3
สสาร
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

การจําแนกสสาร
สมบัตขิ องสารบริสุทธิ์
การเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์
ความสัมพันธระหวางมวลและพลังงาน
ความสัมพันธของมวลเชิงอะตอมและหนวยมวลอะตอม
อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
ไอโซโทป น้ําหนักอะตอมและน้ําหนักโมเลกุล

บทนํา
ที่มา : http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/chang7/esp/folder_structure/cl/m2/s2/index.htm

รูปที่ 3.1 สสาร 3 สถานะ ของแข็ง ของเหลว และกาซ
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สสาร (Matter) คือสิ่งที่มีตัวตน มีมวล และตองการที่อยู สามารถสัมผัสไดโดย
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แตยังไมทราบสมบัติที่แนนอน เชน ดิน น้ํา อากาศ ฯลฯ ภายในสสารหรือ
เนื้อของสสาร เรียกวา สาร (Substance)
สสารที่อยูในโลกอาจอยูในสถานะตางๆ ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ความดัน และสมบัตภิ ายในของสาร
สาร คือ สสารที่ทราบสมบัติแนนอน เชน เงิน ทอง เหล็ก ฯลฯ ดังนั้นจึงเปนสสารที่
เฉพาะเจาะจง โดยมีสมบัตขิ องสาร 2 ประเภท คือ สมบัติทางกายภาพและสมบัตทิ างเคมี

3.1 สสาร มวลและน้ําหนัก
สสาร ถาแบงตามสถานะได 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และกาซ

a) ของแข็ง
•
•
•

ความหนาแนนมาก
ไมอาจถูกบีบอัดและขยายได
ปริมาตรและรูปรางคงที่
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b) ของเหลว
•
•
•

ความหนาแนนสูง
ถูกบีบอัดและขยายไดยาก
รูปรางตามภาชนะที่บรรจุ

c) กาซ
•
•
•

ความหนาแนนต่ํา
ถูกบีบอัดและขยายไดงาย
ปริมาตรและรูปรางตาม
ภาชนะที่บรรจุ
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สถานะทีเ่ ปนของแข็ง (Solid) มีรูปรางและปริมาตรคงที่ อนุภาคภายในจะอยูชิด
ติดกันมาก เชน ดางทับทิม (KMnO4) ทองแดง (Cu)
สถานะทีเ่ ปนของเหลว (Liquid) มีรูปรางตามภาชนะที่บรรจุและมีปริมาตรที่คงที่
อนุภาคภายในจะอยูชิดกันนอยกวาของแข็ง และมีสมบัติเปนของไหล เชน น้ํามัน แอลกอฮอล
ปรอท (Hg) ฯลฯ
สถานะทีเ่ ปนกาซ (Gas) มีรูปรางและปริมาตรทีไ่ มคงที่ โดยจะเปลี่ยนไปตาม
ภาชนะที่บรรจุ อนุภาคภายในจะอยูหางกันมากที่สุด และมีสมบัติเปนของไหล สามารถฟุง
กระจายได เชน กาซหุงตม อากาศ
ถาแบงสสารตามลักษณะเนื้อสาร สามารถจําแนกไดสองประเภทใหญๆ คือ

