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คํานํา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
เป/นชุดกิจกรรมการเรียนรูที่มีกิจกรรมที่หลากหลายน1าสนใจ สําหรับพัฒนาการเรียนรูที่เนนใหนักเรียน
ไดเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูเป/นกลุ1มโดยตองเรียนรูตามขั้นตอนในคู1มือนักเรียน ดวยความตั้งใจ
และมีความซื่อสัตยต1อตนเอง ชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ เป/นส1วนหนึ่งของ
ชุดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งหมด 8 ชุด แบ1งเนื้อหาออกเป/น 8 ชุด ไดแก1
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 2 เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 3 เรื่อง การถ1ายโอนอิเล็กตรอนและการเขียนแผนภาพเซลล เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 4 เรื่อง ศักยไฟฟาของเซลลและประเภทของเซลลกัลวานิก
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 5 เรื่อง การแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวและการแยก
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
สารละลายดวยกระแสไฟฟา
ชุดที่ 6 เรื่อง การชุบดวยไฟฟาและการทําโลหะใหบริสุทธิ์
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 7 เรื่อง การผุกร1อนของโลหะและการปองกัน
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดที่ 8 เรื่อง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของเซลลไฟฟาเคมี
เวลาเรียน 3 ชั่วโมง
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ นี้ ผูจัดทําหวังเป/นอย1างยิ่งว1าจะสามารถพัฒนานักเรียนใหบรรลุผลการเรียนรู
ตามจุดประสงคการเรียนรูไดเป/นอย1างดี พรอมทั้งมีความรู ทักษะสําหรับนําไปใชในชีวิตประจําวันและ
การศึกษาคนควาทางวิทยาศาสตรในโอกาสต1อไป

นิรมล รอดไพ
โรงเรียนหวยน้ําหอมวิทยาคาร
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ลําดับขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
โครงสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ
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คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ไดแบ1งชุดกิจกรรมการเรียนรูออกเป/น 8 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ
ชุดที่ 2 เรื่อง การดุลสมการรีดอกซ
ชุดที่ 3 เรื่อง การถ1ายโอนอิเล็กตรอนและการเขียนแผนภาพเซลลกัลวานิก
ชุดที่ 4 เรื่อง ศักยไฟฟาของเซลลและประเภทของเซลลกัลวานิก
ชุดที่ 5 เรื่อง การแยกสารไอออนิกที่หลอมเหลวและการแยกสารละลายดวยกระแสไฟฟา
ชุดที่ 6 เรื่อง การชุบดวยไฟฟาและการทําโลหะใหบริสุทธิ์
ชุดที่ 7 เรื่อง การผุกร1อนของโลหะและการปองกัน
ชุดที่ 8 เรื่อง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีของเซลลไฟฟาเคมี
2. เอกสารชุดนี้เป/นชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ ประกอบดวย
1) คําชี้แจงเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
2) คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน
3) ลําดับขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
4) แบบทดสอบก1อนเรียน บัตรกิจกรรม บัตรเนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน
และเฉลยแบบทดสอบก1อนเรียน-หลังเรียน เฉลยบัตรกิจกรรม
3. เวลาที่ใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ จํานวน 3 ชั่วโมง
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คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับครู
ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ไดแบ1งชุดกิจกรรมการเรียนรูออกเป/น 8 ชุด โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการคิดวิเคราะห
การสรางองคความรู มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และการนําความรูไปใชประโยชน เพื่อช1วยให
การจัดกิจกรรมการเรียนรูดําเนินไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนควรดําเนินการดังต1อไปนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจแผนการจัดการเรียนรู คู1มือการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อช1วยใหการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เตรียมสื่อการเรียนรูที่ใชประกอบการจัดการเรียนรู ทั้งอุปกรณ สารเคมี สําหรับ การทดลอง และเตรียม
ชุดกิจกรรมการเรียนรูใหเพียงพอกับจํานวนนักเรียน
3. ชี้แจงใหนักเรียนทราบเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียน การปฏิบัติตามขั้นตอน การใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
กระตุนผูเรียนใหตั้งใจปฏิบัติอย1างเต็มความสามารถ หากแต1ตองมีความซื่อสัตยต1อตนเอง ไม1เปIดดูเฉลย
ล1วงหนา เพื่อใหเกิดการเรียนรูอย1างมีประสิทธิภาพ
4. ประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
5. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 3 ชั่วโมง
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คําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา
ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6 ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ นักเรียนควรปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กําหนดไวในชุดกิจกรรมการเรียนรูดังนี้
1. รับชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ แลวศึกษาคําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ลําดับขั้นตอนการใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรู
2. ศึกษาผลการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู
3. ทําแบบทดสอบก1อนเรียน
4. ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู
5. ทําแบบทดสอบหลังเรียน
6. ประเมินผล
7. ปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูอย1างตั้งใจ
8. ชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟาเคมี รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป-ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ นี้ นักเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง แต1ตองมีความซื่อสัตย ต1อตนเอง
ไม1เปIดดูเฉลย เพื่อใหการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
9. หากพบปJญหาสามารถขอคําแนะนําจากครูผูสอน
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ลําดับขั้นตอนการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

