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เคมีทั่วไป สํ าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย
บทท่ี 1

การจดัสารออกเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกตอ
       -  แบงตามสถานะ ไดแ
       -  แบงตามลักษณะของเนื้อสาร ไดแ
       -  แบงตามองคประกอบทางเคมี ไดแ

หมายถงึ สารที่มองเห็นเปนเนื้อเดียวตลอด
อากาศ ทองเหลือง (Cu + Zn) และสารละลายเกลือ 

หมายถงึ สารท่ีมสีวนผสมที่ไมเปนเนื้อเดียว
ออกจากกันไดงายๆ

หมายถงึ สารท่ีมสีวนประกอบหรือองคประ
จดุหลอมเหลว การท ําปฏิกิริยาเคม ีซึ่งไดแก ธาต ุ(โล

การจัดสาร

สารเนื้อเดียว

ธาตุ สารประกอบ สาร

- โลหะ
- อโลหะ
- ก่ึงโลหะ

- สารประกอบอิออนิก (MA
- สารประกอบโคเวเลนต (X
(กรด เบส เกลือ = HA, MO

การแ

การแยก
ทางเคมี

สารเนื้อเดียว

สารบริสุทธิ์

สารผสม
สารและสมบัติของสาร
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ิข์องภาควิชาเคม ีคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การศึกษา โดยอาศัยเกณฑก ําหนดตางๆ กัน เชน
ก ของแข็ง ของเหลว และแกส
ก สารเนื้อเดียว สารเน้ือผสม
ก ธาต ุสารประกอบ ของผสม

 ซ่ึงเปนสารบริสุทธ์ิก็ได เชน ทองค ํา เงิน น้ํ า หรือเปนสารไมบริสุทธ์ิก็ได เชน 
(NaCl)

กัน สามารถมองเห็นความแตกตางไดงาย เปนสารท่ีไมบริสุทธ์ิท่ีสามารถแยก

กอบเพียงชนิดเดียว มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะ เชน สี จุดเดือด 
หะ อโลหะและก่ึงโลหะ) และสารประกอบ

สสาร

สาร

สารเนื้อผสม
- ของผสม
- คอลลอยด
- สารแขวนลอย

ละลาย

)
Y)
H, MA)

ยกทางกายภาพ

สารบริสุทธิ์
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เปนของผสมเนื้อเดียวกันที่ประกอบดวย ตวัท ําละลาย (solvent) และตวัละลาย (solute) ซึง่รวมกันตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป 
สารละลายมีทั้ง 3 สถานะ

ของแข็ง : เชน ทองเหลือง (Cu + Zn)
ของเหลว : เชน น้ํ าเชื่อม น้ํ าปลา
แกส : เชน อากาศ (O2, N2, CO2  และอ่ืนๆ )

หมายถึง สารท่ีเกิดจากการรวมตัวทางเคมีของธาตุตั้งแต 2 ธาตุขึ้นไป โดยมีอัตราสวนขององคประกอบท่ีแนนอน  
สารประกอบเปนสารบริสุทธิ์ที่มีสมบัติแตกตางไปจากสมบัติเดิมของธาตุที่เปนองคประกอบ ตองแยกออกจากกันไดโดยทางเคมี มี
สูตรแสดงสวนประกอบของธาตุ เชน น้ํ า มีสูตรเปน H2O โดยมีอัตราสวนระหวาง "H" ตอ "O" เปน 2 : 1 กรดนํ้ าสมสายชู 
CH3COOH อตัราสวนระหวาง H : C : O เปน 4 : 2 : 2 หรือ 2 : 1 : 1 หรือเกลือแกงมีสูตรอยางงายคือ NaCl เปนตน

สมบัติของสาร
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
-! สมบัติทางเคม ี (chemical property) เชน การเผาไหม การท ําปฏิกิริยา
-! สมบัติทางกายภาพ (physical property) เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว การละลาย สี กล่ิน

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี
เกีย่วของกบัปฏิกริิยาเคม ีหลังการเกิดปฏิกิริยาจะมีสารใหมเกิดขึ้น ซึ่งสารบางตัวอาจจะมีสารใหมเกิดขึ้นที่สังเกตไดงาย 

เชน มีแกส เกิดตะกอน สีของสารเปล่ียนไป เชน
-! ปฏิกริิยาระหวางลวดแมกนีเซียม (Mg(s)) กบัสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ไดแกสเกิดขึ้น ตามสมการ

-! ปฏิกริิยาระหวางสารละลายโซเดียมคลอไรดกับซลิเวอรไนเตรต ไดตะกอนสีขาวเกิดขึ้น ตามสมการ

-! ปฏิกิริยาระหวางสารละลายดางทับทิมในกรดเจือจางซึ่งมีสีมวง กับสารละลายกรดออกซาลิก H2C2O4 จะได
แมงกานีส (II) ไอออนสีชมพูกับแกสคารบอนไดออกไซด ดังสมการ

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสาร ไมทํ าใหเกิดสารใหมและไมทํ าใหสมบัติทางเคมีของสารเปล่ียนแปลง เชน  
การละลายของน้ํ าแข็ง เมื่อนํ าไปแชแข็งยังคงไดนํ้ าแข็งเชนเดิม หรือ การละลายเกลือแกง

สารละลาย

สารประกอบ
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การทดสอบความบริสุทธิ์ของสาร
-! สารท่ีเปนของแข็ง ! หาจุดหลอมเหลว (melting point (mp.)) สารบรสิุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวคงที่และมีชวงแคบ 
สวนสารท่ีไมบริสุทธ์ิจะมีจุดหลอมเหลวไมคงท่ี มีชวงกวางและมีคาตํ่ ากวาสารบริสุทธิ์

