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เรื่องท่ี 2 สารประกอบ (Compound) 

2.1 สารประกอบ (Compound) 
    สารประกอบ (Compound) เป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน สร้างพันธะเคมี  
ต่อกันในอัตราส่วนที่คงที่ เกิดเป็น “โมเลกุล” เขียนแทนด้วยสูตรเคมี เช่น น้้า (H2O) , ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(H2O2) , เกลือแกง (NaCl) , แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) , น้้าส้มสายชู (CH3COOH) จะพบว่าสารประกอบมี 
สูตรเดียว ถ้าสูตรเคมีเปลี่ยนไปจะไม่ใช่สารเดิม เช่น ธาตุคาร์บอน (C) , ท้าปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน (O2) เกิดเป็น 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หรือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน 
 

2.2 การเกิดสารประกอบ  
เมื่อธาตุเข้ารวมกันด้วยวิธีทางเคมี (ท้าพันธะเคมี) จะเกิดสารใหม่ เรียกว่า “สารประกอบ” จ้าแนก 

ประเภทได้ดังนี้  
1) ธาตุโลหะ (metal)   +    ธาตุโลหะ (metal)   : เกิดสารประกอบโลหะ  
2) ธาตุโลหะ (metal)   +    ธาตุอโลหะ (non-metal)   : เกิดสารประกอบไอออนิก 
3) ธาตุอโลหะ (non-metal)  +    ธาตุอโลหะ (non-metal)   : เกิดสารประกอบโคเวเลนต์ 
4) หลักการเข้าท าพันธะ : ธาตุจะเข้าท้าพันธะกันเพ่ือให้ตัวเองเกิดความเสถียรมากข้ึน เป็นไปตาม 

“กฎออกเตต” 
 

กล่าวคือ : ธาตุทุกธาตุจะพยายามท้าให้ตัวเองมจี านวนอิเล็กตรอนวงนอกสุด (Valence electron) 
            เท่ากับ 8 e- คล้ายกับธาตุหมู่ 8  

  

5) ชนิดของสารประกอบ 
1. สารประกอบโลหะ  

 ธาตุพันธะคู่ : ธาตุโลหะ (metal) + ธาตุโลหะ (metal) 
 ลักษณะการเข้าท าพันธะ : มีการใช้งานอิเล็กตรอนร่วมกันทุกอะตอม 
 ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ : เป็นของแข็ง มันวาว เคาะแล้วมีเสียงดังกังวาน 

น้าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี เหนียวยืดเป็นเส้นได้  
 

 
 
 
 

                              ภาพที่ 8 แสดงอิเล็กตรอนและไอออนของสารประกอบโลหะ 
 
 
 

อิเล็กตรอนอิสระ ไอออนของโลหะ 
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2. สารประกอบไอออนิก 
 ธาตุพันธะคู่ : ธาตุโลหะ (metal) + ธาตุอโลหะ (non-metal) 
 ลักษณะการเข้าท าพันธะ : ธาตุโลหะให้ e- และธาตุอโลหะรับ e- 
 ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ : แข็งแต่เปราะ ไม่น้าไฟฟ้าในสถานะของแข็ง แต่น้า 

ไฟฟ้าได้ดีในสภาพของเหลว จุดเดือดค่อนข้างสูง 
 

 
ภาพที่ 9 แสดงการให้อิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอนของสารประกอบไอออนิก 

 

3. สารประกอบโคเวเลนต์ 
 ธาตุพันธะคู่ : ธาตุอโลหะ (non-metal) + ธาตุอโลหะ (non-metal) 
 ลักษณะการเข้าท าพันธะ : มีการใช้งานอิเล็กตรอนร่วมกัน 2 อะตอม 
 ลักษณะทางกายภาพของสารประกอบ : มีทั้งสถานะของแข็ง-ของเหลว-แก๊ส ไม่น้าไฟฟ้า 

จุดเดือดต่้า ถ้าเป็นสารมีขั้วจะละลายน้้า  
 

 
ภาพที่ 10 แสดงการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันของสารประกอบโคเวเลนต์ 

 

2.3 การอ่านชื่อสารประกอบ  
สารประกอบที่ต้องมีการอ่านชื่อ สารประกอบไอออนิกและโคเวเลนต์ โจทย์เคมีอาจจะบอกชื่อ 

สารประกอบมาโดยไม่บอกสูตรเคมี ดังนั้น นักเรียนจ้าเป็นต้องอ่านชื่อสารประกอบให้เป็น 
1. การอ่านชื่อสารประกอบไอออนิก : อ่านชื่อธาตุได้เลยไม่ต้องค้านึงถึงเลขห้อยและลงท้ายชื่อ 

สารประกอบด้วย “ide” 
ตัวอย่าง :  Li2O อ่านว่า  ลิเทียมออกไซด์  CaF2  อ่านว่า  แคลเซียมฟลูออไรด์ 
  MgS อ่านว่า  แมกนีเซียมซัลไฟด์ AgCl อ่านว่า  ซิลเวอร์คลอไรด์ 
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 สาเหตุ : ที่ไม่ตอ้งอ่านตัวเลขห้อยในสูตรสารประกอบ เป็นเพราะสูตรสารประกอบไอออนิกของธาตุ 
คู่พันธะคู่หนึ่ง จะมีได้สูตรเดียวเสมอ เช่น Li+O = Li2O เสมอ จะไม่มี LiO หรือ LiO2 หรือสูตรอ่ืน ๆ  
 เมื่อรวมกันกลุ่มไอออนไม่ต้องอ่านชื่อลงท้ายด้วย “ide” : 
 Li2SO4  อ่านว่า ลิเทียมซัลเฟต...............................SO4

-2     อ่านว่า   ซัลเฟตไอออน 
Mg3(PO4) 2  อ่านว่า  แมกนีเซียมฟอสเฟต.....................PO4

-3      อ่านว่า  ฟอสเฟตไอออน 
NaCN  อ่านว่า  โซเดียมไซยาไนด์..........................CN- อ่านว่า   ไซยาไนด์ไอออน 
CH3COONa อ่านว่า  โซเดียมอะซิเตต...................CH3COO-  อ่านว่า   อะซิเตตไอออน 
 

ข้อสังเกต :  สูตรสารประกอบไอออนิก จะเขียนโลหะไว้ข้างหน้าและอโลหะไว้ข้างหลัง ยกเว้น 
      สารประกอบอะซิเตต 
 

2. การอ่านชื่อสารประกอบโคเวเลนต์ : อ่านเลขห้อยเป็นภาษากรีกก่อนแล้วจึงอ่านชื่อธาตุ ลงท้าย 
ชื่อสารด้วย “ide” 
     ตัวอย่าง : N2O3 อ่านว่า ไดไนโตรเจนไตรออกไซด์ 
      Cl2O7 อ่านว่า ไดคลอรีนเฮปตะออกไซด์ 
      P4O10 อ่านว่า เตตระฟอสฟอรัสเดคะออกไซด์ 
      N2O4 อ่านว่า ไดโนโตรเจนเตตระออกไซด์ 
 
     ข้อยกเว้น : 1) ถ้าธาตุตัวแรกเป็นตัวห้อย 1 จะไม่อ่าน mono เช่น 
      NO2 อ่านว่า  ไนโตรเจนไดออกไซต์ 
      SF6 อ่านวา  ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ 
      CS2 อ่านว่า คาร์บอนไดซัลไฟด ์

     2) ถ้าธาตุ O ห้อยเลข 1 จะอ่านว่า มอนนอกไซต์ เช่น 
     NO อ่านว่า ไนโตรเจนมอนนอกไซต์ 

