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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ ผู้เขียนได้จัดท าขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในรายวิชาเคมี
ทั่วไป รหัสวิชา CH01105 ซึ่งจัดเป็นกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และ
เป็นรายวิชาที่มีชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมง โดยเปิดสอนให้สาขาอื่นทั้งในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะ
เทคโนโลยี ผู้เขียนได้แบ่งเนื้อหาให้ครอบคลุมตามค าอธิบายรายวิชาออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย 
โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส และ
บัฟเฟอร์ เคมีอินทรีย์ และเคมีสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ในท้ายบทของแต่ละบทผู้เขียนได้รวบรวมค าถาม 
และแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติควบคู่ไปด้วย 

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณเพื่อนร่วมงานที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการที่
เป็นประโยชน์ต่อการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้  ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร
ประกอบการสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ผู้เรียน และผู้สนใจที่ได้น าไปใช้เป็น
อย่างยิ่ง หากท่านที่น าไปใช้มีข้อเสนอแนะ หรือตรวจพบข้อผิดพลาด ผู้เขียนต้องกราบขออภัยไว้ ณ 
ที่นี้ และจักเป็นพระคุณย่ิงหากได้รับค าแนะน าจากท่าน เพ่ือการปรับปรุงให้เอกสารเล่มนี้ดียิ่งขึ้นไป 
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แผนบริหารการสอนรายวิชา 
 

รหัสวิชา CH01105 

รายวชิา เคมทีั่วไป (General Chemistry)   หน่วยกิต 3(3-0-6) 

รวมเรียน 16 สัปดาห ์      รวม 48 ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี  ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี  กรด -เบส 

เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์ท่ัวไป 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเคม ี

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม 

3. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงธาตุในตารางธาตุและสมบัติของธาตุบางประการ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจการเกิดพันธะเคมีของสารประกอบและความสัมพันธ์เชิง

ปริมาณของสารในปฏิกิริยา 
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและการศึกษาสมดุลเคมี 
6. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความหมายและความส าคัญของกรด-เบส 

7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจเกี่ยวกับสารอินทรีย์ 
8. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ 

9. สามารถน าความรู้ทางเคมีไปประยุกต์ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้

10. สามารถน าความรู้พื้นฐานไปปรับใช้ในศาสตร์วิชาที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ 

 

เนื้อหา 

บทที่ 1 โครงสร้างของอะตอม       6 ชั่วโมง 
องค์ประกอบและแบบจ าลองของอะตอม 

เลขควอนตัม 

ออร์บิทัลเชิงอะตอม 

โครงแบบอิเล็กตรอน 
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บทที่ 2 ตารางธาต ุ        6 ชั่วโมง 
วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
ตารางธาตุปัจจุบัน 

การจ าแนกธาตุในตารางธาตุ 
แนวโน้มสมบัตทิั่วไปของธาตุในตารางธาตุ 
ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 

ธาตุแทรนซิชัน 

บทที่ 3 พันธะเคม ี        6 ชั่วโมง 
ประเภทของพันธะเคมี 
เทอมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคม ี

การเขียนสูตรโครงสร้างแบบลิวอิส 

พันธะภายในโมเลกุล 

พันธะระหว่างโมเลกุล 

บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ ์       9 ชั่วโมง 
มวลอะตอมและมวลโมเลกุล 

สูตรเคมี และการค านวณหาสูตรโมเลกุล 

โมล  

การค านวณร้อยละองค์ประกอบของสารประกอบ 

สมการเคม ี 
การค านวณปริมาณสารสัมพนัธ ์

บทที่ 5 สารละลาย        3 ชั่วโมง 
แนวความคิดเกี่ยวกับสารละลาย และชนิดของสารละลาย 

กระบวนการเกิดสารละลาย 

ความเข้มข้นของสารละลาย 

ปัจจัยต่อการละลายได ้

การเตรียมสารละลาย 

บทที่ 6 สมดุลเคม ี        3 ชั่วโมง 
แนวความคิดของสมดุล 

ชนิดของสมดุล 

ค่าคงที่สมดุลและการค านวณ 

หลักของเลอชาเตอลิเอ และปัจจัยที่กระทบต่อสมดุล 
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บทที่ 7 กรด-เบส และบัฟเฟอร ์       6 ชั่วโมง 
นิยามของกรด-เบส 

ความแรงของกรด-เบส 

สมดุลของไอออนและการแตกตัวของกรด-เบส 

อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส 

การไทเทรตกรด-เบส 

สารละลายบัฟเฟอร์ 
บทที่ 8 เคมีอินทรีย์        3 ชั่วโมง 

ความหมายของเคมีอินทรีย์ 
การเขียนสูตรโครงสร้างสารประกอบอินทรีย ์

การจ าแนกสารประกอบอินทรีย ์

หมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย ์

การเรียกช่ือสารอินทรีย์ 
ไอโซเมอร ์

บทที่ 9 เคมีสิ่งแวดล้อม        3 ชั่วโมง 
บทน า 
มลพิษทางน้ า 
มลพิษทางดิน 

มลพิษทางอากาศ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน รายวิชาเคมีทั่วไป 

2. อธิบายเน้ือหาด้วยการบรรยาย สื่อการเรียนการสอน PowerPoint หรือวีดีโอที่เกี่ยวข้อง 
3. ก าหนดหัวข้ออภิปราย แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อให้ผู้เรียนระดมความคิด น าเสนอผลอภิปรายของแต่ละกลุ่ม  
4. อธิบายแบบฝึกหัดในห้องเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วม และลงมือปฏิบัติจริง 
5. สรุปเนื้อหาและมอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. วีดีโอ 

4. กระดาษชาร์ต 

5. กระดาษ A4 

6. ลูกโป่ง ที่สูบลูกโป่ง และยางรัด 

7. แบบฝึกหัด 

 

การวัดและประเมินผล 

การวัด 

1. คะแนนสอบระหว่างภาคเรียน         60% 

1.1 ความสนใจในการเรียน กิจกรรมกลุ่ม   10% 

1.2 ทดสอบแบบฝกึหัด     10% 

1.3 แบบฝึกหัดท้ายบท     10% 

1.4 ทดสอบระหว่างภาคเรียน     30% 

2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน     40% 

 

การประเมินผล 

ก าหนดเกณฑ์การให้ระดับผลการเรียนแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้ 
 ได้คะแนนรวมร้อยละ 80 ขึ้นไป  ได้ระดับผลการเรียน A 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 75-79  ได้ระดับผลการเรียน B+ 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 70-74  ได้ระดับผลการเรียน B 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 65-69  ได้ระดับผลการเรียน C+ 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 60-64  ได้ระดับผลการเรียน C 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 55-59  ได้ระดับผลการเรียน D+ 

 ได้คะแนนรวมร้อยละ 50-54  ได้ระดับผลการเรียน D 

 ได้คะแนนรวมต่ ากว่าร้อยละ 50  ได้ระดับผลการเรียน F 

 

 



 

 

แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

โครงสร้างของอะตอม 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. องค์ประกอบและแบบจ ำลองของอะตอม 

2. เลขควอนตัม 

3. ออร์บิทัลเชิงอะตอม 

4. โครงแบบอิเล็กตรอน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจำกเรียนบทที่ 1 แล้วผู้เรียนสำมำรถ 

1. ระบุองค์ประกอบของอะตอมได ้

2. อธิบำยโครงสร้ำงอะตอมด้วยแบบจ ำลองของอะตอมต่ำงๆ ได ้

3. บอกควำมหมำยของเลขควอนตัมต่ำงๆ ของอิเล็กตรอนได ้

4. เข้ำใจและประยุกต์ใช้ออร์บิทัลเชิงอะตอมในกำรเขียนโครงแบบอิเล็กตรอนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยำย และอธิบำยประกอบสื่อกำรเรียนกำรสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัดกำรเขียนโครงแบบอิเล็กตรอน 
และน ำเสนอหน้ำห้องเรียน และพร้อมกันอภิปรำยในห้องเรียน 

3. ให้ท ำแบบฝึกหัดเป็นรำยบุคคล 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเคมีทั่วไป บทที่ 1 

2. สื่อกำรเรียนกำรสอน PowerPoint 

3. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจำรณำจำก 

1. ให้คะแนนกำรเข้ำเรียน 

2. ควำมถูกต้องในกำรท ำแบบฝึกหัด กำรอภิปรำยและน ำเสนอเป็นกลุ่มในห้องเรียน 

3. ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

4. กำรตอบค ำถำมแบบฝึกหัด 

 



 

 

บทที่ 1 

โครงสร้างของอะตอม 

 

เมื่อพิจำรณำสิ่งที่อยู่รอบตัวเรำสำรมีทั้งสถำนะของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ซึ่งสำรจะมีธำตุ
เป็นองค์ประกอบ สำรบำงชนิดประกอบด้วยธำตุเดียวกัน เช่น แก๊สออกซิเจน (O2) ทองแดง (Cu) หรือ
สำรบำงชนิดประกอบด้วยธำตุหลำยชนิด เช่น น้ ำ (H2O) เกลือแกง (NaCl) เป็นต้น สำรชนิดต่ำงกันจะ
มีคุณสมบัติที่แตกต่ำงกันด้วย เช่น จุดเดือดของน้ ำบริสุทธิ์ (100°C) ท ำไมจึงแตกต่ำงจำกจุดเดือดของ
เกลือแกง (1473°C) ท ำให้ต้องพิจำรณำรำยละเอียดถึงองค์ประกอบของธำตุ โครงสร้ำงอะตอม และ
กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนของสำรนั้นๆ ซึ่งจะขอกล่ำวในบทนี้  

 

1. องค์ประกอบและแบบจ าลองอะตอม 

อะตอม (atom) หมำยถึง ส่วนที่เล็กที่สุดของธำตุ ซึ่งสำมำรถแสดงสมบัติของธำตุนั้นได้ 
อะตอมประกอบด้วยอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกัน เรียกว่ำ 
นิวเคลียส และอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียส อะตอม เดิมเรียก ปรมำณู (สถำบันส่งเสริมกำร
สอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย,ี ม.ป.ป.)  

1.1 การค้นพบอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน 

ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 จอห์น ดำลตัน (John Dalton) (ภำพที่ 1.1) ได้อธิบำย
เกี่ยวกับสำรประกอบหนึ่งๆ มีองค์ประกอบที่เป็นอัตรำส่วนคงที่ ซึ่งเสนอแบบจ ำลองอะตอมของธำตุ
หนึ่งๆ ประกอบด้วยอนุภำคเล็กๆ ที่แบ่งแยกต่อไม่ได้อีก อะตอมทั้งหมดของแต่ละธำตุมีสมบัติทำงเคมี
เหมือนกัน ธำตุต่ำงชนิดกันมีสมบัติต่ำงกัน เมื่อเกิดปฏิกิริยำเคมี อะตอมของธำตุไม่เปลี่ยนเป็นอะตอม
ของธำตุอื่น สำรประกอบเกิดจำกอะตอมของธำตุมำกกว่ำหนึ่งชนิด (สุธำทิพย์ ศิริไพศำลพิพัฒน์, 
2551, หน้ำ 1) 

 

ภาพที่ 1.1 จอห์น ดำลตัน (John Dalton) 

ที่มำ: Goldberg, 2007, p. 90 
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ในปี ค.ศ. 1898 ปิแอร์และมำรี คูรี  (Pierre and Marie Curie) สำมำรถแยกธำตุ
กัมมันตภำพรังส ี2 ธำตุ ออกมำจำกแร่ยูเรเนียมได้ คือ พอโลเนียม และเรเดียม ซึ่งได้อธิบำยว่ำอะตอม
แต่ละชนิดสำมำรถแผ่รังสีได้ เองอย่ำงต่อเนื่อง  เรียกว่ำ กัมมันตภำพรังสี  อะตอมของธำตุ
กัมมันตภำพรังสีปล่อยอนุภำคออกมำ 3 ชนิด ได้แก่ อนุภำคแอลฟำ (รังสีแอลฟำ) อนุภำคบีตำ (รังสี
บีตำ) และรังสีแกมมำ โดยรังสีแอลฟำ ประกอบด้วย 2 โปรตอน และ 2 นิวตรอน เหมือนนิวเคลียส
ของอะตอมฮีเลียม มีประจุไฟฟ้ำ +2 และเลขมวล 4 เมื่อผ่ำนรังสีแอลฟำไปในสนำมไฟฟ้ำ รังสีแอลฟำ
จะเบี่ยงเบนเข้ำหำขั้วลบ รังสีบีตำ มีประจุไฟฟ้ำ -1 มีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนและมีมวลเท่ำกับมวล
ของอิเล็กตรอน เมื่อผ่ำนรังสีบีตำไปในสนำมไฟฟ้ำ รังสีบีตำจะเบี่ยงเบนเข้ำหำขั้วบวก และรังสีแกมมำ 

เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่มีควำมยำวคลื่นสั้นมำก ไม่มีประจุและไม่มีมวล ซึ่งผลกำรทดลองรังสีทั้งสำม
ชนิดน้ีจำกกำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตภำพรังสีภำยใต้สนำมไฟฟ้ำ แสดงดังภำพที่ 1.2 จำกกำร
ทดลองทำงวิทยำศำสตร์ของปิแอร์และมำรี คูรี จึงเป็นที่ยอมรับว่ำอะตอมมิใช่อนุภำคที่แบ่งแยกไม่ได ้

ภาพที่ 1.2 รังสีแอลฟำ รังสีบีตำ และรังสีแกมมำสลำยตัวจำกธำตุกัมมันตภำพรังสี 
ที่มำ: Chang, 2010, p. 46 

 

เจ เจ ทอมสัน (J.J. Thomson) นักฟิสิกส์ชำวอังกฤษ ได้ค้นพบอิเล็กตรอน โดยท ำกำร
ทดลองหำอัตรำส่วนระหว่ำงประจุและมวลของอิเล็กตรอน (e/m) ในหลอดรังสีแคโทดภำยใต้
สนำมแม่เหล็กและสนำมไฟฟ้ำช่วย เมื่อผ่ำนศักย์ไฟฟ้ำแรงสูงเข้ำไปในหลอดสุญญำกำศ จะเกิดรังสีซึ่ง
เป็นล ำอิเล็กตรอนที่มีประจุไฟฟ้ำลบหรือแคโทดไปยังขั้วไฟฟ้ำบวกหรือแอโนด  เรียกว่ำ รังสีแคโทด 
เมื่อรังสีแคโทดอยู่ในสนำมแม่เหล็ก รังสีจะเบนไปจำกแนวเดิม โดยรังสีจะเบน ไปตำมขั้วของ
สนำมแม่เหล็ก และเมื่อกลับขั้วของสนำมแม่เหล็ก รังสีจะเบนไปอีกทิศทำงหนึ่งซึ่งตรงกันข้ำม ดังภำพ
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ที่ 1.3 จำกกำรทดลองท ำให้ทรำบค่ำ e/m เท่ำกับ -1.76 × 108 คูลอมบ์ต่อกรัม (C/g) (Chang, 2010, 

p. 44) 

   (ก)          (ข)       (ค) 

ภาพที่ 1.3 (ก) กำรเกิดรังสีแคโทดในหลอดสุญญำกำศ (ข) รังสีเบนไปตำมขั้วของสนำมแม่เหล็ก 

(ค) รังสีเบนไปทิศทำงตรงกันข้ำมเมื่อกลับขัว้ของสนำมแม่เหล็ก 

ที่มำ: Chang, 2010, p. 45 

 

ในระหว่ำงปี ค.ศ. 1908-1917 อำร์ เอ มิลลิแกน (R. A. Millikan) นักฟิสิกส์ชำวอเมริกัน 
ได้ท ำกำรทดลองหยดน้ ำมัน (oil drop experiment) (ภำพที่ 1.4) โดยวัดผลของสนำมไฟฟ้ำที่มีต่อ
อัตรำกำรเคลื่อนที่ของหยดน้ ำมันซึ่งมีประจุภำยใต้แรงโน้มถ่วงโลก โดยทดลองให้ควำมต่ำงศักย์ไฟฟ้ำ
ไปเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นมำกพอจนถึงค่ำหนึ่ง จะท ำให้หยดน้ ำมันหยุดนิ่งได้ แสดงว่ำแรงจำกสนำมไฟฟ้ำ
เท่ำกับแรงจำกแรงโน้มถ่วงโลก และสำมำรถค ำนวณหำค่ำประจุบนหยดน้ ำมันซึ่งมักจะเป็นค่ำของ
อิเล็กตรอนได้เท่ำกับ -1.6022 × 10-19  

จำกแบบจ ำลองอะตอมของทอมสัน หำค่ำอัตรำส่วน e/m เท่ำกับ 

charge
e/m = 

mass
 

-19
8 -1.6022 × 10  C

-1.76 × 10  C/g = 
mass

 

-19
-28

8

-1.6022 × 10  C
mass =  = 9.10 × 10  g

-1.76 × 10  C/g
 

มวลของอิเล็กตรอนมีค่ำเท่ำกับ 9.10 × 10-28 กรัม 
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ภาพที่ 1.4 แผนภำพกำรทดลองหยดน้ ำมันของมิลลิแกน 

ที่มำ: Chang, 2010, p. 45 

 

จำกกำรทดลองทำงวิทยำศำสตร์ ทอมสันจึงได้เสนอแบบจ ำลองว่ำ อะตอมเป็นทรงกลม 
ประกอบด้วยอนุภำคประจุบวก และอิเล็กตรอนอยู่ตำมที่ต่ำงๆ เต็มทั่วทั้งทรงกลมเพื่อให้สมบัติทำง
ไฟฟ้ำเป็นกลำง ต่อมำในปี ค.ศ. 1910 เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) นักฟิสิกส์ 
ชำวนิวซีแลนด์ ได้ศึกษำกำรกระเจิง (scatting) ของรังสีแอลฟำในแผ่นโลหะทองค ำบำง (ภำพที่ 1.5 

(ก)) แล้ววัดมุมของรังสีแอลฟำ โดยมีฉำกรับรังสีเป็นฉำกเรืองแสง (ZnS) พบว่ำ รังสีแอลฟำส่วนใหญ่
เป็นแนวเส้นตรง ไม่เปลี่ยนแปลงมุม บำงส่วนกระเจิงมีมุมเบนไปเล็กน้อย และบำงส่วนกลับทิศทำง
เดิมท ำมุมเบนไปมำกกว่ำ 90° ซึ่งจ ำนวนรังสีถูกกระเจิงขึ้นอยู่กับควำมหนำแน่นของโลหะ และพบว่ำ
แบบจ ำลองอะตอมของทอมสันใช้อธิบำยผลกำรทดลองนี้ไม่ได้ เนื่องจำกถ้ำอธิบำยตำมแบบจ ำลอง
อะตอมของทอมสัน รังสีทั้งหมดควรจะเบี่ยงเบนเล็กน้อยเท่ำนั้น กำรกระเจิงของรังสีแอลฟำจะมี
ทิศทำงกลับทำงเดิมเนื่องจำกชนและผลักระหว่ำงอนุภำคแอลฟำกับกลุ่มอนุภำคประจุบวกที่เรียกว่ำ 
นิวเคลียส โดยตรง ส่วนอนุภำคแอลฟำใดผ่ำนบริเวณที่ห่ำงจำกนิวเคลียสเล็กน้อยก็จะผลักน้อยกว่ำ 
ท ำให้รังสีแอลฟำเบนน้อยกว่ำ (ภำพที่ 1.5 (ข)) 
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   (ก)          (ข) 

ภาพที่ 1.5 กำรทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด  

ที่มำ: Chang, 2010, p. 45 

 

รัทเทอร์ฟอร์ดจึงได้เสนอแบบจ ำลองอะตอมว่ำ อนุภำคประจุบวกทั้งหมดรวมตัวกันอยู่
เป็นกลุ่มเล็กๆ ตรงกลำงของทรงกลม เรียกว่ำ นิวเคลียส และมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นวงล้อมรอบ 
ซึ่งมีจ ำนวนอิเล็กตรอนและจ ำนวนประจุบวกในนิวเคลียสเท่ำกัน ท ำให้อะตอมมีสภำพไฟฟ้ำเป็นกลำง 

อนุภำคประจุบวกในนิวเคลียส เรียกว่ำ โปรตอน ซึ่งมีมวลเท่ำกับ 1.67262 × 10-24 กรัม 
ซึ่งเป็น 1840 เท่ำของมวลอิเล็กตรอน ในกำรตรวจวัดมวลของอะตอม พบว่ำอะตอมทุกชนิดมีมวล
อะตอมมีมำกกกว่ำเลขอะตอมเป็นเลขจ ำนวนเต็ม เช่น อะตอมฮีเลียมมีเลขอะตอมเท่ำกับ 2 แต่มีเลข
มวลเท่ำกับ 4 ซึ่งท ำให้รัทเทอร์ฟอร์ดได้ตั้งสมมติฐำนว่ำ นิวเคลียสของอะตอมต้องประกอบขึ้นด้วย
อนุภำคหลำยอย่ำงที่มีมวลเท่ำๆ กัน ซึ่งเรียกอนุภำคนั้นว่ำ นิวตรอน (neutron) แต่เนื่องจำกนิวตรอน
ไม่มีประจุจึงตรวจพบยำก ต่อมำในปี ค.ศ. 1932 เจมส์ แซดวิค (James Chadwick) นักฟิสิกส์ชำว
อังกฤษ ได้ยิงล ำอนุภำคแอลฟำจำกพอโลเนียมชนแผ่นโลหะเบริลเลียมท ำให้เกิดกำรแปรธำตุเป็น
คำร์บอนและปล่อยนิวตรอนออกมำ 1 อนุภำคต่อกำรชนแต่ละครั้ง  ดังสมกำร (Saylor, n.d., p. 

1850) 

 
4 9 12 1
2 4 6 0 + Be C + n   

 

จำกกำรศึกษำที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำ อะตอมประกอบด้วยอนุภำค 3 ชนิด คือ 
โปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน ซึ่งค่ำมวล ค่ำประจุ และหน่วยของประจุ แสดงดังตำรำงที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 มวล และประจุของอนุภำคมูลฐำน 

อนุภาค มวล (g) ประจ ุ

ค่าประจุ (C) หน่วยของประจุ 
อิเล็กตรอน 9.10938 × 10-28 -1.6022 × 10-19 -1 

โปรตอน 1.67262 × 10-24 1.6022 × 10-19 +1 

นิวตรอน 1.67493 × 10-24 0 0 

ที่มำ: ดัดแปลงจำก Chang, 2010, p. 49  

 

1.2 เลขอะตอม เลขมวล ไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบาร์ 
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ (nuclear symbol) ของธำตุ เขียนได ้ดังนี ้

A
Z X  

เมื่อ A แทนเลขมวล เท่ำกับ ผลรวมของจ ำนวนโปรตอนกับจ ำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 

 Z แทนเลขอะตอม เท่ำกับ จ ำนวนโปรตอนในนิวเคลียส 

 X แทนสัญลักษณ์ของธำต ุ

ดังนั้นจะได้ว่ำ จ ำนวนนิวตรอน หำได้จำกผลต่ำงระหว่ำงเลขมวลกับเลขอะตอม (A-Z) 

ตัวอย่ำงเช่น 12
6 C  อะตอมของคำร์บอนมีเลขมวล เท่ำกับ 12 และเลขอะตอม เท่ำกับ 6 นั่นหมำยควำม

ว่ำ อะตอมคำร์บอนประกอบด้วย 6 โปรตอน และ 6 นิวตรอน ซึ่งหำได้จำก A-Z = 12-6 = 6  

อะตอมของธำตุบำงชนิดจะมีมวลแตกต่ำงกัน โดยธำตุอำจจะมีมำกกว่ำ 2 ไอโซโทป ซึ่ง
ไอโซโทป (isotope) คือ ธำตุหนึ่งในกลุ่มของธำตุเดียวกันที่มีเลขอะตอมเท่ำกัน  แต่เลขมวลต่ำงกัน 
เช่น ดิวเทอเรียม และทริเทียมเป็นไอโซโทปหน่ึงของธำตุไฮโดรเจน 

1
1H   2

1H   3
1H  

   ไฮโดรเจน         ดิวเทอเรียม        ทริเทียม 

อะตอมของธำตุต่ำงชนิดกัน มีเลขอะตอมหรือจ ำนวนโปรตอนและเลขมวลไม่เท่ำกัน แต่
มีจ ำนวนนิวตรอนเท่ำกัน เรียกว่ำ ไอโซโทน (isotone) ตัวอย่ำงเช่น โซเดียมและแมกนีเซียมมีเลข
อะตอมและเลขมวลต่ำงกัน แต่มีจ ำนวนนิวตรอนเท่ำกัน คือ 12 

23
11Na   24

12 Mg  

ส ำหรับอะตอมของธำตุต่ำงชนิดกันที่มีเลขมวลเท่ำกัน แต่เลขอะตอมหรือจ ำนวน
โปรตอนและจ ำนวนนิวตรอนต่ำงกัน เรียกว่ำ ไอโซบำร์ (isobar) ตัวอย่ำงเช่น แคลเซียมและ 

ไททำเนียมมีเลขอะตอมและจ ำนวนนิวตรอนต่ำงกัน แต่มีเลขมวลเท่ำกัน คือ 48 
48
20 Ca   48

22Ti  
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1.3 ทฤษฎีอะตอมของโบร ์
ในปี ค.ศ. 1913 นิลส์ โบร์ (Niels Bohr) นักฟิสิกส์ ชำวเดนมำร์ก ได้ศึกษำผลงำนของ

นักวิทยำศำสตร์หลำยๆ คน เช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) พลังค์ (Planck) และ
รัทเทอร์ฟอร์ด ซึ่งโบร์ได้ศึกษำแสงที่เปล่งออกมำของไฮโดรเจนมีควำมถี่และควำมยำวคลื่นที่เรียง
ตัวอย่ำงมีระเบียบเป็นชุดๆ เมื่อได้รับควำมร้อนจนอุณหภูมิสูงมำกพอ 

เมื่ออะตอมหรือโมเลกุลได้รับควำมร้อนจนอุณหภูมิสูงมำกพอจะสำมำรถเปล่งแสง
ออกมำ เนื่องจำกเดิมอะตอมอยู่ในสถำนะพื้น (ground state, ni) เมื่อได้รับพลังงำนควำมร้อนอย่ำง
เพียงพอ อะตอมอำจเปลี่ยนไปสู่สถำนะถูกกระตุ้น (excited state, nf) ซึ่งมีระดับพลังงำนที่สูงขึ้น 
จำกนั้นถ้ำทิ้งไว้เฉยๆ อะตอมนั้นจะพยำยำมกลับเข้ำสู่สถำนะที่มีพลังงำนต่ ำกว่ำ ในขณะเดียวกันจะ
เปล่งรังสีแม่เหล็กไฟฟ้ำออกมำด้วยควำมถี่ต่ำงๆ กัน ขึ้นอยู่กับอะตอมเหล่ำนั้นถูกกระตุ้นขึ้นไปสู่ระดับ
พลังงำนใดและกลับสู่ระดับพลังงำนใด เรียกว่ำ สเปกตรัมเปล่งออก (emission spectrum) ส ำหรับ
อะตอมไฮโดรเจนเมื่อได้รับควำมร้อนสูงมำกพอจะเห็นกำรเปล่งแสงสีแดง เมื่อท ำกำรวิเครำะห์อย่ำง
ละเอียดโดยใช้ปริซึม (prism) หรือเกรตติง (grating) สเปกตรัมที่ปรำกฏเป็นอนุกรมต่ำงๆ ของเส้น
สเปกตรัม ซึ่งขึ้นอยู่กับแสงควำมถี่ หรือควำมยำวคลื่นเรียงกันอย่ำงเป็นระเบียบเป็นชุดๆ สเปกตรัม
อะตอมไฮโดรเจนมีอนุกรมต่ำงๆ ได้แก่ ไลแมน (Lyman) บำล์มเมอร์ (Balmer) ปำสเซน (Paschen) 

และแบรกเกตต ์(Brackett) ดังตำรำงที่ 1.2 และภำพที่ 1.6 

 

ตารางที่ 1.2 อนุกรมของเส้นสเปกตรัมที่เกิดขึ้นของอะตอมไฮโดรเจน 

อนุกรม ระดับพลังงาน 

ni 

ระดับพลังงาน 

nf 

เขตสเปกตรัม 

ไลแมน 

(Lyman) 

1 2, 3, 4,… อัลตรำไวโอเลต (UV) 

บำล์มเมอร์
(Balmer) 

2 3, 4, 5,… แสงที่มองเห็นและอัลตรำไวโอเลต 

(visible and ultraviolet) 

ปำสเซน 
(Paschen) 

3 4, 5, 6,… อินฟรำเรด (infrared) 

แบรกเกตต์
(Brackett) 

4 5, 6, 7,… อินฟรำเรด  

ที่มำ: ดัดแปลงจำก Chang, 2010, p. 286 
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ภาพที่ 1.6 อนุกรมของเส้นสเปกตรัมที่เกดิขึ้นของอะตอมไฮโดรเจน 

ที่มำ: Chang, 2010, p. 286 

 

โบร์ ได้เสนอแบบจ ำลองอะตอมไฮโดรเจน ดังนี้ (สุธำทิพย์ ศิริไพศำลพิพัฒน์, 2551,  
หน้ำ 10) 

1) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบๆ นิวเคลียสเป็นวงโคจร 

2) อิเล็กตรอนในวงโคจรนั้นมีโมเมนตัมเชิงมุมเท่ำกับ nh

2
 เมื่อ n เป็นเลขจ ำนวนเต็ม 

(1, 2, 3,…) และ h เป็นค่ำคงที่ของพลังค์  
3) อิเล็กตรอนในแต่ละวงโคจรมีพลังงำนคงที่ค่ำหนึ่ง 
4) เมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนวงโคจรจะดูดหรือปล่อยพลังงำน 

 

ระดับพลังงำน หรือ n เป็นเลขจ ำนวนเต็ม (1, 2, 3,…) บ่งบอกถึงสมบัติและพลังงำนของ
อิเล็กตรอนในวงโคจรหนึ่งๆ เรียกว่ำ เลขควอนตัม (quantum number) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบวง
โคจรนั้นมีโมเมนต์ตัมเชิงมุม อิเล็กตรอนจะไม่มีกำรสูญเสียพลังงำน เรียกว่ำ อิเล็กตรอนอยู่ในสถำนะ
คงตั ว  (stationary state) ซึ่ งอธิบำยถึ งสมบัติ ของอิ เล็ กตรอนโดยใช้ทฤษฎีกลศำสตร์ ได้  
(ทบวงมหำวิทยำลัย, 2541, หน้ำ 59) 
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2. เลขควอนตมั 

ในรำวปี ค.ศ. 1926 เออร์วิน โชรดิงเจอร์ (Erwin Schrödinger) นักฟิสิกส์ชำวออสเตรียน ได้
ท ำงำนเกี่ยวกับกลศำสตร์คลื่น เพื่ออธิบำยปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ ของอิเล็กตรอนในอะตอม มีแนวคิดโดย
สรุป ดังนี้ (ทบวงมหำวิทยำลัย, 2541, หน้ำ 68-71) 

1) อิเล็กตรอนมีสมบัติเป็นคลื่น ใช้คณิตศำสตร์ชั้นสูงแก้สมกำรคลื่นที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็น
คลื่นของอิเล็กตรอน พบว่ำ โอกำสที่อิเล็กตรอนจะมีสมบัติอย่ำงหนึ่ง หรือเกี่ยวข้องกับโอกำสที่จะพบ
อิเล็กตรอนที่จุดๆ หนึ่ง หรือควำมหนำแน่นของอิเล็กตรอนที่จุดๆ นั้น 

2) เนื่องจำกอิเล็กตรอนขนำดเล็กมำกจนยำกที่จะวัดสมบัติต่ำงๆ โดยตรง จึงพิจำรณำสมบัติ
ต่ำงๆ ของอิเล็กตรอนในระดับโอกำสหรือควำมน่ำจะเป็น (possibility) เท่ำนั้น น่ันคือ ควำมหนำแน่น
ของอิเล็กตรอน (electron density)  

3) อิเล็กตรอนมีพลังงำนจลน์ เพรำะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลำ และมีพลังงำนศักย์ เพรำะถูก
ดึงดูดด้วยโปรตอนในนิวเคลียส และแรงผลักกับอิเล็กตรอนด้วยกัน 

4) ฟังก์ชันคลื่นแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนเชิงรัศมี (radial part) และส่วนเชิงมุม 
(angular part) นอกจำกนี้ยังขึ้นอยู่กับเลขจ ำนวนเต็ม n l และ ml ซึ่งมีควำมสัมพันธ์กันและระบุถึง
กำรโคจรตลอดจนพลังงำนของอิเล็กตรอน เลขจ ำนวนเต็มเหล่ำนี้ เรียกว่ำ เลขควอนตัม (quantum 

number) แต่ละฟังก์ชันคลื่นที่ระบุเลขควอนตัมแล้ว เรียกว่ำ ออร์บิทัลเชิงอะตอมหรืออะตอมิก 

ออร์บิทัล (atomic orbital) เพรำะเกี่ยวข้องกับอิเล็กตรอนที่โคจร (orbit) ในอะตอม โดยแบ่งเลข
ควอนตัมออกเป็น 4 ชนิด มีรำยละเอียดดังนี ้

2.1 เลขควอนตัมหลัก (principle quantum number, n) มีค่ำได้ต้ังแต่ n = 1, 2, 3, ….,∞ 
ซึ่งบ่งบอกถึงระดับพลังงำนหลักของอิเล็กตรอน และระยะเฉลี่ยระหว่ำงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลหนึ่งๆ 
กับนิวเคลียส เมื่อ n มีค่ำมำก แสดงว่ำ อิเล็กตรอนยิ่งอยู่ห่ำงจำกนิวเคลียสและมีพลังงำนสูงขึ้น 

2.2 เลขควอนตัมโมเมนต์ เชิ งมุม  (angular momentum quantum number, l) มี
ควำมสัมพันธ์กับเลขควอนตัมหลัก และค่ำตั้งแต่ 0, 1, …, n-1 ซึ่งบ่งบอกถึงลักษณะรูปร่ำงของ 
ออร์บิทัล เมื่อ l มีค่ำสูง แสดงว่ำ อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยโมเมนต์ตัมเชิงมุมสูง และมีพลังงำนสูงขึ้น
ด้วย โดยนิยมใช้สัญลักษณ์แทนออร์บิทัล ได้แก ่

l = 0  เรียกว่ำ s 
l = 1   เรียกว่ำ p 

l = 2   เรียกว่ำ d 

l = 3   เรียกว่ำ f 
l = 4   เรียกว่ำ  g 



12 

 

2.3 เลขควอนตัมแม่เหล็ก (magnetic quantum number, ml) อิเล็กตรอนมีโมเมนต์ตัม
เชิงมุม (กำรเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในสำมมิติ) อำจท ำให้เกิดสนำมแม่เหล็กเหนี่ยวน ำขึ้นได้ โดย
พลังงำนที่เกี่ยวข้องมีค่ำเป็นชุดๆ ในชุดหนึ่งมีระดับพลังงำนเท่ำกัน (degenerate) แต่จะต่ำงกันถ้ำอยู่
ภำยใต้สนำมแม่เหล็กภำยนอก ซึ่งขึ้นอยู่กับเลขควอนตัมแม่เหล็ก ค่ำ ml บ่งบอกถึงจ ำนวนออร์บิทัล
ในแต่ละระดับพลังงำนย่อย และขึ้นอยู่กับ l นั่นคือ 2l+1 เมื่อ l มีค่ำระหว่ำง –l ถึง l ตัวอย่ำงเช่น 
อิเล็กตรอนที่มีค่ำ l = 2 อำจมี ml 5 ค่ำ ตั้งแต่ -2 ถึง 2 นั่นคือ -2, -1, 0, 1, 2 เป็นต้น 

2.4 เลขควอนตัมสปิน (spin quantum number, ms) เกี่ยวข้องกับทิศทำงกำรหมุน (spin 

direction) ของอิเล็กตรอน โดยหมุนรอบแกนตัวเองในทิศทำงตรงกันข้ำม  (ตำมเข็มและทวนเข็ม

นำฬิกำ) ดังนั้น จึงมี ms 2 ค่ำ คือ 
1

+
2

 และ 
1

-
2

 ตำมหลักกำรของเพำลี ซึ่งจะกล่ำวในหัวข้อที่ 4 

ถัดไป 

สรุปควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเลขควอนตัม n l และ ml ดังตำรำงที่ 1.3 

 

ตารางที่ 1.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง n l และ ml 

n l สัญลักษณ์ของ
ออร์บิทัล nl 

ml จ านวน
ออร์บิทัล 

จ านวน 

ระดับพลังงานย่อย 

1 0 1s 0 1 1 

2 0 2s 0 1 4 

1 2p -1, 0, 1 3 

3 0 3s 0 0 9 

1 3p -1, 0, 1 3 

2 3d -2, -1, 0, 1, 2 5 

4 0 4s 0 0 16 

1 4p -1, 0, 1 3 

2 4d -2, -1, 0, 1, 2 5 

3 4f -3, -2, -1, 0, 1, 2, 

3 

7 

ที่มำ: ดัดแปลงจำก Averill, 2012, p. 754 
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จำกที่ได้กล่ำวมำข้ำงต้น กำรเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมีทิศทำงไม่แน่นอน อิเล็กตรอนโคจร
รอบนิวเคลียส มี 2 ส่วน คือ ส่วนเชิงรัศมี และส่วนเชิงมุม ท ำให้ทรำบถึงโอกำสที่จะพบอิเล็กตรอน
รอบๆ นิวเคลียส โดยเปรียบเสมือนหมอกของอิเล็กตรอน (electron cloud) ในอะตอม ซึ่ง
นักวิทยำศำสตร์เสนอแบบจ ำลองอะตอมว่ำ ประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอน โอกำสที่จะพบอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงำนไม่เหมือนกัน ขึ้นกับจ ำนวนอิเล็กตรอน
และระดับพลังงำนของอิเล็กตรอนนั้น อิเล็กตรอนที่มีพลังงำนต่ ำอยู่ในบริเวณใกล้นิวเคลียสมำกกว่ำ
อิเล็กตรอนที่มีพลังงำนสูง บริเวณกลุ่มหมอกทึบแสดงว่ำมีโอกำสพบอิเล็กตรอน (ควำมหนำแน่นของ
อิเล็กตรอน) มำกกว่ำบริเวณกลุ่มหมอกจำง ตัวอย่ำงโอกำสพบอิเล็กตรอนในสถำนะพื้นของอะตอม
ไฮโดรเจน แสดงดังภำพที่ 1.7 

 

 
 

ภาพที่ 1.7 โอกำสพบอิเล็กตรอนในสถำนะพื้นของอะตอมไฮโดรเจน 

ที่มำ: ดัดแปลงจำก Averill, 2012, p. 749 

 

ส ำหรับโอกำสพบอิเล็กตรอนหรือควำมหนำแน่นของอิเล็กตรอนในสำมมิติของอะตอมที่มีค่ำ 
n สูงขึ้น เกิดเป็นกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนลักษณะรูปร่ำงต่ำงกันออกไป ขึ้นอยู่กับบริเวณที่จะพบ
อิเล็กตรอน 

 

3. ออร์บิทัลเชิงอะตอม 

ออร์บิทัล (orbital) หมำยถึง บริเวณรอบนิวเคลียสซึ่งมีโอกำสสูงที่จะพบอิเล็กตรอนและมี
พลังงำนเฉพำะ ออร์บิทัลมีชื่อและรูปร่ำงแตกต่ำงกัน (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี , ม.ป.ป. ) ซึ่งกำรกระจำยตัวของควำมน่ำจะเป็น (probability distribution) ของ
อิเล็กตรอนอะตอม เรียกว่ำ ออร์บิทัลเชิงอะตอมหรืออะตอมิกออร์บิทัล (atomic orbital) ปัจจุบัน
ธำตุมีอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเชิงอะตอมตั้งแต่ s ถึง f ออร์บิทัล 
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s ออร์บิทัล มี l = 0 และ ml =0 แสดงกำรกระจำยของอิเล็กตรอนไม่ขึ้นกับทิศทำง หรือ
โอกำสที่จะพบอิเล็กตรอนมีลักษณะกลุ่มหมอกเป็นแบบทรงกลม (เหมือนกันหมดทุกทิศทำงทั้ง 3 

แกน x, y, z) ดังภำพที่ 1.8 ซึ่งยิ่ง n เพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนอยู่ต ำแหน่งห่ำงจำกนิวเคลียสออกไปเรื่อยๆ 
และโอกำสจะพบอิเล็กตรอนไม่มีเลย ซึ่งบริเวณนี้จะมีกำรกระจัดของคลื่นเป็นศูนย์ หรือฟังก์ชันเป็น
ศูนย ์นิยมเรียกว่ำ บัพ (node) 

 

 
 

ภาพที่ 1.8 โอกำสที่จะพบอิเล็กตรอนและรูปร่ำงของ s ออร์บิทัล 

ที่มำ: Averill, 2012, p. 754 

 

p ออร์บิทัล มี l = 1 และ ml มี 3 ค่ำ เท่ำกับ -1, 0, 1 แสดงกำรกระจำยของอิเล็กตรอนตำม
แกน x, y , z ซึ่งในสภำวะปกติมีระดับพลังงำนเท่ำกัน เรียกว่ำ ดีเจนเนอเรตออร์บิทัล (degenerate 

orbital) รูปร่ำงของ p ออร์บิทัลทั้งสำม (px, py, pz) โอกำสที่จะพบอิเล็กตรอนเป็นกลุ่มหมอกบริเวณ 

แต่ละข้ำงของแกนเป็นลักษณะโลบ (lobe) แสดงดังภำพที่ 1.9 
 

 
 

ภาพที่ 1.9 รูปร่ำงของ p ออร์บิทัล  

ที่มำ: Averill, 2012, pp. 758-759 
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 d ออร์บิทัล มี l = 2 และ ml มี  5 ค่ำ เท่ำกับ -2, -1, 0 , 1, 2 แสดงกำรกระจำยของ
อิเล็กตรอนมีลักษณะเป็นกลุ่มหมอกรูปร่ำงเหมือนกันแต่จัดตัวในระนำบต่ำงๆ ที่ แตกต่ำงกัน นิยม
เรียกชื่อของออร์บิทัลทั้ง 5 เป็น dxy, dxz, dyz, dx

2
-y

2
 และ dz

2 ซึ่งมีระดับพลังงำนเท่ำกันเป็น 

ดีเจนเนอเรตออร์บิทัล รูปร่ำงของ d ออร์บิทัล แสดงดังภำพที่ 1.10 
 

 
 

ภาพที่ 1.10 รูปร่ำงของ d ออร์บิทัล  

ที่มำ: Averill, 2012, p. 760 

 

 f ออร์บิทัล มี l = 3 และ ml มี 7 ค่ำ เท่ำกับ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 แสดงกำรกระจำยของ
อิเล็กตรอนมีลักษณะเป็นกลุ่มหมอกรูปร่ำง 7 แบบที่แตกต่ำงกัน (ภำพที่ 1.11) เนื่องจำกเป็นออร์บิทัล
ที่มีค่ำ l สูง และซับซ้อนมำก จึงไม่ขอกล่ำวถึงในรำยละเอียด  
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ภาพที่ 1.11 รปูร่ำงของ f ออร์บิทัล  

ที่มำ: OpenStax., 2016 

 

 ออร์บิทัลต่ำงๆ จะมีระดับพลังงำนที่แตกต่ำงกัน (ภำพที่ 1.12) ซึ่งแต่ละกล่อง หมำยถึง  
1 ออร์บิทัล หรือ 1 สถำนะที่ระบุเลขควอนตัม n l และ ml และจะมีระดับพลังงำนต่ ำสุดและสูงไป
เรื่อยๆ จำกข้ำงล่ำงขึ้นข้ำงบน และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับได้ในบำงธำตุ เช่น ธำตุแทรนซิชัน 
อำจสลับระหว่ำง 4s-3d และ 5s-4d เป็นต้น  
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ภาพที่ 1.12 แผนภำพระดับพลังงำนในอะตอมของธำตุบำงชนิด  

ที่มำ: ดัดแปลงจำก Saylor, n.d., p. 558 

 

กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในออร์บิทัลของอะตอมในระดับพลังงำนต่ำงๆ เรียกว่ำ โครงแบบ
อิเล็กตรอน ซึ่งสำมำรถท ำนำยสมบัติของธำตุน้ันๆ ได้ เช่น สมบัตแิม่เหล็ก เป็นต้น 

 

4. โครงแบบอิเล็กตรอน 

 โครงแบบอิเล็กตรอน (electron configuration) หมำยถึง กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนใน 

ออร์บิทัลของอะตอม จำกที่ได้กล่ำวถึงรำยละเอียดอิเล็กตรอนตัวใดตัวหนึ่งบรรจุในออร์บิทัลในระดับ
พลังงำนย่อย และในระดับพลังงำนหลักชั้นต่ำงๆ จะเกี่ยวข้องกับเลขควอนตัมทั้ง 4 คือ n l ml และ 
ms ซึ่งหลักส ำคัญในกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนภำยในอะตอมนั้นๆ มีดังนี ้
 4.1 หลักการของเพาลี (Pauli principle) ได้อธิบำยไว้ว่ำ ไม่มีอิเล็กตรอนคู่ใดในอะตอม
เดียวกันที่มีเลขควอนตัมทั้ง 4 เหมือนกันทุกประกำร ซึ่งแสดงว่ำในแต่ละออร์บิทัลเชิงอะตอมมี
อิเล็กตรอนบรรจุได้อย่ำงมำกที่สุด 2 ตัว โดยที่แต่ละตัวจะต้องมีสปินที่ต่ำงกัน อำจมี n l และ ml 
เหมือนกันหมดก็ได้ ตัวอย่ำงเช่น ในระดับพลังงำนหลัก n เท่ำกับ 1 มี l และ ml เท่ำกับ 0 แสดงว่ำ
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อิเล็กตรอนจะบรรจุใน s ออร์บิทัล จำกหลักกำรของเพำลีอิเล็กตรอนบรรจุได้ 2 ตัว จึงมีสปินแตกต่ำง

กัน คือ สปินขึ้น (
1

+
2

) และสปินลง (
1

-
2

) 

 

อิเล็กตรอน n  l ml ms 

ตัวที่ 1 

(สปินขึ้น) 
1 0 0 1

+
2

  

ตัวที่ 2 

(สปินลง) 
1 0 0 1

-
2

 

 

4.2 หลักการของเอาฟบาว (Aufbau principle) เป็นหลักกำรเกี่ยวกับกำรบรรจุอิเล็กตรอน
ในออร์บิทัล โดยให้บรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลที่มีพลังงำนต่ ำสุดและว่ำงอยู่ก่อนเสมอ แสดงดังภำพ
ที่ 1.13  

 
 

ภาพที่ 1.13 แผนภำพล ำดับในกำรบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลต่ำงๆ  
ที่มำ: Saylor, n.d., p. 573 

 

กำรบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์  ส่วนอิเล็กตรอนใช้
ลูกศรแทน เช่น  แทนสปินขึ้น และ  แทนสปินลง ดังนั้น ถ้ำอิเล็กตรอนมีอยู่เต็ม นั่นคือ มี 2 

อิเล็กตรอน จะเขียนแทน   ตัวอย่ำงเช่น อะตอม H มีเลขอะตอม เท่ำกับ 1 แสดงว่ำ มีอิเล็กตรอน 
1 ตัว ส่วนอะตอม He มีเลขอะตอม เท่ำกับ 2 แสดงว่ำ มีอิเล็กตรอน 2 ตัว มีกำรบรรจุอิเล็กตรอน
สัญลักษณ์ ดังนี้  
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1H    

2He     

ในกรณีที่เป็นดีเจนเนอเรตออร์บิทัล คือ มีระดับพลังงำนเท่ำกัน เช่น p และ d ออร์บิทัล 
ต้องบรรจุอิเล็กตรอนตำมกฎของฮุนด ์

4.3 กฎของฮุนด์ (Hund’s rule) หลักเกณฑ์กำรบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล เมื่อมีหลำย
ออร์บิทัล และแต่ละออร์บิทัลมีพลังงำนเท่ำกัน ให้บรรจุอิเล็กตรอนในลักษณะที่ท ำให้มีอิเล็กตรอน
เดี่ยวมำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ ถ้ำมีอิเล็กตรอนเหลือจึงบรรจุเป็นคู่เต็มออร์บิทัลนั้น  ตัวอย่ำงเช่น 
อะตอม N มีเลขอะตอมเท่ำกับ 7 มีกำรบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัล ดังนี้ 

7N  

2p      ไม่ใช่     

2s    

1s   

กรณีที่ทุกๆ ออร์บิทัลระดับพลังงำนในดีเจนเนอเรตออร์บิทัล มีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็ม  
(2 อิเล็กตรอนต่อ 1 ออร์บิทัล) เรียกว่ำ กำรบรรจุเต็ม (full-filled configuration) แต่ถ้ำทุกๆ  
ออร์บิทัลระดับพลังงำนในดีเจนเนอเรตออร์บิทัล มีอิเล็กตรอนบรรจุเพียงครึ่งเดียว (1 อิเล็กตรอนต่อ 
1 ออร์บิทัล) เหมือนกันหมด เรียกว่ำ กำรบรรจุครึ่ง (half-filled configuration) ถ้ำเปรียบเทียบ
เสถียรภำพระหว่ำงแบบบรรจุเต็มและแบบบรรจุครึ่ง แบบบรรจุเต็มจะเสถียรกว่ำแบบบรรจุครึ่ง และ
บรรจุแบบอื่นๆ ตำมล ำดับ 

 

แบบบรรจุเต็ม     แบบบรรจุครึ่ง 
2p        2p     

2s        2s    

1s       1s    
 

นอกจำกกำรบรรจุอิเล็กตรอนในแผนภำพของรูปออร์บิทัลแล้ว ยังนิยมเขียนแทนด้วยตัวเลข
และอักษร ตัวอย่ำงเช่น อะตอม H มีอิเล็กตรอน 1 ตัว บรรจุในระดับพลังงำนย่อย s ออร์บิทัล เขียน
แทนได้ ดังน้ี 
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อะตอม Ne มีอิเล็กตรอน 10 ตัว บรรจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนย่อยแบบเต็ม คือ 

1s22s22p6 และอะตอม Na มีอิเล็กตรอน 11 ตัว บรรจุอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนย่อย คือ 
1s22s22p63s1 หรือ [1s22s22p6]3s1  ซึ่งอำจเขียนแบบย่อแทนด้วย [Ne]3s1 ก็ได ้กำรบรรจุอิเล็กตรอน
ส ำหรับธำตุในคำบที่ 3 ตั้งแต่ Na ถึง Ar แสดงดังภำพที่ 1.14 

 

 
 

ภาพที่ 1.14 กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนของธำตุในคำบที่ 3 

ที่มำ: Khan, 2008 

 

ส ำหรับกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนสถำนะพื้นในระดับพลังงำนย่อยวงนอกสุดของธำตุๆ ในตำรำง
ธำตุ ตั้งแต่ธำตุ H (เลขอะตอม เท่ำกับ 1) จนกระทั่งถึง Og (เลขอะตอม เท่ำกับ 118) แสดงดังภำพที่ 
1.15 ซึ่ง มีกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนสำมำรถบ่งบอกถึงสมบัติเฉพำะและกำรเกิดปฏิกิริยำของธำตุนั้นๆ 
ได ้
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ภาพที่ 1.15 กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนย่อยวงนอกสุดของธำตุต่ำงๆ ในตำรำงธำต ุ

ที่มำ: Chang, 2010, p. 325
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บทสรุป 

 อะตอมเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของธำตุซึ่งสำมำรถแสดงสมบัติของธำตุนั้นได้ อะตอมประกอบ
ด้วยอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน โดยโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกัน เรียกว่ำ นิวเคลียส และ
อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียส ได้มีนักวิทยำศำสตร์หลำยท่ำนได้เสนอแบบจ ำลองอะตอมที่
ได้รับกำรยอมรับตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้แก่ แบบจ ำลองของดำลตัน แบบจ ำลองของทอมสัน 
แบบจ ำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด แบบจ ำลองของโบร์ และแบบจ ำลองแบบกลุ่มหมอก เพื่อวิเครำะห์
องค์ประกอบของอะตอมและกำรอยู่รวมกันระหว่ำงอิเล็กตรอนและนิวเคลียส ซึ่งอิเล็กตรอนเคลื่อนที่
รอบนิวเคลียสเป็นวงโคจรห่ำงจำกนิวเคลียสเป็นชั้นๆ โดยพิจำรณำลักษณะโอกำสที่พบอิเล็กตรอนใน
รูปของควำมหนำแน่นอิเล็กตรอน หรือหมอกอิเล็กตรอน เรียกว่ำ ออร์บิทัล แต่ละออร์บิทัลจะมี
ลักษณะเฉพำะทั้งด้ำนพลังงำนและรูปร่ำง นอกจำกนี้กำรจัดเรียงอิเล็กตรอนยังสัมพันธ์กับ 

เลขควอนตัมด้วย 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงให้อธิบำยค ำต่อไปนี้  
1.1 อะตอม  1.2 เลขควอนตัม  1.3 ออร์บิทัล 

2. จงบอกวิวัฒนำกำรของแบบจ ำลองอะตอมมำพอสังเขป 

3. ให้บอกค่ำของ l และ ml ที่เป็นไปได้ เมื่อ n = 4 

4. ในกำรบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลของระดับพลังงำนย่อยที่มีพลังงำนเท่ำกัน (degenerate 

orbitals) เกี่ยวข้องกับหลักกำรหรือกฎใดบ้ำง พร้อมอธิบำย 

5. จงเขียนแผนภำพกำรจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนของธำตุ ดังต่อไปนี ้
5.1 F  5.2 O   5.3 S 

6. จงจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนย่อยแบบเต็มของธำต ุดังต่อไปนี ้
6.1 Cr  6.2 Cl   6.3 Sr 

7. 23
11 A จำกสัญลักษณ์นิวเคลียร์ธำตุ A ประกอบด้วยจ ำนวนอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน
เท่ำใด 

8. จงบอกธำตุคู่ใดเป็นไอโซโทป ไอโซโทน และไอโซบำร์ 
8.1 127

53 I  กับ 131
53 I   8.2 30

15P  กับ 30
14 Si   8.3  9

4 Be  กับ 10
5B  

9. จงจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงำนย่อยของธำตุแบบย่อของ ดังต่อไปนี ้
9.1 Be   9.2 Al   9.3 Kr 

10. ข้อใดบ้ำงมีจัดเรียงอิเล็กตรอนผิด 

10.1  1s22s2         10.2  1s22s22d2        10.3  1s22s23p2      10.4  1s22s22p63s1 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

ตารางธาตุ 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
2. ตารางธาตุปัจจุบัน 

3. การจ าแนกธาตุในตารางธาตุ 
4. แนวโน้มสมบัติทั่วไปของธาตุในตารางธาตุ 
5. ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 

6. ธาตุแทรนซิชัน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากเรียนบทที่ 2 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. สรุปเกี่ยวกับวิวัฒนาการของตารางธาตุได้ 
2. อธิบายตารางธาตุปัจจุบันและจ าแนกธาตุในตารางธาตุได้ 
3. อธิบายแนวโน้มสมบัติทั่วไปของธาตุในตารางธาตุได้ 
4. อธิบายเกี่ยวกับธาตุเรพรีเซนเตทีฟและธาตุแทรนซิชันได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ก าหนดให้ผู้เรียนท าแผนผังความคิดเกี่ยวกับสมบัติของธาตุใน  

แต่ละหมู ่และร่วมกันน าเสนอหน้าห้องเรียน  
3. ให้ท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 2 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. กระดาษชาร์ต 

4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

 พิจารณา 
1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. การน าเสนอหน้าห้องเรียน 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามแบบฝึกหัด 

 



 

บทท่ี 2 

ตารางธาต ุ
 

 ปฏิกิริยาเคมีของธาตุมีความสอดคล้องกับการจัดเรียงอิเล็กตรอน เนื่องจากการบรรจุ
อิเล็กตรอนในออร์บิทัลเชิงอะตอมหรืออะตอมิกออร์บิทัล (atomic orbital) ของธาตุ เช่น ธาตุที่มีการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดที่เหมือนกันของธาตุโซเดียม และธาตุโพแทสเซียม 
โดยทั่วไปจะมีแนวโน้มสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ในศตวรรษที่ 19 นักเคมีได้จัดเรียงธาตุแบบพีริออดิก 
(periodic) ตามสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของธาตุ ในบทนี้จึงได้อธิบายถึงวิวัฒนาการของ
ตารางธาตุตั้งแต่เริ่มแรกค้นพบการจัดกลุ่มธาตุ จนกระทั่งถึงตารางธาตุในปัจจุบันที่เป็นไปตามกฎ 

พีริออดิก (periodic law) ซึ่งสามารถจ าแนกธาตุในตารางธาตุออกเป็นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มมีแนวโน้ม
สมบัติที่คล้ายคลึงกันตามหมู่ และตามคาบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดจ าแนกธาตุออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ ธาตุเรพริเซนเตทีฟ และธาตุแทรนซิชัน 

 

1. วิวัฒนาการของตารางธาตุ 
 ในช่วงปี ค.ศ. 1780-1849 โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ (Johannes Dobereiner) (Averill, 

2012, p. 804) นักเคมีชาวเยอรมัน ได้จัดธาตุที่มีสมบัติที่คล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3 ธาตุ 
เรียกว่า “Triads” โดยธาตุตรงกลางของทั้งสามธาตุในกลุ่มเดียวกันมีมวลอะตอมเท่ากับหรือใกล้เคียง
กับค่าเฉลี่ยมวลอะตอมของธาตุอีกสองธาตุ ดังแสดงในตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 ค่าเฉลี่ยมวลอะตอมของธาตุตามกฎ Triads 

