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Quantum mechanics
Thermodynamics และ kinetics ที่เราได้เรียนมาแล้วนั้น ใช้ประยุกต์ได้เฉพาะระบบขนาดใหญ่ที่มี
โมเลกุลเข้ามาเกี่ยวข้องจํานวนมาก ปริมาณต่าง ๆ เช่น ค่าคงที่สมดุลหรือค่าคงที่อัตรานั้น ที่จริงแล้วเป็นสมบัติเฉลี่ย
ของระบบ และใช้ได้เฉพาะกรณีที่ระบบมีขนาดใหญ่เพียงพอ
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างสองโมเลกุล จะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้หลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ปฏิกิริยา
ไม่สามารถไปข้างหน้าแล้วหยุดกลางทาง ดังนั้นจึงไม่สามารถหาค่าเวลาครึ่งปฏิกิริยาหรือค่าคงที่อัตราได้ ที่ระดับ
โมเลกุล แนวคิดเหล่านี้ไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
มีระบบทางชีวเคมีหลายอย่าง เช่น การสร้างพันธะระหว่างโมเลกุล โครงสร้างของสารโมเลกุลใหญ่ การ
ดูดกลืนแสงระหว่างการมองเห็นและการสังเคราะห์แสง ฯลฯ ที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ ถ้าเราไม่มีภาพที่ถูกต้อง
ชัดเจนมากขึ้นของสสารและพลังงาน
+++ ภาพของสสารและพลังงานแบบดั้งเดิม +++
ภาพแบบดั้งเดิม มองทุกสิ่งทุกอย่างออกเป็นอนุภาค (สสาร) และคลื่น (พลังงาน) ทั้งสองสิ่งนี้แยกกัน
เด็ดขาด
อนุภาค (particles)
อนุภาค (นึกถึงลูกบิลเลียด) คือ สิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีมวล พฤติกรรมของอนุภาคสามารถอธิบายได้ด้วยกล
ศาสตร์คลาสสิก ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของนิวตัน สมบัติพื้นฐานของอนุภาคคือ
- มีมวลที่ชัดเจน
- มีตําแหน่งที่อยู่ที่ชัดเจน ตําแหน่งใน space ณ เวลาใดเวลาหนึ่งสามารถระบุได้ถูกต้องแม่นยํา
- พลังงานทั้งหมดของอนุภาค หาได้จากผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์
- พลังงานรวมสามารถมีค่าใด ๆ ก็ได้
คลื่น (waves)
พลังงานในรูปแบบใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับอนุภาคคือคลืน่ (นึกถึงคลื่นเสียงในอากาศ) สมบัติของคลื่นคือ
- ไม่มีมวล
- ไม่มีตําแหน่งที่อยู่ นั่นคือ มันจะไปได้ถึงระยะอนันต์ถ้าไม่มีอะไรมาขวางไว้
สําหรับแสง E = hν เมื่อ h คือ ค่าคงที่ของ Planck
- พลังงาน E มีความสัมพันธ์กับความถี่ ν
- คลื่นสามารถมีความถี่ใด ๆ ได้ ดังนั้นจึงมีพลังงานเท่าใดก็ได้
+++ ภาพของกลศาสตร์ควอนตัม +++
คลื่นสามารถมีลักษณะแบบอนุภาค
สนามโน้มถ่วงที่มีพลังมาก ๆ สามารถส่งผลกระทบต่อทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงได้ เช่น การเบนของ
แสงจากดวงดาวที่อยู่ไกล ๆ เนื่องจากดวงอาทิตย์ ดังนั้น แสงจะต้องมีทั้งมวลและโมเมนตัม
อนุภาคสามารถมีลักษณะแบบคลื่น
