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หัวข้อ 
 สูตรทัวไป 
 แหล่งกาํเนิด 
 การเรียกชอื 
 สมบัติทางกายภาพ 
 Geometrical isomer

 ปฏิกิริยา 
-  Addition
- Hydroxylation
- Ozonolysis
- Polymerization 

 การเตรียม 
- Dehydrohalogenation of alkyl halides 
- Dehydration of alcohols 
- Dehalogenation of vicinal dihalides
- Reduction of alkynes 
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• Hydrocarbon ทีไมอ่ิมตัว มีพันธะคู่ในโมเลกุล 

• มีชอืเรียกอีกอย่างวา่ “Olefins”

• สูตรทัวไป CnH2n เมอื n   2
• พบในสิงมีชีวิต เช่น ในพืชมีสารประกอบ terpene เช่น 

isoprene

Alkenes 
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ชือแบบสามัญ  (Common name)  

• ลงท้ายคําบอกจํานวน C ด้วย “ylene ” เช่น 

CH2=CH2 เรียก ethylene

CH2=CHCH3 เรียก propylene 

CH2=C(CH3)2 เรียก isobutylene

การเรียกชือ Alkene 

เรียก α-butylene 

เรียก β-butylene

• ใช้อักษรกรีก , , … บอกตําแหนง่ของพันธะคู่ 

1 2

3 4
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1. หาสายโซ่ทยีาวทีสุดทมีีพันธะคูใ่นโมเลกลุ นับจาํนวนคาร์บอน  แล้ว
ลงท้ายด้วย ene 

2. นับตําแหน่ง C ในสายโซ่ทียาวทีสุด จากปลายทีมีพันธะคู่อยู่ใกล้
ทีสุด 

3. ใส่เลขบอกตําแหน่งพันธะคู ่หน้าชือ

การเรียกชือ Alkene 
ชือแบบ IUPAC  (IUPAC name)
















2-octene

6

4. ถ้ามีกิง เรียกกิงตามลําดับอักษรโดยใส่ตัวเลขตาํแหนง่หนา้กงิ 

4-ethyl-7-methyl-2-octene

การเรียกชือ Alkene 
ชือแบบ IUPAC  (IUPAC name)

5. ถ้าพันธะคู่อยู่ตรงกลาง มีกิง 1 กิง เริมต้นนับตําแหน่งจากปลายที
ใกล้กิง 

2-methyl-3-hexene
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6.ถ้าพันธะคู่อยู่ตรงกลาง มีกงิ 2 กิง เรมิต้นนับตําแหน่งจากปลายที
ใกล้กิง อ่านเรียงลําดับอักษร 

5-ethyl-2-methyl-4-octene

การเรียกชือ Alkene 
ชือแบบ IUPAC  (IUPAC name)

7. ถ้าพันธะคู่อยู่ตรงกลาง มีกิง 2 กิง ห่างจากพันธะคู่เท่ากัน เรมิต้น
นับตําแหน่งจากปลายทลีําดับอักษรมาก่อน 

3-ethyl-6-methyl-4-octene
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1. ถ้ามีกิงทีพันธะคู่ ให้นับ C ทีมีกิงเปนตําแหน่งท ี1 และ C ทีร่วม
พันธะคู่คือตําแหน่งที 2  

1-methylcyclohexene 

การเรียกชือ Cycloalkene 
ชือแบบ IUPAC  (IUPAC name)

6-ethyl-1-methylcyclohexene 
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2. ถ้า 2 กิงเกาะในตําแหน่งทีห่างกบัพันธะคูเ่ท่ากัน ให้เริมนับพันธะคู่ไป
หากงิทมีีตําแหน่งตามตัวอักษรมากอ่น 

3-ethyl-6-methylcyclohexene 

CH3

CH2CH3

2

1

3

การเรียกชือ Cycloalkene 
ชือแบบ IUPAC  (IUPAC name)
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• alkene ทีมีคาร์บอน 2-4 อะตอม มีสถานะแก๊ส 

