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หนังสือเลมนีเ้ขียนข้ึนมาจากประสบการณการสอนและการเรียนวิชา

เคมีของพ่ีแอนและนองๆ ติวเตอรที่มีมาจะ 10 ป โดยพ่ีแอนไดสรุปสูตร

ที่จําเปนตองใช ในการทําโจทย และตัวอยางโจทย แบบฝกหัดทายบทท่ี

นองๆ จะไดเอาไปฝกฝนเพ่ิมเติมในรปูแบบที่อานงายและนําไปใชไดจริง 

เน้ือหาในเลมนี้มีทั้งหมด 15 บท นองๆ สามารถเลือกอานบทใด

กอนก็ได แตที่สําคัญคือนองๆ จะตองตั้งใจอานและฝกคิดตามตัวอยาง

ที่อยูทายบท เพราะเม่ือเวลาไปเจอโจทยจริง นองๆ จะไดรูวิธีคิดและ

ทําโจทยไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

กวาจะมาเปนหนังสือเลมนี้ ได กอนอื่นพ่ีแอนก็ตองขอขอบคุณ

คุณพอ คุณแมที่เล้ียงดูและใหการศึกษา ขอบคุณ อ. เคมีทุกทานท่ี ได ให

ความรู ใหความคิด จนปจจุบนันีพ่ี้นาํความรูที่ ไดเรียนมาถายทอดในการสอน

นองๆ ขอบคุณนองกร นองเฟรน พ่ี ใหม และพ่ีปอ ที่ชวยในการเรียบเรียง

ขอความและตรวจทานแกไขใหสมบูรณ ขอบคุณสํานักพิมพซีเอ็ด และ

ทีมงานที่ ไววางใจใหพ่ี ไดทําหนังสือเลมนีข้ึ้นมา

สุดทายนีพ่ี้ยินดีรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ หรือถานองๆ มี

คําถามใดๆ ก็สามารถสงอีเมลมาหาพี่แอนไดที่ tawinan_ann@hotmail.

com หรือ FB : SeeUBright คะ
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พ่ีแอน : ติวเตอรสอนพิเศษ

กร : เด็กผูชายท่ีเรียนพิเศษกับพ่ีแอน

เฟรน : เด็กผูหญิงที่เรียนพิเศษกับพ่ีแอน
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หมายถึง สิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวของเรา โดยสารนั้น

ตองเปนส่ิงที่มีมวล มีรปูราง มีปริมาตร ตองการที่อยู และมีการเปล่ียนแปลง 

ซึ่งสารเหลานีบ้างอยางเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ บางอยางถูกดัดแปลง

จากธรรมชาติ และถูกสังเคราะหขึ้นใหมก็ได ครับ
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 หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว หรือลักษณะประจําตัว

ของสาร และสามารถแบงตามสมบัติไดเปน 2 ประเภทหลักๆ คือ 

 หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกต

เห็นไดงายจากรปูรางลักษณะภายนอก การเปล่ียนแปลงสมบัติทางกายภาพ

จะไมมีการเปล่ียนแปลงองคประกอบของสาร ไมมีสารใหมเกิดขึ้น สวนใหญ

เปนการเปล่ียนแปลงทางดานรปูลักษณภายนอกเทาน้ัน เชน การเปล่ียนสถานะ 

การละลายนํ้า จุดเดือด จุดหลอมเหลว รปูราง สี กล่ิน รส 

 หมายถึง สมบัติที่เก่ียวของกับองคประกอบภายใน

ของสาร การเปล่ียนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะตองมีสารใหม

เกิดขึ้นเสมอ มีการเปล่ียนแปลงองคประกอบภายใน และมีผลทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของสารดวย ทําใหสารใหมที่เกิดขึ้นมีสมบัติ

แตกตางไปจากเดิม
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สําหรับตัวอยางของสมบัติทางกายภาพ เชน การท่ีนํ้าแข็งเปลี่ยน

