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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ว30222                

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดท าขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเคมีเพ่ิมเติมชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่4 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ให้นักเรียน   สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับจติวิทยาศาสตร์ นักเรียนสามารถใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Inquiry Approach) อาศัยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ในการค้นพบความรู้หรือประสบการณ์
การเรียนรู้ที่มีความหมายด้วยตนเอง และครูเป็นเพียงผู้กระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ของแข็ง 
ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ว30222  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 7 ชุด 
ได้แก่ 

ชุดที่ 1   สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 ชุดที่ 2   ชนิดของผลึกและการเปลี่ยนสถานะของของแข็ง 
 ชุดที่ 3   สมบัติของของเหลว ความตึงผิว 
 ชุดที่ 4   การระเหยและความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 

ชุดที่ 5   สมบัติของแก็สและความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส 
 ชุดที่ 6   การแพร่ของแก๊ส 
 ชุดที่ 7   เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสมบัติของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส  
 

ซึ่งในแต่ละชุดจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ได้เรียนรู้ทีละน้อยตามล าดับขั้น ตามศักยภาพ และความสามารถของตนเอง อีกท้ังพัฒนานักเรียนให้มี
ทักษะในการแสวงหาความรู้ ด ารงชีวิตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน 

ขอขอบพระคุณผู้อ านวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา  คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  และคณะครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษาและแนะน า หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นี้  จะเอ้ือประโยชน์ให้นักเรียน และครูสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ  สามารถน าพาไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ตาม
จุดมุ่งหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่วางไว้  ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกิดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  สามารถพัฒนาชีวิตของตนเองให้ประสบความส าเร็จ
ตามศักยภาพที่มีอยู่ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 
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ชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคร ู
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ว30222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะวิทยาศาสตร์  การคิดวิเคราะห์ของนักเรียน เพ่ือช่วยให้การ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นไปด้วยดี  บรรลุวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพ  ครูผู้สอนควรด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 1. ท าการศึกษาและท าความเข้าใจแผนการจัดการเรียนรู้ จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ล่วงหน้า เพ่ือ
ช่วยในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในบางกิจกรรมครูผู้สอนอาจจ าเป็นต้อง
ให้นักเรียน ท างานหรือเตรียมสิ่งของบางอย่างมาล่วงหน้า 
 2. เตรียมสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมเตรียมชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียนพยายามให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้มากสุด 
 3. ชี้แจงให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน ปฏิบัติตามข้ันตอน อ่านค าสั่งให้ชัดเจน 
ตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ ไม่รบกวนผู้อ่ืน ไม่ชักชวนเพื่อนเล่น 
 4. ช่วยนักเรียนสรุปประเด็นสาระที่เรียนรู้เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมสิ้นสุดลงท าการประเมินผลการ
เรียนรู้ ของนักเรียน พยายามสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส  เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพเพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข   
 5. ครูเสนอแนะให้นักเรียนสามารถน าชุดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบสืบเสาะหาความรู ้เรื่อง นี ้ไป
ศึกษาด้วยตนเองได้  หากแต่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง ไม่เปิดดูเฉลย เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม ว30222  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ชุดที่ 1 สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  3 ชั่วโมง  ให้นักเรียนจัดกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน  แต่ละกลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ ดังนี้  
 1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้  และจุดประสงค์การเรียนรู้  
  2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดที่ 1 สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 3. ศึกษาชุดกิจกรรมโดยการปฏิบัติตามค าชี้แจงที่ได้ระบุไว้ใน บัตรกิจกรรม บัตรค าสั่งและบัตร
เสริมทักษะ ตามขั้นตอนให้ครบทุกเรื่อง 
 4. หากนักเรียนยังไม่เข้าใจในสาระการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปศึกษาอีกครั้งหรือขอค าแนะน า
จากครูเพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

5. ท าแบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1  สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
 6. หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอนได้ทันที นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้  หากแต่ต้อง
มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง  ไม่เปิดดูเฉลย เพ่ือให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 

ค าช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 

 



 

      ท าแบบทดสอบหลังเรียนประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 
 

บทบาทของนักเรียน 
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ศึกษาค าแนะน าการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้แต่ละชุด 

 
ท าการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวัฏจักรการ
เรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ดังนี้ 
1. ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) 
2. ขั้นส ารวจและค้นหา (Exploration Phase) 
3. ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) 
4. ขั้นขยายความคิด (Expansion Phase) 
5. ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) 

 

 

ไมผ่่านเกณฑ์  
ร้อยละ 60 
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                   มาตรฐานการเรียนรู้ 
 

มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ         
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยา
ศาสตร์สื่อสารที่เรียนรู้ น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
  
   

มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบ
เสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบทิ่
เครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆเข้าใจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 
              จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
           1. ด้านความรู้(K) 

1. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้ 
2. อธิบายการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งได้ 

                        2. ด้านทักษะ/กระบวนการการเรียนรู้(P) 
1. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 

- ทดลองเตรียมผลึกก ามะถันได้ 
  2. การคิดวิเคราะห์ 

    - จ าแนกสมบัติบางประการของของแข็งและการจัดอนุภาคของของแข็งได้ 
3. กระบวนการกลุ่มสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างสร้างสรรค์ 
 

แนวคิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรื่อง สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง จัดท าขึ้น
เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส รายวิชาเคมีเพ่ิมเติม รหัสวิชา  
ว30222  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัติบางประการของของแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคของของแข็ง ทดลองและศึกษาความแตกต่างของผลึกก ามะถัน ซึ่งกิจกรรมชุดนี้มุ่งพัฒนา
ให้นักเรียน ตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การสืบเสาะ
หาความรู้ท้ังด้านธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science)  ด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
(Science Knowledge)  และด้านจิตวิทยาศาสตร์ (Science Literacy) การสืบเสาะหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ และระดมความคิด เป็นรายกลุ่ม พร้อม
ทั้งท าแบบเสริมทักษะท้ายชุดกิจกรรม 

