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สาขาวิชาเคมีทุกท่านท่ีได้ตรวจทานและให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงเอกสาร
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แผนบริหารการสอนประจ าวชิา 

 

รหัสวชิา 4023904 

รายวชิา  การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี     2(1-2-3) 

   (Computer Application in Chemistry)  

ค าอธิบายรายวชิา 

เป็นการน าความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ร่วมกบัการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้ศึกษาและ
แก้ปัญหาทางเคมี การวิเคราะห์ข้อมูลและการศึกษาเคมีภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติ จะเน้นการฝึกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปตามเน้ือหาของภาคบรรยาย 

วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

 เพื่อใหน้กัศึกษา 

1. มีความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ ซอฟตแ์วร์และใชค้อมพิวเตอร์มาแกปั้ญหาทางเคมี 

2. มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัซอฟตแ์วร์ประเภทกระดาษท าการ (Spread sheet) พื้นฐาน
ค าสั่งของไมโครซอฟตเ์อก็เซล  

3. มีความรู้ความเขา้ใจในการใช ้ไมโครซอฟตเ์อ็กเซลใน การค านวณ การสร้างกราฟ        
การค านวณเชิงสถิติ และการทดสอบสมมุติฐานต่าง ๆได ้

4. สามารถใชไ้มโครซอฟตเ์อ็กเซลในการค านวณ ในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมีได ้
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เนือ้หา 

สัปดาห์ที่ เนือ้หา เวลา (ช่ัวโมง) 
1-2 แนะน ารายวชิา 

บทที ่1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

1.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

1.2  ซอฟตแ์วร์ของคอมพิวเตอร์ 

1.3  หลกัการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และการน าคอมพิวเตอร์  
       มาแกปั้ญหา 

1.4  การน าคอมพิวเตอร์มาใชแ้กปั้ญหาทางเคมีเบ้ืองตน้ 

1.5  การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จในการแกปั้ญหาทางเคมี 

6 

3 บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
2.1  แผน่ตารางท าการ 

2.2  องคป์ระกอบของไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

2.3  การค านวณในไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

3 

4-5 บทที ่3 การสร้างกราฟและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

3.1  การสร้างกราฟในกรณีขอ้มูลชุดเดียว 

3.2  การสร้างกราฟในกรณีขอ้มูลหลายชุด 

3.3  การสร้างกราฟท่ีมีมาตราส่วนแบบก่ึงลอการิทึม 

3.4  การใส่แถบความคลาดเคล่ือนในกราฟ 

3.5  การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

6 

6 บทที่ 4 การค านวณค่าสถิติและการทดสอบการมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 
4.1  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมี 

4.2  การทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

3 

7-8 บทที ่5 กรณีศึกษา: การค านวณปริมาณสารสัมพนัธ์และการ
ไทเทรต 

5.1  โมล 

5.2  สมการเคมี 

5.3  สารก าหนดปริมาณ 

6 
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สัปดาห์ที่ เนือ้หา เวลา (ช่ัวโมง) 
 5.4  ร้อยละของผลผลิต 

5.5  ความเขม้ขน้ของสารละลายและการเจือจาง 

5.6  การค านวณเก่ียวกบัการไทเทรต 

 

สอบกลางภาค 

9-10 บทที ่6 กรณีศึกษา: แสง พลงังาน สเปกตราของอะตอม และ
อะตอมมิกออร์บิทลั 

6.1  แสงและพลงังาน 

6.2  ไฮโดรเจนอะตอมและ สเปกตราของอะตอม 

6.3  ฟังกช์นัการกระจายตวัของอิเล็กตรอน 

6.4  อะตอมมิกออร์บิทลั 

6.5  ออร์บิทลัของโมเลกุล 

6 

11-12 บทที ่7 กรณีศึกษา: กฎของแก๊สและทฤษฎจีลน์โมเลกุลของแก๊ส 

7.1  ความดนัของแก๊สและการวดั 

7.2  กฎพื้นฐานของแก๊ส 

7.3  สมการแก๊สสมบรูณ์แบบหรือแก๊สอุดมคติ 

7.4  แก๊สจริง 

7.5  ทฤษฎีจลน์ของโมเลกุลของแก๊ส 

7.6  การค านวณหาพื้นท่ีใตก้ราฟการแจกแจงความเร็วของ  
      โมเลกุลของแก๊ส 

7.7 กฎความดนัยอ่ยของดอลตนั 

6 

13-14 บทที่ 8 กรณีศึกษา: จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี กรดเบส 
และกราฟการไทเทรต 

8.1  จลนศาสตร์ 

8.2  สมดุลเคมี 

6 

15-16 8.3  สมดุลกรดเบส 

8.4  กราฟการไทเทรตกรดเบส 

6 

สอบปลายภาค 
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วธิีสอนและกจิกรรม 

1. สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัรวมกนั (48 ชัว่โมง) 
1.1  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนวชิา การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

 1.2  ศึกษาภาพเล่ือน (Slide) และจากเอกสารประกอบการสอน 

1.3  แบ่งกลุ่มศึกษาเน้ือหา และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนท่ีเรียนรู้เร็วช่วยเหลือ
ผูเ้รียนท่ีเรียนรู้ชา้ 

 1.4  ร่วมอภิปรายเน้ือหา และท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียน 

 1.5  ท าแบบฝึกปฏิบติัการในชั้นเรียน 

 1.6  ผูส้อนสรุปเน้ือหาเพิ่มเติม 

ส่ือการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

2. ภาพเล่ือน (Slide) 

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ หรือโนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล 

4. บทความจากหนงัสือ หรือเวบ็ไซตต่์างๆ 

 

การวดัผล และการประเมนิผล 

การวดัผล 

1. คะแนนระหวา่งเรียน       ร้อยละ 70 

1.1 อภิปราย และรายงาน      ร้อยละ 10 

1.2 แบบฝึกหดั       ร้อยละ 10 

1.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม     ร้อยละ 10 

1.4 ท าแบบฝึกปฏิบติัการในชั้นเรียน     ร้อยละ 20 

1.5 สอบกลางภาค       ร้อยละ 20 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน      ร้อยละ 30 
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การประเมินผล ใชแ้บบอิงเกณฑ ์ดงัน้ี 

คะแนน ระดับคะแนน หมายถึง ค่าระดับคะแนน 

80-100 A ดีเยีย่ม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-74 B ดี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช ้ 2.5 

60-64 C พอใช ้ 2.0 

55-59 D+ อ่อน 1.5 

50-54 D อ่อนมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่1 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

    Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

1.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 

1.2 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์  
1.3 หลกัการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์และการน าคอมพิวเตอร์มาแกปั้ญหา 

1.4 การน าคอมพิวเตอร์มาใชแ้กปั้ญหาทางเคมีเบ้ืองตน้ 

1.5 การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จในการแกปั้ญหาทางเคมี 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายของการท างานของซอฟตแ์วร์ของคอมพิวเตอร์ 

2. อธิบาย และบอกขั้นตอนการแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์โดยการใชค้อมพิวเตอร์ 

3. อธิบายความส าคญัของการใชซ้อฟตแ์วร์ประยกุตท่ี์น ามาใชใ้นวชิาเคมี 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

 

 

 



~ 2 ~ 

 

บทท่ี 1 ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาความรู้พื้นฐานทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2. รูปเล่ือน (Slide) 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน



 

บทที ่1 

ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 ในบทแรกน้ีจะเป็นบทท่ีกล่าวถึง ความรู้เบ้ืองต้นเ ก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ของ
คอมพิวเตอร์ หลกัการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การน าคอมพิวเตอร์มาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทาง
วทิยาศาสตร์ การน าคอมพิวเตอร์มาแกปั้ญหาท่ีเก่ียวกบัเคมี การใชซ้อฟตแ์วร์ส าเร็จ (Software package) 

ในการแกปั้ญหาทางเคมี 

 

1.1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ 

 คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถรับค าสั่งหรือโปรแกรมแลว้ท าการค านวณ 
เคล่ือนยา้ย จดัเก็บและเปรียบเทียบขอ้มูลแลว้แสดงผลลพัธ์ออกมาตามโปรแกรมท่ีไดส้ั่งงาน ส าหรับ
ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์แสดงไดด้งัรูปท่ี 1.1  

 

 

 

 

รูปที ่1.1 แสดงขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ 

 

 ส าหรับขอ้มูลท่ีจะส่งให้คอมพิวเตอร์เพื่อท าการประมวลผลนั้นจะเป็นตวัเลขหรือตวัอกัษร เช่น 
ช่ือคน จ านวนคน เม่ือคอมพิวเตอร์ไดรั้บขอ้มูลแล้ว คอมพิวเตอร์ก็จะประมวลผลตามโปรแกรมหรือ
ชุดค าสั่ง ท่ีก าหนดไว้ จากนั้ นก็จะแสดงผลออกมาโดยจอรูปหรือเคร่ืองพิมพ์ เป็นต้น ส าหรับ
องคป์ระกอบหลกั ๆ ของคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 3 องคป์ระกอบ 

1.1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) เป็นช้ินส่วนองคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์ เช่น จอรูป แป้นพิมพ ์
และเมาส์ ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีจะท างานร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ 

1.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นวิธีการสั่งงานหรือชุดค าสั่งท่ีท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน
เรียงล าดบัเรียกวา่ โปรแกรม 

1.1.3 เฟิร์มแวร์ (Firmware) เป็นชุดการท างานพื้นฐานซ่ึงแปลความหมายโดยส่วน
ประมวลผลกลาง (Central processing unit, CPU) ปรกติแลว้เฟิร์มแวร์จะท าหน้าท่ี
เหมือนโปรแกรมเล็ก ๆ (Microprogram) ซ่ึงบรรจุอยูใ่นส่วนของ ฮาร์ดแวร์ 

รับขอ้มูล ประมวลผล ประมวลผล แสดงผล 
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1.2 ซอฟต์แวร์ของคอมพวิเตอร์  
 นอกจากซอฟต์แวร์จะมีความหมายเหมือนท่ีให้นิยามมาแล้ว ยงั เป็นค าศัพท์ท่ีมีความหมาย
กวา้งขวางครอบคลุมถึงผลลพัธ์ต่าง ๆ เช่น ผลการพิมพ์ท่ีได้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์จะมี
ความส าคัญมากเน่ืองจากท าหน้าท่ีเ ช่ือมโยงระหว่างผู ้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์ของ
คอมพิวเตอร์ ตามปรกติแล้ว สามารถจ าแนกซอฟต์แวร์ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ ซอฟต์แวร์ระบบ 
(System software) และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์(Application software)  

 1.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ ประกอบด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเอกสารต่าง ๆ ซ่ึง
บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้มาพร้อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อยา่งไรก็ตามภายในซอฟตแ์วร์ระบบยงั
สามารถแบ่งย่อยซอฟต์แวร์ออกเป็น 2 ชนิดย่อย ๆ ได้อีก คือ ซอฟต์แวร์ภาษา (Language) และ
ซอฟตแ์วร์ระบบ (System utilities)  

 (1) ซอฟต์แวร์ภาษา เป็นซอฟต์แวร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่อใช้ในการแปลความหมายของค าสั่งใน
ภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานได้ตามตอ้งการ โดยภาษาคอมพิวเตอร์ยงัแบ่งออกเป็น 
ภาษาระดบัต ่า (Low level language) เช่น ภาษาเคร่ือง (Machine language) และ ภาษาแอสเซมบลี 
(Assembly language)  ภาษาระดบัสูง (High level language) เป็นภาษาท่ีผูเ้ขียนหรือผูใ้ชง้านจดจ าและ
สะดวกในการใชง้าน อยา่งไรก็ตามภาษาระดบัสูงตอ้งผา่นการแปลภาษาเป็นภาษาเคร่ืองก่อนท่ีจะท าให้
คอมพิวเตอร์ท างานได ้โดยตวัโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีแปลภาษาคือ คอมไพล์เลอร์  (Compiler) ตวัอย่าง
ภาษาระดบัสูง เช่น ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาฟอร์แทรน (Fortran) และ ภาษาโคบอล (Cobol) เป็นตน้ 

 (2) ซอฟตแ์วร์ระบบ เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีเขียนข้ึนเพื่อช่วยให้การสั่งงานของคอมพิวเตอร์เป็นไปดว้ย
ความสะดวกและรวดเร็ว ตวัอย่างซอฟต์แวร์ระบบ เช่น โปรแกรมจดัการระบบ (Operating system) 
ส าหรับหน้าท่ีของซอฟต์แวร์ระบบก็คือ จดัการเก่ียวกับไฟล์หรือแฟ้มขอ้มูล อุปกรณ์รับขอ้มูลและ
แสดงผล หน่วยความจ า และจดัการเวลาในหน่วยประมวลผลกลาง 

 1.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีพฒันาข้ึนส าหรับการใชง้านในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบนั
สามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลกั ๆ คือ ซอฟตแ์วร์ชุดส านกังาน เช่น ไมโครซอฟตอ์อฟฟิซ (Microsoft 

office) ซอฟตแ์วร์ส าหรับธุรกิจเฉพาะดา้น เช่น โปรแกรมการจองห้อง โปรแกรมจดัเก็บรายได ้เป็นตน้ 
ซอฟตแ์วร์ดา้นกราฟิก เช่น โคเรลดรอร์ (Colordraw) ซอฟตแ์วร์ดา้นมลัติมีเดีย เช่น วินแอมป์ (Winamp) 

ซอฟต์แวร์เก่ียวกบัการศึกษา เช่น แมทแลป (Mathlab) ซอฟต์แวร์ส่ือสาร เช่น โปรแกรมเบราเซอร์ 
(Browser) และซอฟต์แวร์เฉพาะดา้นอ่ืน ๆ เช่น โปรแกรมการควบคุมการท างานของเคร่ืองยนต์หรือ
เคร่ืองจกัรต่าง ๆ   
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1.3 หลกัการแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์และการน าคอมพวิเตอร์มาแก้ปัญหา 

 ปัญหาทางวทิยาศาสตร์เกิดข้ึนเม่ือมนุษยมี์ความสงสัยเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบ ๆ ตวัซ่ึงการ
ท่ีจะตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ีจ าเป็นตอ้งใช้กระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์
นั้นเอง โดยปรกติแล้วการแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์มกัจะมีแนวทางท่ีแน่นอนคือ เร่ิมตน้จากการ
วิเคราะห์ปัญหา การพิจารณาขั้นตอนและแนวทางแกไ้ขปัญหา หรือ อลักอริทึม (Algorithm) ทดสอบ
อลักอริทึม และพิจารณาผลลพัธ์ท่ีได ้โดยขั้นตอนวธีิแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์แสดงดงัรูปท่ี 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 ขั้นตอนแกไ้ขปัญหาทางวทิยาศาสตร์ 

 

 ปัจจุบนัคอมพิวเตอร์ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในชีวิตมนุษย ์ทั้งน้ีก็เพราะว่ามนุษย์
ต้องการคิดค้นหาทางท่ีจะแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ให้มีความเร็ว แม่นย  าและผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
นอกจากน้ีแลว้ มนุษยย์งัตอ้งการเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิรูปในการเก็บขอ้มูล ผลท่ีเกิดจากการแกปั้ญหา 
และค าตอบท่ีไดจ้ากการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ย ส่งผลท าใหค้อมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวิตมนุษย ์ทั้งน้ี
ก็เพื่อแกไ้ขขีดจ ากดัของมนุษยท์ั้งในเร่ืองความเร็วของการคิดค านวณและความแม่นย  าและการจดจ า
ขอ้มูลเป็นจ านวนมากนั้นเอง อย่างไรก็ตาม การท่ีจะใช้คอมพิวเตอร์มาแก้ไขปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 
แลว้ประสบความส าเร็จในการแกไ้ขปัญหาจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ีจะตอ้งอาศยัการเขียนอลักอริทึมท่ีเหมาะสม
กบัปัญหาและกบัชุดค าสั่งหรือซอฟตแ์วร์ท่ีใช้ แต่เน่ืองจากมีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการต่าง ๆ

วเิคราะห์ปัญหา 

วางแผนขั้นตอนและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาหรืออลักอริทึม 

พิจาณาและตีความผลลพัธ์ท่ีได ้

- ทบทวนอลักอริทึม 

- สามารถแกไ้ขปัญหาได ้

 

ทดสอบอลักอริทึม 
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อย่างแพร่หลายท าให้มีการพฒันาซอฟต์แวร์ประยุกต์ข้ึนมากดงัเช่น ซอฟต์แวร์การค านวณหรือแผ่น
ตารางท าการ (Spreadsheet) ซอฟต์แวร์จดัระบบขอ้มูล (Data base)และซอฟต์แวร์กลุ่มประมวลค า 
(Word processor) เป็นต้น ซ่ึงทั้ง 3 ซอฟต์แวร์น้ีจดัอยู่ในกลุ่มของ ซอฟต์แวร์ชุดส านักงานคือ 
ไมโครซอฟต์ออฟฟิซ (Microsoft Office ) จะประกอบไปดว้ยไมโครซอต์เวิร์ด (Microsoft Word) 

ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล (Microsoft Excel) ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยด์ (Microsoft Power Point) และ 
ไมโครซอฟตเ์อกซ์เซส (Microsoft Access) 

 

1.4 การน าคอมพวิเตอร์มาใช้แก้ปัญหาทางเคมีเบือ้งต้น 

 การน าคอมพิวเตอร์มาแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาเคมีนั้นเร่ิมตน้จากการใชซ้อฟตแ์วร์ส าหรับ
ระบบ ซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์ภาษาชั้นสูง โดยภาษาท่ีใช้น้ีจะใช้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ข้ึนเพื่อส่งให้
คอมพิวเตอร์ท างาน ตวัอยา่งภาษาท่ีนิยมใชเ้ช่น ภาษาซี (C) ภาษาฟอร์แทรน (Fortran) ภาษาปาสคาล 
(Pascal) และ ภาษาเบสิก (Basic) เป็นตน้ ตวัอยา่งการใชภ้าษาฟอร์แทรนในการค านวณหาค่าเฉล่ียของ
ปริมาณของวติามินซีท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

1) Read n, a
i
 

2)   Sum = 0 

3)    for i=1 to n do 

 begin 

4) sum = sum +a
i
 

 end 

5) mean = 
sum

n

 

6) write ‘ value of the arithmetic mean = ‘,mean 

 stop 

 

 

1.5 การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จในการแก้ปัญหาทางเคมี 
 จากหัวขอ้ท่ี 1.2 จะเห็นไดว้า่การท่ีจะพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จากการเขียนโปรแกรมดว้ย
ซอฟตแ์วร์ภาษาต่าง ๆ ค่อนขา้งจะใชค้วามเขา้ใจและอาศยัการฝึกฝนเป็นอยา่งมาก ประกอบกบัขอ้จ ากดั
เก่ียวกบัการแสดงผล ความสะดวก และความยากต่อการใชง้านของการเขียนภาษาดว้ยซอฟตแ์วร์ภาษา 
ท าใหใ้นปัจจุบนัมีซอฟตแ์วร์ส าเร็จรูปท่ีสามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาทางเคมี ซ่ึงมีความสามารถใน
การค านวณไดอ้ยา่งแม่นย  า และสามารถแสดงผลในรูปของกราฟิกท่ีสวยงามไดแ้ก่ กลุ่มซอฟตแ์วร์แผน่
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ตารางท าการ เช่น ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล (Microsoft Excel ) แมทแลบ (MathLab) และ โลตสั (Lotus) 

เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ยงัมีซอฟตแ์วร์ประยุกตท่ี์สร้างกราฟิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเคมีเช่น เคมไบโอดรอว ์
(ChemBioDraw) และ เคมสเกตซ์ (ChemSket) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามในเอกสารประกอบการสอนเล่มน้ี
จะกล่าวเฉพาะการแกปั้ญหาทางเคมีดว้ยซอฟตแ์วร์ ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล 2010 (Microsoft Excel 2010) 
ส าหรับตวัอย่างการค านวณหา ค่าเฉล่ียเลขคณิตของปริมาณของวิตามินซีในตวัอย่างผกัท่ีไดจ้ากการ
วเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร์โดยการใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล แสดงดงัรูปท่ี 1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1.3 แสดงการค านวณค่าเฉล่ียโดยใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 8 ~ 

 

บทสรุป 

 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความสามารถในท างานตามค าสั่งหรือโปรแกรมโดย
ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์ จะมีการป้อนข้อมูล การประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ 
องค์ประกอบเบ้ืองต้นของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเฟิร์มแวร์ โดยท่ี
ซอฟตแ์วร์แบ่งออกไดเ้ป็น ซอฟตแ์วร์ระบบ และซอฟตแ์วร์ประยุกต ์ซอฟตแ์วร์ระบบไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์
ภาษา เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาเบสิก ส่วนซอฟตแ์วร์ประยุกต์ไดแ้ก่ ซอฟต์แวร์การค านวณหรือแผ่น
ตารางท าการ ซอฟต์แวร์จดัระบบข้อมูล และซอฟต์แวร์กลุ่มประมวลค า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์จะเร่ิมตน้จาก การวิเคราะห์ปัญหา วางแผนขั้นตอนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาหรืออลักอริทึม ทดสอบอลักอริทึม พิจารณาและตีความผลลพัธ์ท่ีได ้การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้น
การแกปั้ญหาทางเคมีเบ้ืองตน้ เร่ิมจากการใชซ้อฟตแ์วร์ภาษาซ่ึง ส่วนมากเป็นภาษาขั้นสูงเช่น ภาษาฟอร์
แทรน ซ่ึงการเขียนภาษาเพื่อสร้างโปรแกรมท่ีสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานจ าเป็นท่ีตอ้งอาศยัความ
ช านาญในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ ท าให้ในปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ส าเ ร็จรูปท่ีมี
ความสามารถในการค านวณและแสดงผลมากข้ึน หน่ึงในซอฟตแ์วร์ท่ีนิยมน ามาใชใ้นการค านวณและ
แกปั้ญหาทางเคมีคือไมโครซอฟตเ์อก็เซล 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไรและมีประโยชน์อยา่งไรในวชิาเคมี 

2. องคป์ระกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบา้ง อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

3. ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร์มีก่ีขั้นตอน อะไรบา้ง 

4. หลกัการในการแกไ้ขปัญหาทางวทิยาศาสตร์มีก่ีขั้นตอนอะไรบา้ง 

5. จงใหค้วามหมายของค าวา่ อลักอริทึม 

6. ซอฟตแ์วร์ภาษากบัซอฟตแ์วร์ระบบแตกต่างกนัอยา่งไร อธิบาย 

7. ซอฟตแ์วร์ประยกุตส์ามารถจดัแบ่งออกเป็นก่ีกลุ่ม อะไรบา้ง 

8. จงบอกช่ือซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการค านวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมีมาอยา่งนอ้ย       
3 ชนิด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่2 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

    Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

3.1 แผน่ตารางท าการ 

3.2 องคป์ระกอบของไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

3.3 การค านวณในไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายและบอกองคป์ระกอบของโปรแกรมแผน่ตารางท าการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลในการพิมพข์อ้ความ และสร้างสูตรเพื่อใชใ้นการค านวณพื้นฐาน    
     ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมีได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
4. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัในชัว่โมงปฏิบติัการ 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 

7. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 
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บทท่ี 2 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล  
 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

2. รูปเล่ือน (Slide) 

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และ/หรือ โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 2010 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน



 

 

 

บทที ่2 

ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัโปรแกรมไมโครซอฟต์เอก็เซล  
 จากบทท่ี 1 นกัศึกษาไดมี้ความรู้เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์คืออะไรและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็น
อย่างไร ตลอดจนซอฟต์แวร์ประยุกต์ท่ีนิยมน ามาใช้ในวิชาเคมี ในบทท่ี 2 น้ีจะกล่าวถึงโปรแกรม
ส า เ ร็จ รูป ท่ี เ ป็นแผ่นตารางท าการของไมโครซอฟต์ เอ็ก เซล  หลักการท าการเ บ้ืองต้นของ
ไมโครซอฟตเ์อก็เซล และตวัด าเนินการไมโครซอฟตเ์อก็เซล  
 

2.1 แผ่นตารางท าการ 

 สเปรดซีท (Spread sheet) หรือแผน่ตารางท าการ หมายถึงโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการเก็บ
ขอ้มูลทั้งในรูปของ ขอ้ความ ตวัเลขหรือเก็บรวมกนัทั้งขอ้ความ และตวัเลขโดยจดัเก็บให้อยูใ่นรูปแบบ
ของแถว (Row)และ สดมภ ์(Columns) นอกจากน้ีแลว้โปรแกรมยงัสามารถใชข้อ้มูลท่ีจดัเก็บอยูท่  าการ
ค านวณ วิเคราะห์ และแสดงผลได ้ซ่ึงไมโครซอฟตเ์อ็กเซลก็เป็นโปรแกรมจ าพวกตารางท าการนัน่เอง 
อย่างไรก็ตามไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะค านวณข้อมูลในลักษณะของสดมภ์ได้ดีกว่าแบบแถว ทั้งน้ี
เน่ืองจากวา่แบบสดมภจ์ะสามารถค านวณหรือกระท าการใด ๆ ไดพ้ร้อมกนันัน่เอง 

 ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า ไมโครซอฟต์เอ็กเซลเป็นโปรแกรมตารางท าการส าเร็จรูป (Spread 

sheet software package) ท่ีอนุญาตให้ผูใ้ช้งานท าการบนัทึกขอ้มูลในรูปของแถวและสดมถ์ ค  านวณ 
และวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก็บอยู่ เพื่อน ามาสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ระหว่างชุดของข้อมูล 
นอกจากน้ีแลว้ยงั อนุญาตให้ผูใ้ช้สามารถเขียนแมโคร (Macro) ซ่ึงเป็นชุดค าสั่งอตัโนมติั และ วีบีเอ 
(Visual Basic for Application, VBA) ซ่ึงก็คือการใชภ้าษาวชิวลเบสิกในการเขียนโคด้ควบคุมโปรแกรม 

 

2.2 องค์ประกอบของไมโครซอฟต์เอก็เซล 

 องคป์ระกอบเบ้ืองตน้ท่ีนกัศึกษาตอ้งท าความรู้จกัเก่ียวกบัโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลเวอร์ชัน่ 
2010 จะประกอบดว้ย ตารางท าการของไมโครซอฟต์เอ็กเซล ค าสั่งของไมโครซอฟต์เอ็กเซล เซลล์
อา้งอิง (Cell reference) ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์(Range and array) และการใส่ขอ้มูลในตารางท าการ 

 

 2.2.1 ตารางท าการของไมโครซอฟต์เอก็เซล 

 ส่วนประกอบส าคญัของตารางท าการของไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 สามารถแบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 3 ส่วนดงัรูปท่ี 2.1 คือ 
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รูปที ่2.1 แสดงการแบ่งหนา้จอหลกัออกเป็น 3 ส่วน 

 

 ส่วนท่ี 1 จะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนยอ่ย ๆ ไดอี้ก 6 ส่วน คือ 

(1) แท็บ แฟ้ม (File) ใชส้ าหรับเรียกค าสั่งไฟล์ทัว่ไป เช่น ค าสั่งบนัทึก (Save) เปิด (Open) หรือ
สร้างไฟลใ์หม่ (New) 

(2) แถบเคร่ืองมือด่วน (Quick access toolbar) เป็นแถบท่ีใช้เก็บค าสั่งด่วนหรือค าสั่งท่ีมกัใช ้ 
บ่อย ๆ เช่น การบนัทึก (Save) การยกเลิกการสั่งงาน (Undo) การสั่งใหท้  างานซ ้ า (Redo)  

(3) แถบช่ือ (Title bar) ใชแ้สดงช่ือของไฟลท่ี์เปิดอยู ่เช่น สมุดงาน 1 

(4) ริบบอน (Ribbon) เป็นแถบท่ีรวมเอาแถบเคร่ืองมือมาตรฐาน (Standard toolbar) และ แถบ
เคร่ืองมือจดัรูปแบบ (Formatting toolbar) เขา้ไวด้ว้ยกนั ซ่ึงเป็นส่วนค าสั่งท่ีมกัจะมีการใช้
งานบ่อย ๆ มักจะแทนด้วยสัญลักษณ์ท่ีเป็นรูปเพื่อการส่ือความหมาย เช่น รูปกรรไกร 
หมายถึงการลบหรือตดัขอ้มูล และ รูปท่ีปรากฏอยูภ่ายในตารางท าการ ส าหรับวิธีการใชง้าน
ท าได้โดยการคลิกท่ีสัญลกัษณ์เหล่านั้น การเลือกตวัอกัษร การท าให้อกัษรหนา เอียงและ 
การขีดเส้นใตอ้กัษรเป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้ต าแหน่งของตวัอกัษรยงัสามารถเลือกจากแถบ
เคร่ืองมือน้ีดว้ย 

(5) ปุ่มควบคุมวินโดว ์(Program window control) เป็นปุ่มจดัการกบัหน้าต่างท่ีเปิดอยู่ โดย
สามารถท าการปิดหนา้ต่าง ยอ่หนา้ต่าง ขยายหนา้ต่าง 

ส่วนที ่1 

ส่วนที ่2 

ส่วนที ่3 
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(6) แถบสูตร (Formula bar) เป็นส่วนท่ีจะพิมพสู์ตรหรือขอ้ความให้ปรากฏในตารางท าการ ซ่ึง
สังเกตไดจ้ากสัญลกัษณ์ fx  

 ส่วนท่ี 2 จะเป็นส่วนท่ีใช้ในการท างาน เช่น การพิมพ์ข้อมูลในรูปแบบข้อความ ตัวเลข            
การค านวณ แผนภูมิต่าง ๆ ลงในตารางท าการซ่ึงส่วนท่ี 2 น้ีจะประกอบไปดว้ยส่วนประกอบหลกัอยู่
ทั้งหมด 4 ส่วน คือ 

(1) สดมภ ์(Column) คือตารางท่ีแบ่งออกเป็นช่อง ๆ ตามแนวตั้งโดยจะมีทั้งหมด 256 สดมภ ์เร่ิม
ตั้งแต่ A-Z AA-AZ BA-BZ จนกระทัง่ IA-IV 

(2) แถว (Row) คือ ตารางท าการแสดงเป็นช่องตามแนวนอน ซ่ึงจะมีทั้งหมด 65,536 แถว โดย
เร่ิมตั้งแต่แถวท่ี 1 จนถึง 65,536 แถว 

(3) เซลล์ (Cell) เป็นช่องเล็ก ๆ แต่ละช่องท่ีเกิดข้ึนจากการแบ่งตารางท าการออกเป็นแถวและ
สดมภ ์

(4) ตวัช้ีเซลล์ (Cell pointer) หรือ บางท่ีอาจเรียกวา่ เซลล์กระพริบ (Active cell) หมายถึงส่วนท่ี
ใชใ้นการระบุต าแหน่งของเซลลท่ี์ก าลงัท างานอยูใ่นขณะนั้น  

 ส่วนท่ี 3 เป็นส่วนท่ีแสดงตารางท าการท่ีก าลงัใช้งานอยู ่หรือตารางท าการท่ีถูกเลือกใช้งานอยู่
โดยจะเห็นลกัษณะการถูกเลือกท่ีค าวา่ ชีท 1 (Sheet 1) ปรากฏอยู ่ซ่ึงแถบน้ีมีช่ือเรียกวา่ แถบสถานะ 
(Status bar) นอกจากน้ีแลว้ส่วนท่ี 3 น้ียงัประกอบไปดว้ย มุมมองเอกสาร (View shortcut) ซ่ึงเป็นปุ่ม
ค าสั่งในการก าหนดมุมมองของเอกสาร หรือตารางท าการ และส่วนสุดทา้ยคือ แถบย่อขยาย (Zoom 

control) ใชใ้นการปรับขนาดการแสดงผลของเอกสาร 

 

 2.2.2 ค าส่ังของไมโครซอฟต์เอก็เซล 

 เน่ืองจากเน้ือหาในเอกสารประกอบค าสอนน้ีเป็นโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลเวอร์ชัน
ภาษาไทย ดังนั้นผูเ้ขียนจะบรรยายเป็นภาษาไทยก่อนแล้วจึงวงเล็บค าสั่งต่าง ๆ เป็นภาษาองักฤษ 
ส าหรับค าสั่งต่าง ๆ ของไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะรวมอยู่ในส่วนของริบบอนดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้   
การท่ีจะดูค าสั่งต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่นถา้เลือกท่ี แทบ็หนา้แรก (Home) จะท าใหไ้ดชุ้ดของแถบค าสั่งดงัรูปท่ี 
2.2  ซ่ึงในริบบอนก็จะปรากฏแถบเคร่ืองมือต่าง ๆ เช่น คลิปบอร์ด (Clipboard) แบบอกัษร (Font) การ
จดัแนว (Alignment) ตวัเลข (Number) เซลล์ (Cells) และแกไ้ข (Editing) เม่ือเลือกแท็บแทรก (Insert) 

จะไดริ้บบอนดงัรูปท่ี 2.3 นอกจากน้ีแลว้ไมโครซอฟตเ์อ็กเซล 2010 ยงัสามารถเพิ่มหรือซ่อนริบบอนได ้
โดยการเลือกท่ีแท็บแฟ้ม (File) จากนั้นก็เลือกค าสั่งตวัเลือก (Option) เพื่อเรียกหน้าต่าง ตวัเลือก
ไมโครซอฟตเ์อก็เซลข้ึนมา (Excel option) จากนั้นเลือก ก าหนดริบบอนเอง ส าหรับวิธีการสร้างริบบอน
แสดงดงัรูปท่ี 2.4  
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 รูปที ่2.2 แสดงการเลือกแทบ็หนา้แรก (Home) 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.3 แสดงการเลือกแทบ็หนา้แทรก (Insert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.4 แสดงการเพิ่มริบบอนใหม่ 
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 2.2.3 เซลล์อ้างองิ 

 ปรกติแลว้การท่ีจะระบุต าแหน่งใด ๆ บนกระดาษท าการในไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะมีระบบใน
การบอกต าแหน่งท่ีเรียกวา่เซลลอ์า้งอิง ซ่ึงรูปแบบของเซลลอ์า้งอิงจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบโดยจะสามารถ
อธิบายไดด้งัน้ี 

 (1) อา้งอิงเซลลแ์บบสัมพทัธ์ (Relative reference) เป็นการอา้งอิงในกรณีท่ีตอ้งการให้เซลล์ท่ีเก็บ
สูตรสัมพทัธ์กบัต าแหน่งเซลล์ท่ีถูกอา้งอิง ท าให้เม่ือมีการคดัลอกเซลล์ไปต าแหน่งอ่ืน ๆ ในกระดาษ   
ท าการจะท าให้ต าแหน่งเซลล์จะเปล่ียนไปตามอตัโนมติั ส าหรับตวัอยา่งการอา้งอิงเซลล์แบบสัมพทัธ์
แสดงดงัรูปท่ี 2.5 ซ่ึงจากรูปท่ี 2.5 ท่ีเซลล์ D2 มีสูตรวา่ = B2*C2 เม่ือท าการคดัลอกโดยใชค้  าสั่งคดัลอก
มาวางท่ีเซลล ์E2 สูตรท่ีคดัลอกมาก็จะเปล่ียนเป็น = C2*D2 โดยอตัโนมติัและเพื่อท าให้เกิดความเขา้ใจ
การอา้งอิงแบบสัมพทัธ์ดีข้ึนจะสรุปการอา้งอิงและความหมายของการอา้งในตารางท่ี 2.1  

 

 
 

(ก) 
 

 
 

(ข) 
 

รูปที ่2.5 แสดงการอา้งอิงเซลลแ์บบสัมพทัธ์ (ก) ท่ี D2 มีสูตรวา่ =B2*C2 (ข) E2 = C2*D2 
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ตารางที ่2.1 ตวัอยา่งการอา้งอิงเซลลแ์บบสัมพทัธ์และความหมาย 

 

เซลลท่ี์ถูกอา้ง เม่ืออา้งจากเซลล ์ ความหมาย 

A3 C3 เซลลท่ี์อยูถ่ดัไปทางซา้ย 2 สดมภ ์

B3 F1 เซลลท่ี์อยูถ่ดัไปทางซา้ย 4 สดมภ ์และถดัลงไปขา้งล่าง 2 

แถว 

F2:F5 F9 เซลล ์4 เซลลท่ี์อยูถ่ดัข้ึนไปขา้งบนในสดมภเ์ดียวกนั 

 

 (2) อา้งอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ (Absolute reference) เป็นการอา้งอิงต าแหน่งเซลล์ท่ีจะเจาะจงและ
คงท่ีต าแหน่งของเซลล์เอาไว ้เม่ือมีการคดัลอกเซลล์ไปอยูต่  าแหน่งใดก็ตามในกระดาษท าการ ช่ือเซลล์
อา้งอิงจะเหมือนเดิม ตวัอยา่งเช่น การคดัลอกสูตรในต าแหน่งเซลล์ D2 ไปไวใ้นเซลล์ D3 เซลล์อา้งอิงก็
จะเหมือนเดิม และเรียกเซลล์แบบ A1 จะตอ้งใส่เคร่ืองหมาย $ (สตริง) ก ากบัหนา้ต าแหน่งของสดมภ ์
และต าแหน่งแถวของเซลล์อา้งอิง เช่น การอา้งอิงแบบสัมพทัธ์เป็น = B2×C2 เม่ือตอ้งการอา้งอิงเซลล์
แบบสัมบูรณ์จะตอ้งใส่สูตรเป็น =$B$2*$C$2 แทน ส าหรับการใส่เคร่ืองหมาย $ ท าได้โดยการกด
แป้นพิมพ ์F4 หลงัจากพิมพเ์คร่ืองหมายเท่ากบัและต าแหน่งเซลล์แลว้ เช่น = A1 กดแป้นพิมพ ์F4 คร้ัง  
ท่ี 1 จะได ้= $A$1 กดคร้ังท่ี 2 จะได ้=A$1 กดคร้ังท่ี 3 จะได ้= $A1 และกดคร้ังท่ี 4 จะได ้= A1 
เหมือนเดิม ส าหรับการแสดงการอา้งอิงเซลล์แบบสัมบูรณ์ แสดงในรูปท่ี 2.6 ส าหรับตารางแสดง
ความหมายของการอา้งอิงเซลลแ์บบสัมบูรณ์แสดงดงัตารางท่ี 2.2 

 

 
 

รูปที ่2.6 แสดงการอา้งอิงเซลลแ์บบสัมบูรณ์ ซ่ึงท าไดโ้ดยการเลือกแทบ็สูตรตามดว้ย เลือกแสดงสูตร  
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ตารางที ่2.2 การอา้งอิงเซลลแ์บบสัมบูรณ์และความหมาย 

 

การอา้งช่ือเซลล์ ความหมาย 

$B$2 เซลล ์B2 อยา่งเฉพาะเจาะจง 

$B2 เซลลใ์นสดมภ ์B อยา่งจ าเพาะเจาะจง (แถวเปล่ียนแปลงได)้ 
B$2 เซลลใ์นแถวท่ี 2 อยา่งจ าเพาะเจาะจง (สดมภเ์ปล่ียนแปลงได)้ 
$A$2:$A$3 กลุ่มเซลล ์A2 ถึง A3 อยา่งจ าเพาะเจาะจง 

 

 (3) อา้งอิงเซลลแ์บบผสม (Mixed reference) เป็นการอา้งอิงเซลล์โดยการน าการอา้งอิงเซลล์แบบ
สัมพทัธ์ผสมกบัแบบสัมบูรณ์ ตวัอยา่งเช่น $B4,E$4 หรือ B$4:$C$4 โดยการพิจารณาช่ือ ให้ใชห้ลกัการ
ดังต่อไปน้ีคือ กรณีถ้ามีเคร่ืองหมาย $ อยู่หน้าองค์ประกอบใด องค์ประกอบนั้นจะคงท่ีเสมอ 
ตวัอย่างเช่น ช่ือ $B$2 ถูกคดัลอกไปอยู่เซลล์ท่ีอยูถ่ดัไปทางขวา ก็จะยงัคงเป็น $B$2 เหมือนเดิม โดย
ตวัอยา่งแสดงการอา้งอิงเซลล์แบบผสมแสดงในรูปท่ี 2.7 ซ่ึงจากรูปจะเห็นไดว้า่ สูตรเป็น B2*$C$2 ซ่ึง
อธิบายไดว้า่ B2 เป็นการอา้งอิงเซลลแ์บบสัมพทัธ์ ส่วน $C$2 เป็นการอา้งอิงเซลลแ์บบสัมบูรณ์ 

 

 
 

รูปที ่2.7 แสดงการอา้งอิงเซลลแ์บบผสม 

 

 

 

 

 

 



~ 20 ~ 

 

 

 2.2.4 ข้อมูลแบบอาร์เรย์  
 อาร์เรยจ์ะหมายถึง รายการเซลล์หรือช่วงเซลล์ในกระดาษท าการ ซ่ึงรายการท่ีวา่น้ี อาจอยูใ่นรูป
ของแถวเดียวซ่ึงมีช่ือเรียกวา่ อาร์เรยแ์นวนอนมิติเดียว สดมภเ์ดียวเรียกวา่ อาร์เรยแ์นวตั้งมิติเดียว หรือ
หลายแถวและหลายสดมภก์็ได ้ซ่ึงจะเรียกอาร์เรยช์นิดน้ีวา่ อาร์เรยส์องมิติ ส าหรับตวัอยา่งอาร์เรยแ์สดง
ดงัรูปท่ี 2.8  

 

   
 

 (ก) (ข) 
 

 
 

 (ค) 
 

 
 

 (ง) 
 

รูปที ่2.8 แสดงขอ้มูลของอาร์เรยใ์นแต่ละแบบ (ก) อาร์เรยแ์นวตั้งมิติเดียว (ข) อาร์เรยแ์นวตั้งสองมิติ (ค) 
อาร์เรยแ์นวนอนมิติเดียว (ง) อาร์เรยแ์นวนอนสองมิติ 
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 2.2.5 การใส่ข้อมูลในตารางท าการ 

