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กาซ ของเหลว ของแข็ง
สถานะของสาร
สสารแบงออกตามสถานะได 3 สถานะ คือ กาซ ของเหลว ของแข็ง กาซ คือ สสารที่มีอนุภาคอยู
หางกันมาก มีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลาทุกทิศทางอยางไมเปนระเบียบ มีสมบัติฟุงกระจาย ในการกําหนด
สภาวะของกาซจะตองระบุปริมาตร อุณหภูมิ และความดันเสมอ

สมบัติของกาซ
ปริมาตรของกาซ เนื่องจากกาซมีสมบัติฟุงกระจายและเคลื่อนที่ตลอดเวลา ปริมาตรของกาซจึงมีคา
เทากับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุกาซนั้นหนวยของปริมาตรคือ ลิตรหรือลูกบาศกเดซิเมตร มิลลิเมตรหรือ
ลูกบาศกเซนติเมตร และลูกบาศกเมตร
อุณหภูมิของกาซ นิยมวัดเปนองศาเซลเซียส (oC) องศาฟาเรนไฮต (oF) องศาโรเมอร(oR)
และเคลวิน (K) หนวยที่ใชมากที่สุดในเรื่องการคํานวณของกาซ คือ เคลวิน (K) ซึ่งสัมพันธกับองศา
เซลเซียส
คือ K = 273 + oC คาที่ละเอียดคือ 273.15
ความดันของกาซ หมายถึง แรงกระทําตอหนึ่งหนวยพื้นที่ที่ตั้งฉากกัน ในกรณีที่กาซบรรจุอยูใน
ภาชนะ ความดันของกาซเกิดจากการชนกันระหวางโมเลกุลของกาซกับภาชนะ
หนวยของความดัน คือ บรรยากาศ (atm) มิลลิเมตรของปรอท (mmHg) นิวตันตอตาราง
เมตร ปอนดตอตารางนิ้ว โดย 1 atm = 760 mmHg
STP คือ อุณหภูมิและความดันมาตรฐานมีคาเทากับ 0 องศาเซลเซียส หรือ 273.15 เคลวิน
และ
1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรของปรอท ในวิชาเคมีนิยมใชบรรยากาศ (atm)

การคํานวณเกี่ยวกับเรื่องกาซ
กฎของบอยล กลาววา "ที่อุณหภูมิและมวลของกาซคงที่ ปริมาตรของกาซใด ๆ จะแปรผกผันกับ
ความดัน"
V∞

1
P

(เมื่อ T, m คงที่)

PV = k1 (เมื่อ k1 คือคาคงที่)
P1V1 = P2V2 = P3V3 = ….. = PnVn = k
กฎของชาลส กลาววา "เมื่อความดันของกาซคงที่ ปริมาตรของกาซจะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิ
สัมบูรณ (เคลวิน)"
กฎของเกย-ลูสแซก กลาววา "ความดันของกาซใด ๆ จะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิ เมื่อปริมาตร
ของกาซคงที่"
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P ∞ T (เมื่อ V และ m คงที่)
P
= k (k คือคาคงที่)
T
P
P1 P2
P
=
= 3 = ..... = n = k
T1 T 2 T 3
Tn

กฎรวมของกาซ : เมื่อนํากฎทั้ง 3 กฎมารวมกัน
V∞

1
P

(เมื่อ T คงที่)

V ∞ T (เมื่อ P คงที่)
P ∞ T (เมื่อ V คงที่)

∴V ∞

T
P

PV
= k ( k คือคาคงที่)
T
PV
PV
PV
PV
∴ 1 1 = 2 2 = 3 3 = ..... = n n
T1
T2
T3
Tn

เมื่อ T เปนอุณหภูมิเคลวิน (K)

กฎของอาโวกาโดร กลาววา "ภายใตสภาวะที่อุณหภูมิและความดันคงที่ กาซที่มีปริมาตรเทากันจะ
มีจํานวนโมเลกุลเทากัน" หรืออาจกลาวไดวา "ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ ปริมาตรของกาซใด ๆ จะแปรผัน
โดยตรงกับจํานวนโมลของกาซนั้น ๆ "
V∞n
เมื่อ V เปนปริมาตร และ n เปนจํานวนโมล
จาก

