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คํานํา
บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอนประกอบการแกไข
ปญหาการเรียนรู ในสาระการเรียนรูหนวยที่ 4 เรือ่ ง สารและการเปลี่ยนแปลง ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมิได
ยึดแบบเรียนจากสํานักพิมพใด มาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งบทเรียนสําเร็จรูปชุด
นี้มีสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูท ี่เปนระบบ โดยเรียนรูจากงายไปยาก แตละเลม มีเนื้อหาที่
สอดคลองและตอเนื่องกัน นักเรียนจะคนพบความรูดวยตนเอง เกิดทักษะกระบวนการคิดอยาง
เปนลําดับขั้นและตอเนื่อง สามารถเขาใจในเนื้อหาสาระไดอยางถูกตอง ครอบคลุม
บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ มีทั้งหมด 8 เลม จัดทําเลมละ 1 เรื่อง ซึง่ นอกจากสาระการเรียนรู
จะครบตามหลักสูตรที่กาํ หนดแลว ผูเขียนยังเพิ่มสาระที่มีความเกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความรูและ
ความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น อีกทั้งยังเปนการทบทวนความรูเดิม เพื่อเปนการเสริมใหผูเรียนมีความรู
และทักษะพื้นฐานมากขึ้น ซึ่งสามารถนําไปใชเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาตอระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนไดเปนอยางดี ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทเรียนสําเร็จรูป
ชุดนี้ จะมีประโยชนตอการจัดการเรียนรู ชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถคนควาหาความรู
เพิ่มเติมหรือทบทวนความรูไดดวยตนเอง ชวยแบงเบาภาระครูผูสอน สามารถใชเปนเครื่องมือ
กระตุนและนําทางใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูไ ดดวยตนเอง ตามความสามารถ
และความสนใจรวมถึงความแตกตางระหวางบุคคลดวย

( นางสุนีย อดุลพงศพันธุ )
19 / มีนาคม / 2551

สารบัญ
คําชี้แจง
คําแนะนําสําหรับครู
คําแนะนําสําหรับนักเรียน
จุดประสงคการเรียนรู
แบบฝกหัดกอนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
เฉลยแบบฝกหัดกอนเรียน
สสาร
การเปลี่ยนแปลงสถานะ
ประโยชนของการเปลี่ยนแปลงสถานะ
การละลาย
คําถามสรุปสาระสําคัญ
เฉลยแนวคําตอบ
แบบฝกหัดหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
เฉลยแบบฝกหัดหลังเรียน
เฉลยคําตอบอยางละเอียด
บรรณานุกรม

หนา
ก
ข
ง
จ
ฉ
ซ
1
3
12
14
19
20
21
23
24
26

ก

คําชี้แจง
บทเรียนสําเร็จรูปแบบเรียนรูดวยตนเองเลมนี้ ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนเอกสารประกอบการ
สอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
บทเรียนสําเร็จรูปที่จัดทําขึ้นนี้ไดกําหนดสาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตาม
มาตรฐานชวงชั้นของหลักสูตร ในสาระการเรียนรูว ิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งผูเรียน
สามารถศึกษาสาระการเรียนรูและประเมินผลการเรียนรูไดดวยตนเอง ตามขั้นตอนที่กําหนดไว
ซึ่งมีการเสริมแรงแกผูเรียนเปนระยะๆ โดยการเฉลยคําตอบใหทันที สาระการเรียนรูในหนวยนี้
จัดแบงออกเปนเรื่องยอยๆ โดยเสนอสาระการเรียนรูทีละนอย มีคําถามใหผูเรียนคิด ทํากิจกรรม
หรือตอบ แลวเฉลยคําตอบไดทันที ผูเรียนจะสามารถรับรูไดดวยตนเองตามความสามารถของ
แตละบุคคล

ข

คําแนะนําสําหรับครู

1. ครูควรศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง ของ
หลักสูตร ใหละเอียดครบถวน
2. ครูแนะนําใหนักเรียน ทราบวากอนศึกษาสาระการเรียนรูของบทเรียนสําเร็จรูปดวย
ตนเอง ควรทําแบบทดสอบกอนเรียน ( Pre – test ) และเมื่อศึกษาครบทุกเลม ( 8 เลม ) แลว ครู
ควรใหเวลานักเรียนเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระตั้งแตเลม 1 ถึง เลม 8 อีกครั้ง แลวจึงทดสอบดวย
แบบทดสอบหลังเรียน ( Post – test )
3. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้เหมาะกับนักเรียนที่มีความพรอมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
เปนรายบุคคลแตถามีนักเรียนที่เรียนรูช าเนื่องจากนักเรียนมีความบกพรองในทักษะการอาน
แนะนําใหครูผูสอน จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทเรียนสําเร็จรูปดวยวิธีเพื่อนสอนเพื่อน
อาจจะจับคูระหวางเด็กที่เรียนรูเร็ว (เรียนเกง) กับเด็กที่เรียนรูชา (เด็กออน) และเด็กที่เรียนรู
ระดับปานกลาง จับคูกันเอง แลวศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปไปพรอมๆกัน แตถาในบางหองมีเด็กที่
เรียนรูชาจํานวนมาก อาจจะจัดกิจกรรมการเรียนรูวิธีเพื่อนสอนเพื่อนแบบกลุม กลุมละ 4 คน
โดยมีสัดสวน เด็กเรียนรูเ ร็ว 1 คน เด็กเรียนรูระดับปานกลาง 1 คน และเด็กที่เรียนรูชา 2 คน แลว
ศึกษาพรอมๆกัน ซึ่งทั้ง 2 วิธี ตองคํานึงถึงความพอใจและสมัครใจของนักเรียนเปนสําคัญ