-! สารท่ีเปนของเหลว ! หาจดุเดือด (boiling point (bp.)) สารบรสิุทธิ์จะมีจุดเดือดคงที่และมีชวงแคบ สวนสารท่ีไม
บริสุทธิจ์ะมจีดุหลอมเดือดไมคงท่ี มีชวงกวางและมีคาสูงกวาสารบริสุทธิ์

การแยกสารและทํ าใหสารบริสุทธิ์
สารท่ีมีอยูในธรรมชาติและท่ีสังเคราะหข้ึนสวนใหญเปนสารท่ีไมบริสุทธ์ิ ซึ่งอาจจะอยูในรูปสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสม

กไ็ด เมือ่เราตองการแยกสารใดสารหนึ่งออกจากที่ไมบริสุทธิ์อาจทํ าไดหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับลักษณะของสาร ดังนี้
1.! สารเน้ือผสม
-! การรอน : ใชแยกสารเนื้อผสมระหวางของแข็ง – ของแข็งทีม่ขีนาดตางกัน ตองใชตระแกรงรอน (sieve)
-! การกรอง : ใชแยกสารเนื้อผสมระหวางของแข็ง – ของเหลว เชน สารแขวนลอยตางๆ ถาอนุภาคของของแข็งมี
ขนาด > 10-4 cm. ตองกรองดวยกระดาษกรอง และถาอนุภาคของของแข็งมีขนาด < 10-4  cm. แต > 10-7 cm. ตอง
กรองดวยเซลโลเฟน

-! การแยกดวยกรวยแยก : ใชแยกสารเนื้อผสมระหวางของเหลว – ของเหลวที่ไมรวมเปนเนื้อเดียวกัน เชน น้ํ ากับ 
น้ํ ามัน

    การกรอง   การแยกดวยกรวยแยก

2.! สารเนื้อเดียว
-! การตกผลึก : ใชแยกสารเน้ือเดียวที่เปนของแข็ง เปนการแยกโดยอาศัยความสามารถในการละลายตางกัน เชน 
เกลือแกงกับแนฟทาลีน

-! การกลั่น : ใชแยกสารเน้ือเดียวท่ีเปนของเหลว เปนการแยกโดยอาศัยความแตกตางของจุดเดือดของสาร การกลั่น
มีหลายแบบ ดังนี้
1.)! การกล่ันธรรมดา ใชแยกสารทีต่องการแยกมีจุดเดือดตางกันมาก หรือเปนของแข็งที่ละลายในของเหลว
2.)! การกล่ันลํ าดับสวน ใชแยกสารจุดเดือดตางกันนอย เชน ในการกล่ันน้ํ ามันดิบ เปนตน

กรวยกรอง

กรวยแยก
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3.)! การกล่ันไอน้ํ า ใชในกรณีท่ีของเหลวนั้นมีสารใดสารหน่ึงจุดเดือดตํ่ ากวานํ ้าและไมละลายเปนเนื้อเดียวกับนํ้ า
เมือ่เยน็ตวัลง แตสวนใหญใชในการสกัดนํ้ ามนัหอมระเหย เชน ตะไครหอม เปนตน

    เครื่องกลั่นธรรมดา       เครื่องกลั่นลํ าดับสวน      เครื่องกลั่นไอนํ ้า

-! โครมาโตกราฟ (chromatography) : ใชแยกสารเนื้อเดียวไดทุกชนิดที่มีความเปนขั้วแตกตางกัน โครมาโตกราฟ
สามารถใชเปนทั้งเครื่องมือตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียเบื้องตนโดยเปรียบเทียบคา Rf ซึง่เปนคาเฉพาะ
ตวัของสารหรอืใชในการแยกสาร เพ่ือทํ าใหสารบริสุทธ์ิ หลักการทํ างานของโครมาโตกราฟคืออาศัยความสามารถใน
การดดูซับของสารกับตัวดูดซับที่เปนเฟสคงที่ (stationary phase) กบัความสามารถในการละลายในตัวทํ าละลายท่ี
ใชเปนเฟสเคล่ือนท่ี (mobile phase) ซึง่เราเรียกวา ตัวชะ (eluent) ไดตางกัน สารท่ี โครมาโตกราฟมีหลายชนิด เชน
1.)! เปเปอรโครมาโตกราฟ (paper chromatography)
2.)! TLC (thin layer chromatography)
3.)! คอลัมนโครมาโตกราฟ (column chromatography)
คา Rf (Retardation factor) =    ระยะทางที่สารเคลื่อนที่

    ระยะทางที่ตัวชะเคลื่อนที่
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เปเปอรโครมาโตกราฟ       TLC   คอลัมนโครมาโตกราฟ

หลกัการจํ าแนกสาร
ถาใชลักษณะเน้ือสารเปนการจ ําแนกสาร เปนสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมนั้น ยังสามารถแยกยอยออกไดเปน สาร

แขวนลอย (suspension) คอลลอยด (colloid) และสารละลาย (solution) น้ัน อาจใชหลักเกณฑดังตอไปนี ้คือ
1. ขนาดอนุภาค

สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย
ขนาด < 10-7 cm. 10-7 cm. - 10-4 cm. > 10-4 cm.

