
 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6 

 เร่ือง  สมบติัของแก๊สและความสัมพนัธ์ของปริมาตร ความดนัและอุณหภูมิของแก๊ส          เวลา     2   คาบเรียน   
        หน่วยที ่1   ช่ือหน่วย  ของแขง็ ของเหลว แก๊ส          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           รายวชิา  เคมี 1 รหัสวชิา  SCI31221 
 
 
สาระส าคัญ  
 สมบติับางประการของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊ส 
 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.  อธิบายสมบติับางประการของแก๊สได ้
 2.  สรุปหลกัการส าคญัของทฤษฎีจลน์ของแก๊สได ้
 3.  ใชท้ฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายสมบติัของแก๊สได ้
 4.  ท าการทดลองเพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและความดนัท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊สได ้
 5.  ใชท้ฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาตรกบัความดนัและปริมาตรกบัอุณหภูมิของ
แก๊สได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 1.  ส่ือความหมายระหวา่งครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
 2.  สังเกตการณ์เปล่ียนแปลงของสารได ้
 3.  จดัท าขอ้มูลและส่ือความหมายจากการทดลองได ้ 



 
 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 ๑.  มีความสนใจใฝ่รู้    ๒.  กลา้แสดงออก 
 ๓.  มีความรับผดิชอบ  ๔.  มีระเบียบวนิยั 
 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 
1.  สมบัติของแก๊ส 

1.  มีรูปร่างและปริมาตรไม่แน่นอนเปล่ียนแปลงไปตามภาชนะท่ีบรรจุ  
2. มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ยมาก จึงเคล่ือนท่ีไดเ้ร็ว และแพร่กระจายเตม็ภาชนะท่ีบรรจุ  
3. ถา้มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ และความดนั จะหดตวัหรือขยายตวัไดม้ากกวา่ของแขง็ และของเหลว      
4. มีความหนาแน่นนอ้ยกวา่ของแขง็และของเหลว        
5. อนุภาคมีพลงังานจลน์มากกวา่ของแขง็ และของเหลว       
6. ปริมาตรข้ึนอยูก่บัความดนั อุณหภูมิ และจ านวนโมล 

2.  ประเภทของแก๊ส 
แก๊สอุดมคติ (ideal gas) คือ  แก๊สท่ีไม่วา่จะอยูใ่นสภาวะใดก็ตามจจะมีพฤติกรรมและสมบติัเป็นไปตามกฏและ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
แก๊สจริง (real gas)  คือ  แก๊สท่ีมีพฤติกรรมไม่เป็นไปตามกฏและทฤษฎีจลน์ของแก๊สในสภาวะปกติ 
3.  ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส 

-   แก๊สประกอบดว้ยโมเลกุลจ านวนมาก โมเลกุลเหล่าน้ีจะอยูห่่างกนัมาก  โมเลกุลเหล่าน้ีจะอยูห่่างกนัมาก 
และไม่มีแรงกระท าต่อกนั 

-  โมเลกุลของแก๊สมีมวล  แต่มีขนาดเล็กมาก จนถือวา่มีปริมาตรเป็นศูนย ์
-   โมเลกุลของแก๊ส เคล่ือนท่ีอยา่งอิสระ ดว้ยอตัราเร็วคงท่ีตลอดเวลา ในแนวเส้นตรง 
-   เม่ือโมเลกุลของแก๊สชนกนัหรือชนกบัผนงัภาชนะ จะมีการถ่ายเทพลงังานจลน์  ระหวา่งกนัได ้แต่ไม่มี
การเปล่ียนแปลง เป็นพลงังานรูปอ่ืน 
-   ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั แก๊สทุกชนิดจะมีพลงังานจลน์เฉล่ียเท่ากนั และแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิเคลวนิ 

4.  ความสัมพนัธ์ของปริมาตร  ความดัน  และอุณหภูมิของแก๊ส 
 
กจิกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาท)ี 
1.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ( 10 นาที) 
 1.1  ครูทบทวนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสถานะของสารจากของเหลวกลายเป็นไอ เรียกวา่ การระเหย เม่ือ
สารระเหยและควบแน่นกลบัเป็นของเหลวดว้ยอตัราท่ีเท่ากนั เรียกวา่ความดนัไอ ครูตั้งค  าถามไอน ้าคือ สถานะใด
ของสาร(แก๊ส)  
 จากท่ีเราไดศึ้กษาสมบติัของของแขง็ ของเหลว มาแลว้เร่ืองท่ีเราจะเรียนในวนัน้ี คือ สมบติัของแก๊ส 
เน่ืองจากแก๊สเป็นสารท่ีอยูร่อบ ๆตวัเราทุกวินาทีเราสัมพนัธ์กบัแก๊ส แต่เราคงจะคุน้เคยกบัของแขง็และของเหลวมา



