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บทที่ 01 สารและสมบัติของสาร
SUBSTANCES AND THEIR PROPERTIES

การจ�าแนกสสาร
สสาร
สารเนือ้ เดียว
สารบริสทุ ธิ์
ธาตุ

สารประกอบ

สารเนือ้ ผสม
สารละลาย

คอลลอยด

ตัวท�าละลาย + ตัวถูกละลาย

• โซลและเจล
• อิมลั ชัน
• แอโรซอล

สารแขวนลอย ของผสมอืน่ ๆ

อะตอมและโมเลกุล
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อะตอม

โมเลกุล

โมเลกุล

สารทุกอย่างบนโลกนี้ประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยเล็กๆ ที่เรียกว่า “อะตอม” เมื่ออะตอมมายึดติดกัน
ด้วยพันธะเคมีโดยมีการรวมตัวของอะตอมในจ�านวนที่แน่นอนจะเรียกว่า “โมเลกุล” สสารบางอย่างนั้นจะ
อยู่กันในลักษณะของอะตอม และบางอย่างจะอยู่ในลักษณะของโมเลกุล โดยทั้งอะตอมและโมเลกุลที่
เกิดขึ้นสามารถอยู่กันได้หลายลักษณะ ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
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อะตอมออกซิเจน

น�า้ ในแก้ว

เกิดจากโมเลกุลน�า้

อะตอมไฮโดรเจน
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ธาตุ
คือ สสารที่ประกอบขึ้นจากอะตอมเพียงชนิดเดียว ไมสามารถแยกออกเปนสารอื่นๆ ไดดวยวิธีการ
ทางเคมี เชน คารบอน (C), ออกซิเจน (O2), ไนโตรเจน (N2), โอโซน (O3), เพชร (C), ไฮโดรเจน (H2)
ซึ่งธาตุนั้นจะสามารถอยูไดทั้งในรูปแบบของอะตอมหรือโมเลกุล
ธาตุสามารถแบงเปนกลุมใหญๆ ไดเปน 3 กลุม คือ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ

ธาตุคารบอน

ธาตุออกซิเจน

ธาตุไนโตรเจน

สารประกอบ
คือ สารบริสทุ ธิท์ ปี่ ระกอบขึน้ จากธาตุมากกวา 1 ชนิดมารวมตัวกันทางเคมี เกิดเปนสารชนิดใหม การ
รวมตัวนี้จะมีอัตราสวนที่คงที่แนนอน เชน นํ้าสมสายชู (CH3COOH), ดางทับทิม (KMnO4 ), แกว (SiO2)

เปนตน

นํา้

เกลือแกง

คารบอนไดออกไซด

คือ สารเนื้อเดียวที่มีองคประกอบของสาร 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน เกิดเปนสารเนื้อเดียว ซึ่งมีขนาด
อนุภาคที่เล็กกวา 10-7 เซนติเมตร โดยสารละลายจะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก ตัวทําละลาย (Solvent)
และตัวถูกละลาย (Solute) ซึ่งมีได 3 สถานะ ทั้งแกส ของเหลว และของแข็ง โดยเรามีวิธีพิจารณา
ตัวถูกละลายและตัวทําละลายดังนี้
ตัวทําละลายจะมีปริมาณที่มากกวาตัวถูกละลาย เชน อากาศจะประกอบดวยแกสไนโตรเจน (N2)
ประมาณรอยละ 80 และแกสออกซิเจน (O2) ประมาณรอยละ 20 แสดงวาแกสไนโตรเจนเปน
ตัวทําละลาย
 ตัวทําละลายจะมีสถานะเดียวกันกับสารละลาย เชน หากเรานําเกลือ (NaCl) ซึ่งเปนของแข็ง
มาละลายนํ้า (H2O) ซึ่งเปนของเหลว สารละลายสุดทายจะไดนํ้าเกลือซึ่งเปนของเหลว (มีสถานะ
เดียวกับนํ้า) แสดงวานํ้าเปนตัวทําละลาย
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สารละลาย
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01

