
ท่องจำ�คืนน้ี

9. การเคลื่อนที่ของอนุภาค ②

  การเคล่ือนท่ีเนื่องจากความรอ้นของอนภุาค

ขึ้นอยูกั่บอณุหภมูิ

เมื่ออุณหภูมิสูง อนภุาคจะเคล่ือนท่ีเรว็ขึ้น เมื่ออุณหภูมิลดลง อนภุาคจะ
เคล่ือนท่ีช้าลง

 อนภุาคจะหยดุเคล่ือนท่ีท่ีอณุหภมูิศนูยสั์มบูรณ์

ท่ีอณุหภมู ิ-273°C อนภุาคจะหยดุนิง่ เรยีกอณุหภมู ิ-273°C นีว่้า อณุหภมูิ
ศนูยสั์มบูรณ์
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 วันที่      เดือน
 วันที่      เดือน

ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
การเคล่ือนท่ีเนื่องจากความรอ้นของอนภุาคขึ้นอยูกั่บอณุหภมูิ

อนภุาคจะหยดุเคล่ือนท่ีท่ีอณุหภมูิศนูยสั์มบูรณ์

 การเคล่ือนท่ีของอนภุาคเปล่ียนไปตาม อณุหภมูิ  

 นํ้ามีจุดหลอมเหลว (จุดเยือกแข็ง) ท่ี 0°C  และจุดเดือดท่ี 100°C  การ

แบง่อณุหภมูอิอกเปน็ 100 ส่วน โดยต่างกัน 1°C เรยีกว่า องศาเซลเซียส   

อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ท่ีใช้เป็นมาตรฐานเรยีกว่า อณุหภมูิสัมบูรณ์  

มีหนว่ยเปน็ K  ( เคลวิน )

0K (อุณหภูมิสัมบูรณ์)  =  -273oC (องศาเซลเซียส)

Í§ÈÒà«Åà«ÕÂÊ (oC)

ÍØ³ËÀÙÁÔÊÑÁºÙÃ³� (K)

ÍØ³ËÀÙÁÔµ‹Ò§¡Ñ¹ 1K = ÍØ³ËÀÙÁÔµ‹Ò§¡Ñ¹ 1oC

อุณหภูมิที่ต่างกัน 1oC (K)  
ของอุณหภูมิองศาเซลเซียส 
และอุณหภูมิสัมบูรณ์มีค่าเท่ากัน
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จุดเด่นและวิธี ใช้หนังสือ

จุดเด่นและวิธี ใช้หนังสือ

วิธี ใช้หนังสือ

ท่องจ�ำอยำ่งมีประสิทธภิำพ เวลำท่ีเหมำะกับ 
กำรท่องจ�ำมำกท่ีสดุคือ “ก่อนนอน!” 

รวบรวมเฉพาะเนื้อหาส�าคัญของวิชาเคมีพื้นฐานชั้น ม.ปลาย โดยเชื่อว่า 
“การท่องจ�าก่อนนอนเปน็วิธท่ีีท�าให้ความทรงจ�าฝังแนน่ท่ีสดุ” 

มาใช้เวลาท่ีเหมาะสมท่องจ�าให้เกิดประโยชน์ และทบทวนจุดส�าคัญของ
เนือ้หาวิชาเคมีชั้น ม.ปลายอย่างมีประสิทธภิาพกันเถอะ

1 หวัขอ้ในหนงัสือเล่มนีมี้ 2 หนา้ เปน็เนือ้หาท่ีอ่านได้สบาย ๆ  ในเวลา 
5 นาที ผู้อ่านยังใช้แผ่นฟิล์มช่วยจ�ามาทบทวนค�าส�าคัญของเนื้อหาได้
อีกด้วย

หน้าแรกเป็นหัวข้อ “ท่องจ�าคืนนี้” 
รวบรวมเนื้อหาส�าคัญแสดงเป็น
รูปภาพและการเล่นค�าเพื่อให้เข้าใจ
งา่ยขึ้น

หน้าท่ี 2 เป็นหัวข้อ “เนื้อหาคืนนี้” 
อธิบายเนื้ อหาในหน้ าแรกอย่ าง
ละเอียดโดยใช้ประโยคท่ีเข้าใจง่าย 
อ่านเสร็จแล้วก็ทบทวนจุดส�าคัญ
อีกครัง้ด้วยหัวข้อ “อีกครัง้ก่อนนอน”
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ท่องจำ�คืนน้ี

1. สารผสมและสารบริสุทธิ์

  สำรท่ีเกิดจำกสำรบรสิทุธิต้ั์งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปรวมกัน 

 เรยีกว่ำ สำรผสม

อากาศ น�าทะเล ปิโตรเลียม กรดไฮโดรคลอรกิ และนมเปน็สำรผสม เพราะ
ประกอบด้วยสารต้ังแต่ 2 ชนดิขึ้นไป

  สำรท่ีประกอบด้วยสำรเพียงชนิดเดียวเรยีกว่ำ  

สำรบรสิทุธิ์

เหล็ก เพชร ไฮโดรเจน น�าแขง็แหง้ โซเดียมคลอไรด์ และไฮโดรเจนคลอไรด์
ประกอบด้วยสารเพยีงชนดิเดียวจึงเปน็สำรบรสิทุธิ ์ซึง่มีสมบติัเฉพาะตัวและคงท่ี

กรดไฮโดรคลอริก 
ประกอบด้วยนํ้าและ
ไฮโดรเจนคลอไรด์

อากาศประกอบด้วย 
แก๊สไนโตรเจน ออกซิเจน 
คาร์บอนไดออกไซด์ และสารอื่น ๆ

ÊÒÃ¼ÊÁ¤ÃÑº ÊÒÃºÃÔÊØ·¸Ôì¤ÃÑºáÂ¡µÑÇä´Œ̈ ŒÒ
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ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
สำรท่ีเกิดจำกสำรบรสิทุธิต้ั์งแต่ 2 ชนดิขึ้นไปรวมกันเรยีกว่ำ สำรผสม

สำรท่ีประกอบด้วยสำรเพียงชนิดเดียวเรยีกว่ำ สำรบรสิทุธิ์

 อากาศมีแก๊สหลายชนิดผสมอยู่ ท้ังไนโตรเจน (N) ออกซิเจน (O2) 

คารบ์อน ได ออกไซด์ (CO2) อารก์อน (Ar) และไอน�าจึงเปน็ สำรผสม

สารละลายในน�าคือสารผสมของตัวละลายกับน�า เชน่ กรดไฮโดรคลอรกิ

ท่ีเกิดจากไฮโดรเจนคลอไรด์ละลายในน�า

สมบัติของสารผสม

・เขียนสตูรเคมีไม่ได้

・แยกสารท่ีผสมออกจากกันได้

 ไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCl) เกิดจากอะตอมไฮโดรเจนและอะตอมคลอรนี

สรา้งพันธะกัน กลายเปน็โมเลกลุของไฮโดรเจนคลอไรด์ จึงไม่ใช่สารผสม

สารบรสิุทธิ์ แยกตัว  เป็นสารอ่ืนไม่ได้ด้วยวิธีทางเคมี (สารบรสิุทธิ์

บางชนดิ สลำยตัว  ได้)

โซเดียมคลอไรด์ (เกลือแกง)  
เป็นสารบริสุทธิ์
สารละลายโซเดียมคลอไรด์ (นํ้าเกลือ) 
เป็นสารละลาย
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ท่องจำ�คืนน้ี

2. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี

  กำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ … กำรเปล่ียนลักษณะ 

ภำยนอกของสำรเท่ำนั้น องค์ประกอบไม่เปล่ียน

“การเปล่ียนสถานะ” ของสารจาก ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เปน็การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพอย่างหนึ่ง

  กำรเปล่ียนแปลงทำงเคมี … สำรชนิดหนึ่ง

เปล่ียนแปลงเป็นสำรชนดิหนึ่งท่ีมีสมบัติไม่เหมอืนเดิม

“การเกิดสารประกอบ” และ “การสลายตัว” เปน็การเปล่ียนแปลงทางเคมี

การเผาไหม้เป็นปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
(การเกิดสารประกอบ) จึงเป็น 
การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

การใส่แรงเข้าไปในวัตถ ุ
แล้ววัตถุมีรูปร่างเปลี่ยนไป  
หรือการละลายนํ้า ต่างก็เป็น 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
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ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
กำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ … กำรเปล่ียนลักษณะภำยนอกของสำร
เท่ำนั้น องค์ประกอบไม่เปล่ียน

กำรเปล่ียนแปลงทำงเคมี … สำรชนิดหนึ่งเปล่ียนแปลงเป็น 
สำรชนิดหนึ่งท่ีมีสมบัติไม่เหมือนเดิม

 กำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ  องค์ประกอบของสารจะไม่เปล่ียนแปลง 

เชน่ การเปล่ียนสถานะของน�า จากน�าแขง็ (ของแขง็)  น�า (ของเหลว)  

ไอน�า (แก๊ส) ไม่ว่าจะอยู่สถานะใดก็ยังเปน็น�า (H2O) เช่นเดิม

การเปล่ียนรูปรา่ง (การเปล่ียนรูปและการตัด) การผสม และการน�าไป

ละลายก็เปน็ กำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพ  

 เมื่อให้ความรอ้นแก่โซเดียม

ไบคารบ์อเนต (NaHCO3) จะได้ 

โซเดียมคำรบ์อเนต (Na2CO3)

แก๊สคำรบ์อนไดออกไซด์  และ 

นํ้ำ  ( กำรสลำยตัว ) ถ้า

ทองแดง (คอปเปอร)์ เกิด

ออกซิเดชันในอากาศจะท�าให้แก๊ส

ออกซิเจนในอากาศรวมตัวกับ

ทองแดงเกิดเปน็ คอปเปอรอ์อกไซด์  

( กำรเกิดสำรประกอบ ) ซึ่งการรวมตัวของอะตอมเป็นปฏิกิรยิาเคมีและ

เปน็การเปล่ียนแปลงท่ีท�าใหเ้กิดสารอ่ืน เรยีกว่า กำรเปล่ียนแปลงทำงเคมี

NaHCO3

Na2CO3

CO2

CuO

O2

นํ้า

ทองแดง

การสลายตัวของโซเดียมไบคาร์บอเนต

การเกิดออกซิเดชันของทองแดง
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ท่องจำ�คืนน้ี

3. การแยกสารผสม ①

  กำรแยกสำร … กำรท�ำใหส้ำรบรสิทุธิแ์ยกตัว 

ออกจำกสำรผสม

กระบวนการดึงสารไมบ่รสิทุธิอ์อกจากสารท่ีแยกตัวออกจากสารผสมแล้ว
ท�าให้บรสิทุธิม์ากขึ้นเรยีกว่า กำรท�ำใหบ้รสิทุธิ์

  กำรกล่ัน … กำรท�ำใหส้ำรผสมท่ีเป็นของเหลว  

(สำรละลำย) เดือดกลำยเป็นไอแล้วท�ำใหไ้อ 

ควบแน่นเป็นของเหลวอีกครัง้
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ทบทวนคืนน้ี

 สารผสมมีสารบริสุทธิ์ต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่ ถ้าใช้สมบัติ

เฉพาะตัวและคงท่ีของสารบรสิุทธิ์มาแยกสารบรสิุทธิ์ออกจากสารผสม

จะเรยีกว่า กำรแยกสำร  ซึ่งมหีลายวิธ ีเชน่ กำรกรอง  กำรกล่ัน  และ 

กำรกล่ันล�ำดับส่วน

หลังจากแยกสารแล้วมีสารอ่ืนปะปนอยู่ (สารไม่บริสุทธิ์) จึงไม่ใช่

สารบริสุทธิ์ 100% การดึงสารไม่บริสุทธิ์ออกเพื่อท�าให้บริสุทธิ์มากข้ึน

เรยีกว่า กำรท�ำใหบ้รสิทุธิ์

 เมื่อให้ความรอ้นแก่สารผสมท่ีเป็นของเหลว (สารละลาย) ของเหลว

จะกลายเป็นไอ (แก๊ส) ถ้าท�าใหไ้อเย็นลงก็จะกลายเป็นของเหลวอีกครัง้ 

เรยีกกระบวกการนีว่้า กำรกล่ัน  

น�าทะเลมสีารหลายชนดิละลายอยู ่นอกจากนีย้งัมทีรายผสมด้วย ถ้าให้

ความรอ้นแก่น�าทะเลจะมีแค่น�าท่ีระเหยเป็นไอ เมื่อท�าใหไ้อเย็นลงจะได้

น�าบรสิทุธิอ์อกมา

อีกครั้งก่อนนอน
กำรแยกสำร … กำรท�ำใหส้ำรบรสิทุธิแ์ยกตัวออกจำกสำรผสม

กำรกล่ัน … กำรท�ำใหส้ำรผสมท่ีเป็นของเหลว (สำรละลำย) เดือด
กลำยเป็นไอแล้วท�ำใหไ้อควบแน่นเป็นของเหลวอีกครัง้
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ท่องจำ�คืนน้ี

4. การแยกสารผสม ②

  กำรตกผลึกอำศัยควำมสำมำรถในกำรละลำย 

ท่ีต่ำงกันในตัวท�ำละลำยท่ีอณุหภมูิต่ำง ๆ

 

  กำรกรอง … กำรแยกสำรตำมขนำดของอนภุำค 

ท่ีแตกต่ำงกัน

¹éÓÃŒÍ¹

¤¹ãËŒÅÐÅÒÂ

¡ÃÍ§

¡ÃÍ§
·ÓãËŒ
àÂç¹

¡ÒÃµ¡¼ÅÖ¡

¼ÅÖ¡â¾á·Êà«ÕÂÁä¹àµÃµ
(ÊÒÃºÃÔÊØ·¸Ôì)

â¾á·Êà«ÕÂÁä¹àµÃµ
¼ÊÁ¤Í»à»ÍÃ� ( ) «ÑÅà¿µ à¾¹µÐäÎà´Ãµ

â¾á·Êà«ÕÂÁä¹àµÃµ

¡ÒÃáÂ¡ÊÒÃ´ŒÇÂ¡ÒÃ¡ÃÍ§
การแยกโพแทสเซียมไนเตรตด้วยการตกผลึกและการกรอง

วิธีการแยกสารโดย
อาศัยความแตกต่างของ
ความสามารถในการ
ละลายท่ีอุณหภูมิต่าง ๆ
เรยีกว่า กำรตกผลึก

ÎÑ´ª‹Ò
ÊÁÒ¸Ô¡ÃÐà¨Ô§¡Ñ¹áÅŒÇ
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ทบทวนคืนน้ี

อีกครั้งก่อนนอน
กำรตกผลึกอำศัยควำมสำมำรถในกำรละลำยท่ีต่ำงกัน 
ในตัวท�ำละลำยท่ีอณุหภมูิต่ำง ๆ

กำรกรอง … กำรแยกสำรตำมขนำดของอนภุำคท่ีแตกต่ำงกัน

 ความสามารถในการละลายข้ึนอยู่กับอุณหภูมิ เมื่อลดอุณหภูมิลง สาร

ท่ียังไม่ละลายจะกลายเปน็ผลึกอยู่ในของเหลว

ดังนัน้ กำรตกผลึก  เปน็การแยกสารโดยอาศัย ความสามารถในการ

ละลายท่ีแตกต่างกัน

ตามอุณหภู มิ เพื่ อ

แยกสารท่ีละลายใน

ของเหลวให้กลายเปน็

ผลึก

 เมื่อกรองสารละลายท่ีมีของเหลวและ

ของแข็งผสมกันผ่านกระดาษกรอง อนภุาค

ท่ีมีขนาดใหญ่กว่ารูกระดาษกรองจะอยู่บน

กระดาษกรอง การใช้ขนาดของอนุภาคท่ี

แตกต่างกันมาแยกสารเรยีกว่า กำรกรอง
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