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1.  สาร  
สาร (Substance) หมายถึง สิ่งตาง ๆ ท่ีอยู

รอบตัวของเรา ซึ่งสามารถสัมผัสไดดวยประสาทท้ัง 5 

โดยสารน้ันตองเปนสิ่ง ท่ีมีมวล มีรูปราง มีปริมาตร 

ตองการท่ีอยู และมีการเปลี่ยนแปลง  
สารท่ีอยูรอบตัวเราท่ีพบเห็นเปนประจํา เชน  

นํ้า เงิน ทองคํา ทองแดง เหล็ก นํ้ามันเชื้อเพิง เกลือแกง 

นํ้าปลา หิน ทราย คอนกรีต ปูนซีเมนต เปนตน จะเห็น

ไดวาสารเหลาน้ีบางอยางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ

บางอยางถูกดัดแปลงจากธรรมชาติ และบางอยาง 

ถูกสังเคราะหขึ้นใหมก็ได  

 
2.  สมบัติของสาร 
 สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัวหรือ

ลักษณะประจําตัวของสาร เชน สถานะ สี กลิ่น รส  

การละลาย  จุด เ ดือด  การ นํา ไฟฟ า  การ เกิดสนิม  

การเผาไหม เปนตน  
 สมบัติตาง ๆ ของสาร แบงเปน 2 ประเภท คือ  

ก. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสาร

ท่ีสามารถสังเกตเห็นไดงายจากรูปรางลักษณะภายนอก 

เชน สถานะ สี กลิ่น รส รูปราง ปริมาตร การนําไฟฟา 

การนําความรอน ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ  

จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย เปนตน  
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ จะไมมีการ

เปลี่ยนแปลงองคประกอบของสาร ไมมีสารใหมเกิดขึ้น 

สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานรูปลักษณภายนอก

เทาน้ัน เชน การเปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลาย  

การเปลี่ยนอุณหภูมิ การสึกกรอน เปนตน 

 

 
 
ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เชน การท่ี

นํ้าแข็ง เปลี่ยนสถานะเปนนํ้าหรือเปนไอน้ํ า ,  การทํา

ออกซิเจนเหลว, การหลอรูปปนดวยบร็อนซ  ทองเหลือง 
ข. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติท่ีเกี่ยวของ 

กับองคประกอบภายในของสาร และการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

เชน การเผาไหม การเกิดสนิมของเหล็ก การผุพัง การ

ระเบิด การเผาไหม การเผาลูกเหม็น ผลไมสุก กรดทํา

ปฏิกิริยากับดาง การสลายตัวของสารซ่ึงกอใหเกิดสาร 

ตัวใหม การเกิดนํ้า (เกิดจากการรวมตัวระหวางโฮโดรเจน

กับออกซิเจน) เปนตน  
การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยา

เคมี จะตองมีสารใหมเกิดขึ้นเสมอ มีการเปลี่ยนแปลง

องคประกอบภายใน และมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลง

สมบัติทางกายภาพของสารดวย ทําใหสารใหมท่ีเกิดขึ้น 

มีสมบัติแตกตางไปจากสารเดิม เชน  การเกิดสนิมเหล็ก 

การเผาไหมของเชื้อเพลิง การสังเคราะหดวยแสง เปนตน  
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ขอแตกตางระหวางการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปล่ียนแปลงทางเคมี 
 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
1. ไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางเคมี 1. เกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางเคมี 
2. ไมมีสารใหมเกิดขึ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ทางกายภาพและทางเคมีของสารยังคงเหมือนเดิม 
2. มีสารใหมเกิดขึ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติ 

ทางกายภาพและทางเคมีของสารแตกตางไปจากเดิม 
3. สมบัติทางเคมีและองคประกอบทางเคมีเหมือนเดิม 3. สมบัติทางเคมีและองคประกอบทางเคมีเปลี่ยนไป 
4. การเปลี่ยนแปลงเปนแบบชั่วคราวจะใหกลับสูสภาพเดิม
ไดงาย 

4. การเปลี่ยนแปลงเปนแบบถาวรจะใหกลับสูสภาพเดิม 

ไดยาก 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
5. ไมมีความรอนเกิดขึ้น สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลง

สถานะเทาน้ัน 
5. มีความรอนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 

6. การเปลี่ยนแปลงไมไดเกิดจากอิเล็กตรอนระหวาง
อะตอมของธาตุ 

6. เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากอิเล็กตรอนระหวาง

อะตอมของธาตุ 
 

3.  การจําแนกสาร  
ในโลกของเรามีสารตาง ๆ เปนจํานวนมาก  

ซึ่งปจจุบันมนุษยรูจักสารมากกวาสองลานชนิด ซึ่งสาร

บางอยางก็มีสมบัติคลายกัน หรือมีสมบัติแตกตางกัน 

ดั ง น้ั น  เ พื่ อ ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค น ค ว า

