
1

ของแข็ง (Solid)

โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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1.  ลักษณะทั่วไป

2.  ชนิดของของแข็ง

3.  ระบบผลึกและแลตทซิบราแวส

เลขอะโวกาโดรและเซลลหนวย

ของผลึก

4.  การจัดเรียงอะตอมแบบชิดที่สุด

5.  ชองวางในโครงสรางบรรจุ
ชิดที่สุด

6.  โครงสรางผลึกสามัญ

7.  ตําหนิของผลึก

8.  แผนผังวัฏภาค
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หัวขอการบรรยาย
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 รูปรางแนนอน ไมขึ้นกบัภาชนะทีบ่รรจุ

 เมื่อถูกกดอดั ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

 การแพรชามากเมื่อเทยีบกับของเหลวและแกส

  ประกอบดวยอะตอมหรือโมเลกลุทีอ่ยูในตําแหนงที่

    แนนอนและชิดกันมาก

 ขยายตัวเมือ่อุณหภูมิเพิม่และหดตัวเมื่ออุณหภมูิลด 
(เล็กนอย)

  มีทัง้ชนิดทีน่ําไฟฟาไดและไมนําไฟฟา
3

ลักษณะทั่วไป

1. ของแข็งผลึก (Crystalline solid)

2. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)

4

ชนิดของของแข็ง

แบงตามการจัดเรียงตัวของโมเลกุล อะตอม หรือไอออน เปน 2 ประเภท
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 มอีนุภาคที่จัดตัวอยางเปนระเบียบ เรียกวา ผลกึ (crystalline) 

ลักษณะของผลึก : 
• มีรูปทรงเรขาคณิต   

• ผิวหนาเรียบ        

• มุมระหวางผิวแนนอน

• มีจุดหลอมเหลวทีเ่ดนชัด

• มีการนําไฟฟาและดัชนีการหักเหแสงแตกตางกันในทิศทาง

      ทีต่างกัน  เรียกวามี สมบัติ  anisotropy

ตัวอยาง      NaCl C12H22O11 S8
5

ของแข็งผลึก (Crystalline Solid)

6

Sulfur Pyrite Celestite

ตัวอยางลักษณะของผลึกตางๆ
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ของแข็งผลึก (Crystalline Solid)
• Polymorphism (allotropy) : สารชนิดเดียวกันที่มีรูปรางผลึกได       

                                       หลายแบบ 

- CaCO3 (ทีอุ่ณหภูมิต่ํา)  Rhombohedral

- CaCO3 (ที่อุณหภูมิสูง)  Orthorhombic  

Orthorhombic crystals Rhombohedral  crystals
www.western.cc.ok.us/ www.tmm.utexas.edu/
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ของแข็งผลึก (Crystalline Solid)

 Isomorphism :  สารตางชนิดกนัที่มีรูปรางหรือผลึกรูปแบบ   

                         เดียวกัน 

- ผลึก NaF, KCl, RbBr, MgO มีรูปรางคลายกับ NaCl

- ผลึก SrCl2, CdF2, PbF2, ZrO2มีรูปรางคลายกับ CaF2



5

9

 Ionic Crystals (ผลึกไอออนิก) 
 Covalent Crystals (ผลึกโควาเลนต) 
 Molecular Crystals (ผลึกโมเลกุล)
 Metallic Crystals (ผลึกโลหะ) 

ของแข็งผลึก (Crystalline Solid)

10

ชนิดของของแข็งผลึก
ชนิด แรงดึงดูด สมบัติ ตัวอยาง

ผลึกไอออนิก
แรงดึงดูดทาง
ไฟฟา

แข็ง  เปราะ                 
จุดหลอมเหลวสูง  นํา
ไฟฟาและความรอนไมดี

NaCl LiF MgO
CaCO3

ผลึกโควาเลนต พันธะโควาเลนต
แข็ง จุดหลอมเหลวสูง    
นําไฟฟาและความรอน
ไมดี

C(เพชร) SiO2

ผลึกโมเลกุล
ระหวางข้ัว   

พันธะไฮโดรเจน

นิ่ม จุดหลอมเหลวต่ํา     
นําไฟฟาและความรอน
ไมดี

Ar CO2 I2 S8

H2O  C11H22O11

ผลึกโลหะ พันธะโลหะ

นิ่ม-แข็ง  จุดหลอมเหลว
สูง   นําไฟฟาและความ
รอนไดดี

Na Mg  Fe  Cu 



6

11

Cl- S2-
Ca2+

ผลึกไอออนิก

ผลึกโควาเลนต
1. Diamond (เพชร)
C สรางพันธะกับ C อื่นอีก 4 อะตอมในโครงขาย 3 มิติ
(covalent bond)  เพชรจึง ความแข็งเปนพิเศษ มี
รูปราง แบบ tetrahedral

