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สารชีวโมเลกุล 
 
ไขมันและน้ํามัน (Fat and Oil)  
 ไขมันและน้ํามันเปนสารในกลุมลิปด (Lipid) โดยไขมันเปนของแข็งท่ีอุณหภูมิหอง สวนน้ํามันเปนของเหลว
ท่ีอุณหภูมิหอง ลักษณะและสมบัติโดยทั่วไปของไขมันและน้ํามัน มีดังนี้ 
 • เอสเทอรโมเลกุลใหญ 
 • ไมมีขั้ว 
 • ไมละลายน้ําแตละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย 
 • พบไดท้ังพืชและสัตว โดยทําหนาท่ีเปนเยื่อหุมเซลล และแหลงพลังงานสะสม 
 • มีโครงสรางทางเคมีคลายกัน เรียกวา ไตรกลีเซอไรด (Triglyceride) ซ่ึงเกิดจากปฏิกิริยาระหวาง   
กลีเซอรอล (Glycerol) และกรดไขมัน (Fatty Acid)  
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 • สมบัติทางเคมีและทางกายภาพของไขมันและน้ํามันขึ้นอยูกับชนิดของกรดไขมัน 
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 กรดไขมัน (Fatty Acid) 
 กรดไขมันเปนกรดอินทรียมีสูตรท่ัวไป คือ R COOH  
 กรดไขมันแบงไดเปน 2 ชนิด ตามชนิดของหมูไฮโดรคารบอน ( R) ไดแก 
 - กรดไขมันอิ่มตัว 
  กรดไขมันท่ีหมู R มีความอิ่มตัว คือ ในโครงสรางประกอบดวยพันธะเดี่ยวท้ังหมด โดยมีสูตรท่ัวไป 
คือ CnH2n+1 COOH 
 - กรดไขมันไมอิ่มตัว 
  กรดไขมันท่ีหมู R มีความไมอิ่มตัว คือ ในโครงสรางประกอบดวยพันธะคูอยางนอย 1 พันธะ โดยมี
สูตรท่ัวไป คือ CnH2n-1 COOH   

ตารางแสดงตัวอยางกรดไขมันชนิดอ่ิมตัวและไมอ่ิมตัว   
ประเภท 
กรดไขมัน 

ชื่อ โครงสราง 
จุด 

หลอมเหลว 
แหลงที่พบ

Myristic acid 
CH3(CH2)12COOH  

COOH   

53.9 ลูกจันทนเทศ

Palmitic acid 
CH3(CH2)14COOH  

COOH   

63.1 น้ํามันปาลม

Stearic acid 
CH3(CH2)16COOH  

COOH   

69.6 น้ํามันสัตว
อิ่มตัว 

Arachidic acid 
CH3(CH2)18COOH  

COOH   

76.5 ถ่ัวลิสง 

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

COOH   

13.4 น้ํามันมะกอก

ไมอิ่มตัว 

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

COOH   

-5 ถ่ัวเหลือง
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 สมบัติและปฏิกิริยาของไขมันและน้ํามัน 
 1. ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน (Hydrogenation) 
  เปนปฏิกิริยาการเติม H2 เขาไปในพันธะคูของไขมันไมอิ่มตัว ทําใหกลายเปนไขมันอิ่มตัว สถานะจะ
เปลี่ยนจากของเหลวเปนของแข็ง ใชประโยชนในการผลิตเนยเทียม (มาการีน : เนยที่ไดจากพืช) 
 

COOH

COOH

2H ตัวเรงปฏิกิริยา

 
 2. การเกิดกล่ินหืน 
  สาเหตุของการเกิดกลิ่นหืนมี 2 สาเหตุ คือ 
  1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation) : ไขมันหรือน้ํามันทําปฏิกิริยากับออกซิเจน โดยมีความรอนและ
แสงเปนตัวเรงปฏิกิริยา ออกซิเจนจะเขาทําปฏิกิริยากับพันธะคูทําใหเกิดแอลดีไฮดและกรดไขมันท่ีมีขนาดเล็กลง 
ซ่ึงระเหยงายและทําใหมีกลิ่นเหม็นหืน  
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ตัวเรงปฏิกิริยา

OH+C H
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  2. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) : จุลินทรียในอากาศปลอยสารชนิดหนึ่งออกมาเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาระหวางไขมันกับน้ํา ทําใหเกิดกรดไขมันอิสระซึ่งมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ กลีเซอรอลอิสระที่เกิดขึ้น จะเกิด
การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูง (> 450°C) เปน acrolein ซ่ึงเปนแอลดีไฮดท่ีมีกลิ่นเหม็นเชนกัน 
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 3. การสะสมไขมันในรางกาย 
  ไขมันหรือน้ํามันท่ีเรารับประทานเขาไปจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสโดยมีเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา กลายเปน
กรดไขมันและกลีเซอรอล เพ่ือใหรางกายดูดซึมไปใช แตเมื่อถูกใชไมหมดจะถูกเปลี่ยนรูปกลับเปนไขมัน (เกิดปฏิกิริยา
เอสเทอริฟเคชัน) เพ่ือสะสมในเนื้อเยื่อตามสวนตางๆ ของรางกาย 
  ในกรณีท่ีมีปริมาณไตรกลีเซอไรดในกระแสเลือดสูง รวมกับคอเลสเทอรอลเปนเวลานานอาจนําไปสู
การอุดตันของหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงสวนตางๆ ของรางกาย ทําใหเกิดอาการตางๆ เชน สมองขาดเลือด เสนเลือด  
ตีบตัน เสนเลือดฝอยแตก หัวใจขาดเลือด เปนตน 
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 4. ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (Saponification) 
  คือ ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไขมันหรือน้ํามันท่ีเกิดในสารละลายเบส เชน NaOH จะไดผลิตภัณฑเปน
กลีเซอรอล และเกลือโซเดียมของกรดไขมัน (สบู)  
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 ในอุตสาหกรรมจะนําไขมันมาผสมกับ NaOH แลวใหความรอนเปนเวลาประมาณ 12-24 ช่ัวโมง แลวเติม 
NaCl ลงไปเพ่ือแยกสบูออกมา จากน้ันนํามาทําใหบริสุทธ์ิ แตงกลิ่นและสีกอนจําหนาย 
 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางจะเห็นวา สบูประกอบดวยสวนที่มีข้ัว และไมมีข้ัว เชน สบูโซเดียมสเตียเรต 
 

สวนที่ไมมีขั้ว

+NaO-
C
O

สวนที่มีขั้ว

OH  C)(CHCH  1623
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 การกําจัดคราบสกปรกบนพื้นผิว (ภาพ 1 ) ดวยสบูในน้ํา เกิดขึ้นโดยสบูจะหันสวนท่ีเปนไฮโดรคารบอนซึ่ง
ไมมีขั้วเขาหาไขมัน (สิ่งสกปรก) ซ่ึงไมมีขั้วเหมือนกัน (ภาพ 2 ) สบูจะดึงไขมันออกมาจากพื้นผิวท่ีตองการทํา
ความสะอาด และหันสวนท่ีมีขั้วออกหาน้ํา ทําใหไขมันหรือน้ํามันกระจายตัวอยูในน้ําในรูปของคอลลอยด และได
พ้ืนผิวท่ีสะอาด (ภาพ 3 ) 
 

พื้นผิว

คราบสกปรก
น้ํามัน พื้นผิว พื้นผิว

21 3   
ภาพแสดงกลไกการทําความสะอาดพื้นผิวดวยสบู (สารซักลาง) 

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

+NaO-

สวนที่ไมมีขั้ว

S
O

สวนที่มีขั้ว

O

  
 - Linear Alkyl Sulphonate (LAS) : หมูแอลคิลเปนชนิดโซตรง  
 

+NaO-S
O

O

  
 - Alkyl Benzene Sulphonate (ABS) : หมูแอลคิลประกอบดวยวงเบนซีนและโซก่ิง 
 

+NaO-S
O

O

  
 ♦ ถูกสังเคราะหขึ้นเพ่ือนํามาใชแทนสบู เน่ืองจากผงซักฟอกจะไมตกตะกอนในน้ําท่ีมีไอออน Ca2+ และ 
Mg2+  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2553  

*Lanthanides
**Actinides
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ตารางธาตุ

  
1. ขอความใดไมถูกตอง 
 1) กรดไรโบนิวคลีอิกทําหนาท่ีในการสรางโปรตีน 
 2) คารโบไฮเดรตชวยใหการเผาไหมไขมันเปนไปอยางสมบูรณ 
 3) ปฏิกิริยาการเตรียมสบูจากนํ้ามัน เรียกวา “สะปอนนิฟเคชัน (Saponification)” 
 *4) โปรตีนเปนแหลงพลังงานขั้นแรกของรางกาย โดยโปรตีน 1 กรัม ใหพลังงาน 4 กิโลแคลอรี  
2. การทดสอบ สาร ก, สาร ข, สาร ค และ สาร ง ไดผลดังน้ี 
    หมายถึง ละลายในน้ํา หรือใหสีน้ําเงินกับไอโอดีน หรือเกิดตะกอนสีแดงอิฐกับสารละลายเบเนดิกต 
    หมายถึง ไมเปลี่ยนแปลง 
 

สาร 
การทดสอบ 

ก ข ค ง 
การละลายน้ํา     

สารละลายไอโอดีน     

สารละลายเบเนดิกต     

HCl ตามดวยสารละลายเบเนดิกต     
 
 สาร ก, สาร ข, สาร ค และ สาร ง ควรเปนสารใด ตามลําดับ 
 1) แปงขาวโพด  น้ําเช่ือม  ใยไหม  กลูโคส 2) แปงผัดหนา  ฟรักโทส  ใยสําลี  น้ําตาลทราย 
 *3) แปงขาวเจา  น้ําตาลทราย  ใยบวบ  ฟรักโทส 4) แปงสาลี  แอสพารแทม  ใยแมงมุม  กลูโคส 
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3. ปริมาณของไขมันอิ่มตัว ไขมันไมอิ่มตัว และสารอื่นๆ ในน้ํามันเปนดังตาราง 
 

ชนิดน้ํามัน/ไขมัน ไขมันอ่ิมตัว (%) ไขมันไมอ่ิมตัว (%) อ่ืนๆ (%) 
น้ํามันถั่วเหลือง 15 52 33 
น้ํามันมะพราว 86 0 14 
น้ํามันไก 23 24 53 
ไขมันวัว 48 2 50 

 
 ขอใดสรุปไดถูกตอง 
 1) ไขมันวัวจะเหม็นหืนเร็วกวาน้ํามันไก 
 2) น้ํามันถั่วเหลืองเหม็นหืนชากวาน้ํามันมะพราว 
 3) น้ํามันถั่วเหลืองเหมาะสําหรับทอดอาหารมากกวานํ้ามันมะพราว 
 *4) ถาใชน้ํามันท่ีมีจํานวนเทากัน น้ํามันถั่วเหลืองจะทําปฏิกิริยากับไอโอดีนโดยใชปริมาณมากท่ีสุด  
4. กําหนดสาย X ของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกชนิดหนึ่งมีลําดับของเบสดังน้ี 
 (A = อะดีนีน, C = ไซโตซีน, G = กวานีน, T = ไทมีน)  

G A T G T C A
X X

  
 สาย Y ท่ีเปนคูของสาย X จะมีลําดับเบสเปนไปตามขอใด  

 *1) 
T G A C A T C

Y Y   

 2) 
C A T C A G T

Y Y  
 

 3) 
C T A C T C A

Y Y   

 4) 
T G A G T A C

Y Y  
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O-NET ป 2552  
5. กําหนดใหมีหลอดทดลอง 3 หลอดที่มีสารผสมตางกันดังน้ี 
  หลอดที่ 1  น้ําตาลทราย 1 กรัม ในน้ํา 9 กรัม 
  หลอดที่ 2  น้ําตาลทราย 1 กรัม ในน้ํา 9 กรัม และเติม HCl ลงไปเล็กนอย 
  หลอดที่ 3  กลูโคส 1 กรัม ในน้ํา 9 กรัม 
 เมื่อนําหลอดทั้งสามไปทําปฏิกิริยาตอไป ผลท่ีไดเปนขอใด 
 1) เมื่อนําหลอดที่ 1 มาหยดสารละลายเบเนดิกตลงไป แลวนําไปตมจะมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 
 *2) เมื่อนําหลอดที่ 2 ไปตม จะไดแตน้ําตาลฟรักโทสท่ีเปนน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเกิดขึ้น 
 3) เมื่อนําหลอดที่ 3 มาหยดสารละลายเบเนดิกตลงไป แลวนําไปตมจะไดตะกอนสีสมแดงมากท่ีสุด 
 4) เมื่อนําหลอดที่ 2 มาหยดสารละลายเบเนดิกตลงไปแลวนําไปตม จะไดตะกอนสีสมแดงท่ีมีน้ําหนักเทากับ

ท่ีเกิดจากหลอดที่ 3 พอดี  
6. ขอใดถูกตอง 
 1) การทําสบูนิยมนําไขมันท่ีไดจากพืชหรือสัตวมาตมกับกรด 
 *2) สบูสมุนไพร แชมพูสระผม และโลชั่นบํารุงผิวตางก็มีสวนผสมท่ีทํามาจากไขมันท้ังสิ้น 
 3) ไนโตรซามีนใชใสในอาหารจําพวกเนื้อสัตวเพ่ือใหมีสีแดง แตเปนอันตรายตอผูบริโภคเพราะเปนสารกอมะเร็ง 
 4) นิวคลีโอไทดท่ีเปนมอนอเมอรของ RNA มีโครงสรางดังน้ี  
 
 
  
7. ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 1) ไกลโคเจนไมละลายน้ําแตเซลลูโลสละลายในน้ําไดเล็กนอย 
 2) มอลเทสเปนเอนไซมท่ีสลายน้ําตาลมอลโทสใหเปนกลูโคสและฟรักโทส 
 *3) ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของกลูโคสท่ีทําใหเกิดไกลโคเจนจะทําใหมีน้ําเกิดขึ้นดวย 
 4) ฟรักโทสและไรโบสมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันและมีโครงสรางเปนวงขนาด 5 อะตอมเหมือนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O
H H

HH OH OH

HO
N
เบส2CH
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O-NET ป 2551  
8. จากการทดสอบน้ํามัน 4 ชนิด ปริมาณเทากัน กับทิงเจอรไอโอดีน ไดผลดังน้ี 
 

ชนิดของน้ํามัน จํานวนหยดของทิงเจอรไอโอดีนที่ใช
A 
B 
C 
D 

15 
18 
30 
47 

 
 จากขอมูลขางตน จงพิจารณาวา 
  ก. การบริโภคน้ํามันชนิดใดมีโอกาสเปนโรคหัวใจขาดเลือดมากท่ีสุด และ 
  ข.  น้ํามันชนิดใดท่ีใชทอดอาหารโดยใชไฟออนๆ แตใชเวลานาน แลวผูบริโภคจะปลอดภัยท่ีสุด 
 

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

A 
A 
D 
D 

A 
C 
B 
D 

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

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

สวนของโครงสรางของน้ํามันพืช ชนิดของ 
น้ํามันพืช สวนที่ 1 สวนที่ 2 

A 
B 

X 
Y 

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

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

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

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

มีสูตรโครงสรางดังขอใด 
 1) CH3 (C12H24) CO2H  2) CH3 (C14H26) CO2H 
 3) CH3 (C16H26) CO2H  *4) CH3 (C18H24) CO2H 
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โปรตีน (Protein)  
 โปรตีนเปนสารประกอบอินทรียท่ีมีความสําคัญตอสิ่งมีชีวิต ประกอบดวยธาตุ C, H, O, N โปรตีนบางชนิด
อาจมีธาตุอื่นดวย เชน S, Fe โปรตีนมีโครงสรางซับซอน ขนาดโมเลกุลใหญ มวลโมเลกุลสูง และมีจุดหลอมเหลว     
ไมแนนอน 
 โครงสรางของโปรตีนประกอบดวยหนวยยอยที่เรียกวา กรดอะมิโน (Amino Acid) มาเช่ือมตอกันดวย
พันธะเพปไทด ซ่ึงเปนพันธะที่เกิดจากหมู COOH ของกรดอะมิโนโมเลกุลหนึ่ง เช่ือมตอกับหมู NH2 ของ
กรดอะมิโนอีกโมเลกุลหนึ่ง 
 

O
+C C OH

H

R′
NH2 N C COOH

H

R ′′
OH2H

O
C C
H

R′
NH2 N C COOH

H

R ′′

H
+

พันธะเพปไทด
H

  
 เมื่อเกิดการเช่ือมตอระหวางกรดอะมิโนดวยพันธะเพปไทดจะไดโปรตีนซ่ึงเปนพอลิเมอรของกรดอะมิโนเปน
สายโซยาว เรียกวา พอลิเพปไทด (Polypeptide) 
 

O
C C
H

N C
H H

N
H

R R O
C N C

H H

R O
C N C

H H

R O
C

  
N
H

Gly Pro Thr Gly Thr Glu Ser Cys Leu Met
Val

Lys
AspArgProSer

O
C

  
 กรดอะมิโน (Amino Acids) 
 • เปนสารอินทรียท่ีมีหมูคารบอกซิล ( COOH) และหมูอะมิโน ( NH2) อยูในโมเลกุลเดียวกัน 
 • หนวยยอยที่มาเช่ือมตอกันเปนโปรตีน 
 • มีสูตรโครงสรางท่ัวไป คือ  

C C
R O

OHNH2
H   

 กรดอะมิโนท่ีสําคัญในสิ่งมีชีวิตมีอยู 20 ชนิด ประกอบดวยชนิดท่ีรางกายสามารถสรางขึ้นเองได 11 ชนิด 
และชนิดท่ีรางกายไมสามารถสังเคราะหเองได 8 ชนิด เรียกวา กรดอะมิโนท่ีจําเปน (Essential Amino Acids) 
ดังตาราง ในกรณีท่ีเปนเด็กทารกจะรวมฮีสทีดีน (Histidine) อีก 1 ชนิด 
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ตารางแสดงโครงสรางของกรดอะมิโนจําเปน  
ชื่อกรดอะมิโน สูตรโครงสราง ชื่อกรดอะมิโน สูตรโครงสราง 

เมไทโอนีน
Methionine 

(Met) 

 
H
C

2NH
COOH22 CH  CH  S3CH

  

ลิวซีน  
Leucine 
(Leu) 

 
H
C

2NH
COOH2CH23 )(CH 2CH

  
ทรีโอนีน

Threonine 
(Thr) 

 
H
C

2NH
COOH2CHCH3

OH   

ไอโซลิวซีน
Isoleucine 

(Ile) 

 

2CH
H
C

2NH
COOH

3CH
3CH CH

  
ไลซีน  
Lysine 
(Lys) 

 
H
C

2NH
COOH42 )(CHNH2

  

เฟนิลอะลานีน
Phenylalanine 

(Phe) 

 

2CH
H
C

2NH
COOH

  
เวลีน  
Valine 
(Val) 

 
H
C

2NH
COOHCH23 )(CH

  

ทริปโตเฟน
Tryptophan 

(Try) 

 

2CH
H
C

2NH
COOH

H
N

   
 สมบัติและปฏิกิริยาของโปรตีน 
 1. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) 
  โปรตีนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกับน้ํา โดยมีเบส, กรด หรือเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยา โปรตีนจะถูก
ไฮโดรไลซจากโมเลกุลใหญกลายเปนโมเลกุลท่ีเล็กลง จนในท่ีสุดกลายเปนกรดอะมิโนท้ังหมด ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยา
ยอนกลับของการสรางโปรตีน  

โปรตีน + น้ํา ตัวเรงปฏิกิริยา

(กรด, เบส หรือเอนไซม)
 กรดอะมิโน 

 
 2. การทดสอบไบยูเร็ต (Biuret Test) 
  เปนปฏิกิริยาท่ีใชทดสอบโปรตีน หรือผลิตภัณฑของโปรตีน โดยนําโปรตีนมาทําปฏิกิริยากับสารละลาย 
ไบยูเร็ต (สารละลาย CuSO4 ในเบส NaOH) เมื่อเกิดปฏิกิริยาจะใหสีตางๆ ตั้งแตสีน้ําเงินแกมมวงจนถึงสีชมพู   
สีเหลานี้เกิดจากสารประกอบเชิงซอนระหวาง Cu กับสารที่มีพันธะเพปไทด  
  โปรตีน + สารละลายไบยูเร็ต  สีน้ําเงินแกมมวง 
  ไตรเพปไทดหรือไดเพปไทด + สารละลายไบยูเร็ต  สีชมพู 
  กรดอะมิโน + สารละลายไบยูเร็ต ×  ไมเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ____________________________________ วิทยาศาสตร เคมี (15) 

 3. การเปลี่ยนสภาพของโปรตีน 
  คือ การท่ีโครงสรางของโปรตีนมีการเปลี่ยนสภาพไปจากปกติโดยปจจัยตางๆ เชน ความรอน กรด 
เบส สารเคมี รังสีเอกซ รังสี UV หรือไอออนของโลหะหนัก ตัวอยางเชน โปรตีนเกิดการแข็งตัวเมื่อโดนความรอน, 
โปรตีนรวมตัวกับปรอททําใหเกิดการตกตะกอน 
 4. คุณภาพของโปรตีน 
  อาหารที่จัดวามีโปรตีนคุณภาพสูง คือ อาหารที่มีปริมาณกรดอะมิโนจําเปนมากพอตามท่ีองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) กําหนดไว ถามีไมถึงแสดงวาอาหารนั้นมีโปรตีนคุณภาพต่ํา 
 5. คุณคาทางชีววิทยาของโปรตีน 
  โปรตีนท่ีมีคุณคาทางชีววิทยาเปน 100 คือ โปรตีนท่ีรางกายสามารถนําไปสรางเนื้อเยื่อได 100% 
โดยทั่วไปนมและไขจัดเปนอาหารที่มีคุณคาทางชีววิทยาสูง เนื่องจากมีกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกายครบถวน  
 6. ประเภทโปรตีน แบงตามโครงสราง 3 มิติของโปรตีน 
 

โครงสรางสามมิติ ชนิด แหลงที่พบ 
เคราติน (Keratin) ขน ผม เล็บของสัตว 

โปรตีนเสนใย 
คอลลาเจน (Collagen) โปรตีนในเนื้อเยื่อสัตวท่ีมีกระดูกสันหลัง 

โปรตีนกอนกลม 

เอนไซม 
แอนติบอดี 
ฮอรโมน 
ฮีโมโกลบิน 

เซลล เลือด 
รางกายสิ่งมีชีวิต 

 
 เอนไซม (Enzyme) 
 เปนโปรตีนชนิดหนึ่ง ทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยา เอนไซมชวยทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น เชน การยอย
สลายโปรตีนเกิดท่ี 37°C pH เกือบเปนกลาง ใชเวลาเพียง 2-4 ช่ัวโมง ในรางกาย แตการยอยสลายโปรตีนใน
หองปฏิบัติการจะตองตมในกรดท่ีอุณหภูมิ 100°C เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
 การเรงปฏิกิริยาของเอนไซม  
 
 E + S  ES  E + P 
 Enzyme  Substrate  Enzyme - Substrate  Enzyme  Product 
     Complex  
 เอนไซมแตละชนิดจะเรงปฏิกิริยาเฉพาะตัวเทาน้ัน เชน  
 เอนไซมยูรีเอส  → ยอยสลายยูเรีย  →  ไดแอมโมเนีย 
 เอนไซมโบรเมเลน (ในสับปะรด) → ยอยสลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันในเนื้อสัตว 
 เอนไซมปาเปน (ในยางมะละกอ) → ยอยสลายเจลาติน (โปรตีนอีกชนิดหนึ่งในเนื้อเยื่อ) 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2553  
1. กําหนดโครงสรางของกรดอะมิโน A, B และ C โดย A และ B เปนกรดอะมิโนจําเปน  

CHNH2 COOH
2CH 23 )CH(CH

CHNH2 COOH
23 )CH(CH

CHNH2 COOH
2CH OH

A B C   
 ขอความใดถูกตอง 
 1) เพปไทดท่ีประกอบดวยกรดอะมิโนท้ัง 3 ชนิด ขางตนโดยไมมีกรดท่ีซํ้ากัน มีท้ังหมด 3 ชนิด 
 *2) เพปไทดท่ีเกิดจากกรด A และกรด B ทําปฏิกิริยากับ CuSO4 ในสภาวะเบสใหสารสีมวง 
 3) เพปไทดท่ีเกิดจากกรด A กรด B และกรด C เปนไตรเพปไทดท่ีมีจํานวนพันธะเพปไทด 3 พันธะ 
 4) ในรางกายมนุษยจะไมพบโปรตีนท่ีมีกรดอะมิโน A และ B เปนองคประกอบ 
 
O-NET ป 2551  
2. โปรตีนท่ีมีสูตรโครงสรางตอไปนี้  

C
H O

C
O

C C
H

N C
H

N
H

H H O
C N

H H

H

C
H

H
  

 เฉพาะสวนท่ีแสดงนี้ มีพันธะเพปไทดก่ีพันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจํานวนกรดอะมิโนกี่ชนิด  
 จํานวนพันธะ จํานวนโมเลกุล จํานวนชนิดของกรดอะมิโน

 1) 2 2 3 
*2) 2 3 2 
 3) 3 3 2 
 4) 3 4 3 
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O-NET ป 2550  
3. จากโครงสรางของโมเลกุลเพปไทดท่ีกําหนดให  

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

O 22 )(CH
HCO2

3CH

  
 จํานวนพันธะเพปไทด และชนิดของกรดอะมิโน ขอใดถูก  

 จํานวนพันธะเพปไทด จํานวนชนิดของกรดอะมิโน
*1) 3 3 
 2) 3 4 
 3) 4 3 
 4) 4 4 

 
O-NET ป 2549  
4. จากตารางคุณคาทางชีววิทยาของโปรตีนจากแหลงอาหารบางชนิด 
 

โปรตีนจากแหลงอาหาร คุณคาทางชีววิทยา 
ไข 100 
ปลา 75 
ถ่ัวลิสง 56 
ขาวสาลี 44 

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

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

ขาวสาลี  
5. ไขขาว เนื้อ ไก และหอยนางรม ในขอตอไปนี้ ขอใดท่ีโปรตีนไมถูกทําลายหรือแปลงสภาพ 
 1) ไขขาวดิบท่ีคนไขกลืนเขาไปเพ่ือขจัดยาพิษ 
 *2) เนื้อท่ีแชไวในตูเย็นเพ่ือแกงใสบาตร 
 3) ไกท่ีทอดจนเหลืองกรอบจะปลอดภัยจากไขหวัดนก 
 4) หอยนางรมบีบมะนาวเปนอาหารโปรดของมนัส 
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คารโบไฮเดรต (Carbohydrate)  
 คารโบไฮเดรต คือ สารอินทรียท่ีประกอบดวย C, H และ O  
 สูตรท่ัวไป คือ CnH2nOn 

 คารโบไฮเดรตมีช่ือเรียกอีกช่ือหนึ่งวา แซคคาไรด (Saccharide) 
 

ตารางแสดงตัวอยางคารโบไฮเดรตที่เปนมอนอแซคคาไรด 
 

มอนอแซคคาไรด (Monosaccharides) 
น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว สมบัติ แหลงที่พบ 

ไรโบส (Ribose) - RNA 
ดีออกซีไรโบส (Deoxyribose) - DNA 

กลูโคส (Glucose) ผลึกสีขาว รสหวาน รางกายนําไปใชได 
โดยไมตองผานการยอย 

ผลไมสุก ออย

ฟรักโทส (Fructose) ผลึกสีขาว รสหวานจัด น้ําผ้ึง ผลไม 
กาแล็กโทส (Galactose) ผลึกสีขาว รสหวานนอย ไดจากการยอย 

น้ําตาลแล็กโทสในนม 
- 

 
ตารางแสดงตัวอยางคารโบไฮเดรตที่เปนไดแซคคาไรด 

 
ไดแซคคาไรด (Disaccharides) 

น้ําตาลโมเลกุลคู 
น้ําตาลโมเลกุลเด่ียวที่เปน 

องคประกอบ 
แหลงที่พบ 

ซูโครส (Sucrose) กลูโคส, ฟรักโทส ออย หัวบีท 
มอลโทส (Maltose) กลูโคส, กลูโคส ขาวมอลต ขาวบารเลย 
แล็กโทส (Lactose) กลูโคส, กาแล็กโทส น้ํานมของสัตว 
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ตารางแสดงตัวอยางคารโบไฮเดรตที่เปนพอลิแซคคาไรด 
 

พอลิแซคคาไรด (Polysaccharides) 
คารโบไฮเดรตโมเลกุลใหญ หนาที่ แหลงที่พบ 

แปง (Starch) แหลงสะสมอาหารในพืชในรูป 
อะไมโลส (Amylose) 
และอะไมโลเพกติน (Amylopectin)

พืช ใบ ลําตน  
ผล ราก 

ไกลโคเจน (Glycogen) แหลงสะสมพลังงานในสัตว ตับ กลามเนื้อ 
เซลลูโลส (Cellulose) ผนังเซลลของพืช เนื้อไม สําลี ฝาย 

ไคทิน (Chitin) เพ่ิมความแข็งแรง เขาสัตว กระดอง 
เปลือกแมลง 

วุน (Agar) ผนังเซลลสาหราย สาหรายบางชนิด 
 
 ปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต 
 1. ปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต (Benedict Solution) 
  น้ําตาลพวกมอนอแซคคาไรดและไดแซคคาไรด ยกเวนซูโครส ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต   
(สีฟา) ใหตะกอนสีแดงอิฐของ Cu2O   

-4OH 2Cu  H  CR  2
++

+
O

O2H  OCu  RCOOH 22 ++

สารละลายสีฟา ตะกอนสีแดงอิฐ   
  แปง ไกลโคเจน และเซลลูโลสไมทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต 
 2. ปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน 
  แปง + สารละลายไอโอดีน  สารเชิงซอนสีน้ําเงินเขม 
  ไกลโคเจน + สารละลายไอโอดีน สารสีแดงเขม 
  เซลลูโลส + สารละลายไอโอดีน ×  ไมเกิดปฏิกิริยา 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2549  
1. แปง A  มอลโทส B  C 
 A, B และ C นาจะเปนสารใด  

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

O-NET ป 2550  
2. การระบุชนิดของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวและโมเลกุลคูตอไปนี้  

 น้ําตาลโมเลกุลเด่ียว น้ําตาลโมเลกุลคู 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ไรโบส 
กลูโคส 
ฟรักโทส 
มอลโทส 

แล็กโทส 
กาแล็กโทส 
มอลโทส 
ซูโครส  

 ขอใดถูก 
 1) ก. เทานั้น 2) ข. เทานั้น 3) ข. และ ง. *4) ก. และ ค. 
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ตัวอยางขอสอบรวม 
 
O-NET ป 2551  
1. มีคําแนะนําใหรับประทานผักบุง และเตาหู อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง ถาอาหารกลางวันมื้อหนึ่ง 

รับประทานขาวกับผักบุงผัดน้ํามัน และแกงจืดเตาหูหมูสับ อาหารมื้อนี้จะไดรับสารชีวโมเลกุลประเภทใหพลังงาน 
ก่ีชนิด อะไรบาง 

 1) 2 ชนิด โปรตีน และคารโบไฮเดรต 
 *2) 3 ชนิด ไขมัน โปรตีน และคารโบไฮเดรต 
 3) 4 ชนิด ไขมัน โปรตีน กรดนิวคลีอิก และเซลลูโลส 
 4) 4 ชนิด ไขมัน โปรตีน คารโบไฮเดรต และกรดนิวคลีอิก  
2. ในการทดสอบอาหารเชาชุดหนึ่ง ไดผลดังน้ี  

 วิธีการทดสอบ ผลที่สังเกตได 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

เติมสารละลายไอโอดีน 
เติมสารละลายเบเนดิกต 
เติมสารละลาย NaOH และ CuSO4 
แตะบนกระดาษ 

สารละลายสีน้ําเงิน 
สารละลายสีฟา ไมมีตะกอน 
สารละลายสีมวง 
โปรงแสง  

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

สาร แหลงที่พบ โครงสราง การละลายน้ํา 
A 
B 
C 

ในคนและสัตว 
ในพืชเทานั้น 

ในพืชท่ีเปนเมล็ดและหัว

โซก่ิง 
สายยาว 

โซตรงและโซก่ิง 

ไมละลายน้ํา 
ไมละลายน้ํา 

ละลายน้ําไดเล็กนอย  
 สาร A, B และ C นาจะเปนสารใด  

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

ไกลโคเจน 
ไกลโคเจน 
เซลลูโลส 
แปง 

เซลลูโลส 
แปง 

ไกลโคเจน 
เซลลูโลส 

แปง 
เซลลูโลส 
แปง 

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

 สาร ชนิดของสาร หนาที่ 
ก. 
ข. 
ค. 
ง. 

ฮีโมโกลบิน 
คอเลสเทอรอล 
อิมมูโนโกลบูลิน 
ไตรกลีเซอไรด 

โปรตีน 
ไขมัน 
โปรตีน 

ไขมันในเลือด 

ลําเลียงออกซิเจน 
สรางฮอรโมนเพศและน้ําดี 

ภูมิคุมกัน 
ตัวทําละลายวิตามินตางๆ 

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

การเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมสารทดสอบ 
วัตถุดิบ 

สารละลาย I2 สารละลายเบเนดิกต สารละลาย NaOH และ CuSO4 
A 
B 
C 

ไมเปลี่ยนแปลง 
สีน้ําเงินเขม 

ไมเปลี่ยนแปลง 

ตะกอนสีแดงอิฐ 
ไมเปลี่ยนแปลง 
ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 
ไมเปลี่ยนแปลง 
ตะกอนสีมวง  

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

A 
B 
C 
D 

สีน้ําเงิน 
สีน้ําตาลอมเหลือง 

สีน้ําเงิน 
สีน้ําตาลอมเหลือง

ตะกอนสีแดงอิฐ 
สีฟา 
สีฟา 

ตะกอนสีแดงอิฐ 

สีฟา 
สีมวง 
สีฟา 
สีฟา  

 ถานักเรียนตองดูแลคนไขท่ีมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวา 110 mg ตอ 100 cm3 ของเลือด และมีความดันสูง 
นักเรียนไมควรใหอาหารชนิดใดกับคนไข 

 1) A เทานั้น 2) C เทานั้น *3) A และ D 4) B และ C 
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ปโตรเลียมและพอลิเมอร 
 
ปโตรเลียม  
 ปโตรเลียม (Petroleum) 
 ปโตรเลียมเปนของผสมท่ีประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนและสารอินทรียหลายชนิดท่ีเกิดตามธรรมชาติ 
ท้ังในสถานะของเหลวและแกส ไดแก น้ํามันดิบ (Crude Oil) และแกสธรรมชาติ (Natural Gas) 
 น้ํามันดิบ จากแหลงตางๆ อาจมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน มีลักษณะขนเหนียว จนถึงหนืดคลาย
ยางมะตอย มีสีเหลือง เขียว น้ําตาลจนถึงดํา มีความหนาแนน 0.79-0.97 g/cm3 น้ํามันดิบมีองคประกอบ   
สวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคน อาจมีสารประกอบของ N, S และ
สารประกอบออกไซดอื่นๆ ปนอยูเล็กนอย 
 แกสธรรมชาติ (Natural Gas) มีองคประกอบหลัก คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีคารบอนใน
โมเลกุล 1-5 อะตอม ประมาณรอยละ 95 ท่ีเหลือเปนแกสไนโตรเจน และคารบอนไดออกไซด อาจมีแกส
ไฮโดรเจนซัลไฟดปนอยูดวย แกสธรรมชาติอาจมีสถานะเปนของเหลว เรียกวา แกสธรรมชาติเหลว (Condensate) 
ประกอบดวยไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนอะตอมคารบอนมากกวา เมื่ออยูในแหลงกักเก็บ
ใตผิวโลกท่ีลึกมากและมีอุณหภูมิสูงมากจะมีสถานะเปนแกส แตเมื่อนําขึ้นถึงระดับผิวดินซ่ึงมีอุณหภูมิต่ํากวา 
ไฮโดรคารบอนจะกลายสภาพเปนของเหลว  
 การเกิดปโตรเลียม 
 ปโตรเลียมเกิดจากการทับถมและสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตว ท่ีคลุกเคลาอยูกับตะกอนในชั้น
กรวดทรายและโคลนตมใตพ้ืนดิน เมื่อเวลาผานไปนับลานปตะกอนเหลาน้ีจะจมตัวลงเรื่อยๆ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของผิวโลก ถูกอัดแนนดวยความดันและความรอนสูง และมีปริมาณออกซิเจนจํากัด จึงสลายตัวเปลี่ยนสภาพเปน
แกสธรรมชาติและน้ํามันดิบแทรกอยูระหวางช้ันหินท่ีมีรูพรุน 
 ปโตรเลียมจากแหลงตางกันจะมีปริมาณของสารประกอบไฮโดรคารบอน รวมท้ังสารประกอบของกํามะถัน 
ไนโตรเจน และออกซิเจนแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับชนิดของซากพืชและซากสัตวท่ีเปนตนกําเนิดของปโตรเลียม 
และอิทธิพลของแรงที่กดทับอยูบนตะกอน 
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 ผลิตภัณฑจากการกล่ันน้ํามันปโตรเลียม 
 การกล่ันแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนในน้ํามันดิบออกจากกันทําไดโดยวิธีกลั่นลําดับสวนในหอกลั่น 
เหตุผลท่ีตองใชการกลั่นลําดับสวนแทนการกลั่นธรรมดา เน่ืองจากสารประกอบไฮโดรคารบอนในน้ํามันดิบมี     
จุดเดือดใกลเคียงกันมาก การใชการกลั่นแบบธรรมดาไมสามารถแยกสารประกอบไฮโดรคารบอนออกจากกันได
อยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวนนี้ไมใชสารประกอบบริสุทธ์ิเพียงชนิดเดียว 
แตจะไดออกมาเปนกลุมของผสมท่ีประกอบดวยสารท่ีมีจุดเดือดใกลเคียงกัน  

เชื้อเพลิงแกสหุงตม (LPG) 
C1-C4 

ทําสารเคมี วัสดุสังเคราะห

C5-C7 
ตัวทําละลาย แนฟทาเบา

เครื่องยนตไอพนและตะเกียง
C10-C19 

นํ้ามันกาด เชื้อเพลิง 

เครื่องยนตดีเซล 
C14-C19 

นํ้ามันดีเซล เชื้อเพลิง 

C19-C35 
นํ้ามันหลอลื่น 

ควบแนน

อุณหภูมิ 320-385°C 

นํ้ามันดิบ 

< 30°C

30-110°C

250-340°C

170-250°C

65-170°C

> 350°C

> 500°C

นํ้ามันเบนซิน แนฟทาหนัก
C6-C12 

 

ไข นํ้ามันเตาและยางมะตอย
C > C35 

  
ตารางแสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการกล่ันน้ํามันดิบ 

 
สาร จํานวนคารบอน จุดเดือด (°C) สถานะ ประโยชน 

แกสปโตรเลียม  1-4 <30 แกส เปนเช้ือเพลิง ทําวัสดุสังเคราะห พลาสติก
แนฟทาเบา  5-6 0-65 ของเหลว เช้ือเพลิงในเครื่องยนต  
แนฟทาหนัก 6-10 65-170 ของเหลว ทําสารเคมี น้ํามันเบนซิน และตัวทํา

ละลาย 
น้ํามันกาด  10-14 170-250 ของเหลว เช้ือเพลิงในเครื่องบินไอพน น้ํามันตะเกียง
น้ํามันดีเซล 14-19 250-340 ของเหลว เช้ือเพลิงในเครื่องยนตดีเซล 
น้ํามันหลอลื่น 19-35 340-500 ของเหลว น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเครื่อง 
ไข >35 >500 ของแข็ง ทําเทียนไข เครื่องสําอาง ผลิตผงซักฟอก
น้ํามันเตา >35 >500 ของแข็ง เช้ือเพลิงเครื่องจักร (ผลิตกระแสไฟ) 
บิทูเมน  
(ยางมะตอย) 

>35 >500 ของแข็ง ยางมะตอย วัสดุกันซึม อุดรูรั่วของ
หลังคา 
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 น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 
 • การทําน้ํามันเบนซินใหบริสุทธ์ิ 
  น้ํามันท่ีไดจากการกลั่นนั้นยังไมบริสุทธ์ิเพียงพอสําหรับการใชงาน เน่ืองจากมีกํามะถัน และสารประกอบ
ไมอิ่มตัวปนอยู จึงตองกําจัดกํามะถันออกเพราะเมื่อมีการเผาไหมน้ํามันในเครื่องยนต กํามะถันจะรวมตัวกับ
ออกซิเจนเปน SO2 ซ่ึงมีฤทธ์ิกัดกระบอกลูกสูบ สวนสารประกอบไมอิ่มตัวจะรวมตัวในเครื่องยนต ไดสารเหนียวๆ 
ทําใหคุณภาพของน้ํามันลดลง 
 • คุณภาพน้ํามันเบนซินกับเลขออกเทน 
  คุณภาพของน้ํามันเบนซินนิยมพิจารณาจากอัตราการกระตุกของเครื่องยนต น้ํามันท่ีทําใหเครื่องกระตุก
มากเดินไมเรียบ เปนน้ํามันคุณภาพไมดี การกําหนดคุณภาพน้ํามันเบนซินจะกําหนดดวยเลขออกเทน โดยใชไอโซเมอร
ของออกเทนที่มีช่ือสามัญวา ไอโซออกเทน (iso-octane) ไอโซออกเทนเปนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะกับเครื่องยนตท่ีใช
น้ํามันเบนซิน เพราะชวยปองกันการชิงจุดระเบิด ทําใหเครื่องยนตเดินเรียบ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ไมเหมาะ
เปนเช้ือเพลิงคือ เฮปเทน ชนิดโซตรง เพราะทําใหเครื่องยนตเกิดการชิงจุดระเบิดไดงาย และกระตุก เดินไมเรียบ 
 

  
2, 2, 4-ไตรเมทิล-เพนเทน (ไอโซออกเทน)

(เลขออกเทน 100)

2CH CH
3CH

C3CH
3CH

3CH
3CH

 
เฮปเทนโซตรง
(เลขออกเทน 0)

2CH3CH 2CH 3CH2CH 2CH 2CH

   
  การกําหนดเลขออกเทนทําได ดังนี้ 
  - น้ํามันเบนซินท่ีมีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับไอโซออกเทน มีเลขออกเทน 100 
  - น้ํามันเบนซินท่ีมีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับเฮปเทน มีเลขออกเทน 0 
  ดังนั้นน้ํามันเบนซินท่ีมีเลขออกเทน 95 จะมีสมบัติในการเผาไหมเชนเดียวกับเช้ือเพลิงท่ีมีองคประกอบ
เปนไอโซออกเทนรอยละ 95 และเฮปเทนรอยละ 5 โดยมวล 
 • การปรับปรุงคุณภาพน้ํามันเบนซิน 
  น้ํามันเบนซินท่ีผานการปรับปรุงคุณภาพแลวสวนใหญยังมีคาออกเทนต่ํากวา 75 จึงไมเหมาะที่จะนํามา 
ใชกับเครื่องยนต การเพ่ิมคาออกเทนในอดีตทําโดยการเติมสารบางชนิดลงไปในน้ํามัน เชน เตตระเมทิลเลด หรือ
เตตระเอทิลเลด แตสารท้ังสองชนิดเมื่อเกิดการเผาไหมจะเกิดไอของสารประกอบของตะกั่วสูบรรยากาศ ซ่ึงเปน
พิษตอสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. 2539 จึงเปลี่ยนมาใชสารเคมีอื่น เชน เมทิลเทอรเทียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE)       
เอทานอล หรือเมทานอล และเรียกน้ํามันเบนซินชนิดนี้วา น้ํามันไรสารตะกั่ว (ULG : Unleaded Gasoline) 
 

 

23CHHC

23CHHC

32CHHC
Pb

32CHHC
เตตระเอทิลเลด  

CH3 3CH
Pb

CH3 3CH
เตตระเมทิลเลด  

C O3CH 3CH
3CH

3CH

เมทิลเทอรเทียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE)  
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 น้ํามันดีเซล 
 เปนผลิตภัณฑน้ํามันท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวนของน้ํามันดิบ แบงเปน 2 ชนิด คือ ดีเซลหมุนเร็ว หรือโซลา 
เหมาะสําหรับเครื่องยนตรอบสูงกวา 1000 รอบ/นาที และดีเซลหมุนชา หรือขี้โล เหมาะสําหรับเครื่องยนตท่ีใช
ขับเคลื่อนเรือเดินทะเล และการผลิตกระแสไฟฟา  
 คุณภาพน้ํามันดีเซลกับเลขซีเทน (Cetane Number) 
 การกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซล (Diesel) ท่ีใชกับเครื่องยนตดีเซลใชเลขซีเทน โดยกําหนดใหซีเทน 
(C16H34) มีเลขซีเทน 100 และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (C11H10) มีเลขซีเทน 0 การกําหนดเลขซีเทน ทําไดดังน้ี 
 • น้ํามันดีเซลที่มีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับซีเทน มีเลขซีเทน 100 
 • น้ํามันดีเซลที่มีสมบัติในการเผาไหมเหมือนกับแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน มีเลขซีเทน 0  

   
3CH 3CH142 )CH(

ซีเทน (เลขซีเทน 100)  

3CH

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

ตารางแสดงผลิตภัณฑที่ไดจากการแยกแกสธรรมชาติ  
แกส ประโยชน 

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

เช้ือเพลิงในครัวเรือน และรถยนต 

โซลีนธรรมชาติ ปอนเขาโรงกลั่นน้ํามันเพ่ือผลิตน้ํามันเบนซิน ใชทําตัวทําละลาย และใชใน
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2553  
1. ขอใดถูกตองเก่ียวกับสมบัติของตัวทําละลายในอุตสาหกรรมเคมีท่ีไดจากการกลั่นปโตรเลียม 
 1) มีจุดเดือดสูงกวาน้ํามันดีเซล 
 2) เปนสารไฮโดรคารบอนที่ละลายน้ําได 
 *3) มีสถานะเปนของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติ 
 4) ประกอบดวยสารไฮโดรคารบอนที่มีจํานวนคารบอนนอยกวา 5 อะตอม 
 
O-NET ป 2552  
2. ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 1) สูตรโมเลกุลของไฮโดรคารบอนอิ่มตัวท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีโครงสรางเปนโซท่ีมีก่ิงสาขาคือ C4H10 
 2) สารไฮโดรคารบอนอิ่มตัวมีโครงสรางไดเฉพาะที่เปนโซ ซ่ึงอาจเปนโซตรงหรือโซท่ีมีก่ิงสาขาก็ได  
 *3) น้ํามันเบนซินท่ีมีคาออกเทน 91 และน้ํามันแกสโซฮอล 91 มีการเผาไหมท่ีใหพลังงานเทากัน 
 4) คาออกเทนของนอรมอลเฮปเทนมีคาเปน 0 แสดงวาการเผาไหมของนอรมอลเฮปเทน ใหพลังงานนอยมาก

เมื่อเทียบกับไอโซออกเทนที่มีคาออกเทนเปน 100  
3. ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 1) ปฏิกิริยาการเผาไหมของแกสธรรมชาติไมทําใหเกิดแกสท่ีทําใหเกิดภาวะโลกรอน 
 2) ควันสีดําท่ีเกิดจากเครื่องยนตท่ีมีการเผาไหมไมสมบูรณคือแกสคารบอนมอนอกไซด 

 *3) เช้ือเพลิงไฮโดรเจนที่พัฒนาเพ่ือใชทดแทนปโตรเลียมจัดเปนท้ังพลังงานทางเลือกและเปนพลังงานสะอาด
เพราะไมทําใหเกิดผลิตภัณฑท่ีเปนมลภาวะในอากาศ 

 4) การเผาไหมซ่ึงมีเซลลูโลสทําใหไดถานไม เขียนเปนสมการเคมี คือ Cn(H2O)n  nCO2 + nH2O  
4. การเผาไหมของเอทานอลใหพลังงานนอยกวานํ้ามันเบนซินในปริมาตรท่ีเทากัน และเอทานอลมีคาออกเทนสูงกวา

น้ํามันเบนซิน ถาใชรถคันเดียวกันเติมน้ํามันเทากันแลวขับบนเสนทางและสภาพถนนเดียวกัน จะไดผลตามขอใด 
 *1) การใชแกสโซฮอลจะวิ่งไดระยะทางนอยกวาใชเบนซิน แตเครื่องยนตทํางานไดดีกวา 
 2) การใชแกสโซฮอลจะวิ่งไดระยะทางมากกวาใชเบนซิน และเครื่องยนตทํางานไดดีกวา 
 3) การใชเบนซินหรือแกสโซฮอลไดผลเหมือนกันท้ังระยะทางและการทํางานของเครื่องยนต 
 4) การใชแกสโซฮอลจะวิ่งไดระยะทางนอยกวาใชเบนซิน สวนเครื่องยนตทํางานไดเหมือนกัน 
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O-NET ป 2551  
5. ในการกลั่นน้ํามันดิบ ผูประกอบการจะใชการกลั่นลําดับสวนแทนที่จะใชการกลั่นแบบธรรมดา ขอใดคือเหตุผลหลัก 
 *1) ในน้ํามันดิบมีสารท่ีมีจุดเดือดใกลเคียงกันจึงแยกดวยการกลั่นแบบธรรมดาไมได  
 2) การกลั่นแบบธรรมดาตองใชเช้ือเพลิงมากกวาการกลั่นลําดับสวน 
 3) การกลั่นแบบธรรมดาจะไดสารปรอทและโลหะหนักออกมาดวย 
 4) การกลั่นลําดับสวนจะไมมีเขมาท่ีเกิดจากการเผาไหมไมสมบูรณ  
6. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. LPG เปนแกสหุงตมและสามารถปรับใชแทนน้ํามันเบนซินได 
  ข. เลขออกเทนใชบอกคุณภาพของน้ํามันเบนซิน สวนเลขซีเทนใชบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซล 
  ค. แกสโซฮอลเปนเช้ือเพลิงท่ีไดจากการผสมเมทานอล (แอลกอฮอลชนิดหนึ่ง) กับน้ํามันเบนซินใน 

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

(1) และ (2) 

