
สมบัติบางประการของสารสารละลาย
(Colligative Properties)
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“สมบติัทางกายภาพของสารละลายท่ีข้ึนกบัอตัราส่วนระหวา่งปริมาณของตวัถูกละลายกบัตวัท า
ละลาย โดยไม่ข้ึนกบัชนิดของตวัถูกละลาย”

สมบัตคิอลลเิกทิฟ

“ท่ีสภาวะหน่ึง ๆ ตวัท าละลายบริสุทธ์ิ (pure solvent) จะมีความดนัไอ จุดเดือด และจุดเยอืกแขง็ท่ี
แน่นอน แต่เม่ือมีตวัถูกละลายท่ีไม่สามารถระเหยผสมอยูเ่ป็นเน้ือเดียวกนั ในสารละลายส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือ 
จะท าใหส้ารละลายมีสมบติับางประการเปล่ียนแปลงไป เช่น จุดเดือด (boiling point) จุดเยอืกแขง็ 
(freezing point) ความดนัไอ (vapor pressure) และความดนัออสโมติก (osmotic pressure)

โดยสมบติัเหล่าน้ีจะข้ึนอยูก่บัปริมาณหรือจ านวนอนุภาคของตวัถูกละลายท่ีมีอยูใ่นสารละลายเท่านั้น
จะไม่ข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัถูกละลายแต่อยา่งใด ทั้งน้ีหมายถึงสารละลายท่ีมีตวัท าละลายชนิดเดียวกนั 
เราเรียกสมบติัทั้งหมดรวมกนัวา่ สมบติัคอลลิเกตีฟ (colligative properties)”
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การเพิม่ขึน้ของจุดเดือด

“เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ขน้ของสารละลายส่วนใหญ่ใชใ้นหน่วยโมแลล (mol/kg) โดย
ไม่ข้ึนกบัชนิดของตวัถูกละลาย แต่ตวัถูกละลายตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญัไดแ้ก่ เป็นสารระเหยยากไม่
แตกตวัเป็นไอออน และเป็นสารบริสุทธ์ิเป็นตน้”

การค านวณ ∆Tb = Kbm

∆Tb = “จุดเดือดท่ีเพิ่มข้ึน” จุดเดือดของสารละลาย- จุดเดือดของตวัท าละลายบริสุทธ์ิ = Tb - To
b (oC)

Kb = ค่าคงท่ีการเพิ่มข้ึนของจุดเดือดของสารละลาย (oC/(mol/kg))

m = ความเขม้ขน้ของสารละลาย หน่วยเป็นโมแลล (mol/kg) 

∆Tb = Kb m1 1000

m2 M1

m1 = มวลตวัถูกละลาย (g) 

m2 = มวลของตวัท าละลาย (g) 

M1 = มวลโมเลกลุของตวัถูกละลาย (g/mol) 
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การลดต า่ลงของจุดเยือกแข็ง

“เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความเขม้ขน้ของสารละลายส่วนใหญ่ใชใ้นหน่วยโมแลล (mol/kg) โดย
ไม่ข้ึนกบัชนิดของตวัถูกละลาย แต่ตวัถูกละลายตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญัไดแ้ก่ เป็นสารระเหยยากไม่
แตกตวัเป็นไอออน และเป็นสารบริสุทธ์ิเป็นตน้”

การค านวณ ∆Tf = Kf m

∆Tf = “จุดเยอืกแขง็ท่ีลดลง” จุดเยอืกแขง็ของตวัท าละลายบริสุทธ์ิ- จุดเยอืกแขง็ของสารละลาย = 

To
f - Tf (oC)

Kf = ค่าคงท่ีการลดลงของจุดเยอืกแขง็ของสารละลาย (oC/(mol/kg))

m = ความเขม้ขน้ของสารละลาย หน่วยเป็นโมแลล (mol/kg) 

∆Tf = Kf m1 1000

m2 M1

m1 = มวลตวัถูกละลาย (g) 

m2 = มวลของตวัท าละลาย (g) 

