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บทที่ 1 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

http://www.science.mju.ac.th/chemistry/staffs/p_kunthadee.htm 

สสาร (matter) = ส่ิงที่มีมวลและต้องการที่อยู ่(มีปรมิาตร) 

มวล   ปริมาณสาร ข้ึนอยู่กับจ านวนสาร/เนื้อสารในวัตถุ ไม่ขึ้นกับต าแหน่งที่อยู่ 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 2 

    น้ าหนัก  เกิดจากแรงดึงดูดที่โลกกระท าตอ่วัตถุ ขึน้อยู่กับต าแหนง่ของวัตถุ  

         (ยิ่งห่างจากโลก ยิ่งน้ าหนักเบา เนื่องจากแรงดึงดูดน้อย) 

สสารและการเปลี่ยนแปลง 

     มวล ของนาย ก จะเท่าเดิมเสมอไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรอืดวงจันทร์ 

แต่ น้ าหนัก ของนาย ก เมื่อช่ังที่โลกจะหนักกว่าบนดวงจันทร์ 6 เท่า 

มวล (mass)    น ้าหนัก (weight) 

สถานะของสสาร 

 สสารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

ของแข็ง (solid) มีปรมิาตรและรูปร่างคงที่ 

ของเหลว (liquid)   ปริมาตรคงที่ แต่รูปร่างไม่แน่นอน ข้ึนอยู่กับภาชนะที่บรรจุ 

แก๊ส (gas)    มปีริมาตรและรูปร่างไม่แน่นอน ฟุง้กระจายจนเต็มภาชนะ 
 

 สสารเปลี่ยนสถานะได้ เม่ือเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ซึ่งจัดเป็น การ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (physical change) นั่นคอื ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น 
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สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

ตัวอย่างเช่น 

 
 

 แต่ ถ้าเป็น การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (chemical change) จะได้สาร
ใหม่เกิดขึ้นและมสีมบัติแตกต่างไปจากเดิม 

 ตัวอย่างเช่น 

  H2 (g)  +  O2 (g)    H2O (g) 

     การเปล่ียนแปลงทางเคมี มักเกิดควบคู่กับ การเปลี่ยนแปลงพลังงาน ดว้ย
เสมอ (ดูดหรอืคายพลังงาน) 
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สถานะของสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

ลด T เพิ่ม T 
น ้า (liquid) น้ าแข็ง (solid) ไอน้ า (gas) 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

http://www.science.mju.ac.th/chemistry/staffs/p_kunthadee.htm
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ใช้บอกความแตกต่างของสาร แบ่งได้เป็น 2 ชนิด 

1) สมบัติทางกายภาพ (physical properties) เช่น สี กลิ่น รส ความ
หนาแน่น จุดเดือด จุดเยือกแข็ง การน าไฟฟ้า การน าความร้อน 

2) สมบัติทางเคมี (chemical properties) เช่น มีการเปลี่ยนแปลง
องคป์ระกอบของสาร เช่น สสารเกิดปฏิกิริยากับอากาศ หรือถูกเผาไหม้ 
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สมบัตขิองสสาร 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

 - แบ่งได้หลายแบบ ตามหลักเกณฑต่์างๆ 

 - ถา้พิจารณาจากเน้ือสาร จะแบ่งได้ 2 ชนิด คือ สารเนื อเดียว และ สารเนื อ    
ผสม  ซึ่งแบ่งยอ่ยออกไปได้อีก ดังรูป 

สสาร (matter) 
 

สารเนื อเดียว (homogeneous substance) สารเนื อผสม (heterogeneous substance) 

เช่น น้ าเกลือ ทองค า นาค น้ าโซดา  เช่น น้ าคลอง คอนกรตี ฝุ่นละอองในอากาศ 
 

สารบริสุทธิ ์ สารละลาย  คอลลอยด์ ของผสมเนื อหยาบ 

(pure substance)   (solution)   (colloid)  (coarse aggregate) 
 

ธาตุ (element)  สารประกอบ (compound) 
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การจ้าแนกสสาร 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

1) สารบริสุทธิ์    มีคุณสมบัติและส่วนประกอบเหมือนกันทุกประการ เช่น  น้ า มี
ส่วนประกอบท่ีแน่นอน คอื H และ O ในอัตราส่วน 2:1, ทองค า ตะกั่ว, เงิน, 
ทองแดง, ปรอท เป็นต้น 

          ธาต ุ(โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมชนิดเดยีวกัน เช่น O2, Fe) 

