
 
 

 

 สมบัติของน ้ำ 

 โครงสร้ำงโมเลกุลของน ้ำ  
        น ้ำ 1 โมเลกุล (H2O) ประกอบด้วย ไฮโดรเจน 2 อะตอม และออกซิเจน 1 อะตอมเช่ือมต่อกันด้วยพันธะโควำเลนท์ 
(Covalent bonds) ซึ่งใช้อิเลก็ตรอนร่วมกัน  โดยที่อะตอมทั งสำมตัวเช่ือมต่อกันเป็นมุม 105° โดยมีออกซเิจนเป็นขั วลบ                 
และไฮโดรเจนเป็นขั วบวก ดังภำพที่ 1  
 

     
 

ภาพที่ 1 โมเลกลุน ้า 
 

        น ้ำแต่ละโมเลกลุเช่ือมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจน (Hydrogen-bonds) เรียงตัวต่อกันเป็นโครงสร้ำงจัตุรมุข (Tetrahedral)  
ดังภำพที่ 2 ท้ำให้น ้ำต้องใช้ที่ว่ำงมำกขึ นเมื่อเปลี่ยนสถำนะเป็นน ้ำแข็ง  ดังนั นเมื่อน ้ำเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งจะมีควำมหนำแน่น
น้อยลง  เมื่อเพิ่มควำมร้อนใหก้ับน ้ำแข็งพันธะไฮโดรเจนจะถูกท้ำลำย ท้ำให้น ้ำแข็งละลำยเป็นของเหลว และเมื่อโครงสร้ำงผลึกยบุตัว
ลงน ้ำในสถำนะของเหลวจึงใช้เนื อที่น้อยกว่ำของแข็ง นี่คือสำเหตุว่ำท้ำไมน ้ำแข็งจงึมีควำมหนำแน่นต่้ำกว่ำน ้ำ   
 

ใบควำมรู้ท่ี 5 เร่ือง โครงสร้ำงโมเลกุลของน ้ำ 
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ภาพที่ 2 พันธะไฮโดรเจนมรีะยะห่าง 177 พิโคเมตร พันธะโควาเลนต์มีระยะห่าง 99 พิโคเมตร 
ที่มา: the full wiki 

 
    ตัวอย่ำงที่แสดงพันธะไฮโดรเจนที่เห็นได้ชัดคือ แรงตรึงผวิของน ้ำ (Surface tension) เรำจะเห็นว่ำ หยดน ้ำบนพื นหรือบนใบบัวมี
รูปร่ำงเป็นทรงกลมคล้ำยเลนส์นูน หรือเวลำทีเ่ติมน ้ำเตม็แกว้ ผิวน ้ำจะพูนโค้งสงูเหนือปำกแก้วเล็กน้อย  หำกปรำศจำกแรงตรงึผิวซึง่
เกิดจำกพันธะไฮโดรเจนแล้ว ผิวน ้ำจะเตม็เรียบเสมอปำกแกว้พอดี แรงตรึงผิวเป็นคุณสมบัติพิเศษของน ้ำ ซึง่มีมำกกว่ำของเหลวชนิด
อื่น ยกเว้นปรอท (Mercury) ซึ่งเป็นธำตุชนิดเดียวที่เป็นของเหลว  แรงตรึงผิวท้ำให้น ้ำเกำะรวมตัวกันและไหลชอนไชไปได้ทุกหนแหง่ 
แม้แต่รูโหว่และรอยแตกของหิน  ด้วยเหตุนี น ้ำจึงเป็นตัวปฏิวัติรูปโฉมของพื นผิวโลก   

 
กำรเปลี่ยนสถำนะของน ้ำ 
        ภำยใต้ควำมกดอำกำศ ณ ระดบัน ้ำทะเลปำนกลำง น ้ำมีสถำนะเป็นของเหลว น ้ำเปลี่ยนสถำนะเป็นแกส๊ (ไอน ้ำ) เมื่อมีอุณหภูมิ
สูงถึงจุดเดือด (Boiling point) ที่อุณหภูม ิ100°C  และเปลีย่นสถำนะเป็นของแข็ง เมื่ออุณหภูมลิดต้่ำถึงจุดเยือกแข็ง (Freezing 
point) ที่อุณหภูม ิ0°C กำรเปลี่ยนสถำนะของน ้ำมีกำรดูดกลืนหรือกำรคำยควำมร้อน โดยที่ไม่ท้ำให้อุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง เรียกว่ำ ควำมร้อนแฝง (Latent heat)  ควำมร้อนแฝงมหีน่วยเป็น แคลอร ี(Calorie) 
        1 แคลอร ีคือปริมำณควำมรอ้นซึ่งท้ำให้น ้ำ 1 กรัม มีอุณหภูมิสงูขึ น 1°C (ดังนั นหำกเรำเพิม่ควำมร้อน 10 แคลอร ี      
ให้กับน ้ำ 1 กรัม น ้ำจะมีอุณหภูมสิงูขึ น 10°C) 
 

http://www.thefullwiki.org/X-ray_crystallography
http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-properties/Ice_structure.jpg?attredirects=0