รูปแบบการเลี้ยวเบนสามารถเกิดขึ้นได้ โดยฉายรังสีเอ็กซ์ผ่านผลึก นอกจากนี้ ยังสามารถทําให้เกิด
diffraction pattern ได้จากผลึก โดยฉายลําอิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน หรือแม้แต่นิวเคลียสของฮีเลียม
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+++ สมบัติทวิภาวะของคลื่นและอนุภาค (The wave-particle duality) +++
ในปี 1924 (พ.ศ. 2467) Louis de Broglie (หลุยส์ เดอ เบรย) ได้สังเกตว่า อนุภาคใด ๆ ที่เคลื่อนที่แบบ
เส้นตรงด้วยโมเมนตัม p จะมีความยาวคลื่น λ โดยเป็นไปตามสมการของเดอเบรย λ = h/p
ตัวอย่าง จงคํานวณของความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว (a) 0.2 x 106 m s-1 และ
(b) 20 x 106 m s-1 จากนั้นจงแสดงความเห็นเกี่ยวกับค่าเหล่านี้เมื่อเทียบกับความละเอียดที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็กตรอน กําหนดมวลของอิเล็กตรอนคือ 9.109 x 10-31 kg
วิธีทํา ความยาวคลื่นของอิเล็กตรอน หาได้จากสมการของเดอเบรย λ = h/p = h/mv เมื่อ m คือ มวล และ v คือ
ความเร็ว ดังนั้น (a) ได้ λ = (6.626 x 10-34 J s)/{(9.109 x 10-31 kg) x (0.2 x 106 m s-1)} = 3.6 x 10-9 m
และ (b) ได้ λ = (6.626 x 10-34 J s)/{(9.109 x 10-31 kg) x (20 x 106 m s-1)} = 0.036 x 10-9 m
ประมาณแบบคร่าว ๆ กล้องจุลทรรศน์ไม่สามารถแยกวัตถุสองสิ่งที่อยู่ใกล้กันเกินกว่าความยาวคลื่นของ
รังสีที่ใช้ได้ ดังนั้น อิเล็กตรอนที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 0.2 x 106 m s-1 สามารถให้รายละเอียดได้สูงสุด 3.6
nm ขณะที่อิเล็กตรอนที่กําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 x 106 m s-1 สามารถให้รายละเอียดได้ 0.036 nm ส่วน
พันธะของอะตอมโดยทั่วไป มีระยะอยู่ในระดับ 0.1 nm
ตัวอย่าง 9.1 หน้า 316 ใน Textbook
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Ultracentrifugation
ในสนามโน้มถ่วง (gravitational field) อนุภาคที่หนักจะจมลงสู่กน้ ของคอลัมน์สารละลายด้วย
กระบวนการที่เรียกว่า การนอนก้น (sedimentation) อัตราการนอนก้นขึ้นอยู่กับความแรงของสนามโน้มถ่วง มวล
และรูปร่างของอนุภาค
โดยปกติการนอนก้นจะช้ามาก แต่สามารถเร่งให้เร็วขึ้นได้ด้วยวิธีการหมุนเหวี่ยงเร็วยิ่งยวด
(ultracentrifugation) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เอาแรงหมุนเหวี่ยงมาแทนแรงโน้มถ่วง เครื่องหมุนเหวี่ยงเร็วยิ่งยวดใน
ปัจจุบันสามารถสร้างความเร่งได้เทียบเท่ากับ 105 เท่าของแรงโน้มถ่วง (105 g)
ตอนเริ่มต้นหมุนเหวี่ยง
นั้นสารตัวอย่างจะกระจายอย่างสม่ําเสมอทั่วทั้งหลอด แต่ด้านบนสุด (top) หรือขอบเขตด้านในสุดของตัวถูกละลาย
จะเคลื่อนห่างออกจากจุดหมุนไปเรื่อย ๆ เมื่อกระบวนการนอนก้นดําเนินไป