สารละลายในชีวิตประจ�ำวัน
ชนิดของสารละลาย

สถานะของสารละลาย

ตัวถูกละลาย

ตัวท�ำละลาย

นาก
ทองเค
ทองขาว
ทองส�ำริด
น�้ำส้มสายชู
ทิงเจอร์ไอโอดีน
สารละลายแอมโมเนีย

ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ของเหลว
ของเหลว
ของเหลว

ทองแดง
ทองค�ำ
เงิน
ทองแดง
น�้ำ
เอทานอล
น�้ำ

อากาศ

แก๊ส

ทองค�ำ
ทองแดง
ทองค�ำและพัลลาเดียม
ดีบุก
กรดแอซีติก
ไอโอดีน
แก๊สแอมโมเนีย
แก๊สออกซิเจน +
คาร์บอนไดออกไซด์ + ไอน�ำ้

แก๊สไนโตรเจน

แก๊สหุงต้ม
(LPG-Liquefied
Petroleum Gas)
ฟิวส์ไฟฟ้า

แก๊ส (ถูกอัดให้เป็น
ของเหลว)

แก๊สบิวเทน

แก๊สโพรเพน

ของแข็ง

บิสมัท

เหล็กกล้าไร้สนิม

ของแข็ง

ปรอท + ดีบุก
คาร์บอน + โครเมียม +
นิกเกิล

CNG (Compressed
Natural Gas)

แก๊ส (ถูกอัดให้เป็น อีเทน + โพรเพน + บิวเทน
ของเหลว)

เหล็ก
มีเทน

คอลลอยด์
คือ สารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 10-4 และ 10-7 เซนติเมตร
ซึ่งจะไม่มีการตกตะกอน เนื่องจากอนุภาคภายในจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา โดยมีลักษณะการเคลื่อนที่
แบบบราวน์ (Brownian Motion) กล่าวคือ เป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่แน่นอนในแนวเส้นตรง ซึ่งจะสามารถส่อง
ดูได้จากเครื่องที่เรียกว่า อัลตราไมโครสโคป (Ultramicroscope)
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คอลลอยด์มีอนุภาคที่ใหญ่เพียงพอที่จะท�าให้เกิดการกระเจิงแสงได้ โดยเมื่อส่องแสงผ่านสารที่
เป็นคอลลอยด์จะเห็นล�าแสงเกิดการกระเจิง ซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์
(Tyndall Effect)
อนุภาคของคอลลอยด์จะสามารถผ่านกระดาษกรองได้
แต่ไม่เล็กพอที่จะสามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้ เช่น
กาว นมสด ซึ่งคอลลอยด์สามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ
ได้ดังนี้
ปรากฏการณทนิ ดอลล

ชนิดของคอลลอยด์

โซล
อิมัลชันแข็ง
โฟมแข็ง
โซลและเจล
อิมัลชัน
โฟม
แอโรซอลแข็ง
แอโรซอลเหลว

ความหมาย

ตัวอย่าง

อนุภาคเป็นของแข็ง กระจายตัวในของแข็ง
อนุภาคเป็นของเหลว กระจายตัวในของแข็ง
อนุภาคเป็นแก๊ส กระจายตัวในของแข็ง
อนุภาคเป็นของแข็ง กระจายตัวในของเหลว
อนุภาคเป็นของเหลว กระจายตัวในของเหลว
อนุภาคเป็นแก๊ส กระจายตัวในของเหลว
อนุภาคเป็นของแข็ง กระจายตัวในแก๊ส
อนุภาคเป็นของเหลว กระจายตัวในแก๊ส

พลอย ทับทิม
เนย เยลลี่ วุ้น
ลาวา เม็ดโฟม
สีทาบ้าน เยลลี่
น�้านม น�้ากะทิ น�้าสลัด
ครีมโกนหนวด ครีมทาหน้า
เขม่าในอากาศ ควัน เมฆ
สเปรย์ฉีดผม