 ส าหรับการใส่ขอ้ความหรือตวัเลขต่าง ๆ ลงไปในเซลล์แต่ละเซลล์ท่ีอยูใ่นตารางท าการ ซ่ึงการท่ี
จะใส่ขอ้มูลต่าง ๆ ลงในเซลล์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีเป็นเซลล์เดียว (Single cell) 

และกรณีเป็นพหุเซลล ์(Multiple cell)  

กรณีเซลล์เดียว จะสามารถใส่ตวัเลขหรือ ขอ้ความโดยการพิมพล์งไปในแต่ละเซลล์ไดเ้ลย เช่น 

การพิมพว์า่ Avogadro’s number ลงใน A1  

 กรณีเป็นแบบพหุเซลล์ ตวัอย่างเช่น ตอ้งการพิมพ ์0 ถึง 100 โดยมีการเพิ่มข้ึนคร้ังละ10 ลงใน 
A3:A13 สามารถท าได ้โดยเลือกเซลล์ B3 จากนั้นพิมพ ์0 ท่ีเซลล์ B4 พิมพ ์10 และท่ีเซลล์ B5 พิมพ ์20 

จากนั้นใชเ้มาส์เลือก B3ถึง B4 แลว้คลิกขวาเมาส์ลากจาก B4 ถึง B13 ดงัรูปท่ี 2.9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.9 แสดงขอ้มูลแบบพหุเซลลล์งในตารางท าการ 

 

2.3  การค านวณในไมโครซอฟต์เอก็เซล 

 ส าหรับในหัวขอ้น้ีจะแนะน าให้นกัศึกษารู้จกั สูตรค านวณและการสร้างสูตรค านวณ การใช้
ฟังกช์นัในการค านวณ และการคดัลอกสูตรค านวณ 

 2.3.1 สูตรค านวณและการสร้างสูตร 

 ตามปรกติแลว้การสร้างสูตรในไมโครซอฟตเ์อก็เซล เพื่อใหส้ามารถค านวณไดอ้ยา่งถูกตอ้งจะใช้
สูตรในการค านวณได ้2 แบบ คือ การค านวณแบบใช้สูตร (Formula) และการค านวณแบบฟังก์ชัน 
(Function)  

 (1) การค านวณแบบใชสู้ตร เป็นการค านวณแบบง่ายท่ีสุด โดยใชเ้คร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ท่ี
แสดงบนแป้นพิมพเ์ช่น + (บวก) – (ลบ) * (คูณ) / (หาร) และ   (ยกก าลงั) ส าหรับการท่ีจะสั่งการให้
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณค่าใด ๆ จะตอ้งข้ึนดว้ยเคร่ืองหมาย = (เท่ากบั) และตามดว้ยตวัแปร 2 ตวั
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หรือมากกวา่ นอกจากน้ีแลว้ตวัแปรแต่ละตวัจะถูกคดัตวัด าเนินการ (Operator) ส าหรับตวัแปรท่ีตอ้งการ
จะค านวณอาจเป็น ขอ้ความ ต าแหน่งเซลล์ ช่ือเซลล์ หรือเป็นฟังก์ชนั เช่นตวัอยา่ง ตอ้งการหาน ้ าหนกั
โมเลกุลของ H2O สามารถท าไดด้งัรูปท่ี 2.10 โดยจากรูปจะเห็นไดว้า่ สูตรท่ีใชจ้ะพิมพล์งไปใน C3 วา่ 
=(2*A3)+B3 จากนั้นกดปุ่มเอนเตอร์ (Enter)  
 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.10 แสดงการค านวณแบบสูตรในไมโครซอฟตเ์อ็กเซล 

 

 (2) การค านวณแบบฟังก์ชนั สามารถท าไดโ้ดยการเลือกฟังก์ชนัต่าง ๆ ท่ีถูกติดตั้งมาพร้อมกบั
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล โดยการค านวณดว้ยฟังก์ชนัน้ีจะมีความซับซ้อนกว่า การค านวณแบบ
สูตร ตวัอยา่งการค านวณแบบฟังกช์นั เช่น การค านวณทางสถิติ การค านวณทางการเงิน การค านวณทาง
ตรรกศาสตร์ และการค านวณแบบตรีโกณมิติ เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น การค านวณน ้ าหนกัโมเลกุลของ HCl 

โดยใชฟั้งก์ชนัผลรวม (Sum) แสดงดงัรูปท่ี 2.11 โดยจากรูปจะเห็นวา่ท่ีเซลล์ C3  พิมพ ์=SUM(A3:B3) 

ซ่ึงหมายถึงหาผลรวมของตวัเลขในเซลล ์A3 ถึง B3 
 

 
 

รูปที ่2.11 แสดงการค านวณแบบฟังกช์นัในไมโครซอฟตเ์อก็เซล 
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2.3.2 สูตรแบบอาร์เรย์ 

 สูตรอาร์เรย ์(Array formula) คือสูตรท่ีใช้อา้งอิงเซลล์หรือค่าคงท่ีแบบเป็นกลุ่ม หรือเป็นชุด       
ส่งผลให้ในการค านวณสามารถสร้างสูตรเป็นสูตรเดียว แต่ค านวณผลลพัธ์ให้กบัทุกเซลล์ท่ีอา้งอิง 
ส าหรับผลลัพธ์อาจเป็นผลลัพธ์เดียว หรือหลายผลลัพธ์ก็ได้ ปรกติแล้วสูตรแบบอาร์เรย์จะอยู่ใน
เคร่ืองหมายปีกกา { } โดยการสร้างสูตรอาร์เรยท์  าไดโ้ดยการกดท่ีแป้น Ctrl + Shift + Enter การสร้าง
สูตรอาร์เรยท์  าไดท้ั้งหมด 3 แบบคือ การสร้างสูตรอาร์เรยแ์บบเซลล์เดียว การสร้างสูตรอาร์เรยแ์บบ
หลายเซลล ์และสูตรอาร์เรยแ์บบช่ือเซลล ์

 (1) การสร้างสูตรอาร์เรยแ์บบเซลล์เดียว การสร้างสูตรอาร์เรยแ์บบน้ีจะแสดงผลลพัธ์ท่ีเซลล์ใด 
เซลล์ห น่ึ ง ท่ี เ ลื อกไว้ เ ช่น  จ านวนแถวห รือจ านวนสดมภ์ เท่ ากัน  ตัวอย่ า ง เ ช่น  เ ม่ือพิมพ ์
=SUM(C2:C6*D2:D6) ในเซลล์ D7 จากนั้นกดท่ีแป้น Ctrl + Shift + Enter จะได้สูตรเป็น 
{=SUM(C2:C6*D2:D6)}เป็นสูตรอาร์เรย ์สูตรจะน าค่าของราคาสารเคมีตั้งแต่รายการแรกมาคูณกบั
จ านวนรายการแรกจนถึงรายการสุดทา้ย ส าหรับสารเคมีแต่ละรายการ แลว้น าผลคูณมาบวกกนัเพื่อ
แสดงออกมาเป็นผลลพัธ์สุดทา้ย ดงัแสดงในรูปท่ี 2.12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.12 การสร้างสูตรอาร์เรยแ์บบเซลลเ์ดียว 

 

 (2) สูตรอาร์เรยแ์บบหลายเซลล์ เป็นสูตรอาร์เรยท่ี์ใชค้  านวณแบบหลายเซลล์  หรือหลายผลลพัธ์
ซ่ึงจะตอ้งมีการอา้งอิงช่วงเซลลแ์บบอาร์เรย ์และจะตอ้งมีการเลือกพื้นท่ีแสดงผลแบบอาร์เรยด์ว้ย      
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ช่วงเซลล์ท่ีเลือกตอ้งมีจ านวนแถวและสดมภเ์ท่ากนั ช่วงเซลล์แบบอาร์เรยท่ี์จะค านวณ เช่น ตวัอยา่งท่ี
แสดงในรูปท่ี 2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2.13 การสร้างสูตรอาร์เรยแ์บบหลายเซลล์ (ก) เป็นการพิมพสู์ตรแบบเซลล์เดียวและเลือกจ านวน
เซลล์ ท่ีจะแสดงผลลัพธ์นั้ นคือ E2:E6 (ข) เป็นการพิมพ์สูตรแบบหลายเซลล์โดยการกด Ctrl 

+Shift+Enter จะท าใหไ้ดเ้ป็น{ =C2:C6*D2:D6} และผลลพัธ์จะแสดงท่ี E2:E6 

  

 (3) สูตรอาร์เรยแ์บบช่ือเซลล ์เป็นการตั้งช่ือเซลล์แลว้น าเซลล์มา บวก ลบ หรือคูณหารกนัโดยวิธี
ตั้งช่ือเซลลท์  าไดจ้ากการไปเลือกท่ีแทบ็สูตร แลว้เลือกก าหนดช่ือเซลล ์โดยเซลลแ์รกให้ช่ือราคา เซลล์ท่ี 
2 ช่ือวา่จ านวน ซ่ึงวธีิการตั้งช่ือเซลลแ์สดงดงัรูปท่ี 2.14 จากนั้นก็จะสามารถคูณราคากบัจ านวนโดย   
 

ก 

ข 
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 การพิมพ ์=จ านวน*ราคา แลว้เลือกช่วงท่ีจะแสดง ผลลพัธ์คือ E2:E6 กด Ctrl +Shift+Enter จะได้
ผลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.15  อยา่งไรก็ตามการก าหนดช่ือเซลล ์ขอ้มูลตอ้งเป็นตวัเลขเท่านั้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.14 การก าหนดช่ือของอาร์เรย ์

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 การค านวณโดยใชช่ื้ออาร์เรย ์

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.15 การค านวณโดยใชช่ื้ออาร์เรย ์

 

2.3.3 ตัวด าเนินการในไมโครซอฟต์เอก็เซล 

 ในโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลน้ีจะสามารถแบ่งตวัด าเนินการ (Operator) ออกเป็นทั้งหมด 4 

กลุ่มตามลกัษณะของการใชง้านไดด้งัต่อไปน้ีคือ ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic operator)  
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ตวัด าเนินการเปรียบเทียบ (Comparison operator) ตวัด าเนินการขอ้ความ (Text operator)และตวั
ด าเนินการอา้งอิง (Reference operator)  

 (1) ตวัด าเนินการทางคณิตศาสตร์ เป็นตวัด าเนินการท่ีใชใ้นการค านวณเชิงคณิตศาสตร์หรืออาจ
เรียกว่า เคร่ืองหมายทางคณิตศาสตร์ เช่น + - * และ / เป็นตน้ แต่อยา่งไรก็ตาม ตวัด าเนินการทาง
คณิตศาสตร์แต่ละตวัจะมีระดับความส าคญัก่อนหลงัไม่เท่ากนั ซ่ึงโปรแกรมจะเร่ิมต้นค านวณจาก
เคร่ืองหมาย คูณและหารก่อนแลว้จึงตามดว้ยการบวกและการลบตามล าดบั 

 (2) ตวัด าเนินการเปรียบเทียบ จะใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบขอ้มูล ตวัอยา่งเช่น     
 = (เท่ากบั) < (นอ้ยกวา่) > (มากกวา่) โดยจะมีการแปลผลในเชิงตรรกะ เช่น จริง (TRUE) หรือเท็จ 
(FALSE) โดยตวัอยา่งการใชง้านและผลลพัธ์ของตวัด าเนินการเปรียบเทียบแสดงในตารางท่ี 2.3  

 

ตารางที ่2.3 ตวัอยา่งและผลลพัธ์ของตวัด าเนินการเปรียบเทียบ  
 

เคร่ืองหมาย ตวัอยา่งสูตร ผลลพัธ์ 
< (นอ้ยกวา่) = 12<16 TRUE (จริง) 

=10<8<1 FALSE (เทจ็) 
<= (นอ้ยกวา่
หรือเท่ากบั) 

=18<=A3 ถา้ขอ้มูลในเซลล์ A3 มีค่าตั้งแต่ 18 ข้ึนไปจะไดผ้ลลพัธ์
เป็น TRUE 

> (มากกวา่) A6>A7 ถา้ขอ้มูลใน A6 มากกวา่ A7 จะไดผ้ลเป็น TRUE  

>= (มากกวา่ 
หรือเท่ากบั) 

=0>=B10 ถา้ขอ้มูลในเซลล์ B10 มีค่าเป็นศูนยห์รือติดลบ จะได้
ผลลพัธ์เป็น TRUE 

= (เท่ากบั) =D10= -7 ถา้ขอ้มูลในเซลล์ D10 มีค่าเป็น -7 จะไดผ้ลลพัธ์เป็น 
TRUE 

<> (ไม่เท่ากนั) =B1<>D7 ถา้ขอ้มูลในเซลล์ B1 มีค่าเท่ากบั D7 จะไดผ้ลลพัธ์เป็น 
FALSE 

 

 (3) ตวัด าเนินการขอ้ความ เป็นตวัด าเนินการท่ีใช้เช่ือมขอ้ความและตอ้งอยู่ในเคร่ืองหมาย “ ” 
ตวัอยา่งการใชเ้คร่ืองหมาย &  ช่วยในการเช่ือมขอ้ความเช่น พิมพ ์= “ ช่ือ -” & “ นามสกุล” ผลลพัธ์
ท่ีไดจ้ะเป็น “ช่ือ-นามสกุล” 

 (4) ตวัด าเนินการอา้งอิง เป็นตวัด าเนินการท่ีใชอ้า้งอิงในกระดาษท าการ เช่น เคร่ืองหมาย   
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 , (Comma) :(Colon) และ เวน้วรรค (Space ) โดยตวัอยา่งการใชง้านของตวัด าเนินการอา้งอิงแสดง
ในตารางท่ี 2.4  

ตารางที ่2.4 ตวัอยา่งและผลลพัธ์ของการใชต้วัด าเนินการอา้งอิง 

 

เคร่ืองหมาย ตวัอยา่งสูตร ผลลพัธ์ 
: (Colon) =SUM(A1:A9) ใหห้าผลรวมจากการบวกขอ้มูลในเซลล ์A1 ถึง A9 

, (Comma) =SUM(A1:A9,D2:D5) น าขอ้มูลทุกเซลล์ในช่วง A1 ถึง A9 ไปบวกกบัทุก
เซลลใ์นช่วง D2 ถึง D5 

Space =SUM(A1:A9 C3:E5) น าขอ้มูลท่ีซ ้ ากนัในช่วง A1 ถึง A9 และ C3 ถึง C5 

มาบวกกนั 

 

ตวัอยา่งท่ี 2.1  

ก าหนดใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่ง อุณหภูมิองศาเซลเซียส (o
C) กบัองศาเคลวลิ (K) แสดงไดด้งัสมการ 

K= t+273.15  จงแสดงการค านวณในกระดาษท าการโดยก าหนดให ้oC ดงัตารางท่ี 2.5  

ตารางที ่2.5 ขอ้มูลอุณหภูมิ 

 

o
C 0 20 30 40 50 

K      

 

วธีิท า 
1. เปิดโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลแลว้เลือกสร้างเอกสาร 

2. พิมพห์รือเติมตวัเลข 0 ถึง 50 ลงไปในเซลล ์A2 ถึง A6 

3. ท่ี B2 พิมพ ์=A2+273.15  
4. จากนั้นคดัลอกสูตรโดยการคลิกซา้ยท่ีเมาส์แลว้ลากจาก B2:B6 จะไดผ้ลลพัธ์ดงัรูปท่ี 2.16 
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รูปที ่2.16 การค านวณในตวัอยา่งท่ี 2.1 
 

ตวัอยา่งท่ี 2.2 จากการไทเทรตหาปริมาตรของ CH3COOH ในน ้ าส้มสายชูโดย 0.1 M NaOH พบวา่จาก
การทดลอง 3 ซ ้ าใชป้ริมาตร NaOH ไป 11.0 mL 10.5 mL  และ 9.5 mL ตามล าดบั จงค านวณหาค่าเฉล่ีย
เลขคณิตของ NaOH ท่ีใชไ้ป 
 

วธีิท า 
1. พิมพ ์=AVERAGE(B2:B4) ลงในช่อง fx และกด เอนเตอร์ (Enter ) จะไดค้่าเฉล่ียเลขคณิตดงั

รูปท่ี 2.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.17 การค านวณในตวัอยา่งท่ี 2.2 
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บทสรุป 

 

 โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีอยูใ่นกลุ่มของโปรแกรมตารางท าการท่ี
นิยมใชใ้นการค านวณ โดยจะมีการเก็บขอ้มูลในรูปแบบของตารางท่ีประกอบดว้ย แถวและสดมภ ์ซ่ึงใน
แต่ละช่องเรียกว่า เซลล์ โดยการท่ีจะใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์จ  าเป็นต้องมีความรู้      
ความเขา้ใจเก่ียวกบั ตารางท าการของไมโครซอฟต์เอ็กเซล ค าสั่งของไมโครซอฟต์เอ็กเซล เซลล์อา้งอิง 
ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์และการใส่ขอ้มูลในตารางท าการ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั สูตรค านวณ 
การสร้างสูตรและ ตวัด าเนินการในไมโครซอฟตเ์อ็กเซล ทั้งน้ีก็เพื่อความสะดวกและความถูกตอ้งของ
การค านวณ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงบอกความหมายของค าต่อไปน้ี 

1.1 Spread sheet 

1.2 Spread sheet software package 

1.3 Macro 

1.4 Ribbon 

1.5 Relative reference 

2. เซลลอ์า้งอิงหมายถึงอะไร แบ่งออกเป็นก่ีชนิด 

3. ขอ้มูลแบบอาร์เรยห์มายถึงอะไร ยกตวัอยา่งประกอบ 

4. การค านวณแบบสูตร กบัการค านวณแบบใชสู้ตรแบบอาร์เรยแ์ตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

5. ตวัด าเนินการในไมโครซอฟตเ์อก็เซลหมายถึงอะไรและแบ่งออกเป็นก่ีกลุ่ม 

6. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล สร้างสูตรและหาน ้ าหนักโมเลกุลของสารประกอบ
ต่อไปน้ี 

6.1 HNO3 

6.2 NaCl 

6.3 CaCO3 

6.4 ZnCl2 

6.5 CH3COOH 

7. นกัเคมีท าการวเิคราะห์หาปริมาณทองแดงในน ้ าบาดาล พบวา่เม่ือท าการทดลองวดั 5 ซ ้ า ไดผ้ล
การทดลองดงัต่อไปน้ี  

คร้ังท่ี 1 2 3 4 5 

ความเขม้ขน้ (ppm) 1.20 1.21 1.23 1.27 1.22 

จากขอ้มูลท่ีก าหนดให้จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต พิสัย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……….……………………ชั้น…………….. 
1. ใหน้กัศึกษาพิมพข์อ้ความต่อไปน้ีแลว้ บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\2-1.xls 

 

 

2. ใหน้กัศึกษาพิมพข์อ้ความต่อไปน้ีแลว้ บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\2-2.xls 

 
 

 

3. ใหน้กัศึกษาพิมพข์อ้ความต่อไปน้ีแลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\2-3.xls 

 

 

4. จากตารางในขอ้ 3 จงค านวณหาน ้าหนกัโมเลกุลของ C12H22O11 และ BaCl2.2H2O แลว้บนัทึกลง
ใน C:\CHEM\EXCEL2010\2-4.xls 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่3 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

    Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

3.1 การสร้างกราฟในกรณีขอ้มูลชุดเดียว 

3.2 การสร้างกราฟในกรณีขอ้มูลหลายชุด 

3.3 การสร้างกราฟท่ีมีมาตราส่วนแบบก่ึงลอการิทึม 

3.4 การใส่แถบความคลาดเคล่ือนในกราฟ 

3.5 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. สร้างกราฟในกรณีขอ้มูลมีชุดเดียวและหลายชุดดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลพร้อมทั้งการใส่ 

    แถบคลาดเคล่ือนในกราฟไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ใชโ้ปแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลในการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. นกัศึกษาฝึกทาํแบบฝึกปฏิบติัการในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

5. นกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัทา้ยบททบทวน 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนทาํการซกัถาม 
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บทท่ี 3 การสร้างกราฟและการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงเส้น 

 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาความรู้พื้นฐานทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2. รูปเล่ือน (Slide) 

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และ/หรือ โนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 2010 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการทาํปฏิบติัการในหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 

3. ประเมินจากการทาํแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

 



บทที ่3 

การสร้างกราฟและการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 บทท่ี 3 น้ีจะเป็นบทท่ีอธิบายเก่ียวกบัการสร้างกราฟแบบต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการคาํนวณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวิชาเคมี สําหรับกราฟซ่ึงจะยกตวัอย่างในบทน้ี จะเป็นกราฟกระจายเท่านั้น ทั้งน้ีเน่ืองจากว่าเป็น
กราฟท่ีค่อนขา้งจะใช้บ่อยคร้ังท่ีสุดสําหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางเคมี ปรกติแลว้การ
สร้างกราฟดว้ยไมโครซอฟตเ์อ็กเซลอาจสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ซ่ึงประกอบดว้ยการสร้างกราฟใน
กรณีขอ้มูลชุดเดียว การสร้างกราฟในกรณีมีขอ้มูลหลายชุด นอกจากน้ีแล้วโปรแกรมไมโครซอฟต ์    
เอ็กเซลยงัสามารถนาํไป สร้างกราฟท่ีมีมาตราส่วนแบบก่ึงลอการิทึม ใส่แถบความผิดพลาดในกราฟ 
และใชว้เิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 

3.1 การสร้างกราฟในกรณข้ีอมูลชุดเดยีว 

 โดยปรกติแลว้การสร้างกราฟขอ้มูลจะมีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลให้
ออกมาในรูปกราฟซ่ึงอาจจะมีความสัมพนัธ์แบบท่ีเป็นเชิงเส้น (Linear) หรือไม่เป็นเชิงเส้นก็ได ้(Non-

linear) สําหรับการสร้างกราฟโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลในกรณีขอ้มูลชุดเดียวสามารถทาํ
ไดง่้าย ๆ โดยการใช้ตวัช่วยเพื่อทาํการสร้างกราฟซ่ึงทาํไดโ้ดยการเลือกแท็บแทรกหลงัจากนั้นก็เลือก
แผนภูมิจากปุ่ม สาํหรับแผนภูมิแบบต่าง ๆแสดงไดด้งัรูปท่ี 3.1 

 

 
 

รูปที ่3.1 แสดงขั้นตอนในการเลือกแผนภูมิ 
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จากรูปท่ี 3.1 ถา้ตอ้งการสร้างกราฟแบบกระจายจะสามารถทาํตามขั้นต่อไดด้งัน้ี 

 ใชเ้มาส์เลือกขอ้มูลตั้งแต่ A3:A13 และ B3:B13 จากนั้นเลือกแท็บแทรก เลือกแผนภูมิ 
และเลือกชนิดของแผนภูมิเป็นการกระจาย ท่ีเป็นเส้นเรียบและมีเคร่ืองหมาย ดงัแสดงใน
รูป 3.2 

 

 
 

รูปที ่3.2 แสดงขั้นตอนในการเลือกแทรกแผนภูมิกระจาย 

 

 เม่ือคลิกท่ีเมาส์ซ้ายเลือกแผนภูมิกระจายท่ีมีเส้นเรียบและเคร่ืองหมายโปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซลจะสร้างกราฟหรือแผนภูมิให้โดยอตัโนมติัดงัรูปท่ี 3.3 

 จากนั้นทาํการลบ คาํวา่ชุดขอ้มูล 1 ออกโดยใชเ้มาส์ คลิกเลือก แลว้กดแป้นลบ (Delete 

key) จากนั้นใส่ช่ือแผนภูมิหรือช่ือแกนแนวตั้งและแนวนอนได้ โดยการเลือกท่ีแท็บ    
เคา้โครงจากนั้นทาํการเลือก ใส่ช่ือกราฟ และแนวแกนตั้งและแกนนอนตามลาํดบัดงัรูป
ท่ี 3.4 และ 3.5  

 เม่ือทาํการใส่ช่ือกราฟในแนวแกนนอนและแกนตั้งเสร็จเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ก็จะไดรู้ป   
ท่ี 3.6 
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รูปที ่3.3 แสดงขั้นตอนในการเลือกแผนภูมิกระจายท่ีเป็นเส้นเรียบและมีเคร่ืองหมาย 

 

 
 

รูปที ่3.4 แสดงขั้นตอนในการใส่ช่ือกราฟ 
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รูปที ่3.5 แสดงขั้นตอนในการใส่ช่ือแกนแต่ละแกนของกราฟ 

 

 
 

รูปที ่3.6 กราฟความสัมพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ o
C กบั F 

 



~ 39 ~ 

 

 

บทท่ี 3 การสร้างกราฟและการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงเส้น 

 

3.2 การสร้างกราฟในกรณข้ีอมูลหลายชุด 

 สําหรับการสร้างกราฟในกรณีท่ีมีขอ้มูลมากกว่า 1 ชุดน้ีจะพบไดเ้สมอในกรณีท่ีมีการวิเคราะห์
ค่าพารามิเตอร์หรือตวัแปรตั้งแต่ 3 ตวัแปรข้ึนไป หรือมี 2 ตวัแปร ท่ีมีการใชแ้กนใดแกนหน่ึงร่วมกนัซ่ึง
อาจเป็นแกนในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ตวัอย่างเช่นขอ้มูลใช้แกนในแนวตั้ง (แกน Y) 2 ชุด แต่
แนวนอน (แกน X) แกนเดียว ดงัแสดงในรูปท่ี 3.7 

 

 
 

รูปที ่3.7 แสดงตารางทาํการท่ีมีขอ้มูลแกน Y จาํนวน 2 ชุด 

 

 การท่ีจะทาํกราฟท่ีมีลกัษณะดงัรูปท่ี 3.7 ทาํไดด้งัต่อไปน้ี 

 ใชเ้มาส์เลือกชุดขอ้มูลทั้งหมดรวมทั้งช่ือแกนท่ีตอ้งการสร้างกราฟแสดงดงัรูปท่ี 3.8 

 เลือกแทบ็แผนภูมิ แลว้เลือกแผนภูมิกระจายท่ีมีเส้นตรงและเคร่ืองหมายดงัรูป 3.9 

 เม่ือคลิกท่ีเมาส์ขา้งซา้ยแลว้ก็จะไดก้ราฟดงัรูปท่ี 3.10 

 จากนั้นก็ทาํการเติมช่ือกราฟ และช่ือแกนตามลาํดบัโดยการใชเ้มาส์เลือกท่ีแทบ็เคา้โครง 

 เลือกช่ือแกนท่ีตอ้งการใส่ช่ือ เช่น แกน X และ แกน Y 
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รูปที ่3.8 แสดงการเลือกขอ้มูลทั้งหมดท่ีตอ้งการสร้างกราฟ 

 

 
 

รูปที ่3.9 แสดงการเลือกตวัสร้างแผนภูมิ 
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รูปที ่3.10 แสดงกราฟท่ีมีขอ้มูลแกน Y1และ Y2 ร่วมกนั X 

 

3.3 การสร้างกราฟที่มีมาตราส่วนแบบกึง่ลอการิทึม 

 การสร้างกราฟแบบน้ีจะอาศยัการปรับมาตราส่วนแกนใดแกนหน่ึงโดยใช้ฟังก์ชันเป็นแบบ
ลอการิทึม ซ่ึงจะมีประโยชน์ในกรณีท่ีต้องการสร้างกราฟให้เป็นก่ึงลอการิทึม (Semi-logarithm) 

ตวัอยา่งเช่น การศึกษาทางจลนศาสตร์อนัดบัหน่ึงซ่ึงพบในปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงมีการลดลงของความเขม้ขน้
ของสารตั้ งต้นแปรผนัโดยตรงกับเวลา ตัวอย่างปฏิกิริยาการสลายตัวของแก๊สชนิดหน่ึงจะแสดง
ความสัมพนัธ์ไดด้งัสมการ สาํหรับตารางแสดงการลดความเขม้ขน้ของแก๊สชนิดน้ีแสดงในตารางท่ี 3.1 

 

 
0

lnC=ln(C - kt)  (3.1) 

 

ตารางที ่3.1 แสดงการลดลงของความเขม้ขน้ของแอมโมเนียเม่ือเวลาเปล่ียนไป  
 

เวลา (วนิาที) ความเขม้ขน้ของแก๊สแอมโมเนีย( mM ) 

0 175 

1 105 

2 65 

3 40 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

เวลา (วนิาที) ความเขม้ขน้ของแก๊สแอมโมเนีย( mM) 

4 22 

5 15 

6 8 

7 5 

8 3 

9 2 

10 1 

 

สาํหรับวธีิท่ีจะสร้างกราฟแบบก่ึงลอการิทึมทาํไดต้ามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 สร้างกราฟท่ีมีมาตรฐานของแกน X และ แกน Y เป็นรูปแผนภูมิการกระจายแบบเส้นตรงจะได้
กราฟเป็นเส้นโคง้ดงัรูปท่ี 3.11 

 

 

รูปที ่3.11 กราฟแสดงการลดลงของความเขม้ขน้ของแก๊สชนิดหน่ึงเทียบกบัเวลา 

 

 จากนั้นใชเ้มาส์เลือกท่ีแกน Y แลว้คลิกเลือกจดัรูปแบบแกนดงัปรากฏในรูปท่ี 3.12 

 เลือกมาตราส่วนลอการิทึมฐาน 10 ท่ีแทบ็ตวัเลือกแกน ดงัรูปท่ี 3.13 แลว้กดปิด 

 จะไดก้ราฟท่ีมีลกัษณะเป็นเส้นตรงโดยท่ีแกน Y มีค่าเป็นลอการิทึมฐาน 10  
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รูปที ่3.12 แสดงการเลือกแท็บจดัรูปแบบแกน 

 

 
 

รูปที ่3.13 การเลือกมาตราส่วนลอการิทึมฐาน 10 ท่ีแทบ็ตวัเลือกแกน 
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  ทาํการปรับแต่งกราฟให้แสดงตารางโดยการใชเ้มาส์คลิกเลือกท่ีตารางจากนั้นไปท่ีแท็บ เลือกท่ี
แท็บเส้นตาราง เส้นตารางหลกัแนวนอน เลือกเส้นตารางหลกัและเส้นตารางรอง ดงัแสดงใน
รูปท่ี 3.14 

 เม่ือทาํการเลือกตามขั้นตอนแลว้ก็จะไดก้ราฟดงัรูปท่ี 3.15 

 

 
 

รูปที ่3.14 แสดงการเลือกเส้นตารางหลกัและเส้นตารางรอง 

 

 
รูปที ่3.15 ตารางท่ีมีรูปแบบเป็นแกนก่ึงลอการิทึม 
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3.4 การใส่แถบความคลาดเคลือ่นในกราฟ 

 แถบความคลาดเคล่ือน (Error bar) เป็นแถบท่ีแสดงถึงค่าเบ่ียงเบนออกไปจากค่ากลาง ขอ้มูลท่ีจะ
นาํมาใชเ้ป็นแถบความผิดพลาดน้ีจะไดม้าจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ซ่ึงการใส่ค่า
ความคลาดเคล่ือนสามารถใส่ไดท้ั้งในแกนตั้ง และแกนนอน โดยวธีิการใส่แถบความคลาดเคล่ือนลงไป
ในกราฟแสดงไดด้งัน้ี โดยการสร้างกราฟจะอาศยัขอ้มูลตวัอยา่งจากตารางท่ี 3.2  

 

ตารางที ่3.2 ความเขม้ขน้ของ Fe
3+ท่ีพบในแหล่งนํ้าธรรมชาติแห่งหน่ึง 

 

จุดเก็บนํ้าท่ี 

 

ความเขม้ขน้ของ Fe
3+(ppm) 

1 2 3 

1 13.00 14.60 15.22 

2 12.89 13.00 12.77 

3 14.67 15.22 14.95 

4 16.10 16.20 16.15 

5 14.78 14.90 14.98 

6 15.16 15.23 15.32 

7 12.78 12.88 12.67 

8 14.57 16.77 15.89 

 

จากตารางท่ี 3.2 มีวธีิการทาํกราฟสดมภห์รือแบบคอลมัน์ท่ีมีแถบความคลาดเคล่ือนดงัต่อไปน้ี 

 คาํนวณค่าเฉล่ียของความเขม้ขน้ของ Fe
3+

 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากขอ้มูลท่ีวดัทั้งสามคร้ัง 
ท่ีจุดเก็บนํ้าเดียวกนั โดยใชฟั้งกช์นั =AVERAGE( ) และ =STDEV( ) ตามลาํดบั ดงัรูปท่ี 3.16 

 สร้างกราฟชุดขอ้มูลโดยใชเ้มาส์เลือกขอ้มูลบริเวณ A3:A10 เป็นแกนแนวตั้ง แลว้กดแป้นควบคุม 
(Ctrl key) คา้งไวแ้ลว้ใชเ้มาส์ลากเลือกบริเวณ E3:E10 เม่ือไดบ้ริเวณตามตอ้งการแลว้จึงปล่อย
เมาส์และแป้นควบคุม ท่ีกดเอาไวอ้อก จากนั้นไปท่ีแท็บแทรก เลือกแผนภูมิและเลือกแผนภูมิ
กระจาย ท่ีมีเส้นเรียบและเคร่ืองหมาย ดงัรูปท่ี 3.17 
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รูปที ่3.16 การคาํนวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

 
 

รูปที ่3.17 การสร้างกราฟแบบกระจาย 
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 จากนั้นใชเ้มาส์เลือกท่ีกราฟและเลือกแท็บ แผนภูมิ เคา้โครง และตามดว้ยการเลือกตวัเลือกแถบ
ค่าคลาดเคล่ือนเพิ่มเติม ดงัรูปท่ี 3.18 ซ่ึงจะเป็นแถบคลาดเคล่ือนในแนวตั้ง 

 

 
 

รูปที ่3.18 การเลือกใส่แถบคลาดเคล่ือน 

 

 จากนั้นเลือกกาํหนดเอง และกดปุ่มระบุค่า จะปรากฏกล่องแถบค่าคลาดเคล่ือนท่ีกาํหนด ให้ใช้
เมาส์ทาํการเลือกช่วงดงักล่าว จากนั้นเลือกช่วงค่าเป็นผิดพลาดบวกและเป็นลบท่ีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานดงัรูปท่ี  3.19 

  ใช้เมาส์เลือกท่ีแถบผิดพลาดตามแนวนอน โดยคลิก 2 คร้ัง จะปรากฏแถบค่าคลาดเคล่ือน
แนวนอนดงัรูปท่ี 3.20 ซ่ึงจะให้ตั้งแถบคลาดเคล่ือนในแนวนอน ให้เลือกค่าคงท่ี แลว้พิมพเ์ลข 
0 ลงไป 

 จากนั้ นใช้เมาส์เลือกปุ่มปิด เพื่อทําการปิดการจัดรูปแบบแถบคลาดเคล่ือนในแนวนอน              
จะปรากฏกราฟเชิงเส้นแบบกระจายท่ีมีแถบค่าคลาดเคล่ือนในแนวแกนตั้ง ดงัรูปท่ี 3.21 

 หลงัจากนั้นก็ใส่ช่ือกราฟ แกนในแนวนอน และแนวตั้ง ตามลาํดบั ก็จะไดก้ราฟท่ีสมบูรณ์ 
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รูปที ่3.19 การเลือกช่วงค่าบวกและค่าลบใส่ลงแถบคลาดเคล่ือน 

 

 

 
 

รูปที ่3.20 การกาํหนดแถบค่าคลาดเคล่ือนในแนวนอน 
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รูปที ่3.21 กราฟแสดงแถบความคลาดเคล่ือนในแนวแกนตั้ง 

 

 

3.5 การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีไดจ้ากการทดลองในทางเคมี เช่น ความเขม้ขน้กบั 
ค่าดูดกลืนแสง ปริมาตรของไทรแทรนตท่ี์ใชก้บัค่า pH เป็นตน้ ซ่ึงการทาํการวิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้น (Linear regression ) จะสามารถวิเคราะห์ไดโ้ดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล ซ่ึงการใชว้ิธี
วิเคราะห์การถดถอยถือได้ว่า เป็นสถิติท่ีใช้คาํนวณเชิงเส้นท่ีเหมาะสมในท่ีสุด เพื่อทาํการแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทั้ง 2 ซ่ึงในหวัขอ้น้ีจะสมมุติวา่ เป็นตวัแปร X และ ตวัแปร Y โดยสมการ
ถดถอยแสดงไดด้งัน้ี 

 Y = mX+b  (3.2) 

เม่ือ m เป็นสัมประสิทธ์ิ หรือความชนัของกราฟเส้นตรง  
   b เป็นจุดตดัแกน Y  

 ตามปรกติแลว้การท่ีจะพบวา่ตวัแปรทั้ง 2 มีความสัมพนัธ์กนัมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้นจะบอกดว้ย
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlation coefficient, r) หรือ ค่า r2

 นั้นเอง ซ่ึงจาก ถา้ 0.90 < r <0.95 

แสดงวา่ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัพอใช ้ถา้ 0.95 < r < 0.99 แสดงวา่ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัดีและถา้ 
ค่า r > 0.99 ก็แสดงวา่ตวัแปร X และ Y มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นดีมาก สําหรับการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลจะทาํได ้3 วิธีการคือ การวิเคราะห์โดยใชว้ิธีการสร้างกราฟ 
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การวิเคราะห์โดยใชฟั้งก์ชนั และการวิเคราะห์โดยใช ้เคร่ืองมือท่ีเรียกวา่ Analysis ToolPak ท่ีติดตั้งใน
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

 3.5.1 การวเิคราะห์โดยใช้วธิีสร้างกราฟ 

 สําหรับการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการสร้างกราฟเป็นวิธีท่ีง่ายและรวดเร็วโดยมีขั้นตอนในการสร้าง
กราฟเหมือนกบัในหัวขอ้ท่ี 3.1 แต่จะมีขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัตรงการเพิ่มเส้นแนวโน้มดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี  
ตวัอยา่งท่ี 3.1 ในการวเิคราะห์หาปริมาณ วติามินซี ในนํ้าผลไมโ้ดยวิธีการวดัการดูดกลืนแสงดว้ยเคร่ือง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ซ่ึงจากการเตรียมกราฟมาตรฐานโดยการเตรียมสารละลายวิตามินซีท่ีมี      ความ
เขม้ขน้ต่าง ๆ กนัไปวดัค่าดูดกลืนแสงไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี 3.3 จงเขียนสมการถดถอยและคาํนวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

ตารางที ่3.3 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเตรียมกราฟมาตรฐานสารละลายวติามินซี 

 

ความเขม้ขน้ของสารละลายวติามินซี (ppm) ค่าดูดกลืนแสง 

0.00 0.00 

0.10 0.18 

0.20 0.37 

0.30 0.58 

0.40 0.80 

0.50 1.00 

0.60 1.20 

 

วธีิทาํ 

 ใส่ขอ้มูลลงในเซลล์ B2:B8 และ C2:C8 ตามลาํดบัจากนั้นใชเ้มาส์เลือกทั้ง B2:B8 และ C2:C8 
เลือกแทบ็แทรก เลือกแผนภูมิกระจายดงัรูปท่ี 3.22 

 เม่ือเลือกชนิดของแผนภูมิแล้ว จากนั้ นใส่ช่ือกราฟ ช่ือแกนแนวนอน และแกนในแนวตั้ ง
ตามลําดับ เม่ือเสร็จแล้วใช้เมาส์คลิกเลือกท่ีกราฟ เลือกเค้าโครง เส้นแนวโน้มและเลือก
เส้นแนวโนม้เพิ่มเติมแสดงดงัรูปท่ี 3.23 
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 จากหนา้ต่างจดัรูปแบบเส้นแนวโนม้ ตวัเลือกเส้นแนวโนม้ให้เลือกเชิงเส้น เลือกแสดงสมการ
และ แสดงค่า R-square บนแผนภูมิตามลาํดบั ดงัรูปท่ี 3.24 

 เม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีปุ่มปิด ก็จะไดส้มการถดถอยเป็น y = 2.025x - 0.0175 และค่า R2
 = 0.9993 ดงั

รูปท่ี 3.25 ดงันั้นจะไดว้า่ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของวิตามินซีกบัค่าดูดกลืนแสงมี
ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเชิงเส้นดีมาก  

 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ m = 2.025 และ b = -0.0175 

 

 

 
 

รูปที ่3.22 แสดงการสร้างกราฟแบบกระจายมีเส้น 
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รูปที ่3.23 การเลือกเส้นแนวโนม้ 

 

 

 

 

รูปที ่3.24 การเลือกจดัรูปแบบเส้นแนวโนม้ แสดงสมการ และค่า R-squared  
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รูปที ่3.25 ตวัอยา่งกราฟท่ีประกอบดว้ย สมการและค่า R-squared 

 

 3.5.2 การวเิคราะห์โดยใช้ฟังก์ชัน SLOPE INTERCEPT CORREL และ RSQ 

 สําหรับความหมายของฟังก์ชันและการใช้งานในการวิเคราะห์ความถดถอยมีวตัถุประสงค์
เพื่อท่ีจะหาค่า m และ b นอกจากน้ีแลว้ยงัคาํนวณหาค่า R หรือ R2

 ทั้งน้ีก็เพื่อประเมินความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลทั้ง 2 ชุด โดยฟังกช์นัแต่ละอนัสามารถสรุปการใชง้านไดด้งัน้ี 

 =SLOPE (ช่วงขอ้มูลแกน y, ช่วงขอ้มูลแกน x) หาความชนัหรือค่า m 

 =INTERCEPT (ช่วงขอ้มูลแกน y, ช่วงขอ้มูลแกน x) เป็นฟังกช์นัท่ีใชห้าจุดตดัหรือ b 

 =CORREL (ช่วงขอ้มูลแกน y, ช่วงขอ้มูลแกน x) เป็นฟังกช์นัท่ีใชห้าค่าสัมประสิทธ์ิ 

 สหสัมพนัธ์ หรือ r 
 =RSQ (ช่วงขอ้มูลแกน y, ช่วงขอ้มูลแกน x) เป็นฟังกช์นัท่ีใชห้าค่า r2

