ใบความรู้ ที่ 2
เรื่อง สารเนือ้ เดียว สารเนือ้ ผสม
ครู ผ้ สู อน นางสมพิศ ภู่เพ็ชร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จุดประสงค์
1.
2.
3.
4.

บอกความแตกต่างระหว่างสารเนื้อเดียวกับสารเนื้อผสมได้
ระบุได้วา่ สารชนิดใดเป็ นสารเนื้อเดียวหรื อสารเนื้อผสม
บอกได้วา่ สารเนื้อเดียวชนิดใดเป็ นสารบริ สุทธิ์ หรื อสารไม่บริ สุทธิ์
ทดลองเพื่อจาแนกว่าสารบริ สุทธิ์ ใดเป็ นธาตุหรื อสารประกอบ

สารเนือ้ เดียว
สารเนือ้ เดียว (Homogeneous Substance) หมายถึง สารที่มีสมบัติเหมือนกันในทุก ๆ
ส่ วนและมองเห็นเป็ นเนื้อเดียวกันตลอด การสังเกตด้วยตาเปล่าไม่สามารถบอกได้วา่ สารเนื้อเดียว
นั้นประกอบด้วยสารชนิดใดผสมกันบ้าง สารเนื้อเดียวที่พบในชีวติ ประจาวันมีท้ งั ของแข็ง
ของเหลว และก๊าซ นักวิทยาศาสตร์ จาแนกสารเนื้อเดียวออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
สารบริสุทธิ์ (Pure Substance) เป็ นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว
ไม่มีสารอื่นใดเจือปน ได้แก่ ธาตุและสารประกอบ
สารไม่ บริสุทธิ์ เป็ นสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารบริ สุทธิ์ ต้ งั แต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน
ด้วยอัตราส่ วนไม่แน่นอน ไม่มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น สารที่เกิดขึ้นใหม่จะมีสมบัติไม่คงที่ข้ ึนอยูก่ บั
ปริ มาณของสารบริ สุทธิ์ ที่นามาผสมกัน ได้แก่ สารละลาย คอลลอยด์
การจัดจาแนกสารโดยใช้ เนือ้ สารเป็ นเกณฑ์์

-2สารบริสุทธิ์
ธาตุ (Element)
ธาตุเป็ นสารบริ สุทธิ์ ที่ไม่สามารถแยกสลายให้เป็ นสารใหม่ได้อีกด้วยวิธีการทางเคมีธาตุแต่
ละชนิดปัจจุบนั ธาตุมี 110 กว่าธาตุ ประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด คือ อะตอม (Atom ) ที่
เหมือนกัน

ภาพที่ 2. 1 แสดงโครงสร้างของอะตอมของธาตุต่างๆ
ที่มา : http://www.lesa.in.th/geo/minerals/minerals.htm
อะตอมประกอบด้วย โปรตอน (Proton) ซึ่งมีประจุไฟฟ้ าเป็ น + และนิวตรอน (Neutron) ซึ่ งไม่มี
ประจุไฟฟ้ า อยูร่ ่ วมกันตรงกลางของอะตอม ซึ่ งเรี ยกว่า นิวเคลียส (Nucleus) โดยมีอเิ ล็กตรอน
(Electron) ซึ่งมีประจุไฟฟ้ าเป็ น - เคลื่อนที่อยูโ่ ดยรอบโดยจานวนโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะ
เท่ากัน ธาตุชนิดเดียวกันอะตอมของธาตุจะมีจานวนโปรตอนเท่ากัน