สสาร

การแยกทางกายภาพ

สารเอกพันธ

สารละลาย

การแยกทางกายภาพ

สารบริสุทธิ์

ธาตุ

การแยกทางเคมี

สารวิวิธพันธ

สารประกอบ

แผนภาพที่ 3.1 แสดงการจําแนกสสาร

1. สารวิวิธพันธ (Heterogeneous)
เปนสสารที่มีเนื้อผสมหรือของผสม
(mixture) ที่ประกอบดวยสารที่มีวัฏภาคแตกตางกันตั้งแตสองวัฏภาคขึ้นไป โดยที่สามารถ
สังเกตเห็นความแตกตางของสารแตละชนิดไดอยางชัดเจน เชน หินแกรนิต จะพบผลึกชนิด
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2. สารเอกพันธ (Homogenoues) เปนสสารที่มวี ฏั ภาคเดียว มีสมบัติ
เหมือนกันตลอดในวัฎภาคนั้น เชน น้ําตาล เกลือ น้ําทะเล ควอทซ กระจก อากาศ เปน
ตน สารเอกพันธ แบงได 2 ชนิด คือ
2.1 สารละลาย (Solution) เปนสารเอกพันธที่ประกอบดวยสารมากกวา
หนึ่งชนิดขึ้นไป ไดแก ตัวทําละลาย (Solvent) และ ตัวถูกละลาย (Solute) สารละลาย
อาจพบอยูทั้งสามสถานะ
ตัวทําละลายจะเปนสารที่มีปริมาณมากกวาตัวถูกละลาย เชน
น้ําเชื่อม เปนของเหลวประกอบดวย น้ําตาลทีถ่ ูกละลายในน้ํา อากาศจัดเปนสารละลายของ
กาซชนิดตางๆ ผสมกันอยู ทองเหลืองเปนโลหะผสมในรูปของสารละลายที่เปนของแข็งของ
ทองแดงกับสังกะสี ชนิดของสารละลายดังตัวอยางดานลาง

2.2 สารบริสุทธิ์ (Pure substances) เปนสารเอกพันธที่มีองคประกอบ
แนนอน แบงออกไดสองประเภท คือ ธาตุ (Elements) และสารประกอบ (Compounds)
ธาตุ (Elements) เปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมเพียงชนิดเดียว ไม
สามารถยอยสลายใหเปนสารอื่นไดโดยวิธีทางเคมี ปจจุบันมีการคนพบธาตุตางๆ มากกวา
100 ชนิด ในจํานวนนี้ 83 ธาตุ เปนธาตุที่พบอยูในธรรมชาติ อะตอมของธาตุแตละชนิดเขียน
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a) โครงสรางของธาตุ

b) โครงสรางของสารประกอบ

รูปที่ 3.2 โครงสรางของสารบริสุทธิ์

รูปที่ 3.3 a) ธาตุที่พบมากบนโลกตามลําดับ

b) ธาตุที่พบมากในรางกายตามลําดับ

ตารางที่ 3.1 ตัวอยางธาตุของสารบริสุทธิ์ที่เกิดจากอะตอมชนิดเดียว

CM 103

สารเคมี

สูตรโครงสราง

liquid nitrogen

N2

Liquid oxygen

O2

Sulfur

S8

Fullerene

C60

Graphite

Cn (hexagonal)

Diamond

Cn (tetrahedral)
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ที่มา : http://www.chem.ufl.edu/~chm2040/Notes/Chapter_1/substances.html

รูปที่ 3.4 โครงสรางของ A - อะตอมของธาตุ
B - โมเลกุลของธาตุ
C - โมเลกุลของสารประกอบ D - สารผสมของธาตุ 2 ธาตุ และสารประกอบ

สารประกอบ (Compounds) เปนสารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยธาตุตั้งแต 2
ชนิดขึ้นไปโดยปฏิกิริยาเคมีและตองเปนไปตามกฎสัดสวนคงที่ นั่นคือสารประกอบหนึ่งๆ จะมี
อัตราสวนของมวลของธาตุที่รวมกันคงทีเ่ สมอ ตัวอยางสารประกอบที่สําคัญในชั้นบรรยากาศ
คือ คารบอนไดออกไซดและน้ํา สารประกอบคารบอนไดออกไซด Ä ประกอบดวย 27% ของ
คารบอนและ 73% ของออกซิเจนโดยน้ําหนัก สวนน้ําเปนสารประกอบที่มีไฮโดรเจน 11% และ
ออกซิเจน 89%

Ä

สารประกอบคารบอนไดออกไซดหนัก 100 กรัม ประกอบดวย คารบอน 27 กรัมและออกซิเจน 73

กรัม
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ในทางเคมีจะใชสัญลักษณแทนองคประกอบที่มีอยูในสารประกอบดวยสูตร
เคมี U (Chemical formula) ดังตัวอยางของคารบอนไดออกไซดที่มีอัตราสวนของคารบอน
ตอออกซิเจนเปน 1:2 เขียนสูตรเคมีไดเปน CO2 เชนเดียวกันกับน้ํา ที่ประกอบดวย
ไฮโดรเจน 2 อะตอมกับออกซิเจน 1 อะตอม เขียนแทนดวย H2O
ตารางที่ 3.2 ตัวอยางสารประกอบที่เกิดจากอะตอมมากกวาหนึ่งชนิด
สารเคมี
Water
Table Salt
Sucrose
Ethanol
Chalk
Octane
Epson Salt

