการ

เปลี่ยนสภาพ (Reforming)  กับไอน้ําภายใต้ความร้อนสูง ได้ CO แล้วทําปฏิกิริยาต่อโดยใช้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยาเป็นโลหะออกไซด์ผสม ZnO-Cr2O3 
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CH4 + H2O → CO + 3H2 

CO + 2H2   ⎯⎯⎯⎯ →⎯
−

3O2Cr/ZnO

ความดันสูง,C400350 o
 CH3OH 

 
เอทธานอล หรือเอทธิลอัลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) C2H5OH จุดเดือดประมาณ 78.5oC  

ละลายน้ํา เป็นอัลกอฮอล์ที่ผลิตมาจากพืชในกลุ่มตระกูลที่ให้แป้งและน้ําตาล ได้แก่ อ้อย มันสําปะหลัง  
ข้าวโพด กากนํ้าตาล เป็นต้น  โดยใช้ยีสต์ในกระบวนการย่อยสลายและกระบวนการหมักเปลี่ยนจาก
แป้งเป็นน้ําตาล  และกลั่นเป็นอัลกอฮอล์จนได้ความบริสุทธ์ิถึงร้อยละ 99.5   

OHCHCH2OHC 23
Ethanol

2
Yeast

6126
ecosGlu

CO2 +⎯⎯→⎯  

 
เอทธานอลจะใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่นเครื่องดื่ม  เครื่องสําอาง ตัวทําละลาย และ 

เชื้อเพลิง  โดยสารพวกอัลกอฮอล์จะสันดาปสมบูรณ์กว่าไฮโดรคาร์บอนชนิดอ่ืน  เพิ่มประสิทธิภาพการ
เผาไหม้  การผสมเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 5-10 กับน้ํามันเบนซีนจะเพิ่มค่าออกเทนและลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์  เรียกน้ํามันนี้ว่าน้ํามันแก๊สโซฮอล์  โดยเอทธานอลทําหน้าที่เพิ่มค่าออกเทน
แทนการใช้สารเอ็มทีบีอี (Methyl tert-butyl ether, MTBE, C5H12O) ในน้ํามันเบนซินออกเทน 91 
และ 95  โดยเอทธานอลจะช่วยลดการนําเข้า MTBE ได้ปีละหลายพันล้านบาท  นอกจากนี้ยังเป็นการ
ลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศ  และเพิ่มศักยภาพในการนําพืชผลทางการเกษตรกรรมในประเทศ
ให้เกิดประโยชน์  โดยเฉพาะอ้อยและมันสําปะหลัง 

 
ปฏิกิริยาของอัลกอฮอล์ 
1)  การเตรียมอัลกอฮอล์  โดยทั่วไปทําได้โดย 

- ปฏิกิริยาการเติมน้ํา (Hydration) ของอัลคีน ในสภาวะกรด 
OHCHCHOHCHCH 23

SOH
222

42⎯⎯ →⎯+=  

33
SOH

223 CH
OH

CHOHCHCHCH CH42⎯⎯ →⎯+=  

                                                2-propanol 
- ปฏิกิริยาของอัลคิลเฮไลด์กับเบส  

→ KBrOHHCKOHBrHC 5252 ++  
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2)  ปฏิกิริยาแทนที่  มักแทนที่ด้วยโลหะ หรือเบส 

2H
2
1NaORNaROH +→+

+−
 
+−

→+ NaOCHCHNaOHCHCH 2323  
sodium ethoxide 

 
3)  ปฏิกิริยาการแทนที่หมู่ไฮดรอกซิล  เป็นปฏิกิริยาที่มีการแตกพันธะ C-O 

−− +−→+− OHNuRNuOHR  

 

ตัวอย่าง เช่น 
ClCHCHCHOHCHCHCH 223

HCl.conc

heat/ZnCl
223

2
⎯⎯⎯ →⎯  

                 1-propanol         1-chloropropane 
 
4) ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน 

ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาการแทนที่หมู่ไฮดรอกซิล (OH) ของกรดคาร์
บอกซิลิก ด้วยหมู่อัลคอกซี (OR) ของอัลกอฮอล์ 

OH'RCOROCOOHROHR 24SO2H.conc

heat

+−−−+− ⎯⎯⎯⎯ →⎯  

alcohol     carboxylic acid   alkyl ester 
 
ตัวอย่างเช่น 

COOH

OH
+ CH

3
OH

heat

COOCH
3

OH + H
2
O

H
2
SO

4

 
     salicylic acid        methanol      methyl salicylate 
 
5)  ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

- การออกซิไดส์อัลกอฮอล์ชนิดปฐมภูมิได้อัลดีไฮด์  ซึ่งสามารถถูกออกซิไดส์ต่อไป
เป็นกรดคาร์บอกซิลิกได้ง่าย 

COOHRCHOROHCHR heat/KMnOC300200/cu
2

4
o

−⎯⎯⎯ →⎯−⎯⎯⎯⎯ →⎯−− −
 

    alcohol    aldehyde    carboxylic acid 
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เช่น 

CH
3
OH

Cr
2
O

7
2-/ H+

H C H
O Cr

2
O

7
2-/ H+

H C OH
O

 
       methanol    formaldehyde                      formic acid 
 

- อัลกอฮอล์ชนิดทุติยภูมิ  จะทําให้ได้คีโตน  แต่เกิดได้ช้ากว่า 

R CH
OH

R
Cu,200-300 oC or KMnO

4
,heat

or K
2
Cr

2
O

7
/ H+ or CrO

3
/ H+

R C
O

R'

 
2°alcohol        ketone 

เช่น 
CH

3
CHCH

3OH

Cr
2
O

7
/ H+

CH
3
CCH

3O  
- อัลกอฮอล์ชนิดตติยภูมิ  จะถูกออกซิไดส์ได้ยาก หรือไม่เกิดเลย 
 

             
R C

OH
R'

R

O

 
 

ลําดับความไวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ 1o ROH > 2o ROH > 3o ROH 
 
 
6.3  อีเธอร์  

อีเธอร์ (Ether) เป็นสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่อัลคอกซี (Alkoxy , R–O–R’) มีสูตร
ทั่วไปเป็น ROR’  มีสูตรโมเลกุลเหมือนอัลกอฮอล์และฟีนอล  จึงเป็นไอโซเมอร์กับอัลกอฮอล์และฟี
นอล 

 CH3–CH2–OH  CH3–CH2–O–CH2–CH3 
ethanol   ethoxyethane (diethyl ether)  

ตัวอย่างของอีเธอร์ เช่น เมทธอกซีมีเทน  หรือมีช่ือสามัญคือไดเมทธิลอีเธอร์ (CH3OCH3) 

ซึ่งเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับเอทธานอล (CH3CH2OH) 

 
การเรียกชื่ออีเธอร์ 
1)  ช่ือสามัญ 

ระบุช่ือหมู่อัลคิล 2 หมูท่ี่ต่อกับ O  เรียงลําดับตัวอักษรตามด้วย –ether  

        CH
3
CH

2
OCH

3
CH

3
CH

2
OCH

2
CH

3 
       ethyl methy ether                      diethyl ether 

ไม่เกิดปฏิกิริยา หรือ ถ้าเกิด 
ต้องใช้ตัวออกซิไดส์ท่ีแรงมาก 
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H

3
C C

CH
3

CH
3

O CH
3

       
H

3
C C

CH
3

O
H

 
    tert-butyl methy ether     Isopropyl phenyl ether 

 
2)  ช่ือ IUPAC 

หมู่ -OR เป็นหมู่แทนที่บนสายโซ่อัลเคน เรียกว่าหมู่ alkoxy  เช่น 

       CH
3
CH

2
OCH

3
CH

3
CH

2
OCH

2
CH

3 
       methoxethane       ethoxyethane  
  

                 
H

3
C C

CH
3

CH
3

O CH
3

                               CH
3
OCH

2
CH

2
OCH

3     
        2-methoxy-2-methypropane      1,2-dimethoxyethane 
             

สําหรับไซคลิกอีเธอร์ (Cyclic ether) ให้ใช้ cycloalkane เป็นชื่อหลัก  เรียกอะตอม 
O ที่แทนที่หมู่  -CH2- ว่า oxa 

    O        O     O  
            oxirane                  oxetane      oxotane 
            oxacyclopropane           oxacyclobutane     oxoacyclopentane 
 

             O         O

O

 
   oxane       1,4-dioxane  
   oxacyclohexane      1,4-dioxacylohexane  
 

สมบัติของอีเธอร์ 
อีเธอร์มีจุดเดือดใกล้เคียงกับอัลเคนที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน  โดยไซคลิกอีเธอร์มีจุดเดือด

สูงกว่าอีเธอร์ที่ไม่เป็นวง (Non-cyclic ether) เพราะอีเธอร์ที่ไม่เป็นวงจะไม่มีการหมุนพันธะอิสระทํา
ให้โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันดีกว่า 

