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หน่วยที 3 - 6

สารรอบตวั

หน่วยที 3 - 6 : สารรอบตวั
สารและการจาํแนกสาร

1. สมบตัขิองสาร
2. การจาํแนกสาร

การเปลียนแปลงของสาร
สารบริสุทธิและสารผสม

1. สารบริสุทธิ
2. สารผสม
3. สมบตัขิองสารบริสุทธิและสารผสม

สารและการจาํแนกสาร .. .

สสาร (Matter) คือ .. .
สิงทีอยู่รอบตัวเรา มีมวล มีตัวตน ต้องการทีอยู่ สัมผัสได ้

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าหรือมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าก็ได้

แต่ถา้ สสาร ทีทราบสมบัติและองคป์ระกอบ เรียกว่า “ สาร” 
(substance) 

หน่วยที 3 - 6 : สารรอบตวั
สารและการจาํแนกสาร

1. สมบตัขิองสาร
2. การจาํแนกสาร

การเปลียนแปลงของสาร
สารบริสุทธิและสารผสม

1. สารบริสุทธิ
2. สารผสม
3. สมบตัขิองสารบริสุทธิและสารผสม



สารและการจาํแนกสาร .. .

สสาร (Matter) คือ .. .
สิงทีอยู่รอบตัวเรา มีมวล มีตัวตน ต้องการทีอยู่ สัมผัสได ้

มองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าหรือมองไม่เห็นดว้ยตาเปล่าก็ได้

แต่ถา้ สสาร ทีทราบสมบัติและองคป์ระกอบ เรียกว่า “ สาร” 
(substance) 

สมบตัขิองสาร .. .
หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะตวัของสาร เช่น สาถานะ สี กลิน 

รส การละลายนาํ จดุเดือด จดุหลอมเหลว ความเป็นกรด – เบส 
เป็นตน้ ซึงสามารถสงัเกตไดจ้ากประสาทสมัผสัทงั 5 ซึงเมือสาร
เหลา่นีไดร้บัความรอ้นจะเกิดการเปลียนแปลง

สมบัติของสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมบัติทาง
กายภาพ และสมบตัทิางเคมี

สมบตัทิางกายภาพ
1. สงัเกตไดจ้ากภายนอก โดย

ประสาทสมัผสัทงั 5
2. เช่น สี กลิน รส การละลาย สถานะ

ความแข็ง การนาํไฟฟ้า เป็นตน้
3. เป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพ 

ไม่ไดเ้กิดจากองคป์ระกอบภายใน 
และไม่เกิดสารใหม่

สมบตัขิองสาร .. .

ทีมา : http://www.blisby.com/blog/diy-crystal-rock-candy/

ทีมา : https://www.sanook.com/home/19929/

สมบตัขิองสาร .. .

สมบตัทิางเคมี
1. เกิดจากการทาํปฏิกิริยาเคมี

และองคป์ระกอบเคมี
2. เช่น การเผาไหม ้ผุกรอ่น ความเป็น

กรด – เบส เป็นตน้
3. เป็นการเปลียนแปลงทางกายภาพ 

ทีมีผลตอ่องคป์ระกอบภายใน และ
ทาํใหส้ารมีสมบตัเิปลียนไปจากเดิม

ทีมา : https://pixabay.com/th/photos/%...

ทีมา : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8...



หน่วยที 3 - 6 : สารรอบตวั
สารและการจาํแนกสาร

1. สมบตัขิองสาร
2. การจาํแนกสาร

การเปลียนแปลงของสาร
สารบริสุทธิและสารผสม

1. สารบริสุทธิ
2. สารผสม
3. สมบตัขิองสารบริสุทธิและสารผสม

การจาํแนกสาร .. .
คือ  การจดัสารออกเป็นหมวดหมู่ และประเภท เพือใหง้่าย

ตอ่การจาํจดและใชป้ระโยชน์

โดยเกณฑใ์นการจาํแนกมีหลายเกณฑ ์ไดแ้ก่
1. จาํแนกสารโดยใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑ์
2. จาํแนกโดยใชเ้นือสารเป็นเกณฑ์
3. จาํแนกโดยใชข้นาดของอนุภาคเป็นเกณฑ์

การจาํแนกสาร .. .
คือ  การจดัสารออกเป็นหมวดหมู่ และประเภท เพือใหง้่าย

ตอ่การจาํจดและใชป้ระโยชน์

โดยเกณฑใ์นการจาํแนกมีหลายเกณฑ ์ไดแ้ก่
1. จาํแนกสารโดยใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑ์
2. จาํแนกโดยใชเ้นือสารเป็นเกณฑ์
3. จาํแนกโดยใชข้นาดอนุภาคเป็นเกณฑ์

1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .
เป็นการจาํแนกโดยใชส้มบัติทางกายภาพ สารทีมีสถานะต่างกัน 

จะมีรูปร่างและปริมาตรไม่เท่ากนั การจดัเรียงอนุภาคไม่เหมือนกนั แรง
ยดึเหนียวระหว่างโมเลกุลก็จะไม่เท่ากนั

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ .. .
1. ของแข็ง
2. ของเหลว
3. แกส๊



การอธิบายลกัษณะของสารใหเ้ขา้ใจง่ายจะนิยมใชแ้บบจาํลอง 
ซึงเป็นตวัแทนของทฤษฎีอนุภาคสาร เรียกว่า 

Particulate model of matter

นิยมใชส้ิงทีเป็นทรงกลมคลา้ยลกูบอลเป็นตวัแทนอนุภาค

1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .
แบบจาํลองของของแข็ง

อนุภาคของของแข็ง แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค

อนุภาคเรียงตวัใกลช้ิดหรือติดกนั
เป็นแบบแผนทีมีระเบียบตายตวั

อนุภาคเกาะตดิกนัในตาํแหน่งทีแน่นอน
ดว้ยแรงดึงดดูทีแข็งแรงมาก

อนุภาคแกว่งและหมุนรอบตวัเองได้
ทาํใหม้ีรูปรา่งและปริมาตรคงที

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

แบบจาํลองของของแข็ง

อนุภาคของของแข็ง แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค

อนุภาคเรียงตวัใกลช้ิดหรือติดกนั
เป็นแบบแผนทีมีระเบียบตายตวั

อนุภาคเกาะติดกนัในตาํแหน่งทีแน่นอน
ดว้ยแรงดึงดดูทีแข็งแรงมาก

อนุภาคแกว่งและหมุนรอบตวัเองได้
ทาํใหม้ีรูปรา่งและปริมาตรคงที

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

อนุภาคของของเหลว แรงดึงดดูระหว่างอนุภาค

อนุภาคเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ
และไม่อยูใ่กลช้ิดกนั
อนุภาคเกาะติดกนัดว้ยแรงดึงดดูทีแข็งแรง
ทาํใหม้ีปริมาตรคงที

