
 

5 
โครงสรางของสารประกอบและ 

การเรียกชื่อทางเคม ี
 

5.1 เวเลนซและเลขออกซิเดชัน 
5.2 พันธะเคมี 
5.3 พันธะไอออนิก 
5.4 พันธะโควาเลนท 
5.5 พันธะโคออดิเนตโควาเลนท 
5.6 โครงสรางแบบอิเล็กตรอนจุด 
5.7 การเขียนสตูรเคมี 
5.8 ระบบการเรียกชื่อทางเคมี 

5.8.1  สารประกอบแบบไบนารีชนิดอโลหะคู 
5.8.2 สารประกอบแบบไบนารีชนิดอโลหะกับโลหะ 
5.8.3 สารประกอบเทอรนารีและมากกวา 
5.8.4 กรด เบส และเกลือ 
5.8.5 ชื่อทางการคา 

บทนํา 
 สารประกอบ (compounds) คือสารบริสุทธิ์ทีป่ระกอบขึ้นดวยธาตุตั้งแต 2 

ชนิดขึ้นไป รวมกันดวยอัตราสวนของจํานวนอะตอมคงที่ สารประกอบที่ไดจะมีสมบัตติางไป
จากอะตอมของธาตุเดิม เชน กาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจากอะตอมของคารบอน 1 อะตอม 
จับตวักับอะตอมของออกซิเจน 2  อะตอม 
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สัญลักษณของสารประกอบหรือสูตรทางเคมีของสารประกอบ คือ หมู
สัญลักษณของธาตุทีเ่ขียนเพ่ือแสดงใหเห็นวาสารประกอบน้ัน ประกอบดวยธาตุอะไรบาง 
พรอมทั้งระบจํุานวนอะตอมของธาตุทีเ่ปนองคประกอบเปนตัวเลขหอยไวที่ทายสัญลักษณของ
ธาตุทีเ่ปนองคประกอบน้ัน เชน H2O เปนสูตรทางเคมีของน้าํ ประกอบดวยอะตอมธาตุ
ไฮโดรเจน 2 อะตอม และอะตอมธาตุออกซิเจน 1 อะตอม ดังรูปที่ 5.1 เปนตัวอยางของ
สารประกอบของกาซไฮโดรเจน น้ํา แอมโมเนีย และมีเทน 

 
รูปท่ี  5.1  ตัวอยางของสารประกอบชนิดตางๆ 

5.1 เวเลนซและเลขออกซิเดชัน 
เวเลนซ (Valence) หรือ valency number เปนจํานวนพันธะเคมีของอะตอม

ที่สามารถเกิดพันธะกับอะตอมอ่ืนได  เม่ือไฮโดรเจนมีเวเลนซเปนหนึ่ง เราสามารถที่จะทราบ
เวเลนซของธาตุอ่ืนที่เกิดเปนสารประกอบกับไฮโดรเจนได  ดังเชน  ไฮโดรคลอไรด (HCl) มี
อัตราสวนของธาตุไฮโดรเจนกับธาตุคลอรีนเปน 1:1  ดังนั้นเวเลนซของคลอรีนจึงมีคาเปนหนึ่ง  
หรือธาตุอ่ืนที่เกิดเปนสารประกอบกับไฮโดรเจน เชน H2O  NH3

  และ CH4 ดังรูปขางตน คา
เวเลนซของธาตุอ่ืน เปน  2, 3  และ 4 ตามลําดับ  

มีธาตุชนิดทีส่ามารถมีเวเลนซไดหลายคา ตัวอยางเชน ซัลเฟอร (S) ปกติมีคา
เวเลนซเทากับ 2 แตสําหรับบางสารประกอบของซัลเฟอรอาจมีเวเลนซเปน 4 หรือ 6 เชน 
สารประกอบ SF4 และ SF6 ตามลําดับ  ดังนั้นจากสูตรโครงสรางของสารประกอบสามารถ
ทราบคาเวเลนซของธาตทุีย่ังไมทราบคาได  เชน กรณีคาเวเลนซของธาตไุนโตรเจน ใน
สารประกอบ N2O, NO, N2O3, N2O4, NO2 และ N2O5  คาเวเลนซของธาตุไนโตรเจน เปน 1, 
2, 3, 4 และ 5 ตามลําดับ 

H2 
CH4 

H2O NH3 
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เวเลนซอิเล็กตรอน (valence electrons) เปนอิเล็กตรอนที่สามารถเกิดพันธะ
เคมีกับอะตอมอ่ืนได ซึ่งก็คืออิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสดุของอะตอม ดังนั้นธาตุหมูใดจะมีเวเลนซ
อิเล็กตรอนเทากับหมูนั้น เชน ธาตุหมู VIIIA มีเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 8  

เลขออกซิเดชัน (Oxidation number) คือคาประจุของแตละอะตอมของธาต ุ
(ถาถือวาการถายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นอยางสมบูรณ) ในโมเลกุล  

ในกรณีที่เปนสารประกอบไอออนิก เลขออกซิเดชนัเปนคาแสดงประจุของ
ไอออน โดยอะตอมที่ใหอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชนัเปนบวก อะตอมที่รับอิเล็กตรอนจะมี
เลขออกซิเดชนัเปนลบ เชน โซเดียมคลอไรด (NaCl) ประกอบดวยโซเดียมไอออน (Na+) และ
คลอไรดไอออน (Cl–) เกิดจากการท่ีอะตอมของโซเดียมมีการเสียอิเลก็ตรอนไปหนึง่อิเล็กตรอน 
โซเดียมจึงมีประจุเทากับ +1 และคลอรีนไดรับอิเล็กตรอน 1 อิเล็กตรอน คลอรีนจึงมีประจุเปน 
–1 ดังนั้นเลขออกซิเดชนัของโซเดียมและคลอรีนในสารประกอบโซเดียมคลอไรด จึงมีคา
เทากับ +1 และ –1 ตามลําดับ 

ในกรณีสารประกอบโควาเลนทซึ่งไมมีการถายโอนอิเล็กตรอนกันระหวาง
อะตอม แตมีการใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกันระหวางอะตอมของธาตุที่เปนองคประกอบ เลข
ออกซิเดชันจึงเปนคาแสดงประจุสมมติของอะตอมของธาตุ ซึ่งสามารถกําหนดเลขออกซิเดชัน
ไดโดยพิจารณาจากคาอิเล็กโทรเนกาตวิติีของอะตอมที่ใชอิเล็กตรอนรวมกัน ธาตุที่มีคาอิเล็ก
โทรเนกาตวิติสีูงกวาจะดึงดูดอิเล็กตรอนเขาใกลนวิเคลยีสไดมากกวา จะแสดงอํานาจขั้วเปนลบ 

