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7.1 สมบัตขิองกาซโดยทั่วไปและเปรยีบเทียบกับของเหลวและของแข็ง 
7.2 การวัดปริมาตร อุณหภูมิและความดัน 
7.3 กฎของบอยล 
7.4 กฎของชาลส 
7.5 กฎของแกยลสุแซค 
7.6 ทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซ 
7.7 กฎความดันยอยของดาลตนั 

บทนํา 
สสาร โดยปกติแลวที่พบอยูบนโลกจัดแบงตามสถานะ ซึ่งเปนสมบัตทิาง

กายภาพ  จะพบวาสสารมีอยูดวยกันสามสถานะ คือ ของแข็ง ของเหลวและกาซ  สารบาง
ชนิดอาจอยูในสถานะกาซ ของเหลว หรือของแข็ง หรือทั้งสามสถานะก็ได ขึ้นอยูกับชนิดของ
สาร  ซึ่งพบวาที่อุณหภูมิปกติ สารชนิดตางๆ อาจมีสถานะเหมือนกันได  ปจจุบันไดมีผูเสนอ
เพ่ิมสถานะของสสารอีก 2 สถานะ คือ สถานะก่ึงของแข็งของเหลว เชน พวกผลึกเหลว 
(liquid crystals)  กับสถานะพลาสมา (plasma) เปนสถานะของไอออนที่เปนกาซ 

สารแตละชนิดจะมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตางกัน ซึ่งเปนสมบัติเฉพาะตัว
ของสาร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารดวย 

ของแข็ง (Solid)   หมายถึงสารหรือสสารที่ขนาดและรูปรางแนนอน เน่ืองจาก
โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันอยางแนนหนา เปลีย่นแปลงรูปรางไดยาก ปริมาตรไมเปลีย่นแปลงเม่ือ
ไดรับแรงกดดันสูง ไมมีการแพร เชน เหลก็ หิน 
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 ของเหลว (Liquid)   หมายถึง สารหรือสสารทีขนาดและรูปรางไมแนนอน 
เน่ืองจากโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันอยางหลวมๆ เปลีย่นแปลงรูปรางตามภาชนะ ปริมาตร
เปลี่ยนแปลงเมื่อไดรับแรงกดดันและอุณหภูมิ มีการแพร เชน ปรอท น้ํา  

กาซ (Gas)    หมายถึง สารหรือสสารที่ขนาดและรูปรางไมแนนอน เน่ืองจาก
โมเลกุลยึดเหนี่ยวกันนอยมาก และฟุงกระจาย อยูอยางอิสระ เปลีย่นแปลงรูปรางตามภาชนะ 
ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเม่ือไดรับแรงกดดันและอุณหภูมิสงู มีการแพร เชน ไฮโดรเจน ฮีเลียม   
กาซออกซิเจน กาซคารบอนไดออกไซด กาซแอมโมเนีย 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนสถานะของสาร 

1. การเปลี่ยนสถานะของสารจากของแข็งเปนของเหลว  เนื่องจากไดรับความ
รอนทําใหอนุภาคมีพลังงานจลน (ไดจากการเคลื่อนที)่ เกิดการเคลื่อนไหวเรว็ขึน้มีการถายเท
พลังงานจลนใหกันและกันเม่ือถึงจุดจุดหน่ึงโมเลกุลก็จะเคลื่อนที่หางออกจากกัน แรงยึดเหนี่ยว
นอยลง เรียกวาการละลาย การหลอมเหลว หรือ การหลอม (Melting) 

2. การเปลีย่นสถานะจากของเหลวเปนกาซ เกิดจากอนุภาคไดรับพลังงาน
จลนเพ่ิมขึ้น อนุภาคหางกัน จนไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน เรียกวา การระเหย 
(Vaporisation) 

3. การเปลีย่นสถานะจากของแข็งเปนกาซ เกิดจากอนุภาคไดรับความรอนสูง  
จนแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลหลุดจากกัน เรียกวา การระเหิด (Sublimation) 

