
ทมีา : https://images.app.goo.gl/9WazaNLRLN7hKqZw7

ยาแก้ไอ

มีลกัษณะเป็นสารเนือเดียว ใส ไม่มีตะกอน

หะ!!

ตุยเย
แคนี้จิ๊บ ๆ

หนีไป !!!!!!ยิ้มสู

สารละลาย
(Solution)



Understanding Check >>>>>>>>>> ถกูหรือผิด ?

1. สารละลายพบอยูใ่นของเหลวเท่านนั
2. สารละลายเกดิจากสารมากกวา่ 2 ชนิด มาผสมเป็นเนือเดยีวกนั
3. สารเนือเดยีวบางชนิดจดัเป็นสารละลาย

1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ 

สารละลาย (Solution)

สารเนือเดียวทีไม่บริสทุธิ ซึงเกิดจากสารตงัแต่ 2 ชนิดขึนไป รวมตวัเป็นเนือ
เดียวกนั ประกอบด้วย

ตวัละลาย (Solute) ตวัทาํละลาย (Solvent)

สารทีถกูตวัทาํละลายทาํให้
ละลาย

สารทีมีความสามารถทาํให้
สารอืนละลายได้

ทีมา : https://images.app.goo.gl/EZHQzLsv7VAGQUj46

โซเดียมไอออน

คลอไรดไ์อออน

โมเลกลุนํา

การละลายของเกลือหรือโซเดียม
คลอไรดใ์นนํา



ที่มา : https://images.app.goo.gl/DTpicX442pZ6h6rX9

นําเกลือ นําระเหยกลายเป็นไอ เกลือ

การระเหยแห้งด้วยการให้ความร้อน สถานะของสารละลาย

ของแขง็ ของเหลว แกส๊

สารทีมีปริมาณ สารทีมีปริมาณ
เช่น โลหะ (ทองแดง+ดีบกุ) เป็นของแขง็เหมือนกนั ทองแดงเป็นตวัทาํละลายเนืองจากทองแดงมีปริมาณมากกว่า
ดีบกุ

ตวัทาํละลายคือสารทีมี
เช่น นําหวาน (นํา+นําตาล) นําเป็นตวัทาํละลาย เนืองจากนํามีสถานะเป็นของเหลวและเป็นองคป์ระกอบทีมีปริมาณ
มากทีสดุ

นําเกลือ

...... เป็นสารละลาย ใช่หรือไม่ ?

นําแขง็ นําอดัลม ทองเหลือง



สถานะ สารละลาย
องคป์ระกอบสารละลาย

ตวัละลาย ตวัทาํละลาย

ของเหลว
นําเกลือ
นําเชือม

นําส้มสายชู

ของแขง็
ทองแดง
นาก
เหลก็

แกส๊ อากาศ

องคป์ระกอบของสารละลาย

สภาพละลายได้ของสารละลาย
SOLUBILITY

ความสามารถในการละลายได้ของตวัทาํละลายจนเป็นสารละลายอิมตวั ณ อณุหภมูิหนึง 

สามารถแบง่ออกเป็น 3 ระดบั ได้แก่

หมายถึง ตวัละลายได้มากกว่า 1 กรมั ในนํา 100 กรมั
หมายถึง ตวัละลายได้มากกว่า 0.1 กรมั แต่ไม่เกิน 1 กรมั ในนํา 100 กรมั

หมายถึง ตวัละลายละลายได้น้อยกว่า 0.1 กรมั ในนํา 100 กรมั หรอืไม่ละลายเลย

ชนิดของสาร
สถาพละลายได้ของสารในหน่วยกรมั
ในนํา 100 กรมั ณ อณุหภมูิต่างๆ

0 oC 20 oC 60 oC 100 oC

โซเดยีมคลอไรต์ 35.7 36.0 37.3 39.2

โซเดยีมไนเตรต 74.0 87.6 122.0 180.0

โพแทสเซยีมไนเตรต 13.9 31.9 106.0 245.0

ลเิทยีมคารบ์อเนต 1.5 1.3 1.0 0.70

แคลเซยีมคลอไรด์ 60.0 76.0 137.5 -



ปัจจยัทีทาํให้สารละลายช้าหรือเรว็

ตวัละลายเป็นของแขง็และของเหลว จะสามารถละลายได้มากขึนเมืออุณหภมูิสูงขึน 

เนืองจากความรอ้นจะทาํให้อะตอมของตวัละลายสนัสะเทือนอย่างรวดเรว็ ทาํให้แตกตวัได้ดี แต่ถ้า
ตวัละลายทีเป็นแกส๊จะละลายได้น้อยลงเมืออณุหภมูิสงูขึน

