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คำนำ 
 

 แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนวิชาเคมี เรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 
2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะ คำชี้แจงสำหรับครู  คำ
ชี้แจงสำหรับนักเรียน มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ 
และแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนวิชาเคมี ชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส มีลักษณะในการฝึกโดย
เรียนจากง่ายไปหายาก เมื่อเข้าใจแล้วจึงทำแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียน และในการใช้แบบฝึกทักษะ
เสริมบทเรียนชุดนี้ จะต้องใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความดันย่อยของแก๊ส กลุ่มสาระการ
เรียนรูว้ิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีซึ่งผู้สอนได้จัดทำขึ้น 
 ผู้จัดทำขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา  
คำแนะนำ  คำติชม  และได้ปรับปรุงแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนวิชาเคมีชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อย
ของแก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
                                                                      
          

วาทินี  เสล่ราษฎร์ 
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วัตถุประสงค์ของแบบฝึกทักษะเสรมิบทเรียน 
 
 

1. เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 
รายวิชาเคมี 3 เร่ือง แก๊สและสมบัติของแก๊ส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  

2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี 3 เร่ืองแก๊สและ
สมบัติของแก๊ส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแก๊สและสมบัติของแก๊ส 

4. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์  

5. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พฤติกรรมการทำงานกลุ่มและพฤติกรรม
ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์  
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คำช้ีแจงสำหรับครู 
 
 

1. ศึกษารายละเอียดของมาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ด้วยตนเองให้เข้าใจก่อน
สร้างแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียน 

2. จัดเตรียมเอกสารในชุดแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียน เรื่องความดันย่อยของแก๊ส ด้วย
ตนเองให้พร้อม ก่อนนำไปใช้และจัดเก็บให้เรียบร้อย  

3. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงจุดประสงค์การเรียนรู้  ส่วนประกอบของชุดแบบฝึกทกัษะ
เสริมบทเรียน 

4. ดำเนินการสอนตามลำดับขั้น กล่าวคือ แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  แบบทดสอบก่อน
เรียน  

5. ในขณะที่นักเรียนกำลังทำการเรียนด้วยตนเอง บทบาทของครู คือ เป็นผู้ให้คำแนะนำ 
6. นำผลการทดสอบและผลการทำแบบฝึกหัดของนักเรียน มาประมวลผลเปรียบเทียบ 

สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูทราบพัฒนาการของ
การเรียนรู้  

7. ควรกระตุ้นให้นักเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในการศึกษาเนื้อหา แสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกันสรุปบทเรียน ตลอดจนมีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อตนเอง 
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คำช้ีแจงสำหรับนักเรียน 
  
 

1. การทำแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียน ชุดที่ 2 เร่ือง ความดันย่อยของแก๊ส ให้ปฏิบัติ 
ดังนี้ 

  1.1   ก่อนลงมือเรียน ให้นักเรียนทำการทดสอบก่อนเรียน 
  1.2   ตรวจคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียนตามที่ครูเฉลย 
  1.3   ศึกษาใบความรู้และตัวอย่างโดยละเอียดและให้เข้าใจ 
  1.4   นักเรียนฟังคำชี้แจงจากครูและรับสารต่างๆ เพื่อทำการศึกษา 
  1.5   นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน และทำแบบฝึกทักษะเสริมบทเรียน เร่ือง  

ความดันย่อยของแก๊ส 
1.6   ตรวจคำตอบกิจกรรมต่างๆตามที่ครูเฉลย 
1.7   เมื่อศึกษาและทำแบบฝึกครบทุกชุดแล้วให้ทำการทดสอบหลังเรียน 
1.8   ตรวจคำตอบแบบทดสอบหลังเรียนตามที่ครูเฉลย 
1.9   สรุปผลคะแนนลงในแบบวัดผลประเมินผลเพื่อทราบผลการพัฒนา 
 

       ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ความซื่อสัตย์ มีวินัยในตนเอง และรับผิดชอบจะช่วยให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการ
เรียน จากแบบฝึกทักษะดว้ยตนเอง ดังนั้น สมควรอย่างยิ่งที่นักเรียนจะได้ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ 
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มาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู ้
 

 
สาระเคมี 
เข้าใจโครงสร้างอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะเคมีและ

สมบัติของสาร แก๊สและสมบัติของแก๊ส ประเภทและสมบัติของ สารประกอบอินทรีย์และพอลิ
เมอร ์รวมทั้งการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
ผลการเรียนรู้ 
คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของ 

ดอลตัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส                      By  Watinee  Salayrad 



ห น ้ า  | 8 

                    แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส BY…WATINEE SALAYRAD 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  
 

 
  

 
 
 
1. คำนวณความดันย่อยหรือจำนวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม 
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สาระการเรียนรู ้

 
 
 
 