สารบริสุทธิ ์

          สารประกอบ (โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
มารวมตัวกันโดยมีอัตราส่วนคงที่ เช่น HCl, H2O, NaCl) 
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การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

การเขยีนสัญลักษณ์ของธาตุ แสดงตัวอย่าง ดังนี้ 

 ช่ือภาษาละตนิ    ช่ือภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ของธาตุ 

 Aurum   Gold   Au 

 -   Argon   Ar 

 -   Nitrogen   N 

 Cuprum   Copper   Cu 

 Argentum  Silver   Ag 

 Plumbum  Lead   Pb 
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การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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ธาตุ แบ่งออกเป็น โลหะ (metal), ก่ึงโลหะ (semimetal), และ อโลหะ (non-
metal) 
 

 โลหะ น าไฟฟ้า น าความร้อนได้ดี, m.p. สูง, ความหนาแน่นสูง   
 (ยกเวน้พวกโลหะเบา คอื Li, Na, K เป็นต้น) 

 กึ่งโลหะ  มีสมบัติก้ าก่ึงระหว่างโลหะกับอโลหะ เช่น B, Si, Ge, As 

 อโลหะ ไม่น าไฟฟ้าและความร้อน, m.p. ต่ า (ยกเวน้ C มี m.p. สูง  
 และ C (graphite) น าไฟฟ้าได้ดี) ตัวอย่างของอโลหะ ได้แก่  
 S, P, Cl, O, I 
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การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 10 

2) สารละลาย   เป็นสารเนือ้เดียวท่ีเกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป น ามา
ผสมใหมี้เนือ้กลมกลืนกันโดยตลอด เช่น น้ าเกลือ น้ าเชื่อม น้ าแร่ 
 

สารละลาย ประกอบด้วย ตัวท้าละลาย (solvent) และ ตัวถูกละลาย (solute) 
 

• หลักการจ าแนก ว่าสารใดเป็นตัวท าละลาย สารใดเป็นตัวถูกละลาย 

 - ตัวท าละลายต้องมีสถานะเหมือนสารละลาย 

 - ถ้าตัวท าละลายและตัวถูกละลายมีสถานะเดียวกัน สารที่มีปรมิาณมากกว่า 
เป็น ตัวท าละลาย 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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• เกณฑ์การละลาย 

1. สารสว่นใหญ่จะละลายได้เพิ่มขึน้ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 

2. เมื่ออุณหภูมิสูง สารละลายได้มากขึ้นจะเป็นดูดความร้อน 

3. เมื่ออุณหภูมิสูง สารละลายไดล้ดลงจะเป็นคายความรอ้น 
 

• ตัวอย่างของสารละลาย เช่น 
 

– เงินอะมัลกัม (ของแข็ง)  =   เงิน (ของแข็ง) + ปรอท (ของเหลว) 

    ตัวท าละลาย ตัวถูกละลาย 

– แอลกอฮอล์ (ของเหลว)  =  เอทานอล 70% + น้ า 30% 

    ตัวท าละลาย ตัวถูกละลาย 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 12 

สถานะของสารละลาย มีท้ัง 3 สถานะ คือ s, l, g ดังตารางต่อไปนี้ 

สถานะสารละลาย ตัวอย่าง   องค์ประกอบ 

ของแข็ง (s)  ทองเหลอืง  ทองแดง (s) + สังกะส ี(s) 

   นาก   ทองค า (s) + ทองแดง (s) 

   เงินอะมัลกัม  เงิน (s) + ปรอท (l) 

ของเหลว (l)  น้ าเกลอื   น้ า (l) + เกลือ (s) 

   โซดา   น้ า (l) + CO2 (g) 

แก๊ส (g)  ไอโอดนีในอากาศ  ไอโอดนี (s) + อากาศ (g) 

   ไอน้ า   น้ า (l) + อากาศ (g) 

   อากาศ   แก๊สผสมต่างๆ หลายชนิด 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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การทดสอบสารละลายและสารบริสุทธิ์ 

1) “ถ้าสารท่ีทดสอบเป็นของเหลว” 

• ระเหยสารในถว้ยกระเบือ้ง   ถา้มขีองแข็งเหลืออยู ่เป็น สารละลาย 

        ถา้ไมม่ขีองแข็งเหลืออยู ่สรุปไม่ได้ 

• น าไปหาจุดเดอืด (b.p.)    ถา้ b.p. ไมค่งที่ เป็น สารละลาย 

       ถา้ b.p. คงที่ เป็น สารบริสุทธิ ์

2) “ถา้สารที่ทดสอบเป็นของแข็ง” 