 



 

3. ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ (A) 
1. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ความมุ่งมั่น อดทน และรอบคอบในการเรียน 
2. มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3. มีเหตุผล ร่วมแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

          สาระการเรียนรู้ 
- สมบัติของของแข็ง 
- การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

          สาระส าคัญ 
อนุภาคของของแข็ง จะมีรูปร่างที่แน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับ ภาชนะท่ีบรรจุ มีปริมาตรคงที่ 

ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ไม่สามารถไหลได้ในภาชนะปกติ เนืองจากอนุภาคของของแข็งอยู่
ชิดกันมาก การจัดเรียงอนุภาคอยู่ในต าแหน่งที่แน่นอน 
           เวลาที่ใช ้  จ านวน 3 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 1 เรื่องสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

1. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็ง 
2. อธิบายการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งได้ 

ค าชี้แจง :    นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
   ข้อสอบมีจ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาท ี
 

1. ข้อใดเป็นสมบัติของของแข็ง 
ก. ของแข็งต่างชนิดกันอาจจะมีรูป

ผลึกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ 
ข. ของแข็งทุกชนิดสามารถน าไฟฟ้า

ได้ 
ค. ของแข็งจะมีรูปร่างที่แน่นอน และ

ปริมาตรคงที่ ส่วนของเหลวและ
แก๊สมีรูปร่างไม่แน่นอนและ
ปริมาตรไม่คงท่ี 

ง. โมเลกุลของของแข็งจะมีแรงยึด
เหนี่ยวโมเลกุลน้อยกว่าของเหลว
และแก๊ส     

2. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติของของแข็งไม่
ถูกต้อง    
ก. ของแข็งสามารถบีบอัดให้มี

ปริมาตรเล็กลงได้อีก 
ข. ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตร

แน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตาม
ภาชนะท่ีบรรจุ 

ค. อนุภาคภายในของแข็งไม่มีการ
เคลื่อนที่ แต่มีการสั่นสะเทือนอยู่
ตลอดเวลา 

ง. ของแข็งบางชนิดมีรูปเป็นผลึก 
เช่น สารส้ม จุนสี เกลือแกง  
ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปเป็นผลึก   
เช่น ยาง พลาสติก   

 

                           
3. ผลึกของก ามะถันมีก่ีรูปแบบ 

ก. 1 รูปแบบ 
ข. 2 รูปแบบ 
ค. 3 รูปแบบ 
ง. 4 รูปแบบ 

4. สารใดที่สามารถเกิดการระเหิดได้ 
ก. เกลือแกง  ไอโอดีน 
ข. แนฟทาลีน เกลืองแกง   
ค. การบูร   แนฟทาลีน 
ง. ก ามะถัน  แอมโมเนีย 

5. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับก ามะถันรอม
บิก และก ามะถันมอนอคลินิก 
ก. การจัดเรียงโมเลกุลของก ามะถัน

ทั้งสองชนิดเหมือนกัน 
ข. ก ามะถันรอมบิกเสถียรคงตัวที่

อุณหภูมิปกติ 
ค. ก ามะถันทั้งสองชนิดมีสมบัติบาง

ประการเหมือนกัน 
ง. จ านวนอะตอมใน 1 โมเลกุลของ

ก ามะถันทั้งสองชนิดเท่ากัน 
6. ข้อใด คือ สมบัติของก ามะถันมอนอ

คลินิก 
ก. มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเป็น

แท่งคล้ายรูปเข็ม ไม่น าไฟฟ้า  



ข. มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเป็น
เหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียก
ปูน น าไฟฟ้าได้ 

 
ค. มีสีแดง รูปผลึกมีลักษณะเป็นแท่ง

คล้ายรูปเข็ม  น าไฟฟ้า 
ง. รูปผลึกมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายรูป

เข็ม ในธรรมชาติพบได้ง่ายกว่า
ก ามะถันรอมบิก 

7. เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก ามะถันจะเปลี่ยน
รูปเป็นแบบใด 

ก. รอมบิก  
ข. มอนอคลินิก 
ค. รอมมิก 
ง. โนโนคลินิก 

8. ข้อใดเป็นสมบัติของแข็งที่เป็นผลึก
โลหะ 
ก. แข็งปานกลาง จุดหลอมเหลวต่ า 

ไม่น าไฟฟ้า 
ข. แข็ง จุดหลอมเหลวสูง  ไม่น า

ไฟฟ้า 
ค. แข็ง  จุดหลอมเหลวสูง  น าไฟฟ้า

ได้ดี 
ง. แข็งเปราะ  จุดหลอมเหลวสูง  ไม่

น าไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
9. ข้อใดเป็นของแข็งอสัณฐาน 
ก. เกลือแกง  เครื่องแก้ว 
ข. เครื่องแก้ว  พลาสติก  
ค. ขวดพลาสติก  สารส้ม 
ง. ยางรถยนต์  สารส้ม 

 
10. โครงสร้างของก ามะถันรอมบิกป

ระกอบด้วยอะตอมของก ามะถัน
ทั้งหมดก่ีอะตอม 

ก. 5  อะตอม 
ข. 6  อะตอม 
ค. 7  อะตอม 

           ง.  8  อะตอม 

 
 
                                     
                                    ต้ังใจท านะ.ครับ 

                        
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  1 เรื่อง สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
     
               ชื่อ…………………………..………สกุล…………………………………………เลขที่…………ชั้น………. 
 
