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ค ำน ำ  
 

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้สอนจัดท ำขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมประกอบกำรสอนวิชำ เคมี 2  
รหัสวิชำ ว30222 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ เร่ือง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 4 
 ซึ่งประกอบด้วย บทเรียนส ำเร็จรูปจ ำนวน 5 เล่ม เพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้
ด้วยตนเองทั้งในเวลำเรียนและนอกเวลำเรียน ท ำให้นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และน ำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  
 

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้เป็น เล่มที ่ 2 เรื่องสมบติัของแข็ง ซึ่งผู้จัดท ำได้ศึกษำค้นคว้ำ รวบรวม
ข้อมูล ตลอดจนวิเครำะห์ผลกำรเรียนรู้ และมำน ำเสนอในรูปแบบของบทเรียนส ำเร็จรูป  

 
ขอขอบคณุผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนทีไ่ด้ให้ควำมรู้ ค ำปรึกษำและขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่ำง

ย่ิง ท ำให้บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น  
 
ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำ บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้จะเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิง แก่ครู นักเรียนและ 

ผู้ที่สนใจ  
นำงสำวลินดำ  บุญรอด 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ 
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ค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับครู 

 
 
1. ควรใช้บทเรียนส าเร็จรูปควบคู่กับแผนการจัดการการเรียนรู ้ 
2. ช้ีแจงให้นักเรียนอ่านค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปอย่างละเอียด และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนทุกกรอบ ตามล าดับจนครบ  
3. ทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน  
4. ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน แต่ละกรอบ เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ  
5. หลังจากท่ีนักเรียนศึกษาบทเรียนส าเร็จรปูจบแต่ละหน่วย ให้ทดสอบความรู้หลังเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบหลังเรียน  
6. ใช้บทเรียนส าเร็จรูปน้ี เป็นแบบเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ หรือเรียนซ่อมเสริมความรู้ด้วย
ตนเอง  

 
 

คุณครูคะ...การน าบทเรียนส าเร็จรูปไปใช้ควรทราบ 
ค าแนะน าการใช้ก่อนนะคะ...  

 
 
 
 
 

เมื่อคุณครูเข้าใจขั้นตอนการใช้  
    บทเรียนส าเร็จรูปแล้ว...  

         น าบทเรียนส าเร็จรูปนี้ไปใช้ได้เลยคะ 
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เมื่อนักเรียนเข้าใจขั้นตอนการใช้บทเรียนส าเร็จรูปแล้ว 
ก็ศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปนี้..... ได้เลยคะ 
 

 
 
 
 

ค าแนะน าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปส าหรับนักเรียน 
 
 

1. นักเรียนควรศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมของบทเรียนส าเร็จรูปตามล าดับจากเล่มท่ี 1 จนถึง
เล่มท่ี 5  
2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ตามความเขา้ใจ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบทเรียน  
3. ศึกษาจุดประสงค์การเรยีนรู้ ให้เข้าใจ  
4. ศึกษาและท าความเข้าใจบทเรียน แล้วท าแบบฝึกหัดเรียงล าดับเน้ือหาตามกรอบบทเรียน
ส าเร็จรูป  
5. การท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในแต่ละกรอบ เมื่อท าเสร็จแล้วให้ตรวจค าตอบทันที
โดยดูจากเฉลย ( แต่นักเรียนไม่ต้องดูเฉลยแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบก่อน )  
6. ถ้านักเรียนได้คะแนนการท าแบบทดสอบและแบบฝึกหัดผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด ให้นักเรียน
ศึกษาบทเรียนในกรอบต่อไปได้ กรณีท่ีนักเรียนได้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ให้นักเรียนกลบัไป
ศึกษาบทเรียนเรื่องน้ันอีกครั้ง  
7. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนจบแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน พร้อมท้ัง
ตรวจสอบค าตอบแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน โดยดูจากเฉลย  

 
ถึงนักเรียนทุกคน... 
ก่อนที่จะศึกษาบทเรียนส าเร็จรูปนี้ควรทราบค าแนะน าการใช้ก่อน... 
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง... ตามมาดูทางนี.้..ได้  
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จุดประสงค์การเรียนรู้  
 

1. จ าแนกประเภทของผลึก อธิบายสมบัติของผลึกของของแข็ง บอกชนิดของพันธะระหว่าง
อนุภาคภายในผลึกของของแข็งได้  
2. ระบุชนิดของผลึกของของแข็งจากสารตวัอย่างท่ีก าหนดให้ และบอกความแตกต่าง
ระหว่างของแข็งท่ีเป็นรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้  
 
 
 

ค าช้ีแจง 
 

1. แบบทดสอบฉบับน้ีเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 
คะแนน (ข้อละ 1 คะแนน) ใช้เวลาสอบ 10 นาที  
2. ให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ แล้วตอบค าถาม โดยเลือกค าตอบท่ี
นักเรียนเห็นว่าถูกต้องท่ีสุด ใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในกระดาษค าตอบท่ีครูแจกให้ 
 
 
ถึงนักเรียนทุกคน...ก่อนที่จะท าแบบทดสอบนี ้ 
ควรทราบค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบก่อน... 
เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเอง...ตามมาดูทางนี.้..ได้เลย  
 
 
 
เมื่อนักเรียนเข้าใจค าช้ีแจงแล้ว... 
ก็เร่ิมท าแบบทดสอบ..... ได้เลยคะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ค าชี้แจง    จงเลือกค าตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วใส่เครื่องหมาย ( ) ลงใน
กระดาษค าตอบท่ีครูแจกให้ 
 
1. สมบัติของของแข็ง ข้อใดไม่ถูกต้อง  

ก. มีจุดเดือดสูงกว่ำของเหลว  
ข. มีควำมหนำแน่นมำกกว่ำแก๊ส  
ค. ไม่สำมำรถบีบอัดให้มีปริมำตรเล็กลงไดอ้ีก  
ง. อนุภำคเคลือ่นทีไ่ม่ได้และไม่มกีำรส่ันสะเทือน  

2. ค ำกล่ำวขอ้ใดถูกต้อง  
ก. จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของสำรชนิดหนึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกัน  
ข. ของแข็งทุกชนิดมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำเมื่ออยู่ในสถำนะของเหลว  
ค. ขณะที่น้ ำเดือดกลำยเป็นไอ พลังงำนของสำรไม่เปลี่ยนแปลง  
ง. ของแข็งทุกชนิดสำมำรถท ำให้ระเหิด  

3. สำรที่เกิดกำรระเหิดได้ทุกสำร คือขอ้ใด  
ก. ก ำมะถัน กำรบูร  
ข. แอมโมเนีย พิมเสน  
ค. ไอโอดีน เกลือแกง  
ง. คำร์บอนไดออกไซด์แข็ง แนฟทำลีน  

