
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 
 เร่ือง  ชนิดของผลึกและการเปล่ียนแปลงสถานะของของแข็ง                                             เวลา     1  คาบเรียน   
        หน่วยที ่1   ช่ือหน่วย  ของแขง็ ของเหลว แก๊ส          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           รายวชิา  เคมี 1 รหัสวชิา  SCI31221 
 
 
สาระส าคัญ  

การส ารวจ ตรวจสอบและการอภิปรายเก่ียวกบัสมบติัของของแขง็ การจดัเรียงอนุภาค ชนิดของผลึกและการ
เปล่ียนสถานะของของแขง็ 
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 

ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
1. อธิบายสมบติับางประการของของแขง็ ของเหลว และแก๊สได ้

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ 

 1.  จ าแนกประเภทของผลึกของของแขง็โดยใชช้นิดของพนัธะหรือแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคเป็นเกณฑ์

ได ้

 2.  อธิบายสมบติัท่ีส าคญัของผลึกของของแขง็แต่ละประเภทได ้

 3.  บอกชนิดของพนัธะระหวา่งอนุภาคภายในผลึกของของแขง็แต่ละประเภทได ้

 4.  ระบุชนิดของผลึกของของแขง็จากสารตวัอยา่งท่ีก าหนดใหไ้ด ้

 5.  บอกความแตกต่างระหวา่งของแขง็ท่ีเป็นรูปผลึกกบัของแขง็อสัณฐานได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 

 1.  มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมกลุ่ม 

 2.  คิดวเิคราะห์ความแตกต่างของรูปผลึกได ้



ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ๑.  มีความสนใจใฝ่รู้ 

 ๒.  กลา้แสดงออก 

 ๓.  มีความรับผดิชอบ 

 ๔.  มีระเบียบวนิยั 

สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

การส ารวจ ตรวจสอบและการอภิปรายเก่ียวกบัสมบติัของของแขง็ การจดัเรียงอนุภาค ชนิดของผลึกและการ
เปล่ียนสถานะของของแขง็ ผลึกเป็นของของแขง็ท่ีมีการเรียงอนุภาคอยา่งมีระเบียบมีจุดหลอมเหลวท่ีชดัเจนและคงท่ี 
เม่ือพิจารณาแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคภายในผลึกของของแขง็ สามารถแบ่งของแข็งเป็น 4 ชนิดคือ ผลึกโมเลกุล 
ผลึกโคเวเลนซ์ ผลึกโลหะและผลึกไอออนิก ของแขง็บางชนิดไม่มีรูปผลึก เน่ืองจากการจดัเรียงตวัของอนุภาคภายใน
ไม่เป็นระเบียบของแขง็ประเภทน้ี เรียกวา่ ของแขง็อสัณฐาน 

 
กจิกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาท)ี 

1.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)( 10 นาท)ี 

 1.  ครูทบทวนการจดัเรียงอนุภาคในของแขง็ โดยแสดงภาพการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็ เช่น ก ามะถนั 

คาร์บอน ฟอสฟอรัส ซ่ึงมีการจดัเรียงอนุภาคภายในโมเลกุลแตกต่างกนัท าใหป้รากฏรูปร่างท่ีแตกต่างกนั จาก power 

point 

 2.  ครูทบทวนตารางท่ี 5.1  จากหนงัสือเรียนเคมี สสวท ม.5 หนา้ 130 ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่าง โดยการตั้ง

ค  าถาม จากตารางนกัเรียนบอกครูไดห้รือไม่วา่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัของแต่ละธาตุอะไรบา้ง (ลกัษณะภายนอกของธาตุ จุด

หลอมเหลว จุดเดือด ความหนาแน่น สภาพน าไฟฟ้า) 

 ความแตกต่างน้ีมีสาเหตุมาจากอะไร(การจดัเรียงอนุภาคภายในผลึก) แต่ละอนุภาคอยูร่วมกนัโดยมีแรง

ชนิดต่าง ๆยดึเหน่ียวกนัไว ้

2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (30 นาที) 

 2.1  ครูใหน้กัเรียนส ารวจตารางท่ี 5.2 จากหนงัสือเรียนเคมี สสวท ม.5 หนา้ 131 ท่ีมีชนิดของพนัธะและ

แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล 

 2.2  ตารางน้ีแบ่งชนิดของผลึกเป็น 4 ชนิดคือ ผลึกโมเลกุล ผลึกโคเวเลนตร่์างตาข่าย ผลึกโลหะ ผลึกไอออ

นิก การจ าแนกประเภทของผลึกโดยใชอ้ะไรเป็นเกณฑ(์ชนิดของพนัธะหรือแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค) 

     ดงันั้นเราจึงจ าแนกผลึกของของแขง็ตามชนิดของพนัธะ ตามท่ีนกัเรียนจะไดศึ้กษาจากใบความรู้ต่อไปน้ี 

 ครูตั้งค าถาม  เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนคิดหาค าตอบ    



1.  นกัเรียนเปรียบเทียบของแขง็สองชนิด คือ แนฟทาลีนกบัแกร์ไฟต ์สารใดมีความแข็งแรงมากกวา่ (แกร์ไฟต)์  สาร

มีจุดหลอมเหลวต ่ากวา่(แนฟทาลีน)  

 -  คุณสมบติัของแนฟทาลีนเป็นอยา่งไรจากตารางในใบความรู้ท่ี 3  เร่ือง ชนิดของผลึกและการ

เปล่ียนแปลงสถานะของของแขง็ (อ่อน หรือแขง็ปานกลาง จุดหลอมเหลวต ่า ไม่น าความร้อน ไม่น าไฟฟ้า)  

 -  ส่วนแกร์ไฟต ์มีสมบติั อยา่งไร(แขง็แต่เปราะ  จุดหลอมเหลวสูง น าความร้อนและน าไฟฟ้าได ้เน่ืองจาก

โมเลกุลของแกร์ไฟตมี์อิเล็กตรอนเหลือ)  

 -  อะไรคือส่ิงท่ีท าใหส้ารสองชนิดต่างกนัมาก (การยดึเหน่ียวอนุภาคต่างกนั แนฟทาลีนยดึเหน่ียวกนัดว้ย

แรงแวนเดอร์วาลซ่ึงอ่อนมากท าใหมี้สมบติัดงักล่าว  แกร์ไฟตย์ดึเหน่ียวดว้ยพนัธะโคเวเลนตแ์บบโครงผลึกร่างตา

ข่าย ยอ่มมีความแขง็แรงกวา่ จุดหลอมเหลวก็สูงกวา่) 

 ห่างสังเกตจากตารางนกัเรียนจะเห็นวา่ผลึกแต่ละชนิดนั้นถูกเรียกช่ือตามชนิดของพนัธะและมีคุณสมบติั

ตามพนัธะนั้น ๆดว้ย 

 -  นกัเรียนลองเรียงล าดบั ความแขง็แรงของพนัธะจากมากไปนอ้ย (พนัธะไฮโดรเจน,พนัธะโคเวเลนต,์

พนัธะไอออนิก,พนัธะโลหะ) 

 -  ความแขง็แรงของพนัธะส่งผลอะไรต่อผลึก (จุดหลอมเหลว ยิง่แขง็แรงจุดหลอมเหลวยิง่สูงข้ึน) 

3.  การอธิบาย (Explain)  

 3.1  นกัเรียนอธิบายสาระจากใบความรู้ (ช่ือผลึก แรงท่ียดึเหน่ียว สมบติัของผลึก ตวัอยา่งสารท่ีพบใน

ชีวติประจ าวนั) นอกจากน้ีของแขง็ยงัสามารถเปล่ียนสถานะ นกัเรียนสังเกตภาพ 

 

 

 

 

 

 

อธิบายไดว้า่ เม่ือของแขง็ไดรั้บความร้อนอนุภาคของของแขง็จะมีพลงังานมากข้ึน  อนุภาคเกิดการสั่นและ

ถ่ายเทพลงังานใหก้บัอนุภาคขา้งเคียง  เม่ืออนุภาคของของแขง็ไดรั้บพลงังานสูงกวา่แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค      

อนุภาคของของแขง็จึงเร่ิมเคล่ือนท่ีไดแ้ละไม่อยูใ่นต าแหน่งเดิม  เป็นผลใหข้องแขง็เปล่ียนสถานะเป็นของเหลว  

อุณหภูมิท่ีของแขง็เปล่ียนเป็นของเหลวเรียกวา่  จุดหลอมเหลว  นอกจากน้ียงัมีของแข็งบางชนิดท่ีมีแรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งโมเลกุลต ่ามากจนเม่ือไดรั้บพลงังานจากส่ิงแวดลอ้มเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถสลลายแรงยดึเหน่ียวระหวา่ง

โมเลกุลไดท้  าใหข้องแขง็เปล่ียนสถานะเป็นแก๊ส ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่    



  นักเรียนคงเคยเห็นว่าลูกเหม็น การบูรทีเ่ป็นของแข็ง  มีปริมาตรลดลงเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเพราะเหตุใด 

(การระเหิดจะเกิดกบัสารท่ีไม่มีขั้วหรือมีขั้วนอ้ยมาก และมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์อยา่ง

อ่อน เช่น แรงลอนดอน  ของแขง็ท่ีระเหิดได ้ไดแ้ก่ ไอโอดีน การบูร แนพทาลีน น ้าแข็งแหง้ พิมเสน ) 

4.  การขยายความรู้ (Elaborate)  

 4.1  ครูขยายความรู้ของแข็งทีไ่ม่มีรูปผลึก อนุภาคเรียงตวัโดยไม่มีระเบียบแบบแผน ผิวหนา้ไม่

เรียบ และมุมต่างๆ กนั ช่วงการหลอมเหลวกวา้ง มีสมบติัเหมือนกนัทุกทิศทาง (Isotropic Substance)  ของแขง็

ประเภทน้ีเรียกวา่ ของแขง็อสัณฐาน มีโครงสร้าง 2 มิติ   ของแขง็ประเภทน้ีเม่ือแตกหกัจะไดช้ิ้นส่วนท่ีมีลกัษณะไม่

เป็นรูปทรงเรขาคณิต หรือเม่ือไดรั้บความร้อนปริมาณมากพอจะค่อยๆอ่อนตวักลายเป็นของเหลวและไหลได ้ส่วน

ใหญ่ไม่สามารถหาจุดหลอมเหลวท่ีแน่นอนได ้แต่มีของแขง็บางชนิด เช่น แกว้ เม่ือใชเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ

จะสามารถหาจุดหลอมเหลวท่ีแน่นอนได ้

5.  การประเมินผล (Evaluation)  

 5.1  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในใบความรู้ท่ี 3 และร่วมกนัเฉลย 

ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 

 แบบฝึกหดั (ในใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง ชนิดของผลึกและการเปล่ียนแปลงสถานะของของแขง็) 

   

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้ท่ี 3 เร่ือง ชนิดของผลึกและการเปล่ียนแปลงสถานะของของแขง็ 

 2.  ใบงานท่ี 3 เร่ือง ชนิดของผลึกและการเปล่ียนแปลงสถานะของของแขง็ 

 3.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท. 

 4.  ภาพการจดัเรียงอนุภาคของของแขง็ 

การวดัผลและการประเมินผล 

1.  วธีิวดัและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
1.  จ าแนก  อธิบาย บอกระบุชนิด
ชนิดของผลึกของของแขง็ ชนิด
พนัธะระหวา่งอนุภาคภายในผลึก 
บอกความแตกต่างระหวา่งของแขง็ท่ี
เป็นรูปผลึกกบัของแขง็อสัณฐานได ้

 
-  ท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 

 
-  ใบงานท่ี 3 
 
 
 
 
 



 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
มีความสนใจใฝ่รู้ กลา้แสดงออก 
 มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั 
 

 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
(ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลงัการสอน 
วชิา เคมี 1           ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 
                                ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2560 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………ผู้สอน 

………../………………/……… 

4.  การนิเทศ/ก ากบั/ติดตาม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงช่ือ……………………………………………..ผู้นิเทศ 
 

 

 

 

ใบความรู้ที่  3 



ชนิดของผลกึและการเปลีย่นแปลงสถานะของของแขง็ 

         ของแขง็แบ่งตามลกัษณะของโครงสร้างเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ของแขง็ท่ีมีรูปผลึกและของแขง็ท่ีไม่มีรูปผลึก 

ซ่ึงมีลกัษณะและสมบติัแตกต่างกนั ดงัน้ี   

 1.ของแข็งทีม่ีรูปผลกึ 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

โครงสร้างโซเดียมคลอไรด์ 

(NaCl)  

 

โครงสร้างควอตซ์ 

(SiO2)  

 

 ของแขง็ประเภทน้ีสามารถหาจุดหลอมเหลวท่ีแน่นอนได ้  จะมีสมบติัแตกต่างกนัตามชนิดของผลึก ชนิด

ของอนุภาคภายในผลึก และชนิดของพนัธะหรือแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาค  
 

 

                                  

ภาพแสดงการยดึเหน่ียวของโมเลกลุด้วยแรงแวนเดอร์วาร์ล 
                                                                                         
     

 ภาพแสดงการยดึเหน่ียวของโมเลกลุด้วยแรงดงึดดูระหวา่งขัว้ 

 

 

 

 

 

 

1.  ผลกึโมเลกุล   



ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 
สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

โมเลกุลหรือ 

อะตอม 

โมเลกุลมีขั้ว 

……………………… 

……………………… 

โมเลกุลไม่มีขั้ว 

แรงลอนดอน 

อ่อน หรือแขง็ปานกลาง 

จุดหลอมเหลวต ่า 

ไม่น าความร้อน 

ไม่น าไฟฟ้า 

โมเลกุลมีขั้ว  

…………………………. 

…………………………. 

โมเลกุลไม่มีขั้ว 
……………………………. 

……………………………..  

 

2.  ผลกึโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 

 

3.  ผลกึไอออนิก 

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 
สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

อะตอม ……………………. แขง็ 

…………………….. 

ส่วนใหญ่ไม่น าความ

ร้อนและไฟฟ้า 

เพชร 

แกรไฟต ์

ควอตซ์ 



                     

4.  ผลกึโลหะ  

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 
สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

อะตอม พนัธะโลหะ  …………………….. 

…………………….. 

…………………….. 

……………………….. 

เหลก็ 

ทองแดง 

โ ซ เ ดี ย ม     แ ม ก นี เ ซี ย ม

 

 

การเปลีย่นสถานะของสาร 
 

 

 
 

 

 

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 

สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

………………….. พนัธะไอออนิก  …………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………….. 

KNO3  

AgCl  

CaF2  

MgCl2  



จากภาพจงอธิบาย  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

เป็นผลใหข้องแขง็เปล่ียนสถานะเป็นของเหลว  อุณหภูมิท่ีของแขง็เปล่ียนเป็นของเหลวเรียกวา่  ………………….

นอกจากน้ียงัมีของแขง็บางชนิดท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลต ่ามากจนเม่ือไดรั้บพลงังานจากส่ิงแวดลอ้มเพียง

เล็กนอ้ยก็สามารถสลลายแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลไดท้  าใหข้องแขง็เปล่ียนสถานะเป็นแก๊ส ปรากฏการณ์น้ี

เรียกวา่   การระเหิด    ………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………เช่น แรงลอนดอน  ของแขง็ท่ีระเหิดได ้ไดแ้ก่ ไอโอดีน การบูร แนพทาลีน 

น ้าแขง็แหง้ พิมเสน 

 

 
  รูปเปรียบเทียบการ

หลอมเหลวและการระเหิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบฝึกหัดชนิดของผลกึ 
1.   ผลกึโมเลกุลและผลกึโคเวเลนต์ร่างตาข่ายแตกต่างกนัอย่างไร 

 ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.  ผลกึโลหะเป็นอย่างไร 

 ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  เพราะเหตุใดผลกึไอออนิกเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งจึงไม่น าไฟฟ้า แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน า้จึงน าไฟฟ้าได้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.  นอกจากของแข็งที่เป็นผลึกแล้ว ยงัมีของแข็งประเภทอื่นอกีหรือไม่ 

 ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



เฉลยใบความรู้ที ่ 3 

ชนิดของผลกึ 
         ของแขง็แบ่งตามลกัษณะของโครงสร้างเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ของแขง็ท่ีมีรูปผลึกและของแขง็ท่ีไม่มีรูปผลึก 

ซ่ึงมีลกัษณะและสมบติัแตกต่างกนั ดงัน้ี   

 1.ของแข็งทีม่ีรูปผลกึ 

 อนุภาคเรียงตวักนัอยา่งมีระเบียบแบบแผนทางเรขาคณิตเป็นสามมิติ เรียกวา่ Crystal lattice หรือ Space lattice  
 ผวิหนา้เรียบ มุมระหวา่งผวิหนา้มีค่าแน่นอน  
 มีจุดหลอมเหลวแน่นอน  

  

1.  ผลกึโมเลกุล   

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 
สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

โมเลกุลหรือ 

อะตอม 

โมเลกุลมีขั้ว 

แรงดึงดูดระหวา่งขั้ว 

พนัธะไฮโดรเจน 

โมเลกุลไม่มีขั้ว 

แรงลอนดอน 

อ่อน หรือแขง็ปานกลาง 

จุดหลอมเหลวต ่า 

ไม่น าความร้อน 

ไม่น าไฟฟ้า 

โมเลกุลมีขั้ว  

น ้าแขง็ 

แอมโมเนีย 

โมเลกุลไม่มีขั้ว 

แนพทาลีน  

(การระเหยไดง่้าย) 

ไอโอดีน  

 

2.  ผลกึโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 

 

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 
สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 



3.  ผลกึไอออนิก 

                                      

4.  ผลกึโลหะ 

  

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 
สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

อะตอม พนัธะโลหะ  แข็ง 

จุดหลอมเหลวสูง 

น าความ ร้อนและ

ไฟฟ้าได้ดี 

เหลก็ 

ทองแดง 

โ ซ เ ดี ย ม     แ ม ก นี เ ซี ย ม

 

 

 

อะตอม พนัธะโคเวเลนต ์ แขง็ 

จุดหลอมเหลวสูง 

ส่วนใหญ่ไม่น าความ

ร้อนและไฟฟ้า 

เพชร 

แกรไฟต ์

ควอตซ์ 

ชนิดของอนุภาค 

ภายในผลกึ 

ชนิดของพนัธะ หรือ 

แรงยดึเหน่ียว 

สมบัติทัว่ไป ตัวอย่าง 

ไอออน พนัธะไอออนิก  แขง็เปราะ 

จุดหลอมเหลวสูง 

ไม่น าความร้อนและ

ไฟฟ้า 

KNO3  

AgCl  

CaF2  

MgCl2  



การเปลีย่นสถานะของสาร 
 

 

 

 
 

 

จากภาพจงเขียนอธิบาย     เม่ือของแขง็ไดรั้บความร้อนอนุภาคของของแขง็จะมีพลงังานมากข้ึน  อนุภาค

เกิดการสั่นและถ่ายเทพลงังานใหก้บัอนุภาคขา้งเคียง  เม่ืออนุภาคของของแขง็ไดรั้บพลงังานสูงกวา่แรงยดึเหน่ียว

ระหวา่งอนุภาค      อนุภาคของของแขง็จึงเร่ิมเคล่ือนท่ีไดแ้ละไม่อยูใ่นต าแหน่งเดิม  เป็นผลใหข้องแขง็เปล่ียน

สถานะเป็นของเหลว  อุณหภูมิท่ีของแขง็เปล่ียนเป็นของเหลวเรียกวา่  จุดหลอมเหลว  นอกจากน้ียงัมีของแขง็บาง

ชนิดท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลต ่ามากจนเม่ือไดรั้บพลงังานจากส่ิงแวดลอ้มเพียงเล็กนอ้ยก็สามารถสลลายแรง

ยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลไดท้  าใหข้องแขง็เปล่ียนสถานะเป็นแก๊ส ปรากฏการณ์น้ีเรียกวา่    

การระเหิด  การระเหิดจะเกิดกบัสารท่ีไม่มีขั้วหรือมีขั้วนอ้ยมาก และมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคเป็นแรงแวน

เดอร์วาลส์อยา่งอ่อน เช่น แรงลอนดอน  ของแขง็ท่ีระเหิดได ้ไดแ้ก่ ไอโอดีน การบูร แนพทาลีน น ้าแขง็แหง้ พิมเสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เฉลยแบบฝึกหัดชนิดของผลกึ 
1.   ผลกึโมเลกุลและผลกึโคเวเลนต์ร่างตาข่ายแตกต่างกนัอย่างไร 

  

ตอบ  ผลึกโมเลกุล ประกอบดว้ยโมเลกุลท่ียึดเหน่ียวกนัดว้ยแรงแวนเดอร์วาลส์และพนัธะไฮโดรเจน  ถา้

เป็นผลึกของโมเลกุลท่ีไม่มีขั้ว  แรงยึดเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลจะเป็นแรงแวนเดอร์วาลส์ประเภทแรงลอนดอน  เช่น  

แนฟทาลีน  น ้ าแข็งแห้ง  ส าหรับของแข็งท่ีเป็นโมเลกุลมีขั้วจะยึดเหน่ียวด้วยแรงดึงดูดระหว่างขั้ว หรือพนัธะ

ไฮโดรเจน  ตวัอยา่งเช่น  น ้ าแข็ง  แอมโมเนียแข็ง  ซ่ึงโมเลกุลจะยึดเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะไฮโดรเจน  ของแข็งท่ีเป็น

ผลึกโมเลกุลโดยส่วนใหญ่จะมีลกัษณะค่อนขา้งอ่อนหรือแข็งปานกลาง  มีจุดหลอมเหลวต ่า  ไม่น าไฟฟ้า  ในกรณี

ของผลึกท่ีประกอบดว้ยโมเลกุลไม่มีขั้วบางชนิดจะเกิดการระเหิดไดง่้าย เช่น  แนฟทาลีน 

 ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย  ประกอบด้วยอะตอมท่ียึดเหน่ียวกันด้วยพนัธะโคเวเลนต์  ท่ีรู้จักกันอย่าง

แพร่หลาย เช่น ผลึกแกรไฟต ์ เพชร  ซ่ึงมีอะตอมของคาร์บอนสร้างพนัธะโคเวเลนตก์บัอะตอมของคาร์บอนอ่ืนอีก 3 

และ 4 อะตอม ตามล าดบั  เกิดเป็นสารท่ีมีโครงผลึกร่างตาข่าย  ของแข็งประเภทน้ีมีจุดหลอมเหลวสูง  มีความแข็ง  

แต่ความแขง็จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัการจดัเรียงตวัของอะตอมในโครงผลึกร่างตาข่าย 

 

2.  ผลกึโลหะเป็นอย่างไร 

  

ตอบ   ผลึกโลหะ ประกอบดว้ยอะตอมท่ียึดเหน่ียวกนัดว้ยพนัธะโลหะท่ีแข็งแรงมาก  ของแข็งประเภทน้ีส่วนใหญ่มี

ความแข็งและเหนียว  สามารถตีเป็นแผน่  บิดงอได ้ เป็นตวัน าความร้อนและน าไฟฟ้าท่ีดี  อยา่งไรก็ตามผลึกโลหะ

ทั้งหมดอาจมีสมบติัไม่สอดคลอ้งทุกประการดงัท่ีกล่าวมาแลว้  เช่น  ตะกัว่  ซ่ึงน าไฟฟ้าไดไ้ม่ดี  ส าหรับจุดเดือดและ

จุดหลอมเหลวของของแขง็ประเภทน้ีส่วนใหญ่ค่อนขา้งสูงและแตกต่างกนัไปตามความแขง็แรงของพนัธะโลหะ  แต่

มีผลึกโลหะบางชนิดท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งอ่อน  มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต ่า เช่น  โพแทสเซียม  โซเดียม 

 

3.  เพราะเหตุใดผลกึไอออนิกเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งจึงไม่น าไฟฟ้า  แต่เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน า้จึงน า 

  ไฟฟ้าได้ 

ตอบ  ผลึกไอออนิกจะน าไฟฟ้าไดก้็ต่อเม่ือไอออนเกิดการเคล่ือนท่ี  ผลึกไอออนิกเม่ืออยูใ่นสถานะของแข็ง

ไม่น าไฟฟ้า เพราะ  ไอออนท่ีเป็นองคป์ระกอบยึดเหน่ียวกนัอยา่งแข็งแรงจนเคล่ือนท่ีไม่ได ้ แต่เม่ือหลอมเหลวหรือ

ละลายน ้าจะน าไฟฟ้าไดเ้พราะไอออนเคล่ือนท่ีได ้

 

 



4.  นอกจากของแข็งที่เป็นผลึกแล้ว ยงัมีของแข็งประเภทอื่นอกีหรือไม่ 

 ตอบ  มีอีก คือ ของแข็งประเภทท่ีไม่มีรูปผลึกเรียกวา่ ของแข็งอสัญฐาน เช่น แกว้ ยาง หรือพลาสติก  เหตุท่ี

ไม่มีรูปผลึกก็เพราะวา่ ของแข็งประเภทน้ีมีการจดัเรียงอนุภาคภายในไม่เป็นระเบียบ  เม่ือแตกหกัจะไดช้ิ้นส่วนท่ีมี

ลกัษณะไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต  ของแข็งอสัญฐานน้ีเม่ือไดรั้บความร้อนปริมาณมากพอจะค่อย ๆ อ่อนตวักลายเป็น

ของเหลวและไหลได ้ ของแข็งประเภทน้ีส่วนใหญ่ไม่สามารถหาจุดหลอมเหลวท่ีแน่นอนได ้  แต่มีบางชนิด  เช่น  

แกว้  เม่ือใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะจะสามารถหาจุดหลอมเหลวท่ีแน่นอนได ้
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