สูตรเคมี
H2O
NaCl
C12H22O11
C2H5OH
CaCO3
C8H18
MgSO4

สูตรโมเลกุล (Molecular formula) เปนสูตรเคมีทเี่ ขียนขึน้ มาเพือ่ แสดงวา
หนึ่งโมเลกุลของสารนั้นประกอบดวยธาตุอะไรบาง อยางละกี่อะตอม เชน กาซไฮโดรเจน
หนึ่งโมเลกุลประกอบดวยสองอะตอมของไฮโดรเจน สูตรโมเลกุลคือ H2 กาซออกซิเจนหนึ่ง
มีเทนหนึ่งโมเลกุล
โมเลกุลประกอบดวยสองอะตอมของออกซิเจน สูตรโมเลกุลคือ O2
ประกอบดวยคารบอนหนึ่งอะตอมและไฮโดรเจน 4 อะตอม สูตรโมเลกุลคือ CH4 เปนตน

3.2 สมบัติของสารบริสุทธิ์
สมบัติของสสาร
หมายถึงลักษณะเฉพาะตัวของสสารที่สามารถชี้ไดวา
สสารนั้นคืออะไร สสารแตละชนิดมีสมบัติที่แตกตางกัน สมบัติของสสารจึงแบงไดสองประเภท
คือ สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties) และสมบัติทางเคมี (Chemical Properties)
U

สูตรเคมีของสารประกอบหรือธาตุ เปนการระบุใหทราบวาสารหนึ่งโมเลกุลมีธาตุอะไรบางเปน
องคประกอบและมีอยูอยางละกี่อะตอม

CM 103

สสาร  49

1. สมบัติทางกายภาพ หมายถึงสมบัตขิ องสสารที่เราสังเกตได โดยไมตองใช
ปฏิกิริยาเคมี ไดแก สี กลิ่น รส สถานะ ความหนาแนน ความแข็ง ความเหนียว รูปผลึก
การนําความรอนและไฟฟา จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลายในน้ําและในตัวทําละลาย
อื่นๆ
2. สมบัติทางเคมี หมายถึงสมบัตขิ องสสารที่เกี่ยวของกับปฏิกิริยาเคมีโดยตรง
ไดแก ความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาเคมีกับน้ํา กรด เบส อากาศ ดังเชน ไฮโดรเจน
สามารถติดไฟในอากาศได โซเดียมทําปฏิกิริยากับน้าํ อยางรุนแรงและรวดเร็ว การเกิดสนิม
ของเหล็ก การเกิดไฮโดรไลซิส

3.3 การเปลีย่ นแปลงสารบริสุทธิ์
การเปลี่ยนแปลงของสสาร สามารถแบงการเปลี่ยนแปลงออกไดเปนสอง
ประเภท คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Change) และการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
(Chemical Change)

รูปที่ 3.5 การเปลี่ยนสถานะ จัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เปนการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตไดโดย
ที่ไมมีการเปลีย่ นแปลงองคประกอบภายในของสสาร แตเกิดการจัดเรียงตัวของอนุภาคใหม
เทานั้น เชน ดังรูปที่ 3.5 การเปลีย่ นสถานะของน้ําแข็งเมื่อไดรับความรอนจะหลอมเหลว
กลายเปนน้ําในรูปของเหลว และเมื่อไดรับความรอนตอไปอีกสามารถเปลีย่ นเปนไอน้ําได โดย
ที่ไมมีการเปลีย่ นแปลงองคประกอบภายในของน้ําแตอยางใด การละลายของน้าํ ตาลในน้ําก็
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รูปที่ 3.6 ตัวอยางของการเปลี่ยนทางกายภาพและทางเคมี