 
 

ข้อ ก ข ค ง   
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
 
                                      คะแนนสอบท่ีได้             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

กระดาษค าตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 



 

 บัตรกิจกรรมท่ี 1 ค าถามน าทาง 
เรื่อง สมบัติของของแข็ง 

 
 

ชื่อ  …………………………………………………….ชั้น  ม. 4/……...  กลุ่มที…่.……… 
 
 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดในกลุ่ม เกี่ยวกับความสัมพันธร์ะหว่างจุดหลอมเหลว
และจดุเดอืดกับแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 
 
 
ค าถาม 
 
       
       
 
 
 
 
               
 
ค าตอบ   
 

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

 
 
 
 
 

          สมบัติบางประการของของแข็ง 
                 เป็นอย่างไรบ้าง 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/23/2308399/103823189&imgrefurl=http://www.dek-d.com/my.id/funnyquiz/search.php?page=8&tag=%A4%D8%B3&h=579&w=349&sz=19&tbnid=9nnrPKFSFICplM:&tbnh=90&tbnw=54&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&usg=__XnxnCncxoQDKBdrgaodd0_XsxtA=&docid=WiaMtru3YuUOwM&hl=th&sa=X&ei=rJiYULaPM4jQrQey-YCQBQ&ved=0CDcQ9QEwBQ&dur=1484
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/23/2308399/103823189&imgrefurl=http://www.dek-d.com/my.id/funnyquiz/search.php?page=8&tag=%A4%D8%B3&h=579&w=349&sz=19&tbnid=9nnrPKFSFICplM:&tbnh=90&tbnw=54&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&usg=__XnxnCncxoQDKBdrgaodd0_XsxtA=&docid=WiaMtru3YuUOwM&hl=th&sa=X&ei=rJiYULaPM4jQrQey-YCQBQ&ved=0CDcQ9QEwBQ&dur=1484
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://image.dek-d.com/23/2308399/103823189&imgrefurl=http://www.dek-d.com/my.id/funnyquiz/search.php?page=8&tag=%A4%D8%B3&h=579&w=349&sz=19&tbnid=9nnrPKFSFICplM:&tbnh=90&tbnw=54&prev=/search?q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81&usg=__XnxnCncxoQDKBdrgaodd0_XsxtA=&docid=WiaMtru3YuUOwM&hl=th&sa=X&ei=rJiYULaPM4jQrQey-YCQBQ&ved=0CDcQ9QEwBQ&dur=1484


 

 
บัตรเนื้อหา  

เรื่อง สมบัติของของแข็ง 
 
ค าช้ีแจง         ให้นักเรียนศึกษาท าความเข้าใจในเนื้อหา เรื่อง สมบัติของของแข็ง 
 

ของแข็ง (Solid) หมายถึง สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก อนุภาคอยู่ใกล้ชิดกัน 
ดังนั้น ของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงท่ี โดยไม่เปลี่ยนไปตามรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ เช่น ทองแดง  
สังกะสี ด่างทับทิม เกลือแกง 

สมบัติทั่วไปของของแข็ง 
1. ของแข็งมีรูปร่างคงที่แน่นอนไม่ข้ึนอยู่กับภาชนะท่ีบรรจุ  อนุภาคภายในของแข็งเคลือนที่

ไม่ได้ แต่มีการสั่นสะเทือนตลอดเวลา 
2. ของแข็งไม่สามารถบีบอัดให้มีปริมาณเล็กลงได้อีก เพราะอนุภาคภายในของแข็งอยู่ชิดกัน

อยู่แล้ว ถ้าเราใช้แรงงานบีบอัดมากของแข็งบางชนิดก็จะแตกหักเป็นชิ้นเล็กๆ 
3. สารหนึ่งๆเมื่อเป็นแข็งจะมีความหนาแน่นมากกว่าแก๊สและของเหลว(ยกเว้น สารบางชนิด 

เช่น น้ าแข็ง มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า)   
4. ของแข็งท่ีเป็นโลหะสามารถดึงออกเป็นเส้น หรือตีแผ่เป็นแผ่นได้ 
5. ของแข็งบางชนิดเป็นตัวน าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองค า  ทองแดง สังกะสีและ

โลหะอ่ืนๆบางชนิดเป็นสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน บางชนิดเป็นฉนวน เช่น พลาสติก  
6. ของแข็งท่ีบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมเหลวคงท่ี เมื่อความดันคงท่ี 
7. ของแข็งบางชนิดสามารถระเหิดได้  เช่น แนฟทาลีน(ลูกเหม็น)         
8. ปริมาตรของของแข็งค่อนข้างคงท่ี การเปลี่ยนแปลงความดัน จึงเกือบจะไม่มีผล ต่อการ

เปลี่ยนปริมาตรของของแข็ง ส าหรับอุณหภูมิมีผลต่อของแข็งน้อยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อ
ของแข็งได้รับความร้อนจะมีการขยาย เนื่องจากการสั่นสะเทือนของอนุภาค และจะหดตัว
เมื่ออุณหภูมิลดลง แต่การขยายตัวและหดตัวมีค่าน้อยมากเมื่ออุณหภูมิลดลง แต่การ
ขยายตัวและหดมีค่าน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวและแก๊ส      

9. ของแข็งเมือได้รับพลังงานความร้อนสูงมากพอ จะหลอมเหลวกลายเป็นของเหลวได้ 
10. ของแข็งบางชนิดสามารถจัดเรียงตัวเป็นรูปทรงทางเรขาคณิตท่ีแน่นอนได้เรียกว่า ผลึก 

บางชนิดอาจจะมีผลึกได้หลายแบบและบางชนิดไม่สามารถมีผลึกได้ เรียกว่าของแข็ง 
อสัณฐาน(Amorphous solid) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 สรุป  สมบัตบิางประการของของแข็ง 
 

                                                ของแข็งหมายถึงอะไร จ๊ะ                              
 
 
 
                          ของแข็ง  หมายถึง สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากอนุภาค 
        อยู่ใกล้ชิดกัน ดังนั้น ของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงที่โดยไม่เปลี่ยนไปตาม 
                                 รปูร่างของภาชนะท่ีบรรจุ    

 

                                       แล้วสมบัติของของแข็งล่ะ  มีอะไรบ้าง     
 
 

1. มีรูปร่างที่แน่นอน 
2. อนุภาคอยู่ชิดกัน 
3. มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวและแก๊ส 
4. โลหะ สามารถดึงเป็นเส้นและตีเป็นแผ่นได้ 
5. น าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี 

 
 

                                                                                       
 
 
 
 
 

   
   6.   ของแข็งบริสุทธิ์ จะมีจุดหลอมเหลวคงท่ี  
   7.   สามารถระเหิดได้ 
   8.   ปริมาตรคงที่ 
   9.   หลอมเหลวได้เมื่อได้รับ ความร้อนที่สูงพอ 
  10.  บางชนิดมีรูปผลึก บางชนิดเป็นของแข็งอสัณฐาน 
 



 

 
บัตรกิจกรรมท่ี 2 การทดลอง 

    เรื่อง การศึกษารูปของผลึกก ามะถัน 
 

                                กลุ่มที่...............................      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/ ................. 
         สมาชิกในกลุม่  1. …………………………………….……..…  2. …………………………………………………… 

       3.  ……………………………………………..  4. ………………………………………….……… 
       5.   …………………………………………….. 6. …………………………………………………. 
       7.   …………………………………………….. 8. ………………………………………………… 

 
         จุดประสงค์การทดลอง 
          
        - 1. ท าการทดลองเพ่ือเตรียมผลึกก ามะถันมอนอคลินิกและก ามะถันรอมบิกได้ 
 2. บอกลักษณะของผลึกก ามะถันมอนอคลินิกและก ามะถันรอมบิกได้ 
       สารเคมีและอุปกรณ์ 

สารเคมี 
1. ก ามะถัน 
2. โทลูอีน 

อุปกรณ์ 
1. หลอดทดลองขนาดกลาง   1  หลอด 
2. จุกยางส าหรับปิดหลอดทดลองขนาดกลาง 1  อัน 
3. เทอร์โมมิเตอร์    1  อัน 
4. ที่จับหลอดทดลอง    1  อัน 
5. บีกเกอร์ขนาด 250  cm3   1  ใบ 
6. กระจกนาฬิกา    1  อัน 
7. ตะเกียงแอลกอฮอล์พ้อมที่กั้นลม  1  ชุด 
8. แท่งแก้วคน     1  อัน 

วิธีการทดลอง 
 

         1.  ใส่ผงก ามะถัน 1 g ในหลอดทดลองขนาดกลาง และเติมโทลูอีนลงไป 5 cm3  
         2.  อุ่นสารในข้อ 1 ในบีกเกอร์น้ าร้อนที่อุณหภูมิ ประมาณ 75o C ใช้แท่งแก้วคนจนก ามะถัน
ละลายหมด 
         3.  ลดอุณหภูมิของสารละลาย ข้อ 2 อย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง ขณะที่ลด
อุณหภูมิยังคงแช่สารละลายอยู่ในบีกเกอร์น้ าร้อน สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
         4.  เทสารจากข้อ 3 ทั้งหมดลงบนกระจกนาฬิกาแล้วน าไปวางในที่อากาศถ่ายเทได้ดีโทลูอีนจะ
ระเหยอย่างรวดเร็วสังเกตลักษณะของก ามะถันที่เกิดขึ้น  
 



 

 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
 

การสังเกต ผลการเปลี่ยนแปลง 
   ระหว่างแช่อยู่ในสารละลาย  

ระเหยแห้งบนกระจกนาฬิกา  

 
 สรุปผลการทดลอง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค าถามท้ายการทดลอง 
 

1. ลักษณะที่ปรากฏของก ามะถันก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
…………………………….………………………………………………………………………………………… 

2. จากผลการทดลองได้ผลึกก ามะถันก่ีรูป 
…………………….…………………………………………………………………………………………………. 

3. ถ้าในการทดลองไม่มีสารละลายโทลูอีนเราสามารถน าสารชนิดใดมาใช้เป็นตัวท าละลาย
แทนได้บ้างจงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 

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



 

      บัตรเนื้อหา 
เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

 

ของแข็งท่ีเกิดจากการเรียงอนุภาคอย่างเป็นระเบียบ มีรูปร่างเฉพาะตัว เรียกว่าผลึก ผลึกของ
ของแข็งแต่ละชนิดจะมีผิวหน้าที่เรียบ ซึ่งท ามุมกันด้วยค่าที่แน่นอน เป็นลักษณะเฉพาะตัว ผลึกท่ีมี
ขนาดใหญ่ ๆ เมื่อท าให้ผลึกเล็กลงเช่นโดยการบด ส่วนเล็ก ๆ จะยังคงรักษารูปผลึกเป็นแบบเดิมอยู่ 
โดยทั่วไปของแข็งชนิดเดียวกันจะมีการจัดเรียงอนุภาคเป็นแบบเดียวกันไม่ว่าของแข็งนั้นจะเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติหรือสังเคราะห์ขึ้น ผลึกของของแข็งจะมีจุดหลอมเหลวคงท่ี และมีช่วงอุณหภูมิของการ
หลอมเหลวสั้น การที่ของแข็งมีการจัดเรียงโมเลกุลต่างกัน ท าให้เกิดผลึกที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นผลให้
สมบัติทางกายภาพ เช่น จุดเดือด จุดหลอมเหลว และความหนาแน่นแตกต่างกันในกรณีที่ของแข็งชนิด
หนึ่งมีผลึกได้หลายแบบ เรียกว่า มีรูป (Polymorphism) ในกรณีที่ธาตุชนิดเดียวกันแต่มีการจัดเรียง
โครงสร้างของโมเลกุลหรือโครงสร้างของผลึกต่างกัน ก็เรียกว่า รูป (Allotrope) 

ซ่ึงจากการทดลองเรื่อง การศึกษารูปของผลึกก ามะถัน  พบว่าก ามะถันที่มีลักษณะเป็นผง 
ละลายได้ในโทลูอีน เมื่อท าให้เป็นสารละลายอ่ิมตัวแล้วตั้งทิ้งไว้ให้ตัวท าละลายระเหยออกไป จะได้
ของแข็งท่ีมีรูปผลึกท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน มีโครงสร้างผลึก  2 แบบ  คือ รอมบิก (rhombic) และ
มอนอคลินิก(monoclinic) มีลักษณะดังรูป 

