
สารละลาย
(Solution)
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“สารเน้ือเดียวท่ีไม่บริสุทธ์ิ เกิดจากสารตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไามารวมกนั”

ส่วนประกอบของสารละลาย

สารละลาย
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1. ตัวท าละลาย (solvent) หมายถึง สารท่ีมีความสามารถ ในการท าใหส้ารต่างๆ ละลาย
ได ้โดยไม่ท าาฏิกิริยาเคมีกบัสารนั้น

2. ตวัถูกละลาย (solute) หมายถึง สารท่ีถูกตวัท าละลายละลายใหก้ระจายออกไาทัว่ในตวั
ท าละลายโดยไม่ท าาฏิกิริยาเคมีต่อกนั

“องคา์ระกอบท่ีมีาริมาณมากท่ีสุด เรียกวา่ตวัท าละลาย (solvent) ส่วนองคา์ระกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีมีาริมาณนอ้ยกวา่ เรียกวา่ ตวัถูกละลาย (solute)”

กล่าวอกีนัยว่า

กรณีท่ีสารท่ีเา็นองคา์ระกอบมีสถานะต่างกนั ก าหนดวา่ สารที่มีสถานะเดยีวกบั
สารละลายเป็นตัวท าละลาย ส่วนสารอ่ืนท่ีเา็นองคา์ระกอบถือวา่เา็นตวัถูกละลาย
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ชนิดของสารละลาย (type of solutions)

1. สารละลายที่เป็นของแข็ง หมายถึง สารละลายท่ีมีตวัท าละลายมีสถานะเา็นของแขง็

2. สารละลายที่เป็นของเหลว หมายถึง สารละลายท่ีมีตวัท าละลายมีสถานะเา็นของเหลว 

3. สารละลายที่เป็นก๊าซ หมายถึง สารละลายท่ีมีตวัท าละลายมีสถานะเา็นแก๊ส
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ระบุชนิดของตวัท าละลายและตวัถูกละลายใหถู้กตอ้ง

1. น ำ้ดำ่งทบัทิม
2. น ้าอดัลม
3. สีน ้ามนั
4. ทองเหลือง
5. นิโครม
6. ไอน ้า
7. ควนั
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สารละลายอิม่ตัวและสารละลายไม่อิ่มตัว

1. สารละลายอ่ิมตวั ( Saturated  Solution ) หมายถึง  สารละลายท่ีมีตวัถูกละลาย
อยูอ่ยา่งเตม็ท่ี ในหน่ึงหน่วยาริมาตรของตวัท าละลาย และไม่สามารถละลายเพิม่เขา้ไาไดอี้ก 
ณ อุณหภูมิคงท่ี

2. สารละลายไม่อ่ิมตวั ( Unsaturated Solution ) หมายถึง  สารละลายท่ีมีตวัถูก
ละลาย ละลายอยูน่อ้ยกวา่ท่ีมนัควรจะละลายได ้ถา้เพิ่มตวัถูกละลายเขา้ไาอีก มนักจ็ะละลาย
ไดอี้กโดยไม่ตอ้งเาล่ียนแาลงอุณหภูมิ
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ความเข้มข้นของสารละลาย

“าริมาณของสารท่ีเา็นตวัถูกละลายซ่ึงละลายอยูใ่นสารละลาย”

1. ร้อยละ (percent, Parts per hundred ; pph)

1.1) ร้อยละโดยมวล (% w/w) บอกถึงมวลของตวัถกูละลำยท่ีละลำยในสำรละลำย 100 หน่วยมวล

ร้อยละโดยมวล =
มวลของตวัถกูละลำย
มวลของสำรละลำย × 100

1.2) ร้อยละโดยปริมำตร (% v/v) บอกถึงปริมำตรของตวัถกูละลำยท่ีละลำยในสำรละลำย 100 
หน่วยปริมำตร

ร้อยละโดยปริมำตร =
ปริมำตรของตวัถกูละลำย
ปริมำตรของสำรละลำย × 100

1.3) ร้อยละโดยมวลตอ่ปริมำตร (% w/v) บอกถึงมวลของตวัถกูละลำยในสำรละลำย 100 หน่วย
ปริมำตร

ร้อยละโดยมวลตอ่ปริมำตร =
มวลของตวัถกูละลำย
ปริมำตรของสำรละลำย× 100
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2. ส่วนในลา้นส่วน (part per million ; ppm)

“เา็นหน่วยความเขม้ขน้ท่ีบอกใหท้รายวา่ในสารละลาย 1 ลา้นส่วนมีตวัถูกละลาย ละลาย
อยูก่ี่ส่วน”

3. เศษส่วนโมล (mole fraction)

“หน่วยท่ีแสดงอตัราส่วนระหวา่งจ านวนโมลของสารนั้นกบัจ านวนโมลรวมของสาร
ทั้งหมดในสารละลาย”

เศษสว่นโมลของสำร A (XA)=
จ ำนวนโมลของสำร A

จ ำนวนโมลรวมขององค์ประกอบทัง้หมด

4. โมลาริตี (molarity ; M)

