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  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วิชาเคมี 2 ว32222 รายวิชาเพ่ิมเติม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก จัดท าขึ้น
เพ่ือให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ จึง
ต้องมีการจัดท า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นเสมือนเข็มทิศชี้ทางการจัดการเรียนรู้ให้ตรงเป้าหมายของ
หลักสูตร ดังนั้นการที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น คู่มือการใช้             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ  
    การจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วิชาเคมี 2 ว32222 รายวิชา
เพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 
ชุดนี้ ผู้จัดท าได้จัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับหนังสือเรียนรายวิชาเคมี 2 ว32222 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วิชาเคมี 2 ว32222 รายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก ชุดนี้ จะอ านวยประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอน ส่งผล
ยังผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้ จากเนื้อหาที่ตรงกับหลักสูตร ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ที่ให้ค าแนะน าในการจัดท า
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วิชาเคมี 2 ว32222 รายวิชาเพ่ิมเติม กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก ชุดนี้ จนส าเร็จได้
ด้วยดี 
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ค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับครู 
 
 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วิชาเคมี 2 ว32222 รายวิชาเพ่ิมเติม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีทั้งหมด 12 ชุด ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  1  สมบัติของของแข็ง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  2  การจัดเรียงอนุภาคของของแข็ง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  3  ชนิดของผลึก 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  4  การเปลี่ยนแปลงสถานะของของแข็ง 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  5  สมบัติของของเหลว 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  6  ความตึงผิวของของเหลว 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  7  การระเหยของของเหลว 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  8  ความดันไอกับจุดเดือดของของเหลว 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  9  สมบัติของแก๊ส 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  10 ความสัมพันธ์ของปริมาตร ความดัน อุณหภูมิ 

จ านวนโมเลกุลหรือมวล  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  11 การแพร่ของแก๊ส 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่  12 เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับสมบัติของของแข็ง  

ของเหลว และแก๊ส 
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชุดนี้ คือ ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3. ครูควรศึกษาค าแนะน าในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เข้าใจก่อนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. ครูต้องชี้แจงขั้นตอนการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้นักเรียนเข้าใจ
ก่อนด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
 5. ถ้านักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แล้วไม่เข้าใจ ครูควรแนะน าเพ่ิมเติม 
อาจให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมทั้งในและนอกเวลาเรียน จะท าให้นักเรียนมีทักษะและมีความรู้ความ
เข้ามากยิ่งข้ึน 
 



  
2 

 
 
 

ค ำชี้แจงกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ส ำหรับนักเรียน 
 

  
นักเรียนอ่ำนค ำชี้แจงต่อไปนี้ให้เข้ำใจ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไปนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก ใช้เวลาเรียน 2 ชั่วโมง ส่วนประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
  1.  ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน 
  2.  บัตรค าสั่ง 
  3.  แบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 10 ข้อ 
  4.  บัตรเนื้อหา 
  5.  บัตรกิจกรรม 
  6.  แบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
  7.  บัตรเฉลยกิจกรรม 
  8.  บัตรเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
  9.  บัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 2. ท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ เพื่อตรวจสอบความรู้เดิมและเป็นข้อมูลในการ
พัฒนา ส่งเสริม หรือแก้ไขการเรียนรู้ของนักเรียน 
 3. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรม จากบัตรเนื้อหาและบัตรกิจกรรม 
 4. ปฏิบัติตามกิจกรรม ควรท าให้เสร็จตามก าหนด 
 5. ท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 10 ข้อ เพื่อประเมินตนเองว่าสามารถบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 6. เก็บวัสดุอุปกรณ์และชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งคืนครูเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 
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มำตรฐำนและผลกำรเรียนรู้ 
 
 

 สำระท่ี 3 สำรและสมบัติของสำร 
 มำตรฐำน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้าง

และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 
  
 ผลกำรเรียนรู้ 
   

 
อธิบายเหตุผลที่ท าให้ธาตุบางชนิดปรากฏเป็นรูปต่างๆ 
 

 
 

สำระส ำคัญ 
 
 

ของแข็งท่ีอยู่ในรูปผลึก จะมีการจัดเรียงอนุภาคอย่างเป็นระเบียบ มีจุดหลอมเหลวที่ชัดเจน   
และคงที่ เมื่อพิจารณาแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคภายในผลึกของของแข็ง  สามารถแบ่งของแข็ง
ออกเป็น 4 ชนิดคือ  ผลึกโมเลกุล  ผลึกโคเวเลนต์ ผลึกโลหะ และผลึกไอออนิก 

ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปผลึก เนื่องจากการจัดเรียงตัวของอนุภาคภายในไม่เป็นระเบียบ
ของแข็งประเภทนี้เรียกว่า “ของแข็งอสัณฐำน” 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 

 
ด้ำนควำมรู้ 

1. จ าแนกประเภทของผลึกของของแข็งโดยใช้ชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาคเป็นเกณฑ์ได้ 

