
การจ าแนกประเภทของสาร 
โดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ 

ครูสุดารัตน์  ค าผา 



การจ าแนกประเภทของสาร 

• ให้นกัเรียนจ าแนกประเภทสารตอ่ไปนี ้พร้อมทัง้ระบเุกณฑ์ในการ
จ าแนก 

ดิน น ้าหวาน ลกูเหมน็ กรรไกร 

ดินน ้ามนั อากาศในถุง น ้าหอม พริกกบัเกลือ เงาะ 



การจ าแนกประเภทของสารโดยใช้สถานะเป็นเกณฑ์ 
สถานะของสาร 

ของแข็ง ของเหลว แก๊ส 

1.ไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง 1.มีรูปร่างตามภาชนะท่ีใส่ 1.มีรูปร่างกดระจรายเตม็ภาชนะท่ีบรรจ ุ

2.อยู่กบัท่ี 2.ไหลได้ 2.ฟุ้ งกระจายอย่างรวดเร็ว 

3.ทะลผุ่านได้ยาก 3.ทะลผุ่านได้ 3.ทะลผุ่านได้ง่ายมาก 

4.บีบอดัให้เลก็ลงไม่ได้ 4.บีบอดัให้เลก็ลงได้ 4.บีบอดัให้เลก็ลงได้ง่าย 



การเปลีย่นสถานะของสาร 

 



กจิกรรมที่ 2.2 อุณหภูมิกบัการเปลีย่นสถานะของสาร 

จุดประสงค์ เพื่อศกึษาอณุหภมูิในการเปลี่ยนสถานะของสาร 

ค าถาม  1. น า้จะเดือดท่ีอณุหภมูิก่ีองศาเซลเซียสอยา่งไร 
 2. ขณะน า้แข็งก าลงัหลอมเหลวอณุหภมูิเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อยา่งไร 

สมมตฐิาน 
...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 



วสัดุอุปกรณ์ 

 1. บีกเกอร์     2. เทอร์มอมิเตอร์    
 3. แท่งแกว้คนสาร   4. ขาตั้งพร้อมท่ีจบัหลอด        
 5. ลม หลอดทดลองขนาดใหญ่ 6. ตะเกียงแอลกอฮอลแ์ละท่ีกั้น
 7. จุกยางพร้อมหลอดน าแก๊ส     8. กระบอกตวงขนาด   
 9.  น ้ากลัน่          10.  เศษหินปูนเลก็ๆ    
 11.  น ้าแขง็ละเอียด      

 



ตอนที่ 1  วธีิท า  

1. ใส่น ้ากลัน่ประมาณ  20 cm3 และเศษหินปูนท่ี
สะอาด 3-4 ช้ิน  ลงในหลอดทดลองขนาดใหญ่ 
2. ปิดปากหลอดทดลองดว้ยจุกยางท่ีมีเทอร์มอมิเตอร์
และหลอดน าแก๊สเสียบอยู ่
3. ตม้น ้าในหลอดทดลอง อ่านและบนัทึกอุณหภูมิไว้
ทุกๆ 1 นาที จนถึงนาทีท่ี 10 บนัทึกผล 
4. สงัเกตท่ีปลายหลอดน าแก๊สวา่มีอะไรเกิดข้ึน แลว้
น าบีกเกอร์ขนาด 100 cm3 ใส่น ้าเยน็ปริมาตร 30 cm3 
ไปองัท่ีปลายหลอดน าแก๊ส  สงัเกตผล 

 



ผลการทดลอง 

ตาราง  อุณหภูมิของน ้าท่ีไดรั้บความร้อนเม่ือเวลาเปล่ียนไปทุกๆ 1 นาที 
 
 

 
หมายเหตุ ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย * ในช่องนาทีท่ีน ้าเร่ิมเดือด 

นาทีท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

อุณหภมิู (OC)                     



ค าถามท้ายกจิกรรม 

1. เม่ือน ้าไดรั้บความร้อน อุณหภูมิของน ้าเปล่ียนแปลง อยา่งไร   
2. ตม้น ้าเดือดนานต่อไปอีก อุณหภูมิเป็นอยา่งไร เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั้น 
3. ขณะท่ีน ้าก าลงัเดือด นกัเรียนเห็นไอน ้าเหนือผวิน ้าเดือดหรือไม่  
และควนัขาวท่ีปลายหลอดน าแก๊สคืออะไร 
4. เม่ือน าบีกเกอร์ใส่น ้ าเยน็ไปองัท่ีปลายหลอดน าแก๊สจะเกิดผลอยา่งไร  
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น 

 