      CO อ่านว่า คาร์บอนมอนนอกไซต์  
 
 
ยกเว้น : H2O อ่านว่า   น้้า   C6H12O6 อ่านว่า โมโนแซกคาไรด์ 
  O3 อ่านว่า โอโซน   C12H22O11 อ่านว่า ไดแซกคาไรด์ 
  NH3 อ่านว่า แอมโมเนีย  CH4  อ่านว่า มีเทน  
ข้อสังเกต : สารประกอบโคเวเลนต์ที่เกิดจากธาตุ C+H เรียกว่า สารประกอบคาร์บอน จะมีวิธีการอ่านชื่ออีก 
  รูปแบบหนึ่ง  
 

2.4 การเขียนสูตรสารประกอบ 
 

1) การเขียนสูตรสารประกอบไอออนิก 
หลักการ : สูตรสารประกอบไอออนิกตายตัว เกิดจากการคูณไขว้เลขออกซิเดชั่นของไอออนบวก 
  และไอออนลบ 
  โลหะหมู่ 1 , 2 , 3 ติดประจุบอก +1 , +2 , +3 ตามล้าดับ 
  อโลหะหมู่ 7 , 6 , 5 ติดประจุลบ -1 , -2 , -3 ตามล้าดับ 

1 อ่านว่า โมโน 
2 อ่านว่า ได 
3 อ่านว่า ไตร 
4 อ่านว่า เตตระ 
5 อ่านว่า เพนตะ 
6 อ่านว่า เฮกซะ 
7 อ่านว่า เฮปตะ 
8 อ่านว่า ออกตะ 
9 อ่านว่า โนนะ 
10 อ่านว่า เดคะ 
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ตัวอย่าง :  
  Na  +  Cl  >>>> ขั้นที่ 1 :  ใส่ประจุของธาตุทั้งสอง 
     ขั้นที่ 2 :  คูณไขว้เลขประจุมาเป็นเลขห้อย 
     ขั้นที่ 3 :  ท้าให้เป็นเศษส่วนอย่างต่้า  
       Na1Cl1      ได้       NaCl     (เลข 1 ไม่เขียน) 

2) การเขียนสูตรสารประกอบโคเวเลนต์ 
หลักการ : สูตรสารประกอบโคเวเลนต์สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ ไม่มีวิธีการเขียนที่แน่นอน 
ตัวอย่าง : N  +  O  >>>> NO  ,  NO2  , N2O  , N2O3 
  C  +  O  >>>>    CO  ,  CO2  
  Cl  +  F  >>>>  ClF  ,  ClF3 ,  ClF5  ,  ClF7   
  C  + H  >>>> CH4  , C2H6  , C2H4  , C2H2 

3) การเขียนสูตรสารประกอบโลหะ 
หลักการ : โลหะเกาะกลุ่มกันไม่มีที่สิ้นสุด สูตรสารประกอบจึงเป็นสูตรอย่างง่าย 
  (Empirical Formula)  
  สูตรอย่างง่ายของโลหะ คือ ไม่แสดงจ้านวนอะตอมของโลหะท่ีท้าพันธะกัน เพราะมี 
        เยอะมาก และเข้าใจตรงกันว่าทุกอะตอมท้าพันธะกันหมด 
ตัวอย่าง :  Na10000  >>>>    Na 
  Mg3000  >>>>  Mg 
  Ca50000000 >>>>  Ca 

 
2.5 อัตราส่วนของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ 
 สารประกอบชนิดหนึ่งเกิดจากธาตุต่างชนิดกันมารวมกันทางเคมี หรือสร้างพันธะเคมีร่วมกันในอัตราส่วน
ของมวลที่คงที่ จากตารางที่ 5  
สัญลักษณ์และสมบัติของ

ธาตุทีท่้าปฏิกิริยา 
สูตรเคมีและสมบัติของ

สารประกอบ 
อัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนอะตอม 

1. ไฮโดรเจน (H) 
- เป็นแก๊ส ไม่มีสี ติดไฟได้ 
 
 
2. ออกซิเจน (O) 
-เป็นแก๊สใส ไม่มีสี ช่วยให้
ติดไฟ 

1. น้ า (H2O) 
- เป็นของเหลวใส ไม่มีสี 
ไม่มีกลิ่น เป็นตัวท้าละลาย
ที่ดี ใช้ดื่มได ้
2.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
(H2O2)  
-เป็นของเหลวใส ไม่มีสี  
มีกลิ่นเฉพาะตัว ดื่มไม่ได้  
ใช้ฆ่าเชื้อโรค 
 

