
หมู่ฟังก์ชัน



หมู่ฟังกช์นัเป็นตวับอกสมบติัเฉพาะในโมเลกลุของสารประกอบอินทรีย ์การเกิดปฏิกิริยา
ของสารประกอบอินทรียจ์ะเป็นไปตามหมู่ฟังกช์นัท่ีเป็นองคป์ระกอบของสารนั้น

หมู่ฟังก์ชันเคมอีนิทรีย์

การจ าแนกประเภทของสารอินทรียท่ี์ส าคญั อาศยัปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนกบัสารนั้นๆ สาร 
อินทรียท่ี์ท าปฏิกิริยาเหมือนกนัจึงจ าแนกเป็นสารประเภทเดียวกนั ซ่ึงส่วนใหญ่มกัมีหมู่
ของอะตอมในโมเลกลุท่ีเหมือนกนั ดงันั้นจึงเรียกหมู่เหล่าน้ีวา่ “หมู่ฟังกช์นั”



ตวัอยา่งหมู่ฟังกช์นัและประเภทของสารประกอบอินทรีย์





1.สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon compound)

1.1 แอลเคน (Alkane)

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีโมเลกุลประกอบดว้ยพนัธะเด่ียวระหวา่งคาร์บอนคาร์บอนเพียงอยา่ง
เดียว เรียกวา่ ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตวั (Saturated hydrocarbon)

การเรียกช่ือสารประกอบแอลเคน

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry)

จ านวนนบัในภาษากรีกระบุจ  านวนอะตอมของคาร์บอนและลงทา้ยดว้ย เ-น (-ane)



เลือกโซ่คาร์บอนท่ียาวท่ีสุดเป็นโซ่หลกั

ให้ต  าแหน่งของคาร์บอนท่ีมีหมู่แทนท่ีมีตวัเลขต ่าสุด

ระบุต  าแหน่งตามดว้ยช่ือของหมู่แทน (หมู่แทนท่ีจะลงทา้ย
ดว้ย อิล) ท่ีโดยเรียงตามล าดบัตวัอกัษรแลว้ตามดว้ยช่ือหลกั

หลกัการเรียกช่ือสารประกอบแอลเคน

หมูแ่อลคิล (alkyl group) ซ่ึงเป็นหมู่แทนชนิดเดียวกนั
มากกวา่ 1 หมู่ ให้เติมค าวา่ di, tri, tetra,…



แสดงช่ือและสูตรโครงสร้างของหมู่แอลคิล



ตวัอยา่งการอ่านช่ือ

5–ethyl-2–methylheptane

2, 3 – dimethylpentane 3, 3 – dimethylhexane



การเรียกช่ือไซโคลแอลเคนจะเรียกท านองเดียวกบัแอลเคน ยกเวน้แต่ช่ือหลกัซ่ึง
บอกจ านวนคาร์บอนในวงนั้นจะตอ้งน าหนา้ดว้ยค าวา่ ไซโคล– (cyclo-)

methylcyclobutane ethylcyclohexane

1, 3 – dimethylcyclopentane

1 – ethyl – 3 – methylcyclohexane

3 – cyclopentyl – 2, 5 – dimethylhexane



จุดเดือดจุดหลอมเหลวพบวา่แอลเคนโซ่ตรงท่ีมีคาร์บอน 1-4 อะตอม มสีถานะเป็น
แก๊ส คาร์บอน 5-16 อะตอมมสีถานะเป็นของเหลว คาร์บอน 16 และ 18 จะมสีถานะ
เป็นของแข็ง

จุดเดือดจุดหลอมเหลว



เปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลวของแอลเคนโซ่ตรงและเป็นวงเม่ือจานวนคาร์บอนเพ่ิมข้ึน



ปฏิกริิยาแอลเคน

ปฏิกิริยาการแทนท่ี (substitution)

ปฏิกิริยาการก าจดั (Elimination)



1.2 แอลคนี (Alkane)

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีโมเลกุลประกอบดว้ยพนัธะคู่ระหวา่งคาร์บอนคาร์บอน 2 อะตอมเรียกวา่ 
ไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตวั (Unsaturated hydrocarbon)

หลกัการเรียกช่ือสารประกอบแอลคีน

เลือกโซ่คาร์บอนท่ียาวท่ีสุดและมีพนัธะคู่อยูใ่นโซ่นั้นเป็นช่ือ
หลกั ก าหนดต าแหน่งให้พนัธะคู่อยูใ่นต าแหน่งท่ีมีเลขนอ้ยท่ีสุด

พนัธะคู่เพียง 1 พนัธะ ให้ลงทา้ยช่ือวา่ – อีน (- ene) ถา้มี 2 พนัธะใช ้– ไดอีน (- diene)



จงเขียนช่ือแอลคีนต่อไปน้ีในระบบ IUPAC



การเรียกช่ือแอลคีนกรณีท่ีเป็นไอโซเมอร์

Cis-2-butene Trans-2-butene

3–methylcyclopentene 2–ethyl–1,3–cyclohexadiene





สมบัตทิางกายภาพ

สมบติัทางกายภาพของแอลคีนคลา้ยคลึงกบัของแอลเคนท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั

แอลคีนท่ีมีคาร์บอน 2-4 อะตอมมีสถานะเป็นก๊าซ คาร์บอน 5-18 อะตอมมีสถานะเป็นของเหลวและ
คาร์บอนมากกวา่ 18 อะตอมมีสถานะเป็นของแขง็ แอลคีนเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วจึงไม่ละลายในน ้า



ปฏิกริิยาแอลคนี
ปฏิกิริยาการเติม (Addition)

พอลิเมอไรเซชนั (Polymerization)



เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีพนัธะสามในโมเลกุลและถือวา่พนัธะสามคือหมู่ฟังกช์นั
ของแอลไคน์ ส าหรับไซโคลอลัไคน์ท่ีวงเล็กท่ีสุดคือ ไซโคลออกไทน์

1.3 แอลไคน์ (Alkyne)

หลกัการเรียกช่ือสารประกอบแอลไคน์

การเรียกช่ือแอลไคน์จะเหมือนกบัแอลคีนแต่ให้เปล่ียนค าลงทา้ยช่ือเป็น –ไอน์ (-yne)

ในกรณีท่ีในโมเลกุลมีทั้งพนัธะคู่และพนัธะสาม โซ่หลกัจะตอ้งมีทั้งพนัธะคู่และพนัธะสาม 
และค าลงทา้ยช่ือจะเป็น - อีนไอน์ (enyne) ส่วนในการนบัต าแหน่งจะตอ้งให้พนัธะคู่มี
ตวัเลขนอ้ยกวา่



สารประกอบตวัแรกของแอลไคนจ์ะเป็นอีไทน์ (ethyne) แต่มกันิยมเรียกวา่ อะเซทิลีน 
(acetylene) และสารประกอบตวัแรก ๆ ของแอลไคนก์็นิยมเรียกเป็นอนุพนัธ์

acetylene methylacetylene dimethylacetylene

3 – methyl – 1 – pentyne 1 – hexene – 5 – yne



สมบัตทิางกายภาพ

แอลไคนมี์สมบติัทางกายภาพคลา้ยคลึงกบัแอลเคนและแอลคีน แอลไคน์ไม่ละลายน ้ามีความ
หนาแน่นนอ้ยกวา่น ้า จุดเดือดเพ่ิมข้ึนตามมวลโมเลกุลและมีค่าใกลเ้คียงกบัจุดเดือดของแอลเคน
และแอลคีนท่ีมีโครงสร้างเหมือนกนั แอลไคน์ท่ีมีคาร์บอน 2-4 อะตอมมีสถานะเป็นก๊าซ 5-18 
อะตอมมีสถานะเป็นของเหลว และคาร์บอนมากกวา่ 18 อะตอมเป็นของแขง็



ปฏิกริิยาแอลไคน์
ปฏิกิริยาการเติม (Addition)

ปฏิกิริยาการเตรียมอีไทน์



1.4 อะโรมาตกิไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon)

สารประกอบท่ีเป็นวงของคาร์บอน 6 อะตอม และมีพนัธะคู่กบัพนัธะเด่ียวสลบักนัไปเป็น
สารประกอบท่ีมีเสถียรภาพสูงและท าปฏิกิริยาแตกต่างไปจากสารประกอบแอลคีน

เบนซีน (Benzene) และอนุพนัธ์ของเบนซีน

เรโซแนนซ์ (resonance) พนัธะคู่ท่ีมีการเคล่ือนท่ีไปรอบวง
จริง และไม่สามารถแสดงสูตรโครงสร้างท่ีแทจ้ริงของสารได้



หลกัการเรียกช่ืออนุพนัธ์ของเบนซีน

ถา้เบนซีนมีหมู่แทนท่ีเพียงหมู่เดียวให้อ่านหมู่แทนท่ีแลว้ตามดว้ยช่ือหลกัเบนซีน สารประกอบ
เหล่าน้ีโดยมากมีช่ือสามญั และบางคร้ังช่ือสามญัมกันิยมเรียกมากกวา่ช่ือ IUPAC

อนุพนัธ์ของเบนซีน เกิดจากไฮโดรเจนอะตอมในโมเลกุลของเบนซีนถูกแทนท่ีดว้ยธาตุใดธาตุ
หน่ึง หรือหมู่ธาตุใดหมู่ธาตุหน่ึง

methylbenzene
(toluene)

ethylbenzene vinylbenzene
(styrene)

hydroxybenzene
(phenol)



aminobenzene
(aniline)

chlorobenzenenitrobenzene benzoic acid

ถา้หมู่ท่ีต่อกบัเบนซีนเป็นหมู่ท่ีซบัซอ้นมาก ๆ อาจจะเรียกช่ือเป็นสารประกอบของแอลเคน
หรือแอลคีน หรืออ่ืน ๆ แลว้เรียกเบนซีนเป็นหมู่แทนท่ี เป็นหมู่ฟีนิล (phenyl group)

