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 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู 
รายวิชา เคมเีพิ่มเติม 4  (ว30224)  

เรื่อง ไฟฟาเคม ี  

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 

นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง  

ตําแหนง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการ 

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
 

  ปองกันไวดกีวาแกกับการผุกรอนของโลหะ 
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คํานํา 

 
   

การนําชุดกิจกรรมการเรียนรูมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น มีความมุงเนนที่จะ 

ใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูดวยตนเอง โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน-

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยนักเรียนไดรับประสบการณตรง

จากสิ่งแวดลอมใกล ๆ ตัว ไดฝกทักษะ เปนการเรียนที่สนุกสนาน ชวนคิด ชวนติดตาม ซึ่งครูมีบทบาทใน

การจัดประสบการณ คอยแนะนําชี้แนะ อํานวยความสะดวกตาง ๆ แกนักเรียน  และมีบทบาทในการ

กระตุนความสนใจการเรียนรูของนักเรียนดวยการใชคําถามที่นาสนใจ  นาติดตามตลอดเวลา  ชุด

กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี วิชาเคมีเพ่ิมเติม 4 รหัสวิชา ว30224  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 5  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จัดทําข้ึนสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551 และสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง  โดยชุด

กิจกรรมการเรียนรูนี้แบงออกเปน 8 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 ปฏิกิริยารีดอกซนารู  ชุดที่ 2 เรียนรูสูการดุล

สมการ  ชุดท่ี 3 เซลลกัลวานิกมหัศจรรย ชุดที่ 4 รวมคิดพิชิตคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล   ชุ ด ที่ 

5 จากปฐมภูมิสูทุติยภูม ิ  ชุดที่ 6 ระดมสมองไปกับเซลลอิเล็กโทรไลต  ชุดที่ 7 จากเซลลอิเล็กโทรไลตสู

อุตสาหกรรมเคมี ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ  

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญ คณะครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร และคณะครูโรงเรียน 

เพ็ญพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี ทุกทานที่กรุณาใหการสนับสนุน ใหคําปรึกษาแนะนําการออกแบบจนได 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหกําลังใจมาโดยตลอด  ขาพเจาหวังเปนอยาง

ยิ่งวา ชุดกิจกรรมการเรียนรูฉบับนี้ จะชวยใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเองเรียนรูระหวางนักเรียน  

นักเรียนไดสืบเสาะหาความรูและคนพบความรู ดวยตนเอง นักเรียนไดฝกการแกปญหา สงเสริมใหเกิด

ทักษะการคิด การทํางานรวมกัน  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันได ตลอดจน

สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดวย   

         

 

         มะลิวรรณ  ตันเจียง 

 

ข 
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สารบัญ 

 

 

  เรื่อง หนา 

คํานํา………………………………………………………………………………………………..…………………….... 

สารบัญ………………………………………………………………………………………………..………………….... 

สารบัญภาพ……………………………………………………………………………………………………………....           

สารบัญตาราง……………………………………………………………………………….…………………………....            

คําชี้แจงเก่ียวกับการใชชุดกิจกรรม…………….………………………...…..…………………..…….…..…… 

คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับคร…ู………………………………..………………………....      

คําชี้แจงการใชชดุกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน……………………………..……………………....       

มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู……………………………………………....   

แผนผังแสดงข้ันตอนการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู………………………………………………       

แบบทดสอบกอนเรียน ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ……………….…….... 

บัตรกิจกรรมที่ 8.1 เรื่อง ทบทวนสิ่งที่รู……………………………………………………..………………....            

บัตรกิจกรรมที่ 8.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลหะในธรรมชาติ............................................  

บัตรกิจกรรมที่ 8.3 การทดลอง เรื่อง การปองกันการผุกรอนของเหล็ก…………..………………… 

บัตรเนื้อหาที่ 8.1 เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน……………………………….……….... 

แบบบันทึกผลการศึกษาบัตรเนื้อหาที่ 8.1 การผุกรอนของโลหะและการปองกัน…………..……

บัตรงานที่ 8.1 เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน……………….……………………………… 

บัตรกิจกรรมที่ 8.4 เรื่อง เสริมความรูปจจัยในการเกิดสนิม.....................................................     

บัตรกิจกรรมที่ 8.5 เรื่อง การนําความรูไปใชประโยชน………………………………………….…………  

แผนผังความคิด เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน....................................................  

แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ………………..…….... 

บรรณานุกรม………………………………………………………………………………………………………………        
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11 

12 

16 

17 

19 

26 

33 

34 

36 

37 

39 

40 

44 
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สารบัญภาพ 

 

 

  เรื่อง 
 

หนา 

ภาพที่ 8.1  นอต1……………………………………………………………………………………………………………. 

ภาพที่ 8.1  นอต2……………………………………………………………………………………………………………. 

ภาพที่ 8.3 โซรถจักรยานยนต1………………………………………………..………………………………………… 

ภาพที่ 8.4 โซรถจักรยานยนต2………………………………………………..………………………………………… 

ภาพที่ 8.5 การปองกันการผุกรอนของเหล็ก……………………………………………..………………………… 

ภาพที่ 8.6 ตัวอยางการผุกรอนของโลหะ………………………………………………..………………..………… 

ภาพที่ 8.7 เม่ือโลหะเหล็กสัมผัสกับอากาศท่ีมี น้ํา และ  O2……………………………………………..…… 

ภาพที ่8.8 การทาสีเคลือบผิวโลหะ……………………………………………….…………………………………… 

ภาพที่ 8.9 การใชพลาสติกเคลือบผิวโลหะ………………………………………………..………………………… 

ภาพที่ 8.10 การชุบโลหะดวยโครเมียม………………………………………………..…..………………………… 

ภาพที่ 8.11 การแคโทดิกเหล็กดวยแมกนีเซียม………………………………………………..………………….. 

ภาพที่ 8.12 การทําอะโนไดซ…………………………………………………………………………………………….. 

ภาพที่ 8.13 ผลิตภัณฑจากการอะโนไดซ……………………………………………………..……………………… 

ภาพที่ 8.14 การมดํา......................................................................................................................  

ภาพที่ 8.15 การทดลอง เรื่อง ปจจัยในการเกิดสนิมเหล็ก............................................................. 
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32 
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สารบัญตาราง 

 

 

  เรื่อง 

  

หนา 

ตารางที่ 8.1 บันทึกผลทดลอง เรื่อง การปองกันการผุกรอนของเหล็ก………………………………….… 
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คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรม 

 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี วิชาเคมีเพ่ิมเติม 4 รหัสวิชา ว30224  สําหรับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไดแบงชุดกิจกรรมการเรียนรูออกเปน 8  

ชุด ดังนี้  

    

ชุดที่ 1 ปฏิกิริยารีดอกซนารู         

ชุดที่ 2 เรียนรูสูการดุลสมการ      

ชุดที่ 3 เซลลกัลวานิกมหัศจรรย      

ชุดที่ 4 รวมคดิพิชิตคาศักยไฟฟามาตรฐานของเซลล  

ชุดที่ 5 จากปฐมภูมิสูทุติยภูมิ      

ชุดที่ 6 ระดมสมองไปกับเซลลอิเล็กโทรไลต      

ชุดที่ 7 จากเซลลอิเล็กโทรไลตสูอุตสาหกรรมเคมี      

ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ  
 

2. เอกสารชุดนี้เปนชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ

ประกอบดวย  

1)  คําชี้แจงเก่ียวกับชุดกิจกรรม  

2)  คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับคร ู

3)  คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน  

4)  มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูและสาระสําคัญ 

5)  แผนผังแสดงข้ันตอนการเรียนโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 

6)  แบบทดสอบกอนเรียน บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา บัตรงาน แบบทดสอบหลังเรียน 

แผนผังความคิด และเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เฉลยบัตรกิจกรรม เฉลยบัตรงาน  

