
แก๊สเฉลยแบบฝึกหดั รายวิชา 01403117 
กําหนดให ้R = 0.0821 dm3 atm K-1 mol-1 และ R = 8.314 J K-1 mol-1 
(น้ําหนกัอะตอมหน่วยเปน็กรมัต่อโมล H = 1, He = 4, C= 12, N= 14, O= 16, F=19, S=32, Ar=40) 
 
1. เม่ืออุณหภูมิคงท่ี แก๊สชนดิหน่ึงมีปริมาตร 1 ลิตร ท่ีความดัน 10 บรรยากาศ จงคํานวณหาปริมาตรแก๊ส
ชนิดนี้ท่ี 1 บรรยากาศ 
       วธีิทํา เน่ืองจากอุณหภมิูคงท่ี และจํานวนโมลเท่าเดิม จากโจทย์ P1 = 10 atm, V1 = 1 ลิตร, P2 = 1 atm 
หา V2 จากการแทนค่าดังกลา่วในสมการความสัมพันธ์ ตามกฎของบอยล์ 
   P1V1      =  P2V2 

   (10 atm)(1 L)    =  (1 atm) V2 
V2      =  10 ลิตร 
 

2. แก๊สชนิดหน่ึงบรรจุในภาชนะที่มีปริมาตรคงท่ี มีความดัน 855 torr ท่ี 350˚C เม่ืออุณหภูมิของแก๊สน้ี 
เปลี่ยนแปลง ทําให้ความดันเพ่ิมขึ้นเป็น 980 torr จงคํานวณหาอุณหภมิูใหม่ของแก๊สน้ี 
        วิธทีํา เน่ืองจากปริมาตรคงที ่จากโจทย์  P1 = 855 torr, T1 = 350+273.15 = 623.15 K, P2 = 980 torr      
หา T2 จากการแทนค่าดังกลา่วในสมการความสัมพันธ์ ตามกฎของเกลสุแซก 
 

 

 

         

 
3. แก๊สชนิดหน่ึงมีปริมาตร 26.5 cm3 ที ่300˚C เม่ือปริมาตรลดลงเป็น 15.7 cm3 ถ้าต้องการให้ความดันคงที่ 
แก๊สน้ีจะมีอุณหภูมิเท่าใด 
      วธิีทาํ เนื่องจากความดันคงท่ี จากโจทย์ V1 = 26.5 cm3, T1 = 300+273.15 = 573.15 K, V2 = 15.7 cm3 
หา T2 จากการแทนค่าดังกลา่วในสมการความสัมพันธ์ ตามกฎของชารล์ 
 

 
 

 
 

        
 
 

 



4. แก๊สมีปริมาตร 840 cm3 ท่ี 27˚C และ 740 torr ปริมาตรแก๊สนี้เป็นเท่าไรท่ี 14˚C และ 650 torr 
     วิธีทาํ จากกฎรวมของแก๊ส โดยแทนค่า 

T1 = 27+273.15 = 300.15 K, P1 = 740 torr, V1 = 840 cm3, 
T2 = 14+273.15 = 287.15 K, P2 = 650 torr, 

 

 

 

 
 

 

 

5. จงคํานวณหาความดันของแก๊สฮีเลียม (He) จํานวน 0.4 กรัมใน ปริมาตรถัง 10 ลิตร ท่ีอุณหภูมิ –20˚C         
…   วิธทีาํ เนื่องจากแกส๊ฮีเลียม 1 โมเลกุลมี 1 อะตอม ดังนั้น นํ้าหนักโมเลกุลของ แก๊สฮีเลียมจึงเท่ากับ
น้ฎาหนักอะตอมของ ฮีเลียมได้เลย นํ้าหนักโมเลกุลของ ฮีเลียม = 4 กรัมต่อโมล   

     หาจํานวนโมลของแก๊สฮีเลียม 0.4 กรัม จาก   

   

 ข้อน้ีเลือกใช้  

                

         

                        

ข้อควรระวังในข้อนี้คือการเลือกใช้ค่า R ให้ถูกต้อง ก่อนนําไปใช้ให้ดูหน่วยให้ด้วย 

 

 

 

 

 



6. จงคํานวณหาจํานวนโมลของแก๊สชนิดหน่ึงปริมาตร 7.60 dm3 ท่ี 626 torr ท่ี 40oC  
        วิธทีํา  ข้อนี้ใช้สูตร PV = nRT    โดยใช้ค่า                         

ปริมาตร 7.60 dm3 คือ 7.60 L   อุณหภูมิ 40oC เป็น 40+273.15 K = 313.15 K   
จากโจทย์จะเหน็ว่าต้องเปลี่ยนหน่วยของความดันที่โจทย์ให้ จาก torr เป็น atm 

                                          

 

                                                           

 

7. ไอน้ําหนัก 36.0 กรัม มีความดัน 800 torr ท่ีอุณหภูมิ 27oC จะมีปริมาตรเท่าใด  
วิธีทํา  ข้อน้ีใช้สูตร   PV = nRT   โดยใช้ค่า                                                    