ค าถามท้ายกจิกรรม 
5. จงน าผลจากตารางบนัทึกผลมาเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
อุณหภูมิของน ้ากบัเวลาท่ีใชต้ม้น ้ า 
 
 
 
 
6. จากกราฟอุณหภูมิของน ้าก่อนเดือดและขณะก าลงัเดือดเป็นอยา่งไร  
7. เพราะเหตุใด เม่ือน ้าเดือดแลว้อุณหภูมิจึงไม่สูงข้ึน  
8. ผลการทดลองน้ีสรุปไดว้า่อยา่งไร  
 



ตอนที่ 2  วธีิท า  
1. ใส่น ้าแขง็บีกเกอร์ขนาด 100 cm3 ประมาณ 3 
ใน 4 ของบีกเกอร์ 
2. เสียบเทอร์มอมิเตอร์ลงในน ้าแขง็ ใหก้ระเปาะ
เทอร์มอมิเตอร์อยูร่ะหวา่งกอ้นน ้าแขง็แลว้ยดึเทอร์
มอมิเตอร์กบัขาตั้ง ดงัภาพ  
3. เม่ือครบ 2 นาที อ่านและบนัทึกอุณหภูมิ ใชแ้ท่ง
แกว้คนน ้าแขง็ตลอดเวลา อ่านและบนัทึกอุณหภมิู
ทุกๆ 1 นาที จนน ้าแขง็หลอมเหลวหมด ท า
เคร่ืองหมายในช่องนาทีท่ีน ้าแขง็หลอมเหลวหมด 
4.   เม่ือน ้าแขง็หลอมเหลวหมดแลว้ ใหอ้่านและ
บนัทึกอุณหภูมิทุก ๆ 1 นาที ต่อไปอีก 5 นาที 
 



ผลการทดลอง 

ตาราง  อุณหภูมิของน ้าแขง็ขณะหลอมเหลวเม่ือใหค้วามร้อนแก่น ้าแขง็
ทุกๆ  1 นาที 

 
 
 
 
หมายเหตุ   ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย * ในช่องนาทีท่ีน ้าแขง็หลอมเหลวหมด 

 

นาทีท่ี 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

อุณหภมิู (OC)                             



ค าถามท้ายกจิกรรม 

1. เพราะเหตุใดขณะน ้าแขง็ก าลงัหลอมเหลว อุณหภูมิจึงไม่เปล่ียนแปลง  
2. เม่ือน ้าแขง็หลอมเหลวหมดแลว้ อุณหภูมิเปล่ียนแปลงหรือไม่ อยา่งไร  
3. จากตารางบนัทึกผลมาเขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอุณหภูมิ
กบัเวลาท่ีใชใ้นการหลอมเหลวของน ้าแขง็ 

 



ค าถามท้ายกจิกรรม 

4. จากกราฟแสดงอุณหภูมิของน ้าแขง็ขณะหลอมเหลวและเม่ือหลอมเหลว
หมดแลว้เป็นอยา่งไร  
5. ปรากฏการณ์ท่ีน ้ าแขง็เปล่ียนสถานะเป็นน ้าและน ้าเปล่ียนสถานะเป็น
น ้าแขง็เรียกวา่อะไร  
6. อุณหภูมิท่ีน ้ าเปล่ียนสถานะเป็นน ้าแขง็เรียกวา่อะไร มีค่าเท่าใด   
7. ผลการทดลองน้ีสรุปไดว้า่อยา่งไร 



ความร้อนแฝงจ าเพาะของสาร 
• หมายถึง ค่าพลงังานท่ีน าไปใชใ้นการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร มี 2 ค่า คือ 
1. ค่าความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลว   
 เป็นค่าพลงังานความร้อนท่ีน ามาใชเ้ปล่ียนสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว 
2. ค่าความร้อนแฝงจ าเพาะของการกลายเป็นไอ  
 เป็นค่าพลงังานความร้อนท่ีน าไปใชใ้นการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไอ 
  
 - น ้ ามีค่าความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลว 80 แคลอรีต่อกรัม  
หมายความวา่ น ้าแขง็ 1 กรัม หลอมเหลวเป็นน ้า ใชพ้ลงังาน 80 แคลอรี 
 - น ้ ามีค่าความร้อนแฝงจ าเพาะของการกลายเป็นไอ 540  แคลอรีต่อกรัม  
หมายความวา่ น ้า 1 กรัม อุณหภูมิ 100 OC เปล่ียนเป็นไอน ้า 1 กรัม ตอ้งใหค้วามร้อน 540 แคลอรี 



การเปลีย่นแปลงของสสารเมื่อได้รับความร้อน 

 