กลุ่ม มวล
อะตอม 

ค่าเฉลี่ย 

มวลอะตอม 

กลุ่ม มวล
อะตอม 

ค่าเฉลี่ยมวล
อะตอม 

Li 7    

(7+39) =23 

       2 

Ca 40  

(40+137) =88 

        2 

Na 23 Sr 88 

K 39 Ba 137 

 

แต่อย่างไรก็ตาม กฎ Triads นี้ไม่สามารถใช้จัดกลุ่มธาตุที่มีสมบัติคล้ายคลึงกันบางกลุ่มได้ 
ตัวอย่างเช่น คลอรีน โบรมีน และไอโอดีน ซึ่งธาตุดังกล่าวมีสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่จะเห็นได้ว่ามวล
อะตอมของธาตุตรงกลางมีค่าไม่เท่ากับค่าเฉลี่ยมวลอะตอม หรือทองแดง เงิน และทองค า ก็ไม่
สามารถอธิบายด้วยกฎ Triads เช่นเดียวกัน แสดงดังตารางที่ 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ค่าเฉลี่ยมวลเชิงอะตอมของธาตุไม่เป็นไปตามกฎ Triads 

กลุ่ม มวล
อะตอม 

ค่าเฉลี่ย 

มวลอะตอม 

กลุ่ม มวล
อะตอม 

ค่าเฉลี่ย 

มวลอะตอม 

Cu 63.6    

(63.6+197) = 130.3 

        2 

Cl 35.5  

(35.5+127) = 81.25 

      2 

Ag 108 Br 80 

Au 197 I 127 

 

ในศตวรรษที่ 19 นักเคมีหลายท่านได้ท าการทดลองหามวลอะตอมของธาตุหลายตัว เพ่ือ
สนับสนุนการจัดธาตุตามมวลอะตอม (atomic mass) ในตารางธาตุ เมื่อปี ค.ศ. 1864 จอห์น  
นิวแลนด์ (John Newland) นักเคมีชาวอังกฤษ ได้เสนอกฎการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอม โดย
จัดเรียงธาตุเป็นแถวๆ แถวละ 7 ธาตุ พบว่าทุกๆ ธาตุตัวที่ 8 มีสมบัติคล้ายคลึงกับธาตุตัวที่ 1 เรียก
ความสัมพันธ์นี้ว่า “law of octaves” (Averill, 2012, p. 804) แต่อย่างไรก็ตาม กฎนี้ไม่สามารถ
อธิบายได้ส าหรับธาตุที่มีมวลอะตอมสูงกว่าธาตุแคลเซียม (ภาพที่ 2.1) ท าให้กฎของนิวแลนด์ที่ได้ตั้ง
ไว้ไม่เป็นที่ยอมรับในวงการนักวิทยาศาสตร์ 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 การจัดเรียงธาตุตามกฎ octaves ตามสันนิษฐานของนิวแลนด์ 
ที่มา: Averill, 2012, p. 805 

 

ถัดมาในปี ค.ศ. 1869 นักเคมีชาวรัสเซียชื่อ ดมิทรี เมนเดเลเอฟ (Dmitri Mendeleev) และ
นักเคมีชาวเยอรมันชื่อ โลทาร์ ไมเออร์ (Lothar Meyer) ได้สันนิษฐานการจ าแนกธาตุในตารางธาตุ
ตามมวลอะตอมที่เพ่ิมขึ้นตามคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันออกเป็นช่วงๆ (ภาพที่ 2.2) ซึ่งเมนเดเลเอฟได้
พัฒนาการจ าแนกการจัดเรียงธาตุจากกฎของนิวแลนด์ ซึ่งได้จัดเรียงธาตุในตารางธาตุมีทั้งหมด 66 

ธาตุ โดยในปี ค.ศ. 1900 ได้บรรจุธาตุมากกว่า 30 ธาตุ ในบางต าแหน่งของตารางธาตุที่ว่างอยู่ 
(Averill, 2012, p. 805) ท าให้มีการจัดเรียงธาตุ เป็นตารางธาตุและเป็นที่ยอมรับในยุคแรกๆ  
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แต่อย่างไรก็ตาม บางธาตุที่ค้นพบมีสมบัติที่คล้ายคลึงกันไม่สอดคล้องกับการจัดเรียงธาตุตามมวล
อะตอม เช่น ธาตุอาร์กอน มีมวลอะตอม (39.95 amu) มากกว่าธาตุโพแทสเซียม (39.10 amu) ถ้า
พิจารณาการจัดเรียงธาตุตามมวลอะตอมที่เพ่ิมขึ้น จะเห็นได้ว่าธาตุอาร์กอน จะบรรจุตรงต าแหน่งของ
ธาตุโพแทสเซียมในตารางธาตุปัจจุบัน ดังนั้นจึงไม่มีนักเคมีท่านใดที่บรรจุธาตุอาร์กอน ซึ่งเป็นแก๊ส
เฉื่อย (inert gas) ไว้ในกลุ่มเดียวกับธาตุลิเทียมและธาตุโซเดียม ซึ่งสองธาตุนี้เป็นโลหะที่ว่องไวต่อ
ปฏิกิริยา จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้เกิดข้อสันนิษฐานอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนสมบัติอ่ืนๆ บางประการ
นอกเหนือจากมวลอะตอมแต่ยังยึดหลักของกฎพีริออดิกของเมนเดเลเอฟอยู่ ซึ่งสมบัติดังกล่าว
สอดคล้องกับเลขอะตอม (atomic number) 

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ตารางธาตุของเมนเดเลเอฟที่เผยแพร่ในวารสาร the German Journal Annalen der 

Chemie und Pharmacie ในปี 1872  

ที่มา: Averill, 2012, p. 805 
 

ในปี ค.ศ. 1913 นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษชื่อ เฮนรี มอสลีย์ (Henry Moseley) ได้ค้นพบ
ความสัมพันธ์ระหว่างเลขอะตอมและความถี่ของรังสีเอกซ์ (X-ray) โดยการกระหน่ ายิง (bombard) 

ธาตุด้วยพลังงานอิเล็กตรอนที่สูง พบว่า การปล่อยความถ่ีของรังสีเอกซ์จากธาตุ สัมพันธ์ดังสมการ 

  = a(Z-b)  

เมื่อ   คือ การปล่อยความถี่ของรังสีเอกซ์ และ a และ b คือ ค่าคงที่ ซึ่งมีค่าเท่ากันส าหรับ
ทุกๆ ธาตุ ดังนั้นจากรากที่สองของการปล่อยความถ่ีของรังสีเอกซ์ ก็จะสามารถหาเลขอะตอม (Z) ของ
ธาตุได้ 

จากการทดลองของมอสลีย์ ได้จัดเรียงธาตุในตารางธาตุตามเลขอะตอมที่เพ่ิมขึ้น จึงสามารถ
อธิบายข้อยกเว้นบางประการได้ เช่น ธาตุอาร์กอนและธาตุโพแทสเซียมมีเลขอะตอม เท่ากับ 18 และ 
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19 ตามล าดับ ดังนั้น ธาตุโพแทสเซียมจึงจัดอยู่ต าแหน่งตามหลังธาตุอาร์กอนในตารางธาตุ ซึ่งใน
ปัจจุบันตารางธาตุจึงจัดเรียงสัญลักษณ์ธาตุตามเลขอะตอม  

 

2. ตารางธาตุปัจจุบัน 

ตารางธาตุเป็นการจัดธาตุและรวบรวมธาตุต่างๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกัน 
จะถูกจัดไว้ในพวกเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการศึกษาและจดจ า ในปัจจุบันมีการจัดเรียงธาตุตาม
เลขอะตอมจากน้อยไปหามาก เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์
ระหว่างประเทศ (International Union of Pure and Applied Chemistry, ย่อ: IUPAC/ไอยูแพ็ก) 

(Öhrström & Reedijk, 2016, pp. 1225–1229) ของสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศรับรองชื่อและ
สัญลักษณ์ของธาตุทางเคมีใหม่ 4 ธาตุ ประกอบด้วยเลขอะตอม 113, 115, 117 และ 118 ในตาราง
ธาตุสากลอย่างเป็นทางการ (ภาพที่ 2.3) ซึ่งเดิมใช้ชื่อชั่วคราวว่า “อูนอูนเทรียม” (Uut), “อูนอูน 

เพนเทียม” (Uup), “อูนอูนเซปเทียม” (Uus) และ “อูนอูนออกเทียม” (Uuo) ตามล าดับ โดยการ
ค้นพบธาตุสังเคราะห์ใหม่ 4 ชนิดนี้ท าให้ธาตุคาบที ่7 ครบตารางพอดี 

 

 
 

ภาพที่ 2.3 ต าแหน่งของชื่อ 4 ธาตุใหม่ในตารางธาตุคาบที่ 7 
 

การตั้งชื่อได้ยึดประเพณีการตั้งชื่อธาตุว่า คนพบเป็นคนที่มีสิทธ์ตั้งชื่อ และมีสิทธิ์ก าหนด
สัญลักษณ์ของธาตุด้วย โดยอาจตั้งตามชื่อของสถานที่พบ หรือตามพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของแหล่งที่พบ 
หรือตั้งตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนคิดว่าเป็นเกียรติยิ่งกว่ารางวัลโนเบล 
เพราะคนที่ได้รับรางวัลอีกไม่นานคนทั่วไปก็จะลืมชื่อ แต่ผู้เรียนทั่วโลกจะเห็นชื่อนักวิทยาศาสตร์ท่าน
นั้นติดอยู่ในตารางธาตุตลอดไป แต่การตั้งชื่อ 4 ธาตุใหม่ซึ่งได้ประกาศเมื่อปี 2559 ได้ตั้งชื่อของ
สถานที่พบ และตามชื่อของนักวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

ธาตุเลขอะตอม 113 เรียกว่า นิฮงเนียม (Nihonium: Nh) ค้นพบโดยคณะวิจัยแห่งศูนย์
ปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ริเคน (RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science) ของ
ญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 2003 ซึ่งได้ก าหนดให้เรียกชื่อดังกล่าว เพราะค าว่า Nihon ในภาษาญี่ปุ่น แปลว่า 
ดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย 
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ธาตุเลขอะตอม 115 เรียกว่า มอสโคเวียม (Moscovium: Mc) ค้นพบโดยคณะนักวิทยาศาสตร์
จาก Joint Institute for Nuclear Research (JINR) ในปี ค.ศ. 2004 จึงตั้งชื่อธาตุที่พบตามชื่อของ
เมือง Moscow ที่ห้องปฏิบัติการ JINR ตั้งอยู่ 

ธาตุเลขอะตอม 117 เรียกว่า เทนเนสซีน (Tennessine: Ts) ค้นพบโดยคณะนักวิทยาศาสตร์
จากห้องปฏิบัติการ Oak Ridge National Laboratory (ORNL) และ Vanderbilt University กับ 
Lawrence Livermore National Laboratory (LCNL) ซึ่งอยู่ในรัฐ Tennessee ของสหรัฐอเมริกา 

ธาตุเลขอะตอม 118 เรียกว่า ออแกเนสซัน (Oganesson: Og) เป็นธาตุที่พบร่วมกันโดย 
JINR ของรัสเซียกับ LCNL ของอเมริกา ในปี ค.ศ. 2006 ได้ตกลงให้ตั้งตามชื่อของ Yuri Oganessian 

ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซีย ผู้บุกเบิกเทคนิคการสร้างธาตุซุเปอร์หนัก (superheavy element) 

การจัดเรียงธาตุในปัจจุบันมีทั้งหมด 118 ชนิด แสดงดังภาพที่ 2.4 ซึ่งธาตุเรียงตามเลข
อะตอมที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวนอนเป็นแถว เรียกว่า “คาบ” (period) มี 7 คาบ และแนวตั้งเป็นคอลัมน์ 
เรียกว่า “หมู่” (group) มี 18 หมู่ ซึ่งสามารถจ าแนกธาตุได้  2 ลักษณะ คือ แบ่งตามการบรรจุ
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยวงนอกสุด และแบ่งตามความเป็นโลหะ ซึ่งธาตุในตารางธาตุปัจจุบัน  

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ตารางธาตุปัจจุบัน 

ที่มา: IUPAC Secretariat, 2016 
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3. การจ าแนกธาตุในตารางธาตุ 
การจ าแนกธาตุในตารางธาตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือหมู่  A ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 

(representative elements) และหมู่ B ธาตุแทรนซิชัน (transition elements) แต่ในการจ าแนก
หมู่ A และหมู่ B ไม่ได้ใช้เป็นสากลทั่วโลก ซึ่งยุโรปใช้ B แทนธาตุเรพรีเซนเตทีฟ และ A แทนธาตุ 
แทรนซิชัน โดย IUPAC ได้ประชุมและเสนอแนะการล าดับตัวเลขในแต่ละคอลัมน์ด้วยเลขอารบิก  
1 ถึง 18 ซ่ึงตารางธาตุในที่นีจ้ะแสดงในแบบอเมริกา 

การจ าแนกธาตุตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนในสภาวะพ้ืนของธาตุต่างๆ สามารถแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเตทีฟ (representative elements) กลุ่มแก๊สเฉื่อย (inert gas) กลุ่ม
ธาตุแทรนซิชัน (transition elements) กลุ่มแลนทาไนด์ (lanthanide series) และกลุ่มแอกติไนด์ 
(actinide series) แสดงดังภาพที่ 2.5 

 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 การจ าแนกธาตุออกเป็นหมวดหมู่ตามสมบัติของธาตุ 
 

กลุ่มแรก คือ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเตทีฟ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ธาตุกลุ่มหลัก (หมู่ A) เป็น
ธาตุในหมู่ 1A ถึง 7A ซึ่งธาตุในกลุ่มเหล่านี้มีการบรรจุอิเล็กตรอนไม่เต็มในระดับพลังงานย่อย s และ 
p ออร์บิทัล ส าหรับเลขควอนตัมหลักสูงสุด (ยกเว้น ธาตุฮีเลียม) จัดอยู่ในกลุ่มของแก๊สเฉื่อยหรือหมู่ 
8A เนื่องจากมีการบรรจุอิเล็กตรอนแบบเต็ม (1s2) คล้ายกับหมู่ 8A ที่มีการบรรจุอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานย่อย p ออร์บิทัล (ns2 np6 เมื่อ n คือ เลขควอนตัมหลักส าหรับระดับพลังงานวงนอกสุด) 

กลุ่มแก๊สเฉื่อย (inert gas) หรือแก๊สมีตระกูล (noble gas) หรือธาตุหมู่ 8A มีการบรรจุ
อิเล็กตรอนแบบเต็มในระดับพลังงานย่อยวงนอกสุด ดังนั้นธาตุในกลุ่มนี้จึงเฉื่อยต่อปฏิกิริยา 
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กลุ่มธาตุแทรนซิชัน (หมู่ B) ซึ่งหมู่ 1B และ 3B ถึง 8B มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไม่เต็ม
ในระดับพลังงานย่อย d ออร์บิทัล หรือเมื่อเกิดเป็นไอออนบวกแล้วมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนแบบไม่
เต็มในระดับพลังงานย่อย d ออร์บิทัล บางทีเรียกโลหะเหล่านี้ว่า ธาตุแทรนซิชันบล็อก d (d-block) 

ในการจัดเรียงล าดับของโลหะแทรนซิชันในตารางธาตุเริ่มจาก 3B-8B ตามด้วย 1B-2B สอดคล้องกับ
การจัดเรียงอิเล็กตรอนวงนอกสุดของธาตุแทรนซิชันและธาตุเรพรีเซนเตทีฟ ตัวอย่างเช่น ธาตุ
สแกนเดียม และธาตุแกลเลียม มีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 3 อิเล็กตรอน แต่อย่างไรก็ตาม ธาตุทั้งสองมี
อะตอมมิกออร์บิทัลทีต่่างกัน จึงท าให้อยู่ในหมู่ที่ต่างกันคือ 3B และ 3A ตามล าดับ ส าหรับโลหะเหล็ก 
(Fe) โคบอลท์ (Co) และนิกเกิล (Ni) ไม่ได้เป็นไปตามการจ าแนกนี้ จึงจัดอยู่ในหมู่ 8B และธาตุในหมู่ 
2B (Zn Cd และ Hg) ก็ไม่ได้จัดอยู่ในธาตุเรพรีเซนเตทีฟเช่นเดียวกัน 

ส าหรับธาตุในกลุ่มแลนทาไนด์ และแอกติไนด์ บางทีเรียกว่า ธาตุแทรนซิชันบล็อก f  
(f-block) เนื่องจากธาตุในกลุ่มเหล่านี้บรรจุอิเล็กตรอนแบบไม่เต็มในระดับพลังงานย่อย f ออร์บิทัล  

เกณฑ์การจ าแนกธาตุในตารางธาตุตามความเป็นโลหะ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ โลหะ 
(metals) กึ่งโลหะ (metalloids) และอโลหะ (non-metals) ธาตุที่อยู่ด้านซ้ายของตารางธาตุมีสมบัติ
เป็นโลหะ ได้แก่ หมู่ 1A หรือโลหะอัลคาไล (alkali metals) หมู่ 2A หรือโลหะอัลคาไลเอิร์ท (alkali 

earth metals) หมู่ 3A (อะลูมิเนียม, แกลเลียม, อินเดียม, และนิฮงเนียม) หมู่ 4A (ดีบุก, ตะกั่ว 

และฟลีโรเวียม) หมู่ 5A (บิสมัท และมอสโคเวียม) หมู่ 6A (ธาตุลิเวอร์มอเรียม) ธาตุแทรนซิชัน ธาตุ
แอคติไนด์ และธาตุแลนทาไนด์ ธาตุกึ่งโลหะ มีทั้งหมด 8 ธาตุ ได้แก่ โบรอน ซิลิกอน เจอร์มาเนียม 
สารหนู ซีลิเนียม พลวง พอโลเนียม และเอสทาทีน และธาตุที่อยู่ด้านขวาของตารางธาตุมีสมบัติเป็น
อโลหะ ได้แก่ หมู่ 4A (คาร์บอน) หมู่ 5A (ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ) หมู่ 6A (ออกซิเจน และ
ก ามะถัน) และหมู่ 7A หรือแฮโลเจน (halogens) ซึ่งแนวโน้มสมบัติต่างๆ ของธาตุในตารางธาตุจะ
อธิบายในหัวข้อถัดไป 

 

4. แนวโน้มสมบตัิทั่วไปของธาตุในตารางธาตุ 
จากการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุตามพีริออดิกด้วยการเพ่ิมขึ้นของเลขอะตอม ซึ่งเลข

อะตอมแสดงถึงจ านวนอิเล็กตรอนในอะตอมของธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนช่วยในการอธิบายสมบัติ
ทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ท าให้สามารถท านายสมบัติทั่วไปของธาตุในแต่ละหมู่หรือคาบได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนี้พีริออดิกยังสัมพันธ์กับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของธาตุนั้นๆ 
ด้วย ในหัวข้อนี้อธิบายถึงสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุในหมู่หรือคาบเดียวกัน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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4.1 รัศมีอะตอม 

การท าการทดลองวัดขนาดรัศมีอะตอม (atomic radius)  ของทั้งของธาตุโลหะ และ
ธาตุอโลหะท าได้ค่อนข้างยาก นักเคมีจึงได้พยายามท าการทดลองระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของ
อะตอมที่สร้างพันธะโคเวเลนต์ เช่น การวัดขนาดรัศมีอะตอมของโมเลกุล Cl2 Al 2Ar และ 2Cl2 (ภาพ
ที่ 2.6) การหาระยะห่างระหว่างธาตุคู่ (diatomic) ของโมเลกุล Cl2 มีค่าเท่ากับ 198 พิโคเมตร (pm) 

เมื่อพิจารณาครึ่งหนึ่งของระยะห่างแต่ละอะตอมของคลอรีน คือ รัศมีอะตอมโคเวเลนต์ (rcov) เท่ากับ 
99 pm หรือ 0.99 อังสตรอม (Å) เช่นเดียวกับความยาวพันธะเดี่ยวของคาร์บอน-คาร์บอน (C-C) ใน
สารประกอบอินทรีย์ เท่ากับ 154 pm พิจารณารัศมีอะตอมโคเวเลนต์ส าหรับคาร์บอนแต่ละตัว 
เท่ากับ 77 pm โดยจากการพิจารณารัศมีอะตอมโคเวเลนต์จะสัมพันธ์กับขนาดอะตอม จึงสามารถ
ท านายระยะพันธะโคเวเลนต์ที่สร้างระหว่างธาตุที่แตกต่างกันได้ เช่น ท านายระยะห่างระหว่าง
คาร์บอนกับคลอรีน คือ 77 pm + 99 pm =176 pm ส าหรับพันธะ C-Cl ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
ระยะห่างเฉลี่ยจากการทดสอบในสารประกอบออร์แกโนคลอรีน แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารัศมี
อะตอมโคเวเลนต์เหมาะส าหรับธาตุอโลหะ ดังนั้นนักเคมีจึงมีค าถามเกี่ยวกับรัศมีอะตอมส าหรับธาตุที่
ไม่ได้เกิดพันธะโคเวเลนต์ ได้มีการพัฒนาหลากหลายวิธีเพ่ือท าการทดลองหารัศมีอะตอมของธาตุ
เหล่านั้น เช่น ธาตุโลหะ (Al) จะพิจารณารัศมีอะตอมโลหะ (rmet) จากครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่าง
นิวเคลียสของโลหะทั้งสองอะตอม ส าหรับธาตุในหมู่แก๊สเฉื่อย เช่น 2Ar ธาตุในหมู่นี้ยากต่อการ
เกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารประกอบ ดังนั้นจึงใช้แรงแวนเดอร์วาวส์ในการยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน และ
เรียกรัศมีอะตอมว่า รัศมีอะตอมแวนเดอร์วาวส์ (van der Waals atomic radius, rvdw) พิจารณา
ครึ่งหนึ่งของระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของทั้งสองอะตอม แต่ส าหรับบางโมเลกุลที่มีสถานะเป็นของ
แข็ง เช่น คลอรีน ประกอบด้วยรัศมีอะตอมโคเวเลนต์ (ระยะห่างระหว่างอะตอมทั้งสองของคลอรีน
ภายในโมเลกุล) และรัศมีอะตอมแวนเดอร์วาวส์ (ระยะห่างระหว่างทั้งสองอะตอมของคลอรีนระหว่าง
โมเลกุล เช่น 2Cl2(s) ณ อุณหภูมิห้อง) จะมีการพิจารณารัศมีอะตอมที่ต่างออกไป 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 นิยามของรัศมีอะตอม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saylor, n.d., p. 601 
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 ส าหรับแนวโน้มของรัศมีอะตอมของธาตุเรพรีเซนเตทีฟ แสดงดังภาพที่ 2.7 ในคาบ
เดียวกันรัศมีอะตอมลดลงจากซ้ายไปขวา และเพ่ิมข้ึนจากบนลงล่างในหมู่เดียวกัน 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 แนวโน้มของรัศมีอะตอมของธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 

ที่มา: Chang, 2010, p. 332 

 

เนื่องจากอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสอิเล็กตรอนแต่ละตัวจะได้รับอิทธิพลของแรง
ดึงดูดจากนิวเคลียสที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าอิเล็กตรอนตัวที่พิจารณาอยู่ในออร์บิทัลใด ดังนั้นแรง
ดึงดูดที่อิเล็กตรอนกับนิวเคลียสจึงแตกต่างกัน แรงที่เกิดจากนิวเคลียสกระท ากับอิเล็กตรอนแต่ละตัว
เรียกว่า อิทธิพลของประจุนิวเคลียสสุทธิ (effective nuclear charges, Zeff)  ซ่ึงสามารถหา Zeff ดัง
สมการ (Chang, 2010, p. 330) 

effZ  = Z-  

เมื่อ   เรียกว่าค่าคงที่การบดบัง  (shielding constant หรือ screening constant) 

จะต้องมีค่ามากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าค่า Z (เลขอะตอมของธาตุที่ต้องการพิจารณา) หรือเมื่อพิจารณา
จากพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเวเลนต์อิเล็กตรอน 2 อิเล็กตรอน ออกจาก
อะตอมของธาตุฮีเลียมมีค่าแตกต่างกัน (ภาพที่ 2.8) ส าหรับการดึงอิเล็กตรอนตัวแรกและตัวที่สองใช้
พลังงาน 3.94 x 10-18 จูล และ 8.72 x 10-18 จูล ตามล าดับ ซึ่งเมื่อดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออกแล้ว 
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อิเล็กตรอนตัวที่สองไม่ถูกบดบังท าให้ประจุนิวเคลียสเป็น +2 ดังนั้นเวเลนซ์อิเล็กตรอนถูกดึงดูดโดย
นิวเคลียสได้มากหรือน้อย ขึ้นกับการบดบังของอิเล็กตรอนชั้นใน (shielding) ถ้าอิเล็กตรอนชั้นใน
ก าบังได้มาก เวเลนซ์อิเล็กตรอนถูกดึงดูดจากนิวเคลียสได้น้อย จะท าให้ขนาดอะตอมใหญ่ เมื่อ
พิจารณาธาตุในคาบที่ 2 จากธาตุลิเทียม (Li) ถึงธาตุนีออน (Ne) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานย่อย พบว่าอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน 1s2 จ านวนเท่ากัน ขณะที่ประจุนิวเคลียสเพ่ิมขึ้น ท า
ให้อิเล็กตรอนวงนอกสุดถูกดึงดูดโดยนิวเคลียสได้มาก จึงท าให้ขนาดอะตอมเล็กลงจากซ้ายไปขวาใน
คาบเดียวกัน 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 พลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนวงนอก 2 อิเล็กตรอน ออกจากอะตอมของธาตุฮีเลียม 

ที่มา: Chang, 2010, p. 331 

 

4.2 รัศมีไอออน 

รัศมีไอออน (ionic radius) หมายถึง รัศมีของไอออนบวก (cation) หรือ รัศมีของไอออน
ลบ (anion) เมื่ออะตอมที่เป็นกลางกลายเป็นไอออน จะส่งผลให้ขนาดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถ้า
อะตอมกลายเป็นไอออนลบ ขนาดหรือรัศมีไอออนจะใหญ่ขึ้น เนื่องจากจ านวนโปรตอนยังคงเท่าเดิม
แต่อิเล็กตรอนที่เพ่ิมเข้ามาท าให้เกิดแรงผลักของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนเพ่ิมมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม 
เมื่อดึงอิเล็กตรอนหนึ่งตัวหรือมากกว่าหนึ่งออกจากอะตอมส่งผลให้แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนกับ
อิเล็กตรอนลดน้อยลง แต่ประจุนิวเคลียสยังคงเท่าเดิม ท าให้กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนลดลง ดังนั้นขนาด
ของไอออนบวกจึงมีขนาดเล็กกว่าไอออนลบ  

ส าหรับไอออนที่มีจ านวนอิเล็กตรอนทั้งหมดเท่ากัน เรียกว่า isoelectronic ions เช่น 
Na+ และ F- มีจ านวนอิเล็กตรอน 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน แต่ Na มี Z = 11 ซึ่งมีจ านวนโปรตอน
มากกว่า F มี Z = 9 ดังนั้นมีประจุนิวเคลียสสุทธิของ Na+ ที่สูงกว่า จึงมีรัศมีไอออนที่เล็กกว่า 

เปรียบเทียบรัศมีของไอออนในคาบเดียวกัน ส าหรับไอออนบวกที่มีจ านวนอิเล็กตรอน
ทั้งหมดเท่ากัน แต่มีจ านวนประจุที่ต่างกัน เช่น Al3+ Mg2+ และ Na+ มีจ านวนอิเล็กตรอนทั้งหมด 10 

อิเล็กตรอนเท่ากัน แต่มีจ านวนโปรตอนต่างกันเรียงจากน้อยไปหามาก Na (Z = 11) Mg (Z = 12) 



37 

และ Al (Z = 13) ตามล าดับ ยิ่งมีจ านวนโปรตอนมาก กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนยิ่งถูกดึงเข้ามาหา
นิวเคลียสมาก ส่งผลให้รัศมีไอออน Na+ Mg2+ และ  Al3+ เล็กลง ตามล าดับ ในทางตรงกันข้าม รัศมี
ไอออนของไอออนลบมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อจ านวนประจุที่มากขึ้น เช่น N3- O2- และ F- มีจ านวน
อิเล็กตรอนทั้งหมด 10 อิเล็กตรอนเท่ากัน แต่มีโปรตอนต่างกัน N (Z = 7) O (Z = 8) และ F (Z = 9) 

เรียงจากน้อยไปหามาก ท าให้แรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกับอิเล็กตรอนมากขึ้น ดังนั้นขนาดรัศมี
ไอออนของ N3- O2- และ F- ลดลง ตามล าดับ 

เปรียบเทียบรัศมีของไอออนในหมู่เดียวกัน รัศมีไอออนทั้งไอออนบวกและไอออนลบมี
แนวโน้มสอดคล้องกับแนวโน้มของรัศมีอะตอม คือ ขนาดรัศมีไอออนเพ่ิมขึ้นจากบนลงล่างของตาราง
ธาตุ แสดงดังภาพที่ 2.9 

 

 
 

ภาพที่ 2.9 รัศมีไอออน (พิโคเมตร) ส าหรับธาตุ s- p- และ d-block ที่มีเลขออกซิเดชันพบโดยทั่วไป 

ที่มา: Averill, 2012, p. 825 
 

4.3 พลังงานไอออไนเซชัน 

พลังงานไอออไนเซชัน (ionization energy, I) คือ พลังงานที่น้อยที่สุด (หน่วยเป็น  
กิโลจูลต่อโมล, kJ/mol) หรืออิเล็กตรอนโวลต์, eV) ที่ใช้ดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมอิสระในสภาพ
ที่เป็นแก๊ส เมื่ออะตอมดังกล่าวอยู่ในสภาวะพ้ืน พลังงานไอออไนเซชันวัดได้จากความหนาแน่นของ
อิเล็กตรอนภายในอะตอม (Chang, 2010, p. 338) กล่าวคือ อะตอมยิ่งมีอิเล็กตรอนหนาแน่นมาก ยิ่ง
ดึงอิเล็กตรอนออกจากอะตอมอิสระสภาพที่เป็นแก๊สในสถานะพ้ืนยากกว่า ส่งผลให้พลังงาน 

ไอออไนเซชันมีค่าสูงกว่า และมีค่าเป็นบวกเสมอ (I > 0)  
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พลังงาน  + -
1I + X(g) X (g) + e  

จากสมการข้างต้น จะเห็นได้ว่าต้องใช้พลังงานในการดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออกจาก
อะตอมอิสระ X (g) ในสภาวะพ้ืน คือ I1 (เรียกว่า พลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1) ส าหรับพลังงาน 

ไอออไนเซชันล าดับที่ 2 (I2) และพลังงานไอออไนเซชันล าดับที ่3 (I3) แสดงดังสมการ 
พลังงาน  + 2+ -

2I + X (g) X (g) + e  

พลังงาน 
2+ 3+ -

3I + X (g) X (g) + e  

จากสมการ เป็นการดึงอิเล็กตรอนแต่ละตัวอย่างต่อเนื่องออกจากไอออน X+ และ X2+ 

จะต้องใช้พลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 2 (I2) และพลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 3 (I3) ตามล าดับ เมื่อ
อิเล็กตรอนถูกดึงออกจากอะตอม แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนที่เหลืออยู่ลดลง แต่ประจุนิวเคลียส
ยังคงที่ ซึ่งในการดึงอิเล็กตรอนตัวถัดไปออกจากไอออนบวกจึงต้องใช้พลังงานสูงขึ้ น ดังนั้นพลังงาน 

ไอออไนเซชันจึงเพ่ิมขึ้นตามล าดับ I1 < I2 < I3 < … พลังงานไอออไนเซชันของธาตุไฮโดรเจนถึงธาตุ
แคลเซียม แสดงดังภาพที่ 2.10 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 พลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1 ถึง 6 ของธาตุ H ถึง Ca 

ที่มา: Chang, 2010, p. 338 
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แนวโน้มของพลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1 ของธาตุเมื่อเลขอะตอมเพ่ิมขึ้น แสดงดัง
ภาพที่ 2.11 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 พลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1 ของธาตุคาบที ่1 ถึง 6  

ที่มา: Chang, 2010, p 339 

 

ธาตุในหมู่เดียวกันมีระดับพลังงานต่างกัน อิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ระดับพลังงานสูง (วง
นอก) จะดึงง่ายกว่าอิเล็กตรอนที่บรรจุอยู่ในระดับพลังงานต่ า (วงใน)  เนื่องจากประจุนิวเคลียสสุทธิ
เพ่ิมมากข้ึนจากบนลงล่าง ดังนั้นจึงมีแนวโน้มของพลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1 ที่สูงขึ้น ส าหรับธาตุ
ในคาบเดียวกัน อิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน ให้พิจารณาจ านวนโปรตอนในนิวเคลียส ถ้ามี
โปรตอนในนิวเคลียสมากกว่า พลังงานไอออไนเซชันก็จะใช้มากกว่าด้วย ดังนั้น ในคาบเดียวกันจึงมี
แนวโน้มพลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1 ที่สูงขึ้นจากซ้ายไปขวา ยกเว้นในบางกรณีที่มีการจัดเรียงใน
อะตอมที่เสถียร นอกจากนี้จะสังเกตเห็นได้ว่า ธาตุในคาบ 2 คือ หมู่ 3A มี I1 ต่ ากว่า หมู่ 2A 

ตัวอย่างเช่น ธาตุ B (หมู่ 3A) และ ธาตุ Be (หมู่ 2A) เนื่องจากธาตุ B คือ 1s2 2s2 2p1 มีการจัดเรียง
อิเล็กตรอนเดี่ยวในระดับพลังงานออร์บิทัล p ซึ่งถูกอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน 1s2 2s2 บดบังแรง
ดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนในนิวเคลียส ดังนั้นจึงดึงอิเล็กตรอนตัวแรกออกในระดับพลังงาน
นอกสุดได้ง่ายกว่า ส่งผลให้พลังงาน I1 ต่ ากว่าของธาตุ Be (1s2 2s2)  

ในท านองเดียวกัน ธาตุในหมู่ 6A ก็มีพลังงาน I1 ต่ ากว่าธาตุหมู่ 5A ตัวอย่างเช่น ธาตุ N 

(หมู่ 5A) และ ธาตุ O (หมู่ 6A) ซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยของธาตุ N และ ธาตุ 
O คือ 1s2 2s2 2p3 และ 1s2 2s2 2p4 ตามล าดับ ตามกฎของฮุนด์  (Hund’s rule) การบรรจุ
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อิเล็กตรอนลงในระดับพลังงานย่อยเดียวกันต้องบรรจุอิเล็กตรอนเดี่ยวลงในแต่ละออร์บิทัลให้เต็มก่อน 
แล้วจึงบรรจุอิเล็กตรอนลงในออร์บิทัลให้เป็นอิเล็กตรอนคู่ เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอน 3 อิเล็กตรอน
บรรจุแบบเดี่ยวในระดับพลังงานออร์บิทัล p ของธาตุ N แต่ส าหรับธาตุ O มีอิเล็กตรอนใน p 

ออร์บิทัลบรรจุแบบคู่ ซึ่งส่งผลให้เกิดแรงผลักของอิเล็กตรอนมากขึ้น จึงสามารถดึงอิเล็กตรอน 

ให้หลุดออกจากอะตอมได้ง่ายในหมู่ 6A ดังนั้นพลังงาน I1 จึงต่ ากว่าหมู่ 5A 

4.4 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 

สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (electron affinity: EA) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่ออะตอมใน
สถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นไอออนที่มีประจุ -1 ในสภาพที่เป็นแก๊ส เช่น 

- -X(g) + e  X (g)  

เนื่องจากมีการคายพลังงานออกมา EA จึงมีค่าเป็นลบ และถ้า EA มีค่าเป็นลบมากแสดง
ว่าอะตอมของธาตุนั้นมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอนได้ดี ดังนั้นความสามารถในการรับอิเล็กตรอนใน
สถานะแก๊สของแต่ละธาตุมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น 

- -F(g) + e  F (g)   H = -328  kJ/mol 
- -O(g) + e  O (g)  H = -142  kJ/mol 

จะเห็นได้ว่า F มีแนวโน้มรับอิเล็กตรอนได้สูงกว่า O เมื่ออะตอมของธาตุรับหนึ่ง
อิเล็กตรอนแล้ว การรับอิเล็กตรอนเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งอิเล็กตรอนจะรับได้ยากขึ้น ดังนั้นค่า EA จึงมีค่า
สูงขึ้นมากกว่าศูนย์หรือเป็นบวกได้ เช่น 

- - 2-O (g) + e  O (g)  H = 780  kJ/mol 

พลังงาน EA (KJ/mol) ของธาตุ s- p- และ d-block จะเห็นได้ว่าพลังงานมีทั้งค่าบวก 
(ดูดพลังงาน) และลบ (คายพลังงาน) พิจารณาการจัดเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม เช่น การเติม
อิเล็กตรอนเพ่ิมลงไปอีกใน Ar ท าาให้ต้องมีการเติมอิเล็กตรอนลงใน 4s ออร์บิทัล ซึ่งมีพลังงานสูงกว่า 
3p ออร์บิทัล  มาก พลังงานจึงมีค่าบวก แสดงดังภาพที่ 2.12 
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ภาพที่ 2.12 พลังงาน EA (kJ/mol) ของธาตุ s- p- และ d-block  

ที่มา: Saylor, n.d., p. 626 

 

4.5 อิเล็กโตรเนกาติวิตี 
อิเล็กโทรเนกาติวิตี (electronegativity: EN)  หมายถึง ค่าที่แสดงความสามารถในการ

ดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมคู่ที่เกิดพันธะที่จะรวมกันเป็นโมเลกุล ดังนั้นการเพ่ิมจ านวนโปรตอน ท า
ให้แรงดึงดูดของนิวเคลียสที่มีต่ออิเล็กตรอนที่ใช้ในการสร้างพันธะเพ่ิมขึ้น ดังนั้นแนวโน้มของค่า EN 

เพ่ิมข้ึนจากซ้ายไปขวาในคาบเดียวกัน และลดลงจากบนลงล่างในหมู่เดียวกัน ดังภาพที่ 2.13 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 แนวโน้มค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี 
ที่มา: Saylor, n.d., p. 631 
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จากการจ าแนกธาตุในตารางธาตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ หมู่ A ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ 
(representative elements) และหมู่ B ธาตุแทรนซิชัน (transition elements) ซึ่งในแต่ละกลุ่มมี
สมบัติของธาตุ และการเกิดปฏิกิริยาของธาตุแตกต่างกัน 

 

5. ธาตุเรพรเีซนเตทีฟ 

พลังงานไอออไนเซชัน และสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนช่วยให้นักเคมีเข้าใจเกี่ยวกับชนิด 

ของปฏิกิริยาเคมีของธาตุและธรรมชาติของธาตุในสารประกอบ โดยพลังงานไอออไนเซชันเป็น 

การวัดการดึงอิเล็กตรอนของอะตอมในอะตอมนั้นๆ ขณะที่สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนเป็นการดึง
อิเล็กตรอนจากอะตอมอ่ืนเพ่ิมเข้ามาในอะตอม ดังนั้น จึงได้มีความสนใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สมบัติทางเคมีกับการจัดเรียงอิเล็กตรอน จะเห็นได้ว่าความเป็นโลหะของธาตุลดลงจากซ้ายไปขวา
ตามคาบและเพ่ิมขึ้นจากบนลงล่างในกลุ่มเดียวกัน จากแนวโน้มดังกล่าวท าให้ทราบว่าโลหะมีพลังงาน
ไอออไนเซชันต่ า ขณะที่อโลหะมีสัมพรรคภาพอิเล็กตรอนสูง ซึ่งปฏิกิริยาของธาตุมักจะท านายด้วย
พลังงานไอออไนเซชันและสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน 

โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงแนวโน้มสมบัติทางเคมีของธาตุในกลุ่มเดียวกันเนื่องจากมีการจัดเรียง
อิเล็กตรอนวงนอกสุดเหมือนกัน ซึ่งมีแนวโน้มสมบัติทางเคมีของธาตุ ดังนี้ 

5.1 ไฮโดรเจน (Hydrogen) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 1s1 ซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าต าแหน่งที่
เหมาะสมในตารางธาตุได้ชัดเจน ซึ่งมีสมบัติบางประการคล้ายคลึงกับหมู่ 1A (โลหะอัลคาไล) โดยมี
บรรจุอิเล็กตรอนวงนอกสุด 1 อิเล็กตรอนที่ s ออร์บิทัล และกลายเป็นไอออนบวกประจุ +1 (H+) ใน
สารละลายที่เป็นน้ า แต่ถ้าไฮโดรเจนในรูปของไฮไดรด์ไอออน (H-) ในสารประกอบไอออนิก เช่น NaH 

และ CaH2 ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับไอออนลบประจุ -1 (F- Cl- Br- และ I-) ในสารประกอบไอออนิก  
ไอออนิกไฮไดรด์ท าปฏิกิริยากับน้ าท าให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนและไฮดรอกไซด์ของโลหะ เขียนสมการได้
ดังนี้ 

2 2 2

2 2 2 2

2NaH (s) + 2H O(l)  2NaOH(aq) + H (g)

CaH (s) + 2H O(l)  Ca(OH) (s) + 2H (g)




 

เมื่อแก๊สไฮโดรเจนในอากาศท าให้เกิดสารประกอบน้ า 

2 2 22H (g) + O (g)  2H O(l)  

5.2 ธาตุหมู่ 1A (โลหะอัลคาไล) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns1 เมื่อ n ≥ 2 ธาตุในหมู่ 1A 
ธาตุในหมู่นี้มีพลังงานไอออไนเซชันต่ า ดังนั้นจึงมีแนวโน้มสูญเสียอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน กลายเป็น
ไอออนประจุ +1 ซึ่งมีความว่องไวต่อปฏิกิริยาไม่สามารถค้นพบในรูปของสถานะบริสุทธิ์ในธรรมชาติ 
ปฏิกิริยาของธาตุหมู่ 1A กับน้ าท าให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนและสารประกอบไฮดรอกไซด์ของโลหะ  
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2 22M(s) + 2H O(l)  2MOH(aq) + H (g)  

เมื่อ M คือ โลหะอัลคาไล แต่เมื่อโลหะอัลคาไลท าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเกิด
เป็นสารประกอบออกไซด์ (ไอออนของ O2-) 

2 24Li(s) + O (g)  2Li O(s)  

นอกจากนี้โลหะอัลคาไลสามารถเกิดสารประกอบออกไซด์และเปอร์ออกไซด์ (ไอออน
ของ 2-

2O ) เช่น 

2 2 22Na(s) + O  Na O (s)  

ส าหรับธาตุโพแทสเซียม รูบิเดียม และซีเซียม สามารถท าปฏิกิริยากับออกซิเจน เกิด
ซุปเปอร์ออกไซด์ (ไอออนของ -

2O ) 

2 2K(s) + O (g)  KO (s)  

สาเหตุที่เกิดสารประกอบออกไซด์หลายชนิดที่เสถียรในสถานะของแข็งที่ต่างกันเมื่อท า
ปฏิกิริยากับออกซิเจน เนื่องจากสารออกไซด์เหล่านี้เป็นสารประกอบไอออนิก ซึ่งความเสถียรขึ้นอยู่
กับแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกและไอออนลบ ลิเทียมมีแนวโน้มเกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ 
เพราะลิเทียมออกไซด์เสถียรมากกว่าลิเทียมเปอร์ออกไซด์ ส าหรับสารประกอบออกไซด์ของโลหะ  

อัลคาไลอื่นๆ อธิบายเช่นเดียวกัน ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 1A แสดงดังภาพที่ 2.14 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 1A 

ที่มา: Chang, 2010, p. 345  
 

5.3 ธาตุหมู่ 2A (โลหะอัลคาไลเอิร์ท) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2 เมื่อ n ≥ 2 ธาตุในหมู่ 
2A เป็นธาตุที่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาช้ากว่าโลหะอัลคาไล มีแนวโน้มเกิดเลขออกซิเดชัน +2 และมี
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ความเป็นโลหะเพ่ิมขึ้นจากบนลงล่าง ส่วนใหญ่เกิดเป็นสารประกอบไอออนิก เนื่องจากสามารถ
เกิดปฏิกิริยากับอโลหะด้วยพันธะไอออนิก 

ปฏิกิริยาระหว่างหมู่ 2A กับน้ า มีความว่องไวเพ่ิมข้ึนจากบนลงล่าง ซึ่ง Be ไม่ท าปฏิกิริยา
กับน้ า Mg ท าปฏิกิริยากับน้ าอย่างช้าๆ เมื่อให้ความร้อนแก่ปฏิกิริยา ส าหรับ Sr Ca และ Ba ท า
ปฏิกิริยากับน้ าเมื่อลดอุณหภูมิ ดังสมการ 

2 2 2Ba(s) + H O(l)  Ba(OH) (aq) + H (g)  

ปฏิกิริยาระหว่างหมู่ 2A กับออกซิเจน มีความว่องไวเพ่ิมข้ึนจากธาตุ Be ถึง Ba กล่าวคือ 
Be และ Mg ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนเมื่อต้องให้อุณหภูมิจึงเกิดสารประกอบ BeO และ MgO 

ตามล าดับ ขณะที่จะเกิดเป็นสารประกอบ SrO CaO และ BaO ณ อุณหภูมิห้อง 
นอกจากนี้ธาตุในหมู่ 2A (ยกเว้น Be) ยังท าปฏิกิริยากับสารละลายกรด แล้วเกิดแก๊ส

ไฮโดรเจน 
+ 2+

2Mg(s) + 2H (aq)  Mg (aq) + H (g)  

ลักษณะของธาตุในหมู่ 2A แสดงภาพที่ 2.15 
 

 
 

ภาพที่ 2.15 ลักษณะของธาตุหมู่ 2A  

ที่มา: Chang, 2010, p. 346 

 

5.4 ธาตุหมู่ 3A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2np1 เมื่อ n ≥ 2 ธาตุ B มีสมบัติเป็นกึ่งโลหะ 
ส่วนธาตุตัวอ่ืนๆ มีสมบัติเป็นโลหะ ซึ่งธาตุ B มักจะเกิดเป็นสารประกอบโคเวเลนต์มากกว่า
สารประกอบไอออนิก และไม่ท าปฏิกิริยากับออกซิเจนและน้ า ส าหรับธาตุ Al สามารถท าปฏิกิริยากับ
ออกซิเจนในอากาศได้ 

2 2 34Al(s) + 3O (g)  2Al O (s)  
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นอกจากนี้ Al ยังท าปฏิกิริยาไม่รุนแรงกับกรด เกิดเป็น Al3+ และแก๊สไฮโดรเจน ดัง
สมการ 

+ 3+
22Al(s) + 6H (aq)  2Al (aq) + 3H (g)  

ส าหรับธาตุตัวอ่ืนๆ ในหมู่ 3A สามารถเกิดเป็นสารประกอบในรูปเลขออกซิเดชันได้ทั้ง 
+1 และ +3 ซึ่งธาตุตัวบนของตารางธาตุจะเกิดเป็น +1 ที่เสถียรกว่า +3 

ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 3A แสดงดังภาพที่ 2.16 
 

 
 

ภาพที่ 2.16 ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 3A  

ที่มา: Chang, 2010, p. 347  
 

5.5 ธาตุหมู่ 4A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2np2 เมื่อ n ≥ 2 ธาตุหมู่ 4A เป็นธาตุหมู่แรกที่
มีทั้งธาตุที่มีสมบัติอโลหะ (C) กึ่งโลหะ (Si และ Ge) และโลหะ (Sn Pb และ Fl) ซึ่งธาตุที่มีสมบัติเป็น
โลหะไม่ท าปฏิกิริยากับน้ า แต่จะท าปฏิกิริยากับกรด เช่น กรดไฮโดรคลอริก แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส
ไฮโดรเจน เช่น 

+ 2+
2Sn(s) + 2H (aq)  Sn (aq) + H (g)  

+ 2+
2Pb(s) + 2H (aq)  Pb (aq) + H (g)  

ธาตุในหมู่ 4 มักจะเกิดสารประกอบในรูปเลขออกซิเดชัน +2 และ +4 สารประกอบของ
ธาตุ C และ Si มีเลขออกซิเดชัน +4 ที่เสถียรกว่า เช่น CO2 เสถียรกว่า CO และ SiO2 เสถียรกว่า SiO 
ส าหรับสารประกอบธาตุตัวล่างของธาตุหมู่ 4 จะอยู่ในรูปเลขออกซิเดชัน +2 ที่เสถียรกว่า  

ลักษณะทั่วไปของธาตุในหมู่ 4A แสดงดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 2.17 ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 4A  

ที่มา: Chang, 2010, p. 348 
 

5.6 ธาตุหมู่ 5A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2np3 เมื่อ n ≥ 2 ธาตุในหมู่ 5A ประกอบด้วย
ธาตุ N และ P มีสมบัติเป็นอโลหะ As และ Sb เป็นกึ่งโลหะ และ Bi และ Mc เป็นโลหะ  

ธาตุ N มักจะอยู่เป็นแก๊สโมเลกุลคู่ (diatomic gas) นั่นคือ N2 และสามารถเกิดเป็น
สารประกอบออกไซด์ได้หลายสูตรโมเลกุล (NO N2O NO2 N2O4 และ N2O5) ซึ่งมีเพียง N2O5 มี
สถานะเป็นของแข็ง สารประกอบอื่นๆ มีสถานะเป็นแก๊ส ธาตุ N ชอบที่รับ 3 อิเล็กตรอน อยู่ในรูป N3- 

สามารถเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกได้ เช่น Li3N และ Mg3N2 เป็นต้น 

ธาตุ P อยู่ในรูปโมเลกุล P4 สามารถเกิดเป็นสารประกอบออกไซด์ได้ 2 สูตรโมเลกุล คือ 
P4O6 และ P4O10  

นอกจากนี้โมเลกุลของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสยังสามารถท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วได้กรด 
HNO3 และ H3PO4 ได้ ดังสมการ 

2 5 2 3N O (s) + H O(l)  2HNO (aq)  

4 10 2 3 4P O (s) + 6H O(l)  4H PO (aq)  

ธาตุ As Sb และ Bi มีโครงสร้างทางสามมิติที่หลากหลาย ซึ่งธาตุโลหะ Bi มีความว่องไว
ต่อปฏิกิริยาน้อยกว่าธาตุอ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกัน 
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ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 5A แสดงดังภาพที่ 2.18 
 

 
 

ภาพที่ 2.18 ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 5A  

ที่มา: Chang, 2010, p. 349 
 

5.7 ธาตุหมู่ 6A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2np4 เมื่อ n ≥ 2 มีทั้งหมด 6 ธาตุ ได้แก่ ธาตุ O 

S และ Se มีสมบัติเป็นอโลหะ Te และ Po เป็นอโลหะ และ Lv เป็นโลหะ ธาตุ O อยู่ในรูปของแก๊ส
โมเลกุล (O2) ธาตุ S และ Se มีสูตรโมเลกุล คือ S8 และ Se8 ตามล าดับ ส่วน Te และ Po มีโครงสร้าง
ทางสามมิติที่หลากหลาย ซึ่ง Po และ Lv เป็นสารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งยากต่อการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการ การเกิดสารประกอบไอออนิกของธาตุหมู่ 6A มักจะอยู่ในรูปเลขออกซิเดชัน -2 เช่น 
O2- S2- Se2- และ Te2- ลักษณะโดยทั่วไปของธาตุ S8 Se8 และ Te แสดงดังภาพที่ 2.19  
 

 
 

ภาพที่ 2.19 ลักษณะของธาตุบางตัวในหมู่ 6A  

ที่มา: Chang, 2010, p. 350 
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5.8 ธาตุหมู่ 7A (แฮโลเจน) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2np5 เมื่อ n ≥ 2 ธาตุหมู่ 7A ทุกตัว
มีสมบัติเป็นอโลหะโดยทั่วไปจะอยู่ในรูปโมเลกุลคู่ เช่น F2 Cl2 Br2 I2 เป็นต้น สามารถเกิดเป็นได้ทั้ง
สารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์ สามารถเตรียมแก๊สของหมู่  7A โดยอาศัยการออกซิไดซ์ธาตุใน
หมู่ 7A ตัวอย่างเช่น แก๊สฟลูออรีนสามารถออกซิไดซ์เกลือโซเดียมคลอไรด์ได้แก๊สคลอรีนเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้ ดังสมการ 

2 2NaCl + F NaF + Cl  

ลักษณะแก๊สธาตุหมู่ 7A จะมีสีที่แตกต่างกันออกไป เช่น แก๊สคลอรีนจะมีสีเขียวอ่อน แก๊ส
โบรมีนจะมีสีน้ าตาล และแก๊สไอโดดีนจะมีสีม่วง แสดงดังภาพที่ 2.20  

 

 

ภาพที่ 2.20 ลักษณะสีของแก๊สหมู่ 7A  
ที่มา: Chang, 2010, p. 350 

 

5.9 ธาตุหมู่ 8A (แก๊สเฉื่อย) มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน ns2np6 เมื่อ n ≥ 2 ซึ่งธาตุหมู่ 8A 

ได้แก่ ธาตุ He Ne Ar Kr Xe Rn และ Og เป็นธาตุที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยา จะไม่ท าปฏิกิริยากับ
สารใดในธรรมชาติ แต่สามารถสังเคราะห์ได้ โดยการสังเคราะห์ระหว่างธาตุหมู่ 8A ที่มีขนาดใหญ่กับ
ธาตุที่มีค่า EN สูงในตารางธาตุ ธาตุในหมู่ 8A มีค่าพลังงานไอออไนเซชันสูงสุดในตารางธาตุ เพราะมี
อิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดเท่ากับ 8 ยกเว้น He เท่ากับ 2 จึงดึงอิเล็กตรอนหลุดออกได้
ยากมาก ลักษณะสีของธาตุหมู่ 8A แสดงดังภาพที่ 2.21 
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ภาพที่ 2.21 ลักษณะสีของแก๊สเฉื่อยหมู่ 8A  
ที่มา: Chang, 2010, p. 351 
 

 ธาตุเรพรีเซนเตทีฟ หรือหมู่ A ประกอบด้วย 8 หมู่ ซึ่งธาตุในหมู่เดียวกันจะมีสมบัติและการ
เกิดปฏิกิริยาที่คล้ายคลึงกัน แต่ธาตุที่อยู่หมู่ต่างกันมีสมบัติและการเกิดปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน ส าหรับ
สมบัติทั่วไปของธาตุกลุ่มธาตุแทรนซิชันหรือหมู่ B จะขอกล่าวในหัวข้อถัดไป  

 

6. ธาตุแทรนซิชัน 

ธาตุแทรนซิชัน (transition elements) เปนธาตุหมู ่B ที่มีอิเล็กตรอนอยูใน f ออร์บิทัล และ 
มีสมบัติแตกต่างจากโลหะทั่วๆ ไป ลักษณะที่ส าคัญของธาตุแทรนซิชัน มีดังนี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.) 