2. Graphite (แกรไฟต)
- C สรางพันธะกับ C อื่นอีก 3 อะตอม  ระนาบของ

   อะตอมยึดกันดวยแรงแวนเดอรวาลสทําใหระนาบ
   สไลดผานกันได
- มีอิเล็กตรอนที่สามารถเคลื่อนทีไ่ด จึงนําไฟฟาได
- ใชทําผาหมึก และใสดินสอ

12
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น้ําแข็ง (ice) ซัลเฟอร (S8)

ผลึกโมเลกุล

14

• อาจถือวาผลึกโลหะประกอบดวยไอออนบวกของโลหะเรียงตัวอยางเปนระเบียบ
อยูในทะเลเวเลนซอิเล็กตรอนซึง่อยูไมประจําที่

• ลักษณะเดนของผลึกโลหะ

 มีอิเล็กตรอนที่อยูไมประจําที่ (delocalized electrons) ทําใหนําไฟฟาและ
ความรอนไดดี

 อิเล็กตรอนเหลานี้ดึงดูดไอออนบวกแข็งแรงมาก ทําใหโลหะมคีวามแข็งแรง
มาก

ภาคตัดขวางของ
โครงสรางผลึกโลหะ

ผลึกโลหะ
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ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)

  อนุภาคเรียงตัวไมเปนระเบียบ 

  ไมมีรูปทรงเรขาคณติ   

  จุดหลอมเหลวไมเดนชัด

  ของแข็งอสัณฐาน มีการนาํไฟฟาและดัชนีการหกัเห
แสงเหมือนกันทกุทศิทาง เรียกวามี สมบตัิ  isotropy

          ตัวอยาง    แกว   พลาสติก    ขี้ผ้ึง

โครงสรางอสัณฐานของ SiO2 

- Si (gold shpere) 4 bonds 

- O (red sphere)  2 bonds

16

www.research.ibm.com/ amorphous/ 

Si
O

ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)
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SiO2  สามารถเปนไดทั้งผลึกและแกว

1) ผลึกควอตซ (crystalline quartz)
• อนุภาคเรียงตัวเปนระเบียบ
• มหีนวยเซลล
• เปนผลกึ

2) แกวควอตซ (glass quartz)
• อนุภาคเรียงตัวไมเปนระเบียบ
• ไมมีหนวยเซลล
• ไมเปนผลึก

SiO2

18*การเลือกเซลลหนวย ควรเลือกใหมีสมมาตรสูงสุด

หนวยเซลล (Unit cell) จุด lattice และ เซลลหนวย

ระบบผลึกและแลตทซิบราแวส
• หนวยที่เล็กที่สุดทีใ่ชบอกรูปรางของผลึกและเกิดซ้ําๆ กัน 

      เรียกวาหนวยเซลล (Unit cell)
• หนวยเซลลหลายๆ หนวยมาเรียงตอกันซ้ําๆ ในระบบ 3 มิติ 

      เรียกวา แลตทิซหรือโครงผลึก (lattice) หรือแลตทิซคอือนุภาคในผลึกมี
การเรียงตัวแบบซ้ํากัน ซึ่งแตละจุดแลตติช จะมีสิ่งแวดลอมเหมือนกับจุดอื่นๆในทุก
ทิศทาง  นําไปสูการอธิบายโครงสรางผลึกได
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ระบบโครงผลึก (Bravais Lattices)
• พิจารณาหนวยเซลล โดยเปรยีบเทียบ ความยาวดาน และ มุมกับแกนคริสตลั

โลกราฟก ระบบโครงผลึกแลตทชิจะถูกแบงเปน 7 ระบบ 

20sc fccfccbccbcc

การเรียงตัวของอะตอมในผลึก (packing in crystals)

พิจารณาระบบผลึกลูกบาศก (cubic) สามารถมีผลึกได 3 แบบ

• Simple Cubic (sc)
• Body-centered Cubic (bcc)
• Face-centered Cubic (fcc)
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www.seas.upenn.edu/.../ 
metallicsolids.html

www.kings.edu/~chemlab/ 
vrml/scubic.html

Simple cubic (sc)

22

•www.seas.upenn.edu/.../ metallicsolids.html www2.latech.edu/.../ understanding_crystals.htm

Body-centered cubic  (bcc)
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cst-www.nrl.navy.mil/ lattice/ 
www2.latech.edu/.../ understanding_crystals.htm

Face-centered cubic (fcc)

24

Simple cubic Simple cubic (sc)(sc) BodyBody--centered cubic  (bcc)centered cubic  (bcc) FaceFace--centered cubic (fcc)centered cubic (fcc)

ระบบผลึกทั้ง 3 ชนิด
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Shared by 8
unit cells

Shared by 2
unit cells

การนับจํานวนอะตอมในหนวยเซลล

2

1

5

2

6

4

7

3

8

อนุภาคที่อยูตามมุมหรือผิวของหนวยเซลล

1

26

การนับจํานวนอะตอมหรือไอออนของสารประกอบ

1 atom/unit cell

(8 x 1/8 = 1)

2 atoms/unit cell

(8 x 1/8 + 1 = 2)

4 atoms/unit cell

(8 x 1/8 + 6 x 1/2 = 4)

Simple cubic (sc) Body-centered cubic  (bcc) Face-centered cubic (fcc)
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ความสัมพันธระหวางรัศมีอะตอมและ
ความยาวตามขอบของผลึก

1. ของแข็งมีรูปรางแนนอนเพราะอะไร

2. ของแข็งแบงเปนกี่ชนิด อะไรบาง

3. Polymorphism และ isomorphism ตางกันอยางไร

4. ยกตัวอยางผลึก  และอสัณฐาน ในชีวิตประจําวัน

5. ความแตกตางของ unit cell ตางชนิด

6. ผลึก cubic มีลักษณะอยางไร

28

คําถาม
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  1. อะตอมของอะลูมิเนียมมีรัศมีเทากับ  125 pm 

     ถาอะลมูิเนียมตกผลึกในรูป fcc จงหาความยาวตามขอบ (a)

     ของผลึกน้ี

วิธีทํา  fcc     (4r)2 = a2 + a2

2 a2 = (4r)2

a   =  81/2 r

=   81/2 125 pm 

     =   353.6 pm 

29

การคํานวณ

2. โลหะทังสเตนมีความหนาแนนเทากับ 19.35 g/cm3 และมี
น้ําหนักอะตอม 183.85 g/mol ถาโลหะนี้มีหนวยเซลลแบบ 
bcc จงหาความยาวขอบเซลลของหนวยเซลลนี้

  วิธีทํา  bcc มีจํานวนอะตอมทังสเตน 2 อะตอม

           โลหะทังสเตน  6.02 x 1023 อะตอม หนัก = 183.85 g

      ถา โลหะทังสเตน  2 อะตอม =  183.85 g x 2 อะตอม

      6.02 x 1023 อะตอม 

=  6.106 x 10-22 g

30

การคํานวณ
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ความหนาแนน   =     มวล/ปริมาตร

ปริมาตร(V) =     มวล/ ความหนาแนน   =   a3

 a   =     V1/3 

=       (มวล/ ความหนาแนน )1/3

แทนคา     =     6.106 x 10-22 g 1/3

        19.35 g/cm3

a = 0.316    nm

การคํานวณ

31

3. แคลเซียมมหีนวยเซลลเปนแบบ fcc และมีความยาว
ขอบเซลล เทากับ 0.556 nm มีความหนาแนนเทากับ 
1.54 g/cm3 น้ําหนกัอะตอม 40.08 จงหาเลขอาโวกาโดร

32

การคํานวณเลขอาโวกาโดรและเซลลหนวยของผลึก
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การคํานวณเลขอาโวกาโดรและเซลลหนวยของผลึก

4. โลหะนิเกิลตกผลกึแบบ fcc ถารัศมีของนิเกิลไอออน
เทากับ 0.124 nm จงคํานวณหาความหนาแนนของ
โลหะนิเกิล

 โลหะบริสทุธิ์ทกุอะตอมมีขนาดเทากนั

 จัดเรียงทรงกลมใหสัมผัสกันมากที่สดุ

34

จงเปรียบเทียบการจัดเรียงอนุภาคของรูปตอไปนี้ 
รูปใดจัดเรียงอะตอมแบบชิดท่ีสุด

การจัดเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดท่ีสุด
 (Closest-packed pattern) 
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1. โครงสรางการบรรจุแบบชิดที่สุดรูปเฮกซะโกนอล

(hexagonal closest-packed structure, hcp)

มีการบรรจุแบบ : ABABABAB……….

การจัดเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที่สุด

 อนุภาคที่มีการจัดเรียงตัวในลักษณะนี้จะเรียงสัมผัสกันมากที่สุด มี
ความหนาแนนมากที่สุด

B
A

A

36

2. โครงสรางการบรรจุแบบชิดที่สุดรูปลูกบาศก

(cubic closest-packed structure, ccp หรือ 

    Face-centred cubic, fcc)

 การบรรจแุบบ : ABCABCABCABC……….

การจัดเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที่สุด

C

A
Bโครงสรางแบบ fcc
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การจัดเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที่สุด

38

การจัดเรียงอนุภาคในผลึกแบบชิดที่สุด
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1. ชองเตตระฮีดรัล (Tetrahedral hole)

ชองวางในโครงสรางการบรรจชุิดที่สุด
• การจัดเรียงตัวของอนุภาคชนิดหนึ่งในผลึก ทําใหเกิดชองวางขึ้น และชองวางนั้น อาจมีอนุภาคอีก

ชนิด แทรกอยูได 
• ในกรณีสารประกอบไอออนิก อาจมองวา การจัดเรียงตัวของไอออนลบ ทําใหเกิดชองวาง และมี

ไอออนบวกแทรกตามชองวางเหลานั้น

Td hold

40

www.chem.queensu.ca/.../ Molecular/Solids 

•www.facstaff.bucknell.edu/ 
kastner/univ281/Cry... 

ชองวางในโครงสรางการบรรจชุิดที่สุด

2. ชองออกตะฮีดรัล (Octahedral hole)

Oh hold
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ในโครงสรางการบรรจุชิดที่สุด  

จํานวนชองเตตระฮีดรัล   =  สองเทาของจํานวนทรงกลม

จํานวนชองออกตะฮีดรัล   =  จํานวนทรงกลม

A ทําใหเกิดโครงสรางการบรรจุชิดที่สุดและ

ชองเตตระฮีดรัลทุกชองบรรจุดวย X สูตรโมเลกุลคือ  AX2

A ทําใหเกิดโครงสรางการบรรจุชิดที่สุดและ

ชองออกตะฮีดรัลทุกชองบรรจุดวย X สูตรโมเลกุลคือ AX

41

ชองวางในโครงสรางการบรรจชุิดที่สุด

42

โครงสรางผลึกสามัญ 
1. โครงสรางโซเดียมคลอไรด (rock - salt structure)

- โครงสรางผลึกสามญั NaCl มีแลตทชิแบบ fcc   
 มีแอนไอออน (Cl-) เปนโครง แคตไอออน (Na+) อยูตาม
ชอง octahedral เต็ม 
- มีสูตรเปน AX (NaCl) 
- coordination number = 6 : 6 (จํานวนไอออนทีม่ีประจุตรงขาม
ซึ่งลอมรอบไอออนที่พิจารณาอยู)
- ตัวอยางสารประกอบอลัคาไลเฮไลด  เชน KCl , KBr, LiI
- สารประกอบออกไซด และซัลไฟดของ MgO, CaO, CaS
- สารประกอบอืน่ๆ เชน AgCl, NH4I, MnS, NiO, PbS



22

43

โครงสราง NaCl (rocksalt structure)

44

การคํานวณ จํานวนอะตอม NaCl

คํานวณ Na+ และ Cl- ในโครงสรางของ NaCl
1  หนวยเซลล

• Na+ = 1+(12*1/4) = 4 อะตอม
• Cl- = (6*1/2)+(8*1/8) = 4 อะตอม

จะมี 4 อะตอม NaCl ใน 1 หนวยเซลล
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2. โครงสราง Cesium chloride structure (CsCl)

- CsCl มีขนาดของ Cs+ และ Cl- ไมแตกตางกนัมาก หนวย            

   เซลลเปนแบบ bcc

- มีสูตรเปน AX (CsCl)

- Coordination Number = 8 : 8

- สารประกอบ เชน CsBr, RbCl, RbBr, NH4Cl, NH4Br

45

โครงสรางผลึกสามัญ 

46

โครงสราง CsCl
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คํานวณ Cs+ และ Cl- ในโครงสรางของ CsCl
1  หนวยเซลล

• Cs+ = 1 อะตอม
• Cl- = (8*1/8) = 1 อะตอม

จะมี 1 อะตอม CsCl ใน 1 หนวยเซลล

การคํานวณ จํานวนอะตอม CsCl

48

โครงสรางผลึกสามัญ 
3. โครงสราง Fluorite structure 

- โครงสรางผลึกสามญั: fluorite มแีลตทชิแบบ fcc (ccp)
มแีคตไอออน (Ca2+) เปนโครง แอนไอออน (F-) บรรจุอยูใน
ชอง tetrahedral ทั้ง 8 แหงรอบ Ca2

- สูตร AX2 (CaF2)
- coordination number = 8 : 4 (Ca2+สมัผสั F - 8 ไอออน, F- สมัผสั 
Ca2+ เพียง 4 ไอออน) 
- ตัวอยางสารอืน่ๆ เชน BaF2 , BaCl2 , CdF2, PbF2

- โครงสรางเหมือน ZnS (blended)
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โครงสราง CaF2

• 4CaF2/unit cell   Ca2+ = (8*1/8)+(6*1/2) = 4 อะตอม, F = 8 อะตอม

เลขโคออรดิเนชัน โครงสราง r+ / r-

2 linear  0.154

3 triangular 0.154 – 0.255

6 NaCl 0.414 – 0.732

8 CsCl > 0.732

50

ขีดจํากัดอัตราสวนรัศมีของโครงสราง
 คาอัตราสวนรัศมีของไอออน และเลขโคออรดิเนชัน สามารถใชทํานาย

โครงสรางผลึกได
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ตําหนิของแลตทิซ
Point Defect (แบบจุด)

1. Frenkel defect  
ไอออนเลื่อนไปอยูในชองวาง เกิดกับสารประกอบทีม่ไีอออนลบ
ขนาดใหญ แตไอออนบวกขนาดเล็ก  เชน AgCl, AgBr หรือมี
โครงสรางแบบบรรจุไมชิด เชน โครงสรางฟลอูอไรด

http://dictionary.etacude.com/f/FO_FR.php

2.  Schottky  defect

     ไอออนบวกและไอออนลบหายไป เกิดที่วางเปนคู เกิด
กับโครงผลึกแบบที่ cation อยูตามชองวางของ anion 
โดยสวนใหญพบในผลึก alkaline halide   เชน  NaCl

52

ตําหนิของแลตทิซ

https://en.wikipedia.org/wiki/Frenkel_defect
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1. Edge dislocation
ความยาวของแตละช้ันของ

ผลึกไมเทากัน โดยทีค่วาม

ยาวของชั้นหนึ่งสั้นกวาอีก

ชั้นหนึ่ง ทําใหเกิดการผลึก

เบี้ยวภายในผลึก

53

ตําหนิของแลตทิซ
Line Defect (แบบเสนหรือแนวแลตทิช)

54

jamaica.u.arizona.edu/.../ disclocation.html 

ความยาวแตละชัน้ไมเทากนัทาํใหผลึกเบี้ยว 

Edge dislocation
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www.hpcc.ecs.soton.ac.uk/. ../materials/MgO.html www.semiconfareast.com/ crystaldefects.htm 

ตําหนิของแลตทิซ

2.  Screw dislocation
แนวระนาบของอะตอมไมอยูในแนวเดียวกัน

56

  แผนผังท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสถานะของสารท่ี
ความดันและอุณหภูมติางๆ

จุดรวมสาม (Tripple point)
จุดสมดุลของทั้งสามสถานะ

จุดวิกฤติ (Critical point)
จุดสิ้นสุดของเสนสมดลุระหวาง
ของเหลวและแกส

แผนผังวัฏภาค (Phase diagram)
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Phase diagram of water

58

Phase diagram of carbon dioxide
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เสนแบงวัฏภาคของแข็ง-ของเหลว (solid-liquid line)
ของน้ําเอนไปทางซาย แตของสารอื่นสวนใหญเอนไป
ทางขวา แสดงวา เมื่อความดันเพิ่ม อุณหภูมิที่น้ําแข็งอยู
ในสภาวะสมดุลกับน้ําลดลง คือ จุดหลอมเหลวของน้ําแข็ง
ลดลง เพราะน้ําแข็งมีความหนาแนนนอยกวาน้ํา ซึ่งเปน
สมบัติของน้ําที่แปลกกวาสารอื่น (สารอื่นของแข็งมีความ
หนาแนนมากกวาของเหลว)

ขอสังเกต