นักวิทยาศาสตรจึงการจําแนกหรือจัดหมวดหมูของสาร  

โดยอาศัยสมบัติตาง ๆ ของสารเปนเกณฑตาง ๆ เชน 

การนําไฟฟา สถานะ องคประกอบทางเคมีของสาร  

การละลาย ลักษณะเน้ือของสาร ขนาดอนุภาค เปนตน  
การใชเกณฑในการจัดหมวดหมูของสารก็เพื่อให

การจัดหมวดหมูของสารเปนไปในแนวทางเดียวกัน และ

เปนสากล จึงใชลักษณะเน้ือของสารเปนเกณฑในการจัด

หมวดหมูของสาร โดยแบงเปนสารเน้ือเดียว และสาร 

เน้ือผสม ซึ่งสารเหลาน้ียังแบงเปนสวนยอย ๆ ไดอีก  

(เพื่อความเขาใจ ลองพิจารณาแผนภาพดานลาง) 
 

   สาร   
      
  สารเน้ือเดียว  สารเน้ือผสม  
      

 สารบริสุทธ์ิ  สารละลาย  คอลลอยด 
     สารแขวนลอย 

ธาตุ  สารประกอบ    
  

 



3.1 สารเนื้อเดียว  
สารเนื้อเดียว (Homogeneous Substance) 

หมายถึง สารเน้ือเดียวท่ีไมมีสารอื่นเจือปน โดยเปนสารท่ี

มีลักษณะเน้ือของสารและสมบัติเหมือนกันตลอดท้ังมวล

ของสารน้ัน ไดแก นํ้าเกลือ นํ้ากลั่น ทอง นาก เงิน 

ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี สแตนเลส   นํ้าอัดลม นํ้าโซดา

เงิน ลูกเหม็น นํ้ากลั่น นํ้าตาลทราย แอลกอฮอล เปนตน 
สารเน้ือเดียวท่ีมีองคประกอบทางกายภาพเพียง

อยางเดียว ไมสามารถแยกองคประกอบดวยวิธีทาง

กายภาพไดอีก เรียกวา สารบริสุทธ์ิ (Pure substance) 
สวนสารเน้ือเดียวท่ีมีองคประกอบมากกวา 1 อยางและ

สามารถแยกองคประกอบออกจากกันดวยวิธีทางกายภาพ 

เรียกวา ของผสมเนื้อเดียว (Heterogeneous mixture) 
หรือ สารละลาย (Solution)  

(1.) ส า ร บ ริ สุ ท ธ์ิ  เ ป น ส า ร เ น้ื อ เ ดี ย ว ท่ี

ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียว หรืออาจมีองคประกอบ
มากกวา 1 ชนิดได แตตองเปนองคประกอบทางเคมีและ

สามารถแยกไดดวยวิธีการทางเคมีเทาน้ัน ไมสามารถแยก
ไดดวยวิธีทางกายภาพ อยางไรก็ตามสารเน้ือเดียวตองมี

จุดเดือด และจุดหลอมเหลวคงท่ี  

 - สารบริสุทธ์ิท่ีมีองคประกอบเพียงชนิด

เดียว ไมสามารถแยกองคประกอบไดอีก เรียกวา ธาตุ 

(Element)  
 -   ส วนสารบ ริสุ ท ธ์ิ ท่ี มี อ งคประกอบ

มากกวา 1 ชนิดและสามารถแยกไดดวยวิ ธีทางเคมี 

เรียกวา สารประกอบ (Compound)  
ธาตุ คือ สารบริสุทธ์ิเน้ือเดียวท่ีไมสามารถแยก

ออกเปนสารอื่นไดโดยทางเคมี เน่ืองจากมีองคประกอบ

เดียว คือ อะตอม (Atom) ของธาตุน้ัน ๆ เชน ทองคํา 

ทองแดง เหล็ก ออกซิเจน ไฮโดรเจน คลอรีน แคลเซียม 

เปนตน  
ธาตุแบงออกเปน 3  สถานะ คือ (1.) ของแข็ง 

เงิน เหล็ก ทองแดง (2.) ของเหลว โบรมีน ปรอท  
(3.) แกส โฮโดรเจน ออกซิเจน คลอรีน 

นักเคมีแบงธาตุออกไดเปน 3 กลุม ไดแก โลหะ 

อโลหะ และกึ่งโลหะก่ึงอโลหะ โดยใชสมบัติตาง ๆ เปน

เกณฑ เชน การนําไฟฟา จุดเดือด การนําความรอน  

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ความเปนกรด - เบส เปนตน  

 

