ยาแก้ไอ

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

มีลกั ษณะเป็ นสารเนื อเดียว ใส ไม่มีตะกอน

สารละลาย
(Solution)

ตุยเย
แคนี้จิ๊บ ๆ

หะ!!

ยิ้มสู

หนีไป !!!!!!

Understanding Check >>>>>>>>>> ถูกหรือผิด ?
1. สารละลายพบอยูใ่ นของเหลวเท่านัน
2. สารละลายเกิดจากสารมากกว่า 2 ชนิด มาผสมเป็ นเนือเดียวกัน
3. สารเนือเดียวบางชนิดจัดเป็ นสารละลาย
1. ตอบ
2. ตอบ
3. ตอบ

สารละลาย (Solution)
สารเนื อเดียวทีไม่บริ สทุ ธิ ซึงเกิ ดจากสารตังแต่ 2 ชนิ ดขึนไป รวมตัวเป็ นเนื อ
เดียวกัน ประกอบด้วย

ตัวละลาย (Solute)
สารทีถูกตัวทําละลายทําให้
ละลาย

การละลายของเกลือหรือโซเดียม
คลอไรด์ในนํา

ตัวทําละลาย (Solvent)

สารทีมีความสามารถทําให้
สารอืนละลายได้

โซเดียมไอออน

คลอไรด์ไอออน
โมเลกุลนํา

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

สถานะของสารละลาย

การระเหยแห้งด้วยการให้ความร้อน
นําเกลือ

นําระเหยกลายเป็ นไอ

เกลือ

ของเหลว

ของแข็ง

แก๊ส

สารทีมีปริ มาณ
สารทีมีปริ มาณ
เช่น โลหะ (ทองแดง+ดีบกุ ) เป็ นของแข็งเหมือนกัน ทองแดงเป็ นตัวทําละลายเนื องจากทองแดงมีปริ มาณมากกว่า
ดีบกุ

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

ตัวทําละลายคือสารทีมี
เช่น นําหวาน (นํา+นําตาล) นําเป็ นตัวทําละลาย เนื องจากนํามีสถานะเป็ นของเหลวและเป็ นองค์ประกอบทีมีปริ มาณ
มากทีสุด

...... เป็ นสารละลาย ใช่หรือไม่ ?

นําเกลือ

นําแข็ง

นําอัดลม

ทองเหลือง

องค์ประกอบของสารละลาย
สถานะ

สารละลาย

องค์ประกอบสารละลาย
ตัวละลาย

ตัวทําละลาย

นําเกลือ
ของเหลว

นําเชือม
นําส้มสายชู

สภาพละลายได้ของสารละลาย
SOLUBILITY

ทองแดง
ของแข็ง

นาก

แก๊ส

อากาศ

เหล็ก

ความสามารถในการละลายได้ของตัวทําละลายจนเป็ นสารละลายอิ มตัว ณ อุณหภูมิหนึ ง
สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
หมายถึง ตัวละลายได้มากกว่า 1 กรัม ในนํา 100 กรัม
หมายถึง ตัวละลายได้มากกว่า 0.1 กรัม แต่ไม่เกิ น 1 กรัม ในนํา 100 กรัม
หมายถึง ตัวละลายละลายได้น้อยกว่า 0.1 กรัม ในนํา 100 กรัม หรือไม่ละลายเลย

สถาพละลายได้ของสารในหน่ วยกรัม
ในนํา 100 กรัม ณ อุณหภูมิต่างๆ

ชนิ ดของสาร
0 oC

20 oC

60 oC

100 oC

โซเดียมคลอไรต์

35.7

36.0

37.3

39.2

โซเดียมไนเตรต

74.0

87.6

122.0

180.0

โพแทสเซียมไนเตรต

13.9

31.9

106.0

245.0

ลิเทียมคาร์บอเนต

1.5

1.3

1.0

0.70

แคลเซียมคลอไรด์

60.0

76.0

137.5

-

ปัจจัยทีทําให้สารละลายช้าหรือเร็ว
ตัวละลายเป็ นของแข็งและของเหลว จะสามารถละลายได้ มากขึนเมืออุณหภูมิสูงขึ น
เนื องจากความร้อนจะทําให้อะตอมของตัวละลายสันสะเทือนอย่างรวดเร็ว ทําให้แตกตัวได้ดี แต่ถ้า
ตัวละลายทีเป็ นแก๊สจะละลายได้น้อยลงเมืออุณหภูมิสงู ขึน