 
 

กวา่เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้แก๊สเป็นเร่ืองง่ายต่อการท าความเขา้ใจมากกวา่ของแขง็และของเหลวในหลาย ๆดา้น
ไม่วา่จะเป็นการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลในแก๊สท่ีเป็นแบบอิสระ แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลมีค่านอ้ย ท าใหเ้ราสามารถ
ท านายพฤติกรรมโดยรวมของแก๊สได ้ 
 นักเรียนคิดว่ามีปัจจัยใดบ้างทีม่ีผลต่อการเปลีย่นแปลงปริมาตรของแก๊ส  ศึกษาไดจ้ากการทดลองต่อไปน้ี 
2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (15 นาท)ี 
 2.1  ครูใหน้กัเรียนท าการทดลองโดยนกัเรียนเขียนขั้นตอนการทดลอง ล่วงหนา้มาแลว้  
 2.2  นกัเรียนแต่ละกลุ่มหยบิอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทดลองใหถู้กตอ้ง(ครูใหค้ะแนน) 
 2.3  ท าการทดลอง ดงัขั้นตอนต่อไปน้ี   
วธีิการทดลอง 

ตอนที ่ 1 ผลของความดนัต่อปริมาตรของแก๊ส 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                    

 

กดกา้นหลอดฉีดยาชา้ๆ จนกระทั้งกดไม่ลง    ดึงกา้นหลอดฉีดยาข้ึนชา้ๆ จนเกือบสุด 

       ปล่อยมือท่ีกดและสงัเกต      ปล่อยมือท่ีกดและสงัเกต 

 

 

 

ตอนที ่2 ผลของอณุหภูมต่ิอปริมาตรของแก๊ส 

 

ใช้นิว้อดุปลายกระบอกฉีดยาไว้ ใช้นิว้อดุปลายกระบอกฉีดยาไว้ 

ดงึก้านหลอดฉีดยาขึน้มากลางกระบอกฉีดยา 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://gthydroponics.com/images/Nutrient Syringe.jpg&imgrefurl=http://gthydroponics.com/index.php?cPath=32&osCsid=30ffa076515876af8d09c9dc8d419c75&h=384&w=384&sz=47&hl=th&start=42&um=1&tbnid=sUzN_Z_xbOmOqM:&tbnh=123&tbnw=123&prev=/images?q=syringe&start=36&ndsp=18&um=1&hl=th&sa=N


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คร่ึงกระบอกฉีดยา 

2 cm3 

น า้ร้อน 60 – 70 oC 
น า้เย็น 10 - 20 oC 

สงัเกตการเปลีย่นแปลง สงัเกตการเปลีย่นแปลง 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4  นักเรียนบันทกึผลการทดลองเตรียมตัวอภิปราย 
 
3.  การอธิบาย (Explain) (5 นาท)ี 
 3.1  ครูตั้งค  าถามเรียกถามเป็นรายบุคคล วา่ 

-  เพราะเหตุใด  ก่อนอ่านปริมาตรของแก๊สจึงตอ้งปรับระดบัน ้าภายในกระบอกฉีดยาใหเ้ท่ากบัระดบัน ้า
ภายนอก 
 (เพ่ือให้สายตาเห็นระดับปริมาตรของอากาศในกระบอกฉีดยาได้ถกูต้อง) 

 
- เม่ือปริมาตรของแก๊สท่ีอยูใ่นกระบอกฉีดยาคงท่ี  ปริมาตร  ความดนั  และอุณหภูมิของแก๊สมีความสัมพนัธ์ 

  กนัอยา่งไร 
 (ปริมาตรแปรผกผนักับความดัน  แปรผนัตรงกับอุณหภูมิ) 

- จากการทดลองน้ี  มีปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงปริมาตรของแก๊ส 
(ความดนัและอุณหภูมิ) ในการทดลองแต่ละตอน   มวลของอากาศคงท่ีเพราะอากาศในกระบอกฉีดยามี