ไอนํ้า คือ H2O มีนํ้าหนักโมเลกุล = (2 x 1) + 16 = 18 กรัม/โมล    

ไอนํ้าท่ีโจทย์ให้มาเป็นนํ้าหนัก 36.0 กรัมคิดเป็น              

อุณหภูมิ 27oC คิดเป็น 27+273.15 = 300.15 K    

ความดัน 800 torr ทําให้เป็นหนว่ย atm โดย  

                  

 

                           

 

 

 

 

 

 



8. จงคํานวณหาความหนาแน่นของแก๊ส Ar ท่ี STP                

      วธิีทาํ   นํ้าหนักโมเลกุลของแก๊ส Ar = 40 g/mol    ท่ีสภาวะมาตรฐาน STP อุณหภูมิ T = 273.15 K    
ความดัน P = 1 atm โดยใช้ค่า   

PV = nRT                                                  

       …………….. (1)                                 

เม่ือ d แทนความหนาแน่นของแก๊ส ในหนว่ย g / L    และ M แทนน้ฎาหนักโมเลกุล ในหน่วย g / mol                               
แทนค่าในสมการท่ี (1)    จะได้            

            

             

 

9. แก๊ส He จํานวนหน่ึงมีปริมาตร 60 cm3 ท่ีอุณหภูมิและความดันค่าหนึ่ง ปริมาตรของแก๊ส He น้ีจะเป็น
เท่าใด ถ้ามวลลดลงครึ่งหน่ึง อุณหภูมิองศาสัมบูรณ์เพ่ิมขึ้นเป็น 3 เท่า และความดันเป็น 1/9 ของแกส๊เริ่มต้น           
……วิธีทํา เขียนสิ่งท่ีโจทย์กําหนด ถ้าสิ่งไหนไม่ได้บอกเป็นตัวเลขตรง ๆ ให้ติดตัวแปรไว้ก่อน            

สภาวะแรก สภาวะที่สอง 

       

             

          

       

 
 

         จากสูตร                PV = RT        

ท่ีสภาวะแรก   …………………………….(1)       

ท่ีสภาวะท่ีสอง      ……….……… (2)                   



   

นําสมการท่ี (1) หารด้วย สมการที่ (2) จะได้ 

 

              ดังน้ัน                        

 

10. จงคํานวณหาปริมาตรของแกส๊ O2 ซ่ึงมีความดัน 1.5 atm และ 375 K แก๊ส O2 น้ีทําปฏิกิริยาพอดีกับ
แก๊ส H2 1.75 dm3 ซ่ึงอยู่ท่ีความดันและอุณหภูมิเดียวกันเกิดผลผลิตเป็น H2O  
         วิธทีํา    เขียนสมการแสดงปฏกิฎริยาเคมีการเกิดน้ํา   

เน่ืองจาก H2 และ O2 ทําปฏิกิริยากันในสภาวะอุณหภูมิและความดันเดียวกัน ปริมาตรของแก๊สท้ังสองจะ       
แปรผันโดยตรงกับจํานวนโมลของแก๊สในสมาการท่ีดลุแล้ว คํานวณปริมาตรของแก๊ส O2 จากแก๊ส H2 1.75 
dm3 จากปริมาณสารสัมพันธ์ จํานวนโมลของแก๊ส O2 จะเท่ากับ ½ ของจํานวนโมลของ H2  ท่ีอุณหภมิูความ
ดันเดียวกัน ปริมาตรจะแปรผันตามจํานวนโมล  

ดังนั้น  ปริมาตรของแก๊ส O2 จะเท่ากับ ½ ของปริมาตรของแก๊ส H2 = ½ (1.75 dm3) = 0.875 dm3    

 

11. แก๊สผสมประกอบด้วยแกส๊ไฮโดรเจน มี 55% แก๊สออกซิเจน 25% และไอนํ้า 20 %โดยปริมาตร  
มีความดันรวมของแกส๊ผสมเท่ากับ 1.5 atm จงคํานวณหาความดันย่อยของแต่ละแก๊สในแกส๊ผสม                          
……วิธีทํา   อัตราส่วนท่ีโจทย์ให้เป็น อัตราส่วนโดยปริมาตร ซ่ึงท่ีสภาวะความดันและอณุหภูมิเดียวกัน        
ปริมาตรจะแปรผันตามจํานวนโมล ดงัน้ัน อัตราส่วนดังกลา่วจึงเป็นอัตราส่วนโดยโมล                                           
อัตราส่วนโดยโมลของ H2 : O2 : H2O = 55: 25: 20                               
เศษส่วนโมลของ                                                                   

เศษส่วนโมลของ                                          

เศษส่วนโมลของ          

จากสูตร         เม่ือ Pi แทนความดันย่อยของแก๊ส i และ Pt แทนความดันรวม  

 

 

 

 



12. ผสมแก๊ส N2 2 กรัม แก๊ส O2 9 กรัม แก๊ส H2 0.8 กรัม ในภาชนะขนาด 1 ลิตร ท่ี 27oC จงคํานวณหาความ
ดัน รวมในแก๊สผสม             