ทมีา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33077

ปัจจยัทีทาํให้สารละลายช้าหรือเรว็

ตัวละลายแต่ละชนิดจะละลายในตัวทําละลายได้แตกต่างกัน ซึงตัวทําละลาย แบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

เป็นตวัทาํละลายทีเป็นสารประกอบอินทรีย ์เช่น เอทิลแอลกอฮอล ์คลอโรฟอรม์ เฮกเซน 

เป็นต้น

เป็นตวัทาํละลายทีเป็นสารประกอบอนินทรีย์ เช่น นํา กรดซลัฟิวริก กรดไนตริก เป็นต้น

ทมีา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33077

ปัจจยัทีทาํให้สารละลายช้าหรือเรว็

ตวัละลายทีมีขนาใหญ่กว่าจะละลายได้ช้ากว่าตวัละลายขนาดเลก็ เนืองจากตวัละลาย
ขนาดเลก็มีพืนทีผิวสมัผสั มากกว่า จึงจบักบัอนุภาคตวัทาํละลายได้มากกว่า ทาํให้แตกตวัและ
ละลายได้ดีกว่า เช่น นําตาลทรายทีเป็นเกรด็จะละลายในนําได้เรว็กว่านําตาลทรายทีเป็นก้อน

ทมีา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33077



ปัจจยัทีทาํให้สารละลายช้าหรือเรว็

ในกรณีทีตัวะลายเป็นแก๊ส หากความดนัสูงขึนจะทําให้แก๊สละลายได้ดีขึน เช่น การ
ละลายของแกส๊คารบ์อนไดออกไซดใ์นนําอดัลม

ทมีา : https://www.trueplookpanya.com/learning/detail/33077

ปัจจยัทีทาํให้สารละลายช้าหรือเรว็

จะทาํให้อนุภาคของตวัทาํละลายเคลือนทีเรว็ขึน อนุภาคของตวัทาํละลายเกิดการชนกนั
ถีขึน จึงทาํให้เกิดการละลายได้ดีขึนและรวมเรว็ขึน



ความเข้มข้นของสารละลาย
CONCENTRATED SOLUTION

ทมีา : https://images.app.goo.gl/5Lavng2yNtm5v9u58 ทมีา : https://images.app.goo.gl/F2WUCooiwrTC83PSA

ทมีา : 

https://images.app.goo.gl/2owk

DQtSCX8fasGZ6

ทมีา : 
https://images.app.goo.gl/xvMJrsv

BnkgdF73cA

ไมโ้ท
ทมีา : 

https://images.app.goo.gl/TkqW

6XfweQk3Aio77
ทมีา : https://images.app.goo.gl/MX53THSs3jvgCiZb7 ทมีา : https://images.app.goo.gl/4GRDy5fQHmaRQmZH6



ตวัทาํละลาย

ตวัละลาย

ความเข้มข้นของสารละลาย

มวลของตวัละลายทีละลายอยู่ในสารละลายทีมีมวล 100 กรมั หน่วยเดียวกนั
นิยมใช้กบัสารละลายทีทงัเป็นตวัละลายและตวัทาํละลายเป็นของแขง็

ร้อยละโดยมวลต่อมวล

มวลของตวัละลายทีละลายอยู่ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตร
นิยมใช้กบัสารละลายทีเป็นของเหลวโดยมีของแขง็เป็นตวัละลาย

ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

ปริมาตรของตวัละลายทีละลายอยู่ในสารละลาย 100 หน่วยปริมาตรเดียวกนั
นิยมใช้กบัสารละลายทีทงัเป็นตวัละลายและตวัทาํละลายเป็นของเหลว

ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร กรอบ ความเข้มข้นร้อยละ
มวล / ปรมิาตร มวล / มวล ปรมิาตร/ ปรมิาตร

มวล มวล ปรมิาตร
ปรมิาตร มวล ปรมิาตร



การบอกจาํนวนกรมัของตวัละลายในสารละลาย 100 กรมั เช่น สารละลายสงักะสี 30 กรมั
ในทองเหลือง 100 กรมั จะได้ว่าสงักะสีในทองเหลืองมีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อมวล หรือ 

มีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวล

GET IT!