       
                          รูปที่ 1  ก ามะถันรอมบิก              รูปที่ 2  ก ามะถันมอนอคลินิก 
 

ซึ่งในธรรมชาติมักจะพบก ามะถันรอมบิกเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากอยู่ตัวที่อุณหภูมิห้อง ส่วน
ก ามะถันมอนอคลีนิกจะเสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า 96 องศาเซลเซียส แต่จากการทดลองสามารถเตรียม
ผลึกก ามะถันได้ทั้ง 2 รูป พร้อมกัน เพราะมีการควบคุมสภาวะการตกผลึกให้แตกต่างจากธรรมชาติ การ
ตกผลึกของก ามะถันทั้ง 2 รูป มีสูตรเป็น S8 เหมือนกัน คือใน 1 โมเลกุลจะประกอบด้วยก ามะถัน 8 
อะตอม และแต่ละอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ 



 

            
  
                              รูปที ่3 โมเลกุลของก ามะถัน 
ผลึกก ามะถันมีรูปร่างแตกต่างกัน เนืองจากมีการจัดเรียงตัวของโมเลกุลก ามะถันแตกต่างกัน

ขณะที่อุณหภูมิต่ าก ามะถันจะอยู่ในรูปของก ามะถันรอมบิกมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม แต่เมื่ออุณหภูมิ
สูงขึ้นจะเปลี่ยนรูปเป็นก ามะถันมอนอคลินิก  มีลักษณะเป็นผลึกรูปเข็ม  

ก ามะถันรอมบิก (Rhombic sulphur) หรือเรียกอีกอย่างว่า ก ามะถันแอลฟา (α-sulphur 
หรือ Sα) เป็นรูปที่อยู่ตัวมากที่สุด (Stable) ผลึกมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยม 

เตรียมโดยละลายก ามะถันในโทลูอีนร้อนๆจนสารละลายอ่ิมตัว กรอง เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็นตัวลง
อย่างช้าๆจะได้ผลึกแยกออกมา 

สมบัติของก ามะถันรอมบิก 
1. เป็นผลึกรูปเหลี่ยมโปร่งใสสีเหลืองอ่อน 
2. มีจุดหลอมเหลว 112.8๐C และมีจุดเดือด 444.67 ๐C 
3. มีความหนาแน่น 2.07 g/cm3 
4. ละลายได้ใน คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2), เบนซีน (C6H6),  โทลูอีน (C6H5CH3) เป็นต้น แต่ไม่

ละลายน้ า 
5. เสถียรที่สุดที่อุณหภูมิปกติ แต่ถ้าให้อุณหภูมิสูงกว่า 95.6๐C จะเปลี่ยนเป็นก ามะถันมอนอ

คลินิก 
6. ไม่น าไฟฟ้า 
ก ามะถันมอนอคลินิก (Monoclinic sulphur) หรือเรียกว่าก ามะถันพริสเมติก (Prismatic 

sulphur) หรือก ามะถันบีตา (β-sulphur หรือ Sβ) เป็นรูปที่คงตัวที่อุณหภูมิสูงกว่า 95.6๐C แต่ไม่เกิน 
119๐C มีลักษณะผลึกรูปเข็ม เมื่อตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิต่ ากว่า 95.6 ๐C จะค่อยๆเปลี่ยนเป็น และเรียก
อุณหภูมินี้ว่า Transition temperature 

ก ามะถันมอนอคลินิกเตรียมได้โดยน าเอาผงก ามะถันใส่ลงหลอดทดลอง แล้วน าไปหลอมเหลว
โดยใช้ไฟอ่อนๆของเหลวที่ได้จะมีสีเหลืองอ่อนและใส เทก ามะถันเหลวลงในกรวยที่มีกระดาษกรองแล้ว
ตั้งทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง พอสังเกตเห็นผลึกเริ่มเกิดขึ้นที่ผิวหน้าของของเหลวแล้วจึงเทก ามะถันที่ยัง
หลอมเหลวอยู่ในกรวยออก ปล่อยให้ก ามะถันที่ยังติดกระดาษกรองในกรวยเย็นจนแข็งตัวหมด ตั้งทิ้งไว้
ให้เย็นก็จะได้ผลึกก ามะถันมอนอคลินิกตามต้องการ หรือเตรียมได้โดยละลายก ามะถันในโทลูอีนร้อนๆ
จนสารละลายอ่ิมตัว กรอง เมื่อปล่อยในสารละลายเย็นตัวลงอย่างช้าจะได้ผลึกแยกออกมา 

 
 



 

สมบัติของก ามะถันมอนอคลินิก 
1. เป็นผลึกรูปเหลี่ยมโปร่งใสสีเหลืองเข้มกว่า 
2. มีจุดหลอมเหลว 119๐C และมีจุดเดือด 444.67 ๐C 
3. มีความหนาแน่น 1.96 g/cm3 
4. ละลายได้ใน คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) และโทลูอีน (C6H5CH3) เป็นต้น  
5. เสถียรที่อุณหภูมิสูงกว่า 95.6๐C แต่ไม่เกิน 119๐C 
6. ไม่น าไฟฟ้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บัตรกิจกรรมท่ี 3 

     เกม”Who am I   เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสาร 
 
 

ค าชี้แจง           ให้นักเรียนอ่านค าอธิบายด้านล่าง แล้วหาค ามาเติมให้ถูกต้อง (ใช้เวลา 10 นาที) 
  
 

 
 
 
 
 
1.  
2.  
3.  

