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เคมี

–

สารและการเปลี่ยนแปลง

สารและการเปลี่ยนแปลง

แผนภาพแสดงการจัดหมวดหมูข่ องสาร

สารเนื้ อเดียว หมายถึง สารที่มองเห็นเป็ นเนื้อเดียวตลอด ซึ่งเป็ นสารบริสุทธิ์ก็ได้หรือเป็ นสารไม่บริสุทธิ์ก็
ได้
สารเนื้ อผสม หมายถึง สารที่มสี ่วนผสมที่ไม่เป็ นเนื้อเดียวกัน สามารถมองเห็นความแตกต่างได้งา่ ย เป็ น
สารที่ไม่บริสุทธิ์ท่ สี ามารถแยกออกจากกันได้งา่ ยๆ
สารบริสุทธิ์ หมายถึง สารที่มสี ่วนประกอบหรือองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว มีสมบัตทิ างกายภาพและทาง
เคมีเฉพาะ
สารละลาย เป็ นของผสมเนื้อเดียวกันที่ประกอบด้วย ตัวทาละลาย (solvent) และตัวละลาย (solute) ซึ่ง
รวมกันตัง้ แต่ 2 ชนิดขึ้นไปสารละลายมีทงั้ 3 สถานะ
สารประกอบ หมายถึง สารที่เกิดจากการรวมตัวทางเคมีของธาตุตงั้ แต่ 2 ธาตุข้นึ ไป โดยมีอตั ราส่วนของ
องค์ประกอบที่แน่นอน
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สารและการเปลี่ยนแปลง

สารละลาย, คอลลอยด์ และสารแขวนลอย
สารละลายแท้ คือสารละลายที่รวมเป็ นเนื้อเดียวกันและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 10-7
cm เช่นนา้ เกลือ
คอลลอยด์ คือสารที่มตี วั ถูกละลายมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-7 ถึง 10-4 cm
สมบัตขิ องคอลลอยด์
1. คอลลอยด์สามารถกระเจิงแสงได้ ซึ่งเรียกว่าปรากฏการณ์ทนิ ดอลล์
2. คอลลอยด์ไม่ตกตะกอน
3. อนุภาคของคอลลอยด์เคลื่อนที่แบบบราวเนียน เป็ นเส้นตรงไม่มที ศิ ทางแน่นอน
ประเภทของคอลลอยด์
ชื่อ ลักษณะ ตัวอย่าง
1. อิมลั ชัน เหลวในเหลว นา้ นม นา้ สลัด
2. เจล แข็งในเหลว วุน้ เยลลี่ แป้ งเปี ยก
3. ซอลล์ แข็งในเหลว(เล็กกว่า)

AgCl ในนา้ กามะถันในนา้

สารแขวนลอย คือสารที่อนุภาคมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า



10-4cm เป็ นสารที่แสงผ่านไม่ได้ และเมื่อทิ้งไว้จะตกตะกอน

การโฮโมจีไนซ์ คือการทาให้
สารเป็นอิมัลชันเลยโดยไม่ต้อง
เติม Emulsifier

โดยการเพิ่ม

ความดัน



การทดสอบสารทัง้ 3 ชนิ ดโดยการผ่านกระดาษกรอง
กระดาษกรอง

Ø 10-4cm กระดาษเซลโลเฟน

สารละลาย ผ่าน ผ่าน
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สารและการเปลี่ยนแปลง

คอลลอยด์ ไม่ผ่าน ผ่าน
สารแขวนลอย ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

การแยกสารและการทาสารให้บริสุทธิ์
การแยกสารมีดว้ ยการหลายวิธีดงั นี้
1. การกรอง เหมาะสาหรับการแยกของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว เช่น
2. การใช้กรวยแยก เหมาะสาหรับการแยกของเหลวที่แยกชัน้ กัน หรือมีขวั้ ต่างกัน
3. การกลัน่ เหมาะสาหรับการแยกของเหลวที่ปนเป็ นเนื้อเดียวกันโดยการทาของเหลวให้
เดือดและควบแน่นอีกที การกลัน่ แบ่งออกเป็ น 2 วิธี
a. การกลัน่ ธรรมดา เหมาะกับสารที่มจี ดุ เดือดต่างกันประมาณ 40°C ขึ้นไป
b. การกลัน่ ลาดับส่วน เหมาะกับสารที่มจี ดุ เดือดต่างกันเล็กน้อย
4. การตกผลึก สารที่จะนามาตกผลึกจะต้องเป็ นสารที่ละลายได้ สารละลายจะตกผลึกก็
ต่อเมื่อมีตวั ถูกละลาย ละลายอยู่ในตัวทาละลายมากกว่า
จุดอิ่มตัว ณ อุณหภูมหิ นึ่งๆ
5. การสกัดด้วยไอน้ า เหมาะสาหรับสารที่มจี ดุ เดือดตา่ กว่า
นา้ และไม่ละลายนา้
6. การสกัดด้วยตัวทาละลาย เป็ นการนาสารมาละลายในตัว
ทาละลายเพื่อที่จะแยกสารนัน้ ออกมา ตัวทาละลายที่ดี
ต้องสามารถละลายสารที่ตอ้ งการได้มาก และละลายสาร
ที่ไม่ตอ้ งการได้นอ้ ย และระเหยได้งา่ ย
7. โครมาโตกราฟฟี เป็ นการแยกกสารออกจากกันโดยใช้
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ถ้าไม่มีเครื่องมือกลั่นลาดับส่วน
ก็สามารถแยกสารที่มีจุดเดือด
ใกล้เคียงกันได้โดยการกลั่น
ธรรมดาซ้าๆกันหลายครั้งจนได้
สารที่บริสุทธิ์



เคมี

–

สารและการเปลี่ยนแปลง

หลักการว่าสารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายและการดูดซับไม่เท่ากัน และสาร
ชนิดเดียวกันอาจมีความสามารถในการละลายไม่เท่ากันเมื่อเปลี่ยนตัวทาละลายหรือตัว
ดูดซับ สารที่ละลายได้ดจี ะถูกดูดซับได้นอ้ ย จะเคลื่อนที่ได้ไกล
a. ค่า Rf คานวณได้จาก

ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ระยะทางที่ตวั ทาละลายเคลื่อนที่

b. ค่า Rf ได้จากการทดลองเท่านัน้ และค่า Rf อาจเปลี่ยนไปได้เมื่อเปลี่ยนตัวทา
ละลาย

ระบบกับสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ระบบมีพลังงานสูงขึ้นและ
สิ่งแวดล ้อมมีพลังงานตา่ ลงทาให้อณ
ุ หภูมสิ ่ งิ แวดล ้อมลดลง เช่นการละลายเกลือแกงในนา้
2. การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน เป็ นการเปลี่ยนแปลงที่ทาให้ระบบมีพลังงานตา่ ลงและ
สิ่งแวดล ้อมมีพลังงานสูงขึ้นทาให้อณ
ุ หภูมสิ ่ งิ แวดล ้อมสูงขึ้น เช่นการเผาไหม้ต่างๆ
พลังงานแบ่งออกเป็ น 3 ชนิดคือ
1. พลังงานในการเปลี่ยนสถานะ
a. H = mL
b. H = mCΔT
2. พลังงานของการละลาย
a. การละลายประเภทดูดความร้อน Hlatt > Hhyd สารจะละลายได้ไม่ค่อยดีนกั ยิ่งอุณหภูมิ
สูงยิ่งละลายได้ดี
b. การละลายประเภทคายความร้อน Hlatt < Hhyd สารจะละลายได้ดี ยิ่งอุณหภูมติ า่ ยิ่ง
ละลายได้ดี
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สารและการเปลี่ยนแปลง

3. พลังงานของปฏิกริ ยิ าเคมี ในปฏิกิรยิ าเคมีเมื่อมีสารใหม่เกิดขึ้นแสดงว่าเกิดจากการสลายพันธะ
เดิมแล้วสร้างพันธะใหม่ข้นึ มาเกิดเป็ นสารใหม่
H2(g) + Cl2 (g)  2HCl (g)
H–H
436 KJ mol-1
Cl – Cl
242 KJ mol-1
H – Cl
431 KJ mol-1
(H – H) + (Cl – Cl) + ΔH  2(H – Cl)
436 + 242  2× 431
ดูดอยู่ซา้ ย คายอยู่ขวา
ΔH

= +184 KJ mol-1 เป็ นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน
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บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ

บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
แบบจาลองอะตอม
แบบจาลองอะตอมที่เป็ นที่รูจ้ กั ดีมอี ยู่ 5 แบบ คือ
1. แบบจาลองอะตอมของดอลตัล ซึ่งมีลกั ษณะป็ นทรงกลมและภายในว่างเปล่าไม่มอี ะไรไม่สามารถ
ทาให้สูญหายหรือเกิดขึ้นใหม่ได้
2. แบบจาลองอะตอมของทอมสัน ซึ่งภายในอะตอมมีโปรตอนและมีอเิ ล็กตรอนเท่าๆกันกระจัด
กระจายอยู่ทว่ั ภายในอะตอม สรุปจากการทดลองหลอดแคโทด
3. แบบจาลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด ซึ่งภายในนิวเคลียสของอะตอมมีโปรตอนและนิวตรอนอยู่
ภายในส่วนบริเวณนอกมีอเิ ล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆอย่างอิสระ สรุปจากการทดลองโดยใช้เครื่องยิง
อนุภาคแอลฟาไปบนแผ่นทองคาบางและมีฉากรูปวงแหวน
4. แบบจาลองอะตอมของโบร์ ซึ่งภายในอะตอมจะมีชนั้ พลังงานและแบ่งเป็ นชัน้ ได้ 7 ชัน้ คือ k l m
n o p q ตามลาดับซึ่งแต่ละระดับชัน้ พลังงานก็จะมีพลังงานที่ไม่เท่ากัน สรุปจากการทดลองหา
เส้นสเปกตรัมของสารต่างๆ
5. แบบจาลองอะตอมของกลุม่ หมอก ภายในตรงกลางนิวเคลียสจะเป็ นโปรตอนและนิวตรอน ส่วน
ภายนอกเป็ นกลุม่ หมอก ถ้ากลุม่ หมอกตรงบริเวณไหนมากก็แสดงว่าตรงนัน้ มีโอกาสการพบ
อิเล็กตรอนมาก เป็ นการค้นคว้าของกลุม่ นักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
แบบจาลองอะตอมที่ได้รบั การยอมรับมากที่สุดคือแบบจาลองอะตอมของกลุม่ หมอก
หลอดรังสีแคโทด ประกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้ ากระแสตรงความต่างศักย์สูง และหลอดบรรจุแก๊ส
ความดันตา่ ภายในหลอดมีฉากเรืองแสงฉาบด้วย ZnS วางขนานตามแนวหลอด
คุณสมบัตขิ องหลอดรังสีแคโทด
1. รังสีแคโทดเบนในสนามไฟฟ้ า เข้าหาขัว้ บวก
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2. รังสีแคโทดเบนในสนามแม่เหล็ก
3. รังสีแคโทดเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง
4. รังสีแคโทดประกอบด้วยอนุภาคที่มมี วล


อิเล็กตรอนถูกค้นพบโดย เซอร์
เจเจ ทอมสัน โดยการเจาะรู้

การหาค่าประจุต่อมวลของอิเล็กตรอน

ขั้วแอโนดของหลอดรังสี

เมื่อรังสีแคโทดอยู่ในสนามแม่เหล็กจะเบนจากแนวเดิม เมื่อ
นาสนามไฟฟ้ ามาดึงให้รงั สีแคโทดกลับมาอยู่แนวเดิมแสดงว่าแรงจาก


โปรตอน

ถูกค้นพบโดย

โกล์ดสไตน์ โดยการเจาะรูขั้ว
แคโทดของหลอดรังสีแคโทด

แคโทดเกิดรังสีที่เบนเข้าหา
ขั้วบวกในสนามไฟฟ้า เรียก
รังสีนี้ว่าอิเล็กตรอน

สนามแม่เหล็กเท่ากับแรงจาก
สนามไฟฟ้ า



e/m ของอิเล็กตรอน = 1.76 × 108 C g-1
การหาค่ามวลของอิเล็กตรอน

เกิดรังสีที่เบนเข้าหาขั้วลบใน
สนามไฟฟ้า รังสีที่ได้นี้เกิดจาก
ทั้งด้านแคโทดโดยตรงและ เกิด

มิลลิแกนได้ทาการทดลองหยดนา้ มันจนได้ค่าประจุของ
อิเล็กตรอน และมวลของอิเล็กตรอน

จากอะตอมกลางที่โดนชนจน
เสียอิเล็กตรอนไปมีประจุเป็น



บวก



นิวตรอนถูกค้นพบโดย เซอร์ เจมส์ แซดวิค ซึ่ง
ทดลองยิงอนุภาคแอลฟาไปในธาตุต่างๆแล้ว
ทดสอบด้วยเครื่องมืออย่างละเอียดปรากฎว่าพบ
อนุภาคที่เป็นกลางทางไฟฟ้ามีมวลใกล้เคียงกับ
โปรตอนเรียกอนุภาคนี้ว่า นิวตรอน
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จากการทดลองทาให้ทราบว่าอิเล็กตรอนกับโปรตรอนอยู่อย่างไรแต่ไม่ทราบว่าอิเล็กตรอนจัดเรียงอย่างไร
ทาให้เกิดการศึกษาเส้นสเปกตรัมของสาร เส้นสเปกตรัมเกิดจากอิเล็กตรอนที่คายพลังงานเนื่องจากการ
เปลี่ยนระดับพลังงายจากระดับที่สูงมาเป็ นระดับที่ตา่ กว่า

สูตร
𝐶 = 𝜆𝑓
𝐸 = 𝜆
𝐶 = 3.0 × 108 𝑚 ∙ 𝑠 −1
 = 6.625 × 10−34 𝐽 ∙ 𝑠
การตรวจสอบเส้นสเปกตรัม ทาได้โดย
1. นาสารประกอบมาเผา สีของเปลวไฟเกิดจากโลหะที่เป็ นไอออนบวก
2. ถ้าเป็ นแก๊สนามาบรรจุหลอดแล้วทาความดันให้ตา่ ให้ความต่างศักย์สูงเข้าไป

เลขอะตอม เลขมวล และสัญลักษณ์นิวเคลียร์
เลขอะตอม คือตัวเลขที่แสดงจานวนโปรตอนในนิวเคลียส
เลขมวล คือเลขที่แสดงจานวนโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียส
สัญลักษณ์นิวเคลียร์ คือสัญลักษณ์ท่ แี สดงเลขมวลและเลขอะตอม

ไอโซโทป ไอโซโทน ไอโซบาร์
ไอโซโทป คือธาตุชนิดเดียวกันที่มเี ลขอะตอมเหมือนกันแต่มเี ลขมวลต่างกัน
ไอโซโทน คือธาตุท่ มี จี านวนนิวตรอนเหมือนกันแต่จานวนโปรตอนต่างกัน
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ไอโซบาร์ คือธาตุท่ มี เี ลขมวลเหมือนกันแต่มเี ลขอะตอมต่างกัน

ค่า IE และค่า EN
IE (Ionization Energy) คือพลังงานที่นอ้ ยที่สุดที่ใช้ดงึ อิเล็กตรอนให้หลุดออกจากอะตอมในสถานะ
แก๊ส
EN (Electro Negativity) คือความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนในสารประกอบ
EN ต่างกันมาก สารประกอบไอออนิ

d

EN ใกล้เคียงกัน สารประกอบโคเวเลนต์
EN เท่ากัน สารประกอบโคเวเลนต์แท้

100%

การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
ระดับพลังงานย่อยมีอยู่ 4 ระดับคือ s p d และ f แต่ละระดับพลังงานย่อยจะเสถียรที่การบรรจุ
เต็มครึ่ง และการบรรจุเต็ม ในแต่ละชัน้ ของอิเล็กตรอนจะมีจานวนระดับพลังงานย่อยดังแสดงในรูป 1s
หมายถึง อิเล็กตรอนชัน้ ที่ 1 ระดับพลังงานย่อย s
ระดับพลังงานย่อยแต่ละระดับจะสามารถบรรจุอเิ ล็กตรอนได้ต่างกัน ระดับพลังงานย่อย s, p, d
และ f สามารถบรรจุอเิ ล็กตรอนได้ 2, 6, 10 และ 14 ตามลาดับ
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แผนภาพแสดงลาดับการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย

ประวัติตารางธาตุ
โยฮันน์ เดอเบอไรเนอร์ ได้จดั ธาตุออกเป็ นกลุม่ ๆ กลุม่ ละ 3 ธาตุเรียกว่าไตรแอดส์ หรือชุดสาม
จอห์น นิ วแลนด์ จัดธาตุโดยเรียงตามมวลอะตอมจากน้อยไปมาก แต่ไม่ได้รบั การยอมรับเพราะไม่ได้เว้น
ที่ว่างไว้กบั ธาตุท่ ยี งั ไม่ได้คน้ พบ
อิวาโนวิช เมนเดเลเอฟ ได้ศึกษาและดัดแปลงตารางธาตุของจอห์น นิวแลนด์และได้ทานายว่าจะมีธาตุถูก
ค้นพบและทานายสมบัตขิ องธาตุนนั้ โดยตัง้ ชื่อว่าเอคาอะลูมเิ นียมซึ่งภายหลังได้มธี าตุท่ ถี ูกค้นพบและมี
สมบัตติ รงตามที่เมนเดเลเอฟทานายทุกประการซึ่งก็คือธาตุแกลเลียม
เฮนรี โมสลีย ์ ได้ศึกษาและได้ผลสรุปว่าสมบัตขิ องธาตุนนั้ ขึ้นอยู่กบั เลขมวลและได้ออกมาเป็ นตารางธาตุ
ในปัจจุบนั

การเรียกชื่อธาตุตามระบบ IUPAC
เรียกชื่อธาตุเป็ นภาษาละตินแล้วลงท้ายด้าย –ium ใช้เรียกชื่อธาตุท่ มี เี ลขมวลเกิน 100 ขึ้นไป
0 – nil

1 – un

2 – bi

3 – tri

4 – quad

5 – pent

6 – hex

7 – sept

8 – oct

9 – enn
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บทที่ 2 พันธะเคมี
พันธะเคมี คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. พันธะโคเวเลนต์ เป็ นพันธะที่เกิดจากการใช้เวเลนซ์อเิ ล็กตรอนร่วมกันเกิดจากอโลหะสร้างพันธะ
กันอโลหะ และรวมถึง Be และ B
2. พันธะไอออนิ ก เป็ นพันธะที่เกิดจากการให้และรับอิเล็กตรอน เกิดจากโลหะให้อเิ ล็กตรอนอโลหะ
3. พันธะโลหะ เป็ นพันธะที่เกิดในก้อนโลหะเกิดจากการใช้อเิ ล็กตรอนทัง้ หมดร่วมกันเกิดเป็ นทะเล
อิเล็กตรอน

พันธะไอออนิก
1. พันธะไอออนิกหรือพันธะเชิงไอออนเกิดจากอะตอมของธาตุท่ มี คี ่าIEและENตา่ ถ่ายโอน
อิเล็กตรอนให้ธาตุท่ มี Iี EและENสูงทาให้เกิดเป็ นไอออนบวกและลบเกิดขึ้น แรงดึงดูดระหว่าง
ไอออนบวกและไอออนลบทาให้เกิดพันธะไอออนิกขึ้น

โครงสร้างของสารประกอบไอออนิกเป็ นผลึก ไม่ใช่โมเลกุล
สูตรของสารประกอบไอออนิก
เดี่ยว
ไม่ใช่สูตรจริงๆของสาร แต่
2. การพิจารณาสารประกอบไอออนิกสามารถพิจารณาได้โดยดู เป็นสูตรเอ็มพิริกัลหรือสูตรที่ตัด
ค่าผลต่างของENถ้าต่างกัน 1.7 หรือมากกว่าถือว่าเป็ น
สารประกอบไอออนิก
3. การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิกให้ดูจากอัตราส่วนประจุ
ของไอออนบวกและไอออนลบ คูณไขว้ ส่วนการเรียกชื่อให้
อ่านชื่อไอออนบวกก่อนแล้วตามด้วยไอออนลบ
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โครงสร้างผลึกของ NaCl ซึ่งมีผลึกเป็ นรูปลูกบาศก์และไม่มสี ูตรโมเลกุล

สมบัตขิ องสารประกอบไอออนิ ก
สารประกอบไอออนิกเมื่อละลายนา้ โมเลกุลจะแตกตัว้ ให้ไอออน สารละลายที่ได้จงึ มีสมบัตนิ าไฟฟ้ า
ความสามารถในการละลายนา้ ของสารประกอบไอออนิกขึ้นอยู่กบั พลังงานแลตทิชและพลังงานไฮเดรชัน

สมการไอออนิก
คือสมการที่เขียนแต่ไอออนที่ใช้ในการเกิดปฏิกิรยิ า หรือเกี่ยวข้องกับการทาปฏิกิรยิ าเท่านัน้ เช่น
𝑃𝑏2+ 𝑎𝑞 + 2𝐼 − 𝑎𝑞
𝑃𝑏𝐼2 𝑠

การละลายน้าของสารประกอบไอออนิก
สารประกอบไอออนิ กที่ละลายน้ าได้มีสมบัตดิ งั นี้
1. สารประกอบของโลหะหมู่ 1 ทุกตัว
2. สารประกอบของแอมโมเนียมไอออนทุกตัว
3. สารประกอบของไนเตรตไอออน และคลอเรตไอออนทุกตัว
4. สารประกอบของเปอร์คลอเรตไอออนทุกตัวยกเว้น KClO4
5. สารประกอบอะซีเตตไอออนทุกตัวยกเว้น CH3COOAg
สารประกอบไอออนิ กที่ไม่ละลายน้ ามีดงั นี้
1. สารประกอบของโลหะหมู่ IIA กับ CO32-, PO43-, SO42-และ HPO42- ยกเว้น MgSO4
2. สารประกอบของอโลหะหมู่ VIIA กับ Ag+, Hg2+และ Pb2+
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3. สารประกอบออกไซด์ ซัลไฟด์ และไฮดรอกไซด์ของโลหะทุกชนิดยกเว้นโลหะหมู่ IA และ Ca2+,
Sr2+, Ba2+

พลังงานและขั้นตอนในการเกิดสารประกอบไอออนนิค
Cl (g)

IV

III
-

+

V

Cl (g)

Na (g)

II

½ Cl2 (g)
NaCl (s)

I

Na (s)
Na (g)
ความหมายของพลังงานต่างๆ
I. พลังงานในการระเหิด
II. พลังงานไอออนไนเซชัน
III. พลังงานสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
IV. พลังงานพันธะ
V. พลังงานแลตทิช

พันธะโคเวเลนต์
พันธะโคเวเลนต์เกิดจากการนาเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนมาใช้ร่วมกัน เกิดจากสารประกอบที่มคี ่าEN
และIEสูง
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความห่างของอะตอมและพลังงานของพันธะ

กฎออกเตต กล่าวว่าอะตอมพยายามทาให้มอี เิ ล็กตรอนครบ 8 ในระดับวงนอกสุด ข้อยกเว้น คือ
ฮีเลียมและไฮโดรเจนต้องการอิเล็กตรอนวงนอกให้ครบเพียง 2
การเขียนสูตรและอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์
การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ให้นาธาตุท่ มี คี ่าENตา่ กว่าขึ้นก่อน ค่าENเรียงลาดับจากน้อยไปหามาก
ได้ดงั นี้ B Si C P N H S I Br Cl O F เช่น BrF และ Cl2O ส่วนการอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์นนั้
ให้อ่านชื่อสารที่มาก่อนในสูตรเคมีแล้วตามด้วยสารที่ตามมาลงท้ายด้วยคาว่าไอด์ ถ้าสารประกอบที่เกิด
จากธาตุ 2 ธาตุมไี ด้มากกว่า 1 รูปแบบ ให้เขียนตัวเลขกรีกกากับไว้หน้าชื่อธาตุ
โครงผลึกร่างตาข่าย
โครงผลึกร่างตาข่ายเกิดจากพันธะโคเวเลนต์ของธาตุต่อเนื่องกันไปเป็ นรูปร่าง 3 มิตคิ ล้ายลักษณะของ
พันธะไอออนิก การเกิดโครงผลึกร่างตาข่ายทาให้มคี วามเสถียรต่อความร้อนสูงมากและมีความแข็งแกร่ง
เช่น เพชร แกรไฟต์ คาร์บอนรันดัม หินควอทซ์ เป็ นต้น

Compiled by PanJ
Bitthailand Edition
Page | 20

เคมี

–

บทที่ 2 พันธะเคมี

รูปร่างโมเลกุลสารประกอบโคเวเลนต์
ผลบวก

รูปร่างโมเลกุล

มุม

ตัวอย่างสาร

หลักการ
ทัง้ อิเล็กตรอนคูโ่ ดดเดี่ยวและ

2

เส้นตรง

180°

CO2

3

สามเหลี่ยมแบนราบ

120°

SO2 BCl3

แรงผลักซึ่งกันและกัน จึง

NH3 CH4

ธาตุท่ มี ีENสูงกว่าจะดึงดูด

4

ทรงสี่หน้า

109.5°

อิเล็กตรอนคูร่ ่วมพันธะต่างมี
ต้องการอยูห่ า่ งกันมากที่สดุ และ
อิเล็กตรอนให้อยูใ่ กล้กว่าธาตุท่ ี

5

ปิ รามิดคู่ฐานสามเหลี่ยม 90° 120°

PCl5

มีENต่ากว่าและยิ่งอิเล็กตรอน
อยูใ่ กล้อะตอมกลางมากเท่าไร

6

ทรงแปดหน้า

90°

SF6

มุมระหว่างอิเล็กตรอนนัน้ กับ
พันธะอื่นจะยิ่งห่างเท่านัน้

วิธีการ
ให้นาจานวนอิเล็กตรอนคู่โดด
เดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ
มารวมกัน โดยอิเล็กตรอนคู่โดด
เดี่ยว 1 คู่นบั เป็ น 1 และ
อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะ 1
พันธะนับเป็ น 1 ไม่ว่าจะเป็ น
พันธะใดก็ตามให้พจิ ารณา
ผลบวกที่ได้ดงั ตาราง เมื่อได้
รูปร่างขัน้ ต้นแล้วให้นาส่วนที่เป็ น
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวออก จะ
ได้รูปร่างและมุมของโมเลกุล ถ้า
มีอเิ ล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเยอะมุม
ระหว่างพันธะก็จะยิ่งแคบ
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สภาพขัว้
สภาพขัว้ เกิดจากความแตกต่างของค่าENของธาตุในโมเลกุล ฝั่งที่มคี ่าENสูงกว่าใช้สญั ลักษณ์ δ- และฝั่ง
ที่มคี ่าENตา่ กว่าใช้สญั ลักษณ์ δ+แบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิดคือ
1. สภาพขัว้ ของพันธะ เป็ นสภาพขัว้ ที่เกิดขึ้นระหว่างอะตอม 2 อะตอม
a. พันธะมีขวั้ เกิดจากพันธะเกิดจากที่อะตอม 2 อะตอมมีค่าENต่างกัน กล่าวคือเป็ นธาตุ
คนละชนิดกัน
b. พันธะไม่มีขวั้ คือพันธะที่เกิดจากอะตอม 2 อะตอมที่มคี ่าENเท่ากัน กล่าวคือเป็ นธาตุ
ชนิดเดียวกัน
2. สภาพขัว้ ของโมเลกุล เป็ นสภาพขัว้ รวมของทุกพันธะในโมเลกุลเกิดจากการรวมแบบปริมาณ
เวกเตอร์
a. โมเลกุลมีขวั้ คือโมเลกุลที่ผลรวมของขัว้ แต่ละพันธะไม่เท่ากับศูนย์ ถ้าโมเลกุลมี 2
อะตอมจะเกิดจากอะตอมที่ต่างกัน ถ้าโมเลกุลมี 3 อะตอมขึ้นไปเกิดจากอะตอมที่
ล้อมรอบอะตอมกลางที่ต่างกัน
b. โมเลกุลไม่มีขวั้ คือโมเลกุลที่ผลรวมของขัว้ แต่ละพันธะหักล้างกันพอดี ถ้าเป็ นโมเลกุลมี
2 อะตอมจะเกิดจากอะตอมเดียวกัน ถ้าโมเลกุลมี 3 อะตอมขึ้นไป จะเกิดจาก อะตอมที่
ล้อมรอบอะตอมกลางเป็ นธาตุชนิดเดียวกัน

แผนภาพแสดงแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของนา้

แรงยึดเหนี่ ยวระหว่างโมเลกุลพันธะโคเวเลนต์
Compiled by PanJ
Bitthailand Edition
Page | 22

เคมี

–

บทที่ 2 พันธะเคมี

เป็ นแรงที่แต่ละโมเลกุลกระทาต่อกัน โมเลกุลโคเวเลนต์มแี รงยึด
เหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเรียงลาดับความแข็งแรงจากมากไปน้อยได้ดงั นี้
1. แรงลอนดอน คือแรงที่เกิดจากการดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ
โมเลกุลไม่มขี วั้ ด้วยกันเอง เกิดขึ้นเนื่องจากการกระจายตัวของ
กลุม่ หมอกอิเล็กตรอนไม่เท่ากัน จึงเสมือนเกิดสภาพขัว้ ขึ้น
เล็กน้อย
2. แรงดึงดูดระหว่างขัว้ คือแรงที่เกิดจากโมเลกุลมีขวั้ มีความ


แรงแวนเดอวาลล์คือแรง
ลอนดอนและแรงดึงดูดระหว่าง
ขั้ว แต่แรงแวนเดอวาลล์อาจ
หมายถึงแรงลอนดอนอย่างเดียว
ก็ได้



แข็งแรงกว่าแรงลอนดอนประมาณ 10 เท่า อาจเกิดกับสารละลายระหว่างโมเลกุลมีขวั้ กับโมเลกุล
ไม่มขี วั้ ก็ได้ เนื่องจากโมเลกุลมีขวั้ ไปเหนี่ยวนาโมเลกุลไม่มขี วั้ ทาให้เกิดสภาพขัว้ ขึ้นชัว่ คราว
3. แรงจากพันธะไฮโดรเจน คือแรงดึงดูดระหว่างขัว้ ชนิดหนึ่งแต่มคี วามแข็งแรงกว่าประมาณ 10
เท่าแต่อ่อนกว่าพันธะไอออนิก เกิดจากฝั่ง δ+ เป็ นไฮโดรเจนและฝั่ง δ- เป็ นธาตุท่ มี Eี Nสูง ได้แก่
F O และ N ตัวอย่างเช่น HF H2O เป็ นต้น

พันธะโลหะ
พันธะโลหะเป็ นพันธะที่เกิดจากการใช้เวเลนซ์อเิ ล็กตรอนทัง้ หมดร่วมกัน เป็ นทะเลอิเล็กตรอน
สมบัตขิ องพันธะโลหะ
1. จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากเพราะเป็ นแรงระหว่างประจุไฟฟ้ า
2. นาไฟฟ้ า และความร้อนได้ดมี ากเพราะมีอเิ ล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ทว่ั ทัง้ ก้อนโลหะ
3. โลหะตีให้เป็ นแผ่นบางๆได้โดยไม่แตกหรือหักเพราะโลหะมีทะเลอิเล็กตรอนยึดอนุภาคไว้
4. โลหะสะท้อนแสงได้เพราะเกิดจากการดูดแล้วคายพลังงานเมื่อได้รบั แสง
5. ไม่มสี ูตรโมเลกุลมีแต่สูตรอย่างง่าย
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บทที่ 3 สมบัติของธาตุและ
สารประกอบ
สมบัติของธาตุตามหมู่และตามคาบ
ขนาดอะตอมของธาตุ จะเพิ่มขึ้นตามหมู่จากบนลงล่างและลดลงตามคาบจากซ้ายไปขวา
จุดหลอมเหลวละจุดเดือด ถ้าเป็ นโลหะจะเพิ่มขึ้นตามเวเลนซ์อเิ ล็กตรอน ส่วนอโลหะจะเพิ่มตามขนาด
โมเลกุล เพราะว่ายิ่งเวเลนซ์อเิ ล็กตรอนมาก โลหะก็จะมีทะเลอิเล็กตรอนซึ่งยึดเหนี่ยวโมเลกุลโลหะไว้มาก
ส่วนอโลหะยิ่งโมเลกุลใหญ่มาก จะมีกลุม่ หมอกอิเกตรอนที่ใหญ่ทาให้เกิดแรงลอนดอนมาก
ค่าIE,EN,EA,E0 จะลดลงตามหมู่จากบนลงล่างและเพิ่มขึ้นตามคาบจากซ้ายไปขวา

เลขออกซิเดชัน
เลขออกซิเดชันเป็ นเลขที่บ่งบอกความสามารถของธาตุในการเกิดสารประกอบ สามารถพิจารณาได้
จากจานวนอิเล็กตรอนที่เสียไปได้มา หรือพิจารณาจากจานวนอิเล็กตรอนที่ใช้ในการร่วมพันธะ มีค่าได้ทงั้
ศูนย์ บวก และลบ ประโยชน์คือนาไปใช้ในการเขียนสูตรสารประกอบ เรียกชื่อสารประกอบ และดุล
สมการเคมี หลักในการพิจารณาเลขออกซิเดชันของแต่ละธาตุมดี งั นี้
1. ธาตุท่ อี ยู่ในสถานะอิสระหรือรวมตัวกันเป็ นโมเลกุลมีเลขออกซิเดชันเป็ นศูนย์
2. โลหะในสารประกอบไอออนเลขออกซิเดชันมีค่าเป็ นบวกและจะมีค่าเท่ากับประจุของไอออนนัน้ ๆ
3. เลขออกซิเดชันของไฮโดรเจนเป็ น +1 ยกเว้นในสารประกอบไฮไดรด์ มีเลขออกซิเดชันเป็ น -1
4. เลขอกซิเดชันของออกซิเจนเป็ น -2 ยกเว้นสารประกอบเปอร์ออกไซด์ มีเลขออกซิเดชันเป็ น -1
และสารประกอบระหว่างออกซิเจนกับฟลูออรีน มีเลขออกซิเดชันเป็ น +2
5. เลขออกซิเดชันของไอออนอะตอมเดี่ยวมีค่าเท่ากับประจุในไอออนนัน้ ๆ
6. เลขออกซิเดชันของอะตอมในสารประกอบมีค่าเท่ากับประจุสุทธิของอะตอมนัน้ ๆ หลังจากกาหนด
อิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะให้กบั อะตอมที่มEี Nมากกว่า
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7. ผลรวมเลขออกซิเดชันของแต่ละอะตอมในสารประกอบมีค่าเท่ากับศูนย์
8. ผลรวมเลขออกซิเดชันของแต่ละอะตอมในไอออนมีค่าเท่ากับประจุในไอออนนัน้ ๆ



ธาตุทรานซิชัน

สมบัตทิ ว่ั ไปของธาตุทรานซิชนั
1. ธาตุแทรนซิชนั ทุกตัวเป็ นโลหะ มีจดุ เดือด จุดหลอมเหลว ความ
ธาตุทรานซิชันแถวที่ 1 เรียกว่า
อนุกรมทรานซิชั่นที่ 1 ได้แก่ธาตุ หนาแน่ น และความแข็งแกร่งสูง
Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co,
2. ธาตุแทรนซิชนั เป็ นตัวนาไฟฟ้ าและความร้อนที่ดี
Ni, Cu และ Zn
3. ค่า IE EN E0 EA ของธาตุแทรนซิชนั จะสูงมากกว่าโลหะทัว่ ไป
4. ขนาดอะตอมของธาตุแทรนซิชนั ลดลงจากซ้ายไปขวาเมื่อเลข

อะตอมเพิ่มขึ้นตามคาบ ทาให้ค่าIE และค่าENเพิ่มขึ้นจากซ้ายไปขวาด้วย
5. เวเลนซ์อเิ ล็กตรอนของธาตุแทรนซิชนั จะเป็ น 2 ยกเว้น Cr และ Cu จะเป็ น 1
6. เป็ นธาตุท่ มี เี ลขออกซิเดชันได้หลายค่ายกเว้น Sc3+, Zn2+, Ag+
7. ออกไซด์ของโลหะแทรนซิชนั จะเป็ นเบสเมื่อมีเลขออกซิเดชันตา่ จะเป็ นAmphotericเมื่อมีเลข
ออกซิเดชันปานกลาง จะเป็ นกรดเมื่อมีเลขออกซิเดชันสูง
8. ธาตุแทรนซิชนั มีสมบัตคิ ล้ายคลึงกันตามธาตุมากกว่าธาตุหมู่อ่ นื ๆ
9. สารประกอบของธาตุแทรนซิชนั มักมีสยี กเว้นของ Sc3+, Zn2+, Ag+ สีของสารประกอบขึ้นอยู่กบั
a. เลขออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชนั
b. ลิแกนที่มาล้อมรอบ
10. เนื่องจากธาตุแทรนซิชนั หลายค่าจึงเกิดสารประกอบเชิงซ้อนหรือสารประกอบโคออร์ดเิ นชันได้

