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บทท่ี 6  ของแข็ง 
 
บทนํา 
 
  ของแข็งจะมีลักษณะที่ตางจากแกสหรือของเหลวคือ จะมีรูปรางที่แนนอน ไมขึ้นอยูกับภาชนะที่บรรจุ 
เพราะอนุภาคของของแข็งมีพลังงานจลนเหลืออยูนอยมาก ไมสามารถเคลื่อนที่ไปมาได เพียงแคสั่นสะเทือนอยู
กับที่ นอกจากนี้อนุภาคในของแข็งจะมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลหรือไอออนที่สูงกวาในของเหลวหรือแกส ทํา
ใหอนุภาคเหลานี้อยูชิดกันทําใหมีความหนาแนนสูงและแข็งมากกวาของเหลวและแกส  เมื่อถูกบีบอัดจะไมทํา
ใหปริมาตรเปลี่ยนแปลงหรือถาเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงนอยมาก โดยทั่วไปของแข็งอาจแบงไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ เปนของแข็งที่มีพ้ืนผิวที่ทํามุมกันดวยคาที่แนนอน ซึ่งแสดงถึงการจัดเรียงเปนระเบียบของอนุภาค
ของของแข็งนั้นเราเรียกวาผลึก (crystal)  ผลึกใหญเมื่อทําใหเล็กลงก็ยังคงรักษาลักษณะรูปผลึกเดิมอยู สาร
บางอยางอาจมีรูปผลึกไดหลายแบบซึ่งเราจะเรียกวาปรากฏการณอัญรูป(poly-morphism) สารบางชนิด
อาจจะมีรูปรางผลึกที่เหมือนกันได ซึ่งจะเรียกปรากฏการณนี้วา ภาวะรูปรางเหมือน (isomorphism)  
นอกจากนี้ผลกึยังมีสมบัติที่เรียกวา anisotropy อันไดแกความแข็งแรงทนทานทางกล ดรรชนีหักเห และ
การนําไฟฟา ถาวัดในทิศทางที่ตางกันคาที่ไดจะไมเทากัน ของแข็งอีกกลุมหนึ่งคือของแข็งอสัณฐาน 
(amorphous solid)  มีสมบัติทั่วๆไปคลายผลึกตางที่ไมมีรูปทรงเรขาคณิตที่แนนอนในของแข็งเอง  
ดังนั้นจึงมีสมบัติที่เรียกวา isotropy คือ คาดรรชนีหักเห การนําไฟฟา และอื่นๆจะเหมือนกันหมดทุกทิศทาง  
ของแข็งอสัณฐานจะมีจุดหลอมเหลวไมเดนชัด  เมื่อไดรับความรอนจะคอยๆออนตัวทีละนอยๆเปนอยางนี้ไป
เรื่อยๆจนกระทั่งไหลได อุณหภูมิที่ของแข็งชนิดนี้หลอมตัวจึงอยูในชวงที่ยาว  ผิดกับของแข็งผลึกซึ่งจะมีจุด
หลอมเหลวที่เดนชัดและอุณหภูมิที่ของแข็งชนิดนี้หลอมตัวอยูในชวงที่แคบ 
 