• น าไปหาจุดหลอมเหลว (m.p.)   ถา้ m.p. คงที่ (ชว่งแคบ) เป็น สารบริสุทธิ์ 

            ถา้ m.p. ชว่งกว้าง ไม่ใช่สารบรสิุทธิ์ 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 14 

3) สารเนื้อผสม  

• คอลลอยด์ เป็นของผสม มองด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นเนือ้เดียวกัน แต่ไม่ละลายในกัน
และกัน ตัวอย่างเช่น น้ านม น้ าเต้าหู ้น้ ามันใส่ผม 

 - ถ้าแสงส่องผา่นคอลลอยด์ จะเห็นล าแสงกระเจิง (scattering) เนื่องจากชนกับ
อนุภาคท่ีแขวนลอยอยู่ เรยีกปรากฏการณ์นีว้่า Tyndall effect  

  

 

      “solution” “colloid”          “colloid” “solution” 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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- ระบบของคอลลอยด์ แบ่งเป็น aerosol, emulsion, gel, sol, foam 
 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

ประเภท สถานะของ
อนุภาค 

สถานะของ
คอลลอยด์ 

ตัวอย่าง 

Aerosol l g เมฆ,สเปรย์,หมอก 

Aerosol s g ควันไฟ,ฝุ่น 

Emulsion l l นมสด,น้ ากะท,ิสลัด 

Gel s l เยลล่ี,วุ้น,กาว,ยาสีฟัน 

Foam g l ฟองสบู่,ครีมโกนหนวด 

Foam g s สบู่ก้อน,เม็ดโฟม 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 16 

• ปกติน้ าจะไม่รวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ ามัน 

  ถ้าเราใส่สบู่หรอืผงซักฟอกลงไปเล็กน้อย  เกิด อิมัลชัน (Emulsion) 

• สบู่หรอืผงซักฟอกที่ใสล่งไปเพื่อท าให้น้ ารวมตัวกับน้ ามัน เรยีกว่า ตัวประสาน หรอื 
อิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) 

 

 

 

• ตัวอย่าง emulsifier อ่ืน 

 ไขแ่ดง ท าให้น้ ามันพืช น้ า น้ าส้มสายชูรวมตัวกันได้ในน้ าสลัด 

 น้ าดี ท าให้ไขมันรวมกับน้ าย่อยได้ 

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

oil 
 

water 

add emulsifier 

emulsion 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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• ของผสมเนื อหยาบ หรือสารแขวนลอย 

 - ประกอบด้วยส่วนผสมขนาดใหญ ่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แยกส่วนผสมออกจาก
กันได้ 

 - ตัวอย่างเช่น คอนกรตี น้ าคลอง น้ าจิ้ม โคลน  

การจ้าแนกสสาร (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 18 

1. สารเนื อผสม 
•  การร่อน :  แยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็ง – ของแข็งที่ม ี
  ขนาดต่างกัน ต้องใช้ตระแกรงรอ่น (sieve) 
• การกรอง :  แยกสารเนื้อผสมระหว่างของแข็ง – ของเหลว เช่น  
  สารแขวนลอยต่างๆ 

ถ้าอนุภาคของแข็งมีขนาด > 10-4 cm ต้องกรองด้วยกระดาษกรอง      

ถ้าอนุภาคของแข็งมขีนาดระหว่าง 10-7 ถึง 10-4 cm กรองด้วยเซลโลเฟน 

• การแยกด้วยกรวยแยก : แยกสารเนื้อผสมระหว่าง   ของเหลว 
– ของเหลวที่ไม่รวมเป็นเนือ้เดียวกัน     เช่น น้ ากับน้ ามัน 

การแยกสารและท้าให้สารบริสุทธิ์ 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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2. สารเนื อเดียว 

• การตกผลึก : แยกสารเนื้อเดียวที่เป็นของแข็ง อาศัยความสามารถในการละลายต่างกัน 

• การกลั่น : แยกสารเนื้อเดียวที่เป็นของเหลว อาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสาร 

 - การกล่ันธรรมดา สารที่ต้องการแยกมีจุดเดอืดต่างกันมาก หรือเป็นของแข็งที่    

ละลายในของเหลว 

 - การกล่ันล าดับส่วน สารจุดเดือดต่างกันน้อย เชน่ การกล่ันน้ ามันดิบ 

 - การกล่ันไอน้ า ส่วนใหญใ่ชใ้นการสกัดน้ ามันหอมระเหย เช่น ตะไคร้หอม 

การแยกสารและท้าให้สารบริสุทธิ์ (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 20 

