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คำชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 7E
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี (Chemical
Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จานวน 5 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
ชุดที่ 2 ภาวะสมดุล (Equilibrium State)
ชุดที่ 3 ค่าคงที่สมดุล (Equilibrium Constant : K)
ชุดที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล (Factors on Equilibrium)
ชุดที่ 5 การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อม (Le Chatelier’s Principle for Industry, Chemical Equilibrium in Living
Organisms and Environment)
2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้เป็นชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible
Change) ใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา เคมี 3 ว30223 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จานวน 1 แผน ใช้เวลา 4 ชั่วโมง
3. ส่วนประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ ประกอบด้วย
3.1 คาชี้แจงเกี่ยวกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E
3.2 แผนผังแสดงขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E
3.3 คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E สาหรับครู
3.4 คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E สาหรับนักเรียน
3.5 ผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน
3.7 ใบปฏิบัติการทดลอง
3.8 ใบความรู้
3.9 ใบกิจกรรม
3.10 แบบทดสอบหลังเรียน
3.11 บรรณานุกรม
3.12 ภาคผนวก
4. ผู้ใช้ควรศึกษาคาชี้แจงก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
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แผนผังกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 7E
รำยวิชำ เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
ศึกษาคาชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E

ศึกษาผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้
และจุดประสงค์การเรียนรู้

ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยปฏิบัติกิจกรรม
- ศึกษาใบปฏิบัติการทดลอง
- ศึกษาใบความรู้
- ศึกษาใบกิจกรรม

ทาแบบทดสอบหลังเรียน

ผ่านเกณฑ์

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 ต่อไป

ไม่ผ่านเกณฑ์
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คำแนะนำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 7E สำหรับครู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223
สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
(Reversible Change) ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมกลุ่ม ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และฝึกทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยให้การดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้และ
มีประสิทธิภาพครูควรดาเนินการดังนี้
1. ขั้นเตรียมกำรสอน
1.1 ศึกษาคาชี้แจงในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223
สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
(Reversible Change) ให้เข้าใจอย่างละเอียดรอบคอบ
1.2 ศึกษาผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ที่จะสอน
และขั้นตอนต่าง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจน
1.3 ตรวจดูสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมและครบ
จานวนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
1.4 จัดเตรียมสื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ให้เป็นไปตามลาดับการใช้ก่อนหลัง
2. ขั้นสอน
2.1 ชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี
(Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible
Change) ให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
2.2 ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดไว้
2.3 ชี้แจงขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223
สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
(Reversible Change) ให้นักเรียนทุกคนเข้าใจก่อนดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
2.4 ครูกากับติดตามการทากิจกรรมและให้คาปรึกษาแนะนานักเรียน ถ้านักเรียนศึกษา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่เข้าใจ ครูคอยแนะนาเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ และมีความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น
2.5 ทดสอบนักเรียนด้วยแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อวัดความรู้และความเข้าใจของนักเรียน
3. ขั้นหลังสอน
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนร่วมตรวจสอบและเก็บสื่อ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการใช้ครั้งต่อไป
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คำแนะนำกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 7E สำหรับนักเรียน
ในการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี
(Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible
Change) ใช้เวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยความตั้งใจดังนี้
1. อ่านคาชี้แจง คาแนะนาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้เข้าใจ ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
2. ศึกษาผลการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223
สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
(Reversible Change) จานวน 10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐาน
4. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อสงสัยให้ซักถามครู
5. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามใบปฏิบัติการทดลองและใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจคาตอบได้จากเฉลยแบบบันทึกผลการทดลอง และเฉลยใบกิจกรรม
6. ทาแบบทดสอบหลังเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223
เรื่องสมดุลเคมี (Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
(Reversible Change) จานวน 10 ข้อ เพื่อทราบความก้าวหน้า
7. ตรวจผลการทดสอบจากเฉลย ซึ่งนักเรียนต้องทาแบบทดสอบหลังเรียนได้ร้อยละ 80
ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์ ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดให้ทบทวนเนื้อหา แล้วทาแบบทดสอบหลัง
เรียนอีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ให้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 7E รายวิชา เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี
(Chemical Equilibrium) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 ภาวะสมดุล (Equilibrium State) ต่อไป
8. นักเรียนควรมีสมาธิและความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมให้ทา
ตามขั้นตอนตามลาดับ ไม่เปิดดูเฉลยจนกว่านักเรียนจะทากิจกรรมเสร็จสิ้น
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ผลกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้ และจุดประสงค์กำรเรียนรู้
ผลกำรเรียนรู้
สารวจ ตรวจสอบ และสืบค้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ
ทางเคมี ทิศทางการถ่ายเทพลังงาน การถ่ายเทมวลสารระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม และทิศทาง
การเปลี่ยนแปลง

สำระกำรเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. ด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ (Knowledge : K)
1.1 อธิบายความหมายของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได้
1.2 จาแนกการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีของสารได้
1.3 จาแนกการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานหรือคายพลังงานได้
1.4 จาแนกการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได้
2. ด้ำนทักษะกระบวนกำร (Process : P)
2.1 ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้และการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
3. ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Attitude : A)
3.1 ซื่อสัตย์สุจริต
3.2 มีวินัย
3.3 ใฝ่เรียนรู้
3.4 มุ่งมั่นในการทางาน
3.5 มีจิตสาธารณะ
ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
ใช้เวลำ 10 นำทีค่ะ
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แบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาทา 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษ
คาตอบ
1. นักเรียนคนหนึ่งเทกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงมาละลายน้าในบีกเกอร์ เมื่อจับบีกเกอร์
รู้สึกร้อนขึ้น แสดงว่าระบบทีน่ ักเรียนผู้นี้ศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทใด
ก. ดูดพลังงาน
ข. คายพลังงาน
ค. ทั้งดูดและคายพลังงาน
ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
2. ระบบต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด
ก. เทกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในบีกเกอร์ที่มีน้าบรรจุอยู่
ข. การละลายน้าของเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) ในภาชนะเปิด
ค. ใส่โลหะแมกนีเซียม (Mg) ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เจือจาง
ง. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)
ในบีกเกอร์
3. การทดลองต่อไปนี้ทาในภาชนะเปิด ระบบในข้อใดจัดเป็นระบบปิด
ก. การละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
ข. เผาเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) ในหลอดทดลอง
ค. การเติมกรดแอซิติก (CH3COOH) ลงบนเปลือกไข่
ง. ใส่หินปูน (CaCO3) ลงในบีกเกอร์ที่บรรจุสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
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4. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ก. ลูกเหม็นระเหิดในที่โล่งแจ้ง
ข. การเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศ
ค. เนื้อหมูถูกทิ้งไว้ 3 วัน แล้วเกิดการเน่าเปื่อย
ง. นาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) มาละลายน้าจนได้สารละลายอิ่มตัว
5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทีผ่ ันกลับไม่ได้
ก. น้า (H2O) ในภาชนะปิด
ข. การเผาหินปูน (CaCO3) ในภาชนะปิด
ค. แขวนการบูร (C10H16O) ไว้ในรถยนต์
ง. ลูกเหม็น หรือแนฟทาลีน (C10H8) ในขวดปิดฝา
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบปิด
ก. มวลของสารหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าเดิม
ข. เป็นระบบที่เกิดขึ้นภายในภาชนะปิดเท่านั้น
ค. ระบบมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่สิ่งแวดล้อม
ง. ระบบไม่มีการถ่ายเทมวลสารให้แก่สิ่งแวดล้อม
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ก. เกิดขึ้นในระบบปิดหรือระบบเปิดก็ได้
ข. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้
ค. ไม่ว่าจะทิ้งไว้นานเท่าใดก็ตามจะยังคงมีสารทุกชนิดอยู่ในระบบ
ง. มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ
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8. กราฟใดแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
ก.
จานวนโมล
สารตั้งต้น
สารผลิตภัณฑ์
เวลา
ข.
จานวนโมล
สารผลิตภัณฑ์
สารตั้งต้น
ค.

เวลา
จานวนโมล
สารผลิตภัณฑ์
สารตั้งต้น
เวลา

ง.

จานวนโมล

สารตัง้ ต้น
สารผลิตภัณฑ์
เวลา
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9. ปฏิกิริยาในข้อใดสามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ในภาชนะเปิด
ก. N2O4(g)
2NO2(g)
ข. 2HI(g)
H2(g) + I2(g)
∆
ค. CaCO3(s)
CaO(s) + CO2(g)
+
H 2O
ง. NaCl(s)
Na (aq) + Cl(aq)
10. ปฏิกิริยา X(aq) + 2Y(aq)
3Z(aq)
จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
ก. ตรวจสอบว่ามีสาร X Y และ Z อยู่ในระบบหรือไม่
ข. ตรวจสอบว่ามีสาร X หรือสาร Y อยู่ในระบบหรือไม่
ค. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นดูดหรือคายพลังงาน
ง. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยานี้มีสาร Z เกิดขึ้นอยู่ในระบบหรือไม่
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
ชื่อ …….………………………..………………………………………………………… เลขที่ ………………..
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………… วันที่ ……… เดือน …………….………………. พ.ศ. …….…..……….