M1 = มวลโมเลกลุของตวัถูกละลาย (g/mol) 
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ตัวอย่าง 1 สารประกอบท่ีระเหยยากและไม่แตกตวัมีมวล 5 กรัม เม่ือน าไปละลายน ้า 500 กรัม ปรากฏ
วา่สารละลายท่ีไดมี้จุดเดือด 100.10 o C มวลโมเลกลุของสารประกอบน้ีมีค่าเท่าใด (ก าหนด Kb ของ
น ้า = 0.50 o C/mol/kg) 
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ตัวอย่าง 2 เม่ือละลายสารA 2.76 g ในเอทานอล 10 g พบวา่สารละลายมีจุดเดือด 82.16 oC จงหา
มวลโมเลกลุของสาร A ก าหนดใหจุ้ดเดือดของเอทานอลเท่ากบั 78.50 oC ค่าคงท่ีของการเพิ่มของจุด
เดือด (Kb) ของเอทานอลเท่ากบั 1.22 oC/(mol/kg) 
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ตัวอย่าง 3 สารละลายซูโครส (C12H22O11) 342 กรัม ในน ้า 1 กิโลกรัม มีจุดเยอืกแขง็ -1.8 oC ถา้
สารละลายท่ีมีซูโครส 114 กรัม ในน ้า 500 กรัม จะมีจุดเยอืกแขง็เท่าไร
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2. จุดเดือดของเอทานอลบริสุทธ์ิคือ 78.35 oC และมีค่าคงท่ีการเพิ่มข้ึนของจุดเดือด (Kb) เท่ากบั 1.2
oC/(mol/kg) จงค านวณหาสูตรโมเลกลุของน ้าตาลชนิดหน่ึงท่ีมี C 40.0% H 6.7% และ O 53.3% 

โดยน ้าหนกั ในสารละลายท่ีมีน ้าตาลชนิดน้ี 11.7 g ในเอทานอล 325 g ท่ีจุดเดือด 78.59 oC

แบบฝึกหัด

1.จงค านวณหาจุดเยอืกแขง็ของสารละลายท่ีประกอบดว้ยสารชนิดหน่ึง 4.0 g ท่ีมีน ้ าหนกั โมเลกลุ 125 ใน
การบูร 100.0 g จุดเยอืกแขง็ของการบูรบริสุทธ์ิคือ 178 .4 oC มี Kf = 40.0 oC/(mol/kg) 

3.  สารละลายชนิดหน่ึงประกอบดว้ยตวัท าละลายท่ีมีจุดเดือดอยูท่ี่ 61.70 oC และตวัถูกละลายท่ีมีมวล
โมเลกลุเท่ากบั 500 เม่ือน าเอาสารละลายน้ีมาหาจุดเดือดปรากฏวา่ไดจุ้ดเดือดอยูท่ี่ 62.20 oC จงหาวา่
ในสารละลายน้ี 100 กรัม จะมีตวัถูกละลายอยูก่ี่กรัม
ก าหนดค่า Kb ของตวัท าละลายเท่ากบั 5.00 oC/(mol/kg)
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ตัวอย่าง 3 สารละลายชนิดหน่ึงประกอบดว้ยตวัท าละลายท่ีมีจุดเดือดอยูท่ี่ 61.70 oC และตวัถูกละลาย
ท่ีมีมวลโมเลกลุเท่ากบั 500 เม่ือน าเอาสารละลายน้ีมาหาจุดเดือดปรากฏวา่ไดจุ้ดเดือดอยูท่ี่ 62.20 oC
จงหาวา่ในสารละลายน้ี 100 กรัม จะมีตวัถูกละลายอยูก่ี่กรัม
ก าหนดค่า Kb ของตวัท าละลายเท่ากบั 5.00 oC/(mol/kg)
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2. จดุเดือดของเอทานอลบริสทุธ์ิคือ 78.35 oC และมีคา่คงท่ีการเพิ่มขึน้ของจดุเดือด (Kb) เท่ากบั 1.2
oC/(mol/kg) จงคํานวณหาสตูรโมเลกลุของนํา้ตาลชนิดหนึ่งท่ีมี C 40.0% H 6.7% และ O 53.3% 

โดยนํา้หนกั ในสารละลายที่มีนํา้ตาลชนิดนี ้11.7 g ในเอทานอล 325 g ท่ีจดุเดือด 78.59 oC

แบบฝึกหัด

1.จงคํานวณหาจดุเยือกแข็งของสารละลายที่ประกอบด้วยสารชนิดหนึ่ง 4.0 g ท่ีมีนํา้หนกั 
โมเลกลุ 125 ในการบรู 100.0 g จดุเยือกแข็งของการบรูบริสทุธ์ิคือ 178 .4 oC มี Kf = 40.0
oC/(mol/kg) 

3.ของผสมของแนฟทาลีน (C10H8) และแอนทราซีน (C14H10)มวลรวม 4.20 กรัม เม่ือนํามาละลาย
ในเบนซีน 50 กรัม ได้สารละลายที่มีจดุเยือกแข็งเป็น 2.94 องศาเซลเซียส ของผสมนีมี้เศษสว่นโมล
ของแนฟทาลีนเป็นเท่าใด เม่ือกําหนดให้จดุดเยือกแข็งและคา่คงท่ี Kf ของเบนซีน เป็น 5.50 องศา
เซลเซียส และ 5.12 องศาเซลเซียสตอ่โมแลล ตามลําดบั (เบนซีน C6H6)
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กรณสีารละลายชนิดเดยีวกนัมคีวามเข้มข้นเท่ากนั จุดเดือดและจุดเยือกแขง็มคีวามสัมพนัธ์กนั

∆Tb = Kb

∆Tf Kf

สามารถหาความเข้มข้นของสารละลายได้จากความสัมพนัธ์ดงัสมการ

m = m1 1000

m2 M1

จงหาที่มาของความสัมพนัธ์จากสมการข้างต้น?
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ตัวอย่าง 5 จงหาอตัราส่วนโดยปริมาตรของน ้า (density=1 g/mL) และเอทิลีนไกลคอล (C2H6O2) 

(density=1.12 g/mL) ผสมกนัเพื่อป้องกนัการแขง็ตวัของน ้าในหมอ้น ้ารถยนตไ์ดถึ้งอุณหภูมิ -10 oC

Kf ของน ้าเท่ากบั 1.86 oC/(mol/kg) (มวลอะตอม H=1, C=12, O=16)



13

ตัวอย่าง 6 จงค านวณหาจุดเยอืกแขง็และจุดเดือดของสารละลายท่ีมียเูรีย (CO(NH2)2) 4.00 กรัม ละลาย
ในน ้า 75.0 กรัม ค่า Kb ของนํา้เท่ากบั 0.51 oC/(mol/kg) Kf ของนํา้เท่ากบั 1.86 oC/(mol/kg)

(มวลอะตอม H=1, C=12, N=14, O=16)
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ตัวอย่าง 7 สาร x เป็นสารท่ีไม่ระเหยและไม่แตกตวัเป็นไอออนในสารละลาย ถา้สารละลาย x ในน ้ามี
จุดเยอืกแขง็ -2.79 oC จงหาจุดเดือดของสารละลาย x ก าหนดค่า Kb ของน ้าเท่ากบั 0.51 oC/(mol/kg)

Kf ของน ้าเท่ากบั 1.86 oC/(mol/kg)
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ตัวอย่าง 8 ถา้น าสารต่อไปน้ีหนกัเท่ากนัละลายน ้าปริมาตรเท่ากนัสารละลายใดมีจุดเดือดต ่าสุด
1. น ้าตาลทราย (C12H22O11)  2. น ้าตาลกลูโคส (C6H12O6)  3. ยเูรีย (CO(NH2)2)

(มวลอะตอม H=1, C=12, N=14, O=16)
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ตัวอย่าง 9 จุดเดือดของน ้าท่ีระดบัความดนัหน่ึงท่ีต ่ากวา่บรรยากาศมีค่าเท่ากบั 99.85 oC จงหาความ
เขม้ขน้เป็น %w/w ของสารละลายซูโครส (C12H22O11) ท่ีมีจดุเดือดเป็น 100 oC ท่ีระดบัความ
ดนัเดียวกนัน้ี กําหนดคา่ Kb ของนํา้เท่ากบั 0.51 oC/(mol/kg)
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แบบฝึกหัดชุด 2