“จ านวนโมลของตวัถูกละลายในสารละลาย 1 ลูกบาศกเ์ดซิเมตรหรือลิตร หน่วยความ
เขม้ขน้เา็นโมลต่อลูกบาศกเ์ดซิเมตร (mol/L, mol/dm3)อาจเรียกยอ่ไดเ้า็นโมลาร์
(Molar) ใชส้ญัลกัษณ์ M”

โมลำริตี (M)=
โมลของตวัถกูละลำย (mol)

ปริมำตรของสำรละลำย (dm3
, L)
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5. โมแลลิตี (molality ; m)

“โมแลลิตี หรือ โมลต่อกิโลกรัม (mol/kg) เา็นหน่วยท่ีบอกจ านวนโมลของตวัถูก
ละลายท่ีละลายในตวัท าละลาย 1 กิโลกรัม จึงมีหน่วยเา็น mol/kg หรือเรียกวา่ โมแลล
(Molal) ใชส้ญัลกัษณ์ m ”

โมแลล (m)=
โมลของตวัถกูละลำย (mol)

น ำ้หนกัของตวัท ำละลำย (kg)
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ตัวอย่าง 1 จงค านวณหาความเขม้ขน้เา็นโมลาร์ของสารละลายท่ีมีซูโครส (C12H22O11) 750 

กรัม ในสารละลาย 1,500 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร

วิธีท า
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ตัวอย่าง 2 Pb(NO3)2 3.31 กรัม ใชเ้ตรียมสารละลายความเขม้ขน้ 0.25 M ไดก่ี้มิลลิลิตร

วิธีท า



11

ตัวอย่างที ่3 จงเตรียมสารละลาย NaCl ใหมี้ความเขม้ขน้ 0.1 M ปริมาตร 250 mL 
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การเตรียมสารละลาย

“การน าของแขง็บริสุทธ์ิมาละลายในตวัท าละลาย การน าสารละลายท่ีมีอยูแ่ลว้มาท าใหเ้จือจาง  และ
การน าสารละลายท่ีมีความเขม้ขน้ต่างกนัมาผสมกนัซ่ึงวธีิการน้ีจะท าใหส้ารละลายท่ีไดมี้ความเขม้ขน้
เาล่ียนไา”

หลกัการเตรียม

ขั้นตอนที่ 1. จะตอ้งค านวณหาาริมาณตวัถูกละลายท่ีจะใชเ้ตรียมสารละลายก่อน โดยทัว่ไาแลว้
หน่วยความเขม้ขน้ของสารละลายท่ีนิยมใช ้ คือ หน่วยโมลต่อลูกบาศกเ์ดซิเมตรหรือโมลต่อลิตร (โม
ลาร์; M)
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ขั้นตอนที่ 2. การเตรียมตวัถูกละลาย และท าใหเ้า็นสารละลาย โดยชัง่น ้ าหนกัเา็นกรัมของตวัถูก
ละลายท่ีค านวณได ้จากนั้นน ามาละลายดว้ยตวัท าละลายและารับาริมาตรใหไ้ดา้ริมาตรท่ีตอ้งการ

ขั้นตอนที่ 3. เกบ็สารละลายและท าฉลากระบุรายละเอียดของสารละลายหลงัจากเตรียมสารละลาย  
ควรถ่ายสารละลายใส่ภาชนะเกบ็สารละลายท่ีเหมาะสม  าิดฝาภาชนะใหเ้รียบร้อยเพื่อา้องกนัตวัท า
ละลายระเหย  ท าฉลากโดยระบุ  ช่ือสาร  สูตรเคมี  ความเขม้ขน้  และวนัท่ีเตรียมสารละลาย
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ตัวอย่างที่ 4 จงเตรียมสำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น 5% W/V จ ำนวน 80 mL
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โจทย์เสริม1 สำรละลำยชนิดหนึง่ประกอบด้วย C2H5OH 92 กรัม และน ำ้ 144 กรัม จง
ค ำนวณหำควำมเข้มข้นในหน่วย (C2H5OH มีควำมหนำแน่น 0.79 g/cm3 และน ำ้มี
ควำมหนำแน่น 1 g/cm3)

1. ร้อยละโดยมวล

2. โมลำริตี

3. โมแลลลตีิ

โจทย์เสริม2 สำรละลำย NaOH เข้มข้น 2 โมล/ลิตร ปริมำตร 200 มิลลิลิตร เม่ือ
น ำมำเติมน ำ้กลัน่จนมีปริมำตรเป็น 500 มิลลิลิตร จะท ำให้สำรละลำยใหม่ที่ได้รับมี
ควำมเข้มข้นเทำ่ใด (Na = 23, H = 1, O = 16)

โจทย์เสริม3 เม่ือน ำ NaOH 0.1 mol/dm3 จ ำนวน 500 cm3 และสำรละลำย NaOH 0.2 

mol/dm3 จ ำนวน 750 cm3 มำผสมกนั แล้วเติมน ำ้อีก 350 cm3 แบง่สำรละลำยใหม่
ออกมำ 25 cm3 แล้วระเหยให้น ำ้ ออกไปจนหมด จะเหลือ NaOH อยู่ก่ีกรัม (Na = 23, O = 

16, H = 1)
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โจทย์เสริม3 เม่ือน ำ NaOH 0.1 mol/dm3 จ ำนวน 500 cm3 และสำรละลำย NaOH 0.2 

mol/dm3 จ ำนวน 750 cm3 มำผสมกนั แล้วเติมน ำ้อีก 350 cm3 แบง่สำรละลำยใหม่
ออกมำ 25 cm3 แล้วระเหยให้น ำ้ ออกไปจนหมด จะเหลือ NaOH อยู่ก่ีกรัม (Na = 23, O = 

16, H = 1)
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การเตรียมสารละลายจากสารละลายเข้มข้น

“การท าสารละลายเขม้ขน้ใหเ้จือจางลงโดยจ านวนโมลตวัถูกละลายก่อนและหลงัการท าใหเ้จือจาง
จะมีค่าเท่าเดิม”

C1V1 = C2V2

C1 - ความเขม้ขน้สารละลายก่อนเจือจาง (mol/L)

C2 - ความเขม้ขน้สารละลายหลงัเจือจาง (mol/L)

V1 - าริมาตรสารละลายก่อนเจือจาง 
V2 - าริมาตรสารละลายหลงัเจือจาง

ตัวอย่างที ่5 จากสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้ 14.4 M จงเตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เขม้ขน้ 6.0 M ปริมาตร 60 mL
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ตัวอย่างที่ 5 จำกสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 14.4 M ปริมำตร 500 mL จงเตรียมสำรละลำย
กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6.0 M ปริมำตร 60 mL
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ตัวอย่างที ่6 จงค านวณวิธีการเตรียม 1 M HCl ปริมาตร 500 mL จากขอ้มูลทีใ่หต่้อไปนี้
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ตัวอย่างที่ 7 จากสารละลาย CuSO4 0.025 M ปริมำตร 4.00 mL ท ำให้เจือจำงเป็น
สำรละลำย 10.00 mL ด้วยน ำ้จงค ำนวณหำควำมเข้มข้นของ CuSO4 
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ตัวอย่างที ่8 น ้าสม้สายชูยีห่อ้หน่ึงมีกรดอะซิติก (CH3COOH)เขม้ขน้ 8 %w/w และมีความ
หนาแน่น 1.13 g/mL ถา้น าน ้าสม้สายชูชนิดน้ี 100 mL มาเติมน ้ากลัน่ลงไา 400 mL จะได้
สารละลายกรดอะซิติกเขม้ขน้ก่ีโมลาร์ (ก ำหนดมวลอะตอม H = 1, C = 12 และ O = 16)



22

ตัวอย่างที ่9 ละลำยกำรบรู (C10H16O) 4.5 g ในเอทานอล (C2H6O) จ านวน 425 mL เา็น
สารละลาย จงค านวณความเขม้ขน้ในหน่วย M, เศษส่วนโมล และ %w/w ของการบูรในสารละลายน้ี
(ความหนาแน่นของเอทานอลเา็น 0.785 g/mL) (ก ำหนดมวลอะตอม H = 1, C = 12 และ O = 16)
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แบบฝึกหัด (เกบ็คะแนน)

1. จงค ำนวณหำควำมเข้มข้นโมลำริตีของสำรละลำยที่ประกอบด้วย C2H5OH 20.0 กรัม
ในสำรละลำย 125 cm3

2. จงค ำนวณหำจ ำนวนกรัมของสำรละลำยกรดไนตริก (HNO3) ที่มี HNO3 อยู่ 10.0 g
จำกสำรละลำยกรด HNO3 เข้มข้น 38% โดยน ำ้หนกั

3. ถ้ำต้องกำรเตรียมสำรละลำย 10%w/w ของกลโูคส (C6H12O6) 500 กรัม จะต้องใช้
ตวัถกูละลำยก่ีกรัม

4. จงค ำนวนหำเศษสว่นโมลของแตล่ะองค์ประกอบในสำรละลำยซึง่ประกอบด้วย H2O 

9.0 g กรดน ำ้ส้ม 120.0 g และ C2H5OH 115.0 g

5. สำรละลำยกรดฟอสฟอริก (H3PO4) ปริมำตร 35 ลกูบำศก์เซนติเมตร มีควำมเข้มข้น
ร้อยละ 40 โดยมวล มีควำมหนำแน่น 0.21 กรัมตอ่ลกูบำศก์เซนติเมตร หำกเติมน ำ้กลัน่
จนสำรละลำยกรดฟอสฟอริกมีปริมำตรเป็น 525 ลกูบำศก์เซนติเมตร จะได้สำรละลำย
กรดมีควำมเข้มข้นก่ีโมลตอ่ลิตร (ก ำหนดมวลอะตอม H = 1, P = 31 และ O = 16)