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ
ผลกำรประเมิน
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

เกณฑ์กำรประเมิน
ทาถูกต้อง 8-10 ข้อ มีระดับคุณภาพดี
ทาถูกต้อง 5-7 ข้อ มีระดับคุณภาพพอใช้
ทาถูกต้อง 0-4 ข้อ มีระดับคุณภาพปรับปรุง

ศึกษำเนื้อหำ ทำกิจกรรมต่ำง ๆ
ได้เลยค่ะ
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11

ใบควำมรู้ที่ 1
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงของสำร
การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อใช้กำรเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทำงเคมีเป็นเกณฑ์
จาแนกได้ดังนี้
1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพ (Physical Change)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จากลักษณะภายนอกของสาร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบภายในของสาร ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนสถานะ การละลาย การเปลี่ยน
อุณหภูมิ เป็นต้น การเปลี่ยนสถานะของน้าแสดงได้ดังภาพที่ 1

น้าแข็ง
H2O(s)

น้า
H2O(l)

ไอน้า
H2O(g)

ภาพที่ 1 การเปลี่ยนสถานะของน้า (ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, 2558)
2. กำรเปลี่ยนแปลงทำงเคมี (Chemical Change)
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่เกิดขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งลักษณะภายนอกและองค์ประกอบภายใน
อย่างถาวรไม่สามารถเปลี่ยนกลับสู่สภาพเดิมได้ เช่น การเกิดสนิมของเหล็ก การสุกของผลไม้
การเผาไหม้เชื้อเพลิง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช เป็นต้น การเผาไหม้เชื้อเพลิงแสดงได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การเผาไหม้เชื้อเพลิง (Long Zhou, 2015)
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การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อใช้ทิศทำงกำรถ่ำยเทพลังงำนเป็นเกณฑ์ จาแนกได้ดังนี้
1. กำรเปลี่ยนแปลงประเภทดูดควำมร้อน (Endothermic Change)
หมายถึง ระบบจะดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้าไป ทาให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิลดลง
เมื่อสัมผัสภาชนะแล้วจะรู้สึกเย็น แต่ระบบจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานมากกว่า
สารตั้งต้น เช่น การเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไนโตรเจน (N2)
กับแก๊สออกซิเจน (O2) เขียนแสดงได้ดังสมการ และกราฟดังภาพที่ 3
สมกำรเคมี
N2(g) + O2(g) + ∆E
หรือ N2(g) + O2(g)

2NO(g)
2NO(g) ; ∆E = (+)
E2

พลังงาน (E)

Ea

2NO(g)
∆E

N2(g) + O2(g)

E3
E1

การดาเนินไปของปฏิกิริยา
ภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาดูดความร้อน (Jay 'z, 2010)
จากกราฟในภาพที่ 3 อธิบายได้ว่าสารตั้งต้นมีพลังงาน E1 พลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยา
เท่ากับ Ea และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน E3 ซึง่ มีค่าสูงกว่า E1 ระบบจึงดูดพลังงานเข้าไปเท่ากับ
E3-E1 = ∆E ซึ่งมีค่าเป็นบวก (+) ปฏิกิริยานี้จึงเป็น ปฏิกิริยำดูดพลังงำน
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2. กำรเปลี่ยนแปลงประเภทคำยควำมร้อน (Exothermic Change)
หมายถึง ระบบจะคายความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ทาให้ระบบมีอุณหภูมิลดลง
แต่สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานน้อยกว่าสารตั้งต้น เช่น การเปลี่ยนแปลง
พลังงานของปฏิกิริยาระหว่างแก๊สไนโตรเจน (N2) กับแก๊สไฮโดรเจน (H2) เขียนแสดงได้
ดังสมการ และกราฟดังภาพที่ 4
สมกำรเคมี
N2(g) + 3H2(g)
2NH3(g) + ∆E
หรือ N2(g) + 3H2(g)

2NH3(g) ; ∆E = (-)

พลังงาน (E)

E2
Ea
E1

N2(g) + 3H2(g) ∆E
2NH3(g)

E3

การดาเนินไปของปฏิกิริยา
ภาพที่ 4 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาคายความร้อน (Jay 'z, 2010)
จากกราฟในภาพที่ 4 อธิบายได้ว่า สารตั้งต้นมีพลังงาน E1 พลังงานก่อกัมมันต์
ของปฏิกิริยาเท่ากับ Ea และผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีพลังงาน E3 ซึง่ มีค่าน้อยกว่า E1 ระบบจึงคาย
พลังงานออกมามีค่าเท่ากับ E3-E1 = ∆E ซึ่งมีค่าเป็นลบ (-) ปฏิกิริยานี้จึงเป็น ปฏิกิริยำคำยพลังงำน
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การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อใช้กำรถ่ำยเทมวลสำรระหว่ำงระบบ (System) กับ
สิ่งแวดล้อม (Environment) เป็นเกณฑ์
ระบบ (System) หมายถึง สิ่งที่ต้องการศึกษาสมบัติ และการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่ต้องการศึกษา
ระบบแบ่งได้ 3 ประเภทดังนี้
1. ระบบเปิด (Opened System)
ระบบที่มีการถ่ายเทได้ทั้งมวลสารและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม
เช่น การหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
2. ระบบปิด (Closed System)
ระบบที่มีการถ่ายเทเฉพาะพลังงานอย่างเดียว แต่มวลสารไม่ถ่ายเท
เช่น แก้วน้าที่มีฝาปิด การละลายของเกลือหรือน้าตาล ปฏิกิริยาที่ไม่มีแก๊สในระบบ
3. ระบบแยกตัว (Isolated System)
ระบบที่ไม่มีการถ่ายเททั้งมวลสารและพลังงานกับสิ่งแวดล้อม
เช่น น้าร้อนในกระติกน้าร้อนที่มีฉนวนหุ้มกันความร้อนอย่างดี

ก. ระบบเปิด
(Opened system)

ข. ระบบปิด
(Closed system)

ค. ระบบแยกตัว
(Isolated system)

ภาพที่ 5 ระบบเปิด ระบบปิด และระบบแยกตัว (Rawa M. Ahmed, 2016)
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ใบกิจกรรมที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและทำงเคมี
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
จาแนกการเปลี่ยนแปลงของสารที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทางเคมีของสารได้

คำชี้แจง จงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดให้ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยทาเครื่องหมาย  ลงในตาราง (10 คะแนน)
การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ ทางเคมี

ระบบ
1. น้าระเหยจากแหล่งน้าสู่บรรยากาศ
2. เผา CuSO45H2O(s) ซึ่งมีสีฟ้าได้ผงสีเทาของ CuSO4(s)
3. ใส่แผ่นสังกะสี (Zn) ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4)
ได้แก๊สไฮโดรเจน (H2)
4. ผสมสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) ลงในสารละลาย
กรดซัลฟิวริก (H2SO4) เกิดตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟต
(BaSO4)
5. ใส่โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลงในน้าได้สารละลายโซเดียมคลอไรด์
6. ให้ความร้อนกับแผ่นตะกั่ว (Pb) ทาให้แผ่นตะกั่วหลอมเหลว
7. การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์จะเกิด
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
8. วางลูกเหม็นไว้ในตู้เสื้อผ้า
9. การหุงข้าว
10.การเกิดสนิมของเหล็ก
คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเองของนักเรียนมีคุณภาพระดับ..............
ทาถูกต้อง 8-10 คะแนน มีคุณภาพระดับดี
ทาถูกต้อง 5-7 คะแนน มีคุณภาพระดับพอใช้
ทาถูกต้อง 0-4 คะแนน มีคุณภาพระดับปรับปรุง
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ใบกิจกรรมที่ 2
กำรเปลี่ยนแปลงประเภทดูดและคำยพลังงำน
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
จาแนกการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงานหรือคายพลังงานได้

คำชี้แจง จงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดให้ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน
และข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน โดยทาเครื่องหมาย ลงในตาราง
(10 คะแนน)
การเปลี่ยนแปลง
ดูดพลังงาน คายพลังงาน

ระบบ
1. การระเหยของเหงื่อ
2. การระเหิดของไอโอดีน (I2)
3. สาร A ผสมกับสาร B และสาร C เกิดความร้อน มีควันและ
เปลวไฟเกิดขึ้น
4. เทสารละลายกรดกซัลฟิวริก (H2SO4) ลงในน้า มีพลังงาน
ความร้อนเกิดขึ้นในระบบ
5. สาร X ผสมกับสาร Y ในภาชนะ เกิดแก๊ส Z และมีละอองน้า
เกาะที่ข้างภาชนะ
6. นาโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้าอยู่
ได้สารละลายไม่มีสีที่มอี ุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของน้า
7. เผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) ได้แก๊สออกซิเจน
(O2)
8. แขวนการบูรไว้ในรถยนต์
9. ใส่โลหะทองแดง (Cu) ลงในสารละลายกรดไนตริก (HNO3)
10.เผาแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในถ้วยกระเบื้อง