อนุภาคสนัตวัในตาํแหน่งทีไม่แน่นอน
ทาํใหรู้ปรา่งเปลียนแปลงตามภาชนะ

แบบจาํลองของของเหลว
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



อนุภาคของของเหลว แรงดึงดดูระหว่างอนุภาค

อนุภาคเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ
และไม่อยูใ่กลช้ิดกนั
อนุภาคเกาะติดกนัดว้ยแรงดึงดดูทีแข็งแรง
ทาํใหม้ีปริมาตรคงที

อนุภาคสนัตวัในตาํแหน่งทีไม่แน่นอน
ทาํใหรู้ปรา่งเปลียนแปลงตามภาชนะ

แบบจาํลองของของเหลว
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

อนุภาคของแกส๊ แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค

อนุภาคเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ
และอยูห่่างกนั
อนุภาคเกาะกนัดว้ยแรงดึงดดูทีนอ้ยมาก
ทาํใหป้ริมาตรเปลียนแปลงตามภาชนะ

อนุภาคเคลือนทีไดอ้ยา่งอิสระ
ทาํใหรู้ปรา่งเปลียนแปลงตามภาชนะ

แบบจาํลองของแกส๊
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

อนุภาคของแกส๊ แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค

อนุภาคเรียงตวัไม่เป็นระเบียบ
และอยูห่่างกนั
อนุภาคเกาะกนัดว้ยแรงดึงดดูทีนอ้ยมาก
ทาํใหป้ริมาตรเปลียนแปลงตามภาชนะ

อนุภาคเคลือนทีไดอ้ยา่งอิสระ
ทาํใหรู้ปรา่งเปลียนแปลงตามภาชนะ

แบบจาํลองของแกส๊
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

เปรียบเทียบของแข็ง ของเหลว และแกส๊

การจดัเรียงตวัของอนุภาค

ของแข็ง ของเหลว แกส๊

อนุภาคมีการจดัเรียง
ตวัเป็นระเบียบ

มีแบบแผนแน่นอน

อนุภาคมีการจดัเรียง
ตวัไม่เป็นระเบียบ

อนุภาคมีการจดัเรียง
ตวัไม่เป็นระเบียบ

1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



ระยะห่างระหว่างอนุภาค

ของแข็ง ของเหลว แกส๊

อนุภาคมีการจดัเรียง
ตวัใกลช้ิดหรือติดกนั

อนุภาคมีการจดัเรียง
ตวัไม่ใกลช้ิดกนั

อนุภาคมีการจดัเรยีง
ตวัห่างกนั

เปรียบเทียบของแข็ง ของเหลว และแกส๊
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

แรงดึงดูดระหว่างอนุภาค

ของแข็ง ของเหลว แกส๊

มีความแข็งแรงมาก มีความแข็งแรงนอ้ย
กว่าของแข็ง

มีความแข็งแรงนอ้ย

เปรียบเทียบของแข็ง ของเหลว และแกส๊
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

การเคลือนทีของอนุภาค

ของแข็ง ของเหลว แกส๊

มีการสนัหรือหมุนตวั
ในตาํแหน่งทีแน่นอน

มีการสนัและ
เคลือนทีไปรอบ ๆ

อนุภาคอืน

มีการเคลือนทีไปใน
ทุกทิศทุกทาง

เปรียบเทียบของแข็ง ของเหลว และแกส๊
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

แบบแผนการจดัเรียงตวัของอนุภาค

ของแข็ง ของเหลว แกส๊

เปรียบเทียบของแข็ง ของเหลว และแกส๊
1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



จงเรียงลาํดบัความสามารถในการเคลือนทีของอนุภาคของสารในสถานะตา่ง ๆ
เรียงจากมากไปนอ้ย :

1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

แกส๊ ของเหลว ของแข็ง
เรียงจากนอ้ยไปมาก : ของแข็ง ของเหลว แกส๊

ของแข็ง
- อนุภาค  : เรียงชิดกนั
- ช่องว่าง  :  นอ้ย
- แรงยดึเหนียว  : มากทีสุด
- การเคลือนที  : สนัอยูก่บัที
- รูปรา่ง  : คงที
- ปริมาตร  : คงที

ของเหลว
- อนุภาค  : อยูใ่กลก้นั
- ช่องว่าง : ปานกลาง
- แรงยดึเหนียว : ปานกลาง
- การเคลือนที : เคลือนทีได้
แตไ่ม่อิสระ

- รูปรา่ง  : ไม่คงที
- ปริมาตร  : คงที

ลว แกส๊
- อนุภาค  : อยูห่่างกนัมาก
- ช่องว่าง  : มาก
- แรงยดึเหนียว  : นอ้ยทีสุด
- การเคลือนที : เคลือนทีได้
อยา่งอิสระ

- รูปรา่ง  : ไม่คงที
- ปริมาตร  : ไม่คงที
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1. การจาํแนกสารโดยใชส้ถานะเป็นเกณฑ ์.. .

การจาํแนกสาร .. .
คือ  การจดัสารออกเป็นหมวดหมู่ และประเภท เพือใหง้่าย

ตอ่การจาํจดและใชป้ระโยชน์

โดยเกณฑใ์นการจาํแนกมีหลายเกณฑ ์ไดแ้ก่
1. จาํแนกสารโดยใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑ์
2. จาํแนกโดยใชเ้นือสารเป็นเกณฑ์
3. จาํแนกโดยใชข้นาดอนุภาคเป็นเกณฑ์

2. การจาํแนกสารโดยใชเ้นือสารเป็นเกณฑ ์.. .
2.1 สารเนือเดียว

- มีเนือสารเหมือนกนัทุกสว่น
- มองเห็นเป็นเนือเดียวกนัตลอด
- เช่น นาํเกลือ ทอง ทองแดง เป็นตน้

สารบริสุทธิ สารละลาร

ธาตุ สารประกอบ

สารบริสุทธิ = สารเนือเดียวทีประกอบ 
ดว้ยสารเพียงชนิดเดียว

สารประกอบ = สารทีเกิดจากการรวมตวั
ของธาตตุงัแต ่2 ชนิดขึนไป

สารละลาย = สารทีผสมกนัหลายชนิดแต่
มองเห็นเป็นเนือเดียว

ธาต ุ= สารบริสุทธิทีประกอบดว้ยอะตอม
เพียงชนิดเดียว

โลหะ  อโลหะ  กึงโลหะ



2. การจาํแนกสารโดยใชเ้นือสารเป็นเกณฑ ์.. .