ภาพที่ 2. 2 แสดงอะตอมของธาตุต่างๆ
ที่มา : http://oho.ipst.ac.th/bookroom/snet5/topic5/1.htm
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ภาพที่ 2. 3 แสดงธาตุร้อยละโดยมวลในเปลือกโลกและในร่ างกายมนุษย์
ที่มา : http://www.sheetram.com/cm111-2.asp
ธาตุแต่ละชนิด มีสมบัติแตกต่างกัน แต่มีสมบัติบางประการคล้ายกัน จากสมบัติที่คล้ายกันจึง
แบ่งธาตุเป็ น 3 ชนิด คือ
1. ธาตุที่เป็ นโลหะ (Metal) เป็ นธาตุที่มีลกั ษณะแข็ง เหนียว มีผวิ มันวาว นาไฟฟ้ าและนา
ความร้อนได้ดี มีจุดหลอมเหลวสู ง จุดเดือดสู ง
2. ธาตุที่เป็ น อโลหะ (Non-metral) เป็ นธาตุที่มีลกั ษณะอ่อน เปราะ แตกง่าย ไม่นาไฟฟ้ า ไม่
นาความร้อน มีความหนาแน่นน้อย มีจุดหลอมเหลวต่า จุดเดือดต่า
3. ธาตุก่ ึงโลหะ (Metalloid) เป็ นธาตุที่มีสมบัติท้ งั โลหะและอโลหะปนกันอยู่
การเขียนสั ญลักษณ์ ของธาตุ
โมเลกุล : หน่วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดของธาตุหรื อสารประกอบที่สามารถอยูไ่ ด้โดยอิสระ
และยังคงมีสมบัติของธาตุหรื อสารประกอบนั้นๆ โดยสมบูรณ์ แบ่งเป็ น
ไอออน (Ion) : อะตอมหรื อกลุ่มอะตอมที่มีประจุ
- ไอออนลบ (Negative Ion หรื อ Anion) เช่น F-, Cl-, O2-เกิดจากอะตอมที่เป็ นกลางรับอิเล็ก
ตอนเพิ่มมาอีก ทาให้มีจานวนอิเล็กตอน(ประจ-์ุ )มากกว่าจานวนโปรตอน (ประจุ +)
- ไอออนบวก (Positive Ion หรื อ Cation) เช่น Na+, Ca2+เกิดจากอะตอมที่เป็ นกลางให้

-4อิเล็กตรอนแก่อะตอมอื่น ทาให้มีจานวนโปรตอน (ประจุ +) มากกว่าจานวนอิเล็กตอน (ประจุ -)
- ไอออนที่เป็ นกลุ่มของอะตอมที่มีประจุ เช่น SO2-4, CN-, NO-3, CO2-3, NH+4, PO3-4
1. โมเลกุลอะตอมเดี่ยว (Monoatomic Molecule) : 1 โมเลกุลมีเพียงหนึ่งอะตอมเป็ น
องค์ประกอบ ได้แก่ แก๊สมีตระกูลหรื อแก๊สเฉื่ อย (Noble or Inert gas); He, Ne, Ar,
Kr, Xe, Rn
2. โมเลกุลอะตอมคู่ (Diatomic Molecule) : 1 โมเลกุลประกอบด้วย 2 อะตอมยึดเหนี่ยวกัน
ด้วยแรงยึดเหนี่ยวที่เรี ยกว่า พันธะเคมี โมเลกุลอะตอมคู่แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
- Homonuclear Molecule : อะตอมทั้งสองเป็ นอะตอมของธาตุเดียวกัน เช่น H2, O2, N2
- Heteronuclear Molecule : อะตอมทั้งสองในโมเลกุลเป็ นธาตุต่างชนิดกัน เช่น HCl,
CO, HF

2. 4 แสดงโมเลกุลอะตอมเดี่ยวและโมเลกุลอะตอมคู่
: http://www.wt.ac.th/~pojjamarn/e-sci02.html-43. Polyatomic Molecule : 1 โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมมากกว่าสองอะตอมขึ้นไปยึด
เหนี่ยวกันด้วยพันธะเคมี
- Homonuclear Molecule เช่น P4, S8
- Heteronuclear Molecule เช่น H2O, CH4, C6H12O6
ภาพที่
ที่มา

ภาพที่ 2. 5 แสดงอะตอมของแอมโมเนีย
ที่มา : http://www.wt.ac.th/~pojjamarn/e-sci02.html
ธาตุที่พบในธรรมชาติมีอยูม่ ากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์ จึงได้กาหนดให้มีการใช้
สัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ เพื่อให้เกิดความสะดวกในสื่ อความหมายระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ทวั่ โลก