V ∞T

P

∴ V ∞ nTP
PV
=R
nT

เมื่อ R เปนคาคงตัวของกาซ และ T เปนอุณหภูมิเคลวิน
PV = nRT
P= ความดัน atm
R = 0.082 dm3. atm . K-1 . mol-1
V = ปริมาตร dm3
n = จํานวนโมล
T = อุณหถูมิ K
กฎของดอลตัน เปนกฎที่เกี่ยวกับกาซผสม ซึ่งกลาวไววา "เมื่อมีกาซตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปผสมอยูใน
ภาชนะเดียวกันโดยไมทําปฏิกิริยากัน กาซแตละชนิดจะกอใหเกิดความดันเสมือนหนึ่งวากาซนั้นบรรจุอยู
เต็มภาชนะแตลําพัง และความดันรวมจะมีคาเทากับความดันของกาซทุกชนิดรวมกัน" เมื่อ P1, P2, P3, …,
Pn คือความดันยอย
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ทฤษฎีจลนของกาซ
1. โมเลกุลของกาซมีขนาดเล็กมาก มีปริมาตรเปนศูนย โมเลกุลอยูหางกันมากเพราะกาซถูกอัดตัวได
งายเมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวและของแข็ง
2. แตละโมเลกุลเคลื่อนที่ไดอยางอิสระ ไมมีแรงกระทําตอกันเพราะโมเลกุลอยูหางกันมาก
3. โมเลกุลของกาซเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยอัตราเร็วคงที่ เมื่อชนกันเองหรือชนผนังภาชนะจะ
เปลี่ยนทิศทางและเปลี่ยนอัตราเร็วดวย แตอัตราเร็วเฉลี่ยคงที่เมื่ออุณหภูมิคงที่
4. เมื่อโมเลกุลของกาซชนกับผนังภาชนะอาจมีการถายเทพลังงานแตไมสูญเสียพลังงานรวมแต
อยางไร พลังงานจลนเฉลี่ยจะคงที่ที่อุณหภูมิคงที่ และแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิเคลวิน

ชนิดของกาซ
1. กาซสมบูรณหรือกาซในอุดมคติหรือกาซสมมติ (ideal gas) คือ กาซที่มีสมบัติครบถวนตาม
ทฤษฎีจลนของกาซ เชน กาซเฉลี่ยและกาซที่อยูในสภาวะอุณหภูมิสูง ความดันต่ํา
2. กาซไมสมบูรณหรือกาซจริง (real gas) คือ กาซที่ไมประพฤติตัวตามทฤทษฎีจลน เชน
CO2, O2
เปนตน

การแพรของกาซ
การแพรผาน (effusion) คือ กระบวนการที่กาซเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งผานรูที่เล็กมากออกสู
บริเวณอื่นโดยโมเลกุลไมชนกันเอง
การแพร (diffusion) คือ กระบวนการที่กาซเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยมีการชนกัน
ระหวางโมเลกุลตลอดเวลา
กฎการแพรผานของเกรแฮม กลาววา "อัตราการแพรผานของกาซ แปรผกผันกับรากที่สองของ
ความหนาแนน (d)
R∞

1
d

ถาเปรียบเทียบการแพรของกาซ 2 ชนิด คือ ชนิด A และ B ภายใตสภาวะเดียวกัน
RA
=
RB

จากสูตร

PV = nRT
PV =
D =

g
RT
M
g
PM
=
V
RT

RA
=
RB

แทนคา

จาก
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dB
dA

dB
=
dA

PMB / RT
PM A / RT

MB
MA

=

MB
MA

4
dB
M
= B
d A MA

∴d ∞ M
หรือความหนาแนนของกาซจะแปรผันโดยตรงกับมวลโมเลกุลที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน

สมบัติของของเหลว
การระเหย คือ กระบวนการกลายเปนไอของของเหลวที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ โดยเกิดบริเวณผิวหนาของ
ของเหลวเทานั้น การระเหยเกิดจากโมเลกุลของของเหลวมีพลังงานจลนสูงจนกระทั่งเอาชนะแรงดึงดูด
ระหวางโมเลกุลของของเหลวได แลวหลุดออกจากผิวหนาของของเหลวกลายเปนไอได
ความดันไอ คือ ความดันของไอที่อยูเหนือของเหลวจะเขาสูสภาวะสมดุลเมื่อ
1. ระบบปด
2. อัตราการระเหยเทากับอัตราการควบแนนเรียกวา สมดุลไดนามิก
3. สมบัติของระบบคงที่ คือมีไอจํานวนคงที่
ความดันของไอของของเหลวขึน้ อยูกับ
1. ชนิดของของเหลว ถาของเหลวมีแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลสูง (จุดเดือดจะสูง) จะกลายเปนไอได
ยาก ความดันไอต่ํา ในทางกลับกันของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลต่ําจะมีความดันไอสูง
2. อุณหภูมิ ความดันไอจะแปรผันตามอุณหภูมิ ถาอุณหภูมิสูงจํานวนโมเลกุลที่มีพลังงานสูงจะ
เพิ่มขึ้น ทําใหของเหลวกลายเปนไอไดงาย ความดันไอสูง
จุดเดือดของของเหลว คือ อุณหภูมิที่ความดันไอของของเหลวเทากับความดันบรรยากาศ
(ความดันบรรยากาศ = 760 มิลลิเมตรของปรอทหรือ 1 บรรยากาศ) หรือเรียกวาจุดเดือดปกติ