2. อธิบายสมบัติที่ส าคัญของผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้ 
3. บอกชนิดของพันธะระหว่างอนุภาคภายในผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้ 
4. ระบุชนิดของผลึกของของแข็งจากสารที่เป็นตัวอย่างที่ก าหนดให้ได้ 
5. บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งท่ีเป็นรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้ 

ด้ำนทักษะกระบวนกำร 
1.  ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
2.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาได้ 
3.  นักเรียนมีเจตคติวิทยาศาสตร์ 

ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. ใฝ่เรียนรู้ 
2. มุ่งม่ันในการท างาน 
3. ซื่อสัตย์ 
4. มีวินัย 
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แผนผังแสดงข้ันตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
 
 

ศึกษำค ำชี้แจงในกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์อย่ำงละเอียด 
 
 

ชนิดของผลึก 
 
 

ทดสอบก่อนเรียน 
 
 

อ่ำนบัตรเนื้อหำให้เข้ำใจอย่ำงละเอียดรอบคอบ 
 
 

ท ำกิจกรรมตำมบัตรกิจกรรม 
 
 

ทดสอบหลังเรียน 
 
 

ตรวจค ำตอบจำกบัตรเฉลยกิจกรรม 
 
 

ผ่ำน 
 
 

ศึกษำชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์เล่มต่อไป 
 
 

 

ไม่ผ่ำน 
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บัตรค ำสั่ง 
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ เรื่อง ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส วิชำเคมี 2 ว32222  รำยวิชำเพิ่มเติม  

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 5  
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
 ส ำหรับประธำนกลุ่ม 
 1. แต่ละกลุ่มเลือกประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม 
     หน้ำที่ของประธำนกลุ่ม 
  - รบับัตรต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปแจกสมาชิกกลุ่ม 
  - ควบคุมการท ากิจกรรมให้เป็นไปตามค าชี้แจง กระตุ้นให้สมาชิกร่วมกิจกรรม 
     หน้ำที่ของเลขำนุกำรกลุ่ม 

 - รวบรวมคะแนนและจดบันทึกคะแนนจากการปฏิบัติกิจกรรม แบบทดสอบก่อนเรียน - 
หลังเรียน ลงในแบบบันทึกคะแนนของสมาชิกกลุ่ม 
     หน้ำที่ของสมำชิกกลุ่ม 
  -  ร่วมกันปฏิบัติและอภิปรายกิจกรรมกลุ่ม 
  -  จดบันทึกความรู้ที่ได้จากเนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมภายในชุดการเรียนรู้ 
 2. ให้ประธานกลุ่มมอบหมายหน้าที่ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ดังนี้ 
  -  ผู้อ่าน ท าหน้าที่ อ่านข้อความในบัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา 
  -  ผู้จดบันทึก ท าหน้าที่ จดบันทึกการอภิปรายของกลุ่มลงในแบบบันทึกกิจกรรม 
  -  ผู้น าเสนอหน้าชั้นเรียน ท าหน้าที่ เป็นตัวแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายที่ได้ 
จากการปฏิบัติกิจกรรม 
 3. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 10 ข้อ 
 4. ประธานกลุ่มรับบัตรกิจกรรมและแบบบันทึกคะแนนจากครู มอบให้ผู้อ่าน อ่านข้อความใน 
กิจกรรม สมาชิกกลุ่มช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมในประเด็นที่ส าคัญ ๆ ลงในแบบบันทึกไว้เพ่ือการอภิปราย 

5. ประธานกลุ่มรับบัตรเนื้อหาจากครูมอบให้ผู้อ่าน อ่านรายละเอียดจากบัตรเนื้อหาให้สมาชิก 
ทุกคนฟังและร่วมกันอภิปราย 

6. ประธานกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในแบบบันทึกกิจกรรม ถ้ายังไม่ถูกต้อง 
ให้ย้อนกลับไปดูบัตรเนื้อหาจะท าให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งข้ึน 

7. นักเรียนทุกคนท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 10 ข้อ 
8. เมื่อหมดเวลาเก็บอุปกรณ์ส่งคืนครูให้ถูกต้องเรียบร้อย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
ค ำชี้แจง 
    1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน   
    2. เวลาในการท าแบบทดสอบ  5  นาท ี    
    3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท 
       () ลงในกระดาษค าตอบที่แจกให้  
 

1.  ของแข็งที่มีสมบัติแข็งเหนียว จุดหลอมเหลวสูง น าความร้อนและน าไฟฟ้าได้ดี จะมีชนิดของผลึก
ประเภทใด 
 ก.  ผลึกโลหะ 
 ข.  ผลึกโมเลกุล 
 ค.  ผลึกไอออนิก 
 ง.  ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
2.  ของแข็งชนิดหนึ่งมีอนุภาคเป็นโมเลกุลและชนิดของพันธะเป็นพันธะไฮโดรเจนจะมีชนิดของผลึก
ประเภทใด 
 ก.  ผลึกโลหะ 
 ข.  ผลึกโมเลกุล 
 ค.  ผลึกไอออนิก 