• ถ้ามีคาร์บอน ≥ 5 อะตอม มีสถานะของเหลว 

• ละลายในตัวทําละลายทไีมม่ีขัว 

• มีความหนาแน่นน้อยกว่านาํ 

• มีจุดเดือดสูงขนึตามจํานวนคาร์บอนทเีพิมขนึ 

• alkene ทีมีกิงจะมีจุดเดอืดตาํกว่า alkene สายโซ่ตรง  

สมบัติทางกายภาพ 
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• พันธะคู่ ไม่สามารถหมุนได้อย่างอิสระ  

• ดังนนั แม้จะมลีําดับของอะตอมทตีอ่รอบพันธะคู่เหมือนกัน แต่หาก

จัดวางตัวในทว่ีางต่างกัน ก็จะเกิดไอโซเมอร์เรขาคณติ 

(geometric isomer) 

• ไอโซเมอร์เรขาคณิต มีความแตกต่างกัน ทังสมบัติทางกายภาพ 

และเคมี 

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)
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2. Disubstituted alkenes

1. Monosubstituted alkenes

• พิจารณาจาํนวน geometric isomer เมอืมีหมู่แทนทรีอบพันธะคู่

จํานวนต่างๆ  (กาํหนด A, D, E และ G เปนหมู่แทนที)  

   ไม่มี isomer 

   มี 3 isomers เปน 

geometric isomers 1 คู่ 

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)

9 10

11 12
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4. Tetrasubstituted alkenes                          

3. Trisubstituted alkenes

   มี 6 isomers เปน geometric isomer 3 คู่ 

   มี 6 isomers เปน geometric isomer 3 คู่ 

จํานวนหมู่ทีมาเกาะทีพันธะคู่และไอโซเมอร์

14

• ตัวอย่าง 1-butene

ไมม่ ีgeometric isomer (โครงสร้างเดียวกัน)

=

• ตัวอย่าง 2-butene

มี geometric isomer



ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)
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• สําหรับแอลคีนทมีี geometric isomer มีระบบในการจําแนกไอโซ
เมอร์ 2 ระบบ 

• ระบบ cis-trans สําหรับ disubstituted alkene

• ระบบ E-Z สําหรบั tri- และ  tetrasubstituted alkene

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)

ระบบ cis-trans
• หมู่แทนที หรือ H รอบพันธะคู่ อยู่ข้างเดียวกัน: cis- 
• หมู่แทนที หรือ H รอบพันธะคู่ อยู่ตรงข้ามกัน: trans-

• ตัวอย่าง 
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ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)

ระบบ E-Z
• ใช้กฎการจัดลําดบั (Sequence rule) จัดอันดับหมู่เกาะของแตล่ะ

คาร์บอนของพันธะคู่
• ถ้าหมู่แทนทีอันดับสูงของทงัสองคาร์บอนอยู่ขา้งเดียวกัน: Z- 
• ถ้าหมู่แทนทีอันดับสูงของทงัสองคาร์บอนอยู่ตรงข้ามกัน: E-

• เมอืลําดับ A และ C สูงกว่า B  และ D  

Z E

13 14

15 16
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NOTE :  H = high order                  L = low order

1. พิจารณาเลขอะตอมของธาตทุีตอ่กับแตล่ะคารบ์อนของพันธะคู่ 

ธาตทุมีีเลขอะตอมสูงกว่าจะมีอันดับสูง 

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)
ระบบ E-Z: การพิจารณาลําดับ

ตัวอย่าง ของธาตุ และเลขอะตอม  

ธาตุ Br Cl O N C H                                  
เลขอะตอม 35 17 8 7 6 1 

(E)-2-chloro-2-butene (Z)-2-chloro-2-butene



 





 

เมอื  = อันดับสูง และ  = อันดับตํา
18

2. ถ้าธาตุทตีิดพันธะคู่ มีเลขอะตอมเท่ากนั ให้ดูธาตุทถีัดออกไป  

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)
ระบบ E-Z: การพิจารณาลําดับ



 



 



(E)-3-methyl-2-pentene (Z)-3-methyl-2-pentene

เมอื  = อันดับสูง และ  = อันดับตํา
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-CC

3. ถ้าหมู่แทนทเีปนพหุพันธะ ให้พิจารณาดังน ี 

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)
ระบบ E-Z: การพิจารณาลําดับ

-C=C  -C-C
C

 -C-C
C

C

-C=O  -C-O
O

-CN  -C-N
N

N

20

ไอโซเมอร์เรขาคณิต (Geometrical isomer)
แบบฝกหัด สารต่อไปนี มี E- หรือ Z- configuration

17 18

19 20
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• เปนปฏิกิริยาการขจัดออก (Elimination reaction)

การเตรียมแอลคีน

1. Dehydrohalogenation of alkyl halides

2. Dehydration of alcohols

3. Dehalogenation of vicinal dihalides

4. Reduction of Alkynes

22

1. Dehydrohalogenation of alkyl halides

การเตรียมแอลคีน

• alkyl halide (RX): alkane ทีมี halogen เกาะอยู่ 

• ขจัด H และ X ออกจาก RX
• ปฏิกิริยาเกิดในสารละลายเบสแก่ในแอลกอฮอล์ โดย 

• เบสแก่ทําปฏกิิริยากับแอลกอฮอล์ได้ alkoxide ion 

• alkoxide ion ทําปฏิกิริยากับ RX ได้ alkene 

C2H5OH + KOH H2O + C2H5O-

alcohol base            alkoxide ion            

+ C2H5O--C-C-
H X

-C=C- + C2H5OH +X-

alkene

23

กลไกปฏิกิริยา: Synchronized mechanism (E2)

• เมอื base (alkoxide) เข้าจับกับ β-hydrogen จะเข้าสู่
transition state คือ มีการสร้างและการสลายพันธะ ไปพร้อมๆ 
กัน คือ เกิดพันธะคู่ พร้อมๆกับการหลุดออก halogen  

1. Dehydrohalogenation of alkyl halides

การเตรียมแอลคีน

RO- 
RO- 

ROH
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1. Dehydrohalogenation of alkyl halides

การเตรียมแอลคีน

กลไกปฏิกิริยา: Stepwise mechanism (E1)

• Halogen หลุด เกิด carbonium ion
• base ดึง β-hydrogen หลุด  สร้างพันธะคู่

CH3OH
CH3O-

ถ้า β-H มากกว่า 1 ตาํแหน่ง สามารถเกิดผลผลิตได้หลายตัว

21 22

23 24
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1. Dehydrohalogenation of alkyl halides

การเตรียมแอลคีน

• ตัวอย่าง

ROH

ROH

26

1. Dehydrohalogenation of alkyl halides

การเตรียมแอลคีน

• ตัวอย่าง

• สัดส่วนของผลิตผล เปนไปตาม Zaitsev’s rule คือ 

trisub- > disub- > monosub- > alkene 

27

• แบบฝกหัด

1. 1-chloropentane

2. 2-chloropentane

3. 2-chloro-2-methylbutane

4. 3-chloro-2-methylbutane 

1. Dehydrohalogenation of alkyl halides
การเตรียมแอลคีน

ปฏิกิริยาของ KOH/alcohol กับสารต่อไปนี

จงเขียนโครงสร้างและชือของผลิตผล นอกจากนี หากมีผลิตผล
มากกว่า 1 อย่าง ให้บอกด้วยว่า ผลิตผลตัวมีมากกว่า

, acid 

28

• ขจัด  H2O  ออกจาก  alcohol    

alkene + H2O  
acid:  H2SO4 , H3PO4

2. Dehydration of alcohols
การเตรียมแอลคีน

alcohol  

• เช่นเดียวกับปฏิกิริยา dehydrohalogenation หากเกิด alkene 
ได้มากกว่า 1 โครงสรา้ง สัดส่วนเปนไปตาม Zeitsev’s rule. 

• ความว่องไวในการเกดิปฏิกิริยาของ alcohol 

25 26

27 28
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2. Dehydration of alcohols
การเตรียมแอลคีน

• กลไกการเกิดปฏิกิริยาสําหรับ 3o alcohol 

• กลไกแบบ E1: เกิดสารมธัยันต์ Carbocation (C+) 

30

2. Dehydration of alcohols
การเตรียมแอลคีน

• กลไกการเกิดปฏิกริิยาสําหรับ 2o alcohol 

• กลไกแบบ E1: เกิดสารมธัยันต์ Carbocation (C+) 

• สารมธัยันต์ C+ อาจเกิด hydride shift เพือให้ได้ C+ ทีมี
โครงสร้างทีมีความเสถยีรเพิมขนึ 

 

31

2. Dehydration of alcohols
การเตรียมแอลคีน

• กลไกการเกิดปฏิกริิยาสําหรับ 1o alcohol 

• กลไกแบบ E2: เกิดสภาวะทรานสิชัน ใน step 2 ซงึเปนผลให้เกิด 
2oC+ 32

3. Dehalogenation of vicinal dihalides
การเตรียมแอลคีน

-C-C-
XX

+ Zn    -C=C- + ZnX2

• ตัวอย่าง

, alcohol 

CH3CHBrCH2Br Zn

Br

Br
Zn + ZnBr2

CH3CH=CH2 + ZnBr2

29 30

31 32
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• สําหรับ alkyne ทีพันธะสามไม่ได้อยู่ปลายสายโซ่

• ปฏิกิริยามีความจําเพาะในการเกิดผลิตผล ขึนกับ reagent ทีใช้

cis-product:

4. Reduction of alkynes
การเตรียมแอลคีน

R-CC-R
metal RCH=CHR

metal: Ni, Pd หรือ Pt

trans-product:

H2

R-CC-R
NH3 (l)

RCH=CHR
Na

34

Na

NH3(l)

H2(g)

Pd

• ตัวอย่าง
4. Reduction of alkynes

การเตรียมแอลคีน

CH3CCCH3

H H 

CH3 H3C 
C=C

H 

H 

CH3 

H3C 
C=C

35

1. Addition

2. Hydroxylation

3. Ozonolysis

4.  Polymerization

ปฏิกิริยาของแอลคีน

36

• alkene เปนแหลง่ใหอิ้เล็กตรอน แก่สารทีต้องการอิเล็กตรอน
• ปฏิกิริยาของ alkene และ electrophile เรียก electrophilic 

addition

• ปฏิกิริยาของ alkene และ free radical เรียก free radical addition

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1. Addition

-C=C- + YZ Y-C-C-Z  

33 34

35 36
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Addition 
reactions 
of alkenes

addition of halogen (X2)

addition of hydrogen (H2)

addition of unsymmetrical reagent
(HZ: HBr, HI, HCl, H2SO4)

addition of unsymmetrical reagent 
in the presence of peroxide 
(HZ/ROOR)

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1. Addition

38

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.1 Addition of halogen (halogenation)

• กลไกการเติม เปน anti-addition 
• ผลติผลอาจมีเพียงโครงสร้างเดียว หรือหลายโครงสร้าง (มี isomer) 

ขนึกับประเภทของ alkene เช่น 
• unsubstituted alkene ได้ผลิตผลโครงสร้างเดียว

• monosubstituted alkene หรือ disubstituted alkene แบบไมส่มมาตร 
(RHC=CHR’) ได้ผลติผลสองโครงสรา้ง) 

• disubstituted alkene แบบสมมาตร (RHC=CHR)

• cis-isomer ได้ผลิตผล 2 โครงสร้าง 

• trans-isomer ได้ผลิตผลโครงสร้างเดียว 

X
-C-C-
X

X2 in CCl4-C=C-

39

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.1 Addition of halogen (halogenation)
• ตัวอย่าง กลไกและผลผลิตของ trans-symmetrical 

disubstituted alkene 

cis-product

40

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.1 Addition of halogen (halogenation)
• ตัวอย่าง กลไกและผลผลิตของ cis-symmetrical disubstituted 

alkene 

trans-producttrans-product

37 38

39 40
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ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.1 Addition of halogen (halogenation)
• ตัวอย่าง กลไกและผลผลิตของ unsubstituted cyclic alkene 

(เทียบได้กับ cis-symmetrical disubstituted alkene)

ทงั 2 isomer เปน 
trans-product

42

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.1 Addition of halogen (halogenation)
• แบบฝกหัด: จงเขียนชือและโครงสร้างของสารตงัต้น

2,3-dibromo-5-methylhexane
Br2 / CCl4?

43

catalyst: Pd, Pt or Ni

• H 2 อะตอม สร้างพันธะกับ C-C ด้านเดยีวกัน (syn-addition)

+ H2
catalyst

• H (heat of hydrogenation) คือ ปริมาณความร้อนทีคายออก
เมือสาร 1 โมล ทําปฏิกิริยากับ H2

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.2 Hydrogenation

+ H

CH3

+ H2 +  HPt

• ตัวอย่าง

H

H

CH3

-C=C- -C-C-
H H

44

?                       2-methylhexaneH2 / Pd

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.2 Hydrogenation
• แบบฝกหัด: จงเขียนโครงสร้างและชือของสารตงัต้น

41 42

43 44
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HZ:  HBr , HI , HCl , H2SO4 , H2O , HClO

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.3 Addition of unsymmetrical reagent (HZ)

+ HZ -C-C-
H Z

• alkene รับ H+ จาก HZ เกิด C+

• unsymetrical alkene เกิด C+ ตาม Markovnikov’s rule

• Markovnikov’s rule: H+ เกาะ C=C ด้านทีมี H มากกว่า เพือเกิด C+ 
ทีเสถียร

-C=C-

46

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.3 Addition of unsymmetrical reagent (HZ)
• ตัวอย่างและกลไก 

• Alkene แบบสมมาตร ไม่ว่า H+ เกาะกับ C อะตอมใด ก็จะได้ C+ ที
มีโครงสร้างเหมือนกัน 

47

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.3 Addition of unsymmetrical reagent (HZ)
• ตัวอย่างและกลไก 

• Alkene แบบไม่สมมาตร H+ เกาะกับ C1 เกิด 2oC+ มีความเสถียร
กวา่ 1oC+ 

48

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.3 Addition of unsymmetrical reagent (HZ)
• แบบฝกหัด จงเขียนโครงสร้างและชือของผลติผล 

CH3 +  HBr

45 46

47 48
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49

• การเติม ROOR ทําให้ผลผลิตของปฏิกิริยาไมเ่ปนไปตาม 
Markovnikov’s rule (Anti-Markovnikov)

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.4 Addition of unsymmetrical reagent in the presence of 
peroxide compound (HZ/ROOR)

• กลไกเกิดผ่าน free radical ดังน ี
• ROOR แตกตัวเปน RO 

• RO ดึง H จาก HZ เกิด Z

• เข้าทําปฏิกิริยากับ alkene เกิด C ทเีสถียร 

• C ดึง H  จาก HZ เกิดผลิตผล

50

• ตัวอย่างและกลไก

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.4 Addition of unsymmetrical reagent in the presence of 
peroxide compound (HZ/ROOR)

51

• ตัวอย่างและกลไก

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.4 Addition of unsymmetrical reagent in the presence of 
peroxide compound (HZ/ROOR)

52

• ตัวอย่างและกลไก

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.4 Addition of unsymmetrical reagent in the presence of 
peroxide compound (HZ/ROOR)

49 50

51 52
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53

• แบบฝกหัด จงเขียนโครงสร้างและชอืของสารตังตน้

ปฏิกิริยาของแอลคีน
1.4 Addition of unsymmetrical reagent in the presence of 
peroxide compound (HZ/ROOR)

?                        2-bromo-3-methylheptane
HBr

peroxide

54

• เปนปฏิกิริยาการเตมิหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) ทีพันธะคู่ของ alkene โดย
ใช้ KMnO4 หรือ OsO4

-C=C- 
OH 

1,2-diol 

ปฏิกิริยาของแอลคีน
2. Hydroxylation

-C-C- 

[O] = KMnO4 หรอื OsO4  

HO 

[O] 

• อาจเติมกรด (เช่น H2SO4) หรือด่าง (NaOH) เพือช่วยเร่งปฏิกิริย 

• เกิดการเติม แบบ Syn addition และได้ผลิตผลเปน cis-product  

55

• ตัวอย่างและกลไก

ปฏิกิริยาของแอลคีน
2. Hydroxylation

• แบบฝกหัด จงเขียนโครงสรา้ง
ผลิตผลของปฏกิิริยา

56

ozonide 

ปฏิกิริยาของแอลคีน
2. Ozonolysis

carbonyl 
compound 

carbonyl 
compound 

• carbonyl compound
• ถ้า หมู่ R จํานวน 1 หมู่ขนึไป เปน H เรียก aldehyde

• ถ้า หมู่ R ทัง 2 หมู่เปน hydrocarbon เรียก ketone

• Zn เปน reducing agent (สามารถใช้ dimethyl sulfide, 
(CH3)2S แทนได้)

53 54

55 56
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57

ปฏิกิริยาของแอลคีน
3. Ozonolysis
• ตัวอย่าง

• ตัวอย่าง

58

ปฏิกิริยาของแอลคีน
3. Ozonolysis
• แบบฝกหัด จงเขียนโครงสรา้งของผลิตผล เมือทําปฏิกิริยา 

ozonolysis กับสารตังต้นต่อไปนี 
1. 2-methyl-2-pentene

2. 3-hexene 

• แบบฝกหัด จงเขียนสูตรโครงสรา้งของ alkene ซึงมีสูตรโมเลกุลเปน 
C6H12 ทีทําปฏิกิริยา ozonolysis แล้วให้ผลิตผลดังต่อไปนี 
1. propionaldehyde

2. Acetone

3. ของผสมระหวา่ง acetaldehyde และ ethyl methyl ketone 

แนะ ถ้าคําถามเกียวข้องกับชอืสารทียังไม่ได้เรยีน ให้นาํ ชือสาร ไปค้นหา โครงสร้าง ใน
อินเตอร์เน็ต 

59

• โมเลกุลหน่วยเล็กๆ (monomer) หลายหน่วยรวมตัวกันเปนสาร
โมเลกุลใหญ ่(polymer) 

• Alkene เปน monomer เกิดปฏิกิริยาการเติมกับ alkene ด้วยกัน 
และต่อเนืองกันไป เกิดเปนสายโซ่ทีมีความยาวนับพันนับหมืนคาร์บอน
(โดยเฉลยีอยู่ที 4,000-40,000 คาร์บอน)

ปฏิกิริยาของแอลคีน
4. Polymerization

• ตัวอย่าง polyethylene • ตัวอย่าง polyvinylchloride

60

• Alkene โดยเฉพาะ ethylene และ propylene ถูกนํามาใช้เปนสาร
ตงัต้นในการผลิตสารอินทรีย์อนืทีมีประโยชน์มากมาย 

ประโยชน์ของแอลคีน

57 58

59 60
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61

• Alkene โดยเฉพาะ ethylene และ propylene ถูกนํามาใช้เปนสาร
ตงัต้นในการผลิตสารอินทรีย์อนืทีมีประโยชน์มากมาย 

ประโยชน์ของแอลคีน

62

• Alkene โดยเฉพาะ ethylene และ propylene ถูกนํามาใช้เปนสาร
ตงัต้นในการผลิตสารอินทรีย์อนืทีมีประโยชน์มากมาย 

ประโยชน์ของแอลคีน

61 62