 

โดยวิธีใช้ฟังก์ชันเหล่าน้ีทาํได้โดยการพิมพ์คาํสั่งของฟังก์ชันและพิมพ์ช่วงของข้อมูลท่ีตอ้งการจะ
คาํนวณดงัแสดงในรูปท่ี 3.26 
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ความเข้มข้น (ppm) 

กราฟมาตรฐานการดูดกลนืแสงของสารละลายวติามนิซี 

y = 2.025x - 0.0175 

R² = 0.9993 
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รูปที ่3.26 ตวัอยา่งการใชฟั้งกช์นัเพื่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 

 

 

3.5.3 การวเิคราะห์โดยใช้ Analysis ToolPak 

 สาํหรับการวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นดว้ยวิธีการน้ี เรียกวา่ Add-in ท่ีเรียกวา่ Analysis ToolPak 

โดยวิธีการน้ีตอ้งทาํการติดตั้งส่วน Add-in น้ีให้กบัโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลก่อน ซ่ึงขั้นตอนการ
ติดตั้งมีดงัน้ี 

 ท่ีริบบอนเลือกแท็บแฟ้มและคลิกตวัเลือกจะปรากฏ แท็บตวัเลือก Excel ใชเ้มาส์คลิกท่ี Add-in 

และ คลิกเลือกท่ี Analysis ToolPak ใชเ้มาส์คลิกท่ีช่อง จดัการ Add-in ของ Excel ใชเ้มาส์กดปุ่ม
ท่ีมีคาํวา่ ไป ซ่ึงขั้นตอนเลือกแสดงดงัรูปท่ี 3.27 และรูปท่ี 3.28 

 จากนั้นจะข้ึนหนา้ต่าง Add in ใหใ้ชเ้มาส์คลิกเลือกท่ี Analysis ToolPak เลือกตกลง ดงัรูปท่ี 3.29 

 ท่ีแทบ็ขอ้มูลก็จะปรากฏแทบ็ Data analysis ซ่ึงใหใ้ชเ้มาส์คลิกเลือกท่ี Regression ดงัรูปท่ี 3.30  

 จากนั้นใช้เมาส์คลิกเลือกท่ีปุ่ม ตกลง จะปรากฏหน้าต่าง Regression จากนั้นใช้เมาส์คลิกเลือก
ช่วงขอ้มูลท่ีจะใหเ้ป็นแกน X และ Y ตามลาํดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 3.31 

 ใชเ้มาส์คลิกเลือกท่ีปุ่ม ตกลง ก็จะปรากฏตารางการวิเคราะห์เชิงสถิติ ซ่ึงจะมีค่าพารามิเตอร์ท่ีใช้
วเิคราะห์สมการถดถอย และยงัมีค่าเชิงสถิติต่าง ๆ ซ่ึงจะไดก้ล่าวในบทท่ี 4 สาํหรับค่าพารามิเตอร์
ท่ีวเิคราะห์ไดด้ว้ยวธีิการน้ีแสดงดงัรูปท่ี 3.32 
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รูปที ่3.27 ขั้นตอนแรกในการเลือกแฟ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.28 ขั้นตอนท่ี 2 ในการเลือกตวัเลือก Add-in 
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รูปที ่3.29 ขั้นตอนในการเลือกติดตั้ง Analysis ToolPak 

 

 

 
 

รูปที ่3.30 การเลือก Regression ในหนา้ต่าง Data analysis 
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รูปที ่3.31 การเติมขอ้มูลในหนา้ต่าง Regression  

 

 
 

รูปที ่3.32 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชค้าํสั่ง Regression ใน Analysis ToolPak  
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บทสรุป 

 การสร้างกราฟดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลจะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีโดยยึดตาม
จาํนวนชุดของขอ้มูลคือ การสร้างกราฟในกรณีท่ีมีขอ้มูลชุดเดียว  การสร้างกราฟกรณีมีขอ้มูลหลายชุด 
นอกจากน้ีแลว้โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล ยงัสามารถสร้างกราฟท่ีมีมาตราส่วนก่ึงลอการิทึม และ 
สามารถเพิ่มแถบความคลาดเคล่ือนในกราฟได ้สําหรับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นทาํได ้3 วิธีคือ 
การวเิคราะห์โดยวธีิสร้างกราฟ การวิเคราะห์โดยใช้ฟังก์ชนั และการวิเคราะห์โดยใช ้Analysis ToolPak 

ซ่ึงประโยชน์ของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นจะทาํให้ทราบสมการเส้นตรงแสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด และยงัอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุดวา่มากหรือนอ้ยหรือไม่อยา่งไร 
โดยอาศยัค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

1. จงบอกความหมายของคาํต่อไปน้ี 

1.1 สมการเชิงเส้น 

1.2 สมการไม่เป็นเชิงเส้น 

1.3 แถบความคลาดเคล่ือน 

1.4 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

1.5 สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 

2. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล 2010 มีความสามารถในการสร้างกราฟได้ก่ีรูปแบบ
อะไรบา้ง 

3. จงอธิบายความหมายและยกตวัอยา่งการใชง้านของฟังกช์นัดงัต่อไปน้ี 

3.1 SLOPE 

3.2 INTERCEPT 

3.3 CORREL 

3.4 RSQ 

3.5 LINEST 

4. จงอธิบายการเลือกใช ้Analysis Tool Pak จากโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลมาพอเขา้ใจ 
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……….……………………ชั้น…………….. 
1.จากขอ้มูลท่ีกาํหนดให้ในตารางจงสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์แบบกระจายแล้ว เม่ือเสร็จแล้ว
บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\3-1.xls 

X Y1 Y2 

0 0 0 

1 2 5 

3 4 10 

5 6 15 

7 8 20 

11 10 25 

 

2. จากขอ้มูลการศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาดงัขอ้มูลในตารางขา้งล่าง จงสร้างกราฟโดยใส่แถบ
ความคลาดเค ล่ือนและวิ เคราะห์การถ ดถอยเ ชิง เ ส้นของชุดข้อมูล  เส ร็จแล้วบันทึกลงใ น 
C:\CHEM\EXCEL2010\3-2.xls 

[H
+
]/10

-3
 M k/sec

-1 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.06 0.00073 0.00018 

0.12 0.00085 0.00015 

0.30 0.00099 0.00019 

0.50 0.00119 0.00020 

0.75 0.00152 0.00018 

1.00 0.00144 0.00035 

1.38 0.00191 0.00050 

1.80 0.00291 0.00038 

 

3. จากโจทยข์อ้ท่ี 2 จงใชฟั้งก์ชนั SLOPE INTERCEPT CORREL และ RSQ วิเคราะห์การถดถอยเชิง
เส้นของชุดขอ้มูล เสร็จแลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\3-3.xls 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่4 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

    Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

4.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัเคมี 

4.2 การทดสอบความมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายความหมายและบอกหลกัการของสถิติท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาเคมีและสามารถใชฟั้งกช์นัใน    
    โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลในการค านวณค่าทางสถิติได ้

2. อธิบายขั้นตอนของการทดสอบสมมุติฐานแบบต่าง ๆ และใชฟั้งกช์นัในโปรแกรม  
   ไมโครซอฟตเ์อก็เซลเพื่อใชค้  านวณค่าทางสถิติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียนโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาความรู้พื้นฐานทางดา้นวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

2. รูปเล่ือน (Slide) 

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือโนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน



 

 

 

บทที ่4 

การค านวณค่าสถิติและการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

 ในบทท่ีแลว้กล่าวถึงการสร้างกราฟดว้ยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลรวม และการใช้ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น ส าหรับในบทน้ีจะอธิบายถึงสถิติพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีได้มีการน ามาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลในทางเคมี ซ่ึงได้แก่ความรู้เก่ียวกับ ประชากร ตัวอย่าง ค่าพารามิเตอร์ ค่าสถิติ            
การจ าแนกประเภทของสถิติว่ามีก่ีประเภท การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการค านวณสถิติ
พื้นฐาน นอกจากน้ีแลว้ในหัวขอ้สุดทา้ยจะเป็นการทดสอบสมมุติฐานโดยการใช้สถิติแบบ ที ( t-test) 

และแบบ เอฟ (F-test)  

 

4.1 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัสถติทิี่เกีย่วข้องกบัวชิาเคมี 
 4.1.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 ตามปรกติแล้ว การทดลองทางเคมีในการวิเคราะห์หาสมบัติ ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทางเคมี 
ตวัอยา่ง เช่น การวเิคราะห์โลหะในดิน การวเิคราะห์ปริมาณน ้ าตาลในผลไม ้การวิเคราะห์ความกระดา้ง
ของน ้ า เป็นต้น ซ่ึงการวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ข้างต้น นักเคมีจะคุ้นเคยกับการใช้ค  าว่า ตัวอย่าง 
(Sample) มากกวา่ค าวา่ ประชากร (Population) และเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ การท่ีจะน าประชากรมาท าการ
วเิคราะห์หาพารามิเตอร์ต่าง ๆ นั้นแทบจะเป็นไปไม่ไดเ้ลย ทั้งน้ีเน่ืองจากมีขีดจ ากดัในเร่ืองของ คน เวลา 
และค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการวเิคราะห์ ดงันั้นการวเิคราะห์ทางเคมีจึงมกัจะใชต้วัอยา่งมาวิเคราะห์หา
พารามิเตอร์ทางเคมี ดงันั้น จากขอ้ความข้างตน้ท าให้สามารถสรุปได้ว่า ประชากร หมายถึง ขอ้มูล
ทั้ งหมดของการวดัหรือการวิเคราะห์ท่ีได้จากการท าการทดลอง (Experimenter) ส าหรับตัวอย่าง 
หมายถึง ขอ้มูลการวดัท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีเลือกออกมาจากประชากร ซ่ึงนกัเคมีจะนิยมเรียกว่า การท าซ ้ า 
โดยการท าซ ้ าน้ีจะท าในตวัอยา่งเดียวกนัเท่านั้น เช่น นกัเคมีท่านหน่ึงวิเคราะห์หาปริมาณโลหะโซเดียม
ในเลือดนาย ก จ านวน 8 ซ ้ า เป็นตน้ 

  

 4.1.2 ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติ 
 พารามิเตอร์ (Parameter) เป็นค่าท่ีค  านวณได้จากขอ้มูลประชากร ซ่ึงเป็นค่าอนัแทจ้ริง (True 

value) ของการศึกษา แต่จะเป็นค่าท่ีนกัวจิยัไม่ทราบและเป็นเป้าหมายส าคญัในการประมาณค่าทางสถิติ 
ตวัอยา่งสัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนพารามิเตอร์ไดแ้ก่ α σ ρ และ β เป็นตน้ 
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 ค่าสถิติ (Statistic) เป็นค่าท่ีค  านวณได้จากขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง จึงเป็นค่าท่ีบรรยายหรือแสดง
ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง เช่น X  และ SD เป็นตน้ ส าหรับความสัมพนัธ์ระหว่าง ประชากรตวัอย่าง 
ค่าพารามิเตอร์ และค่าสถิติแสดงดงัรูปท่ี 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง ค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติ 

              ท่ีมา (ศิริชยั กาญจนวาสี, 2547, 4) 
 

 4.1.3 การจ าแนกประเภทของสถิติ 
 สถิติสามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) เป็นสถิติ
ท่ีมีข้ึนเพื่อใช้ในการบรรยายลกัษณะขอ้มูลหรือการแจกแจงขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีเก็บ
รวบรวมมาได ้โดยไม่สามารถอธิบาย อา้งอิงหรือสรุปไปยงัประชากรหรือกลุ่มตวัอย่างประชากรกลุ่ม
อ่ืน ๆ ตัวอย่างสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ อัตราส่วน เปอร์เซ็นต์ไทล ์
(Percentile) การวดัค่าเฉล่ีย การวดัการกระจาย ความเบ ้และการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปร เป็นตน้ สถิติประเภทต่อไปคือ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เป็นสถิติท่ีศึกษาเก่ียวกบั
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งประชากร (Sample data) เพื่อประมาณ (Estimate) คาดคะเน (Prediction) สรุป
อา้งอิง (Generalization) หรือน าไปสู่การตดัสินใจ (Reaching decision) ไปยงัประชากรท่ีเป็นเป้าหมาย
ของการศึกษา โดยท่ีขั้นสรุปและขั้นตีความหมายจะอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลจากสถิติเชิงพรรณนากบั
ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability) ส าหรับสถิติเชิงอนุมานจะมีหวัขอ้ท่ีศึกษาดงัต่อไปน้ี (1) ทฤษฏี
ความน่าจะเป็นและการสุ่มตวัอยา่ง (Probability sampling technique) (2) การประมาณค่า (Estimation) 

และ (3) การทดสอบสมมุติฐาน (Hypotheses testing) อยา่งไรก็ตามการเลือกสูตรท่ีจะใชใ้นการค านวณ

ประชาการ 

N 

ตวัอยา่งหรือกลุ่มตวัอยา่ง 

n 

การสุ่มตวัอยา่ง 

ค่าสถิติ 

 

 

ค่าพารามิเตอร์ 

θ 
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สถิติเชิงอนุมาน เพื่ออา้งอิงไปยงัประชากรเป้าหมาย จะเลือกใช้สถิติแบบใดต้องค านึงถึง ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งประชากร วธีิสุ่มตวัอยา่ง และจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง เป็นตน้ ตวัอยา่งสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบ
ไดแ้ก่ z t F และ χ2

 เป็นตน้ 

 

 4.1.4 สถิติทีเ่กีย่วข้องกบัการวดัซ ้า 

 เป็นท่ีทราบกนัดีในกลุ่มของนกัเคมี การท าการวดัหลายซ ้ านั้นมีเหตุผลเพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นว่า
ทุก ๆ การทดลองจะพบว่ามีผิดพลาดท่ีไม่ทราบสาเหตุ (Random error) เกิดข้ึน สถิติท่ีนิยมเช่นในการ
ค านวณในกรณีท่ีมีการวดัซ ้ าในทางเคมีไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean, X ) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Variance, SD) สัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (Coefficient of variation, CV) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานสัมพทัธ์ (Relative standard deviation, RSD) โดยท่ีค่า CV และค่า RSD จะมีหน่วยเป็น
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นตวัอย่างการรายงานความแม่น (Accuracy) ของข้อมูลในรูปแบบความ
ผิดพลาดสัมพทัธ์ ซ่ึงปรกติจะค านวณจากความผิดพลาดสัมบูรณ์หารดว้ยค่าท่ียอมรับ แต่อยา่งไรก็ตาม 
ความผิดพลาดสัมพทัธ์จะใชส้ าหรับเปรียบเทียบระหวา่งความเท่ียง (Precision) ของขอ้มูลซ่ึงมีหน่วย
หรือขนาดท่ีต่างกนั นอกจากน้ีแลว้ยงัมีสถิติอ่ืน ๆ เช่น ค่า มธัยฐาน (Median) และ  ฐานนิยม (Mode) 

เป็นตน้ 

 ส าหรับฟังกช์นัในโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถิติแบบน้ีไดแ้ก่  
 =AVERAGE() เป็นค าสั่งให้ค  านวณค่าเฉล่ียเลขคณิตของชุดข้อมูลท่ีต้องการค านวณ เช่น 
=AVERGE(A1:A4) หมายถึง การค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิตของตวัเลขในเซลล ์A1 ถึง เซลล ์A4 

 =STDEV() เป็นค าสั่งให้ค  านวณค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของชุดข้อมูลท่ีตอ้งการค านวณ เช่น 
=STDEV(A1:A4) หมายถึง การค านวณค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัเลขในเซลล ์A1 ถึง เซลล ์A4 

 = VAR.S() เป็นค าสั่งให้ค  านวณการประมาณค่าความแปรปรวนจากชุดของตวัอยา่งขอ้มูล เช่น 
=VAR.S(A1:A4) หมายถึง ค านวณค่าความแปรปรวนตวัเลขในเซลล ์A1 ถึง เซลล ์A4 

 % CV ในเอก็เซลสามารถแทนสูตรค านวณคือ % CV= (SD/ X )×100 

  

ตวัอย่างท่ี 4.1 การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะทองแดง (mg/kg) ในตวัอย่างดินโดยวิธีท่ี 1 และวิธีท่ี 2 

ไดผ้ลการทดลองซ ้ า 6 คร้ัง ดงัตาราง 

 

วธีิท่ี 1 247 249 248 244 245 243 

วธีิท่ี 2 242 247 245 249 246 250 
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จากขอ้มูลท่ีให้มาจงค านวณหา ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ สัมประสิทธ์ิความแปรปรวน (%) พร้อมทั้ง
เปรียบเทียบขอ้มูลทั้ง 2 ชุด 

วธีิท า วธีิท่ี 1 

การค านวณโดยใชฟั้งกช์นั 

 ป้อนขอ้มูลผลการวเิคราะห์ของวธีิท่ี 1 และ วธีิท่ี 2 ลงในสดมภ ์B และ C ตามล าดบั 

 ใชเ้มาส์คลิกเลือกต าแหน่งเซลลท่ี์ตอ้งการใหแ้สดงค่าเฉล่ียของชุดขอ้มูลในท่ีน้ีคือเซลล ์B8 

 เลือกแทบ็สั่งสูตรแลว้เลือกแทรกฟังกช์นั (Insert function) ซ่ึงเป็นแป้นเคร่ืองหมาย fx จากนั้น 

จะปรากฏหนา้ต่างหรือกล่องค าสั่งจากนั้นเลือก ประเภทสถิติ นัน่คือเลือก AVERAGE ใช้เมาส์
เลือกปุ่มตกลง ดงัแสดงในรูปท่ี 4.2  

 ก าหนดขอบเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการจะหาค่าเฉล่ียโดยน าเมาส์ไปลากด าเลือกบริเวณ B2:B7 ซ่ึงจะ
ปรากฏขอบเขตในช่อง Number 1 ดงัรูปท่ี 4.3 

 

 
 

รูปที ่4.2 แสดงการเลือกฟังกช์นัเพื่อค านวณค่าเฉล่ียเลขคณิต 
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รูปที ่4.3 แสดงการก าหนดขอบเขตของขอ้มูลท่ีตอ้งการจะค านวณ 

 

 กดตกลงก็จะปรากฏค าตอบท่ีเซลล ์B8 คือ 246 หลงัจากนั้นคลิกเลือกเซลลท่ี์ B9 เพื่อเป็น 

    ต  าแหน่งแสดงค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ใชเ้มาส์คลิกเลือกแทบ็สูตร คลิกแทรกฟังกช์นัเม่ือปรากฏ กล่องแทรกฟังกช์นั ใหเ้ลือกประเภท 

    ฟังกช์นัเป็นสถิติ (Statistic) จากนั้นเลือก STDEV.S ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4 จากนั้นกด ตกลง 

 ก าหนดขอบเขตขอ้มูลท่ีตอ้งการวเิคราะห์ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยน าเมาส์ไปลากด า B2:B8 ดงั 

    แสดงในรูปท่ี 4.5 จากนั้นใชเ้มาส์เลือก ตกลง จะไดค้่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 2.160246899 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 การเลือกฟังกช์นั STDEV.S 
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รูปที ่4.5 การก าหนดขอบเขตท่ีจะค านวณหาค่า SD 

 

 ค านวณหาค่า %CV จาก % CV = (SD/ X )×100 โดยคลิกเลือกเซลล ์B10 เพื่อเป็นต าแหน่งแสดง 

    ค่าท่ีค  านวณได ้

 ใส่สูตรค านวณโดยพิมพเ์คร่ืองหมายเท่ากบั (=) น าหนา้ แลว้น าเมาส์ไปคลิกท่ี B9  

 จากนั้นพิมพเ์คร่ืองหมายหาร (/) แลว้คลิกเซลล ์B8 พิมพเ์คร่ืองหมายดอกจนั (*) ซ่ึงแทน 

    เคร่ืองหมายคูณแลว้พิมพ ์100 จะไดสู้ตรวา่ =B9/B8*100 

 กดแป้น เอน็เตอร์ จะไดว้า่ %CV = 0.878149146 ดงัแสดงในรูปท่ี 4.6 

 

 
 

รูปที ่4.6 การค านวณหาค่า %CV 
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 ค านวณหาค่าเฉล่ียเลข และ %CV ของวธีิการท่ี 2 โดยการคดัลอกสูตร โดยใชว้ธีิเดียวกนักบั 

    ขอ้มูลวธีิการทดลองท่ี 1  

 หากตอ้งการปรับจ านวนเลขทศนิยมลง เช่นใหเ้หลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง ท าไดโ้ดยน าเมาส์ไปลาก 

    ด าเลือก B9:C9 และ B10:C10 จากนั้นท่ีแทบ็ ค าสั่งหนา้แรก เลือกปุ่มเลขต าแหน่งทศนิยมดงั 

     แสดงในรูปท่ี 4.7 จากนั้นคลิกใหท้ศนิยมลดลงเป็น 2 ต าแหน่ง  
 เม่ือท าเสร็จแลว้จะไดด้งัรูปท่ี 4.8 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทั้งสองวธีิใหผ้ลการวเิคราะห์ท่ีใกลเ้คียงกนั แต่ 

    วธีิท่ี 1 มีความแปรปรวนนอ้ยกวา่วธีิท่ี 2 

 

 
 

รูปที ่4.7 การเลือกค่าท่ีจะลดต าแหน่งทศนิยม 
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รูปที ่4.8 ค่าทั้งหมดท่ีไดจ้ากตวัอยา่งท่ี 4.1 โดยใชว้ธีิท า วิธีท่ี 1 

วธีิท า วธีิท่ี 2 

การค านวณโดยใช ้Analysis ToolPak 

 ท่ีริบบอน ใชเ้มาส์เลือกแทบ็ ขอ้มูล (Data) และคลิกเลือก ปุ่มวเิคราะห์ขอ้มูล (Data analysis) ดงั 

    รูปท่ี 4.9 

 

 
 

รูปที ่4.9 การเลือก ปุ่ม Data analysis จากแทบ็ขอ้มูล 
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 เม่ือเขา้สู่ กล่องหรือหนา้ต่างวเิคราะห์ขอ้มูล ใหเ้ลือกสถิติเชิงพรรณนา จากรายการดงัรูปท่ี 4.10  

    จากนั้นกดตกลง จะท าใหป้รากฏกล่อง สถิติเชิงพรรณนา ดงัรูปท่ี 4.11 ซ่ึงจะใหก้รอกรายละเอียด 

    ดงัต่อไปน้ี 

Input Range: หมายถึงขอบเขตของขอ้มูลท่ีจะวเิคราะห์ 

 ก าหนดโดยการน าเมาส์ไปลากบริเวณขอ้มูลบน ตารางท าการ 

 ในท่ีน้ีคือ B7:C7 

Group By: หมายความวา่ขอ้มูลเดียวกนัจดัอยูใ่นสดมภเ์ดียวกนัหรือ 

 แถวเดียวกนั เน่ืองจากกรณีน้ี ขอ้มูลหน่ึงชุดอยูใ่นสดมภ ์

 เดียวกนั ดงันั้นจึงเลือกท่ีสดมภ ์

Label in first row: ถา้แถวแรกของขอบเขตขอ้มูลท่ีจะวเิคราะห์ท่ีก าหนดไวใ้น  
 Input Range เป็นช่ือชุดขอ้มูล มิไดเ้ป็นขอ้มูลค่าท่ีหน่ึงให ้

 คลิก  

Output Option: ก าหนดบริเวณท่ีจะแสดงผลการค านวณ โดยถา้ตอ้งการให ้

 แสดงผลบนกระดาษท าการ (Work sheet) เดียวกบัขอ้มูลให ้

 คลิก Output Range แลว้คลิกท่ีเซลลบ์น ต าแหน่งใดของ 

 กระดาษท าการ ตารางสรุปก็จะปรากฏท่ีนั้น ถา้ตอ้งการให ้

 แสดงผลในกระดาษท าการใหม่แต่อยูใ่นไฟลเ์ดิมให ้

 เลือกท่ี New Worksheet Ply แต่ถา้ตอ้งการใหส้ร้างไฟล ์

 ใหม่เพื่อแสดงผลการค านวณใหเ้ลือก New Workbook 

Summary statistic: คลิกเลือกใหป้รากฏเคร่ืองหมาย  เพื่อใหแ้สดงค่าสถิติ 

 ต่าง ๆ ซ่ึงจะค านวณค่าสถิติใหอ้ตัโนมติั คือ 

ค่าเฉล่ียเลขคณิต ความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard error) มธัยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน เคอร์โทซีส (Kurtosis) ความเบ ้(Skewness) พิสัย (Range) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ผลรวม (Sum) และ จ านวนขอ้มูล (Count) ซ่ึงค่าสถิติท่ีค  านวณได้
แสดงดงัรูปท่ี 4.12 
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รูปที ่4.10 การเลือกสถิติเชิงพรรณนาจากหนา้ต่างวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

 
 

รูปที ่4.11 การเลือกค าสั่งต่าง ๆในหนา้ต่างสถิติเชิงพรรณนา 
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รูปที ่4.12 ค่าสถิติท่ีค  านวณไดจ้ากการใช ้Analysis ToolPak 
 

 4.1.5 การกระจายของค่าได้จากการวดัหรือการวเิคราะห์ 

 แม้ว่าค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานจะเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงการกระจายของข้อมูลจากค่าเฉล่ียแต่              
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่สามารถบ่งบอกถึงรูปร่างการกระจายของขอ้มูล ตวัอยา่งการกระจายของขอ้มูล
แสดงไดจ้ากการวเิคราะห์หาความเขม้ขน้ของ ไนเตรตไอออนท่ีปนเป้ือนอยูใ่นแหล่งน ้ า ซ่ึงแสดงในรูป
ของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency table)  

ตารางที ่4.1 ตารางแจกแจงความถ่ีแสดงความเขม้ขน้ของไนเตรตไอออน 

 

ความเขม้ขน้ของไนเตรตไอออน (ppb) ความถ่ีท่ีวดัได ้

0.46 1 

0.47 3 

0.48 5 

0.49 10 

0.50 10 

0.51 13 

0.52 5 

0.53 3 
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 ส าหรับในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสามารถใช้กราฟท่ีแสดงการกระจายเรียกว่า               
ฮีสโทแกรม (Histogram) แสดงในรูปท่ี 4.13 ซ่ึงวธีิการสร้างกราฟไดก้ล่าวในบทท่ี 3 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
จากกราฟจะเห็นไดว้่า การกระจายของการวดัทั้ง 50 ซ ้ า อยู่รอบ ๆ ค่ากลางคือ 0.5 ซ่ึงถา้ไม่มีความ
ผิดพลาดท่ีสามารถเหตุ (Systematic error) เกิดข้ึนก็จะถือวา่ค่า μ  เป็นค่าเฉล่ียเลขคณิตของประชากร      

( 50 ซ ้ า) และσ ก็คือส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร แต่ในทางปฏิบติัในห้องปฏิบติัการนั้นการท่ี
จะท าการวดัถึง 50 ซ ้ าแทบเป็นไปไม่ได ้เน่ืองจากขีดจ ากดัทั้งในดา้นของเวลา ค่าใชจ่้าย แต่อยา่งไรก็ตาม 
การทดลองทางวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ในท่ีน้ีคือ ผลการทดลองทางเคมีการกระจายขอ้มูลจะมีรูปร่าง
เป็นกราฟปรกติ (Normal curve) ซ่ึงสามารถอธิบายไดโ้ดยใชส้มการ 

  
2 21

 = exp{-( - ) / 2 }
2

y x  
 

 (4.1) 

เม่ือ μ   เป็นค่าเฉล่ียเลขคณิตของประชากร  
 σ  เป็นส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของประชากร 

 

 

 
 

 รูปที ่4.13 แสดงฮีสโทแกรมของความเขม้ขน้ของไนเตรตไอออนในน ้าตวัอยา่ง 

 

 ดงันั้นจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยิง่มีการทดลองมากเพียงใด หรือ เขา้สู่อนนัตค์ร้ังจากหลกัการทางสถิติ
จะพบวา่ค่าท่ีวดัทั้งหมดจะตกอยูใ่นพื้นท่ีใตก้ราฟ 100% หรืออาจกล่าวไดว้า่ขอ้มูลทั้งหมดมีโอกาสพบ
ภายใตก้ราฟน้ี ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี  
 ขอ้มูล 95 % ท่ีไดจ้ากการทดลองมีโอกาสพบภายใตก้ราฟช่วง ±2μ σ เรียกวา่ ระดบัความเช่ือมัน่ 
95 % ( 95 % Confidence limit)  
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 ขอ้มูล 97 % ท่ีไดจ้ากการทดลองมีโอกาสพบภายใตก้ราฟช่วง ±3μ σ เรียกวา่ ระดบัความเช่ือมัน่ 
97 % ( 97 % Confidence limit) ซ่ึงในโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลนั้นจะสามารถค านวณหาช่วง
ความเช่ือมัน่ท่ีระดบัต่าง ๆ ได ้ส่วนค่าระดบัความเช่ือมัน่นั้นจะหาไดจ้ากสมการ  
 

  ระดบัความเช่ือมัน่ = ค่าเฉล่ียเลขคณิต ± ช่วงความเช่ือมัน่ (4.2) 
 

ตวัอย่างท่ี 4.2 การวดัความเขม้ขน้ของไนเตรตไอออนในน ้ าตวัอยา่งจ านวน 50 ซ ้ าไดผ้ลการทดลอง
ตารางดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4.2 ผลการทดลองการวเิคราะห์ความเขม้ขน้ไนเตรตไอออน (NO3

-
) 

 

คร้ังท่ี  NO3

- (ppm) คร้ังท่ี  NO3

- (ppm)  คร้ังท่ี NO3

- (ppm) คร้ังท่ี NO3

- (ppm)  คร้ังท่ี NO3

- (ppm) 

1 0.51 11 0.51 21 0.49 31 0.51 41 0.51 

2 0.51 12 0.52 22 0.48 32 0.51 42 0.50 

3 0.50 13 0.53 23 0.46 33 0.51 43 0.50 

4 0.51 14 0.48 24 0.49 34 0.48 44 0.53 

5 0.49 15 0.49 25 0.49 35 0.50 45 0.52 

6 0.52 16 0.50 26 0.48 36 0.47 46 0.52 

7 0.53 17 0.52 27 0.49 37 0.50 47 0.50 

8 0.50 18 0.49 28 0.49 38 0.51 48 0.50 

9 0.47 19 0.49 29 0.51 39 0.49 49 0.50 

10 0.51 20 0.50 30 0.47 40 0.48 50 0.51 

 

จากตารางท่ี 4.2 จงค านวณหา ค่าเฉล่ียเลขคณิต ความผิดพลาดมาตรฐาน มธัยฐาน ฐานนิยม ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน เคอร์โทซีส ความเบ ้พิสัย ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ผลรวม จ านวนขอ้มูล 
และระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ของขอ้มูล 

วธีิท า 

การค านวณโดยใช ้Analysis ToolPak โดยมีขั้นตอนการท าเหมือนกบั ตวัอยา่งท่ี 4.1 วิธีท าท่ี 2 โดยป้อน
ขอ้มูลผลการวิเคราะห์ 50 ค่า ลงในเซลล์ A1:A10 และใชเ้มาส์คลิกเลือกในหนา้ต่างหรือกล่องสถิติเชิง
พรรณนาให้คลิกเลือกท่ีช่องขอ้มูลเป็น $A$1:$A$50 และเลือก Confidence level for mean 95%:ซ่ึงจะ
เป็นการค านวณช่วงความเช่ือมัน่ท่ี 95% ดงัรูปท่ี 4.14 หลงัจากนั้นเลือกตกลง ก็จะไดข้อ้มูลทางสถิติดงั
รูปท่ี 4.15 
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รูปที ่4.14 แสดงการเลือกค าสั่ง สรุปสถิติ (Summary statistic) และ ช่วงความเช่ือมัน่ 95% 

     (Confidence level for mean) 

 

 จากรูปท่ี 4.15 จะไดว้่า ช่วงความเช่ือมัน่ท่ีค  านวณไดจ้ากโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมีค่า
เท่ากบั 0.00468 ดงันั้นระดบัความเช่ือมัน่ของการวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของไนเตรดในน ้ าตวัอยา่งน้ี
จะมีค่าเท่ากบั 0.4998 ± 0.00468 ppb 

 

 
 

รูปที ่4.15 แสดงค่าสถิติต่าง ๆ รวมทั้งระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
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4.2 การทดสอบความมีนัยส าคญัทางสถติิ 
 จากหวัขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เก่ียวกบัพื้นท่ีใตโ้คง้ปรกติ การน าพื้นท่ีใตโ้คง้ปรกติมาอธิบายเก่ียวกบั
ช่วงความเช่ือมั่นและระดับความเช่ือมัน่เป็นต้น ในหัวข้อน้ีก็เช่นกัน การจะกล่าวถึงการทดสอบ
สมมุติฐานซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งใช้โคง้ปรกติมาอธิบายเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ใจ แต่อยา่งไรก็ตามการท่ีจะใช้
ความรู้เก่ียวกบัโคง้ปรกติเพื่อมาอธิบายเก่ียวกบัการทดสอบสมมุติฐาน จ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีความ
เขา้ใจเก่ียวกบัสมมุติฐานทางสถิติ (Statistic hypothesis) เสียก่อน ปรกติแลว้ สมมุติฐานหมายถึง การ
คาดเดาค าตอบอยา่งมีเหตุผลดว้ยสติปัญญา ซ่ึงสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนมาตอ้งสามารถทดสอบไดใ้นทางสถิติ
แบ่งสมมุติฐานได ้2 ชนิดคือ สมมุติฐานท่ีตั้งให้ค่าตวัแปรเท่ากนั หรือ สมมุติฐานของความไม่แตกต่าง
กนั (Null hypothesis) และ สมมุติฐานของความไม่เท่ากนัหรือแตกต่างกนั (Alternative hypothesis)  

 สมมุติฐานของความไม่ต่างกนั ใชส้ัญลกัษณ์ดว้ย 
O

H เป็นสมมุติฐานท่ีระบุถึงความไม่ต่างกนัของ
ค่าพารามิเตอร์ท่ีตอ้งการทดสอบ ตวัอยา่งเช่น 

O
H : 1 2

= μ μ หมายถึงค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มประชากร
กลุ่มท่ี 1 มีค่าเท่ากบัค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มประชากรกลุ่มท่ี 2  

 สมมุติฐานของความแตกต่าง ใช้สัญลกัษณ์ดว้ย
1

H  เป็นสมมุติฐานท่ีระบุถึงความต่างกนัซ่ึงจะ
เห็นตรงกนัขา้มกบั 

O
H  ส าหรับการเขียนสมมุติฐานในทางสถิติเขียนได ้2 แบบคือ  

 

 4.2.1 สมมุติฐานของความแตกต่างแบบไม่มีทิศทาง เป็นสมมุติฐานท่ีตั้งข้ึนในกรณีท่ี ผูท่ี้จะ
ทดสอบสมมุติฐาน ไม่มีแนวคิดล่วงหนา้วา่สมมุติฐานควรจะมีทิศทางเป็นอยา่งไร ตวัอยา่งเช่น ค่าเฉล่ีย
เลขคณิตของความเขม้ขน้ของตะกัว่ท่ีปนเป้ือนอยู่ในดินตวัอย่าง ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์จากนกัศึกษา
เคมี 2 คน มีความแตกต่างกนัทางสถิติ หรือไม่อยา่งไร ซ่ึงสามารถเขียนแทนไดว้า่ 

  
o 1 2

1 1 2

H : = 

H :  

μ μ
μ μ  

ซ่ึงในการแปลความหมายผ่านทางสัญลกัษณ์ คือ 1
H ไม่ไดก้  าหนดทิศทางไวแ้น่นอน ดงันั้น เป็นไปได้

วา่ 1
μ อาจมีค่ามากกวา่หรือนอ้ยกวา่ 2

μ ก็ได ้ส่งผลใหก้ารทดสอบสมมุติฐานน้ีเป็นการทดสอบแบบสอง
ทาง (Two-tail test) ซ่ึงค าวา่สองทางนั้น เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจง่าย ๆ ขอยกตวัอยา่งพื้นท่ีใตโ้คง้ปรกติท่ี
โอกาสจะพบค าตอบหรือการจะยอมรับหรือจะปฏิเสธสมมุติฐานทางสถิติจะมีค่าตกอยู่ในพื้นท่ีทั้ ง
ทางซา้ยและขวาของโคง้ปรกติดงัแสดงในรูปท่ี 4.16 
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รูปที ่4.16 การทดสอบสมมุติฐานแบบสองทาง 

                 ท่ีมา (ธีรศกัด์ิ โรจนธารา, 2553, 299) 

 

 4.2.2 การทดสอบสมมุติฐานของความแตกต่างแบบมีทิศทางเดียว  One tail) การทดสอบ
สมมุติฐานแบบน้ีผูท่ี้จะท าการทดสอบมักจะมีแนวค าตอบมาล่วงหน้าแล้ว ส่งผลให้การทดสอบ
สมมุติฐานแบบน้ีจะมีทิศทางในแง่ของมากกว่าหรือน้อยกว่า ตวัอย่างเช่น นักเคมีตอ้งการทดสอบว่า
ค่าเฉล่ียเลขคณิตของปริมาณแร่ทองค าในดินมาตรฐานท่ีวิเคราะห์ดว้ยวิธีท่ีพฒันาข้ึนใหม่ให้ค่ามากกวา่
ค่าจริงท่ีระบุอยูใ่นใบรับรองมาตรฐานหรือไม่ ซ่ึงการทดสอบแบบน้ีเป็นสมมุติฐานทางเดียวหรือไปทาง
ขวามือ ส าหรับโคง้ปรกติท่ีแสดงถึงการทดสอบแบบทางเดียวทางขวามือหรืออาจเรียกว่าการทดสอบ
แบบทางเดียวมากกวา่ แสดงดงัรูปท่ี 4.17 โดยเขียนแทนเป็นสัญลกัษณ์ไดเ้ป็น 

  
o 1 2

1 1 2

H : = 

H : > 

μ μ
μ μ  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.17 การทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียว 

                ท่ีมา (ธีรศกัด์ิ โรจนธารา, 2553, 299) 

 

P = 0.90 

P = 0.05 P = 0.05 

P = 0.96 

P = 0.04 
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 ในทางกลบักนัถา้สมมุติฐานเป็นแบบทางเดียวไปทางซา้ยหรือทางเดียวนอ้ยกวา่ก็อาจจะเขียนเป็น
สัญลกัษณ์ไดเ้ป็นดงัน้ี 

  
o 1 2

1 1 2

H : = 

H : < 

μ μ
μ μ  

 ซ่ึงจะเป็นการทดสอบว่าค่าเฉล่ียเลขคณิตของวิธีท่ีพฒันาข้ึนน้อยกว่าค่าจริงท่ีระบุมานั้นเอง 
ส าหรับการทดสอบในทางสถิตินั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือการระบุ ระดบันยัส าคญั (Significant level,α ) ซ่ึงจะ
มีความหมายถึง ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะสรุปผลผิดพลาดวา่สมมุติฐานไม่ถูกตอ้ง ในการทดลอง
ทางเคมีนั้นระดบันยัส าคญัจะมีค่าเท่ากบั 0.05 นั้นหมายความว่าในการทดสอบสมมุติฐาน 100 คร้ัง 
ความน่าจะเป็นหรือโอกาสท่ีจะสรุปผลผิดพลาดในลกัษณะปฏิเสธสมมุติฐานของความไม่แตกต่างกนั
อยู่ 5 คร้ัง หรือ ความเช่ือมัน่ในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานเท่ากบั 95% นอกจากน้ีแล้วจะ
สังเกตเห็นค่า P ท่ีปรากฏอยูใ่นรูปท่ี 4.16 และ 4.17 ซ่ึงค่าน้ีจะหมายถึงระดบันยัส าคญัท่ีนอ้ยท่ีสุดในการ
ท่ีจะปฏิเสธ

o
H  

 

 4.2.3 วิธีการทดสอบสมมุติฐาน โดยปรกติแล้วการทดสอบสมมุติฐานสามารถแบ่งออกได้
ทั้งหมด 6 ขั้นตอนซ่ึงประกอบไปดว้ย  
 4.2.3.1 ขั้นก าหนดสมมุติฐาน  
 4.2.3.2 เลือกค่าสถิติท่ีเหมาะสมเพื่อใชใ้นการทดสอบ เช่น z  t และ F ซ่ึง z และ t จะใชท้ดสอบ
สมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าเฉล่ียเลขคณิตของกลุ่มประชากร และค่า F จะเป็นการทดสอบสมมุติฐานท่ี
เก่ียวกบัความเท่ากนัของความแปรปรวนของกลุ่มประชากร 

 4.2.3.3 การหาค่าวิกฤติ (Critical value) คือการหาค่าท่ีแบ่งระหวา่งบริเวณของการยอมรับกบั
บริเวณของการปฏิเสธ สมมุติฐานตามระดบันยัส าคญัท่ีก าหนด 

 4.2.3.4 ท าการตดัสินใจ มีการตดัสินไดเ้ป็น 3 กรณีคือ  
  (1) ถา้การทดสอบสมมุติฐานเป็นแบบสองทาง จะปฏิเสธ H0 เม่ือค่าท่ีค  านวณไดค้่ามากกวา่ค่า
วกิฤติท่ีอยูท่างขวามือหรือ นอ้ยกวา่ค่าวกิฤติท่ีอยูท่างซา้ย 

  (2) ถา้เป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางซ้ายมือ จะปฏิเสธ H0 เม่ือค่าสถิติท่ีไดจ้าก
การค านวณนอ้ยกวา่ค่าวกิฤติ  

  (3) ถา้เป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางขวามือ จะปฏิเสธ H0 เม่ือค่าสถิติท่ีไดจ้าก
การค านวณมากกวา่ค่าวกิฤติส าหรับการตดัสินใจทั้ง 3 กรณีสามารถสรุปเป็นโคง้ปรกติไดด้งัรูปท่ี 4.18 

