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 บทท่ี  2 
สารและการเปล่ียนแปลง 

 
 

บทน้ีจะกล่าวถงึสารต่างๆ พรอ้มการแยกสารเพื่อเป็นพืน้ความรูใ้นบทอื่นๆ เพราะใน
ความเป็นจริงคงไม่ได้พบธาตุอยู่อย่างอิสระแต่ละพบในรูปของสารประกอบ สารผสม 
สารละลาย ฯลฯ มากกว่า ซึง่เป็นสาระทีอ่ยู่ในหนังสอืเรยีนและคู่มอืครูสาระการเรยีนรูพ้ืน้ฐาน 
และเพิม่เตมิเคมเีล่ม  1 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2548)  , เคมเีล่ม2(ทบวงมหาวทิยาลยั, 2540)
และกฤษณา ชุตมิา เล่ม 1 , 2(2549 , 2551) 
 

สารประกอบ 
 
 จากความรูเ้ดมิทีว่า่ ธาตุ หมายถงึสารเน้ือเดยีวทีไ่มส่ามารถแยกสลายใหเ้กดิสารใหม่
ไดจ้งึจดัวา่ธาตุเป็นสารบรสิทุธิ ์

สารประกอบ หมายถงึ สารบรสิุทธิเ์น้ือเดยีวทีเ่กดิจากธาตุตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไปรวมตวั
กนั ท าใหม้สีมบตัทิีแ่ตกต่างไปจากสารเดมิ การรวมตวัของธาตุอาจเกดิจากพนัธะเคมหีรอืแรง
ยดึเหน่ียวกไ็ด ้แต่อตัราส่วนของธาตุทีเ่ป็นองคป์ระกอบจะต้องคงทีเ่สมอ เช่น น ้า (H2O) เกดิ
จากธาตุ H ซึ่งตดิไฟ และธาตุ O ซึ่งช่วยใหไ้ฟตดิ แต่พอเป็นน ้าซึ่งเป็นสารประกอบ น ้าจะ
สามารถดบัไฟได ้

 

สารละลาย  คอลลอยด ์สารแขวนลอย 
 

สารละลาย  หมายถงึ ของผสมเน้ือเดยีวทีเ่กดิจากการรวมตวัของธาตุหรอืสารประกอบ
กไ็ด ้ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งมอีตัราสว่นทีค่งที ่ มสีว่นประกอบส าคญัคอืตวัท าละลาย และตวัถูกละลาย 
อนุภาคของสารละลายมขีนาดเลก็มากคอืจะเลก็กวา่10–7 จงึสามรถผา่นไดท้ัง้กระดาษกรองและ
กระดาษเซลโลเฟน เชน่ น ้าเชื่อม จดัเป็นสารละลายทีเ่กดิจากน ้าตาล และน ้า โดยจะใชน้ ้าตาล 
2 ชอ้นโต๊ะ หรอื 3 ชอ้นโต๊ะ ผสมน ้ากย็งัคงไดน้ ้าเชื่อม เพยีงแต่ความหวานจะไมเ่ทา่กนั  
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การพจิารณาตวัท าละลายและตวัถูกละลายในสารละลาย 
-  กรณีทีส่ารทัง้ 2 ชนิดมสีถานะต่างกนั ตวัท าละลายจะมสีถานะเหมอืนสารละลาย

เชน่น ้าเชื่อม เกดิจากน ้าตาลทีเ่ป็นของแขง็ รวมกบัน ้าทีเ่ป็นของเหลว ไดน้ ้าเชื่อมทีเ่ป็น
ของเหลว ดงันัน้น ้าเป็นตวัท าละลาย 

-  กรณีทีส่ารทัง้ 2 ชนิดมสีถานะเดยีวกนั ตวัท าละลายจะเป็นตวัทีม่ปีรมิาณมากกวา่
เชน่แอลกอฮอลท์ีใ่ชเ้ป็นยาฆา่เชือ้ในโรงพยาบาล ประกอบดว้ยแอลกอฮอล ์70 % และน ้า 30 % 
เน่ืองจากมสีถานะเดยีวกนัจงึดทูีป่รมิาณ ปรมิาณของแอลกอฮอลม์มีากกวา่น ้า ดงันัน้
แอลกอฮอลจ์งึเป็นตวัท าละลาย และน ้าเป็นตวัถูกละลาย 

สารละลายไม่จ าเป็นจะต้องมสีถานะเป็นของเหลวเท่านัน้อาจเป็นของแขง็ เช่นเหลก็ 
กลา้ไรส้นิม(เหลก็ 73%, โครเมยีม 18%, นิกเกลิ 8%, คารบ์อน 1% ; เหลก็เป็นตวัท าละลาย) 
ของเหลว เช่น น ้าเกลอื (น ้า กบัเกลอื) หรอืแก๊ส เช่น แก๊สหุงต้ม(แก๊สโพรเพน 70%, แก๊ส      
บิวเทน 30% ; แก๊สโพรเพนเป็นตวัท าละลาย)ก็ได้ นอกจากน้ียงัไม่จ าเป็นต้องเกิดจากสาร
เพยีง 2 ชนิด อาจเกดิจากสารหลายๆชนิดรวมกนัเป็นสารละลาย ท าใหม้ีตวัถูกละลายหลายตวั 
แต่ตวัท าละลายจะมเีพยีงตวัเดยีว 

สารละลายแบ่งไดห้ลายชนิด ดงัน้ี 
1.  สารละลายอิม่ตวั  หมายถงึ สารละลายทีม่ตีวัถูกละลายมากจนไม่สามารถละลาย

ในตวัท าละลายไดอ้กี(ทัง้น้ีพจิารณาในภาวะปกตเิช่นอุณหภูมปิกต ิเพราะถา้เพิม่อุณหภูมอิาจ
ละลายไดอ้กี) 

2.  สารละลายไมอ่ิม่ตวั หมายถงึ สารละลายทีม่ตีวัถูกละลายน้อยกว่าปกต ิจงึสามารถ
ละลายไดอ้กีเมือ่เตมิตวัถูกละลาย  

3.  สารละลายเขม้ขน้ หมายถงึ สารละลายทีม่ปีรมิาณตวัถูกละลายอยู่ในสารละลาย
จ านวนมาก โดยจะเป็นสารละลายอิม่ตวัหรอืไมอ่ิม่ตวักไ็ด ้

4.  สารละลายเจอืจาง หมายถงึ สารละลายทีม่ปีรมิาณตวัถูกละลายอยูใ่นสารละลาย
จ านวนน้อย 

ความสามารถในการละลายของสารละลายขึน้อยู่กบัปจัจยัหลายอย่าง เช่น ชนิดของ
สาร , อุณหภูม ิ, ความดนั 

ถา้มสีารทีไ่ม่แน่ใจว่าเป็นสารละลายหรอืสารบรสิุทธิส์ามารถท าการทดสอบได ้กรณีที่
สารมสีถานะเป็นของเหลว ให้น าไประเหยจนแห้ง ตรวจหาจุดเดอืด หรอืจุดหลอมเหลว(จุด
เยอืกแขง็) 
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การระเหยแหง้ : ถา้เป็นสารละลายจะมขีองแขง็เหลอือยู่ ท าใหส้รุปไดว้่าสารนัน้เป็น
สารละลาย แต่ถา้ระเหยหมดยงัสรุปอะไรไมไ่ดต้อ้งหาจุดเดอืดหรอืจุดหลอมเหลว(จุดเยอืกแขง็) 

การหาจุดเดือด : วิธีสงัเกตจะสงัเกตที่อุณหภูมิขณะเดือด โดยถ้าเป็นสารบริสุทธิ ์
อุณหภูมขิณะเดอืดจะคงที(่จุดเดอืดคงที)่  ถา้ไมค่งทีจ่ะเป็นพวกสารละลาย 

การหาจุดหลอมเหลว(จุดเยอืกแขง็) : วธิสีงัเกตจะสงัเกตทีอุ่ณหภูมขิณะหลอมเหลว
และชว่งอุณหภมูขิณะหลอมเหลว (วธิน้ีีนิยมใชก้บัสารทีม่สีถานะเป็นของแขง็) 

- โดยถ้าเป็นสารบริสุทธิอุ์ณหภูมิขณะหลอมเหลวจะคงที่และช่วงอุณหภูมิขณะ
หลอมเหลวจะแคบ  

- โดยถ้าเป็นสารละลายอุณหภูมขิณะหลอมเหลวจะไม่คงที่และช่วงอุณหภูมขิณะ
หลอมเหลวจะกวา้ง 

จุดหลอมเหลว  หมายถงึ อุณหภมูทิีท่ าใหส้ารเปลีย่นสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว 
สว่นจุดเยอืกแขง็ หมายถงึ อุณหภมูทิีท่ าใหส้ารเปลีย่นสถานะจากของเหลวเป็นของแขง็ ดงันัน้
ถา้เป็นสารชนิดเดยีวกนัจุดหลอมเหลวและจุดเยอืกแขง็ จะเทา่กนั 

คอลลอยด ์หมายถงึ ของผสมซึง่มขีนาดของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของอนุภาคอยูร่ะหวา่ง 
10  – 7 ถงึ 10  – 4 จงึสามารถผา่นกระดาษกรอง แต่ไมส่ามารถผา่นกระดาษเซลโลเฟนได ้   

สมบตัขิองคอลลอยด ์
1.  ปรากฎการณ์ทนิดอลล ์คอื ปรากฎการณ์ทีส่ามารถมองเหน็ล าแสงในคอลลอยดไ์ด้

เมือ่ผา่นแสงเขา้ไป 
2.  คอลลอยดจ์ะไมต่กตะกอนเมือ่วางทิง้ไว ้เพราะคอลลอยดซ์ึง่อนุภาคเลก็จะเคลื่อนที่

และชนกนัตลอดเวลา เรยีกการเคลื่อนทีแ่บบไมม่รีะเบยีบและไมม่ทีศิทางน้ีวา่ Brownian 
movement 

3.  คอลลอยดบ์างชนิดมปีระจุไฟฟ้า (จะเป็นประจุบวกหรอืลบกไ็ด)้สามารถถูกอนุภาค
อื่นทีม่ปีระจุตรงขา้มหอ้มลอ้มได ้

คอลลอยดม์หีลายชนิด ดงัน้ี 
- ซอล เกดิจากของแขง็กระจายตวัในของเหลว เชน่ แป้งในน ้า 
- อมิลัชนั เกดิจากของเหลวกระจายในของเหลว เชน่ น ้าสลดั น ้านม เป็นตน้ สารที่

ท าหน้าทีใ่หข้องเหลว 2 ชนิดผสมกนัเรยีกวา่ อมิลัซฟิายเออร ์หรอื อมิลัซฟิายองิเอเจนต ์ 
- เจล เกดิจากของแขง็กระจายตวัในของเหลวทีม่อีนุภาคขนาดใหญ่ เชน่ แป้งเปียก 
- แอโรซอล เกดิจากของแขง็/ของเหลวกระจายตวัในแก๊ส เชน่ ควนั , เมฆ 
- โฟมของเหลว เกดิจากแก๊สกระจายตวัในของเหลว เชน่ ฟองสบู่ 
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- โฟมของแขง็ เกดิจากแก๊สกระจายตวัในของแขง็ เชน่ ฟองน ้า 
คอลลอยด ์ประเภทอมิลัชนั ถา้ไมเ่ตมิอมิลัซฟิายเออร ์จะใชก้ระบวนการโฮโมจไีนเซชนั 

ชว่ยในการอดัใหอ้นุภาคของเหลวทีม่ขีนาดใหญ่ผา่นชอ่งเลก็ๆ ดว้ยความดนัสงู ท าใหอ้นุภาค
ของมนัสามารถแทรกตวัอยูใ่นอนุภาคทีม่ขีนาดเลก็ได ้ 

สารแขวนลอย หมายถงึ ของผสมซึง่มขีนาดของเสน้ผา่ศนูยก์ลางของอนุภาคใหญ่กวา่ 
10  – 4 จงึไมส่ามารถผา่นทัง้กระดาษกรองและกระดาษเซลโลเฟน         

 

การแยกสาร 
 
 เน่ืองจากในธรรมชาตสิารต่างๆจะอยูใ่นรปูของสารประกอบ ซึง่จดัเป็นสารไมบ่รสิทุธิ ์
เวลาใชง้านจงึควรแยกสาร เพือ่ใหไ้ดส้ารบรสิทุธิม์าใชป้ระโยชน์ตามความตอ้งการ วธิกีารแยก
สารทีจ่ะกล่าวถงึมดีงัน้ี 
 การกรอง ใชแ้ยกของแขง็ออกจากของเหลว 
 การกลัน่ ใชแ้ยกของเหลว หลกัการ : จุดเดอืดของสารตอ้งแตกต่างกนั 
วธิกีาร : น าของเหลวมาใหค้วามรอ้นจนกลายเป็นไอ สารทีม่จีุดเดอืดต ่ากว่าจะเป็นไอออกมา
ก่อน แลว้จงึท าใหไ้อควบแน่นกลายเป็นหยดน ้า(ของเหลว) 

ประเภทของการกลัน่  
-  การกลัน่ธรรมดา ใชแ้ยกของเหลวทีม่จีุดเดอืดต่างกนัมาก (มากกว่า 80 ๐C) เช่น 

น ้ากบัแอลกอฮอล ์
-  การกลัน่ล าดบัสว่น ใชแ้ยกของเหลวทีม่จีดุเดอืดต่างกนัน้อย (น้อยกวา่ 80 ๐C) เชน่ 

ปิโตรเลยีม      
-  การกลัน่ดว้ยไอน ้า ใชแ้ยกสารทีไ่มล่ะลายน ้า ไมท่ าปฏกิริยิากบัน ้า และระเหยงา่ย

ออกจากสารทีร่ะเหยยาก เชน่การแยกน ้ามนัอบเชยออกจากเปลอืกตน้อบเชย 
วธิกีาร : ตม้น ้าใหร้อ้นจนกลายเป็นไอ แลว้ผา่นไอน ้าไปยงัสารทีต่อ้งการแยก ไอน ้าจะช่วยสกดั
สารที่ระเหยง่ายออกมา ไอของสารที่ระเหยง่ายจะผ่านเข้าเครื่องควบแน่น แล้วกลายเป็น
ของเหลวออกมาพรอ้มน ้า จงึไดข้องเหลว 2 ชัน้ทีไ่มล่ะลายซึง่กนัและกนั 

-  การกลัน่โดยการลดความดนั ใชก้บัของเหลวที่สลายตวัไดง้่ายถ้าใชก้ารกลัน่
ธรรมดา หรอืของเหลวประเภททีส่ลายตวัที่จุดเดอืดของสารนัน้ ณ ความดนับรรยากาศ เช่น 
กลเีซอรอล 
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วธิกีาร : ใหล้ดความดนัลง(10 – 20 มลิลเิมตรปรอท) เพื่อท าใหส้ามารถกลัน่ของเหลวออกมา
ไดท้ีอุ่ณหภูมทิีต่ ่ากวา่จุดเดอืดของสาร สารนัน้จะไดไ้มส่ลายตวั 
 การใช้กรวยแยก  ใชแ้ยกของเหลวทีไ่มล่ะลายซึง่กนัและกนั (แยกชัน้) 
 การสกดัด้วยตวัท าละลาย ใชแ้ยกสารอนิทรยี์/สารทีผ่สมออกจากกนั  สารผสมอาจ
เป็นของแขง็ 2 ชนิด (เช่น ลูกเหมน็กบัเกลอืแกง ; น ้าเป็นตวัท าละลาย) หรอื ของเหลว 2 ชนิด 
(เชน่ เบนซนีกบัแอลกอฮอล ์; น ้าเป็นตวัท าละลาย)  
วธิกีาร : ใหเ้ลอืกตวัท าละลายที่เหมาะสมในการสกดัสารออกจากของผสม (สามารถสกดัได้
มากกวา่ 1 ครัง้) 
หลกัการ : สารแต่ละชนิดละลายในตวัท าละลายทีแ่ตกต่างกนั และละลายไดไ้มเ่ทา่กนั  
 การเลอืกตวัท าละลายทีเ่หมาะสม 

-  ตวัท าละลายนัน้จะตอ้งละลายสารทีต่้องการสกดัไดด้แีละไม่ละลายกบัสารอื่นทีไ่ม่
ตอ้งการสกดั 

- ตวัท าละลายจะตอ้งไมไ่ปท าปฏกิริยิากบัสารทีต่อ้งการสกดั 
-  ตัวท าละลายจะควรจะต้องเป็นสารที่ปลอดภัย หาง่าย ราคาถูก และเมื่อท า

ปฏกิริยิาเสรจ็จะตอ้งแยกออกจากสารทีต่อ้งการสกดัไดง้า่ย 
โครมาโทกราฟี  ใชแ้ยกสารอนิทรยี/์สารผสมทีม่ปีรมิาณน้อย 

หลกัการ : สารแต่ละชนิดมคีวามสามารถในการละลายในตวัท าละลายได้มากน้อยไม่เท่ากนั
และสามารถถูกดดูซบัโดยตวัดดูซบัต่างกนั 

สารที่แยกได้ก่อนแสดงว่า สามารถละลายได้ดใีนตวัท าละลายและถูกดูดซบัน้อยจงึ
เคลื่อนทีอ่อกมาก่อน 

สารทีแ่ยกไดท้หีลงัแสดงว่า สามารถละลายไดไ้มด่ใีนตวัท าละลายและถูกดดูซบัมากจงึ
เคลื่อนทีอ่อกมาชา้ 

ระบบของโครมาโทกราฟีประกอบดว้ยสว่นส าคญั 2 สว่น 
-  ตวัท าละลาย : น ้า คลอโรฟอรม์ เบนซนีฯลฯ หรอื ตวัท าละลายผสม (ลกัษณะของ

ตวัท าละลายทีด่จีะตอ้งแยกสารทีผ่สมออกจากกนัไดด้)ี 
- ตวัดดูซบั  : กระดาษโครมาโทกราฟี , ซลิกิาเจล (SiO2) และอลมูนิา (Al2O3) 
ประเภทของโครมาโทกราฟี 
1.  โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ : ใชก้ระดาษกรอง,กระดาษโครมาโทกราฟีมาหยด

สารทีต่อ้งการแยก แลว้น าไปจุ่มในตวัท าละลายแลว้จะปรากฏแถบส ีตดักระดาษไปแช่ในตวัท า
ละลายทีเ่หมาะสม น าสารละลายทีไ่ดไ้ประเหยหรอืกลัน่ใหไ้ดส้ารบรสิทุธิ ์
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2. โครมาโทกราฟีแบบธนิเลเยอร์ : ใชก้ระจกทีฉ่าบซลิกิาเจล หรอื อลูมนิามาหยดสาร
ทีต่้องการแยก แลว้น าไปจุ่มในตวัท าละลายแลว้จะปรากฏแถบส ีขดูตวัดูดซบัทีม่สีารไปแช่ใน
ตวัท าละลายทีเ่หมาะสม น าสารละลายทีไ่ดไ้ประเหยหรอืกลัน่ใหไ้ดส้ารบรสิทุธิ ์

โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ และโครมาโทกราฟีแบบธนิเลเยอร ์สามารถระบุไดว้่ามี
สารผสมกีช่นิดโดนนบัจากจุดต่างๆทีป่รากฎในตวัท าละลาย และสามารถหาค่า Rate of flow 
values (Rf) ไดค้่าน้ีจะคงทีใ่นสารชนิดเดยีวกนัเมื่อท าการทดลองภาวะเดยีวกนัใชต้วัท าละลาย
และตวัดดูซบัเหมอืนกนั นัน่คอืสามารถตรวจสอบไดว้า่สารทีแ่ยกเป็นสารใด 
 Rf = ระยะทางทีส่ารเคลื่อนที ่/ ระยะทางทีต่วัท าละลายเคลื่อนที ่
  (คา่ Rf จะน้อยกวา่หรอืเทา่กบั 1) 

3.  โครมาโทกราฟีแบบคอลมัน์ : ใชต้วัดูดซบั (ซลิกิาเจล หรอื อลูมนิา)ใส่ในคอลมัน์
แก้ว แล้วน าสารตวัอย่าง(ที่ต้องการแยก)ละลายในตวัท าละลายมาหยดในตวัดูดซบัที่จะแยก 
และเตมิตวัท าละลายลงไป ตวัท าละลายจะพาสารทีต่อ้งการแยกออกมา โดยสารทีล่ะลายไดด้ี
จะเคลื่อนทีเ่รว็ปรากฏอยูต่อนล่างของคอลมัน์ น าสารละลายทีไ่ดไ้ปกลัน่จะไดส้ารบรสิทุธิ ์

ประโยชน์ : ใชก้บัสารทีม่ปีรมิาณน้อยมสีหีรอืไมก่ไ็ด ้แยกไดท้ัง้ปรมิาณและคุณภาพ  
ขอ้จ ากดั : ถา้ของผสมมอีงคป์ระกอบทีส่ามารถเคลื่อนทีบ่นตวัดดูซบัไดใ้กลเ้คยีงกนัจะ

แยกสารไมไ่ด ้หรอืถา้แยกไดก้อ็าจไดส้ารทีไ่มบ่รสิทุธิ ์
การตกผลึก ใชท้ าใหข้องแขง็เป็นสารบรสิทุธิ ์ 

หลกัการ : เน่ืองจากสารทีผ่สมปนกนัจะมคีวามสามรถในการละลายไมเ่ท่ากนั (ควรเลอืกตวัท า
ละลายให้เหมาะสม)การเพิ่มอุณหภูมิจะท าให้ตัวท าละลายถูกระเหยออกไป ส่วนการลด
อุณหภูมจิะท าใหก้ารละลายของสารลดลง ท าใหเ้กดิการตกผลกึจงึกรองแยกสารออกมาได ้ 

การตกตะกอน ใชแ้ยกสารทีเ่ป็นของแขง็แขวนลอยในของเหลว ถา้สารแขวนลอยเป็น
สารที่ตกตะกอนยากสามารถใช้เครื่องเซ็นติฟิวช่วยได้ แรงเหวี่ยงจะช่วยให้ของแขง็ในสาร
ตกตะกอนงา่ยขึน้ 
 การแพร่ ใชแ้ยกแก๊สผสมทีม่มีวลไมเ่ทา่กนั หลกัการ : แก๊สทีม่มีวลน้อยแพรไ่ดเ้รว็
กวา่แก๊สทีม่มีวลมาก (ถา้ท าซ ้าหลายครัง้จะไดแ้ก๊สทีบ่รสิทุธิ)์ 
  

พลงังานและการเปล่ียนแปลงของสาร 
  

พลงังาน หมายถงึ ความสามารถในการท างาน พลงังานจะไมม่กีารสญูหายแต่เปลีย่น 
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รปูไปมาไดต้ามกฎการอนุรกัษ์พลงังาน มหีลายรปูแบบ เช่น พลงังานจลน์ (พลงังานทีม่กีาร
เคลื่อนไหวขนดจงึขึน้กบัมวลและความเรว็ E = ½ mv2) พลงังานศกัย ์(พลงังานสะสม ซึง่จะอยู่
กบัที)่ พลงังานเคม ี(พลงังานศกัยท์ีอ่ยูใ่นสารต่างๆ สามารถค านวณหาไดจ้ากการเปลีย่นแปลง
ทีเ่กดิขึน้ในปฏกิริยิาเคม)ี 
 มวลกบัพลงังานสมัพนัธก์นัตามทีไ่อน์สไตน์เสนอไวด้งันี้ E = mc2 (E มหีน่วยเป็น
เออิรก์ , m มหีน่วนเป็นกรมั และ c ความเรว็แสง = 3 x 1010 เซนตเิมตร/วนิาท)ี จากสมการ
แสดงว่าถา้มวลเปลีย่น พลงังานจะเปลีย่นดว้ย 
 เน่ืองจากสารมีสมบัติเฉพาะของตนเอง ถ้าเรากระท าต่อสารจะท าให้มีสมบัติ
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ไม่ว่าจะเป็นสมบตัทิางกายภาพ(เปลีย่นเฉพาะรปูร่างภานอกไม่มสีาร
ใหม่เกดิขึน้) หรอืสมบตัทิางเคม(ีเปลีย่นทัง้รูปร่างและองคป์ระกอบท าใหเ้กดิสารใหม่) ซึ่งการ
เปลีย่นแปลงจะมพีลงังานเกดิขึน้เสมอ 
 การศกึษาการเปลีย่นแปลงของสารสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาเรยีกว่า ระบบ สว่นสิง่ที่
อยู่นอกเหนือจากการศกึษา เรยีกว่า สิง่แวดลอ้ม จากความรูท้ีว่่าถ้าเกดิการเปลี่ยนแปลงจะมี
พลงังานเกดิขึน้ดว้ย ท าใหส้รปุการถ่ายเทของพลงังานได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. การเปลี่ยนแปลงประเภทคายความร้อน ถ่ายเทพลังงานจากระบบไป
สิง่แวดลอ้ม(แบบน้ีสิง่แวดลอ้มมพีลงังานต ่ากว่าระบบ) แบบน้ีแตะทีภ่าชนะจะรอ้น หรอือ่าน
อุณหภูมจิะสงูขึน้ 

2. การเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความรอ้น ถ่ายเทพลงังานจากสิง่แวดลอ้มไป
ระบบ(แบบน้ีสิง่แวดลอ้มมพีลงังานสงูกว่าระบบ) แบบน้ีแตะทีภ่าชนะจะเยน็ หรอือ่านอุณหภูมิ
จะต ่าลง 
หมายเหต ุ: การเปลีย่นแปลงทัง้ 2 แบบจะตอ้งไมไ่ปกระท าอะไรกบัระบบ เชน่ ตม้,แชเ่ยน็ฯลฯ 

ลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงที่พบจะมทีัง้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ (เช่น การ
เปลีย่นสถานะ การละลายเป็นสารละลาย) และการเปลีย่นแปลงทางเคม(ีเช่นการเกดิปฏกิริยิา
เคม)ี 

การเปล่ียนสถานะ 
การเปลี่ยนสถานะของสารจะมีทัง้การเปลี่ยนแปลงแบบดูดและคายพลังงาน 

ตัวอย่างเช่น น ้ า เกิดการเปลี่ยนสถานะจะมีทัง้เปลี่ยนสถานะจากของแข็ง (น ้ าแข็ง) เป็น 
ของเหลว(น ้า) และจากของเหลว เป็นแก๊ส(ไอน ้า) เช่นกนัสามารถเกดิกระบวนการยอ้นกลบัได ้
คอืสามารถท าใหไ้อน ้า(แก๊ส)เปลีย่นเป็น น ้า(ของเหลว) และน ้าแขง็(ของแขง็ได)้ 
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จากเปลี่ยนสถานะของสารจะพบว่า ขณะที่สารเปลี่ยนสถานะอุณหภูมจิะคงที่ (เช่น

ตอนทีห่ลอมเหลว และตอนทีเ่ดอืด) เพราะพลงังานความรอ้นทีส่ารไดร้บัจะถูกน าไปใชใ้นการ
เปลีย่นสถานะของสาร ดงันัน้ถา้พจิารณาน ้าแขง็ที ่0๐c กบัน ้าที ่ 0๐c  น ้าแขง็ที ่ 0๐c จะมี
พลงังานต ่ากวา่น ้าที ่0๐c  

พลงังานความรอ้นทีใ่ชใ้นการเปลีย่นสถานะ เรยีกวา่ ความรอ้ยแฝง ม ี 2 ประเภท 
- ความรอ้นแฝงของการหลอมเหลว เป็นปรมิาณความรอ้นทีใ่ชเ้ปลีย่นสถานะ

ของสารจากของแขง็เป็นของเหลว โดยอุณหภมูขิองสารคงที ่
- ความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอ เป็นปรมิาณความรอ้นทีใ่ชเ้ปลี่ยนสถานะ

ของสารจากของเหลวเป็นแก๊ส โดยอุณหภูมขิองสารคงที ่
สารสว่นใหญ่ทีม่จีุดหลอมเหลวสงู ความรอ้นแฝงของการหลอมเหลวจะสงูดว้ย เช่นกนั

ถา้มจีุดเดอืดสงู ความรอ้นแฝงของการกลายเป็นไอกจ็ะสงูดว้ย  
การละลายเป็นสารละลาย 
การเกดิสารละลายสามารถน าสารที่เป็นของแขง็มาละลายใหเ้กดิเป็นสารละลายได ้

ในลกัษณะน้ี จะเกดิการเปลีย่นแปลง 2 ขัน้ตอนดงัน้ี 
- การแตกตวัของของแขง็เป็นอนุภาคเลก็ๆ ขัน้น้ีจะใชพ้ลงังาน(ดูดพลงังาน)ใน

การแยกผลกึของแขง็ใหเ้ลก็ลง เรยีกพลงังานน้ีวา่ พลงังานโครงรา่งผลกึ(พลงังานแลตทซิ) 

น ้าแขง็ 0๐c 

น ้า 0๐c 

น ้า100๐c 

ไอน ้า 100๐c 

การ
เปล่ียน 
แปลง
ประเภท
คาย
ความ
ร้อน 

การ
เปล่ียน 
แปลง
ประเภท 
ดดู
ความ
ร้อน 

หลอมหลว 

เดอืด 

แขง็ตวั 

ควบแน่น 
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- อนุภาคเล็กๆของของแข็งยึดเหน่ียวและรวมตัวกับน ้า   ขัน้น้ีจะมีการคาย
พลงังานออกมาจ านวนหน่ึง เรยีกวา่ พลงังานไฮเดรชนั 

การละลายน ้าของของแขง็ จงึสรุปไดด้งัน้ี 
1.  ของแขง็ทีล่ะลายน ้าเป็นสารละลายจะมกีารเปลีย่นแปลงแบบดดูความร้อน เมื่อมี

พลงังานแลตทซิ มากกว่า พลงังานไฮเดรชนั หรอืพจิารณาจากการเพิม่อุณหภูม ิถ้าเพิม่
อุณหภูมใิหส้งูขึน้สารนัน้จะละลายน ้าไดม้ากขึน้ 

2.  ของแขง็ทีล่ะลายน ้าเป็นสารละลายจะมกีารเปลีย่นแปลงแบบคายความร้อน เมือ่มี
พลงังานแลตทซิ น้อยกว่า พลงังานไฮเดรชนั หรอืพจิารณาจากการเพิม่อุณหภูม ิถ้าเพิม่
อุณหภมูใิหส้งูขึน้สารนัน้จะละลายน ้าไดน้้อยลง 

3. ของแขง็ไมล่ะลายน ้าเพราะพลงังานแลตทซิ มากกวา่ พลงังานไฮเดรชนัมากๆ 
เน่ืองจากสารทีเ่ป็นของแขง็มทีัง้สารยดึเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะไอออนิก และพนัธะโคเวเลนต ์

จงึสามารถสรปุ การเปลีย่นแปลงของการเกดิปฏกิริยิาไดด้งัน้ี 
สารประกอบไอออนิกพจิารณาจาก พลงังานแลตทซิ และ พลงังานไฮเดรชนั ถ้า

พลงังานแลตทซิ มากกว่า พลงังานไฮเดรชนั จะเป็นการเปลีย่นแปลงแบบดดูความรอ้น แต่ถา้
พลงังานแลตทซิ น้อยกวา่ พลงังานไฮเดรชนั จะเป็นการเปลีย่นแปลงแบบคายความรอ้น  

ส่วนสารประกอบโคเวเลนต์ เน่ืองจากมทีัง้โคเวเลนต์แบบมขีัว้และไม่มขี ัว้ใหพ้จิารณา
จากการสร้างพนัธะ และการสลายพนัธะระหว่างโมเลกุล ถ้ามกีารสร้างพนัธะไฮโดรเจนกนั
มกัจะเป็นการเปลีย่นแปลงแบบคายพลงังาน ถา้ไมม่กีารสรา้งพนัธะไฮโดรเจนกนัมกัจะเป็นการ
เปลีย่นแปลงแบบดดูพลงังาน 

การเกิดปฏิกิริยาเคมี 
เมื่อเกิดปฏิกิรยิาเคมจีะมสีารใหม่เกิดขึ้น ตวัอย่างการเกิดปฏิกิรยิาเคม ีเช่น การ

สนัดาป การหมกั การสะเทนิ การไฮโดรลซิสิ ฯลฯ ซึง่จะมกีารถ่ายเทพลงังานได ้2 แบบ ดงัน้ี 
1. ปฏกิริยิาคายพลงังาน แบบน้ีจะมกีารถ่ายเทพลงังานจากระบบไปสิง่แวดลอ้ม 

ถา้สมัผสัภาชนะ(ภาชนะจดัเป็นสิง่แวดลอ้ม)จะรอ้นขึน้ ปฏกิริยิาแบบน้ีมกัจะเกดิกบัสารเลก็ๆ
ทีร่วมตวักนัเป็นสาร/โมเลกุลทีใ่หญ่ขึน้(เช่น H2 กบั F2 รวมกนั ได ้HF 2 โมเลกุล) และ
ปฏกิริยิาทีเ่กดิการสนัดาปทัง้หลาย 

2. ปฏกิริยิาดูดพลงังาน แบบน้ีจะมกีารถ่ายเทพลงังานจากสิง่แวดล้อมไประบบ 
ถา้สมัผสัภาชนะจะเยน็ลง ปฏกิริยิาแบบนี้มกัจะเกดิกบัการสลายตวัของโมเลกุลใหญ่ๆใหเ้ลก็ลง 
(เชน่ HF  2  โมเลกุล เกดิการสลายตวัได ้H2 กบั F2)  
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พลงังานเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจ าวนัของเราดว้ยเพราะในรา่งกายของคนเรากจ็ะมกีาร
เปลีย่นแปลงทางเคมดีว้ยเช่นกนั เช่นการเผาผลาญสารอาหารต่างๆเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ใน
รา่งกาย สว่นภายนอกรา่งกายเป็นสิง่ทีพ่บเหน็ไดท้ัว่ไปรอบตวั เช่นการเผาไหมข้องเครื่องยนต ์
การท าปฏกิริยิาของกรด และเบส ฯลฯ ซึ่งจะท าใหเ้กดิประโยชน์ในการท างานดา้นต่างๆ แต่
ผูใ้ชพ้ลงังานควรระมดัระวงัไมใ่หเ้กดิมลภาวะจากการใชพ้ลงังาน เพราะจะท าใหส้ิง่แวดลอ้มถูก
ท าลายทัง้ทางอากาศ ทางดนิ และทางน ้า 
 

สรปุ 
 
 สารต่างๆในธรรมชาตมิกัไมอ่ยูเ่ดยีวๆหรอือยูใ่นรปูของสารบรสิุทธิ ์แต่จะพบในรปูของ
สารประกอบหรอืสารผสม เวลาน าไปใชง้านจงึตอ้งแยกสารเพือ่ใหไ้ดส้ารทีบ่รสิุทธิจ์ะไดน้ าไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ซึง่มวีธิกีารแยกสารหลายวธิเีชน่การกรอง การกลัน่ การตกผลกึฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงสารไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรอืทางเคมจีะมพีลงังานเขา้มาเกี่ยว
ของดว้ยเสมอ ซึง่การเปลีย่นแปลงอาจเป็นประเภทดดูความรอ้นหรอืคายความรอ้นกไ็ด ้
  

แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงบอกวธิแียกสารละลาย คอลลอยด ์และสารแขวนลอย 

2. จงบอกวธิแียกน ้ามนัมะกรดูออกจากผวิมะกรดู 

3. การสลายตวัของแก๊สแอมโมเนียเป็นปฏกิริยิาประเภทใด  

 
 
 
 
 