สมบัติของของแข็ง
ของแข็งมีรูปรางที่แนนอน มีความแข็งแกรง เพราะอะตอมหรือโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเปนของแข็งอยู
ในตําแหนงที่แนนอนและชิดกันมาก มีรูปรางลักษณะเฉพาะตัวเรียกวา ผลึก
การเปลี่ยนสถานะของของแข็ง
ของแข็งจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว เรียกวา การหลอมเหลว และเปลี่ยนสถานะเปนกาซ เรียกวา
การระเหิด เชน การกลายเปนกาซของลูกเหม็น เปนตน
การจัดเรียงอนุภาคในของแข็ง
ของแข็งบางชนิดเปนธาตุเดียวกัน มีสัญลักษณและสมบัติทางเคมีเหมือนกัน แตสมบัติทางกายภาพ
ตางกัน เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแนน เปนตน ปรากฏการณเชนนี้เรียกวา การเปนอัญรูปและ
เรียกรูปตาง ๆ ของธาตุเดียวกันนี้วารูปของธาตุ
สาเหตุที่ทําใหเกิดรูปตาง ๆ กัน
1. จํานวนอะตอมในโมเลกุลไมเทากัน เชน ออกซิเจน (O2) กับโอโซน (O3)
O2 มี 2 อะตอม จับกันเปนเสนตรง O = O
04gas

5
O3 มี 3 อะตอม ทํามุมกัน 120 องศา
2. จํานวนอะตอมในโมเลกุลเทากัน แตการเรียงตัวของโมเลกุลในผลึกไมเหมือนกัน
กํามะถัน 1 โมเลกุลมี 8 อะตอม (S8) จะจัดเรียงอะตอมทั้ง 8 อะตอมเปนรูปมงกุฎ โมเลกุล
แตละโมเลกุลจะมีการเรียงตัวกันเปนรูปผลึกตาง ๆ กัน คือเปนรูปมอนอคลินิก (รูปเข็ม) และรูปรอมบิก
(รูปเหลี่ยม)
ฟอสฟอรัส 1 โมเลกุลมี 4 อะตอม (P4) มี 2 รูป คือ ฟอสฟอรัสขาวและแดง ฟอสฟอรัสทั้ง 4
อะตอม จะตอกันเปนรูปทรงเหลี่ยมสี่หนา มีมุมระหวางพันธะเปน 109.5 องศาในฟอสฟอรัสขาว และตอกัน
เปนสายในฟอสฟอรัสแดง
3. การเรียงตัวของอะตอมในผลึกตางกัน เชน เพชรและแกรไฟต อะตอมของคารบอนในเพชรจะ
เรียงตัวกันเปนผลึกในลักษณะ 3 มิติ สวนอะตอมของคารบอนในแกรไฟตจะเรียงตัวกันเปนแผนในระนาบ
เดียวกันแลวแตละแผนเหลานี้มาเรียงซอนกันอีกที
การจัดเรียงอะตอมหรือโมเลกุลตางกันจะทําใหรูปรางและสมบัติบางประการ เชน จุดเดือด
จุดหลอมเหลว และความหนาแนนแตกตางกันดวย
สมบัติบางประการของรูปตาง ๆ ของธาตุบางชนิด
ชื่อธาตุ รูปรางของธาตุ ลักษณะภายนอก จุดหลอมเหลว จุดเดือด ความหนาแนน สภาพนําไฟฟา
(oC)
(g/cm3)
(oC)
นํา
คารบอน
แกรไฟต
เปนผงหรือแผน
2.25
4,827
3,652
สีดํา
ไมนํา
เพชร
3.51
ผลึกรูปเหลี่ยม สูงกวา 3,550
ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสขาว เปนกอนสีขาว
1.82
280
ไมนํา
44
หรือสีเหลือง
2.34
ไมนํา
ฟอสฟอรัสแดง
590
เปนผงสีแดง
2.699
610
นํา
ฟอสฟอรัสดํา
เปนเกล็ดสีดํา
2.07
445
กํามะถัน
113
ไมนํา
รอมบิก
ผลึกรูปเหลี่ยม
สีเหลี่ยม
2.07
445
119
ไมนํา
มอนอคลินิก
ผลึกรูปเข็ม
สีเหลือง

