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บทที่ 1 

โครงสร้างอะตอม 

วัตถุส่ิงของทุกส่ิงท่ีอย่างในโลกนี้  ไม่ว่าจะเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม  ถ้าให้นักเคมีวินิจฉัยส่ิง

ต่างๆ เหล่านั้น  โลกของนักเคมีจะมีมุมมอง  3  แบบ  คือ 

แบบท่ี 1  macroscopic world (โลกท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่า)  เช่น เห็นน้ำอยู่ในถ้วย  เห็นผงถ่านอยู่

บนพื้นเป็นต้น 

แบบท่ี 2  atomic world (โลกของอะตอม)  เช่น  น้ำ 1 โมเลกุลประกอบด้วยไฮโดรเจน  2  อะตอม  

และออกซิเจน  1  อะตอม 

แบบท่ี 3 symbolic world (โลกของสัญลักษณ์)  เช่น ใช้สัญลักษณ์  H2O แทนน้ำ   

โลกท่ีมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าประกอบด้วยโลกของอะตอมท่ีมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมหาศาล 

เนื่องจากโลกของอะตอมมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  แต่ถ้าอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมาก

จะสะสมกันมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเรามองเห็นและสัมผัสได้เช่น  การมองเห็นผงถ่านบนพื้นเกิดจากอะตอมของธาตุ

คาร์บอน หรือการมองเห็นน้ำในถ้วย  เกิดจากโมเลกุลน้ำซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจน  2  อะตอม  และ

ออกซิเจน  1  อะตอม  มีสัญลักษณ์ H2O อยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก  การทดลองทางเคมีจะทำในโลกท่ี

มองเห็นด้วยตาเปล่า แต่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้นหรือผลการทดลองด้วยโลกของอะตอม และจะ

บันทึกหรือส่ือสารกันด้วยโลกของสัญลักษณ์  ดังนั้นการเรียนในเรื่องฟิสิกส์ของนิวเคลียร์หรือแม้แต่กระท่ังวิชา

เคมีจึงต้องเข้าใจลึกซึ้งในโลกท้ังสามนี้ 

 

การค้นพบอะตอม 

อะตอม(atom) เป็นหน่วยที่เล็กท่ีสุดของสสารท่ีมีสมบัติของอะตอมนั้นๆ เป็นคำท่ีมาจากภาษากรีกว่า 

atomos ( a = not, tomus = to cut) หมายถึงส่ิงท่ีไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก เมื่อ 400 ปีก่อนคริสต์ศักราช 

เดโมคริตุส (Democritus) และ ลูซิปปุส (Leucippus) (ซึ่งมักกล่าวขานกันว่าเป็นคู่แฝดของคนแรก) ได้

ร่วมกันสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับอะตอมขึ้นเป็นครั้งแรก เดโมคิตุสเป็นนักคิดคนแรกทีเดียวที่ยืนยันว่าไม่มีส่ิงใดมีอยู่

เป็นอยู่นอกเหนือจากอะตอมและความว่างเปล่า เขาได้ลองทุบเกลือเม็ดให้แตกออกเป็นช้ินเล็กๆได้ และเขา

เกิดความคิดว่า ถ้าเขาทุบเศษเกลือช้ินเล็กๆเหล่านั้นให้แตกออกไปอีก ก็คงจะได้เศษเกลือช้ินเล็กลงไปอีกดังนี้

เรื่อยๆไปจนถึงช้ินท่ีเล็กท่ีสุด ซึ่งไม่สามารถจะทุบให้แตกออกไปอีกได้ เขาเรียกช้ินของสสารท่ีเล็กท่ีสุดนี้ว่า 

อะตอม (Atom) 

แนวความคิดของเอมเพโดคลีสและอริสโตเติล 



  

PHYSICAL SCIENCE 3 3 

 

ได้อธิบายโครงสร้างของ สสารว่า 

 1. ไม่มีท่ีว่างระหว่างสารนั้น 

 2. สสารทุกชนิดประกอบไปด้วยสารมูลฐาน 4 อย่างคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ 

 3. สสารต่างชนิดกันเกิดการรวมกันของ ดิน น้ำ ลม ไฟ ด้วยอัตราส่วนไม่เท่ากัน 

Alchemist (อัลเคมิส) ในยุคนัน้มีการตื่นตัวเรื่องการเล่นแร่แปรธาตุ พยายามหาอัตราส่วนท่ี

เหมาะสม พยายามเปล่ียนโลหะราคาถูกให้เป็นโลหะท่ีมีราคาแพง เช่น พยายามเปล่ียนตะกั่วให้เป็นทองคำ 

ความคิดของอัลเคมิส ได้รับการศึกษามาเป็นเวลายาวนาน การศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุของเขา ทำให้เกิดเป็น

วิชาพื้นฐานของวิชาเคมีในเวลาต่อมาจวบจนปัจจุบัน 

ต้นคริสตวรรษท่ี 18 คือ ปี ค.ศ. 1804 นักวิทยาศาสตร์ในประเทศอังกฤษ คือ จอห์น ดอลตัน (John 

Dalton ) เป็นคนแรกที่เสนอทฤษฎีอะตอม ท่ีรู้จักกันในช่ือ ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี ้

1. ธาตุในทางเคมี ประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ท่ีแยกจากกันเรียกว่า อะตอม  

อะตอมนี้ไม่สามารถแบ่งแยกได้โดยกรรมวิธีทางเคมี 

2. อะตอมของธาตุเดียวกันจะมีลักษณะเหมือนกัน อะตอมของธาตุต่างชนิด

กัน จะมีลักษณะต่างกัน 

3. การเกิดสารประกอบทางเคมี เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุต่างชนิดกัน 

ด้วยอัตราส่วนลงตัวน้อยๆ 

ตอนปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ต่อต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 นักวิทยาศาสตร์ต่างยอมรับกันแล้วว่า 

อะตอมไม่ใช่เพียงลูกกลม ๆ เนื่องจากการค้นพบท่ีผ่านมา บ่งช้ีว่าอะตอมคงต้องประกอบด้วยอนุภาคอย่างน้อย 

2 ชนิด เช่น ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก (photoelectric effect) ท่ีเมื่อโลหะบางชนิดได้รับแสงยูวีแล้ว 

สามารถปล่อยอนุภาคอิเล็กตรอน ซึ่งมีประจุลบออกมาได้ แสดงว่าอะตอม น่าจะมีอิเล็กตรอนเป็น

องค์ประกอบหนึ่ง และการท่ีอะตอมไม่มีประจุ อีกองค์ประกอบหนึ่งของอะตอม ก็ต้องเป็นอนุภาคชนิดท่ีมี

ประจุบวก จึงเกิดทฤษฎีโครงสร้างของอะตอมขึ้นมาหลายแบบ เช่น ทฤษฎีขนมพุด

ดิงลูกพลัม (plum pudding) ของโจเซฟ ทอมสัน (Joseph Thomson) 

1. เจ เจ ทอมสัน พบว่า อิเล็กตรอนเป็นส่วนประกอบในทุกสสาร 

2. อะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้าเพื่อทำให้อะตอมเป็นกลาง 

3. อิเล็กตรอนมีมวลน้อยมาก ดังนั้นมวลของอะตอมส่วนใหญ่อยู่ท่ีประจุบวก 
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เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด (Ernest Rutherford) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันได้ศึกษาและพิสูจน์

แบบจำลองอะตอมของทอมสัน เมื่อปี ค.ศ.1911 โดยการยิงอนุภาคแอลฟาซึ่งมีประจุบวกไปยังแผ่นทองคำ

บาง ๆ และใช้ฉากเรืองแสงท่ีเคลือบด้วยซิงค์ซัลไฟด์โค้งเป็นวงล้อมรอบด้วยแผ่นทองคำเพื่อตรวจจับอนุภาค

แอลฟา จากผลการทดลองพบว่า ส่วนใหญ่จะเกิดการเรืองแสงบนฉากท่ีอยู่บริเวณ

ด้านหลังของแผ่นทองคำ มีบางครั้งท่ีเกิดการเรืองแสงบริเวณด้านข้าง และมีน้อยครั้ง

ท่ีเกิดการเรืองแสงบริเวณด้านหน้า รัทเทอร์ฟอร์ดอธิบายว่า แสดงว่าในอะตอมน่าจะ

มีอนุภาคท่ีมีมวลสูงมากกว่าอนุภาคแอลฟา และมีประจุบวก จึงได้เสนอแบบจำลอง

อะตอมใหม่ว่า “อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากอยู่ภายใน และมี

ประจุไฟฟ้าเปน็บวก โดยมีอิเล็กตรอนว่ิงอยู่รอบ ๆ” 

แต่ในปัจจุบันเรายอมรับกันแล้วว่า โครงสร้างของอะตอมนั้น ส่วนใหญ่เป็นท่ีว่าง ท่ีมีนิวเคลียสเล็กนิด

เดียวอยู่ตรงกลาง และมีอิเล็กตรอนโคจรอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส ต่อมาในปี ค.ศ.1914 รัทเทอร์ฟอร์ด ต้ังช่ือให้กับ

อนุภาคประจุบวกในนิวเคลียสว่า โปรตอน (proton) 

แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดยังมีข้อบกพร่องบางประการ เช่น ไม่สามารถอธิบายได้ว่า 

  1. ทำไมอิเล็กตรอนจึงวนรอบนิวเคลียสได้โดยไม่สูญเสียพลังงาน   

 2. ประจุไฟฟ้าบวกรวมกนัอยู่ได้อย่างไร ท้ังท่ีมีแรงผลักเนื่องจากประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน 

นีลส์ โบร์ (1913) อธิบายเพิ่มเติมจากแบบจำลองของ

รัทเทอร์ฟอร์ด เพราะว่าของรัทเทอร์ฟอร์ด ไม่สามารถอธิบายได้ว่า

อิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสอยู่กันลักษณะใด โดยเขาได้ศึกษาสเปกตรัมของ

ไฮโดรเจน จนได้แบบจำลองอะตอมของโบร์ว่า “อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่

รอบนิวเคลียสที่เป็นวงคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ 

แต่ละวงจะมีระดับพลังงานเฉพาะตัว 

ระดับพลังงานของอิเล็กตรอนที่อยู่ใกล้นิวเคลียสที่สุดซ่ึงมีพลังงานต่ำสุด 

เรียกว่า ระดับ K ระดับพลังงานที่อยู่ถัดมาเรียก L M N ตามลำดับ” 

ในปี ค.ศ.1932 เซอร์เจมส์ แชดวิก ได้ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไป

ยังอะตอมของธาตุต่าง ๆ และทดสอบผลการทดลองด้วยเครื่องมือท่ีมีความ

เท่ียงตรงสูง ทำให้มั่นใจว่า ในนิวเคลียสมีอนุภาคท่ีเป็นกลางทางไฟฟ้าอยู่

จริง และเรียกว่า นิวตรอน การค้นพบครั้งนี้ทำให้ความรู้เกี่ยวกับอะตอมชัดเจนว่า “อะตอมประกอบด้วย

อิเล็กตรอนและนิวเคลียส ในนิวเคลียสจะประกอบด้วยอนุภาคหลัก คือ โปรตอนและนิวตรอน อนุภาคทั้ง

สองรวมกันอยู่เรียกว่า นิวคลีออน (nucleon)” 
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นิวเคลียสและอนุภาคในนิวเคลียส 

อะตอมประกอบด้วยนิวเคลียส ภายในนิวเคลียสประกอบด้วยอนุภาค โปรตอนซึ่งมีประจุเป็นบวก 
และนิวตรอนเป็นอนุภาคท่ีไม่มีประจุไฟฟ้า ประจุบวกเป็นมวลเกือบท้ังหมด ของอะตอม และมีอิเล็กตรอนซึ่งมี
ประจุลบเคล่ือนท่ีอยู่รอบ ๆ นิวเคลียส แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอิเล็กตรอนกับนิวเคลียส จะยึดเหนี่ยวกันด้วยแรง
คูลอมบ ์โดยปกติอะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้า มีจำนวนประจุบวกในนิวเคลียส และประจุลบของอิเล็กตรอน
เท่ากัน มวลและประจุของอนุภาคในนิวเคลียส แสดงได้ ดังตาราง 

ตารางแสดงสมบัติของอนุภาคในนิวเคลียส 
อนุภาค มวล ประจุ 

กรมั amu คูลอมบ ์ หน่วยประจ ุ

อเิลก็ตรอน(e) 9.109389 x 10-28 0.000548 -1.6022 x 10-19 −1 

โปรตอน(p) 1.672623 x 10-24 1.007825 +1.6022 x 10-19 +1 

นิวตรอน(n) 1.674928 x 10-24 1.008665 0 0 

amu  =  atomic mass unit,  1  amu  =  1.6602 x 10-24  กรมั   =   931  MeV 
ตามทฤษฎีอะตอมสมัยใหม่ นิวตรอนกับโปรตอนถูกอัดกันแน่นอยู่ในนิวเคลียส มีอิเล็กตรอนโคจรเป็น

วงรอบนิวเคลียส  วงโคจรของอิเล็กตรอนอาจมีมากกว่าหนึ่งวง ในบางกรณีมันอาจกระโดดข้ามจากวงหนึ่งไป
ยังอีกวงหนึ่งได้  อิเล็กตรอนโคจรเร็วมากจนไม่สามารถหาตำแหน่งท่ีอยู่ของมันในขณะใดขณะหนึ่งได้ เราได้แต่
กำหนดเป็นเมฆอิเล็กตรอน หรือบริเวณท่ีอิเล็กตรอนอาจอยู่เท่านั้น  

อนุภาคท้ังสามชนิดท่ีกล่าวมานี้ ถือว่าเป็นอนุภาคมูลฐาน(fundamental particle)  และจากทฤษฎี
อะตอมท่ีกล่าวมานี้ จึงทำให้เห็นได้ว่า สสารต่างๆนี้ อันท่ีจริงมีธรรมชาติเป็นไฟฟ้าอยู่แล้ว  ถึงแม้ในสภาพปกติ
ไม่มีประจุก็ตาม ธาตุต่างชนิดกันมีจำนวนอนุภาคท้ังสามชนิดไม่เท่ากัน  การท่ีสสารมีประจุไฟฟ้าเป็นเพราะ
ได้รับอิเล็กตรอนเพิ่ม หรือเสียอิเล็กตรอนในวงนอกไปจากสภาพปกติ 
 

สรุปได้ว่า อะตอม ( Atom ) เป็นหน่วยพื้นฐานของสสาร ท่ีประกอบไปด้วยส่วนของนิวเคลียสท่ี
หนาแน่นมากตรงจุดศูนย์กลางล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนท่ีมีประจุลบ นิวเคลียสมีประจุบวก
ประกอบด้วยอนุภาค โปรตอนที่มีประจุบวก และนิวตรอนซึง่เป็นกลางทางไฟฟ้า อิเล็กตรอนของอะตอมถูก
ดึงดูดให้อยู่กับนิวเคลียสด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้า 
 
การนับจำนวนนิวคลีออน(counting of nucleons) 

อนุภาคภายในอะตอมช่วยทำให้เราสามารถเข้าใจสมบัติของอะตอมได้ดียิ่งขึ้น  อะตอมของธาตุแต่ละ
ชนิดจะมีจำนวนโปรตอนเป็นค่าเฉพาะตัว ดังนั้นการท่ีจะบอกชนิดของอะตอมว่าเป็นของธาตุใด จะพิจารณา
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จากจำนวนโปรตอนในนิวเคลียส เพราะธาตุต่างชนิดกันจะมีจำนวนโปรตอนต่างกนั  เช่น อะตอมของธาตุ
ไนโตรเจน ออกซิเจน และโซเดียม มีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่ากับ  7, 8 และ  11 ตามลำดับ 

เนื่องจากอะตอมของธาตุมีจำนวนโปรตอนในนวิเคลียสเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอน ดังนั้นอะตอมของ
ธาตุจึงมีสมบัติเป็นกลางทางไฟฟ้า 

นิวไคลด์ หมายถึง อนุภาคชนิดต่าง ๆ ในนิวเคลียส สัญลักษณ์แสดงนิวไคลด์ ของนิวเคลียส จะเขียน

แทนด้วย   𝑋𝑍
𝐴   สัญลักษณ์ดังกล่าวนี้เรียกว่า สัญลักษณ์นิวเคลียร์ 

เมื่อ  Z แทน เลขเชิงอะตอม (atomic number) หมายถึง จำนวนอนุภาคโปรตอนในนิวเคลียส 
A แทน เลขเชิงมวล (mass number) หมายถึง ผลรวมจำนวนอนุภาคโปรตอนและนิวตรอน

ในนิวเคลียส 
และ  N แทน เลขนิวตรอน (neutron number) หมายถึง จำนวนนิวตรอนในนิวเคลียส 
โดยท่ี   

N  =  A − Z 

นิวไคลด์เสถียร(stable nuclide) หมายถึง นิวไคลด์ท่ีมีเสถียรภาพทางนิวเคลียร์ นิวคลีออน จะมี
แรงกระทำต่อกันพอดี ทาให้เกิดความสมดุล ไม่เกิดการสลายตัว 

นิวไคลด์กัมมันตรังสี(radioactive radionuclide) หมายถึงนิวไคลด์ท่ีมีจำนวนนิวตรอนไม่
เหมาะสม แรงกระทำกับนิวคลีออนไม่อยู่ในสภาวะสมดุล นิวไคลด์เหล่านี้จะปล่อยพลังงานส่วนท่ีเกินออกมา 
ในรูปของรังสี 

ไอโซโทป (isotope) หมายถึง นิวไคลด์ของธาตุท่ีมีเลขเชิงอะตอมเท่ากัน แต่มีเลขมวลต่างกัน และ
ไอโซโทปท่ีไม่สลายตัว เรียกว่า ไอโซโทปเสถียร ( stable isotope) ส่วนไอโซโทปท่ีมีการเปล่ียนแปลงโดยการ
สลายตัวให้รังสีออกมา จะเรียกว่า ไอโซโทปกัมมันตรังสี(radioactive isotope) เช่น ไฮโดรเจน มี 3 ไอโซโทป 
เป็น 𝐻11  ,  𝐻1

2   ,  𝐻1
3  

ไอโซบาร์ (isobar) หมายถึง นิวไคลด์ของธาตุต่างชนิดกันแต่มีจำนวนนิวคลีออนเท่ากัน หรือเลขเชิง
มวลเท่ากัน เช่น  𝐴𝑙13

29  ,  𝑆𝑖14
29  ,  𝑃15

29    

ไอโซโทน (isotone) หมายถึง นิวไคลด์ของธาตุต่างชนิดกัน ท่ีมีจานวนนิวตรอนเท่ากัน 
แต่มีจานวนโปรตอนต่างกัน หรือ เลขเชิงอะตอมต่างกัน เช่น 𝐶6

14   ,  𝑁7
15  ,   𝑂8

16
 

 

ขนาดของนิวเคลียส 
นิวเคลียสมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของอะตอม รัศมีนิวเคลียสยาวประมาณ 10-15 เมตร 

ขณะท่ีรัศมีอะตอมมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของนิวเคลียสถึง 105 เท่า เพื่อให้มองเห็นภาพว่าขนาดของนิวเคลียส
และอะตอมแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน จะขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่า  ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของอะตอมมี
ความยาวประมาณความยาวของสนามฟุตบอล  นิวเคลียสจะมีขนาดเท่ากับเมล็ดส้มหนึ่งเมล็ดวางอยู่ท่ีจุด
กึ่งกลางของสนามฟุตบอลเท่านั้น ส่วนบริเวณท่ีว่างท่ีเหลือท้ังหมดของสนามฟุตบอลเปรียบเสมือนถูก
ครอบคลุมโดยอิเล็กตรอนซึ่งมีน้ำหนักเบาและขนาดเล็กมากเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วสูงมากรอบนิวเคลียส  
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เนื่องจากมวลอะตอมส่วนใหญ่อยู่ในนิวเคลียส ดังนั้นนิวเคลียสจะมีความหนาแน่นสูงมากประมาณ 
1017 kg/m3 ความหนาแน่นของมวลจะสูงบริเวณแกนกลาง และลดลงไปเรื่อย ๆ ตามแนวรัศมี และนิวเคลียส
มีลักษณะเป็นทรงกลม จากการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด ศึกษา การกระเจิงกลับของอนุภาคแอลฟา พบว่า
ปริมาตรของนิวเคลียสเป็นสัดส่วนโดยตรงกับจำนวนนิวคลีออน หรือเลขเชิงมวล จะหาค่ารัศมีของนิวเคลียสได้ 
จากสมการ 

จาก ปริมาตรของนิวเคลียส 

   V   α    R3 

  V    α    A 

  R3   α    A 

  R    =    R0A1/3 

เมื่อ  r0 เป็นค่าคงตัวของรัศมี (radius constant) มีค่าเท่ากับ 1.2 −1.4  fm 

ตัวอย่าง จงหาค่ารัศมี นิวเคลียส ของธาตุอะลูมิเนียม  𝐴𝑙13
27  ถ้ารัศมีนิวเคลียสของไฮโดรเจน 𝐻11   มีค่าเท่ากับ 

