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บทนํา 
 อัลเบิรต ไอนสไตน  กลาววา "วิทยาศาสตรเกิดขึ้นไดโดยการสรางสรรคของคนที่
เต็มเปยมดวยความใฝปรารถนาตอสัจธรรม และปญญาที่เขาใจความจริง บุคคลที่เราเปนหนี้
ผลสําเร็จในทางสรางสรรคที่ยิ่งใหญทางวิทยาศาสตรทุกคนลวนเตม็เปยมไปดวยความเชื่อม่ัน
ทางศาสนาอยางแทจริงวา จักรวาลสากลของเรานี้ เปนสิ่งที่มีความสมบูรณและสามารถรับรูได
ดวยการแสวงหาความรูอยางมีเหตุผล"  

 คําวา “Science” ที่มีมาจากภาษาลาติน วา Scientia  แปลวา ความรู 
(Knowledge)   

 วิทยาศาสตร (Science)  คือ  ความรูที่เปนจริงที่มนุษยสะสมมา ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ความรูนี้ไดรับการพิสูจนแลวและสามารถจัดจําแนกออกเปนหมวดหมูได  ความรูทาง
วิทยาศาสตรอาศัยรากฐานของการสังเกต การตัง้สมมติฐาน โดยใชหลักปรัชญาและ
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ตรรกวิทยา คณิตศาสตร ปรัชญา 

วิทยาศาสตร 
 

 ในความหมายของ “วิทยาศาสตร” จึงกลาวถึงความรูของธรรมชาติ และวิธีการ
ทางวิทยาศาสตรที่ใชในการสืบเสาะ หาความรูตองใช ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร 
(Scientific Method)  และเจตคตทิางวิทยาศาสตร (Scientific Attitude) ความรูทาง
วิทยาศาสตรไดรับการเก็บสะสมถายทอดกันมานับแสนป จากความเชื่อที่งมงายคอยๆ พิสูจน
อธิบายสิ่งเหลาน้ัน อยางมีเหตุผล สามารถจัดระเบียบความรูใหเปนหมวดหมูได  ดังเชนความรู
เบื้องตนจากธรรมชาติ  เชน  ฤดูกาล  (มี 3 ฤดู  ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว)  ความรูตางๆ
นี้  ทําใหมนุษยเกิดมี “สตปิญญา”  ที่สามารถใหเหตผุลและนําไปแกปญหาและอธิบายเรื่องราว
ตางๆท่ีเกิดขึน้ในชวีิตประจําวันได จากปรัชญาธรรมชาต ิกลายมาเปนวิทยาศาสตรบริสทุธิ์และ
ประยุกตที่เนนแสวงหาความรูความเขาใจปรากฏการณธรรมชาต ิอยางมากมาย 

 วิทยาศาสตรสามารถจําแนกได 2 ประเภท ไดแก วิทยาศาสตรธรรมชาติ และ
วิทยาศาสตรสังคม 

1.1 วิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Science) 
 วิทยาศาสตรธรรมชาต ิ เปนวิทยาศาสตรที่อธบิายถึงเรื่องของวัตถุ และ
พลังงานที่มีอยูในธรรมชาต ิ รวมถึงความรูเก่ียวกบัสิ่งมีชีวิตในดานการดํารงชีพ สุขภาพและ
การสืบพันธุ  เชน 
 ฟสิกส : ศึกษาพลังงาน สมบัตติางๆภายนอกของวัตถ ุ
 เคมี : ศึกษาสมบัติภายในของวตัถ ุเชน องคประกอบ โครงสราง 

ชีววิทยา : ศึกษาเก่ียวกบัสิ่งชีวติและความเปนอยูของ สัตว พืช และมนุษย  
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สําหรับวทิยาศาสตรธรรมชาตินั้น ฟสกิส เคมี ชีววิทยา และ
คณิตศาสตร จัดเปนวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (Basic Science) ที่สามารถนําความรูในสาขาไปเปน
รากฐานวทิยาศาสตรอีกประเภทหนึ่งคือ วิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science) ที่จะไปใช
ประโยชนในการดํารงชีวิต 

เกษตรศาสตร  แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรประยุกต 

วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

เทคโนโลย ี

คณิตศาสตร เคมี ฟสิกส ชีววิทยา  

 
เทคโนโลย ี  (Technology)  คือ  ความรูที่รวมทั้งวิชาการและการปฏิบตัิ

เขาดวยกัน   เพ่ือมาใชใหเปนประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจําเปนตองมีความรู
วิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน จึงมักพบคําวา  “วิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี  อยูดวยกันเสมอ  
เทคโนโลยทีี่ขาดการสะสมความรูทางวทิยาศาสตรอยางตอเน่ืองจะไมสามารถพัฒนาไปไดไกล 

1.2 วิทยาศาสตรสังคม (Social Science) 
วิทยาศาสตรสังคม  จัดเปนวิทยาศาสตรที่เก่ียวของกบัธรรมชาติและ

พฤติกรรมของมนุษยที่รวมกันอยูเปนชุมชนหรือสังคม ไดแก ความรูทางดานประวตัศิาสตร  
สังคมวิทยา  รัฐศาสตร  เศรษฐศาสตร  ภาษาศาสตร 

1.3 ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร (Scientific Method) 
ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร  (Scientific Method)  เปนวิธีการเฉพาะที่

ทําใหวทิยาศาสตรแตกตางไปจากวิชาปรชัญา วิธีการที่นําไปสูการคนพบความรูทาง
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1. การสังเกต (Observation)   

