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ค าน า 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  ชุดที่ 8  การกัดกร่อนของโลหะ
และการป้องกัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชุดนี้ จัดท าตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาชุดกิจกรรม              
การเรียนรู้ ชุดนี้แล้ว จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ทักษะ/กระบวนการและยังปลูกฝังคุณลักษณะที่          
พึงประสงค์ที่ดีให้กับนักเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียน
สามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ได้เรียนรู้ตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างด ี

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของชุดการ
เรียนชุดนี้ ตลอดจนขอบใจนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทุกคน ในการร่วมกันพัฒนาชุดการเรียนนี้
ด้วยความตั้งใจ 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาเคมี (ไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ) รหัสวิชา              
ว33221 ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  ชุดท่ี 8 การกัดกร่อนของ
โลหะและการป้องกัน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้จัดท าขึ้นโดยก าหนดเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ตามหลักสูตรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6  มีความมุ่งหวังเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า            
ท าความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะทางวิชาการให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนส่ือความและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี 
         การจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี  ได้มีการจัดท า ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนา มาโดยตลอด มีท้ังหมด 8 ชุด จ านวน  8 เล่ม ดังนี้ 
 

ชุดท่ี 1   ปฏิกิริยารีดอกซ์      เวลา  3  ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 2   การดุลสมการรีดอกซ์ เวลา  3  ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 3   เซลล์กัลวานิก เวลา  4  ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 4   ประเภทของเซลล์กัลวานิก  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 5   การแยกสารละลายด้วยไฟฟ้า                           เวลา  3  ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 6   การชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า  เวลา  3  ช่ัวโมง 
ชุดท่ี 7   การท าโลหะให้บริสุทธิ์                            เวลา  2  ช่ัวโมง   
ชุดที่ 8   การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน เวลา  3  ชั่วโมง 

    
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้จะมีประโยชน์ ส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนของครูและนักเรียน  เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอนสามารถใช้ประกอบกับคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป 
 
            ปราญชลี  นนทะวัน 
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 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ชุดท่ี 8 เรื่อง การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน จัดเป็นชุดกิจกรรม             
การเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง โดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม และให้ศึกษาและ
ท ากิจกรรมกลุ่ม ครูเป็นเพียงผู้เตรียมการสอน เตรียมช้ันเรียน เตรียมส่ือและอุปกรณ์ พร้อมท้ังเป็นพี่เล้ียงคอย
ดูแลและให้การช่วยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปัญหา ซึ่งครูจะต้องปฏิบัติรายละเอียด ดังนี้ 

1. จัดช้ันเรียนให้เป็นแบบกลุ่ม กลุ่มละ 5 – 6 คน คละนักเรียนเก่ง  กลาง และอ่อน 
2. ครูต้องศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด 
3. เตรียมส่ือและอุปกรณ์ สารเคมีส าหรับท าการทดลอง ไว้ให้เรียบร้อย 
4. ช้ีแจงขั้นตอนการท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 
5. การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ดังนี้ 

1) ทดสอบก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และตรวจค าตอบได้จากบัตรเฉลย
แบบทดสอบก่อนเรียน  

2) ขั้นเร้าความสนใจ (engagement) 
โดยครูให้นักเรียนแต่ละคนดูภาพชุดท่ี 1 และภาพชุดท่ี 2 ในบัตรค าถามท่ี 8.1        

เรื่อง การเปล่ียนแปลงของโลหะในธรรมชาติ ร่วมกันอภิปรายและตอบค าถามจากบัตร
ค าถาม จากนั้นครูแจ้งหัวข้อเรื่องท่ีจะสอนและจุดประสงค์ในการเรียนรู้ให้เรียนทราบ               

3) ขั้นส ารวจและค้นหา (exploration)  
 ให้นักเรียนตอบค าถามในบัตรค าถามท่ี 8.2 เรื่อง ล่วงรู้  ท านาย  โดยครูให้นักเรียน

ดูภาพการออกแบบการทดลอง เรื่อง ปัจจัยในการเกิดสนิมเหล็ก แล้วท านายผลการ
ทดลองล่วงหน้า  

 ให้นักเรียนท าการทดลองตามขั้นตอนในบัตรกิจกรรมท่ี 8.1 บทปฏิบัติการ เรื่อง 
ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก  (ครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี
ในการทดลองให้กับนักเรียน) และนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการ
กัดกร่อนของโลหะเพิ่มเติมได้ 

4) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (explanation) 
 ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายการทดลอง และสรุปผลการทดลองจากบทปฏิบัติการ 

เรื่อง ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก 
 ครูสุ่มนักเรียนตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ มาน าเสนอผลการทดลองหน้าช้ันเรียน  
 
 
 

ค าช้ีแจงส าหรับครู 
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5) ขั้นขยายความรู้ (elaboration) 
 ให้นักเรียนศึกษาบัตรความรู้ท่ี 8.1 เรื่องการป้องกนัการกัดกร่อนของโลหะ 
 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในบัตรฝึกเสริมทักษะท่ี 8.1 เรื่อง กิจกรรมความรู้สู่การ

น าไปใช้ 
6) ขั้นประเมินผล (evaluation) 

 ให้นักเรียนตอบค าถามในบัตรค าถามท่ี 8.3 เรื่อง สรุปและประเมินผล 
7) ทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และ

ตรวจค าตอบได้จากบัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน ถ้านักเรียนคนใดได้คะแนนต่ าและ              
ไม่ผ่านเกณฑ์จะต้องเรียนซ่อมเสริมต่อไป 

6. ในขณะท่ีนักเรียนก าลังท ากิจกรรม ครูสังเกตและประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด หากนักเรียนมีปัญหาควรเข้าไปแก้ไขเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม 

7. หลังท ากิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกขั้นตอน ครูควรแจ้งให้นักเรียนทุกกลุ่มเก็บอุปกรณ์การเรียนรู้           
ให้เรียบร้อย 
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นักเรียนศึกษา สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหา สาระส าคัญ ผลการเรียนรู้ 
จุดประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะส าคัญ

ให้นักเรียนศึกษาบัตรค าส่ัง และท ากิจกรรมตามบัตรค าส่ัง

ให้นักเรียนทดแบบทดสอบก่อนเรียน ชุดท่ี 8 เรื่อง การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน 
จ านวน 10 ข้อ เมื่อท าเสร็จแล้ว ส่งกระดาษค าตอบให้คุณครูตรวจ

นักเรียนควรท ากิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยความต้ังใจ ไม่แอบดูเฉลยก่อน

เมื่อนักเรียนตอบค าถาม/ท ากิจกรรม/ท าแบบฝึกเสริมทักษะ เสร็จเรียบร้อยในทุกขั้นตอนแล้ว 
สามารถตรวจค าตอบได้จากบัตรเฉลย

หากนักเรียนเกิดค าถามหรือข้อสงสัยใด ๆ ในระหว่างการท ากิจกรรมให้ปรึกษาครูผู้สอนได้
ทันที

เมื่อนักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมครบทุกขั้นแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
จ านวน 10 ข้อ และสามารถตรวจค าตอบได้ในบัตรเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ค าช้ีแจงส าหรับนักเรียน 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร 

มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะ              

หาความรู้การแก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอนสามารถอธิบาย
และตรวจสอบได้ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือท่ีมีอยู่ในช่วงเวลานั้น ๆ เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม
และส่ิงแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
 

สาระการเรียนรู้ 
1. การผุกร่อนของโลหะ 
2. การป้องกันการผุกร่อนของโลหะ 

 

สาระส าคัญ 
 การกัดกร่อนของโลหะ (Corrosion) คือ การท่ีโลหะท าปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ในส่ิงแวดล้อมรอบ ๆ 
โลหะ แล้วท าให้โลหะนั้นเปล่ียนสภาพเป็นไอออน หรือกลายเป็นสารประกอบออกไซด์/สารประกอบ               
ไฮดรอกไซด์ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลาย ๆ สภาวะ เช่น เมื่อโลหะอยู่ในสภาวะความเป็นกรด ความเค็ม หรืออยู่
ใกล้กับโลหะท่ีเสียอิเล็กตรอนยาก เป็นต้น 
 การเกิดสนิมเกิดจากโลหะเหล็กเสียอิเล็กตรอนให้แก่น้ าและออกซิเจน เกิดเป็น Fe(OH)2 ซึ่งถูก
ออกซิเจนและน้ าในอากาศออกซิไดซ์ไปเป็น Fe(OH)3(s) และเปล่ียนไปเป็น Fe2O3.nH2O สีของสนิมนั้นอาจ  
มีสีท่ีแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ จ านวนของน้ า (nH2O) ในผลึกแต่แห่งซึ่งอาจไม่เท่ากัน 
 การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะท าได้โดยการป้องกันไม่ให้ผิวโลหะสัมผัสสารเคมีหรือน้ าและ
ออกซิเจนในอากาศ โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การเคลือบผิวโลหะ  สามารถเคลือบได้โดย การทาสี การชุบน้ ามัน หรือการเคลือบด้วยพลาสติก 
2. การชุบ เป็นการชุบผิวโลหะด้วยโลหะอีกชนิดหนึ่ง โลหะท่ีนิยมน ามาใช้ชุบจะเป็นโลหะท่ีถูกกัดกร่อน