4. ของแข็งในข้อใดมีรูปผลึกทุกชนิด  
ก. ขี้ผึ้ง แกรไฟต ์ 
ข. แก้ว ก ำมะถัน  
ค. พลำสติก ฟุลเลอรีน  
ง. คำร์บอน ฟอสฟอรัส  

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของฟอสฟอรัส  
ก. ฟอสฟอรัสแดงใช้ท ำหัวไม้ขีดชนิดปลอดภัย  
ข. ฟอสฟอรัสแดงไม่ละลำยน้ ำและคำร์บอนไดซลัไฟด์  
ค. ฟอสฟอรัสขำวว่องไวต่อปฏิกิริยำเคมีน้อยกว่ำฟอสฟอรัสแดง  
ง. ฟอสฟอรัสมีรูปผลึกต่ำงกัน เนื่องจำกกำรจัดเรียงโมเลกุลของสำรต่ำงกัน  
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6. ข้อใดเป็นสมบัติของก ำมะถนัที่ถูกตอ้ง  

ก. ก ำมะถันรอมบกิมีลกัษณะเป็นรูปเข็ม  

ข. ก ำมะถนัรอมบกิเสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่ำ 96 
O
C  

ค. ก ำมะถนัมอนอคลินิกละลำยในน้ ำแต่ไม่ละลำยในโทลูอีน  
ง. ก ำมะถันมอนอคลนิิกอนุภำคยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์  

7. สำรในข้อใดเป็นผลึกโมเลกุล  
ก. โซเดียมคลอไรด ์ 
ข. น้ ำแข็งแห้ง  
ค. แกรไฟต์  
ง. โซเดียม  

8. ผลึกในข้อใดที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงที่สุด  
ก. ผลึกโลหะ  
ข. ผลึกโมเลกุล  
ค. ผลึกไอออนกิ  
ง. ผลึกโคเวเลนต์ร่ำงตำข่ำย  

9. สำรในข้อใดเป็นของแข็งอสัณฐำน  
ก. โครเมียม  
ข. บีกเกอร์  
ค. ซิลิคอน  
ง. จุนสี  

10. ของแข็งในข้อใดที่มีอนุภำคประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบ  
ก. คอปเปอร์(II)ซัลเฟต  
ข. โพแทสเซียม  
ค. แนฟทำลีน  
ง. ฟลูเลอรีน 

 

 

 

 

เป็นอย่างไรบ้างนักเรียน    
ท าแบบทดสอบแล้ว 

เราก็มาตรวจค าตอบได้เลย 
แต่ไม่ต้องกังวลนะ 
เราสามารถแก้ตัวได้ 

หลังจากเรียนเนื้อหาแล้ว 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
 

1. สมบัติของของแข็ง ข้อใดไม่ถูกต้อง  
ง. อนุภำคเคลือ่นทีไ่ม่ได้และไม่มกีำรส่ันสะเทือน  

2. ค ำกล่ำวขอ้ใดถูกต้อง  
ก. จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของสำรชนิดหนึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกัน  

3. สำรที่เกิดกำรระเหิดได้ทุกสำร คือขอ้ใด  
ง. คำร์บอนไดออกไซด์แข็ง แนฟทำลีน  

4. ของแข็งในข้อใดมีรูปผลึกทุกชนิด  
ง. คำร์บอน ฟอสฟอรัส  

5. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของฟอสฟอรัส  
ค. ฟอสฟอรัสขำวว่องไวต่อปฏิกิริยำเคมีน้อยกว่ำฟอสฟอรัสแดง  

6. ข้อใดเป็นสมบัติของก ำมะถนัที่ถูกตอ้ง  
ง. ก ำมะถันมอนอคลนิิกอนุภำคยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์  

7. สำรในข้อใดเป็นผลึกโมเลกุล  
ข. น้ ำแข็งแห้ง  

8. ผลึกในข้อใดที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงที่สุด  
ง. ผลึกโคเวเลนต์ร่ำงตำข่ำย  

9. สำรในข้อใดเป็นของแข็งอสัณฐำน  
ข. บีกเกอร์  

10. ของแข็งในข้อใดที่มีอนุภำคประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบ  
ก. คอปเปอร์ซัลเฟต  

 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกคะแนน 

 
 

ได้คะแนน.....................  คะแนน 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
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กรอบที่  1 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

คุณครูครับ...เมื่อผมศึกษาบทเรียน 
ส าเร็จรูป กรอบที่  1  สมบัติของแข็ง 
ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้างครับ... 

นักเรียนจะได้รับความรู้มากมาย 

อยากเรียนแล้ว ใช่หรือไม่คะ 
อย่างนั้น...ตามมาเลย 

 

ส าเร็จรูป กรอบที่  1  สมบัติ

ของของแข็ง 

ผมจะได้รับความรู้เร่ือง

อะไรบ้างครับ... 

 

ของแข็ง 

การเปลี่ยน

สถานะ 

การจัดเรียง

อนุภาค 

 

ชนิดของผลึก

ของของแข็ง 
สมบัติของ

ของแข็ง 

 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 
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เราก็อยากรู้จังวา่

สมบัติของแข็ง 

เป็นอย่างท่ีเราเข้าใจ

ไหม 

เร่ือง  สมบัติของแข็ง 

 

 

 

รูปที่ 2. 1  แสดงการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส 
(ที่มา : www.guest.portaportal.com/kmckenzie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครูครับ  

ของแข็งมีสมบัติอย่างไร 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

http://www.guest.portaportal.com/kmckenzie
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เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 

   ถ้ายังไม่เข้าใจ ลงทบทวนดูอีกครั้ง นะคะ 
   ถ้าเข้าใจแล้ว ให้ท าแบบฝึกหัดที่  1.1  ได้ 
 

 

 

คุณสมบัติทั่วไปของของแข็ง 

 

 1.ของแข็งมีรูปร่างคงที่แน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ  อนุภาคภายในของแข็งเคลื่อนที่

ไม่ได้ แต่มกีารส่ันสะเทือนตลอดเวลา 

2.    ของแข็งไม่สามารถบีบอัดให้มีปริมาณเล็กลงได้อีก  เพราะอนุภาคภายในของแข็งอยู่ชิดกันอยู่

แล้ว  ถ้าเราใช้แรงบีบอัดมากของแข็งบางชนิดก็จะแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ 

3.    สารหนึ่งๆ เมื่อเป็นของแข็งจะมีความหนาแน่นมากกว่าแก๊สและของเหลว  (ยกเว้นสารบางชนิด 
เช่น น้ าแข็ง มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า) 
4.    ของแข็งที่เป็นโลหะสามารถดึงออกเป็นเส้น หรือตีแผ่เป็นแผ่นได้ 
5.    ของแข็งบางชนิดเป็นตัวน าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง ทองค า  สังกะสีและโลหะ
อื่นๆ  บางชนิดเป็นกึ่งตัวน า  เช่น  ซิลิคอน บางชนิดเป็นฉนวน เช่น  ก ามะถัน พลาสติก 
6.    ของแข็งที่บริสุทธ์ิจะมีจุดหลอมเหลวคงที่ เมื่อความดันคงที่ 
7.    ของแข็งบางชนิดสามารถระเหิดได้ เช่น แนฟทาลีน (ลกูเหม็น) 
8.    ของแข็งเมื่อได้รับพลังงานความร้อนสูงพอจะหลอมเหลวกลายเป็นของเหลว 
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                                                                   กรอบที่  2 

แบบฝึกหัดที่  1.1 

ให้นักเรียนตอบค าถามต่อไปนี้ 

1.การที่ของแข็งมีรูปร่างคงที่แน่นอนเพราะ................................................................................................. 