การหาร้อยละโดยมวลต่อมวล (w/w) มีสตูร ดงันี

ร้อยละโดยมวลต่อมวล =
มวลของตวัละลาย (g)
มวลของสารละลาย (g)

×100

จงคํานวณหาความเขม้ขน้ของสารละลายนําตาลกลูโคส ซงึประกอบดว้ยนําตาล 10.0 กรมั ละลายในนํา 
จนไดส้ารละลาย 400 กรมั

หากต้องการเตรยีมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จํานวน 200 กรมั จง
คาํนวณหาปรมิาณโซเดยีมคลอไรดท์ใีช้



การบอกจาํนวนกรมัของตวัละลายในสารละลาย 100 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร เช่น สารละลาย
นํา เกลือร้อยละ 5 กรมัต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หมายถึง ในสารละลายนําเกลือ 100 ลูกบาศก์
เซนติเมตร มีเกลือละลายอยู่ 5 กรมั

GET IT!

การหาร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร (w/v) มีสตูร ดงันี

ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร =
มวลของตวัละลาย (g)

ปริมาตรของสารละลาย (cm3)
×100

โซเดยีมคลอไรด ์20 กรมั ในนํา จนไดส้ารละลายปรมิาตร 600 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จงหาความเขม้ขน้ของ
สารละลายโซเดยีมคลอไรด์

หากต้องการเตรยีมสารละลายคอปเปอร์(II)ซลัเฟตความเขม้ขน้รอ้ยละ 25 โดยมวลต่อปรมิาตร จํานวน
500 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จะตอ้งใชค้อปเปอร(์II)ซลัเฟต กกีรมั

GET IT!



GET IT!

การบอกจาํนวนลูกบาศกเ์ซนติเมตรของตวัละลายในสารละลาย 100 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร
เช่น สารละลายเอทานอลร้อยละ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หมายถึง ใน
สารละลายเอทานอล 100 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร มีเอทานอลละลายอยู่ 5 ลกูบาศกเ์ซนติเมตร

GET IT!

การหาร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร (v/v) มีสตูร ดงันี

รอยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร =
ปริมาตรของตวัละลาย (cm3)

ปริมาตรของสารละลาย (cm3)
×100

นําเอทลิแอลกอฮอล ์50 ลูกบาศกเ์ซนตเิมตร มาละลายในนํา 200 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จงหาความเขม้ขน้
ของสารละลายเอทลิแอลกอฮอล์

สารละลายเอทลิแอลกอฮอลค์วามเขม้ขน้รอ้ยละ 25 โดยปรมิาตร จํานวน 500 ลูกบาศก์เซนตเิมตร จงหา
ปรมิาตรของเอทลิแอลกอฮอลท์ลีะลายอยูใ่นสารลายนี



ตะลยุโจทยค์วามเข้มข้น
ของสารละลาย

ขอ้ 1 สารละลายคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต ประกอบดว้ย คอปเปอร์ (II) ซลัเฟต 10 กรมั ละลายในสารละลาย 

200 กรมั จงหาความเขม้ขน้รอ้ยละโดยมวลของสารละลายคอปเปอร์ (II) ซลัเฟต
ขอ้ 2 เอทลิแอลกอฮอล ์50 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร ละลายในนํา 450 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จงหาความเข้มขน้
รอ้ยละโดยปรมิาตรของสารละลายเอทลิแอลกอฮฮล์



ขอ้ 3 นําตาลทราย 15 กรมั ละลายในสารละลายปรมิาตร 50 ลูกบาศก์เซนตเิมตร จงหาความเขม้ขน้ของ
นําตาลทรายทลีะลายอยูใ่นนํา

ข้อ 4 คมิเตรยีมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวลต่อปรมิาตร จํานวน 50

ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร คงิจะตอ้งใชโ้ซเดยีมคลอไรดจ์าํนวนกกีรมั

ขอ้ 5 ในบกีเกอรม์เีอทลิแอลกอฮอล ์20 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร จะตอ้งเตมินําลงไปกลีกูบาศก์เซนตเิมตร เพอื
ทาํใหส้ารละลายเอทลิแอลกอฮอลม์คีวามเขม้ขน้รอ้ยละ 10 โดยปรมิาตร

ขอ้ 6 นําเชอืมประกอบดว้ยนําตาลทรายกบันํา โดยมคีวามเขม้ขน้รอ้ยละ 40 โดยมวลต่อปรมิาตร ถ้านํา
นําเชอืม 200 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร มาทาํการระเหยแหง้ จะไดน้ําตาลทรายกกีรมั