สารเนือเดียว

สารละลาย

สารเนือเดียว

สารละลาย

สารเนือเดียว

สารบริสุทธิ

ธาตุ

สารเนือเดียว

สารบริสุทธิ

สารประกอบ
ทีมา : http://www.foodietaste.com/FoodPedia_detail.asp?id=177

ทีมา : https://th.pngtree.com/freepng/quality-white-granulated-sugar_3483527.html

ทีมา : http://chaprachanyim.com/health_CENTER/?id=422

ทีมา : https://www.matichon.co.th/economy/news_347681

2. การจาํแนกสารโดยใชเ้นือสารเป็นเกณฑ ์.. .
2.2 สารเนือผสม

- มีเนื อสารแตกตา่งกนัในแตล่ะสว่น
- มีสมบัติไม่เหมือนกันทุกส่วน จึง
มองเห็นไม่เป็นเนื อเดียว
- เช่น น ําคลอง พรกิเกลือ เป็นตน้

คอลลอยด์แขวนลอย

แขวนลอย = ของเหลวทีมีอนุภาค
ของแข็งขนาด 10-4 ซม.
ผสมอยู่ สามารถมองเห็นได้
เมือต ังทิ งไวจ้ะตกตะกอน

คอลลอยด์ = สารเนื อผสมทีมีอนุภาค
ของแข็งขนาด 10-7–10-4ซม.
ปะปนอยู่ ทาํใหม้องเห็นเป็น
เนื อเดียว ขุ่น แตไ่ม่ตกตะกอน

การจาํแนกสาร .. .
คือ การจดัสารออกเป็นหมวดหมู่ และประเภท เพือใหง้่าย

ตอ่การจาํจดและใชป้ระโยชน์

โดยเกณฑใ์นการจาํแนกมีหลายเกณฑ์ ไดแ้ก่
1. จาํแนกสารโดยใชส้ถานะของสารเป็นเกณฑ์
2. จาํแนกโดยใชเ้นื อสารเป็นเกณฑ์
3. จาํแนกโดยใชข้นาดอนุภาคเป็นเกณฑ์

3.1 สารแขวนลอย
- สารผสมทีประกอบดว้ย
อนุภาคทีมีเสน้ผ่านศูนย-์
กลาง มากกว่า 10-4 ซม.
- มีลกัษณะขุ่น เมือต ังทิ ง
ไวจ้ตกตะกอน
- เช่น น ําแป้ง น ําโคลน

3. การจาํแนกสารโดยใชข้นาดของอนุภาคเป็นเกณฑ์ .. .
3.2 คอลลอยด์

- สารผสมทีประกอบดว้ย
อนุภาคทีมีเสน้ผ่านศูนย-์
กลาง 10-7 - 10-4 ซม.
- มีลกัษณะขุ่น ไม่ตก
ตะกอน มองเห็นเป็นเนื อ
เดียว
- เช่น น ํานม หมอก

3.3 สารละลาย
- สารผสมทีประกอบดว้ย
อนุภาคทีมีเสน้ผ่านศูนย-์
กลาง นอ้ยกว่า 10-7 ซม.
- มองเห็นเป็นเนื อเดียว
- เช่น น ําเกลือ น ําหวาน



หน่วยที 3 - 6 : สารรอบตวั
สารและการจาํแนกสาร

1. สมบตัขิองสาร
2. การจาํแนกสาร

การเปลียนแปลงของสาร
สารบริสุทธิและสารผสม

1. สารบริสุทธิ
2. สารผสม
3. สมบตัขิองสารบริสุทธิและสารผสม

การเปลียนแปลงของสาร .. .

การเปลียนแปลงทางกายภาพ คือ  การเปลียนสถานะไป
จากเดิมในรูปแบบ สี กลิน รูปรา่ง แตไ่ม่เกิดเป็นสารใหม่

ส่วนการเปลียนแปลงทางเคมี คือ  การเปลียนแปลงสาร
บางชนิดทีมีผลตอ่องคป์ระกอบเคมี ทาํใหเ้กิดสารใหม่

การเปลียนแปลงของสาร .. .
คือ การเปลียนสถานะของสารจากสถานะหนึงไปสู่อีก

สถานะหนึง มีพลงังานเกียวขอ้ง 

ความรอ้นเป็นพลงังานรูปแบบหนึง ทีเป็นปัจจยัตอ่อุณหภูมิของ
สาร สง่ผลใหส้ารเกิดการเปลียนแปลงในรูปแบบตา่งๆ

การเปลียนแปลงของสาร .. .

การหลอมเหลว
ของนาํแข็ง

การเดือดของ
นาํกลายเป็นไอ

ไอนาํควบแน่น
กลายเป็นนาํ

นาํแข็งตวักลายเป็น
นาํแข็ง

ของแข็ง >> ของเหลว
เรียกอุณหภูมินีวา่ จุดหลอมเหลว 

ของเหลว >> แกส๊
เรียกอุณหภูมินีวา่ จุดเดือด 

แกส๊ >> ของเหลว
เรียกอุณหภูมินีวา่ จุดควบแน่น 

ของเหลว >> ของแข็ง
เรียกอุณหภูมินีวา่ จุดเยอืกแข็ง 
(ซึงเป็นอุณหภูมิเดียวกบัจุด

หลอมเหลว)

ทีมา : สือการเรียนการสอน อจท.



ความรอ้นแฝง .. .
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว  

หมายถึง  ความรอ้นทีทาํให้ของแข็งเกิดการ
เปลียนสถานะเป็นของเหลว แต่อุณหภูมิไม่
เปลียน

ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ  
หมายถึง  ความรอ้นทีทาํให้ของเหลวเกิดการ
เปลียนสถานะเป็นแกส๊ แตอุ่ณหภูมิไม่เปลียน

ทีมา : https://www.rabbitice-thailand.com/article/2/6...

ทีมา : https://social.tvpoolonline.com/news/84644

จดุหลอมเหลว จดุเดือด

จดุเยอืกแข็ง จดุควบแน่น

ทีมา : ชุดสมัฤทธิมาตรฐาน วทิยาศาสตร ์ม.1 เล่ม 1  อจท.

การเปลียนแปลงของสาร .. .

1. การหลอมเหลว (Melting) 
คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จาก

ของแข็ง กลายเป็นของเหลว โดยมักเกิดเมือของแข็งนันๆ ไดร้บั
ความรอ้นหรือพลังงาน จุดทีเกิดการหลอมเหลว เรียกว่า จุด
หลอมเหลว (melting point) เช่น นาํแข็ง เปลียนแปลงสถานะเป็น 
นาํ 

การเปลียนแปลงของสาร .. .

ของแข็ง อนุภาคเกิดการสนั
และผลกัอนุภาคอืน

ของแข็งขยายตวั

ความรอน
จุดหลอมเหลว

(melting point)

แรงยดึเหนียวระหวา่งอนุภาค
ถูกทาํลาย

อนุภาคเคลือนทีมากขึน

ของแข็งกลายเป็นของเหลว

1. การหลอมเหลว (Melting) 

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



การเปลียนแปลงของสาร .. .

