


 

วิทยาศาสตร เคมี (2)____________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 

สารชีวโมเลกุล 
 
ไขมันและน้ํามัน (Fat and Oil)  
 ลิปดเปนเอสเทอรท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ ไมมีขั้ว ลิปดจึงไมละลายน้ําแตละลายไดในตัวทําละลายอินทรีย  
ลิปดแบงออกเปน ไขมัน (ของแข็งท่ีอุณหภูมิหอง) และน้ํามัน (ของเหลวท่ีอุณหภูมิหอง) ท้ังไขมันและน้ํามันมี
โครงสรางเหมือนกันซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาระหวาง กลีเซอรอล (Glycerol) กับกรดไขมัน (Fatty acid) 
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Lipid   
 ไขมันและน้ํามัน พบไดท้ังในพืชและสัตว ทําหนาท่ีเปนโครงสรางของเย่ือหุมเซลล และเปนแหลงพลังงาน
สะสม  
 กรดไขมัน (Fatty Acid) 
 กรดไขมันเปนกรดอินทรียชนิดหนึ่ง สูตรท่ัวไป คือ R COOH  
 สมบัติของกรดไขมันขึ้นอยูกับหมูไฮโดรคารบอน ( R) ทําใหแบงกรดไขมันไดเปน 2 ชนิด คือ 
 - กรดไขมันอิ่มตัว คือ กรดไขมันท่ีหมู R มีแตพันธะเดี่ยวท้ังหมดในโครงสราง 
 - กรดไขมันไมอิ่มตัว คือ กรดไขมันท่ีหมู R มีพันธะคูอยางนอย 1 พันธะในโครงสราง 
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ประเภท 
กรดไขมัน ชื่อ โครงสราง จุด 

หลอมเหลว 
แหลงที่พบ

Myristic acid 
CH3(CH2)12COOH  

COOH  

53.9 ลูกจันทรเทศ

Palmitic acid 
CH3(CH2)14COOH  

COOH  

63.1 น้ํามันปาลม

Stearic acid 
CH3(CH2)16COOH  

COOH  

69.6 น้ํามันสัตว
อิ่มตัว 

Arachidic acid 
CH3(CH2)18COOH  

COOH

76.5 ถ่ัวลิสง 

Oleic acid 
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH  

COOH  

13.4 น้ํามันมะกอก

ไมอิ่มตัว 
Linoleic acid 

CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH  
COOH  

-5 ถ่ัวเหลือง

 
 สมบัติและปฏิกิริยาของลิปด 
 1. ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชัน (Hydrogenation)  
  เปนปฏิกิริยาการเติม H2 เขาไปในพันธะคูของไขมันไมอิ่มตัว ทําใหกลายเปนไขมันอิ่มตัว สถานะจะ
เปลี่ยนจากของเหลวเปนของแข็ง วิธีการน้ีใชในการผลิตเนยเทียม (มาการีน : เนยที่ไดจากพืช) 
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 2. การเกิดกล่ินหืน 
  สาเหตุท่ีทําใหเกิดกลิ่นหืนมี 2 สาเหตุ คือ 
  - ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) : ลิปดทําปฏิกิริยากับออกซิเจน โดยมีความรอนและแสงเปน
ตัวเรง ออกซิเจนจะเขาทําปฏิกิริยากับพันธะคูทําใหไดแอลดีไฮดและกรดไขมันท่ีมีขนาดเล็กลง ซ่ึงระเหยงายและ
ทําใหมีกลิ่นเหม็นหืน 
 

C O COC C +
O2
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  - ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) : จุลินทรียในอากาศปลอยสารชนิดหนึ่งออกมาเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาระหวางลิปดกับน้ํา ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระซึ่งมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ กลีเซอรอลอิสระที่เกิดขึ้น จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง (> 450°C) เปน acrolein ซ่ึงเปนแอลดีไฮดท่ีมีกลิ่นเหม็นเชนกัน 
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 3. การสะสมไขมันในรางกาย 
  ไขมันหรือน้ํามันท่ีเรารับประทานเขาไปจะเกิดการปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยมีเอนไซมเปนตัวเรง กลายเปน
กรดไขมันและกลีเซอรอล เพ่ือใหรายกายดูดซึมไปใช แตเมื่อถูกใชไมหมดจะถูกเปลี่ยนรูปกลับเปนไขมัน (เกิดปฏิกิริยา
เอสเทอริฟเคชัน) สะสมในรางกาย 
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 4. ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (Saponification) 
  คือ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไขมันหรือน้ํามัน ท่ีเกิดในสารละลายเบส เชน NaOH จะไดผลิตภัณฑเปน
กลีเซอรอล และเกลือโซเดียมของกรดไขมัน (สบู) 
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   ไขมัน กลีเซอรอล สบู 
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 ในอุตสาหกรรมจะนําไขมันมาผสมกับ NaOH แลวใหความรอน เปนเวลาประมาณ 12-24 ช่ัวโมง     
แลวเติม NaCl ลงไปเพ่ือแยกสบูออกมา จากน้ันนํามาทําใหบริสุทธ์ิ แตงกลิ่นและสีกอนจําหนาย 
 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจะเห็นวา สบูประกอบดวยสวนที่มีข้ัว และไมมีข้ัว เชน สบูโซเดียมสเตียเรต 
 

 

สวนท่ีไมมีขั้ว สวนท่ีมีขั้ว 

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2C O- Na+

C
O-Na+

O

O

  
 การกําจัดคราบสกปรกดวยสบูในน้ํา เกิดขึ้นโดยสบูจะหันสวนท่ีเปนไฮโดรคารบอนซึ่งไมมีขั้ว เขาไปยัง
ไขมัน (สิ่งสกปรก) ซ่ึงไมมีขั้วเหมือนกัน สบูจะดึงไขมันออกมาจากพื้นผิวท่ีตองการทําความสะอาด และหันสวนท่ีมี
ขั้วออกหาน้ํา ทําใหไขมันหรือน้ํามันกระจายตัวอยูในน้ําในรูปของคอลลอยด 
 

  
แผนภาพแสดงการกําจัดไขมันดวยสบู 
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 น้ํากระดาง  
 น้ํากระดาง คือ น้ําท่ีมีไอออน Ca2+ และ Mg2+ ละลายอยู ไอออนเหลานี้ทําใหสบูมีฟองนอย และไมสามารถ
ละลายน้ํา กลายเปนฝา (ไคลสบู) ลอยอยูบนผิวน้ํา เนื่องจากไอออนเหลาน้ีเขาไปแทนที่ Na+ ในสบู ทําใหสบู
ตกตะกอน 
 2C17H35COONa  +  Ca2+  [C17H35COO]2Ca  +  2Na+  
 สบูโซเดียมสเตียเรต  แคลเซียมสเตียเรต 
 (ละลายน้ํา)  (ตะกอนหรือไคลสบู) 
 
 ผงซักฟอก (Detergent)  
 ♦ สังเคราะหขึ้นเพ่ือนํามาใชแทนสบู เน่ืองจากผงซักฟอกจะไมตกตะกอนในน้ําท่ีมีไอออน Ca2+ และ Mg2+  
 ♦ เปนสารพวกแอลคิลซัลโฟเนต RSO3Na  
 

S

O
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สวนที่ไมมีข้ัว         สวนที่มีข้ัว   
 - Linear Alkyl Sulphonate (LAS) : หมูแอลคิลเปนชนิดโซตรง  
 

S

O

O
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 - Alkyl Benzene Sulphonate (ABS) : หมูแอลคิลประกอบดวยวงเบนซีนและโซก่ิง 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. จากการทดสอบน้ํามัน 4 ชนิด ปริมาณเทากัน กับทิงเจอรไอโอดีน ไดผลดังน้ี 
 

ชนิดของน้ํามัน จํานวนหยดของทิงเจอรไอโอดีนที่ใช
A 
B 
C 
D 

15 
18 
30 
47 

 
 จากขอมูลขางตน จงพิจารณาวา 
  ก. การบริโภคน้ํามันชนิดใดมีโอกาสเปนโรคหัวใจขาดเลือดมากท่ีสุด และ 
  ข.  น้ํามันชนิดใดท่ีใชทอดอาหารโดยใชไฟออนๆ แตใชเวลานาน แลวผูบริโภคจะปลอดภัยท่ีสุด 
 

 ก. บริโภคแลวมีโอกาสเปนโรคหัวใจขาดเลือด ข. ใชทอดดวยไฟออนๆ บอยๆ ยังปลอดภัย 
*1) 
 2) 
 3) 
 4) 

A 
A 
D 
D 

A 
C 
B 
D 

 
O-NET ป 2550  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. กรดไขมันในรางกายคน เปนกรดไขมันไมอิ่มตัวเปนสวนมาก 
  ข. น้ํามันสัตวเหม็นหืนงายกวาน้ํามันพืช เพราะไมมีวิตามิน E ชวยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยา 
  ค. อาหารที่ทอดโดยใชน้ํามันเกาจะทําใหเศษอาหารที่ตกคางในน้ํามันไหมเกรียมสลายเปนสารกอมะเร็ง 
  ง. โรคหัวใจ และอัมพาตมีสาเหตุสําคัญจากการรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง และขาดการ 

ออกกําลังกาย 
 ขอใดถูก 
 1) ก. และ ข. เทานั้น   *2) ค. และ ง. เทานั้น 
 3) ก., ข. และ ค.   4) ข., ค. และ ง. 
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3. น้ํามันพืชเกิดจากการรวมตัวของสาร 2 ชนิด โครงสรางของนํ้ามันพืชจึงประกอบดวย 2 สวน พิจารณา 
น้ํามันพืช A และ B ตอไปนี้ 

 
สวนของโครงสรางของน้ํามันพืช ชนิดของ 

น้ํามันพืช สวนที่ 1 สวนที่ 2 
A 
B 

X 
Y 

กรดโอเลอิก : CH3 (CH2)7 CH CH (CH2)7 CO2H 
กรดสเตียริก : CH3 (CH2)16 CO2H   

  ก. X และ Y ของน้ํามันพืช A และ B เปนสารชนิดเดียวกัน 
  ข. กรดไขมันของน้ํามันพืช A เปนกรดไขมันไมอิ่มตัว 
  ค. น้ํามันพืช B สามารถเกิดปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนได 
  ง. เมื่อเติมสารละลายไอโอดีนลงในน้ํามันพืช A สีของไอโอดีนจะจางลง 
 ขอใดถูก 
 1) ก., ข. และ ค. *2) ก., ข. และ ง. 3) ข., ค. และ ง. 4) ข. และ ง. เทานั้น 
 
O-NET ป 2549  
4. เมื่อทดลองแชขวดน้ํามัน A และขวดน้ํามัน B ในตูเย็น 1 คืน พบวาน้ํามัน A แข็งตัว แตน้ํามัน B ยังเปน

ของเหลว พิจารณาขอสรุปตอไปนี้ 
 

 น้ํามัน A น้ํามัน B 
ก. มีจุดหลอมเหลวต่ํา มีจุดหลอมเหลวสูง 
ข. มีกรดไขมันอิ่มตัวมาก มีกรดไขมันไมอิ่มตัวมาก 
ค. เหม็นหืนยาก เหม็นหืนงาย   

 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. เทานั้น *2) ข. และ ค. เทานั้น 3) ก. และ ค. เทานั้น 4) ท้ัง ก., ข. และ ค.  
5. น้ํามันพืชท่ีใชทอดอาหารแลวเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากท่ีสุด แสดงวากรดไขมันท่ีเปนองคประกอบในน้ํามันพืชนั้น

มีสูตรโครงสรางดังขอใด 
 1) CH3 (C12H24) CO2H  2) CH3 (C14H26) CO2H 
 3) CH3 (C16H26) CO2H  *4) CH3 (C18H24) CO2H 
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โปรตีน (Protein)  
 โปรตีนเปนองคประกอบสําคัญของสิ่งมีชีวิต เกิดจากกรดอะมิโนหลายๆ หนวยมาตอกันเปนสายยาวดวย
พันธะเพปไทด บางครั้งอาจมีธาตุอื่นดวย เชน Fe, S, Cu, P โปรตีนมีโครงสรางซับซอน มวลโมเลกุลสูง และ มี
จุดหลอมเหลวไมแนนอน 
 กรดอะมิโน (Amino Acid) 
 เปนสารอินทรียท่ีมีหมูคารบอกซิล ( COOH) และหมูอะมิโน ( NH2) อยูในโมเลกุลเดียวกัน  
 สูตรท่ัวไปของกรดอะมิโน คือ   

R CH

NH2

COOH  
 กรดอะมิโน มีอยู 20 ชนิด แตชนิดท่ีรางกายไมสามารถสรางเองไดมีอยู 8 ชนิด เรียกวา กรดอะมิโนจําเปน 
ไดแก 
 - เมไทโอนีน  - ทรีโอนีน  - ไลซีน  - เวลีน  
 - ลิวซีน   - ไอโซลิวซีน - เฟนิลอะลานีน - ทริปโตเฟน  
 สําหรับเด็กทารกตองการ ฮีสทิดีน เพ่ิมอีก 1 ชนิด  
 พันธะเพปไทด (Peptide bond) 
 เปนพันธะที่เช่ือมหมู COOH ในกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่งกับหมู NH2 ของกรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง  

 

C

O

OH + H N

H

C

O

N

H
+  H2O

พันธะเพปไทด   
 โปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนชนิดเดียวหรือหลายชนิดมาตอกันเปนสายยาวดวยแรงยึดเหนี่ยวท่ีเรียกวา พันธะ
เพปไทด โปรตีนเปนพอลิเมอรของกรดอะมิโน ซ่ึงเรียกวา พอลิเพปไทด (Polypeptide) 
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ตารางแสดงโครงสรางของกรดอะมิโนจําเปน  
ชื่อกรดอะมิโน สูตรโครงสราง ชื่อกรดอะมิโน สูตรโครงสราง 

Methionine 
(Met) 

 

CH3 S CH2 CH2 C
H

COOH
NH2   

Leucine 
(Leu) 

 

CH C
H

COOH
NH2

(CH3)2 CH2

  

Theonine 
(Thr) 

 

CH2 C
H

COOH
NH2

H3C
OH   

Isoleucine 
(Ile) 

 
CH2 C

H
COOH

NH2

CH3 CH
CH3   

Lysine 
(Lys) 

 

(CH2)4 C
H

COOH
NH2

H2N

  

Phenylalanine 
(Phe) 

 

C
H

COOH
NH2

CH2

  

Valine 
(Val) 

 

CH C
H

COOH
NH2

(CH3)2

  
Trytophan 

(Try) 

 
H

CCH2

H
N

COOH

NH2   
 
 สมบัติและปฏิกิริยาของโปรตีน 
 1. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) 
  โปรตีนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกับน้ํา โดยมีเบส, กรด หรือเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา โปรตีนจะถูก
ไฮโดรไลสจากโมเลกุลใหญกลายเปนโมเลกุลท่ีเล็กลง จนในท่ีสุดกลายเปนกรดอะมิโนท้ังหมด ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยา
ยอนกลับของการสรางโปรตีน 
 2. การทดสอบไบยูเรต (Biuret test) 
  เปนปฏิกิริยาท่ีใชทดสอบโปรตีน หรือผลิตภัณฑของโปรตีน โดยนําโปรตีนมาทําปฏิกิริยากับสารละลาย 
ไบยูเรต (สารละลาย CuSO4 ในเบส NaOH) เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะใหสีตางๆ ตั้งแตสีน้ําเงินแกมมวงจนถึงสีชมพู   
สีเหลานี้เกิดจากสารประกอบเชิงซอนระหวาง Cu กับสารที่มีพันธะเพปไทด  
  - ถามีพันธะเพปไทดมาก (โปรตีน) จะมีสีน้ําเงินแกมมวง  
  - ถามีพันธะเพปไทดนอย (ไตรเพปไทด หรือไดเพปไทด) จะมีสีชมพู  
  - กรดอะมิโนจะไมเกิดสี เนื่องจากไมมีพันธะเพปไทด 
 3. การเปลี่ยนสภาพของโปรตีน 
  คือ การท่ีโครงสรางของโปรตีนมีการเปลี่ยนสภาพไปจากปกติ โดยปจจัยตางๆ เชน ความรอน     
กรด เบส สารเคมี รังสีเอกซ รังสี UV หรือไอออนของโลหะหนัก ตัวอยางเชน โปรตีนเกิดการแข็งตัวเมื่อโดน
ความรอน, โปรตีนรวมตัวกับปรอททําใหเกิดการตกตะกอน  
 4. คุณภาพของโปรตีน 
  อาหารที่จัดวามีโปรตีนคุณภาพสูง คือ อาหารที่มีปริมาณกรดอะมิโนจําเปนมากพอตามท่ีองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) กําหนดไว ถามีไมถึงแสดงวาอาหารนั้นมีโปรตีนคุณภาพต่ํา 
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 5. คุณคาทางชีววิทยาของโปรตีน 
  โปรตีนท่ีมีคุณคาทางชีววิทยาเปน 100 คือ โปรตีนท่ีรางกายสามารถนําไปสรางเนื้อเยื่อได 100% 
โดยทั่วไป นมและไขจัดเปนอาหารที่มีคุณคาทางชีววิทยาสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกายครบถวน  
 6. ประเภทโปรตีน แบงตามโครงสราง 3 มิติของโปรตีนมี 2 ประเภท คือ 
  - โปรตีนเสนใย เชน เคราติน พบในขน ผม และเล็บของสัตว หรือ คอลลาเจน เปนโปรตีนในเนื้อเยื้อ 
สัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง 
  - โปรตีนกอนกลม เชน เอนไซม, แอนติบอดี, ฮอรโมน หรือ ฮีโมโกลบิน 
 
 เอนไซม (Enzyme) 
 เปนโปรตีนชนิดหนึ่ง ทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยา เอนไซมชวยทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น เชน การยอย
โปรตีน ในหองแลปจะตองตมในกรดท่ีอุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง แตในรางกายการยอยสลายโปรตีน
เกิดท่ี 37°C pH เกือบเปนกลาง ใชเวลาเพียง 2-4 ช่ัวโมง 
 การเรงปฏิกิริยาของเอนไซม  
 
 E + S  ES  E + P 
 Enzyme  Substrate  Enzyme - Substrate  Enzyme  Product 
     Complex  
 เอนไซมแตละชนิดจะเรงปฏิกิริยาเฉพาะตัวเทาน้ัน เชน  
 เอนไซมยูรีเอส  → ยอยสลายยูเรีย  →  ไดแอมโมเนีย 
 เอนไซมโบรเมเลน (ในสัปปะรด) → ยอยสลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเนื้อสัตว 
 เอนไซมปาเปน (ในยางมะละกอ) → ยอยสลายเจลาติน (โปรตีนอีกชนิดหนึ่งในเนื้อเยื่อ) 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. โปรตีนท่ีมีสูตรโครงสรางตอไปนี้  

N
H

C
H

H
C
O

N
H

C
H

H
C
O

N
H

C
C

H

H H
C
O

H   
 เฉพาะสวนท่ีแสดงนี้ มีพันธะเพปไทดก่ีพันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจํานวนกรดอะมิโนกี่ชนิด  

 จํานวนพันธะ จํานวนโมเลกุล จํานวนชนิดของกรดอะมิโน
 1) 2 2 3 
*2) 2 3 2 
 3) 3 3 2 
 4) 3 4 3 

 
O-NET ป 2550  
2. จากโครงสรางของโมเลกุลเพปไทดท่ีกําหนดให  

HCO CH NH C CH NH C CH NH  C  CHN  H 222
3CH O O

O 22 )(CH
HCO2

3CH

  
 จํานวนพันธะเพปไทด และชนิดของกรดอะมิโน ขอใดถูก  

 จํานวนพันธะเพปไทด จํานวนชนิดของกรดอะมิโน
*1) 3 3 
 2) 3 4 
 3) 4 3 
 4) 4 4 
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O-NET ป 2549  
3. จากตารางคุณคาทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหลงอาหารบางชนิด 
 

โปรตีนจากแหลงอาหาร คุณคาทางชีววิทยา 
ไข 100 
ปลา 75 
ถ่ัวลิสง 56 
ขาวสาลี 44 

 
 ขอใดถูกตอง 
 1) เนื้อปลา 100 กรัม จะมีโปรตีนอยู 75 กรัม 
 *2) เด็กในวัยเจริญเติบโตควรรับประทานไขทุกวัน เพราะมีแหลงโปรตีนท่ีรางกายสามารถนําไปสรางเนื้อเยื่อ

ได 100 % 
 3) อาหารมังสวิรัตประกอบดวยถั่วลิสงและขาวสาลีใหโปรตีนไมครบองคประกอบ เพราะมีคุณคาทางชีววิทยาต่ํา 
 4) โปรตีนจากแหลงอาหารปริมาณเทากันจะใหพลังงานจากมากไปนอยตามลําดับ คือ ไข ปลา ถ่ัวลิสง ขาว

สาลี  
4. ไขขาว เนื้อ ไก และหอยนางรม ในขอตอไปนี้ ขอใดท่ีโปรตีนไมถูกทําลายหรือแปลงสภาพ 
 1) ไขขาวดิบท่ีคนไขกลืนเขาไปเพ่ือขจัดยาพิษ 
 *2) เนื้อท่ีแชไวในตูเย็นเพ่ือแกงใสบาตร 
 3) ไกท่ีทอดจนเหลืองกรอบจะปลอดภัยจากไขหวัดนก 
 4) หอยนางรมบีบมะนาวเปนอาหารโปรดของมนัส 
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คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)  
 คารโบไฮเดรต คือ สารอินทรียท่ีประกอบดวยคารบอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน สูตรท่ัวไป คือ CnH2nOn 

คารโบไฮเดตรมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา แซคคาไรด (Saccharide) ซ่ึงไดแก 
 1. น้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวหรือมอนอแซคคาไรด (Monosaccharide, CnH2nOn) เชน  
  - ไรโบส พบใน RNA 
  - ดีออกซีไรโบส พบใน DNA 
  - กลูโคส เปนผลึกสีขาว รสหวาน รางกายนําไปใชไดโดยไมตองผานการยอย พบในผลไมสุก ออย ฯลฯ 
  - ฟรักโทส เปนผลึกสีขาว รสหวานจัด พบในน้ําผ้ึง 
  - กาแล็กโทส เปนผลึกสีขาว รสหวานเล็กนอย ไมพบในธรรมชาติ ไดจากการยอยน้ําตาลแล็กโทสในนม 
 2. น้ําตาลโมเลกุลคูหรือไดแซคคาไรด (Disaccharide) เชน  
  - ซูโครส เมื่อถูกยอยจะได น้ําตาลกลูโคส + น้ําตาลฟรุคโตส 
  - มอลโทส เมื่อถูกยอยจะได น้ําตาลกลูโคส + น้ําตาลกลูโคส 
  - แล็กโทส เมื่อถูกยอยจะได น้ําตาลกลูโคส + น้ําตาลกาแล็กโทส 
 3. พอลิแซคคาไรด (Polysaccharide) คือ คารโบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญมาก เกิดจากกระบวนการ
พอลิเมอไรเซชันของมอนอแซคคาไรด ไดแก  
  - แปง คือ คารโบไฮเดรตท่ีสะสมอยูในพืช ท้ังในใบ ลําตน ราก ผล ไดแก อะไมโลสและอะไมโลเพกติน 
  - ไกลโคเจน คือ คารโบไฮเดรตที่สะสมในสัตว พบมากในตับและกลามเนื้อของคนและสัตว 
  - เซลลูโลส เปนคารโบไฮเดรตที่เปนองคประกอบสําคัญของผนังเซลลของพืช เชน เนื้อไม สําลี และฝาย 
  - ไคติน (Chitin) เปนสวนประกอบของเขาสัตว กระดอง เปลือกแมลง 
  - วุน (Agar) เปนสวนประกอบของผนังเซลลสาหราย บางชนิดใชเปนอาหาร 
 
 ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต 
 1. ปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต (Benedict solution) 
  น้ําตาลพวกมอนอแซคคาไรดและไดแซกคาไรด ยกเวนซูโครส ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต   
(สีฟา) ใหตะกอนสีแดงอิฐของ Cu2O  
 

 
R C

O
H + 2Cu2+ + 4OH- RCOOH Cu2O 2H2O+ +

อยูในสารละลายเบเนดิกต ตะกอนสีแดงอิฐ   
  แปง ไกลโคเจน และเซลลูโลสไมทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต 
 2. ปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน 
  - แปงทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนใหสารเชิงซอนสีน้ําเงินเขม 
  - ไกลโคเจนทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนใหสารสีแดงเขม 
  - เซลลูโลสไมทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2549  
1. แปง A  มอลโทส B  C 
 A, B และ C นาจะเปนสารใด 
 

 A B C 
*1) อะไมเลส มอลเทส กลูโคส 
 2) มอลเทส อะไมเลส ฟรักโทส 
 3) อะไมเลส มอลเทส ฟรักโทส 
 4) มอลเทส อะไมเลส กลูโคส  

 
O-NET ป 2550  
2. การระบุชนิดของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคูตอไปนี้ 
 

 น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว น้ําตาลโมเลกุลคู 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ไรโบส 
กลูโคส 
ฟรักโทส 
มอลโทส 

แล็กโทส 
กาแล็กโทส 
มอลโทส 
ซูโครส 

 
 ขอใดถูก 
 1) ก. เทานั้น 2) ข. เทานั้น 3) ข. และ ง. *4) ก. และ ค. 
 

ตัวอยางขอสอบรวม 
 
O-NET ป 2551  
1. มีคําแนะนําใหรับประทานผักบุง และเตาหู อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ถาอาหารกลางวันมื้อหนึ่ง 

รับประทานขาวกับผักบุงผัดน้ํามัน และแกงจืดเตาหูหมูสับ อาหารมื้อนี้จะไดรับสารชีวโมเลกุลประเภทใหพลังงาน 
ก่ีชนิด อะไรบาง 

 1) 2 ชนิด โปรตีน และคารโบไฮเดรต 
 *2) 3 ชนิด ไขมัน โปรตีน และคารโบไฮเดรต 
 3) 4 ชนิด ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลิอิก และเซลลูโลส 
 4) 4 ชนิด ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต และกรดนิวคลิอิก  
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2. ในการทดสอบอาหารเชาชุดหนึ่ง ไดผลดังน้ี 
 

 วิธีการทดสอบ ผลที่สังเกตได 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

เติมสารละลายไอโอดีน 
เติมสารละลายเบเนดิกต 
เติมสารละลาย NaOH และ CuSO4 
แตะบนกระดาษ 

สารละลายสีน้ําเงิน 
สารละลายสีฟา ไมมีตะกอน 
สารละลายสีมวง 
โปรงแสง 

 
 อาหารท่ีนํามาทดสอบ นาจะเปนอาหารชุดใดตอไปนี้ 
 1) มันทอด + น้ําอัดลม   2) สลัดผลไม + นมเปรี้ยว 
 3) มันฝรั่งบด + น้ําผลไม   *4) ขนมปงทาเนย + นมถ่ัวเหลือง  
3. พิจารณาขอมูลของสาร A, B และ C ตอไปนี้ 
 

สาร แหลงที่พบ โครงสราง การละลายน้ํา 
A 
B 
C 

ในคนและสัตว 
ในพืชเทานั้น 

ในพืชท่ีเปนเมล็ดและหัว

โซก่ิง 
สายยาว 

โซตรงและโซก่ิง 

ไมละลายน้ํา 
ไมละลายน้ํา 

ละลายน้ําไดเล็กนอย 
 
 สาร A, B และ C นาจะเปนสารใด 
 

 A B C 
*1) 
 2) 
 3) 
 4) 

ไกลโคเจน 
ไกลโคเจน 
เซลลูโลส 
แปง 

เซลลูโลส 
แปง 

ไกลโคเจน 
เซลลูโลส 

แปง 
เซลลูโลส 
แปง 

ไกลโคเจน     
4. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. การฉีดอินซูลินเขาสูรางกายเพ่ือเพ่ิมปริมาณกลูโคสในเสนเลือด 
  ข. อินซูลินมีหนาท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการเปลี่ยนกลูโคสเปนไกลโคเจน 
  ค. คนท่ีเปนเบาหวานแสดงวารางกายมีอินซูลินมากเกินไป 
  ง. คนท่ีเปนโรคเบาหวานควรลดอาหารประเภทแปงและน้ําตาล 
 ขอใดถูก 
 1) ก. และ ข. *2) ข. และ ง. 3) ค. และ ง. 4) ข. และ ค. 
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O-NET ป 2551  
5. พิจารณาชนิดและหนาท่ีของสารตอไปนี้ 
 

 สาร ชนิดของสาร หนาที่ 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ฮีโมโกลบิน 
คอเลสเตอรอล 
อิมมูโนโกลบูลิน 
ไตรกลีเซอไรด 

โปรตีน 
ไขมัน 
โปรตีน 

ไขมันในเลือด 

ลําเลียงออกซิเจน 
สรางฮอรโมนเพศและน้ําดี 

ภูมิคุมกัน 
ตัวทําละลายวิตามินตางๆ

 
 การระบุชนิดและหนาท่ีของสารในขอใดถูก 
 1) ก. เทานั้น 2) ข. และ ง. เทานั้น *3) ก. และ ค. 4) ก., ข. และ ง.  
6. ในการทําโครงงานวิทยาศาสตร มีการนําวัตถุดิบจากธรรมชาติ 3 ชนิด มาทดสอบไดผลดังตาราง 
 

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสารทดสอบ 
วัตถุดิบ 

สารละลาย I2 สารละลายเบเนดิกต สารละลาย NaOH และ CuSO4 
A 
B 
C 

ไมเปลี่ยนแปลง 
สีน้ําเงินเขม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ตะกอนสีแดงอิฐ 
ไมเปลี่ยนแปลง 
ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 
ไมเปลี่ยนแปลง 
ตะกอนสีมวง 

 
 วัตถุดิบชนิดใด เมื่อนํามาหมักกับยีสต จะใหของเหลวใสติดไฟได ใชสวนผสมในการผลิตเช้ือเพลิงแกสโซฮอล 
 1) A เทานั้น 2) B เทานั้น *3) A และ B 4) B และ C 
 
O-NET ป 2549  
7. การทดสอบอาหาร A, B, C และ D ไดผลดังตาราง 
 
ชนิดของสารอาหาร สารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต สารละลาย NaOH ผสมกับ CuSO4

A 
B 
C 
D 

สีน้ําเงิน 
สีน้ําตาลอมเหลือง 

สีน้ําเงิน 
สีน้ําตาลอมเหลือง

ตะกอนสีแดงอิฐ 
สีฟา 
สีฟา 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

สีฟา 
สีมวง 
สีฟา 
สีฟา 

 
 ถานักเรียนตองดูแลคนไขท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 110 mg ตอ 100 cm3 ของเลือด และมีความดันสูง 

นักเรียนไมควรใหอาหารชนิดใดกับคนไข 
 1) A เทานั้น 2) C เทานั้น *3) A และ D 4) B และ C 
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ปโตรเลียมและพอลิเมอร 
 
 สารประกอบไฮโดรคารบอน คือ สารประกอบที่มีองคประกอบหลักเปน H และ C ไดแก  
 - แอลเคน (Alkane) คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีโครงสรางเปนแบบโซเปด และพันธะระหวาง
คารบอนเปนพันธะเดี่ยวท้ังหมด 
 - แอลคีน (Alkene) คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีโครงสรางเปนแบบโซเปด และพันธะระหวาง
คารบอนเปนพันธะคูอยางนอย 1 พันธะ 
 - แอลไคน (Alkyne) คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีโครงสรางเปนแบบโซเปด และพันธะระหวาง
คารบอนเปนพันธะสามอยางนอย 1 พันธะ 
 - อะโรมาติกไฮโดรคารบอน (Aromatic hydrocarbon) คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีวงเบนซีน 
(C6H6)อยางนอย 1 วงอยูในโครงสราง  
 สรุปสมบัติและปฏิกิริยาที่สําคัญ  

สมบัติ แอลเคน แอลคีน แอลไคน อะโรมาติก 
สูตรท่ัวไป CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 -  
ขั้วโมเลกุล ไมมี  
การละลายน้ํา ไมละลาย  
การละลายในตัวทําละลายไมมีขั้ว ละลาย  
แรงระหวางโมเลกุล วันเดอรวาลล  
ความหนาแนน นอยกวานํ้า  
การเผาไหม ไมมีเขมา มีเขมา มีเขมามาก เขมามากท่ีสุด  
ชนิดปฏิกิริยา การแทนที การเติม การเติม การแทนท่ี  
การฟอกสี Br2     
ในท่ีมืด ไมฟอกสี ฟอกสี ฟอกสี ไมฟอกสี  
ในท่ีสวาง ฟอกสี ฟอกสี ฟอกสี ไมฟอกสี  
การฟอกสี KMnO4 ไมฟอกสี ฟอกสี ฟอกสี ไมฟอกสี  
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ปโตรเลียม  
 ปโตรเลียม (Petroleum)  
 ปโตรเลียมเปนสารผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอนและสารอินทรียหลายชนิดท่ีเกิดตามธรรมชาติท้ังใน
สถานะของเหลวและแกส ไดแก น้ํามันดิบ (Crude oil) และแกสธรรมชาติ (Natural Gas) 
 น้ํามันดิบ จากแหลงตางๆ อาจมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน มีลักษณะขนเหนียว จนถึงหนืดคลาย
ยางมะตอย มีสีเหลือง เขียว น้ําตาลจนถึงดํา มีความหนาแนน 0.79-0.97 g/cm3 น้ํามันดิบมีองคประกอบ   
สวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน อาจมีสารประกอบของ N, S และ
สารประกอบออกไซดอื่นๆ ปนอยูเล็กนอย 
 แกสธรรมชาติ (Natural Gas) มีองคประกอบหลัก คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีคารบอนใน
โมเลกุล 1-5 อะตอม ประมาณรอยละ 95 ท่ีเหลือเปนแกสไนโตรเจน และคารบอนไดออกไซด อาจมีแกส
ไฮโดรเจนซัลไฟดปนอยูดวย แกสธรรมชาติอาจมีสถานะเปนของเหลว เรียกวา แกสธรรมชาติเหลว (Condensate) 
ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนอะตอมคารบอนมากกวา เมื่ออยูในแหลงกัก
เก็บใตผิวโลกท่ีลึกมากและมีอุณหภูมิสูงมากจะมีสถานะเปนแกส แตเมื่อนําขึ้นบนถึงระดับผิวดินซ่ึงมีอุณหภูมิต่ํากวา 
ไฮโดรคารบอนจะกลายสภาพเปนของเหลว  
 การเกิดปโตรเลียม 
 ปโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตวท่ีคลุกเคลา อยูกับตะกอนในชั้น
กรวดทรายและโคลนตมใตพ้ืนดิน เมื่อเวลาผานไปนับลานปตะกอนเหลาน้ีจะจมตัวลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลก ถูกอัดแนนดวยความดันและความรอนสูง และมีปริมาณออกซิเจนจํากัด จึงสลายตัวเปลี่ยนสภาพเปน
แกสธรรมชาติและน้ํามันดิบแทรกอยูระหวางช้ันหินท่ีมีรูพรุน 
 ปโตรเลียมจากแหลงตางกันจะมีปริมาณของสารประกอบไฮโดรคารบอน รวมท้ังสารประกอบของกํามะถัน 
ไนโตรเจน และออกซิเจนแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของซากพืชและสัตวท่ีเปนตนกําเนิดของปโตรเลียม และ
อิทธิพลของแรงที่กดทับอยูบนตะกอน 
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 ผลิตภัณฑจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียม 
 การกลั่นแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนในน้ํามันดิบออกจากกันทําไดโดยวิธีกลั่นลําดับสวนในหอกลั่น 
 

 
 

ตารางแสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันน้ํามันดิบ  
สาร จํานวนคารบอน จุดเดือด (°C) สถานะ ประโยชน 

แกสปโตรเลียม  1-4 <30 แกส เปนเช้ือเพลิง ทําวัสดุ
สังเคราะห พลาสติก 

แนพธาเบาหรือน้ํามันเบนซิน 5-6 0-65 ของเหลว เช้ือเพลิงในเครื่องยนตแกส
โซลีน  

แนพธาหนัก 6-10 65-170 ของเหลว ทําสารเคมี น้ํามันเบนซิน 
และตัวทําละลาย 

น้ํามันกาด  10-14 170-250 ของเหลว เช้ือเพลิงในเครื่องบินไอพน 
น้ํามันตะเกียง 

น้ํามันดีเซล 14-35 250-340 ของเหลว เช้ือเพลิงในเครื่องยนตดีเซล
น้ํามันหลอลื่น 19-35 340-500 ของเหลว น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง
ไข 19-35 340-500 ของแข็ง ทําเทียนไข เครื่องสําอาง 

ผลิตผงซักฟอก 
น้ํามันเตา >35 >500 ของแข็ง เช้ือเพลิงเครื่องจักร (ผลิต

กระแสไฟ) 
บิทูเมน (ยางมะตอย) >35 >500 ของแข็ง ยางมะตอย วัสดุกันซึม อุดรู

รั่วของหลังคา 

30-65 

170-250
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 น้ํามันเบนซิน (gasoline) 
 • การทําน้ํามันเบนซินใหบริสุทธ์ิ 
  น้ํามันท่ีไดจากการกลั่นนั้นยังไมบริสุทธ์ิเพียงพอกับความตองการ เน่ืองจากมีกํามะถัน และสารประกอบ
ไมอิ่มตัวปนอยู จึงตองกําจัดกํามะถันออกเพราะเมื่อมีการเผาไหมน้ํามันในเครื่องยนต กํามะถันจะรวมตัวกับ
ออกซิเจนเปน SO2 ซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกระบอกลูกสูบ สวนสารประกอบไมอิ่มตัวจะรวมตัวในเครื่องยนต ไดสารเหนียวๆ 
ทําใหสมบัติของน้ํามันลดลง 
 • คุณภาพน้ํามันเบนซินกับเลขออกเทน 
  คุณภาพของน้ํามันเบนซินนิยมพิจารณาจากอัตราการกระตุกของเครื่องยนต น้ํามันท่ีทําใหเครื่องกระตุก
มากเดินไมเรียบ เปนน้ํามันคุณภาพไมดี การกําหนดคุณภาพน้ํามันเบนซินจะกําหนดดวยเลขออกเทน โดยใชไอโซเมอร
ของออกเทนที่มีช่ือสามัญวา ไอโซออกเทน (iso-octane) ไอโซออกเทนเปนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะกับเครื่องยนตท่ีใช
น้ํามันเบนซิน เพราะชวยปองกันการชิงจุดระเบิด ทําใหเครื่องยนตเดินเรียบ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ไม
เหมาะเปนเช้ือเพลิงคือ เฮปเทน ชนิดโซตรง เพราะทําใหเครื่องยนตเกิดการชิงจุดระเบิดไดงาย และกระตุก   
เดินไมเรียบ 
  

   CH3 C

CH3

CH3

CH2 CH

CH3

CH3 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3  

  2, 2, 4 ไตรเมทิล เพนเทน (ไอโซออกเทน) เฮปเทนโซตรง 
   เลขออกเทน 100 เลขออกเทน 0 
 
  การกําหนดเลขออกเทนทําไดดังนี้ 
  - น้ํามันเบนซินท่ีมีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับไอโซออกเทน มีเลขออกเทน 100 
  - น้ํามันเบนซินท่ีมีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับเฮปเทน มีเลขออกเทน 0 
  ดังนั้น น้ํามันเบนซินท่ีมีเลขออกเทน 95 จะมีสมบัติในการเผาไหมเชนเดียวกับเช้ือเพลิงท่ีมีองคประกอบ
เปนไอโซออกเทนรอยละ 95 และเฮปเทนรอยละ 5 โดยมวล 
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเบนซิน 
  น้ํามันเบนซินท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพแลวสวนใหญยังมีคาออกเทนต่ํากวา 75 จึงไมเหมาะที่จะ
นํามาใชกับเครื่องยนต การเพ่ิมคาออกเทนในอดีตทําโดยการเติมสารบางชนิดลงไปในน้ํามัน เชน เตตระเมทิลเลด 
หรือเตตระเอทิลเลด แตสารท้ังสองชนิดเมื่อเกิดการเผาไหมจะเกิดไอของสารประกอบของตะกั่วสูบรรยากาศ ซ่ึง
เปนพิษตอสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2539 จึงเปลี่ยนมาใชสารเคมีอื่น เชน เมทิลเทอรเทียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE) เอ
ทานอล หรือเมทานอล และเรียกน้ํามันเบนซินชนิดนี้วา น้ํามันไรสารตะกั่ว (ULG : Unleaded Gasoline)  

  

CH3CH2
Pb

CH2CH3

CH3CH2 CH2CH3 

H3C
Pb

CH3

H3C CH3 

CH3 C

CH3

CH3
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   เตตระเอทิลเลด เตตระเมทิลเลด เมทิลเทอรเทียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE) 
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 น้ํามันดีเซล 
 เปนผลิตภัณฑน้ํามันท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวนของน้ํามันดิบ แบงเปน 2 ชนิด คือ ดีเซลหมุนเร็ว หรือ โซลา 
เหมาะสําหรับเครื่องยนตรอบสูงกวา 1000 รอบ/นาที และดีเซลหมุนชา หรือขี้โล เหมาะสําหรับเครื่องยนตท่ีใช
ขับเคลื่อนเรือเดินทะเล และการผลิตกระแสไฟฟา  
 คุณภาพน้ํามันดีเซลกับเลขซีเทน (Cetane Number) 
 การกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซล (Diesel) ท่ีใชกับเครื่องยนตดีเซลใชเลขซีเทน โดยกําหนดใหซีเทน 
(C16H34) มีเลขซีเทน 100 และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (C11H10) มีเลขซีเทน 0 ซ่ึงการแปลความหมายของเลข
ซีเทนเปนดังนี้ 
 • น้ํามันดีเซลที่มีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับซีเทน มีเลขซีเทน 100 
 • น้ํามันดีเซลที่มีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับแอลฟาเมทิลแนฟทาลีนมีเลขซีเทน 0  

   CH3  (CH2)14 CH3  
 
   ซีเทน (เลขซีเทน 100) แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (เลขซีเทน 0)  
 การแยกแกสธรรมชาติ 
 แกสธรรมชาติและแกสธรรมชาติเหลว ประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ เชน มีเทน 
(CH4) อีเทน (C2H6) โพรเพน (C3H8) บิวเทน (C4H10) เพนเทน (C5H12) กับสารที่ไมใชไฮโดรคารบอน ไดแก 
คารบอนไดออกไซด (CO2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไอปรอท และไอน้ํา  
 แกสธรรมชาติและแกสธรรมชาติเหลวท่ีขุดเจาะขึ้นมาได กอนจะนําไปใชตองผานกระบวนการแยกแกสกอน 
เพ่ือแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ปะปนกันอยูตามธรรมชาติออกเปนแกสชนิดตางๆ โดยผานขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 - แยกสวนท่ีเปนแกสเหลวออกจากแกสธรรมชาติกอน ดวยหนวยแยกของเหลว 
 ขั้นท่ี 2 - ผานแกสท่ีไดไปยังหนวยกําจัดปรอท เพราะปรอทจะทําใหระบบทอแกสสึกกรอน 
 ขั้นท่ี 3 - ผานแกสไปยังหนวยกําจัดแกส CO2 ดวยสารละลาย K2CO3 และความช้ืน (H2O) ดวยสาร
ดูดความช้ืนเพราะแกสท้ังสองจะกลายเปนของแข็งอุดตันทอ 
 ขั้นท่ี 4 - แยกสวนแกสไฮโดรคารบอน โดยการเพ่ิมความดันและลดอุณหภูมิ ทําใหแกสเปนของเหลว
ท้ังหมด แลวนําแกสเหลวนี้ไปรวมกับแกสเหลวท่ีแยกไวในขั้นท่ีหนึ่ง มาผานหอกลั่น เพ่ือกลั่นแยกแกส  

ตารางแสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกแกสธรรมชาติ  
แกส ประโยชน 

มีเทน เปนเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟา และในโรงงาน อัดในรถยนต เปนวัตถุดิบทําปุย  
อีเทน & โพรเพน ใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี  
ปโตรเลียมเหลว 
(Liquid Petroleum Gas)  เช้ือเพลิงในครัวเรือน และรถยนต 

โซลีนธรรมชาติ ปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพ่ือ ผลิตน้ํามันเบนซิน ใชทําตัวทําละลาย และใชใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 ___________________________ วิทยาศาสตร เคมี (23) 

ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. ในการกลั่นน้ํามันดิบ ผูประกอบการจะใชการกลั่นลําดับสวนแทนที่จะใชการกลั่นแบบธรรมดา ขอใดคือเหตุผลหลัก 
 *1) ในน้ํามันดิบมีสารท่ีมีจุดเดือดใกลเคียงกันจึงแยกดวยการกลั่นแบบธรรมดาไมได  
 2) การกลั่นแบบธรรมดาตองใชเช้ือเพลิงมากกวาการกลั่นลําดับสวน 
 3) การกลั่นแบบธรรมดาจะไดสารปรอทและโลหะหนักออกมาดวย 
 4) การกลั่นลําดับสวนจะไมมีเขมาท่ีเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. LPG เปนแกสหุงตมและสามารถปรับใชแทนน้ํามันเบนซินได 
  ข. เลขออกเทนใชบอกคุณภาพของน้ํามันเบนซิน สวนเลขซีเทนใชบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซล 
  ค. แกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิงท่ีไดจากการผสมเมทานอล (แอลกอฮอลชนิดหนึ่ง) กับน้ํามันเบนซินใน 

อัตราสวน 1 : 9 
  ง. MTBE เปนสารที่เติมลงในน้ํามันเบนซินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหมและเรียกวานํ้ามันไรสารตะกั่ว 
 ขอใดถูก 
 1) ก. และ ข. เทานั้น 2) ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ค. *4) ก., ข. และ ง. 
 