1.4  − เมตร 

วิธีทำ   จาก     R    =    R0A1/3 

นิวเคลียสของไฮโดรเจนมีเลขมวล A = 1 
จะได้            r0  =  1.4  − m 

อะลูมิเนียม  𝐴𝑙13
27   

R  =  1.4 10−15(27)1/ 3   

     =  1.4 10−15 (3)  

R  =  4.2 10−15  m  

     =  4.2   fm 
ตารางธาตุ 

ธาตุ (Element) คือ โครงสร้างพื้นฐานของสสาร เป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกย่อยได้อีกด้วย

กระบวนการทางเคมี ธาตุเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของอนุภาคขนาดเล็กท่ีเรียกว่า “อะตอม” (Atom) ซึ่งธาตุ

เป็นการรวมตัวกันของอะตอมชนิดเดียวกัน 

ตารางธาตุ (Periodic Table) คือการจัดเรียงธาตุเคมี (Chemical Element) ในรูปแบบของตาราง

ตามโครงสร้างและคุณสมบัติของธาตุท่ีคล้ายคลึงกัน หรือท่ีเรียกว่า “กฎพีริออดิก” (Periodic Law)  

 เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานและง่ายต่อการศึกษา ซึ่งการจัดเรียงธาตุตามตารางธาตุยังสามารถช่วย

อธิบายความสัมพันธ์ของสมบัติธาตุต่างๆ รวมถึงการทำนาย หรือคาดการณ์ ถึงคุณสมบัติทางเคมี และ

พฤติกรรมของธาตุ ท่ียังไม่ถูกค้นพบ หรือได้รับการสังเคราะห์ข้ึนใหม่อีกด้วย ตารางธาตุถูกศึกษา ค้นคว้า และ
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จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก โดยนักเคมี ชาวรัสเซีย ดมีตรี อีวาโนวิช เมนเดเลเยฟ (Dmitri Ivanovich Mendeleev) 

ในปี 1869 

 

 
ปัจจุบัน มีธาตุมากถึง 118 ธาตุ ท่ีถูกค้นพบแล้ว ประกอบไปด้วย 98 ธาตุ จากในธรรมชาติและอีก 20 

ธาตุท่ีถูกสังเคราะห์ข้ึนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยมนุษย์  ธาตุท้ังหมด

ถูกแบ่งออกเป็น 18 หมู ่(Group) ตามแนวดิ่ง โดยธาตุท่ีมีสมบัติคล้ายกันจะถูกจัดจำแนกให้อยู่ในหมู่เดียวกัน 

จากการจัดเรียงเวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electron) หรือมีจำนวนอิเล็กตรอนในวงนอกสุดเท่ากัน 

 ธาตุหมู่ IA มีช่ือเฉพาะว่า “โลหะแอลคาไล” (Alkali Metal) หรือธาตุหมู่ IIA ท่ีมีช่ือเฉพาะว่า “โลหะ

แอลคาไลน์เอิร์ท” (Alkaline Earth) ธาตุหมู่ VIIA มีช่ือเฉพาะว่า “ฮาโลเจน” (Halogen) และธาตุหมู่ท่ี VIIIA 

มักถูกเรียกว่า “ก๊าซเฉ่ือย” (Inert Gas)  ขณะท่ีอีก 7 คาบ (Period) ในแนวนอนเป็นตัวบ่งบอกจำนวนช้ันของ

อิเล็กตรอน (Electron Shell) โดยจำนวนของอิเล็กตรอนและโปรตอนของธาตุในคาบเดียวกันนี้ จะเพิ่ม

จำนวนขึ้นทีละหนึ่งช้ัน พร้อมท้ังความเป็นโลหะท่ีลดลงจากธาตุหมู่ทางด้านซ้ายไปยังด้านขวาของตารางธาตุ 

 ธาตุแทรนซิชัน (transition elements)  

ธาตุแทรนซิชัน (transition elements) ตามความหมายเดิม หมายถึง ธาตุท่ีเมื่ออยู่ในสภาพท่ีไม่ว่า

จะเป็นธาตุอิสระ หรือเป็นองค์ประกอบของสารประกอบ มีอิเล็กตรอนอยู่ไม่เต็มในระดับพลังงานยอ่ย d หรือ f 
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           ธาตุแทรนซิชันตามความหมายใหม่ หมายถึง ธาตุท่ีไอออนของมันอย่างน้อย 1 ไอออนมีอิเล็กตรอนใน

ระดับพลังงานย่อย d ไม่ครบ ถ้าจะถือว่าทุกธาตุท่ีอยู่ในหมู่ย่อย B เป็นธาตุแทรนซิชัน ก็พบว่ามีบางธาตุท่ีไม่ได้

เป็นไปตามนิยามใหม่ ธาตุเหล่านี้ได้แก่ Se และ Zn เป็นต้น ธาตุแทรนซิชัน ส่วนมากเป็นโลหะ มีสถานะเป็น

ของแข็ง ยกเว้นปรอท(Hg) มีสถานะเป็นของเหลว มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี 

ส่วนมากสารประกอบของไอออนของโลหะแทนซชัินจะมีสี ธาตุแทรนซิชันแต่ละธาตุเมื่อเป็นไอออนบวกจะมีได้

หลายประจุ 

 

 

บทที่ 2 

พันธะเคมี 

แรงยึดเหนี่ยว 

สารในธรรมชาติส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในอิสระโดดๆ แต่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเช่นในของแข็งและ

ของเหลวสามารถรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนแสดงว่าอะตอมเหล่านั้นมีแรงยึดเหนี่ยวต่อกัน ถ้าต้องการแยกสารท่ี

อยู่รวมกันออกจากกัน เช่น การแยกก้อนหินออกเป็นก้อนเล็กๆ ต้องใช้พลังงานโดยใช้แรงทุบหรือนำไปเผาไฟ 

การแยกสารเคมีออกจากกันจะใช้พลังงานหรือไม่ จะเห็นได้ว่า การแยกสารออกจากกันนั้นต้องใช้พลังงานและ

การท่ีอะตอมสามารถรวมกันเป็นโมเลกุลเมื่อต้องการให้สลายตัวกลับมาเป็นอะตอมจะต้องใช้พลังงานจำนวน

หนึ่งซึ่งเมื่อต้องการทำให้แยกออกจากกันจะต้องใช้พลังงานจำนวนหนึง่ดังนัน้ อนุภาคภายในของสารจะต้องมี

แรงยึดเหนี่ยวซึ่งกนัและกัน โดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างของแข็งนัน้จะมากกว่าของเหลวและก๊าซ 

แรงยึดเหนี่ยวของสารมี 2 ประเภท 

1. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล การทำให้สารเปล่ียนแปลงจะต้องใช้พลังงานจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะ
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของสาร ข้อมูลที่ยืนยันว่าสารมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ได้แก่ จุดเดือด จุด
หลอมเหลว ความร้อนแฝง การท่ีต้องใช้พลังงานจำนวนหนึ่งทำให้ของแข็งเป็นหลอมเหลวหรือเปล่ียนสถานะ
จากของแข็ง ของเหลว การท่ีจะให้ของเหลวเดือดหรือเปล่ียนแปลงสถานะ จากของเหลวกลายเป็นไอ เช่น น้ำ
ในสถานะของเหลว ณ อุณหภูมิห้อง เมื่อได้รับ ความร้อนจะระเหยกลายเป็นไอ ไอน้ำก็คือโมเลกุลของน้ำ ซึ่ง
แสดงว่าโมเลกุลของน้ำจะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันอยู่ 

2. แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุล โดยท่ัวไป โมเลกุลของสารจะประกอบด้วยอะตอมตั้งแต่ 2 
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อะตอมขึ้นไป เช่น HCl, HNO3, NH3 เป็นต้น (ยกเว้นโมเลกุลของก๊าซเฉ่ือยซึ่ง 1 โมเลกุลประกอบด้วยหนึ่ง
อะตอม เช่น He, Ne, Ar) จากการทดลองพบว่าการท่ีจะทำให้โมเลกุลเหล่านี้สลายตัวออกเป็นอะตอมต้องใช้
พลังงานจำนวนหนึง่ เช่น ถ้าต้องการจะทำลายพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน ในอีเทน(ethane;H3C-CH3), 
เอทิลลีน(ethylene ; H2C = CH2) และ อะเซทิลีน(acetylene ; HC º CH) พันธะของคาร์บอน-คาร์บอน ใน
โมเลกุลเหล่านี้เป็น พันธะเด่ียว พันธะคู่ และพันธะสาม ตามลำดับ และพลังงานท่ีใช้ในการสลายพันธะจะ
ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะระหว่างคาร์บอน-คาร์บอน คือ 

เมื่อ H = แทนพลังงานท่ีถ่ายเทจากส่ิงแวดล้อมเข้าไปในโมเลกุล ส่วนเครื่องหมายบวก (+) 
หมายความว่า การสลายพันธะในโมเลกุลเป็นกระบวนการดูดความร้อน (endothermic) จากตัวอย่างข้างต้น 
แสดงให้เห็นว่าอะตอมของธาตุต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมในโมเลกุลและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอม
คู่หนึ่ง ๆ ในโมเลกุล เรียกว่า พันธะเคมี (chemical bond) 
 

พันธะภายในโมเลกุล   แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1. พันธะโลหะ (แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกับเวเลนซ์อิเล็กตรอน) 

2. พันธะไอออนิก (แรงดึงดูดระหว่างไอออนบวกกบัไอออนลบ) 

3. พันธะโคเวเลนต์ (แรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนท่ีแชร์กันกับนิวเคลียส) 

 
               แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล (เกิดเฉพาะในพันธะโคเวเลนต์ ใช้บอกจุดเดือด) 
               เมื่อโมเลกุลหลายๆ โมเลกุลอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้นั้น จะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลซึ่งยึดแต่ละโมเลกุลเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น น้ำในแก้วหนึ่งประกอบด้วยโมเลกุลของน้ำจำนวนมากโดยท่ี
แต่ละโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันในรูปของของเหลว เมื่อให้ความร้อนแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของนำ้ก็จะถูก
ทำลาย และทำให้โมเลกุลของน้ำเป็นอิสระจากกันได้ จึงอยู่ในสถานะก๊าซ 
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้ 

1. แรงลอนดอน (ไม่มีข้ัว) เช่น F2 (F-F F-F) 

