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A Piece of Chemistry
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“ตัดทิ้ง” แตความจริงแลว นองๆ สามารถเกงวิชาน้ีไดจากการเริ่มตนปูพื้นฐานส่ิง

ที่ตัวเองจะตองเจอกอนเริ่มเรียนในช้ันมัธยมปลายเพราะ “กาวแรก สําคัญเสมอ”

สําหรับหนังสือ เคมี คัพเคก เลมนี้ ไดอธิบายเนื้อหาพื้นฐานสําหรับนองๆ ที่จะ

เรียนวิชาเคมี โดยใชเนื้อหาที่เขาใจงาย มีโจทยควบคูกับการอธิบายเพื+อใหนองมอง

เห็นปญหาและสามารถสรางความเขาใจวิชานี้ใหมากย่ิงขึ้น โดยหนังสือเลมนี้เหมาะ

สําหรับนองๆ ที่ไมมีพื้นฐานเคมีเลย โดยเฉพาะนองๆ มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เลือกแลววา

จะเรียนสายวิทย หรือนองที่เรียนเคมีไปแลวแตไมเขาใจเสียที หนังสือเลมนี้จะทําให

“ทานงาย อรอยดวย” เหมือนกับขนมคัพเคก

เรียนในวิชาเคมีนี้ไปไดอยางงายดาย จําไวแควา วิชานี้ใชแคความเขาใจก็พอแลว 
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เคมี (อังกฤษ : Chemistry)

สสาร ความสามารถของสสาร การแปรรูป การปฏิสัมพันธดานพลังงานของสสาร และ

ปฏิกิริยาเคมี รวมถึงองคประกอบ โครงสรางและคุณสมบัติของสสารอีกดวย บางคร้ัง

ในชั้นมัธยมปลายตองมีการลงรายละเอียดแตกตางกันออกไป จึงสามารถแยกวิชา

ชีววิทยา แตเมื+อเกิดการเคลื+อนที่ หรือมีการออกแรงตางๆ เชน แรงโนมถวง แรงดึง 

สิ่งที่เล็กกวาระดับเซลล คือระดับอะตอมนั่นเอง

1.1.1 ยุคกอนประวัติศาสตร

ยุคกอนประวัติศาสตร (ค.ศ. 500 หรือ พ.ศ. 1043) มีรายละเอียดดังนี้

 

วาเคมี พบวา มีปรากฏในภาษาอียิปต

 

ชาวกรีก ไดแสดงความคิดเห็นในเรื+อง

โครงสรางของสาร โดยคิดหาเหตุผล

เพยีงอยางเดยีว แตไมไดทาํการทดลอง

ประกอบใหเห็นจริงในเรื+องโครงสราง

 

ที่ตางชนิดกัน
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1.1.2 ยุคการเลนแรแปรธาตุ

ยุคการเลนแรแปรธาตุ (ค.ศ. 500 – 1500 หรือ พ.ศ. 1043 – 2043)

 

ประมาณ ค.ศ. 1100 (พ.ศ. 2643)

 ความรูทางเคมีไดแพรเขาสูยุโรป ในปลายยุคนี้นักเคมีลมเลิกความสนใจการ

เลนแรแปรธาตุ

 เริ่มมีความสนใจคนควาหายาอายุวัฒนะที่ใชรักษาโรคได

1.1.3 ยุคการเสาะแสวงหายาอายุวัฒนะ

ยุคการเสาะแสวงหายาอายุวัฒนะ (ค.ศ. 1500 – 1600 หรือ พ.ศ. 2043 – 2143)

 นักเคมีพยายามคนควาหายาอายุวัฒนะและยารักษาโรคตางๆ 

1.1.4 ยุคปจจุบัน (ค.ศ. 1627 – 1691)

ยุคปจจุบัน (ค.ศ. 1627 – 1691 หรือ พ.ศ. 2140 – 2234) มีรายละเอียดดังนี้

 

ทําการศึกษาเคมีเพื+อความเจริญรุงเรืองของเคมี และใชวิธีการทดลองประกอบ

 

 

 

พยายามอธิบายเกี่ยวกับการสันดาปและการเกิดสนิม โดยกลาวถึงเมื+อวัตถุถูก

การเกิดออกซิเดชันในปจจุบัน
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บิดาแหงทฤษฎีอะตอมทาง
เคมี (Father of Chemical Atomic Theory) 

1. เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry) คือการวิเคราะหตัวอยางสาร เพื+อ

ศึกษาสวนประกอบทางเคมีและโครงสราง

2. ชีวเคมี (Biochemistry) คือการศึกษาสารเคมี ปฏิกิริยาเคมี และปฏิสัมพันธ

ทางเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

3. เคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry) คือการศึกษาสมบัติและปฏิกิริยา

ของสารประกอบประเภทอนินทรีย อยางไรก็ตามการแบงแยกระหวางสาขาทางอินทรีย

และสาขาอนินทรียนั้นไมชัดเจน และยังมีการเหลื+อมของขอบเขตการศึกษาอยูมาก เชน 

4. เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) คือการศึกษาโครงสราง สมบัติ สวน

ประกอบ และปฏิกิริยาเคมี ของสารประกอบอินทรีย

5. เคมีฟสิกส (Physical Chemistry) คือการศึกษารากฐานทางกายภาพของ

ทางเคมีในเชิงของพลังงาน สาขาที่สําคัญในกลุมนี้คือ
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สสาร คือ คน สัตว สิ่งของ และทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเรา เชน ปากกา 

มีมวล มีตัวตน ตองการที่อยู และสามารถสัมผัสได โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา 

หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส ซึ่งสสารสามารถเปลี่ยนแปลงรูปได โดยการเปล่ียนแปลงของ

1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (Physical Change)
ของสารที่เพียงภายนอก โดยไมมีผลตอองคประกอบภายใน และไมเกิดสารใหม เชน 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemical Change)

สารละลาย สารแขวนลอย คอลลอยด

สสาร (Matter)

ของแข็ง ของเหลว กาซ 

ของผสม สารบริสุทธิ์ 

สารเนื้อเดียว 

นํ้าชา เบกกิ้งโซดา กานํ้าทองแดง

สารเนื้อผสม สารประกอบ ธาตุ



เคมี คัพเคก  15

ทําใหสารนั้นมีองคประกอบท่ีตางไปจากเดิม นั่นคือเกิดสารใหมขึ้นมา เชน กรดเกลือ 

2
) 

ดังสมการ

2 2

การจัดจําแนกสสาร

3 กลุมคือ

1. สถานะของแข็ง (Solid) จะมีรูปราง และปริมาตรคงท่ีแนOนอน ซึ่งสถานะ

ของแข็งจะทําใหอนุภาคภายในอยูชิดติดกัน เชน ถวยเซรามิก แกว จาน หรือชามตางๆ 

2. สถานะของเหลว (Liquid) อนุภาคภายในใกลกัน แตมีอิสระในการเคลื+อนที่ 

มีปริมาณท่ีแนOนอน แตไมมีรูปรางท่ีแนOนอนและใชรูปรางไปตามภาชนะ เชน มหาสมุทร

ทะเลสาบ และแมนํ้า

3. สถานะกาซ (Gas) อนุภาคภายในจะแยกออกจากกัน มีการเคลื+อนไหวที่งาย

และรวดเร็ว ไมมีทั้งปริมาณท่ีแนOนอนและรูปรางที่แนOนอน รูปรางเปล่ียนไปตามภาชนะ

ที่บรรจุ อนุภาคภายในจะอยูหางกันมากที่สุดเมื+อเทียบกับอีก 2 สถานะ ตัวอยางของกาซ 

สถานะของสสารทั้งสามนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดอยางงายดายโดยการเปลี่ยน

เงื+อนไขของความดันและอุณหภูมิ

––––––––––––––– ––––––––––––––– 

การระเหิด

การหลอมเหลว การระเหย

การแข็งตัว การควบแนOน

การระเหิดกลับ
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การเปลี่ยนแปลงสถานะมีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 การระเหย (Evaporation)

การระเหย คือ กระบวนการการเปล่ียนแปลงสถานะของสสาร จากของเหลว

การระเหย

ทะเล มหาสมุทร

รูปที่ 2.1 การระเหยของนํ้า
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2.1.2 การระเหิด (Sublimation)

การระเหิด คือ กระบวนการการเปลี่ยน

แปลงสถานะของสสาร จากของแข็งกลาย

คารบอนไดออกไซด

2.1.3 การควบแน&น (Condensation)

