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ก

ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

คานา

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็ นคู่มือประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนรายวิชา เคมี 2 รหัสวิชา
ว30222 สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม โดยเรี ยบเรี ยงเนื้อหา
ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้อย่างละเอียด มีสาระการเรี ยนรู ้ตรงตามตัวชี้วดั ชั้นปี และครอบคลุม
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนสัตหีบวิทยาคม พุทธศักราช 2560 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร เป็ นชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสาหรับ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบสื บ
เสาะหาความรู ้ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาด้านความรู ้
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา ความสามารถในการสื่ อสาร การตัดสิ นใจ การนาความรู ้ไปใช้
ในชีวติ ประจาวัน ไปพร้อม ๆ กับการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีทางวิทยาศาสตร์ ให้กบั นักเรี ยน อันนาไปสู่ การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่สูงขึ้น
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ประกอบด้วยชุดกิจกรรม การ
เรี ยนรู ้ ทั้งหมด 5 ชุด ชุดนี้เป็ นชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม การ
เรี ยนรู ้ 4 ชัว่ โมง
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
จะเกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน ทั้งด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนครู ผสู ้ อนที่สนใจ นาไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
สุ พกั ตร์ คาภา
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สารบัญ

เรื่ อง

หน้ า

คานา
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับครู
คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน
บัตรคาสั่ง
มาตรฐานการเรี ยนรู ้
แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ผังมโนทัศน์
ใบความรู ้ที่ 1.1 สมบัติของของแข็ง
ใบกิจกรรมที่ 1.1สมบัติของของแข็ง
ใบความรู ้ที่ 1.2 การจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง
ใบกิจกรรมที่ 1.2 การทดลองเรื่ อง การศึกษารู ปของผลึกกามะถัน
ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 การทดลองเรื่ อง การศึกษารู ปของผลึกกามะถัน
ใบกิจกรรมที่ 1.3 การจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง
ใบความรู ้ที่ 1.3 ชนิดของผลึก
ใบกิจกรรมที่ 1.4 ชนิดของผลึก
ใบความรู ้ที่ 1.4 การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
ใบกิจกรรมที่ 1.5 การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
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สารบัญ(ต่ อ)

เรื่ อง

หน้ า

แบบทดสอบหลังเรี ยน
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยน
แนวคาตอบใบกิจกรรมที่ 1.1
แนวคาตอบใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2
เฉลยใบกิจกรรมที่ 1.3
แนวคาตอบใบกิจกรรมที่ 1.4
แนวคาตอบใบกิจกรรมที่ 1.5
เฉลยแบบทดสอบหลังเรี ยน
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สารบัญตาราง

เรื่ อง

หน้ า
ตารางที่ 1.1 ชนิดและสมบัติบางประการของของแข็งที่อยูใ่ นรู ปผลึก
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สารบัญภาพ

เรื่ อง

หน้ า

ภาพที่ 1.1 การจัดเรี ยงตัวของอนุภาคของสาร
ภาพที่ 1.2 การจัดเรี ยงอนุภาคในของแข็ง
ภาพที่ 1.3 การจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง
ภาพที่ 1.4 การจัดเรี ยงอนุภาคของกามะถัน
ภาพที่ 1.5 การจัดเรี ยงอะตอมของคาร์บอน
ภาพที่ 1.6 อัญรู ปของฟอสฟอรัส
ภาพที่ 1.7 ผลึกโมเลกุล
ภาพที่ 1.8 ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
ภาพที่ 1.9 แสดงผลึกโลหะและโครงสร้างผลึก
ภาพที่ 1.10 โครงสร้างผลึกโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
ภาพที่ 1.11 การหลอมเหลวของน้ าแข็ง
ภาพที่ 1.12 การระเหิดของของแข็ง
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ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

คาชี้แจงเกีย่ วกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส วิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ประกอบด้วย
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
ชุดที่ 2 เรื่ อง สมบัติของของเหลว
ชุดที่ 3 เรื่ อง สมบัติของแก๊ส และความสัมพันธ์ของปริ มาตร ความดัน และ
อุณหภูมิ
ชุดที่ 4 เรื่ อง การแพร่ ของแก๊ส
ชุดที่ 5 เรื่ อง เทคโนโลยีของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
วิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ประกอบด้วย
- คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
- คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับครู
- คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้สาหรับนักเรี ยน
- ผลการเรี ยนรู ้และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
- ใบความรู ้, ใบกิจกรรม, แบบบันทึกกิจกรรม
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน
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ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับครู

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
วิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง โดยแบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละเท่ากัน
ให้ผเู ้ รี ยนศึกษาและทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม ครู เป็ นเพียงผูเ้ ตรี ยมชุดกิจกรรม เตรี ยมจัดชั้นเรี ยน
เตรี ยมสื่ ออุปกรณ์ พร้อมเป็ นพี่เลี้ยงคอยดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรี ยนเมื่อมีปัญหา ซึ่งครู ควร
มีบทบาทสาคัญดังนี้
1. ศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ และการวัดและประเมินผล ให้เข้าใจอย่าง
ชัดเจน
2. ครู จดั เตรี ยมชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ซึ่งประกอบด้วย คาชี้แจง แบบทดสอบก่อนเรี ยน
ใบความรู ้ ใบกิจกรรม ใบบันทึกกิจกรรม แบบทดสอบหลังเรี ยน แบบเฉลย
ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทดลองให้ครบถ้วน
3. เตรี ยมความพร้อมของนักเรี ยนก่อนการเรี ยนโดยแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่ม ๆ ละ
5-6 คนโดยคละความสามารถ ( เก่ง ปานกลาง อ่อน ) จานวนเท่า ๆ กัน
4. แจกชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนศึกษาด้วยตนเอง แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ให้นกั เรี ยนทราบ และแนะนาวิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้ชดั เจน ตลอดจนกาหนด
ข้อตกลงร่ วมกันหากแต่ตอ้ งมีความซื่ อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิ ดดูเฉลยล่วงหน้า เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดความรู ้พ้ืนฐานก่อนเรี ยน
6. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ นักเรี ยนลงมือปฏิบตั ิ
ทุกกิจกรรมทุกขั้นตอน ในขณะที่นกั เรี ยนกาลังทากิจกรรม ครู สังเกตการทางานของนักเรี ยน
ให้กาลังใจ และแก้ไขปั ญหาในรายคนที่มีขอ้ สงสัยหรื อไม่เข้าใจ
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ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

7. เมื่อนักเรี ยนทากิจกรรมเสร็ จทุกกลุ่มแล้ว นักเรี ยนและครู ร่วมกันอภิปรายช่วยกัน
สรุ ปเนื้ อหาของบทเรี ยนที่เรี ยน โดยครู คอยเพิ่มเติมความรู ้ในส่ วนที่บกพร่ อง
8. ให้นกั เรี ยนสรุ ปเนื้ อหาโดยการเขียนแผนผังมโนทัศน์ เพื่อส่ งเสริ มความคิด
วิเคราะห์ คิดเชื่อมโยง คิดเป็ นระบบ และสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอดของเนื้ อหาในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
9. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบชุ ดเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรี ยน
เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการเรี ยน
10. ครู ประเมินผลการจัดการเรี ยนรู ้ หลังจากเสร็ จสิ้ นกิจกรรม บันทึกคะแนนของ
นักเรี ยนแต่ละคนจากการปฏิบตั ิกิจกรรม แบบฝึ กหัด การเขียนแผนผังมโนทัศน์ และคะแนน
ทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน หากมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ ครู ควร
จัดสอนซ่อมเสริ ม ในโอกาสต่อไป
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คู่มือการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาหรับนักเรียน

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
วิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4 ชัว่ โมง นักเรี ยนควรปฏิบตั ิตามขั้นตอนด้วยความ
ซื่ อสัตย์และตั้งใจ ดังนี้
1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ผลการเรี ยนรู ้ และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
3. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา จากใบความรู ้ ใบกิจกรรม ใบบันทึกกิจกรรม
4. ปฏิบตั ิตามกิจกรรม (ควรทาให้เสร็ จตามกาหนด)
5. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน ตรวจคาตอบได้จากภาคผนวก เพื่อประเมินตนเองว่า
สามารถบรรลุตาม จุดประสงค์การเรี ยนรู ้และผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดไว้หรื อไม่
6. หากนักเรี ยนไม่ผา่ นการประเมินใด ให้นกั เรี ยนศึกษาในใบความรู ้ และทากิจกรรม
อีกครั้ง แล้วทาการประเมินผลใหม่ ถ้าทาคะแนนได้มากขึ้น แสดงว่านักเรี ยนเข้าใจมากขึ้น
7. หากมีขอ้ สงสัยให้ปรึ กษาครู ผสู ้ อนได้ทนั ที
8. นักเรี ยนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ หากแต่ตอ้ งมีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเอง ไม่เปิ ดดู
เฉลย เพื่อให้การเรี ยนรู ้มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
9. เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนในชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
ทาความสะอาด ตรวจสอบ และเก็บวัสดุอุปกรณ์แต่ละกลุ่มให้เรี ยบร้อย และเก็บชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ ส่ งคืนครู เมื่อปฏิบตั ิกิจกรรมเสร็ จสิ้ นแล้ว
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ชุ ดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ ส
รายวิชา เคมี 2 รหัสวิชา ว30222
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บัตรคาสั่ ง

คาชี้แจง
นักเรี ยนศึกษาและปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน ชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง จานวน 10 ข้อ
2. เลือกประธานกลุ่มเพื่อเป็ นผูน้ าในการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และเลขานุการ
กลุ่มเพื่อบันทึกข้อมูลในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
3. ศึกษาและปฏิบตั ิตามขั้นตอนของชุ ดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว
แก๊ส ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ดังนี้
3.1 ใบความรู ้ที่ 1.1 คนละ 1 ชุด
3.2 ใบกิจกรรมที่ 1.1 กลุ่มละ 1 ชุด
3.3 ใบความรู ้ที่ 1.2 คนละ 1 ชุด
3.4 ใบกิจกรรมที่ 1.2 คนละ 1 ชุด
3.5 ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2 กลุ่มละ 1 ชุด
3.6 ใบกิจกรรมที่ 1.3 คนละ 1 ชุด
3.7 ใบความรู ้ที่ 1.3 คนละ 1 ชุด
3.8 ใบกิจกรรมที่ 1.4 คนละ 1 ชุด
3.9 ใบความรู ้ที่ 1.4 คนละ 1 ชุด
3.10 ใบกิจกรรมที่ 1.5 คนละ 1 ชุด
4. นักเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง วิชาเคมี 2 รหัสวิชา ว30222
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
5. นักเรี ยนประเมินตนเองด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
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มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ
โครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสื บเสาะ หาความรู ้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่ งที่เรี ยนรู ้ นาความรู ้ไปใช้ประโยชน์

ผลการเรียนรู้
อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้
อธิ บายเหตุผลที่ทาให้ธาตุบางชนิดปรากฏเป็ นรู ปต่าง ๆ ได้

จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
ด้ านความรู้ (K)
1. บอกสมบัติบางประการของของแข็งได้
2. อธิ บายเหตุผลและยกตัวอย่างที่ธาตุบางชนิดปรากฏเป็ นรู ปต่าง ๆ กันได้
3. อธิบายสมบัติที่สาคัญของผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้
4. ระบุชนิดของผลึกของของแข็งจากสารที่เป็ นตัวอย่างที่กาหนดให้ได้
5. บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่เป็ นรู ปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้
6. อธิบายการเปลี่ยนสถานะของของแข็งโดยการหลอมเหลวและการระเหิ ด
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จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ (ต่อ)
ด้ านทักษะ/กระบวนการ (P)
1. กระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
- ทดลองเตรี ยมผลึกกามะถันได้
2. การคิดวิเคราะห์
- จาแนกสมบัติบางประการของของแข็งและการจัดเรี ยงอนุภาคของ
ของแข็งได้
3. กระบวนการกลุ่ม
- มีความสามารถในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสร้างสรรค์
ด้ านเจตคติ/คุณลักษณะ (A)
มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความรับผิดชอบ และมุ่งมัน่ ในการทางาน
สาระการเรี ยนรู้
-สมบัติของของแข็ง
-การจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง
-ชนิดของผลึก
-การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
สาระสาคัญ
อนุภาคของของแข็ง จะมีรูปร่ างที่แน่นอนไม่ข้ ึนอยูก่ บั ภาชนะที่บรรจุ มีปริ มาตรคงที่
ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ไม่สามารถไหลได้ในภาวะปกติ เนื่ องจากอนุภาคของของแข็งอยู่
ชิดกันมาก การจัดเรี ยงอนุภาคอยูใ่ นตาแหน่งที่แน่นอน การจัดเรี ยงอนุภาคและการเกิดผลึกของ
ของแข็ง ชนิ ดของผลึกของของแข็ง การเปลี่ยนสถานะของของแข็งได้แก่ การหลอมเหลว และ
การระเหิ ด
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
คาชี้แจง
1. ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ เป็ นข้อสอบแบบปรนัย
2. เวลาที่ใช้ในการทา 10 นาที
3. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคาตอบที่
กาหนดให้

1. “ของแข็งมีรูปร่ างและปริ มาตรคงที่” สามารถอธิบายด้วยเหตุผลในข้อใด
ก. โมเลกุลของของแข็งไม่มีพลังงานจลน์
ข. โมเลกุลของของแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้แต่สนั่ สะเทือนได้
ค. โมเลกุลเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบจนไม่มีช่องว่างระหว่างโมเลกุล
ง. ที่ภาวะปกติจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่าพลังงานจลน์ของโมเลกุล
2. ของแข็งชนิดหนึ่งมีอนุภาคเป็ นโมเลกุลและชนิดของพันธะเป็ นพันธะไฮโดรเจนจะมีชนิด
ของผลึกประเภทใด
ก. ผลึกโลหะ
ข. ผลึกไอออนิก
ค. ผลึกโมเลกุล
ง. ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
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3. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติของของแข็งไม่ถูกต้อง
ก. ของแข็งสามารถบีบอัดให้มีปริ มาตรเล็กลงได้อีก
ข. ของแข็งบางชนิดมีรูปเป็ นผลึก ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปเป็ นผลึก
ค. ของแข็งมีรูปร่ างและปริ มาตรแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ
ง. อนุภาคภายในของแข็งไม่มีการเคลื่อนที่ แต่มีการสั่นสะเทือนอยูต่ ลอดเวลา
4. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับแกรไฟต์ สรุ ปได้ผลดังนี้
1. เป็ นของแข็งสี ดา
2. นาไฟฟ้าได้
3. ผิวเป็ นมันวาวเล็กน้อยและลื่น จึงใช้เป็ นส่ วนผสมในสารหล่อลื่น
ข้อใดสรุ ปถูกต้ อง
ก. เฉพาะข้อ 3
ข. ข้อ 1 และ 2
ค. ข้อ 1 และ 3
ง. ถูกต้องทุกข้อ
5. ข้อใดคือเหตุผลที่ทาให้ธาตุคาร์บอนมี 3 อัญรู ป คือ เพชร แกรไฟต์ และฟลูเลอรี น
ก. มีขนาดของโมเลกุลไม่เท่ากัน
ข. มีจานวนอะตอมในโมเลกุลต่างกัน
ค. มีการจัดเรี ยงตัวของอะตอมต่างกัน
ง. มีการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลต่างกัน
6. ของแข็งชนิ ดใดที่มีชนิดของผลึกเป็ นโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
ก. กามะถัน
ข. แกรไฟต์
ค. ทองแดง
ง. แคลเซียมฟลูออไรด์
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7. ข้อใดคือสมบัติของกามะถันมอนอคลินิก
ก. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายรู ปเข็ม นาไฟฟ้าได้ มีสีแดง
ข. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายรู ปเข็ม ไม่นาไฟฟ้า มีสีเหลือง
ค. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมคล้ายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน นาไฟฟ้าได้ มีสีเหลือง
ง. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายรู ปเข็ม ในธรรมชาติพบได้ง่ายกว่ากามะถันรอมบิก
8. สารที่เกิดการระเหิ ดได้ทุกสาร คือข้อใด
ก. กามะถัน การบูร
ข. พิมเสน แอมโมเนีย
ค. เกลือแกง ไอโอดีน
ง. แนฟทาลีน คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง
9. ข้อใดคือสมบัติของฟอสฟอรัสแดง
ก. มีลกั ษณะนิ่มคล้ายขี้ผ้ งึ ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับ
อากาศ
ข. มีผวิ ด้านนอกเป็ นสี ดา ด้านในสี แดง มีความมันวาว ใช้ทาลูกระเบิด
ค. แข็งแรงมาก ใช้ทาหัวไม้ขีดไฟ นาไฟฟ้าได้ ไม่ละลายในน้ า มีพิษ
ง. โครงสร้างเป็ นพอลิเมอร์ ไม่ละลายในน้ า ทาผิวกล่องไม้ขีดไฟ
10. ข้อใดเป็ นของแข็งอสัณฐาน
ก. ขวดพลาสติก สารส้ม
ข. ยางรถยนต์ กามะถัน
ค. พลาสติก เครื่ องแก้ว
ง. เกลือแกง เครื่ องแก้ว
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กระดาษคาตอบ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

ชื่อ-สกุล.....................................................................ชั้น.........................เลขที่..........................

คาสั่ ง นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย  ลงในข้อที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
ข้ อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ก
ข
ค
ง

คะแนนที่ได้ ………คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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ผังมโนทัศน์

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส

ของแข็ง

สมบัตขิ อง
ของแข็ง

การจัดเรียง
อนุภาคของ
ของแข็ง

ชนิดของ
ผลึก

การเปลีย่ น
สถานะของ
ของแข็ง
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ใบความรู้ ที่ 1.1
เรื่ องสมบัติของของแข็ง
สาร หรือ สสาร หมายถึง สิ่ งที่มีมวล ต้องการที่อยูแ่ ละสัมผัสได้ เช่น ทองคา น้ า และ
อากาศ
สมบัติของสาร หมายถึง สมบัติประจาตัวของสาร มีท้ งั สมบัติทางกายภาพ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับลักษณะภายนอกที่สังเกตได้ง่าย เช่น รู ปร่ าง สี กลิ่น สถานะ การละลาย จุดเดือด
ฯลฯ และ สมบัติทางเคมี ซึ่ งเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมี เช่น การเผาไหม้ ฯลฯ
การจัดเรียงตัวของอนุภาคของสาร
โดยทัว่ ไป สารแบ่งออกเป็ น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ
ของแข็ง (Solid) หมายถึง สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมาก ทาให้อนุ ภาคอยู่
ใกล้ชิดกัน อนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แต่สั่นอยูต่ ลอดเวลา ดังนั้นของแข็งจึงมีรูปร่ างและ
ปริ มาตรคงที่ โดยไม่เปลี่ยนไปตามรู ปร่ างของภาชนะที่บรรจุ เช่น เหล็ก ทอง เกลือแกง และ
ด่างทับทิม เป็ นต้น
ของเหลว(Liquid) หมายถึง สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยกว่าของแข็ง ทา
ให้อนุภาคไม่ได้อยูช่ ิดกันอย่างของแข็ง จึงมีปริ มาตรที่แน่นอน แต่มีรูปร่ างไม่แน่นอน
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของภาชนะที่บรรจุ เช่น น้ า เบนซีน และปรอท เป็ นต้น
ก๊าซ(Gas) หมายถึง สารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยมาก ทาให้อนุภาคฟุ้ง
กระจายจนเต็มภาชนะที่บรรจุตลอดเวลา ดังนั้นก๊าซจึงมีปริ มาตรและรู ปร่ างไม่แน่นอน
เปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของภาชนะที่บรรจุ เช่น ก๊าซนีออน ก๊าซออกซิ เจน และก๊าซ
คลอรี น เป็ นต้น
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ภาพที่ 1.1 การจัดเรี ยงตัวของอนุภาคของสาร
ที่มา : http://hwchem.blogspot.com/2013/07/
สมบัติของของแข็ง
ที่อุณหภูมิห้อง สารต่าง ๆ อาจจะมีสถานะเป็ นของแข็ง ของเหลว หรื อก๊าซก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสารนั้น ๆ สารต่างชนิดกันอาจมีสถานะต่างกันหรื อเหมือนกันก็ได้
โดยทัว่ ไปสถานะของสารจะขึ้นอยูก่ บั อุณหภูมิ และความดัน
สมบัติโดยทัว่ ไปของของแข็งมีดังนี้
1. ของแข็งมีรูปร่ างคงที่แน่นอน ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ภาชนะที่บรรจุ อนุภาคภายในของแข็ง
เคลื่อนที่ไม่ได้ แต่มีการสัน่ สะเทือนตลอดเวลา
2. ของแข็งไม่สามารถบีบอัดให้มีปริ มาณเล็กลงได้อีก เพราะอนุภาคภายในของ
ของแข็งอยูช่ ิ ดกันอยูแ่ ล้ว ถ้าเราใช้แรงบีบอัดมากของแข็งบางชนิดก็จะแตกหักเป็ นชิ้นเล็ก ๆ
3. สารหนึ่ง ๆ เมื่อเป็ นของแข็งจะมีความหนาแน่นมากกว่าแก๊สและของเหลว (ยกเว้น
สารบางชนิด เช่น น้ าแข็ง มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ า)
4. ของแข็งที่เป็ นโลหะสามารถดึงออกเป็ นเส้น หรื อตีแผ่เป็ นแผ่นได้
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5. ของแข็งบางชนิดเป็ นตัวนาความร้อนและไฟฟ้าได้ดี เช่น ทองแดง ทองคา สังกะสี
และโลหะอื่น ๆ บางชนิดเป็ นสารกึ่งตัวนา เช่น ซิลิคอน บางชนิดเป็ นฉนวน เช่น กามะถัน
พลาสติก
6. ของแข็งที่บริ สุทธิ์ จะมีจุดหลอมเหลวคงที่ เมื่อความดันคงที่
7. ของแข็งบางชนิดสามารถระเหิดได้ เช่น แนพทาลีน (ลูกเหม็น)
8. ปริ มาตรของของแข็งค่อนข้างคงที่ การเปลี่ยนแปลงความดัน จึงเกือบจะไม่มีผล ต่อ
การเปลี่ยนปริ มาตรของของแข็ง สาหรับอุณหภูมิมีผลต่อของแข็งน้อยเช่นเดียวกัน แต่ เมื่อ
ของแข็งได้รับความร้อนจะมีการขยายตัว เนื่องจากการสั่นสะเทือนของอนุภาค และ จะหดตัว
เมื่ออุณหภูมิลดลง แต่การขยายตัวและหดตัวมีค่าน้อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับของเหลว และ
แก๊ส
9. ของแข็งเมื่อได้รับพลังงานความร้อนสู งมากพอ จะหลอมเหลวกลายเป็ น ของเหลว
ได้

ภาพที่ 1.2 การจัดเรี ยงอนุภาคในของแข็ง
ที่มา : http://sciencenuan.blogspot.com/2015/12/blog-post_53.html
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่ องสมบัติของของแข็ง
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้ : อธิบายสมบัติบางประการของของแข็งได้
คาชี้แจง : นักเรี ยนร่ วมกันระดมความคิดในกลุ่ม แล้วสรุ ปเขียนเป็ นผังความคิด
เรื่ อง สมบัติบางประการของของแข็ง (10 คะแนน)
กลุ่มที่ .............. ชั้น .................วันที่...........เดือน......................................พ.ศ. ................,.....
สมาชิก 1. ............................................................... 2. ............................................................
3. ............................................................... 4. ............................................................
5. ............................................................... 6. ............................................................
ผังมโนทัศน์ สมบัติของของแข็ง
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ใบความรู้ ที่ 1.2 การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
โดยทัว่ ไปการจัดเรียงอนุภาคของของแข็งแบ่ งเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
1. ของแข็งทีม่ ีลกั ษณะเป็ นผลึก (crystalline solid) เป็ นของแข็งที่มีพ้นื ผิวที่ทามุมกัน
ด้วยค่าที่แน่นอน ซึ่งแสดงถึงการจัดเรี ยงเป็ นระเบียบของอนุภาคของของแข็ง สารบางอย่าง
อาจมีรูปผลึกได้หลายแบบซึ่ งเราจะเรี ยกว่าปรากฏการณ์อญั รู ป (polymorphism) เช่น เพชร
แกรไฟต์
2. ของแข็งอสั ณฐาน (amorphous solid) หรื อของแข็งที่ไม่มีรูปผลึก อนุภาคเรี ยงตัว
ไม่เป็ นระเบียบเช่น แก้ว โพลิเมอร์ ยางธรรมชาติ ฯลฯ มีสมบัติทวั่ ๆ ไปคล้ายผลึก แตกต่างกัน
ที่ไม่มีรูปทรงเรขาคณิ ตที่แน่นอน