ได้ยาก เช่น นิกเกิล ทองแดง  ดีบุก เงิน โครเมียม เป็นต้น 
3. การท าเป็นโลหะผสม โดยการน าโลหะต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาหลอมรวมกัน ท าให้ทนต่อการกัดกร่อน 
4. วิธีแคโทดิก เป็นการป้องกันการกัดกร่อนโดยน าโลหะท่ีมีค่า E0

red ต่ าหรือตัวรีดิวซ์ท่ีดีกว่าไปพันไว้           
กับโลหะท่ีต้องการไม่ให้เกิดสนิม โลหะท่ีมีค่า E0

red ต่ าจะเป็นแอโนด และโลหะท่ีไม่ต้องการให้เกิด
สนิมมี E0

red สูงก็จะเป็นแคโทด 

ชุดที่ 8 การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน 
เวลาเรียน  3 ชั่วโมง 
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5. วิธีอะโนไดซ์ เป็นการเปล่ียนผิวหน้าของโลหะให้กลายเป็นโลหะออกไซด์ โลหะท่ีนิยมใช้ เช่น 
อะลูมิเนียม โครเมียม ดีบุก สังกะสี โดยกระแสไฟฟ้า 12 V ซึ่งโลหะออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นจะทนการกัด
กร่อนมากกว่าโลหะปกติ ออกไซด์ของโลหะเหล่านี้จะเคลือบผิวของโลหะไม่ให้เกิดการกัดกร่อนต่อไป 

6. การรมด า เป็นการป้องกันการกัดกร่อนและเพิ่มความสวยงามให้แก่ช้ินโลหะ เช่น ปืน ดาบ โดยให้
เหล็กไปท าปฏิกิริยากับสารเคมีเฉพาะ เปล่ียนผิวหน้าเหล็กให้กลายเป็น FeO(OH) วิธีการนี้สามารถใช้
กับโลหะอื่น ๆ ได้ เช่น ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เงิน และสแตนเลส เป็นต้น 

7. การเคลือบผิวโลหะ 
 

ผลการเรียนรู้ 
1. อธิบายสาเหตุหรือภาวะท่ีท าให้โลหะเกิดการกัดกร่อนพร้อมท้ังเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได้ 
2. อธิบายวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะโดยวธิีอะโนไดซ์ การรมด า วิธีแคโทดิก การเคลือบผิวด้วย

พลาสติก สีหรือน้ ามัน และการชุบโลหะได้ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. ด้านความรู้  ความเข้าใจ (K)  

1. อธิบายความหมายของการกัดกร่อนโลหะได้ 
2. อธิบายสภาวะท่ีท าให้โลหะเกิดการกัดกร่อนได้ 
3. อธิบายวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะได้ 

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)   
1. ท าการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีท าให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะ 
2. เขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาการกัดกร่อนของโลหะได้ 
3. ระบุได้ว่าสารใดท าหน้าท่ีเป็นตัวรับอิเล็กตรอนและตัวให้อิเล็กตรอน 
4. สืบค้นข้อมูลการเกิดสนิมของเหล็กได้ 
5. น าเสนอผลการทดลอง เรื่อง ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะ 

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)   
1. มีความมุ่งมั่น สนใจในการเรียน และมีการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ 
2. มีความสามัคคีในกลุ่ม 
3. มีวินัยในการท ากิจกรรมอย่างมีสติเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด 
4. มีความซื่อสัตย์ในการท ากิจกรรม 
5. มีจิตสาธารณะแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อน  
6. มีจิตวิทยาศาสตร์ 
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บัตรค าสัง่ 

ค าช้ีแจง ให้นักเรียนปฏิบัติตามค าส่ังดังนี้ 

1. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน (10 นาที) 
2. ขั้นเร้าความสนใจ (10 นาที) 

 บัตรค าถามท่ี 8.1 เรื่อง การเปล่ียนแปลงของโลหะใน
ธรรมชาติ 

3. ขั้นส ารวจและค้นหา (60 นาที) 
 บัตรค าถามท่ี 8.2 เรื่อง ล่วงรู้ ท านาย 
 บัตรกิจกรรมท่ี 8.1 บทปฏิบัติการ เรื่อง ปัจจัยในการเกิด

การกัดกร่อนของโลหะ 
4. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (30 นาที) 

 ตอบค าถามท้ายการทดลองและสรุปผลการทดลอง เรื่อง 
ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะ 

5. ขั้นขยายความรู้ (50 นาที) 
 บัตรเนื้อหาท่ี 8.1 เรื่อง การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
 บัตรฝึกเสริมทักษะ เรื่อง กิจกรรมความรู้สู่การน าไปใช้ 

6. ขั้นประเมิน (10 นาที) 
 บัตรค าถามท่ี 8.3 เรื่อง สรุปและประเมินผล 

7. ท าแบบทดสอบหลังเรียน (10 นาที) 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  
รายวิชาไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ว33221 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อสอบจ านวน  10 ข้อ เวลาในการสอบ  10 นาที 
 

 

 

1. แบบทดสอบก่อนเรียนชุดท่ี 8 การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน เป็นแบบทดสอบ         
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 

2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1.  สภาวะใดท่ีเหล็กจะถูกกัดกร่อนได้เร็วที่สุด 
ก. มีน้ าและอากาศ 
ข. มีอากาศและสารละลาย NaOH 
ค. มีน้ า อากาศ และลวดทองแดงผูกติดอยู่ 
ง. มีน้ า ออกซิเจน และลวดแมกนีเซียมผูกติดอยู่ 

2. สถานการณ์ในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ เมื่อโลหะคู่หนึ่งอยู่ด้วยกัน 
 โลหะชิ้นที่ 1 โลหะชิ้นที่ 2 โลหะที่ถูกกัดกร่อน 
ก. Fe Sn Sn 
ข. Al Sn Al 
ค. Fe Cr Fe 
ง. Al Cr Cr 

3. การเกิดสนิมจะเกิดช้าลงมากท่ีสุด เมื่อมีโลหะใดต่ออยู่กับตะปูเหล็ก 
ก. โลหะแมกนีเซียม 
ข. โลหะทองแดง 
ค. โลหะสังกะสี 
ง. โลหะเงิน 

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบค าถาม ข้อ 4 - 5 
ในการศึกษาการผุกร่อนของโลหะ โดยติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโลหะในหลอดทดลองท่ี

บรรจุน้ า แล้วน ามาทดสอบด้วย K3Fe(CN)6 และฟีนอล์ฟทาลีน มีผลการทดลองดังนี้ 
ก าหนดให้ 
 Fe2+ + 2e-  Fe ; E0

red  =  -0.44 V 
A3+ + 3e-  A ;  E0

red  =  -1.66 V 
B2+ + 2e-  B ; E0

red  =  -2.37 V 
C2+ + 2e-  C ; E0

red  =  -0.25 V 
D2+ + 2e-  Fe ; E0

red  = +0.34 V 

ค าช้ีแจง 
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ตะปูพันด้วยโลหะ A 
 
 

ตะปูพันด้วยโลหะ B 
 
 
 

ตะปูพันด้วยโลหะ C ตะปูพันด้วยโลหะ D 

ผลการทดสอบกับฟีนอลฟ์ทาลีน 
รอบ ๆ ตะปูมีสี             

ชมพูจาง ๆ 
รอบ ๆ ตะปูม ี            

สีชมพูเข้ม 
รอบ ๆ ตะปูมีสี             

ชมพูจาง ๆ 
รอบ ๆ ตะปูมีสี             

ชมพูเข้ม 
ผลการทดสอบกับ K3Fe(CN)6 

ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี มีสีเขียวแกมสีน้ าเงิน
เล็กน้อย 

มีสีเขียวเข้มแกม         
สีน้ าเงินเข้ม 

4. จากการทดลอง ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก. โลหะ B ท าให้ตะปูเหล็กเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายข้ึน 
ข. สีชมพูท่ีเกิดขึ้นมาจาก OH- ท่ีเกิดในปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ค. ในทุกสภาวะ ตะปูเหล็กเกิดสนิมท้ังหมดเนื่องจากน้ าและอากาศ 
ง. เกิดสนิมเหล็กท่ีตะปูพันด้วยโลหะ D มากกว่า ตะปูพันด้วยโลหะ C 

5. โลหะ C จะเกิดการกัดกร่อน เมื่อต่อเข้ากับโลหะใด 
ก. ต่อโลหะ C กับโลหะ A 
ข. ต่อโลหะ C กับโลหะ B 
ค. ต่อโลหะ C กับโลหะ Fe 
ง. ต่อโลหะ C กับโลหะ D 

6. จากการทดสอบตะปูเหล็กดังต่อไปนี้ 
I II III IV 

    
ตะปูในหลอดใดจะเป็นสนิม 

ก. หลอดท่ี I  
ข. หลอดท่ี II 
ค. หลอดท่ี III 
ง. หลอดท่ี IV 

7. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
ก. การรมด าอาวุธปืน 
ข. ทาสีน้ ามันท่ีประตูเหล็กหน้าบ้าน 
ค. การชะโลมน้ ามันตะปูก่อนตีตะปูลงในเนื้อไม ้
ง. การขัดคราบด าหม่นออกจากชุดสร้อยเครื่องเงิน 