ธาตุโลหะ (Metal) 
เปนธาตุท่ีมีสมบัติ ดังน้ี 

ธาตุอโลหะ (Non metal) 
เปนธาตุท่ีมีสมบัติดังน้ี 

ธาตุกึ่งโลหะกึ่งอโลหะหรือเมตัลลอยด 

(Metalloid) 
1. มีสถานะเปนของแข็ง ยกเวนปรอท

เปนของเหลว  
1. มี ทั้ ง  3 สถ านะ  เ ช น  คา ร บ อน 

กํ า ม ะถั น  เ ป น ข อ ง แ ข็ ง  โ บ รมี น  

เปนของเหลว ออกซิเจน ไฮโดรเจน 

เปนกาซ  
2. แข็งเหนียว ดึงเปนเสนและตีเปน 

แผนได  
2. แข็งแตเปราะหักงาย ดึงเปนเสนหรือ

ตีเปนแผนไมได  
3. เคาะมีเสียงดังกังวาน 3. เคาะไมมีเสียงดังกังวาน  

4. มีผิวมันวาว สะทอนแสงไดดี  4. ผิวดานไมมันวาว สะทอนแสงไดไมดี  
5. เปนตัวนําความรอนและไฟฟา  5. เปนฉนวนความรอนและไฟฟา  
6. สวนใหญจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง  6. สวนใหญจุดเดือด จุดหลอมเหลวต่ํา  

เปนธาตุที่มีสมบัติอยูระหวาโลหะกับ

อโลหะ เชน ธาตุซิลิคอน มีจุดเดือดสูง 

นําไฟฟาไดเหมือนโลหะ แตแข็งและ

เปราะ เหมือนอโลหะ เปนตน 

 
 



สารประกอบ (Compound) เปนสารบริสุทธ์ิ

เน้ือเดียวท่ีมีองคประกอบเดียว คือ โมเลกุลของสารน้ัน ๆ 

ซึ่งโมเลกุลของสารประกอบจะประกอบดวยอะตอมของ

ธาตุตาง ๆ มารวมตัวกันดวยวิธีทางเคมี ในอัตราสวนของ

ม วลแล ะ จํ า น วนอ ะตอมที่ ค ง ท่ี  เ ช น  นํ้ า  ( H2O) 

ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม และธาตุออกซิเจน 

1 อะตอม  

คารบอนไดออกไซด (CO2) ประกอบดวย  

ธาตุคารบอน 1 อะตอม และ ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม 

เปนตน  
เม่ืออะตอมของธาตุมารวมตัวกันดวยวิธีทางเคมี 

จะเกิดสารประกอบท่ีมีสมบัติตางไปจากสารเดิม ลองดู

ตัวอยาง เปรียบเทียบสมบัติของธาตุและสารประกอบ 

ท่ีเกิดจากการรวมตัวของธาตุ  

 
ธาตุไฮโดรเจน ธาตุออกซิเจน น้ํา 

1. มีสถานะเปนกาซ   1. มีสถานะเปนกาซ  1. เปนของเหลว 
2. ติดไฟได    2. ไมติดไฟ แตชวยใหไฟติด  2. ใชสําหรับดับไฟ 
3. จุดเดือด จุดหลอมเหลวตํ่า  3. จุดเดือด จุดหลอมเหลวตํ่า  3. จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง 

 
สัญลักษณทางเคมีของธาตุและสารประกอบ  
 สัญลักษณทาง เคมีของธาตุ  คือ  ตัวอักษร 

ในภาษาอังกฤษท่ีใชเขียนแทนชื่อและอะตอมของธาตุน้ัน 

มีหลักในการเขียนดังน้ี  
1. ใชอักษรตัวแรกของชื่อธาตุ โดยเขียนเปน

ตัวพิมพใหญ  
2.  ถาอักษรตัวหนาซ้ํากันใหเขียนตามดวย

อักษรตัวถัดไป โดยใชตัวพิมพเล็ก  
 3.  สัญลักษณของธาตุบางชนิดเปนคําในภาษา
ลาติน จึงไมตรงกับคําในภาษาอังกฤษ  
  ตัวอยางเชน  
Hydrogen  ใชสัญลักษณ  H 
Helium   ใชสัญลักษณ  He 
Silver (เงิน)  ใชสัญลักษณ  Ag  มาจาก  Argentums  

สัญลักษณของสารประกอบหรือสูตรทางเคมี

ของสารประกอบ คือ หมูสัญลักษณของธาตุท่ีเขียนเพื่อ

แสดงให เห็นวาสารประกอบน้ัน ประกอบดวยธาตุ

อะไรบาง พรอมท้ังระบุจํานวนอะตอมของธาตุท่ีเปน

องคประกอบเปนตัวเลขหอยไวท่ีทายสัญลักษณของธาตุท่ี

เปนองคประกอบน้ัน เชน  
 

H2O  เปนสูตรทางเคมีของนํ้า ประกอบดวยธาตุ

ไฮโดร เจน  2 อะตอม  และธา ตุออกซิ เจน  

1 อะตอม  
CO2   เปนสูตรทางเคมีของกาซคารบอนไดออกไซด 

ประกอบดวยธาตุคารบอนไดออกไซน 1 อะตอม 

และ ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม  
(2.) สารละลาย (Solution) เปนของผสมเน้ือ

เดียวท่ีประกอบดวยสารบริสุทธ์ิต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไป  

ซึ่ งละลายรวมเปนเ น้ือเ ดียวกัน และมีสัดสวนของ

องคประกอบเหมือนกันตลอดท้ังสารละลายนั้น โดยไม

เกิดปฏิกิริยาเคมี ตลอดจนมีอัตราสวนในการรวมตัวท่ี 

ไมคงท่ี จึงทําใหจุดเดือด และจุดหลอมเหลวไมคงท่ี  
 สารละลายจะมีสมบัติบางประการเหมือน

สมบัติของสารบริสุทธ์ิท่ีเปนองคประกอบ ซึ่งสามารถแบง

องค ป ระกอบของสารละลาย ได เ ป น  2 ช นิด  คื อ  

ตัวทําละลาย (Solvent) ตัวถูกละลาย (Solute) โดยมี

เกณฑในการกําหนด ดังน้ี  
 1. ถาสารท่ีมารวมกันมีสถานะตางกัน 

ดังนั้นสารท่ีมีสถานะเดียวกับสารละลายจะเปนตัวทํา

ละลาย เชน นํ้าเชื่อม อยูในสถานะของเหลว ดังน้ัน นํ้าจึง

เปนตัวทําละลาย และ นํ้าตาลทรายเปนตัวถูกละลาย 
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 2. ถาสารท่ีมารวมกันมีสถานะเดียวกัน 

สาร ท่ี มีป ริมาณมากกว าจะเปน ตัว ทําละลาย  เชน 

แอลกอฮอลฆาเชื้อ มีเอทานอล 70 % และ นํ้า 30 % 
หมายความวา นํ้าจะเปนตัวถูกละลาย และ เอทานอลเปน

สารละลาย เพราะแอลกอฮอลมีปริมาณมากกวานํ้า 
สถานะของสารละลาย  สารละลายมี 3 สถานะ 

คือ  

 1. สารละลายท่ี เปนก าซ เชน อากาศ 

ประกอบดวย กาซไนโตรเจนรอยละ 80 กาซออกซิเจน 

รอยละ 20 และกาซอื่น ๆ รอยละ 2  
 2. ส า รล ะล าย ท่ี เ ป น ข อ ง เหลว  เ ช น 

นํ้าเกลือ นํ้าเชื่อม ทิงเจอรไอโอดีน เปนตน  
 3. สารละลายท่ีเปนของแข็ง เชน นาก 

ทองเหลือง ทองสัมฤทธ์ิ ฟวส เปนตน  
 

ตารางแสดง สารละลายท่ีพบท่ัวไป 
 

ตัวถูกละลาย ตัวทําละลาย สารละลาย 
กาซ กาซ อาการหอหุมโลก 
กาซ ของเหลว นํ้าโซดา 
ของเหลว ของเหลว สารอุดฟน 
ของแข็ง ของเหลว นํ้าทะเล 
ของแข็ง ของแข็ง ทองเหลือง 

 
 

สารละลายกรด – เบส 
 

          กรด (Acid) หมายถึง สารประกอบท่ี

ประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนกับธาตุอโลหะ สารละลายกรด 

มีสมบัติ ดังน้ี  
1. มีรสเปรี้ยว  
2. มีฤทธ์ิในการกัดกรอน  
3. เม่ือทําปฏิกิริยากับโลหะ จะไดกาซไฮโดรเจน  
4. เม่ือทําปฏิกิริยากับหินปูนหรือสารประกอบคารบอเนต 

จะไดกาซคารบอนไดออกไซด  
5. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนํ้าเงินเปนสีแดง  
6. นําไฟฟาได 

          เบส (Base) เปนสารประกอบไฮดรอกไซดของ
โลหะ เชน โซเดียมไฮดรอกไซด โพแทสเซียมไฮดรอกไซด 
เปนตน สารละลายเบสมีสมบัติ ดังน้ี  
1. มีรสฝาดลิ้น  
2. ลื่นมือคลายสบู  
3. มีฤทธ์ิในการกัดกรอน  
4. เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเปนสีนํ้าเงิน  
5. นําไฟฟาได  
 

          สารละลายกรด ไดแก กรดไฮโดรคลอริก (กรด

เกลือ) กรดซัลฟวริก กรดอะซิติก (กรดนํ้าสม) กรดไนตริก 
กรดฟอสฟอริก กรดคารบอนิก 

          สารละลายเบส ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด 

(โซดาไฟ) โพแทสเซียมไฮดรอกไซด แคลเซียมไฮดรอก

ไซด แมกเนเซียมไฮดรอกไซด 

 



 pH ของสารละลาย  
 การบอกความเปนกรด–เบส ของสารละลาย 

นอกจากจะใชสมบัติดังท่ีกลาวมาแลว เราสามารถใชคา 

pH บอกความเปนกรด–เบส ของสารละลาย  

 pH ของสารละลาย เปนมาตราสวนท่ีใชบอก

ความเปนกรด–เบส ของสารละลาย มีคาอยูระหวาง  
0 – 14 โดยกําหนดมาตรสวน ดังน้ี  

 
0---------------------------------------------------------14---------------------------------------------------------7 
กรด          กลาง                     เบส 
 