1. H2O  
 - H : O = 1 : 8 
 
 
2. H2O2 

- H : O = 1 : 16 
 

อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม H : O = 2 : 1 
 
 
อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม H : O = 1 : 1 

ตารางท่ี 5 ธาตุที่ท้าปฏิกิริยา สารประกอบที่เกิดขึ้น และอัตราส่วนโดยมวล 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
สัญลักษณ์และสมบัติของ

ธาตุที่ท้าปฏิกิริยา 
สูตรเคมีและสมบัติของ

สารประกอบ 
อัตราส่วนโดยมวล อัตราส่วนอะตอม 

1. คาร์บอน (C) 
- เป็นของแข็งสีด้า เปราะ 
ติดไฟได้ 
 
 
 
2. ออกซิเจน (O) 
-เป็นแก๊สใส ไม่มีสี ช่วยให้
ติดไฟ 

1. คาร์บอนมอนอกไซด ์
(CO) 
-เป็นแก๊สใส ไม่มีสี  
ไม่ละลายน้้า เป็นพิษต่อ 
การหายใจ ไม่ท้าให้น้้าปูน 
ใสขุ่น 
2.คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2)  
-เป็นแก๊สใส ไม่มีสี ละลาย 
น้้าได้ ท้าให้น้้าปูนใสขุ่น 

1. CO  
 - C : O = 3 : 4 
 
 
 
 
2. CO2 

- C : O = 3 : 8 
 

อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม C : O = 1 : 1 
 
 
 
 
อัตราส่วนของจ้านวน
อะตอม C : O = 1 : 2 

ตารางท่ี 5 ธาตุที่ท้าปฏิกิริยา สารประกอบที่เกิดขึ้น และอัตราส่วนโดยมวล 
 

หมายเหตุ มวลเปรียบเทียบ (มวลอะตอม) ของ H = 1 , C =12 , O = 16 
 จากการศึกษาข้อมูลในตารางจะได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. สมบัติของสารประกอบต่างจากธาตุที่เป็นสารตั้งต้นที่ท้าปฏิกิริยากัน 
2. อัตราส่วนโดยมวลและอัตราส่วนโดยจ้านวนอะตอมของธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบชนิด

คงท่ี ถ้าอัตราส่วนเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นสารประกอบชนิดใหม่ ไม่ใช่สารประกอบชนิดเดิม 
3. อัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบ ใช้ระบุชนิดของสารประกอบได้ดังตาราง  

 

2.6 สูตรเคมี (Chemical formula) 
 สูตรเคมี (Chemical formula) คือ กลุ่มของสัญลักษณ์ท่ีเขียนขึ้นเพ่ือแสดงจ้านวนอะตอมของธาตุ 
ที่เป็นองค์ประกอบของสาร ถ้าสารประกอบอยู่เป็นโมเลกุล จะเรียกว่า สูตรโมเลกุล ซึ่งจะพบในสารประกอบ 
ที่มีธาตุอโลหะเป็นองค์ประกอบ แต่ถ้าสูตรเคมีของสารประกอบที่มีธาตุโลหะกับอโลหะเป็นองค์ประกอบไม่เรียกว่า 
สูตรโมเลกุล จากตารางท่ี 6 กับ 7 
 

สารประกอบ สูตรโมเลกุล ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 
กรดคาร์บอนิก H2CO3 ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม ธาตุคาร์บอน 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 3 อะตอม 

กรดไฮโดรคลอริก 
(กรดเกลือ) 

HCl ธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม ธาตุคลอรีน 1 อะตอม  

กรดแอซีติก 
(กรดน้้าส้ม) 

