
 

บทที่ 1 
เคมีเบื้องตน 

 
 
 ในการดํารงชีวิตของมนุษยต้ังแตอดีต จนถึงปจจุบัน ลวนแลวแตจะตองเกี่ยวของกับ
สารเคมีจํานวนมากมายที่อยูรอบตัวเราตลอดเวลา เชน เครื่องนุงหม ใยสังเคราะหตาง ๆ โลหะ
ผสม  ยางสงัเคราะห  ซเีมนต  เชื้อเพลิงชนิดตาง ๆ  ส ี  ยารักษาโรค ยาปฏิชีวนะ  ปุย   
เครื่องสําอางค   กระดาษ  ยาฆาแมลง เปนตน  ซึ่งสารตาง ๆ เหลานั้นทุกคนตองยอมรับวา เปน
สิ่งที่มนุษยสรรคสรางขึ้น ที่ใหทั้งประโยชนและโทษไมมากก็นอย หากไมมีความระมัดระวัง  
ไมมีความรู  และไมรูจักการบริโภคท่ีถูกตอง  ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่เราจะตองเรียนรูเกี่ยวกับ
สารเคมีรอบตัวของเราใหมากขึ้น 
 

1.1  เคมี คืออะไร 
 

 เคมี (chemistry) เปนสาขาของวิทยาศาสตรธรรมชาติ ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสาร (substance) ศึกษาองคประกอบและโครงสรางของสาร ความสัมพันธ
ระหวางสมบัติของสาร องคประกอบและโครงสราง สภาวะ (condition) และ วิธีการ
เปลี่ยนแปลงสารซึ่งสามารถจําแนกออกเปนสาขายอยได  5 สาขาคอื 
 1.1.1  อนินทรียเคมี (inorganic  chemistry)   เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสารประกอบที่
ไดจากธาตุตาง ๆ ที่ไมใชสารประกอบไฮโดรคารบอน 
 1.1.2  อินทรียเคมี (organic chemistry)   เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพวกสารประกอบ
ไฮโดรคารบอนและอนุพันธของไฮโดรคารบอน 
 1.1.3  ชีวเคมี (biochemistry)  เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของพวกสารประกอบ
ประเภทตาง ๆ และปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวของในขบวนการของระบบสิ่งมีชีวิต 
 1.1.4 ฟสิกสเคมี (physical chemistry)  เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานของสารที่เกิดขึ้นในระหวางเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี 
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 1.1.5  เคมีวิเคราะห  (analytical chemistry)    เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห
สารเคมีทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  ซึ่งรวมถึงการแยกสารผสมออกเปนองคประกอบยอยๆ  
 

1.2  สมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสสาร 
 

 สารตาง ๆ ทีอ่ยูรอบตัวเราสามารถทําการจําแนกออกจากกันได โดยอาศัยสมบัติทาง
กายภาพ (physical  properties) และ สมบัติทางเคมี (chemical  properties) ของสารซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของสารนั้น ๆ  
 1.2.1 สมบัติทางกายภาพ  เปนสมบัติประจําตัวของสารที่สังเกตไดโดยไมตองใช
ปฏิกิริยาเคมี หรือเปนสมบัติที่ไมเกี่ยวของกับองคประกอบทางเคมี ซึ่งสมบัติทางกายภาพ
บางอยางขึ้นอยูกับปริมาณของสาร  เชน  มวลสาร  ความยาว  ปริมาตร    แตสมบัติทางกายภาพ
บางอยางก็ไมเกี่ยวกับปริมาณของสารแตเปนสมบัติตามธรรมชาติของสารเอง เชน  ความ
หนาแนน  สี  สถานะ  การนําไฟฟา  จุดหลอมเหลว  จุดเดือด เปนตน 
 1.2.2  สมบัติทางเคมี เปนสมบัติที่ขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมีของสารนั้น เชน 
เมื่อนําสารตั้งตนที่ประกอบดวย โซเดียมไฮดรอกไซด  และ กรดไฮโดรคลอริก มาผสมกันจะ
เกิดปฏิกิริยาสะเทิน จะไดเกลือโซเดียมคลอไรด  กับน้ํา ซึ่งเปนสารผลิตภัณฑชนิดใหมเกิดขึ้น 
ซึ่งถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมีตามสมบัติของสารนั้น     ซึง่ตางจากการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพที่เปนการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของสารเทานัน้ ไมมีสารใหมเกิดขึ้น เชน นํา
เกลือผง กับ น้ํา มาผสมกนั จะไดสารละลายที่มีรสเค็ม ซึ่งสามารถไดเกลือกลับคืนมาเพื่อทําการ
ระเหยน้ําออกไป 

 
1.3  การจําแนกสสาร 
 

 สสาร (matter)    เปนสิ่งที่อยูรอบตัว ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน 3 สถานะ ไดแก   
ของแข็ง (solid)  ของเหลว (liquid) และ แกส (gas) เชน น้ําแข็ง มีสถานะเปนของแข็ง น้ํา มี
สถานะเปนของเหลว และไอน้ํา มีสถานะเปนแกส ดังภาพที่ 1.1  เนื่องจากสสารมีอยูเปน
จํานวนมากมายหลายชนิด บางชนิดก็มีความบริสุทธิ์ บางชนิดก็มีสารเจือปน หรือมีสารผสม
ตาง ๆ อยูเปนจํานวนมาก  ในการจําแนกชนิดของสสารออกเปนประเภทตางๆ โดยใชลักษณะ
เนื้อสารเปนเกณฑในการจัดจําแนก แสดงในภาพที่ 1.2 
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        น้ําแข็ง (ของแข็ง)   น้ํา (ของเหลว)              ไอน้ํา (แกส) 
 

ภาพที่ 1.1  โมเลกุลของน้ําในสถานะของแข็ง ของเหลวและแกส 
        ที่มา (Zumdahl, 2004) 
 
 
 1.3.1  สสารเนื้อผสม หรือ สารวิวิธพันธ (heterogenous matter) เปนสารที่สมบัติ
และองคประกอบไมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน ซึ่งในบางครั้งจะมองเปนเนื้อเดียวกันก็ตาม สวน
สสารเนื้อเดียว หรือ สารเอกพันธ (homogenous matter) เปนสารที่มีสมบัติและองคประกอบ
กลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน ไมวาจะมองดวยตา หรือการทดลอง  สาํหรับสารเนื้อเดียวยังสามารถ
จําแนกออกเปนสารละลาย (solution) และ สารบริสทุธิ์ (substance) 
 
 1.3.2  สารละลาย  เปนสารเนื้อเดียวประเภทหนึ่ง เปนสารที่ไมบริสุทธิ์ มี   จุด
หลอมเหลวและจุดเดือดไมคงที่ มีอัตราสวนไมแนนอน ไมมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึน้ มีสมบัติคลาย

ของเดิม มีขนาดอนุภาคเล็กกวา 10-7เซนติเมตร สามารถผานกระดาษกรองและกระดาษเซล
โลเฟน ได ในสารละลายจะมีองคประกอบอยู 2 สวน คือ ตัวถูกละลาย (solute) เปนสารที่มี
ปริมาณนอยในสารละลาย และ ตัวทําละลาย (solvent) เปนสารที่มีปริมาณมากหรือมักจะเปน
สถานะเดียวกับสารละลาย  สารละลายจะมีสถานะตาง ๆ กัน เชน ของแข็ง ของเหลว หรือกาซ 
ก็ได ขึ้นอยูกับตัวถูกละลายและตัวทําละลาย ดังตัวอยางในตารางที่ 1.1 
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     (1)  กระบวนการแยกสารทางกายภาพ   
     (2)  กระบวนการแยกสารทางเคมี 

 
ภาพที่ 1.2  แผนผังการจําแนกสสาร 

                 ที่มา (Moore, Stanitski & Jurs, 2002, p.18) 
 
 1.3.3  สารบริสุทธ์ิ เปนสารเนื้อเดียว  ที่มีองคประกอบของสารเพียงชนิดเดียว จะมี
จุดหลอมเหลวและจุดเดือดที่คงที่  สารบริสุทธิ์สามารถจําแนกไดเปน ธาตุ และสารประกอบ 
 
 1.3.4  ธาตุ (element) หมายถึง สารเนื้อเดียวประเภทสารบริสุทธิ์ ที่ไมสามารถ
แยกสลายเปนสารอื่นไดโดยวิธีการใดๆ ทางเคมี ปจจุบันมีธาตุที่บรรจุในตารางธาตุแลว 109 
ธาตุ ซึงอาจจะเปน ธาตุธรรมชาติ (natural element) หรือธาตุประดิษฐ (manmade element) 
อาจจะมีสมบัติเปนธาตุโลหะ (metal)  ธาตุอโลหะ (non-metal) หรือธาตุกึ่งโลหะ (metalloid 
หรือ semi-metal) สําหรับชื่อธาตุตาง ๆ  สัญลักษณธาตุ และที่มาของชื่อและสัญลักษณ ได
รวบรวมไวในตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.1  ตัวอยางของสารละลายในสถานะตาง ๆ 
 

สถานะของสารละลาย ตัวอยางสารละลาย สารที่เปนองคประเกอบ 

อากาศ ไนโตรเจน  ออกซิเจน  และสารอื่นๆ 
กาซ  

แกสธรรมชาติ มีเทน  เฮกเซน และสารอื่นๆ 
น้ําทะเล น้ํา  โซเดียมคลอไรด และสารอื่นๆ 
น้ําสมสายชู น้ํา  และ กรดอะซิติก ของเหลว 

 
น้ําโซดา 

น้ํา  แกสคารบอนไดออกไซด  น้ําตาล  
และสารอื่นๆ 

ทองเหลือง สังกะสี  และ ทองแดง ของแข็ง 
 พาลลาเดียม-ไฮโดรเจน พาลลาเดียม และ ไฮโดรเจน 

ที่มา  (Petrucci, Harwood, & Herring, 2002, p. 535) 
 
 

ตารางที่ 1.2  ชื่อธาตุ สัญลกัษณและที่มาของชื่อธาตุ 
 

ชื่อธาตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สัญลักษณ ท่ีมาของชื่อและสัญลักษณ 

Actinium แอกทิเนียม Ac ภาษากรีก “aktis , akinos” หมายถึง รังสี (beam, rays) 
Aluminium อะลูมิเนียม Al ภาษาละติน “alumen” หมายถึง สารสม (alum) 
Americium อะเมริเซียม Am ประเทศอเมริกา 
Antinony พลวง Sb ภาษาละติน “stibium” หมายถึง เครื่องหมาย (mark) 
Argon อารกอน Ar ภาษากรีก “argon”หมายถึง เฉื่อย (inactive) 
Arsenic สารหนู As ภาษาละติน “arsenicum” ภาษากรีก “arsenikon” หมายถึง สีเหลือง 
Astatine แอสทาทีน At ภาษากรีก “astatos” หมายถึง ไมเสถียร (unstable) 
Barium แบเรียม Ba ภาษากรีก “barys” หมายถึง หนัก (heavy) 
Berkelium เบอรคีเลียม Bk สถานที่ต้ังแหงหนึ่งของมหาวิทยาลัยในแคลิฟอเนีย 
Beryllium เบริลเลียม Be ภาษากรีก “beryllos”  หมายถึง  beryl 
Bismuth บิสมัท Bi ภาษาเยอรมัน “weisse Masse” [มวลสีขาว (white mass)] 
Boron โบรอน B ภาษาอารเบีย “buraq” 
Bromine โบรมีน Br ภาษากรีก “bromos”  หมายถึง stench 
Cadmium แคดเมียม Cd ภาษาละติน “cadmia” 
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ตารางที่ 1.2  ชื่อธาตุ สัญลกัษณและที่มาของชื่อธาตุ (ตอ) 
 

