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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  สมดุลเคมี  รายวิชา ว30223  เคมี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้          

วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5 ท้ังหมด 10 ชุด  ได้จัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ
รายวิชาและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาส ตร์และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย    
ใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้  รายวิชา  ว30223 เคมี 3     
และ ให้นักเรียน ได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้และสร้างความรู้ใหม่  
สามารถคิดวิเคราะห์  สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน มีจิตวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเชื่อมโยง และน าความรู้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

การจัดท าชุดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรูฉ้บับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้  เพราะได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายท่านท่ีได้ให้ค าปรึกษา แนะน า  จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ  โอกาสนี้  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้  จะช่วยพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  
ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตตามเจตนารมณ์ท่ีตั้งไว ้

 
 
       ประคอง      เบ้าทองหล่อ  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  รายวิชา ว30223  เคมี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้   

วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5  เนื้อหาแบ่งออกเป็นเรื่องย่อย  ท้ังหมด  10 ชุด  ดังนี ้
  ชุดที่  1  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
  ชุดที่  2  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงท่ีภาวะสมดุล    
  ชุดที่  3  เรื่อง  ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 
  ชุดที่  4  เรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล 
  ชุดที่  5  เรื่อง   ค่าคงท่ีสมดุลกับสมการเคมี 
  ชุดที่  6  เรื่อง   การค านวณเก่ียวกับค่าคงท่ีสมดุล 
  ชุดที่  7  เรื่อง   ความเข้มข้นต่อภาวะสมดุล 
  ชุดที่  8 เรื่อง   ความดันและอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล 
  ชุดที่ 9  เรื่อง   หลักของเลอชาเตอลิเอ 
  ชุดที่ 10 เรื่อง  สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
   

แต่ละชุดประกอบด้วย ค าน า ค าชี้แจง ค าแนะน าส าหรับครู ค าแนะน าส าหรับนกัเรียน      
ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู ้ แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้  กิจกรรม เฉลยกิจกรรม  
แบบทดสอบหลังเรยีน  เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน สรุปพัฒนาการทางการเรียน      
ซึ่งจัดท าขึ้นเพื่อให้นักเรียนใชป้ระกอบการเรียน นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตนเองโดย  โดยผู้สอน   
คอยก ากับ ดูแล และช่วยเหลือ  กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดท าข้ึน 
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   ค าช้ีแจง 
 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สมดุลเคมี ชุดนี้เป็นชุดท่ี 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้  
ใช้เวลาศึกษา  2  ชั่วโมง   ประกอบด้วย 3 กิจกรรมดังนี ้

 กิจกรรมท่ี 1.1  ระบบเปิด ระบบปิด 
กิจกรรมท่ี 1.2  การทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4 และสารละลาย HCl 
กิจกรรมท่ี 1.3  การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้ 

2. การจัดกิจกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ชุดที1่ เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้  ให้ครูปฏิบัติดังน้ี 
2.1   การปฏิบัติก่อนการสอน 
2.1.1  ศึกษาแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคร ู

2.1.2  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู ้
2.1.3  ศึกษาแนวทางการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน 
2.1.4  จัดเตรียมสื่อการเรียนรูล้่วงหน้า 
2.1.5  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดท่ี 1            

   และครูตรวจกระดาษค าตอบ  แจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบ 
2.1.6  แจ้งให้นักเรียนทราบเก่ียวกับการจัดเก็บคะแนน ดังนี ้

คะแนนท าแบบทดสอบหลังเรียนไม่ถึงร้อยละ  70  นักเรียนต้องทบทวนความรู้และ  
ท าแบบทดสอบหลังเรียนใหม ่

2.2   การปฏิบัติขณะสอน 
2.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้
2.2.2   ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตามกิจกรรมตามข้ันตอน และตักเตือนให้นักเรียนตั้งใจปฏิบัติ

ทุกกิจกรรม 
2.2.3   ดูแลและตักเตือนให้นักเรียนมีความซ่ือสัตย์ในการท ากิจกรรม เปิดดูแนวค าตอบหรือ

เฉลยค าตอบของชุดกิจกรรมการเรียนรูจ้นกว่านักเรียนจะท ากิจกรรมน้ันเสร็จ    
และเพื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องเท่านั้น 

2.2.4   สังเกตและให้ค าแนะน านักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
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2.3   การปฏิบัติหลังสอน 

2.3.1 จัดเก็บสื่อการเรียนการสอนต่างๆ ให้เรียบร้อย 
2.3.2 ตรวจผลงานนักเรียน และแจ้งผลให้นักเรียนทราบ 
2.3.3 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน และครูตรวจกระดาษค าตอบ  แจ้งผลการ 
  ประเมินให้นักเรียนทราบและติดตามนักเรียนท่ีคะแนนแบบทดสอบไม่ถึงร้อยละ 70  

   ให้ทบทวนความรู้และท าแบบทดสอบหลังเรียนใหม ่
2.3.4 จัดป้ายนิเทศชมเชยนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นหรือมอบรางวัลเป็นก าลังใจนักเรียน 
2.3.5  เก็บรวบรวมผลการประเมินต่างๆ ให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการน าไปใช ้
  ประโยชน ์

 
 
 
 
 
 
  

      อ่านค าชี้แจงให้เข้าใจก่อนใช้       

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นะคะเด็กๆ 
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        ค าช้ีแจง 
 
 1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สมดุลเคมี  รายวิชา ว30223  เคมี 3  กลุ่มสาระ 
   การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  5   ชุดนี้  คือ  ชุดที่  1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้
ใช้เวลาในการศึกษา  2  ชั่วโมง 
 2.  ตรวจสอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ว่าครบถ้วนหรือไม่  ถ้าไม่ครบถ้วนต้องแจ้ง 
     ครูผู้สอนทันที 
 3.  ศึกษาผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ก่อนที่จะเริ่ม
ศึกษาหาความรู้ในล าดับต่อไป 
 4.  นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  จ านวน  10  ข้อ 
 5.  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามล าดับท่ีจัดไว้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
     เมื่อเข้าใจแล้วท ากิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม 
 6.  ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยความเอาใจใส่  และมีความซ่ือสัตย์ไม่เปิดดูเฉลยก่อน 
 7.  เมื่อศึกษาเนื้อหาและท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้ว  ตรวจสอบ 
     ความถูกต้องจากเฉลย 
 8.  นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  จ านวน  10  ข้อ 
 9.  ในกรณีที่นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนได้ไม่ถึง  7  ข้อ  ให้นักเรียนย้อนกลับไป 
     ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ใหม่  แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งจนกว่าจะได้คะแนน 
     ตามเกณฑ์ 
 10.  เมื่อมีปัญหาใดๆ  เช่น ไม่เข้าใจเนื้อหา  สามารถขอค าแนะน าจากครูได ้
     ตลอดเวลา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 

 
 

 

สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

    มาตรฐาน ว 3.2:  เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้
และน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์

 มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู ้ 

การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบ ท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือ ท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจว่าวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยี  สังคม 

และ สิ่งแวดล้อม มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน 

 

ผลการเรียนรู ้
 สืบค้นข้อมูล ท าการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล  อภิปรายและอธิบาย  การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับ
ได้  การเปลี่ยนแปลงท่ีท าให้เกิดภาวะสมดุล  และสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 
  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได ้

2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้
3. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 
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จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1. ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได ้
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้
3. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม  

10 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที 
2. ให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ แล้วตอบค าถาม โดยเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง 

ท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

   1.  การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบปิด 
 ก. ตั้งบีกเกอร์ท่ีมีน้ าปูนใสไว้ในอากาศเกิดฝ้าขาว 
 ข. การเผาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในถ้วยกระเบื้อง 
 ค. การผสมโพแทสเซียมไอโอไดด์กับเลด(II)ไนเตรต  
 ง. การใส่ลวดแมกนีเซียมลงในกรดไฮโดรคลอริก 
   2. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด 