สถานะเปนน้ํา หรือเปนไอนํ้า, การทําออกซิเจนเหลว สวนสมบัติทางเคมี 

เชน การเกิดสนมิเหล็ก การเผาไหมของเชื้อเพลิง การสังเคราะหดวยแสง 

เปนตนคะ 

1. ไมเกี่ยวของกับปฏิกิริยาทางเคมี 1. เก่ียวของกับปฏิกิริยาทางเคมี

2. ไมมีสารใหมเกิดขึ้น ภายหลังการ

เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีของสารยังคงเหมือนเดิม 

2. มสีารใหมเกิดขึน้ ภายหลังการเปลีย่น

แปลงสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี

ของสารแตกตางไปจากเดิม

3. สมบัติทางเคมีและองคประกอบทางเคมี

เหมือนเดิม

3. สมบัติทางเคมีและองคประกอบทาง

เคมีเปลี่ยนไป

4. ไมมีความรอนเกิดขึ้น สวนใหญเปนการ

เปลี่ยนแปลงสถานะเทานั้น

4. มีความรอนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

5. การเปล่ียนแปลงไมไดเกิดจากอิเล็กตรอน

ระหวางอะตอมของธาตุ

5. เปนการเปล่ียนแปลงที่เกิดจาก

อิเล็กตรอนระหวางอะตอมของธาตุ

6. การเปล่ียนแปลงเปนแบบชั่วคราว

ทําใหกลับสูสภาพเดิมไดงาย

6. การเปล่ียนแปลงเปนแบบถาวร

ทําใหกลับสูสภาพเดิมไดยาก 
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คอลลอยดมีอนภุาคก้ําก่ึงระหวางสารแขวนลอยและสารละลาย
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หมายถึง สารที่ ไมมีสารอ่ืนเจือปน โดยเปนสารท่ีมีสมบัติและเนื้อ

สารเหมือนกันตลอดทั้งมวลของสารนั้น ไดแก นํ้าเกลือ นํ้าอัดลม นํ้าตาล

ทราย เปนตน สารเนื้อเดียวท่ีมีองคประกอบทางกายภาพเพียงอยางเดียว 

ไมสามารถแยกองคประกอบดวยวิธีทางกายภาพไดอีก เรียกวา 

 สวนสารเนื้อเดียวท่ีมีองคประกอบมากกวา 1 อยางและ

สามารถแยกองคประกอบออกจากกันดวยวิธีทางกายภาพเรียกวา 

เปนสารเนื้อเดียว ท่ีประกอบดวยสารเพียงชนดิเดียว 

หรืออาจมีองคประกอบมากกวา 1 ชนดิก็ได แตตองเปนองคประกอบทางเคมี

และสามารถแยกไดดวยวิธีการทางเคมีเทาน้ัน ไมสามารถแยกไดดวยวิธีทาง

กายภาพ สารเน้ือเดียวตองมจุีดเดือด และจุดหลอมเหลวคงที่
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คือ สารบริสุทธิ์เน้ือเดียวท่ี ไมสามารถแยกออกเปนสารอื่นไดโดย

ทางเคมี เนือ่งจากมีองคประกอบเดียว คือ อะตอม (Atom) ของธาตุนั้นๆ 

เชน ทองคํา ทองแดง ธาตุแบงออกเปน 3 สถานะ คือ 

 การแบงธาตุสามารถแบงไดเปน 3 กลุม ไดแก โลหะ อโลหะ ก่ึงโลหะ 

1. มีสถานะเปนของแข็งท่ีอุณหภูมิหอง 

ยกเวน ปรอทซึ่งเปนของเหลว

1. ที่อุณหภูมิหองมีไดทุกสถานะท้ังของแข็ง 

ของเหลวและแกส

2. เมื่อขัดจะมีความเปนมันวาว 2. เม่ือขัดจะไมมีความมันวาว

3. นําไฟฟาและนําความรอนไดดี แต

การนําไฟฟาจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน

3. ไมนําไฟฟาและความรอน ยกเวนบาง

ตัว เชน แกรไฟต นําไฟฟาได 

4. เคาะจะมีเสียงกังวาน 4. เคาะจะไมมีเสียงกังวาน

5. แข็งและเหนยีว สามารถตีแผ ใหเปน

แผนหรือดึงเปนเสนได

5. สวนมากเปราะ ไมสามารถจะทําใหเปน

แผนหรือเปนเสนได

6. มจุีดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 6. สวนมากมจุีดหลอมเหลวและจุดเดือดตํา่