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เปนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบภายในของ
สสาร เกิดเปนสารใหมขึ้นมา ทั้งนี้เพราะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นเอง การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ไดแก การเผาไหม การยอยอาหาร การเกิดสนิม การรวมตัวของโมเลกุลของสารตางๆ เปน
ตน การเปลีย่ นแปลงทางเคมี ทําใหไดสารใหมเกิดขึน้ เสมอ ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการเคมี
ขึ้นแทนปฏิกิรยิ าเคมีที่เกิดขึน้ ได ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี เชน การเกิดนมเปรี้ยว
การปงขนมปง การเกิดสนิมของตะปู การจุดประกายของน้ํามันในเครื่องยนต การเกิดฟอง
ของไฮโดรเจนเปอรออกไซดในบาดแผล การจุดไมขีดไฟ การกินยาลดกรด

3.4 ความสัมพันธระหวางมวลและพลังงาน
พลังงาน คือความสามารถที่ทําใหเกิดงาน สสารกับพลังงานจะมีความสัมพันธ
และเกี่ยวของซึ่งกันและกัน มวลของสารที่อยูในสสารเปนแหลงที่สะสมพลังงาน จะพิจารณา
จากกรณีตางๆ ได ดังนี้
CM 103

สสาร  51

พลังงานศักย (Potential Energy)
ตําแหนง ดังนั้นจะสัมพันธกับสาร ดังนี้

เปนพลังงานที่มีอยูในสาร ขึ้นอยูกับ

1. พลังงานศักยที่เกิดจากพันธะเคมีของสารชนิดหนึ่งชนิดใด
ปริมาณมากขึ้นเมื่อมีมวลของสารเพิ่มมากขึ้น

จะมี

2. พลังงานศักยที่อยูในวัตถุซงึ่ หยุดนิ่ง ที่ระดับความสูงตางๆ ถาอยูใ น
ระดับความสูงเทากัน วัตถุยงิ่ มีมวลมากจะมีพลังงานศักยสะสมอยูในตัวมาก
เมื่อ

พลังงานศักย (PE) = mgh (จูล)
m = มวลของวัตถุ (กิโลกรัม)
g = แรงโนมถวงของโลกมีคา 9.8 กรัมตอวินาที2
h = ความสูงของวัตถุจากพื้นผิว (เมตร)

พลังงานจลน (Kinetic energy) เปนพลังงานที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่และ
ขึ้นอยูกับมวลของวัตถุ วัตถุใดๆ มีมวล m กิโลกรัม และเคลื่อนที่ดวยความเร็ว v เมตรตอ
วินาที จะมีพลังงานจลนเกิดขึ้น ดังนี้
พลังงานจลน (KE)

= ½ mv2 (จูล)

วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่เทากัน วัตถุที่มีมวลมากกวาจะมีพลังงาน
จลนสะสมอยูในตัวมากกวาวัตถุที่มีมวลนอย
ยังมีพลังงานอีกหลายรูปทีเ่ กี่ยวของกับอนุภาคของสาร ดังเชนพลังงานที่ทําให
เกิดการเคลื่อนที่และพลังงานที่มีอยูในวัตถุที่กําลังเคลือ่ นที่ ไดแก
1. พลังงานลม เปนพลังงานทีท่ ําใหเกิดการเคลื่อนทีข่ องอนุภาคของอากาศ เกิดเปน
สภาพของลมพัด พลังงานลมที่แรงมากพอ จะสามารถทําใหกังหันลมหมุนได
2. พลังงานน้ํา เปนพลังงานทีท่ ําใหเกิดการเคลื่อนทีข่ องอนุภาคน้ํา เชน การไหลของ
กระแสน้ํา การไหลของน้าํ ตกจากหนาผาและการเกิดคลื่นในน้ํา พลังงานน้ําสามารถทําให
กังหันน้ําหมุนได
3. พลังงานเสียง เปนพลังงานที่ทําใหอนุภาคของอากาศเคลื่อนที่ในลักษณะที่เกิด
เปนสวนอัดสวนขยาย จะการเคลื่อนทีแ่ รงมากหรือนอย ความถี่ของสวนอัดและสวนขยายที่
เกิดขึ้นมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความดังและลักษณะเสียงสูงและต่ําที่ออกมาจากแหลงกําเนิด
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4. พลังงานแสง พลังงานแสงอาทิตย
กระบวนการสังเคราะหแสง ขั้นแรก