ธาตุกัมมันตภาพรังสี
Henri Becquerel ได้คน้ พบโดยบังเอิญว่าสารประกอบยูเรเนียมแผ่รงั สีออกมาอยู่ตลอด ซึ่งรังสี
นี้กระทบกับแผ่นฟิ ลม์ ทาให้ฟิลม์ ดา
Pierre Curie, Mary Curie และ Ernest Rutherford ได้คน้ พบว่ารังสีนนั้ แตกต่างกันในการ
แตกสลาย รังสีท่ คี วรรูม้ ดี งั นี้
1. รังสีแอลฟา (α) เป็ นนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม มีสญั ลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น 42𝐻𝑒
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2. รังสีบตี า้ (β) สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
a. รังสี β+ หรือเรียกว่าโพซิตรอน มีสญั ลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น +10𝑒
b. รังสี β- หรือเรียกว่าอิเล็กตรอน มีสญั ลักษณ์นิวเคลียร์เป็ น −10𝑒
3. รังสี γ เป็ นรังสีท่ ไี ม่มมี วลและประจุ เกิดจากนิวเคลียสในสภาวะกระตุน้ ของธาตุปล่อยโฟตอนที่มี
พลังงานสูงออกมา
ครึ่งชีวติ ของธาตุ
ครึ่งชีวติ ของธาตุคือเวลาที่ธาตุจะสลายตัวจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเดิม ธาตุท่ เี กิดการสลายตัว
คือไอโซโทปกัมมันตรังสีเพราะนิวเคลียสของธาตุไม่เสถียร ธาตุกมั มันตรังสีจะสลายตัวอยู่ตลอดเวลาโดย
ไม่ข้นึ กับทัง้ อุณหูมแิ ละความดัน
สูตรในการคานวณมวลของธาตุกมั มันตรังสี
𝑁เริ่มต้น
𝑁 ที่เหลือ = 𝑇
2𝑡
เมื่อ
Nที่เหลือ คือ จานวนธาตุท่ เี หลือจากการสลายตัว
Nเริ่มต้น คือ จานวนธาตุตงั้ ต้นเมื่อเริ่มจับเวลา
T
คือ เวลาที่ใช้ในการสลายตัว
t
คือ เวลาครึ่งชีวติ ของธาตุ

ปฏิกิริยานิวเคลียร์
ปฏิกิรยิ านิวเคลียร์แบ่งออกได้เป็ น 2 พวกใหญ่ๆคือ
1. ปฏิกริ ยิ าฟิ ชชัน เป็ นปฏิกิรยิ าที่เกิดจากการแตกตัวของนิวไคลด์ท่ ไี ม่เสถียร เกิดเป็ นนิวไคลด์ท่ เี ล็ก
และเสถียรกว่า กับพลังงานมหาศาล พลังงานที่เกิดจากปฏิกิรยิ านี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
หลายอย่าง เช่น การผลิตไฟฟ้ า การสร้างไอโซโทปกัมมันตรังสี
2. ปฏิกริ ยิ าฟิ วชัน เป็ นปฏิกิรยิ าที่เกิดจากการรวมตัวของนิวเคลียสเบาหลายนิวเคลียสไปเป็ น
นิวเคลียสที่หนักกว่า กับพลังงานและความร้อนมหาศาลมากกว่าปฏิกิรยิ าฟิ ชชันหลายเท่า
หลักการเกิดปฏิกิรยิ าฟิ วชันนี้ใช้ในการทาระเบิดไฮโดรเจน ถึงการเกิดปฏิกิรยิ านี้จะคายความร้อน
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มหาศาลแต่ก็ไม่สามารถควบคุมได้เพราะต้องใช้พลังงานกระตุน้ มหาศาล ไม่เหมาะกับการใช้ในเตา
ปฏิกรณ์
การสังเคราะห์โดยปฏิกริ ยิ านิ วเคลียร์ ทาให้เกิดธาตุชนิดต่างๆขึ้นโดยอาศัยพลังงานความร้อนมหาศาลจาก
การเกิดจักรวาล เริ่มต้นจากการเกิดฮีเลียมจากปฏิกิรยิ าฟิ วชันของโปรตอน
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บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
มวลอะตอม
มวลอะตอมเป็ นค่าที่บอกว่าอะตอมของธาตุนนั้ หนักเป็ นกี่เท่าของเศษหนึ่งส่วนสิบสองของ
คาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม มวลอะตอมเป็ นการเปรียบเทียบเพราะฉะนัน้ จึงไม่มหี น่วย
มวลอะตอมเฉลี่ย
คือผลบวกของ

มวลอะตอมแต่ละไอโซโทปคูณกับอัตราส่วนในธรรมชาติ

โมล
โมลหมายถึงปริมาณของสารที่มจี านวนโมเลกุล อะตอม หรือไอออนเท่ากับจานวนอะตอมของ
คาร์บอน-12 12 กรัม หรือ 6.02× 1023 อะตอม สารหนึ่งโมลหมายถึง
1. มี 6.02× 1023 อะตอม โมเลกุล หรือไอออน
2. หนักเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล
3. ถ้าเป็ นแก๊สจะมีปริมาตร 22.4 dm3 ที่สภาวะ STP หรืออุณหภูมิ 0°C ที่ความดัน 1 atm

ความเข้มข้นของสารละลาย
ความเข้มข้นของสารละลายเป็ นค่าที่บอกให้ทราบถึงปริมาณตัวถูกละลายที่ละลายอยู่ตวั ทาละลาย
มีวธิ ีบอกหลายวิธีดว้ ยกัน ดังนี้
1. ค่าร้อยละ สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ชนิดได้แก่
a. ร้อยละโดยมวล เป็ นค่าที่บอกว่ามีตวั ทาละลายอยู่ก่ กี รัมในสารละลาย 100 กรัม
b. ร้อยละโดยปริมาตร เป็ นค่าที่บอกว่ามีตวั ทาละลายอยู่ก่ ลี บ.ซม.ในสารละลาย
100 ลบ.ซม.
c. ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร เป็ นค่าที่บอกว่ามีตวั ทาละลายอยู่ก่ กี รัมในสารละลาย
100 ลบ.ซม.
2. โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร หรือโมลาร์ เป็ นค่าที่บอกว่ามีตวั ถูกละลายอยู่ก่ โี มลใน
สารละลาย 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร
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3. โมลต่อกิโลกรัม หรือโมแลล เป็ นค่าที่บอกว่ามีตวั ถูกละลายอยู่ก่ โี มลในตัวทาละลาย 1
กิโลกรัม
4. เศษส่วนโมล เป็ นค่าที่แสดงอัตราส่วนโมลของสารที่พจิ ารณากับโมลทัง้ หมดของ
สารละลาย เศษส่วนโมลของทุกสารในสารละลายรวมกันจะต้องมีค่าเป็ น 1
5. ส่วนในล้านส่วน เป็ นค่าที่บอกปริมาณของสารหนึ่งส่วนในล้านส่วนของสารละลายใช้
หน่วยว่า ppm

การเตรียมสารละลาย
การเตรียมสารละลายให้มคี วามเข้มข้นและปริมาตรตามที่ตอ้ งการสามารถทาได้ดงั นี้
1. เตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ คือการนาสารละลายบริสุทธิ์มาละลายนา้ จนได้สารละลายที่มี
ความเข้มข้นและปริมาตรที่ตอ้ งการ หลักการคือ โมลของสารบริสุทธิ์ท่ ใี ช้เท่ากับโมลของสารใน
สารละลาย
2. เตรียมสารละลายโดยทาให้เจือจาง คือการนาสารละลายมาเติมนา้ ให้เจือจางจนได้ความเข้มข้น
เท่ากับที่ตอ้ งการ หลักการคือโมลของสารในสารละลายคงที่
3. เตรียมสารละลายโดยการนาสารละลายที่มีความเข้มข้นต่างกันมาผสมกัน หลักการคือโมลรว
มของสารในสารละลายที่นามาผสมกันเท่ากับโมลของสารในสารละลายที่ตอ้ งการ และปริมาตร
ของสารละลายที่นามาผสมกันเท่ากับปริมาตรของสารละลายที่ตอ้ งการ

สมบัติคอลลิเกทิฟของสารละลาย
การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและการลดลงของจุดเยือกแข็งของสารละลายเมื่อเทียบกับตัวทาละลาย
บริสุทธิ์เป็ นสมบัตคิ อลลิเกทิฟของสารละลาย โดยการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดและการลดลงของจุดเยือกแข็ง
แปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยโมลต่อกิโลกรัม(โมแลล) มีสูตรดังนี้
∆𝑇 = 𝑚𝐾
เมื่อ ΔT คือการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดหรือการลดลงของจุดเยือกแข็ง
m คือความเข้มข้นของสาร หน่วยเป็ นโมแลล
K คือค่าคงที่
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การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดตามสูตรข้างต้นใช้ได้เฉพาะสารละลายที่ตวั ถูกละลายไม่แตกตัวเป็ น
ไอออนและระเหยได้ยาก การลดลงของจุดเยือกแข็งตามสูตรข้างต้นสามารถใช้ได้เฉพาะสารที่ตวั ถูกละลาย
ไม่แตกตัวเป็ นไอออน

มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี
กฎทรงมวลกล่าวว่า ผลรวมของมวลของสารที่เกี่ยวข้องกับปฏิกริ ยิ าเคมีมีค่าคงที่
ในระบบปิ ดเมื่อนาสารก่อนทาปฏิกิรยิ ามาชัง่ จะได้นา้ หนักเท่ากับสารหลังทาปฏิกิรยิ า และระบบปิ ด
คือระบบที่ไม่มสี ารในเข้าหรือออกจากระบบ
กฎสัดส่วนคงที่กล่าวว่า มวลของธาตุท่ รี วมกันเป็ นสารประกอบมีอตั ราส่วนโดยมวลคงที่
ตัวอย่างเช่น นา้ ประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนในอัตราส่วน
1:8 โดยมวล ซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ประกอบด้วยกามะถันและออกซิเจนในอัตราส่วน 1:1 โดยมวล

ปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมี
กฎของเก-ลูซกั กล่าวว่าอัตราส่วนระหว่างปริมาตรก่อนทาปฏิกิรยิ ากับปริมาตรหลังทาปฏิกิรยิ า เป็ นเลข
จานวนเต็มลงตัวน้อยๆ
กฎของอาโวกาโดร กล่าวว่าแก๊สที่มปี ริมาตรเท่ากันที่อณ
ุ หภูมแิ ละความดันเดียวกันจะมีจานวนอนุภาค
เท่ากัน
สมการเชิงไอออน หรือสมการไอออนิ ก คือสมการที่แสดงเฉพาะไอออนที่เข้าทาปฏิกิรยิ าหรือจาพวก
สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่

รวมสูตรในการคานวณปริมาณสารสัมพันธ์
𝑛=

N
g
VSTP
𝑀V
=
=
=
6.02 × 1023 𝑀𝑊 22.4 1000
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บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
สถานะของสาร
สารสามารถมีได้หลายสถานะซึ่งแต่ละสถานะมีความแตกต่างกันทางกายภาพ แสดงตามตาราง
ข้างล่าง
สถานะ
ปริมาตร
รูปร่าง

แก๊ส
ไม่มปี ริมาตรที่แน่นอน
บรรจุเต็มภาชนะที่ใส่
ไม่มรี ูปร่างที่แน่นอน

ของเหลว
มีปริมาตรที่แน่นอน

ของแข็ง
มีปริมาตรที่แน่นอน

ไม่มรี ูปร่างที่แน่นอน
ขึ้นอยู่กบั ภาชนะ

มีรูปร่างทีแน่นอน

ทฤษฎีจลน์เชิงโมเลกุล (Kinetic Molecular Theory)
1. สารประกอบด้วยอนุภาคเล็กที่สุดเรียกว่าอะตอม หรือโมเลกุล
2. อะตอมและโมเลกุลมีการเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงตลอดเวลาที่อณ
ุ หภูมเิ หนือศูนย์สมั บูรณ์
3. พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแปรผันตรงกับอุณหภูมเิ คลวิน เพราะฉะนัน้ ที่อณ
ุ หภูมเิ ดียวกัน
พลังงานจลน์เฉลี่ยของสารแต่ละชนิดมีค่าเท่ากัน
4. เมื่ออะตอมหรือโมเลกุลชนกัน จะมีการถ่ายเทพลังงานจลน์ระหว่างกัน แต่พลังงานจลน์สุทธิไม่
เปลี่ยนแปลง
5. อะตอมและโมเลกุลมีแรงดึงดูงระหว่างกัน
พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ

แผนภาพแสดงการให้ความร้อนแก่สาร แล้วเปลี่ยนสถานะ
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สมบัติของของแข็ง
การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
ของแข็งสามารถเปลี่ยนสถานะไปเป็ นของเหลวได้ โดยเมื่อถึงอุณหภูมหิ นึ่งที่เรียกว่า จุดเยือกแข็ง
และของเหลวก็สามารถเปลี่ยนสถานะเป็ นของแข็งที่อณ
ุ หภูมเิ ดียวกันนี้ดว้ ย อาจเรียกอุณหภูมนิ ้ ีว่าจุด
หลอมเหลวก็ได้ นอกจากนี้ของแข็งยังสามารถเป็ นสถานะไปเป็ นแก๊สได้เลยด้วย เรียกกระบวนการนี้ว่าการ
ระเหิด
ประเภทของของแข็ง
ของแข็งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ผลึกของแข็ง คือของแข็งที่มรี ูปทรงสามมิตทิ างเรขาคณิตแตกต่างกันออกไป เช่น เกลือแกง
ผงชูรส กามะถัน เป็ นต้น สารชนิดเดียวกันสามารถมีผลึกได้หลายรูปแบบในตัวทาละลายต่างกัน
2. ของแข็งอสัณฐาน คือของแข็งที่อนุภาคจัดเรียงตัวอย่างไม่มรี ูปร่างเรขาคณิตที่แน่นอน เช่น ยาง
พลาสติก แก้ว เป็ นต้น
การจัดเรียงอนุ ภาคในของแข็ง
การจัดเรียงอนุภาคในของแข็งทาให้ของแข็งที่มสี ูตรโมเลกุลเหมือนกันมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เช่น
กามะถันมีอญั รูปทัง้ แบบ รอมบิก และมอนอคลินิก อัญรูปที่แตกต่างกันของสารชนิดเดียวกันนี้ เมื่อ
หลอมเหลวแล้วจะมีสมบัตเิ หมือนกันทุกประการ
การทาน้ าแข็งแห้ง

แก๊ส CO2

เพิ่ม P ลด T

CO2 เหลว

ทาให้แห้ง และบริสุทธิ์

CO2 เหลว แห้งและบริสุทธิ์
เพิ่ม P ลด T

อัดผ่านรูพรุน

CO2 แข็ง
(น้ าแข็งแห้ง)

CO2 เหลว แห้งและบริสุทธิ์
ที่ -25 °C, 18 atm
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สมบัติของของเหลว
การไหล
ของเหลวเป็ นของไหลเพราะจะนัน้ จะมีสมบัตกิ ารไหล คือสามารถบรรจุในภาชนะได้ มีรูปร่างไม่
แน่นอน ของเหลวมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็ นแรงแวนเดอวาลล์ แรงนี้ถงึ แม้จะมีมากกว่าพลังงาน
จลน์ของของเหลวก็ตาม แต่ก็ไม่มากพอที่จะหยุดการเคลื่อนที่อย่างอิสระของโมเลกุลได้
การแพร่
การแพร่ของของเหลวคือการที่ของเหลวหนึ่งเคลื่อนที่ไปทัว่ ทัง้ ในอีกของเหลวหนึ่งจนกลายเป็ นเนื้อ
เดียวกันโดนปราศจากการเขย่า
การเปลี่ยนสถานะของของเหลว
1. การเดือด การเดือดคือการที่ของเหลวการเป็ นไออย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมเิ พิ่มขึ้นถึงจุดๆหนึ่ง
ที่เรียกว่า จุดเดือด ของเหลวที่อณ
ุ หภูมนิ ้ ีจะใช้ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอ (latent
heat of vaporization)เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็ นไอของเหลว
2. การระเหย คือการที่ของเหลวกลายเป็ นไออย่างช้าๆ เนื่องมาจากการที่โมเลกุลของเหลว
ด้านบนถูกชนจากโมเลกุลของเหลวด้านล่าง ทาให้เกิดการถ่านโอนพลังงาน ถ้าพลังงานนี้สูง
กว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล โมเลกุลนัน้ ก็จะหลุดออกมาสู่อากาศกลายเป็ นไอของเหลว
ต่างจากการเดือดตรงที่ของเหลวที่เดือดต้องมีอณ
ุ หภูมอิ ย่างตา่ ที่จดุ เดือด แต่การระเหย
สามารถเกิดกับของเหลวได้ตลอดเวลา
3. การเยือกแข็ง คือการที่ของเหลวกลายเป็ นของแข็งเมื่ออุณหภูมลิ ดลงถึงจุดๆหนึ่งที่เรียกว่า
จุดเยือกแข็ง เมื่อของเหลวแข็งตัวจะคายความร้อนแฝงของการหลอมเหลว (latent heat of
fusion)
แรงตึงผิว
แรงที่เกี่ยวข้องกับของเหลวมี 2 แรงคือ
1. แรงโคฮีชนั คือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลว เป็ นแรงที่ทาให้ของเหลวสามารถ
รวมตัวกันเป็ นหยดนา้ ได้
2. แรงแอดฮีชนั คือแรงระหว่างภาชนะกับของเหลว เป็ นแรงที่ทาให้ของเหลวยึดกับผิวที่
ของเหลวสัมผัสได้
ความสัมพันธ์ระหว่างแรง 2 ชนิดนี้มดี งั นี้
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1. ถ้าแรงโคฮีชนั มากกว่าแรงแอดฮีชนั ของเหลวจะเกาะกันมาก ทาให้ขอบที่ของเหลวสัมผัสมี
ลักษณะโค้งลง เช่น ปรอท เป็ นต้น
2. ถ้าแรงแอดฮีชนั มากกว่าแรงโคฮีชนั ของเหลวจะเกาะกับภาชนะได้ดี ทาให้ขอบที่ของเหลว
สัมผัสมีลกั ษณะโค้งขึ้น เช่น นา้ เป็ นต้น
ความดันไอของของเหลว
ของเหลวทุกชนิดมีความดันไอ เนื่องจากโมเลกุลของของเหลวระเหยกลายเป็ นไอ แล้วชนกับผนัง
ของภาชนะเกิดเป็ นความดันขึ้น ความดันไอนี้จะแปรผันตรงกับอุณหภูมขิ องของเหลว และของเหลวที่มี
ความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศคือของเหลวที่กาลังเดือด
การทาไนโตรเจนเหลว

อากาศจาก

ผ่านลงใน NaOH

า้ มันและทาให้แห้ง
อากาศแห้ง
อากาศที่ไม่มี CO2 กรองน
Al O (อะลูมนิ า)
2 3

เครื่องอัดอากาศ

ลด T (-183 °C) แยกแก๊ส O2

N2 เหลว

ลด T (-196 °C)

สมบัติของแก๊ส
สรุปสูตรของแก๊สต่างๆ
𝑃1 𝑉1 = 𝑃2 𝑉2 กฎของบอยล์
𝑉1

𝑇1
𝑃1
𝑇1

𝑉

= 𝑇2 กฎของชาร์ล
2

𝑉2

= 𝑇 กฎของเก-ลูซกั
2

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 สมการแก๊สอุดมคติ
𝑃รวม = 𝑃ย่อย กฎความดันย่อยของดอลตัน
𝑟1
𝑟2

=

𝑑1
𝑑2

=

𝑀𝑊 2
𝑀𝑊 1

𝑠 𝑡

= 𝑠1 𝑡 2 กฎการแพร่ของเกรแฮม
2 1
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และ T ต้องมีหน่วยเป็ นเคลวินเท่านัน้
ทฤษฎีเชิงโมเลกุลของแก๊ส
1. โมเลกุลของแก๊สอยู่ห่างกันมากมีมวล แต่มขี นาดเล็กมากจนถือว่าเป็ นศูนย์
2. แรงดึดดูดระหว่างแก๊สมีจานวนเล็กน้อยเพราะโมเลกุลอยู่ห่างกัน
3. โมเลกุลเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง
4. เมื่อโมเลกุลแก๊สชนกันหรือชนกับผนังภาชนะเป็ นการชนแบบยืดหยุ่นจึงไม่มกี ารเสียพลังงาน
5. พลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคแปรผันตรงกับอุณหภูมเิ คลวิน
6. ที่อณ
ุ หภูมเิ ดียวกันพลังงานจลย์เฉลี่ยของแก๊สแต่ละชนิดจะเท่ากัน
7. การชนกันของอนุภาคแก๊สกับผนังภาชนะทาให้เกิดแรงดันขึ้น
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บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อัตราการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี คืออัตราที่ปฏิกิรยิ าดาเนินไปต่อหนึ่งหน่วยเวลา อาจเป็ นการเพิ่มขึ้น
ของสารผลิตภัณฑ์ หรือการลดลงของสารตัง้ ต้นก็ได้ สูตรของอัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมีคือ
จานวนของสารที่เกิดขึ้นสัมประสิทธิ์ของสารในสมการ
อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าเคมี =
× เวลาที่ใช้ไป

กฎอัตรา
เมื่อ A ทาปฏิกิรยิ ากับ B เกิดให้สาร C ดังสมการ
𝐴+𝐵
𝐶
อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าแปรผันตรงกับความเข้มข้นของ A และ B เขียนเป็ นสมการได้ดงั นี้
𝑟∝ 𝐴𝑎 𝐵𝑏
𝑟=𝑘 𝐴𝑎 𝐵 𝑏
เมื่อ a และ b คือ เลขชี้กาลังเป็ นเลขชี้กาลัง
อันดับปฏิกริ ยิ า
เลขชี้กาลังของความเข้มข้นในกฎอัตราบอกให้ทราบอับดับของปฏิกิรยิ า หาได้จากการทดลองเท่านัน้

ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
1.
2.
3.
4.
5.