ส่วนสมบัติการละลาย  เตตระไฮโดรฟูราน ( O )  ละลายน้ําดีกว่าไดเอทธิลอีเธอร์ 
(CH3CH2OCH2CH3) เพราะเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้ดีกว่าอีเธอร์ที่ไม่เป็นวง  ส่วนใหญ่ไม่ละลายน้ํา 
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ประโยชน์ของอีเธอร์ 
1) ใช้เป็นตัวทําละลายสารอินทรีย์ 
2) ในอดีตใช้เอทธอกซีอีเทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นยาสลบ ซึ่งนิยมเรียกสารนี้ว่าอีเธอร์ 

โดยสารนี้จะออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางจนทําให้หมดสติ 
3) ใช้เอทธอกซีอีเทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นตัวทําละลายสารในห้องปฏิบัติการและใน

อุตสาหกรรม  เนื่องจากอีเธอร์สามารถละลายสารประกอบอินทรีย์ได้หลายชนิด เกิดปฏิกิริยากับสาร
อ่ืนได้ยาก และแยกออกได้ง่ายเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาเนื่องจากอีเธอร์มีจุดเดือดตํ่า 
 
 
6.4  อัลดีไฮดแ์ละคีโตน  

อัลดีไฮด์และคีโตน (Aldehyde and ketone) เป็นสารที่มี “หมู่คาร์บอนิล” (Carbonyl, -
CO-) โดยอัลดีไฮด์จะมีหมู่คาร์บอนิลเกาะกับไฮโดรเจนอย่างน้อย 1 อะตอม และเขียนสูตรทั่วไปเป็น 
R-CHO  ส่วนคีโตนจะเกาะกับหมู่ของคาร์บอนทั้ง 2 ข้าง มีสูตรทั่วไปคือ R-CO-R 

 R C
O

H     R C
O

R' 
อัลดีไฮด์    คีโตน 

 
การเรียกชื่ออลัดีไฮด ์
1)  ช่ือสามัญ  เรียกตามช่ือกรดคาร์บอกซิลิกที่มีจํานวนคาร์บอนเท่ากัน แล้วตัดคําลงท้าย -ic 

acid ออก แล้วเติม -aldehyde แทน 

HCOH
O

HCH
O

CH
3
COH
O

CH
3
CH
O

 
                      formic acid    formaldehyde       acetic acid          acetaldehyde 

C
O

OH C
O

H 
    benzoic acid          benzaldehyde 
 

2) ช่ือ IUPAC เรียกช่ือสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คําลงท้ายตัด -e ออกแล้วเติม -al แทน 

HCH
O

   CH
3
CH
O

       CH
3
CH

2
COH
O

 
methanal  ethanal        propanal 
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การเรียกชื่อคีโตน 
1)  ช่ือสามัญ เรียกช่ือหมู่อัลคลิหรือเอริล 2 หมู่แล้วลงท้ายด้วยคีโตน 

CH
3
CCH

2
CH

3

O

 
ethyl methyl ketone 

 
2)  ช่ือ IUPAC เรียกช่ือไฮโดรคาร์บอน นับตําแหน่งคาร์บอนิลให้เป็นตัวเลขน้อยที่สุด  คําลง

ท้ายตัด -e ออกแล้วเติม -one แทน  (ในวงเล็บคือชื่อสามัญ) 

CH
3
CCH

3

O

      CH
3
CCH

2
CHCH

3

O CH
3

 
       propanone               4-methyl-2-pentanone  
   (dimethy ketone) (isobutyl methyl ketone) 
 

C CH
3

O

      C
O

 
             methyl phenyl ketone           diphenyl ketone 
   (acetophenone)          (benzophenone) 
 

ปฏิกิริยาของอัลดีไฮด์และคีโตน 
อัลดีไฮด์และคีโตนจะมีหมู่คาร์บอนิล ทั้งอัลดีไฮด์และคีโตนจึงมีปฏิกิริยาที่เหมือนกัน คือ 

ปฏิกิริยาการเพิ่มด้วยนิวคลีโอไฟล์ ซึ่งเขียนสมการทั่วไปได้ดังนี้ 

C
O

Nu E C
O-

Nu

E+

 
 
1) ปฏิกิริยาไฮเดรชัน  คือปฏิกิริยาของอัลดีไฮด์และคีโตนกับน้ํา  ได้สารคาร์บอนิลไฮเดรต แต่

ไมฮเดรตที่เกิดขึ้นไม่เสถียร ปฏิกิริยาจึงผันกลับ 

+ H
2
O C

OH

OH
C

O

 
      Aldehyde / ketone   สารประกอบไฮเดรตที่ไม่เสถียร 
ตัวอย่างเช่น 

+ H
2
O CH

2

OH

OH
HCH

O

 
         formaldehyde     formolin 

+ H
2
OC

O
H

3
C CH

3 C
OH

H
3
C CH

3
OH  

    Acetone      acetone hydrate 
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2)  สารละลายเฟห์ลิงจ์ (Fehling’s solution) 
สารละลายเฟห์ลิงจ์ประกอบด้วย คอปเปอร์ซัลเฟต (CuSO4) ในสารละลายโซเดียมไฮ

ดรอกไซด์  โดยมีโซเดียมโพแทสเซียมทาร์เทรต (Sodium potassium tartrate, NaKC4H4O6)  
สารละลายชนิดนี้มีสีน้ําเงินเนื่องจากสีชองสารประกอบเชิงซ้อนของคอปเปอร์ (II) ไอออน  เมื่อ
สารละลายนี้ทําปฏิกิริยากับอัลดีไฮด์จะได้ตะกอนสีน้ําตาลแดงของคอปเปอร์ (I) ออกไซด์ (Cu2O) 
เกิดขึ้น คือ 

CuSO
4

+ NaOH + NaKC
4
H

4
O

6
Cu[II] tartrate complex

 
R C

O
H + Cu[II] tartrate complex R C

O
O- + Cu

2
O  

           aldehyde      ตะกอนสีน้ําตาลแดง 
 
สมบัติของอัลดีไฮด์และคีโตน 
อัลดีไฮด์และคีโตนละลายน้ําได้ดีเช่นเดียวกับอัลกอฮอล์และอีเธอร์  เมื่อจํานวนอะตอม

คาร์บอนในโมเลกุลเพิ่มขึ้นจะทําให้ความสามารถในการละลายน้ําลดลง  ดังนั้นอัลดีไฮด์และคีโตนที่มี
อะตอมคาร์บอนมากกว่า 5 อะตอมจึงไม่ละลายน้ํา  อัลดีไฮด์และคีโตนละลายได้ดีในตัวทําละลาย
อินทรีย์ที่ไม่มีขั้ว เช่น เบนซีน อีเธอร์ คาร์บอนเตตระคลอไรด์  อัลดีไฮด์ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของเหลว   
ยกเว้นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นก๊าซ (จุดเดือด 21oC) อัลดีไฮด์จะมีจุดเดือดตํ่ากว่าอัลกอฮอล์ที่มีจํานวน
คาร์บอนเท่ากัน เนื่องจากไม่มีหมู่ไฮดรอกซิลที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้เหมือนอัลกอฮอล์  อัลดี
ไฮด์ที่มีจํานวนอะตอมคาร์บอนน้อยจะมีกลิ่นฉุน  ส่วนอัลดีไฮด์ที่โมเลกุลมีขนาดใหญ่จะมีกลิ่นหอม  
มักจะใช้ทําน้ําหอมและเป็นสารแต่งกลิ่น  คีโตนโดยทั่วไปมีกลิ่นจางๆ  ไม่แรงเท่าอัลดีไฮด์  ยกเว้นอะซี
โตน 
 
 
6.5  กรดคารบ์อกซิลิกและอนุพันธ์  

กรดคาร์บอกซิลิก (Caboxylic acid) 
กรดคาร์บอกซิลิกมีหมู่ฟังก์ชันเป็น “หมู่คาร์บอกซิล” (Carboxyl, COOH) ที่เกาะกับคาร์บอน

ได้ทั้งชนิดอะลิฟาติกและอะโรมาติก  โดยสูตรทั่วไปของกรดคาร์บอกซิลิก คือ R-COOH หรือ Ar-
COOH ตามลําดับ 

R C
O

O R  หรือ  COOH 
 

การเรียกชื่อกรดคาร์บอกซิลิก 
1)  ช่ือสามัญ  เรียกตามช่ืออัลเคน แล้วตัดตัวอักษรลงท้าย -e ออกแล้วเติม -ic acid  
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2)  ช่ือ IUPAC เรียกตามช่ืออัลเคน  ให้นับหมู่คาร์บอกซิลเป็นตําแหน่งที่ 1 เสมอตัดตัวอักษร
ลงท้าย -e ออกแล้วเติม -oic acid แทน  ดังแสดงในตารางที่ 13.2 

 
 

 

       
CH

3
CHCH

2
CH

2
COOH

CH
3

5      4    3     2      1

 
 

       CH
3
CH    CHCOOH

4       3        2    1

 
 
 
ตารางที่ 13.2  ช่ือสามัญและชื่อ IUPAC ของกรดคาร์บอกซิลิกบางชนิด 

สูตร ช่ือสามัญ แหล่งที่มา ช่ือ IUPAC  
HCO2H formic acid ants methanoic acid 
CH3CO2H acetic acid vinegar ethanoic acid 
CH3CH2CO2H propionic acid milk propanoic acid 
CH3(CH2)2CO2H butyric acid butter butanoic acid 
CH3(CH2)3CO2H valeric acid valerian root pentanoic acid 
CH3(CH2)4CO2H caproic acid goats hexanoic acid 
CH3(CH2)5CO2H enanthic acid vines (Gk. oenanthic heptanoic acid 
CH3(CH2)6CO2H caprylic acid goats (L. caper) octanoic acid 

