
www.scienceuptutor.com

ครูพี่ตอม เพิ่มเกรด
สอวน.

PAT 2
9 วิชาสามัญ

สรุปเนื้อหา เคมี ม.4
อางอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551

(ปรับปรุง 2560) 

www.scienceuptutor.com



สรุปเนื้อหา เคมี ม.4
อางอิงตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551

(ปรับปรุง 2560) 

ม.4

สงว สิ ิ์



 
 
 
 
 

เรียบเรียง  
  รณชัย กลิ่นกล้า (ครูพี่ต้อม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

 
จำหน่ายโดย : Science Up Tutor 21/8/4 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี  
   จ.นนทบุรี 11000 โทร. 08-9794-4304, 06-1998-2996 
   www.scienceuptutor.com 

ล็อกคอ  
เคมี  
ม.4 



    คำนำครูพี่ต้อม 
 
 
  ล็อกคอเคมี ม.4 เรียบเรียงขึ ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551 
(ปรับปรุง 2560) ลำดับเนื ้อหาสอดคล้องกับท่ีมีจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน กระชับ    
ตรงประเด็น เน้นเนื้อหาท่ีสำคัญ และครอบคลุม สามารถสร้างความเข้าใจเนื้อหาเคมีได้ดียิ่งข้ึน 
อีกทั้งในการเรียบเรียงได้ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาที่ถี่ถ้วนจากแนวข้อสอบในระดับต่างๆ ทั้งข้อสอบ
ในโรงเรียน ข้อสอบกลางภาค ข้อสอบปลายภาค รวมทั้งข้อสอบ สอวน. ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมใน
ระดับ ม.4 เพื่อให้รู ้ว่าเนื้อหาใดเป็นเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นท่ีน้องๆ นักเรียนต้องเข้าใจเพื่อ
นำไปใช้ในการสอบในระดับต่างๆ นอกจากนั้นแล้วจากประสบการณ์ การสอนเคมีที ่ผ่านมา   
ครูพี่ต้อมได้ใช้ประสบการณ์ส่วนนี้มาช่วยในการเรียบเรียงจัดลำดับเนื้อหา เพื่อให้น้องๆ ผู้อ่านได้
เข้าใจถึงประเด็นสำคัญของเนื้อหาต่างๆ การเรียนเคมีให้เข้าใจน้องๆ นักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนว่าใน
แต่ละบทเรียนมุ่งเน้นอะไรซ่ึงครูพี่ต้อมได้เขียนสรุปไว้ให้ในแต่ละบทแล้ว 
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   1. ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี 
   

ฉลากสารเคม ี
   บนฉลากสารเคมีควรมีข้อมูลดังนี ้

 
สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 
 1) ระบบ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemistry) 

o เป็นระบบท่ีใช้สากล 
o แสดงสัญลักษณ์ในส่ีเหล่ียมกรอบสีแดง พ้ืนสีขาว 

 
Health hazards 

สารท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
Flammable 
สารไวไฟ 

 
Irritants 

สารระคายเคือง 

 
Gases Under Pressure 
แก๊สบรรจุภายใต้ความดัน 

 
Corrosive 
สารกัดกร่อน 

 

 
Explosives 
สารระเบิด 

 
Oxidizers 

สารออกซิไดซ์ 

 
Environmental Toxicants 

สารท่ีเป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

 
Toxicants 

สารท่ีเป็นอันตรายถึงชีวิต 

 
    2) ระบบ NFPA (National Fire Protection Association Hazard Identification System) 

o เป็นระบบท่ีใช้ในสหรัฐอเมริกา 
o ใช้สีแทนความอันตรายในด้านต่าง ๆ 
o ใช้ตัวเลข 0 ถึง 4 ระบุระดับความอันตรายจากน้อยไปมาก 
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เอกสารความปลอดภัย (Safety data sheet, SDS) 
  เอกสารสดงข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมีอย่างละเอียด เช่น สมบัติและองค์ประกอบของ
สารเคมี ความอันตราย และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 

 
       2. ข้อปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคม ี
 

ก่อนทำปฏิบัติการ 
   ศึกษาข้ันตอนการทดลอง วางแผนการทดลอง 
   ศึกษาข้อมูลสารเคมี เทคนิคการทดลอง การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 

ขณะทำปฏิบัติการ 
   ข้อปฏิบัติท่ัวไป 
     1) สวมใส่เส้ือคุมปฏิบัติการ แว่นตานิรภัย ผ้าปิดปากและถุงมือ 
     2) ห้ามรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมในขณะทำปฏิบัติการ 
    3) ไม่ทำการทดลองเพียงลำพังคนเดียว 
    4) ไม่เล่นและไม่รบกวนผู้อ่ืนในขณะปฏิบัติการ 
   5) ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัด 
   6) ไม่ปล่อยให้อุปกรณ์ให้ความร้อนทำงานโดยไม่มีคนดูแล 
   

  ข้อปฏิบัติในการใช้สารเคม ี
   1) อ่านช่ือสารเคมีบนฉลากให้แน่ใจก่อนนำมาใช้งาน 
   2) เคล่ือนย้าย ถ่ายสารเคมีด้วยความระมัดระวัง 
   3) ห้ามชิมหรือสูดดมสารเคมีโดยตรง  
   4) การเจือจางกรด ห้ามเทน้ำลงในกรดแต่ให้เทกรดลงน้ำ  
     เพ่ือให้น้ำปริมาณมากช่วยถ่ายเทความร้อนท่ีเกิดจากการละลาย 
    5) ไม่เทสารเคมีท่ีเหลือกลับเข้าขวดสารโดยเด็ดขาดให้เทใส่ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
 

หลังทำปฏิบัติการ 
   ทำความสะอาดอุปกรณ์ โต๊ะปฏิบัติการ และจัดเก็บให้เรียบร้อย  

 
     3. การกำจัดสารเคม ี
 

 สารเคมีท่ีเป็นของเหลวไม่อันตรายท่ีละลายน้ำได้และม ีpH เป็นกลาง  
  : ปริมาณไม่เกิน 1 ลิตร เทลงอ่างน้ำและเปิดน้ำลงตามมาก ๆ ได้ 
 สารละลายเข้มข้น 
  : เจือจาง และทำให้ pH เป็นกลางก่อนค่อยเทลงอ่างน้ำ 
 สารเคมีท่ีเป็นของแข็งไม่อันตราย  
  : ใส่ในภาชนะท่ีปิดมิดชิด พร้อมท้ังติดฉลากช่ือให้ชัดเจน ก่อนท้ิงในท่ีซ่ึงจัดเตรียมไว้ 
 สารไวไฟ ตัวทำละลายท่ีไม่ละลายน้ำ สารประกอบของโลหะเป็นพิษ หรือสารท่ีทำปฏิกิริยากับน้ำ  
  : ห้ามท้ิงลงอ่างน้ำ ให้ท้ิงไว้ในภาชนะท่ีห้องปฏิบัติการจัดเตรียมไว้ให้ 
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  4. การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคม ี
 
เมื่อร่างกายสัมผัสสารเคมี 
 

STEP 1 STEP 2 STEP 3 
นำสารเคมีออกจากร่างกาย ล้างสารเคมีด้วยน้ำ ปฐมพยาบาล 
ถอดเส้ือผ้าบริเวณท่ีเป้ือน 

สารเคมีออก และซับสารเคมี 
ออกจากร่างกายให้มากท่ีสุด 

- กรณีเป็นสารเคมีท่ีละลายน้ำ  
ให้ล้างบริเวณท่ีสัมผัสสารเคมี 
ด้วยการเปิดน้ำไหลผ่านมาก ๆ 
- กรณีท่ีเป็นสารเคมีท่ีไม่ละลาย
น้ำให้ล้างบริเวณท่ีสัมผัสสารเคมี 

ด้วยน้ำสบู่ 

หากทราบว่าสารเคมีท่ีสัมผัสร่างกาย 
คือสารใด ให้ทำการปฐมพยาบาล
ตามข้อกำหนดในเอกสารความ

ปลอดภัยของสารเคมี 

 
เมื่อสารเคมีเข้าตา 

 

เม่ือสารเคมีเข้าตาให้ล้างตาด้วยการตะแคงให้ตาด้านท่ีโดนสารเคมีไว้ด้านล่าง แล้วเปิด
นำไหลผ่านเบา ๆ อย่างน้อย 10 นาทีหรือจนกว่าสารจะหมด แล้วนำส่งแพทย์ทันที 

 
เมื่อสูดดมแก๊สพิษ 

 

  
 

 
เม่ือมีแก๊สเกิดข้ึน ต้องรีบ
ออกจากบริเวณน้ันและไป

บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเท

สะดวกทันที 
 

หากมีผู้สูดดมแก๊สพิษจน

หมดสติ ให้รีบเคล่ือนย้าย
ออกจากบริเวณน้ันทันที 
โดยผู้ช่วยเหลือต้องสวมชุด

อุปกรณ์ป้องกันท่ีเหมาะสม 

ปลดเส้ือผ้าผู้ประสบเหตุ

ออก เพ่ือให้หายใจให้
สะดวกข้ึน หากหมดสติให้
จับนอนคว่ำและตะแคงหน้า

ไปด้านใดด้านหน่ึง  
เพ่ือป้องกันโคนล้ินกีดขวาง

ทางเดินหายใจ 

สังเกตการเต้นของหัวใจ

และการหายใจหากว่าหัวใจ

หยุดเต้นและหยุดหายใจให้

นวดหัวใจและผายปลอด

โดยผู้ผ่านการฝึก  
แต่ไม่ควรใช่วิธีเป่าปาก  
แล้วนำส่งแพทย์ทันที 

เมื่อโดนความร้อน 

 

แช่น้ำเย็นหรือปิดแผลด้วยผ้าซุบน้ำจนหายปวดแสบปวดร้อน แล้วทาข้ีผ้ึงสำหรับไฟไหม้
และน้ำร้อนลวกหากเกิดบาดแผลใหญ่ให้นำส่งแพทย์ 

 
 

กรณีร่างกายสัมผัสสารเคมีในปริมาณมากหรือมีความเข้มข้นสูง ให้ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแล้วนำส่งแพทย์ 
กรณีท่ีสารเข้าปากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำตามเอกสารความปลอดภัย แล้วนำส่งแพทย์ทุกกรณี 
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        5. การวัดปริมาณสาร 
   
  
อุปกรณ์สำหรับวัดปริมาณสาร 
   สำหรับการวัดมวล : เคร่ืองช่ัง  
   

                      
      เคร่ืองช่ังระบบดิจิทัล        เคร่ืองช่ังแบบสามคาน 
  
   สำหรับการวัดปริมาตร : อุปกรณ์ในการวัดปริมาตรของสารมีหลากหลายชนิด เช่น 

                       
      บีกเกอร์      ขวดรูปชมพู่      กระบอกตวง     ปิเปตต์      บิวเรต 
      

บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับวัดปริมาตรสารได้อย่างหยาบๆ 
กระบอกตวง ปิเปตต์ และบิวเรต เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้สำหรับวัดปริมาตรสารได้ละเอียด 

   
 การอ่านปริมาตรของของเหลว 

- สายตาอยู่ในระดับเดียวกันกับระดับส่วนโค้งของของเหลว  
 ถ้าส่วนโค้งของ

ของเหลวมี

ลักษณะเว้า 
ให้อ่านปริมาตร 
ท่ีจุดต่ำสุดของ

ส่วนโค้ง  

ถ้าส่วนโค้งของ

ของเหลวมี

ลักษณะนูน  
ให้อ่านปริมาตร 
ท่ีจุดสูงสุดของ

ส่วนโค้ง 
- อ่านตามขีดบอกปริมาตรและประมาณค่าทศนิยมตำแหน่งสุดท้าย 

 
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ความเท่ียง (Precision)  
     ความใกล้เคียงกันของค่าท่ีได้จากการวัดซ้ำ 
  ความแม่น (Accuracy)  
     ความใกล้เคียงของค่าเฉล่ียจากการวัดซ้ำเทียบกับค่าจริง 
 

    
ความเท่ียงสูง 
ความแม่นต่ำ 

ความเท่ียงสูง 
ความแม่นสูง 

ความเท่ียงต่ำ 
ความแม่นต่ำ 

ความเท่ียงต่ำ 
ความแม่นสูง 
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       6. เลขนัยสำคัญ 
 

เลขนัยสำคัญ คือ จำนวนหลักท้ังหมดของตัวเลขท่ีได้จากการวัด ซ่ึงมีความสำคัญต่อการบอกปริมาณ 
  
การนับเลขนัยสำคัญ 

ลักษณะของตัวเลข การนับเลขนัยสำคัญ 
ตัวเลขท่ีไม่มีเลขศูนย์ท้ังหมด นับ 
เลขศูนย์ท่ีอยู่ระหว่างตัวเลขอ่ืน นับ 
เลขศูนย์ท่ีอยู่หน้าตัวเลขอ่ืน ไม่นับ 
เลขศูนย์ท่ีอยู่หลังตัวเลขอ่ืนท่ีอยู่หลังทศนิยม นับ 
ตัวเลขท่ีแม่นตรงเป็นตัวเลขท่ีทราบค่าท่ีแน่นอน 
   - ค่าคงท่ี เช่น ! = 3.142... 
   - ค่าจากการนับ เช่น ปิเปตต์สาร 3 คร้ัง 
   - ค่าจากการเทียบหน่วย เช่น 1 วัน มี 24 ช่ัวโมง 

มีเลขนัยสำคัญอนันต์ 

ตัวเลขท่ีมีค่าน้อย ๆ หรือมาก ๆ ให้เขียนในรูปสัญกรวิทยาศาสตร์ 
โดยตัวเลขสัมประสิทธ์ิทุกตัวเป็นเลขนัยสำคัญ 

   
การปัดตัวเลข 
    การปัดตัวเลขพิจารณาตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 

 ตัวอย่าง 
- ค่าน้อยกว่า 5 ให้ตัดตัวเลขถัดไปท้ังหมด 6.53 = 6.5 
- ค่ามากกว่า 5 ให้เพ่ิมค่าตัวเลขตำแหน่งสุดท้ายท่ีต้องการอีก 1 7.56 = 7.6 
- เท่ากับ 5 โดยมีตัวเลขอ่ืนท่ีไม่ใช่ 0 ต่อจากเลข 5 ให้เพ่ิมค่าของ
ตัวเลขตำแหน่งสุดท้ายท่ีต้องการอีก 1 

7.451 = 7.5 

- เท่ากับ 5 มีตัวเลข 0 หรือไม่มีเลขอ่ืนต่อจากเลข 5 พิจารณาดังน้ี 
     ตัวเลขหน้าเลข 5 เป็นเลขค่ี ให้บวกค่าตัวเลขดังกล่าวเพ่ิมอีก 1 
     ตัวเลขหน้าเลข 5 เป็นเลขคู่ ให้ตัวเลขดังกล่าวเป็นเลขเดิม แล้ว
ตัดตัวเลขต้ังแต่เลข 5 ไปท้ังหมด 

 
6.75 = 6.8 
6.78 = 6.7 

  การคำนวณหลายข้ันตอนให้ปัดตัวเลขของผลลัพธ์ในข้ันตอนสุดท้ายของการคำนวณ 
   
การบวกและการลบ 
  ผลลัพธ์ท่ีได้จะมีจำนวนตัวเลขท่ีอยู่หลังทศนิยมเท่ากับข้อมูลท่ีมีจำนวนตัวเลขท่ีอยู่หลังทศนิยมน้อยท่ีสุด 
   ตัวอย่าง 6.543 + 2.44 = 8.983      คำตอบคือ  8.98 
 
การคูณและการหาร 
  ในการคูณและการหาร ผลลัพธ์ท่ีได้จะมีจำนวนเลขนัยสำคัญเท่ากับข้อมูลท่ีมีเลขนัยสำคัญน้อยท่ีสุด 
   ตัวอย่าง 6.543 x 2.4 = 15.7032      คำตอบคือ  16 
 
การคำนวณที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขที่แม่นตรง 
  การคำนวณไม่ต้องพิจารณาเลขนัยสำคัญของตัวเลขท่ีแม่นตรง 
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           7. หน่วยวัด 
 
หน่วย SI พื้นฐาน 

ปริมาณ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ของหน่วย 
มวล กิโลกรัม kg 

ความยาว เมตร m 
เวลา วินาที s 
อุณหภูมิ เคลวิน K 

ปริมาณสาร โมล mol 
กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A 

ความเข้มแห่งการส่องสว่าง แคนเดลลา cd 
 
    หน่วย SI อนุพัทธ์ 

ปริมาณ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์ของหน่วย 
ปริมาตร ลูกบาศก์เมตร m3 
ความเข้มข้น โมลต่อลูกบาศก์เมตร mol/m3 
ความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร kg/m3 

 
หน่วยนอกระบบ SI   

ปริมาณ ช่ือหน่วย สัญลักษณ์ของหน่วย แฟกเตอร์เปล่ียนหน่วย 
ปริมาตร ลิตร L 1 L = 10-3 m3 
มวล กรัม g 1 g = 10-3 kg 
 ดอลตัน Da 1 Da = 1.66x10-27 kg 
 หน่วยมวลอะตอม u 1 u = 1.66x10-27 kg 

ความดัน บาร์ bar 1 bar = 10-5 Pa 
 มิลลิเมตรปรอท mmHg 1 mmHg = 133.32 Pa 
 บรรยากาศ atm 1 atm = 1.013x10-5 Pa 

ความยาว อังสตรอม Å 1 Å = 10-10 m 
พลังงาน แคลอรี cal 1 cal = 4.2 J 
อุณหภูมิ องศาเซลเซียส oC oC = K-273 

 
    แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย 
        อัตราส่วนระหว่างหน่วยท่ีแตกต่างกัน 2 หน่วย ท่ีมีปริมาณเท่ากัน  

      เช่น  
1000 กรัม

1 กิโลกรัม
   หรือ  1 กิโลกรัม

1000 กรัม
    

วิธีการเทียบหน่วย 
  คูณปริมาณในหน่วยเร่ิมต้นด้วยแฟกเตอร์เปล่ียนหน่วยท่ีมีหน่วยท่ีต้องการอยู่ด้านบน 
   

   ปริมาณและหน่วยท่ีต้องการ = ปริมาณและหน่วยเร่ิมต้น	 x หน่วยที่ต้องการ
หน่วยเริ่มต้น


