
 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5 

 เร่ือง  สมบัติของของเหลว (ความดนัไอกบัจุดเดือดของของเหลว)                                        เวลา     2   คาบเรียน   
        หน่วยที ่1   ช่ือหน่วย  ของแขง็ ของเหลว แก๊ส          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           รายวชิา  เคมี 1 รหัสวชิา  SCI31221 
 
 
สาระส าคัญ  
 เปรียบเทียบความดนัไอกบัจุดเดือดของของเหลว ผลของอุณหภูมิต่อความดนัไอของของเหลว 
 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 ้
ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจวา่ วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  มีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายสมบติับางประการของของแขง็ ของเหลว และแก๊สได ้
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

1.  อธิบายการเกิดความดนัไอของของเหลวได ้
2.  ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อความดนัไอของของเหลวได ้
3.  อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งจุดเดือดกบัความดนัไอของของเหลวได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 1.  ส่ือความหมายระหวา่งครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
 2.  ท าการทดลองเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความดนัไอของของเหลวชนิดต่าง ๆ ได ้ 
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑.  มีความสนใจใฝ่รู้    ๒.  กลา้แสดงออก 
 ๓.  มีความรับผดิชอบ  ๔.  มีระเบียบวนิยั 
 



 
 

 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

ความดนัของไอเหนือของเหลวขณะท่ีมีค่าคงท่ีน้ี เรียกวา่ ความดันไอของของเหลว 
จุดเดือดของของเหลว คือ อุณหภูมิขณะท่ีของเหลวมีความดนัไอเท่ากบัความดนับรรยากาศ 
จุดเดือดปกต ิ คือ จุดเดือดของของเหลวท่ีความดนั 1 บรรยากาศ (นกัวทิยาศาสตร์ก าหนดให้)  
 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความดันไอของของเหลว อุณหภูมิ   ชนิดของของเหลว 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาท)ี 
1.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ( 10 นาที) 
 1.1  ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนถึงการระเหยของเหลว เกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร  
 (เป็นการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไออยา่งชา้ๆ เกิดข้ึนเฉพาะบริเวณผวิหนา้เท่านั้น เพราะโมเลกุล
ของของเหลวเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลา เม่ือชนกนัเองหรือชนผนงัภาชนะ จะมีการถ่ายเทพลงังานใหแ้ก่กนั ท าใหบ้าง
โมเลกุลมีพลงังานจลน์เพิ่มข้ึน และบางโมเลกุลมีพลงังานจลน์ลดลง ถา้โมเลกุลท่ีมีพลงังานจลน์เพิ่มข้ึนอยูบ่ริเวณ
ผวิหนา้ของของเหลว หรือเคล่ือนท่ีมาอยูท่ี่บริเวณผิวหนา้ของของเหลว และมีพลงังานมากกวา่แรงยดึเหน่ียวระหวา่ง
โมเลกุล โมเลกุลเหล่านั้นก็จะหลุดออกจากผวิหนา้ของของเหลวกลายเป็นไอไปเร่ือยๆ) 
 1.2  ครูใหน้กัเรียนพิจารณาภาพจาก power point 

 
 ซ่ึงควรได้ข้อสรุปว่า ถา้บรรจุของเหลวในภาชนะปิด ณ อุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของของเหลวท่ีระเหยเป็น

ไอจะอยูใ่นท่ีวา่งเหนือของเหลว โมเลกุลของไอจะเกิดการชนกนัเอง หรือชนกบัผนงัภาชนะ การท่ีโมเลกุลของไอชน

ผนงัภาชนะตลอดเวลา ท าให้เกิดแรงกระท าต่อภาชนะ หรือมีความดนัเกิดข้ึนในภาชนะ 

          ในขณะท่ีของเหลวกลายเป็นไอ ปริมาตรของของเหลวจะลดลง แต่ปริมาณของไอจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท าให้

ความดนัของไอเหนือของเหลวเพิ่มข้ึน และในขณะเดียวกนัไอบางส่วนก็จะเปล่ียนสถานะกลบัไปเป็นของเหลวได้



 
 

อีก เช่น โมเลกุลของไอท่ีเคล่ือนท่ีชนผิวหนา้ของของเหลวก็จะควบแน่นกลบั เป็นของเหลว ดงัรูป 

          ขณะเร่ิมตน้อตัราการเปล่ียนจากไอเป็นของเหลวจะชา้ แต่จะมีอตัราเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เม่ือจ านวนโมเลกุลของไอ

เพิ่มข้ึน การเปล่ียนสถานะกลบัไปกลบัมาระหวา่งของเหลวกบัไอจะเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จนกระทัง่ อตัราการเปลีย่น

จากของเหลวเป็นไอเท่ากบัอัตราการเปลีย่นจากไอเป็นของเหลว ท าใหจ้  านวนโมเลกุลท่ีกลายเป็นไอเท่ากบัจ านวน

โมเลกุลท่ีควบแน่นเป็นของเหลว ซ่ึง ณ ขณะน้ีปริมาตร และความดนัไอของของเหลวจะคงท่ี  

          ความดนัของไอเหนือของเหลวขณะท่ีมีค่าคงท่ีน้ี เรียกวา่ ความดันไอของของเหลว 

1.3ครูชกัน าใหน้กัเรียนเกิดความสงสัยดว้ยค าถาม  ความดันไอของสารชนิดต่าง ๆ มีค่าเท่ากนัหรือไม่  และ

อุณหภูมิมีผลต่อความดันไอของของเหลวอย่างไร จากนั้นสรุปวา่นกัเรียนจะไดค้  าตอบจากการทดลองต่อไปน้ี 

2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (15 นาท)ี 
             2.1  นกัเรียนท าการทดลอง เร่ือง การเปรียบเทยีบความดันไอของของเหลว 
 2.2  ครูใหน้กัเรียนเลือกหยบิอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลอง(กลุ่มใดเลือกไดถู้กตอ้งไดค้ะแนน) 

1.  จุกยางท่ีมีหลอดน าแก๊สยาว  30 cm  เสียบอยูส่ าหรับปิดหลอดทดลองขนาดกลาง        2   ชุด 

  2.  หลอดทดลองขนาดกลาง       2   หลอด 

3.  บีกเกอร์ขนาด  250 cm3       2   ใบ 

  4.  เทอร์โมมิเตอร์  0  0C  - 100 0C                                   1   อนั 

  5.  ตะเกียงแอลกอฮอร์พร้อมท่ีกั้นลม      1   ชุด 

6.  ขาตั้งพร้อมท่ีจบัหลอดทดลอง      2   ชุด  

นกัเรียนท าการทดลองตามขั้นตอนการทดลองดงัน้ี  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

เอทานอล 3 cm3 

หลอดทดลองขนาดกลาง 

หลอดน าแก๊ส 



 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

จกุยาง 

ระดบัของเหลว 

บีกเกอร์ 

น า้ร้อน 40 oC 

สงัเกตระดบัของเหลวในหลอดน าแก๊สตัง้แต่

เร่ิมต้นจนกระทัง่ของเหลวมีระดบัคงที่ 

เอทานอล 

น า้ร้อน 60 oC 
สงัเกตระดบัของเหลวในหลอดน าแก๊สอีกครัง้ 

เอทานอล 

แล้วทดลองซ า้แตเ่ปลีย่นจาก 

เอทานอลเป็นน า้ 



 
 

3.  การอธิบาย (Explain) (5 นาท)ี 
 นกัเรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอผลการทดลองของกลุ่ม พร้อมใหเ้หตุผลท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้ท่ีเรียน 
(เม่ือน าหลอดทดลองท่ีบรรจุน ้าและเอทานอลจุ่มในน ้าร้อนท่ี  40  0C  ในระยะแรกจะสังเกตเห็นระดบัของน ้าและ 

เอทานอลในหลอดน าแก๊สสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว     ต่อจากนั้นการเพิ่มข้ึนของระดบัของของเหลวจะชา้ลงและคงท่ี     

โดยมีระดบัของเอทานอลในหลอดน าแก๊สสูงกวา่ระดบัของน ้า    เม่ือเพิ่มอุณหภูมิของน ้าร้อนเป็น 60  0C ก็ปรากฏผล

เช่นเดียวกนั    แต่ระดบัน ้าและเอทานอลในหลอดน าแก๊สสูงกวา่เม่ือทดลองท่ีอุณหภูมิ  40  0C  ) 

 ทีอุ่ณหภูมิ 40 oC  ระดบัของเหลวแต่ละชนิดในหลอดน าแก๊สแตกต่างกนั คือ ระดบัของเอทานอลในหลอด

น าแก๊สสูงกวา่น ้า 

ทีอุ่ณหภูมิ 60 oC  ระดบัของเหลวในหลอดน าแก๊สสูงกวา่ท่ีอุณหภูมิ 40 oC และท่ีอุณหภูมิ 60 oC เท่ากนั เอ

ทานอลในหลอดน าแก๊สก็ยงัคงสูงกวา่น ้า 

 ความดันไอของของเหลวทั้ง 2 ชนิดไม่เท่ากนั  เอทานอลมีความดนัไอสูงกวา่น ้า  เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ความ

ดนัไอของของเหลวแต่ละชนิดจะสูงข้ึนดว้ย  เพราะวา่เม่ืออุณหภูมิสูงข้ึนโมเลกุลของของเหลวมีพลงังานสูงข้ึน  เป็น

ผลใหข้องเหลวกลายเป็นไอไดม้ากข้ึน  ไอจึงดนัของเหลวใหเ้ขา้ไปในหลอดน าแก๊สไดม้ากข้ึน  ท าใหร้ะดบัของ

ของเหลวสูงเพิ่มข้ึน  การท่ีสังเกตเห็นระดบัเอทานอลในหลอดน าแก๊สสูงกวา่น ้า  จึงสามารถสรุปไดว้า่เอทานอลมี

ความดนัไอสูงกวา่น ้า ณ อุณหภูมิเดียวกนั ความดนัไอแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิ เพราะความดนัไอข้ึนอยูก่บัแรงยดึ

เหน่ียวระหวา่งอนุภาค  สารต่างชนิดกนัมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคต่างกนั  ความดนัไอจึงต่างกนั  กล่าวคือ  

ของเหลวท่ีมีจุดเดือดต ่า แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคแข็งแรงนอ้ย จะกลายเป็นไอไดง่้าย มีความดนัไอสูง  แต่

ของเหลวท่ีมีจุดเดือดสูง แรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคแข็งแรงมาก จะกลายเป็นไอไดย้าก ความดนัไอต ่า) 

4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (๑๐ นาท)ี 
จากท่ีนกัเรียนไดเ้รียนเร่ืองของเหลวนกัเรียนสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไร  
(สามารถน ามาอธิบายปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน เช่น การเกาะตวัของหยดน ้าบนใบไมแ้ละพื้นผวิเป็นมนั การท่ี

แมลงอยูบ่นผวิน ้าแลว้ไม่จม เป็นตน้) 
นอกจากน้ีความรู้เร่ืองของเหลวยงัสามารถน ามาใชป้ระโยชน์อนัเป็นส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกใหก้บันกัเรียน

ทุกบา้นตอ้งมีเคร่ืองน้ีคืออะไร (ตูเ้ยน็) 
ครูอธิบายหลกัการของเคร่ืองท าความเยน็วา่ การน าหลกัการระเหยมาใชใ้นอุปกรณ์ท าความเยน็ คือ ผา่น

ของเหลวท่ีระเหยง่ายเขา้ไป ของเหลวระเหยจะท าให้อุณหภูมิบริเวณนั้นลดลง แลว้น าไอท่ีระเหยกลบัเขา้เคร่ืองอดั
ความดนั เพื่อท าใหเ้ป็นของเหลวอีก ซ่ึงสามารถอธิบายเพิม่เติมไดด้งัน้ีในเคร่ืองท าความเยน็ จะบรรจุสารท่ีระเหยง่าย 
เช่น ฟรีออน (CCl2F2) ไวใ้นท่อท่ีขดไปมาอยูใ่นเคร่ือง เม่ือฟรีออนไหลผา่นท่อเหล่าน้ี ฟรีออนจะดูดความร้อนและ
ระเหยเป็นไออยา่งรวดเร็ว การระเหยของฟรีออนช่วยใหค้วามร้อนภายในตูเ้ยน็ลดลง ไอฟรีออนท่ีเกิดข้ึนจะผา่นไป
ตามท่อออกขา้งนอกเคร่ือง เพื่อคายความร้อนใหก้บัอากาศ ต่อจากนั้นเคร่ืองอดัความดนัจะท าหนา้ท่ีอดัไอของ 
ฟรีออนใหก้ลบัเป็นของเหลวอีก และส่งฟรีออนเหลวไปตามท่อกลบัเขา้สู่ตูเ้ยน็วนเวยีนอยู ่



 
 

 
5.  การประเมินผล (Evaluation) (5 นาท)ี 
 ครูตั้งค  าถามใหน้กัเรียนร่วมกนัหาค าตอบเป็นการทบทวน ท าการบนัทึกผลการทดลองและสรุปผลการ
ทดลองเป็นกลุ่ม ตอบค าถามในแบบฝึกหดั 
 
ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
 ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ เร่ือง ความดนัไอกบัจุดเดือดของของเหลว 
 2.  ใบงานท่ี 5 เร่ือง ความดนัไอกบัจุดเดือดของของเหลว 
 3.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท 
 
การวดัผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวดัและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
1.  บอก อธิบาย สมบติัของของเหลว 
ปัจจยั ประโยชน์ความดนัท่ีมีผลต่อ
จุดเดือดของของเหลวได ้
คุณลกัษณะ 
มีความสนใจใฝ่รู้ กลา้แสดงออก 
 มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั 

 
-  ตอบค าถาม 
-  ท าใบงาน 
 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
-  บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
-  ใบงานท่ี 5 
 
  
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
(ภาคผนวก) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลงัการสอน 
วชิา เคมี 1         ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 

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

ลงช่ือ………………………………………ผู้สอน 
      

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

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

ลงช่ือ……………………………………….ผูนิ้เทศ 
 

                                                

 
ใบความรู้ที่  5 



 
 

ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 
 การระเหยของของเหลวเกิดข้ึนตลอดเวลาแม้ว่าจะมีอุณหภูมิคงท่ี  ดังนั้นถ้าบรรจุของเหลวใน

ภาชนะเปิดและตั้งทิ้งไวร้ะยะเวลาหน่ึง  ของเหลวจะระเหยกลายเป็นไอไดเ้ร่ือย ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ถา้บรรจุของเหลวในภาชนะปิด ณ อุณหภูมิเดียวกนั  โมเลกุลของของเหลวท่ีระเหยกลายเป็นไอจะ

ยงัอยู่ในท่ีว่างเหนือของเหลว  ดงัรูป (a) โมเลกุลท่ีอยู่ในรูปของไอจะเกิดการชนกนัเองหรือชนกบัภาชนะ  

การท่ีโมเลกุลของไอจ านวนมากชนกบัภาชนะตลอดเวลาท าให้เกิดแรงกระท าต่อภาชนะ หรือกล่าวไดว้า่มี

ความดนัเกิดข้ึนในภาชนะ  ในขณะท่ีของเหลวกลายเป็นไอ ปริมาตรของของเหลวจะลดลง แต่ปริมาณของ

ไอจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้ความดนัของไอเหนือของเหลวเพิ่มข้ึน  ในขณะเดียวกนัไอบางส่วนก็จะเปล่ียน

สถานะกลบัเป็นของเหลวไดอี้ก เช่น โมเลกุลของไอท่ีเคล่ือนท่ีชนผิวหนา้ของของเหลวก็จะควบแน่นกลบั

เป็นของเหลว  ดงัรูป (b)  ขณะเร่ิมตน้อตัราการเปล่ียนจากไอเป็นของเหลวจะชา้ แต่จะมีอตัราเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

เม่ือจ านวนโมเลกุลของไอเพิ่มข้ึน  การเปล่ียนสถานะกลบัไปกลบัมาระหว่างของเหลวกบัไอเกิดข้ึนอย่าง

ต่อเน่ือง  จนกระทัง่อตัราการเปล่ียนจากของเหลวเป็นไอเท่ากบัอตัราการเปล่ียนจากไอเป็นของเหลว  ซ่ึงท า

ให้จ  านวนโมเลกุลท่ีกลายเป็นไอเท่ากบัจ านวนโมเลกุลท่ีควบแน่นเป็นของเหลว  ณ ขณะน้ีปริมาตรและ

ความดนัไอของของเหลวจะคงท่ี ดงัรูป c  

 ดงันั้น ความดันไอของของเหลว คือความดันของไอเหนือของเหลวขณะที่ปริมาตรคงที ่

 

ใบงานที ่5 



 
 

การทดลองเรื่อง  การเปรียบเทยีบความดนัไอของของเหลว 

ช่ือกลุ่ม……………………………………ช้ัน……………… 
1.  ช่ือ………………………...........สกุล……………………………...เลขที่……………… 

                     2.  ช่ือ………………………...........สกุล………………………………เลขที่……………. 
3.  ช่ือ………………………...........สกุล………………………………เลขที่……………… 
4.  ช่ือ………………………...........สกุล………………………………เลขที่……………… 
5.  ช่ือ………………………...........สกุล………………………………เลขที่……………… 

1.  จุดประสงค์การทดลอง 
 ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..... 
2.  อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ทีอุ่ณหภูมิ 40 oC  ระดับของเหลวแต่ละชนิดในหลอดน าแก๊สแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4.  เมื่อเพิม่อุณหภูมิเป็น 60 oC  ระดับของของเหลวแต่ละชนิดในหลอดน าแก๊สเปลีย่นแปลงอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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



 
 

 ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.   ความดันไอของของเหลวทั้ง 2 ชนิด เท่ากนัหรือไม่ อย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ความดันไอของของเหลวแต่ละชนิดกบัอุณหภูมิมีความสัมพนัธ์กนัอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
7.  เพราะเหตุใดสารต่างชนิดกนัจึงมีความดันไอแตกต่างกนั 
 ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  สรุปความรู้ ข้ันตอนการท างานกลุ่ม ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

ข้ามไปไม่ได้ เพราะใคร  เพราะตัวเอง ...ขาดความเพียร  ขาดความมานะ  

ความพยายาม ขาดความมุ่งมั่น   ขาดความตั้งใจจริง   

ดังน้ัน เราควรท างานที่รับผิดชอบในปัจจุบันให้ดีที่สดุ อย่าคิดลดงานลง เพราะเห็นแก่ความสบาย  

เพราะ ... งานคือสะพานสู่ความส าเร็จในภายหน้าของเราเอง 

  
                                                



 
 

แนวข้อสอบเข้ามหาวทิยาลยั 
 

 

ช่ือ-สกุล ………………………………………….เลขที ่…………………………….ช้ัน………………………. 
ข้อที ่1  ปริมาณความร้อนทีท่ าให้น า้แข็งหนัก 10.9 g กลายเป็นน า้ได้หมดทีอุ่ณหภูม ิ จะสามารถท าให้เอทานอล 

กีก่รัม เปลีย่นจากของแข็งเป็นของเหลวได้หมด ณ อุณหภูมจุิดเยอืกแขง็ของเอทานอล  

(ก าหนดให้ – ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน า้และเอทานอลเท่ากบั 335 และ 109 J/g ตามล าดบั)  

                                   

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

ข้อที ่2  ข้อความเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสารทีอุ่ณหภูมห้ิอง ข้อใดผดิ  

ก.  แนพทาลีนระเหิดไดเ้พราะมีแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกลุนอ้ย 

ข.  น ้าแขง็ไม่ระเหิดเพราะโมเลกลุมีพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งกนั 

ค.  ควนัท่ีเกิดจากน ้ าแขง็แหง้ตั้งท้ิงไวป้ระกอบดว้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดก์บัไอน ้ า 

ง.  การเปล่ียนเป็นไอของโลหะปรอทจดัอยูใ่นประเภทการระเหิด 

ตอบ…………………….
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

ข้อที ่3 จุดเดอืดปกตขิองสาร A, สาร B และสาร C เท่ากบั 35 °C, 65 °C และ 56 °C ตามล าดบั 
ค ากล่าวใดถูกต้อง  
 ก.  ท่ีอุณหภูมิ 25 °C ความดนัไอของสาร A ต ่ากวา่ความดนัไอของสาร C 
 ข.  ล าดบัของแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกลุของสารทั้ง 3 ชนิดเป็นดงัน้ี สาร B > สาร C > สาร A 
 ค.  ท่ีความดนัต ่ากวา่ความดนัไอ ณ จุดเดือดปกติของสาร สาร B จะมีจุดเดือดสูงกวา่จุดเดือดปกติ 
 ง.   สามารถแยกสาร A, B และ C ท่ีผสมกนัไดด้ว้ยการกลัน่ 
ตอบ…………………….เพราะ……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ข้อที ่4  ในการสอนวทิยาศาสตร์ชัง่โมงหน่ึง  

ครูไดส้าธิตโดยใชป๊ั้มดูดอากาศออกจากหลอดทดลองท่ีสวมกนัอยู ่2 ชั้น  

สู้สู้ 



 
 

หลอดชั้นในมีน ้ าบรรจุอยู ่เม่ือดูดอากาศออกสกัพกัปรากฏวา่เร่ิมมีเกลด็น ้ าแขง็เกิดข้ึน  

กระบวนการใดใชอ้ธิบายผลการทดลองน้ีได ้

ก.  การแพร่    ข.  การระเหย  ค.  การตกผลึก  ง.  สมดุลไดนามิก 
ตอบ …………………………………เพราะ ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
ข้อที ่5  ของเหลวบริสุทธ์ิ A มจุีดเดอืดต า่กว่าของเหลวบริสุทธ์ิ B เมือ่น าของเหลวทั้งสองมาผสมกนัในอตัราส่วนหนึ่ง ปรากฏว่า

ของเหลวผสมมจุีดเดอืดคงทีท่ีต่ า่กว่าทั้งของ A และ B ลกัษณะกราฟความดนัไอของ A, B และ A + B ในข้อใดเป็นไปได้  

ก.                                                                                       ข.   
 
 
 
 
 
 
 
ค.                                                                                          ง.   
 
 
 
 
 
 
 

ตอบ…………………..เพราะ……………………………………………………………………………… 
ข้อที ่6 พจิารณาข้อมูลและกราฟ 
                                                                         ถ้า เป็นอุณหภูมิห้อง ข้อใดถูก 

                                                                                
 
 
     
 
             ตอบ  ……………………………………………………………… 
                                                                              เพราะ  …………………………………………………………… 
 

เฉลย 



 
 

แนวข้อสอบเข้ามหาวทิยาลยั 
 

 

ช่ือ-สกุล ………………………………………….เลขที ่…………………………….ช้ัน………………………. 
ข้อที่ 1  ปริมาณความร้อนที่ท าให้น า้แข็งหนัก 10.9 g กลายเป็นน า้ได้หมดทีอุ่ณหภูมิ จะสามารถท าให้เอทานอล 

กีก่รัม เปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวได้หมด ณ อุณหภูมิจุดเยอืกแข็งของเอทานอล  

(ก าหนดให้ – ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน า้และเอทานอลเท่ากบั 335 และ 109 J/g ตามล าดับ)  

เฉลย  เพราะปริมาณความร้อนท่ีท าใหน้ ้าแขง็หนกั 10.9 g  

กลายเป็นน ้าไดห้มดท่ีอุณหภูมิ = (10.9 g) x (335 J/g) = 3651.5 J 

ปริมาณความร้อน 109 J ท าใหเ้อทานอลเปล่ียนจากของแขง็เป็นของเหลวได ้= 1 g 

ปริมาณความร้อน 3651.5 J ท าใหเ้อทานอลเปล่ียนจ่ากของแขง็เป็นของเหลวได ้ 

= = 33.5 g 

 

หรือ อาจใชสู้ตร Q = mL       

โดย Q คือ ปริมาณความร้อน      

m คือ มวลของสาร      

L คือ ความร้อนแฝง 

 

Q (เอทานอล) = Q (น ้าแขง็) 

mL(เอทานอล) = mL (น ้าแข็ง) 

m x 109 = 10.9 x 335 

เพราะฉะนั้น เอทานอล (C2H5OH) เปล่ียนจากของแขง็เป็นของเหลวไดห้มด ณ อุณหภูมิจุดเยอืกแขง็ของเอทานอล 

(m) =  

= 33.5 g 

 

                        ข้อที่ 2  ข้อความเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของสารทีอุ่ณหภูมิห้อง ข้อใดผิด  

สู้สู้ 



 
 

ก.  แนพทาลีนระเหิดไดเ้พราะมีแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลนอ้ย 

ข.  น ้าแขง็ไม่ระเหิดเพราะโมเลกุลมีพนัธะไฮโดรเจนระหวา่งกนั 

ค.  ควนัท่ีเกิดจากน ้าแขง็แหง้ตั้งทิ้งไวป้ระกอบดว้ยแก๊สคาร์บอนไดออกไซดก์บัไอน ้า 

ง.  การเปล่ียนเป็นไอของโลหะปรอทจดัอยูใ่นประเภทการระเหิด 

เฉลย   ค  าตอบท่ีถูกคือ ตัวเลอืกที ่ง  เพราะท่ีอุณหภูมิห้องโลหะปรอทมีสถานะเป็นของเหลว เม่ือเกิดการเปล่ียน

สถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ จึงเป็นการระเหย ส่วนการระเหิดนั้นจะเป็นการเปล่ียนสถานะจากของแขง็เป็น

แก๊ส  

ข้อที่ 3 จุดเดือดปกติของสาร A, สาร B และสาร C เท่ากบั 35 °C, 65 °C และ 56 °C ตามล าดับ 
ค ากล่าวใดถูกต้อง  
 ก.  ท่ีอุณหภูมิ 25 °C ความดนัไอของสาร A ต ่ากวา่ความดนัไอของสาร C 
 ข.  ล าดบัของแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของสารทั้ง 3 ชนิดเป็นดงัน้ี สาร B > สาร C > สาร A 
 ค.  ท่ีความดนัต ่ากวา่ความดนัไอ ณ จุดเดือดปกติของสาร สาร B จะมีจุดเดือดสูงกวา่จุดเดือดปกติ 
 ง.   สามารถแยกสาร A, B และ C ท่ีผสมกนัไดด้ว้ยการกลัน่ 
ค าตอบท่ีถูกคือ ตัวเลอืกที ่ข  เพราะจุดเดือดปกติของสารแปรผนัตรงกบัแรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของสาร แต่
แปรผกผนักบัความดนัไอ นัน่คือ 
- จุดเดือดสูง ----> แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของสารมากแต่ความดนัไอของสารจะต ่า 
- จุดเดือดต ่า ----> แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของสารนอ้ยแต่ความดนัไอของสารจะสูง 
จากขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
                                     จุดเดือดปกติของสาร : B > C > A 
                                      แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลของสาร : B > C > A 
                                      ความดนัไอของสาร : B < C < A 
 

ข้อที ่4  ในการสอนวทิยาสาสตร์ชัง่โมงหน่ึง  

ครูไดส้าธิตโดยใชป๊ั้มดูดอากาศออกจากหลอดทดลองท่ีสวมกนัอยู ่2 ชั้น  

หลอดชั้นในมีน ้าบรรจุอยู ่เม่ือดูดอากาศออกสักพกัปรากฏวา่เร่ิมมีเกล็ดน ้าแขง็เกิดข้ึน  

กระบวนการใดใชอ้ธิบายผลการทดลองน้ีได ้

ก.  การแพร่    ข.  การระเหย  ค.  การตกผลึก  ง.  สมดุลไดนามิก 

ตอบ  ค  าตอบท่ีถูกคือ ข  เพราะ  เพราะการดดูอากาศออก จะเป็นการลดความดนัภายในหลอดทดลอง ท าให้น า้ใน

หลอดทดลองระเหยง่ายขึน้ ซึง่การระเหยเป็นการดดูความร้อน ดงันัน้น า้ท่ีเหลือจะเย็นลง จงึมีเกล็ดน า้แข็งเกิดขึน้  



 
 

ข้อที ่5  ของเหลวบริสุทธ์ิ A มีจุดเดือดต ่ากว่าของเหลวบริสุทธ์ิ B เมื่อน าของเหลวทั้งสองมาผสมกนัในอตัราส่วน

หน่ึง ปรากฏว่าของเหลวผสมมีจุดเดือดคงทีท่ีต่ ่ากว่าทั้งของ A และ B ลกัษณะกราฟความดันไอของ A, B และ A + 

B ในข้อใดเป็นไปได้  

ก.                                                                                       ข.   
 
 
 
 
 
 
 
ค.                                                                                          ง.   
 
 
 
 
 
 
ตอบ  ค  าตอบท่ีถูกคือ ค  เพราะ เพราะ จุดเดือดต ่า ----> ความดนัไอสูง 

                                                            จุดเดิอดสูง ----> ความดนัไอต ่า กราฟท่ีไดจึ้งเป็นดงัขอ้ ค 

 

ข้อที ่6 ตอบ  ตัวเลอืกที ่1   ม่ือพิจารณาจากขอ้มูลและกราฟท่ีก าหนดให้ 

- สาร A จะตอ้งเป็นกราฟ X และเป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิ เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวต ่ากวา่อุณหภูมิห้อง แต่มีจุดเดือด

สูง  

- ส่วนสาร B จะตอ้งเป็นกราฟ Y และเป็นก๊าซท่ีอุณหภูมิหอ้ง เน่ืองจากมีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดต ่ากวา่

อุณหภูมิหอ้งมาก  

 