 

โซ่ยาวท่ีสุด  :  pentane
ชื่อ IUPAC  :  4-methylpentanoic acid 

โซ่ยาวท่ีสุด  :  2-butene
ชื่อ IUPAC  :  2-butenoic acid 
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ปฏิกิริยาของกรดคาร์บอกซิลิก 
1)  ปฏิกิริยาความเป็นกรด 

กรดคาร์บอกซิลิกมีสมบัติเป็นกรด (Acidity) ที่สูงกว่าฟีนอลและอัลกอฮอล์  เมื่อแตก
ตัวจะได้คาร์บอกซิเลตไอออน 

C
O

OH C
O

C-     +      H+
 

   carboxylic acid  carboxylate anion 
 

2)  การเกิดเอสเทอร์ 
ปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับอัลกอฮอล์หรือฟีนอล ทําให้ได้เอสเทอร์  โดยใช้ 

“ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน” (Esterification) ในสภาวะกรด เช่นในกรดซัลฟูริก หรือ ไฮโดรคลอริก 

RCOOH             +         R'OH RCOOOR'    +   H
2
O

H+

  
       carboxylic acid alcohol           ester  
 

อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 
อนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกที่สําคัญได้แก่ แอซิดเฮไลด์ แอซิดแอนไฮไดรด์ เอสเทอร์ และเอ

ไมด์ สามารถเขียนสูตรทั่วไปได้ คือ R-CO-Z (Z = X, OCOR, OR, NH)  
ลําดับความว่องไวต่อปฏิกิริยาของอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก มีดังนี้ 

C
O

XR C
O

OR C
O

R C
O

OR R' C
O

OR NH
2

> > >  
       acid halide       acid anhydride         ester  amide 
 
ตัวอย่างอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก  แสดงในตารางที่ 13.3 
 
ตารางที่ 13.3  ตัวอย่างอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก 

acyl halide acyl halide ester amide amide 

 

C
O

X
R

X= F, Cl, Br or I 

 

C
O

O
R

C
O

R
 

 

C
O

O
R

R" 

 

C
O

NR'
R

R' = H or alkyl 

 

R C N 

 

C
O

Cl
C

2
H

5

propanoyl chloride 

C
O

O
H

3
C

C
O

H
3
C

acetic anhydride 

 

C
O

O
H

3
C

C
2
H

5ethyl acetate  

 

C
O

NH
2

H

formamide 

 
 

H
3
C C N

acetonitrile 
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ปฏิกิริยาของกรดคารบ์อกซลิิกและอนพุันธ ์
1)  ปฏิกิริยากับโลหะหรือเบส 

C
O

R OH      +       Zn C
O

R O-    +    Zn   +   H
2 

 

C
O

R OH      +       OH- C
O

R O-      +       H
2
O 

 
2)  ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ (Esterification) 

C
O

OHH
3
C C

O
OCH

2
CH

3
     +     H

2
OH

3
C+      CH

3
CH

2
OH  

                    ethyl acetate 
 

3)  ปฏิกิริยาซาปอนิฟิเคชัน (Saponification) 

C + NaOH +     R'OH
O

R OR C
O

R ONa  
 

(C
17

H
35

COO)
3
C

3
H

5
  +   3  NaOH 3 C

17
H

35
COONa   +   C

3
H

5
(OH)

3

glyceryl stearate sodium stearate glycerol  
 

4)  ปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอรฟิิเคชั่น (Transesterification) 
ไบโอดีเซล คือน้ํามันเชื้อเพลิงได้จากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์  โดยผ่านกระบวนการ

ทําให้โมเลกุลเล็กลงให้โดยทําปฏิกิริยาน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์กับอัลกอฮอล์ เช่น เอทธานอล หรือ
เมทธานอล  ได้ผลิตภัณฑ์คือไบโอดีเซลที่อยู่ในรูปของเอทธิลเอสเตอร์ (Ethyl esters) หรือเมทธิลเอ
สเตอร์ (Methyl esters)  ซึ่งไบโอดีเซลจะมีสมบัติใกล้เคียงกับน้ํามันดีเซลมาก สามารถใช้ทดแทน
น้ํามันดีเซลได้โดยตรง 

 
น้ํามันพืช +  เมทธานอล หรอืเอทธานอล →  Methyl ester หรือ Ethyl ester  +  กลีเซอรีน 

 
กระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นเรียกว่า ทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น (Transesterification) 

ดําเนินการโดยนําน้ํามันพืชหรือสัตว์ที่มีกรดไขมันไปทําปฏิกิริยากับอัลกอฮอล์  โดยใช้กรดหรือด่างเป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา  ทําให้ได้เอสเทอร์  โดยจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ตามชนิดของ 
อัลกอฮอล์ที่ใช้ในการทําปฏิกิริยา  
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เอสเทอร์ 

หมู่ฟังชันของ เอสเทอร์ (Ester) คือ  C
O

H    สูตรทั่วไปคือ    C
O

HR    หรือฟอร์มาดีไฮด์ 
(Formaldehyde) เมื่อ R คือหมู่อัลคิล หรือหมู่เอริล ก็ได้  เอสเทอร์เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรด
อินทรีย์กับอัลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ในกรดถูกแทนที่ด้วย  O–R  ของอัลกอฮอล์ 
 

การเรียกชื่อเอสเทอร์  
1)  ช่ือสามัญ  เรียกหมู่อัลคิลที่มาจากส่วนที่เป็นอัลกอฮอล์  แล้วเรียกช่ือส่วนที่มาจากกรด

ตามช่ือกรด   โดยถ้าเป็นชื่อสามัญให้ตัด -ic acid ออกแล้วเติม -ate แทน  
2)  ช่ือ IUPAC ให้ตัด -oic acid  ออกแล้วเติม -oate แทน 
ตัวอย่างเอสเทอร์ที่เกิดในธรรมชาติบางชนิด แสดงในตาราง 12.4 

 
ตารางที่ 13.4  ตัวอย่างเอสเทอร์ที่เกิดในธรรมชาติบางชนิด 
ช่ือสามัญ สูตรโครงสร้าง กลิ่น 
Salicylate OH

COCH
3

O  

น้ํามันระกํา 

n-butyl acetate 
CH

3
CH

2
CH

2
CH

2
OCCH

3

O

 
กล้วยหอม 

Methyl butyrate 
CH

3
OCCH

2
CH

2
CH

3

O

 
สับปะรด 

Octyl acetate 
CH

3
(CH)

7
OCH2CH

3

O

 
ส้ม 

Ethyl acetate 
CH

3
CH

2
OCCH

3

O

 
ดอกนมแมว 

 
เอไมด์ (Amide) 
เอไมด์เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุ C, H, O และ N เกิดจากหมู่อะมิโน  

(–NH2) เข้าไปแทนที่หมู่คาร์บอกซิล (–COOH) ในกรดคาร์บอกซิลิก  มีสูตรทั่วไปและหมู่ฟังก์ชันดังนี้ 

R C

O

NH2 หรือ RCONH2 C

O

NH2 
สูตรท่ัวไป หมู่ฟังก์ชัน (หมู่เอไมด์) 
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นอกจากหมู่อะมิโนเข้าไปแทนที่หมู่ไฮดรอกซิลแล้ว อาจเป็นหมู่  N R
H

หรอื N R"
R'

  
โดยเอไมด์จึงแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

1. เอไมด์ปฐมภูมิ (Primary amide) มีสูตรเป็น R C
O

N
H

H 

2. เอไมด์ทุติยภูมิ (Secondary amide) มีสูตรเป็น R C
O

N
R

H 

3. เอไมด์ตติยภูมิ (Tertiary amide) มีสูตรเป็น R C
O

N
R

R 
 
การเรียกชื่อเอไมด์ 
การเรียกช่ือเอไมด์ ให้เรียกตามจํานวนอะตอมของคาร์บอน แล้วเปลี่ยนเสียงลงท้ายเป็น  

–อานาไมด์ (–anamide) เช่น 
HCONH2 เมทานาไมด์ methanamide 

CH3CONH2 เอทานาไมด์ Ethanamide 

CH3CH2CONH2 โพรพานาไมด์ Propanamide 

CH3CH2CH2CONH2 บิวทานาไมด์ Butanamide 

 
ปฏิกิริยาของเอไมด์ 
1)  ปฏิกิริยาการเกิดเอไมด์ 

H
3
C C

O
Cl        +        NH

3
H

3
C C

O
NH

2
        +        HCl 

                                acetamide 
 
2)  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเอไมด์ 

เอไมด์สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  ในสารละลายกรด หรือสารละลายเบส โดยมี
ตัวเร่งปฏิกิริยาและความร้อนช่วย  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน ดังสมการ 

R C

O

N

R'

R''

+ H2O
ต ัวเร งปฏ ิก ิร ิยา
ความร อน R C

O

OH + R N

R'

R''