ชื่อธาตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สัญลักษณ ท่ีมาของชื่อและสัญลักษณ 

Calcium แคลเซียม Ca ภาษาละติน “calx”  หมายถึง หินปูน (lime) 
Californium แคลิฟอรเนียม Cf รัฐแคลิฟอเนีย 
Carbon คารบอน C ภาษาละติน “carbon”  หมายถึง ถาน (charcoal) 
Cerium ซีเรียม Ce Ceres 
Cesium ซีเซียม Cs ภาษาละติน “caesius”  หมายถึง ทองฟาสีคราม (sky blue) 
Chlorine คลอรีน Cl ภาษากรีก “chloros”  หมายถึง greenish-yellow 
Chromium โครเมียม Cr ภาษากรีก “chroma”  หมายถึง สี (color) 
Cobalt โคบอลต Co  ภาษาเยอรมัน “Kobold” หมายถึง goblin 
Copper ทองแดง Cu ภาษาละติน “cuprum” 
Curium คูเรียม Cm นักวิทยาศาสตร “ปแอร และแมรี่ คูรี่” 
Dysprosium ดิสโพรเนียม Dy ภาษากรีก “dysprositos” หมายถึง hard to get at 
Einsteinium ไอนสไตเนียม Es ช่ือนักวิทยาศาสตร Albert Einstein 
Erbium เออรเบียม Er เมือง Ytterby ในประเทศสวีเดน 
Europium ยูโรเพียม Eu ช่ือทวีปยุโรป (Europe) 
Fermium เฟอรเมียม Fm ช่ือนักวิทยาศาสตร Enrido Fermi 
Fluorine ฟลูออรีน F ภาษาละติน “fluere” หมายถึง ไหล(flow) ,flux 
Francium แฟรนเซียม Fr ประเทศฝรั่งเศส (France) 
Gadolinium แกโดลิเนียม Gd แร gadolinite 
Gallium แกลเลียม Ga ภาษาละติน “Gallia” 
Germanium เจอรเมเนียม Ge ภาษาละติน “Germania” 
Gold ทองคํา Au ภาษาละติน “aurum” หมายถึง shining dawn 
Hafnium แฮฟเนียม Hf ภาษาละติน “Hafnia” 
Helium ฮีเลียม He ภาษากรีก “helios”  หมายถึง ดวงอาทิตย (sun) 
Holmium โฮลเมียม Ho ภาษาละติน “Holmia” 
Hydrogen ไฮโดรเจน H ภาษากรีก “hydro + genes” หมายถึง น้ํา (water-forming) 
Indium อินเดียม In ภาษาละติน “indicum” หมายถึง indigo 
Iodine ไอโอดีน I ภาษากรีก “iodes”  หมายถึง สีมวง (violet) 
Iridium อิริเดียม Ir ภาษาละติน “iris”  หมายถึง รุงกินน้ํา (rainbow) 
Iron เหล็ก Fe ภาษาละติน “ferrum”  หมายถึง เหล็ก (iron) 
Krypton คริปทอน Kr ภาษากรีก “kryptos”  หมายถึง ซุกซอน (hidden) 
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ตารางที่ 1.2  ชื่อธาตุ สัญลกัษณและที่มาของชื่อธาตุ (ตอ) 
 

ชื่อธาตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สัญลักษณ ท่ีมาของชื่อและสัญลักษณ 

Lanthanum แลนทานัม La ภาษากรีก “lanthanein”  หมายถึง  to lie hidden 
Lawrencium ลอรเรนเซียม Lr นักวิทยาศาสตร Ernest O. Lawerence 
Lead ตะกั่ว Pb ภาษาละติน “plumbem” 
Lithium ลิเทียม Li ภาษากรีก “lithos” 
Lutetium ลูทีเชียม Lu ช่ือนักกวี Lutetia 
Magnesium แมกนีเซียม Mg Magnesia 
Manganese แมงกานีส Mn ภาษาละติน “magnes” หมายถึง magnet 
Mendelevium เมนเดลีเวียม Md นักวิทยาศาสตร Dmitri Mendeleev 
Mercury ปรอท Hg ภาษาละติน “hydragyrum” หมายถึง เงินเหลว (liquid silver) 
Molybdenum โมลิบดีนัม Mo ภาษากรีก “molybdos”  หมายถึง ตะกั่ว (lead) 
Neodymium นีโอดิเมียม Nd ภาษากรีก “neos,didynos” หมายถึง คูแฝดใหม (new twin) 
Neon นีออน Ne ภาษากรีก “neos”  หมายถึง ใหม (new) 
Neptunium เนฟทูเนียม Np  ช่ือดาวเคราะหเนฟจูน (Neptune) 
Nickel นิกเกิล Ni ภาษาเยอรมัน “Nickel” 
Niobium ไนโอเบียม Nb เมือง Niobe 
Nitrogen ไนโตรเจน N ภาษาละติน “nitrum” หรือภาษากรีก “nitron”  หมายถึง native soda 
Nobelium โนเบเลียม No ช่ือนักวิทยาศาสตร Alfred Nobel 
Osmium ออสเมียม Os ภาษากรีก “osme”  หมายถึง ดม (smell) 
Oxygen ออกซิเจน O ภาษากรีก “oxys + genes” หมายถึง กรด (acid former) 
Paladium แพลเลเดียม Pd ภาษากรีก “Pallas” 
Phosphorus ฟอสฟอรัส P ภาษากรีก “phosphoros”  หมายถึง light bearing 
Platinum แพลทินัม Pt  ภาษาสเปน “platina” 
Plutonium พลูโทเนียม Pu ดาวเคราะหพลูโต (Pluto) 
Polonium พอโลเนียม Po ประเทศโปแลนด (Poland) 
Potassuim โพแทสเซียม K ภาษาละติน “kalium” 
Praseodymium เพรซิโอดีเมียม Pr ภาษากรีก “prasios+didymos” หมายถึง คูแฝดเขียว (green twin) 
Promethium โพรมีเทียม Pm Prometheus 
Protactinium โพรแทกทิเนียม Pa ภาษากรีก “protos”  หมายถึง อันดับหนึ่ง (first) 
Radium เรเดียม Ra ภาษาละติน “radius”  หมายถึง รังสี (ray) 
Radon เรดอน Rn มาจาก radium 
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ตารางที่ 1.2  ชื่อธาตุ สัญลกัษณและที่มาของชื่อธาตุ (ตอ) 
 

