
โดย ครูประภัสราภา  จันทรวงศา

หน่วยที่ 2



สสาร (matter) คือ สิ่งที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้

สาร (substance) คือ สสารที่มีการเจาะจงลงไปว่าเป็นชนิดใด

สารและสมบัติของสาร



สมบัติของสาร

สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะประจ าตัวของสารแต่ละชนิด
ซึ่งแตกต่างไปจากสารอื่น ๆ

เช่น ทองแดง น าไฟฟ้าได้
ไม้  น าไฟฟ้าไม่ได้  
น้ าสมสายชูมีรสเปรี้ยว 
น้ าเชื่อมมีรสหวาน



สมบัติของสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1.สมบัติทางกายภาพ

2.สมบัติทางเคมี



1.สมบัติทางกายภาพ

สมบัติของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากรูปร่างลักษณะภายนอก
เช่น สถานะ สี กลิ่น รส รูปร่าง ปริมาตร จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย 
เป็นต้น
เช่น น้ า เป็นของเหลว ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นไม่มีรส จุดเดือดท่ี 100 องศาเซลเซียส



1. มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกเช่น การเปลี่ยน
สถานะ การเกิดสารละลาย การเปลี่ยนอุณหภูมิ 
การสึกกร่อน เป็นต้น
2. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในเปลี่ยน
เฉพาะรูปร่างภายนอก 

3. ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ทางกายภาพและทางเคมีของสารยังคงเหมือนเดิม

4. สามารถท าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย

การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ



2.สมบัติทางเคมี

สมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายในของสาร และ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเผาไหม้ การเกิดสนิม การผุ
พัง การระเบิด เป็นต้น เช่น เหล็กเป็นของแข็งสีเทา เมื่อทิ้ง
ไว้จะเกิดสนิมมีสีน้ าตาลแดง



การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมี

1. จะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นเสมอ 
2. มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายใน และมีผลท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของสารด้วย

3. ท าให้สารใหม่ท่ีเกิดขึ้น มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิม
เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง 
การสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นต้น
4. ท าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ยาก



การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือ
ทางเคมี

การระเหยของน้ า 
การต้มน้ า 
ข้าวสารเปลี่ยนเป็นข้าวสุก 
เกลือละลายน้ า 
ผลไม้ดิบเปลี่ยนเป็นผลไม้สุก 
การจุดเทียนไข 
เนื้อดิบเป็นเนื้อสุก

กายภาพ
กายภาพ
เคมี
กายภาพ
เคมี
กายภาพ เคมี
เคมี



ทบทวน



สมบัติของสารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์ คือ สารที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว อาจเป็น 
ของแข็ง ของเหลว หรือ ก๊าซ ก็ได้ 
เช่น เหล็ก ทองแดง น ้า น ้าตาล ซึ่งยังแบ่งย่อยได้เป็นธาตุและ
สารประกอบ



สมบัติของสารบริสุทธิ์

1. จุดเดือด จุดหลอมเหลว คงที่



ข้อแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์กับสารละลาย

สิ่งเปรียบเทียบ สารบริสุทธิ์ สารละลาย

จ านวนชนิดของสาร มีสารเพียงชนิดเดียว มีสารมากกว่าหน่ึงชนิด

จุดเดือด คงที่ ไม่คงที่

จุดหลอมเหลว คงที่ ไม่คงที่

จุดเยือกแข็ง คงที่ ไม่คงที่

ความหนาแน่น คงที่ แปรเปลี่ยนได้ขึ นอยู่กับ
ความเข้มข้นของสารละลาย

ความสามารถในการละลาย คงที่ ณ อุณหภูมิและความ
ดันหนึ่ง

ไม่คงที่แน่นอน



สมบัติของสารบริสุทธิ์

2.ความหนาแน่นของสาร

ความหนาแน่น (Density) คืออัตราส่วนของ
มวลต่อหนึ่งหน่วยปริมาตร โดยวัตถุที่มีมวลในหนึ่ง
หน่วยพื้นที่ที่ก าหนดมากเท่าไหร่ ยิ่งแสดงให้เห็นว่า
วัตถุดังกล่าวมีความหนาแน่นมากเท่านั้น



สมบัติของสารบริสุทธิ์

V

M
D =

M = มวลของสาร มีหน่วยเป็น   kg
V = ปริมาตร มีหน่วยเป็น dm3

D = ความหนาแน่นของสาร kg/ dm3

M = มีหน่วยเป็น   g
V = มีหน่วยเป็น cm3

D = ความหนาแน่นของอากาศ g/ cm3

1000 g       =  1 kg
1000cm3 =  1 dm3  ,1 ลิตร



โจทย์ ข้อ 1

สารชนิดหนึ่งมีปริมาตร 2 dm3 วัดมวลได้ 
4000 kg มีความหนาแน่นเท่าไร

2

4000
=D

=  2000 kg/dm3



โจทย์ ข้อ 2
ของเหลวชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น  1.5 

g/cm3 จงหามวลของเหลวในหน่วยกรัม ถ้า
ของเหลวมีปริมาตร  1 ลิตร

1000
5.1

M
=

M    =   1.5 X 1000 

M    =   1,500 g



องค์ประกอบของสารบริสุทธ์ิ

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  สารประกอบและธาตุ

1. สารประกอบ ประกอบด้วยธาตุต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมตัวกัน

• อัตราส่วนที่คงท่ี  เช่น  น้ า (H2O)

H2O H : O  เป็น 2:1   เสมอ
• มีสมบัติต่างจากธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบอย่างส้ินเชิง

เช่น  O  แก๊สช่วยให้ไฟติด  H เป็นแก๊สติดไฟ   รวมตัวเป็นน้ า 
ช่วยดับไฟ



2. ธาตุ ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวและไม่สามารถแยกเป็น
องค์ประกอบย่อยโดยวิธีการทางเคมีได้ แบ่งเป็น  3 ประเภท ได้แก่

โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ

เช่น   ทองค้า เช่น   คาร์บอน เช่น  พลวง

องค์ประกอบของสารบริสุทธ์ิ



1. ธาตุโลหะ (Metal Elements)

ธาตุโลหะ ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง ผิวเป็นมันวาว เหนียวดึงเป็นเส้น
และทุบเป็นแผ่นบางๆได้ น้าไฟฟ้า น้าความร้อน ส่วนใหญ่มีจุดเดือดและจุด
หลอมเหลวสูง ยกเว้นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลว คือ ปรอท (Hg) ตัวอย่าง
ธาตุโลหะ เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) เป็นต้น



เม่ือใช้ความหนาแน่นเป็นเกณฑ์ สามารถจ าแนกโลหะได้เป็น

1 โลหะหนัก เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นสูง เช่น เหล็ก (Fe) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว 
(Pb) เป็นต้น นิยมน้าทองแดงมาช่วยท้าสายไฟฟ้าใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
รถยนต์ เป็นต้น

2 โลหะเบา เป็นโลหะที่มีความหนาแน่นน้อย เช่น อะลูมิเนียม (Al) แมกนีเซียม 
(Mg) เป็นต้น จึงมีการน้าอะลูมิเนียมมาท้าสายไฟแรงสูงเพื่อลดมวลแทนทองแดงที่มีมวล
มากกว่า ถึงแม้ว่าอะลูมิเนียมจะน้าไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าทองแดงก็ตาม





ธาตุอโลหะ (Non-metal)
อโลหะ (Non-metal) ประกอบด้วยอะตอมชนิดเดียวกันที่มี

สถานะทั งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ อโลหะที่มีสถานะเป็น
ของแข็งจะเปราะ ผิวไม่เป็นมันวาวส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวและ
จุดเดือดต่้า ยกเว้นธาตุคาร์บอน มีจุดหลอมเหลวละจุดเดือดสูง

ตัวอย่างของธาตุอโลหะ เช่น คาร์บอน (C) ก้ามะถัน (S) 
ออกซิเจน (O) ไฮโดรเจน (H) เป็นต้น





ธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid)

ธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) เป็นธาตุที่มีทั้งโลหะและอโลหะ เช่น 
ธาตุซิลิคอน (Si) เป็นของแข็งสีเงิน มันวาวเหมือนโลหะ แต่เปราะเหมือน
อโลหะ และน้าไฟฟ้าได้เล็กน้อย ธาตุโบรอน (B) เป็นของแข็งสีด้าและ
เปราะเหมือนอโลหะแต่จุดหลอมเหลวสูงเหมือนโลหะ เป็นต้น

ตัวอย่างธาตุก่ึงโลหะ เช่น โบรอน (B) ซิลิกอน (Si) พลวง (Sb) 
เทลลูเรียม (Te) อาร์เซนิก (As) เป็นต้น







แบบฝึกหัด
• จงน าธาตุต่อไปนี้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 

• I    Br  Hg   N   Ag   H   Cl   He   Si  Fe

โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ



แบบฝึกหัด
• จงน าธาตุต่อไปนี้ไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง 

โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ

Hg   Ag Fe Si I  Br N H  Cl He 



อะตอมและโมเลกุล

• อะตอม  คือ อนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุ  อะตอมมักรวมตัวกันเป็นโมเลกุล

• โมเลกุล แบ่งเป็น 2 ประเภท

1. โมเลกุลของธาตุ เกิดจากการรวมกันของธาตุชนิดเดียวกัน 2 อะตอมขึ้นไป  เช่น  O2 Cl2
2. โมเลกุลสารประกอบ เกิดจากการรวมกันของธาตุต่างชนิดกัน เช่น NaCl CO2



• สัญลักษณ์ของธาตุของดอลตันปัจจุบันนี้เลิกใช้เพราะไม่สะดวกที่จะเขยีน
ภาพแทนธาตุจ านวนมาก 

• โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส นักเคมีชาวสวีเดนได้คิดระบบสัญลักษณ์ขึ้นใหม่
เป็นตัวอักษรแทนชื่อธาตุซึ่งเป็นที่ยอมรับจนถึงปัจจุบันนี้

จอห์น ดอลตัน นักเคมีชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่ได้เสนอให้ใช้สัญลักษณ์
ของธาตุ โดยใช้รูปภาพเป็นสัญลักษณ์ของธาตุดังตัวอย่าง



การเขียนสัญลักษณ์ธาตุ
• มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. ภาษาที่ใช้ คือ ภาษาละติน (เพราะเป็นภาษาที่ตายแล้ว) ถ้าไม่มีภาษา
ละติน ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างภาษาที่ใช้เขียนแทนสัญลักษณ์ธาตุ

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาละติน สัญลักษณ์

คาร์บอน Carbon - C

แคลเซียม Calcium - Ca

ทองแดง Copper Cuprum Cu

โซเดียม Sodium Natrium Na

ไอโอดีน Iodine - I

เหล็ก Iron Ferrum Fe



2. ใช้อักษรตัวแรกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก

เช่น Ca (แคลเซียม) 

Cl (คลอรีน)

Cr (โครเมียม)

Cu (คอปเปอร)์

ธาตุบางชนิดมีสมบัติบางประการที่คล้ายกัน นักวิทยาศาสตร์จึงจัดธาตุเป็น
หมวดหมู่ในรูปแบบที่เรียกว่า ตารางธาตุ (periodic table)

มีหมู่ 1A (แถวแนวตั ง)  8A หมู่
มีคาบ    1 (แถวแนวนอน)  7 คาบ





1.ประโยชน์ของธาตุโลหะและอโลหะ  ธาตุที่มีสมบัติเป็นโลหะและอโลหะมี
ประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในด้านสรีรวิทยาและการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  ดัง
ตารางต่อไปนี้

ธาตุ สัญลักษณ์ ประโยชน์

อะลูมิเนียม Al -ใช้ท าส่วนประกอบของเครื่องบิน
-ใช้ท าสายไฟแรงสูง

ทองแดง Cu -ใช้ท าสายไฟฟ้า
-เป็นองค์ประกอบส าคัญของเลือด
ในสัตว์พวกแมลง

เหล็ก Fe -ใช้ในอุตสาหกรรมทุกประเภท
-เป็นองค์ประกอบเฮโมโกลบินใน
เม็ดเลือดแดง



ธาตุ สัญลักษณ์ ประโยชน์

สังกะสี Zn -ใช้ท าถ่านไฟฉาย
-เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์
ช่วยในการย่อยโปรตีน

โครเมียม Cr -ใช้เคลือบผิวโลหะเพื่อป้องกัน
สนิม
-เป็นธาตุที่ท างานร่วมกับ
อินซูลินช่วยควบคุมน้ าตาลใน
เลือด

ปรอท Hg -ใช้บรรจุในเทอรม์อมิเตอร์
-ใช้บรรจุในบารอมิเตอร์ปรอท



ธาตุ สัญลักษณ์ ประโยชน์

ตะกั่ว Pb -ใช้ท าตะกั่วบัดกรี
-ใช้ท าแบตเตอรี่

แคลเซียม Ca - เป็นองค์ประกอบของกระ
ดุก ฟัน เขาสัตว์ และงา

คาร์บอน C -ใช้ท าไส้ดินสอ (แกรไฟต)์
-ใช้ท าเครื่องประดับและหัว
เจาะน้ ามัน (เพชร)