 การสังเกต โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5  ไดแก  หู  ตา  จมูก  ลิ้น  ผิวหนัง
การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน เขาไปสัมผัสโดยตรงกับวัตถุ
หรือเหตุการณโดยมีจุดประสงคที่จะหาขอมูลรายละเอียดของสิ่งนั้นๆ และมีการบันทึกขอมูล
ตางๆ ที่ไดอยางเปนระบบ 

2. ปญหา (Problem)   

 ทําใหเกิดการตั้งปญหาที่สังเกตพบปรากฎการณตางๆ  วา  อะไร?  
อยางไร?  ทําไม? พรอมทั้งกําหนดปญหาใหชัดเจน 

3. การตั้งสมมตฐิาน (Hypothesis)   

 เพ่ือการแกไขและหาสาเหตขุองปญหาที่เกิดขึ้น  เปนการคาดคะเนคาํตอบ
ที่นาจะเปนไปไดอยางมีเหตุผล อาจตั้งสมมติฐานไดหลายสมมติฐานก็ได  แลวเลอืกที่ดีที่สุดมา
ทดสอบกอน ทั้งน้ีการตั้งสมมุติฐานเกิดจากการนําขอมูลที่มาจากการสังเกตมาเปนสวนชวย 

4. การทดลอง (Experimentation)   

 การทดลองเปนการคนหาขอเท็จจริง และรวมรวมขอมูล 
(Representation) ที่เกิดขึ้น ทําไดหลายวิธี  โดยเริม่จากการออกแบบวิธทีดลองใหสอดคลอง
กับสมมตฐิานที่ตั้งขึ้นมา และควบคุมตามเงื่อนไขของการทดลองอยางใกลชิด 

5. การสรุปและตคีวามผลทดลอง (Interpretation)   

 จากผลการทดลองตองสรุปและตีความเพื่อพิจารณาวาสอคลองกับ
สมมติฐานทีต่ัง้ไวหรือไม ถาไมสอดคลองจะตองกลบัไปตั้งสมมตฐิานใหมและออกแบบการ
ทดลองใหม จนกระท่ังไดขอสรุปที่เหมาะสม 

ขอมูลที่ไดเม่ือเกิดการทดลองหลายๆ คร้ัง นักวิทยาศาสตรไดอนุมานออกมา
เปนขอมูลตางๆ ไดแก 
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สมมติฐาน (Hypothesis)  เปนขอมูลที่ไดจากการคาดเดาผลที่นาจะเปนไปได
อยางมีเหตุผล แตจําเปนตองทําการทดลองเพื่อหาคําตอบถูกตองตอไป 

ทฤษฎี (Theory)  เปนขอมูลที่ไดรับการพิสูจนแลวจากการทดลองหลายๆครั้ง 
สามารถใชเปนแนวทางในการทดลองใหมๆได  ทฤษฎีทีบ่กพรองหรือผิดพลาดสามารถถูก
แทนที่ดวยทฤษฎีใหมที่ใหเหตุผลดีกวา  ดังนั้นทฤษฎีอาจใชไดผลดีในชวงเวลาหน่ึงก็ได 

กฎ (Law)  เปนขอมูลทีไ่ดจากสมมติฐานและทฤษฎี ที่ใชอธิบายเหตุการณที่
เกิดขึ้นได และสามารถคาดเดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไปไดอยางถูกตอง  กฎคือหลักการ
อยางหน่ึง ซึ่งเปนขอความที่ระบุถึงความสัมพันธระหวางเหตุกับผลและอาจเปลี่ยนในลักษณะ
รูปสมการแทนได ผานขบวนการทดสอบไดผลตามเดิมทุกประการและเปนเชื่อถือไดหากมีผล
การทดสอบได ขัดแยงกฎนั้นก็ตองลมเลิกไปกฎสวนใหญไดมาจากการอุปมาน (Induction) 
โดยนําเอาขอเท็จจริงทั้งหลายมาผสมผสานกัน แตบางกฎก็ไดมาจากการอนุมาน (Deduction) 
จากทฤษฎี ตวัอยางกฎทางวิทยาศาสตร เชน  

 “กฎสัดสวนคงที่” กลาววา อัตราสวนระหวางมวลสารของธาตทุี่รวมกัน เชน 
สารประกอบชนิดหน่ึงจะมีคาคงที่เสมอ ”  

 “กฎสัดสวนบอยล” กลาววา ถาอุณหภูมิคงที่ปริมาณของแกสจะเปนปฏิภาค

ผกผันกับความดัน   V ∝ 1/ P ( ถา T คงที่) ”  

 สําหรับการทดลองนั้น อาจแบงได 2 ประเภท 

1. การสังเคราะห (Synthesis)  เปนการทดลองเพื่อสราง ผลิต หรือ
เตรียม สาร  พลังงาน ที่เปนประโยชนตอมนุษย  เชน  การผลิต
พลังงานอะตอม (Atomic energy)  ใหใชประโยชนในการผลิตไฟฟา
และรักษาโรค  การเตรียมเพชรจากถาน  เปนตน 

2. การวิเคราะห (Analysis)  เปนการทดลองเพ่ือหาสวนยอย ที่เปน
องคประกอบ  เชน  การวิเคราะหหาปริมาณสารพิษในอากาศ 
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1.4 บทบาทของวิชาเคมี (The Role of Chemistry) 
เคมี (Chemistry) มีรากศัพทมาจากภาษากรีก วา “khemeia” ถูกดัดแปลงมา