คะแนนเต็ม
10

คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเองของนักเรียนมีคุณภาพระดับ..............
ทาถูกต้อง 8-10 คะแนน มีคุณภาพระดับดี
ทาถูกต้อง 5-7 คะแนน มีคุณภาพระดับพอใช้
ทาถูกต้อง 0-4 คะแนน มีคุณภาพระดับปรับปรุง
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ใบกิจกรรมที่ 3
ระบบปิด (Closed System) และระบบเปิด (Opened System)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
จาแนกการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได้
คำชี้แจง จงพิจารณาระบบที่กาหนดให้ข้อใดเป็นระบบปิดและข้อใดเป็นระบบเปิด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในตาราง (10คะแนน)
ระบบ
1. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลาย
โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)
2. ใส่โลหะทองแดง (Cu) ลงในสารละลายกรดไนตริก (HNO3)
3. นาเกล็ดไอโอดีน (I2) ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด
4. น้าอัดลมในขวดปิดฝา
5. เผาแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในถ้วยกระเบื้อง
6. การละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
7. แขวนการบูรไว้ในรถยนต์
8. การหุงข้าว
9. ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรด HCl กับสารละลายเบส NaOH
10.ปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียม (Mg) กับสารละลายกรด HCl
คะแนนเต็ม
10

ระบบปิด

คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเองของนักเรียนมีคุณภาพระดับ..............
ทาถูกต้อง 8-10 คะแนน มีคุณภาพระดับดี
ทาถูกต้อง 5-7 คะแนน มีคุณภาพระดับพอใช้
ทาถูกต้อง 0-4 คะแนน มีคุณภาพระดับปรับปรุง

ระบบเปิด
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ใบปฏิบัติกำรทดลองที่ 1
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับโลหะสังกะสี (Zn)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้

แนวปฏิบัติ
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิธีการทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์
(II) ซัลเฟต (CuSO4) กับโลหะสังกะสี (Zn)
2. ตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รับอุปกรณ์การทดลอง
3. ปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลองที่ร่วมกันศึกษา
4. บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับโลหะสังกะสี (Zn) พร้อมทั้งตอบคาถามเพื่อการวิเคราะห์
และสรุปผลการทดลองให้ถูกต้อง

สำรเคมีและอุปกรณ์
รายการ
สารเคมี
3
1. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต เข้มข้น 0.2 mol/dm
3
2. สารละลายซิงค์ซัลเฟต เข้มข้น 0.2 mol/dm
3. โลหะสังกะสี (Zn) ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
4. โลหะทองแดง (Cu) ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
อุปกรณ์
3
1. บีกเกอร์ขนาด 50 cm
3
2. กระบอกตวงขนาด 10 cm
3. กระดาษทราย

ต่อ 1 กลุ่ม
3

20 cm
3
20 cm
1 เส้น
1 เส้น
2 ใบ
2 อัน
2 ชิ้น
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วิธีกำรทดลอง

3

1. ใส่สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) เข้มข้น 0.2 mol/dm ปริมาตร 20 cm
ลงในบีกเกอร์
2. นาโลหะสังกะสีที่ขัดสะอาดแล้วยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ใส่ลงในบีกเกอร์
สังเกตการเปลี่ยนแปลง
3
3
3. ใส่สารละลายซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) เข้มข้น 0.2 mol/dm ปริมาตร 20 cm
4. ลงในบีกเกอร์นาโลหะสังกะสีที่ขัดสะอาดแล้วยาวประมาณ 5 เซนติเมตร
ใส่ลงในบีกเกอร์ สังเกตการเปลี่ยนแปลง

3
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แบบบันทึกผลกำรทดลองที่ 1
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับโลหะสังกะสี (Zn)
วันที่ทำกำรทดลอง
…………………………………………………………………..

สมำชิกกลุ่ม
1. ……………………………………………………………………….… (หัวหน้ากลุ่ม)
2. ……………………………………………………………………….…
3. ……………………………………………………………………….…
4. ……………………………………………………………………….…
5. ……………………………………………………………………….…

เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………

ผลกำรทดลอง
การทดลอง
1. จุ่มโลหะ Zn ลงในสารละลาย CuSO4

2. จุ่มโลหะ Cu ลงในสารละลาย ZnSO4

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
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คำถำมเพื่อกำรคิดวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
1. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) มีสีอะไร
.........…………………………………………………………………………………………………………………
2. สารละลายซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) มีสีอะไร
.........…………………………………………………………………………………………………………………
3. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสี (Zn) กับสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
.........…………………………………………………………………………………………………………………
4. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะทองแดง (Cu) กับสารละลายซิงค์ซัลเฟต
(ZnSO4)
.........…………………………………………………………………………………………………………………
5. ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับโลหะสังกะสี (Zn)
เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
.........…………………………………………………………………………………………………………………
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อภิปรำยผลกำรทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สรุปผลกำรทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบปฏิบัติกำรทดลองที่ 2
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

แนวปฏิบัติ
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิธีการทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
2. ตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รับอุปกรณ์การทดลอง
3. ปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลองที่ร่วมกันศึกษา
4. บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) พร้อมทั้งตอบคาถาม
เพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองให้ถูกต้อง

สำรเคมีและอุปกรณ์
รายการ
สารเคมี
1. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
3
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น 6 mol/dm
3. น้ากลั่น
อุปกรณ์
3
1. บีกเกอร์ขนาด 50 cm
2. หลอดทดลองขนาดเล็ก
3. หลอดหยด

ต่อ 1 กลุ่ม
3

20 cm
3
20 cm
3
20 cm
3 ใบ
2 หลอด
3 อัน
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วิธีกำรทดลอง
1. ใส่สารละลาย CuSO4 ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 2 หลอด ๆ ละ 5 หยด
2. เติมน้ากลั่น 15 หยด ลงในหลอดที่ 1 เขย่าและตั้งไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบสี
3. ใส่สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในหลอดที่ 2 ทีละหยดพร้อมกับเขย่า
จนสารละลายเปลี่ยนสี บันทึกการเปลี่ยนสีของสารละลาย
4. หยดน้ากลั่นลงในสารละลายในข้อ 3 ทีละหยดพร้อมกับเขย่าจนสารละลายเปลี่ยนสี
บันทึกการเปลี่ยนสีของสารละลาย
5. ทาการทดลองซ้ากับสารในหลอดเดิมอีกครั้งตามข้อ 3-4 สังเกตการณ์เปลี่ยนสี
ของสารละลาย
CuSO4

น้ากลั่น

1

CuSO4

HCl

น้ากลั่น

2

ภาพที่ 6 การทดลองปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) (ฉัตรฐพร ศิริวัน, 2558)
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แบบบันทึกผลกำรทดลองที่ 2
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
วันที่ทำกำรทดลอง
…………………………………………………………………..

สมำชิกกลุ่ม
1. ……………………………………………………………………….… (หัวหน้ากลุ่ม)
2. ……………………………………………………………………….…
3. ……………………………………………………………………….…
4. ……………………………………………………………………….…
5. ……………………………………………………………………….…

เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………

ผลกำรทดลอง
การทดลอง
1. หลอดที่ 1
2. หลอดที่ 2 + HCl
3. หลอดที่ 2 + HCl + น้า
4. หลอดที่ 2 + HCl + น้า + HCl
5. หลอดที่ 2 + HCl + น้า + HCl + น้า

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
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คำถำมเพื่อกำรคิดวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
1. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) มีสีใด
.........…………………………………………………………………………………………………………………
2. เหตุใดจึงต้องเติมน้ากลั่นในหลอดที่ 1 แล้ววางไว้
.........…………………………………………………………………………………………………………………
3. เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในหลอดที่ 2 จะเกิดสารละลายใด
และมีสีอะไร
.........…………………………………………………………………………………………………………………
4. จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในข้อ 3 พร้อมบอกชนิดของปฏิกิริยา
.........…………………………………………………………………………………………………………………
5. เมื่อเติมน้าไปในปฏิกิริยาข้อ 3 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีชื่อเรียกปฏิกิริยานี้ว่าอย่างไร
.........…………………………………………………………………………………………………………………
6. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
.........…………………………………………………………………………………………………………………
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อภิปรำยผลกำรทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สรุปผลกำรทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ใบควำมรู้ที่ 2
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
การเกิดปฏิกิริยาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นอย่ำงสมบูรณ์ (Complete Reaction) คือ ปฏิกิริยาที่ดาเนินไป
ทิศทางเดียวจากสารตั้งต้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเกิดอย่างสมบูรณ์ ปฏิกิริยาจะยุติเมื่อสาร
ตั้งต้นสารใดสารหนึ่งหมด เรียกปฏิกิริยาประเภทนี้ว่า ปฏิกิริยำที่ผันกลับไม่ได้ (Irreversible
Reaction) การเขียนสมการจะใช้ลูกศรชี้ไปทิศทางเดียว ( ) เช่น การเผาไหม้น้ามันเชื้อเพลิง
การเผาไหม้ลวดแมกนีเซียม การเตรียมแก๊สไฮโดรเจน (H2) จากโลหะแมกนีเซียมกับกรดไฮโดรคลอริก
หรือปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสี (Zn) กับสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) ดังภาพที่ 7
และเขียนสมการแสดงได้ดังนี้
2+

