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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 

เร่ือง   แอลกอฮอล ์ ฟีนอล และอีเทอร์      เวลา     1     คาบเรียน   
หน่วยท่ี 2   ช่ือหน่วย  เคมีอินทรีย ์                        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/3,5/4        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        รายวิชา  Chemistry 4 รหัสวิชา  SCI 33224 
 
 
สาระส าคัญ  
 แอลกอฮอล ์ ฟีนอล และอีเทอร์ เป็นสารประกอบท่ีมีธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็น
องคป์ระกอบ แอลกอฮอร์และฟีนอลมีหมู่ไฮดรอกซิลเป็นหมู่ฟังกช์นั อีเทอร์มีหมู่ออกซีเป็นหมู่ฟังกช์นั และ
เป็นไอโซเมอร์กบัแอลกอฮอร์และฟีนอล  
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว  3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  จ าแนกประเภทของสารโดยใชโ้ครงสร้างของโมเลกลุเป็นเกณฑ ์เขียนสูตรโครงสร้าง แสดงไอโซ
เมอร์และเรียกช่ือของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบท่ีมีหมู่อะตอมท่ีแสดงสมบติัเฉพาะของ
สารประกอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 
 1. สรุปสมบติัทัว่ไปของแอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ได ้
 2. สรุปความสัมพนัธร์ะหว่างจ านวนอะตอมของคาร์บอนในแอลกอฮอล ์เอสเทอร์ กบัการละลาย

ในน ้าและแนวโนม้ของจุดเดือดได ้
 3. เปรียบเทียบจุดเดือดของสารประกอบอินทรียช์นิดต่างๆ ท่ีมีมวลโมเลกลุใกลเ้คียงกนัได้ 
 4. เรียกช่ือแอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ได ้ 
 



2 
 

 
 

ด้านทักษะ / กระบวนการ 
 5.  เขียนสูตรทัว่ไปและสูตรโครงสร้างของแอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์

บอกซิลิกและเอสเทอร์ได ้
 6. เขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรียท่ี์มีธาตออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบได้ 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้นกัเรียน 
 1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวินยั 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหาสาระ 
 แอลกอฮอร์ ฟีนอล อีเทอร์ 
 1.  สมบติัทางกายภาพ 
 2.  การละลายน ้า 
 3.  การเรียกช่ือ 
 4.  ประโยชน ์
กิจกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาที) 
1.  ข้ันสร้างความสนใจ (Engage) ( 5 นาที) 
  1.1   ครูให้นกัเรียนดูสูตรโครงสร้างของ แอลกอฮอร์ ฟีนอลและอีเทอร์ ว่ามีส่วนใดบา้งท่ี
เหมือนกนัและต่างกนั (มีองคซิ์เจนเป็นองคป์ระกอบเหมือนกนั ต่างกนัท่ีหมู่อ่ืนๆท่ีเป็นองคป์ระกอบ) 
 1.2  ครูสรุปว่าสารทั้ง 3 ชนิดมีกลุ่มอะตอมท่ีแสดงสมบติัเฉพาะท่ีเรียกว่า หมู่ฟังกช์นัท่ีประกอบดว้ย
ออกซิเจนเหมือนกนั ซ่ึงเราจะศึกษาถึงสมบติั การเรียกช่ือ และประโยชนข์องแอลกอฮอร์ ฟีนอลและ 
เอสเทอร์ตามล าดบั 
2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (50 นาที) 
 2.1   นกัเรียนและครูร่วมกนัศึกษา โดยครูน าอภิปราบ บรรยาย โดยใช้เพาเวอร์พอ้ย 
 2.2   นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายพร้อมกบัจดบนัทึกลงในสมุดให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีครูก าหนดให้
ตอนตน้ชัว่โมง โดยครูใชค้ าถามดงัต่อน้ี 
 -  หมู่  –OH ในแอลกอฮอร์กบัหมู่  –OH ใน โลหะไฮดรอกไซดมี์สมบติัเหมือนกนัหรือไม่ 

-  จ ำนวนคำร์บอนอะตอมในโมเลกลุของแอลกอออร์ชนิดต่ำง ๆมีควำมสัมพันธ์กบัจุดเดือดและ
สภำพกำรละลำยน ำ้อย่ำงไร 

-   ครูบรรยายถึง สมบติัทายกายภาพ การเรียกช่ือ ประโยชนต์ามล าดบัเน้ือหาในเพาเวอร์พอ้ย 
3.  การอธิบาย (Explain) (10 นาที) 

 3.1  แอลกอฮอลเ์ป็นสารประกอบอินทรียท่ี์เป็นอนุพนัธข์องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ชนิดหน่ึงซ่ึง H ถูกแทนท่ีดว้ยหมู่ฟังกช์นั –OH มีสูตรทัว่ไปเป็น R–OH มีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group ; 

–OH) เป็นหมู่ฟังกช์นั  
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3.2  การเรียกช่ือแอลกอฮอล ์  ช่ือสามญั ใชเ้รียกแอลกอฮอลโ์มเลกลุเลก็ ๆ ท่ีโครงสร้างโมเลกลุไม่

ซบัซ้อน เรียกช่ือหมู่แอลคิล (R) ท่ีต่ออยูก่บัหมู่ –OH ก่อน แลว้ลงทา้ยดว้ยแอลกอฮอล ์ตวัอยา่งเช่น 

CH3OH    เมทิลแอลกอฮอล ์(methyl alcohol) 

CH3CH2OH   เอทิลแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol) 

CH3CH2CH2OH   โพรพิลแอลกอฮอลล ์(propyl alcohol) 

CH3CH2CH2CH2OH  บิวทิวแอลกอฮอล ์(butyl alcohol) 

CH3CH2CH2CH2CH2OH  เพนทิลแอลกอฮอล ์(pentyl alcohol) 

 
ช่ือระบบIUPAC  

1. เลือกโครงสร้างหลกัท่ีมีคาร์บอนต่อกนัยาวท่ีสุด และมีหมู่ –OH อยูด่ว้ย เป็นโซ่หลกั 

2. กรณีท่ีเป็นโซ่ก่ิง นบัต าแหน่งให้คาร์บอนท่ีต่อกบัหมู่ไฮดรอกซิลเป็นต าแหน่งท่ี 1 บอกต าแหน่งและอ่าน

ช่ือหมู่ท่ีมาเกาะตามแบบแอลเคนใส่ต าแหน่งของหมู่ไฮดรอกซิลหนา้ช่ือไฮโดรคาร์บอนโซ่หลกั 

3. ช่ือโครงสร้างหลกัให้เรียกตามจ านวนอะตอม C แลว้ลงทา้ยเสียงเป็น –อานอล (–anol)  

ตวัอยา่งการเรียกช่ือ เช่น 

CH3OH    เมทานอล (methanol) 

CH3CH2OH   เอทานอล (ethanol) 

CH3CH2CH2OH   โพรพานอล (propanol) 

CH3CH2CH2CH2OH  บิวทานอล (butanol) 

CH3CH2CH2CH2CH2OH  เพนทานอล (pentanol) 
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สมบัติของแอลกอฮอล์ สมบติัทางกายภาพ 

 เม่ือแอลกอฮอลล์ะลายน ้า หมู่ –OH ในแอลกอฮอลจ์ะไม่แตกตวัเป็นไฮดรอกไซดฺไอออน (OH–) 

เช่นเดียวกบั OH– ในโลหะไฮดรอกไซด ์เช่น NaOH เน่ืองจากพนัธะระหว่างหมู่ –OH กบัหมู่แอลคิลใน

แอลกอฮอลเ์ป็นพนัธะโคเวเลนต ์แต่พนัธะระหว่างหมู่ OH– กบัโลหะไอออนเป็นพนัธะไอออนิก โมเลกลุ

ของแอลกอฮอลมี์ทั้งส่วนท่ีมีขั้วคือหมู่ –OH และส่วนท่ีไม่มีขั้วคือหมู่แอลคิล 

 

  

ช่ือ สูตรโครงสร้าง จุดเดือด (OC) สภาพละลายไดใ้นน ้าท่ี 20 

OC (g/ น ้า 100 g) 

เมทานอล CH3OH 64.6 ละลายไดดี้ 

เอทานอล CH3CH2OH 78.2 ละลายไดดี้ 

โพรพานอล CH3CH2CH2OH 97.2 ละลายไดดี้ 

บิวทานอล CH3CH2CH2CH2OH 117.7 7.9 

เพนทานอล CH3CH2CH2CH2CH2OH 137.9 2.3 

  

1. จุดเดือด 
 จุดเดือดของแอลกอฮอลจ์ะเพิ่มข้ึนตามจ านวนอะตอมคาร์บอนท่ีเพิ่มข้ึน เพราะเม่ือจ านวน

อะตอมคาร์บอนเพิ่มข้ึนมีผลให้มวลโมเลกลุมีค่าสูงข้ึน แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกลุจึงสูงข้ึนดว้ย เน่ืองจาก
แอลกอฮอลเ์ป็นโมเลกลุมีขั้ว จึงมีทั้งแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้ว เป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
โมเลกลุ นอกจากน้ีหมู่ –OH สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของแอลกอฮอลไ์ด้ 
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การเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกลุของแอลกอฮอล์ 
ท่ีมา: http://www.promma.ac.th/chemistry/organic_chemistry 

แอลกอฮอลจึ์งมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคนท่ีมีจ านวนอะตอมคาร์บอนเท่ากนั เน่ืองจากแอลเคนเป็น
โมเลกลุไม่มีขั้ว จึงมีเฉพาะแรงลอนดอนเท่านั้น 

 2. การละลายน ้า  
 แอลกอฮอลท่ี์โมเลกลุมี C 1–3 อะตอม ละลายน ้าไดดี้ เน่ืองจากแอลกอฮอลมี์หมู่ –OH ซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีมีขั้วในโมเลกลุและเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัน ้าได ้จึงท าให้แอลกอฮอลล์ะลายน ้า แต่เม่ือมีจ านวน
อะตอม C มากข้ึน จะละลายน ้าไดน้อ้ยลง เน่ืองจากเม่ือโมเลกุลมีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนท่ีไม่มีขั้วมีมากข้ึน 
สภาพขั้วของโมเลกลุจะอ่อนลง ส่งผลให้ละลายน ้าไดน้อ้ยลง นอกจากนีร้การละลายน ้าของแอลกอฮอลย์งั
ข้ึนอยูก่บัรูปร่างโมเลกุล ต าแหน่ง และจ านวนหมู่ –OH ดว้ย 
สมบัติทางเคมี 
1. ปฏิกิริยาการเผาไหม ้

 แอลกอฮอลส์ามารถติดไฟไดดี้ ไม่มีเขม่าและควนั ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์
และน ้า เป็นปฏิกิริยาคายพลงังาน ดงัสมการ 

 CH3CH2OH(l)   +   3 O2(g)      2 CO2(g)   +   3 H2O(g) 

 
2. ปฏิกิริยากบัโลหะท่ีว่องไว 

แอลกอฮอลไ์ม่เกิดปฏิกิริยากบั NaHCO3 จึงไม่แสดงสมบติัเป็นกรด แต่สามารถเกิดปฏิกิริยากบั

โลหะท่ีว่องไว (Active metal) เช่น Na โดยโลหะจะเขา้ไปแทนท่ีอะตอมของ H ในหมู่ –OH  จะไดแ้กส๊
ไฮโดรเจน ดงัสมการ 

  
2 CH3CH2–OH(l)   +   2 Na(g)      2 CH3CH2–ONa(l)   +   H2(g) 

            Sodium ethoxide 
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สมบติัและปฏิกิริยาของแอลกอฮอลบ์างชนิด 