3–ethyl–5–phenyl–1–pentene biphenyl

benzaldehyde



กรณีท่ีมีหมู่แทนท่ีสองหมู่ให้ระบุความสมัพนัธ์ของหมู่แทนท่ี

หากมีโครงสร้างหลกัของสารแอโรมาติกท่ีมีช่ือสามญัอยูแ่ลว้ ให้อ่านช่ือหลกัเป็นช่ือสามญัและ
ระบุต าแหน่ง ของคาร์บอนท่ีมีหมู่แทนท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัช่ือสามญัเป็นคาร์บอนต าแหน่งท่ี 1 



1, 2-diethylbenzene

o -diethylbenzene

1,3-diethylbenzene

m -diethylbenzene

1,4-diethylbenzene

p -diethylbenzene

1,2,3-trimethylbenzene

3-bromo-2-nitrotoluene



ถา้มีวงอะโรมาติกมาเช่ือมต่อกนัโดยมีดา้นใดดา้นหน่ึงร่วมกนัเรียกวา่
พอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (polynuclear aromatic hydrocarbon )

naphthalene phenanthrene anthracene

Pyrene Coronene



ปฏิกริิยาเบนซีน

ปฏิกิริยาการแทนท่ี (substitution)



แบบทดสอบ1

2. 1,4-ไซโคลออกตะไดอีน 10.8 กรัมเกิดปฏิกิริยาอยา่งสมบูรณ์กบัโบรมีน (Br2) ก่ีกรัม จึงจะได้
อนุพนัธ์ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตวั

3. สารประกอบอะโรมาติกชนิดหน่ึง มีวงเบนซีนเป็นองคป์ระกอบอยู ่1 วง มีสูตรโมเลกุลเป็น 
C7H8O สารประกอบน้ีมีโครงสร้างเป็นไปไดท้ั้งส้ินก่ีแบบ

1. จงเขียนสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมจากสารประกอบอินทรียท่ี์มีช่ือต่อไปน้ี

1.1) 3-คลอโรโพรพีน

1.2) 3-เมทิลไซโคลเฮกซีน

1.3) ซิส-3, 4-ไดเมทิล-3-เฮปทีน

1.4) 2-คลอโร-2-เมทิลโพรเพน

1.5) 1,2-ไดเมทิลไซโคลเฮกซีน

1.6) 3-เอทิล-2, 4, 5-ไตรเมทิลออกเทน

1.7) 4-ไอโซโพรพิลออกเทน

1.8) 1-เอทิล-1, 2, 5, 5-เตตระเมทิลไซโคลเฮกเซน

4. สาร A เป็นสารประกอบอะโรมาติกและมีวงเบนซีนอยูใ่นโมเลกุล มีสูตรโมเลกุล C8H10 จะมี
ก่ีไอโซเมอร์

1.9) 5-(เทิร์ท-บิวทิล)เดคเคน

1.10) 1-ไซโคลบิวทิลเพนเทน



สรุปปฏิกิริยาท่ีส าคญัของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ิมตวั

ปฏิกิริยาออกซิเดชนั (Oxidation)

ทดสอบความไม่อ่ิมตวัของสารประกอบเรียกวา่เบเยอร์เทสท์ (Baeyer test)

สีม่วง สีน ้าตาล

ปฏิกิริยาเกิดในสภาวะท่ีรุนแรง เช่นในสารละลายกรด (pH ต ่า) และให้ความร้อน



โมเลกุลของแอลไคน์ท่ีมีต  าแหน่งของพนัธะสามต่างกนั ผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนจะต่างกนั

หากน าแอลไคนไ์ปท าปฏิกิริยาในเบสก่อนหลงัจากนั้นเติมกรดลงไปจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไดด้งัน้ี



ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา (Catalytic hydrogenation)



กลไกการเกิดปฏิกิริยาของ alkene กบั hydrogen gas โดยใช ้Pt เป็นตวัเร่ง



2. สารอินทรียท่ี์มีออกซิเจนเป็นองคป์ระกอบ

2.1 แอลกอฮอล์ (Alcohol)

แอลกอฮอลเ์ป็นสารประกอบท่ีมีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่ฟังกช์นั มีสูตรทัว่ไป R–OH

การจ าแนกประเภทของแอลกอฮอล์

แอลกอฮอลป์ฐมภูมิ (primary alcohol)



แอลกอฮอลท์ุติยภูมิ (secondary alcohol)

แอลกอฮอลต์ติยภูมิ (tertiary alcohol)



หลกัการเรียกช่ือแอลกอฮอล์

เรียกโซ่คาร์บอนท่ียาวท่ีสุดและมีหมู่ –OH เกาะอยูด่ว้ยเป็นโซ่หลกัให้คาร์บอนท่ีมีหมู่ –OH 

เกาะอยูเ่ป็นต าแหน่งต ่าท่ีสุด เรียกเช่นเดียวกบัหลกัการเรียกช่ือแอลเคนแต่เติม –ol แทน

โครงสร้างท่ีมีหมู่ฟังกช์นั alkene หรือ alkyne กบั alcohol ตอ้งนบัให้ต  าแหน่ง 
hydroxyl group ท่ีต  าแหน่งท่ีนอ้ยท่ีสุด

ช่ือสามัญ นิยมใชเ้รียกแอลกอฮอลโ์มเลกุลเล็กมีมวลโมเลกุลนอ้ย โดยให้เรียกช่ือหมู่แอลคิล
ก่อนแลว้ลงทา้ยดว้ยค าวา่แอลกอฮอล ์เช่น