ความเข้มข้นของสาร ขึ้นอยู่กบั อันดับปฏิกิรยิ า
อุณหภูมิ ยิ่งอุณหภูมสิ ูง อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าจะเกิดเร็ว
พื้นที่ผิวของสาร มีผลสาหรับปฏิกิรยิ าที่สารตัง้ ต้นมีสถานะต่างกัน
ตัวเร่งและตัวหน่ วง ตัวเร่งจะเข้าทาปฏิกิรยิ าแต่จะได้สารผลิตภัณฑ์ออกมาเหมือนเดิม
ความดัน มีผลกับสารตัง้ ต้นที่อยู่ในสถานะแก๊สยิ่งความดันสูงขึ้น อัตราการเกิดปฏิกิรยิ าจะเพิ่มขึ้น
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บทที่ 7 สมดุลเคมี
สมดุลพลวัต คือภาวะที่กระบวนการไปข้างหน้า เท่ากับกระบวนการ
ย้อนกลับ อาจจะเป็ นกระบวนการอะไรก็ได้ เช่นปฏิกิรยิ าเคมี
สมดุลเคมี คือภาวะที่อตั ราการเกิดปฏิกิรยิ าไปข้างหน้าเท่ากับอัตรา
การเกิดปฏิกิรยิ าย้อนกลับ การเกิดสมดุลเคมีนนั้ จะเกิดเมื่ออยู่ในระบบปิ ด
และเป็ นปฏิกิรยิ าที่ผนั กลับได้ สมดุลเคมีมี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. สมดุลการเปลี่ยนสถานะ
2. สมดุลของสารละลายอิ่มตัว
3. สมดุลของปฏิกิรยิ าเคมี

ค่าคงที่สมดุล


ปฏิกิริยาผันกลับ คือปฏิกิริยาที่
สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ทิศทาง
ในเวลาเดียวกัน
ปฏิกิริยาย้อนกลับ คือปฏิกิริยา
ตรงข้ามกับปฏิกิริยาเดินหน้า
ปกติ



กาหนดสมการเคมี
𝑎𝐴 + 𝑏𝐵

𝑐𝐶 + 𝑑𝐷

ค่าคงที่สมดุลของสมการนี้คือ

เมื่อ

[𝐶]𝑐 × [𝐷]𝑑
[𝐴]𝑎 × [𝐵]𝑏
[X] แทนความเข้มข้นของ X ที่สภาวะสมดุลที่อณ
ุ หภูมหิ นึ่งๆ

การรบกวนระบบสมดุลเคมี

P
C
T

1. ความดัน เมื่อเพิ่มความดันให้กบั ระบบสมดุล สมดุลจะเคลื่อนไปทางฝั่งสมการที่มโี มลรวมของ
แก๊สน้อยกว่า
2. ความเข้มข้น เมื่อเพิ่มความเข้มข้นให้กบั สารใดสารหนึ่ง สมดุลจะเคลื่อนไปทางฝั่งสมการที่ตรง
ข้ามกัน
3. อุณหภูมิ เมื่อเพิ่มอุณหภูมใิ ห้กบั ระบบสมดุล สมดุลจะเคลื่อนที่ไปทางด้านที่มพี ลังงานรวมของ
สารสูงกว่า ถ้าเป็ นปฏิกิรยิ าคายความร้อน สมดุลจะเคลื่อนไปทางซ้าย ถ้าเป็ นปฏิกิรยิ าดูดความ
ร้อน สมดุลจะเคลื่อนไปทางขวา
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4. ตัวเร่งและตัวหน่ วงปฏิกริ ยิ า ไม่มผี ลต่อระบบสมดุลเคมี
หมายเหตุ : สมดุลเคลื่อนไปทางซ้ายหมายถึงเกิดสารตัง้ ต้นมากขึ้น สมดุลเคลื่อนไปทางขวาหมายถึงเกิด
สารผลิตภัณฑ์มากขึ้น

หลักของเลอชาเตอลิเอ
อองรีหลุย เลอชาเตอลิเอ ได้อธิบายกฎของสมดุลเคมีว่า เมื่อสมดุลถูกรบกวนสมดุลใหม่ท่ เี กิดขึ้น
จะเป็ นไปในทิศทางที่ลดความเค้น
การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม
หลักของเลอชาเตอลิเอได้นามาใช้ในอุตสาหกรรมเช่น การผลิตแอมโมเนียมดังสมการ
𝑁2 + 3𝐻2
2𝑁𝐻3
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บทที่ 8 กรด-เบส
สารละลายอิเล็กโทรไลต์
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ตามที่อาร์เรเนียสอธิบายไว้ บอกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์คือสารละลาย
ที่เมื่อละลายในนา้ จะแตกตัวให้อนุภาคที่มปี ระจุไฟฟ้ า เป็ นไอออนบวกกับไอออนลบ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ คือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ท่ แี ตกตัวได้รอ้ ยละร้อย
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ออ่ น คือสารละลายที่แตกตัวได้เพียงบางส่วน ซึ่งเป็ นไปตามกฎสมดุลเคมีของเลอ
ชาเตอลิเอ
สมบัตคิ อลิเกทิฟของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
สารละลายอิเล็กโทรไลต์มสี มบัตคิ อลิเกทิฟ การพิจารณาจานวนโมลของสารตัวถูกละลายของ
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ให้พจิ ารณาจานวนโมลของไอออนที่ละลายในสารละลายนัน้

สารละลายกรดและเบส
สมบัตทิ ว่ั ไปของกรดและเบส
1. กรดมีรสเปรี้ยว เบสมีรสขม
2. กรด + เบส ได้เกลือ กับนา้
3. กรดทาปฏิกิรยิ ากับโลหะที่ว่องไวให้แก๊ส H2 และทาปฏิกิรยิ ากับคาร์บอนเนตให้ CO2

ทฤษฎีกรดเบสต่างๆ
1. ทฤษฎีของอาร์เรเนี ยส กล่าวว่ากรดละลายในนา้ ให้ H+ เบสละลายในนา้ ให้ OH2. ทฤษฎีของเบรินเตด-ลาวรี กล่าวว่า กรดเป็ นสารที่ถ่ายโอนโปรตอน และเบสเป็ นสารที่รบั โปรตอน
3. ทฤษฎีของลิวอิส กล่าวว่า กรดคือสารที่เกิดพันธะกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว เบสคือสารที่ให้
อิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว

คู่กรด-เบส
คู่กรด คือสารที่ให้โปรตอนแก่เบส
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คู่เบส คือสารที่รบั โปรตอนจากกรด
𝐻𝐶𝑙𝑂4 + 𝐻2 𝑂
คู่กรด1

𝐻3 𝑂+ + 𝐶𝑙𝑂4 −

คู่เบส2

คู่กรด2

คู่เบส1

การแตกตัวของกรดและเบส
การแตกตัวของกรดแก่และเบสแก่
กรดแก่และเบสแก่แตกตัวได้รอ้ ยละร้อย เพราะฉะนัน้ จานวนกรดที่แตกตัวจะเท่ากับจานวนกรดที่
มีอยู่ กรดแก่และเบสแก่มที งั้ หมดตามตาราง

ชื่อ
ซัลฟิ วริก
ไฮโดรคลอริก
ไนตริก
เปอร์คลอริก
ไฮโดรโบรมิก
ไฮโดรไอโอดิก

กรดแก่
สูตร
H2SO4
HCl
HNO3
HClO4
HBr
HI

เบสแก่
ชื่อ
สูตร
ลิเทียมไฮดรอกไซด์
LiOH
โซเดียมไฮดรอกไซด์
NaOH
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ KOH
รูบเิ ดียมไฮดรอกไซด์
RbOH
ซีเซียมไฮดรอกไซด์
CsOH
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ Ca(OH)2
สทรอนเซียมไฮดรอกไซด์ Sr(OH)2
แบเรียมไฮดรอกไซด์
Ba(OH)2

การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน
สมการการแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อนเป็ นปฏิกิรยิ าแบบผันกลับ ซึ่งใช้เรื่องสมดุลเคมีใน
การพิจารณาการแตกตัวของกรดหรือเบส
𝐻𝐴 𝑎𝑞 + 𝐻2 𝑂 𝑙
𝐻3 𝑂+ 𝑎𝑞 + 𝐴− 𝑎𝑞
𝑁𝐻3 𝑎𝑞 + 𝐻2 𝑂 𝑙
𝑁𝐻4 + 𝑎𝑞 + 𝑂𝐻 −(𝑎𝑞)
การแตกตัวของน้ า นา้ แตกตัวให้ H3O+ กับ OH- 10-7 โมลต่อลิตร
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pH และ pOH
สารละลายชนิดหนึ่งมี H+ แตกตัวอยู่ 10-x โมลต่อลิตร สารละลายนัน้ มีค่า pH เท่ากับ x ใน
ขณะเดียวกัน สารละลายอีกชนิดหนึ่งมี OH- แตกตัวอยู่ 10-y โมลต่อลิตร สารละลายนัน้ มีค่า pOH
เท่ากับ y และ pH กับ pOH จะรวมกันได้เท่ากับ 14 เสมอ

อินดิเคเตอร์สาหรับกรด-เบส
อินดิเคเตอร์สาหรับกรดเบสนัน้ ใช้หลักของสมดุลเคมีซ่ งึ สีของอินดิเคเตอร์ท่ ปี รากฎจะเป็ นสีของ
สารที่มมี ากกว่า สีท่ ปี รากฎเห็นเด่นชัดนัน้ จะต้องมีสารมากกว่าอีกสารหนึ่งประมาณ 10 เท่า

ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส
กรดและเบสทาปฏิกิรยิ ากันให้เกลือกับนา้ ซึ่งเมื่อพิจารณาชนิดของกรดและเบสที่ทาปฏิกิรยิ ากัน
จะเป็ นดังนี้
1. กรดแก่กบั เบสแก่ จะได้เกลือที่เป็ นกลาง
2. กรดอ่อนกับเบสแก่ จะได้เกลือที่เป็ นเบส
3. กรดแก่กบั เบสอ่อน จะได้เกลือที่เป็ นกรด
4. กรดอ่อนกับเบสอ่อน ไม่สามารถสรุปได้
เรียกการทาปฏิกิรยิ าพอดีระหว่างกรดและเบสว่า การไตเตรต

สูตรต่างๆของกรด-เบส
𝐻 + 𝐴−
𝐾𝑎 =
𝐻𝐴
𝑝𝐻 = −log
([𝐻+])
𝐾𝑎 𝐻𝐴
𝑝𝐻 = − log
𝐴−

ปฏิกิริยาของกรดหรือเบสกับสารบางชนิด
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ปฏิกริ ยิ าของกรด
1. ปฏิกริ ยิ ากับโลหะ ให้เกลือกับแก๊สไฮโดรเจน
2. ปฏิกริ ยิ ากับโลหะออกไซด์ ให้เกลือกับนา้
3. ปฏิกริ ยิ ากับคารบอนเนต ให้แก๊ส CO2 นา้ และเกลือ
ปฏิกริ ยิ าของเบส
1. ปฏิกริ ยิ ากับสารแอมโฟเตอริกไฮดรอกไซด์
2. ปฏิกริ ยิ ากับโลหะแอมโฟเตอริก
3. ปฏิกริ ยิ ากับเกลือกรด

สารละลายบัฟเฟอร์
สารละลายบัฟเฟอร์คือสารละลายที่เปลี่ยนpHในช่วงแคบๆ เมื่อเติมกรด หรือเบสจานวนเล็ก
น้อยลงไป สารละลายบัฟเฟอร์เตรียมได้จากสารละลายระหว่างกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนนัน้ ๆ หรือ
เบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนนัน้ ๆ หรือเกลือกับคู่กรด-เบสของเกลือนัน้ ๆ เช่นสารละลายระหว่าง
H2CO3 กับ HCO3- เมื่อเติมกรด หรือเบสลงไปจะเกิดปฏิกิรยิ าดังนี้
𝐻𝐶𝑂3 − + 𝐻3 𝑂+
𝐻2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂
𝐻2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂
𝐻𝐶𝑂3 − + 𝐻3 𝑂+
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บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
ปฏิกริ ยิ าไฟฟ้ าเคมี เป็ นปฏิกิรยิ ารีดอกซ์คือมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน มีสองประเภทคือประเภทที่ให้
กระแสไฟฟ้ าโดยเกิดขึ้นได้เองและประเภทที่ตอ้ งใช้ไฟฟ้ าจากแบตเตอรี่ ตัวอย่างสมการไฟฟ้ าเคมีคือ
𝑍𝑛 𝑠 + 2𝐻 + 𝑎𝑞
𝑍𝑛2+ 𝑎𝑞 + 𝐻2 (𝑔)

สมการรีดอกซ์
สมการรีดกั ชัน คือสมการที่ลดเลขออกซิเดชันของสารโดยการรับอิเล็กตรอน เช่น
𝐴𝑔+ + 𝑒 −
𝐴𝑔
+
+
จากสมการข้างต้นAg ถูกลดเลขออกซิเดชัน Ag จึงเป็ นตัวถูกรีดวิ ซ์ หรือตัวออกซิไดซ์
สมการออกซิเดชัน คือสมการที่เพิ่มเลขออกซิเดชันของสารโดยการให้อเิ ล็กตรอน เช่น
𝐶𝑢
𝐶𝑢2+ + 2𝑒 −
จากสมการข้างต้นCuถูกเพิ่มเลขออกซิเดชัน Cuจึงเป็ นตัวถูกออกซิไดซ์ หรือตัวรีดวิ ซ์
สมการรีดอกซ์ คือสมการที่มกี ารถ่ายโอนอิเล็กตรอน มีการเพิ่มและลดเลข
ออกซิเดชัน เช่น
𝐴𝑔+ + 𝐶𝑢
𝐶𝑢2+ + 𝐴𝑔
จากสมการข้างต้นAg+ถูกลดเลขออกซิเดชันโดยCuให้อเิ ล็กตรอน
Ag+จึงเป็ นตัวถูกรีดวิ ซ์ และCuถูกเพิ่มเลขออกซิเดชัน เพราะฉะนัน้ Cuจึง
เป็ นตัวถูกออกซิไดซ์
หรือในอีกนัยหนึ่งAg+เพิ่มเลขออกซิเดชันให้Cuโดยการให้
อิเล็กตรอน Ag+จึงเป็ นตัวออกซิไดซ์ และCuลดเลขออกซิเดชันให้Ag+
เพราะฉะนัน้ Cuจึงเป็ นตัวรีดวิ ซ์


รีดิวซ์คือลดเลขออกซิเดชัน
ออกซิไดซ์คือเพิ่มเลขออกซิเดชัน



การดุลสมการรีดอกซ์
การดุลสมการรีดอกซ์ไม่เหมือนกับการดุลสมการทัว่ ไปเพราะมีความซับซ้อนมากขึ้น การดุล
สมการรีดอกซ์มขี นั้ ตอนดังนี้
Compiled by PanJ
Bitthailand Edition
Page | 43

เคมี – บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี

𝑃 + 𝐻𝑁𝑂3 + 𝐻2 𝑂
𝑁𝑂 + 𝐻3 𝑃𝑂4
1. เขียนเลขออกซิเดชัน่ ของธาตุท่ เี ปลี่ยนเลขออกซิเดชัน
𝑷 + 𝐻𝑵𝑂3 + 𝐻2 𝑂
𝑵𝑂 + 𝐻3 𝑷𝑂4
0
+5
+2
+5
2. เขียนผลต่างเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปของธาตุนนั้ ๆ แล้วตัดทอนเป็ นอย่างตา่
𝑷 + 𝐻𝑵𝑂3 + 𝐻2 𝑂
𝑵𝑂 + 𝐻3 𝑷𝑂4
0
+5
+2
+5
-3
+5

3. นาเลขที่ตดั ทอนแล้วใส่เป็ นเลขหน้าธาตุอกี ตัวหนึ่ง
3𝑷 + 5𝐻𝑵𝑂3 + 𝐻2 𝑂
5𝑵𝑂 + 3𝐻3 𝑷𝑂4
4. ถ้ามีประจุของสารให้ดุลประจุให้เท่ากัน (ในกรณีน้ ีไม่ม)ี
5. ดุลสารที่เหลือ
3𝑃 + 5𝐻𝑁𝑂3 + 2𝐻2 𝑂
5𝑁𝑂 + 3𝐻3 𝑃𝑂4

เซลล์ไฟฟ้าเคมี
เซลล์ไฟฟ้ าเคมีมี 2 ประเภทคือ
1. เซลล์กลั วานิ ก เป็ นเซลล์ท่ เี มื่อต่อแล้วเกิดปฏิกิรยิ า และให้กระแสไฟฟ้ า
2. เซลล์อเิ ล็กโทรไลต์ เป็ นเซลล์ท่ เี มื่อต่อแล้วต้องใส่ไฟฟ้ ากระแสตรงเข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิรยิ า