การควบแนOน คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง

เกิดเมื+อกาซนั้นๆ สูญเสียความรอนหรือพลังงาน ไดแก 

2.1.4 การแข็งตัว (Coagulation)

การแข็งตัว คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง

โดยมักเกิดเมื+อของเหลวน้ันๆ สูญเสียความรอนหรือ

ของเหลวได โดยการไดรับพลังงานหรือความรอน

2.1.5 การตกผลึก (Crystallization)

การตกผลึก คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง

โดยมักเกิดเมื+อของเหลวนั้นๆ สูญเสียความรอนหรือ

แตโดยทั่วไปแลว การตกผลึกนั้นนิยมใชกับการ

รูปที่ 2.3 
ของเหลวหลังสัมผัสกับผิวขวดเย็น

รูปที่ 2.2 การระเหิดของนํ้าแข็งแหง

รูปที่ 2.4 การแข็งตัวของนํ้าแข็ง

รูปที่ 2.5 การตกผลึกของเพชร
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เปลี่ยนแปลงรูปรางทางทางเคมีเสียมากกวา เพราะโดยทั่วไปใชกับสารประกอบ หรือวัตถุที่

2.1.6 การหลอมเหลวหรือการละลาย (Melting)

การหลอมเหลว คือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร จากของแข็ง

การจัดจําแนกประเภทของสสารมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ของผสม (Mixture) 

ของผสมหมายถึง สารที่เกิดจากการนําสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันโดย

ไมจํากัดสวนผสม และในการผสมกันนั้นตองไมมีปฏิกิริยาใดๆ เกิดขึ้นระหวางสาร

เดียวและสารเน้ือผสม

1. สารเนื้อเดียว (Homogeneous Substance) หมายถึงสารที่สายตา

(1) สารละลาย (Solution)

คงที่ จึงไมสามารถเขียนสูตรไดอยางแนOนอนตายตัว และมีขนาดอนุภาคที่เล็กกวา 10–7 
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ตัวถูกละลาย เชน อากาศ มีเอทานอลอยู 70% และนํ้า 30% จากสัดสวนนี้ นํ้า

 

นํ้าตาลทราย (C
12

H
22 11

2. สารเนื้อผสม (Heterogeneous Substance) หมายถึงสารที่สายตา

(1) สารแขวนลอย (Suspension) หมายถึงสารเน้ือผสมท่ีมีขนาด

เสนผานศูนยกลางอนุภาคใหญกวา 10–4 เซนติเมตร ซ่ึงลอยอยูในตัวกลาง และมี

ขนาดอนุภาคที่ใหญ สายตามองเห็นไดชัดเจนวามีเนื้อสารมากกวา 1 อยาง เมื+อตั้งทิ้งไว

อนุภาคจะตกตะกอนลงมา สารแขวนลอยนั้นไมสามารถผานท้ังกระดาษกรองและ

(2) คอลลอยด (Colloid) หมายถึงสารท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางอนุภาคอยู

ระหวาง 10–4 ถึง 10–7 เซนติเมตร โดยสารละลายนี้ไมมีการตกตะกอนเมื+อวางทิ้งไว 

และมีสมบัติการกระเจิงแสง ซึ่งเรียกวา “ปรากฏการณทินดอลล (Tyndall Effect)” 

และภายในอนุภาคมีการเคลื+อนที่แบบ “บราวเนียน (Brownian Movement)” คือ 

การเคลื+อนที่แบบไมมีทิศทางที่แนOนอนในแนวเสนตรง สามารถสองดูไดจากเครื+องที่

เรียกวา “อัลตราไมโครสโคป (Ultramicroscope)” ซึ่งคอลลอยดจะผานกระดาษ

นมสด

2.2.2 สารบริสุทธิ์ (Pure Substances) 

สารบริสุทธิ์ หมายถึงสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่ สมบัติ

เฉพาะตัวตางๆ คงท่ี เกิดจากสารเพียงชนิดเดียวหรือหลายชนิดก็ได ในอัตราสวนคงท่ี 
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1. ธาตุ (Elements)

(S
8
)

