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แอลเคน (Alkanes) 

• มีแต่พันธะเดียวเท่านนั โดย Hybrid orbital ของ C คือ sp3

• เปน Hydrocarbon ชนิดอิมตัว เรียกว่า parafin 

 สูตรทัวไป CnH2n+2 (n = 1, 2, 3,...) ดังนนั ตวัทเีลก็ทสุีด คือ CH4  

 เมอืเพิมจํานวน C โดยแทน H ด้วย  -CH3  

 ใน CH4 ได้ CH3CH3 (ethane) 

 ใน CH3CH3 ได้ CH3CH2CH3

 เปนอนุกรม CH4, C2H6, C3H8, C4H10, เพิมทีละ -CH2-  

เรียกวา่ "Homologous series" เรียกสารแต่ละตวัว่า 

"homolog" 
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1. straight chain alkanes (normal alkanes)

การจัดเรียงอะตอม 

2.  branched chain alkanes

1 2
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• alkane ทีมี 4 คาร์บอนขนึไป มีโครงสร้างได้มากกว่า 1 แบบ หรือ

เรียกวา่มี isomer

• Isomer: สารทมีีจํานวนและชนิดอะตอมเหมอืนกัน แต่การจัดเรียง

ต่างกัน

การจัดเรียงอะตอม 

สูตร จํานวน isomer 
C6H14  5
C7H16 9
C8H18 18
C9H20 25 
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การเรียกชือ (Nomenclature)
1. แบบสามัญ (Common name) 

• ใช้สําหรับสารทมีีโครงสร้างขนาดเลก็ 

• อาจตงัชือตามแหล่งทไีด้มา หรือสูตรโครงสร้าง 

2. แบบ IUPAC  (The International Union of Pure and 

Applied Chemistry) 

• เปนระบบสากลทใีช้ในการเรียกชือสารประกอบอินทรีย์ 

• ชือของสารประกอบอินทรีย์แบ่งออกเปน 3 ส่วน ได้แก่ 

Prefix + Parent Name + Suffix

• คํานําหน้า (Prefix) 
อยู่หน้าโครงสร้างหลัก เพือบอกตําแหน่ง จํานวน และชนิดของหมู่
แทนทีบนโครงสร้างหลัก 

• ชือโครงสรา้งหลกั (Parent name) 
เปนส่วนทีแสดงจํานวนคารบ์อนอะตอมทีตอ่กันเปนสายตรงทยีาว
ทีสุด 

• คําลงท้าย (Suffix) 
เปนส่วนทีอยู่ท้ายชือ  และแสดงถึงหมูฟ่งกชั์นของสารประกอบ
อินทรีย์ 
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การเรียกชือ (Nomenclature)
• Parent Name บอกจํานวนคาร์บอนของสายโซ่ไฮโดรคารบ์อน และ

ชือแอลเคน  

การเรยีกชือ (Nomenclature)

8
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CH4  methane  CH3- methyl

C2H6 ethane  C2H5- ethyl

C3H8 propane  …………………………  
C4H10 butane  …………………………

C5H12 pentane  ……………………….…

การเรียกชือ (Nomenclature)
• หมู่แทนที ทเีปน ไฮโดรคารบ์อนแบบอมิตวั เรียกหมู่ alkyl

• สัญลักษณ์แทนหมู่ alkyl ในสูตรโครงสร้าง โดยทวัไป คอื R

• หมู่ alkyl มีสูตรเคมีคลา้ย alkane คือ CnH2n+1

• เปรียบเทยีบ การเรยีกชือ แอลเคน และ หมู่ แอลคิล ทีมีจํานวน

คาร์บอนเท่ากัน 
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ชือสามัญ (Common name)
การเรยีกชือ (Nomenclature)

1. นับจํานวนอะตอม C ทังหมดทมีีในโครงสร้างนัน เลอืก parent 
name ทีตรงกับจํานวน C เติมท้ายด้วย ane

CH4 เรียก methane
CH3CH3 เรียก ethane
CH3CH2CH3 เรียก propane

2. โครงสร้างทมีี C ตงัแต่ 4 อะตอมขึนไป มีไอโซเมอร์ ระบุไอโซเมอร์ 
โดยใช้คํา normal (n-),  iso (i-),  หรือ neo นําหนา้ 
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ชือแบบ IUPAC
การเรียกชือ (Nomenclature)

