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แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 10 

 เร่ือง  การแพร่ของแก๊ส           เวลา     1  คาบเรียน   
        หน่วยที ่1   ช่ือหน่วย  ของแขง็ ของเหลว แก๊ส          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           รายวชิา  เคมี 1 รหัสวชิา  SCI31221 
 
 
สาระส าคัญ  
 การแพร่ของแก๊สการทดลองการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์   
 มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว  3.1 :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ
เหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

มาตรฐาน ว  3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได ้
ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอ้ม มีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายสมบติับางประการของของแขง็ ของเหลว และแก๊สได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

 1. นกัเรียนสามารถอธิบายการแพร่ของแก๊สได ้
ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 1.  นกัเรียนสามารถส่ือความหมายระหวา่งครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้

 2.  นกัเรียนสามารถท าการทดลองเพื่อศึกษาการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไอโดรเจนคลอไรดไ์ด ้
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  นกัเรียน 
 1.  มีความสนใจใฝ่รู้    2.  กลา้แสดงออก 
 3.  มีความรับผดิชอบ  4.  มีระเบียบวนิยั 
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สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ     
 การแพร่ของแก๊สแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.  การแพร่ คือ การท่ีอนุภาคของสารเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึงจากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
ท าใหท้ราบวา่โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  เม่ือเกิดการชนกนัเองหรือชนกบัผนงัภาชนะจะถ่ายเท
พลงังานใหแ้ก่กนั ท าใหโ้มเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองการแพร่เกิดข้ึนกบัสารไดทุ้กสถานะทั้งของแขง็ 
ของเหลว และแก๊ส  แต่กระบวนการแพร่ของแก๊สเกิดข้ึนไดง่้ายและรวดเร็วกวา่ของเหลวและของแขง็   

2.  การแพร่ผ่าน คือ กระบวนการท่ีแก๊สภายใตค้วามดนัค่าหน่ึงเคล่ือนท่ีออกจากภาชนะบรรจุแก๊สผา่นรูเล็ก
มาก ๆ ไปสู่อีกภาชนะหน่ึงโดยโมเลกุลไม่ชนกนั 
กจิกรรมการเรียนการสอน ( 50 นาท)ี 
1.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ( 5 นาที) 
 1.1  นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายถึงสถานะของสาร ไดแ้ก่ ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส โดยใชค้  าถาม
ต่อไปน้ี 
 -  สารสถานะใดสามารถเคล่ือนท่ีไดอิ้สระมากท่ีสุด ทราบไดอ้ยา่งไร (แก๊ส  จากทฤษฎีจลน์ของแก๊สท าให้
ทราบวา่โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระกวา่ทุกสถานะ) 
 -  การแพร่คืออะไร เกิดข้ึนไดก้บัสารชนิดใดบา้ง (การท่ีอนุภาคของสารเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางจากท่ีหน่ึงไปสู่
อีกท่ีหน่ึง  เกิดข้ึนไดก้บัทุกสถานะ) 
 -  นกัเรียนคิดวา่แก๊สทุกชนิดสามารถแพร่ไดเ้ร็วเท่ากนัหรือไม่ การแพร่ของแก๊สข้ึนอยูก่บัปัจจยัใดบา้ง เราจะ
ไดศึ้กษาจากการทดลองน้ี 
2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (15 นาท)ี 
 2.1 นกัเรียนศึกษากิจกรรมการทดลอง เร่ืองการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไอโดรเจนคลอไรด ์ครูแจง้
จุดประสงคก์ารทดลองใหน้กัเรียนทราบดงัน้ี 
  2.11. ท าการทดลองศึกษาการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรดไ์ด ้
  2.1.2 เปรียบเทียบอตัราการแพร่ของแก๊สแอมโมเนียกบัแก๊สไฮโดรเจนคลอไรดไ์ด ้
  2.1.3 บอกความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราการแพร่ของแก๊สกบัมวลโมเลกุลของแก๊สได ้
 2.2 นกัเรียนหยบิอุปกรณ์และสารเคมีท่ีครูเตรียมไวใ้ห้ ตามกิจกรรมการทดลอง 

2.3  นกัเรียนท าการทดลองตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ีโดยครูคอยแนะน าและดูแลการทดลองใหป้ลอดภยั 
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                     ชุบ NH3                                                                   ชุบ HCl 
 
 
 
 
 
 
 
          ท าเคร่ืองหมายตรงต าแหน่งท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
 
 
      วดัระยะจากปลายหลอดทั้งสองขา้งถึงต าแหน่งท่ีสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง 
 
   
3.  การอธิบาย (Explain) (10 นาท)ี 
 3.1  นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการทดลองบนกระดาน 
 3.2  ครูเปรียบเทียบผลการทดลองแต่ละกลุ่มและร่วมกนัอภิปราย จนไดข้อ้สรุปผลการทดลองดงัน้ี 
ผลการทดลอง 

ส ำลพีนัปลำยไม้ชบุสำรละลำยแอมโมเนียเข้มข้น 

ส ำลพีนัปลำยไม้ชบุสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 
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 1.  เม่ือน าส าลีซ่ึงชุบสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้และสารละลายแอมโมเนียเขม้ขน้เขา้มาใกลก้นั     
      จะมีควนัสีขาวเกิดข้ึน 
 2.  เม่ือน าส าลีซ่ึงชุบสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้และสารละลายแอมโมเนียเขม้ขน้ไปอุดท่ีปลาย 
      ทั้งสองของหลอดแกว้พร้อมๆกนั   ประมาณ  2  นาที     จะเห็นวงแหวนสีขาวเกิดข้ึนภายในหลอดแกว้ 
      ห่างจากปลายหลอดแกว้ทางดา้นกรดไฮโดรคลอริกประมาณ  5 cm (หลอดยาว 30 cm) 
4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (๑๐ นาท)ี 
 นกัเรียนร่วมกนัตอบค าถามจากการทดลองดงัต่อไปน้ี 

4.1  สารทั้งสองในปฏิกิริยาน้ีท าปฏิกิริยากนัหรือไม่   ทราบไดอ้ยา่งไร  (ท าปฏิกิริยากนั  เพราะเม่ือน าสารทั้ง
สองเขา้มาใกลก้นัจะเกิดมีควนัสีขาวเกิดข้ึน  และเห็นวงแหวนสีขาวเกิดข้ึนภายในหลอดแกว้) 

4.2  ระยะทางจากปลายหลอดทั้งสองจนถึงท่ีสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง   แตกต่างกนัอยา่งไร  เพราะเหตุใด 
(แตกต่างกนั ต าแหน่งของสารสีขาวท่ีเกิดข้ึนในหลอดแกว้ค่อนไปทางดา้นสารละลายไฮโดรคลอริกมากกวา่ 

สารละลายแอมโมเนีย )   
4.3  สารใดแพร่ไดเ้ร็วกวา่กนั  ทราบไดอ้ยา่งไร  (แก๊สแอมโมเนียแพร่ไดเ้ร็วกวา่  เพราะต าแหน่งของสารสี

ขาวท่ีเกิดข้ึนในหลอดแกว้ค่อนไปทางดา้นสารละลายไฮโดรคลอริกมากกวา่สารละลายแอมโมเนีย)   
 4.4  จากการทดลองน้ีน ามาเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีไดว้า่อยา่งไร 
   (   HCl(g) +  NH3(g)                  NH4Cl(s)  ) 

4.5  ระยะทางในการแพร่ของ HCl และ NH3 มีความสัมพนัธ์กบัมวลโมเลกุลหรือไม่ อย่างไร 
 (สัมพนัธ์กนั คือ ในระยะเวลาท่ีเท่ากนั สารท่ีมีมวลโมเลกุลต ่าจะแพร่ไปไดร้ะยะทางไกลวา่สารท่ีมีมวล
โมเลกุลสูง) 
 4.6  ครูใหน้กัเรียนเขียนสรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองลงในสมุด (แก๊สสามารถเกิดการแพร่ไดดี้กวา่ สาร
สถานะอ่ืน และสามารถเกิดปฏิกิริยาได ้แก๊สแต่ละชนิดมีการแพร่ชา้และเร็วต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัมวลโมเลกุลของ
สาร สารท่ีมีมวลโมเลกุลมากจะแพร่ไดช้า้กวา่สารท่ีมีมวลโมเลกุลต ่า  
5.  การประเมินผล (Evaluation) (10 นาท)ี 
 -  ครูประเมินผลการทดลองตาม แบบประเมินผลงานการทดลอง 
 -  ตรวจสมุดสรุปความรู้ 
 
ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
                   1.  แบบฝึกหดัในใบความรู้เร่ือง การแพร่ของแก๊ส 
                   2.  สรุปความรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองลงในสมุด 
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ เร่ือง แก๊ส 
 2.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท 
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การวดัผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวดัและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
1. การแพร่ของแก๊ส    
 
 
 
2. การทดลองการแพร่ของแก๊ส 
 
3.  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  

 
-  ตอบค าถาม 
-  สรุปความรู้จากทดลอง 
-  ท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ 
เร่ืองแก๊ส 
-  ประเมินผลการทดลอง 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
-  บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
-  สมุดสรุปผลการทดลอง 
-  แบบฝึกหดัในใบความรู้ เร่ืองแก๊ส 
 
-  แบบประเมินผลการทดลอง
(ภาคผนวก) 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
(ภาคผนวก) 
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บันทึกหลงัการสอน 
วชิา เคมี 1                             ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 

     เร่ือง   การแพร่ของแก๊ส                              ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2560 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผู้สอน 
      

                                                                                                             …………../……………./………… 
                                                                                                                                                                                                               

4.  การนิเทศ/ก ากบั/ติดตาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………….ผูนิ้เทศ 
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ใบกจิกรรม 
เร่ือง  การแพร่ของแก๊ส 

การแพร่ของแก๊ส 
  การแพร่ คือ การท่ีอนุภาคของสารเคล่ือนท่ีผา่นตวักลางจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง 
  จากทฤษฎีจลน์ของแก๊สท าใหท้ราบวา่โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ  เม่ือเกิดการชน
กนัเองหรือชนกบัผนงัภาชนะจะถ่ายเทพลงังานใหแ้ก่กนั ท าใหโ้มเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองดงัรูป 2.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การแพร่ผ่าน คือ กระบวนการท่ีแก๊สภายใตค้วามดนัค่าหน่ึงเคล่ือนท่ีออกจากภาชนะบรรจุแก๊สผา่นรูเล็กมาก 
ๆ ไปสู่อีกภาชนะหน่ึงโดยโมเลกุลไม่ชนกนั ดงัรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การแพร่เกิดข้ึนกบัสารไดทุ้กสถานะทั้งของแขง็ ของเหลว และแก๊ส  แต่กระบวนการแพร่ของแก๊สเกิดข้ึนไดง่้ายและ
รวดเร็วกวา่ของเหลวและของแขง็   
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 ส าหรับแก๊สต่างชนิดกนัจะแพร่ไดเ้ร็วเท่ากนัหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

การทดลอง  การแพร่ของแก๊สแอมโมเนียและแก๊สไฮโดรเจนคลอไรด ์
จุดประสงค์ 
 1.  …………………………………………………………………………………………… 
 2.  …………………………………………………………………………………………… 
 3.  ………………………………………………………………………………………….. 
สารเคมี 
 1.  สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเขม้ขน้     1   cm3 
 2.  สารละลายแอมโมเนียเขม้ขน้      1   cm3 
อุปกรณ์ 
 1.  หลอดแกว้ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง   0.5  cm  ยาวประมาณ  30  cm  1   หลอด 
 2.  ไมท่ี้มีส าลีพนัอยูท่ี่ปลาย       2   อนั 

3.  บีกเกอร์ขนาด  50 cm3        2   ใบ 
 4.  กระจกนาฬิกา        2   อนั 
 5.  หลอดหยด         2   หลอด 
 6.  ท่ียดึหลอดหรือขาตั้งพร้อมท่ีจบัหลอด      1   ชุด 
วธีิทดลอง 
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ผลการทดลอง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถามหลงัการทดลอง  
1.  สารทั้งสองในปฏิกริิยานี้ท าปฏิกริิยากนัหรือไม่   ทราบได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ระยะทางจากปลายหลอดทั้งสองจนถึงทีสั่งเกตเห็นการเปลีย่นแปลง   แตกต่างกนัอย่างไร  เพราะเหตุใด 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………  
3. สารใดแพร่ได้เร็วกว่ากนั  ทราบได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
4.  จากการทดลองนี้น ามาเขียนสมการแสดงปฏิกริิยาเคมีได้ว่าอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………….......
5.  ระยะทางในการแพร่ของ HCl และ NH3 มีความสัมพนัธ์กบัมวลโมเลกุลหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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