7. มีความหนาแนนและความถวงจําเพาะ

สูง

7. สวนมากมีความหนาแนนและ

ความถวงจําเพาะต่ํา

8. เปนพวกชอบใหอิเล็กตรอน ทําใหเกิด

เปนไอออนบวก

8. เปนพวกชอบรับอิเล็กตรอน ทําใหเกิด

เปนไอออนลบ

9. เกิดเปนสารประกอบ เชน ออกไซด 

คลอไรด ซัลไฟด และไฮไดรดได

9. เกิดเปนสารประกอบ เชน ออกไซด 

คลอไรด ซัลไฟด และไฮไดรดได

10. สวนใหญจะทําปฏิกิริยากับกรด

เจือจางใหแกสไฮโดรเจน

10. ไมทําปฏิกิริยากับกรดเจือจาง
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ธาตุกึง่โลหะเปนธาตุทีม่สีมบตัอิยูระหวางโลหะกับอโลหะ เชน ธาตุซลิคิอน 

มจุีดเดือดสูง นําไฟฟาไดเหมือนโลหะ แตแข็งและเปราะ เหมือนอโลหะ เปนตน

เปนสารบริสุทธิ์เน้ือเดียวท่ีมีองคประกอบ

มากกวาหนึง่ชนดิ สามารถแยกหรือรวมตัวกันดวยวิธีทางเคมี ในอัตราสวน

ของมวลและจํานวนอะตอมที่คงท่ี 

2

เปนของผสมเนื้อเดียวท่ีประกอบดวย

สารบริสุทธิ์ตั้งแตสองชนดิขึ้นไปซ่ึงละลายรวมเปนเน้ือเดียวกัน และมีสัดสวน

ขององคประกอบเหมือนกันตลอดทั้งสารละลายนั้น โดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี

สามารถแบงองคประกอบของสารละลายไดเปน 2 ชนดิ คือ ตัวทําละลาย 

(Solvent) และตัวถูกละลาย (Solute) โดยมีเกณฑ ในการกําหนด ดังนี้
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หมายถึง สารตั้งแตสองชนดิขึ้นไปมาผสมกัน โดยลักษณะเน้ือของ

สาร และสมบัติไมเหมือนกันตลอดทั้งมวลของสารนั้น เนือ่งจากเน้ือสารไม

สามารถผสมเขากันไดตลอดทําใหเห็นองคประกอบท่ีแตกตางกันได แบง

เปน 2 ชนดิใหญๆ คือ
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 มีขนาดอนภุาค 10–7 – 10–4 เซนติเมตร 

สามารถผานกระดาษกรอง แตไมผ านกระดาษเซลโลเฟน เพราะมีลักษณะ

ขนคลายกาว ไดแก นมสด สบู นํ้าสลัด น้ําแปง กาว เปนตน องคประกอบ

ของคอลลอยด จะไมรวมเปนเน้ือเดียวกัน แตจะแยกช้ันออกจากกัน ดังนั้น

จึงตองมีตัวประสาน (Emulsifier) เชน น้ําสบูเปนตัวประสานใหนํ้ากับนํ้ามัน

ไมแยกช้ันจากกัน โดยนํ้ามันจะแตกเปนเม็ดเล็กๆ แทรกอยู ในน้ํา สมบัติอีก

อยางหนึง่ของคอลลอยดคือ เม่ือแสงเดินทางผานคอลลอยดจะมองเห็นเปน

ลําแสง เราเรียกปรากฏการณนีว้า ปรากฏการณทินดอลล

 เปนสารเนื้อผสมที่มีขนาด

อนุภาคใหญกวา 10– 4 เซนติเมตร ไมสามารถผ านกระดาษกรอง และ

กระดาษเซลโลเฟนได เชน น้ําอบไทย นํ้าโคลน คอนกรีต สารแขวนลอยจะ

ลอยกระจัดกระจายอยู โดยอนุภาคท่ีอยู ในของผสมนั้นมีขนาดใหญ จึงมอง

เห็นอนภุาคในของผสมไดชัดเจน เม่ือตั้งทิ้งไว อนภุาคจะตกตะกอน และแยก

อนภุาคออกจากของผสมไดโดยการกรอง
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à»ÃÕÂºà·ÕÂº ÊÒÃÅÐÅÒÂ

