
 
 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 

ประวัติและวิวัฒนาการทางเคมี 
 
 วิชาเคมีเปนวิทยาศาสตรแขนงหนึ่งซ่ึงมีประวัติที่ยาวนานและนาสนใจ ซึ่งแบงเปนยุค
สมัยที่สําคัญได 3 สมัย ดังนี้ 

1. เคมีสมัยโบราณ 
2. เคมีสมัยกลาง 
3. เคมีสมัยปจจุบัน 
เคมีทุกยุคทุกสมัยมีการศึกษาคนควาและพัฒนาความรูอยางตอเน่ือง จนนําไปสู 

วิวัฒนาการความรูที่เปนคุณประโยชนในปจจุบัน  ซึ่งเปนแนวทางใหอนุชนรุนหลังนําไปเปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิต หรือถาเปนผูสอนวิชาเคมีจะไดทราบแนวทางในการสอนที่มี 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการคิดคนทํางานสรางสรรค
ตอไป 
 

เคมีสมัยโบราณ 
 
 ในสมัยนี้ เ ร่ิมจากการคนพบของลูซิพพัส (Leucippus เกิดประมาณ 475 ปกอน
คริสตศักราช)  ซึ่งเสนอวาอะตอมมีการรวมตัวกันหลายแบบนับจํานวนไมถวน ประกอบกันเปน
สิ่งตางๆมีการเคลื่อนไหวตอเน่ืองกันอยูตลอดเวลา และตอมาเดโมคิตุส (Democritus 470 ? – 
370 ปกอนคริสตศักราช) ไดเสนอวาจักรวาลประกอบดวยปรมาณูนับจํานวนไมถวน มีสัณฐาน
ไมคงที่ จักรวาลไมมีศูนยกลางไมมีขอบเขต และมีความกวางใหญไพศาล ไมมีที่สิ้นสุดทุกสิ่ง
ทุกอยางในโลก และจักรวาลประกอบดวยอะตอม (Atom = A + Temno) อะตอมมีขนาดเล็ก
มากไมสามารถแบงแยกตอไปไดอีก อะตอมเหลาน้ีมีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา 
(สานิตย โภคาพันธ. 2531 ; 18) 
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ในสมัยน้ีความรูทางวิทยาศาสตรสาขาเคมียังคงอยูในแขนงเดียวกับปรัชญาธรรมชาติ 
(Natural Philosophy) ซึ่งเปนความพยายามที่จะเขาถึงความจริง (truth) ที่เก่ียวกับธรรมชาติ
โดยการหาความจริง 2 วิธี คือการอนุมาน (อางอิงเหตุผลสนับสนุนเปนหลัก) และ การอุปมาน  
(ใชการสังเกต และรวบรวมขอมูลเปนหลักในการหาความจริง) แตก็ยังไมไดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ธรรมชาติมากนัก  จากขอมูลน้ีทําใหทราบวามีการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการหา
ความรู และความจริงทางธรรมชาติ แตเนื่องจากยังไมมีความเจริญเทาที่ควรทําใหขอมูล และ
ความรูที่ไดเปนแบบลองผิดลองถูก และขอมูลบางอยางถูกแยงในยุคสมัยตอมา ทั้งน้ีเพราะ
มนุษยมีความรูและความเขาในมากขึ้น แตยังคงนับวาขอมูลความรูในยุคน้ีเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาของมนุษยในยุคอ่ืนๆ 
 