 
 
 
 
 
 
 แถวแนวนอน 

1. มีสูตรโมเลกุล S8 มีสถานะเป็นของแข็ง  
เป็นอโลหะ 

2. ของแข็งท่ีไม่มีรูปผลึก จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 
 

                                                  
            
 

         ม       

                

                

                

                

   ร             

  ข              

                

      ร ู          

        ค        

        ลี        

                

                

 
           แถวแนวตั้ง 
          
              1. เป็นสารที่มีรูปร่างแน่นอน มีปริมาตรคงที ่อนุภาคอยู่ชิดกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยวมาก 

    2…ผลึกก ามะถันรูปเหลี่ยมคล้ายขนมเปียกปูน โปร่งใส 
              3  ของแข็งที่มีรูปผลึก จัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบ 
              6.  ผลึกก ามะถันรูปแท่งคล้ายเข็ม  โปร่งใส สีเหลือง   

 
 



 

 

 

 
 

บัตรเสริมทักษะที่ 1 
  เรื่อง  การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

                                กลุ่มที่...............................      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/ ................. 
        สมาชิกในกลุ่ม  1. …………………………………….……..…   2. …………………………………………………… 

      3.  ……………………………………………..  4. ………………………………………….……… 
      5.   …………………………………………….. 6. …………………………………………………. 
      7.   …………………………………………….. 8. ………………………………………………… 
 

 
  ค าชี้แจง        ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดตอบค าถามจากโจทย์ค าถามต่อไปนี้ 
 

1. จงยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 2 ชนิด และอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น
ของแข็งอสัณฐาน 

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

 
 

 
2. จงเปรียบเทียบลักษณะระหว่างของแข็งอสัณฐานและของแข็งผลึก 

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

 
 
 
3. ของแข็งส่วนมากมีการจัดเรียงตัวของอนุภาค (อะตอม ไอออนหรือโมเลกุล) อย่างมีระเบียบแบบ

แผนได้โครงสร้างที่เป็นผลึกเราเรียกว่าอะไร พร้อมยกตัวอย่างผลึกของแข็งที่รู้จัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 ตั้งใจท าให้ผ่านนะ
ครับ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 1 เรื่องสมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. อธิบายสมบัติบางประการของของแข็ง 
2. อธิบายการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งได้ 

 
ค าชี้แจง : นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด แล้วท าเครื่องหมาย X ลงในกระดาษค าตอบ 
  ข้อสอบมีจ านวน 10 ข้อ (10 คะแนน) ใช้เวลา 10 นาที 
 

1.  ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับก ามะถันรอม
บิก และก ามะถันมอนอคลินิก 
ก. การจัดเรียงโมเลกุลของก ามะถันทั้ง 
สองชนิดเหมือนกัน 
ข. ก ามะถันรอมบิกเสถียรคงตัวที่

อุณหภูมิปกติ 
ค. ก ามะถันทั้งสองชนิดมีสมบัติบาง

ประการ  เหมือนกัน 
ง. จ านวนอะตอมใน 1 โมเลกุลของ 

ก ามะถันทั้งสองชนิดเท่ากัน 
2. สารใดที่สามารถเกิดการระเหิดได้ 

          ก.    เกลือแกง  ไอโอดีน 
          ข.    แนฟทาลีน เกลืองแกง   
          ค.    การบูร   แนฟทาลีน 
          ง.    ก ามะถัน  แอมโมเนีย 

3. ข้อใดเป็นของแข็งอสัณฐาน 
 ก.   เกลือแกง  เครื่องแก้ว 

      ข.   เครื่องแก้ว  พลาสติก  
      ค.   ขวดพลาสติก  สารส้ม 
      ง.    ยางรถยนต์  สารส้ม 

4. ข้อใดเป็นสมบัติของของแข็ง 
    ก.ของแข็งต่างชนิดกันอาจจะมีรูปผลึก 
ต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ 

         ข.  ของแข็งทุกชนิดสามารถน าไฟฟ้าได้ 
         ค.  ของแข็งจะมีรูปร่างที่แน่นอน และ
ปริมาตรคงที่ ส่วนของเหลวและแก๊สมีรูปร่างไม่
แน่นอนและปริมาตรไม่คงที่ 

         ง. โมเลกุลของของแข็งจะมีแรงยึด
เหนี่ยวโมเลกุลน้อยกว่าของเหลวและแก๊ส 

5. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติของของแข็งไม่
ถูกต้อง    

       ก. ของแข็งสามารถบีบอัดให้มีปริมาตร    
เล็กลงได้อีก 
       ข. ของแข็งมีรูปร่างและปริมาตรแน่นอน 
ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุ 
       ค. อนุภาคภายในของแข็งไม่มีการ
เคลื่อนที่ แต่มีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลา 
        ง. ของแข็งบางชนิดมีรูปเป็นผลึก เช่น 
สารส้ม จุนสี เกลือแกง  ของแข็งบางชนิดไม่มี
รูปเป็นผลึก   เช่น ยาง พลาสติก                            

6. ผลึกของก ามะถันมีก่ีรูปแบบ 
      ก.  1 รูปแบบ 
      ข.  2 รูปแบบ 
      ค.  3 รูปแบบ 

 ง.   4 รูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 



 

7. โครงสร้างของก ามะถันรอมบิก 
ประกอบด้วยอะตอมของก ามะถัน
ทั้งหมดก่ีอะตอม 

          ก.   5  อะตอม 
          ข.   6  อะตอม 
          ค.   7  อะตอม 
          ง.   8  อะตอม 

8. ข้อใดเป็นสมบัติของแข็งที่เป็นผลึก
โลหะ 
ก. แข็งปานกลาง จุดหลอมเหลวต่ า ไม่
น าไฟฟ้า 

          ข.  แข็ง จุดหลอมเหลวสูง  ไม่น าไฟฟ้า 
          ค.  แข็ง จุดหลอมเหลวสูงน าไฟฟ้าได้ดี 
          ง.  แข็งเปราะ จุดหลอมเหลวสูง  

ไม่น าไฟฟ้า 
9. ข้อใด คือ สมบัติของก ามะถันมอนอ

คลินิก 
          ก.   มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเป็น      
แท่งคล้ายรูปเข็ม ไม่น าไฟฟ้า  
          ข.   มีสีเหลือง รูปผลึกมีลักษณะเป็น
เหลี่ยมคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน น าไฟฟ้าได้ 
          ค.   มีสีแดง รูปผลึกมีลักษณะเป็นแท่ง
คล้ายรูปเข็ม  น าไฟฟ้า 
          ง.   รูปผลึกมีลักษณะเป็นแท่งคล้ายรูป
เข็ม ในธรรมชาติพบได้ง่ายกว่าก ามะถันรอมบิก 
 
 
 

10.  เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก ามะถันจะเปลี่ยน
รูปเป็นแบบใด 

           ก.   รอมบิก  
           ข.   มอนอคลินิก 
           ค.   รอมมิก 
           ง.    โนโนคลินิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  1 เรื่อง สมบัติและการจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

     
ชื่อ…………………………..………สกุล…………………………………………เลขที…่………ชั้น………. 

