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หนังสือเล่มนีเ้ขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การสอนและการเรียนวิชา
เคมีของพ่ีแอนและน้องๆ ติวเตอร์ที่มีมาจะ 10 ปี โดยพ่ีแอนได้สรุปสูตร
ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ ในการท�าโจทย์ และตัวอย่างโจทย์ แบบฝึกหัดท้ายบทที่
น้องๆ จะได้เอาไปฝึกฝนเพิ่มเติมในรปูแบบที่อ่านง่ายและน�าไปใช้ได้จริง 

เน้ือหาในเล่มนี้มีทั้งหมด 15 บท น้องๆ สามารถเลือกอ่านบทใด
ก่อนก็ได้ แต่ที่ส�าคัญคือน้องๆ จะต้องตั้งใจอ่านและฝึกคิดตามตัวอย่าง
ที่อยู่ท้ายบท เพราะเมื่อเวลาไปเจอโจทย์จริง น้องๆ จะได้รู้วิธีคิดและ
ท�าโจทย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง “ความยาก ไม่ได้แปลว่า ท�าไม่ได้  
แต่มันแปลว่า เราต้องใช้ความพยายามเพิ่มขึ้นต่างหาก” 

กว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ได้ ก่อนอื่นพ่ีแอนก็ต้องขอขอบคุณ 
คุณพ่อ คุณแม่ที่เลี้ยงดูและให้การศึกษา ขอบคุณ อ. เคมีทุกท่านที่ ได้ ให้
ความรู ้ให้ความคดิ จนปัจจุบนันีพ่ี้น�าความรูท้ี่ ได้เรียนมาถ่ายทอดในการสอน 
น้องๆ ขอบคุณน้องกร น้องเฟิร์น พ่ี ใหม่ และพ่ีปอ ที่ช่วยในการเรียบเรียง 
ข้อความและตรวจทานแก้ไขให้สมบูรณ์ ขอบคุณส�านักพิมพ์ซีเอ็ด และ 
ทีมงานที่ ไว้วางใจให้พ่ี ได้ท�าหนังสือเล่มนีข้ึ้นมา

สุดท้ายนีพ่ี้ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือถ้าน้องๆ มี
ค�าถามใดๆ ก็สามารถส่งอีเมลมาหาพี่แอนได้ที่ tawinan_ann@hotmail.
com หรือ FB : SeeUBright ค่ะ

                                      P’แอน

                               ทวินันท์ อยู่สุนทร

ค�าน�า
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แนะน�าตัวละคร

พ่ีแอน : ติวเตอร์สอนพิเศษ

กร : เด็กผู้ชายที่เรียนพิเศษกับพ่ีแอน

เฟิร์น : เด็กผู้หญิงที่เรียนพิเศษกับพ่ีแอน
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สาร (Substance) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเรา โดยสารนั้น
ต้องเป็นสิ่งที่มีมวล มีรปูร่าง มีปริมาตร ต้องการที่อยู่ และมีการเปลี่ยนแปลง 
ซ่ึงสารเหล่านีบ้างอย่างเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือ บางอย่างถูกดัดแปลง
จากธรรมชาติ และถูกสังเคราะห์ขึ้นใหม่ก็ได้ ครับ

สารและการเปลี่ยนแปลง

1
สวสัดค่ีะ น้องเฟิรน์และน้องกร  

น้องรูม้ัย้คะว่าส่ิงทีอ่ยูร่อบตวัเรา

ตา่งๆ มากมายเรยีกวา่อะไร  

และมสีมบัตอิยา่งไรบ้าง

หนคุู้นๆ ว่าเคยเรยีนมาตอนม.ตน้ค่ะ 

คุณครูเคยบอกวา่ ส่ิงตา่งๆ ทีอ่ยูร่อบตวั

เรา เรยีกวา่ สาร ค่ะ แต่หนจู�าไมค่่อยได้

แลว้ค่ะวา่สารมสีมบตัอิยา่งไร
ผมจ�าไดค้รบัพ่ีแอน 

สาร หมายถึง....
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สมบัติของสาร หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว หรือลักษณะประจ�าตัว 
ของสาร และสามารถแบ่งตามสมบัติได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ 