2.! การกรอง สํ าหรับสารแขวนลอยใชกระดาษกรองและคอลลอยดใชเซลโลเฟน สวนสารละลายไมสามารถกรองได
3.! การฉายแสงผานสาร ถาฉายแสงผานสารชนิดตางๆ จะพบวาใน

สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย
ไมเห็นลํ าแสง เห็นลํ าแสงอยางชัดเจน

“Titridol’s Effect”
ทึบแสง

คอลลอยด มหีลายประเภทขึ้นอยูกับสถานะของอนุภาคที่กระจายอยูมนตัวกลางและสถานะของตัวกลาง ไดแก
1.! แอโรซอล (aerosol) เปนการกระจายตวัของของเหลวหรือของแข็งในอากาศ เชน หมอก เมฆ ฝุน
2 .! อิมัลชัน (emulsion) เปนการกระจายตัวของของเหลวชนิดหน่ึงในของเหลวอีกชนิดหน่ึง เชน น้ํ าใน 
น้ํ ามัน

ปกติน้ํ าจะไมรวมตัวเปนเนื้อเดียวกันกับนํ้ ามัน แตถาเราใสสบูหรือผงซักฟอกลงไปเล็กนอยจะท ําใหไดสารละลายที่เรียก
วา อมิัลชัน ซ่ึงสบูหรือผงซักฟอกท่ีใสลงไปเพ่ือทํ าใหน้ํ ารวมตัวกับน้ํ ามันเรียกวาตวัประสาน หรือ อิมัลซิไฟเออร (Emulsifier)
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ตัวอยางขอสอบ

1.! ขอความเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงของสารท่ีอุณหภูมิหอง ขอใดผิด
1.! น้ํ าแขง็ไมระเหิดเพราะโมเลกุลมีพันธะไฮโดรเจนระหวางกัน
2.! แนพทาลีนระเหิดไดเพราะมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลนอย
3.! การเปล่ียนแปลงเปนไอของโลหะปรอทจัดอยูในประเภทการระเหิด
4.! ควนัท่ีเกดิจากน้ํ าแข็งแหงตั้งทิ้งไวประกอบดวยแกสคารบอนไดออกไซดกับไอนํ ้า

ตอบขอ 3 ในบรรดาโลหะท่ีมีอยู ปรอทจัดเปนโลหะตัวเดียวที่มีสถานะเปนของเหลว ดังน้ันการเปล่ียนแปลงของโลหะปรอทจาก
ของเหลวไปเปนไอจะเรียกวาการระเหย

2.! ขอความใดตอไปนี้เปนขอที่ถูกตอง
1.! สารเนือ้เดียวจะตองเปนสารชนิดเดียวกัน
2.! สารละลายทุกชนิด จัดเปนของเหลวเนื้อเดียวกัน
3.! สารละลายบางชนิดจัดเปนสารบริสุทธ์ิ
4.! สารบรสิทุธิท์กุชนิดจัดเปนสารเนื้อเดียวกัน แตสารเนื้อเดียวกันไมจํ าเปนตองเปนสารบริสุทธ์ิ

ตอบขอ 4 สารเนื้อเดียวกันอาจจะเปนสารบริสุทธิ์หรือสารละลายก็ไดและจะมีสถานะเปนของแข็ง ของเหลวหรือแกสก็ไดเชนกัน 
สารบริสุทธ์ิจะเปนสารเดียวสวนสารละลายจะประกอบดวยหลายสารได

3.! ขอความใดตอไปน้ี บอกความบริสุทธิ์ของของเหลวได
1.! เมือ่ระเหยใหแหงแลวมีสารบริสุทธ์ิเหลือ
2.! เมือ่สกดัดวยอีเทอรแลวระเหยอีเทอรออก จะมีสารบริสุทธ์ิเหลืออยู
3.! เมือ่กล่ันดวยวิธีธรรมดาจุดเดือดจะคงที่
4.! เมือ่กล่ันดวยไอน้ํ า จุดเดือดของของเหลวที่กลั่นไดตํ ่ากวาเมื่อกลั่นโดยวิธีธรรมดา

ตอบขอ 3 การบอกความบริสุทธ์ิของสาร ถาเปนของแข็งดูไดจากจุดหลอมเหลว ถาเปนของเหลวจะดูไดจากจุดเดือดซึ่งจะคงที่ ใน
ปจจบัุนอาจใชวิธีวิเคราะหธาตุที่เปนองคประกอบ

น้ํ าสบู
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4. จากการหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลา เมื่อใหความรอนแกของเหลว A และ B ไดผลดังน้ี

ก. ของเหลว A อยางเดียว ข. ของเหลว B อยางเดียว ค.ของเหลว A + B

อุณหภูมิ

เวลา

 

อุณหภูมิ

เวลา

 

อุณหภูมิ

เวลา

 

ขอสรุปใดถูก
1.!สาร A เปนสารบริสุทธ์ิ แตสาร B เปนสารละลาย
2.!สาร A เปนสารละลาย แตสาร B เปนสารบริสุทธ์ิ
3.!สาร A และสาร B เปนสารบริสุทธ์ิ
4.!สาร A และสาร B เปนสารละลายทั้งคู

ตอบขอ 3 เมือ่ใหความรอนแกของเหลวบริสุทธิ ์อุณหภูมิของสารจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึงจุดเดือดจึงมีอุณหภูมิคงที ่ถาเปนสารท่ีไม
บริสุทธิ์จะมีจุดเดือดที่ไมคงที่