        วิธทีํา   นํ้าหนักโมเลกุลของ N2 = 2 x 14 = 28 g/mol ดังน้ัน N2 หนัก 2 กรัม =  ( ) โมล                   

น้ นํ้าหนักโมเลกุลของ O2 = 2 x 16 = 32 g/mol ดังนน้ั O2 หนัก 32 กรัม =  ( ) โมล                  

นํ้าหนักโมเลกุลของ H2 = 2 x 1 = 2 g/mol ดังน้ัน H2 หนัก 0.8 กรัม =  ( ) โมล                                    

 

T = 27 +273.15 = 300.15 K 

 

           Pt = 22.9 atm 

 

13. แก๊สใดในคู่ต่อไปนี้ท่ีมีอัตราการแพร่ผ่านเร็วกว่า NH3 หรือ CO2; H2O หรือ N2O; O3 หรือ SO2  
        วิธีทํา  จากสมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วและน้ําหนักโมเลกุลของแก๊สจะได้    

 
   พบว่าโดยเปรียบเทียบแล้วถ้าน้ําหนักโมเลกุลของแก๊สมีค่ามากกว่าจะทําให้อตัราเร็วน้อยกว่ากน้ําหนัก
โมเลกุลของแก๊ส ดังแสดงในตาราง  

NH3 จึงแพร่เรว็กว่า CO2  
H2O จึงแพร่เรว็กว่า N2O  
O3 จึงแพร่เร็วกว่า SO2  

 
14. จงคํานวณหานํ้าหนักโมเลกุลของแก๊สท่ีแพร่ผ่านได้เร็วเป็น 1/4 เท่าของ He  
         วิธีทํา  ให้ rX แทนอัตราเร็วของการแพร่ของแก๊ส X ;     MX แทนน้ําหนักโมเลกุลของแก๊ส X        

            rHe แทนอัตราเร็วของการแพร่ของแก๊ส He ;  M He แทนน้ําหนักโมเลกลุของแกส๊ He         
จะได้ความสัมพันธ์ของอัตราเร็วและน้ําหนกัโมเลกุลคือ  

…………… (1)    

 
 
 

NH3 = 14 + (3X1) = 17 g/mol CO2 = 12 + (2X16) = 44 g/mol 
H2O = (2X1) + 16 = 18 g/mol N2O = (2X14) + 16 = 44 g/mol 
O3 = 3X 36 =48 g/mol SO2 = 32 + (2X16) = 64 g/mol 



โดย อัตราการแพร่ผ่านเป็น1/4 ของ He หมายถึง  

แทนค่า M He = 4 g/mol และ  ลงในสมการท่ี (1) 

 
                                

 

 
15. จงคํานวณหาพลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊สไนโตรเจนจํานวน 1/3 โมล ท่ี 600 K  
        วิธทีํา    จากสมการ        เม่ือ แทนพลงังานจลน์เฉลี่ยของแก๊ส, n = 1/3 mol, 

 	
 , T = 600 K   

  	

 

 
 

 
16. แก๊สจรงิจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงแก๊สสมบรูณ์แบบท่ีสภาวะอณุหภูมิ (สูง) และความดัน (ตํ่า)       
แนวคดิ  ท่ีสภาวะดังกล่าวจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของแก๊สน้อยเนือ่งจากแก๊สอยู่ห่างกัน 
 
17. สําหรับแกส๊อุดมคติ เราสามารถใช้สมการ PV= nRT แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน ปริมาตร 
จํานวน โมลของแก๊ส และอุณหภูมได้ แต่สมการดังกล่าว ไม่สามารถใช้ได้ถูกต้องนักกับแก๊สจรงิท้ังน้ีเน่ืองจาก
สาเหตุใด ให้ตอบในแง่การเปรียบเทียบระหว่างค่าความดันของแก๊สจริงกับแก๊สอุดมคติ                     
        แนวคิด   ความดันของแกส๊อดุมคติจะมีค่ามากกว่าความดันของค่าท่ีวัดได้จากค่าจริง ท้ังนี้เนื่องจากแกส๊
จริงจะมีแรงดึงดูด ระหว่างโมเลกุลของแก๊ส ทําให้เกิดแรงทีม่ากระทบกับผนังภาชนะน้อยกว่าแก๊สอุดมคติ 
ส่งผลใหค้วามดันของแก๊สจรงิ น้อยกว่าด้วย  นอกจากน้ันโมเลกลุของก๊าซจริงมีขนาดทําให้ปริมาตรท่ีอยู่ในสูตร
กฎของก๊าซไม่ใช่ปริมาตรจริงๆ แต่รวมเอา ปริมาตรของโมเลกุลก๊าซเข้าไปด้วย ดังนั้นสมการ PV = nRT จึงไม่
สามารถใช้ได้ถูกต้องนกันกับแก๊สจรงิ ซ่ึงเป็นสาเหตุที่สมการแวนเดอร์วาลส์ทีใ่ช้กับแก๊ส  

จรงิมีค่า a และ b ในสมการ                              

ข้อ (17) นิสิตสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเอกสารประกอบการบรรยายได้ 


