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คําแนะนําในการใชสื่อ

 หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เลม 1 จัดทําขึ้นสําหรับใชประกอบ

การเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยดําเนินการจัดทําใหสอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 ทุกประการ เพื่อสงเสริมทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะ

ดานการคิดวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ การแกปญหา การคิดสรางสรรค การใชเทคโนโลยี การสื่อสาร และ

การรวมมอืเพือ่ใหผูเรยีนรูเทาทนัการเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิ สังคม วฒันธรรม และสภาพแวดลอม สามารถ

แขงขันและอยูรวมกับประชาคมโลกได

คําถามกระตุนการเรียนรูกอนเขาสู

เนื้อหาเพื่อใหเกิดกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู

ความรู เสริมจากเนื้อหาเพื่อขยาย

ความรูของผูเรียน

คาํถามทบทวนความรูเดมิของผูเรยีน

เพื่อเชื่อมโยงเขาสูความรูใหม

กิจกรรมใหผูเรียนฝกปฏิบัติเพื่อ

เสริมสรางทักษะทางวิทยาศาสตร

คาํถามเพือ่ใหผูเรยีนพฒันาความคดิ

วิเคราะห คิดสรางสรรค คิดอยางมี

วิจารณญาณ

สถานะของ
สารละลาย

สถานะตัวทําละลาย สถานะตัวละลาย ตัวอยาง

ของแข็ง
ของแข็ง ของเหลว เงินอะมัลกัม (เงินกับปรอท)

ของแข็ง ของแข็ง นาก (ทองแดงกับทองคํา)

ของเหลว
ของเหลว แกส นํ้าอัดลม (CO2 ในนํ้า)

ของเหลว ของแข็ง นํ้าเกลือ (เกลือแกงในนํ้า)

แกส
แกส แกส อากาศ

ของเหลว ของเหลว ไอนํ้าในอากาศ

ตารางที่ 1.4  ตัวอยางการแยกองคประกอบของสารในสารละลายโดยพิจารณาจากสถานะ

 3.2 สารผสม
 สารผสมเกิดจากสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน โดยสารผสมแบงออกเปน 3 ชนิด ดังนี้

 1. สารละลาย (solution) เปนสารผสมเน้ือเดียวทีป่ระกอบดวยสารต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไปมารวมเปนเน้ือเดียว 

และมีสมบตัเิหมอืนกนัทกุสวน เชน นํา้เกลอื นํา้หวาน เปนตน  โดยมสีารชนดิหนึง่เปนตวัละลาย สวนสารอกีชนดิหนึง่

เปนตัวทําละลาย โดยสารละลายอาจอยูในรูปของของแข็ง ของเหลว หรือแกส ซึ่งเกณฑที่จะกําหนดวาสารใดเปน

ตัวละลายและสารใดเปนตัวทําละลาย ใหพิจารณาจากสถานะ และปริมาณขององคประกอบ ดังนี้

  1) พจิารณาจากปรมิาณสาร หากสารละลายมตีวัทาํละลายและตวัละลายสถานะเดยีวกนั สารทีม่ปีรมิาณ

มากกวาจะเปนตัวทําละลาย เชน แอลกอฮอลลางแผลทั่วไป มีความเขมขนรอยละ 70 โดยปริมาตร ซึ่งประกอบดวย

แอลกอฮอล 70 ลูกบาศกเซนติเมตร และนํ้า 30 ลูกบาศกเซนติเมตร แอลกอฮอลจึงเปนตัวทําละลาย สวนนํ้าเปน

ตัวละลาย เปนตน

H O T S 

จงอธิบายความแตกตางระหวาง 
การหลอมเหลวกับ

การละลาย

(คําถามทาทายความคิดขั้นสูง)

  2) พิจารณาจากสถานะ คือ ตัวทําละลายจะมีสถานะเดียว

กับสารละลาย สวนตัวละลายอาจมีสถานะเหมือนหรือตางกับสารละลาย 

เชน นํ้าเช่ือมจะมีน้ําเปนตัวทําละลายซ่ึงมีสถานะเปนของเหลวเหมือนกับ

นํา้เชือ่ม สวนตัวละลาย คือ น้ําตาล ซึง่มีสถานะเปนของแข็งตางจากน้ําเช่ือม

ที่มีสถานะเปนของเหลว

  ภาพที ่1.43 นํา้เชือ่มมนีํา้เปนตวัทาํละลาย

โมเลกุลนํ้า

โมเลกุลนํ้าตาล

นํ้า 30 cm3
แอลกอฮอล
70 cm3

สารละลายแอลกอฮอล
100 cm3

 ภาพที่ 1.42 สารละลายแอลกอฮอลรอยละ 70 โดยปริมาตร มีแอลกอฮอลเปนตัวทําละลาย

+

19สาร
รอบตัว

H O T S 
(คําถามทาทายความคิดขั้นสูง)

ตัวชี้วัด
ว 1.2 ม.1/1 เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและสัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส

  แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

ว 1.2 ม.1/2 ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ  ภายในเซลล์

ว 1.2 ม.1/3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการท�าหน้าที่ของเซลล์

ว 1.2 ม.1/4 อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต

ว 1.2 ม.1/5 อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และออสโมซิสในชีวิตประจ�าวัน

2
หน่วยการเรียนรู้ที่

หน่วยของสิง่มชีวีติ

เซลล์สัตว์
มีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน 

คือ เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม

และนิวเคลียส

เซลล์พืช
มีสวนประกอบสําคัญเชนเดียว

กับเซลลสัตว แตเซลลพืชจะมี

ผนงัเซลลหอหุมเยือ่หุมเซลลอกีชัน้

และมีโครงสรางท่ีใชในการสราง

อาหาร คือ คลอโรพลาสต 

ÊÔè§·ÕèàÅç¡·ÕèÊǾ
ในร่างกายของเรา 

คืออะไร

 1 เซลลของสิ่งมีชีวิต
 สิ่งตาง ๆ  รอบตัวลวนประกอบไปดวยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไมมีชีวิต ซึ่งมี
รูปรางลักษณะที่แตกตางกันไป โดยทั่วไปสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติบโต และ
ตอบสนองตอสิง่เราได ขณะทีส่ิง่ไมมชีวีติจะไมมคีณุสมบตัดิงักลาว ทีเ่ปนเชนนี้
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดลวนประกอบดวยหนวยที่เล็กที่สุด คือ เซลล (cell)

Prior 
Knowledge

สิง่มชีวีติกบัสิง่ไมมชีวีติ
แตกตางกนัอยางไร

ยูกลีนา

 เซลล คือ หนวยพืน้ฐานท่ีเลก็ท่ีสดุของสิง่มชีวีติ ซึง่มลีกัษณะแตกตางกันตามชนดิของสิง่มชีวีติ เซลล
ตองการสารอาหารเพือ่เปลีย่นเปนพลงังานและนาํไปใชในการดาํรงชวีติ นอกจากนีเ้ซลลสามารถแบงตวั
เพิ่มจํานวนไดเปนหลายเซลลรวมกันและทํางานประสานกันเปนระบบ แตสิ่งมีชีวิตบางชนิดสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดดวยเซลลเพียงเซลลเดียว

 1.1 ประเภทของสิ่งมีชีวิต
 1. สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว (unicellular organism) เปนสิ่งมีชีวิตที่รางกายประกอบดวยเซลลเพียงเซลล

เดียว ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต เชน การกินอาหาร การขับถาย การสืบพันธุ จะเกิดขึ้นในเซลล

เพียงเซลลเดียว สิ่งมีชีวิตเซลลเดียวสวนใหญสามารถดํารงชีวิตอยูเปนอิสระได เชน อะมีบา พารามีเซียม ไดอะตอม 

ยกูลนีา เปนตน สิง่มชีวีติเซลลเดยีวบางชนดิมนีวิเคลยีสทีไ่มมเียือ่หุม จงึพบสารพนัธกุรรมกระจายอยูในไซโทพลาซมึ

เชน แบคทีเรีย เปนตน

อะมีบา

แบคทีเรีย

พารามีเซียม

 ไวรัสมีโปรตีนหรือไขมันหอหุมสารพันธุกรรม (DNA หรือ RNA) สามารถเพ่ิม

จํานวนไดโดยอาศยัสิง่มชีวิีตอ่ืนดวยการปลอยสารพันธกุรรมเขาสูสิง่มชีวิีตอ่ืนและสงัเคราะห

สารพันธุกรรมและโปรตีนท่ีจําเปนตอการจําลองตัวในสิง่มชีวิีต กอใหเกดิโรค เมือ่เซลลของ

สิง่มชีวิีตเสือ่มสลาย ไวรสัจํานวนมากจะออกสูภายนอก จึงไมจัดไวรสัเปนสิง่มชีวิีต นอกจาก

นี้ไวรัสไมมีสมบัติของเซลลเนื่องจากไวรัสไมมีทั้งเยื่อหุมเซลลและไซโทพลาซึม แตไวรัส

จัดเปนอนุภาค เรียกวา ไวริออน (virion)

Focus
Science

ไวรัส

 ภาพที่ 2.2 โครงสรางของไวรัส

 ภาพที่ 2.1 ตัวอยางสิ่งมีชีวิตเซลลเดียว

29หนวยของ
สิ่งมีชีวิต

ของแข็ง ของเหลว และแกส

กิจกรรม

1. ขวดนํ้าพลาสติก

2. เม็ดโฟม

3. จุกยางที่มีทอนําแกส

1. บรรจุเม็ดโฟมลงในขวดนํ้าพลาสติกใหเต็มขวด ปดปากขวดดวยจุกยางที่มีทอนําแกส ดังรูป

2. ควํ่าปากขวดลง จากนั้นเปาลมเขาไปในทอนําแกส สังเกตการเคลื่อนตัวของเม็ดโฟม บันทึกผล

3. เทเม็ดโฟมในขวดนํ้าพลาสติกจากขอ 1. ออกไปครึ่งหนึ่ง แลวทําการทดลองซํ้าเหมือนกับขอ 2.

4. เทเม็ดโฟมในขวดนํ้าพลาสติกจากขอ 3. ออกไปอีกครึ่งหนึ่ง แลวทําการทดลองซํ้าเหมือนกับขอ 2.

 จากกิจกรรม พบวา เม็ดโฟมที่บรรจุไวเต็มขวดนํ้าพลาสติก เปรียบเสมือนอนุภาคของของแข็ง เนื่องจากเม็ดโฟมเรียงชิดกัน 

ชองวางระหวางเม็ดโฟมนอย จึงทําใหมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคสูง เมื่อเปาลมเขาไปในขวดพลาสติก เม็ดโฟมจึงสั่นอยูกับที่

 เม็ดโฟมที่บรรจุไวครึ่งขวดนํ้าพลาสติก เปรียบเสมือนอนุภาคของของเหลว เนื่องจากชองวางระหวางเม็ดโฟมมากขึ้น แต

ไมเทากับแกส ซึ่งอนุภาคเรียงตัวใกลกัน ทําใหมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคตํ่ากวาของแข็ง เมื่อเปาลมเขาไปในขวดพลาสติก 

เม็ดโฟมจะเคลื่อนที่เปลี่ยนตําแหนงไปบางสวน แตบางสวนยังคงอยูที่ปากขวด 

 เม็ดโฟมที่บรรจุไวตํ่ากวาครึ่งหนึ่งของขวดนํ้าพลาสติก เปรียบเสมือนอนุภาคของแกส เนื่องจากมีชองวางระหวางเม็ดโฟมมาก 

ทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคตํ่า เมื่อเปาลมเขาไปในขวดพลาสติก เม็ดโฟมจะเคลื่อนที่เปลี่ยนตําแหนงอยางอิสระ

วธิปีฏบิตัิ

วสัดอุปุกรณ

คาํถามทายกจิกรรม

1. เม็ดโฟมที่บรรจุลงในขวดพลาสติกเต็มขวด ครึ่งขวด และตํ่ากวาครึ่งขวด เปรียบเสมือนกับสถานะของสารใดบาง ตามลําดับ

2. เม็ดโฟมที่บรรจุลงในขวดพลาสติกในปริมาณที่แตกตางกัน มีการเคลื่อนที่แตกตางกันอยางไร

อภิปรายผลกจิกรรม

จิตวิทยาศาสตร

- ความสนใจใฝรู

-  การทํางานรวมกับผูอื่น 
ไดอยางสรางสรรค

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

- การสังเกต

- การจําแนกประเภท

เม็ดโฟม

เปาลม

 ภาพที่ 1.16

6

Prior 
Knowledge

2
หน่วยการเรียนรู้ที่

หน่วยของสิง่มชีวีติหน่วยของสิง่มชีวีติ

เซลล์สัตว์
มีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน 

คือ เยื่อหุมเซลล ไซโทพลาซึม

และนิวเคลียส

ÊÔè§·ÕèàÅç¡·ÕèÊǾ
ในรางกายของเรา 

คืออะไร

Focus
Scienceกิจกรรม

เชื่อมโยงความรูวิทยาศาสตรสูชีวิต

ประจําวัน

กจิกรรมเนนการใชทกัษะในศตวรรษ

ที่ 21

Science in Real Life

   มนุษยนําธาตุหลายชนิดมาประยุกตใชประโยชนในดานตาง ๆ

ซึ่งธาตุเหลานี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เปนทรัพยากรทางธรรมชาติ

ที่มีความสําคัญ และมีบทบาทตอการตอบสนองความตองการดาน

ตาง ๆ  ของมนุษย เชน ดานอุตสาหกรรม การแพทย การเกษตร 

เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน แตในทางกลับกันการนําธาตุไปใชประโยชน

อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ  ตามมา เชน ปญหาดนิและนํา้ปนเปอน

จากโลหะหนักที่อยูในรูปของสารพิษจากการใชยาฆาแมลง หรือของเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม เชน ปรอท สารหนู ตะกั่ว แคดเมียม เปนตน ซึ่งจะ

สงผลกระทบตอผลผลิตทางการเกษตร เมื่อผูบริโภครับประทานเขาไปจะทํา

อันตรายตอสุขภาพ และกอใหเกิดโรคตาง ๆ  

  

 ภาพท่ี 1.39 ผลขางเคยีงของกัมมันตภาพรงัสี

 ปจจุบันหนาหองเอกซเรยใน

โรงพยาบาลจะมีสัญลักษณ  ดัง รูป

ซึ่งเปนบริเวณที่มีรังสี ควรหลีกเลี่ยง

ท่ีจะเขาไปบริเวณน้ัน โดยเฉพาะสตรี

มีครรภหรือผู ที่สงสัยกําลังตั้งครรภ

หากจําเปนตองเขาไปในบริเวณนั้น 

จําเปนตองติดตอเจาหนาท่ี และสวมชดุ

ปองกันกัมมันตภาพรังสีทุกครั้ง

Science in Real Life

 ปจจุบันธาตุกัมมันตภาพรังสีถูกนํามาใช ประโยชนอย างมาก 

แตผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีต อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดลอมยิ่งมี