ชื่อธาตุ 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
สัญลักษณ ท่ีมาของชื่อและสัญลักษณ 

Rhenium รีเนียม Re ภาษาละติน “Rhenus” 
Rhodium โรเดียม Rh ภาษากรีก “rhodon” 
Rubidium รูบิเดียม Rb ภาษาละติน “rubidius” 
Ruthenium รูทีเนียม Ru ภาษาละติน “Ruthenia” 
Samarium ซาแมเรียม Sm แร samarskite 
Scandium สแคนเดียม Sc ภาษาละติน “Scandia” 
Selenium ซีลีเนียม Se ภาษากรีก “selene” 
Silicon ซิลิคอน Si ภาษาละติน “silex,silicis” หมายถึง flint 
Silver เงิน Ag  ภาษาละติน “argentum” 
Sodium โซเดียม Na ภาษาอังกฤษ “soda” ภาษาละติน “natrium” 
Strontium สทอนเชียม Sr เมือง Strontian ในประเทศสกอตแลนด 
Sulfur กํามะถัน S ภาษาละติน “sulphurium” 
Tantalum แทนทาลัม Ta ภาษากรีก “Tantalos” 
Technetium เทคนีเซียม Tc ภาษากรีก “technetos” หมายถึง (artificial) 
Tellurium เทลลูเรียม Te ภาษาละติน “tellus” หมายถึง พ้ืนโลก (earth) 
Terbium เทอรเบียม Tb หมูบาน Ytterby ในสวีเดน 
Thallium แทลเลียม Tl ภาษากรีก “thallos” หมายถึง (twig) 
Thorium ทอเรียม Th ช่ือเทพเจา Thor 
Thulium ทูเลียม Tm Thule 
Tin ดีบุก Sn ภาษาละติน “stannum” 
Titanium ไทเทเนียม Ti ภาษาละติน “Titans” 
Tungsten ทังสเตน W ภาษาสวีเดน “tung sten” หมายถึง หินหนัก (heavy stone) 
Uranium ยูเรเนียม U ดาวเคราะห Uranus 
Vanadium วาเนเดียม V ช่ือเทพเจา 
Xenon ซีนอน Xe ภาษากรีก “xenon” หมายถึง (stranger) 
Ytterbium อิตเทอรเบียม Yb ช่ือหมูบาน Ytterby ในสวีเดน 
Yttrium อิตเทรียม Y ภาษาละติน “yttia” 
Zinc สังกะสี Zn ภาษาเยอรมัน “Zink” 
Zirconium เซอรโคเนียม Zr ภาษาอารเบีย “zargum” หมายถึง สีทอง (gold color) 

ที่มา : (Venugopalan, 1975, pp. 36-37) 
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 1.3.5  สารประกอบ (compound) เปนสารเนื้อเดียวประเภทสารบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจาก
การรวมตัวกันดวยปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุมากกวา 1 อะตอม ดวยอัตราสวนที่คงที่ เชน น้ํา 
(H2O) ประกอบดวย ธาตุไฮโดรเจน และ ออกซิเจนมารวมกันโดยมีอัตราสวนของไฮโดรเจน

ตอ ออกซิเจน เปน 2 : 1 โดยปริมาตร หรือ 1 : 8  โดยน้ําหนัก  โดยสามารถทําการแยกน้ํา
ออกเปนแกสไฮโดรเจน และแกสออกซเิจน โดยใชกระบวนการทางไฟฟา แสดงในภาพที่ 1.3 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3  การแยกน้ําดวยไฟฟา 
                    ที่มา (Zumdahl, 2004) 

 
 
1.4  วิธีการแยกสารใหบรสิุทธิ์ 
 

 สารตางๆ ที่อยูรอบตัวเรามักจะมีสารอื่นเจือปนอยูเสมอ กลายเปนสารเนื้อผสม หรือ
สารละลาย เปนตน ซึ่งมักจะไมใชสารบริสุทธิ์   วิธีการที่เหมาะสมสําหรบัแยกสารตาง ๆ 
เหลานี้ที่ผสมรวมกันอยู ใหแยกออกจากกัน หรือทําใหไดสารที่บริสุทธิ์ขึ้น มีอยูหลายวิธี ทั้ง
ขบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมี ดังนี้ 
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 1.4.1 การกรอง (filtration) เปนกระบวนการแยกทางกายภาพ  เหมาะสําหรับแยก
ของผสมระหวางของแข็งกับของเหลว  หรือของแข็งกับของแข็งที่มีขนาดอนุภาคตางกัน    โดย
ใชวัสดุกรองที่มีขนาดของรูพรุนที่เหมาะสม        ซึ่งจะทําใหอนุภาคของแข็งทีม่ีขนาดใหญกวา
รูพรุนของวัสดุกรองไมสามารถรอดผานไปได  สวนของเหลวหรืออนุภาคของแข็งที่มีขนาด
เล็กจะสามารถผานไปได ดังภาพที่ 1.4 เชน แยกน้ํากะทิออกจากกากมะพราว  แยกกรวดออก
จากทราย แตไมสามารถแยกเกลือที่ละลายอยูในน้ําได  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.4  การกรอง 
  ที่มา (Zumdahl, 2004) 

 

 1.4.2  การตกผลึก (crystallization) เปนขบวนการแยกสารที่เปนตัวถูกละลายออก
จาก สารเนื้อผสมหรือสารละลายที่อิ่มตัวแบบยิ่งยวด สารที่เปนตัวถูกละลายที่แยกออกมาไดจะ
กลับมาอยูในสถานะที่เปนของแข็งโดยอาศัยสมบัติของการละลายที่แตกตางกัน ณ สภาวะตางๆ 
เชน เมื่อใหความรอนแกน้ําเกลือ จนน้ําระเหยออกไป จนกลายเปนสารละลายเกลือที่เขมขน เมื่อ
ปลอยใหเย็น เกลือโซเดียมคลอไรด จะตกผลึกเปนของแข็งอยูที่กนภาชนะ      หรือแยกของแข็ง 
2 ชนิดที่มีสมบัติของการละลายที่แตกตางกัน ณ อุณหภูมิตาง ๆ กันได  โดยจะตองควบคุม
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อุณหภูมิของสารละลายและความเขมขนใหเหมาะสมแลว จะทําใหสารที่มีสมบัติในการละลาย
ตํ่าจะตกผลึกกอน  
 
 1.4.3  การกลั่น   (distillation) เปนขบวนการที่ทําใหสารที่ตองการ เกิดการระเหย
กลายเปนไอ ออกจากสารผสม แลวไอของสารจะควบแนน กลายเปนของเหลวในภาชนะอีกใบ
หนึ่ง  โดยอาศัยหลักการระเหยเปนไอ (vaporization) และการควบแนน (condensation) ดังนั้น 
สารที่มีจุดเดือดตํ่าจะกลายเปนไอออกมากอน     การกลั่นมีหลายแบบ ดังนี้ 
   1)  การกล่ันแบบธรรมดา (simple distillation) ใชแยกสารหรือตัวทําละลายที่
ระเหยงาย ออกจากตัวถูกละลายที่ระเหยยาก เชน  การกลั่นเพื่อแยกน้ําจากน้ําทะเล ดังภาพที่  
1.5 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.5  การจัดวางอุปกรณแสดงการกลั่นแบบธรรมดา 

         ที่มา (Fieser, 1999,  p. 5) 
 

   2) การกล่ันลําดับสวน (fractional distillation) ใชแยกสารหรือตัวทําละลายที่
ระเหยงาย ทีละ 1 ชนิด ออกจากสารละลาย โดยมีการควบคุมอุณหภูมิ เพ่ือใหสารที่มีจุดเดือดตํ่า
เกิดการระเหยออกมากอน แลวเพิ่มอณุหภูมิขึ้นเรียงตามลําดับของจุดเดือดของแตละสาร ดัง
ภาพที่ 1.6  เชน การกลั่นน้ํามันปโตรเลียม ดังภาพที่ 1.7 
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ภาพที่ 1.6   การจัดวางอุปกรณแสดงการกลั่นลําดับสวน 
          ที่มา (Fieser, 1999 , p. 67) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.7  กระบวนการกลั่นน้ํามันปโตรเลียม 
             ที่มา  (Venugopalan, 1975, p.210) 
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   3)  การกล่ันดวยไอน้ํา  (steam distillation) เปนวิธีการกลั่นที่ไมใหความรอน
แกสารที่ตองการกลั่นโดยตรง แตใชไอน้ํารอนเขาไปผสมกับสารที่ตองการแยก ทําใหสารที่
ตองการจะกลั่นเกิดการระเหยกลายเปนไอไดงายขึ้น แลวควบแนนออกมาพรอมกัน แตแยกชัน้
กับน้ํา เชน การแยกน้ํามันหอมระเหยออกจากพืช เปนตน ดังภาพที่ 1.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.8  การจัดวางอุปกรณแสดงการกลั่นดวยไอน้ํา 
           ที่มา  (Fieser, 1999 , p. 76) 
 
 1.4.4  การสกัดดวยตัวทําละลาย  (solvent extraction) เปนวิธีการที่ใชสําหรบัแยก
สาร 2 ชนิด ที่มีความสามารถในการละลายตางกัน โดยใชตัวทําละลายที่เหมาะสม โดยปกติ
ของเหลวชนิดหนึ่ง คือน้ํา สวนของเหลวอีกชนิดหนึ่งคือตัวทําละลายอินทรีย    น้ําเปนตัวทํา
ละลายที่สามารถละลายไอออนตางๆ หรือสารประกอบอินทรียในสภาพที่มีขั้ว    สวนตัวทํา
ละลายอินทรียสามารถละลายสารประกอบที่เปนกลางหรือสารประกอบอินทรียชนิดไมมีขั้ว
โดยอาศัยหลักการ สารทีม่ีสมบัติคลายกันจะละลายเขาดวยกัน (like dissolves like)  เชน การ
แยกน้ํามันออกจากเมล็ดพืช   โดยใชเฮกเซน ซึ่งเปนตัวทําละลายอินทรีย เปนตัวทําละลาย โดย
น้ํามันจากเมล็ดพืชจะละลายไดดีในเฮกเซน หลังจากเขยากรวยแยกแลวต้ังทิ้งไว จะไดชั้นของ
เฮกเซนที่มีน้ํามันละลายอยู เมื่อทําการระเหยเฮกเซนออก จะไดน้ํามันตามตองการ ดังภาพที่ 1.9 
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ภาพที่ 1.9  การสกัดดวยตัวทําละลาย 
                 ที่มา (Fieser, 1999, p. 5) 
 