1. เมทานอล (Methanol) เป็นแอลกอฮอลท่ี์มีจ านวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยท่ีสุด เตรียมไดจ้ากการ

เผาไมท่ี้อุณหภูมิสูงในภาวะท่ีปราศจากอากาศ ในอุตสาหกรรมเตรียมไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่าง

คาร์บอนมอนอกไซดก์บัไฮโดรเจนภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง โดยมีโลหะออกไซด ์เช่น Fe2O3 ,  ZnO 

/ Cr2O3 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 

  

CO  +  H2 
 

CH3OH 

 

เมทานอลเป็นพิษต่อร่างกาย ถา้เขา้สู่ร่างกายจะถูกออกซิไดส์กลายเป็นฟอร์มาลดีไฮด ์(HCHO) 

ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาบอด หรือเป็นอนัตรายถึงชีวิต 

 ประโยชนข์องเมทานอล น ามาใชเ้ป็นตวัท าละลายอินทรีย ์เป็นเช้ือเพลิง เป็นสารตั้งตน้ในการ

ผลิตพลาสติก ยา และสารประกอบอินทรียช์นิดอ่ืน เช่น ฟอร์มาลดีไฮด ์

2. เอทานอล (ethanol) เป็นแอลกอฮอลอี์กชนิดหน่ึงท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์เตรียมไกจ้ากการหมกั

น ้าตาลท่ีไดจ้ากผลไม ้หรือแป้งจากธญัพืชในท่ีปราศจากออกซิเจน เอนไซมจ์ากยสีตห์รือแคทีเรียจะช่วยเร่ง

ปฏิกิริยา ดงัสมการ  

C6H12O6 
 

2 CH3CH2OH   +   2 CO2 

 

เอทานอลท่ีไดจ้ากหมกัน ้าตาลกบัยสีตน้ี์ใชบ้ริโภคในรูปของไวน ์เบียร์ และเหลา้ ถา้แต่บริโภค

มาก ๆ จะเกิดอนัตรายต่อร่างกาย ตบั และเกิดการเสพติด 

 ในทางอุตสาหกรรมเตรียมเอทานอลไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่างอีทีนกบัน ้า ภายใตอุ้ณหภูมิและ

ความดนัสูง โดยมีกรดเขม้ขน้เป็นควัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 
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CH2 = CH2  +  H2O 
 

CH3CH2OH 

ประโยชนข์องเอทานอล 
 1. ใชเ้ป็นตวัท าละลายในการผลิตน ้าหอมและยา 
 2. ใชเ้ป็นสารฆ่าเช้ือโรค 
 3. เอทานอลผสมกบัน ้ามนัเบนซินออกเทน 91 ในอตัราส่วนเอทานอล 1 ส่วน กบัน ้ามนัเบนซิน 9 ส่วน เป็น
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
 4.เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตสียอ้ม ยา  เคร่ืองส าอาง  และใชผ้ลิตสารประกอบอินทรียช์นิดอ่ืน เช่น กรดแอซี
ติก (CH3COOH) 

4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (30 นาที) 
4.  ครูให้นกัเรียนหาความแตกต่างของแอลกอฮอร์ ฟีนอลและอีเทอร์ว่าแตกต่างกนัอยา่งไร 

5.  การประเมินผล (Evaluation) (10 นาที) 
 -  นกัเรียนท าแบบฝึกหดั 
ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 

1.  ท าแบบฝึกหดั 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
                  1.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวัดและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
 แอลกอฮอล ์ฟีนอล อีเทอร์ 
 
  
 
ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  

 
-  ท าแบบฝึกหดั 
-  สรุปเน้ือหา 
-  ถาม ตอบ 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
-  แบบฝึกหดั 
- สมุดจด 
-  บนัทึกการตอบค าถาม 
 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
(ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
  เร่ือง   แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์                                                                 ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2561 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผู้สอน 
      

ใบความรู้ท่ี 7 
เร่ืองแอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์                     ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

แอลกอฮอล์ 
   
 เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์เป็นอนุพนัธ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหน่ึงซ่ึง H ถูกแทนท่ี
ดว้ยหมู่ฟังกช์นั –OH มีสูตรทัว่ไปเป็น R–OH มีหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl group ; –OH) เป็นหมู่ฟังกช์นั
  
 

การเรียกช่ือแอลกอฮอล์ 
 ช่ือสามัญ ใชเ้รียกแอลกอฮอลโ์มเลกลุเลก็ ๆ ท่ีโครงสร้างโมเลกลุไม่ซบัซ้อน เรียกช่ือหมู่แอลคิล (R) 
ท่ีต่ออยูก่บัหมู่ –OH ก่อน แลว้ลงทา้ยดว้ยแอลกอฮอล ์ตวัอยา่งเช่น 
CH3OH    เมทิลแอลกอฮอล ์(methyl alcohol) 
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CH3CH2OH   เอทิลแอลกอฮอล ์(ethyl alcohol) 
CH3CH2CH2OH   โพรพิลแอลกอฮอลล ์(propyl alcohol) 
CH3CH2CH2CH2OH  บิวทิวแอลกอฮอล ์(butyl alcohol) 
CH3CH2CH2CH2CH2OH  เพนทิลแอลกอฮอล ์(pentyl alcohol) 
 

ช่ือระบบIUPAC  
1. เลือกโครงสร้างหลกัท่ีมีคาร์บอนต่อกนัยาวท่ีสุด และมีหมู่ –OH อยูด่ว้ย เป็นโซ่หลกั 
2. กรณีท่ีเป็นโซ่ก่ิง นบัต าแหน่งให้คาร์บอนท่ีต่อกบัหมู่ไฮดรอกซิลเป็นต าแหน่งท่ี 1 บอกต าแหน่งและอ่าน
ช่ือหมู่ท่ีมาเกาะตามแบบแอลเคนใส่ต าแหน่งของหมู่ไฮดรอกซิลหนา้ช่ือไฮโดรคาร์บอนโซ่หลกั 
3. ช่ือโครงสร้างหลกัให้เรียกตามจ านวนอะตอม C แลว้ลงทา้ยเสียงเป็น –อานอล (–anol)  
 
ตวัอยา่งการเรียกช่ือ เช่น 
CH3OH    เมทานอล (methanol) 
CH3CH2OH   เอทานอล (ethanol) 
CH3CH2CH2OH   โพรพานอล (propanol) 
CH3CH2CH2CH2OH  บิวทานอล (butanol) 
CH3CH2CH2CH2CH2OH  เพนทานอล (pentanol) 

 
 
สมบัติของแอลกอฮอล์ 

 สมบัติทางกายภาพ 

 เม่ือแอลกอฮอลล์ะลายน ้า หมู่ –OH ในแอลกอฮอลจ์ะไม่แตกตวัเป็นไฮดรอกไซดฺไอออน (OH–) 

เช่นเดียวกบั OH– ในโลหะไฮดรอกไซด ์ เช่น NaOH เน่ืองจากพนัธะระหว่างหมู่ –OH กบัหมู่แอลคิลใน

แอลกอฮอลเ์ป็นพนัธะโคเวเลนต ์ แต่พนัธะระหว่างหมู่ OH– กบัโลหะไอออนเป็นพนัธะไอออนิก โมเลกลุ
ของแอลกอฮอลมี์ทั้งส่วนท่ีมีขั้วคือหมู่ –OH และส่วนท่ีไม่มีขั้วคือหมู่แอลคิล 

 
  
ช่ือ สูตรโครงสร้าง จุดเดือด (OC) สภาพละลายไดใ้นน ้าท่ี 20 

OC (g/ น ้า 100 g) 
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เมทานอล CH3OH 64.6 ละลายไดดี้ 

เอทานอล CH3CH2OH 78.2 ละลายไดดี้ 

โพรพานอล CH3CH2CH2OH 97.2 ละลายไดดี้ 

บิวทานอล CH3CH2CH2CH2OH 117.7 7.9 

เพนทานอล CH3CH2CH2CH2CH2OH 137.9 2.3 

  
1. จุดเดือด 
 จุดเดือดของแอลกอฮอลจ์ะเพิ่มข้ึนตามจ านวนอะตอมคาร์บอนท่ีเพิ่มข้ึน เพราะเม่ือจ านวน

อะตอมคาร์บอนเพิ่มข้ึนมีผลให้มวลโมเลกลุมีค่าสูงข้ึน แรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกลุจึงสูงข้ึนดว้ย เน่ืองจาก
แอลกอฮอลเ์ป็นโมเลกลุมีขั้ว จึงมีทั้งแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้ว เป็นแรงยดึเหน่ียวระหว่าง
โมเลกลุ นอกจากน้ีหมู่ –OH สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุของแอลกอฮอลไ์ด้ 

  

 
  

การเกิดพนัธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกลุของแอลกอฮอล์ 
ท่ีมา: http://www.promma.ac.th/chemistry/organic_chemistry 

 
 

แอลกอฮอลจึ์งมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคนท่ีมีจ านวนอะตอมคาร์บอนเท่ากนั เน่ืองจากแอลเคนเป็น
โมเลกลุไม่มีขั้ว จึงมีเฉพาะแรงลอนดอนเท่านั้น 

 2. การละลายน า้  
 แอลกอฮอลท่ี์โมเลกลุมี C 1–3 อะตอม ละลายน ้าไดดี้ เน่ืองจากแอลกอฮอลมี์หมู่ –OH ซ่ึงเป็น

ส่วนท่ีมีขั้วในโมเลกลุและเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัน ้าได ้จึงท าให้แอลกอฮอลล์ะลายน ้า แต่เม่ือมีจ านวน
อะตอม C มากข้ึน จะละลายน ้าไดน้อ้ยลง เน่ืองจากเม่ือโมเลกุลมีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนท่ีไม่มีขั้วมีมากข้ึน 
สภาพขั้วของโมเลกลุจะอ่อนลง ส่งผลให้ละลายน ้าไดน้อ้ยลง นอกจากนีร้การละลายน ้าของแอลกอฮอลย์งั
ข้ึนอยูก่บัรูปร่างโมเลกุล ต าแหน่ง และจ านวนหมู่ –OH ดว้ย 



11 
 

 
 

 
สมบัติทางเคมี 
1. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ 

 แอลกอฮอลส์ามารถติดไฟไดดี้ ไม่มีเขม่าและควนั ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นแกส๊คาร์บอนไดออกไซด์
และน ้า เป็นปฏิกิริยาคายพลงังาน ดงัสมการ 

 CH3CH2OH(l)   +   3 O2(g)      2 CO2(g)   +   3 H2O(g) 

 
2. ปฏิกิริยากับโลหะท่ีว่องไว 

แอลกอฮอลไ์ม่เกิดปฏิกิริยากบั NaHCO3 จึงไม่แสดงสมบติัเป็นกรด แต่สามารถเกิดปฏิกิริยากบั

โลหะท่ีว่องไว (Active metal) เช่น Na โดยโลหะจะเขา้ไปแทนท่ีอะตอมของ H ในหมู่ –OH  จะไดแ้กส๊
ไฮโดรเจน ดงัสมการ 

2 CH3CH2–OH(l)   +   2 Na(g)      2 CH3CH2–ONa(l)   +   H2(g) 

            Sodium ethoxide 
 
สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์บางชนิด 
 
1. เมทานอล (Methanol) เป็นแอลกอฮอลท่ี์มีจ านวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยท่ีสุด เตรียมไดจ้ากการ

เผาไมท่ี้อุณหภูมิสูงในภาวะท่ีปราศจากอากาศ ในอุตสาหกรรมเตรียมไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่าง
คาร์บอนมอนอกไซดก์บัไฮโดรเจนภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง โดยมีโลหะออกไซด ์เช่น Fe2O3 ,  ZnO 

/ Cr2O3 เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 

  

CO  +  H2 
 

CH3OH 

 
เมทานอลเป็นพิษต่อร่างกาย ถา้เขา้สู่ร่างกายจะถูกออกซิไดส์กลายเป็นฟอร์มาลดีไฮด ์(HCHO) 

ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาบอด หรือเป็นอนัตรายถึงชีวิต 
 ประโยชนข์องเมทานอล น ามาใชเ้ป็นตวัท าละลายอินทรีย ์เป็นเช้ือเพลิง เป็นสารตั้งตน้ในการ

ผลิตพลาสติก ยา และสารประกอบอินทรียช์นิดอ่ืน เช่น ฟอร์มาลดีไฮด ์
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2. เอทานอล (ethanol) เป็นแอลกอฮอลอี์กชนิดหน่ึงท่ีน ามาใชป้ระโยชน ์เตรียมไกจ้ากการหมกั
น ้าตาลท่ีไดจ้ากผลไม ้หรือแป้งจากธญัพืชในท่ีปราศจากออกซิเจน เอนไซมจ์ากยสีตห์รือแคทีเรียจะช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา ดงัสมการ 

  

C6H12O6 
 

2 CH3CH2OH   +   2 CO2 

 
เอทานอลท่ีไดจ้ากหมกัน ้าตาลกบัยสีตน้ี์ใชบ้ริโภคในรูปของไวน ์เบียร์ และเหลา้ ถา้แต่บริโภค

มาก ๆ จะเกิดอนัตรายต่อร่างกาย ตบั และเกิดการเสพติด 
 ในทางอุตสาหกรรมเตรียมเอทานอลไดจ้ากปฏิกิริยาระหว่างอีทีนกบัน ้า ภายใตอุ้ณหภูมิและ

ความดนัสูง โดยมีกรดเขม้ขน้เป็นควัเร่งปฏิกิริยา ดงัสมการ 
  

CH2 = CH2  +  H2O 
 

CH3CH2OH 

 
ประโยชนข์องเอทานอล 

 1. ใชเ้ป็นตวัท าละลายในการผลิตน ้าหอมและยา 
 2. ใชเ้ป็นสารฆ่าเช้ือโรค 
 3. เอทานอลผสมกบัน ้ามนัเบนซินออกเทน 91 ในอตัราส่วนเอทานอล 1 ส่วน กบัน ้ามนัเบนซิน 9 ส่วน เป็น
น ้ามนัแก๊สโซฮอล ์
 4.เป็นสารตั้งตน้ในการผลิตสียอ้ม ยา  เคร่ืองส าอาง  และใช้ผลิตสารประกอบอินทรียช์นิดอ่ืน เช่น กรดแอซี
ติก (CH3COOH) 

 
 

ฟีนอล (Phenol) 
 
ฟีนอล เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีหมู่ไฮดรอกซิล (–OH) ต่ออยูก่บัหมู่แอริล (Ar) มีสูตรทัว่ไปคือ 

ArOH 
การท่ีหมู่ –OH ต่ออยูก่บัหมู่แอริล ท าให้สมบติัส่วนใหญ่ของฟีนอลต่างจากแอลกอฮอลท์ัว่ไป ตวัอยา่งของ
สารประกอบอินทรียใ์นกลุ่มน้ี เช่น ฟีนอล มีสูตรเป็น C6H5OH 

 สารประกอบของฟีนอลท่ีพบในธรรมชาติมีหลายชนิด บางชนิดเป็นน ้ามนัหอมระเหย เช่น ยู
จีนอล พบในกานพลู บางชนิดน ามาใชเ้ป็นสารฆ่าเช้ือโรคในห้องผา่ตดั ใชเ้ป็นสารตั้งตน้ในการสงัเคราะห์
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สารประกอบอินทรียห์ลายชนิด ใชเ้ป็นสารกนัหืนในอาหารท่ีมีน ้ามนัหรือไขมนัเป็นองคป์ระกอบ เช่น BHT 
(butylated hydroxytoluene) และ BHA (butylated hydroxyanisole) 

  

   
ฟีนอล   ยจีูนอล    BTH BHA 
 

ท่ีมา: http://www.promma.ac.th/chemistry/organic_chemistry 
 
 

อีเทอร์ (Ether) 
 
อีเทอร์ เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีหมู่ฟังกช์นัเป็น หมู่แอลคอกซี (alcoxy , R–O–R’) มีสูตร

ทัว่ไปเป็น ROR’ เม่ือ R และ Ŕ แอลคิลหรือเอริล เกิดจากปฏิกิริยาการควบแน่นของแอลกอฮอล ์  
ปฏิกิริยาการควบแน่น(condensation reaction) เป็นปฏิกิริยาท่ี 2 โมเลกลุเขา้เช่ือมต่อกนัและมีการ

ขจดัโมเลกลุเลก็โมเลกลุหน่ึง(ซ่ึงมกัจะป็นน ้ าออกไป)    
CH3OH + HOCH3  H2SO4 CH3OCH3 + H2O 

 
อีเทอร์มีสูตรโมเลกลุเหมือนแอลกอฮอลแ์ละฟีนอลจึงเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกบัแอลกอฮอล์

และฟีนอล 
CH3-CH2-OH    CH3-CH2-O-CH2-CH3 
Ethanol    ethoxyethane (diethyl ether) 

  
การเรียกช่ืออีเทอร์ 
การเรียช่ืออีเทอร์นั้นเรียกช่ือเช่นเดียวกบัสารประกอบชนิดอ่ืน คือเรียกช่ือสามญัและเรียกช่ือตาม

ระบบ IUPAC แต่นิยมเรียกช่ือสามญัมากกว่า 
 

การเรียกช่ืออีเทอร์แบบสามัญ 
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การเรียกช่ือสามญัจะเรียกช่ือหมู่ท่ีต่อกบัออกซิเจนทั้งสองหมู่แลว้ลงทา้ยดว้ยอีเทอร์ แต่ถา้ทั้งสอง
หมู่เหมือนกนัให้เติม (di) ไวห้นา้ช่ือหมู่แลว้ลงทา้ยดว้ยอีเทอร์ ตวัอยา่งเช่น  

CH3-O-CH3  CH3CH2-O-CH2CH3  (CH3)2CHOCH(CH3)2 

Dimethyl ether  ether methyl ether  diisopropyl ether   
 
การเรียกช่ือแบบ IUPAC การเรียกช่ือตามระบบ IUPAC ค่อนขา้งซบัซ้อน คือเรียกเป็นหมู่แอลคอกซีแอ
ลเคน  

CH3-O-CH2CH3  CH3-O-CH3   
 
  Methoxy ethane Methoxy methane 
   

O C H 3

  CH3CH2-O-CH(CH3)CH2CH2CH3 
  Methoxy benzene 2-ethoxy pentane 
   
 

สมบัติของอีเทอร์ 
1. เป็นโมเลกลุไม่มีขั้ว ไม่ละลายน ้า ติดไฟไดง่้าย 
2. จุดหลอมเหลว จุดเดือดต ่า 
3. ความหนาแน่นน้อยกว่าน ้ า 

 ประโยชน์ของอีเทอร์ 
1. ใชเ้ป็นตวัท าละลายสารอินทรีย ์
2. ในอดีดใชเ้อทอกซีอีเทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นยาสลบ ซ่ึงนิยมเรียกสารน้ีว่าอีเทอร์ โดยสารน้ีจะ

ออกฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางจนท าให้หมดสติ 
3. ใชเ้อทอกซีอีเทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นตวัท าละลายสารในห้องปฏิบติัการและในอุตสาหกรรม 

เน่ืองจากอีเทอร์สามารถละลายสารประกอบอินทรียไ์ดห้ลายชนิด เกิดปฏิกิริยากบัสารอื่นไดย้าก และแยก
ออกไดง่้ายเม่ือส้ินสุดปฏิกิริยาเน่ืองจากอีเทอร์มีจุดเดือดต ่า 
 