จากคําวา “khumos”มีความหมายวา “juice of plant”  สําหรับพจนานุกรม Webster’s New 
World Dictionary ไดใหความหมายของคํา “chemistry” ดังนี้ “the science in which 
substances are examined to find out what they are made of, how they act under 
different conditions, and how they are combined or separated to/from other 
substances” หรือ  ศาสตรทีศ่ึกษาเก่ียวกับสสาร วาสสารน้ัน ๆ ทํามาจากอะไร สามารถทํา
ปฏิกิริยากับสารอ่ืนๆ ไดอยางไร สามารถรวมหรือแยกสารน้ันๆ กับหรือจากสารอ่ืนๆ ได
อยางไร 

เคมี เปนวทิยาศาสตรสาขาหนึ่งที่ใหความสําคัญเก่ียวกับเรื่องโครงสรางและ
องคประกอบของสสาร กลไกการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้นภายในสสารหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ของสสารตางๆ ที่มีทั้งการใหและรบัพลังงานเขามาเก่ียวของดวย เคมีจึงมีขอบเขตการศึกษาที่
กวางมาก  ดังที่พบในชีวติประจําวันของมนุษย ซึ่งมีความเก่ียวของกบัเคมีมากมาย   

การศึกษาทางเคมีของนักเคมี (Chemists) นําไปสูการพัฒนาและวิวัฒนาการ
ในการดํารงชีพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ  นักเคมีทําอะไรบาง  นักเคมีพยายามผลิต สังเคราะหและ
วิเคราะหสิ่งตางๆ ในโลก  เชน  การผลติไนลอน  ใยสังเคราะห  เพ่ือใชในการทาํเครื่องนุงหม  
การสังเคราะหยาปฏิชีวนะและยารักษาโรคตางๆ  การทําปุย  เครือ่งสําอาง  เปนตน   ในโลก
ยุคปจจุบัน  เคมี  ซึ่งไดเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวติประจําวันของครอบครวั สังคม ทุกคนใช
บริโภคและอุปโภค ไมวาเราจะหันไปทางใด ขาวของเคร่ืองใชตางๆ ลวนแตมีสารเคมีเปน
องคประกอบอยูทั้งสิ้น   

1.5 สาขาของวิชาเคมี (Branches of Chemistry) 
 การศึกษาวิชาเคมีแบงไดหลายสาขา  ตามลักษณะพื้นฐาน ไดแก 

 1. เคมีอินทรีย (Organic chemistry)  เปนสาขาเคมีทีศ่ึกษาสมบัติและปฏิกิรยิา
เคมีของสารประกอบที่มีธาตุคารบอนเปนองคประกอบ  สวนออกไซดของธาตุคารบอนและสาร
คารบอเนตนัน้ จัดอยูในสาขาเคมีอนินทรีย 
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 2. เคมีอนินทรีย (Inorganic chemistry)  เปนสาขาเคมีทีศ่ึกษาสมบัติและ
ปฏิกิริยาเคมีของธาตทุั้งหมดและสารประกอบอนินทรยี ยกเวนสารประกอบสวนใหญของธาตุ
คารบอน 

 3. เคมีฟสิกัล (Physical chemistry)  เปนสาขาเคมีทีศ่กึษาเก่ียวกับกฎ  ทฤษฎี  
สมมติฐาน และพลงังานตางๆ ที่ใชอธบิายการเปลี่ยนแปลงของสารและกลไกของการ
เกิดปฏิกิริยาเคมี   สนใจเรือ่งสมบัติทางกายภาพของสสารตางๆ เชน สมบตัิทางไฟฟา สมบัติ
ทางแมเหล็ก และอันตรกิริยาที่มีตอคลืน่แมเหล็กไฟฟา โดยโยงสมบัตขิองสสารเกี่ยวของกับ
ระดับพลังงาน ดังนั้น เคมีเชิงฟสิกสจึงเก่ียวของกับความรูทางดานเคมีและฟสิกส และการ
คํานวณทางคณิตศาสตร 

 4. เคมีวิเคราะห (Analytical chemistry)  เปนสาขาทีศ่ึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห
สาร  ทั้งการวิเคราะหเชิงคณุภาพ  (Qualitative analytical)  และการวิเคราะหเชิงปริมาณ  
(Quantitative analytical)   

 5. ชีวเคมี (Biochemistry)  เปนสาขาที่ศึกษาสมบัติและปฏิกิริยาเคมีของ
สารประกอบที่มีอยูในสิ่งมีชีวติและศึกษาเก่ียวกบัเมตาบอลิซึมของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต 

 นอกจากนี้ยังมีสาขาอ่ืนอีกหลายสาขา  จนนับไดวาวทิยาศาสตรเคมีสมัยใหมไดมี
การพัฒนาอยางมากในชวงเวลาผานมา และมีศาสตรใหมๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหวางเคมี
กับวิทยาศาสตรสาขาอ่ืนเกดิขึ้นมากมาย เชน ธรณีเคมี ศึกษองคประกอบเคมใีนดิน หิน แร
ธาตตุางๆ รวมไปถึงองคประกอบของสารอินทรียและแกสที่ตกตะกอนตามกอนหินและแหลงน้าํ
ใตดินดวย 