 1.4.5  โครมาโทกราฟ (chromatography)  เปนวิธีการแยกสารที่มีสีและไมมีสี ออก
จากกัน โดยอาศัยคุณสมบัติการดูดซับ (adsorption)  ที่แตกตางกันของสาร   โดยใชตัวทําละลาย
ที่เหมาะสม ทําหนาที่เปนตัวเคลื่อนที่ (mobile phase) ไปผสมหรือใหเคลื่อนที่ผานสารที่
ตองการจะแยก  แลวใหไหลผานตัวดูดซับหรือตัวคงท่ี (stationary phase)  เชน อลูมินา  ซลิิกา  
ผงถาน เปนตน    สารที่แตกตางกันจะเคลื่อนที่ผาน ออกมาไดเร็วชา ตางกัน เนื่องจากถูกดูดซับ
ไวไมเทากัน 
   1)  โครมาโทกราฟแบบกระดาษ (paper chromatography) เปนโครมาโทกราฟ
อยางงาย ที่ประกอบดวยสวนที่คงที่เปนกระดาษที่มีเซลลูโลสบรสิุทธิ์ และน้ําปนอยูเล็กนอย 
สวนตัวที่เคลื่อนที่จะเปนสารละลายเปนเนื้อเดียวกับน้ําหรือไมก็ได  วิธีโครมาโทกราฟแบบ
กระดาษ เริ่มจากการจุดสารตัวอยาง บนแผนกระดาษโครมาโทกราฟ ใหอยูเหนือปลายขอบลาง
ประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร และตองทําใหเปนวงกลมที่มีขนาดเล็กที่สุดเทาที่จะทําได     นํา
กระดาษที่จุดสารตัวอยางเรียบรอยแลวใสในถัง (chamber) ที่มีตัวทําละลายบรรจุอยู โดยจะตอง
ปดฝาใหสนิทเพื่อใหอากาศภายในอิ่มตัวไปดวยไอของตัวทําละลาย   เมื่อต้ังทิ้งไวตัวทําละลาย
จะเคลื่อนที่ไปบนกระดาษ การแยกของสารตัวอยางก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากมีสมบัติในการดูดซับที่
แตกตางกัน ดังภาพที่ 1.10 
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ภาพที่ 1.10  โครมาโทกราฟแบบกระดาษ 
             ที่มา (Ramsden, 1994, p.193) 
 
   2)  โครมาโทกราฟแบบชั้นเคลือบบาง (thin layer chromatography)  มี
หลักการและวิธีการเหมือนกับโครมาโทกราฟแบบกระดาษ แตมีประสิทธิภาพในการแยกดีกวา
เนื่องจากตัวคงที่เปนผงซิลิกาเจล (silica gel) ที่เคลือบเปนชั้นบาง ๆ บนแผนกระจก แผน
พลาสติก หรือแผนอลูมิเนยีม ดังภาพที่ 1.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.11   โครมาโทกราฟแบบชั้นเคลือบบาง 
            ที่มา (Ramsden, 1994, p.193) 
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   3) คอลัมนโครมาโทกราฟ (column chromatography) ประกอบดวยตัวคงตัว
เปนผงของแข็งละเอียดที่มีสมบัติในการดูดซับ เชน ผงอลูมินา แมกนีเซียม  ถาน หรือซิลิกาเจล 
เปนตน ที่บรรจุภายในหลอดแกวท่ีมีเสนผาศูนยกลาง 1 ถึง 5 เซนติเมตร และยาว 10 ถึง 50 
เซนติเมตร ตามความเหมาะสม ดังภาพที่ 1.12  โดยสารตัวอยางและตัวทําละลายที่เหมาะสมที่
หนาที่เปนตัวเคลื่อนที่ ซึ่งทําหนาที่เปนตวัชะ (elute) จะไหลจากบนลงลาง  การแยกเกิดขึ้น
เนื่องจากความแตกตางของการถูกดูดซับไมเทากัน ซึ่งสารตางชนิดกันจะไหลออกจากคอลัมน
ไมพรอมกัน ซึ่งจะตองทําการเก็บใสภาชนะแยกตามชวงเวลาตางๆ ในปจจุบันนี้เทคนิคคอลัมน
โครมาโทกราฟไดรับการพัฒนา เปนเทคนิคแกสโครมาโทกราฟ (gas chromatography, GC) 
และ โครมาโทกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid chromatography, 
HPLC) เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.12   คอลัมนโครมาโทกราฟ 
                 ที่มา (Ramsden, 1994, p.192) 
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1.5  ระบบ 
 

 ระบบ (system) หมายถึง สวนหนึ่งของสิ่งตาง ๆ  ที่เราเลือกขึน้มาเพื่อตองการจะ
ศึกษา ซึ่งจะประกอบดวยปริมาณตาง ๆ ที่แนนอน เชน อุณหภูมิ  ความดัน มวล เปนตน   สวน
อื่นที่อยูนอกเหนือจากระบบแตเกี่ยวเนื่องอยูกับระบบเรา เรียกวา  สิ่งแวดลอม (surroundings) 
ระบบ  มี  3 แบบ 
 1.5.1.  ระบบเปด (open system)   เปนระบบที่มีการถายเทมวลสาร และพลังงาน กับ
สิ่งแวดลอม เชน น้ําที่บรรจุอยูในภาชนะเปด ที่ไมมีฉนวนปองกันความรอน เปนตน 
 1.5.2.  ระบบปด (closed system)  เปนระบบที่ไมมีการถายเทมวลสาร แตสามารถ
ถายเทพลังงานกับสิ่งแวดลอมได เชน น้ําที่บรรจุอยูในภาชนะปดสนิท ที่ไมมีฉนวนปองกัน
ความรอน 
 1.5.3.  ระบบเอกเทศ (isolated system)   เปนระบบที่ไมเกิดการถายเทมวลสาร และ
พลังงาน กับ สิ่งแวดลอมได เชนน้ําที่บรรจุอยูในภาชนะปด ที่มีฉนวนปองกันความรอน 
 
  

1.6  กฎการอนุรักษ  
 

 กฎการอนุรักษ (law of conservation) กลาวถึงการอนุรักษมวลสาร และ พลังงาน 
ซึ่งประกอบดวยกฎการอนุรักษมวล  กฎการอนุรักษพลังงาน  สัมพัทธภาพระหวางมวลสารและ
พลังงาน และกฎสวนประกอบจํากัด ดังตอไปนี้ 
 1.6.1  กฎการอนุรักษมวล (law of conservation of mass) ลาวัวซิเออร  (Lavoisier)   
เปนคนแรกที่กลาวไวในป 1789 วา “ในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมวลสารไมถูกสรางขึ้นมาใหม
และไมถูกทําลายใหสูญหายไป” หรืออกีนัยหนึ่งคือ “มวลของสารทั้งหมดกอนปฏิกิริยา เทากับ 
มวลของสารทั้งหมดหลังปฏิกิริยา”   เชน    สาร A   ทําปฏิกิริยากับสาร B ไดสาร C  กับ  สาร D   
ดังนั้น 
  มวลของสาร A + มวลของสาร B = มวลของสาร C + มวลของสาร D 
 