2. สารประกอบ (Compound) หมายถึงสารบริสุทธิ์ที่ประกอบไปดวยอะตอม

สมบัติแตกตางไปจากเดิมอยางเดนชัด สามารถเขียนสูตรเคมีไดแนOนอน เชน โซเดียม 

รูปของสูตรโมเลกุล ซึ่งจะไดอธิบายถึงตอไป
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1. จงเติมคําในชองวาง

 1. ฉันคือสถานะหน่ึงที่โมเลกุลของฉันอยูติดกันและยากที่จะเคลื+อนไหว 

  ฉันคือสถานะใด __________________________________

 2. ฉันคือสถานะหนึ่งที่โมเลกุลของฉันกําลังกระโดดไปทั่ว 

 3. หากโมเลกุลของสารถูกจัดเรียงในรูปแบบที่มีลวดลายแนOนหนา นั่นคือสถานะ

ที่เหมาะสมกับฉัน 

  ฉันคือสถานะใด __________________________________

เฉลย

 1.  ของแข็ง

 2.  กาซ

 3.  ของแข็ง
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2. จงบอกวาประโยคตอไปนี้ ถูก หรือ ผิด ถาผิดจงทําการแกไขใหถูกตอง

ขอ ขอความ ตอบ

1. ทองคํา (Au) คือธาตุ

2. เกลือแกง (NaCl) คือธาตุ

3. นํ้าสมสายชูทําปฏิกิริยากับเบกกิ้งโซดา เกิดกาซใหมขึ้นมาคือ 

คารบอนไดออกไซด เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

4. นํานํ้ามาตมใหเดือด ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ถือเปน

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

5. ตมจืดเตาหูสาหราย เปนของผสม ที่เปนสารเนื้อผสม (Heterogeneous 

Compound)

6. อากาศ ถือเปนของผสมประเภทสารเน้ือเดียว (Homogeneous Compound)

7. กาซคารบอนไดออกไซด (CO
2
) เปนธาตุ

8. นํ้าบริสุทธิ์ (H
2
O) เปนสารประกอบ

9. เมอรคิวรี (Hg) เปนธาตุ

10. เหล็ก (Fe) เปนสารประกอบ

11. สนิมเหล็ก ที่เกิดขึ้นมาจากการทําปฏิกิริยาระหวางเสาโลหะ และกาซ

ออกไซดเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

12. นํ้ามันเบนซิน สัมผัสกับกาซออกซิเจน จึงเกิดการติดไฟ และลุกไหม 

เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

13. กาแฟลาเต (Latte มาจากภาษาอิตาลี)  ถือเปนของผสม ประเภทสารเน้ือเดียว

14. นํ้า สามารถแยกสวนประกอบออกมาไดเปน กาซไฮโดรเจน และกาซ

ออกซิเจน โดยวิธีอิเล็กโทรไลซิส ซึ่งถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

15. นํ้ากอก ที่มาจากการประปา เปนของผสมที่เปนสารเนื้อเดียว

16. เมื+อนํ้าตาลละลายในนํ้า ถือเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
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เฉลย

 1. ถูก

 3.  ถูก

 5.  ถูก

ขนาดเล็ก ควัน 

 8.  ถูก

 9.  ถูก

 11.  ถูก

เดียวกัน

 14.  ถูก

 15.  ถูก
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3. จงระบุวาสารตอไปน้ีเปนธาตุ สารละลาย หรือสารประกอบ

สาร ธาตุ สารละลาย สารประกอบ

2
)

2. อากาศ

3. นํ้าอัดลม

4. นํ้ามันเบนซิน

6. ทองคํา (Au)

2
)

2
)

เฉลย

สาร ธาตุ สารละลาย สารประกอบ

2
)

2. อากาศ

3. นํ้าอัดลม

4. นํ้ามันเบนซิน

6. ทองคํา (Au)

2
)

2
)
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 2.  สารประกอบ เพราะประกอบดวย กาซไนโตรเจน (N
2 2

) 

2
) กาซอื+นๆ และไอนํ้า

ถูกละลาย

เพื+อเพ่ิมคาออกเทน

 5.  ธาตุ ปรากฏในตารางธาตุ

 6.  ธาตุ ปรากฏในตารางธาตุ

 8.  ธาตุ เพราะมีเพียงอะตอมของออกซิเจน จํานวน 2 อะตอมเทานั้น ไมมีธาตุ

อื+นมาประกอบดวย

 9. ธาตุ ปรากฏในตารางธาตุ
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5. จงตอบคําถามตอไปน้ี