         เคมีคอมพิวเตอร ถือวาเปนศาสตรใหมซึ่งเกิดจากวิชาพ้ืนฐานของทฤษฎีกล
ศาสตรควอนตัมและทฤษฎีกลศาสตรสถติิ เคมีคอมพิวเตอรนับเปนเคร่ืองมือวิจัยแหงอนาคต ที่
สามารถใชวัดสมบัตขิองสารดวยวธิีการคาํนวณไดถึงในระดับของแตละอะตอมหรือโมเลกุล  

                                                                 

 การวิเคราะหเชิงคุณภาพเปนการวิเคราะหหาธาตุหรือสารประกอบท่ีรวมเปนองคประกอบของสาร 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณเปนการวิเคราะหเพื่อหาปริมาณของธาตุหรอืสารประกอบท่ีรวมตัวกันวามี

ปริมาณเทาไร   
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         เคมีดาราศาสตร ศึกษาธาตุชนิดตางๆ ที่มีบทบาทสําคัญในการกําเนิดของ
ดวงดาว หรือศึกษาสิ่งใดๆ ที่มีอยูในเอกภพเนื่องจากสสารมีอยูทั่วทุกหนแหง ดังนั้นนักเคมีจึง
สนใจการเปลีย่นแปลงของสสารที่เกิดขึ้นในทุกๆ ที่  ไมวาจะเปนบนโลกของเรา บนดวงจันทร 
บนดาวอังคาร หรือในอวกาศ   

         สําหรับสาขาเคมีอีกสาขาทีไ่ดรับความสนใจแพรหลายทั่วโลกในปจจุบัน คือ เคมี
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสาขาทีค่รอบคลุมความรูทั้ง เคมี ชีวเคมี และ ชีววิทยา นักเคมีสิ่งแวดลอม
สนใจที่จะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม อันเปนเนื่องมาจากวิวัฒนาการของโลก
สมัยใหม นักเคมีสิ่งแวดลอมจึงทําหนาที่คลายๆ กับนักสืบของโลก ที่จะคอยหารองรอยและ
เหตุผล เม่ือมีเหตุการณใดๆ ที่มากระทบกับสิ่งแวดลอม 

 ยังมีสาขาเคมีอ่ืนๆ อีก เชน  เคมีไฟฟา เคมีนิวเคลียร เปนตน 

1.6 ประวัติเคมี (History of Chemistry) 
วิทยาศาสตรสมัยโบราณ  เริ่มตั้งแตมนุษยในยุคกอนประวตัศิาสตร เปนตนมา 

จนถึง ค.ศ. 450  มนุษยไดมีการพัฒนาตัวเองตลอดมา  เคมีเปนศาสตรหนึ่งที่มีประวตัิที่
ยาวนานมาแต 300 ปกอนคริสตกาล มีบันทึกคํา เคมี(Chemia) ไววาเปนศาสตรหรือศลิปะ
ลึกลบัศาสตรหนึ่งในอียิปต  ตอมาในยุคเลนแรแปรธาตุ (Alchemy) จนถึงปจจุบนั ตามความ
เจริญของอารยธรรม   

1.6.1   สมัยแรกเร่ิม ยุคกอนคริสตศักราช  สมัยอียิปตโบราณ มนุษยเริ่มรูจัก
ใชไฟ ซึ่งอาจพบเห็นไดจากการเกิดไฟไหมปา เน่ืองจากเกิดฟาผา และจากภูเขาไฟระเบิด  
มนุษยรูจักการประดิษฐเคร่ืองมือเคร่ืองใชที่ทําดวยหินอยางหยาบๆ ทําเครื่องปนดินเผา รูจัก
โลหะ ทองแดง ทองคํา ชวงตอมามนุษยไดพัฒนาสูยุคสําริด (bronze age)  จึงรูจักการนําเอา
ทองแดงมาผสมกับดีบุกเพ่ือใหมีความแข็งยิ่งขึ้น 

8000 ป กอนคริสตศักราช ในสมัยกรีกและโรมัน มีการบันทกึไวในคัมภีร      
ไบเบลิ ถึงการหมักไวน  การทําเบียรจากขาวบารเลย ในสมัยอียิปต  
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6000  ป กอนคริสตศักราช  รูจักการใชเสนใยทอเปนเครื่องนุงหม  

5000  ป กอนคริสตศักราช  ในสมัยอียปิต เริ่มรูจักโลหะทองแดง (Cu) แตยัง
ไมรูจักการหลอม 

ท่ีมา :  http://www.touregypt.net/science.htm 

 
รูปท่ี 1.1 การลางทองในยุคอียิปตโบราณ 

4,000  ปกอนคริสตศักราช มนุษยรูจักการทอผาเพ่ือทําเปนเครื่องนุงหม ซึ่ง
ตรงกับสมัยยคุสําริด ไดเร่ิมนําโลหะตางๆ มาใชมากขึ้น ไมวาจะเปนโลหะเงิน (Ag) ทองคํา 
(Au)   ชาวอียิปตโบราณมีการเก็บรางกายผูตายไวไมใหเนาเปอย โดยการอาบนํ้ายาศพ ทํา
เปนมัมม่ีเก็บไวในสุสาน รูจักการนําตนออที่ขึ้นอยูตามริมฝงแมน้ําไนล เรียกวา ตนปาปรัสหรอื
พาไพรัส (papyrus)  มาทําเปนกระดาษบันทึกเรื่องราวตาง ๆ ได 

ชวง 2,800-3,500  ปกอนคริสตศักราช  ชาวอียิปตโบราณรูจักที่จะทํา
เคร่ืองปนดินเผา ผลิตเคร่ืองแกวและทําปฏิทิน 