1) มีเลขออกซิเดชันมากกว่า 1 ค่า ยกเว้นหมู่ 3B และหมู่ 2B มีเลขออกซิเดชันค่าเดียว เช่น 
หมู่ 3B (Sc) มีเลขออกซิเดชันเป็น +3 และหมู่ 2B (Zn และ Cd) มีเลขออกซิเดชันเป็น +2  

2) ธาตุแทรนซิชันมีสมบัติเป็นโลหะ และสามารถแสดงสมบัติเป็นแม่เหล็กได้เมื่อน าไปวางไว้
ในสนามแม่เหล็กนานๆ 

3) สารประกอบส่วนใหญ่มีสี (ยกเว้นหมู่ 3B) ซึ่งธาตุแทรนซิชันสามารถเกิดเป็นสารประกอบ
ไอออนเชิงซ้อนได้ 

4) ธาตุแทรนซิชันมีอิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดเท่ากับ 2 (ยกเว้น Cr และ Cu 

อิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดเท่ากับ 1) และอิเล็กตรอนถัดจากระดับพลังงานวงนอกสุดไม่
ครบ 18 (ยกเว้น Cu และ Zn) 

5) จดุหลอมเหลวและจุดเดือดค่อนข้างสูง เนื่องจากธาตุแทรนซิชันเกิดพันธะโลหะ  

6) ความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน เมื่อเลขอะตอมเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมวลเพิ่มข้ึนในขณะที่ขนาดเล็กลง  



50 

7) ค่า I1 I2 และ I3 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเมื่อเลขอะตอมเพ่ิมขึ้น แต่ มีค่าต่างกันไม่มากนัก 
เนื่องจากขนาดอะตอมของธาตุแทรนซิชันมีค่าใกล้เคียงกัน  

8) ธาตุแทรนซิชันมีแนวโน้มค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีเพ่ิมข้ึน เมื่อเลขอะตอมเพ่ิมข้ึน  

9) ธาตุแทรนซิชันมีสมบัติเป็นโลหะ น าความร้อนและน าไฟฟ้าได้ดีเหมือนกับโลหะทั่วๆ ไป 

ตารางธาตุในปัจจุบันมีธาตุเต็มในคาบที่ 7 พอดี โดยการจัดเรียงธาตุมีการจัดเรียงธาตุตาม 

เลขอะตอมจากน้อยไปหามาก ท าให้สมบัติสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของธาตุในหมู่เดียวกัน จะ
มีสมบัติคล้ายคลึงกัน แต่ธาตุแต่ละหมู่จะมีสมบัติที่แตกต่างกัน จึงท าให้นักวิทยาศาสตร์พยายาม
ค้นคว้า ทดลองให้ค้นพบธาตุใหม่ทั้งในธรรมชาติและสังเคราะห์ขึ้น เพ่ือให้ธาตุในตารางธาตุมีเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 

บทสรุป 

ตารางธาตุเป็นการรวบรวมธาตุต่างๆ เข้าเป็นหมวดหมู่ ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันจะถูกจัดไว้ใน
พวกเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการศึกษาและจดจ า โดยตารางธาตุปัจจุบันมีการจัดเรียงธาตุตามเลข
เชิงอะตอมเรียงจากน้อยไปหามาก มีจ านวน 118 ธาตุ ระบุไว้ร่วมกับสัญลักษณ์ธาตุมี 18 หมู่ และ 

7 คาบ สามารถจ าแนกธาตุได้ตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยออร์บิทัลในสภาวะพ้ืน
และจ าแนกตามความเป็นโลหะของธาตุ โดยการจ าแนกตามการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
ย่อยออร์บิทัลในสภาวะพ้ืนของธาตุต่างๆ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเตทีฟ และ
กลุ่มแก๊สเฉื่อย (s- และ p-block) กลุ่มธาตุแทรนซิชัน  (d-block) กลุ่มแลนทาไนด์ และกลุ่ม 

แอกติไนด์ (f-block) และการจ าแนกตามความเป็นโลหะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มีสมบัติเป็น
โลหะ กึ่งโลหะ และอโลหะ  

ธาตุเรพรีเซนเตทีฟหรือธาตุแทรนซิชัน ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี
ที่ต่างกัน ซึ่งการจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุจะช่วยในการอธิบายสมบัติทางกายภาพและสมบัติทาง
เคมีได้ ท าให้สามารถท านายสมบัติทั่วไปของธาตุในแต่ละหมู่หรือคาบ และแนวโน้มของรัศมีอะตอม 
ขนาดไอออน พลังงานไอออไนเซชัน สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และอิเล็กโตรเนกาติวิตีได้ 
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แบบฝึกหัด 
 

1. นักวิทยาศาสตร์ท่านแรกที่เสนอให้จัดธาตุเป็นหมวดหมู่คือใคร 

2. ตารางธาตุปัจจุบันเป็นการปรับปรุงจัดธาตุหมวดหมู่ของนักวิทยาศาสตร์ท่านใด 

3. เมื่อเดือน พ.ย. 2559 IUPAC ได้ประกาศอย่างเป็นทางการได้ค้นพบ  4 ธาตุใหม่ จงบอก 

สัญสักษณ์ธาตุ และเลขอะตอมของธาตุดังกล่าว 

4. ตารางธาตุปัจจุบันมีทั้งหมดก่ีชนิด กี่หมู่ และก่ีคาบ 

5. ธาตุเรพรีเซนเทตีฟมีการบรรจุอิเล็กตรอนไม่เต็มในระดับพลังงานย่อยออร์บิทัลใด 

6. จงเรียงล าดับขนาดอะตอม พลังงานไอออไนเซชันล าดับที่ 1 และอิเล็กโตรเนกาติวิตีของธาตุทั้ง 4 
ดังต่อไปนี้ 

   ธาตุ A =  2, 8, 7   ธาตุ B =  2, 8, 3 

 ธาตุ C  = 2, 8, 2   ธาตุ D =   2, 8, 4 

7. ธาตุ X อยู่คาบ 2 และ Y อยู่คาบ 3 ของตารางธาตุ เมื่อรับ 2 อิเล็กตรอน จะเป็นไอออนที่มีการ
จัดเรียงเหมือนก๊าชเฉื่อย เมื่อก าหนดให้ธาตุ X และ Y มีจ านวนโปรตอนเท่ากับ 8 และ 10 
ตามล าดับ จงบอกธาตุอยู่หมู่ใด และคือธาตุใดในตารางธาตุ 

8. จงเปรียบเทียบความว่องไวท าปฏิกิริยากับน้ าของธาตุในหมู่ 2A  

9. ธาตุหมู่ใด มีค่าพลังงานไอออไนเซชันสูงสุดในตารางธาตุ 
10. ยกตัวอย่างสมบัติของธาตุแทรนซิชันมา 4 ข้อ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

พันธะเคม ี

 
หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ประเภทของพันธะเคมี 
2. เทอมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคม ี

3. การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส 

4. พันธะภายในโมเลกุล 

5. พันธะระหว่างโมเลกุล 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากเรียนบทที่ 3 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและจ าแนกประเภทของพันธะเคมีได ้

2. บอกความหมายของเทอมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมีได ้

3. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสของโมเลกุลได ้

4. อธิบายการเกิดพันธะภายในโมเลกุลและพันธะระหว่างโมเลกุลได ้

5. ระบพุันธะที่เกิดขึ้นของโมเลกุลต่างๆ ได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ให้จัดท าโมเดลลูกโป่งสร้างโมเลกุลตามแบบฝึกหัด น าเสนอหน้า
ห้องเรียน และอภิปรายร่วมกัน 

3. ให้ท าแบบฝึกหัดเป็นรายบุคคล 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 3 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint  
3. แบบฝึกหัด 

4. ลูกโป่ง ที่สูบลูกโป่ง และยางรัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 

1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. การอภิปราย และการตอบค าถามในห้องเรียน 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การสร้างโมเดลลูกโป่ง และตอบค าถามแบบฝึกหัด 

 



 

บทที่ 3 

พันธะเคมี 
 

หากผู้เรียนได้มีโอกาสผ่านเส้นทางบ้านดุง อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในช่วงเดือน
ธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ผู้เรียนจะได้เห็นภาพพื้นที่นาสี่เหลี่ยมขาวโพลนเต็มไปด้วยเกลือบนแปลง
นาของชาวบ้าน ซึ่งแปลกตาไปกว่าพื้นที่ท านาข้าวในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งบ้านดุงถือเป็นทุ่งน้ าเค็มแห่ง
ใหม่ในอีสานเหนือ (กฤช เหลือลมัย, 2559) โดยการท านาเกลือของชาวบ้านท าด้วยวิธีอัดน้ าด้วย
แรงดันสูงลงไปละลายโดมแร่เกลือหินจากใต้ดินขึ้นมาตากแดด ได้ผลึกเกลือ ซึ่งในชีวิตประจ าวันแล้ว
มนุษย์รู้จักเกลือ คือ ผลึกสีขาวที่มากด้วยคุณค่า ทั้งการเป็นเครื่องปรุงรส วัตถุดิบในการถนอมอาหาร 
และมีสรรพคุณทางยา ส าหรับนักเคมีรู้จักเกลือเกิดขึ้นจากโซเดียมซึ่งเป็นไอออนบวกมาสร้างพันธะ
เคมีร่วมกับคลอไรด์ที่เป็นประจุลบ น่ันคือ เกิดสารประกอบไอออนิก นอกจากผลึกเกลือแล้วยังมีสาร
อีกหลายชนิดที่มีความจ าเป็นต่อวิถีชีวิต ซึ่งส าหรับนักเคมีแล้วจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโมเลกุล
ของสารเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร มีแรงยึดเหนี่ยวกันในลักษณะเช่นไร เหตุใดจึงเกิดเช่นนั้นได้ ดังนั้น
ในบทนี้จะอธิบายถึงแรงยึดเหนี่ยวของสารที่เรียกว่า พันธะเคมี ทั้งนี้จะเน้นที่ประเภทพันธะเคมีทั้ง
พันธะภายในโมเลกุลและระหว่างโมเลกุลของสาร รวมถึงการเขียนโครงสร้างลิวอิส  

 

1. ประเภทของพันธะเคม ี

พันธะเคมี หมายถึง แรงยึดเหนี่ยวภายในและภายนอกของอะตอม โมเลกุล หรือไอออน 
พันธะเคมีเกิดจากเวเลนซ์อิเล็กตรอน (อิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุด) ของอะตอมนั้นมี
จ านวนอิเล็กตรอนครบ 8 ตัว ซึ่งเป็นไปตามกฎออกเตต ท าให้ธาตุนั้นเสถียรด้วยการให้อิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานวงนอกสุดแก่อะตอมอื่น หรือรับอิเล็กตรอนจากอะตอมอื่นเข้าสู่ระดับพลังงานวงนอก
สุดของตัวเอง หรืออะตอมใช้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดร่วมกันกับอิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานวงนอกสุดของอะตอมอื่น โดยแรงยึดเหนี่ยวของสาร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอะตอม หรือเรียกว่า พันธะภายในโมเลกุล ได้แก่ พันธะโคเวเลนต์ พันธะไอออนิก และ
พันธะโลหะ และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลหนึ่งกับอีกโมเลกุลหนึ่ง ได้แก่ พันธะไฮโดรเจน แรงแวน
เดอร์วาวส์ แรงลอนดอน และแรงระหว่างขั้ว 

เมื่อพิจารณาน้ าที่อยู่ในแก้วหนึ่ง ประกอบด้วยโมเลกุลของน้ าจ านวนมาก (ภาพที่ 3.1) จะมี
ทั้งแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมไฮโดรเจนกับออกซิเจนภายในโมเลกุล และระหว่างโมเลกุล ซึ่งแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างอะตอมไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่อะตอมไฮโดรเจนใช้อิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
วงนอกสุดร่วมกันกับอิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดของอะตอมออกซิเจน เรียกว่า พันธะ 
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โคเวเลนต์ (covalent bond) (รายละเอียดจะกล่าวถัดไปในหัวข้อที่ 4) และระหว่างโมเลกุลของน้ า
เกิดแรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอมของไฮโดรเจนกับอะตอมของออกซิเจนที่มีอิเล็กตรอนคู่  
โดดเดี่ยวเหลืออยู่ เรียกว่า พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) (รายละเอียดจะกล่าวถัดไปในหัวข้อ 

ที่ 5) 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 การเกิดแรงยึดเหนี่ยวของโมเลกุลน้ า 
ที่มา: BCcampus, n.d. 

 

 ในกรณีสารมาสร้างพันธะเคมี นอกจากจะรู้ว่าพันธะระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลเกิดขึ้น
อย่างไรนั้น ยังต้องทราบค านวณค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของโมเลกุลสาร ได้แก่ พลังงานพันธะ ความยาว
พันธะ มุมพันธะ สภาพขั้วของพันธะ  

 

2. เทอมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพันธะเคมี 
เทอมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมี ได้แก ่

2.1 พลังงานพันธะเฉลี่ย  
พลังงานพันธะเฉลี่ย (average bond energies) หมายถึง การเฉลี่ยพลังงานที่ต้องใช้

สลายพันธะระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลในสถานะแก๊สให้เป็นอะตอมเดี่ยว ซึ่งโมเลกุลที่มีอะตอม
ชนิดเดียวกันมาสร้างพันธะสามจะต้องการพลังงานในการสลายพันธะระหว่างอะตอมที่มากกว่าพันธะ
คู่ และพันธะเดี่ยว ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น พลังงานพันธะเฉลี่ยระหว่างอะตอมคาร์บอนกับคาร์บอน
ที่มาสร้างพันธะสาม (CC) เท่ากับ 835 kJ/mol ซึ่งมากกว่าสร้างพันธะคู่ (602 kJ/mol) และพันธะ
เดี่ยว (346 kJ/mol) ตามล าดับ ดังภาพที่ 3.2 
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ภาพที่ 3.2 พลังงานพันธะเฉลี่ย (kJ/mol) ที่อุณหภูมิ 273 เคลวิน 

ที่มา: Averill, 2012, p. 997 

 

 การค านวณพลังงานพันธะเฉลี่ยสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ได้แก ่

1) การค านวณพลังงานพันธะเฉลี่ยในรูปสารประกอบ 

 

ตัวอย่างที่ 3.1 จะต้องใช้พลังงานเท่าใดในการแตกสลายสารประกอบอีเทน 1 โมล โดยก าหนดให้
พลังงานพันธะ มีดังนี ้C-C = 346 kJ/mol C=C = 602 kJ/mol CC = 835 kJ/mol และ H-C = 

411  kJ/mol 

วิธีการค านวณ สารประกอบอีเทนมีสูตรโมเลกุล คือ C2H6  และมีโครงสร้าง 

 
จากสูตรโครงสร้างจะเห็นได้ว่า จะต้องสลายพันธะระหว่างอะตอม C-C จ านวน 1 พันธะ 

และ C-H จ านวน 6 พันธะ จะได้ว่า  
พลังงานพันธะเฉลี่ย = (1 × พลังงานสลายพันธะ C-C) + (6 × พลังงานสลายพันธะ H-C) 

แทนค่า พลังงานพันธะเฉลี่ย = (1 × 346) + (6 × 411)  

พลังงานพันธะเฉลี่ย = 2812 kJ/mol 

พลังงานในการสลายพันธะของอีเทน 1 โมล เท่ากับ 2812 kJ/mol 
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2) การค านวณพลังงานพันธะเฉลี่ยในรูปของสมการเคม ี

 

ตัวอย่างที่ 3.2 จงค านวณหาค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของปฏิกิริยาต่อไปนี้ 
2 2 3N  + 3H  2NH  

เมื่อก าหนด NN = 942 kJ/mol H-H = 432 kJ/mol และ H-N = 386 kJ/mol 

วิธีการค านวณ จากปฏิกิริยาสามารถเขียนการเกิดพันธะของแต่ละโมเลกุลของสารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
 

 

 

จะเห็นได้ว่า ส าหรับสารตั้งต้นระบบต้องใช้พลังงานในการท าลายพันธะระหว่าง NN 

จ านวน 1 พันธะ ใน N2 และพันธะระหว่าง H-H จ านวน 3 พันธะ ใน H2 เครื่องหมายของพลังงาน
พันธะเฉลี่ยจึงเป็นบวก ส่วนผลิตภัณฑ์ระบบคายพลังงานในการสร้างพันธะใหม่ 6 พันธะระหว่าง H-N 

ใน NH3 เครื่องหมายของพลังงานพันธะเฉลี่ยจึงเป็นลบ ดังนั้นจึงหาพลังงานที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
(H) ดังนี้ 

H = (-6 × พลังงานพันธะเฉลี่ย H-N) + (1 × พลังงานพันธะเฉลี่ย NN) + (3 × พลังงานพันธะ
เฉลี่ย H-H) 

แทนค่า H = (-6 × 386) + (1 × 942) + (3 × 432) 

H = -78 kJ/mol 

ค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ย เท่ากับ 78 kJ/mol ซึ่งเป็นปฏิกิริยาคายความร้อน 

 

2.2 ความยาวพันธะ  
ความยาวพันธะ (bond length) หมายถึง ระยะห่างระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่

หนึ่งๆ ที่สร้างพันธะภายในโมเลกุล ตัวอย่างเช่น ความยาวพันธะระหว่างอะตอม H ของโมเลกุลแก๊ส 
H2 มีค่าเท่ากับ 74 พิโคเมตร (pm) และความยาวพันธะของ H กับ I ของโมเลกุล HI เท่ากับ 161 pm 

(ภาพที่ 3.3 (ก)) และเมื่อพิจารณาความยาวพันธะระหว่างอะตอมชนิดเดียวกันมักจะพบว่า พันธะ
เดี่ยวมีความยาวพันธะที่ยาวกว่าพันธะคู่และพันธะสาม ตามล าดับ ตัวอย่างเช่น C-C (154 pm) ยาว
กว่า C=C (133 pm) และ CC (120 pm) (ภาพที่ 3.3 (ข)) ตามล าดับ 

 



59 

 
    (ก)     (ข) 
 

ภาพที่ 3.3 ความยาวพันธะ (ก) โมเลกุล H2 และ HI (ข) ความยาวพันธะระหว่างอะตอมที่ร่วมสร้าง
พันธะ 

ที่มา: Chang, 2010, p. 376 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานพันธะเฉลี่ยกับความยาวพันธะมักจะพบว่า พันธะระหว่าง
อะตอมคู่หนึ่งๆ ความยาวพันธะย่ิงสั้น พลังงานพันธะเฉลี่ยยิ่งมากด้วย หรือมีความแข็งแรงมากนั่นเอง 

2.3 มุมพันธะ 
มุมพันธะ (bond angle) หมายถึง มุมระหว่างอะตอมที่สร้างพันธะโดยการลากเส้นผ่าน

พันธะต่างๆ ตัดกันที่นิวเคลียสของอะตอม ตัวอย่างเช่น โมเลกุลเส้นตรงของ CO2  มุมระหว่างพันธะ 
C=O เท่ากับ 180° โมเลกุลมุมงอของ SO2 มุมระหว่างพันธะ S=O เท่ากับ 119.3° โมเลกุลพีระมิด
ฐานสามเหลี่ยมของ NH3 มุมระหว่างพันธะ N-H เท่ากับ 106.7° และโมเลกุลสามเหลี่ยมแบนราบของ 
BCl3 มุมระหว่างพันธะ B-Cl เท่ากับ 130° ดังภาพที่ 3.4  

 

 
 

ภาพที่ 3.4 มุมของพันธะ 

ที่มา: Saylor, n.d., p. 768 
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2.4 สภาพขั้วของพันธะ 
ส าหรับโมเลกุลหลายอะตอมที่มีอะตอมต่างชนิดกัน (heteronuclear molecule) 

อะตอมที่สร้างพันธะจะมีโอกาสจะพบอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน ดังภาพที่  3.5 โมเลกุลของ HF พบว่า
อะตอมของ F จะโอกาสพบอิเล็กตรอน (สีแดง) มากกว่าอะตอมของ H (โอกาสพบอิเล็กตรอนน้อย
บริเวณสีน้ าเงิน) ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีของอะตอมทั้งสอง อะตอม F มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตี
สูงกว่าจะมีสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบ (สภาพขั้วลบ) และอะตอม H มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีต่ ากว่าจะมี
สมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวก (สภาพขั้วบวก) ท าให้พันธะของทั้งสองอะตอมมีลักษณะไดโพลเกิดขึ้น และ
สามารถเขียนเวกเตอร์แทนไดโพลโมเมนต์ (dipole moment) ของพันธะด้วยลูกศร โดยหัวลูกศรชี้ไป
ทางที่มีอิเล็กตรอนมากกว่า 

 

 
            (ก)   (ข)         (ค) 

 

ภาพที่ 3.5 โมเลกุลของ HF (ก) โอกาสพบอิเล็กตรอน (ข) สภาพขั้ว (ค) ไดโพลโมเมนต ์

ที่มา: Chang, 2010, pp. 377, 420 
 

ไดโพลโมเมนต์ (µ) (Chang, 2010, p. 420) สามารถค านวณได้จาก 

 = Q × r  

เมื่อ Q คือ ประจขุองขั้วพันธะ และ r คือ ความยาวพันธะ  
 ไดโพลโมเมนต์มีหน่วยเป็นเดอบาย (Debye unit, D) ซึ่ง 1D มีค่าเท่ากับ 3.336 × 10-30  
คูลอมบ์เมตร (C.m) ตัวอย่างเช่น โมเลกุลคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีโครงสร้างแบบเส้นตรง พบว่า 
โอกาสพบอิเล็กตรอนมากที่อะตอมของ O มากกว่าระหว่างแต่ละพันธะของ C=O (ภาพที่ 3.6(ก)) 

เนื่องจาก O มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีมากกว่า จึงท าให้ไดโพลโมเมนต์มีเวกเตอร์ชี้ไปทางอะตอมของ O 
(ภาพที่ 3.6(ข)) ดังนั้น ไดโพลโมเมนต์ของโมเลกุล CO2 เท่ากับศูนย์ 

 
    (ก)       (ข) 
 

ภาพที่ 3.6 โมเลกุล CO2 (ก) โอกาสพบอิเล็กตรอน (ข) ไดโพลโมเมนต ์

ที่มา: Chang, 2010, p. 421 
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 โมเลกุลของ NH3 และ NF3 (ภาพที่ 3.7) ทั้งสองโมเลกุลมีโครงสร้างแบบพีระมิดฐาน
สามเหลี่ยม โดยมีอะตอมของ N เป็นอะตอมกลางซึ่งมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว (lone pair) และมีค่า 
อิเล็กโตรเนกาติวิตีมากกว่าอะตอม H แต่จะมีค่าน้อยกว่าอะตอม F ท าให้โอกาสพบอิเล็กตรอนและ 

ไดโพลโมเมนต์ของแต่ละพันธะมีเวกเตอร์ชี้ไปทางอะตอม N ส าหรับโมเลกุล NH3 และไปทาง
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ท าให้มีค่าไดโพลโมเมนต์สุทธิ เท่ากับ 1.46D แต่ส าหรับโมเลกุล NF3 ไดโพล
โมเมนต์ของโมเลกุลชี้ไปทางอะตอม F และอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ท าให้ไดโพลโมเมนต์สุทธิ มีค่า
เท่ากับ 0.24D ซึ่งสั้นกว่า NH3 
 

 
            (ก)            (ข) 

 

ภาพที่ 3.7 ไดโพลโมเมนต์ของพันธะโมเลกุล (ก) NH3 (ข) NF3 

ที่มา: Chang, 2010, p. 421 

 

 ในการมาเกิดพันธะจะต้องใช้อิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดมาสร้างพันธะ หรือมีการ
ให้และรับอิเล็กตรอนในระดับพลังงานวงนอกสุดจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งมาสร้างพันธะ 
ท าให้การสร้างพันธะในโมเลกุลมีเทอมต่างๆ เช่น พลังงานพันธะเฉลี่ย ความยาวพันธะ และสภาพขั้ว
ของพันธะแตกต่างกันออกไป ซึ่งในการสร้างพันธะแบบใช้อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่าง 2 อะตอม
สามารถเขียนแทนด้วยจุด หรือเส้นแทนอิเล็กตรอนตามสูตรโครงสร้างของลิวอิส (Lewis formulas) 
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3. การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส 

ในช่วงปี ค.ศ. 1875-1946 กิลเบิร์ต นิวตัน ลิวอิส (Gilbert Newton Lewis) เป็นนักเคมีชาว
อเมริกัน (Averill, 2012, p. 696) เป็นผู้เสนอความคิดการสร้างพันธะโดยการใช้อิเล็กตรอนในระดับ
พลังงานวงนอกสุด (เวเลนซ์อิเล็กตรอน) ร่วมกันของระหว่างอะตอมที่มาสร้างพันธะ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎออกเตต (octet rule) ซึ่งกฎนี้กล่าวว่า อะตอมมีแนวโน้มที่จะสร้างพันธะจ านวนหนึ่งเพื่อให้
อะตอมนั้นมีอิเล็กตรอนในระดับระดับพลังงานวงนอกสุดครบแปด ยกเว้นไฮโดรเจนครบสอง 
(สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, 2551, หน้า 46) ให้อิเล็กตรอนมีการจัดเรียงที่เสถียรแบบแก๊สเฉื่อย 

ซึ่ งใช้สัญลักษณ์จุด ( . ) หรือเส้น ( - ) แทนพันธะ ซึ่ งจุดหนึ่งจุด หมายถึง หนึ่งอิ เล็กตรอน 

ถ้าอิเล็กตรอน 2 ตัว เขียนแทนด้วย สองจุด ( : ) หรือ หนึ่งเส้น ( - ) ระหว่างอะตอมทั้งสองที่มาสร้าง
พันธะ และมักเขียนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดของอะตอมไว้ ตัวอย่างเช่น Li เป็นธาตุในหมู่ 1A และ 

มีหนึ่งจุด แทนเวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 ตัว หรือ Be เป็นธาตุหมู่ 2A มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 2 ตัว จึงมีสอง
จุด เป็นต้น 

 
ในกรณีที่มีการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกัน 1 คู่ ท าให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนแต่ละอะตอมครบ

แปดตามกฎออกเตต เช่น โมเลกุลของ F2 และในท านองเดียวกันส าหรับโมเลกุลที่ใช้เวเลนซ์
อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 หรือ 3 คู่ เช่น โมเลกุล CO2 และ N2 เพื่อสร้างพันธะคู่ และพันธะสาม ตามล าดับ 
ดังภาพที่ 3.8 

 
 

ภาพที่ 3.8 การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส 

ที่มา: Chang, 2010, p. 375 

 

หลักเกณฑ์การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส จะต้องมีจ านวนอิเล็กตรอนในสูตรเท่ากับจ านวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอน ซึ่งมีหลักเกณฑ์การเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส ดังนี้ (สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, 
2551, หน้า 47) 
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1) ก าหนดอะตอมกลาง ซึ่งอะตอมกลางส่วนใหญ่มีจ านวนน้อยที่สุด หรืออะตอมที่มีจ านวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยกว่า ยกเว้นไฮโดรเจน 

2) นับจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของทุกอะตอมในโมเลกุล ถ้าโมเลกุลเป็นไอออนลบให้เพิ่ม
จ านวนอิเล็กตรอนเท่ากับจ านวนประจุลบของไอออน และถ้าโมเลกุลเป็นไอออนบวกให้ลบจ านวน
อิเล็กตรอนเท่ากับจ านวนประจุบวกของไอออน 

3) เชื่อมระหว่างอะตอมกลางกับอะตอมปลายด้วยพันธะเดี่ยว โดยใช้ 2 อิเล็กตรอนในการ
สร้างพันธะเดี่ยวแต่ละพันธะ 

4) เติมเวเลนซ์อิเล็กตรอนให้กับอะตอมปลายให้ครบ 8 (ยกเว้น H เท่ากับ 2) 
5) เติมอิเล็กตรอนที่เหลือให้กับอะตอมกลาง (อาจมากกว่า 8) 
6) ถ้าจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่อะตอมกลางไม่ครบ 8 ให้น าอิเล็กตรอนที่ไม่ร่วมพันธะ 

(unshared pair electron) ของอะตอมรอบๆ มาสร้างพันธะคู่ หรือพันธะสาม 

7) จ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนรวมต้องเท่ากับที่นับได้จากข้อ 2) แสดงว่าสูตรโครงสร้างลิวอิส
นั้นถูกต้อง 
 

ตัวอย่างที่ 3.3 เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสของ HCN 

วิธีการเขียน 1. อะตอมกลาง คือ C เพราะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยที่สุด 

  2. นับจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = (1 × เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ H) +  

(1 × เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ C) + (1 × เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ N)  

       = 1 + 4 + 5 

       = 10 อิเล็กตรอน 

  3. เขียนสูตรโครงสร้างพันธะเดี่ยว 

 
  4. เติมอิเล็กตรอนให้ครบตามกฎออกเตต 

 
5. จ านวนอิเล็กตรอนในสูตร ได้เท่ากับ 14 ซึ่งมากกว่าจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอน

ทั้งหมดในโมเลกุลจ านวน 4 อิเล็กตรอน เพราะฉะนั้นในสูตร HCN จึงมีพันธะสาม 

6. เติมพันธะสามในสูตร และปรับอิเล็กตรอนให้ครบแปดอีกครั้ง 

 
  7. นับจ านวนอิเล็กตรอนในสูตรข้อ 6 ได้เท่ากับ 10 อิเล็กตรอนซึ่งเท่ากับจ านวน
เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดตามข้อ 2 ดังนั้น สูตรโครงสร้างลิวอิสเขียนได้ดังข้อ 6 
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ตัวอย่างที่ 3.4 เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสของ NH3 

วิธีการเขียน 1. อะตอมกลาง คือ N เพราะมีจ านวนน้อยที่สุด 

  2. นับจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด = (1 × เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ N) + (3 × 
เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ H)  

       = 5 + 3 

       = 8 อิเล็กตรอน 

  3. เขียนสูตรโครงสร้างพันธะเดี่ยว 

 
  4. จากข้อ 3 มีจ านวนอิเล็กตรอนในสูตรเท่ากับ 6 ที่ร่วมสร้างพันธะ ซึ่งเหลือ
อิเล็กตรอนที่ต้องเติมอีก 2 อิเล็กตรอน ดังนั้น จึงต้องเติมอิเล็กตรอนที่เหลือให้แก่อะตอมกลาง เพื่อให้
ครบตามกฎออกเตต 

 
5. จ านวนอิเล็กตรอนในสูตร ได้เท่ากับ 8 ซึ่งอิเล็กตรอนให้ครบแปดอีกครั้ง ดังนั้น 

สูตรโครงสร้างลิวอิสเขียนได้ดังข้อ 4 

  

กรณีโมเลกุลที่มีข้อยกเวน้ของกฎออกเตต แบ่งเป็น 3 กรณี ได้แก่ 
1) โมเลกุลที่มีจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดเป็นเลขคี่ ตัวอย่างเช่น ไนตริกออกไซด์ (NO) 

มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมด 11 อิเล็กตรอน จะเห็นได้ว่าอะตอม N มีเวเลนซ์อิเล็กตรอนเพียง 7 
อิเล็กตรอน ซึ่งยังไม่ครบแปด 

 
 

2) โมเลกุลที่อะตอมกลางมีจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนน้อยกว่าแปด  ตัวอย่างเช่น อะตอม
กลางที่เป็น Be และ B ซึ่งเมื่อสร้างพันธะกับอะตอมปลาย H จะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบเพียง 4 และ 6 
อิเล็กตรอน ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าแปด 

 
 



65 

3) โมเลกุลที่อะตอมกลางมีจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนมากกว่าแปด ตัวอย่างเช่น อะตอมของ
ธาตุในคาบที่ 3 เป็นต้นไป สามารถสร้างโมเลกุลที่มีอิเล็กตรอนล้อมรอบอะตอมกลางได้มากกว่าแปด
อิเล็กตรอน เช่น SF6 อะตอมกลาง S ซึ่งเมื่อสร้างพันธะกับอะตอมปลาย F จะมีอิเล็กตรอนล้อมรอบ
เท่ากับ 12 อิเล็กตรอน ซึ่งมากกว่าแปด เนื่องจากอะตอมกลาง S เป็นธาตุในคาบที่ 3 ใช้อิเล็กตรอนใน
ระดับพลังงานย่อย 3s 3p และ 3d ออร์บิทัล เพื่อสร้างพันธะ 

 
 

 การเขียนโครงสร้างลิวอิส เป็นวิธีการเขียนเพื่อแสดงเวเลนซ์อิเล็กตรอนและการสร้างพันธะ 

โคเวเลนต์ที่เกิดขึ้นภายในโมเลกุล ซึ่งเป็นการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของสองอะตอม นอกจากนี้พันธะ
ระหว่างอะตอมภายในโมเลกุล เช่น พันธะไอออนิก ก็สามารถเขียนโครงสร้างลิวอิสแบบจุดได้
เช่นเดียวกัน ยกเว้นไอออนบวกของโลหะแทรนซิชัน ซึ่งพันธะภายในโมเลกุลจะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

4. พันธะภายในโมเลกุล 

การเรียงตัวของอิเล็กตรอนและตารางธาตุใช้ในการท านายชนิดของพันธะที่จะเกิดขึ้นกับ
อะตอมหนึ่งๆ รวมถึงจ านวนของพันธะที่อะตอมสามารถสร้างได้ และความแข็งแรงของโมเลกุลที่
เกิดขึ้น โดยเราสามารถจ าแนกพันธะเคมีที่แต่ละอะตอมสร้างขึ้น ได้เป็น 3 ชนิด คือ พันธะโคเวเลนต์ 
พันธะไอออนิก และพันธะโลหะ 

4.1 พันธะโคเวเลนต ์

พันธะโคเวเลนต์เป็นพันธะที่เกิดจากการที่อะตอมสองอะตอมใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน
ร่วมกันท าให้มีแรงดึงดูดระหว่างอะตอม อะตอมทั้งสองใช้อิเล็กตรอนร่วมกันได้โดยการซ้อนเหลื่อม
ของออร์บิทัล เกิดออร์บิทัลใหม่ เรียกว่า ออร์บิทัลเชิงโมเลกุล (molecular orbital) (สุธาทิพย์  
ศิริไพศาลพิพัฒน์, 2551, หน้า 45) เมื่ออิเล็กตรอนสองตัวมาจากแต่ละอะตอมที่อยู่ในออร์บิทัลเชิง
โมเลกุล จะมีสปินของอิเล็กตรอนทิศทางตรงกันข้ามกัน พันธะที่เกิดขึ้น เรียกว่า พันธะโคเวเลนต์ 
(covalent bond) แต่ถ้าอิเล็กตรอนสองตัวมาจากอะตอมใดอะตอมหนึ่งเป็นผู้ให้ใช้ร่วมกันกับอีก
อะตอมหนึ่งในออร์บิทัลเชิงโมเลกุล พันธะที่ เกิดขึ้น เรียกว่า พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ 
(coordinate covalent bond) ตัวอย่างเช่น การท าปฎิกิริยาระหว่างโบรอนไตรฟลูออไรด์กับ
แอมโมเนีย สามารถท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เสถียร โดยอะตอม B มีอิเล็กตรอนล้อมรอบครบแปด ซึ่งใช้
อิเล็กตรอนคู่นั้นจากอะตอมของ N ในโมเลกุลแอมโมเนีย พันธะระหว่าง B-N ที่เกิดขึ้นเรียกว่า พันธะ
โคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ ดังภาพที่ 3.9 
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ภาพที่ 3.9 พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Chang, 2010, p. 389 

 

ทฤษฎีที่เสนอขึ้นเพื่ออธิบายพันธะโคเวเลนต์ มีหลายทฤษฎีและมีการพัฒนาเรื่อยๆ ในช่วง
เริ่มแรก โดยลิวอิส ได้เสนอความคิดเกี่ยวกับการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างสองอะตอมเพื่อ
สร้างพันธะโคเวเลนต์ ดังที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อที่ 3 ในช่วงต่อมามีทฤษฎีพันธะเคมีที่ ใช้เกณฑ์ทาง
ควอนตัมในการอธิบายในที่นี้จะเน้นทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล (molecular orbital theory, MOT) 

และทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ (valence bond theory, VBT) 

4.1.1 ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล 

ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล (molecular orbital theory, MOT) เป็นทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัลเชิงอะตอม (คือ อะตอมิกออร์บิทัลที่มีเลขควอนตัมสูงที่สุด) 

ของอะตอมต่างๆ ในโมเลกุลที่สมมาตรเหมาะสม โดยจะเกิดการซ้อนเหลื่อมกันตามหลักการรวมเชิง
เส้นตรงของออร์บิทัลเชิงอะตอม (linear combination of atomic orbital, LCAO) ซึ่งเกิดจากการ
รวมเชิงเส้นตรงแบบผลรวมจะท าให้เกิดออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบสร้างพันธะ (bonding molecular 

orbital, BMO) และแบบผลต่างเกิดออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบต้านพันธะ (antibonding molecular 

orbital, AMO) โดยรายละเอียดทางกลศาสตร์ควอนตัมยากเกินกว่าจะกล่าวถึงในที่นี้ แต่อาจจะสรุป
เป็นหลักใหญ่ๆ ส าหรับโมเลกุลอะตอมคู่ (diatomic molecule) ได้ดังนี้ 

1) การสร้างออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ท าได้โดยการรวมออร์บิทัลเชิงอะตอมที่ซ้อน
เหลื่อมกันได้ด้วยรูปร่างเรขาคณิตของโมเลกุล มีสมมาตรที่เหมาะสม มีพลังงานใกล้เคียงกัน ซึ่งจ านวน
ออร์บิทัลเชิงโมเลกุลที่เกิดขึ้นต้องเท่ากับจ านวนออร์บิทัล เชิงอะตอมที่ซ้อนเหลื่อมกัน ซึ่งจะใช้
เครื่องหมาย * แทนออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบต้านพันธะ ส าหรับการซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัลเชิง
อะตอมของ p ออร์บิทัล สามารถรวมได้ 2 ลักษณะ คือ ซ้อนเหลื่อมตามแนวปลายออร์บิทัล เกิด 

ออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบสร้างพันธะชนิดซิกมา ( ) และแบบต้านพันธะชนิดซิกมา ( * ) นอกจากนี้
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ยังซ้อนเหลื่อมตามแนวข้างของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบพันธะชนิดพาย ( ) และแบบต้านพันธะ
ชนิดพาย ( * )  

2) จัดระดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบสร้าง
พันธะ จะเสถียรกว่าออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบต้านพันธะ ดังภาพที่ 3.10 การเรียงล าดับออร์บิทัลเชิง
โมเลกุลอาจเขียนแบบย่อ ได้ดังนี้  

1s
 *

1s


2s
 *

2 s


2 p


2 p
 *

2 p
 *

2 p
  ส าหรับโมเลกุล N2 หรือเบากว่า  

หรือ 
1s

 *

1s


2s
 *

2 s


2 p


2 p
 *

2 p
 *

2 p
  ส าหรับโมเลกุลหนักกว่า N2  

 
(ก)          (ข) 
 

ภาพที่ 3.10 (ก) ระดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุล (ข) การซ้อนเหลื่อมของออร์บิทัลเชิงอะตอม 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Chang, 2010, pp. 442-443 

 

3) การจัดเรียงเวเลนซ์อิเล็กตรอนในโมเลกุลที่บรรจุลงในออร์บิทัลเชิงโมเลกุล โดย
ใช้หลักการ 3 ข้อ ดังที่เคยได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อโครงแบบอิเล็กตรอนของบทที่ 2 ได้แก่ หลักการ 
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กีดกันของเพาลี หลักของอาฟบาว และกฎของฮุนด์ ตัวอย่างเช่น โมเลกุลของไฮโดรเจนและฮีเลียม 
เป็นธาตุในคาบแรก อาจจะท านายความเสถียรของโมเลกุลทั้งสองได้หลายชนิด เช่น +

2H  2H  +
2He  

และ 2He ซึ่งสามารถเขียนระดับพลังงานของออรบ์ิทัลเชิงโมเลกุล ได้ดังภาพที่ 3.11 
 

 
 

ภาพที่ 3.11 ระดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลของ +
2H  2H  +

2He  และ 2He  

ที่มา: ดัดแปลงจาก Chang, 2010, p. 444 

 

ค่าความเสถียรของโมเลกุลแต่ละชนิด สามารถอธิบายได้จากอันดับพันธะ (bond 

order) ซึ่งหาได้จาก 

อันดับพันธะ = 1

2
(จ านวนอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบสร้างพันธะ-จ านวนอิเล็กตรอนใน 

ออร์บิทัลเชิงโมเลกุลแบบต้านพันธะ) 

 ดังนั้น จะได้ว่า อันดับพันธะของโมเลกุล +
2

1 1
H  = (1-0) = 

2 2
 

    อันดับพันธะของโมเลกุล 2

1
H  = (2-0) = 1

2
 

    อันดับพันธะของโมเลกุล +
2

1 1
He  = (2-1) = 

2 2
 

    อันดับพันธะของโมเลกุล 2

1
He  = (2-2) = 0

2
 

เมื่อพิจารณาความเสถียรของโมเลกุลไฮโดรเจน พบว่า โมเลกุล +
2H  สามารถเกิด

พันธะโคเวเลนต์เพียงครี่งเดียว เนื่องจากมีอันดับพันธะ เท่ากับ 1

2
 แต่โมเลกุล 2H เกิดพันธะ 

โคเวเลนต์ชนิดพันธะเดี่ยว จึงพบโมเลกุล 2H ในธรรมชาติเสถียรมากกว่า +
2H  ส าหรับโมเลกุลฮีเลียม 
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พบว่า +
2He  มีอันดับพันธะ เท่ากับ 1

2
 เหมือนกับโมเลกุล +

2H  แต่โมเลกุลของ 2He มีอันดับพันธะ 

เท่ากับ 0 นั่นคือ ไม่เสถียร ดังนั้น สามารถสรุปความเสถียรของโมเลกุลทั้ง 4 คือ 2H  เสถียรกว่า +
2H  

+
2He และ 2He  ตามล าดับ 

 

ตัวอย่างที่ 3.5 จงเขียนแผนภาพระดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลของ N2 

วิธีการเขียน N เป็นธาตุหมู่ 5A คาบ 2 มีเลขอะตอม เท่ากับ 7 ดังนั้น N2 มีอิเล็กตรอนในโมเลกุล 
เท่ากับ 14 ซึ่งเป็นจ านวนอิเล็กตรอนที่จะบรรจุในออร์บิทัลเชิงโมเลกุล  โดยสามารถมีการเขียน
แผนภาพระดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลของ N2 ดังนี้ 
 

 
 

4.1.2 ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ 
ทฤษฎีพันธะเวเลนซ์ (valance bond theory) เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิด

พันธะโคเวเลนต์ในโมเลกุล โดยพิจารณาว่าการซ้อนเหลื่อมระหว่างออร์บิทัลเชิงอะตอมของอะตอมแต่
ละคู่ที่ท าให้เกิดพันธะโคเวเลนต์ และบริเวณที่มีพันธะเคมีจะพบว่าเป็นบริเวณที่มีอิเล็กตรอนหนาแน่น 

ตัวอย่างเช่น โมเลกุลของ H2 ไฮโดรเจนแต่ละอะตอมที่สภาวะพื้นมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 1s1 เมื่อน า
อะตอมทั้งสองเข้าใกล้กันเรื่อยๆ เริ่มเกิดแรงดึงดูดระหว่างอะตอม ในขณะเดียวกันพลังงานศักย์ลด
ต่ าลงเรื่อยๆ (ภาพที่ 3.12) จะเกิดการซ้อนเหลื่อมกัน เมื่ออะตอมทั้งสองอยู่ห่างกันในระยะที่เหมาะสม
และมีพลังงานศักย์ต่ าสุด นั่นหมายถึงระยะห่างของอะตอมในโมเลกุลที่เสถียรที่สุด ส าหรับโมเลกุล H2 
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มีระยะดังกล่าว เท่ากับ 74 พิโคเมตร แต่ถ้าอะตอมเคลื่อนที่เข้าใกล้กันมากขึ้นเกินระยะที่เหมาะสม 
เริ่มจะมีการผลักกันของอนุภาคโปรตอนในนิวเคลียส ท าให้พลังงานศักย์เพิ่มขึ้น 

 

 

      (ก)         (ข) 
 

ภาพที่ 3.12 (ก) การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์ในการเกิดโมเลกุล H2 (ข) การซ้อนเหลื่อมกันของ 
ออร์บิทัลเชิงอะตอมของไฮโดรเจนในโมเลกุล H2 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Chang, 2010, pp. 425, 426 
 

ในการสร้างพันธะโคเวเลนต์จะเกิดจากการซ้อนเหลื่อมกันของออร์บิทัลเชิง
อะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยว แสดงภาพที่ 3.13 ในกรณีของ H2 แต่ละอะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอน
เดี่ยวใน 1s ออร์บิทัล ถ้าไฮโดรเจนสองอะตอมเคลื่อนเข้าใกล้กันในระยะที่เหมาะสมและมีพลังงาน
ศักย์ที่ต่ าที่สุดจะเกิดการซ้อนเหลื่อมกัน ท าให้เกิดพันธะชนิดซิกมา 1 พันธะ ดังนั้นโมเลกุล H2  จึงมี
พันธะเด่ียว ส าหรับโมเลกุล N2 แต่ละอะตอมไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนเดี่ยวของทั้งสาม 2p ออร์บิทัล ถ้า
ไนโตรเจนสองอะตอมเคลื่อนเข้าใกล้กันในระยะที่เหมาะสมและมีพลังงานศักย์ที่ต่ าที่สุดจะเกิดการ
ซ้อนเหลื่อมกัน ท าให้เกิดพันธะชนิดซิกมา 1 พันธะ และเกิดพันธะชนิดพาย 2 พันธะ ดังนั้นโมเลกุล 
N2 จึงเกิดพันธะสาม 

 
ภาพที่ 3.13 การซ้อนเหลื่อมกันของออร์บิทัลเชิงอะตอมที่มีอิเล็กตรอนเดี่ยวในโมเลกุล H2 และ N2 
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การเกิดพันธะโคเวเลนต์ เกิดจากการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันระหว่างอะตอมคู่นั้นๆ ซึ่ง
มักจะเกิดขึ้นในโมเลกุลที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีที่ไม่แตกต่างกันมากนักหรือมีค่าเท่ากัน แต่ส าหรับ
โมเลกุลที่มีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีแตกต่างกันมาก เมื่อเกิดเป็นโมเลกุลอะตอมจะไม่ใช้อิเล็กตรอน
ร่วมกัน แต่จะจะมีการให้และรับอิเล็กตรอนระหว่างอะตอมท าให้เกิดไอออนบวกและไอออนลบ 
ไอออนทั้งสองดึงดูดซึ่งกันและกันด้วยแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต เรียกว่า พันธะไอออนิก 

4.2 พันธะไอออนิก 

พันธะไอออนิก (ionic bond) เป็นพันธะที่เกิดจากแรงกระท าระหว่างอะตอมสองอะตอม
ที่มีประจุต่างกัน โดยจะเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอน โดยมีธาตุที่ให้อิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนได้ดี  
ท าให้เกิดแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างประจุที่ต่างกัน ซึ่งธาตุที่ให้อิเล็กตรอนได้ดีและกลายเป็น
ไอออนบวกเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โลหะอัลคาไล และโลหะอัลคาไลเอิร์ท ขณะที่ธาตุที่รับอิเล็กตรอนได้ดี
และกลายเป็นไอออนลบ ได้แก่ ธาตุในหมู่แฮโลเจน และออกซิเจน สารประกอบที่มีพันธะไอออนิก 
ตัวอย่างเช่น NaCl NaBr และ LiF เป็นต้น 

2

1
Li(s) + F (g)  2LiF(s) 594  + k

2
.1 J  

ปฏิกิริยาระหว่างลิเทียม (Li) กับฟลูออรีน (F2) ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงสีขาวของลิเทียม
ฟลูออไรด์ (LiF) ซึ่งมีพิษ แต่นิยมใช้เป็นตัวลดจุดหลอมเหลวของอัลลอยด์และในอุตสาหกรรมเซรามิก 
การเรียงตัวของอิเล็กตรอนของ Li เป็น 1s22s1 ขณะที่ F มีการเรียงตัวแบบ 1s22s22p5 เมื่ออะตอม
ของทั้งสองมาเข้าใกล้กัน เวเลนซ์อิเล็กตรอนของ Li (2s1) จะถ่ายเทไปให้ F และกลายเป็นไอออนบวก 
Li+ ซึ่งมีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนแบบเดียวกับธาตุหมู่ 8A มีการจัดเรียงเป็น 1s2 และ F เมื่อรับ
อิเล็กตรอนจาก Li จะท าให้ระดับพลังงานวงนอกสุดมีการจัดเรียงตัวของอิเล็กตรอนแบบเดียวกับธาตุ
หมู่ 8A เช่นเดียวกัน นั่นคือ 1s22s22p6 พันธะที่เกิดขึ้น เรียกว่า พันธะไอออนิกของ LiF เป็นแรงดึงดูด
ไฟฟ้าสถิตย์ระหว่าง Li ที่กลายเป็นไออนบวกกับ F ที่กลายเป็นไอออนลบ สารประกอบที่เกิดขึ้นจึงมี
สถานะทางไฟฟ้าที่เป็นกลาง ซึ่งการเกิดพันธะชนิดนี้เป็นกระบวนการคายความร้อน 594 kJ พลังงาน
ที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาดังกล่าว เรียกว่า พลังงานแลตติซ (lattice energy) 

พลังงานแลตติซ หมายถึง พลังงานที่ใช้ท าให้สารประกอบไอออนิกที่เป็นของแข็งหนึ่ง 

โมลกลายเป็นไอออนของแก๊ส ซึ่งพลังงานแลตทิซวัดโดยตรงไม่ได้ ต้องค านวณทางอ้อมโดยใช้วัฏจักร
ของ Born-Haber ซึ่งแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานแลตติซ พลังงาน
ไอออไนเซชัน พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน และคุณสมบัติของไอออนหรือโมเลกุลนั้นๆ ตัวอย่าง
การค านวณหาพลังงานแลตติซโดยใช้วัฏจักรของ Born-Haber แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1) เปลี่ยนสถานะของลิเทียมจากของแข็งเป็นแก๊ส ใช้พลังงาน 155.2 kJ/mol เรียกว่า 
เอนทาลปีการระเหิด (enthalpy of sublimation) 
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2) ดึงอิเล็กตรอน 1 โมล ของ Li ใช้พลังงาน 520 kJ/mol เรียกว่า เอลทาลปีของ 
การไอออไนเซชัน (enthalpy of ionization) 

3) แยก 
1

2
 โมลของ F2 เป็น F อะตอมเดี่ยว ใช้พลังงาน 75.3 kJ/mol เรียกว่า เอลทาลปี

ของการสลายพันธะ (bond dissociation enthalpy) 

4) เพิ่มอิเล็กตรอน 1 โมล ให้กับ F ปลดปล่อยพลังงาน -328 kJ/mol เรียกว่า เอลทาลปี
ของสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (enthalpy of electron affinity) 

5) ผสม Li+ กับ F- เป็น LiF  

จากขั้นตอนทั้ง 5 สามารถเขียนสมการได้ดังนี ้
1. Li(s)  Li(g)    1H = 155.2 kJ/mol 

2. + -Li(g) Li (g) + e    2H = 520 kJ/mol 

3. 2

1
F (g)  F(g)

2
    3H = 75.3 kJ/mol 

4. - -F(g) + e  F (g)    4H  = -328 kJ/mol 

5. + -Li (g) + F (g)  LiF(s)   5H = -U 

จากปฏิกิริยาของสมการ 2

1
Li(s) + F (g)  2LiF(s)

2
  พบว่าค่าการเปลี่ยนแปลง 

เอลทาลปีของปฎิกิริยานี้ ( รวมH ) มีค่าเท่ากับ -594.1 kJ/mol ซึ่งท าให้หาพลังงานแลตติซ มีค่า
เท่ากับ 5H แต่มีเครื่องหมายตรงข้าม สามารถค านวณโดยอิง Hess’s law ดังสมการต่อไปนี ้
    รวมH  = 1 2 3 4 5H + H + H + H + H      

  แทนค่า  -594.1 = 155.2 + 520 + 75.3 – 328 + 5H  

       ดังนั้น 5H  = -1017 kJ 

ดังที่กล่าวข้างต้นว่า พลังงานแลตติซมีเครื่องหมายตรงข้ามกับ 5H ดังนั้น พลังงาน
แลตติซของ LiF จึงมีค่าเท่ากับ 1017 kJ/mol และสามารถเขียนวัฏจักร Born-Haber ได้ดังนี ้
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เมื่อเปรียบเทียบอะตอมของโลหะกับอโลหะในการสร้างพันธะ ข้อแตกต่างของการสร้าง
พันธะในอโลหะจะใช้จ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเป็นจ านวนมากเพื่อสร้างพันธะโคเวเลนต์กับอะตอม
อื่นๆ ในสภาวะที่เหมาะสม แต่โลหะมีจ านวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนที่น้อย ซึ่งโลหะโดยทั่วไปมีลักษณะ
เป็นผลึกมีจ านวนอะตอมข้างเคียงจ านวนมาก และอิเล็กตรอนจะไม่อยู่ประจ าที่ เคลื่อนที่ไปยังอะตอม
อื่นๆ ตลอดเวลาได้ ถือว่าอะตอมของโลหะยึดเหนี่ยวด้วยพันธะที่เรียกว่า พันธะโลหะ 

4.3 พันธะโลหะ 
พันธะโลหะเป็นพันธะที่เกิดขึ้นในโลหะ ซึ่งทฤษฎีในการเกิดพันธะโลหะค่อนข้างซับซ้อน

ในการอธิบายสมบัติต่างๆ ของโลหะ เช่น การน าไฟฟ้า น าความร้อน ลักษณะเป็นเงา มีความเงาวาว 
สามารถดึง ดัดงอ ตีเป็นแผ่นได้ เป็นต้น ในที่นี้จะขอกล่าวถึงแบบจ าลองทะเลอิเล็กตรอน (electron 

sea model) และทฤษฎีแถบ (band theory)  

4.3.1 แบบจ าลองทะเลอิเล็กตรอน 

โลหะเป็นกลุ่มของไอออนบวกที่อยู่ในทะเลอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้ จึงท าให้โลหะ
น าไฟฟ้าได้ดี เพราะอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ แต่ละอิเล็กตรอนไม่เป็นของอะตอมใดอะตอม
หนึ่ง พันธะเป็นแบบอิเล็กตรอนไม่ประจ าที่ ระนาบของอะตอมอาจเคลื่อนที่บนระนาบอื่นๆ ได้ง่าย 
โลหะจึงหักงอและยึดเป็นเส้นได้โดยไม่แตกหักออกจากกัน 
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ภาพที่ 3.14 การเคลื่อนที่ของเวเลนซ์อิเล็กตรอนในโลหะ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก TechnologyUK, 2001-2018 

 

4.3.2 ทฤษฎีแถบ 

อะตอมของโลหะอยู่ชิดกันมากและอยู่อย่างเป็นระเบียบ การสัมผัสกันระหว่าง
อะตอม ท าให้ออร์บิทัลเชิงอะตอมของแต่ละอะตอมนั้นรวมกันเป็นออร์บิทัลเชิงโมเลกุลที่มีจ านวนเท่า
เดิม เนื่องจากจ านวนอะตอมในโลหะมีจ านวนมาก ดังนั้น จ านวนออร์บิทัลเชิงโมเลกุลจึงมีมากตามไป
ด้วย โดยระดับพลังงานของออร์บิทัลเชิงโมเลกุลอยู่ใกล้กันมาก จึงเกิดการต่อเนื่องกันเป็นแถบ 
เรียกว่า แถบพลังงาน (energy band) แถบพลังงานอาจจะมีอยู่เต็ม หรือไม่เต็ม หรือไม่มีอิเล็กตรอน 
ซึ่ งแถบพลังงานที่ เกิดจากระดับพลังงานวงนอกสุด เรียกว่า แถบเวเลนซ์ (valence band) 

แถบพลังงานที่เกิดจากระดับพลังงานที่สูงกว่าแถบเวเลนซ์ เรียกว่า แถบน าไฟฟ้า (conduction 

band) ระยะห่างระหว่างทั้งสองแถบนี้ เรียกว่า ช่องว่างพลังงาน (energy gap, E ) ซึ่งจะมีค่ามาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะ สามารถอธิบายสมบัติทางไฟฟ้าของโลหะต่างๆ ได้ โดยแบ่งเป็น 3 
ชนิด ตามลักษณะของแถบพลังงานและจ านวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในแถบพลังงานนั้นๆ แสดงดังภาพที่ 
3.15 

1) ตัวน า (conductor) มีแถบพลังงานที่มีอิเล็กตรอนไม่เต็ม ถ้าได้รับพลังงาน
เพิ่มขึ้น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนขึ้นไปสู่ที่ว่างของแถบพลังงานที่มีอิเล็กตรอนไม่เต็มได้ง่าย เพราะมีระดับ
พลังงานใกล้เคียงกัน นั่นคือ E  น้อย โลหะบางชนิดมีแถบพลังงานซ้อนเกยกัน ในกรณีนี้
แถบพลังงานหนึ่งมีอิเล็กตรอนบรรจุอยู่เต็มเกิดไปซ้อนเกยกับอีกแถบพลังงานหนึ่งที่ยังว่างอยู่ 
อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากแถบพลังงานที่เต็มไปอยู่ในแถบพลังงานที่ว่างได้ นั่นคือ E  เท่ากับศูนย์ 
ท าให้สามารถน าไฟฟ้าและน าความร้อนเป็นตัวน าที่ด ี 

2) กึ่งตัวน า (semiconductor) มีแถบพลังงานที่มีอิเล็กตรอนเต็มในระดับพลังงาน
วงนอกสุด มีค่า E  มากกว่าตัวน า แต่มีค่าน้อยกว่าฉนวน แต่ถ้าได้รับพลังงานความร้อนหรือ
พลังงานแสงมากระตุ้น อิเล็กตรอนจะเคลื่อนขึ้นไปสู่ที่ว่างของแถบพลังงานที่มีอิเล็กตรอนไม่เต็มได้ ซึ่ง
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พบในหมู่ 4A เช่น โลหะ Ge และ Si เป็นต้น โลหะเหล่านี้น าไฟฟ้าได้ดีกว่าฉนวน แต่น้อยกว่าตัว ที่
อุณหภูมิปกต ิ

3) ฉนวน (insulator) โลหะที่เป็นฉนวนจะมี E  กว้างมาก ซึ่งเป็นการยากที่จะ
ให้อิเล็กตรอนที่บรรจุเต็มในออร์บิทัลระดับพลังงานวงนอกสุดเคลื่อนขึ้นไปอยู่ในแถบน าไฟฟ้า ดังนั้น 
โลหะชนิดนี้จึงมสีมบัติน าไฟฟ้าและน าความร้อนค่อนข้างน้อย 
 

 

ภาพที่ 3.15 แถบพลังงานแสดงสมบัติทางไฟฟ้าของโลหะ 

 

นอกจากโมเลกุลสามารถสร้างพันธะระหว่างอะตอมหรือเกิดพันธะภายในโมเลกุลแล้ว 
โมเลกุลยังสร้างพันธะระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้นได้เช่นกัน เมื่อโมเลกุลอยู่ใกล้กันจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกัน
และกัน ซึ่งพันธะระหว่างโมเลกุลจะมีผลต่อสมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว การ
ละลายของโมเลกุลแตกต่างกันไป  
 

5. พันธะระหว่างโมเลกุล 

พันธะระหว่างโมเลกุล หมายถึง แรงที่ยึดเหนี่ยวสารประกอบหลายโมเลกุลไว้ด้วยกัน แรงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว แรงดึงดูดระหว่าง
ขั้ว และพันธะไฮโดรเจน 

