
กิจกรรมที่ ๑.๕    
การตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนือ้เดียว

กิจกรรมที่ ๑.๖  การละลายของสาร



กจิกรรมที่ ๑.๕    
การตรวจสอบองค์ประกอบของสารเนือ้เดียว

ผลการท ากจิกรรม
ของเหลว
ตัวอย่าง

ลกัษณะของเหลวทีสั่งเกตได้ ผลที่สังเกตได้
เมื่อน าไปต้มจนแห้ง

๑. น า้เช่ือม ของเหลวใสสีน า้ตาล
มีตะกอนละเอยีดสีขาว

อยู่ก้นจานหลุม

๑. น า้เกลอื ของเหลวใส  ไม่มีสี
มีตะกอนละเอยีดสีขาว

อยู่ก้นจานหลุม

๑. น า้อดัลม ของเหลวใส  มีสีน า้ตาลเข้ม
มีตะกอนละเอยีดสีขาว

อยู่ก้นจานหลุม



สรุปผลการท ากจิกรรม

สารที่มีลกัษณะใส  เป็นเนือ้เดยีว  อาจมีองค์ประกอบมากกว่า  
๑  ชนิด  ของผสมทีเ่ป็นของเหลว  ใส  เป็นสารเนือ้เดยีว  เรียกว่า  
สารละลาย  ประกอบด้วยตัวละลายและตวัท าละลาย  

เราสามารถแยกสารละลาย
ด้วยวธีิการระเหยแห้งได้  
ถ้าสารละลายดงักล่าว  มีตัวละลาย
เป็นของแขง็ที่ระเหยได้ยาก  
ส่วนตัวท าละลายระเหยง่าย 



เร่ือง  สารละลาย



สารละลาย ( Solution )

ตวัละลาย ตัวท าละลาย สารละลาย

ของแข็ง ( Solid ; s ) ของเหลว ( liquid ; l ) ก๊าซ ( gas ; g ) 



ของแขง็ เช่น 
ทองเหลอืง (ทองแดง + สังกะสี)   
ฟิวส์          (บิสมัส + ตะกัว่ + ดีบุก)  
นิโครม      (นิกเกลิ +โ ครเมียม)  
นาก           (ทองค า + ทองแดง) เป็นต้น

ของเหลว เช่น
น า้ส้มสายชู (น า้ + กรดแอซิติก)
น า้อดัลม (น า้ + ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ + น า้ตาล) เป็นต้น

ก๊าซ เช่น
อากาศ (ไนโตรเจน + ออกซิเจน + ก๊าซอืน่ๆ)            
ก๊าซธรรมชาต ิก๊าซหุงต้ม ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น



ตารางแสดงข้อเปรียบเทยีบระหว่าง
สารบริสุทธ์ิและสารละลาย  

สารละลาย สารบริสุทธ์ิ
๑.    องคป์ระกอบของสารละลายประกอบดว้ย

ตวัท าละลายกบัตวัละลาย
๑.   เป็นธาตุหรือสารประกอบ

๒.   เป็นสารเน้ือเดียว ๒.  เป็นสารเน้ือเดียว
๓. มีจุดเดือดหรือจุดหลอมเหลวไม่คงท่ี

ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบของสาร
๓. มีจุดเดือดหรือจุด

หลอมเหลวคงท่ี
๔.   ไม่สามารถเขียนเป็นสูตรเคมีได้ ๔.  สามารถเขียนเป็นสูตรเคมีได้

๕. มีความหนาแน่นไม่คงท่ี  ข้ึนอยูก่บัความ  
เขม้ขน้ของสารละลายนั้นๆ

๕.  มีความหนาแน่นคงท่ี



เกณฑ์ในการพจิารณาตัวท าละลายและตัวละลาย

สถานะ ปริมาณ



ถ้าองค์ประกอบของสารละลายมีสถานะต่างกนั สารทีม่ี
สถานะเหมอืนกบัสารละลายจะเป็นตัวท าละลาย

สถานะ



ถา้องคป์ระกอบของสารละลายมีสถานะเหมือนกนัทุก
ประการ จะใชป้ริมาณของสารเป็นเกณฑ ์โดยสารท่ีมีปริมาณ
มากท่ีสุดจะเป็นตวัท าละลาย สารท่ีมีปริมาณนอ้ยจะเป็นตวั
ละลาย

ปริมาณ

น า้ส้มสายชู ประกอบด้วย    น า้ ร้อยละ ๙๔ 
กรดแอซิติก ร้อยละ ๖

สารใดเป็นตัวท าละลาย ?            สารใดเป็นตัวละลาย ?



ตารางแสดงตวัอย่างตวัถูกละลายและตวัท า
ละลายในสารละลายชนิดต่าง ๆ 

สารละลาย ตวัถูกละลาย ตัวท าละลาย

อากาศ ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจน ก๊าซอ่ืน ๆ ก๊าซไนโตรเจน

น ้าอดัลม ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์น ้ าตาล น ้า

น ้ ายาลา้งแผล ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ น ้ า

เหรียญบาท นิกเกิล ทองแดง

ก๊าซหุงตม้ ก๊าซบิวเทน สารมีกล่ิน ก๊าซโพรเพน



กิจกรรมที่ ๑.๖  การละลายของสาร

ผลการท ากจิกรรม ตอนที่ ๑

สารตัวอย่าง
ผลทีสั่งเกตได้เมื่อละลายใน

น า้ เอทานอล

น า้ตาลทราย
ละลายได้  สารละลายใส  
ไม่มีสี  เป็นสารเนือ้เดียว

ไม่ละลาย

โซเดียมคลอไรด์
(เกลอืแกง)

ละลายได้  สารละลายใส  
ไม่มีสี  เป็นสารเนือ้เดียว

ไม่ละลาย

สีผสมอาหาร 
ละลายได้  สารละลายใสสี

แดง สีเขียว
ละลายได้  สารละลายใส

สีแดง สีเขียว



ผลการท ากจิกรรม ตอนที ่๒

ตัวท า
ละลาย

ผลที่สังเกตได้เมื่อเติม

เอทานอล น า้มันพชื น า้ตาลทราย
ดินเหนียว
บดละเอยีด

คอปเปอร์ (II)
ซัลเฟต

น า้
ละลายได้  
ของเหลว
ใส  เป็น
เนือ้เดียว

ไม่ละลาย  
แยกช้ัน

ละลายได้  
ของเหลวใส  
เป็นเนือ้เดียว

ละลายได้
เลก็น้อย  
สารละลายขุ่น
ขาวมีตะกอน
อยู่
ก้นหลอด

ละลายได้
ของเหลวใสสี
ฟ้า  เป็นเนือ้
เดียว



สรุปผลการทดลอง

ความสามารถในการละลายของสารแต่ละชนิดจะ
แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัชนิดของตวัท าละลายและตวัละลาย  
ตัวละลายชนิดเดยีวกนัละลายในตัวท าละลายต่างชนิดกนั
ได้ต่างกนั  และตัวละลายต่างชนิดกนัละลายในตัวท า
ละลายชนิดเดยีวกนัได้ต่างกนั 



การละลายของสาร
ในตัวท าละลาย



สภาพละลายได้ของสาร   หมายถงึ  ปริมาณ
ของตวัละลายท่ีสามารถละลายไดใ้นตวัท าละลายท่ี
ก าหนดปริมาณในเง่ือนไขท่ีก าหนดให้

เช่น  โซเดยีมคลอไรด์ ๓๖.๐ กรัม  ละลายในน า้  ๑๐๐  กรัม  
ทีอุ่ณหภูมิ  ๒๐  ºC

เรากล่าวว่าสภาพละลายได้ของโซเดยีมคลอไรด์ในน า้  มีค่า
เท่ากบั  ๓๖.๐ กรัม  ต่อน า้  ๑๐๐  กรัม  ทีอุ่ณหภูมิ  ๒๐ ºC



ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้  มีดังนี ้

๑. ธรรมชาติของตัวท าละลายและของตัวละลาย  สารทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนัจะละลายกนัได้ดี

๒.     อุณหภูม ิ โดยทัว่ไปเมือ่อุณหภูมเิพิม่ขึน้  การละลาย
ของสารจะเพิม่ขึน้

๓.     ความดนั  โดยทัว่ไปการเพิม่ความดนั  ท าให้การละลาย
ของสารเพิม่ขึน้



ปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้  (ต่อ)

๔. การคน  เป็นการเร่งให้สารละลายได้เร็วขึน้

๕.  การแบ่งย่อยสาร  เป็นการเพิม่พืน้ที่ผวิของสาร ท าให้
อตัราการเพิม่การละลายของสารให้เกดิเร็วขึน้



สารละลายเข้มข้น

สารละลายเจือจาง 

สารละลายอิม่ตัว 

สารละลายอิม่ตัวยวดยิง่ 



การละลายได้

ละลายได้ดี

ละลายได้เล็กน้อย

ไม่ละลาย



จบแล้ว
อย่าลมืกลบัไปทบทวนนะจ๊ะเดก็ๆ