• โครมาโทกราฟ ี(chromatography) 

– ใช้แยกสารเน้ือเดียวได้ทุกชนิดที่มคีวามเป็นขั้วแตกต่างกัน  โครมาโทกราฟี 

– สามารถใชเ้ป็นเครื่องมอืตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรย์ีเบื้องต้นโดยเปรียบเทียบ
ค่า Rf ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของสาร หรือใชใ้นการแยกสารเพื่อท าให้สารบรสุิทธิ ์

 โครมาโทกราฟีมหีลายชนิด เช่น 

 1) เปเปอร์โครมาโทกราฟี (paper chromatography) 

 2) TLC (thin layer chromatography) 

 3) คอลัมน์โครมาโทกราฟี (column chromatography) 

การแยกสารและท้าให้สารบริสุทธิ์ (ต่อ) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

(ที่มา: เอกสารประกอบการสอนโครงการเปิดประตูสูม่หาวิทยาลัย เร่ือง สารและสมบัติของสาร 
รศ.อินทริา หาญพงษ์พันธุ์ และผศ.ดร. บัญชา พูลโภคา) เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 

อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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• ระบบเมตริก (metric system) 

   หน่วยพืน้ฐานท่ีใช้วัดมวล  =  กรัม,  วัดความยาว  =  เมตร,  วัดปรมิาตร  =  ลิตร 

 และมคี าน าหน้าบอกหน่วยย่อย ดังน้ี 

 

หน่วยวัดทางเคมี 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

ค้าน้าหน้า สัญลักษณ์ ความหมาย ค้าน้าหน้า สัญลักษณ์ ความหมาย 

tetra T 1012 deci d 10-1 

giga G 109 centi c 10-2 

mega M 106 milli m 10-3 

kilo k 103 micro  10-6 

hecto h 102 nano n 10-9 

deca da 101 pico p 10-12 

femto f 10-15 

atto a 10-18 
เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 

อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 22 

• ระบบ SI 

 ปรมิาณทางกายภาพ  หน่วย  สัญลักษณ ์

 ความยาว   เมตร    m 

 มวล    กโิลกรัม    kg 

 เวลา    วินาที    s 

 กระแสไฟฟ้า   แอมแปร์    A 

 อุณหภูมิ    เคลวิน    K 

 ความเข้มของแสงสว่าง  แคนเดลา   cd 

 ปรมิาณสาร   โมล    mol 

หน่วยวัดทางเคมี 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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เลขนัยส้าคัญ = ตัวเลขทีแ่สดงปรมิาณที่วัดหรอืค านวณได้ ประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดง
ความแน่นอน (certainty) จากสเกลของเครื่องมอื ตามด้วยตัวเลขอีกตัวหน่ึงที่สงสัยหรือไม่
แน่นอน (uncertainty) ซึ่งขึน้อยูก่ับอุปกรณท์ี่เราเลือกใช้ด้วย 

• การนับเลขนัยส าคัญ 

– ตัวเลขที่ไมใ่ช่ 0 (1-9) นับเป็นเลขนัยส าคัญทั้งหมด เช่น  2.754 มเีลขนัยส าคัญ 4 ตัว 

– เลข 0 ที่ต่อท้ายตัวเลขและอยู่ระหวา่งตัวเลข ถือเป็นเลขนัยส าคัญ  

 เช่น  2.0 มเีลขนัยส าคัญ 2 ตัว,   2,507 มเีลขนัยส าคัญ 4 ตัว 

       6.0850 มเีลขนัยส าคัญ 5 ตัว 

– เลข 0 ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์ ไม่ถือเป็นเลขนัยส าคัญ  

 เช่น  0.07 มเีลขนัยส าคัญ 1 ตัว,   0.0001296 มีเลขนัยส าคัญ 4 ตัว 

– เลขยกก าลัง เช่น 3.0102 มเีลขนัยส าคัญ 2 ตัว,  4.0810-5 มีเลขนัยส าคัญ 3 ตัว 

เลขนัยส้าคัญ (significant figure) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
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• การค านวณเลขนัยส าคัญ 

– การบวกและการลบ 

ผลลัพธ์จะแสดงจ านวนเลขทศนิยมใหเ้ท่ากับจ านวนเลขหลังจดุทศนิยมท่ีมีจ านวนน้อยท่ีสุดของ
ตัวเลขท่ีน ามาบวกหรอืลบ 