5.! พิจารณาสมบัติของสารตอไปน้ี
สาร A B

สถานะ ของเหลว ของเหลว
สี ไมมีสี เหลือง
การละลายนํ้ า ละลายไดนอย ละลายไดดี
การละลายใน CHCl3 ละลายไดดี ละลายไดนอย
จดุเดือด (° C) 75 80
ในสารละลายที่ม ีA และ B ปนอยู วธิีใดตอไปนี ้จะแยกสารทั้งสองออกจากกันไดดีและเหมาะสม
1. การกล่ันลํ าดับสวน 2. กล่ันดวยไอนํ ้า
3. สกัดแยกดวยนํ ้า 4. สกัดแยกดวยคลอโรฟอรม

ตอบขอ 3 หลักในการพิจารณาในการแยกสารตองเลือกสมบัติของสารท่ีจะแยกท่ีตรงขามกัน ในท่ีน้ีคือการละลาย ระหวาง 
ตวัทํ าละลายท่ีเปนน้ํ ากับคลอโรฟอรม ตองเลือกการสกัดดวยนํ้ าเพราะปลอดภัยกวาและถูกกวา

6.! ของเหลว A, B และ C ผสมกนัอยู โดยมีสมบัติดังแสดงในตาราง
จดุเดือด (° C) การละลายในน้ํ า

สาร A 68 ไมละลาย
สาร B 78 ละลาย
สาร C 70 ละลาย
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เราควรแยกสารโดยวิธีใด เพื่อใหการแยกสมบูรณที่สุด
1.! แยกโดยการกล่ันธรรมดา และสกัดดวยตัวทํ าละลาย
2.! แยกโดยการกล่ันดวยไอน้ํ า และสกัดดวยตัวทํ าละลาย
3.! แยกโดยการกล่ันลํ าดับสวน และสกัดดวยตัวทํ าละลาย
4.! แยกโดยการกล่ันดวยไอน้ํ า และการกล่ันลํ าดับสวน และสกัดดวยตัวทํ าละลาย

ตอบขอ 3 เพราะสารท่ีก ําหนดใหมีจุดเดือดใกลเคียงกันมาก เพราะฉะนั้นจะแยกดวยการกล่ันธรรมดาไมได จึงตองใชการแยกโดย
การกล่ันลํ าดับสวนเพื่อเอาสาร A ออกมารวมกับสาร C แลวจงึแยกสารทั้งสองนี้ดวยการสกัด การกล่ันดวยไอนํ ้าก็ท ํา
เหลือสาร B กับ C ทีม่สีมบัติการละลายนํ ้าที่เหมือนกัน

7.! สมบัติทางกายภาพของสาร A, B, C และ D เปนดังในตาราง
สาร จดุเดือด (° C) จุดหลอมเหลว (° C) การละลายในน้ํ า การละลายในเฮกเซน
A 50 -20 ละลาย ไมละลาย
B 80 -10 ไมละลาย ละลาย
C 110 -5 ไมละลาย ละลาย
D 230 50 ละลาย ไมละลาย

       จากขอมลูในตารางขางบน กระบวนการแยกสารทั้งส่ีขอใดเหมาะสํ าหรับการแยกสารดังกลาวออกจากของผสม
กระบวนการแยกสารขอ

กล่ันลํ าดับสวน สกดัดวยตัวทํ าละลาย กล่ันดวยไอน้ํ า กรอง
1. A C B D
2. B D A B
3. C A D C
4. D B C A

ตอบขอ 1 จากคุณสมบัติของสารดังตารางที่กํ าหนดให มีเพียงสาร D เปนของแขง็ซึ่งดูจากจุดเดือด จุดหลอมเหลว จึงสามารถแยก
จากของผสมไดดวยการกรอง สํ าหรับสาร A ควรแยกโดยการกล่ันลํ าดับสวน สวนสาร B และ C ละลายในเฮกเซนจงึ
สามารถสกัดได แตเนื่องจาก B มจีดุเดอืดตํ ่ากวานํ ้าจึงควรแยกโดยการกล่ันดวยไอนํ ้า

8.! X เปนสารผสมชนิดหน่ึง เมื่อนํ าไปแยกโดยวิธีโครมาโทกราฟ และใชเฮกเซนเปนตัวท ําละลาย พบวาสารท่ีตองการมีคา Rf = 
0.2 ถาเปล่ียนตัวทํ าละลายเปนเอทานอล แตไมเปลี่ยนตัวดูดซับ คา Rf ของสารที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงอยางไร
1. ลดลง 2. เพิ่มขึ้น 3. ไมเปล่ียนแปลง 4. ไมสามารถสรุปได

ตอบขอ 2 ในการทํ าโครมาโทกราฟ ถาไมเปลี่ยนตัวดูดซับเมื่อเปลี่ยนตวัท ําละลายที่มีขั้วเพ่ิมขึ้น   คา Rf จะสูงขึ้นเสมอ
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9.! A, B, C, D เปนของเหลวบริสุทธ์ิ เมื่อนํ า A มาผสมกับ B และ C ผสมกับ D พบวาตางก็เปนสารละลายเนื้อเดียวกัน เมื่อนํ า C 
มาผสมกับ A ปรากฏวาไมละลายเปนเนื้อเดียวกัน สาร A, B, C, D ในขอใด เปนไปไมได

A B C D
1. H2O C2H5OH C6H6 CCl4
2. H2O CH3OH C6H6 C6H14
3. C6H6 CCl4 H2O C3H7OH
4. CCl4 H2O C2H5OH C6H14

ตอบขอ 4 ใชหลักการ "like dissolves like (สารท่ีเปนพวกเดียวกัน (มีความเปนขั้วคลายกัน) ยอมละลายกันได)" เนื่องจาก CCl4
สามารถละลายไดใน C2H5OH จึงเปนชุดของสารท่ีเปนไปไมได

10.!สารใดตอไปนี้เปนสารบริสุทธิ์ในเชิงเคมี
ก. โซเดียมคารบอเนตของแข็ง ข. สารละลายโซเดียมคารบอเนต ค. นมสด
ง. น้ํ า จ. เหล็กกลา ฉ. ปรอท
1. ค. และ ฉ. 2. ก., ง. และ ฉ. 3. ถูกทุกขอ 4. ง. และ ฉ.

