
 
 

บทท่ี 2 เคมีท่ีเป็นพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 

อะตอม (atom) คือ อนุภาคหน่วยที่เล็กทีสุ่ดของธาตุที่เข้าท าปฏิกริิยาเคมีกันได้ ซึง่ประกอบด้วยอนุภาค

ส าคัญ 3 อนุภาค คือ อิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน (ยกเว้น อะตอมไฮโดรเจนไม่มีนิวตรอน) อะตอมของธาตุต่างๆ               
เขียนแทนได้ด้วยสัญลกัษณ์ซึ่งไมซ่  ากัน 

โมเลกุล (molecule) คือ อนุภาคหน่วยเล็กของสารที่สามารถด ารงอยู่ได้โดยอสิระในธรรมชาติ                      

ซึ่งอาจประกอบจากอะตอมตั งแต่ 1 อะตอมขึ นไป จึงแบง่โมเลกลุได้เป็น 3 ประเภท คือ โมเลกุลอะตอมเดี่ยว (monoatomic 
molecule) โมเลกุลอะตอมคู่ (diatomic molecule) และโมเลกุลหลายอะตอม (polyatomic molecule) 

ไอออน (ion) คือ อนุภาคที่แสดงประจุไฟฟ้าซึง่เกิดจากอะตอมที่มกีารใหห้รือรบัอิเล็กตรอน เป็นผลท าให้

จ านวนอิเลก็ตรอนในอนุภาคเปลี่ยนแปลงไป จงึแสดงประจุไฟฟ้าเกิดขึ น อนุภาคที่เสียอิเล็กตรอน เรียกว่า ไอออนบวก       
ส่วนอนุภาคที่รับอเิล็กตรอน เรียกว่า ไอออนลบ 

สูตรเคมี คือ กลุ่มของสญัลกัษณ์ของธาตุที่เขียนแทนสารประกอบ หรอืโมเลกลุของธาตุทีม่ีอะตอมมารวมกัน              

ตั งแต่ 2 อะตอมขึ นไป อาจแบ่งสูตรเคมีออกเป็นหลายประเภท ในเบื องต้นนี จะกล่าวถึงเพียง 2 ประเภท คือ สูตรโมเลกุล           
และสูตรอยา่งง่าย 

 สูตรโมเลกุล เป็นสูตรทีเ่ขียนแสดงองค์ประกอบภายในโมเลกุลของสารว่าประกอบด้วยอะตอมของธาตุ

อะไรบ้างและมีจ านวนเท่าใด เช่น H2O เป็นสูตรโมเลกลุของน  า  C6H12O6 เป็นสูตรโมเลกลุของกลโูคส 
NH3 เป็นสูตรโมเลกุลของแอมโมเนีย เป็นต้น 

 สูตรอย่างง่าย เป็นสูตรทีเ่ขียนแสดงองค์ประกอบภายในโมเลกุลของสารว่าประกอบด้วยอะตอมของธาตุใด

มารวมกันในอัตราส่วนอย่างต่ าเท่าใด เช่น H2O เป็นสูตรอยา่งง่ายของน  า (เหมอืนกันกบัสูตรโมเลกุล เพราะ
เป็นอัตราส่วนอย่างต่ าของ H:O = 2:1 ซึ่งเป็นอัตราส่วนอย่างต่ าแล้ว) CH2O เป็นสูตรอย่างง่ายของกลโูคส
(อัตราส่วนอย่างต่ าของอะตอม C:H:O = 1:2:1 จากสูตรโมเลกุลน ามาหารด้วย 6 ทุกอะตอม) NH3 เป็นสูตร
อย่างง่ายของแอมโมเนีย (เช่นเดียวกบัน  า คือ เป็นอัตราส่วนอย่างต่ าของจ านวนอะตอมแล้ว) เป็นต้น 

สูตรของสารประกอบไอออนิกที่เขียนแสดงโดยส่วนมากแล้วเป็นสูตรอย่างง่าย แสดงอัตราส่วนของไอออนทีเ่ป็น
องค์ประกอบเพื่อให้มปีระจุมีความสมดลุกันของไอออนบวกและไอออนลบ แต่ในความเป็นจรงิแล้วสารประกอบไอออนกิ                       
มีโครงผลกึที่มีไอออนเกาะกันอย่างไม่มีทีส่ิ นสุด ไมส่ามารถเขียนสูตรโมเลกุลแทนได้อย่างชัดเจน จึงนิยมเขียนเป็นสูตรอย่างง่าย
ตามการสมดุลของประจุ เช่น Na+ กับ Cl- เขียนสูตรแทนเปน็ NaCl   Ba2+ กับ Cl- เขียนสูตรแทนเป็น BaCl2  
 
 