6.1 ชนิดของแข็ง 
 
 ลักษณะของของแข็งมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับธรรมชาติของแรงที่ยึดเหนี่ยวโครงผลึกไวดวยกัน  
นอกจากนี้ยังเก่ียวของกับชนิดของพันธะและชนิดของอนุภาคที่เปนองคประกอบ ดังนั้นจึงมีเกณฑที่ใชในการ 
จําแนกประเภทของของแข็งไดหลายเกณฑ  แตในที่นี้จะแบงประเภทตามชนิดของอนุภาค ซึ่งแบงออกไดเปน 4 
ประเภทดังนี้ 
 6.1.1 ผลึกไอออนิก 
   ผลึกแบบนี้จะมีอนุภาคอยูในรูปของไอออน การจัดเรียงไอออนบวกและไอออนลบจะเปนใน 
ลักษณะที่ซ้ํา  ๆ กันเปนกลุมๆ ตอเนื่องกันไป  พันธะระหวางไอออนโดยทั่วไปเกิดจากการดึงดูดแบบไฟฟา
สถิตยจึงมีความแข็งแรง  ดังนั้นจุดหลอมเหลวและจุดเดือดจึงสูงมาก  ผลึกไอออนิกโดยทั่วไป  
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  ระบบผลึกหลักทั้ง 7 ระบบ  มีดังนี้ 
1. cubic    ดานทั้ง 3 ของหนวยเซลลยาวเทากัน  ทํามุม 90o ซึ่งกันและกัน   ตัวอยางเชนผลึกของ 
NaCl,  KCl,  Pb(NO3)2,  Fe,  Cu,  Au  เปนตน 
2. orthorhombic  ดานทั้ง 3 ยาวไมเทากัน แตทํามุม 90o ซึ่งกันและกัน  ตัวอยางเชนผลึกของ 
K2SO4,  KNO3,  KMnO4,   aragonite (CaCO3),   MgSO4.7H2O,  กํามะถัน
รอมบิค  และไอโอดีน 
3. tetragonal  ดานยาวเทากัน 2 ดาน   สวนดานที่ 3   มีความยาวตางออกไปทั้ง 3 ดาน  ทํามุม 90o 
ซึ่งกันและกัน  ตัวอยางเชน ผลึกของ NiSO4 ,  KH2PO4 ,  cassiterite (SnO2) 
4. monoclinic  ดานทั้ง 3 ยาวไมเทากัน    ดาน 2 ดานทํามุมตอกัน   มุมหนึ่งซึ่งไมเทากับ90o สวน
ดานที่ 3 ทํามุม 90o  กับดานทั้งสองนั้น  ตัวอยางเชน gypsum (CaSO4, 2H2O),  borax 
(Na2B4O7.10H2O),  FeSO4.7H2O, KClO3 และกํามะถันโมโนคลีนิก 
5. rhombohedral  ดานทั้ง 3 ยาวเทากัน   มุมทั้ง 3 เทากัน  แตไมเทากับ 90o  ตัวอยางเชน ผลึก
ของ NaNO3,  calcite (CaCO3),  ZnCO3, As, Sb และ Bi 
6. triclinic ดานทั้ง 3 ยาวไมเทากัน  และมุมระหวางดานทั้ง 3 ไมเปนมุมฉาก ตัวอยางเชน ผลึกของ 
K2Cr2O7 และ  CuSO4. 5H2O 
7. hexagonal  ดานเทากัน 2 ดาน ทํามุม 120o  อีกดานหนึ่งมีความยาวตางออกไปและทํามุม90o กับ
สองดานนั้น   ตัวอยางเชน ผลึกของ CuS,  PbI2,  graphite,  Mg,  Be และ Zn 
 
  ใน ค.ศ. 1848  Bravais ไดจําแนกโครงผลึกออกเปน 14 แบบ  ผลึกที่เกิดตามธรรมชาติจะตองมี
โครงผลึกแบบใดแบบหนึ่งในจํานวน 14 แบบนี้  ถาผลึกของสารที่มีหนวยอนุภาคเปนกลุมที่ซับซอน หนวย
เซลลก็จะมีโครงสรางภายในที่สลับซับซอนดวย  โครงผลึกทั้ง 14 แบบ  เมื่อจัดเขาตามระบบทั้ง 7 จะไดดัง
ตาราง 6.1 และรูปที่ 6.4 
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         = 6.622 ×  10-23 g 
     เลขอโวกาโดร   = 40.08

6.622 1023×
 

         = 6.04 ×  10-23  อะตอม/โมล 
 
 
ตัวอยาง 6.2  Kr มีผลึกแบบ face-centered cubic  และมีความยาวตามขอบของหนวยเซลลเปน 
0.60 nm  Kr มีมวลอะตอมเทากับ 84   จงคํานวณหาความหนาแนนของ Kr ที่เปนของแข็ง 
วิธีทํา     จํานวนอะตอมในหนวยเซลลแบบ face-centered cubic 
         = ( 1

8
 ×  8) + ( 1

2
 ×  6) =  4 อะตอม 

      น้ําหนักของ Kr  1 อะตอม  = 84

6.02 1023×
 

          = 1.40 ×  10-22 g 
      น้ําหนัก Kr  1 หนวยเซลล                = 4 ×  1.40 ×  10-22 
          = 5.60 ×  10-22 g 
 