ง.  ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
3.  แคลเซียมฟลูออไรด์มีชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคชนิดใด 
 ก.  แรงดึงระหว่างข้ัว 
 ข.  พันธะโคเวเลนต์ 
 ค.  พันธะไอออนิก  
         ง.  พันธะโลหะ 
4.  ผลึกชนิดใดต่อไปนี้มีสมบัติ เช่น แข็ง เปราะ จุดหลอมเหลวสูง 
 ก.  เพชร  แกรไฟต์ 
 ข.  เหล็ก  ทองแดง 
 ค.  น้ าแข็ง  แนฟทาลีน 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์  โพแทสเซียมคลอไรด์  



  
8 

 
5.  ของแข็งชนิดใดต่อไปนี้เป็นของแข็งอสัณฐาน 
 ก.  แก้ว  พลาสติก 
 ข.  เหล็ก  ทองแดง 
 ค.  น้ าแข็ง  แนฟทาลีน 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์  โพแทสเซียมคลอไรด์ 
6.  ของแข็งชนิดใดที่มีชนิดของผลึกเป็นโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
 ก.  ก ามะถัน 
 ข.  แกรไฟต์ 
 ค.  ทองแดง 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์ 
7.  ของแข็งอสัณฐานมีสมบัติแตกต่างจากของแข็งท่ีมีรูปผลึกอย่างไร 
 ก.  มีจุดหลอมเหลวคงท่ี 
 ข.  เมื่อหลอมเหลวจะไหลได้ 
 ค.  มีการจัดเรียงอนุภาคเป็นระเบียบ 
 ง.  ไม่สามารถหาจุดหลอมเหลวที่แน่นอนได้ 
8.  สมบัติในข้อใดไม่ใช่สมบัติของแข็งท่ีอยู่ในรูปผลึก 
 ก.  เมื่อแตกหรือหักจะได้ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

ข.  เมื่ออุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลวจะเปลี่ยนเป็นของเหลวทันที 
 ค.  มีโครงสร้างทางเรขาคณิตที่แน่นอน 
 ง.  มีจุดหลอมเหลวที่ชัดเจนและคงที่ 
9.  ผลึกชนิดใดต่อไปนี้เป็นผลึกโมเลกุล 
 ก.  เพชร  แกรไฟต์ 
 ข.  เหล็ก  ทองแดง 
 ค.  น้ าแข็ง  แนฟทาลีน 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์  โพแทสเซียมคลอไรด์  
10.  ผลึกชนิดใดน าไฟฟ้าได้ดี 
 ก.  ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
 ข.  ผลึกไอออนิก 
 ค.  ผลึกโมเลกุล 

ง.  ผลึกโลหะ 
  

ขอให้โชคดีในการท าข้อสอบ      
นะครับ 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.................ชั้น................... 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ข้อ 
ค ำตอบ 

คะแนน 
ก ข ค ง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
           
    
     
  

 
 
 
 

 
 

คะแนนเตม็ 

คะแนนที่ได ้

10  คะแนน 
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บัตรเนื้อหำที่ 3.1 
เรื่อง ชนิดของผลึก 

 
 

ผลึก หมำยถึงอะไร 
 
ผลึก เป็นของแข็งที่มีรูปร่างเฉพาะตัว มีเหลี่ยม มีมุม และผิวหน้าเรียบ ของแข็งท่ีเป็นผลึก      

มีหลายชนิดดังนี้ 
1.  ผลึกโมเลกุล  ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์ (แรง

ลอนดอนหรือแรงดึงดูดระหว่างข้ัว) หรือพันธะไฮโดรเจน ถ้าเป็นผลึกของโมเลกุลไม่มีขั้ว แรงยึดเหนี่ยว
ระหว่างโมเลกุลคือแรงแวนเดอร์วาลส์ชนิดแรงลอนดอน เช่น ผลึก แนฟทาลีน น้ าแข็งแห้ง (คาร์บอน    
ไดออกไซด์แข็ง) ก ามะถัน ไอโอดีน ถ้าเป็นผลึกของโมเลกุลมีข้ัวแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล คือ แรง
ดึงดูดระหว่างข้ัวหรือพันธะไฮโดรเจน เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์แข็ง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลคือแรง
ดึงดูดระหว่างข้ัว (แรงไดโพล–ไดโพล) น้ าแข็ง แอมโมเนียแข็ง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล คือ พันธะ
ไฮโดรเจน เนื่องจากหน่วยย่อยในผลึกประเภทนี้เป็นโมเลกุล และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลไม่แข็งแรง 
ท าให้ผลึกประเภทนี้มีจุดหลอมเหลวต่ า เปราะ ไม่น าไฟฟ้าหรืออาจน าได้น้อยมากในบางชนิด บางชนิด
ระเหิดได้ เช่น ไอโอดีน แนฟทาลีน 