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับกาซ ของเหลว และของแข็ง
ตามปกติโมเลกุลของกาซจะอยูหางกัน เมื่อลดอุณหภูมิลง โมเลกุลจะเคลื่อนที่ชาลง และอุณหภูมิ
ลดลงถึงจุดหนึ่ง โมเลกุลของกาซจะถูกดึงดูดดวยแรงแวนเดอรวาลสและแรงระหวางขั้ว ทําใหโมเลกุลของกาซ
อยูชิดกันมากขึ้นจะเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวที่ความดันปกติ ถาลดอุณหภูมิของกาซและเพิ่มความดัน ใน
ขณะเดียวกันกาซจะกลายเปนของเหลวไดงายขึ้นเพราะความดันจะชวยอัดใหโมเลกุลเขามาชิดกันมากขึ้น ดังนั้น
เมื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความดันใหกับกาซ กาซจะกลายเปนของเหลว ถาลดอุณหภูมิและเพิ่มความดันตอไป
อีกจะกลายเปนของแข็งได
กาซที่ถูกทําใหเปนของแข็งหรือของเหลวจะมีจุดเดือดต่ํากวาอุณหภูมิหอง ของเหลวและของแข็ง
เหลานี้มีประโยชนในการใชสารทําความเย็น เชน แอมโมเนียเหลว (-33.3 องศาเซลเซียส) อากาศเหลว (190 องศาเซลเซียส) และคารบอนไดออกไซดแข็งหรือน้ําแข็งแหง (-78.5 องศาเซลเซียส)
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หนังสืออิเล็กทรอนิกส
ฟสิกส 1 (ความรอน)

ฟสิกส 1(ภาคกลศาสตร (

กลศาสตรเวกเตอร
เอกสารคําสอนฟสิกส 1
แกปญหาฟสิกสดวยภาษา c
สอนฟสิกสผานทางอินเตอรเน็ต
วีดีโอการเรียนการสอน
แผนใสการเรียนการสอน
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร
สุดยอดสิ่งประดิษฐ

ฟสิกส 2
โลหะวิทยาฟสิกส
ฟสิกส 2 (บรรยาย(
ฟสิกสพิศวง
ทดสอบออนไลน
หนาแรกในอดีต
เอกสารการสอน PDF
แบบฝกหัดออนไลน
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ

ตารางธาตุ ) ไทย1) 2 (Eng)
ลับสมองกับปญหาฟสิกส

พจนานุกรมฟสิกส

สูตรพื้นฐานฟสิกส

ธรรมชาติมหัศจรรย

ดาราศาสตรราชมงคล

การทดลองมหัศจรรย
แบบฝกหัดกลาง
แบบฝกหัดโลหะวิทยา

แบบทดสอบ

ความรูรอบตัวทั่วไป

อะไรเอย ?

ทดสอบ)เกมเศรษฐี (

คดีปริศนา

ขอสอบเอนทรานซ
คําศัพทประจําสัปดาห

เฉลยกลศาสตรเวกเตอร
ความรูรอบตัว

การประดิษฐแของโลก
นักวิทยาศาสตรเทศ
ดาราศาสตรพิศวง
การทํางานของอุปกรณตางๆ

ผูไดรับโนเบลสาขาฟสิกส
นักวิทยาศาสตรไทย
การทํางานของอุปกรณทางฟสิกส

การเรียนการสอนฟสิกส 1 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. การวัด
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน
9. การหมุน
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ
13. กลศาสตรของไหล
15. กฎขอที่หนึ่งและสองของเทอรโมไดนามิก
17. คลื่น

2. เวกเตอร
4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
6. การประยุกตกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
8. การดลและโมเมนตัม
10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
12. ความยืดหยุน
14. ปริมาณความรอน และ กลไกการถายโอนความรอน
16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
18.การสั่น และคลื่นเสียง

การเรียนการสอนฟสิกส 2 ผานทางอินเตอรเน็ต
1. ไฟฟาสถิต
3. ความกวางของสายฟา
5. ศักยไฟฟา
7. สนามแมเหล็ก
9. ไฟฟากระแสสลับ
11. สนามแมเหล็กไฟฟาและเสาอากาศ
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
15. โครงสรางของอะตอม

2. สนามไฟฟา
4. ตัวเก็บประจุและการตอตัวตานทาน
6. กระแสไฟฟา
8.การเหนี่ยวนํา
10. ทรานซิสเตอร
12. แสงและการมองเห็น
14. กลศาสตรควอนตัม
16. นิวเคลียร

การเรียนการสอนฟสิกสทั่วไป ผานทางอินเตอรเน็ต
2. จลพลศาสตร (kinetics)
4. ซิมเปลฮารโมนิก คลื่น และเสียง
6.ไฟฟาสถิตกับกระแสไฟฟา
8. คลื่นแมเหล็กไฟฟากับแสง

1. จลศาสตร )kinematic)
3. งานและโมเมนตัม
5. ของไหลกับความรอน
7. แมเหล็กไฟฟา
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร

ฟสิกสราชมงคล