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

3CH

3CH 3CH

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

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

+ พอลิเมอไรเซชัน

พอลิเมอรมอนอเมอร

+ + + +

  
 พอลิเมอรสามารถแบงไดหลายชนิดขึ้นอยูกับเกณฑ ดังนี้ 
 1. แบงตามการเกิดได 2 แบบ คือ 
  1.1 พอลิเมอรธรรมชาติ เปนพอลิเมอรท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน โปรตีน แปง เซลลูโลส    
ยางธรรมชาติ เปนตน 
  1.2 พอลิเมอรสังเคราะห เปนพอลิเมอรท่ีสังเคราะหขึ้นมาเพ่ือใชประโยชนในดานตางๆ เชน พลาสติก 
ไนลอน ลูไซต เปนตน 
 2. แบงตามชนิดของมอนอเมอรท่ีเปนองคประกอบได 2 แบบ คือ 
  2.1 โฮโมพอลิเมอร (Homopolymer) เปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรชนิดเดียวกัน เชน 
แปง พอลิเอทิลีน PVC เปนตน 
  2.2 โคพอลิเมอร (Copolymer) เปนพอลิเมอรท่ีประกอบดวยมอนอเมอรตางชนิดกัน เชน โปรตีน 
พอลิเอสเทอร พอลิเอไมด ยาง SBR เปนตน 
 3. แบงตามชนิดของปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 
  กระบวนการนํามอนอเมอรหนวยเล็กๆ มารวมกันทําใหไดสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญขึ้น เรียกวา 
“ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน” (Polymerization) สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
  3.1 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม (Addition Polymerization) เกิดจากมอนอเมอรท่ีมีพันธะคู
หลายๆ หนวยมาเช่ือมตอกัน เชน  

เอทิลีน พอลิเอทิลีน
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  3.2 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน (Condensation Polymerization) เกิดจากมอนอเมอรท่ี
มีหมูฟงกชันตางชนิดกันมาเช่ือมตอกัน โดยมีการขจัดสารโมเลกุลเล็กออกมาดวย เชน H2O, NH3 เปนตน เชน  

2622 NH)CH(nNH COOH)CH(nHOOC 42+ )CH( 2NH C[ NH
O

42 )CH( C
O
]n OHn 2+  
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  ในการเกิดพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนนนี้พบวา ยังสามารถแบงได 3 ชนิด ตามชนิดของพันธะที่
เกิดขึ้น ดังนี้ 
  3.2.1 พอลิเอไมด เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการเช่ือมตอกันดวยพันธะเอไมด (Amide Linkage) ไดแก 
โปรตีน ไนลอน 6, 6 ไนลอน 6 และ Kevlar เชน 
 

nHO
OH

n+ N
H

O

O

H N H

H O

O
N
H

N
H

+ OnH2

n   
  3.2.2 พอลิเอสเทอร เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการเช่ือมตอกันดวยพันธะเอสเทอร พอลิเมอรชนิดนี้จะมี
ลักษณะเปนเสนใยและมีความสําคัญตออุตสาหกรรมผาไหม เชน 
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  3.3.3 พอลิยูเรีย-ฟอรดีมัลดีไฮด เปนพอลิเมอรท่ีเกิดจากการควบแนนของมอนอเมอรท่ีเปนยูเรีย 
และฟอรมัลดีไฮด ซ่ึงเปนพอลิเมอรท่ีใชในการทํากาว ใชเคลือบสาร และโฟม เชน 
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 โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  
 โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร สามารถสรุปไดดังตาราง 
 

ตารางแสดงโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร  
ประเภท ลักษณะโครงสราง คุณสมบัติ 

พอลิเมอรแบบเสน 

 • พอลิเมอรมีลักษณะเปนสายยาว เรียงตัวชิดกัน 
 • ความหนาแนนสูง จุดหลอมเหลวสูง 
 • ขุน แข็ง เหนียว  
 • ตัวอยางเชน พอลิเอทิลีน (PE) พอลิสไตรีน (PS) 
      พอลิไวนิลคลอไรด (PVC) 

พอลิเมอรแบบกิ่ง 

 • พอลิเมอรมีลักษณะเปนสายที่มีก่ิง การเรียงตัวไมชิดกันมาก 
 • ความหนาแนนต่ํา จุดหลอมเหลวต่ํา 
 • ยืดหยุน สามารถเปลี่ยนรูปกลับไปมาได 
 • ตัวอยางเชน พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE)

พอลิเมอรแบบรางแห 
 • พอลิเมอรมีลักษณะเปนโครงรางแห 
 • แข็งแรงแตเปราะ 
 • ตัวอยางเชน เบกาไลต เมลามีน 

 
พลาสติก  
 พลาสติกเปนพอลิเมอรท่ีไดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน มีมวลโมเลกุลสูง บางชนิดเหนียวยืดหยุนไดมาก 
บางชนิดเหนียวและแข็ง ท้ังนี้สมบัติของพลาสติกจะขึ้นกับโครงสรางของพลาสติกนั้น 
 ประเภทของพลาสติก แบงโดยอาศัยลักษณะการหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน เปน 2 ลักษณะ คือ 
 1. พลาสติกคืนรูป (Thermoplastic) เปนพลาสติกท่ีหลอมละลายเมื่อไดรับความรอน และกลับมา
แข็งตัวไดเมื่อปลอยใหเย็น สภาพของการหลอมละลายและการแข็งตัวสามารถเปลี่ยนกลับไปมาไดขึ้นกับอุณหภูมิ 
สมบัติตางๆ ยังคงเหมือนเดิม สามารถนํากลับมาใชใหมได สวนมากเปนพวกโซตรง และโซก่ิง เชน PE, PP, PS, 
PVC เปนตน 
 2. พลาสติกคงรูป (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกท่ีรักษาสภาพเปนของแข็งอยางถาวร หลังจาก
ไดรับความรอนในการหลอมครั้งแรก และเย็นตัวลง พลาสติกจะแข็งตัวอยางถาวร มีความแข็งแรงมาก ไมสามารถ
หลอมกลับมาใชใหมได ถาใหอุณหภูมิสูงพอ พลาสติกจะไมหลอมละลาย แตจะไหมกลายเปนเถา พลาสติกชนิดนี้
มักมีโครงสรางแบบรางแห เชน เมลามีน, พอลิยูรีเทน เปนตน 
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เสนใย (Fiber)  
 เสนใยเปนพอลิเมอรท่ีโครงสรางของโมเลกุลเหมาะสมตอการรีดหรือปนใหเปนเสนดาย แบงออกเปน 3 ชนิด 
คือ 
 1. เสนใยธรรมชาติ เปนพอลิเมอรท่ีไดจากพืชและสัตว เชน เซลลูโลส โปรตีน เปนตน 
 2. เสนใยสังเคราะห เปนพอลิเมอรท่ีสังเคราะหขึ้นมา เชน พอลิเอไมด ไนลอน พอลิเอสเทอร ดาครอน   
พอลิอะคริโลไนไตรด เปนตน 
 3. เสนใยกึ่งสังเคราะห เชน เซลลูโลสอะซิเตต เปนตน 
 
ยาง (Rubber)  
 ยางเปนพอลิเมอรชนิดหนึ่งท่ีมีสมบัติพิเศษ คือ มีความยืดหยุนสูง ทําเปนรูปตางๆ ไดงาย มีความทนทานสูง 
มักนําไปใชทํายางรถยนต ลูกบอล พ้ืนรองเทา ยางลบ ของเลน แบงออกเปน 2 ชนิด คือ 
 1. ยางธรรมชาติ (Natural Rubber) 
  ยางธรรมชาติ (มักจะหมายถึงยางพารา) เปนพอลิเมอรของไฮโดรคารบอน ท่ีเรียกวา พอลิไอโซพรีน 
(Polyisoprene) ซ่ึงมีมอนอเมอรเปนไอโซพรีน 
 

Isoprene
n

C2CH
3CH
CH 2CH

C C
2CH

CH3

CH2

H

Cis-1, 4-polyisoprene (NR)   
 ยางดิบท่ีไดจากนํ้ายางยังไมสามารถนําไปใชได เนื่องจากมีความยืดหยุนและความเหนียวไมเพียงพอกับการ
ใชงาน  จึงตองทําการปรับปรุงสมบัติของยางโดยนําไปผาน ปฏิกิริยาวัลคาไนเซชัน (Vulcanization) ซ่ึงนํายาง
ไปเผารวมกับกํามะถัน กํามะถันจะทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือม (Cross-link Agent) ระหวางโมเลกุลของยาง ทําใหยาง
แข็งแรง และยืดหยุนไดดี เมื่อยางผานกระบวนการนี้จะเรียกวา ยางสุก หรือ Vulcanized Rubber 
 2. ยางสังเคราะห (Synthetic Rubber)  
  เปนยางที่ทําขึ้นเพ่ือเลียนแบบสมบัติของยางธรรมชาติ มีหลายชนิดท่ีสําคัญ ไดแก 
  - พอลิบิวทาไดอีน (Polybutadiene) หรือ Buna Rubber เปนยางสังเคราะหชนิดแรก มีมอนอเมอร
เปนบิวทาไดอีน ใชทํายางรถยนต และยางลอเครื่องบิน 
 

Butadiene
CH 2CH

Polybutadiene
2CH CH ( )nCH 2CH2CH CHNa
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  - พอลิคลอโรพรีน (Polychloroprene) ช่ือทางการคา คือ นีโอพรีน มีคลอโรพรีนเปนมอนอเมอร  
ทนตอโอโซน น้ํา กรดและเบส ไมบวมน้ํามัน จึงมักนําไปทํา Seal ตามขอบประตูหนาตาง หรือ Seal ในเครื่องใช
ตางๆ 
 

Chloroprene Polychloroprene
( )nCH 2CH2CH C

ClCl
C2CH CH 2CH

Potassium Persulfate

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

Butadiene SBR
( )nCH

56HC
2CH CHCH 2CH2CH CH CH2 CH+

Styrene
2CH 2CH CH

  
  - ยางบิวทิว (Butyl Rubber) เปนโคพอลิเมอร ระหวาง Isobutylene กับ Isoprene มีสมบัติเก็บกัก
แกสไดดี จึงนิยมนําไปทํายางในรถยนต 
 

CH

Isobutylene Butyl Rubber

( 2CH C+

Isoprene

2CH2CHCH3 C C2CH CH 2CH
3CH

)n

3CH

3CH
C 2CH

3CH3CH
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2551  
1. ขอใดจัดประเภทของพลาสติกไดถูกตอง 
 

 เทอรมอพลาสติก พลาสติกเทอรมอเซต 
*1) 
 2) 
 3) 
 4) 

โฟม 
ถุงพลาสติก 

กระดาษปดผนัง 
ดามจับเตารีด 

เกาอี้พลาสติก 
ดอกไมพลาสติก 
เตาเสียบไฟฟา 
ฟลมถายภาพ 

  
2. โครงสรางของพลาสติกในขอใดท่ีไมสอดคลองกับสมบัติของพลาสติกน้ัน 
 

 โครงสราง 
 

สมบัติ 
โซตรง โซกิ่ง ตาขาย 

 1) 
 2) 
 3) 
*4) 

ยืดหยุน โคงงอได 
นํากลับมาใชใหมได 
นํามาขึ้นรูปใหมไมได 
ไดรับความรอนไมออนตัว 

 

 
- 
- 

 
 

- 
 

- 
- 

 
 

  
3. เปรียบเทียบสาร A และ B ซ่ึงมีสูตรโครงสราง ดังน้ี 
 

 
323 CH   CH  CH 






2006  
323 CH  CH  CH 






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

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

A 
B 
C 
D 

โปรงใส เปราะ 
ยืดหยุน เหนียว 
ยืดหยุน เหนียว 
ทึบแสง แข็ง 

เขมามาก ควันมีกลิ่นคลายแกสจุดตะเกียง 
ควันขาว กลิ่นกรด 
เขมามาก ควันดํา 
ติดไฟยาก ไมหลอมเหลวแตไหมเปนเถาท้ังหมด

ได 
ได 
ไมได 
ไมได 

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

  
แบบจําลองอะตอมของดอลตัน  

 - สสารแตละชนิดประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ เรียกวา อะตอม 
 - ไมสามารถทําใหอะตอมเกิดหรือสูญหายไปได  
 - อะตอมชนิดเดียวกันจะมีสมบัติเหมือนกัน  และแตกตางจากอะตอมของธาตุอื่น 
 
 แบบจําลองอะตอมของทอมสัน 
 

-+

-+
+

+
-

-
- +

- +

  
แบบจําลองอะตอมของทอมสัน  

 - อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม ประกอบดวยโปรตอน (ประจุบวก) และอิเล็กตรอน (ประจุลบ) กระจาย
อยูอยางสม่ําเสมอ 
 
 แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด (+ แชดวิก)  

e-

+
nP

+pn,

  
แบบจําลองอะตอมของรัทเทอรฟอรด  

 อะตอมมีลักษณะเปนทรงกลม มีโปรตอนกับนิวตรอนประกอบกันเปนนิวเคลียสอยูตรงกลางของอะตอม 
และอิเล็กตรอนวิ่งอยูรอบๆ นิวเคลียส นิวเคลียสมีขนาดเล็ก แตมีมวลมาก และมีประจุบวก สวนอิเล็กตรอนจะมี
มวลนอยมาก และมีประจุลบ จํานวนอิเล็กตรอนจะมีเทากับจํานวนโปรตอน 
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 มวลและประจุของอนุภาคมูลฐาน  
อนุภาค สัญลักษณ มวล (amu) ประจุ 
โปรตอน p+ 1.00 +1 
นิวตรอน n 1.00 0 
อิเล็กตรอน e- 0.0005 -1  

 แบบจําลองอะตอมของโบร   

แบบจําลองอะตอมของโบร

n = 3
n = 2
n = 1 นิวเคลียส

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

  
 ในปจจุบันมีการศึกษาการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนในอะตอม พบวาอิเล็กตรอนไมไดเคลื่อนท่ีเปนวงกลมท่ี
แนนอน ทําใหมีการเสนอแบบจําลองอะตอมขึ้นใหมเปนลักษณะกลุมหมอก ซ่ึงแสดงโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอน
บริเวณรอบนิวเคลียส  
 สัญลักษณนิวเคลียร 
 คือ สัญลักษณท่ีใชเขียนบอกรายละเอียดเก่ียวกับอะตอมของธาตุ 
 

XA
Z

เลขมวล

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

6   C13
6   C14

6   B10
5   B11

5   N14
7   N15

7   O16
8   

 Ex. จงบอกจํานวนอนุภาคมูลฐานของไอออนตอไปนี้  
  +327

13 Al   -Cl35
17   +Na23

11   -216
8 O  

 
ไอโซโทป  
 ไอโซโทป (Isotope) คือ อะตอมของธาตุชนิดเดียวกันท่ีมีจํานวนโปรตอนเทากัน แตมีเลขมวลและจํานวน

นิวตรอนตางกัน เชน C12
6 , C13

6 , C14
6  หรือ Cl37

17  -Cl35
17  

 ธาตุท่ีเปนไอโซโทปกันจะมีสมบัติทางเคมีเหมือนกันแตสมบัติทางกายภาพบางอยางแตกตางกัน เชน มวลอะตอม  
 การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 
 จากการศึกษาเรื่องโครงสรางอะตอมทําใหทราบวา อิเล็กตรอนอยูรอบนิวเคลียสตามระดับพลังงานแตละระดับ 
จํานวนอิเล็กตรอนที่มีไดมากท่ีสุดในแตละระดับพลังงาน คือ 2n2 เมื่อ n = ลําดับท่ีของระดับพลังงาน เชน 
  ระดับพลังงานท่ี 1 (n = 1) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 2 
 ระดับพลังงานท่ี 2 (n = 2) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 8 
 ระดับพลังงานท่ี 3 (n = 3) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 18 
 ระดับพลังงานท่ี 4 (n = 4) มีอิเล็กตรอนไดมากท่ีสุด = 32  
 - วิธีนี้ใชไดดีในขั้นตนเทานั้น (ถึงระดับ n = 4)  
 - ระดับพลังงานท่ีอยูนอกสุด เรียกวา ช้ันเวเลนซ สวนอิเล็กตรอนในชั้นเวเลนซ เรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน 
(โดยทั่วไปมีจํานวนไมเกิน 8 อิเล็กตรอน) 
 - การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ 20 ธาตุแรก เปนดังน้ี 
  H 1  Li 2, 1 Na 2, 8, 1 K 2, 8, 8, 1 
  He 2 Be 2, 2 Mg 2, 8, 2 Ca 2, 8, 8, 2 
    B 2, 3 Al 2, 8, 3 
    C 2, 4 Si 2, 8, 4 
    N  2, 5 P 2, 8, 5 
    O 2, 6 S 2, 8, 6 
    F 2, 7 Cl 2, 8, 7 
    Ne 2, 8 Ar 2, 8, 8 
 - จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน → บอกหมูของธาตุ  
 - จํานวนระดับพลังงาน → บอกคาบของธาตุ 
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ตารางธาตุ (Periodic Table)  
 เนื่องจากมีการคนพบธาตุจํานวนมาก ดังน้ันจึงมีการจัดธาตุเปนกลุม เพ่ือใหสะดวกตอการใช และงายตอ
การจดจํา โดยทั่วไปจะจัดธาตุท่ีมีสมบัติเหมือนกันใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน 
 ในป ค.ศ. 1817 โยฮันน เดอเบอไรเนอร ไดจัดธาตุเปนกลุม กลุมละ 3 ธาตุตามสมบัติท่ีคลายคลึงกัน 
เรียกวา ชุดสาม (Triads) โดยพบวาธาตุท่ีอยูตรงกลางจะมีมวลอะตอมเทากับมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุอีก 2 ธาตุ 
 ในป ค.ศ. 1864 จอหน นิวแลนดส เสนอวาถาเรียงธาตุตามมวลอะตอม ธาตุท่ี 8 จะมีสมบัติคลายกับธาตุท่ี 
1 เสมอ (ไมรวมไฮโดรเจนและแกสเฉื่อย)  
 ในป ค.ศ. 1869 ยูลิอุส โลทร ไมเออร และดิมิทรี อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ ไดจัดหมวดหมูของธาตุ       
โดยเรียงตามมวลอะตอมจากนอยไปมาก และพบวาสมบัติของธาตุจะสัมพันธกับมวลอะตอมของธาตุ เรียกวา    
“กฎพีริออดิก” (Periodic Law) โดยกฎนี้กลาวไววา “สมบัติของธาตุเปนไปตามมวลอะตอมของธาตุโดยเปลี่ยนแปลง
เปนชวงตามมวลอะตอมที่เพ่ิมขึ้น” ซ่ึงเมนเดเลเอฟไดจัดธาตุตามสมบัติคลายกันใหอยูในแถว (หมู) เดียวกัน โดย
พยายามเรียงตามมวลอะตอมจากนอยไปมาก เรียกวา “ตารางพีริออดิก” 
 ตอมาในป ค.ศ. 1913 เฮนรี่ ไมสลีย ไดจัดเรียงธาตุตามลําดับเลขอะตอม ซ่ึงสอดคลองกับกฎพีริออดิก ใน
ปจจุบัน กฎพีริออดิกมีใจความวา “สมบัติตางๆ ของธาตุจะขึ้นอยูกับเลขอะตอมของธาตุนั้น และขึ้นอยูกับการจัด
อิเล็กตรอนของธาตุเหลานั้น” 
 ตารางธาตุในปจจุบันมีวิวัฒนาการมาจากการศึกษาของดิมิทรี อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ และยูลิอุส โลทร 
ไมเออร ตารางธาตุในปจจุบันมีลักษณะ ดังนี้ 
 1. การจัดเรียงธาตุเรียงตามลําดับเลขอะตอมที่เพ่ิมขึ้น จากซาย → ขวา และบน → ลาง 
 2. ธาตุเรียงกันเปนแถวตามแนวนอน เรียกวา คาบ (period) เลขคาบบอกจํานวนระดับช้ันพลังงาน เชน  
  คาบท่ี 1 (เริ่มจาก H) มี 1 ระดับพลังงาน        
  คาบท่ี 2 (เริ่มจาก Li) มี 2 ระดับพลังงาน 
 3. ธาตุเรียงในแนวตั้ง เรียกวา หมู (group) เลขหมูบอกจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอน 
  ธาตุแบงออกเปน 2 พวกใหญๆ คือ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ (หมู IA - VIIIA) และธาตุแทรนซิชัน       
(หมู IIIB - IIB)  
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2553  
1. ไอออนบวกของไฮโดรเจน (H+) ขาดอนุภาคมูลฐานขอใด 
 1) โปรตอน   *2) อิเล็กตรอน 
 3) นิวตรอนและอิเล็กตรอน  4) โปรตอนและอิเล็กตรอน  
2. ธาตุในขอใดท่ีเปนไอโซโทปกับธาตุท่ีมีสัญลักษณเปน A11

5  

 *1) B12
5  2) B12

6  3) B11
5  4) B11

6   
3. ไอออนของธาตุ X มีจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน เทากับ 9, 10 และ 10 ตามลําดับ ธาตุ X มี

สัญลักษณเปนไปตามขอใด 
 *1) X19

9  2) X21
9  3) X20

11  4) X21
11   

4. สารบริสุทธ์ิของธาตุ X ในขอ 3 มีสูตรโมเลกุลตามขอใด 
 *1) F2  2) Cl2  3) N2  4) O2  
 
O-NET ป 2552  
5. การทดลองขอใดท่ีพิสูจนวานิวเคลียสในอะตอมมีขนาดเล็กมากเม่ือเทียบกับขนาดของอะตอม  
 1) การยิงรังสีแคโทดไปยังแผนโลหะบาง ทําใหมีการปลอยรังสีเอกซเกิดขึ้น 
 2) การยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผนโลหะบาง ทําใหธาตุนั้นปลดปลอยอนุภาคท่ีเปนกลางออกมา  
 3) การยิงรังสีแคโทดไปยังแผนโลหะบาง แลวรังสีแคโทดสวนใหญถูกแผนโลหะดูดกลืนเอาไว  
 *4) การยิงอนุภาคอัลฟาไปยังแผนโลหะบาง แลวพบวาอนุภาคสวนใหญทะลุผานไปได โดยมีเพียงสวนนอยที่

กระเจิงออกหรือสะทอนกลับ  
6. พิจารณาคําอธิบายตอไปนี้ 
  ก. H1

1  มีจํานวนโปรตอนเทากับ D2
1     

  ข. P31
15  มีจํานวนนิวตรอนนอยกวา S32

16     
  ค. 216

8 O-  มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากับ -F19
9     

  ง. Al27
13  มีจํานวนอนุภาคมูลฐานทั้งหมด 27 ตัว 

 ขอใดอธิบายสัญลักษณนิวเคลียรไดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. *2) ก. และ ค. 3) ข. และ ง. 4) ค. และ ง. 
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7. ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 1) ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน 36 ตัว จัดเปนแกสเฉื่อย    
 2) ธาตุท่ีมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปน 2 8 18 7 จัดเปนธาตุแฮโลเจน  
 *3) น้ําจัดเปนสารไอออนิกเพราะแตกตัวได H+ ท่ีมีประจุบวกกับ OH- ท่ีมีประจุลบ  
 4) ธาตุท่ีมีอิเล็กตรอน 12 ตัว เกิดเปนสารประกอบไออนิกไดโดยเสียอิเล็กตรอน 2 ตัว  
8. ขอใดถูกตองเก่ียวกับไอโซโทปสองไอโซโทปของธาตุชนิดเดียวกัน 
 1) มีจํานวนนิวคลีออนเทากัน  2) มีเลขมวลเทากัน 
 *3) มีเลขอะตอมเทากัน   4) มีจํานวนนิวตรอนเทากัน  
9. ธาตุหรือไอโซโทปในขอใดท่ีไมมีสวนเก่ียวของในปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันท่ีเกิดขึ้นท่ีดวงอาทิตย 
 1) ไฮโดรเจน 2) ดิวเทอเรียม *3) ทริเทียม 4) ฮีเลียม 
 
O-NET ป 2551  
10. ถา A, B, C, D และ E เปนสัญลักษณสมมติของธาตุ และมีจํานวนอนุภาคมูลฐานดังแสดงในตาราง 
 

สัญลักษณ จํานวนโปรตอน จํานวนนิวตรอน จํานวนอิเล็กตรอน 
A 
B 
C 
D 
E 

9 
9 
10 
11 
11 

10 
10 
12 
10 
11 

9 
10 
10 
11 
10 

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

10  และ D มีสัญลักษณนิวเคลียร D21
11  

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

ธาตุ คาบที่  หมูที่ 
A 
B 
C 
D 

4 
2 
3 
3 

1A 
4A 
1A 
4A 

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

ธาตุ A  B C D 
เลขอะตอม 11 18 31 38 

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

53  ข. เปนก่ึงโลหะ และมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 7 

  ค. มีการจัดเรียงอิเล็กตรอน 2 8 18 18 5 ง. เปนไอโซโทปกับธาตุ I127
53  

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

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

3  B14
7  X32

16  และ Y39
19  ธาตุใดอยูในหมูเดียวกัน 

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

 
 แคลเซียมไอออน ฟลูออไรดไอออน 
 1) 
*2) 
 3) 
 4) 

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

2 8 2 
2 8 
2 7 
2 8 1 

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

12  *2) B22
10  3) B12

8  4) B12
10   

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

ตารางเปรียบเทียบสมบัติของโลหะกับอโลหะ  
สมบัติ โลหะ อโลหะ 

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

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

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

ดังน้ันในสภาวะปกติ จะพบวา 
      F2 → แกสสีเหลืองออน 
      Cl2 → แกสสีเขียวออน 
      Br2 → ของเหลวสีนํ้าตาลแดง 
      I2 → ของแข็งสีเทาโลหะ 
    - ธาตุทุกตัวเปนพิษ 
    - ไมนําความรอนและไฟฟา 
    - ธาตุแฮโลเจนละลายน้ําไดเล็กนอยใหสารละลายสีตางๆ  
    - ละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย 
    - ความสามารถในการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงตามหมู 
    - ทดสอบวาสารตัวอยางมีเฮไลดไอออนไดโดยทําปฏิกิริยากับ AgNO3 โดย 
      F- : ไมเกิดตะกอนกับ AgNO3  
      Cl- : ใหตะกอนสีขาว 
      Br- : ใหตะกอนสีเหลืองออน (สีครีม) 
      I- : ใหตะกอนสีเหลือง 
 
 ธาตุแทรนซิชัน 
 สมบัติท่ัวไป - มีเลขออกซิเดชันมากกวา 1 คา ยกเวน Sc (+3), Zn (+2), Cd (+2) จะมีเลขออกซิเดชัน

คาเดียว 
    - เปนโลหะที่ดึงดูดกับแมเหล็กได (โลหะหมู IA และ IIA จะไมดูดกับแมเหล็ก) 
    - สารประกอบของธาตุแทรนซิชันสวนใหญมีสี  
    - จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง เพราะมีพันธะโลหะ 
    - นําความรอนและไฟฟาไดดี 
    - มักใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
    - มักเกิดสารประกอบเชิงซอนได 
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 ธาตุกัมมันตรังสี (Radioactive Elements) 
 คือ ธาตุท่ีมีความสามารถในการแผรังสีไดเองอยางตอเนื่อง แลวกลายเปนอะตอมของธาตุอื่น (เน่ืองจาก
นิวเคลียสของธาตุพวกน้ีไมเสถียร จึงเกิดการสลายตัว) 
 การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 
 ธาตุกัมมันตรังสี แผรังสีออกมาเพราะนิวเคลียสไมเสถียร จึงตองลดพลังงานสวนเกินออกมาในรูปของ
อนุภาคหรือรังสีตางๆ 
 รังสีท่ีเกิดจากธาตุกัมมันตรังสีมีหลายชนิดดังแสดงในตาราง 
 

อนุภาค สัญลักษณ ชนิดประจุ มวล (amu) สมบัติ 

แอลฟา α +2 4.00 
อํานาจทะลุทะลวงต่ํา ไมสามารถผาน
กระดาษหรือโลหะบาง   

บีตา β -1 ∼0 
อํานาจทะลุทะลวงมากกวา α ประมาณ 
100 เทา ความเร็วเทาแสง  

แกมมา γ 0 0 
เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟา ความยาวคลื่น
สั้นมาก ไมมีมวลและประจุ อํานาจทะลุ
ทะลวงสูงมาก   

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

1  + H2
1   He3

2  + n1
0  + Energy 

    He3
2  + H2

1   He4
2  + H1

1  + Energy 
 
 ประโยชนของธาตุกัมมันตรังสี 
 1. ดานพลังงาน ธาตุกัมมันตรังสี เชน U-238 ถูกนํามาใชเปนแหลงพลังงานในโรงไฟฟานิวเคลียร 
 2. ดานธรณีวิทยาและโบราณคดี ธาตุกัมมันตรังสี C-14 มีประโยชนสําหรับการวิเคราะหหาอายุวัตถุโบราณ 
 3. ดานการแพทย ในทางการแพทยมีการใช Co-60 และ Ra-226 ในการรักษาโรคมะเร็ง รวมถึงการใช 
I-131 ในการศึกษาความผิดปกติของตอมไทรอยด 
 4. ดานการถนอมอาหาร ใชรังสีแกมมาที่ไดจาก Co-60 ในการถนอมอาหาร ทําลายเช้ือแบคทีเรียทําให
อาหารมีอายุการเก็บรักษานานขึ้น เชน แหนมฉายรังสี เปนตน 
 5. ดานอุตสาหกรรม ใชรังสีในการปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนสีของอัญมณี ทําใหอัญมณีมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 
 
สารประกอบ (Compounds) 
 สารประกอบ คือ สารบริสุทธ์ิเน้ือเดียว เกิดจากธาตุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันดวยแรงยึดเหนี่ยว 
เรียกวา พันธะเคมี เกิดเปนสารใหมท่ีมีคุณสมบัติแตกตางจากธาตุเดิม เชน นํ้า (H2O) เกิดจากธาตุไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน  
 
 พันธะเคมี (Chemical Bonding) คือ แรงยึดเหนี่ยวทางเคมีระหวางอนุภาคของสารหรืออะตอมเพื่อให
อยูเปนโมเลกุลหรือเปนไอออน แบงตามลักษณะการเกิดออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
 1. พันธะไอออนิก (Ionic Bonding)  
 2. พันธะโคเวเลนต (Covalent Bonding) 
 3. พันธะโลหะ (Metallic Bonding) 
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 พันธะไอออนิก (Ionic Bonding) 
 พันธะไอออนิก เปนแรงดึงดูดทางไฟฟาระหวางไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบ  
 - ไอออนบวก เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมีคาพลังงานไอออไนเซชันต่ํา (โลหะ) เสียอิเล็กตรอน 
 - ไอออนลบ เกิดจากอะตอมของธาตุท่ีมีคาพลังงานไอออไนเซชันสูง (อโลหะ) รับอิเล็กตรอน 
 สารประกอบไอออนิกท่ีเกิดขึ้นสวนใหญจะมาจากอะตอมที่มีความแตกตางกันในการแตกตัวเปนไอออน 
กลาวคือ อะตอมหนึ่งเปนฝายใหอิเล็กตรอนไดดีจึงกลายเปนไอออนบวก เชน อะตอมของธาตุโลหะในหมู 1A สวน
อีกอะตอมเปนฝายรับอิเล็กตรอนจึงเปนไอออนลบ เชน อะตอมของธาตุอโลหะในหมู 7A เชน NaCl, CaF2, 
MgCl2    
  Na x Cl+ Na Clx

+ -
NaCl   

  Mg x +x

Cl

Cl
Clx

-
Mg

2+
Clx

-
2MgCl  

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

SODIUM CHLORIDE LATTICE STRUCTURE

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

+
+

+

+

+
+

+
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+ = Na+

- = Cl-
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 การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
 การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
 - เขียนสวนท่ีเปนไอออนบวกไวขางหนากอน แลวตามดวยไอออนลบ 
 - ระบุจํานวนไอออนดวยอัตราสวนเลขขั้นต่ํา ดังน้ี 

Ax+ + By-  AyBx   
ไอออนที่เกิดจาก 

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

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

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

  
x C H C

H

H
HH

H

H
Hxx

x

4CH
 

 
 2. พันธะคู (Double Bond) เปนพันธะโคเวเลนตท่ีเกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกันในการสรางพันธะ     
2 คู ตอ 1 พันธะ เชน   
  O C OC OO xx xx2CO  
 
 3. พันธะสาม (Triple Bond) เปนพันธะโคเวเลนตท่ีเกิดจากอะตอมคูหนึ่งใชอิเล็กตรอนรวมกันในการ
สรางพันธะ 3 คู ตอ 1 พันธะ เชน   
  N NNN xx

xx2N x  

 
  ความแข็งแรง, พลังงานพันธะ เดี่ยว < คู < สาม 
  ความยาวพันธะ เดี่ยว > คู > สาม  
 กฎออกเตต (Octet Rule) 
 กฎออกเตต เปนกฎท่ีวาดวยการจัดเวเลนซอิเล็กตรอนของธาตุใหมีลักษณะเปนแบบแกสเฉื่อย ซ่ึงเปน
สภาพท่ีอะตอมเสถียรท่ีสุดดวยการใหหรือใชอิเล็กตรอนรวมกัน เชน  
  x OH HxOH2  
 
 เมื่อพิจารณาจากโครงสรางของโมเลกุลน้ําจะเห็นวาอะตอมไฮโดรเจนมีอิเล็กตรอนวงนอก 1 อิเล็กตรอน 
ในขณะที่อะตอมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนวงนอก 6 อิเล็กตรอน ดังน้ันอะตอมไฮโดรเจน 2 อะตอมจึงนําอิเล็กตรอน
มาใชรวมกับอะตอมออกซิเจน ซ่ึงจะทําใหอะตอมออกซิเจนมีอิเล็กตรอนวงนอกเปนแบบแกสเฉื่อย สวนอะตอม
ไฮโดรเจนก็มีอิเล็กตรอนวงนอกเทากับแกสฮีเลียม (He = 2)  
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 นอกจากนี้พบวามีสารบางโมเลกุลอาจไมเปนไปตามกฎออกเตต ไดแก 
 1. สารประกอบที่เกิดจากธาตุ Be, B, Al และ Hg กับธาตุหมู 7A ซ่ึงอะตอมกลางของธาตุจะมีการ
จัดเรียงอิเล็กตรอนไมครบ 8 เชน BCl3, BeCl2, BF3, AlCl3, HgCl2   

  
B ClCl x
x

Cl
x

3BCl
Hg ClCl x x

2HgCl  
 
 2. สารประกอบที่อะตอมกลางของธาตุมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนมากกวา 8 เชน PCl5, SF6   

  5PCl 6SF

S
x x

x
x x

F

xF
F F

P
x

Cl
Cl x Clx

Cl
x

Clx FF

 
 
 3. สารประกอบออกไซดของไนโตรเจนบางชนิด เชน NO, NO2   

  
ON xx xx

x x

Oxx

xx
x x

ON

2NONO  
 
 สมบัติของโมเลกุลโคเวเลนต มีดังน้ี 
 • สวนใหญเปนแกส และของเหลว แตมีของแข็งบาง  
 • จุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ํา (ตัวกําหนด คือ แรงระหวางโมเลกุล ซ่ึงมีคานอย) 
 • ไมนําไฟฟาท้ังในสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส 
 
 สารโคเวเลนตที่เกิดเปนโครงผลึกรางตาขาย จะมีสมบัติตางจากโมเลกุลโคเวเลนตท่ีกลาวมาแลว เชน  
 - เพชร เปนคารบอน (C) ท่ีเกิดเปนโครงรางตาขาย : มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูงมาก 
 - แกรไฟต เปนคารบอน (C) ท่ีเปนโครงรางตาขายเชนกัน แตเรียงตัวเปนช้ัน : เปนสารโคเวเลนต    
ชนิดเดียวท่ีสามารถนําไฟฟาได  
 - ทราย เปนซิลิกอนไดออกไซดหรือซิลิกา (SiO2) มีโครงรางตาขายคลายเพชร : ใชทําแกว กระจก  
 การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต 
 หลักการเขียนสูตร ใหเขียนธาตุตามลําดับสากล คือ  
 B Si C Sb As P N H Te Se S At I Br Cl O F 
 จากน้ันใหใสจํานวนอะตอมเปนตัวหอยไวขางหลัง ซ่ึงดูจากจํานวนอิเล็กตรอนที่มันตองการเพื่อใหครบออกเตต 
 ตัวอยาง สารประกอบโคเวเลนตระหวาง 
    Cl O N H C O 
 ตองการ 1e- 2e- 3e- 1e- 4e- 2e- 
     Cl2O NH3  C2O4 = CO2  
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พันธะโลหะ (Metallic Bonding)  
 แรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนบวก (โลหะ EN ต่ํา ชอบให e-) กับทะเลอิเล็กตรอน (อิเล็กตรอนที่โลหะ
ปลอยออกมา) ดังรูป  
 

  
 สมบัติของโลหะ มีดังน้ี 
 • สถานะของแข็ง ยกเวน ปรอท 
 • แข็ง เหนียว  
 • จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 
 • นําไฟฟา นําความรอน มันวาว เน่ืองจากมีอิเล็กตรอนอิสระที่เคลื่อนท่ีได 
 • ดึงเปนเสน ตีแผเปนแผนได เน่ืองจากชั้นของไอออนบวกสามารถเลื่อนไปมาได 
 

ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2553  
1. ธาตุ 3 ชนิด มีสัญลักษณดังน้ี A8

4  B27
13  C35

17  
 ขอใดเปนสูตรเคมีของสารประกอบฟลูออไรดของธาตุท้ังสามชนิด ตามลําดับ 
 1) AF  BF3  CF2    2) AF  B2F3  CF2  
 3) AF2  B2F3  CF   *4) AF2  BF3  CF  
2. พิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. เกลือแกงและโซดาไฟเปนสารประกอบของโลหะหมู 1A 
  ข. สารประกอบไอออนิกท่ีมีสถานะเปนของแข็งสามารถนําไฟฟาได 
  ค. โลหะแทรนซิชันมีสมบัติทางกายภาพเหมือนโลหะหมู 1A และ 2A 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก. และ ข.   2) ข. และ ค.  
 *3) ก. และ ค.   4) ก., ข. และ ค. 
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3. ไอออนของธาตุ X มีจํานวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน เทากับ 9, 10 และ 10 ตามลําดับ ขอใด
กลาวไมถูกตองเก่ียวกับสมบัติของธาตุ X  

 1) สาร X มีสถานะเปนแกส 
 2) ไอออนที่เสถียรของธาตุ X มีประจุ -1 
 3) ธาตุ X พบไดในบางสวนของรางกายคน 
 *4) ธาตุ X กับธาตุ Ca เกิดเปนสารประกอบที่มีสูตรเปน CaX 
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4. พิจารณาธาตุและสมบัติตางๆ ดังน้ี 
  ก. ธาตุ X เปนโลหะที่มีเวเลนซอิเล็กตรอน 1 ตัว เมื่อทําปฏิกิริยากับออกซิเจนจะเกิดสารท่ีมีสูตรเปน X2O 
  ข. ธาตุ Y เปนโลหะอยูในหมู 2 คาบ 3 เมื่อทําปฏิกิริยากับคลอรีนจะเกิดสารท่ีมีสูตรเปน YCl2 
  ค. ธาตุ A และ Z มีเลขอะตอมเปน 6 และ 9 ตามลําดับ เมื่อเกิดเปนสารประกอบจะไดสารท่ีมีสูตรเปน AZ4 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. *4) ก., ข. และ ค.  
5. ขอความใดตอไปนี้ถูกตอง 
 1) ธาตุ 6X เมื่อเกิดเปนสารประกอบคลอไรดจะมีสูตรเคมีเปน XCl3 
 *2) ธาตุ 11X ทําปฏิกิริยากับน้ําใหสารประกอบไฮดรอกไซดและแกสไฮโดรเจน  
 3) ธาตุ 12X เมื่อเกิดเปนสารประกอบไฮไดรดจะมีสูตรเคมีเปน XH  
 4) สารประกอบออกไซดของธาตุ 16X เมื่อละลายในน้ําจะมีสมบัติเปนเบส  
6. สารประกอบทุกตัวในขอใดท่ีมีองคประกอบของธาตุก่ึงโลหะ 
 *1) แกว  สารสม   2) นํ้าตาลทราย  บอแรกซ  
 3) คอรันดัม  ดินประสิว   4) เกลือแกง  เกลืออนามัย  
7. ขอใดเปรียบเทียบสมบัติของธาตไุมถูกตอง 
 *1) โลหะโซเดียมมีขนาดอะตอมเล็กกวาโลหะแมกนีเซียม 
 *2) โลหะโพแทสเซียมมีความวองไวตอปฏิกิริยานอยกวาโลหะโซเดียม  
 3) เกลือของโลหะโซเดียมละลายในน้ําไดดีกวาเกลือของโลหะแมกนีเซียม  
 4) สารประกอบของแมกนีเซียมเกิดปฏิกิริยาคลายคลึงกับสารประกอบของแคลเซียม  
8. สารแตละคูในขอใดตอไปนี้ท่ีมีพันธะโคเวเลนตในโมเลกุลเปนพันธะชนิดเดียวกัน 
 *1) เพชรแท  ซิลิกอนบริสุทธ์ิ  *2) คลอรีน  โบรมีน 
 3) แกสออกซิเจน  แกสไนโตรเจน 4) ถานไม  ถานแกรไฟท 
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9. กําหนดขอมูลใหดังน้ี    

สาร มวลโมเลกุล 
จุดเดือด (°C)  

ที่ความดัน 1 บรรยากาศ 
นํ้า 18.0 100.0 

แอซีโตน 58.1 56.3 
เมทานอล 46.0 48.5 
อีเทอร 74.0 34.6 

  
  ก. นํ้ามีความดันไอต่ําสุด จึงมีจุดเดือดสูงสุด 
  ข. นํ้ามีมวลโมเลกุลต่ําสุด จึงมีจุดเดือดสูงสุด 
  ค. อีเทอรมีมวลโมเลกุลสูงสุด จึงมีจุดเดือดต่ําสุด 
 ขอใดกลาวถูกตอง 
 *1) ก. 2) ข. และ ค. 3) ก., ข. และ ค. 4) ไมมีขอใดถูกตอง 
 
O-NET ป 2551 
10. เมื่อนําธาตุ X มาทําปฏิกิริยากับแกสออกซิเจน พบวาใหผลิตภัณฑ Y ซ่ึงละลายน้ําไดเล็กนอย และสารละลาย

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

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

40 
30 
16 
2 

32 
60 
36 
100 

2.5 
1.875 
0.25 
0.125  

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

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

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

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

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

ดลง ั้งตนท่ีลปริมาณสารต  
 

 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ปริมาณสารผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึน
เวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา  

 ตัวอยาง เชน จากปฏิกิริยา 
A + B  C + D 
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 เราสามารถเขียนความสัมพันธไดดังน้ี 
     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

ท่ีลดลงAปริมาณสาร  
 
 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

ท่ีลดลงBปริมาณสาร  
 
 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

นท่ีเกิดขึ้Cปริมาณสาร  
 
 หรือ   อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

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

4

8

50 100

)(cm ปริมาตร 3

เวลา (S)0

A

 
 • หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย 
     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาท่ีใช

นท่ีเกิดขึ้Dปริมาณสาร  

      = s100
cm 8 3

 

      = 0.08 cm3/s 
 • หาอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ วินาทีท่ี 50 (จุด A) 
     อัตราการเกิดปฏิกิริยา = ฏิกิริยาในการเกิดปเวลาที่ใช

นท่ีเกิดขึ้Dปริมาณสาร  

      = s2070
cm  4.5 7.5 3

-
-  

      = 0.06 cm3/s 
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ทฤษฎีการชน (Collision Theory)  
 การเกิดปฏิกิริยานั้น เปนผลมาจากการชนกันของโมเลกุลท่ีมีพลังงานมากพอ และมีทิศทางการชนท่ี
เหมาะสม ซ่ึงเมื่อมีองคประกอบดังน้ีแลว อะตอมก็จะเกิดการเรียงตัวกันใหม มีการสลายพันธะเดิม และสราง
พันธะใหมขึ้นมาแทน เรียกวา เกิดปฏิกิริยา ปฏิกิริยาจะเกิดไดเร็วหรือชา จึงขึ้นอยูกับปจจัย 2 อยาง คือ  
 1. พลังงานของโมเลกุล 
 2. จํานวนครั้งของการชน 
 ถาพลังงานของโมเลกุลมีคาสูง และจํานวนครั้งของการชนตอ 1 หนวยเวลาสูงขึ้น ปฏิกิริยายอมจะเกิดได
เร็วขึ้น 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยา 
 1. ธรรมชาติของสารตั้งตน  
  ปฏิกิริยาจะเกิดไดเร็วหรือชา ขึ้นอยูกับชนิดของสารตั้งตนในปฏิกิริยา 
 2. ความเขมขนของสารตั้งตน 
  ในปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไป เมื่อเพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตนจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น 
เน่ืองจากการเพ่ิมความเขมขนเปนการเพ่ิมจํานวนอนุภาคในการเขาทําปฏิกิริยา ทําใหเกิดการชนบอยขึ้น ปฏิกิริยา
จึงเกิดไดเร็วขึ้น 
 3. พ้ืนท่ีผิว 
  ในปฏิกิริยาเคมีท่ีมีสารต้ังตนเปนของแข็ง เมื่อทําใหของแข็งมีพ้ืนท่ีผิวมากขึ้นจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยา
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวทําใหสารต้ังตนสัมผัสกันไดมากขึ้น เพ่ิมโอกาสในการชน ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น 
 4. ความดัน 
  ในปฏิกิริยาเคมีท่ีเก่ียวของกับแกส การเพ่ิมความดันจะสงผลในลักษณะเดียวกับการเพ่ิมความเขมขน 
คือ ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น ในทางตรงขาม การลดความดันจะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาลดลง 
 5. อุณหภูมิ  
  การเพ่ิมอุณหภูมิจะสงผลใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากการเพ่ิมอุณหภูมิทําใหพลังงานจลน
ของอนุภาคท่ีเขาทําปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น โอกาสในการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมขึ้น  
 6. ตัวเรงปฏิกิริยา 
  ตัวเรงปฏิกิริยาเรงใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพ่ิมขึ้น 
 7. ตัวหนวงปฏิกิริยา 
  ตัวหนวงปฏิกิริยาหนวงใหปฏิกิริยาเกิดไดชาลง อัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงลดลง 
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ตัวอยางขอสอบ 
 
O-NET ป 2553  
1. ขอใดไมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น 
 1) การเค้ียวขาวกอนกลืน   2) การฟอกสบูในน้ํากระดาง 
 3) การทาแล็กเกอรเคลือบผิวไม *4) การผสมกลีเซอรอลกับเอทานอล  
2. ไฮโดรเจนเปนแกสท่ีเบาท่ีสุด ใชทําใหบอลลูนลอยตัวขึ้นในอากาศได แตในทางปฏิบัติจะใชแกสฮีเลียมซ่ึงหนักกวา 

เพราะเหตุผลหลักตามขอใด 
 *1) แกสไฮโดรเจนติดไฟไดงาย 
 2) แกสไฮโดรเจนมีราคาแพงกวาแกสฮีเลียม 
 3) ตองใชแกสไฮโดรเจนปริมาณมากกวาการใชฮีเลียม 
 4) ฮีเลียมแยกไดจากธรรมชาติ แตแกสไฮโดรเจนตองผานกระบวนการผลิต  
3. ขอใดระบุชนิดของแกสและกรดท่ีเกิดจากการนําแกสนั้นไปละลายในน้ําไดถูกตอง 
 1) อีเทน - กรดนํ้าสม   *2) คลอรีน - กรดเกลือ 
 3) ไนโตรเจน - กรดไนตริก  4) ซัลเฟอรไดออกไซด - กรดซัลฟวริก  
4. เมื่อนําสาร A มาเผาในบรรยากาศออกซิเจน O2(g) จะไดไอน้ํา H2O(g) และแกสคารบอนไดออกไซด CO2(g) 
 สาร A ในปฏิกิริยาขางตนไมใชสารใดในขอตอไปนี้ 
 *1) แกสไฮโดรเจน 2) แกสโซฮอล 3) แกสบิวเทน 4) แกสธรรมชาติ  
5. สารละลาย X, Y และ Z ตางก็เปนสารละลายใสที่ไมมีสี เมื่อนําแตละชนิดท่ีมีความเขมขนและปริมาณเทากัน 

มาผสมกันท่ีอุณหภูมิเปน 25°C ไดผลดังตาราง 
 

การผสมสารละลาย อุณหภูมิหลังผสม (°C) สิ่งที่สังเกตเห็น 
X กับ Y 24 สารละลายสีฟา 
Y กับ Z 25 ใส ไมมีสี 

 
 ขอสรุปใดไมถูกตอง 
 *1) X กับ Y เกิดปฏิกิริยาคายความรอน 
 2) Y กับ Z เปนสารละลายชนิดเดียวกัน 
 3) Y กับ Z ทําปฏิกิริยากันโดยไมคายความรอน 
 4) Y กับ Z เปนสารละลายตางชนิดท่ีไมทําปฏิกิริยากัน 
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6. ขอใดกลาวไดถูกตอง 
 1) สบูกําจัดไขมันได เพราะละลายในน้ําแตไมละลายน้ํามัน 
 *2) การผสมยาลดกรดในกระเพาะลงในน้ําแลวเกิดแกส แสดงวามีปฏิกิริยาเกิดขึ้น 
 3) การตมนํ้านมจะทําใหโปรตีนแปลงสภาพ ซ่ึงจะกลับสูสภาพเดิมไดเมื่อเย็นลง 
 4) แบตเตอรี่รถยนตท่ีใชแผนตะกั่วและกรดซัลฟวริก เมื่อใชงานแผนตะกั่วจะทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยา 

เพราะเม่ือใชงานเสร็จแลวแผนตะกั่วไมเปลี่ยนแปลง  
7. ขอใดท่ีแสดงวาผิวสัมผัสมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา 
 *1) กระดาษฝอยติดไฟไดเร็วกวาแผนกระดาษ 
 2) แผนสังกะสีปกติทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกไดชากวาแผนสังกะสีท่ีมีลวดทองแดงพันอยู 
 3) เครื่องปฏิกรณนิวเคลียรใชเช้ือเพลิงยูเรเนียมท่ีเปนแทงยาว ทําใหมีอายุการใชงานนานกวาท่ีใชเปนกอน

เล็กๆ 
 4) แบตเตอรี่รถยนตท่ีมีจํานวนแผนตะกั่วมากกวาใหกําลังไฟฟาสูงกวาท่ีมีจํานวนแผนนอยกวา  
8. ขอใดท่ีไมไดแสดงวาธรรมชาติของสารมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 1) เกลือเม็ดดูดความช้ืนเร็วกวาผลึกนํ้าตาลทราย 
 2) กระดาษมีอายุการใชงานนอยกวาพลาสติก 
 *3) แบตเตอรี่ปรอทกับแบตเตอรี่อัลคาไลนมีอายุการใชงานไมเทากัน 
 4) เหล็กท่ีอยูในอากาศและความชื้นจะผุกรอนไดเร็วกวาอะลูมิเนียม  
9. ยูเรียเตรียมจากแกสแอมโมเนียและแกสคารบอนไดออกไซดดวยปฏิกิริยา ดังน้ี 
 

2NH3(g) + CO2(g) → (NH2)2CO(s) + H2O(g) 
  
 การทดลองในภาชนะปดและช่ังนํ้าหนักยูเรียท่ีเกิดขึ้นท่ีเวลาตางกันไดผลดังตาราง 
 

เวลาที่ใช (นาที) น้ําหนักยูเรียที่เกิดข้ึน (กรัม)
1 1.6 
2 2.6 
3 4 
4 4.2 
5 4.2 

 
 ขอใดสรุปไมถูกตอง 
 1) ปฏิกิริยาสิ้นสุดหลังจากนาทีท่ี 4 
 2) อัตราปฏิกิริยาลดลงเมื่อเวลาเพ่ิมขึ้น 
 3) อัตราปฏิกิริยาท่ีนาทีท่ี 4 และนาทีท่ี 5 มีคาเทากัน 
 4) อัตราเฉลี่ยเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดพอดีมีคาเปน 1.05 กรัมตอนาที 
  *หมายเหตุ* โจทยไมสมบูรณ 
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10. ตามปฏิกิริยาในขอ 9 ถาเริ่มตนใชแอมโมเนีย 3 โมล และคารบอนไดออกไซด 1 โมล เมื่อปฏิกิริยาเกิดได
สมบูรณ แกสทุกชนิดท่ีอยูในภาชนะจะมีจํานวนโมลโดยรวมตามขอใด 

 1) 1 โมล *2) 2 โมล 3) 3 โมล 4) 4 โมล  
11. ตามปฏิกิริยาในขอ 9 ถานําแกสท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดพนลงในน้ํา สารละลายที่ไดเปนสารในขอใด 
 1) กรดคารบอนิก   2) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด 
 *3) แอมโมเนียมคารบอเนต  4) แอมโมเนียมไฮดรอกไซด และกรดคารบอนิก 
 
O-NET ป 2552  
12. จงพิจารณาขอความตอไปนี้ 
  ก. การใชนํ้ายาท่ีมี pH = 4 ขัดพ้ืนหินออนจะทําใหพ้ืนผิวมีความมันวาว 
  ข. การใสแคลเซียมไฮโปคลอไรท Ca(OCl)2 ในน้ํา จะทําใหเกิดคลอรีน Cl2 ท่ีฆาเช้ือโรคในน้ําได 
  ค. แบตเตอรี่รถยนตใชโลหะตะกั่วเปนขั้วลบและใชตะกั่วออกไซดเปนขั้วบวกโดยโลหะตะกั่วเปนตัวใหอิเล็กตรอน 
  ง. ผงโซเดียมแอซีเตทใชดับเพลิงไดเพราะเม่ือไดรับความรอนจะใหแกสคารบอนไดออกไซด 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ค. 2) ก. และ ง. *3) ข. และ ค. 4) ค. และ ง.  
13. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 
  ก. แกสเรือนกระจกที่สงผลใหเกิดภาวะโลกรอน ไดแก คารบอนไดออกไซด ไอน้ํา และมีเทน 
  ข. บรรยากาศที่มีสารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) ในปริมาณมากจะสงผลใหเกิดฝนกรดได 
  ค. กําหนดใหโคบอลต-60 เปนธาตุกัมมันตรังสีท่ีมีครึ่งอายุ 5 ป และปริมาณท่ีไมเปนอันตรายตองไมเกิน 

0.50 กรัม ถามีโคบอลต-60 นํ้าหนัก 32 กรัม จะตองเก็บไวในภาชนะปดท่ีปองกันรังสีไดเปนเวลา   
ไมนอยกวา 30 ป กอนนําไปทําลายจึงจะไมเปนอันตราย 

 ขอใดกลาวถูกตอง 
 1) ก. และ ข. *2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ก., ข. และ ค.  
14. ตะกรันในกาตมนํ้าไมไดเกิดจากสาเหตุในขอใด 
 1) CaCO3 ละลายน้ําไดนอย  2) การสะสมของตะกอน CaCO3  
 *3) กาท่ีใชตมนํ้าทําดวยโลหะ  4) นํ้าท่ีใชตมเปนน้ํากระดาง  
15. ปฏิกิริยาของแผนโลหะอะลูมิเนียมน้ําหนัก 10.0 กรัม กับสารละลายกรดซัลฟวริกเขมขน 0.10 โมลาร 

ปริมาตร 20 มิลลิลิตร ท่ี 25°C ทําใหเกิดแกสไฮโดรเจนขึ้นดังสมการ  
2Al(s) + 3H2SO4(aq)  Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g)   

 การปรับการทดลองตามขอใดจะทําใหอัตราการเกิดแกสไฮโดรเจนลดลงจากเดิม 
 1) ทําปฏิกิริยาท่ี 35°C   *2) เติมนํ้าลงไป 10.0 มิลลิลิตร  
 3) ใชกรดท่ีมีความเขมขน 0.12 โมลาร 4) ใชผงโลหะอะลูมิเนียมน้ําหนัก 10.0 กรัม  
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16. การทดลองใสนํ้าบริสุทธ์ิในบีกเกอร (A) และใสนํ้าหวานในบีกเกอร (B) ท่ีเหมือนกันทุกประการจนเต็ม แลวนํา
บีกเกอรท้ังสองวางในสภาพแวดลอมเดียวกัน และไมมีลมพัด วัดอุณหภูมิและมวลของน้ําท่ีลดลงในหนวยกรัม (g) 
ทุกๆ ช่ัวโมง เปนเวลา 6 ช่ัวโมงไดผลดังน้ี   

มวล (g) ที่ลดลง 
บีกเกอร 

เริ่มตน ชม. ที่ 1 ชม. ที่ 2 ชม. ที่ 3 ชม. ที่ 4 ชม. ที่ 5 ชม. ที่ 6
(A) - 0.50 0.75 0.90 1.10 1.29 1.29 
(B) - 0.30 0.50 0.70 0.80 0.83 0.83 

อุณหภูมิ (°C) 19 22 24 27 30 31 31 
 
 กําหนดปจจัยท่ีใหพิจารณาดังน้ี 
  ก. ความช้ืนในอากาศ    
  ข. อุณหภูมิของอากาศ  
  ค. ปริมาณน้ําตาลในน้ํา   
  ง. ขนาดของปากบีกเกอร 
 จากผลการทดลองขางตน ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการระเหยของน้ําเปนไปตามขอใด 
 1) ก. และ ค.  
 *2) ข. และ ค.  
 3) ค. และ ง.  
 4) ข., ค. และ ง. 
 