Zn(s) + Cu (aq)

2+

Zn (aq) + Cu(s)

ภาพที่ 7 ผลการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับโลหะสังกะสี
(ฉัตรฐพร ศิริวัน, 2558)
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2. ปฏิกิริยำที่เกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ (Incomplete Reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้น
ทาปฏิกิริยากันได้ผลิตภัณฑ์และในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบางส่วนทาปฏิกิริยากันกลับเป็น
สารตั้งต้นใหม่ ทาให้ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก็ตาม ภายในระบบยังคงมี
ทั้งสารตั้งต้นทุกชนิดเหลือ และผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นทุกชนิด ระบบจะมีทั้งการเกิดปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ
(Forward Reaction) และปฏิกิริยำย้อนกลับ (Reverse Reaction) เรียกปฏิกิริยาประเภทนี้ว่า
ปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible Reaction) การเขียนสมการจะใช้ลูกศรไปและกลับ (
)
2+
เช่น ปฏิกิริยาผันกลับได้ที่เกิดขึ้นระหว่างเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4] )
กับเตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน [CuCl4]2 ดังนี้
เมื่อนาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) ไปละลายในน้า คอปเปอร์ (II) ไอออน (Cu2+)
จะถูกโมเลกุลของน้าล้อมรอบ 4 โมเลกุล เกิดเป็นเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+)
ทาให้สารละลายมีสีฟ้า เขียนสมการแสดงได้ดังนี้
CuSO4(s) + 4H2O(l)

[Cu(H2O)4]2+(aq) + SO42(aq)
สีฟ้า

[Cu(H2O)4]2+ เป็นไอออนที่เกิดขึ้นจริงในสารละลาย โดยทั่วไปจะเขียนอยู่ในรูปอย่างง่าย คือ
Cu2+(aq) ส่วนวงเล็บใหญ่ ([ ]) ใช้แสดงว่าสารในวงเล็บเป็นไอออนเชิงซ้อน
เมื่อหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในสารละลายเตตระอาควาคอปเปอร์ (II)
ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) ซึ่งมีสีฟ้า จะได้เตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน ([CuCl4]2) ซึ่งมีสีเหลือง
แต่ที่สังเกตได้จากการทดลองเป็นสารละลายสีเขียวแกมเหลือง เนื่องจากเป็นสีผสมระหว่างสีฟ้า
ของ [Cu(H2O)4]2+ กับสีเหลืองของ [CuCl4]2 ต่อจากนั้นเติมน้า (H2O) ลงในสารละลาย [CuCl4]2
จะทาให้ได้สารละลายสีฟ้าของ [Cu(H2O)4]2+ กลับคืนมา ดังภาพที่ 8
ก. สารละลายที่มี [Cu(H2O)4]2+
ข. สารละลายที่ได้จากการเติม Cl ลงใน [Cu(H2O)4]2+
ค. สารละลายที่ได้จากการเติม H2O ลงใน [CuCl4]2
ก

ข

ค

ภาพที่ 8 ผลการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) (ฉัตรฐพร ศิริวัน, 2558)
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ถ้าให้เตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) เป็นสารตั้งต้นที่มีสีฟ้า
เปลี่ยนแปลงไปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ เตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน ([CuCl4]2) ซึ่งมีสีเหลือง
เป็นปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ (Forward Reaction) และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ซึ่งมี
สีเหลืองเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นที่มีสีฟ้าเป็น ปฏิกิริยำย้อนกลับ (Reverse Reaction)
สมการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเขียนได้ดังนี้
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl(aq)
(Forward Reaction) สีฟ้า
ไม่มีสี
ปฏิกิริยาย้อนกลับ
[CuCl4]2(aq) + 4H2O(l)
(Reverse Reaction) สีเหลือง
ไม่มีสี

[CuCl4]2(aq) + 4H2O(l)
สีเหลือง
ไม่มีสี
[Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl(aq)
สีฟ้า
ไม่มีสี

จากการสังเกตเห็นสีของสารละลายเปลี่ยนกลับไปมาได้ แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่างเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) กับกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และเตตระคลอโรคิวเปรต(II) ไอออน ([CuCl4]2) กับน้า (H2O) เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ
ปฏิกิริยาเช่นนี้เรียกว่า ปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible Reaction) เขียนแสดงได้ดังนี้
ปฏิกิริยาผันกลับได้
[Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl(aq)
(Reversible Reaction)
สีฟา้

[CuCl4]2(aq) + 4H2O(l)
สีเหลือง

จึงสรุปได้ว่าเมื่อสารตั้งต้นทาปฏิกิริยากันเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จะเรียกปฏิกิริยานั้นว่า
ปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ (Forward Reaction) และในทางตรงข้ามเมื่อผลิตภัณฑ์ทาปฏิกิริยากันแล้ว
เปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นจะเรียกปฏิกิริยานั้นว่า ปฏิกิริยำย้อนกลับ (Reverse Reaction)
ปฏิกิริยาที่มีทั้งปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับเรียกว่า ปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible
Reaction)
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เรื่องน่ำรู้
สารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ (CoCl2) มีสีชมพู เมื่อใส่เกลือแกงลงไป สารละลายมีสีชมพู
ม่วง การแตกตัวเป็นไอออนของสารทั้งสองในน้าเป็นดังนี้
CoCl2.2H2O(s)

Co2+(aq) + 2Cl(aq) + 2H2O(l)

Co2+ รวมกับ H2O เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ดังนี้
Co2+(aq) + 6H2O(l)

[Co(H2O)6]2+(aq)
เฮกซะเอควาโคบอลต์ (II) ไอออน
สีชมพู
2+
เมื่อทาให้น้าระเหยออกไป Co จะรวมกับ Cl เป็นสารประกอบเชิงซ้อน ดังนี้
Co2+(aq) + 4Cl(aq)
[CoCl)4]2(aq)
เตตระคลอโรโคบอลเตต (II) ไอออน
สีฟ้า
จากการสังเกตเห็นสีของสารละลายเปลี่ยนกลับไปมาได้ แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่าง
Co (aq) กับ H2O และ Co2+(aq) กับ Cl(aq) เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ
ปฏิกิริยาเช่นนี้เรียกว่า ปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible Reaction) เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมี
ได้ดังนี้
2+

[Co(H2O)6]2+(aq) + 4Cl(aq)
สีชมพู

ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ปฏิกิริยาย้อนกลับ

[CoCl)4]2(aq) + 6H2O(l)
สีฟ้า
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ใบกิจกรรมที่ 4
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
อธิบายความหมายของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ปฏิกิริยาย้อนกลับ และปฏิกิริยาผันกลับได้

คำชี้แจง จงตอบคาถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง (คะแนนรวม 16 คะแนน)
1. จงสรุปเปรียบเทียบปฏิกิริยาผันกลับได้กับปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ (2 คะแนน)
ปฏิกิริยาผันกลับได้ (1 คะแนน)

ปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ (1 คะแนน)

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

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

2. จงอธิบายความหมายของคาต่อไปนี้ (4 คะแนน)
2.1 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ (Complete Reaction) (1 คะแนน)
……………………………………………….......……………………………………………….......……………
2.2 ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (Forward Reaction) (1 คะแนน)
……………………………………………….......……………………………………………….......……………
2.3 ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Reverse Reaction) (1 คะแนน)
……………………………………………….......……………………………………………….......……………
2.4 ปฏิกิริยาผันกลับได้ (Reversible Reaction) (1 คะแนน)
……………………………………………….......……………………………………………….......……………
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3. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และเครื่องหมาย 
หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (10 คะแนน)
........... 1) น้าแข็งใส่ในถ้วย วางไว้ในห้อง
........... 2) น้าโซดาในขวดปิดฝา
........... 3) เกล็ดไอโอดีน (I2) ในหลอดทดลองปิดด้วยจุกยาง
........... 4) ละลายน้าตาลในน้าจนอิ่มตัวมีน้าตาลเหลือในบีกเกอร์
........... 5) ผสมสารละลาย NaOH กับสารละลาย NH4Cl ในบีกเกอร์ที่ไม่ได้ปิดฝา
NaOH(aq) + NH4Cl(aq)
NaCl(aq) + H2O(l) + NH3(g)
........... 6) ปรอท และไอปรอทในเทอร์มอมิเตอร์ ณ อุณหภูมิคงที่
........... 7) การระเหยของน้าในขวดปิดฝา
........... 8) ตั้งบีกเกอร์ที่มีน้าปูนใสไว้จนเกิดฝ้าขาว
........... 9) ใส่โลหะแมกนีเซียม (Mg) ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
........... 10) การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
และไอน้า (H2O) เป็นผลิตภัณฑ์