2. การกลายเป็นไอ (Evaporation) 
คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสาร จาก

ของเหลวกลายเป็นแก๊ส โดยมักเกิดเมือของเหลวนันๆ ไดร้ับ
พลังงานหรือความรอ้น ไดแ้ก่ นํา เปลียนสถานะเป็น ไอนํา 
เรียกอุณหภูมิทีทาํใหอ้นุภาคชนะแรงยึดเหนียวของของเหลวได้
ว่า จุดเดือด (boiling point) 

การเปลียนแปลงของสาร .. .
2. การกลายเป็นไอ (Evaporation) 

ของเหลว

ความรอน

อนุภาคเคลือนที
อยา่งรวดเร็ว

จุดเดือด
(boiling point)

แรงยดึเหนียวระหวา่งอนุภาค
ถูกทาํลาย

อนุภาคเคลือนทีอยา่งอิสระ

ของเหลวกลายเป็นแกส๊
ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

การเปลียนแปลงของสาร .. .

3. การแข็งตวั (Freezing) 
คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสารจาก

ของเหลวกลายเป็นของแข็ง โดยจะมีการคายพลังงานออกมา 
โดยมักเกิดเมือของเหลวนันๆ สูญเสียความรอ้นหรือพลังงาน 
ไดแ้ก่ นํา เปลียนแปลงสถานะเป็น นําแข็ง โดยของแข็งนัน 
สามารถเปลียนสถานะกลับเป็นของเหลวได  ้โดยการไดร้ับ
พลงังานหรือความรอ้น

การเปลียนแปลงของสาร .. .
3. การแข็งตวั (Freezing) 

ของเหลว

ความรอน

อนุภาคเคลือนทีชา้
ลง

เรียงตวัใกลก้นั

จุดเยือกแข็ง
(freezing point)

แรงยดึเหนียวระหวา่งอนุภาค
เพิมขนึ

เรียงตวัในตาํแหน่งทีแน่นอน

ของเหลวกลายเป็นของแข็ง
ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



การเปลียนแปลงของสาร .. .

4. การควบแน่น (Condensation) 
คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสารจาก

แกส๊กลายเป็นของเหลว โดยมกัเกิดเมือแกส๊นันๆ สูญเสียความ
รอ้นหรือพลงังาน ไดแ้ก่ ไอน ํา เปลียนแปลงสถานะเป็น น ํา

การเปลียนแปลงของสาร .. .
4. การควบแน่น (Condensation) 

แกส๊

ความรอ้น

อนุภาคเคลือนทีชา้ลง
เรียงตวัใกลก้นั

จุดควบแน่น
(condensation point)

แรงยดึเหนียวระหวา่งอนุภาค
เพิมขนึ

หยุดการเคลือนทีอยา่งอิสระ

แกส๊กลายเป็นของเหลวทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

การเปลียนแปลงของสาร .. .

5. การระเหิด (Sublimation) 
คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสารจาก

ของแข็งกลายเป็นแกส๊ โดยไม่ผ่านสถานะของการเป็นของเหลว
เช่น การระเหิดของลกูเหม็น

การเปลียนแปลงของสาร .. .
5. การระเหิด (Sublimation) 

ของแข็ง

นําแข็งแหง้
(dry ice)

ความรอ้น

ของแข็งกลายเป็นแกส๊

แกส๊คารบ์อนไดออกไซด์

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



การเปลียนแปลงของสาร .. .

6. การระเหิดกลบั (Deposition)
คือ กระบวนการการเปลียนแปลงสถานะของสสารจาก

แกส๊กลายเป็นของแข็ง โดยไม่ผ่านสถานะของการเป็นของเหลว 
ใชค้วามเยน็ในการก่อตวั

ของแข็ง ของเหลว

แกส๊

การเปลียนแปลง
สถานะของสาร

การหลอมเหลว

การแข็งตวั

การควบแน่น การเดือดการระเหิดการระเหิดกลบั

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

เมือนาํในแหลง่นาํไดร้บัความรอ้นจาก
ดวงอาทิตย ์นาํจะระเหยกลายเป็นไอนาํ
ลอยขึนไปในอากาศ

1

เมือไอนาํในอากาศมีอุณหภมูิตาํลง 
จะควบแน่นกลายเป็นละอองนาํ   
และรวมตวักนัเป็นเมฆ

2

เมือละอองนาํในชนัเมฆตกลงมาเป็น
หยดนาํ กระทบกบัอากาศทีมี
อุณหภมูิตาํ ทาํใหห้ยดนาํกลายเป็น
ลกูเห็บ

3เมือลกูเห็บไดร้บัความรอ้นจาก
ดวงอาทิตย ์ลกูเห็บจะหลอมละลาย
กลายเป็นนาํแลว้ไหลลงสูน่าํ

4

การเปลียนสถานะของนาํในธรรมชาติ
ทีมา : สือการเรียนการสอน อจท.

การเปลียนแปลงของสาร .. .

แกส๊สูญเสียความรอ้น แกส๊ ของเหลว
ของแข็งของเหลวสูญเสียความรอ้น ของเหลว

ของแข็งไดร้บัความรอ้น ของเหลวของแข็ง
ของเหลวไดร้บัความรอ้น ของเหลว แกส๊

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.



การเปลียนแปลงของสาร .. .

จุดเยอืกแข็ง จุดควบแน่น

จุด
หลอมเหลว จุดเดือด

นาํแข็ง
0 ˚C

นาํ
0 ˚C

นาํ
100 ˚C

ไอนาํ
100 ˚C

ไดร้บัความรอ้น

สูญเสียความรอ้น

การเปลียนแปลงประเภทดูดความรอ้น (endothermic change)

การเปลียนแปลงประเภทคายความรอ้น (exothermic change)

ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

จดุเยอืกแข็ง จดุควบแน่น

จดุหลอมเหลว จดุเดือด

ของแข็ง ของเหลว แกส๊

การเปลียนแปลงประเภทดูดความรอ้น (endothermic change)

การเปลียนแปลงประเภทคายความรอ้น (exothermic change)
ทีมา : สือการเรียนการสอน วพ.

การหลอมเหลว การกลายเป็นไอ

การควบแน่นการแข็งตวั

ไดร้บัความรอ้น

สูญเสียความรอ้น

การระเหิด

การระเหิดกลบั

ตารางสรุปการเปลียนแปลงของสาร
การเปลียนสถานะ การเรียกอุณหภูมิ 

ณ จุดเปลียน
การเรียก ณ จุด
การเปลียนสถานะ ระดบัอุณหภูมิ ประเภทของ

ความรอ้น
ของแข็ง --> ของเหลว จุดหลอมเหลว การหลอมเหลว เพิมความรอ้น การดดูความรอ้น
ของเหลว --> แกส๊ จุดเดือด การกลายเป็นไอ เพิมความรอ้น การดดูความรอ้น
แกส๊ --> ของเหลว จุดควบแน่น การควบแน่น ลดความรอ้น การคายความรอ้น
ของเหลว --> ของแข็ง จุดเยือกแข็ง การแข็งตวั ลดความรอ้น การคายความรอ้น
ของแข็ง --> แกส๊ - การระเหิด เพิมความรอ้น การดดูความรอ้น
แกส๊ --> ของแข็ง - การระเหิดกลบั ลดความรอ้น การคายความรอ้น

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=z6o5a02e2BI&feature=share&fbclid=IwAR3A9eR_9Lui50ojOkPavwp2uYunx2t4oY7OKzbs8oP79aVYIjtxXOxzIR4



หน่วยที 3 - 6 : สารรอบตวั
สารและการจาํแนกสาร

1. สมบตัขิองสาร
2. การจาํแนกสาร

การเปลียนแปลงของสาร
สารบริสุทธิและสารผสม

1. สารบริสุทธิ
2. สารผสม
3. สมบตัขิองสารบริสุทธิและสารผสม

สารบรสิุทธิและสารผสม .. .

สิงต่างๆรอบตัวประกอบดว้ยสารทีมีลักษณะและสมบัติที
แตกต่างกัน ร่างกายของมนุษยจ์ะประกอบดว้ยธาตุทีอยู่ในรูป
สารประกอบ 

การศึกษาลกัษณะและสมบตัิสารจะทาํใหส้ามารถนาํสารทีมี
อยูร่อบตวัไปใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม

หน่วยที 3 - 6 : สารรอบตวั
สารและการจาํแนกสาร

1. สมบตัขิองสาร
2. การจาํแนกสาร

การเปลียนแปลงของสาร
สารบริสุทธิและสารผสม

1. สารบริสุทธิ
2. สารผสม
3. สมบตัขิองสารบริสุทธิและสารผสม

สารบรสิุทธิ (Pure substance) .. .

- เป็นสารเนือเดียวทีประกอบไปดว้ยสารเพียงชนิดเดียว 
- มีสมบตัทิางกายภาพและทางเคมีทีคงที
- แบ่งออกเป็นธาต ุและสารประกอบ



Free PowerPoint TemplatesFree PowerPoint Templates

Free PowerPoint Templates

สารบรสิุทธิ

ธาตุ สารประกอบ

โลหะ     อโลหะ      กึงโลหะ

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ
ธาต ุ(Element)

เป็นสารบริสุทธิทีประกอบดว้ยอะตอมเพียงชนิดเดียวไม่สามารถทาํ
ใหแ้ยก หรือสลายเปลียนไปเป็นอะตอมชนิดอืนได้

มีทงัในธรรมชาต ิและสงัเคราะหข์ึน ธาตอุาจปรากฎอยูใ่นรูปอะตอม
หรือโมเลกุล เช่น

- ทองแดง (Cu) คารบ์อน(C) โซเดียม(Na) อยูเ่ป็นอะตอม
- แกส๊ไฮโดรเจน(H2) แกส๊ออกซิเจน(O2) อยูเ่ป็นโมเลกุล

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

อะตอมของธาตุมีลักษณะ
เ ป็ น ท ร ง ก ล ม  แ ต่ ล ะ ช นิ ด
ประกอบดว้ย อนุภาคทีเป็นมูลฐาน
ของอะตอม 

ซึ ง ไ ด้ แ ก่  โ ป ร ต อ น 
อิ เ ล็กตรอน  และนิวตรอน  ซึงมี
สมบตัดิงันี ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.

ชนิดของอนุภาค สัญลักษณ ตําแหนงในอะตอม ประจุไฟฟา มวลเปรียบเทียบกับ
มวลของอิเล็กตรอน

อิเล็กตรอน e เคลื่อนที่เปนชั้นๆ อยูรอบๆ 
นิวเคลียสของอะตอม -1 1 เทา

โปรตอน p อยูที่นิวเคลียสของอะตอม 
(ตรงกลางอะตอม) +1 1,836 เทา

นิวตรอน n อยูที่นิวเคลียสของอะตอม
(ตรงกลางอะตอม) 0 1,839 เทา

ตารางแสดงอนุภาคมูลฐานของอะตอม



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88...

จอห์น  ดาลตัน  นักเคมีและ
ฟิ สิ ก ส์ ช า ว อั ง ก ฤ ษ  เ ป็ น
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ค น แ ร ก ที คิ ด
สัญลักษณ์แทนธาตุ โดยกําหนด
รูปภาพเป็นสญัลกัษณต์า่งๆ

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

ที่มา : http://chemistryza.blogspot.com/2013/06/jons-jacobberzelius.html

เมือมีการคน้พบธาตุมากขึน 
การใชรู้ปภาพจงไม่สะดวก โจนส์
จาคอบ เบอรซ์ีเลียส นักเคมีชาว
ส วี เ ด น  ไ ด้ เ ส น อ ก า ร เ ขี ย น
สญัลกัษณข์องธาตใุหม่ ดงันี

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

1. ถา้ธาตมุีชือในภาษาละตินใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกเป็นสญัลกัษณ ์
โดยเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เช่น โซเดียม 
(Sodium) มีชือในภาษาละตนิ Natrium จงึใชส้ญัลกัษณค์ือ Na

2. ถา้ธาตนุนัไม่มีชือในภาษาละตินใหใ้ชอ้กัษรตวัแรกของชือ
ในภาษาองักฤษตวัพิมพใ์หญเ่ป็นสญัลกัษณ ์เช่น  H แทนไฮโดรเจน

3. กรณีภาษาละตินและภาษาองักฤษมีอกัษรตวัแรกเหมือนกนั
ใหใ้ชต้วัถดัไปเพิมเขา้ไปอีกตวัหนึงดว้ยตวัพิมพเ์ล็ก 
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สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- สญัลกัษณธ์าต)ุ

สญัลกัษณน์ิวเคลียร ์ ภาพสญัลกัษณข์องธาตุ

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

โดยให ้ .. .

