แบบฝึ กทักษะวิชาเคมี เล่ มที่ 1
วิชาเคมี รหัสวิชา ว30223 เรื่อง กรด-เบส ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

เรื่อง...

สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเล็กโทรไลต์

นางสาวพัชราวัณย์ พันโน
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการ

โรงเรียนหนองเรือวิทยา
อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

แบบฝึ กทักษะวิชาเคมี
รหัสวิชา ว30223 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3 เรื่อง กรด-เบส
เล่ มที่ 1
เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเล็กโทรไลต์

นางสาวพัชราวัณย์ พันโน
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะ ครู ชานาญการ
โรงเรียนหนองเรือวิทยา อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่ น
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

คำนำ
แบบฝึ กทักษะวิชาเคมี รหัสวิชา ว30223 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 หน่วยการเรี ยนรู ้
ที่ 3 เรื่ อง กรด-เบส เล่ ม ที่ 1 เรื่ อง สารละลายอิ เล็ก โทรไลต์และนอนอิ เล็กโทรไลต์
ผูจ้ ดั ทาได้สร้ างขึ้น เพื่อเป็ นสื่ อในการจัดการเรี ยนการสอนที่มุ่งหวังให้นกั เรี ยนมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาเคมี และเป็ นคู่มือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรี ยน เพราะ
แบบฝึ กทักษะวิชาเคมี เล่ มนี้ เป็ นการสรุ ปเนื้ อหา โดยการรวบรวมเรี ยบเรี ยงจากเอกสาร
ประกอบการเรี ยนการสอนของส านั ก พิ ม พ์ ต่ า ง ๆ และสถาบัน ส่ ง เสริ มการสอน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ห ลายเล่ ม ซึ่ งปรากฏตามเอกสารอ้า งอิ ง ภายในเล่ ม
ประกอบด้วย คาชี้ แจงสาหรับครู ผสู ้ อน คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระสาคัญ ผลการเรี ยนรู้ จุดประสงค์การเรี ยนรู้ แบบทดสอบก่อน
เรี ยน ใบความรู้ เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ กิ จกรรมที่ 1
เรื่ อง สมบัติบางประการของสารละลาย กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และ
นอนอิเล็ก โทรไลต์ และแบบทดสอบหลังเรี ยน นักเรี ยนสามารถค้นพบด้วยตนเอง ได้
ปฏิ บตั ิ จริ งย่อมเกิ ดความเข้าใจอย่างถ่ องแท้ นั่นคื อนักเรี ยนเกิ ดทักษะการเรี ยนรู ้ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
ขอขอบคุณผูเ้ ชี่ ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความรู ้ ให้คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะที่
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ทาให้แบบฝึ กทักษะวิชาเคมีเล่มนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ผูจ้ ดั ทาหวังว่าแบบฝึ กทักษะวิชาเคมีเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อครู และนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และส่ งผลให้นักเรี ยนมี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาเคมีสูงขึ้น
พัชราวัณย์ พันโน

สำรบัญ

ญญ
คาชี้แจงสาหรับครู ผสู ้ อน
คาแนะนาการใช้แบบฝึ กทักษะสาหรับนักเรี ยน
มาตรฐานการเรี ยนรู้
สาระสาคัญ
ผลการเรี ยนรู้
จุดประสงค์การเรี ยนรู้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
กระดาษคาตอบ
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู้ เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
กิจกรรมที่ 1 เรื่ อง สมบัติบางประการของสารละลาย
เฉลยกิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
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คาชี้แจงสาหรับครูผ้สู อน

1. ครู ผสู ้ อนชี้ แจง และอธิ บายวิธีการศึกษาแบบฝึ กทักษะวิชาเคมี เล่มที่ 1
เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ ให้นกั เรี ยนเข้าใจโดยละเอียด
2. ครู ผสู้ อนแจกแบบฝึ กทักษะวิชาเคมี เล่มที่ 1 เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเล็กโทรไลต์ ให้นกั เรี ยนทุกคนอ่านคาแนะนาในการใช้แบบฝึ กทักษะ
จนเข้าใจดีแล้วให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับดังนี้
2.1 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.2 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน พร้อมเฉลย
2.3 ศึกษาใบความรู้ เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
2.4 ทากิจกรรมที่ 1 เรื่ อง สมบัติบางประการของสารละลาย พร้อมเฉลย
2.5 ทากิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
พร้อมเฉลย
2.6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน พร้อมเฉลย
3. แบบฝึ กทักษะวิชาเคมีเล่มนี้ใช้เวลาในการศึกษา 2 ชัว่ โมง ครู ผสู้ อน
ควรกากับควบคุมให้ดาเนินการไปตามเวลาที่กาหนด

ทาตามขั้นตอนนะคะ
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คาแนะนาการใช้ แบบฝึ กทักษะ
สาหรับนักเรียน
1. แบบฝึ กทักษะวิชาเคมี เล่มที่ 1 เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเล็กโทรไลต์ ใช้เวลาศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม จานวน 2 ชัว่ โมง
2. ให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมตามลาดับ ดังนี้
2.1 ศึกษาจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2.2 ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
2.3 ศึกษาใบความรู้ เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเล็กโทรไลต์
2.4 ทากิจกรรมที่ 1 เรื่ อง สมบัติบางประการของสารละลาย
2.5 ทากิจกรรมที่ 2 เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์
2.6 ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
3. นักเรี ยนทุกคนควรให้ความร่ วมมือกันในการทากิจกรรมต่าง ๆ ทุกกิจกรรม
จนแล้วเสร็ จ
4. นักเรี ยนควรทากิจกรรมทุกกิจกรรมด้วยตนเองอย่างเต็มความสามารถ

อ่านคาแนะนาให้ เข้ าใจก่อน
ปฏิบัติกจิ กรรม นะครับ
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มาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2
เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
การเกิดสารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสื บเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่ อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

สาระสาคัญ
สารที่ละลายในน้ าแล้วแตกตัวเป็ นไอออน และนาไฟฟ้ าได้ จัดเป็ น
สารอิเล็กโทรไลต์ ส่ วนสารที่ไม่แตกตัวและไม่นาไฟฟ้ า จัดเป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
สารละลายที่มีไอออนและนาไฟฟ้ าได้ เรี ยกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ ส่ วนสารละลาย
ที่ไม่มีไอออนและไม่นาไฟฟ้ า เรี ยกว่า สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์

ผลการเรียนรู้
อธิบาย และบอกสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ สารละลาย
นอนอิเล็กโทรไลต์ และระบุประเภทของสารอิเล็กโทรไลต์ได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
หลังจากศึกษาแบบฝึ กทักษะวิชาเคมีเล่มนี้แล้วนักเรี ยนสามารถ
1. จาแนกประเภทของสารละลายโดยใช้การเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสและ
การนาไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์ได้
2. อธิบายเหตุผลที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์นาไฟฟ้ าได้
3. สรุ ปสมบัติของสารละลายอิเล็กโทรไลต์และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
พร้อมทั้งระบุได้วา่ สารใดเป็ นอิเล็กโทรไลต์แก่ อิเล็กโทรไลต์อ่อน
หรื อนอนอิเล็กโทรไลต์ได้
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์

คาชี้แจง 1. แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่ องหมาย
กากบาท () ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดจัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
ก. สารละลายกรดเท่านั้น
ข. สารละลายเบสเท่านั้น
ค. สารละลายกรดและสารละลายเบสเท่านั้น
ง. สารละลายกรด สารละลายเบสหรื อสารละลายเกลือ
2. ในสารนอนอิเล็กโทรไลต์ขอ้ ใดกล่าวถูกต้อง
ก. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ดีจดั เป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
ข. สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ าจัดเป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
ค. สารนอนอิเล็กโทรไลต์เมื่อละลายในน้ าแตกตัวเป็ นไอออนได้ดี
ง. สารนอนอิเล็กโทรไลต์นาไฟฟ้ าได้บา้ งเล็กน้อย
3. ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ขอ้ ใดกล่าวถูกต้อง
ก. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ไม่ดีจดั เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ข. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ดีจดั เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ค. สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ า จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
ง.สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้จดั เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์ที่มีสมบัติเป็ นกรดและเบสเท่านั้น

5
คาชี้แจง ใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 4-7
สารละลาย 1 mol/dm3 การเปลีย่ นสี กระดาษลิตมัส ความสว่างของหลอดไฟ
A
สว่างมาก
น้ าเงิน  แดง
B
ไม่สว่าง
ไม่เปลี่ยนสี
C
สว่างน้อย
แดง  น้ าเงิน
D
สว่างปานกลาง
ไม่เปลี่ยนสี
4. สารละลายใดเป็ นสารอิเล็กโทรไลต์
ก. A, B, C
ข. B, C, D
ค. A, C, D
ง. A, B, D
5. สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ ได้แก่สารชนิดใด
ก. A, B
ข. B, C
ค. C, D
ง. A, D
6. สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน ได้แก่สารชนิ ดใด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
7. สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่สารชนิดใด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D

6
8. จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง
ก. สารละลายกรดนาไฟฟ้ าได้เสมอ
ข. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ มีสมบัติเป็ นกรดหรื อเบสเท่านั้น
ค. สารละลายที่เป็ นกลางบางชนิดนาไฟฟ้ าได้ แต่บางชนิ ดไม่นาไฟฟ้ า
ง. สารละลายที่เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็ นน้ าเงินนาไฟฟ้ าได้ทุกชนิด
9. ข้อใดเป็ นสารอิเล็กโทรไลต์แก่
ก. สารละลายกรดอ่อน
ข. สารละลายเบสอ่อน
ค. สารละลายน้ าตาลทราย
ง. สารละลายเกลือของธาตุหมู่ 1
10. ข้อใดถูกต้อง
ก. สารละลายกรดฟอร์ มิกเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ข. สารละลายแอมโมเนียเป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
ค. น้ าส้มสายชูเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
ง. สารละลายทุกชนิดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์

ทาเสร็จแล้วตรวจคาตอบ
ทีถ่ ูกจากเฉลยได้ เลยนะครับ
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กระดาษคาตอบ

ชื่อ..........................................................................เลขที่.............................
วันที่.......................................................................ชั้น................................

ก่อนเรี ยน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

หลังเรี ยน
ข

ค

ง
10

คะแนนทีไ่ ด้ ลงไว้
ตรงนีน้ ะครับ

8

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อย่าลืมตรวจสอบคาตอบ
ทีถ่ ูกต้ องด้ วยนะจ๊ ะ

ตัวเลือก
ง
ข
ก
ค
ง
ค
ข
ข
ง
ก
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ใบความรู้
เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์

อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) หมายถึง สารที่เมื่อละลายในน้ าจะนาไฟฟ้ าได้
เนื่องจากมีไอออนซึ่งอาจจะเป็ นไอออนบวก หรื อไอออนลบเคลื่อนที่อยูใ่ นสารละลาย
สารละลายอิเล็กโทรไลต์น้ ี อาจเป็ นสารละลายกรด เบสหรื อเกลือก็ได้ ตัวอย่างเช่น
สารละลายกรดเกลือ (HCl) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) และสารละลาย
ของเกลือ KNO3 เป็ นต้น โดยในสารละลายดังกล่าวประกอบด้วยไอออน H+, Cl- , Na+,
OH- , K+ และ NO3- ตามลาดับ
นอนอิเล็กโทรไลต์ (Non-Electrolyte) หมายถึง สารที่ไม่สามารถนาไฟฟ้ าได้
เมื่อละลายน้ า ทั้งนี้เนื่ องจากสารพวกนอนอิเล็กโทรไลต์ จะไม่สามารถแตกตัวเป็ นไอออน
ได้ เช่น น้ าบริ สุทธิ์ น้ าตาล แอลกอฮอล์ เป็ นต้น
ความแตกต่างของสารอิเล็กโทรไลต์และสารนอนอิเล็กโทรไลต์ พิจารณาจาก
สาร 2 ชนิดที่มีสูตร AB กับ CD เมื่อละลายน้ าจะรวมกับน้ าเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้
H
H
O
O
H
H
 AB 
H
O
H
H
O
H
นอนอิ เล็ก โทรไลต์ (AB)

H

H

O
H
+
O C O
H
H
O
H
H

H

H

O
H
O
H
H D- H
H
O
H
O
H

อิ เล็ก โทรไลต์ (CD)

ภาพที่ 1 การเป็ นอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์ของสาร
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จากภาพ AB เป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์ เพราะ AB ไม่ละลายน้ าและไม่แตกตัว
เป็ นไอออน CD เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์ เพราะ CD จะแตกตัวได้ C+ และ D- ไอออน
ซึ่ งถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลของน้ า
อิเล็กโทรไลต์ แบ่ งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. อิเล็กโทรไลต์ แก่ (Strong electrolyte) หมายถึง สารที่ละลายน้ าแล้วแตกตัว
เป็ นไอออนได้มาก อาจแตกตัวได้ 100% และนาไฟฟ้ าได้ดีมาก เช่น กรดแก่ เบสแก่
และเกลือส่ วนใหญ่จะแตกตัวได้ 100% ได้แก่ เกลือที่ละลายน้ าทั้งหมด กรดแก่ท้ งั หมด
เบสแก่ท้ งั หมด เช่น NaCl , KNO3 , H2SO4 , HCl , HClO4 , NaOH , KOH
2. อิเล็กโทรไลต์ อ่อน (Weak electrolyte) หมายถึง สารที่ละลายน้ าแล้วแตกตัว
ได้บางส่ วน นาไฟฟ้ าได้นอ้ ย ได้แก่ กรดอ่อนทั้งหมด และเบสอ่อนทั้งหมด เช่น
CH3COOH , H2CO3 , HNO2 , H2SO3 , H2S , H2C2O4 , H3BO3
ตารางที่ 1 ตัวอย่างของอิเล็กโทรไลต์แก่ และอิเล็กโทรไลต์อ่อนบางชนิ ด
อิเล็กโทรไลต์แก่
(นาไฟฟ้ าได้ดี)
เกลือที่ละลายน้ าทั้งหมด
H2SO4
HNO3
HCl
HBr
HClO4
NaOH
KOH
Ca(OH)2
Ba(OH)2

อิเล็กโทรไลต์อ่อน
(นาไฟฟ้ าได้ไม่ดี)
CH3COOH
H2CO3
HNO2
H2SO3
H2S
H2C2O4
H3BO3
HClO
NH4OH
HF
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สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ เรี ยกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte solution)
เช่น สารละลายกรดเกลือ
- ถ้านาไฟฟ้ าได้มาก เรี ยกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ (strong electrolyte)
เช่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์
- ถ้านาไฟฟ้ าได้นอ้ ย เรี ยกว่า สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน (weak electrolyte)
เช่น สารละลายกรดแอซีติก
การที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์นาไฟฟ้ าได้ เพราะในสารละลายมีไอออน
ซึ่งมีประจุไฟฟ้ า เรี ยกว่า ไอออนบวกและไอออนลบ ทดสอบโดยใช้เครื่ องมือตรวจวัด
การนาไฟฟ้ า สังเกตความสว่างของหลอดไฟ สารละลายแต่ละชนิดมีสมบัติในการ
นาไฟฟ้ าต่างกัน
สารละลายนาไฟฟ้ าได้ดี จะทาให้หลอดไฟสว่างมาก แสดงว่าตัวถูกละลาย
แตกตัวเป็ นไอออนอิสระได้มาก การแตกตัวถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างเดียว
ไม่มีภาวะสมดุล จัดเป็ นอิเล็กโทรไลต์แก่ เช่น สารละลายไฮโดรคลอริ ก,
โซเดียมไฮดรอกไซด์, แอมโมเนียมคลอไรด์, โซเดียมคลอไรด์, โซเดียมแอซิเตต
สารเหล่านี้เมื่อละลายน้ าแตกตัว ดังนี้
HCl(aq) + H2O(l)  H+(aq) + Cl-(aq)
NaOH(s) + H2O(l)  Na+(aq) + OH-(aq)
NH4Cl(s) + H2O(l)  NH4+(aq) + Cl-(aq)
NaCl(s) + H2O(l)  Na+(aq) + Cl-(aq)
CH3COONa(s) + H2O(l)  Na+(aq) + CH3COO-(aq)
สารละลายนาไฟฟ้ าได้นอ้ ย หลอดไฟสว่างเล็กน้อย แสดงว่าตัวถูกละลายแตกตัว
เป็ นไอออนอิสระได้นอ้ ย หรื อแตกตัวเพียงบางส่ วน การแตกตัวมีการเปลี่ยนแปลงไป
ข้างหน้าและย้อนกลับมีภาวะสมดุลเกิดขึ้น จัดเป็ นอิเล็กโทรไลต์อ่อน เช่น สารละลาย
กรดแอซี ติก, แอมโมเนีย สารเหล่านี้ เมื่อละลายน้ าแตกตัวได้ดงั นี้
CH3COOH(aq) + H2O(l)
CH3COO-(aq) + H3O+(aq)
NH3(aq) + H2O(l)
NH4+(aq) + OH-(aq)
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กิจกรรมที่ 1
สมบัตบิ างประการของสารละลาย
ชื่อ..............................................................................เลขที่............................
วันที่...........................................................................ชั้น...............................
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนทาการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง และตอบคาถามท้ายการทดลอง
ให้ถูกต้อง
จุดประสงค์ การทดลอง
1. ทาการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติบางประการของสารละลายอิเล็กโทรไลต์
และสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
2. อธิบายเหตุผลที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์นาไฟฟ้ าได้แตกต่างกัน
3. จาแนกประเภทของสารละลาย โดยใช้การเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัส
และการนาไฟฟ้ าของสารละลายเป็ นเกณฑ์ได้
4. อธิบาย และสรุ ปได้วา่ สารใดเป็ นอิเล็กโทรไลต์แก่ หรื ออิเล็กโทรไลต์อ่อน
สารเคมีและอุปกรณ์
สารเคมี
1. สารละลาย HCl CH3COOH NaCl KNO3 NaOH KOH
NH3 CH3COONa NH4Cl C2H5OH (NH2)2CO และ
C12H22O11 ที่มีความเข้มข้น 1 mol/dm3
ชนิดละ 4 cm3 ต่อกลุ่ม
2. กระดาษลิตมัสสี แดงและสี น้ าเงิน
ชนิดละ 12 ชิ้นต่อกลุ่ม
3. น้ ากลัน่
20 cm3 ต่อกลุ่ม
อุปกรณ์
1. หลอดทดลองขนาดเล็ก
12 หลอดต่อกลุ่ม
2. เครื่ องตรวจการนาไฟฟ้ า
1 ชุดต่อกลุ่ม
3. กระบอกตวงขนาด 10 cm3
1 ใบต่อกลุ่ม
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4. ที่ต้ งั หลอดทดลอง
5. กระจกนาฬิกาหรื อแผ่นกระจก
6. แท่งแก้วคนสาร

1 อันต่อกลุ่ม
1 อัน หรื อ 1 แผ่นต่อกลุ่ม
1 อันต่อกลุ่ม

วิธีการทดลอง
1. ใส่ สารละลาย HCl CH3COOH NaCl KNO3 NaOH KOH NH3 CH3COONa NH4Cl
C2H5OH (NH2)2CO และ C12H22O11 ที่มีความเข้มข้น 1 mol/dm3 ปริ มาตร 4 cm3 ลงใน
หลอดทดลองขนาดเล็กหลอดละชนิด
2. ทดสอบการเปลี่ยนสี ของกระดาษลิตมัสทั้งสี แดงและสี น้ าเงินของสารละลายข้างต้น
3. ทดสอบการนาไฟฟ้ าของสารละลายแต่ละชนิด โดยจุ่มลวดตัวนาของเครื่ องตรวจ
การนาไฟฟ้ า ให้ลึกเท่า ๆ กัน
4. สังเกตความสว่างของหลอดไฟ
บันทึกผลการทดลอง
สารละลาย
HCl
CH3COOH
NaCl
KNO3
NaOH
KOH
NH3
CH3COONa
NH4Cl
C2H5OH
(NH2)2CO
C12H22O11

การเปลีย่ นแปลงทีส่ ั งเกตได้
การเปลีย่ นสี ของลิตมัส
การนาไฟฟ้ า
ความสว่างของหลอดไฟ
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
………………………. ……………… ………………………...
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สรุ ปผลการทดลอง
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
คาถามหลังการทดลอง
1. ถ้าใช้สมบัติการเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสเป็ นเกณฑ์ สามารถจาแนกสารละลายได้
กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
2. ถ้าใช้สมบัติการนาไฟฟ้ าของสารละลายเป็ นเกณฑ์ สามารถจาแนกสารละลายได้
กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้แต่ละชนิด ทาให้หลอดไฟสว่างเท่ากันหรื อไม่ อย่างไร
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
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เฉลยกิจกรรมที่ 1
สมบัตบิ างประการของสารละลาย
บันทึกผลการทดลอง
สารละลาย
HCl
CH3COOH
NaCl
KNO3
NaOH
KOH
NH3
CH3COONa
NH4Cl
C2H5OH
(NH2)2CO
C12H22O11

การเปลีย่ นแปลงทีส่ ั งเกตได้
การเปลีย่ นสี ของลิตมัส
การนาไฟฟ้ า
ความสว่างของหลอดไฟ
น้ าเงินเป็ นแดง
นา
สว่างมาก
น้ าเงินเป็ นแดง
นา
สว่างน้อย
ไม่เปลี่ยนสี
นา
สว่างปานกลาง
ไม่เปลี่ยนสี
นา
สว่างปานกลาง
แดงเป็ นน้ าเงิน
นา
สว่างมาก
แดงเป็ นน้ าเงิน
นา
สว่างมาก
แดงเป็ นน้ าเงิน
นา
สว่างน้อย
แดงเป็ นน้ าเงิน
นา
สว่างปานกลาง
น้ าเงินเป็ นแดง
นา
สว่างปานกลาง
ไม่เปลี่ยนสี
ไม่นา
ไม่สว่าง
ไม่เปลี่ยนสี
ไม่นา
ไม่สว่าง
ไม่เปลี่ยนสี
ไม่นา
ไม่สว่าง
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สรุ ปผลการทดลอง
1. เมื่อใช้สมบัติการเปลี่ยนสี ของกระดาษลิตมัสเป็ นเกณฑ์ จาแนกสารละลายได้เป็ น
3 ประเภท คือ
1.1 สารละลายที่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสน้ าเงินเป็ นแดง แสดงว่ามีสมบัติเป็ นกรด
ได้แก่ สารละลาย HCl CH3COOH และ NH4Cl
1.2 สารละลายที่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสแดงเป็ นน้ าเงิน แสดงว่ามีสมบัติเป็ นเบส
ได้แก่ สารละลาย NaOH KOH NH3 และ CH3COONa
1.3 สารละลายที่ไม่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสทั้งสี น้ าเงินและสี แดง แสดงว่ามีสมบัติ
เป็ นกลาง ได้แก่ สารละลาย NaCl KNO3 C2H5OH (NH2)2CO และ C12H22O11
2. เมื่อใช้สมบัติการนาไฟฟ้ าเป็ นเกณฑ์ จาแนกสารละลายได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 สารละลายที่นาไฟฟ้ า ได้แก่ สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกรดและเบสทุกชนิด
และสารละลายที่มีสมบัติเป็ นกลางบางชนิด คือ NaCl KNO3
2.2 สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ า ได้แก่ สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกลางบางชนิด ได้แก่
C2H5OH (NH2)2CO และ C12H22O11
3. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้แต่ละชนิดจะนาไฟฟ้ าได้แตกต่างกัน ซึ่งสังเกตได้จาก
หลอดไฟ
สว่างไม่เท่ากัน แสดงว่าตัวละลายแตกตัวเป็ นไอออนได้ต่างกัน
3.1 สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ดี จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ ได้แก่ HCl NaOH
KOH NaCl KNO3 CH3COONa และ NH4Cl
3.2 สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้นอ้ ยหรื อนาไฟฟ้ าได้ไม่ดี จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
อ่อน ได้แก่ CH3COOH และ NH3
3.3 สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ า จัดเป็ นสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่ C2H5OH
C12H22O11 และ (NH2)2CO
4. สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกรดและเบสทุกชนิดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
5. สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกลางมีท้ งั นาไฟฟ้ าและไม่นาไฟฟ้ า
6. สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกลางและนาไฟฟ้ าได้จดั เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
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คาถามหลังการทดลอง
1. ถ้าใช้สมบัติการเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสเป็ นเกณฑ์ สามารถจาแนกสารละลายได้
กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 3 ประเภท
1. สารละลายที่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสน้ าเงินเป็ นแดง แสดงว่ามีสมบัติเป็ นกรด
ได้แก่ สารละลาย HCl CH3COOH และ NH4Cl
2. สารละลายที่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสแดงเป็ นน้ าเงิน แสดงว่ามีสมบัติเป็ นเบส
ได้แก่ สารละลาย NaOH KOH NH3 และ CH3COONa
3. สารละลายที่ไม่เปลี่ยนสี กระดาษลิตมัสทั้งสี น้ าเงินและสี แดง แสดงว่ามีสมบัติ
เป็ นกลาง ได้แก่ สารละลาย NaCl KNO3 C2H5OH (NH2)2CO และ C12H22O11
2. ถ้าใช้สมบัติการนาไฟฟ้ าของสารละลายเป็ นเกณฑ์ สามารถจาแนกสารละลายได้
กี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 2 ประเภท
1. สารละลายที่นาไฟฟ้ า ได้แก่ สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกรดและเบสทุกชนิด
และสารละลายที่มีสมบัติเป็ นกลางบางชนิด คือ NaCl KNO3
2. สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ า ได้แก่ สารละลายที่มีสมบัติเป็ นกลางบางชนิด ได้แก่
C2H5OH (NH2)2CO และ C12H22O11
3. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้แต่ละชนิด ทาให้หลอดไฟสว่างเท่ากันหรื อไม่ อย่างไร
ตอบ ไม่เท่ากัน เพราะสารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ดี ทาให้หลอดไฟสว่างมากหรื อ
สว่างปานกลาง จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ และสารละลายที่นาไฟฟ้ าได้นอ้ ย
หรื อนาไฟฟ้ าได้ไม่ดี ทาให้หลอดไฟสว่างน้อย จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
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กิจกรรมที่ 2
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์
ชื่อ..............................................................................เลขที่............................
วันที่...........................................................................ชั้น...............................
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาใบความรู้ เรื่ อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์
และนอนอิเล็กโทรไลต์ให้เข้าใจ และตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. เมื่อนาสารละลาย A B C D และ E ที่มีความเข้มข้นเท่ากัน ไปทดสอบการเปลี่ยนสี
ของกระดาษลิตมัสและความสามารถในการนาไฟฟ้ า ได้ขอ้ มูลดังนี้
สารละลาย
การเปลีย่ นสี กระดาษลิตมัส ความสว่างของหลอดไฟ
A
ไม่เปลี่ยนสี
สว่างมาก
B
สว่างเล็กน้อย
แดง  น้ าเงิน
C
สว่างมาก
น้ าเงิน  แดง
D
ไม่สว่าง
ไม่เปลี่ยนสี
E
สว่างเล็กน้อย
น้ าเงิน  แดง
1.1 สารละลายใดจัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
หรื อสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
1.2 สารละลายใดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ที่มีสมบัติเป็ นกรด
ตอบ……………………………………………………………………………………
1.3 สารละลายใดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ที่มีสมบัติเป็ นกลาง
ตอบ……………………………………………………………………………………
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2. สาร 3 ชนิด มีสูตร PQ AB และ XY เมื่อละลายน้ า แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังในรู ป ก. ข. และ ค. ตามลาดับ

ก.
ข.
ค.
จากรู ปให้ระบุวา่ สารใดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
หรื อสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ เพราะเหตุใด
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3. เขียนสมการแสดงการแตกตัวเป็ นไอออนในน้ าของสารต่อไปนี้
3.1 KNO3 และ HBr ซึ่ งเป็ นอิเล็กโทรไลต์แก่
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
3.2 HCN และ H2S ซึ่ งเป็ นอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ตอบ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
อ่ านใบความรู้ เข้ าใจแล้ ว
มาเริ่มทาแบบฝึ กกันนะครับ
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เฉลยกิจกรรมที่ 2
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์

1. เมื่อนาสารละลาย A B C D และ E ที่มีความเข้มข้นเท่ากัน ไปทดสอบการเปลี่ยนสี
ของกระดาษลิตมัสและความสามารถในการนาไฟฟ้ า ได้ขอ้ มูลดังนี้
สารละลาย
การเปลีย่ นสี กระดาษลิตมัส ความสว่างของหลอดไฟ
A
ไม่เปลี่ยนสี
สว่างมาก
B
สว่างเล็กน้อย
แดง  น้ าเงิน
C
สว่างมาก
น้ าเงิน  แดง
D
ไม่สว่าง
ไม่เปลี่ยนสี
E
สว่างเล็กน้อย
น้ าเงิน  แดง
1.1 สารละลายใดจัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
หรื อสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
ตอบ สารละลาย A และ C จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
สารละลาย B และ E จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
สารละลาย D จัดเป็ นสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์
1.2 สารละลายใดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ที่มีสมบัติเป็ นกรด
ตอบ สารละลาย C
1.3 สารละลายใดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ที่มีสมบัติเป็ นกลาง
ตอบ สารละลาย A
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2. สาร 3 ชนิด มีสูตร PQ AB และ XY เมื่อละลายน้ า แล้วเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดังในรู ป ก. ข. และ ค. ตามลาดับ

ก.
ข.
ค.
จากรู ปให้ระบุวา่ สารใดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
หรื อสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ เพราะเหตุใด
ตอบ สาร PQ (ก.) น่าจะเป็ นสารอิเล็กโทรไลต์แก่ เพราะ PQ ละลายน้ าแล้วแตกตัว
ทั้งหมด ส่ วนสาร XY (ค.) น่าจะเป็ นสารอิเล็กโทรไลต์อ่อน เพราะมีส่วนที่
แตกตัวแต่ก็ยงั มีบางส่ วนที่ไม่แตกตัว และสาร AB (ข.) เป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์ เนื่ องจากไม่มีการแตกตัวให้ไอออน
3. เขียนสมการแสดงการแตกตัวเป็ นไอออนในน้ าของสารต่อไปนี้
3.1 KNO3 และ HBr ซึ่ งเป็ นอิเล็กโทรไลต์แก่
ตอบ
+
O
KNO3(s) H2
 K (aq) + NO3 (aq)
HBr(g) + H2O(l)  H3O+(aq) + Br-(aq)
3.2 HCN และ H2S ซึ่ งเป็ นอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ตอบ
HCN(g) + H2O(l)
H3O+(aq) + CN-(aq)
H2S(g) + H2O(l)
H3O+(aq) + HS-(aq)
ตอบถูกกีข่ ้ ออย่ าลืม
ลงคะแนนไว้นะครับ
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง สารละลายอิเล็กโทรไลต์ และนอนอิเล็กโทรไลต์

คาชี้แจง 1. แบบทดสอบมีจานวน 10 ข้อ ๆ ละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน
2. ให้นกั เรี ยนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว และทาเครื่ องหมาย
กากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ
1. ข้อใดเป็ นสารอิเล็กโทรไลต์แก่
ก. สารละลายกรดอ่อน
ข. สารละลายเบสอ่อน
ค. สารละลายน้ าตาลทราย
ง. สารละลายเกลือของธาตุหมู่ 1
2. ข้อใดจัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
ก. สารละลายกรดเท่านั้น
ข. สารละลายเบสเท่านั้น
ค. สารละลายกรดและสารละลายเบสเท่านั้น
ง. สารละลายกรด สารละลายเบสหรื อสารละลายเกลือ
3. จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง
ก. สารละลายกรดนาไฟฟ้ าได้เสมอ
ข. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ มีสมบัติเป็ นกรดหรื อเบสเท่านั้น
ค. สารละลายที่เป็ นกลางบางชนิ ดนาไฟฟ้ าได้ แต่บางชนิ ดไม่นาไฟฟ้ า
ง. สารละลายที่เปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากแดงเป็ นน้ าเงินนาไฟฟ้ าได้ทุกชนิด
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คาชี้แจง ใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 4-7
สารละลาย 1 mol/dm3 การเปลี่ยนสี กระดาษลิตมัส
A
น้ าเงิน  แดง
B
ไม่เปลี่ยนสี
C
แดง  น้ าเงิน
D
ไม่เปลี่ยนสี
4. สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ ได้แก่สารชนิดใด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
5. สารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน ได้แก่สารชนิ ดใด
ก. A
ข. B
ค. C
ง. D
6. สารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่ ได้แก่สารชนิดใด
ก. A, B
ข. B, C
ค. C, D
ง. A, D
7. สารละลายใดเป็ นสารอิเล็กโทรไลต์
ก. A, B, C
ข. B, C, D
ค. A, C, D
ง. A, B, D

ความสว่างของหลอดไฟ
สว่างมาก
ไม่สว่าง
สว่างน้อย
สว่างปานกลาง
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8. ข้อใดถูกต้อง
ก. สารละลายกรดฟอร์ มิกเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ข. สารละลายแอมโมเนียเป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
ค. น้ าส้มสายชูเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
ง. สารละลายทุกชนิดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์
9. ในสารนอนอิเล็กโทรไลต์ขอ้ ใดกล่าวถูกต้อง
ก. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ดีจดั เป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
ข. สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ าจัดเป็ นสารนอนอิเล็กโทรไลต์
ค. สารนอนอิเล็กโทรไลต์เมื่อละลายในน้ าแตกตัวเป็ นไอออนได้ดี
ง. สารนอนอิเล็กโทรไลต์นาไฟฟ้ าได้บา้ งเล็กน้อย
10. ในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ขอ้ ใดกล่าวถูกต้อง
ก. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ไม่ดีจดั เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ข. สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้ดีจดั เป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน
ค. สารละลายที่ไม่นาไฟฟ้ า จัดเป็ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์แก่
ง.สารละลายที่นาไฟฟ้ าได้จดั เป็ นสารอิเล็กโทรไลต์ที่มีสมบัติเป็ นกรดและเบส
เท่านั้น
พยายามทาด้ วยตัวเองก่อน
อย่าเปิ ดดูเฉลยนะครับ
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กระดาษคาตอบ

ชื่อ..........................................................................เลขที่.............................
วันที่.......................................................................ชั้น................................

ก่อนเรี ยน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

หลังเรี ยน
ข

ค

ง

10

คะแนนทีไ่ ด้ ลง
ไว้ตรงนีน้ ะครับ
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เก่ งมากครับทีต่ อบถูก
เจอกันใหม่ เล่มต่ อไปนะครับ

ตัวเลือก
ง
ก
ข
ข
ค
ง
ค
ก
ข
ก
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