 1. การจัดประเภทของสารขอใดถูกตอง

ธาตุ สารประกอบ สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย

ก. Cr S
8

3%H
2 2

กาวแปงเปยก นํ้าแปง

ข.
2

นํ้าสมสายชู นํ้าสลัด นํ้าสบู

ค.
2 3

นํ้าโซดา นํ้ามันดีเซล นํ้าสลัด

ง.
3

H
2

นํ้าโซดา นํ้าเตาหู นํ้าโคลน

ตอบ ง. ขอ ก. , ข. S
8 2

ก. นํ้าเกลือ นํ้ามันเตา กาซคลอรีน  

ค. นํ้ามันพืช นํ้าอัดลม ซูโครส  

ง. สารหนู นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันโซลา

ตอบ ข.
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ก. แยม ไอศกรีม นํ้าเตาหู นํ้ากะทิ   

ข. ควัน หมอก สีทาบาน นํ้าทะเล

ค. กาว แปงเปยก สลัดครีม นํ้าซาวขาว  

ง. วุน นม นํ้าโซดา นํ้ายางพารา

ตอบ ง. นํ้าโซดา จัดเปนสารละลาย

 4. ขอความใด ไมได แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี

ก. หลังคาสังกะสี เกิดสนิมไดงาย

ข. หมูที่ทอดในนํ้ามัน ตอนนี้กําลังสุกพอดี

ค. ขี้เถา เกิดจากการเผาไหมของเศษใบไม

ง. นํ้าตาล ที่หกลงในนํ้ารอนแลว ละลายจนหมด

ตอบ ง. ไมเกิดเปนสารใหม ไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

 5. ความสัมพันธใด ผิด เกี่ยวกับสมบัติของสาร

ก. เคมี–การกัดกรอน

ข. เคมี–การเปลี่ยนสถานะ

ค. กายภาพ–การละลาย

ตอบ ข.
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 6. สารที่แสดงถึงสมบัติทางเคมีคือสารใด

ก. สารชนิดหน่ึงมีสีเขียว

ข. สารชนิดหน่ึงเกิดสนิมไดงาย

ค. สารชนิดหน่ึงสามารถถูกดึงไดยาว 15 นิ้ว

ง. สารชนิดหนึ่งเมื+อตั้งทิ้งไว ในอากาศจะหายไป

ตอบ ข.

 7. สารที่มีรูปราง ไมคงที่ แตปริมาตรคงที่คือสารกลุมใด

ก. นํ้านม นํ้าอัดลม เลือด

ข. กอนอิฐ ตนไม อากาศ 

ค. นํ้าทะเล นมถั่วเหลือง ไอนํ้า

ง. ขวดแกว ยางลบดินสอ รองเทาหนัง

ตอบ ก.

 8. ขอความใด ไมใช ลักษณะของของแข็ง

ก. มีปริมาตรคงท่ี

ข. มีชองวางระหวางอนุภาคนอย

ค. มีแรงดึงดูดระหวางอนุภาคนอย

ตอบ ค.

9. ขอความใดแสดงลักษณะของสารไดถูกตอง

ก. แกวจะเปลี่ยนรูปรางเมื+อใสนํ้าลงไป

ข. นํ้าจะเปลี่ยนปริมาตรเมื+อเทจากแกวใสกระติก

ค. หินจะมีรูปรางเปลี่ยนไปเมื+อหยิบจากพื้นใสกลอง

ตอบ ง.
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10. ขอใดแสดงอิสระในการเคลื+อนที่ของสารแตละสถานะจากมากไปนอย

ก. กาซ ของเหลว ของแข็ง

ข. ของแข็ง ของเหลว กาซ

ค. ของเหลว กาซ ของแข็ง

ง. กาซ ของแข็ง ของเหลว

ตอบ ก.

ก. สถานะ    ข. ความเขมขน

ค. องคประกอบ   ง. ลักษณะเนื้อสาร

ตอบ ง.

ก. สารละลาย มีทั้งตัวทําละลาย และตัวละลาย

ข. สารละลาย ประกอบดวยนํ้ามากกวารอยละ 90

ค. สารละลาย มีสารตั้งแต 2 ชนิดผสมกัน โดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี

ง. สารละลาย เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต 2 ชนิดมาผสมกัน และมองเห็น

ตอบ ง.