ใบความรู้ท่ี 4  เร่ือง อะตอม ธาตุ และสารประกอบ 
 



กิจกรรมเสริม 

ให้นักเรียนเขียนช่ือและสูตรของสารประกอบของธาตุในตารางธาตุ เลขอะตอม ตั งแต่ 1 ถึง 53 ในกรณีทีเ่ป็น
สารประกอบไอออนิกใหเ้ขียนแสดงไอออนบวกและไอออนลบด้วย เขียนลงในสมุดบันทึกให้ไดส้ักคนละ 50 สูตรหรอืมากกว่า
เท่าทีจ่ะสนใจท า ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี  

เช่น กรณีสารที่ไม่ใช่สารประกอบไอออนิก 

ชื่อสารประกอบ สูตรโมเลกลุ สูตรอย่างง่าย 

กรดอะซิติก C2H4O2 (CH3COOH) CH2O 

คาร์บอนไดออกไซด ์ CO2 CO2 

แอมโมเนีย NH3 NH3 

ไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์ H2O2 HO 

ซัลเฟอร์ไตรออกไซด ์ SO3 SO3 

ฟอสฟอรสัเพนตระคลอไรด ์ PCl5 PCl5 

ซิลิกอนไดออกไซด ์ SiO2 SiO2 

กรณีสารประกอบไอออนิก (ลองหาข้อมลูมาเติมช่องว่างตอ่ไปนี ) 

ไอออนบวก ไอออนลบ สูตรไอออนิก ชื่อสาร 

แคลเซียม (Ca2+) ฟลูออไรด ์(F-) CaF2 แคลเซียมฟลอูอไรด ์

คอปเปอร ์(II) (Cu2+) ฟอสเฟต (PO4
3- )   

ซิลเวอร ์(Ag+)   ซิลเวอร์ไนเตรต 

   เลด(II)ฟลูออไรด ์

   ซีเซียมคาร์บอเนต 

   แบเรียมคลอเรต 

   โซเดียมคาร์บอเนต 

 

 

 

 

 



ความหมายของธาตแุละสารประกอบ 

ธาตุ (Element) คือ สารบริสทุธ์ิที่ประกอบด้วยธาตุหรือสารชนิดเดียว ไม่สามารถแยกหรือสลายออกเป็นสาร   

อื่นได้ อนุภาคที่เล็กทีสุ่ดของธาตุ เรียกว่า อะตอม ซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนว่ิงวนรอบนิวเคลียสที่ประกอบด้วยโปรตอน    
และ นิวตรอน 

ตารางธาตุ (Periodictable) คือ ตารางที่ใช้แสดงรายช่ือธาตุเคมีคิดค้นขึ นโดยนักเคมีชาวรัสเซีย ดมีตรี           

เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) ในปี พ.ศ. 2412 จากการสังเกตว่าเมื่อน าธาตุที่รูจ้ักมาวางเรียงตามล าดับเลขอะตอม              
จะพบว่า คุณสมบัติพื นฐานบางอย่างคล้ายกัน สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มๆ ได้ ท าให้เกิดรูปแบบตารางธาตุ และพัฒนาตอ่เนื่อง   
มาจนเป็นอย่างที่เห็น ตารางธาตุเป็นส่วนหนึง่ในการเรียนการสอนวิชาเคมีด้วย 

 ประวัติศาสตร์ของตารางธาตุ 

เริ่มต้นจาก จอห์น นิวแลนด์ส ได้พยายามเรียงธาตุตามมวลอะตอมแต่เขากลับท าให้ธาตุที่มสีมบัติ ต่างกันมาอยู่ในหมู่
เดียวกัน นักเคมีส่วนมากจงึไม่ยอมรับตารางธาตุของนิวแลนด์ส ต่อมา ดมีตรี เมนเดเลเยฟ จึงได้พฒันาโดยพยายามเรียงให้ธาตุ
ที่มีสมบัติเหมอืนกันอยู่ในหมู่เดียวกันและเว้นช่องว่างไว้ส าหรับธาตุที่ยังไม่ค้นพบ พร้อมกันนั นเขายังได้ท านายสมบัติของธาตุใหม่
ไว้ด้วย โดยใช้ค าว่า เอคา (Eka) น าหน้าช่ือธาตุที่อยู่ด้านบนของธาตุที่ยังว่างอยู่นั น เช่น เอคา-อะลมูิเนียม (ตอ่มาคือธาตุ
แกลเลียม) เอคา-ซิลิคอน (ต่อมาคือธาตุเจอร์เมเนียม) แต่นักเคมีบางคนในยุคนั นยังไม่แน่ใจเนือ่งจากว่าเขาได้สลบัที่ธาตุบางธาตุ
โดยเอาธาตุที่มีมวลอะตอมมากกว่ามาไว้หน้าธาตุที่มมีวลอะตอมน้อยกว่า ดมีตรี ได้อธิบายว่า เขาต้องการให้ธาตุที่มีสมบัติ
เดียวกันอยู่ในหมูเ่ดียวกัน เมื่อดมีตรสีามารถท านายสมบัติของธาตุได้อย่างแม่นย าและตารางธาตุของเขาไมม่ีข้อน่าสงสัย           
ตารางธาตุของดมีตรกี็ได้รับความนิยมจากนกัเคมีในสมัยนั นจนถึงยุคปจัจบุัน 