 
 
 

ข้อ ก ข ค ง   
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       

 
 
                                      คะแนนสอบท่ีได้             

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 



 
 

                                                  บรรณานุกรม 
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 ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 
 
 
 

ข้อที่ เฉลยก่อนเรียน เฉลยหลังเรียน 
1 ค ก 
2 ค ค 
3 ข ข 
4 ค ค 
5 ก ค 
6 ก ข 
7 ก ง 
8 ค ค 
9 ข ก 
10 ง ก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

มีรูปร่างที่แน่นอน 
อนุภาคอยู่ชิดกัน 
มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว
และแก๊ส โลหะ สามารถดึงเป็นเส้นและตีเป็น
แผ่นได้ น าความร้อนและไฟฟ้าได้ดี 
มีรูปร่างที่แน่นอน 
สามารถระเหิดได้ 
ปริมาตรคงที่ 
หลอมเหลวได้เมื่อได้รับ ความร้อนที่สูงพอ 

บางชนิดมีรูปผลึกบางชนิดเป็นของแข็งอสัณฐาน 

 
   เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 1 ค าถามน าทาง 

  เรื่อง สมบัติของของแข็ง 
 

ชื่อ  …………………………………………………….ชั้น  ม. 4/……...  กลุ่มที…่.……… 
 
 

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนร่วมกันระดมความคิดในกลุ่ม เกี่ยวกับความสัมพันธร์ะหว่างจุดหลอมเหลว
และจดุเดอืดกับแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส 
 
 
 
ค าถาม 
 
       
       
 
 
 
 
               
 
ค าตอบ   
 

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

    10.……………………………………………………………………………………….……….. 
 

          สมบัติบางประการของของแข็ง 
                 เป็นอย่างไรบ้าง 
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     เฉลยบัตรกิจกรรมท่ี 2 การทดลอง 

      เรื่อง การศึกษารูปของผลึกก ามะถัน 
 

                                กลุ่มที่...............................      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/ ................. 
         สมาชิกในกลุม่  1. …………………………………….……..…  2. …………………………………………………… 

       3.  ……………………………………………..  4. ………………………………………….……… 
       5.   …………………………………………….. 6. …………………………………………………. 
       7.   …………………………………………….. 8. ………………………………………………… 

 
 
         จุดประสงค์การทดลอง 
          
        - 1. ท าการทดลองเพ่ือเตรียมผลึกก ามะถันมอนอคลินิกและก ามะถันรอมบิกได้ 
 2. บอกลักษณะของผลึกก ามะถันมอนอคลินิกและก ามะถันรอมบิกได้ 
       สารเคมีและอุปกรณ์ 

สารเคมี 
3. ก ามะถัน 
4. โทลูอีน 

อุปกรณ์ 
9. หลอดทดลองขนาดกลาง   1  หลอด 
10. จุกยางส าหรับปิดหลอดทดลองขนาดกลาง 1  อัน 
11. เทอร์โมมิเตอร์    1  อัน 
12. ที่จับหลอดทดลอง    1  อัน 
13. บีกเกอร์ขนาด 250  cm3   1  ใบ 
14. กระจกนาฬิกา    1  อัน 
15. ตะเกียงแอลกอฮอล์พ้อมที่กั้นลม  1  ชุด 
16. แท่งแก้วคน     1  อัน 

วิธีการทดลอง 
 

         1.  ใส่ผงก ามะถัน 1 g ในหลอดทดลองขนาดกลาง และเติมโทลูอีนลงไป 5 cm3  
         2.  อุ่นสารในข้อ 1 ในบีกเกอร์น้ าร้อนที่อุณหภูมิ ประมาณ 75o C ใช้แท่งแก้วคนจนก ามะถัน
ละลายหมด 
         3.  ลดอุณหภูมิของสารละลาย ข้อ 2 อย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้อง ขณะที่ลด
อุณหภูมิยังคงแช่สารละลายอยู่ในบีกเกอร์น้ าร้อน สังเกตการเปลี่ยนแปลง 
         4.  เทสารจากข้อ 3 ทั้งหมดลงบนกระจกนาฬิกาแล้วน าไปวางในที่อากาศถ่ายเทได้ดีโทลูอีนจะ
ระเหยอย่างรวดเร็วสังเกตลักษณะของก ามะถันที่เกิดขึ้น  



 
 

แตกต่างกัน 

2 รูป 

คาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2), เบนซีน (C6H6) 

 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 
 

การสังเกต ผลการเปลี่ยนแปลง 
   ระหว่างแช่อยู่ในสารละลาย ได้ผลึกท่ีมลีักษณะคล้ายรูปเขม็ 

ระเหยแห้งบนกระจกนาฬิกา ได้ผลึกที่มลีักษณะคล้ายรูปเขม็และผลึกท่ีมีลักษะคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 

 
   สรุปผลการทดลอง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผลึกก ามะถันได้ทั้ง 2 รูป 
 
 
ค าถามท้ายการทดลอง 
 

1. ลักษณะที่ปรากฏของก ามะถันก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
     ………………….……………………………………………………………………………………………………… 
2. จากผลการทดลองได้ผลึกก ามะถันก่ีรูป 

……………….………………………………………………………………………………..………………………. 
3. ถ้าในการทดลองไม่มีสารละลายโทลูอีนเราสามารถน าสารชนิดใดมาใช้เป็นตัวท าละลาย

แทนได้บ้างจงอธิบาย 
……………………………………………………………………………..……………………….…………………. 