1. นับ C ทีต่อเนืองกันยาวทีสุดเปนหลัก (โซ่หลัก) นํา parent name 
ทีตรงตามจํานวน C ทีนับได้มาลงท้ายด้วย ane 
2. สายโซ่ C ทีไม่ถูกนับเปนโซ่หลัก (โซ่กิง หรือหมู่ทมีาเกาะ) นํา 
parent ทีตรงตามจํานวน C ทีนับได้มาลงท้ายด้วย yl 
 

nonane  

ethyl  
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ชือแบบ IUPAC
การเรียกชือ (Nomenclature)

3. ระบุตําแหน่งโซ่กงิบนโซ่หลัก ด้วยลําดับของ C ของโซ่หลัก (ให้เรมิ
นับ C ของโซ่หลักจากด้านทใีกล้โซ่กงิ)
4. เขียนชอืสาร เลขตําแหน่ง-ชือโซก่งิชือโซห่ลัก 

4-ethylnonane  
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ชือแบบ IUPAC
การเรยีกชือ (Nomenclature)

5. ถ้าสามารถนับโซ่หลักได้มากกว่า 1 แบบ ให้เลือกแบบทมีีจาํนวนโซ่
กิงมากกว่า 
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ชือแบบ IUPAC
การเรียกชือ (Nomenclature)

5. หมู่ทมีาเกาะทไีมเ่หมือนกนัตงัแต ่2 หมู่ขึนไป เรียกชือหมู่ทมีาเกาะ
ลําดับอักษร 

4-ethyl-3-methylheptane  
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ชือแบบ IUPAC
การเรียกชือ (Nomenclature)

6. หมู่ทมีาเกาะทเีหมือนกันตงัแต ่2 หมู่ขึนไป  
• ใช้คําบอกจํานวน di, tri, tetra, ไว้หน้าหมู่ทมีาเกาะ 
• ใช้ , คันเลขบอกตําแหนง่หน้าหมู่ทมีาเกาะ 

1,2,5-trimethylhexane  

16

7. ถ้าหมู่เกาะมีความซับซ้อน เช่น มกีงิย่อย  
• การเรียกชือ กิงหลัก กับ กิงย่อย ให้หลักการเช่นเดียวกับการเรียก โซ่หลัก 

กับ โซ่กิง 
• C ตําแหน่งท ี1 ของกงิหลัก คือ C ทต่ีอกับโซ่หลักเท่านัน 

ชือแบบ IUPAC
การเรียกชือ (Nomenclature)

4-(1-methylethyl)nonane  

13 14

15 16



5

17

alkane เปนโมเลกุลไม่มีขวั ดึงดูดกันด้วยแรง Van der Waals ซงึ
ขึนกับการเรียงอะตอม และจํานวนคาร์บอน   

สมบัติทางกายภาพ

• จุดเดือด (bp.) 
• alkane โซ่ตรง bp. เพิมขึน  นาํหนักโมเลกุลเพิม 
• alkane โซ่กงิ  กิงก้านมาก bp. ยิงตํา 
• alkane โซ่ตรง และ โซ่กงิ ทมีี C เท่ากัน  โซ่ตรงมี bp. สูงกว่า 

• สถานะของ alkane ทีอุณหภูมิ 25 °C ความดัน 1 atm
• จํานวน  C 1-4 อะตอม สถานะ แก๊ส 
• จํานวน C 5-17 อะตอม สถานะ ของเหลว 
• จํานวน C 18 อะตอมขึนไป สถานะ ของแข็ง 

• จุดหลอมเหลว (mp.) มีแนวโน้ม เชน่เดียวกับ bp.
• ความหนาแน่น alkane เปนสารอินทรีย์ทีมีความหนาแน่นนอ้ยทสุีด
• การละลาย ไมล่ะลายนํา 
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ชอื มวลโมเลกุล d (g/mL) mp. (°C) bp. (°C)

methane 16.0 - -182.5 -161.5

ethane 30.1 - -183.3 -88.6
butane 58.1 0.573 -138.4 -0.5

hexane 86.2 0.655 -95.3 68.7

heptane 100.2 0.680 -90.6 98.4

octane 114.2 0.698 -56.8 125.7

• เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพ เมอื alkane โซ่ตรง มีจํานวน
อะตอม C เพิมขึน 