ภาพที่ 1.3 การจัดเรี ยงอนุภาคของของแข็ง
ที่มา : http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1721
ของแข็งส่ วนมากจะมีการจัดเรี ยงอนุภาค ( อะตอม ไอออน หรื อโมเลกุล ) อย่างเป็ น
ระเบียบแบบแผนได้โครงสร้างที่มีลกั ษณะเป็ นผลึกเรี ยก ของแข็งผลึก (Crystalline solid)
ของแข็งที่มีอนุภาคชนิ ดเดียวกัน แต่หากมีการจัดเรี ยงตัวต่างกัน จะมีสมบัติบางประการต่างกัน
ด้วย ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
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โครงสร้ างของกามะถัน
หนึ่งโมเลกุลของกามะถันประกอบด้วย 8 อะตอม ต่อกันเป็ นวง และเมื่อโมเลกุล
เหล่านี้เกิดการเรี ยงตัวจะเกิดเป็ นผลึกได้ 2 แบบ ได้แก่
1. กามะถันมอนอคลินิก (Monoclinic sulphur) มีลกั ษณะเป็ นแท่งยาวคล้ายเข็ม เป็ น
ผลึกโปร่ งใส มีสีเหลืองเข้มกว่ากามะถันรอมบิก มีสูตรโมเลกุลเป็ น S8 ความถ่วงจาเพาะ 1.96
จุดหลอมเหลว 119 0C ละลายได้ดีใน CS2 ไม่ละลายน้ า อยูต่ วั ที่อุณหภูมิสูงกว่า 96 0C ถ้า
อุณหภูมิต่ากว่านี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็ นกามะถันรอมบิก ดังนั้นจึงอาจเตรี ยมกามะถันรอมบิก
จากกามะถันมอนอคลินิกโดยการลดอุณหภูมิให้ต่ากว่า 96 0C กามะถันมอนอคลินิกเตรี ยมได้
โดยนากามะถันผงละลายในโทลูอีนร้อน ๆ จนได้สารละลายอิ่มตัว แล้วกรองหลังจากทิ้งไว้ให้
เย็นจะได้ผลึกแยกออกมา
2. กามะถันรอมบิก (Rhombic sulphur) มีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมคล้ายสี่ เหลี่ยม
ขนมเปี ยกปูน ในธรรมชาติจะพบกามะถันรอมบิกเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นรู ปที่เสถียรที่สุด เนื่องจาก
อยูต่ วั ที่อุณหภูมิห้องหรื ออุณหภูมิต่ากว่า 95.5 0C มีสูตรโมเลกุลเป็ น S8 มีความถ่วงจาเพาะ 2.06
จุดหลอมเหลว 112.8 0C (ประมาณ 113 0C) ละลายได้ดีใน CS2 เบนซีน (C6H6) โทลูอีน และ
น้ ามันสนที่ร้อน ไม่ละลายน้ า

1. กามะถันมอนอคลินิก 2. กามะถันรอมบิก

ภาพที่ 1.4 การจัดเรี ยงอนุภาคของกามะถัน
ที่มา : http://sciencenuan.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
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โครงสร้ างของคาร์ บอน
อะตอมของคาร์บอนสามารถจัดเรี ยงตัวเป็ นผลึกได้หลายแบบ ได้แก่
1. แกรไฟต์ โครงสร้างแกรไฟต์ อะตอมคาร์บอน 1 อะตอม เกิดพันธะโคเวเลนต์กบั
คาร์ บอนอะตอมรอบ ๆ 3 อะตอม ในลักษณะ 2 มิติสานกันเป็ นแผ่นโครงร่ างผลึกซ้อนกันเป็ น
แผ่น ๆ แกรไฟต์จึงเปราะบาง แตกออกเป็ นแผ่นได้ และอิเล็กตรอนที่เหลือ 1 ตัว จะวิง่ อยู่
ระหว่างแผ่นส่ งผลให้แกรไฟต์สามารถนาไฟฟ้าได้ในแนวระหว่างแผ่นนี้ ใช้ไส้ดินสอหรื อเป็ น
ส่ วนผสมในสารหล่อลื่น
2. เพชร โครงสร้างของเพชร อะตอมคาร์บอน 1 อะตอม จะเกิดพันธะโคเวเลนต์กบั
อะตอมคาร์บอนข้าง ๆ 4 อะตอม คาร์ บอนแต่ละอะตอมจะถูกยึดไว้เคลื่อนที่ไม่ได้ เพชรจึงมี
ความแข็งแต่เปราะ ไม่นาไฟฟ้าเพราะ เวเลนส์อิเล็กตรอนของคาร์ บอนเกิดพันธะโคเวเลนต์
หมด ไม่มีอิเล็กตรอนอิสระเหลืออยู่ ใช้ทาหัวเจาะ หรื อตัดวัสดุอื่น
3. ฟูลเลอรีน ในโมเลกุลที่เล็กที่สุดของฟูลเลอรี นจะประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน 60
อะตอม (C60) ดังภาพที่ 1.2 ส่ วนมากนามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ใช้ในอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ ใช้เป็ นเชื้อเพลิงในจรวดเพราะการเผาไหม้ C60 ให้พลังงานมากกว่าน้ ามัน

ภาพที่ 1.5 การจัดเรี ยงอะตอมของคาร์บอน
ที่มา : http://www.satriwit3.ac.th/external_newsblog.php?links=1721
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โครงสร้ างของฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสจะมี 3 รู ป คือ ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัสแดง ฟอสฟอรัสดา
1. ฟอสฟอรัสขาว โมเลกุลหนึ่งๆ จะประกอบด้วย 4 อะตอมดังรู ป เป็ นก้อนสี ขาวนิ่ม
คล้ายขี้ผงึ ลุกติด ไฟได้จึงทาลูกระเบิด
2. ฟอสฟอรัสแดง โมเลกุลมีโครงสร้างเป็ นสายยาวคล้ายลูกโซ่(ฟอสฟอรัสขาวต่อกัน)
เป็ นของแข็งสี แดง จุดหลอมเหลว 590 0C ที่ความดัน 43 บรรยากาศ จุดเดือด 417 0C เกิดการ
ระเหิด ความหนาแน่น 2.34 g/cm3 ไม่นาไฟฟ้า ไม่ละลายในน้ าและ CS2 ไม่ลุกติดไฟในอากาศ
ไม่ทาปฏิกิริยากับกรดหรื อเบส ใช้ทาหัวไม้ขีดไฟ
3. ฟอสฟอรัสดา มีโครงสร้างแบบโครงผลึกร่ างตาข่าย เป็ นของแข็งสี ดา นาไฟฟ้าได้
เล็กน้อย อุณหภูมิสูงขึ้นจะนาไฟฟ้าได้ดีข้ ึน
อัญรู ปของฟอสฟอรัส
ฟอสฟอรัสขาว

ฟอสฟอรัสแดง

ฟอสฟอรัสดา

ภาพที่ 1.6 อัญรู ปของฟอสฟอรัส
ที่มา: https://scienceslg.weebly.com/
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
การทดลองเรื่ อง การศึกษารู ปของผลึกกามะถัน
จุดประสงค์ ของการทดลอง
1. ทาการทดลองเพื่อเตรี ยมผลึกกามะถันมอนอคลินิกและกามะถันรอมบิกได้
2. บอกลักษณะของผลึกกามะถันมอนอคลินิกและกามะถันรอมบิกได้
เวลาทีใ่ ช้ ทากิจกรรม 30 นาที (สารเคมีและอุปกรณ์ ครู จดั เตรี ยมไว้แล้วตามคู่มือครู )
ขั้นตอนการทากิจกรรม
1. นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน
2. ศึกษาขั้นตอนการทดลองต่อไปนี้ให้เข้าใจแล้วลงมือปฏิบตั ิการทดลอง
2.1 ใส่ กามะถันผง 1 กรัม ในหลอดทดลองขนาดกลางเติมโทลูอีนลงไป 5 cm3
2.2 อุ่นสารในข้อ 1 ในบีกเกอร์ น้ าร้อนที่อุณหภูมิประมาณ 75 0C ใช้แท่งแก้วคนจน
กามะถันละลายจนหมด
2.3 ลดอุณหภูมิของสารละลายในข้อ 2.2 อย่างช้า ๆ จนมีอุณหภูมิเท่ากับ
อุณหภูมิหอ้ งขณะที่ลดอุณหภูมิยงั คงแช่สารละลายอยูใ่ นบีกเกอร์ น้ าร้อน สังเกตการ
เปลี่ยนแปลง
2.4 เทสารจากข้อ 2.3 ทั้งหมดลงบนกระจกนาฬิกาแล้วนาไปวางในที่ที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้โทลูอีนระเหยอย่างรวดเร็ ว สังเกตลักษณะของกามะถันที่เกิดขึ้น
3.นักเรี ยนนาเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรี ยน แล้วร่ วมกันอภิปรายผลการทดลอง
และหาข้อสรุ ป
ตารางบันทึกผลการทดลอง
ผลึกกามะถันที่เตรี ยมได้มี 2 รู ปปะปนกันอยู่ รู ปหนึ่งมีลกั ษณะเป็ นแท่งยาวคล้ายเข็ม
และอีกรู ปมีลกั ษณะคล้ายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
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ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2
การทดลองเรื่ อง การศึกษารู ปของผลึกกามะถัน
ชื่ อกลุ่ม........................................................................................................ชั้น ม. 5 /……
สมาชิ กกลุ่ม
1......................................................................................................ประธานกลุ่ม
2......................................................................................................ผูน้ าเสนอหน้าชั้นเรี ยน
3......................................................................................................ผูอ้ ่าน
4......................................................................................................ผูจ้ ดบันทึก
5......................................................................................................กรรมการ
6......................................................................................................เลขานุการกลุ่ม
อุปกรณ์ และสารเคมีทใี่ ช้ ในการทดลอง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ภาพแสดงวิธีทดลอง
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ตารางบันทึกผลการทดลอง
การสั งเกต