CH3COOH ธาตุคาร์บอน 2 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 4 อะตอม ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม 

มีเทน CH4   ธาตุคาร์บอน 1 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 4 อะตอม 
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ธาตุคาร์บอน 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม 

แอมโมเนีย NH3 ธาตุไนโตรเจน 1 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 3 อะตอม 
                    ตารางท่ี 6 ตัวอย่างสารประกอบและธาตุองค์ประกอบในสารที่อยู่เป็นโมเลกุล 
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สารประกอบ สูตรโมเลกุล ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ 
โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(โซดาไฟ) 
NaOH 

ธาตุโซเดียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 1 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม 

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด ์
(ด่างคล)ี KOH 

ธาตุโพแทสเซียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 1 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน  
1 อะตอม  

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
(ปูนขาวเมื่อละลายน้้า 

เรียกว่า น้ าปูนใส) 
Ca(OH)2      

ธาตุแคลเซียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม  
ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม 

โซเดียมคลอไรด์ 
(เกลือแกง) 

NaCl 
ธาตุโซเดียม 1 อะตอม ธาตุคลอรีน 1 อะตอม 

โพแทสเซียมเปอร์แมง
กาเนต (ด่างทับทิม) 

KMnO4 
ธาตุโพแทสเซียม 1 อะตอม ธาตุแมงกานีส 1 อะตอม  
ธาตุออกซิเจน 4 อะตอม 

แคลเซียมคาร์บอเนต 
(หินปูน) 

CaCO3 
ธาตุแคลเซียม 1 อะตอม ธาตุคาร์บอน 1 อะตอม  
ธาตุออกซิเจน 3 อะตอม 

                    ตารางท่ี 7 ตัวอย่างสารประกอบและธาตุองค์ประกอบในสารที่อยู่เป็นผลึก 
                  

   2.7 สมบัติของสารประกอบ 
 สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสมบัติของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ เช่น ความสามารถใน 
การละลายน้้า ความเป็นกรด-เบส การเกิดปฏิกิริยาเคมี และสามารถแยกธาตุที่เป็นองค์ประกอบได้เมื่อใช้พลังงาน 
บางรูป เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน  

เราสามารถแบ่งชนิดของสารประกอบตามสมบัติความเป็นกรด-เบส ได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1. กรด (acid) เป็นสารที่มีรสเปรี้ยว สามารถท้าปฏิกิริยากับโลหะและคาร์บอเนต และจะเปลี่ยนสี

กระดาษลิตมัสสีน้้าเงินเป็นสีแดง 
  แม้ว่ากรดจะมีรสเปรี้ยวเมื่อเราไม่ทราบก็ไม่ควรใช้ลิ้มชิม 
  กรดแบ่งได้ 2 ประเภท คือ กรดอินทรีย์ และ กรดอนินทรีย์ 
  กรด มี 2 ชื่อ คือ กรดไฮโดร กับ กรดออกซ่ี  
  กรดไฮโดร (Hydro) เช่น HCl  HBr  HI  HF  HCN ฯลฯ กรดเหล่านี้ออกเสียง “ไฮโดร” น้าหน้าแล้ว 
ตามด้วยสารที่ตามมา เช่น HCl อ่านว่า ไฮโดรเจนคลอไรด์ หรือ กรดเกลือ 
  กรดออกซ่ี (Oxy) เช่น HNO3  H2SO4  HClO3  H2CO3 ฯลฯ กรดเหล่านี้ออกเสียง “อิก” ลงท้าย 
เสมอ เช่น H2SO4 อ่านว่า กรดซัลฟูริก  
สมบัติทั่วไปของสารละลายกรด 
 1. มีรสเปรี้ยว  
 2. เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากน้้าเงินเป็นแดง 
 3. น้าไฟฟ้าได้ 
 4. มีค่า pH น้อยกว่า 7 
 5. กัดกร่อนโลหะ คาร์บอเนต พลาสติก และสารอินทรีย์ทุกชนิด 
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สารประกอบกรด ชื่อสามัญ สูตรเคมี แหล่งที่พบ ประโยชน์ 
กรดฟอร์มิก กรดมด HCOOH มดแดง ท้าอาหาร ยาดม  ฆ่าน้้ายาง 
กรดอะซิติก กรดน้้าส้ม CH3COOH ส้ม มะนาว สังเคราะห์ ท้าอาหาร 