5.1 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่มีขั้ว คือ แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals force) 

จะเกิดสภาพขั้วชั่วคราว เนื่องจากอิเล็กตรอนในอะตอมไม่อยู่นิ่ง เคลื่อนที่ตลอดเวลา ความหนาแน่น
ของอิเล็กตรอนรอบๆ นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ท าให้ความหนาแน่นของอิเล็กตรอนไม่
สม่ าเสมอ จึงเกิดเป็นขั้วขึ้นชั่วคราว และโมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงถูกเหนี่ยวน าให้เกิดขั้วขึ้นเช่นกัน ท าให้
โมเลกุลจะเกิดแรงดึงดูดกัน เรียกว่า แรงลอนดอน ดังภาพที่ 3.16 
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ภาพที่ 3.16 แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saylor, n.d., p. 987 

 

5.2 แรงดึงดูดระหว่างขั้ว 

แรงดึงดูดระหว่างขั้วเป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้าที่เกิดจากแรงกระท าระหว่างสภาพขั้วบวก
กับสภาพขั้วลบของโมเลกุลที่มีขั้ว ซึ่งเป็นแรงที่เกิดจากขั้วถาวรดึงดูดกันเองระหว่างสภาพขั้วบวกและ
สภาพขั้วลบ ขนาดของแรงดึงดูดและแรงผลักขึ้นอยู่กับความสามารถในการเกิดขั้ว (polarization) 

ตัวอย่างเช่น แรงดึงดูดระหว่างขั้วของสภาพขั้วลบของ Cl กับสภาพขั้วบวกของ H ในแต่ละโมเลกุล
ของ HCl แสดงดังภาพที่ 3.17 

 
 

ภาพที่ 3.17 แรงดึงดูดระหว่างขั้วระหว่างโมเลกุล HCl 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Goldberg, 2007, p. 367 
 

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างแรงดึงดูดระหว่างขั้วกับแรงลอนดอน พบว่าโมเลกุลที่มีขั้วจะมีแรง
ดึงดูดระหว่างขั้วที่แข็งแรงมากกว่าแรงลอนดอนในโมเลกุลไม่มีขั้ว จึงท าให้มีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวสูงกว่า 

5.3 พันธะไฮโดรเจน 

พันธะไฮโดรเจนเป็นแรงระหว่างโมเลกุลแบบมีขั้วแต่เกิดระหว่างโมเลกุลซึ่งเกิดจาก H 

กับอะตอมอื่นมีค่า EN สูงมากๆ มีขนาดเล็กและมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวของธาตุที่มีสภาพไฟฟ้าลบ
สูงๆ เช่น F O หรือ N เป็นต้น โดยอะตอมที่มีสภาพไฟฟ้าลบสูง จะเกิดพันธะไฮโดรเจนที่แข็งแรงกว่า
อะตอมที่มีสภาพไฟฟ้าลบต่ ากว่า แรงยึดเหนี่ยวนี้มีค่ามากกว่าแรงที่เกิดจากระหว่างแรงดึงดูดระหว่าง
ขั้ว ส่งผลให้สารที่มีพันธะไฮโดรเจนมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่า โดยทั่วไปจุดเดือดจะขึ้นอยู่กับ
น้ าหนักโมเลกุลและแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่เพิ่มขึ้น แต่พบว่ามีบางโมเลกุลแสดงจุดเดือดสูง
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ผิดปกติ (ภาพที่ 3.18) ตัวอย่างเช่น NH3  H2O และ HF มีจุดเดือดสูงกว่าโมเลกุลไฮไดรด์ในหมู่
เดียวกัน เนื่องจากโมเลกุลทั้งสามเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่แข็งแรงมาก แรงดึ งดูดนี้เกิดพันธะ
ไฮโดรเจนนั่นเอง นอกจากนี้ยังพบพันธะไฮโดรเจนมีบทบาทมากในโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นพันธะ
ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยย่อยนิวคลีโอไทด์บนสายเกลียวคู่ของดีเอ็นเอ (DNA double helix) ดังภาพที่ 
3.19 

 
 

ภาพที่ 3.18 จุดเดือดของโมเลกุลไฮไดรด์ของอโลหะหมู่ 4A-7A 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Averill, 2012, p. 1308 
 

 
 

ภาพที่ 3.19 พันธะไฮโดรเจนบนสายเกลียวคู่ดีเอ็นเอ 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Goldberg, 2007, p. 370 
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แรงยึดเหน่ียวระหว่างอะตอมและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่เป็นส่วนส าคัญของสารชนิด
หนึ่ง เพื่อให้อะตอมหรือโมเลกุลสามารถอยู่รวมกัน และอยู่ในสภาพที่เสถียรได้ ซึ่งแรงยึดเหนี่ยว
เหล่านี้มีผลกระทบต่อสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของสาร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับพันธะเคมีที่เกิดขึ้น เพื่อท านายสมบัติต่างๆ ได้ 

 

บทสรุป 

 เมื่ออะตอมมารวมกันเป็นโมเลกุล โดยอะตอมจะสร้างพันธะเคมีภายในโมเลกุลข้ึนอยู่กับ
อะตอมนั้นๆ จะต้องมีพลังงานศักย์ต่ าสุดและมีระยะห่างระหว่างอะตอมที่เหมาะสมจึงจะท าให้
โมเลกุลนั้นเสถียร ซึ่งพันธะเคมีภายในโมเลกุล มี 3 ชนิด ได้แก่ พันธะโคเวเลนต์จะพบในการรวมกัน
ระหว่างอะตอมอโลหะกับอโลหะ เนื่องจากอโลหะมีค่าอิเล็กโตรเนกาติวิตีสูงไม่ยอมให้และรับเวเลนซ์
อิเล็กตรอนจึงต้องใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอนร่วมกันเพื่อสร้างพันธะ ในสารประกอบไอออนิกที่เกิดจากการ
ถ่ายโอนเวเลนซ์อิเล็กตรอนจากอะตอมโลหะไปยังอะตอมอโลหะ เกิดไอออนบวกและไอออนลบ
ภายในโมเลกุล มีแรงดึงดูดไฟฟ้าสถิต เรียกแรงดึงดูดนี้ว่า พันธะไอออนิก ส าหรับพันธะโลหะเป็น
พันธะที่ยึดอะตอมในผลึกโลหะไว้ด้วยกัน โดยเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมไม่อยู่นิ่งสามารถ
เคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ ในผลึกได้ค่อนข้างง่าย นอกจากแรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลแล้ว ยังมีแรงยึด
เหนี่ยวที่ส าคัญระหว่างโมเลกุล ซึ่งมีผลต่อสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเช่นเดียวกัน แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุล ได้แก่ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว แรงดึงดูดระหว่างขั้ว และพันธะ
ไฮโดรเจน 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงบอกความหมายของพันธะเคมี 
2. ประเภทของพันธะเคมีมีกี่ประเภท อะไรบ้าง 
3. จงค านวณหาค่าพลังงานที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยของปฏิกิริยา 

2 2
A + B  2AB  เมื่อ

ก าหนดพลังงานพันธะให้ A-A = 436 kJ/mol B-B = 242 kJ/mol และ A-B = kJ/mol 

4. จงเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสของโมเลกุล NH3 CO2 H2S PCl5 PCl3 BF3 CCl4 SF6 และ 2-
4PO  

5. จงบอกความหมายและประเภทของพันธะภายในโมเลกกุล 

6. จงเขียนแผนภาพและบรรจุอิเล็กตรอนในออร์บิทัลเชิงโมเลกุลของ O2  

7. จงเขียนวัฎจักรของ Born-Haber ของสารประกอบไอออนิก NaCl พร้อมทั้งหาค่าพลังงาน
แลตติซ + -NaCl(s)  Na (g) + Cl (g) เมื่อก าหนดให้พลังงานการระเหิดของ Na = +107 

kJ/mol พลังงานสลายพันธะของ Cl2 = +244 kJ/mol พลังงานไอออไนเซชันของ Na = +496 

kJ/mol สัมพรรคภาพอิเล็กตรอนของ Cl = -349 kJ/mol และเอลทาลปีของการเกิดสาร NaCl 

= -411 kJ/mol  

8. จงบอกความหมายและประเภทของพันธะระหว่างโมเลกกุล 

9. โมเลกุลใดบ้างไม่มีขั้ว NH3 CO2 SO2 และ CH4 

10. ท าไมโมเลกุลของ NH3 H2O และ HF จึงมีจดุเดือดที่สูงกว่าโมเลกุลไฮไดรด์ตัวอื่นๆ ในหมู่เดียวกัน 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

ปริมาณสารสัมพันธ์ 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. มวลอะตอมและมวลโมเลกุล 
2. สูตรเคมี และการค านวณหาสูตรโมเลกุล 

3. โมล 
4. การค านวณร้อยละองค์ประกอบของสารประกอบ 
5. สมการเคมี 
6. การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากเรียนบทที่ 4 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายมวลอะตอมและมวลโมเลกุลได้ 
2. เขียนสูตรเคมี และค านวณหาสูตรโมเลกุลได้ 
3. บอกความหมายของโมลและหาความสัมพันธ์ของโมลกับน  าหนัก ปริมาตร และจ านวน

อนุภาคได้ 
4. ค านวณร้อยละองค์ประกอบของสารประกอบได้ 
5. ระบสุารก าหนดปริมาณ และค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ในสมการเคมีได ้

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ให้ค้นคว้าความหมายและค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ของสมการ
เคมี เพ่ือน าเสนอหน้าห้องเรียน และพร้อมกันอภิปราย 

3. ให้นักศึกษารายบุคคลท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 4 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. กระดาษ A4 

4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 

1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. ความถูกต้องของการค านวณ การอภิปรายและน าเสนอเป็นกลุ่มในห้องเรียน 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามแบบฝึกหัด 

 



 

บทท่ี 4 

ปริมาณสารสัมพันธ ์

 

ปริมาณสารสัมพันธ์ (stoichiometry) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของมวล 
โมล และจ านวนอนุภาคของสารตั งต้นและผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนปริมาณของพลังงาน
ของสารที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเคมี ซึ่งมีประโยชน์ต่อการคาดคะเนปริมาณของสารที่จะต้องใช้เป็น
สารตั งต้น เพ่ือที่จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ สามารถบอกได้ว่าตัวท าปฏิกิริยาใดท าปฏิกิริยาจนหมด
หรือเหลือ และอธิบายผลจากเคมีวิเคราะห์ได้ นอกจากนี ในทางอุตสาหกรรม และการค้ายังน าไป
ประกอบการเลือกปฏิกิริยาที่ประหยัดที่สุด ให้ได้ผลผลิตที่มาก ในบทนี จึงขอกล่าวถึงมวลอะตอม  
มวลโมเลกุล สูตรเคมี โมล ร้อยละองค์ประกอบของสารประกอบ และค านวณหาปริมาณสารสัมพันธ์
ของปฏิกิริยาเคมี 

 

1. มวลอะตอมและมวลโมเลกุล 

 1.1 มวลอะตอม  
เนื่องจากอะตอมมีขนาดเล็กมาก และมีมวลน้อยมาก ท าให้ยากที่จะชั่งเพ่ือหามวลที่

แท้จริงได้ จึงนิยมใช้มวลเปรียบเทียบ โดยเทียบกับมวลของธาตุมาตรฐาน C-12 แสดงว่าธาตุ 1 
อะตอมมีมวลเป็นกี่เท่าของ 1/12 ของมวล C-12 หนึ่งอะตอม มีหน่วยเป็น หน่วยมวลอะตอม 
(atomic mass unit, amu) หรือเรียกว่า Dalton (D) ซึ่ง 1 amu หรือ 1 D มีค่าเท่ากับ 1/12 เท่า
ของมวล C-12 หนึ่งอะตอม 

 

1 amu หรือ 1 D มีค่าเท่ากับ 1.66 × 10-24 กรัม  
 

ตัวอย่างที่ 4.1  มวล 1 อะตอมของ H มีค่าเท่ากับ 1 × 1.66 × 10-24 กรัม 

  มวล 1 อะตอมของ O มีค่าเท่ากับ 16 × 1.66 × 10-24 กรัม 

ดังนั น มวล 1 อะตอมของธาตุใดๆ ได้จากการน าเลขมวลของธาตุนั นคูณด้วย 1.66 × 10-24 

และมีหน่วยเป็นกรัม (g) เสมอ 
 

มวลอะตอม (atomic mass) หมายถึง ผลหารระหว่างมวล 1 อะตอมกับมวลมาตรฐาน 
หรือเป็นค่าซ่ึงแสดงว่ามวล 1 อะตอมของธาตุต่างๆ หนักกี่เท่าของมวลมาตรฐาน 

 

มวลอะตอม = มวล 1 อะตอม
มวลมาตรฐาน

= มวล 1 อะตอม
1.66 × 10-24  
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ในธรรมชาติ ธาตุเกือบทั งหมดมีไอโซโทปมากกว่า 1 ชนิด เช่น ธาตุไฮโดรเจนมีไอโซโทป 
3 ชนิด คือ 1

1H  2
1H  และ 3

1H  (เคยกล่าวมาแล้วในบทที่ 1 หัวข้อ 1.2) ธาตุเหล่านี มีจ านวนนิวตรอน
แตกต่างกัน ซึ่งไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน จึงมีมวลต่างกัน ดังนั นมวลอะตอมที่ใช้ส าหรับธาตุจึง
เป็นมวลอะตอมเฉลี่ยของไอโซโทปของธาตุนั นๆ  

 

มวลอะตอมเฉลี่ย =  ∑(เปอร์เซนต์ของแต่ละไอโซโทป × มวลของแต่ละไอโซโทป)
100

 

 

ตัวอย่างที่ 4.2 ธาตุ C ประกอบด้วยไอโซโทปในธรรมชาติ คือ 12C และ 13C ค่ามวลอะตอมเฉลี่ยจะ
เป็นเท่าใด โดยก าหนดให้ 12C มีในธรรมชาติ 98.89% ซึ่งมีมวลอะตอม =12.00 และ 13C มีอยู่ใน
ธรรมชาติ 1.11% มวลอะตอม =13.003 

วิธีการค านวณ  มวลอะตอมเฉลี่ย =  ∑(เปอร์เซนต์ของแต่ละไอโซโทป × มวลของแต่ละไอโซโทป)
100

 

มวลอะตอมเฉลี่ย 
(98.89 x 12.00) + (1.11 x 13.003)

=
100

 

มวลอะตอมเฉลี่ย =12.011 
 

ตัวอย่างที่ 4.3 ธาตุ B มี 2 ไอโซโทปในธรรมชาติ คือ 50B และ 52B ถ้าธาตุ B มีมวลอะตอมเฉลี่ย 51.3 
จงหาเปอร์เซ็นต์ของแต่ละไอโซโทปในธรรมชาติ  
วิธีการค านวณ ก าหนดให้ เปอร์เซ็นต์ของไอโซโทป 50B เท่ากับ x 

  เปอร์เซ็นต์ของไอโซโทป 52B เท่ากับ 100-x 

มวลอะตอมเฉลี่ย =  ∑(เปอร์เซนต์ของแต่ละไอโซโทป × มวลของแต่ละไอโซโทป)
100

 

   มวลอะตอมเฉลี่ย = (x × 50) + ((100 - x) × 52)

100
 

                     x = 40  
ดังนั น เปอร์เซ็นต์ของไอโซโทป 50B เท่ากับ 40 และเปอร์เซ็นต์ของไอโซโทป 52B เท่ากับ  

100-40 = 60  
 

 1.2 มวลโมเลกุล  
มวลโมเลกุล (molecular weight) เป็นมวลเปรียบเทียบที่แสดงว่า สาร 1 โมเลกุลหนัก

กี่เท่าของมวลอะตอมของ C-12 1 อะตอม 
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ตัวอย่างที่ 4.4  CO2 มีมวล 1 โมเลกุล เท่ากับ 44 × 1.66 × 10-24 กรัม 

ดังนั น มวลโมเลกุล ได้จากผลหารระหว่างมวล 1 โมเลกุลกับมวลมาตรฐาน 

CO2 มีมวลโมเลกุล เท่ากับ 44 กรัมต่อโมล  
หรืออาจกล่าวได้ว่า มวลโมเลกุลของสาร หาได้จากผลรวมของมวลอะตอมของธาตุ

ทั งหมดในโมเลกุล เช่น CO2 ประกอบด้วย คาร์บอน (มวลอะตอม = 12) 1 อะตอม และออกซิเจน 
(มวลอะตอม = 16) 2 อะตอม ดังนั น มวลโมเลกุล คือ (12 x 1) + (16 x 2) มีค่าเท่ากับ 44 

 

โมเลกุลหนึ่งๆ นิยมเขียนเป็นหมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่เขียนรวมกัน ประกอบด้วยอะตอม
ของธาตุใดบ้าง อย่างละก่ีอะตอม เรียกว่า สูตรเคมี (chemical formula) เช่น สูตรเคมีของมีเทน คือ 
CH4 ประกอบด้วยคาร์บอน 1 อะตอม และไฮโดรเจน 4 อะตอม  

 

2. สูตรเคมี และการค านวณหาสูตรโมเลกุล 

สูตรเคมีบอกถึงโมเลกุลหนึ่งๆ มีธาตุใดอะไรบ้าง อย่างละกี่อะตอม โดยสามารถค านวณได้ 2 

แบบ ได้แก่ 

 2.1 สูตรเอมพิริคัล  
สูตรเอมพิริคัล (empirical formula) หรืออาจเรียกว่า สูตรอย่างง่าย เป็นสูตรที่แสดง

อัตราส่วนอย่างต่ าของจ านวนอะตอมของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ  โดยจะต้องทราบข้อมูล
เกี่ยวกับสารนั นมีธาตุใดเป็นองค์ประกอบ อัตราส่วนโดยน  าหนักของธาตุทั งหมดที่มีอยู่เป็นอย่างไร 
ธาตุเหล่านั นมีมวลอะตอมเท่าไหร่  

 

ตัวอย่างที่ 4.5 จงค านวณหาสูตรเอมพิริคัลของสารประกอบที่มีเปอร์เซ็นต์โดยน  าหนักของ Fe และ O 

เท่ากับ 72.4% และ 27.6% ตามล าดับ  
วิธีการค านวณ  อัตราส่วนโดยน  าหนัก Fe : O = 74.4 : 27.6 

อัตราส่วนโดยจ านวนอะตอมของ  74.4 27.6
Fe : O =  : 

55.8 15.9
 

= 1.33 : 1.72  
ท าให้เป็นอัตราส่วนที่เป็นเลขจ านวนน้อยๆ โดยการหารตลอดด้วยจ านวนเลขท่ีน้อย

ที่สุด คือ 1.33 

1.33 1.72
 =  : 

1.33 1.33
 

 = 1 : 1.29  
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เนื่องจาก 1.29 เป็นจ านวนที่ปัดทิ งไมไ่ด้ (0.1-0.2 ปัดทิ งได้ 0.3-0.7 ห้ามปัดทิ ง และ 
0.8-0.9 ปัดขึ นเป็น 1 ได้) จะต้องน าเลขจ านวนเต็มมาคูณจนกระทั่งปัดได้ ดังนั นจึงคูณตลอดด้วยเลข
จ านวนเต็ม 3 จะได้ว่า 

 = 1 x 3 : 1.29 x 3 

 = 3 : 3.87  
จ านวน 3.87 สามารถปัดขึ นได้ ดังนั น Fe : O = 3 : 4   
จะได้ว่า สูตรเอมพิริคัล คือ Fe3O4 

 

 2.2 สูตรโมเลกุล  
สูตรโมเลกุล (molecular formula) เป็นสูตรเคมีที่แสดงว่าสาร 1 โมเลกุลประกอบด้วย

อะตอมของธาตุใดบ้าง อย่างละก่ีอะตอม ซ่ึงในการหาสูตรโมเลกุล เราจ าเป็นต้องทราบสูตรเอมพิริคัล 
และมวลโมเลกุลของสารนั นก่อน แล้วจึงท าการหาค่า n และสูตรโมเลกุล จากความสัมพันธ์ 

มวลโมเลกุล = (มวลของสูตรเอมพิริคัล) x n 

สูตรโมเลกุล = (สูตรเอมพิริคัล)n 
เมื่อ n เท่ากับจ านวนเต็ม 1, 2, 3, … 

 

ตัวอย่างที่ 4.6 จงหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบที่มีสถานะแก๊สชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยอะตอม C 

85.7% และ H = 14.3% และมีปริมาตร 1 ลิตร ที่ STP หนัก 2.5 กรัม 

วิธีการค านวณ  อัตราส่วนโดยน  าหนัก C : H = 85.7 : 14.3 

อัตราส่วนโดยจ านวนอะตอมของ  85.7 14.3
C : H =  : 

12 1
 

= 7.14 : 14.3  
ท าให้เป็นอัตราส่วนที่เป็นเลขจ านวนน้อยๆ โดยการหารตลอดด้วยจ านวนเลขท่ีน้อย

ที่สุด คือ 7.14 

7.14 14.3
 =  : 

7.14 7.14
 

 = 1 : 2.00  
จะได้ว่า สูตรเอมพิริคัล คือ CH2 

สูตรโมเลกุลเป็น (CH2)n และ มวลโมเลกุล = (มวลของสูตรเอมพิริคัล) x n 

ค านวณหามวลโมเลกุลของสารประกอบนี  หาได้จากโจทย์ก าหนดให้ แก๊สมีปริมาตร  
1 ลิตร ที่ STP หนัก 2.5 กรัม  
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g V
 = 

Mw 22.4
 

2.5 1
 = 

Mw 22.4
 

มวลโมเลกุล (Mw) เท่ากับ 56 

ดังนั น หา n ได้จาก มวลโมเลกุล = (มวลของสูตรเอมพิริคัล) x n 

แทนค่า  56 = ((12 x 1) + (1 x 2)) x n 

 n = 4 

สามารถหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบได้ นั่นคือ (CH2)4 เท่ากับ C4H8 

 

ส าหรับการบอกปริมาณของสาร นิยมใช้เป็นหน่วยโมล ซึ่งหมายถึงปริมาณของสารที่มี
จ านวนอนุภาคเท่ากับจ านวนอะตอมของ C-12 ที่มีมวล 12 กรัม จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า C-12 
จ านวน 1 อะตอม มีมวล 12.00 x 1.66 x 10-24 กรัม ดังนั นจึงสามารถค านวณหาจ านวนอะตอมของ 
C-12 ที่มีมวล 12 กรัมได้ โดยปริมาณของสารจะมีจ านวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 x 1023 (เลขอาโวกาโดร) 
คิดเป็นปริมาณ 1 โมล 

 

3. โมล 

โมล (mole) เป็นหน่วยบอกจ านวนอนุภาคของสาร จะท าให้ทราบจ านวนอนุภาคของสารนั น
ได้ ซึ่งหนึ่งโมลอะตอมของธาตุใดๆ จะมีน  าหนักเท่ากับน  าหนักอะตอมของธาตุนั นๆ ในหน่วยกรัม 
ส าหรับหนึ่งโมเลกุล จะประกอบด้วยจ านวนโมเลกุลเท่ากับเลขอาโวกาโดร และมีมวลหน่วยเป็นกรัม 
เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หนัก 44 กรัม จะมีจ านวน 1 โมล และจ านวนโมเลกุล เท่ากับ 6.02 x 1023 

(เลขอาโวกาโดร) ถ้ามีคาร์บอนไดออกไซด์เพียง 22 กรัม จะมีจ านวน 22 1
 = 

44 2
 โมล และมีจ านวน

โมเลกุล เท่ากับ 23 231
  × 6.02 × 10 = 3.01 × 10
2

 ดังนั น จ านวนโมลของสารใดๆ หาได้โดยใช้สูตร

ทั่วไป ดังนี   

จ านวนโมล =  น  าหนักของสารนั น
มวลอะตอม หรือ มวลโมเลกุล

 

 

นอกจากนี ปริมาณของสารในหน่วยโมลยังมีความสัมพันธ์กับปริมาณอ่ืนๆ ดังนี  
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ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส ในกรณีที่สารมีสถานะเป็นแก๊ส สาร 1 โมล มีปริมาตรเท่ากับ 22.4 
ลูกบาศก์เดซิเมตร (dm3) หรือลิตร (L) หรือจ านวนโมลหาได้จากการน าปริมาตรในหน่วยลูกบาศก์
เดซิเมตร (cm3) ซึ่งวัดที่ STP (standard temperature pressure, ที่อุณหภูมิ 0°C และความดัน 1 

atm) มาหารด้วย 22.4 

 จ านวนอนุภาคต่อโมลของสาร ในทุกสถานะสาร 1 โมลมีจ านวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 x 1023 
อนุภาค เรียกว่า เลขอาโวกาโดร (Avogadro’s number) หรือจ านวนโมลหาได้จากการน าจ านวน
อนุภาคมาหารด้วย 6.02 x 1023 

23

ปริมาตร จ านวนอนุภาค
จ านวนโมล =  = 

22.4 6.02 × 10
 

 

ตัวอย่างที่ 4.7 ถ้ามีแก๊สแอมโมเนีย (NH3) หนัก 15.35 กรัม จงค านวณหา (ก) จ านวนโมล (ข) จ านวน
โมเลกุล และ (ค) ปริมาตรที่ STP  

วิธีการค านวณ มวลโมเลกุลของแก๊สแอมโมเนีย (NH3) เท่ากับ (14 x 1) + (1 x 3) = 17 

 (ก)  จ านวนโมลของ NH3 
15.35

=  = 0.90
17

 โมล 

 (ข)  1 โมล ของ NH3 มีจ านวนโมเลกุล 6.02 x 1023 โมเลกุล 

  0.90 โมล ของ NH3 มีจ านวนโมเลกุล 
23

230.90 × 6.02 × 10
  = 5.42 × 10

1
 

โมเลกุล 

 (ค)  ที่ STP  1 โมล ของ NH3 มีปริมาตร 22.4 ลิตร 

   0.90 โมล ของ NH3 มีปริมาตร 0.90 × 22.4
  = 20.16

1
 ลิตร 

 

ตัวอย่างที่ 4.8 ถ้ามีแก๊สออกซิเจนหนัก 64.0 กรัม ที่ STP จะมีปริมาตรเท่าใด 

วิธีการค านวณ มวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจน (O2) เท่ากับ (16 x 2) = 32 

จ านวนโมล =  น  าหนักของสารนั น
มวลอะตอม หรือ มวลโมเลกุล

 

 

  จ านวนโมลของ O2 
64

=  = 2
32

 โมล 

  ที่ STP  1 โมล ของ O2 มีปริมาตร 22.4 ลิตร 

   2 โมล ของ O2 มีปริมาตร 2 × 22.4
  = 44.8

1
 ลิตร 
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ตัวอย่างที่ 4.9 อากาศประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจน N2 จ านวน 78% อยากทราบว่า อากาศปริมาตร  
1 cm3 ที่ STP ประกอบด้วย N2 กี่โมเลกุล 

วิธีการค านวณ อากาศปริมาตร 100 cm3 มี N2 78 cm3 

อากาศปริมาตร 1 cm3 มี N2 
78 × 1

  = 0.78
100

 cm3 หรือ 0.00078 ลิตร 

ที่ STP  N2 ปริมาตร 22.4 ลิตร มีจ านวน 1 โมล  

N2 ปริมาตร 0.00078 ลิตร มีจ านวน 0.00078 × 1
  = 0.0000348 

22.4
= 3.48 x 10-5 โมล 

และ  1 โมล ของ N2 มีจ านวนโมเลกุล 6.02 x 1023 โมเลกุล 

3.48 x 10-5 โมล ของ N2 มีจ านวนโมเลกุล 
-5 233.48 x 10  × 6.02 × 10

  
1

  
18= 20.95 x 10  หรือ 172.095 x 10  โมเลกุล 

 

โมเลกุลของสารแต่ละชนิด ประกอบด้วยจ านวนอะตอม และชนิดของธาตุที่แตกต่างกัน เช่น 
โมเลกุลน  า (H2O) ประกอบด้วยธาตุ H จ านวน 2 อะตอม และธาตุ O จ านวน 1 อะตอม ดังนั นใน
องค์ประกอบของโมเลกุลน  ามีมวลร้อยละของธาตุที่แตกต่างกัน จึงจะขอกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

4. การค านวณร้อยละองค์ประกอบของสารประกอบ 

ในการค านวณหามวลอะตอมของธาตุจากสูตรเคมี จ าเป็นจะต้องทราบสูตรโมเลกุลของ
สารประกอบนั นๆ (เคยกล่าวมาแล้วในหัวข้อ 2.2) ซึ่งในหัวข้อนี จะใช้ความสัมพันธ์ของมวลอะตอม
ของธาตุที่เป็นองค์ประกอบในสูตรโมเลกุล เพ่ือหาร้อยละของธาตุแต่ละธาตุที่เป็นองค์ประกอบ ดังนี  

ร้อยละของธาตุ = 
มวลอะตอม

× 100
มวลโมเลกุล

 

 

ตัวอย่างที่ 4.10 จงหาร้อยละของธาตุในโมเลกุลน  าตาลกลูโคส (C6H12O6)  

วิธีการค านวณ มวลโมเลกุลของน  าตาลกลูโคส (C6H12O6) = ((12 x 6) + (1 x 12)+ (16 x 6)) = 

180 

  ร้อยละของธาตุ C 
12 x 6 

=  x 100 = 40
180

 

  ร้อยละของธาตุ H 
1 x 12 

=  x 100 = 6.67
180

 



90 

  ร้อยละของธาตุ O 
16 x 6 

=  x 100 = 53.33
180

 

 

ตัวอย่างที่ 4.11 จงหาร้อยละของธาตุ H ในเอทานอล 

วิธีการค านวณ มวลโมเลกุลของเอทานอล (C2H5OH) = ((12 x 2) + (1 x 6)+ (16 x 1)) = 46 

  ร้อยละของธาตุ H 
1 x 6 

=  x 100 = 13.04
46

 

 

การหาความสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี จ าเป็นต้องค านวณจากสมการเคมีที่ดุลแล้ว จึงจะ
สามารถแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสารที่เป็นจ านวนโมล จ านวนมวลสาร จ านวนโมเลกุล และ
ปริมาตรในสมการได้  
 

5. สมการเคมี 
สมการเคมี (chemical equation) เป็นการเขียนแสดงชนิดและปริมาณของสารในปฏิกิริยา

เคมี โดยใช้สูตรเคมีเขียนแสดงสารตั งต้นไว้ทางซ้ายและผลิตภัณฑ์ไว้ทางขวา และใช้ลูกศรอยู่ระหว่าง
กลางสารตั งต้นและผลิตภัณฑ์โดยชี ไปที่ผลิตภัณฑ์  

การเขียนสมการเคมี จะต้องเขียนสูตรเคมีของสารตั งต้นแต่ละชนิดได้ ต้องทราบว่าใน
ปฏิกิริยาเคมีหนึ่งเกิดสารผลิตภัณฑ์ใดขึ นบ้าง และต้องเขียนสูตรเคมีของสารผลิตภัณฑ์ได้ เมื่อเขียน
สมการเคมีแสดงปฏิกิริยาแล้วให้ดุลสมการเคมี คือ ให้จ านวนอะตอมของธาตุทุกชนิดทางซ้ายเท่ากับ
ทางขวา โดยใช้เป็นตัวเลขที่น าหน้าสัญลักษณ์ของสารนั นๆ ซึ่งหมายถึง จ านวนโมลของสารในการท า
ปฏิกิริยากันพอดี ตัวอย่างเช่น สารตั งต้น (reactant) แก๊สไนโตรเจน 1 โมล ท าปฏิกิริยากับแก๊ส
ไฮโดรเจน 3 โมล ได้ผลิตภัณฑ์ (product) เป็นแก๊สแอมโมเนีย จ านวน 2 โมล เกิดขึ น ดังสมการ 

2 2 3N (g) + 3H (g)  2NH (g)  

 

การเขียนสมการเคมีมี 2 แบบ ได้แก่  

5.1 แบบโมเลกุล เรียกว่า สมการโมเลกุล (molecular equation) แสดงปฏิกิริยาระหว่าง
โมเลกุลของสาร โดยอาจจะแสดงสถานะทางกายภาพของสารด้วยตัวอักษรย่อในวงเล็บ เช่น ของแข็ง 
(solid, s) ของเหลว (liquid, l) ก๊าซ (gas, g) และสารละลายในน  า (aqueous, aq) สมการโมเลกุลที่
ดุลจะต้องมีจ านวนอะตอมของแต่ละธาตุ เท่ ากัน โดยใช้ตัว เลขที่ เป็นอัตราส่วนอย่างต่ า  
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541, หน้า 30) ตัวอย่างเช่น 

4 8 2 2 2C H (g) + O (g)  CO (g) + H O (g)  
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จากสมการยังไม่ได้ดุล เนื่องจากจ านวนอะตอมของ C H และ O ทางซ้ายและทางขวา
ของลูกศรไม่เท่ากัน ต้องดุลโดยการเติมตัวเลขสัมประสิทธิ์ลงข้างหน้าของแต่ละโมเลกุลที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อดุลสมการแล้วได้ ดังนี  

4 8 2 2 2C H (g) + 6O (g)  4CO (g) + 4H O (g)  

ตัวอย่างอ่ืนๆ ของสมการโมเลกุลที่ดุลแล้ว ได้แก่ 

4 10 2 2 2Δ
13

C H (g) + O (g)  4CO (g) + 5H O (g)
2

  

12 22 11 2 2 5 2C H H (s) + H O (l)  4C H OH (l) + 4CO (g)  

5.2 แบบไอออน เรียกว่า สมการไอออน (ionic equation) เป็นการเขียนสูตรของสาร 

ตั งต้นและผลิตภัณฑ์เป็นไอออนหรือโมเลกุล ขึ นอยู่กับว่าสารประกอบเป็นสารประกอบอิเล็กโทรไลต์
แก่ (strong electrolyte) หรืออิเล็กโทรไลต์อ่อน (weak electrolyte) หรือนอนอิเล็กโทรไลต์ (non-

electrolyte) ซึ่งจะเขียนเฉพาะไอออนและโมเลกุลที่จ าเป็นและเกิดปฏิกิริยาเท่านั น (สุธาทิพย์  
ศิริไพศาลพิพัฒน์, 2551, หน้า 99) 

วิธีการเขียนสมการไอออน ให้พิจารณาว่าสารในสมการโมเลกุลเป็นสารชนิดใด ถ้าเป็น
สารอิเล็กโทรไลต์แก่ ต้องเขียนสูตรเป็นสูตรไอออน ถ้าเป็นสารอิเล็กโทรไลต์อ่อน สารที่ไม่ละลายน  า 
สารที่ตกตะกอน หรือสารเป็นแก๊ส ให้เขียนเป็นสูตรโมเลกุล ซึ่งเรียกสมการนี ว่า สมการไอออนิกรวม 
(complete ionic equation) เมื่อหักล้างไอออน หรือโมเลกุลที่ปรากฏเหมือนกันทั งซ้ายมือและ
ขวามือของสมการ จะได้สมการไอออนิกสุทธิ (net ionic equation) การเขียนสมการไอออนิก 
ตัวอย่างเช่น 1)  สมการโมเลกุล   

  3 3AgNO (aq) + NaCl(aq)  AgCl(s) + NaNO (aq)  

    สมการไอออนิกรวม 
     3 3Ag (aq) + NO (aq) + Na (aq) + Cl (aq)  AgCl(s) + Na (aq) + NO (aq)

   สมการไอออนิกสุทธิ  

Ag +  Cl AgCl(s)     

  2) สมการโมเลกุล  

  2HCl(aq) + NaOH(aq) NaCl(aq) + H O(l)  

สมการไอออนิกรวม 

 2H (aq) + Cl (aq) + Na (aq) + OH (aq) Na (aq) + Cl (aq) + H O(l)       

สมการไอออนิกสุทธิ  

2H (aq) + OH (aq) + H O(l)    
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สมการเคมีเป็นสิ่งที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี ซึ่งบอกให้ทราบถึงชนิดของสารที่เข้าท าปฏิกิริยา
กัน และชนิดของผลิตภัณฑ์ได้ นอกจากนี สมการเคมีที่ดุลแล้วยังสามารถบอกรายละเอียดถึง
ความสัมพันธ์เชิงปริมาณของสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาได้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ค านวณหาปริมาณสารตั งต้นที่ประหยัดที่สุด เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณตามต้องการ 

 

6. การค านวณปริมาณสารสัมพันธ์ 
สมการเคมีแสดงความสัมพันธ์เชิงปริมาณของสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา ตัวเลข

สัมประสิทธิ์ข้างหน้าสูตรเคมีของสารนั นๆ แสดงปริมาณสารสัมพันธ์ เช่น จ านวนโมล จ านวนโมเลกุล 
มวล และปริมาตรระหว่างสารตั งต้นและผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น 

 

           3 8 2 2 2C H (g)    +    5O (g)      3CO (g)    +    4H O(g)  

จ านวนโมล     1  5      3      4 

จ านวนโมเลกุล            1 x 6.02 x 1023   5 x 6.02 x 1023    3 x 6.02 x 1023   4 x 6.02 x 1023 

มวล (g)                      1 x 44         5 x 32  3 x 44   4 x 18 

ปริมาตร (ที่ STP, dm3)        1 x 22.4        5 x 22.4          3 x 22.4  4 x 22.4 
 

 6.1 สารก าหนดปริมาณ  

การเข้าท าปฏิกิริยาของสารจะมีอัตราส่วนโมลต่อโมลที่คงที่แน่นอนตามกฎสัดส่วนคงที่ 
ซึ่งมีข้อสรุปว่า สารประกอบแต่ละชนิดจะมีอัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบคงที่
เสมอ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ม.ป.ป.) แต่ถ้าสารตั งต้นที่ท าปฏิกิริยา
หมดก่อนสารอ่ืน จึงเป็นตัวก าหนดว่าปฏิกิริยาหนึ่งสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ตามปฏิกิริยาเคมีนั นได้มาก
ที่สุดเท่าใด เรียกสารที่ท าปฏิกิริยาหมดก่อนนี ว่า สารก าหนดปริมาณ (limiting reagent) ตัวอย่างเช่น 

2 3CO(g) + 2H (g)  CH OH(g)  จะเห็นได้ว่า CO 1 โมล ท าปฏิกิริยากับ H2 2 โมล เกิด CH3OH 

ขึ น 1 โมล ปฏิกิริยาการเกิด CH3OH แสดงดังภาพที่ 4.1 

 
ภาพที่ 4.1 สารก าหนดปริมาณของปฏิกิริยาเคมีการเกิดเมทานอล 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Chang, 2010, p. 103 
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ถ้าเริ่มต้นปฏิกิริยามี H2 6 โมเลกุล และ CO 4 โมเลกุล เมื่อสิ นสุดปฏิกิริยา H2 จะต้อง
ถูกใช้หมดก่อน และ CO ถูกใช้อย่างมากที่สุด 3 โมเลกุล และคงเหลือ 1 โมเลกุล ดังนั น H2 จึงเป็น
สารก าหนดปริมาณ  
 

ตัวอย่างที่ 4.12 ปฏิกิริยาการเกิดยูเรีย ((NH2)2CO) สามารถเตรียมได้จาก 

3 2 2 2 2 2NH (g) + CO (g)   (NH ) CO (aq) + H O(l)  

ในกระบวนการผลิตยูเรียจะเกิดขึ นกี่กรัม เมื่อใช้ NH3 จ านวน 637.2 กรัม ท า
ปฏิกิริยากับ CO2 จ านวน 1142 กรัม จงหาสารใดเป็นสารก าหนดปริมาณ สารใดเหลือและเหลือกี่
กรัม  

วิธีการค านวณ NH3 จ านวน 637.2 g 
637.2 (g)

= = 37.48 mol
17 (g/mol)

 

  CO2 จ านวน 1142 g 
1142 (g)

= = 25.95 mol
44 (g/mol)

 

  พิจารณาจากสมการจะเห็นได้ว่า NH3 2 mol ท าปฏิกิริยาพอดีกับ CO2 1 mol 

 ดังนั น  NH3 37.48 mol ท าปฏิกิริยาพอดีกับ CO2 
37.48

= = 18.74 mol
2

 

 แต่มี CO2 อยู่ 25.95 mol ดังนั น CO2 มากเกินพอ และจะมี CO2 ที่เหลือจากปฏิกิริยา 
 25.95-18.74 = 7.21 mol หรือ 7.21 (mol) x 44 (g/mol) = 317.24 g ส่วน NH3 เป็นสารก าหนด
ปริมาณ 

 จากสมการ NH3 2 mol เตรียม (NH2)2CO ได้ 1 mol 

 เพราะฉะนั น NH3 37.48 mol เตรียม (NH2)2CO ได้ 1  37.48
= = 18.74 mol

2

 หรือ 

    เตรียม (NH2)2CO ได้ = 18.74 (mol) x 60 (g/mol) = 1124.4 g  

 

ตัวอย่างที่ 4.13 จากสมการเคมี 
2

2 3 2

2C(s) + O (g)  2CO(g)

Fe O (s) + 3CO(g)  2Fe(s) + 3CO (g)




 

ถ้ามีแก๊ส O2 อยู่ 560 กรัม แก๊ส Fe2O3 อยู่ 683.5 กรัม และ C อยู่ 1600 กรัม จง
ค านวณหาน  าหนักของเหล็กท่ีจะเตรียมได้ 
วิธีการค านวณ การหาความสัมพันธ์ของปริมาณสารของสารในสมการเคมีเหล่านี  ท าให้สมการมี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน และเปรียบเทียบตัวเลขสัมประสิทธิ์ ดังนี  
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2

2 3 2

3 2C(s) + O (g)  2CO(g)

2 Fe O (s) + 3CO(g)  2Fe(s) + 3CO (g)




 

 จะเห็นได้ว่า C 6 mol ท าปฏิกิริยากับ O2 3 mol ให้ CO 6 mol แล้วท าปฏิกิริยาต่อกับ 

Fe2O3 2 mol เกิดเป็น Fe 4 mol และ CO2 6 mol 

  มี O 
560 (g)

= = 17.5 mol
32 (g/mol)

 

  มี Fe2O3 
683.5 (g)

= = 4.28 mol
159.7 (g/mol)

 

  มี C 
1600 (g)

= = 133.33 mol
12 (g/mol)

 

 หาสารก าหนดปริมาณ 

  O 17.5
=  = 5.83

3
 

  Fe2O3 
4.28

=  = 2.14
2

 

  C 133.33
=  = 22.22

6
 

 อัตราส่วนโมลหรือเลขสัมประสิทธิ์ ของ Fe2O3 น้อยที่สุด ดังนั น Fe2O3 จึงเป็นสารก าหนด
ปริมาณ 

 จากสมการ  Fe2O3 2 mol เตรียม Fe ได้ 4 mol  

   Fe2O3 2.14 mol เตรียม Fe ได้ 4  2.14
=  = 4.28 mol

2

 หรือ 

          
= 4.28 (mol) × 55.85 (g/mol)

= 239.04 g
 

 เพราะฉะนั น ปริมาณของ Fe ที่เตรียมได้ เท่ากับ 239.04 กรัม 

 

 6.2 ผลได้ร้อยละ 

ในห้องปฏิบัติการนั น การทดลองผลิตภัณฑ์ที่ได้ปกติแล้วจะมีค่าน้อยกว่าทฤษฎี 
เนื่องจากอาจเกิดปฏิกิริยานอกเหนือจากที่เราต้องการ ดังนั นจึงจ าเป็นต้องหาผลได้ร้อยละ (percent 

yield) ซึ่งหมายถึง ร้อยละของผลผลิตซึ่งเปรียบเทียบผลได้จริงกับผลได้ตามทฤษฎี มีค่าตั งแต่ร้อยละ 
0 ถึง 100 ผลได้ร้อยละสามารถหาความสัมพันธ์ได้ ดังสมการ (Goldberg, 2007, p. 281) 
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ผลได้ร้อยละ=  × 100
ผลได้ตามทฤษฎี

 

 

ตัวอย่างที่ 4.14 ผลการทดลองจากการท าปฏิกิริยาของ PCl3 10.0 กรัม กับ Cl2 ที่มากเกินพอ ท าให้
ได้ผลิตภัณฑ์ PCl5 จ านวน 14.1 กรัม จงหาปริมาณผลได้ร้อยละของ PCl5 

3 2 5 PCl (l)  + Cl (g)  PCl (s)  

วิธีการค านวณ PCl3 จ านวน 10.0 g 
10 (g)

= = 0.072 mol
138 (g/mol)

 

จากสมการ  PCl3 1 mol เตรียม PCl5 ได้ 1 mol 

PCl3 0.072 mol เตรียม PCl5 ได้ = 0.072 mol หรือ 

   เตรียม PCl5 ได้ = 0.072 (mol) x 209 (g/mol) = 15.048 g  

 ดังนั น ผลที่ได้ตามทฤษฎี เท่ากับ 15.048 กรัม และผลได้จริง เท่ากับ 14.1 กรัม (โจทย์
ก าหนด) 

แทนค่าในสมการ  

   ผลได้ร้อยละ=  × 100
ผลได้ตามทฤษฎี

 

ผลได้ร้อยละ 14.1
= × 100 = 93.7

15.048
 

เพราะฉะนั น ผลได้ร้อยละของ PCl5 เท่ากับ 93.7% 

 

ตัวอย่างที่ 4.15 จงหาปริมาณของ O3 ที่ได้จากการผลิต โดยใช้ O2 1.47 กรัม ให้ได้ผลได้ร้อยละ 
เท่ากับ 7.55%  

2 33O (g)  2O (s)  

 

วิธีการค านวณ  จากสมการ O2 3 mol หรือ 96 g เตรียมได้ O3 ได้ 2 mol หรือ 96 g 

    O2 1.47 g เตรียมจาก O3 ได้ 99 × 1.47
=  = 1.47 g

96
 

ดังนั น ผลได้ตามทฤษฎี เท่ากับ 1.47 กรัม 

แทนค่า ผลได้ตามทฤษฎี เท่ากับ 1.47 และผลได้ร้อยละ เท่ากับ 7.55% (โจทย์
ก าหนด) ลงในสมการ  

ผลได้จริง 

ผลได้จริง 
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   ผลได้ร้อยละ=  × 100
ผลได้ตามทฤษฎี

 

   ผลได้จริง 1.47 × 7.55
=  = 0.111 

100
กรัม 

  เพราะฉะนั น ปริมาณของ O3 ทีไ่ด้ เท่ากับ 0.111 กรัม 

  

 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ น จ าเป็นต้องใช้สมการเคมี เพ่ือใช้ในการค านวณหาปริมาณสารที่
เกี่ยวข้อง อัตราส่วนที่เข้าท าปฏิกิริยา และสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ น และน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียม
สารในห้องปฏิบัติการ และในทางอุตสาหกรรมได้ 
 

บทสรุป 

ปริมาณสัมพันธ์ เป็นความสัมพันธ์เชิงปริมาณขององค์ประกอบของสาร มวลอะตอม โมเลกุล 
สูตรเคมีของสาร และปฏิกิริยาเคมีหรือสมการเคมีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการ
คาดคะเนหรือค านวณปริมาณสารที่ต้องใช้เป็นสารตั งต้น เพ่ือให้ได้ปริมาณสารผลิตภัณฑ์ตามที่
ต้องการ นอกจากนี ยังสามารถอธิบายได้ว่า สารตั งต้นใดหมดหรือสารตั งต้นใดที่เหลือ และเหลือ
จ านวนเท่าใด ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ นจากปฏิกิริยามีปริมาณมากท่ีสุดเท่าใด  

ผลได้จริง 
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แบบฝึกหัด 

 

1. เมื่อเอา NaCl 5.85 g ละลายในน  า 100 cm3 แล้วเอาสารละลายที่ได้ผสมกับสารละลาย AgNO3 

เข้มข้น 4 mol/L ปริมาตร 500 cm3 อยากทราบว่ามีตะกอนของ AgCl เกิดขึ นกี ่g 
3 3NaCl(aq) + AgNO (aq) NaNO (aq) + AgCl(s)  

2. จงหาร้อยละของผลที่ได้เมื่อน า CaCO3 20 กรัม ท าปฏิกิริยากับกรด HCl 6 mol/dm3 จ านวน 
500 cm3 พบว่าเกิด CO2 0.56 dm3 ที่ STP  

3 2 2 2CaCO (s) + 2HCl(aq) H O(l) + CO (g) + CaCl (aq)  

4. สารบริสุทธิ์ชนิดหนึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจน 0.250 g คาร์บอน 1.5 g และคลอรีน 8.875 g จงหา
สูตรอย่างง่ายของสารนี  

5. 4 3 2 2 33CCl  + 2SbF 3CCl F  + 2SbCl จากสมการเมื่อใช้ CCl4 ปริมาณ 30.4 กรัม ผสม
กับ SbF3 17.9 กรัม สารใดเป็นสารก าหนดปริมาณ และจะเกิด CCl2F2 กี่กรัม 

6. ข้อต่อไปนี้กล่าวผิด และจงอธิบายใหม่ให้ถูกต้อง  
6.1 O มีมวล 1 อะตอมเท่ากับ 16 x 6.02 x 1023 กรัม 
6.2 CO2 มีมวล 1 โมเลกุลเท่ากับ 44 กรัม 
6.3 CaCO3 บริสุทธิ์ (มวลโมเลกุล 100 g/mol) จ านวน 4.86 โมล คิดเป็น 48.6 กรัม 

7. สมมติธาตุ X มี 3 ไอโซโทปในธรรมชาติ ค่าเฉลี่ยมวลอะตอมเฉลี่ยจะเป็นเท่าใด 
 
 
 
 
 
8. ปุ๋ยแอมโมเนียไนเตรต (NH4NO3) มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบกี่เปอร์เซนต ์
9. สารประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วยคาร์บอน 24.3% ไฮโดรเจน 4.1% และคลอรีน 71.6% คิด

โดยมวล ถ้าสารนี้มีมวลโมเลกุล 99 สูตรโมเลกุลของสารนี้คืออะไร 
10. 2C + O  CO  

2 3 2Fe O  + CO  Fe + CO  

จากสมการ (ยังไม่ดุลสมการ) จะต้องใช้ O2 ปริมาตรกี่ลิตร เพ่ือไปรีดิวซ์ Fe2O3 2 kg 
11. ก๊าช O2 มีก่ีโมลในปฏิกิริยาสันดาปไม่สมบูรณ์ดังสมการเคมี  

3 4 2 2C H  + O  CO + H O  

12. 2 24Li + O  2Li O  จากสมการเคมี จะสามารถเตรียม Li2O ได้มากที่สุดกี่กรัม เมื่อมี Li 

อยู่ 10 กรัม และ O2 1.5 กรัม 

ไอโซโทปที่ %ในธรรมชาติ มวลอะตอม 

1 80 12 
2 15 13 
3 5 14 
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13. 2 3 3 2BaCl + 2AgNO  Ba(NO ) + 2AgCl เมื่อผสม BaCl2 0.5 mol/L ปริมาตร 500 cm3 

และ AgNO3 หนัก 42.5 กรัม สารใดเหลือ และเหลือจ านวนกี่กรัม 

14. จากข้อ 13 จะเกิดตะกอน AgCl กี่กรัม 
15. จงหาร้อยละองค์ประกอบธาตุของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3)  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 5 

สารละลาย 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับสารละลาย และชนิดของสารละลาย 

2. กระบวนการเกิดสารละลาย 

3. ความเข้มข้นของสารละลาย 

4. ปัจจัยต่อการละลายได้ 
5. การเตรียมสารละลาย 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 หลังจากเรียนบทที่ 5 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. อธิบายแนวความคิดเก่ียวกับสารละลายได้ 
2. ระบชุนิดของสารละลายและปัจจัยต่อการละลายได้ 
3. อธิบายกระบวนการเกิดสารละลายได้ 
4. ค านวณความเข้มข้นของสารละลายได้ 
5. เข้าใจและเตรียมสารละลายได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint  

2. ชมวีดีโอการเตรียมสารละลาย แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย แสดงการค านวณความเข้มข้น
และข้ันตอนการเตรียมสารละลายในแบบฝึกหัด เพ่ือน าเสนอหน้าห้องเรียน พร้อมกันอภิปราย 

3. ให้นักศึกษารายบุคคลท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 5 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. วีดีโอการเตรียมสารละลาย 

4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 

1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. ความถูกต้องในการค านวณความเข้มข้นและเตรียมสารละลาย และน าเสนอเป็นกลุ่มใน
ห้องเรียน 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามแบบฝึกหัด 

 



 

บทท่ี 5 

สารละลาย 

 

ในร่างกายของมนุษย์เรามีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า พลาสมา หรือน้ าเลือด คือ ส่วนที่เป็นของเหลว
ในเลือด พลาสมาของมนุษย์มีสีเหลืองอ่อนค่อนข้างใส ซึ่งของเหลวในเลือดนี้จัดเป็นสารละลายในน้ า
ประกอบด้วย น้ าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอยู่ประมาณ 90% และอีก 10% เป็นโปรตีนหลายชนิด
และสารประกอบอินทรีย์อ่ืนๆ โดยปริมาณน้ าที่มีมากกว่าจึงเป็นสารตัวท าละลาย และโปรตีนหลาย
ชนิดและสารประกอบอินทรีย์อ่ืนๆ เป็นสารตัวถูกละลาย ดังนั้น ในบทนี้จึงอฺธิบายถึงความหมายของ
สารละลาย ชนิดของสารละลาย กระบวนการละลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการละลายได้ และการค านวณ
ความเข้มข้นของสารละลาย ตลอดจนวิธีการเตรียมสารละลาย 

 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับสารละลาย และชนิดของสารละลาย 

สารละลาย (solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ส่วน 
ประกอบด้วย สารตัวท าละลาย (solvent) กับ สารตัวถูกละลาย (solute) ถ้าตัวถูกสารละลายและตัว
ท าละลายมีสถานะเดียวกันกับสารละลาย สารที่มีปริมาณมากกว่าจะเป็นตัวท าละลาย ตัวอย่างเช่น 
ทองเหลือง เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง (มากกว่าร้อยละ 55) และสังกะสี (4-45%) ดังนั้นทองแดง
จึงเป็นตัวท าละลายเพราะมีปริมาณมากกว่าสังกะสี แต่ถ้าสารทั้งสองมีสถานะแตกต่างกัน สารที่มี
สถานะเดียวกันกับสารละลายเป็นตัวท าละลาย ตัวอย่างเช่น น้ าเชื่อม มีสถานะของเหลวประกอบด้วย
ตัวท าละลาย คือ น้ า ซึ่งมีสถานะเดียวกันกับสารละลาย ส่วนตัวถูกละลาย คือ น้ าตาล  

ชนิดของสารละลาย แบ่งตามสถานะได้ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายแก๊ส สารละลายของเหลว 
สารละลายของแข็ง โดยสถานะของตัวถูกละลายมี 3 ชนิดเช่นเดียวกันในตัวท าละลายแต่ละชนิด 
แสดงดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 ชนิดของสารละลาย 

สถานะของสารละลาย ชนิดตัวถูกละลายในตัวท า
ละลายในแต่ละสถานะ 

ตัวอย่าง 

สารละลายแก๊ส แก๊สในแก๊ส อากาศ (O2 และอ่ืนๆ ใน N2)  

ของเหลวในแก๊ส อากาศชื้น (น้ าในอากาศ) 

ของแข็งในแก๊ส ไอของ I2 (ของแข็ง) ในอากาศ 
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ตารางท่ี 5.1 ชนิดของสารละลาย (ต่อ) 
สถานะของสารละลาย ชนิดตัวถูกละลายในตัวท า

ละลายในแต่ละสถานะ 

ตัวอย่าง 

สารละลายของเหลว แก๊สในของเหลว น้ าโซดา (CO2 ในน้ า)  
ของเหลวในของเหลว แอลกอฮอล์ในน้ า 
ของแข็งในของเหลว เกลือแกงในน้ า 

สารละลายของแข็ง แก๊สในของแข็ง H2 ใน Pd 

ของเหลวในของแข็ง Hg ใน Hg 

ของแข็งในของแข็ง โลหะเจือ เช่น Cu ใน Zn 

ที่มา: ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541, หน้า 241 

 

สารละลายชนิดของแข็งในของแข็งยังแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สารละลายของแข็งแบบ
แทนที่ (substitutional solid solution) เป็นการแทนที่ของอนุภาคหนึ่งแทนที่อนุภาคอีกสารหนึ่งใน
โครงสร้าง เช่น การแทนที่ไอออน Li และ Cr เข้าไปแทนที่ไอออน Ni เป็นบางแห่งในโครงสร้าง face-

centered cubic ของโมเลกุล  NiO (Khemprasit and Khumpaitool, 2015) และสารละลาย
ของแข็งแบบสอดแทรก (interstitial solid solution) จะมีอนุภาคของสารหนึ่งเข้าไปอยู่ในช่องว่าง 
(ช่องว่างทรงสี่หน้า หรือช่องว่างทรงแปดหน้า) ระหว่างอนุภาคของสารหนึ่ง เช่น ทังสเตนคาร์ไบด์ 
(WC) จะมีอะตอมของ C แทรกอยู่ในช่องว่างทรงแปดหน้าของ W (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541, หน้า 
242) 

สารจะละลายซึ่งกันและกันเกิดเป็นสารละลายได้นั้น อนุภาคของตัวถูกละลายจะต้องสามารถ
แทรกกระจายเข้าไปอยู่ระหว่างอนุภาคของตัวท าละลายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งความสามารถที่ตัวถูกละลาย
จะละลายได้ในตัวท าละลาย สามารถวัดได้จากความเข้มข้นของสารละลายอ่ิมตัวที่อุณหภูมิหนึ่งๆ  
 