สมบัติทางกายภาพ
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ชอื มวลโมเลกุล d (g/mL) mp. (°C) bp. (°C)

butane 58.1 0.573 -138.4 -0.5

iso-butane 58.1 0.551 -159.6 -11.7

iso-pentane 72.1 0.651 -159.9 27.9

neo-pentane 72.1 0.585 -16.6 9.5 

hexane 86.2 0.655 -95.3 68.7

2-methylpentane 86.2 0.649 -153.7 60.3 

3-methylpentane 86.2 0.660 -118.0 63.3 

• เปรียบเทยีบสมบัติทางกายภาพ ของ alkane โซ่ตรง และโซ่กิง 

สมบัติทางกายภาพ
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• Hydrolysis of Grignard Reagent 
R-Mg-X + H2O      RH + Mg(OH)X 

• Reduction of Alkyl Halide ด้วยโลหะในกรด
R-Zn-X  +  H-Cl RH +  Cl-Zn-X  

• Wurtz Reaction
2 R-X   +   2Na                 RR +   2 NaX 

การเตรียมแอลเคน

• Corey-House Synthesis
R2CuLi  +  R’X                 RR’ + RCu +  LiX

• Hydrogenation of Alkenes 
CnH2n +   H2 CnH2n+2 

17 18

19 20
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1. Hydrolysis of Grignard Reagent

การเตรียมแอลเคน

• Grignard reagent (RMgX) เปนสาร organometallic

• สภาพขัวของ Grignard reagent 

RMgX 

• พันธะ MgX เปน ionic

• พันธะ CMg เปน covalent ทีขัวสูงมาก โดย 

• C มีสภาพประจุไฟฟา – (เรียก carbanion หรือ C) 

++ 
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  1. เตรียม RMgX จากสารประกอบแฮโลเจน (RX) กับโลหะ Mg ใน
ตัวทําละลาย ether ปราศจากนาํ 

1. Hydrolysis of Grignard Reagent

การเตรียมแอลเคน

RX  +  Mg RMgXether without H2O

1. (CH3)2CHBr + Mg (CH3)2CHMgBrether without H2O

sec-propyl bromide sec-propyl magnesium bromide 

   2. ปฏิกิริยาของ RMgX กับนาํ         
R-Mg-X + H2O RH + Mg(OH)X

• ตัวอย่าง 

2. (CH3)2CHMgBr + H2O CH3CH2CH3 + Mg(OH) Br  
(C2H6) 
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• แบบฝกหัด จงเตรยีมแอลเคน โดยวิธี Hydrolysis of Grignard 

reagent 

1. เตรยีม n-butane จาก sec-butyl bromide 

2. เตรียม propane จาก isopropyl iodide 

1. Hydrolysis of Grignard Reagent

การเตรียมแอลเคน

24

2. Reduction of Alkylhalide ด้วยโลหะในกรด

การเตรียมแอลเคน

• alkyl halide ทําปฏิกิริยากับ โลหะ ได้ organometallic 
compound เช่น 
RX + Mg  RMgX 

(Grignard reagent) 

RX + Zn  RZnX 
(Oragnozinc compound) 

• organozinc compound สามารถทําปฏิกิริยากับกรดได้ alkane 
โดยเกิดปฏิกิริยาประเภท substitution reaction
RZnX + HA  RH + AZnX 

21 22

23 24
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1. Zn 

2. Reduction of Alkylhalide ด้วยโลหะในกรด

การเตรียมแอลเคน

• ตัวอย่าง 

Br

+ ZnBr22 2
2. H+ 

• แบบฝกหัด จงเตรยีม propane จาก propyl chloride  

26

• เปนการรีดิวซ์แอลคลิเเฮไลด์ (RX) โดยใช้โลหะโซเดยีม (Na) 
 