ความดันย่อยของแก๊ส 
 
 

 
กฎความดันย่อยของดอลตัน(Dalton’s Law of partial pressure) 

 
กล่าวว่า “ความดันรวมของแก๊สผสมที่ไม่ทำปฏิกิริยาเคมีต่อกันจะเท่ากับผลรวมของความ

ย่อยของแก๊สต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของแก๊สผสมนั้นๆ” 
 
จะได้ว่า 

ความดันรวม = ผลรวมของความดันย่อย 
 

เมื่อผสมแก๊ส A และแก๊ส B ที่ไม่ทำปฏิกิริยาต่อไว้ในภาชนะปริมาตร V ที่อุณหภูมิคงตัวอันหนึ่ง 
แก๊สทั้งสองผสมเข้ากันดีเป็นสารผสมเอกพันธุ์ ทั้งแก๊ส A และแก๊ส B ต่างมีความดันภายในภาชนะนั้น 
เหมือนว่ามันอยู่ตามลำพังโดยไม่มีอีกแก๊สหนึ่งอยู่ด้วย ความดันของแต่ละแก๊สในแก๊สผสมเช่นนี้ เรียกว่า 
ความดันย่อย 
 

จะได้ว่า หรือเขียนว่า    PT = PA+PB 
 
โดยที่   PT แทน ความดันรวม 

PA แทน ความดันย่อยของแก๊ส A 
PB แทน ความดันย่อยของแก๊ส B 
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1. คำนวณโดยใช้กฎของบอยล์ 
 

 

P1V1 = P2V2 จะได้   PA = 
𝑃1𝐴𝑉1𝐴

𝑉2𝐴
    และ PB  

𝑃1𝐵𝑉1𝐵

𝑉2𝐵
   

 
      

       PT = 
𝑃1𝐴𝑉1𝐴

𝑉2𝐴
    +     

𝑃1𝐵𝑉1𝐵

𝑉2𝐵
   

 
 

2. คำนวณโดยใช้กฎแก๊สสมบูรณ์หรือสมการสถานะของแก๊ส 

จากกฎแก๊สสมบูรณ์  PV =  nRT  หรือ P = 
𝑛𝑅𝑇

𝑉
     

  

จะได้ว่า   PA =  
 𝑛𝐴𝑅𝑇

𝑉
    

     

PB =  
𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑉
    

 

ดังนั้น จาก   PT =  PA + PB 
           

      =       
𝑛𝐴𝑅𝑇

𝑉
   +    

𝑛𝐵𝑅𝑇

𝑉
    

 

                 PT   =    
(𝑛𝐴+ 𝑛𝐵)𝑅𝑇

𝑉
    

 
 

PT   =  
𝑛𝑇𝑅𝑇

𝑉
     โดยที่ nT แทน จำนวนโมลรวมของแก๊ส 
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3. การคำนวณโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนโมลกับความดัน 

 
ความดันย่อยของแก๊ส = เศษส่วนโมลของแก๊สนั้น X ความดันรวม 

 

จะได้ว่า    PA = 
𝑛𝐴

𝑛𝑇
𝑃𝑇 

 

 

 เมื่อ 
𝑛𝐴

𝑛𝑇
 = เศษส่วนโมลของแก๊ส A 

 

เศษส่วนโมลของแก๊ส  =  
จำนวนโมลของแก๊สนั้น

จำนวนโมลรวมของแก๊สผสม
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แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียน ชุดที่ 2 ความดันย่อยของแก๊ส 
 

 

1. นำเอาแก๊สออกซิเจน 100 cm3 ซึ่งมีความดัน 360 mmHg และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 150cm3 

ซึ่งมีความดัน 300 mmHg มาใส่ไว้รวมกันในขวดความจุ 200 cm3 อุณหภูมิเท่ากันโดยตลอด จงหา 

ความดันรวมของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในขวดใบนั้น (405mmHg) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ภาชนะ A จุ 5 ลิตร ภาชนะ B จุ 3 ลิตร เชื่อมต่อถึงกันโดยมีลิ้นปิดเปิดได้ ภาชนะ A บรรจุแก๊ส Ar มี

ความดัน 2 บรรยากาศ ภาชนะ B บรรจุแก๊ส N2 มีความดัน 1 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเปิด ลิ้น