 4.2.3.5 ค านวณหาค่าวกิฤติ 

 4.2.3.6 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
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รูปที ่4.18 แสดงบริเวณการปฏิเสธและการยอมรับสมมุติฐาน (ก) ส าหรับการทดสอบสองทาง  
         (ข) การทดสอบทางเดียวชนิดทางซา้ย (ชนิดนอ้ยกวา่) (ค) การทดสอบทางเดียวชนิดทาง 

         ขาว (ชนิดมากกวา่) ท่ีมา (สมจิต วฒันาชยากลู, 2546, 151) 
 

 4.2.4 การทดสอบสมมุติฐานเกีย่วกบัความแตกต่างของค่าเฉลีย่เลขคณติเมื่อกลุ่มประชากร 2 

กลุ่มเป็นอสิระต่อกนั 

 การทดสอบแบบน้ีจะใช้ใน 2 กรณี กรณีท่ี 1 คือทราบค่าของส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ประชากร (σ ) เช่น σ1 และ σ2 หรือถา้ไม่ทราบค่า σ1 และ σ2 แต่ n1 และ n2 ≥ 30 ใชว้ิธีทดสอบ z กรณี
ท่ี 2 ถา้ทราบค่า σ1 และ/หรือ σ2 แต่ n1 และ n2 ≤ 30 ใชว้ิธีทดสอบแบบ t ส าหรับตวัอยา่งการค านวณ
แสดงไดจ้ากตวัอยา่งท่ี 4.3  

ตวัอยา่งท่ี 4.3 การวเิคราะห์หาความเขม้ขน้เหล็กในน ้าตวัอยา่งเดียวกนัโดยเทคนิคการท าใหเ้กิดสีแลว้วดั
ดว้ยเคร่ืองสเปกโทรโฟโทรมิเตอร์ กบัวเิคราะห์การวดัการดูดกลืนแสงของอะตอมซ่ึงเป็นวธีิมาตรฐาน
ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 

ตารางที ่4.3 เปรียบเทียบความเขม้ขน้ของเหล็กท่ีอยูใ่นน ้าดว้ยการวเิคราะห์ทั้ง 2 วธีิ 
 

 

วิธีวิเคราะห์แบบสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

 (ppm) 

วิธีวิเคราะห์แบบวดัการดูดกลืนแสงของอะตอม 
(ppm) 

10.76 11.47 

11.51 11.60 

11.34 11.56 

11.28 11.38 

11.36  

(ก) 

(ข) (ค) 

บริเวณยอมรับ 

บริเวณยอมรับ บริเวณยอมรับ 

ค่าวิกฤต 

ค่าวิกฤต ค่าวิกฤต บริเวณปฏิเสธ 

บริเวณปฏิเสธ บริเวณปฏิเสธ 

บริเวณปฏิเสธ 

(ก) 

(ข) (ค) 
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 จงทดสอบหาความเท่ียงตรง ของข้อมูลการวิเคราะห์จาก 2 วิธีว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัในทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือไม่ ถา้ความแปรปรวนของประชากรของทั้งสองวิธี
เท่ากนั 

วธีิท า 

 ป้อนขอ้มูลลงในสดมภท่ี์ A และ B  

 เรียกค าสั่งการวเิคราะห์สถิติจากแทบ็ขอ้มูล (Data) และเลือก ค าสั่ง Data analysis แลว้เลือกสถิติ
แบบ t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances แลว้คลิกตกลง (แสดงในรูปท่ี 4.19) 

 

 
 

รูปที ่4.19 การเลือกฟังกช์นัสถิติแบบ t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

 

 ป้อนขอ้มูลลงในหนา้ต่างตามล าดบัต่อไปน้ี (แสดงดงัรูปท่ี 4.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.20 การเติมขอ้มูลใน t-test: Two-Sample Assuming Equal Variances 



~ 84 ~ 

 

บทท่ี 4 การค านวณค่าสถิติและการทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

  Variable 1 Range คือขอบเขตของขอ้มูลชุดท่ีหน่ึง ในท่ีน้ีใหเ้ป็นสเปกโทรโฟโตมิเตอร์            
ในเซลล ์A1:A6 

  Variable 2 Range คือขอบเขตของขอ้มูลชุดท่ีสอง ในท่ีน้ีใหเ้ป็นการดูดกลืนแสงของอะตอม  
ในเซลล ์B1:B5 

  Label คือช่ือท่ีปรากฏในตารางวเิคราะห์ คลิกถูกจะท าใหใ้นตารางรายงานผลมีช่ือท่ีหวัตาราง
รายงานผล 

  Hypothesized Mean Different: เน่ืองจากเป็นการทดสอบสมมุติฐานวา่ค่าเฉล่ียเลขคณิตท่ีไดจ้าก
สองวธีิไม่แตกต่างกนั ดงันั้น Hypothesized Mean Different = 0 ( μ1-μ2= 0 ) หรืออาจละไวโ้ดยไม่เติม
ตวัเลขใด ๆ ก็ได ้

  Alpha หมายถึงระดบันยัส าคญัทางสถิติ ส าหรับในตวัอยา่งน้ีทดสอบนยัส าคญัท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้นค่า alpha = 0.05 

  Output options คือการเลือกวา่ตอ้งการให้แสดงผลสถิติในบริเวณใดของกระดาษท าการ หรือ
จะสร้างกระดาษท าการใหม่ 

 เม่ือกดตกลงจะไดผ้ลการวเิคราะห์สถิติดงัรูปท่ี 4.21  

 เน่ืองจากเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบสองทางและผลการวิเคราะห์จะไดค้่าท่ีเรียกวา่ ทีวิกฤติ
สองทาง (tCritical two-tail ) เท่ากบั ±2.364 การตดัสินใจปฏิเสธ H0 คือ เม่ือค่าสถิติท่ีไดจ้ากการค านวณ 
(tStat = -1.67) มีค่ามากกวา่ค่าวิกฤติท่ีอยูท่างขวามือ (+2.364) หรือนอ้ยกวา่ค่าวิกฤติท่ีอยูท่างซ้ายเม่ือ        
(-2.364) ดงัแสดงในรูปท่ี 4.22 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่วิธีวิเคราะห์ทั้งสองมีค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากนัหรือ 
ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

 

 
 

รูปที ่4.21 แสดงผลการค านวณการเลือกสถิติแบบ t-test: Two-Sample Assuming Equal 

            Variances 
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รูปที ่4.22 แสดงขอบเขตการปฏิเสธและการยอมรับของค่าวกิฤติและค่าทางสถิติจากตวัอยา่งท่ี 4.3 
 

 4.2.5 การทดสอบสมมุติฐานเกีย่วกบัความแตกต่างของค่าเฉลีย่เลขคณติเมื่อกลุ่มประชากร 2 

กลุ่มเกีย่วข้องหรือสามารถจัดกลุ่มได้ 

 การทดสอบสถิติในกรณีน้ีตวัอย่างจะมีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น กลุ่มตวัอย่างเป็นตวัอยา่งเดียวกนั 
เช่น นักเคมีได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ข้ึนมาใหม่เพื่อเปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐานดังการค านวณใน       
ตวัอยา่งท่ี 4.4 

ตวัอยา่งท่ี 4.4 การวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของยาพาราเซตามอลในเม็ดยา 10 เม็ดโดยวิธีการวิเคราะห์    
2 วิธีคือ วิธีพฒันาใหม่ และวิธีมาตรฐาน นักเคมีต้องการทดสอบว่าวิธีท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่กับวิธี
มาตรฐานมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % หรือไม่ 
ตารางที่ 4.4 แสดงปริมาตรของพาราเซตามอลในเม็ดยา 10 เม็ดจากการวิเคราะห์โดยวิธีท่ีพฒันาข้ึนมา
ใหม่กบัวธีิมาตรฐาน 

 

เมด็ท่ี 

 

ความเขม้ขน้ของพาราเซตามอล (%w/w) 

วิธีท่ีพฒันาใหม่ วิธีมาตรฐาน 

1 84.63 83.15 

2 84.38 83.72 

3 84.08 83.84 

4 84.41 84.20 

5 83.82 83.92 

6 83.55 84.16 

7 83.92 84.02 

8 83.69 83.60 

9 84.06 84.13 

10 84.03 84.24 

 

ค่าวกิฤติ = -2.364 

  

ค่าวกิฤติ = +2.364 

ค่าสถิติ = -1.665 
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วธีิท า 

 ป้อนขอ้มูลลงในสดมภท่ี์ A และ B  

 เรียกค าสั่งการวเิคราะห์สถิติจากแทบ็ขอ้มูล (data) และเลือก ค าสั่ง data analysis แลว้เลือกสถิติ
แบบ t-test: Paired Two-Sample for Means แลว้คลิกตกลง 

 เติมขอ้มูลลงในหนา้ต่างดงัน้ี 

Variable 1 Range คือ B2:B11 และ Variable 2 Range คือ C2:C11 

Hypothesized Mean Difference = 0  

Apha = 0.05 

Output options เลือก New worksheet Ply จากนั้นกด ตกลง ( ดงัรูปท่ี 4.23) 

 จากนั้นจะไดผ้ลการวิเคราะห์ดงัรูปท่ี 4.24 เน่ืองจากเป็นสมมุติฐานแบบสองทาง และผลการ
วิเคราะห์ไดค้่า ทีวิกฤติเป็น ± 2.262 ค่า ที ท่ีไดจ้ากการค านวณ ( t Stat) เท่ากบั 0.088 ซ่ึงพบวา่มี
ค่านอ้ยกวา่ค่าวกิฤติทางขวามือ +2.262 และ มากกวา่ค่าวิกฤติทางซ้ายมือ -2.262 ดงันั้นจึงสรุปได้
วา่ วธีิท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่ไม่มีความแตกต่างจากวธีิมาตรฐานอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95 % 

 

 

 

รูปที ่4.23 การเติมขอ้มูลใน t-test: Paired Two-Sample for Means 
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รูปที ่4.24 ผลการวเิคราะห์เพื่อใชฟั้งกช์นั t-test: Paired Two-Sample for Means 
 

4.2.6 การทดสอบสมมุติฐานเกีย่วกบัความเท่ากนัของความแปรปรวนของกลุ่มประชากร 

 เป็นการทดสอบความเท่ียงตรง (Precision) ของผลการวิเคราะห์ 2 กลุ่มซ่ึงอาจเป็นผลการ
วิเคราะห์สารตวัอยา่งชนิดเดียวกนัโดยวิธีวิเคราะห์ต่างกนั 2 วิธี หรือโดยนกัวิเคราะห์ 2 คน ส าหรับวิธี
ทดสอบสมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเท่ากนัของความแปรปรวนของกลุ่มประชากรคือ วิธีทดสอบเอฟ 
(F-test) ซ่ึงจะนิยมใชก้ารทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางขวามือ 

 สมมุติฐานคือ  H0 : 
2 2

1 2
= σ σ  และ H0 : 

2 2

1 2
> σ σ  

ตวัอยา่งการค านวณโดยใช ้F-test แสดงไดด้งัตวัอยา่งท่ี 4.5 

ตวัอยา่งท่ี 4.5 การวิเคราะห์หาปริมาณกลูโคสในซีร่ัมโดยวิธีวิเคราะห์ 2 วิธี วิธีท่ีหน่ึงเป็นวิธีมาตรฐาน
ส่วนอีกวธีิหน่ึงเป็นวธีิท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่โดยผลการทดลองดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 

ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์กลูโคสในซีร่ัม 

 

วธีิมาตรฐาน  

ความเขม้ขน้ของกลูโคส (mg/dL) 

วธีิพฒันาข้ึนใหม่ 
ความเขม้ขน้ของกลูโคส (mg/dL) 

127 130 

125 128 

123 131 

130 129 

131 127 

126 125 

129  
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 จากขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.5 จงทดสอบความเท่ียงตรงของวิธีวิเคราะห์ทั้งสองวิธีวา่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % หรือไม่ 
 

วธีิท า 

 ป้อนขอ้มูลในสดมภ ์A และ B  

 เรียกค าสั่งวิเคราะห์ทางสถิติ จากแท็บขอ้มูลและ Data analysis  แลว้เลือกสถิติแบบ F-test: 

Two-Sample for Variances จากนั้นกด ตกลง ตวัอยา่งแสดงดงัรูปท่ี 4.25 

 

 

 
 

รูปที ่4.25 แสดงการเลือก สถิติแบบ F-test: Two-Sample for Variances 

 

 ป้อนขอ้มูลลงในหนา้ต่าง F-test Two-Sample for Variances ดงัน้ี (ดงัรูปท่ี 4.26) 

Variable 1 Range คือเซลล ์A2:A8 

Variable 2 Range คือเซลล ์B2:B7 

Alpha = 0.05 

Output options เลือก New worksheet Ply 

จากนั้น กด OK จะไดผ้ลการวเิคราะห์สถิติดงัรูปท่ี 4.27 
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รูปที ่4.26 แสดงหนา้ต่างของสถิติแบบ F-test: Two-Sample for Variances 

 

 

 
 

รูปที ่4.27 ผลการวเิคราะห์สถิติแบบ F-test: Two-Sample for Variances 

 

 จากผลการวิเคราะห์ในรูปท่ี 4.27 ค่า Fstat มีค่าเท่ากบั +1.765 ซ่ึงนอ้ยกวา่ค่า FCritical one tail เท่ากบั 

+4.950 เน่ืองจากเป็นการทดสอบสมมุติฐานแบบทางเดียวทางขวามือ ดงันั้นสรุปไดว้า่วิธีการ
วเิคราะห์ทั้งสองวธีิมีความเท่ียงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % 
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บทสรุป 

 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสถิติท่ีน ามาใช้ในงานทางเคมีนั้นสามารถจะจ าแนกออกเป็นสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึงสถิติเชิงพรรณนาจะเป็นสถิติเบ้ืองตน้ใช้บรรยายขอ้มูลหรือแจกแจง
ขอ้มูลเฉพาะกลุ่มตวัอย่างท่ีรวบรวมมาได้ ตวัอย่างเช่น การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ การวดัค่าเฉล่ีย       
การวดัอตัราส่วน และการวดัการกระจายเป็นต้นซ่ึงในโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลจะสามารถ
ค านวณไดโ้ดยเลือกฟังกช์นั สถิติเชิงพรรณนาท่ีอยูใ่นแท็บ Data analysis ส่วนสถิติเชิงอนุมาน เป็นสถิติ
ท่ีศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างประชากร (Sample data) เพื่อประมาณ คาดคะเน สรุปอา้งอิง 
หรือน าไปสู่การตดัสินใจ ไปยงัประชากรท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษา ตวัอยา่งสถิติเชิงอนุมานท่ีอธิบาย
ในบทน้ีคือ การทดสอบสมมุติฐานโดยใชส้ถิติแบบที และแบบ เอฟ โดยการเลือกใชฟั้งก์ชนัก็จะเลือก
แท็บ Data analysis ส่วนการแปลความหมายจะตีความหรือสรุปจากค่าท่ีค  านวณได ้เรียกว่า ค่าสถิติ
เทียบกบัค่าวกิฤติ โดยการเทียบจะมีการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ของการทดสอบดว้ย 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

1. จงบอกความหมายของค าต่อไปน้ี 

1.1 สถิติ 

1.2 ประชากร 

1.3 พารามิเตอร์ 

1.4 สถิติเชิงพรรณนา 

1.5 ระดบันยัส าคญั 

1.6 โคง้ปรกติ 

2. จงบอกฟังกช์นัในไมโครซอฟตเ์อก็เซลท่ีสามารถใชค้  านวณค่าสถิติดงัต่อไปน้ี 

2.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

2.2 ค่ามธัยฐาน 

2.3 ค่าฐานนิยม 

2.4 ค่าสูงสุด 

2.5 ช่วงความเช่ือมัน่ 

3. จงแสดงวิธีการค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ%CV ของขอ้มูลการวดั
หาปริมาณสังกะสีในตวัอยา่งหิน (mg/kg) จ านวน 10 ซ ้ า ซ่ึงมีค่าดงัต่อไปน้ี 1.35 1.26 1.21 1.21 

1.23 1.32 1.34 1.23 1.36 และ 1.37 ตามล าดบั  
4. จากขอ้มูลในขอ้ท่ี 3 จงค านวณหาค่า พิสัย มธัยฐาน และฐานนิยมของขอ้มูล 

5. จากข้อมูลการวิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของโลหะโซเดียมในปัสสาวะ (mM) โดยวีธีการใช้
อิเล็กโทรดท่ีมีความจ าเพาะ (Ion selective electrode) ไดผ้ลการทดลองดงัน้ี 102 97 99 98 101 

106 จงค านวณหาระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % และ 99 % ตามล าดบั 
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……….……………………ชั้น…………….. 
1.จากการทดลองหาความเขม้ขน้ของอลับูมีน (g/L) ในเลือดของอาสาสมคัรชายและหญิงจ านวน 16 คน
ซ่ึงแสดงผลดงัตาราง 

ชาย 37 39 37 42 39 45 42 39 

หญิง 44 40 39 45 47 47 43 41 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้งค านวณหา 

 1 1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย ฐานนิยม มธัยฐาน ความเบ ้ความแปรปรวน 
และ %CV  

 1.2 อยากทราบวา่ค่าเฉล่ียเลขคณิตของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบั 95% หรือไม่อย่างไร เม่ือท าเสร็จทั้งขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 แล้วให้นักศึกษาบนัทึกขอ้มูลใน
C:\CHEM\EXCEL2010\4-1.xls 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่5 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

    Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

3.1 โมล 

3.2 สมการเคมี 

3.3 สารก าหนดปริมาณ 

3.4 ร้อยละของผลผลิต 

3.5 ความเขม้ขน้ของสารละลายและการเจือจางสารละลาย 

3.6 การไทเทรตระหวา่งกรดเบส 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

 ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณเก่ียวกบั เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งในปริมาณสารสัมพนัธ์ เช่น 
โมล สารก าหนดปริมาณ ร้อยละของผลผลิต ความเขม้ขน้ของสารละลาย และการไทเทรตระหวา่งกรด
เบสไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัยและฝึกปฏิบติัการ 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการสอน การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

2. รูปเล่ือน (Slide)  

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือโนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 

 



 

 

 

บทที ่5 

กรณศึีกษา:การค านวณในปริมาณสารสัมพนัธ์และการไทเทรต 

 ปริมาณสารสัมพนัธ์จะเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งโมลของสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ ์
ซ่ึงการค านวณในปริมาณสารสัมพนัธ์นบัเป็นความรู้พื้นฐานท่ีนกัเคมีตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจใน
ทฤษฎีการค านวณก่อนท่ีจะใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลไปท าการค านวณ ดงันั้นในบทน้ีจะมีการ
อธิบายสรุปหลกัการพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัปริมาณสารสัมพนัธ์ ก่อนท่ีจะแสดงตวัอย่างโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซล นอกจากน้ีแลว้ในตอนทา้ยของบทจะไดแ้สดงวิธีการค านวณเก่ียวกบัการไทเทรต
กรดเบส 

 

5.1 โมล 

 จากนิยามของโมล (mole, n) หมายถึงจ านวนของสารซ่ึงมีจ านวนโมเลกุลหรือจ านวนอะตอม
เท่ากบั 12 กรัมของ C-12 ซ่ึงจ านวนอะตอมใน 12 กรัมของคาร์บอน 12 เรียกว่า เลขอาโวกาโดร 
(Avogadro number, NA) มีค่าเท่ากบั 6.02×10

23
 อนุภาคหรือโมเลกุล ส่งผลให้สามารถเขียน

ความสัมพนัธ์ของโมลกบัเลขอาโวกาโดรไดเ้ป็น 

  
A

23

N
mol (n) =

6.023×10
 (5.1) 

นอกจากน้ีแลว้จากการศึกษาพบวา่ โมลของสารเคมียงัมีความสัมพนัธ์กบัพารามิเตอร์อ่ืน ๆ ดงัต่อไปน้ี 

  
3

V g PV
n =  =  = 

22.4 dm MW RT
 (5.2) 

 

เม่ือ V  เป็นปริมาตรของสาร 

       g   เป็นน ้าหนกัของสาร (g) 

       MW  เป็นมวลโมเลกุล (g/mol) 

       R   เป็นค่าคงท่ีแก๊ส 

       P   เป็นความดนั 

       T   เป็นอุณหภูมิ (K) 
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ตวัอยา่งท่ี 5.1 จงค านวณหาจ านวนโมลของน ้า (H2O) ท่ีมีน ้าหนกั 100.0 กรัม 

วธีิท า (ไม่ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 

จากสูตร  
g

n = 
MW

 

 

ดงันั้น หามวลโมเลกุลแต่ละอะตอมไดว้า่ 
  2H = 2×1.01 = 2.02 

  1O = 1×16.00 = 16.00 

ดงันั้นมวลโมเลกุลของน ้า = 2.00+16.00 = 18.02 g/mol 

นัน่คือ จ านวนโมล = 
100.0g

 = 5.55 mol
18.02 g/mol

 

 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 ขอ้ความ เช่น น ้าหนกัโมเลกุล ธาตุ น ้าหนกัอะตอม รวมทั้งขอ้มูลพื้นฐานต่าง ๆ ของธาตุตามท่ี

โจทยก์ าหนดใหพ้ิมพล์งในกระดาษท าการ ดงัรูปท่ี 5.1 

 ท่ีเซลล์ D4 พิมพ ์=B4*C4 และคดัลอก สูตร วางสูตรท่ีไดล้งในเซลล์ D5 จะเห็นวา่เซลล์ D5 

ปรากฏเป็น B5*C5 ซ่ึงจะมีค่าเท่ากบัผลคูณระหวา่งน ้าหนกัอะตอมกบัจ านวนอะตอม 

 ท่ีเซลล ์E4 พิมพ=์D4+D5 จะไดค้  าตอบเป็น 18.0152 

 จากนั้นหาจ านวนโมลโดยท่ีเซลล์ G4 พิมพ ์=F4/E4 หลงัจากกด <Enter>จะไดค้  าตอบเป็น 
5.551 

 

 
 

รูปที ่5.1 การค านวณดว้ยไมโครซอฟต์เอก็เซลในตวัอยา่งท่ี 5.1 
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5.2 สมการเคม ี

 สมการเคมีเป็นสมการท่ีประกอบด้วยสารตั้งต้นและสารผลิตภณัฑ์ ซ่ึงการเขียนสมการเคมี         
มีประโยชน์อย่างยิ่งในการค านวณในปริมาณสารสัมพนัธ์ ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวา่หัวใจของการค านวณใน
ปริมาณสารสัมพนัธ์คือ การเขียนปฏิกิริยาเคมีถูกต้องพร้อมทั้ งมีการดุลสมการทั้งน้ีก็เน่ืองจากว่า        
การดุลสมการถูกตอ้งจะท าใหส้ามารถค านวณเก่ียวกบัโมลของสารตั้งตน้ และสารผลิตไดถู้กตอ้งนั้นเอง 
ส าหรับพารามิเตอร์ท่ีส าคัญในการดุลสมการก็คือ ตัวเลขท่ีเติมลงไปข้างหน้าสารเคมี ซ่ึงเรียกว่า 
สัมประสิทธ์ิซ่ึงมกัจะเป็นจ านวนเต็มบวกหรือเป็นเลขอัตราส่วนอย่างต ่าก็ได้ ส าหรับขั้นตอนใน        
การค านวณเก่ียวกบัปริมาณสารสัมพนัธ์ของสมการเคมีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กรณี นัน่ก็คือ  

1.   จะไดผ้ลิตภณัฑ ์B เท่าใดเม่ือปล่อยให ้A เกิดปฏิกิริยา 
A ... B+...a b   เม่ือ a และ b เป็นค่าสัมประสิทธ์ิ 

2. จะตอ้งใช ้B เท่าใดท่ีจะท าใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑ ์

B .... A ...b a    

3. จะตอ้งใช ้B เท่าใดในการท าปฏิกิริยากบั A จึงจะเกิดผลิตภณัฑไ์ดป้ริมาณตามตอ้งการ 

 ... ....aA bB    

4. จะได ้B เท่าใดเม่ือทราบปริมาณของ A ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยา 
... ...aA bB    

 จะเห็นได้ว่าทั้ง 4 กรณีนั้น การจะแก้ปัญหาต้องมีความเขา้ใจเก่ียวกบัปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะแปลผลและค านวณหาปริมาณสารท่ีใชไ้ป หรือเกิด
เป็นสารผลิตภณัฑ์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส าหรับขั้นตอนในการแกปั้ญหาทั้ง 4 กรณีท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถ
สรุปไดเ้ป็น 4 ขั้น ดงัต่อไปน้ี 

1. สมการเคมีท่ีเกิดข้ึนสมดุลหรือยงั และในสมการ มีสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ์ครบถ้วน
หรือไม่อยา่งไร ซ่ึงในบางคร้ังอาจไม่จ  าเป็นตอ้งทราบวา่มีการเขียนสารผลิตภณัฑ์ครบทุกตวั 
แต่อยา่งไรก็ตามถา้สมการไม่สมดุลก็ตอ้งท าใหส้มการสมดุลก่อน 

2. เพื่อท่ีจะท าให้ง่ายต่อการค านวณ สารท่ีโจทยก์ าหนดมาให้ท่ีปรากฏในสมการเคมีจะตอ้ง
เปล่ียนให้มีหน่วยเหมือนกนัหมด คือมีหน่วยเป็น โมล (mol) โดยใชค้วามสัมพนัธ์ระหวา่ง 
กรัม ปริมาตร ความเข้มข้น จ านวนโมเลกุล ฯลฯ ซ่ึงในขั้นน้ีเป็นขั้นท่ียากท่ีสุดในการ
แกปั้ญหา 
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3. สัมประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการสมดุลจะมีความสัมพนัธ์กับจ านวนโมลของสารแต่ละตวัท่ี
ปรากฏอยูใ่นสมการเคมีซ่ึงสามารถเขียนแทนไดคื้อ 

  
โมลA

 = 
โมลB

a

b

 ดงันั้น 
โมลA โมลB

=
a b

 

4. เป็นขั้ นตอนท่ีจะเปล่ียนจ านวนโมลให้กลายเป็นหน่วยอ่ืน ๆ ท่ีโจทย์ต้องการทราบ 
ตวัอยา่งเช่น เป็นกรัม เป็นปริมาตร และจ านวนโมเลกุล เป็นตน้ ซ่ึงขั้นตอนน้ีก็เป็นขั้นตอนท่ี
คลา้ยกบัขั้นตอนท่ี 2 คือตอ้งใช้ความรู้เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างโมลกบัพารามิเตอร์
ต่างๆ เช่น น ้าหนกั จ านวนอะตอม ฯลฯ   

 

ตวัอยา่งท่ี 5.2 การท าปฏิกิริยาระหวา่งแก๊สไฮโดรเจนกบัแก๊สไนโตรเจนเกิดเป็นแก๊สแอมโมเนีย ถา้ใช้
แก๊สไฮโดรเจนไปทั้งหมด 33.0 g จะเกิดแอมโมเนียข้ึนเท่าใด 

วธีิท า (ไม่ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 เขียนและดุลสมการ 

2 2 3
3H +N 2NH  

 เปล่ียนจ านวนกรัมของแก๊สไฮโดรเจนท่ีใหม้าไปเป็นโมล 

2

33.0 gโมล (mol)  =  = 16.3 mol H
2.02 g/mol

 

 ใชส้ัมประสิทธ์ิท่ีท าใหส้มการสมดุลในการค านวณหาจ านวนโมลของแก๊สแอมโมเนีย 

3

16.3 mol×2
 = 10.9 mol NH

3
 

 เปล่ียนจ านวนโมลของแก๊สแอมโมเนียไปเป็นกรัม 

3
10.9 mol×17.0 g/mol =185 gNH  

วธีิท า (ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพข์องมูลท่ีจ  าเป็นต่าง ๆ ลงในกระดาษท าการ แสดงในรูปท่ี 5.2 

 เปล่ียนจ านวนกรัมของแก๊สไฮโดรเจนท่ีใหม้าไปเป็นโมล โดยใชเ้มาส์เลือกท่ี เซลล์ B9 พิมพ์
สูตร =B8/B7 

 ใช้สัมประสิทธ์ิท่ีท าให้สมการสมดุลในการค านวณหาจ านวนโมลของแก๊สแอมโมเนียแลว้
ใชเ้มาส์เลือกท่ี และน ้าหนกัของแอมโมเนีย 

 ค านวณหาน ้าหนกัของแอมโมเนีย โดยใชเ้มาส์เลือกท่ีเซลล์ E8 พิมพ ์=B9*(E6/B6)*E7 ส่วน
จ านวนโมลใชเ้มาส์เลือกเซลล์ E 9 ท่ีพิมพ ์ =E8/E7 อยา่งไรก็ตามท่ีเซลล์ E9 สามารถพิมพ์
โดยใชเ้ง่ือนไขทางตรรกะ โดยพิมพ ์ =IF(E7>0,E8/E7,0) ซ่ึงหมายความวา่ป้องกนัไม่ใหน้ า 
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 ศูนยม์าหารในกรณีท่ีไม่ได้ระบุค่าใด ๆ ในเซลล์ E7 หรือ เง่ือนไขท่ีใช้ทดสอบคือ ถ้าค่า
ตวัเลขในเซลล์ E7 มีค่ามากกวา่ ศูนยใ์ห้น าค่าในเซลล์ E8 หารดว้ย ค่าในเซลล์ E7 แต่ถา้ค่า
ตวัเลขใน E7 ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขใหแ้สดงค่าเป็นเลขศูนย ์

 

หมายเหตุ การใชท้างตรรกศาสตร์ (logical) จะใชส้ าหรับการทดสอบเง่ือนไขขอ้มูลเพื่อพิสูจน์
ขอ้เทจ็จริง แลว้แสดงค่าออกมาเป็น “ค่าตรรกะ” ท่ีมีค่าเป็นจริง (TRUE) และเป็นเทจ็ (FALSE) ซ่ึง
ฟังกช์นั IF โดยมีรูปแบบ  
 IF (logical_test,[value_if_true],[value_if_false]) 

  logical_test หมายถึง เง่ือนไขท่ีใชท้ดสอบ 

  value_if_true หมายถึง ถ้าเง่ือนไขเป็นจริงให้ท าอะไร อาจจะเป็นสูตร ตวัเลขหรือ 
“ขอ้ความ” ใด ๆ 

  value_if_false หมายถึง ถ้าเง่ือนไขเป็นเท็จให้ท าอะไร อาจจะเป็นสูตร ตวัเลขหรือ 
“ขอ้ความ” ใด ๆ 

 

 
  

รูปที ่5.2 การค านวณดว้ยไมโครซอฟต์เอก็เซลในตวัอยา่งท่ี 5.2 

 

5.3 สารก าหนดปริมาณ 

 โจทยปั์ญหาในปริมาณสารสัมพนัธ์ท่ีมีการก าหนดให้ จ  านวนโมลของสารท าปฏิกิริยาท่ีเป็น    
สารตั้งตน้มาให้มากกวา่สองสาร แลว้พบวา่เม่ือมีการหาโมลของสารตั้งตน้แลว้มีสารท่ีมากเกินพอและ
สารท่ีใชท้  าปฏิกิริยาหมดไปก่อน ซ่ึงสารใดก็ตามท่ีถูกใชท้  าปฏิกิริยาไปจนหมดก่อน จะเป็นสารก าหนด
ปฏิกิริยา (Limiting regent) ส่วนสารใดท่ีเหลืออยูจ่ะเรียกวา่สารท่ีมากเกินพอ (Excess) สาเหตุท่ีตอ้งหา 
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วา่สารใดเป็นสารก าหนดปริมาณก็เน่ืองจากวา่ ปริมาณของสารผลิตภณัฑจ์ะเกิดข้ึนไดม้ากนอ้ยเพียงใดก็
ข้ึนกบัจ านวนสารก าหนดปริมาณ นั้นหมายความวา่อตัราส่วนหรือจ านวน โมลของสารก าหนดปฏิกิริยา
จะใชเ้ป็นค่าท่ีใชใ้นการค านวณหาปริมาณของผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง ซ่ึงหลกัการในการค านวณจะ
แสดงในตวัอยา่งท่ี 5.3 

 

ตวัอย่างท่ี 5.3 ยูเรีย [(NH2)2CO] สามารถเตรียมได้โดยการท าปฏิกิริยาระหว่างแก๊สแอมโมเนียกับ     
แก๊สคาร์บอนไดออกไซดแ์สดงดงัสมการ 

  
3 2 2 2 2

2NH (g)+CO (g) (NH ) CO(aq)+H O(l)  

ในกระบวนการใช ้NH3 637.2 กรัม ท าปฏิกิริยากบั  CO2 จ านวน 1142 กรัม จงค านวณหาวา่ (ก) สารใด
เป็นสารก าหนดปริมาณ (ข) ยเูรียเกิดข้ึนหนกัก่ีกรัม และ (ค) สารใดเหลือและเหลือก่ีกรัม 

วธีิท า (ไม่ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 ตรวจสอบวา่สมการท่ีเก่ียวขอ้งสมดุลกนัหรือไม่ จากนั้นค านวณหาจ านวนโมลของ ยเูรียท่ีเกิดข้ึน

ซ่ึงใชข้อ้มูลจาก NH3 ท่ีก าหนดมาใหโ้ดยท่ีสามารถท าไดด้งัน้ี 

3 2 2

2 2 3 2 2

3 3

1 mol NH 1 mol (NH ) CO
mol (NH ) CO = 637.2g NH × ×  = 18.71 mol (NH ) CO

17.03 gNH 2 mol NH
 

 ค านวณหาจ านวนโมลของยเูรียท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีใช ้CO2 จ านวน 1142 กรัม 

2 2 2

2 2 2 2 2

2 2

1 mol CO 1 mol (NH ) CO
mol (NH ) CO = 1142g CO × ×  = 25.95 mol(NH ) CO

44.01g CO 1 molCO
 

เพื่อพิจารณาจ านวนโมลของแอมโมเนียท่ีค านวณไดจ้ากการใช้ NH3 และCO2 พบวา่จ านวน
ยเูรียท่ีเกิดจาก NH3 นอ้ยกวา่จ านวนยเูรียท่ีเกิดจาก CO2  (18.71<25.95) ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ NH3 

เป็นสารก าหนดปริมาณ ดงันั้นจ านวนกรัมของยเูรียท่ีเกิดข้ึนจึงยึดตามจ านวนโมลของยเูรียท่ีได้
การใชไ้ปในการเกิดปฏิกิริยา 

 ค านวณหาจ านวนกรัมของยเูรียซ่ึงมีน ้าหนกัโมเลกุลเท่ากบั 60.06 กรัม ไดจ้าก 

2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

60.06g (NH ) CO
 (NH ) CO = 18.71 mol(NH ) CO×  = 1124 g (NH ) CO

1 mol (NH ) CO
 

 ค านวณยอ้นกลบัหาวา่ CO2 ซ่ึงเป็นสารท่ีมากเกินพอจะเหลืออยูก่ี่กรัม ซ่ึงจะใช ้18.71 mol ของ 
แอมโมเนียในการค านวณ 

2 2

2 2 2 2

2 2 2

1 mol CO 44.01g CO
CO = 18.71 mol(NH ) CO × ×  = 823.4g CO

1 mol (NH ) CO 1 mol CO
 

ดงันั้นจ านวน CO2 ท่ีเหลืออยู ่1142-823.4 = 319 กรัม 
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วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพ ์“สูตร” “ค่าสัมประสิทธ์ิ” “น ้ าหนกัโมเลกุล” “น ้ าหนกั” และ “โมล”ในเซลล์ A4 A5 A6 A7 

และ A8 ตามล าดบั 

 พิมพ ์“NH3” “CO2” “(NH2)2CO ค  านวณจากNH3” “(NH2)2CO ค  านวณจากCO2” ในเซลล์ B4 C4 

D4และ E4 ตามล าดบั 

 ส่วนตวัเลขค่าสัมประสิทธ์ิ 2 1 1 และ 1 ใหพ้ิมพล์งในเซลล ์B5 C5 D5 และE5 ตามล าดบั 

 ส่วนน ้าหนกัโมเลกุล และ น ้าหนกัท่ีโจทยก์ าหนดมาใหล้งเซลล ์ท่ีปรากฏในรูปท่ี 5.3  

 ท่ีเซลล์ D7 พิมพ ์=B8/B5 กดปุ่มตกลงจะไดต้วัเลขเป็น 18.70916207 ส่วนท่ีเซลล์E7 พิมพ ์
=C8/C5 กดตกลงจะไดต้วัเลขเป็น 25.9486422  

 ท่ีเซลล์พิมพ์ B8 พิมพ ์=B7/B6 และท่ี C8 พิมพ์ =C7/C6 เม่ือเลือกตกลงจะไดต้วัเลขเป็น 
37.4163413 และ 25.9486422 ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล์พิมพ ์ D8 พิมพ ์ =D7/D6 และท่ี E8 พิมพ ์ =E7/E6 เม่ือเลือกกดตกลงจะไดต้วัเลขเป็น 
0.31149121 และ 0.43204522 ตามล าดบั 

  

 
 

รูปที ่5.3 การค านวณในตวัอยา่งท่ี 5.3 

 

5.4 ร้อยละของผลผลติ 

 ปริมาณของสารก าหนดปริมาณท่ีค านวณไดด้งัตวัอย่างท่ี 5.3 จะเป็นค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ปริมาณสารผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากปฏิกิริยาหรือเรียกวา่ ผลท่ีไดจ้ริง (Actual yield) ซ่ึงปรกติแลว้จะมีค่านอ้ย
กวา่ผลท่ีไดต้ามทฤษฏี (Theoretical yield) โดยผลท่ีไดต้ามทฤษฏีจะไดจ้ากการค านวณจากสมการเคมี 
ดงันั้นผลท่ีได้จากทฤษฏีจึงมีค่ามากกว่า ด้วยเหตุผลท่ีว่าปฏิกิริยาหลายปฏิกิริยาสามารถผนักลับได ้
รวมทั้งในกระบวนการแยกสารหรือสกดัสารลว้นแต่เป็นสาเหตุท าใหส้ารท่ีไดจ้ริงนอ้ยกวา่ สารท่ีไดต้าม 
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ทฤษฎี ส่งผลให้นกัเคมีค านวณหาร้อยละของผลผลิต (Percent yield) ซ่ึงหมายถึงสัดส่วนของผลท่ีได้
จริงต่อผลผลิตตามทฤษฏี ดงัสมการ  

  ร้อยละของผลผลิต    
ผลท่ีไดจ้ริง

ผลท่ีไดต้ามทฤษฏี
     (5.3) 

 อยา่งไรก็ตามร้อยละท่ีไดจ้ากผลผลิตจะมีค่าต ่ากวา่ 1% ไปจนถึง 100% ซ่ึงนกัเคมีพยายามท่ีท าให้
ร้อยละของผลผลิตภณัฑมี์ค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ 
 

ตวัอยา่งท่ี 5.4  

การเตรียมกรดอะซิติกในอุตสาหกรรมท าได้โดยการน าเมทานอล (CH3OH) ไปท าปฏิกิริยากบัแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ดงัปฏิกิริยา 
  CH OH (     CO (     HC H O  (   
ถา้ในการทดลองพบว่าใชเ้มทานอลไป 15.0 กรัม และใชแ้ก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ไป 10.0 กรัม จง
ค านวณหาวา่ จะไดก้รดอะซิติกตามทฤษฏีเท่าใดและสมมุติวา่ผลท่ีไดจ้ริงเท่ากบั 19.1 กรัม และร้อยละ
ของผลผลิตของกรดอะซิติกเป็นเท่าใด 

 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 ท าวธีิเดียวกนักบัตวัอยา่งท่ี 5.3 คือหาวา่สารใดคือสารก าหนดปริมาณ ต่อจากนั้นให้น าสารท่ีเป็น

ตวัก าหนดปริมาณเป็นตวัเทียบเพื่อไปค านวณหาเมทานอลตามทฤษฏีแสดงในรูปท่ี 5.4 

 หาร้อยละของผลผลิตท่ีไดจ้ากสูตรการหา ซ่ึงจากรูปท่ี 5.4 ท่ีเซลล์ C13 พิมพ ์ =(B10/C12)*100

และกดตกลง ก็จะไดร้้อยละผลผลิตเป็น 89.044 

 

 

 

รูปที ่5.4 การค านวณในตวัอยา่งท่ี 5.4 
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5.5 ความเข้มข้นของสารละลายและการเจอืจางสารละลาย  
 เป็นท่ีทราบกนัดีแลว้ว่าสารละลายจะประกอบดว้ยตวัถูกละลายกบัตวัท าละลาย โดยท่ีปริมาณ  
ตวัท าละลายจะมากกว่าตวัถูกละลายเสมอ ในกรณีท่ีสารละลายเป็นของเหลว หน่วยของ ความเขม้ขน้
เป็นพารามิเตอร์หน่ึงท่ีจ  าเป็นมากส าหรับนักเคมี ทั้ งน้ีก็เพื่อให้นักเคมี มีความเข้าใจตรงกันและยงั
สามารถเปรียบเทียบความเขม้ขน้ของสารระหว่างหน่วยความเขม้ขน้ต่าง ๆ ได้ ส าหรับหน่วยความ
เขม้ขน้ท่ีนิยมใชใ้นหอ้งปฏิบติัการเคมีมีดงัต่อไปน้ี 

  ร้อยละโดยน ้าหนกั  น ้าหนกัของตวัถูกละลาย
น ้ าหนกัตวัถูกละลาย น ้าหนกัตวัท าละลาย

 × 100 (5.4) 

   

  ร้อยละโดยปริมาตร  ปริมาตรของตวัถูกละลาย
ปริมาตรตวัถูกละลาย ปริมาตรตวัท าละลาย ×100 (5.5) 

 

  ร้อยละน ้าหนกัต่อปริมาตร น ้าหนกัของตวัถูกละลาย
ปริมาตรตวัท าละลาย

×100 (5.6) 
 

  โมลาร์ (Molar, M)  โมลของตวัถูกละลาย
สารละลาย   ลิตร

                                          (5.7) 
 