ช่ือ IUPAC มีหลกัการเรียกดงัน้ี





สมบัตทิางกายภาพ

แอลกอฮอลป์ระกอบดว้ย C – O – H จึงท าให้แอลกอฮอลเ์ป็นโมเลกุลมีขั้ว

แอลกอฮอลส์ามารถสร้างพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลและโมเลกุลของน ้าได้



ตารางแสดงสมบติัของแอลกอฮอลบ์างชนิด



วิธีการเตรียมแอลกอฮอล์

Hydration of Alkenes แอลคีนถูกเปล่ียนเป็นแอลกอฮอลไ์ด ้โดยการท าปฏิกิริยากบักรดซลัฟิวริก 
ตามดว้ยน ้า

Hydrolysis of alkyl halides ปฏิกิริยาระหวา่งแอลคิลแฮไลน์กบัไฮดรอกไซดไ์อออน



ปฏิกริิยาเคมขีองแอลกอฮอล์

1.ปฏิกิริยาการแทนท่ีดว้ยสารประกอบเฮไลด์

HCl, HBr และ HCl ท าปฏิกิริยากบั 1O, 2O และ 3O alcohol ตอ้งมี ZnCl2 ซ่ึงอาจเรียกวา่ Lucus

reagent ซ่ึงจะท าให้ปฏิกิริยาเกิดไดเ้ร็วข้ึน

กลไกการเกิดปฏิกิริยา



2. ปฏิกิริยาการก าจดั (Dehydration)

กลไกของปฏิกิริยา โดยโปรตอนจะเขา้รวมกบัหมู่ไฮดรอกซิลก่อนแลว้หลุดออกจะไดแ้อลคีน

ความวอ่งไวในการเกิดปฏิกิริยา
3o > 2o > 1o



3. ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ (Esterification)

4. ปฏิกิริยาการเผาไหม้

5. ปฏิกิริยา oxidation และ Reduction

ตวัออกซิไดส์ [O] ท่ีนิยมใชคื้อ KMnO4

ตวัรีดิวซ์ [R] ท่ีนิยมใชคื้อ LiAlH4 หรือNaBH4



อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

เมทานอล สงัเคราะห์ข้ึนจากปฏิกิริยาระหวา่งก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดก์บัก๊าซไฮโดรเจนท่ี
อุณหภูมิสูง ภายใตค้วามดนัและมีตวัเร่งปฏิกิริยาอยูด่ว้ย

เอทานอล สงัเคราะห์ไดจ้ากปฏิกิริยาการเติมน ้าลงในเอทิลีนโดยมีกรดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาหรือ
สงัเคราะห์จากกระบวนการหมกัแป้งและน ้าตาล



2.2 อเีทอร์ (ether)

สารประกอบอีเทอร์มีหมู่แอลคอกซี (R-O-R’) เป็นหมู่ฟังกช์นัโดยท่ี R และ R’ แทนหมู่แอลคิล
หรือแอริลท่ีเหมือนหรือต่างกนัก็ได ้อีเทอร์เป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกบัแอลกอฮอล์

หลกัการเรียกช่ืออีเทอร์

ช่ือสามัญ เรียกเป็นหมู่แอลคิลท่ีต่อกบัออกซิเจนโดยเรียงล าดบัตามอกัษรภาษาองักฤษ แลว้ลง
ทา้ยดว้ยอีเทอร์



เรียกโซ่คาร์บอนท่ียาวท่ีสุดและมีหมู่ RO- เกาะอยูด่ว้ยเป็นโซ่หลกัให้คาร์บอนท่ีมีหมู่ RO- เกาะ
อยูเ่ป็นต าแหน่งต ่าท่ีสุด เรียกหมู่ RO- วา่เป็น alkoxy group

ช่ือ IUPAC มีหลกัการเรียกดงัน้ี

ส าหรับโครงสร้างท่ีเป็นวงอีเทอร์เราจะใช ้oxa- น าหนา้ช่ือ

oxacyclopropane oxacyclobutane oxacyclopentane 1,4-dioxacyclohexane



สมบัตทิางกายภาพ

จุดเดือด ของอีเทอร์มีค่าใกลเ้คียงกบัแอลเคนท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุลใกลเ้คียงกนั แต่ต ่ากวา่
แอลกอฮอลท่ี์เป็นไอโซเมอร์กบัมนัมาก เช่น 

n-heptane 98 
o
C

methyl n-pentylether 100 
o
C

n-hexylalcohol 157 
o
C

การละลายน า้ อีเทอร์ละลายน ้าไดเ้ล็กนอ้ยเน่ืองจากเกิดพนัธะระหวา่งไฮโดรเจนของน ้ ากบั
อิเล็กตรอนคู่อิสระบนอีเทอร์



วิธีการเตรียมอีเทอร์

Williamson synthesis  ใชใ้นการสงัเคราะห์อีเทอร์ไดท้ั้งแบบสมมาตรและไม่สมมาตรโดยใช้
แอลคิลเฮไลดท์  าปฏิกิริยากบัโซเดียมแอลคอกไซด ์หรือโซเดียมฟีนอกไซด์

