
คํานํา 
 
 
 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา เคมทีั่วไป 1  รหัส 4021101 นี้    ไดแบงเนื้อหา
ในการเรียนการสอนไว 8 หัวขอเรื่อง  แตละหัวขอเรื่องใชเวลาในการสอน 2 สัปดาห  มุงเนน
ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักเคมีเบื้องตน   สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสาร
การจําแนกสสาร  วิธีการแยกสารใหบริสุทธิ์  ระบบ   อนุภาคพื้นฐานของอะตอม ทฤษฎีอะตอม 
เลขควอนตัม  โครงแบบอิเล็กตรอน   สมบัติพีริออดิก  กฎออกเตท  พันธะโคเวเลนต  พันธะเชิง
ไอออน   พันธะไฮโดรเจน  ทฤษฎีการผลักคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ  ปฏิกิริยาเคมี   สมการเคมี 
อัตราปฏิกิริยาเคมี  กลไกของปฏิกิริยา การเรงปฏิกิริยาเคมี  กรด-เบส  ความแรงของกรด-เบส
เกลือ  สารละลายบัฟเฟอร  การไทเทรตของกรด-เบส  สมบัติทั่วไปของแกส  กฎตางๆ ของ
แกส ทฤษฎีจลนโมเลกุลของแกส สมบติัมหภาคของของแข็ง ชนดิของผลึก สมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของน้ํา  สารเจือปนในน้ํา สารละลายและสารแขวนลอย  น้ําออนและน้ํากระดาง  
น้ําประปา  และ น้ําเสีย  เปนตน     เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี ก็ดวย
การสนับสนุนและสงเสริมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และโปรแกรมวิชาเคมี ผูเขยีนขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ดวย 
 
 เพ่ือใหการสอนมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด ผูสอนที่จะนําเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้
ไปใชสอน ควรไดศึกษารายละเอียดแตละหัวขอเรือ่งจากเอกสารหรือหนงัสืออื่นๆ เพ่ิมเติมอีก 
หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนนี้ คงอํานวยประโยชนตอการเรียนวิชาเคมี ตาม
สมควร หากทานมีขอเสนอแนะใด ผูเขยีนยินดีนอมรับและขอขอบคุณในความอนุเคราะหของ
ทานไว ณ โอกาสนี้ 
 
        ประสิทธิ์  ปุระชาติ 
                  10  กุมภาพันธ  2548 
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2.11 การกระจายตัวของอิเล็กตรอนสําหรับ พี-ออรบิทัล  
2.12 การกระจายตัวของอิเล็กตรอนสําหรับ ดี-ออรบิทัล  
2.13 การกระจายตัวของอิเล็กตรอนสําหรับ เอฟ-ออรบิทัล  
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ภาพที่  หนา 
2.14 ระดับพลังงานของอะตอมที่มีหลายอิเล็กตรอน  
3.1 สมบัติพีริออดิกของธาตุ  
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4.2 การดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกับการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของสาร  
4.3 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  
4.4 แสดงการหาอัตราปฏิกิริยาเคมี ณ เวลาตางๆ  
4.5 การหาคาอัตราปฏิกิริยาที่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  
4.6 ความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลาของปฏิกิริยาอันดับศูนย  
4.7 ความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลาของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง  
4.8 ความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลาของปฏิกิริยาอันดับสอง  
4.9 กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง log k กับ 

T
1   

4.10 การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานกระตุนเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยา  
5.1 มาตราของกรดและเบส  
5.2 กราฟที่ไดจากการไทเทรตกรดแกกับเบสแก  
5.3 กราฟที่ไดจากการไทเทรตกรดออนกับเบสแก  
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ภาพที่  หนา 
5.4 กราฟที่ไดจากการไทเทรตกรดออนกับเบสออน  
6.1 ความสัมพันธระหวางปริมาตรกับความดัน  
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7.2 ผลึกไอออนิกของโซเดียมคลอไรด และ ซีเซียมคลอไรด  
7.3 โครงสรางผลกึของเพชร และแกรไฟต  
7.4 แบบจําลองผลึกโลหะ  
7.5 แกนคริสแทลโลกราฟก และหนวยเซลล  
7.6 หนวยเซลลยอยของหนวยเซลลระบบลูกบาศก  
7.7 แลตทิซบราเวียส ทั้ง  14  แบบ  
7.8 การทดลองการเลี้ยวเบนของคลื่นแสงที่ผานสลิตคู  
7.9 คลื่นที่สะทอนออกมาจากผลึกเปนแบบเสริมกัน  

7.10 โครงสรางแบบรูปเฮกซะโกนอล และแบบรูปลูกบาศก  
7.11 ชองทรงสี่หนา และ ชองทรงแปดหนา  
7.12 โครงสรางโซเดียมคลอไรด  
7.13 โครงสรางซีเซียมคลอไรด  
7.14 โครงสรางฟลูออไรต  
7.15 โครงสรางซิงคซัลไฟด  
8.1 วัฏจักรของน้ําในธรรมชาติ  
8.2 โครงสรางโมเลกุลของน้ํา  
8.3 โมเลกุลของน้ํา และพันธะไฮโดรเจนในโมเลกุลของน้ํา  
8.4 กระบวนการทําน้ําประปา  
8.5 สาเหตุมลพิษทางน้ํา  
8.6 กระบวนการกําจัดน้ําเสียขั้นที่ 1  
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8.7 กระบวนการกําจัดน้ําเสียขั้นที่ 2  
ผ-1.1 การจัดอุปกรณในการกรอง และการสกัดดวยตัวทําละลาย  
ผ-2.1 การจัดวางอุปกรณแสดงการกลั่นแบบธรรมดาและการกลั่นแบบสําดับสวน  
ผ-3.1 โครมาโทกราฟแบบกระดาษ  
ผ-4.1 การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคม ี  
ผ-5.1 แสดงอัตราสวนจํานวนโมลของสารตั้งตน  
ผ-6.1 แสดงขั้นตางๆ ในการไทเทรต  
ผ.7.1 การจัดเครื่องมือเพ่ือหาคาคงที่ของแกส  
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สารบัญตาราง 
 
ตารางที่       หนา 

1.1 ตัวอยางของสารละลายในสถานะตาง ๆ  
1.2 ชื่อธาตุ สัญลกัษณและที่มาของชื่อธาตุ  
2.1 สมบัติของอนุภาคโปรตอน  นิวตรอน  และอิเล็กตรอน  
2.2 ตัวอยางเลขควอนตัมและออรบิทัล  
2.3 โครงแบบอิเล็กตรอน (แบบสัญลักษณ) ของธาตุ 1-36   
3.1 แสดงระดับพลังงานไอออไนเซชัน (eV) ของธาตุตางๆ   
3.2 รูปรางโมเลกุลตามทฤษฎีการผลักคูอิเล็กตรอนในวงเวเลนซ   
4.1 ผลการวัดอัตราเริ่มตนของปฏิกิริยา A  +  2B  → C  
4.2 ผลการทดลองวัดอัตราปฏิกิริยาเคม ี  
5.1 ตัวอยางคาคงตัวการแตกตัวของกรดและเบสบางชนิด  
5.2 ชวง pH และสีที่เปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอรบางชนิด  
6.
1 

คาคงตัวแวนเดอรวาลสของแกสบางชนิด  

7.1 แกนของแลตทิซ กับ มุมระหวางแกน ของผลึกชนิดตางๆ  
8.1 องคประกอบของน้ําธรรมชาติ  
ผ-7.1 คาความดันไอน้ําอิ่มตัวท่ีอุณหภูมิตางๆ  
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