140   กาซ  CM 103 



7.1 สมบัติของกาซโดยทั่วไปและเปรียบเทียบกับ 
            3ของเหลวและของแข็ง   
 

 ของแข็ง ของเหลว กาซ 

รูปราง • • • มีรูปรางที่แนนอน ไมมีรูปรางเฉพาะ มีรูปราง
ตามภาชนะที่บรรจุ 

รูปรางที่ไมแนนอน 

ปริมาตร • • • มีปริมาตรที่แนนอน มีปริมาตรที่แนนอน  ไมมีปริมาตรแนนอน 

การจัดตัวของ
อนุภาค 

• • • อยูชิดกันมาก มีแรงยึด
เหน่ียวกัน 

อยูไมชิดกันมากนัก มีแรง
ยึดเหน่ียวกันหลวมกวา
ของแข็ง 

หางกันมาก ไมมีแรงยึด
เหน่ียวระหวางอนุภาค ทํา
ใหเคลื่อนที่ไดโดยอิสระ 

การบีบอัด • • •  ยากมาก   ยาก ตองใชความดันสูง งาย 

การฟุงกระจาย • • • ยาก งายกวาของแข็ง งาย 

    

 

 

 

 

 

 
                              ของแข็ง             ของเหลว    กาซ 

รูปท่ี  7.1  แสดงการจัดอนุภาคของสามสถานะ 

กาซ เปนสสารที่สามารถฟุงกระจายไดเต็มภาชนะที่บรรจุและเปลี่ยนรูปรางไป
ตามภาชนะทีบ่รรจุนั้น เชน อากาศ  มีกาซไนโตรเจนและกาซออกซิเจนเปนองคประกอบสําคัญ 
เปนตน สมบตัิที่สําคญัอยางหนึ่งของกาซที่แตกตางจากของแข็งและของเหลวก็คอื สามารถบีบ
อัดได(compressible) เชน อากาศในถังที่ใชดํานํ้าก็คอือากาศท่ีถูกอัดใหอยูในปริมาตรเล็กๆจน
มีความดันสูง เปนตน นักวิทยาศาสตรเก่ียวกับสถานะของสสารนั้นบางคนกส็นใจศกึษาทัง้
สถานะกาซกับสถานะของเหลวจึงเรียกรวมสถานะทั้งสองน้ีวาของไหล (fluids)    
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 สมบัติทั่วไปของกาซ  

1.  อนุภาคของกาซอยูหางกันมากกวาของเหลวและของแข็ง 
2.  เคลื่อนที่ตลอดเวลา ทุกทิศทางอยางไมเปนระเบียบ การแพรจึงเร็วกวา   
 ของเหลวและของแข็ง 
3.  แรงดึงดูดระหวางโมเลกุลมีคานอย ทําใหไมมีรูปรางและปริมาตรที่แนนอน 
4.  ความดันและอุณหภูมิมีผลตอสมบัตขิองกาซมากกวาของเหลวและของแข็ง 
5.  ความหนาแนนต่ําและฟุงกระจายไดงาย 
6. ปริมาตรและรูปรางไมแนนนอน 
7.  มีลักษณะโปรงแสง 

เม่ือนํากาซมาผสมกัน อาจเกิดได 2 กรณี 8. 
 ก.  ถาไมมีปฏิกิริยา จํานวนโมเลกุลกอนและหลังจะเทากัน 
 ข.  ถาเกิดปฏกิิริยา จํานวนโมเลกุลกอนและหลังอาจเทาหรือไมเทากันก็ได 
9. ปริมาตรของกาซจะเปลี่ยนแปลงมากเมื่ออุณหภูมิและความดันเปลีย่น 

7.2 การวัดปริมาตร อุณหภูมิและความดัน  
การกําหนดสภาวะของกาซ มักตองระบุปริมาตร อุณหภูมิและความดันดวย