ท่ีมา :  http://www.touregypt.net/science.htm 

 
รูปท่ี 1.2 การทําเคร่ืองปนดินเผาในยุคอียิปตโบราณ 
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2,500  ปกอนคริสตศักราช   ในยุคเหล็ก มีการคนพบเหล็ก (Fe)  และ คนพบ
ปรอท ในยุคอียิปต 2,000 ป หลังจากน้ันเริ่มมีการใชเหล็กถลุง  ใชเกลือและน้ําตาลในการปรงุ
อาหาร 

ท่ีมา :  http://www.touregypt.net/science.htm 

 
 

รูปท่ี 1.3 สัญลักษณสําหรับโลหะ ท่ีใชในยุคอียิปต  
 

1.6.2     สมัยกรีก  สมัยนี้มีนักวิทยาศาสตรที่สําคัญหลายคน ไดแก 

Empedocles 450  ปกอน ค.ศ. (492-432 BC)  นักปราชญชาวกรีก ได
กลาวถึงสสารวาเกิดจากธาตุ 4 ธาตุ คือ ดิน อากาศ ไฟ และน้ํา 

ลูซิปปส (Leucippus of Miletus, )  400  ปกอน ค.ศ.ไดเสนอความคิดอันเปน
จุดกําเนิดเก่ียวกับอะตอม ซึ่งเปนสวนประกอบของสสาร 
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เดโมคริตุส (Democritus of Abdera, 460-370 BC)   ซึ่งเปนลูกศษิยของ   ลู
ซิปปส เปนผูที่พัฒนาแนวความคิดเร่ืองอนุภาคของสสารป ที่ใชชือ่วา “atomos” ซึ่งหมายถึง 
“cannot be cut”  

เทลีส (Thales of Miletus, 638-548  กอน ค.ศ. ) นักปรัชญาและ
นักวิทยาศาสตรคนแรกของมนุษยชาต ิ เทลิสเปนนักคํานวณและนักดาราศาสตร อธิบาย
เก่ียวกบัเรื่องของเอกภพวา กฎเกณฑทางธรรมชาติมิใชการกระทําของเทพเจา แตเปนเพราะ
ธรรมชาตทิี่ทาํใหเกิดเหตุการณตางๆ เทลีสใหความเห็นวา น้ําคือที่มาของทุกส่ิงทุกอยางใน
จักรวาล และน้ําเกิดเปนวัฏจักร จากรูปไอน้ํา น้ําแข็ง และน้ําทีต่กมาจากฟาแลวกลับขึน้ไปบน
ทองฟาเชนเดิม 

อริสโตเตลิ ( Aristotle 384-322  กอน ค.ศ. )  บิดาแหงวิชาสตัววทิยาเปนผู
ริเร่ิมจําแนกสัตวเปน 2 พวกใหญๆ คือ จําพวกที่มีกระดูกสันหลัง (verbrate)  และสตัวจําพวก
ที่ไมมีกระดูกสันหลัง (invertebrate)  อริสโตเติล ยังไดชื่อวา “บิดาแหงการเรียนรู” เปนคนแรก
ที่นําความรูในสมัยนั้นมาผสมผสาน โดยเขาไดวางรากฐานเกี่ยวกับโลกและธาตุ โดยกลาววา
สสารประกอบดวยธาตุ  4  ชนิด (ดิน น้ํา ลม ไฟ)  

1.6.3     ยุคเลนแรแปรธาตุ (Alchemy)   กอนปคริสตศตวรรษที ่16 มีการ
เลนแรแปรธาตุ การเปลี่ยนโลหะตะกั่วและโลหะอ่ืนๆ ใหเปนทองคํา  มีการคนพบสารละลาย
ตางๆ และการคนควาหายาอายุวัฒนะ และใชพืช สมุนไพรตางๆ มารักษาโรครวมทั้งการใช
สารประกอบอารซินิค  ซึ่งชวงตอมาวิชาการน้ีปรับปรุงพัฒนามาเปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งคือ
วิชาเคมีนั่นเอง 

โรเบิรต  บอยล (Sir Robert Boyle ค.ศ. 1627-1691  เปนชาวไอรแลนด ที่ไม
เห็นดวยกับแนวคิดของอรสิโตเติล ที่กลาววา สสารประกอบดวยธาตุ 4 ชนิด (ดิน น้ํา ลม และ
ไฟ)  แต โรเบิรต บอยล กลาววา สสารประกอบดวยธาตุ (element)  ดังผลงานป 1661 ที่อยูใน
รูปที่ 1.4 และยังศึกษาเกีย่วกับการรวมตัวของอนุภาคเกิดเปนโมเลกุล มีการแบงแยกสสาร
ระหวางสารประกอบกับสารผสม และเปนผูที่ไดชื่อวา “บิดาแหงวิชาเคมี”  ทําใหเกิด
วิทยาศาสตรสมัยใหม มีการคนพบทฤษฎีเก่ียวกับแก็ส ผลงานทีพ่บคือ “Boyle’s law” มี
การศึกษาเก่ียวกับความดันอากาศและนํ้า  โดยเฉพาะการคนพบกาซไฮโดรเจน 
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รูปท่ี 1.4   ผลงานการตีพิมพในป 1661  “The Sceptical Chymist” 

Roy G. Neville Historical Chemical Library, Chemical Heritage Foundation Collections. 
 