 
ภาพที่ 3 พลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน ้า 

 
        ก่อนที่น ้ำแข็งละลำย น ้ำแข็งต้องกำรควำมร้อนแฝง 80 แคลอรี/กรมั เพื่อท้ำให้น ้ำ 1 กรัม เปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลว น ้ำแข็ง
ดูดกลืนควำมร้อนนี ไว้โดยยังคงรักษำอุณหภูมิ 0°C คงที่ไมเ่ปลี่ยนแปลงจนกว่ำน ้ำแข็งจะละลำยหมดก้อน ควำมร้อนที่ถูกดูดกลืนเข้ำ
ไปจะท้ำลำยพันธะไฮโดรเจนในโครงสร้ำงผลึกน ้ำแข็ง ท้ำใหน้ ้ำแข็งเปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลว  ในทำงกลบักันเมื่อน ้ำเปลี่ยนสถำนะ
เป็นน ้ำแข็งกจ็ะคำยควำมร้อนแฝงออกมำ 80 แคลอรี/กรัม 
        เมื่อน ้ำเปลี่ยนสถำนะเป็นไอน ้ำ น ้ำต้องกำรควำมร้อนแฝง 600 แคลอรี เพื่อที่จะเปลี่ยน น ้ำ 1 กรมั ให้กลำยเป็นไอน ้ำ                
ในท้ำนองกลับกันเมื่อไอน ้ำควบแน่นกลำยเป็นหยดน ้ำ น ้ำจะคำยควำมร้อนแฝงออกมำ 600 แคลอรี/กรัม ท้ำใหเ้รำรู้สกึรอ้นก่อน              
ที่จะเกิดฝนตก 
        กำรเปลี่ยนสถำนะของน ้ำท้ำให้น ้ำมสีมบัติในกำรพำควำมร้อน (Convection) ดังนั นเมืืือน ้ำเคลื่อนที่ไปตำมพื นผิวโลก                  
ในมหำสมุทร หรือในอำกำศ ก็จะพำพลังงำนควำมร้อนไปดว้ย ท้ำให้อุณหภูมิของพื นผิวโลกในเวลำกลำงวันและกลำงคืนไม่แตกต่ำง
กันมำกนัก  โลกจึงมีภำวะที่เอื ออ้ำนวยต่อสิ่งมีชีวิต   
 
ควำมหนำแน่นของน ้ำ 
        ภำยใต้ควำมกดอำกำศ ณ ระดับน ้ำทะเลปำนกลำง  น ้ำจะเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งเมื่อมีอุณหภูมิ 0°C  เมื่อพิจำรณำกรำฟ
ในภำพที่ 4  จะเห็นว่ำน ้ำมีควำมหนำแน่นสูงสุดทีอุ่ณหภูมิ 4°C และมสีถำนะเป็นของเหลว เมื่อน ้ำเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิ 0°C น ้ำจะมปีรมิำตรเพิ่มขึ นถึงร้อยละ 9 โดยเรำจะเห็นได้ว่ำ เมื่อใส่น ้ำเต็มแก้วแล้วน้ำไปแช่ห้องแข็ง น ้ำแข็งจะล้นออกนอก
แก้วหรือดันให้แก้วแตก ในท้ำนองเดียวกันเมื่อน ้ำในซอกหินแข็งตัว มันจะขยำยตัวจนท้ำให้หนิแตกเกิดกระบวนกำรผุพังของหิน 
(Weathering) ซึ่งท้ำใหเ้กิดตะกอน  
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ภาพที่ 4 ความหนาแน่นของน ้า ณ อุณหภูมิต่างๆ 

 
        น ้ำ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวำล สสำรทั่วไปมีควำมหนำแน่นมำกขึ นเมื่อเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็ง แต่น ้ำมีควำมหนำแน่น
น้อยลงเมื่อเปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็ง ด้วยเหตุนี น ้ำแข็งจึงลอยอยู่บนน ้ำ ถ้ำหำกน ้ำแข็งมีควำมหนำแน่นกว่ำน ้ำ เมื่ออุณหภูมิของ
อำกำศลดลง น ้ำในมหำสมุทรแข็งตัวและจมตัวลงสู่ก้นมหำสมุทร ท้ำให้สิง่มีชีวิตที่อำศัยอยู่บริเวณพื นมหำสมุทรไมส่ำมำรถด้ำรงชีวิต
อยู่ได้ ดังนั นกำรที่น ้ำมีควำมหนำแน่นนอ้ยลงเมือ่เปลี่ยนสถำนะเป็นของแข็งจงึเป็นผลดีที่เอื ออ้ำนวยต่อสิง่มีชีวิตบนโลก   เมื่อ
อุณหภูมิของอำกำศลดต้่ำกว่ำจุดน ้ำแข็ง น ้ำแข็งจะเกิดขึ นบนผิวมหำสมุทร ท้ำหน้ำที่เป็นฉนวนป้องกันไม่ให้น ้ำทะเลที่อยู่เบื องล่ำง
สูญเสียควำมรอ้นจนกลำยเป็นน ้ำแข็งไปหมด สิ่งมีชีวิตจึงสำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ได้ในท้องทะเลได้อย่ำงอบอุ่น  
 
ควำมจุควำมร้อน 
        ท่ำนเคยสังเกตหรือไม่ว่ำ เวลำเล่นน ้ำทะเลในตอนกลำงวันจะรูส้ึกเย็นสบำย  แต่ถ้ำเล่นน ้ำทะเลในตอนกลำงคืนจะรู้สกึอบอุน่ 
ทั งนี เนื่องจำกน ้ำมีควำมจุควำมรอ้น (Heat capacity) น ้ำมคีวำมร้อนจ้ำเพำะ 4.184 จูล/กรัม/องศำเซลเซียส ซึง่หมำยถึงกำรทีจ่ะท้ำ
ให้น ้ำ 1 กรมั มีอุณหภูมสิูงขึ น 1°C จะต้องใช้พลงังำน 4.184 จลู  ถ้ำต้องกำรให้น ้ำจ้ำนวน 1 กิโลกรมั  มีอุณหภูมิสงูขึ น 1°C จะต้อง
ใช้พลังงำน 4,184 จูล  ดังนั นกำรที่จะท้ำให้อุณหภูมิของน ้ำทะเลสงูขึ นได้ จะต้องอำศัยพลังงำนมหำศำลจำกดวงอำทิตย์ นั่นจึงเป็น
สำเหตุที่ท้ำให้ในตอนกลำงวันอุณหภูมิของน ้ำทะเลต่้ำกว่ำอณุหภูมิของอำกำศ  และหลักฐำนของกำรคงอยู่ของควำมจุควำมร้อนของ
น ้ำก็คือ ในตอนกลำงคืนน ้ำทะเลมีอุณหภูมสิูงกว่ำอุณหภูมิอำกำศ เนื่องจำกกำรดูดกลืนพลังงำนจำกดวงอำทิตย์ในเวลำกลำงวัน 
ควำมจุควำมร้อนของน ้ำทะเลท้ำใหส้ภำพภูมิอำกำศของแตล่ะภูมิภำคแตกต่ำงกัน พื นทีห่่ำงไกลจำกทะเล เช่น บรเิวณใจกลำงทวีป 
อุณหภูมิกลำงวันกลำงคืนแตกต่ำงกันมำก ส่วนพื นที่ชำยฝัง่และหมู่เกำะกลำงมหำสมุทร มอีุณหภูมิกลำงวันกลำงคืนแตกต่ำงกันเพียง
เล็กนอ้ย 
 