เสมอ เน่ืองจากวาโมเลกุลของกาซมีการเคลื่อนทีต่ลอดเวลา และฟุงกระจายไดตามภาชนะที่
บรรจุ  ดังนั้นปริมาตรของกาซจึงเทากับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุดวย  หนวยวัดปริมาตร
ของกาซที่ใชกัน ไดแก ลิตร ลูกบาศกเดซิเมตร มิลลิลติร ลูกบาศกเซนติเมตรและลูกบาศก
เมตร 

อุณหภูมิเปนสมบัตติัวหนึ่งที่ใชบอกระดับพลังงานของระบบ ถานําวัตถุสอง
อันที่มีอุณหภูมิตางกันมาสัมผัสกัน ก็จะเกิดการถายเทความรอนจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกวาไป
ยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ํากวา กระบวนการถายเทความรอนจะสิ้นสุดลง ณ จุดที่อุณหภูมิของวัตถุ
ทั้งสองนี้เทากัน เรียกสมดุลน้ีวา สมดุลทางความรอน (thermal equilibrium)   

การวัดอุณหภูมินั้น มีวิธีการวัดไดสองแบบ คือวดัคาอุณหภูมิที่แทจริงของวัตถุ
นั้นเลย คาอุณหภูมิที่อานไดนี้จะเรียกวา อุณหภูมิสัมบูรณ (absolute temperature)  สวนการ
วัดคาอีกแบบหน่ึงคือ การวัดอุณหภูมิเทียบตอสมบตัหิรือลักษณะของสารใดสารหนึ่ง ตัวอยาง 
เชน กําหนดจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งของน้ําที่ความดันมาตรฐานเปนจุดอางอิง ซึ่งอุณหภูมิที่
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อุณหภูมิ(K)     =  อุณหภูมิ(oC) + 273.15 

Δอุณหภูมิ(K)    =    Δอุณหภูมิ(oC) 

อุณหภูมิ(oF)      =   9/5 อุณหภูมิ (oC) + 32 

อุณหภูมิ(oC)      =   5/9 x (อุณหภูมิ(oF) – 32) 

อุณหภูมิ(R)      =  อุณหภูมิ(oF) + 459.69 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.2    แสดงการเปรียบเทียบหนวยวัดอุณหภูมิท้ังสามหนวย 

 ความดัน (Pressure) คือแรงกดบนพื้นที่ 1 ตารางหนวย หนวยของความดัน
จึงเปนหนวยของแรงตอหนวยของพื้นที ่  

สมมติ  บนพืน้ที่ A ตารางเมตร มีแรงกด F นิวตัน  

ดังนั้น บนพื้นที ่1 ตร.ม. มีแรงกด F/A นิวตนั/ตารางเมตร  

แรงกดบน 1 หนวยพื้นที ่เรียกวา ความดัน 

ดังนั้น   2

Force(N)P(Pa)
Area(m )

=
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 ในการศึกษาเพื่อวัดหาความดันกาซนั้น คร้ังแรกเปนการวัดความดันของ
บรรยากาศ เม่ือ  ค.ศ. 1643  โดยชาวอิตาเลียนชื่อทอรริเชลเลียน  (Evangelista Torricellian)  
ใชอุปกรณที่ประกอบดวยหลอดแกวยาว 1  เมตร บรรจุปรอทไวเต็มคว่ําอยูใน อางที่บรรจุ
ปรอทไวดังรูป 7.3  น้ําหนักของปรอทในหลอดแกวจะทําใหเกิดที่วางเปนสูญญากาศภายใน
หลอดเหนือปรอทเรียกวาสูญญากาศทอรริเชลเลียน ขณะเดียวกันปรอทภายในอางจะถูกแรง
กดดันจากอากาศเหนืออางดันใหปรอทในหลอดแกวมีระดับสูงกวาระดับปรอทนอกหลอดแกว 
ดังรูปที่ 7.3   

 

รูปท่ี 7.3   อางปรอทท่ีใชสําหรับวัดความดันของกาซแบบบารอมิเตอร (barometer ) 