ลักษณะของผลึกทีเ่ กิดขึน้

ผลึกที่เกิดระหว่างแช่อยูใ่ นบีกเกอร์ ที่มีน้ าร้อน
อุณหภูมิประมาณ 75 0C
ผลึกที่เกิดจากการระเหยแห้งบนกระจกนาฬิกา
ผลึกที่เกิดระหว่างแช่หลอดทดลองในน้ าเย็น
อุณหภูมิ 5 0C
คาถามท้ายกิจกรรม
1. ลักษณะที่ปรากฏของกามะถันก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ลักษณะของผลึกกามะถัน ในหลอดทดลองที่ปล่อยให้ค่อย ๆ เย็นลงเป็ นอย่างไร
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. ลักษณะของผลึกกามะถัน ในหลอดทดลองในน้ าเย็น 5 0C เป็ นอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. เมื่อเทสารละลายในกระจกนาฬิกาแล้วทิ้งให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ลักษณะของผลึกที่สังเกต
เป็ นอย่างไร
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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5. จากผลการทดลองได้ผลึกกามะถันกี่รูป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
สรุ ปผลการทดลอง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.3
เรื่ อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมสมบัติของสารให้ถูกต้อง
.......... 1. แกรไฟต์
ก. แข็งแต่เปราะ ไม่นาไฟฟ้า
.......... 2. ฟูลเลอรี น
ข. สารบางอย่างอาจมีรูปผลึกได้หลายแบบ
.......... 3. เพชร
ค. ติดไฟได้ สามารถนาไปทาลูกระเบิด
.......... 4. กามะถันมอนอคลินิก ง. สี ดา เปราะ นาไฟฟ้า
.......... 5. กามะถันรอมบิก
จ. อะตอมคาร์บอน 60 อะตอม (C60)
.......... 6. ฟอสฟอรัสขาว
ฉ. การจัดเรี ยงอนุภาคไม่เป็ นระเบียบ
.......... 7. ฟอสฟอรัสดา
ช. โครงสร้างผลึกตาข่าย เกล็ดสี ดา นาไฟฟ้าได้เล็กน้อย
.......... 8. ฟอสฟอรัสแดง
ซ. ลักษณะเป็ นสายโซ่ ใช้ทาหัวไม้ขีด
.......... 9. อัญรู ป
ฌ. ผลึกคล้ายขนมเปี ยกปูน
.......... 10. อสัณฐาน
ญ. ผลึกแท่งยาว คล้ายเข็ม
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ใบความรู้ ที่ 1.3
เรื่ อง ชนิดของผลึก
ของแข็งที่อยูใ่ นรู ปผลึกมีลกั ษณะที่สาคัญคือมีการจัดเรี ยงอนุภาคภายในอย่างมีระเบียบ
ในสามมิติ แต่ละอนุภาคยึดเหนี่ยวด้วยแรงชนิดต่าง ๆ มีโครงสร้างทางเรขาคณิ ตที่แน่นอน
ของแข็งบริ สุทธิ์ มีจุดหลอมเหลวที่ชดั เจนและคงที่ นัน่ คือเมื่ออุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลวสาร
ประเภทนี้ จะเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวทันที ถ้าใช้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคภายในผลึก
เป็ นเกณฑ์ สามารถแบ่งของแข็งในรู ปผลึกได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. ผลึกโมเลกุล (Molecular crystal) ประกอบด้วยโมเลกุลที่ยดึ เหนี่ยวกันด้วย
แรงแวนเดอร์ วาลส์ และหรื อพันธะไฮโดรเจนถ้าเป็ นผลึกของโมเลกุลที่ไม่มีข้ วั แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลจะเป็ นแรงแวนเดอร์ วาลส์ประเภทแรงลอนดอน เช่น แนฟทาลีน น้ าแข็งแห้ง ถ้า
เป็ นของแข็งที่โมเลกุลมีข้ วั จะยึดเหนี่ยวด้วยแรงดึงดูดระหว่างขั้ว หรื อพันธะไฮโดรเจน เช่น
น้ าแข็ง แอมโมเนียแข็ง ซึ่ งโมเลกุลจะยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจน ของแข็งที่เป็ นผลึก
โมเลกุลส่ วนใหญ่จะมีลกั ษณะค่อนข้างอ่อนหรื อแข็งปานกลาง มีจุดหลอมเหลวต่า ไม่นาไฟฟ้า
สาหรับผลึกของโมเลกุลไม่มีข้ วั บางชนิดระเหิ ดได้ง่าย เช่น แนฟทาลีน

ผลึกของฟูลเลอรี น (C60)
ผลึกโมเลกุล
ภาพที่ 1.7 ผลึกโมเลกุล
https://sites.google.com/site/quartzferin/khxngkhaeng?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplate
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2. ผลึกโคเวเลนต์ ร่างตาข่ าย (Network covalent crystal) ประกอบด้วยอะตอมที่ยดึ
เหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ เช่น แกรไฟต์ เพชร ซึ่ งมีอะตอมของคาร์ บอนสร้างพันธะ
โคเวเลนต์กบั อะตอมของคาร์ บอนอื่นอีก 3 อะตอม และ 4 อะตอมตามลาดับ เกิดเป็ นสารที่มี
โครงผลึกร่ างตาข่าย ของแข็งประเภทนี้มีจุดหลอมเหลวสู ง มีความแข็ง แต่ความแข็งจะมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั การจัดเรี ยงอะตอมในโครงผลึกร่ างตาข่าย

1.โครงสร้างเพชร
2. โครงสร้างแกรไฟต์
ภาพที่ 1.8 ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
http://thn25061-chem4.blogspot.com/2017/07/2.html
3. ผลึกโลหะ (Metalic crystal) ประกอบด้วย
อะตอมที่ยดึ เหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะที่แข็งแรงมาก
ของแข็งประเภทนี้ส่วนใหญ่มีความแข็งและเหนียว
สามารถตีเป็ นแผ่น บิดงอได้ เป็ นตัวนาความร้อนและ
นาไฟฟ้าที่ดี แต่อย่างไรก็ตามผลึกโลหะทั้งหมดอาจมี
สมบัติไม่สอดคล้องตามที่กล่าวแล้ว เช่น ตะกัว่ ซึ่ ง
นาไฟฟ้าได้ไม่ดี สาหรับจุดเดือดจุดหลอมเหลวของ
ของแข็งประเภทนี้ค่อนข้างสู งและแตกต่างกันไปตาม ภาพที่ 1.9 แสดงผลึกโลหะและโครงสร้างผลึก
ความแข็งแรงของพันธะโลหะ แต่มีผลึกโลหะบางชนิด ที่มา : https://kruannchemistry.wordpress.com
ที่มีลกั ษณะค่อนข้างอ่อน มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลว
ต่า เช่น โพแทสเซี ยม (K) โซเดียม (Na)
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4. ผลึกไอออนิก (Ionic crystal) อนุภาคของผลึกประเภทนี้จะเป็ นไอออนบวกและ
ไอออนลบเรี ยงตัวสลับกันไปในลักษณะสามมิติ แข็งแต่เปราะ มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสู ง
ขณะเป็ นของแข็งไม่นาไฟฟ้าแต่เมื่อหลอมเหลวหรื ออยูใ่ นรู ปสารละลายจะสามารถนาไฟฟ้า
ได้ ตัวอย่างที่พบบ่อย ๆ ได้แก่ สารประกอบออกไซด์ของโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 เกลือเฮไลด์
ของโลหะ

ภาพที่ 1.10 โครงสร้างผลึกโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
https://sites.google.com/site/letslearnsolidliquidgas/chnid-khxng-phluk
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ตารางที่ 1.1 ชนิดและสมบัติบางประการของของแข็งที่อยูใ่ นรู ปผลึก

ชนิดของผลึก
ผลึกโมเลกุล#

ชนิดของ
อนุภาคภายใน
ผลึก
โมเลกุลหรื อ
อะตอม

ลักษณะเฉพาะและสมบัติ
ชนิดของพันธะหรื อ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
สมบัติทวั่ ไป
อนุภาค
-อ่อนหรื อแข็ง
โมเลกุลมีข้วั
-แรงดึงดูดระหว่างขั้ว ปานกลาง เปราะไม่มาก
-จุดหลอมเหลวต่า
-พันธะไฮโดรเจน
-ไม่นาความร้อนและ
โมเลกุลไม่มีข้ วั หรื อ
ไฟฟ้า
อะตอม
-แรงลอนดอน

ผลึกโคเวเลนต์
ร่ างตาข่าย

อะตอม

พันธะโคเวเลนต์

ผลึกโลหะ

อะตอม

พันธะโลหะ

ผลึกไอออนิก

ไอออน

พันธะไอออนิก

-แข็ง
-จุดหลอมเหลวสูง
-ส่วนใหญ่ไม่นาความ
ร้อนและไฟฟ้า
-แข็ง
-จุดหลอมเหลวสูง
-นาความร้อนและไฟฟ้า
ได้ดี
-แข็ง เปราะ
-จุดหลอมเหลวสูง
-ไม่นาความร้อนและ
ไฟฟ้า@

ตัวอย่างของ
ของแข็ง
โมเลกุลมีข้วั
-น้ าแข็ง
-แอมโมเนีย
โมเลกุลไม่ มขี ้วั
-น้ าแข็งแห้ง##
-แนฟทาลีน##
-กามะถัน
-ไอโอดีน##
-เพชร*
-แกรไฟต์**
-ควอตซ์
-แมกนีเซียม
-เหล็ก
-ทองแดง
-โซเดียม
-โพแทสเซียมไน
เตรต
-ซิลเวอร์คลอไรด์
-แมกนีเซียม
ออกไซด์

# รวมทั้งผลึกที่ประกอบด้วยอะตอมเดี่ยวด้วย เช่น นี ออน
## สามารถเกิดการระเหิ ดได้ที่อุณหภูมิห้อง
* นาความร้อนได้ดี
** นาไฟฟ้าได้ดี
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ใบกิจกรรมที่ 1.4
เรื่ อง ชนิดของผลึก
1. จงระบุวา่ ของแข็งที่กาหนดให้ต่อไปนี้เป็ นผลึกประเภทใด
ก.ไทเทเนียม
…………………………………………….
ข.ลิเทียมฟลูออไรด์
…………………………………………….
ค.ฟอสฟอรัส
…………………………………………….
2. จงบอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรื อแรงยึดเหนี่ยว สมบัติทวั่ ไป
ของของแข็งต่อไปนี้
สาร
ประเภท ชนิดของอนุภาค
พันธะหรื อ
สมบัติทวั่ ไป
ของผลึก
แรงยึดเหนี่ยว
ก. อลูมิเนียม
ข. น้ าตาล
ค. ซิลิคอนคาร์ไบด์
3. จงยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจาวัน 2 ชนิด และอธิ บายว่าเพราะเหตุใดจึง
เป็ นของแข็งอสัณฐาน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. กระบวนการระเหิ ดเกิดขึ้นกับสารประเภทใด จงอธิ บายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. ถ้าต้องการแยกแนฟทาลีนออกจากของผสมที่มีแนฟทาลีนปนอยูก่ บั เกลือแกง จะทาได้
หรื อไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……
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ใบความรู้ ที่ 1.5
เรื่ อง การเปลีย่ นสถานะของของแข็ง
การหลอมเหลว (melting)
เมื่อให้ความร้อนแก่ของแข็ง อนุภาคของของแข็งจะมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น ทาให้
อนุภาคมีการสั่นมากขึ้น และมีการถ่ายโอนพลังงานให้แก่อนุภาคข้างเคียงอย่างต่อเนื่ อง
จนกระทัง่ บางอนุภาคของของแข็งมีพลังงานสู งกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค อนุภาคของ
ของแข็งจึงเริ่ มเคลื่อนที่และอยูห่ ่างกันมากขึ้น ของแข็งจึงเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลว
เรี ยกว่า การหลอมเหลว (melting) และเรี ยกอุณหภูมิในขณะที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็ น
ของเหลวที่ความดันหนึ่ง บรรยากาศว่า จุดหลอมเหลว (melting point)

ภาพที่ 1.11 การหลอมเหลวของน้ าแข็ง
https://sites.google.com/site/quartzferin/khxngkhaeng?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplate
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อจุดหลอมเหลวของของแข็ง
1. ความดันบรรยากาศ เป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับจุดหลอมเหลว คือ ความดันบรรยากาศสู งจุด
หลอมเหลวสู ง ความดันบรรยากาศต่าจุดหลอมเหลวต่า
2. ชนิดของของแข็ง คือของแข็งที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสู งจุดหลอมเหลวจะสู งกว่า
ของแข็งที่มีแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคต่า เช่น โซเดียมคลอไรด์ (พันธะไอออนิก) มีจุดหลอมเหลวสู ง
กว่า กามะถัน (แรงลอนดอน)
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การระเหิด (Sublimation)
การระเหิ ดของสารเป็ นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับสารชนิดที่ไม่มีข้ วั หรื อมีข้ วั น้อย
มาก และมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุ ภาคเป็ นแรงแวนเดอร์ วาลส์ (Van der Waals forces)
อย่างอ่อน เช่น แรงลอนดอน (London forces) เมื่ออนุภาคของสารได้รับความร้อนจาก
สิ่ งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย จะทาให้อนุภาคของสารนั้นแยกออกจากผลึก โดยเฉพาะอนุภาคที่อยู่
บริ เวณผิวหน้าของผลึกจะหลุดออกและเคลื่อนที่เป็ นอิสระได้ง่าย เช่น การระเหิ ดของไอโอดีน
การระเหิ ดของแนฟทาลีน การะบูร เมนทอล เป็ นต้น

แนพทาลีน
การระเหิ ดของน้ าแข็งแห้ง
ภาพที่ 1.12 การระเหิดของของแข็ง
ที่มา : http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/final54/cheme343/Solid
ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการระเหิดของของแข็ง
1. อุณหภูมิ ณ อุณหภูมิสูงของแข็งระเหิ ดได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่า
2. พืน้ ทีผ่ วิ ของของแข็ง ของแข็งที่มีพ้นื ที่ผวิ หน้ามากจะระเหิ ดได้ดีกว่าของแข็งที่มีพ้นื ที่
ผิวหน้าน้อย
3. แรงยึดเหนี่ยวระหว่ างอนุภาค ของแข็งใดมีแรงยึดเหนี่ ยวระหว่างอนุภาคน้อยจะระเหิ ดได้
ง่าย แต่ถา้ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากขึ้นจะระเหิ ดได้ชา้
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ใบกิจกรรมที่ 1.5
เรื่ อง การเปลีย่ นสถานะของของแข็ง
ชื่ อ...................................................................................................ชั้น...............เลขที่................
จุดประสงค์ การเรี ยนรู้
1. นักเรี ยนอธิบายการเปลี่ยนสถานะของของแข็งโดยการหลอมเหลวและการระเหิด
คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้ อหาในใบความรู ้ที่ 1.4 เรื่ อง การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง แล้ว
บันทึกสาระสาคัญในประเด็นต่อไปนี้
1) การหลอมเหลว หมายถึง
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2) จุดหลอมเหลว หมายถึง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3) ปั จจัยที่มีผลต่อการหลอมเหลวของของแข็ง คือ
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4) การระเหิด หมายถึง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
5) ปั จจัยที่มีผลต่อการระเหิ ดของของแข็ง คือ
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...
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แบบทดสอบหลังเรียน

ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง
คาชี้แจง
1. ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ เป็ นข้อสอบแบบปรนัย
2. เวลาที่ใช้ในการทา 10 นาที
3. ให้นกั เรี ยนทาเครื่ องหมาย  เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวลงในกระดาษคาตอบที่
กาหนดให้