ตัวท้ำละลำย 
          เมื่อเปรียบเทียบน ้ำกบัสำรประกอบชนิดอื่นแล้ว น ้ำเป็นตัวท้ำละลำยที่ดีที่สุด โมเลกุลของน ้ำยึดเหนี่ยวกันด้วยพนัธะ
ไฮโดรเจน โดยแรงอเิลก็โตรสแตติก (Electrostatic forces)  นอกจำกโมเลกลุของน ้ำจะเช่ือมต่อกันเองแล้ว โมเลกุลของน ้ำยัง
สำมำรถยึดเหนี่ยวกบัโมเลกลุอื่นด้วย โมเลกลุของสำรประกอบบำงชนิดยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไอออน (Ionic bonds) โดยมีแรงอิ
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เล็กโตรสแตติกระหว่ำงประจุบวกและประจุลบของอะตอมแต่ละตัว แรงอิเล็กโตรสแตติกของโมเลกลุเหล่ำนี จะลดลงเหลอืเพียง 1/80 
เมื่อถูกรบกวนจำกแรงอิเล็กโตรสแตติกของน ้ำ น ้ำจึงเป็นตัวท้ำละลำยที่ดี เนื่องจำกแรงอเีลก็โตรสแตกติกของโมเลกุลน ำ้มีพลัง
มำกกว่ำแรงอเิล็กโตรสแตกติกของโมเลกุลอื่นเสมอ  
        ยกตัวอย่ำง เกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ประกอบดว้ยโซเดียมประจุบวก (Na+) เช่ือมต่อกับคลอรีนประจลุบ (Cl-) ด้วยพันธะ
ไอออน  เมื่อใสผ่ลกึเกลือลงในน ้ำ แรงอีเล็กโตรสแตติกระหว่ำงโซเดียมกับคลอรีนจะลดลง 80 เท่ำ ท้ำให้ไฮโดรเจนประจบุวกของน ้ำ 
(H+)  ยึดจับคลอรีนประจลุบของเกลือ (Cl-) ของเกลือ และออกซเิจนประจุลบของน ้ำ (O-) ยึดจับโซเดียมประจบุวกของเกลอื (Na+) 
ท้ำให้เกิดสำรละลำยโซเดียมคลอไรด์ ในภำพที่ 5 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 การท้าละลายของน ้า 
 

        น ้ำทะเลมีรสเค็ม เนื่องจำกเป็นทีร่วมของสำรละลำยชนิดต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นประจุโซเดียม (Na+) และประจุคลอไรด์ (Cl-

) นอกจำกน ้ำเป็นตัวท้ำละลำยของแข็งแล้ว น ้ำยังเป็นตัวท้ำละลำยแกส๊อกีด้วย น ้ำฝนละลำยแก๊สคำร์บอนได้ออกไซด์ในอำกำศจึงมี
ฤทธ์ิเป็นกรดอ่อน น ้ำในแหล่งน ้ำละลำยออกซเิจนในฟองอำกำศ ท้ำให้สิ่งมีชีวิตในน ้ำหำยใจได้ ประสิทธิภำพในกำรละลำยแก๊สของน ้ำ 
ขึ นอยู่กับอุณหภูมิของอำกำศ สัตว์น ้ำหลำยชนิดชอบน ้ำเย็นมำกกว่ำน ้ำอุ่น เนื่องจำกน ้ำเย็นสำมำรถละลำยออกซิเจนไดด้ีกว่ำ
น ้ำอุ่น ควำมเข้มข้นของแก๊สซึง่ละลำยอยู่ในน ้ำมีหน่วยวัดเปน็ parts per billion (ppb) หรือ ต่อพันล้ำนส่วน เช่น ค่ำออกซิเจน          
ในน ้ำ 5 ppb หมำยถึง ในน ้ำ 1 พันล้ำนส่วนมีแกส๊ออกซเิจนละลำยอยู ่5 ส่วน 
 
สภำพกำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำ 
          น ้ำบรสิุทธ์ิ ใส ไม่มีสี ไม่มกีลิ่น และไม่เหนี่ยวน้ำไฟฟ้ำ กำรน้ำไฟฟ้ำของน ้ำแสดงถึง กำรเจือปนของสำรละลำยในน ้ำ กำร
เหนี่ยวน้ำไฟฟ้ำของน ้ำมหีน่วยวัดเป็น ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (mS/cm)  น ้ำสะอำดมีค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำประมำณ 5 – 30 mS/cm 
แต่น ้ำที่ไม่บรสิุทธ์ิ เช่น น ้ำที่ปลอ่ยออกจำกโรงงำนอุตสำหกรรมจะมีค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำสูงกว่ำนี   

น ้ำอ่อน – น ้ำกระด้ำง 
          น ้ำอ่อน (Soft water) หมำยถึง น ้ำในสภำพปกติทั่วไป น ้ำกระด้ำง (Hard water) หมำยถึง น ้ำที่มสีำรละลำยแคลเซียม
คำร์บอเนตหรอืแคลไซต์ปนอยู่มำก น ้ำกระด้ำงจึงมีฤทธ์ิเป็นกรดอ่อน เมื่อเรำใช้น ้ำกระด้ำงอำบน ้ำหรือล้ำงมือ น ้ำจะท้ำให้สบู่ไม่เป็น
ฟอง และเช็ดครำบสบู่ออกจำกตัวไมเ่กลี ยง น ้ำกระด้ำงส่วนมำกอยู่ในแหล่งน ้ำบำดำลซึง่มหีินพื นเป็นหินปูน  
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ควำมเป็นกรด - เบส 
          กรด (Acid) หมำยถึง สสำรทีป่ลอ่ยประจุไฮโดรเนียม (H3O