เซลล์กัลวานิก
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eV

K+

-

+

Anode

Cathode

Zn/Zn2+

Cu/Cu2+

จากแผนภาพแสดงการต่อครึ่งเซลล์สองเซลล์เข้าด้วยกัน จะพบว่าที่แอโนดZnจะถูกออกซิไดซ์ไป
เป็ นZn2+กับe- 2 ตัว โดยอิเล็กตรอนจะเคลื่อนไปตามตัวนาและรีดวิ ซ์Cu2+ ให้เป็ นCu จึงทาให้ครึ่งเซลล์
Cu/Cu2+ มีความเข้มข้นลดลงและมีCuมาพอกที่ขวั้ ไฟฟ้ า

ขณะที่ครึ่งเซลล์ Zn/Zn2+มีZn2+ละลายมากขึ้น และขัว้ ไฟฟ้ า
กร่อนลง K+จึงแพร่ไปยังครึ่งเซลล์Cu/Cu2+ผ่านทางสะพาน
เซลล์ความเข้มข้นคือเซลล์ไฟฟ้าที่
ไอออน
ขั้วไฟฟ้าชนิดเดียวกัน สารละลาย
วิธกี ารเขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิ ก
ชนิดเดียวกัน ต่างกันเพียงที่ความ
เข้มข้นของสารละลาย เช่น
1. ใช้ / แทนการเปลี่ยนแปลงสถานะ และตัวทาปฏิกิรยิ า
2+
2+
มาก่อนสารผลิตภัณฑ์ ในกรณีขา้ งต้นคือ Zn/Zn2+ กับ Cu/Cu (0.1 M)//Cu (1 M)/Cu
Cu2+/Cu

2. ความเข้มข้นหรือความดันบอกไว้หลังสารที่ระบุ เช่น
Zn/Zn2+(0.1 M) กับ Cu2+(1 M)/Cu
3. แอโนดมาก่อนแคโทด Zn/Zn2+(0.1 M) มาก่อน Cu2+(1 M)/Cu
4. // แทนสะพานไอออน Zn/Zn2+(0.1 M) // Cu2+(1 M)/Cu
5. ถ้ามีสารมากกว่า 1 ชนิดให้คน่ั ด้วย , เช่น Fe/Fe2+,Fe3+//Cu2+/Cu

ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์
นักเคมีได้ตกลงเลือกครึ่งเซลล์Pt/H2(1 atm)/H+(1 M)ที่ 25°C เป็ นครึ่งเซลล์มาตรฐาน
กาหนดให้ครึ่งเซลล์น้ ีมคี ่าศักย์ไฟฟ้ าเป็ นศูนย์ ดังนัน้ การต่อครึ่งเซลล์ใดเข้ากับครึ่งเซลล์มาตรฐานแล้ววัด
ความต่างศักย์จะได้ค่าศักย์ไฟฟ้ ามาตรฐานของครึ่งเซลล์นนั้ ค่าศักย์ไฟฟ้ าของเซลล์ไฟฟ้ าใดๆหาได้จาก
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E 0 cell = E 0 cathode − E 0 anode
ถ้าค่า
E0ของเซลล์มคี ่าเป็ นบวกแสดงว่าปฏิกิรยิ าเกิดขึ้นได้เอง จัดเป็ นเซลล์กลั วานิก แต่ถา้ ค่าE0
ของเซลล์เป็ นลบแสดงว่าต้องจ่ายกระแสไฟฟ้ าเข้าไปถึงจะเกิดปฏิกิรยิ า จัดเป็ นเซลล์อเิ ล็กโทรไลต์

ประโยชน์ของเซลล์กัลวานิก
เซลล์กลั วานิกมี 2 ชนิดได้แก่
1. เซลล์ปฐมภูมิ
a. เซลล์แดเนียล 𝐶𝑢2+ 𝑎𝑞 + 𝑍𝑛 𝑠
b. เซลล์แห้ง หรือเซลล์เลอคังเช

𝑍𝑛2+ 𝑎𝑞 + 𝐶𝑢 𝑠 ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.10 𝑉

4𝑁𝐻4 + 𝑎𝑞 + 𝑍𝑛 𝑠 + 2𝑀𝑛𝑂2 𝑎𝑞
𝑍𝑛2+ 𝑎𝑞 + 2𝑀𝑛3+ 𝑎𝑞 +
4𝑁𝐻3 𝑔 + 4𝑂𝐻 −(𝑎𝑞) ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.51 𝑉

c. เซลล์แอลคาไล 2𝑀𝑛𝑂2 𝑎𝑞 + 𝑍𝑛 𝑠
𝑍𝑛𝑂 𝑠 + 𝑀𝑛2 𝑂3 𝑠 ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.5 𝑉
d. เซลล์ปรอท 𝐻𝑔𝑂 𝑠 + 𝑍𝑛 𝑠
𝑍𝑛𝑂 𝑠 + 𝐻𝑔 𝑙 ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.3 𝑉
e. เซลล์เงิน 𝐴𝑔2 𝑂 𝑠 + 𝑍𝑛 𝑠
𝑍𝑛𝑂 𝑠 + 2𝐴𝑔 𝑠 ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.5 𝑉
f. เซลล์เชื่อเพลิง 𝑂2 𝑔 + 𝐻2 𝑔
2𝐻2 𝑂(𝑙) ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.23 𝑉
2. เซลล์ทตุ ยิ ภูมิ
a. เซลล์สะสมไฟฟ้ าแบบตะกัว่ การอัดประจุครัง้ แรงมีสมการเป็ น 𝑃𝑏4+ 𝑎𝑞 + 2𝐻2 𝑂 𝑙
2𝐻 + 𝑎𝑞 + 𝑃𝑏𝑂2 𝑠 + 𝐻2 (𝑎𝑞) ส่วนการอัดประจุ และจ่ายกระแสไฟฟ้ าครัง้
ต่อๆมา มีสมการเป็ น 2𝑃𝑏𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 𝑃𝑏 + 𝑃𝑏𝑂2 + 𝐻2 𝑆𝑂4 𝑠 ; 𝐸0 𝑐𝑒𝑙𝑙 =
2𝑉 ∗ 6 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 12V ใช้ในแบตเตอรี่รถยนต์
b. เซลล์นิกเกิล-แคดเมียม 𝑁𝑖𝑂2 𝑠 + 𝐶𝑑 𝑠 + 2𝐻2 𝑂 𝑙
𝐶𝑑(𝑂𝐻)2 𝑠 +
𝑁𝑖(𝑂𝐻)2 𝑠 ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.4 𝑉

c. เซลล์โซเดียม-ซัลเฟอร์ 𝑛8 𝑆8 𝑙 + 2𝑁𝑎 𝑙
𝑁𝑎2 𝑆𝑛 (𝑙) ; 𝐸 0 𝑐𝑒𝑙𝑙 = 1.2 𝑉 เซลล์ชนิด
นี้ตอ้ งรักษาอุณหภูมขิ องเซลล์อยู่ท่ ี 350°C เพื่อนให้สารทัง้ หมดเป็ นของเหลว

เซลล์อิเล็กโทรไลต์
เซลล์ไฟฟ้ าที่ตอ้ งมีการผ่านกระแสไฟฟ้ าเข้าไปในเซลล์ถงึ จะเกิดปฏิกิรยิ าเรียกว่าเซลล์อเิ ล็กโทรไลต์ ซึ่ง
กระบวนการที่ทาให้เกิดปฏิกิรยิ านี้เรียกว่า อิเล็กโทรลิซสิ
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โลหะที่ใช้ชบุ (Zn)

วัตถุท่ ตี อ้ งการชุบ

Anode

Cathode

ZnSO4(aq)

จากแผนภาพการชุบวัตถุดว้ ยสังกะสีขา้ งต้นจะพบว่าเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้ าลงไปในเซลล์Znจะถูก
ออกซิไดซ์ไปเป็ นZn2+ที่ขวั้ แอโนด และZn2+ก็จะถูกรีดวิ ซ์ไปเป็ นZnเกาะอยู่ท่ วี ตั ถุท่ ตี อ้ งการชุบ โดยที่มี
ข้อแม้ว่าวัตถุนนั้ จะต้องนาไฟฟ้ า

ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
1. การชุบโลหะด้วยไฟฟ้ า ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ขา้ งต้น
2. การทาโลหะทองแดงให้บริสุทธิ์ ทาได้โดยการใช้CuSO4เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ใช้ทองแดง
เป็ นแอโนด และใช้ทองแดงบริสุทธิ์เป็ นแคโทด
3. การผลิตโลหะอะลูมิเนี ยม ทาได้โดยการนาสินแร่บอกไซด์(Al2O3) ผสมกับสินแร่โครโอไลต์
(Na3AlF4) ที่หลอมเหลวประมาณ 1000°C โดยใช้คาร์บอนเป็ นแคโทด และแอโนด
4. การผลิตโซเดียมและแก๊สคลอรีน
5. การผลิตโลหะแมกนี เซียม

การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน
การผุกร่อนของโลหะเป็ นกระบวนการออกซิเดชัน เช่นในบรรยากาศที่มคี วามชื้น เหล็กจะถูก
ออกซิไดซ์โดยออกซิเจนในอากาศไปเป็ นออกไซด์ของเหล็กผสมดังนี้
2𝐹𝑒 𝑠 + 𝑂2 𝑔
2𝐹𝑒𝑂 𝑠
2𝐹𝑒 𝑠 + 3𝑂2 𝑔
𝐹𝑒2 𝑂3 𝑠
3𝐹𝑒(𝑠) + 2𝑂2 (𝑔)
𝐹𝑒3 𝑂4 (𝑠)
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การป้ องกันการผุกร่อนของโลหะด้วยวิธแี คโทติก
วิธีน้ ีเป็ นวิธีท่ ที าให้โลหะเป็ นเสมือนแคโทดในเซลล์กลั วานิกโดยการต่อโลหะที่มีE0สูงกว่าเข้ากับ
โลหะที่ตอ้ งการทาแคโทติก ยกตัวอย่างเช่นการป้ องกันการผุกร่อนของเหล็กทาได้โดยการนาสังกะสีมาต่อ
เมื่อออกซิเจนถูกรีดวิ ซ์ไปเป็ นไฮดรอกไซด์ไอออน สังกะสีซ่ งึ เป็ นตัวรีดวิ ซ์ท่ แี รงกว่าเหล็กก็จ่ายอิเล็กตรอน
แทนเหล็กไปเป็ นสังกะสีไอออน ทาให้เหล็กไม่ผุกร่อน หรือเราสามารถนาเหล็กมาต่อเข้ากับขัว้ ลบของ
ถ่านไฟฉายก็ได้จะได้ผลที่เหมือนกันเพราะถ่านไฟฉายจ่ายอิเล็กตรอนแทนเหล็ก
การป้ องกันการผุกร่อนด้วยวิธอี ะโนไดซ์
อะลูมเิ นียมเป็ นธาตุท่ มี คี ่า
E0สูงกว่าเหล็กหรือแปลว่าถูกออกซิไดซ์ได้งา่ ยกว่าเหล็ก แต่การผุกร่อน
ของอะลูมเิ นียมเกิดขึ้นได้ยากว่าเหล็กเพราะว่าออกไซด์ของอะลูมเิ นียมมีโครงสร้างเป็ นผลึกคล้ายโลหะ เข้า
ไปยึดเกาะแน่นกับผิวอะลูมเิ นียม วิธีน้ ีทาได้โดยผ่านกระแสตรงลงไปในอะลูมเิ นียมที่เป็ นแอโนด หรือพูด
ง่ายๆก็คือการทาอะลูมเิ นียมให้เป็ นสนิม

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
1. เซลล์อเิ ล็กโทรไดอะลิซสิ เป็ นเซลล์อเิ ล็กโทรไลต์ท่ ใี ช้ในการแยกเกลือออกจากสารละลายเกลือได้
โดยส่วนประกอบสาคัญคือ เยื่อแลกเปลี่ยนไอออนที่จะยอมให้ไอออนซึ่งจะยอมให้ไอออนผ่าน
เท่านัน้ เป็ นวิธีท่ มี ขี อ้ กาหนดจากัดแต่ก็เป็ นวิธีหนึ่งในการแยกนา้ ทะเลได้
2. แบตเตอรี่อเิ ล็กโทรไลต์แข็ง เป็ นเซลล์ไฟฟ้ าชนิดสะสมไฟฟ้ าได้ ใช้ลเิ ทียมเป็ นแอโนดและ
ไทเทเนียมซัลไฟด์เป็ นแคโทด ส่วนประกอบสาคัญคือสารจาพวกพอลิเมอร์ท่ ยี อมให้ไอออนผ่านได้
ดีแต่ไม่ยอมให้อเิ ล็กตรอนผ่าน มีศกั ย์ไฟฟ้ าประมาณ 3 โวลต์ ปัจจุบนั มีการนาไปใช้เป็ นแบตเตอรี่
รถยนต์มขี อ้ ดีคือไม่ตอ้ งเติมนา้ กลัน่ ข้อเสียคือยังมีราคาแพง
3. แบตเตอรี่อากาศ ใช้อากาศเป็ นแคโทดโดยออกซิเจนเป็ นตัวออกซิไดซ์ และสังกะสีหรือ
อะลูมเิ นียมเป็ นแอโนด เป็ นเซลล์ไฟฟ้ าที่สะสมไฟฟ้ าได้
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บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบใน
อุตสาหกรรม
PanJ: บทนี้บรรยายอย่างเดียว ยังไม่มีในเวอร์ชันนี้
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บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
สารอินทรีย์
สารอินทรีย ์ คือสารที่มคี าร์บอนเป็ นองค์ประกอบ แต่ยกเว้นประสารต่อไปนี้ท่ มี คี าร์บอนเป็ น
องค์ประกอบแต่ไม่เป็ นสารอินทรีย ์
1. สารประกอบคาร์บอนเนต
2. สารประกอบไซยาไนด์
3. สารประกอบออกไซด์ของคาร์บอน
ตัวเลขที่ใช้ในการอ่านชื่อสารประกอบไฮโดรคารบอน
1 = meth- มี-ท2 = eth- อี-ท3 = prop- โพร-พ4 = but- บิว-ท5 = pent- เพน-ท-

6 = hex- เฮก-ซ7 = hept- เฮป-ท8 = oct- ออก-ท9 = non- โน-น10 = dec- เดค-ค-



แอลเคน

Aliphatic หมายถึงโซ่เปิด

แอลเคนเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว เพราะมีพนั ธะ
Alicyclic หมายถึงโซ่ปิด
ระหว่างคาร์บอนเป็ นพันธะเดี่ยวทัง้ หมด สูตรโมเลกุลของแอลเคนที่เป็ นโซ่
เปิ ดจะเป็ น CnH2n+2 ส่วนที่เป็ นโซ่ปิดจะเป็ น CnH2n

การอ่านชื่อแอลเคน
การอ่านชื่อแอลเคนโซ่เปิ ดให้นาตัวเลขของคาร์บอนในแอลเคนแล้ว
เติม -ane หรือ เ-น ต่อท้าย ถ้าเป็ นโซ่ปิดให้เติม cyclo- หรือ ไซโคล- แล้วตามด้วยจานวนคาร์บอนแล้ว
เติม -ane หรือ เ-น
คุณสมบัตขิ องแอลเคน
1. เป็ นสารประกอบอิ่มตัว
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2.
3.
4.
5.
6.

ไม่ละลายนา้
จุดเดือดจุดหลอมเหลวตา่ เรียงลาดับได้ดงั นี้ โซ่ก่ งิ < โซ่ตรง < โซ่ปิด
ไม่นาไฟฟ้ า
ติดไฟง่าย ไม่มเี ขม่า
เกิดปฏิกิรยิ าแทนที่
𝐶2 𝐻6 + 𝐶𝑙2
𝐶2 𝐻5 𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙
การทดสอบแอลเคน
1. ฟอกจางสีสารละลายBr2ในCCl4 ในที่มีแสงสว่างเท่านัน้ และจะมีกรดเกิดขึ้นด้วยเพราะ
เกิดปฏิกิรยิ าแทนที่
2. ไม่ฟอกจางสีสารละลาย KMnO4 เพราะเป็ นโมเลกุลอิ่มตัว

แอลคีน
แอลคีนเป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มพี นั ธะคู่อยู่ 1 พันธะส่วนที่เหลือเป็ นพันธะเดี่ยว สูตร
โมเลกุลของแอลคีนจะเป็ น CnH2n ถ้าเป็ นโซ่ปิดจะมีสูตรเป็ น CnH2n-2
การอ่านชื่อแอลคีน
การอ่านชื่อแอลคีนโซ่เปิ ดให้นาตัวเลขของคาร์บอนในแอลคีนแล้วเติม
-ene หรือ ีี น ต่อท้าย ถ้า
เป็ นโซ่ปิดให้เติม cyclo- หรือ ไซโคล- แล้วตามด้วยจานวนคาร์บอนแล้วเติม -ene หรือ ีี น
คุณสมบัตขิ องแอลคีน
1. เป็ นสารประกอบไม่อ่ มิ ตัว
2. ไม่ละลายนา้
3. จุดเดือดจุดหลอมเหลวตา่ เรียงลาดับได้ดงั นี้ โซ่ก่ งิ < โซ่ตรง < โซ่ปิด
4. เผาไหม้มเี ขม่าเล็กน้อย
5. เกิดปฏิกิรยิ าการเติม
𝐶2 𝐻4 + 𝐻2
𝐶2 𝐻6
การทดสอบแอลคีน
1. ฟอกจางสีBr2ในCCl4 ทัง้ ในที่มืดและที่สว่าง ไม่มกี รดเกิดขึ้นเพราะเป็ นปฏิกริ ยิ าการเติม
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2. ฟอกจางสีสารละลาย KMnO4 ได้ไกลคอล หรือไดแอลกอฮออล์ ดังสมการ
3𝐶2 𝐻4 + 2𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 4𝐻2 𝑂

𝐶2 𝐻6 𝑂2 + 2𝑀𝑛𝑂2 + 2𝐾𝑂𝐻

ปฏิกิรยิ านี้จะเติมพันธะคู่ดว้ ยหมู่ไฮดรอกไซด์ เกิดเป็ นไดแอลกอฮอล์ และเกิดMnO2ซึ่งมีสนี า้ ตาล

แอลไคน์
แอลไคน์เป็ นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มพี นั ธะสามหนึ่งพันธะ ส่วนที่เหลือเป็ นพันธะเดี่ยว
สูตรโมเลกุลของแอลไคน์โซ่เปิ ดคือ CnH2n-2 ส่วนของโซ่ปิดคือ CnH2n-4
การอ่านชื่อแอลไคน์
การอ่านชื่อแอลไคน์โซ่เปิ ดให้นาตัวเลขของคาร์บอนในแอลไคน์แล้วเติม
-yne หรือ ไ-น์ ต่อท้าย
ถ้าเป็ นโซ่ปิดให้เติม cyclo- หรือ ไซโคล- แล้วตามด้วยจานวนคาร์บอนแล้วเติม -yne หรือ ไ-น์
คุณสมบัตขิ องแอลไคน์
1. เป็ นสารประกอบไม่อ่ มิ ตัว
2. ไม่ละลายนา้
3. จุดเดือดจุดหลอมเหลวตา่ เรียงลาดับได้ดงั นี้ โซ่ก่ งิ < โซ่ตรง < โซ่ปิด
4. เผาไหม้มเี ขม่ามาก
5. เกิดปฏิกิรยิ าการเติม
𝐶2 𝐻2 + 2𝐻2
𝐶2 𝐻6
การทดสอบแอลไคน์
1. ฟอกจางสีBr2ในCCl4 ทัง้ ในที่มืดและที่สว่าง ไม่มกี รดเกิดขึ้นเพราะเป็ นปฏิกริ ยิ าการเติม
2. ฟอกจางสีสารละลาย KMnO4 ได้ เช่น
3𝐶2 𝐻2 + 10𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 2𝐻2 𝑂

6𝐾𝐻𝐶𝑂3 + 10𝑀𝑛𝑂2 + 4𝐾𝑂𝐻

ปฏิกิรยิ านี้จะเติมพันธะคู่ดว้ ยหมู่ไฮดรอกไซด์ เกิดเป็ นไดแอลกอฮอล์ และเกิดMnO2ซึ่งมีสนี า้ ตาล

อะโรมาติก
สารประกอบจาพวกอะโรมาติกไม่มสี ูตรทัว่ ไปที่แน่นอน เป็ นสารที่มพี นั ธะระหว่างคาร์บอนเป็ น
แบบเรโซแนนซ์ หรือมีอเิ ล็กตรอนอิสระวิ่งรอบคาร์บอนอะตอม สารที่พบบ่อยคือ เบนซีนมีสูตรเป็ น C6H6
คุณสมบัตขิ องอะโรมาติก
1. เป็ นสารประกอบไม่อ่ มิ ตัวมากที่สุด
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2.
3.
4.
5.