และแนวทางการเขียนแผนผังความคิด 
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           คําชี้แจงการใชชดุกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี วิชาเคมีเพ่ิมเติม 4 รหัสวิชา ว30224  สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 5 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ไดแบงชุดกิจกรรมการเรียนรูออกเปน 8  ชุด โดยมี

จุดประสงค เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห การสรางองคความรู มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร และการนําความรูไปใชประโยชน เพ่ือชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปตาม

วัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนควรดําเนินการดังตอไปนี้  

1. ศึกษาและทําความเขาใจแผนการจัดการเรียนรู คูมือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  เพ่ือชวยให

การดําเนินกิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2. เตรียมสื่อการเรียนรูท่ีใชประกอบการจัดการเรียนรู  ทั้งอุปกรณ สารเคมี สําหรับการทดลอง 

และเตรียมชุดกจิกรรมการเรียนรูใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

3. เตรียมความพรอมของนักเรียนกอนการเรียนโดยแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ  5-6  คน  

โดยคละความสามารถ ( เกง ปานกลาง ออน )  จํานวนเทาๆ กัน       

4. ชี้แจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับบทบาทของนักเรียน  การปฏิบัติตามข้ันตอนการใชชุดกิจกรรม 

กระตุนผูเรียนใหตั้งใจปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ และเสนอแนะ ใหนักเรียนไดนําชุดกิจกรรมการ

เรียนรูไปศึกษาดวยตนเอง หากแตตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง  ไมเปดดูเฉลยลวงหนา เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  

5. ชวยนักเรียนสรุปองคความรู เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมสิ้นสุดลง ทําการประเมินผล การเรียนรู

ของนักเรียนทั้งทางดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค พยายามสอดแทรก คุณธรรม 

จริยธรรม ทุกครั้งเมื่อมีโอกาส เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และมีสุข 

6. เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ครูใหนักเรียนรวมตรวจสอบ เก็บชุดกิจกรรมการ

เรียน วัสดุ สิ่งของ และอุปกรณ ใหเรียบรอยและครูบันทึกผลคะแนนจากการทํากิจกรรมตามชุดกิจกรรม

การเรียนรูตามเกณฑการวัด ประเมินผลที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรูใหเรียบรอย  

 

 

 

 

เกง 
ด ี มีสุข 
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         คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน 

 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี วิชาเคมีเพ่ิมเติม 4  

รหัสวิชา ว30224  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชุดที่ 8 

ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ  นักเรียนควรปฏิบัติตามข้ันตอนที่กําหนดไวในชุดกิจกรรม

การเรียนรูดังนี้  

1. นักเรียนแตละคนรับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับ 

การผุกรอนของโลหะ จากครูคนละ 1 เลม แลวศึกษาคําชี้แจงเก่ียวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู  

2. นักเรียนตองศึกษามาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู   

3. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ปฏิบัติตามขั้นตอนในชุดกิจกรรม โดยทําบัตรกิจกรรม ศึกษาบัตร

เนื้อหา ทําบัตรงาน และทําแบบทดสอบหลังเรียน และเมื่อทํากิจกรรมเรียบรอย ใหตรวจสอบคําตอบได

จากเฉลยในภาคผนวก  

4. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียนคะแนนเต็ม 10 คะแนน บัตรกิจกรรม และบัตรงาน   

คะแนนเต็มมีทั้ง 5 คะแนน ,10 คะแนน , 15 คะแนน และ 20 คะแนน  

5. เกณฑผานการประเมินในแบบทดสอบกอนเรียน บัตรกิจกรรม บัตรงานและแบบทดสอบหลัง

เรียน คือ รอยละ 80 หากนักเรียนไมผานการประเมิน ในบัตรกิจกรรม หรือบัตรงานใด ใหศึกษาบัตร

เนื้อหา และทํากิจกรรมในบัตรกิจกรรมและบัตรงาน อีกครั้ง แลวประเมินผลใหม หากทําคะแนนไดมาก

ขึ้น แสดงวานักเรียนเขาใจมากข้ึน  

6. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมอยางตั้งใจ ไมรบกวนผู อ่ืนหรือกลุมอ่ืน ใน

ระหวางปฏิบัติกิจกรรม ถานักเรียนมีปญหาไมเขาใจใหขอคําแนะนําจากครูผูสอน   

7. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี วิชาเคมีเพิ่มเติม 4 รหัสวิชา ว30224  สําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5   กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรนี้ นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง แตตองมี

ความซื่อสัตย ตอตนเองและไมเปดดูเฉลยกอนลวงหนา เพ่ือใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 

 

 

 

จงมีวินัยในตนเอง 
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มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูและสาระสําคัญ 

 

 

มาตรฐานการเรียนรู      

 

มาตรฐาน ว 3.2   เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด

สารละลายการเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรู 

และนําความรูไปใชประโยชน  

มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะ หาความรู 

การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน  สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม มีความเก่ียวของสัมพันธกัน 

  
 

ผลการเรียนรู      

  

1. อธิบายสาเหตุหรือสภาวะที่ทําใหโลหะเกิดการกัดกรอนพรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได  

2. อธิบายวิธีการปองกันการกัดกรอนของโลหะโดยวิธีอะโนไดซ การรมดํา วิธีแคโทดิก การ

เคลือบผิวดวย พลาสติก สีหรือน้ํามัน และการชุบโลหะได  

 

จุดประสงคการเรียนรู   

 

1. ดานความรู (K)  

1.1 อธิบายความหมายของการกัดกรอนโลหะได 

1.2 เขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาการกัดกรอนของโลหะได  

1.3 อธิบายสภาวะที่ทําใหโลหะเกิดการกัดกรอนได  

1.4 อธิบายวิธีการปองกันการกัดกรอนของโลหะในชีวิตประจําวันได    
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2. ดานทักษะ/กระบวนการ (P)  

2.1 นักเรียนสามารถทําการทดลองเพ่ือศึกษาปจจัยทีท่ําใหเกิดการกัดกรอนของโลหะ  

2.2 นักเรียนสามารถวางแผนการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง สังเกตและบันทึกผล 

การทดลอง การจัดกระทําขอมูล การวิเคราะห อภิปรายและสรุปผลการทดลองได 
 

3. ดานคุณลักษณะอนัพงึประสงค (A)  

          3 1. มีความมุงม่ัน สนใจในการเรียน และมีการวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ  

                3.2 มีความสามัคคีในกลุม  

               3.3 มีวินัยในการทํากิจกรรมอยางมีสติเสร็จตามเวลาที่กําหนด  

               3.4 มีความซื่อสัตยในการทํากิจกรรม  

                3.5 มีจิตสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพ่ือน   

                3.6 มีจิตวิทยาศาสตร    

 

 

 

สาระสําคัญ                

 

การกัดกรอนของโลหะ (Corrosion) คือ การที่โลหะทําปฏิกิริยากับสารตาง ๆ ในสิ่งแวดลอม

รอบ ๆ โลหะ แลวทําใหโลหะนั้นเปลี่ยนสภาพเปนไอออน กลายเปนสารประกอบออกไซดหรือ

สารประกอบไฮดรอกไซดซึ่งอาจเกิดข้ึนไดจากหลาย ๆ สภาวะ เชน เมื่อโลหะอยูในสภาวะความเปนกรด 

ความเค็ม หรืออยูใกลกับโลหะที่เสียอิเล็กตรอนยาก เปนตน   

การเกิดสนิมเกิดจากโลหะเหล็กเสียอิเล็กตรอนใหแกน้ําและออกซิเจน เกิดเปน Fe(OH)2 ซึ่งถูก 

ออกซิเจนและน้ําในอากาศออกซิไดซไปเปน Fe(OH)3(s) และเปลี่ยนไปเปน Fe2O3.xH2O สีของสนิมนั้น