กรดเบนโซอิก - ซับซ้อนมาก สังเคราะห์ อุตสาหกรรม 
กรดแอสคอร์บิก วิตามิน C ซับซ้อนมาก ผลไม้ สังเคราะห์ ท้าอาหาร 
กรดทาร์ทาริก - ซับซ้อนมาก มะขาม ท้าอาหาร 

กรดไฮโดรคลอริก กรดเกลือ HCl กระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหาร 
กรดไฮโดรไซยานิก - HCN มันส้าปะหลัง มีพิษ 

              ตารางท่ี 8 ตัวอย่างกรดอินทรีย์ จากสิ่งมีชีวิตหรือสังเคราะห์จากสิ่งมีชีวิต 
 

สารประกอบกรด ชื่อสามัญ สูตรเคมี ประโยชน์ 
กรดไฮโดรคลอริก กรดเกลือ HCl อุตสาหกรรมเคมี 
กรดไฮโดรไซยานิก - HCN ทางเคมี ยาพิษ 
กรดไฮโดรซัลฟูริก - HS อุตสาหกรรมทางเคมี 
กรดไฮโดรฟูออริก กรดกัดแก้ว HF กัดแก้ว 
กรดซัลฟิวริก กรดแบตเตอร์รี่ H2SO4 แบตเตอร์รี่ ฆ่าน้้ายาง 
กรดไนตริก กรดดินประสิว HNO3 อุตสาหกรรมเคมี 
กรดคาร์บอนิก น้้าโซดา (เจือจาง) H2CO3 กัดหินปูน (เข้มข้น) 
กรดฟอสฟอริก - H3PO4 อุตสาหกรรมเคมี 

                           ตารางท่ี 9 ตัวอย่างกรดอนินทรีย์ จากแร่ธาตุในห้องปฏิบัติการหรือธรรมชาติ 

2. เบส (base) หรือด่าง คือ สารที่มีรสขมหรือฝาด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสสีแดงเป็นน้้าเงิน มีลักษณะ
ลื่นๆ  และสมบัติทั่วไปของสารละลายเบส 
           1. มีรสฝาด ขม   2. เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้้าเงิน  3. น้าไฟฟ้าได้  
 4. มีค่า pH มากกว่า 7  5. กัดกร่อนแก้ว เนื้อเยื่อ และสารอินทรีย์ทุกชนิด  
          6. ต้มกับไขมันได้สบู่ นิยมใช้  NaOH ท้าสบู่ก้อน และ KOH ท้าสบู่เหลว 

สารประกอบเบส ชื่อสามัญ สูตรเคมี แหล่งที่พบ ประโยชน์ 

ด่างธรรมชาติ - - เมล็ด มะขาม เปลือกแค อาหาร  ยาลดกรด 

โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
โซดาไฟ 

(โซดาแผดเผา) 
NaOH ธรรมชาติ อุตสาหกรรม สบู่ 

โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ ด่างคลี KOH ธรรมชาติ อุตสาหกรรม สบู่ 

แคลเซียมออกไซด์ ปูนดิบ CaO 
เผาเปลือกหอย 

เผาหินปูน 
อุตสาหกรรม 

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ปูนขาว ปูนสุก Ca(OH)2 ธรรมชาติ อุตสาหกรรม 
แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ น้้าแอมโมเนีย NH4OH ธรรมชาติ อุตสาหกรรม 
แอมโมเนีย ก๊าซเยี่ยวอูฐ NH3 ธรรมชาติ ยาดม (เจือจาง) 