1. สมบัติทางกายภาพ หมายถึง สมบัติของสารที่สามารถสังเกต 
เห็นได้ง่ายจากรปูร่างลักษณะภายนอก การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ
จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านรปูลักษณ์ภายนอกเท่านั้น เช่น การเปลี่ยนสถานะ 
การละลายน�้า จุดเดือด จุดหลอมเหลว รปูร่าง สี กลิ่น รส 

2. สมบัติทางเคมี หมายถึง สมบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบภายใน
ของสาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือการเกิดปฏิกิริยาเคมจีะต้องมีสารใหม่
เกิดขึ้นเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายใน และมีผลท�าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพของสารด้วย ท�าให้สารใหม่ที่เกิดขึ้นมีสมบัติ
แตกต่างไปจากเดิม

ส่วนสมบัตขิอง 

สาร หมายถึง ......

ถกูตอ้งแลว้ค่ะน้องกร เก่งมากๆ เลย 

แตพ่ี่ขอยกตวัอยา่งเพ่ือให้เห็นภาพ 

และเขา้ใจความหมายของสมบัตติา่งๆ 

ให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
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ส�าหรับตัวอย่างของสมบัติทางกายภาพ เช่น การที่น�้าแข็งเปลี่ยน 
สถานะเป็นน�้า หรือเป็นไอน�้า, การท�าออกซิเจนเหลว ส่วนสมบัติทางเคมี  
เช่น การเกิดสนมิเหล็ก การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง การสังเคราะห์ด้วยแสง 
เป็นต้นค่ะ  

พ่ีจะสรุปความแตกต่าง 

ของสมบัตทิัง้สองให้ฟัง

ดงัน้ีนะคะ

ข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1. ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมี 1. เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมี

2. ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของสารยังคงเหมือนเดิม 

2. มีสารใหม่เกดิขึน้ ภายหลงัการเปลีย่น 
แปลงสมบตัทิางกายภาพและทางเคมี
ของสารแตกต่างไปจากเดิม

3. สมบัติทางเคมีและองค์ประกอบทางเคมี
เหมือนเดิม

3. สมบัติทางเคมีและองค์ประกอบทาง
เคมีเปลี่ยนไป

4. ไม่มีความร้อนเกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นการ
เปลี่ยนแปลงสถานะเท่านั้น

4. มีความร้อนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา

5. การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดจากอิเล็กตรอน
ระหว่างอะตอมของธาตุ

5. เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
อิเล็กตรอนระหว่างอะตอมของธาตุ

6. การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบชั่วคราว 
ท�าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ง่าย

6. การเปลี่ยนแปลงเป็นแบบถาวร
ท�าให้กลับสู่สภาพเดิมได้ยาก 
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การจ�าแนกสาร

สาร

สารเน้ือเดียว สารเน้ือผสม

สารบริสุทธิ์

ธาตุ

โลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ

สารประกอบ

สารละลาย สารแขวนลอยคอลลอยด์

แผนภาพแสดงการจัดหมวดหมู่ของสารโดยใช้ลักษณะเนื้อของสารเป็นเกณฑ์

หมายเหตุ คอลลอยด์มีอนภุาคก�้ากึ่งระหว่างสารแขวนลอยและสารละลาย

ออ๋ออ ยงังีน่ี้เอง นอกจากสารจะแบ่งสมบตัิ

ไดต้ามทีพ่ี่อธบิายให้ฟังแลว้ 

สารยังสามารถจ�าแนกตาม

ลกัษณะของเน้ือสารได้ตาม

แผนภาพดงัน้ีค่ะ
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1. สารเนื้อเดียว (Homogeneous Substance)
หมายถึง สารที่ ไม่มีสารอื่นเจือปน โดยเป็นสารที่มีสมบัติและเนื้อ