ปฏิกิริยาเคมีของอีเทอร์

ปฏิกิริยาการสลายพนัธะของอีเทอร์จะใชก้รดแก่ ซ่ึงผลิตภณัฑจ์ะไดแ้อลกอฮอลแ์ละแอลคิลเฮไลด์



ประโยชน์ของอีเทอร์

เอทอกซีอเีทน (CH3CH2OCH2CH3) เป็นอีเทอร์ท่ีใชท้  าเป็นยาสลบซ่ึงออกฤทธ์ิ
กดประสาทส่วนกลางจนท าให้หมดสติ และใชอี้เทอร์เป็นตวัท าละลายสารในห้องปฏิบติัการ
และในอุตสาหกรรม



แบบทดสอบ2

3. แอลกอฮอลโ์ซตรงชนิดหน่ึงประกอบดว้ยคาร์บอน 7 อะตอม แอลกอฮอลช์นิดน้ีมีช่ือวา่อะไร มี
สมบติัการละลายน ้าและจุดเดือดเป็นอยา่งไรเม่ือเปรียบเทียบกบับิวทานอล

4. จงอธิบายวา่เอทานอลและไดเมทิลอีเทอร์มีคุณสมบติัท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง

5. จงเขียนโครงสร้างของแอลกอฮอลท่ี์มีสมบติัเป็นกรดมากท่ีสุดจากสูตรโมเลกุล C2H5ClO

6. ก าหนดจุดเดือด(องศาเซลเซียส) -42, 78, 117, 198 จงจบัคู่ให้ตรงกบัโครงสร้างสารต่อไปน้ี

6.1) CH3CH2CH2CH2OH 6.2) CH3CH2OH

6.3) OHCH2CH2OH 6.4) CH3CH2CH3

2. สารประกอบอินทรียช์นิดหน่ึงเป็นแอลกอฮอลมี์สูตรโมเลกุลเป็น C3H6O เกิดเป็นไอโซเมอร์ได้
ก่ีไอโซเมอร์

1. จงเขียนสูตรโครงสร้างของสารต่อไปน้ี

1.1) 2-เฮกซะนอล 1.2) 3-เมทิล-2-บิวทานอล 1.3) 2-เมทิลไซโคลเฮกซะนอล



2.3 แอลดไีฮด์และคโีตน (Aldehyde and Ketone)

หลกัการเรียกช่ือแอลดีไฮดแ์ละคีโตน 

การเรียกช่ือแอลดีไฮดจ์ากช่ือของแอลเคน โดยเปล่ียนอกัษรท่ีลงทา้ยช่ือแอลเคนจาก – e เป็น – al 

และให้นบัต าแหน่งคาร์บอนอะตอมในหมู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ (-CHO) เป็นต าแหน่งท่ี 1 เสมอ

methanal
(formaldehyde)

ethanal
(acetaldehyde)

2-chloropropanal 2-methylhexanal



การเรียกช่ือคีโตนจะเปล่ียนอกัษรลงทา้ยช่ือแอลเคนจาก –e เป็น –one และระบุต  าแหน่ง
ของคาร์บอนในหมู่คาร์บอนิล (- CO - ) เป็นต าแหน่งท่ีต  ่าสุด

propanone
(acetone)

2,4-dimethyl-3-pentanone
(diisopropyl ketone)

สมบัตทิางกายภาพ

แอลดีไฮดแ์ละคีโตนจึงมีจุดเดือดสูงกว่าโมเลกุลท่ีไม่มีขั้วท่ีมีมวลโมเลกุลใกล้เคียงกนั นอกจากนั้น
สารประกอบคาร์บอนิลยงัเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลของน ้าได ้จึงท าให้แอลดีไฮดแ์ละคีโตนท่ีมี
มวลโมเลกุลน้อยสามารถละลายได้ในน ้าเช่นเดียวกบัแอลกอฮอล์



สมบติัทางกายภาพของคีโตนบางชนิด

สมบติัทางกายภาพของแอลดีไฮดบ์างชนิด



การสงัเคราะห์แอลดีไฮดแ์ละคีโตน

การสังเคราะห์แอลดีไฮด์

การสังเคราะห์คีโตน

โดยตวัออกซิไดซ์ [O] ท่ีเลือกใช ้คือ K2Cr2O7 / H2SO4 หรือ KMnO4 / H+



ปฏิกิริยาการเติมน ้ าลงไปในแอลไคน์

รีเอเจนตท่ี์ใชท้ดสอบความแตกต่างของแอลดีไฮดแ์ละคีโตน

แอลดีไฮดถู์กออกซิไดส์ดว้ยตวัออกซิไดส์อยา่งอ่อนได ้สว่นคีโตนจะไมถ่กูออกซิไดส์

ท าปฏิกิริยากบั Tollen’s reagent ให้ตะกอนสีเทาเงิน

ท าปฏิกิริยากบั Fehling’s reagent หรือ Benedict’s reagent ให้ตะกอนสีแดงอิฐ



Tollen’s reagent เป็นสารละลายของไอออนเชิงซอ้นของเงินและแอมโมเนียในเบส

Fehling’s reagent เป็นไอออนเชิงซอ้นของ Cu(II)tartrate ในเบส

พวกอะโรเมติกแอลดีไฮดแ์ละคีโตนจะไม่ให้ตะกอนสีน ้าตาลแดงของทองแดง (I)