อาจมีสีที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ จํานวนของน้ํา (xH2O) ในผลึกแตละแหงซึ่งอาจไมเทากัน   

การปองกันการกัดกรอนของโลหะทําไดโดยการปองกันไมใหผิวโลหะสัมผัสสารเคมีหรือน้ําและ 

ออกซิเจนในอากาศ โดยวิธีการตาง ๆ เชน การเคลือบผิวโลหะ  การชุบ การทําเปนโลหะผสม  วิธีแคโท-

ดิก  วิธีอะโนไดซ  และการรมดํา เปนตน 
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แผนผงัแสดงขั้นตอนการเรียนโดยใชชดุกิจกรรมการเรียนรู 

ชุดท่ี 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ 

 

    ศึกษาคําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู 

 

 

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และสาระสําคัญ 

 

 

                                  ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ดําเนินการใชชดุกิจกรรมการเรียนรูโดยใช 

วัฏจักรการเรียนรู  7 ขั้น(7E) ดังนี ้

  ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรูเดิม(Elicitation Phase)    

  ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความสนใจ(Engagement Phase)    

  ขั้นที่ 3 ขั้นสํารวจคนหา(Exploration Phase)   

  ขั้นที่ 4 ขั้นอธิบาย(Explanation Phase )  

  ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู(Elaboration Phase)   

  ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล(Evaluation Phase)    

  ขั้นที่ 7 ขั้นนําความรูไปใช(Extension Phase)     
 

ไมผาน

เกณฑ 

ต่ํากวา 

รอยละ 80 

ทําแบบทดสอบหลงัเรียน 

ผานเกณฑรอยละ 80 ขึ้นไป 

ตรวจคําตอบ 

ศึกษาชุดกิจกรรมตอไป 
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แบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดท่ี 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ 

 

คําชี้แจง      1.  ขอสอบชุดนี้มีจํานวน 10  ขอ เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก (เวลา 10 นาที)                 

                2.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  (X)         

               ลงในกระดาษคําตอบ    

 

1. สภาวะใดที่เหล็กจะถูกกัดกรอนไดเร็วที่สุด  

ก. มีน้ําและอากาศ  

ข. มีอากาศและสารละลาย NaOH  

ค. มีน้ําอากาศ และลวดทองแดงผูกติดอยู  

ง. มีน้ําออกซิเจน และลวดแมกนีเซียมผูกติดอยู  

2. สถานการณในขอใดถูกตองเก่ียวกับการกัดกรอนของโลหะ เมื่อโลหะคูหนึ่งอยูดวยกัน  

โลหะชิ้นที่ 1  โลหะชิ้นท่ี 2  โลหะที่ถูกกัดกรอน  

ก.      Fe        Sn    Sn  

ข.      Al        Sn    Al  

ค.      Fe        Cr    Fe  

ง.      Al        Cr    Cr  

3. การเกิดสนิมจะเกิดชาลงมากที่สุด เม่ือมีโลหะใดตออยูกับตะปูเหล็ก  

ก. โลหะแมกนีเซียม    ค. โลหะทองแดง  

ข. โลหะสังกะสี     ง. โลหะเงิน  

4. ขอใดไมถือวาเปนการปองกันการกัดกรอนของโลหะ  

ก. การรมดําอาวุธปน  

ข. ทาสีน้ํามันที่ประตูเหล็กหนาบาน  

ค. การขัดคราบดําหมนออกจากชุดสรอยเครื่องเงิน 

ง. การชโลมน้ํามันตะปูกอนตีตะปูลงในเนื้อไม  
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

จงใชขอมูลตอไปนี้ในการตอบคําถาม ขอ 5 – 6 

ในการศึกษาการผุกรอนของโลหะ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลหะใน

หลอดทดลองทีบ่รรจุน้ําแลวนํามาทดสอบดวย K3Fe(CN)6 และฟนอลฟทาลีน มีผลการทดลอง

ดังนี้  

กําหนดให  

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- → D  ; E0 red = +0.34 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. จากการทดลอง ขอสรุปใดถูกตอง  

ก. โลหะ B ทําใหตะปูเหล็กเสียอิเล็กตรอนไดงายข้ึน  

ข. สีชมพูที่เกิดขึ้นมาจาก OH- ที่เกิดในปฏิกิริยาออกซิเดชัน  

ค. ในทุกสภาวะ ตะปูเหล็กเกิดสนิมทั้งหมดเนื่องจากน้ําและอากาศ  

ง. เกิดสนิมเหล็กที่ตะปูพันดวยโลหะ D มากกวา ตะปูพันดวยโลหะ C  

6. โลหะ C จะเกิดการกัดกรอน เมื่อตอเขากับโลหะใด  

ก. ตอโลหะ C กับโลหะ A   ค. ตอโลหะ C กับโลหะ B  

ข. ตอโลหะ C กับโลหะ Fe   ง. ตอโลหะ C กับโลหะ D 

7. การปองกันการกัดกรอนของโลหะ วิธีใดที่ตองผานกระบวนการอิเล็กโทรไลซสิ  

ก. วิธีรมดํา    ค. วิธีแคโทดิก 

ข. การชุบโลหะดวยไฟฟา   ข. การเคลือบพลาสติก   
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

8. จากการทดสอบตะปูเหล็กดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ตะปูในหลอดใดจะเปนสนิม  

ก. หลอดที่ I     ข. หลอดที่ II  

ค. หลอดที่ III     ง. หลอดที่ IV 

9. ขอใดถูกตองที่สุด ในการฝงลวดแมกนีเซียมไวใหสัมผัสกับทอเหล็กบรรจุน้ํามันท่ีใตดินเพ่ือลด 

    การกัดกรอนของทอ  

ก. ลวดแมกนีเซียมเปนตัวออกซิไดซ  

ข. ลวดแมกนีเซียมเปนตัวรับอิเล็กตรอนจากทอเหล็ก  

ค. ลวดแมกนีเซียมเปนตัวสงผานอิเล็กตรอนไปยังทอเหล็ก  

ง. ลวดแมกนีเซยีมเปนตัวปองกันมิใหทอเหล็กสัมผัสกับความชื้นโดยตรง  

10. สังกะสีแผนเรียบใชทํารางน้ําฝนมีการผลิตจากแผนเหล็กเคลือบสังกะสี และกระปองน้ํา     

     ผลไมท่ีทําจาก เหล็กเคลือบดวยอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑชนิดใดจะเกิดสนิมเร็วกวากันเมื่ออยู 

     ในสภาวะที่สัมผัสอากาศและความชื้น  

ก. กระปองน้ําผลไม  

ข. สังกะสีแผนเรียบ  

ค. เกิดสนิมพรอมกัน เพราะเปนเหล็กเหมือนกัน  

ง. ไมเกิดสนิมทั้ง 2 ชนิด เพราะมีการปองกันการกัดกรอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

สู ้ๆ นะ 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

ชื่อ.................................................นามสกุล...................................ชั้น.............เลขท่ี.......... 

 

 

 

 

 

                              คะแนน เต็ม 10    

                                                      ได 
 

ขอที ่ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

กระดาษคาํตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

ชุดท่ี 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ 

เกณฑการประเมิน 

0 – 7  คะแนน  ไมผาน 

8 - 10 คะแนน  ผาน 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 
 
 

 

บัตรกิจกรรมที ่8.1  เรื่อง ทบทวนสิง่ที่รู 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้โดยบันทึกขอมูลที่เคยรูมากอน 
 

1. นักเรียนสามารถพบการเกิดสนิมที่ใดบาง  

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

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

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

2. การผุกรอนของโลหะคืออะไร  

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

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

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

3. การผุกรอนของโลหะเกิดผลกระทบอยางไรบาง  

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

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

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

4. สาเหตุของการกัดกรอนของโลหะคืออะไร  

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

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

5. กําหนดสมการรีดอกซตอไปนี้  

Fe(s) + O2(g) + H2O(l)      Fe2+(aq) + OH- (aq)    (สมการยังไมดุล) 

5.1 เขียนสมการรีดอกซที่ดุลแลว  

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

5.2 ตัวรีดิวซ คือ..............................................................................................................................    