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
16
ผลการประเมินตนเองของนักเรียนมีคุณภาพระดับ..............
ทาถูกต้อง 13-16 คะแนน มีคุณภาพระดับดี
ทาถูกต้อง 7-12 คะแนน มีคุณภาพระดับพอใช้
ทาถูกต้อง 0-6 คะแนน มีคุณภาพระดับปรับปรุง
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แบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
คำชี้แจง
1. แบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ จานวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใช้เวลาทา 10 นาที
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษ
คาตอบ
1. ระบบต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด
ก. เทกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในบีกเกอร์ที่มีน้าบรรจุอยู่
ข. การละลายน้าของเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) ในภาชนะเปิด
ค. ใส่โลหะแมกนีเซียม (Mg) ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เจือจาง
ง. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)
ในบีกเกอร์
2. การทดลองต่อไปนี้ทาในภาชนะเปิด ระบบในข้อใดจัดเป็นระบบปิด
ก. การละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
ข. เผาเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) ในหลอดทดลอง
ค. การเติมกรดแอซิติก (CH3COOH) ลงบนเปลือกไข่
ง. ใส่หินปูน (CaCO3) ลงในบีกเกอร์ที่บรรจุสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
3. นักเรียนคนหนึ่งเทกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงมาละลายน้าในบีกเกอร์ เมื่อจับบีกเกอร์
รู้สึกร้อนขึ้น แสดงว่าระบบที่นักเรียนผู้นี้ศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทใด
ก. ดูดพลังงาน
ข. คายพลังงาน
ค. ทั้งดูดและคายพลังงาน
ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
4. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ก. ลูกเหม็นระเหิดในที่โล่งแจ้ง
ข. การเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศ
ค. เนื้อหมูถูกทิ้งไว้ 3 วัน แล้วเกิดการเน่าเปื่อย
ง. นาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) มาละลายน้าจนได้สารละลายอิ่มตัว
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5. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
ก. น้า (H2O) ในภาชนะปิด
ข. การเผาหินปูน (CaCO3) ในภาชนะปิด
ค. แขวนการบูร (C10H16O) ไว้ในรถยนต์
ง. ลูกเหม็น หรือแนฟทาลีน (C10H8) ในขวดปิดฝา
6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้
ก. เกิดขึ้นในระบบปิดหรือระบบเปิดก็ได้
ข. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้
ค. ไม่ว่าจะทิ้งไว้นานเท่าใดก็ตามจะยังคงมีสารทุกชนิดอยู่ในระบบ
ง. มีทั้งการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ
7. ปฏิกิริยาในข้อใดสามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ในภาชนะเปิด
ก. N2O4(g)
2NO2(g)
ข. 2HI(g)
H2(g) + I2(g)
∆
ค. CaCO3(s)
CaO(s) + CO2(g)
ง. NaCl(s) H2O Na+(aq) + Cl(aq)
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8. กราฟใดแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
ก.
จานวนโมล
สารตั้งต้น
สารผลิตภัณฑ์
เวลา
ข.
จานวนโมล
สารผลิตภัณฑ์
สารตั้งต้น
ค.

เวลา
จานวนโมล
สารผลิตภัณฑ์
สารตั้งต้น
เวลา

ง.

จานวนโมล

สารตั้งต้น
สารผลิตภัณฑ์
เวลา
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9. ปฏิกิริยา X(aq) + 2Y(aq)
3Z(aq)
จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
ก. ตรวจสอบว่ามีสาร X Y และ Z อยู่ในระบบหรือไม่
ข. ตรวจสอบว่ามีสาร X หรือสาร Y อยู่ในระบบหรือไม่
ค. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นดูดหรือคายพลังงาน
ง. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยานี้มีสาร Z เกิดขึ้นอยู่ในระบบหรือไม่
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบปิด
ก. มวลของสารหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเท่าเดิม
ข. เป็นระบบที่เกิดขึ้นภายในภาชนะปิดเท่านั้น
ค. ระบบมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่สิ่งแวดล้อม
ง. ระบบไม่มีการถ่ายเทมวลสารให้แก่สิ่งแวดล้อม
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กระดำษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
ชื่อ …….………………………..………………………………………………………… เลขที่ ………………..
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ………… วันที่ ……… เดือน …………….………………. พ.ศ. …….…..……….

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย  ลงในกระดาษคาตอบ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได้
คิดเป็นร้อยละ
ผลกำรประเมิน
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง

เกณฑ์กำรประเมิน
ทาถูกต้อง 8-10 ข้อ มีระดับคุณภาพดี
ทาถูกต้อง 5-7 ข้อ มีระดับคุณภาพพอใช้
ทาถูกต้อง 0-4 ข้อ มีระดับคุณภาพปรับปรุง

ตรวจคำตอบได้เลยค่ะเด็ก ๆ

10
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ใบปฏิบัติกำรทดลองที่ 3
ดอกไม้บอกควำมชื้นของอำกำศ
จุดประสงค์กำรเรียนรู้
ทดลองเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้

แนวปฏิบัติ
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาวิธีการทดลองดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ
2. ตัวแทนกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน รับอุปกรณ์การทดลอง
3. ปฏิบัติการทดลองตามวิธีการทดลองที่ร่วมกันศึกษา
4. บันทึกผลการทดลองลงในแบบบันทึกผลการทดลองดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ
พร้อมทั้งตอบคาถามเพื่อการวิเคราะห์และสรุปผลการทดลองให้ถูกต้อง

สำรเคมีและอุปกรณ์
รายการ
สารเคมี
1. สารละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์
2. โซเดียมคลอไรด์ (NaCl)
3. น้ากลั่น
อุปกรณ์
1. กระดาษทิชชูชนิดเนื้อแข็งสีขาว
2. ลวดทาดอกไม้ประดิษฐ์
3. เทปกระดาษพันก้านดอกไม้ (ฟลอราเทป)
4. ใบไม้ประดิษฐ์
5. ขวดสเปรย์
6. กรรไกร
7. บีกเกอร์
8. ไดร์เป่าผม

ต่อ 1 กลุ่ม
2 กรัม
2 กรัม
3
100 cm
20 แผ่น
3 อัน
1 ม้วน
1 ใบ
2 ขวด
1 เล่ม
1 ใบ
1 อัน
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วิธีกำรทดลอง
1. พับกระดาษทิชชูเป็นรูปดอกไม้ติดกับลวดก้านดอกไม้ พันด้วยฟลอราเทป
2. ตกแต่งด้วยใบไม้สาเร็จรูปจัดให้เป็นช่อสวยงาม
3
3. เติมน้า 100 cm ลงในบีกเกอร์ แล้วเติมโคบอลต์ (II) คลอไรด์ 2 กรัม เกลือแกง 2 กรัม
ใช้แท่งแก้วคนให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเทใส่ลงในขวดสเปรย์
4. เติมน้าลงในขวดสเปรย์อีกขวดหนึ่ง
5. ฉีดสารละลายในข้อ 3 ที่ดอกไม้ให้ทั่วและสม่าเสมอ
6. ใช้ไดร์เป่าให้แห้ง สังเกตการเปลี่ยนแปลง บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง
7. ฉีดน้าลงบนดอกไม้ที่เป่าให้แห้งแล้วให้ทั่วสม่าเสมอ สังเกตการเปลี่ยนแปลง
และบันทึกผล
8. ทดลองตามข้อ 6-7 ซ้า สังเกตการเปลี่ยนแปลง
พับกระดาษทิชชูเป็นรูปดอกไม้
ใบไม้ประดิษฐ์
กระดาษทิชชู

ฟลอราเทป

เตรียมสารละลาย
NaCl 2 ช้อน
เบอร์ 2

CoCl2
2 ช้อน เบอร์ 2

น้า 100 cm

3

ใช้ไดร์เป่าให้แห้ง

ภาพที่ 9 การทดลองดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ
(ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ, 2556)

ฉีดน้าลงบนดอกไม้
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แบบบันทึกผลกำรทดลองที่ 3
ดอกไม้บอกควำมชื้นของอำกำศ
วันที่ทำกำรทดลอง
…………………………………………………………………..