ก. การเติมกรดแอซิติกลงในเปลือกไข่ 
 ข. การละลายของเกลือโซเดียมคลอไรด ์
 ค. กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น  
 ง. การผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริก 
   3. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบปิด 
 ก. เป็นระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทมวลสาร 
 ข. เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในภาชนะปิดเท่านั้น 
 ค. มวลของสารหลังการเปลี่ยนแปลงเท่าเดิม 
 ง.  ระบบมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่สิ่งแวดล้อม  
   4. การทดลองในข้อใดจัดเป็นระบบปิด  
 ก. ใส่แผ่นสังกะสีลงในกรดซัลฟิวริก 
 ข. เติมกรดไฮโดรคลอริกลงในหินปูน 
 ค. การละลายของน้ าตาลกลูโคสในน้ า 
 ง. ใส่โลหะทองแดงลงในกรดไนตริก 
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  5. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
 ก. การเผาถ่าน    
 ข. การหุงข้าว   
 ค. น้ าแข็งในถ้วยแก้ว   
 ง. ไอโอดีนในภาชนะปิด 
   6.  ข้อใดต่อไปน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทิศทางเดียว 
 ก. น้ าโซดาในขวดท่ีปิดฝา 
 ข. การระเหิดของแนฟทาลีน 
 ค. น้ าอัดลมในขวดท่ียังไม่เปิดฝา 
 ง. การเผาหินปูนในภาชนะปิดฝา 
   7.  การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
 ก.  น าน้ าตาลทรายละลายน้ าได้สารละลายน้ าตาล  
 ข.  เผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจะสลายได้แก๊สออกซิเจน 
 ค.  สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตท่ีมีผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะ 
 ง.  การเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศได้แมกนีเซียมออกไซด ์
   8. ปฏิกิริยาในข้อใดสามารถเกดิปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ในภาชนะเปิด 
 ก.    N2 (g)  +  3H2 (g)   2NH3 (g)   
 ข.    H2 (g)  +  I2 (g)   2HI (g) 

ค.  CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g)   
ง. 2Fe3+(aq)+ 2I-(aq)   2Fe2+(aq) + I2(aq) 

   9. ถ้าสาร A และสาร B ท าปฏิกิริยาได้สาร C และสาร D เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ดังสมการ 
2A(s) + B(g)  C(g) + D(g) 

     จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง 
ก. เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะมีสารทุกชนิดอยู่ในระบบ 
ข. ปฏิกิริยานี้ท าการทดลองในภาชนะทีเ่ปิดหรือปิดฝาก็ได ้
ค. เมื่อน าสาร A มาผสมกับสาร B จะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
ง. เมื่อน าสาร C มาผสมกับสาร D จะมีสาร A และสาร B เกิดข้ึน 

   10.  ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
 ก. เกิดข้ึนในระบบปิดหรือระบบเปิดก็ได ้
 ข. มีท้ังการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและย้อนกลับ 
 ค. ในระบบมีท้ังสารตั้งต้นทุกสารและผลิตภัณฑ ์
 ง. ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได ้
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ข้อที ่ ค าตอบ 
1 ค 
2 ก 
3 ข 
4 ค 
5 ง 
6 ข 
7 ค 
8 ง 
9 ข 
10 ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบเสร็จแล้วไปศึกษาเนื้อหาและ 
ท ากิจกรรมต่างๆต่อกันเลยค่ะ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 
เรื่อง ระบบเปิด - ระบบปิด 

 

 
    จุดประสงค์การเรียนรู ้
  
 ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได ้
 

          ค าช้ีแจง 
  

 นักเรียนศึกษารายละเอียดในใบความรู้ท่ี 1.1 เรื่อง ระบบเปิด - ระบบปิดต่อไปนี้แล้วตอบค าถาม
ในใบกิจกรรมท่ี 1.1 

 
 

ความหมายของระบบกับสิ่งแวดล้อม 
 
ระบบ (system)  หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในขอบเขตท่ีต้องการศึกษา การก าหนดองค์ประกอบของ

ระบบ ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายของการศึกษา ซ่ึงต้องก าหนดหรือระบุให้ชัดเจน   
  สิ่งแวดล้อม(environment)หมายถึง  สิ่งท่ีอยู่นอกขอบเขตจากการศึกษา 
 ตัวอย่างเช่น การศึกษาการละลายของ NaOH  ในน้ า  ดังภาพที่ 1 
   NaOH (s)   Na+ (aq)  +  OH- (aq) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1การศึกษาการละลายของ NaOH  ในน้ า   
ท่ีมา: ศิริลักษณ์   ผลวัฒนะ และคณะ,หนังสือเรียนเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที ่1,2553. หน้า 2 
 

ระบบ  คือ  ผลึก NaOH ,  Na+, OH-  และน้ า  
สิ่งแวดล้อม คือ บีกเกอร์ แท่งแก้วคนสาร เทอร์มอมิเตอร์  อากาศท่ีอยู่รอบๆ  

ในกรณีนี้อากาศไม่มีผลต่อระบบ   
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ตัวอย่างเช่น การศึกษาการละลายของน้ าตาลทรายในน้ า ดังภาพท่ี 2 
  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 การศึกษาการละลายของน้ าตาลทรายในน้ า 
ท่ีมา : http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?id=73970 
 

ระบบ  คือ  ตะกอน  น้ าตาลทราย น้ า และสารละลายน้ าตาล 
สิ่งแวดล้อม คือ บีกเกอร์  แท่งแก้วคนสาร  อากาศท่ีอยู่รอบๆ ในกรณีนี้อากาศไม่มีผลต่อระบบ   

 
ประเภทของระบบ 

 
ระบบแบ่งออกได้เป็น 3  ประเภทด้วยกันคือ 

 

1. ระบบเปิด (opened system)  หมายถึง ระบบท่ีมีการถ่ายเทมวลสารและพลังงานของ 
  ระบบกับสิ่งแวดล้อม   ท าให้มวลของสารในระบบมีค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากมวลเดิมก่อนเกิดปฏิกิริยา           
  นั่นคือ มวลของสารไม่คงท่ี   ส่วนใหญ่จะมีสารในสถานะแก๊สเป็นสารตั้งต้นหรือเป็นผลิตภัณฑ์ ซ่ึงจะเกิด 
  ในภาชนะเปิดฝาเสมอ  

 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบเปิด 
1.1 การต้มน้ าในกา น้ าจะเปลี่ยนเป็นไอน้ าฟุ้งกระจายออกจากระบบจึงจัดเป็นระบบเปิด  
ท าให้มวลของระบบลดลง  ดังภาพที่ 3  

 
 
 
 
 

     H2O (l)     H2O (g) 
ที่มา : http://tanchualee.com/forum/index.php?topic=59.0 

ภาพท่ี 3 การต้มน้ าในกา 
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       1.2 การเผาลวดแมกนีเซยีมในอากาศ มวลของระบบจะเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีแก๊สออกซิเจน  (O2)        
ในอากาศเข้าท าปฏิกิริยากับ Mg ได้แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) ซึ่งเป็นของแข็ง       

   2Mg(s)   +   O2(g)   MgO(s)    :  มวลเพิ่มข้ึน    
1.3 น าโลหะสังกะสี (Zn) ท าปฏิกิริยากับกรดซัลฟิวริก (H2SO4)  จะเกิดแก๊สไฮโดรเจน (H2)   

ท่ีถ่ายเทสู่สิ่งแวดล้อมได้ ท าให้มวลของระบบลดลง       

Zn(s)   +   H2SO4 (aq)  ZnSO4(aq)  + H2(g)    :  มวลลดลง H2 แพร่สู่สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี  4 ลักษณะและสมบัติของระบบเปิด 
ท่ีมา: ศิริลักษณ์   ผลวัฒนะ และคณะ,หนังสือเรียนเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที ่2,2551. หน้า 95 