2.โมเลกุลของของแข็งมกีารส่ันสะเทือนหรือไม่......................................................................................... 

3.เรียงล าดับความหนาแน่น ของของแข็ง ของเหลวและแก๊ส..................................................................... 

4.เหล็ก  แอลกอฮอล์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  สารใดมีพลังงานจลน์น้อยที่สุด................................... 

5.ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้เพราะ........................................................................... 

 

พยายามต้ังใจท าแบบฝึกหัดนะคะ 

 

  

 

 

 

 

ตรวจสอบค าตอบ 

ในหน้าถัดไป...ครับ 
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           กรอบที่  3 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่  1.1 

1. ของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล และมีพลังงานจลน์น้อย จึงไม่สามารถเคลื่อนทีไ่ด้ 

2. มีการส่ันสะเทือนตลอดเวลา 

3. ของแข็ง > ของเหลว >  แก๊ส 

4. เหล็ก 

5. ได้รับพลังงานความร้อนมากพอ ท าให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสารน้อยลง 

 

 

 

 

 

 

 

   ถ้านักเรียนตอบค าถามไดถู้กต้องน้อยกว่า 3 ข้อ ให้นักเรยีนกลับไปศึกษากรอบท่ี 2 ใหม ่

     อีกครั้งนะคะ 

  ถ้านักเรียนตอบค าถามไดถู้กต้องตั้งแต่ 3 ข้อ ขึ้นไปให้นักเรียนศึกษากรอบท่ี  4 ต่อไปได้ 

 

 

 

ดูเฉลยที่นี่....คะ 

 

บันทึกคะแนน 

 
 

ได้คะแนน.....................  คะแนน 

(คะแนนเต็ม  5  คะแนน) 
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        กรอบที่  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

 

 

 

คุณครูครับ...เมื่อผมศึกษาบทเรียน 
ส าเร็จรูป กรอบที่  4   
การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้างครับ... 

นักเรียนจะได้รับความรู้มากมาย 

อยากเรียนแล้ว ใช่หรือไม่
คะตามครูมาเลย 

ผลึกของ

ก ามะถัน 

 

ผลึกรูปเข็ม 

ผลึกรูปเหลี่ยม 

 

ก ามะถัน 
มอนอคลินกิ 

ก ามะถัน 
รอมบิก 

 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 
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ถ้านักเรียนอยากทราบว่าของแข็งมีการจัดเรียงอนุภาคอย่างไร...ตามมาดูทางนี้...ได ้

 

 

 

 

 

 

 

การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

การที่สารมีรูปผลึกแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากการจัดเรียงอะตอมหรือการจัดเรียงโมเลกุลของสารต่างกัน 

 

 

 

รูป2.2 โมเลกุลก ามะถัน 

ที่มา  http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/State&Changing.htm  

การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง 

 ก ามะถัน มีสถานะเป็นของแข็ง เป็นอโลหะ มีสูตรโมเลกุลเป็น S8  ก ามะถัน  1 โมเลกุล

ประกอบด้วยก ามะถัน 8 อะตอม เรียงต่อกันเป็นวง ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยอะตอม 1, 3, 5, 

7 อยู่ในระนาบหนึ่งเหนืออะตอม 2, 4, 6, 8 ซึ่งอยู่อีกระนาบหนึ่ง แบบจ าลองโมเลกลุของ ก ามะถนัแสดง

ได้โดยใช้ลูกทรงกลม 8 ลูกต่อกัน  แบบจ าลองบอกแต่เพียงลักษณะและทิศทาง ที่แต่ละอะตอมจัดตัวเอง

เท่านั้น แต่ไม่ได้บอกว่า ก ามะถนัอะตอม อยู่ห่างกันเท่าไร 

 

คุณครูครับ ของแข็งมีการจัดเรียง 
อนุภาค...อย่างไรบ้างครับ 

 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/State&Changing.htm
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ก ามะถันมีรูปผลึก  2  รูป  ดังนี้ 

 

 

 

รูป 2.3  ก ามะถันมอนอคลินกิ 

ที่มา  http://www.nakhamwit.ac.th/ 

1.  ก ามะถันมอนอคลินกิ มีสมบัติ ดังนี ้
1.1  ผลึกเป็นรูปเข็มโปร่งใสสีเหลือง 
1.2 มีความหนาแน่น  1.96 g/dm3 
1.3 มีจุดหลอมเหลว  119C  และจุดเดือด  444.67C 
1.4  เสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า  96C  แต่ไม่เกิน  119 C 
1.5  ละลายในโทลูอีน (C6 H5 CH 3 ) คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS 2 ) 
 

 
 
 
 
 

รูป  2.4  ก ามะถันรอมบกิ 
ที่มา  http://www.nakhamwit.ac.th 

2.  ก ามะถันรอมบกิ มีสมบัติ ดังนี ้
2.1 ผลึกเป็นรูปเข็มรูปเหลี่ยมใสสีเหลืองอ่อน 
2.2 มีความหนาแน่น 2.07 g/dm3 
2.3 มีจุดหลอมเหลว  112.8 C และจุดเดือด  444.67C 
2.4  เสถียรที่อุณหภูมิปกติ  แต่ไม่เกิน  96C   จะเปลี่ยนไปเป็นก ามะถันมอนอคลินกิ 
2.5 ละลายในโทลูอีน (C6 H5 CH 3 ) คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS 2 )  เบนซีน  (C6 H6) 

 

นักเรียนจดจ าสมบัติของ 
ก ามะถันให้ดีนะ 

 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

http://www.nakhamwit.ac.th/
http://www.nakhamwit.ac.th/
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   ฟอสฟอรสั  มีสถานะเป็นของแข็ง  เป็นอโลหะ มีสูตรโมเลกุลเป็น  P4  ฟอสฟอรัส  1  โมเลกุล  

ประกอบด้วย ฟอสฟอรัส 4  อะตอม  ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 