 
 
 

………จากการทดลองการศึกษารูปผลึกก ามะถันจะเห็นได้ว่าในระหว่างผสมผงก ามะถัน
กับโทลูอีนให้เป็นสารละลายแล้วน าไปแช่ในอุณหภูมิประมาณ 75 0C และค่อยๆลดอุณหภูมิลงจน
เท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วเทลงในกระจกนาฬิกา จะท าให้เกิดผลึกข้ึนทั้ง 2 รูป รูปที่มีลักษณะคล้าย
รูปเข็มเรียกว่าก ามะถันมอนอคลีนิก  รูปที่มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เรียกว่า
ก ามะถันรอมบิก ซึ่งจากการทดลองสามารถเตรียมผลึกก ามะถันได้ทั้ง 2 รูป พร้อมกัน เพราะว่ามี
การควบคุมสภาวะการตกผลึกให้แตกต่างจากธรรมชาติ ผลึกก ามะถันที่ได้ทั้ง 2 รูป มีสูตรเป็น S8 
เหมือนกัน คือใน 1 โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของก ามะถัน 8 อะตอม แต่มีรูปร่างแตกต่างกัน 
เนื่องจากมกีารจัดเรียงตัวของโมเลกุลก ามะถันแตกต่างกัน และจากผลการทดลองสังเกตได้ว่า
ก ามะถันรอมบิกมีการจัดเรียงตัวชิดและอัดแน่นกว่าก ามะถันมอนอคลินิก ท าให้ก ามะถันรอมบิกมี
ความหนาแน่นมากกว่าก ามะถันมอนอคลินิกเล็กน้อย…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………



 
 

 
เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3 

เกม”Who am I   เรื่อง การจัดเรียงอนุภาคของสาร 
 
ค าชี้แจง     ให้นักเรียนอ่านค าอธิบายด้านล่าง แล้วหาค ามาเติมให้ถูกต้อง  (ใช้เวลา 10 นาที) 
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แถวแนวนอน 

1. มีสูตรโมเลกุล S8 มีสถานะเป็นของแข็ง เป็นอโลหะ 
2. ของแข็งท่ีไม่มีรูปผลึก จัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ 
3.  

   ก า     ก า ม ะ ถั น    

   ม     ม        

   ะ     ะ        

   ถั   อ  ถั        

   น   ง  น        

   ร   แ  ม        

  ข อ ง แ ข็ ง อ สั ณ ฐ า น   

   ม   ง  น        

   บิ   ร ู  อ        

   ก     ค        

        ลี        

        นิ        

        ก        

         แถวแนวตั้ง  
 

   1.   เป็นสารที่มีรูปร่างแน่นอน มีปริมาตรคงท่ี อนุภาคอยู่ชิดกันมาก มีแรงยึดเหนี่ยวมาก 
   2  …ผลึกก ามะถันรูปเหลี่ยมคล้ายขนมเปียกปูน โปร่งใส 

             3.   ของแข็งท่ีมีรูปผลึก จัดเรียงตัวได้เป็นระเบียบ 
             4.   ผลึกก ามะถันรูปแท่งคล้ายเข็ม  โปร่งใส สีเหลือง   



 
 

 

 

 
 

ยาง  แก้ว เป็นของแข็งอสัณฐาน เพราะการจัดเรียงอนุภาคภายในไม่เป็นระเบียบไม่มีรูปร่าง
ผลึก เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวกลายเป็นของเหลวและไหลได้ 

                                                     เฉลยบัตรเสริมทักษะที่ 1 
              เรื่อง  การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 

                                กลุ่มที่...............................      ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4/ ................. 
        สมาชิกในกลุ่ม  1. …………………………………….……..…   2. …………………………………………………… 

      3.  ……………………………………………..  4. ………………………………………….……… 
      5.   …………………………………………….. 6. …………………………………………………. 
      7.   …………………………………………….. 8. ………………………………………………… 

 
  ค าชี้แจง      ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดตอบค าถามจากโจทย์ค าถามต่อไปนี้ 
 
 

1. จงยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 2 ชนิด และอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น
ของแข็งอสัณฐาน 
…………………………………………………………………………………………………….………………………..... 
………..……………………………………………………………………………..……… 
 

 
 

2. จงเปรียบเทียบลักษณะระหว่างของแข็งอสัณฐานและของแข็งผลึก 
ของแข็งอสัณฐาน      ของแข็งผลึก 

..1……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..2……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

..3………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 
  4.…………………………………………………………………………………………………..……………………………………. 

 
 
 

 
4. ของแข็งส่วนมากมีการจัดเรียงตัวของอนุภาค (อะตอม ไอออนหรือโมเลกุล) อย่างมีระเบียบ

แบบแผนได้โครงสร้างที่เป็นผลึกเราเรียกว่าอะไร พร้อมยกตัวอย่างผลึกของแข็งท่ีรู้จัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

  

การจัดเรียงอนุภาคภายในของแข็งไม่เป็นระเบียบ 1).การจัดเรียงอนุภาคภายในของแข็งเป็น
ระเบียบ ไม่มีรูปร่างผลึกเป็นรูปทรงเรขาคณิต           2.)มีรูปร่างผลึกเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
จุดหลอมเหลวไม่คงท่ี                                3.)จุดหลอมเหลวคงท่ี 
เมื่อแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆได้ชิ้นส่วนไม่มีรูปทรงเรขาคณิต  4).เมื่อแตกออกเป็นชิ้น
เล็กๆได้ผลึกคล้ายกับผลึกเดิม 

ของแข็งรูปผลึก  ได้แก่  ก ามะถัน  คาร์บอน    ฟอสฟอรัส 