เช่น 3.895 + 5.4236 + 2.12 = 11.4386 ตัวเลขท่ีมีต าแหน่งทศนิยมน้อยท่ีสุดคือ 2 ต าแหน่ง 

 ดังนั้น ค าตอบคือ 11.44 

– การคูณและการหาร  

      ผลลัพธ์จะแสดงจ านวนตัวเลขนัยส าคัญเท่ากับจ านวนเลขนัยส าคัญท่ีน้อยท่ีสุดของตัวเลขท่ีน ามา
คูณหรอืหาร 

    เช่น 0.029 x 13.2 x 21.1 = 8.07708  (0.029 มีเลขนัยส าคัญน้อยท่ีสุดคอื 2 ตัว) 

 ดังนั้น ค าตอบคือ 8.1 

 

เลขนัยส้าคัญ (significant figure) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 
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• สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Notation) 

– ไฮโดรเจนมอีะตอมประมาณ 602,000,000,000,000,000,000,000 อะตอม 

– แต่ละอะตอมมีมวล 0.00000000000000000000000166 g 

จะเขียนให้อยูใ่นรูป        N  10n 

 

• N เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถงึ 9 

• n เป็นตัวเลขยกก าลัง จะเป็นตัวเลขจ านวนเต็ม เป็นค่าลบหรือบวกก็ได้ 

ดังน้ัน 

602,000,000,000,000,000,000,000 อะตอม   =   6.021023 อะตอม
0.00000000000000000000000166 g   =   1.6610-24 g 

เลขนัยส้าคัญ (significant figure) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 26 

• เมื่อจุดทศนิยมถูกเล่ือนไปทางซา้ย ค่าของ n จะเป็นจ านวนเต็มบวก เช่น 

 568.762 = 5.68762102 

• เมื่อจุดทศนิยมถูกเล่ือนไปทางขวา ค่าของ n จะเป็นจ านวนเต็มลบ เช่น 

 0.00000772 = 7.7210-6 

• ไมเ่ขียน n=0 เช่น ไมเ่ขียน 74.6100 เขียนเป็น 74.6 

• ไมเ่ขียน n=1 เช่น ตัวเลข 74.6 ไมเ่ขียน 7.46101 แต่เขียนเป็น 7.4610 

เลขนัยส้าคัญ (significant figure) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 

27 

• การค านวณเลขสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  

– การคูณ จะต้องคูณค่า N1 และ N2 ด้วยวิธีปกติก่อน แล้วรวมเลขยกก าลังเข้าด้วยกัน 

– การหาร จะต้องหารค่า N1และ N2 ด้วยวิธีปกติก่อน แล้วลบเลขยกก าลังของแต่ละจ านวน 

 (8.0104)  (5.0102) = (8.05.0)(104+2) = 40106 = 4.0107 

 (4.010-5)  (7.0103) = (4.07.0)(10-5+3) = 2810-2 = 2.810-1 

 (6.9107) / (3.010-5) = (6.9/3.0)(107-(-5)) = 2.31012 

 (8.5104) / (5.0109) = (8.5/5.0)(104-9) = 1.710-5 

เลขนัยส้าคัญ (significant figure) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
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• การปัดตัวเลข  

– ถ้าเลขท่ีจะตัดท้ิงน้อยกว่า 5  ตัดท้ิงได้เลย เช่น 3.283 ปัดได้เป็น 3.28 

– ถ้าเลขท่ีจะตัดท้ิงมากกว่า 5  ต้องปัดทบขึน้มาอีก 1 

 เช่น 3.286 ปัดได้เป็น 3.29 

– ถ้าเลขท่ีจะตัดท้ิงเท่ากับ 5  แบ่งได้ 2 กรณี 

• หน้าเลข 5 เป็นเลขคู่ (รวมเลข 0 ด้วย ) ตัดเลข 5 ท้ิงได้เลย 

  เช่น 3.285 ปัดได้เป็น 3.28 

• หน้าเลข 5 เป็นเลขค่ี ปัดขึน้มาอีก 1 

  เช่น 3.275 ปัดได้เป็น 3.28 

เลขนัยส้าคัญ (significant figure) 
สสารและการเปลี่ยนแปลง 

เนื้อหาประกอบการสอน รายวิชา คม 100 เคมีทั่วไป 
อ.ดร. เพชรลดา กันทาดี 