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

ปัจจัยทีทําให้สารละลายช้าหรือเร็ว
ตัว ละลายแต่ ล ะชนิ ดจะละลายในตัว ทํา ละลายได้ แ ตกต่ า งกัน ซึ งตัว ทํา ละลาย แบ่ ง
ออกเป็ น 2 ชนิ ด ได้แก่

ปัจจัยทีทําให้สารละลายช้าหรือเร็ว
ตัวละลายที มีขนาใหญ่กว่าจะละลายได้ช้ากว่าตัวละลายขนาดเล็ก เนื องจากตัวละลาย
ขนาดเล็กมีพืนทีผิวสัมผัส มากกว่า จึงจับกับอนุภาคตัวทําละลายได้มากกว่า ทําให้แตกตัวและ
ละลายได้ดีกว่า เช่น นําตาลทรายทีเป็ นเกร็ดจะละลายในนําได้เร็วกว่านําตาลทรายทีเป็ นก้อน

เป็ นตัวทําละลายทีเป็ นสารประกอบอิ นทรีย์ เช่น เอทิ ลแอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม เฮกเซน
เป็ นต้น
เป็ นตัวทําละลายทีเป็ นสารประกอบอนิ นทรีย์ เช่น นํา กรดซัลฟิ วริ ก กรดไนตริ ก เป็ นต้น

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

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

ปัจจัยทีทําให้สารละลายช้าหรือเร็ว
ในกรณี ที ตัวะลายเป็ นแก๊ส หากความดันสูงขึ นจะทําให้ แก๊สละลายได้ ดีขึน เช่ น การ
ละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในนําอัดลม

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

ปัจจัยทีทําให้สารละลายช้าหรือเร็ว
จะทําให้อนุภาคของตัวทําละลายเคลือนทีเร็วขึน อนุภาคของตัวทําละลายเกิ ดการชนกัน
ถีขึน จึงทําให้เกิ ดการละลายได้ดีขึนและรวมเร็วขึน

ความเข้มข้นของสารละลาย
CONCENTRATED SOLUTION
ทีมา : https://images.app.goo.gl/5Lavng2yNtm5v9u58

ทีมา : https://images.app.goo.gl/F2WUCooiwrTC83PSA

ทีมา : https://images.app.goo.gl/MX53THSs3jvgCiZb7

ทีมา : https://images.app.goo.gl/4GRDy5fQHmaRQmZH6

ไม้โท
ทีมา :
https://images.app.goo.gl/2owk
DQtSCX8fasGZ6

ทีมา :
https://images.app.goo.gl/xvMJrsv
BnkgdF73cA

ทีมา :
https://images.app.goo.gl/TkqW
6XfweQk3Aio77

ความเข้มข้นของสารละลาย

ตัวทําละลาย
ตัวละลาย

ร้อยละโดยมวลต่อมวล
 มวลของตัวละลายทีละลายอยู่ในสารละลายทีมีมวล 100 กรัม หน่ วยเดียวกัน
 นิ ยมใช้กบั สารละลายทีทังเป็ นตัวละลายและตัวทําละลายเป็ นของแข็ง
ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตร
 มวลของตัวละลายทีละลายอยู่ในสารละลาย 100 หน่ วยปริ มาตร
 นิ ยมใช้กบั สารละลายทีเป็ นของเหลวโดยมีของแข็งเป็ นตัวละลาย

ร้อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร
 ปริ มาตรของตัวละลายทีละลายอยู่ในสารละลาย 100 หน่ วยปริ มาตรเดียวกัน
 นิ ยมใช้กบั สารละลายทีทังเป็ นตัวละลายและตัวทําละลายเป็ นของเหลว

กรอบ

มวล / ปริมาตร
มวล
ปริมาตร

ความเข้มข้นร้อยละ
มวล / มวล
มวล
มวล

ปริมาตร/ ปริมาตร
ปริมาตร
ปริมาตร

การบอกจํานวนกรัมของตัวละลายในสารละลาย 100 กรัม เช่น สารละลายสังกะสี 30 กรัม
ในทองเหลือง 100 กรัม จะได้ว่าสังกะสีในทองเหลืองมีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวลต่อมวล หรือ
มีความเข้มข้นร้อยละ 30 โดยมวล
การหาร้อยละโดยมวลต่อมวล (w/w) มีสตู ร ดังนี
ร้อยละโดยมวลต่อมวล =

มวลของตัวละลาย (g)
×100
มวลของสารละลาย (g)

GET IT!