1. กลีเซอรอล (C3H8O3) เป็นสารตา้นการเยอืกแขง็ (antifreeze)ท่ีใชผ้สมลงในหมอ้น ้ารถยนต์ เพื่อ
ป้องกนัการแขง็ตวัของน ้าในเขตหนาวเยน็หมอ้น ้ารถยนตค์นัหน่ึงมีกลีเซอรอลอยู ่46% โดยน ้าหนกั 
สารละลายในหมอ้น ้าน้ีจะเร่ิมแขง็ตวัท่ีอุณหภูมิเท่าใด ก าหนดใหค่้า Kf ของน ้าเท่ากบั 1.86 
oC/(mol/kg)

2.ของผสมของแนฟทาลีน (C10H8) มวล 1.0 กรัม ละลายในตวัท าละลายอินทรียช์นิดหน่ึงมวล 100 
กรัม ปรากฏวา่สารละลายมีจุดเดือดเพิ่มข้ึน 0.5 oC ถา้น าสาร A มวล 1.0 กรัม มาละลายในตวัท า
ละลายชนิดเดียวกนัน้ี 100 กรัม พบวา่ไดจุ้ดเดือดของสารละลายเพิ่มข้ึน 0.4 oC มวลโมเลกลุของสาร 
A เป็นเท่าไร (H=1, C=12)

3 จงหาอตัราส่วนโดยปริมาตรของน ้า (density=1 g/mL) และเอทิลีนไกลคอล (C2H6O2) 

(density=1.12 g/mL) ผสมกนัเพื่อป้องกนัการแขง็ตวัของน ้าในหมอ้น ้ารถยนตไ์ดถึ้งอุณหภูมิ -10 oC

Kf ของน ้าเท่ากบั 1.86 oC/(mol/kg) (มวลอะตอม H=1, C=12, O=16)
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แบบฝึกหัดชุด 2

1.ของผสมของแนฟทาลีน (C10H8) มวล 1.0 กรัม ละลายในตวัทําละลายอินทรีย์ชนิดหนึง่มวล 100 
กรัม ปรากฏวา่สารละลายมีจดุเดือดเพิ่มขึน้ 0.5 oC ถ้านําสาร A มวล 1.0 กรัม มาละลายในตวัทํา
ละลายชนิดเดียวกนันี ้100 กรัม พบวา่ได้จดุเดือดของสารละลายเพิ่มขึน้ 0.4 oC มวลโมเลกลุของ
สาร A เป็นเท่าไร (H=1, C=12)

2. กลีเซอรอล (C3H8O3) เป็นสารต้านการเยือกแข็ง (antifreeze)ท่ีใช้ผสมลงในหม้อนํา้รถยนต์ เพื่อ
ปอ้งกนัการแข็งตวัของนํา้ในเขตหนาวเย็นหม้อนํา้รถยนต์คนัหนึง่มีกลเีซอรอลอยู ่46% โดยนํา้หนกั 
สารละลายในหม้อนํา้นีจ้ะเร่ิมแข็งตวัท่ีอณุหภมูิเท่าใด กําหนดให้คา่ Kf ของนํา้เท่ากบั 1.86 
oC/(mol/kg)

3. เบนซีนบริสทุธ์ิมีจดุเยือกแข็ง 5.5 oC เม่ือนาแนพทาลีน (C10H8) 0.50 กรัม มาละลายในเบนซีน 5 
กรัม พบวา่สารละลายท่ีได้มีจดุเยือกแข็งเป็น 0.5 oC เม่ือนําสารละลายนีม้าเติมสารตวัอยา่งชนิดหนึ่ง
อีก 0.50 กรัม พบวา่ได้สารละลายท่ีมีจดุเยือกแข็งเป็น -3.5 oC สารตวัอยา่งนีมี้มวลโมเลกลุเท่าใด (H 

= 1, C = 12)
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สรุปสาระส าคญัของสารละลายที่มีสมบัตคิอลลเิกตีฟ