ความรุนแรงและอันตรายมากขึ้น โดยกัมมันตภาพรังสีที่มนุษยนํามา

ประยุกตใช เชน การผลิตพลังงานจากสารกัมมันตรังสี การทดลอง

นิวเคลียร การใชสารกัมมันตรังสีในดานตาง ๆ  สงผลใหกัมมันตภาพรังสี

ปนเปอน หรือรั่วไหลออกสูสิ่งแวดลอม ทาํอันตรายโดยตรงตอโซอาหาร เมื่อ

ปรมิาณของกมัมนัตภาพรงัสีเขาสูรางกาย เนือ้เยือ่จะดดูกลืนพลังงานจากรงัสี

มาสะสมในรางกาย หากไดรับในปริมาณที่มากเกินไปจะทําใหโมเลกุลของ

นํ้า สารอินทรีย และสารอนินทรียตาง ๆ  ในรางกายเสียสมดุล สงผลให

เซลลตาง ๆ  ในรางกายถูกทําลาย ทําใหเกิดโรคตาง ๆ  เชน โรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว นอกจากนี้ยังสงผลตอพันธุกรรมทําใหเกิดการกลายพันธุและ

ถายทอดไปสูรุนลูกหลานได ดังนั้น การนํากัมมันตภาพรังสีไปใชประโยชน 

ควรศกึษาวธิปีองกนัอนัตรายจากกมัมนัตภาพรงัส ีเชน ควรอยูหางบรเิวณทีม่ี

ธาตกุมัมนัตรงัสใีหมากทีส่ดุ  หากจาํเปนตองเขาใกลบรเิวณทีม่ธีาตกุมัมนัตรงัสี

ควรใชเวลาสั้นที่สุด และสวมชุดปองกันกัมมันตภาพรังสี หรือใชวัตถุที่

กัมมันตาภพรังสีทะลุผานไดยาก มาเปนเครื่องกําบัง เชน ตะกั่ว คอนกรีต 

เปนตน

 จะเหน็วาการใชประโยชนจากธาต ุนอกจากสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม 

ยังสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสังคม ดังนั้น จึงควรศึกษาขอมูลของธาตุ

ที่จะนํามาใช เพื่อหลีกเลี่ยงและปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากธาตุ รวมไปถึง

ศึกษาวิธีบําบัดของเสียที่เกิดจากการใชประโยชนจากธาตุบางชนิดไมใหสง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

 ภาพที่ 1.38  น้ําดื่มท่ีปนเป อนสารหนู 

เปนอนัตรายตอสขุภาพของ

ผูบริโภค

 ภาพที่ 1.40

17สาร
รอบตัว

 ใหนักเรียนแบงกลุม กลุมละ 5-6 คน นําความรูเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใชกับตนไมภายในโรงเรียน

โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งพรอมระบุเหตุผลที่เลือกวิธีดังกลาว และรายงานผลที่ไดลงในรายงาน และสงตัวแทนกลุมออก

มารายงานผลงานหนาชั้นเรียน

Science   Activity

 5.2 เทคโนโลยีการดัดแปรพันธุกรรมของพืช
 การดัดแปรพันธุกรรมของพืชทําไดโดยการตัดตอยีนจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาแทรกลงในดีเอ็นเอของพืช 

เพื่อใหพืชแสดงลักษณะที่ตองการออกมา เชน การตัดตอยีนตานแมลงศัตรูพืชจากแบคทีเรียมาใสในพืช ซึ่งเรียก

สิง่มชีวีติทีไ่ดรบัการถายยนีวา สิง่มชีวีติดดัแปรพนัธกุรรม (Genetically Modified Organisms : GMOs) เชน มะละกอ 

(ตานทานโรค) ฝาย ขาว (ทนตอดินเค็ม) มะเขือเทศ (ชะลอการสุก) ขาวโพด ถั่วเหลือง (ทนตอแมลงศัตรูพืช และ

ยาปราบวัชพืช) เปนตน

 พืชผลทางการเกษตรท่ีจําหนาย

ในหางสรรพสนิคา จะมตีวัเลขบนฉลาก

ที่บงบอกประเภทของผักและผลไม 

Science in Real Life

ดังนี้

• กรณีเลข 5 หลัก 

 - ถ าขึ้นต นด วย

เลข 8 จะเปนผักและ

ผลไม GMOs 

 - ถ าขึ้นต นด วย

เลข 9 จะเปนผักและ

ผลไม organic 

• กรณีเลข 4 หลัก

 - ถ าขึ้นต นด วย

เลข 4 จะเปนผักและ

ผลไมทั่วไป

  ภาพที่ 3.47 ฝาย GMOs สามารถผลิต

โปรตีนชนิดหนึ่งที่ใชฆาหนอนเจาะได

  ภาพที่ 3.49 ถั่วเหลือง GMOs สามารถ

ทนทานตอสารเคมีที่ใชกําจัดวัชพืชชนิดหนึ่งได 

  ภาพที่ 3.48 มะละกอ GMOs สามารถ

ตานทานโรคได 

  ภาพที่ 3.50 มะเขือเทศ GMOs สามารถ

ชะลอการสุกได

 ประโยชนของพืช GMOs คือ ใหผลผลิตตรงตามความตองการ สามารถควบคุมปริมาณผลผลิตของพืชได 

ทําใหพืชมีผลิตผลสมํ่าเสมอตลอดป จึงไมขึ้นอยูกับฤดูกาล และสามารถปรับปรุงพันธุพืชใหตานทานโรคและแมลง

ศัตรูพืชได แตอยางไรก็ตาม พืช GMOs มีลักษณะพันธุที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติ ความปลอดภัยตอการบริโภค

จงึลดลงเนือ่งจากสารจากส่ิงมีชวีติทีน่าํมาตดัตออาจเปนสารกอภูมิแพหรอืมะเรง็ ดงันัน้ ในปจจบุนัพืช GMOs ไมได

รับการยอมรับ และถูกตอตานจากคนบางกลุมในหลายประเทศ 

 ปจจุบันประเทศไทยมีหนวยงานที่คนควาวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพ คือ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี

ชีวภาพแหงชาติ (ศช.หรือ BIOTEC) สังกัดสํานักงานพัฒนากระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.)

  ภาพที่ 3.51
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 2. ส่ิงมีชวิีตหลายเซลล (multicellular organism) เปนสิง่มชีวีติทีร่างกายประกอบดวยเซลลจํานวนมาก

หลายลานเซลล โดยเซลลชนิดเดียวกันหรือเซลลที่มีลักษณะเหมือนกันจะมาอยูรวมกันเพื่อทําหนาที่อยางเดียวกัน 

เรียกกลุมเซลลเหลานี้วา เนื้อเยื่อ (tissue) และเนื้อเยื่อหลายชนิดจะประกอบกันเปนอวัยวะ (organ) ซึ่งอวัยวะตาง ๆ

หลายอวยัวะจะทาํหนาทีป่ระสานสมัพนัธกนัเปนระบบอวยัวะ (organ system) และทกุระบบอวยัวะจะประกอบกนัเปน

รางกายของสิ่งมีชีวิต ตัวอยางสิ่งมีชีวิตหลายเซลล เชน พืช สัตว เปนตน

  เซลลแตละชนิดของสิ่งมีชีวิตหลายเซลลจะมีรูปรางและลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันออกไป เนื่องจาก

ลักษณะเฉพาะของเซลลถูกควบคุมดวยสารพันธุกรรมหรือยีน (gene) ทําใหเซลลแตละชนิดมีลักษณะรูปราง

แตกตางกันตามกิจกรรมที่ทํา หรือตําแหนงและหนาที่ของเซลลนั้น ๆ

ตัวอยางโครงสรางของพืช

เนื้อเยื่อผิว

เนื้อเยื่อลําเลียง

เนื้อเยื่อเจริญ
ปลายราก

ใบ

ลําตน

ราก

เนื้อเยื่อลําเลียง

เซลลขนราก (root hair cell)

มีลักษณะยาวและยื่นเขาไปใน
ดิน เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให
รากสามารถดดูนํา้และแรธาตไุด
มากขึ้น

เซลลคุม (guard cell)

มีรูปรางคลายเมล็ดถั่ว 2 อัน
ประกบกัน ทําหนาที่ควบคุม
การปด-เปดของปากใบ

ไซเล็ม (xylem)

เปนทอลําเลียงนํ้า มีลักษณะ
กลวงและยาว ทาํหนาทีล่าํเลยีง
นํ้าจากรากไปสูใบ

โฟลเอ็ม (phloem)

เปนทอลาํเลยีงอาหาร มลีกัษณะ
ยาว หัวทายมีรูพรุน ทําหนาที่
ลําเลียงอาหารไปยังสวนตาง ๆ  
ของพืช

 ภาพที่ 2.3 โครงสรางของพืช

30 เซลล

2
เซลลของสิง่มชีวีติ

การลาํเลยีงสารเขาและออกจากเซลล

Summary
หนวยของสิง่มชีีวติ

อปุกรณทีใ่ชศกึษาวตัถขุนาดเลก็ทีไ่มสามารถมองเหน็ไดดวยตาเปลา

กลองจุลทรรศน 

ประเภทของสิ�งมีชีวิต

โครงสรางของเซลล

การแพร การออสโมซิส

สิ่งมีชีวิตหลายเซลล
รางกายประกอบดวยเซลลจาํนวนมาก โดยเซลลชนิดเดยีวกันหรอืมลีกัษณะคลายกัน

จะมาอยูรวมกันเพื่อทําหนาที่อยางเดียวกัน เชน พืช สัตว เปนตน

สิ่งมีชีวิตเซลลเดียว
รางกายประกอบดวยเซลลเพียงเซลลเดียว ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับ

การดํารงชีวิตจะเกิดขึ้นภายในเซลลเดียว เชน แบคทีเรีย พารามีเซียม เปนตน

เยือ่หุมเซลล : ทาํหนาทีห่อหุมสวนทีอ่ยู
ภายในเซลล และควบคมุการผานเขา-ออก
ของสารระหวางเซลล แตเซลลพืชมี
ผนังเซลลหุมอีกชั้น

ไซโทพลาซมึ : มลีกัษณะกึง่แขง็กึง่เหลว
ภายในประกอบดวยออรแกเนลลตาง ๆ  
เชน แวควิโอล ไรโบโซม ไมโทคอนเดรยี
เปนตน

นิวเคลยีส : มลีกัษณะคอนขางกลม ภายใน
มีสารควบคุมลักษณะพันธุกรรมและ
กิจกรรมของเซลล

ผนังเซลล : สวนทีห่อหุมเซลลดานนอก
ของเซลลพชื ทาํใหเซลลมคีวามแขง็แรง 
ชวยใหเซลลคงรปูอยูได

คลอโรพลาสต : ภายในมรีงควัตถุสเีขยีว
เรียกวา คลอโรฟลล ซึ่งเกี่ยวของกับ
กระบวนการสงัเคราะหดวยแสง

กระบวนการเคลื่อนที่ของน้ําจากบริเวณที่มีความเขมขนของ
สารละลายตํา่ไปสูบรเิวณทีม่คีวามเขมขนของสารละลายสงูโดย
ผานเยื่อเลือกผาน

กระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารจากบริเวณที่มี
ความเขมขนสูงไปสูบริเวณที่มีความเขมขนตํ่า

เซลลสัตว เซลลพืช

 ภาพที่ 2.24

 ภาพที่ 2.25

 ภาพที่ 2.26
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Unit Question

ถูก/ผิด ทบทวนหัวขอ

1. ยูกลีนาเปนสิ่งมีชีวิตหลายเซลล สามารถดํารงชีวิตอยูไดดวยเซลลเพียงเซลลเดียว 1.1

2.  หากตองการเหน็ภาพภายใตกลองจลุทรรศนใหชดัเจนขึน้ควรหมนุเลนสใกลวตัถทุีม่กีาํลงั
ขยายสูงเขาในแนวลํากลอง แลวหมุนปุมปรับภาพหยาบ

1.2

3.  เซลลสัตวมีผนังเซลล แตเซลลพืชไมมีผนังเซลล 1.3

4. เมื่อความเขมขนของสารภายนอกเซลลมากกวาภายในเซลล สารจะแพรเขาสูเซลล 2.1

5.  ออสโมซิส คือ การเคลื่อนท่ีของนํ้าจากบริเวณท่ีมีความเขมขนของสารละลายตํ่าไปสู
บริเวณที่มีความเขมขนของสารละลายสูง

2.2

1  จงเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล พรอมยกตัวอยางสิ่งมีชีวิต

2 จงอธิบายความเหมือนและความแตกตางของเซลลพืชกับเซลลสัตว

3 จากภาพที่กําหนดให จงตอบคําถามตอไปนี้

  3.1  จากภาพคือเซลลพืชหรือเซลลสัตว เพราะเหตุใด

  3.2 ออรแกเนลลหมายเลข 1 คืออะไร และมีหนาที่อยางไร

4  พารามีเซียมเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวที่ใชแกสออกซิเจนในกระบวนการหายใจ และจะเกิดแกสคารบอนได-

ออกไซดขึ้นจากกระบวนการนี้ จงเขียนแผนผังการแพรของแกสออกซิเจนและแกสคารบอนไดออกไซดที่เขา 

และออกจากเซลลพารามีเซียม พรอมเขียนคําอธิบายประกอบ

5  จากการทดลองหยดเลือดตัวอยางลงบนสไลดที่มีนํ้ากลั่น แลวนําไปศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนพบวา   

เซลลเม็ดเลือดแดงบนสไลดแตกหมดทุกเซลล จงตอบคําถามตอไปนี้

 5.1 ความเขมขนของสารละลายภายนอกและภายในเซลลเม็ดเลือดแดงเปนอยางไร

 5.2 เพราะเหตุใดเซลลเม็ดเลือดแดงจึงแตก

บัน
ทึก

ลง
ใน
สม

ุด

Self-Check ใหนักเรียนตรวจสอบความเขาใจ โดยพิจารณาขอความวาถูกหรือผิด แลวบันทึกลงในสมุด 

หากพิจารณาขอความไมถูกตอง ใหกลับไปทบทวนเนื้อหาตามหัวขอที่กําหนดให

คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

  3.1  จากภาพคือเซลลพืชหรือเซลลสัตว เพราะเหตุใด

  3.2 ออรแกเนลลหมายเลข 1 คืออะไร และมีหนาที่อยางไร

1

 ภาพที่ 2.27
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Science   Activity

QR Code
นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่รองรับ

การเรียนรูผานสื่อดิจิทัล

เช่ือมโยงสูแบบฝกหัดเพื่อใหผูเรียน

ฝกฝนจนเกิดความเชี่ยวชาญ

Summary
สรุปเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนไดทบทวน

สาระสําคัญประจําหนวยการเรียนรู

Self-Check
คาํถามเพือ่ใหผูเรยีนตรวจสอบความรู

ความเขาใจดวยตัวเอง

แบบฝกหัดประจําหนวยการเรียนรู

เพือ่ใชประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

Unit Question

Unit Question

ถูก/ผิด ทบทวบหัวข้อ

1.  ยูกลีนาเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว  1.1

2.   หากต้องการเหน็ภาพภายใต้กล้องจลุทรรศน์ให้ชดัเจนขึน้ควรหมนุเลนส์ใกล้วตัถทุีม่กี�าลงั
ขยายสูงเข้าในแนวล�ากล้อง แล้วหมุนปุ่มปรับภาพหยาบ

1.2

3.   เซลล์สัตว์มีผนังเซลล์ แต่เซลล์พืชไม่มีผนังเซลล์ 1.3

4.  เมื่อความเข้มข้นของสารภายนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์ สารจะแพร่เข้าสู่เซลล์ 2.1

5.   ออสโมซิส  คือ  การเคลื่อนที่ของน�้าจากบริเวณที่มีความเข้นข้นของสารละลายต�่าไปสู่
บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูง

2.2

1   จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ พร้อมยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิต

2  จงอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์

3  จากภาพที่ก�าหนดให้ จงตอบค�าถามต่อไปนี้

    3.1   จากภาพคือเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ เพราะเหตุใด

    3.2  ออร์แกเนลล์หมายเลข 1 คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร

4   พารามีเซียมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่ใช้แก๊สออกซิเจนในกระบวนการหายใจ  และจะเกิดแก๊สคาร์บอนได-

ออกไซด์ขึ้นจากกระบวนการนี้ จงเขียนแผนผังการแพร่ของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เข้า 

และออกจากเซลล์พารามีเซียม พร้อมเขียนค�าอธิบายประกอบ

5   จากการทดลองหยดเลือดตัวอย่างลงบนสไลด์ที่มีน�้ากลั่น แล้วน�าไปศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า    

เซลล์เม็ดเลือดแดงบนสไลด์แตกหมดทุกเซลล์ จงตอบค�าถามต่อไปนี้

  5.1  ความเข้มข้นของสารละลายภายนอกและภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นอย่างไร

  5.2  เพราะเหตุใดเซลล์เม็ดเลือดแดงจึงแตก

บัน
ทึก

ลง
ใน
สม

ุด

Self-Check ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือผิด แล้วบันทึกลงในสมุด 

หากพิจารณาข้อความไม่ถูกต้อง ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาตามหัวข้อที่กําหนดให้

คําชี้แจง : ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้

    3.1   จากภาพคือเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ เพราะเหตุใด

    3.2  ออร์แกเนลล์หมายเลข 1 คืออะไร และมีหน้าที่อย่างไร

1
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1
หนวยการเรียนรูที่

สารรอบตวั

ÊÒÃ·Õè
ÍÂÙ‹ÃÍºµÑÇàÃÒ
มีความแตกต่าง
	กันอย่างไร

ตัวชี้วัด

 ว	2.1	ม.1/1	 	อธิบายสมบัติทางกายภาพบางประการของธาตุโลหะ	 อโลหะ	 และกึ่งโลหะ	 โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสังเกตและ
การทดสอบ	และใช้สารสนเทศที่ได้จากแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ 	รวมทั้งจัดกลุ่มธาตุเป็นโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ

 ว	2.1	ม.1/2	 	วิเคราะห์ผลจากการใช้ธาตุโลหะ	 อโลหะ	 กึ่งโลหะ	 และธาตุกัมมันตรังสีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต	 สิ่งแวดล้อม	 เศรษฐกิจและสังคม	 จากข้อมูล
ที่รวบรวมได้

	ว	2.1	ม.1/3	 ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ธาตุโลหะ	อโลหะ	กึ่งโลหะ	ธาตุกัมมันตรังสี	โดยเสนอแนวทางการใช้ธาตุอย่างปลอดภัย	คุ้มค่า
	ว	2.1	ม.1/4	 	เปรียบเทียบจุดเดือด	จุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผสม	 โดยการวัดอุณหภูมิ	 เขียนกราฟ	แปลความหมายข้อมูลจากกราฟ

หรือสารสนเทศ
 ว	2.1	ม.1/5	 อธิบายและเปรียบเทียบความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม
	ว	2.1	ม.1/6	 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวลและปริมาตรของสารบริสุทธิ์และสารผสม 
	ว	2.1	ม.1/7	 	อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอะตอม	ธาตุ	และสารประกอบ	โดยใช้แบบจ�าลองและสารสนเทศ
	ว	2.1	ม.1/8	 อธิบายโครงสร้างอะตอมที่ประกอบด้วยโปรตอน	นิวตรอน	และอิเล็กตรอน	โดยใช้แบบจ�าลอง
	ว	2.1	ม.1/9	 	อธบิายและเปรยีบเทยีบการจดัเรยีงอนภุาค	แรงยดึเหนีย่วระหว่างอนภุาค	และการเคลือ่นทีข่องอนภุาคของสสารชนดิเดยีวกนัในสถานะ

ของแข็ง	ของเหลว	และแก๊ส	โดยใช้แบบจ�าลอง
	ว	2.1	ม.1/10	อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร	โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และแบบจ�าลอง

 1 สารและการจําแนกสาร
	 สิ่งที่อยู่รอบตัวเราจัดว่าเป็น	สสาร (matter)	ที่มีมวล	มีตัวตน	ต้องการ

ที่อยู่	 สัมผัสได้	 ซึ่งสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้	 หรืออาจมองไม่เห็นด้วย

ตาเปล่า	สสารทีศ่กึษาจนทราบสมบตัแิละองค์ประกอบ	เรียกว่า	สาร (substance)

Prior 
Knowledge

สมบตัใิดบางทีใ่ช
จาํแนกประเภท

ของสาร

สารผสม 
ประกอบด้วยสารตั้งแต่	2	 ชนิด

ขึ้นไปมาผสมกัน	 ถ้าผสมเป็น

เนื้อเดียวกัน	เรียกว่า	สารละลาย	

ถ้าผสมแล้วไม่เป็นเนื้อเดียวกัน	

เรียกว่า	สารเนื้อผสม		

ธาตุ	
เป็นสารบรสิทุธ์ิ	ประกอบด้วยอะตอม

เพียงชนิดเดียว	 ซ่ึงเม่ือธาตุมากกว่า

หนึง่ชนิดรวมกนัในอตัราส่วนแน่นอน

จะท�าให้อยู่ในรูปสารประกอบ

 1.1	 สมบัติของสาร
	 สารแต่ละชนิดมลีกัษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างกนั	เช่น	เกลอืเป็นของแขง็

สีขาวที่อุณหภูมิห้อง	น�้าแข็งเป็นของแข็งใส	ไม่มีสี	เป็นต้น	สารบางชนิดเป็น

ของเหลว	 เช่น	 น�้า	 ปรอท	 เป็นต้น	 และสารบางชนิดเป็นแก๊สลอยปะปน

ในอากาศ	เช่น	ไอน�้า	แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	เป็นต้น	เมื่อสารเหล่านี้ได้รับ

ความร้อนจะท�าให้สมบัติบางประการเปลี่ยนแปลงไป	โดยสมบัติของสารแบ่ง

ออกเป็น	2	ชนิด	ดังนี้
		ภาพที่	1.1	สารแต่ละชนิดมีลกัษณะเฉพาะท่ี
แตกต่างกนั

	 1.	 สมบตัทิางกายภาพ	เป็นสมบัตท่ีิสามารถสงัเกตได้จากภายนอก
ของสาร	เช่น	สี	กลิ่น	รส	การละลาย	ความแข็ง	ลักษณะผลึก	สถานะ	การ

น�าความร้อน	การน�าไฟฟ้า	จุดเดือด	จุดหลอมเหลว	ความหนาแน่น		เป็นต้น

	ภาพที่	1.2	เพชรมีความแข็งมากที่สุด

	ภาพที่	1.5	การเผาไหม้

		ภาพท่ี	1.3	น�า้แขง็มคีวามหนาแน่นน้อยกว่า

น�้าทะเล

	ภาพที่	1.7	น�้ามะนาวมีฤทธิ์เป็นกรด

	ภาพที่	1.4	เงินน�าไฟฟ้าได้ดีที่สุด

	ภาพที่	1.6	การเกิดสนิมเหล็ก

	 2.	 สมบัติทางเคมี	 เป็นสมบัติที่เกิดจากการท�าปฏิกิริยาเคมี	 ซึ่ง
ท�าให้เกิดสารใหม่ที่มีองค์ประกอบภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไป

ส่งผลให้สารใหม่ที่เกิดขึ้นมีสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิม	เช่น	การเกิดสนิม	

การเผาไหม้	ความเป็นกรด-เบสของสาร	เป็นต้น

ของแข็ง

แก๊ส

ของเหลว
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 1.2	การจําแนกสาร
	 การจ�าแนกสารเพือ่ระบวุ่าสารนัน้	ๆ 	เป็นสารชนดิใด	จ�าเป็นต้องใช้สมบตัต่ิาง	ๆ 	ของสารมาวเิคราะห์	โดยเกณฑ์

ที่ใช้ในการจ�าแนกสาร	มีดังนี้

 1.	 การใช้สถานะเปนเกณฑ์	เป็นการจ�าแนกสารโดยใช้สมบติัทางกายภาพของสาร	ซึง่สารชนดิเดยีวกนัทีม่ี
สถานะต่างกนัจะมรีปูร่างและปรมิาตรต่างกนั	เนือ่งจากการจัดเรยีงอนภุาคภายในสารไม่เหมือนกนั	ท�าให้แรงยดึเหน่ียว

ระหว่างโมเลกุลของสารไม่เท่ากัน	ส่งผลให้อนุภาคของสารเคลื่อนที่แตกต่างกัน	เมื่อใช้สถานะเป็นเกณฑ์จะแบ่งสาร

ออกได้เป็น	3	สถานะ	ดังนี้

	 เป็นของเหลวสีเงิน	 เมื่อแข็งตัวจะมีคุณสมบัติคล้ายกับโลหะทั่วไป	

มีความมันวาว	 สะท้อนแสง	 และเป็นตัวน�าไฟฟ้าที่ดี	 มีสมบัติเป็นของไหล

ไม่เกาะติดกับวัสดุ	 จึงนิยมน�าปรอทมาท�าเป็นปรอทวัดไข้	 เทอร์มอมิเตอร์

วัดอุณหภูมิของอากาศ	 เป็นต้น	 แต่ปรอทจัดเป็นสารพิษ	 หากสูดดมเข้าไป

จะท�าให้เป็นโรคพิษปรอท	 ซึ่งเป็นอันตรายต่ออวัยวะส�าคัญของร่างกาย	

มีอาการเป็นพิษทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง	และอาจท�าให้เสียชีวิตได้

Focus
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 ปรอท (Mercury)

ของเหลว
อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน	 ท�าให้แรงยึด

เหนี่ยวระหว่างอนุภาคของของเหลวน้อยกว่า

ของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส	 และอนุภาคสามารถ

เคลื่อนท่ีได้	 แต่ไม่เป็นอิสระเหมือนกับอนุภาค

ของแก๊ส	ท�าให้มรีปูร่างไม่คงท่ี	แต่ปรมิาตรคงที่

แกส
อนุภาคของแก๊สอยู่ห่างกันมาก	 แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างโมเลกุลจึงน้อยที่สุด	 อนุภาคสามารถ

เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทาง	 ท�าให้แก๊สมี

รปูร่างและปรมิาตรไม่คงที	่โดยปรมิาตรจะเท่ากบั

ปริมาตรของภาชนะที่บรรจุ	เช่น	แก๊สหุงต้ม	

แกส

ของเหลว

ของแข็ง

ของแข็ง
อนุภาคของของแข็งเรียงชิดกัน	แรงยึดเหนี่ยว

ระหว่างโมเลกุลจึงมากท่ีสุด	 การเคลื่อนที่

ของอนุภาคของของแข็งจะสั่นอยู่กับที่	 ท�าให้

ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรคงที่	เช่น	น�้าแข็ง	

ด่างทับทิม	ทองแดง	เป็นต้น

 2.	 การใช้เนื้อสารเปนเกณฑ	์จ�าแนกสารออกได้เป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

  1)	 สารเนื้อเดียว (homogeneous substance)	 หมายถึง	 สารที่มีเนื้อสารเหมือนกันทุกส่วน	 ท�าให้สารมี

สมบัติเหมือนกันตลอดทุกส่วน	เช่น	น�้าเกลือ	ทองค�า	เป็นต้น

  2)	 สารเนื้อผสม (heterogeneous substance)	 หมายถึง	 สารที่มีเนื้อสารแตกต่างกัน	 ท�าให้สารมีสมบัติ

ไม่เหมือนกันตลอดทุกส่วน	เช่น	น�้าคลอง	พริกเกลือจิ้มผลไม้	เป็นต้น

	ภาพที่	1.10	ทองค�าเป็นสารเนื้อเดียว

	ภาพที่	1.12	น�้าโคลนเป็นสารแขวนลอย 	ภาพที่	1.13	น�้านมเป็นคอลลอยด์ 	ภาพที่	1.14	น�้าทะเลเป็นสารละลาย

	ภาพที่	1.11	พริกเกลือจิ้มผลไม้เป็นสารเนื้อผสม

	 3.	 การใช้ขนาดของอนุภาคเปนเกณฑ	์จ�าแนกสารออกได้เป็น	3	ประเภท	ดังนี้
	 	 1)	 สารแขวนลอย (suspension)	หมายถึง	สารผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า	

10-4	เซนติเมตร	เช่น	น�้าโคลน	น�้าแป้ง	เป็นต้น

  2)	 คอลลอยด์	(colloid)	หมายถงึ	สารผสมทีป่ระกอบด้วยอนภุาคทีม่เีส้นผ่านศนูย์กลางระหว่าง	10-7-10-4 

เซนติเมตร	เช่น	น�้านม	หมอก	เป็นต้น

	 	 3)	 สารละลาย (solution)	หมายถึง	สารผสมที่ประกอบด้วยอนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า	10-7 

เซนติเมตร	เช่น	น�้าเกลือ	น�้าหวาน	น�้าทะเล	เป็นต้น

	 น�า้ปนูซเีมนต์เป็นสารสเลอร์ร	ี(slurry)	ซึง่เป็นสารแขวนลอยทีม่ปีรมิาณ

ของของแข็งแขวนลอยอยู่ในของเหลวจ�านวนมาก	 มีลักษณะเหลวและข้น	

ในปัจจุบันมนุษย์น�าคุณสมบัติของสารสเลอร์รีมาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้าง

และสถาปัตยกรรมต่าง	ๆ 	
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นํ้าปูนซีเมนต

	ภาพที่	1.8	การจัดเรียงอนุภาคของสารในสถานะต่าง	ๆ

	ภาพที่	1.9	ปรอทมีสถานะเป็นของเหลว
	ภาพที่	1.15	ปูนซีเมนต์เป็นสารแขวนลอย
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การเปลี่ยนสถานะของสาร

 2 การเปลี่ยนแปลงของสาร
	 สารบางชนิดมีสี	กลิ่น	รูปร่าง	หรือสถานะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	โดย
ไม่เกิดเป็นสารใหม่	 เรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่า	 การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ	แต่การเปลีย่นแปลงของสารบางชนิดมผีลต่อองค์ประกอบเคมภีายใน
ท�าให้ได้สารใหม่	เรียกการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ว่า	การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

Prior 
Knowledge

กอนนํา้แขง็ทีว่างทิง้ไว
กลางแจงจะมี

การเปลีย่นแปลง
สถานะอยางไร

ของแข็ง	ของเหลว	และแกส

กิจกรรม

1.	 ขวดน�้าพลาสติก

2.	 เม็ดโฟม

3.	 จุกยางที่มีท่อน�าแก๊ส

1.	 บรรจุเม็ดโฟมลงในขวดน�้าพลาสติกให้เต็มขวด	ปดปากขวดด้วยจุกยางที่มีท่อน�าแก๊ส	ดังรูป

2.	 คว�่าปากขวดลง	จากนั้นเปาลมเข้าไปในท่อน�าแก๊ส	สังเกตการเคลื่อนตัวของเม็ดโฟม	บันทึกผล

3.	 เทเม็ดโฟมในขวดน�้าพลาสติกจากข้อ	1.	ออกไปครึ่งหนึ่ง	แล้วท�าการทดลองซ�้าเหมือนกับข้อ	2.

4.	 เทเม็ดโฟมในขวดน�้าพลาสติกจากข้อ	3.	ออกไปอีกครึ่งหนึ่ง	แล้วท�าการทดลองซ�้าเหมือนกับข้อ	2.

	 จากกิจกรรม	พบว่า	เม็ดโฟมที่บรรจุไว้เต็มขวดน�้าพลาสติก	เปรียบเสมือนอนุภาคของของแข็ง	 เนื่องจากเม็ดโฟมเรียงชิดกัน	

ช่องว่างระหว่างเม็ดโฟมน้อย	จึงท�าให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสูง	เมื่อเปาลมเข้าไปในขวดพลาสติก	เม็ดโฟมจึงสั่นอยู่กับที่

	 เม็ดโฟมที่บรรจุไว้ครึ่งขวดน�้าพลาสติก	 เปรียบเสมือนอนุภาคของของเหลว	 เนื่องจากช่องว่างระหว่างเม็ดโฟมมากขึ้น	 แต่

ไม่เท่ากับแก๊ส	 ซึ่งอนุภาคเรียงตัวใกล้กัน	 ท�าให้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต�่ากว่าของแข็ง	 เมื่อเปาลมเข้าไปในขวดพลาสติก	

เม็ดโฟมจะเคลื่อนที่เปลี่ยนต�าแหน่งไปบางส่วน	แต่บางส่วนยังคงอยู่ที่ปากขวด	

	 เม็ดโฟมที่บรรจุไว้ต�่ากว่าครึ่งหนึ่งของขวดน�้าพลาสติก	เปรียบเสมือนอนุภาคของแก๊ส	เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างเม็ดโฟมมาก	

ท�าให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคต�่า	เมื่อเปาลมเข้าไปในขวดพลาสติก	เม็ดโฟมจะเคลื่อนที่เปลี่ยนต�าแหน่งอย่างอิสระ

วิธปีฏิบตัิ

วัสดอุปุกรณ์

คําถามทายกิจกรรม

1.	 เม็ดโฟมที่บรรจุลงในขวดพลาสติกเต็มขวด	ครึ่งขวด	และต�่ากว่าครึ่งขวด	เปรียบเสมือนกับสถานะของสารใดบ้าง	ตามล�าดับ

2.	 เม็ดโฟมที่บรรจุลงในขวดพลาสติกในปริมาณที่แตกต่างกัน	มีการเคลื่อนที่แตกต่างกันอย่างไร

อภปิรายผลกจิกรรม

จิตวิทยาศาสตร์

-	ความสนใจใฝรู้

-		การท�างานร่วมกับผู้อื่น	
ได้อย่างสร้างสรรค์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-	การสังเกต

-	การจ�าแนกประเภท

เม็ดโฟม

เปาลม

	 ความร้อนเป็นพลงังานรปูแบบหนึง่ทีม่หีน่วยเป็นแคลอร	ี(cal)	หรอืจลู	(J)	ซึง่เป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่ออณุหภมูิ

ของสาร	ส่งผลให้สมบัติทางกายภาพหรือสถานะของสารเปลี่ยนแปลงไป	ดังนี้

	 1.	 การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว	 เมื่อให้ความร้อนแก่สารที่มีสถานะของแข็ง	 อนุภาค
ของของแข็งจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง	 และเปลี่ยนไปเป็นของเหลว	 เรียกความร้อนที่ท�าให้

	ภาพที่	1.17	การหลอมเหลวของน�้าแข็ง

ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวว่า	 ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว 

โดยอุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่	 เรียกอุณหภูมินี้ว่า	 จุดหลอมเหลว 

(melting point)	เช่น	การหลอมเหลวของน�้าแข็ง	เป็นต้น

	 2.	 การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนแกส	 เมื่อให้ความร้อน
แก่สารที่เป็นของเหลว	 อนุภาคของของเหลวจะมีพลังงานและอุณหภูมิเพิ่ม

ขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง	และเปลี่ยนไปเป็นแก๊ส	เรียกความร้อนที่ท�าให้ของเหลว

เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สว่า	ความร้อนแฝงของการกลายเปนไอ	โดยอุณหภูมิ

ขณะเปลี่ยนสถานะจะคงที่	เรียกอุณหภูมินี้ว่า	จุดเดือด (boiling point)	เช่น	

การเดือดของน�้ากลายเป็นไอ	เป็นต้น

	 ในปัจจุบันการนึ่งเป็นวิธีท�าให้

อาหารสกุด้วยการใช้ความร้อนจากไอน�า้	

ซึง่ได้จากการต้มน�า้ให้เดอืด	ความร้อน

จากไอน�า้จะถกูถ่ายเทไปยงัผวิหน้าของ

อาหาร		อาหารที่ผ่านการนึ่งให้สุกจะมี

ผิวนุ่ม	เช่น	การนึ่งขนมจีบ	ซาลาเปา	

เป็นต้น

Science in Real Life

	ภาพที่	1.18	เมื่อน�้าได้รับความร้อนจะเดือดและระเหยกลายเป็นไอ
	ภาพที่	1.19	การนึ่งซาลาเปา

	ภาพที่	1.16
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	 3.	 การเปลี่ยนสถานะจากแกสเปนของเหลว	 เมื่ออุณหภูมิของ
แก๊สลดลงจนถงึระดบัหนึง่	แก๊สจะควบแน่นเปลีย่นสถานะเป็นของเหลว	โดย

อุณหภูมิขณะเปลี่ยนสถานะจะคงท่ี	 ซ่ึงเป็นอุณหภูมิเดียวกับจุดเดือด	 เรียก

อุณหภูมินี้ว่า	จุดควบแน่น (condensation point)	เช่น	ไอน�้าควบแน่นกลาย

เป็นน�้า	เป็นต้น

	 4.	 การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง	 เม่ืออุณหภูมิ
ของของเหลวลดลงจนถึงระดับหนึ่ง	ของเหลวจะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง	

เรียกอุณหภูมินี้ว่า	จุดเยือกแข็ง (freezing point)	ซึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกับ

จุดหลอมเหลว	เช่น	การเยือกแข็งของน�้ากลายเป็นน�้าแข็ง	เป็นต้น

ควบแน่น

หลอมเหลว

น�้า	100	�C

น�้า	0	�C

ไอน�้า	100	�C

น�้าแข็ง	0	�C

ระเหย

แข็งตัว

การเปลี่ยนสถานะของนํ้าในธรรมชาติ

เมือ่น�า้ในแหล่งน�า้ได้รบัความร้อน
จากดวงอาทติย์	น�า้จะระเหยกลาย
เป็นไอน�้า	ลอยขึ้นไปในอากาศ

1

เมื่อลูกเห็บได้รับความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์จะหลอมละลายกลาย
เป็นน�้าแล้วไหลลงสู่แหล่งน�้า

4

เมื่อไอน�้าในอากาศมีอุณหภูมิต�่า
ลงจะควบแน่นกลายเป็นละอองน�า้
และรวมตัวกันเป็นเมฆ

2

เม่ือละอองน�้าในชั้นเมฆตกลงมา
เป็นหยดน�้า	 ซึ่งอาจกระทบกับ
อากาศทีม่อีณุหภมูติ�า่	ท�าให้หยดน�า้
แข็งตัวกลายเป็นลูกเห็บ

อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะ

กิจกรรม

1.	 บีกเกอร์

2.	 น�้าแข็งบด

3.	 เทอร์มอมิเตอร์

4.	 ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์

1.	 ใส่น�้าลงในบีกเกอร์ให้สูงประมาณ	1	เซนติเมตร	แล้วใส่น�้าแข็งบดลงไป	จนกระทั่งระดับน�้าสูงขึ้นจากก้นบีกเกอร์	3	เซนติเมตร

2.	 จุ่มเทอร์มอมิเตอร์ลงในบีกเกอร์	แล้วอ่านอุณหภูมิของน�้าผสมน�้าแข็ง	บันทึกอุณหภูมิที่เวลา	0	นาที

3.	 ให้ความร้อนแก่บกีเกอร์ด้วยตะเกยีงแอลกอฮอล์พร้อมจบัเวลาทกุ	ๆ 	30	วนิาท	ีแล้วอ่านอณุหภมิูของน�า้	บนัทกึอุณหภมิู	และ	

	 สงัเกตการเปลีย่นแปลงของน�า้ผสมน�า้แขง็

4.	 เมื่อน�้าเดือดให้ต้มน�้าต่อไปอีก	3	นาที	จากนั้นดับตะเกียงแอลกอฮอล์แล้วตั้งอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้เย็น

5.	 เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเวลาลงในกระดาษกราฟ	

	 จากกจิกรรม	พบว่า	เมือ่น�าน�า้แขง็ผสมกบัน�า้จะมกีารเปลีย่นแปลงทัง้อณุหภมูแิละสถานะ	โดยขณะทีน่�า้แขง็หลอมเหลวเป็นน�า้	

น�้าแข็งจะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว	แต่อุณหภูมิจะไม่เปลี่ยนแปลง	(0	องศาเซลเซียส)	จากนั้นน�้าที่หลอมเหลวจะมี

อณุหภมูสิงูขึน้จนกระทัง่มอีณุหภมูเิท่ากบัอณุหภมูห้ิอง	เมือ่ให้ความร้อนด้วยตะเกยีงแอลกอฮอล์	พบว่า	อณุหภมูขิองน�า้สงูขึน้เรือ่ย	ๆ

จนกระทัง่ถงึจดุเดอืด	(อณุหภมู	ิ100	องศาเซลเซยีส)	ทีบ่รเิวณผวิหน้าของน�า้จะเปลีย่นสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สหรอืไอน�า้

วธิปีฏบิตัิ

วสัดอุุปกรณ์

คาํถามทายกจิกรรม

1.	 น�้าผสมน�้าแข็งมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไร

2.	 หลังให้ความร้อนแก่น�้าในบีกเกอร์เป็นเวลา	3	นาที	น�้าในบีกเกอร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

อภปิรายผลกจิกรรม

จิตวิทยาศาสตร์

-	ความสนใจใฝรู้

-	ความรับผิดชอบ

-	ความรอบคอบ

-		การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-	การสังเกต

-	การวัด

น�้าแข็งบด เทอร์มอมิเตอร์

ตะเกียง
แอลกอฮอล์ กระดาษกราฟ

3

	ภาพที่	1.20	การเปลี่ยนสถานะของน�้า

	ภาพที่	1.21	การเปลี่ยนสถานะของน�้าในธรรมชาติ

	ภาพที่	1.22
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อากาศรอบตวัเรา 
มธีาตใุดเป็น 
องค์ประกอบ

Prior 
Knowledge

 3 สารบริสุทธิ์และสารผสม
	 สิ่งต่าง	ๆ 	รอบตัวเราล้วนประกอบด้วยสารที่มีลักษณะและสมบัติต่างกัน	 
รวมไปถึงภายในร่างกายของมนุษย์ก็จะประกอบไปด้วยธาตุที่รวมกันอยู่ในรูป
สารประกอบ	 ซึ่งการศึกษาลักษณะและสมบัติของสารจะท�าให้เราสามารถน�า
สารรอบตัวไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อภาษาละติน สัญลักษณ์ของธาตุ

โซเดียม Sodium Natrium Na

แคลเซียม Calcium Calx Ca

คาร์บอน Carbon Carbo C

ซิลิคอน Silicon - Si

เจอร์เมเนียม Germanium - Ge

ออกซิเจน Oxygen - O

ซีลีเนียม Selenium Selene Se

ทังสเตน Tungsten Wolfram W

ดีบุก Tin Stannum Sn

ทองแดง Copper Cuprum Cu

ตะกั่ว Lead Plumbum Pb

เงิน Silver Argentum Ag

ทองค�า Gold Aurum Au

ทังสเตน Tungsten Wolfram W

ซีเรียม Cerium - Ce

โคบอลต์ Cobalt - Co

โครเมียม Chromium - Cr

ตารางที่ 1.1  ตัวอย่างชื่อและสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิด

 3.1	สารบริสุทธิ์
	 สารบริสุทธิ์	 (pure substance)	 คือ	 สารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียว	 มีสมบัติเฉพาะทางกายภาพ	 และ 

ทางเคมี	ซึ่งจะมีจุดเดือด	จุดหลอมเหลว	และความหนาแน่นคงที่	โดยสารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	ดังนี้

	 1.	 ธาตุ	(element)	คือ	สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียว	ไม่สามารถแยกหรือสลายออกได้ 
แต่สามารถท�าปฏิกิริยาเคมีกลายเป็นสารอื่นได้	 ธาตุมีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 เช่น	 ออกซิเจน	 ไฮโดรเจน	

แมกนีเซียม	เป็นต้น	และเกิดจากการสังเคราะห์ขึ้น	เช่น	เทคนีเชียม	พลูโทเนียม	เป็นต้น

	 	 นักวิทยาศาสตร์หลายท่านในอดีตได้ศึกษาและเสนอแบบจ�าลองอะตอมของธาตุไว้มากมาย	 จนมาถึง 

ในปัจจุบันท�าให้ทราบว่าอะตอมประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐาน	 คือ	 โปรตอน	 (ประจุบวก)	 นิวตรอน	 (ไม่มีประจุ)	 

และอิเล็กตรอน	(ประจุลบ)	ดังรูป

อิเล็กตรอน

โปรตรอน

นิวตรอน

		ภาพที่	1.24	แบบจ�าลองอะตอมของ	

ออกซิเจน

		ภาพที่	1.25	แบบจ�าลองอะตอมของ	

ไนโตรเจน

		ภาพที่	1.26	แบบจ�าลองอะตอมของ	
คาร์บอน

โปรตอนและนวิตรอนรวมกนัอยูต่รงกลาง
อะตอม	เรียกว่า	นิวเคลียส	โดยธาตุชนิด
เดียวกันจะมีจ�านวนโปรตอนเท่ากัน

อิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบนิวเคลียส

เมื่อจ�านวนอิเล็กตรอนเท่ากับจ�านวน

โปรตรอน	อะตอมจะเป็นกลางทางไฟฟ้า

ไฮโดรเจน เหล็ก

สังกะสี

ทองแดง

ตะกั่ว

เงิน

ปรอท

ออกซิเจน

ไนโตรเจน

คาร์บอน

ฟอสฟอรัส

ก�ามะถัน

l

z

c

L

s

ตัวอย่าง	แบบจ�าลองอะตอมของธาตุบางชนิด

	ภาพที่	1.23	แบบจ�าลองอะตอมของธาตุ

	 	 ในอดีตจอห์น	 ดอลตัน	 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้เสนอ

ให้ใช้สัญลักษณ์ของธาตุเป็นรูปภาพ	 แต่ในปัจจุบันธาตุมีจ�านวนมากขึ้น	 

นกัวทิยาศาสตร์หลายท่านจงึเสนอให้ใช้สญัลกัษณ์ของธาตเุป็นตวัอกัษรแทน

ช่ือธาตุ	เพือ่ให้สามารถสือ่ความหมายได้ตรงกนั	โดยหลกัการเขียนสญัลกัษณ์

ของธาตุมี	ดังนี้

	 	 -	 	ถ้าธาตุมีชื่อในภาษาละติน	 ให้ใช้ตัวอักษรตัวแรกในชื่อภาษา

ละตินด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

	 	 -	 	ถ้าธาตไุม่มช่ืีอในภาษาละตนิ	ให้ใช้ตวัอักษรตวัแรกในช่ือภาษา

อังกฤษด้วยตัวพิมพ์ใหญ่

	 	 -	 	ถ้าชือ่ธาตมุอีกัษรตวัแรกซ�า้กนั	ให้ธาตทุีพ่บทหีลงัเขยีนอกัษรตวัแรกเป็นตวัพมิพ์ใหญ่	แล้วเพิม่อกัษร

ตัวถัดไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก	เช่น	ธาตุคาร์บอน	(carbon)	ใช้สัญลักษณ์	C	ส่วนธาตุแคลเซียม	(calcium) 

มีอักษรตัวแรกซ�้ากับธาตุคาร์บอน	จึงเพิ่มอักษรตัวที่	2	คือ	a	เข้าไป	แคลเซียมจึงใช้สัญลักษณ์	Ca

	ภาพที่	1.27		รูปภาพสญัลกัษณ์ของธาตใุนอดตี
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ธาตุ
ลักษณะธาตุ
ที่อุณหภูมิห้อง

ความแข็ง
หรือ

ความเหนียว

การนำา
ไฟฟ้า

การนำา
ความร้อน

จุดเดือด
(	ำC)

จดุหลอมเหลว	
(	ำC)

ความ
หนาแน่น	
(g/cm3)

ไฮโดรเจน แก๊ส - ไม่น�า ไม่น�า -253 -259 0.07

โซเดียม ของแข็งสีเงินวาว	 เหนียว น�า น�า 892 98 0.97

แคลเซียม ของแข็งสีเงินวาว	 เหนียว น�า น�า 1,490 838 1.55

แมกนีเซียม ของแข็งสีเงินวาว	 เหนียว น�า น�า 1,091 650 1.74

อะลูมิเนียม ของแข็งสีเงินวาว เหนียว น�า น�า 2,470 660 2.70

โบรอน ของแข็งสีด�า เปราะ น�าเล็กน้อย น�าเล็กน้อย 3,900 2,030 2.08

คาร์บอน ของแข็งสีด�า เปราะ น�า น�า 4,830 3,730 2.26

ซิลิคอน ของแข็งสีเงินวาว เปราะ น�าเล็กน้อย น�าเล็กน้อย 2,680 1,410 2.33

ฟอสฟอรัส ของแข็งสีขาว เปราะ ไม่น�า ไม่น�า 280 44 2.34

ก�ามะถัน ของแข็งสีเหลือง เปราะ ไม่น�า ไม่น�า 445 113 1.96

ออกซิเจน แก๊ส - ไม่น�า ไม่น�า -183 -219 1.15

ฟลูออรีน แก๊ส - ไม่น�า ไม่น�า -188 -220 1.10

คลอรีน แก๊ส - ไม่น�า ไม่น�า -35 -110 3.21

โบรมีน แก๊ส - ไม่น�า ไม่น�า 58.8 -7.2 3.10

ฮีเลียม แก๊ส - ไม่น�า ไม่น�า -452.07 -272.2 0.17

ปรอท ของเหลวสีเงิน - น�า น�า 356.6 -38.9 13.58

เหล็ก ของแข็งสีด�า เหนียว น�า น�า 2,750 1,535 7.86

ตารางที่ 1.2		สมบัติบางประการของธาตุบางชนิด

	 	 นอกจากนีย้งัสามารถเขยีนสญัลกัษณ์ของธาตใุนรปูสญัลกัษณ์นวิเคลยีร์เพือ่แสดงรายละเอยีดทีเ่กีย่วข้อง

กับอนุภาคที่อยู่ภายในนิวเคลียสของอะตอม	ซึ่งมีวิธีการเขียน	ดังนี้

	 	 ตวัอย่างเช่น	2311Na	แสดงว่า	ธาตุโซเดยีมมเีลขมวลเท่ากบั	23	และมเีลขอะตอมหรอืจ�านวนโปรตอนเท่ากบั	11 

A

Z
X

เลขมวล	=	จ�านวนโปรตอน	+	จ�านวนนวิตรอน

เลขอะตอม	=	จ�านวนโปรตอน

สัญลักษณ์ของธาตุ

	 	 จะเห็นว่าสมบัติต่าง	ๆ 	 ของธาตุบางชนิด	 เช่น	การน�าไฟฟ้า	 จุดเดือด	จุดหลอมเหลว	 เป็นต้น	มีความ

คล้ายคลึงกัน	เมื่อน�ามาจัดกลุ่มจะแบ่งธาตุออกได้เป็น	3	กลุ่มใหญ่	ๆ 	ได้แก่	ธาตุโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะ

	 	 1)	 ธาตุโลหะ (metal element)	เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง	ยกเว้นปรอทมีสถานะเป็น

ของเหลว	ส่วนมากผิวของโลหะเป็นมันวาว	น�าไฟฟ้าและความร้อนได้ดี	มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง	สามารถดึง

หรือตีเป็นแผ่นบาง	ๆ 	ได้	มีความหนาแน่นทั้งสูงและต�่า	มีความแข็งและเหนียว	ท�าให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้	จึงนิยม 

น�ามาใช้ในงานก่อสร้าง	ตัวอย่างธาตุโลหะ	เช่น	ลิเทียม	(Li)	โซเดียม	(Na)	โพแทสเซียม	(K)	แมกนีเซียม	(Mg) 

แคลเซียม	(Ca)	เป็นต้น	

	 	 2)	 ธาตุกึ่งโลหะ (semi-metal element)	 เป็นธาตุที่มีสมบัติก�้ากึ่งระหว่างธาตุโลหะกับธาตุอโลหะ	 โดยมี

สมบตับิางประการเหมอืนโลหะ	และมสีมบตับิางประการเหมอืนอโลหะ	ส่วนใหญ่ธาตกุึง่โลหะมสีมบตัเิป็นสารกึง่ตวัน�า	 

(semi-conductors)	ซึ่งน�าไฟฟ้าไม่ดีเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิห้อง	แต่จะน�าไฟฟ้าได้ดีเมื่อมีอุณหภูมิสูงขึ้น	มีทั้งสิ้น	8	ธาตุ	

ได้แก่	โบรอน	(B)	ซิลิคอน	(Si)	เจอร์เมเนียม	(Ge)	สารหนูหรืออาร์เซนิก	(As)	พลวงหรือแอนติโมนี	(Sb)	เทลลูเรียม	

(Te)	พอโลเนียม	(Po)	และแอสทาทีน	(At)	เป็นต้น

	 	 3)	 ธาตอุโลหะ (non-metal element)	เป็นธาตทุีม่ทีัง้	3	สถานะ	คอื	ของแขง็	ของเหลว	และแก๊ส	ส่วนมาก 

ธาตุอโลหะจะมีสมบัติตรงข้ามกับธาตุโลหะ	เช่น	มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต�่า	ผิวไม่มันวาว	ไม่น�าไฟฟ้าและความ

ร้อน	มีความหนาแน่นต�่า	เปราะและแตกหักง่าย	ตัวอย่างธาตุอโลหะ	เช่น	คาร์บอน	(C)	ฟอสฟอรัส	(P)	ก�ามะถัน	

(S)	โบรมีน	(Br)	ออกซิเจน	(O)	ไนโตรเจน	(N)	คลอรีน	(Cl)	เป็นต้น

71
Lu

174.97

103
Lr

(262)

57
La

138.91

89
Ac
(227)

58
Ce

140.12

90
Th

232.04

59
Pr

140.91

91
Pa

231.04

60
Nd

144.24

92
U

238.03

61
Pm
(145)

93
Np
(237)

62
Sm

150.36

94
Pu
(244)

63
Eu

151.96

95
Am
(243)

64
Gd

157.25

96
Cm
(247)

66
Dy

162.50

98
Cf

(251)

67
Ho

164.93

99
Es
(252)

68
Er

167.26

100
Fm
(257)

69
Tm

168.93

101
Md
(258)

70
Yb

173.04

102
No
(259)

65
Tb

158.93

97
Bk
(247)

1
H

1.0079

3
Li

6.941

4
Be

9.0122

11
Na

22.990

12
Mg

24.305

19
K

39.098

20
Ca

40.078

21
Sc

44.956

22
Ti

47.867

23
V

50.942

24
Cr

51.996

25
Mn

54.938

26
Fe

55.845

27
Co

58.933

28
Ni

58.693

29
Cu

63.546

30
Zn

65.39

5
B

10.811

6
C

12.011

7
N

14.007

8
O

15.999

9
F

18.998

10
Ne

20.180

2
He

4.0026

18
Ar

39.948

17
Cl

35.453

36
Kr

83.80

54
Xe

131.29

86
Rn
(222)

118
Og
(294)

14
Si

28.086

15
P

30.974

16
S

32.065

13
Al

26.982

31
Ga

69.723

32
Ge
72.64

33
As

74.922

34
Se
78.96

35
Br

79.904

37
Rb

85.468

38
Sr

87.62

39
Y

88.906

40
Zr

91.224

41
Nb

92.906

42
Mo
95.94

43
Tc
(98)

44
Ru

101.07

45
Rh

102.91

46
Pd

106.42

47
Ag

107.87

48
Cd

112.41

49
In

114.82

50
Sn

118.71

51
Sb

121.76

52
Te

127.60

53
I

126.90

55
Cs

132.91

56
Ba

137.33

72
Hf

178.49

73
Ta

180.95

74
W

183.84

75
Re

186.21

76
Os

190.23

77
Ir

192.22

78
Pt

195.08

79
Au

196.97

81
Tl

204.38

113
Nh
(284)

115
Mc
(288)

82
Pb
207.2

83
Bi

208.98

84
Po
(209)

116
Lv

(292)

85
At

(210)

117
Ts
(294)

80
Hg

200.59
*

**
87

Fr
(223)

88
Ra
(226)

104
Rf

(261)

105
Db
(262)

106
Sg
(266)

107
Bh
(264)

108
Hs
(277)

109
Mt
(268)

110
Ds
(281)

111
Rg
(272)

114
Fl

(289)

112
Cn
(285)

ธาตุโลหะ

ธาตุกึ่งโลหะ

ธาตุอโลหะ

	 	 ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเฉพาะตัว	แต่อาจมีสมบัติทางกายภาพบางประการเหมือนกัน	ดังตาราง

	ภาพที่	1.28	การเขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ

	ภาพที่	1.29	ตารางธาตุ

12 13สาร
รอบตัว



ประเภทของธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

ธาตุ

ประโยชน

ประโยชน

ประโยชน

ธาตุโลหะ

ธาตุกึ่งโลหะ

ธาตุอโลหะ

•	โครเมียม	(Cr)

•	โบรอน	(B)

•	ออกซิเจน	(O)

•	อะลูมิเนียม	(Al)

•	ซิลิกอน	(Si)

•	ไอโอดีน	(I)

•	สังกะสี	(Zn) 

•	อาร์เซนิก	(As) 

•	คลอรีน	(Cl) 

•	ตะกั่ว	(Pb) 

•	เจอร์เมเนียม	(Ge)

•	ก�ามะถัน	(S)

•	ฟอสฟอรัส	(P)

•	คาร์บอน	(C)

•	ปรอท	(Hg)

•	ทองแดง	(Cu) 

•	ทังสเตน	(W)

•	เหล็ก (Fe)

ใช้เคลือบผิวโลหะป้องกันสนิม

ใช้ท�าส่วนประกอบของเครื่องบิน

ใช้เป็นส่วนประกอบในถ่านไฟฉาย

ใช้ในงานบัดกรี	เชื่อมโลหะ	แบตเตอรี่

ใช้บรรจุในเทอร์มอมิเตอร์

ใช้ท�าสายไฟ

ใช้ท�าไส้หลอดไฟ

เป็นองค์ประกอบของเฮโมโกลบนิในเซลล์เมด็เลอืดแดง

ใช้ควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์

เป็นสารกึ่งตัวน�า	ใช้ท�าวงจรไฟฟ้าขนาดเล็ก

ใช้ท�ายาฆ่าแมลง

เป็นองค์ประกอบส�าคัญในอุตสาหกรรมแก้ว

จ�าเป็นต่อกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิต

ใช้ท�าทิงเจอร์ไอโอดีน	ใช้ท�ายาฆ่าแมลง

ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกสี	ใช้ฆ่าเชื้อในน�้าประปา

เป็นองค์ประกอบของเคอราตินในผม	ขน	เล็บ

ใช้ท�าไม้ขีดไฟ	ธูป	ประทัด	พรุ

ใช้ท�าไส้ดินสอ	ท�าเครื่องประดับ	เช่น	เพชร

	 	 ธาตุโลหะ	อโลหะ	และกึ่งโลหะในธรรมชาติบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้อย่างต่อเนื่อง	เรียกธาตุเหล่านี้ว่า	

ธาตุกัมมันตรังสี	(radioactive element)	เช่น	ยูเรเนียม	(23892U)	เรเดียม	(
226
88Ra)	ทอเรียม	(23290Th)	เป็นต้น	เนื่องจาก

นิวเคลียสภายในอะตอมของธาตุไม่เสถียร	 จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธาตุที่มีความเสถียรมากขึ้นโดยการ

สลายตัวแล้วปล่อยอนุภาคภายในนิวเคลียสออกมาในรูปของรังสี	เรียกรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุว่า	กัมมันตภาพรังสี	

(radioactivity)	ซึ่งมี	3	ประเภท	ดังนี้

	 	 1)	 อนุภาคแอลฟา (α	หรือ	42He2+	)	 เป็นอนุภาคที่มีโปรตอนและนิวตรอนอย่างละ	2	อนุภาค	แต่ไม่มี

อิเล็กตรอน	 เมื่อผ่านเข้าไปในสนามแม่เหล็กจะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบ	 มีอ�านาจทะลุทะลวงต�่า	 ไม่สามารถทะลุผ่าน

แผ่นกระดาษบาง	ๆ 	ได้

	 	 2)	 อนุภาคบีตา (β)	 เป็นอนุภาคที่เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีจ�านวนโปรตอนมากเกินไป

หรือน้อยเกินไป	มีอ�านาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีแอลฟาประมาณ	100	เท่า	แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นอะลูมิเนียม

หนา	2	มิลลิเมตรได้	ซึ่งรังสีบีตาแบ่งออกเป็น	2	ชนิด	ดังนี้

	 	 	 -	 	บีตาลบหรืออิเล็กตรอน	ใช้สัญลักษณ์	β-	หรือ		0-1e	เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีนิวตรอน

มากกว่าโปรตอน		ดงันัน้	ต้องลดจ�านวนนวิตรอนลงเพือ่ให้นวิเคลยีสเสถยีร	เมือ่ผ่านเข้าไปในสนาม

ไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วบวก

	 	 	 -	 	บีตาบวกหรือโพสิตรอน	ใช้สัญลักษณ์	β+	หรือ		0+1e	เกิดจากการสลายตัวของนิวเคลียสที่มีโปรตอน

มากกว่านวิตรอน		ดงันัน้	ต้องลดจ�านวนโปรตอนลงเพือ่ให้นวิเคลยีสเสถยีร	เมือ่ผ่านเข้าไปในสนาม

ไฟฟ้าจะเบี่ยงเบนเข้าหาขั้วลบ

	 	 3)	 รังสีแกมมา (γ)	 เป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุและมวล	 จึงไม่เบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็ก	 มีสมบัติเป็น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นสั้น	ท�าให้มีอ�านาจทะลุทะลวงสูงกว่ารังสีบีตามาก	แต่ไม่สามารถทะลุผ่านแผ่น

ตะกัว่หนา	10	เซนตเิมตรได้	ส่วนใหญ่มกัเกดิจากธาตท่ีุแผ่รงัสแีอลฟาออกมาแล้วนิวเคลยีสของธาตยุงัไม่เสถยีร	จงึต้อง

ปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

	 	 ธาตุโลหะ	 ธาตุอโลหะ	 และธาตุกึ่งโลหะ	 มีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน	 ซึ่งสมบัติดังกล่าวถูกน�ามาใช้

ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ	เช่น	ด้านอุตสาหกรรม	ด้านการเกษตร	ด้านการแพทย์	เป็นต้น	ดังนี้

	ภาพที่	1.33	ความสามารถในการทะลุทะลวงของรังสีแอลฟา	บีตา	และแกมมา

นิวเคลียส
ที่ก�าลังสลายตัว

อนุภาคแอลฟา

ถูกกั้นด้วยกระดาษ
อนุภาคบีตาถูกกั้น

ด้วยแผ่นอะลูมิเนียม

รังสีแกมมาถูกกั้น
ด้วยแท่งตะกั่ว

แท่งตะกั่ว
หนา	10	เซนติเมตร

แผ่นอะลูมิเนียม
หนา	2	มิลลิเมตร

แผ่นกระดาษ

	ภาพที่	1.30	ประโยชน์ของธาตุโลหะ

	ภาพที่	1.31	ประโยชน์ของธาตุกึ่งโลหะ

	ภาพที่	1.32	ประโยชน์ของธาตุอโลหะ

14 15สาร
รอบตัว



•	 ไอโอดนี-131	(I-131)	ใช้ตรวจความผดิปกตขิองต่อมไทรอยด์

•	 	โคบอลต์-60	(Co-60)	สามารถท�าลายเซลล์มะเร็ง	และยับยั้ง

การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

•	 	เรเดียม-226	(Ra-226)	ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์

มะเร็งโดยการฉายรังสี

•	 	ฟอสฟอรัส-32	 (P-32)	 ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว	

(ลูคีเมีย)	 ด้วยการให้รับประทาน	 หรือฉีดเข้ากระแสเลือด	

นอกจากนี้ยังใช้ตรวจหาเซลล์มะเร็ง	 และตรวจปริมาณเลือด

ของผู้ปวยที่จะเข้ารับการผ่าตัด

•	 โซเดียม-24	(Na-24)	ใช้ตรวจการหมุนเวียนของเลือด

•	 รังสีแกมมา	(γ)		ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในอาหาร

•	 	โคบอลต์-60	 (Co-60)	 ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ

จุลินทรีย์ในอาหาร	ผัก	และผลไม้

•	 	ฟอสฟอรัส	 32	 (P-32)	 ใช้ศึกษาความต้องการปุยของพืช

โดยวัดปริมาณรังสีของใบ	ปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ

•	 โพแทสเซียม-32	(K-32)	ใช้หาอัตราการดูดซึมของต้นไม้

•	 	ยเูรเนยีม-235	(U-235)	ใช้เป็นเชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้านวิเคลียร์	

ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องบินยานอวกาศ

•	 รังสีบีตา	(β)	ช่วยควบคุมความหนาของแผ่นโลหะ

•	 รังสีแกมมา	(γ)	ใช้หารอยรั่วของท่อล�าเลียงน�้า

•	 	รังสีแกมมา	 นิวตรอน	 และอิเล็กตรอน	 ท�าให้อัญมณีมีสีสัน

สวยงามมากขึ้น

•	 	คาร์บอน-14	(C-14)	ใช้ค�านวณหาอายุของวัตถุโบราณ	อายุ

ของหิน	เปลือกโลก	และอายุของซากฟอสซิลต่าง	ๆ

ดานอุตสาหกรรม ดานการแพทย

ดานธรณวีทิยา

ดานการเกษตร

	 	 	 มนุษย์น�าธาตุหลายชนิดมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ

ซึ่งธาตุเหล่านี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	 เป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่มี

ความส�าคัญ	 และมีบทบาทต่อการตอบสนองความต้องการด้านต่าง	ๆ

ของมนุษย์	 เช่น	 ด้านอุตสาหกรรม	 ด้านการแพทย์	 ด้านการเกษตร	

ด้านเศรษฐกิจ	 และด้านสังคม	 เป็นต้น	 แต่ในทางกลับกันการน�าธาตุไปใช้

ประโยชน์อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ 	ตามมา	เช่น	ปัญหาดิน	น�้า

ปนเปอน	เป็นต้น	จากโลหะหนกัทีอ่ยูใ่นรปูของสารพษิจากการใช้ยาฆ่าแมลง	

หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	เช่น	ปรอท	สารหนู	ตะกั่ว	แคดเมียม	

เป็นต้น	ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผลผลติทางการเกษตร	เมือ่ผูบ้รโิภครบัประทาน

เข้าไปจะท�าอันตรายต่อสุขภาพ	และก่อให้เกิดโรคต่าง	ๆ

  

	ภาพที่	1.34	ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรม

	ภาพที่	1.36	ประโยชน์ในด้านการเกษตร

	ภาพที่	1.37	ประโยชน์ในด้านธรณีวิทยา

	ภาพที่	1.35	ประโยชน์ในด้านการแพทย์

	 ธาตคุาร์บอนในธรรมชาตปิระกอบด้วย	3	ไอโซโทป	คอื	คาร์บอน-12	คาร์บอน-13	และคาร์บอน-14	โดยไอโซโทป	2	ชนดิแรก

เป็นไอโซโทปที่เสถียร	 ส่วนคาร์บอน-14	 เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ระหว่างอนุภาคนิวตรอนกับอะตอมของธาตุไนโตรเจน	

เม่ือรวมตัวกับแก๊สออกซเิจนจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์	เข้าสูส่ิง่มชีวีติด้วยกระบวนการสงัเคราะห์ด้วยแสง	และการรบัประทาน

พืชเป็นอาหาร

Focus
Science

ธาตุคารบอนในธรรมชาติ

	 	 รังสทีีแ่ผ่ออกมาจากธาตุมีพลงังานสงูและมอี�านาจทะลทุะลวงในระดบัทีแ่ตกต่างกนั	สามารถน�าไปประยกุต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง	ๆ 	ดังนี้

	ภาพท่ี	1.39	ผลข้างเคยีงของกมัมนัตภาพรงัสี

	 ปัจจุบันหน้าห้องเอกซเรย์ใน

โรงพยาบาลจะมีสัญลักษณ ์ดัง รูป

ซึ่งเป็นบริเวณที่มีรังสี	 ควรหลีกเลี่ยง

ที่จะเข้าไปบริเวณนั้น	 โดยเฉพาะสตรี

มีครรภ์หรือผู ้ที่สงสัยก�าลังตั้งครรภ์

หากจ�าเป็นต้องเข้าไปในบริเวณนั้น	

จ�าเป็นต้องตดิต่อเจ้าหน้าที	่และสวมชดุ

ป้องกันกัมมันตภาพรังสีทุกครั้ง

Science in Real Life

	 ปัจจุบันธาตุกัมมันตภาพรังสีถูกน�ามาใช ้ประโยชน์อย ่างมาก	

แต่ผลกระทบของกัมมันตภาพรังสีต ่อสิ่งมีชีวิต	 และสิ่งแวดล้อมยิ่งมี

ความรุนแรงและอันตรายมากขึ้น	 โดยกัมมันตภาพรังสีที่มนุษย์น�ามา

ประยุกต์ใช้	 เช่น	 การผลิตพลังงานจากสารกัมมันตรังสี	 การทดลอง

นิวเคลียร์	 การใช้สารกัมมันตรังสีในด้านต่าง	ๆ 	 ส่งผลให้กัมมันตภาพรังสี

ปนเปอน	หรือรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม	ท�าอันตรายโดยตรงต่อโซ่อาหาร	เมื่อ

ปรมิาณของกมัมันตภาพรงัสเีข้าสูร่่างกาย	เน้ือเยือ่จะดูดกลนืพลงังานจากรงัสี

มาสะสมในร่างกาย	 หากได้รับในปริมาณที่มากเกินไปจะท�าให้โมเลกุลของ

น�้า	 สารอินทรีย์	 และสารอนินทรีย์ต่าง	ๆ 	 ในร่างกายเสียสมดุล	 ส่งผลให้

เซลล์ต่าง	ๆ 	 ในร่างกายถูกท�าลาย	 ท�าให้เกิดโรคต่าง	ๆ 	 เช่น	 โรคมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว	นอกจากนี้ยังส่งผลต่อพันธุกรรมท�าให้เกิดการกลายพันธุ์	และ

ถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูกหลานได้	 ดังนั้น	 การน�ากัมมันตภาพรังสีไปใช้ประโยชน์	

ควรศกึษาวธิป้ีองกนัอนัตรายจากกมัมนัตภาพรงัส	ีเช่น	ควรอยูห่่างบรเิวณทีม่ี

ธาตกุมัมนัตรงัสใีห้มากทีส่ดุ		หากจ�าเป็นต้องเข้าใกล้บรเิวณทีม่ธีาตกุมัมนัตรงัสี

ควรใช้เวลาสั้นที่สุด	 และสวมชุดป้องกันกัมมันตภาพรังสี	 หรือใช้วัตถุที่

กัมมันตาภพรังสีทะลุผ่านได้ยาก	 มาเป็นเครื่องก�าบัง	 เช่น	 ตะกั่ว	 คอนกรีต	

เป็นต้น

	 จะเหน็ว่าการใช้ประโยชน์จากธาต	ุนอกจากส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	

ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	และสังคม	ดังนั้น	จึงควรศึกษาข้อมูลของธาตุ

ที่จะน�ามาใช้	เพื่อหลีกเลี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากธาตุ	รวมไปถึง

ศึกษาวิธีบ�าบัดของเสียที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากธาตุบางชนิดไม่ให้ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

		ภาพที	่1.38	น�า้ดืม่ทีป่นเปอนสารหน	ูเป็น

อันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

	ภาพที่	1.40
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ตารางที่ 1.3	สูตรเคมีของสารประกอบบางชนิด

สารประกอบ สูตรเคมีของสารประกอบ

โซเดียมไฮดรอกไซด์	(โซดาไฟ) NaOH

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์	(ด่างคลี) KOH

แคลเซียมไฮดรอกไซด์	(น�้าปูนใส) Ca(OH)2

โซเดียมคลอไรด์	(เกลือแกง) NaCl

โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	(ด่างทับทิม) KMnO4

แคลเซียมคาร์บอเนต	(หินปูน) CaCO3

กรดคาร์บอนิก H2CO3

กรดไฮโดรคลอริก	(กรดเกลือ) HCl

สถานะของ
สารละลาย

สถานะตัวทำาละลาย สถานะตัวละลาย ตัวอย่าง

ของแข็ง
ของแข็ง ของเหลว เงินอะมัลกัม	(เงินกับปรอท)

ของแข็ง	 ของแข็ง นาก	(ทองแดงกับทองค�า)

ของเหลว
ของเหลว แก๊ส น�้าอัดลม	(CO2 ในน�้า)

ของเหลว ของแข็ง น�้าเกลือ	(เกลือแกงในน�้า)

แก๊ส
แก๊ส แก๊ส อากาศ

ของเหลว ของเหลว ไอน�้าในอากาศ

ตารางที่ 1.4		ตัวอย่างการแยกองค์ประกอบของสารในสารละลายโดยพิจารณาจากสถานะ

	ภาพท่ี	1.41	โครงสร้างโมเลกลุของน�า้

 3.2	สารผสม
	 สารผสมเกิดจากสารตั้งแต่	2	ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน	โดยสารผสมแบ่งออกเป็น	3	ชนิด	ดังนี้

	 1.	 สารละลาย (solution)	เป็นสารผสมเนือ้เดยีวทีป่ระกอบด้วยสารตัง้แต่	2	ชนดิขึน้ไปมารวมเป็นเนือ้เดยีว	
และมสีมบตัเิหมอืนกนัทกุส่วน	เช่น	น�า้เกลอื	น�า้หวาน	เป็นต้น		โดยมสีารชนดิหนึง่เป็นตวัละลาย	ส่วนสารอกีชนิดหน่ึง

เป็นตัวท�าละลาย	 โดยสารละลายอาจอยู่ในรูปของของแข็ง	 ของเหลว	หรือแก๊ส	ซึ่งเกณฑ์ที่จะก�าหนดว่าสารใดเป็น

ตัวละลายและสารใดเป็นตัวท�าละลาย	ให้พิจารณาจากสถานะ	และปริมาณขององค์ประกอบ	ดังนี้

	 	 1)	 พจิารณาจากปรมิาณสาร	หากสารละลายมตีวัท�าละลายและตวัละลายสถานะเดยีวกัน	สารท่ีมปีรมิาณ

มากกว่าจะเป็นตัวท�าละลาย	เช่น	แอลกอฮอล์ล้างแผลทั่วไป	มีความเข้มข้นร้อยละ	70	โดยปริมาตร	ซึ่งประกอบด้วย

แอลกอฮอล์	70	ลูกบาศก์เซนติเมตร	และน�้า	30	ลูกบาศก์เซนติเมตร	แอลกอฮอล์จึงเป็นตัวท�าละลาย	ส่วนน�้าเป็น

ตัวละลาย	เป็นต้น

H O T S 

จงอธิบายความแตกต่างระหว่าง	
การหลอมเหลวกับ

การละลาย

(คําถามทาทายความคิดขั้นสูง)

	 	 2)	 พิจารณาจากสถานะ	 คือ	 ตัวท�าละลายจะมีสถานะเดียว

กับสารละลาย	 ส่วนตัวละลายอาจมีสถานะเหมือนหรือต่างกับสารละลาย	

เช่น	 น�้าเชื่อมจะมีน�้าเป็นตัวท�าละลายซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวเหมือนกับ

น�า้เชือ่ม	ส่วนตวัละลาย	คอื	น�า้ตาล	ซึง่มสีถานะเป็นของแขง็ต่างจากน�า้เชือ่ม

ที่มีสถานะเป็นของเหลว

		ภาพที	่1.43	น�า้เชือ่มมนี�า้เป็นตวัท�าละลาย

โมเลกุลน�้า

โมเลกุลน�้าตาล

น�้า	30	cm3
แอลกอฮอล์
70	cm3

สารละลายแอลกอฮอล์
100	cm3

	ภาพที่	1.42	สารละลายแอลกอฮอล์ร้อยละ	70	โดยปริมาตร	มีแอลกอฮอล์เป็นตัวท�าละลาย

+

	 2.	 สารประกอบ (compound)	คือ	สารบรสิทุธิท์ีเ่กดิจากอะตอมของธาตตุัง้แต่	2	ชนดิขึน้ไปมารวมกนัทาง

เคม	ีโดยมอัีตราส่วนโดยมวลคงทีก่ลายเป็นสารใหม่ทีม่สีมบตัแิตกต่างไปจากธาตทุีเ่ป็นองค์ประกอบเดมิ	ซึง่สามารถ

เขยีนแทนได้ด้วยสตูรเคมี	(chemical formula)	โดยสตูรเคมขีองสารประกอบทีม่ธีาตอุโลหะเป็นองค์ประกอบ	เรยีกว่า	

สูตรโมเลกุล	เช่น	น�้า	มีสูตรโมเลกุล	คือ	H2O	(เกิดจากการรวมตัวของธาตุออกซิเจนและไฮโดรเจน)

ตัวอย่าง	โครงสร้างโมเลกุลของน�้า

	 แต่สตูรเคมขีองสารประกอบทีม่ธีาตโุลหะกบัธาตอุโลหะเป็นองค์ประกอบจะไม่เรยีกว่า	สตูรโมเลกลุ	ดงัตาราง

ออกซิเจนอะตอม	(O) 

ในธรรมชาติอยู่ในรูปของแก๊ส	 ซ่ึงแก๊สออกซิเจน	 1	 โมเลกุล	

ประกอบด้วย	ออกซิเจน	2	อะตอม	ไม่น�าไฟฟ้าและความร้อน	

น�้า	(H2O) 

มีสถานะเป็นของเหลว	สามารถน�าไฟฟ้าและความร้อนได้	

ไฮโดรเจนอะตอม	(H)

ในธรรมชาติอยู่ในรูปของแก๊ส	 ซึ่งแก๊สไฮโดรเจน	 1	 โมเลกุล	

ประกอบด้วย	ไฮโดรเจน	2	อะตอม	ไม่น�าไฟฟ้าและความร้อน	

1p

1p

1p

1p

8n
8p

8n
8p
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การเตรียมสารละลาย

กิจกรรม

1.	 บีกเกอร์ขนาด	100	ml	 	 	 4.	 ช้อนตักสาร
2.	 กระบอกตวงขนาด	100	ml		 	 	 5.	 แท่งแก้ว
3.	 โพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	(ด่างทับทิม)	 6.	 เครื่องชั่งสาร

1.	 ชั่งโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต	(ด่างทับทิม)	5	g	ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด	100	ml

2.	 ตวงน�้ากลั่นมา	20	cm3	เทลงในบีกเกอร์ในข้อ	1.	แล้วใช้แท่งแก้วคนให้ด่างทับทิมละลายจนหมด

3.	 	เทสารละลายจากข้อ	2.	ลงในกระบอกตวงขนาด	100	ml	เทน�้ากลั่นเล็กน้อยลงในบีกเกอร์เดิม	เพื่อล้างด่างทับทิมที่ติดอยู่กับ

บีกเกอร์	แล้วน�าไปเทในกระบอกตวง	ท�าซ�้า	2-3	ครั้ง	

4.	 เติมน�้ากลั่นลงในกระบอกตวงจนสารละลายมีปริมาตรเป็น	100	ml	สังเกตสีของสารละลาย	แล้วบันทึกผล	

5.	 ท�าการทดลองซ�้า	ข้อ	1.-	4.	แต่เปลี่ยนปริมาณด่างทับทิมเป็น	10	g	สังเกตสีของสารละลาย	แล้วบันทึกผล

6.	 เปรียบเทียบสีของสารละลายที่เตรียมได้จากข้อ	4.	และข้อ	5.	แล้วบันทึกผล

	 จากกิจกรรม	การเตรียมสารละลายด่างทับทิมที่มีด่างทับทิมเป็นตัวละลายอยู่	 5	g	 ในสารละลายด่างทับทิม	100	cm3	จะได้

ความเข้มข้นของสารละลายด่างทับทิมเท่ากับร้อยละ	5	โดยมวลต่อปริมาตร	เมื่อเปลี่ยนปริมาณของตัวละลายด่างทับทิมเป็น	10	g 

จะได้ความเข้มข้นของสารละลายด่างทบัทมิเท่ากบัร้อยละ	10	โดยมวลต่อปริมาตร	ซึง่มคีวามเข้มข้นมากกว่า	2	เท่า	ในหลกัค�านวณ

ทางทฤษฎี	ซึ่งสอดคล้องกับสีของสารละลายที่มีด่างทับทิมเป็นตัวละลายอยู่	10	g	จะเข้มกว่าสารละลายด่างทับทิมที่มีด่างทับทิม

เป็นตัวละลายอยู่	5	g

วิธปีฏิบตัิ

วัสดอุปุกรณ์

คาํถามทายกจิกรรม
1.	 จากกิจกรรมสารใดเป็นตัวละลายและสารใดตัวท�าละลาย

2.	 	สีของสารละลายด่างทับทิมที่เตรียมได้แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร

3.	 	สารละลายที่เตรียมได้จากด่างทับทิม	5	g	และ	10	g	มีความเข้มข้นเท่าใดในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

อภปิรายผลกจิกรรม

จิตวิทยาศาสตร์

-	ความสนใจใฝรู้

-	ความรับผิดชอบ

-		การท�างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
สร้างสรรค์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-	การสังเกต

-	การวัด

ด่างทับทิม
น�้ากลั่น

กระบอกตวง

	 นอกจากนี้สารผสมบางชนิดมีเนื้อสารที่เห็นได้ชัดว่าไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน	โดยสมบัติของเนื้อสารในแต่ละ

ส่วนจะแตกต่างกัน	เรียกสารพวกนี้ว่า	สารเนื้อผสม	ได้แก่	สารแขวนลอย	และคอลลอยด์

	 2.	 สารแขวนลอย (suspension)	เป็นสารผสมที่เกิดจากสาร	2	ชนิดรวมกัน	โดยโมเลกุลของสารมีขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลางมากกว่า	10-4	เซนตเิมตร	ลอยกระจายอยูใ่นสารอกีชนดิหนึง่	ถ้ามองดดู้วยตาเปล่าจะมลีกัษณะขุน่

เมื่อตั้งท้ิงไว้อนุภาคจะตกตะกอน	 ซ่ึงสารแขวนลอยจะไม่สามารถผ่านได้ท้ังกระดาษกรอง	 และกระดาษเซลโลเฟน	

เช่น	น�้าแป้ง	น�้าโคลน	เป็นต้น

	 3.	 คอลลอยด์ (colloid)	 เป็นสารผสมที่เกิดจากสาร	 2	 ชนิดรวมกัน	 โดยโมเลกุลของสารมีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง	10-7-10-4	เซนติเมตร	ซึ่งอาจเป็นของแข็ง	ของเหลว	หรือแก๊ส	ลอยกระจายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่ง	

ซ่ึงอาจเป็นของแข็ง	ของเหลว	หรอืแก๊สได้เช่นกนั	จึงท�าให้มองดูเหมอืนเป็นเน้ือเดยีวกนั	ซึง่คอลลอยด์จะผ่านกระดาษ

กรองได้	แต่ไม่สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้	เช่น	หมอก	น�้าสลัด	เป็นต้น

	 โมเลกุลของสารในสารแขวนลอยและคอลลอยด์มีขนาดใหญ่	 เมื่อมีล�าแสงส่องผ่านสารทั้งสองชนิด	

จะท�าให้เกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ (tyndall phenomenon)

	 จากรูป	 เม่ือมีล�าแสงส่องผ่านคอลลอยด์ในบีกเกอร์ทาง

ขวามือ	 จะเห็นล�าแสงที่ส่องผ่านได้ชัดเจน	 แต่เมื่อมีล�าแสงส่อง

ผ่านสารละลาย	จะมองไม่เห็นล�าแสง	เนื่องจากโมเลกุลของสาร

ในสารละลายมีขนาดเล็ก	 จึงท�าให้ไม่เกิดการหักเห	 หรือการ

กระเจิงของแสง	 ดังนั้น	 คุณสมบัติชนิดนี้จึงสามารถแยกความ

แตกต่างระหว่างสารละลายกับสารแขวนลอยและคอลลอยด์ได้

	 สารคอลลอยด์อีกชนิดหนึ่งเกิดจากการผสมกันของของเหลวตั้งแต่	2	ชนิดที่ไม่ละลายซึ่งกันและกัน	เรียกว่า

อมิลัชนั (emulsion)	เช่น	น�า้ผสมน�า้มนั	ไขมนักบัน�า้ย่อยในร่างกาย	ไข่ขาวกบัน�า้มนั	เป็นต้น	ซึง่ต้องม	ีอมิลัซไิฟเออร์

(emulsifier)	เป็นตวัประสานให้ของเหลวท้ังสองรวมกนัได้	เช่น	เคซีนเป็นอิมลัซิไฟเออร์	ท�าให้ไขมนัในน�า้นมรวมตวักบั

น�า้นม	น�า้ดเีป็นอมิลัซไิฟเออร์	ท�าให้ไขมนัแตกตวัเป็นหยดเลก็	ๆ 	รวมตวักบัน�า้ย่อยในล�าไส้เลก็	ไข่แดงในน�า้สลดัเป็น

อิมัลซิไฟเออร์	ท�าให้ไข่ขาวรวมตัวกับน�้ามัน	เป็นต้น

	ภาพที่	1.45	ปรากฏการณ์ทินดอลล์

		ภาพที	่1.46	การแยกชัน้ระหว่างน�า้และน�า้มนั 		ภาพที่	1.47	สบู่ช่วยท�าให้น�้าและน�้ามัน		 	

รวมตัวกันได้

สารละลาย คอลลอยด์

	ภาพที่	1.44

20 21สาร
รอบตัว



 3.3	สมบตัขิองสารบรสิทุธิแ์ละสารผสม

อุณหภูมิ
สารละลาย

สารบริสุทธิ์

จุดเดือด

อุณหภูมิ

สารละลาย

สารบริสุทธิ์

จุดหลอมเหลว

	 1.	 จุดเดือด (boiling point)	 สารบริสุทธิ์

มีจุดเดือดคงที่	 แต่ในทางกลับกันสารผสมจะมีจุดเดือด

ไม่คงที่	 เนื่องจากสารผสมเกิดจากสารต้ังแต่	 2	 ชนิด

มาผสมกันโดยสารที่มีจุดเดือดต�่าจะระเหยเร็วกว่าสาร

ที่มีจุดเดือดสูง	ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างสารที่มาผสม

เปลีย่นแปลงไป	สารทีม่จีดุเดอืดสงูจงึมปีรมิาณมากกว่า

ท�าให้จุดเดือดสูงขึ้นเรื่อย	ๆ 	ดังกราฟ

	 2.	 จุดหลอมเหลว (melt ing point ) 

สารบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวคงที่	 และมีช่วงอุณหภูมิ

การหลอมเหลวแคบ	 แต่ในทางกลับกันสารผสม

จะมีจุดหลอมเหลวไม่คงที่	 และมีช่วงอุณหภูมิการ

หลอมเหลวกว้าง	ดังกราฟ

	 3.	 ความหนาแน่น (density) สารบรสุิทธิจ์ะมคีวามหนาแน่นคงที	่ตวัอย่างเช่น	หากนกัเรยีนใช้กระบอกตวง
ตวงน�้า	(4	�C)	100	cm3	แล้วน�ามาชั่งน�้าหนัก	พบว่า	อ่านค่าได้	100	g	ในท�านองเดียวกันหากนักเรียนใช้กระบอกตวง

ตวงน�้า	 (4	�C)	 50	cm3	 แล้วน�ามาชั่งน�้าหนัก	 พบว่า	 อ่านค่าได้	 50	g	 ดังนั้น	 จึงสรุปได้ว่า	 น�้า	 (4	�C)	 เป็น

สารบรสิทุธิท์ีม่คีวามหนาแน่นคงทีเ่ท่ากบั	1	g/cm3	ซึง่เป็นค่าเฉพาะของสาร	ณ	สถานะและอณุหภมูหินึง่	ส่วนสารผสม

จะมีความหนาแน่นไม่คงที่ขึ้นอยู่กับชนิดและสัดส่วนของสารที่มาผสม

	 สารแต่ละชนิดมีความหนาแน่น	(ปริมาณมวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร)	ไม่เท่ากันดังตาราง

Focus
Science

ความหนาแนนจําเพาะของสาร

สาร ความหนาแน่น	(g/cm3)

ตะกั่ว 11.3

อะลูมิเนียม 2.7

ปรอท 13.6

น�้าทะเล 1.024

อากาศ 1.29

ตารางที่ 1.5		ความหนาแน่นจ�าเพาะของสาร

การตรวจสอบสารบริสุทธิ์และสารละลาย

กิจกรรม

1.	 บีกเกอร์ขนาด	100	ml	 7.	 แท่งแก้วคนสาร
2.	 หลอดทดลองขนาดเล็ก		 8.	 ด้าย
3.	 เทอร์มอมิเตอร์		 9.	 เอทานอล
4.	 ตะเกียงแอลกอฮอล์	 10.	 สารละลายกลีเซอรอลในเอทานอล
5.	 ขาตั้งและด้ามจับ	 11.	 แนฟทาลีนบริสุทธิ์บดละเอียด
6.	 หลอดคะปลลารี	 12.	 สารละลายกรดเบนโซอิกในแนฟทาลีน

ตอนที่	2		การหาจุดหลอมเหลวของแนฟทาลีน	 และสารละลายกรดเบนโซอิกใน

แนฟทาลีน

1.	 	บรรจุแนฟทาลนีบริสทุธิล์งไปในหลอดคะปลลารีท่ีหลอมจนปลายด้านหนึง่ปดให้สงู

ประมาณ	0.2	cm

2.	 	ใช้ด้ายพันหลอดคะปลลารียึดกับเทอร์มอมิเตอร์แล้วจุ่มลงในบีกเกอร์	 ซึ่งบรรจุน�้า

ประมาณ	2	ใน	3	ส่วน	ดังรูป	

3.	 	ต้มน�้าในบีกเกอร์แล้วใช้แท่งแก้วคนสารคนตลอดเวลา	 สังเกตการเปลี่ยนแปลงใน

หลอดคะปลลารี	 บันทึกอุณหภูมิเมื่อสารในหลอดคะปลลารีเร่ิมหลอมเหลว	 และ

หลอมเหลวหมด

4.	 	ท�าการทดลองเช่นเดียวกับข้อ	1.-	3.	โดยใช้สารละลายกรดเบนโซอิกในแนฟทาลีน

เข้มข้น	0.5	mol/kg	แทนแนฟทาลีนบริสุทธิ์

วธิปีฏบิตัิ

วสัดอุุปกรณ์

จิตวิทยาศาสตร์

-	ความสนใจใฝรู้

-	การท�างานร่วมกับผู้อื่น

	 ได้อย่างสร้างสรรค์

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

-	การสังเกต	

-	การวัด

-	การค�านวณ

หลอดทดลอง
ขนาดเล็ก เทอร์มอมิเตอร์

เทอร์มอมิเตอร์

แท่งแก้วคนสาร

แท่งแก้วคนสาร

หลอดคะปลลารี

หลอดคะปลลารี

ตอนที่	1 การหาจุดเดือดของเอทานอล	และสารละลายกลีเซอรอลในเอทานอล

1.	 	ใช้ด้ายพันหลอดทดลองขนาดเล็ก	ติดกับเทอร์มอมิเตอร์	 โดยให้ก้นหลอดทดลอง

อยู่ในระดับเดียวกัน

2.	 	เทน�้าลงในบีกเกอร์ให้มีความสูง	2	ใน	3	ของบีกเกอร์	แล้วน�าไปวางบนตะแกรง

จากนัน้น�าหลอดทดลองจากข้อ	1.	ยดึกบัด้ามจับ	โดยให้เทอร์มอมเิตอร์ต้ังตรงและ

ไม่สัมผัสกับก้นบีกเกอร์

3.	 	ใส่เอทานอล	 5	 หยด	 ลงในหลอดทดลอง	 จากนั้นหย่อนหลอดคะปลลารีที่หลอม

ปล้ายด้านหนึ่งประมาณ	 0.5	 cm	 ลงไปโดยให้ด้านที่หลอมปดจุ่มอยู่ในเอทานอล	

จากนั้นจุดตะเกียงแอลกอฮอล์

4.	 	ใช้แท่งแก้วคนสารคนตลอดเวลา	ขณะต้มน�า้ในบกีเกอร์	เมือ่สงัเกตเหน็ฟองแก๊สปดุ

ออกมาเป็นสายจากหลอดคะปลลารี	 หยุดให้ความร้อนสังเกตและบันทึกอุณหภูมิ

ขณะมีแก๊สฟองสุดท้ายปุดออกมา	

5.	 	ท�าการทดลองเช่นเดียวกับข้อ	 1.-3.	 โดยใช้สารละลายกลีเซอรอลในเอทานอล

เข้มข้น	2	mol/kg	แทนเอทานอลบริสุทธิ์

	กราฟเปรียบเทียบจุดเดือดของสารบริสุทธิ์กับสารละลาย

 กราฟเปรยีบเทยีบจดุหลอมเหลวของสารบรสิทุธิก์บัสารละลาย

	ภาพที่	1.48

	ภาพที่	1.49
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รอบตัว



1
สารและการจาํแนกสารสารและการจาํแนกสาร

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม	กลุ่มละ	4-5	คน	ส�ารวจสารภายในบ้านกลุ่มละ	5	สาร	และระบุสมบัติทางกายภาพและสมบัติ

ทางเคมีของสารแต่ละชนิด	แล้วน�าเสนอในรูปแบบที่สวยงามน่าสนใจ	

Science   Activity

Summary
คาํถามทายกจิกรรม
1.	 เพราะเหตุใดถึงไม่ให้ความร้อนแก่หลอดทดลองในตอนที่	1	และหลอดคะปลลารีในตอนที่	2	โดยตรง

2.	 จุดเดือดของเอทานอลกับสารละลายกลีเซอรอลในเอทานอลแตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

3.	 จุดหลอมเหลวของแนฟทาลีนกับสารละลายกรดเบนโซอิกในแนฟทาลีนแตกต่างกันหรือไม่	อย่างไร

อภปิรายผลกจิกรรม

	 จากผลกิจกรรมการหาจุดเดือดของเอทานอล	 และสารละลายกลีเซอรอลในเอทานอล	 พบว่า	 จุดเดือดของเอทานอลซึ่งเป็น

สารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดเท่ากับ	78	�C	เมื่อเทียบกับสารละลายกลีเซอรอลในเอทานอลซึ่งเป็นสารผสม	จะมีจุดเดือดเท่ากับ	80	�C

เนื่องจากสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดย่อมมีสมบัติเฉพาะของสาร	 เมื่อน�าสารอื่นมาผสม	 หรือตัวละลายซึ่งมีจุดเดือดต�่าหรือสูงกว่า

สารบริสุทธ์ิที่เป็นตัวท�าละลายมาผสม	 จะส่งผลให้สารละลายมีจุดเดือดสูงขึ้น	 แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสมบัติของสารที่น�ามาผสม	 และ

ปริมาณของสารที่น�ามาผสมหรือตัวละลาย

	 จากผลกิจกรรมการหาจุดหลอมเหลวของแนฟทาลีน	 และสารละลายกรดเบนโซอิกในแนฟทาลีน	 พบว่า	 จุดหลอมเหลวของ

แนฟทาลีน	ซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์มีช่วงการหลอมเหลวเท่ากับ	1	�C		และมีจุดหลอมเหลวเท่ากับ	78.7	 �C		เมื่อเทียบกับสารละลาย

กรดเบนโซอิกในแนฟทาลีนซึ่งเป็นสารผสมจะมีช่วงการหลอมเหลวเท่ากับ	3.5	�C	ซึ่งกว้างกว่าสารบริสุทธิ์	และจะมีเท่ากับ	74.6	�C

ซึ่งต�่ากว่าสารบริสุทธิ์

	 ดังนั้น	สารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือดคงที่	และต�่ากว่าสารผสม	ในทางกลับกันจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์จะสูงกว่าสารผสม	แต่มี

ช่วงการหลอมเหลวแคบกว่าสารผสม

	 การเพิม่ขึน้ของจดุเดอืดเป็นหนึง่ในสมบตัคิอลลเิกทฟี

ของสารละลาย	 (colligative properties)	 เนื่องจากสมบัติ

ของตวัท�าละลายบริสทุธิ	์ณ	ท่ีสภาวะหนึง่	ๆ 	จะมจีดุเดอืดคงที่

แต่เมือ่มตีวัละลายทีร่ะเหยยากผสมอยูใ่นสารละลาย	จะส่งผล

ให้สมบัติบางประการของสารเปลี่ยนแปลงไป	 โดยท�าให้

จุดเดือดของสารละลายเพิ่มสูงขึ้นดังนั้น	 ปริมาณของ

ตัวละลายจะมีผลท�าให้จุดเดือดของสารละลายสูงขึ้น	 เช่น	

น�า้เกลอืเป็นสารละลายที่มีเกลือเป็นตัวละลาย	จะมีจุดเดือด

สูงกว่าน�้าซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์	ดังกราฟ

Focus
Science

สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย

อุณหภูมิ	(	�C)

น�้าเกลือ

น�้า
เวลา

  กราฟเปรียบเทียบจุดเดือดของน�้ากับน�้าเกลือ

สารรอบตัว

การจำาแนกสาร

สมบัติทางกายภาพ 
เป็นสมบัติที่สังเกตได้จาก
ภายนอกของสาร	 เช่น	 สี	
กลิน่	รส	สถานะ	การน�าไฟฟ้า

สถานะ แบ่งออกเป็น	3	สถานะ

อนุภาค	แบ่งออกเป็น	3	ชนิด

เนื้อสาร แบ่งออกเป็น	2	ประเภท

เพชรมีความแข็ง

มากที่สุด

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

เงินน�าไฟฟ้าได้ดีที่สุด

การเผาไหม้

การเกิดสนิมเหล็ก

สมบัติทางเคม ี
เป ็นสมบัติที่ เกิดขึ้นจาก
การท�าปฏิกิริยาเคมี	 เช่น	
การเผาไหม้	การเกิดสนิม

•	 	สาร เนื้ อ เดี ยว 	 สารที่ มี
เนื้อสารเหมือนกันทุกส่วน	
ท�าให้สารมีสมบัติเหมือน
กันตลอดทุกส่วน

•	สารละลาย (solution)
	 	อนุภาคสารมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า	 10	-	7	 เซนติเมตร	
เช่น	สารละลายแอลกอฮอล์	เป็นต้น

•	สารแขวนลอย (suspension)
	 	อนุภาคสารมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า	 10	-	4	 เซนติเมตร	
เช่น	น�้าโคลน	เป็นต้น

•	คอลลอยด์ (colloid)
	 	อนภุาคสารมเีส้นผ่านศนูย์กลางระหว่าง	10-7-10-4	เซนตเิมตร	
เช่น	น�้านม	เป็นต้น

•	 	ส า ร เนื้ อ ผสม 	 ส า รที่ มี
เนื้อสารแตกต่างกัน	 ท�าให้
สารมีสมบัติไม่เหมือนกัน
ตลอดทกุส่วน

สมบัติของสาร

	ภาพที่	1.50

	ภาพที่	1.52

	ภาพที่	1.54

	ภาพที่	1.53

	ภาพที่	1.51
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การเปลีย่นแปลงของสาร

ประเภทของสาร

Unit Question

ถูก/ผิด ทบทวนหัวข้อ

1.	 การเกิดสนิมเหล็กเป็นสมบัติทางกายภาพของสาร 1.1

2.	 	อนุภาคของของเหลวเคลื่อนที่ได้อิสระมากกว่าอนุภาคของแก๊ส 1.2

3.	 ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอท�าให้ของแข็งกลายเป็นไอ 2

4.	 	สารผสมเกิดจากสารตั้งแต่	2	 ชนิดข้ึนไปมารวมตัวกัน	 บางชนิดผสมเป็นเน้ือเดียวกัน	
เรียกว่า	สารละลาย	บางชนิดผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน	เรียกว่า	สารเนื้อผสม	ได้แก่	สาร
แขวนลอย	และคอลลอยด์

3.2

5.	 	สารบริสุทธิ์และสารผสมมีจุดเดือดไม่คงที่	แต่มีจุดหลอมเหลวคงที่ 3.3

1	 จงระบุสมบัติทางกายภาพ	และสมบัติทางเคมีของสารที่ก�าหนดให้ในตารางต่อไปนี้

2	 ของแข็ง	ของเหลว	และแก๊ส	มีการจัดเรียงอนุภาคแตกต่างกันอย่างไร

3	 เมื่อวางน�้าแข็งไว้กลางแจ้งเป็นเวลาครึ่งวัน	ความร้อนจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะของน�้าแข็งอย่างไร

4	 จงเรียงล�าดับอ�านาจทะลุทะลวงของกัมมันตภาพรังสีจากสูงไปต�่า

5	 หากมขีองเหลวใส	ไม่มสี	ีอยูใ่นแก้ว	2	ใบ	โดยนกัเรยีนรูว่้าแก้วใบที	่1	เป็นน�า้	และแก้วใบที	่2	เป็นสารละลายกรด

		 นักเรียนจะมีวิธีตรวจสอบของเหลวในแก้วน�้าทั้งสองอย่างไร

บัน
ทึก
ลง
ใน
สม
ุด

สาร สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี

แท่งเหล็ก

น�้าตาล

แก๊สออกซิเจน

น�้าส้มสายชู

หินปูน

บัน
ทึก
ลง
ใน
สม
ุด

บัน
ทึก
ลง
ใน
สม
ุด

หลอมเหลว

ระเหย

แข็งตัว

ควบแน่น

อุณหภูมิ
สารละลาย

สารบริสุทธิ์

จุดเดือด

อุณหภูมิ

สารละลาย

สารบริสุทธิ์

จุดหลอมเหลว

การหลอมเหลว
ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวท่ี
อุณหภูมิหนึ่ง	ซึ่งเรียกว่า	จุดหลอมเหลว	
โดยความร้อนที่ท�าให้สารเปลี่ยนสถานะ
เช่นนี้เรียกว่า	 ความร้อนแฝงของการ
หลอมเหลว

การแข็งตัว
ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งที่
อุณหภูมิหนึ่ง	ซึ่งเรียกว่า	จุดเยือกแข็ง

การควบแน่น 
แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่
อุณหภูมิหนึ่ง	ซึ่งเรียกว่า	จุดควบแน่น

การเดือด 
ของเหลวเปล่ียนสถานะเป ็นแก ๊สที่
อุณหภูมิหนึ่ง	ซึ่งเรียกว่า	จุดเดือด	 โดย
ความร้อนที่ท�าให้สารเปลี่ยนสถานะ
เช่นนี้เรียกว่า	 ความร้อนแฝงของการ
กลายเป็นไอ

สารบริสุทธิ	์สารที่มีองค์ประกอบของสารเพียงชนิดเดียว	มีสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเฉพาะตัว	
	 •	 	ธาตุ	คือ	สารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียว	แบ่งออกเป็น	3	ประเภท	คือ	ธาตุโลหะ	ธาตุอโลหะ	และธาตุกึ่งโลหะ	

แต่ธาตุบางชนิดสามารถแผ่รังสีได้	เรียกว่า	ธาตุกัมมันตรังสี	โดยรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุ	เรียกว่า	กัมมันตภาพรังสี	
	 •	 	สารประกอบ	คือ	สารที่เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุตั้งแต่	2	ชนิดขึ้นไปมาท�าปฏิกิริยาเคมีกันด้วยสัดส่วนที่แน่นอน	กลาย

เป็นสารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างไปจากเดิม	เช่น	น�้า	เป็นต้น

สารผสม	เกิดจากสารตั้งแต่	2	ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน
	 •	 บางชนิดผสมเป็นเนื้อเดียว	เรียกว่า	สารละลาย	เช่น	น�้าเกลือ	น�้าหวาน	เป็นต้น	
	 •	 บางชนิดผสมไม่เป็นเนื้อเดียวกัน	เรียกว่า	สารเนื้อผสม	ได้แก่	สารแขวนลอย	และคอลลอยด์	

สมบัติของสารบริสุทธิ์และสารผสม
	 •	 สารบริสุทธิ์จะมีจุดเดือด	จุดหลอมเหลว	และความหนาแน่นคงที่
	 •	 สารไม่บริสุทธิ์จะมีจุดเดือด	จุดหลอมเหลว	และความหนาแน่นไม่คงที่

ของแข็ง

ของเหลว

แก๊ส

Self-Check ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจ	 โดยพิจารณาข้อความว่าถูกหรือผิด	 แล้วบันทึกลงในสมุด

หากพิจารณาข้อความไม่ถูกต้อง	ให้กลับไปทบทวนเนื้อหาตามที่หัวข้อกำาหนดให้

คำาชี้แจง	:	ให้นักเรียนตอบค�าถามต่อไปนี้	ภาพที่	1.55

 กราฟเปรียบเทียบจุดเดือดของสารบริสุทธิ์กับสารละลาย  กราฟเปรียบเทียบจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์กับสารละลาย
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