ค

4. การศึกษาบทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้มที ั้งหมด 8 เลม แตละเลมจะมีแบบฝก อยางละ 10 ขอ
กอนที่นักเรียนจะศึกษาในแตละเลมครูควรใหนักเรียนทําแบบฝกกอนเรียน โดยใหนักเรียน
ศึกษาอยางอิสระตรวจคําตอบไดจากเฉลย เมื่อศึกษาเนื้อหาสาระจบเลมแลวใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดหลังเรียนอีกครั้ง ตรวจคําตอบจากเฉลย เพื่อวัดความกาวหนาของการเรียนรูในแตละ
เลมเปนรายบุคคล โดยบันทึกคะแนนสอบทุกชุดและทุกครั้งในแบบประเมินผลการเรียนรูดวย
ตนเอง(รายบุคคล) ซึ่งนักเรียนจะทราบวาตนเองมีความสามารถในการเรียนรูมากนอยเพียงใด
และสามารถกลับไปทบทวนเพิ่มเติมจากสิ่งที่ไมรูไมเขาใจไดอีก กี่ครั้งก็ไดตามความพอใจ ซึ่ง
การใหโอกาสในการเรียนรูแบบนี้จะทําใหนักเรียนผานเกณฑ และผานจุดประสงคทุก
จุดประสงค และเมื่อวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจะสูง
เพิ่มขึ้นแลว โอกาสที่จะพบนักเรียนไมผานเกณฑ (ติด 0) จะลดนอยลง หรืออาจไมพบเลย
5. บทเรียนสําเร็จรูปชุดนี้ ครูสามารถนําไปสอนซอมเสริมกับ
5.1 นักเรียนที่เรียนรูชา (มีความบกพรองในทักษะการอาน)
5.2 นักเรียนที่ขาดความพรอมในการเรียนรูโดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย
(เชน ไมตั้งใจเรียน , ขาดสมาธิ , ชอบคุย , ชอบเลนขณะที่ครูสอน)
5.3 นักเรียนที่หยุดเรียนบอย (นักกีฬาโรงเรียน นักเรียนที่ปวยบอย หรือเกิด
อุบัติเหตุ) สามารถนําไปศึกษานอกเวลาหรือศึกษาที่บานได
5.4 นักเรียนที่ยายมาเขาเรียนใหมในระหวางปการศึกษา ซึ่งอาจจัดสาระการ
เรียนรูไมตรงกัน
5.5 ใชสอนเสริมกับนักเรียนที่ตองการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากบทเรียน

ง

1. รับชุดแบบประเมินและสรุปผลการ
เรียนรูดว ยตนเอง (รายบุคคล) ทุกครั้งที่
ใชบทเรียนสําเร็จรูป และสงคืนเมื่อใช
บทเรียนสําเร็จรูปเสร็จแลว

2. ทําแบบฝกกอนเรียน 10 ขอ ลงใน
กระดาษคําตอบและตรวจคําตอบแบบฝกหัดกอน
และหลังเรียน ใหตรงกับบทเรียนสําเร็จรูปแตละ
หนวยยอยที่นกั เรียนศึกษาและตรวจคําตอบจาก
เฉลยรวมคะแนนและกรอกลงในชุดแบบประเมิน
และสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)

3. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรูและ
รายละเอียดของเนื้อหาในบทเรียน
สําเร็จรูปแตละหนวยยอย โดยเริ่มศึกษา
จากหนวยยอยที่ 1
5. ทําแบบฝกหลังเรียนจํานวน 10 ขอ ลง
ในกระดาษคําตอบและตรวจคําตอบ
แบบฝกหัดกอนและหลังเรียนแผนเดิม
4. เมื่อศึกษาเนื้อหาในหนวยยอยแลวทบทวน
สรุปคะแนนทีไ่ ดและกรอกคะแนนลงใน
ความรูโดยตอบคําถามสรุปสาระสําคัญทายเรื่อง
ชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรู
ลงในสมุดประจําวิชาของนักเรียน ตรวจคําตอบ
ดวยตนเอง (รายบุคคล)
จากแนวคําตอบหนาถัดไป รวมและสรุปคะแนน
ที่ไดลงในสมุด

6. นักเรียนสามารถประเมิน
7. นักเรียนควรมีความซื่อสัตยในการใช
บทเรียนสําเร็จรูป ไมควรเปดเฉลยกอน
ตอบคําถามสรุปสาระสําคัญ แบบฝกหัด
กอนและหลังเรียนรวมถึงแบบ
ทดสอบกอนและ
หลังเรียนดวย

ความกาวหนาในการเรียนรูข องตนเองได
จากคะแนนกอนและหลังทําแบบฝกหัด

8. เก็บเอกสารบทเรียนสําเร็จรูป เขาแฟม
ใหเรียบรอย และเริ่มศึกษาบทเรียน
สําเร็จรูป เลมใหมตามลําดับ

จ

จุดประสงคการเรียนรู

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง นักเรียนสามารถ

1. สามารถอธิบาย แบบจําลองการจัดเรียงอนุภาคและ
การเคลื่อนไหวของอนุภาคของสารในสถานะตางๆ

2. สามารถอธิบายไดวาพลังงานความรอน
เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสถานะและการ
ละลายของสาร

3. สามารถอธิบายองคประกอบและปจจัยที่มี
ผลตอการละลายของสาร

1

บทเรียนสําเร็จรูป
หนวยยอยที่ 1 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
รายวิชา ว22101 วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เวลา 2 ชั่วโมง

 จากความรูที่นักเรียนไดรับมาแลววา สสาร (Matter) คืออะไร

ถายังสงสัยลองทบทวนดูใหม
 สสาร หมายถึง สิ่งที่มีตัวตน มีมวล มีน้ําหนัก ตองการที่อยู และสามารถสัมผัสไดดวย
ประสาทสัมผัสทั้งหา อาจประกอบดวยสารชนิดเดียว หรือหลายชนิด เปนเนื้อเดียวหรือไม
เปนเนื้อเดียวกัน มีหรือไมมีชีวิตก็ได เชน อากาศ น้ํา ดิน อาหาร สัตว พืช เกาอี้หนังสือ
เครื่องจักร ฯลฯ ดังนั้นสิ่งตางๆที่มอี ยูในโลกลวนเปนสสารทั้งสิ้น

เอ ! คุณครูคะ หนูไดยินคุณครูบางทาน พูดวา สสาร บางทาน พูดวา
เอ ! คุณครูครับ ผมไดยนิ คุณครูบางทาน พูดวา สสาร บางทาน พูดวา สาร ตางกันอยางไรครับ
สาร ทั้ง 2 คํานี้ตางกันอยางไรคะ

สาร ( Substance ) ก็คือ สสารที่นักวิทยาศาสตรศึกษาและทราบสมบัติ ซึ่งมีความ
เฉพาะเจาะจงแตกตางกันไปแลวแตชนิดของสารนั้นๆ ซึ่ง 2 คํานี้ อาจจะแทนกันได แตคําวา
สสารจะเปนความหมายที่กวางขวางกวาคําวา สาร
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คุณครูคะ แลวสมบัติของ สาร เราศึกษากันอยางไรคะ

