
 ส่ิงต่างๆท่ีอยูร่อบตวัเราซ่ึงสามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้ง 5
โดยสารนั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีมีมวล รูปร่าง ปริมาตร ตอ้งการท่ีอยู ่และมีการ
เปล่ียนแปลง



 สมบัติของสาร หมายถึงลกัษณะเฉพาะตวัหรือลกัษณะประจ าตวัของสาร เช่น สี กล่ิน 
การละลาย จุดเดือด การน าไฟฟ้า การเกิดสนิม เป็นตน้

 สมบติัของสารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
1. สมบัติทางกายภาพ (Physical Properties)

คือ สมบติัของสารท่ีสามารถสังเกตได้จากรูปร่างลักษณะภายนอก เช่น สถานะ
รูปร่าง กล่ิน การน าความร้อน ความหนาแน่น ความถ่วงจ าเพาะ

ตวัอยา่งการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ เช่น การท่ีน ้าแขง็ละลาย(หรือเปล่ียน
สถานะเป็นน ้า)



2. สมบัติทางเคมี (Chemical Properties)

คือ สมบติัท่ีเกิดข้ึนจากการท าปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงสมบติัทางเคมีจะเก่ียวขอ้งกบั
โครงสร้างภายในของสาร เช่น การเผาไหม ้การเกิดสนิมของเหลก็ ซ่ึงการเกิดปฏิกิริยา
เคมีจะตอ้งมีสารใหม่เกิดข้ึนเสมอ และสารใหม่ท่ีเกิดข้ึนมีสมบติัแตกต่างไปจากเดิม



 การจ าแนกสารเม่ือใชล้กัษณะเน้ือของสารเป็นเกณฑ์



1. สารเน้ือเดยีว (Homogeneous Substance) หมายถึงสารท่ีไม่มีสารอ่ืนเจือ
ปน โดยมีลกัษณะเน้ือสารและสมบติัเหมือนกนัตลอดทั้งมวลของสาร เช่น น ้ากลัน่ ทอง 
น ้าอดัลม น ้าตาลทราย เป็นตน้
1.1 สารบริสุทธ์ิ (Pure Substance) หมายถึงสารเน้ือเดียวท่ีมีองคป์ระกอบของ
สารเพียงชนิดเดียวไม่มีสารอ่ืนเจือปน เช่น โลหะทองแดง(Cu) น ้ากลัน่ ซ่ึงสารบริสุทธ์ิ
น้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่ ธาตุและสารประกอบ



1.2 สารละลาย (Solution)

หมายถึงสารเน้ือเดียวท่ีประกอบดว้ยสารบริสุทธ์ิตั้งแต่ 2 ชนิดข้ึนไปละลายรวมเป็น
เน้ือเดียว  โดยไม่เกิดปฎิกิริยาเคมี เช่น การท าน ้าเช่ือม ซ่ึงสารละลายมีองคป์ระกอบอยู ่2 
ส่วน คือ ตวัท าละลาย (Solvent) และตวัละลาย (Solute) โดยการพิจารณาวา่สาร
ใดเป็นตวัท าละลาย สารใดเป็นตวัละลาย มีเกณฑใ์นการก าหนดดงัน้ี



 โดยการพิจารณาวา่สารใดเป็นตวัท าละลาย สารใดเป็นตวัละลาย มีเกณฑใ์นการ
ก าหนดดงัน้ี

1. สารละลายที่เกิดจากสารต่างชนิดผสมกัน จะก าหนดใหส้ารท่ีมีลกัษณะ
เดียวกบัสารละลายเป็นตวัท าละลาย เช่น น ้าตาลทรายเป็นของแขง็ น ้าเป็นของเหลว 
ละลายกนัเป็นน ้าเช่ือมมีสถานะเป็นของเหลว จึงถือวา่น ้าเป็นตวัท าละลายเพราะมีสถานะ
เหมือนกบัสารละลาย