ตัวอยางสาร สารละลาย CuSO
4

นมสด นมสดผสมกรดนํ้าสม

ลักษณะเนื้อสาร เนื้อเดียว เน้ือเดียว เน้ือผสม

ขนาดของเสนผานศูนยกลาง เล็กกวา 10–7 cm 10–7 – 10–4 cm ใหญกวา 10–4 cm

การลอดผานกระดาษกรอง ได ได ไมได

การลอดผานถุงเซลโลเฟน ได ไมได ไมได

ปรากฏการณทินดอลล ไมเกิด เกิด ไมเกิด

การตกตะกอน ไมตกตะกอน ไมตกตะกอน ตกตะกอน

 ขอใดท่ียกตัวอยางสารแตละประเภทถูกตอง

¸ÒμØ ÊÒÃÅÐÅÒÂ
1. P O

2
นํ้าสมสายชู กาวน้ํา น้ําสบู

2. K S
8

ทองเหลือง ควันไฟ เยลล่ี

3. Na Fe
2
O

3
นํ้าเช่ือม นํ้าสลัด นํ้าโคลน

4. F H
2
O อากาศ คอนกรีต น้ํากะทิ
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2

8

 

A : มีสมบัติเปนโลหะทําปฏิกิริยากับออกซิเจน ไดสารประกอบออกไซด

มีสมบัติเปนเบส 

B : เปนของเหลวสีขาวขุนเม่ือกรองผานกระดาษกรองจะสามารถกรอง

ไดหมด เม่ือแสงผานจะเห็นเปนลําแสง

C : เปนของเหลวใส เม่ือระเหยจะไดตะกอนท่ีกนภาชนะ

D : สามารถลอดผานถุงเซลโลเฟนได

ขอใดตอไปนีถู้กตอง

1. A เปนสารประกอบ  

2. B เปนสารเนื้อผสม

3. C เปนสารคอลลอยด

4. D เปนสารแขวนลอย
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1. ¡ÒÃÃÐàËÂáËŒ§ เปนการแยกสารผสมท่ีเปนของเหลวและมีของแข็ง

ละลายในของเหลวนี ้ ซึ่งเราเรียกสารผสมนีว้า “สารละลาย” เชน น้ําทะเล 

นํ้าเช่ือม นํ้าเกลือ โดยของเหลวที่เปนตัวทําละลายนั้นจะคอยๆ ระเหยไปจน

เหลือตัวถูกละลายในสารละลายนั้น ซ่ึงใชไดเฉพาะกับสารละลายที่ตัวถูกละลาย

เปนสารระเหยยาก

2. ¡ÒÃ¡ÃÍ§ เปนการแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยท่ีของแข็ง

ตองไมละลายในของเหลว หรือไมรวมเปนเน้ือเดียวกันกับของเหลว โดยใชวัสดุ

ตางๆ เชน กระดาษกรอง ผาขาวบางหรือผาชนดิตางๆ นํามาพับเปนรปูกรวย 

จากน้ันนําสารมาเทลงกรวยกรอง จะทําใหแยกของแข็งออกจากของเหลวได 

เชน การแยกซิลเวอรคลอไรด (AgCl) ออกจากน้ํา
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 เปนการแยกสารเน้ือผสมที่เปนของเหลวผสมอยู

กับของเหลวแตไมรวมเปนเน้ือเดียวกัน โดยของเหลวท่ีมีความหนาแนนนอย

กวาจะอยูดานบน ของเหลวท่ีมีความหนาแนนมากกวาจะอยูดานลาง ตัวอยาง 

การแยกน้ําท่ีผสมอยูกับนํ้ามัน ทําไดโดยนําของผสมมาใสลงในกรวยแยก 

นํ้ามันซ่ึงมีความหนาแนนนอยกวาจะลอยอยูเหนือนํ้า จากน้ันคอยๆ เปดกอก

ของกรวยแยกไข ปลอยใหของเหลวชั้นลางไหลออก สําหรับของเหลวชั้นบนให

เทออกทางปากกรวยดานบน 

 จะทําการเติมตัวทําละลายที่เหมาะสม

ลงในสารที่เราตองการสกัด จากน้ันเขยาใหเขากัน หรือนําไปตม เพื่อใหสาร

ที่เราตองการจะสกัดละลายในตัวทําละลายที่เราเลือกไว ซึ่งสารที่ ไดนั้นยังคง

เปนสารละลายอยู จากนั้นเราจะนําสารที่ ไดไปแยกตัวทําละลายออกมา อาจ

จะนําไประเหย หรือนําไปกล่ัน เพื่อใหไดสารที่บริสุทธิ์ 
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Note