สมบัติของสารเราจะศึกษาโดยแบงออกเปน 2
ประเภท คือสมบัติทางกายภาพ และ สมบัติทางเคมี

สมบัติทั้ง 2 ประเภทนี้ แตกตางกันอยางไรบาง

สมบัติทางกายภาพ ( Physical property)
หมายถึง สมบัติที่สังเกตไดจากลักษณะ
ภายนอก เชน ความหนาแนน จุด
หลอมเหลว จุดเดือด

สมบัติทางเคมี ( Chemistry property)
หมายถึง สมบัติที่เกิดขึ้นจากการทํา
ปฏิกิริยาเคมี(จะไดสารใหม) เชน การ
ติดไฟ การเปนสนิม ความเปนกรด เบส เปนตน นักเรียนจะไดศึกษา
เพิ่มเติมในเรื่องปฏิกิริยาเคมี

เมื่อนักเรียนพอเขาใจเกี่ยวกับสสาร สาร และสมบัติของสารแลว นักเรียนคิดวาสมบัติ
เหลานี้มีการเปลี่ยนแปลงไดหรือไม และมีปจจัยอะไรที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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การเปลี่ยนแปลงของสาร แบงออกเปน 2 ประเภท ตามสมบัติของสารคือ
1. การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ( Physical Change ) หมายถึง การเปลีย่ นแปลงลักษณะภายนอก
โดยที่เนื้อของสารไมเปลี่ยนแปลง และ ไมทําใหเกิดสารใหม เชน การเปลี่ยนสถานะและการ
ละลายของสาร
2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมี (Chemistry Change ) หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ลักษณะเนือ้ สาร มี
ผลตอองคประกอบภายในทําใหมีคุณสมบัติตางไปจากสารเดิม เกิดเปนสารใหม
พวกเราลองมาศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไดแก สถานะ และ
การละลาย ของสารกันหนอยนะ

ลองคิดดูหนอยซิ
สสาร มีกี่ สถานะ
และอะไรบาง

สถานะ ของ สสารหมายถึง
อะไรกันนะ?
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ของสสาร หมายถึง สภาวะ หรือ สภาพ ของสาร
ถาเราแบงสสารที่มีอยูมากมายบนโลกออกเปนพวกๆ โดยใช สถานะ เปนเกณฑ
เราจะแบงได 3 พวก คือ

สถานะของสารสามารถเปลี่ยนแปลงไปมาได เมื่อ ไดรับความ
รอน หรือ คายความรอน เมื่อปริมาณความรอนทําใหอุณหภูมิของสารถึง
จุดๆหนึ่งที่เปนสมบัติเฉพาะตัวของสารก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะ
ไดรับความรอน
ของแข็ง

จุดหลอมเหลว
จุดเยือกแข็ง

ของเหลว

จุดเดือด

แกส

การควบแนน

คายความรอน

เชน น้ํา เมื่ออยูในอุณหภูมิปกติจะเปนของเหลว ถาลดอุณหภูมิลง
จนถึงจุดเยือกแข็ง (0๐C) ก็จะเปนของแข็ง (น้ําแข็ง) แตถาเพิ่มอุณหภูมิ
จนถึงจุดเดือด (100 ๐C) ก็จะกลายเปนแกส(ไอน้ํา) ในทางกลับกัน ถาไอน้ํา
ไดรับความเย็นหรืออุณหภูมิลดลงก็จะเกิดการควบแนนกลายเปน
ของเหลว (ที่อุณหภูมิหอง) และเมื่อน้ําที่อุณหภูมิหอง ทําใหเย็นลงหรือคาย
ความรอนจนถึงจุดเยือกแข็ง ก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเปนของแข็ง

เมื่อสารไดรับความ
รอนหรือคายความรอน
จะเกิดการเปลีย่ นแปลง
สถานะ
จุดหลอมเหลว คือ
อุณหภูมิที่ของแข็ง
เปลี่ยนสถานะเปน
ของเหลว
จุดเดือด คือ อุณหภูมิที่
ของเหลวเปลีย่ นสถานะ
เปนแกส
การควบแนน คือ การที่
สถานะของแกสเปลี่ยน
สถานะไปเปนของเหลว
จุดเยือกแข็ง คือ อุณหภูมิ
ที่ของเหลวเปลี่ยน
สถานะเปนของแข็ง
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(น้ําแข็ง)

ลดอุณหภูมิ

เพิ่มอุณหภูมิ

แกสที่มอง
ไมเห็น
(ไอน้ํา)

ภาพที่ 1.1 แสดงการเปลี่ยนสถานะของน้ํา
ที่มา : ประมวล ศิริผันแกว. (2546 : 12 -13)

นักเรียนทราบหรือไมวา ทําไมสารถึงมีสถานะตางกันการที่ สาร มี สถานะตางกัน
เพราะอนุภาคของสารนั้น ยึดเกาะกันดวยแรง ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคที่ไมเทากัน

นักเรียนคงจะสงสัยแลวใชไหมวาไมเทากันอยางไร ?
นักเรียนลองศึกษาภาพแสดงการจัดเรียงตัวของอนุภาคในสถานะที่ตางๆกันดังนี้

แกส

ภาพที่ 1.2 แสดงการจัดเรียงตัวของอนุภาคที่มีสถานะตางกัน
ที่มา : ประมวล ศิริผันแกว. (2546 : 10 -11)
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จากการศึกษาภาพการจัดเรียงตัวของอนุภาคในสถานะตางๆ นักเรียนจะไดวา

สสาร มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส

สถานะของแข็ง คือ สภาวะของสารที่มี
อนุภาคชิดกันมีแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคมาก ทําใหมีรูปรางที่แนนอน ทั้งที่
อนุภาคของแข็งจะสั่นสะเทือนอยู
ตลอดเวลา ณ อุณหภูมิหอง

สถานะของแกส คือ สภาวะของสารที่มี
อนุภาคหางกันแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคนอยมากจน อนุภาคเคลื่อนที่ได
อยางอิสระ แกสจึงมีปริมาตรขึ้นอยูกับ
ภาชนะที่จะขังแกสนั้น

สถานะของเหลว คือ สภาวะของสารที่มี
อนุภาคจับตัวกันหลวมๆ ดวยแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคที่ไมมากนักมีชองวาง
ระหวางอนุภาคบาง อนุภาคเคลื่อนที่ไดใน
ระยะใกลๆ ของเหลวจึงเปลี่ยนรูปรางไดตาม
ภาชนะที่บรรจุ