 มีการกําหนดความดันมาตรฐาน ณ ระดับน้ําทะเล ที่ทําใหปรอทในหลอดแกว
มีความสูง 760 มิลลิเมตร ดังนั้นความดันบรรยากาศมาตรฐานมีคาเทากับ 760 mmHg หรือ
เรียกหนวยวดัความดันน้ีวา ทอร (torr)   ความดันบรรยากาศในหนวย SI  จะได 

  1 atm   =  760 mm-Hg 

   =  1.013 x 105  Pa  (หรือ    =   101,325   Pa) 

มานอมิเตอร (Manometer)  เปนเครื่องมือวัดความดัน ที่ใชสําหรับวัดความ
ดันในยานที่มีคาความตางของความดันไมมากนัก สวนใหญจะทําดวยแกวหรือพลาสติกรูปตวั 
U ภายในบรรจุสารพวกปรอท, น้ํา, แอลกอฮอล หรือนํ้ามัน หลักการของมานอมิเตอรคือ 
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รูปท่ี  7.4  มานอมิเตอร 

 เน่ืองจากอุณหภูมิ ความดัน และปรมิาตรของกาซมีความสัมพันธกัน เพ่ือ
ความสะดวกในการเปรียบเทียบและอางอิง จึงกําหนดคาอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ที ่

อุณหภูมิมาตรฐาน คือ  0°C หรือ 273.15 K  
ความดันมาตรฐาน คือ  1 atm หรือ 1.013 x 105 P  

ใชอักษรยอ STP (Standard Temperature and Pressure) แทนอุณหภูมิมาตรฐานและความ
ดันมาตรฐาน  

ตารางท่ี 7.1  แสดงหนวยวัดความดัน 
Unit Atmospheric Pressure     Scientific Field Used 
Pascal (Pa);  
kilopascal (kPa) 

1.01325 x 105 Pa           
101.325 kPa                      

SI unit; Physics, 
Chemistry 

Atmosphere (atm)               1 atm                             Chemistry 
Millimeters of mercury 
(mmHg) 

760 mmHg Chemistry, Medicine, 
Biology 

Torr 760 torr Chemistry 
Pounds per square inch    
(psl or lb/in2)        

14.7 lb/in2       Engineering 

Bar 1.01325 bar Meteorology, Chemistry 
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จํานวนโมล (mole, n)   กําหนดให โมล เปนหนวยของปริมาณสาร โดย
กําหนดวา  “สารใด ๆ จํานวน 1 โมล  จะมีอนุภาคของสารนั้น 6.02x1023 อนุภาค”    

ดังนั้น        23

Nn
6.02x10

=

เม่ือ             N     คือ   จํานวนอนุภาคของสารนั้นๆ  

มวลของสารทีเ่ทากับมวลเชงิอะตอม (กรณีเปนอะตอม) หรือมวลเชงิโมเลกุล   
(กรณีเปนโมเลกุล) ที่มีหนวยเปนกรัม คือปริมาณสาร 1 โมล แสดงวาจํานวนโมลของสารใดๆ 
ไดจากมวลของสารนั้น(หนวยเปนกรัม) หารดวยมวลเชิงอะตอมหรือมวลเชิงโมเลกุลของสาร  

นั่นคือ         n M
=  

m

เม่ือ             m    คือ   มวลของสารมีหนวยเปนกรัม  
                M    คือ   มวลเชิงโมเลกุล หรือมวลเชิงอะตอมของสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  7.2   แสดงปริมาตรโมลมาตรฐานของกาซฮีเลียม  กาซไนโตรเจนและกาซออกซิเจน 
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7.3 กฎของบอยล (Boyle’s Law) 

ในป ค.ศ. 2204 โรเบิรต บอยล (Robert Boyle) นักวทิยาศาสตรชาวอังกฤษ 
ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางความดันของกาซกับปริมาตรของกาซดวยเคร่ืองมือ  ดัง
รูป 7.5  ขณะที่อุณหภูมิคงตัว เม่ือเพ่ิมปริมาณปรอทลงไปทางดานปลายเปดของหลอดทาง
ขวามือ จะทาํใหปริมาตรของกาซภายในหลอดทางดานซายมือลดลง  การเพ่ิมปริมาณปรอท
เปนการเพ่ิมแรงกด (คือความดัน) ภายนอกแกกาซ   เม่ือถึงสถานะสมดุลนั้นความดันภายนอก 
(ความดันของอากาศรวมกบัความดันจากน้ําหนักปรอท) เทากับความดันของกาซภายในหลอด 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.5   หลอดแกวรูปตัว J ท่ีโรเบิรต บอยล ใชทําการทดลอง 

ทดลองพบวา ณ อุณหภูมิคงที่ ปริมาตรของกาซที่มีมวลคงที่จะแปรผกผันกับ
ความดัน เชน ถาเพ่ิมความดันเปน 2 เทา ปริมาตรจะลดลงครึ่งหน่ึงของปริมาตรเดิม หรือถา
ลดความดันลงครึ่งหนึ่ง ปริมาตรก็จะเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทา แสดงวา ความดันภายนอกเปนสัดสวน
ผกผัน (inverse proportion) กับปริมาตรของกาซ สามารถสรุปเปน กฎของบอยลไดวา 

"ที่อุณหภูมิหน่ึง กาซจํานวนหน่ึงมีปริมาตร (V) เปนสัดสวนผกผันกับความดันของกาซ 
 (P) (ความดันภายในหลอดแกว)"  หรือเขียนเปนความสัมพันธไดเปน 

เม่ืออุณหภูมิคงที่   V ∝ P  
1
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เปนคาคงที่  V   =     หรือ   PV  =  k 
k
P    k 

ดังนั้นเม่ือเปลีย่นความดันหรือปริมาตร เชน เปลี่ยนความดันจาก  P1  ที่มีปริมาตรเปน V1 เปน 
P2  มีปริมาตร V2 จะหาความสัมพันธได 

และ             P2V2  = k′ P1 V1 = k             

k  = k′   

ดังนั้น         P1 V1 =   P2V2  

 
รูปท่ี 7.6    แสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรกับความดัน ท่ีอุณหภูมิคงท่ี 

 
รูปท่ี 7.7    กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง 

(a)  ปริมาตรกบัความดัน   (b)  ปริมาตรกับ 1/P 
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ตัวอยาง ที่อุณหภูมิคงที่ กาซชนิดหนึ่งวัดปริมาตรได 350 cm3  ที่ 750 mmHg  ถาใหกาซ
นี้ขยายตัวจนมีปริมาตร 400 cm3 ความดันสุดทายควรเปนเทาใด 

P2 =  1 1

2

P V
V

 

 =  750 350
400
×  

                ดังนั้น ความดันสุดทายควรเปน =   656.25  mmHg. 

7.4 กฎของชารลส (Charles’s Law) 

ในป ค.ศ. 1787 ชารลส (Jacques Alexandre Charles)  นักฟสิกสชาว
ฝรั่งเศสไดศึกษาผลการเปลีย่นแปลงอุณหภูมิตอปริมาตร  ณ ความดันของกาซและจํานวนโมล 
(n) คงที่  กาซตางๆ มีปรมิาตร(V) เพ่ิมขึ้นเม่ืออุณหภูมิ(T) เพ่ิม   ที่ความดันคงที่ (P)   การ
ขยายตวัของกาซเปนการขยายตวัเชิงปรมิาตรอันเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนไป โดยอุณหภูมิที่ใช
เปนอุณหภูมิสัมบูรณหรือหนวยเคลวิน  จึงสามารถสรุปเปน กฎของชารลลไดวา "เม่ือความ
ดันและจํานวนโมลคงท่ี   ปริมาตรของแกสจะเปนปฏิภาคโดยตรง กับ อุณหภูมิสัมบูรณ" 
และสามารถเขียนความสัมพันธเปน 

เม่ือ n และ P คงที่  V ∝ T 

 k เปนคาคงที ่ V   =  kT    หรือ     =  k 
V
T

และ   =  k 
1 2 n

1 2 n

V V V
T T T

= =

 
ถาเขียนกราฟแสดงความสมัพันธระหวางปริมาตรของกาซ(ที่ความดันคงที่) 

ของกาซใดๆ กับอุณหภูมิ จะไดเสนตรงตดัแกนอุณหภูมิที่จุดตัด -273.15 องศาเซลเซียสหรือ 0 
เคลวิน  ดังรูปที่ 7.8  (a) และ (b) ตามลําดับ 
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รูปท่ี 7.7    แสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรกับอุณหภูมิ ท่ีความดันคงที่ 

 

รูปท่ี 7.8    กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรกับอุณหภูมิ   
(a)  ปริมาตรกับอุณหภูมิองศาเซลเซียส   (b)  ปริมาตรกับอุณหภูมิเคลวิน 

ตัวอยาง กาซชนิดหนึ่งมีปริมาตร  80.00 cm3 ที่ 45oC ถาเปลีย่นอุณหภูมิเปน 25 oC  
 กาซนี้จะมีปริมาตรเทาใด กําหนดใหความดันคงที่  

          1 2

1 2

V V
T T

=  

    
3

2V80cm
318K 298K

=  

         V2  =  
380cm 298K

318K
×  =  74.97 cm3 

ดังนั้น          กาซนี้ควรมีปริมาตรเทากับ 74.97  cm3    
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7.5 กฎของเกย-ลุสแสค (Gay-Lussac’s Law) 

ในป ค.ศ. 1802 โจเซฟ เกย-ลุสแสค (Joseph Gay-Lussac)  ไดศึกษาหา
ความสัมพันธระหวางความดันของกาซกับอุณหภูมิ โดยที่ปริมาตรคงที่  พบวา “ความดันของ
กาซใดๆ จะแปรผันโดยตรงกับอุณหภูมิ เม่ือปริมาตรคงที”่  แสดงความสัมพันธไดดังนี้    

เม่ือ V คงที ่  P ∝ T 

 k เปนคาคงที ่ P   =  kT    หรือ     =  k 
P
T

และ   =  k 
1 2 n

1 2 n

P P P
T T T

= =

 

ตัวอยาง กาซชนิดหนึ่ง ณ อุณหภูมิ  35 oC  มีความดัน 760 torr ถาลดอุณหภูมิเปน  25 oC 
        ความดันของแกสนี้จะเปนเทาใด  

          1 2

1 2

P P
T T
=  

    2P760
3

 Tore
08K 298K

=

         P2  =  760Torr 298K
308K

×  =  735 Torr 

  ดังนั้น          กาซนี้ควรมีความดันเทากับ 735 Torr   

จากผลการทดลองของเกย - ลุสแสคทําใหอะมาดิโอ อะโวกาโดร( Amadeo 
Avogadro) เสนอกฏที่เรียกวา กฏของอโวกาโดร ขึ้นมาวา “ภายใตสภาวะท่ีอุณหภูมิและ
ความดันคงที่ กาซ ที่มีปริมาตรเทากันจะมีจํานวนโมเลกุลเทากัน” หรือกลาวไดอีกนัย
หนึ่งวา ที่ อุณหภูมิและความดันของกาซคงที่ปริมาตรของกาซใดๆ จะแปรผันตรงกับ
จํานวนโมลของกาซน้ัน (กาซที่มีปริมาตรเทากัน จะมีจํานวนโมลเทากัน)  ดังรูปที่ 7.9 เขียน
ความสัมพันธไดดังนี้ 
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เม่ือ T และ P คงที่  V ∝ n 

 k เปนคาคงที ่ V   =  kn    หรือ     =  k 
V
T

และ   =  k 
1 2 n

1 2 n

V V V
n n n

= =

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7.9    แสดงความสัมพันธระหวางปริมาตรกับจํานวนโมล ท่ีอุณหภูมิและความดันคงที่ 

7.6 ทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซ  
 (Kinetic molecular theory of gases) 

จากผลงานของแมกซเวลล โบลตซมานน และนักวิทยาศาสตรอีกหลายคนได
กลายมา เปนทฤษฎีสําคัญที่ใชอธบิายพฤติกรรมของกาซ ที่เรียกวา ทฤษฎีจลนโมเลกลุของ
กาซ (Kinetic molecular theory of gases) หรือเรียกวา ทฤษฎีจลนของกาซ  

ทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซ มีขอสมมติทีส่ําคัญคือ 

1.  กาซประกอบดวยอนุภาคเล็กๆ ที่เรียกวาโมเลกุล อยูหางกันมาก และ
ไมมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน 

2.  โมเลกุลของกาซเคลื่อนทีต่ลอดเวลาอยางไมเปนระเบยีบและชนกัน
บอยคร้ังมาก การชนระหวางโมเลกุลเปนการชนแบบยืดหยุน  มีการถายเทพลังงานจาก
โมเลกุลหนึ่งไปอีกโมเลกุลหน่ึง ทําใหโมเลกุลไมมีการสูญเสียพลังงานจลนและโมเมนตัม ดังรูป
ที่ 7.10 
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รูปท่ี 7.10    แสดงการเคล่ือนท่ีของอนุภาคของกาซอุดมคติ 

3.  โมเลกุลของกาซไมมีแรงดึงดูดและแรงผลกัตอกันปริมาตรของโมเลกุล
ของกาซนั้นเลก็มากเม่ือเปรียบเทียบกับทีว่างทั้งหมดที่มันบรรจุอยู 

4.  แตละโมเลกลุของกาซเคลื่อนที่ไดอยางอิสระในแนวเสนตรงจนกวา จะ
วิ่งไปชนกบัโมเลกุลอ่ืนหรือผนังของภาชนะทีบ่รรจ ุ การชนกันนี้เปนการชนแบบยืดหยุน
สมบูรณ  เม่ืออุณหภูมิคงที่อัตราเร็วเฉลีย่ของโมเลกุลของกาซชนิดหนึ่งๆ จะ คงที่ 

5. โมเลกุลของกาซมีพลังงานจลนคาหน่ึง เทากับ 1/2 mv2 เม่ือ m คือ 
มวลของโมเลกุล และ v คือ อัตราเร็วในการเคลื่อนทีข่องโมเลกุล 

ที่อุณหภูมิเดียวกัน กาซทุกชนิดจะมีพลังงานจลนเฉลี่ยเทากัน พลังงานจลน
เฉลี่ยของกาซ จะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวนิ กาซที่มีสมบัติครบถวนตามทฤษฎจีลนเรียกวา 
กาซอุดมคต ิ (Ideal Gases)  ซึ่งไมมีจริง กาซจริงอาจมีสมบัติใกลเคียงกับกาซสมบูรณได ถา
อยูในระบบที่อุณหภูมิสูงและความดนัต่ํา กาซสวนใหญโดยเฉพาะกาซเฉื่อยที่อุณหภูมิหอง 
ความดัน 1 บรรยากาศ มีสมบัติใกลเคยีงกับกาซอุดมคต ิ

 

                              รูปท่ี 7.11    แสดงปริมาตรท่ีเพ่ิมขึ้นโดยอนุภาคของกาซเอง  
   (a)  ท่ีความดันต่ํา อนุภาคมีการเคล่ือนท่ีคลายกาซอุดมคติ  (b)  ท่ีความดันสูง 
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พฤติกรรมของกาซจริง เม่ือเทียบกบักาซอุดมคติ พบวากาซอุดมคติ 1 โมล 
จะมีอัตราสวน PV/RT เทากับ 1 เสมอ แตในความเปนจริง กาซจริงจะมีสวนเบีย่งเบนไปจาก
คาน้ี ดังกราฟที่แสดงในรูปที่ 7.12  

 
รูปท่ี 7.12    แสดงพฤติกรรมของกาซจริงกับกาซอุดมคติ  

7.8 กฎความดันยอยของดาลตัน  
(Dalton’s Law of Partial Pressure) 
ในป ค.ศ.1801 จอหน ดาลตัน ทําการทดลองกาซผสมและเสนอกฏวา เม่ือมี

กาซตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปผสมอยูในภาชนะเดียวกันโดยไมทําปฏิกิริยากัน กาซแตละชนิดจะ
กอใหเกิดความดันเสมือนหน่ึงวากาซน้ันบรรจุอยูเต็มภาชนะแตลําพัง และความดันรวมจะมีคา
เทากับความดันของกาซทุกชนิดรวมกัน ความดันเนือ่งจากกาซแตละชนิดในกาซผสมเรียกวา 
ความดันยอย (partial pressure) 

เปนกฎที่เก่ียวกับกาซผสม ซึ่งกลาวไววา "เม่ือมีกาซตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปผสม
อยูในภาชนะเดียวกันโดยไมทําปฏิกิริยากัน  กาซแตละชนิดจะกอใหเกิดความดันเสมือนหนึ่งวา
กาซนั้นบรรจุอยูเต็มภาชนะแตลําพัง และความดันรวมจะมีคาเทากับความดันของกาซทุกชนิด
รวมกัน"  เม่ือ P1, P2, P3, …, Pn  คือ ความดันยอย 
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กาซผสมบรรจุในปริมาตร (V) ที่อุณหภูมิ (T) คงที่ ความดันรวม (Pt) 
เทากับผลรวมของความดันยอยของกาซตางๆ ในกาซผสม 

Pt   =   P1 + P2 + P3 + P4 + ... 
nt  =   จํานวนโมลของกาซทั้งหมด  = n1 + n2 + n3 + ... 

ถาบรรจุ H2 0.50 โมล ความดัน 2.4 atm และ  He 1.25 โมล มีความดัน 
6.0 atm ในภาชนะที่มีความจุ 5 ลติร ที่ 20  ํC  จะพบวาความดันรวมของกาซของกาซผสมนี้จะ
มีคาเทากับ 2.4 + 6.0 = 8.4 atm  ดังรูปที่ 7.13 

 
รูปท่ี 7.13    ความดันรวมจากความดันยอยของกาซผสม   

 การเก็บกาซเหนือนํ้า (แทนที่น้ํา) ดังรูป การเก็บกาซออกซิเจนที่
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา พบกาซสองชนิดที่อยูเหนือนํ้าที่มี คือไอน้ําและกาซออกซิเจน  

 

ความดันรวมจะเทากับความดันของกาซออกซิเจนรวมกับความดันของไอน้ํา ดังนั้น 

 Pรวม  =   Pออกซิเจน + Pไอนํ้า 

Pออกซิเจน  =   Pรวม – Pไอนํ้า 
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ตัวอยางเชน การเก็บแกส O2 โดยการแทนที่น้ํา ไดปริมาตรเทากับ 84 cm3 
ความดันวัดได 748 mmHg   ที่อุณหภูมิ 30oC จงหาปริมาตรของ O2 ที่ STP   ถาความดันไอ
น้ําคือ 31.8 mmHg 

วิธีทํา:      PO2 = Pt - PH2O   = 748 - 31.8 = 716.2 mmHg 

 หาปริมาตรของ O2 ที่ STP  จาก  

    1 1 2 2

1 2

P V P V
T T

=  

แทนคา    1 1 2
2

1 2

P V TV
T P

= × 

2
716.2 84 273V

303 760
× ×

=
×

  =  71.3  cm3 

ดังนั้น ปริมาตรของออกซิเจนที่ STP มีคาเทากับ  71.3 cm3  
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