5.3 ตัวออกซไิดส คือ......................................................................................................................    

 

 

 

ขั้นที่ 1 ขั้นตรวจสอบความรูเดิม 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

บัตรกิจกรรมที่ 8.2 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลหะในธรรมชาต ิ
 
  

จงใชขอมูลจากภาพที่กําหนดใหตอไปนี้ ตอบคําถามใหถูกตองสมบูรณ 

 

1. จากภาพชุดที่ 8.1 กับ ภาพชุดท่ี 8.2 มีความสัมพันธกันอยางไร 

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

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

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

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

 

 

 

ภาพ 

ชุดที่ 1 

 

 

 ภาพที่ 8.1 นอต1 

ที่มา : http://pantip.com/topic/32232515 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 นอต2 

ที่มา : https://malanggun.blogspot.com/ 

2016_02_01_archive.html 

 

 

ภาพ 

ชุดที่ 2 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.3 โซรถจักรยานยนต1 

ที่มา : http://pantip.com/topic/32386287 
ภาพที่ 8.4 โซรถจักรยานยนต2  

ที่มา : http://pantip.com/topic/35221866 

ขั้นที่ 2 ขั้นสรางความสนใจ 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

2. จากภาพชุดที่ 8.3 กับ ภาพชุดท่ี 8.4 มีความสัมพันธกันอยางไร 

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

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

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

3. ขอมูลจากภาพที่ 8.2 และ ภาพที่ 8.4 เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

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

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

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

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

4. ขอมูลจากภาพที่ 8.2 และ ภาพที่ 8.4 นักเรียนคิดวามีสาเหตุมาจากอะไร 

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

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

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

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

5. ขอมูลจากภาพที่ 8.2 และ ภาพที่ 8.4 นักเรียนคิดวามีวิธีการแกไขหรือปองกันไดหรือไม  

จงยกตัวอยาง 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

 

บัตรกิจกรรมที่ 8.3 

การทดลอง เรื่อง การปองกันการผุกรอนของเหล็ก 

 
 

กลุมที่ ……………… ชื่อกลุม….............................................................................……………..  

สมาชิกในกลุม   1)……………………………………………………ชั้น…………เลขที…่……..   

2)……………………………………………………ชั้น…………เลขท่ี………..  

3)……………………………………………………ชั้น…………เลขท่ี………..  

4)……………………………………………………ชั้น…………เลขท่ี………..  

5)……………………………………………………ชั้น…………เลขท่ี………..   

6)……………………………………………………ชั้น…………เลขท่ี……….. 

 

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาและทําการทดลองตามขั้นตอนตอไปนี ้
 

 

จุดประสงคการทดลอง  

  

1. ทําการทดลองเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีทําใหเกิดการกัดกรอนของเหล็กได 

2. อธิบายสภาวะที่ทําใหโลหะเกิดการกัดกรอนและวิธีการปองกันการกัดกรอน 

ของโลหะในชีวิตประจําวันได    

 

 

สารเคมีและอปุกรณ 

 

รายการ จํานวนตอกลุม 

สารเคมี  

     1. ตะปูเหล็กขนาด ยาวประมาณ 1.5 นิ้ว    

     2. ลวดทองแดง ยาวประมาณ 4 cm     

     3. ลวดแมกนีเซียม ยาวประมาณ 4 cm    

 

7 ตัว 

1 เสน 

1 เสน 

ขัน้ท่ี 3 สํารวจและคนหา 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

รายการ จํานวนตอกลุม 

     4. วาสลีน        

     5. ฟนอลฟทาลีน       

     6.สารละลาย K3Fe(CN)6     

อุปกรณ    

      1. บกีเกอรขนาด 50 cm3      

      2. ลวดตัวนํายาวประมาณ 6 cm    

      3. หลอดหยด      

      4. แบตเตอร่ี 6 โวลต (กระบะถานพรอมถานไฟฉาย 4 กอน)   

1 ชอน เบอร 1 

2 cm3 

2 cm3 

 

7 ใบ 

2 เสน 

2 อัน 

2 ชุด 

 

คําแนะนําเกี่ยวกับการทดลอง 

 1. ใชกระดาษทรายขัดผิวตะปูเหล็ก ลวดทองแดงและลวดแมกนีเซียมใหสะอาด    

 2. ตมน้ํากลั่น ปดฝาตัง้ท้ิงไวใหเย็น    
 

 

วิธีทําการทดลอง 
 

 

1.  นําบีกเกอรขนาด  50 cm3  มา 7 ใบ ตะปูเหล็กยาวประมาณ 5 cm 7 ตัวขดัผิว

ตะปูใหสะอาด แลวจัดอุปกรณและสารเคมีดังนี้  

บีกเกอร 1 ใสตะปูเหล็กท่ีขัดสะอาดแลว 

บีกเกอร 2 ใสตะปูเหล็กท่ีเคลือบดวยวาสลีนหรือพันดวยเทปใส 

              แลวเติมน้ําสูง 2 cm 

บีกเกอร 3 ใสตะปูเหล็กท่ีวางในแนวตั้งใหสวนหัวตะปูอยูดานบน  

             แลวเติมน้ํากลั่นสูงประมาณ 2 cm 

บีกเกอร 4 ใสตะปูเหล็กท่ีพันดานแหลมดวยลวดแมกนีเซียม 

บีกเกอร 5 ใสตะปูเหล็กท่ีพันดานแหลมดวยลวดทองแดง 

บีกเกอร 6 ใสตะปูเหล็กท่ีดานตอหัวตะปูกับลวดตัวนําอีกดานเขากับ 

             ขั้วบวกของถานไฟฉาย 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

บีกเกอร 7 ใสตะปูเหล็กท่ีตอดานหัวตะปูกับลวดตัวนําอีกดานเขากับ 

             ขั้วลบของถานไฟฉาย 

2. เก็บการทดลองนี้ไวประมาณ 1 วัน สังเกตการณเปล่ียนแปลง 

3. หยดฟนอลฟทาลีน 2-3 หยดบนตะปูและในน้ํา สังเกตการณเปลี่ยนแปลง 

4. หยดสารละลาย K3Fe(CN)62-3 หยดบนตะปูและในน้ํา สังเกตการณเปลี่ยนแปลง 

 

 

 
 

ภาพที่ 8.5 การปองกันการผุกรอนของเหล็ก 

(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2554 หนา 73) 
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                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

ผลการทดลอง 
 

 

การทดลอง การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได 

กอนหยดสารละลาย หยดฟนอลฟทาลีน หยดK3Fe(CN)6 

บีกเกอร 1 ตะปูเหล็กใน 

บีกเกอร 

   

บีกเกอร 2 ตะปูเหล็กที่

เคลือบดวยวาสลีนหรือพัน

ดวยเทปใสเติมน้ําสูง 2 cm 

   

บีกเกอร 3 ตะปูเหล็กที่วาง

ในแนวตั้งใหสวนหัวตะปูอยู

ดานบน เติมน้ํากลั่นสูง

ประมาณ 2 cm 

   

บีกเกอร 4 ตะปูเหล็กที่พัน

ดานแหลมดวยลวด

แมกนีเซียม 

   

บีกเกอร 5 ตะปูเหล็กที่พัน

ดานแหลมดวยลวดทองแดง 

   

บีกเกอร 6 ตะปูเหล็กที่ดาน

ตอหัวตะปูกับลวดตัวนําอีก

ดานเขากับข้ัวบวกของ

ถานไฟฉาย 

   

บีกเกอร 7 ตะปูเหล็กที่ตอ

ดานหัวตะปูกับลวดตัวนํา

อีกดานเขากับขั้วลบของ

ถานไฟฉาย 

   

 

 

ตารางที่ 8.1 บันทึกผลทดลอง เรื่อง การปองกันการผุกรอนของเหล็ก 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี
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                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

อภิปรายผลการทดลอง 

 
 

 

- ภาวะที่ตะปูเหล็กไมเกิดสนิมคือ คือ……………………………………………………………………………… 

- ในภาวะที่ตะปูเหล็กสัมผัสกับน้ําและอากาศซึ่งมีแกสออกซิเจนและไอน้ําหรือความชื้นจึงเกิด     

   สนิมเหล็กดังสมการ  

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

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

- เนื่องจากมี OH-(aq) เกิดข้ึน เมื่อหยดฟนอลฟทาลีนจึงเกิด......................................................... 