O-NET ป 2551  
17. ขอใดเปนกิจกรรมหรือผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของกับปฏิกิริยาเคมีท้ังหมด 
 1) การสังเคราะหแสงของพืช    กลิ่นหอมที่เกิดจากยาดับกลิ่น 
 *2) การเกิดหินงอก หินยอย    การเผากระดาษ 
 3) การจุดพลุดอกไมไฟ    เมฆรวมตัวเปนฝน 
 4) การเกิดสนิมเหล็ก    การสูบลมยางลอรถยนต  
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาศาสตร เคมี (66)____________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

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

 มีการวิเคราะหขอมูลไดผลดังน้ี 
  ก. อัตราเฉลี่ยของการเกิดปฏิกิริยาเทากับ 0.05 cm3/s 
  ข. อัตราการเกิดปฏิกิริยาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดไมคงท่ี 
  ค. อัตราการเกิดปฏิกิริยาวัดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแกส H2 สะดวกที่สุด 
  ง. ความเขมขนของสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลดลงขณะที่ปฏิกิริยาดําเนินไป 
 ผลการวิเคราะหขอใดถูก 
 1) ก. และ ข. เทาน้ัน   2) ก., ข. และ ค. เทาน้ัน 
 3) ก., ข. และ ง. เทาน้ัน   *4) ก., ข., ค. และ ง.  
19. ประชาชนท่ีอาศัยอยูใกลโรงงานอุตสาหกรรมไมควรเก็บน้ําฝนไวเพ่ือการบริโภคเพราะเหตุใด 
 1) มีฝุนละอองมากไมเหมาะกับการบริโภค 2) มีตะกรันมากใชบริโภคอาจเปนโรคนิ่วได 
 3) มีกรดคารบอนิกและกรดไฮโดรคลอริกปนอยู *4) มีกรดกํามะถันและกรดไนตริกปนอยู 
 
O-NET ป 2550  
20. พิจารณาปรากฏการณตอไปนี ้
  ก. การเกิดนํ้าคาง 
  ข. การบูรระเหิดในตูเสื้อผา 
  ค. การระเบิดของดินปน 
  ง. ไอศกรีมละลายเมื่อวางท้ิงไว 
  จ. การสังเคราะหแสงของพืช 
  ฉ. โซเดียมไฮดรอกไซดละลายน้ําในบีกเกอร แลวบีกเกอรรอนขึ้น 
 ขอใดเปนปรากฏการณท่ีคายความรอน 
 *1) ก., ค. และ ฉ. 2) ก., ง. และ จ. 3) ข., ค. และ ง. 4) ข., ง. และ ฉ.  
21. การกระทําในขอใดไมมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 1) การนําเน้ือหมูแชในชองแชแข็ง 
 2) ใชแคลเซียมคารไบดชวยในการบมมะมวง 
 3) การเค้ียวยาลดกรดชนิดเม็ดใหละเอียดกอนกลืน 
 *4) การเปลี่ยนขนาดภาชนะที่บรรจุสารละลายที่ทําปฏิกิริยา  
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22. ปฏิกิริยาเคมีระหวางลวดแมกนีเซียมกับสารละลายกรดซัลฟวริกเปนดังสมการ 
Mg(s) + H2SO4(aq)  MgSO4(aq) + H2(g)  

 บันทึกเวลาในการเกิดแกส H2 เริ่มตนจนถึงปริมาตร 5 cm3 ดังตาราง  
ปริมาตร H2 ที่เกิด (cm3) เวลาที่ใช (s)

1 
2 
3 
4 
5 

4 
6 
9 
14 
20  

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

 1) 
*2) 
 3) 
 4) 

0.16 
0.25 
0.50 
0.25 

0.18 
0.18 
0.25 
0.27 

 
O-NET ป 2549  
23. ขอใดเกิดปฏิกิริยาเคมี 
  ก. การทําทิงเจอรไอโอดีน โดยผสมไอโอดีนกับเอทานอล  
  ข. การเหม็นหืนของน้ํามันเมื่อท้ิงไวนานๆ 
  ค. การผลิตนํ้าอัดลมและน้ําโซดา    
  ง. บมมะมวงดิบจนเปนมะมวงสุก 
 1) ก., ข. และ ค.   *2) ข., ค. และ ง.  
 3) ก., ข. และ ง.   4) ก., ค. และ ง. 
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24. พิจารณาขอมูลตอไปนี้ 
 

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

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

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

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

26. เมื่อนําช้ินสังกะสีใสในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก วิธีทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นโดยไมเพ่ิมปริมาณสังกะสี
และกรดตอไปนี้ 

  ก. ใชแทงแกวคนใหท่ัว   
  ข. ใชผงสังกะสีนํ้าหนักเทากันแทนชิ้นสังกะสี 
  ค. ใหความรอน    
  ง. เติมนํ้ากลั่นลงไปเทาตัว 
 ขอใดถูก 
 *1) ก., ข. และ ค. เทาน้ัน   2) ข., ค. และ ง. เทาน้ัน 
 3) ก., ค. และ ง. เทาน้ัน   4) ก., ข., ค. และ ง. 
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พันธะเคมี 
 
 การทําใหสารในธรรมชาติเปลี่ยนสถานะจะตองใชพลังงาน ซ่ึงมากหรือนอยขึ้นกับชนิดของสาร และการสลาย
โมเลกุลใหเปนอะตอมตองใชพลังงาน แสดงใหเห็นวามีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร 
 พันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมในกอนโลหะ ในโมเลกุล หรือระหวางไอออนในสารประกอบ 
ไอออนิก 
 พันธะไอออนิก คือ แรงดึงดูดระหวางไอออนบวกและไอออนลบ ซ่ึงมีประจุไฟฟาตางชนิดกัน เกิดเปน
สารประกอบไอออนิก ซ่ึงจัดเรียงตัวเปนโครงผลึกท่ีมีรูปรางแนนอน ประกอบดวยไอออนบวกและไอออนลบ
ตอเนื่องสลับกันไปทั้งสามมิติ โครงสรางของผลึกจะขึ้นกับสัดสวนของจํานวนประจุ และขนาดของไอออน 
 NaCl จะมี Na+ และ Cl- เรียงสลับกันไป Na+ แตละไอออนจะถูกลอมรอบดวย Cl- 6 ไอออน และ Cl- 
แตละไอออนจะถูกลอมรอบดวย Na+ 6 ไอออน จึงมีอัตราสวนอยางต่ําของ Na+ กับ Cl- เปน 1 : 1 
 CaF2 พบวา Ca2+ แตละไอออนจะถูกลอมรอบดวย F- 8 ไอออน และ F- แตละไอออนจะถูกลอมรอบ
ดวย Ca2+ 4 ไอออน จึงมีอัตราสวนอยางต่ําของ Ca2+ กับ F- เปน 1 : 2 
 

IA IIA    IIIA IVA VA VIA VIIA

Li+   H+ 
H-    N3- O2- F- 

Na+ Mg2+    Al3+  P3- S2- Cl-
K+ Ca2+ Ga3+  As3- Se2- Br-

Rb+ Sr2+ In3+ Sn2+ 

Sn4+ Sb3- Te2- l- 

Cs+ Ba2+ 

โลหะแทรนซิชันอาจเกิดไอออนมากกวา 
1 ชนิด เชน Cr2+  Cr3+  Mn2+  Mn3+ 
Fe2+  Fe3+  Co2+  Co3+  Cu+  Cu2+ Tl3+ Pb2+ 

Pb4+ Bi3+   
 

ไอออนบวกและไอออนลบของธาตุบางธาตุในตารางธาตุ 



 

วิทยาศาสตร เคมี (70)____________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

 เนื่องจากโครงสรางของสารประกอบไอออนิกมีไอออนบวกและไอออนลบอยูตอเนื่องกันไปทั้งสามมิติ โดย
ไมแยกเปนโมเลกุล จึงจัดเปนสารประกอบที่ไมมีสูตรโมเลกุล และใชสูตรเอมพิริคัลแสดงอัตราสวนอยางต่ําของ
จํานวนไอออนที่เปนองคประกอบแทนสูตรโมเลกุล 
 การเกิดปฏิกิริยาระหวางโลหะโซเดียมกับแกสคลอรีนเกิดเปนโซเดียมคลอไรดอาจเขียนแผนภาพแสดงการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานไดดังนี้ (วัฏจักรบอรน-ฮารเบอร) 
 

kJ  496H3 =∆

kJ  411NaCl(s)H ][f =∆

พล
ังง
าน

สุดทาย

เริ่มตน

1 kJ107  H1 =∆(g)Cl2
1  Na(s) 2+

kJ 122    H2 =∆(g)Cl2
1  Na(g) 2+

Na(g) + Cl(g)

3

-eCl(g)(g)Na ++
+

kJ349  H4 =∆4
(g)Cl(g)Na -

+
+

kJ787  H5 =∆5

NaCl(s)

2

+

+

+

-

-

-

  
แผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดโซเดียมคลอไรด 1 โมล 

 
ตัวอยางที่ 1 สมการการเกิดสารประกอบ CaBr2 
  Ca(s) + Br2(l)    CaBr2(s) 
 ขั้นตอนใดที่ไมอยูในแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงาน 
 ก. Br2(l)    2Br(g) 
 ข. Ca2+(g) + 2Br-(g)    CaBr2(s) 
 ค. Ca(g) + Br2(g)    Ca(g) + Br2(g) 
 ง. Ca(g) + 2Br(g)    Ca2+(g) + 2Br(g) + 2e- 
 1) ก. และ ข. 2) ข. และ ค.  * 3) ก. และ ค. 4) ง. 
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ตัวอยางที่ 2 พิจารณาปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบตอไปนี้ 
  Na(s) + 2

1 X2(g)    NaX(s) 

 เมื่อ X = 17Cl หรือ 35Br หรือ 53I 
 จากขอมูลขางตน ขอใดถูก 
 1) จุดหลอมเหลวของ NaCl < NaBr < NaI 
 2) ถา X เปน 53I พบวาพลังงานท่ีคายออกมาจากฏิกิริยามีคาสูงสุด 
 * 3) พลังงานแลตทิซของ NaX จะขึ้นกับแรงดึงดูดระหวาง Na+(g) และ X-(g) 
 4) พลังงานท่ีคายออกมาจากปฏิกิริยาขึ้นอยูกับพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 ของโลหะโซเดียมเปนสําคัญ  
วิธีคิด Na+(g) + X-(g)    NaX(s) + พลังงานโครงผลึกหรือพลังงานแลตทิซ 
 
 สมบัติของสารประกอบไอออนิก 
 เมื่อทุบผลึกของสารไอออนิกจะเกิดการเล่ือนไถลของไอออนไปตามระนาบผลึก เปนผลใหไอออนชนิดเดียวกัน
เลื่อนไปอยูตรงกัน จึงเกิดแรงผลักระหวางไอออนทําใหผลึกแตกออก ดังน้ันสารไอออนิกจึงเปราะ และแตกไดงาย 
 
ตัวอยางที่ 3 ผลึกไอออนิกแตกหักเมื่อมีแรงเขาไปกระทําเพราะเหตุใด 
 * 1) ประจุชนิดเดียวกันผลักกัน 
 2) อิเล็กตรอนหลุดออกจากผลึก 
 3) จํานวนประจุบวกและลบไมเทากัน 
 4) อิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีเร็วขึ้น เน่ืองจากมีพลังงานจลนมากขึ้น 
 
 สารประกอบไอออนิกท่ีเปนผลึกของแข็ง ไอออนที่เปนองคประกอบจะยึดเหนี่ยวกันอยางแข็งแรง ไมสามารถ
เคลื่อนท่ีไดจึงทําใหไมนําไฟฟา แตในสภาพหลอมเหลวหรือละลายอยูในน้ําจะนําไฟฟาได สารประกอบสวนใหญ
ละลายในน้ํา แตบางชนิดละลายไดนอยหรือไมละลาย เมื่อละลายในน้ําจะมีการสลายพันธะระหวางไอออนบวกกับ
ไอออนลบ และเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนกับโมเลกุลของน้ํา 
 
ตัวอยางที่ 4 ขอใดไมใชสมการท่ีอยูในวัฏจักรพลังงานการละลายน้ําของ NaNO3(s) 
 1) NaNO3(s)    Na+(g) + -

3NO (g) 
 2) Na+(g)    Na+(aq) 

 3) -
3NO (g)    -

3NO (aq) 

 * 4) NaNO3(g)    Na+(g) + -
3NO (g) 
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 เมื่อผสมสารละลายของสารประกอบไอออนิกบางคู ไอออนอิสระจะทําปฏิกิริยากันเกิดเปนสารประกอบไอออนิก 
ชนิดอื่น 
 
ตัวอยางที่ 5 การผสมสารละลายในขอใดมีปฏิกิริยาเกิดขึ้น และสามารถเขียนสมการไอออนิกสุทธิไดท้ังคู 
 

 สารละลายผสม I สารละลายผสม II 
1) NaCl กับ AgNO3 Kl กับ Na2CO3 
2) Ca(OH)2 กับ Pb(NO3)2 Li2SO4 กับ MgCl2 
3) BaCl2 กับ Na2SO4 NH4CN กับ Na2HPO4 

*4) AgNO3 กับ KBr Mg กับ HCl 
 
ตัวอยางที่ 6 นักเรียนคนหนึ่งทําการวิเคราะหสารตัวอยาง A, B และ C ซ่ึงเปนสารประกอบไอออนิก โดย
นํามาทดสอบกับสารละลาย AgNO3, Na2SO4, Na2CO3 และ Na2HPO4 ซ่ึงเปนสารละลายใสไมมีสี และ
สารละลาย Cl2 ใน CCl4 และ Br2 ใน CCl4 ซ่ึงเปนสารละลายใสไมมีสีและมีสีสม ตามลําดับ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และบันทึกผล ไดผลดังตาราง 
 

ผลการทดสอบเมื่อผสมกับสารละลาย สาร 
ตัวอยาง AgNO3 Na2SO4 Na2CO3 Na2HPO4 Cl2 ใน CCl4 Br2 ใน CCl4

A เกิดตะกอน ไมมีตะกอน เกิดตะกอน เกิดตะกอน สีชมพูแกมมวง สีชมพูแกมมวง
B เกิดตะกอน เกิดตะกอน เกิดตะกอน เกิดตะกอน สีสม สีสม 
C ไมมีตะกอน เกิดตะกอน เกิดตะกอน เกิดตะกอน ไมมีสี สีสม 

 
 จากผลการทดสอบสารตัวอยาง A, B และ C ควรเปนสารในขอใด 
 

 A B C 
1) MgBr2 CaO SrCl2 
2) NH4Cl BaCl2 Ca(NO3)2
3) MgCl2 Sr(NO3)2 (NH4)2S 

*4) MgI2 CaBr2 Ba(NO3)2
 
 พันธะโคเวเลนตเกิดจากอะตอมตั้งแต 2 อะตอม ใชอิเล็กตรอนรวมกันเปนคู โดยทั่วไปอะตอมจะรวมกัน
ดวยอัตราสวนท่ีทําใหอะตอมมีเวเลนซอิเล็กตรอนครบ 8 ตามกฎออกเตต ซ่ึงกฎออกเตตใชทํานายอัตราสวน 
จํานวนอะตอมของธาตุองคประกอบที่รวมกันเปนสารโคเวเลนต และชนิดของพันธะโคเวเลนต 
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 การรวมตัวของไฮโดรเจนสองอะตอมเปนโมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ดังรูป 
 

74 pm*

พลังงานศักย (kJ/mol)

H

ระยะระหวางอะตอมของไฮโดรเจน (pm)

H

HH
43

6 
kJ

/m
ol

  
กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดโมเลกุลไฮโดรเจน 

 
ตัวอยางที่ 7 ปฏิกิริยาใดตอไปนี้เกิดขึ้นไมไดอยางแนนอน 
 1) ClF + F2    ClF3 
 2) PF3 + F2    PF5 
 3) SF2 + F2    SF4 
 * 4) SiF4 + F2    SiF6  
ตัวอยางที่ 8 สมการขอใดไมถูกตอง 
 (กําหนดเลขอะตอม Ca = 20, N = 7, H = 1, O = 8, C = 6, Ba = 56, S = 16) 
 * 1) Ca(s) + 2H2O(l)    Ca2+(aq) + 2OH-(aq) + 2H+(aq) 
 2) NH3(g) + H2O(l)    +

4NH (aq) + OH-(aq) 
 3) C3H8(g) + 5O2(g)  

พลังงาน   3CO2(g) + 4H2O(g) 
 4) Ba(NO3)2(aq) + H2SO4(aq)    BaSO4(s) + 2H+(aq) + -

32NO (aq) 
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ตัวอยางที่ 9 กําหนดให X เปนธาตุในหมู VA และ Y เปนธาตุในหมู VIIA พลังงานพันธะของ X2(g) และ 
Y2(g) เทากับ 960 และ 240 kJ/mol ตามลําดับ เมื่อ X2(g) ทําปฏิกิริยากับ Y2(g) ในสองสภาวะไดผลิตภัณฑ 
XY3 และ X2Y4 ซ่ึงเปนสารโคเวเลนตท่ีมีแตพันธะเดี่ยวในโมเลกุลเทาน้ัน ดังสมการ (ก) และ (ข) (สมการยังไมไดดุล) 
 (ก) X2(g) + Y2(g)    XY3(g) 
 (ข) X2(g) + Y2(g)    X2Y4(g) 
 ปฏิกิริยา (ก) และ (ข) ท่ีใหผลิตภัณฑ 1 mol จะคายพลังงานเทากับ 600 และ 1540 kJ ตามลําดับ 
พลังงานพันธะ X - X และ X - Y ในผลิตภัณฑมีคาก่ี kJ/mol 
 

 พลังงานพันธะ X - X (kJ/mol) พลังงานพันธะ X - Y (kJ/mol)
1) 320 665 
2) 340 600 

*3) 1060 480 
4) 1460 380 

 
ตารางรูปรางโมเลกุลโคเวเลนต 

 

สูตร จํานวน 
อิเล็กตรอน 

จํานวน 
อิเล็กตรอน 
คูรวมพันธะ 

จํานวน 
อิเล็กตรอน 
คูโดดเด่ียว

รูปราง ตัวอยาง 

AB2 2 2 0 Linear 
HgCl2, BeCl2(g), 
CO2, HCN 

AB3 3 3 0 Trigonal 
planar 

 
BF3, BCl3, 
BH3, SO3  

AB2 3 2 1 Bent 
SnCl2, SO2, 

-
2NO  

AB4 4 4 0 Tetrahedral

 
CH4, SiCl4, 
POCl3 
 

AB3 4 3 1 Trigonal 
pyramidal 

 
NH3, PF3 
  

AB2 4 2 2 Bent 

 
H2O, +

2ICl , OF2, 
BrO2, SCl2 
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สูตร จํานวน 
อิเล็กตรอน 

จํานวน 
อิเล็กตรอน 
คูรวมพันธะ 

จํานวน 
อิเล็กตรอน 
คูโดดเด่ียว

รูปราง ตัวอยาง 

AB5 5 5 0 Trigonal 
bipyramidal

 
PF5, PCl5,  
SbF5, 

-
23FIO  

 

AB4 5 4 1 Distorted 
tetrahedral 

 
SF4, 

+
4IF  

  

AB3 5 3 2 T-shape 

 
CIF3, BrF3 
  

AB2 5 2 3 Linear 

 
-
3I , -

2ICl , XeF2 
 

AB6 6 6 0 Octahedral 
 
SF6, 

-
6PF  

 

AB5 6 5 1 Square 
pyramidal 

 
IF5, BrF5, XeOF4 
 

AB4 6 4 2 Square 
planar 

 
XeF4, 

-
4BrF  

 
 
ตัวอยางที่ 10 สูตรของกรดอะมิโนชนิดหนึ่งเขียนได ดังน้ี 

C
H

H
C
H

N
C
O

c
b

a
HH

H OH
  

 มุมระหวางพันธะ a, b และ c ควรเปนขอใด (หนวยองศา) 
 

 a b c 
1) 106 109 90 

*2) 106 109 120 
3) 120 90 90 
4) 120 90 120 
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วิธีคิด รูปรางโมเลกุลโคเวเลนต มุมระหวางพันธะ 
 เสนตรง 180° 
 สามเหลี่ยมแบนราบ 120° 
 ทรงสี่หนา 109.5° 
 พีระมิดฐานสามเหลี่ยม เล็กกวา 109.5° 
 
ตัวอยางที่ 11 การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางกรดอินทรียชนิดหนึ่งกับน้ํา 
 

O
C C O H O

H
H

c

d
CH
a

b   
 มุมระหวางพันธะในขอใดท่ีมีขนาดตางจากขออื่น 
 1) a 2) b 3) c * 4) d 
 
 
ตัวอยางที่ 12 มุมพันธะในสารประกอบขอใด เมื่อรวมกันในทุกสารประกอบแลวมีคานอยที่สุด 
 (กําหนดเลขอะตอม Be = 4, F = 9, C = 6, O = 8, H = 1, S = 16, Cl = 17, Xe = 54) 
 1) BeF2, CO2 * 2) H2F+, BeCl2 3) BeH2, O3 4) SO2, XeF2 
 
 
ตัวอยางที่ 13 โมเลกุลหรือไอออนในขอใดท่ีมีรูปรางแตกตางจากขออื่น 
 1) -

3I  2)  SCN- * 3) XeO2 4) XeF2 
 
 
ตัวอยางที่ 14 สารประกอบโคเวเลนตขอใดมีรูปรางเหมือนกันท้ังหมด 
 1) CCl4  

+
4NH   XeF4   2) BF3  NH3  PCl3 

 3) BrF5  PCl5  IF5   * 4) H2O  SO2  O3 
 
 
ตัวอยางที่ 15 สารประกอบหรือไอออนในขอใดท่ีมีรูปรางเหมือนกันและมีมุมพันธะเทากันท้ังหมด 
 (กําหนดเลขอะตอม Be = 4, Br = 35, H = 1, O = 8, C = 6, Cl = 17, S = 16, N = 7) 
 1) BeBr2 และ H2O   * 2) CCl4 และ 

-2
4SO  

 3) +
4NH  และ CH3Cl   4) CO2 และ H2S 
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ตัวอยางที่ 16 กําหนดให A, D, E, G, J, X, Y และ Z เปนธาตุท่ีอยูในคาบที่ 2-5 ของตารางธาตุ ดังน้ี 
 
คาบ          
2 A      X Y  
3  D        
4     E  G J   Z 
5          

 
 ขอใดเปนสมบัติของธาตุหรือสารประกอบที่เกิดจากธาตุในตารางธาตุท่ีกําหนด 
 1) E, G และ J เปนธาตุแทรนซิชันท่ีมีเลขออกซิเดชันหลายคา 
 2) พันธะในโมเลกุลท่ีเกิดจาก X กับ Y ยาวกวาพันธะในโมเลกุลท่ีเกิดจาก Y กับ Z 
 3) สารประกอบ AY และสารประกอบ DZ ไมละลายน้ํา เพราะมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมท่ีแข็งแรง 
 * 4) มุมระหวางพันธะของโมเลกุลท่ีเปนไปตามกฎออกเตตที่เกิดจาก X และ Z ใหญกวาท่ีเกิดจาก Y และ Z  
วิธีคิด สารประกอบที่เกิดจากอโลหะหมู 5 และหมู 7 
  มีรูปรางเปนพีระมิดฐานสามเหลี่ยม มีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวตรงอะตอมกลาง 1 คู 
 สารประกอบที่เกิดจากอโลหะหมู 6 และหมู 7 
 มีรูปรางเปนมุมงอ มีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยวตรงอะตอมกลาง 2 คู 
 
ตัวอยางที่ 17 การเรียงลําดับความยาวพันธะที่เกิดจากอะตอมท่ีตางกันในโมเลกุล ขอใดแตกตางจากขออื่น 
 * 1) NH3  H2O 2) CO  CO2 3) C2H2  C2H4 4) CCl4  CBr4  
วิธีคิด  

N

HH H

O

H H

C O

O C O

C CH H

C CH H
H H   

 พันธะโคเวเลนต 
 1. พันธะโคเวเลนตไมมีขั้ว (Non-polar covalent bond) คือ พันธะโคเวเลนตระหวางอะตอมท่ีมีคาอิเล็ก- 
โทรเนกาติวิตีเทากัน ดังน้ันอิเล็กตรอนคูรวมพันธะจะถูกนิวเคลียสท้ังสองดึงดูดดวยแรงเทาๆ กัน 
 2. พันธะโคเวเลนตมีขั้ว (Polar covalent bond) คือ พันธะโคเวเลนตระหวางอะตอมที่มีคาอิเล็กโทรเนกาติวิตี
ตางกัน อิเล็กตรอนคูรวมพันธะจะอยูใกลอะตอมที่มีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงกวาอะตอมนี้จะแสดงอํานาจไฟฟาเปนลบ 
 การแสดงขั้วของพันธะโคเวเลนต ใชสัญลักษณ δ- และ δ+ (อานวา เดลตาลบ และเดลตาบวก ตามลําดับ) 
 δ+ δ- 
 ไฮโดรเจนคลอไรด แสดงขั้วของพันธะ H - Cl 
 ผลตางของอิเล็กโทรเนกาติวิตีระหวางอะตอมมาก ขั้วของพันธะโคเวเลนตจะมีอํานาจไฟฟาสูงกวาหรือมี
สภาพขั้วแรงกวาผลตางของอิเล็กโทรเนกาติวิตีระหวางอะตอมนอย 
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 โมเลกุลโคเวเลนต (Covalent molecule) 
 1. โมเลกุลไมมีขั้ว (Non-polar molecule) คือ โมเลกุลโคเวเลนตท่ีอะตอมกลางใชเวเลนซอิเล็กตรอน
ท้ังหมดสรางพันธะกับอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียว เชน N2, BeCl2, SiH4, PCl5, SF6 เปนตน 
 2. โมเลกุลมีขั้ว (Polar molecule) คือ โมเลกุลโคเวเลนตท่ีอะตอมกลางใชเวเลนซอิเล็กตรอนทั้งหมด
สรางพันธะกับอะตอมของธาตุตางชนิดกัน หรือโมเลกุลท่ีอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคูโดดเดี่ยว เชน H2O, PCl3 
เปนตน 
 
 Boiling point (°C)  Boiling point (°C) 
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 Molecular weight Molecular weight 
 

กราฟแสดงจุดเดือดของสารประกอบไฮไดรด หมู IV A ถึง VII A 
 
ตัวอยางที่ 18 ขอใดมีสภาพขั้วเหมือนกันท้ังหมด 
 1) CHCl3  H2O  CS2   * 2) CCl4  CO2  BF3 
 3) PCl5  SO2  BeCl2    4) NH3  HCl  CO2  
ตัวอยางที่ 19 โมเลกุลของสารอินทรียชนิดหนึ่งไมมีขั้ว จุดเดือดเทากับ 77°C เมื่อนํามาผสมกับน้ํา ขอใดถูก 
 1) ละลายรวมเปนเนื้อเดียวกัน 2)  สารอินทรียแยกช้ันอยูดานบน 
 3) สารอินทรียแยกช้ันอยูดานลาง * 4) แยกช้ันแตไมสามารถระบุช้ันได 
 
ตัวอยางที่ 20 กําหนดสารประกอบฟลูออไรดตอไปนี้ 
 (a) AaFb (b) BcFd (c) CeFf (d) DgFh 
 ถาเลขอะตอมของ A = 1, B = 7, C = 8, D = 15, F = 9 และ a, b, c, d, e, f, g, h เปนเลข
จํานวนเต็มบวก การเรียงลําดับแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล ขอใดถูก 
 * 1) (a) > (d) > (b) > (c)   2) (a) > (d) > (c) > (b) 
 3) (d) > (b) > (a) > (c)   4) (d) > (c) > (b) > (a)  
วิธีคิด โมเลกุลโคเวเลนตท่ีมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนพันธะไฮโดรเจน ไดแก H2O HF NH3 กรดอินทรีย 
แอลกอฮอล เปนตน 
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ตัวอยางที่ 21 พันธะเคมีในสารตอไปนี้ขอใดถูก 
 

 พันธะ 
 ไอออนิก โคเวเลนต โคออรดิเนตโคเวเลนต ไฮโดรเจนระหวางโมเลกุล 

1) SiCl4 XeF4 
+
4NH  HF 

2) KBr Cl2O PH3 H2S 
3) SF6 PCl5 SO2 H2O 

*4) MgO BF3 O3 NH3 
 
ตัวอยางที่ 22 การเกิดพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคภายในผลึกตอไปนี้ 
 ก. ผลึกแอมโมเนียเกิดพันธะไฮโดรเจน ข. ผลึกกํามะถันเกิดแรงดึงดูดระหวางขั้ว 
 ค. แกรไฟตเกิดพันธะโลหะ ง. เพชรเกิดพันธะโคเวเลนต 
 จ. ผลึก ZnS เกิดพันธะไอออนิก ฉ. ซิลิกา (SiO2) เกิดพันธะไอออนิก 
 ขอใดถูก 
 * 1) ก., ง. และ จ. 2) ก., จ. และ ฉ. 3) ข., ค. และ ง. 4) ข., ง. และ ฉ. 
 
ขอมูลเรื่องสมมาตรของโมเลกุล ตอบคําถามตัวอยางที่ 23-26 
 สมมาตรของโมเลกุลมี 3 ประเภท คือ จุดสมมาตร แกนสมมาตร และระนาบสมมาตร 
 จุดสมมาตร คือ จุดท่ีเมื่อสะทอนรูปรางของโมเลกุลผานจุดน้ีแลว จะไดรูปรางของโมเลกุลใหมซอนทับกับ
ตําแหนงเดิมพอดี ตัวอยางเชน  

 FF Xe
F

F

 มีอะตอม Xe เปนจุดสมมาตร 

 
 แกนสมมาตร คือ แกนท่ีเมื่อหมุนโมเลกุลรอบแกนแลวจะไดรูปรางของโมเลกุลใหมซอนทับกับตําแหนงเดิม
พอดี โดยการหมุน 1 รอบอาจจะพบรูปรางท่ีซอนทับกับตําแหนงเดิมมากกวา 1 ครั้งก็ได ตัวอยางเชน  
 
 แกนสมมติท่ีลากผาน S และ O เปนแกนสมมาตรที่หมุน 1 รอบ 

ไดรูปท่ีซอนทับกับตําแหนงเดิม 3 ครั้ง 
 
 
 ระนาบสมมาตร คือ ระนาบที่เมื่อสะทอนรูปรางของโมเลกุลผานระนาบนี้แลว จะไดรูปรางของโมเลกุลใหม
ซอนทับตําแหนงเดิมพอดี ตัวอยางเชน  
 
 ระนาบที่บรรจุอะตอมท้ังสาม และระนาบที่ตั้งฉากกับระนาบนั้น 

เปนระนาบสมมาตรทั้งคู  

Cl Cl
Cl

O
S

H H
O
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ตัวอยางที่ 23 โมเลกุลใดไมมีจุดสมมาตร 
 

 1) O C O    * 2) 
H

H N H
H

+   

 

 3)    4) มีจุดสมมาตรทุกโมเลกุล 
 
ตัวอยางที่ 24   โมเลกุลใดเมื่อหมุนรอบแกนสมมาตรแลวจะมีจํานวนครั้งท่ีรูปรางซอนทับกับโมเลกุลเดิมมากที่สุด  

 * 1) Cl Be Cl   2) 
Cl Cl

Cl
B   

 

 3) Cl
ClCl

Cl
C    4) 

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl
P  

 
ตัวอยางที่ 25 XeF4 มีแกนสมมาตรท่ีเมื่อหมุนรอบแกนแลวมีรูปรางซํ้ากับโมเลกุลเดิม 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้นกี่แกน 
 1) 1 2) 2 * 3) 4 4) 8 
 
ตัวอยางที่ 26  โมเลกุลคูใดท่ีมีจํานวนระนาบสมมาตรเทากัน  

 * 1) F F
S

F
F

F
และ

F
S  2) 

F
F

F
FF F

S

F
และ

F
S   

 3) F
F

F

F
S

F
F

F
F

F
และ

F
S  4) ไมมีขอถูก 

 
 พันธะโลหะอธิบายสมบัติบางประการของโลหะได 
 1. โลหะนําความรอน และนําไฟฟาได เน่ืองจากเวเลนซอิเล็กตรอนไมประจําท่ี 
 2. โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง และดึงใหขาดออกจากกันไดยาก เพราะเวเลนซอิเล็กตรอนของอะตอมทั้งหมด
ในกอนโลหะ ยึดอะตอมไวอยางเหนียวแนน 
 3. โลหะตีเปนแผนบางๆ ได เพราะการตีโลหะใหแผออกเปนแผนบางๆ เปนการผลักใหอนุภาคเล็กๆ เลื่อนไถล
ไมหลุดออกจากกัน เพราะมีกลุมเวเลนซอิเล็กตรอนทําหนาท่ียึดอนุภาคเหลาน้ีไว 
 4. ผิวหนาของโลหะมักเปนเงาวาว สะทอนแสงได เพราะกลุมอิเล็กตรอนเคลื่อนท่ีไดโดยอิสระเมื่อกระทบ
กับแสง ซ่ึงเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาจะรับและกระจายคลื่นแสงออกมาทําใหผิวของโลหะสะทอนไดดี 
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ตัวอยางที่ 27 กําหนดสมบัติทางกายภาพของสาร ดังน้ี 
 ก. มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง ข. มีสถานะเปนแกสท่ีอุณหภูมิหอง 
 ค. นําความรอนได ง. นําไฟฟาได 
 จ. ละลายน้ําได 
 ขอใดเปนสมบัติทางกายภาพที่สอดคลองกับประเภทสารที่กําหนด 
 

 ประเภทสาร สมบัติทางกายภาพ
1) โคเวเลนตไมมีขั้ว ข. และ ค. 
2) โครงผลึกรางตาขาย ก. และ จ. 
3) ไอออนิก ก., ง. และ จ. 

*4) โลหะ ก., ค. และ ง. 
 
ตัวอยางที่ 28 ขอใดผิดเก่ียวกับการนําไฟฟาของสารชนิดตางๆ 
 * 1) การนําไฟฟาของสารประกอบไอออนิกในสถานะของเหลวเกิดจากการถายเทอิเล็กตรอนจากไอออนบวก

ใหไอออนลบ 
 2) การนําไฟฟาของโลหะเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนที่มีพลังงานจลนสูง 
 3) แกรไฟตซ่ึงเปนอัญรูปหนึ่งของคารบอนนําไฟฟาไดเน่ืองจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอน 
 4) สารก่ึงตัวนําจะนําไฟฟาไดก็ตอเมื่อไดรับพลังงานจํานวนหนึ่ง แลวทําใหอิเล็กตรอนเกิดการเปลี่ยนระดับ

พลังงาน 
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ปริมาณสัมพันธ 
 
 โมล หมายถึง ปริมาณสารท่ีมีจํานวนอนุภาคเทากับจํานวนอะตอมของ C-12 ท่ีมีมวล 12 กรัม หรือ   
6.02 × 1023 อนุภาค 
 สาร 1 โมล จะมีมวลเปนกรัมเทากับมวลอะตอมของธาตุ หรือมวลโมเลกุลของสาร 
 ปริมาตรตอโมลของแกส = 22.4 dm3 ท่ี STP 

 โมล = มวล (กรัม) 
มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล 

 = 22.4
STP ท่ี )(dm ปริมาตร 3

 = 23106.02
คจํานวนอนุภา

×
 

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

1  มวล C-12  1 อะตอม 

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

   3  มวลอะตอมของ Y × 12
1  = 4 

   มวลอะตอมของ Y = 16 
   มวลอะตอมของ X = 100

15(0.4)14(99.6) +  

    = 100
61394.4 +   =  14.004 

   มวลโมเลกุล XY = 14 + 16  =  30 
  วิธีการเปลี่ยนแปลงคาและหนวยตางๆ โดยใชแฟคเตอรเปลี่ยนหนวย 

   gXY = 2
10  6.02 23×  โมเลกุล XY × 

 XYโมเลกุล 10  6.02
gXY 30

23×
 

    = 15 g 
 
ตัวอยางที่ 2 B-10 จํานวน 1 อะตอม มีนํ้าหนักประมาณก่ีกรัม 
 * 1) 1.66 × 10-23 2) 6.02 × 10-23 3) 1.66 × 10-24 4) 6.02 × 10-24 
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ตัวอยางที่ 3 แกสไนโตรเจนไดออกไซด จํานวน 6.02 × 1020 โมเลกุล มีมวลและปริมาตรท่ี STP เทาใด 
 (N = 14, O = 16) 
 * 1) 0.046 กรัม  0.022 ลิตร  2) 0.092 กรัม  0.045 ลิตร 
 3) 0.460 กรัม  0.224 ลิตร  4) 0.920 กรัม  0.448 ลิตร 
 
 
 
ตัวอยางที่ 4 สารประกอบ Mg3(PO4)2 ท่ีประกอบดวย P เทากับ a อะตอม มีมวลกี่กรัม 
 (Mg = 24, P = 31, O = 16) 
 * 1) 2.18 × 10-22 a 2) 4.36 × 10-22 a 3) 131 a 4) 293 a  
วิธีคิด มวลโมเลกุล Mg3(PO4)2 = 262 
 P 2 โมล ในสารประกอบ Mg3(PO4)2  1 โมล 
 P 2 × 6.02 × 1023 อะตอม ในสารประกอบ Mg3(PO4)2  262 กรัม 
 P a อะตอม ในสารประกอบ Mg3(PO4)2  23106.022

a262
××

 กรัม 

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

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

 × 100 

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

 × 100 

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

 × 100 

 2.  บอกปริมาณตัวละลายเปนโมล, ตัวทําละลายเปนมวล, ปริมาตร หรือ โมล 

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

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

(mol) งตัวละลายจํานวนโมลขอ
3   

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

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

MV  

   มวล = mol × มวลโมเลกุล 
 
 2. การทําสารละลายเขมขนใหเจือจางลง จํานวนโมลของตัวละลายกอน และหลังการทําใหเจือจางจะมีคา
เทาเดิม 
 
   M1V1 = M2V2 
 
ตัวอยางที่ 5 อุปกรณในขอใดมีความแมนยําในการวัดปริมาณสารนอยที่สุด 
 1) บิวเรตขนาด 50 มิลลิลิตร 
 * 2) ขวดวัดปริมาตรขนาด 100 มิลลิลิตร 
 3) เครื่องช่ังสารแบบทศนิยม 3 ตําแหนง 
 4) ปเปตแบบกระเปาะ (Volumetric pipette) ขนาด 25 มิลลิลิตร 
 
ตัวอยางที่ 6 การใชปเปตแบบ Graduated pipette (มีมาตรวัดปริมาตรละเอียด 0.1 มิลลิลิตรอยูขางปเปต) 
ขนาด 10 มิลลิลิตร เพ่ือถายเทสารปริมาตร 5 มิลลิลิตร ควรทําตามขอใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 1) ดูดสารเขาไปในปเปต 5 มิลลิลิตร แลวปลอยออกจนหมด พนสารที่เหลือคางท่ีปลายปเปตออกดวยลูกยาง 
 * 2) ดูดสารเขาไปในปเปต 10 มิลลิลิตร แลวปลอยออก 5 มิลลิลิตร 
 3) ดูดสารเขาไปในปเปต 5 มิลลิลิตร แลวปลอยออกจนหมด 
 4) ไมควรใชปเปตน้ี ควรเปลี่ยนไปใชปเปตขนาด 5 มิลลิลิตรแทน 
 
ตัวอยางที่ 7 ตองการเตรียมกรดไนตริก (HNO3) ใหมีความเขมขน 0.12 โมลาร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ตอง
ใชกรดไนตริกท่ีมีความเขมขน 63% โดยมวล ความหนาแนน 1.20 กรัม/มิลลิลิตร อยางนอยก่ีมิลลิลิตร  
 (H = 1, N = 14, O = 16) 
 * 1) 0.5 2) 5 3) 10 4) 12 
 
 
 
ตัวอยางที่ 8 ตองการเตรียมสารละลายไทเทเนียม ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ใหมีความเขมขน 10 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตองใช TiSO4 ก่ีกรัม 
 (O = 16, S = 32, Ti = 48) 
 1) 3 × 10-1 2) 3 × 10-2 * 3) 3 × 10-3 4) 3 × 10-4 
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ตัวอยางที่ 9 ตองการเตรียมสารละลายกรด H2SO4 0.9 โมลาร ปริมาตร 250 มิลลิลิตร ตองใชกรด H2SO4 ท่ี
มีความเขมขนรอยละ 98 โดยมวล ก่ีมิลลิลิตร กําหนดความหนาแนนของกรด H2SO4 เปน 1.80 กรัม/มิลลิลิตร 
 (H = 1, O = 16, S = 32) 
 1) 6.3 * 2) 12.5 3) 18.0 4) 25.0 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 10 สารละลาย NaBr ความเขมขนรอยละ a โดยมวล มีความหนาแนนเทากับ b g/cm3 เมื่อนํา
สารละลายนี้ ปริมาตร 50.0 cm3 เจือจางเปน 250.0 cm3 สารละลายที่ไดมีความเขมขนเทาใด (Na = 23, Br = 80) 
 1) 103

 b a ×  M 2) 103
 b a ×  m  * 3) 103

ba2 ××  M 4) 103
 b a  2 ××  m 

 
วิธีคิด   M1V1 = M2V2 
   103

 ba10  × 50 = M2 × 250 

   M2 = 103
ba2 ××  mol/dm3 

 
ตัวอยางที่ 11 มีสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 500 มิลลิตร และสารละลายกรด HCl 
เขมขน 0.10 โมลาร จํานวน 500 มิลลิลิตร ตองการเตรียมสารละลายกรด HCl เขมขน 0.20 โมลาร จํานวน 500 
มิลลิลิตร วิธีเตรียมตอไปนี้ ขอใดถูกตอง 
 1) ใชสารละลายกรด HCl เขมขน 0.40 โมลาร จํานวน 200 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลายกรด HCl 

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

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

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

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

เทอรมอมิเตอร

แทงแกวคนสาร

หลอดคะปลลารี

หลอดทดลองขนาดเล็ก

  
ตัวอยางที่ 12 หากนักเรียนทําตะเกียงแอลกอฮอลท่ีมีไฟติดอยูหกบนโตะทดลอง นักเรียนควรจะปฏิบัติอยางไร 
 1) หาน้ํามาดับไฟบนโตะ   2) ชวยกันเปาใหไฟดับ 
 * 3) เอาผาชุบน้ําคลุมบริเวณท่ีติดไฟ 4) เปดหนาตางใหอากาศถายเทไดดีขึ้น 
 
 การหาจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์ และสารละลาย 
 

เทอรมอมิเตอร

แทงแกวคนสาร
หลอดคะปลลารี

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

2
1

 WMw 
1000W
×
×  

 
 ∆Tf = Kfm = Kf × 

2
1

 WMw 
1000W
×
×  
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 ∆Tb = ผลตางระหวางจุดเดือดของสารละลายกับจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธ์ิ 
 ∆Tf = ผลตางระหวางจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายบริสุทธ์ิกับจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
 m = ความเขมขนของสารละลายเปนโมแลล หรือโมลตอกิโลกรัม 
 Kb = คาคงท่ีของการเพ่ิมของจุดเดือด 
 Kf = คาคงท่ีของการลดของจุดเยือกแข็ง 
 W1 = มวลของตัวละลาย (กรัม) 
 W2 = มวลของตัวทําละลาย (กรัม) 
 Mw = มวลโมเลกุลของตัวละลาย 
 
ตัวอยางที่ 13 นําสาร A หนัก 1.5 กรัม กับสาร B ละลายในเบนซีน ปริมาตร 100 cm3 ไดสารละลายที่มี     
จุดเยือกแข็งเทากับ 5.021°C สาร B ท่ีใชหนักก่ีกรัม 
 กําหนดให ความหนาแนนของเบนซีน = 0.9 g/cm3 
  จุดเยือกแข็งของเบนซีน = 5.533 °C 
  คา Kf ของเบนซีน = 5.12 °C/m 
  มวลโมเลกุล A = 300 
  มวลโมเลกุล B = 250 
 * 1) 1.00 2) 1.25 3) 2.00 4) 2.50  
วิธีคิด  สาร B ท่ีใชหนัก x กรัม 
   mol A = 300

1.5   =  0.005 

   mol B = 250
x  

   ∆Tf = Kf × 
2

1
 WMw 
1000W
×
×  

   5.533 - 5.021 = 5.12 × 





 + 250

x  0.005  × 0.9100
1000
×  

   สาร B ท่ีใชหนัก = 1 กรัม 
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ตัวอยางที่ 14 จากขอมูลของสารตอไปนี้  
สาร ความเขมขน (mol/kg) จุดเดือด (°C) 
A - 80.0 
B - 75.5 