ไม่ละลายนา้ เพราะไม่มขี วั้
จุดเดือดจุดหลอมเหลวตา่
เผาไหม้มเี ขม่ามากที่สุด
เกิดปฏิกิรยิ าได้ยาก ถ้าเกิดเป็ นปฏิกิรยิ าแทนที่และต้องมีตวั เร่ง เช่น
𝐹𝑒𝐶𝑙 2

𝐶6 𝐻6 + 𝐵𝑟2
การทดสอบสารอะโรมาติก
1. ไม่ฟอกจางสีBr2ในCCl4 ทัง้ ในที่มือดและที่สว่าง
2. ไม่ฟอกจางสีสารละลาย KMnO4

𝐶6 𝐻5 𝐵𝑟 + 𝐻𝐵𝑟

แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์คือสารประกอบที่มหี มู่ฟงั ก์ชน่ั ไฮดรอกซี(-OH) อยู่ในโมเลกุลอย่างน้อยหนึ่งหมู่
การอ่านชื่อแอลกอฮอล์
การอ่านชื่อแอลกอฮอล์นนั้ มีดว้ ยกัน 2 แบบคือ
1. การอ่านชื่อแบบสามัญ ให้อ่านหมู่แอลคิลก่อนแล้วตามด้วย แอลกอฮอล์
2. การอ่านชื่อตามระบบIUPAC ให้อ่านตัวเลขจานวนคาร์บอนแล้วตามด้วย -anol
คุณสมบัตขิ องแอลกอฮอล์
1. ละลายนา้ ได้ เพราะมีขวั้ แต่สภาพการละลายนา้ จะตา่ ลงเมื่อมวลโมเลกุลเพิ่มขึ้น เพราะสภาพขัว้ จะ
ลดลง จึงละลายได้ดเี พียง 3 ตัวแรกเท่านัน้
2. จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง เพราะเป็ นพันธะไฮโดรเจน
3. แสดงสมบัตเิ ป็ นกรดอ่อนๆ แต่ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส
การทดสอบแอลกอฮอล์
1. ทาปฏิกิรยิ ากับโซเดียมได้แก๊ส H2 ดังสมการ
2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝑁𝑎
2𝐶2 𝐻5 𝑂𝑁𝑎 + 𝐻2
2. ไม่ทาปฏิกริ ยิ ากับ NaOH
3. ไม่ทาปฏิกริ ยิ ากับ NaHCO3 หรือ Na2CO3

กรดอินทรีย์
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กรดอินทรียค์ ือสารประกอบที่มหี มู่ฟงั ก์ชน่ั คาร์บอกซิล(-COOH) อย่างน้อยหนึ่งหมู่
การอ่านชื่อกรดอินทรีย ์
การอ่านชื่อกรดอินทรียม์ อี ยู่ดว้ ยกัน
2 แบบคือ
1. การอ่านชื่อแบบสามัญ มีอยู่แค่ 2 ตัวแรกเท่านัน้ คือ
a. HCOOH อ่านว่า กรดฟอร์มกิ
b. CH3COOH อ่านว่า กรดอะซีตกิ
2. การอ่านชื่อตามระบบIUPAC ให้อ่านตัวเลขจานวนคาร์บอนทัง้ หมดในโมเลกุลก่อนแล้วตามด้วย
-anoic หรือ -าโนอิก
คุณสมบัตกิ รดอินทรีย ์
1. ละลายนา้ ได้ดเี พียง 4 ตัวแรก ตัวถัดๆไปสภาพขัว้ จะตา่ ลง
2. จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงเพราะเป็ นพันธะไฮโดรเจนและเพิ่มขึ้นตามมวลโมเลกุล จุดเดือดจะ
สูงกว่าแอลกอฮอล์
3. แตกตัวเป็ นไอออนในนา้ แสดงสมบัตเิ ป็ นกรด เมื่อเกิดปฏิกิรยิ าจะจ่ายโปรตอนให้ธาตุอ่ นื
แอลกอฮอล์ท่ สี าคัญ
1. เมทานอล สมัยก่อนได้จากการกลัน่ สลายไม้บางชนิด ปัจจุบนั เตรียมได้ดงั สมการ
𝑍𝑛𝑂 ,𝐶𝑟2 𝑂3

𝐶𝑂 + 𝐻2
𝐶𝐻3 𝑂𝐻
เมทานอลเป็ นของเหลวไม่มสี ี มีนา้ หนักเบาเป็ นแอลกอฮอล์ท่ มี พี ษิ ไอของเมทานอลมีอนั ตรายต่อ
ตา จึงมีการใส่สลี งไป ส่วนใหญ่เป็ นสีม่วง เพื่อให้ต่างจากเอทานอล ใช้เป็ นเชื้อเพลิงเช่น จุด
ตะเกียง
2. เอทานอล เป็ นแอลกอฮอล์ท่ สี าคัญที่สุด ได้จากการหมักนา้ ตาล เซลลูโลส หรือแป้ ง ด้วยยีสต์ ดัง
สมการ
𝐶6 𝐻12 𝑂6

𝑒𝑛𝑧𝑦𝑚𝑒

2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2

การทดสอบกรดอินทรีย ์
1. ทดสอบกับโลหะได้แก๊สไฮโดรเจนดังสมการ
2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝑁𝑎
𝐻2 + 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
2. ทดสอบกับ NaOH ได้เกลือกับนา้
𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝐻2 𝑂 + 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
3. ทดสอบกับ NaHCO3 หรือ Na2CO3 จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดงั สมการ
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2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3

𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 + 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎

𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3

𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂 + 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎

เอสเทอร์
เอสเทอร์คือสารที่มหี มู่ฟงั ก์ชน่ั แอลคอกซีคาร์บอนิล(-COO-) อย่างน้อยหนึ่งหมู่ในโมเลกุล เกิดขึ้น
จากปฏิกิรยิ าระหว่างกรดอินทรียแ์ ละแอลกอฮอล์ ดังสมการ
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑅′
𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅′ + 𝐻2 𝑂
การอ่านชื่อเอสเทอร์
การอ่านชื่อเอสเทอร์ให้อ่านแอลคิลด้านที่เป็ นแอลกอฮอล์ก่อนแล้วตามด้วยจานวนคาร์บอน
ทัง้ หมดในกรดอินทรียแ์ ล้วตามด้วย -anoate หรือ -าโนเอต
ปฏิกริ ยิ าของเอสเทอร์
1. เอสเทอริฟิเคชัน เป็ นกระบวนการสร้างเอสเทอร์จากแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย ์
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑅′
𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅′ + 𝐻2 𝑂
2. ไฮโดรไลซิส เป็ นปฏิกิรยิ าผันกลับของเอสเทอริฟิเคชัน
′

𝐻 + 𝑑𝑖𝑙 .

𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅 + 𝐻2 𝑂
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻𝑂𝑅 ′
3. สปอนนิฟิเคชัน เป็ นกระบวนการตัดสารประกอบเอสเทอร์ดว้ ยเบส ได้เกลือของกรดอินทรียแ์ ละ
สบู่ดงั สมการ
𝑅𝐶𝑂𝑂𝑅′ + 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐻𝑂𝑅′
คุณสมบัตขิ องเอสเทอร์
1. ละลายนา้ ได้เพราะมีขวั้
2. จุดเดือดจุดหลอมเหลวไม่สูงนักเพราะแรงโคฮีชนั เป็ นแรงระหว่างขัว้
3. ไม่เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล แต่เกิดกับนา้
ประโยชน์ของเอสเทอร์
1. ใช้เป็ นตัวทาละลาย
2. ใช้เป็ นสารแต่งกลิ่น
3. ใช้เป็ นยาระงับปวด เช่น แอสไพริน
4. บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เช่น นา้ มันระกา
5. ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใยสังเคราะห์
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แอลดีไฮด์
แอลดีไฮด์คือสารที่มหี มู่ฟงั ก์ชนั คาร์บอกซาลดีไฮด์(-CHO) อย่างน้อยหนึ่งหมู่ในโมเลกุล
การอ่านชื่อแอลดีไฮด์
การอ่านชื่อให้อ่านจานวนคาร์บอนอะตอมในโมเลกุลก่อน แล้วตามด้วย
-anal หรือ -านาล โดยที่
เมทานาลนิยมเรียกว่า ฟอร์มาดีไฮด์
คุณสมบัตขิ องแอลดีไฮด์
1. แอลดีไฮด์ท่ ลี ะลายนา้ ได้หมดคือ 2 ตัวแรก คือฟอร์มาลดีไฮด์ และเอทานาล และจะเกิดพันธะ
ไฮโดรเจนกับนา้ ได้
2. แอลดีไฮด์มจี ดุ เดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่าไฮโดรคาร์บอนแต่ตา่ กว่า แอลกอฮอล์และกรดอินทรีย ์
ส่วนใหญ่เป็ นของเหลว แต่ฟอร์มาดีไฮด์เป็ นแก๊สที่อณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ละลายนา้ ได้ดี
ประโยชน์ของแอลดีไฮด์
1. สารละลายฟอร์มาดีไฮด์เข้มข้น 40% เรียกว่าฟอร์มาลีน
2. แอลดีไฮด์ท่ มี จี านวนคาร์บอนมากขึ้นมักใช้ทานา้ หอม หรือสารปรุงแต่งกลิ่น

คีโตน
คีโตนคือสารที่มหี มู่ฟงั ก์ชนั คาร์บอนนิล(
-CO-) อย่างน้อยหนึ่งหมู่ในโมเลกุล
การอ่านชื่อคีโตน
การอ่านชื่อคีโตน ให้อ่านจานวนคาร์บอน
ทัง้ หมดในโมเลกุล แล้วตามด้วย -anone หรือ -าโนน
โพรพาโนนเป็ นคีโตนที่เล็กที่สุด หรือเรียกว่าอะซีโตน
ประโยชน์ของคีโตน
1. คีโตนมักมีกลิ่นหอม เช่น มัสโคน(Muscone) ใช้ผลิตนา้ หอมที่มรี าคาแพงมาก
2. คีโคนที่มมี วลโมเลกุลตา่ ๆ เช่น อะซีโตน บิวทาโนน เป็ นตัวทาละลายอินทรียท์ ่ ดี ี

เอมีน
เอมีนคือ อนุพนั ธ์ของแอมโมเนียที่มหี มู่แอลคิลเข้าแทนไฮโดรเจนในแอมโมเนีย เรียกหมู่ฟงั ก์ชนั ที่
แอลคิลเข้าไปเกาะว่าหมู่อะมิโน เอมีนมีสามชนิดคือ
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1. เอมีนปฐมภูมิ คือเอมีนที่มแี อลคิลเข้าไปแทนไฮโดรเจนเพียงตัวเดียว มีสูตรว่า R-NH2
2. เอมีนทุตยิ ภูมิ คือเอมีนที่มแี อลคิลเข้าไปแทนไฮโดรเจน 2 ตัวมีสูตรว่า R-NH-R’
3. เอมีนตติยภูมิ คือเอมีนที่มแี อลคิลเข้าไปแทนไฮโดรเจนทัง้ 3 ตัว มีสูตรว่า R-N-R’R’’
การอ่านชื่อเอมีน
การอ่านชื่อเอมีนที่เรียนในช่วงชัน้ นี้คือ การอ่านชื่อเอมีนปฐมภูมิ การอ่านชื่อเอมีนปฐมภูมติ าม
ระบบIUPACมีสองแบบดังนี้
1. แบบเติมหลัง อ่านตัวเลขจานวนคาร์บอนแล้วตามด้วย -anamine หรือ -านามีน
2. แบบเติมหน้า ให้ข้นึ ว่า amino- หรือ อะมิโน- แล้วตามด้วยแอลเคน
คุณสมบัตขิ องเอมีน
1. เอมีนเป็ นสารประกอบที่มขี วั้ เอมีนปฐมภูมิ และทุตยิ ะภูมเิ กิดพันธะไฮโดรเจนได้
2. จุดเดือดจุดหลอมเหลวของเอมีนชนิดต่างๆเรียงลาดับได้ดงั นี้ ปฐมภูมิ>ทุตยิ ภูมิ>ตติยภูมิ
3. เอมีนโซ่เปิ ด 4 ตัวแรกละลายนา้ ได้ดี ส่วนเอมีนโซ่ปิดละลายนา้ ได้เพียงเล็กน้อยเท่านัน้
4. มีสมบัตเิ ป็ นเบส จึงทาปฏิกิรยิ ากับกรดได้เกลือ
ประโยชน์ของเอมีน
1. ใช้ทายารักษาโรค สารทาลายเชื้อโรค
2. ทาสารฆ่าแมลง ฆ่ารา
3. ทาสบู่ เครื่องสาอาง
4. ทาสียอ้ ม และเคมีภณั ฑ์ต่างๆ

เอไมด์
เอไมด์จะจัดเป็ นอนุพนั ธ์ของกรดอินทรีย ์ หรือแอมโมเนียก็ได้ เอไมด์มหี มู่ฟงั ก์ชนั เอไมด์(
CONH2) อยูใ๋ นโมเลกุล เอไมด์แบ่งได้เป็ น 3 ชนิดคือ
1. เอไมด์ปฐมภูมิ คือเอไมด์ท่ มี สี ูตรว่า R-CONH2
2. เอไมด์ทตุ ยิ ภูมิ คือเอไมด์ท่ มี แี อลคิลเข้าไปแทนHในหมู่เอไมด์ 1 ตัว มีสูตรว่า R-CONH-R’
3. เอไมด์ตติยภูมิ คือเอไมด์ท่ มี แี อลคิลเข้าไปแทนHในหมู่เอไมด์ 2 ตัว มีสูตรว่า R-CON-R’R’’
การอ่านชื่อเอไมด์
การอ่านชื่อเอไมด์ท่ เี รียนในช่วงชัน้ นี้คือ การอ่านชื่อเอไมด์ปฐมภูมิ การอ่านชื่อเอไมด์ปฐมภูมิ ให้
อ่านตัวเลขจานวนคาร์บอน แล้วตามด้วย -anamide หรือ -านาไมด์
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สมบัตขิ องเอไมด์
1. เป็ นสารประกอบที่ไม่มสี ี ไม่มกี ลิ่น
2. เอไมด์ 3 ตัวแรกละลายนา้ และแอลกอฮอล์ได้ดี
3. เอไมด์เป็ นกลาง
4. เอไมด์ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมจิ ะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล แต่เอไมด์ตติยภูมไิ ม่เกิด จึงมี
จุดเดือดจุดหลอมเหลวตา่ สุด
5. ปฏิกิรยิ าไฮโดรลิซสิ มี 2 กรณีดว้ ยกันคือ
a. ปฏิกิรยิ าไฮโดรลิซสิ ในกรด เกิดดังสมการ
𝑅𝐶𝑂𝑁𝐻2 + 𝐻2 𝑂 + 𝐻𝐶𝑙
𝑅𝐶𝑂𝑁𝐻𝑅′ + 𝐻2 𝑂 + 𝐻𝐶𝑙
b.

𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝐻4 + 𝐶𝑙 −
𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝐻3 + 𝑅′𝐶𝑙−

ปฏิกิรยิ าไฮโดรลิซสิ ในเบส เกิดดังสมการ
𝑅𝐶𝑂𝑁𝐻2 + 𝐻2 𝑂 + 𝑁𝑎𝑂𝐻
𝑅𝐶𝑂𝑁𝐻𝑅′ + 𝐻2 𝑂 + 𝑁𝑎𝑂𝐻
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บทที่ 12 เชื้อเพลิงซากดึกดาบรรพ์และสาร
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ปิ โตรเลียม เกิดจากซากพืชซากสัตว์ท่ ที บั ถมกันเป็ นเวลานานผสมอยู่กบั โคลนและตะกอน ผ่านไป
เป็ นเวลานาน เมื่อทับถมกันมากขึ้นและถูกอัดผ่านความร้อนและความดันสูง จะเกิดเป็ นแก๊สธรรมชาติ
และน้ ามันดิบแทรกตัวอยู่ตามชัน้ หินที่มรี ูพรุน หินชนิดนี้เรียกว่าหินน้ ามัน
การสารวจหาแหล่งปิ โตรเลียม ทาได้โดย
1. สารวจทางธรณี วทิ ยา ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ รายงานทางธรณี เป็ น
ข้อมูลพื้นฐาน และสารวจธรณีวทิ ยาพื้นดิน โดยการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อให้ทราบแหล่งปิ โตรเลียม
คร่าวๆ
2. การสารวจทางธรณี ฟิสกิ ส์ โดยการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กโลก ซึ่งจะบอกให้ทราบถึง ชนิด
ความลึก ขอบเขต ความกว้างของแอ่ง

การกลัน่ น้ ามัน
ใช้หลักโดยการให้ความร้อนแก่นา้ มันดิบจนระเหยกลายเป็ น
สารที่กลั่นได้ในแต่ละชั้นของ
ไอทัง้ หมดแล้วนามาเข้าหอกลัน่ ซึ่งควบคุมอุณหภูมใิ ห้คงที่ในแต่ละ
หอกลั่น ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ แต่
เป็นสารที่มีจุดเดือดจุด
ชัน้ สารที่มจี ดุ เดือดสูงจะควบแน่นก่อนอยู่ท่ ชี นั้ ล่าง ส่วนสารที่มจี ดุ
หลอมเหลวใกล้เคียงกัน
เดือดตา่ จะควบแน่นอยู่ชนั้ บน เรียงลาดับสารที่กลัน่ ได้ในหอกลัน่
จากบนลงล่างมีดงั นี้ แก๊สปิ โตรเลียม นา้ มันเบนซิน(แนฟทาเบา) แนฟ

ทาหนัก นา้ มันก๊าด นา้ มันโซล่า นา้ มันหล่อลื่น นา้ มันเตา และบีทูเมน
การปรับคุณภาพน้ ามัน
นา้ มันเบนซินและนา้ มันดีเซล เป็ นที่ตอ้ งการในท้องตลาดสูงมาก จึงมีการปรับคุณภาพของนา้ มัน
มีกระบวนการต่างๆ ดังนี้
1. กระบวนการแตกสลาย เป็ นกระบวนการที่สลายพันธะระหว่างคาร์บอน เกิดเป็ นไฮโดรคาร์บอน
โมเลกุลเล็กลง เช่น
𝐶7 𝐻16

ตัวเร่งปฏิกิริยา

𝐶3 𝐻8 + 𝐶4 𝐻10
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ในบางครัง้ อาจเกิดโมเลกุลไม่อ่ มิ ตัวขึ้น เช่นอาจเกิด C4H6 ขึ้น และอาจมีการสูญเสีย H2 เกิดขึ้น
ด้วย
2. รีฟอร์มมิง เป็ นกระบวนการเปลี่ยนจากโซ่ตรงเป็ นโซ่ก่ งิ หรือจากโซ่ปิดเป็ นอะโรมาติก
3. แอลคิลเลชัน เป็ นการรวมโมเลกุลแอลเคนกับแอลคีน เป็ นแอลเคนที่มีโซ่ก่ งิ
4. โอลิโกเมอไรเซชัน เป็ นการรวมไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ มิ ตัวโมเลกุลเล็กๆ หลายโมเลกุลเข้าด้วยกัน

เลขออกเทน
เลขออกเทนคือเลขที่ใช้กาหนดคุณภาพของนา้ มันเบนซิน โดยมีสารอ้างอิงคือ ไอโซออกเทน
(2,2,4-trimethyl pentane)ซึ่งมีเลขออกเทนเท่ากับ 100 และเฮปเทน(heptane)ซึ่งมีเลขออกเทนเท่ากับ 0
นา้ มันที่มเี ลขออกเทน 95 หมายความว่านา้ มันชนิดนัน้ มีความสามารถในการเผาไหม้เช่นเดียวกัน
กับนา้ มันที่มสี ่วนผสมของไอโซออกเทน 95 ส่วน และเฮปเทน 5 ส่วน
สารที่ใช้ในการเพิ่มเลขออกเทนให้แก่นา้ มันได้แก่
1. เตตระเมทิลเลด(Pb(CH3)4) หรือ เตตระเอทิลเลด(Pb(C2H5)4) แต่เมื่อเผาไหม้แล้วเกิด
PbO2 และ PbCO3 เป็ นละอองปนอยู่ในอากาศเป็ นพิษกับมนุษย์และสัตว์ ปัจจุบนั ไม่มี
การใช้สารชนิดนี้ผสมในนา้ มันแล้ว
2. เติมเมทิลเทอร์เชียรีบวิ ทิวอีเทอร์(Methyl tertiary butyl ether ,MTBE) หรือเรียกว่า
นา้ มันไร้สารตะกัว่ (Unleaded gasoline ,ULG)

เลขซีเทน
เลขซีเทนคือเลขที่ใช้กาหนดคุณภาพของนา้ มันดีเซล โดยมีสารอ้างอิงคือ ซีเทน(CH3(CH2)14CH3)
ซึ่งมีเลขออกเทนเท่ากับ 100 และแอลฟาเมทิลแนพทาลีน ซึ่งมีเลขซีเทนเท่ากับ 0
นา้ มันที่มเี ลขซีเทน 95 หมายความว่านา้ มันชนิดนัน้ มีความสามารถในการเผาไหม้เช่นเดียวกันกับ
นา้ มันที่มสี ่วนผสมของซีเทน 95 ส่วน และแอลฟาเมทิลแนพทาลีน 5 ส่วน

การแยกแก๊สธรรมชาติ
แก๊สธรรมชาติท่ นี ามาแยกประกอบด้วย
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1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ CH4(60-80%) C2H6(4-10%) C3H5(3-5%) C4H6(1-3%)
C5H12(1%) และแก๊สเหลว
2. สารประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ CO2 H2S H2O
ขัน้ ตอนในการแยกแก๊สธรรมชาติ
1. แยกแก๊สเหลวออกจากแก๊สธรรมชาติ
2. กาจัด Hg เพราะทาให้ ท่อและเครื่องต่างๆสึกกร่อน
3. กาจัด CO2 โดยการทาปฏิกิรยิ ากับ KOH โดยแก๊ส CO2 สามารถนาไปใช้ในการทานา้ แข็งแห้ง
4. กาจัด H2O โดยใช้สารดูดซึมที่มรี ูพรุนสูง
5. เพิ่มความดัน ลดอุณหภูมิ เพื่อให้แก๊สเป็ นของเหลว
6. นาของเหลวที่ได้จากข้อ 5 มาผสมกับแก๊สเหลวจากข้อ 1
7. กลัน่ แยกแก๊สโดยวิธีเพิ่มอุณหภูมจิ ะได้แก๊สดังนี้
a. มีเทน ใช้เป็ นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ า
b. อีเทน, โพรเพน ใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี
c. แก๊สปิ โตรเลียมเหลว LPG ใช้ในครัวเรือน และยานพาหนะ
d. แก๊สโซลีนธรรมชาติ ผลิตเป็ นนา้ มันเบนซิน อุตสาหกรรมตัวทาละลาย อุตสาหกรรมปิ โตร
เคมี

ปิโตรเคมีภัณฑ์
สารไฮโดรคาร์บอนบางชนิดได้มกี ารนาไปแปรรูปในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี เพื่อผลิตสารเคมีชนิด
ต่างๆ แบ่งออกได้เป็ น 2 ขัน้ ตอนคือ
1. อุตสาหกรรมขัน้ ต้น เป็ นอุตสาหกรรมการผลิตสารโมเลกุลเล็กๆ หรือมอนอเมอร์จากนา้ มันดิบ
2. อุตสาหกรรมขัน้ ต่อเนื่ อง เป็ นการนามอนอเมอร์หลายๆมอนอเมอร์มาต่อเรียงกันเป็ นพอลิเมอร์
ผลิตภัณฑ์ของขัน้ ตอนนี้คือ พลาสติก และวัตถุดบิ ในการผลิตเส้นใยสังเคราะห์ เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมขัน้ ต่อเนื่องอาจนาไปให้ในอุตสาหกรรมต่างๆได้ เช่น การผลิตท่อพลาสติก
เส้นใย สี, กาว ถุงพลาสติก และขวด เป็ นต้น
พอลิเมอร์ แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ
1. โฮโมพอลิเมอร์ คือพอลิเมอร์ท่ ปี ระกอบด้วยมอนอเมอร์ชนิดเดียวกัน เช่น แป้ ง เซลลูโลส พอลิ
โพรพิลนี
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2. โคพอลิเมอร์ คือพอลิเมอร์ท่ ปี ระกอบด้วยมอนอเมอร์ต่างชนิดกัน เช่น โปรตีน พอลิเอสเทอร์
ปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชัน คือปฏิกิรยิ าที่มอนอเมอร์มารวมกันเป็ นพอลิเมอร์ซ่ งึ เกิดได้ 2 แบบคือ
1. ปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชันแบบควบแน่ น เกิดจากมอนอเมอร์ท่ มี หี มู่
ฟังก์ชนั มากกว่าหนึ่งหมู่ทาปฏิกิรยิ ากันและได้สารโมเลกุลเล็กๆ เช่น

นา้ หลุดออกมา
พอลิเมอร์ที่เกิดจากมอนอเมอร์ที่
2. ปฏิกริ ยิ าพอลิเมอไรเซชันแบบเติม เกิดจากมอนอเมอร์ท่ เี ป็ น
มีหมู่ฟังก์ชัน 2 หมู่จะมี
สารอินทรียไ์ ม่อ่ มิ ตัว เมื่อทาปฏิกิรยิ ากันทาให้เป็ นโมเลกุลอิ่มตัว
โครงสร้างแบบเส้นตรง ถ้ามีหมู่
โครงสร้างพอลิเมอร์ มี 3 แบบคือ
ฟังก์ชัน 3 หมู่ขึ้นไป จะมี
1. โครงสร้างแบบเส้น คือพอลิเมอร์ท่ เี รียงตัวกันเป็ นเส้นตรงมีความ
โครงสร้างแบบกิ่ง
เหนียวและจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง

2. โครงสร้างแบบกิ่ง คือพอลิเมอร์ท่ เี รียงตัวกันเป็ นกิ่งแตกแขนง มี
ความยืดหยุ่นสูง
3. โครงสร้างแบบร่างแห คือพอลิเมอร์แบบกิ่งหรือแบบเส้นที่เชื่อมต่อกันเป็ นร่างแห มีความแข็งแรง
เมื่อได้รบั ความร้อนสูงจะแตก
ตัวอย่างของพอลิเมอร์
1. พลาสติก เกิดจากพอลิเมอร์ของสารอินทรียท์ ่ เี รียงต่อเป็ นโซ่ยาว แบ่งออกเป็ น 2 แบบได้แก่
a. เทอร์มอพลาสติก เป็ นพลาสติกที่เมื่อได้รบั ความร้อนจะอ่อนตัว เมื่อเย็นลงจะแข็งตัวโดย
คงคุณสมบัตเิ ดิมไว้
b. พลาสติกเทอร์มอเซต เป็ นพลาสติกที่คงรูปหลังจากการผ่านความดันและความร้อนเพียง
ครัง้ เดียว เมื่อแข็งตัวจะแข็งแรงมาก ถ้าได้รบั อุณหภูมสิ ูงจะแตก
2. เส้นใย เป็ นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสมบัตเิ หมาะสาหรับการปัน่ เป็ นเส้นด้าย มีทงั้ ที่เกิดในธรรมชาติ
และจากการสังเคราะห์ ตัวอย่างของเส้นใยได้แก่ ไนลอน-6,10 หมายความว่า ในมอนอเมอร์มี
คาร์บอนอะตอมของเอมีน 6 อะตอม และอะตอมของกรดอินทรีย ์ 10 โมเลกุล
3. ยาง แบ่งออกเป็ น 2 ชนิดได้แก่
a. ยางธรรมชาติ ได้จากต้นยางเรียกพอลิเมอร์จากต้นยางว่า พอลิไอโซพรีน
b. ยางสังเคราะห์ เป็ นยางที่สร้างขึ้นมาเลียนแบบธรรมชาติ ซึ่งเมื่อผ่านกระบวนการวัลคาไน
เซชันแล้วสามารถทายางรถยนต์ได้ ตัวอย่างของยางสังเคราะห์ได้แก่
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i. พอลิบวิ ทาไดอีน เป็ นยางสังเคราะห์ชนิดแรก มีมอนอเมอร์คือ 1,3-butadiene
ii. พอลิคลอโรพรีน มีช่ อื ทางการค้าว่า นีโอพรีน ซึ่งมีสมบัตบิ างอย่างดีกว่ายาง
ธรรมชาติเช่น ไม่ถูกกัดกร่อนด้วยแก๊สออกซิเจน ไม่บวมนา้ ทนต่อกรดและเบส
ทนต่อตัวทาละลายอินทรีย ์ มีมอนอเมอร์คือ CH2=CClCH=CH2(Chloroprene)
iii. ยางเอสบีอาร์(Styrene Butadiene Rubber ,SBR) หรือยางสไตรีน-บิวทาไดอีน
เป็ นยางที่ทนต่อการขัดถูและเกิดปฏิกิรยิ ากับ O2 ได้ดกี ว่ายางธรรมชาติ ส่วนมาก
ใช้ทายางรถยนต์ ถ้าเกิดการพอลิเมอไรเซชันที่อณ
ุ หภูมติ า่ จะเรียกว่า Cold
rubber ซึ่งเป็ นยางที่ใช้สาหรับงานที่ไม่หนักเช่น ส้นรองเท้า ยางปูพ้นื เป็ นต้น มี
มอนอเมอร์คือ 1,3-butadiene และ CH2=CHC6H6(Styrene)
การปรับปรุงคุณภาพของยางดิบ
การปรับปรุงคุณภาพของยางดิบคิดค้นโดย
ชาร์ลส์ กูด๊ เยียร์(Charles Goodyear) ซึ่งทาโดยนา
ยางดิบไปเผารวมกับกามะถัน ภายใต้ตวั เร่ง จะทาให้โมเลกุลของกามะถัน เชื่อมระหว่างสายโมเลกุล ผลที่
ได้คือ ยางยืดหยุ่นและอยู่ตวั มากขึ้น รวมทัง้ สามารถทนต่อสารเคมี นา้ และอากาศได้ดขี ้นึ มากด้วย เรียก
ปฏิกิรยิ าการเผายางรวมกับกามะถันนี้ว่า ปฏิกริ ยิ าวัลคาไนเซชัน

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์
สังเคราะห์
1. พลาสติก
a. บางชนิดมีการเติมสารบางอย่างลงไปเพื่อให้มสี มบัตทิ ่ ดี ขี ้นึ เช่น
i. เติมสีเพื่อให้สวยงาม
ii. เติมใยแก้ว เป็ นไฟเบอร์กลาส เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ทนแรงกระแทกได้ดี
iii. เติมแกรไฟต์ เพื่อเพิ่มสมบัตกิ ารนาไฟฟ้ า
b. การใช้ประโยชน์จากพลาสติกมีหลายด้าน คือ
i. ทางการแพทย์
1. PVC ใช้ทาถุงใส่เลือด เส้นเลือดเทียม
2. พอลิสไตรีน ใช้ทาหลอดฉีดยา
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3. พอลิโพรพิลนี ใช้ทากระดูกเทียม เอ็นเย็บแผล
4. พอลิเอทิลนี ใช้ทาฟันปลอม ลิ้นหัวใจ กระเพาะปัสสาวะ ท่อนา้ ดี
ii. ทางการเกษตร
1. PVC ใช้คลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และใช้ทาตาข่ายกันแมลง
2. พอลิเอทิลนี ใช้ปูพ้นื บ่อนา้ ทาให้กกั เก็บนา้ ได้ดี
2. เส้นใย พอลิเมอร์ท่ จี ดั เป็ นเส้นใย ต้องมีความยาวอย่างน้อย 100 เท่าของความยาว
เส้นผ่าศูนย์กลางการออกแบบเส้นใยสังเคราะห์ให้มอี ตั ราส่วนความยาวที่แตกต่างกันทาให้เกิดผ้า
ชนิดต่างๆกันขึ้น
3. ยาง ก่อนการนายางไปขึ้นรูปนัน้ ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพยางเสียก่อน เช่น การวัลคาไนซ์ การ
เติมซิลกิ า ซิลเิ กต และผงถ่าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น
4. โฟม เป็ นพลาสติกที่เกิดการการเติมแก๊สเข้าไป เพื่อให้เกิดฟองอากาศแทรกอยู่จานวนมาก พอลิ
เมอร์ท่ ใี ช้ทาโฟมเช่น PVC พอลิเอทิลนี พอลิสไตรีน เป็ นต้น

มลพิษที่เกิดจากการใช้ปิโตรเคมีภัณฑ์
1. มลพิษทางอากาศ
a. แก๊สคาร์บอมมอนอกไซด์ เป็ นแก๊สพิษไม่มสี ี ไม่มกี ลิ่น จับตัวกับ Hb ในเลือดทาให้ไม่
สามารถรับ O2 ได้อกี
b. แก๊ส SO2 เป็ นแก๊สไม่มสี ี มีกลิ่นฉุน แก๊ส SO2 บางส่วนจะจับตัวกับออกซิเจนและไอนา้
ในอากาศ เกิดเป็ น H2SO4 ซึ่งเป็ นกรดแก่
c. ออกไซด์ของไนโตรเจน ที่เป็ นแก๊สพิษได้แก่ NO และ NO2 ทาให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ตา และระบบทางเดินหายใจ
d. ไฮโดรคาร์บอน โดยเฉพาะไฮโดรคาร์บอนไม่อ่ มิ ตัว ซึ่งเมื่อทาปฏิกิรยิ ากับออกซิเจนใน
อากาศเกิดเป็ น แอลดีไฮด์ซ่ นึ มีกลิ่นเหม็น
e. คาร์บอนไดออกไซด์ เป็ นแก๊สเรือนกระจก
f. Chlorofluorocarbon หรือ CFC เป็ นแก๊สที่ทาลายชัน้ โอโซนในบรรยากาศ ทาให้โลก
ได้รบั รังสี UV ซึ่งเป็ นปัจจัยในการเกิดมะเร็งผิวหนัง และเป็ นแก๊สเรือนกระจกด้วย
2. มลพิษทางนา้
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a. สารอินทรีย ์ การย่อยสลายสารอินทรีย ์ ต้องอาศัยแบคทีเรีย และเกิดสารต่างๆ เช่น CO2
H2O NO3- SO42- CH4 H2S N2 เป็ นต้น
b. ฟอสเฟต ส่วนใหญ่มาจากปุ๋ยและผงซักฟอก ดูได้ท่ บี ทที่ 13 เรื่องผงซักฟอก
c. นา้ มัน เป็ นสารที่ลอยอยู่บนผิวนา้ ทาให้ค่า DO ตา่ ลง สัตว์จงึ ตาย นา้ จึงเน่า
d. การบอกคุณภาพของนา้
i. DO (Dissolved Oxygen) เป็ นการบอกปริมาณ O2 ที่ละลายอยู่ในนา้ ตัวอย่าง
ในมาตรฐานนา้ ควรมีค่า DO ไม่ตา่ กว่า 3 mg/dm3 การทดลองหาค่า DO ทาได้
โดยนานา้ ตัวอย่างมาเติม MnSO4 KI NaOH และ H2SO4 แล้วนามาไตเตรตกับ
Na2S2O3 สูตรการหาค่า DO คือ
𝐷𝑂 =