สมำชิกกลุ่ม
1. ……………………………………………………………………….… (หัวหน้ากลุ่ม)
2. ……………………………………………………………………….…
3. ……………………………………………………………………….…
4. ……………………………………………………………………….…
5. ……………………………………………………………………….…

เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………
เลขที่ …….………

ผลกำรทดลอง
การทดลอง
1. เมื่อละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ (CoCl2)
และโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
2. ฉีดสารละลายลงบนดอกไม้
3. เมื่อใช้ไดร์เป่าที่ดอกไม้จนแห้ง
4. เมื่อฉีดน้าบนดอกไม้ที่เป่าแห้ง
5. เมื่อเป่าดอกไม้ให้แห้งอีกครั้ง
6. เมื่อฉีดน้าบนดอกไม้ที่เป่าแห้งอีกครั้ง

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
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คำถำมเพื่อกำรคิดวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
1. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาจากการทดลองดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ
และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2. ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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อภิปรำยผลกำรทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สรุปผลกำรทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบบันทึกคะแนนกำรทำแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 7E รำยวิชำ เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
เลขที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

คะแนนที่ได้ (10 คะแนน)
ก่อนเรียน
หลังเรียน

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(...................................................)
............. /............ /............

ผลการประเมิน
ผ
มผ
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แบบบันทึกคะแนนกำรทำใบกิจกรรม
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 7E รำยวิชำ เคมี 3 ว30223 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)

ใบกิจกรรมที่ 4
(16 คะแนน)

ใบกิจกรรมที่ 3
(10 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล

ใบกิจกรรมที่ 2
(10 คะแนน)

เลขที่

ใบกิจกรรมที่ 1
(10 คะแนน)

คะแนนที่ได้
รวม
ร้อยละ
คะแนน

ลงชื่อ......................................................ครูผู้สอน
(.................................................)

ผลการ
ประเมิน
ผ มผ
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แบบประเมินกำรปฏิบตั ิกำรทดลองที่ 1
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับโลหะสังกะสี (Zn)
รายวิชา เคมี 3 ว30223
ชั้น ม.5/........
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. ............................................................................. (หัวหน้ากลุ่ม) เลขที่..........
2. .............................................................................
เลขที่..........
3. .............................................................................
เลขที่..........
4. .............................................................................
เลขที่..........
5. .............................................................................
เลขที่..........
ข้อ
1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
3 2 1

รายการประเมิน

หมายเหตุ

การทดลองตามขั้นตอนที่กาหนด
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
การบันทึกผลการทดลอง
การสรุปผลการทดลอง
การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
รวม
ระดับคะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพของการประเมิน  ดี
คะแนน
12-15
7-11
0-6

 พอใช้

 ควรปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(...................................................)
................ /................ /................
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แบบประเมินกำรปฏิบตั ิกำรทดลองที่ 2
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
รายวิชา เคมี 3 ว30223
ชั้น ม.5/........
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. ............................................................................. (หัวหน้ากลุ่ม) เลขที่..........
2. .............................................................................
เลขที่..........
3. .............................................................................
เลขที่..........
4. .............................................................................
เลขที่..........
5. .............................................................................
เลขที.่ .........
ข้อ
1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
3 2 1

รายการประเมิน

หมายเหตุ

การทดลองตามขั้นตอนที่กาหนด
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
การบันทึกผลการทดลอง
การสรุปผลการทดลอง
การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
รวม
ระดับคะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพของการประเมิน  ดี
คะแนน
12-15
7-11
0-6

 พอใช้

 ควรปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(...................................................)
................ /................ /................
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แบบประเมินกำรปฏิบตั ิกำรทดลองที่ 3
ดอกไม้บอกควำมชื้นในอำกำศ
รายวิชา เคมี 3 ว30223
ชั้น ม.5/........
ชื่อสมาชิกในกลุ่ม
1. ............................................................................. (หัวหน้ากลุ่ม) เลขที่..........
2. .............................................................................
เลขที่..........
3. .............................................................................
เลขที่..........
4. .............................................................................
เลขที่..........
5. .............................................................................
เลขที่..........
ข้อ
1
2
3
4
5

คะแนนที่ได้
3 2 1

รายการประเมิน

หมายเหตุ

การทดลองตามขั้นตอนที่กาหนด
การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
การบันทึกผลการทดลอง
การสรุปผลการทดลอง
การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
รวม
ระดับคะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพของการประเมิน  ดี
คะแนน
12-15
7-11
0-6

 พอใช้

 ควรปรับปรุง

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(...................................................)
................ /................ /................
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เกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติกำรทดลอง
รายการประเมิน
1. การทดลองตามขั้นตอนที่กาหนด
- ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้อย่างถูกต้อง มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ
- ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้โดยครูเป็นผู้แนะนาในบางส่วน
มีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง
- ทดลองตามวิธีการและขั้นตอนที่กาหนดไว้หรือดาเนินการข้ามขั้นตอนที่กาหนดไว้
ไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
2. การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ
- ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองได้อย่างคล่องแคล่ว และถูกต้อง
ตามหลักการปฏิบัติ
- ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองได้อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติแต่ไม่คล่องแคล่ว
- ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือไม่ถูกต้อง
3. การบันทึกผลการทดลอง
- บันทึกผลเป็นระยะอย่างถูกต้อง มีระเบียบ และเป็นไปตามการทดลอง
- บันทึกผลเป็นระยะ ไม่ระบุหน่วย ไม่เป็นระเบียบและเป็นไปตามการทดลอง
- บันทึกผลไม่ครบ ไม่มีการระบุหน่วย และไม่เป็นไปตามการทดลอง
4. การสรุปผลการทดลอง
- สรุปผลการทดลองได้อย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน และครอบคลุมข้อมูล
จากการวิเคราะห์ทั้งหมด
- สรุปผลการทดลองได้ถูกต้อง แต่ยังไม่ครอบคลุมข้อมูลจากการวิเคราะห์ทั้งหมด
- สรุปผลการทดลองได้ตามความเห็นโดยไม่ใช้ข้อมูลจากการทดลอง
5. การดูแลและการเก็บอุปกรณ์และเครื่องมือ
- ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองและมีการทาความสะอาด และเก็บ
อย่างถูกต้องตามหลักการ
- ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองและมีการทาความสะอาด แต่เก็บไม่ถูกต้อง
- ไม่ดูแลอุปกรณ์และเครื่องมือในการทดลองและไม่สนใจทาความสะอาดรวมทั้ง
เก็บไม่ถูกต้อง

ระดับ
คะแนน
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1

52

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายวิชา เคมี 3 ว30223

ชั้น ม.5/......

ระดับคุณภาพของการประเมิน
คะแนน
12-15
7-11
0-6

ระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

ลงชื่อ....................................................ครูผู้สอน
(...................................................)
................ /................ /................

5. มีจิตสาธารณะ

4. มุ่งมั่นในการทางาน

3. ใฝ่เรียนรู้

ชื่อ-นามสกุล

2. มีวินัย

เลขที่

1. ซื่อสัตย์สุจริต

รายการประเมิน
รวม ระดับ
คะแนน คุณภาพ
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เกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน
1. ซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง
1.2 ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา
1.3 ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง
- ปฏิบัติได้ทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 2 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 1 ประเด็น
- ไม่ได้ปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
2. มีวินัย
2.1 เข้าเรียนตรงเวลา
2.2 ส่งงานตรงเวลา
2.3 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
- ปฏิบัติได้ทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 2 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 1 ประเด็น
- ไม่ได้ปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
3. ใฝ่เรียนรู้
3.1 ตั้งใจเรียน
3.2 สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ
3.3 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้
- ปฏิบัติได้ทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 2 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 1 ประเด็น
- ไม่ได้ปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น

ระดับคะแนน

3
2
1
0

3
2
1
0

3
2
1
0
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รายการประเมิน
4. มุ่งมั่นในการทางาน
4.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการทางานให้สาเร็จ
4.2 ปรับปรุงและพัฒนาการทางานด้วยตนเอง
4.3 ทุ่มเททางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการทางาน
- ปฏิบัติได้ทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 2 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 1 ประเด็น
- ไม่ได้ปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น
5. มีจิตสาธารณะ
5.1 ช่วยครูและเพื่อน ๆ ทางานด้วยความเต็มใจ
5.2 ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องเรียนที่เรียนด้วยความเต็มใจ
5.3 เต็มใจปฏิบัติตามคาร้องขอของเพื่อน ๆ และครู
- ปฏิบัติได้ทั้ง 3 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 2 ประเด็น
- ปฏิบัติได้ 1 ประเด็น
- ไม่ได้ปฏิบัติทั้ง 3 ประเด็น

ระดับคะแนน

3
2
1
0

3
2
1
0
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เฉลยคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนจากเฉลยดังนี้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข


ค

ง











56

เฉลยใบกิจกรรมที่ 1
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำยภำพและทำงเคมี
คำชี้แจง จงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดให้ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
และข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยทาเครื่องหมาย  ลงในตาราง
(คะแนนรวม 10 คะแนน)
ระบบ
1. น้าระเหยจากแหล่งน้าสู่บรรยากาศ
2. เผา CuSO45H2O(s) ซึ่งมีสีฟ้าได้ผงสีเทาของ CuSO4(s)
3. ใส่แผ่นสังกะสี (Zn) ลงในสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4)
ได้แก๊สไฮโดรเจน (H2)
4. ผสมสารละลายแบเรียมไฮดรอกไซด์ (Ba(OH)2) ลงในสารละลาย
กรดซัลฟิวริก (H2SO4) เกิดตะกอนสีขาวของแบเรียมซัลเฟต
(BaSO4)
5. ใส่โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ลงในน้าได้สารละลายโซเดียมคลอไรด์
6. ให้ความร้อนกับแผ่นตะกั่ว (Pb) ทาให้แผ่นตะกั่วหลอมเหลว
7. การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์จะเกิด
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
8. วางลูกเหม็นไว้ในตู้เสื้อผ้า
9. การหุงข้าว
10.การเกิดสนิมของเหล็ก

การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ
ทางเคมี
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 2
กำรเปลี่ยนแปลงประเภทดูดและคำยพลังงำน
คำชี้แจง จงพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่กาหนดให้ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดพลังงาน
และข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทคายพลังงาน โดยทาเครื่องหมาย ลงในตาราง
(คะแนนรวม 10 คะแนน)
ระบบ
1. การระเหยของเหงื่อ
2. การระเหิดของไอโอดีน (I2)
3. สาร A ผสมกับสาร B และสาร C เกิดความร้อน มีควันและ
เปลวไฟเกิดขึ้น
4. เทสารละลายกรดกซัลฟิวริก (H2SO4) ลงในน้า มีพลังงาน
ความร้อนเกิดขึ้นในระบบ
5. สาร X ผสมกับสาร Y ในภาชนะ เกิดแก๊ส Z และมีละอองน้า
เกาะที่ข้างภาชนะ
6. นาโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ใส่ในบีกเกอร์ที่มีน้าอยู่
ได้สารละลายไม่มีสีที่มอี ุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิของน้า
7. เผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต (KMnO4) ได้แก๊สออกซิเจน
(O2)
8. แขวนการบูรไว้ในรถยนต์
9. ใส่โลหะทองแดง (Cu) ลงในสารละลายกรดไนตริก (HNO3)
10.เผาแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในถ้วยกระเบื้อง

การเปลี่ยนแปลง
ดูดพลังงาน คายพลังงาน
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 3
ระบบปิด (Closed System) และระบบเปิด (Opened System)
คำชี้แจง จงพิจารณาระบบที่กาหนดให้ข้อใดเป็นระบบปิดและข้อใดเป็นระบบเปิด
โดยทาเครื่องหมาย  ลงในตาราง (คะแนนรวม 10) คะแนน)
ระบบ
1. ผสมสารละลายเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3)2) กับสารละลาย
โพแทสเซียมไอโอไดด์ (KI)
2. ใส่โลหะทองแดง (Cu) ลงในสารละลายกรดไนตริก (HNO3)
3. นาเกล็ดไอโอดีน (I2) ใส่ภาชนะที่มีฝาปิด
4. น้าอัดลมในขวดปิดฝา
5. เผาแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในถ้วยกระเบื้อง
6. การละลายโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
7. แขวนการบูรไว้ในรถยนต์
8. การหุงข้าว
9. ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรด HCl กับสารละลายเบส NaOH
10.ปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียม (Mg) กับสารละลายกรด HCl

ระบบปิด

ระบบเปิด
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เฉลยแบบบันทึกผลกำรทดลองที่ 1
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับโลหะสังกะสี (Zn)
ผลกำรทดลอง
กำรทดลอง
กำรเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
1. จุ่มโลหะ Zn ลงในสารละลาย CuSO4 โลหะสังกะสีส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4
มีโลหะสีน้าตาลเคลือบผิวโลหะสังกะสี
เมื่อขูดโลหะสีน้าตาลออกพบว่าแผ่นสังกะสี
สึกกร่อน

2. จุ่มโลหะ Cu ลงในสารละลาย ZnSO4 โลหะทองแดงส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลาย ZnSO4
ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
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คำถำมเพื่อกำรคิดวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
1. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) มีสีอะไร
สีฟ้า
2. สารละลายซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) มีสีอะไร
ใสไม่มีสี
3. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะสังกะสี (Zn) กับสารละลาย
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
Zn(s) + CuSO4(aq)
ZnSO4(aq) + Cu(s)
4. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโลหะทองแดง (Cu) กับสารละลายซิงค์ซัลเฟต
(ZnSO4)
Cu(s) + ZnSO4(aq)
Zn(s) + CuSO4(aq)
5. ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับโลหะสังกะสี (Zn)
เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้
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อภิปรำยผลกำรทดลอง

เมื่อนาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) ไปละลายในน้า คอปเปอร์ (II) ไอออน (Cu2+) จะถูก
โมเลกุลของน้าล้อมรอบ 4 โมเลกุล เกิดเป็นเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+)
ทาให้สารละลายมีสีฟ้า เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาได้ดังนี้
CuSO4(s) + 4H2O(l)
[Cu(H2O)4]2+(aq) + SO42(aq)
สีฟ้า
เมื่อจุ่มโลหะสังกะสี (Zn) ลงในสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) ซึ่งมีสีฟ้า
เกิดปฏิกิริยาเคมี สังเกตได้จากสีฟ้าของสารละลายจางลง โลหะสังกะสีส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลาย
CuSO4 มีโลหะสีน้าตาลเคลือบผิวโลหะสังกะสี เมื่อขูดโลหะสีน้าตาลออกพบว่าแผ่นสังกะสีสึกกร่อน
เมื่อจุ่มโลหะทองแดง (Cu) ลงในสารละลายซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) ซึง่ ใสไม่มีสี
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

สรุปผลกำรทดลอง
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับโลหะสังกะสี (Zn)
เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาได้ดังนี้
Zn(s) + CuSO4(aq)
ZnSO4(aq) + Cu(s)
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับโลหะสังกะสี (Zn)
เป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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เฉลยแบบบันทึกผลกำรทดลองที่ 2
ปฏิกิริยำระหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
ผลกำรทดลอง
เมื่อหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในสารละลายสีฟ้าของ
คอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) จะได้สารละลายสีเขียวแกมเหลือง เมื่อเติมน้าลงใน
สารละลายสีเขียวแกมเหลือง จะได้สารละลายสีฟ้ากลับคืนมา
ก. สารละลายที่มี [Cu(H2O)4]2+
ข. สารละลายที่ได้จากการเติม Cl ลงใน [Cu(H2O)4]2+
ค. สารละลายที่ได้จากการเติม H2O ลงใน [CuCl4]2
ก.

ข.

ค.

การทดลอง
1. หลอดที่ 1

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
สารละลายสีฟ้า

2. หลอดที่ 2 + HCl

สารละลายสีเขียวแกมเหลือง

3. หลอดที่ 2 + HCl + น้า

สารละลายสีฟ้า

4. หลอดที่ 2 + HCl + น้า + HCl

สารละลายสีเขียวแกมเหลือง

5. หลอดที่ 2 + HCl + น้า + HCl + น้า

สารละลายสีฟ้า
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คำถำมเพื่อกำรคิดวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
1. สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) มีสีใด
สีฟ้า
2. เหตุใดจึงต้องเติมน้ากลั่นในหลอดที่ 1 แล้ววางไว้
เพื่อใช้เปรียบเทียบสีกับหลอดที่ 2
3. เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในหลอดที่ 2 จะเกิดสารละลายใด
และมีสีอะไร
2
สารละลายเตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน ([CuCl4] ) มีสีเขียวแกมเหลือง
4. จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในข้อ 3 พร้อมบอกชนิดของปฏิกิริยา
2+
2
[Cu(H2O)4] (aq) + 4Cl(aq)
[CuCl4] (aq) + 4H2O(l)
สีฟ้า
ไม่มีสี
สีเหลือง
ไม่มีสี
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (Forward Reaction)
5. เมื่อเติมน้าไปในปฏิกิริยาข้อ 3 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีชื่อเรียกปฏิกิริยานี้ว่าอย่างไร
2
2+
[CuCl4] (aq) + 4H2O(l)
[Cu(H2O)4] (aq) + 4Cl(aq)
สีเหลือง
ไม่มีสี
สีฟ้า
ไม่มีสี
ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Reverse Reaction)
6. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
2+
2

[Cu(H2O)4] (aq) + 4Cl (aq)
[CuCl4] (aq) + 4H2O(l)
สีฟ้า
ไม่มีสี
สีเหลือง
ไม่มีสี
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้
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เมื่อนาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) ไปละลายในน้า คอปเปอร์ (II) ไอออน (Cu2+) จะถูก
โมเลกุลของน้าล้อมรอบ 4 โมเลกุล เกิดเป็นเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) ทาให้
สารละลายมีสีฟ้า เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาได้ดังนี้
CuSO4(s) + 4H2O(l)
[Cu(H2O)4]2+(aq) + SO42(aq)
สีฟ้า
เมื่อหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ลงในสารละลายเตตระอาควาคอปเปอร์ (II)
ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) ซึ่งมีสีฟ้า จะได้สารละลายเตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน ([CuCl4]2) ซึ่งมี
สีเหลือง แต่ที่สังเกตได้จากการทดลองเป็นสารละลายสีเขียวแกมเหลือง เนื่องจากเป็นสีผสมระหว่างสี
ฟ้าของ [Cu(H2O)4]2+ กับสีเหลืองของ [CuCl4]2 ต่อจากนั้นเติมน้า (H2O) ลงในสารละลาย
[CuCl4]2 จะทาให้ได้สารละลายสีฟ้าของ [Cu(H2O)4]2+ กลับคืนมา

สรุปผลกำรทดลอง

…………… ถ้าให้อาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) เป็นสารตั้งต้นที่มีสีฟ้าเปลี่ยนแปลงไป
เป็นผลิตภัณฑ์ คือ เตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน ([CuCl4]2) ซึ่งมีสีเหลืองเป็นปฏิกิริยำไป
ข้ำงหน้ำ (Forward Reaction) และการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ซึ่งมีสีเหลืองเปลี่ยนกลับไปเป็น
สารตั้งต้นที่มีสีฟ้าเป็น ปฏิกิริยำย้อนกลับ (Reverse Reaction) สมการเคมีแสดงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นเขียนได้ดังนี้
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl(aq)
[CuCl4]2(aq) + 4H2O(l)
(Forward Reaction) สีฟ้า
ไม่มีสี
สีเหลือง
ไม่มีสี
ปฏิกิริยาย้อนกลับ
[CuCl4]2(aq) + 4H2O(l)
[Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl(aq)
(Backward Reaction) สีเหลือง
ไม่มีสี
สีฟ้า
ไม่มีสี
…………………………………………………………………………………………………………………
จากการสังเกตเห็นสีของสารละลายเปลี่ยนกลับไปมาได้ แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่างเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน ([Cu(H2O)4]2+) กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และ เตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน ([CuCl4]2) กับน้า (H2O) เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ
ปฏิกิริยาเช่นนี้เรียกว่าปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible Reaction) เขียนได้ดังนี้
2+
2

ปฏิกิริยาผันกลับได้ [Cu(H2O)4] (aq) + 4Cl (aq)
[CuCl4] (aq) + 4H2O(l)
(Reversible Reaction) สีฟ้า
สีเหลือง
…
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…
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เฉลยใบกิจกรรมที่ 4
กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และกำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้
คำชี้แจง จงตอบคำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง
1. จงสรุปเปรียบเทียบปฏิกิริยาผันกลับได้กับปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ (2 คะแนน)
ปฏิกิริยาผันกลับได้ (1 คะแนน)
1) เกิดในระบบปิดเท่านั้น และมีทั้ง
การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและ
การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ
2) ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น
สารตั้งต้นได้
3) ในระบบจะมีทั้งสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์
ทุกชนิดอยู่ในระบบ

ปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ (1 คะแนน)
1) เกิดในระบบเปิดหรือปิดก็ได้ และมีเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า
2) ผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้น
3) ในระบบสารตั้งต้นจะหมดไป มีผลิตภัณฑ์
เกิดขึ้น
………………….……………………………………....

2. จงอธิบายความหมายของคาต่อไปนี้ (4 คะแนน)
1) ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ (Complete Reaction) (1 คะแนน)
ปฏิกิริยาที่ดาเนินไปทิศทางเดียวจากสารตั้งต้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลิตภัณฑ์
ปฏิกิริยาจะยุติเมื่อสารตั้งต้นสารใดสารหนึ่งหมด
2) ปฏิกิริยาไปข้างหน้า (Forward Reaction) (1 คะแนน)
ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์
3) ปฏิกิริยาย้อนกลับ (Reverse Reaction) (1 คะแนน)
ปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์เปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้น
4) ปฏิกิริยาผันกลับได้ (Reversible Reaction) (1 คะแนน)
ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์ และในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
ก็สามารถทาปฏิกิริยากันเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้
……………………………………………….......……………………………………………….......………
………………………………………………....……………………………………………….......………
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3. ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ และเครื่องหมาย 
หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ (10 คะแนน)
...........
 1) น้าแข็งใส่ในถ้วย วางไว้ในห้อง
 2) น้าโซดาในขวดปิดฝา
...........
 3) เกล็ดไอโอดีน (I2) ในหลอดทดลองปิดด้วยจุกยาง
...........
 4) ละลายน้าตาลในน้าจนอิ่มตัวมีน้าตาลเหลือในบีกเกอร์
...........
 5) ผสมสารละลาย NaOH กับสารละลาย NH4Cl ในบีกเกอร์ที่ไม่ได้ปิดฝา
...........
NaOH(aq) + NH4Cl(aq)
NaCl(aq) + H2O(l) + NH3(g)

........... 6) ปรอท และไอปรอทในเทอร์มอมิเตอร์ ณ อุณหภูมิคงที่
 7) การระเหยของน้าในขวดปิดฝา
...........
 8) ตั้งบีกเกอร์ที่มีน้าปูนใสไว้จนเกิดฝ้าขาว
...........
 9) ใส่โลหะแมกนีเซียม (Mg) ลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
...........
 10) การเผาไหม้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
...........
และไอน้า (H2O) เป็นผลิตภัณฑ์
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เฉลยคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน
ชุดที่ 1 กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ (Reversible Change)
คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจคาตอบของแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลยดังนี้
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค


ง
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เฉลยแบบบันทึกผลกำรทดลองที่ 3
ดอกไม้บอกควำมชื้นของอำกำศ
ผลกำรทดลอง
การทดลอง
1. เมื่อละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ (CoCl2)
และโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
2. ฉีดสารละลายลงบนดอกไม้

ผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้
สารละลายมีสีชมพูอ่อน
ดอกไม้มีสีชมพูอ่อน

3. เมื่อใช้ไดร์เป่าที่ดอกไม้จนแห้ง

ดอกไม้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าม่วง

4. เมื่อฉีดน้าบนดอกไม้ที่เป่าแห้ง

ดอกไม้เปลี่ยนกลับมาเป็นสีชมพู

5. เมื่อเป่าดอกไม้ให้แห้งอีกครั้ง

ดอกไม้เปลี่ยนกลับมาเป็นสีฟ้าม่วง

6. เมื่อฉีดน้าบนดอกไม้ที่เป่าแห้งอีกครั้ง

ดอกไม้เปลี่ยนกลับมาเป็นสีชมพู
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คำถำมเพื่อกำรคิดวิเครำะห์และสรุปผลกำรทดลอง
1. จงเขียนสมการเคมีแสดงการเกิดปฏิกิริยาจากการทดลองดอกไม้บอกความชื้นของอากาศ
และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่
เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ เขียนแสดงได้ดังสมการ
[Co(H2O)6]2+(aq) + 4Cl(aq)
[CoCl)4]2(aq) + 6H2O(l)
สีชมพู
สีฟ้า
2. ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาผันกลับได้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันได้อย่างไรบ้าง
จากการทดลองดอกไม้บอกความชื้นของอากาศสามารถใช้วัดความชื้นในอากาศได้
ตอนเช้าความชื้นในอากาศมากดอกไม้จะมีสีชมพู ส่วนตอนบ่ายความชื้นในอากาศน้อยดอกไม้
จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าม่วง
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ละลายโคบอลต์ (II) คลอไรด์ (CoCl2) กับโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ในน้า
สารละลายที่ได้มีสีชมพูอ่อน เมื่อฉีดสารละลายลงบนดอกไม้สีขาว ดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน
เมื่อใช้ไดร์เป่าที่ดอกไม้จนแห้ง ดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าม่วง เมื่อฉีดน้าบนดอกไม้ที่เป่าแห้ง
ดอกไม้จะเปลี่ยนกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้ง เมื่อเป่าดอกไม้ให้แห้ง ดอกไม้ก็จะเปลี่ยนกลับมาเป็น
สีฟ้าม่วงอีกครั้ง

สรุปผลกำรทดลอง
จากการสังเกตเห็นสีของสารละลายเปลี่ยนกลับไปมาได้ แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่าง
Co (aq) กับ H2O และ Co2+(aq) กับ Cl(aq) เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งไปข้างหน้าและย้อนกลับ
ปฏิกิริยาเช่นนี้เรียกว่าปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible Reaction) เขียนสมการแสดงได้ดังนี้
[Co(H2O)6]2+(aq) + 4Cl(aq)
[CoCl)4]2(aq) + 6H2O(l)
สีชมพู
สีฟ้า
ในช่วงเช้าอากาศมีความชื้นสูงดอกไม้จะมีสีชมพู ส่วนช่วงบ่ายอากาศมีความชื้นต่า
ดอกไม้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าม่วง ดังนั้นเราสามารถใช้ดอกไม้บอกความชื้นในอากาศได้
2+

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

โชคดีนะ .... เพื่อน ๆ
มีควำมสุขกับกำรเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว

