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µÑÇªÕéÇÑ´

	 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสสาร	 คือ	 
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÅÑ¡É³Ð·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ â´ÂäÁ‹·íÒãËŒ 
เกิดสารใหม่	และท�าให้สารกลับคืนสู่สภาพเดิมได้
	 การเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสาร	 คือ	 การที่ 
ÊÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ä»â´Â·íÒãËŒà¡Ô´ÊÒÃãËÁ‹ áÅÐ¨Ð
ท�าให้กลับมาเป็นสารเดิมได้ยากหรือไม่ได้
	 เมื่อสารเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนกลับ
มาเป็นสารเดิมได้	 เรียกว่า	 การเปลี่ยนแปลงที่ 
ผันกลับได้	 ส่วนสารที่ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»ÅÕèÂ¹¡ÅÑºÁÒ 
เป็นสารเดิมได้	 เรียกว่า	 การเปลี่ยนแปลงที ่
¼Ñ¹¡ÅÑºäÁ‹ä´Œ
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condensation

vaporisation

physical change

ศัพทนารู
คําศัพท คําอาน คําแปล

physical change 'ฟซิคัล เชนจ การเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพ

vaporisation 'เวเพอไรเซชัน การกลายเปนไอ

condensation ค็อนเด็น 'เซชัน การควบแนน
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¶ŒÒàÃÒµÑé§¹íéÒá¢ç§¡ŒÍ¹·Ôé§äÇŒã¹
ÍØ³ËÀÙÁÔË ŒÍ§ ¹íé Òá¢ç §¡ ŒÍ¹
¨Ðà¡Ố ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹ÐËÃ×ÍäÁ‹ 
ÍÂ‹Ò§äÃ

 1. ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹Ê¶Ò¹Ð¢Í§ÊÊÒÃ
	 	 สสารที่อยูรอบตัวเรามีหลายชนิด	 สสารแตละชนิดที่พบในชีวิตประจําวัน

อาจมีสถานะเปนของแขง	 ของเหลว	 หรือแกส	 ซึ่งสสารอาจเปลี่ยนจากสถานะ

หนึ่งไปเปนอีกสถานะหนึ่งได	 โดยอาศัยการเพิ่มหรือลดความรอนใหแกสสาร

ไปจนถึงระดับหนึ่ง	เรียกวา	ก�รเปลี่ยนสถ�นะ

	 าพที่	5.1	ตัวอยางการเปลี่ยนสถานะของสสาร

ก�รควบแน่น ก�รหลอมเหลว

ก�รแขง็ตวั ก�รระเหดิ

ก�รกล�ยเปนไอ

หนวยการเรียนรูที่	5
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
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� จุดประสงค์

		 กําหนดปญหา	สังเกต	และอธิบายการเปลี่ยนสถานะของ

	สสารเมื่อเพิ่มหรือลดความรอน

1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè

การเปลี่ยนสถานะของสสาร

	 ทักษะกระบวนก�ร
	 ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ ช้
1.	การสังเกต	
2.	การทดลอง	
3.	การพยากรณ	
4.	การตั้งสมมติฐาน
5.	การลงความเหนจากขอมูล
6.	การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป
7.	การหาความสัมพันธของสเปซกับเวลา

�� ต้องเตรียมต้องใช ้

	1.	 ชาม	1	ใบ		 6.	 เกลือ	1	ถุง

	2.	 นํ้าแขงกอน	5 6	กอน		 7.	 กระจกนา กา	1	อัน

	3.	 หลอดทดลอง	1	หลอด		 8.	 นํ้าแขงปน	 34 	ของชาม

	4.	 ตะแกรงวางหลอดทดลอง	1	อัน		 9.	 ชุดตะเกียงแอลกอ อล	1	ชุด

	5.	 บีกเกอรขนาด	250	มิลลิลิตร	1	ใบ

�� ลองท�าด	ู

	1.	 	แบงกลุม	 จากนั้นชวยกันสังเกตนํ้าแขงกอน	 แลวชวยกันกําหนดปญหาและตั้งสมมติฐาน

เกี่ยวกับการเพิ่มหรือลดความรอนใหนํ้าแขงกอน	และบันทึกผลลงในสมุด

	2.	 	พยากรณวา	 เมื่อเพิ่มหรือลดความรอนใหนํ้าแขงกอนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร	

แลวบันทึกผล

	3.	 	ทําการทดลอง	 เพื่อตรวจสอบผลการ

พยากรณ	ดังนี้

		 1)	 	ใสนํา้แขงกอนลงในบกีเกอร	2 4	กอน

จากนั้นตั้งท้ิงไวประมาณ	 10	 นาที	

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของนํ้าแขง

และบันทึกผล

		 2)	 	นําบกีเกอรจาก	ขอ	1)	มาตัง้ไ ออน	

เปนเวลา	5	นาที	สังเกตบริเวณปาก	

บีกเกอร	และบันทึกผล
	 าพที	่5.2	ทดลองเพ่ิมความรอนใหกบันํา้
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		 3)	 	ดับไ 	 แลวนํากระจกนา กาวางบนปากบีกเกอร	 จากนั้นนําน้ําแขงวางไวขางบน	