1.6.3 เคมีสมัยใหม (Modern Chemsitry   ค.ศ. 1700  ถึงปจจุบัน) 

ลาววัซิเออร (Antoine-Laurent Lavoisier, 1743-1794)  ไดรับการยกยองให
เปน “บิดาแหงเคมีสมัยใหม”  เปนผูตั้งทฤษฎีการสันดาป มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
สันดาปของกาซออกซิเจน  ปฏิกิริยารีดักชันหรือการดึงออกซิเจนออกจากสารประกอบ
ออกไซด  ดังสมการ 

2 HgO(s)     
 
2 Hg( ) + O2(g) 

น้ําหนักของวตัถุกอนและหลังจากการเผาไฟ เขาทําการเผาฟอสฟอรัส 
กํามะถัน ดีบกุ และตะกั่ว สรุปวา อากาศเปนสิ่งจําเปนสําหรับการสันดาป    
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รูปท่ี 1.5   ภาพวาดเครื่องมือของลาวัวซิเออร ในป 1770 เร่ืองการเผาไหมของปรอทออกไซด                    

 

ลาววัซิเอ (Antoine  Laurent Lavoisier ค.ศ. 1743 -1794 )  เปนผูสนใจ
วิทยาศาสตรโดยเฉพาะเคมี เปนผูตั้งทฤษฎีการสันดาป เขาตั้งชื่อกาซที่ทําใหเกิดการลุกไหม
วา “กาซออกซิเจน” เขาไดตั้งกฎทรงมวลของสาร (law of conservation of mass) ซึ่งมี
ความหมายวา”มวลของสารกอนทําปฏิกิริยายอมเทากับมวลของสารหลังจากการทําปฏิกิริยา
แลว” 

โจเซฟ พริสตลีย (Priestley Joseph, 1733-1804) รวมกับลาววัซิเออร ศึกษา
ทดลองเรื่องการเผาไหม จนสามารถคนพบออกซิเจน (oxygen) ในภาษากรีกแปลวาผูสราง
กรด (acid former)   

ดาลตัน (Dalton, John 1766-1844) นักเคมีชาวอังกฤษที่สนใจเกีย่วกับเรื่อง
อะตอม ไดเสนอทฤษฎีอะตอม (atomic theory) ขึ้น ในป 1807 มีใจความหลักวา “สสารบริสทุธิ์
สามารถทําใหแตกตวัไดอนุภาคขนาดเลก็ที่สุดที่ไมสามารถแตกตัวไดอีก อนุภาคน้ีเรียกวา 
อะตอม อะตอมของสารหนึ่งมีลักษณะเหมือนกันแตแตกตางไปจากสสารชนิดอ่ืน อะตอมไม
สามารถถูกสรางขึ้นมาหรือถูกทําลายไป สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของอะตอมตางๆ 
อะตอมรวมตวักันอยางตามสัดสวนจํากัด” 

ทฤษฎีสามารถอธิบายเก่ียวกับกฎทรงมวลของสสารได โดยปฏิกิริยาเคมี
เกิดขึ้นไดจากการแลกเปลี่ยนอะตอมทําใหเกิดสารใหม อะตอมเหลาน้ีไมมีการสูญหาย และ
สารประกอบจะประกอบดวยธาตทุี่มีอัตราสวนคงที่  
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       รูปท่ี 1.6   ภาพวงกลมที่ดาลตันใชแทนธาตุตางๆ   

ดาลตันหามวลอะตอมได โดยใหมวลสัมพัทธของไฮโดรเจนเทากับหน่ึงหนวย 
และไดตั้งหลกัเกณฑการหามวลของสาร  ดังรูป 

 

       รูปท่ี 1.7   ความสัมพันธของมวลอะตอมที่รวมเปนมวลของสารประกอบ  

แตการคนพบดังกลาวไมสามารถนําไปใชไดกับการรวมตัวของสารตาม
ปริมาตร ซึง่กลาววากาซตางชนิดที่มีปริมาตรเทากันเม่ือรวมตวักันจะมีจํานวนอะตอมเทากัน
เสมอ แตกฎน้ีก็ยังมีความขดัแยงจึงไมไดรับความเชื่อถือ 

อาโวกาโดร (Avogadro, A. 1776-1856) นักเคมีฟสิกสชาวอิตาล ี  ไดคนพบ
ไนโตรเจน และเสนอกฎของอาโวกาโดร (Avogadro's law) ทีว่า “กาซที่มีปริมาตรเทากัน 
ภายใตอุณหภูมิและความดันเดียวกัน จะมีจํานวนโมเลกุลเทากัน” โมเลกุลเหลาน้ันอาจจะมี
อะตอมของธาตุมากกวาหน่ึงอะตอม ซึ่งใชอธิบายเก่ียวกับสารประกอบอินทรยีหลายชนิดได  
อาโวกาโดรเชื่อวาอนุภาคสามารถประกอบกันเปนโมเลกุลได และ จํานวนโมเลกลุในหนึ่งโมล 
(หนึ่งกรัมโมเลกุล) ในเทอมของ Avogadro's number  จากการทดลองที่พบคือ 6.023x1023 
โมเลกุลตอกรัมโมเลกุล (จํานวน 6.023x1023 อนุภาค ของกาซใดๆ มีปริมาตรเทากับ 22.41 
ลิตร) 
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       รูปท่ี 1.8   ความสัมพันธระหวางกรัมโมเลกุลของสารใดๆ กับ Avogadro’s number 