เคมีสมัยกลาง 
 
 ในสมัยนี้มีการเลนแรแปรธาตุกันอยางกวางขวาง จนเกิดวิชาที่เรียกวา รสายนเวท 
(Alchemy) หรือการเลนแรแปรธาตุ (Al เปนภาษาอาหรับหมายถึง  the , chemy  อาจมาจาก
คํากรีกวา chymeia หมายถึง ของผสม หรือคําวา chyma หมายถึง การหลอมโลหะ  (Molten 
metal) หรืออาจมาจากภาษาอียิปตวา kem-it ซึ่งแปลวา ดําก็ได) 
 นักเลนแรแปรธาตุที่สําคัญของอาหรับคือ Jabir หรือ Jaber พบวิธีการทําใหกลายเปน
ไอ  การกรอง  การตกผลึก และการเลนแรแปรธาตุ นักปรัชญาเปอรเซีย ชื่อ ราเสส ให
รายละเอียดเกี่ยวกับการใชเคร่ืองมือในการทดลอง นอกจากน้ีเขายังไดรวบรวมและจัดจําพวก
พืช สัตว แรธาตุตางๆไวอยางเปนหมวดหมู  มนุษยยุคน้ีมีความพยายามเปลี่ยนโลหะชั้นต่ําให
เปนทองคํา แมจะทําไมสําเร็จแตก็ทําใหพบสาระสําคัญหลายอยาง เชน กรดไนตริก   กรด
กํามะถัน   กรดเกลือแอมโมเนียมคลอไรด  ซิลเวอรไนเตรต บอแรกซ ปูนปลาสเตอร ฯลฯ ยุคนี้
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในการทดลองไดรับการพัฒนาขึ้นมาก และเม่ือถึงป ค.ศ. 1214 – 1294   
โรเจอร เบคอน (Roger  Bacon) มีความคิดวาการสังเกต และการทดลองเทาน้ันจะนําไปสู
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรอยางแทจริง  ทานผูนี้เปนผูพบสูตรการทําดินปน 
 เม่ือถึงป ค.ศ. 1493 – 1541  ซึ่งเปนยุคของพาราเซลซัล (Paracelsus) ทานผูนี้คิดวา 
การเปลี่ยนธาตุโลหะชั้นต่ําใหเปนทองน้ันเปนส่ิงที่เปนไปไมได จึงเบนเข็มมาศึกษาเคมีเพ่ือการ
รักษา และบําบัดโรคแทน  พาราเซลซัลเชื่อวามีธาตุอยู 3 ชนิด ที่บําบัดโรคได คือธาตุที่ไหมไฟ
ไดดีมีกํามะถัน สวนที่ระเหยกลายเปนไอเม่ือเผาไฟใหรอนมีปรอท สวนของแข็งที่เหลือจากการไล 
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กํามะถัน และปรอทออกไปแลวคือ เกลือ  
ยุคที่ตอจากยุคของพาราเซลซัลเปนยุคของการแยกแร ถลุงแร โดยมีนักวิทยาศาสตรที่

สําคัญ คือ อากริโคลา (Agricola ค.ศ. 1494 – 1555) ในยุคน้ีมีการกลาวถึงแรชนิดตางๆ บอก
ลักษณะของแร การแยกแร การหลอมแร การทําแรใหบริสุทธิ์  
 การเริ่มตนที่แทจริงของเคมี เปนชวงคริสตวรรษที่ 17 นักปฏิบัติการเคมี ที่มีชื่อวา 
แวน เฮลมอนต (Jan Baptista Van Helmont ค.ศ. 1577 ? – 1644 ?) เปนคนแรกที่ใชคําวา 
“แกส” (gas) ทานผูนี้ศึกษาสมบัติของแกส ตอมาโยฮันน อาร กลอเบอร (Johann Rudolf 
Gluaber ค.ศ. 1604 - 1668)  ไดพบเกลือ และในยุคของโรเบิรต บอยล ไดดึงวิชาเคมีออกมา
จากการปรุงยา ทําใหเคมีเปนวิทยาศาสตรที่แทจริง บอยลทําการทดลองจนไดรับการยกยอง
เปนบิดาแหงวิชาเคมี 
 โรเบิรต บอยล (Robert Boyle ค.ศ. 1627 – 1691) พบกฎของบอยลที่วา “ถาอุณหภูมิ
คงที่แลว ปริมาตรของแกสจะแปรผกผันกับความดัน” (สานิตย โภคาพันธ. 2531 ; 38-73) 
 ยุคนี้นักเคมีมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและความจริงมากขึ้น ความรูทาง
เคมีที่พบจึงมีความนาเชื่อถือมากขึ้นกวายุคแรก มีการนําเคมีมาใชทั้งในดานการแพทย 
และการอุตสาหกรรม ขอคนพบบางอยางของนักเคมียุคน้ียังคงไดรับการยอมรับ และใช
จนกระท่ังทุกวันน้ี จึงนับวาเปนยุคที่มีความสําคัญยุคหน่ึง 
 