ฟอสฟอรัสมีรูปผลึก  3  รูป  ดังนี้ 
1.  ฟอสฟอรสัขาว  มีสมบัติดังนี ้

1.1  เป็นของแข็งสีขาวหรือเหลือง 
1.2 มีความหนาแน่น  1.82  g/dm3 
1.3  มีจุดหลอมเหลว  44C 
1.4  ลุกติดไฟในอากาศที่  35C  ใช้ท าหัวไม้ขีด ระเบิดเพลิง 
1.5 ละลายน้ าได้น้อย  แต่ละลายได้ในคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) 

2.  ฟอสฟอรสัแดง  มีสมบัติดังนี้ 
2.1  เป็นของแข็งสีแดง 
2.2  มีความหนาแน่น  2.34 g/dm3 
2.3  มีจุดหลอมเหลว 590C ที่ความดัน  43 บรรยากาศ 
2.4  ไม่ลุกไหม้ในอากาศ  ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่าฟอสฟอรัสขาว ใช้ท าหัวไม้ขีดปลอดภัย 
2.5  ไม่ละลายน้ าและในคาร์บอนไดซลัไฟด์  (CS2) 

3.  ฟอสฟอรสัด า  มีสมบัติ ดังนี ้
3.1  เป็นของแข็งสีด า 
3.2  มีความหนาแน่น  2.699 g/dm3 
3.3  มีจุดหลอมเหลว  610 C 
การจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลตา่งกันจะท าให้รูปร่างและสมบัติบางประการ  เช่น  จุดเดือด                              

จุดหลอมเหลว  และความหนาแน่นแตกต่างกันดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองการจัดเรียง 
อนุภาคของของแข็งแล้ว ให้ศึกษาตาราง 

สรุปสมบัติบางประการของรูปต่างๆ ของธาตุ 
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ตาราง 2 .1  สมบัติบางประการของรูปต่างๆ  ของธาตุบางชนิด 
 

ชื่อธาตุ รูปร่างของธาตุ 
ลักษณะ
ภายนอก 

จุด
หลอมเหลว 

(C) 

จุดเดือด 

(C) 

ความ
หนาแน่น 
(g/cm3) 

สภาพน า
ไฟฟ้า 

คาร์บอน แกรไฟต์ 
 

เพชร 
 

ฟลูเลอรีน 

เป็นผงหรือ 
แผ่นสีด า 

ผลึกรูปเหลี่ยม 
ไม่มีส ี
ผงสีด า 

3,727 
 

สูงกว่า 
3,550 

- 

3642 
 

4827 
 
- 

2.25 
 

1.96 
 
- 

ไม่น า 
 

ไม่น า 
 

ไม่น า 
ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสขาว 

ฟอสฟอรัสแดง 
ฟอสฟอรัสด า 

ก้อนสีขาว 
ผงสีแดง 
เกล็ดสีด า 

44 
590 

- 

280 
417 

- 

1.82 
2.34 
2.70 

ไม่น า 
ไม่น า 
น า 

ก ามะถัน รอมบิก 
 
มอนอคลินกิ 

ผลึกรูปเหลี่ยม 
สีเหลือง 
ผลึกรูปเข็ม 
สีเหลือง 

112.8 
 

119 

444.67 
 

444.67 

2.07 
 

1.96 

ไม่น า 
 

ไม่น า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะคะ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกหัดที่  1.2  ได้ 
ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  ได้ 
เนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  ได้ 
ยนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  ได้ 

 

ส าเร็จรูป กรอบที่  1  สมบัติของของแข็ง 

ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้างครับ... 
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ต้องพยายามท าให้ได้คะแนนเต็ม 

-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง  
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึก

ทักษะที่  1.2  ได้ 
ยนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดู

อีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึก

ทักษะที่  1.2  ได้ 
 

ส าเร็จรูป กรอบที่  1  สมบัติของ

ของแข็ง 

ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้าง

กรอบที่  5 
 

 

แบบฝึกหัดที่  1.2 

1. ธาตุก ามะถนัมีรูปผลึกกี่ชนิด อะไรบ้าง................................................................................. 
2. ก ามะถันที่มีรูปเป็นแท่งผลึกยาวคล้ายเข็ม คือ......................................................................... 
3. ก ามะถันรอมบกิ  รูปผลึกมีลกัษณะอย่างไร............................................................................... 
4. ในธรรมชาติพบก ามะถันชนิดใดมากที่สุด................................................................................. 
5. ก ามะถันชนิดใดอยู่ตัวที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิสูงกว่า 96C  ตามล าดับ................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 
6. การที่ก ามะถันมลีักษณะของรูปผลึกแตกต่างกนัเพราะ.......................................................... 
7.  สูตรโมเลกุลของก ามะถัน คอื ..................................................................................................... 
8. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมของก ามะถัน เป็นพันธะชนิดใด.................................................... 
9. เพชร  แกรไฟต์  และฟลูเรอรีน  มีคุณสมบัติแตกต่างกันเพราะ..................................................... 

……………………………………………………………………………………………….. 
10. ฟอสฟอรัสขาว  ฟอสฟอรัสแดง  และฟอสฟอรัสด า  ชนิดใดว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีมาก

ที่สุด…………………….………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตรวจสอบค าตอบ 
ในหน้าถัดไป...คะ 
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       กรอบที่  6 
 

     เฉลยแบบฝึกหัดที่  1.2 
 

1. 2  ชนิด คือ  1.ก ามะถันมอนอคลนิิก   2. ก ามะถนัรอมบิก 
2. ก ามะถันมอนอคลินกิ  หรือก ามะถันรูปเข็ม 
3. รูปผลึกมี  2  ลักษณะ เป็นเหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
4. ก ามะถันรอมบกิ 
5. ก ามะถันรอมบกิ, ก ามะถันมอนอคลนิิก 
6. การจัดเรียงตัวของโมเลกุลก ามะถันแตกต่างกนั 
7. S8 
8. พันธะโคเวเลนต์ 
9. การจัดเรียงตัวของโมเลกุลของคาร์บอนแตกต่างกัน 
10. ฟอสฟอรัสขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

*ถ้านักเรียนตอบค าถามได้ถกูต้องนอ้ยกว่า  6  ข้อ ให้นักเรียนกลับไปศึกษากรอบที่  2 ใหม่อีกครั้งนะคะ 
*ถ้านักเรียนตอบค าถามได้ถกูต้องต้ังแต่  6  ข้อขึ้นไปให้นักเรียนศึกษากรอบที่  7  ต่อไปได้ 

 

ดูเฉลยที่นี่คะ 

บันทึกคะแนน 

 
 

ได้คะแนน.....................  คะแนน 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 



 21 

คุณครูครับ...เมื่อผมศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 
กรอบที่  7  ชนิดของผลึก 

ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้างครับ 

 

    กรอบที่  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของ
ผลึก 

 

 