2.  ผลึกไอออนิก ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะ
ไอออนิก (แรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้า) ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงมาก ท าให้ผลึกประเภทนี้มีจุด
หลอมเหลวสูง แข็งแต่เปราะ ถ้าอยู่ในสถานะของแข็งจะไม่น าไฟฟ้า ต้องหลอมเหลวหรือละลายน้ า จึง
จะน าไฟฟ้าได้ ตัวอย่างผลึกประเภทนี้ เช่น ผลึกโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ผลึกจุนสี ผลึกสารส้ม 

3.  ผลึกโคเวเลนต์ร่ำงตำข่ำย ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเวเลนต์
แบบต่อเนื่อง ตัวอย่างผลึกประเภทนี้ เช่น เพชร แกรไฟต์ ซิลิคอน ฟอสฟอรัสด า ควอตซ์ (SiO2)        
คาร์บอรันดัม (SiC) เป็นต้น 

เนื่องจากพันธะโคเวเลนต์ระหว่างอะตอมในผลึกชนิดนี้เป็นแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงมาก จึงท า
ให้ผลึกชนิดนี้มีจุดหลอมเหลวสูง มีความแข็งแกร่ง (ยกเว้นแกรไฟต์) เปราะ ไม่ละลายน้ า บางชนิดน า
ไฟฟ้าได้คือแกรไฟต์ บางชนิดไม่น าไฟฟ้า เช่น เพชร บางชนิดน าไฟฟ้าได้เล็กน้อย เช่น ซิลิคอน 

4.  ผลึกโลหะ  ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะซึ่งเป็นพันธะที่
แข็งแรงมากอีกชนิดหนึ่ง ผลึกชนิดนี้ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวสูง น าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ดี เหนียว
สามารถตีแผ่ออกเป็นแผ่นหรือดึงออกเป็นเส้นได้ ผิวหน้าเป็นมันวาว โลหะบางชนิดค่อนข้างอ่อน             
มีจุดหลอมเหลวต่ า ได้แก่ โลหะแอลคาไล (โลหะหมู่ IA) เช่น โซเดียม (Na) โพแทสเซียม (K) เป็นต้น 
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         ผลึกโซเดียมคลอไรด์            โครงสร้างโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) 

 
ภำพที่ 3.1 แสดงผลึกและโครงสร้างผลึกของโซเดียมคลอไรด์ 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2555, น.108) 
 
 
    
 
 
   
                    
                         ผลึกควอตซ์                        โครงสร้างควอตซ์ (SiO2) 
 

ภำพที่ 3.2 แสดงผลึกและโครงสร้างผลึกควอตซ์หรือซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO2) 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2555, น.108) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
12 

 
สมบัติชนิดและลักษณะเฉพำะของของแข็งที่อยู่ในรูปผลึก 

สมบัติชนิดของผลึก 

ลักษณะเฉพำะ 

ชนิดของอนุภำค
ภำยในผลึก 

ชนิดของพันธะ
หรือแรงยึดเหนี่ยว
ระหว่ำงอนุภำค 

สมบัติทั่วไป 
ตัวอย่ำง 

ของของแข็ง 

ผลึกโมเลกุล โมเลกุลหรือ
อะตอม 

โมเลกุลมีข้ัว 
- แรงดึงดูด
ระหว่างขั้ว 
- พันธะ
ไฮโดรเจน 
โมเลกุลไม่มีขั้ว
หรืออะตอม 
- แรงลอนดอน 

- อ่อนหรือแข็งปาน
กลางเปราะไม่มาก 
- จุดหลอมเหลวต่ า 
- ไม่น าความร้อนและ
ไฟฟ้า 

โมเลกุลมีข้ัว 
- น้ าแข็ง 
- แอมโมเนีย 
โมเลกุลไม่มีขั้ว 
- น้ าแข็งแห้ง 
- แนฟทาลีน  
- ก ามะถัน 
- ไอโอดีน 

ผลึกโคเวเลนต์                  
ร่ำงตำข่ำย 

อะตอม พันธะโคเวเลนต์ - แข็ง 
- จุดหลอมเหลวสูง 
- ส่วนใหญ่ไม่น าความ
ร้อนและไฟฟ้า 

- เพชร* 
- แกรไฟต์** 
- ควอตซ์ 
 

ผลึกโลหะ อะตอม พันธะโลหะ - แข็ง 
- จุดหลอมเหลวสูง 
- น าความร้อนและ
ไฟฟ้าได้ดี 

- แมกนีเซียม 
- เหล็ก 
- ทองแดง 
- โซเดียม 

ผลึกไอออนิก ไอออน พันธะไอออนิก - แข็ง เปราะ 
- จุดหลอมเหลวสูง 
- ไม่น าความร้อนและ
ไฟฟ้า 

- ซิลเวอร์คลอไรด์ 
- แมกนีเซียม
ออกไซด์ 
- แคลเซียม
ฟลูออไรด์ 

         รวมทั้งผลึกท่ีประกอบด้วยอะตอมเดี่ยวด้วย เช่น นีออน 
         สามารถเกิดการระเหิดได้ที่อุณหภูมิห้อง 