 

2. ระบบปิด (closed system)  หมายถึง ระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทมวลของสารระหว่างระบบ 
กับสิ่งแวดล้อม  แต่ มีการถ่ายเทพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ท าให้มวลของสารในระบบคงท่ี โดยท่ีมวลของสาร
ในระบบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากัน  
 

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระบบปิด 
 2.1 เกล็ดไอโอดีน I2 (s)  เมื่อใส่ในภาชนะปิดจะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอ 
   I2 (s)      I2 (g) 
มวลของ  I2 ยังคงท่ี เพียงแต่มีการเปลี่ยนสถานะ ดังนั้น จึงถือได้ว่าระบบนี้เป็นระบบปิด 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี  5  การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะปิด 
ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ีหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3  
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6,2554. หน้า 35 
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2.2  การละลายของน้ าตาลทรายในน้ า น้ าตาลท่ีเป็นของแข็งจะละลายเป็นสารละลาย           

แต่มวลของน้ าตาลและน้ าคงท่ี มีแต่การเปลี่ยนแปลงสถานะของระบบจะดูดความร้อนในขณะที่ละลาย   
ท าให้อุณหภูมิลดลง จึงจัดเป็นระบบปิด 
    
 
 
 
 

 

C6H12O6 (s)  C6H12O6 (aq) 
ภาพท่ี  6  สารละลายอิ่มตัวของน้ าตาลทรายในน้ า 

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ีหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3 
 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6,2554. หน้า 32 

 
2.3 การน าเอา  AgNO3  ท าปฏิกิริยากับกรดเกลือ ได้ตะกอน  AgCl  และ HNO3   

   AgNO3(aq)  +  HCl(aq)    AgCl (s)  +  HNO3(aq) 
มวลของสารในระบบนี้คงท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้จึงจัดว่าเป็นระบบปิด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  7  สรุปลักษณะและสมบัติของระบบปิด  
ท่ีมา: ศิริลักษณ์   ผลวัฒนะ และคณะ,หนังสือเรียนเคมีชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที ่2,2551. หน้า 94 
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3. ระบบอิสระหรือระบบโดดเดี่ยว (isolated system)  หมายถึง ระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทมวล 
    และพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น น้ าร้อนที่เก็บไว้ในกระติกเก็บน้ าร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ท่ีมา : http://www.nakhamwit.ac.th/pingpong_web/State&Changing.htm 

ภาพท่ี  8  สรุปสมบัติของระบบปิด ระบบเปิด ระบบโดดเดี่ยว  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ท่ีมา : http://www.sci.nu.ac.th/chemistry/elearning/E-
Learning2/Chapters/Thermodynamics/First%20Law.htm  

ภาพท่ี  9  สรุปสมบัติของระบบปิด ระบบเปิด ระบบโดดเดี่ยว 
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ช่ือ – สกุล.......................................... ........................... .............ช้ัน.....................เลขที่................ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได ้
ค าช้ีแจง  

1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  1.1 เรื่องระบบเปิด ระบบปิด  แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
2. เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม  20  นาที  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

 
1.  จงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด และ ข้อใดจัดเป็นระบบปิด
โดยท าเครื่องหมาย √  ลงในตาราง  (5 คะแนน) 

 

การเปลี่ยนแปลงของสารหรือปฏิกิริยาของสาร 
ประเภทของระบบ 

ระบบเปิด ระบบปิด 
1. การหุงข้าว   
2. น้ าโซดาในขวดปิดฝา   
3. การบูรแขวนไว้ในรถยนต ์   
4. เกล็ดไอโอดีนตั้งท้ิงไว้ในบีกเกอร์   
5. การละลายของเกลือแกง (NaCl) ในน้ า   
6. ปฏิกิริยาระหว่างกรด HCl  กับ  NaOH   
7. การเผาหินปูน CaCO3 ในหลอดท่ีปิดสนิท   
8. การวางลูกเหม็นไว้ในตู้เสื้อผ้า   
9. ปฏิกิริยาระหว่างกรด HCl กับโลหะ Mg        
10. การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในถ้วยกระเบื้อง   

 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่  1.1  ส ารวจตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระบบเปิด - ระบบปิด 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
 

2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด  (5 คะแนน) 
 ถ้าถูกให้ท าเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความ 
 ถ้าผิดให้ท าเครื่องหมาย  x  หน้าข้อความ 

 2.1 การเปลี่ยนแปลงทุกระบบท่ีมีแก๊สเกิดข้ึนจัดเป็นระบบเปิด 
   2.2 ระบบปิดมวลของสารในระบบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากัน  

2.3 ระบบเปิดมวลของสารในระบบมีค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากมวลเดิมก่อนเกิดปฏิกิริยา  

  2.4. เมื่อน าน้ าปูนใสตั้งท้ิงไว้ในภาชนะพบว่ามีฝ้าขาวเกิดข้ึน จัดเป็นระบบเปิด 
  2.5  เฉพาะระบบเปิดเท่านั้นท่ีมีการถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
ระดับคุณภาพ        สรุปผลการประเมิน 

 ดีมาก   (9 -10 คะแนน)    ผ่าน (ไม่น้อยกว่าระดับดี) 

 ดี    (7 -8 คะแนน)     ไม่ผ่าน (น้อยกว่าระดับดี) 

 พอใช้  (5 - 6 คะแนน) 

 ต้องปรับปรุง  (น้อยกว่า 5 คะแนน)  ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

  

 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได ้
1.  จงพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด และ ข้อใดจัดเป็นระบบปิด
โดยท าเครื่องหมาย √  ลงในตาราง  ( 5 คะแนน) 

การเปลี่ยนแปลงของสารหรือปฏิกิริยาของสาร 
ประเภทของระบบ 

ระบบเปิด ระบบปิด 
1. การหุงข้าว √  
2. น้ าโซดาในขวดปิดฝา  √ 
3. การบูรแขวนไว้ในรถยนต ์ √  
4. เกล็ดไอโอดีนตั้งท้ิงไว้ในบีกเกอร์ √  
5. การละลายของเกลือแกง (NaCl) ในน้ า  √ 
6. ปฏิกิริยาระหว่างกรด HCl  กับ  NaOH  √ 
7. ปฏิกิริยาระหว่างกรด HCl กับโลหะ Mg      √  
8. การวางลูกเหม็นไว้ในตู้เสื้อผ้า √  
9. การเผาหินปูน CaCO3 ในหลอดท่ีปิดสนิท  √ 
10. การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในถ้วยกระเบื้อง √  

 

2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด  (5 คะแนน) 
 ถ้าถูกให้ท าเครื่องหมาย  √  หน้าข้อความ 
 ถ้าผิดให้ท าเครื่องหมาย  x  หน้าข้อความ 
      x   2.1 การเปลี่ยนแปลงทุกระบบท่ีมีแก๊สเกิดข้ึนจัดเป็นระบบเปิด 
      √   2.2 ระบบปิดมวลของสารในระบบก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงมีค่าเท่ากัน  
      √   2.3 ระบบเปิดมวลของสารในระบบมีค่าเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากมวลเดิมก่อนเกิดปฏิกิริยา  

       √   2.4. เมื่อน าน้ าปูนใสตั้งท้ิงไว้ในภาชนะพบว่ามีฝ้าขาวเกิดข้ึน จัดเป็นระบบเปิด 
       x  2.5  เฉพาะระบบเปิดเท่านั้นท่ีมีการถ่ายเทพลังงานระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

16 

 

กิจกรรมที่  1.1  ส ารวจตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเรื่อง ระบบเปิด - ระบบปิด 
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ต่อเลยนะคะ 
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ใบความรู้ที่ 1.2 
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้