-5จอห์น ดอลตัน (John Dalton ) เป็ นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่เสนอให้ใช้รูปภาพแทนชื่อ
ธาตุ เช่น
โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส (Jons Jacob Berzelius) ได้เสนอให้ใช้ตวั อักษรแทนชื่อธาตุ
เนื่องจากได้มีการค้นพบธาตุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นเป็ นจานวนมาก มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1) ธาตุที่มีชื่อภาษาละตินให้ใช้อกั ษรตัวแรกของชื่อภาษาละติน สาหรับธาตุที่ไม่มีชื่อ
ภาษาละติน ให้ใช้อกั ษรตัวแรกของชื่อภาษาอังกฤษ
2) การเขียนอักษรตัวแรกที่เป็ นสัญลักษณ์ของธาตุ ให้เขียนด้วยตัวอักษรเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
3) ในกรณี ที่อกั ษรตัวแรกของธาตุซ้ ากับธาตุที่คน้ พบทีหลังให้เขียนตามด้วยอักษรตัว
ถัดไปตัวใดตัวหนึ่งของชื่อธาตุ และเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็ก
ตาราง แสดงตัวอย่างสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดที่ควรทราบ
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อภาษาละติน
สั ญลักษณ์ ของธาตุ
ไนโตรเจน
Nitrogen
N
ออกซิเจน
Oxygen
O
ไฮโดรเจน
Hydrogen
H
กามะถัน
Sulfur
S
ฟอสฟอรัส
Phosphorus
P
โพแทสเซียม
Potassium
Kalium
K
คาร์บอน
Carbon
C
แคลเซียม
Calcium
Ca
คลอรี น
Chlorine
Cl
ทองแดง
Copper
Cuprum
Cu
เงิน
Silver
Argentum
Ag
อะลูมิเนียม
Aluminium
Al
ทอง
Gold
Aurum
Au
เหล็ก
Iron
Ferrum
Fe
ตะกัว่
Lead
Plumbum
Pb
ดีบุก
Tin
Stannum
Sn
ปรอท
Mercury
Hydragyrum
Hg
สังกะสี
Zinc
Zn
แมกนีเซียม
Magnesium
Mg
โซเดียม
Sodium
Natrium
Na
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1. ใช้อกั ษรตัวแรกของชื่อธาตุ โดยเขียนเป็ นตัวพิมพ์ใหญ่
2. ถ้าอักษรตัวหน้าซ้ ากันให้เขียนตามด้วยอักษรตัวถัดไป โดยใช้ตวั พิมพ์เล็ก
3. สัญลักษณ์ของธาตุบางชนิดเป็ นคาในภาษาลาติน จึงไม่ตรงกับคาในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างเช่น Hydrogen ใช้สัญลักษณ์ H , Helium ใช้สัญลักษณ์ He , เงิน(Silver) ใช้สัญลักษณ์ Ag
มาจาก Argentum เป็ นต้น
นักวิทยาศาสตร์ ใช้ สมบัติทางกายภาพเป็ นเกณฑ์ ในการจาแนกธาตุออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. โลหะ (Metals) เป็ นธาตุที่มีจานวนชนิดมากที่สุด ส่ วนใหญ่มีสถานะเป็ นของแข็งที่
อุณหภูมิหอ้ ง ยกเว้นปรอท เป็ นตัเป็ นตัวนาไฟฟ้ า และความร้อนที่ดี เหนียว มีจุดเดือดสู ง ปกติเป็ น
ของแข็งที่อุณหภูมิหอ้ ง ยกเว้น ปรอท เช่น
แคลเซียม อะลูมิเนียม เหล็ก นาไฟฟ้ า และ
ความร้อนที่ดี เหนียว