ทําใหเกิดการเคลื่อนทีข่ องอิเล็กตรอนใน

5. พลังงานความรอน เปนพลังงานที่ทําใหอนุภาคของสสารเกิดการสั่นสะเทือน (ใน
กรณีที่เปนของแข็ง) หรือมีการเคลื่อนที่เร็วมากขึ้น (ในกรณีที่เปนของเหลวหรือกาซ) อันจะ
ทําใหเกิดผลที่ตามมา เชน การเปลี่ยนสถานะ การสงผานพลังงานความรอนทําใหเกิดการ
ถายเทพลังงานความรอน ดวยวิธีการนําความรอน การพาความรอน และการแผรังสีความรอน
เปนตน
6. พลังงานจากแรงดึงดูดของโลก จะทําใหสสารตางๆ หลนลงมาสูผวิ โลก
พลังงานทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางของสสาร เชน
1. ทําใหสิ่งมีชีวติ เจริญเติบโตและเคลื่อนไหวได
2. ทําใหเกิดการยืดและหดตัวของสสาร
3. ทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปรางของโลหะผสม
4. ทําใหเกิดการบุบสลายหรือเปลี่ยนแปลงรูปรางของสสาร สามารถเห็นได
จาก พลังงานความรอน เมื่อสสารเคลื่อนที่เขามากระทบกัน
พลังงานทําใหเกิดการเรียงตัวของอนุภาคของสสาร เชน
1. พลังงานไฟฟา มีผลตอการจัดเรียงตัวของอนุภาคของแทงเหล็กและทําให
แทงเหล็กกลายเปนแมเหล็กไฟฟา และทําใหเกิดการไหลของกระแสอิเล็กตรอน
2. สนามแมเหล็ก จะมีผลตอการวางตัวของเข็มทิศ แมเหล็ก และผงตะไบ
เหล็ก
3. พลังงานความรอน จะมีผลตอการจัดเรียงตัวของอนุภาค ซึ่งเห็นไดจาก
การเผาอิฐ เครื่องปนดินเผา เครื่องเคลือบ และการพนสีรถยนต
CM 103

สสาร  53

4. พันธะเคมี ทําหนาที่ยึดอะตอมตางๆ ภายในโมเลกุล และแรงยึดระหวาง
โมเลกุล ซึ่งเปนพลังงานศักยที่แฝงอยูในโมเลกุลของสารเคมี จะมีผลตอการจัดเรียงตัวของ
อะตอมและโมเลกุลของสารเคมี
5. ระดับพลังงานที่มีอยูในอิเล็กตรอน จะมีผลตอการจัดระดับชั้นของวงโคจร
ของอิเล็กตรอนที่วิ่งวนอยูรอบๆ นิวเคลียส
7. แรงยึดระหวางอนุภาคตางๆ ของนิวเคลียส ทําใหอนุภาคตางๆ ไดแก
โปรตอนและนิวตรอน
สามารถยึดเกาะกันเปนนิวเคลียสตรงแกนกลางของอะตอมโดยมี
อิเล็กตรอนวิ่งวนอยูโดยรอบ