สารเหมือนกันตลอดทั้งมวลของสารนั้น ได้แก่ น�้าเกลือ น�้าอัดลม น�้าตาล
ทราย เป็นต้น สารเน้ือเดียวที่มีองค์ประกอบทางกายภาพเพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถแยกองค์ประกอบด้วยวิธีทางกายภาพได้อีก เรียกว่า สารบริสุทธิ์ 
(Pure substance) ส่วนสารเนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบมากกว่า 1 อย่างและ
สามารถแยกองค์ประกอบออกจากกันด้วยวิธีทางกายภาพเรียกว่า ของผสมเนื้อ
เดียว (Heterogeneous mixture) หรือ สารละลาย (Solution)

1.1 สารบริสุทธิ์ เป็นสารเนื้อเดียว ที่ประกอบด้วยสารเพียงชนดิเดียว 
หรืออาจมีองค์ประกอบมากกว่า 1 ชนดิก็ได้ แต่ต้องเป็นองค์ประกอบทางเคมี
และสามารถแยกได้ด้วยวิธีการทางเคมีเท่านั้น ไม่สามารถแยกได้ด้วยวิธีทาง
กายภาพ สารเนื้อเดียวต้องมจุีดเดือด และจุดหลอมเหลวคงที่

แลว้สารแต่ละชนิด
มคีวามแตกตา่งกนั

อยา่งไรบ้างเหรอครบั

ค่ะ ตัง้ใจฟังและมสีมาธิ

นะคะน้องๆ พ่ีแอนจะ
อธบิายให้น้องๆ เขา้ใจ 
แจม่แจง้ ชดัเจนเลย ^^

แลว้น้องๆ รูไ้หมว่า สารบรสุิทธิ ์

ยงัถกูแบง่ไดอ้กีนะ โดยแบง่เป็น 

ธาต ุและ สารประกอบ
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ธาตุ คือ สารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่ ไม่สามารถแยกออกเป็นสารอื่นได้โดย
ทางเคมี เนือ่งจากมีองค์ประกอบเดียว คือ อะตอม (Atom) ของธาตุนั้นๆ 
เช่น ทองค�า ทองแดง ธาตุแบ่งออกเป็น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว 
แก๊ส การแบ่งธาตุสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โลหะ อโลหะ กึ่งโลหะ 

  สมบัติของโลหะ สมบัติของอโลหะ

1. มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง 
ยกเว้น ปรอทซึ่งเป็นของเหลว

1. ที่อุณหภูมิห้องมีได้ทุกสถานะทั้งของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส

2. เมื่อขัดจะมีความเป็นมันวาว 2. เมื่อขัดจะไม่มีความมันวาว

3. น�าไฟฟ้าและน�าความร้อนได้ดี แต่
การน�าไฟฟ้าจะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น

3. ไม่น�าไฟฟ้าและความร้อน ยกเว้นบาง
ตัว เช่น แกรไฟต์ น�าไฟฟ้าได้ 

4. เคาะจะมีเสียงกังวาน 4. เคาะจะไม่มีเสียงกังวาน

5. แข็งและเหนยีว สามารถตีแผ่ ให้เป็น
แผ่นหรือดึงเป็นเส้นได้

5. ส่วนมากเปราะ ไม่สามารถจะท�าให้เป็น
แผ่นหรือเป็นเส้นได้

6. มจุีดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 6. สว่นมากมจุีดหลอมเหลวและจุดเดอืดต�า่

7. มีความหนาแน่นและความถ่วงจ�าเพาะ
สูง

7. ส่วนมากมีความหนาแน่นและ
ความถ่วงจ�าเพาะต�่า

8. เป็นพวกชอบให้อิเล็กตรอน ท�าให้เกิด
เป็นไอออนบวก

8. เป็นพวกชอบรับอิเล็กตรอน ท�าให้เกิด
เป็นไอออนลบ

9. เกิดเป็นสารประกอบ เช่น ออกไซด์ 
คลอไรด์ ซัลไฟด์ และไฮไดรด์ได้

9. เกิดเป็นสารประกอบ เช่น ออกไซด์ 
คลอไรด์ ซัลไฟด์ และไฮไดรด์ได้

10. ส่วนใหญ่จะท�าปฏิกิริยากับกรด 
เจือจางให้แก๊สไฮโดรเจน

10. ไม่ท�าปฏิกิริยากับกรดเจือจาง

การแบ่งธาตเุป็น 3 กลุม่ สามารถจัดแบง่

ไดด้ตูามสมบัตติา่งๆ ดงัน้ีนะคะ
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ธาตุกึง่โลหะเป็นธาตทุีม่สีมบตัอิยูร่ะหว่างโลหะกบัอโลหะ เชน่ ธาตุซลิคิอน  
มจุีดเดือดสูง น�าไฟฟ้าได้เหมือนโลหะ แต่แข็งและเปราะ เหมือนอโลหะ เป็นต้น