 13. ขอความใดถูกตอง

ก. คอลลอยดเกิดการตกตะกอน   ข. สารละลายเกิดการตกตะกอน

ค. สารละลายเกิดการกระเจิงแสง   ง. สารแขวนลอยเกิดการกระเจิงแสง

ตอบ ง.



30  เคมี คัพเคก

ก. ขนาดของอนุภาค

ข. การกระเจิงของแสง

ค. การตกตะกอนเมื+อตั้งทิ้งไว

ง. การแยกสารดวยการกรองผานกระดาษกรอง

ตอบ ก.

 15. ขอความใด ผิด เกี่ยวกับสารแขวนลอย

ข. มองเห็นสวนผสมไดชัดเจน

ค. อนุภาคของสารกระจายตัวในตัวกลาง โดยไมตกตะกอน

ง. อนุภาคของสารกระจายตัวในตัวกลางชั่วเวลาหนึ่ง แลวจึงตกตะกอน

ตอบ ค.

 16. ตัวทําละลายคืออะไร

ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย

ค. สารที่ความหนาแนOนเทากับสารละลาย

ง. สารที่มีปริมาณมากกวารอยละ 40 ในสารละลาย

ตอบ ข.
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 17. ถากําหนดให

(2) สาร C 20 กรัม ผสมกับสาร D 30 กรัม

ตอบ ค.

ก. นํ้าเชื+อม   ข. นํ้าเกลือ

ค. ปรอทในสังกะสี  ง. ทองเหลือง

ตอบ ง. ทองเหลือง ประกอบดวยทองแดงเปนตัวทําละลาย สังกะสีเปน

ตัวถูกละลาย

 19. สารลักษณะใดสามารถเกิดปรากฏการณทินดอลลได

ก. ตกตะกอนเมื+อตั้งทิ้งไว

ค. มีขนาดอนุภาคต่ํากวา 10–7 เซนติเมตร

ง. สารทุกชนิดสามารถเกิดได

ตอบ ข.
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แบบใด

ก. อุณหภูมิของสารคงที่ อนุภาคตางๆ ของสารไมเคลื+อนที่

ข. อุณหภูมิของสารสูงขึ้น อนุภาคตางๆ ของสารเคลื+อนที่เร็วขึ้น

ค. อุณหภูมิของสารสูงขึ้น แตละอนุภาคของสารเกาะติดกันแนOน

ง. อุณหภูมิของสารคงที่ แตละอนุภาคของสารเกาะติดกันหลวมๆ 

ตอบ ข.

 21.  เมื+อกลาวถึงอุณหภูมิขณะเดือดขอสรุปใดถูกตอง

ก. อุณหภูมิของสารเมื+อไดรับพลังงานเพิ่มขึ้น

ง. อุณหภูมิของของแข็งที่ทําใหแตละอนุภาคสั่นมากข้ึน

ตอบ ก.

 22. การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารเกี่ยวของโดยตรงกับสิ่งใด

ก. พลังงาน   ข. มวลของสาร

ค. ชนิดของสาร   ง. นํ้าหนักของสาร

ตอบ ก.

 23. ขอความใด ไมใช ความหมายของสาร

ก. มีมวล     ข. ตองการท่ีอยู

ค. สามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา  ง. ประกอบดวยสิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต

ตอบ ง.
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 24. การใชเครื+องมือตรวจวัดคาใด ไมได แสดงถึงสมบัติทางกายภาพ

ตอบ ง.

 25.  ขอความใดถูกตอง

ก. สารเนื้อผสมตองใชอุปกรณในการแยกสารเทานั้น

ข. เราสามารถสังเกตสวนประกอบของสารละลายได

ค. สารเน้ือเดียวประกอบดวยสวนผสมของสารบริสุทธิ์ตั้งแต 1 ชนิดข้ึนไป

ง. เมื+อนําสารประกอบท่ีอยูสวนบนของภาชนะมาทดสอบ จะมีสมบัติตาง

จากสวนลางของภาชนะ

ตอบ ค.

ก. สารเนื้อผสมมีขนาดใหญกวาสารเนื้อเดียว

ข. สารเนื้อผสมมีปริมาณมากกวาสารเน้ือเดียว

ค. สารเนื้อผสมมีองคประกอบของสารมากกวาสารเน้ือเดียว

ง. สารเนื้อผสมมีสมบัติของเนื้อสารที่แตกตางจากสารเน้ือเดียว

ตอบ ง.