Benedict’ s solution เป็นไอออนเชิงซอ้นของ Cu(II)citrate ในเบส

ประโยชน์ของแอลดีไฮดแ์ละคีโตน

ฟอร์มาลดีไฮด์ มีสถานะเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิห้อง มีกล่ินฉุน เม่ืออยูใ่นรูปสารละลายในน ้าเรียกวา่ 
ฟอร์มาลิน

คีโตน ท่ีใชก้นัมากคือ แอซีโตน (โพรพาโนน) เป็นของเหลวระเหยง่าย ละลายน ้าไดดี้ แอซีโตน
สามารถละลายสารอ่ืน ๆ ไดดี้จึงใชเ้ป็นตวัท าละลายพลาสติกและแลกเกอร์



2.4 กรดคาร์บอกซิลกิ (carboxylic acid)

หลกัการเรียกช่ือกรดคาร์บอกซิลิก

การเรียกช่ือเหมือนของแอลเคนโดยให้ตดั – e ทา้ยช่ือแอลเคนออก แลว้เติม –oic แทน การนบั
ต าแหน่งคาร์บอนอะตอมในโซ่หลกัให้นบัคาร์บอนอะตอมในหมู่คาร์บอกซิลเป็นต าแหน่งท่ี 1 เสมอ

กรดอินทรีย ์เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ กรดคาร์บอกซิลิก (Carboxylic acid) เป็นสารประกอบของคาร์บอนท่ี
มีหมู่คาร์บอกซิล (-COOH) เป็นหมู่ฟังกช์นั

HCOOH methanoic acid (formic acid)

CH3COOH                            ethanoic acid (acetic acid)

CH3CH2CH2COOH propanoic acid

CH3CH2CH2COOH butanoic acid
CH3CH2CH2CH2COOH pentanoic acid

(CH3)2CHCH2CH2COOH

4 – methylpentanoic acid



สมบัตทิางกายภาพ

กรดคาร์บอกซิลิกประกอบดว้ยพนัธะโคเวเลนตมี์ขั้ว 3 พนัธะท าใหก้รดคาร์บอกซิลิกเป็นสารประกอบ
ท่ีมีขั้วและสามารถสร้างพนัธะไฮโดรเจนได้

1.สภาพขั้วและจุดเดือด

สภาพขั้ว พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุล



จุดเดือดของกรดคาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอล์

กรดคาร์บอกซิลิกมีจุดเดือดสูงกวา่แอลกอฮอลท่ี์มีมวลโมเลกุลใกลเ้คียงกนัหรือเท่ากนั เพราะวา่อะไร?



2.การละลายน ้ า

คาร์บอกซิลิกละลายน ้าไดดี้กวา่แอลกอฮอลท่ี์มีมวลโมเลกลุใกลเ้คียงกนั

พนัธะไฮโดรเจนระหวา่งโมเลกุลของกรดกบัน ้า



2. ความเป็นกรดและความแรงของกรดคาร์บอกซิลิก

กรดคาร์บอกซิลิกมีสมบติัเป็นกรดไดเ้หมือนกบักรดอนินทรียอ่ื์นๆ เช่น HCl HNO3 เป็นตน้ เน่ืองจาก 
กรดคาร์บอกซิลิกสามารถแตกตวัให้ไฮโดรเนียมไอออนได ้แต่มีความแรงนอ้ยกวา่ แต่เม่ือเทียบกบักลุ่ม
ของสารประกอบอินทรียแ์ลว้ กรดคาร์บอกซิลิกจะมีความแรงมากท่ีสุด

การเตรียมกรดคาร์บอกซิลิก

ปฏิกิริยาออกซิเดชนัของแอลกอฮอล์



ปฏิกิริยาเคมีของกรดคาร์บอกซิลิก

ปฏิกิริยากบัเบส

ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ (Esterification)

ปฏิกิริยารีดกัชนั



กรดคาร์บอกซิลิกในชีวิตประจ าวนั

Formic acid หรือกรดมด พบคร้ังแรกในปี ค.ศ.1670 โดยไดจ้ากการน ามดไปกลัน่ ใช้
เป็นสารท่ีช่วยใหเ้น้ือยางในน ้ ายางดิบรวมตวักนัเป็นกอ้นและใชใ้นอุตสาหกรรมฟองหนงั
และอุตสาหกรรมยอ้มผา้

Acetic acid หรือกรดน ้ าสม้ ไดจ้ากการหมกัน ้ าตาล ผลไม ้หรือจากการหมกัเอทานอล
น ้าสม้สายชู คือสารละลายเจือจางของกรดน ้ าสม้ในน ้ า กรดแอซิติกบริสุทธ์ิเรียกวา่ 
glacial acetic acid



2.5 เอสเทอร์ (Ester)

หลกัการเรียกช่ือเอสเทอร์

อ่านจากดา้นท่ีเป็นแอลกอฮอลก่์อนโดยลงทา้ยเสียงดว้ย -yl หลงัจากนั้น อ่านดา้นท่ีเป็นกรดคาร์บอก
ซิลิกลงทา้ยดว้ยเสียง -oate