(δ–)  อะตอมที่มีคาอิเล็กโทรเนกาตวิิตตี่ํากวาจะแสดงอํานาจขั้วเปนบวก (δ+)  เชน น้ํา (H2O)  

ออกซิเจนจะแสดงอํานาจขั้วเปนลบ (δ–) และ ไฮโดรเจน จะแสดงอํานาจขั้วเปนบวก (δ+)   
ดังรูป 

 
รูปท่ี 5.2  แสดงสภาพขั้วของแตอะตอมในโมเลกุลน้ํา 
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เกณฑพิจารณาเลขออกซิเดชัน  
1. เลขออกซิเดชนัของธาตุอิสระมีคาเปนศนูย  เชน   Fe , Zn , H2 , N2 , O2 , 

P4 และ S8 ตางมีเลขออกซิเดชันของแตละอะตอมเทากับศูนย 
2. สําหรับไอออนอะตอมเดี่ยวมีคาเลขออกซิเดชันเทากับประจุของไอออนนั้น 

เชน Na+ มีเลขออกซิเดชันเปน +1     O2- มีเลขออกซิเดชันเปน -2 
3. โลหะอัลคาไล (หมู IA) มีเลขออกซิเดชนัเปน +1 เชน อะตอมของ Li, K 

และ Na ตางก็มีเลขออกซิเดชันเปน +1 
4. โลหะอัลคาไลนเอิรท (หมู IIA) มีเลขออกซิเดชันเปน +2  เชน  Ba มีเลข

ออกซิเดชันเปน +2 
5. เลขออกซิเดชนัของไฮโดรเจน (H) เปน +1  เชน  H2O  ไฮโดรเจนอะตอมมี

เลขออกซิเดชนัเปน +1  ยกเวนเม่ือไฮโดรเจนของสารประกอบโลหะไฮไดรดที่เลขออกซิเดชัน
เปน -1   เชน NaH, LiH, CaH2 และAlH3 เลขออกซิเดชันอะตอมของไฮโดรเจนเปน -1 

6. เลขออกซิเดชนัของออกซิเจน (O) ของสารประกอบทุกตัวมีคาเปน -2  เชน 
H2O และ CO2  ยกเวน สารประกอบเปอรออกไซด (peroxide) เชน H2O2, Na2O2, BaO2 
อะตอมของออกซิเจนจะมีเลขออกซิเดชนัเปน -1 และสารประกอบซูเปอรออกไซด 
(superoxide) เชน Na2O ออกซิเจนอะตอมมีเลขออกซิเดชันเปน -1/2 

7. อะตอมของธาตุฮาโลเจน (หมู 7A) ในสารประกอบมีเลขออกซิเดชันเปน -1 
เชน NaCl และ CaCl2 คลอรีนมีเลขออกซิเดชันเปน -1 

8. ผลรวมของเลขออกซิเดชันของสารประกอบที่เปนกลางทางไฟฟามีคาเปน 
0 เชน  NaCl  อะตอมของ Na มีเลขออกซิเดชันเปน +1 และ อะตอมของ Cl มีเลขออกซิเดชัน
เปน -1   สําหรับ HNO3  อะตอมของ H มีเลขออกซิเดชันเปน +1   อะตอมของ N มีเลข
ออกซิเดชันเปน +5 และอะตอมของ O มีเลขออกซิเดชัน เปน -2   

9. สําหรับไอออนที่เปนกลุมของอะตอม (polyatomic ion) ผลรวมของเลข
ออกซิเดชันเทากับประจุของไอออนนั้น เชน  SO4

2- อะตอมของ S มีเลขออกซิเดชันเปน +6 
และอะตอมของ O มีเลขออกซิเดชันเปน -2   ผลรวมของเลขออกซิเดชัน เปน (+6) + 4(-2) = -
2    สําหรับไฮดรอกไซด (OH- ) เลขออกซิเดชันของอะตอมของออกซิเจน เปน -2  และอะตอม
ของไฮโดรเจน เปน +1  ดังนั้น  

10.  เลขออกซิเดชันของอลูมิเนียม (Al) เปน +3  
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 จากเกณฑดังกลาวขางตน ทําใหสามารถคํานวณหาคาเลขออกซิเดชนัของ
อะตอมธาตทุีย่ังไมทราบคาได 

ตัวอยางที่ 1   จงหาเลขออกซิเดชันของ Mn ในสารประกอบ KMnO4  
ผลรวมเลขออกซิเดชันของ KMnO4 = 0 

K + Mn + 4(O) = 0 
(+1) + Mn + 4(–2) = 0 

Mn = (+8) – 1 
  = +7 

ตัวอยางที่ 2   จงหาเลขออกซิเดชันของ Cr ในสารประกอบ K2Cr2O7  
ผลรวมเลขออกซิเดชันของ K2Cr2O7 = 0 

2K + 2Cr + 7(O) = 0 
2(+1) + 2Cr + 7(–2) = 0 

2Cr = (+14) – 2 
Cr = +6 

 

5.2 พันธะเคมี (Chemical bonds) 
เม่ืออะตอมรวมตัวกันเกิดเปนสารประกอบชนิดตางๆ แตละอะตอมจะถูกยึด

เหน่ียวภายในโมเลกุลดวยพนัธะเคมี   ดังนั้นนิยามของพันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อะตอมตางๆ เพ่ือใหเกิดเปนโมเลกุลของสารประกอบ  พบวาพันธะเคมีที่สําคัญ ไดแก 

1. พันธะไอออนิก (Ionic bond) 
2. พันธะโควาเลนท (Covalent bond) 
3. พันธะโคออรดิเนตโควาเลนท (Coordinate covalent bond)  

แรงยึดเหนี่ยวดังกลาว จะเกี่ยวของกับอิเล็กตรอนทีอ่ยูวงนอกสุดของอะตอม  
อะตอมตางๆ เม่ือรวมตวัเปนสารประกอบตองอยูในสภาพที่มีความเสถียรมากกวาอยูในสภาพ
อะตอมอิสระ  ลักษณะโครงสรางที่เสถียรตองมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมไดเชนเดียวกับ
กาซเฉื่อย ซึ่งพบวาอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสุดตองครบจํานวนแปดอิเล็กตรอน หรือที่เรียกวา
เปนไปตาม “กฎออกเตต” 
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ธาตุที่มีเวเลนซอิเล็กตรอนไมครบ 8 ในธรรมชาติจะไมสามารถอยูเปนอะตอม
เด่ียวๆได ซึ่งแสดงวาไมเสถียร ตองรวมกันเปนโมเลกุลซ่ึงอาจจะมี 2 อะตอมหรือมากกวา การ
ที่อะตอมของธาตตุางๆ รวมตวักันดวยสัดสวนที่ทําใหเวเลนซอิเล็กตรอนเทากับ 8 นี้ 
นักวิทยาศาสตรไดตั้งเปนกฎขึ้นเรียกวา กฎออกเตต  การรวมกันของอะตอมใหมีเวเลนซ
อิเล็กตรอนครบ 8  อาจมีไดหลายลักษณะ เชน  

1. อะตอมใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกันเปนคูๆ จะเกิด "พันธะโควาเลนท"  
2. อะตอม ใหหรือรับอิเล็กตรอน จะเกิดเปน " พันธะไอออนิก "  
3. อะตอมใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกันทั้งกอน จะเกิดเปน " พันธะโลหะ "  

5.3 พันธะไอออนิก (Ionic bonds) 
พันธะไอออนิก เปนพันธะทีเ่กิดขึ้นจากการทีอ่ะตอมมีการใหและรับ

อิเล็กตรอนจากอะตอมอ่ืน  สารประกอบที่เกิดจากพันธะลกัษณะนี้ เรียกวา สารประกอบ
ไอออนนิก  เชน สารประกอบโซเดียมคลอไรด (NaCl)  ดังรูปที่ 5.3  อะตอมโซเดียมสูญเสีย 1 
อิเล็กตรอนในวงนอกสุด ใหกับอะตอมคลอรีน  ทําใหโซเดียมมีอิเล็กตรอนวงนอกครบแปด
กลายเปนโซเดียมไอออนบวกหนึ่ง และคลอรีนที่รับหน่ึงอิเล็กตรอน  

 
รูปท่ี 5.3  แสดงการรวมตัวเกิดเปนสารประกอบไอออนิกโซเดียมคลอไรด 

สารประกอบไอออนิกที่เกิดจากอะตอมของธาตุมารวมกันน้ัน จะไดสารประกอบที่มีสมบตัิ
แตกตางไปจากเดิม เชน โลหะโซเดียมที่เปนของแข็งรวมตวักับกาซคลอรีน (กาซมีพิษ สีเขียว
ออน) เกิดเปนผลึกของสารประกอบโซเดียมคลอไรด ที่ละลายน้ํา รับประทานได จะเห็นไดวา
สมบัตขิองสารประกอบไอออนิกดังกลาวเปลี่ยนไปจากเดิมมาก ดังรูปที่ 5.4   
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รูปท่ี 5.4  แสดงการรวมตัวเกิดเปนสารประกอบไอออนิกโซเดียมคลอไรด 
 

ตารางท่ี  5.1  แสดงไอออนอะตอมของธาต

 
 

 

ันธะชนิดน้ีมักเกิดขึ้นระหวางโลหะกับอโลหะ โดยปกติอะตอมที่มีโอกาส
สูญเสียอิเล็กตรอ ก) 

ุตางๆ 

 
 

 
 
 

 
พ
นวงนอกสุด กลายเปนแคทไอออน (ไอออนบว จะเปนอะตอมของโลหะที่มี

เวเลนซอิเล็กตรอน 1, 2 หรือ 3   สวนอะตอมที่มีแนวโนมในการใหอิเล็กตรอนวงนอกสุด จน
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สําหรับรูปที่ 5.5  อะตอมลิเทียม (ธาตหุมู 1A) เปนลิเทียมแคทไอออนและ
อะตอมฟลูออรีน (ธาตุหมู 7A) เปนฟลูออไรด แอนไอออน 
 
 
 a) 
 

 

 
 
 
   
 

 

b) 

รูปท่ี 5.5  แสดงการเกิดเปนไอออน a)  ลิเทียมแคทไอออน  b)  ฟลูออไรดแอนไอออน 

สารประกอบไอออนิกบางชนิดละลายน้ําไดดีและบางชนิดไมละลายน้ํา การที่
สารประกอบไอออนิกละลายน้ําไดเน่ืองจากแรงดึงดูดระหวางโมเลกลุของน้ํากับไอออนมีคา
มากกวาแรงยดึเหนี่ยวระหวางไอออนบวกกับไอออนลบ เชน เม่ือนําโซเดียมคลอไรดมาละลาย
ในน้ํา แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ํากับโซเดียมไอออน และน้าํกับคลอไรดไอออนมีคาสูง
กวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางไอออนทั้งสอง โซเดียมคลอไรดจึงละลายน้ําได เม่ือไอออนเหลาน้ี
หลุดออกจากโครงสรางเดิม แตละไอออนจะถูกลอมรอบดวยโมเลกุลของน้ําหลายๆโมเลกุล 
โดยนํ้าจะหันขั้วที่มีประจุตรงกันขามเขาไอออนที่ลอมรอบ  ดังรูปที่ 5.6  และเม่ือละลายน้ําแลว
สามารถที่จะนําไฟฟาได 
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รูปท่ี 5.6  แสดงการละลายในน้ําของสารประกอบโซเดียมคลอไรด 

 

 
รูปท่ี 5.7  แสดงการรวมตัวเกิดเปนสารประกอบอลูมิเนียมออกไซด (Al2O3) 

 

 

 
 

 

 

NH4
+NH4
+

Cl-Cl-

รูปท่ี 5.8  แสดงโครงสรางของสารประกอบแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) 
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5.4 พันธะโควาเลนท (Covalent bond) 
พันธะโควาเลนทคือพันธะท่ีเกิดจากอะตอมของธาตตุางๆ มารวมกัน โดยการ

ใชเวเลนซอิเลก็ตรอนรวมกนัเพื่อใหเปนไปตามกฎออกเตต อิเล็กตรอนท่ีใชรวมกัน เรียกวา 
อิเล็กตรอนคูรวมพันธะ สําหรับสารประกอบที่เกิดจากแรงยึดเหนี่ยวดวยพนัธะโควาเลนท 
เรียกวา สารประกอบโควาเลนท พันธะโควาเลนตมักเกิดขึ้นระหวางอะตอมของอโลหะกับ
อโลหะ เชน Cl2 , H2 , HF แตอยางไรก็ตามพบวามีสารประกอบโควาเลนทบางชนิดเกิดพันธะ
ระหวางอะตอมโลหะกับอโลหะหรือก่ึงโลหะบางชนิด  เชน  BeC12 , HgCl2 , BC12 , SiO2 

ชนิดของพันธะโควาเลนท  แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

1. พันธะเดี่ยว (single bond)  เกิดจากอะตอมใชอิเล็กตรอนรวมกัน 1 คู  เชน  
พันธะระหวางอะตอม  H กับธาตุในหมู  7  ไดแก  F,  Cl,  Br,  I,  At  หรือ  ธาตุหมู 7  กับ
อโลหะอ่ืนๆ  เชน  H2 (H-H)  และ  HF (H-F)  

 
รูปท่ี 5.9  โมเลกุลของไฮโดรเจน (H2)  เกิดจากอะตอมไฮโดรเจน 2 อะตอม ท่ีใชอิเล็กตรอนรวมกัน 1 คู 