 

 
    จุดประสงค์การเรียนรู ้
  

1.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้
2. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 

 

          ค าช้ีแจง 
  

 นักเรียนศึกษารายละเอียดในใบความรู้ท่ี 1.1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้ต่อไปนี้แล้ว    
ท ากิจกรรมท่ี 1.2 และ ตอบค าถามในใบกิจกรรมท่ี 1.3   

 

การเปลี่ยนแปลงของสารกับทิศทางการเปลี่ยนแปลง 
 

      การเปลี่ยนแปลงของสารท้ังการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
เมื่อพิจารณาทิศทางการเปลี่ยนแปลงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี ้
 

1. การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้ 
 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ ์ สารตั้งต้น
หมดไปและเกิดข้ึนทิศทางเดียว ในระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่านั้นและผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยน
กลับมาเป็นสารตั้งต้น  ใช้เครื่องหมายลูกศร      แทนการเปลี่ยนแปลง      

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้
1.1 การเปลี่ยนสถานะ   
ถ้าระบบมีแก๊สเกิดข้ึนในภาชนะท่ีเปิดฝาไม่สามารถผันกลับได ้ เพราะแก๊สที่เกิดข้ึนจะแพร่ออก

นอกระบบ  ตัวอย่างเช่น 
1.  การระเหยของน้ าในภาชนะเปิด      

    H2O (l)     H2O (g) 
2. การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะเปิด 

I2 (s)      I2 (g) 
3.  การระเหิดของแนฟทาลีนในภาชนะเปิด   

C10H8(s)    C10H8(g)     
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 

1.2 การเกิดสารละลาย     
สารละลายเจือจางชนิดต่างๆท่ียังไม่อิ่มตัวหรือไม่มีการตกผลึกจะไมส่ามารถผันกลับได้  เช่น 

   1. การละลายของเกลือแกงในน้ าได้สารละลายที่ไม่มีเกลือเหลืออยู ่

NaCl (s)    Na+ (aq)  +  Cl- (aq)  
2. การละลายของสารละลาย KNO3 

KNO3(s)   K+ (aq)  + NO3
- (aq) 

1.3 การเกิดปฏิกิริยาเคม ี 
 ปฏิกิริยาเคมีหลายๆปฏิกิริยา เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วจะเกิดข้ึนอย่างสมบูรณ์หรือเปลี่ยนแปลง 

ทิศทางเดียวเรียกว่า  ปฏิกิริยาผันกลับไม่ได ้ 
ปฏิกิริยาผันกลับไม่ได ้(irreversible reaction) หมายถึง ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นท าปฏิกิริยากัน

กลายเป็นสารผลิตภัณฑ ์ แล้วสารผลิตภัณฑ์ไม่สามารถท าปฏิกิริยากันกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้อีก  
ตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับไม่ได ้ เช่น  

1. การเผาไหม้ของลวดแมกนีเซียม 

    2Mg(s)   +   O2(g)   MgO(s)         
2.   การเกิดสนิมเหล็ก 

4Fe(s)   +   3O2 (g)  +  3H2O (l)        2Fe2O3.3H2O(s) 

3. ปฏิกิริยาการเตรียมแก๊สไฮโดรเจน (H2) จากโลหะสังกะสีกับสารละลายกรดเกลือ   
      Zn(s)   +   H2SO4 (aq)  ZnSO4(aq)  + H2(g)     

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดข้ึนแล้วสามารถ

ย้อนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก หรือการเปลี่ยนแปลงท่ีมีท้ังการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงย้อนกลับเกิดข้ึนในระบบเดียวกัน  ใช้เครื่องหมายลูกศร      แทนการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้ประกอบด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง 2 ลักษณะ  ดังนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า   คือ การเปลี่ยนแปลงจากสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์           
2. การเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ คือ การเปลี่ยนแปลงท่ีผลิตภัณฑ์เปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นเดิม     

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไดเ้กิดได้ท้ังการเปลี่ยนแปลงสถานะ การละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคม ีดังนี ้
 2.1 การเปลี่ยนสถานะที่ผันกลับได ้  ระบบท่ีมีแก๊สเกิดข้ึนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาชนะ 
ท่ีปิดฝาจึงจะสามารถผันกลับได้ เช่น  

1. การระเหยของน้ าในภาชนะปิด      
     H2O (l)    H2O (g) 
2. การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะปิด 

 I2 (s)      I2 (g) 
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2.2 การเกิดสารละลายที่ผันกลับได ้  เช่น  การละลายของกรดเบนโซอิก (C6H5COOH) ในน้ า 

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกรดเบนโซอิกละลายน้ าได้มากข้ึน แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงกรดเบนโซอิกละลายน้ าได้
น้อยลงจึงตกผลึกกลับมาเป็นกรดเบนโซอิกได้อีก เขียนเป็นสมการแทนการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี ้

                                       ร้อน 

         C6H5COOH(s)           C6H5COOH(aq)                                             
          เย็น 

2.3 การเกิดปฏิกิริยาเคมทีี่ผันกลับได ้  
สารเคมีบางชนิดเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นสารเดิมได้  จัดเป็นปฏิกิริยา 

ท่ีไม่สมบูรณ์  เรียกว่า ปฏิกิริยาผันกลับได ้ 
ปฏิกิริยาผันกลับได(้reversible reaction) หมายถึง  ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นท าปฏิกิริยากัน

กลายเป็นสารผลิตภัณฑ ์ แล้วสารผลิตภัณฑ์สามารถท าปฏิกิริยากันกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้อีก        
ดังนั้นปฏิกิริยาผันกลับได้จึงมีท้ังการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับเกิดข้ึนในระบบเดียวกัน        

โดยปฏิกิริยาท่ีสารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑเ์รียกว่าปฏิกิริยาไปข้างหน้า(Forward reaction)   
และปฏิกิริยาที่ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนมาเป็นสารตั้งต้น เรียกว่า ปฏิกิริยาไปย้อนกลับ (Backward  reaction)  

 ปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาไปย้อนกลับนี้เขียนแทนด้วยลูกศรไปและกลับ ( ) 
ซึ่งแสดงว่า เป็นปฏิกิริยาผันกลับได ้

 

ปฏิกิริยาผันกลับได(้reversible reaction)  อาจเขียนเป็นสมการทั่วๆไปดังนี ้
สารตั้งต้น         ผลิตภัณฑ ์

                     ปฏิกิริยาไปข้างหน้า 

หรือ     สารตั้งต้น                 ผลิตภัณฑ ์

     
ปฏิกิริยาย้อนกลับ 

ใช้ลูกศร      แสดงถึงปฏิกิริยาผันกลับได ้
ใช้ลูกศร      แสดงถึงปฏิกิริยาไปข้างหน้า  
ใช้ลูกศร      แสดงถึงปฏิกิริยาไปย้อนกลับ 

 

ตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับได ้เช่น ปฏิกิริยาระหว่าง [Co(H2O)6]
2+  กับ Cl-  ซึ่งได้จากการผสมสารละลาย 

NaCl กับ CoCl2.6H2O  เกิดปฏิกิริยาดังสมการ 
[Co(H2O)6]

2+ aq)  +  4Cl-(aq)     [CoCl4]
2- (aq)  +   6H2O(l) 

      สีชมพ ู        ไม่มีสี      สนี้ าเงิน               ไม่มีสี 
 ปฏิกิริยานี้ทราบได้ว่าเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้เพราะว่าเมื่อน าสารละลาย Co(H2O)6]

2+ซึ่งมีสีชมพู
มาเติม Cl- (เติม NaCl) จะได้สารละลายสีน้ าเงิน แสดงว่าเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ [CoCl4]