หากต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 8 โดยมวล จํานวน 200 กรัม จง
คํานวณหาปริมาณโซเดียมคลอไรด์ทใช้
ี

จงคํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายนํ าตาลกลูโคส ซึงประกอบด้วยนํ าตาล 10.0 กรัม ละลายในนํ า
จนได้สารละลาย 400 กรัม

การบอกจํานวนกรัมของตัวละลายในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติ เมตร เช่น สารละลาย
นํ า เกลื อร้อยละ 5 กรัมต่ อลูกบาศก์เซนติ เมตร หมายถึง ในสารละลายนํ าเกลื อ 100 ลูกบาศก์
เซนติ เมตร มีเกลือละลายอยู่ 5 กรัม

โซเดียมคลอไรด์ 20 กรัม ในนํา จนได้สารละลายปริมาตร 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความเข้มข้นของ
สารละลายโซเดียมคลอไรด์

การหาร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตร (w/v) มีสตู ร ดังนี
ร้อยละโดยมวลต่อปริ มาตร =

มวลของตัวละลาย (g)
×100
ปริ มาตรของสารละลาย (cm3 )

GET IT!

หากต้องการเตรียมสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องใช้คอปเปอร์(II)ซัลเฟต กีกรัม

GET IT!

การบอกจํานวนลูกบาศก์เซนติ เมตรของตัวละลายในสารละลาย 100 ลูกบาศก์เซนติ เมตร
เช่ น สารละลายเอทานอลร้ อ ยละ 5 ลูก บาศก์เ ซนติ เ มตรต่ อ ลูก บาศก์เ ซนติ เ มตร หมายถึ ง ใน
สารละลายเอทานอล 100 ลูกบาศก์เซนติ เมตร มีเอทานอลละลายอยู่ 5 ลูกบาศก์เซนติ เมตร
การหาร้อยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร (v/v) มีสตู ร ดังนี
รอยละโดยปริ มาตรต่อปริ มาตร =

ปริ มาตรของตัวละลาย (cm3 )
×100
ปริ มาตรของสารละลาย (cm3 )

GET IT!

GET IT!

นําเอทิลแอลกอฮอล์ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาละลายในนํา 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความเข้มข้น
ของสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์

สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นร้อยละ 25 โดยปริมาตร จํานวน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหา
ปริมาตรของเอทิลแอลกอฮอล์ทละลายอยู
ี
ใ่ นสารลายนี

ตะลุยโจทย์ความเข้มข้น
ของสารละลาย

ข้อ 1 สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ประกอบด้วย คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต 10 กรัม ละลายในสารละลาย
200 กรัม จงหาความเข้มข้นร้อยละโดยมวลของสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต

ข้อ 2 เอทิลแอลกอฮอล์ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ละลายในนํา 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความเข้มข้น
ร้อยละโดยปริมาตรของสารละลายเอทิลแอลกอฮฮล์

ข้อ 3 นําตาลทราย 15 กรัม ละลายในสารละลายปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาความเข้มข้นของ
นําตาลทรายทีละลายอยูใ่ นนํา

ข้อ 4 คิมเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นร้อยละ 12 โดยมวลต่อปริมาตร จํานวน 50
ลูกบาศก์เซนติเมตร คิงจะต้องใช้โซเดียมคลอไรด์จาํ นวนกีกรัม

ข้อ 5 ในบีกเกอร์มเี อทิลแอลกอฮอล์ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร จะต้องเติมนําลงไปกีลูกบาศก์เซนติเมตร เพือ
ทําให้สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์มคี วามเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร

ข้อ 6 นํ าเชือมประกอบด้วยนํ าตาลทรายกับนํ า โดยมีความเข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวลต่อปริมาตร ถ้านํ า
นําเชือม 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร มาทําการระเหยแห้ง จะได้นําตาลทรายกีกรัม