X แทน สญัลกัษณข์องธาตุ

A แทน เลขมวล (mass number) เท่ากบัจาํนวนโปรตอน (p) + 
นิวตรอน (n)

Z แทน เลขอะตอม (atomic number) เท่ากบัจาํนวนโปรตอน (p)

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

เช่น  
60
29 Co

แสดงว่า Co มีเลขมวล = มีโปรตอน  =  29
มีเลขอะตอม = มีโปรตอน + นิวตรอน  =  60
จงึมีนิวตรอน  =  60 – 29 = 31

เลขมวล (p+n)

เลขอะตอม (p)



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

เลขอะตอม (โปรตอน)

เลขมวล (โปรตอน+นิวตรอน) สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

เลขอะตอม (โปรตอน)

เลขมวล (โปรตอน+นิวตรอน)

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

เลขอะตอม (โปรตอน)

เลขมวล (โปรตอน+นิวตรอน) สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

เลขอะตอม (โปรตอน)

เลขมวล (โปรตอน+นิวตรอน)



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

เลขอะตอม (โปรตอน)

เลขมวล (โปรตอน+นิวตรอน)
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1
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ทธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติ
เฉพาะตวั แต่อาจจะมีสมบัติ
ทางกายภาพบางประการ
เหมือนกนั เช่น

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ตารางธาต)ุ

ปัจจุบนัธาตุมีมากกว่า 118 ธาตุ นักวิทยาศาสตรจ์ึงไดน้าํมา
จดัเรียงลงในตารางธาต ุโดยใหม้ีสมบตัคิลา้ยกนัอยูใ่นหมู่หรือกลุ่ม
เดียวกนั (แนวดิง) ได ้16 หมู่ และแบ่งได ้7 คาบ

การใชเ้กณฑ์ดังกล่าวสามารถจัดกลุ่มธาตุได  ้3 กลุ่ม คือ 
โลหะ อโลหะ และกึงโลหะ

ที่มา : หนังสือสื่อการเรียนรูฯ วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 2



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ตารางธาต)ุ

- ธาตหุมู่ IA เป็นโลหะทีว่องไวตอ่การทาํปฏิกิริยา
- ธาตหุมู่ IIA เป็นโลหะทีว่องไวตอ่การทาํปฏิกิริยาแตน่อ้ยกว่า IA
- ธาตุทรานซิชนั   เป็นโลหะเนือแข็ง จุดหลอมเหลวสูง ว่องไวต่อการทาํ

ปฏิกิริยาแตน่อ้ยกว่า IIA
- ธาตหุมู่ VIIA เรียก แฮโลเจน เป็นอโลหะทีว่องไวตอ่การทาํปฏิกิริยา

มกัอยูเ่ป็นโมเลกุล
- ธาตหุมู่ VIIIA เป็นแกส๊ตระกูลเฉือย ทาํปฏิกิริยายากมา

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

ธาตโุลหะ อโลหะ 
และกึงโลหะ

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- โลหะ)

1. สว่นใหญม่ีสถานะเป็นของแข็ง ทีมีสถานะเป็นของเหลวนอ้ยมาก
2. เหนียว รีดใหเ้ป็นแผ่นบางหรือดึงใหเ้ป็นเสน้ได ้จงึสามารถนาํไป

ทาํใหม้ีรูปทรงตา่งๆ ได ้เช่น เสน้ลวด ทาํภาชนะ
3. นาํไฟฟ้าและความรอ้นได ้จงึใชท้าํสายไฟและภาชนะหุงตม้
4. มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง จงึนิยมใชท้าํภาชนะหุงตม้
5. มีความหนาแน่นสูง
6. ทิงไวใ้นอากาศจะเกิดสนิม

สมบตัขิองโลหะ .. .
สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- อโลหะ)
สมบตัขิองอโลหะ .. .

1. อโลหะมีทงัสถานะของแข็ง ของเหลว และแกส๊
2. เปราะ ทุบแลว้แตกเป็นชินเล็กๆ
3. ไม่นาํไฟฟ้าและความรอ้น
4. ความหนาแน่นตาํ
5. มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวตาํ
6. ไม่ทาํปฏิกิริยากบักรด



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- กึงโลหะ)
สมบตัขิองกึงโลหะ .. .

จะมีสมบตัิบางตวัเหมือนโลหะ และบางตวัเหมือนอโลหะ

ตา
รา
งเป

รีย
บเ
ทีย

บส
มบ

ตัิ

ที่มา : หนังสือสื่อการเรียนรูฯ วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 2

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ประโยชนข์องธาต)ุ
ประโยชนข์องธาตโุลหะ .. .

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ประโยชนข์องธาต)ุ
ประโยชนข์องธาตกุึงโลหะ .. .



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ประโยชนข์องธาต)ุ
ประโยชนข์องธาตอุโลหะ .. .

การเปลียนแปลงของสาร .. .

คือ การเปลียนสถานะของสารจากสถานะหนึงไปสู่
อีกสถานะหนึง มีพลงังานเกียวขอ้ง

การเปลียนแปลงของสาร .. .

โดย
1. จากของแข็งไปเป็นของเหลว มวลจะไม่เปลียน
2. จากสถานะของเหลวไปเป็นแก๊ส มวลจะคงที แต่ตอ้ง

อยู่ในภาชนะปิด ถา้ภาชนะเปิดไอของสารจะออกจากระบบ
ไปสูส่ิงแวดลอ้มได้

การเปลียนแปลงของสาร .. .

การเปลียนแปลงของสารจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1. การเปลียนแปลงทางกายภาพ
2. การเปลียนแปลงทางเคมี



การเปลียนแปลงทางกายภาพ
1. เกียวขอ้งกบัสมบตัิทางกายภาพ
2. ไม่เกียวขอ้งกบัปฏิกิริยาทางเคมี และไม่  

มีสารใหม่เกิดขึน
3. เช่น การละลายนาํตาลทราย การระเหิด

ของนาํแข็งแหง้

การเปลียนแปลงของสาร .. .

ที่มา : https://www.pim.in.th/thai-dessert/779-jelly-cake/

การเปลียนแปลงทางเคมี
1. เกียวขอ้งกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดย

หลงัการเกิดจะมีสารใหม่เกิดขึนเสมอ
2. สารใหม่ทีเกิดจะมีองคป์ระกอบที

แตกตา่งไปจากเดิม ไม่สามารถกลบัไป
เป็นสารเดิมได้

3. เช่น การเกิดสนิมของเหล็ก การเผาไหม้
กระดาษ

การเปลียนแปลงของสาร .. .

ที่มา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/30127/042697่ี่ htt // t l k /l i /d t il/30127/042697

ที่มา : https://board.postjung.com/994200

การเปลียนแปลงของสาร .. .

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.

การเปลียนแปลงของสาร .. .

การเปลียนแปลงของสารจะตอ้งใชพ้ลงังานเขา้มาเกียวขอ้ง 
พลังงานความรอ้นจึงเป็นปัจจัยหนึงทีสาํคัญ ทีส่งผลให้

สมบตัทิางกายภาพหรือสถานะของสารเปลียนแปลง ดงันี



การเปลียนแปลงของสาร .. .

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1 อจท.