ปริมาณคงท่ี  การทดลองตอนที ่1 อากาศมีอุณหภูมิคงท่ีเท่ากบัอุณหภูมิห้อง  เม่ือเพิ่มความดนัใหก้บัอากาศใน 
     กระบอกฉีดยา   ปริมาตรของอากาศลดลง   เม่ือลดความดนัลง  ปริมาตรของอากาศเพิ่มข้ึน   แสดงว่า 
     ความดันมีผลต่อปริมาตรของแก๊สเม่ืออุณหภูมิคงท่ี 
      การทดลองตอนที ่2 การเล่ือนกระบอกฉีดยาข้ึนลงเพื่อใหร้ะดบัน ้าในกระบอกฉีดยาเท่ากบัในบีกเกอร์ 
     เป็นการปรับความดนัอากาศในกระบอกฉีดยาใหเ้ท่ากบัความดนัของบรรยากาศ    ความดนัของอากาศใน 
     กระบอกฉีดยาทั้งท่ีแช่ในน ้าร้อนและน ้าเยน็จึงคงท่ี   คือเท่ากบัความดนับรรยากาศ 
 จากผลการทดลองพบว่าเม่ืออุณหภูมิสูงขึน้ปริมาตรของอากาศจะเพ่ิมขึน้   และเม่ืออุณหภูมิต า่ลงปริมาตร 
  
 

เลือ่นกระบอกฉีดยาให้นะดบัน า้

ภายในกระบอกฉีดยาเทา่กบัระดบั

น า้ภายนอก แล้วอา่นปริมาตรของ

อากาศในกระบอกฉีดยาทนัที 



 
 

 ของอากาศจะลดลง   ซ่ึงสังเกตได้จากการเปล่ียนแปลงระดับของน า้ในกระบอกฉีดยา    แสดงว่าอุณหภูมิมี  
ผลต่อปริมาตรของแก๊ส เม่ือความดันคงท่ี 
 3.2  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลอง ดงัต่อไปน้ี  

-  ผลการทดลองดงักล่าวน้ีใชท้ฤษฎีจลน์ของแก๊สอธิบายไดว้า่อยา่งไร(  เม่ือปริมาตรของแก๊สในกระบอกฉีด
ยาลดลง  ท าให้โมเลกุลของแก๊สอยู่ใกลก้นัมากข้ึน  จึงเกิดการชนกนัเองและชนกบัผนงัภาชนะมากข้ึน  เป็นผลให้
ความดนัของแก๊สในกระบอกฉีดยาเพิ่มข้ึน  ในทางตรงกนัขา้ม การเพิ่มปริมาตรของแก๊สในกระบอกฉีดยา  ท าให้
โมเลกุลของแก๊สอยูห่่างกนั  การชนกนัเองของโมเลกุลของแก๊สและชนกบัผนงัภาชนะมีความถ่ีลดลง  ความดนัของ
แก๊สในกระบอกฉีดยาจึงลดลง) 
4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (๑๐ นาท)ี 
 4.1  ครูใหน้กัเรียนดูตารางธาตุ บอกไดห้รือไม่วา่ธาตุใดอยูใ่นสถานะแก๊ส (ใหน้กัเรียนจ าไวว้า่ 
ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน และคลอรีนอยูใ่นรูปของแก๊สท่ีเป็นโมเลกุล 2 อะตอม แทนดว้ย H2 N2 O2 
F2 และ Cl2 ครูตั้งค  าถามวา่นอกจากน้ียงัมีธาตุใดอีกหรือไม่ (หมู่ 8A ) เป็นแก๊สมีตระกลู หรือแก๊สเฉ่ือยเป็นแก๊ส
อะตอมเด่ียว 
 สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่ไม่อยูใ่นรูปแก๊สท่ี 25 °C และความดนั 1 atm เพราะเหตุใด  
(ไอออนบวกกบัไอออนลบในของแขง็ไอออนิกยดึกนัดว้ยแรงทางไฟฟ้าท่ีแขง็แรงมาก เราจะตอ้งใหพ้ลงังานสูงใน
การเอาชนะแรงดึงดูดดงักล่าว ซ่ึงในทางปฏิบติัหมายถึงการใหค้วามร้อนท่ีสูงมาก ภายใตส้ภาวะปกติ ส่ิงท่ีเรา
สามารถท าไดคื้อการหลอม เช่น NaCl หลอมท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งสูงท่ี 801 °C การท่ีจะท าใหเ้ดือดได ้เราตอ้งใชค้วาม
ร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง 1000 °C  พฤติกรรมของสารประกอบเชิงโมเลกุลนั้นค่อนขา้งแตกต่างกนั สารบางชนิด เช่น 
CO  CO2  HCl  NH3 และ CH4(มีเทน) เป็นแก๊ส ในขณะท่ีสารประกอบเชิงโมเลกุลส่วนใหญ่เป็นของเหลวหรือ
ของแขง็ท่ีอุณหภูมิห้อง อยา่งไรก็ตาม ในการใหค้วามร้อน สารเหล่าน้ีจะกลายเป็นไอไดง่้ายกวา่สารประกอบไอออ
นิก ยิง่แรงดึงดูดมีค่าสูงมากเท่าใด โอกาสท่ีสารประกอบจะอยูใ่นรูปแก๊สท่ีอุณหภูมิปกติก็นอ้งลงเท่านั้น  

 จากตารางมีสารใดท่ีมีความส าคญักบัชีวติ  (เพียง O2 เท่านั้นท่ีจ  าเป็นส าหรับการด ารงชีวติของเรา 
ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) และไฮโดรเจนไซยาไนด(์HCN) เป็นพิษอยา่งรุนแรง แก๊สชนิดอ่ืนๆ เช่น CO NO2 O3 และ 
SO2 มีความเป็นพิษต ่า แก๊สHe Ne และ Ar มีความเฉ่ือยทางเคมี นัน่คือ มนัไม่ท าปฏิกิริยากบัสารชนิดอ่ืนๆแก๊สโดย
ส่วนใหญ่จะไม่มีสี ยกเวน้ F2  Cl2 และ NO2 บางคร้ังสามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่าในอากาศท่ีเสีย) แก๊สทุกชนิดมี
สมบติัดงัน้ี 
สมบัติของแก๊ส 
 แก๊สมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ยมาก อนุภาคจะอยูห่่างกนัมาก  ดงันั้นเม่ือบรรจุแก๊สไวใ้นภาชนะ  
แก๊สจึงแพร่กระจายเตม็ภาชนะท่ีบรรจุ  ท าใหมี้รูปร่างเปล่ียนแปลงตามขนาดและรูปร่างของภาชนะ  แก๊สมีความ
หนาแน่นต ่ากวา่ของเหลวและของแขง็มาก  รวมทั้งสามารถบีบอดัไดง่้ายท่ีสุด 
 ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส 
 1. แก๊สประกอบดว้ยอนุภาคจ านวนมากท่ีมีขนาดเล็กมาก  จนถือไดว้า่อนุภาคแก๊สไม่มีปริมาตรเม่ือเทียบกบั
ขนาดภาชนะท่ีบรรจุ 



 
 

 2. โมเลกุลของแก๊สอยูห่่างกนัมาก  ท าใหแ้รงดึงดูดและแรงผลกัระหวา่งโมเลกุลนอ้ยมาก  จนถือไดว้า่ไม่มี
แรงกระท าต่อกนั 
 3. โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วในแนวเส้นตรง  เป็นอิสระดว้ยอตัราเร็วคงท่ีและไม่เป็นระเบียบ  
จนกระทัง่ชนกบัโมเลกุลอ่ืนหรือชนกบัผนงัของภาชนะจึงจะเปล่ียนทิศทางและอตัราเร็ว 
 4. โมเลกุลของแก๊สท่ีชนกนัเองหรือชนกบัผนงัภาชนะ  จะเกิดการถ่ายโอนพลงังานใหแ้ก่กนัได ้แต่พลงังาน
รวมของระบบมีค่าคงท่ี 
 5. ณ อุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วไม่เท่ากนั  แต่จะมีพลงังานจลน์
เฉล่ียเท่ากนั  โดยท่ีพลงังานจลน์เฉล่ียของแก๊สจะแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิเคลวนิ 
 แก๊สอุดมคติ คือ  แก๊สท่ีมีสมบติัเป็นไปตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สทุกประการโดยปกติแก๊สท่ีปรากฏอยูท่ ัว่ไป
จะมีสมบติัใกลเ้คียงกบัแก๊สอุดมคติเท่านั้น 
 
5.  การประเมินผล (Evaluation) (5 นาท)ี 
 ตรวจการบนัทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลองเป็นกลุ่ม ตรวจแบบฝึกหดั 
 
ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
 ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ เร่ือง แก๊ส 
 2.  ใบงานท่ี 6 เร่ือง แก๊ส 
 3.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท 
 
การวดัผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวดัและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
1.  บอก อธิบาย สมบติัของแก๊ส 
ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและปัจจยัท่ีมีผล
ต่อปริมาตรของแก๊ส 
 
คุณลกัษณะ 
มีความสนใจใฝ่รู้ กลา้แสดงออก 
 มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั 

 
-  ตอบค าถาม 
-  ท าใบงาน 
-  การทดลอง 
 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
-  บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
-  ใบงานท่ี 6 เร่ืองแก๊ส 
-  แบบประเมินการทดลอง
(ภาคผนวก) 
  
-  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  6 

เรื่อง   แก๊ส(gas)  