สารดูด
ความชื้น 

ส าล ี

เติมน้ ากลั่น
จนเต็มขวด 

อากาศ 

น้ าประปา 

เติมน้ ากลั่น
จนเต็มขวด 

ตะปูทา            
วาสลีน 



หน่วยการเรียนรู้ : ไฟฟ้าเคมี      ชุดท่ี 8  การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน 

Electrochemistry 

6 

8. การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ วิธีใดท่ีต้องผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 
ก. วิธีรมด า 
ข. วิธีแคโทดิก 
ค. การเคลือบพลาสติก 
ง. การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

9. ข้อใดถูกต้องท่ีสุด ในการฝังลวดแมกนีเซียมไว้ให้สัมผัสกับท่อเหล็กบรรจุน้ ามันท่ีใต้ดิน เพื่อลดการกัด
กร่อนของท่อ 

ก. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวออกซิไดซ ์
ข. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจากท่อเหล็ก 
ค. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังท่อเหล็ก 
ง. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวป้องกันมิให้ท่อเหล็กสัมผัสกับความช้ืนโดยตรง 

10. สังกะสีแผ่นเรียบใช้ท ารางน้ าฝนมีการผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี และกระป๋องน้ าผลไม้ท่ีท าจาก
เหล็กเคลือบด้วยอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ชนิดใดจะเกิดสนิมเร็วกว่ากันเมื่ออยู่ในสภาะท่ีสัมผัสอากาศ
และความช้ืน 

ก. กระป๋องน้ าผลไม ้
ข. สังกะสีแผ่นเรียบ 
ค. เกิดสนิมพร้อมกัน เพราะเป็นเหล็กเหมือนกัน 
ง. ไม่เกิดสนิมท้ัง 2 ชนิด เพราะมีการป้องกันการกัดกร่อน 
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น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ได้ดังนี้ 

 ถ้านักเรียนท าได้   0 - 4  คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่าน 
 ถ้านักเรียนท าได้   5 - 6   คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 ถ้านักเรียนท าได้   7 - 8   คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 ถ้านักเรียนท าได้   9 - 10   คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

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

กระดาษค าตอบ  
                        .........แบบทดสอบก่อนเรียน 

 
ช่ือ – นามสกุล ..............................................................................ช้ัน..................เลขท่ี............... 

10 

คะแนนที่ได้ 
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1. จงใช้ข้อมูลจากภาพท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ ตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ภาพ
ชุดที่ 1  

ภาพที่ 1 น๊อต 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32232515 

 
ภาพที่ 2 น๊อต 
ที่มา : https://malanggun.blogspot       
.com/2016_02_01_archive.html 

ภาพ
ชุดที่ 2 

 
 

ภาพที่ 3 โซ่รถจักรยานยนต์ 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32386287 

 
 

ภาพที่ 4 โซ่รถจักรยานยนต์ 
ที่มา : http://pantip.com/topic/35221866 

 
1) จากภาพชุดท่ี 1 กับ ภาพชุดท่ี 2  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

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

2) ข้อมูลจากภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 4 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ข้อมูลจากภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 4 นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) ข้อมูลจากภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 4 นักเรียนคิดว่ามีวิธีการแก้ไขหรือป้องกนัได้หรือไม่  จงยกตัวอย่าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นท านาย (Predict) 

1. นักเรียนดูภาพท่ี 5 ภาพการออกแบบการทดลอง แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 

การทดลอง 
A B C D E F G H 

 
 อากาศ 

 
น้ ากล่ัน 
ตะปูพัน
ลวด Cu 

 
น้ ากล่ัน 
ตะปูพัน
ลวด Mg 

 
น้ าต้มท่ีเย็น
แล้ว 

 
น้ าเกลือ 
(NaCl) 

 
 

น้ ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

น้ ากล่ัน 
 

สารดูด
ความช้ืน 

 

ภาพที่ 8.5 การทดลอง เรื่อง ปัจจัยในการเกิดสนิมเหล็ก 
 

1.1 จากภาพท่ี 5 การทดลอง เรื่อง ปัจจัยในการเกิดสนิมเหล็ก นักเรียนคิดว่าการทดลอง A – G  จะเกิด
การเปล่ียนแปลงหรือไม่อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.2 ถ้านักเรียนเป็นผู้ท าการทดลอง นักเรียนคิดว่าระบบใดท่ีจะเกิดสนิมเหล็กมากท่ีสุด และระบบใดเกิด
สนิมเหล็กน้อยท่ีสุด เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.3 ถ้านักเรียนเป็นผู้ท าการทดลองและเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง เช่น จาก 1 วัน เป็น 3 วัน นักเรียน
คิดว่าการทดลอง A –G จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.4 จากการทดลอง A – G นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้เกิดสนิมเหล็ก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

น้ ามัน 
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ขั้นสังเกต (Observe) 

 

 

  
 

ช่ือ...........................................................เลขท่ี.......... ช่ือ...........................................................เลขท่ี.......... 
ช่ือ...........................................................เลขท่ี.......... ช่ือ...........................................................เลขท่ี.......... 
ช่ือ...........................................................เลขท่ี.......... ช่ือ...........................................................เลขท่ี.......... 

กลุ่มท่ี ........................ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี......................... 
 

 

1. ระบุสภาวะท่ีท าให้โลหะเหล็กเกิดการกัดกร่อนได้ 
2. อธิบายกระบวนการถ่ายโอนอิเล็กตรอน และเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาของการกัดกร่อนของโลหะ

พร้อมท้ังบอกตัวรีดิวซ์ และออกซิไดซไ์ด้ 
3. เพื่อศึกษาการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะได้ 

 

 

การกัดกร่อน (Corrosion) คือ ปฏิกิริยารีดอกซ์ท่ีเกิดขึ้นกับโลหะ โดยโลหะจะท าปฏิกิริยากับสารบาง
ชนิดในส่ิงแวดล้อมแล้วเปล่ียนเป็นสารท่ีไม่ต้องการ ท่ีอุณหภูมิห้องโลหะเกือบทุกชนิดสามารถเกิดกระบวนการ
ออกซิเดชันได้ในอากาศ หากไม่มีการยับยั้งกระบวนการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันก็จะท าให้โลหะเกิดความ
เสียหาย (มูลนิธิ สอวน, 2555 : 329) 
 การกัดกร่อนของเหล็ก หรือการเกิดสนิมเหล็ก ซึ่งเป็นกระบวนการไฟฟ้าเคมีตามธรรมชาติ              
ท่ีมีค่าศักย์ไฟฟ้ารีดักชันมาตรฐานของ Fe2+(aq) เป็นบวกน้อยกว่าการรีดิวซ์ของ O2(g)  ดังนั้น Fe(s)                   
จะถูกออกซิไดส์ได้ด้วย O2(g) ดังสมการ 

Cathode  :  O2(g) + 2H2O(l) + 4e-  4OH-(aq) 
Anode :  Fe(s)    Fe2+ (aq)  +  2e- 
Redox : 2Fe(s) + O2(g) + 2H2O(l)  2Fe2+(aq)  + 4OH-(aq) 

 

Fe2+(aq)  และ OH-(aq) เกิดปฏิกิริยาได้ Fe(OH)2(s) ดังสมการ 
  Fe2+(aq)  + 2OH-(aq)  Fe(OH)2(s) 
Fe(OH)2(s) ท่ีเกิดขึ้นท าปฏิกิริยากับน้ าและออกซิเจนในอากาศ ได้ Fe(OH)3 ดังสมการ 

  4Fe(OH)2(s) + O2(g) + 2H2O(l)    4Fe(OH)3(aq) 

บัตรกิจกรรมที่ 8.1 
บทปฏิบัติการทดลอง เร่ือง ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก 

หลักการและทฤษฎี 

จุดประสงค์การทดลอง 

 

สมาชิกในกลุ่ม 
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 Fe(OH)3 ท่ีเกิดขึ้นนี้จะเปล่ียนเป็น Fe2O3 ท่ีมีน้ าอยู่ในผลึกอยู่ในโมเลกุล โดยมีสูตรท่ัวไป คือ 

Fe2O3.nH2O(s)  ท่ีเรียกว่าสนิมเหล็ก (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556 ; 71)  
 เนื่องจากการเกิดสนิมเหล็ก เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างช้า ๆ เราจึงสามารถ
ตรวจสอบการเกิดสนิมเหล็ก (ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ และประดับ  นาคแก้ว, 2553 : 125) ได้ 2 วิธี ดังนี้ 
สารละลาย Ferroxyl (K3Fe(CN)6 + ฟีนอล์ฟทาลีน) 

1. การตรวจสอบสนิมเหล็กโดยการใช้ฟีนอล์ฟทาลีน 
การตรวจสอบสนิมเหล็กโดยการใช้ฟีนอล์ฟทาลีน เป็นการทดสอบเบ้ืองต้นใช้ฟีนอล์ฟทาลีนในการหา

ว่ามี OH- เกิดขึ้นหรือไม่ ในกรณีท่ีมี OH-  เกิดขึ้น เมื่อหยดฟีนอล์ฟทาลีนจะเกิดสีม่วงแดง แสดงว่าโลหะเสีย
อิเล็กตรอนให้แก่ H2O และ O2 แสดงว่าเริ่มเกิดสนิมแล้ว 

2. การตรวจสอบสนิมเหล็กโดยใช้สารละลาย K3Fe(CN)6  
การตรวจสอบสนิมเหล็กโดยใช้สารละลาย K3Fe(CN)6 เป็นการทดสอบหา Fe2+ ในกรณีท่ีเหล็ก

เปล่ียนไปเป็น Fe2+ เมื่อหยด K3Fe(CN)6 จะเกิดตะกอนสีน้ าเงินของโพแทสเซียมไอร์ออน (II) เฮกซะไซยาโน
เฟอเรต (III) (KFe[Fe(CN)6]) 

ในการทดสอบว่าโลหะเกิดสนิมเหล็ก จะต้องเกิดการเปล่ียนแปลงตอบสนองท้ัง สีม่วงแดงท่ีเกิดจากฟี
นอล์ฟทาลีน และสีน้ าเงินท่ีเกิดจาก K3Fe(CN)6 จึงจะถือว่าเกิดสนิมเหล็ก 

 

ก าหนดค่า E0
red ของโลหะท่ีเกี่ยวข้องและน้ า ดังนี้ 

 Cu2+(aq)  +  2e-   Cu(s)   E0
red = +0.34  V 

 Fe2+(aq)  +  2e-   Fe(s)   E0
red =  -0.44  V 

 Mg2+(aq)  +  2e-   Mg(s)   E0
red =  -2.37  V 

 Na+(aq)  +  e-   Na(s)   E0
red =  -2.71  V 

 O2(g) + 4H+(aq) + 4e-  2H2O(l)   E0
red =  +1.23 V 

 2H2O(l)  +  2e-   H2(g) + 2OH-(aq) E0
red =  -0.83  V 

 
 

 
 

 

 

 

 

1. หลอดทดลองขนาดเล็ก     8  หลอด 2. จุกยาง                     1  อัน 
3. ท่ีวางหลอดทดลอง   1  อัน 4. ตะปู ขนาด 5 cm 8  ตัว 
5. กระดาษทราย   1  แผ่น 6. น้ ากล่ัน 
7. น้ าต้มเดือด ท่ีเย็นแล้ว 8. ลวดทองแดง  15 cm     1  เส้น  
9. สารละลาย NaCl 10. น้ ามันพืช 
11. ลวดแมกนีเซียม  2.5 cm  1 เส้น 12. สารดูดความช้ืน (SiO2) 
13. ช้อนตักสาร                  1  อัน 14. กระบอกตวง                1  อัน 
15. น้ ามะนาว 16. ปากคีบ                       1  อัน 
17. สารละลาย Ferroxyl 18. หลอดหยด                   2  อัน 

อุปกรณ์และสารเคมีต่อ 1 กลุ่ม 
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1. น าหลอดทดลองขนาดเล็ก จ านวน 8 หลอด จุกยาง จ านวน 1 อัน และตะปู ขนาด 3.5 cm จ านวน             
8 ตัว ขัดตะปูให้สะอาดด้วยกระดาษทราย แล้วจัดชุดอุปกรณ์ดังนี้ 
 การทดลอง A  ใส่ตะปูท่ีขัดผิวสะอาด ลงในหลอดทดลอง  
 การทดลอง B  ใส่ตะปท่ีูพันด้วยลวดทองแดงลงในหลอดทดลอง เติมน้ ากล่ัน  5 ml  
 การทดลอง C  ใส่ตะปูท่ีพันด้วยลวดแมกนีเซียมลงในหลอดทดลอง เติมน้ ากล่ัน  5 ml                
 การทดลอง D  ใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง เติมน้ าต้มท่ีเย็นแล้ว 4 ml และเติมน้ ามันพืช 1 ml  
 การทดลอง E  ใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง เติมสารละลาย NaCl เข้มข้น 1 mol/dm3  5 ml               
 การทดลอง F  ใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง เติมน้ ามะนาว 5 ml               
 การทดลอง G  ใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง เติมน้ ากล่ัน  5 ml ปิดด้วยจุกยาง 
    การทดลอง H  ใส่ตะปูลงในหลอดทดลอง เติมสารดูดความช้ืน  1 ช้อนเบอร์ 2 ปิดด้วยจุกยาง   

2. เก็บการทดลองนี้ไว้ 1 วัน สังเกตการเปล่ียนแปลง  

3. เติม Ferroxyl (aq) ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 9 หลอด หลอดละ 5 ml แล้วน าตะปูเหล็กในข้อท่ี 
1 การทดลอง A – H หย่อนลงใน Ferroxyl (aq) ท่ีเตรียมไว้ สังเกตการเปล่ียนแปลงและบันทึกผล 

 

 

 

 

การทดลอง 
ผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

สังเกตด้วยตาเปล่า  สารละลาย Ferroxyl 

A 
 
 

 

B 
 
 

 

C 
 
 

 

D 
 
 

 

E 
 
 

 

F 
 
 

 

G 
 
 

 

H 
 
 

 

วิธีการทดลอง 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
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ขั้นอธิบาย (Explain) 

 

 

1. การกัดกร่อนของโลหะเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

2. ปัจจัยท่ีท าให้ตะปูเหล็กเกิดการกัดกร่อนเร็วกว่าภาวะปกติ เพราะอะไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. จงเขียนสมการการกัดกร่อนของตะปูเหล็กกับลวดทองแดง พร้อมท้ังบอกตัวรีดิวซ์และออกซไิดซ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ค่า E0 มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการกัดกร่อนของตะปูเหล็ก 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ส่ิงใดท่ีช่วยป้องกันไม่ให้ตะปูเหล็กเกิดการกัดกร่อน เพราะอะไร 

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

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

 

 

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

ตอบค าถามท้ายการทดลอง 

 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 



หน่วยการเรียนรู้ : ไฟฟ้าเคมี      ชุดท่ี 8  การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน 

Electrochemistry 

14 

 

 

 

 

 

   โลหะในธรรมชาติเกิดการกัดกร่อนหรือเกิดสนิม ซึ่งเป็นส่ิงท่ีสามารถพบเห็นได้โดยท่ัวไป
ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะกับวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือส่ิงก่อสร้างท่ีท าด้วยโลหะหรือมี
โลหะเป็นส่วนประกอบ เมื่อโลหะเกิดการกัดกร่อนหรือกิดสนิมก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ
ส้ินเปลืองทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น 

การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะท าได้โดยการป้องกันไม่ให้ผิวโลหะสัมผัสกับสารเคมี
หรือน้ าและออกซิเจนในอากาศ โดยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
1. การเคลือบผิวโลหะ  สามารถเคลือบได้โดย การทาสี การชุบน้ ามัน หรือ การเคลือบด้วยพลาสติก 

 

 
ภาพท่ี 6 การทาสีเคลือบผิวโลหะ 

 
ภาพท่ี 7 การใช้พลาสติกเคลือบผิวโลหะ 

 

2. การชุบโลหะ เป็นการชุบผิวโลหะด้วยโลหะอีกชนิดหนึ่ง โลหะท่ีนิยมน ามาใช้ท าโลหะส าหรับชุบท่ี
ผิวด้านนอกจะเป็นโลหะท่ีถูกกัดกร่อนได้ยาก เช่น นิกเกิล ทองแดง  ดีบุก เงิน โครเมียม เป็นต้น 
 

  
 

ภาพท่ี 8 การชุบโลหะ 
 

3. การท าเป็นโลหะผสม โดยการน าโลหะต้ังแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาหลอมรวมกัน ท าให้ทนต่อการกัดกร่อน 
เช่น อัลลอยด์ (Alloy) 

การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
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4. วิธีแคโทดิก เป็นการป้องกันการกัดกร่อนโดยน าโลหะท่ีมีค่า E0

red ต่ าหรือตัวรีดิวซ์ท่ีดีกว่าไปพันไว้           
ใกล้ ๆ โลหะท่ีไม่ต้องการให้เกิดสนิม โลหะท่ีมีค่า E0

red ต่ าจะเป็นแอโนด และโลหะท่ีไม่ต้องการให้
เกิดสนิมมี E0

red สูงก็จะเป็นแคโทด 

 
ภาพที่ 8 การแคโทดิกเหล็กด้วยแมกนีเซียม 

ที่มา : https://prezi.com/xop4xk5w3sml/cathodic-protection/ (สืบค้นวันท่ี 17 มีนาคม 2558) 

5. วิธีอะโนไดซ์ เป็นการเปล่ียนผิวหน้าของโลหะให้กลายเป็นโลหะออกไซด์ โดยใช้ โลหะ เช่น 
อะลูมิเนียม โครเมียม ดีบุก สังกะสี ด้วยกระแสไฟฟ้า 12 V โดยโลหะออกไซด์ท่ีเกิดขึ้นจะต้องทน
การกัดกร่อนมากกว่าโลหะปกติ ออกไซด์ของโลหะเหล่านี้จะเคลือบผิวของโลหะไม่ให้ เกิดการกัด
กร่อนต่อไป ดังตัวอย่างเช่น การอะโนไดซ์อะลูมิเนียม 

1) เตรียมช้ินงานโดยขัดช้ินงานให้สะอาด แล้วล้างไขมัน ล้างน้ าและเช็ดให้แห้ง กรณีช้ินงาน
เป็น Al(s) ใช้ NaOH(aq) ในการล้างไขมัน และเตรียมผิวให้สะอาด ดังสมการ 