ภาพที่ 2 .6 แสดงสมบัติทวั่ ไปของโลหะ
(ที่มา:ภาพจาก http://www.e-learning.sg.or.th/act5_4/content3.htm)
มีสมบัติทวั่ ไปดังนี้
-นาความร้อนได้ดี จึงนิยมใช้ทาภาชนะ
-มีความเหนียวยืดเป็ นเส้นลวดได้และนาไฟฟ้ าได้ดีจึงนามาใช้เป็ นสายไฟ
-ผิวเป็ นมันวาว สะท้อนแสงได้ดี ด้านหลังกระจกจึงฉาบด้วยปรอท
-ตีให้เป็ นแผ่นแบนบางได้ใช้ทากระป๋ องหรื อฟอยล์สาหรับห่ออาหาร
2) อโลหะ (Nonmetals) เป็ นธาตุที่มีจานวนมากรองลงมาจากโลหะ มีท้ งั สถานะของแข็ง
ของเหลวและก๊าซ แต่ส่วนใหญ่จะมีสถานะเป็ นก๊าซที่อุณหภูมิหอ้ ง มีสมบัติตรงกันข้ามกับโลหะ
ไม่นาไฟฟ้ า มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต่า เปราะบาง และมีการแปรผันทางด้านคุณสมบัติทาง
กายภาพมากกว่า เช่น ไฮโดรเจน ออกซิ เจน ไนโตรเจน คลอรี น เป็ นต้น โลหะ เช่น ออกซิ เจน
กามะถัน ฟอสฟอรัส
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ภาพที่ 2 7 แสดงสมบัติทวั่ ไปของอโลหะ
(ที่มา:ภาพจาก http://www.e-learning.sg.or.th/act5_4/content3.htm)
(1) แกรไฟต์ เป็ นอโลหะที่เปราะ ตีเป็ นแผ่นหรื อยืดเป็ นเส้นลวดไม่ได้ นาความ
ร้อนได้ไม่ดี
(2) กามะถัน มีผวิ ไม่เป็ นมันวาว ไม่นาความร้อนและไม่นาไฟฟ้ า เปราะ แตกง่าย
เคาะเสี ยงไม่ดงั กังวาน
3) กึ่งโลหะ (Metalloids) อาจเรี ยกว่า สารกึง่ ตัวนา (Semiconductors) เป็ นธาตุที่มี
จานวนชนิดน้อยมาก มีสมบัติของโลหะและอโลหะอยูใ่ นธาตุเดียวกัน เช่น พลวง สารหนู ซิ ลิคอน
โบรอน เจอร์มาเนียม เป็ นต้น
(1) โบรอนแข็งแต่เปราะที่อุณหภูมิสูงสามารถนาไฟฟ้ าได้ดี
(2) เทลลูเรี ยม มีผวิ เป็ นมันวาวคล้ายโลหะ แต่เปราะแตกหักได้ง่ายคล้ายอโลหะ
ตาราง แสดงความแตกต่างของจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของโลหะ กึ่งโลหะและอโลหะ
ประเภท
ธาตุ
จุดหลอมเหลว
จุดเดือด
โซเดียม
98
892
แมกนีเซียม
650
1,110
โลหะ
แคลเซียม
839
1,484
เหล็ก
1,535
2,750
อะลูมิเนียม
660
2,470
กึ่งโลหะ