2. แรงดึงดูดระหว่างขั้ว เช่น FCl ( F-Cl F-Cl ) 

3. พันธะไฮโดรเจน เช่น H2O กับ H2O 

พันธะเคมี (Chemical Bonding) คือ แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดข้ึนระหว่างอนุภาคมูลฐานหรืออะตอม 

(Atom) ซึ่งเป็นการดึงดูดเข้าหากัน เพื่อสร้างเสถียรภาพในระดับโมเลกุล จนเกิดเป็นสสารหรือสารประกอบท่ีมี

โครงสร้างขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้นในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ อากาศ พื้นดิน ก้อนหิน ต้นไม้ 

รวมไปถึงเนื้อเยื่อและร่างกายของส่ิงมีชีวิต ซึ่งทุกสสารในจักรวาลล้วนถูกสร้างขึ้นจากการรวมตัวกันของ

อนุภาคพื้นฐานขนาดเล็กเหล่านี้ 
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พันธะเคมี เป็นแรงดึงดูดท่ีเกิดขึ้นจากความไม่เสถียรของอะตอม

หรือธาตุต่าง ๆ ในธรรมชาติ ซึ่งกว่า 90 ธาตุท่ีพบในธรรมชาติ มีเพียงธาตุ

ในหมู่ VIIIA หรือก๊าซเฉ่ือย (Inert Gas) เท่านั้นท่ีสามารถคงอยู่ในรูปของ

อะตอมอิสระ  จากการมีอิเล็กตรอนวงนอกสุดเต็มตามจำนวนในแต่ละ

ระดับช้ันของพลังงาน หรือ มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน (Valence Electron) 

ครบ 8 ตัว ทำให้โครงสร้างของอะตอมมีความเสถียรในตัวเองสูง ดังนั้น 

อะตอมของธาตุอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นคาร์บอน (C) ไนโตรเจน (N) หรือ

ออกซิเจน (O) ต่างต้องการจับกลุ่มรวมตัวกัน เพื่อทำให้โครงสร้างของตนมีเวเลนต์อิเล็กตรอนครบ 8 ตัว ซึ่ง

นักวิทยาศาสตร์เรียกกฎของการรวมตัวนี้ว่า “กฎออกเตต” (Octet Rule) โดยมีอะตอมของธาตุไฮโดรเจน 

(H) เป็นข้อยกเว้นเพียงหนึ่งเดียวที่ต้องการเวเลนต์อิเล็กตรอนเพียง 2 ตัว เพื่อสร้างเสถียรภาพให้ตนเอง 

ชนิดของพันธะเคมี 

พันธะเคมีสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายลักษณะ ส่งผลให้โมเลกุลของสสารมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไป 
โดยพันธะเคมีสามารถจำแนกออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1. พันธะโลหะ (Metallic Bond) คือ พันธะท่ีเกดิขึ้นภายในอะตอมของธาตุในกลุ่มโลหะ เกิดเป็น
แรงยึดเหนี่ยวที่ทำให้อะตอมของกลุ่มโลหะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน จากการแบ่งปันอิเล็กตรอนวงนอกสุด
ร่วมกัน โดยท่ีอิเล็กตรอนดังกล่าว ไม่ได้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งทำ

ให้ภายในสสารหรือก้อนโลหะดังกล่าวเกิดการเคล่ือนท่ีของ
อิเล็กตรอนอยู่ตลอดเวลา   และเนื่องจากอิเล็กตรอน
เคล่ือนท่ีเร็วมาก   จึงมีสภาพคล้ายกับมีกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอนปกคลุมก้อนโลหะนี้อยู่   เรียกว่า ทะเล
อิเล็กตรอน โดยมีไอออนบวกฝังอยู่ในกลุ่มหมอก
อิเล็กตรอนซึ่งเป็นลบ   จึงเกิดแรงดึงดูดท่ีแน่นหนาท่ัวไป
ทุกตำแหน่งภายในก้อนโลหะนั้น ดังภาพ 

สมบัติของโลหะ 

โลหะนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดี มีจุดหลอมเหลวสูงและสามารถตีแผ่เป็นแผ่นหรือถูกยืดขยายได้
ง่ายโดยไม่แตกหัก เนื่องจากมีกลุ่มเวเลนซ์อิเล็กตรอน ทำหน้าท่ียึดอนุภาคให้เรียงร้อยต่อกันอย่างเหนี่ยวแน่น 
นอกจากนี้ โลหะยังมีผิวเป็นมันวาว จากการเคล่ือนท่ีโดยอิสระของกลุ่มอิเล็กตรอนท่ีก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อแสง
ไฟท่ีสะท้อนกลับมา 
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สมบัติของสารที่มีพันธะโลหะ 

     1. เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี เพราะมีอิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีไปได้ง่ายท่ัวทั้งก้อนของโลหะ แต่โลหะนำ
ไฟฟ้าได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น  เนื่องจากไอออนบวกมีการส่ันสะเทือนด้วยความถ่ีและช่วงกว้างท่ีสูงขึ้นทำ
ให้อิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีไม่สะดวก 

     2. โลหะนำความร้อนได้ดี  เพราะมีอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีได้ โดยอิเล็กตรอนซึ่งอยู่ตรงตำแหน่งท่ี
มีอุณหภูมิสูง  จะมีพลังงานจลน์สูง และอิเล็กตรอนท่ีมีพลังงานจลน์สูงจะเคล่ือนท่ีไปยังส่วนอื่นของโลหะจึง
สามารถถ่ายเทความร้อนให้แก่ส่วนอื่น ๆ ของแท่งโลหะท่ีมีอุณหภูมิต่ำกว่าได้  

     3. โลหะตีแผ่เป็นแผ่นหรือดึงออกเป็นเสน้ได้  เพราะไอออนบวกแต่ละไอออนอยู่ในสภาพ
เหมือนกันๆ กัน และได้รับแรงดึงดูดจากประจุลบเท่ากันท้ังแท่งโลหะ ไอออนบวกจึงเล่ือนไถลผ่านกันได้โดยไม่
หลุดจากกัน เพราะมีกลุ่มของอิเล็กตรอนทำหน้าท่ีคอยยึดไอออนบวกเหล่านี้ไว้ 

     4. โลหะมีผิวเป็นมันวาว  เพราะกลุ่มของอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีได้โดยอิสระจะรับและกระจาย
แสงออกมา   จึงทำให้โลหะสามารถสะท้อนแสงซึ่งเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าได้ 

     5. โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง  เพราะพันธะในโลหะ เป็นพันธะท่ีเกิดจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่างวา
เลนซ์อิเล็กตรอนอิสระท้ังหมดในก้อนโลหะกับไอออนบวกจึงเป็นพันธะท่ีแข็งแรงมาก 

2. พันธะไอออนิก (Ionic Bond) คือ พันธะท่ีเกิดขึ้นระหว่างอะตอมซึง่มีประจุขั้วตรงข้าม จากแรง
ดึงดูดทางไฟฟ้าระหว่างประจุบวก (Cation) และประจุลบ (Anion) ซึ่งยึดเหนี่ยวอะตอมเข้าหากัน เป็นพันธะท่ี
เกิดขึ้นจากการเคล่ือนย้ายอิเล็กตรอนวงนอกสุดระหว่างอะตอม เพื่อทำให้เวเลนต์อิเล็กตรอนของท้ังคู่มีจำนวน
เต็มตามกฎออกเตต โดยส่วนใหญ่ พันธะไอออนิก มักเกิดขึ้นระหว่างอะตอมของโลหะ (Metals) กับอโลหะ 
(Nonmetals) เนื่องจากอะตอมของกลุ่มธาตุโลหะ มักมีค่าพลังงานไอออไนเซชัน (Ionization Energy) หรือ
ค่าความสามารถในการยึดเหนี่ยวอิเล็กตรอนไว้ต่ำ ดังนั้น โลหะจึงมีแนวโน้มท่ีจะสูญเสียอิเล็กตรอนให้อะตอม
กลุ่มอโลหะสูง อย่างเช่น การเกิดของสารประกอบโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) หรือเกลือ ซึ่งเกิดจากอะตอมของ
โซเดียม (Na) ท่ีสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุด 1 ตัว ให้แก่อะตอมของคลอรีน (Cl) ท่ีมีอิเล็กตรอนวงนอกสุด 7 
ตัว ซึ่งการรวมตัวกัน ทำให้อะตอมของท้ังคู่มีจำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดครบ 8 ตัว ตามกฎออกเตตนั่นเอง 

เมื่อโลหะเสียอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นไอออนบวก 

 

          อโลหะเมื่อรับอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นไอออนลบ  
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คุณสมบัติของสารประกอบไอออนิก 

1. สารประกอบไอออนิกจะมีจุดหลอมเหวและจุดเดือดที่สูง เนื่องจากพันธะไอออนกิเกิดจากแรงยึด
เหนี่ยวของประจุไฟฟ้าซึ่งมีความแข็งแรงสูง ยากต่อการทำให้แยกออกจากกัน อีกท้ังยังมีลักษณะการยึดเหนี่ยว
ท่ีต่อเนื่องกันผลึก การท่ีจะทำให้สารประกอบไอออนิกเปล่ียนสถานะจึงต้องอาศัยพลังงานจำนวนมากในการ
ทำลายแรงยึดเหนี่ยว ดังนั้นสารประกอบไอออนิกจึงมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดท่ีสูงกว่าสารประกอบโคเว
เลนต์ 

ตารางแสดงจุดหลอมเหลว  และจุดเดือดของสารประกอบไอออนิกบางชนิด 

         สารประกอบไอออนิก    สูตรโมเลกุล   จุดหลอมเหลว (๐C)    จุดเดือด (๐C) 

โซเดียมไฮดรอกไซด์  NaOH 318     1390 
โพแทสเซียมไนเดรต  KNO3  334  400 
แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 772 มากกว่า 1600 
โซเดียมคลอไรด์      NaCl 801  1465 
อะลูมิเนียมออกไซด์   Al2O3  2054  2980 
แมกนีเซียมออกไซด์   MgO  2800  3600 

2. สมบัติที่สำคัญอีกประการของสารประกอบไอออนิก คือ เมื่อเป็นของแข็งจะไม่นำไฟฟ้า แต่จะนำ
ไฟฟ้าได้ดีเมื่ออยู่ในสถานะของเหลวหรือเมื่ออยู่ในสภาพของสารละลาย เนื่องจากในสถานะของแข็งไอออนต่าง 
ๆ ซึ่งมีประจุไฟฟ้าจะถูกยึดเหนี่ยวกันอย่างเหนียวแน่น แต่เมื่อนำไปหลอมเหลวหรือนำไปละลายน้ำ 
          โครงผลึกจะหลุดออกเสียสภาพไปทำให้ไอออนสามารถเคล่ือนท่ีไปมาได้ สารประกอบไอออนิกจึง
สามารถนำไฟฟ้าได้ 

สรุป อะตอมท่ีรวมตัวกันด้วยพันธะไอออนิก มีช่ือเรียกว่า “สารประกอบไอออนิก” เป็นสารประกอบ
มีข้ัว โดยมีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ต่ำ เมื่ออยู่ในสถานะของแข็ง แต่จะนำไฟฟ้าได้ดี เมื่ออยู่ในรูปของ
สารละลาย เป็นสารประกอบท่ีมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 
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3. พันธะโคเวเลนต์ (Covalent Bond) คือ พันธะท่ีเกิดขึ้นจากการใช้เวเลนซ์อิเล็กตรอน 1 คู่หรือ
มากกว่าร่วมกันระหว่างอะตอม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ มักเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของอะตอมหรือธาตุในกลุ่ม
อโลหะ ซึ่งมีพลังงานไอออไนเซชันหรือแรงยึดเหนีย่วระหว่างอิเล็กตรอนสูง ทำให้การจับคู่กันกลายเป็นการ
แบ่งปันอิเล็กตรอนร่วมกัน โดยไม่มีอะตอมตัวใดสูญเสียอิเล็กตรอนไปอย่างถาวร 

พันธะโคเวเลนต์ สามารถจำแนกออกได้อีก 3 ลักษณะ ตามจำนวนคู่ของอิเล็กตรอนท่ีใช้ร่วมกัน คือ 

• พันธะเด่ียว (Single Bond) เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกนั 1 คู่ เช่น น้ำ (H2O) แอมโมเนีย (NH3) 
และมีเทน (CH4) เป็นต้น 

• พันธะคู่ (Double Bond) เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 2 คู่ เช่น ก๊าซออกซิเจน (O2) 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และอีเทน (C2H4) เป็นต้น 

• พันธะสาม (Triple Bond) เกิดจากการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน 3 คู่ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซ
อะเซทิลีน (C2H2) และคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) เป็นต้น 

   

ดังนั้น ในธรรมชาติ ธาตุในกลุ่มอโลหะส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถอยู่เป็นอะตอมอิสระได้ จำเป็นต้องจับกลุ่ม
รวมตัวกันเพื่อสร้างโมเลกุลท่ีมีความเสถียรในตนเอง 

พันธะระหว่างโมเลกุล มี 2 แบบ ดังนี้ 

1. พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) 

2. แรงแวนเดอร์วาลส์ (Van der Waals forces) 

1. พันธะไฮโดรเจน (hydrogen bond) คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลใน สารประกอบโคเว
เลนต์ เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่มีแรงดึงดูดสูง จึงแข็งแรงกว่าแรงลอนดอน และแรงระหว่างขั้ว ซึง่พันธะไฮโดรเจน
จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อธาตุ H สร้างพันธะกับธาตุท่ีมีค่า EN สูง เช่น F, O, N (H ต่อกัน ฝน) แล้วเกิดพันธะโคเว
เลนต์มีขั้วชนิดมีสภาพขั้วแรงมาก ท้ังนี้เนื่องจากพนัธะท่ีเกิดขึ้นนี้อิเล็กตรอนคู่รวมพันธะจะถูกดึงเข้ามาใกล้
อะตอมของธาตุท่ีมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง มากกว่าทางด้านอะตอมของไฮโดรเจนมาก และอะตอมของธาตุท่ี



  

PHYSICAL SCIENCE 3 15 

 

มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูง ยังมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว จึง
เกดิดึงดูดกันระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวกับอะตอม
ของไฮโดรเจนช่ึงมีอำนาจไฟฟ้าบวกสูงของอกีโมเลกุล

หนึ่ง ทำให้เกิดเป็นพันธะไฮโดรเจน  ตัวอย่างเช่น การ
เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างอะตอม ไฮโดรเจน และ 
ออกซิเจน แสดงได้ดังภาพ 

 

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลท้ัง 3 ชนิดนี้ พันธะไฮโดรเจนจัดเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงท่ีสุด ขณะท่ี
แรงลอนดอนจัดเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงน้อยท่ีสุด และท้ัง 3 แรงนี้แข็งแรงน้อยกว่าพันธะโคเวเลนต์ พันธะ
ไออนิก และพันธะโลหะมาก 

ในกรณีของ น้ำแข็ง โมเลกุลของน้ำแต่ละ
โมเลกุลสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลอื่นๆอีก 4 
โมเลกุลเช่นเดียวกัน แต่มีความเป็นระเบียบมากกว่า 
โดยระยะห่างระหว่างออกซิเจนของโมเลกุลของตัวมัน
เองกับโมเลกุลใกล้เคียงมีค่าประมาณ 2.76 

อังสตรอม (Å) ผลึกของน้ำแข็งมีได้หลายรูป แต่รูปท่ี
พบในธรรมชาติ คือ hexagonal 

พันธะไฮโดรเจนในสารประกอบอินทรีย์ 

สารประกอบอินทรีย์ คือ สารประกอบท่ีมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก อาจจะมีธาตุอื่น ๆ เป็น

องค์ประกอบร่วมด้วยก็ได้ เช่น H, O, N, P, S, CI, และ Br  เช่น  C2H4 , C2H5OH , NH2CONH2 , CH3COOH 

, CH3CHO , CH3Br , CH3SCH3 , CH3SCH3 , CH3NH2 ซึ่งสารประกอบอินทรีย์ท่ีสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจน

ได้มีอยู่ด้วยกัน 4 ประเภท โดยดูจากโครงสร้างภายในโมเลกุลว่ามีธาตุ H ต่ออยู่กับ F, O, N หรือไม่ 

1. แอลกอฮอล์ ( R – OH ) เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ท่ีหมู่ฟังก์ชันไฮดรอกซิล (– OH) โดยสามารถเกิด

ได้ 3 พันธะ 

                                                                  

 

                โครงสร้างของแอลกอฮอล์ 
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สมบัติของแอลกอฮอล ์

เมื่อแอลกอฮอล์ละลายน้ำ หมู่ –OH ในแอลกอฮอล์จะไม่แตกตัวเป็นไฮดรอกไซดฺไอออน (OH–) 

เช่นเดียวกับ OH– โลหะไฮดรอกไซด์ เช่น NaOH เนื่องจากพันธะระหว่างหมู่ –Oกับ  แอลคิล(Alkyl) ใน

แอลกอฮอล์เป็นพันธะโคเวเลนต์ แต่พันธะระหว่างหมู่ OH– กับโลหะไอออนเป็นพันธะไอออนิก โมเลกุลของ

แอลกอฮอล์มีท้ังส่วนท่ีมีข้ัวคือหมู่ –OH และส่วนท่ีไม่มีข้ัวคือหมู่แอลคิล(Alkyl) 

 

ชื่อ 
 

สูตรโครงสร้าง 
 

จุดเดือด (OC) 
 

สภาพละลายได้ในนำ้ที่ 
20 OC (g/ น้ำ 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 จุดเดือดของแอลกอฮอล์จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอนที่เพิ่มข้ึน เพราะเมื่อ

จำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้นมีผลให้มวลโมเลกุลมีค่าสูงขึ้น แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลจึงสูงขึ้นด้วย 

เนื่องจากแอลกอฮอล์เป็นโมเลกุลมีข้ัว จึงมีท้ังแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขั้ว เป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง

โมเลกุล นอกจากนี้หมู่ –OH สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของแอลกอฮอล์ได้ 

การเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของแอลกอฮอล์  แอลกอฮอล์จึงมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคน(Alkane) ท่ี

มีจำนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากัน เนื่องจากแอลเคน(Alkane) เป็นโมเลกุลไม่มีข้ัว จึงมีเฉพาะแรงลอนดอน

เท่านั้น 

2. การละลายน้ำ แอลกอฮอล์ท่ีโมเลกุลมี C 1–3 อะตอม ละลายน้ำได้ดี เนื่องจากแอลกอฮอล์มีหมู่ –

OH ซึ่งเป็นส่วนท่ีมีข้ัวในโมเลกุลและเกิดพันธะไฮโดรเจนกับน้ำได้ จึงทำให้แอลกอฮอล์ละลายน้ำ แต่เมื่อมี

จำนวนอะตอม C มากขึ้น จะละลายน้ำได้น้อยลง เนื่องจากเมื่อโมเลกุลมีขนาดใหญ่ขึ้น ส่วนท่ีไม่มีข้ัวมีมากขึ้น 

สภาพขั้วของโมเลกุลจะอ่อนลง ส่งผลให้ละลายน้ำได้น้อยลง นอกจากนี้การละลายน้ำของแอลกอฮอล์ยังขึ้นอยู่

กับรูปร่างโมเลกุล ตำแหน่ง และจำนวนหมู่ –OH ด้วย 

สมบัติทางเคมี 

1. ปฏิกิริยาการเผาไหม้ แอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้ดี ไม่มีเขม่าและควัน ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊ส

คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ดังสมการ 
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                                      CH3CH2OH(l)   +   3O2(g)    2CO2(g)   +   3H2O(g) 

2. ปฏิกิริยากับโลหะที่ว่องไว แอลกอฮอล์ไม่เกิดปฏิกิริยากับ NaHCO3 จึงไม่แสดงสมบัติเป็นกรด แต่

สามารถเกิดปฏิกิริยากับโลหะท่ีว่องไว (Active metal) เช่น Na โดยโลหะจะเข้าไปแทนท่ีอะตอมของ H ในหมู่ 

–OH  จะได้แก๊สไฮโดรเจน ดังสมการ 

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

                                       (Sodium ethoxide) 

สมบัติและปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์บางชนิด 

1. เมทานอล(Methanol) เป็นแอลกอฮอล์ท่ีมีจำนวนอะตอมคาร์บอนน้อยท่ีสุด เตรียมได้จากการ

เผาไม้ท่ีอุณหภูมิสูงในภาวะท่ีปราศจากอากาศ ในอุตสาหกรรมเตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่าง

คาร์บอนมอนอกไซด์กับไฮโดรเจนภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดยมีโลหะออกไซด์ 

เช่น Fe2O3 , ZnO/Cr2O3 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เมทานอลเป็นพิษต่อร่างกาย ถ้าเข้าสู่ร่างกายจะถูกออกซิไดซ์