      *     น าความร้อนได้ดี 
     **  น าไฟฟ้าได้ดี 
       ไม่น าไฟฟ้าขณะที่มีสถานะเป็นของแข็ง แต่จะน าไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ า 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงศึกษาธิการ (2554, น.109) 
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บัตรกิจกรรมท่ี 3.1 
เรื่อง ชนิดของผลึก 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. จ าแนกประเภทของผลึกของของแข็งโดยใช้ชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
เป็นเกณฑ์ได้ 

2. อธิบายสมบัติที่ส าคัญของผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้ 
3. บอกชนิดของพันธะระหว่างอนุภาคภายในผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้ 
4. ระบุชนิดของผลึกของของแข็งจากสารที่เป็นตัวอย่างที่ก าหนดให้ได้ 

 
ชื่อ...................................................................................................เลขท่ี.................ชัน้................... 
ค ำชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1.  จงระบุว่าของแข็งที่ก าหนดให้ต่อไปนี้เป็นผลึกประเภทใด (2 คะแนน) 
 ก.  ไทเทเนียม   เป็นผลึกประเภท............................................... 
 ข.  ลิเทียมฟลูออไรด์  เป็นผลึกประเภท............................................... 
 
2.  จงบอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือแรงยึดเหนี่ยว สมบัติทั่วไปของ
ของแข็งต่อไปนี้ (8 คะแนน) 
 ก. น้ าตาล   ข. ซิลิคอนคาร์ไบด์ 
 

สำรตัวอย่ำง 
ประเภท             
ของผลึก 

ชนิดของอนุภำค
ภำยในผลึก 

พันธะหรือ 
แรงยึดเหนี่ยว 

สมบัติทั่วไป 

ก. น้ าตาล 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
……………………………. 
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สำรตัวอย่ำง 
ประเภท             
ของผลึก 

ชนิดของอนุภำค
ภำยในผลึก 

พันธะหรือ 
แรงยึดเหนี่ยว 

สมบัติทั่วไป 

ข. ซิลิคอน- 
คารไ์บด์ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนเต็ม 10  คะแนน 
ได้คะแนน............คะแนน         ผ่ำน        ไม่ผ่ำน     

 ข้อที่ 1 (2 คะแนน) 
  คะแนน   2    ระบุประเภทของผลึกของของแข็งได้ถูกต้องทั้ง 2 ข้อ  
  คะแนน   1    ระบุประเภทของผลึกของของแข็งได้ถูกต้อง 1 ข้อ   
  คะแนน   0    ระบุประเภทของผลึกของของแข็งไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียนค าตอบ  
 ข้อที่ 1 (ข้อละ 4  คะแนน  คะแนนเต็ม 8 คะแนน) 
 คะแนน   4    บอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือ 
  แรงยึดเหนี่ยว และสมบัติทั่วไปของของแข็งได้ถูกต้องทั้ง 4 ประเด็น 
 คะแนน   3    บอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือ 
  แรงยึดเหนี่ยว หรือสมบัติทั่วไปของของแข็งได้ถูกต้อง 3 ประเด็น 
 คะแนน   2    บอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือ 
  แรงยึดเหนี่ยว หรือสมบัติทั่วไปของของแข็งได้ถูกต้อง 2 ประเด็น 
 คะแนน   1    บอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือ 
  แรงยึดเหนี่ยว หรือสมบัติทั่วไปของของแข็งได้ถูกต้อง 1 ประเด็น 
 คะแนน   0    บอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือ 
  แรงยึดเหนี่ยว และสมบัติทั่วไปของของแข็งไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียนค าตอบ 

เกณฑ์กำรประเมิน  : 8 – 10   คะแนน ระดับ  ดี   =   ผ่าน 
    5 – 7     คะแนน ระดับ  พอใช้  =   ไม่ผ่าน 
    0 – 4     คะแนน ระดับ  ปรับปรุง =   ไม่ผ่าน 
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บัตรเนื้อหำที่ 3.2 
เรื่อง ของแข็งอสัณฐำน 

 
 
ของแข็งอสัณฐำน 
 
ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปผลึกเช่น ยาง พลาสติก แก้ว ขี้ผึ้ง ก ามะถันในรูปก ามะถันพลาสติก 

ของแข็งประเภทนี้เรียกว่า ของแข็งอสัณฐำน (Amorphous solid) อนุภาคภายในของแข็งประเภทนี้
มีการจัดเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เมื่อแตกหักจะได้ชิ้นส่วนที่ไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต ส่วนใหญ่ไม่สามารถ
หาจุดหลอมเหลวที่แน่นอนได้ ส าหรับควอตซ์ (SiO2) เป็นของแข็งผลึก แต่เม่ือน าไปผลิตเป็นแก้ว       
แก้วควอตซ์ที่ได้เป็นของแข็งอสัณฐาน 

 
ของแข็งแบ่งตำมโครงสร้ำงได้ 2 ชนิด ดังตำรำง 

 
     ของแข็งอสัณฐำน (amorphous solid)      ของแข็งรูปผลึก (crystalline solid) 
-  ไม่มีรูปผลึกทรงเรขาคณิต                        
(การจัดเรียงตัวของอนุภาคไม่เป็นระเบียบ) 
- มีจุดหลอมเหลวไม่แน่นอน                         
(ไม่หลอมเหลวที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งโดยเฉพาะ) 
- ค่อย ๆ อ่อนตัวลงเมื่อได้รับความร้อนและ
เปลี่ยนเป็นของเหลวที่ไหลได้ เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็น   
จะค่อย ๆ ข้นและแข็งตัวในที่สุด 
- มีสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง  
(isotropic) เช่น ดัชนีหักเหจะเท่ากันทุกทิศทาง 
- ตัวอย่าง เช่น แก้ว ยาง พลาสติก ขี้ผึ้ง ยางมะตอย 
ดินน้ ามัน 

- มีรูปผลึกทรงเรขาคณิต (การจัด                  
เรียงตัวกันของอนุภาคเป็นระเบียบ)                        
มีผิวมันเรียบ มีมุมแน่นอน 
- มีจุดหลอมเหลวแน่นอน 
- มีสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทาง (anisotropic) 
- ตัวอย่าง เช่น ผลึกโมเลกุล ผลึกไอออนิก                       
ผลึกโลหะ และผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
- อาศัยชนิดของอนุภาคภายในผลึก 
และชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค ในการจ าแนกชนิด ของของแข็งรูปผลึก  
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  ก. ผลึกควอตซ์                     ข. แก้วควอตซ ์   
 

ภำพที่  3.3  โครงสร้าง 2 มิติของผลึกควอตซ์และแก้วควอตซ์ 
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2555, น.111) 

 
 
 

สรุปชนิดของผลึก 
 
 

ผลึก หมำยถึงอะไร  
 
 

ผลึก คือ ของแข็งที่มีรูปร่างเฉพาะตัว มีเหลี่ยม มีมุม และผิวหน้าเรียบ 
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ชนิดของผลึกมีอะไรบ้ำง…. 
 
 

 ผลึกโมเลกุล  ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลส์                   
(แรงลอนดอนหรือแรงดึงดูดระหว่างข้ัว) หรือพันธะไฮโดรเจน 
 ผลึกไอออนิก ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยไอออนบวกและไอออนลบยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะ
ไอออนิก (แรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้า) 
 ผลึกโคเวเลนต์ร่ำงตำข่ำย  ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโคเว
เลนต์แบบต่อเนื่อง 
 ผลึกโลหะ  ผลึกชนิดนี้ประกอบด้วยอะตอมยึดเหนี่ยวกันด้วยพันธะโลหะซึ่งเป็นพันธะที่
แข็งแรงมากอีกชนิดหนึ่ง ผลึกชนิดนี้ส่วนใหญ่มีจุดหลอมเหลวสูง น าไฟฟ้าและน าความร้อนได้ดี   

 
 
 

ของแข็งท่ีไม่มีรูปผลึก 
 
 

ของแข็งบางชนิดไม่มีรูปผลึก เนื่องจากการจัดเรียงตัวของอนุภาคภายในไม่เป็น
ระเบียบ ของแข็งประเภทนี้เรียกว่า ของแข็งอสัณฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอจะเข้าใจบ้างหรือยังครับ 
ถ้าเข้าใจแล้วลงมือท า                
ใบกิจกรรมกันเลยครับ 
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บัตรกิจกรรมท่ี 3.2 
เรื่อง ของแข็งอสัณฐำน 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่เป็นรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้ 

 
ชื่อ.............................................................................................เลขท่ี.................ชั้น................... 

ค ำชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง   (10  คะแนน) 
 

1. จงบอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่มีรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้ (6 คะแนน) 

ของแข็งอสัณฐำน  
(amorphous solid) 

ของแข็งรูปผลึก  
(crystalline solid) 

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

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

 

2. จงยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 2 ชนิด และอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น
ของแข็งอสัณฐาน (4 คะแนน) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนน   คะแนนเต็ม 10  คะแนน 
ได้คะแนน............คะแนน         ผ่ำน        ไม่ผ่ำน     

 ข้อที่ 1 (6 คะแนน)  
คะแนน   5 - 6    บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งท่ีมีรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้

ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์  
คะแนน   3 - 4    บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งท่ีมีรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้

ถูกต้อง แต่ยังไม่สมบูรณ์  
คะแนน   1 - 2    บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งท่ีมีรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้  
คะแนน      0     บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่มีรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐาน          

ไม่ถูกต้อง หรือไม่เขียนค าตอบ  
 ข้อที่ 1 (4 คะแนน) 
 คะแนน      4     ยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 2 ชนิด และอธิบาย

สาเหตุการเป็นของแข็งอสัณฐานได้ทั้ง 2 ชนิด 
 คะแนน      3    ยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 2 ชนิด และอธิบาย

สาเหตุการเป็นของแข็งอสัณฐานได้ทั้ง 1 ชนิด 
 คะแนน      2     ยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 1 ชนิด และอธิบาย

สาเหตุการเป็นของแข็งอสัณฐานได้ทั้ง 1 ชนิด 
 คะแนน      1     ยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 1 ชนิด 
 คะแนน      0     ยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวันและอธิบายสาเหตุ     

การเป็นของแข็งอสัณฐานไม่ถูกต้องหรือไม่เขียนค าตอบ 
เกณฑ์กำรประเมิน  : 8 – 10   คะแนน ระดับ  ดี   =   ผ่าน 

    5 – 7     คะแนน ระดับ  พอใช้  =   ไม่ผ่าน 
    0 – 4     คะแนน ระดับ  ปรับปรุง =   ไม่ผ่าน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
ค ำชี้แจง 
    1. แบบทดสอบชุดนี้เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ  คะแนนเต็ม 10 คะแนน   
    2. เวลาในการท าแบบทดสอบ  10  นาที     
    3. ให้นักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมายกากบาท 
       () ลงในกระดาษค าตอบที่แจกให้  
 

1.  สมบัติในข้อใดไม่ใช่สมบัติของแข็งท่ีอยู่ในรูปผลึก 
 ก.  เมื่อแตกหรือหักจะได้ชิ้นส่วนที่มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

ข.  เมื่ออุณหภูมิถึงจุดหลอมเหลวจะเปลี่ยนเป็นของเหลวทันที 
 ค.  มีโครงสร้างทางเรขาคณิตที่แน่นอน 
 ง.  มีจุดหลอมเหลวที่ชัดเจนและคงที่ 
2.  ผลึกชนิดใดต่อไปนี้เป็นผลึกโมเลกุล 
 ก.  เพชร  แกรไฟต์ 
 ข.  เหล็ก  ทองแดง 
 ค.  น้ าแข็ง  แนฟทาลีน 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์  โพแทสเซียมคลอไรด์ 
3.  ของแข็งชนิดหนึ่งมีอนุภาคเป็นโมเลกุลและชนิดของพันธะเป็นพันธะไฮโดรเจนจะมีชนิดของผลึก
ประเภทใด 
 ก.  ผลึกโลหะ 
 ข.  ผลึกโมเลกุล 
 ค.  ผลึกไอออนิก 

ง.  ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
4.  ของแข็งชนิดใดต่อไปนี้เป็นของแข็งอสัณฐาน 
 ก.  แก้ว  พลาสติก 
 ข.  เหล็ก  ทองแดง 
 ค.  น้ าแข็ง  แนฟทาลีน 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์  โพแทสเซียมคลอไรด์ 
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5.  ของแข็งที่มีสมบัติแข็งเหนียว จุดหลอมเหลวสูง น าความร้อนและน าไฟฟ้าได้ดี จะมีชนิดของผลึก
ประเภทใด 
 ก.  ผลึกโลหะ 
 ข.  ผลึกโมเลกุล 
 ค.  ผลึกไอออนิก 
 ง.  ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
6.  แคลเซียมฟลูออไรด์มีชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคชนิดใด 
 ก.  แรงดึงระหว่างข้ัว 
 ข.  พันธะโคเวเลนต์ 
 ค.  พันธะไอออนิก  
         ง.  พันธะโลหะ 
7.  ผลึกชนิดใดต่อไปนี้มีสมบัติ เช่น แข็ง เปราะ จุดหลอมเหลวสูง 
 ก.  เพชร  แกรไฟต์ 
 ข.  เหล็ก  ทองแดง 
 ค.  น้ าแข็ง  แนฟทาลีน 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์  โพแทสเซียมคลอไรด์  
8.  ผลึกชนิดใดน าไฟฟ้าได้ดี 
 ก.  ผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
 ข.  ผลึกไอออนิก 
 ค.  ผลึกโมเลกุล 

ง.  ผลึกโลหะ 
9.  ของแข็งชนิดใดที่มีชนิดของผลึกเป็นโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
 ก.  ก ามะถัน 
 ข.  แกรไฟต์ 
 ค.  ทองแดง 
 ง.  แคลเซียมฟลูออไรด์ 
10.  ของแข็งอสัณฐานมีสมบัติแตกต่างจากของแข็งที่มีรูปผลึกอย่างไร 
 ก.  มีจุดหลอมเหลวคงท่ี 
 ข.  เมื่อหลอมเหลวจะไหลได้ 
 ค.  มีการจัดเรียงอนุภาคเป็นระเบียบ 
 ง.  ไม่สามารถหาจุดหลอมเหลวที่แน่นอนได้ 

ขอให้โชคดีในการท าข้อสอบ      
นะครับ 
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
 

ชื่อ........................................................................เลขท่ี.................ชั้น................... 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ข้อ 
ค ำตอบ 

คะแนน 
ก ข ค ง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 
           
    
     
  

               ผ่าน      หมายถึง  ได้คะแนน  8  คะแนน ขึ้นไป 
                          ไม่ผ่าน   หมายถึง  ได้คะแนนต่ ากว่า  8  คะแนน 

 
 

 

 

คะแนนเตม็ 

คะแนนที่ได ้

10  คะแนน 
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ภำคผนวก 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
 