ตอบขอ 2. สารบริสุทธิ์ประกอบดวยสารเพียงชนิดเดียวอาจเปนธาตุหรือสารประกอบก็ได ซึ่งสารละลายโซเดียมคารบอเนต
ประกอบดวยน้ํ าและโซเดียมคารบอเนต จึงเปนสารไมบริสุทธ์ิ สวนนมประกอบดวยน้ํ า โปรตีนหลายชนิดและไขมัน 
และเหล็กกลาประกอบดวยเหล็ก (Fe) และโลหะอ่ืนอีก

11.!จากขอมูลตอไปน้ี
สาร มวลโมเลกุล จดุเดือดปกต ิ(°C)

น้ํ า 18.0 100.0
เอทานอล 46.0 48.5
คลอโรฟอรม 119.5 61.3
เอทิลอีเทอร 74.0 34.6

       ท่ี 25  °C สารใดมีความดันไอตํ่ าสุด
       1. น้ํ า 2. เอทานอล 3. คลอโรฟอรม 4. เอทิลอีเทอร
ตอบขอ 1. น้ํ า เพราะนํ ้ามีจุดเดือดสูงสุดยอมระเหยไดยากสุด มีไอนอยสุด เพราะฉะนั้นความดันไอจึงนอยที่สุด
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12.!สาร a, b, c และ d  เปนของเหลวเนื้อเดียว ใส ไมมีสี เมื่อนํ าของผสมในอัตราสวน 1 : 1 ของ a กับ c, a กับ d และ  b กับ d 
ไปกล่ัน แลวหาความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาไดกราฟดังรูป

ขอสรุปตอไปน้ีขอใดผิด
1. a และ c เปนสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกัน 2. b และ d เปนสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกัน
3. a และ d เปนสารบริสุทธิ์ตางชนิดกัน 4. b และ c เปนสารละลายตางชนิดกัน

ตอบขอ 4. ท้ัง a กับ c และ b กับ d ตางกเ็ปนสารบริสุทธิ์ชนิดเดียวกันเพราะมีจุดเดือดคงที ่สวน a และ d เปนสารละลายตางชนิด
กนัเพราะจุดเดือดไมคงที ่สํ าหรับ b และ c ควรเปนสารบริสุทธ์ิไมใชสารละลาย เพราะสารละลายจะมีจุดเดือดไมคงที่

13.!ก ําหนดขอมูลจากการทํ าโครมาโตกราฟของสารมีสี 5 ชนิดดังนี้
ระยะทางเคลื่อนที่ (cm.) ของสาร
สาร ตวัทํ าละลาย

A 12.0 15.0
B 9.0 15.0
C 6.0 15.0
D 9.6 15.0
E 9.3 15.0

ถานํ าของผสมของสารท้ัง 5 ชนิดมาทํ าโครมาโตกราฟ โดยใหตัวท ําละลายเคล่ือนท่ีไป 10 cm. ผลลัพธควรเปนดังรูปในขอใด

ตอบขอ 3 เมือ่ดจูากระยะทางของการเคลื่อนที่ของสารในขณะที่ตัวทํ าละลายเคลื่อนที่เทากัน เราจึงไมจํ าเปนที่จะตองค ํานวณคา 
Rf เรากจ็ะเห็นไดวามีสาร 3 ชนิดที่เคลื่อนที่ไดใกลกัน คือ B, D และ E โดยมีสาร C อยูตํ่ ากวา และสาร A อยูสูงกวา ซึ่ง 
spot ของสารทั้งสามจะคอนไปดานสาร A มากกวา
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14.! นํ าสารตัวอยางของเหลวมาระเหยแหง เหลือของแข็ง A สีเหลืองปนขาว จุดหลอมเหลว 120 – 126 °C นํ ามาแยกดวย 
โครมาโตกราฟกระดาษ เห็นแถบสีเหลือง แตหลังจากนํ ากระดาษไปไวในขวดที่มีเกล็ดไอโอดีน ปรากฏเห็น 3 แถบ ขอสรุปใด
ถกูตอง
1. สารตัวอยางมีสารประกอบ 3 ชนิด 2. ของแข็ง A เปนสารประกอบ
3. ของแข็ง A เปนของผสม 4. ของแข็ง A เปนสารละลาย
ตอบขอ 3 เพราะของแข็ง A ไมเปนเนื้อเดียวกัน จึงเปนสารผสมที่ประกอบดวยสารอยางนอย 3 ชนิด

15.! เราควรเลือกใชขั้นตอนตามขอใดตอไปน้ี เพ่ือสกัดนํ้ ามันจากพืชตากแหงชนิดหนึ่ง สํ าหรับนํ ามาใชนวดแกปวดเมื่อย เมื่อ 
สารตวัท่ีตองการสกัดไมละลายน้ํ า แตละลายไดในตัวทํ าละลายไมมีขั้ว จุดเดือด 150 °C สลายตัวท่ี 280 °C ไมมีสี
1.! สกดัในกรวยแยกดวยเฮกเซน ตามดวยการแยกดวยโครมาโตกราฟ และกล่ันลํ าดับสวน
2.! สกดัในกรวยแยกดวยเฮกเซน แลวกล่ันลํ าดับสวนทํ าใหบริสุทธิ์ดวยโครมาโตกราฟ
3.! สกัดดวยเฮกเซนโดยใชซอกซเลต ตามดวยการระเหยเฮกเซนอาศัยเทคนิคลดความดันแลวท ําใหบริสุทธิ์อาศัยโครมาโต- 
กราฟ