 แก๊สเป็นเร่ืองง่ายต่อการท าความเขา้ใจมากกวา่ของแขง็และของเหลวในหลาย ๆดา้นไม่วา่จะเป็นการ
เคล่ือนท่ีของโมเลกุลในแก๊สท่ีเป็นแบบอิสระ แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลมีค่านอ้ย ท าใหเ้ราสามารถท านายพฤติกรรม
โดยรวมของแก๊สได ้ 
 

ตารางแสดงธาตุบางชนิดทีพ่บในรูปแก๊สที ่1 atm และ 25 °C 
 

ธาตุ สารประกอบ 
H2 (molecular hydrogen) 
N2 (molecular nitrogen) 
O2 (molecular oxygen) 
O3 (ozone) 
F2 (molecular fluorine) 
Cl2 (molecular chlorine) 
He  
Ne 
Kr 
Xe 
Rn 

HF 
HCl 
HI 
CO 
CO2 
NH3 
NO 
NO2 
N2O 
SO2 
H2S 

HCN 
 

จากตารางแสดงธาตุท่ีเป็นแก๊สภายใตส้ภาวะบรรยากาศปกติ ให้จ ำไว้วา่ ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน ฟลูออรีน 
และคลอรีนอยูใ่นรูปของแก๊สท่ีเป็นโมเลกุล 2 อะตอม แทนดว้ย H2  N2  O2  F2 และ Cl2 และหมู่ 8A ท่ีเป็นแก๊สมี
ตระกลู หรือแก๊สเฉ่ือยเป็นแก๊สอะตอมเด่ียว 
 สารประกอบไอออนิกส่วนใหญ่ไม่อยูใ่นรูปแก๊สท่ี 25 °C และความดนั 1 atm ไอออนบวกกบัไอออนลบใน
ของแขง็ไอออนิกยดึกนัดว้ยแรงทางไฟฟ้าท่ีแขง็แรงมาก เราจะตอ้งใหพ้ลงังานสูงในการเอาชนะแรงดึงดูดดงักล่าว 
ซ่ึงในทางปฏิบติัหมายถึงการใหค้วามร้อนท่ีสูงมาก ภายใตส้ภาวะปกติ ส่ิงท่ีเราสามารถท าไดคื้อการหลอม เช่น NaCl 
หลอมท่ีอุณหภูมิค่อนขา้งสูงท่ี 801 °C การท่ีจะท าใหเ้ดือดได ้เราตอ้งใชค้วามร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง 1000 °C  
พฤติกรรมของสารประกอบเชิงโมเลกุลนั้นค่อนขา้งแตกต่างกนั สารบางชนิด เช่น CO CO2 HCl NH3 และ 



 
 

 CH4 (มีเทน) เป็นแก๊ส ในขณะท่ีสารประกอบเชิงโมเลกุลส่วนใหญ่เป็นของเหลวหรือของแขง็ท่ีอุณหภูมิห้อง 
อยา่งไรก็ตาม ในการใหค้วามร้อน สารเหล่าน้ีจะกลายเป็นไอไดง่้ายกวา่สารประกอบไอออนิก ยิง่แรงดึงดูดมีค่าสูง
มากเท่าใด โอกาสท่ีสารประกอบจะอยูใ่นรูปแก๊สท่ีอุณหภูมิปกติก็นอ้งลงเท่านั้น  จากตารางมีเพียง O2 เท่านั้นท่ี
จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของเรา ไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) และไฮโดรเจนไซยาไนด์(HCN) เป็นพิษอยา่งรุนแรง 
แก๊สชนิดอ่ืนๆ เช่น CO NO2 O3 และ SO2 มีความเป็นพิษต ่า แก๊สHe Ne และ Ar มีความเฉ่ือยทางเคมี นัน่คือ มนัไม่
ท าปฏิกิริยากบัสารชนิดอ่ืนๆแก๊สโดยส่วนใหญ่จะไม่มีสี ยกเวน้ F2  Cl2 และ NO2 บางคร้ังสามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า
ในอากาศท่ีเสีย แก๊สทุกชนิดมีสมบติัดงัน้ี 
สมบัติของแก๊ส 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
แก๊สมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ยมาก อนุภาคจะอยูห่่างกนัมาก  ดงันั้นเม่ือ
บรรจุแก๊สไวใ้นภาชนะ  แก๊สจึงแพร่กระจายเตม็ภาชนะท่ีบรรจุ  ท าใหมี้รูปร่าง
เปล่ียนแปลงตามขนาดและรูปร่างของภาชนะ  แก๊สมีความหนาแน่นต ่ากวา่ของเหลว
และของแขง็มาก  รวมทั้งสามารถบีบอดัไดง่้ายท่ีสุด 

  

ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส 
 1. แก๊สประกอบดว้ยอนุภาคจ านวนมากท่ีมีขนาดเล็กมาก  จนถือไดว้า่

อนุภาคแก๊สไม่มีปริมาตรเม่ือเทียบกบัขนาดภาชนะท่ีบรรจุ 
2. โมเลกุลของแก๊สอยูห่่างกนัมาก  ท าใหแ้รงดึงดูดและแรงผลกั
ระหวา่งโมเลกุลนอ้ยมาก  จนถือไดว้า่ไม่มีแรงกระท าต่อกนั 
3. โมเลกุลของแก๊สเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วในแนวเส้นตรง  เป็น
อิสระดว้ยอตัราเร็วคงท่ีและไม่เป็นระเบียบ  จนกระทัง่ชนกบั
โมเลกุลอ่ืนหรือชนกบัผนงัของภาชนะจึงจะเปล่ียนทิศทางและ
อตัราเร็ว 



 
 

 4. โมเลกุลของแกส๊ท่ีชนกนัเองหรือชนกบัผนงัภาชนะจะเกิดการถ่ายโอนพลงังานให้แก่กนัได ้แต่พลงังาน
รวมของระบบมีค่าคงท่ี 
 5. ณ อุณหภูมิเดียวกนั โมเลกุลของแก๊สแต่ละโมเลกุลเคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วไม่เท่ากนั  แต่จะมีพลงังานจลน์
เฉล่ียเท่ากนั  โดยท่ีพลงังานจลน์เฉล่ียของแก๊สจะแปรผนัตรงกบัอุณหภูมิเคลวนิ 
 แก๊สอุดมคติ คือ  แก๊สท่ีมีสมบติัเป็นไปตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สทุกประการ 
 โดยปกติแก๊สท่ีปรากฏอยูท่ ัว่ไปจะมีสมบติัใกลเ้คียงกบัแกส๊อุดมคติเท่านั้น 

 

ความสัมพนัธ์ของปริมาตร  ความดัน  และอุณหภูมิของแก๊ส 

การทดลองเร่ือง    ผลของความดนัหรืออุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊ส 

จุดประสงค์ 
 1.  ท าการทดลองเพื่อศึกษาผลของความดนัหรืออุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊สได ้
 2.  อธิบายผลของความดนัท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊สเม่ืออุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ีได ้
 3.  อธิบายผลของอุณหภูมิท่ีมีต่อปริมาตรของแก๊สอุณหภูมิและมวลของแก๊สคงท่ีได ้
อุปกรณ์ 
 1.  กระบอกฉีดยาขนาด  10  cm3   1   อนั 

2.  บีกเกอร์ขนาด  100 cm3   1   ใบ 
3.  เทอร์โมมิเตอร์  0  0C  - 100 0C                            1   อนั 

สารเคมี 
 1.  น ้าและน ้าแขง็ 
วธีิการทดลอง 
ตอนที ่ 1 ผลของความดันต่อปริมาตรของแก๊ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนที ่2 ผลของอุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊ส 



 
 

 

 

 ตอนที ่2 ผลของอุณหภูมิต่อปริมาตรของแก๊ส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการทดลอง 

การทดลอง 
การเปลีย่นแปลงของแก๊สในกระบอกฉีดยา 

อุณหภูมิ ความดัน ปริมาตร 

ตอนที ่1    - ขณะกดกา้นหลอดฉีดยา 
                -  ขณะดึงกา้นหลอดฉีดยา 
ตอนที ่2    - เม่ือจุ่มกระบอกฉีดยาในน ้าร้อน 
                - เม่ือจุ่มกระบอกฉีดยาในน ้าเยน็ 

………… 
……….. 
……….. 
……….. 

…………. 
………… 
……….. 
…………. 

…………. 
………… 
………… 
………… 

สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

 



 
 

 

แบบฝึกหัด 

1.  เพราะเหตุใด  ก่อนอ่านปริมาตรของแก๊สจึงต้องปรับระดับน า้ภายในกระบอกฉีดยาให้เท่ากบัระดับน า้ 
  ภายนอก  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  เมื่อปริมาตรของแก๊สทีอ่ยู่ในกระบอกฉีดยาคงที ่ ปริมาตร  ความดัน  และอุณหภูมิของแก๊สมีความสัมพนัธ์ 
  กนัอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  จากการทดลองนี ้ มีปัจจัยใดบ้างทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแก๊ส 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  จากผลการทดลองนีใ้ช้ทฤษฎจีลน์ของแก๊สอธิบายได้ว่าอย่างไร   
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

ข้ามไปไม่ได้ เพราะใคร  เพราะตัวเอง .ขาดความเพียร 

ขาดความมานะ  

ความพยายาม ขาดความมุ่งม่ัน   ขาดความตั้งใจจริง  ดังนั้น  

                           เราควรท างานที่รับผิดชอบในปจัจุบันให้ดีท่ีสุด อย่าคิดลดงานลง เพราะเห็นแก่ความสบาย  

เพราะ ... งานคือสะพานสู่ความส าเร็จในภายหน้าของเราเอง 

 



 
 

บทความ 
เร่ือง  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของคนในชาติต่างๆ 

ในช่วงเวลา 2 ปีท่ีผา่นมาน้ี นกัสงัคมศาสตร์ในประเทศต่างๆ 20 ประเทศ ไดอ้อกแบบสอบถามความรู้พ้ืนฐานทาง
วทิยาศาสตร์และสภาวะแวดลอ้มของประชากรในประเทศ ตวัอยา่งค าถามท่ีใชใ้นการส ารวจมีดงัน้ี  

1. ปรากฎการณ์เรือนกระจกเกิดจากการท่ีชั้นบรรยากาศของโลกมีรูโหว ่ใช่หรือไม่  
2. ในการพยากรณ์ของวชิาโหราศาสตร์นั้น ใชห้ลกัการและวธีิการของวทิยาศาสตร์ ใช่หรือไม่  

3. 
สารเคมีทุกชนิดท่ีนกัวทิยาศาสตร์สงัเคราะห์ได ้หากบริโภคมาก จะท าใหผู้บ้ริโภคเป็นมะเร็ง ใช่
หรือไม่  

4. มนุษยเ์ป็นสตัวท่ี์มีววิฒันาการมาจากสตัวอ่ื์น ใช่หรือไม่  
5. รถยนตมิ์ไดเ้ป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดสภาวะมิลพิษในอากาศ ใช่หรือไม่  
6. ยาปฎิชีวนะฆ่าจุลินทรียไ์ด ้แตฆ่่าไวรัสไม่ได ้ใช่หรือไม่  
7. มนุษยก์ าลงัเป็นตน้เหตุส าคญัท่ีท าใหพื้ชและสตัวต์อ้งลม้ตายไป ใช่หรือไม่  

8. 
ทุกคร้ังท่ีเราใชน้ ้ ามนั แก๊ส หรือถ่านหิน เราก าลงัท าใหเ้กิดปรากฎการณ์เรือนกระจกในโลก ใช่
หรือไม่  

ในการใชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 25,000 คน ผลการส ารวจสรุปไดว้า่ ความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของประชากรโลกอยูใ่นระดบัท่ีน่าเป็น
ห่วง โดยเฉล่ีย คนแคนาดาเป็นคนท่ีรอบรู้วชิาวทิยาศาสตร์ดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัคนชาติอ่ืน โดยสามารถตอบค าถามไดถู้กถึง 63 
เปอร์เซ็นต ์คนนิวซีแลนดม์าเป็นท่ี 2 เฉล่ียถูก 62.7 เปอร์เซ็นต ์และคนองักฤษท่ี 3 ถูก 62.4 เปอร์เซ็นต ์นอร์เวย ์4 ,เนเธอร์แลนด ์5, ไอร์แลนด์
เหนือ 6, สหรัฐฯ 7, และเยอรมนีตะวนัออก 8 เชโกสโลวะเกีย 9, เยอรมนีตะวนัตก 10, ไอร์แลนด ์11, ญ่ีปุ่น 12, อิตาลี 13, อิสราเอล 14, ฮงัการี 
15, สโลวาเนีย 17, ฟิลิปปินส์ 18, รัสเซีย 19 และโปแลนดโ์หล่ท่ี 20 โดยตอบค าถามเฉล่ียถูก 36 เปอร์เซ็นต ์สถิติแสดงขอ้มูลใหค้่อนขา้ง
ชดัเจนวา่ คนยโุรปตะวนัตกรอบรู้วทิยาศาสตร์ดีกวา่คนยโุรปตะวนัออก และผูช้ายโดยทัว่ไปจะรู้เร่ืองเดียวกนัน้ีดีกวา่ผูห้ญิง แต่เม่ือมองใน
ภาพแยก เราก็จะเห็นวา่ เพียง 23 เปอร์เซ็นตข์องประชากร รู้วา่รูโหวโ่อโซนในชั้นบรรยากาศท่ีห่อหุม้โลก ไม่เก่ียวขอ้งกบัปรากฎการณ์เรือน
กระจกแต่อยา่งใด ตวัเลขแสดงวา่ 77 เปอร์เซ็นตข์องประชากร ยงัสบัสนเม่ือพดูถึงปรากฎการณ์ทั้งสองน้ี   ส าหรับค าถามขอ้ท่ีสองท่ีเก่ียวกบั
วชิาโหราศาสตร์นั้น คนส่วนใหญ่ 56 เปอร์เซ็นต ์ตอบผิดคิดวา่โหราศาสตร์คือรูปแบบหน่ึงของวทิยาศาสตร์ และเป็นท่ีน่าสงัเกตวา่ คนใน
ประเทศคอมมิวนิสตส่์วนใหญ่จะตอบขอ้น้ีถูกวา่ไม่ใช่ โดย 82 เปอร์เซ็นตข์องคนรัสเซียตอบถูกวา่ไม่ใช่ ในขณะท่ี 69 เปอร์เซ็นตข์องคน
แคนาดาตอบผิดวา่ใช่  สถิติการตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัสารเคมีแสดงวา่ 36 เปอร์เซ็นตข์องประชากรท่ีถูกส ารวจตอบถูกวา่ไม่ใช่ และใน
ภาพรวม พลเมืองของประเทศท่ีร ่ารวยจะตอบขอ้น้ีผดิวา่ใช่ ส่วนพลเมืองในประเทศท่ียากจนจะตอบขอ้น้ีถูกวา่ไม่ใช่ เช่น คนองักฤษ 57 
เปอร์เซ็นต ์ตอบใช่ แตค่นโปแลนด ์69 เปอร์เซ็นต ์ตอบวา่ไม่ใช่  ส่วนค าถามท่ีเก่ียวกบัววิฒันาการของมนุษยน์ั้น 70 เปอร์เซ็นตต์อบถูกวา่ใช่ 
ประเทศองักฤษซ่ึงเป็นประเทศบา้นเกิดเมืองนอนของ Darwin ผูเ้ป็นเจา้ของทฤษฎีววิฒันาการท่ีคนองักฤษ 82 เปอร์เซ็นตภู์มิใจตอบวา่ใช่ แต่
ในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นชาติท่ีเคร่งศาสนาและเช่ือในพระเจา้ 52 เปอร์เซ็นต ์คิดวา่ไม่ใช่  77 เปอร์เซ็นตข์องคนอเมริกนัตอบค าถามขอ้
มลภาวะถูกวา่ไม่ใช่ ในขณะท่ี 38 เปอร์เซ็นตข์องคนฮงัการี ตอบขอ้น้ีถูกคนญ่ีปุ่นเพียง 40 เปอร์เซ็นต ์ตอบค าถามเก่ียวกบัยาปฏิชีวนะผิด และ 
72 เปอร์เซ็นตข์องคนองักฤษ ตอบขอ้น้ีถูกวา่ใช่   ค  าถามขอ้ท่ี 7 เป็นค าถามท่ีคนตอบหลายคนสบัสน โดยเฉพาะคนท่ีรู้มากไดนึ้กถึงเหตุการณ์
อุกกาบาตชนโลกเม่ือ 65 ลา้นปีมาแลว้ แต่แทท่ี้จริง ค  าถามน้ีมุ่งถามเหตุการณ์ปัจจุบนั ดงันั้นค าตอบท่ีถูกคือใช่ ค าถามขอ้สุดทา้ยเป็นค าถามท่ี
คนถามรู้สึกสบายใจท่ีสุด เพราะ 73 เปอร์เซ็นตข์องประชากรท่ีถูกส ารวจตอบขอ้น้ีถูกวา่ใช่ ในยคุท่ีการส ารวจประชามติก าลงัไดรั้บความ
สนใจจากประชาชนทัว่ไปมาก การวจิยัส ารวจท่ีไดด้ าเนินไปน้ี แสดงใหเ้ราเห็นความแตกต่างดา้นความรู้ทางวทิยาศาสตร์ของคนในชาติต่างๆ 
สถิติตวัเลขบางตวัอาจจะท าใหเ้รางุนงงหาค าอธิบายไม่ได ้แต่เม่ือพินิจพิเคราะห์ใหดี้เราก็จะเห็นวา่ประเพณี วฒันธรรม และความเช่ือของคน
ในแต่ละชาติ มีบทบาทมากในการก าหนดความคิดเห็น หรือความเขา้ใจวทิยาศาสตร์ของคนในชาตินั้นครับ  



 
 

 