 ช่ือธาตุแบ่งตามหมู่ 

 หมู่ 1A ลิเทียม (Lithium) โซเดียม (Sodium – Natrium) โพแทสเซียม (Potassium – Kalium) รูบิเดียม (Rubidium)  
ซีเซียม (Cesium) แฟรนเซียม (Francium) 

 หมู่ 2A เบริลเลียม (Beryllium) แมกนีเซียม (Magnesium) แคลเซียม (Calcium) สตรอนเชียม (Strontium)                       
แบเรียม (Barium) เรเดียม (Radium) 

 หมู่ 3A โบรอน (Boron) อะลูมเินียม (Aluminum) แกลเลยีม (Gallium) อินเดียม (Indium) แทลเลียม (Thallium) 
 หมู่ 4A คาร์บอน (Carbon) ซิลกิอน (Silicon) เจอรเ์มเนียม (Germanium) ดีบุก (Tin -Stannum)                                           

ตะกั่ว (Lead – Plumbum) 
 หมู่ 5A ไนโตรเจน (Nitrogen) ฟอสฟอรสั (Phosphorous) อะซินิค (สารหนู) (Arsenic) พลวง (Antimony -Stibium)             

บิสมทั (Bismuth) 
 หมู่ 6A ออกซเิจน (Oxygen) ซัลเฟอร์ (ก ามะถัน) (Sulfur) ซีลีเนียม (Selenium) เทลลเูรียม (Tellurium) พอโลเนียม 

(Polonium) 
 หมู่ 7A ฟลูออรีน (Fluorine) คลอรีน (Chlorine) โบรมีน (Bromine) ไอโอดีน (Iodine) แอสทาทีน (Astatine) 
 หมู่ 8A ฮีเลียม (Helium) นีออน (Neon) อาร์กอน (Argon) คริปตอน (Krypton) ซีนอน (Xenon) เรดอน (Radon) 



ยกเว้นไฮโดรเจน เพราะยังถกเถียงกันอยู่ว่าจะจัดลงไปทีห่มู่ 1 หรือ 7 ดี เพราะคุณสมบัติเป็นกึ่งๆ กัน ระหว่าง 1A             
กับ 7A และธาตุประเภททรานซิชัน 

 แหล่งก าเนิดของธาตุในจักรวาล 

1. ไฮโดรเจนและฮเีลียมเกิดเริม่แรกในจักรวาลหลังบิกแบง 

2. ธาตุตัวที่ 3 คือลิเทียม ถึงตัวที่ 26 คือเหลก็เกิดจากภาวะอัดแน่นในดวงดาว 

3. ธาตุตัวที่หนักกว่าเหลก็จนถึงยูเรเนียมเกิดจากดาวระเบิดหรือปรากฏการณ์ นิวเคลียรฟ์ิวช่ันในดาวฤกษ์  

  (กรณีหลงั จะได้กัมมันตภาพรังสีเป็นส่วนมาก) 

 

สารประกอบ (Compound) เป็นสารบริสทุธ์ิที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั งแต่ 2 ชนิดขึ นไปมารวมกัน                        

ด้วยแรงยึดเหนี่ยวทางเคมี เกิดเป็นสารชนิดใหม่ เรียกว่า สารประกอบ 

ดังนั นหน่วยย่อยของสารประกอบคือ โมเลกุล ซึง่อาจแยกสลายได้เมื่อได้รบัความร้อนหรอืพลังงานไฟฟ้า             
สารประกอบที่พบในชีวิตประจ าวัน เช่น น  า (H2O) เกลือแกง (NaCl) น  าตาลทราย (C12H22O11) น  าตาลกลูโคส (C6H12O6)          
เอทานอล (C2H5OH) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หินปูน (CaCO3) ด่างทับทิม (KMnO4) เป็นต้น 

 



 

เกลือแร่ (Mineral) 
เซลล์ของสิง่มีชีวิตประกอบด้วยสารอินทรียเ์ป็นส่วนใหญ่ ธาตุที่มีมากทีสุ่ดในเซลล์โดยทั่วไป คือ 

ไฮโดรเจน 65.40% รองลงมา คือ ออกซเิจน 25.60% คาร์บอน 7.50% และไนโตรเจน 1.25% ตามล าดับ 

 
 