สารท่ีมีกล่ินหอมมีสูตรทัว่ ไป RCOOR’ เอสเทอร์เป็นสารท่ีมีขั้ว สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนได ้แต่ไม่
แขง็แรงเท่ากบัสารประกอบกรดคาร์บอกซิลิกและสารประกอบแอลกอฮอล ์ดงันั้นจุดเดือดของ
สารประกอบเอสเทอร์จึงต่ากวา่คาร์บอกซิลิกและแอลกอฮอลท่ี์มีน ้าหนกัโมเลกุลใกลเ้คียงกนั

ดา้น carboxylic acid ดา้น alcohol

Ethyl acetate



จุดเดือดของเอสเทอร์และกรดคาร์บอกซิลิกท่ีเป็นไอโซเมอร์กนับางชนิด



ปฏิกิริยาเคมีของเอสเทอร์

ปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ (Esterfication)

ปฏิกิริยา Hydrolysis

ปฏิกิริยา Sponification





3. สารประกอบอินทรียท่ี์มีธาตุไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบ

3.1 เอมนี (Amine)

สารประกอบเอมีนเป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีไนโตรเจนสร้างพนัธะได ้3 พนัธะและอยา่ง
นอ้ยพนัธะหน่ึงจะตอ้งสร้างกบัอะตอมของคาร์บอน

การจ าแนกประเภทของเอมีน

เอมีนปฐมภูมิ (primary amine: 1°amine)

เอมีนทุติยภูมิ (secondary amine: 2°amine)



เอมีนตติยภูมิ (tertiary amine: 3°amine)

หลกัการเรียกช่ือเอมีน

การเรียกช่ือเอมีนจะเรียกโดยระบุหมู่ฟังกช์นั คือเรียกช่ือหมู่แอลคิลแลว้ตามดว้ยค าวา่ – เอมีน

propylamine cyclohexylamine

ถา้มีหมู่แอลคิลมากกวา่ 1 ชนิดต่ออยูก่บัอะตอมของไนโตรเจน จะใชช่ื้อหมู่แอลคิลท่ีใหญ่ท่ีสุด
เป็นช่ือหลกั ส่วนหมู่แอลคิลอ่ืน ๆ จะเรียกช่ือเป็น N–alkyl– ไวข้า้งหนา้เพื่อเนน้วา่เป็นหมู่ท่ีสร้าง
พนัธะกบัอะตอมของไนโตรเจน

N,N-dimethyl-isopropylamine N-methyl-isopropylamine



สมบติัทางกายภาพของเอมีน

เอมีนสร้างพนัธะไฮโดรเจนได ้แต่พนัธะไฮโดรเจนระหวา่ง N…H นั้นจะอ่อนกวา่ O…H จึงท าให้เอมีน
มีจุดเดือดสูงกวา่พวกไม่มีพนัธะไฮโดรเจนหรือมีพนัธะไฮโดรเจนแบบอ่อน ๆ เช่น อีเทอร์ แอลเคน แต่จะมี
จุดเดือดต ่ากวา่พวกท่ีมีพนัธะไฮโดรเจนท่ีแรง เช่น แอลกอฮอล์

เอมีนตติยภูมิ พนัธะไฮโดรเจน

น ้า

เอมีนท่ีมีมวลโมเลกุลต ่าจะละลายน ้าไดเ้พราะสามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัโมเลกุลของน ้าได้
และเอมีนตติยภูมิก็สามารถเกิดพนัธะไฮโดรเจนกบัน ้าไดเ้ช่นกนัเพราะยงัมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว



สมบติับางประการของเอมีนบางชนิด

จุดเดือดของเอมีนตติยภูมิต  ่ากวา่เอมีนปฐมภูมิและเอมีนทุติยภูมิ



สภาพการละลายน ้า

เอมีนโมเลกุลเล็กละลายน ้าไดดี้กวา่โมเลกุลใหญ่ สารละลายของเอมีนในน ้ามีสมบติัเป็นเบส

สารละลายของเอมีนท าปฏิกิริยากบักรดไดส้ารประกอบของเกลือ

กลไกการเกิดปฏิกิริยา



ปฏิกิริยาเคมีของเอมีน

การเตรียมสารประกอบเอมีน

ปฏิกิริยารีดกัชนัของสารประกอบแอลดีไฮดห์รือคีโตน

ตวัอยา่ง



เอมีนในชีวิตประจ าวนั

เอมีนบางชนิดมีกล่ินคลา้ยปลาเน่า เอมีนหลายชนิดมีพิษ การสมัผสั การสูดดม หรือการอยูใ่นบริเวณท่ีเอ
มีนมีความเขม้ขน้มากจะท าให้เกิดการระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่ต่าง ๆ

แอมเฟตามีนเป็นเอมีนสงัเคราะห์
ชนิดหน่ึงใชเ้ป็นส่วนประกอบใน
สาร เสพติด เช่น ยาบา้ ยาอี ยาไอซ์ นิโคตินพบในใบยาสูบ เป็นพิษกบัระบบ