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

 สารละลาย X ใน B ความเขมขน 2 mol/kg และสารละลาย Y ใน A ความเขมขน 1 mol/kg 
จะมีจุดเดือดตางกันกี่องศาเซลเซียส (3.5°C) 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 15 ถาจุดเยือกแข็งของแนฟทาลีนเทากับ 80.6°C เมื่อนําสารตัวอยาง (XmYn) หนัก 0.51 กรัม มา
ละลายในแนฟทาลีน 10.2 กรัม พบวาสารละลายมีจุดเยือกแข็ง 78.9°C สูตรโมเลกุลของ XmYn คือขอใด 
(กําหนด Kf ของแนฟทาลีน = 6.80°C ⋅ kg/mol และมวลอะตอม X = 100, Y = 50) 
 1) XY * 2) XY2 3) X2Y 4) XY3  
วิธีคิด   ∆Tf = Kf × 

2
1

 WMw 
1000W
×
×  

   80.6 - 78.9 = 6.8 × 10.2Mw 
10000.51

×
×  

 
 การคํานวณมวลเปนรอยละจากสูตร 
 
 รอยละของ A ในสารประกอบ  =  ระกอบมวลของสารป

100Aมวลของ ×  

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

100X มวลของ ×  

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

+++
×  

   X = 51.98 
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ตัวอยางที่ 17 สารประกอบ hexachlorophene หนึ่งโมเลกุลมี Cl จํานวน 6 อะตอม และมีรอยละโดยมวลของ 
Cl เทากับ a  สารประกอบ hexachlorophene มีมวลโมเลกุลเทาใด (Cl = 35.5) 

 * 1) a
100  6  35.5 ××    2) a

100  6  10  6.02  35.5 23 ××××  

 3) 100
a  6  35.5 ××    4) 100

a  6  10  6.02  35.5 23 ××××  

 
 
 
 
 การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 
 กฎทรงมวล อองตวน-โลรอง ลาวัวซิเอ ทดลองเผาสารในหลอดที่ปดสนิท พบวามวลรวมของสารกอน
เกิดปฏิกิริยาเทากับมวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยา 
 ระบบปด เปนระบบที่ไมมีการถายเทมวลกับสิ่งแวดลอม 

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

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

กรดไนตรกิ

ทองแดง

แกสไนโตรเจนมอนอกไซด

   
 การเตรียมแกสไนโตรเจนมอนอกไซด การถายแกสจากหลอดทดลองเขาสูกระบอกตวง 
 
 เมื่อวัดปริมาตรของ O2 และ NO ท่ีเขาทําปฏิกิริยาพอดีกันแลวอัตราสวนโดยปริมาตร O2 : NO = 1 : 2 
 กฎการรวมปริมาตรของแกส หรือเรียกวา กฎของเกย-ลูสแซก สรุปวา ท่ีอุณหภูมิและความดันคงท่ี 
อัตราสวนระหวางปริมาตรของแกสท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกับปริมาตรของแกสท่ีเกิดขึ้น จะเปนเลขจํานวนเต็มลงตัวนอยๆ  
 กฎของอาโวกาโดร สรุปวา ท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกันแกสใดๆ ท่ีมีปริมาตรเทากัน จะมีจํานวน
โมเลกุลเทากัน 
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ตัวอยางที่ 18 ถังแกสใบหนึ่งบรรจุ O2 ไวท่ี 20 บรรยากาศ 300 เคลวิน เมื่อเปลี่ยนไปบรรจุ SO2 แทน          
ท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกัน พบวาถังน้ีมีนํ้าหนักเพ่ิมขึ้น 4 กิโลกรัม ถังใบนี้มีปริมาตรบรรจุประมาณกี่ลิตร 
 (กําหนดใหคาคงท่ีของแกส = 0.082 atm ⋅ L ⋅ mol-1 ⋅ K-1) 
 1) 0.154 2) 0.769 3) 76.875 * 4) 153.750 
 
 
 
 
 ความสัมพันธระหวางปริมาณของสารในสมการเคมี 
 ผลไดรอยละ = ษฎีผลไดตามทฤ

100  ผลไดจริง×  

 สารกําหนดปริมาณ คือ สารต้ังตนท่ีทําปฏิกิริยาหมดกอนสารอื่น 
 
ตัวอยางที่ 19 จากปฏิกิริยาตอไปนี้ 

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

2Omol 
NOmol  = 5

4  

  mol NO = 5
4  mol O2 

  มวล NO =  5
4  mol O2 × 30 

 
ตัวอยางที่ 20 การเผา Ag2CO3 จะไดโลหะเงินบริสุทธ์ิดังสมการ (Ag = 108) 

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

Agmol  = 3
4  

  mol Ag = 3
4  mol แกส 

  มวล Ag =  3
4  mol แกส × 108 

 

444 3444 21

mol3แกส
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ตัวอยางที่ 21 ถาตองการทําใหธาตุ 1 กรัม เกิดเปนสารประกอบออกไซด โดยเผากับ O2 ธาตุใดจะตองใช
ปริมาณ O2 มากที่สุด 
 (Na = 23, Mg = 24, K = 39, Ca = 40) 
 1) Na * 2) Mg 3) K 4) Ca  
วิธีคิด มวลโมเลกุลของ Na2O, MgO, K2O และ CaO = 62, 40, 94, 56 ตามลําดับ 
 
ตัวอยางที่ 22 นําตัวอยาง 1.0 กรัม ท่ีมีแคลเซียมเปนองคประกอบ มาทําปฏิกิริยากับ (NH4)2C2O4 ไดตะกอน 
CaC2O4 หนัก 2.56 กรัม ตัวอยางมีแคลเซียมอยูรอยละเทาใด 
 1) 20 2) 40 3) 60 * 4) 80  
วิธีคิด มวลโมเลกุล CaC2O4 = 128 
 CaC2O4 128 g มี Ca 40 g 
 CaC2O4 2.56 g มี Ca 128

2.5640 ×  = 0.8 g 

 ตัวอยางมีแคลเซียมอยูรอยละ 1.0
0.8  × 100  =  80 

 
ตัวอยางที่ 23 สารตัวอยาง 10 กรัม มี Ba(OH)2 เปนองคประกอบ นํามาทําปฏิกิริยากับกรดดังสมการ 

Ba(OH)2(aq) + H2SO4(aq)  BaSO4(S) + 2H2O 
 นําตะกอน BaSO4 ไปเผาได BaS หนัก 3.38 กรัม รอยละของ Ba ในสารตัวอยางเทากับเทาใด  
 (Ba = 137, S = 32, O = 16) 
 1) 2.7 2) 13.7 * 3) 27.4 4) 34.2  
วิธีคิด มวลโมเลกุล BaS  =  137 + 32  =  169 
 BaS หนัก 3.38 กรัม มี Ba 169

137  × 3.38 =  2.74 กรัม 

 รอยละของ Ba ในสารตัวอยาง 10
2.74  × 100  =  27.4 

 
ตัวอยางที่ 24 เติมเกลือ Zn(OH)2 ลงในสารละลาย HBr เขมขน 0.550 mol/dm3 ปริมาตร 400 cm3 พบวา
สารละลายยังเปนกรด เมื่อนําสารละลายที่ไดไทเทรตกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.500 mol/dm3 พบวาท่ี     
จุดสมมูลใชปริมาตรของสารละลาย NaOH เทากับ a cm3 เกลือ Zn(OH)2 ท่ีใชมีมวลกี่กรัม  
 (Zn = 65, O = 16, H = 1) 
 1) 10.89 - a

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

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

a  0.5 ×   

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

0.5a  

    mol Zn(OH)2 ท่ีใช = 





 × 10000.5a  1000400  0.552

1 -  

    มวล Zn(OH)2 ท่ีใช = mol × มวลโมเลกุล 
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ตัวอยางที่ 25 เมื่อเผา MgCO3(s) จะได MgO(s) และ CO2 (g) จากการนําสารผสมระหวาง MgCO3(s)  
และ MgO(s) จํานวน 16.00 กรัม มาเผาจนเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ ปรากฏวาเหลือของแข็งหนัก 11.60 กรัม   
มวลของ MgCO3(s) ในสารผสมมีก่ีกรัม (Mg = 24, C = 12, O = 16) 
 1) 4.4 2) 5.9 3) 7.6 * 4) 8.4 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 26 นําผงซักฟอกชนิดหนึ่งหนัก 0.620 กรัม มาเผาจนรอนแดงเพ่ือทําลายสารอินทรีย แลวนํามาเติม
กรด HCl ท่ีรอนจํานวนมากเกินพอ เพ่ือเปลี่ยนธาตุฟอสฟอรัสใหเปนกรด H3PO4 ซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับ
สารละลายผสม Mg2+ และ +

4NH  เพ่ือใหตกตะกอน MgNH4PO4 ⋅ 6H2O เมื่อนําตะกอนไปเผาจะเหลือของแข็ง 
Mg2P2O7 หนัก 0.222 กรัม 
 ธาตุฟอสฟอรัสในผงซักฟอกชนิดน้ีมีปริมาณรอยละเทาใด (Mg = 24, P = 31, O = 16) 
 1) 5 * 2) 10 3) 15 4) 20 
 
วิธีคิด  มวลโมเลกุลของ Mg2P2O7  =  222 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 27 ถาตองการเตรียมสารละลาย Zn2+ เขมขน 0.4 โมลาร โดยเตรียมจากการละลายโลหะ Zn หนัก 
13 กรัม ดวยสารละลายกรด HCl   ตองละลายโลหะ Zn ลงในสารละลาย HCl ท่ีมีความเขมขนและปริมาตรตาม
ขอใด (Zn = 65) 
 1) 0.4 โมลาร 500 มิลลิลิตร  2) 0.8 โมลาร 1000 มิลลิลิตร  
 * 3) 1.2 โมลาร 500 มิลลิลิตร  4) ไมมีขอถูก 
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ตัวอยางที่ 28 เมื่อเผาแร AX2 ในบรรยากาศออกซิเจนและไฮโดรเจน ตามลําดับ ไดโลหะ A ดังสมการ 
(สมการยังไมดุล) 
  AX2  +  O2    AO3  +  XO2 
  AO3  +  H2    A  +  H2O 
 ถากระบวนการเผาแรดังกลาวใช AX2  1600 g แกสออกซิเจน 560 g และแกสไฮโดรเจน 120 g 
จะไดโลหะ A มากที่สุดก่ีกรัม (มวลอะตอม X = 32, A = 96)  ตอบ 480 g 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 29 ภาชนะสองใบตอเช่ือมถึงกัน ใบแรกมีขนาด 2 ลิตร บรรจุแกส N2 ไว 3 บรรยากาศ ใบท่ีสอง
ขนาด 3 ลิตร บรรจุแกส O2 ไว 5 บรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิคงท่ี เมื่อเปดวาลวท่ีก้ันระหวางภาชนะทั้งสอง จะ
เกิดปฏิกิริยากันจนสมบูรณไดผลิตภัณฑเปนออกไซดชนิดหนึ่งของไนโตรเจนมีความดันเทากับ 1.2 บรรยากาศ โดย
ไมมีสารต้ังตนใดเหลืออยู สูตรของออกไซดท่ีเกิดขึ้นคือขอใด 
 1) NO2 2) NO3 3) N2O4 * 4) N2O5 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 30 แอสไพริน (C9H8O4) เตรียมไดจากปฏิกิริยาระหวางกรดซาลิซิลิก (C7H6O3) กับแอซิติกแอนไฮ-
ไดรด (C4H6O3) ดังสมการ 

2 C7H6O3  +  C4H6O3    2 C9H8O4  +  H2O 
 ตองใชกรดซาลิซิลิกก่ีกรัมเพ่ือใหทําปฏิกิริยาพอดีกับแอซิติกแอนไฮไดรด 1.02 กรัม และได
แอสไพรินก่ีกรัม ตามลําดับ (H = 1, C = 12, O = 16) 
 1) 0.69 และ 0.90 2) 1.38 และ 1.80 * 3) 2.76 และ 3.60 4) 2.76 และ 7.20  
วิธีคิด มวลโมเลกุลแอซิติกแอนไฮไดรด (C4H6O3) = 102 
 มวลโมเลกุลของกรดซาลิซิลิก (C7H6O3) = 138 
 มวลโมเลกุลของแอสไพริน (C9H8O4) = 180 
 จํานวนโมลของแอซิติกแอนไฮไดรด = 102

1.02  = 0.01 

 มวลของกรดซาลิซิลิกท่ีใช = (2 × 0.01) × 138 = 2.76 g 
 มวลของแอสไพรินเกิดขึ้น = (2 × 0.01) × 180 = 3.60 g 
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ตารางขอมูลการทดลองการตกตะกอนของไอออนโลหะ ตอบคําถามตัวอยางที่ 31-32 
 

ปฏิกิริยา สิ่งที่สังเกตพบ 

X+(aq) + Cl-(aq)  →  XCl(aq) สารละลายใสไมมีสี 

2X+(aq) + O2-(aq)  →  X2O(s) ตะกอนสีขาวขุน 

Y2+(aq) + 2Cl-(aq)  →  YCl2(s) สารละลายสีฟาขุน 

Y2+(aq) + O2-(aq)  →  YO(s) ตะกอนละเอียดสีขาว 

Z3+(aq) + 3Cl-(aq)  →  ZCl3(aq) สารละลายใสสีสม 

2Z3+(aq) + 3O2-(aq)  →  Z2O3(s) ตะกอนสีนํ้าตาล 
  
ตัวอยางที่ 31 เมื่อหยดสารละลายของ Cl- ในสารตัวอยางท่ีอาจจะมีไอออน X+, Y2+ และ/หรือ Z3+ ได
สารละลายใสสีสม ในขณะที่เมื่อหยดสารละลายของ O2- ในสารตัวอยางน้ัน ไดตะกอนสีนํ้าตาลแดง สารตัวอยางน้ี
ไมมีไอออนใด 
 1) X+ * 2) Y2+ 3) Z3+ 4) X+ และ Y2+ 
 
ตัวอยางที่ 32 ขอใดไมถูก 
 1) ตองใชสารละลาย O2- 1 โมลาร ปริมาตร 30 มิลลิลิตร เพ่ือตกตะกอนสีนํ้าตาลของ Z3+ จากสาร

ตัวอยางปริมาตร 20 มิลลิลิตร  Z3+ มีความเขมขนเริ่มตน 1 โมลาร 
 2) สารละลาย Z3+ เปนสารละลายใสสีสม  
 * 3) สารละลาย Y2+ เปนสารละลายสีฟา 
  4) ขอ 2) และ 3) 
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี คือ ปริมาณของสารตั้งตนหรือผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลงขณะปฏิกิริยาดําเนินไป
ในหนึ่งหนวยเวลา 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี = ปริมาณสารตั้งตนท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ระยะเวลาท่ีเกิดปฏิกิริยา 

 

  = ปริมาณผลิตภัณฑท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ระยะเวลาท่ีเกิดปฏิกิริยา 

 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารตางๆ เทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเปนโมลของสารแตละชนิดหาร
ดวยสัมประสิทธ์ิจํานวนโมลของสารนั้นๆ 
 2A + 3B    4C 

 อัตราการเกิดปฏิกิริยา = - 2
1










∆
∆

t
[A]  

  = - 3
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∆
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  = 4
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∆
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ตัวอยางที่ 1 การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2A(aq)  B(aq) 
 พบวาการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร A เปนฟงกชันของเวลา (t) ในหนวยวินาที ดังสมการ 

[A]  =  4 - t  
 อัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ วินาทีท่ี 4 มีคาเทาใด 
 * 1) 0.125 2) 0.250 3) 0.375 4) 0.500 
 
ตัวอยางที่ 2 การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

A(aq)  2B(aq) 
 พบวาการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสาร A เปนฟงกชันของเวลา (t) ในหนวยวินาที ดังสมการ 

[A]  =  4 - t2 
 อัตราการเกิดสาร B ณ วินาทีท่ี 1 มีคาเทาใด 
 1) 1 2) 2 * 3) 4 4) 8 
 
 
 
 



 

วิทยาศาสตร เคมี (96)____________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ตัวอยางที่ 3 ปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O4 เปนดังสมการ N2O4(g)  2NO2(g)  
 จากขอมูลการทดลองตอไปนี้  

ความดัน (atm) 
เวลา (s) N2O4 NO2 

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

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

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

ระยะเวลาที่เกิดปฏิกิริยา 
 

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

กราฟแสดงการกระจายพลังงานจลนของโมเลกุลของแกสที่อุณหภูมิตางๆ 

พลังงานจลน

จํา
นว

นโ
มเ
ลก

ุลข
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ส E

12 TT >
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2T
บริเวณท่ีแสดงถึง
จํานวนโมเลกุลท่ี
ชนกันแลวมีโอกาส
เกิดปฏิกิริยาได
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 4. ตัวเรงและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 
  แมงกานีส (II) ซัลเฟต ทําหนาท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาระหวางสารละลายกรดออกซาลิกกับสารละลาย
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต 
  โซเดียมฟลูออไรด ทําหนาท่ีเปนตัวหนวงปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับสารละลายกรดแอซีติก 
  กรดไฮโดรคลอริกหรือกลีเซอรอลเปนตัวหนวงปฏิกิริยาทําให H2O2 สลายตัวชาลง  
ตัวอยางที่ 4 ขอใดถูกตามทฤษฎีจลน 
 1) ทุกครั้งท่ีสารต้ังตนชนกันในทิศทางท่ีเหมาะสม จะเกิดสารผลิตภัณฑ 
 * 2) การสลายตัวของสารเชิงซอนกัมมันตอาจไดสารต้ังตนหรือสารผลิตภัณฑ 
 3) สารเชิงซอนกัมมันตท่ีเกิดขึ้นระหวางปฏิกิริยามีพลังงานต่ํากวาสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 
 4) การเกิดสารเชิงซอนกัมมันตปฏิกิริยาจะคายพลังงานออกมาซึ่งเรียกพลังงานนี้วาพลังงานกอกัมมันต 
 
ตัวอยางที่ 5 ทําการทดลองวัดอัตราเร็วของการสลายตัวของสารตั้งตนในปฏิกิริยา 

R(s)  P(s) 
 จํานวน 2 การทดลอง (การทดลอง A และ B) โดยเริ่มตนจากความเขมขนของสาร R เทากัน
ภายใตความดันเดียวกัน ไดผลการทดลองดังท่ีแสดงในกราฟ 
 

การดําเนินไปของปฏิกิริยา (t)
B

A

อัต
รา
กา

รเก
ิดป

ฏิก
ิริย

า

  
 ขอใดผิด 
 * 1) การทดลอง A เกิดขึ้นท่ีอุณหภูมิสูงกวาการทดลอง B 
 2) พลังงานกอกัมมันตของการทดลอง A สูงกวาการทดลอง B 
 3) มีการเติมสารเรงปฏิกิริยาลงในการทดลอง B 
 4) มีการบดสารตั้งตน R ในการทดลอง B 
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กราฟผลของตัวเรงปฏิกิริยาตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 

 การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พล
ังง
าน

 (E
)

Ea2

ผลิตภัณฑ

สารต้ังตน

Ea1

 
 

กราฟเปรียบเทียบจํานวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงกวา Ea ในกรณีที่มีและไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 
 

 พลังงานจลน

จํา
นว

นโ
มเ
ลก

ุล

Ea+c

Ea > Ea+c

Ea   
 

กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาในสถานะแกส 
 
 ปฏิกิริยาดูดความรอน ปฏิกิริยาคายความรอน 
 

 การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พล
ังง
าน

 (E
)

ผลิตภัณฑ

สารตั้งตน

Ea

 การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พลั
งง
าน

 (E
)

ผลิตภัณฑ

สารตั้งตน

Ea

   
 
 
 
 
 
 

Ea1 = พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาท่ี 
  ไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 
Ea2 = พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาท่ี 
  มีตัวเรงปฏิกิริยา 

Ea = พลังงานต่ําสุดท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยา 
  เมื่อไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 
Ea+c = พลังงานต่ําสุดท่ีจะทําใหเกิดปฏิกิริยา 
  เมื่อมีตัวเรงปฏิกิริยา 
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ตัวอยางที่ 6 จากปฏิกิริยาตอไปนี้ 
A + B    C + D 

 พบวาความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาเปนไป ดังรูป 
       
 
 
     ขอใดถูก 
      *1) ปฏิกิริยานี้เปนกระบวนการคายความรอน 
     2) ผลิตภัณฑมีความเสถียรนอยกวาสารตั้งตน 
     3) พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยามีคาเทากับ x + y 
     4) เมื่อมีการเติมตัวเรงลงในปฏิกิริยาจะทําใหคา y ลดลง 
 
 
ตัวอยางที่ 7 กราฟพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา 
 

การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พลังงาน

A + B

X
C + D

I
II

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

ยอนกลับ 
 4) สาร X ทําใหปฏิกิริยาระหวางสาร A และสาร B เกิดไดเร็วขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินไปของปฏิกิริยา

พล
ังง
าน

 (E
)

A + B

C + D

[A + B ↔ C + D]*

y

x
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ขอมูลสําหรับตอบคําถามตัวอยางที่ 8-9  
 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยา ก  จ แสดงดังแผนภาพตอไปนี้  

การดําเนินไปของปฏิกิริยา (t)

ข

ก

พล
ังง
าน

 (E
)

ค

ง

จ

D

C
A B

  
ตัวอยางที่ 8 การอธิบายเกี่ยวกับกลไกของปฏิกิริยาเคมีขอใดถูก 
 *1) ปฏิกิริยาขั้นตอน ค  จ เปนปฏิกิริยาคายความรอนเทากับ B 
 2) ปฏิกิริยาขั้นตอน ก  ค เกิดขึ้นเร็วกวาปฏิกิริยาขั้นตอน ค  จ 
 3) เปนปฏิกิริยา 2 ขั้นตอน และมีการเปลี่ยนแปลงความรอนของปฏิกิริยาเทากับ B + D 
 4) เกิดสารเชิงซอนกัมมันตขึ้น 2 ชนิด และมีความแตกตางของพลังงานเทากับ A - C 
 
ตัวอยางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของพลังงานนอยที่สุดท่ีทําใหเกิดปฏิกิริยายอนกลับคือขอใด 
 1) A 2) C 3) A - (B + C) * 4) A - (B + D) 
 
ตัวอยางที่ 10 ยอยโลหะ Zn หนัก 1.3 กรัม ดวยสารละลายกรด HCl เขมขน 0.5 โมลาร ปริมาตร 40 มิลลิลิตร 
จะเกิด H2 ดวยอัตราเร็วเริ่มตน 2.24 มิลลิลิตรตอนาที ท่ี STP  อัตราการลดลงของ HCl เทากับก่ีโมลารตอนาที 
 1) 2 × 10-4 2) 2 × 10-3 * 3) 5 × 10-3 4) 5 × 10-2 
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ตัวอยางที่ 11 เมื่อทําปฏิกิริยาระหวาง HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 จํานวน 100 cm3 กับกอนแคลเซียม-
คารบอเนตท่ีมากเกินพอ หนัก x กรัม ในขวดรูปกรวยเปด และบันทึกนํ้าหนักรวมของขวดรูปกรวยเปดเปน
ระยะเวลาหนึ่ง ไดผลเปนกราฟหมายเลข 4 ถาทําการทดลองซํ้าอีก 3 ครั้ง โดยใช HCl ความเขมขนตางๆ กับ
แคลเซียมคารบอเนตหนัก x กรัม ในขวดรูปกรวยเปดเดิม ดังน้ี 
  ก. HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 จํานวน 100 cm3 กับผงแคลเซียมคารบอเนต 
  ข. HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 จํานวน 50 cm3 กับกอนแคลเซียมคารบอเนต 
  ค. HCl เขมขน 0.2 mol/dm3 จํานวน 50 cm3 กับกอนแคลเซียมคารบอเนต 
 กราฟใดแสดงปฏิกิริยาในขอ ก., ข. และ ค. ตามลําดับ ไดถูกตอง  

 
  *1) กราฟหมายเลข 1, 5 และ 2 
  2) กราฟหมายเลข 2, 5 และ 1 
  3) กราฟหมายเลข 2, 1 และ 3 
  4) กราฟหมายเลข 1, 3 และ 2 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 12 สมการปฏิกิริยาระหวางสาร A และสาร B 

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

เวลาผานไป 10 วินาที เกิดสาร C ขึ้น 3 โมล 
 ขอใดผิด 
 1) อัตราการสลายตัวเฉลี่ยของสาร A ในชวง 10 วินาทีแรกเทากับ 0.1 โมลตอวินาที 
 * 2) อัตราการสลายตัวเฉลี่ยของสาร B ในชวง 10 วินาทีแรกเทากับ 2.0 โมลตอวินาที 
 3) อัตราการเกิดสาร C ในชวง 10 วินาทีแรกเทากับ 0.3 โมลตอวินาที 
 4) อัตราการเกิดสาร C จํานวน 1 โมล เทากับอัตราการสลายตัวของสาร B จํานวน 0.67 โมล 
 
 
 
 
 
 

น้ําหนัก

เวลา

1
2

3

4

5

0



 

วิทยาศาสตร เคมี (102)___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ตัวอยางที่ 13 จากการทดลองศึกษาปฏิกิริยา A2(g) + 2B2(g)  2AB2(g) พบวาเมื่อเวลาผานไป 1 ช่ัวโมง 
ความเขมขนของสาร B2 ลดลงครึ่งหนึ่ง แตเมื่อทําการทดลองอีกครั้งโดยเพ่ิมความเขมขนของสาร A2 เปน 2 เทา 
ภายใตเงื่อนไขเดียวกันพบวา เมื่อเวลาผานไป 1 ช่ัวโมง สาร B2 ก็ยังคงลดไปครึ่งหนึ่งจากปริมาณเริ่มตนเชนกัน 
 พิจารณาขอสรุปตอไปนี้ 
  ก. สาร A2 เปนสารเชิงซอนกัมมันตของปฏิกิริยา 
  ข. สาร B2 จะหมดลงภายในเวลา 2 ช่ัวโมง 
  ค. ไมวาจะเพ่ิมสาร A2 เทาไรก็ตาม อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะคงเดิม 
  ง. อัตราการเกิดปฏิกิริยานี้ขึ้นกับความเขมขนของสาร B2 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก. และ ข. * 2) ค. และ ง. 3) ก. และ ค. 4) ข. และ ง. 
 
ตัวอยางที่ 14 ถาเริ่มจากความเขมขนของ A และ B ตางๆ กัน จะเกิด C ท่ี 1 นาที ดังสมการ 

A + 2B    2C 
 และตารางความเขมขนของสารท่ีใชในปฏิกิริยา 
 

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

0.10 0.10 0.04 
0.10 0.20 0.04 
0.20 0.20 0.08 

 
 ถาตองการทําลายสาร B เขมขน 1.00 โมลาร ใหหมดภายใน 1 นาที ดวยการทําปฏิกิริยากับสาร A  
จะตองใสสาร A ลงไปใหมีความเขมขนเริ่มตนขั้นต่ําก่ีโมลาร 
 1) 0.50 2) 2.50 * 3) 5.00 4) 10.00 
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กรด-เบส 
 
 อิเล็กโทรไลตแก คือ ตัวละลายที่แตกตัวเปนไอออนไดดีมากหรือไดหมด ไดแก กรดแก, เบสแก 
 กรดแก ไดแก HCl, HBr, HI, HNO3, HClO4 และ H2SO4 
 เบสแก ไดแก LiOH, NaOH, KOH 
  Ca(OH)2, Sr(OH)2 และ Ba(OH)2  
ตัวอยางที่ 1 เมื่อสารละลายกรดแกหกรดมือ ควรทําอยางไรจึงเหมาะสมที่สุด 
 1) ใชผาชุบน้ําเช็ดออก  
 * 2) ลางออกดวยน้ําเปลาปริมาณมากๆ  
 3) สะเทินฤทธิ์ดวยสารละลายเบส แลวจึงลางดวยน้ําเปลาอีกครั้ง 
 4) ใชกระดาษทิชชูซับกรดออกกอน แลวจึงลางออกดวยน้ําเปลาอีกครั้ง 
 
 อิเล็กโทรไลตออน คือ ตัวละลายที่แตกตัวเปนไอออนไดบางสวน หรือแตกตัวไดนอย โดยสวนใหญคงเปน
โมเลกุล ไดแก กรดออน, เบสออน 
 ทฤษฎีกรด-เบส 
 1. ทฤษฎีกรด-เบสอารเรเนียส 
  กรด คือ สารท่ีละลายน้ําแลว แตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน 

HCl  OH2   H+ + Cl- 
  เบส คือ สารท่ีละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออน 

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

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

กรด 1 เบส 2 กรด 2 เบส 1
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 การแตกตัวของกรดและเบส 
 กรดแกและเบสแกแตกตัวเปนไอออนไดอยางสมบูรณ  

การคํานวณของกรดออน การคํานวณของเบสออน 
 

aK
C  > 103 

 [H3O+] = C  Ka ⋅  

 % = C
Ka  × 100 

 
bK

C  > 103 

 [OH-] = C  Kb ⋅  

 % = C
Kb  × 100 

ตัวอยางที่ 2 ตัวแปรคูใดของสารละลายกรด ท่ีมีความสัมพันธเปนกราฟเสนตรง 
 (เมื่อ C คือ ความเขมขนของสารละลายกรด) 
 * 1) C

1  และ รอยละการแตกตัว 2) Ka และ รอยละการแตกตัว 

 3) C
1  และ ความเขมขนของ H+ 4) pH และ pKa 

 
ตัวอยางที่ 3 ขอใดเรียงลําดับความแรงของกรดไดถูกตอง 
 1) HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4 * 2) HlO4 > HlO3 > HBrO3 > HClO3 
 3) H2O > H2S > H2Se > H2Te 4) ถูกทุกขอ  
ตัวอยางที่ 4 ตารางแสดงคาคงท่ีการแตกตัวของกรด  

ชื่อสาร Ka 
-
4HSO  1.2 × 10-2 

HNO2 4.5 × 10-4 
CH3COOH 1.8 × 10-5 

+
4NH  6.0 × 10-10

 
 ขอใดเรียงลําดับความแรงของคูเบสของสารในตารางไดถูกตอง 
 1) -2

4SO  > -
2NO  > CH3COO- > NH3 * 2) NH3 > CH3COO- > -

2NO  > -2
4SO  

 3) H2SO4 > -
2NO  > CH3COO- > +2

5NH  4) +2
5NH  > CH3COO- > -

2NO  >  H2SO4  
ตัวอยางที่ 5 กรดแตกตัวครั้งเดียว 4 ชนิด ไดแก A, B, C และ D มีความเขมขนเทากัน แตกตัวให H3O+ 
เขมขน 1.5 × 10-3, 6.5 × 10-4, 4.0 × 10-5 และ 5.5 × 10-6 โมลาร ตามลําดับ 
 ขอใดเรียงลําดับคา pKa ถูกตอง และคูเบสของสารใดเปนเบสแรงที่สุด 
 1) A > B > C > D และคูเบสของ A เปนเบสแรงที่สุด 
 2) A > B > C > D และคูเบสของ D เปนเบสแรงที่สุด 
 3) D > C > B > A และคูเบสของ A เปนเบสแรงที่สุด 
 * 4) D > C > B > A และคูเบสของ D เปนเบสแรงที่สุด 
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 การแตกตัวเปนไอออนของน้ํา 
    Kw = [H3O+][OH-]  
     = 1.0 × 10-14  ท่ีอุณหภูมิ 25°C 
 pH ของสารละลาย 
 pH = -log [H3O+] 
 [H3O+] = A ×  10-B mol/dm3 
 pH = B - log A 
 pH + pOH = 14  ท่ีอุณหภูมิ 25°C 
 
ตัวอยางที่ 6 สารละลายกรด HCl เขมขนรอยละ 0.10 โดยมวล มีความหนาแนน 1.10 กรัม/มิลลิลิตร 
จํานวน 100 มิลลิลิตร มี pH เปนเทาใด (H = 1, Cl = 35.5, log 3 = 0.4771) 
 *1) 1.52 2) 2.48 3) 2.52 4) 3.48  
วิธีคิด mol/dm3 = M

dx10  

 [H3O+] = 36.5
0.11.110 ××  

  = 0.03  =  3 × 10-2 mol/dm3 
 pH = 2 - log 3 
 
ตัวอยางที่ 7 สารละลายกรดออน HA เขมขน 0.1 โมลาร มี pH 3.0 ถานําสารละลายกรดออน HA 100 มิลลิลิตร 
เติมนํ้า 900 มิลลิลิตร จะไดสารละลายเจือจางท่ีมี pH เทาใด 
 1) 2.5 * 2) 3.5 3) 4.0 4) 4.5  
วิธีคิด pH กรดออน HA = 3 
 [H3O+] = 10-3 mol/dm3 
 [H3O+] = C  Ka ⋅  

 C = 
a

23
K

]O[H +
 

 M1V1 = M2V2 

 
a

23
K

][10-
 × 100 = 

a

23
K

]O[H +
 × (100 + 900) 
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ตัวอยางที่ 8 H2A เปนกรดออนเขมขน 0.10 โมลาร มี pH เทากับ 4.5 และความเขมขนของ A2- เทากับ 
10-12 โมลาร ดังน้ัน คา Ka1 แตกตางจากคา Ka2 ก่ีเทา 
 1) 100,000 * 2) 10,000 3) 1,000 4) 100 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 9 HA เปนกรดออนเขมขน 0.1 โมลาร pH เทากับ 5.0 สาร x เปนกรดออนแตกตัวครั้งเดียวอีก
ชนิดหนึ่ง มีคา Ka เปน 10 เทาของ Ka ของกรด HA  สารละลาย x เขมขน 0.01 โมลาร มีคา pH เทาใด 
  1) 3 2) 4 * 3) 5 4) 6 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 10 เมื่อนําสารละลาย HCl ท่ีมี pH = 4 ปริมาตร 400 cm3 ผสมกับสารละลาย HNO3 ท่ีมี pH = 2 
ปริมาตร 100 cm3 สารละลายผสมที่ไดมีคา pH เทาใด  (กําหนด log 2 = 0.301 และ log 3 = 0.477) 
 1) 2.3 * 2) 2.7 3) 3.0 4) 3.3  
วิธีคิด [HCl] = 1 × 10-4 mol/dm3 
 [HNO3] = 1 × 10-2 mol/dm3 
 MV = M1V1 + M2V2 
 M × 500 = (1 × 10-4 × 400) + (1 × 10-2 × 100) 
 
ตัวอยางที่ 11 ขอความท่ีเก่ียวของกับ pH ตอไปนี้ ขอใดผิด 
 1) สารละลายที่มี OH- 0.002 โมล ในน้ํา 200 cm3 มี pH 12 
 *2) สารละลายกรดออน (HA) ท่ีมี Ka = 1.0 × 10-7 และเขมขน 0.001 mol/dm3 จํานวน 1000 cm3    

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

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

วิธีคิด    [H3O+] = C  Ka ⋅   
     = 37 10  10  1 -- ××   =  10-5 mol/dm3 
    pH = -log [H3O+] 
 
 

HA กรดแก 
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ตัวอยางที่ 12 ขอความท่ีเก่ียวของกับกรด เบสตอไปนี้ ขอใดผิด 
 1) คูเบสของ -

3HSO  คือ -2
3SO  และคูกรดของ -

3HSO  คือ H2SO3 
 2) ความแรงของกรดเรียงตามลําดับ คือ H3PO4 > -

42POH  > -2
4HPO  

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

เปนกรด  
 
วิธีคิด    Kw = Ka ⋅ Kb 
 
 
 
 
 อินดิเคเตอรสําหรับกรด-เบส 
 HIn(aq) + H2O(l)    H3O+(aq) + In-(aq) 
 รูปกรด รูปเบส 
 
ตัวอยางที่ 13 เมื่อเติมครีซอลเรด (Cresol red) ลงในสารละลายเบส NH3 เขมขน 0.20 โมลาร จะได
สารละลายสีอะไร 
 กําหนดให ครีซอลเรด มีชวงการเปลี่ยนสีระหวางสีเหลือง-สีแดง ท่ี pH 7.2-8.8 
  NH3 มีคา Kb = 2.0 × 10-5, log 5 = 0.699 
 1) เหลือง 2) สม * 3) แดง 4) ไมมีสี  
วิธีคิด    [OH-] = C  Kb ×  

     = 0.2102.0 5 ×× -   
     = 2 × 10-3  mol/dm3 
    [H3O+] = 5 × 10-12  mol/dm3 
    pH = 12 - log 5 
 
ตัวอยางที่ 14 อินดิเคเตอรชนิดหนึ่งเปนกรดออนและมีสูตรเปน HIn สารละลาย HIn ท่ีมี pH 4.0 จํานวน   
20 cm3 ทําปฏิกิริยาพอดีกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.01 mol/dm3 จํานวน 40 cm3 
 ถา ชวง pH ของอินดิเคเตอรคิดไดจากสูตร 
   ชวง pH = (pKa - 1) ถึง (pKa + 1) 
 และสีท่ีเปลี่ยน คือ แดง-เหลือง เมื่อนําอินดิเคเตอรชนิดน้ีหยดลงในสารละลายที่มี pH 5.0 จะไดสีอะไร  
 (กําหนดให log 2 = 0.3) 
 1) เหลือง *2) แดง 3) สม 4) ชมพูออน 
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ตัวอยางที่ 15 เมื่อนําสารละลาย X มาเติมอินดิเคเตอรชนิดตางๆ ใหผลดังน้ี 
 

อินดิเคเตอร การเปลี่ยนสี ชวง pH สีของสารละลาย X 
เมทิลออเรนจ 
เมทิลเรด 
ลิตมัส 

โบรโมไทมอลบลู 
ฟนอลเรด 

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

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

เหลือง 
สม 
แดง 
เหลือง 
เหลือง 

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

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

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

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

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

 
ตัวอยางที่ 16 เกลือในขอใดละลายน้ําแลวไดสารละลายที่เปนเบสทั้งหมด 
 * 1) CH3COONa  NaCN  KNO2 2) NaCl  NaCN  KNO2 
 3) NH4Cl  CH3COONa  CH3COONH4 4) NaCN  NH4Cl  KNO2  
ตัวอยางที่ 17 ขอใดไมใชปฏิกิริยาระหวางกรด-เบส 
 1) NaH + H2O    NaOH + H2 
 2) Na + H2O    NaOH + H2 
 3) Co2+ + H2O    [Co(H2O)6]2+ 
 * 4) มีคําตอบมากกวา 1 ขอ 
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ตัวอยางที่ 18 สารละลายผสมที่มีความเปนกรดสูงที่สุดคือขอใด 
 1) 0.10 M NaOH + 0.10 M HCl * 2) 0.10 M KCN + 0.10 M HCl 
 3) 0.10 M NaOH + 0.10 M HCN 4) 0.10 M KCN + 0.10 M NH4OH 
 
ตัวอยางที่ 19 ปฏิกิริยาในขอท่ีเมื่อเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ จะไดเกลือซ่ึงเมื่อเกิดไฮโดรลิซิสแลวไดสารละลายมี
ฤทธ์ิเปนกรด 
 1) 0.50 โมลาร HCN ปริมาตร 200 มิลลิลิตร + 0.50 โมลาร NH3 ปริมาตร 200 มิลลิลิตร 
 2) 0.20 โมลาร HCl ปริมาตร 200 มิลลิลิตร + 0.10 โมลาร NaOH ปริมาตร 400 มิลลิลิตร 
 * 3) 0.40 โมลาร HNO3 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร + 0.10 โมลาร NH3 ปริมาตร 400 มิลลิลิตร 
 4) 0.10 โมลาร CH3COOH ปริมาตร 200 มิลลิลิตร + 0.20 โมลาร NaOH ปริมาตร 100 มิลลิลิตร 
 
ตัวอยางที่ 20 ปฏิกิริยาใดตอไปนี้ไมเกิด CO2 
 1) H2CO3 ∆    2) NaHCO3 ∆  
 3) HCl + CaCO3   * 4) Na2CO3 + CaCl2  
 
 การไทเทรตกรด-เบส 
 กรดทําปฏิกิริยาพอดีกับเบส ตรวจสอบไดจาก 
 1. การนําไฟฟาของสารละลาย เชน H2SO4 + Ba(OH)2 
 2. การเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร เชน HCl + NaOH 
 จุดสมมูล คือ ภาวะท่ีกรดกับเบสทําปฏิกิริยากันพอดี 
 
ตัวอยางที่ 21  สารท่ีเหมาะสมกับการเตรียมเปนสารละลายมาตรฐานสําหรับการไทเทรตกรด-เบส ควรมีสมบัติ
ดังตอไปนี้ ยกเวนขอใด 
 1) ไมดูดความช้ืน   2) มีนํ้าหนักโมเลกุลสูง 
 * 3) เปนกรดหรือเบสแก   4) เสถียร ไมสลายตัวงาย 
 
ตัวอยางที่ 22 การกระทําในขอใดกอใหเกิดความผิดพลาดจากการไทเทรตระหวางกรดแก-เบสแกท่ีมีความ
เขมขนชนิดละประมาณ 1 โมลารนอยที่สุด 
 1) ใสอินดิเคเตอรปริมาณมากๆ เพ่ือใหเห็นจุดยุติชัดๆ 
 * 2) ชะสารละลายที่อาจติดขางขวดรูปกรวยลงไปดวยน้ํากลั่น 
 3) ใชขวดรูปกรวยขนาด 50 มิลลิลิตร เพ่ือไทเทรตสารตัวอยาง 20 มิลลิลิตร 
 4) ปลอยสารมาตรฐานลงจากบิวเรตอยางรวดเร็วในการไทเทรตครั้งท่ีสองเนื่องจากทราบปริมาตรของสาร

มาตรฐานจากการไทเทรตครั้งแรกแลว 
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ตัวอยางที่ 23 การไทเทรตหาความเขมขนของสารละลายกรดแอซิติกปริมาตร 20.00 มิลลิลิตร ดวยสารละลาย
มาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.500 มิลลิลิตร 2 ครั้งพบวา ตองใชสารละลายมาตรฐาน 19.95 และ 
19.80 มิลลิลิตร ตามลําดับ ความเขมขนของสารละลายกรดแอซิติกท่ีคํานวณไดมีความละเอียดเปนเลขนัยสําคัญ   
ก่ีตําแหนง 
 1) 2 * 2) 3 3) 4 4) 5 
 
ขอมูลสําหรับตอบคําถามตัวอยางที่ 24-26 
 การทดลองไทเทรตหาความเขมขนของ Na2S2O3 มีวิธีการตามลําดับดังน้ี  
 1. ปเปตสารละลายมาตรฐาน KIO3 เขมขน 0.015 โมลาร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ลงในขวดรูปกรวย 
 2. เติมสารละลายกรด H2SO4 และ KI ปริมาณมากเกินพอลงไปผสมกันใหเกิดปฏิกิริยาท่ี 1 
 3. นําไปไทเทรตดวยสารละลาย Na2S2O3 โดยมีนํ้าแปงเปนอินดิเคเตอร จะเกิดปฏิกิริยาท่ี 2 ท่ีจุดยุติจะเห็น

สีนํ้าเงินของสารประกอบเชิงซอนระหวางแปงและ -
3I  จางหายไปโดยสมบูรณ  

 ปฏิกิริยาที่ 1 -
3IO  + I-  -

3I  

 ปฏิกิริยาที่ 2 -2
32OS  + -

3I   -2
64OS  + I- 

 
 บันทึกผลการทดลองไดดังตาราง 
 

ปริมาตรที่อานไดจากบิวเรต (มิลลิลิตร) 
การไทเทรตครั้งที่

กอนไทเทรต หลังไทเทรต 
ปริมาตรที่ใช 
มิลลิลิตร 

1 0.20 12.65  
2 12.70 25.25  

  
ตัวอยางที่ 24  ในการไทเทรตแตละครั้ง ควรใชขวดรูปกรวยขนาดก่ีมิลลิลิตรจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 1) 50 * 2) 100 3) 250 4) 500 
 
ตัวอยางที่ 25   จากการทดลอง ถาระดับของสารละลายใสไมมีสีของ 

Na2S2O3 ในบิวเรตแสดงไดดังภาพ ปริมาตรของ
สารละลายที่อานไดควรมีคาเทาไร  

     1) 9.65 
     * 2) 9.75  
     3) 10.25 
     4) 10.35 
 
ตัวอยางที่ 26 ความเขมขนของสารละลาย Na2S2O3 ท่ีไดจากการทดลองนี้มีคาก่ีโมลาร 
 1) 0.030 2) 0.060 * 3) 0.180 4) 0.240 
 
 
 
 

10.0
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ขอมูลสําหรับตอบคําถามตัวอยางที่ 27-28 
 การทดลองหาความเขมขนของ KMnO4 จากความเขมสีของสารละลาย โดยมีขอมูลความสัมพันธระหวาง
ความเขมขน และความเขมสีของสารละลาย KMnO4 ดังตาราง 
 ตารางความสัมพันธระหวางความเขมขน และความเขมของสีของสารละลาย KMnO4  

ความเขมขน (มิลลิโมลาร) ความเขมของสี
0.05 0.200 
0.15 0.225 
0.25 0.375 
0.40 0.600 
0.50 0.750 
0.75 0.850 
1.00 0.900 

 
 ทําการทดลองตามวิธีการดังน้ี 
 นําสารละลาย KMnO4 ท่ีไมทราบคาความเขมขน รวม 3 ตัวอยาง ไปวัดความเขมสีแลวใชคาท่ีได         
มาเปรียบเทียบกับขอมูลในตารางขางตน เพ่ือหาความเขมขนของสารละลายตัวอยาง KMnO4 ท้ังสามตัวอยาง 
พบวาสารละลายตัวอยางท้ังสามนั้นมีคาความเขมของสีดังตารางตอไปนี้ 
 

สารตัวอยาง ความเขมของสี
A 0.300 
B 0.630 
C 0.825 

 
ตัวอยางที่ 27 สารละลาย B มีความเขมขนของ KMnO4 เทากับก่ีมิลลิโมลาร 
 * 1) 0.42 2) 0.45 3) 0.48 4) 0.58 
 
ตัวอยางที่ 28 คาความเขมขนท่ีคํานวณไดจากการทดลองของสารตัวอยางใดมีโอกาสผิดพลาดมากที่สุด 
 1) A 2) B * 3) C 4) A และ C 
 
ตัวอยางที่ 29 สารละลายกรดออน (HA) มีความเขมขนเทากับ a โมลาร และมีคา Ka เทากับ b ขอใดถูก 
 * 1) สารละลายกรดมีคา pH เทากับ -log (ab)  

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

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

 4) ถานําสารละลายปริมาตร 25.00 cm3 ไทเทรตกับสารละลาย NaOH เขมขน 0.20 โมลาร พบวาท่ี    
จุดยุติจะใชสารละลาย NaOH ปริมาตรเทากับ 250 a cm3 
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วิธีคิด    [H3O+] = C  Ka ⋅  
 
     = (ab)   
    pH = -log [H3O+]  
     = -log (ab)  
 
ตัวอยางที่ 30  เมื่อนําสารละลายกรด H2SO4 ทําปฏิกิริยากับสารละลายเบส NaOH โดยเริ่มตนใชสารละลาย
กรด H2SO4 ท่ีมีปริมาตรตางๆ กัน นําปริมาตรของกรด H2SO4 และเบส NaOH ท่ีทําปฏิกิริยาพอดีกันมาเขียน
กราฟไดดังน้ี  
        
       ถา NaOH เขมขน 0.1 mol/dm3 กรด 

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

 
 
 

 
ตัวอยางที่ 31 ตารางผลการไทเทรตระหวางสารละลายตัวอยาง Ba(OH)2 ปริมาตร 25.00 มิลลิลิตร กับ
สารละลายมาตรฐาน HCl เขมขน 0.10 โมลาร มีฟนอลฟทาลีนเปนอินดิเคเตอร 
 

ปริมาตรที่อานไดจากบิวเรต (มิลลิลิตร)
การไทเทรตครั้งที่

กอนไทเทรต หลังไทเทรต 
1 1.00 40.95 
2 2.00 42.05 

 
 ความเขมขนของ Ba(OH)2 เทากับก่ีโมลาร 
 * 1) 0.08 2) 0.13 3) 0.16 4) 0.25 
 
ตัวอยางที่ 32 การไทเทรตน้ําอัดลมปริมาตร 20 มิลลิลิตร ตองใช NaOH 1.0 โมลาร ปริมาตร 5.0 มิลลิลิตร 
ปฏิกิริยาระหวางกรดคารบอนิกกับ NaOH คือ  

H2CO3 + 2NaOH  Na2CO3 + 2H2O 
 ความเขมขนของกรดคารบอนิกในน้ําอัดลมเทากับก่ีกรัมตอลิตร 
 1) 0.78 2) 1.55 * 3) 7.75 4) 15.50 
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ตัวอยางที่ 33 ตัวอยางนํ้าสมสายชู 2.00 มิลลิลิตร เมื่อไทเทรตดวยโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.1 M พบวา
ตองใชโซเดียมไฮดรอกไซด 6.0 มิลลิลิตร ปริมาณกรดแอซิติกในตัวอยางเทากับก่ีกรัมตอลิตร 
 * 1) 18 2) 9 3) 5 4) 3 
 
ตัวอยางที่ 34  เติมสารละลาย KOH เขมขน 0.15 mol/dm3 ปริมาตร 80.00 cm3 ลงในสารละลายกรดออน 
HA ปริมาตร 25.00 cm3 แลวนําสารละลายที่ไดไปไทเทรตกับสารละลาย HCl เขมขน 0.20 mol/dm3 พบวาท่ี
จุดยุติใชสารละลาย HCl ปริมาตร 22.50 cm3 สารละลายกรดออน HA มีความเขมขนก่ีโมลตอลูกบาศกเดซิเมตร 
 1) 0.15 2) 0.20 3) 0.25 * 4) 0.30  
วิธีคิด KOH + HA   KA + H2O  
 KOH + HCl   KCl + H2O 
 mol KOH ท่ีทําปฏิกริยาพอดีกับกรดออน HA = 1000

800.15 ×  - 1000
22.5 0.2 ×  

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

1000   =  0.3 M 
 
ตัวอยางที่ 35 สารละลาย NH3 ท่ีตองการหาความเขมขน ปริมาตร 25.0 cm3 เมื่อทําปฏิกิริยากับสารละลาย 
HCl เขมขน 0.1 mol/dm3 ท่ีมากเกินพอ ปริมาตร 40.0 cm3 พบวาปริมาณ HCl ท่ีเหลือทําปฏิกิริยาพอดีกับ
สารละลาย NaOH เขมขน 0.05 mol/dm3 ปริมาตร 20.0 cm3 ความเขมขนของสารละลาย NH3 มีคาก่ีโมลตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร 
 1) 0.08 * 2) 0.12 3) 0.26 4) 0.35 
 
ตัวอยางที่ 36 มีสารละลายกรด 2 ชนิด ผสมกันอยู คือ กรด H2SO4 เขมขน 0.1 โมลาร ปริมาตร 60 มิลลิลิตร 
และกรด HCl เขมขน 0.2 โมลาร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร จะตองเติมสารละลายเบส NaOH ท่ีมีความเขมขน 0.4 
โมลาร จํานวนเทาใดจึงจะทําปฏิกิริยาพอดีกับกรดผสมท้ังหมดนั้น 
 1) 40 มิลลิลิตร 2) 45 มิลลิลิตร 3) 50 มิลลิลิตร * 4) 55 มิลลิลิตร 
 