พลังงานทําใหเกิดการทําปฏิกิริยาของสสาร
พลังงานมีสวนสําคัญในการชวยในการทําใหเกิดปฏิกิรยิ าของสาร เชน
1. การทําปฏิกิรยิ าเคมี ในบางครั้งจะตองมีการเพิ่มพลังงานความรอนเขาไป
เชน โดนการเผา การอุนใหรอน หรือการจุดระเบิด (เกิดประกายไฟ) ของเขี้ยวหัวเทียน ซึ่ง
พลังงานความรอนจะเขาไปทําลายพันธะเคมีของสารเคมีตางๆ ที่เขาทําปฏิกิริยา หลังจากนั้น
จะเกิดการรวมตัวกันเกิดเปนสารใหม
2. การเกิดปฏิกิรยิ านิวเคลียร จะตองมีการทําลายแรงยึดระหวางอนุภาค
ตางๆ ของนิวเคลียร เชน พลังงานที่มอี ยูในนิวตรอนชา ที่ยิงเขาสูกอนกัมมันตรังสีอาทิเชน
ยูเรเนียม-235 จะทําใหเกิดการแตกตัว พรอมทั้งใหพลังงานและอนุภาคนิวตรอนออกมา
3. พลังงานจากรังสี
ทําใหเกิดสภาพการแตกตัวเปนอิออนของสารและ
ภาวะการถูกกระตุนของสาร เชน พลังงานจากอนุภาคแอลฟา อนุภาคเบตา รังสีแกมมา และ
รังสีตางๆ
4. การเกิดการเผาไหมหรือทําลายมวลสาร เชน การใชแสงเรเซอรในการ
ผาตัด การใชคลื่นเสียงอัลตราโซนิคซาวดสลายตอกระจกที่ตา และการฉายรังสีในการรักษา
โรคมะเร็ง
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การเปลี่ยนแปลงสภาพระหวางมวลสารกับพลังงาน
พบวามีการเปลี่ยนแปลงสภาพระหวางสสารกับพลังงานเกิดขึ้นได เมื่อป พ.ศ.
2448 อัลเบิรต ไอนสไตน ไดเสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ กลาวถึงความสัมพันธในการ
เปลี่ยนแปลงระหวางมวลสารกับพลังงานวาจะมีความสัมพันธกันตามสมการ
E = mc2
เมื่อ

E =
m =
c =

พลังงานที่เกิดขึ้นมาหรือคายไป (จูล)
มวลของวัตถุ (กรัม)
ความเร็วของแสง (3 X 108 วินาที)

กฎทรงพลังงาน (Conservation of energy) กลาววา “พลังงานไมอาจถูก
สรางหรือทําลายได” พลังงานถูกถายเทหรือเปลี่ยนรูปได พบวาพลังงานของระบบจะมีคาคงที่
เสมอ การเปลี่ยนแปลงสภาพระหวางมวลสารกับพลังงาน ไดจาก กรณีตางๆ เชน
1. การเกิดปฏิกิรยิ านิวเคลียร
2. การเกิดกัมมันตภาพรังสีของธาตุหรือสารกัมมันตรังสี ใหอนุภาคแอลฟา
อนุภาคเบตา หรือรังสีแกมมา
3. การรวมตัวของมวลสารของสารหรืออนุภาคที่มีความเหมาะสมแลวไดเปน
พลังงานโดยมวลสารทั้งสิน้ จะหายไปหมด
4. เมื่อผานคลื่นแมเหล็กไฟฟาเขาไปในสนามไฟฟาหรือเขาไปใกลนิวเคลียส
ของอะตอมของธาตุหนักในสภาพที่เหมาะสมจะเกิดอนุภาคขึ้น

3.5 ความสัมพันธของมวลเชิงอะตอมและ
หนวยมวลอะตอม
อะตอมของธาตุแตละธาตุจะมีขนาดเล็กมาก การวัดมวลไมสามารถทําได
โดยงาย นักเคมีชื่อ จอหน ดาลตัน(John Dalton) เปนบุคคลแรกที่นําเสนอการใชหนวย
สัมพัทธ โดยเปรียบเทียบกับ 1 อะตอมของไฮโดรเจน มวลเชิงอะตอมเฉลี่ย (average
atomic mass) เปนตัวเลขแสดงมวลของอะตอมของธาตุ โดยเปรียบเทียบกับมวลของอะตอม
ของธาตุมาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องจากมวลของอะตอมแตละธาตุมีคานอยทําใหไมสามารถชั่งน้ําหนัก
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มวลเชิงอะตอมของธาตุ =