 

1.  ก 
2.  ข 
3.  ค 
4.  ง 
5.  ก 
6.  ข 
7.  ง 
8.  ก 
9.  ค 
10.  ง 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3.1 
เรื่อง ชนิดของผลึก 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

1. จ าแนกประเภทของผลึกของของแข็งโดยใช้ชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค
เป็นเกณฑ์ได้ 

2. อธิบายสมบัติที่ส าคัญของผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้ 
3. บอกชนิดของพันธะระหว่างอนุภาคภายในผลึกของของแข็งแต่ละประเภทได้ 
4. ระบุชนิดของผลึกของของแข็งจากสารที่เป็นตัวอย่างที่ก าหนดให้ได้ 

 
ค ำชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (10 คะแนน) 
 
1.  จงระบุว่าของแข็งที่ก าหนดให้ต่อไปนี้เป็นผลึกประเภทใด (2 คะแนน) 
 ก.  ไทเทเนียม   เป็นผลึกประเภทโลหะ 
 ข.  ลิเทียมฟลูออไรด์  เป็นผลึกประเภทไอออนิก 
 
2.  จงบอกประเภทของผลึก ชนิดของอนุภาคภายในผลึก พันธะหรือแรงยึดเหนี่ยว สมบัติทั่วไปของ
ของแข็งต่อไปนี้ (8 คะแนน) 
 ก. น้ าตาล   ข. ซิลิคอนคาร์ไบด์ 
 

สำรตัวอย่ำง 
ประเภท             
ของผลึก 

ชนิดของอนุภำค
ภำยในผลึก 

พันธะหรือ 
แรงยึดเหนี่ยว 

สมบัติทั่วไป 

ก. น้ าตาล 

ผลึกโมเลกุล โมเลกุล แรงลอนดอน - เปราะ 
- จุดหลอมเหลวต่ า 
- ไม่น าความร้อนและ
ไฟฟ้า 

ข. ซิลิคอน- 
คาร์ไบด์ 

ผลึกโคเวเลนต์ร่าง
ตาข่าย 

อะตอม พันธะโคเวเลนต์ - มีความแข็ง 
- จุดหลอมเหลวสูง 
- ไม่น าความร้อนและ
ไฟฟ้า 
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เฉลยบัตรกิจกรรมที่ 3.2 
เรื่อง ของแข็งอสัณฐำน 

 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 

บอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่เป็นรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้ 

 
ค ำชี้แจง  จงตอบค าถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง   (10  คะแนน) 
 

1. จงบอกความแตกต่างระหว่างของแข็งที่มีรูปผลึกกับของแข็งอสัณฐานได้ (6 คะแนน) 

ของแข็งอสัณฐำน  
(amorphous solid) 

ของแข็งรูปผลึก  
(crystalline solid) 

-  ไม่มีรูปผลึกทรงเรขาคณิต                        
(การจัดเรียงตัวของอนุภาคไม่เป็นระเบียบ) 
- มีจุดหลอมเหลวไม่แน่นอน                         
(ไม่หลอมเหลวที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่ง
โดยเฉพาะ) 
- ค่อย ๆ อ่อนตัวลงเมื่อได้รับความร้อนและ
เปลี่ยนเป็นของเหลวที่ไหลได้ เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
จะค่อย ๆ ข้นและแข็งตัวในที่สุด 
- มีสมบัติเหมือนกันทุกทิศทาง  
(isotropic) เช่น ดัชนีหักเหจะเท่ากันทุกทิศทาง 
- ตัวอย่าง เช่น แก้ว ยาง พลาสติก ขี้ผึ้ง               
ยางมะตอย ดินน้ ามัน 

- มีรูปผลึกทรงเรขาคณิต (การจัด                  
เรียงตัวกันของอนุภาคเป็นระเบียบ)                        
มีผิวมันเรียบ มีมุมแน่นอน 
- มีจุดหลอมเหลวแน่นอน 
- มีสมบัติไม่เหมือนกันทุกทิศทาง  
(anisotropic) 
- ตัวอย่าง เช่น ผลึกโมเลกุล ผลึกไอออนิก                       
ผลึกโลหะ และผลึกโคเวเลนต์ร่างตาข่าย 
- อาศัยชนิดของอนุภาคภายในผลึก 
และชนิดของพันธะหรือแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
อนุภาค ในการจ าแนกชนิด ของของแข็งรูปผลึก  

 

2. จงยกตัวอย่างของแข็งอสัณฐานที่พบในชีวิตประจ าวัน 2 ชนิด และอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงเป็น
ของแข็งอสัณฐาน (4 คะแนน) 

แก้ว ยาง เป็นของแข็งอสัณฐาน เพราะการจัดเรียงอนุภาคภายในไม่เป็นระเบียบ ไม่มีรูปผลึก 
เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวกลายเป็นของเหลวและไหลได้ ไม่ทราบจุดหลอมเหลวที่แน่นอน 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ชุดที่ 3 ชนิดของผลึก 

 
 
 

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