โดยสารละลายท่ีมีคา pH  เทากับ 7 จะมีสมบัติเปนกลาง  

pH  นอยกวา 7 มีสมบัติเปนกรด  
pH  มากกวา 7 มีสมบัติเปนเบส  

เราสามารถหาคา pH ของสารละลายไดจากการทดสอบดวย กระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอรหรือ pH มิเตอร  
 

3.2  สารเนื้อผสม  
สารเนื้อผสม (Heterogeneous Substance) 

หมายถึง สารต้ังแต 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน โดยลักษณะ

เน้ือของสารและสมบัติไมเหมือนกันตลอดท้ังมวลของสาร

น้ัน และเน่ืองจากเน้ือสารไมสามารถผสมเขากันไดตลอด 

ทําใหเห็นองคประกอบท่ีแตกตางกันได เชน นํ้าปนเปอน

นํ้ามัน ขม้ินกับปูน นาก ดินปน พริกกับเกลือ นํ้าโคลน 

นํ้าแปง คอนกรีต เปนตน สารเน้ือผสมแบงเปน 2 ชนิด

ใหญ ๆ คือ 
(1.) คอลลอยด  (Colloid) มีขนาดอนุภาค  

10
-7
 – 10

-4 เซนติเมตร สามารถผ านกระดาษกรอง แต ไม 
ผ านกระดาษเซลโลเฟน เพราะมีลักษณะขนคลายกาว 

คอลลอยด ไดแก นมสด วุน เยลลี่ ฟองนํ้า สบู นํ้าสลัด 

นํ้าแปง กาว แปงเปยก เปนตน 
 องคประกอบของคอลลอยด จะไมรวมเปน

เน้ือเดียวกัน แตจะแยกชั้นออกจากกัน ดังน้ันจึงตองมี 

ตัวประสาน (Emulsifier) เชน นํ้าสบูเปนตัวประสานให

นํ้ากับนํ้ามันไมแยกชั้นจากกัน โดยนํ้ามันจะแตกเปน 

เม็ดเล็ก ๆ แทรกอยูในนํ้า  
 สมบัติอีกอยางหน่ึงของคอลลอยด คือ  

เม่ือแสงเดินทางผานคอลลอยดจะมองเห็นเปนลําแสง  

เรา เ รียกปรากฏการณ น้ีว า ปรากฏการณ ทินดอลล 

(Tyndall Effect) และภายในอนุภาคก็มีการเคลื่อนท่ี

แบบบราวนเนียน (Brownian Movement) กลาวคือ  

เปนการเคลื่อนท่ีท่ีไมแนนอน ในแนวเสนตรง ซึ่งจะ

สามารถสองดูไดจากเคร่ืองท่ีเรียกวา “อัลตราไมโครส
โคป” (Ultra Microscope)   

(2.) สารแขวนลอย (Suspension) คือ เป นสาร
เน้ือผสมที่มีขนาดอนุภาคมากกวา 10-4 เซนติเมตร  
ไม สามารถผ านกระดาษกรอง และกระดาษเซลโลเฟนได  
เชน นํ้าอบไทย นํ้าโคลน คอนกรีต นํ้าพริก ดินปน เปนตน  

 สารแขวนลอยจะลอยกระจัดกระจายอยูโดย

อนุภาคอยูในของผสมน้ันมีขนาดใหญ จึงมองเห็นอนุภาค

ในของผสมไดชัดเจน เม่ือต้ังท้ิงไวอนุภาคจะตกตะกอน 

และสามารถแยกอนุภาคออกจากของผสมไดโดยการกรอง 
 

4.  ธาตุกัมมันตรังสี 
ป 2439 หลังการพบรังสี เอ็กซของเรินตเกน 

ไดไมนาน อองตวนอองรี แบ็กเกอแรล ชาวฝร่ังเศส  

ไดคนพบยูเรเนียม และสารประกอบยูเรเนียม ท่ีสามารถ

ทําใหฟลมถายรูปถูกทําลาย แมจะหอดวยกระดาษอยาง
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มิดชิดก็ตาม การแผรังสีออกมาเรียกวา กัมมันตภาพรังสี 

(Radiation)  
 โลกไดรับรังสี Cosmic ตลอดเวลา โดยทุก ๆ 

ระดับความสูงท่ีเพ่ิมขึ้น 1,000 ฟุต จะไดรับรังสีเพิ่มขึ้น  

3 เทา ดังน้ัน ลูกเรือของสายการบินจึงถูกจํากัดใหบิน

เพียง 1,000 ชั่วโมงใน 1 ป ซึ่งจะไดรับรังสี 1 millirems  
(1 rem) และคนท่ัวไปจะไดรับรังสี Cosmic ในแตละป
แตกตางกัน แลวแตสถานท่ี เชน ถาอยูใน รัฐฟลอลิดา