มวลของธาตุ 1 อะตอม
มวลของไฮโดรเจน 1 อะตอม

ตอมา ฟรานซิส แอสตัน (Francis Aston) ผูคิดคนเครื่อง mass spectrometer
ไดเปลี่ยนมาใช 1/16 ของมวลของอะตอมของ ออกซิเจน-16
ในชวงกอนป ค.ศ.1961 นั้น 1 หนวยมวลอะตอมในทางกายภาพนั้นจะใช
หมายถึง 1/16 ของมวลอะตอมของออกซิเจน-16 1 อะตอม ในขณะที่ 1 หนวยมวลอะตอม
ในทางเคมีนั้นจะหมายถึง 1/16 ของคาเฉลี่ยมวลของอะตอมออกซิเจน (คิดเฉลีย่ จากปริมาณ
ของทุกไอโซโทปในธรรมชาติ) ซึ่งคาทั้งสองดังกลาวขางตนจะมีคาต่าํ กวาคา 1 หนวยมวล
อะตอมมาตรฐานในปจจุบนั เล็กนอย
คาในปจจุบันนี้เปนคาที่ยอมรับเปนคามาตรฐานโดย
International Union of Pure and Applied Physics ในป ค.ศ. 1960 และโดย the
International Union of Pure and Applied Chemistry ในป ค.ศ.1961
หนวยมวลอะตอม (unified atomic mass unit, amu) หรือ ดาลตัน
(dalton ,Da) เปนหนวยทีใ่ ชในการวัดมวลของอะตอมและโมเลกุล นักวิทยาศาสตรไดมี
ขอตกลงใชคารบอน-12  เปนอะตอมของธาตุมาตรฐานในการเปรียบเทียบมวลเชิงอะตอม
เพราะคารบอนสามารถทําปฏิกิริยากับธาตุอื่นๆ เกิดเปนสารประกอบไดจํานวนมาก โดยคํา

1 amu = 1 D (Dalton) คํานวณจากเลขอะโวกาโด (6.022 x 10-23)

C-12 เปนคารบอนไอโซโทปที่มีปริมาณมากที่สุดในธรรมชาติ
<
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หนึ่งอะตอมของคารบอน-12 มีมวล = 12 หนวยมวลอะตอม (amu)

1 amu

=

=

มวลเชิงอะตอมของคารบอน-12
12
-24
1.66 x 10 กรัม

ดังนั้นคาของมวลเชิงอะตอมของธาตุใดๆ จึงเขียนเปนความสัมพันธไดดังนี้

มวลเชิงอะตอมของธาตุ =

มวลของธาตุ 1 อะตอม
1/12 มวลเชิงอะตอมของคารบอน–12 (กรัม)

สัญลักษณของหนวยนี้คือ amu ยอมาจาก atomic mass unit ซึ่งยังมีใชในงาน
ตีพิมพเกาๆ โดยทั่วไปหนวยมวลอะตอมนี้เขียนโดยไมมีหนวยกํากับ ในบทความวิชาการทาง
biochemistry และ molecular biology นั้นจะใชหนวย ดาลตัน ยอ "Da" เนื่องจากโปรตีน นั้น
เปนโมเลกุลขนาดใหญ โดยทั่วไปจึงมีการใชหนวย กิโลดาลตัน หรือ "kDa" เทากับ 1000 ดาล
ตัน
ดังนั้น หนึ่งอะตอมไฮโดรเจนมีมวลเปน 1 amu และหนึ่งอะตอมออกซิเจนมี
มวล 16 amu

3.6 อนุภาคโปรตอน อิเล็กตรอน และนิวตรอน
อนุภาคในอะตอม ประกอบดวยโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน
ชนิดอนุภาค
โปรตอน
นิวตรอน
อิเล็กตรอน
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ประจุไฟฟา
+1
0
-1

ตําแหนง
นิวเคลียส
นิวเคลียส
ภายนอกนิวเคลียส

สัญลักษณ
p+
no
e-

มวล (amu)
1.00783
1.00867
1/1837
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รูปที่ 3.7 ขนาดของอะตอมและอนุภาคภายในอะตอม

สัญลักษณนวิ เคลียร คือสัญลักษณที่แสดงจํานวนอนุภาคทั้งหมดในอะตอม
ของแตละธาตุ

Z : เลขอะตอม (atomic number) คือจํานวนโปรตอนซึ่งเทากับจํานวนอิเล็กตรอน
A : เลขมวล (mass number, amu) คือผลรวมของจํานวนโปรตอนกับจํานวนนิวตรอน