8𝑘 × [𝑁𝑎2 𝑆2 𝑂3 ] × 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑁𝑎 2 𝑆2 𝑂3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒

ii. BOD (Biochemical Oxygen Demand) คือปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรีย
ต้องการในการย่อยสลายสารอินทรียใ์ นนา้
iii. COD (Chemical Oxygen Demand) คือปริมาณออกซิเจนทัง้ หมดที่สารเคมี
ต้องการในการสลายสารอินทรีย ์ ค่า COD จะมักสูงกว่าค่า BOD เสมอ เพราะค่า
COD คิดปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียย่อยสลายไม่ได้ดว้ ย
3. มลพิษทางดิน มีสาเหตุต่างๆดังนี้
a. การทาไร่เลื่อนลอย
b. การสร้างเขื่อน
c. การกาจัดสารพิษโดยการฝังกลบ (Land fill)
d. การใช้ป๋ ยุ เคมี
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บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล
ไขมัน
ไขมันเป็ นเอสเทอร์ชนิดหนึ่ง แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1. ไขมันที่เป็ นของเหลว เรียกว่าน้ ามัน
2. ไขมันที่เป็ นของแข็งเรียกว่า ไข หรือไขมัน
ไขมันประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1. ส่วนที่เป็ นแอลกอฮอล์ คือกลีเซอรอล เป็ นสารอินทรียท์ ่ มี คี าร์บอน 3 อะตอมและมีหมู่ OH 3 หมู่
สูตรโมเลกุลคือ C3H8O3 หรือ C3H5(OH)3
2. ส่วนที่เป็ นกรดอินทรีย ์ คือกรดไขมัน มีสูตรว่า RCOOH
กลีเซอรอล 1 โมเลกุลจับกับกรดไขมันได้ 3 โมเลกุลเกิดเป็ นไขมันชนิ ดไตรกลีเซอไรด์ กับน้ า 3
โมเลกุล ดังสมการ
𝐶3 𝐻5 (𝑂𝐻)3 + 3𝑅𝐶𝑂𝑂𝐻
𝐶3 𝐻5 (𝑂𝐶𝑅)3 + 3𝐻2 𝑂
กรดไขมัน ไขมัน และน้ ามัน
1. กรดไขมันแบ่งออกเป็ น กรดไขมันอิ่มตัว และกรดไขมันไม่อ่ มิ ตัว
a. กรดไขมันอิ่มตัว คือกรดไขมันที่พนั ธะระหว่างคาร์บอนเป็ นพันธะเดี่ยวทัง้ หมด
b. กรดไขมันไม่อ่ มิ ตัว คือกรดไขมันที่พนั ธะระหว่างคาร์บอนบางพันธะที่ไม่ใช่พนั ธะเดี่ยว
2. ถ้ามีจานวนอะตอมคาร์บอนเท่ากันจุดเดือดจุดหลอมเหลว กรดไขมันอิ่มตัว > กรดไขมันไม่อ่ มิ ตัว
3. กรดไขมันที่เสถียรจะมีจานวนอะตอมคาร์บอนเป็ นเลขคู่ มีตงั้ แต่ 12 ถึง 26 อะตอม แต่ตวั ที่พบ
บ่อยที่สุดคือ 16 และ 18 อะตอม
4. กรดไขมันที่ไม่อ่ มิ ตัวมากกว่าจะฟอกสี Br2 ได้มากกว่าทาให้ตอ้ งใช้ Br2 มากกว่า
5. ไขมันและนา้ มันเป็ นโมเลกุลไม่มขี วั้ ไม่ละลายนา้ ละลายได้บา้ งในแอลกอฮอล์ แต่จะละลายได้ดี
ใน C6H14
6. ไขมันเป็ นโมเลกุลที่เกิดจากกรดไขมันอิ่มตัวเป็ นส่วนใหญ่เป็ นของแข็งอ่อนๆที่อณ
ุ หภูมหิ อ้ ง นา้ มัน
เป็ นโมเลกุลที่เกิดจากกรดไขมันไม่อ่ มิ ตัวเป็ นส่วนใหญ่ นา้ มันเป็ นของเหลวหนืดที่อณ
ุ หถูมหิ อ้ ง
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7. ไขมันมีจดุ เดือดจุดหลอมเหลวสูงกว่านา้ มันเป็ นเพราะกรดไขมันอิ่มตัวมีจดุ เดือดจุดหลอมเหลวสูง
กว่ากรดไขมันไม่อ่ มิ ตัว
8. กรดไขมันที่พบในพืชหรือสัตว์ชนั้ สูงส่วนใหญ่ไม่อยู่ในรูปกรดไขมันอิสระ แต่อยู่ในรูปของไขมัน
และนา้ มัน
การเหม็นหืนของไขมันและน้ ามัน
1. ปฏิกิรยิ าออกซิเดชัน เกิดจาก O2 เข้าทาปฏิกิรยิ าตรงตาแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมัน ได้ผลิตภัณฑ์
เป็ นแอลดีไฮด์ และกรดไขมันขนาดเล็ก ระเหยง่ายและมีกลิ่นเหม็น
2. เกิดจากปฏิกิรยิ าไฮโดรลิซสิ ของ นา้ ในอากาศกับไขมัน หรือนา้ มัน ซึ่งมีเอนไซม์จากแบคทีเรียเป็ น
ตัวเร่งปฏิกิรยิ า เกิดกลีเซอรอลกับกรดไขมันซึ่งมีกลิ่นเหม็น
การทดสอบไขมัน หรือน้ ามัน
นาไปถูกบั กระดาษและทาให้กระดาษโปร่งแสง

สบู่
สบู่คือเกลือ Na หรือ K ของกรดไขมันมีสูตรว่า RCOONa หรือ RCOOK ซึ่งเกลือที่เป็ น K จะมี
ฤทธิ์อ่อนกว่าและละลายได้ดกี ว่า จึงนิยมทาสบู่เหลว หรือผสมในครีมโกนหนวด
การเกิดสบู่
การเกิดสบู่เป็ นปฏิกิรยิ าสะปอนนิฟิเคชันตามสมการดังนี้
𝐶3 𝐻5 (𝑂𝑂𝐶𝑅)3 + 3𝑁𝑎𝑂𝐻
𝐶3 𝐻5 (𝑂𝐻)3 + 3𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎
การทางานของสบู่
เมื่อสบู่ละลายนา้ จะแตกตัวได้ Na+ กับ RCOO- ซึ่งจะหันด้านที่ไม่มขี วั้ หรือด้าน R เข้าไปเกาะ
กับสิ่งสกปรกซึ่งส่วนใหญ่เป็ นไขมัน โดยที่ดา้ นที่ไม่มขี วั้ ละลายนา้ อยู่ทาให้ส่ งิ สกปรกหลุดออก
สบู่กบั น้ ากระด้าง
ข้อจากัดของสบู่คือไม่เกิดฟองกับนา้ กระด้าง เนื่องจากนา้ กระด้างคือนา้ ที่มี
Ca2+ และ Mg2+ ปน
อยู่ซ่ งึ จะทาปฏิกิรยิ ากับสบู่เกิดเป็ น เกลือของ Ca และ Mg ซึ่งไม่ละลายนา้ ทาให้เกิดเป็ นฝ้ าสบู่ลอยอยู่
ตามสมการ
2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝐶𝑎2+
𝑅𝐶𝑂𝑂 2 𝐶𝑎 + 2𝑁𝑎+
2𝑅𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 + 𝑀𝑔2+
(𝑅𝐶𝑂𝑂)2 𝑀𝑔 + 2𝑁𝑎+
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การแก้ปญั หาของการไม่เกิดฟองของสบู่กบั นา้ กระด้างทาได้โดย ใช้สารอีกชนิดหนึ่งที่มสี มบัติ
เหมือนสบู่แต่ไม่ทาปฏิกิรยิ ากับนา้ กระด้างซึ่งก็คือ ผงซักฟอก

ผงซักฟอก
ผงซักฟอกบริสุทธิ์เป็ นสารประกอบพวกเกลืออินทรีย ์ มีหลายชนิด แต่ชนิท่ นี ิยมมากมี 2 แบบคือ
1. เกลือโซเดียมแอลคิลซัลเฟต สูตรคือ RSO3Na เตรียมได้โดยแอลกอฮอล์โซ่ยาวทาปฏิกิรยิ ากับ
กรดซัลฟิ วริกตามสมการ
𝐶12 𝐻25 𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑆𝑂4

𝐶12 𝐻25 𝑂𝑆𝑂3 𝐻

𝑁𝑎𝑂𝐻

𝐶12 𝐻25 𝑂𝑆𝑂3 𝑁𝑎

2. เกลือโซเดียมแอลคิลเบนซีนซัลโฟเนต สูตรคือ RC6H6SO3Na เตรียมได้โดยปฏิกิรยิ าของ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทากับกรดซัลฟิ วริกตามสมการ
𝐶12 𝐻25 𝐶6 𝐻6 + 𝐻2 𝑆𝑂4

𝐶12 𝐻25 𝐶6 𝐻6 𝑆𝑂3 𝐻

𝑁𝑎𝑂𝐻

𝐶12 𝐻25 𝐶6 𝐻6 𝑆𝑂3 𝑁𝑎

โครงสร้างของผงซักฟอก

1. หมู่ R เป็ นโซ่ตรงไม่มกี ่ งิ จุลนิ ทรียย์ ่อยสลายได้งา่ ย ไม่มผี ล
สารที่เป็นผงซักฟอกหรือสบู่ จะ
ต่อสิ่งแวดล ้อม
มีคุณสมบัติคือ ละลายไขมัน
2. หมู่ R มีก่ งิ เล็กน้อย จุลนิ ทรียย์ ่อยสลายได้บางส่วน เกิดการ
กับ ลดแรงตึงผิวของน้า
สะสมในสิ่งแวดล ้อม
3. หมู่ R มีก่ งิ มาก จุลนิ ทรียย์ ่อยสลายได้ยาก ทาให้เกิดปัญหา

สิ่งแวดล ้อม
ปัญหาของผงซักฟอก
1. ผงซักฟอกบางโครงสร้างสลายตัวได้ไม่ดที าให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล ้อม
2. มีสารจาพวกฟอสเฟตเช่น Na5P3O10 ซึ่งเป็ นสารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทาความสะอาด และ
ลดความกระด้างของนา้ สารนี้จะทาให้พชื นา้ โตเร็วมากเพราะมีธาตุฟอสฟอรัส เมื่อพืชนา้ ตายลงจะ
เกิดการย่อยสลายทาให้ตอ้ งใช้ O2 มากในการย่อยสลายทาให้ค่า DO ตา่ ลงนา้ จึงเน่า
การตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตในน้ า
การตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตในนา้ ทาได้โดย เติมสารละลายแอมโมเนียมโมลิบเตต
(NH4)2MoO4 ลงไปในนา้ ตัวอย่างจะได้ตะกอนสีเหลืองจากปฏิกิรยิ าดังสมการ
3𝑁𝐻4 + + 12𝑀𝑜𝑂4 2− + 𝑃𝑂4 3− + 24𝐻+

ซึ่ง (NH4)3PO3 เป็ นของแข็งไม่ละลายนา้ มีสเี หลือง
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สารที่ลดแรงตึงผิวของน้ า
สารที่ลดแรงตึงผิวของนา้ แบ่งออกได้เป็ น
3 ประเภทคือ
1. ชนิดที่เป็ นไอออนลบ เช่น RCOO-Na+ เป็ นสบู่หรือผงซักฟอกที่นิยมใช้ตามบ้านเรือน
2. ชนิดที่เป็ นไอออนบวก เช่น R3N+Cl- เป็ นผงซักฟอกที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค หรือทาความสะอาดขวดตาม
โรงงานอุตสาหกรรม
3. ชนิดที่ไม่แตกตัวเป็ นไอออน แต่มสี ่วนของขัว้ ที่ปลายโซ่ เป็ นผงซักฟอกที่เหมาะสาหรับกับเครื่อง
ซักผ้า

โปรตีน
โปรตีนคือสารอินทรียม์ ธี าตุท่ เี ป็ นองค์ประกอบหลักๆ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน และ
ไนโตรเจน แต่อาจจะมีธาตุอ่ นื เสริมด้วยเช่น เหล็ก กามะถัน ฟอสฟอรัส เป็ นต้น มอนอเมอร์ของโปรตีน
คือกรดอะมิโน โปรตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนมารวมกันตัง้ แต่ 100-5,000 หน่วย (โปรตีนต้องมีมวล
โมเลกุลมากกว่า 5,000)
กรดอะมิโน
กรดอะมิโนคือสารอินทรียท์ ่ มี ที งั้ หมู่อะมิโน และหมู่คาร์บอกซิล กรดอะมิโนที่จะรวมกันเป็ น
โปรตีน ต้องเป็ นกรดอะมิโนชนิดแอลฟา หรือมีหมู่อะมิโนมาเกาะที่คาร์บอนตัวที่ 2 นับจากหมู่คาร์บอกซิล
กรดอะมิโนอาจแสดงสมบัตเิ ป็ นได้ทงั้ กรด กลางและเบส ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั จานวนหมู่ฟงั ก์ชนั ที่มา
เกาะ ถ้ามีหมู่คาร์บอกซิลมากกว่า กรดอะมิโนนัน้ จะเป็ นกรด แต่ถา้ มีหมู่อะมิโนมากกว่า กรดอะมิโนนัน้ จะ
เป็ นเบส ถ้าเท่ากันแปลว่าเป็ นกลาง
กรดอะมิโนที่จาเป็ น
กรดอะมิโนที่จาเป็ นคือกรดอะมิโนที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ข้นึ มาเองได้ ต้องได้รบั
จากอาหารเท่านัน้ กรดอะมิโนที่จาเป็ นมี 8 ชนิดได้แก่ เมไทโอนี น, ทรีโอนี น, ไลซีน, เวลีน, ไอโซลิวซีน,
เฟนิ ลอะลามีน และ ทริปโตเฟน นอกจากนี้เด็กทารกยังต้องการ ฮิสติดีน ซึ่งเป็ นกรดอะมิโนที่สาคัญต่อ
การเจริญเติบโตอีกด้วย อาหารที่มกี รดอะมิโนที่จาเป็ นครบถ้วน และมีปริมาณใกล้เคียงหรือสูงกว่าค่า
มาตรฐานของ องค์การอาหารและเกษตรกรแห่งสหประชาชาติจดั เป็ นอาหารโปรตีนที่มคี ุณภาพสูง ส่วน
อาหารที่ขาดกรดอะมิโนดังกล่าวไปแม้เพียงชนิดเดียว หรือมีไม่มากพอ จัดเป็ นอาหารโปรตีนที่มคี ุณภาพ
ตา่ ทัง้ สิ้น โปรตีนจากสัตว์ถอื ว่ามีคุณภาพสูง ส่วนโปรตีนจากพืชถือว่ามีคุณภาพต่า
การเกิดพันธะเปปไทด์
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การเกิดพันธะเปปไทด์เกิดจากหมู่คาร์บอกซิลของกรดอะมิโนตัวหนึ่ง จับกับหมู่อะมิโนของกรดอะ
มิโนอีกตัวหนึ่ง แล้วมีนา้ หลุดออกมา เรียกว่าการดีไฮเดรชัน ส่วนการสลายพันธะเปปไทด์ในสารละลาย
กรด ซึ่งจะได้กรดอะมิโนนัน้ เรียกว่าการไฮโดรลิซสิ
การทดสอบโปรตีน
การทดสอบว่าสารใดเป็ นโปรตีนหรือไม่ทาได้โดยใช้สารละลายไบยูเรท ซึ่งประกอบด้วยสารละลาย
CuSO4 และ NaOH ปฏิกิรยิ าการทดสอบนี้เป็ นการทดสอบพันธะเปปไทด์ว่ามีหรือไม่ ซึ่งเมื่อไบยูเรททา
ปฏิกิรยิ ากับพันธะเปปไทด์จะเกิดสีม่วง หรือม่วงอมชมพู ของสารประกอบเชิงซ้อนของ Cu2+
การแปลงสภาพโปรตีน
การแปลงสภาพโปรตีนคือการทาให้เกิดการคายตัวของก้อนโปรตีนเป็ นสายโปรตีนไร้ระเบียบ ซึ่ง
จะทาให้สมบัตทิ างกายภาพเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแข็งตัว ไม่ละลายนา้ และสูญเสียความสามารถทาง
ชีวภาพ การแปลงสภาพโปรตีนที่พบบ่อย เช่น การต้มไข่ เป็ นต้น ปัจจัยที่ทาให้โปรตีนแปลงสภาพได้แก่
ความร้อน กรด-เบส เอทานอล ไอออนของโลหะหนัก และตัวทาละลายอินทรีย ์

คาร์โบไฮเดรต
คาร์โบไฮเดรตเป็ นสารอินทรียท์ ่ มี ี ธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเป็ นองค์ประกอบ แบ่ง
ตามโครงสร้างมี 2 ชนิดคือ
1. พอลิไฮดรอกซีแอลดีไฮด์ คือคาร์โบไฮเดรตที่มที งั้ หมู่แอลดีไฮด์หนึ่งหมู่และหมู่ไฮดรอกซีหลายหมู่
อยู่ในโมเลกุล เช่นกลูโคส
2. พอลิไฮดรอกซีคีโตน คือคาร์โบไฮเดรตที่มที งั้ หมู่คีโตนหนึ่งหมู่และหมู่ไฮดรอกซีหลายหมู่อยู่ใน
โมเลกุล
ถ้าแบ่งตามจานวนมอนอเมอร์มี 3 ชนิดคือ
1. นา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยว คือคาร์โบไฮเดรตที่ไม่สามารถถูกไฮโดรไลซ์ได้อกี แล้ว เป็ นหน่วยที่เล็กที่สุด
ของคาร์โบไฮเดรต มีสูตรทัว่ ไปคือ CnH2nOn
2. นา้ ตาลโมเลกุลคู่ คือคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยนา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยว 2 โมเลกุลมารวมกัน มี
สูตรทัว่ ไปคือ CnH2n-2On-1 นา้ ตาลโมเลกุลคู่ท่ พี บบ่อยได้แก่ มอลโตส แลคโตส ซูโครส เซลโล
ไบโอส
3. พอลิแซคคาไรด์ คือคาร์โบไฮเดรตที่มโี มเลกุลขนาดใหญ่เป็ นพอลิเมอร์ของนา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยว
หลายจานวนมารวมกัน
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การทดสอบน้ าตาล
การทดสอบนา้ ตาลสามารถทาได้โดยการใช้สารละลายเบเนดิกต์ ซึ่งประกอบด้วย สารละลาย
CuSO4, Na2CO3 และโซเดียมซิเตรตในนา้ โดยนานา้ ตาลมาต้มในสารละลายเบเนดิกต์ จะเกิดตะกอนสี
แดงอิฐของ Cu2O นา้ ตาลที่สามารถทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ได้ ได้แก่
1. นา้ ตาลโมเลกุลเดี่ยวทุกตัว
2. นา้ ตาลที่มหี มู่คาร์บอกซาลดีไฮด์ RCHO
3. นา้ ตาลที่มหี มู่แอลฟาไฮดรอกซีคีโตส R(C=O)CH2(OH)
4. นา้ ตาลโมเลกุลคู่คือ มอลโตสและแลคโตส ส่วนซูโครสจะไม่ทาปฏิกิรยิ า
การทดสอบแป้ ง
การทดสอบแป้ งใช้สารละลายไอโอดีนในโพแทสเซียมไอโอไดด์ จะให้สนี า้ เงินเข้มของของสาร
เชิงซ้อนของไอโอดีนกับแป้ ง
การหมัก
กระบวนการหมัก คือการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนของพืช และสัตว์ชนั้ ตา่ โดยอาจใช้ แป้ ง
นา้ ตาล หรือเซลลูโลสเป็ นสารตัง้ ต้นก็ได้ โดยจะเกิดปฏิกิรยิ าดังสมการ
(𝐶6 𝐻10 𝑂5 )𝑛

𝐻2 𝑂

𝐶12 𝐻22 𝑂11

𝐻2 𝑂

𝐶6 𝐻12 𝑂6

หมัก

2𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2

ถ้าไม่ควบคุมกระบวนการให้ดี แอลกอฮอล์จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นกรดนา้ ส้มดังสมการ
𝐶2 𝐻5 𝑂𝐻

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑜𝑏𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
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𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻

