
เคมี ๒
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มัธยมศกึษาปีที ่๔ 
ภาคเรียนที ่๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๔
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หน่วยการเรียนรู้ในรายวชิาเคมี ๒

๑) โมลและปริมาณต่อโมล..............................................6 %

๒) สารละลาย................................................................16 %

๓) สมบติับางประการของสารละลาย............................8 %

สอบกลางภาค
20 %
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หน่วยการเรียนรู้ในรายวชิาเคมี ๒

๔) ปริมาณสมัพนัธ์.......................................................18 %

๕) ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส......................................12 %

สอบปลายภาค

20 %
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อะตอม (atom) ส่วนท่ีเลก็ท่ีสุดของธาตุท่ีสามารถท าปฏิกิริยาเคมีได้
Atomic number

Atomic mass

Or
Mass number

ทบทวน นิยามเบ้ืองต้น

ไอโซโทป → 

ไอโซโทน → 

ไอโซบาร์  → 
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โมเลกลุ (molecule) โครงสร้างท่ีเลก็ท่ีสุดของธาตุหรือสารประกอบท่ี
สามารถอยูไ่ดโ้ดยอิสระ และยงัคงมีคุณสมบติัของธาตุหรือสารประกอบ
นั้น ๆ โดยสมบูรณ์

Monoatomic molecule

Diatomic molecule

He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn

H2, O2, N2   

(Homonuclear molecule)

CO, HCl, HF

(Heteronuclear molecule)

Polyatomic molecule H2O, CH4, H2SO4   
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สูตรเคมี (chemical formula) คือสญัลกัษณ์ของธาตุหรือสารประกอบ 
โดยแสดงจ านวนอะตอมของธาตุใน 1 โมเลกลุของสารประกอบดว้ย
เลขท่ีอยูมุ่มล่างขวาของธาตุนั้น ๆ 

C6H12O6

กลูโคส
KClO3

โพแทสเซียมคลอเรต

CuSO4.5H2O

คอปเปอร์ (II) ซลัเฟตเพนตะไฮเดรต

MgSO4.7H2O

แมกนีเซียมซลัเฟตเฮปตะไฮเดรต
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คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic radiation)
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มกัซ ์พลงัค ์(Max Planck) นกัฟิสิกสช์าวเยอรมนัไดศ้กึษาเก่ียวกบัพลงังาน
ของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าและไดส้รุปวา่พลงังานของคลื่นแมเ่หล็กไฟฟา้เป็นสดัสว่น
โดยตรงกบัวามถ่ีของคลื่นนัน้
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E = hν

E คือ พลงังานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มีหน่วยเป็นจลู(Joule, J) 
h คือ คา่คงที่ของพลงัค(์Planck’s constant) มีคา่= 6.625 x 10-34จลู
วินาที (J.s) 
ν คือ ความถ่ีของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า มีหน่วยเป็นรอบตอ่วินาที(s-1 ) หรอื 
เฮิรตซ ์(Hz)

เม่ือ c คือความเรว็ของแสงในสญุญากาศมีคา่เท่ากบั  2.997 x 108

เมตรตอ่วินาที (m.s-1)



10

ตัวอย่าง จงค านวณความยาวคล่ืนในหน่วย nm ท่ีมีความถ่ี 6.26 x 1014 Hz



โมลและปริมาณต่อโมล
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1. มวลอะตอม (atomic mass)

“ธาตุท่ีสนใจนั้น 1 อะตอมหนกัเป็นก่ีเท่าของ 1/12 เท่าของมวล C-12 1

อะตอม”

มวลอะตอมของธาตุ   =
มวลของธาตุ 1 อะตอม 

1/12 เท่าของมวล C-12 1 อะตอม 

มวลของธาตุ 1 อะตอม คือมวลจริงของธาตุ 1 อะตอม (กรัม)

มีการก าหนดหน่วยมาตรฐาน amu (atomic mass unit) 

หรือ D (Dalton)

1 amu (1 D) = 1/12 เท่าของมวล C-12 1 อะตอม = 1.66053 x 10-24 กรัม
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2. มวลอะตอมเฉลีย่ของธาตุ

มวลอะตอมเฉลีย่ของธาตุ   =

“การหามวลอะตอมของธาตุท่ีมีไอโซโทป”

∑( )มวลอะตอมของธาตุ × %ในธรรมชาติ
100

ตัวอย่าง 2.1 ธาตุ B มี 2 ไอโซโทป ประกอบดว้ย 10B มวลอะตอม 10.013

และ 11B มวลอะตอม 11.090 โดยท่ีมวลอะตอมเฉล่ียของ B คือ 10.811 จง
หาเปอร์เซ็นตข์อง B แต่ละไอโซโทป?

วิธีท า
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ตัวอย่าง 2.1 ธาตุ B มี 2 ไอโซโทป ประกอบดว้ย 10B มวลอะตอม 10.013

และ 11B มวลอะตอม 11.090 โดยท่ีมวลอะตอมเฉล่ียของ B คือ 10.811 จง
หาเปอร์เซ็นตข์อง B แต่ละไอโซโทป?

วิธีท า
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จงหามวลอะตอมของธาตุต่อไปนี้ 1 อะตอมในหน่วย amu และ กรมั
1 Copper สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
2 Beryllium สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
3 Manganese สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
4 Chromium สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
5 Barium สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
6 Antimony สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
7 Gold สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
8 Cadmium สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
9 Iron สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
10 Platinum สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
11 Nickel สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
12 Mercury สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
13 Silicon สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
14 Tungsten สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
15 Zinc สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั
16 Bismuth สญัลกัษณธ์าต.ุ...................มวลอะตอม....................amu หรอื.......................................กรมั

แบบฝึกหัด1.1



17. ธาตุ X 2 อะตอม มีมวลเป็น 3 เท่าของธาตุ Y 2 อะตอม        (มวลอะตอม 
Y = 18) จงหามวลอะตอมและน ้าหนกัของธาตุ X?
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18. ธาตุ unknown ชนิดหน่ึงมี 3 ไอโซโทป มีมวลอะตอมเท่ากบั 19.99, 
20.99, 21.99 คิดเป็นร้อยละ 90.48, 0.27, 9.25 ตามล าดบัจงหามวลอะตอม
ของธาตุน้ี



3. มวลโมเลกลุ

“โมเลกลุของสนใจนั้น 1 โมเลกลุหนกัเป็นก่ีเท่าของ 1/12 เท่าของมวล 
C-12 1 อะตอม”

มวลโมเลกลุของสาร   =
มวลของสาร 1 โมเลกลุ 

1/12 เท่าของมวล C-12 1 อะตอม 

ตัวอย่าง 3.1 โมเลกลุ x 2 โมเลกลุหนกั 80 × 10-23 กรัม จงหามวลโมเลกุล
ของ x?

วิธีท า

กรณทีีท่ราบมวลของสาร 1 โมเลกลุ
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ตัวอย่าง 3.1 โมเลกลุ x 2 โมเลกลุหนกั 80 × 10-23 กรัม จงหามวลโมเลกุล
ของ x?



กรณทีีท่ราบสูตรโมเลกลุของสาร และมวลอะตอมของแต่ละธาตุ

ค านวณมวลโมเลกลุโดยใช้สูตร

มวลโมเลกลุของสาร   =  ผลบวกของมวลอะตอมทุกอะตอมของธาตุในสูตร

ตัวอย่าง 3.2 จงหามวลโมเลกลุของสารต่อไปนี้

วิธีท า

3.1.1 acetic acid

3.1.2 ethanol
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ตัวอย่าง 3.2 จงหามวลโมเลกลุของสารต่อไปนี้
3.1.1 acetic acid

3.1.2 ethanol



กรณทีีท่ราบมวล ปริมาตร อณุหภูมิ และความดนัของแก๊ส 

ค านวณมวลโมเลกลุของแก๊สโดยใช้สูตร

The ideal gas law

ท่ี STP, n=1 mol, P=1 atm, V=22.4 L, T=273 K

R= 0.0821 L. atm/K. mol
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ตัวอย่าง 3.3 จงหามวลโมเลกลุของแก๊สชนิดหน่ึงท่ี 18 องศาเซลเซียส และ 
765 torr โดยท่ีแก๊สชนิดน้ีมีปริมาตร 2.29 L และหนกั 3.71 กรัม ก าหนด
ค่าคงท่ีของแก๊สเท่ากบั 0.0821 L. atm/K. mol

วิธีท า
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ตัวอย่าง 3.4 จงหามวลโมเลกลุของแก๊สชนิดหน่ึงท่ีมีความหนาแน่น 1.48 

กรัมต่อลิตร ท่ี 100 องศาเซลเซียส และ 600 torr ก าหนดค่าคงท่ีของแก๊ส
เท่ากบั 0.0821 L. atm/K. mol

วิธีท า
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4. โมล (mole)

“ปริมาณสารท่ีมีจ านวนอนุภาคเท่ากบัจ านวนอะตอมของ C-12 ท่ีมีมวล 
12 กรัม”

1 โมล =  6.02 × 1023 อนุภาค

ค านวณจ านวนโมลโดยใช้สูตร

จ านวนโมล =

น า้หนักของสาร (กรัม)
มวลอะตอม หรือ มวลโมเลกลุ

1 โมล =  22.4 ลูกบาศก์เดซิเมตร
กรณีปริมาตรของ

แก๊สท่ี STP

26

1 โมล =  ตวัเลขมวลอะตอม หรือมวลโมเลกลุ กรัม
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การหาจ านวนอนุภาคของสาร

คาร์บอน-12 1 อะตอม มีมวล 12 × 1.66 × 10-24 กรัม

คาร์บอน-12 1 โมล หรือ 12 กรัมมีจ านวนอะตอม?

คาร์บอน-12 12 กรัม      × 1 อะตอม
12 × 1.66 × 10-24 กรัม

ค านวณโดยใช้แฟคเตอร์เปลีย่นหน่วย

คาร์บอน-12 1 โมล หรือ 12 กรัม = 6.02× 1023 อะตอม
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ปริมาตรต่อโมลของแก๊ส

จากการทดลองท่ี P=1 atm, T=273 K

แก๊สออกซิเจน 1 dm3 มีมวล 1.43 กรัม

แก๊สออกซิเจน 1 โมลหรือ 32 กรัมมีปริมาตร?

แก๊สใด ๆ 1 โมล มีปริมาตร = 22.4 dm3
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1.1 NO2 5.75 กรมั
1.2 HF 2.5 กรมั          
1.3 HCl 7.3 กรมั
1.4 P4 7.75 กรมั
1.5 S8 16 กรมั

แบบฝึกหัด

1.จงค านวณหาโมลและจ านวนอนภุาคของสารต่อไปนี้
1.6 CO 7 กรมั
1.7 NH3 51 กรมั
1.8 H2SO4 24.5 กรมั
1.9 KMnO4 31.6 กรมั
1.10 CrO4

- 14.5 กรมั

1.11 SO4
2- 6 กรมั

1.12 ClO4
- 19.9 กรมั

1.13 PO4
3- 475 กรมั

1.14 O2 4.48 dm3

1.15 CO2 8.96 dm3

2 น า้ 10 cm3 มีก่ีมิลลิโมล และก่ีโมเลกลุ (Dน า้ = 1 g/cm3)

3 แก๊ส H2 3.01 × 1023 โมเลกลุ มีปรมิาตรก่ีลิตร ที่ NTP

4 แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด ์11.5 กรมัมีปรมิาตรก่ีมิลลิลิตร
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ตัวอย่าง 3.5 บรรจุแก๊ส A และB จ านวนโมลเท่ากนัลงในภาชนะปิด พบวา่มี
จ านวนโมเลกลุรวมกนัเท่ากบั 30.1 × 1023โมเลกลุ ถา้แก๊สทั้งสองไม่ท า
ปฏิกิริยากนั จงหามวลของแก๊สผสมน้ีเป็นกรัม ก าหนดมวลโมเลกลุ A = 46 

และของ B= 36

วิธีท า
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ตัวอย่าง 3.6 A และB เป็นธาตุ 2 ชนิด 1 โมเลกลุของA มี 4 อะตอม และมี
มวลโมเลกลุ124 และ 1 โมเลกลุของ B มี 2 อะตอมและมีมวลโมเลกลุ 32 จง
หาวา่ท่ี AB4

3- 1.505 × 1023  ไอออนมีมวลก่ีกรัม
วิธีท า
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ตัวอย่าง 3.7 แอมเฟตามีน เป็นของแขง็ มีสูตรโมเลกลุ C9H13N น าแอมเฟตา
มีนมาx กรัมพบวา่มีจ านวนอะตอมของไฮโดรเจน เท่ากบัจ านวนอะตอมของ
ไฮโดรเจนท่ีอยูใ่นโมเลกลุของน ้า ท่ีหนกั 234 กรัมจงหาค่า X
วิธีท า