                            ตารางท่ี 10 ตัวอย่างเบสจากสิ่งมีชีวิต หรือสังเคราะห์จากแร่ธาตุ 
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3. เกลือ (salt) เป็นสารประกอบที่เกิดจากโลหะหรือธาตุเทียบเท่าโลหะ ไปแทนที่ไฮโดรเจน (H) ในกรด 
อาจแทนที่ทั้งหมดหรือแทนเพียงอะตอมก็ได้ ส่วนใหญ่มีรสเค็ม มีหลายสีตามองค์ประกอบของธาตุ  

สารประกอบเกลือ ชื่อสามัญ สูตรเคมี แหล่งที่พบ ประโยชน์ 
โซเดียมคลอไรด์ เกลือแกง NaCl ทะเล  อาหาร  กระจก 
โซเดียมคาร์บอเนตดีกาไฮเดรท โซดาซักผ้า Na2CO3.10H2O สังเคราะห์ อุตสาหกรรม 
โซเดียมคาร์บอเนต โซดาแอช Na2CO3 สังเคราะห์ อุตสาหกรรม 
โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต โซดาท้าขนม NaHCO3 สังเคราะห์ ท้าขนม 
โปแทสเซียมไนเตรท ดินประสิว KNO3 สังเคราะห์ บั้งไฟ  ดินปืน 
โปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ด่างทับทิม KMnO4 สังเคราะห์ อุตสาหกรรม 
แคลเซียมคาร์บอเนต หินปูน CaCO3 ธรรมชาติ อุตสาหกรรม 
แคลเซียมซัลเฟตไดไฮเดรท ยิปซัม/เกลือจืด CaSO4.2H2O ธรรมชาติ อุตสาหกรรม 
แมกนีเซียมซัลเฟต ดีเกลือ MgSO4 ธรรมชาติ อุตสาหกรรม 

ตารางท่ี 11 ตัวอย่างเกลือชนิดต่างๆ 

ใบงานที่ 2.1  สารประกอบ (compound) 
 
ตอนที่ 1  ค าชี้แจง : คิดวิเคราะห์ แล้วตอบค้าถามต่อไปนี้ 

1.   สารประกอบ คืออะไร 
               

2.   เราเรียกการรวมกันของธาตุต่างชนิดกันเพ่ือเป็นสารประกอบว่าอย่างไร 
     
 3.   สูตรเคมี คืออะไร 
             
            
 4.   จงยกตัวอย่างสูตรโมเลกุลของสารประกอบของน้้า 
    

           
 5.   ให้นักเรียนระบุจ้านวนอะตอมของธาตุในโมเลกุลของสารประกอบต่อไปนี้ 
  HCI     NaOH     BaSO4     CaCO3     CO2 
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ตอนที่ 2  ค าชี้แจง : ให้นักเรียนน้าตัวอักษรหน้าข้อความด้านขวามือ มาเติมลงในช่องว่างหน้าข้อความด้านซ้ายมือ  
            ให้สัมพันธ์กัน 

         1.   ทองแดง (Cu)   ก.   ใช้ดับเพลิง อุตสาหกรรมการอาหาร 
              ผงฟู น้้าแข็งแห้ง น้้าอัดลม 

         2.   เหล็ก (Fe)    ข.   ใช้ท้าไส้ดินสอ (แกรไฟต์)  
               ใช้ท้าเครื่องประดับ (เพชร) 

          3.   คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ค.   ใช้ในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต 

          4.   ปรอท (Hg)   ง.   ใช้ท้าสายไฟ 

          5.   ออกซิเจน (O)   จ.   ใช้ในการถนอมอาหาร ปรุงรสอาหาร 

            6.   แอมโมเนีย (NH3)   ฉ.   เป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินใน 