ประสาท และถือเป็นยาฆ่าแมลงอยา่งหน่ึง



3.1 เอไมด์ (Amide)

สารประกอบเอไมดอ์าจแบ่งออกเป็น R–CO–NH2 ซ่ึงเวเลนตอิ์เล็กตรอนของไนโตรเจนท่ีเหลือทั้ง 2 
อิเล็กตรอนจะสร้างพนัธะกบัไฮโดรเจน และ R–CO–NH–R/ หรือ R–CO–NR/

2 เวเลนต์
อิเล็กตรอนของไนโตรเจนเพียงอิเล็กรอนเดียว หรือ ทั้งสองอิเล็กตรอนสร้างพนัธะกบัคาร์บอน

การเรียกช่ือเอไมด์

ในระบบ IUPAC ใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัแอลเคน โดยให้ตดั – e ทา้ยช่ือแอลเคนออกแลว้เติม – amide 

แทน การก าหนดต าแหน่งคาร์บอนอะตอมให้นบัคาร์บอนในหมู่เอไมดเ์ป็นต าแหน่งท่ี 1 เสมอ

methanamide ethanamide butanamide



ส าหรับเอไมดถ์า้มีหมู่แอลคิลมากกวา่ 1 ชนิดต่ออยูก่บัอะตอมของไนโตรเจน  จะเรียกช่ือดงัน้ี

N,N–dimethylformamide N–methylbenzamide

สมบติัทางกายภาพของเอไมด์

จุดเดือดของเอไมดสู์งข้ึนเม่ือคาร์บอนอะตอมเพ่ิมข้ึนเอไมดโ์มเลกุลเล็กละลายน ้าไดดี้กวา่โมเลกุลใหญ่ แต่
การละลายน ้าของเอไมดไ์ม่ไดแ้สดงสมบติัเป็นเบส

เพราะวา่อะไรการละลายน ้าของเอไมดไ์ม่ไดแ้สดงสมบติัเป็นเบส?



สมบติับางประการของเอไมดบ์างชนิด

ยเูรียเป็นสารประกอบเอไมดช์นิดหน่ึงมีสูตร NH2–CHNH2 พบในปัสสาวะของสตัวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนมเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการสลายโปรตีน



การสงัเคราะห์ยเูรียไดจ้ากปฏิกิริยาระหวา่ง CO2 และ NH3

การเตรียมสารประกอบไมด์

1.เตรียมจากแอซิดคลอไรด์

ตวัอยา่ง



2.เตรียมจากเอสเทอร์

ตวัอยา่ง

ปฏิกิริยาเคมีของเอไมด์

Hydrolysis ของเอไมด์



แบบทดสอบ 3

2. เปรียบเทียบระหวา่ง butylamine และ butanol สารทั้งสองมีจุดเดือดต่างกนัอยา่งไรและเพราะอะไร

3. Propylamine, N-ethyl-N-methylamine, trimethylamine เป็นไอโซเมอร์กนัจง
อธิบายแนวโนม้ของจุดเดือดของสารทั้ง 3 ชนิดน้ี พร้อมทั้งบอกเหตุผล

1. จงเขียนสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสร้างแบบเส้นและมุมจากสารประกอบอินทรียท่ี์มีช่ือต่อไปน้ี

1.1) 4-Bromohexanal

1.2) 3-Methyl-2-butanone

1.3) 2,3-Dimethylbutanoic acid

1.4) Cyclohexanone

1.5) tert-Butyl propanoate

1.6) 3-Cyclohexylpropanoic acid

1.7) N-methyl-isopropylamine

1.8) 3-Cyclohexylpropanal

4. จงเปรียบเทียบการละลายน ้าของ Isobutanol, tert-butanol, butanol พร้อมทั้งบอกเหตุผล

1.9) N-ethylcyclohexylamine

1.10) isopentyl pentanoate

1.11) N-ethylformamide 1.12) N-ethyl-N-methylcyclohexylamine

5. C4H9NH2 มีก่ีไอโซเมอร์ท่ีมีหมู่ฟังกช์นัเป็น -NH2



7. จงเรียงล าดบัการละลายน ้าของสารอินทรียต์่อไปน้ี โดยเขียนเป็นโครงสร้างของโมเลกลุแต่ชนิด

ก) CH3CH2CH2CH3

ข) CH3OCH2CH3

ค) CH3COOH

ง) CH3CH2CH2NH2

จ) CH3CONH2

ฉ) CH3COCH3

ช) CH3CH2CHO

ซ) HCOOCH3

8. จงเขียนผลิตภณัฑ ์ท่ีไดจ้ากสมการตอ่ไปน้ี

ก) CH3CH2OH+HCOOH   →  ?
H+,Δ

H

Pt

ค) C=C        +    HBr →  ?

C2H5

ข) H-C≡C-C-CH3+H2 →  ?

H H

6. สารอินทรีย ์A มี C H และ O เป็นองคป์ระกอบถา้น า A มา 1.37 กรัมเผาในอากาศไดค้าร์บอนได 
ออกไซด ์3.0 กรัม และน ้า 1.64 กรัมสาร A มีสูตรเอมพิริคลัเป็นอยา่งไร