2. กระบวนการเกิดสารละลาย 

กระบวนการของการเกิดการละลายนั้น เกิดจากการที่อนุภาคของตัวถูกละลายจะเข้าไป
แทรกตัวอยู่ระหว่างอนุภาคของตัวท าละลาย ซึ่งจะละลายได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่าง
โมเลกุลของตัวท าละลายกับตัวท าละลาย แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างตัวท าละลายกับตัวถูกละลาย และ
แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตัวถูกละลายกับตัวถูกละลาย ตัวอย่างเช่น การละลายของเกลือแกง (NaCl) 

ในน้ า แสดงดังภาพที่ 5.1 ซึ่งเกลือแกงเป็นสารประกอบไอออนิก จะละลายน้ าได้ดีต้องมีแรงดึงดูด
ระหว่างขั้วของน้ ากับไอออนบวกและไอออนลบของ NaCl ซ่ึงสูงมากพอที่จะหักล้างแรงดึงดูดระหว่าง
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ไอออนบวกและไอออนลบในโครงสร้างผลึกของ NaCl ได้ ท าให้ไอออนหลุดจากโครงสร้างผลึก และ
โมเลกุลน้ าเข้าล้อมรอบไอออนทั้งสอง เนื่องจากเกิดแรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับอะตอมออกซิเจน
ของน้ าที่มีสภาพขั้วลบ หรือระหว่างไอออนลบกับอะตอมไฮโดรเจนของน้ าที่มีสภาพขั้วบวก สมการ
เคมีของการละลายของเกลือแกงในน้ าสามารถเขียนได้ ดังนี้  

2H O(l) + -NaCl(s)  Na (aq) + Cl (aq)  
 

 
ภาพที่ 5.1 (ก) สภาพขั้วของโมเลกุลน้ า และ (ข) กระบวนการเกิดการละลายของเกลือแกงในน้ า 

ที่มา: Averill, 2012, pp. 405, 407 

 

 โดยทั่วไปตัวถูกละลายและตัวท าละลายจะละลายซึ่งกันและกันได้ สารทั้งสองชนิดจะต้องมี
สมบัติเหมือนกัน ตามกฎ like dissolves like คือ ตัวถูกละลายที่มีขั้วจะละลาย (soluble) ในตัว 

ท าละลายที่มีขั้ว เพราะแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีขั้วเป็นแรงไดโพล-ไดโพล (dipole-dipole) แต่จะ
ไม่ละลาย (insoluble) ในตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว ในท านองเดียวกันตัวถูกละลายที่ไม่มีขั้วจะละลายใน
ตัวท าละลายที่ไม่มีขั้ว เพราะโมเลกุลที่ไม่มีขั้วมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์
เหมือนกัน ตัวอย่างของความสามารถในการละลายของสารประกอบอินทรีย์ในตัวท าละลายแต่ละ
ชนิด แสดงดังภาพที่ 5.2 
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ตัวถูกละลาย 

 
 

ภาพที่ 5.2 การละลายของสารประกอบอินทรีย์ในตัวท าละลายชนิดต่างๆ 

ที่มา: Montes, Lai, and Sanabria, 2003 

 

 การละลายของตัวถูกละลายในตัวท าละลาย นิยมบอกปริมาณในหน่วยความเข้มข้นต่างๆ 
ได้แก่ ร้อยละโดยน้ าหนัก ร้อยละโดยปริมาตร ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร โมลาริตีหรือโมลาร์  
โมแลลิตีหรือโมแลล เศษส่วนโมล และส่วนในล้านส่วน ซึ่งจะขอกล่าวถึงความเข้มข้นเหล่านี้ในหัวข้อ
ถัดไป 

 

3. ความเข้มข้นของสารละลาย 

ปริมาณของสารที่เป็นตัวถูกละลาย ซึ่งละลายอยู่ในตัวท าละลายหรือสารละลายปริมาณหนึ่ง 
เรียกว่า ความเข้มข้น (concentration) ของสารละลาย โดยหน่วยความเข้มข้นที่จะขอกล่าวในที่นี้ 
ได้แก่ 

 3.1 หน่วยร้อยละ มี 3 ชนิด ได้แก่ 

3.1.1 ร้อยละโดยน้ าหนัก หมายถึง น้ าหนักของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ในสารละลาย 
100 หน่วยน้ าหนักเดียวกัน  

ร้อยละโดยน้ าหนัก = 
มวลของ               

×100
มวลของสารละลาย
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3.1.2 ร้อยละโดยปริมาตร  หมายถึง ปริมาตรของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ ใน
สารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกัน  

ร้อยละโดยปริมาตร = 
                       ละลาย

×100
ปริมาตรของสารละลาย

 

 

3.1.3 ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร หมายถึง น้ าหนักของตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ใน
สารละลาย 100 หน่วยปริมาตร  

ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร = 
                 ละลาย

 × 100
ปริมาตรของสารละลาย

 

 

ตัวอย่างที่ 5.1 สารละลาย HCl เข้มข้น 5% โดยปริมาตร จ านวน 500 cm3 จะมี HCl ปริมาตรเท่าใด 

วิธีการค านวณ ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

สารละลาย 100 cm3 มี HCl อยู่ 5 cm3  

  สารละลาย 500 cm3 มี HCl อยู่ 
5 × 500

=  = 25
100

 cm3 

หรือ ใช้สูตร  ร้อยละโดยปริมาตร = 
                      ละลาย

 × 100
ปริมาตรของสารละลาย

 

  แทนค่าจากโจทย์ก าหนดร้อยละโดยปริมาตร (5%) และปริมาตรของสารละลาย (500 

cm3)  

ลงในสูตร 

 สามารถหาปริมาตรของสารถูกละลาย = 
500 × 5 

 = 25
100

 cm3 

 เพราะฉะนั้น HCl มีปริมาตร 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

ตัวอย่างที่ 5.2 เมื่อใช้ NaOH 10 กรัม ในการเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้น 15% โดยน้ าหนักต่อ
ปริมาตร จะได้สารละลายกี่ cm3 

วิธีการค านวณ ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

มี NaOH 15 g อยู่ในสารละลาย 100 cm3 

  มี NaOH 10 g อยู่ในสารละลาย 
10 × 100

=  = 66.67
15

 cm3 

หรือ ใช้สูตร ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร = 
                 ละลาย

 × 100
ปริมาตรของสารละลาย

 

ปริมาตรของตัวถูก 

มวลของตัวถูก 

ปริมาตรของตัวถูก 

มวลของตัวถูก 
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แทนค่าจากโจทย์ก าหนดร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร (15%) และมวลของตัว 

ถูกละลาย (10 g) ลงในสูตร 

สามารถหาปริมาตรของสารละลาย = 
10 × 100 

 = 66.67
15

 cm3 

เพราะฉะนั้น สารละลาย NaOH มีปริมาตร 66.67 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 

ตัวอย่างที่ 5.3 เมื่อน าเกลือแกง (NaCl) 200 กรัม มาละลายในน้ า 300 กรัม สารนี้มีความเข้มข้น 

กี่ร้อยละโดยน้ าหนัก 

วิธีการค านวณ ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

ในสารละลาย (200+300) = 500 g มี NaCl อยู่ 200 g  

ในสารละลาย 100 g มี NaCl อยู่ 
200 × 100

=  = 40
500

 g  

หรือ ใช้สูตร ร้อยละโดยน้ าหนัก = 
                 ละลาย

 × 100
มวลของสารละลาย

 

แทนค่าจากโจทย์ก าหนดมวลของสารละลาย (200+300 = 500 g) และมวลของสารถูกละลาย  
(200 g) ลงในสูตร 

สามารถหาร้อยละโดยน้ าหนัก =
200

 × 100 = 40
500

  

  เพราะฉะนั้น สารละลายนี้มีความเข้มข้น เท่ากับ 40 ร้อยละโดยน้ าหนัก 

 

3.2 โมลาริตี (molarity) หรือ โมลาร์ (molar) มีสัญลักษณ์ย่อเป็น M หมายถึง จ านวน 

โมลของตัวถูกละลายที่ละลายในสารละลาย 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร หรือ 1 ลิตร มีหน่วยเป็น  โมลต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร (mol/dm3) หรือ โมลต่อลิตร (mol/L)  

 

โมลาร์ (M) = 
                    ละลาย
ปริมาตรของสารละลาย

 หน่วย โมลต่อลิตร (mol/L) 

 

ตัวอย่างที่ 5.4 แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์หนัก 328.5 กรัม น าไปละลายน้ าจะได้กรดไฮโดรคลอริก 5 ลิตร 

กรดนี้มีความเข้มข้นเป็นกี่ mol/L 

วิธีการค านวณ หาจ านวนโมลของ HCl  

จ านวนโมล =  น้ าหนักของสารนั้น
มวลอะตอม หรือ มวลโมเลกุล

 

มวลของตัวถูก 

จ านวนโมลตัวถูก 
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 แทนค่าน้ าหนักของสาร (328.5 g) และมวลโมเลกุลของ HCl = (1 x 1)+ (35.5 x 1) = 

36.5 g/mol ลงในสูตร 

 สามารถหาจ านวนโมล = 
328.5

 = 9
36.5

 mol 

 ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 สารละลาย 5 L มี HCl อยู่ 9 mol 

 สารละลาย 1 L มี Hcl อยู่ 
9 × 1

 = 1.8 
5

mol  

หรือ ใช้สูตร โมลาร์ (M) = 
                     ละลาย
ปริมาตรของสารละลาย

 

แทนค่าจ านวนโมลของตัวถูกละลาย (9 mol) และปริมาตรของสารละลาย (5 L) ลงในสูตร 

สามารถหา โมลาร์ 
9

=  = 1.8 
5

mol/L 

เพราะฉะนั้น สารละลายนี้มีความเข้มข้น 1.8 โมลต่อลิตร 

 

ตัวอย่างที่ 5.5 จงหาความเข้มข้นของสารละลายชนิดหนึ่ง เมื่อตัวถูกละลาย NaOH เข้มข้น 150  

กรัมต่อลิตร 

วิธีการค านวณ จากโจทย์ สารละลาย 1 L มี NaOH อยู่ 150 g หรือ 
150 (g)

=  = 3.75
40 (g/mol)

 mol 

  เพราะฉะนั้น สารละลายนี้มีความเข้มข้น 3.75 โมลต่อลิตร 

 

 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยโมลาร์และหน่วยร้อยละ แบ่งได้เป็น 2 กรณี  
 1) กรณีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยโมลาร์กับร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร สามารถค านวณ
ได้ ดังนี้ 

โมลาร์ (M) = 
                                    ×10

 

 

 2) กรณีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยโมลาร์กับร้อยละโดยน้ าหนัก และร้อยละโดยปริมาตร 
ต้องรู้ความหนาแน่น (d) ของตัวถูกละลายเพ่ือใช้ในการค านวณได้ ดังนี้ 
 

 

ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร   
มวลโมเลกุล   

จ านวนโมลตัวถูก 
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โมลาร์ (M) = 
                             ×10

 

 

โมลาร์ (M) = 
                             ×10

 

 

ตัวอย่างที่ 5.6 กรดอะซิติก หรือกรดน้ าส้ม (CH3COOH) เข้มข้น 5 mol/L มีความหนาแน่น 1.049 
g/cm3 จงหาความเข้มข้นของสารละลายนี้เป็นร้อยละโดยน้ าหนัก 

วิธีการค านวณ จากสูตร โมลาร์ (M) = 
                             ×10

 

 หามวลโมเลกุลของอะซิติก = (12 x 2) + (1 x 4) + (16 x 2) = 60 g/mol 

 แทนค่า โมลาร์ (5 mol/L) ความหนาแน่น (d = 1.049 g/cm3) และมวลโมเลกุล (60 

g/mol) ลงในสูตร 

 จะได้ว่า ร้อยละโดยน้ าหนัก = 
5 × 60

 = 28.59
1.049 × 10

 

 เพราะฉะนั้น สารละลายนี้มีความเข้มข้นร้อยละ 28.59 โดยน้ าหนัก 

 

ตัวอย่างที่ 5.7 ของเหลวชนิดหนึ่ง มีความหนาแน่น 1.54 g/cm3 ระบุว่า มี NaOH อยู่ร้อยละ 5 โดย
น้ าหนักต่อปริมาตร ของเหลวนี้มีความเข้มข้นคิดเป็นกี่ mol/L 

วิธีการค านวณ จากสูตร โมลาร์ (M) = 
                                    ×10

 

 หามวลโมเลกุลของ = NaOH (23 x 1) + (16 x1) + (1 x 1) = 40 g/mol 

 แทนค่า ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร (5%) และมวลโมเลกุล (40 g/mol) ลงในสูตร 

 จะได้ว่า โมลาร์ (M) = 
5 × 10

 = 1.25
40

 mol/L 

เพราะฉะนั้น ของเหลวนี้มีความเข้มข้น 1.25 โมลต่อลิตร 
 

3.3 โมแลลิตี (molality) หรือโมแลล (molal) มีสัญลักษณ์ย่อเป็น m หมายถึง จ านวน 

โมลของตัวละลายที่ละลายในตัวท าละลาย 1 กิโลกรัม มีหน่วยเป็น โมลต่อกิโลกรัม 

   

 

ร้อยละโดยน้ าหนัก × d  
มวลโมเลกุล   

ร้อยละโดยปริมาตร × d  
มวลโมเลกุล   

ร้อยละโดยน้ าหนัก × d  
มวลโมเลกุล   

ร้อยละโดยน้ าหนักต่อปริมาตร   
มวลโมเลกุล   
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โมแลล (m) = 
จ านวนโมลของ                 

                       ละลาย
 หน่วย โมลต่อกิโลกรัม 

 

ตัวอย่างที่ 5.8 จะต้องใช้น้ ากี่กิโลกรัมในการละลาย HCl 292 กรัม เพ่ือให้ได้ความเข้มข้น 0.1 mol/kg 

วิธีการค านวณ ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์  

 จากโจทย์ก าหนด ความเข้มข้น 0.1 mol/kg หมายถึง 
 HCl จ านวน 0.1 mol หรือ 36.5 (g/mol) x 0.1 (g) = 3.65 g ละลายอยู่ในน้ า 1 kg 

 HCl จ านวน 292 g (โจทย์ก าหนด) ละลายอยู่ในน้ า 
1 × 292

=  = 80 kg
3.65

 

 หรือ ใช้สูตร   โมแลล (m) = 
จ านวนโมลของ                 

                       ละลาย
  

 แทนค่า โมแลล (0.1 mol/kg) และจ านวนโมลของตัวถูกละลาย (
292

 = 8
36.5

 mol)  

ลงในสูตร 

 สามารถหาน้ าหนักของตัวท าละลาย = 
8

 = 80 kg
0.1

 

 เพราะฉะนั้น จะต้องใช้น้ า 80 กิโลกรัม 

 

3.4 เศษส่วนโมล (mole fraction) มีสัญลักษณ์เป็น X หมายถึง อัตราส่วนจ านวนโมลของ
สารนั้นต่อจ านวนโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลาย   

1
1

1 2

n
X  = 

n + n
  และ  2

2

1 2

n
X  = 

n + n
 

 

 เมื่อ X1 และ X2 เป็นเศษส่วนโมลของสารองค์ประกอบที่ 1 และสารองค์ประกอบที่ 2 
ในสารละลาย ตามล าดับ และ n1 และ n2 เป็นจ านวนโมลของลของสารองค์ประกอบที่ 1 และสาร
องค์ประกอบที่ 2 ในสารละลาย ตามล าดับ 

 ผลบวกของเศษส่วนโมลของสารทั้งหมดในสารละลายเท่ากับ 1 เสมอ คือ  

1 2 3X + X + X + ... = 1  

 

 

 

 

น้ าหนักของตัวท า 

ตัวถูกละลาย 

น้ าหนักของตัวท า 

ตัวถูกละลาย 
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ตัวอย่างที่ 5.9 จงหาเศษส่วนโมลของสารละลายที่มี HCl 3.65 กรัม และ H2O 16.2 กรัม 

วิธีการค านวณ หาจ านวลโมล  

จ านวนโมล =  น้ าหนักของสารนั้น
มวลอะตอม หรือ มวลโมเลกุล

 

 จ านวนโมลของ HCl  1

3.65
n  =  = 0.1 mol

36.5
 

 จ านวนโมลของ H2O  2

16.2
n  =  = 0.9 mol

18
 

 
1

1 2

n
เศษส่วนโมลของ HCl = 

n + n
 และ 2

2

1 2

n
เศษส่วนโมลของ H O = 

n + n
 

แทนค่า  
0.1

เศษสว่นโมลของ HCl =  = 0.1
0.1+ 0.9

 และ  

 2

0.9
เศษส่วนโมลของ H O =  = 0.9

0.1+ 0.9
 

 

3.5 ส่วนในล้านส่วน (part per million หรือ ppm) หมายถึง หน่วยที่บอกปริมาณตัว 

ถูกละลายเป็นมวลหรือปริมาตรที่ละลายในสารละลาย 1 ล้านหน่วย 

 

ส่วนในล้านส่วน = 6                     ละลาย
 × 10

       ของสารละลาย
 

 

ตัวอย่างที่ 5.10 น้ าเสีย 100 กรัม เมื่อน ามาวิเคราะห์พบตะกั่ว 2 x 10-5 กรัม น้ าเสียนี้มีตะกั่วอยู่กี่ 
ppm 

วิธีการค านวณ จากโจทย์ก าหนด น้ าเสีย 100 กรัม (น้ าหนักของสารละลาย) และตะกั่ว 2 x 10-5 
กรัม (น้ าหนักของตัวถูกละลาย) แทนค่าลงในสูตร 

  จะได้ว่า ส่วนในล้านส่วน = 
-5

62 × 10
 × 10 = 0.2 ppm

100
 

  เพราะฉะนั้น น้ าเสียนี้มีตะกั่วอยู่ 0.2 ppm 

 

 สารละลายประกอบด้วยสารผสม 2 ชนิดขึ้นไป การละลายเกิดจะขึ้นได้ดี เมื่อตัวท าละลาย
และตัวถูกละลายมีสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยปริมาณของสารที่เป็นตัวถูกละลายจะละลายอยู่ในตัว 

ท าละลาย หรือสารละลายปริมาณหนึ่ง นิยมก าหนดด้วยหน่วยของความเข้มข้น ซึ่งความสามารถใน

น้ าหนัก 

น้ าหนักของตัวถูก 
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การละลายขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสาร อุณหภูมิ และความดัน ซึ่งในหัวข้อถัดไปจะเน้นอิทธิพลของ
อุณหภูมิ และความดันต่อการละลายได้ของสาร 

 

4. ปัจจัยต่อการละลายได้ 
ปัจจัยหลักๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการละลาย มี 2 ประการ ได้แก่ 

 4.1 อิทธิพลของอุณหภูมิต่อการละลายได้ 
เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น การละลายได้ของสารอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับการละลาย

ของสารจะดูดความร้อน หรือคายความร้อน ถ้าการละลายของสารเป็นการดูดความร้อน นั่ นคือ การ
ละลายของสารจะเพ่ิมขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เช่น ความสามารถในการละลายของ NH4NO3 ในตัวท า
ละลายน้ าได้ดี เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ภาพที่ 5.3) ในทางตรงกันข้าม ถ้าการละลายของสารเป็นการคาย
ความร้อน การละลายของสารจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้น เช่น ความสามารถในการละลายของ 
Li2SO4 หรือ Na2SO4 ในตัวท าละลายน้ าลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (ภาพที่ 5.3) 

 

 
 

ภาพที่ 5.3 การละลายได้ของเกลือที่อุณหภูมิต่างๆ 

ที่มา: Saylor, n.d, p. 1236 

 

 4.2 อิทธิพลของความดันต่อการละลายได้ 
อิทธิพลของความดันต่อการละลายได้ในของเหลวมีผลมากต่อสารที่มีสถานะแก๊ส แต่มี

ผลน้อยมากต่อการละลายของของแข็งและของเหลวในของเหลว  ในภาชนะปิดแก๊สจะละลายใน
ของเหลวจนกระทั่งเข้าสู่สภาวะสมดุล หมายถึง สภาวะที่อัตราเร็วที่แก๊สกลับเข้าไปในสารละลาย
เท่ากับอัตราเร็วที่แก๊สหนีออกจากสารละลาย (สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, 2551, หน้า 170) เมื่อเพ่ิม
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ความดัน ปริมาตรของแก๊สลดลงท าให้แก๊สละลายในของเหลวได้มากขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่สมดุลใหม่ 
(ภาพที่ 5.4)  

 
    (ก)           (ข)       (ค) 
 

ภาพที่ 5.4 อิทธิพลของความดันต่อการละลายได้ของแก๊สในของเหลว (ก) ที่สภาวะปกติเข้าสู่สภาวะ
สมดุล (ข) เมื่อเพ่ิมความดัน (ข) ที่สภาวะสมดุลใหม่ 

ที่มา: Saylor, n.d., p. 1240 

 

การละลายของแก๊สจะแปรผันตามความดัน ตามกฎของเฮนรี่ (Henry’s law) (Saylor, 
n.d., p. 1241) ดังสมการ 

C = kP 

เมื่อ C คือ ความเข้มข้นของแก๊สที่ละลาย 

  P คือ ความดันของแก๊สเหนือสารละลาย  
  k คือ ค่าคงที่ของเฮนรี่ (Henry’s law constant) มีหน่วยเป็น mol/(L.atm) หรือ 
M/atm ค่าคงที่ของเฮนรี่ของแก๊สบางชนิดที่อุณหภูมิ 20°C แสดงดังตารางที่ 5.2 

 

ตารางท่ี 5.2 ค่าคงที่ของเฮนรี่ของแก๊สบางชนิด ที่อุณหภูมิ 20°C 

แก๊ส ค่าคงที่ของเฮนรี่ [mol/(L.atm)]× 10-4 แก๊ส ค่าคงที่ของเฮนรี่ [mol/(L.atm)]× 10-4 

He 3.9 N2 7.1 

Ne 4.7 O2 14 

Ar 15 CO2 392 

H2 8.1 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Saylor, n.d., p. 1241 
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การละลายได้ของสารสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมสารละลายในห้องปฏิบัติการ
ได้ โดยการเตรียมสารละลายจ าเป็นจะต้องทราบความเข้มข้น และปริมาตรที่ต้องใช้ในการเตรียม 
เพ่ือให้ได้สารตามท่ีต้องการ 

 

5. การเตรียมสารละลาย 

 การเตรียมสารละลายต่างๆ ที่มีความเข้มข้นและปริมาตรตามต้องการ สามารถท าได้ 2 วิธี 
ได้แก่ 

5.1 เตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ ท าได้โดยละลายสารบริสุทธิ์ตามปริมาณที่ต้องการใน
ตัวท าละลายปริมาณเล็กน้อย แล้วปรับปริมาตรของสารละลายให้ได้ตามท่ีต้องการเตรียม ตัวอย่างเช่น 
ถ้าต้องการเตรียมสารละลาย CoCl2·2H2O เข้มข้น 0.121 mol/L จ านวน 500 mL มีขั้นตอนในการ
เตรียม ดังนี้ 

1) ค านวณหาปริมาณตัวถูกละลายเป็นกรัมตามท่ีต้องการ 
g CV

 = 
Mw 1000

 

เมื่อ  g คือ จ านวนกรัม 

 Mw คือ มวลโมเลกุล 

 C คือ ความเข้มข้น หน่วย mol/L 

 V คือ ปริมาตร หน่วย mL หรือ cm3 

แทนค่าหาจ านวนกรัมของสาร CoCl2·2H2O  
g 0.121 × 500

=  = 
165.87 1000

 

จ านวนกรัมของสาร CoCl2·2H2O  เท่ากับ 10.035 กรัม 

2) ชั่งสารจ านวนที่ต้องการตามที่ค านวณได้จากข้อ 1 (ถ้าเป็นของแข็ง) ในการชั่งสาร

ต้องใช้เครื่องชั่งอย่างละเอียด แต่ถ้าเป็นของเหลวอาจค านวณหาปริมาตร โดยใช้สูตร 
M

D = 
V

  

(D = ความหนาแน่น M = น้ าหนักสาร และ V = ปริมาตร) แล้วใช้ปิเปตต์ (pipette) ในปริมาตรที่
ต้องการ  

3) น าสารที่ชั่งได้เทใส่ขวดวัดปริมาตร ซึ่งมีขนาดเท่ากับปริมาตรของสารละลายที่
ต้องการเตรียม (500 mL) เติมตัวท าละลาย (เอทานอล) ปริมาตรจ านวนพอทีจ่ะท าให้ละลายสารหมด
แต่น้อยกว่าปริมาตรของสารละลายที่ต้องการลงไปก่อน เขย่าให้สารละลายหมด แล้วเติมตัวท าละลาย
ลงในขวดวัดปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตร ปิดจุกเขย่าให้ผสมเป็นเนื้อเดียวจะได้สารละลายที่มีความ
เข้มข้นและปริมาตรตามที่ต้องการ 
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4) เก็บสารละลายที่ได้ใส่ขวดเก็บสารที่เหมาะสม ปิดฝาขวด และปิดฉลากระบุชื่อสาร 
ความเข้มข้น ชื่อผู้เตรียม และวันที่เตรียมสาร 

ขั้นตอนบางส่วนของการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ แสดงดังภาพที่ 5.5 

 
 

   ชั่งสารตามต้องการ ละลายสารบางส่วนด้วยเอทานอล      เติมตัวท าละลายลงในขวด 

    ในขวดวัดปริมาตร 500 mL        วัดปริมาตรจนถึงขีดบอกปริมาตร 
 

ภาพที่ 5.5 ตัวอย่างการเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์  
ที่มา: ดัดแปลงจาก Averill, 2012, p. 422 

 

5.2 การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น เป็นการเตรียมสารละลายโดยใช้
สารละลายเดิมซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายที่ต้องการเตรียม มาเติมตัวท าละลายให้เจือจางลง
จนมีความเข้มข้นตามที่ต้องการ ความเข้มข้นของสารละลายเข้มข้นเจือจางลงจะถูกต้องแม่นย าขึ้นอยู่
กับการวัดปริมาตร อุปกรณ์ที่นิยมใช้วัดปริมาตรจากสารละลายเดิม คือ ปิเปตต์ ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้วัด
ปริมาตรของสารละลายใหม่ คือ ขวดวัดปริมาตรที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของสารละลายที่ต้องการ
เจือจางลง ตัวอย่างเช่น ต้องการเตรียมสารละลายกรด HCl เข้มข้น 2 mol/L จ านวน 50 mL จาก 
HCl เข้มข้น 4 mol/L มีข้ันตอนการเตรียม ดังนี้ 

1) ค านวณหาปริมาตรของสารละลายเดิมที่ต้องใช้  

1 1 2 2C V  = C V  

  เมื่อ  C1 และ C2 คือ ความเข้มข้นเดิม และความเข้มข้นที่เจือจางแล้ว ตามล าดับ 

มีหน่วยเป็น mol/L 

   V1 และ V2 คือ ปริมาตรของสารละลายเดิมที่ต้องใช้ และปริมาตรทั้งหมด 
ตามล าดับ มีหน่วยเป็น mL หรือ cm3 

 แทนค่าหาปริมาตรของสารละลายเดิมที่ต้องใช้ (V1)  
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1

1

4 × V  = 2 × 50

V  = 25 mL
 

 เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ HCl เข้มข้น 4 mol/L ปริมาตร 25 mL 

2) ใช้ปิเปตต์ตวงสารละลาย HCl เข้มข้น 4 mol/L ปริมาตร 25 mL แล้วถ่ายใส่ขวดวัด
ปริมาตรขนาด 50 mL  

3) เติมน้ ากลั่น หรือตัวท าละลาย จนถึงขีดบอกปริมาตร 50 mL เขย่าให้สารเข้ากันจะได้
สารละลายกรด HCl เข้มข้น 2 mol/L จ านวน 50 mL ตามท่ีต้องการ 

4) เก็บสารละลายไว้ในขวดเก็บสารที่เหมาะสม ปิดฝาขวด และปิดฉลากระบุชื่อสาร 
ความเข้มข้นของสารละลาย ชื่อผู้เตรียม และวันที่เตรียม 

ขั้นตอนบางส่วนของการเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น แสดงดังภาพที่ 5.6 

 
 

     ปิเปตต์สารละลายเดิมที่ใช้ลงในขวด  เติมน้ ากลั่น หรือตัวท าละลาย  
          ที่ต้องการขีดบอกปริมาตร      จนถึงก าหนดปริมาตร 
 

ภาพที่ 5.6 ตัวอย่างการเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Averill, 2012, p. 428 

 

การน าความรู้เกี่ยวกับเตรียมสารละลายนอกจากน าไปใช้ประโยชน์ในห้องปฏิบัติการแล้ว 
ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านการเกษตร เช่น การปลูกผักแบบไร้ดิน หรือแบบไฮโดรโปนิกส์ 
(hydroponics) ที่ต้องผสมธาตุอาหารในอัตราส่วนต่างๆ ส าหรับด้านอุตสาหกรรม เช่น การใช้ 
ทินเนอรเ์ป็นตัวท าละลายในการผลิตสี ด้านการด ารงชีวิต เช่น การท าน้ ายาล้างจาน เป็นต้น 
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บทสรุป  
 สารละลาย หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารประกอบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
มารวมตัวกัน โดยที่มีธาตุหรือสารประกอบตัวหนึ่งเป็นตัวท าละลาย ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวถูกละลาย 
สารละลายแบ่งได้ตามสถานะ มี 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายของแข็ง สารละลายของเหลว และ
สารละลายแก๊ส ซึ่งกระบวนการของการเกิดการละลายนั้น เกิดจากการที่อนุภาคของตัวถูกละลายจะ
เข้าไปแทรกตัวอยู่ระหว่างอนุภาคของตัวท าละลาย และความสามารถในการละลายของสารจะขึ้นอยู่
กับแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของตัวท าละลายกับตัวท าละลาย แรงดึงดูดโมเลกุลระหว่างตัวท าละลาย
กับตัวถูกละลาย และแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตัวถูกละลายกับตัวถูกละลาย นอกจากนี้ยังมีอิทธิพล
ของอุณหภูมิ และความดันที่มีผลต่อการละลายได้ของสารอีกด้วย โดยจะระบุปริมาณของตัวถูก
ละลายที่ละลายอยู่ในตัวท าละลาย เป็นหน่วยความเข้มข้นต่างๆ ได้แก่ หน่วยร้อยละ โมลาร์ โมแลล 
เศษส่วนโมล และส่วนในล้านส่วน เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต่อการน าใช้สารละลายไปประยุกต์ใช้งานจริงใน
การเตรียมสารละลาย เพ่ือให้ได้สารที่ถูกต้องตามความต้องการ 
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แบบฝึกหัด 

 

1. จงบอกความหมายของสารละลาย พร้อมยกตัวอย่างสารละลายในชีวิตประจ าวันมา 3 ชนิด 

2. จงอธิบายกระบวนการเกิดสารละลาย และปัจจัยต่อการละลายได้ 
3. ในการเตรียมสารละลาย CaCl2 5% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร จ านวน 100 cm3 (ความหนาแน่น

ของ CaCl2 = 1.2 g/cm3) ต้องใช้ CaCl2·6H2O กี่กรัม 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับสารละลายที่มีองค์ประกอบ 2 ชนิด  

4.1 สถานะต่างกันผสมกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวท าละลาย 

4.2 สถานะต่างกันผสมกัน สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเป็นตัวท าละลาย 

4.3 สถานะเดียวกันผสมกัน สารที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวท าละลาย 

4.4 สถานะเดียวกันผสมกัน สารที่มีปริมาณน้อยกว่าเป็นตัวท าละลาย 

5. เมื่อวันออกพรรษาผู้เรียนรู้สึกหิวได้ออกไปกินเนื้อย่างเกาหลี หนัก 1 กิโลกรัม ราคา 120 บาท 
พบว่าตักปลาหมึกผสมมา 4 ชิ้นหนัก 3 กรัม ปลาหมึกที่ผู้เรียนตักมามีปริมาณกี่ ppm 

6. จงบอกความหมายของหน่วยความเข้มข้นต่างๆ ดังนี้ 
6.1 ร้อยละ 5 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร 

6.2 ร้อยละ 2 โดยน้ าหนัก 

6.3 7 โมลต่อลิตร 

6.4 3 โมลต่อกิโลกรัม 

7. ถ้าต้องการเตรียมไฮโดรคลอริกเข้มข้น 0.50 mol/L จ านวน 100 mL จากกรดเข้มข้น 36.0% 

โดยน้ าหนัก ซึ่งมีความหนาแน่น 1.20 g/mL จะต้องใช้กรดเข้มข้นก่ี mL  

8. สารละลายชนิดหนึ่งเข้มข้น 1 mol/L มีปริมาตร 0.20 L เมื่อเติมน้ ากลั่นลงไป 0.3 L ความเข้มข้น
จะเปลี่ยนเป็นกี่ mol/L 

9. จะต้องเติมน้ ากี่กรัมลงใน CuSO4 ที่เข้มข้น 16 g/L จ านวน 200 mL เพ่ือให้ได้สารละลายเข้มข้น 
CuSO4 0.01 mol/L 

10. จงหาเศษส่วนโมลของ NaOH 8.4 กรัม ในน้ า 1.204 x 1024 โมเลกุล 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

สมดุลเคม ี

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. แนวความคิดของสมดุล 

2. ชนิดของสมดุล 

3. ค่าคงที่สมดุลและการค านวณ 

4. หลักของเลอชาเตอลิเอ และปัจจัยที่กระทบต่อสมดุล 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากเรียนบทที่ 6 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. บอกความหมายและจ าแนกชนิดของสมดุลได้ 
2. บอกความหมายและค านวณค่าคงที่สมดุลได้ 
3. อธิบายหลักเลอชาเตอริเอได้ 
4. ระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมดุลได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ให้ท าแบบฝึกหัดค านวณค่าคงที่สมดุล น าเสนอหน้าห้องเรียน 
และร่วมกันเฉลยและอธิบายค าตอบ 

3. ให้นักศึกษารายบุคคลท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 6 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. แบบฝึกหัด 

 

 

 

 

การวัดและการประเมินผล 
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พิจารณาจาก 

1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. ความถูกต้องในการค านวณ 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามแบบฝึกหัด 

 



 

บทท่ี 6 

สมดลุเคมี 
 

ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายของมนุษย์ เช่น ระบบหมุนเวียนเลือดฮีโมโกลบิน (Hb) เมื่อรวมกับ 
O2 จะได้ HbO2 และในสิ่งแวดล้อม เช่น วัฏจักรคาร์บอน สารประกอบคาร์บอนจะมีการหมุนเวียน
โดยอาศัยกระบวนการหายใจ เป็นต้น ซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ด าเนินไปในทิศทางข้างหน้าและย้อนกลับได้ 
เมื่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า 
สภาวะสมดุล ในบทนี้จะอธิบายถึงแนวความคิดสมดุลเคมี การค านวณค่าคงที่สมดุล หลักการของ 

เลอชาเตอลิเอ และในท้ายบทจะกล่าวถึงปัจจัยที่กระทบต่อสมดุลเคมี  
 

1. แนวความคิดของสมดุล 

ลักษณะทั่วไปของสภาวะสมดุล (chemical equilibrium) คือ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในระบบปิด 
มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของปฏิกิริยาในระดับโมเลกุลหรืออะตอม ซึ่งอาจเรียกว่าอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า (rate of forward reaction) เท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ (rate 

of backward reaction) เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะสมดุล ระบบจะมีสมบัติคงที่ แต่ปฏิกิริยามิได้หยุดนิ่ง
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เรียกว่า สมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) ส าหรับการเกิด
สมดุลเคมีระหว่างสองสถานะของสารชนิดเดียวกัน เรียกว่า สมดุลกายภาพ (physical equilibrium) 

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการทางกายภาพ เช่น การระเหยของน้ าในภาชนะ
ปิด เมื่อให้อุณหภูมิจนปฏิกิริยาเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้ว ดังสมการ 

2 2H O(l)  H O(g)  

พบว่าที่อุณหภูมิห้องมีจ านวนโมเลกุลน้ า H2O ที่ระเหยไปปนอยู่กับจ านวนโมเลกุลของน้ าที่
ควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวเท่ากัน ดังภาพที่ 6.1 

ภาพที่ 6.1 ของเหลวน้ ากับไอระเหยที่สภาวะสมดุลในระบบปิด ณ อุณหภูมิห้อง  
ที่มา: Chang, 2010, p. 616 



124 

 การด าเนินเข้าสู่สภาวะสมดุลของระบบอาจเริ่มทิศทางใดก็ได้ พิจารณาการเกิดสมดุลเคมีของ
ปฏิกิริยาผันกลับได้ของไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และไดไนโตรเจนเตตโตรไซด์ (N2O4) ในภาชนะ
ปิด ซ่ึงปฏิกิริยาเกิดขึ้น แสดงดังสมการ  

2 4 2N O (g)  2NO (g)  

การติดตามการเกิดปฏิกิริยาจะสังเกตได้ง่าย เนื่องจาก N2O4 เป็นแก๊สไม่มีสี ขณะที่ NO2 เป็นแก๊สสี
น้ าตาลเข้ม เมื่อเกิดสภาวะสมดุลสีที่เกิดขึ้นบางครั้งสังเกตเห็นสีของ NO2 บางครั้งเกิดการผสมกัน
ระหว่างโมเลกุลของ NO2 เกิดเป็น N2O4 ได้สีน้ าตาลจางลง นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
เริ่มต้นของ NO2 และ N2O4 แตกต่างกัน 3 ลักษณะ ดังภาพที่ 6.2  
 

 
(ก)   (ข)     (ค) 

 

ภาพที่ 6.2 การเปลี่ยนแปลงของความเข้มข้นของ NO2 และ N2O4 เมื่อเวลาเปลี่ยน มี 3 ลักษณะ  
(ก) ความเข้มข้นเริ่มต้นมีเพียงแก๊ส NO2 (ข) ความเข้มข้นเริ่มต้นมีเพียงแก๊ส N2O4 และ 
(ค) ความเข้มข้นเริ่มต้นผสมทั้งแก๊ส NO2 และ N2O4 ในแต่ละกราฟสภาวะสมดุลเกิดขึ้น
หลังเส้นตรงแนวดิ่ง 

ที่มา: Chang, 2010, p. 617 

 

สารเข้าท าปฏิกิริยากัน เมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุลจะมีทั้งสารที่เข้าท าปฏิกิริยา และสารผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งในระบบจะมีการเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปข้างหน้า และย้อนกลับตลอดเวลาหรือที่เรียกว่า สมดุล
พลวัต ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยลูกศรไป-กลับ ( ) โดยแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ สภาวะ
สมดุลระหว่างสถานะ สภาวะสมดุลในสารละลายอิ่มตัว และสภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 
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2. ชนิดของสมดุล 

ชนิดของสมดุล สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 
 2.1 สภาวะสมดุลระหว่างสถานะ 

สภาวะสมดุลระหว่างสถานะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ของการเปลี่ยนสถานะ 
ยกตัวอย่างเช่น การระเหยของน้ า H2O(l) กลายเป็นไอ H2O(g) และควบแน่นกลับมาเป็นน้ าในสถานะ
ของเหลว H2O(l) การระเหิดของเกล็ดไอโอดีน I2(s) กลายเป็นไอไอโอดีน I(g) และสามารถผันกลับมา
เป็นไอโอดีนสถานะของแข็งอีก เป็นต้น ซึ่งเขียนสมการเคมีได้ ดังนี้ 

2 2H O(l)  H O(g)  

2I (s)  2I(g)  

 2.2 สภาวะสมดุลในสารละลายอ่ิมตัว 

ในช่วงแรกของการละลาย ตัวถูกละลายจะสามารถละลายในตัวท าละลายได้เร็ว 
หลังจากนั้นการละลายจะช้าลงจนกระทั่งตัวถูกละลายไม่ละลายต่อไปอีก เรียกว่า เกิดสารละลาย
อ่ิมตัว ตัวอย่างเช่น ละลายของแข็ง C12H22O11(s) ท าให้เกิดสารละลาย C12H22O11(aq) จนกระทั่ง
ละลายจนอ่ิมตัว (การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า) และเมื่อตั้งทิ้งไว้มีการตกผลึกของ C12H22O11(aq) 

กลายเกิดเป็น C12H22O11(s) (การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ) ดังสมการ 

12 22 11 12 22 11C H O (s)  C H O (aq)  

 

 2.3 สภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 

สภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นได้ต้องเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้และเกิดขึ้นในระบบ
ปิด ปฏิกิริยาผันกลับได้ หมายถึง ปฏิกิริยาซึ่งสารตั้งต้นท าปฏิกิริยากันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ แต่
ปฏิกิริยาไม่เกิดขึ้นจนสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์สามารถท าปฏิกิริยาย้อนกลับมาเป็นสารตั้งต้น  ดังนั้นใน
ระบบจึงมีทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น สภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีของการรวมตัวของ
แก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไฮโดรเจนไอโอไดด์ ดังสมการ 

2 2H (g) + I (g)  2HI(g)  

พิจารณาจากการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า ความเข้มข้นของสารตั้งต้น H2 และ I2 ลดลง
ในขณะที่สารผลิตภัณฑ์ HI เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ การรวมตัวกันของ H2 และ I2 เป็น HI นั้น
เกิดขึ้นได้มาก การเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เริ่มคงที่ตั้งแต่เวลา 30 นาที เป็นต้น
ไป แสดงว่า ณ จุดนั้นเป็นต้นไป ความเข้มข้นของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์คงที่ ในทางกลับกัน เมื่อ
เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ สารผลิตภัณฑ์ HI สลายตัวเป็น H2 และ I2 ความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ HI 

จะลดลงอย่างมาก ในขณะที่การเกิดของ H2 และ I2 เกิดได้ช้าและน้อย สอดคล้องกับจ านวนอะตอม
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ของสารตั้งต้นในทิศทางย้อนกลับ เมื่อปฏิกิริยาด าเนินไประยะเวลาหนึ่งๆ ระบบจะเข้าสู่สภาวะสมดุล 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับเท่ากัน แต่ปฏิกิริยาไม่หยุดนิ่งยังด าเนินไปทั้ง
สองทิศทาง ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารในปฏิกิริยาการเกิดของ HI เทียบกับเวลา 
แสดงดังภาพที่ 6.3 และภาพที่ 6.4  

 

 
 

ภาพที่ 6.3 สภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมีผันกลับได้ 
ที่มา: Nivaldo, 2003 

 

 
 

ภาพที่ 6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารกับเวลาเมื่อปฏิกิริยาเข้าสู่ สภาวะสมดุลของ
ปฏิกิริยาการเกิด HI 

ที่มา: Rogers, 2000 

 

กฎของสภาวะสมดุลทางเคมี (law of chemical equilibrium) กล่าวว่า “ณ อุณหภูมิคงที่
ส าหรับปฏิกิริยาผันกลับได้ ที่สภาวะสมดุล อัตราส่วนระหว่างผลคูณความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์
กับผลคูณของความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะมีค่าคงที่ โดยที่ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดมีเลขยก
ก าลังเท่ากับเลขสัมประสิทธิ์บอกจ านวนโมลของสารนั้นในสมการเคมีที่ดุลแล้ว” และเรียกอัตราส่วนนี้
เรียกว่า ค่าคงที่สมดุล 
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3. ค่าคงที่สมดุลและการค านวณ 

ค่าคงที่สมดุล (equilibrium constant, K) เป็นค่าที่ท าให้เราท านายทิศทางของการเกิดปฏิกิริยา
เข้าสู่สมดุล และช่วยค านวณความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลได้ 
ก าหนดสมการทั่วไป ดังนี้  

aA + bB  cC + dD  

สามารถค านวณค่าคงที่สมดุลได้ คือ 

 
c d

a b

[C] [D]
K = 

[A] [B]
 

 

สถานะของสารมีสถานะเป็นของแข็ง (solid, s) ของเหลว (liquid, l) แก๊ส (gas, g) และ
สารละลาย (aqueous, aq) ในการค านวณค่าคงที่สมดุลจะน าความเข้มข้นของสารในสถานะ
สารละลาย (aq) และแก๊ส (g) มาค านวณเท่านั้น เพราะสารที่อยู่ในสถานะสารละลาย (aq) และแก๊ส 
(g) เปลี่ยนความเข้มข้นได้ง่าย แต่สารในสถานะของแข็ง (s) และของเหลว (l) จะมีความเข้มข้นคงที่ 
ตัวอย่างเช่น  

2 2C(s) + O (g)  CO (g)  

2 2 2 3CO (g) + H O(l)  H CO (aq)  

จะเห็นได้ว่า ค่าความเข้มข้นของของแข็ง C(s) และของเหลว H2O (l) มีค่าคงที่ ดังนั้น จาก
สมการแสดงค่าคงที่สมดุลในรูปความเข้มข้นใช้สัญลักษณ์ (Kc เมื่อ c มาจากค าว่า concentration) 

ของแต่ละสมการได้ คือ 2
c

2

[CO ]
K  = 

[O ]
 และ 2 3

c

2

[H CO ]
K  = 

[CO ]
  

ส าหรับปฏิกิริยาของแก๊ส (g) อาจจะเขียนสมการค่าคงที่สมดุลในรูปความดันของแก๊สก็ได้ 
โดยค่าคงที่สมดุลที่ได้เรียกว่า Kp (เมื่อ p มาจากค าว่า pressure) ตัวอย่างเช่น 

2 2 3N (g) + 3H (g)  2NH (g)  

สามารถเขียนค่าคงที่สมดุลในรูปความเข้มข้น 
2

3
c 3

2 2

[NH ]
K  = 

[N ][H ]
 หรือเขียนในรูปความดัน

ของแก๊ส 3

2 2

2
NH

p 3
N H

P
K  = 

P P
 ได้ 

 

 สารผลิตภัณฑ์ 

 สารตั้งต้น 
 ค่าคงที่สมดุล  
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ซ่ึงค่า Kc และ Kp มีความสัมพันธ์กัน โดยพิจารณาสมการ  
aA + bB  cC + dD  

จากกฎของแก๊ส PV = nRT   หรือ n
P = RT

V

  
 

 จะได้ว่า  

A
A

n
P  = RT = [A]RT

V

  
 

       เมื่อ ความเข้มข้น (M) หน่วย โมลต่อลิตร 

BP  = [B]RT  

CP  = [C]RT   และ 

DP  = [D]RT  

ดังนั้น 
c d c c d d c d

n(g)C D
p a b a a b b a b

A B

P P [C] (RT) [D] (RT) [C] [D]
K  =  =  = (RT)

P P [A] (RT) [B] (RT) [A] [B]

  

จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างค่า Kc และ Kp จาก 
n(g)

p cK  = K (RT)  

เมื่อ n(g) คือ ผลต่างจ านวนโมลของแก๊ส n = (c+d) - (a+b)  

   กรณี n(g)=0     P CK  = K  

 กรณี n(g) = 0  
n(g)

p cK =K (RT)   หรือ - n(g)
c PK  = K (RT)   

 

ตัวอย่างที่ 6.1 ในการศึกษาสมดุลเคมีของปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ 
2 22NO(g) + O (g)  2NO (g)  

ให้ความเข้มข้นที่สมดุลของ [NO] = 0.0542 mol/L, [O2] = 0.127 mol/L และ [NO2] = 

15.5 mol/L จงค านวณค่า Kc  

วิธีการค านวณ  จากสมการปฏิกิริยาเคมี สามารถเขียน 
2

2
c 2

2

[NO ]
K  = 

[NO] [O ]
 

 แทนค่าความเข้มข้นที่สมดุลของสารที่โจทย์ก าหนดให้ ลงในสมการ  
2

c 2

(15.5)
K  = 

(0.0542) (0.127)
 

5
cK  = 6.44 × 10       (mol/L)-1 

 

ตัวอย่างที่ 6.2 แก๊ส HCN เตรียมได้จากปฏิกิริยาต่อไปนี้  

3 2 22CO(g) + NH (g)  HCN(g) + CO (g) + H (g)  
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 น าสารมาท าปฏิกิริยากันในภาชนะปิด พบว่า ที่สมดุลความเข้มข้นของ CO NH3 และ HCN มี
ค่าเป็น 0.05 0.025 และ 0.084 mol/L ตามล าดับ จงหาค่า Kc 

วิธีการค านวณ  จากสมการเคมี สามารถเขียน 2 2
c 2

3

[HCN][CO ][H ]
K  = 

[CO] [NH ]
 

 จากโจทย์ก าหนดให้ ความเข้มข้นที่สมดุลของ HCN = 0.084 mol/L จะได้ว่า ความ
เข้มข้นที่สมดุลของ CO2 และ H2 เท่ากับ 0.084 mol/L เช่นเดียวกัน เนื่องจากเกิดผลิตภันฑ์จ านวน
เท่ากันคือ 1 โมล 

  แทนค่าความเข้มข้นที่สมดุล ลงในสมการ 

c 2

(0.084)(0.084)(0.084)
K  = 

(0.05) (0.025)
 

c K = 9.48  

ตัวอย่างที่ 6.3 ที่อุณหภูมิ 700°C เมื่อน าแก๊ส N2 จ านวน 2 โมล มาท าปฏิกิริยากับแก๊ส H2 จ านวน  
2 โมล ในภาชนะปิด 5 ลิตร พบว่า สภาวะสมดุลมีแก๊ส NH3 เกิดข้ึน 1 โมล จงหาค่า Kc  

วิธีการค านวณ  จากโจทย์สามารถเขียนและดุลสมการเคมีได้ ดังนี้ 

2 2 3N (g) + 3H (g)  2 NH (g)  

และเขียนค่า  
2

3
c 3

2 2

[NH ]
K  = 

[N ][H ]
 

 เมื่อพิจารณาถึงความเข้มข้นที่สมดุลของสารตั้งต้น คือ H2 และ N2 โจทย์ไม่ได้ก าหนดมาให้ 
แต่โจทย์ก าหนด ความเข้มข้นเริ่มต้นมาให้ เท่ากับ 2 โมลต่อ 5 ลิตร (หรือ 0.4 โมลต่อลิตร) และความ
เข้มข้นที่สมดุลของผลิตภัณฑ์ คือ NH3 เท่ากับ 1 โมลต่อ 5 ลิตร (หรือ 0.2 โมลต่อลิตร) ดังนั้นต้อง
น ามาหาความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละสารที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา แล้วจะสามารถหาความ
เข้มข้นที่สมดุลของสารตั้งต้นได้ดังนี้ 

2 2 3N (g) + 3H (g)  2NH (g)  

ความเข้มข้นเริ่มต้น   0.4   0.4  0.0  mol/L 

ความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงไป 0.1   0.3  0.2  mol/L 

ความเข้มข้นที่สมดุล  0.3   0.1  0.2  mol/L 

ความเข้มข้นเริ่มต้นของสารตั้งต้น H2 และ N2 และผลิตภัณฑ์ NH3 เท่ากับ 0.4, 0.4 และ 0.0 

mol/L ตามล าดับ จากโจทย์ก าหนดให้ที่สภาวะสมดุลเกิดผลิตภัณฑ์ NH3 เข้มข้น 0.2 mol/L ท าให้
ทราบว่าความเข้มข้นของ NH3 เพ่ิมขึ้น (เปลี่ยนแปลงไป) เท่ากับ 0.2 mol/L (เนื่องจากสมการ
ปฏิกิริยาเคมีสารตั้งต้น N2 1 โมล ท าปฏิกิริยากับ H2  3 โมล แล้วเกิดผลิตภัณฑ์ NH3 2 โมล) ดังนั้น
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ความเข้มข้นในการเข้าท าปฏิกิริยา (เปลี่ยนแปลงไป) ของสารตั้งต้น N2 และ H2 เท่ากับ 0.1 และ 0.3 

mol/L และความเข้มข้นที่สมดุลลดลงจากความเข้มข้นเริ่มต้น เท่ากับ 0.3 และ 0.1 mol/L 

ตามล าดับ 

น าค่าความเข้มข้นที่สมดุลแทนค่าลงในสมการ 
2

c 3

(0.2)
K  = 

(0.3)(0.1)
 

2
cK  = 1.33 × 10  (mol/L)-2 

 

ตัวอย่างที ่6.4 จงหาค่าคงที่สมดุลความเข้มข้น (Kc) ที่อุณหภูมิ 25°C ของปฏิกิริยาการเกิดแก๊ส CO2  

2 2C(s) + O (g)  CO (g)  

เมื่อก าหนดให้ทีส่ภาวะสมดุลมี 
2OP = 0.150 atm และ 

2COP = 0.160 atm 

วิธีการค านวณ   จากสมการปฏิกิริยาเคมี หาค่า 2

2

CO

P

O

P
K  = 

P
 

  แทนค่าความดันที่สภาวะสมดุล (โจทย์ก าหนด) จะได้ P

0.160
K  =  = 1.07

0.150
 

  จากความสัมพันธ์ n
P cK  = K (RT)  หรือ - n

c PK  = K (RT)   

เมื่อพิจารณาหา n  จากสมการปฏิกิริยา พบว่า n = 1-1 = 0  ดังนั้น c PK  = K  

   สามารถหาค่า Kc เท่ากับ 1.07 

 

นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของค่าคงที่สมดุลของบางปฏิกิริยายังขึ้นอยู่กับสมการ เคมีของ
ปฏิกิริยาย่อย ดังนี้ 

1) เมื่อเขียนสมการกลับทิศทางกับสมการเดิม จะท าให้ค่าคงที่สมดุลเปลี่ยนไป โดยที่ค่าคงที่
สมดุลของสมการใหม่จะเป็นส่วนกลับของค่าคงที่สมดุลของสมการเดิม ตัวอย่างเช่น 

2 22HCl(aq)  H (g) + Cl (g)  2 2
1 2

[H ][Cl ]
K  = 

[HCl]
 

2 2H (g) + Cl (g)  2HCl(aq)  

2

2

2 2

[HCl]
K =

[H ][Cl ]
   หรือมาจาก 2

1

1
K  = 

K
  

2) ถ้าน าตัวเลขใดๆ คูณเข้าไปในสมการจะท าให้ค่าคงที่สมดุลของสมการใหม่เท่ากับค่าคงที่
สมดุลของสมการเดิมยกก าลังด้วยตัวเลขที่คูณเข้าไป ตัวอย่างเช่น 
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1
A + B  C + 2D

2
 

2

1 1/2

[C][D]
K  = 

[A][B]
 

น า 2 มาคูณสมการข้างต้น จะได้ว่า 

2A + B  2C + 4D  
2 4

2 2

[C] [D]
K  = 

[A] [B]
 หรือมาจาก 2

2 1K  = K   

3) ถ้าปฏิกิริยารวมเกิดจากการน าปฏิกิริยาย่อยมาบวกกันต่างคงที่สมดุลของปฏิกิริยารวมจะ
เท่ากับผลคูณของค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาย่อย ตัวอย่างเช่น 

A + B  C + D................(1)     1K  

E + F  G + B.................(2)     2K  

น าสมการ (1) + (2) จะได้   

A + E + F  C + D + G....................(3)   สามารถหาค่า 3 1 2K  = K  × K  

4) ถ้าปฏิกิริยารวมเกิดจากการน าปฏิกิริยาย่อยมาลบกัน ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยารวมจะ
เท่ากับผลหารของค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาย่อย ตัวอย่างเช่น 

A + B  C + D................(1)     1K  

G + B  E + F................(2)
    2K  

น าสมการ (1) - (2)   

A + E + F  C + D + G.................(3)   สามารถหาค่า 1
3

2

K
K  = 

K
 

 

ตัวอย่างที่ 6.5  ก าหนดปฏิกิริยาเคมีให้ดังต่อไปนี้ 
 3 2 5BrF  + F  BrF ...........(1)     1K  

2 3ClF + F  ClF .............(2)     2K  

จงหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาสมการ (3) ต่อไปนี้มีค่าเท่าใด 

3 3 5BrF  + ClF  BrF  + ClF.............(3)  

วิธีการค านวณ จากโจทย์ก าหนดให้ปฏิกิริยาเคมีสมการที่ (1) และ (2) สามารถหาความสัมพันธ์ได้
ดังนี้ 
 เมื่อน าสมการเคมี (1)-(2)  3 2 2 5 3BrF  + F  - ClF - F  BrF  - ClF  
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 จะเห็นได้ว่า สารตั้งต้น F2 สามารถหักลบกัน และ ClF จะต้องย้ายข้างไปฝั่งผลิตภัณฑ์ และ 
ClF3 ย้ายไปฝั่งสารตั้งต้น เพ่ือเขียนสมการเคมีใหม่ 3 3 5BrF  + ClF  BrF  + ClF  ตามโจทย์ 

ดังนั้นค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาสมการที ่(3) คือ 1
3

2

K
K  = 

K
 

 

4. หลักของเลอชาเตอลิเอและปัจจัยที่มีผลต่อสมดุล 

นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ เฮนรี่ หลุยส์ เลอชาเตอริเอ (Henri Louis Le Chatelier) ได้
กล่าวว่า ระบบใดท่ีเข้าสู่สภาวะสมดุลแล้วถ้าถูกรบกวนด้วยสภาวะต่างๆ จะท าให้สมดุลของระบบเสีย
ไป ระบบจะพยายามปรับตัวไปในทิศทางที่จะท าให้ปัจจัยที่รบกวนนั้นลดลงเหลือน้อยที่สุด เพ่ือให้
กลับมาสมดุลอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสภาวะสมดุลของระบบ ได้แก่ 

 4.1 การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น  
พิจารณาปฏิกิริยาเคมีไอรอน (III) ไทโอไซยาเนต [Fe(SCN)3] ละลายในน้ าอย่างรวดเร็ว