ผลึกโคเวเลนต์
ร่างตาข่าย 

 
  

ผลึกโมเลกุล 
 

 
ผลึกโลหะ 

  

ผลึกไอออนิก 
 

นักเรียนจะได้รับความรู้มากมาย 

อยากเรียนแล้ว ใช่หรือไม่คะ
ตามครมูาเลย 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 
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ชนิดของผลึก 
 
 
ชนิดของผลึก 
 ของแข็งที่เป็นผลึกมีหลายชนิด ดังนี้ 

1. ผลึกโมเลกุล  เป็นผลึกที่ประกอบด้วยโมเลกุลที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์หรือ
พันธะไฮโดรเจน 

- ถ้าโมเลกุลในผลึกชนิดนี้เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว   แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล คือ แรง
แวนเดอวาลส์ชนิดแรงลอนดอน เช่น  ผลึกแนฟทาลีน  น้ าแข็งแห้ง  ไอโอดีน  ก ามะถัน 

- ถ้าโมเลกุลในผลึกชนิดนี้เป็นโมเลกุลมขีั้ว  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล คือ แรงดึงดูด
ระหว่างขั้ว  หรือพันธะไฮโดรเจน  เช่น  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แข็ง 

หน่วยย่อยในผลึกประเภทนี้เป็นโมเลกุล  และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่แข็งแรงท า
ให้ผลึกประเภทนี้มีจุดหลอมเหลวต่ า  เปราะ  ไม่น าไฟฟ้า หรืออาจน าได้น้อยมากในบางชนิด บางชนิด
ระเหิดได้ เช่น ไอโอดีน แนฟทาลีน 
 
 
 
 
 
 
 มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

คุณครูครับ  ผลึกของของแข็ง  มีกี่ชนิดอะไรบ้างครับ 
 

นักเรียนอยากทราบ  ชนิดของผลึกของแข็งตามมาดูทางนี้... 
 



 23 

Na+ 

CI- 

2.ผลึกไอออนิก  เป็นผลึกที่ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบ  ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไอ
ออนิก  ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงมาก  ท าให้ผลึกประเภทนี้มีจุดหลอมเหลวสูง  แข็งแต่เปราะไม่น า
ไฟฟ้า  ต้องหลอมเหลวหรือละลายน้ าจึงน าไฟฟ้าได้  เช่น  ผลึกโซเดียมคลอไรด์ ผลึกสารส้ม  ผลึกจุนสี   

 
 

รูป2.5  ผลึกโซเดียมคลอไรด ์
ที่มา www.answers.com/topic/lattice-energy 

 
3.ผลึกโคเวเลนต์แบบโครงผลึกร่างตาข่าย   เป็นผลึกที่ประกอบด้วยอะตอม  ยึดเหนี่ยวกันด้วย

พันธะ               โคเวเลนต์แบบต่อเนื่อง  เช่น  เพชร  แกรไฟต์  ซิลิคอน  คาร์บอรันดัม  ควอตซ์  
ฟอสฟอรัสด า  เนื่องจากพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอมในผลกึชนิดนี้แข็งแรงมาก  จึงท าให้ผลึกชนิดนี้  
มีจุดหลอมเหลวสูง  มีความแข็งแกร่ง  (ยกเว้นแกรไฟต์)  เปราะ  ไม่ละลายน้ า  บางชนิดน าไฟฟ้า คือ  
แกรไฟต์  บางชนิดไม่น าไฟฟ้า  เช่น  เพชร  บางชนิดน าไฟฟ้าได้บ้าง  เช่น  ซิลิคอน 
 
 
 
 
 
 

เพชร    แกรไฟต์   ฟุลเลอรีน 
 

รูป 2. 6  ผลึกและโครงสร้างของสารบางชนิด 
(ที่มา  : www.sigmaaldrich.com/labware/products/molymod... 

http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/.../index.php? menu=pubs) 
 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/.../index.php
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4.ผลึกโลหะ  เป็นผลึกที่ประกอบด้วยอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะ  ซึ่งเป็นพันธะที่
แข็งแรงมากชนิดหนึ่ง  ผลึกชนิดนี้ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวสูง  น าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ดี  เหนียว
สามารถตีเป็นแผ่นหรือดึงออกเป็นเส้นได้  ผิวหน้าเป็นมันวาว  โลหะบางชนิดค่อนข้างออ่นนุม่  มีจุด
หลอมเหลวต่ า  ได้แก่  โลหะแอลคาไล (หมู่ 1A)  เช่น  Na  K 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป  2.7  การจัดเรียงอนุภาคของผลึกโลหะ 
(ที่มา  : www.webelements.com/.../crystal_structure.html 

www.gcsescience.com/a41-metal-bonding-delocal...) 
 
 ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปผลึก  เช่น  พลาสติก  แก้ว  ขี้ผึ้ง  ก ามะถันในรูปก ามะถันพลาสติก
ของแข็งประเภทนี้  เรียกว่า  ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous   solid)    อนุภาคในของแข็งประเภทนี้มีการ
จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ  เมื่อแตกหักจะได้ช้ินส่วนที่ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต  ส่วนใหญ่ไม่สามารถหา
จุดหลอมเหลวที่แน่นอนได้  ส าหรับควอตซ์เป็นของแข็งผลึก  แต่เมื่อท าแก้ว แก้วควอตซ์ที่ได้เป็น
ของแข็งอสัณฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะคะ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกหัดที่  1.3  ได้ 

ศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  ได้ 
เนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  ได้ 
ยนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  ได้ 
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ต้องพยายามท าให้
ได้คะแนนเต็ม 

 

กรอบที่  8 
 

แบบฝึกหัดที่  1.3 
 
 
1.ถ้าใช้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคภายในผลึกของของแข็งเป็นเกณฑ์ จะแบ่งของแข็งในรูปผลึกได้กี่
ชนิด   อะไรบ้าง........................................................................................................................................ 
2. ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่ายและผลึกโมเลกุล  แตกต่างกันอย่างไร.................................................... 
............................................................................................................................................................ 
3. ผลึกชนิดใดที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง  สถานะของแข็งไม่น าไฟฟ้า แต่เมื่อหลอมเหลวหรือ
ละลายน้ าจะน าไฟฟ้าได้........................................................................................................................  
4. ผลึกโลหะ  มีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร................................................................................ 
5. จงบอกชนิดของผลึกของสารต่อไปนี้ 
 

สารตัวอยา่ง ชนิดของผลึก 
1.โซเดียม 
2.เพชร 
3.ไอโอดีน 
4.โซเดียมคลอไรด ์
5.ซิลิคอนคาร์ไบต ์
6.โครเมียม 
7.ควอตซ์ 
8.แอมโมเนีย 
9.ซิลเวอร์คลอไรด์ 

1.  ...................................................... 
2.  ...................................................... 
3.  ...................................................... 
4.  ...................................................... 
5.  ...................................................... 
6.  ...................................................... 
7.  ...................................................... 
8.  ...................................................... 
9.  ...................................................... 