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต)ุ

ธาตกุมัมนัตรงัสี

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)

- ธาตกุมัมนัตรงัสี  (radioactive element) หมายถึง ธาตทุี
มีสมบัติในการแผ่รังสีออกมาตลอดเวลา เนืองจากนิวเคลียส
ของอะตอมไม่เสถียร 

รังสีทีแผ่ออกมา ไดแ้ก่ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสี
แกมมา 

- กมัมนัตภาพรงัสี (radioactive) หมายถึง ปรากฏการณท์ี
ธาตแุผ่รงัสีออกมา

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)

ชนิดรังสี สัญลักษณ ประจุไฟฟา มวล สมบัติ
แอลฟา α

หรือ
4
2He

+2 4 เปนนิวเคลียสของอะตอมฮีเลียม 
คลื่นยาว ความถี่ต่ํา มีพลังงาน
นอย ไมสามารถทะลุผานกระดาษ
บางๆ หนา 0.1 มม. หรือฝามือได



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)
ชนิดรังสี สัญลักษณ ประจุไฟฟา มวล สมบัติ
บีตา β

หรือ
0
-1e

-1 0 เปนอนุภาค ที่มีสมบัติ เหมือน
อิ เ ล็กตรอน คลื่ นสั้ นกว ารั งสี
แอลฟา  มีอํานาจทะลุทะลวง
มากกวารังสีแอลฟา 100 เทา 
สามารถทะลุผานแผนโลหะบางๆ 
ได  และมีความเร็ ว ใกล เคี ยง
ความเร็วแสง

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)
ชนิดรังสี สัญลักษณ ประจุไฟฟา มวล สมบัติ
แกมมา γ 0 0 เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความ

ยาวคลื่นสั้นมาก ความถี่สูง มี
พลังงานและอํานาจทะลุทะลวง
สูงมาก สามารถทะลุผานแผน
คอนกรีตหนาๆ ได แตไมสามารถ
ทะลุผานแผนตะกั่วหนาๆได

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)

ที่มา : https://sites.google.com/site/weeratoasfdsdfsafag4474/

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)

1. ไอโอดีน-131  : ใหค้นไขด้ืมเพือตรวจหาความผิดปกติและ
รกัษามะเร็งทีตอ่มไทรอยด์

2. โซเดียม-24 : ฉีดเขา้เสน้เลือดเพือตรวจการไหลเวียนของ
วงจรโลหิต

3. ทอง-198 : ใชร้กัษาโรคมะเร็งได้
อิตเทียม-901

4. ฟอสฟอรสั-32 : ใชร้กัษามะเร็งเม็ดเลือดขาว

ประโยชนข์องธาตกุมัมนัตรงัสี .. .



สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)
ประโยชนข์องธาตกุมัมนัตรงัสี .. .

5. คารบ์อน-14    : วิเคราะหห์าอายุโบราณวัตถุ ซากดึกดาํบรรพ์
ไดป้ระมาณ 30,000 ปี

6. ยูเรเนียม : ทาํระเบิดหรืออาวุธหรือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร ์
พลโูตเนียม

7. แทลเลียม : ใชต้รวจสอบการทาํงานของกลา้มเนือหวัใจ
8. รูบิเดียม-87 : ใชต้รวจหาอายุวตัถุโบราณได ้ 

โพแทสเซียม-48

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)
ประโยชนข์องธาตกุมัมนัตรงัสี .. .

9. โคบอลต-์60  : - ใชร้กัษาโรคมะเร็ง
- ใชฆ้่าจุลินทรียใ์นเมล็ดพืช ผกั ผลไม้
- ใชถ้นอมอาหาร
- ใชเ้ปลียนสีอญัมณีได้
- ใชต้รวจรอยรา้วในโลหะ
- ใชถ้่ายภาพอวยัวะภายในเพือวินิจฉยัโรค

สารบรสิุทธิ .. . (ธาต ุ- ธาตกุมัมนัตรงัสี)
โทษของธาตกุมัมนัตรงัสี .. .

1. การไดร้บัรงัสีพลงังานสูง ทาํใหเ้กิดโรคมะเร็งได้
2. ทาํใหเ้กิดการกลายพนัธุ ์โดยรงัสีจะเขา้ไปทาํลายโครโมโซม

ของคน
3. หากแพรสู่ธ่รรมชาติ อาจเกิดผลกระทบตอ่สิงแวดลอ้มได้

ที่ม
า :

 ชุด
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ฤท
ธิ์ม

าต
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สารบรสิุทธิ .. . (สารประกอบ)

สารประกอบ (Compounds)
คือ สารบริสุทธิทีเกิดจากธาตตุงัแต ่2 ชนิดขึนไปรวมตวั

กนัทางเคมี โดยมีอตัราสว่นในการรวมกนัคงที แน่นอน
สามารถแยกองคป์ระกอบออกเป็นธาตไุด้
เช่น H2O สามารถแยกออกเป็นธาตไุด้ คือ H และ O

สารบรสิุทธิ .. . (สารประกอบ)

เช่น .. . NH3
1. ชื อ :  แอมโมเนีย
2. สูตรเคมี :  NH3
3. ธาตทุี เป็นองคป์ระกอบ และจาํนวน : ไนโตรเจน (N)

1 อะตอม , ไฮโดรเจน (H) 3 อะตอม

Free PowerPoint TemplatesFree PowerPoint Templates

Free PowerPoint Templates

3.2 สารผสม

Free PowerPoint TemplatesFree PowerPoint Templates

Free PowerPoint Templates

สารผสม

สารละลาย สารแขวนลอย คอลลอยด์



สารผสม (Mixture) .. .

- สารทีเกิดจากสารบริสุทธิตงัแต ่2 ชนิดขึนไป
- มีมีอตัราส่วนไม่คงที  และไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
- แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สารละลาย สารแขวนลอย และ

คอลลอยด์

สารผสม .. . (สารละลาย)

สารละลาย (Solution)
- สารผสมทีเป็นสารเนือเดียว เกิดจากสารมากกว่า 1 ชนิด

ขึนไป มารว่มกนัในอตัราส่วนทีไม่คงที
- สารทีเกิดขึนจากการผสมนีจะแสดงสมบัติทีต่างไปจาก

เดิม
- ไม่สามารถแยกโดยผ่านกระดาษกรองและเยอืเซลโลเฟน

สารผสม .. . (สารละลาย)
1. สถานะและองคป์ระกอบของสารละลาย
สารละลายทุกชนิดจะประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 ชนิด คือ

- ตวัละลาย
- ตวัทาํลายละลาย

ซึงสามารถพบไดท้วัไปในชีวิตประจาํวนัทงั 3 สถานะ

สารผสม .. . (สารละลาย)
1. สถานะและองคป์ระกอบของสารละลาย

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.



สารผสม .. . (สารละลาย)
1. สถานะและองคป์ระกอบของสารละลาย

หลกัในการพิจารณาว่าในตวัใดเป็นตวัละลาย และตัว
ใดเป็นตวัทาํละลาย สามารถพิจารณาไดจ้าก .. .