4.! สกดัดวยเฮกเซนโดยใชซอกซเลต ตามดวยการระเหยเฮกเซน อาศัยเทคนิคลดความดัน
ตอบขอ 3 การสกัดสารธรรมชาติตองใชการสกัดโดยใชซอกซเลต จากนั้นจึงระเหยตัวท ําละลายออกดวยเคร่ืองกล่ันลดความดัน

เพ่ือปองกันการสลายตัวของสาร แลวจึงท ําใหบริสุทธิ์ดวยโครมาโตกราฟ

16.!พจิารณาขอความตอไปน้ี
ก.! ตะปูเหล็กเกิดสนิม, การเผาดางทับทิม การระเหยของแอลกอฮอล เปนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ข.! ทองเหลือง น้ํ าทะเล น้ํ าโซดา จัดเปนสารเนื้อเดียวประเภทสารละลาย
ค.! สมบัตขิองตวัทํ าละลายที่เหมาะสมในการตกผลึก คือ ตองละลายสารท่ีจะตกผลึกไดมากท่ีอุณหภูมิสูงและละลายไดนอย
ท่ีอุณหภูมิต่ํ า

ง.! การละลายประเภทคายความรอนเกิดจากพลังงานที่ใชแยกอนุภาคของสารออกจากกันมีปริมาณมากกวาพลังงานที่เกิด
จากการยดึเหน่ียวระหวางอนุภาคของสารกับโมเลกุลของตัวทํ าละลาย
ค ํากลาวขอใดถูกตอง
1.  ก  และ  ข 2.  ค  และ  ง
3.  ข  และ  ค 4.  ก  และ  ง

หลัก ก.  alcohol ระเหย เปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
-! ตะปูเหล็ก เกิดสนิม, สนิม คือ ออกไซดของเหล็ก

Fe(s) + O2 →  Fe2+O → 32 OFe+

สีเขียว สีเหลือง (สม)
ทดสอบ Fe2+  โดยใช K3[Fe[CN)6] →   สีน้ํ าเงิน

Fe3+ โดยใช NH4SCN     →   สีแดง
-! การเผาดางทับทิม KMn O4 → O2(g)
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2KmnO4   →   K2MnO4     + MnO2 + O2(g)

สีมวง     สีน้ํ าเงิน สีนํ้ าตาล
ง.     ∆E การละลาย = Elatt – Eไฮเดรชัน  =  -x

Elatt = พลังงานโครงรางผลึกหรือสลายโครงรางผลึก
Eไฮเดรชัน = พลังงานท่ีอนุภาครวมกับน้ํ าตองคายออก
สารท่ีละลายน้ํ าหรือตัวทํ าละลายไดด ีคา ∆E จะมีคาเปนลบคือ E ไฮเดรชนั ตองมากกวา E โครงรางผลึก

17.!กราฟแสดงความสัมพันธของความสามารถในการละลายน้ํ าของเกลือ A, B, C และ D เปนดังนี้
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ขอสรุปใดผิด
1.! อณุหภูมิมีผลตอการละลายของเกลือ A มากกวาการละลายของเกลือ C
2.! เกลือ B ละลายน้ํ าไดดีกวาเกลือ C ทุกอุณหภูมิ
3.! เมือ่อุณหภูมิสูงข้ึน เกลือ B ละลายน้ํ าไดมากขึ้น
4.! การละลายของเกลือ D เปนกระบวนการดูดความรอน
หลัก  จากกราฟ แสดงวา

   เกลือ A ละลายไดดีท่ีอุณหภูมิสูง
 อุณหภูมิแปรตรงกับความรอนจากสูตร

Q = MS∆T
∴ ! เกลือ  A  ละลายน้ํ าไดดีเปนกระบวนการดูดความรอน
เกลือ  D  ละลายน้ํ าไดบอยท่ีอุณหภูมิสูง แสดงวาการละลายนํ้ าของ D เปนกระบวนการคายความรอน
เกลือ B, C ละลายน้ํ าไดดีเมื่ออุณหภูมิเพิ่มก็เปนกระบวนการละลายนํ้ าชนิดดูดความรอน

(หรือตอบส้ันๆ วา) เกลือ A, B, C ละลายน้ํ าไดมากท่ีอุณหภูมิสูง จึงเปนการละลายน้ํ าชนิดดูดความรอน  สวนเกลือ D
ละลายน้ํ าไดนอยลงที่อุณหภูมิสูงจึงเปนการละลายนํ ้าชนิดคายความรอน