ตัวอยางเชน โซเดียม มีเลขอะตอมเทากับ 11 เลขมวลเทากับ 23 แสดงวามี
โปรตอน 11 ตัว มีอิเล็กตรอน 11 ตัว และนิวตรอนเทากับ (23-11) = 12 ตัว
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3.7 ไอโซโทป น้ําหนักอะตอมและน้ําหนักโมเลกุล
ไอโซโทป (isotope) ธาตุชนิดเดียวกัน มีจํานวนโปรตอนหรือเลขอะตอม

เทากัน แตมีจาํ นวนนิวตรอนหรือเลขมวลตางกัน เชน 1 H, 2 H, 3 H และ 56 Fe, 55 Fe

1 1 1

26

26

แตละธาตุในธรรมชาตินั้นมีหลายไอโซโทป และแตละไอโซโทปก็มีปริมาณที่
แตกตางกัน และเพื่อใหสอดคลองกับคามวลเชิงอะตอมของธาตุทปี่ รากฏในธรรมชาติ คามวล
เชิงอะตอมของธาตุใดๆ
ในตารางธาตุจึงเปนคามวลเชิงอะตอมเฉลี่ยที่ขนึ้ อยูกับคามวลเชิง
อะตอมและปริมาณของแตละไอโซโทปทีพ่ บในธรรมชาติ ปจจุบนั นักวิทยาศาสตรสามารถหา
มวลเชิงอะตอมและปริมาณของไอโซโทปของธาตุโดยใชเครื่องมือที่เรียกวา แมสสเปกโตร
มิเตอร (massspectrometer) เพื่อใหไดคาที่แนนอนและมีความถูกตองสูง
มวลเชิงอะตอมของธาตุ

∑ (มวลของธาตุ× ปร มิ าณ%ของไอโซโทป)
100

=

ตัวอยางเชน การคํานวณหามวลเชิงอะตอมของคารบอน จากขอมูลตอไปนี้
ไอโซโทป
12
C
13
C

มวลอะตอม
12.00000
13.00335

มวลอะตอมของธาตุคารบอน

= (12.0000 × 98.93) + (13.00335 × 1.11)
=
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%ที่มีอยูในธรรมชาติ
98.89%
1.11%

12.01 amu

100
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ค.ศ. 1860 Canizzaro เสนอวา หนึ่งโมเลกุลของสารประกอบ ยอมมีจํานวน
อะตอมของธาตุองคประกอบเปนเลขจํานวนเต็ม ดังนั้นน้ําหนักของธาตุใดๆ ในหนึ่งโมเลกุล
ของสารประกอบ ตองหารดวยน้ําหนักอะตอมของธาตุนั้นไดลงตัว
ตัวหารรวมที่มีคามาก
ที่สุดของน้ําหนักของธาตุใน 1 molar weight ของสารประกอบตางๆ ในสถานะแกสของธาตุ
นั้น จะเปนน้าํ หนักอะตอมของธาตุ
น้ําหนักโมเลกุล (Molecular Weight,MW) ของสารใดๆ คือผลรวมของมวล
อะตอมแตละอะตอม ที่อยูในโมเลกุลของสารนั้น เชน SO2 สามารถหาน้ําหนักโมเลกุลได ดังนี้

S
O

O

1S
2O

=
=

32.07
2x16.00

amu
amu

SO2

=

64.07

amu

สําหรับโมเลกุลใด ๆ มวลโมเลกุล (amu) = มวลของ 1 โมล (grams)
1 โมเลกุล SO2 = 64.07 amu
1 โมล SO2 = 64.07 g SO2
ตัวอยาง จงคํานวณน้ําหนักโมเลกุลของน้ําตาลกลูโคสซึ่งมีสูตรโมเลกุล C6H12O6
วิธีทํา น้ําหนักโมเลกุล คือ ผลบวกของน้าํ หนักอะตอมของแตละธาตุในโมเลกุลนั้น
6 x น้ําหนักอะตอมของ C
= 6 x 12.01 D = 72.06 D
12 x น้ําหนักอะตอมของ H
= 12 x 1.00 D = 12.00D
6 x น้ําหนักอะตอมของ O
= 6 x 16.00 D = 96.00 D
รวม = 180.06 D
ดังนั้น น้ําหนักโมเลกุลของกลูโคส = 180.06 D
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