ได้สารละลายสีแดง ซึ่งสารละลายสีแดงเกิดจากไอออน [FeSCN]2+ และแตกตัวให้ไอออนของ Fe3+ 

และ SCN-  
 

2+ 3+ -[FeSCN] (aq)  Fe (aq) + SCN (aq)  

  สีแดง               สีเหลือง     ไม่มีสี 
 

เมื่อสภาวะสมดุล พบว่า ได้สารละลายสีเหลืองอมแดง (ภาพที่ 6.5(ก)) ถ้าเติมสารละลาย
โซเดียมไทโอไซยาเนต (NaSCN) ในสารละลายเริ่มแรก เพ่ือลดปัจจัยความเข้มข้น SCN- ที่รบกวน 
(จากการแตกตัวของ NaSCN) ไอออน Fe3+ บางตัวท าปฏิกิริยากับ SCN- ที่เติมลงไปท าให้สมดุลมี
ทิศทางด าเนินไปจากขวาไปซ้าย และจะสังเกตเห็นสารละลายเป็นสีแดง ดังภาพที่ 6.5(ข) ในท านอง
เดียวกัน ถ้าเติมสารละลายไอรอน (III) ไนเตรต (Fe(NO3)3 ) ลงไปในสารละลายเริ่มแรก จะพบว่าได้
สารสารละลายสีแดง (ภาพที่ 6.5(ค)) เนื่องจากสมดุลถูกรบกวนจากการเพ่ิมความเข้มข้นของไอออน 
Fe3+ ท าให้ทิศทางด าเนินไปจากขวาไปซ้าย แต่ถ้าเพ่ิมความเข้มข้นของสารละลายกรดออกซาลิก 
(H2C2O4)  ลงไปในสารละลายเริ่มแรก โดยกรดออกซาลิกแตกตัวในน้ าได้ออกซาเลตไอออน ( 2-

2 4C O ) 
จะสร้างพันธะที่แข็งแรงกับไอออน Fe3+ เกิดสารละลายสีเหลืองของ 3-

2 4 3Fe(C O )  (ภาพที่ 6.5(ง)) 
ดังนั้นเพื่อลดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นที่เกิดขึ้น ปฏิกิริยาพยายามปรับทิศทางด าเนินไปจาก
ซ้ายไปขวา  
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 (ก)        (ข)           (ค)   (ง) 

 

ภาพที่ 6.5 ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นต่อสภาวะสมดุล (ก) สารละลายสีเหลืองอมแดงของ 
Fe(SCN)3 ที่สภาวะสมดุล (ข) เพ่ิมความเข้มข้นของ NaSCN (ค) เพ่ิมความเข้มข้นของ 
Fe(NO3)3  (ง) เพ่ิมความเข้มข้นของ H2C2O4 

ที่มา: Chang,  2010, p. 639 

 

 4.2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
การพิจารณาผลของเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่มีต่อสภาวะสมดุล จะต้องแยกเป็นปฏิกิริยา 

ดูดความร้อน ( oH > 0)  และปฏิกิริยาคายความร้อน ( oH < 0) 

2 4 2N O (g)  2NO (g)  

ปฏิกิริยาดูดความร้อนของสมการเคมีข้างต้น คือ 

2 4 2heat + N O (g)  2NO (g)   oH  = 58 kJ/mol  

ปฏิกิริยาคายความร้อนของสมการเคมีข้างต้น คือ 

2 4 2N O (g)  2NO (g) + heat   oH  = -58 kJ/mol  

เมื่อปฏิกิริยาอยู่ในสภาวะสมดุลที่อุณหภูมิค่าหนึ่งๆ ความต่างระหว่างพลังงานความร้อน
ของปฏิกิริยาดูดความร้อนและคายความร้อน มีค่าเท่ากับ ศูนย์ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ต่อสภาวะสมดุลของปฏิกิริยาระหว่างการเกิด 2-

4CoCl เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อน  
2- 2+ -

4 2 2 6[CoCl ]  + H O  [Co(H O) ]  + 4Cl  

         สีน้ าเงิน            สีชมพู 

เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิจะท าให้ระบบเสียสมดุลและพยายามปรับเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่ โดย
ด าเนินปฏิกิริยาไปทางซ้าย ท าให้เกิดสารละลายสีน้ าเงิน แต่ถ้าลดอุณหภูมิจะเกิดสารละลายสีชมพู
ของ 2+

2 6Co(H O) ดังภาพที่ 6.6 
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ภาพที่ 6.6 ผลการรบกวนสมดุลเคมีของปฏิกิริยาการเกิด 2-
4CoCl  โดยการเพ่ิมอุณหภูมิ (ภาพซ้าย) 

และการลดอุณหภูมิ (ภาพขวา) 
ที่มา: Chang,  2010, p. 643 

 

 4.3  การเปลี่ยนแปลงความดัน 

เมื่อพิจารณาตามกฎของแก๊ส PV = nRT จะเห็นได้ว่าการเพ่ิมหรือลดความดันจะส่งผล
ต่อปริมาตรของสาร ปฏิกิริยาจะปรับตัวไปในทิศทางที่ท าให้เกิดการเพ่ิมปริมาตรหรือลดปริมาตรเพ่ือ
หักล้างกับความดันที่เปลี่ยนแปลงไป และนอกจากนี้ความดันของปฏิกิริยายังขึ้นอยู่กับจ านวนโมลของ
แก๊สที่ใช้และเกิดขึ้นในปฏิกิริยานั้นๆ ตัวอย่างเช่น ผลการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดันของ
ปฏิกิริยา 

2 4 2N O (g)  2NO (g)  

จากปฏิกิริยาสารตั้งต้น N2O4 (สีไม่มีสี) และผลิตภัณฑ์ NO2 (สีน้ าตาลแดง) บรรจุใน
กระบอกสูบมีปริมาตรรวม 15 mL แสดงดังภาพที่ 6.7 เมื่อลดปริมาตรของระบบลงอย่างรวดเร็ว  
2 เท่า เป็น 7.7 mL สังเกตเห็นสีของสารทุกตัวเพ่ิมขึ้นสองเท่า (น้ าตาลแดงเข้มขึ้น) และเวลาผ่านไป
ระบบปรับทิศทางตามหลักของเลอชาเตอริเอ เกิดสารที่ไม่มีสีของ N2O4 มากขึ้น และความเข้มสี
ระบบลดลง  

อาจอธิบายได้ว่า จ านวนโมลของแก๊ส N2O4 มี 1 โมล และจ านวนโมลของแก๊ส NO2 มี 
2 โมล จากกฎของแก๊สความดันของแก๊ส NO2 มากกว่า N2O4 กรณีที่มีการรบกวนสมดุลด้วยการเพ่ิม
ความดันให้กับปฏิกิริยาที่สภาวะสมดุล มีผลท าให้สมดุลเสียไป ระบบจึงต้องปรับตัวลดความดันลง โดย
เพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาทางด้านที่มีจ านวนโมลของแก๊สน้อย (ไปทางซ้าย) เพราะความดันแปรผันตรง
กับจ านวนโมลของแก๊ส เมื่อสมดุลด าเนินไปทิศทางที่มีจ านวนโมลของแก๊สน้อย จึงลดความดันของ
ระบบลงได ้ในทางกลับกัน ถ้าลดความดันให้กับปฏิกิริยาที่ภาวะสมดุล มีผลท าให้สมดุลเสียไป ระบบจึง
ต้องปรับตัวเพ่ิมความดัน โดยเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาด าเนินไปทิศทางที่มีจ านวนโมลของแก๊สมาก 



135 

(ไปทางขวา) เพราะความดันแปรผันตรงกับจ านวนโมลของแก๊ส เมื่อสมดุลด าเนินไปทิศทางที่มีจ านวน
โมลของแก๊สมาก จึงเพิ่มความดันของระบบขึ้นได้ 

 
 

ภาพที่ 6.7 ผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาตรและความดัน (ก) N2O4 (ไม่มีสี) และ NO2 (น้ าตาลแดง) 
ในกระบอกสูบมีปริมาตรรวม 15 ml (ข) ปริมาตรของระบบลดลงอย่างรวดเร็ว 2 เท่าเป็น 
7.7 mL สีของสารทุกตัวเพ่ิมขึ้นสองเท่า น้ าตาลแดงเข้มขึ้น (ค) เวลาผ่านไประบบปรับ
ทิศทางตามหลักของเลอชาเตอริเอ เกิดสารที่ไม่มีสีของ N2O4 มากขึ้น ความเข้มสีระบบ
ลดลง  

ที่มา: ดัดแปลงจาก Averill, 2012, p. 1875 

 

บทสรุป 

 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลหรืออะตอม พบว่าระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลนั้น 
ระบบมิได้หยุดนิ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยโมเลกุลของสารในระบบเข้าสู่สภาวะสมดุลได้
เองจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับ แต่ถ้ามีอิทธิพลจากภายนอกมารบกวน เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน  ความ
เข้มข้น จะมีผลให้สภาวะสมดุลของระบบเสียไป แต่ถ้าหยุดรบกวนเมื่อใด ระบบก็จะด าเนินไปเรื่อยๆ 
จนกระท่ังระบบมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและอัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากัน จึงเกิด
สภาวะสมดุลของระบบขึ้นใหม่อีก และปฏิกิริยาเคมีใดๆ จะมีค่าคงที่ค่าหนึ่งซึ่งบอกให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิของสารต่างๆ ที่สภาวะสมดุล นั่นคือ 
ค่าคงที่สมดุล 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงบอกความหมายของสมดุลเคมี 

2. สมดุลเคมีมีกี่ชนิด พร้อมอธิบายพอสังเขป 

3. จงหาค่าคงที่สมดุลของสมการเคมีต่อไปนี้ 
3.1 + -

2 3HF(aq) + H O(l)  H O (aq) + F (aq)  

3.2 2 22NO(g) + O (g)  2NO (g)  

3.3 2 2H (g) + Br (g)  2HBr(g)  

3.4 2 5 2 22N O (g)  4NO (g) + O (g)  

3.5 5 3 2PCl (g)  PCl (g) + Cl (g)  

4. ปฏิกิริยาการสลายตัวของฟอสฟอรัส เพนตะคลอไรด์ กลายไปเป็นฟอสฟอรัส ไตรคลอไรด์และ
โมเลกุลคลอรีน ดังต่อไปนี้ 

5 3 2PCl (g)  PCl (g) + Cl (g)  

 มีค่าคงที่สมดุลของความดัน (KP) มีค่าเท่ากับ 1.05 ที่อุณหภูมิ 298°C ถ้าความดันของ PCl5 และ 

PCl3 เท่ากับ 0.850 atm และ 0.450 atm ตามล าดับ จงหาความดันของ Cl2 ที่อุณหภูมิ 298°C   
5. จงค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของความเข้มข้น (Kc) ของปฏิกิริยาต่อไปนี้  

2 2H (g) + Br (g)  2HBr(g)  

 ถ้าความเข้มข้นของ [H2] = 0.0542 M [Br2] = 0.127 M และ [HBr] = 15.5 M ที่อุณหภูมิ 230°C   
6. จงค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของความเข้มข้น (Kc) ของปฏิกิริยาต่อไปนี้ 

2 22NO(g) + O (g)  2NO (g)  

 ถ้าความดันของ NO = 0.236 atm, O2= 0.127 atm และ = 1.350 atm ที่อุณหภูมิ 25°C   
7. จากปฏิกิริยา A(s) + 2B(g) + 2C(g)  5D(g) + 2E(s) ที่สภาวะสมดุลในภาชนะปิด

ปริมาตร 2 ลิตร มีสาร A = 2 โมล, B = 3 โมล C = 4 โมล D = 2 โมล และ E = 1 โมล จงหา
ค่าคงท่ีสมดุล 

8. จงหาค่าคงท่ีสมดุลของการเตรียมแก๊ส HCN ในภาชนะปิด 

3 2 22CO(g) + NH (g)  HCN(g) + CO (g) + H (g)  

 พบว่าที่สมดุลความเข้มข้นของ CO NH3 และ HCN มีค่าเป็น 0.05, 0.025 และ 0.084 mol/L 

ตามล าดับ  
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9. สมการเคมีของปฏิกิริยาดังต่อไปนี้ 
3+ - 2+

22Fe  + 2I  2Fe  + I  

 ณ อุณหภูมิคงที่ เมื่อถูกรบกวนสมดุลด้วยการเติม Fe(NO3)3 จะท าให้ระบบเสียสมดุลไป จง
ท านายทิศทางการเข้าสู่สมดุลใหม่อีกอย่างไร 

10. พิจารณาระบบสมดุลของปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้ จงท านายทิศทางการเข้าสู่สมดุลใหม่ เมื่อเพ่ิม 

ความดัน (ลดปริมาตร) ของระบบ ณ อุณหภูมิคงที่ 
 10.1 2 22PbS(s) + 3O (g) 2 PbO(s) + 2SO (g)  

 10.2 2 2 2H (g) + CO (g)  H O(g) + CO(g)  

 10.3 2 2 3N (g) + 3H (g)  2NH (g)  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

กรด-เบส และบัฟเฟอร์ 
 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. นิยามของกรด-เบส 

2. ความแรงของกรด-เบส 

3. สมดุลไอออนและการแตกตัวของกรด-เบส 

4. อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส 

5. การไทเทรตกรด-เบส 

6. สารละลายบัฟเฟอร์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากเรียนบทที่ 7 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. สรุปเกี่ยวกับนิยามกรด-เบสได้ 
2. อธิบายความแรงของกรด-เบสได้ 
3. อธิบายเกี่ยวกับสมดุลไอออนและการแตกตัวของกรด-เบสได้ 
4. อธิบายเกี่ยวกับการไทเทรตกรด-เบสได้ 
5. อธิบายเกี่ยวกับสารละลายบัฟเฟอร์และอินดิเคเตอร์ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยร่วมกันเขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับกรด-เบส ในชีวิตประจ าวัน 
น าเสนอหน้าห้องเรียน และร่วมกันอภิปราย 

3. ผู้เรียนท าแบบฝึกหัด และร่วมกันเฉลยค าตอบ พร้อมทั้งเหตุผลอธิบายค าตอบ 

4. ให้นักศึกษารายบุคคลท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 7 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. กระดาษชาร์ต 

4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 

1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. การอภิปรายและการตอบค าถามกลุ่มในห้องเรียน 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามแบบฝึกหัด 

 



 

บทท่ี 7 

กรด-เบส และบัฟเฟอร ์
 

ในชีวิตประจ าวันเราจะพบกับสารชนิดต่างๆ ซึ่งสารบางชนิดมีสมบัติเป็นกรด เช่น น้ าอัดลม 
น้ าส้ม กรดอะซิติกในน้ าส้มสายชู หรือแม้กระทั่งในกระเพาะอาหารที่มีกรดมากเกินไปท าให้อาหารไม่
ย่อยส่งผลให้เกิดอาการจุกเสียดหรือแน่นท้อง การรับประทานยาที่มีส่วนผสมสารแมกนีเซียม  

ไฮดรอกไซด์หรือ milk of magnesium ซ่ึงสมบัติเป็นเบสอ่อนๆ จะช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะ
อาหารได้ และสารที่มีสมบัติเป็นเบส บางชนิดที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น สบู่ ผงซักฟอก ผงฟู 
(โซเดียมไบคาร์บอเนต) เป็นตัน ดังนั้นในบทนี้จะขออธิบายถึงนิยามและความแรงของกรด เบส สมดุล
ไอออนและการแตกตัวของกรด เบส สารละลายบัฟเฟอร์ อินดิเคเตอร์ และการไทเทรตกรด เบส 

 

1. นิยามของกรด-เบส 

ความส าคัญของกรด-เบส ในทางเคมีและชีวเคมีได้มีการศึกษาสมบัติกรดและเบส ในปี ค.ศ. 
1887 นักเคมีชาวสวีเดนชื่อ สวานเต อาร์เรเนียส (Svante Arrhenius) (Moore, Stanitski and Jurs, 

2010, p. 538) ได้อธิบายเกี่ยวกับกรดว่าเป็นสารที่แตกตัวในน้ าแล้วเกิดไฮโดรเนียมไอออน (โปรตอน) 

และไอออนลบ (anion) และเบสเมื่อละลายน้ าแล้วท าให้เกิดไฮดรอกไซด์ไอออน และไอออนบวก 
(cation) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับนิยามกรด-เบส โดยไฮโดรเนียมไอออน (H3O+) เป็นตัวแทน
สารละลายกรด และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เป็นตัวแทนของสารละลายเบส แต่อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาหลักของนิยามกรด-เบสของอาร์เรเนียส สารที่เกิดปฏิกิริยากรด เบสจะต้องเกิดในสารละลายที่
มีน ้าเป็นตัวท าละลายเท่านั้น และสารที่มีสมบัติเป็นเบสจะต้องมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในโมเลกุล ดังนั้น 
จึงไม่สามารถอธิบายได้ว่า ท าไมสารละลายแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งไม่มีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่ในโมเลกุล และ
ท าปฏิกิริยากับกรดไม่ท าให้เกิดไฮดรอกไซด์ไอออน จึงมีสมบัติเป็นเบสอ่อน  

ในปี ค.ศ.1923 เจ เอ็น บรอนสเตด (J. N. BrØnsted) นักเคมีชาวเดนมาร์ก และที เอ็ม เลารี 
(T.M. Lowry) นักเคมีชาวอังกฤษ (Moore, Stanitski and Jurs, 2010, p. 538) ได้เสนอนิยามกรด 
เบสในสารละลายน้ า ดังนี้ 

กรดของบรอนสเตด-เลารี (BrØnsted-Lowry) เป็นสารที่ให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) 

เบสของบรอนสเตด-เลารี (BrØnsted-Lowry) เป็นสารที่รับไฮโดรเจนไอออน (H+) 

 

ปฏิกิริยากรด-เบส เช่น กรดไนตริก (HNO3) ท าปฏิกิริยากับน้ า (H2O) ดังสมการ 
+ -

3 2 3 3HNO (aq) + H O(l)  H O (aq) + NO (aq)  
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จากปฏิกิริยาจะเห็นได้ว่า กรดไนตริกสามารถให้ H+ กับน้ า เกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออน 

(H3O+) ซึ่งในการเกิดปฏิกิริยากับกรด น้ ามีสมบัติเป็นเบสของบรอนสเตด-เลารี เนื่องจากกรดไนตริก
เป็นกรดแก่ เป็นอิเล็กโทรไลต์แก่สามารถแตกตัวในน้ าได้ 100% ในทางกลับกัน กรดอ่อนไม่สามารถ
แตกตัวได้สมบูรณ์ ดังนั้นจึงเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อน เช่น กรดไฮโดรฟลูออไรด์ (HF) เป็นกรดอ่อน และ
สามารถแตกตัวเป็นไอออนในน้ า  

+ -
2 3HF(aq) + H O(l)  H O (aq) + F (aq)  

ลูกศรสองข้างแสดงถึงการเกิดสภาวะสมดุลระหว่างสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ เนื่องจาก
การแตกตัวของ HF แตกตัวได้น้อยกว่า 100% นั่นคือ ณ สภาวะสมดุล โมเลกุล HF แตกตัวไม่สมบูรณ์ 
ซึ่งร้อยละการแตกตัวสัมพันธ์กับปริมาณของไฮโดรเนียมไอออน และฟลูออไรด์ไอออนในสารละลาย 

แอมโมเนีย (NH3) เป็นเบสเพราะสามารถรับ H+ จากน้ า เกิดเป็นแอมโมเนียมไอออน (NH4
+) 

และน้ าซึ่งให้ H+ กลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-)  
+ -

3 2 4NH (g) + H O(l)  NH (aq) + OH (aq)  

แอมโมเนีย ท าปฏิกิริยากับน้ า ณ สภาวะสมดุล เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแอมโมเนียมไอออนและ 

ไฮดรอกไซด์ไอออน ดังนั้น แอมโมเนียมีสมบัติเป็นเบสอ่อน ซึ่ง ณ ภาวะสมดุลสารละลายประกอบด้วย
ปริมาณของแอมโมเนียจ านวนมากกว่าแอมโมเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออน ดังนั้น 

แอมโนเนียมไฮดรอกไซด์จึงไม่เหมาะส าหรับเป็นชื่อเรียกของสารละลายแอมโมเนีย 

โมเลกุลน้ าตามนิยามของบรอนสเตด-เลารี คือ โมเลกุลน้ าสามารถให้ H+ (สมบัติเป็นกรด) 

และสามารถรับ H+ (สมบัติเป็นเบส) ปฏิกิริยาของน้ ากับโมเลกุลของกรด (HA) และเบส (A-)  

น้ าท าหน้าที่เป็นเบส 
+ -

2 3HA(aq) + H O(l)  H O (aq) + A (aq)  

น้ าท าหน้าที่เป็นกรด 
- -

2A (aq) + H O(l)  HA(aq) + OH (aq)  

ดังนั้น น้ าสามารถท าหน้าที่เป็นได้ทั้งกรด (ให้ H+) และเบส (รับ H+) เรียกว่า แอมโฟเทอริก 
(amphoteric)  

คู่ของโมเลกุลหรือไอออนที่สัมพันธ์กับการสูญเสียหรือรับ 1 H+ เรียกว่า คู่กรด -เบส 
(Conjugate acid-base pair) ทุกๆ กรดของบรอนสเตด-เลารี มีคู่เบส และทุกๆ เบสของบรอนสเตด-
เลารี มีคู่กรด 

 

คู่กรด  คู่เบส 

 

ให้ H+ 

รับ H+ 
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ตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาระหว่างกรดอะซิติก ซึ่งให้ H+ และน้ ารับ H+ เกิดผลิตภัณฑ์เป็น H3O+ 

และ CH3COO-  
+ -

3 2 3 3CH COOH(aq) + H O(l)  H O (aq) + CH COO (aq)  

   กรด 1          เบส 2          กรด 2        เบส 1 
     

 

ในปฏิกิริยาไปข้างหน้า CH3COOH เป็นกรดของบรอนสเตด-เลารี ซึ่งให้ H+ และน้ ารับ H+ 
เป็นเบสของบรอนสเตด-เลารี ส าหรับปฏิกิริยาย้อนกลับ CH3COO- รับ H+ เป็นเบสของบรอนสเตด-
เลารี จาก H3O+ ซึ่งเป็นกรด ดังนั้นปฏิกิริยานี้มี 2 คู่กรด-เบส คือ (1) H2O และ H3O+ และ (2) 

CH3COOH และ CH3COO-  

ในปี ค.ศ. 1932 จี เอ็น ลิวอิส (G. N. Lewis) (Chang, 2010, p. 697) นักเคมีชาวอเมริกันได้
เสนอนิยามของกรด เบส ว่า กรด หมายถึง สารซึ่งรับคู่อิเล็กตรอน เบส คือ สารซึ่งให้คู่อิเล็กตรอน 
โดยปฏิกิริยาระหว่างกรดลิวอิสกับเบสลิวอิส เป็นการน าเอาอิเล็กตรอนมาใช้ร่วมกันระหว่างสารทั้ง
สอง โดยสารที่เป็นเบสจะต้องมีคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยว หรือคู่อิเล็กตรอนอิสระอยู่ในระดับพลังงานวง
นอกสุด และสามารถให้คู่อิเล็กตรอนนี้แก่ธาตุอ่ืนได้ ส่วนกรดจะต้องขาดคู่อิเล็กตรอน และมีออร์บิทัล
ว่างที่สามารถซ้อนกับออร์บิทัลของคู่อิเล็กตรอนดังกล่าวได้ หรือเรียกว่า การสร้างพันธะโคออร์ดิเนต
โคเวเลนต์ เช่น 

 

 
 

จากนิยามกรดเบสของบรอนสเตด-เลารี กรดแก่สามารถแตกตัวได้ 100% แต่กรดอ่อนแตก
ตัวได้น้อยกว่า 100% แสดงให้เห็นว่ากรดแก่แตกตัวให้ H+ ได้ดีกว่ากรดอ่อน เช่นเดียวกับเบสแก่จะ
สามารถรับ H+ ได้ดีกว่าเบสอ่อน ดังที่เคยกล่าวข้างต้น ดังนั้น กรด เบสแต่ละโมเลกุลจึงมีการแตกตัวที่
ต่างกัน เนื่องจากมีความแรงท่ีแตกต่างกัน 

 

 

 

H+ ต่างกัน 
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2. ความแรงของกรด-เบส 

ในสารละลายเจือจาง (<0.1 M) สารละลาย HCl สามารถแตกตัวได้ 100% โมเลกุล HCl ท า
ปฏิกิริยากับน้ าแล้วเกิด H3O+ และ Cl- ซึ่งจะไม่สามารถรับ H+ จาก H3O+ ในทางกลับกัน ปฏิกิริยา
ย้อนกลับของ HF มีความสัมพันธ์กับ F- ซึ่งจะรับ H+ จาก H3O+ เป็น HF ซึ่งแสดงว่ากรดอ่อนแตกตัว
ไม่สมบูรณ์ 100% ดังนั้น นักเคมีจึงมีการจัดอันดับความแรงของกรดและคู่เบส แสดงได้ดังภาพที่ 7.1 

 

 
 

ภาพที่ 7.1 ความแรงของกรดและคู่เบส 

ที่มา: Chang, 2010, p. 668 

 

โดยกรดแรงที่สุดอยู่ทางซ้ายด้านบน และเบสแก่ที่สุดอยู่ทางขวาด้านล่าง เช่น HSO4
- เป็น

กรดที่แรงกว่า HCO3
- และ CO3

2- เป็นเบสที่แรงกว่า SO4
2- ซ่ึงการแตกตัวของปฏิกิริยากรด เบสมักจะ

เกิดจากตัวที่แรงกว่าไปหาตัวที่อ่อนกว่าของแต่ละคู่กรด-เบส ตัวอย่างเช่น 
- 2- - 2-
4 3 3 4HSO (aq) + CO (aq)  HCO (aq) + SO (aq)  

จากสมการเคมี ปฏิกิริยามีการถ่ายโอน H+ จาก HSO4
- ไปยัง CO3

2- กลายไปเป็น HCO3
- 

และ SO4
2- ดังนั้น ปฏิกิริยาจึงด าเนินไปข้างหน้า 
จากที่เคยกล่าวมา กรดหรือเบสที่ละลายโดยมีที่น ้าเป็นตัวท าละลาย ถ้าแบ่งตามสมบัติการน า

ไฟฟ้าของสาร จะแบ่งได้ 2 ชนิด คือ สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ (strong electrolyte) สารละลาย 

อิเล็กโทรไลต์อ่อน (weak electrolyte)  
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3. สมดุลไอออนและการแตกตัวของกรด-เบส 

กรด-เบสที่สามารถละลายน้ าแล้วแตกตัวเป็นไอออนบวกและไอออนลบได้ทั้งหมด จัดเป็น
สารที่เรียกว่า สารอิเล็กโทรไลต์ (electrolyte) เช่น NaOH ละลายน้ าได้ดี จะแตกตัวให้ Na+ และ 
OH- ดังนั้น ในสารละลายจะแต่ Na+ และ OH- ละลายอยู่ในน้ า โดยไม่มี NaOH เหลือ ดังนั้น สาร
ประเภทนี้จึงเป็นสมดุลไอออนที่อยู่ในวัฏภาคเดียวกันทั้งหมด และเมื่อมีการแตกตัวอย่างสมบูรณ์ไม่
เกิดสภาวะสมดุลขึ้นในระบบ  

กรด-เบสที่ละลายน้ าได้น้อย (แตกตัวได้ไม่สมบูรณ์) จะเกิดสมดุลในสารละลายเป็นสมดุล
ไอออนที่อยู่ในวัฏภาคต่างกัน กรด-เบสบางชนิดละลายน้ าไดน้อย เช่น HF HNO2 HCN เป็นต้น ดังนั้น
เมื่อ HF ละลายในน้ าจะยังมี HF เหลืออยู่ และมี H+ และ F- ที่เกิดจากการละลายน้ าได้น้อย ปฏิกิริยา
การละลายของ HF เกิดสภาวะสมดุลได้ ดังสมการเคมี 

+ -
2 3HF(aq) + H O(l)  H O (aq) + F (aq)  

ความสามารถในการแตกตัวของไอออนที่แสดงความเป็นกรดหรือเบสในตัวท าละลายหนึ่งๆ 
ในที่นีจ้ะขออธิบายเฉพาะการแตกตัวของกรด เบสในตัวท าละลายน้ า (aqueous solvent) เท่านั้น  

จากนิยามของกรด-เบส กรดแก่สามารถแตกตัวให้ H+ ได้ดีกว่ากรดอ่อน และเบสแก่สามารถ
แตกตัวให้ OH- ได้ดีกว่าเบสอ่อน โดยกรดแก่และเบสแก่ แตกตัวให้ H+ และ OH- ได้สมบูรณ์ 100% 

ตามล าดับ แต่ส าหรับกรดอ่อน เบสอ่อนไม่สามารถแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ 100% ซึ่งปริมาณความ
เข้มข้นของ H+และ OH- ที่เกิดจากการแตกตัวของกรด-เบสอ่อนนั้นๆ นิยมบ่งบอกค่าเป็นร้อยละการ
แตกตัว ได้ดังนี้ 

 

ร้อยละการแตกตัวของกรด =   x 100
ความเขม้ขน้                    

  

 

ร้อยละการแตกตัวของเบส =   x 100
ความเขม้ขน้                      

  

 

การค านวณร้อยละการแตกตัวของกรดหรือเบส จะต้องทราบถึงสภาวะเริ่มต้น สภาวะ
เปลี่ยนแปลง และสภาวะสมดุล เพ่ือหาจะสามารถค านวณความเข้มข้นของ H+ และ OH- ที่แตกตัว ณ 
สภาวะสมดุลได้  

 

 

ความเข้มข้นของ H+ ที่แตกตัว 

ของกรดทั้งหมด 

ความเข้มข้นของ OH- ที่แตกตัว 

ของเบสทั้งหมด 
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ตัวอย่างที่ 7.1 สารละลายเบส NH3 มีความเข้มข้นเริ่มต้น เท่ากับ 0.50 mol/L พบว่าที่สภาวะสมดุล 
มีความเข้มข้นของ OH- เท่ากับ 2.5 x 10-5 mol/L จงค านวณหาร้อยละการแตกตัว 

ร้อยละการแตกตัวของเบส NH3 = 
-52.5 × 10

 × 100
0.5

 

ดังนั้น เบส NH3 แตกตัวร้อยละ 5 x 10-3 

 

ปริมาณการแตกตัวของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนพิจารณาได้โดยใช้ค่าคงที่สมดุลที่เรียกว่า 
ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน (weak acid dissociation constant, Ka) และค่าคงที่การแตกตัว
ของเบส (weak base dissociation constant, Kb) 

กรณี กรดอ่อน HA สมการเคมีการแตกตัว คือ 

 
- +HA(aq) A (aq) + H (aq)  

ค่าคงที่สมดุล a

-[A ][H ]
K  =  

[HA]



 

เมื่อ Ka คือ ค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน 

กรณี เบสอ่อน A- สมการเคมีการแตกตัว คือ 

 
- -

2A (aq) + H O(l)  HA(aq) + OH (aq)  

 ค่าคงที่สมดุล 
-

b -

[HA][OH ]
K  = 

[A ]
 

เมื่อ Kb คือ ค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อน 

 

ตัวอย่างที่ 7.2 เขียนสมการค่าคงที่สมดุลของกรด-เบส ดังต่อไปนี้ 

1) + -HCOOH(aq)  H (aq) + HCOO (aq)  
+ -

a

[H ][HCOO ]
K  = 

[HCOOH]
 

2) + -
3 2 4NH (aq)+H O(l)  NH  (aq)+ OH (aq)  

+ -
4

b

3

[NH ][OH ]
K  = 

[NH ]
 

ค่า Ka และ Kb บอกให้ทราบถึงกรดอ่อนหรือเบสอ่อนแตกตัวได้มากน้อยเพียงใด ณ อุณหภูมิ
หนึ่งๆ ค่า Ka และ Kb ของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนบางชนิด แสดงดังภาพที่ 7.2 
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ภาพที่ 7.2 ค่า Ka และ Kb ของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนบางชนิด 

ที่มา: Goldberg, 2007, p. 496 

 

ในการพิจารณาความแรงของกรด เบสจากค่า Ka และ Kb ถ้ากรดอ่อนชนิดใดมีค่า Ka 

มากกว่า แสดงว่าเป็นกรดที่มีความแรงมากกว่า เช่นเดียวกับกรณีของเบสอ่อนชนิดใดมีค่า Kb แสดงว่า
เป็นเบสที่มีความแรงกว่า ตัวอย่างเช่น กรดอะซิติก และกรดไนตรัส มีค่า Ka เท่ากับ 1.76 x 10-5 และ 
4.5 x 10-4 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าค่า Ka ของกรดไนตรัสมากกว่า Ka ของกรดอะซิติก นั่นคือ กรด 

ไนตรัสเป็นกรดที่แรงกว่ากรดอะซิติก  
น้ าบริสุทธิ์สามารถน าไฟฟ้าได้เล็กน้อย ซึ่งแสดงว่าน้ าบริสุทธิ์มีความเข้มข้นของไอออนเพียง

เล็กน้อย โดยไอออนจะเกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของน้ าท าปฏิกิริยากันแล้วเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนและ 

ไฮดรอกไซด์ไอออน เรียกว่า การแตกตัวได้เองของน้ า (autoionization) ในการท าปฏิกิริยากันของน้ า 
น้ าตัวหนึ่งจะท าหน้าที่เป็นตัวรับ H+ (เบส) และอีกหนึ่งตัวท าหน้าที่เป็นตัวให้ H+ (กรด) และที่สภาวะ
สมดุล พบทั้งโมเลกุลน้ า ไฮโดรเนียมไอออน และไฮดรอกไซด์ไอออน ดังนั้น  ความเข้มข้นของแต่ละ
ไอออนในน้ าบริสุทธิ์จึงน้อยมาก หรืออาจเขียนปฏิกิริยาการแตกตัวได้เองของน้ าได้ ดังสมการ 

+ -
2 2 3H O(l) + H O(l)  H O (aq)+ OH (aq)  

  เบส   กรด               กรด         เบส 
+ -

w 3K  = [H O ][OH ]  

      เมื่อ Kw คือ ค่าคงท่ีการแตกตัวของน้ า 
จากการทดลอง การวัดการน าไฟฟ้าของน้ าบริสุทธิ์ ท าให้ทราบว่า  

[H3O+] = [OH-] = 1.0 x 10-7 M   ที่ 25°C 

ดังนั้น 

Kw = [H3O+][OH-] = (1.0 x 10-7)(1.0 x 10-7) = 1.0 x 10-14 ที่ 25°C 

แต่อย่างไรก็ตาม ค่า Kw ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ แสดงดังตารางที่ 7.1 
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ตารางท่ี 7.1 ค่า Kw ที่อุณหภูมิต่างๆ  
อุณหภูมิ (°C) Kw 

10 0.29x10-14 

15 0.45x10-14 

20 0.68x10-14 

25 1.01x10-14 

30 1.47x10-14 

50 5.47x10-14 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Moore, Stanitski and Jurs, 2010, p. 546 

 

 ความเข้มข้นสัมพัทธ์ของ H3O+ และ OH- สามารถแสดงถึงความเป็นกรด เบส และกลางใน
สารละลายน้ า ซึ่งอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
 สารละลายเป็นกลาง [H3O+] = [OH-] = 1.0 x 10-7 ที่ 25°C 

 สารละลายเป็นกรด [H3O+] > 1.0 x 10-7 และ [OH-] < 1.0 x 10-7 

 สารละลายเป็นเบส [H3O+] < 1.0 x 10-7 และ [OH-] > 1.0 x 10-7 

 เมื่อพิจารณาค่า Ka และ Kb ของสมการการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน  จะได้
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 

+ - -
3

a b -

[H O ][A ] [HA][OH ]
K × K  = 

[HA] [A ]

  
  
  

 

  

 จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง Ka และ Kb สามารถแสดงได้ด้วย Kw 
+ -

a b 3 wK × K = [H O ][OH ] = K  

 

ตัวอย่างที่ 7.3 จงค านวณหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนในสารละลาย (1) กรดแก่ HCl 
เข้มข้น 0.1 M และ (2) เบสแก่ NaOH เข้มข้น 0.01 M 

 กรดแก่ HCl สามารถแตกตัวได้ 100% ประกอบด้วย H3O+ และ Cl- อย่างละ 0.1 M ดังนั้น 
[H3O+] เท่ากับ 0.1 M 

 เบสแก่ NaOH สามารถแตกตัวได้ 100% ประกอบด้วย Na+ และ OH- อย่างละ 0.01 M 

แทนค่ าความเข้มข้นของ OH- ในสมการ  + -14
w 3K = [H O ][0.01] = 1.0 × 10  [H3O+] เท่ ากับ  

1.0 x 10-12 M 
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โดยปกติ ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะแสดงอยู่ในรูป pH (positive potential of 

the hydrogen ions) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกความเป็นกรดของสารละลาย โดยค่า pH ของสารละลาย
เป็นค่าลบลอการิทึมของไฮโดรเนียมไอออน 

+
3pH = -log[H O ]  

 ในกรณีเดียวกัน pOH บ่งบอกความเป็นเบสของสารละลายโดยค่า pOH ของสารละลายเป็น
ค่าลบลอการิทึมของไฮดรอกไซด์ไอออน 

-pOH = -log[OH ]  
 โดยทั่วไปค่า pOH นิยมใช้น้อยกว่าค่า pH โดยค่า pH และ pOH มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 

+ - -14
w 3K = [H O ][OH ] = 1.0×10  

-14log (1.0 × 10 ) = (-pH) + (-pOH) = -14.00  
จะได้ว่า pH + pOH = 14.00  

 

ตัวอย่างที่ 7.4 สารละลายกรดแก่ HA มีความเข้มข้น 0.03 M จงค านวณหาค่า pH และ pOH 

 จากโจทย์ พบว่า กรดแก่ HA แตกตัวได้ไอออน H3O+ และ A- ชนิดละ 0.03 M 

 จากสมการ +
3pH = -log[H O ]  

 แทนค่า pH ที่ก าหนดให้  pH = -log[0.03] = 1.52  

 และสามารถหาค่า pOH จากสมการpH + pOH = 14.00  

 แทนค่า1.52 + pOH = 14.00  จะได้ว่า pOH เท่ากับ 12.48 

  

 ในสารละลายจะมี [H3O+] และ [OH-] ปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสมบัติของกรดหรือเบส 
และความเข้มข้นของสารละลาย โดยทั่วไป [H3O+] และ [OH-] ในสารละลายอยู่ในช่วง 10 mol/L ถึง  
10-15 mol/L ซึ่งสามารถวัดค่า pH ด้วยเครื่อง pH มิเตอร์ ดังภาพที่ 7.3 
 

 
 

ภาพที่ 7.3 pH มิเตอร์ 
ที่มา: Agilent 3200P pH Meter 
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 เครื่อง pH มิเตอร์ประกอบด้วยอิเล็กโทรดจ านวน 1 คู่ เพ่ือตรวจวัดความเข้มข้นของ H3O+ 

ในสารละลายเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า และประมวลผลแสดงค่าออกมาเป็นค่า pH โดยจะต้องท าการ
สอบเทียบ pH มิเตอร์ด้วยสารละลายมาตรฐานที่ทราบค่า pH ที่แน่นอน 

 ส าหรับสารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด เบสของสารละลายโดยการเปรียบเทียบสี เรียกว่า 
อินดิเคเตอร์ มีทั้งชนิดแบบกระดาษ และสารละลาย 

 

4. อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส 

อินดิเคเตอร์ หมายถึง สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด เบสของสารละลาย ซ่ึงอินดิเคเตอร์เป็น
สารอินทรีย์ อาจเป็นกรดหรือเบสอ่อนๆ ซึ่งสามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เมื่อ pH 

ของสารละลายเปลี่ยน สารอินทรีย์ที่มีสมบัติกกรดอ่อนใช้บอกค่า pH ของสารละลายในรูปโมเลกุล 
(HIn) เมื่อละลายน้ าแตกตัวเป็นไอออนของอินดิเคเตอร์ (In-) และเกิดสภาวะสมดุลของการแตกตัวขึ้น 
ดังสมการเคม ี

+ -
2 3HIn(aq) + H O(l)  H O (aq) + In (aq)  

          สีแดง          สีน้ าเงิน 

ถ้าเติมกรดลงไปเปรียบเสมือนเติม H3O+ สมดุลย้อนกลับสารละลายได้สีแดง แต่ในทาง
กลับกัน ถ้าเติมเบสเปรียบเสมือนเติม OH- ซึ่ง OH- จะไปดึง H3O+ ให้กลายเป็นน้ าสมดุลไปข้างหน้า
สารละลายได้สีน้ าเงิน  

อินดิเคเตอร์แบบกระดาษ จะเปลี่ยนสีหลังจากสัมผัสกับสารละลาย ได้แก่ กระดาษลิตมัส ซึ่งถ้า
น าสารละลายตัวอย่างที่เป็นกรดมาทดสอบจะท าให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นแดง 
และถ้าน าสารละลายตัวอย่างที่เป็นเบสมาทดสอบจะท าให้สีของกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็น
น้ าเงิน และกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ เมื่อน ามาทดสอบกับสารละลายตัวอย่าง แล้วน าสีที่
ได้เปรียบเทียบกับสีของ pH ต่างๆ บนกล่อง แสดงดังภาพที่ 7.4  

 

 
 

ภาพที่ 7.4 กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
ที่มา: PH Indicators Paper 
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นอกจากอินดิเคเตอร์มีชนิดแบบกระดาษบอกช่วงของ pH แล้ว ยังมีอินดิเคเตอร์ในรูปของ
สารละลาย เช่น เมทิลเรด มีช่วงของ pH 4.2-6.3 มีช่วงสีแดง-เหลือง ถ้าสารละลายมีสีแดง pH น้อย
กว่า 4.2 และถ้าสารละลายสีเหลือง pH มากกว่า 6.3 แต่ถ้าสารละลายมีสีผสมแดงและเหลือง pH อยู่
ในช่วง 4.2-6.3 ช่วงของ pH ของสอิีนดิเคเตอร์สารละลายต่างๆ แสดงดังภาพที่ 7.5 
 

 
 

ภาพที่ 7.5 สีของอินดิเคเตอร์สารละลายช่วง pH ต่างๆ 

ที่มา: Saylor, n.d., p. 1514 

 

อินดิเคเตอร์สารละลายเหมาะส าหรับน ามาใช้ประโยชน์เป็นอินดิเคเตอร์ในไทเทรตปฏิกิริยา
ของสารละลายกรดและเบส เพ่ือสังเกตจุดยุติของการไทเทรต 

 

5. การไทเทรตกรด-เบส 

การไทเทรต (titration) คือ กระบวนการการวิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารละลายกรด
หรือเบส โดยน าสารละลายกรดหรือเบสมาท าปฏิกิริยากับสารละลายมาตรฐานซึ่งทราบความเข้มข้น 
มีการเติมอินดิเคเตอร์เพ่ือบอกจุดยุติของการไทเทรต เมื่อเริ่มไทเทรต H+ และ OH- จะเข้าท าปฏิกิริยา
กัน เมื่อถึงจุดหนึ่ง H+ และ OH- จะท าปฏิกิริยากันหมดไป เรียกว่า จุดสมมูลของการไทเทรต หลังจาก
นั้นเมื่อเติมสารละลายมาตรฐานอีกเล็กน้อย สารละลายมาตรฐานจะเข้าท าปฏิกิริยากับอินดิเคเตอร์ท า
ให้สารละลายเปลี่ยนสี ณ สภาวะนี้เรียกว่า จุดยุติของการไทเทรต ส าหรับจุดสมมูลของการไทเทรต
ของกรดแก่ และเบสแก่มี pH ใกล้เคียง 7 ซึ่งจะแตกต่างจากการไทเทรตกรดอ่อนและเบสอ่อน (ขึ้นอยู่
กับค่า Ka และ Kb) กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง pH ของสารละลายกับปริมาณของกรดหรือเบส
ที่เติมลงไปท าให้มีจุดสมมูลที่แตกต่างกัน แสดงดังภาพที่ 7.6 
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      (ก)     (ข) 
 

ภาพที่ 7.6 จุดสมมูลของการไทเทรต (ก) ไทเทรตกรดอ่อนกับเบสแก่ (ข) ไทเทรตเบสอ่อนกับกรดแก ่

ที่มา: Averill, 2012, p. 2006 

 

เมื่อท าการไทเทรต กรดเข้าท าปฏิกิริยากับเบส จะมีการถ่ายโอน H+ จากกรดมายังเบส แล้ว
เกิดเกลือและน้ า เรียกว่า ปฏิกิริยาสะเทิน (neutralization) ตัวอย่างเช่น การไทเทรตระหว่าง
โซเดียมไฮดรอกไซด์และโพแทสเซียมไฮโดรเจนพาทาเลต (KHP) ดังสมการเคม ี

8 4 4 8 4 4 2KHC H O (aq) + NaOH(aq)  KNaC H O (aq) + H O(aq)  

ส าหรับขั้นตอนการไทเทรต เริ่มต้นจากบรรจุ KHP ในขวดรูปชมพู่ และบรรจุ NaOH ใน 

บิวเรต หลังจากนั้นเติมฟีนอล์ฟทาลีนลงในขวดรูปชมพู่ ซึ่งฟีนอล์ฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์มีช่วง pH 

8.0-10.0 ซึ่งเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีม่วง หลังจากนั้นท าการไข NaOH จากบิวเรตลงในขวดรูปชมพู่ 
เพ่ือท าปฏิกิริยากับกรด เมื่อสีของอินดิเคเตอร์เปลี่ยนจึงหยุดการไทเทรต อุปกรณ์ส าหรับการไทเทรต
และสีของสารละลายเมื่อถึงจุดยุติการไทเทรต แสดงดังภาพที่ 7.7 
 

 
           (ก)          (ข) 

 

ภาพที่ 7.7 (ก) อุปกรณ์ส าหรับการไทเทรต และ (ข) สีของสารละลาย ณ จุดยุติ 
ที่มา: Chang, 2010, p. 154 
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 สารละลายที่ประกอบไปด้วยกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน หรือเบสอ่อนกับเกลือของเบส
อ่อน และสารในระบบจะไม่ท าปฏิกิริยากัน โดยที่กรดในระบบจะคอยท าปฏิกิริยากับเบสที่เติมลงไป 
และเบสในระบบจะคอยท าปฏิกิริยากับกรดที่เติมลงไป ซึ่งเป็นสารละลายที่สามารถจะรักษาระดับ pH 

ไว้ให้คงท่ีอยู่เสมอแม้ว่าจะเติมน้ า กรดหรือเบสลงไป เรียกว่า สารละลายบัฟเฟอร์ 
 

6. สารละลายบัฟเฟอร์ 
สารละลายบัฟเฟอร์ หมายถึง สารละลายที่ความสามารถควบคุมระดับ pH ให้คงที่อยู่เสมอ 

เมื่อเติมสารละลายกรดหรือเบสลงไปเพียงเล็กน้อย สารละลายบัฟเฟอร์เกิดจากการผสมระหว่าง
สารละลายกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนนั้น หรือสารละลายเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนนั้น 
ถึงแม้ว่าสารละลายบัฟเฟอร์จะควบคุมระดับ pH เอาไว้ได้ดี แต่ถ้าเติมกรดหรือเบสมากเกินไป 
สารละลายบัฟเฟอร์ก็จะไม่สามารถควบคุมระดับ pH ให้คงที่ได้และจะเสียสมบัติในการเป็น
สารละลายบัฟเฟอร์ไป เราเรียกความสามารถในการควบคุมระดับ pH ของสารละลายบัฟเฟอร์ว่า 
buffer capacity 

สารละลายบัฟเฟอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ สารละลายบัฟเฟอร์กรด และสารละลาย
บัฟเฟอร์เบส 

6.1 สารละลายบัฟเฟอร์กรด หมายถึง บัฟเฟอร์ที่เป็นคู่กรด-คู่เบสของกรดอ่อน หรือ
บัฟเฟอร์ที่เกิดจากกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน ตัวอย่างเช่น HCN กับ KCN และ NaF กับ HF เป็น
ต้น 

6.2 สารละลายบัฟเฟอร์เบส หมายถึง บัฟเฟอร์ที่เป็นคู่กรด คู่เบสของเบสอ่อน หรือบัฟเฟอร์
ที่เกิดจากเบสอ่อนคู่กับเกลือของเบสอ่อน ตัวอย่างเช่น NH4Cl กับ NH3 เป็นต้น 

การควบคุม pH ของบัฟเฟอร์ ใช้หลักการของเลอชาเตอลิเอ ถ้าบัฟเฟอร์มีสาร CH3COOH 

และ CH3COONa อยู่ในระบบ 
2H O - +

3 3CH COONa(s)  CH COO (aq) + Na (aq)  
- +

3 3CH COOH(aq)  CH COO (aq) + H (aq)  

ถ้าเติมกรด เช่น HCl ลงไปในระบบ จะท าให้ H+ ในกรดจะถูกสะเทินด้วยคู่เบส ดังนี้ 
- +

3 3CH COO (aq) + H (aq)  CH COOH(aq)  

ถ้าเติมเบส เช่น KOH ลงไปในระบบ จะท าให้ OH- ในเบสจะถูกสะเทินด้วยคู่กรด ดังนี้ 
- -

3 3 2CH COOH(aq) + OH (aq)  CH COO (aq) + H O(l)  

 



154 

สารละลายบัฟเฟอร์ในธรรมชาติที่พบเห็นในน้ าทะเล เป็นบัฟเฟอร์ที่มีองค์ประกอบซับซ้อน
มาก สารและไอออนที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุม pH ของน้ าทะเล ได้แก่ กรดคาร์บอนิก (H2CO3) 
ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน ( -

3HCO ) และคาร์บอเนตไอออน ( 2-
3CO ) ถ้าเติมกรดลงในน้ าทะเล pH 

จะเปลี่ยนแปลงน้อยมาก เพราะ H3O+ ในกรดที่เพ่ิมลงไปจะท าปฏิกิริยากับ HCO3
– และ CO3

2- ถ้า
เติมเบสลงไป OH– ในเบสที่เติมลงไปจะเข้าท าปฏิกิริยากับ HCO3

– และ H2CO3 ในร่างกายมนุษย์จะ
พบฟอสเฟตบัฟเฟอร์ -

2 4H PO  กับ 2-
4HPO  ที่เกี่ยวข้องกับการท างานของไต เมื่อเราออกก าลังกาย

นานๆ จะมีกรดเกิดขึ้น ท าให้ pH ของเลือดเปลี่ยนไป การควบคุมของระบบบัฟเฟอร์ -
2 4H PO  กับ 

2-
4HPO  ในเลือดจะเข้าท าปฏิกิริยา เพ่ือลดความเข้มข้นของกรดได้ โดย 2-

4HPO  จะถูกก ากัดออกมา
ทางปัสสาวะ 

 

บทสรุป 

 กรด เบส มีส่วนส าคัญอย่างมากในกระบวนการทางเคมี และชีวภาพ ซึ่งมีนักเคมีหลายท่าน
ให้นิยามกรด เบส ได้แก่ นิยามกรด-เบสของอาร์เรเนียส กล่าวไว้ว่า กรด คือ สารซึ่งเมื่อละลายน้ าแล้ว
ท าให้ H+ ของสารละลายเพ่ิมขึ้น และเบส คือ สารซึ่งละลายน้ าแล้วให้ OH- ของสารละลายเพ่ิมขึ้น 

ต่อมาบรอนสเตด-เลารี ได้ให้นิยามกรด คือ สารที่สามารถให้ H+ และเบส คือ สารที่สามารถรับ H+ 
และนิยามกรด-เบสของลิวอิส กล่าวไว้ว่า กรด คือ สารที่สามารถรับคู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยว และเบส 
คือ สารประกอบที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนโดดเดี่ยวเพ่ือใช้ในการสร้างพันธะโคเวเลนต์ ซึ่งกรด-เบส 
สามารถจ าแนกออกเป็นกรดแก่ เบสแก่ กรดอ่อน เบสอ่อน ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแตกตัวให้
ไอออนในสารละลาย ซึ่งสารละลายกรด เบสสามารถน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือวิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของสารละลายตัวอย่างกรดหรือเบสตัวอย่างโดยการไทเทรตกับสารละลายมาตรฐาน และสังเกตจุด
ยุติด้วยการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ในช่วง pH นั้นๆ นอกจากนี้ยังสามารถน าสารละลายที่เกิดจาก
การผสมระหว่างสารละลายกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนนั้น หรือสารละลายเบสอ่อนกับเกลือของ
เบสอ่อนนั้น ที่เรียกว่า สารละลายบัฟเฟอร์ เพ่ือควบคุมระดับ pH ในระบบให้คงท่ีอยู่เสมอ 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงบอกสารที่เป็นคู่กรดของ -
2 4H PO  -

3HCO  2-
4SO  NH3 H2O 

2. จงบอกสารที่เป็นคู่เบสของ HCO3
- 2-

4HPO  -
2NO  2 4H SO  H2O  

3. สารละลายกรด HA เข้มข้น 0.1 mol/dm3
 
มีค่า Ka = 4.0 x 10-5 สารละลายนี้แตกตัวได้กี่

เปอร์เซ็นต ์

4. เมื่อน ากรด HCN ซึ่งมีค่า Ka = 3.6 x 10-10 น ามา 8.1 g เติมน้ ากลั่นลงไปให้ได้ปริมาตร 3 ลิตร 
อยากทราบว่ากรดนี้แตกตัวกี่เปอร์เซ็นต์ 

5. กรดชนิดหนึ่งมีค่า [H3O+] = 0.02 mol/L จงหาค่า [OH-] pH และ pOH 

6. สารละลายแอมโมเนียเข้มข้น 0.03 mol/L มี % การแตกตัว 3.6% จงหาค่าความเข้มข้นของ 
[H3O+] 

7. จงค านวณหาปริมาณของ OH- เป็นโมล ในสารละลายกรดแก่มอนอโปรติก เข้มข้น 0.2 mol/L 

จ านวน 20 cm3 

8. ในการไทเทรต Ba(OH)2 เข้มข้น 2 mol/L จ านวน 50 cm3 กับ HCl เข้มข้น 1 mol/L จะต้องใช้
กรดนี้กี่ cm3

 

9. ยาลดกรดชนิดหนึ่ง มี Mg(OH)2 ผสมแป้ง ถ้าน ายาชนิดนี้มี 0.3 g มาไทเทรตจนถึงจุดยุติด้วย HCl 

เข้มข้น 0.03 mol/L จ านวน 100 cm3 จงหา 100 cm3 จงหาว่า ในยา 3 g จะมี Mg(OH)2 เป็น
องค์ประกอบเท่าใด 

10. สารละลายคู่เบสของแอมโมเนียกับแอมโมเนียมคลอไรด์  50 cm3 มี pOH เท่าใด ถ้าความเข้มข้น
ของแอมโมเนียเป็น 5 เท่าของแอมโมเนียมคลอไรด์เมื่อปริมาตรเท่ากัน (Kb ของแอมโมเนีย 
เท่ากับ 5 x 10-5) 

11. Ba(OH)2 เป็นเบสแก่ สารละลายมี Ba(OH)2 ละลายอยู่ 0.37 g/100cm3 จงหาความเข้มข้นของ 
H3O+ ในสารละลายเป็น mol/L 

12. NaOH เข้มข้น 0.04 mol/L มีค่า pH เท่าใด 

13. ในการไทเทรต H2SO4 เข้มข้น 3 mol/L จะต้องใช้ H2SO4 100 cm3 ถ้าน ามาไทเทรตกับ 
Ca(OH)2 เข้มข้น 35% โดยน้ าหนักต่อปริมาตร จะต้องใช้เบสนี้กี่ cm3

 

14. จงค านวณหาปริมาณของ H+ เป็นโมล ในสารละลาย NaOH เข้มข้น 0.5 mol/L จ านวน 25 cm3
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

เคมีอินทรีย ์

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. ความหมายของเคมีอินทรีย์ 
2. การเขียนสูตรโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์ 
3. การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ 
4. หมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ 
5. การเรียกชื่อสารอินทรีย์ 
6. ไอโซเมอร์ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจากเรียนบทที่ 8 แล้วผู้เรียนสามารถ 

1. ให้ความหมายของเคมีอินทรีย์ได้ 
2. เขียนและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ได้ 
3. จ าแนกสารประกอบอินทรีย์ได้ 
4. บอกและสรุปหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์ได้ 
5. อธิบายเกี่ยวกับไอโซเมอร์ได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยาย และอธิบายประกอบสื่อการเรียนการสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ท ากิจกรรมจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ และร่วมกันอธิบาย
พร้อมให้เหตุผล 

3. ให้นักศึกษารายบุคคลท าแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาเคมีทั่วไป บทที่ 8 

2. สื่อการเรียนการสอน PowerPoint 

3. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจารณาจาก 

1. ให้คะแนนการเข้าเรียน 

2. การอภิปรายและการตอบค าถามกลุ่มในห้องเรียน 

3. ความร่วมมือในกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. การตอบค าถามแบบฝึกหัด 



 

บทท่ี 8 

เคมีอินทรีย์ 

 

ศาสตร์ของวิชาเคมีอินทรีย์ มีการศึกษาวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ในยุคแรกๆ มีความ
เข้าใจว่า สารอินทรีย์เป็นสารที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิต เช่น สัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์ เท่านั้น แต่ในความ
เป็นจริงแล้วนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์สารเหล่านั้นขึ้นได้  ปัจจุบันเคมีอินทรีย์จึงเป็น
การศึกษาเกี่ยวกับสารที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก ในบทนี้จึงอธิบายเกี่ยวกับความหมายของ
เคมีอินทรีย์ การเขียนและการเรียกชื่อของสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งสามารถจ าแนกสารประกอบ
อินทรีย์ได้ตามลักษณะโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และตามหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์ โดยในแต่ละโมเลกุล
สารอินทรีย์อาจมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน 

 

1. ความหมายของเคมีอินทรีย์ 
เคมี อินทรีย์  (organic chemistry) หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสารที่มีคาร์บอนเป็น

องค์ประกอบหลัก ซึ่งคาร์บอนสามารถก่อตัวเกิดสารประกอบต่างๆ ได้หลากหลายกว่าธาตุชนิดอ่ืนๆ 
เนื่องด้วยคาร์บอนสามารถรวมตัวเป็นได้ทั้งพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม รวมถึงเชื่อมโยงกันใน
ลักษณะโครงสร้างแบบโซ่และแบบวงแหวน สารอินทรีย์ในชีวิตประจ าวันที่พบบ่อย เช่น ยาปฏิชีวนะ  

วัคซีน ยาที่ใช้ในการรักษาโรคทั้งที่สกัดแยกออกมาจากสิ่งมีชีวิตและที่ได้รับการสังเคราะห์ขึ้นมา  

ตัวอย่างเช่น ascorbic acid หรือวิตามินซี (ภาพที่ 8.1) และ xylitol เป็นสารให้ความหวานแทน
น้ าตาล (ภาพที่ 8.2) 

 

 
 

ภาพที่ 8.1 วิตามินซี  
ที่มา: Ayurveda 
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ภาพที่ 8.2 ไซลิทอล 

 

 สารประกอบอินทรีย์สามารถเขียนโครงสร้างได้หลายรูปแบบ เช่น เขียนโครงสร้างแบบลิวอิส 
โครงสร้างแบบย่อ และโครงสร้างแบบเส้นและมุม โดยแต่ละสารประกอบอินทรีย์มีชื่อเรียกที่แตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของสารประกอบอินทรีย์ จ านวนอะตอม หมู่คาร์บอนหรือหมู่ฟังก์ชันที่มาเกาะบน
โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 

 

2. การเขียนสูตรโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์ 
การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบจะแสดงจ านวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ

ของสาร และแสดงลักษณะการจัดเรียงอะตอมของธาตุต่างๆ ในโมเลกุล ซึ่งท าให้ทราบว่ามีธาตุใดบ้าง 
มีกี่อะตอม แต่ละอะตอมยึดเหนี่ยวกับอะตอมอ่ืนๆ อย่างไร สูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์
เป็นสูตรที่แสดงการจัดเรียงอะตอมของธาตุต่างๆ ในโมเลกุลของสารนั้น ซึ่งสามารถเขียนได้โดยใช้สูตร
โครงสร้างของลิวอิส โครงสร้างแบบย่อ และโครงสร้างแบบเส้นและมุม  

2.1 สูตรโครงสร้างแบบลิวอิส ใช้ในการอธิบายรูปร่างโมเลกุล โดยใช้เส้นและจุดแทน
อิเล็กตรอนวงนอกสุดของอะตอมที่เกิดพันธะ ซึ่งเส้น 1 เส้นจะแทนอิเล็กตรอน 2 ตัว หรือ 1 คู่ การ
เขียนสูตรโครงสร้างในลักษณะนี้จะแสดงอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวด้วยหรือไม่ก็ได้ วิธีนี้เป็นการเขียนสูตร
ที่แสดงรายละเอียดชนิดของพันธะและต าแหน่งที่อยู่ในโมเลกุลทั้งหมด เหมาะส าหรับโมเลกุลที่มี
ขนาดเล็ก หรือโมเลกุลที่ไม่ซับซ้อนมากนัก  

2.2 สูตรโครงสร้างแบบย่อ ใช้การเขียนสัญลักษณ์ของคาร์บอนต่อเนื่องกันโดยไม่ต้องแสดง
พันธะแบบเส้น (ยกเว้นพันธะคู่และพันธะสาม) อะตอมของธาตุอ่ืนๆ ที่เกิดพันธะกับคาร์บอนอะตอม
ใด ให้เขียนไว้ติดกับคาร์บอนอะตอมนั้น โดยไม่ต้องแสดงพันธะ กรณีโครงสร้างมีลักษณะที่ซ้ ากัน ให้
ใช้วงเล็บแทนการเขียนทั้งหมด โครงสร้างแบบย่อมีข้อดีกว่าการเขียนด้วยโครงสร้างแบบลิวอิส เพราะ
เหมาะส าหรับโมเลกุลขนาดใหญ่ เขียนได้สะดวกและรวดเร็ว แต่อาจพิจารณาโครงสร้างของโมเลกุลได้
ยากและสับสน 
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2.3 สูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุม เป็นการเขียนสูตรโครงสร้างที่ผสมระหว่างโครงสร้าง
แบบเส้น และแบบย่อเพ่ือต้องการเน้นบางอย่างให้เด่นชัดขึ้น มักจะเส้นแต่ละเส้นแสดงพันธะระหว่าง
มุมของคาร์บอนกับคาร์บอน แต่ส าหรับพันธะระหว่างคาร์บอนกับอะตอมอ่ืน ๆ จะแสดงหรือไม่ก็ได้  
ซึ่งการเขียนสูตรประเภทนี้ เป็นเพียงแสดงให้ทราบถึงการจัดเรียงอะตอม ในลักษณะ 2 มิติ ซึ่ง 

ความจริงการจัดเรียงอะตอมของธาตุจะเป็นลักษณะ 3 มิติ เนื่องจากทิศทางการเกิดพันธะของ
คาร์บอนบังคับไว้ ท าให้ไม่สามารถต่อกันอยู่ในแนวเส้นตรงได้  
 ทั้งนี้ ตัวอย่างการเขียนสูตรโครงสร้างสารประกอบอินทรีย์ทั้ง 3 รูปแบบ แสดงดังตารางที่ 
8.1  

 

ตารางท่ี 8.1 ตัวอย่างการเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ 

 
 

สารประกอบอินทรีย์สามารถแบ่งได้โดยอาศัยโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และแบ่งตามหมู่
ฟังก์ชัน ซ่ึงเป็นกลุ่มของอะตอมที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาทางเคมีของโมเลกุล แม้โมเลกุลจะแตกต่าง แต่
หากเป็นหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียวกัน ปฏิกิริยาก็เหมือนกัน ดังนั้น หากท าความเข้าใจคุณสมบัติของหมู่
ฟังก์ชันเพียงไม่กี่กลุ่มได้ ก็จะสามารถท าการศึกษาและเข้าใจคุณสมบัติของสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ 
ได ้
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3. การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ 
การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์ สามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

 3.1 โครงสร้างท่ีคล้ายคลึงกัน 

สารประกอบอินทรีย์ทั้งหมดเกิดจากสารประกอบที่รู้จักกันดีที่เรียกว่า สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน เนื่องจากสารประกอบเหล่านี้เกิดมาจากธาตุไฮโดรเจน และธาตุคาร์บอนเพียงเท่านั้น 
ซึ่งโดยพ้ืนฐานสามารถแบ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ อะลิเฟติก 

(aliphatic) และแอโรมาติก (aromatic) โดยที่ไฮโดรคาร์บอนอะลิเฟติกมีทั้งโซ่เปิดและโซ่ปิด ซึ่งจะไม่
มีส่วนประกอบของกลุ่มเบนซีน (benzene) หรือวงแหวนเบนซีน ขณะที่กลุ่มไฮโดรคาร์บอน 

แอโรมาติกจะประกอบด้วยวงแหวน benzene ตั้งแต่ 1 เป็นต้นไป ตัวอย่างการจ าแนกสารประกอบ
อินทรีย์โดยอาศัยโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน แสดงดังภาพที่ 8.3 

 
 

ภาพที่ 8.3 การจ าแนกสารประกอบอินทรีย์โดยอาศัยโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน 

 

 3.2 หมู่ฟังก์ชัน  

สารประกอบอินทรีย์สามารถแบ่งได้โดยใช้การจัดหมู่ฟังก์ชัน โดยที่หมู่ฟังก์ชัน คือ กลุ่ม
ของอะตอมที่มีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาทางเคมีของโมเลกุล แม้โมเลกุลจะแตกต่าง แต่หากเป็นหมู่ฟังก์ชัน
ชนิดเดียวกัน ปฏิกิริยาก็เหมือนกัน ดังนั้น หมู่ฟังก์ชันจะช่วยในการบ่งบอกได้ว่าสารในกลุ่มเดียวกันจะ
มีคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีคล้ายคลึงกัน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของโมเลกุล ประเภทของ
สารประกอบอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน ทั้งนี้ในหัวข้อถัดไปจะกล่าวถึงหมู่ฟังก์ชันต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์

 

   
อะลิเฟติก 

 

    
แอโรมาติก 
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(alcohols) อีเทอร์ (ethers) เอสเทอร์ (esters) แอลดีไฮด์ (aldehydes) กรดอินทรีย์หรือกรด 

คาร์บอซิลิก (carboxylic acids) คีโตน (ketones) เอมีน (amines) และเอไมด์ (amides)  

 

4. หมู่ฟังก์ชันสารอินทรีย์ 
4.1 กลุ่มของไฮโดรคาร์บอน (aliphatic hydrocarbon) ซึ่งแบ่งออกเป็น อัลเคน (alkane), 

อัลคีน (alkene) อัลไคน์ (alkyne) และวงแอโรมาติก (aromatic) 

4.1.1 อัลเคน มีพันธะเดี่ยวเป็นหมู่ฟังก์ชันหรือไม่มีหมู่ฟังก์ชัน มีสูตรทั่วไป คือ CnH2n+2 

(เมื่อ n แทนจ านวนอะตอมคาร์บอนตั้งแต่ 1, 2, …) โดยคุณลักษณะเด่นของโมเลกุลอัลเคน คือ มี
เพียงพันธะโคเวเลนต์เดี่ยว หมู่อัลเคนรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัว (saturated 

hydrocarbon) เนื่องด้วยเป็นหมู่ที่ประกอบด้วยอะตอมของไฮโดรเจนในจ านวนสูงสุดเท่าที่จะ
สามารถสร้างพันธะกับอะตอมของคาร์บอนที่มีอยู่ได้ มีเทน (methane) เป็นโมเลกุลอัลเคนที่มี
โครงสร้างง่ายที่สุด คือมี n =1 มีสูตรโมเลกุลว่า CH4 ซึ่งเป็นผลผลิตโดยธรรมชาติจากกลุ่มของ
แบคทีเรียที่เจริญได้ในภาวะที่ไม่มีอากาศ หรือไม่มีออกซิเจนเท่านั้น (anaerobic bacteria) ที่เกิดจาก
การเน่าเปื่อยของพืชใต้ทะเล เนื่องจากถูกค้นพบครั้งแรกในพ้ืนที่ชื้นแฉะ มีเทนจึงรู้จักกันในชื่อ marsh 

gas ตัวอย่างหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นแหล่งของมีเทน คือ ปลวก เหตุที่เป็น
เช่นนี้ เนื่องจากเมื่อปลวกกินไม้เข้าไป จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในระบบย่อยอาหารของปลวกจะท าการ
ย่อยสลายเซลลูโลส (cellulose) ในเนื้อไม้  ซึ่งท าให้เกิดผลิตภัณฑ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
สารประกอบต่างๆ รวมถึงมีเทนมีการประมาณการณ์ว่ากว่า 170 ล้านตันของมีเทนที่เกิดจากปลวก 
รวมถึงเกิดจากกระบวนการบ าบัดของเสีย ในทางธุรกิจ มีเทนมาจากก๊าซธรรมชาติ ส าหรับวงอัลเคน 
(cycloalkane) คือ หมู่อัลเคนที่อะตอมของคาร์บอนเชื่อมพันธะกันเป็นวง สูตรทั่วไปคือ CnH2n (เมื่อ 
n = 3, 4, …) โดยวงอัลเคนที่มีสูตรโครงสร้างง่ายที่สุด คือ cyclopropane (C3H6) ทั้งนี้ สารประกอบ
ชีวภาพ เช่น cholesterol, testosterone และ progesterone มีโครงสร้างเป็นวงแหวนอย่างน้อย 1 

วง 
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4.1.2 อัลคีน (alkene) เรียกอีกชื่อว่า โอลีฟิน (olefins) ประกอบด้วยคาร์บอนเชื่อมกับ
คาร์บอนด้วยพันธะคู่อย่างน้อย 1 คู่ สูตรโครงสร้างโดยทั่วไป คือ CnH2n (เมื่อ n คือจ านวนอะตอมของ
คาร์บอน ตั้งแต่ 2, 3, …) โครงสร้างที่ง่ายที่สุดของหมู่อัลคีน คือ เอทิลลีน (ethylene, C2H4) โดย
อะตอมของคาร์บอนทั้งคู่เป็น sp2-hybridized และพันธะคู่เกิดจากพันธะชนิดซิกมา (sigma bond) 

และพันธะชนิดพาย (pi bond) 

   
 

4.1.3 อัลไคน์ (alkyne) จะมีพันธะสามเชื่อมระหว่างอะตอมของคาร์บอนกับคาร์บอน
อย่างน้อย 1 คู่ โดยมีสูตรโครงสร้างทั่วไป คือ CnH2n-2 (เมื่อ n คือจ านวนอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่  
2 อะตอมข้ึนไป) 

 

   
 

4.1.4 วงแอโรมาติก (aromatic) มีหมู่ฟีนิล (phenyl) เป็นหมู่ฟังก์ชัน โมเลกุลวง 
แอโรมาติก ตัวอย่างเช่น เบนซีน (benzene) มีโครงสร้างแบบวงแหวน ซึ่งหมายถึง สารประกอบที่มี
อะตอมของคาร์บอนจ านวน 6 อะตอมที่มีพันธะเป็นวงล้อมคล้ายแหวน 

 
4.2 แอลกอฮอล์ (alcohol) มีหมู่ไฮดรอกซี (hydroxy, -OH) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ที่รู้จักกันดีคือ 

เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) หรือเอทานอล (ethanol) เป็นผลผลิตทางชีวภาพ ซึ่งสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น กระบวนการย่อยสลายของน้ าตาลหรือแป้งมันในสภาวะที่ไม่มี
ออกซิเจน เอนไซม์ในแบคทีเรียหรือยีสต์จะท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ในกระบวนการนี้จะท าให้เกิด
พลังงาน โดยจุลินทรีย์จะใช้พลังงานเพื่อการเจริญเติบโตและกระบวนการอื่นๆ  
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ในทางธุรกิจเอทานอลจะถูกเตรียมโดยปฏิกิริยาการเติมที่เป็นการรวมตัวกันของน้ าและ
เอทิลลีน ที่อุณหภูมิ 280°C และความดัน 300 atm 

ในการเรียนการสอนใช้เป็นตัวท าละลายและเป็นสารตั้งต้นในการท าปฏิกิริยาส าหรับ
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์หรือปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ส าหรับอุตสาหกรรมการย้อม ยา เครื่องส าอาง และ
ระเบิด รวมถึงเป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ มักจะใช้เอทานอลเป็นสารตั้งต้น 

4.3 อีเทอร์ (ether) มีหมู่อัลคอกซี (alkoxy, -OR) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ประกอบด้วย พันธะ 

R-O-R´ เมื่อ R และ R´เป็นหมู่ไฮโดรคาร์บอน (อะลิเฟติก หรือ แอโรมาติก) โดยเกิดจากปฏิกิริยา
ระหว่างแอลกอฮอล์ 2 ตัว เช่น ปฏิกิริยาระหว่างเมทานอลได้ผลิตภัณฑ์เป็นเอทิลอีเธอร์และน้ า 

ดังสมการ 
3 3 3 3 2CH OH + HOCH CH OCH  + H O  

 

 
4.4 อัลดีไฮด์ (aldehyde) มีหมู่คาร์บอนิล (carbonyl, -C=O) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ซึ่งจะมี

อะตอมของไฮโดรเจนอย่างน้อย 1 อะตอมที่มีพันธะกับอะตอมของคาร์บอนในหมู่คาร์บอนิล 

โครงสร้างอัลดีไฮด์ที่ง่ายที่สุด คือ ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) ซึ่งมีแนวโน้มเกิดเป็นพอลิเมอร์ โดย
โมเลกุลเดี่ยวแต่ละตัวจะมาเชื่อมต่อกันจนเกิดเป็นสารประกอบที่มีมวลโมเลกุลสูง กระบวนการ
ดังกล่าวจะท าให้เกิดความร้อนสูงและเกิดการระเบิดขึ้นบ่อยครั้ง ดังนั้น การเตรียมฟอร์มัลดีไฮด์ 
รวมถึงการเก็บรักษาจะท าในสารละลายในน้ า (เพ่ือลดระดับความเข้มข้น) ทั้งนี้ ของเหลวที่ค่อนข้างมี
กลิ่นไม่พึงประสงค์นี้จะใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ และใช้เป็นสารกันเน่าของ
สัตว์ทดลองในห้องปฏิบัติการ มีจุดที่น่าสนใจ คือ อัลดีไฮด์ที่มีมวลโมเลกุลในระดับที่สูงกว่า 
ตัวอย่างเช่น ซินนามิก แอลดีไฮด์ (cinnamic aldehyde) จะมีกลิ่นหอมและถูกใช้ในอุตสาหกรรม
น้ าหอม 
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4.5 คีโตน (ketone) มีหมู่คาร์บอนิล (carbonyl, -C=O) เป็นหมู่ฟังก์ชันเช่นเดียวกับหมู่ 
อัลดีไฮด์ แต่ในหมู่คาร์บอนิลของหมู่คีโตน อะตอมของคาร์บอนจะเกิดพันธะกับหมู่ไฮโดรคาร์บอน 

2 โมเลกุล โดยปกติการเกิดปฏิกิริยากับสารอ่ืนของคีโตนจะมีเกิดได้ช้ากว่าอัลดีไฮด์ โดยคีโตนที่มี
โครงสร้างง่ายสุด คือ อะซิโตน (acetone) เป็นของเหลวกลิ่นหอมที่น ามาใช้เป็นสารละลายหลักใน
สารประกอบอินทรีย์และน้ ายาล้างเล็บ 

 
 

4.6 กรดคาร์บอกซิลิก (carboxylic acids) หมู่ฟังก์ชัน คือ หมู่คาร์บอกซี (carboxy group, 

-COOH) กรดคาร์บอกซิลิกจะพบเจอได้ทั่วไปตามธรรมชาติ พบได้ทั้งในอาณาจักรพืชและอาณาจักร
สัตว์ โมเลกุลของโปรตีนทั้งหมดเกิดมาจากกรดอะมิโน (amino acid) ซึ่งเป็นกรดคาร์บอกซิลิกชนิด
พิเศษที่ประกอบด้วยหมู่อะมิโน (amino, -NH2) และหมู่คาร์บอนิล 

 
 

4.7 เอสเทอร์ (ester) มีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่อัลคอกซีคาร์บอนิล (alkoxycarbonyl group, 

-COOR) มีสูตรทั่วไป คือ R´COOR เมื่อ R´ สามารถเป็นได้ทั้งไฮโดรเจน หรือหมู่ไฮโดรคาร์บอน และ 
R คือ หมู่ไฮโดรคาร์บอน  โดยเอสเทอร์จะน าไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ าหอมและสารแต่งกลิ่น 

ในอุตสาหกรรมลูกอมและน้ าอัดลม ในผลไม้ที่มีรสชาติและกลิ่นที่มีความเฉพาะตัว ซึ่งเป็นผลมาจาก
ปริมาณเพียงเล็กน้อยของเอสเทอร์ที่มีอยู่ในผลไม้นั้นๆ ตัวอย่างเช่น กล้วยหอม ที่ประกอบด้วย 

3-methylbutyl acetate หรือส้มที่มี octyl acetate และแอปเปิ้ลที่มี methyl butyrate 
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4.8 เอไมด์ (amide) มีหมู่ฟังก์ชัน คือ หมู่อะมิโนคาร์บอนิล  (aminocarbonyl group,  

-CONH2 / -CONHR / -CONR2 ) เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์กับแอมโมเนีย หรือ เอมีน 

ปฐมภูมิ หรือเอมีนทุติยภูมิ  
 

 
 

4.9 เอมีน (amine) มีหมู่อะมิโน (amino, RNH2/ R2NH/ R3N) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ถ้าอะตอม
ของ H ในโมเลกุลของแอมโมเนียถูกแทนที่ด้วยหมู่ไฮโดรคาร์บอน 1 ต าแหน่ง เรียกว่า เอมีนปฐมภูมิ 
(primary amine, RNH2) ถ้าถูกแทนที่ด้วยหมู่ไฮโดรคาร์บอน 2 และ 3 ต าแหน่ง เรียกว่า เอมีน 

ทุติยภูมิ (secondary amine) และ เอมีนตติยภูมิ (tertiary amine) ตามล าดับ (Goldberg, 2007, 

p. 537) 
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สารประกอบอินทรีย์แบ่งตามหมู่ฟังก์ชัน สามารถสรุปได้ดังภาพที่ 8.4 

 
 

ภาพที่ 8.4 จ าแนกสารอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชันอินทรีย์ 
ที่มา: Goldberg, 2007, p. 547 
 

 สารประกอบอินทรีย์ชนิดต่างๆ มีสูตรโมเลกุลเหมือนกันแต่มีการเรียกชื่อที่แตกต่างกัน 
ตัวอย่างเช่น โมเลกุล C2H5OH ที่เป็นส่วนผสมในเหล้า สามารถเรียกชื่อได้ 2 แบบ คือ เอทานอล 
(ethanol) เป็นการเรียกชื่อแบบระบบชื่อสามัญ และเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) เป็นการ
เ รี ยกชื่ อแบบระบบชื่ อ  IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ซึ่ ง
โมเลกุลของสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันอ่ืนๆ จะเรียกชื่อแตกต่างกันออกไป ดังนั้นหัวข้อถัดไปจะขอ
กล่าวถึงการเรียกชื่อสารอินทรีย์ 
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5. การเรียกชื่อสารอินทรีย์ 
ระบบการเรียกชื่อสารอินทรีย์มีอยู่ด้วยกัน 2 ระบบ คือ ชื่อสามัญ และชื่อ IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) ซึ่งในหัวข้อนี้จะเน้นการเรียกชื่อ IUPAC 
เป็นพิเศษ เนื่องจากชื่อสามัญมักจะใช้เรียกชื่อสารอินทรีย์ที่มีจ านวนคาร์บอนอะตอมไม่มากนัก จะพบ
ทั่วไปในธรรมชาติและเป็นที่รู้จักกันมานานก่อนที่จะมีระบบ IUPAC เช่น กรดแอซิติกในน้ าส้ม กรด
ฟอร์มิกในมดหรือแมลงอ่ืนๆ เป็นต้น อีกท้ังเมื่อจ านวนคาร์บอนเพ่ิมขึ้น จ านวนไอโซเมอร์ (จะกล่าวใน
หัวข้อถัดไป) เพ่ิมขึ้นด้วย เช่น บิวเทน มี 2 ไอโซเมอร์ หรือ เพนเทน มี 3 ไอโซเมอร์ ท าให้มีปัญหาใน
การเรียกชื่อ จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งชื่อให้เป็นระบบมากขึ้น นักเคมีกลุ่มหนึ่งจึงประชุมกันที่เจนีวาใน 
ค.ศ. 1892 และร่างกฎในการเรียกชื่อระบบ IUPAC ขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ (เกสร พะลัง และ สุนันท์ 
ชัยะกุล, 2557, หน้า 12)  

5.1 กรณีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอัลเคน 

 
1) เลือกโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดเป็นชื่อหลัก (parent name) เช่น โซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด

จะมีคาร์บอน 7 อะตอม จึงมีชื่อหลักเป็นเฮพเทน 

2) นับจ านวนอะตอมของคาร์บอนในโซ่หลักจากปลายข้างที่เมื่อนับแล้วจะท าให้
ต าแหน่งคาร์บอนที่มีหมู่แทนที่ (substituent group) มีตัวเลขต่ าสุด เช่น ในตัวอย่างข้างต้น ถ้านับ
จากซ้ายไปขวา จะท าให้หมู่แทนที่อยู่ที่ต าแหน่งที่ 2 และ 3 แต่ถ้านับจากขวาไปซ้าย จะท าให้หมู่
แทนที่อยู่ที่ต าแหน่งที่ 5 และ 6 ดังนั้น จึงใช้การนับจากซ้ายไปขวา เพราะตัวเลขของหมู่แทนที่จะต่ า
กว่า 

 
3) หมู่แทนที่ต่ออยู่กับต าแหน่งใดของคาร์บอนในโซ่หลัก การอ่านชื่อก็จะระบุต าแหน่ง

ของคาร์บอนนั้น แล้วตามด้วยชื่อของหมู่แทนที่ เช่น ในตัวอย่างข้างต้น จะอ่านว่าหมู่ 2-methyl และ
หมู่ 3-ethyl ตามล าดับ 
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4) ในการเรียกชื่อจะเริ่มตัวด้วยชื่อของหมู่แทนที่เรียงตามตัวอักษรแล้วจึงตามด้วยชื่อ
หลัก ชื่อของตัวอย่างสารประกอบข้างต้น จึงเรียกว่า 3-ethyl-2-methylheptane 

5) กรณีมีหมู่แทนที่ชนิดเดียวกันมากกว่า 1 หมู่ในโมเลกุลนั้นๆ ให้เติมค าว่า “di” “tri” 

และ “tetra” ส าหรับหมู่แทนที่ชนิดเดียวกันมี 2 3 และ 4 หมู่ ตามล าดับ เพ่ือบอกถึงจ านวนของหมู่
แทนที่ด้วย และต้องระบุตัวเลขต าแหน่งนั้นซ้ าด้วย เช่น 

 
ส าหรับการเรียกชื่อค าน าหน้าจ านวนคาร์บอนและหมู่อัลคิล (alkyl group) ซึ่ง

เป็นหมู่แทนที่ที่ลดจ านวนไฮโดรเจนลง 1 อะตอม มีสูตรทั่วไป คือ CnH2n+1 แสดงดังตารางที่ 8.2 
 

ตารางท่ี 8.2 ชื่อและสูตรโครงสร้างของจ านวนคาร์บอนและหมู่อัลคิล 

จ านวน
คาร์บอน 

ค าน าหน้า สูตรโครงสร้าง ชื่อหมู่อัลคิล 

1 Meth- CH3- Methyl 

2 Eth- CH3CH2- Ethyl 

3 Prop- CH3CH2CH2- Propyl 

4 But- CH3CH2CH2 CH2- Butyl 

5 Pent- CH3CH2CH2CH2CH2- Pentyl 

6 Hex- CH3CH2CH2CH2CH2CH2- Hexyl 

7 Hept- CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2- Heptyl 

8 Oct- CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2- Octyl 

9 Non- CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2- Nonyl 

10 Dec- CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2- Decyl 

11 Undec- CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2- Undecyl 

12 Dodec- CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2- Dodecyl 
 

6) ถ้าสายโซ่ปิดหรือวง จะเรียกชื่อท านองเดียวกันกับโซ่เปิดของอัลเคน แต่
บอกจ านวนคาร์บอนในวงนั้นจะต้องน าหน้าด้วยค าว่า ไซโคล- (cyclo-)  
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5.2 กรณีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอัลคีน 

1) เลือกคาร์บอนโซ่ยาวที่สุดที่มีพันธะคู่อยู่ในสายโซ่นั้นเป็นชื่อหลัก แต่กรณีที่มีพันธะคู่
มากกว่า 1 พันธะ ให้เลือกโซ่ที่มีพันธะคู่มากท่ีสุดแม้ว่าไม่ใช่โซ่ที่ยาวที่สุด 

2) นับจ านวนคาร์บอนในโซ่ซึ่งให้คาร์บอนที่สร้างพันธะในต าแหน่งที่มีตัวเลขน้อยที่สุด 

3) ถ้ามีพันธะคู่ 1 พันธะ 2 พันธะ และ 3 พันธะ ใช้ค าลงท้ายว่า -อีน (-ene) –ไดอีน 

(-diene) และ -ไตรอีน (-triene) ตามล าดับ 

4) ต าแหน่งของพันธะคู่ให้ระบุตัวเลขของคาร์บอนอะตอมแรกที่สร้างพันธะคู่ 
5) ถ้ามีโซ่ก่ิง ให้ระบุท านองเดียวกับสารประกอบอัลเคน 

6) ถ้าสายโซ่ปิดหรือวง มีเพียง 1 พันธะ ให้นับคาร์บอนอะตอมที่สร้างพันธะคู่เป็น
ต าแหน่งที่ 1 และไม่จ าเป็นต้องระบุถึงต าแหน่งของพันธะคู่นั้น ถ้ามีพันธะคู่ 2 พันธะจะต้องระบุ
ต าแหน่งของพันธะทั้งสองด้วย  

 

 
 

5.3 กรณีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอัลไคน์ 
 การเรียกชื่ออัลไคน์จะเหมือนกับอัลคีนแต่เปลี่ยนค าลงท้ายเป็น -ไอน์ (-yne) เพ่ือแสดง
ว่ามีพันธะสาม 



172 

 
 

5.4 กรณีสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิก 

สารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกมีหมู่คาร์บอนิลซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันหลัก โดยโซ่หลัก
คาร์บอนยาวที่สุดในโมเลกุลที่มีหมู่ -COOH โดยลงท้ายด้วยค าว่า -โออิกแอซิด (-oic acid)  และ
โดยทั่วไปจะเริ่มนับต าแหน่งคาร์บอนของหมู่ -COOH เป็นต าแหน่งที่ 1 ก็ไม่จ าเป็นต้องระบุต าแหน่ง 
แล้วนับหมู่แทนที่หรือหมู่ฟังช์ชันอื่นๆ เรียงตามล าดับ 

 
 

5.5 กรณีสารประกอบแอลกอฮอล์ 
สารประกอบแอลกอฮอล์มีหมู่ไฮดรอกซิลซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันหลัก โดยโซ่หลักคาร์บอนยาว

ที่สุดที่มีหมู่ -OH ต่ออยู่ และนับต าแหน่งที่ต่อกับหมู่ -OH เป็นตัวเลขน้อยที่สุดแล้วระบุหมู่ฟังก์ชัน  
-OH ด้วยค าลงท้ายว่า -ออล (-ol) ถ้ามีหมู่ -OH 2 หมู่ และ 3 หมู่ ค าลงท้ายจะเปลี่ยนเป็น -ไดออล 

(-diol) และ -ไตรออล (-triol) ตามล าดับ 
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5.6 กรณีสารประกอบเอสเทอร์ 
สารประกอบเอสเทอร์ได้มาจากการโมเลกุลแอลกอฮอล์ 1 โมเลกุล ท าปฏิกิริยากับ

โมเลกุลกรดคาร์บอกซิลิก 1 โมเลกุล ได้โมเลกุลน้ า 1 โมเลกุล และโมเลกุลเอสเทอร์ (RC(O)OR) 

ดังนั้นชื่อของสารประกอบเอสเทอร์จึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นชื่อของหมู่ R ซึ่งเป็นหมู่อัลคิล
จากโมเลกุลของแอลกอฮอล์ (ROH) และอีกส่วนเป็นชื่อของหมู่ RCOO- ซึ่งเป็นหมู่คาร์บอกซิลิก 
(RCOOH) การเรียกชื่อหมู่นี้จะเปลี่ยนค าลงท้ายจาก -อิก (-ic) เป็น -เอต (-ate) แล้วตัดค าว่า แอซิด 
(acid) ออกไป  

 
 

5.7 กรณีสารประกอบคีโตน 

การเรียกชื่อเหมือนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดในโมเลกุลที่มี
หมู่ -CO- อยู่ด้วย โดยระบุต าแหน่งของหมู่คาร์บอนิลไว้ข้างหน้า และตัด e ออกไป แล้วลงท้ายด้วยค า
ว่า -โอน (-one)  

 
5.8 กรณีสารประกอบแอลดีไฮด์ 

การเรียกชื่อเหมือนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุดในโมเลกุลที่มี
หมู่ -CHO อยู่ด้วย โดยเริ่มต้นนับต าแหน่งจากคาร์บอนของหมู่ -CHO เป็นต าแหน่งที่ 1 แล้วตัด e 
ออกไปแล้วลงท้ายด้วยค าว่า -แอล (-al)  
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5.9 กรณีสารประกอบอีเทอร์ 
สารประกอบอีเทอร์ มักจะเรียกหมู่อัลคิลหมู่หนึ่งกับออกซิเจน (RO-) เป็นหมู่แทนที่ โดย

เรียกหมู่ RO- นี้ว่าหมู่อัลคอกซิ (alkoxy group) ซึ่งเรียกชื่อหมู่อัลคอกซิ เรียกโดยตัด -อิล (-yl) ออก
จากชื่อของหมู่อัลคิล แล้วเติมค าว่า -ออกซิ (-oxy) เข้าไป  

CH3O-   CH3CH2O- 

          methoxy             ethoxy 
 

 
 

5.10 กรณีสารประกอบเอมีน 

เอมีนเป็นอนุพันธ์ของแอมโมเนีย เมื่อแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลแอมโมเนียด้วย
หมู่อัลคิลหรือเอริลจะได้สารประกอบเอมีน การเรียกชื่อเหมือนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีโซ่
คาร์บอนที่ยาวที่สุดในโมเลกุลที่ต่ออยู่กับไนโตรเจน แล้วลงท้ายด้วยค าว่า -เอมีน (-amine)  

 

 
 

5.11 กรณีสารประกอบเอไมด์ 
สารประกอบเอไมด์จัดเป็นอนุพันธ์ของกรดคาร์บอกซิลิกหรืออนุพันธ์ของแอมโมเนียก็

ได้การเรียกชื่อเอไมด์จึงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเรียกเหมือนอนุพันธ์ของกรด 

คาร์บอกซิลิก คือ เรียกชื่อกรดที่เป็นที่มาของเอไมด์นั้นๆ โดยเปลี่ยนค าลงท้ายจาก -โออิก (-oic) เป็น 
เอไมด์ (amide) แล้วตัดค าว่า แอซิด ออกไป   
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 การจ าแนกชนิดตามหมู่ฟังก์ชัน และการเรียกชื่อของสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลต่างๆ ดังที่
กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณาสูตรโมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์ พบว่า สารประกอบสารอินทรีย์
บางตัวมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แต่สูตรโครงสร้างแตกต่างกัน เรียกว่า สารมีโครงสร้างไอโซเมอร์ ซึ่ง
อาจจะแตกต่างเพียงโครงสร้างเดียวหรือมากกว่า  
 

6. ไอโซเมอร์ 
 ก๊าซธรรมชาติประกอบไปด้วย มีเทน (methane) อีเทน (ethane) และโพรเพน (propane 

มีปริมาณเล็กน้อย) ในความเป็นจริง พบว่า อะตอมของคาร์บอนในหมู่อัลเคนทั้งหมดสามารถ
สันนิษฐานได้ว่าเป็น sp3-hybridized โดยโครงสร้างของอีเทน และโพรเพน มีพันธะกับอะตอมของ
คาร์บอนเพียงทางเดียว ขณะที่บิวเทน (butane) มีโครงสร้างที่เป็นไปได้ถึง 2 รูปแบบ ซึ่งเรียกว่า
โครงสร้างไอโซเมอร์ (structural isomers) โครงสร้างแรก คือ n-butane (n หมายถึง ปกติ) และอีก
โครงสร้างคือ isobutane ทั้งสองมีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่โครงสร้าง ตัวอย่างเช่น 
โครงสร้างของ butane ที่เป็นไปได้ทั้ง โซ่ตรง (straight-chain) หรือ โซ่กิ่ง (branched-chain) ใน
ส่วน n-butane จะเป็นโซ่ตรง เนื่องจากอะตอมของคาร์บอนเรียงตัวกันเป็นเส้นตรงเส้นเดียว ขณะที่ 
isobutane จะเป็นโซ่กิ่งซึ่งมีอะตอมของคาร์บอนอย่างน้อยหนึ่งอะตอมที่มีพันธะกับคาร์บอนตัวอ่ืน
อย่างน้อย 3 อะตอม  

 

 
 

 ในหมู่อัลเคน พบว่า ยิ่งจ านวนอะตอมของคาร์บอนเพ่ิมขึ้น จ านวนโครงสร้างไอโซเมอร์ยิ่ง
เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งหมายถึง มีโครงสร้างที่หลากหลายมากกว่าเดิมทั้งๆ ที่มีสูตรโมเลกุลเพียงสูตรเดียว 
ตัวอย่างเช่น บิวเทน (C4H10) มี 2 โครงสร้างไอโซเมอร์ เดกเคน (decane) (C10H22) มี 75 โครงสร้าง
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ไอโซเมอร์ และ อัลเคนที่มีสูตร C30H62 จะมีรูปแบบไอโซเมอร์มากถึง 400 ล้านโครงสร้าง แต่ในความ
เป็นจริง โครงสร้างไอโซเมอร์ส่วนใหญ่ไม่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือได้รับการสังเคราะห์ นอกจากนี้ 
จ านวนโครงสร้างไอโซเมอร์ เป็นเพียงตัวยืนยันว่าคาร์บอนสามารถการเกิดสารประกอบมากกว่าธาตุ
อ่ืนๆ  

 

บทสรุป 

 สารอินทรีย์เป็นสารที่สร้างขึ้นโดยสิ่งมีชีวิต และสามารถสังเคราะห์ขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จ าแนกตามโครงสร้างที่คล้ายคลึงกัน และตามหมู่ฟังก์ชัน โดยหมู่ฟังก์ชันเป็นกลุ่มของอะตอมที่มี
อิทธิพลต่อปฏิกิริยาทางเคมีของโมเลกุล ซึ่งประเภทของสารประกอบอินทรีย์ตามหมู่ฟังก์ชัน เช่น 
แอลกอฮอล์(alcohols) อีเทอร์ (ethers) เอสเทอร์ (esters) แอลดีไฮด์ (aldehydes) กรดอินทรีย์
หรือกรดคาร์บอซิลิก (carboxylic acids) คีโตน (ketones) เอมีน (amines) และเอไมด์ (amides) 
หมู่ฟังก์ชันเหล่านี้จะช่วยในการบ่งบอกได้ว่าสารในกลุ่มเดียวกันจะมีคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีคล้ายคลึงกัน แต่การเรียกชื่อของโมเลกุลแต่ละหมู่ฟังก์ชันจะแตกต่างกันออกไป และสารอินทรีย์
บางตัวมีสูตรโมเลกุลที่เหมือนกัน แต่สูตรโครงสร้างต่างกัน เรียกว่าสารนั้นมีโครงสร้างไอโซเมอร์ ซึ่ง
อาจจะมีโครงสร้างแตกต่างเพียงโครงสร้างเดียว หรือหลายโครงสร้าง ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึง
พยายามค้นหาสารอินทรีย์ตัวใหม่ๆ เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของสารต่อไป 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงบอกความหมายของเคมีอินทรีย์ 
2. สารประกอบอินทรีย์จ าแนกตามโครงสร้างที่คล้ายคลึงกันแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง 
3. สารประกอบอินทรีย์จ าแนกตามหมู่ฟังก์ชันมีกี่ชนิด อะไรบ้าง 
4. จงเขียนโครงสร้างแบบเส้นมุมของสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ 

4.1 propyl hexanoate 

4.2 3-methyl-1-hexanol 

4.3 3-methyl-1-hexane 

4.4 3-methylcyclohexyne 

4.5 2,3-dibromo-1-methylcyclohexene 

5. จงอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ต่อไปนี้ 

5.1    5.2    

5.3   5.4  

6. สารอินทรีย์ต่อไปนี้ประกอบด้วยหมู่ฟังช์ชันใดบ้างในโมเลกุล 

6.1 วิตามินซี (ascorbic acid) 
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6.2 มอร์ฟีน (morphine) 

  
7. จงบอกความหมายของไอโซเมอร์ 
8. จงเขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ดังต่อไปนี้ 

8.1    8.2     
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 9 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

 

หัวข้อเนื้อหาประจ าบท 

1. บทน ำ 
2. มลพิษทำงน  ำ 

3. มลพิษทำงดิน 

4. มลพิษทำงอำกำศ 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

หลังจำกเรียนบทที่ 9 แล้วผู้เรียนสำมำรถ 

1. บอกควำมหมำยและขอบเขตของเคมีสิ่งแวดล้อมได้ 
2. บอกองค์ประกอบทำงเคมี และสำรมลพิษทำงน  ำ มลพิษทำงดิน มลพิษทำงอำกำศ ได้ 
3. ระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ 
4. ระบุแนวทำงป้องกันและแก้ไขมลพิษสิ่งแวดล้อม ดิน น  ำ อำกำศได้ 
5. น ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และรณรงค์ ป้องกันสิ่งแวดล้อมได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยำย และอธิบำยประกอบสื่อกำรเรียนกำรสอน PowerPoint  

2. แบ่งผู้ เรียนเป็นกลุ่มย่อยค้นคว้ำปัจจัยที่ท ำให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม น ำเสนอหน้ำ
ห้องเรียน และพร้อมกันอภิปรำย 

3. ให้นักศึกษำรำยบุคคลท ำแบบฝึกหัด 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำเคมีทั่วไป บทที่ 9 

2. สื่อกำรเรียนกำรสอน PowerPoint 

3. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

พิจำรณำจำก 

1. ให้คะแนนกำรเข้ำเรียน 

2. กำรอภิปรำยและน ำเสนอเป็นกลุ่มในห้องเรียน 

3. ควำมร่วมมือในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

4. กำรตอบค ำถำมแบบฝึกหัด 

 



 

บทท่ี 9 

เคมีสิ่งแวดล้อม 

 

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลำ สิ่งแวดล้อมมีกำร
เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตก็ต้องปรับสภำพให้อยู่ในสภำวะนั นๆ เพ่ือให้ด ำรงชีวิตอยู่ได้ หรือแพร่พันธุ์
ต่อไปได้ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมักจะเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น  ำ ดิน และอำกำศ 
เป็นต้น มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญที่ท ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติเหล่ำนี มีกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรน ำเอำ
ทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิต และได้น ำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
มำช่วยสร้ำงสรรค์สิ่ งแวดล้อมขึ นมำใหม่  แต่ขณะเดียวกันกำรสร้ำงสรรค์นั นๆ ก็ท ำลำย
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงรวดเร็ว ขำดกำรอนุรักษ์ขำดกำรทดแทนสิ่งที่สูญสิ นไป และได้สร้ ำงของเสีย 
สิ่งปฏิกูลเกิดขึ นอย่ำงมำก ท ำให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือที่เรียกว่ำ มลพิษ (pollution) มี
ผลกระทบทั งต่อมนุษย์เองและต่อสมดุลของธรรมชำติด้วย ดังนั นปัญหำที่เกิดขึ นจ ำเป็นต้องป้องกัน
และแก้ไข ซึ่งเคมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นกำรศึกษำกำรปรำกฏกำรณ์หรือเปลี่ยนแปลงทำงเคมีที่
เกิดขึ นในสิ่งแวดล้อม ทั งในอำกำศ ดิน น  ำ รวมทั งกำรน ำควำมรู้ทำงเคมีไปใช้ประโยชน์ในกำรป้องกัน 
แก้ไข ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพดีขึ น ซึ่งในบทนี จะขอกล่ำวถึงเคมีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม 
กำรเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมทั งทำงน  ำ ดิน และอำกำศ รวมถึงวิธีกำรป้องกัน ปรับปรุง แก้ไขมลพิษ 

 

1. บทน า 
เคมีสิ่งแวดล้อม (environmental chemistry) เป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับปรำกฏกำรณ์หรือกำร

เปลี่ยนแปลงทำงเคมีที่เกิดขึ น ทั งในน  ำ ดิน และอำกำศ รวมทั งกำรน ำควำมรู้เคมีไปใช้ประโยชน์ใน
กำรป้องกันปรับปรุง แก้ไข สิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพดีขึ น ทั งสิ่งแวดล้อมธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมทำง
สังคม (รัตนำ สนั่นเมือง , ม.ป.ป.) ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 สำขำได้แก่ เคมีเกี่ยวข้องกับอุทกพิภพ 
(hydrosphere) เคมีเกี่ยวข้องกับปฐพีพิภพ (lithosphere) เคมีเกี่ยวข้องกับอำกำศพิภพหรือ
บรรยำกำศ (atmosphere) และเคมีที่เกี่ยวข้องกับชีวพิภพ (biosphere) ในบทนี จะขอกล่ำวถึงเคมี
เกี่ยวข้องกับอุทกพิภพ (hydrosphere) เคมีเกี่ยวข้องกับปฐพีพิภพ (lithosphere) และเคมีเกี่ยวข้อง
กับอำกำศพิภพหรือบรรยำกำศ (atmosphere) 

 1.1 อุทกพิภพ  
อุทกพิภพ (hydrosphere) หมำยถึง ปริมำณน  ำทั งหมดที่มีอยู่ในโลก ได้แก่ มหำสมุทร 

ทะเลสำบ แม่น  ำ ล ำธำร น  ำใต้ดิน ธำรน  ำแข็งขั วโลก และธำรน  ำแข็งบนยอดเขำ ควำมชื นในดิน และ
ไอน  ำในบรรยำกำศ ซึ่งน  ำจะพบทั งในเปลือกโลก (lithosphere) และในบรรยำกำศ (atmosphere) 
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(นัทธีรำ สรรมณี, 2541, หน้ำ 73) โดยมีปริมำณน  ำบนพื นโลกแตกต่ำงกัน ดังภำพที่ 9.1 (ก) แบ่ง
ออก เป็ น  2 ส่ ว น  (Brown and Bhushan, 2016) ไ ด้ แ ก่  1) น  ำ เ ค็ ม  (saline water) 97.5% 

ประกอบด้วย มหำสมุทร (oceans) 96.5% และน  ำใต้ดินกร่อย (brackish groundwater) 1% และ 
2) น  ำจืด (fresh water) 2.5% ประกอบด้วย ธำรน  ำแข็งและหิมะ (glaciers and snow) 1.74%  น  ำ
ใต้ดิน 0.76% น  ำผิวดิน (surface water) 0.03% และน  ำในบรรยำกำศ (atmosphere) 0.001% น  ำ
ที่มีในส่วนต่ำงๆ จะมีกำรหมุนเวียนถ่ำยเทกันตลอดเวลำ ภำยใต้สภำวะที่เหมำะสมของบรรยำกำศ
เป็นวัฎจักรของน  ำ โดยไอน  ำในอำกำศจะควบแน่น (condensing water vapour) เป็นหยดน  ำ 
ลูกเห็บ หรือหิมะ แล้วตกลงสู่พื น บำงส่วนจะไหลไปตำมพื นดินลงสู่แม่น  ำ  ล ำธำร ทะเลสำป ที่เรียก
รวมกันว่ำ น  ำไหลผ่ำน (run off) บำงส่วนไหลลึกลงไปในดิน (subsurface flow) จนถึงชั นที่ดินอ่ิมตัว
ไปด้วยน  ำและกลำยไปเป็นส่วนหนึ่งของน  ำใต้ดินในที่สุด และน  ำเหล่ำนี ไม่ว่ำจะอยู่ที่ผิวหน้ำหรือใต้ดิน 
จะไหลลงสู่ที่ต่ ำกว่ำ จนกระทั่งลงไปสู่ทะเลสำบและมหำสมุทร (นัทธีรำ สรรมณี, 2541, หน้ำ 73) 

(ภำพที่ 9.1 (ข)) 
 

 
 

ภาพที่ 9.1 (ก) ปริมำณน  ำที่แตกต่ำงกันในส่วนต่ำงๆ (ข) วัฏจักรของน  ำ 
ที่มำ: Brown and Bhushan, 2016 

 

น  ำเป็นส่วนส ำคัญต่อส่วนของชีวภำพ (biosphere) ในสิ่งมีชีวิต น  ำจึงจ ำเป็นที่สุดในกำร
ด ำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจำกต้องใช้ในกำรอุปโภค บริโภค ช ำระล้ำงร่ำงกำยและสิ่งสกปรก ใช้ในทำง
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กำรเกษตรส ำหรับกำรเพำะปลูกและเลี ยงสัตว์ ใช้ในอุตสำหกรรมในกระบวนกำรผลิต ระบำย  

ควำมร้อนแก่เครื่องจักร ใช้ในกำรคมนำคมขนส่ง เป็นแหล่งให้พลังงำนไฟฟ้ำ และอีกทั งเป็นแหล่ง
พักผ่อนหย่อนใจ เช่น กำรเล่นน  ำ กำรล่องแก่ง กีฬำทำงน  ำ เป็นต้น สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
มักจะเป็นตัวบอกคุณภำพของน  ำ โดยทั่วไปแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่จะตัดสินคุณภำพน  ำจำกสมบัติทำง
กำยภำพมำกกว่ำ ซ่ึงจะสังเกตว่ำน  ำที่ดีต้องใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และน  ำต้องอุณหภูมิที่เหมำะสมเพื่อกำร
สืบพันธุ์และกำรอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตในน  ำ แต่อย่ำงไรก็ตำม น  ำธรรมชำติส่วนใหญ่ก็ยังคงมีควำมขุ่น 
และมักจะมีสีเพรำะแทนนินหรือสำรอินทรีย์ต่ำงๆ ที่เกิดจำกกำรผุพังของพืชเจือปนอยู่  ส ำหรับสมบัติ
ทำงเคมี่ของน  ำ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ สำรอนินทรีย์ (สำรจ ำพวกไอออน ธำตุ และสำร
กัมมันตภำพรังสี) สำรอินทรีย์ทั งที่เกิดขึ นตำมธรรมชำติและสังเครำะห์ขึ น และแก๊ส (ไนโตรเจน 
ออกซิเจน คำร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟล์ แอมโมเนีย และอีเทน)  

 1.2 ปฐพีพิภพ  
ปฐพีพิภพ (lithosphere) เป็นส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่รอบนอกสุดของโลก 

ประกอบด้วยหิน แร่ธำตุ และดินต่ำงๆ (คณะกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยกำรศึกษำวิทยำศำสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ คณะอนุกรรมกำรจัดท ำพจนำนุกรมธรณีวิทยำ, 2530, หน้ำ 161)  

ดิน (soil) หมำยถึง ทหวัตถุธรรมชำติ (natural body) ที่เกิดจำกกำรสลำยตัวของหิน
และแร่ธำตุต่ำงๆ ผสมคลุกเคล้ำกับอินทรียวัตถุ ซึ่งปกคลุมผิวดินโลกอยู่เป็นชั นบำงๆ เป็นวัตถุที่ค  ำจุน
กำรเจริญเติบโตและกำรทรงตัวของพืช ดินประกอบด้วยแร่ธำตุที่เป็นของแข็ง อินทรียวัตถุ น  ำ และ
อำกำศ ที่มีสัดส่วนแตกต่ำงกัน ขึ นอยู่กับชนิดของดิน (กรมพัฒนำที่ดิน, ม.ป.ป.) ดินมีควำมส ำคัญต่อ
มนุษย์ พืช ปศุสัตว์ อุตสำหกรรม และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ตั งของทิวทัศน์ โดยลักษณะ
ของดิน แบ่งตำมคุณสมบัติออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) คุณสมบัติทำงเคมี ดินมีแร่ธำตุอำหำรของพืช ประกอบด้วยธำตุหลัก คือ ธ ำตุ
ไนโตรเจน ธำตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม และธำตุรอง คือ สังกะสี ทองแดง คลอรีน เหล็ก เป็นต้น 
และปฏิกิริยำของดินที่เป็นกลำงจะต้องไม่เป็นกรดเป็นเบส หรือไม่มีควำมเค็มมำกเกินไป 

2) คุณสมบัติทำงกำยภำพ ดินต้องมีโครงสร้ำงที่ดี มีควำมร่วนซุย อำกำศถ่ำยเทได้ดี มี
ควำมสำมำรถอุ้มน  ำได้ดี เพ่ือช่วยให้รำกของพืชสำมำรถชอนไชไปหำแร่ธำตุในดินได้ง่ำย 

3) คุณสมบัติทำงชีวภำพ ดินมีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ท ำหน้ำที่ย่อยสลำย
สำรอินทรีย์ให้กลำยเป็นอินทรียวัตถุในดิน เป็นแหล่งของธำตุไนโตรเจน และธำตุอ่ืนๆ ให้แก่พืช เช่น 
กำรตรึงไนโตรเจน เป็นกำรเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนในอำกำศมำเป็นสำรประกอบเพ่ือให้จุลินทรีย์เองใช้
ประโยชน์ และปล่อยออกมำให้พืชน ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงช้ำๆ 

องค์ประกอบของดิน โดยทั่วไปประกอบด้วย แร่ธำตุ อินทรียวัตถุ น  ำ และอำกำศ ใน
อัตรำส่วนที่แตกต่ำงกัน (ภำพที่ 9.2) ซึ่งดินที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของพืช ควรมีส่วนประกอบ
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ของแร่ธำตุ 45% อินทรียวัตถุ 5% น  ำหรือสำรละลำยในช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดิน 25% และอำกำศซึ่ง
เป็นช่องว่ำงระหว่ำงเม็ดดิน 25% กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำส่วนดังกล่ำวนี  เช่น ปริมำณอินทรียวัตถุ
ลดลง แร่ธำตุสูญเสียไป ช่องว่ำงในดินลดลงมีผลให้อำกำศและน  ำในดินลดลง ดินเกิดควำมแน่นตัวเป็น
สำเหตุของควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรดิน (กรมพัฒนำที่ดิน, ม.ป.ป.) 

 

 
 

ภาพที่ 9.2 องค์ประกอบของดิน 

ที่มำ: กองวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรที่ดิน กรมพัฒนำที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ม.ป.ป. 
 