ถึงตรงนี้นักเรียนพอจะสรุปความสัมพันธของพลังงาน อุณหภูมิกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร
ไดแลวหรือยัง ลองสรุปใหฟงหนอยนะ
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.....................................
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การเปลี่ยนแปลง สถานะ ของสารมี ความสัมพันธกับพลังงานความรอน ทั้งการ
ไดรับพลังงานความรอน และ การคาย พลังงานความรอนซึ่งทําให เกิดการเปลี่ยนแปลง
สถานะ โดย ไปมีผลตอแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของสาร ซึ่ง แรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคของสารนั้นก็แตกตางกัน จึงเปนสมบัติเฉพาะตัวของสารนั้นๆ นั่นเอง เชน

นักเรียนเคยใชเวลาประมาณ 20.00 น. ของทุกวันดูขาวใน
พระราชสํานักบางหรือเปลา ถานักเรียนเคยดู บางวันพระบรมวงศานุวงศ
พระองคทรงเสด็จประกอบพระราชพิธีเททองหลอพระพุทธรูปทองคํา ซึ่งใน
พระราชพิธนี ี้จะมีผูกระทําพิธีแตงกายดวยชุดพราหมณ คือ นุงขาว หมขาว
ตามลัทธิพราหมณ

ผูทําพิธียกภาชนะบรรจุน้ําทองคําที่ผานการหลอมละลายแลว
ดวยความรอนจนถึงอุณหภูมิ ณ จุดหลอมเหลว (1063 ๐C) ถวายแดพระบรม
วงศานุวงศเพื่อเทลงในแมพิมพ จนเต็มองคพระพุทธรูปที่จัดสรางขึ้น ในขณะ
ที่พระองคทรงประกอบพระราชพิธี คณะสงฆจะสวดพระคาถาเพือ่ ความ
ศักดิ์สิทธิ์และแสดงความเปนศิริมงคล

ซึ่งนักเรียนจะเห็นวา
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ปริมาณความรอนที่สารไดรับแลวไปมีผลทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
ของสาร เกิดการเปลี่ยนสถานะนั้นมีคา ตางกัน คือ ถานักเรียนจะเปลี่ยนสถานะของ
ทองคํา (ของแข็ง) ใหกลายเปนน้ําทองคํา (ของเหลว) ตองใหปริมาณความรอน
จนถึงอุณหภูมิจุดหลอมเหลว คือ 1063 ๐C

แตถานักเรียนตองการเปลี่ยนสถานะของน้ําแข็ง(ของแข็ง)
เพียงแคนักเรียนนําออกจากตูเย็น ตั้งทิ้งไว น้ําแข็งก็หลอมละลายเปลี่ยน
สถานะเปนของเหลวแลว ฉะนั้นนักเรียนจะเห็นได วา สารตางๆจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะ ตองมีความเกี่ยวของกับ ปริมาณความรอนที่ใชทําให
มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และตองมีความสัมพันธกับสมบัติเฉพาะตัวของ
สารดวย

9

สรุปไดวา

การเปลี่ยนสถานะจาก ของแข็ง เปน ของเหลว
ของแข็งตองไดรับปริมาณความรอน เพื่อทําใหอนุภาคมีการสั่นสะเทือน
มากขึ้น จนเคลื่อนหางออกจากกัน แรงยึดเหนี่ยวก็ต่ําลง จึงเปลี่ยนสถานะ
เปนของเหลว อุณหภูมิขณะที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวเรียกวา
จุดหลอมเหลว ซึ่งเปนอุณหภูมิเดียวกับจุดเยือกแข็ง (ขึ้นอยูกับการเปลี่ยน
สถานะวาเริ่มตนเปลี่ยนจากสถานะใดเปนสถานะใด)

ภาพที่ 1.3 แสดงการยึดเหนีย่ วของอนุภาคของสารจากสถานะของแข็งเปนของเหลว
ที่มา : ประมวล ศิริผันแกว. (2546 : 10-11)
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การเปลี่ยนสถานะจาก ของเหลว เปน แกส
เมื่ออนุภาคของเหลวไดรับพลังงานความรอน
มากขึ้น อนุภาคจะสั่นสะเทือนมากขึ้นจนหลุด
ออกจากกัน เกิดอนุภาคอิสระกลายเปนแกส
อุณหภูมิขณะที่อนุภาคของเหลวหลุดเปนอิสระ
เรียกวา จุดเดือด

เอ! และถาเปลี่ยน
สถานะจากของแข็ง
เปนแกสเราเรียกวา
อะไรและ ตางจากการ
ระเหย อยางไร ลอง
นดูดีไกหม
นักสืเรีบยคนลองศึ
ษา

จําไดไหมเอย เขาเรียกวา การระเหิด จาๆๆ
ยกตัวอยางเชน การบูร ลูกเหม็น
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ตารางแสดงสมบัติของสาร อุณหภูมิ ณ จุดหลอมเหลว และอุณหภูมิ ณ จุดเดือด

สัญลักษณ
ของสาร
Li
Be
Fe
Au
Hg
Al
Si
F
O
Cl
Ne

ชื่อของสาร

สถานะ

สมบัติ

ลิเทียม
เบริลเลียม
เหล็ก
ทองคํา
ปรอท
อะลูมิเนียม
ซิลิคอน
ฟลูออรีน
ออกซิเจน
คลอรีน
นีออน

ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ของเหลว
ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
ของแข็ง
แกส

โลหะ
โลหะ
โลหะ
โลหะ
โลหะ
กึ่งโลหะ
กึ่งโลหะ
อโลหะ
อโลหะ
อโลหะ
อโลหะ

จากตารางนักเรียนจะพบวา สาร มี สถานะ
จุดหลอมเหลว และ จุดเดือด ที่แตกตางกัน
บางชนิดเปน ของแข็ง บางชนิดเปน ของเหลว
และบางชนิดเปน แกส มีสมบัติเปนโลหะ
อโลหะ และ กึ่งโลหะ

จุดหลอมเหลว
( ๐C)
179
1285
1537
1063
-390
660
1410
-220
-219
-101
-249

จุดเดือด
( ๐C)
1336
2970
3000
2808
357*เปนโลหะที่มีจุดเดือดต่ํา
ที่สุด

2467
2480
-188
-183
-35
-246

ถานักเรียนตองการศึกษา
เพิ่มเติมเกีย่ วกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
สามารถศึกษาและปฏิบัติตาม
ไดจากใบกิจกรรมที่ 1
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จุดเดือด และจุดหลอมเหลวของสารบางชนิดมีคาสูงมาก โดยเฉพาะสารที่มีสมบัติเปน
โลหะ แตถาสารมีสมบัติเปน อโลหะ ก็จะมีจุดหลอมเหลว จุดเดือด ต่ํามาก มีคาต่ํากวา 0๐C
นักเรียนคงพอจะสรุปไดวา สารแตละชนิดมีสถานะ สมบัติ แตกตางกัน รวมทั้งจุดหลอมเหลว
และจุดเดือดไมเทากัน ซึ่งนั่นก็คือสมบัติทางกายภาพ ของสารนั้นนั่นเอง

นักเรียนทราบไหมวา การเปลี่ยนสถานะของสาร มีประโยชนตอมนุษยและสิ่งมีชีวิต
อื่นๆ ที่อยูบนพื้นโลกอยางมหาศาล เชน การเปลี่ยนแปลงของน้ําตามแหลงธรรมชาติ จากสถานะ
ของของเหลวเมื่อไดรับความรอนจะกลายเปนไอน้ํา ลอยตัวขึ้นสูบรรยากาศ และเมื่อไอน้ํา
เหลานั้นมีการคายความรอนออกมาอุณหภูมิของไอน้ํา จะลดลง ทําใหไอน้ํา มีสถานะเปนแกส
เกิดการควบแนนกลายเปนของเหลว ในบรรยากาศและรวมตัวกันเปนหยดน้ําเกิดการหมุนเวียน
เชนนี้ตลอดเวลา เรียก การหมุนเวียนของน้ําวา วัฏจักรของน้ํา
แตถาเมื่อไรน้ําไมมีการ
เปลี่ยนสถานะเลย ก็จะไมมีฝนตกตามที่ตางๆ

นาคิดนะ

ถาเปนเชนนั้น นักเรียนคิดวาจะเกิดอะไรขึ้น

13

วัฏจักรของน้ํา

ภาพที่ 1.4 แสดงวัฏจักรของน้ํา
ที่มา : ประมวล ศิริผันแกว. (2546 : 24)

น้ําฝนนับเปนแหลงน้ําสะอาดที่ใหญที่สุดที่มนุษยใชประโยชนจากการเปลี่ยนสถานะ
ของสสาร นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารยังมีประโยชนในการหลอวัตถุ โลหะ
ตางๆ การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังไอน้ํา การขับเคลื่อนรถไฟดวยพลังงานไอน้ําและอื่นอีก
มากมาย

พลังงานความรอนนอกจากจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร
แลว ยังมีผลตอการละลายของสารดวย
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การละลาย คืออะไร

การละลาย ( Solubility ) หมายถึง ปริมาณที่มากที่สุดของ ตัวละลาย ที่สามารถจะ
ละลายไดในตัวทําละลาย จํานวนหนึ่งที่อุณหภูมิหนึ่งๆ กลายเปน สารละลาย (solution)

เปนไงบางคะ ฟงดูแลวยังงงๆ ใชไหมคะ ถางง ลองทบทวน
ความรูเดิม กันหนอยดีไหม ?

สารละลาย (solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่เกิดจากสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมา
รวมกัน
สารละลาย แบงสวนประกอบได 2 สวนคือ
1. ตัวทําละลาย ( solvent ) หมายถึง สารที่มีความสามารถในการทําใหสารตางๆ
ละลายได โดยไมทําปฏิกิริยาเคมี กับ สารนัน้ ( ยังคงสมบัติของสารเดิมอยู )
2. ตัวละลาย ( solute ) หมายถึง สารที่ถูกตัวทําละลาย ละลาย ใหกระจายออกไปทั่ว
ใน ตัวทําละลายโดย ไมทําปฏิกิริยาเคมี ตอกัน ( ยังคงสมบัติของสารเดิมอยู ) ตัวอยางเชน
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น้ํา เปนตัวทําละลายที่ ทําให เกลือ , น้ําตาล ฯลฯ ละลายได แตยังคงรักษาสมบัติ ความ
เปน เกลือ และ น้ําตาล ไดอยู โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเปนสารใหม แตอยูในรูปของสารละลาย
น้ําเกลือ หรือ สารละลายน้ําตาล (น้ําเชื่อม) อยางนี้ จึง ไมถือวาเกิดปฏิกิริยาเคมี
( การเกิดปฏิกิริยาเคมี ตองเกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อสารแลวไดสารใหมทม่ี ีสมบัติตางไปจาก
สารเดิม)
สารที่มีสภาพ เปนสารละลายก็เชนเดียวกัน มีสถานะไดทั้ง 3 สถานะ คือ
สารละลาย ที่มีสถานะเปน ของแข็ง ของเหลว และแกส
สารละลายของแข็ง หมายถึง สารละลาย ที่มี ตัวทําละลาย มีสถานะเปนของแข็ง เชน

นาก 35%
ตัวทําละลาย คือ ทองแดง 60%
ตัวละลาย คือ ทองคํา 35% , เงิน 5%
ทองเหลือง 60%
ตัวทําละลาย คือ ทองแดง 60%
ตัวละลาย คือ สังกะสี 40%
สารละลายของเหลว หมายถึง สารละลายที่มีตัวทําละลายมีสถานะเปนของเหลว เชน
น้ํายาลางตา
ตัวทําละลาย คือ น้ํา 90 %**
ตัวละลาย คือ ยา 10 %
แอลกอฮอลสําหรับลางแผล
ตัวทําละลาย คือ แอลกอฮอล 70 %
ตัวละลาย คือ น้ํา 30 %**
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สารละลายแกส หมายถึง สารละลายที่ตัวทําละลาย มีสถานะแกส เชน

อากาศ
ตัวทําละลาย คือ แกสไนโตรเจน 87 %
ตัวละลาย คือ แกสออกซิเจน 20.9 % + แกสอารกอน 0.9% +
แกสคารบอนไดออกไซด 0.03 %
แกสหุงตม
ตัวทําละลาย คือ แกสโพรเพน
ตัวละลาย คือ แกสบิวเทน + สารมีกลิ่น
จากตัวอยางขางบนนักเรียนจะพบวา สารบางชนิดทําหนาที่เปนตัวทําละลาย ในสารละลายชนิด
หนึ่ง แตทําหนาที่เปนตัวละลายในสารละลายอีกชนิดหนึ่ง (สังเกตสารที่มีเครื่องหมาย**)
คงจะสงสัยสิ วาสารใดเปนตัวทํา
ละลาย สารใดเปน ตัวละลาย