O-NET ป 2550  
3. น้ํามันเบนซิน A และ B มีเลขออกเทน 91 และ 75 ตามลําดับ มีองคประกอบเปนสารที่มีสูตรโครงสรางดัง 

(1) และ (2) 

 CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 323 CH  CH CH C CH    

3CH

3CH 3CH

 
 (1) (2) 
 พิจารณาขอความเกี่ยวกับน้ํามันเบนซิน A และ B ตอไปนี้ 
  ก. น้ํามันเบนซิน A มีสาร (2) มากกวานํ้ามันเบนซิน B 
  ข. น้ํามันเบนซิน A มีสาร (1) 91 สวน แตน้ํามันเบนซิน B มีสาร (1) เพียง 75 สวน 
  ค. สาร (2) ทําใหประสิทธิภาพการเผาไหมของน้ํามันเบนซิน A ดีกวานํ้ามันเบนซิน B 
  ง. การเติมสาร (2) ลงในน้ํามันเบนซิน A และ B เปนการเพ่ิมคุณภาพเพราะเลขออกเทนของน้ํามันสูงขึ้น 
 ขอใดถูก 
 1) ข. เทานั้น   *2) ก., ค. และ ง. เทานั้น 
 3) ข., ค. และ ง. เทานั้น   4) ก., ข., ค. และ ง. 
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O-NET ป 2549  
4. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. ซากพืชซากสัตวท่ีถูกกดทับอยูใตเปลือกโลกที่มีอุณหภูมิ และความดันสูงเปนเวลานานจะเกิดเปน 

สารประกอบไฮโดรคารบอน 
  ข. น้ํามันดิบจะถูกกักเก็บอยูใตพ้ืนผิวโลกในช้ันหินดินดาน ซ่ึงมีลักษณะเปนแองคลายกระทะรองรับไว 
  ค. การสํารวจแหลงปโตรเลียมเบ้ืองตน คือการศึกษาลักษณะของหินใตพ้ืนโลก 
  ง. ในประเทศไทยพบวาแหลงผลิตแกสธรรมชาติและแหลงผลิตน้ํามันดิบเปนแหลงเดียวกัน 
 ขอใดถูก 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ง. *3) ก. และ ค. 4) ค. และ ง.  
5. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. แกสโซฮอลเปนสารผสมระหวางเอทานอลและน้ํามันเบนซิน 
  ข. แกสหุงตม หรือ LPG เปนแกสผสมระหวางโพรเพนและบิวเทน 
  ค. แกสธรรมชาติจัดเปนพลังงานสะอาดเพราะสามารถเกิดการเผาไหมไดสมบูรณ 
 ขอใดถูก  
 1) ก. และ ข. เทานั้น 2) ก. และ ค. เทานั้น 3) ข. และ ค. เทานั้น *4) ท้ัง ก., ข. และ ค. 
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พอลิเมอร 
 พอลิเมอร (Polymer) เปนสารโมเลกุลใหญท่ีเกิดจาก สารต้ังตนโมเลกุลเล็ก (มอนอเมอร) หลายๆ โมเลกุล
มาตอกันดวยพันธะโคเวเลนต มีท้ังแบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสังเคราะหขึ้น  
 มอนอเมอร (Monomer) คือ สารต้ังตนโมเลกุลเล็กท่ีใชเตรียมพอลิเมอร สวนใหญเปนสารไมอิ่มตัว เชน 
เอทิลีน (CH2 CH2) โพรพิลีน (CH3CH CH2) หรือ ไวนิลคลอไรด (CH2 CHCl) 
 

  
 พอลิเมอรสามารถแบงไดหลายชนิดขึ้นอยูกับเกณฑดังน้ี 
 1. แบงตามการเกิดได 2 แบบ 
  1.1 พอลิเมอรธรรมชาติ เปนพอลิเมอรท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน โปรตีน แปง เซลลูโลส    
ยางธรรมชาติ 
  1.2 พอลิเมอรสังเคราะห เปนพอลิเมอรท่ีสังเคราะหขึ้นมาเพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ เชน พลาสติก 
ไนลอน และลูไซต 
 2. แบงตามชนิดของมอนอเมอรท่ีเปนองคประกอบได 2 แบบ 
  2.1 โฮโมพอลิเมอร (Homopolymer) เปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรชนิดเดียวกัน เชน 
แปง พอลิเอทิลีน PVC เปนตน 
  2.2 โคโมพอลิเมอร (Copolymer) เปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรตางชนิดกัน เชน โปรตีน 
พอลิเอสเทอร พอลิเอไมด ยาง SBR เปนตน 
 3. แบงตามชนิดของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
  กระบวนการนํามอนอเมอรหนวยเล็กๆ มารวมกันทําใหไดสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญขึ้น 
เรียกวา “ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน” (Polymerization) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
  3.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม (Addition Polymerization) เกิดจากมอนอเมอรท่ีมีพันธะคู
หลายๆ หนวยมาเช่ือมตอกัน เชน 
   nCH2 CH2  (CH2CH2)n   
   เอทีลีน  พอลิเอทีลีน 
  3.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน (Condensation Polymerization) เกิดจากมอนอเมอรท่ี
มีหมูฟงกชันตางชนิดกันมาเช่ือมตอกัน โดยมีการขจัดสารโมเลกุลเล็กออกมาดวย เชน H2O, NH3 เปนตน เชน 
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  ในการเกิดพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนนี้พบวา ยังสามารถแบงได 3 ชนิด ตามชนิดของพันธะที่
เกิดขึ้น ดังนี้ 
  3.2.1 พอลิเอไมด เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการเช่ือมตอกันดวยพันธะเอไมด (Amide Linkage) ไดแก 
โปรตีน ไนลอน 6, 6 ไนลอน 6 และ Kevlar เชน 
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  3.2.2 พอลิเอสเทอร เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการเช่ือมตอกันดวยพันธะเอสเทอร พอลิเมอรชนิดนี้จะมี
ลักษณะเปนเสนใยและมีความสําคัญตออุตสาหกรรมผาไหม เชน 
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  3.3.3 พอลิยูเรีย-ฟอรดีมัลดีไฮด เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการควบแนนของมอนอเมอรท่ีเปนยูเรีย 
และฟอรมัลดีไฮด ซ่ึงเปนพอลิเมอรท่ีใชในการทํากาว ใชเคลือบสาร และโฟม เชน 
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 โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  
 โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร สามารถสรุปไดดังตาราง 
 

ตารางแสดงโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  
ประเภท ลักษณะโครงสราง คุณสมบัติ 

พอลิเมอรแบบเสน 

เปนพอลิเมอรท่ีมอนอเมอรตอกันเปนสายยาว มีการเรียงชิดกัน
มากกวาโครงสรางแบบอื่น พอลิเมอรชนิดนี้มีความหนาแนน
และจุดหลอมเหลวสูง แข็ง และขุนเหนียวกวาโครงสรางอื่น 
เชน PVC, พอลิสไตรีน, พอลิเอทิลีน เปนตน 

พอลิเมอรแบบกิ่ง 

เปนพอลิเมอรท่ีมอนอเมอรตอกัน โดยมีการแตกก่ิงกานสาขามีท้ัง
โซสั้นและโซยาว จึงทําใหไมสามารถจัดเรียงโซ พอลิเมอรชิดกัน
พอลิเมอรชนิดน้ีมีความหนาแนนและจุดหลอมเหลวต่ํา ยืดหยุนได
สามารถปรับเปลี่ยนรูปกลับไปมาได โดยคุณสมบัติไมเปลี่ยนแปลง
เชน พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา 

พอลิเมอรแบบรางแห 
เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรตอเช่ือมกันเปนโครงสราง
รางแห พอลิเมอรชนิดนี้มีความแข็งแกรงแตเปราะงาย เชน 
เบกาไลต เมลามีนใชทําถวยชาม เปนตน 

 
พลาสติก  
 พลาสติกเปนสารที่เกิดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เปนพอลิเมอรแบบหนึ่งท่ีมีมวลโมเลกุลสูง บางชนิด
เหนียวยืดหยุนไดมาก บางชนิดเหนียวและแข็ง ท้ังนี้สมบัติของพลาสติกจะขึ้นกับโครงสรางของพลาสติกแตละชนิด 
 ประเภทของพลาสติก แบงโดยอาศัยลักษณะการหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน แบงได 2 ลักษณะ คือ 
 1. พลาสติกคืนรูป (Thermoplastic) เปนพลาสติกท่ีหลอมละลายเมื่อไดรับความรอน และกลับมา
แข็งตัวไดใหมเมื่อปลอยใหเย็น สภาพของการหลอมละลายและการแข็งตัวสามารถเปลี่ยนกลับไปมาไดขึ้นกับ
อุณหภูมิ สมบัติตางๆ ยังคงเหมือนเดิม ทําใหนํากลับมาใชใหมได สวนมากเปนพวกโซตรง และโซก่ิง เชน PE, PP, 
PS, PVC 
 2. พลาสติกคงรูป (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกท่ีรักษาสภาพเปนของแข็งอยางถาวร หลังจาก
ไดรับความรอนในการหลอมครั้งแรก และนําไปทําผลิตภัณฑแลว เมื่อเย็นตัวจะแข็งตัวอยางถาวร มีความแข็งแรงมาก 
ไมสามารถหลอมกลับมาใชใหมได ถาใหอุณหภูมิสูงพอ จะไมหลอมละลาย แตจะไหม กลายเปนเถา พลาสติกชนิด
นี้มักมีโครงสรางแบบรางแห เชน เมลามีน, พอลิยูรีเทน 
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เสนใย (FIBER)  
 เปนพอลิเมอรท่ีโครงสรางของโมเลกุลเหมาะสมตอการรีดหรือปนใหเปนเสนดาย โดยสามารถแบงออกเปน 
3 ชนิด คือ 
 1. เสนใยธรรมชาติ เปนพอลิเมอรท่ีไดจากพืชและสัตว เชน เซลลูโลส โปรตีน เปนตน 
 2. เสนใยสังเคราะห เปนพอลิเมอรท่ีสังเคราะหขึ้นมา เชน พอลิเอไมด ไนลอน, พอลิเอสเทอร ดาครอน   
พอลิอะคริโลไนไตรด เปนตน 
 3. เสนใยกึ่งสังเคราะห เชน เซลลูโลสอะซิเตต 
 
ยาง (Rubber)  
 ยางเปนพอลิเมอรชนิดหนึ่งท่ีมีสมบัติพิเศษ คือ มีความยืดหยุนสูง ทําเปนรูปตางๆ ไดงาย มีความทนทางสูง 
มักนําไปใชทํา ยางรถยนต ลูกบอล พ้ืนรองเทา ยางลบ ของเลน แบงได 2 ชนิด 
 1. ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 
  ยางธรรมชาติ (มักจะหมายถึงยางพารา) เปนพอลิเมอรของไฮโดรคารบอน ท่ีเรียกวา พอลิไอโซพรีน 
(polyisoprene) ซ่ึงมี มอนอเมอรเปนไอโซพรีน  
 

CH2

C C
H3C

n
H2C

Cis-1,4-poly isoprene (NR)

H

CH2CHCCH2

CH3

Isoprene   
 ยางดิบท่ีไดจะยังไมสามารถนําไปใชได เนื่องจากมีความยืดหยุนและความเหนียวไมเพียงพอกับการใชงาน  
จึงตองทําการปรับปรุงสมบัติของยางโดยนําไปผาน ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน (Vulcanization) ซ่ึงนํายางไปเผา
รวมกับกํามะถัน กํามะถันจะทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือม (Cross-link agent) ระหวางโมเลกุลของยาง ทําใหยาง
แข็งแรง และยืดหยุนไดดี เมื่อยางผานกระบวนการนี้จะเรียกวา ยางสุก หรือ Vulcanized rubber 
 2. ยางสังเคราะห (Synthetic Rubber)  
  เปนยางที่ทําขึ้นเพ่ือเลียนแบบสมบัติของยางธรรมชาติ มีหลายชนิดท่ีสําคัญ คือ 
  - พอลิบิวทาไดอีน (Polybutadiene) หรือ Buna Rubber เปนยางสังเคราะห ชนิดแรก มีโมโนเมอร
เปน บิวทาไดอีน ใชทํายางรถยนต และยางลอเครื่องบิน 
 

CH2 CH CH CH2 CH2 CH CH CH2 n
Na

Butadiene Polybutadiene   
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  - พอลิคลอโรพรีน (Polychloroprene) ช่ือทางการคา คือ นีโอพรีน มีคลอโรพรีนเปนมอนอเมอร  
ทนตอโอโซน น้ํา กรดและเบส ไมบวมน้ํามัน จึงมักนําไปทํา Seal ตามขอบประตูหนาตาง หรือ Seal ในเครื่องใช
ตางๆ 
 

CH2 C CH CH2

Cl

CH2 C CH CH2 n

Cl

Chloroprene Polychloroprene

potassium persulfate

 
 
  - ยางเอสบีอาร (SBR) หรือยางสไตรีน-บิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber) เปนโคพอลิเมอร
ระหวางบิวทาไดอีนกับสไตรีน ยาง SBR ทนตอการขัดถู และเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนไดยากกวา NR จึงนําไปใช
ทําหนายางรถยนต สนรองเทา ยางปูพ้ืน  
 

CH2 CH CH CH2 CH2 CH CH CH2 CH2

Butadiene

H2C CH+

Styrene n

CH

C6H5

SBR  
 
  - ยางบิวทิว (Butyl Rubber) เปนโคพอลิเมอร ระหวาง isobutylene กับ isoprene มีสมบัติเก็บกัก
แกสไดดี จึงนิยมนําไปทํายางในรถยนต 
 

H3C C

CH3

CH2 + CH2CHCCH2

CH3

IsopreneIsobutylene

AlCl3

-100oC
CH2 C

CH3

CH3

CH2 C

CH3

CH CH2

n

Butyl Rubber  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. ขอใดจัดประเภทของพลาสติกไดถูกตอง 
 

 เทอรมอพลาสติก พลาสติกเทอรมอเซต 
*1) 
 2) 
 3) 
 4) 

โฟม 
ถุงพลาสติก 

กระดาษปดผนัง 
ดามจับเตารีด 

เกาอี้พลาสติก 
ดอกไมพลาสติก 
เตาเสียบไฟฟา 
ฟลมถายภาพ 

  
2. โครงสรางของพลาสติกในขอใดท่ีไมสอดคลองกับสมบัติของพลาสติกน้ัน 
 

 โครงสราง 
 

สมบัติ 
โซตรง โซกิ่ง ตาขาย 

 1) 
 2) 
 3) 
*4) 

ยืดหยุน โคงงอได 
นํากลับมาใชใหมได 
นํามาขึ้นรูปใหมไมได 
ไดรับความรอนไมออนตัว 

 
 

- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

  
3. เปรียบเทียบสาร A และ B ซ่ึงมีสูตรโครงสรางดังน้ี 
 

 
323 CH   CH  CH 






2006  
323 CH  CH  CH 






2600  
 A B 
 ขอสรุปใดถูก 
 *1) จุดหลอมเหลวของ A นอยกวา B 
 2) A ละลายน้ําไดสวน B ไมละลายน้ํา 
 3) A และ B เปนสารไฮโดรคารบอนไมอิ่มตัว 
 4) B เกิดจากมอนอเมอรจํานวนมากกวา A 594 โมเลกุล 
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O-NET ป 2550  
4. พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้ 
  ก. ประกอบดวยมอนอเมอรเพียงชนิดเดียว 
  ข. เปนเทอรมอพลาสติก 
  ค. เมื่อไหมไฟจะเกิดควันสีขาว กลิ่นคลายกรดเกลือ 
  ง. ใชทํารองเทา กระดาษติดผนัง 
 พลาสติกชนิดใดมีสมบัติดังกลาว 
 1) พอลิยูเรียฟอรมาลดีไฮด  2) พอลิสไตรีน 
 3) พอลิโพรพิลีน   *4) พอลิไวนิลคลอไรด  
5. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. ไนลอนและอีพอกซีจัดเปนเทอรมอพลาสติก 
  ข. เอทิลีนจัดเปนมอนอเมอรท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในการผลิตพอลิเมอร 
  ค. ซิลิโคนที่ใชในงานศัลยกรรมจัดเปนพอลิเมอรชนิดหนึ่ง 
  ง. ยางธรรมชาติและยางเทียม IR ตางมีไอโซปรีนเปนมอนอเมอร 
 ขอใดถูก 
 1) ก., ข. และ ค. *2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ง. 4) ก., ค. และ ง.  
6. ถามีขยะพลาสติกท่ีเปนขวดน้ําดื่ม เตาเสียบไฟฟา และเครื่องโทรศัพท สามารถกําจัดไดโดยวิธีใด 
  ก. นํามาบดใหละเอียด หลอมใหเหลว นําไปผลิตเปนกะละมัง 
  ข. นํามาบดใหละเอียด ผสมนํ้ามันเบนซิน กวนใหเขากัน นําไปหลอเปนภาชนะ 
  ค. แยกเอาสวนท่ีเปนขวดน้ําดื่มออกเพ่ือนําไปหลอมผลิตเปนถุง สวนท่ีเหลือนํามาบดใหละเอียด ผสมกาว

ลงไป อัดใหเปนแผนปูพ้ืน 
  ง. นํามาบดใหละเอียด ผสมคอนกรีตทําเปนแผนทางเดินเทา 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. *3) ค. และ ง. 4) ก. และ ง. 
 
O-NET ป 2549  
7. ขอใดเปนพอลิเมอรธรรมชาติท้ังหมด 
 1) แปง เซลลูโลส พอลิสไตรีน *2) โปรตีน พอลิไอโซพรีน กรดนิวคลีอิก 
 3) ยางพารา พอลิเอทิลีน เทฟลอน 4) ไกลโคเจน ไขมัน ซิลิโคน  
8. พลาสติกท่ีใชทํากลองโฟมใสอาหาร และยางยืดรัดของจะมีสมบัติคลายกับพอลิเมอรชนิดใด ตามลําดับ 
 
พอลิเมอร ลักษณะทางกายภาพ สภาพการไหมไฟ การนํามารีไซเคิล

A 
B 
C 
D 

โปรงใส เปราะ 
ยืดหยุน เหนียว 
ยืดหยุน เหนียว 
ทึบแสง แข็ง 

เขมามาก ควันมีกลิ่นคลายแกสจุดตะเกียง 
ควันขาว กลิ่นกรด 
เขมามาก ควันดํา 
ติดไฟยาก ไมหลอมเหลวแตไหมเปนเถาท้ังหมด

ได 
ได 
ไมได 
ไมได 

 
 *1) A และ C 2) B และ C 3) C และ B 4) D และ B 
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โครงสรางอะตอม 
  
 แบบจําลองอะตอมของดอลตัน 
 

  
แบบจําลองอะตอมของดอลตัน  

 - สารแตละชนิดประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ เรียกวาอะตอม 
 - อะตอมทําใหเกิดและสูญหายไมได  
 - อะตอมชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกัน  และแตกตางจากอะตอมของธาตุอื่น 
 
 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 

  
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  

 - อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม ประกอบดวยโปรตอน (ประจุบวก) และอิเล็กตรอน (ประจุลบ) กระจาย
อยูอยางสม่ําเสมอ 
 
 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด (+ แชดวิก) 
 อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม มีโปรตอนกับนิวตรอนประกอบกันเปนนิวเคลียสอยูตรงกลางของอะตอม 
และอิเล็กตรอนวิ่งอยูรอบๆ นิวเคลียส นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แตมีมวลมาก และมีประจุบวก สวนอิเล็กตรอนจะมี
มวลนอยมาก และมีประจุลบ จํานวนอิเล็กตรอนจะมีเทากับจํานวนโปรตอน 
 มวลและประจุของอนุภาคมูลฐาน 
 

อนุภาค สัญลักษณ มวล (amu) ประจุ 
โปรตอน p+ 1.00 +1 
นิวตรอน n 1.00 0 
อิเล็กตรอน e- 0.0005 -1 
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 แบบจําลองอะตอมของโบร 
 

  
 - อะตอมประกอบดวยโปรตอนและนิวตรอนรวมตัวกันอยูเปนนิวเคลียส และมีอิเล็กตรอนโคจรอยูในวง
โคจรรอบนิวเคลียสเปนช้ันๆ 
 - วงโคจรของอิเล็กตรอนที่อยูใกลนิวเคลียสที่สุด มีพลังงานต่ําสุด ช่ือ ช้ัน K (n = 1) 
 - วงโคจรถัดออกมา มีพลังงานสูงขึ้น ช่ือ L (n = 2), M (n = 3), O (n = 4), … 
 
 แบบจําลองอะตอมแบบกลุมหมอก 
 

  
 ในปจจุบันมีการศึกษาการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนในอะตอม พบวา อิเล็กตรอนไมไดเคลื่อนท่ีเปนวงกลมท่ี
แนนอน มีแนวการเคลื่อนท่ีหลายแบบ ทําใหมีการเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นใหมเปนลักษณะกลุมหมอก ดังแสดง 
 
 สัญลักษณนิวเคลียร 
 คือ สัญลักษณท่ีใชเขียนบอกรายละเอียดเก่ียวกับจํานวนอนุภาคมูลฐานของอะตอม  
 

XA
Z

เลขมวล

เลขอะตอม
สัญลักษณของธาตุ

  
 เลขอะตอม (Atomic number ; Z) = ตัวเลขท่ีแสดงจํานวนโปรตอนในนิวเคลียส ธาตุชนิดเดียวกันจะมี
จํานวนโปรตอนเทากัน 
     เลขอะตอม = จํานวนโปรตอน  (= จํานวนอิเล็กตรอน)  
 เลขมวล (Mass number, A) = ตัวเลขแสดงผลรวมของจํานวนโปรตอนและนิวตรอนในนิวเคลียส 
     เลขมวล = จํานวนโปรตอน + จํานวนนิวตรอน 
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 Ex.  จงบอกจํานวนอนุภาคมูลฐานของธาตุตอไปนี้   
  C12

6   C13
6   C14

6   B10
5   B11

5   N14
7   N15

7   O16
8  

 
 Ex. จงบอกจํานวนอนุภาคมูลฐานของไอออนตอไปนี้  
  +327

13 Al   -Cl35
17   +Na23

11   -216
8 O  

 
ไอโซโทป  
 ไอโซโทป (Isotope) คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันท่ีมีจํานวนโปรตอนเทากัน แตมีเลขมวลและจํานวน

นิวตรอนตางกัน เชน C12
6 , C13

6 , C14
6  

 ธาตุท่ีเปนไอโซโทปกันจะมีสมบัติทางเคมีเหมือนกันแตสมบัติทางกายภาพตางกัน  
 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 
 จากการศึกษาเรื่องโครงสรางอะตอมทําใหทราบวาอิเล็กตรอนมีการจัดตัวกันเปนช้ันๆ จํานวนของอิเล็กตรอนที่
มีไดมากท่ีสุดในแตละระดับพลังงาน คือ 2n2 เมื่อ n = ลําดับท่ีของระดับพลังงาน เชน 
  ระดับพลังงานท่ี 1 (n = 1) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 2 
 ระดับพลังงานท่ี 2 (n = 2) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 8 
 ระดับพลังงานท่ี 3 (n = 3) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 18 
 ระดับพลังงานท่ี 4 (n = 4) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 32  
 - วิธีนี้ใชไดดีในขั้นตนเทานั้น (ถึงระดับ n = 4)  
 - ระดับพลังงานท่ีอยูช้ันนอกสุด เรียกวา ช้ันเวเลนซ สวนอิเล็กตรอนในชั้นนั้น เรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน 
(มีจํานวนไมเกิน 8 อิเล็กตรอน) 
 - การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ 20 ธาตุแรก เปนดังน้ี 
  H 1  Li 2, 1 Na 2, 8, 1 K 2, 8, 8, 1 
  He 2 Be 2, 2 Mg 2, 8, 2 Ca 2, 8, 8, 2 
    B 2, 3 Al 2, 8, 3 
    C 2, 4 Si 2, 8, 4 
    N  2, 5 P 2, 8, 5 
    O 2, 6 S 2, 8, 6 
    F 2, 7 Cl 2, 8, 7 
    Ne 2, 8 Ar 2, 8, 8  
 - จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน → บอกหมูของธาตุ  
 - จํานวนระดับพลังงาน → บอกคาบของธาตุ 
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ตารางธาตุ (Periodic table)  
 เนื่องจากมีการคนพบธาตุจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการจัดธาตุเปนกลุมๆ เพ่ือใหสะดวกตอการใช และงายตอ
การจดจํา โดยทั่วไปจะจัดธาตุท่ีมีสมบัติเหมือนกันใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน เรียกวา “ตารางธาตุ” 
 ในป ค.ศ. 1817 โยฮันน เดอเบอไรเนอร ไดจัดธาตุเปนกลุม กลุมละ 3 ธาตุตามสมบัติท่ีคลายคลึงกัน 
เรียกวา ชุดสาม (Triads) โดยพบวาธาตุท่ีอยูตรงกลางจะมีมวลอะตอมเทากับมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุอีก 2 ธาตุ 
 ในป ค.ศ. 1864 จอหน นิวแลนดส เสนอวาถาเรียงธาตุตามมวลอะตอม ธาตุท่ี 8 จะมีสมบัติคลายกับธาตุท่ี 
1 เสมอ (ไมรวมไฮโดรเจนและแกสเฉื่อย)  
 ในป ค.ศ. 1869 ยูลิอุส โลทร ไมเออร และดิมิทรี อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ ไดจัดหมวดหมูของธาตุตางๆ 
โดยใชมวลอะตอมมาเรียงจากนอยไปมาก และพบวาสมบัติตางๆ ของธาตุจะสัมพันธกับมวลอะตอมของธาตุ
เรียกวา “กฎพีริออดิก” (Periodic Law) โดยกฎนี้กลาวไววา “สมบัติของธาตุเปนไปตามมวลอะตอมของธาตุโดย
เปลี่ยนแปลงเปนชวงๆ ตามมวลอะตอมที่เพ่ิมขึ้น” ซ่ึงเมนเดเลเอฟไดจัดธาตุตามสมบัติคลายกันใหอยูในแถว (หมู) 
เดียวกัน โดยพยายามเรียงตามมวลอะตอมจากนอยไปมาก เรียกวา “ตารางพีริออดิก” 
 ตอมาในป ค.ศ. 1913 เฮนรี่ ไมสลีย ไดจัดเรียงธาตุตามลําดับเลขอะตอม ซ่ึงสอดคลองกับกฎพีริออดิก ใน
ปจจุบัน กฎพีริออดิกมีใจความวา “สมบัติตางๆ ของธาตุจะขึ้นอยูกับเลขอะตอมของธาตุนั้น และขึ้นอยูกับการจัด
อิเล็กตรอนของธาตุเหลานั้น” 
 ตารางธาตุในปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากการศึกษาของดิมิทรี เมนเดเลเอฟและยูลิอุส ไมเออร ตารางธาตุ
ในปจจุบันมีลักษณะดังนี้ 
 1. การจัดเรียงธาตุเรียงตามลําดับเลขอะตอมที่เพ่ิมขึ้น จากซาย → ขวา และบน → ลาง 
 2. ธาตุเรียงกันเปนแถวตามแนวนอน เรียกวา คาบ (period) เลขคาบบอกจํานวนระดับช้ันพลังงาน เชน  
  คาบท่ี 1 (เริ่มจาก H) มี 1 ระดับพลังงาน        
  คาบท่ี 2 (เริ่มจาก Li) มี 2 ระดับพลังงาน 
 3. ธาตุเรียงในแนวตั้ง เรียกวา หมู (group) เลขหมูบอกจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน 
  ธาตุแบงออกเปน 2 พวกใหญๆ คือ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ (หมู IA - VIIIA) และธาตุแทรนซิชัน       
(หมู IIIB - IIB)  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. ถา A, B, C, D และ E เปนสัญลักษณสมมติของธาตุ และมีจํานวนอนุภาคมูลฐานดังแสดงในตาราง 
 

สัญลักษณ จํานวนโปรตอน จํานวนนิวตรอน จํานวนอิเล็กตรอน 
A 
B 
C 
D 
E 

9 
9 
10 
11 
11 

10 
10 
12 
10 
11 

9 
10 
10 
11 
10 

 
 จากขอสรุปตอไปนี้ 
  ก. A และ B เปนไอโซโทปเดียวกัน แต B เปนไอออนลบ 
  ข. C มีสัญลักษณนิวเคลียร C22

10  และ D มีสัญลักษณนิวเคลียร D21
11  

  ค. D และ E เปนธาตุชนิดเดียวกัน แต D เปนไอออนลบ 
  ง. B, C และ E เปนไอโซโทปกัน โดยที่ B มีเลขมวลนอยท่ีสุดและ E เปนไอออนบวก 
 ขอใดถูก 
 *1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ข. และ ง. 4) ก. และ ค.  
2. ขอใดเปนการจัดตัวของอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีเลขมวล 40 และมีจํานวนนิวตรอนเทากับ 21 
 1) 2, 8, 9 *2) 2, 8, 8, 1 3) 2, 8, 18, 8, 4 4) 2, 8, 9, 2  
3. พิจารณาขอมูลแสดงตําแหนงของธาตุตางๆ ในตาราง 
 

ธาตุ คาบที่  หมูที่ 
A 
B 
C 
D 

4 
2 
3 
3 

1A 
4A 
1A 
4A 

 
 ขอสรุปใดผิด 
 1) ธาตุ A และ C มีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากัน 
 2) เวเลนซอิเล็กตรอนของธาตุ C กับ D อยูในระดับพลังงานเดียวกัน 
 *3) จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานท่ีสองของธาตุ A, B และ C เทากัน 
 4) จํานวนอิเล็กตรอนทั้งหมดในอะตอมของธาตุ A มีคามากกวาของธาตุ C 8 อิเล็กตรอน 
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4. พิจารณาขอมูลตอไปนี้  
ธาตุ A  B C D 

เลขอะตอม 11 18 31 38 
 ขอใดถูก 
 1) A และ D อยูหมูเดียวกัน  2) D มีเวเลนซอิเล็กตรอนสูงสุด 
 *3) B อยูเปนอะตอมเดียวอยางอิสระได 4) C และ D อยูในคาบเดียวกัน 
 
O-NET ป 2550  
5. ธาตุ X อยูในหมู 7A คาบท่ี 5 มีเลขมวล 129 ธาตุ X เปนไปตามขอใด 
  ก. มีสัญลักษณนิวเคลียรเปน X129

53  ข. เปนกึ่งโลหะ และมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 7 
  ค. มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2 8 18 18 5 ง. เปนไอโซโทปกับธาตุ I127

53  
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ค. และ ง. *4) ก. และ ง.  
6. ถาสามารถดึงโปรตอน 4 ตัว อิเล็กตรอน 5 ตัว และนิวตรอน 5 ตัว ออกจากอะตอมของฟอสฟอรัส จะได

อนุภาคใดเปนผลิตภัณฑ (กําหนด P มีเลขอะตอม 15, เลขมวล 31) 
 *1) Na+ 2) Na 3) Mg2+ 4) Al3+  
7. ธาตุสมมุติมีสัญลักษณนิวเคลียร A7

3  B14
7  X32

16  และ Y39
19  ธาตุใดอยูในหมูเดียวกัน 

 1) A กับ B 2) X กับ Y *3) A กับ Y 4) B กับ X  
8. เลขอะตอมของ F และ Ca เทากับ 9 และ 20 ตามลําดับ ธาตุท้ังสองรวมกันเปนสารประกอบไอออนิก การ

จัดเรียงอิเล็กตรอนของไอออนทั้งสองเปนดังขอใด 
 

 แคลเซียมไอออน ฟลูออไรดไอออน 
 1) 
*2) 
 3) 
 4) 

2 8 8 
2 8 8 
2 8 8 2 
2 8 8 1 

2 8 2 
2 8 
2 7 
2 8 1 

 
O-NET ป 2549  
9. A และ B เปนธาตุไอโซโทปกัน 
 A มีจํานวนโปรตอนเทากับ 10 และมีเลขมวลเทากับ 20 
 B มีจํานวนนิวตรอนมากกวา A อยู 2 นิวตรอน 
 ขอใดเปนสัญลักษณนิวเคลียรของธาตุ B 
 1) B20

12  *2) B22
10  3) B12

8  4) B12
10   

10. ธาตุท่ีมีเลขอะตอมตอไปนี้มีสิ่งใดเหมือนกัน 1 3 11 19 37 
 1) เปนอโลหะเหมือนกัน   2) มีจํานวนอนุภาคมูลฐานเทากัน 
 3) อยูในระดับพลังงานเดียวกัน *4) มีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากัน 
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ธาตุและสารประกอบ 
 
ธาตุ (Element)  
 ธาตุ คือ สารบริสุทธ์ิเนื้อเดียวท่ีไมสามารถแบงแยกใหเปนสารอื่นไดโดยวิธีทางเคมีท่ัวไป ธาตุแตละชนิด
ประกอบดวยอะตอมที่เหมือนกัน ธาตุแบงออกเปน 3 กลุม คือ โลหะ (Metal) อโลหะ (Non-Metal) และกึ่งโลหะ
หรือเมทัลลอยด (Semi-Metal or Metalloid) 
 

ตารางเปรียบเทียบสมบัติของโลหะกับอโลหะ  
สมบัติ โลหะ อโลหะ 

สถานะ ของแข็ง ยกเวนปรอทเปนของเหลว ของแข็ง ของเหลว แกส 
จุดเดือด-จุดหลอมเหลว สูง ต่ํา 
พ้ืนผิว มันวาว ไมมันวาว 
การนําไฟฟา-ความรอน ดี ไมดี 
ความหนาแนน สูง ต่ํา 
การดึงเปนเสนยาว เหนียว ดึงเปนเสนได เปราะ ดึงเปนเสนไมได 
การตีแผใหเปนแผน ได ไมได 
ปฏิกิริยากับกรด ไดเกลือ + แกส H2 ไมไดแกส H2  

 
 ธาตุก่ึงโลหะมีสมบัติกํ้าก่ึงระหวางโลหะกับอโลหะ เชน นําไฟฟาไดเล็กนอยที่ภาวะปกติ จุดเดือด-จุดหลอมเหลว
สูงแตเปราะ ไดแก B, Si, Ge, As, Sb, Te ธาตุก่ึงโลหะอยูในแนวเสนแบงระหวางโลหะกับอโลหะ โดยโลหะอยู
ดานซายและอโลหะอยูดานขวา 
 
 สมบัติธาตุตามหมู 
 ธาตุหมู IA (โลหะแอลคาไล) 
 สมบัติท่ัวไป - เปนธาตุท่ีมีเวเลนซอิเล็กตรอน 1 ตัว 
    - เปนของแข็ง แตเปนโลหะออน สามารถใชมีดตัดได 
    - นําไฟฟาและความรอนไดดีมาก เพราะมีพันธะโลหะ 
    - เกิดปฏิกิริยากับน้ําไดรุนแรงมาก คายความรอน M + H2O → MOH + H2  
    - เกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนไดรุนแรง เกิดออกไซดของโลหะ ซึ่งมีฤทธิ์เปนเบส จึงตอง

เก็บไวในน้ํามัน นอกจากนี้ยังทําปฏิกิริยากับกรดได 
    - มักให e- แกอะตอมอื่น เกิดไอออนที่มีประจุ +1 
    - เปนโลหะที่เกิดสารประกอบไดงาย และไดสารประกอบไอออนิก 
    - สารประกอบของโลหะหมู IA ละลายน้ําไดดี 
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 ธาตุหมู IIA (โลหะแอลคาไลเอิรท)  
 สมบัติท่ัวไป - เปนธาตุท่ีมีเวเลนซอิเล็กตรอน 2 ตัว เกิดเปนไอออน ท่ีมีประจุ +2 
    - สมบัติอื่นๆ เหมือนธาตุหมู IA แตเมื่อเกิดปฏิกิริยาจะมีความรุนแรงนอยกวา 
 
 ธาตุหมู VIIA (ธาตุแฮโลเจน) 
 สมบัติท่ัวไป - เปนอโลหะ มีเวเลนซอิเล็กตรอน = 7  
    - เปนโมเลกุลแบบอะตอมคู ยึดกันดวยพันธะโคเวเลนต และจุดเดือดเพ่ิมขึ้นตามหมู 

ดังนั้นในสภาวะปกติ จะพบวา 
      F2 → แกสสีเหลืองออน 
      Cl2 → แกสสีเขียวออน 
      Br2 → ของเหลวสีน้ําตาลแดง 
      I2 → ของแข็งสีเทาโลหะ 
    - ธาตุทุกตัวเปนพิษ 
    - ไมนําความรอนและไฟฟา 
    - ธาตุแฮโลเจนละลายน้ําไดเล็กนอยใหสารละลายสีตางๆ  
    - ละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย 
    - ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงตามหมู 
    - ทดสอบวาสารตัวอยางมีเฮไลดไอออนไดโดย ทําปฏิกิริยากับ AgNO3 โดย 
      F- : ไมเกิดตะกอนกับ AgNO3  
      Cl- : ทําปฏิกิริยากับ AgNO3 ใหตะกอนสีขาว  
      Br- : ใหตะกอนสีเหลืองออน (สีครีม) 
      I- : ใหตะกอนสีเหลือง 
 
 ธาตุแทรนซิชัน 
 ธาตุแทรนซิชัน แบงเปนธาตุแทรนซิชันหลัก (Main Transition Series) และธาตุอินเนอรแทรนซิชัน 
(Inner Transition Series) 
 สมบัติท่ัวไป - มีเลขออกซิเดชันมากกวา 1 คา ยกเวน Sc (+3), Zn (+2), Cd (+2) จะมีเลขออกซิเดชัน

คาเดียว 
    - เปนโลหะที่ดึงดูดกับแมเหล็กได (โลหะหมู IA และ IIA จะไมดูดกับแมเหล็ก) 
    - สารประกอบของธาตุแทรนซิชันสวนใหญมีสี  
    - จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง เพราะมีพันธะโลหะ 
    - นําความรอนและไฟฟาไดดี 
    - มักใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
    - มักเกิดสารประกอบเชิงซอนได 
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 ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive elements) 
 คือ ธาตุท่ีมีความสามารถในการแผรังสีไดเองอยางตอเนื่อง แลวกลายเปนอะตอมของธาตุอื่น (เนื่องจาก
นิวเคลียสของธาตุพวกน้ีไมเสถียร จึงเกิดการสลายตัว) 
 รังสีท่ีเกิดจากธาตุกัมมันตรังสีมีหลายชนิดดังแสดงในตาราง 
 

อนุภาค สัญลักษณ ชนิดประจุ มวล (amu) สมบัติ 

แอลฟา α, He4
2  +2 4.00 

อํานาจทะลุทะลวงต่ํา ไมสามารถผาน
กระดาษหรือโลหะบาง   

บีตา β, e0
1-  -1 ∼0 

อํานาจทะลุทะลวงมากกวา α ประมาณ 
100 เทา ความเร็วเทาแสง  

แกมมา γ 0 0 
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความยาวคลื่น
สั้นมาก ไมมีมวลและประจุ อํานาจทะลุ
ทะลวงสูงมาก  

โพซิตรอน β+, e0
1+  +1 ∼0 - 

นิวตรอน n, n1
0  0 1.00 - 

โปรตอน p, H1
1  +1 1.00 - 

 
 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 
 ธาตุกัมมันตรังสี แผรังสีออกมาเพราะนิวเคลียสไมเสถียร จึงตองลดพลังงานสวนเกินออกมาในรูปของ
อนุภาคหรือรังสีตางๆ  
 - การแผรังสีแอลฟา : เกิดเมื่อ ไอโซโทปมีเลขอะตอมมากกวา 82 คือ นิวเคลียสมีจํานวนโปรตอน และ
นิวตรอนมากเกินไป จึงตองลดจํานวนลง โดยสลายตัวใหอนุภาคแอลฟา  
  เชน Ra226

88   Rn222
86  + He4

2  

    U238
92   Th234

90  + He4
2   

 - การแผรังสีบีตา : เกิดเมื่อจํานวนนิวตรอนมีมากกวาโปรตอน จึงตองลดสัดสวนของโปรตอนกับ
นิวตรอน โดยการเพ่ิมเลขอะตอม 
  เชน Pb210

82   Bi210
83  + e0

1-  

    P32
15   S32

16  + e0
1-   

 
 
 
 



 

วิทยาศาสตร เคมี (42)___________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 - การแผรังสีแกมมา : เกิดเมื่อมีการสลายตัวใหแอลฟาและบีตา แลวนิวเคลียสยังไมเสถียร จึงตองลด
พลังงานสวนเกินออกในรูปรังสีแกมมา 
  เชน Ra226

88   Rn222
86 * + He4

2  
 
 

      Rn222
86  + γ   

   เครื่องท่ีใชตรวจการแผรังสี เรียกวา “ไกเกอรมูลเลอรเคานเตอร” 
 
 คร่ึงชีวิตของธาตุ (t1/2) 
 ครึ่งชีวิต (Half Life) คือ ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีสลายตัวจนเหลือปริมาณเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณ
เริ่มตน การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเปนคาเฉพาะตัวของธาตุแตละชนิด ไมขึ้นกับอุณหภูมิหรือความดันอากาศ 
เชน  
 C-14 มีครึ่งชีวิตเทากับ 5730 ป ถาเริ่มตน C-14 1 กรัม 
 เมื่อเวลาผานไป 5730 ป (1 ครึ่งชีวิต) จะเหลือ C-14 เทากับ 0.5 กรัม 
 เมื่อเวลาผานไปอีก 5730 ป (รวม 11460 ปหรือ 2 ครึ่งชีวิต) จะเหลือ C-14 เทากับ 0.25 กรัม 
 เมื่อเวลาผานไปอีก 5730 ป (รวม 17190 ปหรือ 3 ครึ่งชีวิต) จะเหลือ C-14 เทากับ 0.125 กรัม 
 
 ปฏิกิริยานิวเคลียร 
 คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นท่ีนิวเคลียสของธาตุ ทําใหเกิดธาตุใหมและใหพลังงานออกมาจํานวนมหาศาล ซ่ึงมี   
2 ประเภท คือ 
 1. ปฏิกิริยาฟสชัน (Fission reaction) 
  เปนกระบวนการที่นิวตรอนถูกยิงไปที่นิวเคลียสของธาตุหนัก ทําใหเกิดการแตกตัวออก กลายเปนไอโซโทป
ของธาตุท่ีเบากวา ซ่ึงธาตุไอโซโทปที่ไดจะเกิดการแตกตัวตอเนื่องไปเรื่อยๆ จนกวาจะเกิดนิวเคลียสที่เสถียร 
 2. ปฏิกิริยาฟวชัน (Fusion reaction) 
  ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของไอโซโทปที่มีมวลอะตอมต่ํา ทําใหเกิดเปนไอโซโทปที่มีมวลมากกวา
เดิมและใหพลังงานออกมาจํานวนมหาศาล ซ่ึงกระบวนการนี้จะใหพลังงานมากกวาแบบแรก  
  เชน H2

1  + H2
1   He3

2  + n1
0  + Energy 

    He3
2  + H2

1   He4
2  + H1

1  + Energy 
 
 
 
 
 
 
 

E 0.18 MeV 
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 ประโยชนของธาตุกัมมันตรังสี 
 1. ดานพลังงาน ธาตุกัมมันตรังสี เชน U-238 ถูกนํามาใชเปนแหลงพลังงานในโรงไฟฟานิวเคลียร 
 2. ดานธรณีวิทยาและโบราณคดี ธาตุกัมมันตรังสี C-14 มีประโยชนสําหรับการวิเคราะหอายุวัตถุโบราณ 
 3. ดานการแพทย ในทางการแพทยมีการใช Co-60 และ Ra-226 ในการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการใช 
I-131 ในการศึกษาความผิดปกติของตอมไทรอยด 
 4. ดานการถนอมอาหาร ใชรังสีแกมมาท่ีไดจาก Co-60 ในการถนอมอาหาร ทําลายเช้ือแบคทีเรียทําให
อาหารมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น เชน แหนมฉายรังสี 
 5. ดานอุตสาหกรรม ใชรังสีในการปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนสีของอัญมณี ทําใหอัญมณีมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
 
สารประกอบ (Compound) 
 สารประกอบ คือ สารบริสุทธ์ิเนื้อเดียว เกิดจากธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันดวยแรงยึดเหนี่ยว 
เรียกวา พันธะเคมี เกิดเปนสารใหมท่ีมีคุณสมบัติแตกตางจากธาตุเดิม เชน น้ํา (H2O) เกิดจากธาตุไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน  
 
 พันธะเคมี (Chemical Bonding) คือ แรงยึดเหนี่ยวทางเคมีระหวางอนุภาคของสารหรืออะตอมเพื่อให
อยูเปนโมเลกุลหรือเปนไอออน แบงตามลักษณะการเกิดออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. พันธะไอออนิก (Ionic Bouding)  
 2. พันธะโคเวเลนต (Covalent Bouding) 
 3. พันธะโลหะ (Metallic Bouding) 
 
 พันธะไอออนิก (Ionic Bonding) 
 พันธะไอออนิก เปนแรงดึงดูดทางไฟฟาระหวางไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบ  
 - ไอออนบวก เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมีคาพลังงานไอออไนเซชันต่ํา (โลหะ) เสียอิเล็กตรอน 
 - ไอออนลบ เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมีคาพลังงานไอออไนเซชันสูง (อโลหะ) รับอิเล็กตรอน 
 สารประกอบไอออนิกท่ีเกิดขึ้นสวนใหญจะมาจากอะตอมที่มีความแตกตางกันในการแตกตัวเปนไอออน 
กลาวคืออะตอมหนึ่งเปนฝายใหอิเล็กตรอนไดดีจึงกลายเปนไอออนบวก เชน อะตอมของธาตุโลหะในหมู 1A สวน
อีกอะตอมเปนฝายรับอิเล็กตรอนจึงเปนไอออนลบ เชน อะตอมของธาตุอโลหะในหมู 7A เชน NaCl, CaF2, 
MgCl2  

  NaCl 
x

x

ClNa + Na
+

Cl
-

 

  MgCl2 x
x

+ Mg
2+

Cl
-

Mg x

Cl

Cl
x
Cl

-
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 สมบัติของสารประกอบไอออนิก 
 • สถานะของแข็ง  
 • จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง  
 • แข็งแตเปราะ 
 • ของแข็งไมนําไฟฟา แตนําไฟฟาเมื่อเปนของเหลวหรือสารละลาย 
 • สารประกอบไอออนิกสวนมากละลายน้ําไดดี ยกเวนบางชนิด  
 โครงสรางของสารประกอบไอออนิกเกิดจากการจัดเรียงตัวของไอออนบวกและไอออนลบเปนผลึกท่ีมีขนาดใหญ 
มีรูปทรงทางเรขาคณิตท่ีแนนอน เชน ผลึกของโซเดียมคลอไรด 
 

  
 การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
 การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
 - เขียนสวนท่ีเปนไอออนบวกไวขางหนากอน แลวตามดวยไอออนลบ 
 - ระบุจํานวนไอออนดวยอัตราสวนเลขขั้นต่ํา ดังนี้ 

Ax+ + By-  AyBx   
ไอออนที่เกิดจาก 

โลหะหมู 1A โลหะหมู 2A อโลหะหมู 3A อโลหะหมู 5A อโลหะหมู 6A อโลหะหมู 7A
Li+   N3- O2- F- 
Na+ Mg2+ Al3+ P3- S2- Cl- 
K+ Ca2+    Br- 
Rb+ Ba2+    l- 

 
 ตัวอยางของสารประกอบที่เกิดจากธาตุหมูตางๆ 
 ธาตุหมู 1A รวมตัวกับธาตุหมู 7A จะไดสารประกอบที่มีอัตราสวน 1 : 1 เชน NaCl KF LiBr 
 ธาตุหมู 1A รวมตัวกับธาตุหมู 6A จะไดสารประกอบที่มีอัตราสวน 2 : 1 เชน Na2O K2S 
 ธาตุหมู 1A รวมตัวกับธาตุหมู 5A จะไดสารประกอบที่มีอัตราสวน 3 : 1 เชน Na3N 
 ธาตุหมู 2A รวมตัวกับธาตุหมู 7A จะไดสารประกอบที่มีอัตราสวน 1 : 2 เชน CaBr2 MgCl2 

 ธาตุหมู 2A รวมตัวกับธาตุหมู 6A จะไดสารประกอบที่มีอัตราสวน 1 : 1 เชน CaO MgS 
 ธาตุหมู 3A รวมตัวกับธาตุหมู 6A จะไดสารประกอบที่มีอัตราสวน 2 : 3 เชน Al2O3 
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พันธะโคเวเลนต (Covalent Bonding)   
 พันธะโคเวเลนตเปนแรงยึดเหนี่ยวระหวางอโลหะกับอโลหะ (ยกเวน BeCl2) โดยอะตอมจะมีการใชอิเล็กตรอน
รวมกันเปนคูๆ เรียกวา อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ เพ่ือทําใหแตละอะตอมเสถียรและมีเวเลนซครบ 8 ตามกฎออกเตต 
(ยกเวน H ครบ 2)   
 ชนิดของพันธะโคเวเลนต 
 พันธะโคเวเลนตสามารถแบงออกไดเปน 3 แบบ คือ 
 1. พันธะเดี่ยว (Single Bond) เปนพันธะโคเวเลนตท่ีเกิดจากอะตอมคูหนึ่งใชอิเล็กตรอนรวมกันในการ
สรางพันธะ 1 คู ตอ 1 พันธะ เชน  

  CH4   

 2. พันธะคู (double Bond) เปนพันธะโคเวเลนตท่ีเกิดจากอะตอมคูหนึ่งใชอิเล็กตรอนรวมกันในการสราง
พันธะ 2 คู ตอ 1 พันธะ เชน  
  CO2   
 3. พันธะสาม (Triple Bond) เปนพันธะโคเวเลนตท่ีเกิดจากอะตอมคูหนึ่งใชอิเล็กตรอนรวมกันในการ
สรางพันธะ 3 คู ตอ 1 พันธะ เชน  
  N2   
 
  ความแข็งแรง, พลังงานพันธะ เดี่ยว < คู < สาม 
  ความยาวพันธะ เดี่ยว > คู > สาม  
 กฎออกเตต (Octet Rule)  
 กฎออกเตต เปนกฎท่ีวาดวยการจัดเวเลนซอิเล็กตรอนของธาตุใหมีลักษณะเปนแบบแกสเฉื่อย ซ่ึงเปน
สภาพที่อะตอมเสถียรท่ีสุดดวยการใหหรือใชอิเล็กตรอนรวมกัน เชน  
  H2O  
 
 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางของโมเลกุลน้ําจะเห็นวาอะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนวงนอก 1 อิเล็กตรอน 
ในขณะที่อะตอมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนวงนอก 6 อิเล็กตรอน ดังนั้นอะตอมไฮโดรเจน 2 อะตอมจึงนําอิเล็กตรอน
มาใชรวมกับอะตอมออกซิเจน ซ่ึงจะทําใหอะตอมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนวงนอกเปนแบบแกสเฉื่อย สวนอะตอม
ไฮโดรเจนก็มีอิเล็กตรอนวงนอกเทากับแกสฮีเลียม (He = 2)  
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 นอกจากนี้พบวามีสารบางโมเลกุลอาจไมเปนไปตามกฎออกเตต ไดแก 
 1. สารประกอบที่เกิดจากธาตุ Be, B, Al และ Hg กับธาตุหมู 7A ซ่ึงอะตอมกลางของธาตุจะมีการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนไมครบ 8 เชน BeCl2, BF3, AlCl3, HgCl2  

   
 BCl3 HgCl2  
 2. สารประกอบที่อะตอมกลางของธาตุมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนมากกวา 8 เชน PCl5, SF6 

  

x x

x
x

 
 PCl5 SF6  
 3. สารประกอบออกไซดของไนโตรเจนบางชนิด เชน NO, NO2  

  
 

x
x

x
x

xx

N O x
x
N
OO xxx

x  
 NO NO2  
 สมบัติของโมเลกุลโคเวเลนต มีดังนี้  
 • สวนใหญเปนแกส และของเหลว แตมีของแข็งบาง  
 • จุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ํา (ตัวกําหนด คือ แรงระหวางโมเลกุล ซ่ึงมีคานอย) 
 • ไมนําไฟฟาท้ังในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส 
 
 สารโคเวเลนตที่เกิดเปนโครงผลึกรางตาขาย จะมีสมบัติตางจากโมเลกุลโคเวเลนตท่ีกลาวมาแลว เชน  
 - เพชร เปนคารบอน (C) ท่ีเกิดเปนโครงรางตาขาย : มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงมาก 
 - แกรไฟต เปนคารบอน (C) ท่ีเปนโครงรางตาขายเชนกัน แตเรียงตัวเปนช้ัน : เปนสารโคเวเลนตชนิด
เดียวท่ีสามารถไฟฟาได  
 - ทราย เปนซิลิกอนไดออกไซดหรือซิลิกา (SiO2) มีโครงรางตาขายคลายเพชร : ใชทําแกว กระจก  
 การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต 
 หลักการเขียนสูตรใหเขียน ธาตุตามลําดับสากล คือ  
 B Si C Sb As P N H Te Se S At I Br Cl O F 
 จากน้ันใหใสจํานวนอะตอมเปนตัวหอยไวขางหลัง ซ่ึงดูจากจํานวนอิเล็กตรอนที่มันตองการเพื่อใหครบออกเตต 
 ตัวอยาง สารประกอบโคเวเลนตระหวาง 
    Cl O N H C O 
 ตองการ 1e- 2e- 3e- 1e- 4e- 2e- 
     Cl2O NH3  C2O4 = CO2  
 

Hg 
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พันธะโลหะ (Metallic Bonding)  
 แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวก (โลหะ EN ต่ํา ชอบให e-) กับทะเลอิเล็กตรอน (อิเล็กตรอนที่โลหะ
ปลอยออกมา) ดังรูป  
 

  
 สมบัติของโลหะ มีดังนี้ 
 • สถานะของแข็ง ยกเวน ปรอท 
 • แข็ง เหนียว  
 • จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
 • นําไฟฟา นําความรอน มันวาว เนื่องจากมีอิเล็กตรอนอิสระที่เคลื่อนท่ีได 
 • ดึงเปนเสน ตีแผเปนแผนได เนื่องจากชั้นของไอออนบวกสามารถเลื่อนไปมาได 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. เมื่อนําธาตุ X มาทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจน พบวาใหผลิตภัณฑ Y ซ่ึงละลายน้ําไดเล็กนอย และสารละลาย

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีน้ําเงิน ถาปลอยธาตุ X ท้ิงไวในอากาศที่อุณหภูมิหอง จะไมเกิด การลุกไหม 
 ขอสรุปใดถูก 
 1) X เปนโลหะ และออกไซดของ X มีสมบัติเปนกรด 
 *2) X เปนธาตุในหมู 2A 
 3) Y มีสูตร X2O 
 4) เกลือแกง และผงฟู มีธาตุ X เปนองคประกอบ  
2. พิจารณาขอมูลการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี M, N, O และ P ดังตารางตอไปนี้  

ธาตุ มวลเริ่มตน (g) ระยะเวลาที่ปลอยทิ้งไว (วัน) มวลที่เหลือ (g) 
M 
N 
O 
P 

40 
30 
16 
2 

32 
60 
36 
100 

2.5 
1.875 
0.25 
0.125  

 ธาตุใดมีครึ่งชีวิตนอยที่สุด 
 1) M 2) N *3) O 4) P 
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O-NET ป 2550  
3. ธาตุ A, B และ C มีเลขอะตอม 19, 34 และ 53 ตามลําดับ สูตรของสารประกอบในขอใดถูกท้ังหมด 
 *1) A2B AC BC2   2) A2B AC2 B2C 
 3) AB AC B2C   4) AB A4C BC2  
4. เก่ียวกับธาตุกัมมันตรังสี ขอใดถูก 
 1) ครึ่งชีวิตของไอโอดีน-131 เทากับ 8.1 วัน หมายความวา ไอโอดีน-131 20g จะสลายตัวครึ่งหนึ่งในเวลา

8.1 วัน สวนอีกครึ่งหนึ่งจะสลายตัวหมดในเวลา 8.1 วันตอมา 
 2) อุตสาหกรรมอัญมณีใชรังสีแกมมาเพ่ือเปลี่ยนสีและรูปรางของอัญมณี 
 *3) รังสีแกมมาจากโคบอลต-60 สามารถทําลายแบคทีเรีย จึงใชในการถนอมอาหาร 
 4) อัตราการแผรังสีของธาตุกัมมันตรังสีขึ้นอยูกับอุณหภูมิและความดัน 
 
O-NET ป 2549  
5. ถานําสารประกอบตอไปนี้มาละลายน้ํา สารละลายขอใดไมมีสี 
 1) KMnO4 2) K2Cr2O7 *3) MgSO4 4) [K4Fe(CN)6]  
6. พิจารณาธาตุสมมติตอไปนี้ 

9A     11B     12C     15D     17E  
 ธาตุคูใดทําปฏิกิริยากันไดสารประกอบไอออนิก และคูใดไดสารประกอบโคเวเลนต 
 

 สารประกอบไอออนิก สารประกอบโคเวเลนต 
 1) A กับ B A กับ C 
 2) A กับ D B กับ D 
 3) B กับ E B กับ D 
*4) A กับ C A กับ E   
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
 ในวิชาเคมี นิยมเขียนแสดงปฏิกิริยาเคมีในรูปของสมการเคมี ซ่ึงมีลักษณะท่ัวไปดังน้ี 

สารต้ังตน → สารผลิตภัณฑ 
 ในสมการเคมี จะเขียนสารที่เขาทําปฏิกิริยากัน ซ่ึงเรียกวา สารต้ังตน ไวดานซายของสมการ 
 ลูกศร แสดงทิศทางของปฏิกิริยาหรือการเปลี่ยนแปลง 
 สารท่ีเปนผลจากปฏิกิริยา ซ่ึงเรียกวา สารผลิตภัณฑ ไวดานขวาของสมการ 
 สารต้ังตนและสารผลิตภัณฑอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือมีหลายชนิด 
 การเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ การเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่เขาทําปฏิกิริยากัน และทําใหเกิดสาร
ใหมท่ีมีคุณสมบัติทางเคมีแตกตางไปจากเดิม โดยทั่วไปการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถสังเกตไดจากการเปลี่ยนแปลง
ตอไปนี้ 
 1. การเกิดตะกอน เชน ปฏิกิริยาระหวางสารละลายซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) กับสารละลายโซเดียม-
คลอไรด (NaCl) ทําใหเกิดตะกอนสีขาวของซิลเวอรคลอไรด (AgCl) 
 AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 
 ซิลเวอรไนเตรต  โซเดียมคลอไรด  ตะกอนสีขาว  โซเดียมไนเตรต 
     ซิลเวอรคลอไรด  
 2.  การเกิดแกส เชน ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับกรดทําใหเกิดแกสไฮโดรเจน 
 Mg(s) + HCl(aq) → MgCl2(aq)  +  H2(g)  
 โลหะ  กรดไฮโดรคลอริก  แมกนีเซียมคลอไรด   แกสไฮโดรเจน 
 แมกนีเซียม  
 3. การเปลี่ยนแปลงสีของสาร เชน การสลายตัวของแกสไดไนโตรเจนเตตระออกไซดเปนแกสไนโตรเจน-
ไดออกไซด 
 N2O4(g) → NO2(g)  
 แกสไมมีสี  แกสสีน้ําตาล 
  ไดไนโตรเจนเตตระออกไซด  ไนโตรเจนไดออกไซด  
 นอกจากการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ เราสามารถสังเกตไดจากกล่ิน เชน เมื่ออาหารเริ่มเนาเสีย กลิ่นของ
อาหารจะเปลี่ยนไป เมื่อใหความรอนกับไขหรือเนื้อสัตว ลักษณะของไขและเนื้อสัตวจะแข็งเปนกอนและมีการ
เปลี่ยนแปลงของสีดวย เปนตน 
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 ตัวอยางของการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 - การเผาไหมของสาร เชน น้ํามันเช้ือเพลิง แกส ถานหิน ไม ถาน 
 - การทําอาหารโดยใชความรอน เชน ตมไข ทอดปลา 
 - การเกิดสนิมของโลหะ 
 - การยอยอาหาร 
 - การเนาเสียของอาหาร ผัก ผลไม 
 - การสังเคราะหแสงของพืช 
 - การหมักอาหาร แอลกอฮอล เหลา ไวน เบียร  
 ในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานรวมดวย ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. ปฏิกิริยาดูดความรอน (Endothermic reaction) 
  ในการเกิดปฏิกิริยาประเภทนี้จะมีการดูดความรอนจากสิ่งแวดลอม เพ่ือใชในปฏิกิริยา เมื่อเกิดปฏิกิริยา
แบบดูดความรอนจะสงผลใหอุณหภูมิของระบบลดลง เชน  
 CaCO3(s) +  heat → CaO(s) + CO2(g)  
 แคลเซียมคารบอเนต    แคลเซียมออกไซด  แกสคารบอนไดออกไซด  
 2. ปฏิกิริยาคายความรอน (Exothermic reaction) 
  ในการเกิดปฏิกิริยาประเภทนี้จะมีการคายความรอนใหกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใชในปฏิกิริยา เมื่อเกิดปฏิกิริยา
แบบคายความรอนจะสงผลใหอุณหภูมิของระบบเพิ่มขึ้น เชน การเผาไหมของแกสเช้ือเพลิง 
 C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(l)  
 แกสโพรเพน  แกสออกซิเจน  แกสคารบอนไดออกไซด น้ํา 
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 ปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน เชน การติดไฟของแกสหุงตม เราพบวาการติดไฟของแกสหุงตม
เกิดขึ้นในทันทีท่ีแกสหุงตมสัมผัสกับประกายไฟ ในขณะที่การติดไฟของถานไมตองใชเวลานานกวามาก จะเห็นไดวา 
ปฏิกิริยาเคมีแตละชนิดสามารถเกิดขึ้นไดเร็วชาแตกตางกัน ในทางเคมีจะระบุความเร็วชาในการเกิดปฏิกิริยาใน 
รูปของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยา คือ การเปลี่ยนแปลงปริมาณของสารตอหนึ่งหนวยเวลา ในการวัดอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี เราสามารถวัดการลดลงของสารตั้งตนหรือการเกิดขึ้นของสารผลิตภัณฑ เราสามารถเขียน
ความสัมพันธระหวางอัตราการเกิดปฏิกิริยา ปริมาณสารท่ีเปลี่ยนแปลงไปขณะเกิดปฏิกิริยากับเวลาไดดังน้ี 
 
     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

ดลง ั้งตนท่ีลปริมาณสารต  
 

 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ปริมาณสารผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน
เวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา  
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 ตัวอยาง เชน จากปฏิกิริยา 
A + B  C + D 

 เราสามารถเขียนความสัมพันธไดดังนี้ 
 
     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

ท่ีลดลงAปริมาณสาร  
 
 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

ท่ีลดลงBปริมาณสาร  
 
 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

นท่ีเกิดขึ้Cปริมาณสาร  
 
 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

นท่ีเกิดขึ้Dปริมาณสาร  
 
 อัตราเกิดปฏิกิริยา แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย = อัตราการเกิดปฏิกิริยาท่ีคิดจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณของผลิตภัณฑ
หรือสารตั้งตน ในชวงเวลาทั้งหมดท่ีใชในการทําปฏิกิริยา 
 2. อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง = อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงสามารถ
หาไดจากความชัน ณ จุดหนึ่งของกราฟระหวางปริมาณสารกับเวลา  
 
ตัวอยาง จากปฏิกิริยา C → D พบวาตั้งแตเริ่มตนปฏิกิริยาจนไดสาร D 8 cm3 ใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยา    
105 วินาที โดยมีกราฟแสดงการเกิดปฏิกิริยาดังรูป จงหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย และอัตราการเกิดปฏิกิริยา 
ณ วินาทีท่ี 50 (จุด A) 
 

  
 • หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย 
     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

นท่ีเกิดขึ้Dปริมาณสาร  

      = s105
cm 8 3

 
      = 0.076 cm3/s 
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 • หาอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ วินาทีท่ี 50 (จุด A) 

     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาที่ใช
นท่ีเกิดขึ้Dปริมาณสาร  

      = s20100
cm 3.4  8.9 3

-
-  

      = 0.069 cm3/s 
 
ทฤษฎีการชน ( Collision Theory )  
 การเกิดปฏิกิริยานั้น เปนผลมาจากการชนกันของโมเลกุลท่ีมีพลังงานมากพอ และมีทิศทางการชนที่ถูกตอง 
ซ่ึงเมื่อมีองคประกอบดังนี้แลว อะตอมก็จะเกิดการเรียงตัวกันใหม มีการสลายพันธะเดิม และสรางพันธะใหม
ขึ้นมาแทนที่ เรียกวาเกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะเกิดไดเร็วหรือชา จึงขึ้นอยูกับปจจัย 2 อยาง คือ  
 1.  พลังงานของโมเลกุล 
 2. จํานวนครั้งของการชน  
 ถาพลังงานของโมเลกุลมีคาสูง และจํานวนครั้งของการชนตอ 1 หนวยเวลาสูงขึ้น ปฏิกิริยาก็ยอมจะเกิดได
เร็วขึ้น 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา 
 1. ธรรมชาติของสารตั้งตน  
  สารต้ังตนจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วหรือชาตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดของสารนั้นๆ  
 2. ความเขมขนของสารตั้งตน 
  ในปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไป เมื่อเพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตนจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากการเพ่ิมความเขมขนเปนการเพ่ิมจํานวนอนุภาคในการเขาทําปฏิกิริยา ทําใหเกิดการชนบอยขึ้น ปฏิกิริยา
จึงเกิดไดเร็วขึ้น 
 3. พ้ืนท่ีผิว 
  ในปฏิกิริยาเคมีท่ีมีสารต้ังตนเปนของแข็ง เมื่อทําใหของแข็งมีพ้ืนท่ีผิวมากขึ้นจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวทําใหสารต้ังตนสัมผัสกันไดมากขึ้น เพ่ิมโอกาสในการชน ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น 
 4. ความดัน 
  ในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับแกส การเพ่ิมความดันจะสงผลในลักษณะเดียวกับการเพ่ิมความเขมขน 
คือ ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น ในทางตรงขาม การลดความดันจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง 
 5. อุณหภูมิ  
  การเพ่ิมอุณหภูมิจะสงผลใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการเพ่ิมอุณหภูมิทําใหพลังงานจลน
ของอนุภาคท่ีเขาทําปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น โอกาสในการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น  
 6. ตัวเรงปฏิกิริยา 
  ตัวเรงปฏิกิริยา เรงใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพ่ิมขึ้น 
 7. ตัวหนวงปฏิกิริยา 
  ตัวหนวงปฏิกิริยาหนวงใหปฏิกิริยาเกิดไดชาลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงลดลง 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. ขอใดเปนกิจกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาเคมีท้ังหมด 
 1) การสังเคราะหแสงของพืช  กลิ่นหอมที่เกิดจากยาดับกลิ่น 
 *2) การเกิดหินงอก หินยอย  การเผากระดาษ 
 3) การจุดพลุดอกไมไฟ   เมฆรวมตัวเปนฝน 
 4) การเกิดสนิมเหล็ก   การสูบลมยางลอรถยนต  
2. จากขอมูลการทําปฏิกิริยาของโลหะแมกนีเซียมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ดังตาราง 
 

ปริมาตรแกส H2 , cm3 2 4 6 8 10 
เวลา, s 20 45 90 140 200 

 
 มีการวิเคราะหขอมูลไดผลดังนี้ 
  ก. อัตราเฉลี่ยของการเกิดปฏิกิริยาเทากับ 0.05 cm3/s 
  ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดไมคงท่ี 
  ค. อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแกส H2 สะดวกที่สุด 
  ง. ความเขมขนของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลดลงขณะที่ปฏิกิริยาดําเนินไป 
 ผลการวิเคราะหขอใดถูก 
 1) ก. และ ข. เทานั้น   2) ก., ข. และ ค. เทานั้น 
 3) ก., ข. และ ง. เทานั้น   *4) ก., ข., ค. และ ง.  
3. ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมไมควรเก็บน้ําฝนไวเพ่ือการบริโภคเพราะเหตุใด 
 1) มีฝุนละอองมากไมเหมาะกับการบริโภค 
 2) มีตะกรันมากใชบริโภคอาจเปนโรคนิ่วได 
 3) มีกรดคารบอนิกและกรดไฮโดรคลอริกปนอยู 
 *4) มีกรดกํามะถันและกรดไนตริกปนอยู 
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O-NET ป 2550  
4. พิจารณาปรากฏการณตอไปนี้ 
  ก. การเกิดน้ําคาง 
  ข. การบูรระเหิดในตูเสื้อผา 
  ค. การระเบิดของดินปน 
  ง. ไอศกรีมละลายเมื่อวางท้ิงไว 
  จ. การสังเคราะหแสงของพืช 
  ฉ. โซเดียมไฮดรอกไซดละลายน้ําในบีกเกอร แลวบีกเกอรรอนขึ้น 
 ขอใดเปนปรากฏการณท่ีคายความรอน 
 *1) ก., ค. และ ฉ. 2) ก., ง. และ จ. 3) ข., ค. และ ง. 4) ข., ง. และ ฉ.  
5. การกระทําในขอใดไมมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 1) การนําเนื้อหมูแชในชองแชแข็ง 
 2) ใชแคลเซียมคารไบดชวยในการบมมะมวง 
 3) การเค้ียวยาลดกรดชนิดเม็ดใหละเอียดกอนกลืน 
 *4) การเปลี่ยนขนาดภาชนะที่บรรจุสารละลายที่ทําปฏิกิริยา  
6. ปฏิกิริยาเคมีระหวางลวดแมกนีเซียมกับสารละลายกรดซัลฟวริกเปนดังสมการ 

Mg(s) + H2SO4(aq)  MgSO4(aq) + H2(g)  
 บันทึกเวลาในการเกิดแกส H2 เริ่มตนจนถึงปริมาตร 5 cm3 ดังตาราง 
 

ปริมาตร H2 ที่เกิด (cm3) เวลาที่ใช (s)
1 
2 
3 
4 
5 

4 
6 
9 
14 
20 

 
 จากขอมูลในตาราง ขอใดถูก 
 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยา (cm3/s) 
 อัตราเฉลี่ย อัตราชวงเกิดแกส H2 ปริมาตร 3-5 cm3

 1) 
*2) 
 3) 
 4) 

0.16 
0.25 
0.50 
0.25 

0.18 
0.18 
0.25 
0.27 
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O-NET ป 2549  
7. ขอใดเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  ก. การทําทิงเจอรไอโอดีน โดยผสมไอโอดีนกับเอทานอล ข. การเหม็นหืนของน้ํามันเมื่อท้ิงไวนานๆ 
  ค. การผลิตน้ําอัดลมและน้ําโซดา   ง. บมมะมวงดิบจนเปนมะมวงสุก 
 1) ก., ข. และ ค. *2) ข., ค. และ ง. 3) ก., ข. และ ง. 4) ก., ค. และ ง.  
8. พิจารณาขอมูลตอไปนี้  

สารละลาย อุณหภูมิ (°C) ลักษณะสาร/การเปลี่ยนแปลง 
A 25 สารละลายใส ไมมีสี 
B 25 สารละลายใส ไมมีสี 
C 25 สารละลายใส ไมมีสี 

A ผสมกับ B 26 ไมเห็นการเปลี่ยนแปลง 
B ผสมกับ C 23 สารละลายสีเหลือง 
A ผสมกับ C 25 ตะกอนสีขาว  

 ขอสรุปใดถูก 
 1) A และ C เปนสารเดียวกัน *2) B ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาดูดความรอน 
 3) A ผสมกับ C เกิดปฏิกิริยาคายความรอน 4) A และ B ไมทําปฏิกิริยาเคมีกัน  
9. pH ของฝนกรด และผลกระทบของฝนกรดที่มีตอสิ่งแวดลอมตอไปนี้ ขอใดถูก  

 pH ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 1) มากกวา 7 สิ่งกอสรางท่ีทําดวยโลหะเสียหาย 
 2) มากกวา 7 ตนไมออกผลชา 
 3) นอยกวา 7 ทําใหเกิดหินงอกและหินยอย 
*4) นอยกวา 7 สิ่งกอสรางท่ีทําดวยหินปูน หินออน เสียหาย    

10. เมื่อนําช้ินสังกะสีใสในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก วิธีทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นโดยไมเพ่ิมปริมาณสังกะสี
และกรดตอไปนี้ 

  ก. ใชแทงแกวคนใหท่ัว  ข. ใชผงสังกะสีน้ําหนักเทากันแทนชิ้นสังกะสี 
  ค. ใหความรอน   ง. เติมน้ํากลั่นลงไปเทาตัว 
 ขอใดถูก 
 *1) ก., ข. และ ค. เทานั้น   2) ข., ค. และ ง. เทานั้น 
 3) ก., ค. และ ง. เทานั้น   4) ก., ข., ค. และ ง. 
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A
XZ element symbol

atomic number

mass number

 

อะตอมและการจัดเรียงอิเล็กตรอน 
 
 
ประวัติการพัฒนาทฤษฎีอะตอม 
 จากการศึกษาโครงสรางของอะตอมในยุคตางๆ ทําใหสามารถสรุปไดวาอะตอมประกอบดวยอนภุาคมูลฐาน   
3 ชนิดคือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน โดยที่โปรตอน (ประจุ +1) และนิวตรอน (ไมมีประจุ) จะอยูรวม
อยางหนาแนนภายในนิวเคลียส และมีอิเล็กตรอน (ประจุ -1) เคลื่อนท่ีรอบนิวเคลียส จํานวนโปรตอนในอะตอม
นั้นจะเปนตัวบอกวาอะตอมนั้นเปนธาตุชนิดใด ธาตุตางชนิดกันจะมีจํานวนโปรตอนตางกัน ซ่ึงในการเขียนแสดง
สัญลักษณของธาตุนั้นจะใชสัญลักษณนิวเคลียรท่ีมีลักษณะดังน้ี 
   Z = เลขอะตอมแสดงถึงจํานวนโปรตอนในธาตุนั้น 
   N = เลขนิวตรอนแสดงถึงจํานวนนวิตรอนในธาตุนั้น 
     (N = A - Z)  
   A = เลขมวลเทากับผลรวมของโปรตอน + นิวตรอน 
   X = สัญลักษณของธาตุนั้น 
 สัญลักษณนิวเคลียรท่ีระบุคาเฉพาะของ A และ Z จะเรียกวานิวไคลด (Nuclide) ซ่ึงสามารถแบงนิวไคลด
ไดเปน 3 ประเภท ไดแก ไอโซโทป (Isotope) ไอโซโทน (Isotone) และไอโซบาร (Isobar) 
 ไอโซโทป หมายถึง อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันท่ีมีจํานวนโปรตอนเทากัน แตนิวตรอนตางกัน 
 ไอโซโทน หมายถึง อะตอมของธาตุตางชนิดท่ีมีจํานวนนิวตรอนเทากัน แตจํานวนโปรตอน และเลขมวล

ตางกัน 
 ไอโซบาร หมายถึง อะตอมของธาตุตางชนิดท่ีมีเลขมวลเทากัน แตเลขอะตอมตางกัน 
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 สําหรับรายละเอียดในการคนพบขอมูลตางๆ ในการศึกษาโครงสรางของอะตอมสามารถสรุปไดดังตาราง 
 
ป ค.ศ. ผูพัฒนาทฤษฎ ี การคนพบ 

435 
410 

Leucippus และ 
Democritus 

สรางสมมติฐานวาสสารประกอบขึ้นจากหนวยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีแบงแยก
อีกไมได เรียกวา อะตอม (Atom) ซ่ึงจะแตกตางกันออกไปในแตละ
ชนิด และสามารถเกาะยึดสรางเปนสารใหมได 

400 Empedoclean 

 
เสนอวาสสารประกอบขึ้นจากธาตุ 4 ชนิด ไดแก ดิน น้ํา ลม และ ไฟ 
ซ่ึงตอมา Aristotle ไดสนับสนุนแนวคิดนี ้ 

1803 John Dalton 

 
เสนอทฤษฎีอะตอมขึ้นโดยมีแนวคิดพ้ืนฐานหลายขอ เชน  
- สสารท้ังหลายเกิดขึ้นจากอะตอม 
- อะตอมไมสามารถสรางขึ้นใหม หรือถูกทําลายลงได 
- อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกัน และมีลักษณะ
 ตางกันในธาตุตางชนิดกัน 
- ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นโดยการจัดเรยีงตัวกันใหมของอะตอม 
- สารประกอบเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของอะตอมของธาตุ
 องคประกอบ 

1818 Jöns Jakob Berzelius 

 
กําหนดใชสัญลักษณธาตุเปนตัวอกัษรภาษาอังกฤษขึ้น และเปน
พ้ืนฐานของสัญลักษณธาตุในปจจุบัน  

1869 Dmitri Mendeleev สรางตารางธาตุขึ้นจากธาตุ 65 ชนิดท่ีรูจักกันในสมัยนั้น 
1876 Eugen Goldstein พบรังสี Canal Ray หรือ Positive Ray 

1897 Joseph John Thomson 
แยกอิเล็กตรอนออกจากอะตอมไดเปนครั้งแรกจาก Cathode Ray 
และไดรับรางวัลโนเบลในป 1906 และสรางแบบจําลองอะตอม
แบบ Plum-Pudding ขึ้น 

1911 Ernest Rutherford 

 
สรางทฤษฎีอะตอมขึ้นจากการทดลองยิงแผนทองคําดวยอนุภาค
แอลฟา (∝) จากกัมมันตภาพรังสี ซ่ึงมีการสะทอนกลับเพียง 

8000
1  ทําใหทราบวาอะตอมประกอบดวยพ้ืนท่ีวางเปลาเปนสวนมาก

1911 Robert Millikan 

 
ทําการทดลองวัดคาประจุบนหยดน้ํามัน พบวาอิเล็กตรอน 1 อนุภาค
มีคาประจุเทากับ 1.6 × 10-19 Coulomb และสามารถคํานวณคา
มวลของอเิล็กตรอนออกมาไดเทากับ 9.1 × 10-28 กรัม 

1913 Niels Bohr เสริมทฤษฎีอะตอมของ Rutherford ดวยทฤษฎีควอนตัม (Quantum) 
วาอิเล็กตรอนจะเคลื่อนท่ีเปนช้ันๆ รอบนิวเคลียส 

1919 Ernest Rutherford 

 
เปลี่ยนธาตุชนิดหนึ่งเปนอีกชนิดหนึ่งไดเปนครั้งแรก โดยการยิง
อะตอมของไนโตรเจนดวยอนุภาคแอลฟา แลวไดออกซิเจนออกมา
พรอมกับนิวตรอน 
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ป ค.ศ. ผูพัฒนาทฤษฎ ี การคนพบ 

1932 James Chadwick 

 
ทําการทดลองพบนิวตรอนไดเปนครั้งแรกจากการยิง Be ดวย
อนุภาคแอลฟา แลวไดไนโตรเจนออกมาพรอมกับนิวตรอน  

1963 
Maria Goeppert-Mayer, 

Jahannes Hans และ  
Daniel Jensen 

ไดรับรางวัลโนเบลจากแบบจําลองนิวเคลียส วามีการจัดเรียงตัวเปน
ช้ันๆ 

1981  เครื่อง Scanning Tunnelling Microscopy (STM) ทําให
นักวิทยาศาสตรสามารถ “สัมผัส” อะตอมได 

 
แบบจาํลองอะตอมแบบตางๆ 
 
 

 

 

   

Dalton Thomson Rutherford Bohr 
 

การทดลองของ Thomson และ Goldstein 
 

  

Energy  

 

 

 

+
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 ดึงข้ึนดวยสนามไฟฟา 
F = qE 

ตกลงดวยแรงโนมถวง 
F = mg 

Oiln- 

 รัศมีการเลี้ยวเบน (r) ∝ 
มวลของอนุภาค (m)
ประจุของอนุภาค (q)  

 คา m
q  ของอิเล็กตรอนใน cathode ray มีคาเทากับ -1.76 × 108 C/g 

 คา m
q  ของอนุภาคใน positive ray ไมคงท่ีขึ้นอยูกับชนิดของแกส 

 
การทดลองของ Millikan  

                                                    นํ้ามัน 

 

                                                                                     ขั้วบวก 

 

                  X-ray 

 

   (E)           ปรับคาความ                                                      กลอง 

                 ตางศักยได 

                                   ถังบรรจุแกส  Ar 

                                                                                      ข้ัวลบ  
 

 สิ่งท่ีเกิดขึ้นในการทดลอง 
 Ar + X-ray  Ar+ + e- 
 Oil + n e-  Oiln- 
 จากขนาดของหยดน้ํามัน และความหนาแนนของน้ํามันจะสามารถหาคามวลของหยดน้ํามันได 
 
 
 ปรับคาความตางศักย (E) เพ่ือดึงใหหยดน้ํามันท่ีมีประจุไฟฟาหยุดนิ่ง 
 หรือเคลื่อนท่ีดวยความเร็วคงท่ี (ความเรงเปนศูนย)  
 
 
 เมื่อท้ังสองแรงมีคาเทากันจะไดวา  qE = mg 
 ดังนั้นจากคา E ท่ีปรับออกมา จะสามารถคํานวณหาคา q ของน้ํามันแตละหยดได  
 ซ่ึง q = (ประจุของอิเล็กตรอน × จํานวนอิเล็กตรอนบนหยดน้ํามัน) 
 และจากคา  m

q  =  -1.76 × 108  

 g
C  จะไดวา ประจุของอิเล็กตรอนมีคา =  -1.60 × 10-19 C. 

   มวลของอเิล็กตรอนมีคา =  9.11 × 10-29 g. 
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การทดลองของ Rutherford 
 จากการยิงแผนโลหะดวยอนุภาค α จากสารกัมมันตรังสี พบวาอนุภาค α ซ่ึงมีประจุเปน 2+ นั้นสวนมาก
ผานออกไปได แตมีอยูประมาณ 1 ใน 8000 อนุภาคท่ีสะทอนกลับออกมา แสดงวาจะตองเกิดการกระทบกับมวล
ขนาดใหญในอะตอมของโลหะบางนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากการทดลองนี้ Rutherford จึงสามารถสรุปไดวามวล

สวนใหญของอะตอมนั้นจะรวมกันอยูในปริมาตรเล็ก
มากๆ ท่ีเรียกวา nucleus ซ่ึงเปนภาษาลาติน แปลวา
เม็ดถ่ัวเล็กๆ 

 
 nucleus ท่ีอยูตรงกลางจะมีโปรตอน และนิวตรอนอยู

รวมกัน สวนอิเล็กตรอนจะอยูลอมรอบดานนอก ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานของ Hantaro Nagaoka ท่ีไดใหไว
เมื่อป ค.ศ. 1903 วาอะตอมมีลักษณะเหมือนดาวเสาร 
คือมีอิเล็กตรอนโคจรรอบ nucleus ดวยแรงยึดทาง
ไฟฟา 

 
 
 
 
 

  

  

  
  

แผนโลหะบาง

รังสีที่ผานออกมาได

รังสีที่สะทอนกลับ

Focuser 

รังสี α
สารกัมมันตรังสี 
ในกลองตะกั่ว 

เคร่ืองตรวจ 
วัดอนุภาค 

ปมสุญญากาศ 
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แบบจาํลองอะตอมของ Bohr 
 
 
 
 จากเสน spectrum ของแสงท่ีไดจากแกสไฮโดรเจน 

พบวามีลักษณะไมตอเนื่อง แสดงวาอิ เล็กตรอนจะ
สามารถถูกกระตุนใหเกิดการเคลื่อนท่ีรอบนิวเคลียสได
เพียงแคบางระดับพลังงานเทานั้น 

 
 
 
 
 
 อิเล็กตรอนจะเคลื่อนท่ีอยูรอบนิวเคลียสเปนช้ันๆ ของระดับพลังงาน เมื่ออิเล็กตรอนไดรับพลังงาน จะถูก
กระตุนจากการเคลื่อนท่ีท่ีระดับพลังงานเดิม หรือสภาวะพื้น (ground state) ไปสูระดับพลังงานใหม หรือสภาวะที่
ถูกกระตุน (excited state) เมือ่อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีกลับลงมาท่ีระดับพลังงานเดิมก็จะปลอยพลังงานสวนเกินนั้น
ออกมาในรูปของพลังงานแสง 
 จากการคํานวณพบวาอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีจากระดับพลังงานตางๆ ไดแสงออกมาตามสมการ 
 
  E = λ

hc  

 
 โดย E = พลังงานท่ีเปลี่ยนไป 
  h = คาคงท่ีของ Plank 
   = 6.6 × 10-34 J ⋅ sec 
  c = ความเร็วแสง 
   = 3 × 108 m/sec 
  λ = ความยาวคลื่นแสง 
 
 
 
 
 
 
 
 แตละระดับพลังงานสามารถบรรจุอิเล็กตรอนไดมากนอยตางกันไปตามสมการ 2n2 เมื่อ n คือคาระดับ
พลังงานช้ัน K, L, M, N, ... จึงบรรจุอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุดเปน 2, 8, 18, 32, ... อนุภาค ตามลําดับ 

ระ
ดับ

พล
ังง
าน

 

n = 1, K

n = 2, L

n = 3, M
n = 4, N
n = 5, O

หล
อด

ไฮ
โด
รเจ

น 

คว
าม

ยา
วค

ลื่น
 (n

m)
 

410
434

486

656
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ระดับพลังงานของไฮโดรเจน (Hydrogen Energy Level Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คา n เรียกวา Principal Quantum number 
 
 
 
 ในทฤษฎีของ Bohr ไดทํานายรัศมีวงโคจรของอิเล็กตรอนในแตละระดับพลังงานไว ซ่ึงจากระดับวงโคจรนี้
จะสามารถนําไปคํานวณหาคาพลังงานของอิเล็กตรอนในแตละระดับช้ันไดตอไป 
   rn = n2a0 
 เมื่อ rn = รัศมีของระดับพลังงานช้ันท่ี n a0 = คาคงท่ี 53 pm 

   En = 2
H

n
R-  

 เมื่อ En = พลังงาน e- ในระดับพลังงานช้ันท่ี n RH = คาคงท่ี Rydberg 2.179 × 10-18 J 
 ดังนั้นจะสามารถคํานวณหาคาพลังงานการดูดกลืนหรอืการคายแสงในการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนระหวาง
ช้ันพลังงานแตละช้ันไดดังสมการตอไปนี้ 

   ∆E = RH 















2
f

2
i n

1  
n
1 -  

ระดับพลังงานยอย (sub-shell) 
 ในแตละระดับพลังงานหลัก ยังมีระดับพลังงานยอยๆ ซอนอยูอีกดวย ซ่ึงแตละระดับพลังงานยอยจะมี
จํานวนอิเล็กตรอนที่บรรจุไดแตกตางกันไป ทําใหลักษณะของเสน spectrum ท่ีไดมีความเขมแสงตางกันดวย 
ระดับพลังงานยอย s บรรจุอิเล็กตรอนได  2 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum เสนบางเล็ก (sharp) 
ระดับพลังงานยอย p บรรจุอิเล็กตรอนได  6 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum เสนหนาชัด (principal) 
ระดับพลังงานยอย d บรรจุอิเล็กตรอนได 10 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum สวางกระจาย (diffuse) 
ระดับพลังงานยอย f บรรจุอิเล็กตรอนได 14 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum สวางกระจาย (diffuse) 
ระดับพลังงานยอย g บรรจุอิเล็กตรอนได 18 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum สวางกระจาย (diffuse) 
 M 

(P) n = 6 
(O) n = 5 
(N) n = 4 
(M) n = 3 

(L) n = 2 

(K) n = 1 

Pfund series 
 Brackett series 
 Paschen series 

 Balmer series 

Lyman series 
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 โดยกําหนดใหระดับพลังงานยอยตางๆ แทนดวยตัวเลขที่เรียกวา Angular Momentum Quantum Number 
( l ) หรือเลขควอนตัมเชิงมุม ดังนี ้
 s = 0 p = 1 d = 2 f = 3 ... 
 ซ่ึงโดยปรกติอิเล็กตรอนจะอยูดวยกันเปนคูไดเมื่ออิเล็กตรอน 
 ท้ังคูมีศักยแมเหล็กอันเกิดจากการ spin ตัวของอิเล็กตรอน 
 ในทิศทางตรงขามกัน ดังรูป 
 
 
 
  
 ซ่ึงกําหนดใหแทนดวยตัวเลขท่ีเรยีกวา Spin Quantum Number (ms) ดังนี ้ - 2

1  + 2
1  

 ดังน้ันในระดับพลังงานยอยตางๆ จะมีวงโคจรของอิเล็กตรอน (orbital) เปนจํานวนกึ่งหนึ่งของจํานวน
อิเล็กตรอนสูงสุดท่ีระดับช้ันพลังงานนั้นๆ จะสามารถบรรจุไดดังน้ี 

ระดับพลังงานยอย s มี 1 orbital 
ระดับพลังงานยอย p มี 3 orbital 
ระดับพลังงานยอย d มี 5 orbital 
ระดับพลังงานยอย f มี 7 orbital 

 M 
 โดยการบรรจุอิเล็กตรอนเขาไปในแตละ orbital จะบรรจุอิเล็กตรอนแยกคนละ orbital กอน เมือ่เต็มแลว
จึงบรรจุใน orbital เดียวกัน โดน spin ในทิศทางตรงขามกัน ดงัน้ี 
  
 np1 np2 np3 np4 np5 np6 
 แตละ orbital ยอยถูกกําหนดใหแทนดวยตัวเลขท่ีเรียกวา Magnetic Quantum Number (m l ) หรือ
เลขควอนตัมเชิงแมเหล็ก ไดดังน้ี 
 
 . . ... -3 -2 -1 0 1 2 3 ... . . 
 โดยสรุป Quantum number จึงมีท้ังหมด 4 ชนิด ซ่ึงอิเล็กตรอนในอะตอมเดียวกัน จะมีเลขท้ัง 4 เปนคน
ละชุดไมซํ้ากันเลยดังน้ี 
 1. Principal Quantum Number (n) แสดงระดับพลังงานหลักของอิเลก็ตรอน 
 2. Angular Momentum Quantum Number ( l ) แสดงระดับพลังงานยอยของอเิลก็ตรอน 
 3. Magnetic Quantum Number (m l ) แสดง orbital ของอิเล็กตรอน 
 4. Spin Quantum Number (ms) แสดง spin ของอิเล็กตรอน 
 
 

N S 

N S 
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4f
4d
4p
3d
4s
3p
3s

2p
2s

N

M

L

K 1s

ระดับพลังงาน

 โดย orbital ในแตละระดับพลังงานยอย จะมีการกระจายตัวของอิเล็กตรอนที่แตกตางกันไป ซ่ึงสามารถ
อธิบายไดดวยสมการท่ีเรียกวา Schrödinger Equation  

   EΨ =  
e2

2

m8n
h
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 เมื่อ µ
1  =  
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 จากการพิจารณาจํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก และระดับพลังงานยอยแลว จะพบวาในระดับ
พลังงานหลักตางๆ จึงมีระดับพลงังานยอยแทรกอยูดังน้ี 
 

ระดับพลังงานหลัก ระดับพลังงานยอย (จํานวน e- ที่บรรจุได) 
K, n = 1 (2 e-) 1s (2 e-)     
L, n = 2 (8 e-) 2s (2 e-) 2p (6 e-)    

M, n = 3 (18 e-) 3s (2 e-) 3p (6 e-) 3d (10 e-)   
N, n = 4 (32 e-) 4s (2 e-) 4p (6 e-) 4d (10 e-) 4f (14 e-)  
O, n = 5 (50 e-) 5s (2 e-) 5p (6 e-) 5d (10 e-) 5f (14 e-) 5g (18 e-)

M      
 
 จะเห็นไดวาระดับพลังงานหลัก (shell) ท่ีสูงขึ้น ซ่ึงจะมีระยะหางระหวางระดับพลังงานลดลงนัน้ กลับมี
ระดับพลังงานยอย (sub-shell) มากขึ้น ทําใหระดับพลังงานยอยเกิดการซอนกันได ดังแสดงตามรูปตอไปนี ้
 
 
 การท่ีระดับพลังงานซอนกันในลักษณะนี้น้ันจะทําใหมีผลตอการบรรจุ

อิเล็กตรอนลงไปในอะตอม เนื่องจากอิเล็กตรอนจะถูกดึงดดูดวย
นิวเคลียส และจะบรรจุลงในระดับพลังงานยอยท่ีต่ําท่ีสุดกอนเพ่ือ
ความเสถียร ซ่ึงจากรูปแสดงใหเห็นวา การบรรจุอิเล็กตรอนเมื่อเต็ม
ในช้ัน 3p แลว ช้ัน M ยังไมเต็มก็จะตองไปบรรจุในช้ัน N หรือช้ัน 4 
ท่ี 4s กอน แลวจึงบรรจุในช้ัน 3d ตอไป 

 
 แตการซอนกันของระดับพลังงานท่ีเหมือนจะวุนวายเหลาน้ีก็มี

ระเบียบการซอนกัน ทําใหเราสามารถจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
ไดตามลําดับดังตอไปนี ้
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เรียงลําดับพลังงานจากนอยไปหามากตามลูกศรน้ี 
 

    1s 

    
   2s 2p 

   
  3s 3p 3d 

  
 4s 4p 4d 4f 

 
5s 5p 5d 5f 5g 

     
 หรือเรียงลําดับไดตามนี้ : 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, ... 
 
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
 อิเล็กตรอนจะบรรจุอยูในระดับพลังงานท่ีต่ําท่ีสุดกอนเสมอ แลวจึงบรรจุในระดับท่ีสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ถาระดับ
พลังงานท่ีต่ํากวาเต็มหมดแลว เชน 
 
Neon มี 20 อิเล็กตรอน :    1s2      2s2 2p6 3s2 3p6   

หรือเขียนเปน shell หลักไดวา 2      8  8     
 
Calcium มี 20 อิเล็กตรอน : 1s2      2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  

หรือเขียนเปน shell หลักไดวา 2      8     8      2    
 
Iron มี 26 อิเล็กตรอน : 1s2      2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

หรือเขียนเปน shell หลักไดวา 2      8     14      2    
 
 ตารางธาตุ คือ ตารางท่ีนักวิทยาศาสตรไดรวบรวมธาตุตางๆ ไวเปนกลุมเปนพวกตามลักษณะ และ
คุณสมบัติท่ีเหมือนกัน เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษา 
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 ในแตละสวนของตารางธาตุ ตําแหนงของอะตอมตางๆ ถูกกําหนดดวยลักษณะการจัดเรียงอิเล็กตรอนใน
อะตอมนั้นโดย คาบ จะแสดงถึงจํานวนช้ันระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอน หมูแสดงจํานวนอิเล็กตรอนวงนอก 
ในสวน s อิเล็กตรอนตัวสดุทายอยูท่ีระดับพลังงานยอย s, ในสวน p อิเล็กตรอนตัวสุดทายอยูท่ีระดับพลังงานยอย 
p, ในสวน d อิเล็กตรอนตัวสดุทายอยูท่ีระดับพลังงานยอย d และในสวน f อิเล็กตรอนตัวสุดทายอยูท่ีระดับ
พลังงานยอย f โดยเรียกธาตุในสวน s และ p รวมๆ กันวาธาตุหมูหลัก (representative elements), เรียกธาตุใน
สวน d วาทรานซิชัน (transition elements) และในสวน f วาอินเนอรทรานซิชัน (inner transition) 
 การจัดเรียงอเิล็กตรอนเหลาน้ีจะใชในการจัดวางตําแหนงธาตุตางๆ ลงในตารางธาตุ (periodic table of 
elements) ดวย 
 จากการเรียงลําดับธาตุลงในตารางตามลําดับของระดับพลังงานดงัท่ีกลาวมาแลว ตารางธาตุจะแบง
ออกเปน 4 สวนดวยกัน คือ 
 สวนท่ีลงทายดวย s เรียก s-block สวนท่ีลงทายดวย p เรียก p-block รวมเรียกวา representative 
 สวนท่ีลงทายดวย d เรียก d-block สวนท่ีลงทายดวย f เรียก f-block รวมเรียกวา transition 
 ในแนวดิ่งแบงออกเปน 18 หมู (group) ตามจํานวนและระดับพลังงานของอิเล็กตรอนวงนอก (valence) 
 ในแนวนอนแบงออกเปน 7 คาบ (period) ตามจํานวนระดับพลังงานหลักของอิเล็กตรอนในอะตอมนั้นๆ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
K       1s         
L 2s         2p    
M 3s         3p    
N 4s  3d    4p    
O 5s  4d    5p    
P 6s  5d    6p    
Q 7s  6d    7p    
                 
   4f        
   5f        

 
จากตัวอยางการจัดเรียงอิเล็กตรอน 
 
Neon มี 20 อิเล็กตรอน : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6   
Calcium มี 20 อิเล็กตรอน : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2  
Iron มี 26 อิเล็กตรอน : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 

 จะเห็นไดวา 
 Ne มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตัวนอกสุดเปน 3p6 ก็จะอยูใน p-block แถวท่ี 6 
 Ca มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตวันอกสุดเปน 4s2 ก็จะอยูใน s-block แถวท่ี 2 
 Fe มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนตวันอกสุดเปน 3d6 ก็จะอยูใน d-block แถวท่ี 6 
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ความเสถียรของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม 
 อิเล็กตรอนจะเคลื่อนท่ีอยูรอบอะตอมในแตละระดับพลังงานยอย (subshell) ดวยวงโคจรเล็กๆ ท่ีเรียกวา 
ออรบิทอล (orbital) โดย 1 ออรบิทอลนั้นจะสามารถบรรจุอิเลก็ตรอนได 2 อนุภาค ดังน้ันแตละระดับพลังงาน
ยอยจะตองมีออรบิทอลจํานวนตางกันไปดังน้ี 

ระดับพลังงานยอย s p d f g . . . 
จํานวนออรบิทอล 1 3 5 7 9 . . . 

จํานวนอิเล็กตรอนที่บรรจุได 2 6 10 14 18 . . . 
 พบวา ถาระดับพลังงานนั้นๆ มีอิเล็กตรอนบรรจุอยูเต็ม (full filled) หรือบรรจุอยูก่ึงหนึ่ง (half filled) 
ระดับพลังงานนั้นจะมีความเสถียรสูง ทําใหอะตอมมีความเสถียรสูงไปดวย เชน 
 ระดับพลังงานยอย p จะเสถียรเมื่อมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู 3 หรือ 6 อนุภาค 
 ระดับพลังงานยอย d จะเสถียรเมื่อมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู 5 หรือ 10 อนุภาค 
 ดังน้ันธาตุท่ีอยูทางดานขวามือสุดของตารางธาตุ หรือธาตุหมู 18 จะเปนธาตุท่ีมีความเสถียรสูง และมักจะ
พบไดในรูปของธาตุอิสระ ไมเกิดปฏิกิริยารวมตัวกับธาตุอื่นเปนสารประกอบ 
 นอกจากนั้นความเสถียรนี้ยังทําใหอะตอมของธาตุในกลุม d-block บางหมู คือหมู 6 และ 11 มีการ
จัดเรียงตวัแปลกไปจากปกติในสภาวะพื้น เพ่ือใหเกิดความเสถียรสูงขึ้น เชน 
 
Chromium มี 24 อิเล็กตรอน 1s2     2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4

 เพ่ือความเสถียร ยาย 1 อิเล็กตรอนจาก 4s ไปยัง 3d เพ่ือใหไดครึ่งของ 3d 
ไดการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน 1s2     2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5

หรือเขียนเปน shell หลักไดวา 2      8      13     1    
 

Copper ม ี29 อิเล็กตรอน 1s2     2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 
 เพ่ือความเสถียร ยาย 1 อิเล็กตรอนจาก 4s ไปยัง 3d เพ่ือใหไดเต็มใน 3d 

ไดการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน 1s2     2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10

หรือเขียนเปน shell หลักไดวา 2      8     18      1    
 
คุณสมบัติที่สําคัญของอะตอม 
 อะตอมมีคุณสมบัติสําคัญท่ีจะตองทําความเขาใจอยู 5 ประการดวยกัน ไดแก 
 1. ขนาดอะตอม และขนาดไอออน 
 2. ความเปนโลหะ และความเปนอโลหะ 
 3. คาพลังงานไอออนไนเซชัน (ionisation energy) 
 4. คาสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (electron affinity) 
 5. คาอิเล็กโตรเนกาติวติี (electronegativity) 
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ขนาดอะตอม และขนาดไอออน 
 
 คือระยะระหวางจุดศูนยกลางของอะตอม หรือ นิวเคลียส กับผิวของอะตอม หรือ

อิเล็กตรอนวงนอกสุด ถาแรงยึดเหนี่ยวระหวางกันมากจะทําใหอิเล็กตรอนอยูใกลนิวเคลียส 
อะตอมจะมีขนาดเล็ก ปจจัยท่ีมีผลตอขนาดอะตอมเรียงตามความสําคัญจากมากไปนอย
ไดแก 

 
 ขนาด เล็ก 1. ระดับพลังงานช้ันนอกสุด : 
  ถาอยูระดับพลังงานสูงก็จะมีขนาดใหญ 
 ใหญท่ีสุด = Fr 2. จํานวนโปรตอน : 
 เล็กท่ีสุด = He  ถามีมากก็จะดึงอิเล็กตรอนใหเขาใกลนิวเคลียส อะตอมจะมีขนาดเล็ก 
 ใหญ 3. จํานวนอิเล็กตรอน : 
  ถามีมากก็กระจายตัวรอบอะตอมไกลขึ้น อะตอมจะมีขนาดใหญ 
 

      53           31
167 112  Calculated Atomic Size (pm.)  87 67 56 48 42 38
190 145           118 111 98 88 79 71
243 194 184 176 171 166 161 156 152 149 145 142 136 125 114 103 94 88
265 219 212 206 198 190 183 178 173 169 165 161 156 145 133 123 115 108
298 253 217 208 200 193 188 185 180 177 174 171 156 154 143 135 127 120
Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh  Uuo
  La Ce 247 206 205 238 231 233 225 228 226 226 222 222   
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No   

 
ความเปนโลหะ และความเปนอโลหะ 
 โลหะจะมีคุณสมบัติท่ีเดนชัดมากอยูประการหนึ่งคือความสามารถในการนําไฟฟาปลอยใหอิเล็กตรอนไหล
ผานไปไดอยางอิสระ และสามารถใหอิเล็กตรอนได โดยเฉพาะเมื่อทําปฏิกิริยากับกรด แลวเกิดเปนไอออนบวกของ
โลหะ 
 ความเปนโลหะจึงขึ้นกับความสามารถในการปลอยอิเล็กตรอนออกไป ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัย 2 ประการคือ 
 1. ความเสถียรของการจัดเรียงอิเลก็ตรอนในระดับพลังงานตางๆ 
 2. ขนาดของอะตอม ซ่ึงนิวเคลียสจะตองดึงอิเล็กตรอนวงนอกไว 
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I.E.

Maximum = He
Minimum  = Fr

มาก

นอย
Li Be B C N O F Ne

RnAtPoBiPbTiBaCs
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

I.E
. (

M
J/m

ole
)

 จากความเสถียรของระดับพลังงานท่ีเคยกลาวไวแลว ธาตุจะเสถียรท่ีสุดเมื่ออเิล็กตรอนเต็มในระดับ
พลังงานยอยๆ ท้ังหมด จึงพบไดวาหมู 18 มีความเสถียรสูงท่ีสุด และธาตุในหมูอื่นๆ จึงพยายามจัดตัวใหเปน
เหมือนหมูท่ี 18 โดยการรับ หรือ จายอิเล็กตรอนเขาไปในระดับพลังงานยอยของตน เชน 
 

      H           He
Li Be Metal and Non-Metal Elements B C N O F Ne
Na Mg           Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh  Uuo
  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb   
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No   
  Metal Elements 
  Non-Metal Elements 

  
 Ionization Energy (I.E.) 

X(g)  X+(g) + e- : ∆E = I.E. 
 คือ พลังานจํานวนนอยท่ีสุดท่ีทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมของธาตุในสถานะกาซ 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1.31           2.37
0.52 0.90  Ionisation Energy (MJ / mole)  0.80 1.09 1.40 1.31 1.68 2.08
0.50 0.74           0.58 0.79 1.01 1.00 1.25 1.52
0.42 0.59 0.63 0.66 0.65 0.65 0.72 0.76 0.76 0.74 0.75 0.91 0.58 0.76 0.95 0.94 1.14 1.35
0.40 0.55 0.60 0.64 0.65 0.68 0.70 0.71 0.72 0.80 0.73 0.87 0.56 0.71 0.83 0.87 1.01 1.17
0.38 0.50 0.52 0.66 0.76 0.77 0.76 0.84 0.88 0.87 0.89 1.01 0.59 0.72 0.70 0.81 0.92 1.04
0.38 0.51 Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh   

  0.54 0.53 0.53 0.53 0.54 0.54 0.55 0.60 0.57 0.57 0.58 0.59 0.60 0.60   
  0.50 0.59 0.57 0.60 0.60 0.58 0.58 0.58 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.64   
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Li Be B C N O F Ne
RnAtPoBiPbTiBaCs

0
50

100
150
200
250

E.A
. (

kJ
/m

ole
) 300

350

I.E.

Maximum = He
Minimum  = Fr

มาก

นอย

I.E.

Maximum = He
Minimum  = Fr

มาก

นอย

 Electron Affinity (E.A.)  
X(g) + e-  X(g) : ∆E = -E.A. 

 
 
 
 
 
 
 

      72.8           He
59.6 Be  Electron Affinity (kJ / mole)  26.7 154 7 141 328 Ne
52.8 Mg           42.5 134 72.0 200 349 Ar
48.4 2.37 18.1 7.60 50.6 64.3 Mn 15.7 63.7 112 118 Zn 28.9 119 78.0 195 325 Kr
46.9 5.03 29.6 41.1 86.1 71.9 53.0 101 110 53.7 126 Cd 28.9 107 103 190 295 Xe
45.5 14.0 50.0 Hf 31.0 78.6 14.5 106 151 205 223 Hg 15.2 35.1 91.2 183 270 Rn
Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh  
  48.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0   
  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No   

 
 Electronegativity (EN)  
 ∆ENAB = BBAAAB BE  BE  BE ×-  Given : BE = Bond Energy 

 
 
 
 
 
 

      2.20           He
0.98 1.57  Electronegativity (Pauling Unit)  2.04 2.55 3.04 3.44 3.98 Ne
0.93 1.31           1.61 1.90 2.19 2.58 3.16 Ar
0.82 1.00 1.36 1.54 1.63 1.66 1.55 1.83 1.88 1.91 1.90 1.65 1.81 2.01 2.18 2.55 2.96 3.00
0.82 0.95 1.22 1.33 1.60 2.16 1.90 2.20 2.28 2.20 1.93 1.69 1.78 1.96 2.05 2.10 2.66 2.60
0.79 0.89 1.27 1.30 1.50 2.36 1.90 2.20 2.20 2.28 2.54 2.00 1.62 2.33 2.02 2.00 2.20 Rn
0.70 0.90 Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh   

  1.10 1.12 1.13 1.14 Pm 1.17 Eu 1.20 Tb 1.22 1.23 1.24 1.25 Yb   
  1.10 1.30 1.50 1.38 1.36 1.28 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30   
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แบบฝกหัด 
 
ตัวอยางขอสอบ PAT2 ป 2552  
1. ธาตุ X มีเลขอะตอม 53 จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. X รวมตัวกับโลหะปรอทแลวจะมสีูตรเคมเีปน Hg2X2 
  ข. X เมื่อเปนไอออนจะมีโครงสรางอิเล็กตรอนเปน 2 8 18 18 8 
  ค. X เมื่อเปนไอออนจะมีรัศมีไอออนเล็กกวาไอออนของธาตุท่ีมีโครงสรางอิเล็กตรอนเปน 2 8 18 18 8 1 
 ขอใดถกูตอง 
 *1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. 3) ก. และ ค. 4) ข.  
2. สารประกอบที่เกิดจากโลหะโซเดียมกับธาตุ X มวลโมเลกุลเฉลี่ยของสารประกอบมีคาเทากับ 103 กรัมตอ

โมล เมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย AgNO3 จะไดตะกอนสีขาว ถาธาตุ X มี 45 นิวตรอน ขอใดคือการจัด
อิเล็กตรอนทีถู่กตองของธาตุ X 

 1) 2 8 8 5 2) 2 8 8 6 *3) 2 8 18 7 4) 2 8 18 8  
3. อะตอมหรือไอออนของธาตุคูใดเปนไอโซอิเล็กทรอนิก 
 1) O2 และ N2 2) O+ และ Ar 3) S2- และ Ne *4) S2- และ Ar  
4. เมื่อเร็วๆ น้ี มีนักวิทยาศาสตรชาติหนึ่งอางวาไดสังเคราะหธาตุท่ีมีเลขอะตอมเทากับ 122 ซ่ึงควรจะมี

อิเล็กตรอนวงนอกสุดอยูใน g ออรบิทัล จงอาศัยความรูเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนทํานายวาธาตุน้ีควรจะมี
อิเล็กตรอนอยูใน g ออรบิทัลจํานวนเทาไร 

 1) 1 อิเล็กตรอน *2) 2 อิเล็กตรอน 3) 3 อิเล็กตรอน 4) 4 อิเล็กตรอน  
 
ตัวอยางขอสอบ  
1. อิเล็กตรอนที่สถานะพื้นของอะตอมไฮโดรเจน 1 โมล ถูกกระตุนดวยพลังงาน 1230 kJ อิเล็กตรอนท่ีสถานะ

กระตุนนี้จะคายพลังานท่ีมีความยาวคลื่นสั้นท่ีสุดก่ีเมตร 
 1) 9.74 × 10-8 2) 9.74 × 10-11 3) 1.62 × 10-28 *4) 1.62 × 10-31  
2. พิจารณาอะตอมและไอออนตอไปนี้ : 25A2+  15B  16C2-  44D อะตอมหรือไอออนใดที่มีจํานวนอิเล็กตรอน

เดี่ยวมากที่สุด 
 *1) A2+ 2) B 3) C2- 4) D 
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พันธะเคมี 
 

Covalent Ionic Metallic  

  

 

+ -

  

 

+ +

  
EN EN EN  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
สูง สูง ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา 

 
 การเขียนสูตรโครงสรางโมเลกลุโควาเลนต : Rojrit’s Method 
 1. วางธาตุท่ีมีคา EN ต่ําท่ีสุดเปนอะตอมกลาง (ยกเวน H)/วางธาตุท่ีมีคา EN สูงกวาเปนอะตอมลอมรอบ 
 2. สรางพันธะและวางอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวใหอะตอมลอมรอบเสถยีรท่ีสุด คือมีอิเล็กตรอนครบ 8 
 3. ถามีอิเล็กตรอนในระบบเหลือ ใหบรรจุไวท่ีอะตอมกลางทั้งหมด 
 4. จัดโครงสรางใหเสถียรขึ้นโดย : 
  ถาอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนไมครบ 8 จะไมเสถียร 
  - โคออรดเินตอิเล็กตรอนคูโดดเดีย่วจากอะตอมลอมรอบไปสรางพันธะใหอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนครบ 
  ถาอะตอมกลางในระดับพลังงาน L มีอิเล็กตรอนเกิน 8 
  - ดึงอิเล็กตรอนคูรวมพันธะออกไปไวท่ีอะตอมลอมรอบ จนกวาอะตอมกลางจะมีอิเล็กตรอนตามกฎ 8 
  ประจุลบควรอยูกับธาตุท่ีมีคา EN สูง และประจุบวกควรอยูกับธาตุท่ีมีคา EN ต่ํา ควรมีการกระจาย
ประจุใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
 
ตัวอยางที่ 1 SO2 (Valence Electron : 6 + 2(6) = 18)  
1. วางธาตุท่ีมีคา EN ต่ําท่ีสุดเปนอะตอมกลาง / วางธาตุท่ีมีคา EN สูงกวาเปนอะตอมลอมรอบ 
  
  
2. สรางพันธะและวางอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวใหอะตอมลอมรอบเสถยีรท่ีสุด คือมีอิเล็กตรอนครบ 8 
  
  
3. ถามีอิเล็กตรอนในระบบเหลือ ใหบรรจุไวท่ีอะตอมกลางทั้งหมด 
  
   

S OO

S OO

S OO
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N N N N N N
1− 1−

N N N
1−

N N N
2−

1−
(Major)

(Minor)
1+

1-  1+   1-
2-

1+

ตัวอยางที่ 2 CO (Valence Electron : 4 + 6 = 10)  
1. วางธาตุท่ีมีคา EN ต่ําท่ีสุดเปนอะตอมกลาง / วางธาตุท่ีมีคา EN สูงกวาเปนอะตอมลอมรอบ 
  
  
2. สรางพันธะและวางอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวใหอะตอมลอมรอบเสถยีรท่ีสุด คือมีอิเล็กตรอนครบ 8 
  
  
3. ถามีอิเล็กตรอนในระบบเหลือ ใหบรรจุไวท่ีอะตอมกลางทั้งหมด 
  
  
4. ถาอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนไมครบ 8 จะไมเสถียร 

- โคออรดิเนตอเิล็กตรอนคูโดดเดี่ยวจากอะตอมลอมรอบไปสรางพันธะใหอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนครบ 
  
  

 
ตัวอยางที่ 3 N3- (Valence Electron : 3(5) + 1 = 16)  
1. วางธาตุท่ีมีคา EN ต่ําท่ีสุดเปนอะตอมกลาง / วางธาตุท่ีมีคา EN สูงกวาเปนอะตอมลอมรอบ 
  
  
2. สรางพันธะและวางอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวใหอะตอมลอมรอบเสถยีรท่ีสุด คือมีอิเล็กตรอนครบ 8 
  
  
3. ควรมีการกระจายประจุใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C O

C O

C O

C O C O

N N N

N N N
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ตัวอยางที่ 4 :  เขียนสูตรโครงสรางของโมเลกุลตอไปนี ้
 
  สูตรโครงสราง  สูตรโครงสราง 

1 XeOF4 
 
 

 
 5

 
-
3I  

 

2 NCO-  
 
 6

 
NO2 

 

3 -2
3CO   

 
 7

 
N2O 

 

4 -
3ClO   

 
 8

 
-2

32OS
 

 
มุมพันธะ 
 
 มุมพันธะ ความยาวพันธะ 
1 รูปรางของโมเลกุล  1 ขนาดอะตอมคูรวมพันธะ แปรผันตรง
2 ขนาดของอะตอมกลาง แปรผกผัน 2 จํานวนพันธะระหวางอะตอม แปรผกผัน 
3 ขนาดของอะตอมลอมรอบ แปรผันตรง    
4 EN ของอะตอมกลาง แปรผันตรง    
5 EN ของอะตอมลอมรอบ แปรผกผัน    

 
ตัวอยางที่ 5 :  ประมาณคามุมพันธะรอบอะตอมกลางในโมเลกลุตอไปนี้ 
 

  รูปรางโมเลกุล  รูปรางโมเลกุล 

1 -2
3CO    4 +

3CH   

2 -
3ClO    5 N2O  

3 -
3I    6 NO2  
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ตัวอยางที่ 6 :  จากโมเลกุลคูตอไปนี้ วงกลมลอมรอบโมเลกุลท่ีมีมุมพันธะรอบอะตอมกลางกวางกวา 
 

1. NH3 และ NCl3  4. -2
3SO  และ -2

4SO   
    

2. AlCl3 และ NCl3  5. -
3ClO  และ -

3IO   
    

3. +
3CH  และ H3O+       

 
ตัวอยางที่ 7 :  จากจากโมเลกุลคูตอไปนี้ วงกลมลอมรอบโมเลกลุท่ีมีความยาวพันธะที่กําหนดใหมากกวา 
 

1. C−C ของ C2H2 และ C2H4 4. C−O ของ CO และ CO2 
    
2. N−N ของ N2O และ -

3N  5. S−O ของ -2
3SO  และ -2

4SO
    
3. O−O ของ O2 และ O3       

 
 ความมีข้ัว 
 ขั้วของพันธะ เปนผลจาก ∆EN ของอะตอมคูรวมพันธะ 
 ขั้วของโมเลกุล ผลรวม Vector ของขั้วพันธะ  
ตัวอยางที่ 8 :  จากโมเลกุลคูตอไปนี้ วงกลมลอมรอบโมเลกุลท่ีมีขั้วมากกวา (ขอละ 1 คะแนน) 
 

1. COCl2 และ CH2O  4. SO3 และ SO2  
    
2. NCl3 และ PCl3  5. CuCl และ HCl  
    
3. SF4 และ SF6       

 
 แรงระหวางโมเลกุล 
 1. London Dispersion Force - ไฟฟาสถิตยอันเกิดจากการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในโมเลกุลแบบสุม 
 2. Dipole-Dipole Interaction - ไฟฟาสถิตยเกิดจากการกระจายตัวของอิเล็กตรอนในโมเลกุลดวยคา 

EN ของอะตอมองคประกอบ 
 3. Dipole-Induced Dipole Interaction - การเหน่ียวนําโมเลกุลท่ีไมมีขั้วดวยสนามไฟฟาจากโมเลกุลท่ี

มีขั้ว 
 4. Hydrogen Bond - เกิดเมื่อ 
  a. มี H ท่ีขาดอิเล็กตรอน เน่ืองจากสรางพันธะอยูกับธาตุ EN สูง 
  b. มีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวท่ีหนาแนนของธาตุคาบ 2 (F, O และ N) 
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ตัวอยางที่ 9 :  จากโมเลกุลคูตอไปนี้ วงกลมลอมรอบโมเลกุลท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลสูงกวา 
 

1. CO2 และ CS2  4. H2O และ HF  
    
2. CF4 และ SF4  5. CuCl และ HCl  
    
3. SiCl4 และ SiO2  6. AlCl3 และ NCl3  

 
Valence Shell Electron Pairs Repulsion (VSEPR) 
 

e- 
Groups Geometrical Structure  e- 

Groups Geometrical Structure 

 
2 

 
 Linear 

 
 

 Trigonal 
 Bipyramidal 
 

 
 Trigonal Planar 

 
 

 
 Seesaw 

 
 
3 

 
 Bend (V) 

 
 

 
 T-Shape 

 
 Tetrahedral 

 
 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 Linear 

 
 Pyramidal 

 
 

 
 Octahedral 

 
 
 
 
4 

 
 Bend (V) 

 
 

 
 Square Pyramidal 

   

 
 
 
6 

 
 Square Planar 
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ตัวอยางที่ 10 :  ระบุรูปรางโมเลกุลในตัวอยางท่ี 1 
 

  รูปรางโมเลกุล   รูปรางโมเลกุล 
1 XeOF4  5 -

3I   
2 NCO-  6 NO2  
3 -2

3CO   7 N2O  
4 -

3ClO   8 -2
32OS  

 
การอานชื่อโมเลกุลโควาเลนต 
 1. โมเลกุลท่ีเกิดจากธาตุ 2 ชนิด AxBv 
  A เปนอะตอมกลาง อานช่ือธาตุตามปรกติ 
  B เปนอะตอมลอมรอบ อานช่ือธาตุ แตเปลี่ยนคําลงทายเปน -ide 
  บอกจํานวนธาตุองคประกอบ  
จํานวน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
คําอาน mono di tri tetra penta Hexa hepta octa nona ...