  ฟอร์มอล (Formal, F)   จ านวนกรัมสูตรตวัถูกละลาย
สารละลาย   ลิตร

                                  (5.8) 
 

  โมแลล (Mola, m)          จ านวนโมลตวัถูกละลาย
สารละลาย   กิโลกรัม

    (5.9) 
 

  นอร์มอล ( Normal, N)   จ านวนกรัมสมมูลตวัถูกละลาย
สารละลาย   ลิตร      (5.10) 

 

  ส่วนในลา้นส่วน (Part per million, ppm)  มิลลิกรัมตวัถูกละลาย
สารละลาย   ลิตร

           (5.11) 
 

  ส่วนในพนัลา้นส่วน (Part per billion, ppb)  ไมโครกรัมตวัถูกละลาย
สารละลาย   ลิตร

 (5.12) 
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 การเจือจางสารละลายในกรณีท่ีเป็นความเขม้ขน้เดียวกนัสามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัน้ี 

  C     C     (5.13) 
เม่ือ C1 เป็นความเขม้ขน้ของสารละลายสารท่ี 1  

       V1  เป็นปริมาตรของสารละลายสารท่ี 1  

       C2  เป็นความเขม้ขน้ของสารละลายสารท่ี 2 

       V2  เป็นปริมาตรของสารละลายสารท่ี 2 

 

 การเตรียมสารละลายจากขอ้ความท่ีปรากฏบนฉลากของขวดสารเคมี จะนิยมเตรียมเป็นหน่วย   
โมลาร์ก่อนท่ีจะเจือจางเป็นสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต่าง ๆ กนั ส าหรับการค านวณหาไดจ้ากสมการ 

  โมลาร์      
  

    (5.14) 
เม่ือ D  คือความหนาแน่นหรือความถ่วงจ าเพาะ 

       %  คือ ร้อยละของความบริสุทธ์ิ 

       MW  คือ น ้าหนกัโมเลกุล 

 

ตวัอยา่งท่ี 5.5 จงค านวณหาความเขม้ขน้ของกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ก าหนดให้ความบริสุทธ์ิเท่ากบั 
30 % w/w และมีความถ่วงจ าเพาะเท่ากบั 1.98 g/cm

3
  

 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพร์ายละเอียดท่ีโจทยใ์หม้าดงัรูปท่ี 5.5  

 หามวลโมเลกุลของ HCl โดยท่ีเซลล ์B5 พิมพ ์=sum(B3:B4) จะไดโ้มเลกุลเท่ากบั 36.5 

 ท่ีเซลล์ B6 พิมพ ์=(10*C3*D3)/B5 หลงัจากกด <Enter> ก็จะไดค้วามเขม้ขน้ของ HCl จะมีค่า
เท่ากบั 16.3 mol/L 
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รูปที ่5.5 แสดงการค านวณในตวัอยา่งท่ี 5.5 

 

ตวัอยา่งท่ี 5.6 ถา้ตอ้งการเจือจาง HCl จากโจทยต์วัอยา่งท่ี 5.5 ให้มีความเขม้ขน้เป็น 8 M ปริมาตร 100 

mL จะตอ้งปิเปต HCl มาก่ี mL 

 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพข์อ้มูลต่าง ๆ ท่ีโจทยใ์หม้าในเซลล ์A3 B3 D3 และ E 3 ดงัรูปท่ี 5.6 

 ท่ีเซลล์ D5 พิมพ ์=(D3*E3)/A3 เม่ือกด <Enter> จะไดค้  าตอบเป็น 49.1 นัน่คือตอ้งปิเปต
สารละลาย HCl เขม้ขน้ 16.3 M มา 49.1 mL หลงัจากนั้นก็ปรับปริมาตรครบ 100 mL ก็จะได้
สารละลาย HCl เขม้ขน้ 8 M 

 

 

 

 

รูปที ่5.6 แสดงการค านวณในตวัอยา่งท่ี 5.6 
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5.6 การไทเทรตระหว่างกรดเบส 

 ในการค านวณปริมาณสารสัมพนัธ์ของการไทเทรตกรดเบส (Acid-base titration) จะเป็นการ
วิเคราะห์หาความเขม้ขน้ของสารตวัอยา่ง หรืออาจเรียกอีกอยา่งว่า ไทแทรด์ (Titrand) ซ่ึงจะไม่ทราบ
ความเขม้ขน้โดยการน าไปท าปฏิกิริยากบัสารมาตรฐานหรืออาจเรียกวา่ ไทแทรนต์ (Trirant)ซ่ึงทราบ
ความเขม้ขน้ท่ีแน่นอน และจะบรรจุอยูใ่นบิวเรต การท่ีจะทราบวา่ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนพอดีกนัหรือไม่จะ
บ่งบอกโดยการใชอิ้นดิเคเตอร์ (Indicator) ซ่ึงจะเปล่ียนสีของสารละลายไป นอกจากการใช้อินดิเคเตอร์
แล้วยงัสามารถใช้วิธีการอ่ืน ๆ เช่น การตกตะกอน และวิธีการทางไฟฟ้าเคมีได้อีกด้วย ส าหรับการ
ค านวณเก่ียวกบัการไทเทรต ก็จะประกอบดว้ยการเขียนปฏิกิริยา การดุลสมการ และการหาความเขม้ขน้
ของสารตวัอยา่ง ส าหรับสมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไทเทรตคือ 

  โมล (       C 
                                     (5.15) 

เม่ือ C   คือความเขม้ขน้(mol/L) 

       V  คือปริมาตรของสาร (mL) 

   C       C         (5.16) 
เม่ือ a   เป็นสัมประสิทธ์ิท่ีอยูห่นา้สารท่ีเป็นกรด 

       b   เป็นสัมประสิทธ์ิท่ีอยูห่นา้สารท่ีเป็นเบส 

       Ca  เป็นความเขม้ขน้ของกรด (mol/L) 

       Va  ปริมาตรของกรด (mL) 

       Cb  เป็นความเขม้ขน้ของเบส (mol/L) 

       Vb  ปริมาตรของเบส (mL) 

 

ตวัอยา่งท่ี 5.7 จงค านวณหาความเขม้ขน้ของ HCl จ านวน 20.0 mL เม่ือน าไปไทเทรตกบัสารละลาย 
NaOH เขม้ขน้ 0.165 M จ านวน 23.4 mL 

 

วธีิท า (ไม่ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 เขียนปฏิกิริยาเคมีแลว้ดุลสมการ 

2
HCl+NaOH NaCl+H O  

 ค านวณหาความเขน้ขน้ของ HCl โดยใชสู้ตร 

 C       C    
                           C          

a

1 × 0.165 M × 23.4mL
C  = = 0.19 M

1 × 20mL
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 ดงันั้นความเขม้ขน้ของ HCl เท่ากบั 0.19 M 
 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพข์อ้มูลค่าต่าง ๆ ไดแ้ก่ สูตรโมเลกุล ค่าสัมประสิทธ์ิ ปริมาตร ดงัรูปท่ี 5.7 

 ท่ีเซลล์ C8 พิมพ์=(C7*C6)/1000 เม่ือกด <Enter> จะได้โมลของ NaOH เป็น 0.003861        
ส่วนโมลของ HCl ก็ค  านวณโดยใชว้ธีิเดียวกนั โดยท่ีเซลล ์E8 พิมพ ์=(E7*E6)/1000 

 ค านวณหาความเขม้ขน้ของ HCl ไดโ้ดยท่ี E7 พิมพ ์=(E5*C7*C6)/(C5*E6) เม่ือกด <Enter>   

จะไดค้วามเขม้ขน้ของ HCl เท่ากบั 0.19305 M 

 

 

 

รูปที ่5.7 การค านวณการไทเทรตกรดเบสในตวัอยา่งท่ี 5.7 

 

ตวัอย่างท่ี 5.8 จงค านวณหาความเขม้ขน้ของ H2SO4 ท่ีมีปริมาตร 19.75 mL เม่ือน าไปไทเทรตกบั
สารละลาย NaOH เขม้ขน้ 0.088 M จ านวน 25.0 mL 

 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 เขียนสมการและดุลสมการ จากนั้นพิมพข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 5.8 

 ค านวณหาความเขม้ขน้ของ H2SO4  ท่ีเซลล ์E7 พิมพ ์=(E5*C7*C6)/(C5*E6) เม่ือกด<Enter>

จะไดค้่าเท่ากบั 0.056 M 
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รูปที ่5.8 การค านวณการไทเทรตกรดเบสในตวัอยา่งท่ี 5.8 

 

ตวัอยา่งท่ี 5.9 ถา้ใช ้KHP จ านวน 0.325 กรัม ไทเทรตกบั 22.57 mL ของ NaOH จงค านวณหาความ
เขม้ขน้ของ NaOH ถา้ก าหนดให ้KHP มีน ้าหนกัโมเลกุลเท่ากบั 204.22 g/mol 

 

วธีิท า (ไม่ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 เขียนปฏิกิริยาเคมีและดุลสมการ 

2
KHP+NaOH NaKP+H O  

 ค านวณหาโมลของ KHP ไดด้งัน้ี 

โมล  HP       
           

         

 จากสมการท่ีดุลแลว้ท าใหไ้ดค้วามสัมพนัธ์ 

โมลของ KHP  = โมล NaOH 

จะไดว้า่ 
C×22.57

0.0016 = 
1000

 ดงันั้น 
1000×0.0016

C =  = 0.071
22.57

 

นัน่คือ NaOH มีความเขม้ขน้ 0.071 mol/L 

วธีิท า (ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพ ์สูตรโมเลกุล ค่าสัมประสิทธ์ิ น ้าหนกัโมเลกุล โมลาร์ และโมล ดงัรูปท่ี 5.9 

 ท่ีเซลล ์C10 พิมพ ์=C7/C8 กด <Enter> จะไดจ้  านวนโมลของ KHP เท่ากบั 0.0016 

 ท่ีเซลล ์E10 พิมพ ์=C7/C8 กด <Enter> จะไดจ้  านวนโมลของ KHP เท่ากบั 0.0016 ทั้งน้ีก็
เน่ืองจากอตัราส่วนการท าปฏิกิริยาระหวา่ง KHP กบั NaOH เท่ากบั 1:1 

 ค านวณหาความเขม้ขน้ของ NaOH ท่ีเซลล ์E9 พิมพ ์=(1000*C10)/E6 เม่ือกด <Enter> จะได้
ความเขม้ขน้ของ NaOH เท่ากบั 0.071 mol/L 
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รูปที ่5.9 การค านวณการไทเทรตกรดเบสในตวัอยา่งท่ี 5.9 
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บทสรุป 

 

 การค านวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสารสัมพนัธ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ การค านวณเก่ียวกบัจ านวนโมลของ
สาร ซ่ึงโมลถือวา่เป็นหน่วยพื้นฐานท่ีนกัเคมีใช้ในการค านวณเพื่อท่ีจะเปล่ียนจากจ านวนโมลของสาร
ให้เป็น กรัม โมเลกุล ปริมาตร ฯลฯ สมการเคมีนับว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งในการค านวณในเร่ือง
ปริมาณสารสัมพนัธ์ ทั้งน้ีก็เน่ืองจากการท านายการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การค านวณหาปริมาตรของสาร
ตั้งตน้ท่ีใช้ไป และสารผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้ความสัมพนัธ์ของสารต่าง ๆ ใน
สมการเคมี โดยเฉพาะอยา่งยิง่แลว้ สารท่ีเรียกวา่สารก าหนดปริมาณ เม่ือสามารถหาสารก าหนดปริมาณ
ได้แล้ว ก็จะสามารถหาร้อยละของผลผลิตจากปฏิกิริยาเคมีนั้นได้ นอกจากน้ีแล้วในการค านวณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปริมาณสารสัมพนัธ์ยงัมีการค านวณหน่วยความเขม้ขน้ต่าง ๆ ของสารละลาย และ การ
ไทเทรตกรดเบสอีกด้วย ซ่ึงการค านวณท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ท่ีปรากฏอยู่ใน
โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณได้อย่างรวดเร็วและถูกตอ้ง แต่อย่างไรก็ตาม การค านวณจะ
ถูกตอ้งมากนอ้ยเพียงใดก็ข้ึนกบัความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสารสัมพนัธ์ของสาร 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

 

1. จงบอกความหมายของค าต่อไปน้ี 

1.1 สารก าหนดปริมาณ 

1.2 ร้อยละของผลผลิต 

1.3 โมลาร์ 

1.4 ส่วนในลา้นส่วน 

1.5 ส่วนในพนัลา้นส่วน 

2. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาจ านวนโมลของสารต่อไปน้ี  

2.1 AgCl หนกั 0.16 กรัม 

2.2 แก๊ส SO2 ท่ี STP 

2.3 แก๊ส H2 ท่ีมีจ  านวนโมเลกุลเท่ากบั 1.18×10
30

 

2.4 สารละลาย NaCl เขม้ขน้ 0.1 M ปริมาตร 100 mL 

2.5 สารละลาย Ag
+
 1 ppm ปริมาตร 100 mL 

3. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหาวา่จะตอ้งใช้ CO จ านวนก่ีกรัมเพื่อท าปฏิกิริยา
กบั Fe2O3 จ านวน 94.6 กรัม ก าหนดใหป้ฏิกิริยาท่ีเกิดเป็น 

2 3 2
Fe O +3CO 2Fe+3CO  

4. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหาว่าถา้ตอ้งการเตรียมสารละลาย Na
+
 เขม้ขน้      

10 ppm ปริมาตร 100 mL จะตอ้งชัง่ NaCl มาก่ีกรัม 

5. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหาวา่ เม่ือน า HBr หนกั 5.00 กรัม มาท าปฏิกิริยา
กบั Zn หนกั 7.00 กรัม จงหาวา่จะเกิด H2 ข้ึนก่ีกรัม ก าหนดใหป้ฏิกิริยาเคมีเป็น 

2 2
2HBr+Zn ZnBr +H  
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……… ……………………ชั้น……………   
1. พิจารณาปฏิกิริยา 

2 2 2 2
MnO +4HCl MnCl +Cl +2H O  

ถา้ให ้MnO2 0.86 โมล ท าปฏิกิริยากบั HCl 48.2 กรัม ใหน้กัศึกษาใชโ้ปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาวา่ สารใดจะหมดก่อน และจะเกิด Cl2 ข้ึนก่ีกรัม หลงัจากท่ีท า
เสร็จแลว้ให้นกัศึกษาบนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\5-1.xls 

2. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาวา่จะตอ้งใช ้NaOH ก่ีกรัมในการเตรียม
สารละลาย NaOH เขม้ขน้ 0.1 M จ านวน 250 mL หลงัจากท่ีท าเสร็จแลว้ใหน้กัศึกษาบนัทึกลง
ใน C:\CHEM\EXCEL2010\5-2.xls 

3. กรดอะซิติก (CH3COOH) เป็นส่วนผสมส าคญัของน ้าส้มสายชู เม่ือน าน ้าส้มสายชูชนิดหน่ึง
จ านวน 50 mL ไปไทเทรตกบัสารละลาย  1.00 M NaOH และพบวา่ตอ้งใชเ้บส   4.90 mL จึงจะ
ถึงจุดยติุ ใหน้กัศึกษาใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาวา่น ้าส้มสายชูมีกรดอะซิติก
เขม้ขน้ก่ีโมลาร์ หลงัจากท่ีท าเสร็จแลว้ให้นกัศึกษาบนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\5-3.xls 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่6 
 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

   Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

6.1 แสงและพลงังาน 

6.2 ไฮโดรเจนอะตอมและสเปกตราของอะตอม 

6.3 ฟังกช์นัการกระจายตวัของอิเล็กตรอน 

6.4 อะตอมมิกออร์บิทลั 

6.5 ออร์บิทลัของโมเลกุล 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. ค านวณเก่ียวกบั แสง พลงังาน สเปกตราของอะตอมโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

2. สร้างกราฟแสดงโอกาสท่ีจะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

3. สร้างกราฟแสดงการเกิดออร์บิทลัของโมเลกุล โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
4. นกัศึกษาฝึกปฏิบติัการ 

4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

2. รูปเล่ือน (Slide)  

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือโนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน 



 

บทที ่6 

กรณศึีกษา: แสง พลงังาน สเปกตราของอะตอม และอะตอมมิก           
                    ออร์บิทลั 

 ในบทท่ี 6 น้ีจะเป็นบทท่ีใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการค านวณพารามิเตอร์ต่าง ๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบั แสง พลงังาน อะตอมมิกสเปกตราของไฮโดรเจนอะตอม และโมเลกูลาร์ออร์บิทลั ซ่ึง
นับว่าเป็นความรู้พื้นฐาน เก่ียวกับโครงสร้างอะตอม นอกจากนั้นรูปร่าง หรือรูปทรงต่าง ๆ ของ     
อะตอมมิกออร์บิทลั รวมทั้งการเกิดโมเลกูลาร์ออร์บิทลั ยงัสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล
แสดงใหเ้ห็นในรูปแบบ ของกราฟท่ีมีรูปร่างต่าง ๆ ได ้ 
 

6.1 แสงและพลงังาน 

 แสงท่ีตาของเรามองเห็นในปัจจุบนัน้ีจะเป็นเพียงช่วงความยาวคล่ืนหน่ึง หรือความถ่ีหน่ึงของรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) ซ่ึงแสงช่วงน้ีเรียกวา่แสงขาว (Visible light) จากการศึกษา
ของนกัวทิยาศาสตร์หลายท่านไดพ้บวา่ รังสีแม่เหล็กไฟฟ้ามีสมบติัเป็นไดท้ั้ง คล่ืนและอนุภาค หรืออาจ
เรียกว่าทวิรูป (Dual nature) โดยปรกติแล้วรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะประกอบด้วยสนามไฟฟ้ากับ
สนามแม่เหล็กเคล่ือนท่ีตั้งฉากกนัดงัแสดงในรูปท่ี 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.1 องคป์ระกอบของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า  
                       ท่ีมา (Chang, 2010, 227) 

องคป์ระกอบของสนามไฟฟ้า 

องคป์ระกอบของสนามแม่เหล็ก 
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 ปรกติแลว้การเคล่ือนท่ีของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสง จะค านวณหาไดจ้ากความสัมพนัธ์คือ 

   = 
cν
λ

  (6.1) 

เม่ือ ν  คือ ความถ่ี (Hz) 

        c  คือ ความเร็วของแสงมีค่าเท่ากบั 3.0×10
8
 m/s 

       λ  คือความยาวคล่ืน (m) 

 จากสมบติัทวิรูปของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ท าให้มองได้ว่าแสงประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคท่ี
เรียกวา่โฟตอน (Photon) ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัความถ่ีจากสมการของพลงัค ์(Planck) คือ 

  E = h  = h
cν
λ

 (6.2) 

เม่ือ E  คือ พลงังาน (J) 

       h   คือ ค่าคงท่ีของพลงัค ์เท่ากบั 6.63×10
-34

Js 

 จากสมการท่ี 6.2 จะพบว่าแสงหรือรังสีต่าง ๆ ท่ีมีความยาวคล่ืนมากจะมีพลงังานน้อยนัน่เอง 
ส าหรับตวัอยา่งความยาวคล่ืนของรังสีต่าง ๆ แสดงในตารางท่ี 6.1 

 

ตารางที ่6.1 ความยาวคล่ืนของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

ช่ือ ความยาวคล่ืน 

คล่ืนวทิย ุ

คล่ืนไมโครเวฟ 

อินฟราเรด 

แสงขาว 

อลัตราไวโอเลต 

รังสีเอกซ์ 
รังสีแกมมา 

100 m 

1 cm 

3 μm 

500 nm 

100 nm 

100 pm 

0.1 pm 

ท่ีมา (Paker & Breneman. 1991, 68) 

 

ตวัอย่างท่ี 6.1 จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหาความถ่ีของแสงสีเขียวจากสัญญาณไฟ  
จราจร ก าหนดใหแ้สงสีเขียวมีความยาวคล่ืนเท่ากบั 522 nm 

วธีิท า 
 พิมพข์อ้มูลเก่ียวกบัความยาวคล่ืนและความเร็วแสงดงัรูปท่ี 6.2 
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 ท่ีเซลล ์B4 พิมพ ์= 522*10E-9 กด <Enter> จะไดค้่าความยาวคล่ืนเป็น 5.22E-07 หรือ 5.22 ×10
-7
 

นัน่เอง  

 ท่ีเซลล ์B6 พิมพ ์=3.00E+8  

 ค านวณหาความถ่ีของแสงสีเขียวไดจ้าก ท่ีเซลล์B3 พิมพ ์=(B5/B4) กด <Enter> ก็จะไดค้่าความถ่ี
ของแสงสีเขียวเท่ากบั 5.75×10

14
 Hz 

 

 
 

รูปที ่6.2 การค านวณหาความถ่ีของแสงสีเขียว 

 

ตวัอยา่งท่ี 6.2 จากขอ้มูลในตารางท่ี 6.1 จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาพลงังานของ
รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิด 

 

วธีิท า 
 คดัลอกขอ้มูลจากตารางท่ี 6.1 ลงไปในกระดาษท าการและพิมพข์อ้ความต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 6.3 

 ท่ีเซลล ์C4:C10 ใหเ้ปล่ียนหน่วยความยาวคล่ืนจากหน่วยต่าง ๆ ท่ีโจทยใ์ห้มาเป็นหน่วยเมตรโดย
การน าค่าของค าอุปสรรค (Prefix) มาคูณท่ีตวัเลขความยาวคล่ืน เช่น ท่ีเซลล์ C5 ให้พิมพ ์

=C5*10E-02 กด <Enter> ก็จะไดค้่าเป็น 1.00E-2 ส่วนค่าอ่ืน ๆ ก็ท  าแบบเดียวกนัดงัรูปท่ี 6.4  

 ท่ีเซลล ์D4:D10 ใหป้้อนขอ้มูลความเร็วของแสงโดยการพิมพ ์=3.0E+08 จากนั้นใชเ้มาส์คลิกขวา
คา้งไวแ้ลว้ลากจาก D4:D10 ดงัรูปท่ี 6.5 
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รูปที ่6.3 แสดงการพิมพข์อ้มูลเพื่อค านวณเก่ียวกบัรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 
 

รูปที ่6.4 การค านวณเปล่ียนหน่วยความยาวคล่ืน 

 

 
 

รูปที ่6.5 การค านวณหาความเร็วของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 
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 ท่ีเซลล์ E4:E10 ให้ค  านวณค่าความถ่ีของแต่ละชนิดของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ตวัอยา่งเช่นท่ี เซลล ์
E4 พิมพ ์=D4/C4 เม่ือกด <Enter> ก็จะไดค้วามถ่ีของคล่ืนวิทยุเป็น 3.00E+06 โดยความถ่ีอ่ืน ๆ ก็
ค  านวณแบบเดียวกนั 

 ท่ีเซลล ์F4:F10 ใหพ้ิมพค์่าคงท่ีของพลงัคคื์อ =6.63E-34 

 ค านวณหาพลงังานของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละความถ่ีไดโ้ดยท่ีเซลล์ G4 พิมพ ์=F4*E4 เม่ือ
กด <Enter> ก็จะได้ค่าพลังงานของคล่ืนวิทยุเท่ากับ 1.99E-27 ส่วนพลังงานของรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่ืน ๆ ก็ค  านวณแบบเดียวกนัดงัแสดงในรูปท่ี 6.6 

 

 

 

รูปที ่6.6 การค านวณหาพลงังานของรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

6.2 ไฮโดรเจนอะตอม และสเปกตราของอะตอม 

 เป็นท่ีทราบดีวา่ไฮโดรเจนอะตอมมีอิเล็กตรอนหน่ึงตวั เม่ืออิเล็กตรอนท่ีสภาวะพื้นไดรั้บพลงังาน
จากภายนอก จะท าให้อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีข้ึนไปในระดบัพลงังานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเรียกสภาวะน้ีว่าสภาวะ
กระตุน้ เม่ือเวลาผา่นไปอิเล็กตรอนในสภาวะกระตุน้เคล่ือนท่ีกลบัมาท่ีสภาวะพื้น จะมีการคายพลงังาน
ในรูปของแสงออกมา ดงัแสดงในรูปท่ี 6.7 โดยพลงังานท่ีคายออกมา จะอยูใ่นรูปของแถบพลงังานซ่ึงมี
ลกัษณะเป็นเส้น เรียกวา่เส้นสเปกตรัม ถา้มีจ  านวนหลายเส้นเรียกวา่สเปกตรา การมีจ านวนหลายเส้นจะ
บ่งบอกถึงจ านวนอิเล็กตรอนท่ีมีอยู่ในอะตอม ส าหรับพลงังานท่ีคายออกมาในรูปแสงน้ีจะเรียกว่า       
โฟตอน (Photon)ซ่ึงจะมีค่าพลงังานเฉพาะ 
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รูปที ่6.7 แสดงการคายแสงของไฮโดรเจนอะตอม 

                                                         ท่ีมา (Chang, 2010, 285) 

 

 ดงันั้นการเปล่ียนแปลงของพลงังานระหว่างระดบัพลงังานของชั้นต ่าสุดหรือสถานะพื้นและชั้น
ถดัไปก็แสดงได ้

  
electron photon

E = E = h
c

λ
  (6.3) 

จากแบบจ าลองไฮโดรเจนอะตอมของโบร์ระดับพลังงานของแต่ละชั้ นท่ีอยู่ภายในอะตอมของ
ไฮโดรเจนสามารถค านวณไดโ้ดยใชส้มการ 

  
-18

2

1
E = -2.18×10

n

  
 

 (6.4) 

เม่ือ n คือจ านวนเตม็มีค่าตั้งแต่ 1,2,3,…….  
       E คือพลงังานมีหน่วยเป็นจูล (J) 

สมการท่ี 6.4 จะใชใ้นการค านวณพลงังานในไฮโดรเจนอะตอมและอะตอมอ่ืน ๆ ท่ีมีจ านวนอิเล็กตรอน
เท่ากบั 1 เช่น H+

 และ Li
2+ เป็นตน้ ดงันั้นถา้จะค านวณหาพลงังานในกรณีท่ีอะตอมมีการระบุประจุ

นิวเคลียส จะสามารถแสดงการค านวณไดโ้ดยใชส้มการ 

  

2

-18

2

z
E = -2.18×10

n

 
 
 

 (6.5) 

เม่ือ z คือเลขอะตอม 

แต่อย่างไรก็ตามสมการท่ี 6.4-6.5 จะใช้ได้เฉพาะธาตุท่ีมีจ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับหน่ึงเท่านั้ น              
ถา้อิเล็กตรอนมากกว่าน้ีจะไม่สามารถค านวณไดอ้ย่างถูกตอ้ง นอกจากน้ีแลว้จากสมการท่ี 6.3 และ 

โฟตอน 
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สมการท่ี 6.5 ยงัน าไปค านวณหาพลงังานระหวา่งชั้นต่าง ๆ ของไฮโดรเจนอะตอมได ้ซ่ึงแสดงไดด้งั
สมการ 

  
-18

2 2

i f

1 1
E = h  = 2.18×10  - 

n n
υ

 
  

 
 (6.6) 

 

ตวัอยา่งท่ี 6.3 จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาพลงังานของอิเล็กตรอนท่ี n =  3 ของ
ไฮโดรเจนอะตอม 

วธีิท า 
 พิมพข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี ท่ีเซลล ์A4 B4 C4 และ D4 พิมพส์ัญลกัษณ์ต่าง ๆ ลงไปดงั แสดงใน
รูปท่ี 6.8 

 ท่ีเซลล ์A5 พิมพ ์=(2)^2 กด <Enter> จะไดค้  าตอบเท่ากบั 4 

 ท่ีเซลล ์B5 พิมพ ์=(3)^2 กด <Enter> จะไดค้  าตอบเท่ากบั 9 

 ท่ีเซลล ์C5 พิมพ ์=-2.18E-18  กด <Enter>  

 ท่ีเซลล ์D5 พิมพ ์=C5*(A5/B5) กด <Enter> จะไดค้  าตอบเท่ากบั -9.7E-19 J  

 

 

 

รูปที ่6.8 แสดงการค านวณหาพลงังานชั้นท่ี 3 ของไฮโดรเจนอะตอม 

 

ตวัอยา่งท่ี 6.4  

จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาความยาวคล่ืนของโฟตอนท่ีคายออกมาจากการเปล่ียน
ระดบัพลงังานจาก ni = 5 ลงมาท่ี nf = 2 ในไฮโดรเจนอะตอม 

 

วธีิท า (แบบไม่ใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 

  -18

2 2

i f

1 1
E = h  = 2.18×10  - 

5 2

c

λ
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19

E = h  = -4.58 10 J
c

λ
   

ค่าพลงังานท่ีไดเ้ป็นลบแสดงวา่ เป็นการคายพลงังานและเน่ืองจากวา่ การค านวณความยาวคล่ืนไม่ไดน้ า
เคร่ืองหมายต่าง ๆ มาค านวณจึงไดว้า่ 
 

  

8 -34

-7

-19

-7

9

ch (3×10 m/s)(6.63×10 J.s)
 =   = = 4.34×10 m 

E 4.58×10 J

1nm
    = 4.34×10 m  = 434 nm

1.0 10 m

c









λ
ν  

 

วธีิท า (แบบใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล) 
 พิมพ ์1/ni

2 
 1/nf

2 
  (1/ni

2 
-1/nf

2 
 )  ค่าคงท่ี  delta E(J)  c(m/s)  h (Js) และความยาวคล่ืน (nm) ลงไป

ในเซลล ์A4:H4 ดงัแสดงในรูปท่ี 6.9 ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์A5 พิมพ=์1/(5)^2 เม่ือกด < Enter> จะไดค้่าเป็น 0.04 

 ท่ีเซลล ์B5 พิมพ=์1/(2)^2 เม่ือกด < Enter> จะไดค้่าเป็น 0.25 

 ท่ีเซลล ์C5 พิมพ ์=A5-B5 เม่ือกด < Enter> จะไดค้่าเป็น -0.21 

 ท่ีเซลล ์D5 พิมพ ์2.18E-18  

 ท่ีเซลล ์E5 พิมพ ์=D5*C5 เม่ือกด <Enter> จะไดค้่าเป็น -4.58E-19 

 ท่ีเซลล ์F5 และ เซลล ์G5 พิมพ ์3.00E90 และ 6.63E-34 ตามล าดบั 

 เน่ืองจากเคร่ืองหมายลบท่ีปรากฏในค่า delta E บ่งบอกว่าเป็นการคายแสง ดงันั้นในการ
ค านวณหาความยาวคล่ืนจึงตอ้งใช ้ค าสั่ง ABS เพื่อท าใหค้่าท่ีค  านวณออกมาเป็นเคร่ืองหมายบวก 
ดงันั้นท่ีเซลล์ H5 พิมพ ์ =ABS((F5*G5)/E5) เม่ือกด <Enter > จะไดค้่าความยาวคล่ืนเท่ากบั 
4.34×10

-7
 m 

 

 
 

รูปที ่6.9 การค านวณหาค่าความยาวคล่ืน 
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6.3 ฟังก์ชันการกระจายตวัของอเิลก็ตรอน 

 จากความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัสมการคล่ืนของชเรอดิงเงอร์ (Schrodinger wave equation) เม่ือแก้
สมการน้ีแลว้จะไดผ้ลลพัธ์เป็นเลขควอนตมัและฟังก์ชนัคล่ืน (Wave function) โดยท่ีฟังก์ชนัคล่ืนของ
อิเล็กตรอนจะอธิบายถึง อะตอมมิกออร์บิทลัซ่ึงจะสอดคล้องกับเลขควอมตมันั้นเอง อย่างไรก็ตาม     
การแปลผลของฟังก์ชันคล่ืนในทางกายภาพจะแปลผลออกมาในลักษณะของการกระจายตัวของ
อิเล็กตรอนจากนิวเคลียสของอะตอม โดยฟังก์ชันน้ีมีช่ือเรียกเฉพาะว่า ฟังก์ชันรัศมีการกระจายตวั 
(Radial distribution function, RDF) ซ่ึงจะหมายถึงความน่าจะเป็นท่ีจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนห่างจาก
รัศมี ( r) ของนิวเคลียส โดยจะแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัสมการ 

  
2 2 2

RDF = 4 rπ ψ  (6.7) 
เม่ือ 2ψ จะบอกถึงการกระจายความหนาแน่นของอิเล็กตรอนในปริภูมิรอบ ๆ นิวเคลียส โดยบริเวณท่ีมี
ความหนาแน่นมากก็จะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนไดม้ากนัน่เอง  
 ส าหรับตวัอย่างการค านวณหาโอกาสท่ีจะพบอิเล็กตรอนรอบ ๆ นิวเคลียสของไฮโดรเจนท่ีมี   
เลขควอนตมัเป็น 3s หาไดจ้ากสูตร 

   
3

2
2 ( /2 )

30

1
( ) = 6 - 6

9 3
o

Z

R r e

a

ρρ ρ        
  

 (6.8) 

เม่ือ
o

a =52.92 pm ρ =2Zr/3
o

a และ Z คือเลขอะตอม อยา่งไรก็ตามส าหรับการค านวณหา RDF จะใช้
การประมาณจาก 

  
2 2 2 2

30
RDF  4 ( ) (6 - 6 )rr R r e

ρπ ρ ρ     (6.9) 
  

2 2 2
 (6 - 6 ) e

ρρ ρ ρ    (6.10) 
จากสมการท่ี 6.9 ถึง สมการท่ี 6.10 จะสรุปไดว้า่การสร้างกราฟแสดงโอกาสท่ีจะพบอิเล็กตรอนรอบ ๆ 
นิวเคลียสไดโ้ดยสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง RDF กบั ρ  ซ่ึงจะมีวธีิการท าโดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซล ซ่ึงมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 เลือกสร้างไฟล์ตารางท าการใหม่โดยท่ีเซลล์ A1 B1 และ C1 พิมพ ์ ρ  RDF และ d(RDF)/d ρ
ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์A2:A152 ใหพ้ิมพต์วัเลขเร่ิมจาก 0 ถึง 15 โดยใหเ้พิ่มข้ึนเซลลล์ะ 0.1 

 ท่ีเซลล์ B2 ให้พิมพ ์สูตรค านวณดงัสมการท่ี 6.10 คือ =A2^2*(6-6*A2+A2^2)^2*EXP(-A2) 
จากนั้นคดัลอก สูตรน้ีแลว้วางลงในเซลล ์B2:B152 

 ท่ีเซลล ์C2 ใหพ้ิมพสู์ตร =(B3-B2)/0.1 จากนั้นคดัลอก สูตรน้ีจากนั้นวางลงในเซลล์ C2:C152 ดงั
แสดงในรูปท่ี 6.10 

 จากนั้นเม่ือค านวณเสร็จโดยการกด <Enter> ก็จะไดค้่าดงัรูปท่ี 6.11 
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 จากนั้นสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ρ กบั RDF โดยเลือกกราฟแบบกระจายท่ีมีเส้น
และเคร่ืองหมาย ก็จะไดก้ราฟดงัรูปท่ี 6.12 ซ่ึงจากกราฟจะแสดงการกระจายตวัของอิเล็กตรอน
รอบ ๆ นิวเคลียสของไฮโดรเจนอะตอมท่ีมีเลขควอนตมัเท่ากบั 3s 

 

 
 

รูปที ่6.10 แสดงการใส่สูตรเพื่อค านวณหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ρ กบั RDF 

 

 
 
 

รูปที ่6.11 แสดงค่าของ ρ กบั RDF 
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รูปที ่6.12 กราฟแสดงค่าของ ρ กบั RDF 

 

6.4 อะตอมมิกออร์บิทัล 

 อะตอมมิกออร์บิทลั (Atomic orbital) จะเป็นกราฟท่ีแสดงถึงโอกาสท่ีจะมีการพบอิเล็กตรอน          
ณ จุดต่าง ๆ รอบนิวเคลียส โดยท่ีอะตอมมิกออร์บิทลัจะมีลกัษณะเป็นรูปทรงสามมิติ ส าหรับท่ีมาของ
อะตอมมิกออร์บิทลันั้นจะมาจากการแกส้มการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลศาสตร์ควอนตมั และจากการค านวณน้ี
จะท าให้ไดรู้ปร่างของออร์บิทลัแบบต่าง ๆ กนั ซ่ึงขนาดของออร์บิทลัจะมีความสัมพนัธ์กบัขนาดของ
อะตอม การเกิดพนัธะเคมีก็จะสัมพนัธ์กบัอิเล็กตรอนวงนอกสุด ซ่ึงการเกิดพนัธะเคมีจะเกิดจากการให ้
การรับ หรือ การใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน นอกจากน้ีแล้วขนาดของอะตอมยงัเก่ียวพนักับ พลังงาน          
ไอออไนเซชนั สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และ ค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี เป็นตน้ จากความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
กลศาสตร์ควอนตัมท าให้ทราบว่า รูปร่างของอะตอมมิกออร์บิทัลนั้ น  สามารถบอกได้จาก                    
เลขควอนตมัเชิงมุม (Angular momentum quantum number, l) แต่จ านวนออร์บิทลัจะบ่งบอกไดจ้าก         
เลขควอนตมัแม่เหล็ก (Magnetic quantum number, m

l
)  ส าหรับรูปร่างต่าง ๆของออร์บิทลัอะตอมแสดง

ไดด้งัรูปท่ี 6.13-6.15 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเลขควอนตมัและออร์บิทลัอะตอมแสดงไดด้งัตารางท่ี 6.1 
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รูปที่ 6.13 แสดงรูปร่างของ s ออร์บิทลัทั้ง 3 ระดบัพลงังาน 

                       ท่ีมา (Chang, 2010, 298) 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.14 แสดงรูปร่างของ 2p ออร์บิทลัทั้ง 3 ระดบัพลงังานยอ่ย 

                                   ท่ีมา (Chang, 2010, 298) 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.15 แสดงรูปร่างของ 3d ออร์บิทลัทั้ง 5 ระดบัพลงังานยอ่ย 

                                   ท่ีมา (Chang, 2010, 299) 
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ตารางที ่6.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเลขควอนตมักบัออร์บิทลัอะตอม 

 

เลขควอนตมั
หลกั (n) 

เลขควอนตมั
เชิงมุม (l) 

เลขควอนตมั
แม่เหล็ก (ml) 

จ านวน
ออร์บิทลั 

สัญลกัษณ์ของออร์บิทลั 

1 

2 

 

3 

 

 

 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

 

0 

0 

-1,0,1 

0 

-1,0,1 

-2,-1,0,1,2 

 

1 

1 

3 

1 

3 

5 

 

1s 

2s 

2px,2py,2pz 

3s 

3px,3py,3pz 

3dxy,3dyz,3dz2,3dx2-y2 3dxz 

ท่ีมา (Chang, 2010, 297) 

 

 ส าหรับการสร้างกราฟท่ีแสดงลกัษณะของอะตอมมิกออร์บิทลัสามารถท าไดโ้ดยใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อ็กเซลโดยจะเร่ิมตน้จากอะตอมของไฮโดรเจนก่อน ทั้งน้ีก็เน่ืองจากมีอิเล็กตรอนจ านวน
หน่ึงตวั เทคนิคท่ีใช้ในการสร้างกราฟแสดงอะตอมมิกออร์บิทลัจะใช้การสุ่มตวัเลขท่ีจะแทนด้วย
สัญลกัษณ์เป็นจุด ซ่ึงในแต่ละจุดจะบ่งบอกถึงโอกาสท่ีจะพบกลุ่มของอิเล็กตรอนซ่ึงวิธีการสร้างกราฟ
แสดงอะตอมมิกออร์บิทลัของไฮโดรเจนอะตอมท าไดด้งัต่อไปน้ี  

 พิมพป์ระจุลงในเซลล ์B3 

 ท่ีเซลล ์B4 พิมพ ์ =$B$3^1.5 หรือ พิมพ ์=B3^1.5 และกดท่ี F4  เม่ือกด <Enter> จะได ้1 โดยท่ีค่า
ยกก าลงั 1.5 หมายถึงประจุ 

 ท่ีเซลล ์B5 พิมพ ์0.529 โดยตวัเลขน้ีจะใชใ้นการค านวณ 

 ส าหรับค่าในแกน x จะเร่ิมตน้ท่ีแถวท่ี 1 โดยเร่ิมจากท่ีเซลล ์D1 โดยพิมพค์่า -3.30 

 ท่ีเซลล ์E1 พิมพ ์=D1+0.33 และคดัลอกสูตรน้ีไปวางตั้งแต่เซลล ์F1:X1 

 ขอ้มูลในการค านวณท่ีแกน z ให้เร่ิมค านวณจากเซลล์ C2 ซ่ึงมีค่าคงท่ีเป็น -3.30โดยพิมพ ์
=C2+0.33 ท่ีเซลล ์C3 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีวางในเซลล ์C4:C22 จะไดค้่าต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 6.16 
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รูปที ่6.16 แสดงค่าเร่ิมตน้ท่ีใชใ้นการสร้างกราฟแสดงออร์บิทลัของไฮโดรเจนอะตอม 

                             ท่ีมา (Parker & Breneman, 1991, 77) 

 

 ปรับขนาดของสดมภ์ C:X (เลือกสดมภ์ C ถึง สดมภ์ X) ให้เล็กลงโดยใช้เมาส์คลิกท่ีสดมภ์
จากนั้นคลิกขวาจะปรากฏแถบค าสั่งความกวา้งของคอลมัน์จากนั้นเติม 2 ลงไปแลว้กด <Enter> 

จะไดข้นาดของสดมภท่ี์เล็กลง  
 ท่ีเซลล ์D2 พิมพสู์ตรการค านวณหา ความน่าจะเป็นท่ีจะพบอิเล็กตรอนใน 2s ออร์บิทลัซ่ึงมีค่าอยู่
ระหวา่งแกน x กบัแกน z ซ่ึงถา้ค่าท่ีค  านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.05 ให้พิมพส์ัญลกัษณ์ * ลง
ในเซลล ์ซ่ึงท่ีเซลล ์D2 ใหพ้ิมพ ์