เชน ถาน้ํา 18  กรัม สลายตัวโดยอาศัยขบวนการแยกน้ําดวยไฟฟาจะไดแกสไฮโดรเจน  2  กรัม   
และแกสออกซิเจน  16  กรัม 
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 1.6.2  กฎการอนุรักษพลังงาน (law of conservation of  energy)  เนื่องจากพลังงาน 
(energy) มีหลายรูปแบบ เชน พลังงานจลน (kinetic energy) พลังงานศักย (potential energy) 
พลังงานเคมี (chemical energy) พลังงานนิวเคลียร (nuclear energy) พลังงานแสง (light energy) 
พลังงานเสียง (sound energy) พลังงานความรอน  (thermal energy) และ พลังงานไฟฟา 
(electric energy) เปนตน     ซึ่งพลังงานเหลานี้สามารถเปลี่ยนจากรูปหนึ่งไปยังอีกรูปหนึ่ง  และ
พลังงานไมสามารถสรางใหมและไมถูกทําลาย  หรือกลาววาพลังงานรวมในจักรวาลจะคงตัว  
เรียกกฎนี้วา  กฎการอนุรักษพลังงาน  ดังนั้นในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ผลรวมของพลังงาน
ทั้งหมดของสารตั้งตน (reactant) ทั้งในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและการเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพจะเทากับผลรวมของพลังงานทั้งหมดของสารผลิตภัณฑ (product) เชน การเผาถานหิน 
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปแบบตาง ๆ ตามลําดับดังนี้  
 
  พลังงานเคมี  พลังงานความรอน  พลังงานจลน  พลังงานไฟฟา 
 
 1.6.3 สัมพัทธภาพระหวางมวลสารและพลังงาน   (law of conservation of mass 
and energy)   ป ค.ศ.1905 อัลเบิรต ไอนสไตน (Albert Einstein) ไดเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ใหม  เรียกวา สัมพัทธภาพระหวางมวลสารและพลังงาน  โดยกลาววา  ในการเปลี่ยนแปลงมวล
สารและพลังงาน จะไมมีสัมพัทธภาพอยางสมบูรณ  แตผลรวมของมวลสารและพลังงาน จะมี
สัมพัทธภาพอยางสมบูรณ   เชน มวลสารที่ลดลงจะเทากันกับพลังงานที่เพ่ิมขึ้น เปนตน ซึ่ง
ความคดิของไอนสไตนนี้ไมสอดคลองกับกฎการอนุรักษมวล และ กฎการอนุรักษพลังงาน  
ไอนสไตนไดเสนอสมการซึ่งสามารถนาํมาใชคาํนวณการเปลี่ยนแปลงของมวลสารกับพลังงาน
ในปฏิกิริยาเคมีไดคือ 

E     =    mc2 
 

เมื่อ E คือ พลังงาน m คือ มวลของสาร และ c คือ ความเร็วของแสงในสุญญากาศ เชน ในการ
เกิดปฏิกิริยาระหวาง ออกซิเจน 16 กรัม และ แกสไฮโดรเจน 2 กรัม  เปนน้ํา 18 กรัม  พบวามี
พลังงาน 68,000 แคลอรี เกิดขึ้น  ซึ่งจากสมการของไอนสไตนสามารถใชในการคํานวณไดวา

จะมีมวลสารหายไป 3.2x10-19 กรัม  ซึ่งนอยเกินกวาที่จะสามารถวัดไดอยางถูกตอง หรือใน
ปฏิกิริยานิวเคลียรแบบฟชชัน (fission)  ของยูเรเนียมในเตาปฏิกรณปรมาณู    พบวา  ยูเรเนียม  
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18 กรัม จะใหพลังงาน 3.5 x1011 แคลอรี  ซึ่งเปนพลังงานงานจํานวนมหาศาลในขณะที่มวลจะ
ลดลงเพียง 0.017  กรัม  เทานั้น 
 
 1.6.4  กฎสวนประกอบจํากัด (law of definite proportion) ในป ค.ศ. 1799 เพราสท  
(Joseph Louis Proust) ไดเสนอกฎสวนประกอบจํากัดมีใจความวา “สารประกอบชนิดหนึ่งๆ 
ยอมประกอบดวยธาตุตาง ๆ อยางเดียวกันเสมอ และอัตราสวนโดยน้ําหนักของธาตุที่เปน
องคประกอบมีคาคงตัว ไมวาสารนั้นจะถูกเตรียมขึ้นมาโดยวิธีใดก็ตาม”  ดังนั้น กฎ
สวนประกอบจํากัดจึงสามารถใชในการคํานวณหาน้ําหนักที่แนนอนของสารทีเ่กี่ยวของใน
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นได เชน น้ํา เปนสารประกอบ ประกอบดวยไฮโดรเจน และออกซิเจน ใน
อัตราสวน 2 : 1 โดยปริมาตร หรือ 1 : 8 โดยน้ําหนัก เชน ในน้ํา 100 กรัม จะมีออกซิเจน 88.89  
กรัม และมีไฮโดรเจน 11.11 กรัม 
 

1.7  บทสรุป 
 

 ในการศึกษาวิชาเคมีแขนงตางๆ  จําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพ 
เชน  ความหนาแนน  ส ี สถานะ  การนําไฟฟา  จุดหลอมเหลว  จุดเดือด สําหรับ สมบัติทางเคมี
และการเปลี่ยนแปลงของสสารนั้น สสารสามารถที่จะจําแนกเปน  สสารเนื้อเดียว สสารเนื้อ
ผสม  สารบริสุทธิ์  สารละลาย สารประกอบ และธาตุ นอกจากนี้ยังมีวิธีการแยกสารใหบริสุทธิ์
ไดหลายวิธี ซึ่งจะตองเลือกใชใหเหมาะสมโดยใชกระบวนการแยกสารทางกายภาพ และ
กระบวนการทางเคมี เชน การกรอง  การตกผลึก  การกลั่นแบบธรรมดา การกลั่นลําดับสวน
และการกลั่นดวยไอน้ํา  การสกัดดวยตัวทําละลาย  และโครมาโทกราฟแบบกระดาษ แบบชั้น
เคลือบบาง และแบบคอลัมน เปนตน  อีกทั้งยังจะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบและสิ่งแวดลอม 
ทั้งระบบเปด ระบบปดและระบบเอกเทศ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความเขาใจในกฎตางๆ ที่
เกี่ยวของกับวิชาเคมี ไดแก กฎการอนุรักษมวล กฎการอนุรักษพลังงาน  สัมพันธภาพระหวาง
มวลของสาร และพลังงานกฎสวนประกอบจํากัด 
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1.8  คําถามทายบท 
 
 1.8.1  สมบัติของน้ําจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง เมื่อละลายกับเกลือแกง 
 1.8.2  จงยกตัวอยางสารตางๆ ที่อยูรอบตัวเราในชีวิตประจําวัน มาอยางละ 5 ชนิด ที่
มีลักษณะเนื้อสารดังตอไปนี้ 
   ก)  สารเนื้อผสม   ข)  สารบริสทุธิ์ 
   ค)  สารละลาย    ง)  ธาตุ 
   จ)  สารประกอบ 
 1.8.3  จากสารตัวอยางที่กําหนดให จงบอกลักษณะเนื้อสาร 
   ก)  ฟวส    ข)  น้ําสลัด 
   ค)  น้ําอัดลม    ง)  คารบอนมอนอกไซด 
   จ)  ทองคําบริสุทธิ์ 
 1.8.4  จงบอกสัญลักษณยอของธาตุดังตอไปนี้ 
   ก)  ออกซิเจน    ข)  คารบอน 
   ค) โซเดียม    ง)  กํามะถัน 
   จ) สังกะสี    ฉ)  ฟลูออรีน 
   ช)  เหล็ก    ซ)  ไนโตรเจน 
   ฌ)  ตะกั่ว                          ญ)  ทองคํา 
 1.8.5  จากสัญลักษณธาตุที่กําหนดให จงบอกชื่อธาตุดังตอไปนี้ 
   ก)  Na    ข)  Mg 
   ค)  B    ง)  N 
   จ)  Zn    ฉ)  Ca 
   ช)  Ar    ซ)  Cl 
   ฌ)  Cu    ญ)  H 
 1.8.6  วิธีการแยกสารโดยวิธี การกรอง การกลั่น การสกัดดวยตัวทําละลาย   การตก
ผลึก อาศัยความแตกตางสมบัติทางกายภาพของสารในดานใด 
 1.8.7  การกลั่นแบบธรรมดา  และการกลั่นลําดับสวน มีความแตกตางกันอยางไร 
 1.8.8  การกลั่นดวยไอน้ํา เหมาะสําหรับการแยกสารตัวอยางที่มีลักษณะอยางไร 
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 1.8.9  จงบอกวิธีการแยกสารตัวอยาง ที่ประกอบดวยสารสองชนดิที่กําหนด ใหออก
จากกัน 
   ก)  เกลือ กับ ทราย   ข)  น้ํา กับ แปง 
   ค)  แอลกอฮอล กับ น้ํา  ง)  เกลอื กับ น้ําตาล 
   จ)  น้ํามันในผิวมะกรูด 
 1.8.10 โครมาโทกราฟแบบกระดาษ กับ  โครมาโทกราฟแบบชั้นเคลือบบาง มีความ
แตกตางกันอยางไร 
 1.8.11  ระบบ คืออะไร และจําแนกไดอยางไรบาง 
 1.8.12  จงอธิบายหลักการของกฎการอนุรักษมวล กฎการอนุรักษพลังงาน  สัมพันธ
ภาพระหวางมวลของสาร และพลังงานกฎสวนประกอบจํากัด 
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	1.3  การจำแนกสสาร 

	ภาพที่ 1.1  โมเลกุลของน้ำในสถานะของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
	        ที่มา (Zumdahl, 2004) 
	สถานะของสารละลาย

	 1.3.5  สารประกอบ (compound) เป็นสารเนื้อเดียวประเภทสารบริสุทธิ์ ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันด้วยปฏิกิริยาทางเคมีของธาตุมากกว่า 1 อะตอม ด้วยอัตราส่วนที่คงที่ เช่น น้ำ (H2O) ประกอบด้วย ธาตุไฮโดรเจน และ ออกซิเจนมารวมกันโดยมีอัตราส่วนของไฮโดรเจนต่อ ออกซิเจน เป็น 2 : 1 โดยปริมาตร หรือ 1 : 8  โดยน้ำหนัก  โดยสามารถทำการแยกน้ำออกเป็นแก๊สไฮโดรเจน และแก๊สออกซิเจน โดยใช้กระบวนการทางไฟฟ้า แสดงในภาพที่ 1.3 
	                    ที่มา (Zumdahl, 2004) 
	1.4  วิธีการแยกสารให้บริสุทธิ์ 

	  ที่มา (Zumdahl, 2004) 
	1.6  กฎการอนุรักษ์  

	 กฎการอนุรักษ์ (law of conservation) กล่าวถึงการอนุรักษ์มวลสาร และ พลังงาน ซึ่งประกอบด้วยกฎการอนุรักษ์มวล  กฎการอนุรักษ์พลังงาน  สัมพัทธภาพระหว่างมวลสารและพลังงาน และกฎส่วนประกอบจำกัด ดังต่อไปนี้ 