ไอโอดีน I - ใช้ท าทังเจอร์ไอโอดีน (ยา
ใส่แผลสด)



ธาตุกัมมันตรังสี

ธาตุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องจากนิวเคลียสของ
อะตอมไม่เสถียร เป็นธาตุที่มีเลขอะตอมสูงกว่า 82

กัมมันตภาพรังสี หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีได้ต่อเนื่อง รังสี
ที่ได้จากการสลายตัว มี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา  รังสีแกมมา





ความสามารถในการทะลุผ่านวัตถุ



ประโยชน์ของการใช้ธาตุกัมมันตรังสี

1.ด้านธรณีวิทยา

- การใช้คาร์บอน -14 (C-14) ค านวณหาอายุวัตถุโบราณ

2. ด้านการแพทย์

-ใช้ไอโอดีน -131 (I-131)ในการติดตามเพื่อศึกษาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์

-โคบอลต์ -60 (Co-60) ใช้รักษาโรคมะเร็ง

-เรเดียม – 226  (Ra-226) ใช้รักษาโรคมะเร็ง

3. ด้านการเกษตร

-ใช้ฟอสฟอรัส 32 (K-32) ศึกษาความต้องการปุ๋ยของพืช ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่
ต้องการ

- ใช้โพแทสเซียม -32 (K-32)ในการหาอัตราการดูดซมึของต้นไม้



ประโยชน์ของการใช้ธาตุกัมมันตรังสี

4. ด้านอุตสาหกรรม ใช้ธาตุกัมมันตรังสีตรวจหารอยต้าหนิ เช่น รอยร้าวของ
โลหะ ใช้รังสีฉายบนอัญมณีเพื่อให้มีสีสันสวยงาม

5.ด้านการถนอมอาหาร 
-ธาตุโคบอนต์ -60 (Co-60)ใช้ท้าลายแบคทีเรียในอาหาร



ประโยชน์ของการใช้ธาตุกัมมันตรังสี

6.ด้านพลังงาน มีการใช้
พลังงานความร้อนที่ได้จาก
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตา
ปฏิกรณ์ปรมาณูของยูเรเนียม -
238 (U-238) ต้มน ้าให้
กลายเป็นไอ แล้วผ่านไอน ้าไป
หมุนกังหัน เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า





โทษจากกัมมันตรังสี

ท้าให้โมเลกุล
ภายในเซลล์เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่สามารถ
ท้างานได้ตามปกติ



เลขมวล เลขอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์



เลขอะตอม,เลขมวลและสัญลักษณ์นิวเคลียร์

1. จ านวนโปรตอนในนิวเคลียสเรยีกว่า เลขอะตอม (atomic number)
2. ผลบวกของจ านวนโปรตอนกับนิวตรอนเรียกว่า เลขมวล (mass number) 

การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์

p+n

p (ในกรณีที่อะตอมเป็น
กลางทางไฟฟ้า p = e)





การหาจ านวนโปรตอน อิเล็กตรอนและนิวตรอน

• ตัวอย่างที่ 1 จงหาอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์

มีจ านวนโปรตอน    = 80 อนุภาค

อิเล็กตรอน = 80 อนุภาค

และนิวตรอน    = 201 - 80 = 121 อนุภาค



• ตัวอย่างที่ 2 การหาอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์

มีจ านวนโปรตอน = 20 อนุภาค

แคลเซียม +2 หมายถึง เสียอิเล็กตรอนไป 2 อนุภาค

อิเล็กตรอน = 20 - 2 = 18 อนุภาค

และนิวตรอน    = 40 - 20 = 20 อนุภาค



ตัวอย่างที่ 3 การหาอนุภาคมูลฐานของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์

มีจ านวนโปรตอน = 8 อนุภาค

ออกซิเจน -2 หมายถึง  รับอิเล็กตรอนเพิ่ม 2 อนุภาค

อิเล็กตรอน    = 8 + 2 = 10 อนุภาค

และนิวตรอน       = 16 - 8 = 8 อนุภาค 



ก าหนดโครงสร้างอะตอมของธาตุฟอสฟอรัสให้
ดังนี้

ก.  1615P ข.  1516P

ค.  3115P ง. 3116P

p = 15
n = 16

สัญลักษณ์นิวเคลียร์คือข้อใด



จากสญัลกัษณนิ์วเคลียร์ 3216S2- จงพิจารณาว่าขอ้ใดถกู้อ้ง

ก. ม ี18 อิเล็กตรอน ข. ม ี16อิเล็กตรอน

ค. ม ี32 อิเล็กตรอน ง. ม ี14 โปรตอน



ธา้ ุA มีโปร้อน   90 นิว้รอน 148

ธา้ ุB มีโปร้อน   94 นิว้รอน 142 ขอ้ใดถกู้อ้ง

ก. ธาต ุA มเีลขมวล 148

เลขอะตอม 90

ข.  ธาตุ B มเีลขมวล 236

เลขอะตอม 142

ค. ธาต ุA มเีลขมวล 238

เลขอะตอม 58

ง. ธาตุ B มเีลขมวล 236 
เลขอะตอม 94



การเกิดสารประกอบ
สารประกอบเกิดจากการสร้างพันธะเคมีของอะตอมต่างชิด

กันเกิดเป็นโมเลกุลของสารประกอบดังนี 



สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสมบัติของธาตุ
ที่เป็นองค์ประกอบ สามารถแยกธาตุเป็นองค์ประกอบได้เมื่อใช้
พลังงานบางรูปเช่น พลังงานไฟฟ้า  พลังงานความร้อน  จะพบว่า
สารประกอบเป็นสารบริสุทธ์ิ ประกอบด้วยอะตอมต่างชนิดกัน



ประเภท
สารประกอบ

สารประกอบ สูตรเคมี ธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบ

กรด คาร์บอนิก H2CO3 ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม ธาตุคาร์บอน 1 
อะตอม ธาตุออกซิเจน 3 อะตอม

ไฮโดรคลอริก (กรด
เกลือ)

HCl ธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม ธาตุคลอรีน 1 อะตอม

แอซีติก (กรดน้ าส้ม) CH3COOH ธาตุคาร์บอน 2 อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 4 
อะตอม ธาตุออกซิเจน 2 อะตอม

เบส โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(โซดาไฟ)

NaOH ธาตุโซเดียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 1 
อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอม

โพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์

KOH ธาตุโพแทสเซียม 1 อะตอม ธาตุออกซิเจน 1 
อะตอม

แคลเซียมไฮดรอก
ไซด์

Ca(OH)2 ธาตุแคลเซียม 1 อะตอมธาตุออกซิเจน 2
อะตอม ธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม



2. ประโยชน์สารประกอบ  มนุษย์ได้น้าสารประกอบมาใช้ประโยชน์ทั ง
ทางด้านอุปโภคและบริโภคมากมาย ดังตัวอย่างในตารางต่อไปนี 

สารประกอบ สัญลักษณ์ ประโยชน์

แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์

CO2 - ใช้ท าน้ าอัดลม ใช้ดับเพลิง ผลิต
ผงฟู  น้ าแข็งแห้ง เป็นสารท า
ความเย็น  เป็นตัวล่อเมฆในการท า
ฝนเทียม

โซเดียมคลอไรด์
(เกลือแกง)

NaCl ใช้ปรุงอาหารให้มีรสเค็ม ใช้ถนอม
อาหารด้วยการท าเค็ม เช่นปลา
เค็ม

กรดแอซตีิก
(น้ าส้มสายชู)

CH3COOH ใช้ปรุงอาหารให้มีรสเปรี้ยว

โซเดียมคาร์บอเนต NaOH ใช้ในงานอุตสาหกรรมท าแก้ว 
ผงซักฟอก  แก้น้ ากระด้าง



สารประกอบ สัญลักษณ์ ประโยชน์

โพแทสเซียมเปอรแ์มงกา
เนต

(ด่างทับทิม)

KMnO4 ใช้ท าสารละลายเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ล้าง
ผักสด

แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2 ใช้เป็นสารดูดความชื้น

กรดไฮโดรคลอริก HCl ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และ 
พลาสติก

ซิลิคอนไดออกไซด์ SiO2 ใช้ท ากระจก และ เซรามิก

แอมโมเนีย NH3 ผลิตกรดดินประสิว  ปุ๋ย และ 
พลาสติก

ปูนขาว Ca(OH)2 ใช้ลดความเป็นกรดของดินและใช้
ผสมปูนซีเมนต์