ตัวอยางที่ 37 ผสมสารละลายกรดไนตริกเขมขน 0.1 mol/dm3 ปริมาตร 200 cm3 กับสารละลาย   
โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน 0.20 mol/dm3 ปริมาตร 250 cm3 จะตองเติมนํ้าลงในสารละลายผสมอีกก่ีลิตร    
จึงจะไดสารละลายผสมที่มี pH = 12 (ตอบ 2.55 dm3) 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 38 กรดออนชนิดหนึ่งมีคาคงท่ีการแตกตัวเทากับ 10-6 และมีความเขมขนประมาณ 0.02 โมลาร 
เมื่อนํามาไทเทรตดวยสารละลาย NaOH ท่ีมีความเขมขนเทากัน ควรจะเลือกใชอินดิเคเตอรท่ีมีคา pK1 ประมาณ
เทาใด 
 1) 6 2) 8 * 3) 9 4) 10 
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 สารละลายบัฟเฟอร คือ สารละลายผสมที่สามารถควบคุม pH ของสารละลายใหเกือบคงที่ไดเมื่อเติม
กรด หรือเบสลงไปเพียงเล็กนอย 
 1. สารละลายของกรดออนกับเกลือของกรดออน เชน  
  CH3COOH + CH3COONa, H3PO4 + NaH2PO4 
    pH = pKa - log [กรด]

[เกลือ]  

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

[เกลือ]  

 3. สารละลายเกลือ + เกลือ (ท่ีไอออนเปนคูกรด-เบสกัน) เชน 
  NaH2PO4 + Na2HPO4, NaHCO3 + Na2CO3  
ตัวอยางที่ 39 สารประกอบชีวโมเลกุล ขอใดมีสมบัติเปนบัฟเฟอรสําหรับกรด-เบส 
 1) กรดไขมัน   * 2) กรดอะมิโน 
 3) นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว   4) คอเลสเตอรอล 
 
ตัวอยางที่ 40 เมื่อนําสารละลายกรด HCl เขมขน 0.30 โมลาร ผสมกับสารละลายเบส NH3 เขมขน 0.20    
โมลารท่ีมีปริมาตรตางๆ ผสมกัน 4 ครั้ง ดังตาราง ขอใดเปนสารละลายบัฟเฟอร  
 ปริมาตรสารละลาย (มิลลิลิตร) 

 HCl เขมขน 0.30 โมลาร NH3 เขมขน 0.20 โมลาร 
 1) 200 300 
 2) 200 100 
 3) 200 200 
 * 4) 100 200   
ตัวอยางที่ 41 HCN เปนกรดออน มีคา Ka = 5.0 × 10-10  สารละลายกรด HCN จํานวน 0.005 โมล      
ในน้ํา 500 มิลลิลิตร มีการแตกตัวและเกิดสมดุลของกรดออนดังสมการ 

HCN(aq) + H2O(l)    H3O+(aq) + CN-(aq) 
 ในขณะที่กําลังสมดุล เติมเกลือ KCN ลงไป 0.005 โมล จะไดสารละลายมี pH เทาใด 
 1) 6.8 2) 7.2 3) 8.5 * 4) 9.3 
 
ตัวอยางที่ 42 ไทเทรตสารละลายกรดแอซิติก (CH3COOH) เขมขน 0.2 โมลาร ปริมาตร 15.00 มิลลิลิตร 
ดวยสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 โมลลาร ปริมาตร 20.00 มิลลิลิตร สารละลายผสมที่ไดคือขอใด 
(กําหนด Ka ของ CH3COOH ท่ี 25°C = 1.8 × 10-5, log 0.5 = -0.301, log 1.5 = 0.176, log 1.8 = 0.255) 
 1) สารละลายกรด pH 3.150 2) สารละลายบัฟเฟอร pH 4.921 
 * 3) สารละลายบัฟเฟอร pH 5.046 4) สารละลายเบส pH 8.751 
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ไฟฟาเคมี 
 
 ปฏิกิริยารีดอกซ คือ ปฏิกิริยาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันของสารท่ีทําปฏิกิริยากัน 
 การทดลอง การจุมโลหะสังกะสีลงในสารละลาย CuSO4 
 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

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

 
 ปฏิกิริยารีดักชัน 

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

 
 ปฏิกิริยารีดอกซ  Zn(s) + Cu2+(aq)    Zn2+(aq) + Cu(s) 
 
ตัวอยางที่ 1 ขอใดเปนปฏิกิริยารีดอกซ 
 1) 2K2CrO4 + 2HCl    K2Cr2O7 + 2KCl + H2O 
 *2) 2CuSO4 + 4KCN    Cu2(CN)2 + 2K2SO4 + (CN)2 
 3) [Co(NH3)5Br]SO4 + BaCl2    [Co(NH3)5Br]Cl2 + BaSO4 
 4) Zn2[Fe(CN)6] + 8NaOH    2Na2ZnO2 + Na4[Fe(CN)6] + 4H2O 
 
 การดุลสมการรีดอกซโดยใชเลขออกซิเดชัน  
ตัวอยางที่ 2 จากปฏิกิริยารีดอกซตอไปนี้ 
 a CaCr2O7 + b H3PO4 + c AlBr3  d Ca3(PO4)2 + e CrPO4 + f AlPO4 + g H2O + h Br2 
 ถา a = 3 ในสมการท่ีดุลแลว h มีคาเทาใด 
 1) 3 2) 5 3) 7 * 4) 9 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 3 จงหาคา a และ b จากปฏิกิริยารีดอกซตอไปนี้ 
  a Fe2+(aq) + b -

4MnO (aq) + H+(aq)  Fe3+(aq) + H2O(l) + Mn2+(aq) 
 1) 1 และ 5 2) 2 และ 5 * 3) 5 และ 1 4) 5 และ 2 
 
 
 

ตัวรีดิวซ 
ถูกออกซิไดส 

ตัวออกซิไดส 
ถูกรีดิวซ 
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 การดุลสมการรีดอกซโดยใชคร่ึงปฏิกิริยา 
 1. หาเลขออกซิเดชันของธาตุท่ีเปลี่ยนไป 
 2. แยกสมการรีดอกซออกเปนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน 
 3. ดุลจํานวนอะตอมของธาตุท่ีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนและดุลเลขออกซิเดชันใหเทากัน โดยเติมอิเล็กตรอน 
 การดุลในสารละลายกรด 
 - ดุลจํานวนอะตอม O โดยการเติม H2O 
 - ดุลจํานวนอะตอม H โดยการเติม H+ 
 การดุลในสารละลายเบส 
 - ดุลจํานวนประจุไฟฟา โดยการเติม OH- 
 - ดุลจํานวนอะตอม O โดยการเติม H2O 
 
ตัวอยางที่ 4 X และ Y เปนธาตุสมมติ สารประกอบของธาตุ X และ Y เกิดปฏิกิริยาในสารละลายเบส    
เขียนสมการไอออนิกไดดังน้ี 

-
4aXO (aq) + -2

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

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

4XO  เปนตัวออกซิไดส และ -2
3YO  เปนตัวรีดิวซ 

 * 4) จํานวนอิเล็กตรอนที่เก่ียวของเทากับ 5 โมล  
วิธีคิด -2

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

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

 ปฏิกิริยารวม -
42XO  + -2

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

 
 เซลลกัลวานิก 

โวลตมิเตอร

สะพานเกลือ

ZnSO4 1 mol/dm3

แอโนด แคโทด

Zn(s)

Pt(s)

H2(1 atm)

HCl 1 mol/dm3

0.76 V
e- e-

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

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

นอยE  o
มากE  

 
 o

เซลลE  = o
แคโทดE  - o

แอโนดE  

 
ตัวอยางที่ 5 ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นในเซลลกัลวานิกเปนดังน้ี 

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

Ni(s) | Ni2+(aq) || Ag+(aq) | Ag(s)  
    ปฏิกิริยาออกซิเดชัน  ปฏิกิริยารีดักชัน 
 
ตัวอยางที่ 6 จากคา E° ของปฏิกิริยาของเซลลตอไปนี้ เมื่อ A B C และ D เปนธาตุสมมติและ H เปนธาตุ
ไฮโดรเจน 
 

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

 เซลลกัลวานิกท่ีมีแผนภาพเซลล A/A3+//D3+, D2+/Pt มี E° ของเซลลก่ีโวลต 
 1) 1.57 2) 1.91 * 3) 3.25 4) 3.73 
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 คาศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลลนําไปใชประโยชนได ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบความสามารถในการเปนตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดส  
  สารท่ีมี E° ต่ํา จะเปนตัวรีดิวซท่ีดีกวาสารท่ีมี E° สูงกวา 
 2. คํานวณหาคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล 
 3. ทํานายวาปฏิกิริยารีดอกซท่ีเขียนแสดงได เกิดขึ้นไดจริงหรือไมและทิศทางของปฏิกิริยาดําเนินไปทางใด 
 
ตัวอยางที่ 7 กําหนดคา E° ท่ี 298 K ดังน้ี  

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

 ขอสรุปใดถูกตอง 
 1) เซลลไฟฟาท่ีมีคา o

เซลลE  สูงท่ีสุด มีแผนภาพเซลล ดังน้ี 
  A(s) / A+(aq, 1 mol/dm3) // E2+(aq, 1 mol/dm3) / E(s) 
 2) เซลลท่ีมีแผนภาพเซลลดังแสดง ใหกระแสไฟฟาได 
  Pt(s) / B2+(aq, 1 mol/dm3), B3+(aq, 1 mol/dm3) // E2+(aq, 1 mol/dm3) / E(s) 
 * 3) ไมควรเก็บสารละลายที่มี D3+ ในภาชนะที่ทําดวยโลหะ E 
 4) D3+ สามารถออกซิไดส C- ใหกลายเปน C2 ได  
พิจารณาสมการและคาศักยไฟฟาของปฏิกิริยาตอไปนี้ ตอบคําถามตัวอยางที่ 8-9 
 J2+(aq) + 2e-   J(s) E° = +0.20 V 
 K+(aq) + e-   K(s) E° = -0.30 V 
 2L+(aq) + 2e-   L2(g) E° = -0.20 V 
 M3+(aq) + e-   M2+(aq) E° = +0.10 V 
 
ตัวอยางที่ 8 ความสามารถในการรีดิวซเรียงลําดับจากนอยไปมากคือขอใด 
 1) K < L2 < M2+ < J   * 2) J < M2+ < L2 < K 
 3) J2+ < M3+ < L+ < K+  4) ไมมีขอใดถูก 
 
 
ตัวอยางที่ 9 ขอใดถูก เมื่อจุมโลหะ K ลงในสารละลายผสมของ M3+ และ J2+ 
 1) เกิดโลหะ J เกาะท่ีผิวของโลหะ K 
 2) เกิดโลหะ J เกาะท่ีผิวของโลหะ K กอน แลวเกิดไอออน M2+ 
 * 3) เกิดโลหะ J เกาะท่ีผิวของโลหะ K พรอมเกิดไอออน M2+ 
 4) ไมเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 



 

 โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 ___________________________________ วิทยาศาสตร เคมี (119) 

ตัวอยางที่ 10 จากแผนภาพเซลลไฟฟาตอไปนี้ ซ่ึงมีแรงเคลื่อนไฟฟาเทากับ +0.80 V 
Pt | H2 (1 atm) | H+(1 M) || Ag+(1 M) | Ag 

 ขอใดระบุคาศักยไฟฟารีดักชันของสารตั้งตนไดถูกตอง 
 1) H2  0.80 V 2) Pt  -0.80 V * 3) Ag+  0.80 V 4) Ag  -0.80 V 
 
 
ตัวอยางที่ 11 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐาน 
 Cu2+ + 2e-  Cu  E° = +0.34 
 Sn4+ + 2e-  Sn2+  E° = +0.15 
 Fe3+ + 3e-   Fe   E° = -0.04 
 Pb2+ + 2e-    Pb   E°  = -0.13 
 Sn2+ + 2e-    Sn   E° = -0.14 
 Fe2+ + 2e-    Fe   E° = -0.44 
 กระปองดีบุกสามารถบรรจุสารละลายในขอใดไดโดยไมเกิดปฏิกิริยา  
 1) Fe3+ * 2) Fe2+ 3) Pb2+ 4) Cu2+  
 
 
ตัวอยางที่ 12 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐาน 
 2HClO + 2H+ + 2e  Cl2 + 2H2O  E° = +1.63 V 
 Pt2+ + 2e-  Pt  E° = +1.20 V 
 PbSO4 + 2e-  Pb + -2

4SO   E° = -0.31 V 
 ปฏิกิริยาขอใดเกิดขึ้นเองไมได 
 1) 2HClO + Pt + 2H+  Cl2 + Pt2+ + 2H2O 
 2) 2HClO + Pb + -2

4SO  + 2H+  Cl2 + PbSO4 + 2H2O  
 * 3) PbSO4 + Pt  Pb + Pt2+ + -2

4SO  
 4) เกิดปฏิกิริยาไดเองทุกขอ 
 
 
ตัวอยางที่ 13 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 Ni3+(aq) + 2e-  Ni(s) E° = -0.25 V 
 O2(g) + 2H+(aq) + 2e-  H2O2(s) E° = +0.68 V 
 Ag+(aq) + e-  Ag(s) E° = +0.80 V 
 การสลายตัวของ H2O2 ไปเปน O2 เกิดขึ้นเองไดเมื่อใด 
 1) เมื่อสัมผัสกับโลหะ Ag   2) เมื่อสัมผัสกับโลหะ Ni 
 * 3) เมื่อสัมผัสกับสารละลาย Ag+ 4) เมื่อสัมผัสกับสารละลาย Ni2+ 
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ตัวอยางที่ 14 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 Fe3+(aq) + 3e-  Fe(s) E° = -0.44 V 
 Sn2+(aq) + 2e-  Sn(s) E° = -0.14 V 
 Fe2+(aq) + 2e-  Fe(s) E° = -0.04 V 
 Sn4+(aq) + 2e-  Sn2+(aq) E° = +0.15 V 
 การกระทําในขอใดไมสงผลใหเกิดปฏิกิริยารีดอกซ 
 1) จุมโลหะ Fe ลงในสารละลาย Sn2+ 2) จุมโลหะ Fe ลงในสารละลาย Sn4+ 
 3) จุมโลหะ Sn ลงในสารละลาย Fe2+ * 4) จุมโลหะ Sn ลงในสารละลาย Fe3+ 
 
วิธีคิด สารท่ีมี E° ต่ํา จะเปนตัวรีดิวซ ดีกวาสารท่ีมี E° สูงกวา 
 
ตัวอยางที่ 15 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 Zn2+(aq) + 2e-  Zn(s) E° = -0.76 V 
 Cu2+(aq) + 2e-  Cu(s) E° = +0.34 V 
 Ag+(aq) + e-  Ag(s) E° = +0.80 V 
 2H+(aq) + 2e-  H2(g) E° = 0.00 V 
 พิจารณาขอความตอไปนี้ 
 ก. ถาใสแผนสังกะสีลงในสารละลายกรด HCl เขมขน 1 โมลาร จะมีฟองแกสไฮโดรเจนเกิดขึ้น 
 ข. ถาใสแผนทองแดงลงในสารละลายกรด HCl เขมขน 1 โมลาร จะมีฟองแกสไฮโดรเจนเกิดขึ้น 
 ค. ถานําแผนสังกะสีใสลงในสารละลาย CuSO4 เขมขน 1 โมลาร สารละลายจะเปลี่ยนจากสีฟาเปน  

ไมมีสี และเกิดตะกอนของโลหะทองแดง 
 ง. ถานําแผนทองแดงและแผนสังกะสีใสลงในสารละลาย AgNO3 เขมขน 1 โมลาร จะเกิดตะกอนของ

โลหะทองแดงและโลหะสังกะสี 
 ขอใดถูกตอง 
 1) ก., ข. และ ค. * 2) ก. และ ค. 3) ข. และ ค. 4) ค. และ ง. 
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ตัวอยางที่ 16 กําหนดให 
 Pb2+ + 2e-  Pb E° = -0.13 V 
 Zn2+ + 2e-  Zn E° = -0.76 V 
 เซลลไฟฟาเคมีท่ีสรางดังรูปตอไปนี้ โวลตมิเตอรจะอานคาไดก่ีโวลต  

+2Pb

Pb

+2Zn +2Pb +2Zn

สะพานเกลือ
PbZn

สะพานเกลือ
Zn

V

3mol/dm 1.0 3mol/dm 1.0 3mol/dm1.0 3mol/dm1.0   
 1) 0.63 2) 0.89 *3) 1.26 4) 1.53  
 
ตัวอยางที่ 17 โลหะผสมชนิดหนึ่งประกอบดวยแมกนีเซียมอยูรอยละ 36 โดยมวลและอะลูมิเนียมกับทองแดงท่ี
ไมทราบปริมาณ เมื่อนําโลหะผสมนี้หนัก 12 กรัม เติมกรด HCl ในปริมาณมากเกินพอ พบวาไดแกสไฮโดรเจน     
0.96 กรัม โลหะผสมนี้ประกอบดวยอะลูมิเนียมรอยละโดยมวลเทาใด (H = 1, Mg = 24, Al = 27, Cl = 35.5) 
 ขอมูลท่ีกําหนดให 
 Cu2+ + 2e-  Cu ................... E° = 0.34 V 
 2H+ + 2e-  H2 ................... E° = 0.00 V 
 Al3+ + 3e-  Al ................... E° = -1.68 V 
 Mg2+ + 2e-  Mg ................... E° = -2.36 V 
 1) 33.75 *2) 45 3) 64 4) 67.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วิทยาศาสตร เคมี (122)___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ตัวอยางที่ 18 คาศักยไฟฟาครึ่งเซลลมาตรฐานมีดังน้ี 
 X+(aq) + e-  X(s) E° = -0.10 V 
 Y2+(aq) + 2e-  Y(s) E° = +0.50 V 
 จากสมการ Ecell = o

cellE  - n
0.060  log Q 

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

แอโนด แคโทด
(รีดักชัน)

สารละลายอิเล็กโทรไลต

e- e--+

H+
H2O

(ออกซิเดชัน) ให e-

รับ e-
  

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

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

4SO (aq) ; E° = +2.01 V 

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

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

1 O2(g) + 2H+(aq) + 2e- 

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

แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  
e- e-

Cl-(l)

Ca2+(l)   
แผนภาพแสดงการแยก CaCl2 ที่หลอมเหลวดวยกระแสไฟฟา  
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 การชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา 
 
 แหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  

แอโนด แคโทด
ตะปู

สารละลาย
ZnSO4

แผนสังกะสี

e- e-

  
การชุบตะปูเหล็กดวยสังกะสี 

 
 หลักการชุบโลหะดวยกระแสไฟฟา 
 1. วัตถุท่ีตองการชุบตอเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่ (แคโทด) 
 2. โลหะที่ใชชุบตอเขากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ (แอโนด) 
 3. สารละลายอิเล็กโทรไลตท่ีใชตองมีไอออนของโลหะชนิดเดียวกับโลหะที่เปนแอโนด 
 4. ใชไฟฟากระแสตรง 
 
ตัวอยางที่ 19 ถาตองการชุบโลหะสังกะสีดวยทองแดง ตองตอเซลลไฟฟาโดยใชโลหะใดเปนแอโนด โลหะใดเปน
แคโทด และสารละลายใดเปนอิเล็กโทรไลต ตามลําดับ 
 1) Zn  Cu  CuSO4 * 2) Cu  Zn  CuSO4 3) Zn  Cu  ZnSO4 4) Cu  Zn  ZnSO4 
 
 
 
 
 
ตัวอยางที่ 20 ชุบสังกะสีดวยเงิน ตองตอเซลลไฟฟาแบบใด 
 1) Pt(s)|H2(g)||Ag+(aq)|Ag(s) * 2) Zn(s)|Zn2+(aq)||Ag+(aq)|Ag(s) 
 * 3) Ag(s)|Ag+(aq)||Zn2+(aq)|Zn(s) 4) Ag(s)|Ag+(aq)||H+(aq)|H2(g)|Pt(s) 
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ธาตุ และสารประกอบในอุตสาหกรรม 
 
ตัวอยางที่ 1 พิจารณาสิ่งตอไปนี้ 
  ก. หินงอก  หินยอย   ข. เลือดปู  เลือดปลาหมึก 
  ค. ปุย  โปรตีน   ง. แกว  เครื่องบด 
 ธาตุท่ีเปนองคประกอบสําคัญของสิ่งท่ีพิจารณาขางตน ขอใดถูก  
 ก. ข. ค. ง. 
 1) Na Fe P Zn 
 * 2) Ca Cu N Si 
 3) Na Cu K Fe 
 4) Ca Fe S Cr 

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

วิธีคิด แกวโบโรซิลิเกต มีซิลิกา (SiO2) ปริมาณคอนขางสูง มีการเติม B2O3 ลงไปเพ่ือทําใหสัมประสิทธ์ิการ
ขยายตัว เน่ืองจากความรอนมีคาลดลง ทําใหทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
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เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพและผลิตภัณฑ 
 
 เช้ือเพลิงท่ีนํามาใชมากท่ีสุด 3 ประเภทแรก ไดแก นํ้ามัน แกสธรรมชาติ และถานหิน ซ่ึงจัดเปนเช้ือเพลิง
ซากดึกดําบรรพ หมายถึง เช้ือเพลิงท่ีเปลี่ยนสภาพมาจากสิ่งมีชีวิตในยุคตางๆ โดยกระบวนการทางธรณีวิทยา 
และธรณีเคมี ไดแก นํ้ามัน แกสธรรมชาติ ถานหิน และหินน้ํามัน เปนตน 
 ถานหิน เปนหินตะกอนที่กําเนิดมาจากซากพืช องคประกอบหลัก คือ ธาตุคารบอน และธาตุอื่นๆ เชน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และกํามะถัน อาจพบปรอท สารหนู ซีลีเนียม โครเมียม นิกเกิล ทองแดง 
แคดเมียม ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 การเกิดถานหิน ซากพืชอยูใตผิวโลกภายใตความรอนและความดันสูงจะอยูในภาวะที่มีออกซิเจนจํากัด จึง
เกิดการยอยสลายอยางชาๆ โครงสรางหลักของพืชเปนเซลลูโลส นํ้า และลิกนิน เมื่อถูกยอยสลายคารบอนจะ
เปลี่ยนไปเปนสารอินทรียท่ีมีคารบอนตั้งแตรอยละ 50 โดยมวล หรือมากกวารอยละ 70 โดยปริมาตร 
 ลิกนิน เปนสารในเนื้อไม เกิดรวมกับเซลลูโลสเปนสารเคลือบผนังเซลลของพืช เพ่ิมความแข็งแรงใหแกพืช 
 การเผาไหมถานหินแตละชนิดท่ีมีมวลเทากัน จะใหพลังงานความรอนแตกตางกันตามปริมาณคารบอน     
มีลําดับมากไปนอย คือ แอนทราไซต > บิทูมินัส > ซับบิทูมินัส > ลิกไนต > พีต 
 แหลงถานหินท่ีใหญท่ีสุด และมีการผลิตมากท่ีสุด คือ เหมืองแมเมาะ จังหวัดลําปาง รองลงมา คือ เหมือง
กระบี่ จังหวัดกระบ่ี 
 การใชถานหินเปนเช้ือเพลิงโดยตรงจะไดผลิตภัณฑท้ังในรูปแกส ซ่ึงเปนออกไซดของธาตุท่ีเปนองคประกอบ
ในถานหิน และเถาถาน แกสเหลาน้ี ไดแก CO2, CO, NO2 และ SO2 
 การกําจัด SO2 ซ่ึงเปนการกําจัดหลังการเผาไหม โดยการฉีดหรือพนหินปูนเขาไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิสูง 
หินปูนจะสลายตัวไดแคลเซียมออกไซด เมื่อทําปฏิกิริยากับ SO2 จะได CaSO3 เปนวิธีท่ีลงทุนถูกกวา และนิยม
นํามาใช 
 หินน้ํามัน เปนหินตะกอนเนื้อละเอียดเรียงตัวเปนช้ันบางๆ มีสารประกอบอินทรียท่ีสําคัญ คือ เคอโรเจน 
แทรกอยูระหวางช้ันหินตะกอน เมื่อนําหินน้ํามันมาสกัดดวยความรอน เคอโรเจนจะสลายตัวใหนํ้ามันหินลักษณะ
คลายน้ํามันดิบ 
 การเกิดหินน้ํามัน หินน้ํามันเกิดจากการสะสม และทับถมตัวของซากพืชพวกสาหราย และสัตวพวกแมลง 
ปลา และสัตวเล็กๆ สารอินทรียในซากพืช และสัตวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเปนสารประกอบเคอโรเจน ผสม
กับตะกอนดินทรายอัดแนนกลายเปนหินน้ํามัน  
 หินน้ํามัน มีสวนประกอบที่สําคัญ 2 ประเภท คือ สารประกอบอนินทรีย และสารประกอบอินทรีย 
(ประกอบดวย บิทูเมน และเคอโรเจน) 
 ปโตรเลียม เปนสารผสมของสารประกอบไฮโดรคารบอน และสารอินทรีย สถานะของเหลว ไดแก นํามันดิบ 
สถานะแกส ไดแก แกสธรรมชาติ ซ่ึงมีองคประกอบหลัก คือ สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีคารบอนในโมเลกุล 
1-5 อะตอม 
 แกสธรรมชาติเหลว ประกอบดวยไฮโดรคารบอนกลุมเดียวกับแกสธรรมชาติ แตมีจํานวนอะตอมของ
คารบอนมากกวา เมื่ออยูใตผิวโลกท่ีลึกมากอุณหภูมิสูงจะมีสถานะเปนแกส เมื่อนําขึ้นมาถึงระดับผิวดินซ่ึงมี
อุณหภูมิต่ําลง ไฮโดรคารบอนจะกลายสภาพเปนของเหลว 
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 การเกิดปโตรเลียม ปโตรเลียมเกิดจากการทับถม และสลายตัวของอินทรียสารจากพืชและสัตว ถูกอัด
ดวยความดัน ความรอนสูงรวมท้ังมีออกซิเจนจํากัด จึงสลายตัวเปลี่ยนสภาพเปนน้ํามันดิบ และแกสธรรมชาติ
แทรกอยูระหวางช้ันหินท่ีมีรูพรุน ดานบนเปนหินตะกอน หรือหินดินดานปดก้ันไมใหปโตรเลียมไหลลอดออกไปได 
 การสํารวจปโตรเลียม 
 1. การสํารวจทางธรณีวิทยา ทําแผนท่ีภาพถายทางอากาศ การเก็บตัวอยางหิน วิเคราะหซากพืช ซาก
สัตวในหิน ทําใหคาดคะเนไดวาจะมีโอกาสพบโครงสรางและชนิดของหินท่ีกักเก็บปโตรเลียม 
 2. การสํารวจทางธรณีฟสิกส 
  การวัดคาความเขมของสนามแมเหล็กโลก บอกใหทราบถึงขอบเขต ความหนา ความกวางใหญของ
แอง และความลึกของช้ันหิน 
  การตรวจวัดคาความโนมถวงของโลก บอกใหทราบถึงชนิดของช้ันหินใตผิวโลกในระดับตางๆ ชวยใน
การกําหนดขอบเขตและรูปรางของแองใตผิวดิน 
  การสํารวจดวยการวัดคลื่นไหวสะเทือน บอกใหทราบถึงตําแหนง รูปราง ลักษณะ และโครงสราง
ของช้ันหินใตดิน 
 แหลงนํ้ามันดิบท่ีใหญท่ีสุดของไทย ไดแก นํ้ามันดิบเพชรจากแหลงสิริกิติ์ ก่ิงอําเภอลานกระบือ จังหวัด
กําแพงเพชร แหลงผลิตแกสธรรมชาติท่ีใหญท่ีสุดอยูในอาวไทย ช่ือวา แหลงบงกช 
 การกล่ันน้ํามันดิบ 
 นํ้ามันดิบ ประกอบดวยสารประกอบไฮโดรคารบอน ประเภทแอลเคน และไซโคลแอลเคนเปนสวนใหญ 
นอกจากนี้ยังมีสารประกอบของกํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน รวมท้ังโลหะตางๆ ปนอยูดวย การแยกสารใน
นํ้ามันดิบใชการกลั่นลําดับสวน 

เชื้อเพลิงแกสหุงตม (LPG)
C1-C4 

ทําสารเคมี วัสดุสังเคราะห

C5-C7 
ตัวทําละลาย แนฟทาเบา

เครื่องยนตไอพนและตะเกียง
C10-C19 

นํ้ามันกาด เชื้อเพลิง 

เครื่องยนตดีเซล 
C14-C19 

นํ้ามันดีเซล เชื้อเพลิง 

C19-C35 
นํ้ามันหลอลื่น 

ควบแนน

อุณหภูมิ 320-385°C 

นํ้ามันดิบ 

< 30°C

30-110°C

250-340°C

170-250°C

65-170°C

> 350°C

> 500°C

นํ้ามันเบนซิน แนฟทาหนัก
C6-C12 

ไข นํ้ามันเตาและยางมะตอย
C > C35 

 

  
กรรมวิธีในการกลั่นน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ 
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 ปจจุบันมีความตองการใชนํ้ามันเบนซิน (C6-C12) และน้ํามันดีเซล (C14-C19) ในปริมาณท่ีสูงมาก รวมท้ัง
ผลิตภัณฑท่ีไดจากการกลั่นโดยตรงมีคุณภาพไมเหมาะสมกับความตองการ นักวิทยาศาสตรจึงหาวิธีทําสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนที่มีมวลโมเลกุลสูง และเปนท่ีตองการนอยใหเปนสารท่ีมีมวลโมเลกุลใกลเคียงกับน้ํามันเบนซินและ
นํ้ามันดีเซล และใชเปนสารตั้งตนในการผลิตสารชนิดอื่นๆ ตอไป ซ่ึงทําไดหลายวิธี ดังน้ี 
 1. กระบวนการแตกสลาย คือ การทําใหสารประกอบไฮโดรคารบอนโมเลกุลใหญแตกออกเปนโมเลกุล
เล็ก โดยใชความรอนสูงประมาณ 500°C และมีตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม 
 

C10H22  
ตัวเรงปฏิกิริยา

500°C   C8H16 + C2H6 
 
 2. กระบวนการรีฟอรมมิง คือ การเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคารบอนแบบโซตรงเปนไอโซเมอรแบบโซก่ิง 
หรือการเปลี่ยนสารประกอบไฮโดรคารบอนแบบวงใหเปนสารอะโรมาติก โดยใชความรอนสูงและตัวเรงปฏิกิริยา 
 

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3  
ตัวเรงปฏิกิริยา
ความรอน   CH3CH CH 3CH

3CH

3CH

 

 
ตัวเรงปฏิกิริยา
ความรอน

3CH 3CH

+ 23H  
 
 3. กระบวนการแอลคิเลชัน คือ การรวมสารประกอบของแอลเคนกับแอลคีนท่ีมีมวลโมเลกุลต่ํา โดยมี
กรดเปนตัวเรงปฏิกิริยา เกิดเปนโมเลกุลของสารประกอบแอลเคนที่มีโครงสรางแบบโซก่ิง 
 

42SOH
C3CH 32 CH  CH + 3CH

3CH
CH

3CH
CH3CH

3CH
C2CH

3CH
3CH

3CH  
 
 4. กระบวนการโอลิโกเมอไรเซซัน คือ การรวมสารประกอบของแอลคีนโมเลกุลเล็กเขาดวยกัน โดยใช
ความรอนหรือตัวเรงปฏิกิริยา เกิดเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีจํานวนคารบอนเพิ่มขึ้นและมีพันธะคูเหลืออยูใน
ผลิตภัณฑ 
 

C3CH 32 CH  CH + 2CH
3CH 3CH

ตัวเรงปฏิกิริยา C3CH
3CH

2CH
3CH

C

3CH
2CHC
 

CH3 CH CH2 + CH3 CH
3CH

CH CH CH3 
ตัวเรงปฏิกิริยา  CH3 CH

3CH
CH2 CH

3CH
CH CH CH3 

 
 นํ้ามันเบนซินมีองคประกอบสวนใหญเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ในโมเลกุลมีคารบอน 6-12 อะตอม 
นํ้ามันเบนซินประกอบดวยชนิดและไอโซเมอรท่ีตางกันของสารประกอบไฮโดรคารบอน ทําใหเกิดการติดไฟและ
ระเบิดไมพรอมกัน สารประกอบไฮโดรคารบอนที่มีโครงสรางแบบโซก่ิงหรืออะโรมาติก จัดเปนน้ํามันเบนซินท่ีมี
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คุณภาพดีกวาแบบโซตรง เพราะวาสารประกอบไฮโดรคารบอนที่เปนชนิดโซตรงติดไฟไดงายกวาและเกิดการระเบิด
เร็วกวาจังหวะท่ีควรเปนในกระบอกสูบ ทําใหเครื่องยนตเกิดอาการเดินไมเรียบซ่ึงเรียกวา การชิงจุดระเบิด ไอโซเมอร
ของออกเทนที่มีช่ือสามัญวา ไอโซออกเทน เปนเช้ือเพลิงท่ีเหมาะกับเครื่องยนตท่ีใชนํ้ามันเบนซิน เพราะจะชวย
ปองกันการชิงจุดระเบิดของเครื่องยนต ทําใหเครื่องยนตเดินเรียบ 
 การกําหนดคุณภาพน้ํามันเบนซินดวยเลขออกเทน 
 นํ้ามันเบนซินเลขออกเทน 95 คือ นํ้ามันเบนซินท่ีมีสมบัติในการเผาไหมเชนเดียวกับเช้ือเพลิงท่ีไดจากการ
ผสมไอโซออกเทนรอยละ 95 กับเฮปเทนรอยละ 5 โดยมวล 
 

C3CH
3CH

2CH
3CH

CH
3CH

3CH

 
ไอโซออกเทน (เลขออกเทน 100) 

 
CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 

เฮปเทน (เลขออกเทน 0) 
 
 การเพ่ิมคาเลขออกเทนในอดีตทําโดยเติมสารเคมีบางชนิด เชน เตตระเมทิลเลด หรือเตตระเอทิลเลดลงใน
นํ้ามันเบนซิน 
 ปจจุบันเปลี่ยนมาใชสารเคมี เชน เมทิลเทอรเชียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE), เอทานอล หรือเมทานอล 
เรียกวา น้ํามันไรสารตะกั่ว 
 

C3CH
3CH

3CH
3CHO

 
เมทิลเทอรเชียรีบิวทิลอีเทอร (MTBE) 

 
 ดีเซล เปนผลิตภัณฑนํ้ามันท่ีไดจากการกลั่นลําดับสวน นํ้ามันดิบ แบงเปน 2 ชนิด คือ ดีเซลหมุนเร็วหรือโซลา 
เหมาะสําหรับเครื่องยนตความเร็วรอบสูงกวา 1000 รอบ/นาที และดีเซลหมุนชาหรือขี้โล เหมาะสําหรับ
เครื่องยนตท่ีใชขับเคลื่อนเรือเดินทะเลและการผลิตกระแสไฟฟา การกําหนดคุณภาพของน้ํามันดีเซลดวย เลขซีเทน 
โดยกําหนดใหซีเทน (C16H34) มีเลขซีเทน 100 และแอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (C11H10) มีเลขซีเทน 0 
 

 CH3 (CH2)14 CH3 
3CH
 

 ซีเทน (เลขซีเทน 100) แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน (เลขซีเทน 0) 
 
 ดีโซฮอล เปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีไดจากการผสมน้ํามันดีเซลกับเอทานอลชนิดท่ีมีความบริสุทธ์ิ 99.5% ขึ้นไป 
แตหากใชเอทานอลชนิดท่ีมีความบริสุทธ์ิ 95% จะตองผสมสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออรลงไปดวย เพ่ือทําใหเอทานอล
กับน้ํามันดีเซลผสมเขากันโดยไมแยกช้ัน 
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 ไบโอดีเซล เปนเอสเทอรท่ีผลิตจากนํ้ามันพืชหรือน้ํามันสัตว โดยผานกระบวนการทางเคมีท่ีเรียกวา 
Transesterification คือ การนํานํ้ามันพืชหรือน้ํามันสัตวไปทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล โดยมีกรดหรือเบสเปน
ตัวเรงปฏิกิริยา จะไดเอสเทอรกับกลีเซอรอลเปนผลพลอยได ไบโอดีเซลท่ีไดมีช่ือเรียกตามชนิดของแอลกอฮอล 
ถาเปนเมทิลแอลกอฮอลจะเรียกวา เมทิลเอสเทอร ถาเปนเอทิลแอลกอฮอลจะเรียกวา เอทิลเอสเทอร 
 

กลีเซอรอล

2CH O C
O

1R

O C
O

2CH O C
O 33CH OH

2CH OH

OHCH

2CH OH

+

เมทานอลไตรกลีเซอไรด

CH 2R

3R

3R C
O

3CHO

เมทิลเอสเทอร

+

  
 ปจจุบันประเทศไทยใชแกสธรรมชาติเปนพลังงานหลัก (มากกวารอยละ 60 ของพลังงานท้ังหมดท่ีใช) ใน
การผลิตกระแสไฟฟา 
 
ตัวอยางที่ 1  ปฏิกิริยาตอไปนี้เปนการผลิตสารใด 

2CH O C 3115HC

CH O C 3115HC
O

O

O

2CH O C 3115HC

OH3CH  3+

OH2CH

CH OH

2CH OH

C 3OCH
O

3115H3C +

  
 * 1) ไบโอดีเซล 2) ดีโซฮอล 3) แกสโซฮอล 4) สบู 
 
 แกสธรรมชาติและแกสธรรมชาติเหลว ประกอบดวย สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดตางๆ เชน มีเทน อีเทน 
โพรเทน บิวเทน เพนเทน กับสารที่ไมใชไฮโดรคารบอน ไดแก คารบอนไดออกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด ไอปรอท 
และไอน้ํา 
 แกสธรรมชาติท่ีขุดเจาะขึ้นมาจากใตพ้ืนดินจะมีท้ังสถานะของเหลวและแกสผสมกันอยู สวนท่ีเปน
ของเหลว เรียกวา แกสธรรมชาติเหลว และสวนท่ีเปนแกส เรียกวา แกสธรรมชาติ 
 กระบวนการแยกแกสประกอบดวย การแยกสารประกอบที่ไมใชสารประกอบไฮโดรคารบอน กําจัดออก
โดยผานกระบวนการ ดังน้ี 
 1. หนวยกําจัดสารปรอท เพ่ือปองกันการผุกรอนของทอจากการรวมตัวกับปรอท 
 2. หนวยกําจัดแกส H2S และ CO2 เน่ืองจาก H2S มีพิษและกัดกรอน สวน CO2 ทําใหเกิดการอุดตัน
ของทอ เพราะวาท่ีระบบแยกแกสมีอุณหภูมิต่ํามาก การกําจัด CO2 ทําโดยใชสารละลาย K2CO3 ผสมตัวเรง
ปฏิกิริยา 
 3. หนวยกําจัดความช้ืน โดยการกรองผานสารท่ีมีรูพรุนสูง เชน ซิลิกาเจล 
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มีเทน
เปนเชือ้เพลิงผลิตกระแสไฟฟา เปนเชือ้เพลิงในโรงงาน
อุตสาหกรรม แกสธรรมชาติอัดใชเปนเชือ้เพลิงในรถยนต
และเปนวัตถุดิบในการผลิตปุยเคมี

แกสธรรมชาติ

หนวยกําจัด
สารปรอท

หนวยกําจัด
H2S และ CO2

หอกลั่นลําดับสวนเพื่อแยก
องคประกอบของไฮโดรคารบอน

หนวยเปลี่ยนสถานะแกส
ใหเปนของเหลว

หนวยกําจัด
ความชื้น

แกสเหลว
อีเทน
โพรเพน
อีเทนและโพรเพนใชในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
แกสปโตรเลียมเหลว (แอลพีจี : LPG)
ใชเปนเชือ้เพลิงในครัวเรือน (แกสหุงตม)
แกสโซลีนธรรมชาติ (NGL)
ปอนโรงกล่ันนํ้ามันเพ่ือผลิตเปนนํ้ามันเบนซนิ
อุตสาหกรรมผลิตตัวทําละลาย อุตสาหกรรมปโตรเคมี  

แผนผังการแยกแกสธรรมชาติและการนําไปใชประโยชน 
 
ตัวอยางที่ 2 เช้ือเพลิงปโตรเลียมใดเผาไหมไดดีที่สุด ในสภาวะปฏิกิริยาเดียวกัน 
 1) อะเซทิลีน (C2H2) เพราะมีสถานะเปนแกสใชในการใหความรอนเช่ือมโลหะไดดี 
 2) iso-octane บริสุทธ์ิ เพราะมีคาเลขออกเทนเทากับ 100 
 * 3) แกสธรรมชาติอัด (CNG) เพราะมีนํ้าหนักโมเลกุลต่ํา 
 4) ไมสามารถเทียบกันได เพราะเปนเช้ือเพลิงตางประเทศ 
 
 อุตสาหกรรมปโตรเคมีเกิดจากการนําสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ไดจากการกลั่นน้ํามันดิบ และจากการ
แยกแกสธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตเคมีภัณฑตางๆ 
 1. อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตน เปนการนําสารประกอบไฮโดรคารบอนที่ไดจากแกสธรรมชาติ หรือ
นํ้ามันดิบมาผลิตเปนมอนอเมอร 
 2. อุตสาหกรรมปโตรเคมีข้ันตอเนื่อง เปนการนํามอนอเมอรมาผลิตเปนพอลิเมอร ผลิตภัณฑในขั้นนี้
อาจอยูในรูปของพลาสติก 
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พอลิเอทิลีน
ใชผลิตถุงพลาสติก
ฟลม ภาชนะ ทอน้ํา

อีเทน

แกสธรรมชาติ
หรือน้ํามันดิบ

วัตถุดิบ
ผลิตภัณฑจาก
อุตสาหกรรม
ปโตรเคมีขั้นตน

ผลิตภัณฑจาก
อุตสาหกรรม

ปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง

ผลิตภัณฑที่ได
และการใชประโยชน

โพรเพน

แนฟทา

เอทิลีน
โพรพิลีน
บิวทาไดอีน
เบนซีน
สไตรีน
โทลูอีน
ไซลีน

พอลิเอทิลีน
พอลิโพรพิลีน
พอลิไวนิลคลอไรด
พอลิสไตรีน อื่นๆ

วัตถุดิบสําหรับเสนใย
สังเคราะห เอทิลีนไกลคอล
กรดเทเรฟทาลิก อื่นๆ

ยางสังเคราะห
ยางสไตรีน-บิวทาไดอีน
ยางบิวทาไดอีน อื่นๆ

วัตถุดิบสําหรับผลิตสี
ตัวทําละลาย พอลิยูรีเทน
อื่นๆ

สารซักลาง

อื่นๆ

พอลิโพรพิลีน
ใชผลิตถุงพลาสติก เชือก
แห อวน ขวด ฉนวนหุม
สายไฟฟาอื่นๆ
พอลิไวนิลคลอไรด
ใชผลิตทอตางๆ ฟลม
วัสดุปูพื้น
พอลิสไตรีน
ใชผลิตโฟม ตลับเทป
ตูโทรทัศน
กลองฉนวนความรอน

เครื่องนุงหม

เครื่องเรือน มาน พรม

เชือก ผาใบ อื่นๆ

ยางรถยนต สายรัด

เชือก ผาใบ อื่นๆ

สีทาวัสดุอุปกรณตางๆ

ผงซักฟอก แชมพู

น้ํายาขัดผิวโลหะ

ปุย สียอม กาว

อุตสาหกรรม
ขึ้นรูปพลาสติก

อุตสาหกรรม
เสนใย

อุตสาหกรรม
ยาง

อุตสาหกรรมสี
และสารเคลือบผิว

อุตสาหกรรม
ผงซักฟอก

  
ข้ันตอนในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและการใชประโยชน 
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 พอลิเมอร เกิดจากมอนอเมอรจํานวนมากเช่ือมตอกันดวยพันธะโคเวเลนต 
 1. โฮโมพอลิเมอร ประกอบดวย มอนอเมอรชนิดเดียวกัน เชน PVC 
 2. โคพอลิเมอร หรือพอลิเมอรรวม ประกอบดวย มอนอเมอรตางชนิดกันเช่ือมตอกัน เชน ไนลอน 6, 6 
 ปฏิกิริยาท่ีมอนอเมอรรวมกันเปนพอลิเมอร เรียกวา ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน เกิดได 2 แบบ 
 1. ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน เกิดจากมอนอเมอรท่ีมีหมูฟงกชันมากกวา 1 หมูทําปฏิกิริยากัน
เกิดเปนพอลิเมอร และไดสารโมเลกุลขนาดเล็ก เชน นํ้า แกสไฮโดรเจนคลอไรด แอมโมเนียหรือเมทานอลเปน 
ผลพลอยได 

nH2N (CH2)6 NH2    +    nHO C
O

(CH2)4 C
O

OH 
 เฮกซะเมทิลีนไดเอมีน กรดอะดิปก 

  

NH CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 NH C
O

CH2 CH2 CH2 CH2 C
O

n
+ 2nH2O 

 

หมูเอไมด 

 
 คารบอน 6 อะตอม จากเฮกซะเมทิลีนไดเอมีน คารบอน 6 อะตอม จากกรดอะดิปก  
 พอลิเมอรสังเคราะหท่ีเตรียมจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบควบแนน  

มอนอเมอร พอลิเมอร 
ไดเมทิลเทเรฟทาเลต + เอทิลีนไกลคอล พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) 
เฮกซะเมทิลีนไดเอมีน + กรดอะดิปก พอลิเอไมด (PA) (ไนลอน 6, 6) 

บิส-ฟนอลเอ + ฟอสจีน พอลิคารบอเนต (PC) 
1, 4-บิวเทนไดออล + เฮกซะเมทิลีนไดไอโซไซยาเนต พอลิยูรีเทน (PU) 

ฟนอล + ฟอรมาลดีไฮด พอลิฟนอลฟอรมาลดีไฮด (PF) (เบกาไลต) 
ยูเรีย + ฟอรมาลดีไฮด พอลิยูเรียฟอรมาลดีไฮด (UF) 

เมลามีน + ฟอรมาลดีไฮด พอลิเมลามีนฟอรมาลดีไฮด (MF) 
 

ตัวอยางที่ 3 สารใดไมเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันกับ 
H H

O
C  

 

 1) 

OH

   2) 

O

NH2 2NH  

 

 3) 

N N

N

NH2

H2N NH2   * 4) Cl

Cl
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ตัวอยางที่ 4 พอลิเมอรแลคไทดเปนพอลิเมอรท่ียอยสลายไดตามธรรมชาติ มีโครงสรางดังรูป 
 

O

n

O

O
HO O

O

OH
 

 
 สามารถเตรียมไดจากปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันของสารใด 
 

 * 1) 
O

O

O

O
 2) 

Cl
O

Cl  3) 
Cl

O

OH 4) ถูกท้ังขอ 2) และ 3) 

 
ตัวอยางที่ 5 ไดเมทิโคน (Dimethicone) เปนพอลิเมอรในกลุมซิลิโคนมีหนวยซํ้าเปน -Si(CH3)2O- สามารถ
เตรียมไดจากปฏิกิริยาระหวาง Si(CH3)2Cl2 กับ H2O อัตราสวนจํานวนโมลของสารตั้งตน Si(CH3)2Cl2 : H2O  
 ขอใดท่ีเตรียมเปนพอลิเมอรไดสายยาวที่สุด 
 1) 1 : 100 2) 1 : 2 * 3) 1 : 1 4) 100 : 1 
 
ตัวอยางที่ 6 ไคโตซานเปนพอลิเมอร ท่ีมีโครงสรางดังน้ี  

2NH

OH
O

O
O

O
O

HO

HO

HO HO

HO HO

HO 2NH2NH   
 ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการละลายของไคโตซาน 
 1) ละลายไดดีในตัวทําละลายอินทรีย 2) ละลายไดดีในน้ําท่ีอุณหภูมิต่ํา 
 3) ละลายไดดีในน้ําเมื่อ pH สูง * 4) ละลายไดดีในน้ําเมื่อ pH ต่ํา 
 
ตัวอยางที่ 7 สารประกอบ 3 ชนิดท่ีสามารถนํามาใชเปนสารตั้งตนสําหรับปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซซัน มีโครงสราง
ดังภาพ 
 

O

A
Cl

O
Cl

          
HO

OH

B           
H2N

NH2

C   
 พอลิเมอรท่ีมีความเหนียวทนทานมากที่สุด เตรียมไดจากสารตั้งตนในขอใด 
 1) A + B เพราะมีขั้วมากท่ีสุด * 2) A + C เพราะมีพันธะไฮโดรเจน 
 3) B + C เพราะโมเลกุลเรียงชิดกันแนน 4) A + B + C เพราะเปนแบบรางแห 
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 2. ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเติม เกิดจากโมเลกุลของมอนอเมอรท่ีมีพันธะคูระหวางคารบอนอะตอม 
ทําปฏิกิริยาตอกันบริเวณพันธะคู ไดผลิตภัณฑเปนพอลิเมอรโดยไมมีสารโมเลกุลเล็กๆ เกิดขึ้น 
  โครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร 
  1. พอลิเมอรแบบเสน เกิดจากมอนอเมอรสรางพันธะโคเวเลนตเปนโซยาว เชน พอลิเอทิลีน,      
พอลิโพรพิลีน, พอลิไวนิลคลอไรด, พอลิสไตรีน, พอลิอคริโลไนไตรด, ไนลอน 6, 6 และพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต 
  2. พอลิเมอรแบบกิ่ง ในโครงสรางมีโซก่ิงอาจเปนชนิดโซสั้น หรือโซยาวแตกออกไปจากโซหลัก เชน 
พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนนต่ํา (LDPE)  
   สมบัติ พอลิเมอรชนิดน้ีมีความยืดหยุน ความหนาแนนต่ํา จุดหลอมเหลวต่ํากวาพอลิเมอรแบบเสน 
  3. พอลิเมอรแบบรางแห เกิดจากการเช่ือมโยงระหวางโซพอลิเมอรท่ีมีโครงสรางแบบเสน หรือแบบกิ่ง 
ตอเนื่องกันเปนรางแห เชน พอลิฟนอลฟอรมาลดีไฮด (เบกาไลต), พอลิเมลามีนฟอรมาลดีไฮด (เมลามีน) 
   สมบัติ จุดหลอมเหลวสูง เมื่อขึ้นรูปแลวไมสามารถหลอมหรือเปลี่ยนแปลงรูปรางได 
 
ตัวอยางที่ 8 พอลิเมอรแบบกิ่งสามารถเตรียมไดจากปฏิกิริยาระหวางเอทิลีนและสารใด 
 1) acetylene 2) butadiene 3) ethylene glycol * 4) hexene 
 