กลายเป็นฟอร์มาลดีไฮด์ (HCHO) ซึ่งจะทำให้เกิดอาการปวดศีรษะ ตาบอด หรือเป็นอันตรายถึงชีวิต 

ประโยชน์ของเมทานอล นำมาใช้เป็นตัวทำละลายอินทรีย์ เป็นเช้ือเพลิง เป็นสารต้ังต้นในการผลิต

พลาสติก ยา และสารประกอบอินทรีย์ชนิดอื่น เช่น ฟอร์มาลดีไฮด์ 

2. เอทานอล(ethanol) เป็นแอลกอฮอล์อีกชนิดหนึ่งท่ีนำมาใช้ประโยชน์ เตรียมไก้จากการหมัก

น้ำตาลท่ีได้จากผลไม้ หรือแป้งจากธัญพืชในท่ีปราศจากออกซิเจน เอนไซม์จากยีสต์หรือแคทีเรียจะช่วยเร่ง

ปฏิกิริยา เอทานอลท่ีได้จากหมักน้ำตาลกับยีสต์นี้ใช้บริโภคในรูปของไวน์ เบียร์ และเหล้า ถ้าแต่บริโภคมาก ๆ 

จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย ตับ และเกิดการเสพติด ในทางอุตสาหกรรมเตรียมเอทานอลได้จากปฏิกิริยา

ระหว่างอีทีน(ethene)กับน้ำ ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง โดยมีกรดเข้มข้นเป็นคัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการ 

CH2  +  CH2  +  H2O 
 
            ⟶ 

 
CH3CH2OH 

 

ประโยชน์ของเอทานอล 

1) ใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตน้ำหอมและยา 

2) ใช้เป็นสารฆ่าเช้ือโรค 

3) เอทานอลผสมกับน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ในอัตราส่วนเอทานอล 1 ส่วน กับน้ำมันเบนซิน 9 

ส่วน เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 

4) เป็นสารต้ังต้นในการผลิตสีย้อม ยา  เครื่องสำอาง  และใช้ผลิตสารประกอบอินทรีย์ชนิดอื่น เช่น 

กรดแอซีติก (CH3COOH) 
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2. กรดคาร์บอกซิลิก ( R – COOH ) เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ท่ีหมู่ฟังก์ชันคาร์บอกซิล (– COOH) 

โดยสามารถเกิดได้ 5 พันธะ 

                  โครงสร้างของกรดคาร์บอกซิลิก 

กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid) เป็นสารประกอบอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยธาตุ C H และ 

O โดยมีหมู่ฟังก์ชันคือหมู่คาร์บอกซิล (carboxyl : หรือ ) มีสูตรท่ัวไปเป็น RCOOH หรือ RCO2H หรือ 

CnH2nO2 เมื่อ R เป็นหมู่แอลคิล หมู่แอริล หรือไฮโดรเจน 

ชื่อสามัญ 
      1. ช่ือสามัญของกรดคาร์บอกซิลิก มักจะต้ังตามช่ือของส่ิงมีชีวิตหรือส่ิงของท่ีพบกรดชนิดนั้น  

เช่น กรดฟอร์มิก (formic acid) มาจากคำว่า fomica ในภาษาละตินท่ีมีความหมายว่า "มด" กรดแอซี 
ติก (acetic acid) มาจากคำว่า acetumในภาษาละตินท่ีมีความหมายว่า "เปร้ียว" 

      2. การเรียกชื่อสามัญของกรดคาร์บอกซิลิกจะใช้อักษรกรีก เช่น แอลฟา (a) บีตา (b) และ 
แกมมา (g) ระบุตำแหน่งของคาร์บอนที่ต้อกับหมู่คาร์บอกซิลตำแหน่งท่ี 1 , 2 และ 3 ตามลำดับ 

      กรดคาร์บอกซิลิกท่ีมีจำนวนคาร์บอนอะตอมไม่มากนักและพบท่ัวไปในธรรมชาติ  
นิยมเรียกด้วยช่ือสามัญ เช่น 
 
                           กรดฟอร์มิก (formic acid)                    HCOOH 
                           กรดอะซิติก (acetic acid)                     CH3COOH 
                           กรดโพรพิโอนิก (propionic acid)           CH3CH2COOH 
                           กรดบิวทีริก (butyric acid)                   CH3CH2CH2COOH 

สมบัติของกรดคาร์บอกซิลิก 

1. กรดอนินทรีย์ท่ีเป็นกรดแก่ซึ่งเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่ เมื่อละลายในน้ำสามารถแตกตัวได้อย่างสมบูรณ์ 

สำหรับกรดคาร์บอกซิลิกเป็นกรดอ่อน แตกตัวได้บางส่วนจึงยังเหลือโมเลกุลส่วนท่ีไม่แตกตัวอยู่มาก ให้ไฮโดร

เนียมไอออน (H3O+) น้อย หรือแตกตัวไม่สมบูรณ์ เช่น ถ้าให้กรด แอซีติก (CH3COOH) เป็นตัวแทนของกรด

คาร์บอกซิลิก การแตกตัวของกรดแอซีติก 

2. กรดคาร์บอกซิลิกละลายน้ำได้เนื่องจากโมเลกุลมีสภาพขั้วโมเลกุลสูง โดยหมู่ฟังก์ชันท่ีมีข้ัวมีถึง 2 

หมู่ คือหมู่ไฮดรอกซิลและหมู่คาร์บอนิล สภาพขั้วของกรดดังแสดงในภาพ แต่สภาพละลายได้ของกรดคาร์บอก

ซิลิกจะลดลงเมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มขึ้น เนื่องจากโมเลกุลมีส่วนท่ีไม่มีข้ัวมากขึ้น 
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 3. เมื่อเปรียบเทียบจุดเดือดของกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ท่ีมีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน เช่น 

กรดเอทาโนอิก (CH3COOH) กับโพรพานอล (CH3H2CH2OH) พบว่ากรดเอทาโนอิกมีจุดเดือด 117.9OC ซึ่งสูง

กว่าโพรพานอลท่ีมีจุดเดือดเพียง 97.2OC เนื่องจากหมู่ 

      –COOH ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลกรดมีออกซิเจน 2 อะตอม และไฮโดรเจน 1 อะตอมท่ีสามารถสร้าง

พันธะไฮโดรเจนได้ ในขณะท่ีหมู่ 

      –OH ซึ่งเป็นหมู่ฟังก์ชันในโมเลกุลของแอลกอฮอล์มีออกซิเจนและไฮโดรเจนอย่างละ 1 อะตอม พันธะ

ไฮโดรเจนท่ีเกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลของกรดคาร์บอกซิลิกจึงมีความแข็งแรงมากกว่าของแอลกอฮอล์ กรดคาร์

บอกซิลิกจึงมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกวา่แอลกอฮอล์ท่ีมีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน 

ประโยชน์ของกรดคาร์บอกซิลิก 

1. กรดคาร์บอกซิลิกพบในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยวหลายชนิด เช่น ส้ม มะขาม มะนาว 

2. กรดคาร์บอกซิลิกบางชนิดเป็นองค์ประกอบของไขมันหรือน้ำมัน เช่น กรดไขมันในพืชหรือสัตว์ 

3. กรดเอทาโนอิก หรือกรดแอซีติก (CH3COOH) เป็นกรดท่ีคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน กรดแอซีติก

เข้มข้นใช้เป็นตัวทำละลายในการผลิตพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ น้ำส้มสายชูมีกรดแอซีติก ร้อยละ 

4-5 

 

4. กรดเมทาโนอิก (HCOOH) มีช่ือสามัญว่ากรดฟอร์มิก เป็นกรดท่ีมีจำนวนอะตอมคาร์บอนน้อยท่ีสุด 

พบในผ้ึงและมด แต่ส่วนใหญ่ได้จากการสังเคราะห์ ใช้เป็นสารท่ีช่วยให้เนื้อยางในยางดิบรวมตัวกัน

เป็นก้อน ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนังและอุตสาหกรรมย้อมผ้า 

5. กรดแอลฟาไฮดรอกซี หรือเอเอชเอ (Alpha hydroxyl acids : AHAs) เป็นกรดคาร์บอกซิลิกท่ี

เกิดในธรรมชาติ พบในผลไม้ นม ต้นอ้อย มีหลายชนิด ท่ีพบบ่อย ๆ คือ กรดแลกติก ซึ่งได้จากนม

เปรี้ยว กรดไกลโคลิกซึ่งได้จากต้นอ้อย กรดทาลิกซึ่งได้จากผลแอปเปิล เกรป ปัจจุบันมีการนำมา 

AHAs ความเข้มข้นน้อย ๆ มาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อทำให้ผิวนุ่ม ไร้ริ้วรอย และ

ช่วยปรับสภาพผิว 

3. เอมีน ( R – CONH2 ) เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ท่ีหมู่ฟังก์ชันอะมิโน (–CONH2) โดยสามารถเกิดได้ 

3 พันธะ กรณีท่ีเป็น 1•º amine เท่านั้น 



  

PHYSICAL SCIENCE 3 20 

 

                 โครงสร้างของเอมีน 

       เอมีนแบ่งเป็น 3 ชนิด สูตรท่ัวไปของเอมีนเขียนได้ ดังนี้ 

 

การเรียกชื่อเอมีน  การเรียกชื่อเอมีน ให้เรียกตามจำนวนอะตอมคาร์บอน แล้วลงท้ายด้วยคำว่าเอมีน 
–อามีน (– anamine) 

ช่ือ สูตรโครงสร้าง จุดเดือด (OC) สภาพละลายได้ในน้ำท่ี 
20OC (g / น้ำ 100 g) 

เมทานามีน CH3NH2 –6.3 ละลาย 
เอทานามีน CH3CH2NH2 16.5 ละลาย 

โพรพานามีน CH3(CH2)2NH2 47.2 ละลาย 
บิวทานามีน CH3(CH2)3NH2 77.0 ละลาย 
เพนทานามีน CH3(CH2)4NH2 104.3 ไม่ละลาย 
เฮกซานามีน CH3(CH2)5NH2 132.8 ไม่ละลาย 

สมบัติของเอมีน 

1. จุดเดือดเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมคาร์บอนที่เพิ่มข้ึนเนื่องจากมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น 

สาร สูตรโครงสร้าง มวลโมเลกุล จุดเดือด (OC) 

โพรเพน CH3CH2CH3 44 – 42.1 
เอทานามีน CH3CH2NH2 45 16.5 
เอทานอล CH3CH2OH 46 78.2 

2. เมื่อเปรียบเทียบจุดเดือดของแอลเคน เอมีน และแอลกอฮอล์ ท่ีมีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน พบว่าเอ
มีนมีจุดเดือดสูงกว่าแอลเคน แต่ต่ำกว่าแอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลเคนเป็นโมเลกุลไม่มีข้ัว แต่เอมีนเป็นโมเลกุล
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มีข้ัว จึงมีท้ังแรงลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่างขัว้ นอกจากนี้เอมีนยังสามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ด้วย 
สำหรับเอมีนกับแอลกอฮอล์เป็นโมเลกุลท่ีมีข้ัวทั้งคู่ แต่สภาพขั้วของเอมีนอ่อนกว่าแอลกอฮอล์ แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลจึงน้อยกว่าแอลกอฮอล์ 

จุดเดือด :  แอลกอฮอล์ > เอมีน > แอลเคน 

 

 3. เอมีนละลายได้ในน้ำและตัวทำละลายมีขั้ว สารละลายของเอมีนในน้ำมีสมบัติเป็นเบส เนื่องจาก

ไนโตรเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียวซึ่งรับโปรตอนจากน้ำได้เกิดเป็นแอลคิลแอมโมเนียมไอออน (alkyl 

ammonium ion) [RNH3]+ และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH–)  

 

เอมีนมีสมบัติเป็นเบส เกิดปฏิกิริยากับกรดอนินทรีย์ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ เช่น 

 

ประโยชน์และโทษของเอมีน 
1. เอมีนท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็ก มีสถานะเป็นแก๊ส ละลายน้ำได้ดี 
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2. เอมีนหลายชนิดเป็นพิษ มีกล่ินเหม็น การสูดดมเอมีนหรืออยู่ในบริเวณท่ีมีเอมีนเข้มข้น
มาก ๆ จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อต่าง ๆ เช่น ผิวหนัง และตา 

3. เอมีนหลายชนิดใช้ผลิตสารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช ยาฆ่าเช้ือ ยา สีย้อม สบู่ 
เครื่องสำอาง 

4. เอมีนท่ีเป็นอัลคาลอยด์ พบในส่วนต่าง ๆ ของพืชบางชนิด เช่น เมล็ด เปลือก ใบ ราก เช่น 
มอร์ฟีน สกัดได้จากฝ่ิน ใช้เป็นยาบรรเทาปวด 
โคดิอีน เป็นสารสกัดได้จากฝ่ิน ใช้เป็นส่วนประกอบในยาแก้ไอ มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง 
นิโคตินเป็นสารเสพติดท่ีพบในใบยาสูบ ทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น 

5. เอมีนบางชนิดพบในร่างกาย เช่น อะดรีนาลิน เป็นฮอร์โมนท่ีเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจ 
ทำให้น้ำตาลในเลือดเพิ่มข้ึน 

 

4. เอไมด์ ( R – CONH2 ) เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ท่ีหมู่ฟังก์ชันเอไมด์ (– OH) โดยสามารถเกิดได้ 5 

พันธะ กรณีท่ีเป็น 1º amide เท่านั้น 

เอไมด์เป็นสารประกอยอินทรีย์ท่ีประกอบด้วยธาตุ C , H , O และ N เกิดจากหมู่อะมิโน (–NH2) เข้า

ไปแทนท่ีหมู่คาร์บอกซิล(–COOH) ในกรดคาร์บอกซิลิก 

           โครงสร้างของเอไมด์ 

นอกจากหมู่อะมิโนเข้าไปแทนท่ีหมู่ไฮดรอกซิลแล้ว อาจเป็นหมู่ หรือ ดังนั้นเอไมด์จึงแบ่งเป็น 3 

ประเภท คือ 
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การเรียกชื่อเอไมด์ 

  การเรียกชื่อเอไมด์ ให้เรียกตามจำนวนอะตอมของคาร์บอน แล้วเปล่ียนเสียงลงท้ายเป็น –อานาไมด์ 
(–anamide) 

 

สมบัติของเอไมด์ 

1. เอไมด์เป็นโมเลกุลมีขั้ว มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นพันธะไฮโดรเจน 
2. จุดเดือดของเอไมด์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนอะตอมของคาร์บอน เอไมด์ส่วนใหญ่มีสถานะเป็น

ของแข็งท่ีอุณหภูมิห้อง และจุดเดือดสูงกว่าเอมีนที่มีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกัน เพราะแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
โมเลกุลของเอไมด์สูงกว่าเอมีน พันธะไฮโดรเจนท่ีเกิดระหว่างหมู่ กับ มีความแข็งแรงมากกว่าพันธะไฮโดรเจน
ในโมเลกุลของเอมีน 

3. เอไมด์ท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กละลายน้ำได้ แต่สภาพละลายได้จะลดลง เมื่อจำนวนอะตอมคาร์บอน
เพิ่มขึ้น จนถึงไม่ละลายน้ำ สารละลายของเอไมด์มีสมบัติเป็นกลาง เนื่องจากอะตอมของออกซิเจนในหมู่คาร์
บอนิลดึงดูดอิเล็กตรอนจากอะตอมของไนโตรเจนในหมู่อะมิโน เป็นผลทำให้ไนโตรเจนมีสภาพขั้วไฟฟ้า
ค่อนข้างบวก จึงไม่สามารถรับโปรตอนจากน้ำได้ 

4. เอไมด์สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ในสารละลายกรด หรือสารละลายเบส ได้  
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ประโยชน์ของเอไมด์ 

เอไมด์ท่ีใช้มาก ได้แก่ อะเซตามิโนเฟน หรืออีกช่ือหนึ่งคือพาราเซ
ตามอล หรือไทลินอล ใช้ผสมในยาบรรเทาปวดและลดไข้ 

 

       ยูเรียเป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดแรกที่สังเคราะห์ข้ึนจากแอมโมเนียมไซ

ยาเนต ซึ่งเป็นสารอนินทรีย์ ยูเรียใช้เป็นปุ๋ย และวัตถุดิบในการผลิตพลาสติก

ประเภทพอลิยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์ ในทางอุตสาหกรรมเตรียมยูเรียได้จากปฏิกิริยาระหว่าง CO2 กับ NH3 ดัง

สมการ 

CO2 + NH3   ⟶ H2NCONH2 + H2O 

 

ยูเรีย เป็นเอไมด์ท่ีพบในปัสสาวะของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการสลายโปรตีน ซึ่ง

ปกติคนจะขับถ่านยูเรียวันละประมาณ 20–30 กรัมต่อวัน 

วัฏจักรยูเรีย 

http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/paracetamol.htm
http://www.promma.ac.th/main/chemistry/boonrawd_site/paracetamol.htm
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เมื่อเปรียบเทียบจุดเดือดในกรณีท่ีจำนวนคาร์บอนเท่ากันสามารถเรียงได้ดังนี ้

Amide ˃ Carboxyilc ˃ Alcohol ˃ Amine 

 

 

บทที่ 3 

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปฏกิิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน 
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บทที่ 4 

สารละลาย 
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บทที่ 5 

เคมีอินทรีย์ 

สารเคมี มี 2 ประเภท คือ 

 1. สารอนินทรีย์ (Inorganic) 

 2. สารอินทรีย์ (Organic) 

สารประกอบอนนิทรีย์ 

สารอนินทรีย์(inorganic substance) คือสารประกอบท่ีไม่มีธาตุ C เป็นองค์ประกอบ ได้แก่ น้ำและ

แร่ธาตุต่างๆ 

 สารประกอบอนินทรีย์มากมายท่ีมีความจำเป็นและอยู่ในส่ิงมีชีวิต (life) เช่น โซเดียมคลอไรด์ 

(sodium chloride-common salt) , กรดคาร์บอนิก (carbonic acid) , สารประกอบฟอสเฟต 

(phosphate) , สารประกอบเหล็ก (iron) 

              
    carbonic acid 

 

สารประกอบอินทรีย ์

  

 สารอินทรีย์ คือ สารท่ีมีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ โดยสามารถเกิดข้ึนได้ตามธรรมชาติหรือเกิด

จากการสังเคราะห์ 

 เป็นสารท่ีมักจะเกี่ยวพันกับเราในรูปแบบของอาหาร ยกตัวอย่างเช่น สารในตระกูลคาร์โบไฮเดรต 

ไขมัน โปรตีน วิตามิน และกรดนิวคลิอิก 

 สารอินทรีย์นั้นมีอะตอมคาร์บอนจับคู่กับอะตอมไฮโดรเจน โดยจะเห็นว่าส่ิงมีชีวิตนั้นประกอบไปด้วย

สารอินทรีย์เป็นส่วนใหญ่ 
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                                         กรดแอซีติก 
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บทที่ 6 

พอลิเมอร์ 

พอลิเมอร์ (Polymer) คือ สารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ และมีมวลโมเลกุลมาก

ประกอบด้วย หน่วยเล็ก ๆ ของสารที่อาจจะเหมือนกันหรือต่างกันมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 

มอนอเมอร์ (Monomer) คอื หน่วยเล็ก ๆ ของสารในพอลิเมอร์ 

พอลิเมอร์ แบ่งตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ 

แบ่งตามการเกิด 

 1. พอลิเมอร์ธรรมชาติ เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น โปรตีน แป้ง เซลลูโลส ยาง

ธรรมชาติ 

 2. พอลิเมอร์สังเคราะห์ เป็นพอลเิมอร์ที่เกิดจากการสังเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น 

พลาสติก ไนลอน ดาครอนและลูไซต์ 

แบ่งตามชนิดของมอนอเมอร์ที่เปน็องค์ประกอบ 

 1. โฮมอลิเมอร์ เป็นพอลเิมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน เช่น แป้ง พอลเิอทิลีน PVC 
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2. โคพอลิเมอร์ เปน็พอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น โปรตีน พอลเิอสเทอร์ 

 

 

โครงสร้างของพอลิเมอร์ 

ก. พอลิเมอร์แบบเส้น เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์สร้างพันธะต่อกันเป็นสายยาว โซ่พอลเิมอร์เรียง

ชิดกันมากว่าโครงสร้างแบบอื่น ๆ จึงมีความหนาแน่น และจุดหลอมเหลวสูง มีลักษณะแข็ง ขุ่นเหนียว

กว่าโครงสร้างอื่นๆ ตัวอย่าง PVC พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน 

 

ข. พอลิเมอร์แบบก่ิง เปน็พอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ยึดกันแตกก่ิงก้านสาขา มีทั้งโซ่สั้นและโซ่ยาว ก่ิง

ที่แตกจาก พอลิเมอร์ของโซ่หลัก ทำให้ไม่สามารถจัดเรียงโซ่พอลิเมอร์ให้ชิดกันได้มาก จึงมีความหนาแน่น

และจุดหลอมเหลวต่ำยืดหยุ่นได้ ความเหนียวต่ำ โครงสร้างเปลี่ยนรูปได้ง่ายเม่ืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตัวอย่าง 

พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแนน่ต่ำ 

 

ค. พอลิเมอร์แบบร่างแห เป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ต่อเชือ่มกันเป็นร่างแห พอลิเมอร์ ชนิดนี้มี

ความแข็งแกร่ง และเปราะหักง่าย ตัวอย่างเบกาไลต์ เมลามีนใช้ทำถ้วยชาม 
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พอลิเมอร์สังเคราะห์ 

พอลิเอทิลีน (Polyethylene : PE) 

มีสีขาวขุ่นโปร่งแสง  มีความลื่นมันในตัวเอง เม่ือสัมผัสจึงรู้สึกลื่น ยืดหยุ่นได้ดี และที่สำคัญ ไม่มีกลิ่น และ

รส  แถมยังไม่ติดแม่พิมพ์อีกด้วย  มีความเหนียว  แต่ทนความร้อนได้ไม่มากนัก (<100 C) แต่ทนต่อการ

กัดกร่อนของสารเคมี (Chemical) เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีมาก ใส่สีผสมได้ง่าย มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจึง

ลอยน้ำได้ดี 

ประเภทของพอลิเอทิลีน 

1. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงต้ังแต่ 0.91 ถึง 0.93 กรัมต่อ

ลูกบาศก์เซนติเมตร มีการใช้อย่างกว้างขวางเพราะว่าไม่แพง ยืดหยุ่นได้ ทนทานมากและทนต่อสารเคมี 

LDPE ถูกขึ้นรูปเป็นขวด หีบห่ออาหาร และของเล่น 

 2. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นปานกลาง (MDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงต้ังแต่ 0.93–0.95 

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นรอยเว้าน้อยเม่ือโดนขีดข่วน ถูกใช้ในการทำ ท่อแก๊ส และอปุกรณ์ sacks 

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์  

3. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีความหนาแน่นอยู่ในช่วงต้ังแต่ 0.95 ถึง 0.97 กรัมต่อ

ลูกบาศก์เซนติเมตร โมเลกุลของ HDPE นี้เชือ่มกันอย่างแน่นหนามากข้ึน HDPE ใช้ทำถุง  ถังน้ำมัน

รถ  หีบห่อและท่อน้ำ 

พอลิโพรพิลนี (Polypropylene : PP) 
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พอลิสไตรีน (Polystyrene : PS) 
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พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต  

{Poly(ethylene terephthalate) : PET = PETE} 

 

 

  

 

พอลิเมลามีนฟอร์มาลดีไฮด์  

{Poly(melamine formaldehyde)} 
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การเปลี่ยนแปลงของพอลิเมอร์เม่ือได้รับความร้อน 
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ชนิดของ

พลาสติก 

ประเภทของ

พลาสติก 

สมบัติบางประการ ตัวอย่างการนำไปใช้

ประโยชน์ 
  

สภาพการไหม้ไฟ ข้อสังเกตอื่น 
 

พอลิเอทิลีน เทอร์มอพลาสติก เปลวไฟสีน้ำเงินขอบเหลือง 

กลิ่นเหมือนพาราฟิน เปลว

ไฟไม่ดับเอง 

เล็บขีดเป็นรอย ไม่ละลายใน

สารละลายทั่วไป ลอยน้ำ 

ถุง ภาชนะ ฟิล์มถ่ายภาพ 

ของเล่นเด็ก ดอกไม้พลาสติก 

พอลิโพรพิลีน เทอร์มอพลาสติก เปลวไฟสีน้ำเงินขอบเหลือง 

ควันขาว กลิ่นเหมือน

พาราฟิน 

ขีดด้วยเล็บไม่เป็นรอย ไม่

แตก 

โต๊ะ เก้าอี ้เชือก พรม บรรจุ

ภัณฑ์อาหาร ชิ้นสว่นรถยนต์ 

พอลิสไตรีน เทอร์มอพลาสติก เปลวไฟสีเหลอืง เขม่ามาก 

กลิ่นเหมือนก๊าซจุดตะเกียง 

เปาะ ละลายได้ในคาร์บอนเต

ตระคลอไรด์ และโทลูอีน 

ลอยน้ำ 

โฟม อุปกรณ์ไฟฟา้ เลนส์ 

ของเล่นเด็ก อุปกรณ์กีฬา 

เคร่ืองมือสื่อสาร 

พอลิวินิลคลอ

ไรด์ 

เทอร์มอพลาสติก ติดไฟยาก เปลวสเีหลือง

ขอบเขียว ควันขาว กลิ่น

กรดเกลือ 

อ่อนตัวได้คล้ายยาง ลอยน้ำ กระดาษติดผนัง ภาชนะ

บรรจุสารเคมี รองเทา้ 

กระเบื้องปูพื้น ฉนวนหุ้ม

สายไฟ ท่อพวีีซ ี

ไนลอน เทอร์มอพลาสติก เปลวไฟสีน้ำเงินขอบเหลือง 

กลิ่นคล้ายเขาสัตว์ติดไฟ 

เหนียว ยืดหยุ่น ไม่แตก 

จมน้ำ 

เคร่ืองนุ่งห่ม ถุงน่องสตรี 

พรม อวน แห 

พอลิยูเรีย

ฟอร์มาลดีไฮด์ 

พลาสติกเทอร์มอ

เซต 

ติดไฟยาก เปลวสเีหลือง

อ่อน ขอบฟา้แกมเขียว 

กลิ่นแอมโมเนีย 

แตกร้าว จมน้ำ เต้าเสียบไฟฟ้า วัสดุเชิง

วิศวกรรม 

อีพอกซ ี พลาสติกเทอร์มอ

เซต 

ติดไฟง่าย เปลวสเีหลือง 

ควันดำ กล่นคล้ายข้าวคั่ว 

ไม่ละลายในสาร

ไฮโดรคาร์บอนและน้ำ 

กาว สี สารเคลือบผวิหน้า

วัตถุ 

พอลิเอสเทอร ์ เทอร์มอพลาสติก ติดไฟยาก เปลวสเีหลือง 

ควันกลิ่นฉุน 

อ่อนตัว ยืดหยุ่น เส้นใยผ้า 

 
พลาสติกเทอร์มอ

เซต 

ติดไฟยาก เปลวสเีหลือง 

ควันดำ กลิ่นฉุน 

เปราะ หรอืแข็งเหนียว ตัวถังรถยนต์ ตัวถังเรื 

 

 



  

PHYSICAL SCIENCE 3 37 

 

 

 

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้พลาสติก 

พลาสติกถือเป็นวัสดุที่นิยมใชอ้ย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือครัวเรือน รวมถึงของกินของใช้ใน

ยุคปัจจุบัน ล้วนทำจากพลาสติกทั้งสิ้น และเหตุนี้จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและ

แพร่หลายอยา่งรวดเร็วในปัจจุบัน เพราะพลาสติกเป็นวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายด้วยตัวเองเนือ่งจากเป็น

สารสังเคราะห์ และเป็นวัสดุที่ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดในทุก ๆ วันทั่วโลก  
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บรรจุภัณฑ์แต่ละชนิด มีอายุการย่อยสลายที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปวัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ มี 

5 ประเภท ดังนี้ 
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1. เยื่อ และ กระดาษ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องพิมพ์ออฟเซท เยื่อกระดาษขึ้นรูป บรรจุภัณฑ์อาหาร

และเคร่ืองด่ืม โดยทั่วไปใช้เวลาในการย่อยสลายตามธรรมชาติ ภายใน 2-5 เดือน ส่วนแก้วกระดาษ แก้ว

กาแฟกระดาษ หรือกล่องกระดาษที่มีการนำมาเคลือบ จะใช้เวลาย่อยสลายตามธรรมชายภายใน 5 ปี 

 2. พลาสติก เช่น พลาสติกแผ่นบางๆ ใช้ห่อ หรือทำถุง เช่น ถุงเย็น ถุงร้อน ถุงหูหิ้ว ถุงซิบ รวมไป

ถึงขวดพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกรูปแบบอื่นๆ การย่อยสลายตามธรรมชาติของพลาสติก ใช้

เวลา  100 – 450 ปี 

 3. แก้ว ไม่สามารถย่อยสลายได้ ข้อดีของบรรจุภัณฑ์ทำจากแก้ว คือสามารถนำกลับมาใช้ได้หลาย

คร้ังหรืออาจได้ถึง 100 คร้ังและยังนำมาหลอมหรือ Recycle แล้วนำมาใช้ได้ใหม่ 

 4. โลหะ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ทำด้วยโลหะ มี  2  ชนิด คือ เหล็กเคลือบดีบุก และอลูมิเนียม 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ กระป๋อง  ปี๊บ  กล่อง หรือถัง สำหรับอายุการย่อยสลายตามธรรมชาติ 

ใช้เวลา   80 – 100 ปี 

 5. ไม้ การย่อยสลายตามธรรมชาติ ข้ึนอยู่กับขนาดและลักษณะของบรรจุภัณฑ์ โดยทั่วไปไม้จะใช้

เวลาในการย่อยสลายภายใน 13 ป ี

 

แนวทางการกำจัดถุงพลาสติก  

การทำลายถุงพลาสติกมีเพียงแต่ 2 วิธีคือ 

 

1. การฝัง – การฝังเป็นตัวเลือกแรกเสมอในการกำจัดถุงพลาสติก แต่การฝังนั้นจะส่งผลต่อสภาพดินอย่าง

มาก เนื่องจากต้องฝังกลบดินและต้องใช้เวลาในการย่อยสลายยาวนานเปน็ร้อยๆปี ทำให้พื้นดินบริเวณนั้น

สามารถทำประโยชน์ได้น้อยหรือไม่ได้อีกเลย 

 2. การเผา – ในส่วนของวิธีกำจัดถุงพลาสติกด้วยการเผานั้น จะส่งผลต่อภาวะเรือนกระจกหรือ

ภาวะโลกร้อนโดยตรง ไม่ว่าจะพยายามเผาด้วยวิธีใดก็ตาม เนื่องจากสารประกอบพลาสติกนั้นเม่ือทำการ

เผาจะมี “คาร์บอนไดออกไซด์” ออกมาเสมอ สง่ผลให้โลกร้อนขึ้นอย่างชัดเจน ซ้ำร้ายยังมีก๊าซพิษออกมา

อีกด้วย 
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