+++ อัตราการนอนก้น (sedimentation rate) +++
อนุภาคตัวถูกละลายที่อยู่ในแท่นหมุน
(rotor) ที่กําลังหมุนอยู่ จะปรับตัวให้เข้ากับ
ความเร็วคงที่ โดยเคลื่อนตัวออกห่างจากแกน
หมุน เนื่องจากมีแรงเหวี่ยง FC ที่สมดุลกับแรง
เสียดทาน Ff และแรงลอยตัว FB
ค่าคงที่การนอนก้น (sedimentation
constant, S ) ซึ่งใช้วัดอัตราที่อนุภาคเคลื่อนตัว
ในสนามแรงหมุนเหวี่ยง คือ
S = s/rω2
เมื่อ s คือ อัตราเร็วของการนอนก้น
r คือ ระยะทางจากตัวอย่างถึงแกนหมุน และ ω
คือ ความเร็วเชิงมุมของแท่นหมุน (หน่วยเป็น
เรเดียนต่อวินาที)
สําหรับโมเลกุลของสารทางชีวภาพ ค่าปกติของ S อยู่ในระดับ
10 s และขึ้นอยู่กับรูปร่างและขนาดของอนุภาค อุณหภูมิและความหนืด
ของสารละลาย หน่วยที่นิยมใช้กันของ S คือ Svedberg ย่อว่า Sv และ
กําหนดให้ 1 Sv = 10-13 s ตัวอย่างเช่น ค่าคงที่การนอนก้นของโปรตีน
bovine serum albumin คือ 5.02 Sv ในน้ําที่ 25°C
มวลต่อโมลหรือมวลโมเลกุลของสารโมเลกุลใหญ่จะมีค่าสัมพันธ์
กับค่าคงที่การนอนก้น S และค่าคงที่การแพร่ D ดังนี้
M = SRT/bD
โดยที่ b = 1 - ρvs เป็นตัวปรับแก้ที่เอาแรงลอยตัวของสารละลายมาคิดด้วย ส่วน ρ คือ ความหนาแน่น
มวลของตัวทําละลาย (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) และ vs คือ ปริมาตรจําเพาะของตัวถูกละลาย (ลูกบาศก์
เซนติเมตรต่อกรัม)
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หน้า 409

+++ สมดุลการนอนก้น (sedimentation equilibrium) +++
ในบางครั้ง จะสะดวกมากขึ้นที่จะวัดสมดุลการกระจายของโมเลกุลมากกว่าที่จะหาอัตราการนอนก้น
ณ จุดสมดุล เมื่อแนวโน้มของตัวถูกละลายที่จะจมลงสู่ก้นหลอดอยู่ในสมดุลกับผลของการกระจายตัว
เนื่องจาก thermal motion เราสามารถหามวลต่อโมลได้จากอัตราส่วนของความเข้มข้น c2/c1 ของสารโมเลกุล
ใหญ่ที่รัศมีสองค่าต่างกัน คือ r2 และ r1 ตามลําดับ ในเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ทํางานด้วยความถี่เชิงมุม ω ได้ว่า

เมื่อ R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส เครื่องหมุนเหวี่ยงจะหมุนช้ากว่าวิธีหาอัตราการนอนก้น เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวถูก
ละลายทั้งหมดถูกอัดเป็นแผ่นบาง ๆ ที่ก้นหลอด แต่การใช้ความเร็วที่ต่ํากว่า ก็เลยต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะถึง
สมดุล
ตัวอย่าง 11.1 หน้า 409
ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการหมุนเหวี่ยงเร็วยิ่งยวดที่จุดสมดุล (equilibrium ultracentrifugation) ณ
อุณหภูมิ 300 K โดยใช้สารละลายน้ําของโปรตีนแสดงว่ากราฟของ ln c กับ (r/cm)2 เป็นเส้นตรงที่มีค่าความชัน
0.729 อัตราเร็วการหมุนของเครื่องหมุนเหวี่ยงคือ 50,000 รอบต่อนาที และ ρvs = 0.70 จงคํานวณหามวลโมเลกุล
ของโปรตีนนี้
แนวคิด เราต้องแปลงสมการข้างบนให้อยู่ในรูปของความชันของกราฟที่พล็อตระหว่าง ln c กับ r2 ซึ่งต้องใช้
ความสัมพันธ์ ln(x/y) = lnx-lny และหลังจากย้ายข้างเล็กน้อยก็จะได้ว่า
ถ้าพล็อต ln c กับ r2 เป็นเส้นตรง ดังนั้นอัตราส่วน (ln c2-ln c1)/(r22-r12) ก็จะอยู่ในรูปความชันของเส้น ในทาง
ปฏิบัติจะพล็อต ln (c/g cm-3) กับ (r/cm)2 ก็จะได้ค่าความชันที่ไม่มีหน่วย และได้ว่า
และเราสามารถใช้ข้อมูลที่ให้มาเพื่อคํานวณมวลโมเลกุล M ได้
การหมุนของแท่นหมุนครบ 1 รอบ เทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงเชิงมุม 2π เรเดียน ดังนั้น เพื่อจะให้ได้ความถี่
เชิงมุม ω เราจะคูณอัตราการหมุนในหน่วยรอบต่อวินาทีด้วย 2π และให้ 1 cm-2 = 104 m-2, 1 J = 1 kg m2 s-2
R = 8.3145 J K-1 mol-1
ตอบ 4.4 kg mol-1
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Laser light scattering
การวิเคราะห์ความเข้มของแสงเลเซอร์ที่กระเจิงเนื่องจากผ่านสารละลายของโมเลกุลทางชีวภาพทําให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดและรูปร่างของโมเลกุล
การกระเจิงของแสงเนื่องจากอนุภาคที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่าความยาวคลื่นของรังสีที่ตก
กระทบมาก เรียกว่า Rayleigh scattering (การ
กระเจิงเรย์ลี)
พิจารณาการทดลองตามภาพ เพื่อวัดแสงที่
กระเจิงออกมาจากสารละลายของสารโมเลกุลใหญ่ โดย
วัดเป็นฟังก์ชันของมุม θ ที่ทิศทางของแสงเลเซอร์
กระทํากับทิศทางของเครื่องตรวจวัดที่อยู่ห่างจากสาร
ตัวอย่างด้วยระยะทาง r
ภายใต้สภาวะนี้ ความเข้ม I(θ), ของแสงที่กระเจิงจะเขียนอยู่ในรูปของอัตราส่วนเรย์ลี (Rayleigh ratio)

เมื่อ I0 คือ ความเข้มของรังสีแสงเลเซอร์ตกกระทบ
การตรวจสอบการกระเจิงอย่างละเอียด พบว่าอัตราส่วนเรย์ลีขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของมวล cM (หน่วย
เป็น kg m-3) ของสารโมเลกุลใหญ่และมวลต่อโมล M ดังนี้
----------------- 11.7
เมื่อค่าคงที่ K ขึ้นอยู่กับดัชนีหักเหของสารละลาย ความยาวคลื่นของแสงตกกระทบและระยะทางระหว่าง
เครื่องตรวจวัดกับสารตัวอย่าง ซึ่งมีค่าคงที่ตลอดการทดลอง ปริมาณ P(θ) คือ แฟกเตอร์โครงสร้าง (structure
factor) ซึ่งสัมพันธ์กับขนาดของโมเลกุล เมื่อโมเลกุลเล็กกว่าความยาวคลื่นมาก P(θ) จะมีค่าประมาณ 1 อย่างไรก็
ตาม เมื่อโมเลกุลมีขนาดประมาณ 1 ใน 10 ของความยาวคลื่นรังสีตกกระทบ ก็อาจจะแสดงได้ว่า
----------------- 11.8
เมื่อ Rg คือ รัศมีของการหมุน (radius of gyration) ของสารโมเลกุลใหญ่ ซึ่งก็คือขนาดของโมเลกุล
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