ของสหรัฐอเมริกาจะไดรับเพียง 35 mrem และอาจสูงขึ้น 

ถึง 130 mrem ในรัฐ Wyoming หรือ Colorado เปนตน 

แหลงรังสีตามธรรมชาติแหลงท่ี 2 ก็ คือมาจาก

ตั ว โ ล ก เ อ ง  เ ช น  Uranium-238, Tritanium-232, 
Potonium-40 ซึ่ งพบในหินทราย หรือสถานท่ีอื่น ๆ 

นอกจากน้ีรังสีบางชนิดก็พบไดตามอิฐ คอนกรีต ในนํ้า 

อากาศ ซึ่งปนเปอนดวยกาซเรดอน 
 รังสีเปนพลังงานที่แพรกระจายออกมาในลักษณะ

ของคลื่ นแม เหล็ ก ไฟฟ า  ในความยาวของคลื่ น ท่ี 

แตกตางกัน พลังงาน ดังกลาวจะถูกปลอยออกจาก

อะตอม ในหลายรูปแบบ เชน แสง ความรอน คลื่นวิทยุ 

คลื่นโทรทัศน และ กัมมันตรังสี  

   
ตารางแสดงปริมาณและผลของรังสี 

 

ปริมาณรังสีท่ีรับ ผลของรังสีท่ีไดรับตอสุขภาพ 
4 มิลลิเร็ม  เดินทางไปกลับดวยเครื่องบิน นิวยอรก-ลอนดอน 

20 มิลลิเร็ม  x-ray ปอด 1 ครั้ง 
30-50 มิลลิเร็ม/ตอป  อยูในบานไม 

50-100 มิลลิเร็ม/ตอป  อยูในบานอิฐ 

70-100 มิลลิเร็ม/ตอป  อยูในบานปูน(คอนกรีต) 

170 มิลลิเร็ม/ตอป  ตายดวยโรคมะเร็ง 1 ใน 250,000 คน 
500 มิลลิเร็ม/ตอป  คามาตรฐานท่ีนานาชาติยอมรับไดสําหรับประชาชน ท่ัว ๆไป 

5000 มิลลิเร็ม/ตอป  คามาตรฐานท่ีนานาชาติยอมรับไดสําหรับเจาหนาท่ีใน อุตสาหกรรมนิวเคลียร 

25 เร็ม  มีเลือดขาวตํ่ากวาปกติเล็กนอย 

50 เร็ม  เกิดมีรอยแผลของผิวหนัง เม็ดเลือดขาวตํ่าชัดเจนขึ้น 

100 เร็ม  คลื่นไสอาเจียนผมรวงมีอัตราการเสี่ยงตอโรคมะเร็งในระยะยาว 

200-600 เร็ม  เลือดขาวตํ่าอยางรุนแรง มีเลือดออกในรางกาย มีโอกาสเสียชีวิต 50 % 
600-1000 เร็ม  เม็ดเลือดขาวถูกทําลายโดยสิ้นเชิง ระบบทํางานของลําไสถูกทําลาย มีโอกาสเสียชีวิต  

80-100% 
มากกวา 1000 เร็ม  เสียชีวิตใน 1-14 วัน 

 
 

 
 



ผลท่ีเกิดข้ึนเม่ือถูกรังสี แบงเปน 2 ประเภท

ใหญ ได 2 ประเภท คือ 
1.  ผล ท่ี เ กิ ด ข้ึ น กั บ ร า ง ก า ย  ( Somatic 

Effect) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นกับสวนใดสวนหน่ึงของ

รางกาย ท้ังน้ียังขึ้นอยูกับวาการรับรังสี น้ัน เปนแบบ

เฉียบพลัน (Acute exposure) หรือ แบบเร้ือรัง 

(Chronic exposure)  
2.  ผลท่ีเกิดข้ึนกับทางพันธุกรรม (Genetic 

Effect) หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นในเซลลสืบพันธุ โดยจะทํา
ใหเปนหมัน หรือมีการผสมพันธุใหมแตกเหลาเกิดขึ้น  

ซึ่งจะมีสวนผิดปกติปรากฏ ในลูกหลาน เหลนได 
ระดับรังสท่ีีถือวาปลอดภัย 

 การกําหนดคาปริมาณสูงสุดท่ียอมใหมนุษยรับ

ไ ด โ ด ย ถื อ ว า ป ล อด ภั ย ไ ด รั บ ก า รพิ จ า รณ า จ า ก

นักวิทยาศาสตร และแพทยมานานแลว โดยไดมีการ

จัดต้ังกลุมหรือสถาบันขึ้นท้ังในประเทศและระหวาง

ประเทศ เรียกวา คณะกรรมาธิการวาดวยการปองกันรังสี

ระหวางประเทศ (ICRP: International Commission 
on Radiological Protection) ไดกําหนดคาปริมาณรังสี
สูงสุดท่ียอมใหรับได เรียกวาคา MPD (Maximum 
Permissible Dose) ขึ้นมาโดยมีความหมายในแงท่ีวาการ
ทํางานกับรังสี ถาไดรับรังสีตํ่ากวาคา MPD ถือวา

ปลอดภัย คา MPD ท่ีกําหนดใหสําหรับอวัยวะ ตาง ๆ 

ดังน้ี  
-  สําหรับบุคคลท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับรังสีไม

ควรเกิน 5 R/ป หรือ 0.1 R/สัปดาห  

-  สําหรับบุคคลท่ัวไปไมควรเกิน 0.5 R/ป หรือ 
0.01 R/สัปดาห  

-  สําหรับสตรีมีครรภไมควรเกิน 0.5 R  
ในระหวางต้ังครรภ  

- ในกรณีบุคคลท่ีทํางานดานรังสีไดรับรังสีเกิน  

5 rems ในปหน่ึงแลวในปถัดไปจะตองใหไดรับรังสีนอยลง  
            วิธีการท่ัว ๆ ไปในการปองกันการทะลุทะลวง

ของรังสีอันอาจเปนอันตรายตอรางกาย ก็คือใชวิธีการแยก

ใหระยะหางจากบริเวณท่ีคนทํางาน หรือโดยการสรางแผง

กั้นรังสี (Shield) ดวยวัสดุท่ีหนักพอท่ีจะลดรังสีท่ีผาน

ออกมาใหตํ่ากวาระดับมาตรฐานสูงสุดท่ีกําหนด หรือโดย

การลดเวลาการทํางานใหนอยลง 
ประโยชนท่ัวไปของสารกัมมันตรังสี 
1.  ทางการเกษตร เชน ใชในการถนอมอาหาร 

การเปลี่ยนพันธุกรรมพืช ปองกันการงอกของมันฝร่ัง 

หอม ขิงขา แครอท กระเทียม กําจัดแมลง ชะลอการสุก

ของผลไม 
2.  ทางการอุตสาหกรรม  เช น  ใช ในการ

ตรวจสอบรอยเชื่อมโลหะ เชื่อมเรือดํานํ้า หาความหนาของ

กระดาษ วัดปริมาณ กํามะถัน ในปโตรเลียม 
การปองกัน กัมมันตภาพรังสี 
1.  ใหมีเวลาสัมผัสนอยท่ีสุด 
2.  อยูใหหางท่ีสุด 
3.  ใหวัตถุกําบังหนา ๆ เชน ตะกั่ว คอนกรีต 

สวนอนุภาคนิวตรอนปองกันโดยนํ้า 
4.  มีเครื่องมือวัดรังสีติดต้ังไว 

 
5.  ธาตุและสารประกอบในชีวิตประจําวัน 
โซเดียมคลอไรด ใชปรุงรสอาหาร ถนอมอาหาร เปนสารต้ังตนในการผลิตโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต หรือ

โซดาทําขนม, หรือโซดาไฟ ในตางประเทศใชโซเดียมคลอไรดสําหรับละลายนํ้าแข็งในหิมะ 

นอกจากน้ีโซเดียมยังเปนสารจําเปนในรางกาย คือเปนสวนประกอบของของเหลวในรางกาย  
แคลเซียมคลอไรด   ใชเปนสารดูดความชื้น ใชในเครื่องทําความเย็นในอุตสาหกรรมหองเย็น ใชทําฝนเทียม  
โพแทสเซี่ยมคลอไรด  ใชทําปุย  
แอมโมเนียมคลอไรด  ใชเปนนํ้าประสานดีบุก และใชเปนอิเล็กโทรไลตมาเซลลถานไฟฉาย  
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โซเดียมหรือแคลเซียมคลอเรต  ใชเปนสารฟอกสี ฟอกขาวเยื่อกระดาษ ใชฆาแบคทีเรียและสาหราย 
ในนํ้าประปา และในน้ําสระ  

HCl    ใชกําจัดสนิมเหล็กกอนท่ีจะฉาบสารกันสนิม  
DDT   ใชเปนยาฆาแมลง (ปจจุบันเปนสารตองหาม) 
ฟรีออน หรือสาร CFC  ใชทําความเย็น เปนตัวขับดันในกระปองสเปรย  
โบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน  เปนสารท่ีใชดับเพลิงในรถยนต และเครื่องบิน  
CCl4, CHCl3   ใชเปนตัวทําละลายในการสกัดสารอินทรีย  
แคลเซียม  มีความแข็งแรงพอใชเปนโลหะท่ีมีเงาวาว เบา ถาถูกับไอนํ้าในอากาศมันจะหมดเงาทันที ทํา