 
6.ของแข็งที่เป็นผลึก และของแข็งอสัณฐาน  แตกต่างกันอย่างไร 
......................................................................................................................................... 
            

สบาย...มาก 
ตรวจสอบค าตอบในหน้าถัดไป...

ครับ 
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ดูเฉลยที่นี่คะ 
 

 

กรอบที่  9 
 

 

เฉลยแบบฝึกหัดที่  1.3 
 
 

1. 4  ชนิด คือ  1.ผลึกโมเลกุล  2.ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย   3.ผลึกโลหะ   4.ผลึกไอออนิก 
2. ข้อแตกต่างของผลกึโคเวเลนต์ร่างตาข่ายและผลึกโมเลกุล 

 

 
 

3. ผลึกไอออนิก 
4. ประกอบด้วยอะตอมที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะที่แข็งแรงมาก  ส่วนใหญ่มีความแข็งและ

เหนียว สามารถตีเป็นแผ่น  บิดรอบได้ เป็นตัวน าความร้อน  และน าไฟฟ้าได้ด ี
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย ผลึกโมเลกลุ 
1.ชนิดของอนุภาคภายในผลึก อะตอม โมเลกุลหรืออะตอม 
2.ชนิดของอนุภาคภายในผลึก โมเลกุลมีขั้ว 

- แรงดึงดูดระหว่างขั้ว 
- พันธะไฮโดรเจน 

โมเลกุลไม่มีขั้วหรืออะตอม 
- แรงลอนดอน 

พันธะโคเวเลนต์ 

3.จุดเดือด  จุดหลอมเหลว สูง ต่ า 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 
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5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ของแข็งที่เป็นผลึก  มีการจัดเรียงอนุภาคภายในอย่างมีระเบียบ  มีรูปร่างเฉพาะตัว มีเหลี่ยม  มีมุม 
และผิวหน้าเรียบ  ส่วนของแข็งอสัณฐาน เป็นของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก มกีารจัดเรียงอนุภาคภายใน
ไม่เป็นระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารตัวอยา่ง ชนิดของผลึก 
1.โซเดียม 
2.เพชร 
3.ไอโอดีน 
4.โซเดียมคลอไรด ์
5.ซิลิคอนคาร์ไบด ์
6.โครเมียม 
7.แมกนีเซียมฟลูออไรด ์
8.ควอตซ์ 
9.แอมโมเนีย 
10.ซิลเวอร์คลอไรด ์

1.ผลึกโลหะ 
2.ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
3.ผลึกโมเลกุล 
4.ผลึกไอออนิก 
5.ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
6.ผลึกโลหะ 
7.ผลึกไอออนิก 
8.ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
9.ผลึกโมเลกุล 
10.ผลึกไอออนิก 

   ถ้านักเรียนตอบค าถามได้ถกูต้องนอ้ยกว่า  4  ข้อ ให้นักเรียนกลับไปศึกษากรอบที่  7  
ใหม่อีกครั้งนะคะ 
   ถ้านักเรียนตอบค าถามไดถู้กต้องต้ังแต่  4  ข้อ  ขึ้นไปให้นักเรียนศึกษากรอบที่  10  
ต่อไปได ้
 

 

บันทึกคะแนน 

 
 

ได้คะแนน.....................  คะแนน 

(คะแนนเต็ม  6  คะแนน) 
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       กรอบที่  10 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 

การหลอมเหลว การระเหิด 

การหลอมเหลว การระเหิด 

เมื่อผมศึกษาบทเรียนส าเร็จรูป 

กรอบที่  10  การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 

ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้างครับ... 
 

องทบทวนดูอีกครั้ง นะครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  

ได้ 
เนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะ

ครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  

ได้ 
ยนศึกษาเนื้อหาจบแล้ว 
-ถ้ายังไม่เข้าใจ  ลองทบทวนดูอีกครั้ง นะ

ครับ 
-ถ้าเข้าใจแล้ว  ให้ท าแบบฝึกทักษะที่  1.2  

ได้ 
 

ส าเร็จรูป กรอบที่  1  สมบัติของของแข็ง 

ผมจะได้รับความรู้เร่ืองอะไรบ้างครับ... 

 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 

 

นักเรียนจะได้รับความรู้มากมาย 

อยากเรียนแล้ว ใช่หรือไม่คะ
ตามครูมาเลย 
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การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 
 
 
 
 
 
  

 
 
    การเปลี่ยนสถานะของแข็ง 
 

ดูดพลังงานความรอ้น 
 
 
 
 
 

   ของแข็ง   ของเหลว  แก๊ส  
 

คายพลังงานความรอ้น 
รูป 2 . 8  แสดงการเปลี่ยนสถานะของสารกับการดูดและคายพลังงานความร้อน 

ที่มา  https://sites.google.com/site/stateofmatter2017 
1.การหลอมเหลวและจุดหลอมเหลว 
 การหลอมเหลว  (Melting)  คือ  การที่ของแข็งได้รับความร้อน  อนุภาคภายในของแข็งจะมี
พลังงานจลน์สูงขึ้น  จนถึงจุดหนึ่ง  อนุภาคภายในของแข็งจะมีการส่ันอย่างรุนแรง  จนถึงขีดที่อนุภาค
ภายในของแข็งแยกออกจากกันไม่เป็นโครงผลึกอีกต่อไป  เคลื่อนทีไ่ปมาได้ จนกลายเป็นของเหลว 
 
 

คุณครูครับ ...ของแข็งเปลี่ยน
สถานะไดอ้ย่างไรครับ  

นักเรียนอยากทราบ การเปลี่ยนสถานะ 

มีต่อหน้าถัดไปนะ 
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 การแข็งตัว  (Freezing)  คือ  การที่ของเหลวถูกท าให้เย็บลง  อนุภาคภายในของเหลวจะมี
พลังงานจลน์ลดลง  แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมีค่ามากขึ้นท าให้อนุภาคอยู่ชิดกันมากขึ้น  จนไม่
สามารถเคลื่อนทีไ่ปมาได้เพียงแต่ส่ันได้เท่านั้น  จึงกลายเป็นของแข็ง 
 จุดหลอมเหลว (Melting  Point)  คือ  อุณหภูมิขณะที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวและ
จุดหลอมเหลวที่ความดัน  1  บรรยากาศ เรียกว่า จุดหลอมเหลวปกติ 
 จุดเยือกแข็ง (Freezing  Point)  คือ  อุณหภูมขิณะที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งและจุด
เยือกแข็งที่ความดัน  1 บรรยากาศ เรียกว่า จุดเยือกแข็งปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2 . 9  แสดงการเปลี่ยนสถานะของสาร 
ที่มา  http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/State&Changing.htm 

 
2. การระเหิด (Sublimation) 
 การระเหิด  คือ  การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส  หรือไอเลย  โดยไม่เปลี่ยนเป็น
ของเหลวก่อน เพราะอนุภาคภายในของแข็งมีการสั่นสะเทือนตลอดเวลา  อนุภาคทีม่ีพลังงานสูงพอและ
อยู่ที่ผิวหน้าของของแข็งจะสามารถเอาชนะแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในของแข็ง  หลุดออกจาก
ของแข็งไปอยู่ในสถานะแก๊ส  เช่น  การระเหิดของไอโอดนี  หรือ  แนฟทาลีน 
 
 
 
      สถานะแก๊ส  
 
สถานะของแข็ง 

แก๊ส ของเหลว ของแข็ง 
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ต้องพยายามท า
ให้ได้คะแนนเต็ม 

        กรอบที่  11 
         

         
แบบฝึกหัดที่  1.4 

ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.  เมื่อของแข็งได้รับพลังงานความร้อน  จะมีผลตอ่อนุภาคของของแข็งอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………. 
2. ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวได้ เพราะเหตุใด.....................................................................  

………………………………………………………………………………………………….  
3. จุดหลอมเหลว หมายถึง……………………………………………………………………...  
4. ปัจจัยที่มีผลต่อจุดหลอมเหลวของของแข็ง คือ.........................................................................  

………………………………………………………………………………………………….  
5. จุดเยือกแข็ง  คือ...................................................................................................................  
6. จุดหลอมเหลวของของแข็ง มีความสัมพันธ์กับความดันบรรยากาศ อย่างไร.............................  

………………………………………………………………………………………………………  
7. โซเดียมคลอไรด์  มีจุดหลอมเหลวสูงกว่าก ามะถนั เพราะ............................................................... 

………………………………………………………………………………………………….  
8. การระเหิด คือ............................................................................................................................  
9. ถ้าของแข็ง A  เกิดการระเหยได้ดีกว่า ของแข็ง B  นักเรียนสามารถสรุปสมบัติทางกายภาพ ของ

ของแข็ง  A  และ B  ได้อย่างไร.............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………….  

10. จงยกตัวอย่างของแข็งในชีวิตประจ าวันที่เกิดการระเหยได้................................................... 
…………………………………………………………………………………………………. 

 
   
 
         
 

ต
ตรวจสอบค าตอบในหน้าถัดไป...คะ 

 สบาย...มาก 
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                                                      กรอบที่  12  
 

เฉลยแบบฝึกหัดที่  1.4   
ให้นักเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้  
1.   มีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น  ท าให้อนุภาคเกิดการส่ันสะเทือนมากขึ้น  
2.   ของแข็งได้รับพลังงานความร้อน  ท าให้คุณภาพของของแข็งมีพลังงานสูงกว่าแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่าง อนุภาคของของแข็ง  อนุภาคของของแข็งจึงเร่ิมเคลื่อนที่ได้  
3.   อุณหภูมิขณะที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวที่มีความดัน  1 บรรยากาศ  
4.   1.  ความดันบรรยากาศ  2.ชนิดของของแข็ง  
5.   อุณหภูมิขณะที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ที่ความดัน 1 บรรยากาศ 
6.   ความดันบรรยากาศ  เป็นสัดส่วนโดยตรงกับ จุดหลอมเหลวของของแข็ง คือ ถ้าความดันบรรยากาศสูง   
            จุดหลอมเหลวจะสูง ถ้าความดันบรรยากาศต่ า  จุดหลอมเหลวจะต่ า  
7.   โซเดียมคลอไรด์  มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่าก ามะถัน 
8.   การเปลี่ยนนะจากของแข็งเป็นแก๊ส  โดยไม่ผ่านสถานะของเหลว  
9.   ของแข็ง  A  มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง B 
10.  ไอโอดนี  พิมเสน  การบูร  แนฟทาลีน  คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เก่งมาก 

ถ้านักเรียนตอบค าถามไดถู้กต้องน้อยกว่า  6  ข้อ 
ให้นักเรียนกลับไปศึกษากรอบที่  10  ใหม่อีกครั้งนะคะ 
ถ้านักเรียนตอบค าถามไดถู้กต้องต้ังแต่  6  ข้อขึ้นไป

ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ 

บันทึกคะแนน 

 
 

ได้คะแนน.....................  คะแนน 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.จ าแนกประเภทของผลึก  อธิบายสมบัติของผลึกของของแข็ง  บอกชนิดของพันธะระหว่างอนุภาค
ภายในผลึกของของแข็งได ้

2.ระบุชนิดของผลึกของของแข็งจากสารตัวอย่างที่ก าหนดให้  และบอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่
เป็นรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได ้

 

ค าช้ีแจง 
1.แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย  ชนิด  4  ตัวเลือก  จ านวน  10  ข้อ  คะแนนเต็ม  10 
คะแนน  (ข้อละ  1  คะแนน)  ใช้เวลาสอบ  20  นาที 

2. ให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ แล้วตอบค าถาม โดยเลือกค าตอบที่นกัเรียนเห็นว่า
ถูกต้องที่สุด ใส่เครื่องหมาย ( ) ลงในกระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง ของแข็ง (solid) 

 

ถึงนักเรียนทุกคน....ก่อนที่จะท าแบบทดสอบนี ้
ควรทราบค าชี้แจงในการท าแบบทดสอบก่อน...เพื่อ 
ประโยชน์ของนักเรียนเอง...ตามมาดูทางนี้...ได้เลย 

 
 

เมื่อนักเรียนเข้าใจค าช้ีแจงแล้ว...ก็ 
เร่ิมท าแบบทดสอบ.... ได้เลยคะ 
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ค าชี้แจง    จงเลือกค าตอบที่ถกูต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียวแล้วใส่เครื่องหมาย ( ) ลงใน
กระดาษค าตอบที่ครูแจกให้ 
1. สารที่เกิดการระเหิดได้ทุกสาร คือข้อใด 

ก.ก ามะถัน  การบูร 
ข.แอมโมเนีย พิมเสน 
ค.ไอโอดีน  เกลอืแกง 
ง. คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง  แนฟทาลีน 

2.ของแข็งในข้อใดมีรูปผลึกทุกชนิด 
ก.ขี้ผึ้ง  แกรไฟต์ 
ข.แก้ว  ก ามะถัน 
ค.พลาสติก  ฟุลเลอรีน 
ง.คาร์บอน  ฟอสฟอรัส 

3.ข้อใดไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับสมบัติของฟอสฟอรัส 
ก.ฟอสฟอรัสแดงใช้ท าหัวไม้ขีดชนิดปลอดภัย 
ข.ฟอสฟอรัสแดงไม่ละลายน้ าและคาร์บอนไดซัลไฟด์ 
ค.ฟอสฟอรัสขาวว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่าฟอสฟอรัสแดง 
ง.ฟอสฟอรัสมีรูปผลึกต่างกัน เนื่องจากการจัดเรียงโมเลกุลของสารต่างกัน 

4.  สมบัติของของแข็ง  ข้อใดไม่ถูกตอ้ง 
ก มีจุดเดือดสูงกว่าของเหลว 
ข. มีความหนาแน่นมากกว่าแก๊ส 
ค. ไม่สามารถบีบอัดให้มีปริมาตรเล็กลงไดอ้ีก 
ง. อนุภาคเคลื่อนทีไ่ม่ได้และไม่มกีารส่ันสะเทือน 

5. ค ากล่าวข้อใดถูกต้อง 
ก. จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของสารชนิดหนึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกัน 
ข. ของแข็งทุกชนิดมีความหนาแน่นมากกว่าเมื่ออยู่ในสถานะของเหลว 
ค. ขณะที่น้ าเดือดกลายเป็นไอ  พลังงานของสารไม่เปลี่ยนแปลง 
ง. ของแข็งทุกชนิดสามารถท าให้ระเหิด 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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6.ผลึกในข้อใดที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงที่สุด 
 ก.ผลึกโลหะ 
 ข.ผลึกโมเลกุล 
 ค.ผลึกไอออนิก 
 ง.ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
7.สารในข้อใดเป็นของแข็งอสัณฐาน 
 ก.โครเมียม 
 ข.บีกเกอร์ 
 ค.ซิลิคอน 
 ง.จุนสี 
8.ของแข็งในข้อใดที่มีอนุภาคประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบ 
 ก.คอปเปอร์ซัลเฟต 
 ข.โพแทสเซียม 
 ค.แนฟทาลีน 
 ง.ฟลูเลอรีน 
9. ข้อใดเป็นสมบัติของก ามะถนัที่ถูกตอ้ง 
 ก.ก ามะถันรอมบิกมลีักษณะเป็นรูปเข็ม 
 ข.ก ามะถันรอมบกิเสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า  96 C 
 ค.ก ามะถันมอนอคลินกิละลายในน้ าแต่ไมล่ะลายในโทลูอีน 
 ง.ก ามะถนัมอนอคลิกนิกอนุภาคยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 
10.สารในข้อใดเป็นผลึกโมเลกุล 
 ก.โซเดียมคลอไรด์ 
 ข.น้ าแข็งแห้ง 
 ค.แกรไฟต ์
 ง.โซเดียม 

การทดสอบหลังเรียนเป็นการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า เมื่อนักเรียนศึกษาด้วยตนเองแล้ว 
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเพียงใด 

ถ้านักเรียนได้คะแนนน้อยกว่า 6 ข้อ ไม่ตอ้งเสียใจ ขอให้นักเรียนเร่ิมศึกษาเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้นอีกครั้ง  
ถ้านักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 6-8 ข้อ แสดงว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาเร่ืองต่อไป  
ถ้านักเรียนได้คะแนนตั้งแต่ 9-10 ข้อ แสดงว่านักเรียนผ่านเกณฑ์และอยู่ในระดับดีเย่ียม  

ให้ศึกษากรอบต่อไปได ้และให้รักษามาตรฐานที่ดีเย่ียมนี้ไว้ให้ได้..นะคะ 
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1.สารที่เกิดการระเหิดได้ทุกสาร คือข้อใด 
 ง.คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง แนฟทาลีน 
2.ของแข็งในข้อใดมีรูปผลึกทุกชนิด 
 ง.คาร์บอน ฟอสฟอรัส 
3. สมบัติของของแข็ง ข้อใดไม่ถกูต้อง 
 ง.อนุภาคเคลื่อนทีไ่มไ่ด้และไมม่ีการส่ันสะเทือน 
4.ค ากล่าวข้อใดถูกตอ้ง 
 ก.จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของสารชนิดหนึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกัน 
5.ผลึกในข้อใดที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงที่สุด 
 ง.ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
6.สารในข้อใดเป็นของแข็งอสัณฐาน 
 ข.บีกเกอร์ 
7.ของแข็งในข้อใดที่มีอนุภาคประกอบด้วยไอออนบวกกับไอออนลบ 
 ก.คอปเปอร์ซัลเฟต 
8.ข้อใดไม่ถูกตอ้งเกี่ยวกับสมบัติของฟอสฟอรัส 
 ค.ฟอสฟอรัสขาวว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีน้อยกว่าฟอสฟอรัสแดง 
9.ข้อใดเป็นสมบัติของก ามะถันที่ถกูต้อง 
 ง.ก ามะถนัมอนอคลินิกอนุภาคยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 
10.สารในข้อใดเป็นผลึกโมเลกุล 
 ข.น้ าแข็งแห้ง 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

บันทึกคะแนน 

 
 

ได้คะแนน.....................  คะแนน 

(คะแนนเต็ม  10  คะแนน) 



 37 

 
บรรณานุกรม 

 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2558).  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551. 
กรุงเทพมหานคร : โรงเรียนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  จ ากัด. 

ชัยวัฒน์  สุทธิรัตน์. (2557).  80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ.  กรุงเทพมหานคร :  
 แดเน็กซ์  อินเตอร์คอร์ปอเนชั่น. 
ทิศนา  แขมมณี. (2559).  รูปแบบการเรียนการสอน : ทางเลือกที่หลากหลาย.  กรุงเทพมหานคร :  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
บุญเกื้อ  ครรหาเวช.  (2558). นวัตกรรมการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10).  กรุงเทพมหานคร : เอส อาร์ ปร้ินติ้ง. 
ประเสริฐ  ศรีไพโรจน์. (2558).   เคมีพื้นฐาน เลม่ 1.  กรุงเทพมหานคร : พิจิตรการพิมพ์. 
ภพ เลาหไพบูลย์.  (2557).  แนวทางสอนวทิยาศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช. 
วรวิทย์  นิเทศศิลป์.  (2557).  สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้.  ปทุมธานี : สายบุคส.์ 
ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ และประดับ นาคแก้ว. (2558). หนังสือเรียนเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1.   
 กรุงเทพมหานคร : บริษัท ส านักพิมพ์แม็ค จ ากัด. 
สุคนธ์  สินธพานนท์.  (2558).  นวัตกรรมการสอน (พิมพ์ครั้งที่ 5).  กรุงเทพมหานคร : เทคนิคพร้ินติ้ง. 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.  (2558).  หนังสือเรียน 
 รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4-6 .  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. 

ลาดพร้าว. 
ส าราญ  พฤกษ์สุนทร. (2557).   เคมี ม.4 เล่ม 2.  กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ พัฒนา  จ ากัด. 
 
 

 