อุณหภูมิ (ºC)
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18.!มขีองเหลวใส ไมมีสี กลิ่นหอมอยูในขวดซึ่งติดสลากวาเปนเอทานอล (จุดเดือด 78.3°C) แตมผูีสงสัยวาจะมีเมทานอล (จุด
เดอืด 64.5°C) ปนอยูดวย วิธีการใดตอไปนี้ที่อาจใชในการทดสอบและแยกสารทั้งสองออกจากกันได
ก.  หาจุดเดือด ข.  กล่ัน
ค.  กล่ันลํ าดับสวน ง.  กล่ันดวยไอนํ ้า จ.  สกัดดวยอะซีโตน
1.  ก.  และ  จ. 2.  ข.  และ  ค.
3.  ก.  ข.  และ  ง. 4.  ข.  ค.  และ  จ.
หลัก  การทดสอบสารบริสุทธิ์คือ การหาจุดเดือด (สํ าหรับของเหลว)   วิธีการ ข  และ  ค  การกล่ัน และการกล่ันลํ าดับ
สวน จะใชไดทั้งการทดสอบ และการแยกสาร
สารบรสุิทธิม์จีดุเดือดตํ่ ากวาสารผสม และสารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดคงที ่ ในท่ีน้ี เมื่อนํ าสารมากล่ัน ถาเปนสารผสม จะพบ

วาเมทานอล จะกล่ันแยกออกมากอน ท่ีอุณหภูมิคงท่ี 64.5°C

19.!ของเหลวบริสุทธ์ิ A มจีดุเดือดตํ ่ากวาของเหลวบริสุทธิ์ B เมือ่นํ าของเหลวท้ังสองมาผสมกัน ในอัตราสวนหนึ่งปรากฎวาของ
เหลวผสมมีจุดเดือดคงทีท่ี่ตํ่ ากวาท้ังของ A และ B  ลักษณะกราฟความดันไอของ A, B และ A + B ในขอใดท่ีเปนไปได

วิธีท ํา  หลัก โจทย จุดเดือด A ตํ ่ากวา B  และของเหลวผสม (A + B) มจีดุเดอืดตํ ่ากวาทั้ง A, B ดวย ดังนั้นจึงระเหยไดงาย
กวาสาร A  และสาร B ดังนั้นไอของสาร A + B จงึมีคามากกวาสาร A และสาร B ตามลํ าดับ
สาร A จดุเดือดตํ ่ากวา B จงึระเหยงายไดงายกวา B

∴ ! ไอของสารเรียงจากนอยไปมาก คือสาร B < สาร A < สาร (A + B)
จึงตอบขอ  2

คว
าม
ดัน
ไอ 
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m)

อุณหภูมิ (K)

A B A+B
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AB A+B
1. 2.
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4.3.
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20.!สมบัติของสาร A, B, C และ D แสดงในตาราง
สาร

สมบัติ
การละลายในตัวทํ าละลาย X การดูดซับบนตัวดูดซับ Y

A + + + + +
B + + + +
C + + + + +
D + + + + +

เคร่ืองหมาย + หมายถึงความสามารถในการละลายหรือดูดซับ

ถานํ าของผสมที่ประกอบดวยสาร A, สาร B, สาร C และสาร D อยางละเทาๆ กันมาแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟคอลัมนที่ใชสาร Y
เปนตวัดูดซับ และชะดวยตัวท ําละลาย X
ขอใดผิด
1.! สาร A จะถูกชะออกมากอน
2.! สาร D จะถูกชะเปนลํ าดับสุดทาย
3.! สาร B และสาร C จะแยกออกจากกันไมได
4.! สามารถแยกสาร  A และสาร D ไดอยางบริสุทธ์ิ
หลัก สาร B, C ละลายในตวัทํ าละลายไดเทากัน แตการดูดซับบนตัวดูดซับไดตางกัน เพราะฉะนั้นเราสามารถแยก B, C ออก
จากกันได B  ถกูดดูซบัไดนอยกวา จะแยกออกมากอน ดังนั้น ถาเราคอลัมนยาวมากเกินพอ ก็จะแยกสาร B, C ออกจากกันไดดี

จึงตอบขอ  3

21.!มขีองเหลว 3 ชนิดคือ A, B และ C นักศกึษาผูหน่ึงตองการทํ าการทดลองเพื่อจ ําแนกวาของเหลวใดจัดเปนสารละลาย,  
คอลลอยด, สารแขวนลอย โดยน ํามากรองผานกระดาษกรอง 2 ชนิด ผลการทดลองเปนดังตาราง
ชนิดของ
ของเหลว

ลักษณะของของเหลวกอน
ทํ าการกรอง

ลักษณะของของเหลวเมื่อกรอง
ผานกระดาษกรอง
ชนิดที ่1

ลักษณะของของเหลวเมือ่กรอง
ผานกระดาษกรอง
ชนิดที ่2

A เห็นอนุภาคเล็กๆ
กระจายทั่วไปในของเหลว

ใส ใส

B ขุน ขุน ใส
C สีฟาใส สีฟาใส ใส
ขอสรุปใดผิด

1.! ขนาดชองวางของกระดาษกรองชนิดท่ี 2 ใกลเคียงกับขนาดชองวางของกระดาษเซลโลเฟน
2.! ของเหลว B อาจเปนนํ้ าสบู
3.! ของเหลว C จะไมเกิดปรากฏการณทินดอลล
4.! การจ ําแนกของเหลว A และ C จ ําเปนตองใชกระดาษกรองชนิดที่ 1
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หลัก  จากโจทย  แสดงวา
A(l)  เปนสารแขวนลอย เพราะมองเห็นอนุภาคกระจายในของเหลว กรองดวยกระดาษกรองธรรมดาได
B    เปนคอลลอยด เพราะน ําไปกรองแลวไมผานกระดาษกรองแผนท่ี 1 (นาจะเปนกระดาษกรองที่เรียกวา เชลโลเฟน)
C    เปนสารละลาย

ขนาดของอนุภาคในของเหลวจะพบวา
สารละลาย คอลลอยด สารแขวนลอย
ขนาด 10-7 ซม. 10-7 – 10-4  ซม. 10-4  ซม.

จึงตอบขอ  1.

22.!พจิารณากราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับพลังงานที่ใหแกสาร A 1 โมล

ขอสรุปใดถูก
1.! ความรอนแฝงของการหลอมเหลวของ A มคีาเทากับ E1 – E2 kJ
2.! ของเหลว A ท่ีอุณหภูมิ Y°C เปล่ียนเปนของเหลว A ท่ีอุณหภูมิ X°C ตองคายพลังงานออกมาเทากับ E2 – E3 kJ
3.! ของเหลว A ท่ีอุณหภูมิ Y°C ใชพลังงาน E4 – E3 kJ เพ่ือเปล่ียนสถานะกลายเปนไอท่ี Y°C
4.! ไอของสาร A เปลีย่นสถานะกลายเปนของแข็ง A ตองคายพลังงาน E4 – E2 kJ
หลัก  1.  อุณหภูมิ X°C      =  จดุหลอมเหลวของ A(S)

พลังงาน E1 → E2   สาร A ใชเปล่ียนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว
∴  E2 – E1 จึง   = พลังงานหรือความรอนแฝงของการหลอมเหลว

2.  พลังงาน E2 – E3 เปนพลังงานที่ท ําใหของเหลวมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก (X° → Y°C)
3.  พลังงาน E4 – E1 ณ จุด Y คอือุณหภูมิคงที ่คือ พลังงานเพื่อเปลี่ยนสถานะการกลายเปนไอนั่นเอง

23.! ใสน้ํ าแข็ง 100 กรัม และโซเดียมคลอไรดปริมาณเล็กนอยลงไปในแกวที่ปดสนิท และวางไวท่ีอุณหภูมิหอง (30°C) ปลอยใหน้ํ า
แขง็ละลาย เก่ียวกบัระบบน้ี ขอความใดถูกตอง
1.! ระบบมกีารเปล่ียนแปลงคายพลังงาน เพราะในที่สุดนํ ้าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
2.! ไมมกีารแลกเปลี่ยนพลังงานระหวางระบบกับสิ่งแวดลอม

อุณหภูมิ (ºC)

พลังงานความรอนที่ให (kJ/mol)

กาซ

ของเหลว
ของแข็ง

E1 E2 E3 E4

X

Y
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3.! มปีฏิกริิยาเคมีเกิดขึ้น เน่ืองจากอุณหภูมิของระบบเปล่ียนแปลง
4.! ระบบมีพลังงานเพิ่มขึ้น
วเิคราะหโจทย
โจทย  ก ําหนดของผสมระหวางน้ํ าแข็ง 100 กรัม กับโซเดียมคลอไรดบรรจุในแกวปดสนิท ท่ี 30°C ท้ิงไว ใหแข็งละลาย
วธิีทํ า  น้ํ าแข็ง  +  NaCl(s) น้ํ าแข็งละลาย
น้ํ าแข็งและ NaCl คอืระบบ (สิ่งที่เราศึกษาการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร) ท้ิงไวท่ีอุณหภูมิหอง 30°C น้ํ าแข็งละลาย
แสดงวา ระบบดูดความรอนจากสิ่งแวดลอม ทํ าใหระบบมีพลังงานเพิ่มขึ้น
ตอบ ขอ  4

24.!  (Ent ป 44)   ขอมลูจากการทดลองแยกสารตัวอยางดวยวิธีโครมาโทกราฟกระดาษโดยใชตัวดูดซับและตัวท ําละลายชนิด
เดยีวกนั และระยะทางที่ตัวทํ าละลายเคลื่อนที่เทากับ 15 เซนติเมตร เปนดังนี้
สารตัวอยาง A B C D
สีของสารตัวอยาง เหลือง เขียว นํ ้าเงิน แดง
ระยะทางท่ีสารตัวอยางเคลื่อนที ่
(cm)

5.8 13 9.4 2.7

ขอใดผิด
1.! ความสามารถในการละลายของสารตัวอยางในตัวทํ าละลาย คือ B > C > A > D
2.! สารตัวอยางสีนํ้ าเงินมีคา Rf  =  0.63
3.! สามารถแยกสาร A ออกจากสาร B ไดดีพอๆ กับการแยกสาร C ออกจากสาร D
4.! ตวัทํ าละลายชนิดนี้สามารถนํ ามาใชสกัดแยกสาร B ออกจากสาร D ไดดี
วเิคราะหโจทย  โจทยก ําหนดการทดลองแยกสารตัวอยางโดยวิธีโครมาโทกราฟกระดาษ
วิธีท ํา  ตองรูวาการสกัดแยกสาร และวิธีแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟ มีวิธีการหรือกระบวนการแยกตางกันคือ วิธีโครมาโทกรา
อาศยัการละลาย การมขีัว้ ความสามารถในการดูดซับจากตัวดูดซับตางกัน สวนการสกัดสารอาศัยการละลายในตัวทํ าละลายตาง
กัน พิจารณาขอ 1 ดรูะยะทางที่สารตัวอยาง B เคลือ่นที่ไดมากที่สุด

ขอ 2 Rf  ของ  C =
เคลื่อนที่ตัวทําละลายระยะทางที่
นที่สารCเคลื่อระยะทางที่

=
15

4.9 = 0.626 = 0.63

ขอ 3 Rf  ของ  A =
15

8.5 = 0.387

Rf  ของ  B =
15
13 = 0.867

30 C
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Rf  ของ  C =
15

7.2 = 0.18

Rf  ของ  B >> Rf  ของ D
ตอบขอ  4  ซึ่งเปนขอผิด
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