อาโวกาโดร  (Amedeo  Avogadro, 1776-1856) ไดตั้งกฎที่เก่ียวกับจํานวน
กาซใน 1 โมล ซึ่งเรียกกฎน้ีวา “กฎของอาโวกาโดร” ซึ่งมีใจความวา “กาซทั้งหลาย ที่มี
ปริมาตรเทากันภายใตสภาวะความดัน และอุณหภูมิอันเดียวกัน จะมีจํานวนโมเลกุลเทากัน” 
หรือกาซตาง ๆ ที่มีจํานวนโมเลกุลเทากันภายใตสภาวะอุณหภูมิ และความดันเดียวกัน จะมี
ปริมาตรเทากัน”  

เกย-ลูสแซก (Gay-Lussac, J.L. 1778-1850)  คนพบโบรอนและไอโอดีนและ
ศึกษาเก่ียวกบักรด-เบส และอินดิเคเตอร (ลิตมัส)  คนพบกระบวนการที่ทําใหเกิดกรดซัลฟุริก 
(H2SO4) จากการศึกษาสมบัตขิองกาซกับอุณหภูมิและสัดสวนของปริมาตรของกาซในปฏิกิรยิา
เคมี 

เบอรซีเลยีส (Berzelius J.J.  1779-1850)  ชาวสวิสเซอรแลนด ผูที่สามารถ
จําแนกชนิดของแร จากสวนประกอบทางเคมี และคนพบการแยกธาตุหลายชนิด (Se, Th, Si, 
Ti, Zr)  เปนผูสรางคําวาไอโซเมอร (isomer) และคะตาลิสต (catalyst) 

โวลตา (Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, 1745-1827) นัก
ฟสิกส ชาวอิตาลี ไดพบกระแสไฟฟาจากการนําแผนโลหะแชในสารละลายที่เปนกรด เปนการ
จุดประกายความรูใหมในเรื่องเคมีไฟฟา (electrochemistry) 
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ฟาราเดย (Faraday, Michael 1791-1867) นักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษ เปนผู
คนพบสนามแมเหล็กไฟฟา ไดสรางกฎเก่ียวกับกระแสไฟฟาเปนคนแรกที่ตั้งชื่อเคมีไฟฟา และ
พัฒนาทฤษฎีของไฟฟาและพลังงานเคร่ืองจักรกล เคร่ืองกําเนิดไฟฟา การเกิดสนิม แบตเตอรี 
และโลหะไฟฟา นําคําศัพทเหลาน้ันมาใช คือ อิเล็กโทรค แอโนด แคโทด แอนไอออน แคต
ไอออน  

ฮัมฟรีย  เดวี  (Sir Humphry  Davy,  1778-1836)   ไดคนพบกาซไนตรัส
ออกไซด (N2O) สามารถใชเปนยาสลบ  เขาไดประดิษฐตะเกียงนิรภัยเพ่ือใชในเหมืองแร 
เน่ืองจากในเหมืองแรมักจะมีการระเบิด เกิดจากกาซที่ติดไฟได ตะเกียงนริภัยชวยใหผูที่
ทํางานในเหมืองมีความปลอดภัย 

     
       รูปท่ี 1.9   ตะเกียงนิรภัยของเดวี ท่ีใชในเหมืองแร 

 6โดยสรุปแลวในศตวรรษที ่ 18 มีผลงานการศึกษาดานเคมีจํานวนมาก 
โดยเฉพาะการพัฒนาดานทฤษฎีอะตอมของดาลตัน ไดคนพบโลหะหลายชนิด เชน นิเกิล 
แมงกานิส โมลิมดีนัม นอกจากนี้ยังมีวิวัฒนาการทฤษฎีเก่ียวกบัเคมีไฟฟา การผลิตไฟฟา 
พัฒนาการวิธกีารวิเคราะหสารเชิงปริมาณโดยการใชรเีอเจนตบริสทุธิ์ (pure reagents)  การ
สุมตัวอยางทีเ่หมาะสม หลีกเลีย่งการเกิดปลอมปนจากเครื่องมือที่ใช และรายงานผลอยาง
สมบูรณทําใหเกิดการคนพบยูเรเนยีม เซอรโคเนียม เซเรียม ไตตาเนียม เทลลเูรียม ทังสเตน 
เบอริลเลียม โครเมียม นิโอเบียม แทนทาลัม ฟลลาเดียม โรเดียม ออสเมียม เออริเดียม เปน
ตน มีการสนับสนุนในการจัดธาตุตางๆ ในตารางธาต ุตามกฎตารางธาตุของ  เมเยอร (Meyer, 
Julius Lothar, ใน Germany 1830–95)  และเมนดาลีฟ (Mendeleev, Dmitri Ivanovich , 
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ในราวกลางศตวรรษที่ 19 เคมีมีความกาวหนาอยางรวดเรว็ มีความสนใจใน
การศึกษาสารประกอบอินทรีย ที่มีธาตคุารบอนเปนองคประกอบ   เวอเลอร (Friedrich 
Wohler, 1800-1882) นักเคมีชาวเยอรมัน สามารถสังเคราะหยูเรียในหองทดลองไดจาก 
สารประกอบอนินทรียของแอมโมเนียมกับไซยาเนต แตเดิมมีความเชื่อวาสารประกอบที่ไดจาก
สิ่งมีชีวติ ทั้งพืชและสตัว (เชน   กลีเซอรอล  ยูเรยีจากปสสาวะของมนุษย และกรดฮิปพูริกจาก
ปสสาวะของววั) ที่สามารถสรางสารประกอบอินทรียได ตอมามีการคนพบสารพวกคารโบไฮเด
รท ซึ่งประกอบดวยน้ําตาลซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส มีการคนพบสารอัลคาลอยด และกรดไขมนั
ที่เปนจุดเร่ิมตนของชีวโมเลกุล 