2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l)  2NaAl(OH)4(aq) + 3H2(g) 
2) น าแผ่นอะลูมิเนียมไปท าอะโนไดซ์ในสารละลายกรดซัลฟิวริก (H2SO4) + กรดออกซาลิก 

 

 
 น้ ากล่ัน + กรดออกซาลิก (H2C2O4) + H2SO4 

H2 (g)  O2 (g)  

Al (s)  Al (s)  

https://prezi.com/xop4xk5w3sml/cathodic-protection/%20(
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ท่ีแอโนดจะเกิด O2(g) ซึ่ง O2(g) ท่ีเกิดขึ้นจะไปท าปฏิกิริยากับ Al ได้ Al2O3 และ Al2O3 จับผิว Al แน่น 
มีรูพรุนเล็ก ๆ จับสีย้อมโลหะได้ดี ส่วนท่ีแผ่นแคโทด จะเกิด H2(g) ซึ่งไม่ท าปฏิกิริยากับ Al 

 Cathode  :    2H+(aq) + 2e-          H2(g) 
 Anode  :    2Al(s)  +  3H2O(l)  Al2O3(s) + 6H+(aq) + 6e- 
 Redox  :    2Al(s)  +  3H2O(l)  Al2O3(s) + 3H2(g) 

3) สามารถน าแผ่นอะลูมิเนียมที่ผ่านการอะโนไดซ์แล้วไปย้อมสีโลหะได้ท่ีอุณหภูมิ 50 – 60   C 
ประมาณ 10 - 20 นาที 
 

 
 

ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์จากการอะโนไดซ์ 
 

6. การรมด า เป็นการป้องกันการกัดกร่อนและเพิ่มความสวยงามให้แก่ช้ินโลหะ เช่น ปืน ดาบ โดยให้
เหล็กไปท าปฏิกิริยากับสารเคมีเฉพาะ เปล่ียนผิวหน้าเหล็กให้กลายเป็น FeO(OH) วิธีการนี้
สามารถใช้กับโลหะอื่น ๆ ได้ เช่น ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เงิน และสแตนเลส เป็นต้น 
โดยมีข้ันตอนดังนี ้
 
 
 
 

 
1) เตรียมช้ินงานโดยขัดผิวด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียด ล้างไขมันด้วยไตรคลอโรเอทิลีน 

หรือ Na3PO4 แล้วล้างด้วยน้ าสะอาด 
2) น าไปต้มกับสารละลายท่ีมี NaOH 375 g + NaNO3 125 g ในสารละลาย 1 dm3            

Fe(s) จะท าปฏิกิริยาแล้วได้เป็น FeO(OH)(s) ท่ีมีสีน้ าตาลด า เรียกว่า เซปิดิโอโครไซด์ 
(Cepidiocrocite) ซึ่งไม่เกิดสนิมหรือกัดกร่อน 

7. การทาผิวโลหะด้วยสารยับยั้งการผุกร่อน เช่น 
 เคลือบด้วยเกลือโครเมต ท าให้เกิด FeCrO4 เคลือบผิวเหล็ก 
 เกลือบิวทิลลามีน ซึ่งอยู่ในรูป (CuHg)3NH+  นิยมเติมลงไปในหม้อน้ ารถยนต์ จะท าให้เกิด
ฟิล์มบาง ๆ ปิดผิวเหล็กท่ีใช้ท าหม้อน้ า 

น้ ากล่ัน + NaOH +NaNO3 ช้ินโลหะ  
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1. ให้นักเรียนเลือกวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะจากกรอบด้านล่างให้ถูกต้องสอดคล้องกับภาพ
ช้ินงาน มาเติมลงในบอลลูนด้านหน้าภาพ 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

การรมด า      แคโทดิก    อะโนไดซ์    การชุบโลหะ    การทาสี    การเคลือบพลาสติก 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 

………………….

.. 
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2.  จงตอบค าถามต่อไปนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่ นายโชติ ต้องการล้อมรั้วลวดหนามท่ีดินขนาด 10 ไร่ แต่ลวดหนามท่ีน ามาล้อมรั้ว
เป็นลวดหนามท่ีผลิตขึ้นจากเหล็ก ท าให้เกิดสนิมได้ง่าย นายโชติ จึงต้องการท่ีจะลดการเกิด
สนิมเหล็กโดยการน าโลหะไปพันกับลวดหนาม ให้สามารถใช้งานโดยไม่เกิดสนิมนาน 1 ปี และ          
นายโชติควรจะเลือกโลหะชนิดใด จึงจะเหมาะสมและใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด 
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนายโชติ มีดังนี้ 

โลหะ อัตราการกัดกร่อนเม่ือต่อกับลวดเหล็ก              
(กรัม/เดือน) 

ราคาโลหะ (บาท/กรัม) 

เหล็ก 300 5 
เงิน 2 x 10-6 135 
สังกะสี 12.5 12 
นิกเกิล 1 x 10-5 32 
โครเมียม 4.2 25 

 

ก าหนดให้ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานรีดักชัน ดังนี ้
 Ag+(aq)  +  e-   Ag(s)  E0

red = +0.80 V 
Ni2+(aq) + 2e-   Ni(s)  E0

red =  -0.28 V 
Fe2+(aq) + 2e-   Fe(s)  E0

red =  -0.44 V 
Cr3+(aq) + 3e-   Cr(s)  E0

red =  -0.74 V 
Zn2+(aq) + 2e-   Zn(s)  E0

red =  -0.76 V 
นายโชติควรจะเลือกโลหะชนิดใด จึงจะเหมาะสมและใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด เพราะอะไรจงอธิบาย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. จงเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) สรุป เรื่อง การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีผิด 

.................. 1. 2Fe(s)  +  O2(g)  2FeO(s) เป็นปฏิกิริยาแสดงการเกิดสนิมเหล็กใน
ธรรมชาติ 

.................. 2. เมื่อน าโลหะ X ไปต่อกับโลหะ Y โดยท่ี Y มีค่า E0
red ต่ ากว่าโลหะ X โลหะท่ีเกิด             

การกัดกร่อน คือ โลหะ Y 
.................. 3. ตะปูท่ีจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 จะเกิดสนิมเร็วกว่าตะปูท่ีจุ่มอยู่ในน้ า 
.................. 4. วิธีการรมด าเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติก 
.................. 5. สารละลายอิเล็กโทรไลต์ท่ีใช้ในการรมด า คือ H2O + NaOH + NH3 
.................. 6. สารท่ีมีสีน้ าตาลด าในการรมด ามีช่ือว่า Cepidiocrocite 
.................. 7. การอะโนไดซ์เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติก 
.................. 8. เมื่อน าโลหะอะลูมิเนียมไปท าอะโนไดซ์ แผ่นอะลูมิเนียมที่ข้ัวแอโนดจะเกิด Al2O3(s) 
.................. 9. การท าอะโนไดซ์ไม่สามารถย้อมสีโลหะได้ เนื่องจาก Al2O3(s) ไม่จับกับสี 
.................. 10. การใช้ลวดแมกนีเซียมพันรอบตะปู เป็นการป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีแคโทดิก 
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แบบทดสอบหลังเรยีน  
รายวิชาไฟฟ้าเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ว33221 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ข้อสอบจ านวน  10 ข้อ เวลาในการสอบ  10 นาที 
 

 

 

1. แบบทดสอบหลังเรียนชุดท่ี 8 การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย     
4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ เวลา 10 นาที 

2. ให้นักเรียนท าเครื่องหมายกากบาท () ลงในกระดาษค าตอบ 
 

1. การเกิดสนิมจะเกิดช้าลงมากท่ีสุด เมื่อมีโลหะใดต่ออยู่กับตะปูเหล็ก 
ก. โลหะแมกนีเซียม 
ข. โลหะทองแดง 
ค. โลหะสังกะสี 
ง. โลหะเงิน 

 

2.  สถานการณ์ในข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการกัดกร่อนของโลหะ เมื่อโลหะคู่หนึ่งอยู่ด้วยกัน 
 โลหะชิ้นที่ 1 โลหะชิ้นที่ 2 โลหะที่ถูกกัดกร่อน 
ก. Fe Sn Sn 
ข. Al  Sn  Al  
ค. Fe Cr Fe 
ง. Al Cr Cr 

 

3. สภาวะใดท่ีเหล็กจะถูกกัดกร่อนได้เร็วที่สุด 
ก. มีน้ าและอากาศ 
ข. มีอากาศและสารละลาย NaOH 
ค. มีน้ า อากาศ และลวดทองแดงผูกติดอยู่ 
ง. มีน้ า ออกซิเจน และลวดแมกนีเซียมผูกติดอยู่ 

 

4. ข้อใดถูกต้องท่ีสุด ในการฝังลวดแมกนีเซียมไว้ให้สัมผัสกับท่อเหล็กบรรจุน้ ามันท่ีใต้ดิน เพื่อลดการกัด
กร่อนของท่อ 

ก. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวออกซิไดซ ์
ข. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจากท่อเหล็ก 
ค. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังท่อเหล็ก 
ง. ลวดแมกนีเซียมเป็นตัวป้องกันมิให้ท่อเหล็กสัมผัสกับความช้ืนโดยตรง 