กระจกนา กา	2 3	กอน	สังเกตบริเวณใตกระจกนา กาและบันทึกผล

		 4)	 	นํานํ้าในบีกเกอรเทใสหลอดทดลองประมาณ	 1
4 	 ของหลอดทดลอง	 จากน้ันนํา

หลอดทดลองไปแชลงในชามนํ้าแขงปนที่ผสมเกลือ	 แลวตั้งท้ิงไวประมาณ	 20	 นาที	

จนนํ้าในหลอดทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลง	สังเกตและบันทึกผล

	4.	 	นําเสนอผลการทดลองหนาชั้นเรียน	แลวรวมกันอ ิปรายและสรุปผล

	 าพที่	5.3	การนําเสนอหนาชั้นเรียน

� หนูตอบได้

	1.	 การเปลี่ยนสถานะของสสารตาง	 	ขึ้นอยูกับปจจัยใดบาง

	2.	 การเปลี่ยนสถานะของสสารจะทําใหเกิดสารชนิดใหมหรือไม	เพราะเหตุใด

	3.	 	เมื่อเพิ่มความรอนใหกับนํ้าแขงปนและนํ้าแขงกอน	 นักเรียนคิดวาจะทําใหเกิดการ

เปลี่ยนสถานะไดเหมือนกันหรือไม	เพราะอะไร

	4.	 	หากตองการหลอมเหลวชอกโกแลตเพื่อนําไปทําขนม	 ควรเลือกใชวิธีการใดระหวาง	

นําชอกโกแลตใส าชนะโลหะแลววางในนํ้ารอน	 หรือใสชอกโกแลตใน าชนะโลหะ

แลวนําไปตากแดด	เพราะอะไร

สังเกตน้ำแข็งกอน

	 ในการจุดตะเกียงแอลกอ อล	นักเรียนหามนํา
ตะเกียงแอลกอ อลไปตอไ กันโดยตรงเดดขาด
ตองใชกานไมขดีจดุ	และหามถอืตะเกยีงท่ีจดุไ แลว
เดินไปมา	เพราะจะทําใหเกิดอันตราย

อันตร�ย

หนวยการเรียนรูที่	5
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
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� จุดประสงค์

	อธิบายการเปลี่ยนสถานะของสสาร	เมื่อเพิ่มหรือลดความรอน

2 ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè

การระเหิดและการระเหิดกลับ

	 ทักษะกระบวนก�ร
	 ท�งวิทย�ศ�สตร์ที่ ช้
1.	การวัด	
2.	การสังเกต	
3.	การทดลอง	
4.	การพยากรณ	
5.	การตั้งสมมติฐาน
6.	การลงความเหนจากขอมูล
7.	การตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป

�� ต้องเตรียมต้องใช ้

	1.	 ชอนตวง	2	อัน		 9.	 จุกยาง	2	อัน	

	2.	 เกลือแกง	2	ชอน		 10.	 ไมขีดไ 	1	กลัก

	3.	 นา กาจับเวลา	1	เรือน		 11.	 เกลดไอโอดีน	2	ชอน

	4.	 ที่จับหลอดทดลอง	1	อัน	 12.	 นํ้าอุณห ูมิหอง	150	มิลลิลิตร

	5.	 ชุดตะเกียงแอลกอ อล	1	ชุด	 13.	 บีกเกอรใสนํ้าผสมนํ้าแขง	1	ใบ

	6.	 ตะแกรงวางหลอดทดลอง	1	อัน	 14.	 บีกเกอรขนาด	250	มิลลิลิตร	1	ใบ

	7.	 หลอดทดลองขนาดใหญ	2	หลอด	 15.	 กระบอกตวงขนาด	150	มิลลิลิตร	1	ใบ

	8.	 ขาตั้งและที่จับหลอดทดลอง	1	ชุด

�� ลองท�าด	ู

	1.	 	แบงกลุม	 แลวสังเกตลักษณะทางกาย าพ	 เชน	 สถานะ	 กลิ่น	 ของเกลดไอโอดีนและ

เกลือแกง	จากนั้นบันทึกผลลงในสมุด	

	2.	 	ชวยกันตั้งสมมติฐานวา	 เม่ือเพิ่มหรือลดความรอนใหกับเกลดไอโอดีนและเกลือแกงจะ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร	แลวบันทึกผล

	3.	 	ใหแตละกลุมรวมกันพยากรณและบันทึกผลวา	 เมื่อนําเกลดไอโอดีนและเกลือแกง

ใสหลอดทดลองที่	1	และ	2	ตามลําดับ	จากนั้นนําไปแชในนํ้าเดือด	แลวตอดวยนําไปแช

ในนํ้าเยน	จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไร

	4.	 	ทําการทดลองเพื่อตรวจสอบผลการพยากรณ	 โดยใชชอนตวงเกลดไอโอดีนใสลงใน

หลอดทดลองประมาณ	1 2	ชอน	แลวปดปากหลอดทดลองดวยจุกยาง

	5.	 	ตวงนํ้าปริมาตร	150	มิลลิลิตร	ใสลงในบีกเกอร	แลวนําไปตั้งไ
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