+

น ้าตาลทราย น ้า น ้าเช่ือม
ตวัละลาย ตวัท าละลาย สารละลาย



2 สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเดยีวกันผสมกัน จะก าหนดสารท่ีมีปริมาณ
มากกวา่เป็นตวัท าละลาย ส่วนสารท่ีมีนอ้ยกวา่เป็นตวัละลาย เช่น แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือ มีเอ
ทานอล 70 % และน ้า 30% จึงถือวา่เอทานอลเป็นตวัท าละลาย

เอทานอล น ้า แอลกอฮอลฆ่์าเช้ือ
ตวัท าละลาย ตวัละลาย สารละลาย

+





ช่ือ

สารละลาย

สถานะ ตัวถูกละลาย ตัวท าละลาย

นาก

ฟิวส์

ของแข็ง ทองค ำ
ดีบกุ , ตะกั่ว

ทองแดง
บิสมทั

น ้าเกลือ

โซดา

ของเหลว เกลือ
ก๊ำซ

คำรบ์อนไดออกไซด์

น ำ้
น ำ้

อากาศ ก๊ำซ ออกซิเจน ,
คำรบ์อนไดออกไซด์

ไนโตรเจน



 หมายถึง สารท่ีมีลกัษณะของเน้ือสารคละกนั สารท่ีเป็น
ส่วนผสมแต่ละชนิดกย็งัคงแสดงสมบติัของสารเดิมเพราะเป็น
การรวมกนัทางกายภาพไม่มีการเปล่ียนแปลงทางเคมี
เกิดข้ึน เราสามารถใช้ตาเปล่าสังเกตและจ าแนกได้ว่าสารเน้ือ
ผสมน้ันประกอบด้วยสารใดบ้าง และสามารถแยกสารเหล่านั้น
ออกจากกนัไดโ้ดยวิธีทางกายภาพ 



 สารเน้ือผสมมีไดท้ั้ง 3 สถานะเช่น
1. สารเน้ือผสมสถานะของแขง็ เช่น ทราย คอนกรีต ดิน 

2. สารเน้ือผสมสถานะของเหลว เช่น น ้าคลอง น ้าโคลน น ้าจิม้ไก่ 

3. สารเน้ือผสมสถานะแก๊ส เช่น ฝุ่นละอองในอากาศ 



 สารแขวนลอย ( Suspension Substance ) คือสารท่ีเกิดจาก
อนุภาคขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่ีมากกวา่10-4  เซนติเมตร
เม่ือตั้งท้ิงไว้ อนุภาคจะตกตะกอนลงมา ซ่ึงสารแขวนลอยนั้นจะไม่

สามารถผ่านได ้   ทั้งกระดาษกรอง และกระดาษเซลโลเฟน เช่น น ้าโคลน 
, น ้าอบไทย



 คอลลอยด์ ( Colliod ) จะประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ระหวา่ง 10-4และ 10-7เซนติเมตร 
ซ่ึงจะไม่มีการตกตะกอน สามารถกระเจิงแสงไดซ่ึ้งเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่ 

" ปรากฏการณ์ทินดอลล์ “
คอลลอยดจ์ะสามารถผา่นกระดาษกรองได ้แต่ไม่สามารถผา่น

กระดาษเซลโลเฟนได ้เช่นกาว ,นมสด
คอลลอยดท่ี์พบในชีวิตประจ าวนั คือ อิมลัชนั ( Emulsion ) โดย

อิมลัชนั คือ คอลลอยดท่ี์เกิดระหวา่งของเหลว กบัของเหลวซ่ึง สามารถปน
เป็นเน้ือเดียวกนัไดโ้ดยมีอิมลัซิฟายเออร์( Emulsifier ) เป็นตวัประสาน 