      ปริมาตรของ 1 หนวยเซลล  = (0.60×10-7)3 = 2.16 ×  10-
22 cm3 

      ความหนาแนนของ Kr  = 5.60 10 22

2.16 10 22
× −

× −
  =  2.59 g/cm3 

 
6.7 ความไมสมบูรณของผลึก 
 
  เรื่องของผลึกเทาที่ไดกลาวมาแลวทั้งหมดเปนเรื่องของผลึกที่ถือวาสมบูรณทุกประการ เชน มีผิวหนา 
เรียบ  มุมระหวางหนาแตละหนามีคาคงที่โดยเฉพาะเปนตน  ในผลึกโซเดียมคลอไรด Na+ อยูในชองออก
ตะฮี- 
ดรอนของ Cl-  ถาผลึกโซเดียมคลอไรดจัดเรียงตัวตามที่ไดกลาวมาแลวก็ถือวาเปนผลึกที่สมบูรณ  แตถาการ
จัดเรียงตัวผิดแผกไปจากนี้  เชน บางตําแหนงไอออนหายไปหรือไปอยูผิดที่  ถือวาผลึกนั้นไมสมบูรณ  ความไม
สมบูรณของผลึกอาจจําแนกออกตามลักษณะทางเรขาคณิตได 2 แบบ   คือความไมสมบูรณแบบจุด  และความ
ไมสมบูรณแบบเสน ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงความไมสมบูรณจุดเทานั้น 
 
  ความไมสมบูรณแบบจุด (point defect)  เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุที่สําคัญ 4 ประการ ดังแสดงใน 
รูปที่ 6.18 
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รูปที่ 6.18  ความไมสมบูรณแบบชอตกี รูปท่ี 6.19  ความไมสมบูรณแบบเฟรนเกล 
  ความไมสมบูรณของผลึกไอออนิกเกิดขึ้นไดงายมาก โดยเฉพาะไอออนของโลหะแทรนซิชันที่มีขนาด 
ใกลเคียงกัน เชน Sr2+ เขาแทนที่ Ba2+ ใน BaSO4 
  ผลึกของธาตุบางชนิดไมนําไฟฟาแตเมื่อมีธาตุอื่นเปนสารปลอมปนดวยกลับทําใหมีสมบัติเปนสารกึ่ง
ตัวนํา (semiconductor) ได 
  โดยปกติธาตุในหมู IVA เชน Si และ Fe ที่บริสทุธิ์จะเปนตัวนําไฟฟาที่เลว  แตเราสามารถทําให
เปนสารกึ่งตัวนําไดโดยการเติมธาตุในหมู IIIA หรือ VA ลงไปเล็กนอย    จะทําใหเกิดสารกึ่งตัวนําแบบ 
p-type และ n-type ขึ้นตามลําดับ 
  สารกึ่งตัวนําชนิด p-type  เตรียมไดโดยการเติม Ga หรือ Al ลงใน Si หรือ Ge ในปริมาณ
นอยๆเนื่องจากธาตุในหมู IIIA จะมีเวเลนซอิเล็กตรอนนอยกวาธาตุในหมู IVA อยู 1 ตัว  ดังนั้น ณ 
ตําแหนงใดที่มีหมู IIIA เขาไปแทนหมู IVA จะมีการขาดอิเล็กตรอนขึ้น ซึ่งทําใหดูเสมือนวาตําแหนงนั้น 
เปนประจุบวกทําใหอิเล็กตรอนจากตําแหนงขางเคียงเคลื่อนที่ไปมาได  ทําใหเกิดตําแหนงของประจุบวกขึ้นใหม
เปล่ียนตําแหนงไปเรื่อยๆ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทําใหเกิดการนําไฟฟาได และการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน
ทําใหดูเสมือนวาประจุบวกเคลื่อนที่ไปดวยจึงจัดสารกึ่งตัวนําประเภทนี้วาเปนแบบ p-type 
  สารกึ่งตัวนําชนิด n-type  เตรียมไดโดยการเติม As หรือ P ลงใน Si หรือ Ge ในปริมาณนอย ๆ 
เนื่องจากธาตุในหมู VA มีเวเลนซอิเล็กตรอนมากกวาธาตุในหมู IVA อยู 1 ตัว  ดังนั้น ณ ตําแหนงใดที่มี
หมู VA เขาไปแทนที่หมู IVA จะมีอิเล็กตรอนเกิดขึ้นมาทําใหตําแหนงนั้นเปนประจุลบ  ซึ่งอิเล็กตรอนที่
เกินมานี้สามารถเคลื่อนไปที่ตําแหนงตางๆไดอยางอิสระ  ดังนั้นเกิดการนําไฟฟาขึ้น และการเคลื่อนที่ของ
อิเล็กตรอนไปยังตําแหนงตางๆ ทําใหดูเสมือนวาประจุลบเคลื่อนที่ไปดวยจึงจดัสารกึ่งตัวนําประเภทนี้วาเปน
แบบ n-type  
 
 
 