Amide Carboxylic acid Amine  
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เช่น 

CH3 C

O

N

H

H

+ H2O
ต ัวเร งปฏ ิก ิร ิยา
ความร อน CH3 C

O

OH + H N

H

H

ethanamide ethanoic acid Ammonia  
 
สมบัติของเอไมด์ 
1) เอไมด์เป็นโมเลกุลมีขั้ว และเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ 
2) จุดเดือดของเอไมด์  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจํานวนอะตอมของคาร์บอน  ส่วนใหญ่เอไมด์

จะมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง  และมีจุดเดือดสูงกว่าเอมีนที่มีมวลโมเลกลุใกล้เคียงกัน เพราะ

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของเอไมด์สูงกว่าเอมีน   พันธะไฮโดรเจนที่เกิดระหว่างหมู่ C

O

 กับ 

N

H

 มีความแข็งแรงมากกว่าพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของเอมนี  ดังแสดงในรูปที่ 13.3 

R
C

N H

H

O

R
C

N H

H

O

R

C
N

H

H

O

R
C

NH

H

O

R
C

N H

H

O R

C

N

H

H

O

 
รูปที่ 13.3  พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของเอไมด์ 

 
เอมีน (Amine) 
เอมีน เป็นสารอินทรีย์ที่เกิดจากหมู่อัลคิลหรือหมู่แอริล เข้าแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของ

แอมโมเนีย  มีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่อะมิโน (–NH2) 

เอมีนแบ่งเป็น  3 ชนิด สูตรทัว่ไปของเอมีนเขียนได้ ดังนี้ 
R NH

2 
R N R'

H  
R N R'

R"  
เอมีนปฐมภูมิ 

(Primary amine) 
เอมีนทุติยภูมิ 

(Secondary amine) 
เอมีนตติยภูมิ 

(Tertiary amine) 
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การเรียกชื่อเอมีน 
1)  ช่ือสามัญ เรียกหมู่อัลคิลก่อนแล้วลงท้ายด้วย -amine  เช่น 

CH3CH2CH2NH2 โพรพานามีน Propanamine 

CH3CH2CH2CH2NH2 บิวทานามีน Butanamine 

CH3CH2CH2CH2CH2NH2 เพนทานามีน Pentanamine 

 
2) ช่ือระบบ IUPAC เลือกโซ่ไฮโดรคาร์บอนหลักที่มีหมู่อะมิโนเกาะอยู่  นับตําแหน่งให้หมู่อะมิ

โนเป็นตัวเลขน้อยที่สุด  เรียกเป็นชื่อของอัลเคน 

  CH
3
NH

2   CH
3
CH

2
CH

2
NH

2   
NH

2 
  aminomethane             1-aminopropane  aminobenzene 
  (methy amine)    (propylamine)       (aniline) 

 
สมบัติความเป็นเบสของเอมีน 
เอมีนสามารถละลายได้ทั้งในน้ําและตัวทําละลายที่มีขั้ว   สารละลายเอมีนในน้ํามีสมบัติเป็น

เบส  เนื่องจากไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวซึ่งสามารถรับโปรตอนจากน้ําได้ เกิดเป็นอัลคิล

แอมโมเนียมไอออน (alkyl ammonium ion) [RNH3]+ และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–) ดังสมการ 
CH

3
CH

2
CH

2
NH

2
        +          H

2
O CH

3
CH

2
CH

2
NH

3
  +           +       OH-

 
โพรพานามีน         โพรพิลแอมโมเนียมไอออน     ไฮดรอกไซด์ไอออน 

 
เอมีนมีสมบัติเป็นเบส  สามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดอนินทรีย์ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ เช่น 

CH
3
CH

2
CH

2
CH

2
NH

2
        +          HCl CH

3
CH

2
CH

2
CH

2
NH

3
 + Cl- 

  โพรพานามีน        บิลทิลแอมโมเนียคลอไรด์ 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
การตรวจสอบลายนิ้วมือ

เมื่อเกิดการฆาตกรรม ต้องมีการเก็บหลักฐานเพื่อหาตัวคนร้าย หลักฐานหนึ่งที่สําคัญที่สามารถ
ใช้ระบุตัวคนร้ายได้คือลายนิ้วมือ (Fingerprints)  ลายนิ้วมือคือรอยที่เกิดจากต่อมเหงือ  เมื่อสัมผัสกับ
สิ่งใดจะเกิดรอยเหงื่อบนพื้นผิวนั้น  โดยลายนิ้วมือของเราจะไม่เหมือนกัน  รอยนิ้วมือที่ปรากฏบน
พ้ืนผิวจะประกอบด้วยน้ํา 99% และ 1% ที่เหลือคือน้ํามันและกรดไขมัน, เอสเทอร์, กรดอะมิโนและ
เกลือ  รอยนิ้วมือของผู้ใหญ่จะมีน้ํามันที่มีมวลโมเลกุลสูงและคาร์บอนสายยาวเชื่อมต่อกันด้วยหมู่เอส
เทอร์  แต่ในรอยนิ้วมือของเด็กจะมีคาร์บอนสายที่สั้นกว่าและยังไม่ถูกเอสเทอริไฟด์ซึ่งเป็นสารเบาและ
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ระเหยง่าย  เช่น  

from a child's fingerprint

from an adult's fingerprint

 
โดยทั่วไปรอยนิ้วมือของผู้ใหญ่จะยังคงอยู่อย่างน้อย 7 วัน ในขณะที่รอยนิ้วมือของเด็กจะหายไป

ภายใน 24 ช่ัวโมง  ดังนั้นหากเกิดการคดีเกี่ยวข้องกับเด็กต้องทําการเก็บรอยนิ้วมือให้เสร็จโดยเร็ว  
เมื่อนิ้วมือสัมผัสกับพ้ืนผิว จะปรากฏรอยที่มองไม่ เห็นเรียกว่ารอยนิ้วมือแฝง (Latent 

fingerprint)  เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเปลี่ยนรอยนิ้วมือแฝงเป็นรอยที่สามารถถ่ายรูป สแกนและ
เก็บไว้เพื่อเปรียบเทียบลายนิ้วมือได้  ตัวอย่างกระบวนการเปลี่ยน
รอยนิ้วมือแฝงทําได้โดย 

1. วิธีใช้ผงโรย  วิธีนี้เป็นวิธีแบบด้ังเดิมโดยใช้ผงฝุ่นสีดํา ปัด
ลงบนพิ้นผิวเรียบที่ไม่มีรูพรุน ผงฝุ่นจะเกาะบนเหงื่อทําให้เกิดรอยที่
มองเห็นด้วยตาเปล่าได้  วิธีนี้สามารถประยุกต์ใช้กับผงเรืองแสงได้ 

2. วิธีไอโอดีน  เมื่อให้ความร้อนแก่ไอโอดีน ไอโอดีนจะเกิด
การระเหิดและไอจะทําปฏิกิริยากับคาร์บอนพันธะคู่ในไขมันและ
น้ํามันในรอยนิ้วมือ ได้ลายนิ้วมือสีน้ําตาลเหลือง  วิธีการนี้เหมาะ
สําหรับใช้กับรอยนิ้วมือที่พบบนวัสดุพวกกระดาษและกระดาษแข็ง 
(วัสดุที่มีความพรุน) 

3. วิธีนินไฮดริน  เป็นวิธีหนึ่งที่นิยมมาก พัฒนาจากการหารอยนิ้วมือแฝงบนวัสดุที่มีความพรุน 
ดูดซับดีพวกกระดาษหรือไม้  วิธีนี้ใช้หลักการการทําปฏิกิริยาระหว่างนินไฮดรินกับกรดอะมิโนใน
สภาวะเบส ได้สารประกอบสีม่วงเมื่อได้รับความร้อน สมการที่ยังไม่ดุลเป็นดังนี้ 

 
เมื่อ R คือหมู่แทนที่  เนื่องจากกรดอะมิโนในเหงื่อไม่ทําปฏิกิริยากับเซลลูโลสบนกระดาษหรือไม้ 
ดังนั้นวิธีนี้จึงสามารถใช้หารอยนิ้วมือที่มีเกิดขึ้นเป็นเวลานานนับปีได้ 
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7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13  
จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) อัลกอฮอล์ที่มีมวลโมเลกุลตํ่าละลายน้ําได้เนื่องจากอะไร 
2) อัลกอฮอล์ที่เป็นองค์ประกอบในแก๊สโซฮอล์คือชนิดใด 
3) สมบัติด้านจุดเดือดของอัลคิลเฮไลด์เป็นอย่างไร 
4) ฟีนอลมีโครงสร้างทางเคมีเป็นอย่างไร 
5) ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน เป็นอย่างไร 
6) จงบอกสมบัติการละลายน้ําของอัลดีไฮด์และคีโตน 
7) ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันคืออะไร 
8) ไบโอดีเซล คืออะไร 
9) โปรตีนเป็นสารประกอบชนิดใด 
10) ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเอไมด์เป็นอย่างไร 

 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 13  
ข้อที่ 1 เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นโมเลกุลที่มีขั้วและมีพันธะไฮโดรเจน 
ข้อที่ 2 เอทธานอล 
ข้อที่ 3 จุดเดือดของอัลคิลเฮไลด์สูงขึ้นตามจํานวนคาร์บอน  หากจํานวนคาร์บอนเท่ากันและฮาโล