สารประกอบ (Compound) เป็นสารบริสุทธ์ิเน้ือเดียวที่มีองค์ประกอบ
มากกว่าหนึง่ชนดิ สามารถแยกหรือรวมตัวกันด้วยวิธีทางเคมี ในอัตราส่วน
ของมวลและจ�านวนอะตอมที่คงที่ 
       

ขอถามนะคะว่า ถา้มขีองแขง็ชนิดหน่ึงเมือ่ให้ความ

รอ้นแลว้จะเกิดการสลายตวัให้แกส๊ออกซเิจน 

ของแขง็น้ีจดัเป็นธาตหุรอืสารประกอบคะ?

 

   สารประกอบ ครบั เพราะ ตอ้งเป็นสารทีม่อีงค์ประกอบมาก  

กวา่หน่ึงชนิด ถึงสามารถเกดิการสลายตวัให้แกส๊ออกซเิจน 

ได ้ถา้เป็นธาตจุะไม่สามารถแยกเป็นสารอืน่ไดค้รบั

        

   ถูกตอ้งค่า, เฟิรน์ลองยกตัวอย่าง

สารประกอบหน่อยซคิะ 

 

  เชน่ น�า  (H2O) ประกอบดว้ยธาตไุฮโดรเจน  

2 อะตอม และธาตอุอกซเิจน 1 อะตอมค่ะ

  

แสดงวา่ พอเขา้ใจกนัแลว้  

พ่ีจะพดูเรือ่งสารละลายตอ่เลยนะคะ

1.2 สารละลาย (Solution) เป็นของผสมเนื้อเดียวที่ประกอบด้วย 
สารบริสุทธิ์ตั้งแต่สองชนดิขึ้นไปซึ่งละลายรวมเป็นเน้ือเดียวกัน และมีสัดส่วน
ขององค์ประกอบเหมือนกันตลอดทั้งสารละลายนั้น โดยไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี
สามารถแบ่งองค์ประกอบของสารละลายได้เป็น 2 ชนดิ คือ ตัวท�าละลาย 
(Solvent) และตัวถูกละลาย (Solute) โดยมีเกณฑ์ ในการก�าหนด ดังนี้
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1. ถ้าสารที่มารวมกันมีสถานะต่างกัน สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
จะเป็นตัวท�าละลาย 

2. ถ้าสารที่มารวมกันมีสถานะเดียวกัน สารท่ีมีปริมาณมากกว่าจะ
เป็นตัวท�าละลาย 
  

ไหนน้องๆ ลองตอบค�าถามพ่ีนะคะ สารละลายเกลอืแกง  

มอีะไรเป็นตัวถกูละลาย และตัวท�าละลายบ้างคะ

 

  สารละลายเกลือแกงอยูใ่นสถานะของเหลว ดังน้ัน  

น�าจงึเป็นตวัท�าละลาย และเกลอืเป็นตัวถกูละลายค่ะ

 

   แลว้ถา้เป็นแอลกอฮอล์ทีใ่ช้

ส�าหรบัฆา่เชือ้ละคะ

 

   แอลกอฮอล์ฆา่เชือ้ มเีอทานอล 70%  

และน�า 30% หมายความว่า น�าจะเป็นตัว 

ถูกละลาย และเอทานอลเป็นตัวท�าละลายครบั  

เพราะเอทานอลมีปรมิาณมากกวา่น�าครบั

   ถูกตอ้งทัง้สองคนเลยค่า ^^ ตอ่

ไปพ่ีจะพดูถึงสารเน้ือผสมตอ่เลยนะคะ 

2. สารเน้ือผสม (Heterogeneous Substance)
หมายถึง สารตั้งแต่สองชนดิขึ้นไปมาผสมกัน โดยลักษณะเนื้อของ

สาร และสมบัติไม่เหมือนกันตลอดทั้งมวลของสารนั้น เนือ่งจากเนื้อสารไม่
สามารถผสมเข้ากันได้ตลอดท�าให้เห็นองค์ประกอบที่แตกต่างกันได้ แบ่ง
เป็น 2 ชนดิใหญ่ๆ คือ
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2.1 คอลลอยด์ (Colloid) มีขนาดอนภุาค 10–7 – 10–4 เซนติเมตร 
สามารถผ่านกระดาษกรอง แต่ไม่ผ ่านกระดาษเซลโลเฟน เพราะมีลักษณะ
ข้นคล้ายกาว ได้แก่ นมสด สบู่ น�้าสลัด น�้าแป้ง กาว เป็นต้น องค์ประกอบ
ของคอลลอยด์ จะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะแยกชั้นออกจากกัน ดังนั้น
จึงต้องมีตัวประสาน (Emulsifier) เช่น น�้าสบู่เป็นตัวประสานให้น�้ากับน�้ามัน
ไม่แยกช้ันจากกัน โดยน�้ามันจะแตกเป็นเม็ดเล็กๆ แทรกอยู่ ในน�้า สมบัติอีก
อย่างหนึง่ของคอลลอยด์คือ เมื่อแสงเดินทางผ่านคอลลอยด์จะมองเห็นเป็น
ล�าแสง เราเรียกปรากฏการณ์นีว้่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์

2.2 สารแขวนลอย (Suspension) เป็นสารเนื้อผสมท่ีมีขนาด
อนุภาคใหญ่กว่า 10– 4 เซนติเมตร ไม่สามารถผ ่านกระดาษกรอง และ 
กระดาษเซลโลเฟนได้ เช่น น�้าอบไทย น�้าโคลน คอนกรีต สารแขวนลอยจะ
ลอยกระจัดกระจายอยู่ โดยอนุภาคที่อยู่ ในของผสมนั้นมีขนาดใหญ่ จึงมอง
เห็นอนภุาคในของผสมได้ชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้ อนภุาคจะตกตะกอน และแยก
อนภุาคออกจากของผสมได้โดยการกรอง

พ่ีแอน ผมเริม่งงแลว้

ครบัว่าแตล่ะสารเป็น

อยา่งไรบา้ง T_T

ใจเยน็นะคะน้องๆ  

พ่ีจะสรุปเป็นตาราง 

ให้ดูนะคะ

เย่ๆ ขอบคุณครบัพ่ีแอน
ขอบคุณคา่พ่ีแอน

เย่ๆ
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ตารางเปรียบเทียบสารละลาย, คอลลอยด์ และสารแขวนลอย

เปรียบเทียบ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย

ตัวอย่างสาร สารละลาย CuSO4 นมสด นมสดผสมกรดน�า้ส้ม

ลักษณะเนื้อสาร เนื้อเดียว เนื้อเดียว เนื้อผสม

ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง เล็กกว่า 10–7 cm 10–7 – 10–4 cm ใหญ่กว่า 10–4 cm

การลอดผ่านกระดาษกรอง ได้ ได้ ไม่ได้

การลอดผ่านถุงเซลโลเฟน ได้ ไม่ได้ ไม่ได้

ปรากฏการ์ณทินดอลล์ ไม่เกิด เกิด ไม่เกิด

การตกตะกอน ไม่ตกตะกอน ไม่ตกตะกอน ตกตะกอน

มาดโูจทยก์นัหน่อยนะคะ

ตัวอย่างที่ 1  ข้อใดที่ยกตัวอย่างสารแต่ละประเภทถูกต้อง

ข้อ ธาตุ สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด์ สารแขวนลอย

1. P O2 น�้าส้มสายชู กาวน�้า น�้าสบู่

2. K S8 ทองเหลือง ควันไฟ เยลลี่

3. Na Fe2O3 น�้าเชื่อม น�้าสลัด น�้าโคลน

4. F H2O อากาศ คอนกรีต น�้ากะทิ
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