อโลหะ

โบรอน
ซิลิคอน

2,300
1,410

3,900
2,680

กามะถัน
ฟอสฟอรัส
โบรมีน
ไฮโดรเจน

113
44
-7
-259

445
280
59
-253

-8สารประกอบ (Compound) เป็ นสารเนื้อเดียวประเภทสารบริ สุทธิ์ ที่มีธาตุเป็ นองค์ประกอบหลาย
อย่าง สารประกอบมีธาตุต้ งั แต่ 2 ชนิดขึ้นไปเป็ นองค์ประกอบ โดยธาตุเหล่านี้มารวมตัวกันทางเคมี
-โซเดียม(Na) เป็ นโลหะสี เงินอ่อน-ขาวทาปฏิกริ ยากับน้ า
-คลอรี น(Cl) เป็ นก๊าซพิษสี เหลือง-อมเขียวมีกลิ่นฉุ นว่องไวต่อปฏิกริ ยามาก
-โซเดียมคลอไรด์(NaCl) หรื อเกลือแกงเป็ นของแข็งสี ขาว ละลายน้ าได้ดี รับประทานได้
จะเห็นได้วา่ โซเดียมคลอไรด์เป็ นสรประกอบที่มีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมและมี
อัตราส่ วนระหว่าง Na กับ Cl เท่ากับ 1: 1 เสมอ
สมบัติของสารประกอบ
1. มีธาตุเป็ นองค์ประกอบตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
2. เกิดจากการรวมตัวของธาตุทางเคมี
3. มีสมบัติแตกต่างไปจากธาตุเดิมที่เป็ นองค์ประกอบ
ตัวอย่างสารประกอบ น้ า คาร์บอนไดออกไซด์ โซเดียมมคลอไรค์
การเขียนสั ญลักษณ์แทนชื่อสารประกอบ
สัญลักษณ์ของสารประกอบหรื อสู ตรทางเคมีของสารประกอบ คือ หมู่สัญลักษณ์ของธาตุที่
เขียนเพื่อแสดงให้เห็นว่าสารประกอบนั้น ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง พร้อมทั้งระบุจานวนอะตอม
ของธาตุที่เป็ นองค์ประกอบเป็ นตัวเลขห้อยไว้ที่ทา้ ยสัญลักษณ์ของธาตุที่เป็ นองค์ประกอบนั้น เช่น
H2O เป็ นสู ตรทางเคมีของน้ า ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม และ ธาตุออกซิเจน 1 อะตอม
สู ตรเคมีของธาตุและสารประกอบบางชนิด
น้ า H2O
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ CO2
ก๊าซไฮโดรเจน H2
ก๊าซออกซิ เจน O2
ก๊าซไนโตรเจน N2
โซเดียมคลอไรด์ NaCl
แคลเซียมคาร์บอเนต CaCO3
โซเดียมคาร์บอเนต NaCO3
แคลเซียมคลอไรด์ CaCl2
กรดไฮโดรคลอริ ก HCl
กรดซัลฟิ วริ ก H2SO4
กรดอะซิติก CH3COOH
สารประกอบสามารถแยกสลายเป็ นสารอื่นแล้วกลับไปเป็ นสารเดิมได้ เมื่อได้รับพลังงาน
ที่เหมาะสม เช่น
หินปูน
(CaCO3)

เผา

แคลเซียมออกไซด์
(CaO)

+

คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)

-9ตัวอย่าง สารประกอบและสมบัติของสารประกอบที่ควรรู้จกั
สารประกอบ
สู ตรโมเลกุล
สถานะ
สี
การละลายนา้
โซเดียมคลอไรด์
NaCl
ของแข็ง
ขาว
ดี
แคลเซียมคาร์บอเนต
CaCO3
ของแข็ง
ขาว
ไม่ละลายน้ า
เอทานอล
C2H5OH
ของเหลว
ไม่มีสี
ดี
โซเดียมไฮดรอกไซด์
NaOH
ของแข็ง
ขาว
ดี
กลูโคส
C6H12O6
ของแข็ง
ขาว
ดี
จุนสี
CuSO4.5H2O ของแข็ง
ฟ้ า
ดี
กรดซัลฟิ วริ ก
H2SO4
ของเหลว
ไม่มีสี
ดี
ด่างทับทิม
KMnO4
ของแข็ง
ม่วง
ดี
คาร์บอนมอนอกไซด์
CO
ก๊าซ
ไม่มีสี
ไม่ละลายน้ า
สารบริสุทธ์ มีคุณสมบัติดังนี้
1. ประกอบด้วยองค์ประกอบเดียวหรื อสารชนิดเดียว
2. มีจุดเดือดคงที่
3. จุดหลอมเหลวคงที่
4. มีความหนาแน่นคงที่
5. มี อัตราส่ วนขององค์ประกอบที่สม่าเสมอ
สารไม่ บริสุทธิ์
สารละลาย ( solution)
เป็ นสารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารหลายชนิดมาผสมกัน อย่างกลมกลืนเป็ นเนื้อเดียวกันโดย
ตลอด แต่มีอตั ราส่ วนผสมไม่คงที่
ตัวอย่าง
น้ า+ เกลือ = น้ าเกลือ
น้ า+ น้ าตาล = น้ าเชื่อม
แอลกอฮอล์ + น้ า = สารละลายแอลกอฮอล์
สมบัติของสารละลาย
1. เกิดจาการรวมตัวของธาตุ หรื อสารประกอบ ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
2. มีอตั ราส่ วนขององค์ประกอบไม่คงที่
3. เกิดจากการผสมกันโดยไม่มีปฎิกิริยาเคมีเกิดขึ้น
4. มีสมบัติของสารละลายคล้ายสารองค์ประกอบเดิม
5. แยกออกเป็ นสารองค์ประกอบเดิมได้ง่าย

-10เช่น แยกเกลือออกจากน้ าเกลือ โดยระเหยแห้ง แยกไอโอดีนออกจากแอลกอฮอล์ โดยการตกผลึก
องค์ ประกอบของสารละลาย
สารละลายมีองค์ประกอบ 2 ส่ วน คือ
1. ตัวทาละลาย (solvent)
2.ตัถูกละลาย (solute)
การกาหนดตัวทาละลาย พิจารณาจาก
1. สถานะ
กรณี ที่สารมีสถานะต่างกันมาละลายซึ่ งกันและกันตัวทาละลายคือ สารที่มีสถานะเหมือนสารลาย
เช่น น้ าเกลือ เกิดจาก น้ า (ของเหลว) + เกลือ (ของแข็ง) สารละลายนี้มีน้ าเป็ นตัวทาละลาย
ทิงเจอร์ ไอโอดีน เกิดจาก ไอโอดีน (ของแข็ง) + แอลกอฮอล์ (ของเหลว) สารละลายนี้มีแอลกอฮอล์
เป็ นตัวทาละลาย โลหะเงินอุดฟัน ( โลหะอะมัลกัม) เกิดจาก โลหะเงิน (ของแข็ง) + ปรอท
(ของเหลว) สารละลายนี้มีโลหะเงินเป็ นตัวทาละลาย
2.ปริมาณสาร
กรณี ที่สารมีสถานะเหมือนกันมาละลายซึ่ งกันและกัน ตัวทาละลาย คือสารที่มีปริ มาณมากที่สุด
เช่น แอลกอฮอล์เช็ดแผล เกิดจาก เอทานอล 70 % + น้ า 30% สารละลายนี้มีเอทานอลเป็ น
ตัวทาละลาย
ก๊าซหุ งต้ม เกิดจาก ก๊าซบิวเทน 30% ก๊าซโพรเพน 70% สารละลายนี้มีโพรเพนเป็ น
ตัวทาละลาย
เหล็กกล้าปลอดสนิม เกิดจาก โครเมียมประมาณ 18% นิกเกิลประมาณ 8%
คาร์บอนประมาณ 8% คาร์บอนประมาณ 1% และเหล็กกล้าประมาณ 73 % สารละลายนี้มีเหล็ก
เป็ นตัวทาละลาย
สารลายทีพ่ บโดยทัว่ ไปมีท้งั 3 สถานะ คือ
1. สารละลายของแข็ง เช่น
นาก (ทองแดง + ททองคา+ เงิน)
ทองเหลือง (ทองแดง+สังกะสี )
ทองบรอนซ์ ( ทองแดง+ดีบุก)
ทองขาว (แพลทินมั +ทองคา+เงิน)
ลวดนิโครม(นิเกิล+โครเมียม)
ฟิ วส์ไฟฟ้ า(บิสมัส+ตะกัว่ +ดีบุก)
เหล็กกล้าปลอดสนิม(เหล็ก+โครเมียม+นิเกิล+คาร์บอน)
ทอง 18 K (ทองคา+ทองแดง+เงิน)