 1.3 อากาศพิภพหรือบรรยากาศ  
อำกำศพิภพหรือบรรยำกำศ (atmosphere) หมำยถึง ส่วนที่เป็นแก๊สหรือของผสมของ

แก๊สที่ห่อหุ้มโลกอยู่ ซึ่งอำจแบ่งออกเป็น 2 ชั น ตำมควำมสูงเหนือผิวโลก คือ บรรยำกำศชั นล่ำงเป็น
บรรยำกำศตั งแต่ผิวโลกขึ นไปจนถึงระดับควำมสูง 50 กิโลเมตร และบรรยำกำศชั นบน ซึ่งเป็น
บรรยำกำศที่อยู่เหนือ 50 กิโลเมตรขึ นไปจนถึงอวกำศ (ทบวงมหำวิทยำลัย, 2541, หน้ำ 356)  

บรรยำกำศ สำมำรถแบ่งตำมองค์ประกอบเมื่อเปรียบเทียบกับปริมำตรได้ 2 ส่วน ได้แก่  
1) อำกำศแห้ง (dry air) ซึ่งเป็นส่วนของบรรยำกำศที่มีองค์ประกอบที่แน่นอน  และ

ปริมำณคงที่โดยปริมำตรที่ระดับน  ำทะเล (ภำพที่ 9.3) ได้แก่ แก๊สไนโตรเจน (N2) มีควำมเข้มข้น 
780,840.00 ppm แก๊สออกซิเจน (O2) มีควำมเข้มข้น 209,460.00 ppm แก๊สอำร์กอน (Ar) มีควำม
เข้มข้น 9,340.00 ppm แก๊สคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีควำมเข้มข้น 322.00 ppm และแก๊สอ่ืนๆ 
(นัทธีรำ สรรมณี, 2541, หน้ำ 5)  

2) องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีปริมำณน้อย (trace element) เป็นองค์ประกอบที่สำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลำ และในปริมำณที่ไม่เท่ำกันซึ่งแปรตำมปัจจัยในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไอน  ำ 
มีเทน แอมโมเนีย โอโซน เป็นต้น 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjiisXI5aPcAhWWTn0KHaI8CS4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.ldd.go.th/Web_Soil/Page_02.htm&psig=AOvVaw2mx1B2sOgfOCA6BiSbf3_r&ust=1531836426674712


187 

 
 

ภาพที่ 9.3 องค์ประกอบของบรรยำกำศที่คงที่  
ที่มำ: ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, 2555 

 

นักวิทยำศำสตร์แบ่งชั นบรรยำกำศตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (ภำพที่ 9.4) ดังนี  
1) ชั นโทรโพสเฟียร์ (troposphere) เป็นบรรยำกำศชั นล่ำงสุดที่มนุษย์เรำอำศัย สุดชั น

นี เรียกว่ำ โทรโปพอส ควำมสูงเฉลี่ย 8-9 ไมล์ บริเวณศูนย์สูตรสูงรำว 10 ไมล์ บรรยำกำศชั นนี ได้รับ 

ควำมร้อนจำกกำรแผ่รังสีของโลก อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงและลดลงตำมควำมสูง และจะมีไอน  ำอยู่
เป็นจ ำนวนมำก จึงท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์น  ำฟ้ำต่ำงๆ เช่น เมฆ พำยุ ฝน เป็นต้น 

2) ชั นสตรำโตสเฟียร์ (stratosphere) สูงจำกผิวโลกไม่เกิน 18 ไมล์ สุดชั นนี เรียกว่ำ  
สตรำโตพอส บรรยำกำศชั นนี ได้รับควำมร้อนจำกโอโซน เกือบไม่มีไอน  ำ ไม่มีเมฆฝนหรือหิมะ นักบิน
นิยมใช้เป็นเพดำนบิน  

3) ชั นมีโซสเฟียร์ (mesosphere) สูงจำกผิวโลกไม่เกิน 50 ไมล์ สุดชั นนี เรียกว่ำ  
มีโซพอส บรรยำกำศชั นนี ไม่มีไอน  ำ อุณหภูมิสูงขึ นอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกมีโอโซนสะสมอยู่ตอนล่ำง
ดูดรังสีอัลตรำไวโอเลตจำกดวงอำทิตย์ไว้  

4) เทอร์โมสเฟียร์ (themosphere) หรือไอโอโนสเฟียร์ (ionosphere) สูงจำกผิวโลกไม่
เกิน 650 ไมล์ สุดชั นนี เรียกว่ำ ไอโอโนพอส บรรยำกำศชั นนี เบำบำงมำก มีก๊ำซเป็นสื่อไฟฟ้ำ เช่น 
ไนโตรเจน ฮีเลียม ออกซิเจน ไฮโดรเจน นอกจำกนี บรรยำกำศชั นนี ช่วยในกำรสะท้อนคลื่นวิทยุ และ
เกิดแสงเรืองสีขำว เขียว หรือแดงอ่อนเจือปนอยู่ ห้อยลงมำคล้ำยม่ำนหรือกรวยในท้องฟ้ำ เรียกว่ำ 
แสงเหนือ (เกิดท่ีขั วโลกเหนือ) แสงใต้ (เกิดท่ีขั วโลกใต)้  
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ภาพที่ 9.4 ชั นบรรยำกำศ 

ที่มำ: ศูนย์กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์โลกและดำรำศำสตร์, 2555 

 

ควำมรู้ทั่วไปทำงด้ำนเคมีสิ่งแวดล้อมทั งด้ำนน  ำ ดิน อำกำศ ท ำให้ทรำบถึงสภำพ
ธรรมชำติของสิ่งแวดล้อมนั นๆ เมื่อมีกำรปนเปื้อนมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เกิดกำรเสียสมดุลหรือสภำพ
ธรรมชำติ ส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมหรือภำวะที่เป็นพิษและอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิต โดย
สำเหตุหลักเป็นผลมำจำกมนุษย์ ได้น ำเทคโนโลยีเข้ำมำพัฒนำสังคมในด้ำนต่ ำงๆ และเพ่ิมควำม
สะดวกสบำยในกำรด ำรงชีวิต ซึ่งขำดกำรป้องกันปัญหำผลที่จะตำมมำ จนก่อให้เกิดสภำวะที่
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปื้อน ที่เรียกว่ำ ภำวะมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.) โดยมลพิษที่ท ำให้คุณภำพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม เช่น มลพิษ
ทำงน  ำ มลพิษทำงดิน และมลพิษทำงอำกำศ 

 

2. มลพิษทางน้ า 
น  ำบริสุทธิ์ หมำยถึง น  ำที่ไม่มีสำรแปลกปลอมอ่ืนใดปนอยู่เลย ซึ่งนักเคมีให้ควำมหมำยว่ำ น  ำ

บริสุทธิ์ ประกอบด้วยโมเลกุลของน  ำ (H2O) เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั น (ทบวงมหำวิทยำลัย, 2541, หน้ำ 
359) แต่ในควำมเป็นจริง น  ำดื่มที่บริสุทธิ์ส่วนมำกก็ยังมีเกลือแร่ หรือแร่ธำตุอ่ืนละลำยปนอยู่เล็กน้อย 
ดังนั น กำรศึกษำเคมีสิ่งแวดล้อมของน  ำอำจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น  ำที่ไม่เป็นพิษ และน  ำที่
เป็นพิษ  
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2.1 น้ าที่ไม่เป็นพิษ หมำยถึง น  ำที่มีสำรอ่ืนที่ไม่เป็นพิษภัยละลำยปะปนอยู่ด้วยในปริมำณ
น้อย เช่น แก๊สต่ำงๆ เช่น O2 N2 และ CO2 และอำจเป็นสำรแขวนลอย หรือเกลือแร่บำงชนิด เช่น 
เกลือคลอไรด์ ไนเตรต ที่ปะปนอยู่ในปริมำณไม่มำกนัก  

2.2 น้ าที่เป็นพิษ เป็นน  ำที่ก่อให้เกิดมลพิษทำงน  ำ ซึ่งหมำยถึง น  ำที่มีสำรมลพิษละลำยปะปน
อยู่ ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อระบบนิเวศและคุณภำพน  ำเปลี่ยนแปลง สำรพิษที่เป็นสิ่งที่มีชีวิต เช่น 
เชื อจุลินทรีย์ และไวรัส หรืออำจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม เป็นต้น ซึ่งสำรพิษ
เหล่ำนี อำจมำจำกน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม น  ำทิ งจำกครัวเรือน ชุมชน หรือน  ำทิ งจำกกำร
เกษตรกรรม เป็นต้น ท ำให้เกิดภำวะมลพิษทำงน  ำ ดังนี  

1) น  ำเน่ำส่งกลิ่นเหม็น อำจเกิดจำกหลำยสำเหตุ ได้แก่ จุลินทรีย์มีในปริมำณมำกในน  ำ 
ต้องใช้ออกซิเจนในกำรด ำรงชีพ สำรอินทรีย์ (ไขมัน โปรตีน) โดยจุลินทรีย์ใช้ออกซิเจนในน  ำเพ่ือย่อย
สลำยสำรอินทรีย์ ท ำให้ปริมำณออกซิเจนในน  ำลดลง กำรย่อยสลำยของสำรอินทรีย์แบบไร้อำกำศ  
ท ำให้เกิดจำกแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) อุณหภูมิในน  ำสูงกว่ำ 25-35°C ซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยำกำร
ใช้ออกซิเจนของจุลินทรีย์ และลดกำรละลำยของออกซิเจนในน  ำ  

2) สีเปลี่ยนและควำมขุ่นสูง น  ำมีสำรแขวนลอย ตะกอนหนัก หรือของแข็งละลำย น  ำมัน
และสำรลอยน  ำต่ำงๆ ซึ่งสีและควำมขุ่นจะขัดขวำงกระบวนกำรสังเครำะห์แสงในน  ำ 

3) ปริมำณโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในน  ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม เช่น ปรอท โครเมียม 
ทองแดง ซึ่งจะสะสมในห่วงโซ่อำหำร เป็นอันตรำยต่อสิ่งมีชีวิต นอกจำกนี สำรกัมมันตภำพรังสีที่เกิด
จำกเตำปฏิกรณ์และกำรเกิดฟิสชั่นของอำวุธนิวเคลียร์หรือเกิดจำกปฏิกิริยำคอสมิคมีโอกำสปะปนใน
น  ำเช่นเดียวกัน 

ส ำหรับกำรพิจำรณำถึงคุณภำพของน  ำนิยมใช้กำรบอกปริมำณของออกซิเจน ได้แก่ ปริมำณ
ออกซิเจนที่ละลำยอยู่ในน  ำ (dissolved oxygen, DO) โดยทั่วไปน  ำจะมีออกซิเจนละลำยอยู่ให้
สิ่งมีชีวิตใช้หำยใจ ถ้ำน  ำมีค่ำ DO มำกกว่ำหรือเท่ำกับเกณฑ์มำตรฐำน แสดงว่ำน  ำนั นมีคุณภำพดี และ
ปริมำณควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ หรือบีโอดี (biochemical oxygen demand, BOD) เป็นค่ำที่
บ่งบอกถึงปริมำณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ ถ้ำน  ำมีค่ำ BOD มำก แสดงว่ำ
น  ำสกปรกมำก เพรำะจุลินทรีย์มีควำมต้องกำรออกซิเจนมำก เพ่ือน ำไปใช้ในกำรย่อยสลำยสำรอินทรีย์ 
ซึ่งค่ำ DO และ BOD ของแหล่งน  ำผิวดินแบ่งตำมประเภทคุณภำพน  ำตำมกำรใช้ประโยชน์ แสดงดัง
ตำรำงที่ 9.1 
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ตารางท่ี 9.1 มำตรฐำนคุณภำพน  ำในแหล่งน  ำผิวดิน 

ตัวชี้วัด
คุณภาพน้ า 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุดตามการแบ่งประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ 

หน่วย 

แหล่งน้ าจากการอุปโภค
และบริโภคโดยต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคตามปกติ
และ ผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไป
ก่อน การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
การประมง การว่ายน้ า
และการกีฬา 

แ ห ล่ ง น้ า จ า ก ก า ร
อุปโภคและบริโภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ าทั่วไปก่อน
และการเกษตร 

แ ห ล่ ง น้ า จ า ก ก า ร
อุปโภคและบริโภคโดย
ต้องผ่านการฆ่าเชื้อ
โรคตามปกติและผ่าน
กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ าเป็นพิเศษ
ก่อนและอุตสาหกรรม 

ออกซิเจน
ละลำย 
(DO) 

6.0 4.0 2.0 
มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

บีโอดี 
(BOD) 

1.5 2.0 4.0 
มิลลิกรัมต่อ
ลิตร 

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป. 
 

 จำกกำรรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพน  ำผิวดินของภำคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือน
กรกฎำคมถึงเดือนกันยำยน 2559 (ภำพที่ 9.5) พบว่ำ มีตัวชี วัดที่ไม่ได้ตำมมำตรฐำนแหล่งน  ำผิวดิน
ประเภทแหล่งน  ำจำกกำรอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ำนกำรฆ่ำเชื อโรคตำมปกติและผ่ำนกระบวนกำร
ปรับปรุงคุณภำพน  ำทั่วไปก่อนและกำรเกษตร คือ ค่ำ BOD ที่มีค่ำมำกกว่ำ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มี 29 
ครั ง จำกกำรตรวจวัดทั งหมด 66 ครั ง คิดเป็น 34% และค่ำ DO ที่มีค่ำน้อยกว่ำ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
มี 15 ครั ง จำกกำรตรวจวัด ทั งหมด 86 ครั ง คิดเป็น 17% นอกจำกนี ยังมีกำรรำยงำนค่ำอ่ืนๆ ที่ไม่ได้
ตำมมำตรฐำนเช่นเดียวกัน เช่น ค่ำแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ที่มีค่ำมำกกว่ำ 4,000 หน่วย 
มี 7 ครั ง จำกกำรตรวจวัดทั งหมด 86 ครั ง คิดเป็น 85% ค่ำแอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3) ที่มีค่ำ
มำกกว่ำ 0.5 มลิลิกรัมต่อลิตร มี 19 ครั ง จำกกำรตรวจวัดทั งหมด 86 ครั ง คิดเป็น 22% และปริมำณ
โลหะหนัก (HM) ที่มีค่ำไม่ได้ตำมมำตรฐำน มี 7 ครั ง จำกกำรตรวจวัดทั งหมด 288 ครั ง คิดเป็น 2.4% 
(กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม , 10 พฤศจิกำยน 2559) ซึ่งเกิดจำก
ปัญหำค่ำควำมสกปรกในรูปสำรอินทรีย์ และค่ำแอมโมเนียสูง จำกกำรชะหน้ำดินของฝนที่มีปุ๋ยที่ใช้ใน
เกษตรกรรม กำรเลี ยงสัตว์น  ำ และน  ำเสียชุมชน 
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ภาพที่ 9.5 รำยงำนคุณภำพน  ำผิวดินของภำคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเดือนกรกฎำคมถึงเดือน
กันยำยน 2559 

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2559 

 

นอกจำกภำคกำรเกษตร และชุมชนที่ เป็นสำเหตุที่ก่อให้ เกิดมลพิษทำงน  ำ  ยั งมี
ภำคอุตสำหกรรมและกิจกรรมบริกำรที่ปล่อยน  ำทิ ง น  ำเสียลงสู่แหล่งน  ำที่รองรับน  ำทิ งนั นๆ ซึ่งท ำให้
น  ำเน่ำเสียได้ง่ำยเพรำะมีปริมำณมำกและสำรปนเปื้อนมีอัตรำสูงก่อให้เกิดมลพิษมำกขึ น และส่งผล
กระทบท ำให้เป็นแหล่งแพร่ระบำดของเชื อโรค เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมัยทั งมนุษย์ สัตว์ พืช และ
สูญเสียทัศนียภำพ สิ นเปลืองค่ำใช้จ่ำยในกำรปรับปรุงคุณภำพน  ำให้ดีขึ น ดังนั นจึงต้องมีแนวทำง
ป้องกัน และแก้ไขมลพิษทำงน  ำ โดยปลูกจิตส ำนึกให้กับเยำวชนในกำรเรียนรู้และเห็นคุณค่ำของกำร
อนุรักษ์น  ำ รณรงค์ให้หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ มีกำรบ ำบัดและขจัดสำรพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน  ำ 
รณรงค์ให้ชุมชน ครัวเรือน ท ำท่อระบำยน  ำที่รวบรวมน  ำใช้เข้ำระบบบ ำบัดก่อนทิ งน  ำลงคูคลอง รัฐมี
แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ โดยเน้นกำรใช้ประโยชน์จำกน  ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และเกิดประโยชน์มำกที่สุด (แผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน  ำ, พฤษภำคม 2558) อีก
แนวทำงหนึ่งในกำรป้องกันและลดกำรก่อมลพิษทำงน  ำ นั่นคือ กำรบ ำบัดน  ำเสีย ซึ่ง เป็นกำรแยกหรือ
กำรท ำลำยสิ่งปฏิกูลต่ำงๆ ที่มีอยู่ในน  ำทิ งให้มีปริมำณลดลงอยู่ในระดับที่ไม่ก่อปัญหำน  ำเสียขึ นก่อน
ปล่อยทิ งลงสู่แม่น  ำ ซึ่งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ก ำหนดมำตรฐำนควบคุม
คุณภำพและกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน  ำทิ งจำก โรงงำนอุตสำหกรรมไว้ (กำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 29 มีนำคม 2559) ดังตำรำงที่ 9.2  
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ตารางท่ี 9.2 มำตรฐำนควบคุมคุณภำพและกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
พ.ศ. 2559 

ดัชนีคุณภาพ ค่ามาตรฐาน การตรวจสอบ 

ควำมเป็นกรดและด่ำง 
(pH) 

5.5-9.0 ใช้เครื่องวัดควำมเป็นกรดและด่ำงของน  ำ 
(pH meter) ที่มีควำมละเอียดไม่ต่ ำกว่ำ 
0.1 หน่วย 

อุณหภูมิ 
(temperature) 

ไม่เกิน 40°C ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะท ำกำรเก็บ
ตัวอย่ำง 

สี (color) ไม่เกิน 300 ADMI ใช้วิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI method) 

ของแข็งละลำยน  ำ
ทั งหมด (total 

dissolved solids หรือ 
TDS) 

- กรณีระบำยลงแหล่งน  ำต้องไม่เกิน 
3000 mg/L 

- กรณี ร ะบำยลงแหล่ งน  ำที่ มี ค่ ำ
ของแข็งละลำยน  ำทั งหมดเกินกว่ำ 
3000 mg/L ค่ำของแข็งละลำยน  ำ
ทั งหมดในน  ำทิ งที่จะระบำยได้ต้องมีค่ำ
เกินกว่ำค่ำของแข็งละลำยน  ำทั งหมดที่
มี อยู่ ในแหล่ งน  ำนั น ไม่ เกิน  5000 
mg/L 

ใช้วิธีระเหยตัวอย่ำงที่กรองผ่ำนกระดำษ
กรองใยแก้ว (glass fiber filter disk) และ
อบแห้งที่อุณหภูมิ 180°C เป็นเวลำอย่ำง
น้อย 1 ช่ัวโมง 

ของแข็งแขวนลอย
ทั งหมด (total 

suspended solids) 

ไม่เกิน 50 mg/L ใช้วิธีกรองผ่ำนกระดำษกรองใยแก้ว (glass 

fiber filter disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ  
103-105°C เป็นเวลำอย่ำงน้อย 1 ช่ัวโมง 

BOD ไม่เกิน 20 mg/L ใช้วิธีบ่มตัวอย่ำงท่ีอุณหภูมิ 20 °C เป็น
เวลำ 5 วันติดต่อกัน และหำค่ำออกซิเจน
ละลำยด้วยวิธีเอไซด์ โมดิฟิเคช่ัน (azide 

modification) หรือวิธีเมมเบรน 

 อิเล็กโทรด (membrane electrode) 

COD ไม่เกิน 120 mg/L ใช้วิธีย่อยสลำยโดยใช้โพแทสเซียม 

ไดโครเมต (potassium dichromate) 

ซัลไฟด์ (sulfide) ไม่เกิน 1 mg/L ใช้วิธีไอโอโดเมตริก (iodometric 

method) หรือวิธีเมทลิีนบล ู(methylene 

blue method) 

ไซยำไนด์ (cyanides 

HCN) 

ไม่เกิน 0.2 mg/L ใช้กำรกลั่น (distillation) และตรวจวัดด้วย
วิธีเทียบสี (colorimetric method) หรือ
วิธี flow injection analysis 
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ตารางท่ี 9.2 มำตรฐำนควบคุมคุณภำพและกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ ค่ามาตรฐาน การตรวจสอบ 

น  ำมันและไขมัน ไม่เกิน 5 mg/L ใช้วิธีสกัดด้วยเทคนิค liquid-liquid 

extraction หรือ soxhlet extraction 

ด้วยตัวท ำละลำยแล้วแยกหำน  ำหนักของ
น  ำมันและไขมัน 

ฟอร์มำลดีไฮด์ ไม่เกิน 1 mg/L ใช้วิธีเทียบสี co( lorimetric method) 

สำรประกอบฟีนอล ไม่เกิน 1 mg/L ใช้กำรกลั่น (distillation) และตรวจวัดด้วย
วิธีเทียบสี (colorimetric method) 

คลอรีนอิสระ ไม่เกิน 1 mg/L ใช้วิธีไตเตรต (titrimetric method) หรือ
วิธีเทียบส ี(colorimetric method) 

สำรฆ่ำศัตรูพืชและสัตว ์ ต้องตรวจไม่พบ ใช้วิธีแก๊สโครมำโตกรำฟิค (gas 

chromatographic method) 

TKN (total Kjeldahl 

nitrogen) 

ไม่เกิน 100 mg/L ใช้วิธีเจลดำห์ล (Kjeldahl) 

โลหะหนัก โครเมียมเฮกซะวำเลนท์ (hexavalent 

chromium) ไมเ่กิน 0.25 mg/L 

ใช้วิธีเทียบสี (colorimetric method) 

หรือวิธีสกัดและตรวจวัดด้วยวิธีอะตอมมิค
แอบซอฟช่ัน สเปคโตรเมตตรี (atomic 

absorption spectrometry: AAS) หรือ
วิธีสกัด และตรวจวดัด้วยวิธีอินดักทีฟล ี 
คัพเพิล พลำสม่ำ (inductively coupled 

plasma) 

โครเมียมไตรวำเลนท์ (trivalent 

chromium) ไมเ่กิน 0.75 mg/L 

ใช้วิธีค ำนวณจำกค่ำส่วนตำ่งของโครเมียม
ทั งหมด (ใช้วิธีย่อยสลำยตัวอย่ำงดว้ยกรด 
และวัดหำปริมำณโลหะด้วยวิธีอะตอมมิค
แอบซอฟช่ัน สเปคโตรเมตตรี หรอืวิธี 
อินดักทีฟลี คัพเพิล พลำสม่ำ) กับโครเมียม
เฮกซะวำเลนท์ 

สำรหนู (As) ไม่เกิน 0.25 mg/L ใช้วิธีอะตอมมิคแอบซอฟช่ัน สเปคโตร
โฟโตเมตตรี (atomic absorption 

spectrophotometry) ชนิดไฮไดรด์  
เจนเนอเรช่ัน (hydride generation)  

ซีลีเนียม (Se) ไม่เกิน 0.02 mg/L 
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ตารางท่ี 9.2 มำตรฐำนควบคุมคุณภำพและกำรตรวจสอบค่ำมำตรฐำนน  ำทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ ค่ามาตรฐาน การตรวจสอบ 

โลหะหนัก (ต่อ)  หรือวิธีอินดักทีฟลี คัพเพิล พลำสม่ำ 
(inductively coupled plasma) 

ทองแดง (Cu) ไม่เกิน 2.0 mg/L ใช้วิธีย่อยสลำยตัวอยำ่งด้วยกรด (acid 

digestion) และวัดหำปริมำณโลหะด้วยวิธี
อะตอมมิค แอบซอฟช่ัน สเปคโตรเมตตรี 
(atomic absorption spectrometry : 

AAS) หรือวิธีอินดักทีฟลี คัพเพิล พลำสมำ่
(inductively coupled plasma) 

สังกะสี (Zn) ไมเ่กิน 5.0 mg/L 

แบเรียม (Ba) ไมเ่กิน 1.0 mg/L 

ตะกั่ว (Pb) ไม่เกิน 0.2 mg/L 

นิกเกิล (Ni) ไม่เกิน 1.0 mg/L 

แมงกำนีส (Mn) ไม่เกิน 5.0 mg/L 

แคดเมียม (Cd) ไม่เกิน 0.03 mg/L 

ปรอท (Hg) ไม่เกิน 0.005 mg/L ใช้วิธีโคลด์ เวเปอร์ อะตอมมิค  
แอบซอฟช่ัน สเปคโตรเมตตรี (cold 

vapor atomic absorption 

spectrometry) หรือวิธีโคลด์ เวเปอร์
อะตอมมิค ฟลูออเรสเซนซ์ สเปคโตร 
เมตตรี (cold Vapor atomic 

fluorescence spectrometry) หรือวิธี
อินดักทีฟลี คัพเพิล พลำสม่ำ 
(inductively coupled plasma) 

ที่มำ: กำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2559 
 

กระบวนกำรกำรบ ำบัดน  ำเสียโดยทั่วไปอำจแบ่งออกเป็น 3 ขั นตอน (กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 1 พฤษภำคม 2560) ได้แก่  

กำรบ ำบัดขั นต้น (preliminary treatment) และกำรบ ำบัดเบื องต้น (primary treatment) 

เป็นกำรบ ำบัดเพ่ือแยกทรำย กรวด และของแข็งขนำดใหญ่ ออกจำกของเหลวหรือน  ำเสีย โดย
เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย ตะแกรงหยำบ (coarse screen) ตะแกรงละเอียด (fine 

screen) ถังดักกรวดทรำย (grit chamber) ถังตกตะกอนเบื องต้น (primary sedimentation tank) 

และเครื่องก ำจัดไขฝ้ำ (skimming devices) กำรบ ำบัดน  ำเสียขั นนี สำมำรถก ำจัดของแข็งแขวนลอย
ได้ 50-70% และก ำจัดสำรอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของ BOD ได้ 25-40% 

กำรบ ำบัดขั นที่สอง (secondary treatment) เป็นกำรบ ำบัดน  ำเสียที่ผ่ำนกระบวนกำรบ ำบัด
ขั นต้นและกำรบ ำบัดเบื องต้นมำแล้ว แต่ยังคงมีของแข็งแขวนลอยขนำดเล็กและสำรอินทรีย์ทั งที่
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ละลำยและไม่ละลำยใน น  ำเสียเหลือค้ำงอยู่  โดยทั่วไปกำรบ ำบัดขั นที่สองหรือเรียกอีกอย่ำงว่ำกำร
บ ำบัดทำงชีวภำพ (biological treatment) จะอำศัยหลักกำรเลี ยงจุลินทรีย์ในระบบภำยใต้สภำวะที่
สำมำรถควบคุมได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกินสำรอินทรีย์ได้รวดเร็วกว่ำที่เกิดขึ นตำมธรรมชำติ 
และแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจำกน  ำทิ งโดยใช้ถังตกตะกอน (secondary sedimentation tank) ท ำ
ให้น  ำทิ งมีคุณภำพดีขึ น จำกนั นจึงผ่ำนเข้ำระบบฆ่ำเชื อโรค (disinfection) เพ่ือให้แน่ใจว่ำไม่มี
จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคปนเปื้อน ก่อนจะระบำยน  ำทิ งลงสู่แหล่งน  ำธรรมชำติ หรือน ำกลับไปใช้
ประโยชน์ (reuse) กำรบ ำบัดน  ำเสียในขั นนี สำมำรถก ำจัดของแข็งแขวนลอยและสำรอินทรีย์ซึ่งวัดใน
รูปของ BOD ได้มำกกว่ำ 80% 

กำรบ ำบัดขั นสูง (advance treatment หรือ tertiary treatment) เป็นกระบวนกำรก ำจัด
สำรอำหำร (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส) สี สำรแขวนลอยที่ตกตะกอนยำกและอ่ืนๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกก ำจัด
โดยกระบวนกำรบ ำบัดขั นที่สอง ทั งนี เพ่ือปรับปรุงคุณภำพน  ำให้ดียิ่งขึ นเพียงพอที่จะน ำกลับมำใช้ใหม่ 
(recycle) ได้ นอกจำกนี ยังช่วยป้องกันกำรเติบโตผิดปกติของสำหร่ำยที่เป็นสำเหตุท ำให้เกิดน  ำเน่ำ 
แก้ไขปัญหำควำมน่ำรังเกียจของแหล่งน  ำอันเนื่องจำกสีและแก้ไขปัญหำอ่ืนๆ ที่ระบบบ ำบัดขั นที่สอง
ไม่สำมำรถก ำจัดได้  

แผนผังกำรบ ำบัดน  ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน  ำที่รองรับน  ำนั นๆ แสดงดังภำพที่ 9.6 
 

 
 

ภาพที่ 9.6 กระบวนกำรกำรก ำจัดน  ำเสีย 

ที่มำ: กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 1 พฤษภำคม 2560 
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 นอกจำกมลพิษทำงน  ำที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว กำรเกิดภำวะมลพิษยังมีอีกหลำยทำง ซึ่งใน
หัวข้อถัดไปจะขอกล่ำวถึงมลพิษทำงดิน ถ้ำดินเกิดภำวะมลพิษ เช่น ดินเสื่อม สมบัติทำงกำยภำพ 
สมบัติทำงเคมีของดินเปลี่ยนไป จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอุปสรรคหรือมีข้อจ ำกัดในกำรใช้ประโยชน์
ทำงกำรเกษตรเป็นอย่ำงมำก  
 

3. มลพิษทางดิน 

มลพิษทำงดิน (soil pollution) หมำยถึง ดินที่เสื่อมค่ำไปจำกเดิมหรือมีสำรมลพิษเกินขีดจน
เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ และกำรเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ ทั งทำงตรงและทำงอ้อม (ศักดิ์ศรี 
สืบสิงห์ , 2555, หน้ำ 209) ซึ่งสำเหตุที่ท ำให้เกิดมลพิษทำงดินเกิดจำกธรรมชำติ และมนุษย์ 
โดยเฉพำะมนุษย์เป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรสะสมของสำรเคมี และสำรพิษในดินมีคุณภำพ
เปลี่ยนไป ได้แก่  

กำรใช้สำรเคมีทำงกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยเคมี และยำปรำบศัตรูพืช ซึ่งย่อยสลำยได้ยำกจึงจะ
ตกค้ำงและสะสมในดิน ส่งผลให้ระบบนิเวศเกิดกำรเสียดุล  เช่น สำรประเภทคลอริเนเตต 
ไฮโดรคำร์บอน (chlorinated hydrocarbon) ได้แก่ DTT (dichloro-diphenyl-trichloroethane) 

ใช้เวลำย่อยสลำยนำนเป็นเวลำ 4-30 ปี อัลดริน (aldrin) ใช้เวลำย่อยสลำย 1-6 ปี เป็นต้น ถ้ำร่ำงกำย
ได้รับสำรพิษเหล่ำนี จะท ำให้เกิดอำกำรอ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดศรีษะ ชักหรือหมดสติอำจถึงขั น
เสียชีวิตได้ (ศักดิ์ศรี สืบสิงห์, 2555, หน้ำ 210) 

สำรเคมีจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่น ำของเสียหรือมีสำรประเภทโลหะหนักปะปนอยู่ตกค้ำง
อยู่ในดินถ่ำยทอดไปทำงห่วงโซ่อำหำรเข้ำสู่ร่ำงกำยของมนุษย์ได้  

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตำมแหล่งชุมชนท ำให้เกิดกำรสะสมของสำรอินทรีย์ที่ย่อยสลำยได้
เป็นปัญหำส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแหล่งสะสมและแพร่เชื อโรค หรือสำรอินทรีย์ย่อยสลำยไม่ได้ก็จะ
สะสมทับถมในดินท ำให้ดินดูดซึมน  ำได้ไม่ดี 

กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำท ำให้ผิวดินแห้งพังทลำยง่ำย หรือกำรปลูกพืชซ  ำๆ กันเป็นเวลำนำน ท ำ
ให้ดินขำดธำตุอำหำรไม่สมบูรณ์ จึงไม่เหมำะต่อกำรเพำะปลูก 

ดินบำงชนิดมีคุณสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมีเกิดปัญหำภำวะมลพิษดิน ท ำให้เกิด
ข้อจ ำกัดในกำรใช้ประโยชน์จำกดิน ปัญหำภำวะมลพิษทำงดิน ได้แก่ 

 3.1 ดินเปรี้ยวจัด  
ดินเปรี ยวจัด หรือดินกรดก ำมะถัน จะมีรสเปรี ยว และมีสมบัติคล้ำยคลึงกับกรดอ่อน คือ 

อนุภำคดินจะปล่อย H+ ออกมำบำงส่วนเท่ำนั น โดยส่วนของ H+ ที่ปล่อยออกมำ จะแสดงควำมเป็น
กรดแท้จริง ซึ่งเรียกว่ำ active acidity ส่วนที่ยังคงดูดยึดอยู่ที่ผิวดิน เรียกว่ำ potential acidity 



197 

(นัทธีรำ สรรมณี, 2541, หน้ำ 187) ดินเปรี ยวเกิดจำกสำเหตุกำรผุพังของหินและแร่ธำตุต่ำงๆ ใน
บริเวณที่มี Ca Mg K Na ซึ่งจะถูกชะล้ำงและซึมผ่ำนดินเป็นเวลำนำน ในบำงท้องที่มีกำรท ำเหมืองแร่ 
เช่น แร่ไพไรท์ (FeS2) เมื่อถูกออกซิไดซ์จะกลำยเป็นกรดซัลฟูริก (H2SO4) และเฟอริกไฮดรอกไซด์ 
(Fe(OH)3) ท ำให้ดินมี pH ต่ ำกว่ำ 2 นอกจำกนี ยังเกิดจำกกำรใส่ปุ๋ยที่ท ำให้เกิดอนุมูลอิสระออกมำ 
เช่น ปุ๋ยแอมโมเนีย สำมำรถท ำให้ดินเป็นกรดได้  

เมื่อพิจำรณำถึงปัญหำและอุปสรรคกำรเปลี่ยนแปลง pH ของดินเปรี ยวจัด พบว่ำ ควำม
เป็นกรดอย่ำงรุนแรงของดินเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้กำรเจริญเติบโตของพืชและผลผลิตของพืชตกต่ ำ 
เพรำะมีผลท ำให้ควำมเป็นประโยชน์ของธำตุอำหำรหลักของพืชลดลงหรือเปลี่ยนรูปไปไม่เป็น
ประโยชน์ หรือมีไม่พอเพียงต่อควำมต้องกำรของพืช ธำตุอำหำรของพืชที่มีอยู่ในระดับต่ ำคือ 
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ส่วนธำตุอำหำรบำงชนิด เช่น อะลูมิเนียม เหล็ก แมงกำนีส 
โคบอลต์ ทองแดง หำกมีเกินไปจะก่อให้เป็นพิษต่อกำรเจริญเติบโตเพ่ิมมำกขึ น และควำมเป็นกรดจัด
ยังมีผลต่อกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่อำศัยอยู่ในดินและมีประโยชน์ต่อพืชมีปริมำณที่ลดลง ดังนั นจึงเป็น
สิ่งที่จ ำเป็นที่จะต้องหำแนวทำงแก้ปัญหำดินเปรี ยวจัดที่ เหมำะสม เพ่ือให้มีทรัพยำกรดินให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ และยั่งยืนต่อไป 

 3.2 ดินเค็ม  
ดินเค็ม (saline soils) เป็นดินที่มีเกลืออยู่มำก เกลือส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ โซเดียมคลอ

ไรด์  (Cl-) ซัลเฟต (SO4
2-) ของโซเดียม (Na+) แคลเซียม (Ca2+) แมกนีเซียม (Mg2+) หรืออำจ

เนื่องมำจำกเกิดกำรผุพังของแร่ธำตุ หิน ซำกหินเกลือ เกลือจำกบรรยำกำศดั งเดิมบริเวณนั นๆ ซึ่งมี
เกลือเป็นองค์ประกอบอยู่เมื่อละลำยจะเกิดกำรสะสมและถ้ำมีมำกจนเกินไปจะเป็นอันตรำยต่อพืช 
พืชที่ปลูกไม่เจริญเติบโต ล ำต้นแคระแกร็น ให้ผลผลิตต่ ำ (นัทธีรำ สรรมณี, 2541, หน้ำ 190)  

วิธีกำรวัดค่ำควำมเค็มมีด้วยกันหลำยวิธี วิธีที่นิยมจะดูจำกค่ำควำมเข้มข้นของควำมเค็ม
ที่วัดได้ มักจะรำยงำนเป็นค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ (electrical conductitity, EC) มีหน่วยเป็น dS/m เป็น
ค่ำที่ได้จำกำรน ำดินมำสกัด แล้ววัดสำรละลำยขณะอ่ิมตัวด้วยน  ำ (electrical conductivity at 

saturation, Ece) ที่ 25°C มำประเมินปริมำณเกลือและอิทธิพลของเกลือในดินต่อกำรเจริญเติบโต
และผลผลิต ซึ่งมีควำมสัมพันธ์สังเกตได้พอสังเขป ดังตำรำงที่ 9.3 
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ตารางท่ี 9.3 กำรจ ำแนกระดับควำมเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช 

ค่าการน าไฟฟ้า (dS/m) ระดับความเค็ม ผลต่อการเพาะปลูก 

น้อยกว่ำ 2 ไม่เค็ม ไม่มีผลกระทบต่อพืช 

2-4 เค็มน้อย มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืชไม่ทนเค็ม 

4-8 เค็มปำนกลำง มีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตของพืชหลำยชนิด 

8-16 เค็มมำก เฉพำะพืชทนเค็มเท่ำนั นจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 
มำกกว่ำ 16 เค็มจัด เฉพำะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้ 

ที่มำ: U.S. Soil Salinity Laboratory Staff, 1954 
 

ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดที่พบพื นที่ดินเค็มมำกน้อยต่ำงกันขึ นอยู่กับพื นที่
บริเวณนั นๆ ดังภำพที่ 9.7 ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ ขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม ชัยภูมิ 
ร้อยเอ็ด อุดรธำนี สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร อุบลรำชธำนี  

ในจังหวัดอุดรธำนี อ ำเภอบ้ำนดุง เป็นอีกหนึ่งพื นที่มีปัญหำดินเค็ม เนื่องจำกมีกำรผลิต
เกลือสินเธำว์รำยย่อยมำกที่สุดในประเทศ ก่อควำมเสียหำยทั งในพื นที่นำเกลือและพื นที่นำข้ำว ท ำให้
ดินเสื่อมสภำพลงเรื่อยๆ จนพื นที่บำงแห่งไม่สำมำรถกลับมำเพำะปลูกเป็นปกติได้ ดังนั นจึงมีหลำย
หน่วยงำนที่เร่งเขำ้ไปพัฒนำพื นที่ดินเค็ม เพ่ือให้สำมำรถกลับมำเพำะปลูกเป็นปกติได้ 
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ภาพที่ 9.7 แผนที่กำรแพร่กระจำยดินเค็มในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ที่มำ: กรมพัฒนำที่ดิน, 2535 

 

3.3 แนวทางในการแก้ไขและพัฒนาทางดิน  อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร เกี่ยวกับปัญหำมลพิษ ได้แก่ 

3.3.1 การใช้หญ้าแฝก กำรอนุรักษ์ดินและน  ำเพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของ
ดินและปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ดีขึ น ซึ่งหญ้ำแฝกเป็นพืชที่มีกอหนำแน่นจ ำนวนมำก และเจริญโดย
กำรแตกกออย่ำงรวดเร็วในแนวดิ่งมำกกว่ำด้ำนข้ำง และมีจ ำนวนรำกมำกจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี รำก
จะประสำนติดต่อกันแน่นหนำเสมือนก ำแพงใต้ดินสำมำรถกักเก็บน  ำและควำมชื นได้ และสำมำรถ
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กรองเศษพืชและตะกอนดินซึ่งถูกน  ำชะล้ำงพัดพำมำตกทับถมติดอยู่กับกอหญ้ำเป็นคันดินธรรมชำติได้ 
(วีระชัย ณ นคร วิฑูร ชินพันธุ์ และประเสิรฐ เทพนรประไพ, ม.ป.ป.) ดังภำพที่ 9.8 

 

 
 

ภาพที่ 9.8 กำรปลูกหญ้ำแฝกเป็นแนวยำวขวำงลำดเท 

ที่มำ: วีระชัย ณ นคร วิฑูร ชินพันธุ์ และประเสิรฐ เทพนรประไพ, ม.ป.ป. 
 

3.3.2 การแกล้งดิน ในปี พ.ศ. 2524 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 

อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ทรงมีพระรำชด ำรัสกับหม่อมเจ้ำจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องคมนตรี 
นำยสุเมธ ตันติเวชกุล เลขำธิกำร กปร.นำยชิต นิลพำนิช ผู้ว่ ำรำชกำรจังหวัดนรำธิวำส นำยเล็ก 

จินดำสงวน ผู้ช่วยอธิบดีกรมชลประทำน นำยอ ำเภอท้องที่ และข้ำรำชกำรที่ เกี่ยวข้องในจังหวัด
นรำธิวำส สรุปควำมว่ำ 

“…ด้วยพื นที่จ ำนวนมำกในจังหวัดนรำธิวำส เป็นที่ลุ่มต่ ำ มีน  ำขังตลอดปี 
ดินมีคุณภำพต่ ำ ซึ่งพื นที่ ทั งหมดประมำณสำมแสนไร่ เกษตรกรจ ำนวนมำกไม่มีที่ท ำกิน แม้ เมื่อ
ระบำยน  ำออกจำกพื นที่หมดแล้วยังยำกที่จะใช้ประโยชน์ทำงกำรเกษตรให้ได้ผล ทั งนี  เนื่องจำกดิน  

มีสำรประกอบไพไรท์ ท ำให้มีกรดก ำมะถัน เมื่อดินแห้งท ำให้ดินเปรี ยว ควรปรับปรุงดินให้ดีขึ น ดังนั น 
เห็นสมควรที่จะมีกำรปรับปรุงพัฒนำ โดยให้มีหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำด ำเนินกำรศึกษำและ
พัฒนำพื นที่พรุร่วมกัน แบบผสมผสำนและน ำผลส ำเร็จของโครงกำรไปเป็นแบบอย่ำงในกำรที่จะ
พัฒนำพื นที่ดินพรุในโอกำสต่อไป...” (มูลนิธิมั่นพัฒนำ, 2522) 

กำรแกล้งดิน เป็นกำรเร่งท ำให้ดินเปรี ยวเป็นกรดจัดรุนแรงที่สุด จนไม่
สำมำรถปลูกพืชเศรษฐกิจได้ จำกนั นหำวิธีกำรปรับปรุงดินเปรี ยวจัดรุนแรงที่สุด ให้สำมำรถปลูกพืช
เศรษฐกิจได้ โดยอำศัยวิธีกำรต่ำงๆ ดังนี  (มูลนิธิมั่นพัฒนำ, 2522) 
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1) ใช้ปูน เช่น ปูนขำว หินปูนฝุ่น ใส่ลงไปในดิน แล้วคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน ปูน
จะท ำปฏิกิริยำกับกรดก ำมะถันในดิน เกิดสำรสะเทิน ปริมำณกรดในดินจะลดลง ซึ่งหำกใส่ในปริมำณ
ที่มำกพอจะช่วยให้ดินมีสภำพเป็นกลำง  

2) ใช้น  ำจืดล้ำงกรดและสำรพิษออกจำกดินโดยตรง วิธีกำรนี ใช้เวลำนำน
กว่ำวิธีใช้ปูน เนื่องจำกกรดจะชะล้ำงออกไปอย่ำงช้ำๆ แต่ได้ผลเช่นกัน  

3) ยกร่อง เพ่ือปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้น โดยมีคูน  ำอยู่ด้ำนข้ำง ให้น ำหน้ำดิน
จำกดินในบริเวณที่เป็นคูมำ เสริมหน้ำดินเดิมที่เป็นคันร่อง ก็จะได้หน้ำดินที่หนำขึ น ส่วนดินที่มีสำร 

ไพไรท์จะใช้เสริมด้ำนข้ำง เมื่อใช้น  ำชะล้ำงกรดบนสันร่อง กรดจะถูกน  ำชะล้ำงไปยังคูด้ำนข้ำง แล้ว
ระบำยออกไป   

4) ควบคุมระดับน  ำใต้ดิน ให้อยู่เหนือชั นดินเลนตะกอนทะเล ป้องกันไม่ให้
สำรไพไรท์ท ำปฎิกิริยำกับออกซิเจน กรดก ำมะถันจึงไม่ถูกปลดปล่อยเพิ่มขึ น  

5) ใช้พืชพันธุ์ทนทำนต่อควำมเป็นกรด มำปลูกในดินเปรี ยว ใช้วิธีกำรต่ำง ๆ 
ข้ำงต้นร่วมกัน 

กำรเกิดมลพิษทำงน  ำ และมลพิษทำงดิน ท ำให้เกิดปัญหำภำวะมลพิษที่มี ผลกระทบต่อ
สิ่งมีชีวิตทั งมนุษย์ สัตว์ และพืช ดังที่เคยกล่ำวมำแล้วข้ำงต้นในหัวข้อที่ 2 และ 3 ยังมีอีกภำวะมลพิษ
ที่ส ำคัญ นั่นคือ มลพิษทำงอำกำศ ที่เกิดจำกสำรพิษเจือปนในอำกำศในปริมำณที่เป็นอันตรำย ซึ่ง
หัวข้อถัดไปจะขอกล่ำวถึงสำเหตุ แนวทำงกำรป้องกัน และแก้ไขมลพิษทำงอำกำศเกิดขึ น 

 

4. มลพิษทางอากาศ 

มลพิษทำงอำกำศ (air pollution) หมำยถึง ภำวะของอำกำศที่มีสำรพิษเจือปนในปริมำณที่
อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของมนุษย์ สัตว์ และพืช และท ำให้สภำพแวดล้อมสกปรก ซึ่งแหล่งที่ท ำให้
เกิดมลพิษ มี 2 แหล่ง ได้แก่ มลพิษทำงอำกำศท่ีเกิดจำกธรรมชำติ เช่น ไฟฟ้ำ ฝุ่นละอองจำกดิน ก๊ำซ
ที่เกิดจำกกำรเน่ำเสียของอินทรียวัตถุ ก๊ำซหรือเถ้ำถ่ำนจำกภูเขำไฟ เป็นต้น มลพิษทำงอำกำศที่เกิด
จำกมนุษย์สร้ำงขึ น เช่น คมนำคมขนส่ง โรงงำนอุตสำหกรรม กำรเผำไหม้เชื อเพลิงจำกเครื่องยนต์ 
กำรเผำขยะมูลฝอยและหญ้ำ เป็นต้น (ยุพดี เสตพรรณ, 2544, หน้ำ 359) มลพิษทำงอำกำศแบ่งเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ 

4.1 มลพิษทางอากาศประเภทท่ัวไป (criteria pollution) ดังนี  
4.1.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊ำซที่เกิดจำกกำรหำยใจของสิ่งมีชีวิตต่ำงๆ 

กำรเผำไหม้สิ่งต่ำงๆ ถ้ำก๊ำซชนิดนี มีปริมำณมำกก็จะก่อให้เกิดมลพิษทำงอำกำศได้  และท ำให้เกิด
ภำวะเรือนกระจก ซึ่งก๊ำซ CO2 เป็นก๊ำซท่ีสะสมพลังงำนควำมร้อนในบรรยำกำศโลกไว้มำกท่ีสุดและมี
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ผลท ำให้ อุณหภูมิของโลกสูงขึ นมำกที่สุดในบรรดำก๊ำซเรือนกระจกชนิดอ่ืนๆ เช่น โมเลกุลของ ไอน  ำ 
มีเทน (CH4) CFCs และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ในบรรยำกำศ โมเลกุลเหล่ำนี ดูดพลังงำนสูงขึ น มีกำร
ถ่ำยเทพลังงำนซึ่งกันและกัน ท ำให้อุณหภูมิในชั นบรรยำกำศสูงขึ น กำรถ่ำยเทพลังงำนและควำมยำว
คลื่นของโมเลกุลเหล่ำนี ต่อๆ กันไป ท ำให้โมเลกุลเกิดกำรสั่นกำรเคลื่อนไหวตลอดเวลำและมำชนถูก
ผิวหนังของเรำท ำให้เรำรู้สึกร้อน 

4.1.2 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื อเพลิง โดยเฉพำะ
ยำนพำหนะท่ีใช้น  ำมันเบนซิน มีผลต่อร่ำงกำยอำจขำดออกซิเจน มึนงง หมดสติ และเสียชีวิตได้  

4.1.3 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เกิดจำกกำรเผำไหม้เชื อเพลิงจ ำพวกถ่ำนหิน หรือ
มีสำรก ำมะถันเจือปนอยู่ เช่น น  ำมันดีเซล มำจำกทั งยำนพำหนะและอุตสำหกรรม เมื่อร่ำงกำยได้รับ
จะท ำให้ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ เป็นสำเหตุของฝนกรด  

4.1.4 ก๊าซจ าพวกออกไซด์ของไนโตรเจน เช่น ก๊ำซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ที่เกิด
จำกกำรเผำไหม้เชื อเพลิงที่อุณหภูมิสูงทั งในยำนพำหนะและอุตสำหกรรม เมื่อร่ำงกำยได้รับจะท ำให้
ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม และเป็นสำเหตุของฝนกรด  

4.1.5 ละอองตะกั่ว  เกิดจำกกำรเผำไหม้น  ำมันเบนซินที่มีสำรตะกั่วเจอปนใน
ยำนพำหนะ กำหลอมเหลวสำรตะกั่วในอุตสำหกรรม เช่น โรงงำนแบตเตอรี่ เมื่อได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำยจะ
ส่งผลต่อสมองและระบบประสำท 

4.1.6 ควันด า เป็นอนุภำคของถ่ำนหรือคำร์บอนเป็นผงเขม่ำเล็กๆ ที่เหลือจำกกำรเผำ
ไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้น  ำมันดีเซล ซึ่งควันด ำจะบดบังกำรมองเห็น และเกิดควำมสกปรก เมื่อร่ำงกำย
ได้รับจะไปสะสมในถุงลมปอด อำจเกิดโรคมะเร็งหรือหลอดลมอักเสบ ส ำหรับควันขำว คือ กลุ่มของ
ละออกน  ำมันหล่อลื่นที่ยังไม่เผำไหม้หรือเผำไหม้บำงส่วน เมื่อกระทบกับบรรยำกำศภำยนอกที่มี
อุณหภูมิต่ ำกว่ำก็จะควบแน่น ท ำให้มองเห็นเป็นควันขำวออกจำกท่อไอเสีย (ยุพดี เสตพรรณ, 2544, 

หน้ำ 363-364) 

4.2 มลพิษทางอากาศประเภทอันตราย (hazardous) เกิดจำกตัวท ำละลำยต่ำงๆ เช่น 
น  ำมัน ซึ่งพบตำมแหล่งปลดปล่อยน  ำเสีย และท้องถนน เมื่อได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำยจะส่งผลต่อระบบ
ทำงเดินหำยใจ 

ปัญหำมลพิษทำงอำกำศส่วนใหญ่ เกิดจำกยำนพำหนะ และอุตสำหกรรมปล่อยก๊ำซพิษสู่
อำกำศ ท ำให้เกิดภำวะมลพิษขึ น ดังนั นกระทรวงทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมจึงมีแนวทำงและแก้ไข
ควบคุมกำรปล่อยก๊ำซพิษหรืออำกำศเสีย ซึ่งได้ก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพอำกำศจำกแหล่งก ำเนิดจำก
ยำนพำหนะ และอุตสำหกรรมไว้ ดังจะกล่ำวในหัวข้อถัดไป 
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 4.3 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยก๊าซพิษจากยานพาหนะ (พระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535, 2555) 

4.3.1 ก าหนดมาตรฐานค่าควันด าของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วย 

การอัด ได้แก่  
1) ค่ำควันด ำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ที่ระยะควำมยำวของทำงเดินแสงมำตรฐำน

และระยะควำมยำวคลื่นแสงมำตรฐำน เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันด ำระบบควำมทึบแสง 
2) ค่ำควันด ำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันด ำ

ระบบกระดำษกรอง 
4.3.2 ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อ 

ไอเสียรถยนต์ที่ใช้เครื่องแก๊สโซลีน 

1) ส ำหรับรถยนต์นั่งลักษณะเก๋งไม่เกิน 7 คน จะต้องมีค่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ไม่เกิน 1.5% ที่วัดได้ด้วยเครื่อง และก๊ำซไฮโดรคำร์บอนไม่เกิน 200 ล้ำนในล้ำนส่วนที่วัดได้ด้วย
เครื่องมือ 

2) ส ำหรับรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ จะต้องมีค่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 
0.5% ที่วัดได้ด้วยเครื่อง และก๊ำซไฮโดรคำร์บอนไม่เกิน 100 ล้ำนในล้ำนส่วนที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 

4.3.3 ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อ 

ไอเสียของรถจักรยานยนต์ โดยก ำหนดค่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 2.5% ที่โดยปริมำตรวัดได้
ด้วยเครื่องมือ และก๊ำซไฮโดรคำร์บอนไม่เกิน 1,000 ล้ำนในล้ำนส่วนที่วัดได้ด้วยเครื่องมือ 

4.3.4 ก าหนดมาตรฐานค่าควันขาวจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์  ต้องไม่เกิน 
30% เมื่อตรวจวัดดัวยเครื่องมือวัดควันขำว 

4.3.5 ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อ 

ไอเสียของรถยนต์สามล้อใช้งาน โดยก ำหนดค่ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ ไม่เกิน 4.5% ที่โดยปริมำตร
วัดได้ด้วยเครื่องมือวัดก๊ำซ และก๊ำซไฮโดรคำร์บอนไม่เกิน 10 ,000 ล้ำนในล้ำนส่วนที่วัดได้ด้วย
เครื่องมือวัดก๊ำซ 

4.4 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อำกำศเสีย 

แต่ละชนิดที่ปล่อยทิ งจำกโรงงำนอุตสำหกรรมต้องมีค่ำไม่เกินกว่ำมำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ ง
อำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ก ำหนดไว้ ดังตำรำงที่ 9.4 (พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535, 2555) 
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ตารางท่ี 9.4 มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ งอำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ก ำหนดไว้ 
ชนิดของอากาศเสีย แหล่งที่มาของอากาศเสีย ค่าปริมาณของอากาศเสียที่ปล่อยท้ิงจาก 

กระบวนการผลิต 

ที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง  

1. ฝุ่นละออง  
(มก./ลบ.ม.)  

1. หม้อไอน  ำหรือแหล่งก ำเนิด
ที่ใช้เชื อเพลิง ดังนี   
- น  ำมันเตำ  
- ถ่ำนหิน  

- ชีวมวล 

- เชื อเพลิงอื่นๆ  

2. กำรถลุง หล่อหลอม รีดดึง  
และ/หรืออลมูิเนียม  

3. กระบวนกำรผลิต  

 

 

- 

- 

-  

- 

ไม่เกิน 300 

 

ไม่เกิน 400 

 

 

ไม่เกิน 240 

ไม่เกิน 320 

ไม่เกิน 320 

ไม่เกิน 320 

ไม่เกิน 240 

 

ไม่เกิน 320 

2. ซัลเฟอร ์
ไดออกไซด ์

(ppm) 

1. หม้อไอน  ำหรือแหล่งก ำเนิด
ที่ใช้เชื อเพลิง ดังนี   
- น  ำมันเตำ  
- ถ่ำนหิน  

- ชีวมวล 

- เชื อเพลิงอื่นๆ  

2. กระบวนกำรผลิต 

 

 

-  

- 

- 

 

ไม่เกิน 500 

 

 

ไม่เกิน 950  

ไม่เกิน 700  

ไม่เกิน 60  

ไม่เกิน 60  

-  

3. ออกไซด์ของ
ไนโตรเจน  

(ppm)  

หม้อไอน  ำหรือแหล่งก ำเนดิที่
ใช้เชื อเพลิง ดังนี   
- น  ำมันเตำ  
- ถ่ำนหิน  

- ชีวมวล 

- เชื อเพลิงอื่นๆ  

 

 

-  

- 

- 

-  

 

 

ไม่เกิน 200 

ไม่เกิน 400 

ไม่เกิน 200 

ไม่เกิน 200  

4. 

คำร์บอนมอนอกไซด ์ 

(ppm) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 870 ไม่เกิน 690 

5. ไฮโดรเจนซัลไฟด ์

(ppm) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 80 

6. ไฮโดรเจน 

คลอไรด ์ 

(มก./ลบ.ม.) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 160 
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ตารางท่ี 9.4 มำตรฐำนควบคุมกำรปล่อยทิ งอำกำศเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรมที่ก ำหนดไว้ (ต่อ) 
ชนิดของอากาศเสีย แหล่งที่มาของอากาศเสีย ค่าปริมาณของอากาศเสียที่ปล่อยท้ิงจาก 

กระบวนการผลิต 

ที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง 
กระบวนการผลิตที่มี
การเผาไหม้เชื้อเพลิง  

7. กรดก ำมะะถัน 

(ppm)  

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 25 - 

8. ไซลีน 

(ppm) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 200  - 

9. ครีซอล 

(ppm) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 5 - 

10. พลวง 
(มก./ลบ.ม.) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 16  

11. สำรหน ู

(มก./ลบ.ม.) ู  
กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 20 ไม่เกิน 16  

12. ทองแดง 
(มก./ลบ.ม.) 

กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 24  

13. ตะกั่ว 

(มก./ลบ.ม.) 
กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 24  

14. คลอรีน 

(มก./ลบ.ม.) 
กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 24  

15. ปรอท 

(มก./ลบ.ม.) 
กระบวนกำรผลติ ไม่เกิน 3 ไม่เกิน 2.4  

ที่มำ: พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535, 2555 

 

 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลำ สิ่งแวดล้อมมีกำร
เปลี่ยนแปลงไป สิ่งมีชีวิตก็ต้องปรับสภำพให้อยู่ในสภำวะนั นๆ เพ่ือให้ด ำรงชีวิตอยู่ได้ หรือแพร่พันธุ์
ต่อไปได้ ดังนั นจ ำเป็นต้องช่วยกันรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เกิดดุลยภำพของธรรมชำติ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีพของสิ่งมีชีวิตสืบไป 
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บทสรุป 

 สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งต่ำงๆ ที่มีลักษณะทำงกำยภำพและชีวภำพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ น
เองโดยธรรมชำติหรือสิ่งที่มนุษย์ได้สร้ำงขึ น ถ้ำธรรมชำติเกิดกำรเสียสมดุลไป เช่น เกิดภำวะมลพิษ
จำกของเสีย วัตถุอันตรำย และมลสำรอื่นๆ รวมทั งกำก ตะกอน หรือสิ่งตกค้ำงจำกสิ่งเหล่ำนั นที่ถูกทิ ง
จำกแหล่งก ำเนิดมลพิษหรือท่ีมีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตำมธรรมชำติ ซึ่งภำวะที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงหรือ
ปนเปื้อนโดยมลพิษ เช่น มลพิษทำงน  ำ มลพิษทำงดิน และมลพิษทำงอำกำศ มลพิษเหล่ำนี จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือภำวะที่เป็นพิษต่อสุขภำพของมนุษย์ได้ ดังนั น  

จึงจ ำเป็นต้องมีแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน และมำตรกำรควบคุมแหล่งก ำเนิดมลพิษไม่ให้ปล่อย
สำรที่ก่อให้เกิดภำวะมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษำสมดุลสิ่งแวดล้อมไว้ไม่ใหเ้สื่อมโทรมลง 
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แบบฝึกหัด 
 

1. จงบอกควำมหมำยและขอบเขตของเคมีสิ่งแวดล้อม 

2. จงบอกองค์ประกอบทำงเคมี และสำรที่ก่อให้เกิดมลพิษทำงน  ำ  
3. จงบอกวิธีกำรแก้ไขปัญหำมลพิษทำงน  ำ 
4. ให้อธิบำยขั นตอนกำรบ ำบัดน  ำเสียมำพอสังเขป 

5. จงควำมหมำยของมลพิษทำงดิน สำเหตุกำรเกิด และแนวทำงกำรแก้ไขมลพิษทำงดิน 

6. กำรแกล้งดิน มีวิธีกำรอย่ำงไร 

7. นักวิทยำศำสตร์แบ่งชั นบรรยำกำศตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิได้กี่ชนิด อะไรบ้ำง 
8. แหล่งก ำเนิดมลพิษทำงอำกำศส่วนใหญ่เกิดจำกแหล่งใด  
9. สมมุติผู้เรียนขับขี่รถจักรยำนยนต์มำเรียนที่มหำวิทยำลัย จะมีแนวทำงในกำรขับขี่อย่ำงไรไม่ก่อ

มลพิษทำงอำกำศ 

10. จงบอกภำวะที่ท ำให้กำรเกิดมลพิษบริเวณหมู่บ้ำนหรือที่พักอำศัยในปัจจุบันของผู้เรียน พร้อม
เสนอแนวทำงกำรแก้ไขและป้องกัน 
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