 
รูปท่ี 5.10  โมเลกุลไฮโดรเจนฟลูออไรด (HF)  อะตอมฟลูออรีนมีอิเล็กตรอนครบแปดวงนอกสุด 

2. พันธะคู (double bond)  เกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกัน 2 คู   พันธะคูเขียน
แทนดวย =  เชน  O2  (O=O)  หรือ  CO2 
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รูปท่ี 5.11  โมเลกุลของออกซิเจน (O2)  เกิดจากอะตอมออกซิเจน 2 อะตอม ท่ีใชอิเล็กตรอนรวมกัน 2 คู 

3. พันธะสาม (triple bond)  เกิดจากการใชอิเล็กตรอนรวมกัน 3 คู  พันธะสามเขียน

แทนดวย  ≡  เชน  N2 (N≡N) 

  
รูปท่ี 5.12  โมเลกุลของไนโตรเจน (N2)  เกิดจากอะตอมไนโตรเจน 2 อะตอม ท่ีใชอิเล็กตรอนรวมกัน 3 คู 

สมบัติทัว่ไปของสารประกอบโควาเลนท 

1. เกิดจากการรวมตวัของอะตอมของอโลหะกับอโลหะ (ธาตทุี่มี EN สูง 
หรือ IE สูง) โดยมีการใชวาเลนซรวมกัน หรือ ก่ึงโลหะกับอโลหะ : BCI3 SiO2 (B, Si)  หรือ 
โลหะ กับ อโลหะ : HgCI2 BeCI2 (Hg, Be)  

2. มีสถานะทั้งของแข็ง ของเหลวและกาซ  สําหรับของเหลวและ
ของแข็ง จะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ํา เพราะแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลมีคานอย มี
ความดันไอสูง ไมนําไฟฟาทั้ง ของแข็ง ของเหลว และกาซ 

3. มีสูตรโมเลกลุและมีทศิทางพันธะในโมเลกุลแนนอน จึงทําใหมีรูปราง
โมเลกุลที่แนนอน 

4. โมเลกุลที่มีขั้ว จะละลายในตัวทําละลายที่มีขั้ว (ตวัทําละลายมีขั้ว 
เชน H2O)  โมเลกุลที่ไมมีขั้ว จะละลายในตวัทําละลายที่ไมมีขั้ว (ตวัทําละลายไมมีขั้ว C6H6, 
C3H5CH3, CCl4)   
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- สารประกอบโควาเลนทมีขัว้บางชนิดละลายน้ําแลวแตกตวัเปน
ไอออนและนําไฟฟา :  HCl, NH3    

- สารประกอบโควาเลนทมีขัว้บางชนิดละลายน้ําแลวไมแตกตวัให
ไอออนและไมนําไฟฟา : C2H5OH,  กลูโคส   

5. เกิดปฏิกิริยาชา เน่ืองจากพลังงานพันธะมีคามาก คือมีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอะตอมในโมเลกุลมาก  

5.5 พันธะโคออรดิเนตโควาเลนท  
(Coordinate covalent bonds) 

พันธะโคออรดิเนตโควาเลนท  เปนพันธะทีเ่กิดจากอะตอม 2 อะตอม ตางชนิด
กันใชอิเล็กตรอนคูหนึ่งรวมกันโดยอะตอมหนึ่งเปนฝายใหอิเล็กตรอนคูนั้น  สวนอีกอะตอมหนึ่ง
เปนฝายรับอิเล็กตรอนคูนั้น แลวอะตอมทั้งสองยังคงใชอิเล็กตรอนคูนั้นรวมกัน เพ่ือใหทุก
อะตอมในโมเลกุลหรือไอออนเปนไปตามกฎออกเตต หรือเสถียรที่สดุ ดังรูปที่ 5.13 

        

ออรบิตัลวาง อิเล็คตรอนคู 
อิเล็คตรอนคู
รวมกัน 

รูปท่ี 5.13  แสดงการเกิดพันธะโคออรดิเนตโควาเลนท 

ดังเชน พันธะระหวาง N-H ในแอมโมเนียมไอออน (NH4
+)   

 
และ พันธะระหวาง O-H ในไฮโดรเนียมไอออน (H3O

+)   
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5.6 โครงสรางแบบจุด (Electron-dot structure) 
โครงสรางแบบจุด หรือ โครงสรางลวิอิส (Lewis structure) เปนโครงสรางที่

ใชอธิบายการเกิดพันธะ โดยการใชจุดแทนอิเล็กตรอนที่อยูวงนอกสุดของอะตอม  ที่นําสราง
พันธะ โดยการนําเอาอิเล็กตรอนนั้นมาใชรวมกัน หรอืการให/รับอิเล็กตรอนของอะตอมทั้งสอง
อะตอมใหเปนไปตามกฎออกเตต  

กฎออกเตต (Octet rule)    จากการศึกษาเกี่ยวกับธาตุกาซเฉื่อย  เชน  He Ne   
Ar  และ Kr  พบวาเปนธาตุอะตอมเดี่ยว คือในหนึง่โมเลกุลของกาซเฉื่อยมีเพียง 1 อะตอม 
แสดงวาเปนธาตุที่เสถียรมาก ทําใหนักวิทยาศาสตรสนใจที่จะคนควาถึงเหตผุลที่ทําใหธาตุ
เฉื่อยมีความเสถียร และจากการศึกษาโครงสรางอะตอมของธาตุเฉือ่ยมีการจัดเรียงอิเล็กตรอน
วงนอกสุดเหมือนกัน คือมี 8 อิเล็กตรอน (ยกเวน He มี 2 อิเล็กตรอน) เชน   

     2He = 2               10Ne = 2 , 8              18Ar = 2 , 8 , 8             36Kr = 2 , 8 , 18 , 8 

 
รูปท่ี 5.14  การจัดเรียงอิเล็กตรอนครบแปดของ (a) อารกอน และ (b) นีออน 

สวนธาตุหมูอ่ืนมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานชั้นนอกสุด ไมครบ 8    เชน 

                    1H = 1                      6C = 2 , 4                     7N = 2 , 5                        8O = 2 , 6  

การเขียนสัญลักษณของอิเล็กตรอนโดยใชจุด (•) แทนอิเล็กตรอนที่อยูในวง
นอกสุด จะเหมาะสําหรับธาตุเรพรีเซนเตตีฟ (หมู 1A-8A) ดังรูปที่ 5.15 
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รูปท่ี 5.15  การเขียนสัญลักษณแทนอิเล็กตรอนวงนอกสุด 