ชนิดของสารผสม สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย

ขนาดของอนุภาค นอ้ยกว่ำ 10-7 cm 10-7 - 10-4 cm มากกว่า 10-4 cm

การกรอง ผ่ำนทัง้กระดำษกรองและ
แผ่นเชลโลเฟน

ผ่ำนเฉพำะกระดำษกรอง ไม่ผ่าน ทัง้กระดาษ

กรองและแผ่นเชล

โลเฟน

การกระเจงิของแสง

(Tyndall Effect)

ไมเ่กิด เกิด ไม่เกิด

การตกตะกอน ไม่ตกตะกอน ไม่ตกตะกอน ตกตะกอน



 หมายถึง การที่สารมสีมบัติต่างไปจากเดมิ เช่น มีสี กล่ิน รส 
รูปร่างหรือสถานะ บางคร้ังอาจท าใหเ้กิดสารใหม่
◦สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท

การเปลีย่นแปลงทางกายภาพ 
การระเหิดของลูกเหมน็ น ้ากลายเป็นไอ  เหลก็ถูก
ตะไบ

การเปลีย่นแปลงทางเคมี
การเกิดสนิม การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง

การเปลีย่นแปลงของสาร



การเปลีย่นสถานะของสาร
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ในชีวติประจ าวนัสารต่างๆแบ่งออกเป็น 3 สถานะ เช่น

แรงยดึเหนีย่วมาก                                               นอ้ยท่ีสดุ



การเปล่ียนสถานะแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน

1. การเปลีย่นสถานะระหว่างของแขง็กบัของเหลว

เรยีกวา่ “การหลอมเหลว (Melting)”

2. การเปลีย่นสถานะระหว่างของเหลวกบัไอ

เรยีกวา่ “การกลายเป็นไอ (Vaporization)

การเปลีย่นสถานะของสาร

หน่วยที ่7 สารและการเปล่ียนแปลง 2000  1301



 การเปลี่ยนสถานะจากของแขง็ ของเหลว เชน่

 เกดิขึ้นเม่ืออณุหภมิูอยู่ท่ีจุดหลอมเหลว (Melting point)

 การเปลี่ยนสถานะจากของเหลว ของแขง็
◦ เรยีกว่า “ การแขง็ตวั (Freezing point)

การหลอมเหลว (Melting)
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 เป็นการเปล่ียนสถานะจากของเหลว ไอหรอืแกส๊

 เกิดขึ้นเม่ือ temp อยูท่ีจ่ดุเดอืด (Boiling point)

 สว่นการเปล่ียนสถานะจากไอหรอืแกส๊        ของเหลว

 เรยีกว่า “การควบแน่น (Condensation)”

 เกิดเม่ือ temp อยูท่ีจ่ดุควบแน่น (Condensation point)

การกลายเป็นไอ(Vaporization)
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การกลายเป็นไอ(Vaporization)

2000  1301



การเปลีย่นสถานะกบัพลงังาน
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การเปลีย่นสถานะกบัพลงังาน
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 การละลาย เป็นสมบติัเฉพาะตวัของสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
◦ การละลายประเภทคายความร้อน เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนการละลาย
จะลดลง
◦ การละลายประเภทดูดความร้อน เช่น เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนการ
ละลายจะมากข้ึน
◦ ปัจจัยที่มผีลต่อการละลาย

1. ชนิดของตวัท าละลายและตวัละลาย
2. อตัราส่วนตวัท าละลายกบัตวัละลาย

การละลายของสาร
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 3. อุณหภูมิ
Temp     การละลาย

4. ความดนั (จะมผีลต่อตัวละลายทีเ่ป็นแก๊ส)

Pressure         การละลาย

ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย
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 จะเกดิสารใหม่ขึน้ สมบตัิแตกต่างไปจากสารเดมิ
 ประกอบดว้ย
 สารตั้งตัน                ผลติภัณฑ์
 เช่น การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง  การสุกของผลไม ้ การเกิด
สนิมของเหลก็

การเปลีย่นแปลงทางเคมี
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