เจนตัวเดียวกัน  โซ่ตรงจะมีจุดเดือดสูงกว่าโซ่ก่ิง เพราะจัดตัวกันแน่นกว่า   หากจํานวน
คาร์บอนเท่ากัน จุดเดือดขึ้นอยู่กับขนาดของฮาโลเจน  ฮาโลเจนที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีจุด
เดือดสูงกว่า 

ข้อที่ 4 ฟีนอล เป็นสารประกอบอะโรมาติกชนิดหนึ่ง ที่มีอะตอมของคาร์บอน 1 อะตอมเชื่อมกับ
หมู่ไฮดรอกซิล (-OH)  มีสูตรเคมีคือ C6H5OH  มีลักษณะเป็นผลึก ไม่มี  มีกลิ่นอ่อนๆ  มี
สมบัติเป็นกรดอ่อน 

ข้อที่ 5 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันเป็นปฏิกิริยาการแทนที่หมู่ไฮดรอกซิล (OH) ของกรดคาร์บอกซิลิก 
ด้วยหมู่อัลคอกซี (OR) ของอัลกอฮอล์ 

ข้อที่ 6 อัลดีไฮด์และคีโตนละลายน้ําได้ดีเช่นเดียวกับอัลกอฮอล์และอีเธอร์  เมื่อจํานวนอะตอม
คาร์บอนในโมเลกุลเพิ่มขึ้นจะทําให้ความสามารถในการละลายน้ําลดลง  ดังนั้นอัลดีไฮด์
และคีโตนที่มีอะตอมคาร์บอนมากกว่า  5 อะตอมจึงไม่ละลายน้ํา  อัลดีไฮด์และคีโตนละลาย
ได้ดีในตัวทําละลายอินทรีย์ที่ไม่มีขั้ว 

ข้อที่ 7 ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันคือปฏิกิริยาระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับอัลกอฮอล์หรือฟีนอล ทํา
ให้ได้เอสเทอร์ ในสภาวะกรด 
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ข้อที่ 8 ไบโอดีเซล คือน้ํามันเชื้อเพลิงได้จากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์  โดยผ่านกระบวนการทําให้
โมเลกุลเล็กลงให้โดยทําปฏิกิริยาน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว์กับอัลกอฮอล์ ได้ผลิตภัณฑ์คือไบโอ
ดีเซลที่อยู่ในรูปของเอทธิลเอสเตอร์ หรือเมทธิลเอสเตอร์ 

ข้อที่ 9 สารประกอบเอมีน 
ข้อที่ 10 ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเอไมด์เป็นปฏิกิริยาของเอไมด์ในสารละลายกรด หรือสารละลายเบส 

โดยมีตัวเร่งปฏิกิริยาและความร้อนช่วย  ได้ผลิตภัณฑ์เป็นกรดคาร์บอกซิลิก และเอมีน 
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 บทที่ 14
สารชวีโมเลกุล

 
 
1. ความมุ่งหมายของบทเรียน 

1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต 
1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิปิด 
1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรตีน 
1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรดนิวคลีอิก 
 

2. เนื้อหาของบทเรียน 
2.1 คาร์โบไฮเดรต 
2.2 ลิปิด  
2.3 โปรตีน 
2.4 กรดนิวคลีอิก 
 

3. วิธีการสอนและกจิกรรมการเรียนการสอน 
3.1 บรรยายในชั้นเรียน 
3.2 ตอบข้อซักถามของผู้เรียน 
3.3 การถาม-ตอบระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
3.4 ให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัด 

 
4. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 

4.1  เอกสารคําสอน รายวิชา 303107  เคมีพ้ืนฐาน 
4.2 เอกสารประกอบการสอนในรูปแบบ Power Point 
4.3 เครื่องฉายภาพ LCD และคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม Power Point 

 
5. การวัดและการประเมินผล 

5.1  สังเกตความสนใจของผู้เรียน 
5.2 การแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน 
5.3 การร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนของผู้เรียน 
5.4 การทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและแบบฝึกหดัท้ายบทที่ 14  
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6. เนื้อหาบทเรียน 
สารชีวโมเลกุล  คือสารที่สิ่งมีชีวิตสามารถใช้ในการดํารงชีวิต แบ่งเป็น 4 ชนิด ได้แก่ โปรตีน, 

คาร์โบไฮเดรต, ไขมันหรือลิปิด และกรดนิวคลีอิก  และเป็นสารอาหารพื้นฐานที่จําเป็นต่อร่างกาย มี
ขนาดโมเลกุลต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มาก มีองค์ประกอบหลักคือธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอน  
สารชีวโมเลกุลแต่ละชนิดมีโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาที่ต่างกัน ทําให้มีหน้าที่ต่อร่างกายแตกต่างกัน
ไป 

คุณลักษณะทีส่ําคัญของสารชีวโมเลกุล คือ 
1) เป็นสารประกอบของคาร์บอน  ซึ่งเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโควาเลนต์ เกิดเป็นโครงร่าง

คาร์บอน และมีอะตอมอื่นๆ เข้ามาต่อเชื่อมกับโครงร่างคาร์บอนนี้ 
2) ประกอบด้วยธาตุที่มีมวลโมเลกุลตํ่า เช่น C, H, O, N, S, P  พบธาตุชนิดอ่ืนบ้างใน

ปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับน้ําหนักของร่างกาย  แต่มีความจําเป็นในการดํารงชีวิต  
3) อะตอมที่ต่อเชื่อมกับโครงร่างคาร์บอนเรียกว่าหมู่ฟังก์ชันที่กําหนดลักษณะเฉพาะของ

โมเลกุลนั้นๆ  
4) สารชีวโมเลกุลจะมีโครงสร้างสามมิติ  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการทํางานในร่างกาย  
5) สารชีวโมเลกุลจะเกิดจากหน่วยขนาดเล็ก (Monomer) ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน 

จัดเรียงตัวด้วยหย่วยซ้ําๆ เป็นโมเลกุลที่ใหญ่หรือเรียกว่าพอลิเมอร์ (Polymer)  
 
 
6.1  คาร์โบไฮเดรต  

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วย ธาตุคาร์บอน (C) ไฮโดรเจน 
(H) และ ออกซิเจน (O)  เป็นสารอาหารสําคัญและจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากเป็นสารอาหารที่ให้
พลังงาน และทําหน้าที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์  และน้ําในไขข้อในสัตว์   

คาร์โบไฮเดรต มีสูตรเคมีอย่างง่ายก็คือ (CH2O)n ซึ่ง n≥2  หน่วยที่เล็กที่สุดของ
คาร์โบไฮเดรตคือน้ําตาลโมเลกุลเด่ียวหรือโมโนแซคคาร์ไรด์  และเป็นสารอินทรีย์ที่หมู่คาร์บอกซัลดี
ไฮด์ (-CHO) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) หรือหมู่คาร์บอนิล (-CO-) และหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่
ฟังก์ชัน เช่น  

คาร์โบไฮเดรตสามารถแบ่งตามสมบัติทางกายภาพและทางเคมี ได้ 2 พวก คือ  
1) พวกที่เป็นน้ําตาล  
2) พวกที่ไม่ใช่น้ําตาล (แป้ง และเซลลูโลส) 
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พวกที่เป็นน้ําตาล 
พวกที่เป็นน้ําตาล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรตที่มีรสหวาน และละลายน้ําได้ เช่น 
1) น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว หรือ โมโนแซคคาร์ไรด์ (Monosaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มี

ขนาดโมเลกุลเล็กที่สุด ซึ่งร่างกายไม่สามารถย่อยให้มีขนาดเล็กลงได้อีก  โมโนแซคคาร์ไรด์จะเป็นผลึกสี
ขาว ละลายในน้ําและมีรสหวาน  น้ําตาลโมเลกุลเด่ียวจึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานของคาร์โบไฮเดรต  หรือ
เป็นคีโตนหรืออัลดีไฮด์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิลเกาะอยู่หลายกลุ่ม  แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือน้ําตาลอัลโดส มี
หมู่อัลดีไฮด์ เช่นน้ําตาลกลูโคส และน้ําตาลคีโตส มีหมู่คีโตน เช่นน้ําตาลฟรุกโตส  โดย 

- กลูโคส (Glucose) หรือเด๊กโทรส (Dextrose) เป็นน้ําตาลที่มีพบในอาหารทั่วไป พบ
มากในผักและผลไม้สุก นอกจากนี้ยังพบกลูโคสในกระแสเลือดด้วย 

- ฟรักโทส (Fructose) เป็นน้ําตาลที่มีรสหวานกว่าน้ําตาลชนิดอ่ืน  พบในผัก ผลไม้ ผัก 
น้ําผึ้ง เกสรดอกไม้ และน้ําตาลทราย   

- กาแล็กโทส (Galactose)  ไม่เกิดอย่างอิสระในธรรมชาติ  ในร่างกายได้จากการย่อย
แล็กโทส หรือน้ําตาลท่ีมีอยู่ในนม  ซึ่งพบในน้ํานม  กาแล็กโทสมีความสําคัญต่อร่างกายคือจะรวมกับ
ไขมันเป็นส่วนประกอบของเซลล์ประสาท 