             เม็ดเลือดแดง ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท 

          7.   คาร์บอน (C)   ช.   ใช้บรรจุในเทอร์โมมิเตอร์ 
 
  8.   โซเดียมคลอไรด์ (NaCI)  ซ.   ใช้ท้าปุ๋ย ใช้ท้าพลาสติก  
 

ตอนที่ 3   ค าชี้แจง :  สืบค้นข้อมูลสารประกอบในชีวิตประจ้าวัน 
    1) ส้ารวจสารประกอบที่พบในชีวิตประจ้าวันได้ 
    2) จ้าแนกธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารประกอบแต่ละชนิดได้ 
    3) เขียนสูตรสารประกอบที่พบในชีวิตประจ้าวันได้ 
 จงส้ารวจสารประกอบที่พบในชีวิตประจ้าวัน บันทึกข้อมูลที่ส้ารวจได้ลงในตารางต่อไปนี้ 

สารประกอบ 
 

สูตรเคมี 
ชนิดของธาตุที่เป็น

องค์ประกอบ 
ลักษณะ/ประโยชน์ 

1.โซเดียมคลอไรด์ 
 

NaCl โซเดียม (Na) 
คลอรีน (Cl) 

เป็นผลึกของแข็งสีขาว ใช้ปรุงรสและถนอมอาหาร 

2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
 
 

 

3. กรดแอซีติก 
 

   

4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 

   

5. โซเดียมคาร์บอเนต 
 

   

6. โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 
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สารประกอบ 
 

สูตรเคมี 
ชนิดของธาตุที่เป็น

องค์ประกอบ 
ลักษณะ/ประโยชน์ 

7. แคลเซียมคลอไรด์ 
 

   

8. กรดไฮโดรคลอริก 
 

   

9. ซิลิคอนไดออกไซด์ (ซิลิกา) 
 

   

10. แอมโมเนีย 
 

   

11. ปูนขาว 
 

   

12. ดินประสิว 
 

   

13. ลูกเหม็น 
 

   
           

ตอนที่ 3  ค าชี้แจง : คิดวิเคราะห์ข้อมูลสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์ แล้วตอบค้าถามต่อไปนี้ 
 

1) สารประกอบไอออนิก  :  
1. จงเขียนการอ่านที่ชื่อสารต่อไปนี้ 

1. CuBr  อ่านว่า......................................................... 2. HCl อ่านว่า.............................................................. 
3. LiF     อ่านว่า......................................................... 4. KOH อ่านว่า.............................................................. 
5. Na2CO3 อ่านว่า......................................................... 6. ZnS อ่านว่า.............................................................. 
7. KNO2     อ่านว่า......................................................... 8. CaCO3อ่านว่า............................................................. 

       2. จากชื่อสารประกอบจงเขียนสูตรเคมีตามที่ชื่อที่ก้าหนดให้ 
ชื่อสารประกอบ สูตรเคมี 

1. sodium carbonate 
2. potassium iodide 
3. aluminium chloride 
4. calcium phosphate 
5. zinc acetate 
6. magnesium hydroxide 
7. ammonium sulphate 
8. silver nitrate 

1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
3. ........................................................... ............. 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 
6. ........................................................................  
7. ........................................................................ 
8. ........................................................................ 
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2) สารประกอบโคเวเลนต์  :  
1. จงเขียนการอ่านที่ชื่อสารต่อไปนี้ 

1. SiC    อ่านว่า......................................................... 2. SiO2 อ่านว่า.............................................................. 
3. SiCl4  อ่านว่า......................................................... 4. N2O อ่านว่า.............................................................. 
5. CS2   อ่านว่า......................................................... 6. CO อ่านว่า.............................................................. 
7. IF5     อ่านว่า......................................................... 8. SO2   อ่านว่า.............................................................   

   2. จากชื่อสารประกอบจงเขียนสูตรเคมีตามที่ชื่อที่ก้าหนดให้ 
ชื่อสารประกอบ สูตรเคมี 

1. carbon dioxide 
2. bromine monoxide 
3. iodine monochloride 
4. bromine dioxide 
5. carbon monosulphide 
6. phosphorus tribromine 

1. ........................................................................ 
2. ........................................................................ 
3. ........................................................................ 
4. ........................................................................ 
5. ........................................................................ 
6. ........................................................................ 

 