เคมีสมัยใหม 
 
 ยุคน้ีนับตั้งแตสมัยของโรเบิรต  บอยล  เปนตนมา  ถึงศตวรรตที่ 18   ซึ่งวิทยาศาสตร
สาขาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีการพบส่ิงใหมดังนี้ 
 โจเซฟ แบลก (Joseph Black ค.ศ. 1728 – 1799) พบคารบอนไดออกไซด และตั้งชื่อ
วา ฟกซแอร (Fixed air) 
 เฮนรี คาเวนดิช (Henry  Cavendish ค.ศ. 1731 – 1810) พบแกสไฮโดรเจน และ
เรียกชื่อวา แกสไวไฟ นอกจากนี้ยังพบวา น้ําประกอบดวย ไฮโดรเจน และออกซิเจน 
 คารล  วิลเฮลม ชีเล (Karl Wilhelm  Scheele ค.ศ. 1724 – 1786) เปนผูริเร่ิมวิธีตรวจ 
และแยกกรดอินทรีย 

โจเซฟ พริสตลีย (Joseph Priestley ค.ศ. 1733 – 1804) พบแกสออกซิเจน 
นอกจากนี้ยังคนพบยางไมที่สามารถลบขอความไดเรียกวา รับเบอร (Rubber) และพบวิธีทํา 
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น้ําอัดลม 
 จา อเล็กซองดร เซซา ชารล (Jacques Alexandre –Cesar Charles ค.ศ. 1741- 
1823) ไดศึกษาธรรมชาติของแกสและตั้งกฎของชารล ขึ้น มีใจความวา “ปริมาตรของ
แกสแปรผันตรงกับอุณหภูมิที่ความดันและมวลคงที่” 
 อองตวน – โลรอง ลาวัวซิเอ (Antoine – Laurent Lavoisier ค.ศ. 1743 – 1794) เปน
ผูตั้งทฤษฎีการสันดาป และกฎทรงมวลแหงสสาร 
 จอหน ดอลตัน (John Dalton ค.ศ. 1766 – 1844) เปนผูอธิบายสมบัติของแกส และ
คิดสัญลักษณของอะตอม ในยุคน้ีเกิดทฤษฎีอะตอมขึ้น เรียกวา ทฤษฎีอะตอมของดอลตัน 

โซแซฟ – ลุย  เก – ลูซัก (Joseph – Louis Gay – Lussac ค.ศ. 1778 – 1850)  
ไดศึกษาแกส โดยเฉพาะการรวมตัวของแกส และตั้งกฎรวมปริมาตรของเกย – ลูซัก มีใจความ
วา “อัตราสวนระหวางปริมาตรของแกสที่ทําปฏิกิริยาพอดีกัน ปริมาตรของแกสที่ไดจาก
ปฏิกิริยา ซึ่งวัดที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันจะเปนเลขจํานวนเต็มลงตัวต่ํา” 
 อาเมเดโอ อาโวกาโดร (Amedeo Avogodro  ค.ศ. 1776 – 1856) เปนผูตั้งกฎของ
แกสที่ชื่อวา “กฎของอาโวกาโดร” มีใจความวา “แกสที่มีปริมาตรเทากันที่อุณหภูมิและความดัน
เดียวกันจะมีจํานวนอนุภาคเทากัน” 
 เซอร ฮัมฟรีย เดวี่ (Sir Humphry Davy  ค.ศ. 1778 – 1829) เปนผูประดิษฐตะเกียง
นิรภัย และนําคําวา “Science” มาใชเปนคนแรก 
 

 เดิมสัญลักษณของธาตุถูกแทนดวยเครื่องหมายตางๆ เชน 
 

 
   แทน ทองคํา     แทน ปรอท 
 

 
 
   แทน เงิน     แทน ดีบุก 
 

 
 
 

   แทน กํามะถัน    แทน ทองแดง 
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แทน สารหนู     แทน เหล็ก 
 

ภาพที่ 1 สัญลักษณของธาต ุ
(ที่มา : สานิตย โภคาพันธ. (2531) ประวัติและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร . หนา 126) 
 
ในสมัยของดอลตันไดคิดสัญลักษณ และเครื่องหมายเพ่ือแทนชื่อธาตุและสารประกอบดังน้ี 
 
    

แทน ไฮโดรเจน    แทน ไนโตรเจน 
 
   แทน คารบอน    แทน ทองแดง 
 
    

แทน ออกซิเจน    แทน กํามะถัน 
  
    

แทน คารบอนไดออกไซด    แทน น้ํา 
 
    

แทน คารบอนมอนอกไซด 
 

ภาพที่ 2 สัญลักษณของธาตุและสารประกอบ 
(ที่มา : สานิตย โภคาพันธ. (2531)  ประวัติและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร . หนา 126) 
 
 บารอน โจนส ยาคอบ เบอรซีเลียส (Baron Joens Jakob Berzelius ค.ศ. 1779 – 
1848) เปนผูนําอักษรตัวแรกของชื่อธาตุมาใชเปนสัญลักษณ 
 ฟรีคริช เวอเลอร (Friedrich Wohler ค.ศ. 1800 – 1882) เปนคนแรกที่สังเคราะห
สารอินทรียในหองปฏิบัติการได 
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 ชารล  เฟรเดอริก เกอรฮารด (Charles – Frederic Gerhardt) เปนผูจําแนก
สารอินทรีย จัดจําพวกไฮโดรคารบอน 
 ฟรีดริช  เอากุสต  เคคูเล (Friedrich August Kekule/ ค.ศ. 1838 – 1907) เปนผูพบ
สูตรโครงสรางของเบนซีน 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 สูตรโครงสรางของเบนซีน 
(ที่มา : โรจนฤทธิ์  โรจนธเนศ และคณะ.(2544) หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานเคมี.หนา138) 
 
 โรเบิรต วิลเฮลม ฟอน บุนเสน (Robert Wilhelm Von Bunsen ค.ศ. 1811 – 1899) 
เปนผูประดิษฐตะเกียงบุนเสน 
 เซอร วิลเลียม เฮนรี เพอรกิน (Sir William Henry Perkin ค.ศ. 1838 – 1907) เปนผู
พบสีสังเคราะห 
 เดอเบไรเนอร (Johann Wolfgang Doebereiner ค.ศ. 1780 – 1849) ไดคิดวิธีจัด
หมวดหมูธาตุเปนคนแรก เรียกการจัดแบบน้ีวา กลุมสาม หรือ ไตรแอด (Triad) 
 จอหน เอ. อาร. นิวแลนด (John A.R. Newlands ค.ศ. 1837 – 1898) พบวาถาเรียงา
ตูไปตามลําดับน้ําหนักอะตอมสมบัติทางเคมีจะซ้ําๆ และคลายกับธาตุที่ 8 เขาเรียกกฎน้ีวา 
Law  of Octaves นิวแลนด เรียงธาตุตามแนวดิ่ง แถวละ 7 ธาตุ 
 ดิมิทรี อีวาโนวิช เมนเดเลเอฟ (Dmitri Ivanovich Mendelejev ค.ศ. 1834 – 1907) 
เปนผูจัดทําตารางธาตุ โดย เรียงตามน้ําหนักอะตอมจากซายมือไปขวามือ ตามแนวนอน เรียก
คาบ (Period) ธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันอยูในแนวดิ่ง (หรือ Column) ไดตารางธาตุแนวใหมที่ใช
ในปจจุบัน  ปจจุบันตารางธาตุสมัยใหมจัดเรียงตามจํานวนโปรตอนหรือเลขอะตอม ตาม
แนวนอนเรียกวาคาบ (Period หรือ Series) มีทั้งหมด 7 คาบ ตามแนวดิ่งเรียกวาหมู (Group) 
 ทอมัส เมลวิน (Thomas Melvill ค.ศ. 1752)  พบสเปกตรัม ซึ่งมีประโยชนในการ
วิเคราะหสารตางๆ 
 วิลเลียม วอลลาสตัน (William Wollaston ค.ศ. 1802) ทําการศึกษา เรื่องสเปกตรัม 



TL 473 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 ตารางธาตุที่ใชในปจจุบัน 

(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ. (2544) 
หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม เคมี เลม 2 . หนาปกใน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 สเปกโทรสโกป ใชศึกษาสเปกตรัม 
(ที่มา : Ann Ronan Picture Library : Scientists and Inventors 

อางอิงใน สานิตย โภคาพันธ. (2531) ประวตัิและววิัฒนาการทางวิทยาศาสตร. หนา 138) 
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โยเซฟ ฟอน เฟรานโฮเฟอร (Joseph Von Fraunhofer ค.ศ. 1787 – 1826) ศึกษา
สเปกตรัมของดวงอาทิตย และตั้งชื่อเสนดําในสเปกตรัมของดวงอาทิตยวา เสน เฟรานโฮเฟอร 
เพ่ือเปนเกียรติแกผูคนพบ 
 กุสตาฟ อาร คีรฮอฟฟ (Gustav R. Kirchhoff ค.ศ. 1824 – 1887) แสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางสเปกตรัมกับธาตุทางเคมี 
 สวันเต เอากุสต อารเรเนียส (Svante August Arrhenius ค.ศ. 1859 – 1927) ศึกษา
เก่ียวกับไอออน สรางทฤษฎีเก่ียวกับไอออนในการแยกสารละลายดวยไฟฟา 
 เซอร วิลเลียม แรมเซย (Sir William Ramsay ค.ศ. 1852 – 1916) พบแกสเฉื่อย
หลายชนิด และยังศึกษาการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี เรเดียม ซึ่งพบโดยมารี กูรี อีกดวย 
 เซอร เจมส  เดวาร (Sir James Dewar ค.ศ. 1842 – 1923) ศึกษาเกี่ยวกับการทําให
เกิดอุณหภูมิต่ํา  , เปนคนแรกที่สามารถทําใหไฮโดรเจนเหลวได เม่ือค.ศ. 1898 และ ในค.ศ. 
1899 ไดทําใหไฮโดรเจนเปนของแข็งได และเปนผูออกแบบขวดเทอรโมส คือ กระติกนํ้ารอน
ในปจจุบัน 

การคนพบทางเคมีในยุคน้ีมีหลายอยางที่เปนพ้ืนฐานความรูใหมีการคิดคนตอจนถึง
ปจจุบัน  การคิดคนที่ทําอยางตอเน่ืองจนเปนผลสําเร็จสามารถนํามาใชงานไดตราบเทาทุกวันน้ี 
เชน กลองถายรูป การถลุงแร ฯลฯ ในที่นี้ขอยกตัวอยางการคิดคนกลองถายรูปตั้งแตแรกเริ่ม
จนเปนกลองที่ใชในปจจุบัน  

สมัยโบราณไมมีการนําสารเคมีมาใชในการถายรูป  ดาเนียลโล บารบาโร กลาววา
ศิลปนโบราณนํากลอง ออบสคิวรา (Obscura camera) มาใชในการวาดภาพ โดยใหแสงสอง
ผานเขามาในกลองทึบที่เจาะรูเล็กๆไว จะไดภาพหัวกลับที่ฉากรับภาพ และวาดรูปตามน้ัน 
 
 

     ภาพที่ 6 กลองออบสคิวรา  
  (ที่มา : George Eastman House  
  Collection : Britanica Junior  
  Encylopedia อางอิงใน สานิตย  
  โภคาพันธ. (2531) ประวัติและ 
  วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร. 
  หนา 138) 
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โจฮานน เฮนรี ชูลส (Dr. Johann H. Schulze ค.ศ. 1732) พบวา ซิลเวอรคลอไรด 
(Silver Chloride – AgCl) เม่ือถูกแสงสวางจะกลายเปนสีดํา 
 เฮลลอท (M. Hellot ค.ศ. 1737) พบวาซิลเวอรไนเตรทมีปฏิกิริยากับแสง 
 ชีเล (ค.ศ. 1771) ศึกษาวาสารเคมีจะมีปฏิกิริยาอยางไรเม่ือถูกกับแสงสวาง 
 ฮัมฟรีย เดวี ทดลองใชซิลเวอรคลอไรดทากระดาษ ใชเลนสชวย ทําใหภาพเกิดความ
คมชัดมากย่ิงขึ้นแตไมถาวร  
 โจแซฟ นิวฟอร นีพเช (Joseph Nice/phore Niepce ค.ศ. 1826) นําสารบางชนิดอาบ
โลหะ เม่ือถายภาพแลวนําแผนโลหะน้ีไปลางนํ้ายาจะเกิดภาพเนกาตีฟ 
 
 
 

           ภาพที่ 7 นีพเช  
(ที่มา : Kodak Museum : Scientists  
and  Inventors  อางอิงใน สานิตย  
โภคาพันธ. (2531)  ประวัติและวิวัฒนา 
การทางวิทยาศาสตร. หนา 140) 

 
 

 
 
 ลุย ดาแกร (Louis – Jacques – Mande/ Daguerre ค.ศ. 1787 ? – 1851) นําฟลม 
เนกาตีฟไปอังกับไอปรอท วิธีนี้สามารถทําใหเกิดภาพโพสิตีฟหน่ึงภาพ จากฟลมเนกาตีฟหนึ่ง
อัน  ลุย  ดาแกร เปน ผู คิ ดคนวิ ธี ถ าย รูปและประ ดิษฐกล องถ าย รูป  ดาแก รี โอไทป 
(Daguerreotype) 
 

ภาพที่ 8 ลุย ดาแกร  
(ที่มา : Radio Time / Hulton PictureLibrary : 
Scientists  and  Inventors อางอิงใน  
สานิตย โภคาพันธ. (2531) ประวัติและ 
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร. หนา 140) 
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ภาพที่ 9 กลองถายรูปของดาแกร สมัยแรก 
(ที่มา : British Crown Copy-right Science Museum london : Scientists  and  Inventors 
อางอิงใน สานิตย โภคาพันธ. (2531) ประวตัิและวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร. หนา 140) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การถายรูปสมัยคริสตศตวรรษที่ 19 
(ที่มา : New Knowledge Library อางอิงใน สานิตย โภคาพันธ. (2531) ประวตัิและ 

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร. หนา 141) 
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 เซอร วิลเลียม เฮอรเชล (ค.ศ.1839) พบวาการใชน้ํายาโซเดียมไทโอซัลเฟต หรือ
น้ํายาไฮโปมาทําปฏิกิริยากับภาพที่ไดจะทําใหเกิดภาพอยางถาวร 
 วิลเลียม เฮนรี ฟอกซ แทลบอท (William Henry Fox Talbot ค.ศ. 1800 – 1877) พบ
น้ํายาลางภาพที่ทําใหไดภาพชัดเจนขึ้น เปนคนแรกที่สรางภาพโพสิตีฟหลายภาพจาก
ฟลมเนกาตีฟอันเดียว และเปนผูนําไฟแฟลช มาใชในการถายรูป 
 แมดดอกซ (Dr. Richard Leach Maddox ค.ศ. 1871) สรางเพลทชนิดแหง 
 จอรจ อีสตแมน (George Eastmann ค.ศ. 1854 – 1932) ทํากลองที่มีฟลมมวนบรรจุ
อยูภายใน เม่ือถายรูปแลวก็สงใหบริษัทลาง อัดขยาย และเปลี่ยนฟลมใหใหม อีสตแมนตั้งชื่อ
บริษัทของเขาวา บริษัทโกดัก และเปลี่ยนจากฟลมกระดาษ เปนฟลมโปรงแสง 
(สานิตย โภคาพันธ. 2531 ; 98 - 142) 
 
 

        ภาพที่ 11 ฟอกซ แทลบอท  
      (ที่มา : British Tourist Authority : New 
       Knowledge Library อางอิงใน สานิตย  
       โภคาพันธ. (2531) ประวัติและวิวัฒนา 
       การทางวิทยาศาสตร. หนา 141) 

 
     ภาพที่ 12 กลองโกดัก No. 1  
เปนกลองรุนแรกของอีสตแมน (ที่มา :  
Cooper – Bridgeman Library  :  
Scientists  and  Inventors  อางอิงใน  
สานิตย โภคาพันธ. (2531) ประวัติและ 
วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร. หนา 142) 
 

ยุคน้ีเคมีมีกาวหนามากขึ้นมีการประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆไดมากมายเพ่ืออํานวยความ
สะดวก และความรูที่ไดเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอไปอยางไมหยุดน่ิง ซึ่งเคมีสมัยใหมยังไมจบ
เพียงเทาน้ี เทาที่นําเสนอเปนเพียงตัวอยางความกาวหนาที่นักเคมีรุนกอนคิดคนขึ้นเพียง
บางสวน มีศาสตรอีกหลายสาขาที่นักเคมีคนพบแลวในปจจุบัน ซึ่งสามารถติดตามไดจาก
วารสารวิทยาศาสตรทั่วไป          
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แบบฝกหัดทายบท 
 
จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 

1. เคมีสมัยโบราณและเคมีสมัยกลางมีเหมือน และความแตกตางกันอยางไร จงตอบมา
เปนขอๆ 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
2. เคมีสมัยกลางมีการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาใชในการแสวงหาความรูหรือไม

ทราบไดอยางไร 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
3. เคมีสมัยใหมมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรที่แตกตางจากเคมีสมัยกลางอยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 



………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
4. จากประวัติและวิวัฒนาการทางเคมีทานเรียนรูที่จะจัดกระบวนการเรียนรูใหแกผูเรียน

อยางไรบาง 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
5. จงยกตัวอยางการคนควาทางเคมีสมัยปจจุบันมา 5 เรื่อง 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

     
 
ฟอสฟอรัส เปนสารเคมีที่ เผาไหมงาย   นักประดิษฐใชสมบัติขอนี้มาประดิษฐ  ไมขีดไฟฟอสฟอรัส
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