1. ข้อใดเป็ นของแข็งอสัณฐาน
ก. ขวดพลาสติก สารส้ม
ข. ยางรถยนต์ กามะถัน
ค. พลาสติก เครื่ องแก้ว
ง. เกลือแกง เครื่ องแก้ว
2. ข้อใดคือเหตุผลที่ทาให้ธาตุคาร์บอนมี 3 อัญรู ป คือ เพชร แกรไฟต์ และฟลูเลอรี น
ก. มีขนาดของโมเลกุลไม่เท่ากัน
ข. มีจานวนอะตอมในโมเลกุลต่างกัน
ค. มีการจัดเรี ยงตัวของอะตอมต่างกัน
ง. มีการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลต่างกัน
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3. ข้อใดกล่าวถึงสมบัติของของแข็งไม่ถูกต้อง
ก. ของแข็งสามารถบีบอัดให้มีปริ มาตรเล็กลงได้อีก
ข. ของแข็งบางชนิดมีรูปเป็ นผลึก ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปเป็ นผลึก
ค. ของแข็งมีรูปร่ างและปริ มาตรแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ
ง. อนุภาคภายในของแข็งไม่มีการเคลื่อนที่ แต่มีการสั่นสะเทือนอยูต่ ลอดเวลา
4. “ของแข็งมีรูปร่ างและปริ มาตรคงที่” สามารถอธิบายด้วยเหตุผลในข้อใด
ก. โมเลกุลของของแข็งไม่มีพลังงานจลน์
ข. โมเลกุลของของแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้แต่สั่นสะเทือนได้
ค. โมเลกุลเรี ยงตัวอย่างเป็ นระเบียบจนไม่มีช่องว่างระหว่างโมเลกุล
ง. ที่ภาวะปกติจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมากกว่าพลังงานจลน์ของโมเลกุล
5. สารที่เกิดการระเหิ ดได้ทุกสารคือข้อใด
ก. กามะถัน การบูร
ข. พิมเสน แอมโมเนีย
ค. เกลือแกง ไอโอดีน
ง. แนฟทาลีน คาร์บอนไดออกไซด์แข็ง
6. ข้อมูลเกี่ยวข้องกับแกรไฟต์ สรุ ปได้ผลดังนี้
1. เป็ นของแข็งสี ดา
2. นาไฟฟ้าได้
3. ผิวเป็ นมันวาวเล็กน้อยและลื่น จึงใช้เป็ นส่ วนผสมในสารหล่อลื่น
ข้อใดสรุ ปถูกต้ อง
ก. เฉพาะข้อ 3
ข. ข้อ 1 และ 2
ค. ข้อ 1 และ 3
ง. ถูกต้องทุกข้อ
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7. ข้อใด คือ สมบัติของกามะถันมอนอคลินิก
ก. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายรู ปเข็ม นาไฟฟ้าได้ มีสีแดง
ข. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายรู ปเข็ม ไม่นาไฟฟ้า มีสีเหลือง
ค. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมคล้ายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน นาไฟฟ้าได้ มีสีเหลือง
ง. รู ปผลึกมีลกั ษณะเป็ นแท่งคล้ายรู ปเข็ม ในธรรมชาติพบได้ง่ายกว่ากามะถันรอมบิก
8. ของแข็งชนิดหนึ่งมีอนุภาคเป็ นโมเลกุลและชนิดของพันธะเป็ นพันธะไฮโดรเจนจะมีชนิด
ของผลึกประเภทใด
ก. ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
ข. ผลึกไอออนิก
ค. ผลึกโมเลกุล
ง. ผลึกโลหะ
9. ของแข็งชนิ ดใดที่มีชนิดของผลึกเป็ นโคเวเลนต์ร่างตาข่าย
ก. กามะถัน
ข. ทองแดง
ค. แกรไฟต์
ง. แคลเซียมฟลูออไรด์
10. ข้อใดคือ สมบัติของฟอสฟอรัสแดง
ก. มีลกั ษณะนิ่มคล้ายขี้ผ้ งึ ว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา ลุกไหม้ได้เองเมื่อสัมผัสกับ
อากาศ
ข. มีผวิ ด้านนอกเป็ นสี ดา ด้านในสี แดง มีความมันวาว ใช้ทาลูกระเบิด
ค. แข็งแรงมาก ใช้ทาหัวไม้ขีดไฟ นาไฟฟ้าได้ ไม่ละลายในน้ า มีพิษ
ง. โครงสร้างเป็ นพอลิเมอร์ ไม่ละลายในน้ า ทาผิวกล่องไม้ขีดไฟ
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กระดาษคาตอบ
ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เรื่ อง ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
ชุดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

ชื่อ-สกุล.....................................................................ชั้น.........................เลขที่..........................

คาสั่ ง นักเรี ยนทาเครื่ องหมาย  ลงในข้อที่ถูกต้องเพียงคาตอบเดียว
ข้ อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ก
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ง

คะแนนที่ได้ ………คะแนน
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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แนวคาตอบ
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่ องสมบัติของของแข็ง

ไม่ สามารถบีบอัด
ให้ มีปริมาณเล็ก
ลงได้ อกี
ของแข็งทีเ่ ป็ นโลหะ
สามารถดึงออกเป็ น
เส้ น หรื อตีแผ่เป็ น
แผ่นได้

สมบัติของ
ของแข็ง

หดและขยายตัวได้
เมื่อมีการ
เปลีย่ นแปลงอุณภูมิ

บางชนิด
สามารถระเหิด
ได้

มีรูปร่ างคงที่
แน่ นอน
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แนวคาตอบ

ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

ใบบันทึกกิจกรรมที่ 1.2
การทดลองเรื่ อง การศึกษารู ปของผลึกกามะถัน

อุปกรณ์ และสารเคมีทใี่ ช้ ในการทดลอง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ตารางบันทึกผลการทดลอง
การสังเกต
ผลึกทีเ่ กิดระหว่ างแช่ อยู่ในบีกเกอร์ ทมี่ ีนา้ ร้ อน
อุณหภูมิประมาณ 75 0C
ผลึกทีเ่ กิดจากการระเหยแห้ งบนกระจกนาฬิ กา
ผลึกทีเ่ กิดระหว่างแช่ หลอดทดลองในนา้ เย็น
อุณหภูมิ 5 0C

ลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น
ได้ผลึกที่มีลกั ษณะคล้ายรู ปเข็ม
ได้ผลึกที่มีลกั ษณะคล้ายรู ปเข็มและผลึก
ที่มีลกั ษะคล้ายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน
ได้ผลึกมีลกั ษณะแหลมคล้ายรู ปเข็ม
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คาถามท้ายกิจกรรม
1. ลักษณะที่ปรากฏของกามะถันก่อนและหลังการทดลองแตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไร
แตกต่างกัน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. ลักษณะของผลึกกามะถัน ในหลอดทดลองที่ปล่อยให้ค่อย ๆ เย็นลงเป็ นอย่างไร
ผลึกมีลกั ษณะเป็ นเหลี่ยมขนาดใหญ่
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. ลักษณะของผลึกกามะถัน ในหลอดทดลองในน้ าเย็น 5 0C เป็ นอย่างไร
ผลึกมีลกั ษณะแหลมคล้ายเข็ม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. เมื่อเทสารละลายในกระจกนาฬิกาแล้วทิ้งให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง ลักษณะของผลึกที่สังเกต
เป็ นอย่างไร
เกิดมีผลึกทั้งสองแบบเกิดขึ้นพร้อมๆกัน คือ มีท้ งั ผลึกรู ปเหลี่ยมและผลึกรู ปเข็ม
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. จากผลการทดลองได้ผลึกกามะถันกี่รูป
2 รู ป
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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สรุ ปผลการทดลอง
จากการทดลองการศึกษารู ปผลึกกามะถันจะเห็นได้วา่ ในระหว่างผสมผงกามะถันกับ
โทลูอีนให้เป็ นสารละลายแล้วนาไปแช่ในอุณหภูมิประมาณ 75 0C และค่อย ๆ ลดอุณหภูมิลง
จนเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วเทลงในกระจกนาฬิกา จะทาให้เกิดผลึกขึ้นทั้ง 2 รู ป รู ปที่มีลกั ษณะ
คล้ายรู ปเข็ม เรียกว่ากามะถันมอนอคลีนิก รู ปที่มีลกั ษณะคล้ายสี่ เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน เรียกว่า
กามะถันรอมบิก ซึ่งจากการทดลองสามารถเตรี ยมผลึกกามะถันได้ท้ งั 2 รู ป พร้อมกัน เพราะว่า
มีการควบคุมสภาวะการตกผลึกให้แตกต่างจากธรรมชาติ ผลึกกามะถันทีไ่ ด้ ท้งั 2 รู ป มีสูตร
เป็ น S8 เหมือนกัน คือใน 1 โมเลกุลประกอบด้วยอะตอมของกามะถัน 8 อะตอม แต่ มีรูปร่ าง
แตกต่ างกัน เนื่องจากมีการจัดเรี ยงตัวของโมเลกุลกามะถันแตกต่างกัน และจากผลการทดลอง
สังเกตได้วา่ กามะถันรอมบิกมีการจัดเรี ยงตัวชิ ดและอัดแน่นกว่ากามะถันมอนอคลินิก ทาให้
กามะถัน รอมบิกมีความหนาแน่นมากกว่ากามะถันมอนอคลินิกเล็กน้อย
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เฉลย

ชุ ดที่ 1 เรื่ อง สมบัติของของแข็ง

ใบกิจกรรมที่ 1.3
เรื่ อง การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง

คาชี้แจง ให้นกั เรี ยนเติมสมบัติของสารให้ถูกต้อง
ง 1. แกรไฟต์
..........
ก. แข็งแต่เปราะ ไม่นาไฟฟ้า
จ 2. ฟูลเลอรี น
..........
ข. สารบางอย่างอาจมีรูปผลึกได้หลายแบบ
ก 3. เพชร
..........
ค. ติดไฟได้ สามารถนาไปทาลูกระเบิด
..........
ญ 4. กามะถันมอนอคลินิก ง. สี ดา เปราะ นาไฟฟ้า
ฌ 5. กามะถันรอมบิก
..........
จ. อะตอมคาร์บอน 60 อะตอม (C60)
ค 6. ฟอสฟอรัสขาว
..........
ฉ. การจัดเรี ยงอนุภาคไม่เป็ นระเบียบ
ช 7. ฟอสฟอรัสดา
..........
ช. โครงสร้างผลึกตาข่าย เกล็ดสี ดา นาไฟฟ้าได้เล็กน้อย
ซ 8. ฟอสฟอรัสแดง
..........
ซ. ลักษณะเป็ นสายโซ่ ใช้ทาหัวไม้ขีด
ข 9. อัญรู ป
..........
ฌ. ผลึกคล้ายขนมเปี ยกปูน
ฉ 10. อสัณฐาน
..........
ญ. ผลึกแท่งยาว คล้ายเข็ม
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ใบกิจกรรมที่ 1.4
เรื่ อง ชนิดของผลึก

1.จงระบุวา่ ของแข็งที่กาหนดให้ต่อไปนี้ เป็ นผลึกประเภทใด
โลหะ
ก.ไทเทเนียม
…………………………………………….
ไอออนิก
ข.ลิเทียมฟลูออไรด์
…………………………………………….
โมเลกุล
ค.ฟอสฟอรัส
…………………………………………….
2.จงบอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรื อแรงยึดเหนี่ยว สมบัติทวั่ ไป
ของของแข็งต่อไปนี้
สาร
ประเภท
ชนิดของ
พันธะหรื อแรง สมบัติทวั่ ไป
ของผลึก
อนุภาค
ยึดเหนี่ยว
ก. อลูมิเนียม
- มีความแข็ง
โลหะ
อะตอม
พันธะโลหะ
- จุดหลอมเหลวสูง
- นาความร้อนและ
ไฟฟ้าได้ดี

ข. น้ าตาล

ค. ซิลิคอนคาร์ไบด์

โมเลกุล

โคเวเลนต์
ร่ างตาข่าย

โมเลกุล

แรงลอนดอน

อะตอม

พันธะโคเวเลนต์

- เปราะ
- จุดหลอมเหลวต่า
- ไม่นาความร้อนและ
ไฟฟ้า
- มีความแข็ง
- จุดหลอมเหลวสูง
- ไม่นาความร้อนและ
ไฟฟ้า
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3.จงยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวติ ประจาวัน 2 ชนิด และอธิ บายว่าเพราะเหตุใดจึง
เป็ นของแข็งอสัณฐาน
…………………………………………………………………………………………………
แก้ว ยาง เป็ นของแข็งอสัณฐาน เพราะการจัดเรี ยงอนุภาคภายในไม่เป็ นระเบียบ ไม่มีรูปผลึก
…………………………………………………………………………………………………
เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวกลายเป็ นของเหลวและไหลได้ ไม่ทราบจุดหลอมเหลวที่แน่นอน
…………………………………………………………………………………………………
4.กระบวนการระเหิ ดเกิดขึ้นกับสารประเภทใด จงอธิ บายพร้อมทั้งยกตัวอย่าง
กระบวนการระเหิ ด ส่ วนใหญ่มกั เกิดขึ้นกับสารที่เป็ นโมเลกุลไม่มีข้ วั หรื อมีข้ วั น้อยมาก แรงยึด
…………………………………………………………………………………………………
เหนี่ยวระหว่างอนุภาคเป็ นแรงแวนเดอร์วาลส์อย่างอ่อนเช่นแรงลอนดอนตัวอย่างเช่น น้ าแข็งแห้ง
…………………………………………………………………………………………………
การบูร พิมเสน
…………………………………………………………………………………………………
5.ถ้าต้องการแยกแนฟทาลีนออกจากของผสมที่มีแนฟทาลีนปนอยูก่ บั เกลือแกง จะทาได้
หรื อไม่อย่างไร
แยกโดยวิธีการระเหิ ด โดยใส่ ของผสมลงในบิกเกอร์ปิดด้วยกระจกนาฬิกาซึ่ งมีน้ าแข็งวางอยู่
…………………………………………………………………………………………………
ด้านบน ให้ความร้อนสักครู แนฟทาลีนก็จะระเหิ ดและแข็งตัวเกาะที่กระจกนาฬิกา
………………………………………………………………………………………………
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เรื่ อง การเปลีย่ นสถานะของของแข็ง

1) การหลอมเหลว หมายถึง
การที่ให้ความร้อนแก่ของแข็ง แล้วอนุภาคของของแข็งจะมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้น ทาให้อนุภาคมีการ
.....................................................................................................................................................
สัน่ มากขึ้น และมีการถ่ายโอนพลังงานให้แก่อนุภาคข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ บางอนุภาคของ
.....................................................................................................................................................
ของแข็งมีพลังงานสู งกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค อนุภาคของของแข็งจึงเริ่ มเคลื่อนที่และอยูห่ ่าง
.....................................................................................................................................................
กันมากขึ้น ของแข็งจึงเกิดการเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลว
.....................................................................................................................................................
2) จุดหลอมเหลว หมายถึง
อุณหภูมิในขณะที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็ นของเหลวที่ความดันหนึ่ง บรรยากาศ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3) ปั จจัยที่มีผลต่อการหลอมเหลวของของแข็ง คือ
1. อุณหภูมิ ณ อุณหภูมิสูงของแข็งระเหิ ดได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่า
.....................................................................................................................................................
2. ความดันบรรยากาศเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับจุดหลอมเหลว
.....................................................................................................................................................
3.ชนิดของของแข็ง คือของแข็งที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคสู งจุดหลอมเหลวจะสู งกว่า
.....................................................................................................................................................
ของแข็งที่มีแรงยึดเหนี่ยวอนุภาคต่า
.....................................................................................................................................................
4) การระเหิด หมายถึง
เมื่ออนุภาคของสารได้รับความร้อนจากสิ่ งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย จะทาให้อนุภาคของสารนั้นแยก
.....................................................................................................................................................
ออกจากผลึก โดยเฉพาะอนุภาคที่อยูบ่ ริ เวณผิวหน้าของผลึกจะหลุดออกและเคลื่อนที่เป็ นอิสระได้ง่าย
.....................................................................................................................................................
5) ปั จจัยที่มีผลต่อการระเหิ ดของของแข็ง คือ
1. อุณหภูมิ ณ อุณหภูมิสูงของแข็งระเหิ ดได้มากกว่าที่อุณหภูมิต่า
.....................................................................................................................................................
2. พื้นที่ผิวของของแข็ง ของแข็งที่มีพ้ืนที่ผิวหน้ามากจะระเหิ ดได้ดีกว่า ของแข็งที่มีพ้ืนที่ผิวหน้าน้อย
.....................................................................................................................................................
3. แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค ของแข็งใดมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคน้อยจะระเหิ ดได้ง่าย แต่ถา้ มี
.....................................................................................................................................................
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากขึ้นจะระเหิ ดได้ชา้

.....................................................................................................................................................
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