ปฏิกิริยากับนํ้าไดไฮโดรเจน  
แคลเซียมคารบอเนต  พบมากในธรรมชาติเกิดอยูในแบบของหินปูน, หินออน, ชอลก, หอย, เปลือกหอยกาบ และ

ไขมุก แคลเซียมคารบอเนตท่ีบริสุทธ์ิจะมีสีขาว แตแคลเซียมคารบอเนตท่ีอยูในรูปของหิน

ออนจะใชประโยชนในการกอสราง  
แคลเซียมฟอสเฟต  พบมากอยในมลรัฐฟลอริดา อยูในกระดูก มีประโยชนใชทําปุย  
แคลเซียมซัลเฟต  มีอยูในธรรมชาติในชื่อยิปซัม ใชในเกษตรกรรมทําใหดินดี และใชในอุตสาหกรรมทําปูน

ปลาสเตอร  
อะลูมิเนียม  เปนธาตุท่ีมีมากเปนท่ี 3 ในโลก เปนโลหะท่ีมีราคาถูก ใชมากในอุตสาหกรรม เม่ือผสมกับ

ธาตุอื่นเปนโลหะผสม (Alloys) สารประกอบอะลูมิเนียม ไดแก อะลูมิเนียมออกไซด

บางคร้ังเรียกวาคอรันดัม ซึ่งแข็งมากเกือบเทาเพชร บางท่ีเรียกวาบุษราคัมหรือทับทิม  
สารสม ใชแกวงนํ้าใหตะกอนตกกนตุม  
เกาลิน หรือ ดินขาว  ใชทําเครื่องเคลือบดินเผา  
เหล็ก  เปนธาตุท่ีมีมากเปนท่ี 4 ในโลก เหล็กน้ีไดจากการถลุงเหล็ก โดยใชเตาบลาสเฟอรเนส  
เหล็กกลา  เปนเหล็กท่ีใชประโยชนมาก เชน ทําขัน ทําขบวนรถไฟ  
เหล็กกลาผสม คุณสมบัติและประโยชนท่ีเหล็กกลาถูกสารอื่นผสม ดังน้ี  

-  เติมโครเมียม ทําใหเหล็กเหนียว แข็ง ใชทํามีดโกน เกียรรถยนต เหล็กกลากันสนิม 

(Stainless Steel)  
-  เติมนิเกิล ทําใหเหล็กเหนียวไมเปราะ ใชทําชิ้นสวนรถยนต  
-  เติมแมงกานีส ทําใหเหล็กแข็งและเหนียว ใชทําตูนิรภัย ชิ้นสวนเรือรบ  
-  เติมทังสเตน ทําใหเหล็กเหนียว ใชทําชิ้นสวนรถยนต  

ทองแดง  พบมากในธรรมชาติในรูปของสินแรตาง ๆ และมีอยูในเลือดของสัตวบางชนิด คือ  

มีใน Haemocyanin (ฮีมี) ทองแดงมีคุณสมบัติเปนโลหะ เปนตัวนําไฟฟาท่ีดีมากรองลงมา

จากเงิน  
ทองเหลือง  คือ ทองแดงผสมกับสังกะสี ใชทํากุญแจ ปลอกกระสุนปน กรอบประตู ฯลฯ  
บรอนซ  บางทีเรียกสัมฤทธ์ิ ลงหิน หรือทองมาลอ คือ ทองแดงผสมกับดีบุก ในอัตราสวนตาง ๆ  
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จุนสี  เปนสารประกอบท่ีสําคัญของทองแดง บางทีเรียก Blue Vitriol มนุษยใชจุนสีฆาเห็ดรา  
ฆาเชื้อโรค 

เงิน  เปนสื่อไฟฟาและความรอนท่ีดีท่ีสุด ทนทานตอการกัดกรอนของกรดอินทรีย และโซดาไฟ  
ทองคํา  เปนธาตุท่ีหายากมาก ความบริสุทธ์ิของทองคําใชวัดเปนกะรัต ทองคําท่ีบริสุทธ์ิจริงคือ

ทองคํา 24 กะรัต ทองคําน้ีใชทําทองขาวเทียม ซึ่งมีสีคลายทองขาว ประกอบดวยทอง  

80 % นิกเกิล 20%  
โคบอลท  ผสมกับเหล็กกลาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือตัดโลหะ ประโยชนสําคัญมากใชทําโคบอลท 60  

เพื่อรักษามะเร็ง  
ทังสเตน  ใชทําเสนใยหลอดไฟฟา ใชผสมกับเหล็กใชทํา Tungsten Carbide ซึ่งเปนสารที่แข็งมาก  

ใชประกอบเคร่ืองมือตัดโลหะดวยความเร็วสูง  
เยอรเมเนียม  เปนธาตุ ท่ีหายากมาก ใช เปนสวนประกอบของเครื่องทรานซิสเตอร และเครื่อง

อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  
 
 

 
 
 