2 ซึ่งมีสีน้ าเงิน  
เมื่อแบ่งสารละลายสีน้ าเงินมาเติมน้ า (H2O) จะได้สารละลายสีชมพูกลับมาอีก แสดงว่าเกิดปฏิกิริยา
ย้อนกลับได้ Co(H2O)6]

2+ซึ่งมีสีชมพู  จากผลการทดลองดังกล่าวแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาผันกลับได ้
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
สามารถเขียนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนได้ดังนี ้
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า : 

[Co(H2O)6]
2+ aq)  +  4Cl-(aq)      [CoCl4]

2- (aq)  +   6H2O(l) 
    สีชมพ ู                  ไม่มีสี      สนี้ าเงิน               ไม่มีสี 

ปฏิกิริยาไปย้อนกลับ : 
[CoCl4]

2- (aq)  +   6H2O(l)      [Co(H2O)6]
2+ aq)  +  4Cl-(aq) 

สีน้ าเงิน               ไม่มีสี          สีชมพู           ไม่มีสี 
ปฏิกิริยาผันกลับ :   
[Co(H2O)6]

2+ aq)  +  4Cl-(aq)     [CoCl4]
2- (aq)  +   6H2O(l) 

    สีชมพู        ไม่มีสี      สีน้ าเงิน               ไม่มีสี 
 
ตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับได ้การเผาแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูน (CaCO3) ในภาชนะปิด แคลเซียม
คาร์บอเนตจะสลายตัวให้แคลเซียมออกไซด์หรือปูนดิบ (CaO) และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ 

CaCO3 (s)      CaO (s)  +  CO2(g)    
 แต่ปรากฏว่าเผานานเท่าใดก็ตาม จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตเหลืออยู่ในภาชนะ ท่ีเป็นเช่นนั้น
เพราะว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแคลเซียมออกไซดท่ี์เกิดข้ึนยังอยู่ในระบบ และสารท้ังสองบางส่วน
ท าปฏิกิริยากันกลับไปเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างเดิมได้อีก จัดเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับดังสมการ 

     CaO (s)  +  CO2(g)   CaCO3 (s)      
เนื่องจากปฏิกิริยาการสลายตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดจ้ึงเขียนสมการแทนได้ดังนี ้

CaCO3 (s)        CaO (s)  +  CO2(g)    
 

  วิธีทดสอบปฏิกิริยาผันกลับได ้
 
สมมุติจะทดสอบปฏิกิริยา    A   +   B         X  +  Y       ผันกลับได้หรือไม่ 
 1.  ทดสอบโดย  ถ้า  A  +  B        X  +  Y    และ   X  +  Y    A  +  B 
แสดงว่าปฏิกิริยาผันกลับได ้
 2.  ปฏิกิริยาที่ผันกลับได้  จะต้องพบท้ังสารตั้งตน้ และผลิตภัณฑ ์
               ปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้ ในระบบจะเหลือสารตั้งต้นเพียงบางชนิด  หรือไม่มสีารตั้งต้นเหลืออยู ่  
 
 
 
 

 สรุปว่าปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่ ต้องท าการ   
 ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สามารถท าปฏิกิริยา   
  เปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้หรือไม ่
  และในระบบสารตั้งต้นทุกชนิดต้องเหลืออยู่  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

สมบัติของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้กับผันกลับได ้

 
 
 

 
 
ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบสมบัติของระบบที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้กับผันกลับได ้

 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้
การเปลี่ยนสถานะ 
การระเหยของน้ าในภาชนะเปิด 

H2O (l)     H2O (g) 
- ระบบเปิด 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 10 การระเหยของน้ าในภาชนะเปิด 
ท่ีมา:http://www.vcharkarn.com/lesson/1440 

การเปลี่ยนสถานะ 
การระเหยของน้ าในภาชนะที่ปิดฝา 

H2O (l)     H2O (g) 
- ระบบปิด 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 การระเหยของน้ าในภาชนะปิด 
ท่ีมา:http://www.vcharkarn.com/lesson/1440 

การเปลี่ยนสถานะ 
การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะเปิด 

I2 (s)      2I (g) 
- ระบบเปิด 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะเปิด 
ท่ีมา:โครงการต าราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มูลนิธิ สอวน,เคมี 2,2549.หน้า 47 
 

การเปลี่ยนสถานะ 
การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะปิด 

I2 (s)      2I (g) 
- ระบบปิด 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 การระเหิดของไอโอดีนในภาชนะปิด 
ท่ีมา:http://www.slideshare.net/581panida/so
lid-liquid-and-gas-7397434 
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบสมบัติของระบบที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้กับผันกลับได ้

 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้
การละลาย 
การละลายของเกลือแกงในน้ าได้สารละลายที่ไม่มี
เกลือเหลืออยู่ 

NaCl (s)    Na+ (aq)  +  Cl- (aq)           
- ไม่เห็นผลึก NaCl 
- ไม่มีการถ่ายเทมวลจึงเป็นระบบปิด 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 14  การละลายของเกลือแกงในน้ า
ท่ีมา:http://www.myfirstbrain.com/teacher_  
view.  aspx?id=46843 

การละลาย 
สารละลายอิ่มตัวของเกลือแกงในน้ า 

 
NaCl (s)       Na+ (aq)  +  Cl- (aq)   
     ผลึกเกลือแกง            สารละลายอิ่มตัว 

- เห็นผลึก NaCl  สารละลายอิ่มตัว 
- ระบบปิด 
 

 
 
 
ภาพท่ี 15  สาร ละลายอิ่มตัวของเกลือแกงในน้ า 
ท่ีมา:http://www.foodnetworksolution.com/  
wiki/ word/1903/equilibrium-relative-
humidity 

การละลาย 
การละลายของน้ าตาลทรายในน้ าได้สารละลายที่ไม่
มีน้ าตาลทรายเหลืออยู ่

C6H12O6 (s)  C6H12O6 (aq) 
- ไม่เห็นผลึก C6H12O6 
- ไม่มีการถ่ายเทมวลจึงเป็นระบบปิด 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16  การละลายของน้ าตาลทรายในน้ า
ท่ีมา:http://www.maceducation.com/e-
knowledge/2412212100/13.htm 

การละลาย 
สารละลายอิ่มตัวของน้ าตาลทรายในน้ า  

C6H12O6 (s)  C6H12O6 (aq) 
 

- เห็นผลึก C6H12O6 สารละลายอิ่มตัว 
- ระบบปิด 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17  สารละลายอิ่มตัวของน้ าตาลทรายในน้ า 
ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6,2554. หน้า 32 
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ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบสมบัติของระบบที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้กับผันกลับได ้

 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได ้ การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้
การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
การเผา CaCO3 ในภาชนะเปิดฝา 

 CaCO3 (s)      CaO (s)  +  CO2(g)        
- ระบบเปิด 
- เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาไม่พบ CaCO3 

ภาพท่ี 18  การเผา CaCO3 ในภาชนะเปิดฝา 
ท่ีมา : นิพนธ์   ตังคณานุรักษ์ และคณะ,หนังสือ 
Compact เคมี ม.5 เล่ม 3,2554. หน้า 195 

การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
การเผา CaCO3 ในภาชนะปิดฝา 
   CaCO3 (s)  CaO (s)  +  CO2(g)    
-  ระบบปิด 
- เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาพบ CaCO3 , CaO, CO2  

ภาพท่ี 19  การเผา CaCO3 ในภาชนะปิดฝา 
ท่ีมา : นิพนธ์   ตังคณานุรักษ์ และคณะ,หนังสือ 
Compact เคมี ม.5 เล่ม 3,2554. หน้า 196 

การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
ปฏิกิริยาระหว่างโลหะแมกนีเซียมกับสารละลายคอป
เปอร์ (II) ซัลเฟต 

   Mg(s) + CuSO4(aq)  MgSO4(aq) + Cu(s) 
และ  

 MgSO4(aq) + Cu(s)  Mg(s) + CuSO4(aq) 

การเกิดปฏิกิริยาเคม ี
ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายไอร์ออน (II) ไนเตรตกับ
สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด ์

2Fe3+(aq) + 2I-(aq)           2Fe2+(aq) + I2(aq) 

และ 

2Fe2+(aq) + I2(aq)        2Fe3+(aq) + 2I-(aq)                           

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับเวลา 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารกับเวลา 
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การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ มีลักษณะดังนี ้
1. เกิดข้ึนในระบบเปิดหรือระบบปิดก็ได้ และมีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า 
2. ผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้น 
3. ในระบบสารตั้งต้นจะหมดไป มีผลิตภัณฑ์เกิดข้ึน 

 
 

 
การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ มีลักษณะดังนี ้
1. เกิดข้ึนในระบบปิดเท่านั้น และมท้ัีงการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลง

ย้อนกลับ 
2. ผลิตภัณฑส์ามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ 
3. ในระบบจะมีท้ังสารตั้งต้นทุกสารและผลิตภัณฑ์อยู่ในระบบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปเกี่ยวกับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของสาร 

เข้าใจแล้ว... ไปท ากิจกรรมท่ี 1.2 

และกิจกรรมท่ี 1.3 ต่อกันเลยค่ะ   
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

     
 

 

 
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้

2. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 
 

ค าช้ีแจง   
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน ปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง  

สังเกตและบันทึกผลการทดลอง  ร่วมกันอภิปรายผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง  ตอบค าถามท้าย
การทดลองในแบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง  

2. เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม  50   นาที  คะแนนเต็ม   20 คะแนน 
 

วันที่ท าการทดลอง…….……………………………………………………………………………………………………. 
สมาชิกกลุ่ม 1……………………………………………………………………………………………………………   

2…………………………………………………………………………………………………………… 
  3…………………………………………………………………………………………………………… 

4……………………………………………………………………………………………………………. 
  5……………………………………………………………………………………………………………. 

6……………………………………………………………………………………………………………. 
 

จุดประสงค์การทดลอง 
1. ก าหนดปัญหาและตั้งสมมติฐานเก่ียวกับปฏิกิริยาผันกลับได ้
2.  ท าการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาผันกลับได ้

 3.  อธิบายความหมายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับได ้
 

ปัญหา  คือ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................... 
สมมติฐาน คือ............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 

กิจกรรมที่  1.2  การทดลองเรื่อง  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4  และสารละลาย HCl  
 

 25 



               
                                        

          

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
รายการสารเคมีและอุปกรณต่์อกลุ่ม 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม 
สารเคม ี  
1.  สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตอิ่มตัว 1 cm3 
2.  สารละลายกรดไฮโดรคอลริก 6 mol/dm3 1 cm3 
3.  น้ ากลั่น 2 cm3 
อุปกรณ์  
1.  หลอดทดลองขนาดเล็ก 2 หลอด 
2.  หลอดหยด 3 อัน 

 
วิธีการทดลอง 

1. ใส่สารละลาย CuSO4  ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 2 หลอดๆ ละ 5 หยด 
2. เติมน้ ากลั่น 15 หยด ลงในหลอดท่ี 1 เขย่าและตั้งไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบส ี
3. หยดสารละลาย HCl 6 mol/dm3 ลงในหลอดท่ี 2 ทีละหยดพร้อมกับเขย่าจน 

สารละลายเปลี่ยนสี บันทึกผล 
4. หยดน้ ากลั่นลงในสารละลายในข้อ 3 ทีละหยด พร้อมกับเขย่าจนสารละลาย 

เปลี่ยนสี บันทึกผล 
5. ท าการทดลองซ้ ากับสารในหลอดเดิมอีกครั้งตามข้อ 3-4 สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

 
ข้อแนะน าเพิ่มเติม 
การสังเกตการณ์เปลี่ยนสีของสารละลายในหลอดท่ี 2 เมื่อเติมสารละลาย HCl และเติมน้ าอาจไม่ชัดเจน  
ดังนั้นจึงต้องเปรียบเทียบกับสีของสารละลาย CuSO4 ในน้ าจากหลอดท่ี 1 ทุกครั้ง 
 
บันทึกผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
สรุปผลการทดลอง 

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................... 
ค าถามท้ายการทดลอง 
1. สารละลายคอปเปอร์ ( II ) ซัลเฟตเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและ  

น้ าลงไป เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
2. จากการทดลองจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
.................................................................................................................................................................... 
3. จากการทดลองจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลับ 
.................................................................................................................................................................... 
4. จากการทดลองจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่ผันกลับได ้
.................................................................................................................................................................... 
5. เมื่อปฏิกิริยาที่ผันกลับด าเนินไประยะเวลาหนึ่ง  ท้ังสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ยังคงท าปฏิกิริยาตอ่ไป

อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

ระดับคุณภาพ        สรุปผลการประเมิน 

 ดีมาก   (18 - 20 คะแนน)    ผ่าน (ไม่น้อยกว่าระดับดี) 

 ดี    (14 -17 คะแนน)     ไม่ผ่าน (น้อยกว่าระดับดี) 

 พอใช้  (10 - 13 คะแนน) 

 ต้องปรับปรุง  (น้อยกว่า 10 คะแนน)  ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
 
 

 

 

 

ปัญหา  คือ ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4  และสารละลาย HCl เป็นปฏิกิริยาผันกลับหรือไม่ 
สมมติฐาน คือ  สารละลาย CuSO4 เมื่อท าฏิกิริยากับสารละลาย HCl แล้วเกิดผลิตภัณฑข้ึ์น ถ้าผลิตภัณฑ์
ท่ีเกิดข้ึนสามารถท าปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาผันกลับได ้
 

ผลการทดลอง 
เมื่อหยดสารละลายไฮโดรคลอริก(HCl) ลงในสารละลายสีฟ้าของคอปเปอร์ ( II ) ซัลเฟต (CuSO4) 

จะได้สารละลายสีเขียวแกมเหลือง  เมื่อเติมน้ าลงในสารละลายสีเขียวแกมเหลือง  จะไดสารละลายสีฟ้า
กลับคืนมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20   ผลการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตกับ 
    สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 

ท่ีมา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ีหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม เคมี เล่ม 3     
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6,2554. หน้า 33 

 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
1. เมื่อหยดสารละลาย HCl ลงในสารละลาย CuSO4 ซึ่งมีสีฟ้า  ได้สารละลายสีเขียวแกมเหลือง

เกิดข้ึน  เนื่องจาก Cl-  จาก HCl  เข้าไปแทนท่ี H2O  ในเตตระอาควาคอปเปอร์ (II) ไอออน [Cu(H2O)4]
2+ 

เกิดเป็นเตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน  [CuCl4]
2- ซึ่งมีสีเหลือง  แต่จากการทดลองจะได้สารละลาย    

สีเขียวแกมเหลือง  ซึ่งเป็นสีผสมระหว่าสีฟ้าของ  Cu2+(aq)  กับสีเหลืองของ [CuCl4]
2- และเมื่อหยดน้ า  

ลงไปในสารละลายสีเขียวแกมเหลือง  สารละลายจะเปลี่ยนกลับเป็นสีฟ้าเหมือนเดิม  แสดงว่าโมเลกุลของ 
H2O เข้าไปแทนท่ี Cl- เกิดเป็น [Cu(H2O)4]

2+ 
  2. การเปลี่ยนแปลงของ [Cu(H2O)4]

2+ เมื่อเติมกรด HCl เป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ [CuCl4]
2-  

ซึ่งมีสีเหลือง  เมื่อเติม H2O ลงไป  ปฏิกิริยาจะเกิดย้อนกลับได้ [Cu(H2O)4]
2+ ซึ่งมีสีฟ้ากลับคืนมา  

ปฏิกิริยาระหว่าง [Cu(H2O)4]
2+  กับ HCl และน้ า  จึงเป็นปฏิกิริยาผันกลับได ้

 

 

กิจกรรมที่  1.2  การทดลองเรื่อง  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4  และสารละลาย HCl  
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 

 
 
สมการแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
ปฏิกิริยาไปข้างหน้า : 

[Cu(H2O)4]
2+(aq)   +     4Cl- (aq)       [CuCl4]

2-(aq)    +   4H2O (l) 
     สีฟ้า             ไม่มีสี    สีเหลือง     ไม่มีสี 
ปฏิกิริยาไปย้อนกลับ : 

[CuCl4]
2-(aq)    +   4H2O (l)         [Cu(H2O)4]

2+(aq)   +     4Cl- (aq)    
     สีเหลือง               ไม่มีสี                        สีฟ้า             ไม่มีสี 

ปฏิกิริยาผันกลับ :   
[Cu(H2O)4]

2+(aq)   +     4Cl- (aq)        [CuCl4]
2-(aq)    +   4H2O (l) 

     สีฟ้า             ไม่มีสี    สีเหลือง     ไม่มีสี 
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ความรู้เพิ่มเติม 
[Cu(H2O)4]

2+ เป็นไอออนจริงท่ีเกิดข้ึนในสารละลาย  
โดยท่ัวไปจะเขียนอยู่ในรูปอย่างงายคือ  Cu2+ (aq)  

ส่วนวงเล็บ  ([    ])  ใช้แสดงว่าสารในว่าสารในวงเล็บ
เป็นไอออนเชิงซ้อน   

 



               
                                        

          

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
 
        ค าถามท้ายการทดลอง 
 
 
1. สารละลายคอปเปอร์ ( II ) ซัลเฟตเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกและ  

น้ าลงไป เพราะเหตุใด 
เมื่อหยดสารละลาย HCl ลงในสารละลายสีฟ้าของ  CuSO4 ได้สารละลายสีเขียวแกมเหลืองเกิดข้ึน  

และเมื่อหยดน้ าลงไปในสารละลายสีเขียวแกมเหลือง  จะไดส้ารละลายสีฟ้ากลับคืนมา แสดงว่าเป็น
ปฏิกิริยาที่ผันกลับได ้
2. จากการทดลองจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาไปข้างหน้า 

 [Cu(H2O)4]
2+(aq)   +     4Cl- (aq)     [CuCl4]

2-(aq)    +   4H2O (l) 
     สีฟ้า             ไม่มีสี    สีเหลือง     ไม่มีสี 

3. จากการทดลองจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลับ 

 [CuCl4]
2-(aq)    +   4H2O (l)    [Cu(H2O)4]

2+(aq)   +     4Cl- (aq)    
     สีเหลือง               ไม่มีสี                        สีฟ้า             ไม่มีสี 
4. จากการทดลองจงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่ผันกลับได ้

[Cu(H2O)4]
2+(aq)   +     4Cl- (aq)       [CuCl4]

2-(aq)    +   4H2O (l) 
     สีฟ้า             ไม่มีสี    สีเหลือง     ไม่มีสี 

5. เมื่อปฏิกิริยาที่ผันกลับด าเนินไประยะเวลาหนึ่ง  ท้ังสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ยังคงท าปฏิกิริยาต่อไป
อีกหรือไม่  เพราะเหตุใด 
เมื่อปฏิกิริยาที่ผันกลับด าเนินไประยะเวลาหนึ่ง  ท้ังสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์ยังคงท าปฏิกิริยาต่อไป 

ได้อีก เพราะปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับจะเกิดข้ึนตลอดเวลา 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
 

 
 ช่ือ – สกุล.......................................... ........................... .............ช้ัน.....................เลขที่................ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้
2. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 

ค าช้ีแจง  
1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  1.2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้ แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
2. เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม  30  นาที  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

1. จงตอบค าถามลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ ์(5 คะแนน) 
1.1 สารละลาย A ท าปฏิกิริยากับสารละลาย B ในระบบปิดได้สาร C และ  D เป็นของแข็ง       

ถ้าต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่ จะมีวิธีการทดสอบอย่างไร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.2  จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้น (P) และผลิตภัณฑ์ (Q) 

กับเวลา     
1.2.1  P   Q  
1.2.2  P         Q 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3  การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้กับการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ไดมี้ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
1.4 จงเขียนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ของระบบขวดน้ าปิดสนิทท่ีมีน้ าและไอน้ า

อยู่ภายใน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.5 จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาผันกลับไดข้องระบบท่ีบรรจุแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด(์NO2) 
ในกระบอกฉีดยาท่ีปิดสนิท แล้วแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด(์NO2) รวมตัวกันได้แก๊สได
ไนโตรเจนเตตระออกไซด์ (N2O4) 

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

กิจกรรมที่  1.3  ส ารวจตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้   

 31 



               
                                        

          

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 

2.  ให้นักเรียนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดให้ต่อไปนี ้ (15 คะแนน) 
 ท าเครื่องหมาย √  หน้าข้อความท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
        ท าเครื่องหมาย  ×  หน้าข้อความท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ 
 1. การหลอมแนพทาลีนในชามกระเบื้อง 
 2. ผลึกไอโอดีนในหลอดทดลองปิดแน่นด้วยจุกยาง 
 3. การเผาหินปูน CaCO3 ในภาชนะเปิด 
 4. การเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศ 
 5. ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิคงท่ี 
 6. สารละลายอิ่มตัวของน้ าตาลทรายในน้ า 
  7. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบื้อง 
  8. ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งท้ิงไว้ในห้อง 

9. การระเหยของน้ าในขวดน้ าท่ีปิดฝา 
 10. การเผาผลึกของคอปเปอร ์(II)ซัลเฟตในหลอดท่ีปิดสนิท 

 

 

ระดับคุณภาพ        สรุปผลการประเมิน 

 ดีมาก   (9 -10 คะแนน)    ผ่าน (ไม่น้อยกว่าระดับดี) 

 ดี    (7 -8 คะแนน)     ไม่ผ่าน (น้อยกว่าระดับดี) 

 พอใช้  (5 - 6 คะแนน) 

 ต้องปรับปรุง  (น้อยกว่า 5 คะแนน)  ลงชื่อ......................................ผู้ประเมิน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

  

 
 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

1.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้
2. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 

ค าช้ีแจง  
1. ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ท่ี  1.2 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้ แล้วตอบค าถามต่อไปนี ้
2. เวลาที่ใช้ท ากิจกรรม  30  นาที  คะแนนเต็ม  10  คะแนน 

1. จงตอบค าถามลงในช่องว่างให้ได้ความสมบูรณ ์(5 คะแนน) 
1.1 สารละลาย A ท าปฏิกิริยากับสารละลาย B ในระบบปิดได้สาร C และ  D เป็นของแข็ง       

ถ้าต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้หรือไม่ จะมีวิธีการทดสอบอย่างไร 
 ทดสอบปฏิกิริยาย้อนกลับ โดยน าสาร C ท าปฏิกิริยากับสาร D  แล้วตรวจสอบว่ามี สาร A กับ
สาร  B เกิดข้ึนหรือไม่  ถ้ามีสาร A กับสาร  B เกิดข้ึนจริง  แสดงว่าเป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ 

1.2  จงเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารตั้งต้น (P) และผลิตภัณฑ์ (Q) 
กับเวลา       1.2.1   P   Q        1.2.2   P         Q 

  
 
 
 
 
 

1.2.1 การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับไม่ได้  1.2.2  การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้  
 1.3  การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้กับการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ไดมี้ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 

การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ มีลักษณะดังนี ้
1. เกิดข้ึนในระบบเปิดหรือระบบปิดก็ได้ และมีเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า 
2. ผลิตภัณฑ์ไมเ่ปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้น 
3. ในระบบสารตั้งต้นจะหมดไป มีผลิตภัณฑ์เกิดข้ึน 
การเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ มีลักษณะดังนี ้
1. เกิดข้ึนในระบบปิดเท่านั้น มีท้ังการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ 
2. ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได ้
3. ในระบบจะมีท้ังสารตั้งต้นทุกสารและผลิตภัณฑ์อยู่ในระบบ 
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กิจกรรมที่  1.3  ส ารวจตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้   
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 
1.4 จงเขียนสมการแสดงการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได้ของระบบขวดน้ าปิดสนิทท่ีมีน้ าและไอน้ า

อยู่ภายใน 
H2O (l)     H2O (g)  

1.5 จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาผันกลับไดข้องระบบท่ีบรรจุแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด(์NO2) 
ในกระบอกฉีดยาท่ีปิดสนิท แล้วแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด(์NO2) รวมตัวกันได้               
แก๊สไดไนโตรเจนเตตระออกไซด์ (N2O4) 

    2NO2(g)     N2O4(g)   

2.  ให้นักเรียนพิจารณาการเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้  ( 5 คะแนน) 
 ท าเครื่องหมาย √  หน้าข้อความท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
        ท าเครื่องหมาย  ×  หน้าข้อความท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับไม่ได้ 
      × 1. การหลอมแนพทาลีนในชามกระเบื้อง 
      √  2. ผลึกไอโอดีนในหลอดทดลองปิดแน่นด้วยจุกยาง 
      ×  3. การเผาหินปูน CaCO3 ในภาชนะเปิด 
      × 4. การเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศ 
      √ 5. ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิคงท่ี 
      √ 6. สารละลายอิ่มตัวของน้ าตาลทรายในน้ า 
      ×  7. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบื้อง 
       × 8. ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งท้ิงไว้ในห้อง 
       √  9. การระเหยของน้ าในขวดน้ าท่ีปิดฝา 
       √ 10. การเผาผลึกของคอปเปอร ์(II) ซัลเฟตในหลอดท่ีปิดสนิท 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู ้

 1. ระบุการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นระบบปิดหรือระบบเปิดได ้
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้า  ปฏิกิริยาย้อนกลับและปฏิกิริยาผันกลับได ้
3. ระบุได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสารใดเป็นปฏิกิริยาผันกลับไดแ้ละเป็นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้ 

ค าช้ีแจง 
1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม  

10 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 10 นาที 
2. ให้นักเรียนอ่านแบบทดสอบด้วยความรอบคอบ แล้วตอบค าถาม โดยเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง 

ท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมายกากบาท  (X) ลงในกระดาษค าตอบ 

1.  ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
 ก. เกิดข้ึนในระบบปิดหรือระบบเปิดก็ได ้
 ข. มีท้ังการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและย้อนกลับ 
 ค. ในระบบมีท้ังสารตั้งต้นทุกสารและผลิตภัณฑ ์
 ง. ผลิตภัณฑ์สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นสารตั้งต้นได ้
2.  ข้อใดต่อไปน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทิศทางเดียว 
 ก. น้ าโซดาในขวดท่ีปิดฝา 
 ข. การระเหิดของแนฟทาลีน 
 ค. น้ าอัดลมในขวดท่ียังไม่เปิดฝา 
 ง. การเผาหินปูนในภาชนะปิดฝา 
3.  การทดลองในข้อใดจัดเป็นระบบปิด  
 ก. ใส่แผ่นสังกะสีลงในกรดซัลฟิวริก 
 ข. เติมกรดไฮโดรคลอริกลงในหินปูน 
 ค. การละลายของน้ าตาลกลูโคสในน้ า 
 ง. ใส่โลหะทองแดงลงในกรดไนตริก 
4.  การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบปิด 
 ก. ตั้งบีกเกอร์ท่ีมีน้ าปูนใสไว้ในอากาศเกิดฝ้าขาว 
 ข. การเผาคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในถ้วยกระเบื้อง 
 ค. การผสมโพแทสเซียมไอโอไดด์กับเลด(II)ไนเตรต  
 ง. การใส่ลวดแมกนีเซียมลงในกรดไฮโดรคลอริก 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

  
5. ปฏิกิริยาในข้อใดสามารถเกดิปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ในภาชนะเปิด 
 ก.    N2 (g)  +  3H2 (g)   2NH3 (g)   
 ข.    H2 (g)  +  I2 (g)   2HI (g) 

ค.  CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g)   
ง. 2Fe3+(aq)+ 2I-(aq)   2Fe2+(aq) + I2(aq) 

6. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดจัดเป็นระบบเปิด 
ก. การเติมกรดแอซิติกลงในเปลือกไข่ 

 ข. การละลายของเกลือโซเดียมคลอไรด ์
 ค. กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น  
 ง. การผสมโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริก 
7. ถ้าสาร A และสาร B ท าปฏิกิริยาได้สาร C และสาร D เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ดังสมการ 

2A(s) + B(g)  C(g) + D(g) 
     จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง 

ก. เมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะมีสารทุกชนิดอยู่ในระบบ 
ข. ปฏิกิริยานี้ท าการทดลองในภาชนะทีเ่ปิดหรือปิดฝาก็ได ้
ค. เมื่อน าสาร A มาผสมกับสาร B จะเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า 
ง. เมื่อน าสาร C มาผสมกับสาร D จะมีสาร A และสาร B เกิดข้ึน 

8. ข้อความใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบปิด 
 ก. เป็นระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทมวลสาร 
 ข. เป็นระบบท่ีเกิดข้ึนในภาชนะปิดเท่านั้น 
 ค. มวลของสารหลังการเปลี่ยนแปลงเท่าเดิม 
 ง.  ระบบมีการถ่ายเทพลังงานให้แก่สิ่งแวดล้อม  
9.  การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
 ก.  น าน้ าตาลทรายละลายน้ าได้สารละลายน้ าตาล  
 ข.  เผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจะสลายได้แก๊สออกซิเจน 
 ค.  สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตท่ีมีผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะ 
 ง.  การเผาลวดแมกนีเซียมในอากาศได้แมกนีเซียมออกไซด ์
10. การเปลี่ยนแปลงใดต่อไปน้ีเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้
 ก. การเผาถ่าน    
 ข. การหุงข้าว   
 ค. น้ าแข็งในถ้วยแก้ว   
 ง. ไอโอดีนในภาชนะปิด 

เสร็จแล้วไปตรวจ 
ค าตอบเลยค่ะ 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเคมี ชุดที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงท่ีผันกลับได ้

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     นักเรียนต้องท าแบบทดสอบหลังเรียนไดถึ้งร้อยละ 70  
หรือท าถูก 7 ข้อ ข้ึนไปนะคะจึงจะผ่านเกณฑ์  
     ถ้าท าได้ไม่ถึง  7  ข้อให้นักเรียนย้อนกลับไปศึกษา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ใหม่  แล้วท าแบบทดสอบอีก
ครั้งจนกว่าจะได้คะแนนตามเกณฑ ์ ถ้าผ่านแล้วไปเรียน
ชุดที่ 2 ต่อกันเลยค่ะ 
 

 

ไชโย...ผ่านแล้วครับ 

เย้..ไปเรียนชุดท่ี 2 
ต่อกันเถอะค่ะเพื่อนๆ 
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สรุปพัฒนาการทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เล่มที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได ้
 

ช่ือ......................................................... ช้ัน....................เลขที.่.............. 

รายการ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

กิจกรรมที่ 1.1 
 

กิจกรรมที่ 1.2 
 

กิจกรรมที่ 1.3 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

 
10 
 

10 
 

20 
 

10 
 

10 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดเย่ียมมากค่ะ 
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