ระหว่าง A กับ B จงหาความดันย่อยของแก๊สทั้ง 2 ชนิด และความดันรวม (1.25, 0.375, 1.625 atm) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ภาชนะใบหนึ่งมีปริมาตร 15 dm3 บรรจุแก๊ส A 1 โมล และแก๊ส B 2 โมล และแก๊ส C 1.5 โมล ที่ 
อุณหภูมิ 25 ๐C ถ้า แก๊ส A B C ไม่ทำปฏิกิริยากันจงหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิด และความดันรวม 
(1.63, 3.26, 2.45, 7.34 atm) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. จงหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดในแก๊สผสม ซึ่งมี He 40 กรัม N2 56 กรัม O2 16 กรัม ถ้าความ
ดันรวมของแก๊สผสมเท่ากับ 5 บรรยากาศ มวลอะตอม He = 4, N = 14, O = 16 (4 , 0.8 ,0.2 บรรยากาศ 
ตามลำดับ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. แก๊สหุงต้มประกอบด้วย C3H8 40 โมล และ C4H10 7 โมล ณ อุณหภูมิหนึ่งมีความดันรวมเท่ากับ 11.5 

บรรยากาศ จงหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ขวดใบหนึ่งปริมาตร 2.5 ลิตร บรรจุอากาศที่ประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆ มีความดันย่อย ดังนี้ N2 0.32 
บรรยากาศ O2 0.15 บรรยากาศ และแก๊สอื่นๆ 0.01 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียส มี
ความดันรวมเท่าไร 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส                      By  Watinee  Salayrad 
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7. แก๊สผสมของฮีเลียมและนีออนถูกเก็บไว้เหนือน้ำที่อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส ความดัน 745 มิลลิเมตร
ปรอท ถ้าความดันย่อยของฮีเลียมเป็น 368 มิลลิเมตรปรอท ความดันย่อยของนีออนจะเป็นเท่าไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. แก๊สไฮโดรเจน (H2) ในภาชนะท่ีมีปริมาตร 2.5 ลิตร ความดัน 2.5 บรรยากาศ อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส 

มีก่ีโมล 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส                      By  Watinee  Salayrad 
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9. ความดันแก๊สโพรเพน (C3H8) 21 โมล และแก๊สบิวเทน (C4H10) 7 โมล บรรจุในถังแก๊สหุงต้มขนาด 50 

ลิตร ที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียส จงหาความดันย่อยของแก๊สโพรเพน บิวเทน และความดันรวมเป็นกี่

บรรยากาศ ตามลำดับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. จงคำนวณหาความดันย่อยของแก๊สแต่ละชนิดและความดันรวมของ แก๊สไฮโดรเจน 2 โมล ,แก๊ส
ออกซิเจน 4 โมล และแก๊สฮีเลียม 6 โมล ในถังปริมาตร 5 ลิตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ในถังใบหนึ่งมีปริมาตร 30.0 ลิตร มีแก๊สไฮโดรเจน 1.0 กรัม และแก๊สไนโตรเจน 7.0 กรัม บรรจุอยู่ที่

อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส แก๊สทั้งสองและแก๊สผสมมีคุณสมบัติเป็นแก๊สสมบูรณ์แบบและไม่ทําปฏิกิริยาต่อ

กัน จงคํานวณหา 

ก. เศษส่วนโมล (mole fraction) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข. ความดันย่อย (partial pressure) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ค. ความดันรวม (total pressure) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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11. จงคำนวณความดันย่อยของแก๊สผสมในหน่วยทอร์ (torr) ของแก๊ส ไฮโดรเจน 6 กรัม แก๊สออกซิเจน 32 

กรัม และแก๊สไนโตรเจน  56 กรัม ที่มีความดัน 750 ทอร์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. นำเอาแก๊สออกซิเจน 100 cm3 ซึ่งมีความดัน 360 mmHg และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 150 cm3 ซ่ึง

มีความดัน 300 mmHg มาใส่ไว้รวมกันในขวดจุ 200 cm3 อุณหภูมิเท่ากันโดยตลอด จงหาความดันรวม

ของแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในขวดใบนั้น 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส                      By  Watinee  Salayrad 
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13. (แนว A–Net) แก๊สผสมซึ่งประกอบด้วย H2 หนัก 4 กรัม และ He หนัก x กรัม บรรจุอยู่ภายในภาชนะ

ขนาด 5 dm3 ที่อุณหภูมิ 27 oC มีความดัน รวมเท่ากบั 24 atm x มีค่าเท่าใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

14. (แนว Pat2) แก๊ส H2 หนัก 0.10 กรัม บรรจุในถังขนาด 400 มิลลิลิตร อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส แก๊ส 
CO2 หนัก 0.11 กรัม บรรจุในถังอีกใบหนึ่งขนาด 200 มิลลิลิตร อุณหภูมิ เท่ากัน เมื่อต่อท่อให้แก๊สทั้งสอง
ชนิดผสมกัน โดยไม่เกิดปฏิกิริยาต่อกัน และหลังการผสม อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงความดันรวมของแก๊สผสม
เป็นกีบ่รรยากาศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แบบฝึกทักษะเสริมบทเรียนชุดที่ 2 เรื่อง ความดันย่อยของแก๊ส                      By  Watinee  Salayrad 
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บันทึกเพ่ิมเติม 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกเพ่ิมเติม  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