การเตรียมแอลเคน
3. Wurtz Reaction

2 R-X  +  2 Na R-R  +  2 NaX

• กลไก หรือขันตอนการเกิดปฏกิริิยา 
 

R-X  +  2 Na R-Na  +  NaX
  1. R-X ถูกรีดิวซ์ด้วย Na ได้ RNa

(alkylhalide) (alkylsodium) 

  2. R-Na ทําปฏิกิริยากับ R-X ทีเหลืออยู่

R-Na  +  R-X R-R +  NaX

27

การเตรียมแอลเคน
3. Wurtz Reaction

• ตัวอย่าง 

CH3CH2CH2X + 2 Na

CH3CH2CH2-Na + NaX

CH3CH2CH2-Na + CH3CH2CH2-X

CH3CH2CH2CH2CH2CH3 + NaX
28

• ข้อจํากัด 
• alkyl halide ต้องเปน primary alkyl halide   
• ถ้าเปน sec-, tert-RX จะได้ side products ด้วย  
• alkyl halide 2 หมู่ ต้องเหมือนกัน 

การเตรียมแอลเคน
3. Wurtz Reaction

25 26

27 28
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• เตรียม alkane จากปฏิกิริยาของ lithium dialkyl cuprate
(R2CuLi) กับ alkyl halide (RX) 

การเตรียมแอลเคน
4. Corey-House Synthesis

R2CuLi +  RX
 

R-R +  RCu +  LiX 

CH3-CH2(CH2)3CH3 (CH3)2CuLi + CH3(CH2)3CH2-I 
diethyl ether 
 
8.5 hr, 25C 

• ตัวอย่าง 

• แบบฝกหัด จงเขียนโครงสร้างและชอืแบบ IUPAC ของผลิตภัณฑ ์

(CH3CH2(CH3)CH2)2CuLi + CH3(CH2)3CH2-Cl 
diethyl ether 
 
8.5 hr, 25C 
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• การเตรียม lithium dialkylcuprate
นํา alkyl halide (RX) มาทําปฏิกริิยากับ Li ในตัวทําละลาย 

ether ปราศจากนาํ ได้ alkyl lithium (R-Li) ซงึทําปฏิกิริยาตอ่กบั
cuprous iodide (CuI)  

 CuI 
ether 

2Li 
ether 

การเตรียมแอลเคน
4. Corey-House Synthesis

2 R-X 2 RLi
 

R2CuLi 

31

การเตรียมแอลเคน
5. Hydrogenation
• เติม H2 เข้าไปในโมเลกุล alkene ได้ alkane โดยมี Pt, Pd หรือ 

Ni  เปนตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) 

CnH2n CnH2n+2 
H2, Ni 

CH3CH=CHCH3 + H2 CH3CH2CH2CH3 

• ตัวอย่าง 
H2, Pd 

• แบบฝกหัด จงเขียนปฏิกิริยา hydrogenation ของ 4-methyl-
2-pentene และบอกชอืแบบ IUPAC ของผลติผล 

32

• ปฏิกิริยาการแทนที H ใน alkane ด้วย halogen (F, Cl, Br, I)  
 ได้ alkyl halide (RX) โดยใชค้วามร้อนหรือแสงเปนตวัเร่งปฏกิิริยา 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

RH + X2    RX + HX h หรือ  

CH4 + Cl2 

• ตัวอย่าง 

CH3Cl + CH2Cl2 + CHCl3 + CCl4  
h หรือ  

80% 10% 

29 30

31 32
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Cl2 2 Cl 

33

• กลไกของปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

1. ขันริเริม (Initial step) ฮาโลเจนเกิดเปนอนมุูลเสรี (radicals) 
h หรือ  

2. ขันขยายลูกโซ่ (Chain propagation step) อนุมูลเสรี ทํา
ปฏิกิริยากับสารในระบบ 

CH4 + Cl CH3 + HCl

CH3 + Cl2 CH3Cl + Cl

34

3. ขันหยุดปฎกิิริยา (Chain termination step) ปริมาณอนุมูล
เสรีมีมากในระบบ เกิดการจับกันระหว่างอนุมูลเสรี กลายเปน
โมเลกุล

• กลไกของปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

Cl + Cl Cl2
 

CH3 + CH3 CH3-CH3

CH3 + Cl CH3Cl 

35

ถ้า chlorination ของ CH4 เกิดต่อไปเรือย ๆ จะได ้di, tri, 
tetrahaloproduct

• กลไกของปฏิกิริยา 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

Cl-Cl + CH2Cl2 CHCl3 + HCl 

 

Cl-Cl + CH3Cl CH2Cl2+ HCl
 

Cl-Cl + CHCl3 CCl4 + HCl 

36

• ถ้า alkane มี C หลายตัว Cl จะแทนท ีH  ตําแหน่งต่าง ๆ 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

CH3CH2CH3+ Cl2 CH3CH2CH2Cl + CH3CHClCH3
n-propyl chloride 

h หรือ  

40% 

i-propyl chloride 
60% 

• อุณหภูมิห้อง อัตราเร็วท ีH 1 อะตอม ถูกแทนทีด้วย Cl เปนดังน ี
  3H > 2H >1H = 5.0 : 3.8 : 1.0 

33 34

35 36
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• ความเสถียรของ carbon radical 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

38

• Chlorination vs. Bromination 

ปฏิกิริยาของแอลเคน
1. Halogenation

39

• alkane ทําปฏิกิริยากับ O2 ได้ CO2 + H2O

ปฏิกิริยาของแอลเคน
2. Oxidation

CnH2n+2 + n CO2 +  (n+1) H2O + energy

• ตัวอย่าง 
C3H8 + 5 O2 3 CO2 + 4 H2O

O2 
3𝑛 + 1

2

• ในสภาวะท ีO2 ไม่เพียงพอ (เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะได้
ผลิตผลอนื เช่น เขม่า คาร์บอนมอนอกไซด ์เปนต้น 
2 C8H18 + 23 O2 13 CO2 + 2 CO + C + 18 H2O

40

• คือ alkane ต่อเปนวงแหวน  
• สูตรทัวไปเปน  CnH2n 

• แหล่งธรรมชาต:ิ crude oil (เรียกอีกอยา่งว่า petrolium)
• Cycloalkane ตัวทีเล็กทีสุด คือ cyclopropane, C3H6 

Cycloalkanes 

cyclohexane cyclopropane cyclobutane cyclopentane 

37 38

39 40
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1.  แบบสามัญ 
 

การเรียกชือไซโคลแอลเคน 

1. เรียกเหมือน alkane ทีมีจํานวน C เท่ากัน  และเตมิคําว่า "cyclo" 
ลงข้างหน้า         

cyclopropane 

CH3CH2CH3
propane 

2. ถ้ามีกิง (หรือหมู่ทมีาเกาะ) เรียกชอืกิงก่อน  แล้วตามดว้ย
cycloalkane

n-butylcyclohexane i-propylcyclohexane 42

1.  เรยีกเหมอืน alkane ทีมีจาํนวน C เท่ากัน และเติม "cyclo" 
ลงข้างหน้า 

2.  ระบุตําแหน่ง C ทีมีหมู่เกาะเปนตัวเลขน้อยสุด  
3. ถ้ามีหลายหมู่เกาะเหมือนกัน ใช้คําว่า di-, tri-, tetra- และ

ระบุตําแหน่งทุกตําแหนง่ 

2.  แบบ IUPAC 
การเรยีกชือไซโคลแอลเคน 

43

4.  ถ้าหมู่ทมีาเกาะแตกต่างกนั ให้เรียกเรยีงตามอักษร
ภาษาอังกฤษ 

2.  แบบ IUPAC 
การเรยีกชือไซโคลแอลเคน 

(1-methylethyl)cyclohexane 

44

• ความหนาแน่นเพิมขนึตามนาํหนักโมเลกลุ 
• ไม่ละลายนํา แต่ละลายใน ether 
• เปรียบเทียบกับ alkane โซ่เปด ทมีี C เท่ากัน cycloalkane  

• มี bp. และ mp. สูงกว่า 
• ความหนาแน่นมากกว่า 

สมบัติทางกายภาพของไซโคลแอลแคน 

41 42

43 44
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1. ปฏิกิริยาระหว่าง alkyl dihalide กับโลหะ Zn หรือ Na 

Zn

การเตรียมไซโคลแอลเคน 

Br Br + ZnBr2

2. Hydrogenation of Alkene 

• ดัดแปลงจาก Wurtz Reaction ซงึเปนปฏิกิริยาสําหรบัการเตรียม 
alkane โซ่เปด 

H2 

46

• cyclopropane และ cyclobutane มีมุมพันธะ   109.5° มี
ความเครียดสูง จึงมีปฏิกิริยาเพิมเติมเกยีวขอ้งกับการแตกวง เช่น  

H2/ Ni

120 °C 

ปฏิกิริยาของไซโคลแอลเคน 

1. Hydrogenation ของ cyclopropane และ cyclobutane 

• ปฏิกิริยาคล้ายกับแอลเคนโซเ่ปด ยกเว้น ไซโคลแอลเคนตัวเล็ก ๆ 
ได้แก่ cyclopropane และ cyclobutane  

H2/ Ni

120 °C 

CH3CH2CH3

CH3CH2CH2CH3

47

• cyclopropane และ cyclobutane มีมุมพันธะ   109.5° มี
ความเครยีดสูง จึงมีปฏิกิริยาเพิมเติมเกยีวขอ้งกับการแตกวง เช่น  

Br2 

ปฏิกิริยาของไซโคลแอลเคน 

2. Halogenation ของ cyclopropane และ cyclobutane 

• ปฏิกิริยาคล้ายกับแอลเคนโซเ่ปด ยกเว้น ไซโคลแอลเคนตัวเล็ก ๆ 
ได้แก่ cyclopropane และ cyclobutane  

BrCH2CH2CH2Br

BrCH2CH2CH2CH2Br

Br2 

48

แหล่งกําเนิด 
1.  ก๊าซธรรมชาติ 

     - methane (ethane, propane, butane) 
2.  ปโตรเลียม (นํามันดิบ) 

ก๊าซธรรมชาติ C1-C4 
Petroleum ether C5-C7
gasoline C6-C12
kerosene C12-C16
นํามันดีเซล C15-C18  
ขีผึง > C20 

3.  ถ่านหิน 

45 46

47 48
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• C1 เปนเชือเพลิง ทังในเครืองยนต์ และการหุงต้ม 
• C2 เปนสารตงัต้นในการผลติมอนอเมอร์ ethylene
• C3-C4 สามารถทําให้เปนของเหลวทคีวามดันตาํ ใช้เปนเชือเพลงิ

หุงตม้ (LPG) แก๊สในกระปองสเปรย์ เชือเพลิงไฟแช็ค 
• C5-C8 เปนของเหลวระเหยง่าย เปนตัวทําละลายสารไมม่ขีวั และ

เปนเชือเพลงิเครืองยนตเ์บนซิน 
• C9-C16 เปนเชือเพลงิเครืองยนตด์ีเซลและอากาศยาน 
• C17-C19 สารหล่อลนื นาํมันเครือง และปองกันสนิม 
• C20-35ทํายา, เทียนไข, เชือเพลงิ 
• C35  ทาํปฏิกิริยา cracking เพือให้ได้แอลเคนทีมขีนาดเล็กลง (มี

มูลค่าสูงขึน) 

ประโยชน ์

50

ถ้าเปน alkane แล้ว 
1. ไม่ละลายในนาํ  ในกรด หรือ ในเบส เจือจาง  
2. ไมล่ะลายในกรด H2SO4 เข้มข้น  
3. ไมท่ําปฏิกิรยิากับ Br2/ CCl4 ในทมีืด   
4. ทําปฏิกิริยากับ Br2/ CCl4 เมอืมีแสง หรือความร้อน (สังเกตได้

จากการเกดิการฟอกสี และมีแก๊ส HBr เกิดขึน) 
5. ไม่ทาํปฏิกิริยากบัด่างทับทิมทเีย็นและเปนกลาง (สีของสารละลาย

ด่างทบัทิมไม่ถูกฟอกจาง) 

การทดสอบจําแนกประเภทไฮดรคาร์บอน 

49 50