     =IF(RAND()*(1.4*$B$4*(2-$B$3*SQRT(D$1^2+$C2^2)/$B$5) 
       *EXP(-$B$3*SQRT(D$1^2+$C2^2)/(2*$B$5)))^2>=0.05,"*"," ") 

 จากนั้นท าการคดัลอกสูตรน้ีลงไปในเซลล ์D2 ถึง X22  จะท าใหไ้ดก้ารกระจายตวัของกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอนดงัรูปท่ี 6.17  

 ท่ีเซลล ์N12 ใหพ้ิมพ ์+ แทนต าแหน่งของนิวเคลียส โดยตอ้งลบ * ออกจากเซลล ์N12 ก่อน 
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รูปที ่6.17 แสดงการกระจายของกลุ่มอิเล็กตรอนใน 2s ออร์บิทลัของไฮโดรเจนอะตอม 

                            ท่ีมา (Parker & Breneman, 1991, 77) 
 

 จากรูปท่ี 6.17 แสดงการกระจายตวัของอิเล็กตรอนใน 2s ออร์บิทลั ซ่ึงในกรณีต่อไปน้ีจะเป็น
ตวัอยา่งกราฟแสดงออร์บิทลัรูปร่างต่าง ๆ โดยเร่ิมตน้จากการเปล่ียนประจุจาก 1 เป็น 2.0 ซ่ึงจะมีค่าเท่า
ประจุของ He

+ และจะไดอ้อร์บิทลัดงัรูปท่ี 6.18 นอกจากน้ีกรณีท่ีเปล่ียนประจุเป็น 3 ซ่ึงจะเท่ากบัประจุ
ใน Li

2+จะไดอ้อร์บิทลัดงัรูปท่ี 6.19 

 

 
 

รูปที ่6.18 การกระจายตวัของอิเล็กตรอน 2s ออร์บิทลัเม่ือประจุ +2 
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 จากรูปท่ี 6.17 ถึง 6.19 เป็นกราฟแสดงการกระจายของอิเล็กตรอนในออร์บิทลั s ซ่ึงมีรูปร่างเป็น
ทรงกลม ในกรณีท่ีการกระจายอิเล็กตรอนเป็น 2pz ออร์บิทลั สามารถท าไดโ้ดยการพิมพสู์ตรต่อไปน้ีลง
ไปเซลล ์D2 คือ  
  =IF(RAND()*($B$4*($B$3*SQRT(D$1^2+$C2^2)/$B$5) 
  *EXP(-$B$3*SQRT(D$1^2+$C2^2))*($C2/(SQRT(D$1^2+$C2^2))))^2>=0.05,"*"," ") 

จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีลงไปในเซลล์ D2 ถึง X22 ก็จะได ้2pz ดงัรูปท่ี 6.20 ถา้ตอ้งการดูการกระจายตวั
ของอิเล็กตรอนใน 2pz ในกรณีท่ีประจุของธาตุมีการเปล่ียนไป เช่น การท่ีประจุเปล่ียนไปเป็น +2 ซ่ึงจะ
สอดคลอ้งกบั Li

2+
 ดงัรูปท่ี 6.21 และเม่ือเปรียบเทียบ ระหวา่งรูปท่ี 6.20 และรูปท่ี 6.21 จะเห็นไดว้า่เม่ือ

ประจุเพิ่มมากข้ึนจะท าใหข้นาดของอะตอมเล็กลงนั้นเอง 

 

 
 

 

รูปที ่6.19 การกระจายตวัของอิเล็กตรอน 2s ออร์บิทลัเม่ือประจุ +3 
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รูปที ่6.20 แสดงการกระจายของอิเล็กตรอนใน 2pz ออร์บิทลั 
 

 

 
 
 

รูปที ่6.21 แสดงการกระจายของอิเล็กตรอนใน 2pz ออร์บิทลัในกรณีประจุเท่ากบั +2 
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6.5 ออร์บิทัลของโมเลกลุ 

 ออร์บิทลัของโมเลกุล (Molecular orbital) จะเป็นการรวมตวักนัแบบเชิงเส้นของออร์บิทลัของ
อะตอมซ่ึงการรวมตวักนัจะท าให้เกิดออร์บิทลัโมเลกุล 2 ออร์บิทลัคือ ออร์บิทลัโมเลกุลแบบเกิดพนัธะ 
(Bonding molecular) แทนดวัยψ และออร์บิทลัโมเลกุลแบบไม่เกิดพนัธะ (Anti-bonding) แทนดวัยψ  
ดงันั้นเม่ืออะตอม A กบั B เกิดพนัธะกนัจะสามารถแสดงเป็นสมการไดเ้ป็น 

  ออร์บิทลัโมเลกุลแบบเกิดพนัธะ: A B
= 1s + 1sψ  (6.11) 

  ออร์บิทลัโมเลกุลแบบไม่เกิดพนัธะ: A B
= 1s - 1sψ  (6.12) 

ดงันั้น 

  
( / )

A B
1s = 1s o

r a

e
  (6.13) 

เม่ือ 1sA และ 1sB คือ ออร์บิทลัอะตอม A และ ออร์บิทลัอะตอม B ตามล าดบั 

       r  คือ ระยะห่างจากอะตอม A และ B ดงันั้นระยะห่างจากอะตอม A ถึง อะตอม B จะแทนดว้ย z จะ
ไดส้มการใหม่ดงัน้ี 

  
 - / - - /

o o
z a z R a

e eψ   (6.14) 
 ดังนั้ นเพื่อจะท าให้เกิดความเข้าใจในออร์บิทัลโมเลกุล จะขอยกตัวอย่างการใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการแสดงการเกิดพนัธะระหวา่ง อะตอม A และอะตอม B โดยให้ระยะห่าง
ระหวา่ง 2 อะตอมมีค่าเท่ากบั 106 pm โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 เลือกแทบ็ขา้งล่างในตารางท าการ แลว้เปล่ียนจาก Sheet 1 เป็น Orbitals 

 ป้อนขอ้มูลเก่ียวกบัรัศมีของโบร์ (Bohr) และความยาวพนัธะโดยในเซลล์ท่ี F2:F3 ให้พิมพ์
ขอ้ความ AO และ R ต่อจากนั้นในเซลล์ G2:G3 พิมพ ์ค่าคงท่ี 52.9 และ 106 pm ตามล าดบั 
อยา่งไรก็ตามหน่วย pm ใหใ้ส่ในเซลล ์H2:H3 

 ท่ีเซลล ์G2 และ G3 ใหก้ าหนดช่ือเป็น AO และ R ตามล าดบั โดยท่ีช่ือเซลล์น้ีจะใชใ้นการค านวณ
ในล าดบัต่อไป 

 ท่ีเซลล์ A5:E5 ให้พิมพช่ื์อของแต่ละสดมภ์ดงัต่อไปน้ี z (pm) z (pm) z - R  ψและ ψ

ตามล าดบั 

 ท่ีสดมภ ์A6:A66 ใหพ้ิมพต์วัเลขโดยเร่ิมตั้งแต่ -100 ถึง 200 ก าหนดใหเ้พิ่มข้ึนคร้ังละ +5  

 พิมพ ์=ABS(A6) ลงในเซลล ์B6 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีแลว้วางลงในเซลล ์B6 ถึง B66 

 พิมพ ์=ABS(A6-R)ลงในเซลล ์C6 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีแลว้วางลงในเซลล ์C6 ถึง C66 

 พิมพ ์=EXP(-B6/Ao)+EXP(-C6/Ao) ลงในเซลล ์D6 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีแลว้วางลงในเซลล์ D6 

ถึง D66 
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 พิมพ ์ =EXP(-B6/Ao)-EXP(-C6/Ao) ลงในเซลล ์E6 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีแลว้วางลงในเซลล์ E6 

ถึง E66 ซ่ึงสูตรต่าง ๆ และค่าท่ีไดจ้ากการค านวณแสดงดงัรูปท่ี 6.22 และ รูปท่ี 6.23 

 จากนั้นสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง z (pm) ψและ ψ ตามล าดบั โดยเลือกแผนภูมิ
กระจายท่ีมีเส้นและเคร่ืองหมายดงัรูปท่ี 6.24   
 

 
 

รูปที ่6.22 แสดงสูตรท่ีใชใ้นการค านวณหา z (pm) z - R  ψและ ψ  

 

 
 

รูปที ่6.23 แสดงค่าของz z (pm) z - R  ψและ ψ  
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รูปที ่6.24 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง z ψและ ψ  

 

 จากรูปท่ี 6.24 จะเห็นไดว้า่เม่ืออะตอม A มีค่า z = 0 และอะตอม B มีค่า z = 105 ค่าψ จะมี
ค่าสูงสุด 2 จุด ซ่ึงแสดงถึงการรวมกนัและเกิดเป็นพนัธะส่วนค่า ψ จะมีค่าต ่าสุดซ่ึงแสดงถึงการหกัลา้ง
กนัส่งผลใหไ้ม่เกิดพนัธะระหวา่ง 2 ออร์บิทลั 

 นอกจากกราฟแสดงการรวมกนัของออร์บิทลัโมเลกุลแลว้ ความหนาแน่นของอิเล็กตรอน ( ρ ) 
ก็พบวา่กระจายอยูร่ะหวา่งนิวเคลียสของอะตอมทั้ง 2 สามารถค านวณไดจ้ากความสัมพนัธ์ดงัต่อไปน้ี 

  
2 2

A B
= N (1s ± 1s )ρ  (6.15) 

 ดงันั้นผลรวมของความหนาแน่นของอิเล็กตรอนท่ีกระจายอยูร่ะหวา่งนิวเคลียสของ ออร์บิทลั A 

และ ออร์บิทลั B แสดงเป็นความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

     2 2 2 2

A B o o
 = N (1s +1s ) = N exp -2 z /a +exp -2 z-R /aρ     (6.16) 

เม่ือ N เป็น Normalize factor  

 ส าหรับความหนาแน่นของอิเล็กตรอนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งนิวเคลียสซ่ึงจ าแนกเป็นเกิดพนัธะ(δρ
) และแบบไม่เกิดพนัธะ(δρ ) นั้นแสดงความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

   = - δρ ρ ρ   (6.17) 
   = - δρ ρ ρ   (6.18) 
 

 ส าหรับตวัอย่างการสร้างกราฟแสดงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนท่ีอยู่ระหวา่งนิวเคลียสของ
ออร์บิทลั A และ ออร์บิทลั B โดยโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

 

+ - 

 

B A 
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 ใชเ้มาส์คลิกท่ีแทบ็ Sheet ดา้นล่างและเปล่ียนช่ือ Sheet เป็น Electron density 

 พิมพ ์N2
 ท่ีเซลล ์F2  

 ท่ีเซลล ์G2 พิมพ ์=1/935000 เม่ือกด <Enter> จะไดค้่า 1.06952E-06 

 ก าหนดช่ือของเซลล์ G2 ให้มีช่ือว่า Nsqrd ทั้งน้ีเน่ืองจากถ้าก าหนดช่ือเป็น N2 โปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซลจะไม่สามารถค านวณได ้

 จากเซลล ์A5:F5 พิมพข์อ้ความต่อไปน้ี z/pm ρ  ρ  ρ  δρ และδρ ตามล าดบั 

 พิมพข์อ้มูลในสดมภข์องค่า z/pm โดยเร่ิมตน้ท่ี -100 ถึง 200 ก าหนดให้ค่าเพิ่มข้ึนคร้ังละ 5 หน่วย 

โดยขอ้มูลจะปรากฏใน เซลล ์A6:A66 

 ท่ีเซลล์ B6 ให้พิมพ ์= จากนั้นใชเ้มาส์คลิกเลือกแท็บท่ีตั้งช่ือไวว้า่ Orbital (ช่ือ sheet) จากนั้นใช้
เมาส์คลิกเลือก D6 จากนั้นพิมพ ์=(Orbitals!D6)^2/1218^2 กด <Enter> ตารางท าการจะกลบัมา
เป็น Sheet ท่ีมีช่ือ Electron density เหมือนเติม คดัลอกสูตรน้ีจาก B6:B66 

 ท่ีเซลล์ C6 ให้พิมพ ์= จากนั้นใชเ้มาส์คลิกเลือกแท็บท่ีตั้งช่ือไวว้า่ Orbital (ช่ือ sheet) จากนั้นใช้
เมาส์คลิกเลือก E6 จากนั้นพิมพ ์ =(Orbitals!E6)^2/1218^2 กด <Enter> ตารางท าการจะกลบัมา
เป็น Sheet ท่ีมีช่ือ Electron density เหมือนเดิม คดัลอกสูตรน้ีจาก C6:C66 

 ท่ีเซลล์ D6 ให้ใช้หลกัการเดียวกบั 2 ขั้นตอนขา้งต้นแต่จะต่างกันท่ี เซลล์ D6 จะพิมพ ์
=Nsqrd*(EXP(-2*Orbitals!B6/Ao)+EXP(-2*Orbitals!C6/Ao)) หลงัจากนั้นคดัลอกสูตรน้ีจาก 
D6:D66  

 ท่ีเซลล์ E6 พิมพ ์=B6-D6 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีวางลงใน E6:E66 และท่ีเซลล์ F6 พิมพ ์=C6-D6 

จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีวางลงในเซลล์ F6:F66 โดยสูตรของขั้นตอนทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้แสดง
ดงัรูปท่ี 6.25 ส่วนค่าท่ีค  านวณไดท้ั้งหมดแสดงดงัรูป 6.26  
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ρ 

z/pm 

 
 

รูปที ่6.25 การใส่สูตรท่ีใชค้  านวณค่า ρ  ρ  ρ  δρ และδρ  

 

 
 

รูปที ่6.26 ค่าของ ρ  ρ  ρ  δρ และδρ ท่ีไดจ้ากการค านวณ 

 

 สร้างกราฟค่า z/pm กบั ρ และ z/pm กบั δρ ก็จะไดก้ราฟดงัรูปท่ี 6.27 และรูปท่ี 6.28 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่6.27 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง z/pm กบั ρ 
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รูปที ่6.28 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง z/pm กบั δρ 
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บทสรุป 

 แสงหรือโฟตอนมีสมบติัเป็นได้ทั้ งคล่ืนและอนุภาค โดยสภาวะท่ีเป็นคล่ืนจะประกอบด้วย
สนามไฟฟ้าเคล่ือนท่ีตั้งฉากกบัสนามแม่เหล็ก โดยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็น คล่ืนวิทยุ คล่ืน
ไมโครเวฟ อินฟราเรด แสงขาว อลัตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ และรังสีแกมมา โดยจากสมการของพลงัคจ์ะ
พบว่า พลงังานของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าจะแปรผนัตรงกบัความถ่ี จากสเปกตราของอะตอมไฮโดรเจน   
จะพบว่า ในแต่ละเส้นของสเปกตรัมเกิดจากการคายแสงของอิเล็กตรอนท่ีดูดกลืนพลงังานเขา้ไปเรียก
สภาวะน้ีวา่ สถานะกระตุน้ ก่อนท่ีจะตกกลบัลงมาในสถานะพื้น ซ่ึงพลงังานท่ีออกมาจะสอดคลอ้งกบั
สมการของพลงัค ์จากสาเหตุดงักล่าวส่งผลให้เกิดแบบจ าลองอะตอมของโบร์ ซ่ึงใชอ้ธิบายโครงสร้าง
ของอะตอมในกรณีท่ีอะตอมมีอิเล็กตรอนหน่ึงตวั แต่อย่างไรก็ตามเม่ืออิเล็กตรอนมีจ านวนมากกว่า 
หน่ึงตวัการอธิบายโครงสร้างของอะตอมจ าเป็นตอ้งใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ เม่ือแก้สมการของ      
ชเรอดิงเงอร์ จะไดค้  าตอบเป็น เลขควอนตมัและสมการคล่ืน ซ่ึงจากเลขควอนตมัและสมการคล่ืนน้ีเอง 
ท าให้สามารถค านวณหาความน่าจะเป็นท่ีจะพบอิเล็กตรอนซ่ึงมีรูปร่างต่าง ๆ กนั นอกจากนั้นแลว้จาก
ฟังกช์นัคล่ืนยงัสามารถอธิบายการเกิดพนัธะของออร์บิทลัอะตอมซ่ึงเขา้มารวมกนัส่งผลใหเ้กิดการเสริม
กนัและการหกัลา้งกนัท าใหไ้ดส่้วนท่ีเกิดพนัธะ และส่วนท่ีไม่เกิดพนัธะในออร์บิทลัของโมเลกุล 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

1. จงค านวณหาพลงังานในหน่วยจูลของโฟตอนท่ีมีความยาวคล่ืน 6.72×10
-6
 m โดยใชโ้ปรแกรม

ไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

2. จงค านวณหาความยาวคล่ืนของโฟตอนท่ีเปล่งออกมาจากไฮโดรเจนอะตอมเม่ืออิเล็กตรอน
เล่ือนลงจากสถานะ n = 4 มายงั n = 2 โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

3. จากโจทยข์อ้ท่ี 2 จงค านวณหามวลของโฟตอน ( หน่วยเป็น kg)  

4. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลวาดรูปออร์บิทลัของอะตอมของไฮโดรเจนซ่ึงมีประจุ
นิวเคลียสสุทธิเท่ากบั 1 เปรียบเทียบกบั He

+
 ซ่ึงมีประจุนิวเคลียสสุทธิเท่ากบั 2.0 วา่ออร์บิทลั

ของอะตอมใดมีขนาดใหญ่กวา่กนั 

5. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์แสดงออร์บิทลัของโมเลกุลซ่ึงเกิดจากการรวมกนัของ
ออร์บิทลั 2 ออร์บิทลั A-B โดยก าหนดให ้A0=32.10 pm และ R 64.20 pm 
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……….……………………ชั้น…………….. 
1. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาความถ่ีของโฟตอนท่ีมีพลงังานดงัต่อไปน้ี 

หลงัจากนั้นบนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\6-1.xls 

1.1 3.46×10
-20 

 J 

1.2 4.67×10
-32

 J 

2. แมลงชนิดหน่ึงบินดว้ยความเร็ว 200 กิโลเมตร/ชัว่โมง ถา้แมลงตวัน้ีมีมวลเท่ากบั    
1.02×10

-3
 กรัม แมลงตวัน้ีจะสามารถปล่อยคล่ืนออกมาในระหวา่งการเคล่ือน จงหาวา่

ความยาวคล่ืนท่ีแมลงปล่อยออกมามีความยาวคล่ืนเป็นก่ีนาโนเมตร หลงัจากนั้นบนัทึกลง
ใน C:\CHEM\EXCEL2010\6-2.xls 

3. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลแสดงโอกาสท่ีจะพบอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสของ
อะตอม ก าหนดให ้ao = 30.2 และ ρ มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 20 โดยเร่ิมตั้งแต่ 0 0.1 0.2 0.3,…, 20 
(เพิ่มข้ึนคร้ังละ 0.1) C:\CHEM\EXCEL2010\6-3.xls 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่7 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

   Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

7.1 ความดนัของแก๊สและการวดั 

7.2 กฎพื้นฐานของแก๊ส 

7.3 สมการแก๊สสมบรูณ์แบบหรือแก๊สอุดมคติ 

7.4 แก๊สจริง 

7.5 ทฤษฎีจลน์ของโมเลกุลของแก๊ส 

7.6 การค านวณหาพื้นท่ีใตก้ราฟการแจกแจงความเร็วของโมเลกุลของแก๊ส 

7.7 กฎความดนัยอ่ยของดอลตนั 

7.8 การแพร่และกฎการแพร่ของแกรห์ม 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลในการค านวณเก่ียวกบักฎพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัแก๊ส ทั้งแก๊สสมบรูณ์ 

     แบบและแก๊สจริงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลในการค านวณเก่ียวกบั ทฤษฎี จลน์ของแก๊ส การแจกแจงความเร็ว 

    ของโมเลกุลของแก๊ส กฎความดนัยอ่ยของดอลตนั การแพร่ และกฎการแพร่ของแกรห์ม 

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา และนกัศึกษาฝึกท าปฏิบติัการ 
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4. ท าแบบฝึกหดัเพื่อทบทวนบทเรียน 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูท้  าการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวชิาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

2. รูปเล่ือน (Slide)  

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือโนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียนและใหฝึ้กท าปฏิบติัการ 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน



 

บทที ่7 

กรณศึีกษา:กฎของแก๊สและทฤษฎจีลน์โมเลกลุของแก๊ส 
 

 

 ในปัจจุบนัการจดัจ าแนกสถานะของสสารอยา่งง่ายท่ีสุดนั้น จะจ าแนกออกเป็นทั้งหมดส่ีสถานะ
ไดแ้ก่ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส และพลาสมา ซ่ึงแต่ละสถานะของสสารจะมีสมบติัทั้งทางกายภาพและ
ทางเคมีแตกต่างกนัไป ส าหรับสถานะท่ีถือไดว้่าปกคลุมอยู่บนผิวโลกก็คือสถานะแก๊ส โดยเน้ือหาใน
บทน้ีจะอธิบายถึงการใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซลในการค านวณเก่ียวกบั ความดนัแก๊ส กฎของแก๊ส สมการ
แก๊สอุดมคติ ทฤษฏีจลน์ของแก๊ส การค านวณหาพื้นท่ีใตก้ราฟการแจกแจงความเร็วของโมเลกุลของ
แก๊ส กฎความดนัยอ่ยของดอลตนัการแพร่ และกฎการแพร่ของแกรห์ม 

 

7.1 ความดันของแก๊สและการวดั 

 ความดนั (Pressure) หมายถึง ปริมาณแรงท่ีกระท าต่อหน่วยพื้นท่ี ตวัอยา่งเช่น การท่ีโยนเหรียญ
ข้ึนขา้งบนทอ้งฟ้า จากนั้นเหรียญก็จะตกลงบนโต๊ะ ทั้งน้ีก็เน่ืองจากแรงจากความดนัของอากาศท่ีอยูบ่น
เหรียญและแรงโน้มถ่วงโลกนั้นเอง ดงันั้นการท่ีจะค านวณแรงท่ีเกิดจากความดนัอากาศตอ้งทราบ
ความเร่งและขนาดเหรียญ ถา้สมมุติวา่ เหรียญหนกั 2.5 g และมีรัศมีเท่ากบั 9.3 mm ดงันั้นความเร่งของ
เหรียญจะเท่ากบัแรงโนม้ถ่วงซ่ึงจะเท่ากบั 9.8 m/s

2
 นัน่คือแรงของเหรียญซ่ึงเป็นผลมาจากแรงโนม้ถ่วง

ค านวณไดด้งัน้ี 

 แรง = มวล×ค่าคงท่ีแรงโนม้ถ่วง = (2.5×10
-3
kg)×(9.81×m/s

2
) = 2.5×10

-2
 kg m/s

2
 

พื้นท่ีเส้นผา่นศูนยก์ลางของเหรียญค านวณไดจ้าก π ×(รัศมี)2 
= 3.14×(9.3×10

-3
m)

2
= 2.7×10

-4 
m

2
 

ดงันั้นความดนัค านวณไดด้งัน้ี 

 

-2 2

2

-4 2

F 2.5×10 kg.m/s
P =  =  = 93kg/(m.s )

A 2.7×10 m
 (7.1) 

เม่ือ P คือ ความดนั  
       F คือ แรง 

      A คือ พื้นท่ีหนา้ตดั 

ดงันั้นในหน่วย SI จะไดว้า่ ความดนัมีหน่วยเป็น kg/(m.s)
2
 หรือเรียกวา่ พาสคาล (Pascal) ซ่ึงหมายถึง    

1 นิวตนัต่อตารางเมตรนั้นเอง  
 1Pa = 1N/m

2
 (7.2) 
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อย่างไรก็ตามหน่วยความดันยงัมีอีก 2 หน่วยท่ีนิยมใช้กัน คือ มิลลิเมตรปรอท (mmHg) และ   
บรรยากาศ (atm) โดยท่ีหน่วยมิลลิเมตรปรอทนั้นมาจากการใช้เคร่ืองมือท่ีเรียกว่าบารอมิเตอร์ 
(Barometer) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความดนัของอากาศโดยมีองคป์ระกอบแสดงดงัรูปท่ี 7.1  

 

 
 

รูปที ่7.1 องคป์ระกอบของบารอมิเตอร์ท่ีบรรจุดว้ยปรอท 

                               ท่ีมา (Ebbing & Gammon, 2009, 177)  

 จากรูปท่ี 7.1 บารอมิเตอร์จะประกอบไปดว้ยแท่งแกว้คว  ่าลงในอ่างท่ีบรรจุปรอทอยูซ่ึ่งความดนั   
1 atm ก็คือความดนัท่ีดนัให้ปรอทข้ึนไปอยูใ่นแท่งแกว้สูงจากพื้น 760 mmHg นัน่เอง ปรกติแลว้ความ
ดนัท่ีระดบัน ้าทะเลก็จะมีค่าเท่ากบั 1 atm (แสดงในรูปท่ี 7.2) 

 

รูปที ่7.2 ความดนั 1 atm ท่ีวดัจากระดบัน ้าทะเล 

                      ท่ีมา (Ebbing & Gammon, 2009, 177) 
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 ปรกติแลว้ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนักบัความสูงของของเหลวในปรอทในบารอมิเตอร์
สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  P = ghρ  (7.3 ) 
เม่ือ ρ เป็นความหนาแน่นของของเหลว g เป็นความเร่งเน่ืองจากแรงโนม้ถ่วงโลก (9.8m/s

2
) และ h 

เป็นความสูงของของเหลว ส าหรับความสัมพนัธ์ของความดนัในหน่วยต่าง ๆ แสดงในตารางท่ี 7.1 

 

ตารางที ่7.1 หน่วยของความดนั 

 

หน่วย ความหมายหรือความสัมพนัธ์ 

พาสคาล (Pa) kg/(ms
2
) 

บรรยากาศ (atm)  1 atm = 1.01325×10
5
 Pa 100kPa 

มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือ ทอร์ (torr) 760 mmHg = 1 atm 

บาร์ (Bar) 1.01325 bar = 1 atm 

ท่ีมา (Ebbing & Gammon, 2009, 178) 

 

ตวัอยา่งท่ี 7.1 แก๊สชนิดหน่ึงสามารถท าใหป้รอทข้ึนไปอยูใ่นหลอดแกว้สูง 797.7 mmHg จงใช้
โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาวา่แก๊สดงักล่าวมีความดนัในหน่วยพาสคาลและหน่วย
บรรยากาศ 

 

วธีิท า 
 ท่ีเซลล ์A2 พิมพข์อ้ความ ความดนัของแก๊สและการวดั 

 ท่ีเซลล ์A4 และ A5พิมพ ์ขอ้ความ ความดนั 1 บรรยากาศ (atm) = 

 ท่ีเซลล ์B4 และ B5 พิมพต์วัเลข 760 และ 1.01325E+5 ตามล าดบัส่วน หน่วยใหพ้ิมพใ์ส่ในเซลล ์
C4 และเซลล ์C5 ตามล าดบัทั้งน้ี เน่ืองจากโปรแกรมไม่สามารถค านวณตวัเลขท่ีมีหน่วยก ากบัอยู ่

 ท่ีเซลล ์A7 พิมพข์อ้ความ แก๊สท าใหป้รอทสูงจากพื้น = ส่วนท่ีเซลล ์B7 และเซลล ์C7 พิมพ ์
797.7 และ mmHg ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์D7 พิมพข์อ้ความจะมีความดนั = 

 การค านวณหาความดนัในหน่วย atm จะท าไดโ้ดยท่ีเซลล ์E7 พิมพสู์ตร  =B7/B4 เม่ือกด <Enter> 

จะไดค้่าเป็น 1.049605  
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 ส าหรับหน่วยความดนัเป็นพาสคาลค านวณไดโ้ดยท่ีเซลล ์E8 พิมพ ์=(B7*B5)/B4 เม่ือกด 
<Enter> จะไดค้่า 106351.2533 ส าหรับขั้นตอนการค านวณทั้งหมดของตวัอยา่งท่ี 7.1 แสดงดงั
รูปท่ี 7.3 

 

 
 

รูปที ่7.3 แสดงการค านวณเก่ียวกบัการเปล่ียนหน่วยความดนั 

 

7.2 กฎพืน้ฐานของแก๊ส 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัแก๊สท่ีได้จากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 17 

จนถึงกลางศตวรรษท่ี 19 ไดแ้ก่ อุณหภูมิ ความดนั และ ปริมาตร ซ่ึงในการศึกษาของนกัวิทยาศาสตร์จะ
มุ่งเนน้หาความสัมพนัธ์ระหว่างสามพารามิเตอร์ท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงการคน้พบ
กฎของแก๊สต่าง ๆ ของนกัวิทยาศาสตร์ ประกอบไปดว้ยกฎของบอยล์ (Boyle’s law) กฎของชาร์ล 
(Charles’s law) กฎรวมแก๊ส (Combined gas law) และ กฎของอาโวกาโดร (Avogadro law)  
 

 7.2.1 กฎของบอยล์: ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตรและความดัน 

 ลกัษณะท่ีส าคญัประการหน่ึงของแก๊สก็คือ ความสามารถในการถูกบีบอดัได้ ซ่ึงถือได้ว่าเป็น
เพียงสถานะเดียวเม่ือเทียบกบัของแข็ง และของเหลว ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างความดนัและปริมาตร
ของแก๊สไดมี้การศึกษาในปี ค.ศ. 1661 โดยนกัวิทยาศาสตร์ช่ือ โรเบิร์ตบอยล์ (Robert Boyle) โดยได้
ศึกษาความสัมพันธ์ น้ีจาก ชุดการทดลอง ท่ีประกอบด้วยหลอดทดลอง รูปตัว เจ  ( J-shaped)                     
ซ่ึงประกอบดว้ยหลอดปลายปิดและปลายเปิด เม่ือมีการเติมปรอทลงไปหลอดปลายปิดรูปตวัเจ จะพบวา่
ปริมาตรของแก๊สลงลด ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่เม่ือมีการเพิ่มปริมาตรของปรอทลงไปปริมาตรของแก็สก็จะ
ลดลง ดงันั้นบอลยจึ์งสรุปเป็นกฎไดว้า่ เม่ืออุณหภูมิคงท่ีปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผนักบัความดนั ซ่ึง
แสดงเป็นความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 
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1

P  
V

α  ดงันั้น PV = k  (7.4) 

เม่ือ P เป็น ความดนั V เป็นปริมาตร และ k เป็นค่าคงท่ี 

เม่ืออุณหภูมิคงท่ีและมีการเปล่ียนแปลงไปของปริมาตรและความดนัใหม่ สมการท่ี 7.4 ก็สามารถเขียน
ใหม่ไดคื้อ  
 

  f f i i
P V  = P V  (7.5) 

เม่ือ Pf เป็นความดนัสุดทา้ย Vf ปริมาตรสุดทา้ย 

          Pi  เป็นความดนัเร่ิมตน้ Vi ปริมาตรเร่ิมตน้ 

 

ตวัอยา่งท่ี 7.2 จากขอ้มูลการทดลองหาความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนักบัปริมาตรของแก๊สอุดคติพบวา่
ไดผ้ลการทดลองดงัขอ้มูลในตารางท่ี 7.2 จากขอ้มูลการทดลองจงสร้างกราฟความสัมพนัธ์ระหว่าง
ความดนักบัปริมาตรตามกฎของบอยล ์

 

ตารางที ่7.2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนัและปริมาตร 

 

ปริมาตร (mL) ความดนั (kPa) 

3.00 412.93 

5.00 247.76 

7.00 176.97 

10.00 123.88 

13.00 95.29 

16.00 77.42 

20.00 61.94 

25.00 49.55 

 

วธีิท า 
 ท่ีเซลล ์A4:D4 ใหพ้ิมพข์อ้ความ ดงัต่อไปน้ี V(mL) P(kPa) P*V และ 1/V 

 ท่ีเซลล ์A5:A12 และ B5:B12 ใหพ้ิมพข์อ้มูลจากตารางท่ี 7.2 

 ท่ีเซลล ์C5 พิมพ ์=B5*A5 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีแลว้วางในเซลล ์C5:C12 
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 ท่ีเซลล์ D5 พิมพ ์=1/A5 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีแลว้วางในเซลล์ D5:D12 ซ่ึงทุกขั้นตอนแสดงใน
รูปท่ี 7.4 

 ใชไ้มโครซอฟตเ์อ็กเซลสร้างกราฟแบบกระจายแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง P กบั V และ P กบั 
1/V ดงัแสดงในรูปท่ี 7.5 และรูปท่ี 7.6 ตามล าดบั  

 

 
 

รูปที ่7.4 การค านวณเก่ียวกบักฎของบอยล ์

 

รูปที ่7.5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง P กบั V 
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รูปที ่7.6 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง P กบั 1/V 

 

 7.2.2 กฎของชาร์ล: ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิ 
 อุณหภูมิมีผลโดยตรงกบัปริมาตรของแก๊ส ตวัอยา่งเช่น เม่ือน าลูกโป่งท่ีบรรจุดว้ยอากาศจุ่มลงไป
ในไนโตรเจนเหลวซ่ึงมีอุณหภูมิ -196

o
C จะสังเกตเห็นวา่ลูกโป่งมีการหดตวั แต่เม่ือน าลูกโป่งท่ีหดตวั

ไปไวใ้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงข้ึน เช่น อุณหภูมิห้อง ผลปรากฏว่าลูกโป่งกลบัมีสภาพเหมือนเดิม ทั้งน้ีก็
เน่ืองจากการเกิดการหดและขยายตวัส่งผลให้ปริมาตรเกิดการเปล่ียนแปลงนัน่เอง ส าหรับรูปแสดงการ
หดตวัของลูกโป่งแสดงดงัรูปท่ี 7.7 

 

 
รูปที ่7.7 แสดงการเปล่ียนแปลงปริมาตรของอากาศในลูกโป่งเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 

                        ท่ีมา (Ebbing & Gammon, 2009, 181) 
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 ส าหรับปรากฏการณ์ท่ีปริมาตรของแก๊สเปล่ียนไปเม่ืออุณหภูมิเกิดการเปล่ียนแปลงนั้นได้มี     
นกัฟิสิกส์ชาวฝร่ังเศส ช่ือวา่ เจคอป อเล็กซานเตอร์ ชาร์ล (Jacques Alexandre Charles) คน้พบในปี ค.ศ. 

1787 หลงัจากนั้น จอนล์ ดอลดนั (John Dalton) และ โจเซฟ หลุย เกยลู์สแซก ( Jeseph Louis Gay-

Lussac )ไดท้  าการทดลองต่อจากชาร์ล ท าใหพ้บวา่เม่ือความดนัคงท่ีปริมาตรจะแปรผนัตรงแบบเชิงเส้น 
(Linear) กบัอุณหภูมิ ซ่ึงความแปรผนัแบบเชิงเส้นน้ีพบไดก้บัแก๊สท่ีมีการเพิ่มอุณหภูมิข้ึนไปเร่ือย ๆ 

 ดังนั้นจากข้อมูลการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้สรุปกฎของชาร์ลได้ว่า เม่ือความดันคงท่ี
ปริมาตรของแก๊สจะแปรผนัโดยตรงกบัอุณหภูมิสมบรูณ์ เขียนแทนไดเ้ป็น 

  
V

 = k
T

  (7.6) 

เม่ือ V เป็นปริมาตร T เป็นอุณหภูมิสมบรูณ์ และ k เป็นค่าคงท่ี เม่ือมีการเปล่ียนไปของปริมาตรและ
อุณหภูมิสมการท่ี 7.6 จึงเขียนใหม่ไดเ้ป็น 

  f i

f i

V V
 = 

T T
 (7.7) 

 

 7.2.3 กฎรวมแก๊ส: ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตร อุณหภูมิ และความดัน 

 จากกฎของบอยล์ (V1/P) และชาร์ล (VT) สามารถจะน ามารวมกนัไดเ้ป็นความสัมพนัธ์
ใหม่ว่า ปริมาตรของแก๊สจะแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิสัมบรูณ์หารดว้ยความดนั เขียนเป็นความสัมพนัธ์
ไดด้งัน้ี 

  
T PV

V = k  = =k
P T

 (7.8)   

เม่ือจดัรูปสมการใหม่ไดว้า่ 

  f f i i

f i

P V P V
 = 

T T
 (7.9)  

 

 7.2.4 กฎของอาโวกาโดร: ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาตร กบัปริมาณ 

 นกัเคมีชาวอิตาเลียนช่ือวา่ อามีดีโอ อาโวกาโดร (Amedeo Avogadro) ไดเ้สนอสมมุติฐานวา่ท่ี
อุณหภูมิและความดนัเดียวกนั แก๊สต่างชนิดกนัท่ีมีปริมาตรเท่ากนัจะมีจ านวนโมเลกุลเท่ากนั นั่นก็
หมายความวา่ ปริมาตรของแก๊สใด ๆ จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัจ านวนโมเลกุลของแก๊สนั้น นัน่เอง  
 V n  

 V = kn  (7.10) 

ทั้งน้ีเม่ือ V คือปริมาตรของแก๊ส n คือจ านวนโมลและ k คือค่าคงท่ี 
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7.3 สมการแก๊สสมบรูณ์แบบหรือแก๊สอดุมคติ 
 จากกฎต่าง ๆ ท่ีเสนอขา้งตน้ประกอบดว้ย กฎของบอยล ์กฎของชารล ์และกฎของอาโวกาโดร 
เม่ือน ากฎทั้ง 3 มารวมกนัแลว้เขียนแทนดว้ยสมการเดียวจะไดว้า่ 

  
nT nT

V   = R
P P

  

ดงันั้น 

  PV = nRT  (7.11) 

เม่ือ R คือค่าคงท่ีของแก๊ส (Gas constant) ซ่ึงสมการท่ี 7.11 น้ีเรียกวา่สมการของแก๊สสมบูรณ์แบบ          
( Ideal gas equation) โดยท่ีแก๊สสมบูรณ์แบบจะหมายถึง แก๊สใด ๆ ท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกบัความดนั 
ปริมาตร และอุณหภูมิเป็นไปตามสมการแก๊สสมบูรณ์แบบ ตามปรกติแลว้แก๊สสมบูรณ์แบบจะไม่มีจริง
ในธรรมชาติ เน่ืองจากแก๊สสมบูรณ์จะเป็นแก๊สไม่มีแรงกระท ากนัและมีปริมาตรนอ้ยมากเม่ือเทียบกบั
ภาชนะท่ีบรรจุ ส าหรับค่า R ค านวณไดจ้ากท่ีอุณหภูมิและความดนัมาตรฐาน (Standard temperature 

and pressure, STP) ซ่ึงเป็นสภาวะท่ีมีอุณหภูมิเท่ากบั 0o
C (273.15 K) และความดนั 1 atm และจากการ

ทดลองพบวา่ ท่ีสภาวะมาตรฐาน แก๊สสมบูรณ์แบบ 1 mol มีปริมาตร 22.4 L ดงันั้นแทนค่าในสมการท่ี 
7.11 จะไดค้่า R ดงัน้ี 

  
PV (1atm)(22.4L) L.atm

R = =  = 0.082057
RT (1mol)(273.15K) K.mol

 

ตามปรกติหน่วยของค่า R จะมีหลายหน่วยทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั หน่วยของความดนัและปริมาตร ส าหรับการ
สรุปค่า R ในหน่วยต่าง ๆ แสดงในตารางท่ี 7.3 

 

       ตารางที ่7.3 ค่า R ในหน่วยต่าง ๆ 

 

ค่า R 

0.082058L.atm/(K.mol) 

8.3145J/(K.mol) 

8.3145 kg.m
2
/(s

2
.K.mol) 

8.3145kPa.dm
3
/(K.mol) 

1.9872cal/(K.mol) 

   ท่ีมา (Ebbing & Gammon, 2009, 188) 
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ตวัอยา่งท่ี 7.3 ก าหนดให้แก๊สชนิดหน่ึง มีความดนัเท่ากบั 1 atm จงค านวณหาปริมาตรของแก๊สชนิดน้ี 
ณ อุณหภูมิ 300 K 400K 500 K และ 600 K เม่ือก าหนดให้จ  านวนโมลของแก๊สชนิดน้ีเท่ากบั 1 mol       

2 mol 3 mol และ 4 mol ตามล าดบั นอกจากน้ีแลว้ให้วาดกราฟแสดงปริมาตรกบัอุณหภูมิเม่ือแก๊สชนิด
น้ีมี จ  านวน mol ต่าง ๆ กนั โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

วธีิท า 
แนวคิด V = nRT/P  

 พิมพข์อ้มูลต่าง ๆ ดงัรูปท่ี 7.8 โดยท่ีในเซลล์ B7 พิมพ ์=$A7*0.0821*B$6/B$4 จากนั้นคดัลอก
จากเซลล ์B8: E10  

 สร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง V กบั T โดยใชแ้ผนภูมิแบบกระจายเชิงเส้นซ่ึงแสดงดงั
รูปท่ี 7.9 

 

 
 

รูปที ่7.8 แสดงการค านวณหาความสัมพนัธ์ระหวา่ง V กบั อุณหภูมิ 
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รูปที ่7.9 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง V กบั mol ณ อุณหภูมิ 

 

7.4 แก๊สจริง 

 แก๊สจริงจะมีสมบติัเบ่ียงเบนไปจากแก๊สสมบรูณ์หรือแก๊สอุดมคติ ซ่ึงกฎพื้นฐานต่าง ๆ ท่ีกล่าวมา
ขา้งตน้จะใชไ้ดดี้ในกรณีท่ีแก๊สนั้นเป็นแก๊สอุดมคติ นอกจากนั้นแลว้การท่ีแก๊สจริงจะมีพฤติกรรมคลา้ย
กบัแก๊สอุดมคติก็ต่อเม่ือแก๊สจริงอยูใ่นสภาวะความดนัต ่า ๆ เท่านั้น ซ่ึงสมการท่ีจะใชส้ าหรับแก๊สจริง
ตอ้งมีการเพิ่มตวัแปรเขา้ไปนัน่คือ แฟกเตอร์การกด (Compression factor) แสดงไดด้งัสมการ  

  
PV PV

Z =  = 
nRT RT

 (7.12) 

เม่ือ V คือ ปริมาตรต่อโมล ค่า Z จะเท่ากบั 1 ก็ต่อเม่ือแก๊สนั้นมีพฤติกรรมคลา้ยแก๊สอุดมติ ส าหรับการ
ค านวณแก๊สอุดมคตินั้นจะใชส้มมุติฐานท่ีวา่แก๊สจะมีปริมาตรเป็นศูนยแ์ละไม่มีแรงกระท าต่อกนั แต่ใน
แก๊สจริงโมเลกุลจะมีขนาดท่ีแน่นอนรวมทั้งมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุล ซ่ึงนักวิทยาศาสตร์          
ช่ือ โยฮานเนส แวน เดอร์วาลส์ ( Johannes van der Waals) ไดเ้สนอสมการส าหรับแก๊สจริงดงัน้ี 

   
2

2

an
P+ V-nb  = nRT

V

 
  

 (7.13) 

หรือ   

    
  

2

2

an
P+ V-b  = RT

V
 

เม่ือค่า a และค่า b เป็นค่าคงท่ีเฉพาะแก๊ส มีช่ือเรียกวา่ ค่าคงท่ีของแวนเดอร์วาลส์ โดยท่ีค่า a และ b หา
ไดจ้ากการทดลอง ดงัตารางท่ี 7.4 
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ตารางที ่7.4 ค่าคงท่ีของแวนเดอร์วาลส์ของแก๊สบางชนิด 

 

ชนิดของแก๊ส a (atm L
2
/mol

2
) b (L/mol) 

He 0.0341 0.0237 

H2 0.244 0.0266 

N2 1.39 0.0391 

CH4 2.25 0.0428 

CO2 3.59 0.0427 

Xe 4.19 0.051 

H2O 5.45 0.0305 

C2H6 5.48 0.0638 

Cl2 6.49 0.0562 

C3H8 8.64 0.0845 

ท่ีมา ปรับปรุงจาก (Parker & Breneman, 1991, 97) 

 

 จากตารางท่ี 7.4 จะเห็นไดว้า่ค่า a จะเป็นค่าประมาณการซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัค่าความแตกต่าง
ระหวา่งแรงท่ีกระท าระหวา่งโมเลกุล ซ่ึงจะสามารถวดัไดจ้ากความแตกต่างระหว่างจุดเดือดปรกติของ
สาร โดยจะพบวา่ค่า a จะสูงข้ึนเม่ือจุดเดือดของสารเพิ่มข้ึน ตวัอยา่งเช่น ค่า a และค่าจุดเดือดของ CH4 

เท่ากบั 2.25 และ -161
o
C ส่วนค่า a และ จุดเดือดของ C2H6 จะมีค่าเท่ากบั 5.48 และ -104

o
C ตามล าดบั 

เป็นตน้  แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าน ้ ามีค่า a เท่ากบั 5.45 แต่กลบัมีจุดเดือดเป็น 100 
o
C ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดด้งัน้ี ในสภาวะท่ีเป็นแก๊สพนัธะไฮโดรเจนท่ีอยู่ในโมเลกุลของน ้ าจะไดรั้บอิทธิพลจากแรง
จากภายนอก ซ่ึงจะไม่เหมือนกบัน ้ าในสถานะของเหลวและของแข็ง ดงันั้นในสภาวะแก๊สแรงกระท าท่ี
เกิดข้ึนนั้นจะเป็นแรงไดโพแบบถาวร ( Permanent dipole) และแรงลอนดอน (London dispersion 

forces) เท่านั้น ดงันั้นค่า a ของน ้าจะไดต้  ่ากวา่แก๊สบางชนิดท่ีแสดงอยูใ่นตารางท่ี 7.4  

 ส าหรับค่า b จะมีหน่วยเป็น L/mol ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบั ปริมาตรของวสัดุท่ีอยูใ่นสภาวะท่ี
เป็นของเหลวหรือของแข็ง โดยจะมีระยะห่างระหวา่งโมเลกุลท่ีมีค่านอ้ย ๆ ตวัอยา่งเช่น น ้ า 1 โมล จะมี
น ้ าหนกัเท่ากบั 18 กรัม และจะมีความหนาแน่นเท่ากบั 1 g/cm

3
 ดงันั้นปริมาตรน ้ าจ  านวน 1 โมลจะมีค่า

เท่ากบั 18 cm
3
 หรือ 0.018 L  เม่ือเปรียบเทียบกบัค่า b ของน ้าจะมีค่าเท่ากบั 0.030 L/mol  
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ตวัอยา่งท่ี 7.4 จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาค่าความดนัของ CO2 จ านวน 4.00 mol ท่ี
บรรจุอยูใ่นภาชนะขนาด 6.25 L ท่ีอุณหภูมิ 298.15  398.15 498.15  และ 598.15 K ตามล าดบัพร้อมทั้ง
แสดงกราฟเปรียบเทียบกบัแก๊สอุดมคติท่ีมีจ  านวน mol ปริมาตรและอุณหภูมิเดียวกนั 

วธีิท า 
 ท่ีเซลล ์A1 พิมพ ์“ ความดนั กบั อุณหภูมิตามสมการแวนเดอร์วาลส์” 
 ท่ีเซลล ์A2: H2 พิมพ ์ขอ้ความต่าง ๆ ตามรูปท่ี 7.10 

 ท่ีเซลล ์A3 พิมพ ์“CO2” ส าหรับเซลล ์B3 และ C3 ใหพ้ิมพค์่าคงท่ีของแวนเดอร์วาลส์ 

 ท่ีเซลล ์D3:D7 ใหพ้ิมพอุ์ณหภูมิ จาก 298.15 K และเพิ่มท่ีละ 10 K จนกระทัง่ถึง 598.15 K 

 ท่ีเซลล ์E3:E6 ใหพ้ิมพ ์4 และท่ีเซลล ์F3:F6 ใหพ้ิมพ ์6.25 

 ท่ีเซลล์ G3 พิมพ=์F3/E3 แลว้กด <Enter> จะไดค้่า V เท่ากบั 1.5625 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีจาก 
G3:G6 

 ท่ีเซลล์ H3 พิมพ=์(((0.0821*$D3)/(G3-$C$3))-($B$3/G3)) แลว้กด <Enter> จะไดค้่าความดนั
เท่ากบั 18.38 atm จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีไปวางในเซลล ์H3:H6 

 ส าหรับแก๊สอุดมคติใหท้  าวธีิการเดียวกนักบัแก๊ส CO2 แต่ใชค้่าคงท่ี a = b = 0 

 สร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความดนั (atm) กบั อุณหภูมิโดยเปรียบเทียบระหวา่งแก๊ส 
CO2 และ แก๊สอุดมคติ ดงัแสดงในรูปท่ี 7.11 

 

 
 

รูปที ่7.10 แสดงการค านวณหาความดนัโดยใชส้มการแวนเดอร์วาลส์ 

 

ความดนั กบั อุณหภูมิตามสมการ แวนเดอร์วาลส์ 
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รูปที ่7.11 การเปรียบเทียบค่าความดนัระหวา่งแก๊สอุดมคติกบัแก๊ส CO2โดยใชส้มการของ 

      แวนเดอร์วาลส์ ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ กนั 

 

7.5 ทฤษฎจีลน์ของโมเลกุลของแก๊ส 

 โมเลกุลของสารใด ๆ ในสภาวะแก๊สจะเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วท่ีคงท่ี มีการชนกนัระหวา่งโมเลกุล
ด้วยกนัเอง และชนกับผนังของภาชนะท่ีบรรจุ ซ่ึงการชนกนักบัผนังน้ีเองเป็นผลให้แก๊สมีความดัน     
การชนกนัระหวา่งโมเลกุลหรือกบัผนงัเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ความเร็วของโมเลกุลในสภาวะแก๊สมี
การเปล่ียนแปลง นอกจากน้ีแล้วการเปล่ียนแปลงความเร็วของโมเลกุลของแก๊สยงัมาจากน ้ าหนัก
โมเลกุลและอุณหภูมิของแก๊สดว้ย แมว้า่ความเร็วของโมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลจะมีค่าแตกต่างกนั 
อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า การแจกแจงตวัของการเคล่ือนท่ีนั้นค่อนขา้งคงท่ี ดงัแสดงในรูปท่ี 
7.12 ซ่ึงแสดงการแจกแจงความเร็วของแก๊สไนโตรเจนเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนไป 

 จากรูปท่ี 7.12 พบว่า การแจกแจงหรือการกระจายของจ านวนโมเลกุลท่ี เคล่ือนท่ีด้วย          
ความเร็วต่าง ๆ จะมากข้ึนถา้อุณหภูมิของแก๊สเพิ่มข้ึน โดยท่ีจุดสูงสุดของแต่ละเส้นจะแสดงถึงจ านวน
โมเลกุลท่ีมีการเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วเท่ากนัมากท่ีสุด ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นความเร็วท่ีมีความน่าจะเป็น
ในการพบวา่โมเลกุลเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วน้ีมากท่ีสุดนัน่เอง ส าหรับสูตรอยา่งง่ายท่ีใชส้ าหรับค านวณ
ความเร็วของโมเลกุลท่ีมีโอกาสพบมากท่ีสุด (The most probable speed; mps) คือ 

  
2RT

mps =
MW

 (7.14) 

เม่ือ R เป็นค่าคงตวัของแก๊ส ซ่ึงเท่ากบั 8.314 J/mol.K  

T เป็นอุณหภูมิท่ีเป็นเคลวลิ (K) 

MW เป็นน ้าหนกัโมเลกุลของแก๊ส (kg/mol) 
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รูปที่ 7.12 กราฟแสดงการแจกแจงความเร็วของโมเลกุลแก๊สไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิต่าง ๆกนั 

                           ท่ีมา (Change, 2010, 206) 

  

ตวัอย่างการใช้สมการน้ีเช่น การค านวณหาความเร็วของโมเลกุลไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิ 298 K ซ่ึงจะ
ค านวณไดว้า่ 

  
2(8.314)(298)

mps =  = 421 m/s
0.0290

 

 จากค่าค านวณท่ีไดก้็แสดงว่า ความเร็วของแก๊สไนโตรเจนในบรรยากาศท่ีเราหายใจส่วนใหญ่
แลว้จะมีความเร็วเท่ากบั 421 m/s  เน่ืองจากโมเลกุลของแก๊สของไนโตรเจนมีการเคล่ือนท่ี ทั้งท่ีมากกวา่
และนอ้ยกวา่ 421 m/s ณ อุณหภูมิหอ้ง ดงันั้นการหาความเร็วจึงนิยมค านวณเป็นความเร็วเฉล่ีย (Average 

speed; avs) จึงค านวณไดจ้ากสมการ 

  
8RT

avs =
MW

 (7.15) 

ดงันั้น เม่ือแก๊สไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิ 298 K จะมีความเร็วเฉล่ียเท่ากบั 

ความเร็วของโมเลกุล (m/s) 

จ าน
วน

โม
เลก

ุล 
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8(8.314)(298)

avs =  = 475 m/s
(3.14159)(0.0280)

 

 ส าหรับความเร่งเฉล่ียของโมเลกุลของแก๊ส (Median speed; msd) ก็สามารถค านวณไดจ้ากสมการ
ดงัต่อไปน้ี 

  
RT

mds =1.538
MW

  (7.16) 

ดงันั้นแก๊สไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิ 298 K มีความเร่งเฉล่ียเท่ากบั 

  
(8.314)(298)

mds =1.538  = 457 m/s
0.0280

  

 เน่ืองจากโมเลกุลของแก๊สมีมวลและเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว ดงันั้นพลงังานจลน์ของโมเลกุลของ
แก๊สค านวณไดจ้ากสมการ 

  
21

E = mv
2

 (7.17) 

ทั้งน้ีเม่ือ m เป็นมวลโมเลกุลของแก๊ส (kg) โดยท่ี v ท่ีจะน าไปค านวณหาพลงังานจลน์เฉล่ียนั้น จะ
ค านวณไดจ้ากอตัราเร็วรากเฉล่ียก าลงัสอง (Root-mean-squared speed; rms)  

  
3RT

rms = 
MW

 (7.18) 

ดงันั้นส าหรับแกส๊ไนโตรเจนจะมีอตัราเร็วเฉล่ียก าลงัสองเท่ากบั 

  
3(8.314)(298)

rms =  = 515 m/s
(0.0280)

 

จากสมการท่ี 7.17 และ 7.18 จะไดว้า่พลงังานจลน์ของโมเลกุลของแก๊สค านวณไดจ้าก 

 
3

E = RT
2

 (7.19) 

ดงันั้นแก๊สไนโตรเจนจ านวน 1 โมล มีพลงังานจลน์เท่ากบั 

 
3(8.314)(298)

E =  = 3716 J
2

 

จากสมการท่ี 7.19 จะเห็นไดว้า่พลงังานของแก๊สจะข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิเท่านั้น ทั้งน้ีก็เน่ืองจากวา่ถา้
น ้าหนกัโมเลกุลของแก๊สมากจะส่งผลใหโ้มเลกุลเคล่ือนท่ีไดช้า้ 
 จากตวัอยา่งการค านวณตั้งแต่สมการท่ี 7.14 ถึง 7.19 สามารถค านวณโดยใชไ้มโครซอฟตเ์อก็เซล
ไดต้ามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (ดงัรูปท่ี 7.13) 
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 ท่ีเซลล ์D2 ค านวณหา ค่า rms พิมพ=์(3*8.314*$B$2/(0.001*$B$3))^0.5 

 ท่ีเซลล ์D3 ค านวณหาค่า mps พิมพ ์=(2*8.314*$B$2/(0.001*$B$3))^0.5 

 ท่ีเซลล ์D4 ค านวณหาค่าพลงังานจลน์ พิมพ ์=1.5*8.314*$B$2 

 ท่ีเซลล ์F2 ค านวณหาค่า avs พิมพ ์=(8*8.314*$B$2/(3.4159*0.001*$B$3))^0.5 

 ท่ีเซลล ์F3 ค านวณหาค่า mds พิมพ ์=1.538*(8.314*$B$2/(0.001*$B$3))^0.5 

 

 
 

รูปที่ 7.13 การค านวณการแจกแจงความเร็วของแก๊สไนโตรเจนท่ี 298 K 

 

7.6 การค านวณหาพืน้ทีใ่ต้กราฟการแจกแจงความเร็วของโมเลกลุของแก๊ส 

 จากหัวขอ้ท่ี 7.5 จะเห็นไดว้่าแมว้า่จะเป็นแก๊สชนิดเดียวกนัอยู่ในภาชนะเดียวกนั และอุณหภูมิ
เดียวกัน ความเร็วในการเคล่ือนท่ีของแต่ละโมเลกุลก็จะไม่ เท่ากัน ดังนั้ นจึงเป็นสาเหตุให ้
นกัวิทยาศาสตร์อยากทราบว่า มีจ  านวนโมเลกุลของแก๊สก่ีโมเลกุลท่ีเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วในช่วงท่ี
ตอ้งการจะทราบ เช่น มีจ านวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนจากความเร็ว x1 m/s ถึง x2 m/s หรือ มี
จ านวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนก่ีโมเลกุลท่ีเคล่ือนท่ีเร็วกวา่ x1 m/s และ x2 m/s  การท่ีจะตอบค าถาม
ดงักล่าวตอ้งมีการหาพื้นท่ีฐานโคง้ของกราฟการแจกแจงความเร็วของโมเลกุล ซ่ึงวิธีการหาพื้นท่ีใตโ้คง้
จะใชว้ธีิการอินทิเกรต (Integrating the curve) โดยมีวธีิการค านวณท าไดด้งัต่อไปน้ี 

 

ตวัอยา่งท่ี 7.5 จงค านวณหาจ านวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนท่ีมีความเร็วตั้งแต่ 0 m/s จนถึง 10,000 

m/s โดยก าหนดใหอุ้ณหภูมิของแก๊สคงท่ี ณ 298 K (N2 =28g/mol) 

วธีิท า 
 เปิดแผ่นกระดาษท าการของ การค านวณหาอตัราเร็วรากเฉล่ียก าลงัสองของแก๊สไนโตรเจนท่ี 

อุณหภูมิ 289 K ข้ึนมา 
 ท่ีเซลล ์A 4 พิมพข์อ้ความ “ ความเร็วท่ี 1” และท่ีเซลล ์A5 พิมพข์อ้ความ “ ความเร็วท่ี 2” 
 ท่ีเซลล ์B4 พิมพ ์0 และ เซลล ์B5 พิมพ ์10000  
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 เซลล์ C5 พิมพ ์ขอ้ความ “ delta –x ” ซ่ึงหมายถึงการท่ีจะค านวณค่าช่วงความเร็วโดยการแบ่ง
ออกเป็น 100 ส่วน ดงันั้นท่ี เซลล์ D5 ให้พิมพสู์ตร =($B$5-$B$4)/50 จากนั้นกด <Enter> จะได้
ส่วนท่ีแบ่งออกมาจากช่วงความเร็ว 0 ถึง 10,000 m/s นัน่คือ 200 

 ท่ีเซลล ์A8 เพิ่มค่า delta –x ลงไปโดยพิมพ ์=($A7+$D$5) เม่ือกด <Enter> จะได ้200 

 คดัลอกสูตรท่ีแลว้วางลงไปในเซลล ์A9:A57 

 ท่ีเซลล ์B7 ใหพ้ิมพสู์ตรท่ีจะอธิบายการแจกแจงความเร็วของแก๊สคือ  
=EXP(-0.001*$B$3*$A8^2/(2*8.314*$B$2))*$A8^2 

 จากนั้นท าการคดัลอกสูตรท่ีไปใส่ในเซลล ์B8:B57  

 ท่ีเซลล ์C7 ค านวณหาผลรวมของโมเลกุลท่ีเคล่ือนท่ีทั้งหมดโดยการพิมพ ์

=SUM($B7:$B57)+SUM($B8:$B56) จากนั้นกด <Enter> จะไดค้่า 329884.8097 

 ท่ีเซลล์ D7 ท าการค านวณให้สัดส่วนของโมเลกุลทั้งหมดให้เท่ากบั 1 (normalization) โดยการ
พิมพสู์ตร=$C$7*4*3.14159*(0.001*$B$3/(2*3.14159*8.314*$B$/))^1.5 *$D$5/2 จากนั้นกด 
<Enter> จะไดค้่า 1.000000422 

 ท่ีเซลล ์D8 ค านวณหาจ านวนโมเลกุลท่ีมีความเร็วอยูร่ะหวา่ง 0 m/s ถึง 10000 m/s โดยคิดเป็นต่อ
จ านวน 1 mol ของ แก๊สไนโตรเจน โดยการพิมพ=์$D$7*6.023E+23 จากนั้นกด <Enter> จะได้
ค่า 6.023×10

23
 โมเลกุล/โมล ส าหรับขั้นการค านวณทั้งหมดแสดงในรูปท่ี 7.14 

 

 
 

รูปที่ 7.14 การค านวณหาความเร็วของโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนท่ีเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็ว 0 ถึง    
                10000 m/s โดยมีหน่วยเป็นโมเลกุล/โมล 
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7.7 กฎความดันย่อยของดอลตัน 

 ดอลตนัไดเ้สนอวา่ ความดนัทั้งหมดของแก๊สเกิดจากการรวมกนัของแก๊สท่ีอยูใ่นภาชนะเดียวกนั 
ซ่ึงสามารถแสดงใหเ้ห็นไดรู้ปท่ี 7.15 และจากค ากล่าวขา้งตน้ท าใหส้ามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพนัธ์ไดด้งัน้ี 

  T 1 2 3 4
P = P +P +P +P +.......  (7.20) 

เม่ือ PT เป็นความดนัรวมทั้งหมดของแก๊ส P1 P2 P3 …. เป็นความดนัของแก็สท่ีเป็นองคป์ระกอบท่ี 1 2 3 

ตามล าดบั จากสมการท่ี 7.20 สามารถเขียนสมการใหม่ไดด้งัน้ี 

  
i i T

P  = X P  (7.21) 

เม่ือ Pi  เป็นความดนัของแก๊สท่ีเป็นองคป์ระกอบ 

       Xi  เป็นเศษส่วนโมลของแก๊สท่ีเป็นองคป์ระกอบ 

  
i

i

T

n
X = 

n
 (7.22) 

      ni   เป็นจ านวนโมลของแก๊สองคป์ระกอบ i 
      nT   เป็นจ านวนโมลทั้งหมด 

 

 
 

รูปที ่7.15 แสดงการรวมกนัของความดนัของแก๊สตามกฎความดนัยอ่ยของดอลตนั 

              ท่ีมา( Chang, 2010, 197) 
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ตวัอยา่งท่ี 7.6 แก๊สผสมประกอบดว้ย 3 ชนิดคือ Ne 4.46 โมล Ar 0.74 โมล และ Xe 2.15 โมล จง
ค านวณหาความดนัยอ่ยของแก๊สแต่ละตวัโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซล ถา้ก าหนดให้ความดนั
รวมของแก๊สรวมเท่ากบั 2 atm และอุณหภูมิของแก๊สผสมมีค่าคงท่ี 

วธีิท า 
 ท่ีเซลล ์A1 พิมพข์อ้ความ “ กฎความดนัยอ่ยของดอลตนั” 
 ท่ีเซลล ์A2 A3 และ A4 พิมพข์อ้ความ PT = 2 และ atm ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์A3:D3 พิมพข์อ้ความ “แก๊ส” “โมล” “เศษส่วนโมล” และ“Pi ” 
 ท่ีเซลล ์A4:A7 พิมพข์อ้ความ “Ne” “Ar” “Xe”และ จ านวนโมลทั้งหมด (nT) 

 ท่ีเซลล ์B2:B7 ใหเ้ติมตวัเลขจ านวนโมลของแก๊สแต่ละตวัดงัแสดงในรูปท่ี 7.16 

 ท่ีเซลล์ B7 เป็นจ านวนโมลของแก๊สทั้งหมดให้พิมพสู์ตร=SUM(B4:B6) กด <Enter> จะไดค้่า 
7.35 

 ท่ีเซลล ์ B4 ค านวณหาเศษส่วนโมลของ Ne ไดโ้ดยการพิมพสู์ตร=$B4/$B$7 จากนั้นคดัลอก
สูตรน้ีจาก C4:C6 ก็จะไดเ้ศษส่วนโมลของแก๊สแต่ละตวั 

 ท่ีเซลล์ D4 ค านวณหาความดนัของแก๊ส Ne ไดโ้ดยพิมพสู์ตร=$C4*$B$2 จากนั้นคดัลอกสูตร
น้ีจากเซลล ์D4:D6  จะไดค้วามดนัของแก๊สแต่ละตวัดงัแสดงในรูปท่ี 7.16 

 

 
 

รูปที ่7.16 แสดงการค านวณเก่ียวกบัความดนัยอ่ยของดอลตนั 
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7.8 การแพร่และกฎการแพร่ของแกรห์ม 

 การแพร่ หมายถึงการท่ีโมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีเขา้ไปปะปนกบัโมเลกุลของแก๊สชนิดอ่ืน ซ่ึง
กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนอยา่งชา้ ๆ โดยการแพร่จะเกิดข้ึนไดเ้ร็วหรือชา้จะข้ึนอยูก่บัขนาดโมเลกุล หรือ
น ้ าหนกัโมเลกุลของแก๊ส ในปี 1832 นกัเคมีช่ือ ทอมสั แกรห์ม (Thomas Graham) ไดเ้สนอกฎท่ีมีช่ือ
เรียกว่า กฎของแกรห์มซ่ึงมีใจความว่า อตัราการแพร่ของแก๊สจะแปรผกผนักับรากท่ีสองของมวล
โมเลกุล ภายใตส้ภาวะของอุณหภูมิและความดนัเดียวกนั จากกฎดงักล่าวจะสามารถแสดงสมการไดเ้ป็น 

  
r1
r2
 √ 2

 1
 (7.23) 

เม่ือ r1 และ r2 เป็นอตัราเร็วในการแพร่  
      M1 และ M2 เป็นมวลโมเลกุลของแก๊ส 

 นอกจากการแพร่และกฎการแพร่ของแกรห์มแลว้ยงัมีปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงคือ
การแพร่ผา่น (effusion) ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีแก๊สภายใตค้วามดนัค่าหน่ึงเคล่ือนท่ีผ่านช่องหน่ึงของ
ภาชนะไปยงัอีกช่องหน่ึงโดยผา่นรูเล็ก โดยปรกติแลว้ อตัราการแพร่ผา่นจะเป็นสัดส่วนผกผนักบัเวลาท่ี
ใชใ้นการแพร่ผา่นแผน่กั้น ดงันั้นจากสมการท่ี 7.23 จึงเขียนสมการใหม่ไดเ้ป็น 

  
r1
r2

  √ 2
 1

 = t1
t2

 (7.24) 

เม่ือ t1 และ t2 เป็นเวลาการแพร่ผา่นของแก๊ส 1 และ แก๊ส 2 ตามล าดบั 

 

ตวัอยา่งท่ี 7.7 จงค านวณหาอตัราส่วนของการแพร่ระหวา่งแก๊ส CO2 และ แก๊ส SO2 โดยใชโ้ปรแกรม
ไมโครซอฟต์เอ็กเซล  ก าหนดให้แก๊สทั้งสองชนิดบรรจุอยู่ภายในภาชนะเดียวกนั มีอุณหภูมิและ     
ความดนัคงท่ี (CO2= 44g/mol, SO2= 64.1 g/mol) 

 

วธีิท า 
 ท่ีเซลล ์A1 พิมพข์อ้ความ “ อตัราการแพร่” 
 ท่ีเซลล์ A2:C3 ให้พิมพข์อ้มูลเก่ียวกบัแก๊สท่ีโจทยก์ าหนดมาให้ และน ้ าหนกัโมเลกุลท่ีมีหน่วย
เป็น g/mol ของแก๊สแต่ละชนิด ดงัแสดงในรูปท่ี 7.17  

 ท่ีเซลล ์A4:B5 ใหพ้ิมพอ์ตัราการแพร่ของ CO2 และ SO2 พร้อมทั้ง r1 และ r2 ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์A6 พิมพข์อ้ความ “ r1/r2” 
 ท่ีเซลล์ B6 ค านวณหาอตัราส่วนการแพร่โดยพิมพสู์ตร =SQRT(B3/B2) จากนั้นกด <Enter> จะ

ไดค้่าเป็น 1.206  ซ่ึงจะหมายถึง CO2 เคล่ือนท่ีเร็วกวา่ SO2 ประมาณ 1.21 เท่า 
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รูปที ่7.17 แสดงการค านวณเก่ียวกบักฎการแพร่ของแกรห์ม 
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บทสรุป 

 การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของแก๊สจะเร่ิมต้นศึกษาเก่ียวกับความดันของแก๊สและการวดั    
ความดัน หลังจากนั้ นจะต้องท าความเข้าใจเก่ียวกับกฎพื้นฐานของแก๊ส ได้แก่ กฎของบอยล ์               
กฎของชาร์ล กฎรวมแก๊ส กฎของอาโวกาโดร และ สมการของแก๊สสมบูรณ์แบบซ่ึงเกิดจากการน า       
กฎพื้นฐานของแก๊สทั้ง 3 มารวมกนั แต่อยา่งไรก็ตามสมการของแก๊สท่ีกล่าวมาขา้งตน้ถือไดว้า่เป็นแก๊ส
ในอุดมคติ ซ่ึงในสภาวะปรกติจะไม่พบว่ามีแก๊สใดท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยแก๊สอุดมคติ ดงันั้นหัวขอ้ต่อมา
จะศึกษาเก่ียวกับแก๊สจริงซ่ึงมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากแก๊สอุดมคติ นอกจากน้ีแล้วโมเลกุลของ      
แก๊สจริงท่ีปรากฏอยู่ในธรรมชาติจะมีพฤติกรรมในการเคล่ือนท่ี ท่ีแตกต่างกนัทั้งน้ีจะข้ึนกบัอุณหภูมิ
เท่านั้น ซ่ึงการเคล่ือนท่ีน้ีเรียกว่า การแจกแจงความเร็วของโมเลกุลของแก๊ส โดยท่ีการค านวณหา
ความเร็วของโมเลกุลของแก๊สในช่วงต่าง ๆ ตอ้งอาศยัการค านวณจากพื้นท่ีใตก้ราฟ  ส าหรับในหวัขอ้
ของแก๊สท่ีส าคญัอีกหวัขอ้หน่ึงท่ีตอ้งศึกษาก็คือ กฎความดนัย่อย ของดอลตนั การแพร่และกฎการแพร่
ของแกรห์ม 
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แบบฝึกหัดทบทวน 

1. ถา้ความดนับรรยากาศอยูบ่นยอดเขาแห่งหน่ึงวดัได ้600 mmHg จงใชโ้ปรแกรม
ไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาวา่ ความดนัน้ีมีค่าเท่าใด ในหน่วย Pa และ atm 

2. จากตารางท่ีก าหนดให้จงค านวณหาค่าปริมาตรของแก๊สอุดมคติและสร้างกราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิกบัปริมาตรโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซล ก าหนดให้
แก๊สชนิดน้ีมีความดนัคงท่ีคือ 1 atm 

จ านวนโมล อุณหภูมิ (o
C) ปริมาตร 

1 0  

2 10  

3 20  

4 30  

5 40  

6 50  

 

3. แก๊ส SO2 ปริมาตร 500 mL มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจาก 0o
C เป็น 100

o
C ท่ีความดนัคงท่ี จงใช้

โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาปริมาตรสุดทา้ยของแก๊สชนิดน้ี 

4. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหาความหนาแน่นของแก๊สแอมโมเนียท่ี 760 

mmHg และ 60
o
C ในหน่วยกรัมต่อลิตร 

5. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาความดนัของแก๊สแอมโมเนีย (NH3) ท่ีมีจ  านวน
โมลเท่ากบั 2.0 mol ท่ีอุณหภูมิ 60

o
C โดยท่ี 

5.1 ใชส้มการของแก๊สสมบูรณ์แบบ 

5.2 ใชส้มการของแวนเดอร์วาลส์ 

6. ขอ้มูลต่อไปน้ีไดจ้ากการทดลองท่ี 273.15 K โดยใชแ้ก๊ส CO2  

P (atm) 0.050 0.100 0.151 0.202 0.252 

V (L) 448.2 223.8 148.8 110.8 89.0 

ผลการทดลองท่ีไดจ้งใชโ้ปแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณเพื่อแสดงวา่แก๊ส CO2 เป็นแก๊ส
สมบรูณ์แบบหรือไม่ 
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7. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาจ านวนโมเลกุลของแก๊สไนโตรเจนท่ีมีความเร็ว
ตั้งแต่ 0 m/s จนถึง 15,000 m/s โดยท่ีอุณหภูมิเปล่ียนไปเร่ิมจาก 298 310 410 และ 510K 

ตามล าดบั 

8. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาวา่ความดนัยอ่ยของแก๊สแต่ละตวัท่ีผสมกนัอยู่
ในภาชนะเดียวกนัประกอบไปดว้ย CH4 0.31 mol C2H6 0.25 mol และ C3H8 0.29 mol               

ถา้ความดนัรวมของแก๊สทั้งสามเท่ากบั 2.0 atm 

9. จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหาอัตราส่วนการแพร่ระหว่างไอน ้ ากับแก๊ส
แอมโมเนีย และพบวา่แก๊สใดมีอตัราการแพร่เร็วกวา่กนั และคิดเป็นก่ีเท่า 

10. โลหะสังกะสีช้ินหน่ึงท าปฏิกิริยากบักรดไฮโดรคลอริกมากเกินพอไดอ้ยา่งสมบูรณ์ดงัสมการ 

 
2 2

Zn (s)+2HCl (aq) 2ZnCl (aq)+H (g)  

เม่ือเก็บแก๊สไฮโดรเจนท่ีเกิดข้ึนโดยใช้หลกัการแทนท่ีของน ้ าท่ี 25
o
C พบว่าแก๊สมีปริมาตร   

7.80 L และความดนั 0.980 atm จงใช้โปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาปริมาณเป็น
กรัมของสังกะสีท่ีท าปฏิกิริยา (ความดนัไอของน ้าท่ี 25

o
C = 23.8 mmHg) 
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……….……………………ชั้น…………….. 
1. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาความดนัของแก๊สท่ีก าหนดให้ต่อไปน้ีเป็น

หน่วย Pa เสร็จแลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\7-1.xls 

1. แก๊ส CO2 บรรจุในภาชนะมีความดนัเท่ากบั 2 atm 

2. แก๊ส N2 บรรจุในถงัมีความดนั 1.5 bar 

2. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหาค่าความดนัของ SO2 จ านวน 1.00 mol ท่ีบรรจุ
อยูใ่นภาชนะขนาด 5.00 L ท่ีอุณหภูมิ 298.15  398.15 498.15  และ 598.15 K ตามล าดบัพร้อม
ทั้งแสดงกราฟเปรียบเทียบกบัแก๊สอุดมคติท่ีมี จ  านวน mol  ปริมาตรและอุณหภูมิเดียวกนัเสร็จ
แลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\7-2.xls 

3. จงค านวณหาจ านวนโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนท่ีมีความเร็วตั้งแต่ 0 m/s จนถึง 15,000 m/s โดย
ก าหนดใหอุ้ณหภูมิของแก๊สคงท่ี ณ 298 K (O2 = 32 g/mol) เสร็จแลว้บนัทึกลงใน 

C:\CHEM\EXCEL2010\7-3.xls 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที ่8 

 

รายวชิา   การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

  Computer Application in Chemistry 

 

หัวข้อเนื้อหา 
 

3.1 จลนศาสตร์ 

3.2 สมดุลเคมี 

3.3 สมดุลกรดเบส 

3.4 การไทเทรตกรดเบส 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน ผูเ้รียนสามารถ 

1. ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลในการค านวณเก่ียวกบัสมดุลเคมี สมดุลกรดเบส 

2. ใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลในการค านวณหาจุดสมมูลของการไทเทรตกรดเบสได ้

 

วธิีสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 

1. บรรยายเน้ือหาในแต่ละหวัขอ้ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

2. ศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน 

3. ผูส้อนสรุปเน้ือหา 
4. ท าแบบฝึกหดัและบทฝึกปฏิบติัการ 

5. นกัศึกษาถามขอ้สงสัย 

6. ผูส้อนท าการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในทางเคมี 

2. รูปเล่ือน (Slide) 

3. คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊หรือโนต้บุก๊คอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล 

 

การวดัผลและการประเมนิ 
 

1. ประเมินจากการซกัถามในชั้นเรียน 

2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผดิชอบต่อการเรียน 

3. ประเมินจากการท าแบบฝึกหดัทบทวนทา้ยบทเรียน และการท าปฏิบติัการในห้องเรียน 



 

บทที ่8 

กรณศึีกษา:จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลเคมี กรด-เบส และกราฟการไทเทรต 

 จลนศาสตร์จะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ เช่น ความเขม้ขน้ของสาร
ท่ีเขา้ท าปฏิกิริยา อุณหภูมิ และความดนั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่ออตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา ปรกติ
แล้ว ณ อุณหภูมิคงท่ี ความสัมพนัธ์ระหว่างความเขม้ขน้และอตัราการเกิดปฏิกิริยาจะอธิบายได้จาก     
กฎอตัรา (Rate law) ส าหรับในปฏิกิริยาต่าง ๆ อตัราการเกิดปฏิกิริยาจะข้ึนกบัอนัดบัของปฏิกิริยา (Rate 

order) ซ่ึงในเน้ือหาบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงการใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลในการค านวณเก่ียวกบั
พลงังานกระตุน้และอนัดบัปฏิกิริยา นอกจากน้ีแลว้ยงัจะน าไปค านวณในเร่ืองของสมดุลเคมี ซ่ึงเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาแบบผนักลับได้ ค่าคงท่ีสมดุล และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อค่าคงท่ีสมดุล 

นอกจากน้ีแล้วในหัวขอ้สุดทา้ย จะอธิบายเก่ียวกบัการค านวณหา pH ของสารละลายกรดเบสและ
สารละลายบฟัเฟอร์ การหาจุดสมมูลโดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล  
 

8.1 จลนศาสตร์ 

 8.1.1 สมการของอาร์เรเนียส 

 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้เก่ียวกบัจลนศาสตร์ทางเคมี ซ่ึงเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่ออตัราเร็วของการเกิดปฏิกิริยา ส าหรับอิทธิพลของอุณหภูมิท่ีมีผลต่ออตัราเร็วของปฏิกิริยาเคมี
นั้นจะอธิบายได้จากการค านวณหาพลงังานก่อกมัมนัต์ (Activation energy ) ซ่ึงจะใช้สมการของ           
อาร์เรเนียส (Arrhenius equation) ซ่ึงสมการน้ีแสดงไดด้งัน้ี 

  k = lnA-(Ea/RT)  (8.1) 

เม่ือ k  เป็นค่าคงท่ีอตัรา  
       R  เป็นค่าคงท่ีของแก๊ส (8.314 J K

-1
 mol

-1
) 

       Ea  เป็นพลงังานก่อกมัมนัต ์(J/mol) 

       A  เป็นแฟกเตอร์ความถ่ี 

       T  เป็นอุณหภูมิ (K) 

จากสมการท่ี 8.1 ถา้มีการจดัอยูใ่นรูปสมการเส้นตรงจะไดว้า่ 

  
a

E 1
lnk = - +lnA

R T
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ดงันั้น เม่ือสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง lnk กบั 1/ T จะท าให้สามารถค านวณหาค่าพลงังาน
ก่อกมัมนัตไ์ดจ้ากความชนัของเส้นตรงซ่ึงมีค่าเป็น –Ea/R และค่าแฟกเตอร์ความถ่ีก็จะเป็นจุดตดันั้นเอง 

 

ตวัอยา่งท่ี 8.1 ในการหาค่าคงท่ีอตัราการเกิดปฏิกิริยาการสลายตวัของอะเซตาลดีไฮด์ดงัสมการ 

  
3 4

CH CHO (g) CH (g)+CO (g)  

ท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ พบวา่ไดข้อ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที ่8.1 ขอ้มูลค่าคงท่ีแตกตวัและอุณหภูมิ 

 

k (1/M
1/2

.s) 0.011 0.035 0.105 0.343 0.789 

T (K) 700 730 760 790 810 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้งใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลสร้างกราฟ แสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง lnk กบั       
1/T พร้อมกบัค านวณหาค่า Ea และ A จากกราฟ 

 

วธีิท า 
 ป้อนขอ้มูลต่าง ๆ ลงในกระดาษท าการ เช่น ท่ีเซลล์ A2:D2 ให้พิมพข์อ้ความ “k” “lnk” “T”และ 

“1/T” 

 ท่ีเซลล ์A3:A7 ใหพ้ิมพค์่า k ท่ีโจทยก์ าหนดใหม้า 
 ท่ีเซลล ์B3 ค านวณหาค่าลอการิทึมธรรมชาติโดยการพิมพสู์ตร =LN($A3) จากนั้นท าการคดัลอก

สูตรท่ีไปวางจากเซลล ์B4:B7 

 ท่ีเซลล ์C3:C7 ใหพ้ิมพค์่าอุณหภูมิตามท่ีโจทยก์ าหนดให ้

 ท่ีเซลล์ D3 พิมพสู์ตร =1/$C3 จากนั้นคดัลอกสูตรน้ีไปวางจาก D3:D7 จะท าให้ไดค้่า 1/T          
ดงัแสดงในรูปท่ี 8.1 

 ท าการสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหว่าง lnk กบั 1/T และให้สมการเชิงเส้นจะไดส้มการ
เส้นตรงเป็น y = -21881x + 26.662 ดงัแสดงในรูปท่ี 8.2 

จากสมการเส้นตรงท าใหค้  านวณหาค่า Ea และ A ไดด้งัน้ีคือ ท่ีเซลล ์B9 พิมพต์วัเลขความชนัคือ -21881 

และท่ีเซลล์ B10 พิมพ์จุดตดัคือ 26.662 จากนั้นค านวณหาค่า Ea โดยท่ีเซลล์ E9 พิมพ์สูตร 
=ABS(B9)*8.314 เม่ือกด <Enter> จะไดค้่า Ea เท่ากบั 181918.634 J/mol และท่ีเซลล์ E10 พิมพสู์ตร 
=EXP(B10)เม่ือกด <Enter> จะไดค้่า A เท่ากบั 3.79454×10

11
 ซ่ึงขั้นตอนท่ีกล่าวมาแสดงในรูปท่ี 8.3 
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รูปที ่8.1 แสดงการค านวณหาพลงังานกระตุน้โดยอาศยัสมการของอาร์เรเนียส 

 

 

รูปที ่8.2 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง lnk กบั 1/T 
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รูปที ่8.3 การค านวณหาค่า Ea และ A จากสมการเชิงเส้น 

 

 8.1.2 ปฏิกริิยาอนัดับหน่ึง 

 ปฏิกิริยาอนัดับหน่ึงคือปฏิกิริยาท่ีอตัราการเกิดปฏิกิริยาข้ึนอยู่กบัความเขม้ข้นของสารตั้งต้น      
ยกก าลงัหน่ึง ซ่ึงเขียนแทนสมการไดด้งัน้ี 

  
0

[A]
ln = kt

[A]
 (8.2) 

เม่ือ [A]0 เป็นความเขม้ขน้ของสารเร่ิมตน้ 

       [A]  เป็นความเขม้ขน้ของสาร ณ เวลาใด ๆ  
        k    เป็นค่าคงท่ีอตัรา 
        t   เป็นเวลาของการเกิดปฏิกิริยา 
จากสมการท่ี 8.2 สามารถจดัใหอ้ยูใ่นรูปสมการเส้นตรงไดเ้ป็น 

  
0

ln[A] = -kt+ln[A]  

ดงันั้นเม่ือสร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ln[A] กบั t จะท าให้สามารถค านวณหาค่า k ไดจ้าก
ความชนัของกราฟ 
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ตวัอยา่ง 8.2 จากการทดลองหาค่าคงท่ีอตัราจากปฏิกิริยาเคมีโดยไดข้อ้มูลดงัตารางต่อไปน้ี 