-112. สารละลายที่เป็ นของเหลว เช่น
น้ าอัดลม (น้ า++น้ าตาล+ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์+สี +กลิ่น)
น้ าทะเล (น้ า+เกลือโซเดียมคลอไรค์+เกลือแมกนีเซียมคลอไรค์+เกลือ+อื่นๆ)
น้ าส้มมสายชู (น้ า+กรดแอซิ ติก หรื อ กรดน้ าส้ม)
สารละลายจุนสี (น้ า + คอปเปอร์ II ซัลเฟต)
สารละลายด่างทับทิม (น้ า+ โพแทสเซี ยมเปอร์ แมงกาเนต หรื อด่างทับทิม )
น้ าคลอรี น (น้ า+ก๊าซคลอรี น)
สารละลายกรดคาร์บอนิกส์ (น้ า+ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์)
3. สารละลายก๊าซ เช่น
อากาศ (ก๊าซไนโตรเจน+ ก๊าซออกซิ เจน+ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ +ก๊าซและ
อนุภาคอื่นๆ)
ก๊าซหุ งต้ม ( ก๊าซโพรเพน+ ก๊าซบิวเทน+สารมีกลิ่น)
ก๊าซธรรมชาติ (ก๊าซมีเทน+ก๊าซอื่น ๆ )
สารละลาย มีคุณสมบัติดังนี้
1. ประกอบด้วยสาร 2 ชนิดรวมกัน
2. มีจุดเดือดไม่คงที่
3. มีจุดหลอมเหลวไม่คงที่
4. มีความหนาแน่นไม่คงที่
5. มีอตั ราส่ วนของส่ วนประกอบสม่าเสมอ
6. มีอตั ราส่ วนขององค์ประกอบที่สม่าเสมอ
การเรียกชื่อสารละลาย
1.ถ้าสารละลายมีน้ าเป็ นตัวละลาย การเรี ยกชื่อ สารละลาย + ชื่อตัวถูกละลายในชื่อตัวทา
ละลาย เช่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์, สารละลายคอปเปอร์ซลั เฟตสารละลายกรดซัลฟูริก
2.สารละลายที่มีตวั ทาละลายอื่นไม่ใช่น้ า การเรี ยกชื่อ สารละลาย + ชื่อตัวถูกละลายในชื่อ
ตัวทาละลาย เช่น สารละลายไอโอดีนในเอธานอล, สารละลายโบรมีนในคาร์บอนเตตระคลอไรด์
สารประกอบ เกิดจากธาตุต้ งั แต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันทางเคมี
สารละลาย เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกันทางกายภาพ

-12ตารางแสดงการเปรี ยบเทียบระหว่างสารประกอบกับสารละลาย
สารประกอบ

สารละลาย

1. เป็ นสารเนื้อเดียว
2. เป็ นสารบริ สุทธิ์
3. เกิดจากปฏิกิริยาเคมีของธาตุต้ งั แต่ 2 ธาตุข้ ึนไป
4. อัตราส่ วนโดยมวลของธาตุที่มีองค์ประกอบคงที่
5. ไม่แสดงสมบัติเดิมของธาตุที่เป็ นองค์ประกอบ
6. แยกออกเป็ นองค์ประกอบเดิมได้ดว้ ยปฏิกิริยาเคมี
ตัวอย่าง : น้ า เกลือแกง เป็ นต้น

1. เป็ นสารเนื้อเดียว
2. เป็ นสารไม่บริ สุทธิ์
3. เกิดจากการรวมกันของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป
4. อัตราส่ วนไม่แน่นอน
5. แสดงสมบัติเดิมของส่ วนประกอบ
6. แยกออกเป็ นองค์ประกอบเดิมได้ดว้ ยวิธีทาง
กายภาพตัวอย่าง : น้ าเชื่อมเป็ นต้น

สารเนือ้ ผสม (Heterogeneous substance)
คือ สารที่ประกอบขึ้นจากสาร 2 ชนิดขึ้นไปผสมกัน โดยเนื้อไม่สามารถผสมเข้ากันได้ตลอด แต่บ่าง
ครั้งอาจเห็นไม่ชดั ในการจาแนกชนิดของสารเนื้อผสมจะพิจารณาจากขนาดของอนุภาค ที่ปนอยูใ่ นสารเนื้อ
ผสมนั้น ซึ่ งจาแนกได้เป็ น 2 ชนิดคือ
สารคอลลอยด์ (Colloid) คือ สารที่เกิดจากอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ระหว่าง 10-7 - 10-4
ซม. ลอยกระจายในตัวกลางหนึ่ง ซึ่ งตัวกลางอาจเป็ น ของแข็ง ของเหลว หรื อก๊าช ก็ได้ ลักษณะ ขนาด และ
รู ปร่ างและรู ปร่ างของการกระจายตัวของอนุภาคในคอลลอยด์มีหลายลักษณะ ลักษณะ เช่น วงกลม วงรี
กระบอก เป็ นต้น คอลลอยด์สามารถแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ได้ตาม ชนิดของอนุภาคและตัวกลางใน
คอลลอยด์ เราสามารถพบคอลลอยด์ทวั่ ไปได้ในชีวติ ประจาวัน เช่น คอลลอยด์บางชนิดอาจเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ตัวอย่างชนิด ฝุ่ นละอองในอากาศ เมฆ หมอก ควันไฟ ก๊าชพิษต่างๆจากท่อไอเสี ย บางชนิดมี
ลักษณะเหนียวหนืด เนื่องจากอนุภาคถูกยึดอยูใ่ นตัวกลางที่เป็ นของเหลวอย่าง เหนียวแน่น เมื่อระเหยตัวกลาง
ออกไปบางส่ วนหรื อทาให้เย็นลง สารจึงเข้มข้นมากขึ้นจนเป็ นของแข็ง เช่น วุน้ เยลลี่ แป้ งเปี ยก เป็ นต้น
อิมัลชัน(Emulsion) เป็ นคอลลอยด์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนาของเหลว 2 ชนิดมารวมกัน และทาให้
เป็ นคอลลอยด์โดยเขย่าอย่างแรงเพื่อให้ของเหลวทั้ง 2 ชนิด แตกตัวเป็ นอนูเล็กๆ กระจายตัวแทรกอยูร่ ะหว่าง
กันอย่างาทัว่ ถึง ซึ่ งกระจายตัวนี้จะไม่ถาวร และเมื่อตั้งทิ้งไว้ ของเหลวทั้งสอง จะแยกตัวเป็ นชั้นไม่สามารถเข้า
กันได้ ดังนั้น เพื่อให้ของเหลวทั้งสองเข้ากันได้ จึงต้องเติมสารชนิดหนึ่ง ที่ช่วยให้อนุภาคทั้งสอง แทรกตัวกัน
อยูไ่ ด้นาน สารชนิดนี้เรี ยกว่า "อิมลั ซิฟายเออร์ " ตัวอย่างเช่น

-13- ในการซักผ้าหรื อล้างถ้วยชาม คราบไขมันหรื อน้ ามันสามรถผสมกับน้ าได้โดยมีสบู่เป็ น
อิมลั ซิฟายเออร์
- ในน้ าสลัด น้ ามันพืช สามารถผสมกับน้ าส้มสายชู โดยมีไข่เป็ นอิมลั ซิ ฟายเออร์
- ในไขมันสัตว์และในน้ านมสด สามารถเข้ากันได้โดยมี เคซี นในโปรตีนเป็ นอิมลั ซิ ฟายเออร์
สารแขวนลอย (Suspension) คือสารที่มีอนุภาคที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 10-4
ซม.(100ไมครอน) ลอยกระจัดกระจายอยูโ่ ดยที่อนุภาคาอยูใ่ นของผสมนั้นมีขนาดใหญ่ จึงมองเห็นอนุภาคใน
ของผสม ได้อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้อนุภาคจะตกตะกอน และสามารถแยกอนุภาคออกกจากของผสมได้โดย
การกรอง
สั งเกต
การนาสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมารวมกัน อาจเรี ยกว่า ของผสม(Mixture)
ถ้าของผสม มีเนื้อสารกลมกลืนเป็ นเนื้อเดียวกัน เรี ยกว่า สารละลาย
ถ้าของผสม มีเนื้อสารไม่กลมกลืนกัน เรี ยกสารเนื้อผสม
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
เอกสารอ้างอิง
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-4849.html
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no10/sanlalai.html
http://www.sheetram.com/cm111-2.asp
http://www.acsp.ac.th/learnsquarev/index.php?mod=Courses&op=showcontent&cid=35&qid=&li
d=787&sid=&page=
http://www.e-learning.sg.or.th/act5_4/content3.htm
http://61.19.145.7/student/science403/chem/web/group1/mass.html
http://www.wt.ac.th/~pojjamarn/e-sci02.html
http://www.lesa.in.th/geo/minerals/minerals.htm
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