1. สมบติัคอลลิเกตีฟ เป็นสมบติัทางกายภาพเก่ียวกบัจุดเดือด จุดเยอืกแขง็ และความดนัไอ
ของสารละลาย
2. สมบติัคอลลิเกตีฟของสารละลายข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของสารละลาย และชนิดของตวั
ท าละลาย แต่ไม่ข้ึนกบัชนิดของตวัถูกละลาย
3. สารละลายชนิดเดียวกนั แต่มีความเขม้ขน้ต่างกนัจะมีจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ต่างกนั 
กล่าวคือ สารละลายท่ีมีความเขม้ขน้มากกวา่จะมีจุดเดือดสูงกวา่ แต่จุดเยอืกแขง็ต ่ากวา่
4. สารละลายท่ีมีตวัถูกละลายต่างกนั แต่มีตวัท าละลายเหมือนกนัจะมีจุดเดือดและจุดเยอืก
แขง็เท่ากนั
5. สารละลายท่ีมีตวัถูกละลายเหมือนกนั แต่ตวัท าละลายต่างกนัจะมีจุดเดือดและจุดเยอืก
แขง็ต่างกนั
6. ค่า Kb และ Kf ข้ึนอยูก่บัชนิดของตวัท าละลายเท่านั้น เช่น สารละลายใด ๆ ท่ีมีตวัท า
ละลายเหมือนกนัจะมีค่า Kb และ Kf เท่ากนัเสมอ



ขอ้สอบปรนยั 20 ขอ้

-การค านวณหามวลโมเลกลุ
-หาน ้าหนกัจากจ านวนโมล
-นิยามของโมล
-การหาโมลของแก๊ส, หาน ้าหนกัจากจ านวน
โมเลกลุ
-การเปล่ียนหน่วย ร้อยละโดยมวลเป็นโม
แลล, ร้อยละโดยมวลเป็น ppm
-การเจือจางสารละลาย
-การหาจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็ของ
สารละลายชนิดต่าง ๆ

ขอ้สอบกลางภาค 2561 เคมี ม.4

ขอ้สอบอตันยั 4 ขอ้

-อธิบายความหมายของหน่วยความเขม้ขน้ของ
สารละลายท่ีก าหนดให้
-อธิบายการเตรียมสารละลาย
-อธิบายความสมัพนัธ์ของความเขม้ขน้ของ
สารละลายกบัจุดเดือดและจุดเยอืกแขง็
-อธิบายสมการท่ีสามารถค านวณหาจุดเดือดและ
จุดเยอืกแขง็ไดพ้ร้อมกนั
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สารอเิลก็โทรไลต์: สารที่แตกตัวเป็นไอออนเม่ืออยู่ในน า้

สมบัติคอลเิกติฟของสารละลายอเิลก็โทรไลต์

1. สารอเิลก็โทรไลต์แก่ ( แตกตัว100% )
กรดแก่ เบสแก่ เกลือที่ละลายน า้ได้ดี

2. สารอเิลก็โทรไลต์อ่อน ( แตกตัวเพยีงบางส่วน)
กรดอ่อน เบสอ่อน เกลือที่ละลายน า้ได้น้อย

3. สารนอนอเิลก็โทรไลต์ ( ไม่แตกตัว)

สารอเิลก็โทรไลต์ + น า้ ได้เป็นสารละลายอเิลก็โทรไลต์
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การเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารอเิลก็โทรไลต์และสารที่ไม่ใช่อเิลก็โทรไลต์ต่อค่าจุดเยือกแข็งที่ลดต ่าลง
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HCl → H+ + Cl-

ก่อนแตกตวั 0.100 - - โมล
หลงัแตกตวั - 0.100     0.100   โมล

0.200 โมล/ 1 โมล HCl

∆ Tf = Kfm

= 1.80 °C/m × 0.200 m
= 0.372 °C

ตัวอย่างการอธิบายจ านวนโมลของสารละลายอเิลก็โทรไลต์

กรณลีะลาย HCl ในน า้

ดงันั้น ∆Tf มีค่าเป็น 2 เท่าของ ∆Tf ของสารละลายนอนอิเลก็โตรไลต์
ท่ีความเขม้ขน้เดียวกนั
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Na2SO4 → 2Na+ + SO4
2-

∆Tf มีคา่เป็น 3 เท่าของ ∆Tf ของสารละลายนอนอเิล็กโตรไลต์ท่ี
ความเข้มข้นเดียวกนั

ในความเป็นจริงการแตกตวัของสารละลายอิเลก็โทรไลตจ์ะลดลง
เม่ือความเขม้ขน้เพิ่มข้ึนท าใหค่้าการเปล่ียนแปลงของจุดเดือดและ

จุดเยอืกแขง็แตกต่างจากการค านวณ