ตารางที ่8.2  ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้และเวลา 
 

เวลา (s) 0 1 2 3 4 5 6 7 

[A] (M) 1 0.904 0.818 0.740 0.670 0.606 0.548 0.495 

จากขอ้มูลท่ีไดจ้งใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาค่าคงท่ีอตัรา  
วธีิท า 

 ท่ีเซลล์ A4:A11 ให้ป้อนขอ้มูลเก่ียวเวลา และท่ีเซลล์ B4:B11 ให้ป้อนขอ้มูลความเขม้ขน้ ดงั
แสดงในรูปท่ี 8.4 

 ท่ีเซลล์ C5 ค านวณหาค่าลอการิทึมธรรมชาติโดยพิมพสู์ตร =LN(B5) จากนั้นคดัลอกสูตรจาก
เซลล ์C5:C11 

 สร้างกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ln[A] กบั t โดยใชค้  าสั่งแทรกแผนภูมิแบบกระจาย และ
ใชค้  าสั่งเพิ่มเส้นแนวโนม้ก็จะไดค้วามชนัเท่ากบั 0.1024 ดงันั้นค่าคงท่ีอตัราของปฏิกิริยาน้ีจะมีค่า
เท่ากบั 0.1024 s

-1
 โดยท่ีกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ln[A] กบั t  จะแสดงดงัรูปท่ี 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่8.4 แสดงการค านวณหาค่าคงท่ีอตัราในปฏิกิริยาอนัดบั 1 
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รูปที ่8.5 กราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ln[A] กบั t ในปฏิกิริยาอนัดบั 1 

  

 นอกจากการค านวณเก่ียวกบัค่า k แลว้ ยงัมีการค านวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัเวลาท่ีใชใ้นการท าให้ความ
เข้มข้นของสารตั้งต้นลดลงเหลือคร่ึงหน่ึงของความเข้มข้นเร่ิมต้น ซ่ึงเรียกว่า คร่ึงชีวิต (Half-life) 

ส าหรับในปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงสามารถหาคร่ึงชีวติไดจ้ากสมการ 

  1

2

0.693
t  = 

k
 (8.3) 

เม่ือ t1/2 เป็นคร่ึงชีวติ 

       k   เป็นค่าคงท่ีอตัรา 
ดงันั้นจากตวัอยา่งท่ี 8.2 จะท าให ้ค านวณหาคร่ึงชีวติไดจ้ากแทนค่า k ในสมการท าใหไ้ดว้า่  

 1 -1

2

0.693
t  = = 6.76s

0.1024s
 

 

 8.1.3 ปฏิกริิยาอนัดับสอง 

 ปฏิกิริยาอนัดบัสอง จะหมายถึง ปฏิกิริยาท่ีอตัราการเกิดปฏิกิริยาจะข้ึนอยู่กบัความเขม้ขน้ของ
สารตั้งตน้ยกก าลงัสอง ซ่ึงเขียนแทนเป็นสมการไดเ้ป็น 

  

0

1 1
= +kt

[A] [A]
 (8.4) 

ส าหรับคร่ึงชีวติของปฏิกิริยาอนัดบัสองหาไดจ้ากสมการ 
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  1

2 0

1
t  = 

k[A]
 (8.5) 

 

ตวัอยา่ง 8.3 จากการทดลองหาค่าคงท่ีของปฏิกิริยาอนัดบัสองไดข้อ้มูลดงัตารางท่ี 8.3  

ตารางที ่8.3 ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้กบัเวลาท่ีใชเ้กิดปฏิกิริยา 
 

[A] 1.000 0.500 0.333 0.250 0.200 0.167 0.143 0.125 0.111 0.100 0.091 

เวลา (s) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10 

จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาค่าคงท่ีอตัรา  
 

วธีิท า (ใหท้  าเหมือนกบัตวัอยา่งท่ี 8.2 ) ก็จะไดค้  าตอบดงัเฉลย รูปท่ี 8.6 

 

 
 

รูปที ่8.6 แสดงการค านวณหาค่าคงท่ีอตัราในปฏิกิริยาอนัดบั 2 

 

 ส าหรับการเปรียบเทียบระหว่างปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสองท าได้โดยการสร้างกราฟ
แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง [A] กบั t ซ่ึงแสดงตวัอยา่งดงัรูปท่ี 8.7  
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รูปที ่8.7 แสดงขอ้มูลการทดลองปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงและอนัดบั 2 

 

 
 

รูปที ่8.8 แสดงกราฟเปรียบเทียบปฏิกิริยาอนัดบัหน่ึงและอนัดบั 2 
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8.2 สมดุลเคมี 
 ปฏิกิริยาเคมีโดยส่วนใหญ่เม่ือส้ินสุดการเกิดปฏิกิริยา พบวา่จะไดผ้ลิตภณัฑ์ออกมาโดยไม่มีส่วน
ท่ีเป็นสารตั้งตน้เหลืออยู ่(ในกรณีท่ีเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์) แต่อยา่งไรก็ตามมีปฏิกิริยาเคมี หลายปฏิกิริยา
ท่ีเม่ือมีการวิเคราะห์หาปริมาตรของสารต่างๆ ท่ีเขา้ท าปฏิกิริยากลบัพบว่า ความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้
กบัความเขม้ขน้ของสารผลิตภณัฑ์ไม่มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงปฏิกิริยาเคมีน้ีถูกเรียกว่า ปฏิกิริยาท่ีสมดุล 
คือในปฏิกิริยาจะมีการเท่ากนัของอตัราการเกิดปฏิกิริยาไปขา้งหนา้และปฏิกิริยายอ้นกลบั เม่ือมีสภาวะ
สมดุลเกิดข้ึนในการเกิดปฏิกิริยาเคมี การจะอธิบายถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสภาวะสมดุลจะอาศยั
หลกัการของ เลอซาเตอลิเอร์ (Le Chatelier’s principle) ตวัอย่างปัจจยัท่ีมีต่อสภาวะสมดุลได้แก่ 
อุณหภูมิ ความดนั และความเขม้ขน้ เป็นตน้ 

 

 8.2.1 ค่าคงทีส่มดุล  
 จากการศึกษาในเชิงทฤษฏีและการทดลองในปฏิกิริยาเคมี ท่ีอยู่ในสภาวะสมดุลพบว่า 
ความสัมพนัธ์ระหว่าง ความเขม้ขน้ หรือความดนัสารตั้งตน้กบัความความเขม้ขน้หรือความดนัของ
ผลิตภณัฑจ์ะสามารถเขียนไดใ้นเชิงสมการคณิตศาสตร์ ซ่ึงเรียกวา่ ค่าคงท่ีสมดุล (Equilibrium constant) 

ส าหรับค่าคงท่ีสมดุลน้ีจากการศึกษาพบวา่มีความสัมพนัธ์กบัอุณหภูมิเป็นอยา่งมาก ส าหรับวิธีการเขียน
ค่าคงท่ีสมดุลเขียนไดด้งัน้ี 

  A B P Sh i j k   (8.6) 

  
[P] [S]

=
[A] [B]

j k

eq h i
K  (8.7) 

เม่ือ h i j และ k เป็นค่าสัมประสิทธ์ิท่ีอยูห่น้าสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ์ ค่าคงท่ีสมดุลจะมีหน่วย
หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กบัความเขม้ขน้ หรือความดนัของสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ์ ตวัอย่างเช่น จงเขียน
ค่าคงท่ีสมดุลของสมการต่อไปน้ี 

  
2 4 2

N O (g) 2NO (g)  

  

2

2

2 4

[NO ]
=

[N O ]
eq

K  

เม่ือ [ ] หมายถึงหน่วยความเขม้ขน้มีหน่วยเป็นโมลาร์ (mol/L) อยา่งไรก็ตามค่าคงท่ีท่ีค  านวณไดต้อ้งมี
การระบุอุณหภูมิดว้ยเสมอ นอกจากน้ีแลว้ค่าคงท่ีของปฏิกิริยายงัเป็นค่าท่ีบ่งบอกถึงความสามารถของ
การเกิดปฏิกิริยาไดอี้กดว้ย เช่น ในกรณีท่ี ถา้ค่า K 1 แสดงวา่ปฏิกิริยาจะชอบเกิดไปทางสารท่ีเป็น
ผลิตภณัฑ ์ในทางตรงกนัขา้มถา้ K 1 แสดงวา่ปฏิกิริยาชอบเกิดไปทางตรงขา้ม นั้นคือสารผลิตภณัฑ์
จะเกิดข้ึนนอ้ยนัน่เอง 
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 8.2.2 ความเข้มข้นทีส่ภาวะสมดุล 

 ค่าคงท่ีสมดุลสามารถท่ีจะน าไปค านวณหาความเขม้ขน้ท่ีสภาวะสมดุล ของสารท่ีเกิดปฏิกิริยากนั
ได้ เม่ือทราบความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารก่อนท าปฏิกิริยา ตัวอย่างเช่นการเกิดปฏิกิริยาระหว่าง           
ไดไนโตรเจนเตตระออกไซด ์(N2O4) กบั ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ซ่ึงสามารถแสดงการค านวณได้
ดงัน้ี 

  
2 4 2

N O (g) 2NO (g)  

เร่ิมตน้ D  M 

เปล่ียน -x  2x 

สมดุล  D-x M+2x 

ดงันั้นสามารถเขียนสมการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความเขม้ขน้กบัค่าคงท่ีสมดุลไดเ้ป็น 

  

2 2

2

2 4

[NO ] (M+2x)
= =

[N O ] D-x
eq

K  

ดงันั้นเขียนสมการในรูปใหม่จะไดว้า่ 
  

2 2
4x +(4M+K)x+M - KD = 0  

  

2 2
-(4M+ )+ (4M+ ) -16(M - D)

x = 
8

K K K
 

เม่ือท าการแกส้มการจะเห็นไดว้า่ ค่าความเขม้ท่ีมีเคร่ืองหมายเป็นบวกเท่านั้นถึงสามารถจะแปลผลได ้
ดงันั้นจะไดว้า่ค่า x จะเป็นค่าบวกเม่ือ M= 0 เพื่อท่ีจะท าให้ความเขม้ขน้ของ [NO2] มีค่าเป็นบวก ในทาง
เดียวกนัค่า x จะมีค่าเป็นลบเม่ือ D = 0 เพื่อจะไดว้า่ [N2O4] มีค่าเป็นบวก 

 

ตวัอย่างท่ี 8.4 จากสมการการท าปฏิกิริยาไดไนโตรเจนเตตระออกไซด์ (N2O4) กบั ไนโตรเจนได
ออกไซด ์(NO2) ซ่ึงสามารถแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

  
2 4 2

N O (g) 2NO (g)  

ท่ีอุณหภูมิ 100
o
C ถา้ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของ N2O4 และ NO2 มีค่าเท่ากบั 0.212 M จงค านวณหา       

ความเขม้ท่ีสมดุลของ N2O4 และ NO2 เม่ือ K = 6.44×10
5
 โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลและ

ท านายวา่ปฏิกิริยาน้ีด าเนินไปดา้นผลิตภณัฑห์รือสารตั้งตน้ 

วธีิท า  
 ท่ีเซลล ์B3 พิมพค์่าคงท่ีสมดุลท่ีโจทยใ์หม้า จากนั้นไปเลือกท่ีแท็บสูตรแลว้ เลือกก าหนดช่ือ โดย

ก าหนดช่ือของค่าคงท่ีสมดุลใหช่ื้อวา่ค่า K 

 ท่ีเซลล ์D3 พิมพอุ์ณหภูมิท่ีโจทยก์ าหนดใหคื้อ 100
o
C 
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 ท่ีเซลล์ B5 และ D5 พิมพข์อ้ความต่อไปน้ี “ความเขม้ขน้เร่ิมตน้” และ “ความเขม้ขน้ท่ีสมดุล” 
ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์A6:A8 ใหพ้ิมพข์อ้ความต่อไปน้ี ตามล าดบั “[N2O4]”  “[NO2]”  และ “Q” ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล์ B6:B7 ให้ป้อนตวัเลขความเขม้ขน้ของ [N2O4] และ [NO2] นั้นคือ 0.212 และ 0.212 

ตามล าดบั 

 ท่ีเซลล ์B8 พิมพสู์ตรเพื่อค่าหา Q คือ =B7^2B6 

 ท่ีเซลล ์D6 หาความเขม้ขน้ท่ีสมดุลของ [N2O4] ไดโ้ดยการพิมพสู์ตร 

=B6-(-(4*B7+B3)+((4*B7+B3)^2-16*(B7^2-B3*B6))^0.5)/8 

 ท่ีเซลล ์D7 หาความเขม้ขน้ท่ีสมดุลของ [NO2] ไดโ้ดยการพิมพสู์ตร 

 =B7+(-(4*B7+B3)+((4*B7+B3)^2-16*(B7^2-B3*B6))^0.5)/4 

 ท่ีเซลล ์D8:D10 ใหพ้ิมพสู์ตรท่ีจะท านายทิศทางการเกิดปฏิกิริยาดงัต่อไปน้ีคือ ท่ีเซลล ์D8 พิมพ์
สูตร =IF(Q=K,"สมดุล","") ท่ีเซลลพ์ิมพสู์ตร =IF(Q>K,"Q>K ปฏิกิริยาด าเนินไปทางสารตั้ง
ตน้","") และ ท่ีเซลล ์D10 พมิพสู์ตร =IF(Q<K,"Q<K ปฏิกิริยาด าเนินไปทางสารผลิตภณัฑ"์,"") 
ซ่ึงขั้นตอนต่าง ๆ ในการท าแสดงในรูปท่ี 8.9  และ 8.10 

 

 

 

รูปที ่8.9 การพิมพสู์ตรหาความเขม้ขน้ท่ีสภาวะสมดุลและการท านายทิศทางการด าเนินไปของปฏิกิริยา 
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รูปที ่8.10 ค่าความเขม้ขน้ท่ีสภาวะสมดุลและการท านายทิศทางการด าเนินไปของปฏิกิริยา 
 

 

 8.2.2 ผลของความดันทีม่ีต่อสภาวะสมดุล 

 ความดันจะมีผลต่อสภาวะสมดุลก็ต่อเม่ือจ านวนผลต่างของสัมประสิทธ์ิของสารตั้งตน้และ     
สารผลิตภัณฑ์ ( n ) ไม่เท่ากับศูนย์ และสารตั้ งต้นและสารผลิตภัณฑ์ต้องมีสถานะเป็นแก๊ส ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าคงท่ีสมดุลของแก๊ส (Kp) กบัค่าคงท่ีสมดุลท่ีบอกเก่ียวกบัความเขม้ขน้(Kc หรือ 
Keq) แสดงไดด้งัต่อไปน้ี 

  
n

p c
K = K (RT)


 (8.9) 

จากตวัอยา่งท่ี 8.4 ก็จะสามารถค านวณหาค่า Kp โดยการใชส้มการท่ี 8.9 ไดด้งัรูปท่ี 8.11  

ซ่ึงจะเป็นการแสดงการค านวณหาค่าความเขม้ขน้และความดนัของสารแต่ละตวั นอกจากน้ีแลว้ค่า Kp ก็
ยงัสามารถท านายไดว้า่ปฏิกิริยาจะด าเนินไปดา้นใดเช่นเดียวกบัในกรณี Kc นัน่คือการสมมุติวา่ค่า Q คือ
ค่าท่ีค  านวณไดจ้ากโจทยท่ี์ให้มา จะสรุปได้ว่าถา้ Q>Kp ปฏิกิริยาจะด าเนินไปด้านหน้าแต่ถ้า Q<Kp 

ปฏิกิริยาจะเกิดแบบยอ้นกลบั 
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รูปที ่8.11 แสดงสูตรการค านวณค่าความเขม้ขน้ ความดนัของแก๊ส และค่า Kp 

 

 8.2.3 ผลของปริมาตรทีม่ีต่อสภาวะสมดุล 

 เม่ือระบบของแก๊สท่ีอยูใ่นสภาวะสมดุลบรรจุอยูใ่นภาชนะท่ีมีปริมาตรคงท่ี และเม่ือมีการเปล่ียน
ปริมาตรของภาชนะเกิดข้ึน จะส่งผลใหทิ้ศทางหรือการด าเนินไปของสมดุลเปล่ียนแปลงไปดว้ย จากกฎ
ของแก็สท าใหท้ราบวา่ปริมาตรมีผลอยา่งยิง่ต่อความดนั เน่ืองจาก ณ อุณหภูมิคงท่ี ความดนักบัปริมาตร
จะมีความสัมพนัธ์แบบผกผนักนั ดงันั้นการแปลผล จะพิจารณาอิทธิพลของความดนัดว้ย นัน่คือเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงปริมาตรต าแหน่งโดยการเพิ่มความดนัสมดุลจะเล่ือนไปยงัดา้นท่ีมีจ านวนโมเลกุลของ
แก๊สนอ้ย นอกจากน้ีแลว้การเติมแก๊สเฉ่ือยเขา้ไปจะไม่มีผลต่อต าแหน่งสมดุล  
  

 8.2.4 ผลของอุณหภูมิทีม่ีต่อสภาวะสมดุล 

 จากหวัขอ้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ต าแหน่งของสมดุล หรือการด าเนินไปของปฏิกิริยาจะ
เปล่ียนแปลงหรือไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงความเขม้ขน้ของสาร การ
เปล่ียนแปลงปริมาตรหรือความดนั (จ านวนโมเลกุลของสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑ์ไม่เท่ากนั) และ
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิจะมีผลท าให้ค่าคงท่ีสมดุลเปล่ียนไป โดยจะ
อธิบายไดจ้ากหลกัการของเลอซาเตอลิเอร์และการเปล่ียนแปลงความร้อนของปฏิกิริยา ซ่ึงสามารถแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าคงท่ีสมดุล ความร้อนจากปฏิกิริยา และอุณหภูมิไดด้งัสมการ 

  
H

2 1
K  = K e  (8.10) 

  

o

1 2

H 1 1
H = -

R T T

 
 
 

 (8.11) 

เม่ือ 0
H ของสารแต่ละตวัหาได้จากการเปิดตารางเทอร์โมไดนามิกส์ ซ่ึงปรกติแล้วค่าท่ีจะระบุท่ี

สภาวะอุณหภูมิ 25
o
C ตวัอยา่งเช่น o

f
H ของ N2O4 เท่ากบั 9.66 kJ/mol ส่วน o

f
H ของ NO2 เท่ากบั 

33.84 kJ และค่า o
H ของปฏิกิริยามีค่าเท่ากบั 58.02kJ เป็นตน้ ส าหรับตวัอย่างการค านวณผลของ

อุณหภูมิสามารถแสดงไดด้งัรูปท่ี 8.12-8.13 เม่ือก าหนดให้อุณหภูมิของการเกิดปฏิกิริยาสมดุลระหวา่ง 
N2O4 และ NO2 เปล่ียนอุณหภูมิจาก 100 

o
C  เป็น 50

o
C   
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รูปที ่8.12 แสดงผลของการค านวณผลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีมีต่อค่าคงท่ีสมดุล 

 

 
 

รูปที ่8.13 แสดงสูตรท่ีใชค้  านวณผลของการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีมีต่อค่าคงท่ีสมดุล 
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8.3 สมดุลกรดเบส 

 เป็นท่ีทราบกนัดีวา่สมบติัความเป็นกรดและความเป็นเบสของสารละลายหาไดจ้ากความเขม้ขน้
ของไฮโดรเจนไอออน ([H+

]) และ ไฮดรอกไซด์ไอออน ([OH
-
]) ท่ีละลายอยู่ในสารละลายนั้น แต่

อยา่งไรก็ตาม การจะค านวณหาความเขม้ขน้ของกรดหรือเบสนั้นจ าเป็นตอ้งทราบวา่สารละลายนั้นเป็น
สารละลายท่ีเป็นกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน หรือเบสอ่อน ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่กรดแก่และเบสแก่จะแตกตวั
ได ้100 % ดงันั้นในการค านวณจะไม่มีการน าค่าคงท่ีสมดุล หรือค่าคงท่ีการแตกตวัไปใชใ้นการค านวณ
ดว้ย ส่วนกรดอ่อนและเบสอ่อนจะแตกตวัไดน้้อย จึงเกิดเป็นสภาวะสมดุลในสารละลาย ในกรณีกรด
อ่อนเขียนเป็น Ka ส่วนในกรณีของเบสอ่อนเขียนแทนเป็น Kb นอกจากน้ีแลว้การหาความเขม้ขน้ของ
กรดและเบสยงัจ าเป็นตอ้งทราบวา่สารละลายนั้นมีสมบติัเป็นบฟัเฟอร์หรือไม่  
 

 8.3.1 กรดแก่และเบสแก่ 

 การบอกความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออนจะบอกในรูปของค่า pH ส่วนไฮดรอกไซด์ไอออนจะ
บอกในรูปของ pOH ซ่ึงแสดงความสัมพนัธ์ดงัสมการ 

  pH = -log[H
+
] (8.12) 

  pOH = -log[OH
-
] (8.13) 

 

 8.3.2 กรดอ่อน 

 ในกรณีของกรดอ่อน เน่ืองจากแตกตวัให้ไฮโดรเจนไอออนไดน้อ้ยเม่ืออยูใ่นสารละลายจึงอยูใ่น
ลกัษณะสมดุล ซ่ึงจะเขียนแสดงสมการไดด้งัน้ี 

  
+ -

HX H +X  เม่ือ Ka เท่ากบัค่าคงท่ีใด ๆ  
ดงันั้นจะสามารถเขียนสมการทางคณิตศาสตร์แสดงการหาความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออนไดเ้ป็น  
  

+ 2 +

a a
[H ] = K ×(C -[H ])  หรือ + +

a a
[H ] = K ×(C -[H ])  

เม่ือ Ca คือ ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของกรด  
อยา่งไรก็ตามการค านวณหา [H+

] จะสามารถหาได ้3 วิธีการคือ วิธีท่ี 1 การประมาณค่า (Approximation 

method) ซ่ึงวธีิการน้ีจะเป็นการหา [H+
] จะเป็นวิธีการท่ีไม่มีการน า [H+

] ไปลบออกจากค่า Ca  เน่ืองจาก
จากการอนุมานท่ีวา่ค่า H+

 มีค่านอ้ยกวา่ Ca มากท าให้ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการน า Ca-[H
+
] ไม่แตกต่างกบัค่า 

Ca วิธีท่ี 2 เป็นวิธีการแกส้มการก าลงัสอง (Quadratic method) เป็นการค านวณโดยมีการน า Ca-[H
+
] มา

ค านวณ และวิธีท่ี 3 เรียกวา่วิธีท าซ ้ า (Iterative method) ซ่ึงในหวัขอ้น้ีจะกล่าวถึงการค านวณในวิธีท่ี 1 

และ วิธีท่ี 2 ซ่ึงแสดงตวัอย่างการค านวณดงัรูปท่ี 8.14 และในรูปท่ี 8.15 และส าหรับการค านวณท่ี
เก่ียวกบัเบสอ่อนก็จะใชว้ธีิการในท านองเดียวกนัเพียงแต่ค่าคงท่ีจะเป็นค่า Kb 
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รูปที ่8.14 แสดงการเปรียบเทียบการค านวณหาความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออนโดยวธีิการ 

                        ประมาณค่าและวธีิการแกส้มการก าลงัสอง 

 

 

 
 

รูปที ่8.15 สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออนโดยวธีิการ 

                                ประมาณค่าและวธีิการแกส้มการก าลงัสอง 

 

 8.3.3 สารละลายบัฟเฟอร์  
 สารละลายบฟัเฟอร์เป็นสารละลายท่ีมีความสามารถต้านทานการเปล่ียนแปลงค่า pH เม่ือมีการ
เติมสารละลายกรดและเบสลงไปในปริมาณนอ้ย ๆ ลงไป โดยปรกติสารละลายท่ีมีสมบติัเป็นบฟัเฟอร์
จะมีไอออนท่ีมีสมบติัเป็นกรดหรือเบสละลายอยู ่ส่วนมากแลว้สารละลายบฟัเฟอร์จะเตรียมไดจ้ากกรด
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อ่อนและคู่เบสของสารละลายนั้น หรือสารละลายเบสอ่อนกบัคู่กรดของมนั ซ่ึงสมการแสดงการค านวณ
ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออนแสดงไดด้งัสมการ 

  

+

+ a

+

b

(C -[H ])
[H ] = K ×

(C +[H ])
a

 (8.14) 

เม่ือ Ca และ Cb เป็นความเขม้ขน้ของกรดและเบส ตามล าดบั 

จากสมการท่ี 8.14 จะเห็นไดว้า่เป็นสมการก าลงัสอง ดงันั้นการแกส้มการจะพิจารณาเฉพาะค าตอบท่ีให้
เคร่ืองหมายเป็นบวกเท่านั้น ดงันั้นจากสมการท่ี 8.14 จะสามารถจดัรูปสมการไดด้งัต่อไปน้ี 

  

2 0.5

+ (CN+K) +4AB×K)
[H ] = (-(CN+K)+

2
 (8.15) 

เม่ือ CN เป็นความเขม้ขน้ของคู่กรดหรือคู่เบส และ AB เป็นความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของกรดอ่อนหรือเบส
อ่อน ตวัอย่างการค านวณเก่ียวกบั pH ของบฟัเฟอร์แสดงในรูปท่ี 8.16 ส่วนสูตรท่ีใช้ในการค านวณ
แสดงในรูปท่ี 8.17 และเพื่อให้การค านวณไดส้ะดวกข้ึนให้ก าหนดช่ือให้ $B$4 = K $B$5=AB และ 
$B$6 = CN 

 

 
 

รูปที ่8.16 การค านวณเก่ียวกบัค่า pH ของสารละลายบฟัเฟอร์ 
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รูปที ่8.17 ตวัอยา่งสูตรท่ีใชใ้นการค านวณเก่ียวกบัค่า pH ของสารละลายบฟัเฟอร์ 

 

 8.3.4 สมบัติกรดเบสของสารละลายเกลอื 
 โดยปรกติแลว้เกลือเป็นผลผลิตท่ีไดจ้ากการท าปฏิกิริยาระหวา่งกรดกบัเบสซ่ึงเกลือท่ีเกิดข้ึนจะ
สามารถละลายในน ้าได ้ในหวัขอ้น้ีจะพิจารณาการค านวณเก่ียวกบัเกลือท่ีเกิดจากกรดแก่ท าปฏิกิริยากบั
เบสอ่อน หรือ เกลือท่ีเกิดจากเบสแก่ท าปฏิกิริยากบักรดอ่อน แต่อย่างไรก็ตามแมว้่าจะเป็นเกลือท่ีเกิด
จากปฏิกิริยาแบบใดก็ตาม เกลือท่ีเกิดข้ึนจะสามารถละลายในน ้ าได ้ซ่ึงเป็นผลให้การค านวณหาค่า pH 

หรือ pOH จ าเป็นตอ้งใชค้่าคงท่ีไฮโดรไลซีส (hydrolysis constant, Kh) ซ่ึงจะมีค่าเท่ากบั Kw/Ka หรือ 
Kw/Kb โดยท่ีค่า Kw จะเป็นค่าคงท่ีการแตกตัวของน ้ าจากความรู้เก่ียวกับกรดเบสและปฏิกิริยา      
ไฮโดรไลซีส จะไดว้า่สมการท่ีใชใ้นการหา [OH

-
] คือ  

  

-

- a b

-

w a

K (C -[OH ])
[OH ] = ×

K (C +[OH ])
  (8.16) 

จากสมการท่ี 8.17 เม่ือแกส้มการโดยใช้หลกัการของสมการก าลงัสอง และถอดรากท่ีสองเพื่อหาค่า 
[OH

-
] ซ่ึงจะหาเฉพาะกรณีท่ีค่า [OH

-
] มีค่าเป็นบวก นัน่คือ  

  
- 2 0.5

h h
[OH ] = (-(AB+K)+((AB+K ) +4×CN×K ) )/2  (8.17) 

เม่ือ CN เป็นความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของคู่เบส หรือคู่กรด AB เป็นความเขม้ขน้ของกรดหรือเบส ส าหรับ
ตวัอย่างการค านวณและสูตรท่ีใช้ในการค านวณแสดงดงัรูปท่ี 8.18 และ 8.19  โดยท่ีในรูปท่ี 8.19 

ก าหนดให้ CN เป็นความเขม้ขน้ของคู่เบส และ AB เป็นความเขม้ขน้ของกรดอ่อน ส่วน K เป็นค่าคงท่ี
การแตกตวัของกรด 
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รูปที ่8.18 การค านวณหาค่า pH ของสารละลายบฟัเฟอร์ 

 

 
 

รูปที ่8.19 สูตรท่ีใชใ้นการค านวณหาค่า pH ของสารละลายบฟัเฟอร์ 
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8.4 การไทเทรตกรดเบส 

 การไทเทรต เป็นวิธีการวิเคราะห์หาปริมาณโดยท่ีตอ้งมีการน าสารท่ีไม่ทราบความเขม้ขน้ ท า
ปฏิกิริยากบัสารละลายมาตรฐานท่ีทราบความเขม้ขน้ท่ีแน่นอน โดยจุดท่ีสารละลายท าปฏิกิริยากนัพอดี 
จะเรียกวา่ จุดสมมูล โดยปรกติแลว้จุดสมมูล (equivalent point) ซ่ึงค่อนขา้งจะหายาก ในทางปฏิบติัจึง
นิยมใชจุ้ดยติุ (End point) ในปัจจุบนัการหาจุดยุติจะนิยมวดัการเปล่ียนแปลงของค่า pH ดว้ยเคร่ืองวดัพี
เอช (pH meter)  

 

 8.4.1 การไทเทรตระหว่างกรดอ่อนกบัเบสแก่  
 ส าหรับสมการการแตกตวัท่ีเก่ียวขอ้งสามารถแสดงไดด้งัต่อไปน้ี ปรกติแลว้การแตกตวัของกรด
โมโนโปรติก (HA) เขียนเป็นสมการเคมีไดด้งัน้ี 

  

+ -

+ -

a

[H ][A ]
HA H + A ; K =

[HA]
 (8.17) 

โดยท่ี A จะเป็นคู่เบสของกรดอ่อน Ka เป็นค่าคงท่ีการแตกตวัของกรดอ่อน ดงันั้นความเขม้ขน้ทั้งหมด
ของกรด (CA) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์การแตกตวัของกรดแสดงไดด้งัสมการ 

  
-

A 0 A 1 A
C = [HA]+[A ] = C + C   (8.18) 

โดยท่ี 
0

 และ 1
 เป็นสัดส่วนการแตกตวัของกรด โดยท่ี 

0 1
( =1)   เม่ือน าสมการท่ี 8.17 กบั 

สมการท่ี 8.18 มารวมกนัจะไดว้า่ 

  

+

a

A A+ +

a a

K[H ]
[HA] = C , [A ] = C

[H ]+K [H ]+K

   
   
   

 (8.19) 

และเม่ือแทนสัดส่วนการแตกตวัของกรดเขา้ไปในสมการท่ี 8.19 จะไดว้า่  

  

+

a

0 1+ +

a a

K[H ]
= ,  =

[H ]+K [H ]+K
 

   
   
   

 (8.20) 

ในระหว่างการไทเทรต ในสมการเคมีตอ้งสมดุลประจุ ในกรณีของการเติมเบสแก่ (NaOH) ลงไปใน
กรดอ่อน (HA) จะท าใหส้ามารถสมดุลประจุสมการไดด้งัน้ี 

  
+ + - -

[Na ]+[H ] = [OH ]+[A ]  (8.21) 

ดงันั้นจะไดว้า่ ณ จุดใด ๆ ของการไทเทรต ความเขม้ขน้ของ Na
+จะสามารถค านวณไดจ้ากจ านวนโมล

หารดว้ยความเขม้ขน้ทั้งหมด ซ่ึงแสดงไดด้งัสมการ 

  
+ B B

A B

V C
[Na ] = 

V +V
 (8.22) 
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โดยท่ี V เป็นปริมาตรของสารละลาย (mL) C เป็นความเขม้ขน้ทั้งหมด และ ตวัห้อย A และ B จะ
หมายถึงความเขม้ขน้ของกรดและเบสตามล าดบั ในขณะเดียวกนัความเขม้ขน้ของการแตกตวัของกรดก็
จะค านวณไดจ้าก ความเขม้ขน้ของกรดและสัดส่วนของกรดท่ีแตกตวัอยูใ่นสารละลายนั้นคือ 

  
- A A

1

A B

V C
[A ] = 

V +V


 
 
 

 (8.23)  

เม่ือน าสมการท่ี 8.23 และ สมการ 8.22 แทนลงในสมการท่ี 8.21 จะไดว้า่ 

  
+ -B B A A

1

A B A B

V C V C
+ [H ] = [OH ]+

V +V V +V


   
   
   

 (8.24) 

และเม่ือแกส้มการหาค่า VB จะไดว้า่  

  

+ -

A 1

B A + -

B

C -[H ]+[OH ]
V  = V

C +[H ]-[OH ]

 
 
 

 (8.25) 

 

 8.4.2 วธีิการหาจุดสมมูล 

 จากหวัขอ้ 8.4.1 เป็นการค านวณหาค่า pH ของสารละลายโดยการแทนค่าในสมการ ในหวัขอ้น้ี 
จะเป็นการหาจุดสมมูลจากกราฟการไทเทรตระหวา่งกรดกบัเบส ซ่ึงจะแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่ง pH 

ท่ีเปล่ียนไปกบัปริมาตรสารละลายท่ีทราบความเขม้ข้น หรือไทแทรนต ์ท่ีเติมลงไป ส าหรับวิธีท่ีใชใ้น
การหาจุดสมมูลมีหลายวธีิ เช่น วธีิการลากเส้น (Graphical method) การท าอนุพนัธ์ (Derivative method) 

และวธีิของแกรน (Gran’s plot) ซ่ึงในหวัขอ้น้ีจะอธิบายการใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล ในการหา
จุดสมมูลโดยการท าอนุพนัธ์ 

 

 8.4.2.1 การหาจุดสมมูลโดยการท าอนุพนัธ์ 

 หลักการท่ีใช้ในการค านวณในการหาจุดสมมูลโดยวิธีการท าอนุพันธ์คือ การใช้เทคนิค                
ดิฟเฟอเรนชิเอชัน (Differentiation) ซ่ึงเป็นการน าขอ้มูลค่า pH หรือ ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า (y) และ
ปริมาตรของไทแทรนต ์(x) ไปหาอนุพนัธ์ซ่ึงการจะไดเ้ป็นอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง (First derivative) จะหา
ไดจ้ากอตัราส่วนการเปล่ียนแปลงค่า y (  y ) เทียบกบัการเปล่ียนแปลงค่า x ( x) โดยอตัราส่วน
ดงักล่าวจะมีค่าเท่ากบัความชนัของกราฟ 

  
j+1 j j+1 j' ,

j j

j+1 j

y -y x +xy
y  =  = ;  x  = 

x x -x 2




 (8.26) 
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และเม่ือน าค่า x’ และ y’ ไปเขียนกราฟก็จะไดก้ราฟท่ีมีจุดสูงสุด นัน่คือ จุดท่ีมีค่า y / x  สูงสุดเป็น 
จุดสมมูล นอกจากน้ีแลว้เม่ือน าค่า x’ และ y’  ไปหาอนุพนัธ์อีกคร้ัง จะเรียกวา่ อนุพนัธ์อนัดบั 2 (Second 

derivative ) ซ่ึงเขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี 

  

' ' ' '2 '

j+1 j j+1 j" "

j j2 ' ' '

j+1 j

y -y x +xy y
y  =  =  =  ; x =

x x x -x 2

 
 

 (8.27) 

โดยท่ีกราฟอนุพนัธ์อนัดบั 2 จะเป็นกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง y” หรือ 2 2
y/ x  กบั x” ซ่ึงจะมี

จุดตดัแกน x (
2 2
y/ x = 0  ) แสดงปริมาตรของไทแทรนต ์ณ จุดสมมูล ส าหรับตวัอยา่งการค านวณ

แสดงดงัรูปท่ี 8.20 ส่วนสูตรท่ีใชใ้นการค านวณแสดงดงัรูป ท่ี 8.21 ส าหรับกราฟ แสดงความสัมพนัธ์
ระหวา่ง pH กบัปริมาตร ไทแทรนต ์แสดงในรูปท่ี 8.22  
 

 
 

รูปที ่8.20 การค านวณการไทเทรตอนุพนัธ์อนัดบั 1 และอนุพนัธ์อนัดบั 2 

 

 
 

รูปที ่8.21 สูตรการค านวณการไทเทรตอนุพนัธ์อนัดบั 1 และอนุพนัธ์อนัดบั 2 
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รูปที ่8.22 แสดง (ก) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง pH กบัปริมาตรไทแทรนต ์(ข) กราฟอนุพนัธ์อนัดบั 1 

                       และ (ค) กราฟอนุพนัธ์อนัดบั 2 
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บทสรุป 

 เน่ืองจากการศึกษาทางจลนศาสตร์เคมีจะเป็นการศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัต่าง ๆ 
เช่น ความเขม้ขน้ของสารท่ีเขา้ท าปฏิกิริยา อุณหภูมิ และความดนั ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวจะมีผลต่ออตัราเร็ว
ของการเกิดปฏิกิริยา ดงันั้นการน าโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมาช่วยในการค านวณจะท าให้การ
วิเคราะห์ขอ้มูล มีความรวดเร็วและมีความถูกตอ้งข้ึน นอกจากน้ีแลว้การค านวณค่าคงท่ีของสมดุลเคมี 
การค านวณหากฎอัตราต่าง ๆ จากข้อมูลในเร่ืองสมดุลเคมี จะมีความสะดวกและรวดเร็วมากข้ึน 
นอกจากน้ีแลว้ยงัสามารถใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลมาค านวณหาจุดสมมูลของการท าปฏิกิริยา
กรดกบัเบส โดยการสร้างกราฟของอนุพนัธ์อนัดบั 1 และอนัดบั 2  
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แบบฝึกหัดทบทวน 

1. ในการทดลองศึกษาการสลายตวัของกลูโคส ในสารละลายไดผ้ลดงัตาราง 
(mol/L) 56.0 55.3 52.5 49.0 

เวลา(นาที) 0 45 120 480 

จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหาค่าคงท่ีอตัรา ก าหนดใหป้ฏิกิริยาน้ีเป็น 

ปฏิกิริยาอนัดบั 1 

2. ถา้ก าหนดใหค้่าคงท่ีอตัราของปฏิกิริยาอนัดบัสอง 
3 2 4 2

CH CHO+I CH +CO+I  

เปล่ียนไปตามอุณหภูมิตามตาราง 

k (L/mol.s) 12 22 41 76 

T (K) 630 645 675 695 

 จากขอ้มูลท่ีไดจ้งใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลสร้างกราฟ แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง  

 lnk กบั 1/ T พร้อมกบัค านวณหาค่า Ea และ A จากกราฟ 

3. จากปฏิกิริยาต่อไปน้ี
2 2 3

2SO (g)+O (g) 2SO (g)  

ก าหนดให้อุณหภูมิท่ีเกิดปฏิกิริยาเท่ากบั 25
o
C และ Kp เท่ากบั 2.5×10

24 
atm จงค านวณหาค่า Kc 

โดยใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซล ( R = 0.0821 dm
3
.atm /mol.K) 

4. จงใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซลค านวณหา [H+
] และความสามารถในการแตกตวัของ CH3COOH 

เขม้ขน้ 0.20 M โดยก าหนดให ้Ka = 1.8×10
-5
 

5. จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลง pH ของสารละลายเม่ือหยด NaOH เขม้ขน้ 0.10 M ลงใน CH3COOH 

เขม้ขน้ 0.10 M จ านวน 50 cm
3
 ซ่ึงแสดงดงัตาราง 

ปริมาตร NaOH (cm
3
) pH ปริมาตร NaOH (cm

3
) pH 

0.00 2.87 49.90 7.45 

10.00 4.14 49.99 8.44 

20.00 4.57 50.00 8.72 

30.00 4.92 50.01 9.00 

40.00 5.35 50.10 10.00 

45.00 5.70 51.00 11.00 

49.00 6.44 55.00 11.68 

จากตารางท่ีก าหนดใหจ้งหาจุดสมมูลโดยการสร้างกราฟอนุพนัธ์อนัดบั 1 และ อนุพนัธ์อนัดบั 2  
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แบบฝึกปฏิบัตกิาร 

ช่ือ…………………………………………รหสั……….……………………ชั้น…………….. 
1. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อก็เซลค านวณหา พลงังานกระตุน้ และ A โดยอาศยัขอ้มูล

ต่อไปน้ี เสร็จแลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\8-1.xls 

อุณหภูมิ (K) k(M
1/2

.s)
3
 

600 0.028 

650 0.22 

700 1.3 

750 6.0 

800 23 

 

2. จงใชโ้ปรแกรมไมโครซอฟตเ์อ็กเซลค านวณหา[H
+
] และ [OH

-
] ของสารละลายท่ีมี pH = 4.5 

เสร็จแลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\8-2.xls 

3.    จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลง pH ของสารละลายเม่ือหยด NaOH เขม้ขน้ 0.10 M ลงใน HCl 

เขม้ขน้ 0.10 M จ านวน 50 cm
3
 ซ่ึงแสดงดงัตาราง 

ปริมาตร NaOH (cm
3
) pH ปริมาตร NaOH (cm

3
) pH 

0.00 1.00 49.90 4.00 

10.00 1.18 49.99 5.00 

20.00 1.37 50.00 7.00 

30.00 1.60 50.01 9.00 

40.00 1.96 50.10 10.00 

45.00 2.27 51.00 11.00 

49.00 3.00 55.00 11.08 

จากตารางท่ีก าหนดให้จงหาจุดสมมูลโดยการสร้างกราฟอนุพนัธ์อนัดับ 1 และ อนุพนัธ์    
อนัดบั 2 เสร็จแลว้บนัทึกลงใน C:\CHEM\EXCEL2010\8-3.xls 
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