ในปลายศตวรรษที่ 19  มีการคนพบอิเล็กตรอน โดย เจ.เจ.ทอมสัน และ
กัมมันตภาพรังสี ของเบคคอเรียล  จะเห็นไดวาเริ่มมีความสัมพันธกันระหวางเคมีกับฟสิกส  มี
การศึกษาโครงสรางอะตอมของรัทเธอรฟอรด   (Ernest Rutherford) ไดปรับปรุงทฤษฎีอะตอม
ของดาลตัน โดยกลาววา “อะตอมประกอบดวยนวิเคลียสอยูตรงกลางมีขนาดเลก็ และมีประจุ
ไฟฟาเปนบวก พ้ืนที่สวนใหญของอะตอมเปนที่วาง” หลังจากน้ันนักเคมีคนอ่ืนๆ เชน มอสเลย 
(H. G. J. Moseley) และ นีล บอหร (Niels Bohr) ศึกษาโครงสรางของอะตอม เพ่ือนําไปสู
โครงสรางโมเลกุล และพบวา ที่นิวเคลยีสประกอบดวยอนุภาคโปรตอนมีประจุไฟฟาบวกและ
อนุภาคนิวตรอนไมมีประจุไฟฟา  สําหรับ ลิวอีส (Lewis) แลงเมียร (Irving Langmuir) และพอ
ลิง (Linus Pauling) ไดพัฒนาทฤษฎีอิเล็กตรอนของพันธะเคมี  โดยพบวาอะตอมที่มี
อิเล็กตรอนวงนอกสุด 8 ตัวมีสภาพเสถียร เชน การเกิดสารประกอบไอออนิก จากโลหะ ปลอย
อิเล็กตรอนวงนอกสุด 1 , 2 หรือ 3 เหลาน้ี กลายเปนอะตอมที่มีประจุไฟฟาบวก  สวนอโลหะ
สามารถรับอิเล็กตรอนได 1 , 2 หรือ 3 ตัว  เกิดเปนอะตอมที่มีประจุไฟฟาลบ เกาะยึดซ่ึงกัน
และกัน  

 สวนนักเคมีอีกกลุมหน่ึงใหความสนใจศกึษาเคมีทีเ่ก่ียวของกับอาหาร 
โภชนาการ และกระบวนการทางชวีภาพและกลายมาเปนสาขาววชิาเคมี ทําใหมีการศกึษา
รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะหแสง กระบวนการหมักหรือเฟอรเมนเตชนั 
ตลอดจนศึกษาแรธาตทุี่จําเปนสําหรับการเจริญเตบิโตของพืช 
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จากชวงเวลาที่ผานมา เคมีสมัยใหม (Modern Chemistry) เขามามีบทบาท
มาก โดยเฉพาะการคนพบการเปลีย่นแปลงทางเคมีที่มีความเกี่ยวของกับการพัฒนาทั้งใน
สังคมเกษตรและสังคมอุตสาหกรรม เคมีไดเพ่ิมความล้ําหนาและความทันสมัยใหกับ
ชีวติประจําวันของเรามากขึน้ ยกตวัอยางเชน เกษตรกรตองการกรรมวิธใีหมๆ เพ่ือเพ่ิม
ผลผลติ สวนในทางอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยา มีความตองการจะคิดคนและสังเคราะห
ตัวยาชนิดใหมที่มีประสิทธภิาพในการรกัษาอาการเจ็บปวยไดดีขึ้น จากยาปฏิชีวนะตวัแรกๆ 
มาจนกระท่ังมีการคนพบยารักษามะเร็ง และยาตานเชื้อเอดส  สวนของอุตสาหกรรมสิ่งทอก็
ตองการการผลิตเสนใยชนิดใหมที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามตองการออกสูตลาด งานทางดาน
อุตสาหกรรมอีกหลายประเภทที่เก่ียวของกับความรูทางเคมี ไดแก อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอาง 
น้ําหอม อาหาร การกลั่นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ผลิตภัณฑทําความสะอาด สีและพลาสติก และ
วัสดุชั้นสูง(Advanced Materials) ลวนตองอาศัยกระบวนการทางเคมีเขามาเกี่ยวของ ดังจะพบ
ไดวาในปจจุบนั เคมี มีบทบาทที่สําคญัมากในการรักษาสิ่งแวดลอม และการวิเคราะหวิจัยเพ่ือ
การคนพบเทคโนโลยีใหมๆ  เชน การคนพบแหลงพลงังานใหม การสรางวัสดุชนดิใหมจากการ
เชื่อมโยงโมเลกุลเล็ก (Nanostructured materials) การสกัดหรือสังเคราะหยาตัวใหมที่จะ
สามารถพัฒนาความเปนอยูและแกไขปญหาการเจ็บปวยของคนในสังคม ดังนั้นเคมีจึงยังคงมี
ความสําคัญและยังเปนวทิยาศาสตรสาขาแกนหลักในการคิดคน พัฒนาเทคโนโลยใีหล้ําหนาใน
อนาคต  
 

ท่ีมา :  http://library.thinkquest.org/2923/basic.html#solids 

 
 

รูปท่ี 1.10   การทดลองเคมีสมัยกอน 
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