- ตัวทําละลายและตัวละลายมีสถานะเดียวกับ
สารละลาย

- ตวัทาํละลายและตวัละลายมีสถานะตา่งกนั

สารผสม .. . (สารละลาย)
ตวัทาํละลายและตวัละลายมีสถานะเดียวกบัสารละลาย

- สารทีเป็นตวัทาํละลายจะเป็นสารทีมีปริมาณมากกว่า
- สว่นสารทีเป็นตวัละลายจะมีปริมาณนอ้ยกว่า

ที่มา : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/73100213/workteacher/73100213_1_20180522-203009.pdf

สารผสม .. . (สารละลาย)
ตวัทาํละลายและตวัละลายมีสถานะตา่งกนั

- สารทีมีสถานะเดียวกบัสารละลายจะเป็นตวัทาํละลาย
- สว่นสารทีมีสถานะตา่งจากสารละลายเป็นตวัละลาย

ที่มา : http://www.thaischool1.in.th/_files_school/73100213/workteacher/73100213_1_20180522-203009.pdf่

สารผสม .. . (สารละลาย)

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.



สารผสม .. . (สารแขวนลอย)

สารแขวนลอย (Suspention)
- เป็นของเหลวทีมีอนุภาคขนาดเล็กๆ
- มีอนุภาคขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางใหญก่ว่า 10-4 ซม.
- อนุภาคของแข็งจะลอยกระจายในของเหลว เมือตังทิงไวจ้ะ

ตกตะกอน
- สามารถแยกออกไดด้ว้ยการกรอง
- เช่น นาํโคลน นาํคลอง นาํอบไทย เป็นตน้

สารผสม .. . (คอลลอยด)์

ที่มา : http://coagulant-flocculation.blogspot.com/2015/08/pac-is-inorganic-coagulants-to.html

สารผสม .. . (คอลลอยด)์

คอลลอยด ์(Colloid)
- เป็นสารเนือผสมทีไม่สามารถจดัใหเ้ป็นสารเนือเดียวหรือสาร

เนือผสม
- มีอนุภาคขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10-7 - 10-4 ซม.
- มีลกัษณะขุ่น แต่ไม่ตกตะกอน มีทงัสถานะของแข็ง ของเหลว 

และแกส๊
- เช่น นาํนม นาํสลดั นาํกะทิ สีทาบา้น เป็นตน้

สารผสม .. . (คอลลอยด)์

คอลลอยด ์(Colloid)
- คอลลอยดท์ีมนุษยส์รา้งขึน เกิด

จากการผสมสาร 2 ชนิด ทีไม่รวมตวักนั
- แต่สามารถทาํใหร้วมตัวกันได้

โดยใชส้ารทีเรียกว่า อิมัลซิไฟเออร์ และ
เรี ยกคอลลอยด์ที เ กิด ขึนแบบนี ว่ า 
อิมลัชนั ที่มา : หนังสือสื่อการเรียนรูฯ วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 1



สารผสม .. . (คอลลอยด)์

ที่มา : หนังสือสื่อการเรียนรูฯ วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 1ี่ หนังสื สื่อการเรียนรฯ วิทยาศาสตร ชั้ มัธยมศึกษาป ี่ 1  1

สารผสม .. . (คอลลอยด)์

คอลลอยด ์(Colloid)
- เมือผ่านลาํแสงเล็กๆ เขา้ไปในคอลลยดจ์ะมองเห็นเป็นลาํแสง ซึง

เกิดจากการกระเจิงของแสง ปรากฏการณท์ีมองเห็นลาํแสงในคอลลอยด์
เรียกว่า ปรากฏการณท์ินดอลล ์หรือ การกระเจงิแสง 

สารผสม .. . (คอลลอยด)์

ที่มา : http://trangzone.com/webboard_show.php?ID=17961

ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT8H2iNwKtYE8Qnf5d58vngO0JnSwo2dw8M3dzEQFsH21OmrVeCyQ
ที่มา : https://image.slidesharecdn.com/random-140713015245-phpapp02/95/-38-638.jpg?cb=1405216455

สารผสม .. . (คอลลอยด)์

ที่มา : https://energiasolarhoy.com/efecto-tyndall/

เปรียบเทียบการกระเจงิแสงสารละลาย และคอลลอยด์



สารผสม .. . (คอลลอยด)์

ที่มา : https://www.scimath.org/article-science/item/4410-why-is-the-sky-blue
ที่มา : https://www.siamchemi.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C/

เปรียบเทียบการกระเจงิแสงสารแขวนลอย และคอลลอยด์
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3.3 สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม

สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. .

- สมบตัทิางกายภาพจะสามารถสงัเกตและตรวจสอบไดง้่าย
- มีประโยชนใ์นการบง่ชีชนิดและความบริสุทธิของสาร
- วิธีตรวจสอบชนิดและความบริสุทธิ คือ การหาจุดเดือด 

จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น

สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. . 

1. จุดเดือด (boiling point)
- คือ อุณหภูมิทีเปลียนสถานะจากของเหลวกลายเป็น

แกส๊
- ขึ นอยูก่บัแรงยดึเหนียวระหว่างโมเลกุลของสาร



สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. . 

1. จุดเดือด (boiling point)
- สารบริสุทธิ มีส่วนประกอบเป็นสาร
ชนิดเดียว การเปลียนสถานะจงึคงที

- สารละลาร มีส่วนประกอบมากกว่า 1
ชนิด สารผสมทีมีจุดเดือดสูงจะเดือด
หลงั สว่นทีมีจุดเดือดตาํจะเดือดก่อน

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.

สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. . 

2. จุดหลอมเหลว (melting point)
- คือ อุณหภูมิทีเปลียนสถานะจากของแข็งกลายเป็น

ของเหลว
- เมือไดร้บัพลงังานโมเลกุลจะมีพลงังานสูงขึน แรงยึด

เหนียวจงึสลาย

สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. . 

2. จุดหลอมเหลว (melting point)
- สารบริสุทธิ จะมีจุดหลอมเหลวทีคงที 
เนืองจากมีแรงยึดเหนียวทีไม่ต่างกัน 
พลงังานทีใชจ้งึเท่ากนั

- สารละลาร เกิดจากสารทีมีสารต่าง
ชนิดกนั แรงยดึเหนียวจงึไม่เท่ากนั

ที่มา : ชุดสัมฤทธิ์มาตรฐาน วิทยาศาสตร ม.1 เลม 1  อจท.

สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. . 

3. ความหนาแน่นของสาร
- เป็นตวับ่งชีว่า สาร 1 หน่วยปริมาตร มีมวลเท่าใดในปริมาตรที

แตกตา่ง
- สารทีมีความหนาแน่นมากจะมีมวลมาก
- เป็นค่าทีเป็นสมบตัเิฉพาะตวัของสารชนิดนนัๆ
- สารทีมีความหนาแน่นมากจะอยู่ดา้นล่าง ส่วนสารทีหนาแน่นนอ้ย

จะอยูด่า้นบน



สมบตัขิองสารบรสิุทธิและสารผสม .. . (จุดเดือด)

3. ความหนาแน่นของสาร
คาํนวนไดจ้ากสูตร

D = M

V

D  = ความหนาแน่น
M = มวลของสาร
V = ปริมาตร