 

ค าช้ีแจง 
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5. ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 
ก. การรมด าอาวุธปืน 
ข. ทาสีน้ ามันท่ีประตูเหล็กหน้าบ้าน 
ค. การชะโลมน้ ามันตะปูก่อนตีตะปูลงในเนื้อไม ้
ง. การขัดคราบด าหม่นออกจากชุดสร้อยเครื่องเงิน 

 

6. จากการทดสอบตะปูเหล็กดังต่อไปนี้ 
I II III IV 

    
 
ตะปูในหลอดใดจะเป็นสนิม 

ก. หลอดท่ี I  
ข. หลอดท่ี II 
ค. หลอดท่ี III 
ง. หลอดท่ี IV 

 

7. การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ วิธีใดท่ีต้องผ่านกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส 
ก. วิธีรมด า 
ข. วิธีแคโทดิก 
ค. การเคลือบพลาสติก 
ง. การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

 

8. สังกะสีแผ่นเรียบใช้ท ารางน้ าฝนมีการผลิตจากแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี และกระป๋องน้ าผลไม้ท่ีท าจาก
เหล็กเคลือบด้วยอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ชนิดใดจะเกิดสนิมเร็วกว่ากันเมื่ออยู่ในสภาะท่ีสัมผัสอากาศ
และความช้ืน 

ก. กระป๋องน้ าผลไม ้
ข. สังกะสีแผ่นเรียบ 
ค. เกิดสนิมพร้อมกัน เพราะเป็นเหล็กเหมือนกัน 
ง. ไม่เกิดสนิมท้ัง 2 ชนิด เพราะมีการป้องกันการกัดกร่อน 

 
จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบค าถาม ข้อ 9 - 10 

ในการศึกษาการผุกร่อนของโลหะ โดยติดตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโลหะในหลอดทดลองท่ี
บรรจุน้ า แล้วน ามาทดสอบด้วย K3Fe(CN)6 และฟีนอล์ฟทาลีน มีผลการทดลองดังนี้ 

สารดูด
ความชื้น 

ส าล ี

เติมน้ ากลั่น
จนเต็มขวด 

อากาศ 

น้ าประปา 

เติมน้ ากลั่น
จนเต็มขวด 

ตะปูทา            
วาสลีน 
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ก าหนดให้ 
 Fe2+ + 2e-  Fe ; E0

red  =  -0.44 V 
A3+ + 3e-  A ;  E0

red  =  -1.66 V 
B2+ + 2e-  B ; E0

red  =  -2.37 V 
C2+ + 2e-  C ; E0

red  =  -0.25 V 
D2+ + 2e-  Fe ; E0

red  = +0.34 V 
ตะปูพันด้วยโลหะ A 
 
 

ตะปูพันด้วยโลหะ B 
 
 
 

ตะปูพันด้วยโลหะ C ตะปูพันด้วยโลหะ D 

ผลการทดสอบกับฟีนอลฟ์ทาลีน 
รอบ ๆ ตะปูมีสี             

ชมพูจาง ๆ 
รอบ ๆ ตะปูมี             

สีชมพูเข้ม 
รอบ ๆ ตะปูมีสี             

ชมพูจาง ๆ 
รอบ ๆ ตะปูมีสี             

ชมพูเข้ม 
ผลการทดสอบกับ K3Fe(CN)6 

ไม่เปล่ียนสี ไม่เปล่ียนสี มีสีเขียวแกมสีน้ าเงิน
เล็กน้อย 

มีสีเขียวเข้มแกม         
สีน้ าเงินเข้ม 

 

9. โลหะ C จะเกิดการกัดกร่อน เมื่อต่อเข้ากับโลหะใด 
ก. ต่อโลหะ C กับโลหะ A 
ข. ต่อโลหะ C กับโลหะ B 
ค. ต่อโลหะ C กับโลหะ Fe 
ง. ต่อโลหะ C กับโลหะ D 

 

10. จากการทดลอง ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก. โลหะ B ท าให้ตะปูเหล็กเสียอิเล็กตรอนได้ง่ายข้ึน 
ข. สีชมพูท่ีเกิดขึ้นมาจาก OH- ท่ีเกิดในปฏิกิริยาออกซิเดชัน 
ค. ในทุกสภาวะ ตะปูเหล็กเกิดสนิมท้ังหมดเนื่องจากน้ าและอากาศ 
ง. เกิดสนิมเหล็กท่ีตะปูพันด้วยโลหะ D มากกว่า ตะปูพันด้วยโลหะ C 
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น าคะแนนมาเทียบกับเกณฑ์ได้ดังนี้ 

 ถ้านักเรียนท าได้   0 - 4  คะแนน  อยู่ในเกณฑ์ ไม่ผ่าน 
 ถ้านักเรียนท าได้   5 - 6   คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ พอใช้ 
 ถ้านักเรียนท าได้   7 - 8   คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ ดี  
 ถ้านักเรียนท าได้   9 - 10   คะแนน   อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
 

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

กระดาษค าตอบ  
                        .........แบบทดสอบหลังเรียน 

 

ช่ือ – นามสกุล ..............................................................................ช้ัน..................เลขท่ี............... 

10 

คะแนนที่ได้ 
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เฉลยแนวค าตอบ 
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ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

เฉลยแบบทดสอบ 
                        .........ก่อนเรียน 
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1. จงใช้ข้อมูลจากภาพท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ ตอบค าถามให้ถูกต้องสมบูรณ์ 

ภาพ
ชุดที่ 1 

 
ภาพที่ 1 น๊อต 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32232515 

 
ภาพที่ 2 น๊อต 
ที่มา : https://malanggun.blogspot       
.com/2016_02_01_archive.html 

ภาพ
ชุดที่ 2 

 
 

ภาพที่ 3 โซ่รถจักรยานยนต์ 
ที่มา : http://pantip.com/topic/32386287 

 
 

ภาพที่ 4 โซ่รถจักรยานยนต์ 
ที่มา : http://pantip.com/topic/35221866 

 
1) จากภาพชุดท่ี 1 กับ ภาพชุดท่ี 2  มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

  ภาพชุดท่ี 1 และภาพชุดท่ี 2 เป็นภาพแสดงการเปล่ียนแปลงของโลหะก่อนการใช้งานและ
หลังการใช้งานจนเกิดเป็นสนิมเหล็ก        

2) ข้อมูลจากภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 4 เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
  เหมือนกัน คือ ท้ัง 2 ภาพ แสดงให้เห็นว่าโลหะสามารถเกิดการกัดกร่อน (สนิม) ได้  

3) ข้อมูลจากภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 4 นักเรียนคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 
 (1)  น้ าและความช้ืนในอากาศ        
 (2)  บริเวณท่ีมีความเค็มหรือมีเกลือในปริมาณสูง     
 (3)  บริเวณท่ีมีสภาพความเป็นกรด       

4) ข้อมูลจากภาพท่ี 2 และ ภาพท่ี 4 นักเรียนคิดว่ามีวิธีการแก้ไขหรือป้องกนัได้หรือไม่  จงยกตัวอย่าง 
 สามารถแก้ไขได้ เช่น ภาพท่ี 2, 4 อาจใช้น้ ามันหล่อล่ืนหรือทาจารบี    
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1. นักเรียนดูภาพท่ี 5 ภาพการออกแบบการทดลอง แล้วตอบค าถาม ดังต่อไปนี้ 

การทดลอง 
A B C D E F G H 

 
 อากาศ 

 
น้ ากล่ัน 
ตะปูพัน
ลวด Cu 

 
น้ ากล่ัน 
ตะปูพัน
ลวด Mg 

 
น้ าต้มท่ีเย็น
แล้ว 

 
น้ าเกลือ 
(NaCl) 

 
 

น้ ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

น้ ากล่ัน 
 

สารดูด
ความช้ืน 

 

ภาพที่ 5 การทดลอง เรื่อง ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก 
 

1.1 จากภาพท่ี 5 การทดลอง เรื่อง ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก นักเรียนคิดว่าการ
ทดลอง A – G  จะเกิดการเปล่ียนแปลงหรือไม่อยา่งไร 
เกิดการเปล่ียนแปลง คือ การทดลอง A, B, E, F และ G เกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก การทดลอง 
C เกิดการกัดกร่อนของโลหะ Mg และ การทดลอง D และ H ไม่เกิดการเปล่ียนแปลงของโลหะเหล็ก  

1.2 ถ้านักเรียนเป็นผู้ท าการทดลอง นักเรียนคิดว่าระบบใดท่ีจะเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็กมากท่ีสุด 
และระบบใดเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็กน้อยท่ีสุด เพราะอะไร 
เกิดการกัดกร่อนมากท่ีสุด คือ การทดลอง F เพราะน้ ามะนาวมีคุณสมบัติเป็นกรด จึงท าให้เกิด             
การกัดกร่อนของโลหะเหล็กสูง และเกิดการกัดกร่อนน้อยท่ีสุด คือ การทดลอง A เพราะตะปูสัมผัสกับ
น้ าและ O2 ในอากาศ จึงท าให้เกิดการกัดกร่อน (สนิม เป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ในธรรมชาติ)  

1.3 ถ้านักเรียนเป็นผู้ท าการทดลองและเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง เช่น จาก 1 วัน เป็น 3 วัน นักเรียน
คิดว่าการทดลอง A – H จะมีการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
ปริมาณการกัดกร่อนของโลหะจะเพิ่มมากขึ้น       

1.4 จากการทดลอง A – H นักเรียนคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้เกิดสนิมเหล็ก 
1.  การท่ีโลหะเหล็กสัมผัสกับน้ าและ O2 ในอากาศ โดยตรง  2. อยู่ในสภาวะท่ีเป็นกรด   
3. อยู่ในสภาวะท่ีมีเกลือหรือมีความเค็ม 4. อยู่กับโลหะท่ีมีค่า E0

red สูงเสียอิเล็กตรอนยาก  
 

น้ ามัน 
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การทดลอง 
ผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

สังเกตด้วยตาเปล่า สารละลาย Ferroxyl 

A 

 
 

ไม่พบการเปล่ียนแปลงใน
การกัดกร่อนหรือเกิดสนิม 
 

 

สีของสารละลายเปล่ียนจากสี
เหลืองเป็นสีเหลืองแกมเขียวใน
บริเวณปลายแหลมของตะปู 

B 

 
 

เกิดตะกอนสีน้ าตาลแดง
บริเวณก้นหลอดทดลอง 

 

สีของสารละลายเปล่ียนจากสี
เหลืองเป็นสีเขียวอ่อน ๆ และมีสี
เขียวเข้มมากบริเวณปลายตะปู 

C 

 
 

สารละลายใสไม่มีสี มี
ฟองอากาศเกิดขึ้นในบริเวณ 
Mg(s) และรอบ ๆ หลอด
ทดลอง ลวด Mg กร่อน

เล็กน้อย 
 

สารละลายเปล่ียนจากสีเหลืองเป็น
สีชมพูท่ีบริเวณลวด Mg และสี

ชมพูเข้มข้ึนเรื่อย ๆ จนท้ังหลอด
เปล่ียนเป็นสีชมพูแดง 

D 

 
 

ไม่พบการเปล่ียนแปลงใน
การกัดกร่อนหรือเกิดสนิม 

 

สีของสารละลายไม่เปล่ียนสี 

บทปฏิบัตกิารทดลอง เรื่อง ปัจจัยในการเกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
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การทดลอง 
ผลการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ 

สังเกตด้วยตาเปล่า สารละลาย Ferroxyl 

E 

 
 

เกิดตะกอนสีน้ าตาลแดง
บริเวณก้นหลอดทดลอง 
และบริเวณก้านตะปูมีจุดสี
น้ าตาลแดง 

 

สารละลายเปล่ียนจากสีเหลืองเป็น
สีเขียวเข้ม และตะปูเปล่ียนเป็นสี
ด า แสดงให้เห็นการกัดกร่อน 

F 

 
 

สีของน้ ามะนาวจางลง ตะปู
ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สารละลายเปล่ียนจากสีเหลืองเป็น
สีเขียวเข้มแกมน้ าเงิน และตะปู
เปล่ียนเป็นสีด า แสดงให้เห็นการ
กัดกร่อน 

G 

 
 

 
เกิดตะกอนสีน้ าตาลแดงท่ี
บริเวณก้นหลอดทดลอง หัว
ตะปูมีรอยสีส้มแดงเกิดขึ้น
เล็กน้อย 
  

สีของสารละลายเปล่ียนจากสี
เหลืองเป็นสีเขียวอ่อน ๆ ตะปู
เปล่ียนเป็นสีด า 

H 

 
 

ตะปูไม่เปล่ียนแปลง 
 
 

 

สีของสารละลายไม่เปล่ียนสี 

 

 

 

1. การกัดกร่อนของโลหะเหล็กเกิดขึ้นได้อย่างไร 
เกิดจาการท่ีโลหะเหล็ก Fe(S) เสียอิเล็กตรอนไปเป็น Fe2+(aq)     
             

2. ปัจจัยท่ีท าให้ตะปูเหล็กเกิดการกัดกร่อนเร็วกว่าภาวะปกติ เพราะอะไร 
1. สภาวะความเป็นกรด   2. สภาวะของการเป็นเกลือ เช่น NaCl   3. เมื่อต่อกับโลหะท่ีเสีย
อิเล็กตรอนยาก มีค่า E0

red ท่ีสูงกว่าเหล็ก        

ตอบค าถามท้ายการทดลอง 
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3. จงเขียนสมการการกัดกร่อนของตะปูเหล็กกับลวดทองแดง พร้อมท้ังบอกตัวรีดิวซ์และออกซไิดซ์ 
                    Fe(s) +  Cu2+(aq)  Fe2+(aq) + Cu(s)   
  ตัวรีดิวซ์ คือ Fe(s) ตัวออกซิไดซ์ คือ Cu2+(aq)    

4. ค่า E0 มีความสัมพันธ์อย่างไรกับการกัดกร่อนของตะปูเหล็ก 
   โลหะท่ีมีค่า E0

red สูง เป็นโลหะท่ีเสียอิเล็กตรอนยากไม่เกิดการกัดกร่อน ส่วนโลหะท่ีมีค่า 
E0

red ต่ า เป็นโลหะท่ีเสียอิเล็กตรอนง่ายจึงเกิดการกัดกร่อนได้ดี     
5. ส่ิงใดท่ีช่วยป้องกันไม่ให้ตะปูเหล็กเกิดการกัดกร่อน เพราะอะไร 

1. น้ ามันพืช เพราะน้ ามันพืชมีกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวอยู่ในโครงสร้าง เมื่อน้ ามันพืชสัมผัสกับ
อากาศ O2(g) ในอากาศจะจับกับต าแหน่งพันธะคู่ของกรดไขมันไม่อิ่มตัวจึงช่วยไม่ให้ H2O(l) 
สามารถรวมกับ O2(g) ในอากาศได้ ตะปูเหล็กจึงไม่เกิดการกัดกร่อน     
2. สารดูดความช้ืน Silica jel (SiO2) เพราะสารดูดความช้ืนจะดูดเอาไอน้ าท่ีมีอยู่ในอากาศเอาไว้ 
ท าให้โลหะไม่เกิดการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมเหล็ก       

 

 

 

  จากผลการทดลอง การเปล่ียนสีของสารละลาย Ferroxyl จากสีเหลืองเปล่ียนเป็นสีเขียวหรือสีน้ าเงิน
เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีแสดงถึงการกัดกร่อนของเหล็ก จาก Fe(S)            Fe2+(aq) ถ้าสารละลายเปล่ียนจาก
สีเหลืองเป็นสีชมพูแดง แสดงว่า H2O(l) และ O2(g) ในอากาศ มีการรับอิเล็กตรอนเกิดการเปล่ียนแปลงจาก 
H2O(l) + O2(g)  OH-(aq)           
 การทดลองท่ีแสดงถึงการท่ีโลหะเหล็กเกิดการกัดกร่อน คือ การทดลอง A , B , E , F และ G และ
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก คือ 1. เมื่อสัมผัสกับโลหะท่ีเสียอิเล็กตรอนยาก มีค่า E0

red สูง  2. 
เมื่อสัมผัสกับกรด  3. เมื่อสัมผัสกับเกลือของสารประกอบไอออนิก เช่น NaCl และ 4. เมื่อสัมผัสกับน้ าและ
ออกซิเจนในอากาศ สามารถเขียนสมการได้ดังนี้ 
1.  Fe(s) + Cu2+(aq)  Fe2+(aq) + Cu(s)  ตัวรีดิวซ์คือ  Fe(s)   ตัวออกซิไดซ์คือ Cu2+(aq) 
2.  Fe(s) + 2H+(aq)   Fe2+(aq) + H2(g)  ตัวรีดิวซ์คือ  Fe(s)   ตัวออกซิไดซ์คือ 2H+(aq) 
3.  2Fe(s) + O2(g) + 2H2O(l)          2Fe2+(aq) + 4OH-(aq) ตัวรีดิวซ์คือ  Fe(s)   ตัวออกซิไดซ์คือ O2(g)   
 การทดลองท่ีโลหะเหล็กไม่เกิดการกัดกร่อน คือ การทดลอง C (โลหะเหล็กพันอยู่กับลวดแมกนีเซียม 
ลวดแมกนีเซียมมีค่า E0

red ต่ ากว่าเหล็ก เหล็กจึงไม่เกิดการกัดกร่อน  การทดลอง D (ใช้น้ ามันป้องกันไม่ให้น้ า
สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศ และการทดลอง H เติมสารดูดความช้ืนเป็นการลดความช้ืนในอากาศท าให้โลหะ
เหล็กไม่เกิดการกัดกร่อน           

 

 

 

 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
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1. ให้นักเรียนเลือกวิธีการป้องกันการกัดกร่อนของโลหะจากกรอบด้านล่างให้ถูกต้องสอดคล้องกับภาพ
ช้ินงาน มาเติมลงในบอลลูนด้านหน้าภาพ 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

การรมด า      แคโทดิก    อะโนไดซ์    การชุบโลหะ    การทาสี    เคลือบพลาสติก 

การทาสี การชุบโลหะ 

การรมด า 

เคลือบพลาสติก 

การชุบโลหะ 

การรมด า 

อะโนไดซ ์เคลือบพลาสติก 

อะโนไดซ ์

การรมด า 

การชุบโลหะ 

แคโทดิก 
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2.  จงตอบค าถามต่อไปนี้ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมือ่ นายโชติ ต้องการล้อมรั้วลวดหนามท่ีดินขนาด 10 ไร่ แต่ลวดหนามท่ีน ามาล้อมรั้ว
เป็นลวดหนามท่ีผลิตขึ้นจากเหล็ก ท าให้เกิดสนิมได้ง่าย นายโชติ จึงต้องการท่ีจะลดการเกิด
สนิมเหล็กโดยการน าโลหะไปพันกับลวดหนาม ให้สามารถใช้งานโดยไม่เกิดสนิมนาน 1 ปี และ          
นายโชติควรจะเลือกโลหะชนิดใด จึงจะเหมาะสมและใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด 
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนายโชติ มีดังนี้ 

โลหะ อัตราการกัดกร่อนเม่ือต่อกับลวดเหล็ก        
(กรัม/เดือน) 

ราคาโลหะ (บาท/กรัม) 

เหล็ก 300 5 
เงิน 2 x 10-6 135 
สังกะสี 12.5 12 
นิกเกิล 1 x 10-5 32 
โครเมียม 4.2 25 

 

ก าหนดให้ค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานรีดักชัน ดังนี ้
 Ag+(aq)  +  e-   Ag(s)  E0

red = +0.80 V 
Ni2+(aq) + 2e-   Ni(s)  E0

red =  -0.28 V 
Fe2+(aq) + 2e-   Fe(s)  E0

red =  -0.44 V 
Cr3+(aq) + 3e-   Cr(s)  E0

red =  -0.74 V 
Zn2+(aq) + 2e-   Zn(s)  E0

red =  -0.76 V 
นายโชติควรจะเลือกโลหะชนิดใด จึงจะเหมาะสมและใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด เพราะอะไรจงอธิบาย 
 นายโชติ ควรเลือกโลหะโครเมียม เพราะ            . 

1. โลหะท่ีไม่ควรเลือกใช้ คือ โลหะเงินและโลหะนิกเกิล เพราะโลหะท้ัง 2 ชนิด มีค่า
ศักย์ไฟฟ้า E0

red ท่ีสูงกว่าโลหะเหล็กท่ีผลิตลวดหนาม หากใช้โลหะ 2 ชนิดนี้เคลือบลวด
หนามจะท าให้ลวดหนามเกิดการกัดกร่อนหรือเกิดสนิมง่ายมากขึ้น 

2. โลหะท่ีช่วยลดการกัดกร่อนของสนิม คือ โลหะสังกะสี กับ โลหะโครเมียม เพราะโลหะ 
2 ชนิดนี้ มีศักย์ไฟฟ้า E0

red ท่ีต่ ากว่าโลหะเหล็กท่ีผลิตลวดหนาม หากเคลือบลวดหนาม
ด้วยโลหะ 2 ชนิดนี้ จะช่วยลดการกัดกร่อนของลวดหนามได้          . 
ค านวณราคาต้นทุการกัดกรอนต่อ 1 ปี            . 
สังกะสี   มีอัตราการกัดกร่อน 12.5 g/เดือน x 12 เดือน = 150  g/ปี         . 
  ราคา  12 บาท/g ใน 1 ปี กัดกร่อน 150 g x 12บาท  =  1,800 บาท 
โครเมียม มีอัตราการกัดกร่อน 4.2 g/เดือน x 12 เดือน  = 50.4  g/ปี          . 
  ราคา 25 บาท/g ใน 1 ปี กัดกร่อน 50.4 g x 25 บาท  =  1,260 บาท 
ด 
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1. จงเขียนแผนผังความคิด (mind mapping) สรุป เรื่อง การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  จงท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีถูกต้อง และท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความท่ีผิด 
………………..1.  2Fe(s)  +  O2(g)   2FeO(s) เป็นปฏิกิริยาแสดงการเกิดสนิม

เหล็กใน  ธรรมชาติ 
………………..2.  เมื่อน าโลหะ X ไปต่อไว้กับโลหะ Y โดยท่ี Y มีค่า E0

red ต่ ากว่าโลหะ X โลหะท่ีเกิด              
  การกัดกร่อน คือ โลหะ Y 
………………..3.  ตะปูท่ีจุ่มอยู่ในสารละลาย CuSO4 จะเกิดสนิมเร็วกว่าตะปูท่ีจุ่มอยู่ในน้ า 
………………..4.  วิธีการรมด าเป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติก 
………………..5.  สารละลายอิเล็กโทรไลต์ท่ีใช้ในการรมด า คือ H2O + NaOH + NH3 
………………..6.  สารท่ีมีสีน าตาลด าในการรมด ามีช่ือว่า Cepidiocrocite 
………………..7.  การอะโนไดซ์เป็นเซลล์อิเล็กโทรไลติก 
………………..8.  เมื่อน าโลหะอะลูมิเนียมไปท าอะโนไดซ์ แผ่นอะลูมิเนียมที่ข้ัวแอโนดจะเกิด Al2O3  
…………….…..9.  การท าอะโนไดซ์ไม่สามารถย้อมสีโลหะได้ เนื่องจาก Al2O3 (s) ไม่จับกับสี 
………………..10.  การใช้ลวดแมกนีเซียมพันรอบตะปู เป็นการป้องกันการกัดกร่อนด้วยวิธีแคโทดิก 

 

การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกนั 

การเกิดสนิมเหล็กเกิดจาก  
2Fe + O2 + H2O           Fe(OH)2 

4Fe(OH)2 +O2 +2H2O          4Fe(OH)3 

ภาวะการเกิดสนิม 
1. สัมผัสกับตัวออกซิไดซ์ที่ดี เช่น กรด 
2. สัมผัสกับเกลือไอออนิก เช่น NaCl 
3. สัมผัสกับโลหะที่เสียอิเล็กตรอนยาก 

การกัดกร่อนของโลหะ 

การป้องกันการกัดกร่อนของโลหะ 

การเคลือบพลาสติก การชุบด้วยน้ ามัน 

การทาสี การท าโลหะผสม 

การใช้สารดูดความชื้นไม่ให้สัมผสักับ O2 + H2O 

วิธีแคโทดิก น าโลหะไปต่อกับโลหะที่เสีย
อิเล็กตรอนง่ายกว่า 

การรมด า เป็นการเคลือบโดยน าไปต้มกับ 
NaOH +NaNO3 

ชุบโลหะ ชุบด้วยโลหะที่เสียอิเล็กตรอนยาก 

อะโนไดซ์ ท าให้เกิดออกไซด์เคลือบที่ผิวโลหะข้ัวแอโนด โดยใช้  H2C2O4 + H2SO4 
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ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

เฉลยแบบทดสอบ  
                        .........หลังเรียน 

 



หน่วยการเรียนรู้ : ไฟฟ้าเคมี      ชุดท่ี 8  การกัดกร่อนของโลหะและการป้องกัน 

Electrochemistry 

35 

  
 
 

 

กรกช  บุญนิคม. หัวใจเคมี 2 CORE – BASIC CHEMISTRY. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สามลดา, 2556 
มูลนิธิ สอวน. เคมี 3 (แก๊ส เทอร์โมไดนามิกส์ สมดุลเคมี ไฟฟ้าเคมี จลนศาสตร์เคมี). พิมพ์ครั้งท่ี 4. 

กรุงเทพมหานคร : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด, 2555 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ. หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม 

เคมี เล่ม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6. พิมพ์ครั้งท่ี 3. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ สกสค. 
ลาดพร้าว, 2556 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). การวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์. 
กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2555 

ศรีลักษณ์  ผลวัฒนะ และประดับ  นาคแก้ว. หนังสือเรียนเคมี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1. 
กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แม็ค จ ากัด, 2553 

Burnyang. 2557. โซ่รถ ตอนเราหมุนล้อแล้วลองใช้นิ้วดันโซ่ดู แล้วมันตึง-หย่อน ไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร
ครับ.(ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : http://pantip.com/topic/32386287. [สืบค้นวันท่ี 17 มี.ค. 
2558] 

CR7 Fanclub. 2557.น๊อตกันคลายใช้งานอย่างไรครับ. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา :  
http://pantip.com/topic/32232515. [สืบค้นวันท่ี 17 มี.ค. 2558] 

Print of intuch. 2559. โซ่ขึ้นสนิมแบบนี้ต้องเปล่ียนหรือยังครับ. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา :   
http://pantip.com/topic/35221866. (สืบค้นวันท่ี 2 มิ.ย. 2559) 

tachalermsak . 2559.ประโยชน์ของเบียร์ที่คุณอาจไม่รู้จัก. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : 
https://malanggun.blogspot.com/2016_02_01_archive.html. [สืบค้นวันท่ี 17 มี.ค. 2559] 

Yannick Pfisterer. 2559. Cathodic Protection. (ออนไลน)์. แหล่งท่ีมา : 
  https://prezi.com/xop4xk5w3sml/cathodic-protection/.[สืบค้นวันท่ี 5 มี.ค. 2559] 
  
 

 

บรรณานุกรม 

https://plus.google.com/100901124580896715607
https://prezi.com/user/8rw1mhzatyob/

	1 cover 8
	2 ชุดที่ 8.docx