 
  ยกเวน 
  1. อะตอมกลางเทากับ 1 ไมตองอาน mono 
  2. อะตอมลอมรอบเปน H ไมตองบอกจํานวน เพราะไมสามารถเกิดสารประกอบเกิน octet ได 
 
ตัวอยางที่ 11 :  อานช่ือโมเลกลุตอไปนี้ใหถกูตอง 
 

  ชื่อโมเลกุล   ชื่อโมเลกุล 
1 N2O  5 H2O  
2 NO  6 D2O  
3 NO2  7 H2S  
4 N2O4  8 HCl  

 
 2. กรดไฮโดร (Hydro acid) HxAy (aq) 
 HxAy (g) HxAy (aq)  
  จากช่ือ HxAy (g) อานวา _____-ide เปลี่ยนเปน HxAy (aq) อานวา _____-ic acid 
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ตัวอยางที่ 12 :  เติมตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ 
 

 สูตรโมเลกุล ชื่อสารประกอบ ชื่อสารละลายกรด 
1 HCN Hydrogen cyanide  
2   Hydrofluoric acid 
3  Hydrogen selenide  

 
 3. กรดออกซี (Oxy acid) HxAOy (aq) 
 
หมู สูตร ชื่อ หมู สูตร ชื่อ 
4 H2CO3 Carbonic acid H2SO4 Sulfuric acid 

HNO3 Nitric acid 
6

H2SO3 Sulfurous acid 
HNO2 Nitrous acid HClO4 Perchloric acid 
H3PO4 Phosphoric acid HClO3 Chloric acid 
H3PO3 Phosphorous acid HClO2 Chlorous acid 

5 

H3PO2 Hypophosphorous acid 

7

HClO Hypochlorous acid 
 
ตัวอยางที่ 13 :  เติมตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ 
 
 สูตร ชื่อ  สูตร ชื่อ 
1  Periodic acid 3 HMnO4  
2  Arsenic acid 4 H2MnO4  

 
พันธะโลหะ 
 เมื่ออะตอมคูรวมพันธะตางมีคา EN นอยมาก อิเล็กตรอนจะสามารถเคลื่อนท่ีไปบนอะตอมตางๆ ในกอน
โลหะได โดยอะตอมของโลหะจะถูกยึดใหเรียงชิดติดกันมากท่ีสุด (closest packing) 
 

ชั้น Cชั้น Bชั้น A
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 ดังน้ันจะเห็นไดวาการเรียงตัวอยางเปนระเบียบนี้สามารถทําได ใน 2 ลักษณะท่ีแตกตางกัน คือ แบบสลับช้ัน 
ABABAB … เรียกวา hexagonal closest pack (hcp) และ แบบสลับช้ัน ABCABCABC … เรียกวา cubic 
closest pack (ccp) จากโครงสรางดังกลาว โลหะจึงสามารถนําไฟฟาไดทุกทิศทาง  

hexagonal closest pack (hcp) : ABABAB cubic closest pack (ccp) : ABCABCABC   
พันธะไอออนิก 
 เมื่ออะตอมคูรวมพันธะมีคา EN แตกตางกันมาก จนกระท่ังทําใหการกระจายตัวของอิเล็กตรอนเกิดขั้วทาง
ไฟฟามากพอท่ีจะเกิดเปนไฟฟาสถิต (electrostatic force) เกาะยึดระหวางอะตอมตอเนื่องกันไปเปนผลึกสามมิติ
แลว จะเรียกพันธะเหลาน้ีวาพันธะไอออนิก 
 โครงสรางของผลึกจะเกิดจากการท่ีอะตอมที่มีประจุตางกัน ยึดเหนี่ยวกันจนชิดติดกันมากท่ีสุด โดยไอออน
ท่ีมีขนาดเล็กกวาจะแทรกตัวอยูตามโพรงท่ีเกิดจากการจัดเรียงตวัแบบ hcp หรือ ccp ของไอออนอีกชนิดหนึ่งท่ีมี
ขนาดใหญกวา  
 
 
 
 
 

โพรงสามเหลี่ยม 
trigonal hole 

r
rhole  < 0.155 

โพรงทรงสี่หนา 
tetrahedral hole 

r
rhole  < 0.225 

โพรงทรงแปดหนา 
octahedral hole 

r
rhole  < 0.1414 

 
 ตัวอยางผลึกไอออนิก เชน NaCl จะพบวา 1 uniet cell จะประกอบดวย Na+ และ Cl- อยางละ 4 
ไอออน โดย Na+ ซ่ึงมีขนาดเล็กกวาจะบรรจุอยูในโพรงทรงแปดหนาครบทุกโพรง ดังรูปตอไปนี้  

  
เมื่อไอออนสีฟาแทน Na+ และไอออนสีชมพูแทน Cl- 
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 Born-Fajans-Haber cycle 
 เปนการเขียนแผนภาพเพื่อแสดงคาพลังงานโครงรางผลึก (Lattice Energy) หรือพลังงานพันธะของผลึก
ไอออนิกซ่ึงไดจากการคํานวณจากคาพลังงานอื่นๆ เพ่ือเปลี่ยนรูปจากธาตุองคประกอบในสภาวะปรกติไปเปนผลึก
ไอออนิก โดยแผนภาพนี้ไมไดเปนการแสดงกลไกการเกิดปฏิกิริยาแตอยางใด เพียงแตเปนแผนภาพที่แสดงการนํา
คาพลังงานท่ีทราบคาแลวมาคํานวณหาคาพลังงานโครงรางผลึกเทาน้ัน เชน ปฏิกิริยาการสังเคราะห NaCl จาก 
Na(s) และ Cl2(g) 
 Na(s)   Na(g) ∆E = +107 kJ พลังงานการระเหิด 
 2

1 Cl2(g)   Cl(g) ∆E = +122 kJ พลังงานพันธะ 

 Na(g)   Na+(g) + e- ∆E = +496 kJ พลังงานไอออไนเซชัน 
 Cl(g) + e-  Cl-(g) ∆E = -349 kJ สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 
 Na+(g) + Cl-(g)  NaCl(s) ∆E = -787 kJ พลังงานโครงรางผลึก  
 Na(s) + 2

1 Cl2g  NaCl(s) ∆E = -411 kJ พลังงานของปฏิกิริยา 
 
 ดังน้ันถาทราบคาพลังงานการระเหิดของโลหะโซเดียม พลังงานไออไนเซชันของโลหะโซเดียม พลังงาน
พันธะของแกสคลอรีน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของคลอรีน และพลังงานของปฏิกิริยานี้แลว ก็จะสามารถ
คํานวณหาคาพลังงานโครงรางผลึกได ซ่ึงสามารถเขียนเปนวัฏจักรท่ีเรียกวา Born-Fajans-Haber cycle ได     
ดังแผนภาพตอไปนี้   

Na(g) + Cl(g) 
Na+(g) + Cl(g) + e- 

Na(s) + 1/2Cl2g 

Na(s) + Cl(g) 

Na+(g) + Cl-(g) 

NaCl 
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 การอานชื่อโมเลกุลไอออนิก 
 ไอออนิกโมเลกุลจะเกิดจากไอออน บวก และลบ รวมกันใหไดเปนสารประกอบที่เปนกลางทางไฟฟา จึงมี
เพียงสูตรเดียวไมจําเปนตองระบุจํานวนขององคประกอบ มีสูตรท่ัวไปเปน (Ay+)x(Bx-)y = AxBy 
 A เปนไอออนบวก ถาเปนไอออนของธาตุเดี่ยวอานช่ือธาตุตามปรกติ 
 B เปนอะตอมลอมรอบ ใหเปลี่ยนคําลงทายตามตารางตอไปนี้  

ไอออนลบจากกรดออกซ ี
 ไอออนลบของธาตุเด่ียว

กรด -ic acid กรด -ous acid 
เปลี่ยนคําลงทายเปน -ide -ate -ite 

  
 ตัวอยางช่ือไอออนอื่นๆ  

สูตร ชื่อ  สูตร ชื่อ 
NH4+ Ammonium  -

4)OH(Al  Aluminate 
-2

42OC  Oxalate  NCO- Cyanate 
OH- Hydroxide  -2

2O  Peroxide 
SH- Hydrosulfide (Bisulfide)  -2

32OS  Thiosulfate 
 
ตัวอยางที่ 14 :  เติมตารางตอไปนี้ใหสมบูรณ  

 สูตร ชื่อ สูตร ชื่อ 
1 LiH  5 Na2CrO4  
2 Ca2C  6 NaNH2  
3 KMnO4  7  Calcium phosphate 
4 Na2SiO3  8  Sodium bisulfite 

 
 ความสามารถในการละลาย 
 ความสามารถในการละลายของผลึกไอออนิก จะเก่ียวของกับพลังงาน 2 คาหลัก คือ พลังงานพันธะ
ระหวางไอออน หรือ พลังงานโครงรางผลึก (lattice energy : U) และแรงยึดเหนี่ยว ไอออน-ไดโพล หรอื
พลังงานไฮเดรชัน (hydration energy : H) เน่ืองจากพลังงานท้ัง 2 ชนิดน้ีมีคามากกวาแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
โมเลกุลของน้ํามาก จึงไมตองนําพลังงานจากแรงยึดเหนี่ยวของน้าํมาคิด 
 
 
 
 
 
  

+U 

   
 
 
 
  

-U 
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 พลังงานจากการละลายของผลึกสารประกอบไอออนิก โดยพิจารณาจากคาพลังงานโครงรางผลึก และ
พลังงานไฮเดรชัน จึงสามารถสรปุเปนตารางไดวา  

U = H 
 

Isothermic 
 

U < H 

 
Exothermic 

(ละลายแบบคายความรอน)  

U > H 

 
Endothermic 

(ละลายแบบดูดความรอน)  

U >>> H 
 

ไมสามารถละลายได 
 

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน
กา

รล
ะล

าย
 

U = H

 
อุณหภูมิในการละลาย (oC) 

 
ตัวอยางขอสอบ PAT2 ป 2552 
1. โมเลกุลในขอใดเปนโมเลกุลมีขัว้ท้ังหมด หรอืไมมีขัว้ท้ังหมด 
 1) HI  CS2  O2 *2) N2  PCl5  CCl4 3) N2  NH3  SO3 4) O2  SO2  CO2  
2. โมเลกุลในขอใดมีโครงสรางเหมอืนกันท้ังหมด 
 1) CO2  SO2  CS2 2) NH3  PH3  SO3 *3) CO2  N2  -

3N   4) CCl4  -2
4SO   XeF4 

 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ถาสารประกอบโคเวเลนตท่ีมีสูตร AB5 และมีรูปรางโมเลกุลเปนพีระมิดคูฐานสามเหลี่ยม ขอใดตอไปนี้ถูก 
 1) โมเลกุลเปนไปตามกฎออกเตต  
 *2) แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนแรงลอนดอน 
 3) A เปนธาตุท่ีอยูหมูเดียวกับธาตุท่ีมีเลขอะตอมเทากับ 34 
 4) B เปนธาตุท่ีอยูหมูเดียวกับธาตุท่ีรับหรือใหอิเล็กตรอนยากที่สุดในตารางธาตุ  
2. โมเลกุลคูใดเปนโมเลกุลโคเวเลนตท่ีมีรูปรางโมเลกุลลักษณะเดียวกัน แตสภาพขั้วของโมเลกุลตางกัน 
 1) CO2 และ SO2 2) AsI3 และ BCl3 3) XeF4 และ CHCl3 *4) CCl4 และ POCl3  
3. กําหนดพลังงานพันธะเฉลี่ย (ในหนวย kJ/mol) เปนดังน้ี 
  C-C = 348 C-H = 413 C-Cl = 327  
  C=C = 614 H-Cl = 431 
 พิจารณาปฏิกิริยาตอไปนี้ 

3323 CH
Cl

H
CCHHClCHCHCH +=

 
 ปฏิกิริยานี้คายพลังงานหรือดูดพลังงานกี่กิโลจูล 
 1) ดูดพลังงาน 284 2) คายพลังงาน 284 3) ดูดพลังงาน 43 *4) คายพลังงาน 43 
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สมบัติของธาตุและสารประกอบ 
 
สารประกอบคลอไรด 
 

Li Be B C N O F 
Na Mg Al Si P S Cl 
XCl XCl2 XCl3 XCl4 XCl3 XCl2 XCl 

 
ของแข็ง Li Na Be Mg K Ca 
ของเหลว C N Si P S  
แกส O F B     

ไมละลายน้ํา C N       

กลาง Li Na Mg K Ca    
ละลายน้ํา 

กรด F O S P Si Be B Al 
 
สารประกอบออกไซด 
 

Li Be B C N O F 
Na Mg Al Si P S Cl 
X2O XO X2O3 XO2 X2O5 XO2 X2O 

 
ของแข็ง Li Na Be Mg B Al Si P N 
ของเหลว H         
แกส C S F Cl       

เบส Mg      
กรด Si      ไมละลายน้ํา 

Amphoteric Be Al     
เบส Li Na B K Ca  ละลายน้ํา 
กรด C N P S Cl F 

 
ความเปนกรด                           + 
 

(ท้ังออกไซด และคลอไรด) 
 
 - 



วิทยาศาสตร เคมี (84) __________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

สารประกอบเชิงซอนของธาตุทรานซิชัน 
 ธาตุทรานซิชันสามารถเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนกับไอออน หรือโมเลกุลใดๆ ท่ีมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว
เหลืออยูได โดยการรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวนั้นเขามายังออรบิทอลในที่วางอยู เชน 
 การรับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวของ N เอาไว Cu ก็จะเกิดเปน

สารประกอบเชิงซอนขนาดใหญขึ้นมาไดซ่ึงจะเห็นไดวามีโครงสราง
ซับซอนมากขึ้น และมีท้ังสวนท่ีเปน ionic และ covalent บนกันอยู
ในโมเลกุล 

 เรียกโมเลกุลหรือไอออนที่เขามาลอมรอบธาตุทรานซิชันนี้วา “ลิแกนด (ligand)” โดยลิแกนด 1 โมเลกุล
สามารถใหอิเล็กตรอนแกอะตอมกลางไดมากกวา 1 ตําแหนงก็ได บริเวณท่ีลิแกนด และอะตอมกลางเกิดพันธะกัน
น้ันเรียกวา Co-ordination sphere สวนไอออนที่อยูรอบนอกทําหนาท่ีสมดุลประจุไฟฟาอยูน้ันจะเกิดเปนพันธะ
ไอออนอยูรอบๆ กับ Co-ordination sphere เรียกวาเปน Counter ion 
 สารประกอบเชิงซอนของธาตุทรานซิชันนี้ เกิดไดในหลากหลายรูปแบบมาก โดยมีโครงสรางท่ีแตกตางกัน
มากมาย ท้ังยังเปนสารท่ีมีสีท่ีแตกตางกันไปดวยซ่ึงขึ้นอยูกับ 
 1. ชนิดของโลหะ 2. ชนิดของลิแกนด 3. รูปรางโมเลกุล 
 4. จํานวนลิแกนด 5. เลขออกซิเดชัน 
 เลขออกซิเดชันก็คือ เลขท่ีแสดงคาประจุของอะตอมในสารประกอบ วาอะตอมนั้นมีประจุอยูเทาไรโดย
พิจารณาจากคา EN วาอะตอมนัน้ถูกดึงอิเล็กตรอนไป หรอืไดรับอิเล็กตรอนมาเปนจํานวนเทาใด 
 ดังน้ันในสารประกอบไอออนิก และโคเวเลนตตามปรกติน้ันก็สามารถหาคาเลขออกซิเดชันไดงาย จากการ
พิจารณาการดึงดูด จาย และรับ อิเล็กตรอนของธาตุแตละอะตอมนั่นเอง เชน 
 
 C มี EN สูงกวา H รับอิเล็กตรอนจาก H มาพันธะละ 1 รวมเปน 2 
 C มี EN ต่ํากวา O ใหอิเล็กตรอนกับ O ไปพันธะละ 1 รวมเปน 2 
 C รวมแลวไดมา 2 ใหไป 2 มีเลขออกซิเดชัน = 0 
 
 O มี EN สูงกวา C รับอิเล็กตรอนจาก C มาพันธะละ 1 รวมเปน 2 
 O รวมแลวไดมา 2 ใหไป 0 มีเลขออกซิเดชัน = -2 
 
 H มี EN ต่ํากวา C ใหอิเล็กตรอนกับ C ไปพันธะละ 1 รวมเปน 1 
 H รวมแลวไดมา 0 ใหไป 1 มีเลขออกซิเดชัน = +1 
 
 C มี EN ต่ํากวา O ใหอิเล็กตรอนกับ O ไปพันธะละ 1 รวมเปน 4 
 C รวมแลวไดมา 0 ใหไป 4 มีเลขออกซิเดชัน= +4 
 
 O มี EN สูงกวา C รับอิเล็กตรอนจาก C มาพันธะละ 1 รวมเปน 2 
 O รวมแลวไดมา 2 ใหไป 0 มีเลขออกซิเดชัน = -2 

NH2

NH2

NH2

Cu

NH2

Cl2

O C O

O C
H

H
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 ในกรณีของสารประกอบเชิงซอนก็ใชวิธีคลายๆ กัน แตเน่ืองจากวาธาตุทรานซิชันนั้นสามารถเกิดเปน
ไอออนไดหลายคา จึงตองระมัดระวังในการคํานวณ และคิดเปนลําดับสุดทาย โดยคํานวณจากคาเลขออกซิเดชัน
ของธาตุท่ีมีเลขออกซิเดชันแนนอนกอน เชน 
 
 H2O เปนโมเลกุลท่ีเปนกลาง มีเลขออกซิเดชันของโมเลกุล = 0 
 Cl- เปนไอออน 1- มีเลขออกซิเดชันของไอออน = -1 
 ดังน้ัน Co จะมีเลขออกซิเดชัน = +2 
 
 
 H2O เปนโมเลกุลท่ีเปนกลาง มีเลขออกซิเดชันของโมเลกุล = 0 
 Cl- เปนไอออน 1- มีเลขออกซิเดชันของไอออน = -1 
 Co-ordination sphere น้ีมีประจุรวม = 1+ 
 ดังน้ัน Cr จะมีเลขออกซิเดชัน = +3 
 
 อยางท่ีไดกลาวไปแลววาโลหะทรานซิชันนั้นมีคาเลขออกซิเดชันไดหลายคา โดยสามารถสรุปคาเลข
ออกซิเดชันท่ีเปนไปไดของโลหะทรานซิชันในคาบที่ 4 ออกมาไดเปนตารางดังน้ี โดยตัวหนา แสดงคาท่ีพบไดมาก 
 

Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn 
 
 

+ 3 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 5 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 5 
+ 6 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 5 
+ 6 
+ 7 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 5 
+ 6 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 
+ 5 

+ 1 
+ 2 
+ 3 
+ 4 

+ 1 
+ 2 
+ 3 

 
+ 2 

 
 ดังน้ันการอานช่ือของสารประกอบเชิงซอนจึงตองระบุตัวเลขออกซิเดชันของโลหะทรานซิชันดวย จึงจะถูกตอง
และไดขอมูลท่ีครบถวน 
 
การอานชื่อสารประกอบเชิงซอน 
 หลักการอานช่ือนั้น เน่ืองจากโมเลกุลท่ีเปนสารประกอบเชิงซอนนั้นมีท้ังพันธะโคเวเลนต และไอออนิกอยู
ดวยกัน จึงตองอานดวยหลักท้ัง 2 แบบ คือ 
 1. การอานช่ือสารประกอบไอออนิก 
  อานประจุบวกกอน แลวตามดวยประจุลบ โดยไมตองบอกจํานวน 
 2. การอานช่ือสารประกอบโคเวเลนต (ใน Co-ordination sphere) 
  อานช่ือลิแกนดประจุลบกอน แลวอานช่ือลิแกนดท่ีเปนกลาง โดยบอกจํานวนแบบการอานโคเวเลนต 
  อานช่ืออะตอมกลางโดยระบุคาเลขออกซิเดชัน 

H2O Co OH2

OH2

OH2

H2O

OH2
Cl2

H2O Cr OH2

Cl

Cl
H2O

+
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 การอานช่ือลิแกนด และอะตอมกลางนั้น จะไมใชช่ือสามัญ แตจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย ดังท่ีจะกลาว
ตอไปนี้ 
 1. โลหะที่อยูใน Co-ordination sphere ท่ีเปนบวก และเปนกลาง ใหอานช่ือภาษาอังกฤษ 
 2. โลหะที่อยูใน Co-ordination sphere ท่ีเปนลบ ใหอานช่ือภาษาลาติน แลวลงทายวา “ate” 
 3. ลิแกนดใหลงทายวา “o” 
 4. ลิแกนดบางชนิดเปลี่ยนช่ือไป เชน NH3 = amino, H2O = aqua, CO = carbonyl 
 จากหลักเกณฑดังกลาวก็จะสามารถอานช่ือสารประกอบเชิงซอนในระดับพ้ืนฐานไดแทบท้ังหมดแลว ตัวอยาง
การอานช่ือสารประกอบเชิงซอน เชน 
 K3[Fe(CN)6] = Potassium hexacyanoferrate(III) 
 [Co(NH3)4Cl2]NO3 = Dichloro-tetraaminocobalt(III) nitrate 
 Na3[Cr(NO2)6] = Sodium hexanitrochromate(III) 
 
สารกัมมันตรังสี 
 สารกัมมันตรงัสี คือ สารท่ีสามารถแผรังสี และกลายเปนอะตอมของธาตุอื่นๆ ได 
 กัมมันตภาพรังสี คือ ปรากฏการณท่ีสารสามารถแผรังสีไดเองอยางตอเนื่อง เปนการเปลี่ยนแปลงภายใน
นิวเคลียสของไอโซโทปที่ไมเสถียร โดยการสลายตัวท่ีเกิดขึ้น จะเกิดตอเนื่องกันไปจนกระทั่งไดเปนไอโซโทปที่
เสถียรออกมา 
 
ชนิดของรังสี 
 

ชื่อ สัญลักษณ ประจ ุ มวล (amu) การทะลุทะลวง สมบัติอ่ืนๆ 
แอลฟา 2He4 (α) 2+ 4.00276 ไมผานกระดาษ เบนหาขั้วลบ 
เบตา -1e0 (β) 1- 0.000540 มากกวา α 100 เทา เร็วเกือบเทาแสง 
แกมมา γ 0 0 คลาย X-ray เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 
รังสีแอลฟา : เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสท่ีมีขนาดใหญมากๆ ทําใหมีความเสถียรของนิวเคลียสต่ํา จึง
สลายตัวปลดปลอยนิวตรอน และโปรตอนออกมาพรอมกันในรูปของรังสีแอลฟา ซ่ึงพบไดมากในอะตอมขนาดใหญ
ทุกชนิด ดังน้ันเมื่อปลอยออกมาแลวจะกลายไปเปนธาตุท่ีขนาดเล็กลง โดยมวลลดลง 4 เลขอะตอมลดลง 2 เชน 
 92U238 90Th234 + 2He4 
 
รังสีเบตา : เกิดจากการสลายตัวของนวิเคลียสท่ีมีนิวตรอนมากเกินไป จึงสลายนิวตรอนไปกลายเปนโปรตอน 
และอิเล็กตรอน ดงัสมการตอไปนี้ 
 0n1 1p1 + -1e0 
 โดยที่โปรตอนจะยังติดอยูท่ีนิวเคลียสสวนอิเล็กตรอนจะหลุดออกมาเปนรังสีเบตา ดังน้ันเมื่อปลอยออก
มาแลวจะกลายไปเปนธาตุท่ีมีมวลเทาเดิม แตเลขอะตอมเพ่ิมขึ้น 1 เชน 
 13Al28 14Si28 + -1e0 
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โพซิตรอน : เกิดจากการสลายตัวของนวิเคลียสท่ีมีโปรตอนมากเกินไป จึงสลายโปรตอนไปกลายเปนนิวตรอน 
และอิเล็กตรอน ดงัสมการตอไปนี้ 
 1p1 0n1 + +1e0 
 โดยที่นิวตรอนจะยังติดอยูท่ีนิวเคลียสสวนโพซิตรอนจะหลุดออกมาเปนรังสี ดังน้ันเมื่อปลอยออกมาแลวจะ
กลายไปเปนธาตุท่ีมีมวลเทาเดิม แตเลขอะตอมลดลง 1 เชน 
 7N13 6C13 + +1e0 
รังสีแกมมา : เกิดจากการสลายตัวของนวิเคลียสใหรงัสีออกไปแลว แตยังมีพลังงานเหลืออยูสูง จึงคายพลังงาน
น้ันออกมาอีกในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา โดยไมสงผลใหมีการเปล่ียนแปลงใดๆ ในนิวเคลียส ดงัสมการตอไปนี ้
 83Bi212 81Tl208 * + 2He4 
 81Tl208 * 81Tl208 + γ 
 เราจะเรียกสมการท่ีแสดงปฏิกิรยิานิวเคลียรตางๆ ท่ีเขียนมาท้ังหมดนี้วา สมการนิวเคลียร ซ่ึงการสมดุล
สมการตองพิจารณาเลขมวล และเลขอะตอม ของสารในปฏิกิรยิา โดยจะตองใหเลขมวล และเลขอะตอมของทัง้ 
2 ดานเทากันเสมอ โดยอาศัยการเติมเลขสัมประสิทธ์ิลงไปขางหนาสัญลักษณธาตุเหมือนการสมดุลสมการตามปกติ  
ครึ่งชีวิต 
 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสน้ัีนไมขึ้นกับสภาพแวดลอม หรือความเขมขน หรอืปจจัยใดๆ ท้ังสิ้น จะ
ขึ้นอยูก็เพียงจํานวนอะตอมของธาตุกัมมันตภาพรังสีเทาน้ัน โดยพบวาเริ่มตนจากธาตุกัมมันตรังสีจํานวนหนึง่ 
ระยะเวลาที่สลายตัวจะเหลือเปนจํานวนครึ่งหนึ่งจะเปนคาคงท่ีเสมอในธาตุกัมมันตภาพรังสีไอโซโทปนั้นๆ เรียก
ระยะเวลานี้วา คร่ึงชีวิต มีสัญลักษณเปน T หรือ t1/2 เชน 
 Ra-88 มีครึ่งชีวิต 1620 ป 
 ถามี Ra-88 อยู 1 กรัม 1620 ปผานไปจะเหลือ 0.5 กรัม อีก 1620 ปตอมาจะเหลือ 0.25 กรัม 
 โดยมักจะใชคาน้ีหาอายุของวัตถุโบราณ ซ่ึงนิยมใช C-14 ซ่ึงมีครึ่งชีวิตอยูประมาณ 5600 ป เทียบกับ   
C-14 ของสิ่งท่ีคลายกันในปจจุบัน เชนหาอายุของกระดูกสัตว ก็ใช C-14 ท่ีมีในสัตวท่ียังมีชีวติอยู 
 สูตรการคํานวณคือ N = N02-t/T  
ปฏิกิริยานิวเคลียร 
 ปฏิกิริยานิวเคลียรคือการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอม ซ่ึงตางจากปฏิกิริยาเคมี อันเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบริเวณอิเลก็ตรอนวงนอก เราสามารถแบงปฏิกิริยานิวเคลียรออกไดเปน 2 ชนิดดวยกัน คือ 
ปฏิกิริยาฟวชัน (Fusion reaction) และปฏิกิริยาฟชชัน (Fission reaction)  
 ปฏิกิริยาฟชชัน 
 เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการสลายตัวของธาตุขนาดใหญ แตกออกเปนธาตุขนาดกลาง 2 อะตอม ซ่ึง
สามารถเกิดไดงายเมื่อยิงนิวตรอนเขาไปท่ีนิวเคลียสของธาตุขนาดใหญ เชน 
 92U235 + 0n1 56Ba144 + 36Kr90 + 2 0n1  
 จะเห็นไดวา เมื่อเกิดปฏิกิริยานี้แลว จะมีนิวตรอนเกิดขึ้นใหมอีก 2 ตัวซ่ึงจะเขาไปชนนิวเคลียสของ U235 
อื่นๆ ท่ีเหลืออยูตอไป เกิดเปนปฏิกิริยาลูกโซขึ้น 
 การจะหยุด หรือควบคุมปฏิกิริยาลูกโซน้ี สามารถทําไดโดยการจับนิวตรอนเอาไว ซ่ึงทําไดโดยใชแทงโลหะ
บางชนิดท่ีมีสมบัติจะจับนิวตรอนได เมื่อปฏิกิริยานี้ควบคุมได จึงมีการนําไปใชในการผลิตกระแสไฟฟาตอมาใน
ภายหลัง 
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 ปฏิกิริยาฟวชัน 
 เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจากการรวมตวักันของธาตุขนาดเล็ก กลายไปเปนธาตุขนาดกลาง 2 อะตอม ซ่ึง
สามารถเกิดไดท่ีอุณหภมูิสูงมากๆ เทาน้ัน เชน 
 1H2 + 1H3 2He4 + 0n1 
 การจะหยุด หรือควบคุมปฏิกิริยานี้ ไมสามารถทําไดเพราะปฏิกิริยานี้จะเกิดไดเองท่ีอุณหภูมิสงูๆ แลวคาย
พลังงานออกมาอีก ดังน้ันอุณหภมูิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ปฏิกิริยาจะหยุดก็ตอเมื่อเช้ือเพลิงหมดแลวเทาน้ัน  

Fusion Fission 
1.  เกิดจากการหลอมรวมกันของนวิเคลียส 
2.  เกิดยาก ใชอุณหภูมิสูงถึง 2 × 108 องศา 
3.  พลังงานสูงตอ 1 ปฏิกิริยานอย 
4.  เกิดปฏิกิริยาเรว็มาก 
5.  ระยะเวลาเทากัน ใหพลังงานสูงกวามาก 
6.  สารต้ังตนมีมาก หางาย 
7.  ควบคุมไมได 

1.  สลายตัวจากธาตุหนัก 
2.  เกิดงาย 
3.  ใหพลังงานตอ 1 ปฏิกิริยามาก 
4.  เกิดปฏิกิริยาชากวา 
5.  ระยะเวลาเทากัน ใหพลังงานนอยกวามาก 
6.  สารต้ังตนหายาก ราคาแพง 
7.  ควบคุมไดงาย  

 

แบบฝกหัด 
 
1. ผสมสารตอไปนี้เขาดวยกันเปนคูๆ  โดย X2 ละลายอยูในตัวทําละลายอินทรีย สวน KX ละลายในน้ํา สารใด

เมื่อผสมแลว สามารถเกิดปฏิกิรยิากันได และไดผลิตภัณฑเปนอยางไร  
 F2 Cl2 Br2 I2 
KF     
KCl     
KBr     
KI      

2. อธิบายวาเหตุใด จากการทดลองจึงพบวา N และ Be น้ัน ไมมีคาสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน  
3. สารกัมมันตรงัสีมีครึ่งชีวิต 8 วัน ท้ิงสารไว 20 กรัม ก่ีวันจึงจะเหลือ 2.5 กรัม  
4. เศษไมมีกัมมันตรังสีปลอยออกมา 12.5 ตอนาทีตอกรัมจาก C-14 ถานําไมท่ียังมีชีวิตไปอบแหง ในปริมาณ

เทากันวัดได 100 ตอนาทีตอกรมั เศษไมตายมาแลวก่ีป ถาครึ่งชีวิต C-14 เทากับ 5600 ป  
5. ทํานายผลิตภัณฑท่ีเหลือจากปฏิกิริยาตอไปนี้ 
 1H2 + 1H2 1H1 +  
 92U235 + 0n1 54Xe140 + 38Sr94 + 20n1 +   
 92U235 + 0n1 56Ba141 + 36Kr92 +   
6. การสลายตัวของ 90Th230 ไปเปน 82Pb210 จะมีการปลอยแอลฟา และเบตาอยางละเทาไร 
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ตัวอยางขอสอบ PAT2 ป 2552 
1. Co-60 เปนสารกัมมันตรังสีท่ีปลอยอนุภาคบีตา มีครึ่งชีวิตเทากับ 5.3 ป เมื่อเวลาผานไป 26.5 ป 

อัตราสวนของ Co-60 ท่ีเหลืออยูจะเปนเทาใดเมื่อเทียบกับเวลาเริ่มตน 
 1) 1/5 2) 1/8 3) 1/16 *4) 1/32  
2. กระบวนการสลายตัวของ Th232

90  จะมีไอโซโทปกัมมันตรังสี 6 ตัวท่ีจะปลอยอนุภาคอัลฟา และมีไอโซโทป
กัมมันตรังสี 4 ตัวท่ีสลายตัวใหอนุภาคบีตาผลิตภัณฑสุดทายของการสลายตัวคือขอใด  

 1)  W204
74  2)  W208

74  3) Pb204
82  *4) Pb208

82   
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
 
1. ฉลากท่ีติดขวดใสสารประกอบไอออนิก 4 ชนิดหลุดออก เมื่อนักเรียนคนหนึ่งทําการทดลองโดยละลาย

สารประกอบทั้ง 4 ในน้ํา แลวผสมสารละลายแตละชนิดเขาดวยกันพบวาไดผลการทดลองดังตาราง 
 

ผลการทดลองเม่ือผสมกับสารละลาย 
สารละลาย

A B C D 
A - ตะกอนขาว สารละลายใส ตะกอนขาว 
B ตะกอนขาว - ตะกอนเหลือง สารละลายใส 
C สารละลายใส ตะกอนเหลือง - สารละลายใส 
D ตะกอนขาว สารละลายใส สารละลายใส - 

 
 จากผลการทดลอง สารประกอบไอออนิกท้ัง 4 ชนิดควรเปนขอใด 
 
 สาร A สาร B สาร C สาร D 
 *1) Na2CO3 Pb(NO3)2 KI Ca(NO3)2 
 2) Ca(NO3)2 KI Pb(NO3)2 Na2CO3 
 3) Na2CO3 Pb(NO3)2 Ca(NO3)2 KI 
 4) Na2CO3 Ca(NO3)2 KI Pb(NO3)2  
2. ขอใดถูกตองเก่ียวกับสารประกอบเชิงซอน 
 1) อะตอมกลางตองเปนธาตุกัมมันตรังส ี
 2) อะตอมท่ีลอมรอบอะตอมกลางตองเปนไอออนลบ 
 3) พันธะระหวางอะตอมกลางกับไอออนที่ลอมรอบเปนพันธะไอออนิก 
 *4) เลขออกซิเดชันท่ีตางกันของอะตอมกลางเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดสารประกอบที่มีสีตางกัน  
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3. กําหนดใหสารกัมมันตรังสี A มีเลขอะตอม 94 เลขมวล 245 เกิดปฏิกิริยานิวเคลียรไดสาร X โดยมีขั้นตอน
ดังน้ี 

   A → B + ∝ B → C + n 
   C → D + ∝ D → X + ∝ 
 สาร X ท่ีเกิดขึ้นมีเลขอะตอมและเลขมวลเทาใด 
 1) เลขอะตอม 89 เลขมวล 236 2) เลขอะตอม 90 เลขมวล 234 
 *3) เลขอะตอม 91 เลขมวล 236 4) เลขอะตอม 92 เลขมวล 234  
4. พิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
  A หินงอก หินยอย B เลือดปู เลือดปลาหมึก 
  C ปุย โปรตีน D แกว เครือ่งบด 
 ธาตุท่ีเปนองคประกอบสําคัญของสิ่งท่ีพิจารณาขางตน ขอใดถูก 
 
 สาร A สาร B สาร C สาร D 
 1) Na Fe P Zn 
 *2) Ca Cu N Si 
 3) Na Cu K Fe 
 4) Ca Fe S Cr 
  
5. ขอใดเรียงลําดับเลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันในสารประกอบจากมากไปนอยไดถูกตอง 
 1) [Co(NH3)4Cl2]Cl K2Cr2O7 Na2[Ni(CN)4] 
 2) K3[Fe(CN)6] Na[Au(CN)2] [Co(NH3)4Cl2]Cl 
 3) Na[Au(CN)2] K2Cr2O7 K3[Fe(CN)6] 
 *4) [Co(NH3)4Cl2]Cl K2[Ni(CN)4] Na[Au(CN)2]  
6. การผสมสารละลายในขอใดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น และสามารถเขียนสมการไอออนิกสุทธิไดท้ังคู 
 
 สารละลายผสม I สารละลายผสม II 
 1) NaCl กับ AgNO3 KI กับ Na2CO3 
 2) Ca(OH)2 กับ Pb(NO3)2 Li2SO4 กับ MgCl2 
 3) BaCl2 กับ Na2SO4 NH4CN กับ Na4HPO4
 *4) AgNO3 กับ KBr Mg กับ HCl 
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เคมีอินทรีย 
 
 สารประกอบอินทรีย คือ สารประกอบที่มีอยูในกระบวนการ metabolism ของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงรวมไปถึง
อนุพันธของสารประกอบเหลาน้ีดวย 
 โดยปรกติสารประกอบอินทรียจะมีองคประกอบหลักเปนธาตุคารบอน และอาจจะมีธาตุอื่นรวมอยูดวย 
เชน H หรือ O หรือ N หรอื S เปนตน ดังน้ันอาจจะกลาวไดวาสารประกอบอินทรียก็คือสารประกอบของ
คารบอน ยกเวน 
 1. ธาตุคารบอน เชน เพชร, แกรไฟต, C60 เปนตน 
 2. สารประกอบโลหะคารไบด (metal carbide) เชน Ca2C, Mg2C เปนตน 
 3. สารประกอบออกไซดของคารบอน เชน CO, CO2 เปนตน 
 4. สารประกอบกรดคารบอนิกและเกลือ (carbonic acid, bicarbonate salt, carbonate salt) เชน 
H2CO3, NaHCO3, CaCO3 เปนตน 
 5. สารประกอบเกลือ cyanide, cyanate และ thiocyanate เชน KCN, NaOCN, NH4SCN เปนตน 
 
โครงสรางทั่วไปของสารประกอบอินทรีย 
 โดยทั่วไปโครงสรางของสารประกอบอินทรียจะมีองคประกอบหลกัเปน C และ H สรางพันธะตอเช่ือมกัน
เปนสายยาว และอาจจะมีอะตอมของธาตุอื่นๆ (hetero atom) เขามาสรางพันธะอยูดวย ซ่ึงอาจจะวาดโครงสราง
คราวๆ ไดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 Residue group : เปนดานท่ีมีเฉพาะ C และ H จึงเปนดานท่ีมีขั้วนอย และเฉื่อยตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 Functional group : เปนดานท่ีมีขั้ว และวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากกวา 
 
ประเภทของสารประกอบอินทรีย 
 
 ประเภทของสารประกอบอินทรีย โครงสรางทั่วไป ชื่อของ functional group 
1. Hydrocarbon   
 1.1. Alkane R-H - 
 1.2 Alkene R=R - 
 1.3 Alkyne R≡R - 
 1.4 อนุพันธของ Benzene R-C6H5 aryl group  

H C C

H

H

C

H

H

C

H

H

H

H
X

residue functional
 group group 
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C C C C

H
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H

H

H

H

H

 ประเภทของสารประกอบอินทรีย โครงสรางทั่วไป ชื่อของ functional group 
2. Alcohol R-OH hydroxyl group 
3. Ether R-O-R oxy group 
4. Amine R-NH2 amino group 
5. Carboxylic acid R-COOH carboxylic group 
6. Ester R-COO-R oxycarbonyl group 
7. Amide R-CONH2 amide group 
8. Aldehyde R-CHO formyl group 
9. Ketone R-CO-R carbonyl group 
10. etc.   

 
DBE : Double Bond Equivalent 
 โครงสรางของสารประกอบอินทรียน้ัน เมื่อพิจารณาจากสูตรโมเลกุลก็พอจะทราบไดวาสารอินทรียน้ันๆ จะ
มีพันธะคู พันธะสาม หรือมีโครงสรางท่ีเปนวงมากนอยเพียงใด โดยพิจารณาจากสูตรโครงสรางตอไปนี้  

สูตรโมเลกุล โครงสรางที่พบได สูตรโครงสราง 
CaH(2a+2) 
[H มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได] 

 
สายเปด พันธะเดี่ยว 
 

 

 
สายเปด + พันธะคู 1 พันธะ 
 

 CaH(2a) 
[H ขาดไป 1 คู] 

 
วงปด พันธะเดี่ยว 
  

 

 
 ดังน้ัน เมื่อนับจํานวนคู H ท่ีหายไปจากโครงสรางท่ีมี H มากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได ก็จะทราบถึงลักษณะ
โครงสรางท่ีนาจะเปนไปได เชน 
 H หายไป 2 คู อาจจะมีโครงสรางเปน 1. สายเปด + พันธะสาม 1 พันธะ 
   2. สายเปด + พันธะคู 2 พันธะ 
   3. วงปด 2 วง 
   4. วงปด 1 วง + พันธะคู 1 พันธะ 
 คาจํานวนคูของจํานวน H ท่ีหายไป สามารถเรียกไดอีกอยางวา คา double bond equivalent (DBE) 
หรือคา degree of unsaturation ซ่ึงคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
   DBE = C - 2

H  + 2
N  + 1 

 

H C C C C
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Isomerism 
 Isomer คือสารท่ีมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แตมีสูตรโครงสรางท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะทําใหสารน้ันมีสมบัติทาง
กายภาพ และทางเคมีท่ีแตกตางกันไปดวย สามารถแบงประเภทของ isomer ไดดังตอไปนี ้
 1. Stereoisomer 2. Constitutional isomer (structural isomer) 
  Enantiomer  Functional isomer 
  Diastereoisomer  Positional isomer 
    Skeleton isomer 
 ในท่ีน้ีจะสนใจเฉพาะ constitutional isomer หรือ ไอโซเมอรเชิงโครงสรางเทาน้ัน โดยจะยกตัวอยางจาก
โมเลกุล C5H12O โดยจะแสดงโครงสรางบางโครงสรางท่ีเปนไอโซเมอรกันไดดงัตอไปนี ้ 
Functional isomer 
: มี functional group แตกตางกัน 

  

Positional isomer 
: มีตําแหนงของ functional group แตกตางกัน  

  

Skeleton isomer 
: มี residue group แตกตางกัน  

  

 
 การอานช่ือสารประกอบอินทรีย 
 โครงสรางช่ือของสารประกอบอนิทรีย Prefix - Core - Suffix 
 Prefix = ระบุก่ิง - โครงสรางของสารประกอบ 
 Core = ระบุจํานวน carbon ท้ังหมดในโครงสราง 
 Suffix = ระบุ functional group  
 R-FG RC(O)-FG 
Common Name Alkyl FG CarboxylFG 
IUPAC Name Alk(an)FG Alk(an)FG  

 1. สวน Core 
จํานวน C ช่ือ (Alk)  จํานวน C ช่ือ (Alk) 
1 Meth  9 Non 
2 Eth  10 Dec 
3 Prop  11 Undec 
4 But  12 Dodec 
5 Pent  13 Tridec 
6 Hex  14 Tetradec 
7 Hept  :  
8 Oct  20 Eicos 
จํานวน C ช่ือ (Carboxyl)  จํานวน C ช่ือ (Carboxyl) 
1 Form  4 Butyr 
2 Acet  5 Valer 
3 Propion  6 Capr 

OH O

OH

OH

OH
OH
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 2. สวน Suffix 
 
 Functional Group Common Name IUPAC Name 
1. Hydrocarbon   
 1.1.  Alkane   
  R-H Alkane Alkane 
  CH4 Methane Methane 
  Butane Butane 
 1.2 Alkene   
  R=R Alkylene Alkene 
  H2C=CH2 Ethylene Ethene 
  Propylene Propene 
 1.3 Alkyne   
  R≡R Alkylyne Alkyne 
  HC≡CH Acetylene * Ethyne 
  Butylyne Butyne 
2. Alcohol   
  R-OH Alkyl alcohol Alkanol 
  CH3OH Methyl alcohol Methanol 
  C2H5OH Ethyl alcohol Ethanol 
3. Ether   
  R-O-R Alkyl(small) alkyl(big) ether Alkoxy(small) alkane(big) 
  CH3-O-CH3 Dimethyl ether Methoxy methane 
  Methyl ethyl ether Methoxy ethane 
4. Amine   
  R-NH2 Alkylamine Alkanamine 
  CH3NH2 Methylamine Methanamine 
  Ethylamine Ethanamine  
5. Carboxylic acid   
  R-COOH Carboxylic acid Alkanoic acid 
  HCOOH Formic acid Methanoic acid 
  CH3COOH Acetic acid Ethanoic acid 
  

 
Propionic acid Propanoic acid 

  
 Butyric acid Butanoic acid 

 

O

NH2

OH

O
OH

O
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 Functional Group Common Name IUPAC Name 
6. Ester   
  R-COO-R Alkyl carboxylate Alkyl alkanoate 
  HCOOCH3 Methyl formate Methyl methanoate 
  CH3COOCH3 Methyl Acetate Methyl ethanoate 
7. Amide   
  R-CONH2 Carboxylamide Alkanamide 
  HCONH2 Formamide Methanamide 
  

 
Propionamide Propanamide 

8. Aldehyde   
  R-CHO Carboxylaldehyde Alkanal 
  CH2O Formaldehyde Methanal 
  

 Butyraldehyde Butanal 

9. Ketone   
  R-CO-R Alkyl(small) alkyl(big) ketone Alkanone 
  

 Acetone * Propanone 

  
 

Methyl ethyl ketone Butanone 

  
 

Diethyl ketone Pentanone 
 
 3. สวน Prefix 
 

Prefix ใชอานช่ือหมูแทนท่ี (Substituent : X) 
 
 

โครงสรางหมูแทนที่ ชื่อหมูแทนที ่  โครงสรางหมูแทนที่ ชื่อหมูแทนที ่
-R Alkyl  -Cl Chloro (Halo) 
-CH=CH2 Vinyl  -NO2 Nitro 
-C6H5 Phenyl  -CN Cyano 

 
 

NH2

O

H

O

O

O

O

FG

X

O

FG

X
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O

FG

γ      α 

δ      β 

FG

  3.1 Common Name (R-FG) 
 

โครงสราง Prefix  
 
 n-Hexyl FG n = normal 

 
 iso-Hexyl FG  

 
 

neo-Hexyl FG  

 
 

sec-Hexyl FG sec = secondary 

 
 tert-Hexyl FG tert = tertiary 

 
 

Cyclohexyl FG (เฉพาะ methyl) 

 
  3.2 Common Name (RC(O)-FG) 
 
 
 ระบุตําแหนงหมูแทนท่ีดวยอักษรกรีก อานเรียงตามอักษรนําช่ือหมูแทนท่ี เชน 
 
 

โครงสราง Common Name 
 
 β-Chlorobutyric acid 

 
 

α, β-Dichlorobutyramide 

 
 

Ethyl β-Chloro-β-cyanobutyrate 

 
 β-Chloro-α, α-Dimethylbutyraldehyde 

 
 
 
 
 

FG
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  3.3 Common Name (benzene derivatives) 
 

โครงสราง ชื่อ  โครงสราง ชื่อ 
 
 Toluene   Phenol 
 
 Styrene   Benzoic acid 
 
 
 

Xylene 
  

Salicylic acid 
 
 การระบุตําแหนงหมูแทนท่ี  
 
 
 
 

   

 m-Xylene o-Chlorotoluene m-(iso-Propyl)phenol 
  3.4 IUPAC Name 
 1. สาย hydrocarbon ท่ียาวท่ีสุดท่ีมี functional group อยูถือเปนสายหลัก ใชอาน core + suffix 
 2. หมูแทนท่ีตางๆ อานเปน prefix นับตําแหนง C ท่ีปลายสายที่ใกลกับ functional group 

ท่ีสุดเปน C1 แลวไลไปจนถึงอีกปลายหนึ่ง 
 3. ถาเลขเทากัน ใหใชทิศท่ีทําใหเลขตําแหนงหมูแทนท่ีรวมกันนอยท่ีสุด 
 4. เรียงลําดับการอานช่ือหมูแทนท่ี ตามตัวอักษร  
  3.5 IUPAC Name (Polyfunctional group) 
   ถามี functional group มากกวา 1 ชนิด จะตองเรียงลําดบัความสําคัญ (priority) โดย 
functional group ท่ีมี priority ต่ําวาจะอานเปนหมูแทนท่ี ดังตาราง 
 
Priority Functional group Structure Prefix Suffix 

1 Carboxylic acid -COOH carboxy -oic acid 
2 Ester -COOR alkoxycarbonyl -ate 
3 Amide -CONH2 carbamoyl -amide 
4 Nitrile -CN cyano -nitrile 
5 Aldehyde -CHO formyl -al 
6 Ketone -C(O)- oxo -one 
7 Alcohol -OH hydroxy -ol 
8 Amine -NH2 amino -amine 
9 Ether -O- oxy  

 

OH
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สมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย 
 สมบัติทางกายภาพโดยทั่วไป จะหมายรวมถึง สถานะ จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความสามารถในการ
ละลายเปนตน ซ่ึงสมบัติตางๆ ดังกลาว ลวนเปนผลมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลท้ังสิ้น ดงัน้ันสารประกอบ
อินทรียจึงสามารถจัดแบงประเภทได 3 ประเภทตามแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล และเรียงลําดับจากแรงยึด
เหนี่ยวระหวางโมเลกุลมากไปนอยของโมเลกุลท่ีมีขนาดเทาๆ กัน ไดดังตอไปนี ้
 1. กลุมท่ีสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลได : amide > carboxylic > alcohol > amine 
 2. กลุมท่ีเปนโมเลกุลมีขั้วสงู เกิดแรงระหวางขัว้ยึดเหนี่ยวกัน : ketone > aldehyde > ester > ether 
 3. กลุมท่ีมีขั้วต่ํา หรือไมมีขัว้ ยึดเหนี่ยวกันดวยแรงลอนดอน : alkyne > alkane > alkene 
 โดยคราวๆ แลวจุดเดือดจากทุกกลุมสารจากมากไปนอย เมื่อมีขนาดโมเลกุลใกลเคียงกัน จะสามารถเรียง
ไดดังน้ี amide > carboxylic acid > alcohol > ketone > amine > aldehyde > ester > alkyne > ether > 
alkane > alkene 
 สวนความสามารถในการละลายน้ําน้ัน สารในกลุมท่ี 1 และ 2 สามารถละลายน้ําไดดีเมื่อมีขนาดโมเลกุลเล็ก 
และความสามารถในการละลายน้ําจะคอยๆ ลดลงไปเมื่อขนาดของโมเลกุลใหญขึ้นเรื่อยๆ 
 โมเลกุลท่ีเปนก่ิงจะมีแรงยึดเหนีย่วระหวางโมเลกุลต่ํากวาโมเลกุลท่ีเปนเสนตรง เพราะการอัดตวักันเปนไป
ไดยากกวา จึงเปนผลใหโมเลกุลท่ีมีก่ิงมาก ละลายน้ําไดงายขึ้น และมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ําลง 
 
 
 
 
ปฏิกิริยาเคมีสารประกอบอินทรีย 
 ปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย อาจจะสามารถแบงออกไดเปนกลุม เพ่ือความเขาใจไดงายขึ้น
ดังตอไปนี ้
 1. ปฏิกิริยาการเผาไหม (combustion) 
  สามารถเกิดไดกับสารอินทรียทุกชนิด โดยเปนปฏิกิริยา oxidation ดวย O2 ซ่ึงจะเขาดึงอะตอมของ
ธาตุองคประกอบออกมาเปนสารประกอบ oxide จนหมด เชน 
 CxHy + O2 CO2 + H2O 
 CxHyOz + O2 CO2 + H2O 
 CxHyNz + O2 CO2 + H2O + NO2 
 CxHySz + O2 CO2 + H2O + SO2  
 การเผาไหมไมสมบูรณ (incomplete combustion) : เมื่อปฏกิิริยาการเผาไหมท่ีเกิดไมสมบูรณ จะเหลือ
เขมา และควันดํา ซ่ึงก็คือ C เอาไว และมี CO ปนออกมาดวย ซ่ึงการเผาไหมท่ีไมสมบูรณน้ันเกิดไดจาก 
 1. สารอินทรียท่ีมี C=C หรือ C≡C หรือ วงเบนซีน 
  ซ่ึงพันธะที่แข็งแรง จะทําใหไมสามารถสลายพันธะระหวางคารบอนทั้งหมดได จึงเหลอืเปนเขมา 
 2. ปริมาณ O2 นอยเกินไป 
  เชนการเผาในภาชนะปดท่ีมี O2 จํานวนจํากัด 
 3. สารอินทรียท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญมาก 
  ทําให O2 เขาแทรกทําปฏิกิริยาไดยาก จึงเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณไดเชนกัน 
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OH

OO

ตัวอยาง สารตอไปนี้ เปนไอโซเมอรซ่ึงกันและกัน มีคา DBE = 1 ท้ังสิ้น สารชนิดใดท่ีเมื่อเกิดการเผาไหมแลว  
มีโอกาสเกิดเขมาไดงาย 
 
 

สาร A สาร B สาร C 
ตอบ สาร A 
 2. ปฏิกิริยาการแทนที่ (substitution) 
  2.1 ปฏิกิริยา halogenation ของ alkane 
   สารในกลุม alkane เปนสารที่ไมมีขั้ว ทําใหเฉื่อยตอปฏิกิริยามาก และไมคอยทําปฏิกิริยากับสารอื่น 
การจะทําใหเกิดปฏิกิริยาไดน้ัน จะตองอาศัยสารที่มีความไมเสถียรสูง วองไวตอการเกิดปฏกิิริยามากๆ เขามา
บังคับใหเกิดปฏิกิริยา 
   ปฏิกิริยา halogenation ของ alkane น้ี เปนการแทนที่กันระหวาง H และ halogen ซ่ึงไดแก 
F, Cl, Br และ I เปนตน โดยจะตองมีแสง UV เปนตัวกระตุนใหเกิดปฏิกิริยา 
 
 +  Cl2 ไมเกิดปฏิกิริยา 
 
 HCl  + 
 
   ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นผาน free radical หรืออนุภาคท่ีมีอิเล็กตรอนเดีย่วของ halogen เชน 
เปนตน ซ่ึงวองไว ทําใหสามารถทําปฏิกิริยากับ alkane ซ่ึงเปนโมเลกุลท่ีเฉื่อยตอปฏิกิริยาได 
 
 
 
 
 
 + Br2 (l)       UV  

 
 
  alkane + Br2   

 
 ปฏิกิริยานี้เรียกไดวาเปนการฟอกสีของ halogen เน่ืองจาก สีของธาตุ halogen จะหายไปหลังจาก
เกิดปฏิกิริยาเพราะผลิตภัณฑท่ีไดท้ัง 2 ชนิดไมมีสี และจะมีกาซท่ีเปนกรดสามารถเปลี่ยนสีกระดาษ litmus จาก
นํ้าเงินเปนแดงได 
 
 
 

UV

Cl

Br

Litmus 

HBr 

Cl



วิทยาศาสตร เคมี (100) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

  2.2 ปฏิกิริยา halogenation ของ benzene 
   สารในกลุม benzene เปนสารท่ีไมมีขั้ว และเสถียรมากเนื่องจากสามารถ resonance ไดทําให
เฉื่อยตอปฏิกิริยามากกวา alkane จําเปนตองใชตัวเรงปฏิกิริยาจึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาการแทนที่กับ halogen ได 
 
 + Br2 ไมเกิดปฏิกิริยา 
 
 ไมเกิดปฏิกิริยา 
 
 HBr + 
 
 
 
 
 
 + Br2 (l) 

 
        FeBr3  

 
  benzene + Br2   

 
 
 ปฏิกิริยานี้จะคลายกับ alkane แตตองใชตวัเรงปฏิกิริยา แทนท่ีจะใชแคแสง UV เทาน้ันโดยตัวเรง
ปฏิกิริยาท่ีใชจะแตกตางกันไปตาม halogen ท่ีตองการจะใหเกิดปฏิกิริยา คือสําหรับ X2 จะใชตัวเรงปฏิกิริยาเปน 
FeX3 เมื่อ X เปนธาตุ halogen ใดๆ สวน Cl อาจจะใช AlCl3 แทนก็ได  
 3. ปฏิกิริยาการเติม (addition) 
  ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นกับพันธะคูและพันธะสาม (multiple bond) ซ่ึงมีอิเล็กตรอนหนาแนน ดังน้ัน
สารประกอบในกลุม alkene และ alkyne จะถูกเติมดวยสารที่ตองการอิเล็กตรอนมากๆ ไดเปนอยางดี และ
ปฏิกิริยาในกลุมน้ี alkyne จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วกวา alkene เพราะมีอิเล็กตรอนหนาแนนกวา 
 
 
 เมื่อ E (electrophile) คือ 1. ธาตุท่ีมีคา EN สูงมากๆ 
  2. อนุภาคประจุบวก เชน กรด (H+) 
 
 
       

FeBr3

Litmus 

HBr 

Br

UV

R

R

E 

Br
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  3.1 ปฏิกิริยา halogenation ของ alkene และ alkyne 
   ปฏิกิริยานี้เกิดไดดีโดยไมตองมีแสง UV หรือตัวเรงปฏิกิริยาใดๆ เน่ืองจาก halogen เปนธาตุท่ีมี
คา EN สูง จึงสามารถเขาดึงอิเล็กตรอนของ alkene และ alkyne ไดโดยงาย เกิดการฟอกจางสีไดทันที โดยไมมี
กาซ HX ท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดออกมา จึงไมเกิดการเปลี่ยนสีของกระดาษ litmus 
 
 Br2 

(1 eq) 
 Br2 

(1 eq) 
 

 
Br2 (excess)  

 
 
 Litmus ไมเปลี่ยนส ี
 
 
 
 
 
  + Br2 (l)   

 
 
 
 
  3.2 ปฏิกิริยา oxidation ของ alkene และ alkyne 
   ปฏิกิริยา oxidation ของ alkene และ alkyne ในท่ีน้ี เปนปฏิกิริยาการเติมธาตุ oxygen ท่ีมีคา 
EN สูงเขาไปบนพันธะคูหรือพันธะสาม โดยการเติม oxygen เขาไปนั้นสามารถเติมโดยใชสารเขาทําปฏิกิริยาได
หลายชนิด เกิดปฏิกิริยาไดแมจะใช O2 ในอากาศ หากแตตองใชเวลานาน โดยปกติถาจะใหเกิดปฏิกิริยาไดเรว็ขึน้ 
จะใชการทําปฏิกิริยากับ KMnO4 (ดางทับทิม) แทนซ่ึงเมื่อเกิดปฏิกิริยาแลว สีมวงของ KMnO4 จะหายไป เรียก
ไดวาเปนปฏิกิริยาการฟอกสี KMnO4 
 KMnO4 

H2O 
   

     
 KMnO4 

H2O 
 เปลี่ยนโครงสราง 

 
 

 
 (ไมเสถียร) 
 

Br Br

Br Br

HO OH

HO OH
O OH

H

Br Br

Br Br

Br Br
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alkane หรือ benzene  + KMnO4 (aq)   

 
 
 
 
 
alkene หรือ alkyne  + KMnO4 (aq)   

 
 
ตัวอยางที่ 1 สารประกอบ hydrocarbon มสีูตรโมเลกุลเปน C8H8 สามารถเกิดปฏิกิริยาฟอกสี KMnO4 ได               
ถา hydrocarbon ชนิดน้ีมีวง benzene เปนองคประกอบ สูตรโครงสรางของ hydrocarbon น้ีคืออะไร 
ตอบ styrene 
  3.3 ปฏิกิริยา hydrohalogenation ของ alkene และ alkyne 
   ปฏิกิริยานี้ เปนปฏิกิริยาการเติมท้ัง hydrogen และ halogen ในรูปของ HX ซ่ึงมีฤทธ์ิเปนกรด
ไปบนพันธะคูหรือพันธะสาม เน่ืองจาก H+ น้ันขาดอิเล็กตรอน จึงสามารถเกิดปฏิกิริยาดึงอิเล็กตรอนมาจากพันธะคู 
และพันธะสามไดโดยงาย 
 HCl 

(1 eq) 
 HCl 

(1 eq) 
 

 
HCl (excess) 

 
ตัวอยางที่ 2 ปฏิกิริยาตอไปนี้สามารถใหผลิตภัณฑไดมากกวา 1 ชนิด ระบุผลิตภัณฑท่ีไดท้ังหมด และทํานายวา
ผลิตภัณฑชนิดใดมีปรมิาณมากท่ีสุด (major product) 
 HBr 

(มากเกินพอ)   
 

ตอบ 1,2-dibromocyclopentane = ผลิตภัณฑรอง และ 1, 3-dibromocyclopentane = ผลิตภัณฑหลัก 
 
 
 
 
 
 

Cl

H

Cl
Cl

H
H
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  3.4 ปฏิกิริยา hydration ของ alkene และ alkyne 
   ปฏิกิริยานี้ เปนปฏิกิริยาการเติมนํ้าลงไปบนพันธะคูหรือพันธะสาม โดยจําเปนตองมี กรด หรือ H+ 
เปนตัวเรงปฏิกิริยา โดย alkene และ alkyne จะทําปฏิกิริยาไดผลิตภัณฑท่ีแตกตางกันไป กลาวคือ 
   1. ปฏิกิริยา hydration ของ alkene จะไดผลิตภัณฑเปน alcohol 
   2. ปฏิกิริยา hydration ของ alkyne จะไดผลิตภัณฑเปน ketone 
 
 1) H2SO4 (cocn) 

2) H2O 
   

     
 1) H2SO4 (cocn) 

2) H2O 
 เปลี่ยนโครงสราง 

 
 

 
(ไมเสถียร) 

 
  3.5 ปฏิกิริยา hydrogenation ของ alkene และ alkyne 
   ปฏิกิริยานี้ เปนปฏิกิริยาการเติมท้ัง hydrogen ลงไปบนพันธะคูหรือพันธะสาม แตเน่ืองจาก H2 
น้ันไมมีขั้ว และมีคา EN ต่ํา จึงไมสามารถเขาทําปฏิกิริยาดึงเอาอิเล็กตรอนของพันธะคู หรือ พันธะสามออกมาได 
จําเปนตองมีตัวเรงปฏิกิริยาเขาชวย ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีนิยมใชสําหรับปฏิกิริยานี้คือ โลหะ Pt หรือ โลหะ Ni โดย
ปฏิกิริยานี้จะทําใหท้ัง alkene และ alkyne เปลี่ยนไปเปน alkane ท้ังคู 
 
 H2 

Pt หรือ Ni 
 H2 

Pt หรือ Ni 
 

 
เกิดปฏิกิริยาตอทันที 

 
H2 (excess)  

ตัวอยางที่ 3  Hydrocarbon ชนิดหนึ่งมีสูตรโมเลกุลเปน C6H10 มีสมบัติทางเคมีดังตอไปนี ้
 1. สามารถฟอกสี Br2 ในท่ีไมมีแสงไดผลิตภัณฑเปน C6H10Br4 
 2. เมื่อทําปฏิกิริยากับ HBr ท่ีมากเกินพอจะไดผลิตภัณฑเปน C6H12Br2 ท้ังสิ้น 3 ไอโซเมอร 
 3. เมื่อทําปฏิกิริยา hydrogenation โดยมี Pt เปนตัวเรงปฏิกิริยา จะไดผลิตภัณฑเปน Cyclohexane 
 ดังน้ัน C6H10 จะมีโครงสรางเปนอยางไร 
ตอบ 1,3-cyclohexadiene 
 
 
 
 

HO H

HO H O H

H

H
H

H
H

H

H



วิทยาศาสตร เคมี (104) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 4. ปฏิกิริยา redox กับโลหะโซเดียม 
  ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นกับไฮโดรเจนท่ีสรางพันธะอยูกับออกซิเจน ซ่ึงจะเกิด reduction ไปเปน H2 ทําให
สังเกตพบฟองกาซจากปฏิกิริยานี้ไดงาย สวนโลหะโซเดียมจะเกิดปฏิกิริยา oxidation ไดเปน Na+ เหมือน
ปฏิกิริยาระหวางโซเดียมและน้ํา 
 Na(s) + 2 H2O(aq) 2 NaOH (aq) + H2(g) 
 ดังน้ันสารอินทรียท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาดังกลาวน้ีขึ้นได จะมีอยู 2 กลุมดวยกัน อันไดแก carboxylic 
acid และ alcohol โดยที่ carboxylic acid สามารถเกิดปฏิกิริยาไดเร็วและรุนแรงกวา 
 RCOOH + Na RCOONa + H2(g) 
 ROH + Na RONa + H2(g) 
 5. ปฏิกิริยาสะเทนิระหวางกรด-เบส (acid-base neutralisation) 
  กรดและเบสสามารถทําปฏิกิริยากันได โดย H+ จากกรดจะทําปฏิกิริยากับอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวของ
เบส ไดผลิตภัณฑเปน เกลือ หรอืสารประกอบ ionic ขึ้น ในกลุมสารอินทรีย สารท่ีมีฤทธ์ิเปนกรดคือ carboxylic 
acid และสารที่มีฤทธ์ิเปนเบสคือ amine 
  5.1 ปฏิกิริยาสะเทินของ carboxylic acid 
   โดยปกติกรด carboxylic acid จะมีความเปนกรดมากพอท่ีจะทําปฏิกิริยากับเบสออน NaHCO3 
ได และใหผลิตภัณฑเปน CO2 ซ่ึงจะสังเกตเห็นไดงายเปนฟองแกสจากปฏิกิริยา 
 RCOOH (l) + NaHCO3 (aq) RCOONa (aq) + H2CO3 (aq) 
 
 
 
 H2O (l) + CO2 (g)  
   เมื่อรวมกับปฏิกิริยา redox ดวย Na แลวจะสามารถใชในการวิเคราะหวาสารอินทรียท่ีสงสัยเปน 
carboxylic acid หรือ alcohol หรือไม ดงัตาราง 
 

สิ่งที่สามารถสังเกตไดจากปฏิกริิยา  
โลหะ Na สารละลาย NaHCO3 

สารอินทรียท่ัวไป - - 
ROH H2 (g) - 

RCOOH H2 (g) CO2 (g) 
 
ตัวอยางที่ 4 สารประกอบอินทรียชนิดหนึ่งมีสตูรโมเลกุลเปน C2H6O2 มีสมบัติทางเคมีดังตอไปนี ้
 1. ทําปฏิกิริยากับ Na ได ถาใช Na มากเกินพอจะไดผลิตภัณฑเปน C2H4O2Na2 
 2. ไมสามารถทําปฏิกิริยากับ NaHCO3 ได 
 ดังน้ัน C6H6O2 จะมีโครงสรางเปนอยางไรไดบาง 
ตอบ 1, 2-ethane diol 
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  5.2 ปฏิกิริยาสะเทินของ amine 
   โดยปกติ amine จะเปนเบสออน และสามารถที่จะทําปฏิกิริยากับกรดแกอยาง HCl (aq) ไดเปน
อยางดี ไดผลิตภัณฑเปนเกลือ ionic ท่ีสามารถละลายน้ําได 
 RNH2 (l) + HCl (aq) RNH3+ Cl- (aq) 
 
  
 
 
 amine + HCl (aq) ละลายรวมกันเปนเนื้อเดียว 
 
 
 
 
 
  
  + HCl (aq) ช้ันสารอินทรีย 
 สารอินทรียอื่นๆ  ช้ัน HCl (aq) 
 
ตัวอยางที่ 5 สารประกอบอินทรียชนิดหนึ่งมีสตูรโมเลกุลเปน CH3ON มีสมบัตทิางเคมีดังตอไปนี ้
 1. ไมทําปฏิกิริยากับ Na 
 2. ไมละลายในสารละลาย HCl 
 ดังน้ัน CH3ON จะมีโครงสรางเปนอยางไรไดบาง 
ตอบ formamide  
 6. ปฏิกิริยาควบแนน และปฏิกิริยาการแยกออกดวยน้ํา (condensation-hydrolysis) 
  ปฏิกิริยาการควบแนน หมายถึงการควบรวมกันของ functional group ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป เปน 
functional group ชนิดใหม สวนการ hydrolysis คือการทําปฏิกิริยาของน้ํากับ functional group ใดๆ เปนผล
ใหโมเลกุลเกิดการแตกออก ซ่ึงท้ังสองปฏิกิริยาในท่ีน้ีจะเปนปฏิกิริยายอนกลับซ่ึงกันและกันได 
  6.1 esterification และ hydrolysis 
   esterification เปนปฏิกิริยาควบแนนระหวาง carboxylic acid และ alcohol ไดผลิตภัณฑเปน 
ester ซ่ึงสามารถเกิดปฏิกิริยา hydrolysis ยอนกลับไปเปนสารตั้งตนได โดยทั้งปฏิกิริยา esterification และ
ปฏิกิริยา hydrolysis สามารถใชกรดเปนตวัเรงปฏิกิริยาได 
 
  + + 
 
 

H+ 
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  6.2 amidation และ hydrolysis 
   ปฏิกิริยานี้เปนการควบแนนระหวาง carboxylic acid และ amine ไดผลิตภัณฑเปน amide  
ซ่ึงสามารถเกิดปฏิกิริยา hydrolysis ยอนกลับไปเปนสารตั้งตนได โดยทั้งปฏิกิริยาควบแนน และปฏิกิริยา 
hydrolysis น้ีสามารถใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยาไดเชนกัน แตปฏิกิริยาการควบแนนแบบนี้จะเกิดไดจากปฏิกิริยา 
esterification จําเปนตองมีการใหความรอนชวยในการทําปฏิกิรยิา 
 
  + 
 
  6.3 saponification 
   เปนปฏิกิริยา hydrolysis ของ ester ภายใตสภาวะเบส จะไดผลิตภัณฑเปน alcohol และเกลือ 
carboxylate โดยไมผันกลับ และปฏิกิริยาจริงๆ น้ันแบงเปน 2 ขั้นดังน้ี 
 
  +  
 
 
 
    
ตัวอยางที่ 6 พิจารณาแผนภาพปฏิกิริยาตอไปน้ี ระบุโครงสรางของสาร A ถึง D มาใหสมบูรณ 
  
 A B C 
 
 
 
 1,2-Dibromo D 
 cyclohexene 
ตอบ A = cyclohexene B =   C =   D =  
 
ตัวอยางขอสอบ PAT 2  ป 2552  
1. สารประกอบแอโรมาติกชนิดหนึ่งมีวงเบนซินเปนองคประกอบอยู 1 วง มีสูตรโมเลกุลเปน C7H8O สารประกอบ

น้ีมีโครงสรางท่ีเปนไปไดท้ังสิ้นก่ีแบบ 
 1) 3 แบบ *2) 4 แบบ 3) 5 แบบ 4) 6 แบบ  
2. สารในขอใดไมใชสารอินทรียท่ีมีฤทธ์ิเปนกรด 

 *1) NH3
+CI-  2) 

OHS
O O

 3) 
HO

O
OH

 4) OHHO
O

O
 

 

+ H+ 
∆

KMnO4 
(cold) 

Na 

Br2 
(dark) 

O

OHH , H+ ∆

+ 

+ 
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3. สารประกอบที่มีโครงสรางตามขอใด ท่ีสามารถใหผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาไฮเดรชันออกมาไดผลิตภัณฑ
มากกวา 1 แบบ  

 1)  *2)  3)  4)  
 
4. สารประกอบอินทรียชนิดหนึ่ง มีโครงสรางดังตอไปนี ้ 

O

NH
  

 ขอใดกลาวไดถกูตองเก่ียวกับปฏิกิริยาของสารประกอบนี ้
 1) เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเปนน้ําเงินได 
 2) เกิดปฏิกิริยาการเติมกับโบรมีนจะไดผลิตภัณฑเปน C4H7NOBr2 
 *3) ตมกับน้ําโดยมี H+ เปนตัวเรงปฏิกิริยาจะไดผลิตภัณฑเปน C4H9NO2 
 4) เฉื่อยตอปฏิกิริยา ไมสามารถเกิดปฏิกิริยาใดๆ ได 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
1. เมื่อนําเฮกเซน เฮกซีน เฮกไซน และเบนซีน อยางละ 1 กรัม มาเผาไหมอยางสมบูรณ สารประกอบ

ไฮโดรคารบอนใดตองใชปรมิาณออกซิเจนมากที่สุดและนอยที่สดุตามลําดับ 
 *1) เฮกเซนและเบนซีน 2) เบนซีนและเฮกเซน 3) เบนซีนและเฮกซีน 4) เบนซีนและเฮกไซน  
2. สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดใดตอไปนี้ เมือ่ทําปฏิกิริยากับคลอรีนในที่มีแสงแลวใหผลิตภัณฑท่ีมีจํานวนไอ

โซเมอรท่ีเปนไปไดท้ังหมดมากทีสุ่ด  

 *1) CH3
32CHCH
3CH

H
   2) CCHH 23

3CH
32CHCH

3CH
 

 3) CCHH 23
32CHCH

32CHCH
H

 4) CH3CH2CH2CH2CH3 

 
3. สารประกอบใดทีไ่มมีไอโซเมอรเรขาคณิต 
 *1) (CH3)2C = C(CH3)2   2) CH3CH = CHCH3 
 3) CH3CH2CH = CHCH3  4) CH3CH2CH = CHCH2CH3 
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เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ 
 
 ปโตรเคมี (Petrochemicals) หมายถึง สารประกอบหรือพอลิเมอรท่ีไดมาจากปโตรเลียมท้ังทางตรงและ
ทางออม ผลิตภัณฑหลักจากสารปโตรเคมี ไดแก นํ้ามันสําเร็จรูป พลาสติก เสนใยสังเคราะห ยางสังเคราะห 
ผงซักฟอก ปุย และตัวทําละลายบางชนิด   
ประเภทของปโตรเลียม 
 ปโตรเลียม (petroleum) มาจากคําละติน 2 คํา คือ Petra (หนิ) และ Oleum (นํ้ามัน) ซ่ึงหมายความวา
นํ้ามันท่ีไดจากหิน ปโตรเลียมเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนทีเ่กิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากการทับถมของซาก
พืชซากสัตว ภายใตความดันและอุณหภูมิสูงๆ ปโตรเลียมมีธาตุคารบอนและไฮโดรเจนเปนองคประกอบหลัก และ
อาจมีสารประกอบของธาตุอื่น เชน กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน และโลหะเชน แคลเซียม แมกนีเซียม 
อะลูมิเนียม เหล็ก วาเนเดียม และนิกเกิลปะปนอยู ปโตรเลียมเปนไดท้ังของแข็ง ของเหลว หรือแกส ขึ้นอยูกับ
องคประกอบของปโตรเลียม พลงังานความรอน และความกดดันตามสภาพแวดลอมท่ีปโตรเลียมสะสมตัวอยู  
ปโตรเลียมแบงตามสถานะในธรรมชาติได 2 ชนิด คือ นํ้ามันดบิ (crude oil) และแกสธรรมชาติ (natural gas) 
 1. น้ํามันดิบ (crude oil) เปนของเหลวสีนํ้าตาลถึงดํา ประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนชนิด
ระเหยงายเปนสวนใหญ หากพิจารณาตามสมบัติและชนิดของไฮโดรคารบอนที่เปนองคประกอบ สามารถแบงเปน 
3 ชนิด คือ 
  1.1 นํ้ามันดิบฐานพาราฟน (paraffinic crude oil) เปนน้ํามันดิบท่ีมีอัตราสวนของสารอินทรีย
โครงสรางสายโซตรง (paraffin) ตอสารอินทรียโครงสรางแบบวงหรือแนฟทีน (cycloparaffin หรือ naphthene) 
และอะโรมาติก (aromatic) สูง เมื่อนํานํ้ามันดิบกลุมน้ีมากลั่นแยกจะไดนํ้ามันเบนซินท่ีมีเลขออกเทนต่ํา นํ้ามันกาด
ท่ีมีคุณภาพสูงไมมีเขมา นํ้ามันดเีซลท่ีมีเลขซีเทนสูง เหมาะกับเครื่องยนตดเีซลความเรว็สูง นํ้ามันหลอลื่นท่ีมีดัชนี
ความหนืดสูง นํ้ามันดิบกลุมน้ีอาจมีไขท่ีตองผานกระบวนการกําจัดไขกอนทําการกลั่น ตัวอยางไดแกนํ้ามันดิบจาก
แหลง Kirkuk แหลง Minas ประเทศอินโดนีเซียและน้ํามันดิบสิริกิต (นํ้ามันดิบเพชร) อําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร  
  1.2 นํ้ามันดิบฐานแนฟทีน (naphthenic crude oil) เปนน้ํามันดิบท่ีมีอัตราสวนของสารอินทรีย
โครงสรางแนฟทีนหรอือะโรมาตกิสูง เมื่อนํามากลั่นจะไดนํ้ามันเบนซินท่ีมีเลขออกเทนสูง นํ้ามันกาดและน้ํามัน
ดีเซลท่ีมีคุณภาพปานกลาง นํ้ามันหลอลื่นท่ีมีดัชนีความหนืดต่ําถึงปานกลาง นํ้ามันดิบกลุมน้ีอาจมีไขท่ีตองผาน
กระบวนการกําจัดไขกอนทําการกลั่น ตัวอยางไดแก นํ้ามันดิบจากแหลง Tia Juana และ Bachaquero ประเทศ
เวเนซุเอลา  
  1.3 นํ้ามันดิบฐานผสม (mixed crude oil) เปนน้ํามันดิบท่ีมีท้ังพาราฟน แนฟทีน และอะโรมาติก 
ผสมกันในสัดสวนตางๆ นํ้ามันเบา (light crude) จะมีพาราฟนสูง นํ้ามันหนัก (heavy crude) จะมีอะโรมาติกสูง 
ผลิตภัณฑนํ้ามันสําเร็จรูปท่ีไดจะมีสวนดีสวนเสียปะปนกัน ไมมีอะไรโดดเดน ตัวอยางไดแก นํ้ามันดิบจากประเทศ
คูเวต และไนจีเรีย 
 2. แกสธรรมชาติ (natural gas) ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนสถานะแกสท่ีเบา ในปริมาณสูง สวน
ท่ีเหลืออาจเปนฮีเลียม ไนโตรเจน และคารบอนไดออกไซด ไฮโดรคารบอนในแกสธรรมชาติจัดอยูในอนุกรม
พาราฟน มีคุณสมบัติอิ่มตัวและไมเปลี่ยนแปลงทางเคมีในสภาวะปกติ  
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  แกสธรรมชาติมีองคประกอบสวนใหญ คือ มีเทน (CH4) ซ่ึงเปนแกสท่ีมีนํ้าหนักเบาท่ีสุด และจุดเดือด
ต่ําท่ีสุด เปนสวนประกอบถึงประมาณรอยละ 70 ขึ้นไป องคประกอบและประโยชนของแกสธรรมชาติในอาวไทย 
แสดงในตาราง 6.1 

ตารางแสดงองคประกอบและการใชประโยชนของแกสธรรมชาติในอาวไทย 
 

ประเภทแกส รอยละ สภาพ ประโยชน 
มีเทน 
อีเทน 

66-80 
7-10 

แกสแหง - เปนเช้ือเพลิง 
- เปนวัตถุดิบในการผลิตปุยประเภทไนโตรเจน 
- ผลิตเมทานอล 
- ผลิตแกสแอลเอ็นจี (LNG) 

โพรเพน 
บิวเทน 

3-5 
1-3 

แกสช้ืน - เปนเช้ือเพลิงในการหุงตมในครวัเรือน  
 เช้ือเพลิงสําหรับรถยนต ใชทําความเย็น 
- เปนวัตถุดิบปอนโรงกลั่นและผลิตเคมีภัณฑ 

เพนเทน 
เฮกเซน  
เปนตน 

0.1-1 แกสธรรมชาติเหลวหรอื 
แกสโซลีนธรรมชาติหรือ 
คอนเดนเสท (NGL) 

- เปนวัตถุดิบปอนโรงกลั่นและผลิตเคมีภัณฑ 
- เปนเช้ือเพลิง นํ้ามันเบนซิน 

ไนไตรเจน 0.11-1  - ทําปุยไนโตรเจน และยูเรีย 
คารบอนไดออกไซด 7.9-13  - เปนวัตถุดิบผลิตนํ้าแข็งแหง นํ้ายาดับเพลิง 

 
  แกสธรรมชาติอาจแบงตามสภาพของแหลงกําเนิดไดดังน้ี 
  2.1 Associated Natural Gas เปนแกสธรรมชาติท่ีติดมากับน้ํามันดิบหรือแกสท่ีละลายปนอยูใน
นํ้ามันดิบ เชน แกสธรรมชาติแหลงเอราวณั ทานตะวัน และเบญจมาศในอาวไทย 
  2.2 Non-associated Gas เปนแกสธรรมชาติท่ีเกิดในแหลงกําเนิดใตพ้ืนโลกโดยตรง โดยเปนแหลง
ท่ีไมมีนํ้ามันดิบปะปนอยู เชน แหลงแกสเอราวณั บงกช ในอาวไทยและแหลงนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
  

รูปประเภทของแกสธรรมชาติที่แบงตามสภาพแหลงกําเนิด 
 
ผลิตภัณฑจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
 การกลั่นน้ํามันปโตรเลียมเปนการกล่ันลําดับสวน เพ่ือแยกสารโดยใชความแตกตางของจุดเดือด การกลั่น
ลําดับสวนมีขั้นตอนดังน้ีคือ ใหความรอนแกนํ้ามันดิบจนมีอุณหภูมิสูงประมาณ 320–385°C ภายใตความดัน
บรรยากาศ นํ้ามันดิบบางสวนจะเปลี่ยนสถานะเปนไอปนไปกับของเหลวผานเขาไปทางดานลางของหอกลั่นท่ีสูง

แกส 
น้ํามัน 

น้ํา 

แกส
น้ํา
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เชื้อเพลิงแกสหงุตม (LPG)
C1-C4 

ทําสารเคมี วัสดุสงัเคราะห

C5-C7 
ตัวทําละลาย แนฟทาเบา

เครื่องยนตไอพนและตะเกียง
C10-C19 

นํ้ามันกาด เชื้อเพลิง 

เครื่องยนตดีเซล 
C14-C19 

นํ้ามันดีเซล เชื้อเพลิง

C19-C35 
นํ้ามันหลอลื่น 

ควบแนน

อุณหภูมิ 320-385°C 

นํ้ามันดิบ 

< 30°C

30-110°C

250-340°C

170-250°C

65-170°C

> 350°C

> 500°C

นํ้ามันเบนซิน แนฟทาหนัก
C6-C12 

ไข นํ้ามันเตาและยางมะตอย
C > C35 

และภายในประกอบดวยช้ันหรือถาด (tray) เรียงกันหลายสิบช้ัน ดังรูป แตละช้ันจะมีอุณหภูมิแตกตางกัน ช้ันบนมี
อุณหภูมิต่ํา ช้ันลางมีอุณหภูมิสงู ดังน้ันสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลและจุดเดือดต่าํจะระเหยขึ้นสูง
และควบแนนเปนของเหลวบริเวณช้ันท่ีอยูสวนบนของหอกลั่น สวนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุล
และจุดเดือดสูงจะควบแนนเปนของเหลวอยูในช้ันต่ําลงมาตามชวงอุณหภูมิของจุดเดือด สารประกอบไฮโดรคารบอน
บางชนิดท่ีมีจุดเดือดใกลเคียงกัน จะควบแนนปนกันออกมาในช้ันเดียวกัน การเลือกชวงอณุหภูมิในการเก็บ
ผลิตภัณฑจึงขึ้นอยูกับจุดประสงคของการใชผลิตภัณฑท่ีได สําหรับสารประกอบไฮโดรคารบอนทีม่ีมวลโมเลกุลและ
จุดเดือดสูงมากๆ เชน นํ้ามันเตา นํ้ามันหลอลื่น และยางมะตอย จะยังคงเปนของเหลวในชวงอุณหภูมิของการกลั่น
และจะถูกแยกออกในชั้นลางๆ ของหอกลั่นผลิตภัณฑหรือสารท่ีกลั่นไดแตละชวงจุดเดือดจะมีลักษณะและสมบัติ
ตางกันจึงใชประโยชนในงานที่แตกตางกัน 
  ชวงอุณหภูมิ ประโยชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันลาํดับสวนน้ํามันปโตรเลยีม 
 
 สารท่ีไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน มีตั้งแตสารท่ีประกอบดวยธาตุ
คารบอนเพียง 1 อะตอม ไปจนถึงสารท่ีมีจํานวนธาตุคารบอนมากกวา 50 อะตอม สารท่ีมีจํานวนคารบอนนอยๆ 
เชน จํานวนคารบอน 1–4 อะตอมมีสถานะเปนแกส เมื่อจํานวนคารบอนอะตอมเพิ่มขึ้นจะมีสถานะเปนของเหลว 
เริ่มตัง้แตของเหลวใส เบากวานํ้า ไปจนถึงของเหลวขนเหนียวหนืด ตามจํานวนอะตอมคารบอนที่เพ่ิมขึ้น  
 การแยกน้ํามันดิบตามชวงจุดเดอืดอยางหยาบๆ ใหสอดคลองกับชวงของการใชประโยชนเปนน้ํามัน
สําเร็จรูป ชวงการใชประโยชนน้ีจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงขึ้นอยูกับราคาน้ํามันและความตองการใชนํ้ามัน อาจแบง
อยางหยาบไดดังน้ี 
 1. สวนท่ีมีจุดเดือดไมเกิน 200°C เรียกวา สวนแกสโซลีน (gasoline fraction) หรือแนฟทา  
จะนําไปใชในการผลิตนํ้ามันเบนซินหรือสารปอนโรงงานปโตรเคมี 
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 2. สวนท่ีมีจุดเดือดระหวาง 180-250°C เรียกวา สวนน้ํามันกาด (kerosene fraction) ใชในงานใหแสง
สวาง สําหรับน้ํามันกาดท่ีมีคุณภาพดีและจุดเยือกแข็งต่ํา จะนําไปใชเปนเช้ือเพลิงยานไอพน 
 3. สวนท่ีมีจุดเดือดระหวาง 250-370°C เรียกวา สวนแกสออยล (gas oil fraction) เหมาะกับการเปน
เช้ือเพลิงของเครื่องยนตดีเซล อาจนํานํ้ามันกาดท่ีคุณภาพไมดีมาผสมในแกสออยลได 
 4. สวนท่ีหนักหรือกาก (residue) จะนําไปใชประโยชนไดหลายอยางขึ้นอยูกับสมบัติของน้ํามัน เชน ใช
เปนน้ํามันเตา นํ้ามันเครื่อง หรอืยางมะตอย ในปจจุบันนิยมนําสวนกากไปเปนสารปอนโรงงาน (feedstock) เขา
กระบวนการแยกหรอืกระบวนการแปลงโมเลกุลเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดสวนท่ีเปนของเหลวเพิ่มขึ้น กระบวนการเหลาน้ี
ไดแกการกลั่นภายใตสุญญากาศ และการแตกโมเลกุล (cracking) เปนตน  
 อยางไรก็ตาม เราสามารถเปลี่ยนสารไฮโดรคารบอนที่มีคารบอนมากๆ ใหกลายเปนสารไฮโดรคารบอนที่มี
ขนาดเล็กลง ซ่ึงเปนท่ีตองการของตลาดและมีมูลคาสูง ไดดวยการปรับปรุงโครงสราง ดวยวิธีดังตอไปนี้ 
 1. กระบวนการแตกสลาย (cracking process) คือการนําสารไฮโดรคารบอนโมเลกุลใหญมาเผาท่ี
อุณหภูมิสูง ภายใตความดันต่ํา โดยมีซิลิกา-อะลูมินา เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
 2. วิธีรีฟอรมมิง (reforming) เปนการเปลี่ยนสารไฮโดรคารบอนที่มีโครงสรางแบบโซตรงใหกลายเปนโซ
ก่ิง โดยใชความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา 
 3. วิธีแอลคิลเลชัน (alkylation) เปนการรวมโมเลกุลของแอลเคนและแอลคีน โดยมีกรดซัลฟูริกเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา ไดโมเลกุลท่ีมีโครงสรางแบบโซก่ิง 
 4. วิธีโอลิโกเมอไรเซชัน (oligomerization) เปนวิธีรวมสารไฮโดรคารบอนไมอิ่มตวั (แอลคีน) โมเลกุล
เล็กๆ เขาดวยกัน โดยใชความรอนและตัวเรงปฏิกิริยา ไดสารไฮโดรคารบอนที่มีจํานวนคารบอนเพิ่มขึ้น 1-4 เทา 
 
เลขออกเทนของน้ํามันเบนซิน 
 เลขออกเทนเปนสมบัติของน้ํามันเบนซินท่ีแสดงถึงความสามารถในการตานทานการชิงจุดระเบิดกอนเวลา
ท่ีกําหนดในเครื่องยนตเบนซิน อีกนัยหนึ่งคือตัวเลขแสดงความตานทานการน็อคของน้ํามันเช้ือเพลิงในเครื่องยนต
เบนซิน โดยกําหนดใหสารประกอบไอโซออกเทน และนอรมอล–เฮปเทน มีเลขออกเทนเปน 100 และ 0 
ตามลําดับ เชน นํ้ามันท่ีมีเลขออกเทน 95 จะหมายถึง นํ้ามันท่ีความสามารถในการตานทานการน็อคเทากับน้ํามัน
เช้ือเพลิงมาตรฐานท่ีมีสวนประกอบของไอโซออกเทน 95% โดยปริมาตร และนอรมอล–เฮปเทน 5% โดยปริมาตร    
 Isooctane n-Heptane 
 
 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 
  
 Isooctane Heptane 
 octane number = 100 octane number = 0   
 โดยทั่วไปน้ํามันเบนซินออกเทน 91 จะเหมาะกับเครื่องยนตท่ีมีอตัราสวนการอัดต่ํา (compression ratio) 
สวนเบนซินออกเทน 95 จะเหมาะกับเครื่องยนตท่ีมีอัตราสวนการอัดสูง และเพ่ือใหสามารถจําแนกประเภทของ
นํ้ามันได ผูประกอบการจะตองเติมสีลงในน้ํามันเบนซินท่ีใสไมมีสี โดยน้ํามันเบนซินออกเทน 91 และ 95 จะมีสีแดง
และเหลือง ตามลําดับ 
 

CH3 C CH2
CH3

CH3
CH CH3
CH3
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เลขซีเทนหรือดัชนีซีเทนของน้ํามันดีเซล 
 นํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิงราคาถูก สามารถผลิตไดจากการนํานํ้ามันท่ีไดจากการกลั่นท่ีมีชวงจุดเดือดกวาง
มาผสมเขาดวยกัน จึงจัดวาเปนน้ํามันท่ีมีองคประกอบมากที่สุด นํ้ามันเหลาน้ีหากมีปริมาณของกาํมะถันสูง จะตอง
นําไปกําจัดกอนนําไปใช เน่ืองจากกํามะถันมีผลตอตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํามัน 
 เครื่องยนตดีเซลมีพ้ืนฐานการทํางานท่ีแตกตางจากเครื่องยนตเบนซิน กลาวคือการจุดระเบิดของเครื่องยนต
ดีเซลใชความรอนท่ีเกิดจากการอัดอากาศอยางมากในกระบอกสูบแลวฉีดเช้ือเพลิงเขาไปเพ่ือทําการเผาไหม ไมใช
เปนการจุดระเบิดจากหัวเทียนเหมือนในเครื่องยนตเบนซิน ดังน้ันน้ํามันดีเซลท่ีดีตองจุดระเบิดไดเองอยางรวดเร็ว
และเผาไหมไดหมดภายใตสภาวะภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต  
 นํ้ามันดีเซลแบงไดเปน 2 ประเภท คือ นํ้ามันดีเซลหมุนเรว็หรือน้ํามันโซลาจําหนายตามสถานีบริการ
นํ้ามัน และน้ํามันดีเซลหมุนชาหรือน้ํามันขี้โล ซ่ึงใชกับเครื่องยนตในโรงงานอุตสาหกรรม  
 การจุดระเบิดหรือติดไฟไดเองจะเร็วหรอืชาขึ้นอยูกับประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอนในน้ํามัน สาร-
ประกอบกลุมนอรมอล–พาราฟนจะติดไฟไดเร็วท่ีสุดหรือมี ignition delay สั้นมาก ซ่ึงตรงกันขามกับสารกลุมอะโร-
มาติกท่ีมีจํานวนวงแหวนมาก คุณภาพของน้ํามันดีเซลจะวัดโดยใชเลขซีเทน ซ่ึงจะเปรียบกับสาร 2 กลุมน้ีเปนหลัก 
นํ้ามันเช้ือเพลิงอางอิง 2 ชนิดท่ีใช คือ นอรมอล–ซีเทน และแอลฟา–เมทิลแนฟทาลีน ซ่ึงมีเลขซีเทนเปน 100 และ 0 
ตามลําดับ ปจจุบันนิยมใช เฮปตาเมทิลโนเนนที่มีเลขซีเทน 15 แทนแอลฟา–เมทิลแนฟทาลีน โครงสรางทางเคมี
ของเช้ือเพลิงอางองิเปนดังน้ี 
n – Hexadecane 
 Hexadecane (cetane) 
 Cetane number = 100 
 
α–Methylnaphthalene Heptamethylnonane 
 
 
 
 
α–Methylnaphthalene 2, 2, 4, 4, 6, 8, 8 – Heptamethylnonane (isocetane) 
Cetane number = 0 Cetane number = 15  
 โดยปกตินํ้ามันดีเซลมีสีชาออน แตอาจเปลี่ยนไปบางตามแหลงกําเนิดนํ้ามันดิบ อยางไรก็ตามสีไมไดเปนตัว
สําคัญท่ีกําหนดคุณภาพน้ํามัน สีของน้ํามันดีเซลอาจเขมขึ้นหากเก็บไวนานๆ แตในกรณีท่ีสีเปลี่ยนแปลงไปมากเชน
เปนสีเขียวหรือสีดําคล้ํา ควรตั้งขอสังเกตวาอาจมีการปลอมปนของน้ํามันกาด นํ้ามันเตา หรือน้ํามนัเครื่องท่ีใชแลว  
แกสโซฮอลและไบโอดีเซล 
 แกสโซฮอล (gasohol) 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเล็งเห็นวาประเทศไทยอาจประสบกับปญหาการขาดแคลนน้ํามันและ
ปญหาพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา จึงทรงมีพระราชดําริในป พ.ศ. 2528 ใหโครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดา ศึกษาถึงการนําออยมาแปรรูปเปนแอลกอฮอล จากการพัฒนาและวิจัยรวมของโครงการสวนพระองค 
หนวยงานรัฐ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย) และเอกชน (การปโตรเลียมแหงประเทศไทย) 
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ประเทศไทยสามารถผลิตแกสโซฮอล สําเร็จในป พ.ศ. 2539 จากการนําแอลกอฮอลท่ีผลิตไดจากกระบวนการหมัก
ออยหรือมันสําปะหลัง มาผสมกับน้ํามันเบนซินเพ่ือใชเปนพลังงานทดแทน ขั้นตอนการผลิตอยางคราวๆ คือนํา
แอลกอฮอลท่ีมีความบริสุทธ์ิ 95% ไปกลั่นซํ้าเปนแอลกอฮอลบริสุทธ์ิ 99.5% แลวนํามาผสมกับน้ํามันเบนซิน  
ออกเทน 91 ในอัตราสวนของแอลกอฮอลตอน้ํามันเบนซินเปน 1 สวนตอ 9 สวน  
 แอลกอฮอลท่ีใชผสม คือ เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล (ethyl alcohol ; C2H5OH) ซ่ึงเปนสาร 
ท่ีมีออกซิเจนเปนองคประกอบ (oxygenate) จึงชวยเพ่ิมคาออกเทนทําใหการเผาไหมดีขึ้นและสามารถใชทดแทน
สารเติมแตงชนิดอื่น ท่ีนิยมใชในปจจุบัน คือ เมทิลเทอรเทียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE ; CH3C(CH3)2OCH3) ซ่ึง
ละลายและสะสมอยูในระบบน้ําใตดินและอาจเปนอันตรายตอผูบริโภคได โดยทั่วไปจะเตมิเอทานอล 99.5% ใน
ปริมาณ 10-11% สมบัติอื่นของแกสโซฮอลคือ มีการผสมสีสม เลขออกเทนตองไมต่ํากวา 95 และคาความดันไอ
ตองไมสูงกวา 65 kPa (คาความดันไอเปนสมบัติท่ีแสดงถึงความสามารถในการระเหย ซ่ึงจะมีผลตอการสตารท
เครื่องยนต) และเพ่ือรณรงคใหเกิดการใชแกสโซฮอลอยางแพรหลาย รัฐบาลไดกําหนดราคาจําหนายน้ํามันแกส
โซฮอลใหต่ํากวาราคาจําหนายน้ํามันเบนซินออกเทน 95 ท่ีผสม MTBE ประมาณ 0.50-0.70 บาทตอลิตร 
 นอกจากประเทศไทยที่ใชแกสโซฮอลโดยผสมเอทานอล 10% (นํ้ามัน E10) ยังมีอีกหลายประเทศที่ใชแกส
โซฮอลในอัตราสวนผสมอื่น เชน นํ้ามัน E15 (เอทานอล 15% และน้ํามันเบนซิน 85%) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และ E85 (เอทานอล 85% และน้ํามันเบนซิน 15%) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และสวีเดน และ E100 (เอทานอล 
บริสุทธซ่ึงตองมีนํ้าไมเกิน 4%) ในประเทศบราซิลและอารเจนตินา จากงานวิจัยพบวา สามารถเติมนํ้ามันท่ีผสม    
เอทานอลไมเกิน 15% ในเครื่องยนตตามทองตลาดได แตถานํ้ามันมีสวนผสมของเอทานอลมากกวา 15% จะตอง
มีการปรับสภาพของเครื่องยนต ระบบเครื่องยนตท่ีสามารถใชนํ้ามัน E20-100 ไดคือ Flexible-Fuel Vehicle 
(FFV) หรือ Dual-Fuel Vehicle หรือ Flex-Fuel  
 
 ไบโอดีเซล (biodiesel) 
 ไบโอดีเซล คือ นํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีผลิตมาจากนํ้ามันพืชหรือไขมันสัตว อาจเกิดจากการนํามาผสมกันอยาง
งายๆ หรือผานกระบวนการท่ีเรยีกวา ทรานสเอสเทอริฟเคชัน (transesterification) ทําใหโมเลกุลเล็กลงโดยมี
โซเดียมหรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซดเปนตัวเรงปฏิกิริยาเคมี (catalyst) ทําใหเกิดผลิตภัณฑในรูปของเอทิลเอสเทอร 
(ethyl ester) หรือเมทิลเอสเทอร (methyl ester) ซ่ึงมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล จึงใชทดแทนโดยตรง
หรือเติมเปนสวนผสมในดีเซลได นอกจากสารกลุมเอสเทอรแลวยังมีผลิตภัณฑขางเคียงท่ีเกิดขึ้นคือกลีเซอรอล  
ซ่ึงตองแยกออกจากน้ํามันเอสเทอรและนําไปใชในอุตสาหกรรมยาและคอสเมติกได สมการท่ัวไปของปฏิกิริยา 
ทรานสเอสเทอริฟเคชันเปนดังน้ี  
 RCOOR′ + R″OH  RCOOR″ + R′OH 
 ไบโอดีเซลแบงได 3 ประเภท (ตามประเภทของน้ํามันท่ีนํามาใชได) คือ 
 1) นํ้ามันพืชหรือน้ํามันสัตว 
  ไบโอดีเซลประเภทนี้ก็คือน้ํามันพืชแทๆ (เชน นํ้ามันมะพราว นํ้ามันปาลม นํ้ามันถ่ัวลิสง นํ้ามันถ่ัวเหลือง) 
หรือน้ํามันจากไขสัตว (เชน นํ้ามันหมู) ซ่ึงสามารถเอามาใชกับเครื่องยนตดเีซลไดเลย โดยไมตองผสมหรือเติม
สารเคมีอื่น หรือไมตองนํามาเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามัน แตจะพบปญหาการสันดาปท่ีไมสมบูรณและการ
แข็งตัวของไขมันเมื่ออากาศเย็น 
 

catalyst
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 2) ไบโอดีเซลแบบลูกผสม 
  ไบโอดีเซลชนิดน้ีเปนลูกผสมระหวางนํ้ามันพืช (หรือสัตว) กับน้ํามันกาด นํ้ามันดีเซล หรืออะไรก็ได 
เพ่ือใหไบโอดเีซลท่ีไดมีคุณสมบัตใิกลเคียงกับน้ํามันดีเซลใหมากท่ีสุด เชน โคโคดีเซล (coco diesel) ซ่ึงเปนการ
ผสมกันระหวางนํ้ามันมะพราวกับน้ํามันกาด หรือปาลมดีเซลเปนการผสมกันระหวางนํ้ามันปาลมกับน้ํามันดีเซล  
  การผลิตไบโอดีเซลแบบภูมิปญญาชาวบานเกิดขึ้นครั้งแรกท่ีอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบครีีขันธ 
เกษตรกรไดนํานํ้ามันมะพราว 20 สวนผสมน้ํามันกาด 1 สวน นํามาใชกับเครื่องยนตดีเซลซ่ึงไดผลดี แตอาจมี
ปญหาเรื่องการอุดตันของไสกรองและการที่ตองอุนน้ํามันกอนใช อยางไรก็ตามประเทศไทยไดรณรงคใหปลูกพืชท่ี
ใหนํ้ามันสําหรับทําไบโอดีเซลหลายชนิด เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ปาลมนํ้ามัน มะพราว ละหุง งา และสบูดํา โดย
ปาลมนํ้ามันใหผลผลิตนํ้ามันสูงท่ีสุด 
 3) ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร 
  ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร หมายถึงกระบวนการที่มีการแปรรูปน้ํามัน ดวยกระบวนการเคมีท่ีเรียกวา 
ทรานสเอสเทอริฟเคชัน คือการนําเอาน้ํามันพืชหรือสัตวท่ีมีกรดไขมันไปทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล โดยใชกรด
หรือดางเปนตวัเรงปฏิกิริยา ทําใหไดเอสเทอร ดังสมการ 
 
 
 
 
 
 
 ไตรกลีเซอไรด เมทานอล แอลคิลเอสเทอร กลีเซอรอล 
 
 ไบโอดีเซลชนิดเอสเทอรน้ีมีคุณสมบัติท่ีเหมือนกับน้ํามันดีเซลมากท่ีสุด ทําใหไมเกิดปญหากับเครื่องยนต แต
มีขอเสียคือตนทุนการผลิตจะสูงมาก 
 เน่ืองจากน้ํามันไบโอดีเซลมีเลขซีเทนสูงกวานํ้ามันดีเซล ทําใหจุดติดไฟไดงาย จุดระเบิดไดดี เกิดการเผาไหม
อยางสมบูรณไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม จึงทําใหในปจจุบันมีการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทนี้
มากขึ้น  
 
พอลิเมอร 
 พอลิเมอร คือสารประกอบที่โมเลกุลมีขนาดใหญมาก เกิดจากโมเลกุลเดี่ยวหลายๆ โมเลกุลท่ีเรียกวา          
มอนอเมอร มาเช่ือมตอกันดวยพันธะเคมี พอลิเมอรน้ันมีท้ังพอลิเมอรท่ีพบในธรรมชาติ เชน แปง เซลลูโลส ท่ีเปน
พอลิเมอรของน้ําตาลกลูโคส พอลิเพปไทดหรือโปรตีน ท่ีเปนพอลิเมอรของกรดอะมิโน พอลินิวคลีโอไทดหรือดีเอ็นเอ 
ท่ีเปนพอลิเมอรของกรดนวิคลีอกิ นอกจากนี้ยังมีพอลิเมอรสังเคราะหอื่นๆ อีก เชน พอลิเมอรท่ีไดจากผลิตภัณฑ 
ปโตรเคมี เปนตน พอลิเมอรหรอืพลาสติก เปนวัสดุสังเคราะหท่ีมีบทบาทในชีวิตประจําวันมาก วัสดุเหลาน้ีไดมา
จากอุตสาหกรรมปโตรเคมีท่ีมวีัตถุดิบพ้ืนฐาน 7 ชนิด ไดแก มีเทน เอทิลีน โพรพิลีน บิวทะไดอีน/บิวทีน เบนซีน 
โทลูอีน และไซลีน โดยเอทิลีนและโพรพิลีน รวมเรียกวา โอเลฟนส สวน เบนซีน โทลูอีนและไซลีน รวมเรียกวา 
อะโรมาติกส 
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 พอลิเมอรน้ันมาจากภาษากรีก โดย พอลิ แปลวา มาก และเมอร แปลวาหนวย พอลิเมอรจึงหมายถึงสาร
ท่ีมีนํ้าหนักโมเลกุลสูงท่ีประกอบดวยหนวยยอยๆ ท่ีซํ้าๆ กัน (repeating unit) โครงสรางของหนวยยอยสามารถ
แสดงโครงสรางของพอลิเมอรท้ังหมดได กระบวนการสงัเคราะหพอลิเมอร เรียกวา พอลิเมอไรเซชัน ท่ีเกิดจาก
การทําปฏิกิริยาระหวางสารโมเลกุลเล็กๆ ท่ีเรียกวา มอนอเมอร 
 
 n monomers polymer

polymerization
 

 

 

C C C C
HH

H H
n

n

H

H

H

H

polymerization

ethylene polyethylene  
 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม จะมีการแตกออกของพันธะคูเพ่ือสรางพันธะกับมอนอเมอรตัวถัดไป
เกิดตอเนื่องกันไป เชน การสังเคราะหพอลิเอทิลีน พอลิโพรพิลีน เปนตน 
 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน เกิดจากมอนอเมอรเขาทําปฏิกิริยากัน โดยมีการปลดปลอยสาร
โมเลกุลเล็กๆเปนผลิตภัณฑพลอยได เชน นํ้า แอมโมเนีย หรอืแอลกอฮอลขนาดเล็ก ในการเกิดพอลิเมอไรเซชัน
แบบนี้ จะตองมีหมูฟงกชันท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาไดอยูภายในโมเลกุล เชน 
 

H2N R NH2 HO C
O

R C
O

OH+
H
N R

H
N C

O
R C

O
OHH + (2n-1)H2O
n

n n

ตารางแสดงโครงสรางมอนอเมอรและพอลิเมอรชนิดตางๆ 
 

มอนอเมอร พอลิเมอร ชื่อทางเคมี ชื่อทางการตลาด
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พอลิเอทิลีน 
(polyethylene) -- 

C C
F

F

F

F  
C C
F F

F F n  

พอลิเตตระฟลูออโรเอทิลีน 
(poly(tetrafluoroethylene)) 

เทฟลอน 
(Teflon) 

C C
H

Cl

H

H  
C C
H H

H Cl n  

พอลิไวนิลคลอไรด 
(polyvinyl chloride) 

พีวีซี 
(PVC) 

C C
Cl

Cl

H

H  
C C
H Cl

H Cl n  

พอลิไวนิลลิดีนคลอไรด 
(poly(vinyllidene chloride)) 

ซาราน 
(saran) 

C C
H

CH3

H

H  
C C
H H

H CH3 n  

พอลิโพรพิลีน 
(polypropylene) 

เฮอรคูลอน 
(herculon) 
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มอนอเมอร พอลิเมอร ชื่อทางเคมี ชื่อทางการตลาด

C C
H

CN

H

H  
C C
H H

H CN n  

พอลิอะคริโลไนไตรล 
(polyacrylonitrile) 

ออรลอน 
(orlon) 
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H
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H
C

C C
C

C
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C C
H H

H n

 

พอลิสไตรีน 
(polystyrene) -- 

 
 โครงสรางโมเลกุลพอลิเมอร 
 พอลิเมอรแบบเสน พอลิเมอรแบบนี้จะมีลักษณะโมเลกุลเปนเสนยาว โดยไมมีการแตกก่ิง หรือสาขา 
 พอลิเมอรแบบกิ่ง พอลิเมอรแบบนี้จะมีก่ิง หรือสาขาแยกออกมาจากสายโซหลัก โดยกิ่งท่ีแยกออกมา
จะตองเปนหนวยซํ้าๆ กัน หรือเปนหนวยของมอนอเมอรก็ได 
 พอลิเมอรแบบรางแห พอลิเมอรแบบนี้จะมีการเช่ือมโยงกันดวยพันธะเคมีเปนแบบรางแห 
 
 โฮโมพอลิเมอร โคพอลิเมอร และเฮเทอโรพอลิเมอร 
 โฮโมพอลิเมอร คือพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรชนิดเดียว อาจเรียกวามอนอพอลิเมอร 
 โคพอลิเมอร คือพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอรตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป โดยที่แตละมอนอเมอรจะสามารถเกิด
เปนโฮโมพอลิเมอรไดดวย พอลเิมอรท่ีใชงานสวนใหญเปนโคพอลิเมอร เพราะจะสามารถปรับปรุงสมบัติทางเคม ี
ทางกายภาพ และเชิงกลใหดีขึ้น โคพอลิเมอรท่ีเริ่มจากมอนอเมอร 2 ชนิด อาจจะเกิดผลิตภัณฑได 4 แบบ โดยถา
ให A และ B แทนแตละมอนอเมอร โคพอลิเมอรท่ีไดจะมีดังน้ี 
 แบบสุม -A-B-B-B-A-A-B-B-A-A-A-B-A-B-A-B-A-A-A-B-A- 
 แบบสลับ -A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A- 
 แบบบล็อก -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- 
 แบบกิ่งหรือกราฟต -A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- 
 B B B 
 B B B 
 B B B 
 เฮเทอโรพอลิเมอร คือพอลิเมอรท่ีเกิดจากมอนอเมอร 2 ชนิด โดยมอนอเมอรชนิดหนึ่งไมสามารถเกิด
เปนโฮโมพอลิเมอรได แตมอนอเมอรอีกชนิดหนึง่สามารถเกิดเปนโฮโมพอลิเมอรได 
 การใชงานพอลิเมอรลักษณะตางๆ 
 การใชงานพอลิเมอร ไดแก 
 อิลาสโตเมอร หรือยาง เปนวัสดุสังเคราะหท่ีมีสมบัติคลายยาง มีสภาพยืดหยุน สามารถยืดหดตัวไดสงู
เมื่อไดรับแรงกระทํา มีการเช่ือมโยงระหวางโมเลกุลทําใหเกิดความคงตัว 
 เสนใย ไดแก ไนลอน พอลเิอสเทอร มีลักษณะเปนเสนใย มีสมบัติทนแรงดึงไดสูง การยืดตัวต่ํา             
มีจุดหลอมเหลวสูง เกิดการเปลีย่นรูปไดยาก 
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 พลาสติก เปนพอลิเมอรกลุมใหญ มีสมบัติอยูระหวางเสนใยและอิลาสโตเมอร พลาสติกมตีั้งแตท่ีมีสมบัติ
แข็งมากไปจนถึงออนนุม หรือยดืหยุน เราสามารถจําแนกพลาสติกออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ เทอรมอ-
พลาสติก และเทอรมอเซต 
 - เทอรมอพลาสติก เปนพอลิเมอรท่ีสามารถออนตัว หรือหลอมเหลวไดเมือ่ไดรับความรอน และเมือ่เยน็
ลงก็จะแข็งตัวไดอีก โดยสามารถเกิดซํ้าไปซํ้ามาโดยไมทําใหสมบัติทางเคมี และทางกายภาพเปลี่ยนไป เทอรมอ-
พลาสติกสามารถนํากลับมาเขากระบวนการรีไซเคิลได เชน พีวีซี พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน เปนตน 
 - เทอรมอเซต เปนพอลิเมอรท่ีจะหลอมเหลวไดในขั้นตอนแรกเทาน้ัน เมื่อเกิดการเช่ือมโยงระหวาง
โมเลกุลจนไดโครงสรางแบบเช่ือมโยงแลวจะไมสามารถหลอมเหลวไดอีก เทอรมอเซตจะไมสามารถนํามาผาน
กระบวนการรีไซเคิลไดอีก เชน ไฟเบอรกลาส เมลานิน 
 
ตัวอยางขอสอบ PAT 2 ป 2552  
1. โครงสรางของเมลามีน และฟอรมาลดีไฮดเปนดังน้ี  

    เมลามีน

N N

N

NH2

H2N NH2
  

H
O

H
ฟอรมาลดีไฮด   

ในอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีนําเมลามีนมาทําปฏิกิริยาควบแนนกับฟอรมาลดีไฮด จะไดผลิตภัณฑพอลิเมอรท่ีมี
โครงสรางแบบใด 

 1) เสนตรง 2) ขดเปนวง 3) ขดเปนเกลียว *4) รางแห  
2. พอลิเมอรขนาดโมเลกุลใกลเคียงกันท่ีมีโครงสรางในขอใดนาจะมีจุดหลอมเหลวสูงท่ีสุด  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ปฏิกิริยาตอไปนี้เปนการผลิตสารใด 
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 *1) ไบโอดีเซล 2) ดีโซฮอล 3) แกสโซฮอล 4) สบู  
2. นักเรียนผูหนึ่งนํานํ้ามัน 3 ชนิด ท่ีมีเลขออกเทนตางๆ กันมาผสมกันตามจํานวน ดังน้ี 
  

น้ํามัน เลขออกเทน จํานวน (ลิตร) 
X 100 10 
Y 90 15 
Z 80 25 

 
 นํ้ามันผสมท่ีไดมีเลขออกเทนเทาใด 
 1) 83 *2) 87 3) 91 4) 95  
3. ขอใดถกู 

   A 
*

*
n

 B 
*

O

O

O
O

*
n

 

   C *
*
n   D *

*

Cl
n  

 
 พอลิเมอร ชนิด ปฏิกิริยาการเกิด
 1) A โฮโมพอลิเมอร การควบแนน 
 2) B โคพอลิเมอร การเติม 
 *3) C โคพอลิเมอร การเติม 
 4) D โฮโมพอลิเมอร การควบแนน 
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4. ตัวอยางของพอลเิมอรืในขอใดถกูทั้งหมด 
 
 โคพอลิเมอร โฮโมพอลิเมอร พอลิเมอรธรรมชาติ
 1) เอนไซม ไนลอน ไหม 
 *2) เจลลาติน พีวีซี บุก 
 3) สําลี พอลิไอโซปรีน นุน 
 4) ยางพารา พอลิเอทิลีน ฝาย 
 
5. พอลิเมอรท่ีเปนองคประกอบของกาวชนิดพิเศษ (Superglue) มีโครงสรางดังน้ี 
 

* C
H

CO2CH3

CN

H

n

*

 
 ขอใดผิด 
  1) เปนโฮโมพอลิเมอรแบบเสน *2) จัดอยูในกลุมพอลิเอสเทอร 
 3) เตรียมไดจากพอลิเมอไรเซชันแบบเติม 4) สูตรของมอนอเมอร คือ 

CO2CH3

CN
 

6. ขอความใดไมถูกตองเก่ียวกับน้ํามันท่ีมีเลขออกเทน 95 
 1) ไดจากการปรับปรุงนํ้ามันท่ีมีเลขออกเทนต่ําโดยการเติมสารเพ่ิมเลขออกเทน เชน MTBE 
 2) ทําใหเครื่องยนตเดินเรียบกวานํ้ามันท่ีมีเลขออกเทน 91 
 *3) ประกอบดวยไอโซออกเทน 95 สวน และเฮปเทน 5 สวนโดยมวล 
 4) ใชไดกับเครื่องยนตแบบแกสโซลนี 
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สารชีวโมเลกุล 
 
 สารประกอบชีวโมเลกุล คือ สารประกอบอินทรียตามธรรมชาต ิ ท่ีมีอยูในกระบวนการ metabolism ของ
สิ่งมีชีวิต โดยรางกายนั้นไดรับจากการรับประทานอาหารประเภทตางๆ เชน ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต วิตามิน 
เกลือแร และเมือ่ถูกยอยแลวรางกายจะนําไปใชประโยชนได สามารถแบงออกเปนประเภท ดังตอไปนี้ 
 โปรตีน (proteins) เปน polymer ของ amino acids ตางๆ ซ่ึงเช่ือมตอกันดวยพันธะ amide ท่ีเรียกกัน
เฉพาะวา peptide bond 
 คารโบไฮเดรต (carbohydrates) เปนสารประกอบพวก monomer หรือ dimer/oligomer/polymer 
ของ polyhydroxy aldehyde หรือ polyhydroxy ketone 
 ลิพิด (lipids) เปนสารกลุมใหญ ท่ีเรียกรวมสารชีวโมเลกุลท่ีไมใช carbohydrates หรือ proteins หรือ 
nucleic acids และไมละลายน้ํา 
 กรดนิวคลีอิก (nucleic acids) มีอยู 2 ประเภท คือ ribonucleic acid หรือ RNA และ 
deoxyribonucleic acid หรือ DNA เปนพอลิเมอรของนิวคลีโอไทดตอเช่ือมกันดวยพันธะฟอสโฟไดเอสเทอร 
 กลุมอ่ืนๆ เชน วิตามินหรือสารสื่อประสาท (neurotransmitter) หรือสารอื่นๆ ท่ีไมเขาพวกกับสารในกลุม
ตางๆ  
 1. กรดอะมิโนและพันธะเพปไทด 
  โปรตีนเปนสารอินทรียท่ีเปนสวนประกอบสําคัญและมีความจําเปนตอเซลล รางกายมนุษยมีโปรตีน
ประมาณรอยละ 50 ของน้ําหนักแหง โปรตีนพบในอาหารประเภทเนื้อสัตว นม ไข ถ่ัว งา และธัญพืช เมื่อนํา
โปรตีนมาวิเคราะหหาธาตุองคประกอบ พบวาจะประกอบดวยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน เปน
องคประกอบหลัก นอกจากนี้ยังพบธาตุชนิดอื่นๆ เชน กํามะถัน ฟอสฟอรัส เหล็ก สังกะสี ทองแดง เปนตน 
โปรตีนทุกชนิดจะมีกรดอะมิโนเปนองคประกอบ กรดอะมโินเหลาน้ีจะเช่ือมตอกันดวยพันธะเอไมด หรือท่ีเรียกกัน
เฉพาะวา พันธะเพปไทด ซ่ึงเปนพันธะโคเวเลนตท่ีเกิดขึ้นระหวางหมูคารบอกซิลของกรดอะมิโนตัวหนึ่ง กับหมู          
อะมิโนของกรดอะมิโนอีกตวัหนึ่ง และมีนํ้าเปนผลิตภัณฑพลอยได 1 โมเลกุล 

 กรดอะมิโนท่ีพบในธรรมชาติน้ันจะมีเฉพาะแอล-ไอโซเมอร 
(L-isomer) เทาน้ัน ซ่ึงจะตางจากนํ้าตาลกลีเซอราลดีไฮดท่ีพบใน
ธรรมชาติท่ีจะเปนดี-ไอโซเมอร (D-isomer) โดยปกติจะพบกรดอะมิโน
อิสระอยูในรูปของซวิทเทอรไอออน (zwitterions) คือมีประจุบวกและ
ประจุลบอยูในโมเลกุลเดียวกัน อันเนื่องมาจากภายในโมเลกุลมีท้ัง           
หมูกรดและหมูเบส 
 เพปไทดท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน 2 หนวยเรียกวาไดเพปไทด 
ถาประกอบดวยกรดอะมิโน 3 หนวย เรียกวาไตรเพปไทด ถา
ประกอบดวยกรดอะมิโนจํานวนนอย (ต่ํากวา 50 หนวย) เรียกวา      

โอลิโกเพปไทด และถามีจํานวนมาก จะเรียกวาพอลิเพปไทด 
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 สายเพปไทดจะมีปลายดานหนึ่งเปนหมูอะมิโน เรียกปลายดานนี้วาปลายเอ็น (N-terminal) และมีปลาย
อีกดานหนึ่งเปนหมูคารบอกซิล เรียกปลายดานนี้วาปลายซี (C-terminal) โมเลกุลท่ีเห็นดานบนประกอบดวย
กรดอะมิโน 2 ชนิด เช่ือมกันดวย 1 พันธะเพปไทด จึงเรียกวาไดเพปไทด 
 โปรตีนในธรรมชาติน้ันเกิดจากการรวมกันของกรดอะมิโนจํานวนมากเกิดเปนพอลเิพปไทด ซ่ึงจัดเปนพอลิเมอร 
ธรรมชาติ ในรางกายของเราประกอบดวยโปรตีนหลากหลายชนิด ซ่ึงโปรตีนแตละชนิดน้ันประกอบดวยกรดอะมิโน  
ท่ีเปนพ้ืนฐานจํานวน 20 ชนิด กรดอะมิโนบางชนิดรางกายสามารถสังเคราะหได แตบางชนิดสงัเคราะหเองไมได 
ตองไดรับจากภายนอกโดยการรับประทานเทาน้ัน เรียกวา กรดอะมิโนจําเปน (essential amino acid) ไดแก    
เมไทโอนีน ทรีโอนีน ไลซีน วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน ฟนิลอะลานีน ทริปโตเฟน ฮีลทิดีน และอารจีนีน* โดยกรด   
อะมิโนท้ัง 20 ชนิดจะมีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมือนกันคือประกอบดวยหมูอะมโิน หมูคารบอกซิล ท่ีตออยูบน
คารบอนอะตอมเดียวกัน เรียกวา แอลฟา-คารบอน (α-carbon) โดยจะมีสวนท่ีแตกตางกันคือโซขาง หรือหมู R 
(R side chain) โดยหมูโซขางน้ันจะมีโครงสรางท่ีแตกตางกันดังน้ี 

 ท้ังน้ีสามารถแบงกลุมของหมูโซขางตามหมูฟงกชัน
ท่ีแตกตางกันได เชน กลุมท่ีโซขางมีสมบัติเปนกรด 
ไดแก กรดกลูตามิก กรดแอสปาติก กลุมท่ีโซขางมี
สมบัติเปนเบส ไดแก ไลซีน ฮีสทิดีน อารจีนีน กลุมท่ี
โซขางเปนสารไมมีขั้ว ไดแก ไกลซีน อะลานีน วาลีน 
ลิวซีน ไอโซลิวซีน โปรลีน เปนตน 

 

  
  1.1 โครงสราง ชนิด และหนาที่ของโปรตีน 
   โปรตีนสวนใหญท่ีพบในรางกายมกัจะเปนโมเลกุลท่ีมีขนาดใหญ เปนพอลิเพปไทดท่ีประกอบดวย
กรดอะมิโนหลายชนิดและมีจํานวนท่ีแตกตางกันตั้งแตหลักพันถึงหลักหมื่น โดยยึดเหนี่ยวกันไวดวยพันธะเพปไทด
และยังมีพันธะชนิดอื่นๆ ทําใหโปรตีนนั้นมีโครงสรางในระดับท่ีแตกตางกันถึง 4 ระดับ ไดแก 
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 โครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) เปนโครงสรางในระดับท่ีงายท่ีสุด เปนการแสดงการเรียงลําดับ
ของกรดอะมิโนท่ีเช่ือมตอกันเปนสายยาวในโมเลกุลโปรตีน การเรียงลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีนแตละชนิดจะมี
ความแตกตางกันและมีความจําเพาะเจาะจง ในการเขียนการเรียงลําดับกรดอะมิโนตามหลักสากล จะเขียนแทน
กรดอะมิโนดวยระบบสามตัวอักษรของกรดอะมิโนชนิดน้ัน จากปลายเอ็นไปปลายซีเพ่ือปองกันความสับสน เชน 
ไดเพปไทด ท่ีประกอบดวยกรดอะมิโน 2 ชนิด ไดแก อะลานีน และไกลซีน จะสามารถเขียนได 2 แบบ                    
ซ่ึงไดเพปไทด 2 ชนิดน้ีจะเปนคนละชนิดกัน 
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 Gly-Ala Ala-Gly  
 ในโครงสรางระดับปฐมภูมิน้ันจะพบในโอลิโกเพปไทดสายสั้นๆ และจะวางตัวในลักษณะเปนสายยาวอิสระ
คลายเชือก แตเมื่อมีจํานวนกรดอะมิโนมากขึ้นกลายเปนพอลิเพปไทดหรือโปรตีนขนาดใหญ จะมีแรงหรือพันธะ
ระหวางกรดอะมิโนภายในสายเพปไทดหรือระหวางสายเพปดขึ้น ทําใหเกิดโครงสรางในระดับ 3 มิติท่ีมีความ
ซับซอนขึ้นเปนโครงสรางทุติยภูมิ ซ่ึงมีลักษณะท่ีจําเพาะและแตกตางกันในหลายระดับ 
 โครงสรางทุติยภูมิ (secondary structure) เปนโครงสรางท่ีเกิดจากการขดหรือมวนหรือพับตัวของ
โครงสรางปฐมภูมิ เน่ืองมาจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูคารบอกซิล (C=O) ของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับ
หมูอะมิโน (N-H) ของกรดอะมิโนอีกตัวหนึง่ในระยะถัดไป 4 หนวยในสายเพปไทดเดียวกัน เกิดโครงสรางใน
ลักษณะบิดเปนเกลียวเหมือนขดสปริง ซ่ึงเรียกวาเกลียวแอลฟา ถาพันธะไฮโดรเจนเกิดจากหมูคารบอกซิล (C=O) 
ของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมูอะมิโน (N-H) ของกรดอะมิโนอกีตัวหนึ่งระหวางสายเพปไทดท่ีอยูใกลกัน จะเกิด
โครงสรางท่ีมีลักษณะเปนแผนพับงอ ซ่ึงเรียกวาแผนพลีทเบตา ซ่ึงสามารถเกิดซอนทับกันไปมาได โดยสามารถ
เกิดได 2 ลักษณะคือเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางสายเพปไทดท่ีหันไปทางเดียวกัน เรียกวา พาราเลล กับเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนระหวางสายเพปไทดท่ีหันไปทางตรงขามกัน เรียกวา แอนตี้พาราเลล ดังรูป  
 
  
 
 
 
 
 
  

   โครงสรางตติยภูมิ (tertiary structure) เปนโครงสรางท่ีเกิดจาก
โครงสรางทุติยภูมิ เกิดการมวนเขาหากันและไขวกัน โดยมีแรง    
ยึดเหนี่ยวหลายชนิด เกิดเปนรูปรางตางๆ ท่ีมีความจําเพาะในโปรตีน
แตละชนิด โดยแรงยดึเหนี่ยวท่ีสําคัญ เชน พันธะไฮโดรเจน       
แรงระหวางประจุ พันธะไดซัลไฟด แรงลอนดอน แรงไดโพล-ไดโพล 
ซ่ึงแรงเหลาน้ีจะยึดเหนี่ยวกันทําใหโครงสรางตติยภูมิอยูตวัได 
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 โครงสรางจตุรภูมิ (quaternary structure) เปนโครงสรางของโปรตีนขนาดใหญท่ีมีความซับซอนมาก 
เกิดจากการรวมตวัของโครงสรางตติยภูมิหนวยยอยชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน โดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยวเหมือน
ท่ีพบในโครงสรางตติยภูมิ และอาจจะมีโมเลกุลหรืออะตอมอื่นๆอยูในโครงสรางดวย เชน ในโปรตีนฮีโมโกลบินท่ีมี
รูปรางเปนทรงกลมมีอะตอมเหลก็เปนองคประกอบ หรือโปรตีนคอลลาเจนมีรูปรางเปนเกลียวเสนตรง  

    
 ฮีโมโกลบิน คอลลาเจน 
 
 โปรตีนแตละชนิดจะมีโครงสรางท่ีแตกตางกัน มีจํานวนและชนิดของกรดอะมิโนท่ีเปนองคประกอบแตกตางกัน 
และมีหนาท่ีท่ีแตกตางกันดวย ซ่ึงก็ขึ้นอยูกับโครงสราง 3 มิตขิองโปรตีนเหลาน้ัน เราสามารถแบงประเภทของ
โปรตีนออกไดเปนหลายประเภท เชนแบงตามองคประกอบ แบงตามรูปรางใน 3 มติิ การแบงโปรตีนตาม
องคประกอบสามารถแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก โปรตีนอยางงาย ซ่ึงจะมีเฉพาะกรดอะมิโนเปนองคประกอบเทาน้ัน 
กับโปรตีนเชิงซอน จะมีท้ังสวนท่ีเปนกรดอะมิโนและสวนท่ีไมใชกรดอะมิโน (prosthetic group) เชน
คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิก เปนองคประกอบดวย ซ่ึงจะพบอยูท่ัวๆ ไปและพบมากกวาโปรตีนอยางงาย 
สวนการแบงโปรตีนตามลักษณะการจัดตัวในโครงสราง 3 มิติ สามารถแบงออกเปน 
 โปรตีนทรงกลม (globular protein) โปรตีนเหลาน้ีเกิดจากการขดตัวและอดัแนน (coil) จนเปนกอน
กลม สามารถละลายน้ําไดดี สวนใหญทําหนาท่ีเก่ียวกับกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล ตัวอยางเชน 
เอนไซม ฮอรโมนอินซูลิน ฮีโมโกลบิน โกลบูลิน เปนตน  
 โปรตีนเสนใย (fibrous protein) โปรตีนเหลาน้ีเกิดจากการพันกันของสายพอลิเพปไทดในลักษณะเปน
สายยาวคลายเสนใย ละลายน้ําไดนอย หรือไมละลายน้ํา มีความแข็งแรง เหนียวและมีความยืดหยุนสูง สวนใหญ
ทําหนาท่ีเปนโครงสรางในเนื้อเยือ่ เสนผม เล็บ กลามเน้ือ กีบสตัว ตวัอยางเชน คอลลาเจนในเนื้อเยื่อ ไฟโบรอิน
ในเสนไหม อิลาสตินในเอ็น เคราตินในเสนผม เปนตน 
 นอกจากนี้ยังสามารถแบงชนิดของโปรตีนตามหนาท่ีทางชีวภาพไดอีกดวยดงัตาราง 
 

ชนิดของโปรตีน หนาที่ ตัวอยาง 
โปรตีนเรงปฏิกิริยา เรงปฏิกิริยาเชิงชีวภาพในสิ่งมีชีวติ เอนไซมอะไมเลส เอนไซมทริปซิน 
โปรตีนฮอรโมน ควบคุมกระบวนการตางๆ ในรางกาย อินซูลิน ฮอรโมนเจริญเติบโต 
โปรตีนขนสง ขนสงสารไปสูสวนตางๆ ของรางกาย ฮีโมโกลบิน ทรานสเฟอริน 
โปรตีนโครงสราง สรางความแข็งแรงใหกับอวัยวะตางๆ คอลลาเจน เคราติน อิลาสติน 
โปรตีนสะสม สะสมสารอาหารตางๆ เฟอริทิน เคซีน 
โปรตีนปองกัน ปกปองและกําจัดสิ่งแปลกปลอม แอนติบอด ี

 
 



วิทยาศาสตร เคมี (124) _________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 

 ในหัวขอนี้จะกลาวถึงรายละเอียดของโปรตีนชนิดหนึ่ง ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในเซลล
สิ่งมีชีวิต น่ันก็คือ เอนไซม ซ่ึงเปนโปรตีนชนิดหนึ่งท่ีชวยควบคมุการเกิดปฏิกิริยาเคมีภายในรางกาย โดยการลด
พลังงานกอกัมมันตและทําใหอนุภาคของสารตั้งตนรวมตวักับเอนไซมไดอยางเหมาะสม ทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึน้ 
เชน การยอยโปรตีนท่ีลําไสเล็กจนไดกรดอะมิโน ใชเวลาเพียง 2-3 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และ pH 
เกือบเปนกลาง ในขณะที่ถาทําในหองปฏิบัติการโดยตมโปรตีนกับกรดเขมขนท่ีอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียสจะใช
เวลาไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง  

  การทํางานของเอนไซมน้ันจะเรงปฏิกิริยาเฉพาะอยางใด
อยางหนึ่งเทาน้ัน หมายความวาเอนไซมชนิดหนึ่งๆ จะเรง
ปฏิกิริยาชนิดหนึ่งใหเร็วขึ้น แตจะไมเรงปฏิกิริยาชนิดอื่นเลย 
แมวาจะเปนปฏิกิริยาท่ีคลายคลึงกันมากก็ตาม เชนเอนไซม-   
ซูเครส จะเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของซูโครสใหกลายเปน
กลูโคสและฟรุกโทส แตจะไมเรงปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของ
มอลโทสใหกลายเปนกลูโคส 2 โมเลกุล ดังน้ันจึงพบวามี
เอนไซมหลายชนิดในเซลลของสิ่งมีชีวิต 
 การทํางานของเอนไซมจะเริ่มจากสารตั้งตนซ่ึงในทาง

ชีวเคมีจะเรียกวา สับสเตรต เขาจับกับเอนไซมและเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนกระทั่งปฏิกิริยาสิ้นสุด ไดผลิตภัณฑ
และเอนไซมกลับคืนมา โดยในเอนไซมจะมีบริเวณเรง (active site) ซ่ึงเปนบริเวณจําเพาะท่ีจะใหสับสเตรตเขามา
จับกันไดพอดีกับเอนไซมเหมือนกับแมกุญแจกับลูกกุญแจ อยางไรก็ตามเอนไซมบางชนิดอาจมีบริเวณเรงมากกวา
หนึ่งบริเวณได 
  1.2 การแปลงสภาพของโปรตีน (denaturation of protein) 
   โปรตีนแตละชนิดไมวาจะอยูในโครงสรางระดับใด ถาแรงยึดเหนี่ยวตางๆถูกทําลาย จะทําให
โครงสรางของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป โดยเกิดการคลายตัวออก ทําใหโครงสรางในสามมิติของโปรตีนเปลี่ยนแปลงไป 
และไมสามารถทําหนาท่ีทางชีวภาพได เรียกวา การแปลงสภาพของโปรตีน โดยปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการแปลง
สภาพของโปรตีน เชน ความรอน pH ตัวทําละลาย ไอออนของโลหะบางชนิด เชน Pb2+, Hg2+, Ag+, Cd2+ เปนตน 
   สําหรับการทดสอบโปรตีนนั้น โปรตีนทุกชนิดจะสามารถทําปฏิกิริยากับ CuSO4 ในสารละลาย 
NaOH ซ่ึงเรียกวาสารละลายไบยูเรต ไดสารสีมวงหรือน้ําเงินซ่ึงเปนสีท่ีเกิดจากสารเชิงซอนระหวางพันธะเพปไทด
และ Cu2+ ในขณะที่กรดอะมิโนนั้นจะไมทําปฏิกิริยานี้  
 2. คารโบไฮเดรต 
  คารโบไฮเดรต คือ สารประเภทไฮเดรตของคารบอน สตูรท่ัวไปคือ Cn(H2O)n แตในปจจุบันหมายถึง
สารประเภท polyhydroxylated aldehyde หรือ ketone 
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 ประเภทของคารโบไฮเดรต  
 แบงเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว (monosaccharide) นํ้าตาลโมเลกุลคู (disaccharide) และพอลิแซคคาไรด 
(polysaccharide) โดยในการแยกประเภทของคารโบไฮเดรตนั้นจะตองพิจารณา 3 ลักษณะท่ีสําคัญ คือ 
 - พิจารณาวาเปนน้ําตาลแอลโดส (แอลดีไฮด) หรือ คีโตส (คีโตน) 
 - พิจารณาจํานวนคารบอนอะตอมวาเปน triose (C3) tetrose (C4) pentose (C5) หรือ hexose (C6) 
 - พิจารณาไอโซเมอรวาเปน D-sugar หรือ L-sugar โดยพิจารณาจากโครงสรางแบบ Fischer 
 

 
H OH

CH2OH

O H

 
HO H

CH2OH

O
CH2OH

 
 D-aldotriose L-ketotetrose   
 โดยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวท่ีควรรูจัก ไดแก กลูโคส กาแล็กโทส และฟรุกโทส 
  

  
 โครงสรางประเภทวงของน้ําตาลโมเลกุลเด่ียว 
 นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวสามารถเกิดเปนโครงสรางแบบวงได โดยการทําปฏิกิริยาระหวางหมูแอลดีไฮด (-CHO) 
หรือคีโตน (C=O) กับหมูไฮดรอกซี (-OH) ภายในโมเลกุล ซ่ึงจะเกิดเปนโครงสราง 5 เหลี่ยม (furanose) หรอื    
6 เหลี่ยม (pyranose) ดังภาพ  
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 น้ําตาลโมเลกุลคู 
 เกิดจากการรวมตวัของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล 
โดยมีพันธะไกลโคซิดิกเช่ือมตอระหวางโมเลกุลท้ัง 2 ในทํานอง
เดียวกันก็สามารถถูกไฮโดรลิซิสไดนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุล
เชนกัน นํ้าตาลโมเลกุลคูท่ีควรรูจัก ไดแก ซูโครส ท่ีเกิดจาก
กลูโคส + ฟรุกโทส แลคโตส ท่ีเกิดจากกาแลคโตส + กลูโคส 
และมอลโตส ท่ีเกิดจากกลูโคส + กลูโคส  
 น้ําตาลพอลิแซคคาไรด 
 เกิดจากการรวมกันของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวจํานวนมากเชน แปง ไกลโคเจน และเซลลูโลส โดยทั้งแปง 
ไกลโคเจน และเซลลูโลสนั้นตางประกอบดวยกลูโคสท้ังหมด เพียงแตมีการสรางพันธะและความเปนโซตรง โซก่ิง 
ท่ีแตกตางกันเทาน้ันท้ังสามชนิดสามารถเกิดการไฮโดรลิซิสไดนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวท่ีเปนกลูโคสจํานวนมาก โดยใน
การทดสอบแปงจะใหผลบวกกับสารละลายไอโอดีน ไดเปนสารประกอบเชิงซอนสีนํ้าเงิน  
 เราสามารถทดสอบน้ําตาลไดโดยทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต (สารละลายผสมระหวาง CuSO4, 
Na2CO3 และโซเดียมซิเตรต เปน Cu2+/OH- มีสีนํ้าเงิน) โดยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเทาน้ันท่ีสามารถทําปฏิกิริยา
กับสารละลายเบเนดิกตไดตะกอนสีแดงอิฐ สวนน้ําตาลโมเลกุลคูและพอลิแซคคาไรดไมสามารถทําปฏิกิริยาได 
ยกเวนแตวาจะไฮโดรไลซิสใหไดเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวกอน 
 
 
 
  
 
 สําหรับพอลิแซคคาไรดประเภทแปงน้ัน ประกอบดวย 2 ชนิด คือ อะไมโลสซึ่งเปนพอลิแซคคาไรด       
แบบโซตรง และอะไมโลเพคตินซ่ึงเปนพอลิแซคคาไรดแบบโซก่ิง นอกจากนี้ยังพบไกลโคเจนซึ่งเปนคารโบไฮเดรต     
ท่ีสะสมในเซลลของสัตวพบมากในตับและกลามเน้ือ จะประกอบดวยสวนท่ีเปนอะไมโลเพคติน แตจะมีมวลโมเลกุล
และโซก่ิงมากกวา 
 เซลลูโลสเปนพอลิแซคคาไรดท่ีประกอบดวยเซลลูโลสจํานวนมากเช่ือมตอกันเปนพอลิเมอรแบบโซตรง
เชนเดียวกับอะไมโลส แตลักษณะการเช่ือมตอจะตางกัน ดังรูป 
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 เซลลูโลส ไกลโคเจน 
 
 
 
 
 
 
 แปง  

ตารางการทดสอบน้ําตาล  
น้ําตาล การทดสอบเบเนดกิต การทดสอบกับ I2  

มอนอแซคคาไรด    
ไดแซคคาไรด  (ยกเวนซูโครส)   

แปง   ไดสีนํ้าเงิน  
ไกลโคเจน   ไดสีแดงเขม  
เซลลูโลส    

 
 3. ไขมัน 
  ไขมัน มีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิตในแงท่ีเปนท้ังแหลงพลังงานสวนประกอบของเนื้อเยือ่ และฮอรโมน  
 lipids :  steroids, terpenes, fatty acids 
 fatty acids :  waxes เปนเอสเทอรของแอลกอฮอลสายยาว 
  triacylglycerols (fats, oils) เปนเอสเทอรของ glycerol 
  glycerophospholipids เอสเทอรของ glycerol กับกรดฟอสฟอริก และแอลกอฮอล 

 
ไขมันและน้ํามันเปนสารประกอบประเภทเอสเทอรท่ีเกิดจาก
กลีเซอรอล (แอลกอฮอล) กับกรดไขมัน 3 โมเลกุล จึง
เรียกวาไตรกลีเซอไรด หรือไตรเอซิลกลีเซอรอลซึ่งมีสูตร
โครงสรางท่ัวไปแสดงดังภาพ 
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 กรดไขมันเปนกรดคารบอกซิลิกประเภทหนึ่งท่ีมีจํานวนคารบอนอะตอมตั้งแต 12 อะตอมขึ้นไป โดยสวน
ใหญในธรรมชาติจะพบเปนเลขคู และมีท้ังชนิดกรดไขมันอิ่มตัว (มีแตพันธะเดี่ยว) เชน กรดลอริก 
[CH3(CH2)10COOH] กรดสเตียริก [CH3(CH2)16COOH] สวนกรดไขมันไมอิม่ตัว (มีพันธะคูอยางนอยหนึ่ง
ตําแหนงอยูในโมเลกุล) เชน กรดโอเลอิก [CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH] กรดไลโนเลอกิ 
[CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH] เปนตน กรดไขมนัอิ่มตัวมีจุดเดือดและจุดเยือกแข็งสูงกวากรดไขมัน
ไมอิ่มตวัท่ีมีมวลโมเลกุลใกลเคียงกัน เน่ืองจากโมเลกุลของกรดไขมันอิม่ตัวเปนสายตรงทําใหสามารถจัดเรียง
โมเลกุลไดเปนระเบียบ ดังน้ัน ไขมันซ่ึงเปนของแข็งและพบในสัตว ประกอบดวยกรดไขมันอิ่มตัวมากกวากรดไขมัน
ไมอิ่มตวั สวนน้ํามันซ่ึงเปนของเหลวและมักพบในพืชประกอบดวยกรดไขมันไมอิ่มตวัมากกวากรดไขมันอิ่มตวั  
 
 
 
 
 
 กรดไขมันอิม่ตัว กรดไขมันไมอิ่มตวั 
 
 ปฏิกิริยาของไขมัน 
 1. การเกิดกลิ่นเหม็นหืน เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ําโดยมีจุลินทรียเปนตัวเรงปฏิกิริยา หรือ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับอากาศทําใหไดสารประกอบอินทรียท่ีมีกลิน่เหม็นหืน วิธีการปองกัน คือ การเก็บในที่ท่ีแหง 
หรือเติมสารกันเหม็นหืน (Antioxidiant) เชน วิตามิน E วิตามิน C สาร BHT  
 
 
 2. ไฮโดรจีเนชัน: การเตรียมเนยเทียม (magarine) 

นํ้ามัน + H2/ตัวเรงปฏิกิริยา  →  ไขมัน 
 3. ฮาโลจีเนชัน: สังเกตการฟอกสีสารละลาย I2 ใชทดสอบปริมาณของกรดไขมันไมอิม่ตัว 
 4. Saponification :  
 

 
 ไขมัน สบู กลีเซอรอล  
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 ในโครงสรางทางเคมีของไขมันหรือน้ํามัน จะประกอบดวยกลีเซอรอล กับ กรดไขมัน ซ่ึงมารวมกันอยูในรูป
ของเอสเทอร ซ่ึงเอสเทอรของกรดไขมันนี้จะสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําได โดยตองมีตวัเรงปฏิกิรยิา เชน กรดหรือ
เบส ถาใชกรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา จะไดผลิตภัณฑเปนกลีเซอรอลและกรดไขมันกลับคืนมา จะเรยีกปฏิกิริยานั้นวา 
ปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของไขมัน แตถาใชเบสเปนตัวเรงปฏิกิรยิา จะไดผลิตภัณฑเปนกลีเซอรอลและเกลือของ   
กรดไขมันแทน และจะเรียกปฏิกิริยานั้นวา ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (sponification) เกลือของกรดไขมันนี้ก็คือ
สบูน่ันเอง โดยที่โครงสรางทางเคมีของสบู จะประกอบดวยไฮโดรคารบอนสายยาวและมีปลายเปนหมูคารบอก-
ซีเลท (carboxylate) ซ่ึงท้ังสองสวนนี้จะมีสมบัติตางกัน คือ สวนของไฮโดรคารบอนสายยาว จะสามารถละลาย
นํ้ามันหรือไขมันไดดี สวนปลายที่เปนหมูคารบอกซีเลท จะสามารถละลายน้ําไดดี ดังน้ัน เมื่อนําสบูมาเติมในสาร
ผสมระหวางนํ้ามันกับน้ํา จึงทําใหสารท้ังสองสามารถละลายกันได โดยมีสบูเปนตัวกลาง เปรียบไดกับ การใชสบู
ทําความสะอาดเสื้อผาท่ีมีคราบสกปรกเปนไขมัน ใหสบูเปนตวัพาไขมันละลายไปกับน้ําน่ันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. กรดนิวคลีอิก 
  กรดนิวคลีอิกเปนสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ เปนพอลิเมอรท่ีพบบนโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล มี
สมบัติเปนกรด และมีหนาท่ีควบคุมการสังเคราะหโปรตีนซ่ึงนําไปสูการถายทอดทางพันธุกรรม กรดนิวคลีอิกแบง
ออกเปน 2 ชนิด คือ deoxyribonucleic acid (DNA) และ ribonucleic acid (RNA)  

  
 โดยปกติ DNA จะประกอบดวยเกลียวสายพอลิเมอร 2 สาย ท่ียึดติดกันดวยพันธะไฮโดรเจนลักษณะคลาย
บันไดวน โดยแตละสายของพอลิเมอรเกิดจากโมโนเมอรท่ีเรียกวา nucleotides ซ่ึงนิวคลีโอไทดจะประกอบดวย
สวนสําคัญ 3 สวน คือหนวยของน้ําตาลไรโบส หนวยไนโตรจีนัสเบส และหมูฟอสเฟต แสดงดังภาพ 
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 โดยน้ําตาลท่ีพบใน DNA น้ันจะเปนน้ําตาลดีออกซีไรโบส สวนน้ําตาลท่ีพบใน RNA น้ันจะเปนน้ําตาลไรโบส 
ในขณะที่หมูเบสนั้นจะมี 5 ชนิด ไดแก อะดินีน (adenine, A) ไทมีน (thymine, T) ไซโตซีน (cytosine, C) และ
กวานีน (guanine, G) และยรูาซิล (uracil, U) โดยใน DNA จะพบ A T C G สวนใน RNA จะพบ A U C G แทน 
 เมื่อนิวคลีโอไทดหลายโมเลกุลมารวมกันจะเกิดเปนพอลิเมอร ท่ีเช่ือมตอกันระหวางนํ้าตาลไรโบสของนิวคลี- 
โอไทดโมเลกลุหนึ่งกับหมูฟอสเฟตของนิวคลีโอไทดอีกโมเลกุลหนึ่ง เรียกวา พอลินิวคลีโอไทด และในธรรมชาติเรา
จะพบพอลินิวคลีโอไทดในลักษณะเกลียวคู ซ่ึงประกอบดวยสายพอลินิวคลีโอไทด 2 สายยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะ
ไฮโดรเจนระหวางคูเบส โดยมีการจับคู คือ เบสไทมีนจะจับกับอะดินีน และเบสไซโตซีนจะจับกับกวานีน และ     
เรามักอานลําดับเบส (code) จากปลายดาน 5′ ไปยัง 3′ (ACGT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สวน RNA เปนพอลินิวคลีโอไทดคลายกับ DNA แตโครงสรางของ RNA จะประกอบดวยสาย          
พอลินิวคลีโอไทดเพียงสายเดียว ไมเปนเกลียวคู และมีเบส A U C G เทาน้ัน 
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ตัวอยางขอสอบ PAT 2  ป 2552  
1. หากนําสบูซ่ึงมีโครงสรางดังตอไปนี้มาเติมสารตางๆ ลงไป  

Na+O-
O

   
 สารในขอใดท่ีเกิดปฏิกิริยากับสบูแลวไดตะกอนของกรดไขมันอิ่มตวักลับคืนมา 
 *1) HCl(aq)   2) กลีเซอรอล  
 3) เอทานอล   4) ไมเกิดปฏิกิริยากับสารใดๆ  
2. Thyrotropin-releasing hormone มีโครงสรางเปนเพปไทดสายสั้นๆ ดังภาพ   

OH2N

O
O

O

H HN

N
NH

N
N

   
หากฮอรโมนนี้จํานวน 1 โมล เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสอยางสมบูรณดวยสารละลายกรด จะไดผลิตภัณฑท่ีมี
โครงสรางเปนกรดอะมิโน ท่ีแตกตางกันท้ังสิ้นก่ีชนิด 

 1) 1 ชนิด 2) 2 ชนิด *3) 3 ชนิด 4) 4 ชนิด  
3. ถานํากรดอะมิโนสองชนิด คือ ไกลซีน และอะลานีน ชนิดละ 1 โมล มาตมรวมกันโดยมีกรดเปนตัวเรง

ปฏิกิริยา จะไดผลิตภัณฑเฉพาะที่เปนสารประกอบไดเพปไทดท้ังสิ้นก่ีชนิด  

    

H2N OH
O

ไกลซีน (Gly)    

H2N OH
O

อะลานีน (Ala)   
 1) 1 ชนิด 2) 2 ชนิด 3) 3 ชนิด *4) 4 ชนิด 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
1. ตารางแสดงผลการทดสอบสาร A, B และ C  

สาร ไบยูเร็ต เบเนดิกต ไอโอดีน 
A สารละลายสีมวง สารละลายสีฟาใส สารละลายสีนํ้าตาลแดง 
B สารละลายสีฟาเขม เกิดตะกอนสีนํ้าตาลแดง สารละลายสีนํ้าตาลแดง 

C สารละลายสีฟาเขม สารละลายสีเขียวขุน มีตะกอน
สีนํ้าตาลแดงเล็กนอย 

สารละลายสีนํ้าเงิน 
 
 สาร A, B และ C ในขอใดใหผลการทดสอบเปนไปตามตาราง 
 1) A : ไตรเพปไทด B : นํ้าตาลทราย C : อะไมโลส 
 *2) A : เจลาติน B : กลูโคส C : ขาวหมาก 
 3) A : ไขขาวดิบ B : ฟรุกโทส C : ขาวตมจนเปอยเละ 
 4) A : ไกลซิลไกลซีน B : มอลโทส C : ขาวท่ีผานการเคี้ยวใหละเอียด  
2. สารชีวโมเลกุลตอไปนี้ ขอใดไมจดัเปนพอลิเมอรแบบเสนท้ังหมด 
 1) แปง คอลลาเจน สําลี   2) โปรตีน เซลลูโลส ดีเอ็นเอ 
 *3) อะไมโลส อารเอ็นเอ เพปไทด 4) อะไมเลส กรดนิวคลีอิก เด็กซตรนิ  
3. สารในขอใดเกิดปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาตอไปนี้ไดท้ังหมด   
 สะปอนิฟเคชนั สารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต CUSO4/NaOH 
 *1) นํ้ามันปาลม มันสําปะหลัง กาแล็กโทส นมสด 
 2) ไขมัน กระดาษทิชชู กลูโคส เจลาติน 
 3) เอสเทอร สําลี ฟรุกโทส ไขขาว 
 4) นํ้ามันงา นํ้าบุกสกัด นํ้าตาลทราย นํ้าเตาหู   
4. ไขมันชนิดหนึ่งทําปฏิกิริยาสะปอนิฟเคชันกับโซเดียมไฮดรอกไซดจํานวน 12.0 กรัม ไดผลิตภัณฑเปน     

เกลือโซเดียมของกรดไขมัน 82.8 กรัม และกลีเซอรอลไขมันชนดิน้ี ควรเปนกรดใด  
กรดไขมัน สูตรโครงสราง 
ปาลมิตก CH3(CH2)14COOH 

ปาลมิโตเลอิก CH3(CH2)5CH = CH(CH2)7COOH 
สเตียริก CH3(CH2)16COOH 
โอเลอิก CH3(CH2)7CH = CH(CH2)7COOH 

 
 *1) ปาลมิติก 2) ปาลมิโตเลอิก 3) สเตียริก 4) โอเลอิก 
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ปริมาณสัมพันธ 
 
 มวลอะตอมของธาตุ คือ ตัวเลขท่ีไดจากการเปรียบเทียบมวลของธาตุ 1 อะตอมกับมวลของธาตุ
มาตรฐาน 1 อะตอม 

 มวลอะตอมของธาตุ = มวลของธาตุ 1 อะตอม (กรัม)

12
1  มวลของ C-12  1 อะตอม (กรัม) 

 

 12
1  มวลของ C-12  1 อะตอม = 1.66 × 10-24 กรัม 

 มวลอะตอมของธาตุเปนคาเปรียบเทียบระหวางมวล 1 อะตอมของธาตุน้ันกับมวลของ C-12 แตมวลของ
ธาตุ 1 อะตอม เปนมวลท่ีแทจริงของธาตุน้ัน 
 คามวลอะตอมของธาตุในตารางธาตุเปนคามวลอะตอมเฉลี่ยขึ้นกับคามวลอะตอม และปริมาณของแตละ
ไอโซโทปที่พบในธรรมชาติ จะใชเครื่องแมสสเปกโทรมิเตอรหามวลอะตอมและปริมาณของแตละไอโซโทปของธาตุ 
 
ตัวอยางที่ 1 จงคํานวณมวลอะตอมของนีออนจากแมสสเปกตรัมของนีออน  

(90.51)

มวลอะตอม

25

Ne20
10

ปริ
มา

ณท
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ละ
)

50
75

100

20 21 22
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10
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10

(0.27) (9.22)

  
วิธีคิด  มวลอะตอมของ Ne = 100

22)(9.2221)(0.2720)(90.51 ××× ++  

   = 100
202.845.671810.2 ++   =   20.1871 
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ตัวอยางที่ 2 ธาตุ X จํานวน 10 อะตอม มีมวลเปน 5 เทาของธาตุคารบอน จํานวน 4 อะตอม มวลอะตอม
ของธาตุ X มีคาเทาใด 
 * 1) 24 2) 32 3) 35 4) 40 
 
วิธีคิด  มวลของธาตุ 4 อะตอม = มวลอะตอม × 12

1  มวล C-12  4 อะตอม 

  มวลของธาตุ 10 อะตอม = 4
10  × มวลอะตอม × 12

1  มวล C-12  4 อะตอม 

  4
10  × มวลอะตอม × 12

1  = 5 
  มวลอะตอมของธาตุ = 24 
 
 การคํานวณมวลโมเลกุลพิจารณาไดจาก 

 1. มวลโมเลกุล = มวลของสาร 1 โมเลกุล (กรัม)

12
1  มวลของ C-12  1 อะตอม (กรัม) 

 

 2. กรณีท่ีทราบสูตรเคมีของสาร 
  มวลโมเลกุลของ Na2B4O7 ⋅ 10H2O = 2(23) + 4(11) + 7(16) + 10(18)  =   382 
 
 โมล หมายถึง ปริมาณสารท่ีมีจํานวนอนุภาคเทากับจํานวนอะตอมของ C-12 ท่ีมีมวล 12 กรัม หรือ   
6.02 × 1023 อนุภาค 
 สาร 1 โมล จะมีมวลเปนกรัมเทากับมวลอะตอมของธาตุ หรือมวลโมเลกุลของสาร 
 ปริมาตรตอโมลของแกส = 22.4 dm3 ท่ี STP 

 โมล = มวล (กรัม) 
มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล 

 = 22.4
STP ท่ี )(dm ปริมาตร 3

 = 23106.02
คจํานวนอนุภา

×
 

 
ตัวอยางที่ 3 กําหนดให 
  - ธาตุ Y  3 อะตอมมีมวลเปน 4 เทาของมวลคารบอน -12 
  - ธาตุ X ในธรรมชาติมี 2 ไอโซโทป คือ 14X และ 15X 
  - ธาตุ 14X มีมวลอะตอม = 14.00 ปริมาณรอยละที่พบในธรรมชาติ = 99.6 
   และธาตุ 15X มีมวลอะตอม = 15.00 
 สารประกอบที่มีสูตรโมเลกุล XY ท่ีมีจํานวนอะตอมเทากับ 6.02 × 1023 อะตอม จะมีนํ้าหนักก่ีกรัม 
 
วิธีคิด   มวลของธาตุ 1 อะตอม = มวลอะตอม × 12

1  มวล C-12  1 อะตอม 

   มวลของ Y  3 อะตอม = 3 × มวลอะตอมของ Y × 12
1  มวล C-12  1 อะตอม 

   3  มวลอะตอมของ Y × 12
1  = 4 

   มวลอะตอมของ Y = 16 
   มวลอะตอมของ X = 100

15(0.4)14(99.6) +  

    = 100
61394.4 +   =  14.004 

   มวลโมเลกุล XY = 14 + 16  =  30 
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  วิธีการเปลี่ยนแปลงคาและหนวยตางๆ โดยใชแฟคเตอรเปลี่ยนหนวย 

   gXY = 2
10  6.02 23×  โมเลกุล XY × 

 XYโมเลกุล 10  6.02
gXY 30

23×
 

    = 15 g 
  
ตัวอยางที่ 4 สารประกอบ Mg3(PO4)2 ท่ีประกอบดวย P เทากับ a อะตอม มีมวลกี่กรัม (Mg = 24, P = 31, 
O = 16) 
 * 1) 2.18 × 10-22 a 2) 4.36 × 10-22 a 3) 131 a 4) 293 a 
 
วิธีคิด มวลโมเลกุล Mg3(PO4)2 = 262 
 P 2 โมล ในสารประกอบ Mg3(PO4)2  1 โมล 
 P 2 × 6.02 × 1023 อะตอม ในสารประกอบ Mg3(PO4)2  262 กรัม 
 P a อะตอม ในสารประกอบ Mg3(PO4)2  23106.022

a262
××

 กรัม 

 
 สารละลาย ความเขมขนของสารละลาย บอกไดหลายวิธี ดังน้ี 
 1. รอยละหรือสวนใน 100 สวน (pph), สวนในลานสวน (ppm), สวนในพันลานสวน (ppb) 

  รอยละโดยมวลของ A = มวลของ A (หนวยมวล) 
มวลของสารละลาย (หนวยมวล) 

 × 100 

  รอยละโดยปริมาตรของ A = ปริมาตรของ A (หนวยปริมาตร) 
ปริมาตรของสารละลาย (หนวยปริมาตร) 

 × 100 

  รอยละโดยมวล/ปริมาตรของ A = มวลของ A (หนวยมวล) 
ปริมาตรของสารละลาย (หนวยปริมาตร) 

 × 100 

 2.  บอกปริมาณตัวละลายเปนโมล ตัวทําละลายเปนมวล, ปริมาตร หรือ โมล 

  โมแลลิตี  =  โมแลล (m)  = (kg)ำละลายมวลของตัวท
(mol) งตัวละลายจํานวนโมลขอ   

  โมลาริตี  =  โมลาร (M) = 
L)หรือ(dmสารละลายปริมาตรของ

(mol) งตัวละลายจํานวนโมลขอ
3   

  เศษสวนโมลของ A  = (mol)ารละลายมของสารในสจํานวนโมลรว
(mol) A งจํานวนโมลขอ   

  รอยละโดยจํานวนโมลของ A = เศษสวนโมลของ A × 100 
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 การเตรียมสารละลาย 
 1. การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธ์ิ 
 
   mol = 1000

mv  

   มวล = mol × มวลโมเลกุล 
 
 2. การทําสารละลายเขมขนใหเจือจางลง จํานวนโมลของตัวละลายกอน และหลังการทําใหเจือจางจะมีคา
เทาเดิม 
 
   M1V1 = M2V2 
 
ตัวอยางที่ 5 สารละลาย NaBr ความเขมขนรอยละ a โดยมวล มีความหนาแนนเทากับ b g/cm3 เมื่อนํา
สารละลายนี้ ปริมาตร 50.0 cm3 เจือจางเปน 250.0 cm3 สารละลายที่ไดมีความเขมขนเทาใด (Na = 23, Br = 80) 
 1) 103

 b a ×  M 2) 103
 b a ×  m  * 3) 103

ba2 ××  M 4) 103
 b a  2 ××  m 

 
วิธีคิด   M1V1 = M2V2 
   103

 ba10  × 50 = M2 × 250 

   M2 = 103
ba2 ××  mol/dm3 

 
ตัวอยางที่ 6 มีสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 500 มิลลิตร และสารละลายกรด HCl 
เขมขน 0.10 โมลาร จํานวน 500 มิลลิลิตร ตองการเตรียมสารละลายกรด HCl เขมขน 0.20 โมลาร จํานวน 500 
มิลลิลิตร วิธีเตรียมตอไปนี้ ขอใดถูกตอง 
 1) ใชสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 200 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายกรด HCl 

เขมขน 0.10 โมลาร จํานวน 300 มิลลิลิตร 
 2) ใชสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 300 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายกรด HCl 

เขมขน 0.10 โมลาร จํานวน 200 มิลลิลิตร 
 * 3) ใชสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 200 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายกรด HCl 

เขมขน 0.10 โมลาร จํานวน 200 มิลลิลิตร แลวเติมนํ้า 100 มิลลิลิตร 
 4) ใชสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 200 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายกรด HCl 

เขมขน 0.10 โมลาร จํานวน 100 มิลลิลิตร แลวเติมนํ้า 200 มิลลิลิตร 
 
วิธีคิด   MV = M1V1 + M2V2 
   0.2 × 500 = (0.4 × 200) + (0.1 × 200) 
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 การหาจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ และสารละลาย 
 

เทอรมอมิเตอร

แทงแกวคนสาร

หลอดคะปลลารี

หลอดทดลองขนาดเล็ก

  
 การหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารละลาย 
 

เทอรมอมิเตอร

แทงแกวคนสาร
หลอดคะปลลารี

  
 สรุป ตัวละลายจะเปนสารใดก็ได แตเปนสารท่ีระเหยยาก และไมแตกตัวเปนไอออน 
 1. จุดเดือดของสารละลายจะสูงกวาจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธ์ิ 
 2. จุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งของสารละลายจะต่ํากวาจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งของตัวทํา
ละลายบริสุทธ์ิ 
 3. สารละลายที่มีตัวทําละลายชนิดเดียวกัน ถามีความเขมขน (mol/kg) เทากัน จะมีจุดเดือดและจุดเยือก
แข็งเทากัน 
 4. สารละลายที่มีตัวทําละลายชนิดเดียวกัน ความเขมขน (mol/kg) ของสารละลายยิ่งสูงจุดเดือดจะ
สูงขึ้นดวย แตจุดหลอมเหลวหรือจุดเยือกแข็งจะยิ่งต่ํา 
 

 ∆Tb = Kbm = Kb × 
2

1
 WMw 
1000W
×
×  

 
 ∆Tf = Kfm = Kf × 

2
1

 WMw 
1000W
×
×  
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 ∆Tb = ผลตางระหวางจุดเดือดของสารละลายกับจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธ์ิ 
 ∆Tf = ผลตางระหวางจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายบริสุทธ์ิกับจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 m = ความเขมขนของสารละลายเปนโมแลล หรือโมลตอกิโลกรัม 
 Kb = คาคงท่ีของการเพ่ิมของจุดเดือด 
 Kf = คาคงท่ีของการลดของจุดเยือกแข็ง 
 W1 = มวลของตัวละลาย (กรัม) 
 W2 = มวลของตัวทําละลาย (กรัม) 
 Mw = มวลโมเลกุลของตัวละลาย 
 
ตัวอยางที่ 7 นําสาร A หนัก 1.5 กรัม กับสาร B ละลายในเบนซีน ปริมาตร 100 cm3 ไดสารละลายที่มี     
จุดเยือกแข็งเทากับ 5.021°C สาร B ท่ีใชหนักก่ีกรัม 
 กําหนดให ความหนาแนนของเบนซีน = 0.9 g/cm3 
  จุดเยือกแข็งของเบนซีน = 5.533 °C 
  คา Kf ของเบนซีน = 5.12 °C/m 
  มวลโมเลกุล A = 300 
  มวลโมเลกุล B = 250 
 * 1) 1.00 2) 1.25 3) 2.00 4) 2.50 
 
วิธีคิด  สาร B ท่ีใชหนัก x กรัม 
   mol A = 300

1.5   =  0.005 

   mol B = 250
x  

   ∆Tf = Kf × 
2

1
 WMw 
1000W
×
×  

   5.533 - 5.021 = 5.12 × 





 + 250

x  0.005  × 0.9100
1000
×  

   สาร B ท่ีใชหนัก = 1 กรัม 
 
ตัวอยางที่ 8 จากขอมูลของสารตอไปนี้  

สาร ความเขมขน (mol/kg) จุดเดือด (°C) 
A - 80.0 
B - 75.5 

สารละลาย X ใน A 0.5 81.5 
สารละลาย Y ใน B 1.5 78.5  

 สารละลาย X ใน B ความเขมขน 2 mol/kg และสารละลาย Y ใน A ความเขมขน 1 mol/kg 
จะมีจุดเดือดตางกันกี่องศาเซลเซียส (3.5°C) 
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ตัวอยางที่ 9 ถาจุดเยือกแข็งของแนฟทาลีนเทากับ 80.6°C เมื่อนําสารตัวอยาง (XmYn) หนัก 0.51 กรัม มา
ละลายในแนฟทาลีน 10.2 กรัม พบวาสารละลายมีจุดเยือกแข็ง 78.9°C สูตรโมเลกุลของ XmYn คือขอใด 
(กําหนด Kf ของแนฟทาลีน = 6.80°C ⋅ kg/mol และมวลอะตอม X = 100, Y = 50) 
 1) XY * 2) XY2 3) X2Y 4) XY3  
วิธีคิด   ∆Tf = Kf × 

2
1

 WMw 
1000W
×
×  

   80.6 - 78.9 = 6.8 × 10.2Mw 
10000.51

×
×  

 
 การคํานวณมวลเปนรอยละจากสูตร 
 
 รอยละของ A ในสารประกอบ  =  ระกอบมวลของสารป

100Aมวลของ ×  

 
ตัวอยางที่ 10 วิเคราะหผลึกของสารประกอบชนิดหนึ่งซ่ึงมีสูตรเปน Na2XH20O14 พบวาผลึกน้ี 1.5 กรัม     
มีธาตุ X รอยละ 15.2 โดยมวล มวลอะตอมของธาตุ X เปนเทาใด (Na = 23, H = 1, O = 16) 
 1) 45.0 * 2) 52.0 3) 59.1 4) 62.6 
 
วิธีคิด   รอยละของ X ในสารประกอบ = ระกอบมวลของสารป

100X มวลของ ×  

   15.2 = 14(16)20(1)X 2(23)
100X 

+++
×  

   X = 51.98 
 
ตัวอยางที่ 11 สารประกอบ heachlorophene หนึ่งโมเลกุลมี Cl จํานวน 6 อะตอม และมีรอยละโดยมวลของ 
Cl เทากับ a  สารประกอบ hexachlorophene มีมวลโมเลกุลเทาใด (Cl = 35.5) 

 * 1) a
100  6  35.5 ××    2) a

100  6  10  6.02  35.5 23 ××××  

 3) 100
a  6  35.5 ××    4) 100

a  6  10  6.02  35.5 23 ××××  
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 การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 
 กฏทรงมวล อองตวน - โลรอง ลาวัวซิเอ ทดลองเผาสารในหลอดที่ปดสนิท พบวามวลรวมของสารกอน
เกิดปฏิกิริยาเทากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยา 
 ระบบปด เปนระบบที่ไมมีการถายเทมวลกับสิ่งแวดลอม 

2KI(aq)  +  Pb(NO3)2(aq)    PbI2(s)  +  2KNO3(aq) 
 ตะกอนสีเหลือง 
 ระบบเปด เปนระบบที่มีการถายเทมวลกับสิ่งแวดลอม 

CaCO3(s)  +  2HCl(aq)    CaCl2(aq)  +  H2O(l)  +  CO2(g)  
 ภาวะของระบบคือสมบัติของสารและปจจัยที่มีผลตอสมบัติของระบบ 
 กฎสัดสวนคงที่ โจเซฟ เพราสต ศึกษาการเตรียมสารประกอบ พบวาสารประกอบชนิดหนึ่งเตรียมดวย
วิธีการท่ีแตกตางกัน จะมีอัตราสวนโดยมวลของธาตุท่ีรวมกันเปนสารประกอบคงที่เสมอ  
 การศึกษาปริมาตรของแกสในปฏิกิริยาระหวาง O2 กับ NO 
 

กรดไนตริก

ทองแดง

แกสไนโตรเจนมอนอกไซด

  
การเตรียมแกสไนโตรเจนมอนอกไซด 

 

  
การถายแกสจากหลอดทดลองเขาสูกระบอกตวง 

 
 เมื่อวัดปริมาตรของ O2 และ NO ท่ีเขาทําปฏิกิริยาพอดีกันแลวอัตราสวนโดยปริมาตร O2 : NO = 1 : 2 
 กฎการรวมปริมาตรของแกส หรือเรียกวา กฎของเกย-ลูสแซก สรุปวา ท่ีอุณหภูมิและความดันคงท่ี 
อัตราสวนระหวางปริมาตรของแกสท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกับปริมาตรของแกสท่ีเกิดขึ้น จะเปนเลขจํานวนเต็มลงตัว
นอยๆ  
 กฎของอาโวกาโดร สรุปวา ท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกันแกสใดๆ ท่ีมีปริมาตรเทากัน จะมีจํานวน
โมเลกุลเทากัน  
 ความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมี 
 ผลไดรอยละ = ษฎีผลไดตามทฤ

100  ผลไดจริง×  

 สารกําหนดปริมาณ คือ สารต้ังตนท่ีทําปฏิกิริยาหมดกอนสารอื่น 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (141) 

ตัวอยางที่ 12 จากฏิกิริยาตอไปนี้ 
NH3(g)  +  O2(g)    NO(g)  +  H2O(g)  (สมการยังไมไดดุล) 

  ถานํา NH3 จํานวน a กรัม ทําปฏิกิริยากับ O2 จํานวน a กรัม จะเกิด NO ก่ีกรัม  
 (N = 14, H = 1, O = 16) 
 * 1) 0.75 a 2) a 3) 1.25 a 4) 1.76 a 
 
วิธีคิด  4NH3(g)  +  5O2(g)    4NO(g)  +  6H2O(g) 
  O2 เปนสารกําหนดปริมาณ 
  

2Omol 
NOmol  = 5

4  

  mol NO = 5
4  mol O2 

  มวล NO =  5
4  mol O2 × 30 

 
ตัวอยางที่ 13 การเผา Ag2CO3 จะไดโลหะเงินบริสุทธ์ิดังสมการ (Ag = 108) 

Ag2CO3(s)    Ag(s)  +  CO2(g)  +  O2(g) ...  (สมการยังไมไดดุล) 
 เมื่อเผา Ag2CO3 อยางสมบูรณไดแกสปริมาตร 3.36 dm3 ท่ี STP จะไดโลหะเงินบริสุทธ์ิก่ีกรัม 
 1) 16.2 * 2) 21.6 3) 32.4 4) 41.1 
 
วิธีคิด  2Ag2CO3(s)    4Ag(s)  +  2CO2(g)  +  O2(g) 
        
  แกสmol 

Agmol  = 3
4  

  mol Ag = 3
4  mol แกส 

  มวล Ag =  3
4  mol แกส × 180 

 
ตัวอยางที่ 14 เติมเกลือ Zn(OH)2 ลงในสารละลาย HBr เขมขน 0.550 mol/dm3 ปริมาตร 400 cm3 พบวา
สารละลายยังเปนกรด เมื่อนําสารละลายที่ไดไทเทรตกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.500 mol/dm3 พบวาท่ี     
จุดสมมูลใชปริมาตรของสารละลาย NaOH เทากับ a cm3 เกลือ Zn(OH)2 ท่ีใชมีมวลกี่กรัม  
(Zn = 65, O = 16, H = 1) 
 1) 10.89 - a

0.025  *2) 10.89 - 0.025 a 3) 21.78 - a
0.050  4) 21.78 - 0.050 a 

 
วิธีคิด   Zn(OH)2  +  2HBr    ZnBr2  +  2H2O ...(1) 
   HBr  +  NaOH   NaBr  +  H2O ...(2)  
 จากปฏิกิริยา 2 ; mol HBr = mol NaOH = 1000

a  0.5 ×   

 จากปฏิกิริยา 1 ; mol HBr ท่ีใชในปฏิกิริยา = 1000
400  0.55 ×  - 1000

0.5a  

    mol Zn(OH)2 ท่ีใช = 





 × 10000.5a  1000400  0.552

1 -  

    มวล Zn(OH)2 ท่ีใช = mol × มวลโมเลกุล 

444 3444 21

mol3แกส
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ตัวอยางที่ 15 เมื่อเผา MgCO3(s) จะได MgO(s) และ CO2 (g) จากการนําสารผสมระหวาง MgCO3(s)  
และ MgO(s) จํานวน 16.00 กรัม มาเผาจนเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ ปรากฏวาเหลือของแข็งหนัก 11.60 กรัม   
มวลของ MgCO3(s) ในสารผสมมีก่ีกรัม (Mg = 24, C = 12, O = 16) 
 1) 4.4 2) 5.9 3) 7.6 * 4) 8.4 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 16 นําผงซักฟอกชนิดหนึ่งหนัก 0.620 กรัม มาเผาจนรอนแดงเพ่ือทําลายสารอินทรีย แลวนํามาเติม
กรด HCl ท่ีรอนจํานวนมากเกินพอ เพ่ือเปลี่ยนธาตุฟอสฟอรัสใหเปนกรด H3PO4 ซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับ
สารละลายผสม Mg2+ และ +

4NH  เพ่ือใหตกตะกอน MgNH4PO4 ⋅ 6H2O เมื่อนําตะกอนไปเผาจะเหลือของแข็ง 
Mg2P2O7 หนัก 0.222 กรัม 
 ธาตุฟอสฟอรัสในผงซักฟอกชนิดน้ีมีปริมาณรอยละเทาใด (Mg = 24, P = 31, O = 16) 
 1) 5 * 2) 10 3) 15 4) 20 
 
วิธีคิด  มวลโมเลกุลของ Mg2P2O7  =  222 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 17 ถาตองการเตรียมสารละลาย Zn2+ เขมขน 0.4 โมลาร โดยเตรียมจากการละลายโลหะ Zn หนัก 
13 กรัม ดวยสารละลายกรด HCl   ตองละลายโลหะ Zn ลงในสารละลาย HCl ท่ีมีความเขมขนและปริมาตรตาม
ขอใด (Zn = 65) 
 1) 0.4 โมลาร 500 มิลลิลิตร  2) 0.8 โมลาร 1,000 มิลลิลิตร  
 * 3) 1.2 โมลาร 500 มิลลิลิตร  4) ไมมีขอถูก 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 18 เมื่อเผาแร AX2 ในบรรยากาศออกซิเจนและไฮโดรเจน ตามลําดับ ไดโลหะ A ดังสมการ 
(สมการยังไมดุล) 
  AX2  +  O2    AO3  +  XO2 
  AO3  +  H2    A  +  H2O 
 ถากระบวนการเผาแรดังกลาวใช AX2  1600 g แกสออกซิเจน 560 g และแกสไฮโดรเจน 120 g 
จะไดโลหะ A มากที่สุดก่ีกรัม (มวลอะตอม X = 32, A = 96)  ตอบ 480 g 
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ ปริมาณของสารตั้งตนหรือผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลงขณะปฏิกิริยาดําเนินไป
ในหนึ่งหนวยเวลา 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี = ปริมาณสารตั้งตนท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ระยะเวลาท่ีเกิดปฏิกิริยา 

 

  = ปริมาณผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ระยะเวลาท่ีเกิดปฏิกิริยา 

 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารตางๆ เทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเปนโมลของสารแตละชนิดหาร
ดวยสัมประสิทธ์ิจํานวนโมลของสารนั้นๆ 
 2A + 3B    4C 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยา = - 2
1










∆
∆

t
[A]  

  = - 3
1










∆
∆

t
[B]  

  = 4
1










∆
∆

t
[C]  

 
ตัวอยางที่ 1 ปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O4 เปนดังสมการ N2O4(g)  2NO2(g)  
 จากขอมูลการทดลองตอไปนี้ 
 

ความดัน (atm) 
เวลา (s)

N2O4 NO2 
0.0 0.050 0.000 
20.0 0.033 A 
40.0 B 0.050 
60.0 0.020 C 

 
 A, B และ C มีคาเทาใด  
 A B C 
 1) 0.025 0.028 0.075 
 * 2) 0.034 0.025 0.060 
 3) 0.040 0.026 0.060 
 4) 0.045 0.030 0.075 
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 ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 1. ความเขมขนของสารต้ังตน 
  โซเดียมไทโอซัลเฟตทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ดังสมการ 
  Na2S2O3(aq) + 2HCl(aq)  2NaCl(aq) + H2O(l) + SO2(g) + S(s) 
  -2

32OS (aq) + 2H+(aq)  H2O(l) + SO2(g) + S(s) 
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย  =  ปริมาณของกํามะถันท่ีเกิดขึ้น

ระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยา 
 

  โดยทั่วไปการเพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตนจะมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี แตมีบางปฏิกิริยาท่ี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นกับความเขมขนของสารตั้งตนชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือบางปฏิกิริยาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ไมขึ้นกับความเขมขนของสารตั้งตน เชน ปฏิกิริยาการกําจัดแอลกอฮอลออกจากกระแสเลือดในตับ  
  อัตราการสลายตัวของแอลกอฮอลเปนสารอื่นจะมีคาคงท่ี โดยไมขึ้นกับปริมาณของแอลกอฮอลในเลือด  
 2. ฟนที่ผิวของสารต้ังตน 
  สารต้ังตนท่ีมีฟนท่ีผิวมากมีผลทําใหอนุภาคของสารมีโอกาสเขาชนกันไดมาก ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น  
 3. อุณหภูมิ 
  เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดไดเร็วขึ้น  

กราฟแสดงการกระจายพลังงานจลนของโมเลกุลของแกสที่อุณหภูมิตางๆ 
 

พลังงานจลน

จํา
นว

นโ
มเ
ลก

ุลข
อง

แก
ส E

12 TT >

1T

2T
บริเวณท่ีแสดงถึง
จํานวนโมเลกุลท่ี
ชนกันแลวมีโอกาส
เกิดปฏิกิริยาได

  
 4. ตัวเรงและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 
  แมงกานีส (II) ซัลเฟต ทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาระหวางสารละลายกรดออกซาลิกกับสารละลาย
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 
  โซเดียมฟลูออไรด ทําหนาท่ีเปนตัวหนวงปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับสารละลายกรดแอซีติก 
  กรดไฮโดรคลอริกหรือกลีเซอรอลเปนตัวหนวงปฏิกิริยาทําให H2O2 สลายตัวชาลง  

กราฟผลของตัวเรงปฏิกิริยาตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

 การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พล
ังง
าน

 (E
)

Ea2

ผลิตภัณฑ

สารตัง้ตน

Ea1

 

Ea1 = พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาท่ี 
  ไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 
Ea2 = พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาท่ี 
  มีตัวเรงปฏิกิริยา 
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 กราฟเปรียบเทียบจํานวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกวา Ea ในกรณีที่มีและไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 
 

 พลังงานจลน

จํา
นว

นโ
มเ
ลก

ุล

Ea+c

Ea > Ea+c

Ea   
 กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาในสถานะแกส 
 
 ปฏิกิริยาดูดความรอน ปฏิกิริยาคายความรอน 
 

 การดําเนินไปของปฏกิิริยา

พลั
งง
าน

 (E
)

ผลิตภัณฑ

สารตั้งตน

Ea

       การดําเนินไปของปฏกิิริยา

พลั
งง
าน

 (E
)

ผลิตภัณฑ

สารตั้งตน

Ea

   
ตัวอยางที่ 2 จากปฏิกิริยาตอไปนี้ 

A + B    C + D 
 พบวาความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเปนไป ดังรูป 
       
 
 
     ขอใดถูก 
      *1) ปฏิกิริยานี้เปนกระบวนการคายความรอน 
     2) ผลิตภัณฑมีความเสถียรนอยกวาสารต้ังตน 
     3) พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยามีคาเทากับ x + y 
     4) เม่ือมีการเติมตัวเรงลงในปฏิกิริยาจะทําใหคา y ลดลง 
 
 
 
 
 

Ea = พลังงานต่ําสุดท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยา 
  เมื่อไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 
Ea+c = พลังงานต่ําสุดท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยา 
  เมื่อมีตัวเรงปฏิกิริยาา 

การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พล
ังง
าน

 (E
)

A + B

C + D

[A + B ↔ C + D]*

y

x
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ตัวอยางที่ 3 กราฟ พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา 
 

การดําเนินไปของปฏกิิริยา

พลังงาน

A + B

X
C + D

I
II

  
 ขอใดถูก 
 1) การดําเนินไปของปฏิกิริยาตามเสนทางที่ I ดูดความรอนมากกวาเสนทางที่ II 
 2) คาคงท่ีอัตราการเกิดปฏิกิริยาของท้ังสองเสนทางมีคาเทากัน 
 *3) พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาไปขางหนาตามเสนทางที่ II สูงกวาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา

ยอนกลับ 
 4) สาร X ทําใหปฏิกิริยาระหวางสาร A และสาร B เกิดไดเร็วขึ้น 
 
ตัวอยางที่ 4 สมการ ปฏิกิริยาระหวางสาร A และสาร B 

A + 2B    3C + 4D 
 สาร A จํานวน 1 โมล ทําปฏิกิริยากับสาร B จํานวน 2 โมล ในสารละลายปริมาตร 1 ลิตร เมื่อ

เวลาผานไป 10 วินาที เกิดสาร C ขึ้น 3 โมล 
 ขอใดผิด 
 1) อัตราการสลายตัวเฉลี่ยของสาร A ในชวง 10 วินาทีแรกเทากับ 0.1 โมลตอวินาที 
 * 2) อัตราการสลายตัวเฉลี่ยของสาร B ในชวง 10 วินาทีแรกเทากับ 2.0 โมลตอวินาที 
 3) อัตราการเกิดสาร C ในชวง 10 วินาทีแรกเทากับ 0.3 โมลตอวินาที 
 4) อัตราการเกิดสาร C จํานวน 1 โมล เทากับอัตราการสลายตัวของสาร B จํานวน 0.67 โมล 
 
ตัวอยางที่ 5 จากการทดลองศึกษาปฏิกิริยา A2(g) + 2B2(g)  2AB2(g) พบวาเม่ือเวลาผานไป 1 ชั่วโมง 
ความเขมขนของสาร B2 ลดลงครึ่งหนึ่ง แตเม่ือทําการทดลองอีกคร้ังโดยเพิ่มความเขมขนของสาร A2 เปน 2 เทา 
ภายใตเงื่อนไขเดียวกันพบวา เม่ือเวลาผานไป 1 ชั่วโมง สาร B2 ก็ยังคงลดไปครึ่งหนึ่งจากปริมาณเร่ิมตนเชนกัน 
 พิจารณาขอสรุปตอไปนี้ 
  ก. สาร A2 เปนสารเชิงซอนกัมมันตของปฏิกิริยา 
  ข. สาร B2 จะหมดลงภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 
  ค. ไมวาจะเพ่ิมสาร A2 เทาไรก็ตาม อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะคงเดิม 
  ง. อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นกับความเขมขนของสาร B2 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. * 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง. 
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ตัวอยางที่ 6 ถาเร่ิมจากความเขมขนของ A และ B ตางๆ กัน จะเกิด C ที่ 1 นาที ดังสมการ 
A + 2B    2C 

 และตารางความเขมขนของสารท่ีใชในปฏิกิริยา 
 

ความเขมขน (โมลาร) 
A (เริ่มตน) B (เริ่มตน) C (ที่ 1 นาที) 

0.10 0.10 0.04 
0.10 0.20 0.04 
0.20 0.20 0.08 

 
 ถาตองการทําลายสาร B เขมขน 1.00 โมลาร ใหหมดภายใน 1 นาที ดวยการทําปฏิกิริยากับสาร A  
จะตองใสสาร A ลงไปใหมีความเขมขนเริ่มตนขั้นต่ําก่ีโมลาร 
 1) 0.50 2) 2.50 3) 5.00 4) 10.00 
 
ตัวอยางที่ 7 ยอยโลหะ Zn หนัก 1.3 กรัม ดวยสารละลายกรด HCl เขมขน 0.5 โมลาร ปริมาตร 40 มิลลิลิตร 
จะเกิด H2 ดวยอัตราเร็วเร่ิมตน 2.24 มิลลิลิตรตอนาที ที่ STP  อัตราการลดลงของ HCl เทากับกี่โมลารตอนาที 
 1) 2 × 10-4 2) 2 × 10-3 * 3) 5 × 10-3 4) 5 × 10-2 
 
ตัวอยางที่ 8 เมื่อทําปฏิกิริยาระหวาง HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 จํานวน 100 cm3 กับกอนแคลเซียม
คารบอเนตท่ี   มากเกินพอ หนัก x กรัม ในขวดรูปกรวยเปด และบันทึกนํ้าหนักรวมของขวดรูปกรวยเปดเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ไดผลเปนกราฟหมายเลข 4 ถาทําการทดลองซํ้าอีก 3 ครั้ง โดยใช HCl ความเขมขนตางๆ กับ
แคลเซียมคารบอเนตหนัก x กรัม ในขวดรูปกรวยเปดเดิม ดังน้ี 
  ก. HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 จํานวน 100 cm3 กับผงแคลเซียมคารบอเนต 
  ข. HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 จํานวน 50 cm3 กับกอนแคลเซียมคารบอเนต 
  ค. HCl เขมขน 0.2 mol/dm3 จํานวน 50 cm3 กับกอนแคลเซียมคารบอเนต 
 กราฟใดแสดงปฏิกิริยาในขอ ก., ข. และ ค. ตามลําดับ ไดถูกตอง  

 
  *1) กราฟหมายเลข 1, 5 และ 2 
  2) กราฟหมายเลข 2, 5 และ 1 
  3) กราฟหมายเลข 2, 1 และ 3 
  4) กราฟหมายเลข 1, 3 และ 2 
 
 
 
 

น้ําหนัก

เวลา

1
2

3

4

5

0
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ของแข็ง ของเหลว แกส 
 
 สมบัติของของแข็ง 
 ในธรรมชาติจะพบกํามะถันรอมบิกเปนสวนใหญ เน่ืองจากอยูตัวท่ีอุณหภูมิหองมีลักษณะเปนเหลี่ยมคลาย
สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน สวนกํามะถันมอนอคลินิก ลักษณะเปนแทงยาวคลายเข็มจะอยูตัวท่ีอุณหภูมิสูงกวา 96°C 
ผลึกกํามะถันมอนอคลินิกมีความหนาแนนนอยกวากํามะถันรอบบิก ผลึกกํามะถันท้ัง 2 รูป ละลายไดในโทลูอีน มี
สูตรโมเลกุลเปน S8 เหมือนกัน แตละอะตอมยึดเหนี่ยวดวยพันธะโคเวเลนต มีรูปรางตางกัน เพราะมีการ
จัดเรียงตัวของโมเลกุลกํามะถันตางกัน 
 ฟอสฟอรัสแดงโครงสรางเปนพอลิเมอร เสถียรมากกวาฟอสฟอรัสขาวจึงนํามาทําไมขีดไฟ 
 ของแข็งท่ีไมมีรูปผลึก เรียกวา ของแข็งอสัณฐาน เชน แกว ยาง และพลาสติก  
 สวนใหญไมสามารถหาจุดหลอมเหลวที่แนนอนได ยกเวนแกว 
 ของแข็งที่เปนผลึก ไดแก 
 1. ผลึกโมเลกุล ไดแก แนฟทาลีน นํ้าแข็งแหง นํ้าแข็ง และแอมโมเนียแข็ง เปนตน  
  สมบัติ ลักษณะคอนขางออนหรือแข็งปานกลาง จุดหลอมเหลวต่ํา ไมนําไฟฟา 
 2. ผลึกโคเวเลนตรางตาขาย เชน ผลึกแกรไฟต เพชร เปนตน  
  สมบัติ จุดหลอมเหลวสูง มีความแข็ง 
 3. ผลึกโลหะ เชน แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง เปนตน อะตอมยึดเหนี่ยวกันดวยพันธะโลหะที่แข็งแรง 
  สมบัติ แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นําความรอน และไฟฟาไดดี 
 4. ผลึกไอออนิก เชน AgCl KNO3 CaF2 เปนตน ไอออนบวกและไอออนลบยึดเหนี่ยวดวยแรงดึงดูด
ระหวางประจุไฟฟา 
  สมบัติ แข็งและเปราะ จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง ของแข็งไมนําไฟฟา ถาหลอมเหลวหรือละลาย
นํ้าจะนําไฟฟาได 
 
ตัวอยางที่ 1 เมื่อใหความรอนดวยอัตราคงท่ีกับสารบริสุทธ์ิ G ท่ีเปนของแข็งจํานวน 1 โมล พบการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร G ดังกราฟ 
 

เวลา (วินาที)

อุณ
หภ

ูมิ 
(°C

)

A

a

b

B
C

D
E

F
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 ขอความใดถูกตอง 
 1) จุดหลอมเหลวของสาร G มีคาเทากับ b°C 
 * 2) จากจุด E ถึงจุด F สาร G จะอยูในสถานะที่เปนแกส 
 3) จากจุด A ถึงจุด B โมเลกุลของสาร G มีพลังงานจลนเฉลี่ยคงท่ี 
 4) จากจุด B ถึงจุด C เปนความรอนแฝงของการกลายเปนไอของสาร G 
 
 สมบัติของของเหลว 
 จุดเดือดปกติ คือ จุดเดือดของของเหลวที่ความดัน 1 บรรยากาศ 
 

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางความดันไอกับอุณหภูมิของของเหลวชนิดตางๆ 
 

คว
าม

ดัน
ไอ

 (m
mH

g)

อุณหภูมิ (°C)
20 40 60 80 100 120

0

200

400

600

800
760

1000
อีเทอร แอซีโตน แอลกอฮอล น้ํา

100°C78.4°C56.5°C34.6°C

 
 
ตัวอยางที่ 2 จากกราฟแสดงความสัมพันธของความดันไอของของเหลว A, B และ C กับอุณหภูมิ ดังรูป 
 

คว
าม

ดัน
ไอ

 (a
tm

)

อุณหภูมิ

ABC
2.0

1.5

1.0

0.5
A
B
C

T1 T2  
 ขอใดถูกตอง 
 1) ของเหลวผสม A, B และ C จะมีจุดเดือดปกติท่ีครึ่งหนึ่งของ T1 และ T2 
 * 2) ท่ีความดันบรรยากาศเทากับ 1.5 atm ของเหลว A และ B มีจุดเดือดเทากัน 
 3) ท่ีความดันบรรยากาศสูงกวา 1 atm ของเหลว A มีจุดเดือดต่ําท่ีสุด 
 4) ท่ีความดันบรรยากาศต่ํากวา 1 atm ของเหลวผสม C กับ B จะมีจุดเดือดต่ํากวาจุดเดือดของสาร A   

ท่ีความดันเดียวกัน 
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ตัวอยางที่ 3 ทดลองตมของเหลว A แบบ (ก) และ (ข) โดยที่การทดลอง (ก) เปนการตมแบบเปดฝา      
สวนแบบ (ข) เปนแบบปดฝา ดังรูป 

 
ของเหลว A

(ก) (ข)

แทนใหความรอน

  
 ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 
 1) จุดเดือดของของเหลว A จากการทดลอง (ก) สูงกวาการทดลอง (ข) 
 * 2) จุดเดือดปกติของของเหลว A ในการทดลอง (ก) เทากับการทดลอง (ข) 
 3) เมื่อใหความรอนเทากัน ของเหลว A ในการทดลอง (ก) จะเดือดกอนการทดลอง (ข) 
 4) ขณะที่ของเหลว A เดือด ความดันไอของของเหลว A จากการทดลอง (ก) มีคาสูงกวาการทดลอง (ข) 
 
 สมบัติของแกส 
 ทฤษฎีจลนของแกส 
 1. แกสประกอบดวยอนุภาคจํานวนมากท่ีมีขนาดเล็กมากจนถือวาไมมีปริมาตร 
 2. โมเลกุลของแกสอยูหางกันมาก ทําใหแรงดึงดูด และแรงผลักระหวางโมเลกุลนอยมากจนถือไดวาไมมี
แรงกระทําตอกัน 
 3. โมเลกุลของแกสเคลื่อนท่ีอยางรวดเร็วในแนวเสนตรงเปนอิสระดวยอัตราเร็วคงท่ี และไมเปนระเบียบ 
จนกระท่ังชนกับโมเลกุลอื่น หรือชนกับผนังของภาชนะ จึงเปลี่ยนทิศทางและอัตราเร็ว 
 4. โมเลกุลของแกสท่ีชนกันเอง หรือชนกับผนังภาชนะ จะเกิดการถายโอนพลังงานใหแกกันได แต
พลังงานรวมของระบบมีคาคงท่ี 
 5. อุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแกสแตละโมเลกุลเคลื่อนท่ีดวยความเร็วไมเทากัน แตจะมีพลังงานจลน
เฉลี่ยเทากัน โดยที่พลังงานจลนเฉลี่ยของแกสจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน 
 แกสท่ีมีสมบัติตามทฤษฎีจลนของแกสเรียกวา แกสอุดมคติ 
 แกสท่ีมีอนุภาคขนาดเล็ก ถาทําระบบใหมคีวามดันตํ่า และอุณหภูมิสูงจะมีสมบัติใกลเคียงกับแกสอุดมคติ
มากข้ึน 
 กฎของบอยล เมื่ออุณหภูมิและมวลของแกสคงท่ี ปริมาตรของแกสจะแปรผกผันกับความดัน 
 V α P

1  (เมื่ออุณหภูมิและมวลคงที่) 
 
 P1V1 = P2V2 
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 กฎของชารล เมื่อความดันและมวลของแกสคงท่ี ปริมาตรของแกสจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน 
 V α T (เมื่อความดันและมวลคงที่) 
 
 

1
1

T
V  = 

2
2

T
V  

 กฎรวมแกส 
 กฎของบอยล V α P

1  (เมื่อมวลและอุณหภูมิคงท่ี) 

 กฎของชารล  V α T (เมื่อมวลและความดันคงท่ี) 
  V α P

T   
 
  

1
11

T
VP  = 

2
22

T
VP     (เมื่อมวลคงที่) 

 
 กฎแกสสมบูรณ (สมการสถานะสําหรับแกส) 
 กฎของบอยล V α P

1  (เมื่อโมลและอุณหภูมิคงท่ี) 

 กฎของชารล  V α T (เมื่อโมลและความดันคงท่ี) 
 กฎของอาโวกาโดร V α n (เมื่ออุณหภูมิและความดันคงท่ี) 
  V α P

nT  

  V = P
nRT   (R = คาคงท่ีของแกส) 

 
  PV = nRT 
 
ตัวอยางที่ 4 นักเรียนคนหนึ่งนําไดเอทิลอีเทอร (C2H5OC2H5) 1 หยด ใสในภาชนะที่มีปริมาตร 1,000 
มิลลิลิตร แลวทําใหเปนไอท้ังหมดท่ีอุณหภูมิคงท่ี 80°C ปรากฏวาวัดความดันของไอได 38.0 mmHg  
 ถาใชไดเอทิลอีเทอร 3 หยด แตใสในภาชนะที่มีปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยใชอุณหภูมิ 80°C 
เทาเดิม จะวัดความดันของไอไดก่ีบรรยากาศ 
 1) 0.05 2) 0.15 * 3) 0.30 4) 0.45 
 
วิธีคิด PV = nRT 
 ไดเอทิลอีเทอร 1 หยด ; 760

38  × 1000
1000  = nRT ...(1) 

 ไดเอทิลอีเทอร 3 หยด ; P × 1000
500  = 3nRT ...(2) 

 (2) ÷ (1) ; P × 1000
500  × 38

760  = 3 
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ตัวอยางที่ 5 แกสชนิดหนึ่ง หนัก 1.0 กรัม ท่ี 12 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ มีปริมาตร 2.0 ลิตร 
ถาแกสชนิดน้ี หนัก 2.0 กรัม ท่ี 69 องศาเซลเซียส ความดัน 608 มิลลิเมตรปรอท จะมีปริมาตรเปนก่ีลิตร 
 1) 3.0 *2) 6.0 3) 7.9 4) 14.4 
 
วิธีคิด PV = nRT 
  1 × 2 = Mw

1  × R × (273 + 12) ...(1) 

  760
608  × V = Mw

2  × R × (273 + 69) ...(2) 

 (2) ÷ (1) ; 2760
V608
×  = 285

3422 ×  

 
 
 
ตัวอยางที่ 6 แกสผสมซ่ึงประกอบดวย H2 หนัก 4 กรัม และ He หนัก X กรัม บรรจุอยูในภาชนะขนาด      
5 dm3 ท่ีอุณหภูมิ 27°C มีความดันรวมเทากับ 24 atm  X มีคาเทาใด (H = 1, He = 4) 
 1) 8 2) 10 * 3) 12 4) 14 
 
วิธีคิด PV = nRT 
  24 × 5 = 






 + 4

X  2
4 0.08 × (273 + 27) 

 
 
 
 
ตัวอยางที่ 7 แกสผสมระหวาง O2 กับ He มีความหนาแนนเทากับ a  g/dm3 ท่ี 0.72 atm และ 300 K  
รอยละโดยมวลของ O2 ในแกสผสมมีคาเทาใด (O = 16, He = 4) 
 1) 7

a 800  96 -  2) 7a
a800  96 -  3) 7

96a800 -  * 4) 7a
96  a 800 -  

 
วิธีคิด ในแกสผสม มี O2  X g = 32

X  mol 

 He 100 - X g = 4
X100 -  mol 

  PV = nRT 
  0.72 V = 






 + 4

 X 100  32
X -  × 0.08 × 300 

  V = 320.72
7X)24(800
×

-  dm3 

  a = ปริมาตร
มวล   =  V

100  
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ตัวอยางที่ 8  แกสไนโตรเจนมอนอกไซด (NO) ทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจน ดังสมการ 
2NO(g) + O2(g)   2NO2(g) 

 ถาเริ่มตนบรรจุแกส NO และ O2 แยกกันและมีสภาวะดังรูป เมื่อเปดทอใหแกสท้ังสองเขาทํา
ปฏิกิริยากันท่ีอุณหภูมิคงท่ี 25°C หลังปฏิกิริยาเกิดสมบูรณแลวความดันรวมของแกสท้ังหมดมีคาก่ีบรรยากาศ  

NO

4.00 L 2.00 L
0.500 atm 1.00 atm

2O

 

R  =  0.08 atm ⋅ L ⋅ mol-1 ⋅ K-1 

 *1) 0.5 2) 1.0 3) 1.5 4) 2.0 
 
ตัวอยางที่ 9  แกสไนโตรเจนและแกสฟลูออโรคารบอน ปริมาตรเทากัน ภายใตความดันและอุณหภูมิเดียวกัน
พบวามีมวลเทากับ 1.12 กรัม และ 4.48 กรัม ตามลําดับ แกสฟลูออโรคารบอนมีสูตรอยางไร  
(N = 14, C = 12, F = 19) 
 1) CF4 2) C2F4 3) C2F6 * 4) C3F4  
วิธีคิด  โมลของแกสไนโตรเจน = โมลของแกสฟลูออโรคารบอน 
 มวลโมเลกุลของแกสฟลูออโรคารบอน = 112 
  
 การแพรของแกส การทดลองในหลอดแกวท่ีแหงและสะอาด 

HCl(g)  +  NH3(g)    NH4Cl(s) ควันสีขาวหรือวงแหวนสีขาว 
 ระยะเวลาที่เทากันสารท่ีมีมวลโมเลกุลต่ํา, ความหนาแนนต่ําจะแพรไปไดระยะทางไกลกวา สารท่ีมีมวล
โมเลกุลสูง 
 กฎการแพรผานของเกรแฮม อัตราการแพรผานของแกส α M

1  

2
1
r
r  =  

1
2

M
M  =  

1
2

D
D      (ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน) 

 
ตัวอยางที่ 10 แกส X เคลื่อนท่ีในหลอดนําแกสอันหนึ่งไดระยะทาง 30.0 เซนติเมตร ใชเวลา 2.0 วินาที       
 แกส Y เคลื่อนท่ีในหลอดนําแกสอันเดียวกันนี้ไดระยะทาง 216 เซนติเมตร ใชเวลา 8.0 วินาที  
 แกส X จํานวน 10 โมเลกุลหนัก 1.34 × 10-21 กรัม มวลโมเลกุลของแกส Y เปนเทาใด 
 1) 14 *2) 25 3) 44 4) 260 
 
วิธีคิด  มวลโมเลกุลของแกส X = 10

10  6.02  10  1.34 2321 ××× -
  =  81 

  
y
x
r
r  = 

x
y

M
M

 

  2
30  × 216

8  = 81
My  
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สมดุลเคมี 
 
 การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดภาวะสมดุล 
 1. ภาวะสมดุลระหวางสถานะ 
 I2(s)  I2(g) 
 2. ภาวะสมดุลในสารละลายอ่ิมตัว 
 I2(s)  I2(ethanol) 
 3. สมดุลในปฏิกิริยาเคมี 
 2Fe3+(aq) + 2I-(aq)  2Fe2+(aq) + I2(aq) 
 [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)  [CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l) 
 สีฟา  สีเหลือง 
  การทดสอบ Fe3+ ใชสารละลาย NH4SCN เกิดสารละลายสีแดง 
 Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)  [FeSCN]2+(aq) 
 สีเหลืองออน ไมมีสี สีแดง 
  การทดสอบ Fe3+ ใชสารละลาย K3Fe(CN)6 เกิดสารละลายสีน้ําตาลแกมเขียว 
 Fe3+(aq) + [Fe(CN)6]3-(aq)  Fe[Fe(CN)6](aq) 
  การทดสอบ Fe2+ ใชสารละลาย K3Fe(CN)6 เกิดตะกอนสีน้ําเงิน 
 Fe2+(aq) + [Fe(CN)6]3-(aq) + K+(aq)  KFe[Fe(CN)6](s) 
  การทดสอบ I2 ใชน้ําแปง เกิดสารละลาย หรือตะกอนสีน้ําเงิน 
 
 
 
 สมดุลเอกพันธุ คือ ภาวะสมดุลท่ีเกิดในปฏิกิริยาท่ีมีสารอยูในวัฏภาคเดียวกันท้ังหมด 
 สมดุลวิวิธพันธุ คือ ภาวะสมดุลท่ีเกิดในปฏิกิริยาท่ีสารต้ังตน และผลิตภัณฑมีวัฏภาคแตกตางกัน 
 

คว
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ผลิตภัณฑ

2.0
1.5
1.0
0.5

เวลา

[H2] และ [I2]

[HI]

0.22
te

1.6

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

สารตั้งตน0    
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในปฏิกิริยาระหวาง H2 กับ I2  
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เวลาte

สารตั้งตน

[CO2] และ [H2]
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กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในปฏิกิริยาระหวาง CO2 กับ H2  

เวลาte

อัต
รา
กา

รเก
ิดป

ฏกิ
ิริย

า

H2O(g) + CO(g) H2(g) + CO2(g)

H2(g) + CO2(g) H2O(g) + CO(g)

   
กราฟแสดงอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาและยอนกลับตอเวลาของปฏิกิริยา 

H2O(g) + CO(g)    H2(g) + CO2(g) 
 
 คาคงที่สมดุลกับสมการเคมี 
 1. 3A(g) + 2B(g)  C(g) ; K = a 
  C(g)  3A(g) + 2B(g) ; K =  a

1  

 2. A(g) + 2B(g)  2C(g) ; K = b 
 
  2

1 A(g) + B(g)  C(g) ; K =  (b)1/2  

 3. A(g) + B(g)  3C(g) ; K = x 
  2B(g)  C(g) ; K = y 
 
  A(g) + 3B(g)  4C(g) ; K =   xy  
 
 การระบุคาคงท่ีสมดุล จําเปนตองแสดงสมการของปฏิกิริยาท่ีภาวะสมดุลดวย 
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ตัวอยางที่ 1 กําหนดคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาตางๆ ท่ี 25°C ดังน้ี 
 2P(g) + 2Q(g)  3R(g) + S(g) : K = 1.0 × 10-4 
 A(g) + 3P(g)  2S(g) + R(g) : K = 1.0 × 10-2 
 คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาตอไปนี้เปนเทาใด 
 A(g) + 5R(g)    P(g) + 4Q(g) 
 1) 1.0 × 10-2 2) 1.0 3) 50 * 4) 1.0 × 106 
 
ตัวอยางที่ 2 จากคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาตอไปนี้ 
 A(g) + 3B(g)  C(g) K1 = 30 
 3D(g) + 2E(g)  2C(g) K2 = 20 
 2A(g) + 6B(g)  3D(g) + 2E(g) K3 = x 
 x มีคาเทาใด 
 1) 10 2) 40 * 3) 45 4) 50 
 
ตัวอยางที่ 3 จากปฏิกิริยาท่ีสมดุลตอไปนี้ 
 ก. S(s) + O2(g)  SO2(g) ; K = a 
 ข. 2S(s) + 3O2(g)  2SO3(g) ; K = b 
 ค. 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g) 
 คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา ค มีคาเทาใด 
 1) a

2b  2) a
2  + b * 3) 2a

b  4) 2a
b  

 
 การคํานวณเกี่ยวกับคาคงที่สมดุล 
 
ตัวอยางที่ 4 แกส CO  0.05 โมล ทําปฏิกิริยากับแกส Cl2  0.06 โมล ในภาชนะขนาด 500 cm3 หลังจาก
เกิดปฏิกิริยาดังสมการ พบวาท่ีภาวะสมดุลมี COCl2 เกิดขึ้น 3.96 กรัม 

CO(g) + Cl2(g)    COCl2(g) 
 คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาเปนเทาใด (มวลโมเลกุลของ COCl2 = 99) 
 1) 6.7 2) 13.3 * 3) 100 4) 200 
 
วิธีคิด  CO(g)   +   Cl2(g)    COCl2(g) 
 เริ่มตน 0.1 0.12 - (mol/dm3) 
 เปลี่ยนไป - 0.08 - 0.08 + 0.08 
 สมดุล 0.02 0.04 0.08 *K 

 K = ][CO][Cl
][COCl
2
2  
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ตัวอยางที่ 5 แกส SO3 สลายตัวไดดังสมการ 
2SO3(g)    2SO2(g) + O2(g) 

 การศึกษาการสลายตัวของ SO3 ในระบบปดโดยเริ่มตนดวย SO3 จํานวน 2 โมล ในภาชนะ 2 ลิตร เมื่อถึง
ภาวะสมดุลพบวา SO3 สลายตัวไปรอยละ 20  คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยานี้เปนเทาใด 
 * 1) 0.006 2) 0.025 3) 0.125 4) 0.200 
 
วิธีคิด  2SO3(g)    2SO2(g) + O2(g) 
 เริ่มตน 1 - - (mol/dm3) 
 เปลี่ยนไป - 0.2 +0.2 + 0.1 
 สมดุล 0.8 0.2 0.1 *K 
 
ตัวอยางที่ 6 ภาชนะปดใบหนึ่งบรรจุของแข็ง N2O5 ไว 108 กรัม เมื่อเกิดการสลายตัวท่ีอุณหภูมิคงท่ี       
จะไดแกส NO2 และ O2 ขึ้น ถาภาชนะนี้มีขนาด 1 ลิตร จะพบวาท่ีสมดุล N2O5 จะสลายตัวไปรอยละ 50   
ดังน้ันคาคงท่ีปฏิกิริยาการสลายตัวน้ีเทากับเทาใด (มวลโมเลกุล N2O5 = 108) 
 1) 0.25 * 2) 1.00 3) 4.00 4) 8.00 
 
ตัวอยางที่ 7 การสลายตัวของ ammonium hydrogen sulfide (NH4HS) เกิดขึ้นดังสมการ 

NH4HS(s)    NH3(g) + H2S(g) 
 ถานํา NH4HS หนัก 10.200 กรัม บรรจุในภาชนะขนาด 4.00 dm3 ปลอยใหสลายตัวจนถึงสมดุลท่ี 27°C 
พบวาเกิดความดันรวมเทากับ 0.960 atm คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยานี้ท่ี 27°C มีคาเทาใด (N = 14, S = 32) 
 1) 4.0 × 10-3  2) 8.0 × 10-3 * 3) 4.0 × 10-4 4) 8.0 × 10-4 
 
วิธีคิด  NH4HS(s)    NH3(g) + H2S(g) 
 เริ่มตน 0.2 - - (mol) 
 เปลี่ยนไป - x + x + x 
 สมดุล 0.2 - x x x (mol) 
 PV = nRT 
 0.96 × 4 = (2x)0.08 × (273 + 27) 
 x = 0.08 mol 
 ภาวะสมดุล [NH3] = [H2S]  =  4

0.08   =  0.02 mol/dm3 

  K = [NH3][H2S] 
 
ตัวอยางที่ 8 ภาชนะปดใบหนึ่งบรรจุ SO2 ไว 0.5 บรรยากาศ และ O2 ไว 1.0 บรรยากาศ เมื่อเกิดปฏิกิริยาท่ี
อุณหภูมิคงท่ีจนได SO3 ขึ้น พบวาความดันรวมเปน 1.3 บรรยากาศ โดยที่ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาท่ีผันกลับได  
ขอใดไมถูก 
 1) SO2 สลายตัวไปรอยละ 80 2) O2 สลายตัวไปรอยละ 20 
 3) คาคงท่ีสมดุลเทากับ 20  * 4) รอยละของผลไดจากปฏิกิริยาเทากับ 86.67 
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ตัวอยางที่ 9 คาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา 2HI(g)    H2(g) + I2(g) ท่ี 30°C เทากับ 1.6 × 10-3 และ
ท่ีอุณหภูมิเดียวกันนี้พบวา ในภาชนะขนาด 5 dm3 แกสผสมท่ีภาวะสมดุลประกอบดวย H2 0.4 mol, I2 1.6 mol 
และมี HI จํานวนหนึ่ง จงหาจํานวนโมลของ HI (ตอบ 20 mol) 
 
 ปจจัยที่มีผลตอภาวะสมดุล 
 1. การเปลี่ยนความเขมขน 
 2. การเปลี่ยนความดันจะมีผลเฉพาะสถานะแกส 
 3. การเปลี่ยนอุณหภูมิ 
 

คา
คง

ที่ส
มดุ

ล

อุณหภูมิ
ปฏกิิริยาดูดความรอน   

อุณหภูมิ
ปฏกิิริยาคายความรอน

คา
คง

ที่ส
มดุ

ล

  
 หลักของเลอชาเตอลิเอ 
 เมื่อระบบอยูในภาวะสมดุลถูกรบกวนโดยการเปลี่ยนแปลง ปจจัยท่ีมีผลตอภาวะสมดุลของระบบ  
 ระบบจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีจะลดผลของการรบกวนนั้น เพ่ือใหระบบเขาสูภาวะสมดุลอีกครั้ง 
 
ตัวอยางที่ 10 ท่ี 250°C แกส ACl5 สลายตัวดังสมการ (A เปนธาตุสมมติ) 

ACl5(g)    ACl3(g) + Cl2(g) 
 เมื่อนํา ACl5(g) 0.201 mol มาทําใหสลายตัวในภาชนะขนาด 1 dm3 ท่ีภาวะสมดุล พบวามี 
Cl2(g) เกิดขึ้น 0.001 mol ถาเริ่มตนปฏิกิริยาใหมโดยใช ACl5(g) 0.200 mol ใสในภาชนะขนาดเทาเดิม หลังจาก
สลายตัวจนถึงภาวะสมดุลจะมี ACl3(g) ก่ีโมล 
 *1) 0.001 2) 0.002 3) 0.023 4) 0.003 
 
วิธีคิด 
 การทดลองครั้งที่ 1 ;  ACl5(g)  ACl3(g) + Cl2(g) 
 สมดุล   0.201 - 0.001  0.001  0.001 (mol/dm3) 

     K =  0.2
(0.001)2   =  5 × 10-6 

 การทดลองครั้งที่ 2 ; ACl5(g)   ACl3(g) + Cl2(g) 
 สมดุล   0.2 - x  x  x (mol/dm3 ) 
    อุณหภูมิคงท่ี คาคงท่ีสมดุลของ 2 การทดลองจะเทากัน 

    5 × 10-6 = x0.2
x2
-  
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ตัวอยางที่ 11 ปฏิกิริยาระหวาง A และ B สามารถใหผลิตภัณฑ 2 ชนิด คือ C และ D โดยแตละปฏิกิริยามีคา 
Ea และพลังงานในการเกิดปฏิกิริยาดังน้ี 
 ปฏิกิริยาท่ี 1 :  A + B    C Ea = 200 kJ ; ∆H  =  +100 kJ  
 ปฏิกิริยาท่ี 1 :  A + B    D Ea =  400 kJ ; ∆H  =  -100 kJ  
 ขอสรุปท่ีถูกตองที่สุดเก่ียวกับปฏิกิริยาระหวาง A และ B คือขอใด 
 1) เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ ปฏิกิริยาท่ี 1 จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง 
 2) เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ ปฏิกิริยาท่ี 2 จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง 
 3) ปฏิกิริยายอนกลับของปฏิกิริยาท่ี 1 มีพลังงานกระตุนสูงกวาปฏิกิริยายอนกลับของปฏิกิริยาท่ี 2 
 *4) ปฏิกิริยายอนกลับของปฏิกิริยาท่ี 2 มีพลังงานกระตุนสูงกวาปฏิกิริยายอนกลับของปฏิกิริยาท่ี 1 
 
ตัวอยางที่ 12 จากปฏิกิริยา  X(g) + Y(g)  Z(g)  ;  ∆H < 0  kJ 
 เมื่อนําความเขมขนของสารแตละชนิดในชวงเวลาตางๆ มาเขียนกราฟไดผลดังน้ี 
 
     จากกราฟ ท่ีเวลา t2 ระบบจะถูกรบกวนดวยปจจัยขอใด 
     * 1) การเพ่ิมอุณหภูมิ 
     2) การเพ่ิมความดัน 
     3) การเพ่ิมความเขมขนของ X(g) 
     4) การลดความเขมขนของ Z(g) 
 
 
ตัวอยางที่ 13 ปฏิกิริยาในขอใดท่ีเมื่อเพ่ิมความดันหรืออุณหภูมิใหแกระบบ  
 จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูสมดุลใหมในทิศทางเดียวกัน 
 1) 2CO(g) + O2(g)    2CO2(g) ∆H  < 0 kJ 
 2) 2HCl(g)    H2(g) + Cl2(g) ∆H  > 0 kJ 
 *3) 2NO2(g)    2NO(g) + O2(g) + 182 kJ 
 4) 2SO3(g) + 197.6 kJ    2SO2(g) + O2(g) 
 
ตัวอยางที่ 14 แกส PCl5 สลายตัวไดดังสมการ 

PCl5(g)    PCl3(g) + Cl2(g) 
 เมื่อทําให PCl5 จํานวนหนึ่ง สลายตัวในภาชนะขนาด 500 มิลลิลิตร ท่ี 250 องศาเซลเซียส เมื่อถึงภาวะ
สมดุล พบวามี PCl5 จํานวน 0.0625 โมล และ Cl2 จํานวน 0.0375 โมล  
 ถาเพ่ิมอุณหภูมิใหเปน 300 องศาเซลเซียส พบวาท่ีสมดุลใหมมี PCl3 จํานวน 0.0400 โมล ขอสรุปใดถูกตอง 
 1) เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความรอน 
 2) คาคงท่ีสมดุลท่ี 300 องศาเซลเซียส เทากับ 0.053 
 3) ท่ี 300 องศาเซลเซียส ณ ภาวะสมดุล มี PCl5 จํานวน 0.12 โมลตอลิตร 
 * 4) ขอ 1), 2) และ 3) ถูก 

X

Y
Z

เวลา

ความเขมขน

1t 2t 3t 4t
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ตัวอยางที่ 15 ปฏิกิริยาการสลายตัวของ COCl2(g) เปนดังน้ี 
COCl2(g)   CO(g) + Cl2(g) 

 จากการทดลองพบวาท่ีอุณหภูมิ 230°C มี K = 1.3 × 10-5 
   430°C มี K = 3.2 × 10-2 
 ขอสรุปตอไปนี้ ขอใดผิด 
 1) เปนปฏิกิริยาประเภทดูดความรอน 
 2) เมื่อใชความเขมขนเริ่มตนเทากัน ภาวะสมดุลท่ี 430°C จะมี Cl2 มากกวาท่ี 230°C  
 3) ภาวะสมดุลท่ี 230°C เมื่อเติม CO ลงไปอีกจํานวนหนึ่ง หลังจากระบบปรับเขาสูสมดุลใหม ความเขมขน

ของ Cl2 จะนอยกวาเดิม 
 *4) ภาวะสมดุลท่ี 230°C เมื่อลดปริมาตรภาชนะลงครึ่งหนึ่ง หลังจากระบบปรับเขาสูสมดุลใหม ความเขมขน

ของ CO จะนอยกวาเดิม 
วิธีคิด เมื่อลดปริมาตรภาชนะ ความเขมขนของแกสทุกชนิดในภาชนะ จะมีความเขมขนมากกวาเดิม 
 
ตัวอยางที่ 16 จากปฏิกิริยาท่ีสมดุล 

A(g)  B(g) 
 พบวาความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเปนไปตามรูป 
 

Aพล
ังง
าน

B

การดําเนินไปของปฏิกิริยา  
 ขอความใดถูกตอง 
 1) การเติมตัวเรงลงในปฏิกิริยาจะทําใหคาคงท่ีสมดุลมีคามากขึ้น 
 * 2) การเพ่ิมอุณหภูมิทําใหเกิด B มากขึ้น คาคงท่ีสมดุลมีคามากขึ้น 
 3) การเพ่ิมความดันมีผลทําใหปริมาณ B ลดลง สมดุลเคลื่อนไปทางสารตั้งตน 
 4) การเติมตัวเรงลงไปในปฏิกิริยาจะทําใหเกิด B มากขึ้น สมดุลจะเคลื่อนไปทางผลิตภัณฑ 
 
ตัวอยางที่ 17 ปฏิกิริยา  CO(g) + H2O(g)  CO2(g) + H2(g)  เปนปฏิกิริยาคายพลังงาน 
 เมื่อระบบอยูในภาวะสมดุลแลวมีการรบกวนสมดุล การเปลี่ยนแปลงในขอใดถูกตอง  
 การกระทําตอระบบ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 1) เพ่ิมอุณหภูมิ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น คา K เพ่ิมดวย 
 2) เติม CO2 อุณหภูมิคงเดิม ปฏิกิริยาเล่ือนมาทางซาย คา K ลดลง 
 * 3) เติมแกส He ปริมาตรคงท่ี หรือเพ่ิมความดันใหกับระบบ ใหผลเหมือนกัน และคา K คงเดิม 
 4) เติมตัวเรงปฏิกิริยา ปฏิกิริยาเล่ือนไปทางขวามากขึ้น คา K คงเดิม  
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กรด-เบส 
 
 อิเล็กโทรไลตแก คือ ตัวละลายที่แตกตัวเปนไอออนไดดีมากหรือไดหมด ไดแก กรดแก, เบสแก 
 กรดแก ไดแก HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 และ H2SO4 
 เบสแก ไดแก LiOH, NaOH, KOH 
  Ca(OH)2, Sr(OH)2 และ Ba(OH)2 
 อิเล็กโทรไลตออน คือ ตัวละลายที่แตกตัวเปนไอออนไดบางสวน หรือแตกตัวไดนอย โดยสวนใหญคงเปน
โมเลกุล ไดแก กรดออน, เบสออน 
 ทฤษฎีกรด-เบส 
 1. ทฤษฎีกรด-เบสอารเรเนียส 
  กรด คือ สารท่ีละลายน้ําแลว แตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน 

HCl  OH2   H+ + Cl- 
  เบส คือ สารท่ีละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออน 

NaOH  OH2   Na+ + OH- 
 2. ทฤษฎีกรด-เบสเบรินสเตด-ลาวรี 
  กรด คือ สารท่ีใหโปรตอน และเบส คือสารท่ีรับโปรตอน 
 3. ทฤษฎีกรด-เบสลิวอิส 
  กรด คือ สารท่ีรับคูอิเล็กตรอน และเบส คือ สารท่ีใหคูอิเล็กตรอน 
  คูกรด-เบส 
 

HA(aq) + B(aq) (aq)A(aq)HB -++

กรด 1 เบส 2 กรด 2 เบส 1
  

 การแตกตัวของกรดและเบส 
 กรดแกและเบสแกแตกตัวเปนไอออนไดอยางสมบูรณ 
 

การคํานวณของกรดออน การคํานวณของเบสออน 
 

aK
C  > 103 

 [H3O+] = C  Ka ⋅  

 % = C
Ka  × 100 

 
bK

C  > 103 

 [OH-] = C  Kb ⋅  

 % = C
Kb  × 100 
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 การแตกตัวเปนไอออนของน้ํา 
    Kw = [H3O+][OH-]  
     = 1.0 × 10-14  ท่ีอุณหภูมิ 25°C 
 pH ของสารละลาย 
 pH = -log [H3O+] 
 [H3O+] = A ×  10-B mol/dm3 
 pH = B - log A 
 pH + pOH = 14  ท่ีอุณหภูมิ 25°C 
 
ตัวอยางที่ 1 สารละลายกรด HCl เขมขนรอยละ 0.10 โดยมวล มีความหนาแนน 1.10 กรัม/มิลลิลิตร 
จํานวน 100 มิลลิลิตร มี pH เปนเทาใด (H = 1, Cl = 35.5, log 3 = 0.4771) 
 *1) 1.52 2) 2.48 3) 2.52 4) 3.48 
 
วิธีคิด mol/dm3 = M

dx10  

 [H3O+] = 36.5
0.11.110 ××  

  = 0.03  =  3 × 10-2 mol/dm3 
 pH = 2 - log 3 
 
ตัวอยางที่ 2 สารละลายกรดออน HA เขมขน 0.1 โมลาร มี pH 3.0 ถานําสารละลายกรดออน HA 100 มิลลิลิตร 
เติมนํ้า 900 มิลลิลิตร จะไดสารละลายเจือจางท่ีมี pH เทาใด 
 1) 2.5 * 2) 3.5 3) 4.0 4) 4.5 
 
วิธีคิด pH กรดออน HA = 3 
 [H3O+] = 10-3 mol/dm3 
 [H3O+] = C  Ka ⋅  

 C = 
a

23
K

]O[H +
 

 M1V1 = M2V2 

 
a

23
K

][10-
 × 100 = 

a

23
K

]O[H +
 × (100 + 900) 
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ตัวอยางที่ 3 เมื่อนําสารละลาย HCl ท่ีมี pH = 4 ปริมาตร 400 cm3 ผสมกับสารละลาย HNO3 ท่ีมี pH = 2 
ปริมาตร 100 cm3 สารละลายผสมที่ไดมีคา pH เทาใด  (กําหนด log 2 = 0.301 และ log 3 = 0.477) 
 1) 2.3 * 2) 2.7 3) 3.0 4) 3.3 
 
วิธีคิด [HCl] = 1 × 10-4 mol/dm3 
 [HNO3] = 1 × 10-2 mol/dm3 
 MV = M1V1 + M2V2 
 M × 500 = (1 × 10-4 × 400) + (1 × 10-2 × 100) 
 
ตัวอยางที่ 4 ขอความท่ีเก่ียวของกับ pH ตอไปนี้ ขอใดผิด 
 1) สารละลายที่มี OH- 0.002 โมล ในน้ํา 200 cm3 มี pH 12 
 *2) สารละลายกรดออน (HA) ท่ีมี Ka = 1.0 × 10-7 และเขมขน 0.001 mol/dm3 จํานวน 1000 cm3    

มี pH 6.5 
3) สารละลายกรด HCl ท่ีมี pH 2.0 จํานวน 100 cm3 เมื่อเติมนํ้าลงไป 900 cm3 จะไดสารละลายที่มี pH 3.0 

 4) สารละลายกรด HNO3 0.63 กรัม ในน้ํา 100 cm3 มี pH เทากับสารละลายกรด HCl เขมขน        
0.1 mol/dm3 จํานวน 500 cm3 

 
วิธีคิด    [H3O+] = C  Ka ⋅   
     = 37 10  10  1 -- ××   =  10-5 mol/dm3 
    pH = -log [H3O+] 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 5 ขอความท่ีเก่ียวของกับกรด เบสตอไปนี้ ขอใดผิด 
 1) คูเบสของ -

3HSO  คือ -2
3SO  และคูกรดของ -

3HSO  คือ H2SO3 
 2) ความแรงของกรดเรียงตามลําดับ คือ H3PO4 > -

42POH  > -2
4HPO  

 *3) คูกรดของเบส CH3NH2(Kb = 4 × 10-4) มีความแรงมากกวา C6H5NH2(Kb = 4 × 10-10) 
 4) จากปฏิกิริยา NaHCO3 + Ba(OH)2  BaCO3 + NaOH + H2O แสดงวา NaHCO3 ทําหนาท่ี

เปนกรด  
 
วิธีคิด    Kw = Ka ⋅ Kb 
 
 
 
 

HA กรดแก 
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 อินดิเคเตอรสําหรับกรด-เบส 
 HIn(aq) + H2O(l)    H3O+(aq) + In-(aq) 
 รูปกรด รูปเบส 
 
ตัวอยางที่ 6 เมื่อเติมครีซอลเรด (Cresol red) ลงในสารละลายเบส NH3 เขมขน 0.20 โมลาร จะได
สารละลายสีอะไร 
 กําหนดให ครีซอลเรด มีชวงการเปลี่ยนสีระหวางสีเหลือง-สีแดง ท่ี pH 7.2-8.8 
  NH3 มีคา Kb = 2.0 × 10-5, log 5 = 0.699 
 1) เหลือง 2) สม * 3) แดง 4) ไมมีสี 
 
วิธีคิด    [OH-] = C  Kb ×  

     = 0.2102.0 5 ×× -   
     = 2 × 10-3  mol/dm3 
    [H3O+] = 5 × 10-12  mol/dm3 
    pH = 12 - log 5 
 
ตัวอยางที่ 7 อินดิเคเตอรชนิดหนึ่งเปนกรดออนและมีสูตรเปน HIn สารละลาย HIn ท่ีมี pH 4.0 จํานวน   
20 cm3 ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.01 mol/dm3 จํานวน 40 cm3 
 ถา ชวง pH ของอินดิเคเตอรคิดไดจากสูตร 
   ชวง pH = (pKa - 1) ถึง (pKa + 1) 
 และสีท่ีเปลี่ยน คือ แดง-เหลือง เมื่อนําอินดิเคเตอรชนิดน้ีหยดลงในสารละลายที่มี pH 5.0 จะไดสีอะไร  
 (กําหนดให log 2 = 0.3) 
 1) เหลือง *2) แดง 3) สม 4) ชมพูออน 
 
ตัวอยางที่ 8 เมื่อนําสารละลาย X มาเติมอินดิเคเตอรชนิดตางๆ ใหผลดังน้ี 
 

อินดิเคเตอร การเปลี่ยนสี ชวย pH สีของสารละลาย X 
เมทิลออเรนจ 
เมทิลเรด 
ลิตมัส 

โบรโมไทมอลบลู 
ฟนอลเรด 

แดง-เหลือง 
แดง-เหลือง 
แดง-นํ้าเงิน 
เหลือง-นํ้าเงิน 
เหลือง-แดง 

3.1-4.4 
4.4-6.2 
5.0-8.0 
6.0-7.6 
6.8-8.4 

เหลือง 
สม 
แดง 
เหลือง 
เหลือง 

 
 สารละลาย X มี pH อยูในชวงใด 
 1) 4.4-6.2 * 2) 4.4-5.0 3) 5.0-6.0 4) 6.8-7.6 
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 ปฏิกิริยาของกรดและเบส 
 ปฏิกิริยาการสะเทิน คือ ปฏิกิริยาระหวางไฮโดรเนียมไอออนจากกรดกับไฮดรอกไซดไอออนจากเบสเกิด
เปนน้ํา 

H3O+(aq) + OH-(aq)    2H2O(l) 
 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือ คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดจากไอออนบวก หรือไอออนลบของเกลือกับน้ําได
ผลิตภัณฑเปน H3O+ หรือ OH- ในสารละลาย 
 

กรด + เบส ตัวอยางเกลือ ความเปนกรด-เบสของสารละลายเกลือ 
กรดแก + เบสแก NaClO4 KNO3 กลาง 
กรดแก + เบสออน NH4Cl NH4NO3 กรด 
กรดออน + เบสแก NaHCO3 K2CO3 เบส 

กรดออน + เบสออน 
NH4NO2 NH4Cl 
CH3COONH4 
NH4CN (NH4)2CO3

 Ka > Kb กรด 
 Ka = Kb กลาง 
 Ka < Kb เบส 

 
ตัวอยางที่ 9 ขอใดไมใชปฏิกิริยาระหวางกรด-เบส 
 1) NaH + H2O    NaOH + H2 
 2) Na + H2O    NaOH + H2 
 3) Co2+ + H2O    [Co(H2O)6]2- 
 * 4) มีคําตอบมากกวา 1 ขอ 
 
ตัวอยางที่ 10 สารละลายผสมที่มีความเปนกรดสูงที่สุดคือขอใด 
 1) 0.10 M NaOH + 0.10 M HCl * 2) 0.10 M KCN + 0.10 M HCl 
 3) 0.10 M NaOH + 0.10 M HCN 4) 0.10 M KCN + 0.10 M NH4OH 
 
ตัวอยางที่ 11 ปฏิกิริยาในขอท่ีเมื่อเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ จะไดเกลือซ่ึงเมื่อเกิดไฮโดรลิซิสแลวไดสารละลายมี
ฤทธ์ิเปนกรด 
 1) 0.50 โมลาร HCN ปริมาตร 200 มิลลิลิตร + 0.50 โมลาร NH3 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
 2) 0.20 โมลาร HCl ปริมาตร 200 มิลลิลิตร + 0.10 โมลาร NaOH ปริมาตร 400 มิลลิลิตร 
 * 3) 0.40 โมลาร HNO3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร + 0.10 โมลาร NH3 ปริมาตร 400 มิลลิลิตร 
 4) 0.10 โมลาร CH3COOH ปริมาตร 200 มิลลิลิตร + 0.20 โมลาร NaOH ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
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 การไทเทรตกรด-เบส 
 กรดทําปฏิกิริยาพอดีกับเบส ตรวจสอบไดจาก 
 1. การนําไฟฟาของสารละลาย เชน H2SO4 + Ba(OH)2 
 2. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร เชน HCl + NaOH 
 จุดสมมูล คือ ภาวะท่ีกรดกับเบสทําปฏิกิริยากันพอดี 
 
ตัวอยางที่ 12 สารละลายกรดออน (HA) มีความเขมขนเทากับ a โมลาร และมีคา Ka เทากับ b ขอใดถูก 
 *1) สารละลายกรดมีคา pH เทากับ -log (ab)  

 2) สารละลายมีความเขมขนของ H3O+ เทากับ a
 4ab) (b  b 2 ++-  โมลาร 

 3) สารละลายมีความเขมขนของ OH- เทากับ a
10  1.0 14-×  โมลาร 

 4) ถานําสารละลายปริมาตร 25.00 cm3 ไทเทรตกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.20 โมลาร พบวาท่ี    
จุดยุติจะใชสารละลาย NaOH ปริมาตรเทากับ 250 a cm3 

 
วิธีคิด    [H3O+] = C  Ka ⋅  
 
     = (ab)   
    pH = -log [H3O+]  
     = -log (ab)  
 
ตัวอยางที่ 13  เมื่อนําสารละลายกรด H2SO4 ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบส NaOH โดยเริ่มตนใชสารละลาย
กรด H2SO4 ท่ีมีปริมาตรตางๆ กัน นําปริมาตรของกรด H2SO4 และเบส NaOH ท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกันมาเขียน
กราฟไดดังน้ี  
        
       ถา NaOH เขมขน 0.1 mol/dm3 กรด 

H2SO4 ท่ีใชมีความเขมขนก่ี mol/dm3 
       *1) 0.05 
       2) 0.1 
       3) 0.2 
       4) 0.4 

 
 
 

 
 
 

0

)(cmSOH 3
42

0 5 10 15 20 25

5
10
15
20
25
30
35
40
45

)NaOH(cm3



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (167) 

ตัวอยางที่ 14  เติมสารละลาย KOH เขมขน 0.15 mol/dm3 ปริมาตร 80.00 cm3 ลงในสารละลายกรดออน 
HA ปริมาตร 25.00 cm3 แลวนําสารละลายที่ไดไปไทเทรตกับสารละลาย HCl เขมขน 0.20 mol/dm3 พบวาท่ี
จุดยุติใชสารละลาย HCl ปริมาตร 22.50 cm3 สารละลายกรดออน HA มีความเขมขนก่ีโมลตอลูกบาศกเดซิเมตร 
 1) 0.15 2) 0.20 3) 0.25 * 4) 0.30 
 
วิธีคิด KOH + HA   KA + H2O  
 KOH + HCl   KCl + H2O 
 mol KOH ท่ีทําปฏิกริยาพอดีกับกรดออน HA = 1000

800.15 ×  - 1000
22.5 0.2 ×  

 mol HA ท่ีทําปฏิกิริยาพอดี = 0.012 - 0.0045  =  0.0075 
 สารละลายกรดออน HA มีความเขมขน = 0.0075 × 25

1000   =  0.3 M 

 
ตัวอยางที่ 15 สารละลาย NH3 ท่ีตองการหาความเขมขน ปริมาตร 25.0 cm3 เมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย 
HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 ท่ีมากเกินพอ ปริมาตร 40.0 cm3 พบวาปริมาณ HCl ท่ีเหลือทําปฏิกิริยาพอดีกับ
สารละลาย NaOH เขมขน 0.05 mol/dm3 ปริมาตร 20.0 cm3 ความเขมขนของสารละลาย NH3 มีคาก่ีโมลตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร 
 1) 0.08 * 2) 0.12 3) 0.26 4) 0.35 
 
ตัวอยางที่ 16 มีสารละลายกรด 2 ชนิด ผสมกันอยู คือ กรด H2SO4 เขมขน 0.1 โมลาร ปริมาตร 60 มิลลิลิตร 
และกรด HCl เขมขน 0.2 โมลาร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จะตองเติมสารละลายเบส NaOH ท่ีมีความเขมขน 0.4 
โมลาร จํานวนเทาใดจึงจะทําปฏิกิริยาพอดีกับกรดผสมท้ังหมดนั้น 
 1) 40 มิลลิลิตร 2) 45 มิลลิลิตร 3) 50 มิลลิลิตร * 4) 55 มิลลิลิตร 
 
ตัวอยางที่ 17 ผสมสารละลายกรดไนตริกเขมขน 0.1 mol/dm3 ปริมาตร 200 cm3 กับสารละลาย   
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.20 mol/dm3 ปริมาตร 250 cm3 จะตองเติมนํ้าลงในสารละลายผสมอีกก่ีลิตร    
จึงจะไดสารละลายผสมที่มี pH = 12 (ตอบ 2.55 dm3) 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 18 กรดออนชนิดหนึ่งมีคาคงท่ีการแตกตัวเทากับ 10-6 และมีความเขมขนประมาณ 0.02 โมลาร 
เมื่อนํามาไทเทรตดวยสารละลาย NaOH ท่ีมีความเขมขนเทากัน ควรจะเลือกใชอินดิเคเตอรท่ีมีคา pK1 ประมาณ
เทาใด 
 1) 6 2) 8 3) 9 4) 10 
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 สารละลายบัฟเฟอร คือ สารละลายผสมที่สามารถควบคุม pH ของสารละลายใหเกือบคงที่ไดเมื่อเติม
กรด หรือเบสลงไปเพียงเล็กนอย 
 1. สารละลายของกรดออนกับเกลือของกรดออน เชน  
  CH3COOH + CH3COONa, H3PO4 + NaH2PO4 
    pH = pKa - log [กรด]

[เกลือ]  

 2. สารละลายของเบสออนกับเกลือของเบสออน เชน NH3 + NH4Cl 
    pOH = pKb - log [เบส]

[เกลือ]  

 3. สารละลายเกลือ + เกลือ (ท่ีไอออนเปนคูกรด-เบสกัน) เชน 
  NaH2PO4 + Na2HPO4, NaHCO3 + Na2CO3 
 
ตัวอยางที่ 19 สารประกอบชีวโมเลกุล ขอใดมีสมบัติเปนบัฟเฟอรสําหรับกรด-เบส 
 1) กรดไขมัน   * 2) กรดอะมิโน 
 3) นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว   4) คอเลสเตอรอล 
 
ตัวอยางที่ 20 เมื่อนําสารละลายกรด HCl เขมขน 0.30 โมลาร ผสมกับสารละลายเบส NH3 เขมขน 0.20    
โมลารท่ีมีปริมาตรตางๆ ผสมกัน 4 ครั้ง ดังตาราง ขอใดเปนสารละลายบัฟเฟอร  
 ปริมาตรสารละลาย (มิลลิลิตร) 

 HCl เขมขน 0.30 โมลาร NH3 เขมขน 0.20 โมลาร 
 1) 200 300 
 2) 200 100 
 3) 200 200 
 * 4) 100 200  
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 21 HCN เปนกรดออน มีคา Ka = 5.0 × 10-10  สารละลายกรด HCN จํานวน 0.005 โมล      
ในน้ํา 500 มิลลิลิตร มีการแตกตัวและเกิดสมดุลของกรดออนดังสมการ 

HCN(aq) + H2O(l)    H3O+(aq) + CN-(aq) 
 ในขณะที่กําลังสมดุล เติมเกลือ KCN ลงไป 0.005 โมล จะไดสารละลายมี pH เทาใด 
 1) 6.8 2) 7.2 3) 8.5 * 4) 9.3 
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ไฟฟาเคมี 
 
 ปฏิกิริยารีดอกซ คือ ปฏิกิริยาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของสารท่ีทําปฏิกิริยากัน 
 การทดลอง การจุมโลหะสังกะสีลงในสารละลาย CuSO4 
 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

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

 
 ปฏิกิริยารีดักชัน 

Cu2+(aq)   +  2e-    Cu(s) 
 

 
 ปฏิกิริยารีดอกซ  Zn(s) + Cu2+(aq)    Zn2+(aq) + Cu(s) 
 
ตัวอยางที่ 1 ขอใดเปนปฏิกิริยารีดอกซ 
 1) 2K2CrO4 + 2HCl    K2Cr2O7 + 2KCl + H2O 
 *2) 2CuSO4 + 4KCN    Cu2(CN)2 + 2K2SO4 + (CN)2 
 3) [Co(NH3)5Br]SO4 + BaCl2    [Co(NH3)5Br]Cl2 + BaSO4 
 4) Zn2[Fe(CN)6] + 8NaOH    2Na2ZnO2 + Na4[Fe(CN)6] + 4H2O 
 
 การดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน  
ตัวอยางที่ 2 จากปฏิกิริยารีดอกซตอไปนี้ 
 a CaCr2O7 + b H3PO4 + c AlBr3  d Ca3(PO4)2 + e CrPO4 + f AlPO4 + g H2O + h Br2 
 ถา a = 3 ในสมการท่ีดุลแลว h มีคาเทาใด 
 1) 3 2) 5 3) 7 * 4) 9 
 
 การดุลสมการรีดอกซโดยใชคร่ึงปฏิกิริยา 
 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุท่ีเปลี่ยนไป 
 2. แยกสมการรีดอกซออกเปนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน 
 3. ดุลจํานวนอะตอมของธาตุท่ีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนและดุลเลขออกซิเดชันใหเทากัน โดยเติมอิเล็กตรอน 
 การดุลในสารละลายกรด 
 - ดุลจํานวนอะตอม O โดยการเติม H2O 
 - ดุลจํานวนอะตอม H โดยการเติม H+ 
 การดุลในสารละลายเบส 
 - ดุลจํานวนประจุไฟฟา โดยการเติม OH- 
 - ดุลจํานวนอะตอม O โดยการเติม H2O 

ตัวรีดิวซ 
ถูกออกซิไดส 

ตัวออกซิไดส 
ถูกรีดิวซ 
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ตัวอยางที่ 3 X และ Y เปนธาตุสมมติ สารประกอบของธาตุ X และ Y เกิดปฏิกิริยาในสารละลายเบส    
เขียนสมการไอออนิกไดดังน้ี 

-
4aXO (aq) + -2

3bYO (aq)  2cXO (s) + -2
4dYO (aq) 

 เมื่อดุลสมการโดยใชครึ่งปฏิกิริยาแลว ขอสรุปใดผิด 
 1) a + b = 5    
 2) นํ้าเปนสารตั้งตนและ OH- เปนผลิตภัณฑ 
 3) -

4XO  เปนตัวออกซิไดส และ -2
3YO  เปนตัวรีดิวซ 

 * 4) จํานวนอิเล็กตรอนที่เก่ียวของเทากับ 5 โมล 
วิธีคิด -2

3YO  + 2OH-   -2
4YO  + H2O  + 2e- 

 -
4XO  + 2H2O + 3e-   XO2 + 4OH- 

 ปฏิกิริยารวม -
42XO  + -2

33YO  + H2O  22XO (s) + -2
43YO  + 2OH- 

 
 เซลลกัลวานิก 

โวลตมิเตอร

สะพานเกลือ

ZnSO4 1 mol/dm3

แอโนด แคโทด

Zn(s)

Pt(s)

H2(1 atm)

HCl 1 mol/dm3

0.76 V
e- e-

  
Zn(s)|Zn2+(aq, 1 mol/dm3)||H+(aq, 1 mol/dm3)|H2(g, 1 atm)|Pt(s) 

การตอครึ่งเซลลไฮโดรเจนมาตรฐานกับครึ่งเซลลสังกะสีมาตรฐาน 
 
 การเขียนแผนภาพของเซลลกัลวานิก 
 Mg(s)|Mg2+(aq, 1 M)||Fe3+(aq, 1 M), Fe2+(aq, 1 M)|Pt(s) 
 
 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน 
 o

นอยE  o
มากE  

 
 o

เซลลE  = o
แคโทดE  - o

แอโนดE  

 
ตัวอยางที่ 4 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในเซลลกัลวานิกเปนดังน้ี 

Ni(s) + 2Ag+(aq)   Ni2+(aq) + 2Ag(s) 
 ขอใดถูก 
 1) แผนภาพเซลลกัลวานิกเขียนไดเปน Ni(s) | Ag+(aq) || Ni2+(aq) | Ag(s) 
 2) แผนภาพเซลลกัลวานิกเขียนไดเปน Ag(s) | Ag+(aq) || Ni2+(aq) | Ni(s) 
 3) Ag(s) สามารถรีดิวซ Ni2+(aq) ได 
 *4) Ag(s) เปนขั้วบวก เรียกวา แคโทด 
วิธีคิด แผนภาพเซลลกัลวานิก 

Ni(s) | Ni2+(aq) || Ag+(aq) | Ag(s)  
    ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน 
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ตัวอยางที่ 5 จากคา E° ของปฏิกิริยาของเซลลตอไปนี้ เมื่อ A B C และ D เปนธาตุสมมติและ H เปนธาตุ
ไฮโดรเจน 
 

เซลลที่ ปฏิกิริยาของเซลล E° (V)
1 C2+ + 2D2+ → C + 2D3+  -0.91
2 C2+ + B → C + B2+  -0.48
3 3B2+ + 2A → 3B + 2A3+ 2.82 
4 2A + 6H+ → 2A3+ + 3H2  2.48   

 เซลลกัลวานิกท่ีมีแผนภาพเซลล A/A3+//D3+, D2+/Pt มี E° ของเซลลก่ีโวลต 
 1) 1.57 2) 1.91 * 3) 3.25 4) 3.73 
 
 คาศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลลนําไปใชประโยชนได ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส  
  สารท่ีมี E° ต่ํา จะเปนตัวรีดิวซท่ีดีกวาสารท่ีมี E° สูงกวา 
 2. คํานวณหาคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล 
 3. ทํานายวาปฏิกิริยารีดอกซท่ีเขียนแสดงได เกิดขึ้นไดจริงหรือไมและทิศทางของปฏิกิริยาดําเนินไปทางใด 
 
ตัวอยางที่ 6 กําหนดคา E° ท่ี 298 K ดังน้ี  

ปฏิกิริยาคร่ึงเซลลรีดักชัน E°(V) 
A+(aq) + e- → A(s) +0.80 
B3+(aq) + e- → B2+(aq) +0.77 
C2(s) + 2e- → 2C-(aq) +0.54 
D3+(aq) + 3e- → D(s) -0.04 
E2+(aq) + 2e- → E(s) -0.13  

 ขอสรุปใดถูกตอง 
 1) เซลลไฟฟาท่ีมีคา o

เซลลE  สูงท่ีสุด มีแผนภาพเซลล ดังน้ี 
  A(s) / A+(aq, 1 mol/dm3) // E2+(aq, 1 mol/dm3) / E(s) 
 2) เซลลท่ีมีแผนภาพเซลลดังแสดง ใหกระแสไฟฟาได 
  Pt(s) / B2+(aq, 1 mol/dm3), B3+(aq, 1 mol/dm3) // E2+(aq, 1 mol/dm3) / E(s) 
 * 3) ไมควรเก็บสารละลายที่มี D3+ ในภาชนะที่ทําดวยโลหะ E 
 4) D3+ สามารถออกซิไดส C- ใหกลายเปน C2 ได  
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 พิจารณาสมการและคาศักยไฟฟาของปฏิกิริยาตอไปนี้ ตอบคําตอบขอ 7-8 
 J2+(aq) + 2e-   J(s) E° = +0.20 V 
 K+(aq) + e-   K(s) E° = -0.30 V 
 2L+(aq) + 2e-   L2(g) E° = -0.20 V 
 M3+(aq) + e-   M2+(aq) E° = +0.10 V 
 
ตัวอยางที่ 7 ความสามารถในการรีดิวซเรียงลําดับจากนอยไปมากคือขอใด 
 1) K < L2 < M2+ < J   * 2) J < M2+ < L2 < K 
 3) J2+ < M3+ < L+ < K+  4) ไมมีขอใดถูก 
 
ตัวอยางที่ 8 ขอใดถูก เมื่อจุมโลหะ K ลงในสารละลายผสมของ M3+ และ J2+ 
 1) เกิดโลหะ J เกาะท่ีผิวของโลหะ K 
 2) เกิดโลหะ J เกาะท่ีผิวของโลหะ K กอน แลวเกิดไอออน M2+ 
 * 3) เกิดโลหะ J เกาะท่ีผิวของโลหะ K พรอมเกิดไอออน M2+ 
 4) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
 
ตัวอยางที่ 9 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 Ni3+(aq) + 2e-  Ni(s) E° = -0.25 V 
 O2(g) + 2H+(aq) + 2e-  H2O2(s) E° = +0.68 V 
 Ag+(aq) + e-  Ag(s) E° = +0.80 V 
 การสลายตัวของ H2O2 ไปเปน O2 เกิดขึ้นเองไดเมื่อใด 
 1) เมื่อสัมผัสกับโลหะ Ag   2) เมื่อสัมผัสกับโลหะ Ni 
 * 3) เมื่อสัมผัสกับสารละลาย Ag+ 4) เมื่อสัมผัสกับสารละลาย Ni2+ 
 
ตัวอยางที่ 10 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 Fe3+(aq) + 3e-  Fe(s) E° = -0.44 V 
 Sn2+(aq) + 2e-  Sn(s) E° = -0.14 V 
 Fe2+(aq) + 2e-  Fe(s) E° = -0.04 V 
 Sn4+(aq) + 2e-  Sn2+(aq) E° = +0.15 V 
 การกระทําในขอใดไมสงผลใหเกิดปฏิกิริยารีดอกซ 
 1) จุมโลหะ Fe ลงในสารละลาย Sn2+ 2) จุมโลหะ Fe ลงในสารละลาย Sn4+ 
 3) จุมโลหะ Sn ลงในสารละลาย Fe2+ * 4) จุมโลหะ Sn ลงในสารละลาย Fe3+ 
 
วิธีคิด สารท่ีมี E° ต่ํา จะเปนตัวรีดิวซ ดีกวาสารท่ีมี E° สูงกวา 
 
 



 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2010 __________________________ วิทยาศาสตร เคมี (173) 

ตัวอยางที่ 11 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 Zn2+(aq) + 2e-  Zn(s) E° = -0.76 V 
 Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s) E° = +0.34 V 
 Ag+(aq) + e-  Ag(s) E° = +0.80 V 
 2H+(aq) + 2e-  H2(g) E° = 0.00 V 
 พิจารณาขอความตอไปนี้ 
 ก. ถาใสแผนสังกะสีลงในสารละลายกรด HCl เขมขน 1 โมลาร จะมีฟองแกสไฮโดรเจนเกิดขึ้น 
 ข. ถาใสแผนทองแดงลงในสารละลายกรด HCl เขมขน 1 โมลาร จะมีฟองแกสไฮโดรเจนเกิดขึ้น 
 ค. ถานําแผนสังกะสีใสลงในสารละลาย CuSO4 เขมขน 1 โมลาร สารละลายจะเปลี่ยนจากสีฟาเปน  

ไมมีสี และเกิดตะกอนของโลหะทองแดง 
 ง. ถานําแผนทองแดงและแผนสังกะสีใสลงในสารละลาย AgNO3 เขมขน 1 โมลาร จะเกิดตะกอนของ

โลหะทองแดงและโลหะสังกะสี 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก., ข. และ ค. * 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ค. และ ง. 
 
ตัวอยางที่ 12 กําหนดให 
 Pb2+ + 2e-  Pb E° = -0.13 V 
 Zn2+ + 2e-  Zn E° = -0.76 V 
 เซลลไฟฟาเคมีท่ีสรางดังรูปตอไปนี้ โวลตมิเตอรจะอานคาไดก่ีโวลต  

+2Pb

Pb

+2Zn +2Pb +2Zn

สะพานเกลือ
PbZn

สะพานเกลือ
Zn

V

3mol/dm 1.0 3mol/dm1.0 3mol/dm1.0 3mol/dm1.0   
 1) 0.63 2) 0.89 *3) 1.26 4) 1.53  
 
ตัวอยางที่ 13 โลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบดวยแมกนีเซียมอยูรอยละ 36 โดยมวลและอะลูมิเนียมกับทองแดงท่ี
ไมทราบปริมาณ เมื่อนําโลหะผสมนี้หนัก 12 กรัม เติมกรด HCl ในปริมาณมากเกินพอ พบวาไดแกสไฮโดรเจน     
0.96 กรัม โลหะผสมนี้ประกอบดวยอะลูมิเนียมรอยละโดยมวลเทาใด (H = 1, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35.5) 
 ขอมูลท่ีกําหนดให 
 Cu2+ + 2e-  Cu ................... E° = 0.34 V 
 2H+ + 2e-  H2 ................... E° = 0.00 V 
 Al3+ + 3e-  Al ................... E° = -1.68 V 
 Mg2+ + 2e-  Mg ................... E° = -2.36 V 
 1) 33.75 *2) 45 3) 64 4) 67.5 
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ตัวอยางที่ 14 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 X+(aq) + e-  X(s) E° = -0.10 V 
 Y2+(aq) + 2e-  Y(s) E° = +0.50 V 
 จากสมการ Ecell = o

cellE  - n
0.060  log Q 

 โดยท่ี n คือ จํานวนอิเล็กตรอนที่ถายโอนในเซลลไฟฟาเคมี  
   Q คือ อัตราสวนความเขมขนของสารผลิตภัณฑตอสารตั้งตน ตามหลักการของคาคงท่ีสมดุล  
 คา Q ท่ีถูกตองท่ีทําใหเซลลน้ีมีคา Eเซลล เทากับ +0.54 V คือขอใด 
 1) Q = [X+]/[Y2+]  =  10  2) Q = [X+]2/[Y2+]  =  10 
 3) Q = [X+]/[Y2+]  =  100  *4) Q = [X+]2/[Y2+]  =  100 
 
 เซลลความเขมขน คือ เซลลกัลวานิกท่ีมีครึ่งเซลลชนิดเดียวกัน แตความเขมขนของสารละลายอิเล็กโทรไลต
แตกตางกัน เชน 
 Cu(s) | Cu2+(aq, 0.1 M) || Cu2+(aq, 1 M) | Cu(s) 
 Pt(s) | H2(g, 1 atm | H+(aq, 1 M) || H+(aq, 1 M) | H2(g, 2 atm) | Pt(s) 
 Pt(s) | H2(g, 1 atm) | H+(aq, 0.1 M) ||H+(aq, 1 M | H2(g, 1 atm) | Pt(s)  
 เซลลอิเล็กโทรไลต 
 แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  

แอโนด แคโทด
(รีดักชัน)

สารละลายอิเล็กโทรไลต

e- e--+

H+
H2O

(ออกซิเดชัน) ให e-

รับ e-
  

สวนประกอบของเซลลอิเล็กโทรไลต  
 หลักการของเซลลอิเล็กโทรไลตนําไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมได เชน การแยกสารเคมีดวยไฟฟา  
การชุบโลหะและการทําโลหะใหบริสุทธ์ิ  
 การทดลอง การแยกสารละลาย CuSO4 ดวยกระแสไฟฟา 
 ขั้วแอโนด (ขั้วไฟฟาท่ีตอกับขั้วบวกของแบตเตอรี่) 
 2

1 -2
82OS (aq) + e-    -2

4SO (aq) ; E° = +2.01 V 

 2
1 O2(g) + 2H+(aq) + 2e-   H2O(l) ; E° = +1.23 V 

 
 ขั้วแคโทด (ขั้วไฟฟาท่ีตอกับขั้วลบของแบตเตอรี่) 
 Cu2+(aq) + 2e-   Cu(s)  ; E° = +0.34 V 
 2H2O(l) + 2e-   H2(g) + 2OH-(aq) ; E° = -0.83 V 
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 สรุปปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในการแยกสารละลาย CuSO4 ดวยกระแสไฟฟา 
 ขั้วแอโนด H2O(l)    2

1 O2(g) + 2H+(aq) + 2e- 
 ขั้วแคโทด Cu2+(aq) + 2e-     Cu(s) 
 ปฏิกิริยารวม 2Cu2+(aq) + 2H2O(l)     2Cu(s) + O2(g) + 4H+(aq)  
 สรุปปฏิกิริยาที่เกิดข้ึนในการแยกสารละลาย KI ดวยกระแสไฟฟา 
 ขั้วแอโนด 2I-(aq)    I2(s) + 2e- 
 ขั้วแคโทด 2H2O(l)  + 2e-     H2(g)  + 2OH-(aq) 
 ปฏิกิริยารวม 2H2O(l)  + 2I- (aq)    H2(g)  + 2OH-(aq) + I2(s)  
 การแยกสารที่หลอมเหลวดวยกระแสไฟฟา 
 เมื่อใหความรอนกับสารไอออนิกจนถึงจุดหลอมเหลว สารจะเกิดการหลอมเหลว ทําใหไอออนบวกและ
ไอออนลบที่เปนองคประกอบของสารเหลาน้ันมีอิสระในการเคลื่อนท่ี และนําไฟฟาได เมื่อผานกระแสไฟฟาเขาไป
จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันและออกซิเดชันท่ีขั้วไฟฟา  
 การแยกสาร CaCl2 ท่ีหลอมเหลวดวยไฟฟาและปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นได ดังน้ี 
 แคโทด   Ca2+(l) + 2e-    Ca(s) 
 แอโนด  2Cl-(l)     Cl2(g) + 2e- 
 ปฏิกิริยารวม  Ca2+(l) + 2Cl-(l)    Ca(s) + Cl2(g)  

แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  
e- e-

Cl-(l)

Ca2+(l)   
แผนภาพแสดงการแยก CaCl2 ที่หลอมเหลวดวยกระแสไฟฟา 

การชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา 
 
 แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  

แอโนด แคโทด
ตะปู

สารละลาย
ZnSO4

แผนสังกะสี

e- e-

  
การชุบตะปูเหล็กดวยสังกะสี 

 
 หลักการชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา 
 1. วัตถุท่ีตองการชุบตอเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่ (แคโทด) 
 2. โลหะที่ใชชุบตอเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ (แอโนด) 
 3. สารละลายอิเล็กโทรไลตท่ีใชตองมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่เปนแอโนด 
 4. ใชไฟฟากระแสตรง 
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ธาตุ และสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 
ตัวอยางที่ 1 พิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
  ก. หินงอก  หินยอย   ข. เลือดปู  เลือดปลาหมึก 
  ค. ปุย  โปรตีน   ง. แกว  เครื่องบด 
 ธาตุท่ีเปนองคประกอบสําคัญของสิ่งท่ีพิจารณาขางตน ขอใดถูก  
 ก. ข. ค. ง. 
 1) Na Fe P Zn 
 * 2) Ca Cu N Si 
 3) Na Cu K Fe 
 4) Ca Fe S Cr 

 
ตัวอยางที่ 2 พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. เพชรเปนแรรัตนชาติท่ีมีความแข็งท่ีสุดและนําไฟฟาไดดีกวาทองแดง 
  ข. สารประกอบหลักของแกวคริสตัลคือ ZrO2 จึงทําใหมีลักษณะแวววาวคลายเพชร 
  ค. การยางแรทองแดง สังกะสี และพลวงจะไดแกส SO2 ซ่ึงสามารถกําจัดโดย Ca(OH)2  
  ง. ทับทิมมีอะลูมิเนียมออกไซดเปนสารหลักและมีสารประกอบของโลหะแทรนซิชันเปนสารมลทิน 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค. *3) ค. และ ง. 4) ก. และ ง. 
 
วิธีคิด - แกวคริสตัล เปนแกวท่ีมีซิลิกาประมาณรอยละ 54-65 โดยมวล 
 - ทับทิมสยาม และไพลิน เปนพลอยในตระกูลแรคอรันดัม มีสวนประกอบหลักเปนอะลูมิเนียมออกไซด 
ถามีธาตุโครเมียม รอยละ 0.1-1.25 โดยมวล เน้ือพลอยจะมีสีชมพู จนถึงสีแดงเขม เรียกวา ทับทิม สวนไพลินจะ
มีท้ังธาตุเหล็ก และธาตุไทเทเนียม ปนอยูดวย 
 
ตัวอยางที่ 3 ในการผลิตแกวมีสารใดเปนองคประกอบหลักและจะตองเติมสารใดลงไปเพ่ือใหแกวมีสมบัติทน
ตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิไดดี  
 องคประกอบหลัก สารที่เติม 
 1) CaO PbO 
 2) SiO2 NaF 
 * 3) SiO2 B2O3 
 4) CaO และ Na2O Cr2O3  

วิธีคิด แกวโบโรซิลิเกต มีซิลิกา (SiO2) ปริมาณคอนขางสูง มีการเติม B2O3 ลงไปเพ่ือทําใหสัมประสิทธ์ิการ
ขยายตัว เน่ืองจากความรอนมีคาลดลง ทําใหทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

 