+) ให้กับสำรละลำย ตัวอย่ำงเช่น เมื่อผสมน ้ำกบักรดเกลอืจะ   
เกิดประจุไฮโดรเนียมและประจุคลอไรด์ตำมสูตร H2O + HCl -> (H3O

+) + Cl-  ท้ำให้เกิดสำรละลำยทีเ่ป็นกรด ได้แก่ กรดก้ำมะถัน 
(H2SO4) น ้ำส้มสำยชู (CH3COOH) 
          เบส (Base) หมำยถึง สสำรทีป่ลอ่ยประจุไฮดรอกไซด์ (OH-) ให้กับสำรละลำย ตัวอย่ำงเช่น เมื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) แตกตัว จะให้ประจุไฮดรอกไซด์ตำมสูตร NaCL -> Na+ + OH-  เมื่อโลหะไฮดรอกไซด์ละลำยน ้ำจะปล่อยประจุไฮดรอกไซด์
ออกมำเรียกว่ำ "ด่ำง" (Alkali)  สสำรที่เป็นเบส ได้แก่ ปูนซเีมนต์ (CaO)  และ แอมโมเนีย (NH3) 
 
                      ตารางท่ี 1 คุณสมบัตขิอง กรด และ ด่าง  

กรด เบส 

รสเปรี ยว รสขม 

เปลี่ยนกระดาษลิตมสัสีน ้าเงินเป็นสีแดง เปลี่ยนกระดาษแดงสีน ้าเงินเป็นสีน ้าเงิน 

ให้โปรตอนขณะที่ท้าปฏิกิริยา รับโปรตอนขณะที่ท้าปฏิกริิยา 

ท้าปฏิกิริยากบัโลหะ เกิดแก๊สไฮโดรเจน 
ท้าให้เกิดไฮดรอกไซด ์

และประจุของโลหะ ซึ่งไม่ละลายน ้า 

 
            ในกำรวัดควำมเป็น กรด – เบส ในสำรละลำย เรำใช้ค้ำว่ำ pH เป็นตัวบ่งชี  ตัว p ย่อมำจำค้ำว่ำ power ซึ่งมคีวำมหมำย 
ในเชิงยกก้ำลัง ส่วน H หมำยถึง ควำมเข้มของประจุไฮโดรเจน pH  ซึ่งมีค่ำเป็นตัวเลข 0 – 14 สำรประกอบที่มีค่ำ pH 5 มีประจุ
ไฮโดรเจนมำกกว่ำสำรประกอบที่มีค่ำ pH 6 ถึง 10 เท่ำ 
 
            น ้ำบรสิุทธ์ิมีค่ำเป็นกลำงอยูท่ี่ pH 7 หมำยถึง น ้ำ 1 ลิตร ที่อุณหภูมิ 25°C มีประจุไฮโดรเจน และประจุไฮดรอกไซด์ อยู่
จ้ำนวนเท่ำกันคือ 1 x 10–7 โมล 
            ค่ำ pH ต่้ำ แสดงว่ำ สำรประกอบมีควำมเป็นกรดสูง เช่น น ้ำมะนำวมี pH 2.3 
            ค่ำ pH สูง แสดงว่ำ สำรประกอบมีควำมเป็นเบสสูง เช่น น ้ำยำท้ำควำมสะอำดพื นมี pH 13 
 
            สิ่งมีชีวิตในน ้ำส่วนมำกอำศัยอยู่ในน ้ำที่มีค่ำ pH 6.5 – 9 โดยปกติน ้ำฝนตำมธรรมชำติมีควำมเป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจำก
กำรละลำยแกส๊คำรบ์อนไดออกไซด์ในอำกำศ แต่ทว่ำในเขตอุตสำหกรรมทีม่ีกำรปลอ่ยแก๊สเสียออกมำ จะท้ำใหเ้กิดสภำวะฝนกรด 
น ้ำฝนที่สะสมอยู่ในแหล่งน ้ำท้ำให้ค่ำ pH ต่้ำลง  
            เมื่อ pH ต่้ำกว่ำ 5.5  ปลำจะตำยหมด  เมือ่ pH ต่้ำกว่ำ 4  สิ่งมีชีวิตในน ้ำจะไม่สำมำรถทนทำนได้เลย กำรศึกษำควำมเป็น
กรด – เบสของน ้ำ จึงมีควำมส้ำคัญมำกต่อกำรประมงและกำรเกษตร 
 



 
 

ภาพที่ 6 pH ของสารประกอบชนิดต่างๆ 
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