ก. สารละลาย มีทั้งตัวทําละลาย และตัวละลาย

ข. สารละลาย ประกอบดวยนํ้ามากกวารอยละ 90

ค. สารละลาย มีสารตั้งแต 2 ชนิดผสมกัน โดยไมเกิดปฏิกิริยาเคมี

ง.  สารละลาย เกิดจากสารบริสุทธิ์ ต้ังแต 2 ชนิด มาผสมกันและมองเห็น

ตอบ ง.
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 28. ขอสรุปใด ผิด

ตอบ ง.

ก. ตั้งทิ้งไว ใหตกผลึก

ข. ดูที่ฉลากขางขวดใสสาร

ค. เขยาดูวามีสารแขวนลอยหรือไม

ตอบ ง.

ก. สถานะของสาร    ข. ลักษณะเนื้อสาร

ตอบ ก.

 31.  นักเรียน 2 คนจัดหมวดหมูของสารตอไปนี้ ทองคํา นํ้าเชื+อม นาก และกาซ

ออกซิเจน ปรากฏวาทั้ง 2 คน จัดไดไมเหมือนกัน ตามหลักการเคมี คิดวา

นOาจะเกิดขึ้นเนื+องจากสาเหตุใด

ค. ใชการทดลองตางกัน   ง. มีคนใดคนหนึ่งจัดผิด

ตอบ ข.
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 32.  ความแตกตางของสารละลายกับสารบริสุทธิ์คืออะไร

ก. สารละลาย มีปริมาตรมากกวา สารบริสุทธิ์

ข. สารละลาย มีจุดเดือดไมคงที่ สารบริสุทธิ์ มีจุดเดือดคงที่

ค. สารละลาย มีจุดเดือดคงที่ สารบริสุทธิ์ มีจุดเดือดไมคงที่

ง. สารละลาย มีจุดเยือกแข็งคงที่ สารบริสุทธิ์ มีจุดเยือกแข็งไมคงที่

ตอบ ง.

 33.  ความสัมพันธใด ผิด
ก. สารละลาย–สามารถแยกไดดวยการกล่ัน

ข. สารแขวนลอย–สามารถแยกไดดวยการกรอง

ค. สารละลาย–สามารถแยกไดดวยการตกตะกอน

ง. สารแขวนลอย–สามารถแยกไดดวยการระเหยแหง

ตอบ ค.

 34.  ตัวทําละลายคืออะไร

ก. สารที่มีสถานะเปนของเหลว

ข. สารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย

ค. สารที่ความหนาแนOนเทากับสารละลาย

ง. สารที่มีปริมาณมากกวารอยละ 40 ในสารละลาย

ตอบ ข.

 35.  สารชนิดใดตองใชตัวทําละลายตางจากพวก

ก. นํ้าตาล   ข. โลหะอะมัลกัมที่ใชอุดฟน

ค. เกลือแกง  ง. สีผสมอาหาร

ตอบ ข. โลหะอะมัลกัมที่ใชอุดฟน เปนของแข็ง มีโลหะเงินที่เปนของแข็ง

เปนตัวทําละลาย
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 36. สถานะของตัวละลายในน้ําอัดลมคืออะไร

ก. กาซ

ข. ของเหลว

ค. กาซและของเหลว

ง. ขึ้นอยูกับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

ตอบ ก.

ก. ตะกั่ว    ข. ปรอท

ต. แคดเมียม   ง. แมงกานีส

ตอบ ก.

ก. ไอนํ้า    ข. ไอกรด

ค. ออกซิเจน   ง. คารบอนไดออกไซด

ตอบ ข.

 39. ขอความใดถูกตอง

ตอบ ค.
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ก. นํ้าสมสายชู นํ้าโซดา

ค. นํ้ายาลางจาน นํ้าเกลือ

ง. แอลกอฮอลลางแผล น้ําเชื+อม

ตอบ ข.

 42. สารใด ไมใช คอลลอยด

ก. หมอก นํ้านม

ข. นํ้าโคลน น้ําแปง

ค. นํ้าหมึกปากกา กาวแปงเปยก

ตอบ ค.