คอลลอยด์ชนิดอิมลั ชันนัน้ เป็นคอลลอยด์ทพี่ บได้บอ่ ยในชีวติ ประจ�าวัน เช่น น�า้ สลัด ซึง่ เกิดจากอนุภาค
น�้ามันที่เป็นของเหลวกระจายตัวในน�้าที่เป็นของเหลวเช่นกัน ซึ่งปกติแล้วน�้ามันกับน�้าจะไม่สามารถรวมตัว
กันได้ จ�าเป็นต้องใช้ตัวกลาง ซึ่งก็คือไข่แดง ช่วยท�าให้น้�ามันกับน�้าเกิดการรวมตัวกัน ตัวกลางที่ท�าให้
ของเหลว 2 ชนิดที่แยกชั้นกันมารวมตัวกันได้นั้นเรียกว่า ตัวท�าอิมัลชัน (Emulsifier)
โครงสร้างของ Emulsifier
ละลายเข้ากับน�า้

ละลายเข้ากับน�า้ มัน

ชั้นน�้า
ชั้นน�้ามัน

หยดน�า้ มันกระจายตัวในน�า้
ไม่ใส่ Emulsifier
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ชนิดของคอลลอยด

11/15/2560 BE 4:00 PM

01

สารแขวนลอย
คือ สารผสมที่เกิดจากอนุภาคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มากกว่า 10-4 เซนติเมตร ซึ่งลอยกระจาย
อยู่ในตัวกลาง โดยอนุภาคที่มีอยู่ในของผสมนั้นจะมีขนาดใหญ่ จึงสามารถมองเห็นอนุภาคในของผสมได้
อย่างชัดเจน และเมื่อตั้งทิ้งไว้ อนุภาคจะตกตะกอนลงมา ซึ่งอนุภาคในสารแขวนลอยจะไม่สามารถผ่านได้
ทั้งกระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน เช่น น�้าโคลน น�้าอบไทย

สารละลาย

คอลลอยด

สารแขวนลอย

ของผสมอื่น ๆ
คือ สารผสมที่ไม่ได้มีลักษณะของคอลลอยด์และสารแขวนลอย เช่น พริกผสมน�้าตาล หยดน�้ามัน
ที่ลอยในน�้า

สมบัติของสสาร
คือ ลักษณะเฉพาะตัวของสสาร สามารถจ�าแนกออกได้เป็น 2 ส่วน คือ
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สมบัติทางกายภาพ
คือ ลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า หรือใช้เครื่องมือวัด สมบัตินี้จะขึ้นอยู่กับชนิด
ของสารและปริมาณของสาร และถึงแม้เป็นสารเดียวกัน แต่ก็สามารถมีสมบัติทางกายภาพต่างกันได้ เช่น
สี กลิ่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความเข้มข้น มวล ความแข็ง pH ความสามารถในการละลาย การน�า
ไฟฟ้า

สมบัติทางเคมี
คือ ลักษณะทางเคมีของสสาร โดยลักษณะดังกล่าวจะมีผลที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาทางเคมี สมบัติ
ทางเคมีนั้นจะเป็นสมบัติเฉพาะตัวของสาร จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่มีการเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น
รูปร่างโมเลกุล เลขออกซิเดชัน ความสามารถในการติดไฟ ความเป็นพิษ ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา
เคมี ศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์มาตรฐาน
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การเปลี่ยนแปลงของสสาร
สสารสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
คือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภายนอก โดยไม่มีการเกิดสารชนิดใหม่ขึ้น สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
นั้นยังคงเป็นสารชนิดเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารละลาย การเปลี่ยนแปลงรูปผลึกของ
สารประกอบ การผสมกันของสาร 2 ชนิด การเปลี่ยนสถานะ ฯลฯ

น�้ำกลายเป็นไอ

การละลายเกลือลงในน�้ำ

การเปลี่ยนรูปผลึกของสาร

โดยในระดับเบื้องต้นนั้น จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้
สถานะของสสาร สถานะของสสาร

1. ปัจจัยจากตัวสสาร คือ จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสสารแต่ละชนิด
2. ปัจจัยจากภายนอก คือ อุณหภูมิและความดันในขณะที่ท�ำการสังเกต
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ในสภาวะทั่วไป สสารมีด้วยกันทั้งสิ้น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส การที่สสารจะอยู่
ในสถานะใดขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประการ คือ
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01

ช่วงอุณหภูมิ

พ้นจุดเดือดมาแล้ว จะเป็นแก๊ส

จุดเดือด
อุณหภฺมทิ ี่
ท�ำการสังเกต

อยู่ในระหว่างจุดเดือดและ
จุดหลอมเหลว จะเป็นของเหลว

จุดหลอมเหลว
ยังไม่พ้นจุดหลอมเหลว
จะเป็นของแข็ง
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ปัจจัยของอุณหภูมทิ มี่ ผี ลต่อสถานะของสสาร

หากอุณหภูมทิ ที่ ำ� การสังเกตยังไม่ถงึ จุดหลอมเหลวของสสาร เราจะเห็นสสารชนิดนัน้ อยูใ่ นรูปของแข็ง
ถ้าอุณหภูมิที่ท�ำการสังเกตพ้นช่วงการหลอมเหลวแล้ว แต่ยังไม่ถึงจุดเดือด เราจะเห็นสสารนั้นอยู่ในรูป
ของเหลว และถ้าอุณหภูมิที่ท�ำการสังเกตพ้นช่วงจุดเดือดมาแล้ว เราจะเห็นสสารนั้นเป็นแก๊ส
ตัวอย่าง

น�้ำมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวปกติที่ 100๐C และ 0๐C ตามล�ำดับ ในชีวิตประจ�ำวัน
อุณหภูมิ 30๐C เราจะสังเกตเห็นน�ำ้ เป็นของเหลว เนือ่ งจากอุณหภูมดิ งั กล่าวอยูร่ ะหว่างจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวของน�้ำ แต่เมื่อเราน�ำน�้ำเข้าช่องแช่แข็งซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ -4๐C
เราจะเห็นน�้ำเป็นของแข็ง เนื่องจากอุณหภูมิดังกล่าวต�่ำกว่าจุดหลอมเหลวของน�้ำ และถ้าเรา
น�ำน�้ำไปต้มจนเดือด เราจะเห็นน�้ำเป็นแก๊ส (ไอน�้ำ) เนื่องจากอุณหภูมิดังกล่าวได้พ้นจุดเดือด
ของน�้ำมาแล้ว
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ตัวอยางการสังเกตสถานะของสารในสภาวะที่แตกตางกัน
สาร

จุดเดือด ( oC)

จุดหลอมเหลว ( oC)

อุณหภูมิที่สังเกต ( oC)

สถานะที่เห็น

A

100

0

30

ของเหลว

B

2,500

1,200

500

ของแข็ง

C

-170

-250

40

แก๊ส

X

0

-78

-10

ของเหลว

Y

150

30

45

ของเหลว

ในความเป็นจริงเราจะสนใจเพียงอุณหภูมิไม่ได้ เนื่องจากความดันจะมีผลต่อสถานะของสสารด้วย
ดังนั้นจึงมีการแสดงผลของอุณหภูมิและความดันไว้ในรูป Phase Diagram
น�า้

ความดัน

1 atm
น�า้ แข็ง

0oC

อุณหภูมิ
Phase Diagram ของน�า้

100oCC

จากกราฟจะเห็นว่าถึงแม้อุณหภูมิจะคงที่ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความดันก็จะท�าให้น�้าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานะได้
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