ถาสงสัยลองพิจารณาหลักเกณฑดังตัวอยางนี้

หลักการพิจารณาวาสารใดทําหนาที่เปน ตัวทําละลาย และ ตัวละลาย ในสารละลาย มีหลัก
ดังนี้
1. สถานะ ถาสาร 2 ชนิด ที่นํามารวมกันมี
สถานะตางกัน สารที่มีสถานะเดียวกัน
สารละลายจะเปนตัวทําละลาย สวนสารที่มี
สถานะตางกับสารละลายจะเปนตัวละลาย
2. ปริมาณ ถาสาร 2 ชนิด ที่นํารวมกันมี
สถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากกวาจะ
เปนตัวทําละลาย สวนสารทีม่ ีปริมาณนอย
กวาจะเปนตัวละลาย
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นอกจากนี้ความสามารถ ในการละลายของสารในตัวทําละลายแตละชนิด อาจจะ แตกตาง
กัน ขึ้นอยูกบั สมบัติของสารนั้น เชน
สารสีเขียวในพืช (คลอโรฟลล) ละลายในแอลกอฮอลไดดีกวา ละลายในน้าํ หรือ
สีน้ํามัน ละลายไดใน น้าํ มันสน แตไมละลายในน้าํ เปนตน
นอกจากสมบัติของ ตัวทําละลายและ ตัวละลาย แลว อุณหภูมิ ยังเปนปจจัยที่สําคัญที่มีผล
ตอการละลายของสารดวย
นักเรียนลองศึกษาจากตารางตอไปนี้
ตารางแสดงความสามารถในการละลายของสาร ที่อุณหภูมิตางกัน
อุณหภูมิ
(๐C)

ปริมาตรการละลาย ( กรัม / น้ํา 100 กรัม )

80

KNO3
( โพแทสเซียมไนเตรต )
171.5

NaCl
( โซเดียมคลอไรด )
38.4

40

64.0

36.6

20

31.2

36.0

จากตารางนักเรียนจะพบวา ณ ที่อุณหภูมิคาหนึ่งความสามารถในการละลายของสารทั้ง 2
ชนิดนี้ตางกัน แตเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ความสามารถในการละลายของสารทั้ง 2 ชนิดนี้ มีคา
เพิ่มขึ้น
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นักเรียนพอสรุปไดไหมวา มีปจจัยใดบางที่มีผลตอ
ความสามารถในการละลายของสาร

ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยูกับ
ชนิดของตัวทําละลาย
ชนิดของตัวละลาย
อุณหภูมิ (อุณหภูมิสูงขึน้ ความสามารถในการละลายมากขึ้น)
ความดัน มีผลตอการละลายของแกส

ถานักเรียนตองการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พลังงานกับการละลายของสาร สามารถศึกษาและ
ปฏิบัติการไดจากใบกิจกรรมที่ 2

นักเรียนพอเขาใจ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารเกี่ยวกับสถานะและการละลาย
ของสาร ถาเขาใจแลวลองตอบคําถามตอไปนี้ (เติมคําลงในชองวางที่กําหนดให)
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คําถามสรุปสาระสําคัญ เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง จํานวน 10 ขอ (10 คะแนน)
1. สสารคืออะไร (1 คะแนน)........................................................................................................
2. สสารตางจากสารอยางไร (1 คะแนน)......................................................................................
....................................................................................................................................................
3. สมบัติทางเคมีตางจากสมบัติทางกายภาพอยางไร (1 คะแนน)..................................................
....................................................................................................................................................
4. สถานะของสสารหมายถึงอะไรและมีกี่สถานะ แตละสถานะแตกตางกันอยางไร(1 คะแนน)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5. พลังงานความรอนมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารอยางไร (1 คะแนน)..................
...................................................................................................................................................
6. การระเหยแตกตางจากการระเหิดอยางไร (1 คะแนน)
...................................................................................................................................................
7. บอกประโยชนของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร (1 คะแนน)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
8. สารละลาย แบงไดกี่สวน ไดแกอะไรบาง (1 คะแนน)...........................................................
....................................................................................................................................................
9. จงอธิบายเกณฑที่ใชพิจารณาวาสารใดเปนตัวทําละลายและสารใดเปนตัวละลาย(1 คะแนน)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. ปจจัยใดบางที่มีผลตอการละลายของสาร(1 คะแนน)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ตรวจคําตอบแลวถูกกี่ขอ
ถูก ............. ขอ ................. คะแนน
ลงชื่อ ...........................................
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เฉลยแนวคําตอบ
1. สสารคือ สิ่งที่มีตัวตน มีมวล มีนา้ํ หนัก ตองการที่อยู สามารถสัมผัสได สิ่งตางๆที่มีอยูในโลก
ลวนเปนสสารทั้งสิ้น
2.สาร คือ สสารที่นักวิทยาศาสตรศึกษาและทราบสมบัติ
3. สมบัติทางเคมี หมายถึง ลักษณะภายในเนื้อสาร ถามีการเปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดสารใหมทมี่ ี
สมบัติตางไปจากสารเดิม
สมบัติทางกายภาพ หมายถึง ลักษณะภายนอกที่สังเกตได เชนความหนาแนน จุดเดือดจุด
หลอมเหลว ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงจะไมทําใหเกิดสารใหม ยังคงสมบัติของสารเดิมอยู
4. สถานะหมายถึง สภาวะ หรือ สภาพของสาร มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส
5. สารเมื่อไดรับพลังงานความรอน หรือ คายความรอน จะมีผลตอแรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอม
คือ การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว หรือจากของเหลวเปนแกส
6. การระเหย คือ การเปลีย่ นสถานะจากของเหลวเปนแกส สวนการระเหิด คือ การเปลี่ยน
สถานะจากของแข็งเปนของเหลวหรือจากของเหลวเปนแกส
7. ประโยชนของการที่สารมีการเปลี่ยนสถานะ เชน วัฏจักรน้ํา , การหลอมโลหะ , การผลิต
กระแสไฟฟาดวยพลังงานไอน้ํา
8. สารละลาย แบงได 2 สวนคือ 1 ตัวทําละลาย , 2 ตัวละลาย
9. 1 ถาตัวทําละลายและตัวละลาย มีสถานะเดียวกันกับสารละลาย สารใดมีปริมาณมากกวา จะ
เปนตัวทําละลาย และสารใดมีปริมาณนอยกวาจะเปนตัวละลาย
2 ถาตัวทําละลายและตัวละลาย มีสถานะตางกัน สารใดที่มสี ถานะเดียวกับสารละลายสารนั้น
เปนตัวทําละลาย สารใดมีสถานะตางจากสารละลายสารนั้นเปนตัวละลาย
10. 1 ชนิดของตัวทําละลาย
2 ชนิดของตัวละลาย
3 อุณหภูมิ ( อุณหภูมิสูงขึ้นความสามารถในการละลายมากขึ้น )
ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ตองกลับไปทบทวนดูใหมนะ
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แบบฝกหลังเรียนชุดที่ 1 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน เวลา 15 นาที
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวนําหมายเลขหนาขอคําตอบที่นักเรียน
เลือก ใสลงในชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)ที่แจกให
1. การอยูรวมกันของอนุภาคของ
ของเหลวตรงกับขอใด
1. การอยูร วมกันอยางหลวมๆ
2. การอยูร วมกันอยางกระจัดกระจาย
3. การอยูร วมกันอยางหนาแนน
4. บางครั้งอยูรวมกันหนาแนนแต
บางครั้งกระจัดกระจาย
2. สสารในสถานะใดที่มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคนอยที่สุด
1. แกส
2. ของแข็ง
3. ของเหลว
4. ยังสรุปไมได
3. จากรูปที่กาํ หนดใหรูปใดจัดเปน
โครงสรางของน้ําในสถานะของแข็ง
ของเหลวและแกสตามลําดับ

1
2
1. 1 2 3
3. 3 2 1

3
2. 2 3 1
4. 2 1 3

4. การทําใหสสารคายความรอนออกมา
จะทําใหสสารเปลี่ยนสถานะอยางไร
1. เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งกลายเปนของเหลว
2. เปลี่ยนสถานะจากแกส
กลายเปนของเหลว
3. เปลี่ยนจากสถานะจาก
ของเหลวกลายเปนแกส
4. เปลี่ยนจากสถานะจาก
ของแข็งเปนแกส
5. การที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลว
เปนแกสเรียกกระบวนการนี้วาอยางไร
1. กลายเปนไอ
2. การเดือด
3. การหลอมเหลว
4. ขอ 1และ 2 ถูกตอง
6. สารชนิดใดที่เปลี่ยนสถานะจาก
ของแข็งเปนแกสโดยไมตองผานสถานะ
เปนของเหลว
1. พิมเสน เกลือแกง
2. การบูร แอลกอฮอล
3. น้ําตาลทราย เกลือแกง
4. การบูร ลูกเหม็น
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7. สารละลายประกอบดวยอะไรบาง
1. ตัวทําละลายและตัวละลาย
2. ตัวละลายและตัวถูกละลาย
3. ตัวเรงการละลายของสารและตัว
ทําละลาย
4. อิมัลซิฟายเออรและตัวทําละลาย
8. ขอใดกลาวเกี่ยวกับสารละลายได
ถูกตอง
1. สารละลายที่ตัวละลายและตัวทํา
ละลายอยูในสถานะเดียวกัน สารที่
มีปริมาณมากกวาเปนตัวละลาย
2. สารละลายที่ตัวละลายและตัวทํา
ละลายอยูในสถานะเดียวกัน สารที่
มีปริมาณนอยกวาเปนตัวทําละลาย
3. สารทีม่ ีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายเปนตัวทําละลาย
4. สารทีม่ ีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายเปนตัวละลาย

9. วิธีการในขอใดทําใหตัวละลายใน
สารละลายสามารถละลายไดอีก
1. ลดอุณหภูมิของสารละลาย
2. เพิ่มอุณหภูมิของสารละลาย
3. เติมสารที่เปนกรดลงไป
4. เติมสารที่เปนเบสลงไป
10. ถาตองการสกัดสีของใบเตยเพื่อ
นํามาทําขนมควรทําอยางไร
1. ใชเอทิลแอลกอฮอลเปนตัวทํา
ละลาย
2. โขกใหละเอียดแลวใชน้ําเปนตัว
ทําละลาย
3. หั่นใบเตยเปนชิ้นเล็กๆแลวใช
เฮกเซนเปนตัวทําละลาย
4. สกัดโดยการกลั่น
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เฉลยคําตอบแบบฝกหัดหลังเรียน เรือ่ ง สารและการเปลี่ยนแปลง

ขอ

คําตอบ

ขอ

คําตอบ

1
2
3
4
5

1
1
4
2
4

6
7
8
9
10

4
1
3
2
2

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ตองกลับไปทบทวนดูใหมนะ
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เฉลยคําตอบอยางละเอียด
1. ตอบ 1. การอยูรวมกันอยางหลวม ๆ
เหตุผล เพราะ สภาวะของสารที่มีอนุภาคจับตัวกันหลวมๆดวยแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค
ไมมากนักมีชองวางระหวาง อนุภาคบางอนุภาคเคลื่อนที่ไดในระยะใกลของเหลวจึงเปลี่ยน
รูปรางไดตามภาชนะที่บรรจุ
2. ตอบ 1. แกส
เหตุผล เพราะ สภาวะของแกสที่มีอนุภาคหางกันแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยมากจน
อนุภาคเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ แกสจึงมีปริมาณขึ้นอยูกับภาชนะที่จะขังแกส
3. ตอบ 4.
เหตุผล เพราะ สสารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแกส สถานะของแข็งก็คือสภาวะ
ของสารที่มีอนุภาคติดกัน มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคมาก สวนของเหลวคือสภาวะของสารที่
มีอนุภาคจับตัวกันหลวมๆและแกสคือ สภาวะของสารที่มีอนุภาคหางกันแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
อนุภาคนอย
4. ตอบ 2. เปลี่ยนสถานะของสสารจากแกสกลายเปนของเหลว
เหตุผล เพราะ ถาเมื่อแกสคายพลังงานความรอนออกมา อนุภาคจะสั่นสะเทือนนอยลง
เกาะกันอยางหลวม ๆ เปนสถานะของเหลว
5. ตอบ 4. ขอ 1 และ 2 ถูกตอง
เหตุผล เพราะ เมื่ออนุภาคของเหลวไดรับพลังงานความรอนมากขึ้นจนถึงจุดเดือดของเหลว
จะเปลี่ยนสถานะกลายเปนแกส
6. ตอบ 4. การบูร ลูกเหม็น
เหตุผล เพราะ จุดเดือดของสารทั้ง 2 ชนิดต่ํากวาอุณหภูมิหองปกติจึงเปลี่ยนเปนไอแกสโดย
ไมผานของเหลว เรียกวา การระเหิด
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7. ตอบ 1. ตัวทําละลายและตัวละลาย
เหตุผล เพราะ สารละลายประกอบดวยตัวทําละลายและตัวละลาย
8. ตอบ 3. สารที่มีสถานะเดียวกันกับสารละลายเปนตัวทําละลาย
เหตุผล เพราะ สารที่มีสถานะเดียวกัน สารที่มีปริมาณมากกวาจะเปนตัวทําละลายสวนสารที่มี
ปริมาณนอยกวาจะเปน ตัวละลาย
9. ตอบ 2. ทําใหอุณหภูมิของสารละลายสูงขึ้น
เหตุผล เพราะ ปริมาณที่มากที่สุดของตัวละลายที่สามารถจะละลายไดในตัวทําละลาย เมื่อ
สารละลายรับไดอุณหภูมิที่ เพิ่มขึ้นปริมาณความรอนจะทําใหแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคของ
สารละลายนอยลง ตัวทําละลายตัวละลายจึงละลาย ไดมากขึ้น
10. ตอบ 2. โขกใหละเอียดแลวใชน้ําเปนตัวทําละลาย
เหตุผล เพราะถาโขกใหละเอียดจะไดน้ําใบเตยที่มีสารสีเชียวในพืชทําใหน้ําใบเตยเขม เปน
วิธีที่งายและประหยัด และปลอดภัยตอการบริโภคมากที่สุด
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แบบฝกกอนเรียนชุดที่ 1 เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง
จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน เวลา 15 นาที
คําสั่ง : เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวนําหมายเลขหนาขอคําตอบที่นักเรียน
เลือก ใสลงในชุดแบบประเมินและสรุปผลการเรียนรูดวยตนเอง (รายบุคคล)ที่แจกให
1. การอยูรวมกันของอนุภาคของของเหลว
ตรงกับขอใด
1. การอยูร วมกันอยางหลวมๆ
2. การอยูร วมกันอยางกระจัดกระจาย
3. การอยูร วมกันอยางหนาแนน
4. บางครั้งอยูรวมกันหนาแนนแต
บางครั้งกระจัดกระจาย
2. ขอใดอธิบายเกี่ยวกับสารละลายไดถูกตอง
1. สารละลายที่ตัวละลายและตัวทํา
ละลายอยูในสถานะเดียวกัน สารที่
มีปริมาณมากกวาเปนตัวละลาย
2. สารละลายที่ตัวละลายและตัวทํา
ละลายอยูในสถานะเดียวกัน สารที่
มีปริมาณนอยกวาเปนตัวทําละลาย
3. สารทีม่ ีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายเปนตัวทําละลาย
4. สารทีม่ ีสถานะเดียวกันกับ
สารละลายเปนตัวละลาย

3. ถาตองการสกัดสีของใบเตยเพื่อ
นํามาทําขนมควรทําอยางไร
1. ใชเอทิลแอลกอฮอลเปนตัวทํา
ละลาย
2. โขกใหละเอียดแลวใชน้ําเปนตัว
ทําละลาย
3. หั่นใบเตยเปนชิ้นเล็กๆแลวใช
เฮกเซนเปนตัวทําละลาย
4. สกัดโดยการกลั่น
4. จากภาพที่กําหนด ภาพใดจัดเปน
โครงสรางของน้ําในสถานะของแข็ง
ของเหลวและแกสตามลําดับ

1
2
1. 1 2 3
3. 3 2 1

3
2. 2 3 1
4. 2 1 3

ช

5. วิธีการในขอใดทําใหตัวละลายใน
สารละลายสามารถละลายไดอีก
1. ลดอุณหภูมิของสารละลาย
2. เพิ่มอุณหภูมิของสารละลาย
3. เติมสารที่เปนกรดลงไป
4. เติมสารที่เปนเบสลงไป
6. สารชนิดใดที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
เปนแกสโดยไมตองผานการเปลี่ยนแปลง
สถานะเปนของเหลวกอน
1. พิมเสน เกลือแกง
2. การบูร แอลกอฮอล
3. น้ําตาลทราย เกลือแกง
4. การบูร ลูกเหม็น
7. สสารในสถานะใดที่มีแรงยึดเหนี่ยว
ระหวางอนุภาคนอยที่สุด
1. แกส
2. ของแข็ง
3. ของเหลว
4. ยังสรุปไมได
8. สารละลายประกอบดวยอะไรบาง
1. ตัวทําละลายและตัวละลาย
2. ตัวละลายและตัวถูกละลาย
3. ตัวเรงการละลายของสารและตัว
ทําละลาย
4. อิมัลซิฟายเออรและตัวทําละลาย

9. การที่สารเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปน
แกสเรียกกระบวนการนี้วาอยางไร
1. กลายเปนไอ
2. การเดือด
3. การหลอมเหลว
4. ขอ 1และ 2 ถูกตอง
10. การทําใหสสารคายความรอนออกมา จะ
ทําใหสสารเปลี่ยนสถานะอยางไร
1. เปลี่ยนสถานะจากของแข็ง
กลายเปนของเหลว
2. เปลี่ยนสถานะจากแกส
กลายเปนของเหลว
3. เปลี่ยนจากสถานะจาก
ของเหลวกลายเปนแกส
4. เปลี่ยนจากสถานะจาก
ของแข็งเปนแกส

ซ

เฉลยคําตอบแบบฝกหัดกอนเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง

ขอ
1
2
3
4
5

ขอ
1
3
2
4
2

6
7
8
9
10

4
1
1
4
2

ถูก 10 ขอ เยี่ยมมาก
ถูก 8 – 9 ขอ เกงมาก
ถูก 6 – 7 ขอ พอใช
ถูก 5 ขอ หรือต่ํากวา 5 ขอ ไมตองตกใจนะ ลองตั้งใจ
ศึกษาบทเรียนเรื่องนี้ดูกอน แลวจะรูวาไมยาก