การกล่ันเปนการแยกสารละสายที่เปนของเหลวออกจาก

ของผสม โดยอาศัยหลักการระเหยกลายเปนไอและการควบแนน โดยท่ีสาร

บริสุทธิ์แตละชนดิจะเปล่ียนสถานะไดที่อุณหภูมิตางกัน สารที่มจุีดเดือดตํ่า

จะเดือดเปนไอออกมากอน เม่ือทําใหไอของสารมีอุณหภูมิตํ่าลงจะควบแนน

กลับมาเปนของเหลวอีกคร้ัง 
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 เปนวิธีการแยกสารท่ีระเหยงายซ่ึงปนอยูกับสารท่ีระเหย 

ยาก ใชแยกสารที่มจุีดเดือดตางกันต้ังแต 80 องศาเซลเซียสข้ึนไป

 เปนวิธีการแยก 

ของเหลวที่สามารถระเหยไดตั้งแต 2 ชนดิขึ้นไป เพื่อตองการแยกองคประกอบ

ในสารละลายใหออกจากกัน เหมาะสําหรับใชกล่ันของเหลวท่ีองคประกอบใน

สารละลายมจุีดเดือดตางกันนอยๆ (นอยกวา 80 องศาเซลเซียส) ในขั้นตอน

ของกระบวนการกล่ันลําดับสวน จะเปนการนําไอของแตละสวนไปควบแนน 

แลวนําไปกล่ันซ้ําและควบแนนเร่ือยๆ 

 เปนวิธีการสกัดสารออกจากของ 

ผสมโดยใชไอนํ้าเปนตัวทําละลาย สารที่ตองการแยกตองเปนสารท่ีระเหยงาย 

ไมละลายนํ้า และไมทําปฏิกิริยากับนํ้า โดยใชไอน้ําพาออกจากสารท่ีระเหยยาก 

สารที่กล่ันออกมาจะมีจุดเดือดตํ่ากวาจุดเดือดปกติของสารนั้น ตัวอยางการ 

แยกสารโดยการกล่ันดวยไอน้ํา ไดแก การแยกนํ้ามันหอมระเหยออกจาก 

สวนตางๆ ของพืช เชน การแยกน้ํามันยูคาลิปตัสออกจากใบยูคาลิปตัส  

การแยกน้ํามันมะกรูดออกจากผิวมะกรูด การแยกน้ํามันอบเชยออกจาก

เปลือกตนอบเชย
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 สารที่แยกไดเปนพวกสารอินทรีย ปริมาณนอย 

สารอาจมีสีหรือไมมีสีก็ได สารที่แยกจากกันไดดีตองมีสมบัติ คือ มีความ

สามารถในการละลายในตัวทําละลายไดไมเทากัน และความสามารถในการดูด

ซับของตัวดูดซับตางกันมากๆ ทําใหสารเคล่ือนที่ ไดไมเทากัน จึงแยกสารไดดี 

นําสารที่ตองการแยกมาละลายในตัวทําละลายที่เหมาะสมแลวให

เคล่ือนที่ ไปบนตัวดูดซับ การเคล่ือนที่ของสารบนตัวดูดซับขึ้นอยูกับความ

สามารถในการละลายของสารแตละชนดิในตัวทําละลาย และความสามารถใน

การดูดซับที่มีตอสารนั้น กลาวคือ สารที่ละลายในตัวทําละลายไดดี และถูก

ดูดซับนอยจะถูกเคล่ือนที่ออกมากอน สวนสารที่ละลายไดนอยและถูกดูดซับ

ไดดี จะเคล่ือนที่ออกมาทีหลัง ถาใชตัวดูดซับมากๆ จะสามารถแยกสารออก

จากกันได ซึ่งโครมาโทกราฟแบบกระดาษสามารถนํามาคํานวณหาคา Rf ได
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คา Rf สามารถคํานวณไดจากสูตร 

         Rf  = 
ระยะทางท่ีสารเคล่ือนท่ี (cm)

ระยะทางท่ีตัวทําละลายเคล่ือนท่ี (cm)

สารตางชนดิกันจะมีคา Rf แตกตางกัน เพราะฉะน้ันเราจึงสามารถใช 

คา Rf มาใช ในการวิเคราะหชนดิของสารได กลาวคือ ถาไดคา Rf มาก  

แสดงวาสารมีความสามารถในการละลายสูงและถูกดูดซับไดไมดี ถาไดคา  

Rf ตํ่า แสดงวาสารมีความสามารถในการละลายต่ําและถูกดูดซับไดดี โดยคา 

Rf < 1 เสมอ

ถาใชตัวทําละลายและตัวดูดซับชนดิเดียวกันปรากฏวามีคา Rf เทากัน 

อาจสันนษิฐานไดวา สารดังกลาวเปนสารชนดิเดียวกัน หรือนําสารตัวอยางมา

ทําโครมาโทกราฟคูกับสารจริงก็ได

  

 

ในการทําโครมาโทกราฟของสาร A, B และ C โดยใชแผนกระจก

เคลือบดวยซิลิกาเจลเปนตัวดูดซับในตัวทําละลาย X และ Y ซึ่งระยะทางท่ี

ตัวทําละลาย X เคล่ือนที่ ไปไดคือ 6 เซนติเมตร และ Y  เคลื่อนที่ ไปไดคือ 

10 เซนติเมตร ไดผลดังนี้



24

ÊÒÃ
X Y

A 4.0 5.0

B 5.0 5.0

C 3.5 6.5

1. Rf ของ A ในตัวทําละลายทั้งสองมีคาเทากัน

2. B ละลายในตัวทําละลายทั้งสองไดเทากัน

3. C ละลายในตัวทําละลาย Y ไดดีกวา X

ขอความดานบนนี ้มีขอความที่ถูกตองทั้งหมดกี่ขอความ

ก. 1

ข. 2

ค. 3

ง. 4

  ขอ ก. 

 จากสูตร    Rf = 
ระยะทางท่ีสารเคล่ือนท่ี (cm)

ระยะทางท่ีตัวทําละลายเคล่ือนท่ี (cm)
  

Rf ของ A ในตัวทําละลาย X มีคา 4.0/6.0 = 0.67 ในตัวทํา

ละลาย Y มีคา 5.0/10.0 = 0.50 ขอ 1) ผิด 

ใน B มีคา Rf ในตัวทําละลายท้ังสองตางกัน จึงมีการละลาย

ตางกัน ขอ 2) ผิด

Rf ของ C ในตัวทําละลาย X มีคา 3.5/6.0 = 0.58 ในตัวทํา

ละลาย Y มีคา 6.5/10.0 = 0.65 จากที่ทราบมาวา ถาไดคา 

Rf มาก แสดงวาสารมีความสามารถในการละลายสูง ฉะนั้น C 

จึงละลายในตัวทําละลาย Y ไดดีกวา X ขอ 3) ถูก
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1. แยกสารที่มีปริมาณนอยๆ ได

2. ใชไดทั้งในแงของคุณภาพวิเคราะหและปริมาณวิเคราะห

3. ใชแยกสารหลายๆ ชนดิ (อาจจะมีสีหรือไมมีสีก็ได) ท่ีผสมกันอยู

ออกจากกัน

 

 คือกระบวนการเกิดผลึกของแข็งจากสารละลาย

ของเหลว หรือไอ โดยกระบวนการดังกลาวอาจเกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ

เกิดขึ้นจากการทดลองในหองปฏิบัติการ เปนวิธีที่ทําใหสารบริสุทธิ์ โดยอาศัย

หลักการละลายไดที่ตางกัน โดยสารท่ีตองการแยกและไมตองการแยกจะตอง

ละลายได ในตัวทําละลายชนดิเดียวกัน แตตองมีความสามารถในการละลาย

ตางกัน โดยสารท่ีละลายไดนอยกวาจะตกผลึกออกมากอน
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ถามีสารผสมของ Al(NO
3
)
3
 + AgCl เราควรแยกสารนีอ้อกจากกัน

ดวยวิธี ใด

ก. การกรอง    ข. การกลั่น    ค. การระเหย    ง. การตกตะกอน

)

 

ถาลําดับข้ันตอนในการแยกสารเปน ดังนี้

 1. อุนในภาชนะปด

 2. ละลายนํ้าแลวทําการกรอง

 3. ระเหยแหง

สารผสมดังกลาวประกอบดวยสารในขอใดบาง

 ก. หินปูน, ทราย, ผงถาน

 ข. ผงเหล็ก, นํ้ามันพืช, นํ้าตาล

 ค. สบู, ทราย, ผงซักฟอก

 ง. การบูร, ผงถาน, เกลือแกง 
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 คือ สิ่งตางๆ ที่อยูภายในขอบเขตท่ีตองการศึกษา

คือ สิ่งตางๆ ที่อยูนอกขอบเขตที่จะศึกษา

 คือ ปจจัยท่ีมีผลตอสมบัติของระบบ เชน ปริมาตร 

อุณหภูมิ และความดัน 



28

พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ สามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ

1) การเปล่ียนแปลงประเภทดูดความรอน (Endothermic) เม่ือเกิด 

การเปล่ียนแปลงจะทําใหอุณหภูมิของระบบลดต่ํากวาเดิม (เราจะรูสึกเย็น) 

จะมีคาเอนทัลป ( H) เปนบวก เชน

         

2) การเปล่ียนแปลงประเภทคายความรอน (Exothermic) เม่ือเกิด

การเปล่ียนแปลงจะทําใหอุณหภูมิของระบบสูงขึ้นกวาเดิม (เราจะรูสึกรอน) 

จะมีคาเอนทัลป ( H) เปนลบ เชน
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ปริมาณความรอนที่ ใช ในการเปล่ียนแปลงระบบหาไดจาก

 Q = ML  (กรณีเปลี่ยนสถานะ)

 Q = MC T  (กรณีไมเปลี่ยนสถานะ)

โดยท่ี  Q  คือ ปริมาณความรอน (J)

 M  คือ มวลของสาร (g)

 L    คือ ความรอนแฝง (J/g)

 C    คือ ความรอนจําเพาะของสารมีคา 4.2 J/g ํC

 T   คือ ผลตางของอุณหภูมิ ( ํC)

โดยท่ัวไปความรอนแฝงของการกลายเปนไอของสารใดสารหนึง่ จะ

สูงกวาความรอนแฝงของการหลอมเหลวของสารนั้น เนือ่งจากเมื่อสารเปนไอ

แรงยึดเหนีย่วระหวางโมเลกุลมีนอยกวาเม่ือเปนของเหลวมาก แตเม่ือสารเปน

ของเหลวจะมีแรงยึดเหนีย่วระหวางโมเลกุลนอยกวาของแข็งไมมาก
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ปริมาณความรอนที่ทําใหนํ้าแข็งมวล 15 กรัม กลายเปนนํ้าไดหมด

ที่อุณหภูมิ 0  ํC จะสามารถทําใหเอทานอล (C
2
H

5
OH) ก่ีกรัม เปลี่ยนจาก

ของแข็งเปนของเหลวไดหมด ณ อุณหภูมิจุดเยือกแข็งของเอทานอล (กําหนด

ใหความรอนแฝงของการหลอมเหลวของนํ้าและเอทานอลเทากับ 335 และ 

109 J/g ตามลําดับ)

1) 10.8   2) 25.2  3) 46.1  4) 76.6

จาก Q = ML

ความรอนของการเปลี่ยนสถานะของนํ้าแข็งที่กลายเปนน้ําคิดไดดังนี้

 Q = M
นํ้า

  L
นํ้า

  = 15 g  335 J/g

  = 5,025 J 

ฉะน้ันจะไดเอทานอล 

 M
เอทานอล

 = Q/L
เอทานอล

  = 
5,025 J

109 J/g

  = 46.1 g 

 3) 46.1
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ระบบในขอใดตอไปนีเ้ปนการคายพลังงาน

ก. การเกิดหยดน้ําเกาะท่ีกระจกดานนอกหองที่เปดเคร่ืองปรับอากาศ

ข. ใสเกลือในถังไอศกรีมทําใหอุณหภูมิตํ่ากวา 0  ํC

ค. ตมนํ้าจนกระท่ังเดือด

ง. สารละลายนํ้าตาลถูกท้ิงไวจนตกผลึกท่ีกน

 ขอ ก. เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะแกสเปนของเหลว 

แสดงวาเปนระบบคายความรอน สวนขอ ข. ภาชนะเย็นลง แสดงวาเปน

ระบบดูดความรอน 

ขอ ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสถานะของเหลวเปนแกส แสดงวา

เปนระบบดูดความรอน

ขอ ง. เกิดการระเหยของสารละลายเปนแกส ทําใหเกิดผลึกน้ําตาล 

แสดงวาเปนระบบดูดความรอน

พลังงานกับการละลาย ขณะท่ีเกิดการละลายมีการเปล่ียนแปลง 2 ขั้น

ขั้น 1 พลังงานโครงรางผลึก (แลตทิซ) : ดูดความรอน (s  g) 

ขั้น 2 พลังงานไฮเดรชัน : คายความรอน (g  aq)
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ตัวอยางเชน

Pb(NO3)2(s) + พลังงานแลตทิซ  Pb2+(g) + 2NO3
– (g)

Pb2+(g) + 2NO3
– (g) 

H2O
 Pb2+(aq) + 2NO3

–(aq) + พลังงานไฮเดรชัน

สมการรวม Pb(NO3)2(s)  
H2O

  Pb2+(aq) + 2NO3
–(aq)

1. พลังงานแลตทิซ > พลังงานไฮเดรชัน เปนการละลายประเภทดูด

ความรอน (เย็นลง)

2. พลังงานแลตทิซ < พลังงานไฮเดรชัน เปนการละลายประเภทคาย

ความรอน (รอนขึ้น)

3. พลังงานแลตทิซมากกวาพลังงานไฮเดรชันมากๆ การละลายของ

สารจะละลายยากหรือไมละลาย

4. การละลายประเภทดูดความรอน ถาเพ่ิมอุณหภูมิการละลายจะเกิด

ไดดีขึ้น (ดูดความรอนไปใช ในการละลาย)

5. การละลายประเภทคายความรอน ถาเพ่ิมอุณหภูมิการละลายจะเกิด

ลดลง
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ขอมูลแสดงคาพลังงานที่เก่ียวของกับการละลายของสาร A, B และ 

C เปนดังนี้

A 845 850

B 690 650

C 790 800

ถาใชสาร A, B และ C จํานวนโมลเทากัน ละลายในนํ้าท่ีมีปริมาตร 

100 ลูกบาศกเซนติเมตร การเปรียบเทียบอุณหภูมิของแตละสารละลาย  

ขอใดถูกตอง

1) A > B > C     2) B > A > C

3) B > C > A    4) C > A > B

 2) B > A > C เนือ่งจากใชหลักการวา สารใดมีพลังงาน 

แลตทิซสูง : ดูดความรอน (เย็น)  สารใดมีพลังงานไฮเดรชันสูง : คายความ

รอน (รอน)  

 

หากเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังนี้

1. AB (s)  A+(g) + B–(g) มีคา H1

2. A+(g)  A+(aq)  มีคา H2

3. B–(g)   B–(aq)  มีคา H3

4. AB (s)  A+(aq) B– (aq) มีคา H4

จงหาความสัมพันธของ H1, H2, H3 และ H4
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ขั้น 1 คือ พลังงานโครงรางผลึก (แลตทิซ) : ดูดความรอน ฉะน้ัน H1 

มีคาเปนบวก

ขั้น 2 และ 3 คือ พลังงานไฮเดรชัน  : คายความรอน ฉะน้ัน H2 

และ H3 มีคาเปนลบ

ฉะน้ันจะไดความสัมพันธเปน H4   =   H1 – H2 – H3

การเปล่ียนแปลงทางเคมีจะเกิดสารใหม สมบัติของสารจะตางไปจาก

เดิม อาจสังเกตไดจากสีและกลิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาจมีตะกอน หรือแกส

เกิดขึ้น เปนตน
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