 และเมื่อหยดสารละลาย K 3Fe(CN) 6 จึงเกิด............................................................................ 

- ในสภาวะที่ตะปูเหล็กมีน้ําทวมอยูครึ่งหนึ่ง สวนที่จุมอยูในน้ําและเหนือระดับน้ําขึ้นไปเกิด 

  สนิมเล็กนอยแตจะเกิดสนิมมากบริเวณ...................................................................................... 

- ในสภาวะที่ตะปูเหล็กสัมผัสกับโลหะทองแดง ซึ่งมีคา E0
r มากกวาหรือตอกับขั้วบวกของ 

   ถานไฟฉาย เหล็กจะเสียอิเล็กตรอนและทําหนาที่เปน............................................................. 

   ดังนั้นโลหะทองแดงและขั้วบวกของถานไฟฉายจึงทําหนาที่เปน ............................................ 

   ทําใหตะปูเหล็กกัดกรอนเร็วยิ่งข้ึน  

- ในสภาวะที่ตะปูเหล็กสัมผัสกับโลหะแมกนีเซียมซึ่งมีคา E0
r ต่ํากวาหรือสัมผัสกับขั้วลบของ  

   ถานไฟฉาย ตะปูเหล็กจะทําหนาที่เปน..................................................................................... 

   สวนโลหะแมกนีเซยีมและขั้วลบของถานไฟฉายเปน................................................................. 

   จึงเสียอิเล็กตรอนใหแกน้ําและออกซิเจนแทนเหล็ก ดังนั้นเม่ือหยดฟนอลฟทาลีนจึงเกิด...........    

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

  แตเม่ือหยดสารละลาย K3Fe(CN)6 จะ......................................................................................... 
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สรุปผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………...……………………………………………………………………………………….…....………… 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

คําถามทายการทดลอง 

 

1. การกัดกรอนของโลหะเหล็กเกิดขึ้นไดอยางไร 

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

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

2. ปจจัยที่ทําใหตะปเูหล็กเกิดการกัดกรอนเร็วกวาภาวะปกตคิืออะไร 

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

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

3. จงเขียนสมการการกัดกรอนของตะปูเหล็กกับลวดทองแดง พรอมทั้งบอกตัวรีดิวซและ       

   ออกซิไดส 

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

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

4. คา E0 มีความสัมพันธอยางไรกับการกัดกรอนของตะปูเหล็ก 

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

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

5. สิ่งใดที่ชวยปองกันไมใหตะปูเหล็กเกิดการกัดกรอนคืออะไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................ 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 
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บัตรเนื้อหาที่ 8.1   

เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน 

 

 

การผกุรอนของโลหะและการปองกัน 

 

การผุกรอนของโลหะ คือ การท่ีโลหะทําปฏิกิริยากับสารตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมรอบ ๆ แลวทําให

โลหะนั้นเปลี่ยนสภาพไปเปนสารประกอบประเภทออกไซดหรือไฮดรอกไซด หรือเรียกงาย ๆ วาเนื้อโลหะ

สูญเสียไป การผุกรอนของโลหะที่พบบอยในชีวิตประจําวันไดแก เหล็กเปนสนิม (สนิมเหล็กเปนออกไซด

ของเหล็ก Fe2O3 .xH2O)  ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ ตัวอยางเชน การที่อะตอมของโลหะที่ถูกออก-

ซิไดส แลวรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเกิดเปนออกไซดของโลหะนั้น เชน สนิมเหล็ก (Fe2O3 ) สนิม

ทองแดง (CuO) หรือสนิมอะลูมิเนียม (Al2O3 ) 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.6 ตัวอยางการผุกรอนของโลหะ 

(ที่มา : https://rawiwanmim.wordpress.com/บทเรียน/เซลลไฟฟาเคมี/การกัดกรอนของโลหะ/) 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

สาเหตุของการผกุรอนของโลหะหรือปจจัยท่ีทําใหเกิดการกัดกรอนของโลหะซึ่งมีหลายประการ 

ไดแก   

1. การทําปฏิกิริยากับน้ําและแกสออกซิเจน เชน โลหะเหลก็จะผุกรอนเมื่อสัมผัสน้ํา

และแกสออกซิเจนในอากาศจะเกิดปฏิกิริยารีดอกซเกิดข้ึนดังนี้ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8.7 เมื่อโลหะเหล็กสัมผัสกับอากาศท่ีมี น้ํา และ  O2 

(ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry/web/electrochem04.htm) 

  

  แอโนด  Fe (s)    Fe2+ (aq)  +  2e- 

  แคโทด  
2

1 O2 (g) + H2O (l) + 2e-  2OH- (aq) 

    Fe2+(aq)  +2OH- (aq)    Fe(OH)2 (s) 

 

ขั้นที่ 1 Fe เสียอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน  
 

    Fe (s)    Fe2+ (aq)  +  2e-          …………… 

   

ขั้นที่ 2 น้ํา และ แกสออกซิเจน ในอากาศรับอิเล็กตรอนเกิด OH-  

 

    
2

1 O2 (g) + H2O (l) + 2e-    2OH- (aq) ………… 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี
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                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

           

      

  รวม  และ   

   Fe (s) + H2O (l) + 
2

1 O2 (g)   Fe(OH)2 (s)  

            (สขีาว) 
 

ขั้นที่ 3 Fe(OH)2 (s) ถูก O2 และ H2O ในอากาศออกซิไดสเปน Fe(OH)3 
 

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

   (สีขาว)         (สีน้ําตาล) 

  ขั้นท่ี 4  Fe (OH)3 ในธรรมชาติจะปรากฏอยูในรูปของออกไซดท่ีมีน้ําผลึกอยูดวย 

ดังนี ้

2Fe (OH)3 (s)    Fe2O3 . H2O (s)  +  2H2O (l) 

        (สีน้ําตาล)       (สนิมสีน้ําตาล) 

 

      Fe2O3.nH2O คือ สนิมเหล็ก 

    

2. เมื่อสัมผัสกับกรด ( H+ (aq)) หรือตัวออกซิไดสที่ดีกวา   

    เชน 

Fe (s)  +  2H+ (aq)    Fe2+ (aq)  +  H2 (g) 

Fe (s)  +  Cu2+ (aq)    Fe2+ (aq)  +  Cu (s) 

 

3. สัมผัสกับโลหะที่มีศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลลสูงกวา  

เชน เหล็กสัมผัสกับโลหะทองแดงโดยโลหะเหล็กผุกรอนเร็วขึ้นเพราะเหล็กทํา

หนาที่แอโนดใหอิเล็กตรอนเกิด  Fe2+  ไอออน 

แอโนด  ;  Fe (s)    Fe2+ (aq)  +  2e-               E0
red  = 0.409  V 

แคโทด ;   O2 (g) + 2H2O (l) + 2e-    4OH- (aq) E0
red  = 0.401  V 

 

 4. การนําเหล็กไปตอเขากับขั้วบวกของถานไปฉาย ซึ่งข้ัวบวกจะรับอิเล็กตรอนจึงเปน 

              แคโทด เหล็กเปนแอโนด 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 

     เพิ่มเติม สมการแสดงปฏิกิริยาการผุกรอนที่เกิดจากการทดลอง 

                   โลหะ + ภาวะแวดลอม -----> Ion ของโลหะ + เบส  

                   Fe (s) + H2O (l) + O2 (g) -----> Fe2+ (aq) + OH- (aq)  

      เมื่อตองการทดสอบหา Fe2+ ทดสอบโดยใชสารละลาย K3Fe(CN)6 จะไดสีน้ําเงิน  

      ถาสีน้ําเงินเขม แสดงวามี Fe2+ มาก ถาจางมี Fe2+ นอย  

      หรือทดสอบหาเบส(OH-) ทดสอบโดยสารละลายฟนอลฟทาลีน ไดสีชมพู  

 

 

 

การปองกันการผุกรอนของโลหะ 

 

โลหะในธรรมชาติเกิดการกัดกรอนหรือเกิดสนิม ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปใน

ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะกับวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช หรือสิ่งกอสรางที่ทําดวยโลหะหรือมีโลหะ

เปนสวนประกอบ เมื่อโลหะเกิดการกัดกรอนหรือเกิดสนิมกอใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและ 

สิ้นเปลืองทรัพยากรเพ่ิมมากขึ้น  

การปองกันการผุกรอนของโลหะทําไดโดยการปองกันไมใหผิวโลหะสัมผัสกับสารเคม ีหรือน้ําและ

ออกซิเจนในอากาศโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี ้ 

1. การเคลือบผิวโลหะ สามารถเคลือบไดโดย การทาสี การชุบน้ํามัน หรือ การเคลือบดวย

พลาสติก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. การชุบโลหะ เปนการชุบผิวโลหะดวยโลหะอีกชนิดหนึ่ง โลหะที่นิยมนํามาใชทําโลหะสําหรับ

ชุบที่ผิวดานนอกจะเปนโลหะที่ถูกกัดกรอนไดยาก เชน นิกเกิล ทองแดง ดีบุก เงิน โครเมียม เปนตน 

ภาพที่ 8.8 การทาสีเคลือบผิวโลหะ 

(ที่มา : http://www.banidea.com/wp-

content/uploads/2014/12/Trachang-Wall-Cool-8.jpg) 

ภาพที่ 8.9 การใชพลาสติกเคลือบผิวโลหะ 

(ที่มา : http://www.lalinproperty.com/ 

blog/187.html) 
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ภาพที่ 8.10 การชุบโลหะดวยโครเมียม 

(ที่มา : http://www. http://kingmoto.tarad.com/webboard-en-71241- 

1566837-ลอแม็ก+PCX+N+ONE+ชุบโครเมีย่มครับ.html) 

3. การทําเปนโลหะผสม โดยการนําโลหะตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมาหลอมรวมกัน ทําใหทนตอการ

กัดกรอน เชน อัลลอยด (Alloy) 

4. วิธีแคโทดิก เปนการปองกันการกัดกรอนโดยนําโลหะที่มีคา E0
red ต่ําหรือตัวรีดิวซที่ดีกวาไป

พันไว ใกล ๆ โลหะที่ไมตองการใหเกิดสนิม โลหะที่มีคา E0
red ต่ําจะเปนแอโนด และโลหะที่ไมตองการให 

เกิดสนิมมี E0
red  สูงก็จะเปนแคโทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.11 การแคโทดิกเหล็กดวยแมกนีเซียม  

(ที่มา : https://prezi.com/xop4xk5w3sml/cathodic-protection/) 

 

5. วิธีอะโนไดซ เปนการเปลี่ยนผิวหนาของโลหะใหกลายเปนโลหะออกไซด โดยใชโลหะ เชน 

อะลูมิเนียม โครเมียม ดีบุก สังกะสี ดวยกระแสไฟฟา 12 V โดยโลหะออกไซดที่เกิดขึ้นจะตองทนการกัด

กรอนมากกวาโลหะปกติ ออกไซดของโลหะเหลานี้จะเคลือบผิวของโลหะไมใหเกิดการกัดกรอนตอไป  
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

ดังตัวอยางเชน การอะโนไดซอะลูมิเนียม  

1) เตรียมชิ้นงานโดยขัดชิ้นงานใหสะอาด แลวลางไขมัน ลางน้ําและเช็ดใหแหง กรณี

ชิ้นงาน เปน Al(s) ใชNaOH(aq) ในการลางไขมัน และเตรียมผิวใหสะอาด ดังสมการ  

      2Al(s) + 2NaOH(aq) + 6H2O(l)           2NaAl(OH)4(aq) + 3H2(g)  

2) นําแผนอะลูมิเนียมไปทําอะโนไดซในสารละลายกรดซัลฟวริก (H2SO4)  

+ กรดออกซาลิก (H2C2O4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.12 การทําอะโนไดซ 

(ที่มา : ศรีลกัษณ ผลวัฒนะ และประดับ นาคแกว. 2553 หนา 127) 
 

ที่แอโนดจะเกิด O2(g) ซึ่ง O2(g) ที่เกิดขึ้นจะไปทําปฏิกิริยากับ Al ได Al2O3 และ Al2O3 จับผิว 

Al แนน มีรูพรุนเล็ก ๆ จับสียอมโลหะไดดีสวนที่แผนแคโทด จะเกิด H2(g) ซึ่งไมทําปฏิกิริยากับ 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) สามารถนําแผนอะลูมิเนียมที่ผานการอะโนไดซแลวไปยอมสีโลหะไดที่อุณหภูมิ 50 – 60 oC 

ประมาณ 10 - 20 นาท ี 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 8.13 ผลิตภณัฑจากการอะโนไดซ 

(ที่มา : http://www.vvn-powdercoat.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539241107) 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

6. การรมดํา เปนการปองกันการกัดกรอนและเพิ่มความสวยงามใหแกชิ้นโลหะ เชน ปน ดาบ 

โดยให เหล็กไปทําปฏิกิริยากับสารเคมีเฉพาะ เปลี่ยนผิวหนาเหล็กใหกลายเปน FeO(OH) วิธีการนี้ 

สามารถใชกับโลหะอื่น ๆ ได เชน ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม เงิน และสแตนเลส เปนตน  

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8.14 การรมดํา 

(ที่มา : ศรีลกัษณ ผลวัฒนะ และประดับ นาคแกว. 2553 หนา 127) 
 

1) เตรียมชิ้นงานโดยขัดผิวดวยกระดาษทรายชนิดละเอียด ลางไขมันดวยไตรคลอโร- 

เอทิลีน หรือ Na3PO4 แลวลางดวยน้ําสะอาด  

2) นําไปตมกับสารละลายที่มี NaOH 375 g + NaNO3 125 g ในสารละลาย 1 dm3 

Fe(s) จะทําปฏิ กิริยาแลวได เปน  FeO(OH)(s) ที่ มีสีน้ํ าตาลดํา เรียกวา เซปดิ โอโครไซด 

(Cepidiocrocite) ซึ่งไมเกิดสนิมหรือกัดกรอน 

7. การทาผิวโลหะดวยสารยับยั้งการผุกรอน เชน  

 เคลือบดวยเกลือโครเมต ทําใหเกิด FeCrO4 เคลือบผิวเหล็ก  

 เกลือบิวทิลลามีน ซึ่งอยูในรูป (CuHg)3NH+ นิยมเติมลงไปในหมอน้ํารถยนต  

จะทําใหเกิด ฟลมบาง ๆ ปดผิวเหล็กที่ใชทําหมอน้ํา 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

แบบบันทึกผลการศกึษาบัตรเนื้อหาที่ 8.1 

เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน 

 

เนื้อหาที่ศึกษาคือ  

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

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

ผลการศึกษา  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สรุปสิ่งท่ีไดจากการศึกษา 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

 
 

บัตรงานที่ 2.1 

เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน 

  

1. ตอบคําถามเกี่ยวกับการกัดกรอนของโลหะและการปองกัน 

1.1 การผุกรอนของโลหะหมายถึงอะไร 

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

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

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

1.2 การผุกรอนของโลหะเกิดขึ้นไดอยางไร 

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

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

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

1.3 ปจจัยที่สงผลใหโลหะเกิดการผุกรอนมีอะไรบาง 

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

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

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

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

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

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

1.4 จงบอกพรอมอธิบายการปองกันการผุกรอนของโลหะมา 5 วิธี 

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

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

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

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

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

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

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

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

ขั้นที่ 4 ขั้นอธบิาย 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

2. จงทําเครื่องหมาย   หนาขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย  หนาขอความที่ผิด 

………………..1. 2Fe(s) + O2(g)       2FeO(s) เปนปฏิกิริยาแสดงการเกิดสนิมเหล็ก 

                   ในธรรมชาต ิ 

………………..2. เม่ือนําโลหะ X ไปตอไวกับโลหะ Y โดยที ่Y มีคา E0
r ต่ํากวาโลหะ X โลหะ 

                   ที่เกิดการกัดกรอน คือ โลหะ Y  

………………..3. ตะปูที่จุมอยูในสารละลาย CuSO4 จะเกิดสนิมเร็วกวาตะปูที่จุมอยูในน้ํา 

………………..4. วิธีการรมดําเปนเซลลอิเล็กโทรไลติก  

………………..5. สารละลายอิเล็กโทรไลตที่ใชในการรมดํา คือ H2O + NaOH + NH3 

………………..6. สารที่มีสีน้ําตาลดําในการรมดํามีชื่อวา Cepidiocrocite  

………………..7. การอะโนไดซเปนเซลลอิเล็กโทรไลติก  

………………..8. เม่ือนําโลหะอะลูมิเนียมไปทําอะโนไดซ แผนอะลูมิเนียมที่ขั้วแอโนดจะเกิด Al2O3 

…………….…..9. การทําอะโนไดซไมสามารถยอมสีโลหะได เนื่องจาก Al2O3 (s) ไมจับกับสี 

………………..10. การใชลวดแมกนีเซยีมพันรอบตะปูเปนการปองกันการกัดกรอนดวยวิธีแคโทดิก 

3. กําหนดคาศักยไฟฟามาตรฐานของครึ่งเซลลให ดั้งนี ้

     

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อนําโลหะคูหนึ่งคูใดมาไวใกลกัน โลหะชนิดใดจะผุกรอน 

   3.1 อะลูมิเนียมกับโครเมียม โลหะที่ผุกรอน คือ  ………………………………..     

3.2 โครเมียมกับตะกั่ว   โลหะที่ผุกรอน คือ  ……………………………….. 

   3.3 เหล็กกับดีบุก  โลหะที่ผุกรอน คือ  ……………………………….. 

   3.4 อะลูมิเนียมกับดีบุก       โลหะที่ผุกรอน คือ  ……………………………….. 

3.5 เหล็กกับตะกั่ว   โลหะที่ผุกรอน คือ  ……………………………….. 

3.6 เหล็กกับอะลูมิเนียม  โลหะที่ผุกรอน คือ   ………………………………  

 

Al3+ +3e-               Al   E0
r = -1.66 V 

Cr3+ + 3e-          Cr   E0
r = -0.74 V 

Fe2+ + 2e-           Fe  E0
r
 = -0.44 V 

Sn2+ + 2e-           Sn  E0
r = -0.14 V 

Pb2+ + 2e-              Pb  E0
r = -0.13 V 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

บัตรกิจกรรมที่ 8.4   

เรื่อง เสริมความรูปจจัยในการเกิดสนิม

 

 
 
 

 
 

1.ใหนักเรียนดูภาพท้ัง 8 ภาพ ในการออกแบบการทดลอง แลวตอบคําถามตอไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

1.1 จากภาพทั้ง  8 การทดลอง เรื่อง ปจจัยในการเกิดการกัดกรอนของโลหะเหล็ก นักเรียน

คิดวาการ ทดลอง A – G จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร  

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

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

1.2 ถานักเรียนเปนผูทําการทดลอง นักเรียนคิดวาระบบใดท่ีจะเกิดการกัดกรอนของโลหะ

เหล็กมากท่ีสุด และระบบใดเกิดการกัดกรอนของโลหะเหล็กนอยที่สุด เพราะอะไร  

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

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

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

1.3 ถานักเรียนเปนผูทําการทดลองและเพิ่มระยะเวลาในการทดลอง เชน จาก 1 วัน เปน 3 

วัน นักเรียนคิดวาการทดลอง A – H จะมีการเปล่ียนแปลงอยางไร  

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

1.4 จากการทดลอง A – H นักเรียนคิดวาปจจัยใดบางที่ทําใหเกิดสนิมเหล็ก  

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

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

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

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

ขั้นที่ 5 ขั้นขยายความรู 

ภาพที่ 8.15 การทดลอง เรื่อง ปจจัยในการเกิดสนิมเหล็ก 

(ที่มา : มะลิวรรณ ตันเจียง. 2559) 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

บัตรกิจกรรมที่ 8.5   

เรื่อง การนําความรูไปใชประโยชน 

 

 
 
 

 
 

1. ใหนักเรียนเลือกวิธีการปองกันการกัดกรอนของโลหะจากกรอบดานลางใหถูกตองและสอดคลอง

กับภาพชิ้นงาน มาเติมลงในชองวางดานหนาภาพ  

 

  การรมดํา    แคโทดิก  อะโนไดซ  การชุบโลหะ  การทาสี     เคลือบพลาสติก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 

 

 

ขั้นที่ 7 ขั้นนําความรูไปใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

 

2. จงตอบคําถามตอไปนี้ พรอมใหเหตุผลประกอบ  
 

เมื่อ นาเดช ตองการลอมร้ัวลวดหนามที่ดินขนาด 10 ไร แตลวดหนามที่นํามาลอมรั้วเปน 

ลวดหนามที่ผลิตขึ้นจากเหล็กทําใหเกิดสนิมไดงาย นาเดชจึงตองการท่ีจะลดการเกิดสนมิเหล็กโดย 

การนําโลหะไปพนักับลวดหนามใหสามารถใชงานโดยไมเกิดสนิมนาน 1 ป และนาเดชควรจะเลือก 

โลหะชนิดใด จึงจะเหมาะสมและใชตนทุนนอยทีสุ่ด  

ขอมูลประกอบการตดัสินใจของนาเดช มีดังนี ้

โลหะ อัตราการกัดกรอนเม่ือตอกับลวดเหล็ก 

(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 
 

กําหนดใหคาศักยไฟฟามาตรฐานรีดักชัน ดังนี้  

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  

 

นาเดชควรจะเลือกโลหะชนิดใด จึงจะเหมาะสมและใชตนทุนนอยท่ีสุด เพราะอะไรจงอธิบาย  

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
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แผนผังความคิด  

เรื่อง การผุกรอนของโลหะและการปองกัน 
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แบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดท่ี 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผุกรอนของโลหะ 

 

คําชี้แจง      1.  ขอสอบชุดนี้มีจํานวน 10  ขอ เปนขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก (เวลา 10 นาที)                 

                2.  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว  แลวทําเครื่องหมาย  (X)         

               ลงในกระดาษคําตอบ    

 

1. สภาวะใดที่เหล็กจะถูกกัดกรอนไดเร็วที่สุด  

ก. มีน้ําและอากาศ  

ข. มีอากาศและสารละลาย NaOH  

ค. มีน้ําออกซิเจน และลวดแมกนีเซียมผูกติดอยู  

ง. มีน้ําอากาศ และลวดทองแดงผูกติดอยู 

2. การเกิดสนิมจะเกิดชาลงมากที่สุด เม่ือมีโลหะใดตออยูกับตะปูเหล็ก  

ก. โลหะทองแดง    ข. โลหะแมกนีเซยีม 

ค. โลหะสังกะสี     ง. โลหะเงิน  

3. ขอใดไมถือวาเปนการปองกันการกัดกรอนของโลหะ  

ก. การรมดําอาวุธปน  

ข. ทาสีน้ํามันที่ประตูเหล็กหนาบาน  

ค. การชโลมน้ํามันตะปูกอนตีตะปูลงในเนื้อไม  

ง. การขัดคราบดําหมนออกจากชุดสรอยเครื่องเงิน 

4. สถานการณในขอใดถูกตองเก่ียวกับการกัดกรอนของโลหะ เมื่อโลหะคูหนึ่งอยูดวยกัน  

โลหะชิ้นที่ 1  โลหะชิ้นท่ี 2  โลหะที่ถูกกัดกรอน  

ก.      Fe        Sn    Sn  

ข.      Fe        Cr    Fe  

ค.      Al        Sn    Al  

ง.      Al        Cr    Cr  
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5. การปองกันการกัดกรอนของโลหะ วิธีใดที่ตองผานกระบวนการอิเล็กโทรไลซิส  

ก. วิธีรมดํา    ข. วิธีแคโทดิก  

ค. การเคลือบพลาสติก    ง. การชุบโลหะดวยไฟฟา 

จงใชขอมูลตอไปนี้ในการตอบคําถาม ขอ 6 – 7 

ในการศึกษาการผุกรอนของโลหะ โดยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโลหะใน

หลอดทดลองที่บรรจุน้ําแลวนํามาทดสอบดวย K3Fe(CN)6 และฟนอลฟทาลีน มีผลการทดลอง

ดังนี้  

กําหนดให  

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- → D  ; E0 red = +0.34 V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. จากการทดลอง ขอสรุปใดถูกตอง  

ก. โลหะ B ทําใหตะปูเหล็กเสียอิเล็กตรอนไดงายข้ึน  

ข. สีชมพูที่เกิดขึ้นมาจาก OH- ที่เกิดในปฏิกิริยาออกซิเดชัน  

ค. ในทุกสภาวะ ตะปูเหล็กเกิดสนิมทั้งหมดเนื่องจากน้ําและอากาศ  

ง. เกิดสนิมเหล็กที่ตะปูพันดวยโลหะ D มากกวา ตะปูพันดวยโลหะ C  

7. โลหะ C จะเกิดการกัดกรอน เมื่อตอเขากับโลหะใด  

ก. ตอโลหะ C กับโลหะ A   ข. ตอโลหะ C กับโลหะ B  

ค. ตอโลหะ C กับโลหะ D   ง. ตอโลหะ C กับโลหะ Fe 
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8. สังกะสีแผนเรียบใชทํารางน้ําฝนมีการผลิตจากแผนเหล็กเคลือบสังกะสี และกระปองน้ํา     

     ผลไมท่ีทําจาก เหล็กเคลือบดวยอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑชนิดใดจะเกิดสนิมเร็วกวากันเมื่ออยู 

     ในสภาวะที่สัมผัสอากาศและความชื้น  

ก. สังกะสีแผนเรียบ  

ข. กระปองน้ําผลไม  

ค. เกิดสนิมพรอมกัน เพราะเปนเหล็กเหมือนกัน  

ง. ไมเกิดสนิมทั้ง 2 ชนิด เพราะมีการปองกันการกัดกรอน 

9. จากการทดสอบตะปูเหล็กดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

ตะปูในหลอดใดจะเปนสนิม  

ก. หลอดที่ I     ข. หลอดที่ II  

ค. หลอดที่ III     ง. หลอดที่ IV 

10. ขอใดถูกตองที่สุด ในการฝงลวดแมกนีเซียมไวใหสัมผัสกับทอเหล็กบรรจุน้ํามันที่ใตดินเพ่ือลด 

    การกัดกรอนของทอ  

ก. ลวดแมกนีเซียมเปนตัวออกซิไดซ  

ข. ลวดแมกนีเซียมเปนตัวรับอิเล็กตรอนจากทอเหลก็  

ค. ลวดแมกนีเซียมเปนตัวสงผานอิเล็กตรอนไปยังทอเหล็ก  

ง. ลวดแมกนีเซยีมเปนตัวปองกันมิใหทอเหล็กสัมผัสกับความชื้นโดยตรง  
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ชื่อ.................................................นามสกุล...................................ชั้น.............เลขท่ี.......... 

 

 

 

 

 

                              คะแนน เต็ม 10    

                                                      ได 

 
 

 

ขอที ่ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

ชุดท่ี 8 เรือ่ง การผกุรอนของโลหะและการปองกัน 
 

เกณฑการประเมิน 

0 – 7  คะแนน  ไมผาน 

8 - 10 คะแนน  ผาน 
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46 

    นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ จังหวัดอดุรธาน ี

ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

สรุปผลการทํากิจกรรม 

 

หัวขอ คะแนนเต็ม เกณฑผาน คะแนนที่ได 

แบบทดสอบกอนเรียน  10 8  

บัตรกิจกรรมที่ 8.1 เรื่อง ทบทวนสิ่งที่รู           5 4  

บัตรกิจกรรมที่ 8.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง

ของโลหะในธรรมชาติ 
5 4  

แบบบันทึกกิจกรรมที่ 8.3 เรือ่ง  

การปองกันการผุกรอนของเหล็ก 
20 16  

บัตรงานที่ 8.1 เรื่อง การผุกรอนของโลหะ

และการปองกัน 
10 8  

กิจกรรมท่ี 8.4  เรื่อง เพ่ิมเติมความรู         5 4  

กิจกรรมท่ี 8.5  เรื่อง การนําความรูไปใช

ประโยชน 
10 8  

- แผนผังความคิด(mind mapping) เรื่อง 

การผุกรอนของโลหะและการปองกัน 
5 4  

แบบทดสอบหลังเรียน 10 8  

 

คะแนนระหวางเรียนท่ีได     เทากับ  

คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ได   เทากับ  
 

สรุปผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดท่ี 8 เรื่อง  การผุกรอนของโลหะและการปองกัน 
 

ผาน  
 

ไมผาน  
 

ลงชื่อ………………………………….…ผูประเมิน                            

      (นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง)                          

    ตําแหนง ครู วิทยฐานะชํานาญการ                            

ขั้นที่ 6 ขั้นประเมนิผล 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 4  ว30224 

                       ชุดที่ 8 ปองกันไวดีกวาแกกับการผกุรอนของโลหะ 

                                   ประวัติผูแตง 

 

     ชื่อ – สกุล   นางสาวมะลิวรรณ  ตันเจียง  

     วัน  เดือน  ปเกิด  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2527  

     ที่อยูปจจุบัน  164 หมูที่ 8  ตําบลหมูมน อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  

     ประวัติการศึกษา     พ.ศ.  2539  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนบานเรือ 

          อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน      

พ.ศ.  2545    ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 

อําเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน     

พ.ศ.  2549   ศึกษาศาสตรบัณฑติ  วิชาเอกเคมี-คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ.  2558   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา การวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

     ประสบการณ  วันที่ 3  เดือน  พฤศจิกายน  2551    บรรจุแตงตั้งเขารับราชการครู               

     การรับราชการ   ตําแหนง  ครูผูชวย  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม  อําเภอเพ็ญ   

จังหวัดอุดรธานี  

วันที่  3  เดือน  พฤศจิกายน  2553    คร ูค.ศ.1  โรงเรยีนเพ็ญพิทยาคม  

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  

วันที่  24  เดือน  มีนาคม  2559  ครู ค.ศ.2  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม     

อําเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  

     ตําแหนงปจจุบัน  ครู  วิทยฐานะครูชํานาญการ  โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม อําเภอเพ็ญ   

จังหวัดอุดรธานี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

 

 

 

 
 

 

 

 