ตัวอยางที่ 9 โครงสรางของเมลามีน และฟอรมาลดีไฮดเปนดังน้ี  

    เมลามีน

N N

N

NH2

H2N NH2
  

H
O

H
ฟอรมาลดีไฮด    

 ในอุตสาหกรรมพลาสติกท่ีนําเมลามีนมาทําปฏิกิริยาควบแนนกับฟอรมาลดีไฮด จะไดผลิตภัณฑพอลิเมอรท่ีมี
โครงสรางแบบใด 

 1) เสนตรง 2) ขดเปนวง 3) ขดเปนเกลียว * 4) รางแห 
 
ตัวอยางที่ 10 พอลิเมอรขนาดโมเลกุลใกลเคียงกันท่ีมีโครงสรางในขอใดนาจะมีจุดหลอมเหลวสูงที่สุด   
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 พลาสติก 
 1. เทอรมอพลาสติก เปนพลาสติกท่ีออนตัวเมื่อไดรับความรอน และเมื่ออุณหภูมิลดลงจะแข็งตัว โดย
สมบัติของพลาสติกไมเปลี่ยนแปลงจึงสามารถนํากลับมาใชใหมได พลาสติกน้ีมีโครงสรางแบบเสนหรือแบบกิ่ง มี
การเช่ือมตอระหวางโซพอลิเมอรนอยมาก 
 2. พลาสติกเทอรมอเซต ไมสามารถนํากลับมาขึ้นรูปใหมไดอีก เพราะพอลิเมอรเปนแบบรางแห ถาทําให
มีอุณหภูมิสูงมากจะแตกและไหมเปนเถา เชน พอลิฟนอลฟอรมาลดีไฮด, พอลิเมลามีนฟอรมาลดีไฮด และพอลิยูรีเทน  

เสนใย

เสนใยธรรมชาติ เสนใยกึ่งสังเคราะห เสนใยสังเคราะห

เซลลูโลส ใยหิน

โปรตีน

เรยอน พอลิเอสเทอร พอลิอะคริโลไนไตรด

พอลิเอไมด อื่นๆ  
การจําแนกชนิดเสนใย  

 เสนใยธรรมชาต ิเชน เสนใยเซลลูโลสจากสวนตางๆ ของพืช ไดแก เสนใยที่หุมเมล็ดฝาย นุน ใยมะพราว 
เสนใยจากเปลือกไม เชน ลินิน ปอ กัญชา เสนใยจากใบ เชน สับปะรด ศรนารายณ เสนใยจากฝายจัดเปน
เซลลูโลสบริสุทธ์ิท่ีนํามาใชประโยชนมากท่ีสุดถึงรอยละ 50 ของเสนใยทั้งหมด 
 เสนใยที่ไดจากสัตวซ่ึงเปนสารประเภทโปรตีน เชน ขนแกะ ขนแพะ และเสนใยจากรังไหม เสนใยเหลาน้ีมี
สมบัติ คือ เมื่อเปยกน้ํามีความเหนียวและความแข็งแรงจะลดลง ถาถูกแสงแดดเปนเวลานานๆ จะสลายตัวหรือกรอบ 
 เสนใยจากธรรมชาติบางชนิด เชน ฝาย เมื่อนํามาทอเปนผาเพ่ือใชงานจะเปนราไดงาย ผาไหมจะหดตัว
เมื่อไดรับความรอนและความช้ืน ลินิน ปาน ตองผลิตดวยมือถาผลิตดวยเครื่องจักรจะไดเสนใยที่มีคุณภาพไมดี
และมีการสูญเสียมาก 
 เสนใยกึ่งสังเคราะห เชน เซลลูโลส แอซีเตต เตรียมไดจากเซลลูโลสทําปฏิกิริยากับกรดแอซีติกเขมขน
โดยมีกรดซัลฟวริกเขมขนเปนตัวเรงปฏิกิริยา การเตรียมเสนใยเรยอน (คิวปราโมเนียมเรยอน)  
 Cu2+(aq) + 2OH-(aq)  Cu(OH)2(s) 
 คอปเปอร (II) ไฮดรอกไซด 
 Cu(OH)2(aq) + 4NH3  Cu(NH3)4(OH)2(aq) 
 เตตระแอมมีนคอปเปอร (II) ไฮดรอกไซด 
 เมื่อฉีดสารละลายเซลลูโลสท่ีเกิดขึ้น ลงในกรดซัลฟวริกจะเกิดเปนเสนใยเรยอน สีฟาของเสนใยจะจาง
หายไป เน่ืองจาก Cu2+ ไอออนจะแพรเขาไปอยูในสารละลายของกรดซัลฟวริก เสนใยที่ไดนํ้าหนักเบา เหมาะใช
ทําเสื้อผาฤดูรอน 
 เสนใยสังเคราะห โมเลกุลเรียงตัวคอนขางเปนระเบียบ เรียงตัวตามแนวแกนของเสนใย สมบัติมีความ
ทนทานตอจุลินทรีย เช้ือรา แบคทีเรีย ไมยับงาย ไมดูดนํ้า ทนทานตอสารเคมี ซักงาย และแหงเร็ว เชน ไนลอน 
และโอรอน (พอลิอะคริโลไนไตรด) ไนลอน 6, 6 และไนลอน 6, 10 เปนเสนใยพอลิเอไมด (ตัวเลขหลังช่ือไนลอน
แสดงจํานวนอะตอมของคารบอนในมอนอเมอรของเอมีน และกรดอินทรีย ตามลําดับ) 
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 ดาครอน หรือโทราเทโทรอน เปนเสนใยพอลิเอสเทอรเปนโคพอลิเมอรระหวางเอทิลีนไกลคอลกับไดเมทิล-
เทเรฟทาเลต มีสมบัติทนความรอน แสงแดด ทนสารเคมี ซักแลวไมตองรีด 
 ยาง โครงสรางทางเคมีของเนื้อยางประกอบดวยมอนอเมอรไอโซพรีนท่ีเช่ือมตอกันอยูในชวง 1500 ถึง 
15000 หนวย 
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ยางพารา (ซิส-พอลิไอโซพรีน) 

 
 พืชบางชนิดท่ีใหนํ้ายางได เชน ตนยางกัตตา ตนยางบาราทาและตนยางชิคเคิล ใชทําสวนผสมในหมากฝรั่ง 
ยางจากพืชท้ัง 3 ชนิดน้ีเปนพอลิไอโซพรีนเชนเดียวกับยางพารา แตมีโครงสรางตางกัน ดังน้ี 
 

C
2CH

C
3CH

H

2CH
C
3CH

C
2CH H

2CH
C
2CH

C
3CH

H

2CH  
ยางกัตตา 

 
 สมบัติสําคัญประการหนึ่งของยาง คือ มีความยืดหยุนสูง ซ่ึงเกิดจากโครงสรางโมเลกุลของยางท่ีมีลักษณะ
มวนขดไปมาเปนวงและบิดเปนเกลียว มีแรงแวนเดอรวาลสยึดเหนี่ยวระหวางโซของพอลิเมอรเขาไวดวยกัน 
ยางพารามีความตานทานแรงดึงสูง ทนตอการขัดถู เปนฉนวนที่ดีมาก ทนน้ํา ทนน้ํามันจากพืชและจากสัตว แตไม
ทนตอน้ํามันเบนซินและตัวทําละลายอินทรีย เมื่อไดรับความรอนจะเหนียวและออนตัว แตจะแข็งและเปราะที่
อุณหภูมิต่ํากวาอุณหภูมิหอง 
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โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ 
 
สรุปแบบจําลองอะตอมแบบตางๆ 
 

    
Dalton Thomson Rutherford Bohr  

สัญลักษณนิวเคลียร 
 สัญลักษณนิวเคลียร คือ สัญลักษณท่ีใชบอกชนิดของธาตุ ตลอดจนจํานวนอนุภาคมูลฐานท้ังหมดของธาตุ
นั้นๆ  โดยจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน ไดแก 
 มวลอะตอม

เลขอะตอม

สัญลักษณธาตุA
Z X

  
 1. เลขอะตอม (Atomic number, Z) คือ ตัวเลขท่ีแสดงจํานวนโปรตอนในนิวเคลียส เปนตัวบงช้ีสมบัติ
เฉพาะตัวของธาตุนั้นๆ 
 2. เลขมวล (Mass number, A) คือ ตัวเลขท่ีแสดงผลรวมของจํานวนโปรตอน และนิวตรอนในนิวเคลียส 
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 ไอโซโทป (Isotope) คือ อะตอมของธาตุเดียวกันท่ีมีเลขมวลตางกันหรืออนุภาคท่ีมีจํานวนโปรตอนเทากัน 
ซ่ึงอนุภาคท่ีเปนไอโซโทปกันจะมีสมบัติทางเคมีคลายคลึงกันแตสมบัติทางกายภาพบางประการตางกัน โดยธาตุ
หนึ่งๆ อาจมีไดหลายไอโซโทป 
 ไอโซบาร (Isobar) คือ อะตอมของธาตุตางชนิดกันท่ีมีเลขมวลเทากัน 
 ไอโซโทน (Isotone) คือ อะตอมของธาตุตางชนิดกันท่ีมีจํานวนนิวตรอนเทากัน 
 ไอโซอิเล็กทรอนิก (Isoelcetronic) คือ อะตอมหรือไอออนของสารที่มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากัน 
 ไอออน  คือ อนุภาคท่ีเกิดการสูญเสียเสถียรภาพทางไฟฟา ทําใหเกิดธาตุท่ีมีประจุไฟฟา เพราะมีจํานวน
อิเล็กตรอนไมเทากับจํานวนโปรตอน โดยถาหากวาจํานวนอิเล็กตรอนมากกวาโปรตอน เรียกวา “ไอออนลบ” สวน
ถาหากวามีจํานวนอิเล็กตรอนนอยกวาจํานวนโปรตอน เรียกวา “ไอออนบวก”   
การจัดเรียงอิเล็กตรอน 
 การจัดเรียงอิเล็กตรอน เปนกระบวนการที่ใชในการแบงกลุมของอิเล็กตรอนโดยใชสภาวะและบริเวณท่ี
อิเล็กตรอนแตละตัวอยู เพ่ือบอกตําแหนงของธาตุในตารางธาตุ อีกท้ังยังสามารถอธิบายพฤติกรรมบางอยางได
จากการจัดเรียงอิเล็กตรอน โดยทั่วไปเราสามารถแบงการจัดเรียงอิเล็กตรอนเปนไดเปน 2 วิธี ไดแก 
 1. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก (Core Shell Electron Configuration) 
 2. การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย (Subshell Electron Configuration) 
 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก เปนกระบวนการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่คอนขางสะดวก 
เหมาะสําหรับการบอกตําแหนงในตารางธาตุเทานั้น ไมสามารถอธิบายรายละเอียดของพฤติกรรมตางๆ ของ
อะตอมไดชัดเจนเหมือนกับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอยซ่ึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงาน
หลักจะใหขอมูลเพียง 2 ชนิด ดังนี้ 
 1. ระดับพลังงาน 
 2. จํานวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนั้นๆ 
 มีวิธีการดังตอไปนี้ 
 1. หาจํานวนอิเล็กตรอนที่สามารถจุไดในระดับพลังงานตางๆ โดย 
  จํานวนอิเล็กตรอนที่สามารถจุไดในระดับพลังงาน = 2n2 โดย n = ระดับพลังงานท่ี n 
  ดังนั้น ท่ีระดับพลังงาน n = 1 สามารถจุอิเล็กตรอนได  =  2 × 12  =  2  
   ท่ีระดับพลังงาน n = 2 สามารถจุอิเล็กตรอนได  =  8 
   ท่ีระดับพลังงาน n = 3 สามารถจุอิเล็กตรอนได  =  18 
   ท่ีระดับพลังงาน n = 4 สามารถจุอิเล็กตรอนได  =  32 
 2. อิเล็กตรอนในระดับพลังงานช้ันนอกสุด เรียกวา เวเลนซอิเล็กตรอน มีไดไมเกิน 8 อนุภาค (ตามเลขหมู) 
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 3. ชวงหางระหวางระดับพลังงานเรียงจากนิวเคลียสออกไป ดังน้ี 
 

n = 5 n = 7

n = 6n = 1 n = 2 n = 3 n = 4   
 “จากภาพทําใหเราไดเห็นวา ยิ่งอยูหางจากนิวเคลียสออกไปความแตกตางของระดับพลังงานยิ่งลดลง” 
 4. จํานวนระดับพลังงานบอกเลขที่คาบ (ธาตุในแนวนอน) จํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนบอกเลขที่หมู (ธาตุ
ในแนวตั้ง) ไดเฉพาะธาตุพวกเรพรีเซนเตตีฟ (ธาตุพวก A) 
 5. สวนธาตุแทรนซิชันในคาบที่ 4 สวนใหญมีจํานวนเวเลนซอิเล็กตรอนเปน 2 ยกเวนบางธาตุท่ีเปน 1 
(Cr และ Cu) และอิเล็กตรอนในระดับพลังงานรองสุดทายเปน 9 ถึง 18 
 
การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย   
 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในรูปแบบนี้จะมีการบอกรายละเอียดของอิเล็กตรอนอยู 3 สวนหลัก ไดแก  
 1. ระดับพลังงาน 
 2. ออรบิทัล 
 3. จํานวนอิเล็กตรอนที่อยูในระดับพลังงานและออรบิทัลนั้นๆ 
 

ออรบิทัล

1s2
จํานวนอิเล็กตรอน

ระดับพลังงาน

  
 โดยความแตกตางระหวางการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและในระดับพลังงานยอย คือ 
“ออรบิทัล (Orbital)” ซ่ึงหมายถึงบริเวณท่ีมีโอกาสพบอิเล็กตรอน ซ่ึงออรบิทัลจะพบไดหลายลักษณะเปนรูปทรง
ตางๆ ตามระดับพลังงานของอิเล็กตรอน ซ่ึงเปนพลังงานจลนท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส
และการหมุนรอบตัวเองของอิเล็กตรอน โดยแตละออรบิทัลมีรูปแบบเปนดังน้ี 
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 ระดับพลังงานยอย s บรรจุอิเล็กตรอนได   2 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum  เสนบางเล็ก (sharp) 
 ระดับพลังงานยอย p บรรจุอิเล็กตรอนได   6 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum เสนหนาชัด (principal) 
 ระดับพลังงานยอย d บรรจุอิเล็กตรอนได 10 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum สวางกระจาย (diffuse) 
 ระดับพลังงานยอย f บรรจุอิเล็กตรอนได 14 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum สวางกระจาย (diffuse) 
 ระดับพลังงานยอย g บรรจุอิเล็กตรอนได 18 อิเล็กตรอน ใหเสน spectrum สวางกระจาย (diffuse) 
 ทั้งนี้ ในการจัดเรียงธาตุท่ีมีเลขอะตอมสูงมากๆ (เลขอะตอมมากกวา 120) อาจจะพบ g-orbital และ h-orbital  
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 เนื่องจากการท่ีระดับพลังงานมีคาไมเทากันและมีการเรียงท่ีซอนกันในออรบิทัลตางๆ ทําใหอิเล็กตรอนนั้น
จะตองถูกบรรจุอยูในระดับพลังงานและออรบิทัลท่ีมีพลังงานต่ําท่ีสุดกอนเพ่ือความเสถียร ดังน้ันการจัดเรียง
อิเล็กตรอนสามารถทําไดโดยจัดตามลําดับตอไปนี้ 
 

เรียงลําดับพลังงานจากนอยไปหามากตามลูกศรนี้
1s

2s

3s

4s

5s

2p

3p

4p

5p

3d

4d

5d

4f

5f 5g

 
 
 หรือเรียงลําดับไดตามน้ี  :  1s,  2s,  2p,  3s,  3p,  4s,  3d,  4p,  5s,  4d,  5p,  6s,  4f,  5d,  6p,  7s, ... 
 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอยจะมีประโยชนมากในการศึกษาวิชาเคมีในระดับสูง เพราะ
สามารถนําการจัดเรียงอิเล็กตรอนรูปแบบนี้ไปใชอธิบายปรากฎการณตางๆ ของอะตอมไดโดยสามารถนําไปสราง
แผนภาพออรบิทัล (Orbital Diagram) เพ่ือขยายภาพพฤติกรรมของอิเล็กตรอนที่ชัดเจนมากขึ้น 
 ขอควรระวังในการสรางแผนภาพออรบิทัล 
 

 1.      

 

 2.      

 
ตัวอยาง จงจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอยตอไปนี้พรอมเขียนแผนภาพออรบิทัล 
  28Ni  =  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 
  

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d
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ความสัมพันธระหวางตารางธาตุและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย  
H 
1s1 

 
He 
1s2

Li 
2s1 

Be 
2s2 

B 
2d1

C 
2d2

N 
2d3 

O 
2d4 

F 
2d5 

Ne 
2d6

3s 

ตารางธาตุ 
ความสัมพันธระหวางตําแหนงและการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอย 
(แสดงเฉพาะโครงสรางอิเล็กตรอนออรบิทัลสุดทายที่สามารถบงช้ีถึงตําแหนงได) 3p 

4s 
Sc 
3d1 

Ti 
3d2 

V 
3d3 

Cr 
3d4 

Mn 
3d5 

Fe 
3d6

Co 
3d7

Ni 
3d8

Cu 
3d9

Zn 
3d10 4p 

5s 4d 5p 

6s 5d 6p 

7s 6d 7p 

                  

  
La 
4f1 

Ce 
4f2 

Pr 
4f3 

Nd 
4f4 

Pm 
4f5 

Sm 
4f6

Eu 
4f7

Gd 
4f8

Tb 
4f9

Dy 
4f10

Ho 
4f11

Er 
4f12

Tm 
4f13 

Yb 
4f14 

  

  5f   

 
ตัวอยาง อะตอม Ar40

18  และไอออน +345
21 Sc  มีความสัมพันธตอกันดังขอใด 

  1) ไอโซโทป 2) ไอโซโทน 
  3) ไอโซบาร 4) ไอโซอิเล็กทรอนิก 
 
เฉลย 4) ไอโซอิเล็กทรอนิก 
 
ตัวอยาง  ขอใดเปนการจัดเรียงอิเล็กตรอนของ 24Cr3+ 
  1) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d2 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 
  3) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 4s1 3d5 
 
เฉลย 2) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 
ตัวอยาง เมื่อเร็วๆ นี้มีนักวิทยาศาสตรชาติหนึ่งอางวาไดคนพบธาตุท่ีมีเลขอะตอมเทากับ 122 ซ่ึงควรจะมี
อิเล็กตรอนวงนอกสุดอยูใน g ออรบิทัล จงอาศัยความรูเรื่องการจัดเรียงอิเล็กตรอนทํานายวาธาตุนี้ควรจะมี
อิเล็กตรอนอยูใน g ออรบิทัลจํานวนเทาไร 
  1) 1 อิเล็กตรอน 2) 2 อิเล็กตรอน 
  3) 3 อิเล็กตรอน 4) 4 อิเล็กตรอน 
 
เฉลย 2) 2 อิเล็กตรอน 
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ตัวอยาง จากขอมูลตอไปนี้ 
  ก. จํานวนออรบิทัลของธาตุ 19K มีอิเล็กตรอนบรรจุเทากับ 10 ออรบิทัล 
  ข. การจัดเรียงอิเล็กตรอนชั้นนอกของไอออน Fe3+ คือ 3d3  4s2 
  ค. ธาตุ A มีเลขอะตอม 38 และธาตุ B มีเลขอะตอม 17 เมื่อทําปฏิกิริยากันจะไดสารประกอบ      
ไอออนิกท่ีมีสูตรเปน AB2 
  ง. เลขออกซิเดชันของไนโตเจนในสารประกอบ NCl3 และ N2O3 มีคาไมเทากัน 
  ขอใดถูก 
  1) ก. และ ค. 2) ก. และ ง. 
  3) ข. และ ง. 4) ก., ข., ค. และ ง. 
 
เฉลย 1) ก. และ ค. 
 
ตารางธาตุ 
 ตารางธาตุ คือ ตารางการจัดหมวดหมูของธาตุท่ีมีมากมายเอาไวอยางเปนระเบียบตามคุณสมบัติท่ี
คลายคลึงกันเพ่ือสะดวกตอการใชงานและงายตอการจดจํา นอกจากนี้ยังสามารถใชในการทํานายหาคุณสมบัติ
ของธาตุกอนการคนพบและการทดลองไดอีกดวย 
 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทั่วไปทั้งทางกายภาพและคุณสมบัติทั่วไปทางเคมีของโลหะและอโลหะ  
คุณสมบัติทางกายภาพ 

สมบัติของธาตุ โลหะ อโลหะ 
สถานะ ของแข็ง ยกเวน Hg Ga Cs Fr มีท้ัง 3 สถานะ 

การนําไฟฟา นําไฟฟาไดดี ไมนํา ยกเวนแกรไฟต ฟอสฟอรัสดํา
จุดหลอมเหลว สูง ยกเวน ปรอท ต่ํา ยกเวนคารบอน 
ความหนาแนน มีท้ังสูงและต่ํา ต่ํา ยกเวนคารบอน (เพชร) 

คุณสมบัติทางเคมี 
สมบัติของธาตุ โลหะ อโลหะ 

เมื่อมีการรวมตัว (ท่ัวไป) ตัวจายอิเล็กตรอน (Reduce) ตัวรับอิเล็กตรอน (Oxidize) 
สารประกอบคลอไรด กลาง กรด 
สารประกอบออกไซด เบส กรด  

 ยกเวน Be, B และ Al ซ่ึงถือเปนสารที่ใหสมบัติเปนกรดหรือเบสก็ได (เปนกลางไมได) เรียกวา Amphoteric 
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 แนวโนมคุณสมบัติทั่วไปของธาตุในตารางธาตุ 
 โดยทั่วไปจะแบงคุณสมบัติท่ีนาสนใจของธาตุตางๆ ออกเปน 5 คุณสมบัติ ไดแก 
 1. ขนาดอะตอม และขนาดไอออน 
 2. คาพลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy): IE 
 3. คาสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (Electron Affinity): EA 
 4. คาอิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity): EN 
 5. ความเปนโลหะ และความเปนอโลหะ 
 สรุปแนวโนมคุณสมบัติท่ีนาสนใจทั้ง 5 ไดดังน้ี 
 

ทิศทางหัวลูกศร แสดงถึงทิศทางการเพิ่มขึ้น

ขนาดอะตอม / ความเปนโลหะ

ลหะความเปนอโ/EN,EA,IE1

ขนาดอะตอม/
ความเปนโลหะ

/EN,EA,IE1
ความเปนอโลหะ

  
 ขนาดอะตอม และขนาดไอออน 
   คือ ระยะระหวางจุดศูนยกลางของอะตอมกับผิวของอะตอม ซ่ึงก็คืออิเล็กตรอนวง

นอกสุด ถาแรงยึดเหนี่ยวระหวางกันมากจะทําใหอิเล็กตรอนอยูใกลนิวเคลียส 
อะตอมจะมีขนาดเล็ก ปจจัยท่ีมีผลตอขนาดอะตอม ไดแก 

 
 1. ระดับพลังงานช้ันนอกสุด : ถาอยูระดับพลังงานสูงก็จะมีขนาดใหญ 
 2. จํานวนโปรตอน     : ถามีมากก็จะดึงอิเล็กตรอนใหเขาใกลนิวเคลียส อะตอมจะมีขนาดเล็ก  
 3. จํานวนอิเล็กตรอน : ถามีมากก็กระจายตัวรอบอะตอมไกลขึ้น อะตอมจะมีขนาดใหญ  
 
 พลังงานไอออไนเซชัน (IE)  
 พลังงานไอออไนเซชัน คือ พลังงานปริมาณนอยสุดท่ีทําใหอิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอมในสถานะแกส 
โดยทําใหธาตุเปลี่ยนแปลงเปนไอออนบวก ถาอิเล็กตรอนตัวแรกหลุดเรียกพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ีหนึ่ง (IE1) 
พลังงานท่ีทําใหอิเล็กตรอนในลําดับตอๆ มาหลุดมีคาเปน IE2, IE3, ... ตามลําดับ เชน 
  B(g)   B+(g) + e-  IE1 = 807 kJ/mol 
  B+(g)   B2+(g) + e-  IE2 = 2433 kJ/mol 
 จะพบวาในธาตุชนิดเดียวกัน  IE1 < IE2 < IE3 < ... < IEn 
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 ***ขอควรระวัง*** 
 ธาตุในหมู 2A และหมู 5A มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานยอยออรบิทัลสุดทายเปน ns2    
และ np3 ตามลําดับ ซ่ึงรูปแบบดังกลาวทําใหธาตุหมู 2A มีลักษณะเปน Full-fill orbital และของหมู 5A เปน 
Half-fill orbital ซ่ึงทําใหธาตุนั้นมีความเสถียรมากเปนพิเศษจึงทําใหคาพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 ของธาตุ
ใน 2 หมูนี้มีลักษณะมากกวาท่ีควรจะเปนตามแนวโนม ดังกราฟ 
 

Li Be B C N O F Ne
RnAtPoBiPbTiBaCs

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

I.E
. (

M
J/m

ole
)

  
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน (EA) 
 สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน คือ พลังงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออะตอมของธาตุในสถานะแกสไดรับอิเล็กตรอน 
1 อนุภาคแลวกลายเปนไอออนลบในสถานะแกส พลังงานนี้มักจะอยูในรูปคายพลังงานเพ่ือสรางแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางนิวเคลียสของอะตอมกับอิเล็กตรอนตัวใหม เชน 
 
  Cl(g) + e-  Cl-(g)  EA = -349 kJ/mol 
  
 ท้ังนี้ธาตุท่ีมีคา EA สูง หมายความวา ธาตุนั้นรับอิเล็กตรอนไดดีและเกิดเปนไอออนลบที่เสถียร (ย่ิงลบ
มากย่ิงเสถียร) แตถาคา EA เปนบวกแสดงวาธาตุนั้นจะเปนไอออนลบที่ไมเสถียรและเกิดการรับอิเล็กตรอนไดไมดี 
 
 ***ขอควรระวัง*** 
 คลายกับกรณีของพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 
 
อิเล็กโทรเนกาติวิตี (EN) 
 อิเล็กโทรเนกาติวิตี คือ คาท่ีแสดงถึงความสามารถของอะตอมของธาตุในการดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอม
ของธาตุอื่นขณะสรางพันธะเพื่อรวมเปนสารประกอบ คา EN ของธาตุไมมีหนวยเนื่องจากเปนคาท่ีเกิดจากการ
เปรียบเทียบ โดยธาตุท่ีมี EN สูงท่ีสุดในตารางธาตุ คือ ฟลูออรีน (F)  
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ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยา 
 ความเปนโลหะ คือ มีความวองไวในการจายอิเล็กตรอน (Reduce) ดังน้ันความวองไวจะขึ้นกับความเปน
โลหะของธาตุนั้นๆ โดยยิ่งธาตุท่ีเปนโลหะมาก ก็จะสามารถจายอิเล็กตรอนไดดี เพิ่มข้ึนจากบนลงลางในหมู
เดียวกันและลดลงจากซายไปขวาในคาบเดียวกัน โดยสังเกตไดจากคาพลังงานไอออไนเซชัน ยิ่งมีคานอย 
ยิ่งจายอิเล็กตรอนไดงาย และยิ่งมีความเปนโลหะมาก 
 ความเปนอโลหะ คือ มีความวองไวในการรับอิเล็กตรอน (Oxidize) ดังนั้นความวองไวจะขึ้นกับความเปน
อโลหะของธาตุนั้นๆ โดยยิ่งธาตุท่ีเปนอโลหะมาก ก็จะสามารถรับอิเล็กตรอนไดดี เพิ่มข้ึนจากลางข้ึนบนในหมู
เดียวกันและเพิ่มข้ึนจากซายไปขวาในคาบเดียวกัน โดยสังเกตไดจากคาสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน ยิ่งมีคา
มาก (เปนลบมาก) ยิ่งรับอิเล็กตรอนไดดี และยิ่งมีความเปนอโลหะมาก 
 เพิ่มเติม สําหรับหมูที่ 8A ความวองไวในการทําปฏิกิริยาจะเพิ่มข้ึนจากบนลงลาง (ไมเหมือนอโลหะ
หมูอ่ืนๆ) เนื่องจากระดับพลังงานที่เพิ่มมากข้ึนทําใหอิเล็กตรอนที่ชั้นนอกสุดอยูหางจากนิวเคลียสเพิ่มมากข้ึน 
จึงทําใหเกิดการสรางพันธะโควาเลนตได 
 
ตัวอยาง ธาตุสมมติ A B C D E F G และ H เปนธาตุท่ีอยูในคาบเดียวกันของตารางธาตุจากหมู IA ถึง 
VIIIA ตามลําดับ ขอใดถูกตอง 
  1) A มีพลังงานไอออไนเซชันลําดับท่ี 1 ต่ําสุด และออกไซดของ A เมื่อละลายน้ําแลวจะมีสมบัติเปนกรด 
  2) B รวมกับคลอรีนไดสารประกอบที่มีสูตร BCl2 และสารประกอบนี้ละลายน้ําได 
  3) G เปนธาตุท่ีมีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงท่ีสุด และสารประกอบระหวาง B และ G มีสูตรเปน BG 
  4) ออกไซดของท้ัง B และ D มีสมบัติเปนกรด 
 
เฉลย 2) B รวมกับคลอรีนไดสารประกอบที่มีสูตร BCl2 และสารประกอบนี้ละลายน้ําได 
 
ตัวอยาง กราฟ ความสัมพันธระหวางธาตุในคาบที่สอง  
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  แกน Y นาจะแสดงถึงคาใด 
  1) EN 2) EA 
  3) IE1 4) IE2  
เฉลย 4) IE2 
 
ตัวอยาง ไอออน S2-, Cl-, K+, Ca2+ และอะตอม Ar มีจํานวนอิเล็กตรอนเทากันหมด ขนาดของไอออนและ
อะตอมเหลานี้เรียงจากใหญไปหาเล็กไดอยางไร 
  1) Ar > Ca2+ > S2- > K+ > Cl- 2) Ar > S2+ > Ca2+ > Cl- > K+ 
  3) Ca2+ > K+ > Ar > Cl- > S2- 4) S2- > Cl- > Ar > K+ > Ca2+ 
 
เฉลย 4) S2- > Cl- > Ar > K+ > Ca2+ 
 
ตัวอยาง ธาตุ A B C D E F G และ H เปนธาตุท่ีอยูในคาบเดียวกันโดย 
  A. เปนธาตุท่ีมีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 2 
  B. เปนธาตุท่ีมีอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงสุด 
  C. ไมวองไวในการทําปฏิกิริยา 
  D. ทําปฏิกิริยากับธาตุ B ไดสารประกอบไอออนิกท่ีมีสูตร DB 
  E. มีเลขอะตอมมากกวาธาตุ D อยู 2 
  F. มีคา IE สูงกวาธาตุ H แตมีขนาดใหญกวา 
  G. เปนอโลหะที่มีจุดหลอมเหลวสูงมาก และมีขนาดเล็กกวาธาตุ E แตใหญกวาธาตุ B 
  การจัดเรียงธาตุท้ัง 8 จากเลขอะตอมนอย → มากขอใดถูกตอง 
  1) D A E H F G B C 2) D A E G F H C B 
  3) D A E G H F B C 4) D A E G F H B C 
 
เฉลย 4) D A E G F H B C 
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สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ 
 
เคมีนิวเคลียร 
 ธาตุกัมมันตรังสี คือ ธาตุท่ีมีสมบัติในการแผกัมมันตภาพรังสี ธาตุพวกนี้แผกัมมันตภาพรังสีแลวเปลี่ยนเปน
ธาตุอื่นได โดยเปลี่ยนจํานวนอนุภาคในนิวเคลียส เชน จํานวนโปรตอนและนิวตรอน โดยมีปจจัยสําคัญท่ีทําให
อะตอมปลดปลอยกัมมันตรังสีออกมาก็คือ เสถียรภาพของนิวเคลียส ซ่ึงการพิจารณาเสถียรภาพของนิวเคลียสก็
คือ พิจารณาอัตราสวนระหวางจํานวนนิวตรอน และจํานวนโปรตอน ถาอัตราสวนดังกลาวมีคาใกลเคียงกับ 1 เมื่อ
มีเลขอะตอมเพิ่มขึ้น นิวเคลียสนั้นจะเสถียร (สําหรับธาตุขนาดเล็ก) ดังแสดงในกราฟเสถียรภาพดานลาง 
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 เมื่อ N = จํานวนนิวตรอน 
  Z = เลขอะตอม (จํานวนโปรตอน) 
  T1/2 = ครึ่งชีวิตของนิวเคลียสนั้นๆ (ถาย่ิงมีคามาก แสดงวามีความสเถียรมาก)  
 ปจจัยที่ทําใหเปนธาตุกัมมันตรังสี 
 1. นิวเคลียสมีขนาดใหญเกินไป (เลขอะตอมมากกวา 83) (ปรับเสถียรภาพโดยการคายแอลฟา) 
 2. อัตราสวน n/p มากเกินไป (ปรับเสถียรภาพโดยการคายอนุภาคเบตาออกมา) 
 3. อัตราสวน n/p นอยเกินไป (ปรับเสถียรภาพโดยการคายอนุภาคโพซิตรอนออกมาหรือรับเบตา) 
 4. พลังงานมากเกินไป (ปรับเสถียรภาพโดยการคายแกมมา) 
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 จากปจจัยดังกลาวจะทําใหนิวเคลียสไมเสถียรและปลดปลอยกัมมันตภาพรังสีออกมา โดยกัมมันภาพตรังสี
ท่ีถูกปลดปลอยออกมา ไดแก อนุภาค ดังนี้ 
 

ชื่ออนุภาค สัญลักษณ สัญลักษณที่ใชใน 
สมการนิวเคลียร คุณสมบัติทั่วไป 

1. โปรตอน p H1
1  - 

2. นิวตรอน n n1
0  - 

3. เบตา β- e0
1-  

มีลักษณะเปนอนุภาค คือ เปนอิเล็กตรอนที่ออกจากนิวเคลียส 
ความเร็วสูง อํานาจเจาะทะลุมากกวาอนุภาคแอลฟา 

4. โพซิตรอน β+ e0
1+  คุณสมบัติท่ัวไปคลายกับเบตา แตมีประจุเปนบวก 

5. แอลฟา α He4
2  มีลักษณะเปนอนุภาคท่ีมีประจุไฟฟาบวก มีอํานาจเจาะทะลุนอย

6. แกมมา γ γ0
0  เปนพลังงานท่ีเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟามีอํานาจเจาะทะลุมาก มี

ความยาวคลื่นสั้น 
 
 “โดยทั่วไป ธาตุที่มีเลขอะตอมตั้งแต 83 ข้ึนไปถึงถือวาเปนธาตุกัมมันตรังสีและธาตุกัมมันตรังสีที่มี
เลขอะตอมตั้งแต 93 ข้ึนไปเกิดข้ึนจากการสังเคราะหทั้งหมด” 
 สมการนิวเคลียร (Nuclear Equation) คือ สมการท่ีแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร สมการตองดุลท้ังเลขมวล
และเลขอะตอมทั้งดานซายและดานขวาของสมการเคมีใหเทากัน กลาวคือ ผลบวกของเลขมวลและเลขอะตอม
ของสารตั้งตนเทากับของผลิตภัณฑ 
 
ตัวอยาง สมการการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี 
  Th232

90   Pb208
82  + 6 He4

2  + 4 e0
1-  

 
ตัวอยาง สมการการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร 
  U235

92  + n1
0   Ba141

56  + Kr92
36  + 2 n1

0  
 
 ปฏิกิริยานิวเคลียร คือ ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของอะตอมแลวได
นิวเคลียสของอะตอมใหมเกิดขึ้น ซ่ึงจะทําใหเกิดการคายพลังงานมหาศาล แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 1. Nuclear Fission (ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน) เปนปฏิกิริยานิวเคลียรของนิวเคลียสของธาตุหนัก ซ่ึง
เกิดจากการยิงอนุภาคนิวตรอนเขาไปยังนิวเคลียสของธาตุหนักแลวทําใหนิวเคลียสของธาตุนั้นแตกออกเปนสอง
สวนท่ีมีขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของนิวเคลียสเดิม พรอมท้ังปลดปลอยนิวตรอนออกมาอีก 2-3 อนุภาคเพ่ือเขาไป
ชนนิวเคลียสอื่นๆ อีก ทําใหเกิดเปนปฏิกิริยาลูกโซท่ีใหพลังงานสูง เชน การทําระเบิดปรมาณู ในการเกิดปฏิกิริยา
นี้จําเปนจะตองมีมวลของสารท่ีเพียงพอตอการเกิดปฏิกิริยาลูกโซ ซ่ึงเราเรียกมวลคาน้ันวา “มวลวิกฤติ” 
(Critical Mass) 
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แผนภาพการเกิดปฏิกิริยาฟชชัน 

 
 2. Nuclear Fusion (ปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชัน) เปนปฏิกิริยานิวเคลียรท่ีเกิดจากแกนของอะตอมเบา
หลอมรวมกันเขาเปนแกนอะตอมที่หนัก แลวคายพลังงานมหาศาลออกมา โดยมีความเปนพิษตอสิ่งแวดลอมนอย
กวาปฏิกิริยาฟชชันแตใหพลังงานมากกวาปฏิกิริยาฟชชัน ซ่ึงเช่ือวาปฏิกิริยานิวเคลียรฟวชันเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้น
ภายในดวงอาทิตย ตัวอยางการใชประโยชนจากปฏิกิริยานี้ คือการทําระเบิดโฮโดรเจน ในการเกิดปฏิกิริยานี้
จําเปนจะตองมีอุณหภูมิของสารที่เพียงพอตอการเกิดการหลอมนิวเคลียส ซ่ึงเราเรียกอุณหภูมิคานั้นวา “อุณหภูมิ
วิกฤติ” (Critical Ignition) 
 

E

+ +

D D

Proton

Neutron

He3 N.

 
แผนภาพการเกิดปฏิกิริยาฟวชัน 

 
ตัวอยาง กระบวนการสลายตัวของ Th232

90  จนไดผลิตภัณฑสุดทายเปน Pb208
82  จะมีอนุภาคบีตาเกิดขึ้น        

ก่ีอนุภาค 
  1) 2 2) 4 
  3) 6 4) 8 
 
เฉลย 2) 4 
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ตัวอยาง กระบวนการสลายตัวของ Th232
90  จะมีไอโซโทปกัมมันตรังสี 6 ตัวท่ีจะปลอยอนุภาคแอลฟา และมี

ไอโซโทปกัมมันตรังสี 4 ตัวท่ีสลายตัวใหอนุภาคเบตา ผลิตภัณฑสุดทายของการสลายตัวคือขอใด 

  1) W204
74  2) W208

74  
  3) Pb204

82  4)  Pb208
82  

 
เฉลย 4) Pb208

82  
 
ตัวอยาง เมื่อยูเรเนียม -238 สลายตัวใหอนุภาคแอลฟา 1 อนุภาค และใหอนุภาคเบตา 2 อนุภาค ขอใดคือ
ไอโซโทปของสารที่เกิดขึ้น 
  1) Pa-234 2) U-234 
  3) Th-230 4) Pa-230 
 
เฉลย 2) U-234 
 
ครึ่งชีวิต (Half Life)  
 ครึ่งชีวิต คือ ระยะเวลาที่ธาตุกัมมันตรังสีเปลี่ยนแปลงปริมาณไปจากเดิมโดยจะลดลงครึ่งหนึ่งในชวงเวลา
นั้นๆ ใชสัญลักษณ t1/2 เชน 222Ra มีครึ่งชีวิต 40 วัน หมายถึง เมื่อเวลาผานไป 40 วัน Ra 1 กรัม จะเหลือ Ra 
เพียง 0.5 กรัมนั่นเอง โดยมีสูตรท่ีใชในการคํานวณ ดังตอไปนี้ 
    
             
 
 เมื่อ Nt = ปริมาณท่ีเหลือ T = เวลาทั้งหมดท่ีใช 
  N0 = ปริมาณท่ีเริ่มตน  t1/2 = ครึ่งชีวิตของธาตุใดๆ 
  n = จํานวนครั้งท่ีเกิดการสลายตัว     
 
ตัวอยาง กราฟการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี Po—210 ใหผลิตภัณฑเปน Pb—208  
 

น้ําหนักของ Po−210 (กรัม)

0
0.00

เวลา (วัน)280 560 840

2.50

5.00

7.50

  

Nt  = N0/2n   n  = T/t1/2 
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  ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีชนิดนี้ 
  1) ครึ่งชีวิตมีคาเทากับ 20 สัปดาห 
  2) อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเปนคาคงท่ี ไมขึ้นอยูกับปริมาณสารตั้งตน 
  3) อันดับของปฏิกิริยาไมเทากับศูนย เมื่อเทียบกับจํานวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี 
  4) ถาสรางกราฟความสัมพันธระหวางน้ําหนักของ Pb—208 กับเวลา จะมีคาความชันลดลงเมื่อเวลา

เพ่ิมขึ้น 
 
เฉลย 2) อัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีเปนคาคงที่ ไมข้ึนอยูกับปริมาณสารต้ังตน 
 
ตัวอยาง โรงพยาบาลแหงหนึ่งไดซ้ือชุดโคบอลต—60 มาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เพ่ือนํามาใชในการ
ฉายรังสีรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ชุดโคบอลต—60 นี้จะตองเปลี่ยนใหมเมื่อโคบอลต—60 สลายตัวไปรอยละ 75 ถา
กําหนดใหครึ่งชีวิตของโคบอลต—60 เทากับ 5 ป 3 เดือน ควรเปลี่ยนชุดโคบอลต—60 เมื่อใด 
  1) 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 2) 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
  3) 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 4) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
เฉลย 4) 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
 
ตัวอยาง Co-60 เปนสารกัมมันตรังสีท่ีปลอยอนุภาคบีตา มีครึ่งชีวิตเทากับ 5.3 ป เมื่อเวลาผานไป 26.5 ป
อัตราสวนของ Co-60 ท่ีเหลืออยูจะเปนเทาใดเมื่อเทียบกับเวลาเริ่มตน 
  1) 1/5 2) 1/8 
  3) 1/16 4) 1/32 
 
เฉลย 4) 1/32 
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ของแข็ง ของเหลว และแกส 
 
แกส 
 เปนสถานะที่มีปริมาตรและรูปรางท่ีไมแนนอนขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ โดยอนุภาคของแกสมีแรงยึดเหนี่ยวกัน
นอยมาก ทําใหอนุภาคของแกสสามารถเกิดการแพรและฟุงกระจายไดเปนอยางดี 
 
ประเภทของแกส 
 เพ่ือความสะดวกในการศึกษาเรื่องแกส เราไดแบงแกสออกเปน 2 ประเภทดวยกัน ไดแก 
 1. แกสจริง (Real Gas) เปนแกสท่ีมีอยูจริง มีพฤติกรรมและสมบัติตางๆ เบ่ียงเบนออกจากกฎของแกส
และทฤษฎีจลนของแกส อยางไรก็ตามท่ีสภาวะอุณหภูมิสูง ความดันตํ่า แกสจริงจะมีสมบัติและพฤติกรรม
ใกลเคียงกับแกสในอุดมคติ 
 2. แกสในอุดมคติหรือแกสสมบูรณแบบ (Ideal Gas) เปนแกสสมมติตามทฤษฎีท่ีไมวาจะอยูสภาวะ
แบบใดก็ตาม จะมีสมบัติหรือพฤติกรรมเปนไปตามกฎตางๆ ของแกสในอุดมคติ และยังมีสมบัติเปนไปตามทฤษฎี
จลนของแกสครบทุกขออีกดวย 
 
ทฤษฎีจลนของแกส 
 เปนทฤษฎีท่ีใชอธิบายสมบัติทางกายภาพของแกสในอุดมคติ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 1. แกสประกอบดวยอนุภาคจํานวนมากท่ีมีขนาดเล็กมาก จนถือไดวาอนุภาคแกสไมมีปริมาตรเมื่อเทียบกับ
ขนาดภาชนะที่บรรจุ ซ่ึงจะถือวามีมวลแตไมมีปริมาตร 
 2. โมเลกุลของแกสอยูหางกันมากทําใหแรงดึงดูดและแรงผลักระหวางโมเลกุลนอยมาก จนถือไดวาไมมี
แรงกระทําตอกัน (ไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล) 
 3. โมเลกุลของแกสเคลื่อนที่อยางรวดเร็วในแนวเสนตรง เปนอิสระดวยอัตราเร็วคงท่ี (แตวาไมจําเปนตอง
เทากันในแตละโมเลกุล) และไมเปนระเบียบจนกระทั่งชนกับโมเลกุลอื่นหรือชนกับผนังของภาชนะจึงจะเปลี่ยน
ทิศทางและอัตราเร็ว 
 4. โมเลกุลของแกสท่ีชนกันเองหรือชนกับผนังภาชนะจะเกิดการชนแบบยืดหยุนโดยถายโอนพลังงานใหแก
กันได แตพลังงานรวมของระบบมีคาคงท่ี 
 5. ณ อุณหภูมิเดียวกันโมเลกุลของแกสแตละโมเลกุลเคลื่อนท่ีดวยความเร็วไมเทากัน แตจะมีพลังงาน
จลนเฉลี่ยเทากัน โดยที่พลังงานจลนเฉลี่ยของแกสจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิ (เคลวิน) 
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ความสัมพันธของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแกส 
 จากคุณสมบัติและทฤษฎีจลนของแกส ทําใหการศึกษาเก่ียวกับแกสจะตองคํานึงถึงตัวแปรเก่ียวของท่ี
สําคัญตอไปนี้ 
 - จํานวนโมลของแกส (n) 
 - ปริมาตร (V) 
 - ความดัน (P) 
 - อุณหภูมิ (T) 
  
 กฎของบอยล   
 “เมื่ออุณหภูมิและมวลของแกสคงท่ี ปริมาตรของแกสจะแปรผกผันกับความดัน” 
   P α V

1  
 กฎของชารล   
 “เมื่อความดันและมวลของแกสคงท่ี ปริมาตรของแกสแปรผันตรงกับอุณหภูมิ” 
   V α T 
 กฎของเกยลุสแซค   
 “เมื่อปริมาตรและมวลของแกสคงท่ี ความดันของแกสแปรผันตรงกับอุณหภูมิ” 
   P α V 
 กฎของอโวกาโดร  
 “เมื่อความดันและอุณหภูมิของแกสคงท่ี ปริมาตรของแกสแปรผันตรงกับจํานวนโมล” 
   V α n 
 จากกฎตางๆ ทําใหเราสามารถสรางสมการท่ีรวบรวมตัวแปรตางๆ ของแกสได โดยเราเรียกสมการนี้วา 
สมการแกสสมบูรณ ดังนี้ 
   PV = nRT 
 
 โดยสมการนี้มีการบังคับหนวยตามคาคงท่ีของแกส (คา R) ดังตอไปนี้ 
 R  =  คาคงท่ีมีคาเทากับ 0.0821 L ⋅ atm ⋅ K-1 ⋅ mol-1  
 P  =  ความดัน (atm)    
 n  =  จํานวนโมล (mol)  
 V  =  ปริมาตร (L)    
 T  =  อุณหภูมิ (K) จากสมการกฎแกสสมบูรณ  
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การหาคาความหนาแนน    
 
   D = RT

PM  
 
 ให D = ความหนาแนนของแกสมีหนวยเปน กรัมตอลิตร (g/L) 
  M = นํ้าหนักโมเลกุลของสาร 
 
การหาคาความเขมขนของแกส 
 
   C = RT

P  
 
 ให C = ความเขมขนของสารมีหนวยเปน โมลตอลิตร (mol/L) 
 
กฎความดันยอยของดอลตัน 
 “ความดันรวมของแกสผสมจะมีคาเทากับผลรวมของความดันท่ีแกสแตละชนิดทําใหเกิดขึ้น” 
   PT = P1 + P2 + P3 + ... 
ซ่ึงจากกฎความดันยอยของดอลตันทําใหเราทราบถึงความสัมพันธระหวางความดันของระบบและความดันยอย
ของแกสแตละชนิด และสามารถสรุปเปนสมการไดดังน้ี 
   PรวมVรวม = P1V1 + P2V2 + P3V3 + ... 
 
กฎการแพรผานของเกรแฮม 
 การแพร หมายถึง การเคลื่อนท่ีของโมเลกุลจากบริเวณท่ีมีความเขมขนมากไปหาบริเวณท่ีมีความเขมขน
นอย การแพรในลักษณะนี้สามารถพบไดในชีวิตประจําวัน เชน การไดกลิ่น เปนตน  
 กฎการแพรผานของเกรแฮม มีใจความสําคัญอยูวา 
 “ท่ีอุณหภูมิและความดันเดียวกัน อัตราการแพรผานของแกสเปนสัดสวนผกผันกับรากท่ีสองของความ
หนาแนนของแกส” 
เราสามารถสรุปเปนสมการท่ีจะนําไปใชได ดังน้ี 

   
2
1
r
r  = 

1
2

d
d   =  

1
2

M
M  

 เมื่อ r  =  อัตราเร็วของการแพรของแกส 
  d =  ความหนาแนนของแกส 
  M  =  มวลโมเลกุลของแกส 
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ตัวอยาง  เมื่อปลอยใหแกสอุดมคติในมาโนมิเตอรขยายตัวท่ีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส จนมีปริมาตรสุดทาย
เปน 1 ลิตร และทําใหความสูงของปรอทในมาโนมิเตอรตางกัน 60 มิลลิเมตรดังรูป 
 

60 mm

760 mmHg

Gas

  
  จํานวนโมลของแกสเปนเทาใด 
  1) 3.35 × 10-3 2) 3.66 × 10-3 
  3) 4.82 × 10-2 4) 5.00 × 10-2 
 
เฉลย 2) 3.66 × 10-3  
 
ตัวอยาง ภาชนะสองใบตอเช่ือมถึงกันใบแรกมีขนาด 2 ลิตร บรรจุแกส N2 ไว 3 บรรยากาศ ใบท่ีสองขนาด 3 
ลิตร บรรจุ O2 ไว 5 บรรยากาศ ท่ีอุณหภูมิคงท่ี เมื่อเปดวาลวท่ีก้ันระหวางภาชนะทั้งสองจะเกิดปฏิกิริยากันจน
สมบูรณไดผลิตภัณฑเปนออกไซดชนิดหนึ่งของไนโตรเจนมีความดันเทากับ 1.2 บรรยากาศ โดยไมมีสารต้ังตนใด
เหลืออยู สูตรของออกไซดท่ีเกิดขึ้นคือขอใด 
  1) NO2 2) NO3 
  3) N2O4 4) N2O5  
เฉลย 4) N2O5 
 
ตัวอยาง ถานําถังแกสขนาด 200 cm3 ท่ีบรรจุแกสออกซิเจนท่ีมีความดัน 200 mmHg มาตอทอท่ีมีปริมาตร
นอยมากท่ีเช่ือมกับถังแกสอีกถังท่ีมีขนาด 300 cm3 ท่ีบรรจุแกสไนโตรเจนที่มีความดัน 100 mmHg จากน้ันนําไป
ใหเพ่ิมอุณหภูมิเปน 2 เทาในหนวยเคลวิน โดยแกสท้ังสองไมทําปฏิกิริยากัน จงหาความดันรวมของแกสผสม  
 
เฉลย 280 มิลลิเมตรปรอท 
 
ตัวอยาง ถังแกสใบหนึ่งบรรจุแกส O3 ผสมกับ O2 ไว 5 บรรยากาศ เมื่อฉายแสง UV เขาไปบน O3 ท้ังหมด
เกิดการสลายตัวไปเปน O2 พบวาความดันรวมเปลี่ยนไปเปน 6.75 บรรยากาศ ดังน้ัน O3 ในแกสผสมกอนทํา
ปฏิกิริยามีอยูรอยละเทาไร ถาควบคุมอุณหภูมิใหคงท่ีตลอดการทดลอง 
 
เฉลย 70% 
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สมดุลเคมี 
 
 ในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือปฏิกิริยาเคมีบางประเภทนั้น นอกเหนือจากการท่ีสารต้ังตนทําปฏิกิริยากัน
เปลี่ยนเปนสารผลิตภัณฑแลว สารผลิตภัณฑก็สามารถทําปฏิกิริยากันเองแลวยอนกลับมาเปนสารตั้งตนได 
ลักษณะของปฏิกิริยาเคมีน้ีเราเรียกวา “ปฏิกิริยาท่ีสามารถผันกลับได” และเมื่ออัตราการเปลี่ยนแปลงจากสารตั้ง
ตนไปเปนสารผลิตภัณฑมีคาเทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงจากสารผลิตภัณฑแลว การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
เกิดขึ้นตลอดเวลาและมีสารทุกชนิดอยูในระบบปดท่ีจะไมมีวันถูกใชหมด จัดเปน “สมดุลเคมี”  หรือระบบดังกลาว
เขาสูภาวะสมดุล 
 
ตัวอยางที่ 1 
 [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)  [CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l) 
 
 จากสมการจะเห็นไดวา เมื่อปฏิกิริยาเขาสูสมดุล สารทุกชนิดท้ังสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑจะมีใน
ระบบ 
 
ตัวอยางที่ 2 ปฏิกิริยาการเผาหินปูน (CaCO3) เกิดขึ้นตามสมการ   
   CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
 
 ปฏิกิริยานี้ถาเกิดขึ้นในภาชนะเปดแกส CO2 ท่ีเกิดขึ้นจะหนีออกจากระบบและปฏิกิริยาสิ้นสุดเมื่อ CaCO3 
ถูกใชหมดไปในปฏิกิริยาในภาชนะจะเหลือเฉพาะ CaO เทาน้ัน ดังน้ันปฏิกิริยานี้จึงผันกลับไมได แตถาปฏิกิริยานี้
เกิดในภาชนะปดเปนระบบปด แกส CO2 ท่ีเกิดขึ้นจะสะสมในภาชนะมากขึ้นและจะรวมกับ CaO ไดเปน CaCO3 
กลับคืนมาอีก ดังน้ันปฏิกิริยานี้จึงเปนปฏิกิริยาผันกลับได โดยมี 
 
   CaCO3(s)  CaO(s)  +  CO2(g) เปนปฏิกิริยาไปขางหนา 
   CaO(s)  +  CO2(g)  CaCO3(s) เปนปฏิกิริยายอนกลับ 
 
 สมการเคมีแทนปฏิกิริยาผันกลับไดของปฏิกิริยานี้คือ  CaCO3(s)    CaO(s) + CO2(g) 
 จากการศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาพบวา ในตอนแรกปฏิกิริยาไปขางหนาจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและจะ
เกิดชาลงเมื่อสารตั้งตนมีปริมาณนอยลง สวนปฏิกิริยายอนกลับ ในตอนแรกจะเกิดขึ้นชาเพราะผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้น
มีนอย และเมื่อผลิตภัณฑมากขึ้นทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น และเมื่อปฏิกิริยาดําเนินไประยะหนึ่ง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาไปขางหนา (Rate of forward reaction) จะเทากับอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ (Rate of 
reverse reaction) ขณะนี้จะสังเกตไมเห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ กลาวไดวาระบบมีสมบัติคงท่ี  
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 แตในความเปนจริงขณะท่ีระบบมีสมบัติคงท่ีน้ัน ระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาโดยเปลี่ยนแปลง
ในอัตราท่ีเทากัน เราเรียกภาวะสมดุลท่ีระบบยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยูน้ีวา สมดุลพลวัต (Dynamic equilibrium) 
ภาวะสมดุลท่ีเกิดขึ้นไมวาจะเปนภาวะสมดุลระหวางสถานะ ภาวะสมดุลในสารละลายอิ่มตัว หรือภาวะสมดุลใน
ปฏิกิริยาเคมีจัดเปนสมดุลพลวัตท้ังสิ้น ซ่ึงตางจากสมดุลสถิตย (Static equilibrium) คือ สมดุลสถิตย เปนสมดุล
ท่ีไมมีการเปลี่ยนแปลง ระบบจะอยูน่ิง แตเมื่อมีการรบกวนสมดุลนี้ ก็จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  
 กราฟของปฏิกิริยาสมดุล 
 1. กราฟของอัตราการเกิดปฏิกิริยา  

อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา
อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ

เวลา

อัตราการเกิดปฏิกิริยา

  
 2. กราฟของปริมาณสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 
  แบบที่ 1 : สารต้ังตนเหลือนอยกวาสารผลิตภัณฑ  

สารตั้งตน
ผลิตภัณฑ

เวลา

ปริมาณสาร

  
  แบบที่ 2 : สารต้ังตนเหลือมากกวาสารผลิตภัณฑ  

สารตั้งตน

ผลิตภัณฑ

เวลา

ปริมาณสาร

  
  แบบที่ 3 : สารต้ังตนเหลือเทากับสารผลิตภัณฑ  

สารตั้งตน
ผลิตภัณฑ

เวลา

ปริมาณสาร
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 การเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดสมดุล 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในระบบที่อาจทําใหเกิดสมดุลท่ีพบโดยทั่วไป มี 3 อยาง คือ 
 1. สมดุลของการเปลี่ยนสถานะ เชน การเปลี่ยนสถานะของไอโอดีน (I2) จะมีการระเหิดและการตกผลึก
เกิดขึ้นพรอมๆ กัน ดังสมการ  
   I2(s)  I2(g) 
   สีมวงเขม  สีมวงแดง 
 
 2. สมดุลของการละลาย เกิดในสารละลายที่อิ่มตัว หรือสารท่ีละลายไดยาก  จะมีการละลายและการตก
ผลึกเกิดขึ้นพรอมๆ กัน ดังสมการ 
   C12H22O11(s)  C12H22O11(aq)  
 3. สมดุลของการเกิดปฏิกิริยาเคมี   เกิดกับปฏิกิริยาท่ีผันกลับได ซ่ึงโดยท่ัวไปมีคุณสมบัติดังน้ี 
  1. เกิดในระบบปด 
  2. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา เทากับ อัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับ 
  3. สมบัติของระบบจะตองคงท่ี 
  4. เปนสมดุลไดนามิก 
  5. สารทุกตัวในระบบตองอยูครบ ไมวาปฏิกิริยาจะเกิดนานเพียงใดก็ตาม 
  6. ระบบสามารถเขาสูสมดุลไดจากการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนา หรือยอนกลับก็ได 
  7. ท่ีภาวะสมดุล ความเขมขนของสารทุกตัวในระบบจะตองคงท่ี แตไมจําเปนตองเทากัน 
 
 คาคงที่สมดุล 
 เมื่อปฏิกิริยาอยูในภาวะสมดุลความเขมขนของสารตั้งตนและผลิตภัณฑคงท่ี ดังน้ันอัตราสวนความเขมขน
ของสารตั้งตนและผลิตภัณฑคงท่ี จากการศึกษาปฏิกิริยาท่ีภาวะสมดุลและการเปรียบเทียบความเขมขนของสาร
ในปฏิกิริยา พบวา ณ อุณหภูมิคงท่ี อัตราสวนระหวางผลคูณความเขมขนของผลิตภัณฑกับผลคูณความเขมขน
ของสารตั้งตนจะมีคาคงท่ี เมื่อความเขมขนของแตละสารมีเลขยกกําลังเทากับเลขสัมประสิทธ์ิแสดงจํานวนโมล 
ของสารนั้นในสมการเคมีท่ีสมดุลแลว และเรียกอัตราสวนนี้วา คาคงท่ีสมดุล (Equilibrium constant : K) 
 กําหนดสมการทั่วไปดังน้ี  aA + bB    cC + dD     คาคงท่ีสมดุล คือ 
 

Equilibrium equation :

Equilibrium constant expression
Equilibrium constant

Products
Reactantsba

dc

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

  K =

  
 หนวยคาคงท่ีสมดุลเปนอะไรก็ไดขึ้นอยูกับอัตราสวนระหวางผลคูณความเขมขนของผลิตภัณฑกับผลคูณ
ความเขมขนของสารตั้งตน และบางปฏิกิริยาคาคงท่ีสมดุลอาจไมมีหนวยก็ได 
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 ***ขอควรระวัง***  
 คา K ขึ้นอยูกับอุณหภูมิ ทุกครั้งท่ีบอกคา K ตองบอกอุณหภูมิดวย เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป คา K จะ
เปลี่ยนไป 
 
 คาคงที่สมดุลในรูปความเขมขนและความดัน 

   Kc = ba
dc

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

 จากสมการแสดงคาคงท่ีสมดุลในรูปความเขมขนนิยมใชสัญลักษณ Kc (c มาจากคําวา concentration) 
 สําหรับปฏิกิริยาเคมีของแกสอาจเขียนสมการคาคงท่ีสมดุลในรูปความดันของแกสก็ได เชน  
 aA(g) + bB(g)  cC(g) + dD(g) 
 คาคงท่ีสมดุลในรูปความดัน (Kp) เขียนไดดังน้ี 

   Kp = b
B

a
A

d
D

c
C
PP
PP  

 ความสัมพันธระหวาง Kp กับ Kc 
 จากกฎของแกสสมบูรณ   PV  =  nRT  ;  P = (n/V)RT 
 เมื่อ n/V คือ จํานวนโมลตอปริมาตร หมายถึงความเขมขน  
 ดังน้ัน PA = [A]RT PB = [B]RT 
    PC = [C]RT  PD = [D]RT 
 เมื่อแทนคาความดันลงในสมการ Kp ไดความสัมพันธดังน้ี 
   Kp = Kc(RT)∆n 
 เมื่อ  R  = คาคงท่ีของแกสสมบูรณ 0.0821 L ⋅ atm/mol ⋅ K 
   T  = อุณหภูมิในหนวยเคลวิน 
   ∆n = จํานวนโมลรวมของสารผลิตภัณฑ – จํานวนโมลรวมของสารตั้งตน  
 ท้ังน้ี สมดุลประเภทนี้เราจะไมนําของแข็งและของเหลวมาคิดในสมการคาคงท่ีสมดุล ใหถือความเขมขน
ของของแข็งและของเหลวบริสุทธ์ิมีคาคงท่ี   
 สรุปคาคงที่สมดุลเชิงคณิตศาสตร 
 1. การนําสมการมาบวกกัน  ใหนําคาคงท่ีสมดุลมาคูณกัน 
 2. การนําสมการมาลบกัน  ใหนําคาคงท่ีสมดุลมาหารกัน 
 3. การกลับสมการ   ใหนําคาคงท่ีสมดุลกลับเศษเปนสวนและกลับสวนเปนเศษ 
 4. การนําคาคงท่ีคูณท้ังสมการ  ใหนําคาคงท่ีน้ันไปยกกําลังคาคงท่ีสมดุล 
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 ผลของไอออนรวม (Common ion effect)  
 “ไอออนรวม” เปนไอออนชนิดเดียวกับไอออนที่แตกตัวมาจากเกลือท่ีสนใจ ผลของไอออนรวม คือ ทําให
การละลายของเกลือในสารละลายที่มีไอออนรวมลดลง โดยเมื่อเกลือละลายในสารละลายซึ่งมีไอออน 1 ชนิด เปน
ชนิดเดียวกันกับไอออนของเกลือนั้น เกลือดังกลาวจะละลายในสารละลายนั้นไดนอยกวาละลายในน้ํา ตัวอยางเชน 
AgCl ละลายในสารละลาย NaCl ไดนอยกวาละลายในน้ําบริสุทธ์ิ ในกรณีน้ีตัวถูกละลายในสารละลายทั้งสองมี
คลอไรดไอออนเปนไอออนรวม (Common Ion) การละลายที่ลดลงเนื่องจากการมีไอออนรวมน้ีเรียกวา ผลของ
ไอออนรวม (Common Ion Effect) ซ่ึงเปนไปตามหลักของ เลอ ชาเตอลิเอ (Le Chatelier) หาก AgCl ละลาย
อยูในน้ําบริสุทธ์ิ และอยูในสภาพสมดุล เมื่อมีการเติมเกลือคลอไรดท่ีละลายน้ําได เชน NaCl ลงในสารละลาย 
AgCl ท่ีสมดุล จะทําใหสมดุลเลื่อนไปทางซายของปฏิกิริยา คือ ทําให AgCl ตกตะกอนเพิ่มขึ้น  
 ผลของคาคงที่สมดุลที่มีตอระบบสมดุล 
 คาคงท่ีสมดุลบอกใหทราบถึงทิศทางการดําเนินเขาสูภาวะสมดุลได เน่ืองจากคาคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา
เปนอัตราสวนระหวางความเขมขนของผลิตภัณฑกับความเขมขนของสารตั้งตน ณ ภาวะสมดุลท่ีอุณหภูมิหนึ่ง  
 ถาคาคงท่ีสมดุลมีคามาก แสดงวามีผลิตภัณฑเกิดขึ้นมาก น่ันคือกอนถึงภาวะสมดุลปฏิกิริยาดําเนินไป
ขางหนามากกวาปฏิกิริยายอนกลับ ในทางกลับกันถาคาคงท่ีสมดุลมีคานอยแสดงวามีผลิตภัณฑเกิดขึ้นนอย หรือ
ปฏิกิริยาดําเนินไปขางหนาไดนอยกอนถึงภาวะสมดุล 
 ปฏิกิริยาเคมีใดมีคาคงท่ีสมดุลมากกวา 1 แสดงวาปฏิกิริยานั้นมีผลิตภัณฑมากกวาสารตั้งตนแตถามีคาคงท่ี
สมดุลนอยกวา 1 แสดงวามีผลิตภัณฑนอยกวาสารตั้งตน 
 
 *** ขอควรระวัง *** 
 คาคงท่ีสมดุลจึงบอกใหทราบแตเพียงวา ณ ภาวะสมดุลมีผลิตภัณฑหรือสารตั้งตนอยูในระบบมากนอยกวา
กันเพียงใด แตไมไดบอกวาปฏิกิริยาเคมีใดเกิดขึ้นเร็วหรือชา  
 การคํานวณเกี่ยวกับคาคงที่สมดุล 
 หลักการคํานวณเกี่ยวกับคาคงท่ีสมดุล 
 1. เขียนสมการ และ ดุลสมการ 
 2. หาความเขมขน ตามท่ีโจทยกําหนดโดยแบงเปน 3 สวน 
  2.1 ตอนเริ่มตน 
  2.2 เปลี่ยนแปลง 
  2.3 เหลือสุทธิ (เขาสูสมดุล) 
 3. เอาความเขมขน ตอนเหลือสุทธิ ไปแทนคาในสมการคาคงท่ีสมดุล  
 ผลหารของปฏิกิริยา (Reaction Quotient, Qc) 
 หาไดจากการแทนคาความเขมขนเริ่มตนของสารตั้งตนและผลิตภัณฑ ในสมการคาคงท่ีสมดุล (Kc) เพ่ือหา
วาปฏิกิริยาจะเขาสูสมดุลในทิศทางใด เราตองเปรียบเทียบคาของ Qc และ Kc โดยแบงเปน 3 กรณีดังน้ี 
 • Qc > Kc ปฏิกิริยาดําเนินไปทางซายเพ่ือเขาสูสมดุล 
 • Qc = Kc ระบบอยูในสมดุล 
 • Qc < Kc ปฏิกิริยาดําเนินไปทางขวาเพื่อเขาสูสมดุล 
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ตัวอยาง ปฏิกิริยา  H2(g)  +  I2(g)    2HI(g)  มีคาคงท่ีอัตรา 54.3 ท่ี 430°C ถาในการทดลองหนึ่ง
นํา H2 0.243 mol , I2 0.146 mol และ HI 1.98 mol มารวมกันในภาชนะ 1 L ท่ี 430°C  
  เมื่อแทนคาความเขมขนเริ่มตนนี้ลงในสมการแสดงคาคงท่ีสมดุลจะไดคา Qc เปน 111 ซ่ึงมีคาสูงกวา
คา Kc ดังน้ันปฏิกิริยาดําเนินไปทางซายเพ่ือเขาสูสมดุล 
 
 องคประกอบที่มีผลตอสมดุลเคมี  
 สิ่งท่ีทําใหสมดุลของระบบเปลี่ยนแปลงคือ  
 1. ความเขมขน  
 2. อุณหภูมิ  
 3. ความดัน  
 4. การเติมกาซเฉื่อย  
 5. การเติมตัวเรงปฏิกิริยา 
  
 ซ่ึงอธิบายโดยหลักของเลอชาเตอลิเอ สวนตัวเรงปฏิกิริยาไมมีผลตอสมดุล แตมีผลตออัตราเร็วของการ
เกิดปฏิกิริยาคือ ทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วขึ้น และทําใหถึงสมดุลเร็วขึ้น แตความเขมขนไมเปลี่ยนแปลง 
 หลักของเลอชาเตอลิเอ (Le Chatelier’s Principle) กลาววา “เมื่อระบบอยูในสมดุล ถาสภาวะของ
ระบบเปลี่ยนไป ระบบจะมีการกระทําไปในทิศทางท่ีจะทําใหภาวะสมดุลกลับคืน” หรือ “เมื่อมีสิ่งท่ีมีผลตอสมดุล 
(ความเขมขน อุณหภูมิหรือความดัน) มารบกวนระบบที่อยู ณ ภาวะสมดุล จะทําใหสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางตรง
ขามกับสิ่งรบกวนนั้น เพ่ือท่ีจะเกิดสมดุลใหมตอไป” ซ่ึงหลักน้ีมีความสําคัญตอสมดุลเคมีเปนอยางมาก ถูกนํามาใช
เสมอเพ่ืออธิบายการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเก่ียวกับสมดุลเมื่อไดรับอิทธิพลบางอยางจากนอกระบบ และชวยในการ
ทํานายวาปฏิกิริยาจะดําเนินไปในทางใด ในกระบวนการอุตสาหกรรมหลายชนิด ใชหลักน้ีในการเลือกสภาวะที่ควร
ปฏิบัติเพ่ือใหไดผลผลิตมากท่ีสุด  
 pH กับสภาพการละลาย 
 สภาพการละลายของสารหลายชนิดขึ้นอยูกับ pH ของสารละลายดวย เชน สมดุลการละลายของ 
Mg(OH)2 ดังสมการ 
 Mg(OH)2(s)  Mg2+(aq)  +  2OH-(aq) 
ถาเติม OH- ลงไป (ทําให pH สูงขึ้น) สมดุลจะเคลื่อนจากขวาไปซาย และทําให Mg(OH)2 ละลายไดนอยลง 
ในทางตรงกันขาม การเติม H+ (ทําให pH ลดลง) สมดุลจะเคลื่อนจากซายไปขวา และทําให Mg(OH)2 ละลายได
มากขึ้น ดังน้ันเบสที่ไมละลายในน้ําจะละลายไดในกรด และกรดท่ีไมละลายในน้ําจะละลายไดในเบส  
 การเปลี่ยนแปลงความเขมขน  
 เมื่อเพ่ิมความเขมขนของตัวทําปฏิกิริยาในขณะที่ระบบอยูในสมดุล สมดุลจะเลื่อนไปทางขวาคือไดผล
ปฏิกิริยามากขึ้น การลดความเขมขนของผลผลิตก็จะใหผลทํานองเดียวกัน คือ สมดุลจะเลื่อนไปทางขวา  
 จากสมการ     A  +  B  C  +  D  
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ตัวอยาง ถาเพิ่มความเขมขนของ A ตามหลักของเลอชาเตอลิเอ สมดุลจะปรับตัวโดยเปลี่ยนไปในทิศทางลด
ความเขมขนของ A คือ สมดุลจะเลื่อนไปทางขวาหรือเปลี่ยนจากซายไปขวา จึงเกิดปฏิกิริยาไปขางหนามากขึ้น  
  และ ณ สมดุลใหม ความเขมขนของสาร A จะเพ่ิมขึ้นเพราะเราเพ่ิมความเขมขนของ A ความเขมขน
ของสาร B จะลดลง เพราะ B ทําปฏิกิริยากับ A เพ่ือใหสมดุลเลื่อนไปทางขวา ความเขมขนของสาร C และ D 
จะเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับสมดุลเดิม  
 
หมายเหตุ  1. ถาเพ่ิมความเขมขนของสารใด สารน้ันจะเพ่ิมเสมอ เมื่อเทียบกับสมดุลเดิม  
   2. ถาลดความเขมขนของสารใด สารน้ันจะลดเสมอ เมื่อเทียบกับสมดุลเดิม  
 
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
 ผลของอุณหภูมิตอภาวะสมดุล แยกพิจารณาออกเปน 2 กรณี  
 กรณีที่ 1 : ถาเปนปฏิกิริยาคายความรอน  
    (หมายถึงปฏิกิริยาไปขางหนาคายความรอน ปฏิกิริยายอนกลับดูดความรอน บอกดวย

สัญลักษณ -∆H)  
   A  +  B  C  +  D  +  energy  
   A  +  B  C  +  D   ;  ∆H  =  -34.2 kJ 
   ก) เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ (หรือใหความรอนแกระบบ) จะทําใหสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางลด
ความรอนของระบบ ตามหลักของเลอชาเตอลิเอ โดยปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปในทิศทางดูดความรอนคือสมดุลจาก
เลื่อนไปทางซาย หรือเปลี่ยนจากขวาไปซาย และ ณ สมดุลใหม ปริมาณของสารตั้งตนจะเพ่ิมขึ้น (A และ B เพ่ิม) 
ปริมาณของสารผลิตภัณฑลดลง (C และ D ลดลง) สงผลใหคาคงท่ีของสมดุลลดลงและอัตราเร็วของปฏิกิริยานี้
จะเพ่ิมขึ้นเพราะอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น  
   ข) เมื่อลดอุณหภูมิ (หรือการลดความรอนของระบบ) จะทําใหสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทาง
ตรงกันขามกับการเพ่ิมอุณหภูมิ คือสมดุลเลื่อนไปทางขวา หรือเปลี่ยนจากซายไปขวา และ ณ สมดุลใหม ความเขมขน
ของ A และ B ลดลง สวนความเขมขนของ C และ D เพ่ิมขึ้น สงผลใหคาคงท่ีของสมดุลเพ่ิมขึ้นและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากอุณหภูมิลดลง  
 
 กรณีที่ 2 : ถาเปนปฏิกิริยาดูดความรอน  
   (หมายถึงปฏิกิริยาไปขางหนาดูดความรอน ปฏิกิริยายอนกลับคายความรอน บอกดวย

สัญลักษณ ∆H)  
     การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะเกิดตรงขามกับกรณีท่ี 1  
   A + B + energy   C + D  
             A  +  B  C  +  D  ;  ∆H  =  57.1 kJ 
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   ก) เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิ (หรือใหความรอนแกระบบ) จะทําใหสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางลด
ความรอนของระบบ ตามหลักของเลอชาเตอลิเอ โดยปฏิกิริยาจะเปลี่ยนไปในทิศทางดูดความรอนคือสมดุลจาก
เลื่อนไปทางขวา หรือเปลี่ยนจากซายไปขวา และ ณ สมดุลใหม ปริมาณของสารผลิตภัณฑจะเพ่ิมขึ้น (C และ D เพ่ิม) 
ปริมาณของสารตั้งตนลดลง (A และ B ลดลง) สงผลใหคาคงท่ีของสมดุลเพ่ิมขึ้นและอัตราเร็วของปฏิกิริยานี้   
จะเพ่ิมขึ้นเพราะอุณหภูมิเพ่ิมสูงขึ้น  
   ข) เมื่อลดอุณหภูมิ (หรือการลดความรอนของระบบ) จะทําใหสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทาง
ตรงกันขามกับการเพ่ิมอุณหภูมิ คือสมดุลเลื่อนไปทางซาย หรือเปลี่ยนจากขวาไปซาย และ ณ สมดุลใหม ความ
เขมขนของ A และ B เพ่ิม สวนความเขมขนของ C และ D ลดลง สงผลใหคาคงท่ีของสมดุลลดลงและอัตราการ
เกิดปฏิกิริยาลดลงเนื่องจากอุณหภูมิลดลง   
 ***การเพิ่มอุณหภูมิไมวาเปนปฏิกิริยาดูดหรือคายความรอน อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเพิ่มเสมอ*** 
 
 การเปลี่ยนแปลงความดัน  
 ตามปกติการเปลี่ยนแปลงความดันมักไมมีผลตอความเขมขนของสารในสถานะควบแนน (เชนใน
สารละลายที่มีนํ้าเปนตัวทําละลาย) เน่ืองจากของเหลวและของแข็ง มีปริมาตรท่ีคอนขางคงท่ีแตความเขมขนของ
กาซนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไดมากเมื่อความดันเปลี่ยนไป  
 การเปลี่ยนแปลงความดันจะมีผลตอภาวะสมดุลอยางไรน้ัน จะพิจารณาเปน 3 กรณี ไดแก 
 กรณีที่ 1 : จํานวนโมลของกาซสารตั้งตน เทากับ จํานวนโมลของกาซผลิตภัณฑ 
    กรณีน้ีเน่ืองจากจํานวนโมลของกาซตั้งตนเทากับจํานวนโมลของกาซผลิตภัณฑ  
    การปลี่ยนแปลงความดัน จะไมมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 
 กรณีที่ 2 : จํานวนโมลของกาซสารตั้งตน มากกวา จํานวนโมลของกาซผลิตภัณฑ 
    เมื่อเพ่ิมความดันใหแกระบบ ระบบก็จะปรับตัวใหเขาสูสมดุลใหมโดยการลดความดัน จาก  
PV = nRT เมื่อ n มาก P ก็มากและเมื่อ n นอย P ก็นอย ดังน้ันเมื่อเพ่ิมความดันโดยการลดปริมาตร จะทําให
จํานวนโมลของสารตอปริมาตรในระบบเพิ่มมากขึ้น ระบบจึงพยายามปรับตัวโดยเปลี่ยนไปในทิศทางลดความดัน
หรือลดจํานวนโมลของสารในระบบตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ดังน้ันสมดุลจะเปลี่ยนจากซายไปขวา และ ณ 
สมดุลใหม ปริมาณสารตั้งตนจะลดลง และปริมาณของสารผลิตภัณฑจะเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับสมดุลเดิม 
    เมื่อลดความดันของระบบโดยการเพิ่มปริมาตร จะทําใหสมดุลเปลี่ยนไปในทิศทางตรงขาม
กับการเพ่ิมความดัน คือ จํานวนโมลของสารตอปริมาตรในระบบนอยลง ระบบจึงพยายามปรับตัวโดยเปลี่ยนไปใน
ทิศทางเพ่ิมความดันหรือเพ่ิมจํานวนโมลของสารในระบบตามหลักของเลอชาเตอลิเอ ดังน้ัน สมดุลจะเปลี่ยนจาก
ขวาไปซาย และ ณ สมดุลใหม ปริมาณสารตั้งตนจะเพ่ิมขึ้นและปริมาณของสารผลิตภัณฑจะลดลง  
 
 กรณีที่ 3 : จํานวนโมลของกาซสารตั้งตนนอยกวาจํานวนโมลของกาซผลิตภัณฑ 
    การเพ่ิมและลดความดัน ไดผลตรงขามกับกรณีท่ี 2  
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 การเติมกาซเฉื่อย  
 การเติมกาซเฉื่อย (กาซท่ีไมทําปฏิกิริยากับสารอื่นๆ) เขาไปในระบบของกาซใดๆ ซ่ึงทําปฏิกิริยากันจนเขาสู
สภาวะสมดุลแลว จะมีผลทําใหความดันท้ังหมดภายในระบบเพิ่มขึ้น แตจะไมทําใหความดันยอยหรือความเขมขน
ของสารใดสารหนึ่งเปลี่ยนแปลง ความดันท่ีเพ่ิมขึ้นจึงไมมีผลตอตําแหนงของสภาวะสมดุล   
 การเติมตัวเรงปฏิกิริยา  
 เราทราบจากการศึกษาเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีแลววา ตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหพลังงานกระตุนของ
ปฏิกิริยาลดต่ําลง ปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น ดังน้ันตัวเรงปฏิกิริยาจึงสงผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการเกิดปฏิกิริยา 
แตจะไมมีผลตอคาคงท่ีของสมดุล เพราะการเติมตัวเรงปฏิกิริยาลงไปในปฏิกิริยา จะชวยใหอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ไปขางหนาและอัตราการเกิดปฏิกิริยายอนกลับเกิดเร็วขึ้น ปฏิกิริยาจึงดําเนินเขาสูสภาวะสมดุลไดเร็วขึ้นเทาน้ัน 
แตจะไมมีผลตอความเขมขนของสารตางๆ ท่ีสภาวะสมดุลเลย คาคงท่ีของสมดุลจึงยังคงเทาเดิม ถาอุณหภูมิคงท่ี  
 
ตัวอยาง จากปฏิกิริยาท่ีภาวะสมดุลตอไปนี้ 
 
   xA(g)  +  yB(g)    zC(g) ∆H = 100 kJ 
 
  เมื่อนํา A(g), B(g) และ C(g) มาทําปฏิกิริยากัน ในขณะที่ระบบกําลังอยูในภาวะสมดุล ไดเพ่ิมความดัน
ใหกับระบบ (โดยการลดปริมาตรของภาชนะที่บรรจุ) จากการติดตามความเขมขนของแกส A(g) ท่ีเวลาตางๆ กัน 
เมื่อนํามาเขียนกราฟ ปรากฏผลดังน้ี 
 

เวลา

ความเขมขนของ A (g)

  
  ขอสรุปใดตอไปนี้ถูกตอง 
  1) (x + y)  =  z 2) (x + y)  >  z 
  3) (x + y)  <  z 4) เปนไปไดท้ังขอ 1), 2) และ 3) 
 
เฉลย 3) (x + y)  <  z 
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ตัวอยาง จากปฏิกิริยา N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) + 92K] การรบกวนสมดุลและผลจากการปรับ
สมดุล ขอใดถูก 
 
 

การรบกวนสมดุล ทิศทางการปรับสมดุล
ปริมาณ NH3 ใน 
สมดุลใหมเม่ือเทียบ 

กับสมดุลเดิม 
คาคงที่สมดุล

  1) ลดปริมาตรภาชนะ เกิดไปทางซาย ลดลง เปลี่ยนแปลง
  2) เพ่ิม H2(g) เกิดไปทางขวา ลดลง เทาเดิม 
  3) กําจัด NH3(g) ออกไป เกิดไปทางซาย เพ่ิมขึ้น เทาเดิม 
  4) ลดอุณหภูมิ เกิดไปทางขวา เพ่ิมขึ้น เปลี่ยนแปลง
 
เฉลย 4) การรบกวนสมดุล = ลดอุณหภูมิ, ทิศทางการปรับสมดุล = เกิดไปทางขวา, ปริมาณ NH3 สมดุล
ใหมเม่ือเทียบกับสมดุลเดิม = เพิ่มข้ึน, คาคงที่สมดุล = เปลี่ยนแปลง 
 
ตัวอยาง ปฏิกิริยาขอใดมีคา KC เทากับ KP 
  1) N2(g) + H2(g)  NH3(g) 
  2) CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g) 
  3) H2(g) + F2(g)  HF(g) 
  4) O3(g)  O2(g)  
เฉลย 3) H2(g) + F2(g)  HF(g) 
 
ตัวอยาง HgS มีคา Ksp เทากับ 2 × 10-49 ถาตัวอยางนํ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีความเขมขนของ 
Hg2+ เทากับ 2 × 10-20 โมลาร และความเขมขนของ S2- เทากับ 1 × 10-29 โมลาร ตัวอยางนํ้าเสียมีสภาวะ
เปนอยางไร 
  1) เปนสารละลายเจือจางของเกลือ HgS 
  2) เปนสารละลายอิ่มตัวของเกลือ HgS 
  3) เกิดตะกอนของเกลือ HgS 
  4) สรุปไมได 
 
เฉลย 2)  เปนสารละลายอ่ิมตัวของเกลือ HgS  
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ตัวอยาง ขอใดกลาวไดถูกตองเก่ียวกับสมดุลเคมี 
  1) ท่ีสภาวะ STP ปฏิกิริยาผันกลับไดของแกสจะมีคาคงท่ีสมดุลท่ีคํานวณจากความดัน (Kp) สูงกวา 
คาคงท่ีสมดุลท่ีคํานวณจากความเขมขน (Kc) เสมอ 
  2) คาคงท่ีสมดุลมีคาเทากับคาคงท่ีอัตราเร็วของปฏิกิริยาไปขางหนาหารดวยคาคงท่ีของปฏิกิริยา
ยอนกลับ 
  3) ท่ีสมดุล อัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาและยอนกลับมีคาเทากันพอดี 
  4) มีคําตอบถูกมากกวา 1 ขอ 
 
เฉลย 3) ที่สมดุล อัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาไปขางหนาและยอนกลับมีคาเทากันพอดี 
 
ตัวอยาง ถาปฏิกิริยาการสลายตัวของ N2O4(g) ในภาชนะปดปริมาตรคงท่ี ไดเปน NO2(g) เปนปฏิกิริยาดูด
ความรอน เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิใหกับระบบจะเกิดเหตุการณตามขอใด 
  1) ความเขมขน NO2 เพ่ิมขึ้น,  คา Keq เพ่ิมขึ้น 
  2) ความเขมขน NO2 เพ่ิมขึ้น,  คา Keq ลดลง 
  3) ความเขมขน NO2 ลดลง,  คา Keq เพ่ิมขึ้น 
  4) ความเขมขน NO2 ลดลง,  คา Keq ลดลง  
เฉลย 1) ความเขมขน NO2 เพิ่มข้ึน , คา Keq เพิ่มข้ึน 
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เคมีอินทรีย 
 
 เคมีอินทรียเปนวิชาท่ีศึกษาเก่ียวกับสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของสารประกอบคารบอน ซ่ึง
เปนองคประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตท่ัวไป ซ่ึงอาจเรียกไดวา “สารอินทรีย” ท้ังน้ีสารประกอบคารบอนทุกชนิดไมได
ถูกจัดเปนสารอินทรียท้ังหมด โดยกลุมของสารประกอบคารบอนที่ไมใชสารอินทรีย ไดแก 
 1. ธาตุคารบอน เชน เพชร, แกรไฟต, C60 เปนตน 
 2. สารประกอบโลหะคารไบด (Metal Carbide) เชน Ca2C, Mg2C เปนตน 
 3. สารประกอบออกไซดของคารบอน เชน CO, CO2 เปนตน 
 4. สารประกอบกรดคารบอนิกและเกลือ (Carbonic Acid, Bicarbonate Salt, Carbonate Salt) เชน 
H2CO3, NaHCO3, CaCO3 เปนตน 
 5. สารประกอบเกลือ Cyanide, Cyanate และ Thiocyanate เชน  KCN, NaOCN, NH4SCN เปนตน 
 
 โครงสรางทั่วไปของสารประกอบอินทรีย 
 โดยทั่วไปโครงสรางของสารประกอบอินทรียจะมีองคประกอบหลักเปน C และ H สรางพันธะตอเช่ือมกัน
เปนสายยาว และอาจจะมีอะตอมของธาตุอื่นๆ (hetero atom) เขามาสรางพันธะอยูดวย ซ่ึงอาจจะวาดโครงสราง
คราวๆ ไดดังน้ี 
 

residue
group

XC CH C C
H

H

H

H

H

H

H

H
functional

group   
 Residue group : เปนดานท่ีมีเฉพาะ C และ H จึงเปนดานท่ีมีขั้วนอย และเฉื่อยตอการเกิดปฏิริยาเคมี 
 Functional group  : เปนดานท่ีมีขั้ว และวองไวตอการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากกวา 
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 ประเภทของสารประกอบอินทรีย  
 ประเภทของสารประกอบอินทรีย โครงสรางท่ัวไป ช่ือของ functional group
1. Hydrocarbon   
 1.1. Alkane R H - 
 1.2 Alkene R R - 
 1.3 Alkyne R R - 
 1.4 อนุพันธของ Benzene R C6H5 aryl group 
2. Alcohol R OH hydroxyl group 
3. Ether R O R oxy group 
4. Amine R NH2 amino group 
5. Carboxylic acid R COOH carboxylic group 
6. Ester R COO R oxycarbonyl group 
7. Amide R CONH2 amide group 
8. Aldehyde R CHO formyl group 
9. Ketone R CO R carbonyl group 
10. Alkyl Halides R X (เมื่อ X คือ F, Cl, Br, I)  

 
 Isomerism 
 ไอโซเมอรริซึม (Isomerism) หมายถึง ปรากฏการณท่ีสารประกอบมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แตมี
โครงสรางไมเหมือนกัน ทําใหมีคุณสมบัติท้ังทางเคมีและทางกายภาพที่แตกตางกัน เราเรียกสารท่ีมีปรากฎการณ
ไอโซเมอริซึมวา “ไอโซเมอร” (Isomer) โดยสามารถแบงชนิดของไอโซเมอรไดดังตอไปนี้ 
 

Enantiomer
(Chiral/Achiral) Diastereomer Functional Isomer Positional Isomer Skeleton Isomer

Geometry Isomer
(Cis/Trans)

Isomer

Stereoisomer
Constitutional

Isomer
(Structural Isomer)
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 สิ่งสําคัญท่ีจะตองใชเพ่ือตรวจสอบความเปนไอโซเมอรของสารประกอบคารบอน 
 1. สูตรโมเลกุลเหมือนกันหรือไม  
 2. สูตรโครงสรางเหมือนกันหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แตในท่ีน้ีในระดับมัธยมศึกษาจะสนใจเฉพาะ Constitutional Isomer หรือ ไอโซเมอรเชิงโครงสรางเทาน้ัน 
โดยจะยกตัวอยางจากโมเลกุล C5H12O โดยจะแสดงโครงสรางบางโครงสรางท่ีเปนไอโซเมอรกันไดดังตอไปนี้ 
 

Functional isomer 
: มี functional group แตกตางกัน 

OH  O  

Positional isomer 
: มีตําแหนงของ functional group แตกตางกัน 

OH
 OH  

Skeleton isomer 
: มี residue group แตกตางกัน 

OH
 

OH  
 
 การหาจํานวนไอโซเมอรท้ังหมดสามารถเริ่มตนโดยการพิจารณาจากสูตรโมเลกุลวาสารตัวน้ันนาจะมีพันธะ
คูหรือพันธะสาม หรือลักษณะโครงสรางท่ีเปนวงหรือไม ซ่ึงการพิจารณาสิ่งเหลาน้ีสามารถทําไดโดยการหาจํานวน
คูของไฮโดรเจนที่หายไปหรือท่ีเราเรียกวา คา Double Bond Equivalent (DBE) หรือคา degree of 
unsatturation ซ่ึงคํานวณไดจากสมการตอไปนี้ 
 
   DBE = C - 2

H  - 2
X  + 2

N  + 1 

 
 โดย C = จํานวนอะตอมของคารบอนในสารประกอบ 
  H = จํานวนอะตอมของไฮโดรเจนในสารประกอบ 
  X  = จํานวนอะตอมของธาตุฮาโลเจน (ธาตุหมูท่ี 7A หรือหมูท่ี 17) ในสารประกอบ 
  N = จํานวนอะตอมของไนโตรเจนในสารประกอบ 
 หมายเหต ุเราจะไมคิดอะตอม O (ออกซิเจน) ในสมการการคํานวณคา DBE แตจะตองคิดเผ่ือโครงสราง
แบบตางๆ เน่ืองจากอะตอม O ในโมเลกุลสามารถเกิดพันธะคูหรือพันธะเดี่ยวก็ได 
   คา DBE ท่ีไดใชบอกจํานวน H หายไป -H ท่ีหายไป 0 คู หรือมีจํานวน H มากท่ีสุดเทาท่ี
เปนได จะมีโครงสรางเปนสายเปด + พันธะเดี่ยวท้ังหมด 

DIFFERENT = สารประกอบมีสูตรโมเลกุลตางกันและมีโครงสรางตางกัน (สารตางชนิดกัน) 

ISOMER = สารประกอบที่มีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน แตมีโครงสรางตางกัน (สารเปนไอโซเมอรกัน) 

SAME = สารประกอบมีสูตรโมเลกุลเหมือนกันและมีโครงสรางเหมือนกัน (สารชนิดเดียวกัน) 
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 -H ท่ีหายไป 1 คู อาจจะมีโครงสรางเปน ดังน้ี  
 1. สายเปด + พันธะคู 1 พันธะ 
 2. วงปด 1 วง พันธะเดี่ยวท้ังหมด 
 -H ท่ีหายไป 2 คู อาจจะมีโครงสรางเปน ดังน้ี  
 1. สายเปด + พันธะสาม 1 พันธะ    
 2. สายเปด + พันธะคู 2 พันธะ    
 3. วงปด 2 วง 
 4. วงปด 1 วง + พันธะคู 1 พันธะ 
 
 “โดยสรุปความหมายของ 1 DBE จะมีคาเทากับการมีพันธะคู 1 คู หรือ วงปด 1 วง เพิ่มข้ึนมาใน
โครงสราง” 
 เมื่อไดรูปแบบโครงสรางท่ีควรจะเปน จากน้ันเราจะทําการเขียนโครงสรางท่ีเปนไปไดท้ังหมดของโมเลกุล
น้ันออกมาโดยนับจํานวนอะตอมทั้งหมดแลวดูรูปแบบการตอกันของแตละอะตอม เพ่ือสรางไอโซเมอรท่ีเปนไปได
ท้ังหมดของสูตรโมเลกุลนั้นออกมา ซ่ึงวิธีน้ีเรียกวา การหักแลวจับตอ 
 
 ***ขอควรระวัง***  
 วิธีการตรวจสอบตัวซ้ํา !!! 
 • ตรวจสอบไดโดยการทดลองอานช่ือ หากอานช่ือแลวไดช่ือท่ีซํ้ากัน ถือวาสาร 2 ตัวน้ันเปนสารตัว
เดียวกัน 
 • ทดลองจับโมเลกุลหมุนไปมาและพลิกกลับไปมาอาจไดตัวเดิม 
 
 การเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพของสารประกอบอินทรีย 
 สมบัติทางกายภาพโดยทั่วไป หมายถึง สถานะ จุดเดือด จุดหลอมเหลว และ ความสามารถในการละลาย
เปนตน ซ่ึงสมบัติตางๆ ดังกลาว ลวนเปนผลมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลท้ังสิ้น ดังน้ันสารประกอบ
อินทรียจึงสามารถจัดแบงประเภทได 3 ประเภทตามแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล และเรียงลําดับจากแรงยึด
เหนี่ยวระหวางโมเลกุลมากไปนอยของโมเลกุลท่ีมีขนาดเทาๆ กัน ไดดังตอไปนี้ 
 1. กลุมท่ีสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางโมเลกุลได : amide > carboxylic > alcohol > amine 
 2. กลุมท่ีเปนโมเลกุลมีขั้วสูง เกิดแรงระหวางขั้วยึดเหนี่ยวกัน : ketone > aldehyde > ester > ether 
 3. กลุมท่ีมีขั้วต่ํา หรือไมมีขั้ว ยึดเหนี่ยวกันดวยแรงลอนดอน : alkyne > alkane > alkene 
 โดยคราวๆ แลวจุดเดือดจากทุกกลุมสารจากมากไปนอย เมื่อมีขนาดโมเลกุลใกลเคียงกัน จะสามารถเรียง
ไดดังน้ี 
 amide > carboxylic acid > alcohol > ketone > amine > aldehyde > ester > alkyne > 
ether > alkane > alkene 
 สวนความสามารถในการละลายน้ําน้ัน สารในกลุมท่ี 1 และ 2 สามารถละลายน้ําไดดีเมื่อมีขนาดโมเลกุล
เล็ก และความสามารถในการละลายน้ําจะคอยๆ ลดลงไปเมื่อขนาดของโมเลกุลใหญขึ้นเรื่อยๆ 
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 โมเลกุลท่ีเปนกิ่งจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลต่ํากวาโมเลกุลท่ีเปนเสนตรง เพราะการอัดตัวกันเปนไป
ไดยากกวา จึงเปนผลใหโมเลกุลท่ีมีก่ิงมาก ละลายน้ําไดงายขึ้น และมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ําลง 
 

            
 เพ่ือความสะดวกในการศึกษาเราจะแบงเน้ือหาของบทเรียนนี้ออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ 
 1. สารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Compounds) 
 2. สารประกอบอินทรีย (Organic Compounds)  
 1. สารประกอบไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon Compounds) 
  1.1 ความหมายและสิ่งที่จําเปนตองรูเกี่ยวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน 
   สารประกอบไฮโดรคารบอน  หมายถึง สารประกอบที่ประกอบดวยธาตุเพียง 2 ชนิด คือ 
คารบอนและไฮโดรเจน ซ่ึงสารประกอบดังกลาวถือเปนสวนประกอบที่สําคัญของสารอินทรียในสวนท่ีเปน 
Residue group นอกจากนี้เรายังพบสารประกอบไฮโดรคารบอนไดท่ัวไปในอุตสาหกรรมปโตรเลียม  
  1.2 ประเภทของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
   เน่ืองดวยสารประกอบไฮโดรคารบอนนั้นมีมากมาย ทําใหวิธีการแบงก็มีวิธีการแบงท่ีแตกตางกัน 
ดังน้ี 
 
   วิธีที่ 1 แบงประเภทโดยใชชนิดของพันธะเปนเกณฑ 
    1. สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดอ่ิมตัว (Saturated Hydrocarbons) (พันธะ C C 
เปนพันธะเดี่ยว) ไดแก แอลเคน (Alkanes) และไซโคลแอลเคน (Cycloalkanes) 
    2. สารประกอบไฮโดรคารบอนชนิดไมอ่ิมตัว (Unsaturated Hydrocarbons) (พันธะ 
C C มีพันธะคูหรือสาม) ไดแก แอลคีน (Alkenes) ไซโคลแอลคีน (Cycloalkenes) แอลไคน (Alkynes) และ      
อะโรมาติก ไฮโดรคารบอน (Aromatic Hydrocarbons) 
   วิธีที่ 2 แบงประเภทโดยใชลักษณะของโครงสรางและการทําปฏิกิริยาเปนเกณฑ 
 

สารประกอบไฮโดรคารบอน
(Hydrocarbon Compounds)

อะลิฟาติกไฮโดรคารบอน
(Aliphatic Hydrocarbon)

อะโรแมติกไฮโดรคารบอน
(Aromatic Hydrocarbon)

แอลคีนและไซโคลแอลคีน
(Alkane & Cycloalkane)

แอลไคน
(Alkyne Cycloalkyne)

แอลเคนและไซโคลแอลเคน
(Alkane & Cycloalkane)   
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 คุณสมบัติของสารประกอบไฮโดรคารบอน แบงไดตามตารางดังตอไปนี้  
ชนิดของ 
สาร 

สูตร 
ทั่วไป 

โครงสราง 
ทั่วไป 

การ 
เรียกชื่อ

การ 
เผาไหม ปฏิกิริยาเคมี 

Alkane CnH2n+2 

C H 
and 

C C 
bonds 

-ane 

Cycloalkane CnH2n Alkane วงปด Cyclo--ane

ไมมีเขมา 

สามารถฟอกสีโบรมีนไดในที่สวางโดยเกิดปฏิกิริยาการ
แทนที่ไดกรดเปนผลิตภัณฑ 

แสง+H C C H
H

H

H

H
2Br +H C C Br

H

H

H

H
HBr(g)

Alkene CnH2n C C
 

-ene 

Cycloalkene CnH2n-2 Alkene วงปด Cyclo--ene

มีเขมา
เล็กนอย 

1.  สามารถฟอกสีโบรมีนไดทั้งในที่สวางและที่มืด  โดย
เกิดปฏิกิริยาการเติม 

C
H

H
C

H

H
+ 2Br Br C C Br

H

H

H

H  
2.  สามารถฟอกสี KMnO4 โดยเกิดปฏิกิริยา
 ออกซิเดชัน 

3HC
C

H

H
C

H
+ OH  MnOK 2442 +

H C C
H

OH

H
3HC

OH
+ 2HOH  MnO22 +

 

Alkyne CnH2n-2 C C  -yne 

Cycloalkyne - Alkyne วงปด Cyclo--yne

มีเขมา 

1.  สามารถฟอกสีโบรมีนไดทั้งในที่สวางและที่มืด  โดย
เกิดปฏิกิริยาการเติม 

H+H C C H 22Br H C C
Br Br

Br Br

 
2.  สามารถฟอกสี KMnO4 โดยเกิดปฏิกิริยา
 ออกซิเดชันโดยจะไดตะกอนสีน้ําตาลของ   MnO2 
คลายกับกรณีของ Alkene 

Aromatic Ar- 
 

- มีเขมามาก

สามารถเกิดปฏิกิริยาแทนที่ได เชน 

H

H H

H

H H

Cat.

42SOH+

H

H H

H H
OH 2+

HSO3HSO3

 
 หมายเหตุ สูตรท่ัวไปของสารประกอบแอลคีน ไซโคลแอลคีน เปนสูตรท่ีคิดท่ีจํานวนพันธะคู 1 พันธะ สวน
แอลไคนและไซโคลแอลไคน จะเปนสูตรท่ีคิดท่ีพันธะสาม 1 พันธะ 
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 ปฏิกิริยาการเผาไหมของสารประกอบไฮโดรคารบอน 
 สามารถเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมท่ีสมบูรณ โดยมีสมการท่ัวไป ดังน้ี 
 CxHy + (x + y/4)O2  xCO2 + y/2H2O 
 สวนการเผาไหมไมสมบูรณ (Incomplete combustion) : เมื่อปฏิกิริยาการเผาไหมท่ีเกิดไมสมบูรณ จะ
เหลือเขมา และควันดํา ซ่ึงก็คือ C เอาไว และมี CO ปนออกมาดวย ซ่ึงการเผาไหมท่ีไมสมบูรณน้ันเกิดไดจาก 
 1. สารอินทรียท่ีมี C C หรือ C C หรือ วงเบนซีนซ่ึงเปนพันธะที่แข็งแรง จะทําใหไมสามารถสลาย
พันธะระหวางคารบอนทั้งหมดได จึงเหลือเปนเขมา 
 2. ปริมาณ O2 นอยเกินไป เชน การเผาในภาชนะปดท่ีมี O2 เปนจํานวนจํากัด 
 3. สารอินทรียท่ีมีขนาดโมเลกุลใหญมาก ซ่ึงทําให O2 เขาแทรกทําปฏิกิริยาไดยาก จึงเกิดการเผาไหมท่ีไม
สมบูรณไดเชนกัน  
 ดังนั้น : เราสามารถเปรียบเทียบปริมาณเขมาไดดวยอัตราสวน C : H ในโมเลกุลนั้นโดยถา C : H 
มากสารนั้นจะมีเขมามาก  
 2. สารประกอบอินทรีย (Organic Compounds) 
  สารอินทรีย หมายถึง สารประกอบของคารบอนที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตหรือเกิดจากการสังเคราะหของ
มนุษย ซ่ึงจะมีธาตุตางๆ นอกเหนือจากไฮโดรเจนและคารบอน โดยสวนใหญจะมีออกซิเจนและไนโตรเจน หรือธาตุ
อื่นอยูดวย  

ประเภทสาร ลักษณะ 
หมูฟงกชัน การเรียกชื่อ คุณสมบัติ/ปฏิกิริยาเคมี/ประโยชน 

แอลกอฮอล 
(Alcohols) 

ไฮดรอกซี 
(Hydroxyl) 
R OH 

ลงทายดวย 
- nol 

1.  มีจุดเดือดสูงกวาสารประกอบไฮโดรคารบอน ท่ัวไป  เพราะ
 โมเลกุลสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได 
2.  สามารถเปนกรดทางทฤษฎีไดโดยการทําปฏิกิริยา กับ โลหะ
 โซเดียม (Na) แตเปนกรดท่ีออนมากๆ  และไม เปลี่ยนสีของลิตมัส 

2ROH + 2Na  2RO-Na+ + H2(g) 

กรดอินทรีย 
(Carboxylic 

acid) 

คารบอกซิล 
(Carboxyl) 
R COOH 

ลงทายดวย 
- oic acid

1. จุดเดือดสูงกวาแอลกอฮอลเพราะสามารถเกิด พันธะ 
 ไฮโดรเจนไดมากกวา 
2. มีฤทธ์ิเปนกรด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสได 
3. สามารถทําปฏิกิริยากับ Na และ NaHCO3 
 

2R C OH
O

++ 2Na 2R C
O

+NaO- (g)H2  

3NaHCOR C OH
O

++ R C
O

+NaO- (g)OC 2 + OH2
4. สามารถทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลไดเอสเทอร (Esterification) 

R C OH
O

++ R C
O

OH2R′OH OR′
+H

  



 

วิทยาศาสตร เคมี (176)___________________________________ โครงการแบรนดซัมเมอรแคมป 2011 

ประเภทสาร ลักษณะ 
หมูฟงกชัน การเรียกชื่อ คุณสมบัติ/ปฏิกิริยาเคมี/ประโยชน 

เอสเทอร 
(Ester) 

ออกซีคารบอกซิล 
(Oxycarboxyl) 
R COO R′ 

อานช่ือ
แอลกอฮอลลง
ทายดวย alkyl 
แลวตามดวยช่ือ
กรด ลงทาย
ดวย - oate

1. การสังเคราะหเอสเทอรทําไดโดยนํากรดอินทรียมา 
 ทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอล โดยมีกรดเปนตัวเรง
 ปฏิกิริยา 
2.  เอสเทอรสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยมี กรด 
 หรือเบส เปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดแอลกอฮอล และกรด 
 อินทรียกลับมา 

R C
O

++ R C
O

OH+HOR′ R′OH  

อีเทอร 
(Ether) 

ออกซี 
(Oxy) 

R O R′ 

อานช่ือ alkoxy 
(ดาน C นอย) แลว
ลงทายดวย alkoxy 

(ดาน C มาก) 

จุดเดือดสูงกวาสารประกอบไฮโดรคารบอน แตไมมาก
เทากับแอลกอฮอล ละลายน้ําไดเล็กนอย นิยมนํามาใชเปน
ตัวทําละลาย 

แอลดีไฮด 
(Aldehyde) 

คารบอกซาลดีไฮด 
(Carboxaldehyde) 

R CO H 

อานเหมือน 
alkane 

แตตัด e ออก
แลวเติม - al

1. สามารถทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกตได 
 ตะกอนสีนํ้าตาลแดงของ Cu2O 
2.  ละลายน้ําไดเล็กนอย นิยมใชเปนตัวทําละลาย  
 และยาดองศพ 

คีโตน 
(Ketone) 

คารบอนิล 
(Carbonyl) 
R CO R′ 

อานเหมือน 
alkane 

แตตัด e ออก
แลวเติม - one

นิยมใชเปนตัวทําละลาย และทั้งแอลดีไฮดและคีโตนมีจุด
เดือดมากกวาสารประกอบไฮโดรคารบอนทั่วไป แตไม
มากกวาแอลกอฮอล เพราะเน่ืองจากไมมีพันธะไฮโดรเจน 

เอมีน 
(Amine) 

อะมิโน (Amino) 
R NH2 

 

นําหนาดวย 
amino 

ลงทายตามชนิด
ของสารประกอบ
ไฮโดรคารบอน

1.  จุดเดือดสูงกวาไฮโดรคารบอนทั่วไปเพราะมี   
 พันธะไฮโดรเจน 
2.  มีฤทธ์ิเปนเบส (เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปน
 สีนํ้าเงิน) 

R NH2 + HCl  R +
3NH Cl- 

3. การเกิดเอไมด 

R C OH
O

++ R C
O

OH22NHR′ NHR′  

เอไมด 
(Amide) 

เอไมด (Amide) 
R CONR′R″ 

อานเหมือนกรด
อินทรียแตตัด 
- oic acid 
ออก แลวเติม 

amide เขาแทน

1. จุดเดือดสูงเน่ืองจากมีพันธะไฮโดรเจน 
2. สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส โดยมีกรดหรือเบส  
 เปนตัวเรงปฏิกิริยา ไดกรดอินทรียและเอมีน 
3. สารประกอบเอไมดและเอมีนสามารถละลายน้ํา ไดเล็กนอย 
4.  สารประกอบเอไมดมีฤทธ์ิเปนกลาง เน่ืองจากมี
 โครงสรางท่ีสามารถเกิดเรโซแนนซได 
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ตัวอยาง จากภาพโครงสรางแนฟทาลีน  สารประกอบไดโบรโมแนฟทาลีนมีโครงสรางที่เปนไปไดท้ังสิ้นกี่แบบ 
 

แนฟทาลีน   
  1) 7 2) 15 
  3) 10 4) มากกวา 15   
 
เฉลย 3) 10  
 
ตัวอยาง พิจารณาแผนภาพปฏิกิริยาตอไปนี้ 
 

Na4KMnOW X Y
(มากเกินพอ)(ในที่เย็น)

(ในที่มืด)
2Br

dibromocyclohexane Z

H

O

∆+ ,HOH,
(มากเกินพอ)

  
  สูตรโมเลกุลของสารประกอบในขอใดถูกตอง 
  1) W  =  C6H12 2) X  =  C6H14O2 
  3) Y  =  C6H11O2Na 4) Z  =  C8H12O4  
เฉลย 4) Z  =  C8H12O4 
 
ตัวอยาง สารประกอบที่มีโครงสรางตามขอใดตอไปนี้ท่ีสามารถใหผลิตภัณฑจากปฏิกิริยาไฮเดรชันออกมา ได
ผลิตภัณฑมากกวา 1 แบบ 
 
  1)  2)  
 
  3)  4)  
 
เฉลย 2)   
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ตัวอยาง สารประกอบที่มีโครงสรางในขอใด ท่ีไมเกิดปฏิกิริยาการเติมดวย Br2 แตสามารถกระตุนให
เกิดปฏิกิริยาแทนที่ดวย Br2 ไดดวยแสง UV 
 
  1)  2)  
 
  3)  4)  
 
เฉลย 1)   

 
ตัวอยาง นําตัวยาพาราเซตามอล ซ่ึงมีสูตรโมเลกุลเปน C8H9O2N มาทําปฏิกิริยาตางๆ เพ่ือวิเคราะหหา
โครงสราง ไดผลการทดลองดังตอไปนี้ 
  ก. สารละลายของพาราเซตามอลไมมีฤทธ์ิเปนเบส 
  ข. นําพาราเซตามอลไปตมกับสารละลายกรด HCl ไดผลิตภัณฑ 2 ชนิด คือ สาร A และ สาร B 
  ค. สาร A มีกลิ่นเหมือนน้ําสมสายชู และเมื่อทําปฏิกิริยากับ NaHCO3 จะไดฟองแกสเกิดขึ้น 
  ง. สาร B เปนสารประกอบที่มีวงเบนซีน และสามารถละลายน้ําไดดี 
  จ. เมื่อนําสาร B จํานวน 1 โมลมาทําปฏิกิริยากับกรด HCOOH จํานวน 2 โมล ไดผลิตภัณฑเปนสาร 
C ซ่ึงมีสูตรโมเลกุลเปน C8H7O3N 
  พาราเซตามอล ควรมีโครงสรางดังขอใด 
 

  1) OH

O
NH2  2) 

O

2NH
HO  

 

  3) OH

O

HN  4) 
O

2NHO  

 

เฉลย 3)  OH

O

HN  

 
ตัวอยาง จากขอมูลตัวอยางในขอขางตน สารใดท่ีไมทําปฏิกิริยากับโลหะ Na 
  1) พาราเซตามอล 2) สาร A 
  3) สาร B 4) สาร C 
 
เฉลย 4) สาร C 
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สารชีวโมเลกุล 
 
 สารชีวโมเลกุล คือ สารอินทรียโมเลกุลใหญท่ีสามารถพบไดในรางกายของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงจะประกอบดวย
ธาตุหลัก ไดแก C H O และในกรณีท่ีเปนโปรตีนและกรดนิวคลีอิกจะมีธาตุไนโตรเจนเปนองคประกอบ โดยเรา
สามารถแบงการศึกษาออกเปนสาร 4 จําพวกดวยกัน ไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดนิวคลีอิก โดย
บทบาทและประโยชนของสารชีวโมเลกุลมีดังตอไปนี้ 
 1. ใชในการเจริญเติบโต 
 2. ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 
 3. ชวยใหผิวหนังชุมช้ืน สุขภาพผมและเล็บดี 
 4. เปนสวนหนึ่งในการรักษาสมดุลของน้ําและกรด-เบส 
 5. สลายใหพลังงาน 
 6. เปนสวนประกอบของฮอรโมน เอนไซมและระบบภูมิคุมกัน 
 
โปรตีน (Protein)  
 โปรตีนถือวาเปนสารชีวโมเลกุลท่ีรางกายของคนเรามีมากกวาสารชีวโมเลกุลอื่นๆ (50% ของน้ําหนักแหง
ของคนเราประกอบดวยโปรตีน)  
 1. โปรตีนประกอบดวย C H O N เปนธาตุองคประกอบหลัก นอกจากนี้อาจจะมี S, P, Fe, Zn และ Cu 
เปนองคประกอบดวย  
 2. เราสามารถจัดโปรตีนเปนสารประเภทพอลิเมอรไดเน่ืองจากโปรตีนมี monomer เปนกรดอะมิโน ซ่ึง
ถาหากวา กรดอะมิโนท่ีนํามาประกอบเปนโปรตีนนั้นเปนกรดอะมิโนชนิดเดียวกัน จะถือวา เปนโฮโมพอลิเมอรแต
ถาหากวา กรดอะมิโนท่ีนํามาตอกันเปนโปรตีนประกอบไปดวยอะมิโนท่ีตางชนิดกันจะจัดเปนโคพอลิเมอร  
 3. โปรตีนมีหนวยยอยท่ีเรียกวา กรดอะมิโน (amino acid) ซ่ึงโปรตีนเกิดจากกรดอะมิโนจํานวนมากกวา 
50 หนวยมาเช่ือมกันดวยพันธะระหวางโมเลกุลของกรดอะมิโนท่ีเรียกวา พันธะเพปไทด (Peptide bond)  
 4. โครงสรางท่ัวไปของกรดอะมิโน ประกอบไปดวย 3 สวนท่ีสําคัญ ไดแก 
  1. หมู carboxyl (COOH) 
  2. หมูอะมิโน (NH2) 
  3. ไฮโดรคารบอนที่เรียกวา side chain (R) 
 
 5. เราสามารถแบงกรดอะมิโนจํานวน 22 ชนิดท่ีรางกายเราไดจากการยอยโปรตีนออกเปน 2 ประเภท
ตามเกณฑการใชประโยชน ไดแก 
  - กรดอะมิโนท่ีไมจําเปนตอรางกาย คือ กรดอะมิโนท่ีรางกายมนุษยสามารถสังเคราะหขึ้นมาเองได 
  - กรดอะมิโนท่ีจําเปนตอรางกาย คือ กรดอะมิโนท่ีรางกายมนุษยไมสามารถสังเคราะหขึ้นมาเองได มี
ท้ังหมด 8 ชนิด ไดแก ไลซีน ทรีโอนีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ทริปโตเฟน วาลีน เมไทโอนีน ฟนิลอะลานีนสําหรับเด็ก
ทารกตองการอารจีนีน และฮีสทิดีนเพ่ิมเติม 

CHNH2 C OH
R

O

หมูคารบอกซิลหมูอะมิโน
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 6. กรดอะมิโนแตละชนิดสามารถทําปฏิกิริยารวมตัวกันแบบควบแนนโดยมีผลิตภัณฑขางเคียงเปนน้ํา   
ดังสมการ 

 

O
+C C OH

H

1R
NH2

O
C C OH
H

2R
NH2

 
 

O
C C
H

1R
NH2 N C

H
C OH + OH2

O2RH

  
  ท้ังน้ีการรวมกันของกรดอะมิโนอาจเกิดไดหลายโมเลกุล กอใหเกิดรูปแบบที่มากมายของโปรตีน 
 7. การเรียกช่ือสารประกอบเพปไทดน้ัน ใหเรียกช่ือตามจํานวนของกรดอะมิโนท่ีประกอบกัน  
 

จํานวนกรดอะมิโน จํานวนพันธะเพปไทด ชื่อสาร 
2 1 ไดเพปไทด 
3 2 ไตรเพปไทด 
4 3 เตตระเพปไทด 

ตั้งแต 10-50 9-49 พอลิเพปไทด 
มากกวา 50 มากกวา 49 โปรตีน 

 
 8. สารประกอบเพปไทดน้ันสามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสโดยมีความรอนและกรดหรือเบสเปนตัวเรง
ปฏิกิริยาจะไดเปนกรดอะมิโนองคประกอบของตัวเองกลับมา 
 9. โมเลกุลของโปรตีนอาจประกอบดวยพอลิเพปไทด 1 สาย หรือมากกวา 1 สายก็ได นอกจากนั้นสาย 
พอลิเพปไทดอาจมีการเปลี่ยนไปเปนโครงสรางตางๆ ไดอีกหลายแบบทําใหสามารถแบงโปรตีนตามโครงสรางท่ี
ตางกันเปน 4 ระดับ ดังน้ี 
  1. โครงสรางปฐมภูมิ (Primary Structure) เปนโครงสรางในระดับท่ีงายท่ีสุด เปนการแสดงการ
เรียงลําดับของกรดอะมิโนท่ีเช่ือมตอกันเปนสายยาวในโมเลกุลโปรตีน การเรียงลําดับของกรดอะมิโนในโปรตีนแต
ละชนิดจะมีความแตกตางกันและมีความจําเพาะเจาะจง การเขียนลําดับกรดอะมิโนสลับกันก็ทําใหไดความหมายที่
ผิดเพ้ียนไป ในการเขียนการเรียงลําดับกรดอะมิโนตามหลักสากล จะเขียนแทนเพปไทดดวยระบบสามตัวอักษร
ของกรดอะมิโนชนิดน้ัน จากปลายเอ็น (N-terminal) ไปปลายซี (C-terminal) เพ่ือปองกันความสับสน 
  2. โครงสรางทุติยภูมิ (Secondary Structure) เปนโครงสรางท่ีเกิดจากการขดหรือมวนหรือพับตัว
ของโครงสรางปฐมภูมิ เน่ืองมาจากการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางหมูคารบอนิล (C O) ของกรดอะมิโนตัวหนึ่ง
กับหมูอะมิโน (N H) ของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งในระยะถัดไป 4 หนวยในสายเพปไทดเดียวกัน เกิดโครงสรางใน
ลักษณะบิดเปนเกลียวเหมือนขดสปริง ซ่ึงเรียกวาเกลียวแอลฟา (α-Helix) ถาพันธะไฮโดรเจนเกิดจากหมูคารบอนิล 
(C O) ของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมูอะมิโน (N H) ของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งระหวางสายเพปไทดท่ีอยูติดกัน
หรือใกลกัน จะเกิดโครงสรางท่ีมีลักษณะเปนแผนพับงอซ่ึงเรียกวา แผนเบตา (β-Sheet) ซ่ึงสามารถเกิดซอนทับ
กันไปมาไดเหมือนจีบกระโปรงโดยสามารถเกิดได 2 ลักษณะ คือ เกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางสายเพปไทดท่ีหัน
ดานปลายเอ็นไปทางเดียวกัน เรียกวา พาราเลล (Parallel) กับการเกิดพันธะไฮโดรเจนระหวางสายเพปไทดท่ีหัน
ปลายเอ็นไปทางตรงขามกัน เรียกวา แอนตี้พาราเลล (Anti Parallel) 
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  3. โครงสรางตติยภูมิ (Tertiary Structure) เปนโครงสรางท่ีเกิดจากโครงสรางทุติยภูมิเกิดการมวน
เขาหากันและไขวกันโดยมีแรงยึดเหนี่ยวหลายชนิด เกิดเปนรูปรางตางท่ีมีความจําเพาะในโปรตีนแตละชนิด โดย
แรงยึดเหนี่ยวสําคัญท่ีพบ เชน พันธะไฮโดรเจน แรงระหวางประจุ พันธะไดซัลไฟด แรงลอนดอน แรงไดโพล-ได
โพล ซ่ึงแรงเหลาน้ีจะยึดเหนี่ยวกันทําใหโครงสรางตติยภูมิอยูตัวได 
  4. โครงสรางจตุรภูมิ (Quaternary Structure) เปนโครงสรางของโปรตีนขนาดใหญท่ีมีความซับซอน
มาก เกิดจากการรวมตัวของโครงสรางตติยภูมิหนวยยอยชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน โดยอาศัยแรงยึดเหนี่ยว
เหมือนกับท่ีพบในโครงสรางตติยภูมิ และอาจจะมีโมเลกุลหรืออะตอมอื่นๆ อยูในโครงสรางดวย เชน ในโปรตีน
ฮีโมโกลบินท่ีมีรูปรางเปนทรงกลมประกอบดวยเพปไทดหนวยยอย 4 หนวยและมีอะตอมเหล็กเปนองคประกอบ 
หรือโปรตีนคอลลาเจนที่มีรูปรางเปนเกลียวเสนตรงขนาดใหญ ซ่ึงเกิดจากเกลียวแอลฟา 3 เกลียวมามวนพันกัน 
เปนตน 
  สวนการแบงโปรตีนตามลักษณะการจัดตัวในโครงสราง 3 มิติ สามารถแบงออกเปน 
  โปรตีนทรงกลม (Globular Protein) โปรตีนเหลาน้ีเกิดจากการขดตัวและอัดแนน (Coil) จนเปนกอน
กลม สามารถละลายน้ําไดดี สวนใหญทําหนาท่ีเก่ียวกับกระบวนการตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในเซลล ตัวอยางเชน 
เอนไซม ฮอรโมนอินซูลิน ฮีโมโกลบิน โกลบูลิน เปนตน  
  โปรตีนเสนใย (Fibrous Protein) โปรตีนเหลาน้ีเกิดจากการพันกันของสายพอลิเพปไทดในลักษณะ
เปนสายยาวคลายเสนใย ละลายน้ําไดนอย หรือไมละลายน้ํา มีความแข็งแรง เหนียวและมีความยืดหยุนสูง สวน
ใหญทําหนาท่ีเปนโครงสรางในเนื้อเยื่อ เสนผม เล็บ กลามเน้ือ กีบสัตว ตัวอยางเชน คอลลาเจนในเนื้อเยื่อ ไฟโบรอิน
ในเสนไหม มีโครงสรางเปนแผนเบตาแบบแอนติพาราเลล การเรียงลําดับของกรดอะมิโนในพอลิเพปไทดของไฟโบรอิน 
ประกอบดวยกรดอะมิโน 6 หนวยเรียงลําดับเปนหนวยซํ้า คือ ไกลซีน-ซีรีน-ไกลซีน-อะลานีน-ไกลซีน-อะลานีน 
(GSGAGA) คอลลาเจนในกลามเน้ือ อิลาสตินในเสนเอ็น เคราตินในเสนผม เปนตน 
 10. การทดสอบโปรตีนใชสารละลายไบยูเร็ต (Biyuret) ซึ่งเปน CuSO4 ใน NaOH หรือในเบสจะได
ตะกอนสีมวงปนนํ้าเงิน ซึ่งเกิดเปนสารเชิงซอนที่เรียกวา “ไบยูเร็ต”  
  - ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสารตัวอยางน้ันประกอบไปดวยพันธะเพปไทดตั้งแต 2 พันธะขึ้นไป 
  - การทดสอบนี้เราอาจเรียกอีกช่ือหนึ่งวา การทดสอบไบยูเร็ต 
 

O

2OH

O

OO

OH2HN NH

NHHN
+2Cu

  
 11. เม่ือนําโปรตีนมาตมจะทําใหโปรตีนสูญเสียสมรรถภาพทางชีวภาพ คือ จะทําลายโครงสรางท่ี
ซับซอนของโปรตีนออกไป ทําใหความสามารถในการเรงปฏิกิริยาของเอนไซมเสื่อมลง หรือถาหากนําโปรตีนมา
เติม กรด เบส เอทานอล หรือ Pb(NO3)2 จะทําใหโปรตีนเกิดการตกตะกอน ดังน้ันโดยสรุปการเปลี่ยนสภาพของ
โปรตีน ประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้ 
  - ความรอน - ความเปนกรด-เบส 
  - โลหะหนักบางชนิด - ตัวทําละลายอินทรีย 
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คารโบไฮเดรต (Carbohydrate) 
 1. คารโบไฮเดรตประกอบดวยธาตุหลัก ไดแก C H O เปนสารประกอบประเภทพอลิแอลดีไฮด หรือ   
พอลิไฮดรอกซีคีโตนเปนสวนประกอบของเยื่อหุมเซลลของสิ่งมีชีวิตและกระดองของสัตวบางชนิด เชน ปูและหอย
ทาก เปนตน นอกจากนี้คารโบไฮเดรตยังถือเปนสารใหพลังงานท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดในรางกายของสิ่งมีชีวิตอีก
ดวย 
 2. เราสามารถแบงคารโบไฮเดรตออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
  • มอนอแซ็กคาไรด (Monosaccharide) 
  • โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharide) 
  • พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharide) 
 
มอนอแซ็กคาไรด (Monosaccharide)  
 คือ นํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวมีสูตรท่ัวไปเปน (CH2O)n ไดแก นํ้าตาลท่ีมีคารบอน 5 อะตอม เชน ไรโบส 
(C5H10O5) นํ้าตาลท่ีมีจํานวนคารบอน 6 อะตอม เชน กลูโคส กาแล็กโทสและฟรักโทสมีสูตรโมเลกุลเหมือนกัน 
(C6H12O6) แตสูตรโครงสรางตางกันจึงมีสมบัติตางกัน เรายังสามารถแบงนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวตามหมูฟงกชัน 
ดังน้ี 
 น้ําตาลอัลโดส (Aldoses) เปนน้ําตาลท่ีมีหมูคารบอกซาลดีไฮดซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต
ไดตะกอนสีแดงอิฐ เชน กลูโคส กาแล็กโทส และไรโบส เปนตน 
 น้ําตาลคีโตส (Ketoses) เปนน้ําตาลท่ีมีหมูคารบอนิลซ่ึงสามารถทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต ได
ตะกอนสีแดงอิฐไดเชนกัน ไดแก ฟรุกโทส เปนตน 
 ท้ังน้ีนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวยังสามารถแบงออกไดอีกเปนชนิดยอยๆ โดยอาศัยหลักเกณฑตามจํานวน
คารบอนในโมเลกุลก็ได ไดแก 
 1. นํ้าตาลไตรโอส (Triose Sugar คือ นํ้าตาลท่ีมี 3 คารบอน : จัดเปนน้ําตาลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด) 
 2. นํ้าตาลเทโทรส (Tetrose Sugar คือ นํ้าตาลท่ีมี 4 คารบอน) 
 3. นํ้าตาลเพนโทส (Pentose Sugar คือ นํ้าตาลท่ีมี 5 คารบอน) 
 4. นํ้าตาลเฮกโซส (Hexose Sugar คือ นํ้าตาลท่ีมี 6 คารบอน) 
 5. นํ้าตาลเฮปโทส (Heptose Sugar คือ นํ้าตาลท่ีมี 7 คารบอน : เปนน้ําตาลในธรรมชาติขนาดใหญท่ีสุด) 
  ดังน้ัน ถาเปนน้ําตาลท่ีมีหมูฟงกชันเปนแอลดีไฮดและมีจํานวนคารบอนเทากับ 6 อะตอม ก็จะเรียกวา
เปนน้ําตาลในกลุมแอลโดเฮกโซส (Aldohexose Sugar) เปนตน 
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การทดสอบน้ําตาลโดยการใชสารละลายเบเนดิกต 
 สารละลายเบเนดิกตเปนสารละลายที่ประกอบดวยคอปเปอร (II) ซัลเฟต โซเดียมคารบอเนต และโซเดียม
ซีเตรต ปกติเปนสารละลายที่มีฟา แตเมื่อทําปฏิกิริยาจะใหเปนตะกอนสีแดงอิฐ สามารถเกิดปฏิกิริยารีดอกซได
กับสารที่มีหมูฟงกชันเปนแอลดีไฮด / แอลฟาไฮดรอกซีคีโตน / มอนอแซคคาไรดและไดแซคคาไรดท่ัวไป ยกเวน 
ซูโครส 
 
สมการเคมีแสดงปฎิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต 
 

 

O
R C H + +22Cu + -5OH

สารละลายเบเนดิกตมอนอแซ็กคาไรด
และไดแซ็กคาไรด
ทั่วไป ยกเวนซูโครส

 

∆  
ตะกอนสีแดงอิฐ

O
R C + O2Cu2 + O3H2

-O
 

 

โอลิโกแซ็กคาไรด (Oligosaccharides)  
 เปนสารท่ีเกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2-10 โมเลกุลมารวมตัวกัน โดยการเชื่อมดังกลาวนั้นจะเปนการ
เชื่อมแบบ C O C หรือเรียกวาพันธะไกลโคซิดิก (Glycosidic) ไดแก 
 ไดแซ็กคาไรด (Disaccharides) หรือน้ําตาลโมเลกุลคู จะเกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมา
รวมตัวกันโดยกําจัดนํ้าออกไป 1 โมเลกุล เชน ซูโครส (C12H22O11) เกิดจากกลูโคสรวมตัวกับฟรุกโทส  

กลูโคส + OH2ฟรุกโทส ซูโครส (น้ําตาลทราย)

CHOH2
CHOH2

HOHO HOOHOH
HO

HO กรด

OHCH2

CHOH2
HO

HO OH

HO
HO

OHCH2

OHCH2

+
O O
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 ไตรแซ็กคาไรด (Trisaccharide) เปนน้ําตาลท่ีประกอบดวยน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยว 3 โมเลกุล โดยน้ําตาล
ไตรแซ็กคาไรดท่ีพบบอยในธรรมชาติ คือ ราฟฟโนส (Raffinose) ซ่ึงประกอบดวยฟรุกโทส + กลูโคส + กาแล็กโทส 
พบในน้ําตาลจากหัวบีทและพืชช้ันสูงชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิด เปนตน 
 
พอลิแซ็กคาไรด (Polysaccharides)  
 เกิดจากนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายโมเลกุลมาเช่ือมตอกันเปนสายยาว เชน แปง เซลลูโลส ไกลโคเจน ซ่ึง
ทําใหพอลิแซ็กคาไรดเปนสารคารโบไฮเดรตท่ีมีโครงสรางซับซอนมากท่ีสุด 
         nGlucose  Polysaccharide 
 nC6H12O6  (C6H10O5)n + nH2O  
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 เราสามารถแบงการศึกษาพอลิแซ็กคาไรด ออกเปน 3 ชนิด ดังนี้ 
 1. แปง (Starch) เปนคารโบไฮเดรตท่ีสะสมอยูในพืช พบท้ังใบ ลําตน ราก ผล และเมล็ด มีลักษณะเปน
ผงสีขาว ไมละลายน้ํา ประกอบดวยพอลิแซ็กคาไรด 2 ชนิด คือ 
  1.1 อะไมโลส (Amylose) ซ่ึงเปนกลูโคสท่ีตอเปนโซยาวและขดเปนเกลียว (Helix)   
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  1.2 อะไมโลเพกติน (Amylopectin) ซ่ึงเปนกลูโคสท่ีตอโซก่ิง 
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  โดยทั่วไปแปงจะประกอบดวยอะไมโลส 20% และเปนอะไมโลเพกติน 80% 
 
การทดสอบแปง 
 เราสามารถทําการทดสอบแปงไดโดยการใชสารละลายไอโอดีนซ่ึงจะใหสารประกอบเชิงซอนท่ีมีสีนํ้าเงิน ดังน้ี 
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 2. ไกลโคเจน (Glycogen) เปนคารโบไฮเดรตท่ีอยูในสัตว ประกอบดวยกลูโคสท่ีตอกันแบบโซยาวและ   
มีก่ิง ซ่ึงมักจะถูกสะสมในตับของคนและสัตวและใชเปนแหลงพลังงานสํารองและมีหนาท่ีปรับระดับกลูโคสเลือดให
คงท่ี ไกลโคเจน มีลักษณะเปนผงสีขาว ไมละลายน้ํา เมื่อนําไปทําปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีนจะใหสารสีแดงเขม 
  โครงสรางของไกลโคเจนเปน ดังนี้ 
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 3. เซลลูโลส (Cellulose) เปนคารโบไฮเดรตท่ีประกอบดวยกลูโคสจํานวนมากมายมาตอกันเปนโซยาวไม
มีก่ิงและเกิดพันธะระหวางกันเปนเบตากลูโคส ซ่ึงจะแตกตางจากแปงและไกลโคเจนที่เปนแอลฟากลูโคส เซลลูโลส
เปนสวนประกอบของผนังเซลลของพืช มักจะพบในพืช เชน เน้ือไม ฝาย สําลี เซลลูโลสไมละลายน้ํา ไมทํา
ปฏิกิริยากับสารละลายไอโอดีน และสารละลายเบเนดิกต นอกจากนี้รางกายของมนุษยยังไมสามารถยอย
เซลลูโลสไดเน่ืองจากไมมีเอนไซมท่ีเหมาะสม  
  โครงสรางของเซลลูโลสเปน ดังนี้ 
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ลิพิด (Lipids) 
 1. ลิพิด ประกอบดวยธาตุหลักคือ C H O นอกจากนี้ยังอาจประกอบดวย N และ P ลิพิดไมละลายน้ํา 
ซ่ึงโดยสวนใหญลิพิดเปนสารประกอบเอสเทอรท่ีเกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล 
  ประเภทของลิพิด ลิพิดอาจแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
  1. ลิพิดอยางงายหรือลิพิดธรรมดา (Simple lipid) ซ่ึงไดแก ไขมัน (Fat) นํ้ามัน (Oil) และไข (Wax) 
  2. ลิพิดเชิงประกอบ (Compound lipid) หมายถึง ลิพิดอยางงายท่ีมีองคประกอบอื่นรวมอยูดวยเชน 
ฟอสโฟลิพิด ประกอบดวยลิพิดอยางงายและหมูฟอสเฟต ไกลโคลิพิด ประกอบดวยลิพิดอยางงายและ
คารโบไฮเดรต ลิโพโปรตีน ประกอบดวยลิพิดอยางงายและโปรตีน 
  3. ลิพิดเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous lipid) หมายถึง สารอื่นๆ ท่ีมีสมบัติคลายกับลิพิด แตไมเปน
สารประกอบ ประเภทเอสเทอรของกรดไขมันกับกลีเซอรอล ไมทําปฏิกิริยากับสารละลายเบส สารเหลาน้ีไดแก 
สเตอรรอยด วิตามินท่ีละลายไดในน้ํามัน และสารประกอบประเภทเทอรพีน 
 2. ไขมันและน้ํามัน จัดเปนลิพิดประเภทหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากการรวมกันระหวางกรดไขมัน 3 โมเลกุล 
(อาจจะเปนกรดไขมันตางชนิดกันก็ได) กับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล เรียกสารประเภทนี้วา ไตรกลีเซอไรด 
(Triglyceride) โดยที่สามารถแสดงเปนสมการได ดังน้ี  
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กลีเซอรอล กรดไขมัน ไตรกลีเซอไรด น้ํา

R

  
  หากมองโดยทั่วไปจะเห็นวาสมการการเกิดไตรกลีเซอไรดน้ันคลายกับสมการเอสเทอริฟเคชันในเรื่องเคมีอินทรีย  
 3. ไขมัน (Fats) และน้ํามัน (Oils) มีความแตกตางกันตรงท่ีความเสถียรท่ีอุณหภูมิหอง โดยที่
อุณหภูมิหองไขมันจะมีสถานะเปนของแข็ง ในขณะที่นํ้ามันจะมีสถานะเปนของเหลว สาเหตุท่ีทําใหสาร 2 ชนิดน้ีมี
ความแตกตางกัน เน่ืองมาจากที่สวนประกอบของไตรกลีเซอไรดท้ัง 2 แบบนี้ประกอบดวยกรดไขมันท่ีตางชนิดกัน  
 4. กรดไขมัน (Fatty Acid) คือ กรดอินทรียชนิดหนึ่งท่ีมีสูตรท่ัวไปคือ R COOH แตเน่ืองจากหมู R มี
ขนาดใหญมาก (มี C ตั้งแต 11 อะตอมขึ้นไป) ซ่ึงเราสามารถแบงกรดไขมันออกเปน 2 ชนิด คือ 
  a. กรดไขมันอ่ิมตัว 
   เกิดจากการท่ี Side chain (หมู R) ของกรดไขมันนั้นประกอบดวยพันธะเดี่ยวท้ังหมด ซ่ึงมีสูตร
ท่ัวไปดังน้ี CnH2n + 1COOH โดยกรดไขมันอิ่มตัวท่ีมีมากท่ีสุด ไดแก กรดสเตียริก (C17H35COOH)  

OH
O

Lauric acid  
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  b. กรดไขมันไมอ่ิมตัว 
   เกิดจากการท่ีหมู R ของกรดไขมันนั้นประกอบดวยพันธะคูหรือพันธะสามในโมเลกุล ซ่ึงจะทําใหเรา
ไมสามารถหาสูตรท่ัวไปของกรดไขมันไมอิ่มตัวไดและไมเขาสูตรท่ัวไปของกรดไขมันอิ่มตัว ดังน้ันเราสามารถเช็ค
ความอิ่มตัวของกรดไขมันไดจากสูตรท่ัวไปของกรดไขมันอิ่มตัว โดยกรดไขมันท่ีไมอิ่มตัวท่ีมีมากท่ีสุด คือ กรดโอเลอิก 
(C17H33COOH) 

HO
O

trans-Oleic acid  

HO
O

cis-Oleic acid

  
  จากขอมูลความอิ่มตัวของกรดไขมัน ทําใหเราสามารถสรุปได ดังน้ี 
  I. กรดไขมันจะมีจุดหลอมเหลวเพิ่มขึ้น เมื่อมวลโมเลกุลเพ่ิมขึ้น 
  II. กรดไขมันอิ่มตัวจะมีจุดหลอมเหลวมากกวากรดไขมันไมอิ่มตัว 
  III. เมื่อหมู R ของกรดไขมันมีพันธะคูเพ่ิมขึ้น จุดหลอมเหลวจะลดลง 
 5. ไข (Waxes) เปนสารประกอบเอสเทอรท่ีเกิดจากกรดไขมันทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลโมเลกุลใหญ  
(C ตั้งแต 24-36 อะตอม) มักจะมีสถานะเปนของแข็ง เชน ขี้ผ้ึง ไขคานูบา ไขปลาวาฬ เปนตน โดยสวนใหญเรา
จะนําไขมาใชทําเปนสารเคลือบผิวเพ่ือปองกันน้ํา เทียนไข เครื่องสําอาง 
 6. คุณสมบัติและปฏิกิริยาตางๆ ของไขมัน สรุปไดดังน้ี 
  • เราสามารถทดสอบความอิ่มตัวของกรดไขมันไดโดยการใชนํ้าโบรมีน (Br2) ซ่ึงสามารถทําไดโดย
การนับหยดปริมาณโบรมีนท่ีใชในฟอกสี (หยดจนกระทั่งไมฟอกสีแลวบันทึกจํานวนหยด) โดยถาย่ิงใชจํานวนหยด
โบรมีนมาก กรดไขมันนั้นก็จะยิ่งไมอิ่มตัวมาก ถาใชโบรมีนนอยก็แสดงวากรดไขมันมีความอิ่มตัว 
 
    เปลืองโบรมีนนอย  →  กินนอย  →  อิ่มมาก 
    เปลืองโบรมีนมาก  →  กินมาก  →  ไมอิ่ม 
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  • เมื่อเก็บไวนานจะเกิดการเหม็นหืน (Rancidity) ซ่ึงถาดูจากโครงสรางพวกไขมันหรือนํ้ามันจากพืช
จะเหม็นหืนดีกวาจากสัตว แตสภาพเปนจริงจากพืชจะเหม็นหืนนอยกวาสัตว เน่ืองจากมีพวกสารกันหืน 
(Antioxidant) เชน Vitamin C และ E นอกจากนี้ยังมีสารกันหืนท่ีไดจากการสังเคราะห เชน butylated 
hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT)  
 

   

O

OH

O

OH
BHA  

OH

BHT   
  • ปฏิกิริยาการเหม็นหืนมี 2 แบบ 
   1. เกิดผานปฏิกิริยา Hydrolysis ซ่ึงเกิดจากน้ําในไขมันจะเกิดจาก Hydrolyze ไดกรดไขมันและ
กลีเซอรอลที่มีกลิ่น ซ่ึงจะเกิดไดจะตองมีแบคทีเรียเปนตัวเรงปฏิกิริยา  
   2. เกิดผานปฏิกิริยา Oxidation ซ่ึงเกิดจาก O2 ในอากาศจะ Oxidize ตรงตําแหนงพันธะคูและมี
ความรอนเรงปฏิกิริยาจะไดพวกแอลดีไฮดท่ีมีกลิ่น 
  • การทดสอบไขมันทําไดโดยการนําไขมันไปถูกับกระดาษ ถากระดาษน้ันโปรงแสง แสดงวาเปนไขมัน  
  • การทําเนยเทียม คือ กระบวนการการนํานํ้ามันมาทําปฏิกิรยาไฮโดรจิเนชัน (เติมไฮโดรเจนเขาไป) 
โดยจะตองตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม เชน โลหะ Pt หรือ Ni ทําใหไดโมเลกุลท่ีอิ่มตัว และมีผลทําใหมีจุด
หลอมเหลวเพิ่มขึ้นดวย 
  • สบู (Soap) 
   ปฏิกิริยาการเกิดสบู เรียกวา ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน (Sponification) ซ่ึงเปนปฏิกิริยาท่ีเกิดจาก
การนําสบูไปตมกับสารละลายเบส จะไดเกลือของกรดไขมัน โดยมีสมการท่ัวไปคลายกับสมการไฮโดรไลซิสของ
เอสเทอรเมื่อใชตัวเรงปฏิกิริยาเปนเบส ดังน้ี  
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ไขมัน + สารละลายเบส  →  เกลือของกรดไขมัน (สบู) + กลีเซอรอล 

   สบู เปนสารลดแรงตึงผิวชนิดหนึ่งโดยสบูท่ีไดจากเกลือโซเดียมจะมีความแข็งมากกวาสบูท่ีไดจาก
เกลือโพแทสเซียม นอกจากนี้สบูท่ีทําจากไขมันสัตวจะมีความแข็งมากกวาสบูท่ีทําจากพืช 
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ภาพโครงสรางของสบู 
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การละลายน้ําและการทํางานของสบู 
 เน่ืองจากโครงสรางของสบูจะประกอบไปดวย 2 สวน น้ันก็คือสวนท่ีเปน Side chain ขนาดใหญท่ีเปนสวน
ท่ีไมมีขั้ว และสวนท่ีเปน COO-Na+ ท่ีเปนสวนท่ีมีขั้ว ดังน้ันทําใหเวลาที่เราถูสบู สบูจะใชหลักการละลาย Like 
Dissolve Like ท่ีจะหันขางท่ีไมมีขั้วน้ันเขาสูสิ่งสกปรกและไขมันตามรางกายของเรา และหันดานท่ีมีขั้วออก 
จากน้ันเมื่อเราราดนํ้าจะทําใหสวนท่ีมีขั้วน้ันถูกนํ้าชะลางออกไปและดึงเอาสิ่งสกปรกนั้นตามออกไปดวย กลาวคือ 
สบูทําหนาท่ีเปนประสานระหวางไขมันกับน้ําน่ันเอง (ปกตินํ้ากับน้ํามันจะไมละลายเปนเนื้อเดียวกัน) โดยชวงท่ีเกิด
การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในน้ํา เรียกวา ไมเซลล (Micelle) 
 

  
 ปญหาของสบู  คือ สบูไมสามารถทํางานไดดีเมื่อใชในน้ํากระดางซ่ึงเปนน้ําท่ีมีปริมาณแคลเซียมไอออน
และแมกนีเซียมไอออน ซ่ึงไอออน 2 ชนิดน้ีจะเขาไปรวมตัวกับสบูเกิดเปนเกลือแคลเซียมและเกลือแมกนีเซียม
ของกรดไขมันแทน ซ่ึงสารใหมน้ีท่ีเกิดขึ้นจะเปนไคลสบู ซ่ึงทําใหสิ้นเปลืองสบูเปนจํานวนมาก เน่ืองจากการละลาย
นํ้าของสบูลดลงอยางมาก ดังน้ันเพ่ือแกปญหาดังกลาวนักวิทยาศาสตรจึงไดสังเคราะหผงซักฟอก (Detergent) 
ขึ้นมาใชแทนสบู  
 ผงซักฟอก (Detergent)  เปนสารซักลางท่ีผลิตขึ้นมาใชแทนสบู ซ่ึงเปนเกลือโซเดียมซัลโฟเนตของ
ไฮโดรคารบอน มีสูตรท่ัวไปเปน R- -

3SO Na+ ผงซักฟอกมีขอดีเหนือสบูคือสามารถทํางานไดดี แมในน้ํากระดางท่ีมี
ไอออน Ca2+, Fe2+, Fe3+ และ Mg2+ ถาหมูแอลคิลเปนเสนตรง (LAS : Linear Alkyl benzene Sulfonate) 
จะถูกยอยดวยจุลินทรียไดดี เกิดมลพิษนอย แตถาหมูแอลคิลเปนโซก่ิง (ABS : Alkyl benzene sulfonate)      
จุลินทรียจะยอยไดยาก โดยโครงสรางของผงซักฟอกแตละแบบมีดังตอไปนี้ 
 

S
O

O

+NaO-

  
โครงสรางของผงซักฟอกประเภทโซเดียมแอลคิลซัลโฟเนต 
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โครงสรางของผงซักฟอกประเภท LAS 

 

S
O

O

+NaO-

  
โครงสรางของผงซักฟอกประเภท ABS 

 
 นอกจากนี้องคประกอบอื่นของผงซักฟอก อาจมีสวนประกอบดังน้ี  
 • บิลเดอร (Builder): Na5P3O1O (โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต)  มีหนาท่ีทําใหน้ําท่ีเปนเบสเกิดการชําระ
ลางไดดีขึ้น โดยจะเขาไปลดความกระดางของน้ํา แตมีขอเสียคือเนื่องจากประกอบดวยสารประกอบฟอสเฟตจะ
เปนอาหารที่ดีของพืชทําใหพืชน้ําเจริญเติบโตไดเร็วเปนปญหาตอสิ่งแวดลอม 
 • อิมัลซิไฟเออร (Emulsifier): cellulose-OCH2

-
2CO Na+ มีหนาท่ี ปองกันไมใหผงซักฟอกตกตะกอน 

 • สารฟอกขาว (Bleach): NaOCl, Ca(OCl)2 มีหนาท่ี ทําใหเสื้อผาขาวขึ้นเพราะเขาไปปองกันการ
เปลี่ยนแปลงของโมเลกุลสีเมื่อถูกแสงแดด 
 • สารปองกันสนิม (Corrosion Inhibitor): Na2Si3O7 มีหนาท่ีปองกันไมใหโลหะในเสื้อผา เชน กระดุม 
ซิปนั้นเกิดสนิม โดยจะเคลือบฟลมบางๆ ไว 
 
กรดนิวคลีอิก (Nucleic acid) 
 กรดนิวคลีอิกเปนสารท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ เปนพอลิเมอรท่ีพบบนโครโมโซมในนิวเคลียสของเซลล มี
สมบัติเปนกรด และมีหนาท่ีควบคุมการสังเคราะหโปรตีนซ่ึงนําไปสูการถายทอดทางพันธุกรรมจากรุนพอแมไปสู 
รุนลูก แบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 
 1. กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic acid): DNA สวนใหญพบในนิวเคลียสของเซลลท่ัวไป 
ทําหนาท่ีเปนสารพันธุกรรม 
 2. กรดไรโบนิวคลีอิก (Ribonucleic acid): RNA สวนใหญพบในไซโทพลาซึมและนิวเคลียส เกิดจากการ
สังเคราะหของ DNA ทําหนาท่ีสรางโปรตีนภายในเซลล  
 โครงสรางของนิวคลีโอไทด DNA และ RNA  
 เน่ืองจาก DNA และ RNA เปนสารอินทรียท่ีมีโมเลกุลใหญและซับซอนมาก โดยเกิดจากการหนวยยอยๆ
มาเรียงตอกัน เราเรียกหนวยยอยๆ ดังกลาววา นิวคลีโอไทด (Nucleotide) ซ่ึงประกอบดวยสวนยอยๆ 3 สวน 
ดังน้ี 
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ภาพโครงสรางของนิวคลีโอไทด 

 
 1. นํ้าตาลไรโบส (ใน RNA) และน้ําตาลดีออกซีไรโบส (ใน DNA) ตามลําดับ 
 

  OH OH

OHHO

H H
O

HH

 
OH

OHHO

H H
O

HH
H   

 2. เบสที่มีไนโตรเจนเปนองคประกอบหรือ Nitrogenous base (N-base) ซ่ึงแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
  a. เบสพิริมิดีน (Pyrimidine base) ไดแก Cytosine (C), Thymine (T), Uracil (U) 
  b. เบสพิวรีน (Purine base) ไดแก Adenine (A), Guanine (G) 
 3. กรด H3PO4 หรือ H แตกตัวออกหมดเปนหมูฟอสเฟต 
  ความแตกตางระหวาง DNA และ RNA คือ นํ้าตาลท่ีไมเหมือนกันและยังมี N-base ท่ีตางกัน โดยใน 
DNA จะมี Thymine (T) ในขณะที่ใน RNA จะมี  Uracil (U) 
 
ตัวอยาง ไบโอดีเซลท่ีใชกันมากในประเทศไทย สามารถเตรียมไดโดยการตมนํ้ามันปาลมกับเมทานอล หรือเอทานอล 
โดยมีตัวเรงปฏิกิริยาชวย เมื่อตมสารในขอใดกับสารละลาย NaOH แลวไมไดสบู 
  1) ไบโอดีเซล 2) นํ้ามันปาลม 
  3) กรดไขมัน 4) กลีเซอรอล 
 
เฉลย 4) กลีเซอรอล 
 
ตัวอยาง เมื่อกลูโคสทําปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกตแลว เกิดตะกอน Cu2O กลูโคสเกิดปฏิกิริยาแบบใด 
  1) ปฏิกิริยาควบแนน 2) ปฏิกิริยาการเติม 
  3) ปฏิกิริยารีดักชัน 4) ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
 
เฉลย 3) ปฏิกิริยารีดักชัน 
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ตัวอยาง ขอใดไมถูกตองเก่ียวกับสารประกอบเพปไทด 
  1) ไดเพปไทดคือสารท่ีมีจํานวนกรดอะมิโน 2 หนวย 
  2) ถามีกรดอะมิโน N หนวย จะตองมีจํานวนพันธะเพปไทด N—1 พันธะเสมอ 
  3) เปนพอลิเมอรแบบควบแนน 
  4) พอลิเพปไทดเปนไดท้ังพอลิเมอรแบบเสนตรง แบบกิ่ง และแบบวง 
 
เฉลย 2) ถามีกรดอะมิโน N หนวย จะตองมีจํานวนพันธะเพปไทด N—1 พันธะเสมอ 
 
ตัวอยาง หากนําสบูซ่ึงมีโครงสรางดังตอไปนี้มาเติมสารตางๆ ลงไป สารในขอใดท่ีเกิดปฏิกิริยากับสบูแลวได
ตะกอนของกรดไขมันอิ่มตัวกลับคืนมา 
 

Na O
O

  
  1) HCl(aq) 2) กลีเซอรอล 3) เอทานอล 4) นํ้ากระดาง 
 
เฉลย 1) HCl(aq) 
 
ตัวอยาง Thyrotropin-releasing hormone มีโครงสรางเปนเพปไทดสายสั้นๆ ดังภาพ 
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  หากฮอรโมนนี้จํานวน 1 โมล เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสอยางสมบูรณดวยสารละลายกรด   จะได
ผลิตภัณฑท่ีมีโครงสรางเปนกรดอะมิโนท่ีแตกตางกันท้ังสิ้นกี่ชนิด  
  1) 1 ชนิด 2) 2 ชนิด  3) 3 ชนิด 4) 4 ชนิด 
 
เฉลย 3) 3 ชนิด 
 
ตัวอยาง ถานํากรดอะมิโนสองชนิดคือ ไกลซีน และอะลานีน ชนิดละ 1 โมล มาตมรวมกันโดยมีกรดเปนตัวเรง
ปฏิกิริยา จะไดผลิตภัณฑเฉพาะที่เปนสารประกอบไดเพปไทดท้ังสิ้นกี่ชนิด 
 

ไกลซีน (Gly)

NH2
O

OH

     

NH2
O

OH

อะลานีน (Ala)   
  1) 1 ชนิด 2) 2 ชนิด  3) 3 ชนิด 4) 4 ชนิด 
 
เฉลย 4) 4 ชนิด 
 

 