 หลักการเขียนสูตรโครงสรางแบบจุด 
             1.  ใหเขียนอะตอมทั้งหมดใหอะตอมที่เกิดพันธะกันอยูใกลกัน  
             2.  หาจํานวนวาเลนซอิเล็กตรอนทั้งหมด คือ ผลรวมของวาเลนซอิเล็กตรอนของ
ทุกอะตอมและใหพิจารณาไอออนบวก ซึ่งตองนําจํานวนประจุไปลบออก ไอออนลบ ซึ่งตองนํา
จํานวนประจุไปเพ่ิม 
             3.  ใสจุดแทนวาเลนซอิเล็กตรอน รอบอะตอมเปนคู ๆ โดยจัดใหแตละอะตอม มี
จํานวนอิเล็กตรอนลอมรอบครบ 8 ตัว (ยกเวน H = 2   Be = 4   B = 6 ) 
             4.  ในกรณีที่ใชวาเลนซอิเล็กตรอนจนหมดแลว แตอะตอมยังไมครบ 8 ตัว อาจ
หมายความไดวาตองมีพันธะคู หรือพันธะสามเกิดขึ้นในโมเลกลุ เชน ในกรณีของ
คารบอนไดออกไซด ที่อะตอมคารบอนและออกซิเจน ยัวมีอิเลค็ตรอนรอบอะตอมไมครบแปด 
แตเม่ือเกิดเปนพันธะคู ก็จะมีอเล็กตรอนครบแปด 

 
 5.  กรณีที่มีอะตอม 3 ตัว อะตอมที่จะตองอยูตําแหนงกลาง คือ อะตอม
ที่มีาอิเล็กโตรเนกะตวิติีต่ํา  
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 เพ่ือความสะดวกจึงเขียนพันธะที่แทนดวยจุด 2 จุด หรือหนึ่งเสน (       )  

เชน  การเขียนโมเลกุลของไฮโดรเจน (H2) 

 

โมเลกุลของน้ํา (H2O)  มีสูตรโครงสรางแบบจุดเปน 

 

 
และ  โมเลกลุของไนโตรเจน (N2) 

 
และ  โมเลกลุของกาซมีเทน (Methane, CH4) 

 

หรือ 

5.7 การเขียนสูตรเคมี (Writing Chemical Formulas) 
 อะตอมของธาตุตางๆ มีสัญลักษณเขียนแทนธาต ุ การที่อะตอมมารวมกัน
กลายเปนโมเลกุล ก็ยอมจะมีสัญลักษณเขียนแทนโมเลกุลเชนกันเรียกวา สูตรเคมี   ที่
ประกอบดวยกลุมของธาตทุี่บอกใหทราบวาโมเลกุลหน่ึงประกอบดวยธาตุอะไรบาง 

 สูตรเคมี แบงไดออกเปน 3 ชนิดดวยกันคือ   

                  1) สูตรโมเลกลุ (molecular formulas) เปนสูตรเคมีทีแ่สดงวาโมเลกุลหนึ่งของ
สารประกอบ   ซึ่งประกอบดวยอะตอมของธาตุใดบาง อยางละกี่อะตอม ใชสําหรับสารที่ทราบ
แนนอนวา 1 โมเลกุลมีธาตตุางๆ เทาใด ไดแก  สารประกอบโควาเลนท เชน  
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                       H2O  น้ํา  (H  2 อะตอม และ O 1 อะตอม) 
                       H2O2 ไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H 2 อะตอม และ O 2 อะตอม ) 
                       C6H12O6 น้ําตาลเฮกโซส  (C 6 อะตอม H 12 อะตอม และ O 6 อะตอม) 

                  2) สูตรเอมพริิคัล (empirical formulas) เปนสูตรเคมีทีแ่สดงถึงอัตราสวนอยาง
ต่ําที่สุดของอะตอมที่เปนองคประกอบของโมเลกุลหนึง่ ๆ  เปนสูตรเคมีที่แสดงถึงอัตราสวน
อยางต่ําที่สุดของอะตอมที่เปนองคประกอบของโมเลกุลหนึ่งๆ เชน 
  H2O เปนสตูรเอมพิริคัลของน้ํา 

  HO เปนสูตรเอมพิริคัลของไฮโดรเจนเปอรออกไซด  
  CH2O เปนสูตรเอมพิริคัลของน้ําตาลกลูโคส 

สูตรเอมพิริคลัใชสําหรับสารที่ไมทราบแนชัดวา 1 โมเลกุลมีขอบเขตตรงไหน
ไดแก สารประกอบไอออน   

                  3) สูตรโครงสราง (structural formulas) เปนสตูรเคมีที่แสดงถึงการเกิดพันธะ
ในโมเลกลุหนึ่ง ๆ วาประกอบดวยพันธะอะไรบาง   อะตอมใดเกิดพันธะกับอะตอมใดการเขียน
สูตรโครงสรางจะมี 2 ลักษณะคือ การเขยีนสูตรโครงสรางเปนระนาบ 2 มิติ (โครงสรางแบบจุด
และแบบเสน) และการเขยีนสูตรโครงสรางในปริภูมิ 3 มิติ 

 

รูปท่ี 5.16   การเขียนสูตรโมเลกุลและสูตรโครงสรางของสารประกอบ : ไฮโดรเจน  น้ํา  แอมโมเนีย  มีเทน 

 สําหรับสารประกอบไอออนิก (ionic compounds)  ประกอบดวยแคทไอออน 
(ประจุบวก) และแอนไอออน (ประจุลบ) โดยที่ผลรวมของประจุของแคทไอออนและแอนไอออน
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รูปท่ี 5.17   สารประกอบอลูมิเนียมออกไซด  (Al2O3) 

แคทไอออน ปกติมักจะเปนโลหะไอออน มักมีชื่อเรียกตามชื่อธาตนุั้น ดังตารางที่ 
5.2   สวนแอนไอออน มักอยูหลายชนิด อาจเปนอโลหะหรือโมเลกุล  ดังตารางที ่5.3 
 

ตารางท่ี 5.2   แคทไอออน พรอมสูตรแคทไอออนและชื่อ                

 Common Name Formula Historic Name 
Aluminum Al3+  
Ammonium NH4+  
Barium Ba2+  
Beryllium Be2+  
Caesium Cs+  
Calcium Ca2+  
Chromium(II) Cr2+ Chromous 
Chromium(III) Cr3+ Chromic 
Chromium(VI) Cr6+ Chromyl 
Cobalt(II) Co2+ Cobaltous 
Cobalt(III) Co3+ Cobaltic 
Copper(I) Cu+ Cuprous 
Copper(II) Cu2+ Cupric 
Helium He2+ (Alpha particle) 
Hydrogen H+ (Proton) 
Hydronium H3O+  
Iron(II) Fe2+ Ferrous 
Iron(III) Fe3+ Ferric 
Lead(II) Pb2+ Plumbous 
Lead(IV) Pb4+ Plumbic 
Lithium Li+  
Magnesium Mg2+  
Manganese(II) Mn2+ Manganous 
Manganese(III) Mn3+ Manganic 
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 Common Name Formula Historic Name 

Manganese(IV) Mn4+ Manganyl 
Manganese(VII) Mn7+  
Mercury(I) Hg22+ Mercurous 
Mercury(II) Hg2+ Mercuric 
Nickel(II) Ni2+ Nickelous 
Nickel(III) Ni3+ Nickelic 
Nitronium NO2+  
Potassium K+  
Silver Ag+  
Sodium Na+  
Strontium Sr2+  
Tin(II) Sn2+ Stannous 
Tin(IV) Sn4+ Stannic 
Zinc Zn2+  

 

ตารางท่ี 5.3   แอนไอออน พรอมสูตรแอนไอออนและชื่อ                

 Formal Name Formula Alt. Name 

แอนไอออนจากอโลหะ 
(Electron) e−  
Arsenide As3−  
Bromide Br−  
Chloride Cl−  
Fluoride F−  
Hydride H−  
Iodide I−  
Nitride N3−  
Oxide O2−  
Phosphide P3−  
Sulfide S2−  
Peroxide O22−  

ออกโซแอนไอออน 
Arsenate AsO43−  
Arsenite AsO33−  
Borate BO33−  
Bromate BrO3−  
Hypobromite BrO−  
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Carbonate CO32−  
Hydrogen 
Carbonate HCO3− 

Bicarbona
te 

Chlorate ClO3−  
Perchlorate ClO4−  
Chlorite ClO2−  
Hypochlorite ClO−  
Chromate CrO42−  
Dichromate Cr2O72−  
Iodate IO3−  
Nitrate NO3−  
Nitrite NO2−  
Phosphate PO43−  
Hydrogen 
Phosphate HPO42−  

Dihydrogen 
Phosphate H2PO4−  

Phosphite PO33−  
Sulfate SO42−  
Thiosulfate S2O32−  
Hydrogen Sulfate HSO4− Bisulfate 
Sulfite SO32−  
Hydrogen Sulfite HSO3− Bisulfite 

แอนไอออนจากกรดอินทรีย 
Acetate C2H3O2−  
Formate HCO2−  
Oxalate C2O42−  
Hydrogen Oxalate HC2O4− Bioxalate 

แอนไอออนอื่นๆ 
Hydrogen Sulfide HS− Bisulfide 
Telluride Te2−  
Amide NH2−  
Cyanate OCN−  
Thiocyanate SCN−  
Cyanide CN−  
Hydroxide OH−  
ermanganate MnO4−  
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สรุปการเรียกชื่อของแอนไอออนและออกซีแอนไอออน 

 

 

5.8 ระบบเรียกชื่อทางเคมี (Chemical Nomenclature) 
 เน่ืองจากสารเคมีที่มีอยูบนโลกมีหลายชนิด มีหลายสาขาในวทิยาศาสตรทีต่างก็
จําเปนตองใชสารเคมี ดังนั้นการเรียกชือ่สารเคมีจึงจําเปนตองทําใหมีความเขาใจที่สอดคลอง
กันในสิ่งเดียวกันใหเหมือนกัน วาประกอบดวยสวนประกอบใดบาง  แตเดิมการตั้งชื่อ
สารประกอบมักเปนการตั้งชื่อสามัญ (common name) ซึ่งตั้งขึน้ตามความเหมาะสมของการ
พบสารนั้น  เชน  
                 Na2SO4 เรียกวา Glauber's salt ใหเกียรติแก J. F. Glauber  ซึ่งเปนผูคนพบ 
                 NH4Cl เรียกวา sal ammoniac มีรากศัพทมาจากภาษาลาติน 
 C6H4(HO)COOCH3  (methyl salicylate) เรียกวา oil of wintergreen  
 SbCl3  เรียกวา butter of antimony  ตามลักษณะทางกายภาพที่พบ 

ตอมา สต็อก (Alfred Stock) ชาวเยอรมนัไดกําหนดระบบการตั้งชือ่ขึ้นมาเรียกวา 
ระบบชื่อของสต็อก (Stock System)  ปจจุบันมีการตั้งชื่อสารระบบใหมซึ่งกําหนดขึ้นโดย
คณะกรรมการสหภาพ เคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกตสากล เรยีกวา ระบบ IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) หรือ IUPAC names  นอกจากนี้ยังมี
การกําหนดชื่อดรรชนี (Index names) ที่บันทึกโดย Chemical Abstracts Service (CAS)  

แอนไอออนลงทายดวย -ide 

ถาแอนไอออนของธาตุน้ัน เกิดได 2 ออกซีแอนไอออน ลงทายดวย –ite และ -ate 

ถาแอนไอออนของธาตุน้ัน เกิดไดมากกวา 2 ออกซีแอนไอออน 
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 ระบบ IUPAC ในทางเคมีแลว จะแบงการเรียกชื่อสารประกอบตามประเภทของ
สารประกอบ คือ สารประกอบอินทรียและสารประกอบอนินทรีย  ในบทนีข้อกลาวเฉพาะการ
เรียกชื่อสําหรับสารประกอบอนินทรียกอน โดยแบงออกเปน 

1. สารประกอบไบนารี  ประกอบดวยอะตอมของธาตุสองชนิด 
2. สารประกอบเทอรนารี  ประกอบดวยอะตอมของธาตุสามชนิด 
3. สารประกอบโพลิอะตอมมิก ประกอบดวยอะตอมของธาตุหลายธาต ุ 
4. สารประกอบพวกกรด เบส และเกลือ 

5.8.1  สารประกอบไบนารีชนิดอโลหะคู 

  สารประกอบที่เกิดจากอโลหะรวมกับอโลหะ เปนสารประกอบโควาเลนท 
พบวาอโลหะที่เขียนไวขางหนามีความเปนโลหะมากกวา แสดงคาเลขออกซิเดชันเปนบวกและ
มีหลายคา สามารถเกิดเปนสารประกอบไดหลายอยาง ดังนั้นการตั้งชื่อสารประเภทน้ีจะตอง
ระบุจํานวนอะตอมของธาตดุวยจํานวนนบัภาษากรีกไวขางหนา คือ 

 โมโน (mono) - 1              เฮกซะ (hexa) - 6  
 ได (di) - 2                   เฮปตะ (hepta) - 7  
 ไตร (tri) - 3                ออกตะ (octa) - 8  
 เตตระ (tetra) - 4              โนนะ (nona) - 9  
 เพนตะ (penta) - 5             เดกคะ (deca) - 10 

แตกรณี 1 อะตอม มักจะเรียกชื่อธาตนุัน้โดยไมตองมีคําวา mono นําหนา (ยกเวนถาตองการ 
จะเนนจึงจะใส mono นําหนา) การเรียกชื่อสารใหระบุจํานวนอะตอมแรกตามดวยชื่ออะตอม
แรก ตามดวยจํานวนอะตอมที่สองและชือ่อะตอมที่สอง ลงทายดวยเสียง ไอด-ide เชน  

เรียกวา  nitrogen dioxide      NO2   

เรียกวา  dinitrogen tetroxide                  N2O4  

เรียกวา  phosphorus trichloride                 PCl3  

เรียกวา  phosphorus pentachloride                  PCl5  

เรียกวา  carbon monoxide (เพราะตองการเนนวามี O 1 อะตอม)                  CO  
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  C2O เรียกวา  carbon dioxide (เพราะตองการเนนวามี O 1 อะตอม) 

เรียกวา  dichlorine heptoxide                  Cl2O7  

5.8.2  สารประกอบไบนารีชนิดอโลหะกับโลหะ 

  สารประกอบ ไบนารีของอโลหะรวมกบัโลหะ  พบวาใหเรียกชื่อโลหะกอน 
แลวตามดวยอโลหะ  ถาโลหะที่มีเลขออกซิเดชันคาเดียว จะใหสารประกอบเพียงสารเดียว  
การเรียกชื่อสารใหเรียกชื่อธาตุแรกตามดวยชื่อของอโลหะลงทายดวย “ไอด, -ide”    เชน   

NaF   เรียกวา sodium fluoride NaCl เรียกวา sodium chloride 
LiF เรียกวา  lithium fluoride  CaO เรียกวา calcium oxide 
KN3   เรียกวา sodium azide K2S เรียกวา potassium sulfide 
CaF2  เรียกวา calcium fluoride CaTe  เรียกวา calcium telluride 

   ธาตุทีเ่ปนโลหะมีเลขออกซิเดชันหลายคา จะเกิดสารประกอบไดหลายชนิด 
การเรียกชื่อสารใหเรียกชื่อโลหะตามดวย (เลขออกซิเดชันที่โลหะนัน้แสดง) และตามดวยชื่อ
ธาตุทีส่อง ซึ่งลงทายดวยเสียง - ide  เชน 

Cu2O  เรียกวา copper (I) oxide CuO   เรียกวา copper (II) oxide  

  FeCl2 เรียกวา iron (II) chloride   FeCl3 เรียกวา iron (III) chloride 

ตัวอยางของโลหะที่มีเลขออกซิเดชันหลายคา มักมีชื่อเรียกตามภาษาลาติน 

 โลหะไอออน ชื่อสามัญ  ชื่อในระบบ 
Fe+2    ferrous ion    iron (II) ion 
Fe+3    ferric ion    iron (III) ion 
Cu+1    cuprous ion    copper (I) ion 
Cu+2    cupric ion    copper (II) ion 
Pb+2    plumbous ion    lead (II) ion 
Pb+4    plumbic ion    lead (IV) ion 
Sn+2    stannous ion    tin (II) ion 
Sn+2    stannic ion    tin (IV) ion 
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5.8.3  สารประกอบเทอรนารีและโพลิอะตอมมกิ 

 สารอนินทรียที่ประกอบดวยธาตตุางๆ มากกวาสองชนิด การเรียกชื่อใช
หลักการเดียวกับสารประกอบชนิดไบนารี  มักประกอบดวยแอนไอออนและแคทไอออน การ
เรียกชื่อใหขึ้นตนดวยแคทไอออนแลวตามดวยแอนไอออน ดังตารางที่ 5.1 และ 5.2  เชน 

KNO3  เรียกวา  potassium nitrate  
(NH4)2Cr2O7  เรียกวา ammonium dichromate 
CuCO3 เรียกวา copper (II) carbonate หรือ cupric carbonate 
Al2(SO4)3  เรียกวา aluminum sulfate 
Fe(OH)2  เรียกวา iron (II) hydroxide หรือ ferrous hydroxide 
NaHCO3  เรียกวา sodium hydrogen carbonate 
Fe(ClO4)3  เรียกวา iron(III) perchlorate 

5.8.4  กรด เบส และเกลือ (Acids  Bases and Salts) 

 กรด เปนสารที่ใหไอออนของไฮโดรเจน (H+) หรือโปรตอน เม่ือละลายใน

น้ํา  เชน HCl  ละลายน้ําจะแตกตวัใหไอออน H+ และ Cl-  สําหรับกรดอนินทรีย โดยทั่วไปแบง
ออกได 2  ประเภท คือ 

 1. กรดไฮโดร (hydro acid)   เปนสารประกอบธาตคุูที่ประกอบดวย
ไฮโดรเจนกับอโลหะอีกชนิดหน่ึง (ยกเวน HCN ที่ประกอบดวยธาตุ 3 ธาต)ุ   เราเรียกอโลหะ
หรือหมูอโลหะนี้วา อนุมูลกรด  การเรียกชื่อขึ้นตนดวยคําวา hydro- ตามดวยชื่ออโลหะ (ที่
เปนอนุมูลกรด) เปลี่ยนเสยีงทายเปน  -ic แลวตามดวยคําวา acid  เชน 

HCl  เรียกวา  hydrochloric  acid H2S เรียกวา hydrosulphuric  acid    
HF   เรียกวา hydrofluoric acid HCN เรียกวา hydrocyanic acid 
HBr  เรียกวา hydrobromic acid  HI  เรียกวา   hydroiodic acid 

 2. กรดออกโซ (oxo acid) คือ กรดที่มีออกซิเจนเปนองคประกอบ  
ดังนั้นจึงประกอบดวยไฮโดรเจนกับธาตอีุกชนิดหน่ึงเปนอะตอมศูนยกลาง (central atom) และ
ออกซิเจน เชน HNO3  HIO4 เปนตน  การเรียกชื่อกรดชนิดน้ีใหพิจารณาจากคําลงทายของ
แอนไอออน  
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 - ถาคําลงทายของแอนไอออนเปน –ate เปลี่ยนเสยีงทายเปน -ic แลว
ตามดวยคําวา acid  เชน  

แอนไอออน : chlorate (ClO3
-)    กรด :  chloric acid (HClO3) 

แอนไอออน : sulfate (SO4
2-) กรด :  sulfuric acid (H2SO4) 

แอนไอออน : nitrate (NO3
-) กรด :  nitric acid (HNO3) 

 - ถาคําลงทายของแอนไอออนเปน –ite เปลี่ยนเสยีงทายเปน -ous แลว
ตามดวยคําวา acid  เชน  

แอนไอออน : phosphite (PO3
3-)  กรด : Phosphorous acid (H3PO3) 

แอนไอออน : chlorite (ClO2
-) กรด : Chlorous acid (HClO2) 

แอนไอออน : hypochlorite (ClO-) กรด : Hypochlorous acid (HClO) 

เบส เปนสารที่ใหไฮดรอกไซดไอออน (-OH) ในน้ํา การเรียกชื่อเบสใหใช

คําวา “ไฮดรอกไซด  (hydroxide)”  ตามหลังชื่อของโลหะ  
NaOH   เรียกวา   Sodium hydroxide  AgOH   เรียกวา   Silver hydroxide 
Mg(OH)2  เรียกวา  Magnesium hydroxide Cu(OH)2  เรียกวา  Copper (II) hydroxide 
Al(OH)3  เรียกวา  Aluminum hydroxide  Ca(OH)2  เรียกวา  Calcium hydroxide 
Fe(OH)2   เรียกวา  Iron (II) hydroxide  KOH   เรียกวา   Potassium hydroxide 

เกลือ เปนสารประกอบที่มีทั้งแอนไอออนและแคทไอออนในสารประกอบ 

เชนเดียวกับสารประกอบไอออนิกทั่วไป  มีประจุสุทธิเปนศูนย เกลือเปนสารประกอบทีอ่าจ
ประกอบดวยไอออนสารอนินทรีย  (เชน Cl- ) หรือไอออนสารอินทรีย (เชน CH3COO- )  ทั้งที่
เปนโมโนไอออน (F- )และโพลิอะตอมมิกไอออน (SO4

2- )   เกลือละลายน้ําไดดี เกลือมีหลาย

ชนิด (เกลือกรด∗  เกลือเบส )  สามารถเตรยีมไดจาก ;    
1.  เกลือที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของกรดและเบส  เชน เกลือโซเดียม

คลอไรด ที่เกิดจากกรดไฮโดรคลอริกกับโซเดียมไฮดรอกไซด 

                                                                 
∗ เกลือท่ีมีไฮโดรเจนไอออนต้ังแต  1 อะตอม ข้ึนไปเกาะติดกับแอนไอออน เชน  NaH2PO4 

 เกลือท่ีมีไฮดรอกไซดไอออน ต้ังแต  1 อะตอมเกาะติดกับแคทไอออน เชน  Ca(OH)Cl 
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2.  เกลือที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาโดยตรงของโลหะกับอโลหะ  เชน  
โลหะแมกนีเซียมถูกเผาไหมในกาซคลอรีน ได เกลือแมกนีเซียมคลอไรด  

3.  เกลือที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาของโลหะออกไซดกับกรด  เชน  
แคลเซียมออกไซดทําปฏิกิริยากรดไนตรกิ ไดเกลือแคลเซียมไนเตรต 

 การเรียกชื่อเกลือ ขึ้นตนดวยแคทไอออนแลวตามดวยแอนไอออน  
 

สูตรเคมี ชื่อของเกลือ 
NH4Cl  ammonium chloride 
NaHCO3 sodium bicarbonate 
NaCl sodium chloride 
CaCl2    calcium chloride 
AgBr   silver bromide 
KNO3 potassium nitrate  
NaNO3   sodium nitrate 

 เกลือมักถูกเรยีกเฉพาะชื่อของแคทไอออนหรือแอนไอออน ตามรูปที่
เปนอยู  ดังเชน 

เกลือท่ีอยูในรูปแคทไอออน    เกลือท่ีอยูในรูปแอนไอออน  

ammonium; NH4
+  

calcium; Ca2+  
iron; Fe2+ and Fe 3+  
magnesium; Mg2+  
potassium; K+  
pyridinium; C5H5NH+  
quaternary ammonium; NR4

+  
sodium; Na+ 

acetate; CH3COO− (acetic acid)  
carbonate; CO3

2− (carbonic acid)  
chloride; Cl− (hydrochloric acid)  
citrate; HOC(COO−)(CH2COO−)2 (citric acid)  
cyanide; C≡N− (hydrogen cyanide)  
hydroxide; OH− (water)  
nitrate; NO3

− (nitric acid)  
nitrite; NO2

− (nitrous acid)  
oxide; O2− (water)  
phosphate; PO4

3− (phosphoric acid)  
sulfate; SO4

2− (sulfuric acid)  
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5.8.5  ชื่อทางการคา (Trade Name) 

 ชื่อทางการคา เปนชื่อเรียกของสารเคมี ซึ่งสามารถจําไดงายกวาชื่อทาง
เคมี  มักใชกันอยางคุนเคย  ดังตัวอยางในตารางที่ 5.4 

     ตารางท่ี 5.4   ชื่อสามัญ  ชื่อทางเคมี และสูตรเคมี  
Common Name  Chemical Name  Formula  
baking soda  sodium hydrogen carbonate or 

sodium bicarbonate  
NaHCO3  

bleach (liquid)  sodium hypochlorite or  
hydrogen peroxide  

NaClO  
H2O2  

bleach (solid)  sodium perborate  NaBO3  
Borax  sodium tetraborate decahydrate  Na2B4O7.10 H2O  
brimstone  sulfur  S  
cream of tartar  potassium hydrogen tartrate  KHC4H4O6  
Epsom salt  magnesium sulfate heptahydrate  MgSO4.7 H2O  
Freon  dichlorodifluoromethane  CF2Cl2  
galena  lead (II) sulfide  PbS  
grain alcohol  ethanol  C2H5OH  
graphite  carbon  C  
gypsum  calcium sulfate dihydrate  CaSO4.2 H2O  
hypo  sodium thiosulfate  Na2S2O3  
laughing gas  dinitrogen oxide  N2O  
lime  calcium oxide  CaO  
limestone  calcium carbonate  CaCO3  
lye  sodium hydroxide  NaOH  
marble  calcium carbonate  CaCO3  
MEK  ethyl methyl ketone  CH3COC2H5  
milk of magnesia  magnesium hydroxide  Mg(OH)2  
muriatic acid  hydrochloric acid  HCl  
oil of vitriol  sulfuric acid  H2SO4  
plaster of paris  calcium sulfate ½ hydrate  CaSO4.½ H2O  
potash  potassium carbonate  K2CO3  
iron pyrite (fool’s gold)  iron disulfide  FeS2  
quartz  silicon dioxide  SiO2  
quicksilver  mercury  Hg  
rubbing alcohol  isopropyl alcohol  (CH3)2CHOH  
sal ammoniac  ammonium chloride  NH4Cl  
salt  sodium chloride  NaCl  
salt substitute  potassium chloride  KCl  
saltpeter  potassium nitrate  KNO3  
slaked lime  calcium hydroxide  Ca(OH)2  
sugar  sucrose  C12H22O11  
TSP trisodium 
phosphate  

sodium phosphate  Na3PO4  

washing soda  sodium carbonate decahydrate  Na2CO3.10 H2O  
wood alcohol  methyl alcohol  CH3OH  

120    โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ   CM 103 



 

 

CM 103  โครงสรางของสารประกอบ    121 


	5 
	โครงสร้างของสารประกอบและ
	การเรียกชื่อทางเคมี
	บทนำ