น้ําตาลโมเลกุลเด่ียวในกลุ่มนี้ มีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกันคือ C6H12O6 แต่มีสูตรโครงสร้าง
ต่างกัน  คือ 

 

 
(http://www.azaquar.com/en/iaa/index.php?cible=ca_glucides) 

 
2) น้ําตาลโมเลกุลคู่ หรือ ไดแซคคาร์ไรด์ (Disaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่สามารถแตก

ตัวให้โมโนแซคคาร์ไรด์  2 โมเลกุล  หรือเกิดจากการรวมตัวของโมโนแซ็กคาไรด์ 2 โมเลกุล ซึ่งอาจเป็น
ชนิดเดียวกัน หรือต่างชนิดกันก็ได้ 
 

C6H12O6 + C6H12O6 ↔ C12H22O11 +        H2O 
น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว  น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว  น้ําตาลโมเลกุลคู่ น้ํา 
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น้ําตาลโมเลกุลเด่ียวจะรวมตัวเป็นน้ําตาลโมเลกุลคู่ด้วยพันธะไกลโคซิดิก ระหว่างหมู่ไฮดรอก
ซิลในน้ําตาลแต่ละตัว  ตําแหน่งที่เกิดพันธะไกลโคซิดิกแสดงโดย (1→4) ซึ่งแสดงว่า C1 ของตัวแรก
ต่อกับ C4 ของน้ําตาลตัวที่สอง  ตัวอย่างน้ําตาลกลุ่มนี้ ได้แก่ 

- ซูโครส หรือ น้ําตาลทราย (Sucrose)  มีลักษณะเป็นผลึก ละลายน้ําได้ดี พบในอ้อย 
ตาล มะพร้าว หัวบีท  เป็นต้น เมื่อแตกตัวหรือย่อยซูโคสด้วยน้ําย่อยซูเครส (Sucrase) ได้กลูโคสและ
ฟรักโทสอย่างละ 1 โมเลกุล 

- มอลโทส (Maltose) ละลายนํ้าได้  พบในกระบวนการย่อยแป้งหรือไกลโคเจนโดยใช้
เอนไซม์อะไมเลส เช่น ในเมล็ดธัญพืชที่กําลังงอก หรือในข้าวมอลต์หรือข้าวบาร์เลย์ที่นํามาผลิตเบียร์  
เมื่อย่อยมอลโทสโดยน้ําย่อยมอลเทส (Maltase) จะได้กลูโคส 2 โมเลกุล  ในร่างกายมอลโทสเกิดจาก
การย่อยแป้ง   ดังรูปที่ 14.1 
 

 
รูปที่ 14.1  โมเลกุลน้ําตาลโมเลกุลเด่ียวและโมเลกุลคู ่ 

(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 
 

เมื่อไฮโดรไลส์น้ําตาลโมเลกุลคู่ (กําจัดน้ําออก 1 โมเลกุล) จะได้น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว ดังนี้ 
sucrose  ⎯⎯ →⎯hydrolyse   glucose + fructose 
maltose  ⎯⎯ →⎯hydrolyse   glucose + glucose 
lactose  ⎯⎯ →⎯hydrolyse   glucose + galactose 

 
จากสมการจะเห็นได้ว่าการย่อยน้ําตาลโมเลกุลคู่ทั้ง 3 ชนิดจะน้ําตาลกลูโคสเป็นผลิตภัณฑ์ทุกครั้ง 
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พวกที่ไม่ใช่น้ําตาล หรือ พอลิแซ็กคาไรด์  
พวกที่ไม่ใช่น้ําตาล หรือ พอลิแซ็กคาไรด์ (Polysaccharide) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่มีรสหวาน  

มีโมเลกุลขนาดใหญ่และมีสูตรโครงสร้างซับซ้อน  มีสูตรเป็น (C6H10O5)n ประกอบด้วยโมเลกุลของโม
โนแซคคาไรด์จํานวนมากมายต่อกันหลายพันโมเลกุล ดังรูปที่ 14.2   

 
รูปที่ 14.2  พอลิแซ็กคาไรด์ประเภทต่างๆ  

(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 
 

1) แป้ง (Starch) พบในพืช โดยจะสะสมไว้ในหัว ราก เมล็ด และส่วนอื่น ๆ เมื่อย่อยแป้ง
จนถึงขั้นสุดท้ายจะได้กลูโคสจํานวนมาก 

2) ไกลโคเจน (Glycogen) จะสะสมไว้ในร่างกายของมนุษย์ และสัตว์  ไม่พบไกลโคเจนใน
เซลล์พืช  ร่างกายจะเก็บสะสมไกลโคเจนไว้ที่ตับและกล้ามเนื้อ  เมื่อปริมาณน้ําตาลในเส้นเลือดลดลง 
หรือร่างกายขาดสารอาหาร  ตับจะเปลี่ยนไกลโคเจนเป็นกลูโคสเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายต่อไป  ไกล
โคเจนจะประกอบด้วยกลูโคสประมาณ 10,000-30,000 โมเลกุล และละลายน้ําได้เล็กน้อย  ไกลโคเจน
ประกอบด้วยการเชื่อมขวางของ α- D-glucose  ดังสูตรโครงสร้างต่อไปนี้ 
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       α-D-Glucose            β-D-Glucose 

 
3) เซลลูโลส (Cellulose) พบมากที่สุดในพืช  มีลักษณะเป็นเส้นใย เซลลูโลสจะเป็น

ส่วนประกอบของผนังเซลล์พืช  ในพืชผักผลไม้จะทําหน้าที่เป็นโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
เนื้อเยื่อของพืช  พบมากในบริเวณใบผัก ก้านผัก และเปลือกนอกของผลไม้  เมื่อรับประทานแล้ว
ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้  แต่การรับประทานเซลลูโลสเป็นประโยชน์ คือช่วยในการขับถ่ายได้  
โดยเป็นกากอาหาร  กระตุ้นให้ลําไส้ใหญ่เกิดการขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย และป้องกันท้องผูก เมื่อ
ย่อยสลายเซลลูโลสจะได้น้ําตาลกลูโคสจํานวนมาก   
 
 
6.2  ลิปิด  

ไขมันหรือลิปิด  (Lipid) คือสารที่สกัดได้จากเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์  โมเลกุลลิปิดบางตัวเป็น
เส้นตรงหรืออะลิฟาติก  บางตัวมีวงแหวนอะโรมาติก  ในหนึ่งโมเลกุลจะมีสองขั้วคือพวกไม่มีขั้ว 
(Nonpolar) ละลายน้ําได้น้อยหรือไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic)  และพวกขั้ว (Polar) ละลายน้ําได้ดี
หรือไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic)  ลิปิดมีหน้าที่คือเป็นโครงสร้างสําคัญของเนื้อเยื่อและเป็นแหล่งสะสม
พลังงาน  เมื่อเป็นของแข็งเรียกลิปิดว่าไขมัน และเรียกน้ํามันเมื่อเป็นของเหลว 
 

กรดไขมัน 
กรดไขมันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของไขมันทุกชนิด  กรดไขมันในน้ํามันจะเป็นชนิดอ่ิมตัว  

(เรียกกรดไขมันอิ่มตัว) เป็นพันธะเดี่ยวทั้งหมด ส่วนกรดไขมันในน้ํามันจะเป็นชนิดไม่อ่ิมตัว  (เรียกกรด
ไขมันไม่อ่ิมตัว) มีพันธะคู่ปนอยู่กับพันธะเดี่ยว  กรดไขมันเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอน
ต้ังแต่ 4 – 36 ตัว  

กรดไขมันจะเป็นสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนยาวที่มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) อยู่ปลายสายโซ่ด้าน
หนึ่ง  อีกด้านหนึ่งเป็นไฮโดรคาร์บอน  แต่ละด้านของปลายโซ่จะมีโครงสร้างและสมบัติต่างกัน  โดย
ปลายที่เป็นหมู่คาร์บอกซิลจะชอบน้ํา ส่วนปลายที่เป็นไฮโดรคาร์บอนจะไม่ชอบน้ํา  ดังรูปที่  14.3 
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กรดไขมันอิ่มตัว  กรดไขมันไม่อิ่มตัว 

รูปที่ 14.3  โมเลกุลของกรดไขมัน 
(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 

 
ไตรกลีเซอไรด์ 
ไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride) เป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 โมเลกุลรวมตัวกับ 

กลีเซอรอลหนึ่งโมเลกุล เป็นโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ํา  เป็นพลังงานสะสมในสัตว์ และสะสมใต้ผิวหนังเพื่อ
รักษาอุณหภูมิของร่างกาย  ดังรูปที่ 14.4 

 
 

รูปที่ 14.4  โมเลกุลของไตรกลีเซอไรด ์
(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 
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สเตอรอยด์ (Steroid)  
สเตอรอยด์เป็นลิปิดที่มีสมบัติพิเศษ  มีโครงสร้างคาร์บอนต่อกันเป็นวงแหวน 4 วงเชื่อมต่อกัน 

สเตอรอยด์แต่ละชนิดจะมีสมบัติตามหมู่ฟังก์ชัน (Functional group) ที่เกาะกับวงแหวนเหล่านี้  ดัง
รูปที่ 14.5  สเตอรอยด์ทําหน้าที่เป็นฮอร์โมนในสิ่งมีชีวิต  สารสเตอรอยด์ที่สําคัญ คือคอเลสเตอรอล 
(Cholesterol) ดังรูปที่ 14.6  ซึ่งคอเลสเตอรอลเป็นสารประเภทสเตอรอยด์แอลกอฮอล์  เป็น
ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในสิ่งมีชีวิต  หากร่างกายมีปริมาณสเตอรอยด์ชนิดนี้มากเกินไปจะทําให้เกิด
โรค และภาวะผิดปกติหลายอย่าง  เช่นภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง 
(Atherosclerosis)  

 
รูปที่ 14.5  สูตรโครงสร้างของสเตอรอยด์ 

(http://www.spineuniverse.com) 
 

 
รูปที่ 14.6   สตูรโครงสร้างและโมเลกุลของคอเลสเตอรอล 

(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 
 

ฟอสโฟลิปิด 
ฟอสโฟลิปิดหรือกลีเซอโรฟอสโฟลิปิด  คือไขมันที่เป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มต่างๆ ใน

สิ่งมีชีวิต  มีโครงสร้างคล้ายไตรกลีเซอไรด์  แต่มีกรดไขมันเพียงสองโมเลกุล  โดยอีกตําแหน่งหนึ่งจะมี
หมู่ฟอสเฟตมาจับ  ดังแสดงในรูปที่ 14.7   

โครงสร้างของสเตอรอยด์ 
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รูปที่ 14.7   สตูรโครงสร้างของฟอสโฟลิปิด 

(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 
 
ปฏิกิริยาของลิปิด  
ลิปิดสามารถเกิดปฏิกริยากับสารต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1)  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในกรดหรือเอนไซม์ ได้กลีเซอรอลและกรดไขมันเป็นผลผลิต ดัง

สมการต่อไปนี้  
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Fatty acids 
 
2)  ปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสในเบส เรียกว่าปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชัน (Saponification) ซึ่งเป็น

ปฏิกิริยาในการผลิตสบู่  ได้กลีเซอรอลและกรดไขมันเป็นผลิตภัณฑ์  โดยทั่วไปมักใช้โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ทําปฏิกิริยากับน้ํามันต่างๆ เช่นน้ํามันพืช ได้เป็นสบู่ก้อน  หากใช้โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ทํา
ปฏิกิริยากับน้ํามันจะได้สบู่เหลว  ดังสมการต่อไปนี้ และรูปที่ 14.8 

กรด
 

หรือเอนไซม์ 
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  Diagram of Soap Micelle 
 

รูปที่ 14.8  โมเลกุลของสบู ่
 

ข้อเสียของสบู่คือ  สบู่เป็นเกลือของกรดอ่อน  ในสภาวะกรด สบู่สามารถเปลี่ยนเป็นกรดไขมัน
อิสระ  ซึ่งละลายน้ําได้น้อยกว่าเกลือโซเดียมหรือเกลือโปแตสเซียมของกรด  จะเกิดเป็นตะกอน 

CH3(CH2)16CO2
-Na+ + HCl → CH3(CH2)16CO2H + Na+ + Cl-  

ในน้ํากระด้าง สบู่จะทําให้เกิดเกลือของแมกนีเซียมหรือแคลเซียมซึ่งไม่ละลายน้ํา  ดังนั้นสบู่จึงไม่เหมาะ
ที่จะใช้ในสภาวะที่เป็นน้ํากระด้าง 

2 CH3(CH2)16CO2
-Na+ + Mg2+ → [CH3(CH2)16CO2

-]2Mg2+ + 2 Na+ 
 

3)  ปฏิกิริยาไฮโดรจีเนชัน  คือปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนเพื่อแตกพันธะคู่ในโมเลกุลของไขมัน  
โดยเปลี่ยนจากไขมันที่ไม่อ่ิมตัว (มีพันธะคู่) ให้กลายเป็นไขมันอิ่มตัว (มีเฉพาะพันธะเดี่ยว)  ดังสมการ  

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH  + H2 →  CH3(CH2)7CH2−CH2(CH2)7COOH 
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6.3  โปรตีน 
โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน  

โปรตีนเป็นพอลิเมอร์ของกรดแอลฟาอะมิโน  มีโครงสร้างซับซ้อนและมีมวลโมเลกุลสูง  โดยทั่วไปมี
น้ําหนักโมเลกุลต้ังแต่ 50,000 ถึง 500,000 หน่วยย่อยของโปรตีนคือกรดอะมิโน  เรียงต่อกันด้วย
พันธะเปปไทด์  โปรตีนมีความสําคัญต่อโครงสร้างและการทํางานภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด  
โปรตีนในอาหารจะเป็นแหล่งของกรดอะมิโนแก่สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนได้เอง   

โปรตีน เป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายนํ้าหรือบางชนิดละลายน้ําได้เล็กน้อย  ส่วนมากพบใน
สถานะของแข็ง  มีกลิ่นเหม็นไหม้เมื่อเผา  เมื่อทําปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ําในสภาวะกรดและความ
ร้อน หรือมีเอนไซม์ จะทําให้ได้กรดอะมิโนจํานวนมาก ดังสมการ 

โปรตีน     +     น้ํา    ⎯⎯⎯⎯ →⎯ ความร้อน/กรด

 ์หรือเอนไซม
  กรดอะมิโนจํานวนมาก  

 
กรดอะมิโน 
กรดอะมิโน (Amino acid) คือหน่วยย่อยของโปรตีน  ซึ่งกรดอะมิโนแต่ละชนิดสามารถ

เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนท์ที่เรียกช่ือเฉพาะว่า พันธะเพปไทด์ (Peptide bond)  โครงสร้างซึ่ง
ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่ต่อกันเป็นสายนี้เรียกว่า เพปไทด์ 

พันธะเพปไทด์ คือ พันธะโคเวเลนท์ที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอม C ในหมู่คาร์บอกซิล 
C

O

OH  
ของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งเชื่อมต่อกับอะตอม N ในหมู่อะมิโน (-NH2) ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง 

 

H
2
N CH

R
1

C
O

OH   +   H NH CH
R

2

C
O

OH

    
H

2
N CH

R
1

C
O

NH CH
R

2

C
O

OH       +       H
2
O

 
   กรดอะมิโน    กรดอะมิโน          พันธะเพปไทด์  
 

สารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 2 โมเลกุล เรียกว่า ไดเพปไทด์  
สารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโน 3 โมเลกุล เรียกว่า ไตรเพปไทด์  
สารที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนต้ังแต่ 3  โมเลกุลขึ้นไป เรียกว่า พอลิเพปไทด์ หาก

ประกอบด้วยกรดอะมิโนต้ังแต่ 100  โมเลกุลขึ้นไปจะเรียกว่า โปรตีน  
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การรวมกันทางชีวโมเลกุล 
สารชีวโมเลกุลสามารถรวมกันมากกว่า 1 ประเภทได้ เช่น 
- การรวมกันระหว่างลิปิดกับโปรตีน  เรียกว่า  Lipoproteins เป็นโมเลกุลที่ทําหน้าที่ใน

การส่งถ่ายเลือด 
- การรวมกันระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับโปรตีน เรียกว่า Glycoproteins  ซึ่งพบในโครงสร้าง

ของเมมเบรน 
- การรวมกันระหว่างคาร์โบไฮเดรตกับลิปิด เรียกว่า  Glycolipids ทําหน้าที่เป็นเมมเบรนรี

เซพเตอร์ (Membrane receptors)   ดังแสดงในรูปที่ 14.9 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 14.9  การรวมกันทางชีวโมเลกุล 
 
6.4  กรดนิวคลีอิก 

กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) เป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ําของนิวคลี
โอไทด์ (Nucleotide)  ดังนั้นกรดนิวคลีอิกจึงเป็นพอลินิวคลีโอไทด์ (Polynucleotide)  จํานวนหน่วย
ซ้ําของนิวคลีโอไทด์มีต้ังแต่ขนาดน้อยกว่า 100 หน่วยจนถึงหลายล้านหน่วย  โมเลกุลของกรดนิวคลีอิก
จะประกอบด้วยหน่วยย่อยที่เรียกว่า นิวคลีโอไทด์ (Nucleotide)  ส่วนโมเลกุลของนิวคลีโอไทด์
ประกอบด้วยส่วนย่อย 3 ส่วน  คือน้ําตาลที่มีคาร์บอน 5 อะตอม หมู่ฟอสเฟต และเบสอินทรีย์ที่มี
ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ  นิวคลีโอไทด์จะมีโครงสร้างดังแสดงในรูปที่ 14.10  

Proteins Carbohydrates Lipids 

Glycoproteins Glycolipids

Lipoproteins
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รูปที่ 14.10  สตูรโครงสร้างของนิวคลีโอไทด์ 

(http://www.colorado.edu/intphys/Class/IPHY3430-200/001introduction.htm) 
 

เมื่อทําการไฮโดรไลซ์กรดนิวคลีอิกในสภาวะสภาวะที่ไม่รุนแรงจะได้นิวคลีโอไทด์หลายหน่วย 
และเมื่อทําการไฮโดรไลซ์ต่อด้วยสภาวะที่แรงขึ้น จะได้เป็นกรดฟอสฟอริกและนิวคลีโอไซด์  แต่ถ้าใช้
สภาวะท่ีรุนแรงขึ้นอีกจะเกิดการไฮโดรไลซ์อย่างสมบูรณ์  โดยนิวคลีโอไซด์จะแตกออกเป็นเบสอินทรีย์
และน้ําตาลไรโบสหรือดีออกซีไรโบส  ดังขั้นตอนที่แสดงในรูปที่ 14.11 

กรดนิวคลีอิก มี 2 ชนิด ดังนี้  
1)  กรดนิวคลีอิกที่ประกอบด้วยน้ําตาลดีออกซีไรโบส  เรียกกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก 

(Deoxyribonucleic acid, DNA) พบในนิวเคลียสของเซลล์ เป็นสารพันธุกรรม  
2)  กรดนิวคลีอิกที่ประกอบด้วยน้ําตาลไรโบส  เรียกกรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid, 

RNA) พบในนิวเคลียสและไซโตพลาสซึมของสิ่งมีชีวิต  มีหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ 
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รูปที่ 14.11  ขัน้ตอนไฮโดรไลซ์กรดนิวคลีอิกด้วยสภาวะที่อ่อน 
 

กรดไรโบนิวคลีอิก หรือ RNA 
กรดไรโบนิวคลีอิก หรือ RNA (Ribonucleic acid - RNA) เป็นพอลิเมอร์ที่มีหน่วยซ้ําของกรด

นิวคลีอิกที่ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์เชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์  RNA-นิวคลีโอไทด์ประกอบด้วย
วงแหวนไรโบส ในขณะที่ DNA จะประกอบด้วยวงแหวนดีออกซีไรโบส  RHA จะทําหน้าที่ถ่ายทอด
ข้อความทางพันธุกรรมจาก DNA ไปเป็นโปรตีน  RNA ถูกสร้างเริ่มแรกจากเบสแตกต่างกัน 4 ชนิด คือ 
กัวนีน (Guanine), อะดีนีน (Adenine), ไซโตซีน (Cytosine) และ ยูราซิล (Uracil)   
 

การเปรียบเทียบระหว่าง RNA และ DNA 
RNA ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สายยาวหนึ่งสาย  เป็นโมเลกุลแบบเกลียวเด่ียว  มีโซ่นิวคลิโอ

ไทด์ที่สั้นกว่า  DNA  และ RNA มีน้ําตาลไรโบส ในขณะที่ DNA เป็นดีออกซิไรโบส  ใน RNA มีหมู่ 
ไฮดรอกซิลทําให้มีความเสถียรน้อยกว่า DNA เพราะ RNA จะถูกไฮโดรไลสิสได้ง่าย  โครงสร้าง DNA 
ประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์สายยาว 2 สาย พันกันเป็นเกลียว  สายทั้งสองเกาะกันอยู่ด้วยคู่เบสที่
เฉพาะตัว  คือ อะนีดีนกับไทมีน และ กวานีนกับไซโตซิน  ดังแสดงในรูปที่ 14.12 

กรดนิวคลีอิก

นิวคลีโอไทด์

นิวคลีโอไซด์       +        กรดฟอสฟอริก

ไฮโดรลิซิสอย่างสมบูรณ์

เบสอินทรีย์       +       น้ําตาลไรโบสหรือดีออกซีไรโบส

polymer

monomer

ไฮโดรลิซิสท่ีสภาวะอ่อน

ไฮโดรลิซิสท่ีสภาวะอ่อน
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รูปที่ 14.12  การเปรียบเทียบระหว่าง RNA และ DNA 
(http://attunedharmonics.com/RNA_DNA.html) 

 
 

เคมีในชีวิตประจําวัน 
การตรวจสอบหาลายพิมพ ์DNA 

ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือจีโนม (Genome) จะประกอบด้วยนิวคลีโอไทด์ 3 พันล้านหน่วย ใน 3 
พันล้านหน่วยเหล่านี้จะประกอบด้วยโครโมโซม 23 คู่ (46 แท่ง) ซึ่งคือสายโซ่เกลียว DNA ที่มีความยาว
ต้ังแต่ 50 ล้านถึง 500 ล้านนิวคลีโอไทด์  หน่วยที่เก็บการถอดรหัสใน DNA เรียกว่า “ยีน (Gene)” 
แต่ละหนึ่งแสนยีนจะทําหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนจําเพาะ   นอกจากนั้นในแต่ละยีนจะมีหน่วยเบสซ้ํา
เรียกว่า Minisatellite  โดยแต่ละบุคคลจะมีหน่วยซ้ํานี้ต่างกันยกเว้นแฝดแท้จะมี Minisatellite 
เหมือนกัน 

ในการหาลายพิมพ์ DNA ต้องมีตัวอย่างเนื้อเยื่อที่มี DNA เช่นเลือดหรือน้ําอสุจิ รวมท้ังเส้นผม
และน้ําลาย  ทําการสกัด DNA จากนิวคลีไอและตัดเป็นส่วนๆ โดยการเติมเอนไซม์ตัดเฉพาะ 
(Restriction enzyme)  ช้ินส่วนนี้จะเป็นประจุลบแล้วแยกด้วยกระแสไฟฟ้าเกิดเป็นแถบบนแผ่นเจล  
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จากนั้นถ่ายแผ่นเจลลงบนเมมเบรนไนลอน  ใช้โพรบ DNA ตรวจสอบโดยการติดฉลากรังสี  จะเห็นลาย
พิมพ์ DNA เมื่อประกบแผ่นเมมเบรนกับฟิล์มเอกซ์เรย์ ได้ลายพิมพ์ DNA ที่มีลักษณะคล้ายแถบบาร์
โค้ด  เพื่อให้ได้แถบลายพิมพ์ DNA สําหรับแต่ละบุคคลต้องใช้โพรบ DNA ที่ต่างกันอย่างน้อยสี่โพรบ  
โดยโอกาสที่ลายพิมพ์ DNA ของเราจะเหมือนกับของผู้อ่ืนไม่ใช่แฝดแท้มีแค่ 1 ใน 10 พันล้านเท่านั้น 

 
 
 
 
7.  แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 14  

จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1) น้ําตาลทรายได้มาจากการรวมกันของน้ําตาลประเภทใด 
2) เซลลูโลส มีหน้าที่อะไร 
3) ไฮโดรฟิลิกคืออะไร 
4) โครงสร้างทางเคมีของไตรกลีเซอไรด์เป็นอย่างไร 
5) ไข (wax)  เป็นเอสเทอร์ระหว่างสารใด 
6) ไกลโคโปรตีน ได้จากการรวมกันของสารใด 
7) คอเลสเตอรอลคืออะไร 
8) กรดอะมิโนแต่ละชนิดสามารถเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนท์ที่เรียกช่ือเฉพาะว่าอะไร 
9) กรดนิวคลีอิก มี 2 ชนิด คอือะไรบ้าง 



บทท่ี 14  สารชวีโมเลกุล 

 - 253 -

10) กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) เป็นสารพอลิเมอร์ธรรมชาติที่ประกอบด้วยหน่วยซ้ําๆ กัน
ของสารใด 
 
 
8.  เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 14  
ข้อที่ 1 กลูโคสและฟรักโทส 
ข้อที่ 2 เซลลูโลสในพืชผักผลไม้จะทําหน้าที่เป็นโครงสร้างที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเนื้อเยื่อของ

พืช  พบมากในบริเวณใบผัก ก้านผัก และเปลือกนอกของผลไม้  การรับประทานเซลลูโลส
เป็นประโยชน์ คือช่วยในการขับถ่ายได้  โดยทําให้เป็นกากอาหาร  กระตุ้นให้ลําไส้ใหญ่เกิด
การขับถ่ายกากอาหารที่ไม่ย่อย และป้องกันท้องผูก 

ข้อที่ 3 ส่วนที่ชอบน้ําหรือส่วนที่มีขั้วของลิปิด 
ข้อที่ 4 ไตรกลีเซอไรด์ เป็นไขมันที่ประกอบด้วยกรดไขมัน 3 โมเลกุลรวมตัวกับกลีเซอรอลหนึ่ง

โมเลกุล 
ข้อที่ 5 กรดไขมันกับอัลกอฮอล์ 
ข้อที่ 6 คาร์โบไฮเดรต + โปรตีน 
ข้อที่ 7 คอเลสเตอรอลเป็นสารประเภทสเตอรอยด์แอลกอฮอล์  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเซลล์เมม

เบรนในสัตว์  ถ้ามีปริมาณสเตอรอยด์มากเกินไปจะทําให้เกิดโรค และภาวะผิดปกติหลาย
อย่าง 

ข้อที่ 8 พันธะเพปไทด์ 
ข้อที่ 9 DNA (Deoxyribonucleic acid) และ RNA (Ribonucleic acid) 
ข้อที่ 10 นิวคลโีอไทด์ 
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