ศึกษาคําชี้แจงการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู
ทําแบบทดสอบก0อนเรียน

ดําเนินการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง ไฟฟ3าเคมี
รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 6
ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

ทําแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล

ไม0ผ0านเกณฑรอยละ 80

ผ0านเกณฑรอยละ 80

ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรูต0อไป
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โครงสรางชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.2 เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรู
ไปใชประโยชน
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู
การแกปJญหารูว1าปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส1วนใหญ1มีรูปแบบที่แน1นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยู1ในช1วงเวลานั้นๆ เขาใจว1าวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม
และสิ่งแวดลอม มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ผลการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ ตัวรีดิวซ
และตัวออกซิไดซ ในดานการถ1ายโอนอิเล็กตรอนและการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได
2. จัดลําดับความสามารถในการใหและรับอิเล็กตรอนของธาตุหรือไอออนเปรียบเทียบความสามารถใน
การเป/นตัวรีดิวซหรือตัวออกซิไดซได
จุดประสงคการเรียนรู
1. ทดลองและอธิบายการถ1ายโอนอิเล็กตรอนระหว1างโลหะกับโลหะไอออนได
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน และปฏิกิริยารีดอกซ พรอมทั้งเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยาได
3. อธิบายความหมายตัวรีดิวซและตัวออกซิไดซในปฏิกิริยาได ระบุตัวรีดิวซและตัวออกซิไดซในปฏิกิริยาได
4. เปรียบเทียบความสามารถในการเป/นตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซได
สาระสําคัญ
ปฏิกิริยาเคมีไฟฟาที่ทําใหเกิดกระแสไฟฟา หรือการผ1านกระแสไฟฟาเขาไปทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี
เรียกว1าปฏิกิริยาไฟฟาเคมี ปฏิกิริยาที่ใหอิเล็กตรอนเรียกว1าปฏิกิริยาออกซิเดชัน ส1วนปฏิกิริยาที่รับอิเล็ตรอน
เรียกว1าปฏิกิริยารีดักชัน เมื่อรวมทั้งครึ่งปฏิกิริยาเขาดวยกันเรียกว1าปฏิกิริยารีดอกซ สารที่ใหอิเล็กตรอนเรียกว1า
ตัวรีดิวซ สารที่รับอิเล็กตรอนเรียกว1าตัวออกซิไดซ โลหะและไอออนของโลหะแต1ละชนิดจะมีความสามรถ
ในการใหและรับอิเล็กตรอนต1างกัน
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แบบทดสอบก0อนเรียน
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบก1อนเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ เป/นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน ใชเวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมายกากบาท (X)
ลงในกระดาษคําตอบ

1. “การทดลองโดยเมื่อจุ0มโลหะ Cu ลงใน สารละลาย Ag+ ปรากฏว0า เกิดสารสีเทาดํา
เกาะที่แผ0นโลหะ Cu และเมื่อเขี่ยสารสีเทาดําออก พบว0า แผ0นโลหะ Cu ผุกร0อน”
ขอใดกล0าวถูกตอง
โลหะ Cu

สารละลาย Ag+
ที่มา : www.payak.ac.th/web1/file editor/file/info. (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
ก. สารละลาย Cu2+ รับอิเล็กตรอนไดดี เกิดสารสีเทาดํา
ข. โลหะ Cu ใหอิเล็กตรอนจึงเกิดการผุกร1อน
ค. โลหะ Ag รับอิเล็กตรอนและเกิดสารสีเทาดํา
ง. สารละลาย Ag+ ใหอิเล็กตรอนเกิดการผุกร1อน
2. เมื่อนําแท0ง Sn จุ0มลงในสารละลายของ Pb(NO3)2 ปรากฏว0ามีโลหะตะกั่วเกาะบน
แท0งดีบุก แสดงว0าขอใดถูกตอง
ก. แท1ง Sn เป/นตัวออกซิไดส
ข. โลหะ Pb เป/นตัวออกซิไดส
ค .แท1ง Sn เป/นตัวรีดิวซ
ง. Pb2+ ไอออนเป/นตัวรีดิวซ
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3. ขอมูลต0อไปนี้ตอบคําถามเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ
1. ปฏิกิริยาที่เลขออกซิเดชันของสารไม1เปลี่ยนแปลง
2. ปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอนแลวมีการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชัน
3. เกิดทั้งออกซิเดชันและรีดักชันในขณะเดียวกัน
4. มีอะตอมของธาตุออกซิเจนเขามาเกี่ยวของเสมอ
5. มีธาตุแทรนซิชันร1วมดวยเสมอ
ขอใดถูกตอง
ก. 2 และ 3 เท1านั้น
ข. 3 และ 5 เท1านั้น
ค. 1, 2 , 4 และ 5
ง. 1 , 3 , 4 และ 5
4. จากปฏิกิริยาต0อไปนี้ขอใดเปNนปฏิกิริยารีดอกซ
ก. 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
ข. 2HCl(aq) + Na2S2O3(aq) → 2NaCl(aq) + SO2(g) + H2O(l) + S(s)
ค. HCO3-(aq) + OH-(aq) → H2O(l) + CO32-(aq)
ง. 2K2CrO4(aq) + H2SO4(aq) →K2Cr2O7(aq) + K2SO4(aq) + H2O(l)
5. ขอใดกล0าวถูกตองเกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชัน
ก. ปฏิกิริยาออกซิเดชันประกอบดวยสารที่ใหอิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอน
ข. ปฏิกิริยารีดักชันเป/นปฏิกิริยาที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป/นปฏิกิริยาที่ไม1มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
ง. ปฏิกิริยารีดักชันประกอบดวยสารที่รับอิเล็กตรอน
6. ถาปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Al(s) → Al3+(aq) + 3e- และปฏิกิริยารีดักชัน
คือ 2H+(aq) + 2e- → H2(g) ขอใดแสดงปฏิกิริยารีดอกซที่ถูกตอง
ก. 2Al(s) + 6H+(aq) → 2Al3+(aq) + 3H2(g)
ข. 2Al3+(aq) + 3H2(g) → 2Al(s) + 6H+(aq)
ค. Al(s) + 2H+(aq) → Al3+(aq) + H2(g)
ง. 2Al(s) + 2H+(aq) → 2Al3+(aq) + H2(g)
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7. 6I- (aq) + BrO3- (aq) + 6H+ (aq) → 3I2 (aq) + Br- (aq) + 3H2O (l) สารใด
เปNนตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซตามลําดับ
ก. I2 , Brข. BrO3- , Iค. I- , BrO3ง. BrO3- , H+
8. ขอใดกล0าวถูกตองเกี่ยวกับตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซ
ก. ตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซรับอิเล็กตรอน
ข. ตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซใหอิเล็กตรอน
ค. ตัวออกซิไดซใหอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซรับอิเล็กตรอน
ง. ตัวออกซิไดซรับอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซใหอิเล็กตรอน
จากสมการของปฏิกิริยาต0อไปนี้
Cl2(g) + 2H2O(l) + SO2(g) → 2HCl(aq) + H2SO4(aq)
Cl2(g) + H2S(g) → 2HCl(aq) + S(s)
2SO2(g) + H2S(g) → H2SO4(aq) + 2S(s)
9. จากสมการจงเปรียบเทียบระหว0างแก^ส 3 ชนิด คือ Cl2 , SO2 และ H2S แก^สใดเปNน
ตัวออกซิไดสแรงที่สุดและแก^สใดเปNนตัวรีดิวซที่แรงที่สุด ตามลําดับ
ก. Cl2 , SO2
ข. Cl2 , H2S
ค. SO2 , Cl2
ง. H2S , Cl2
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\

เมื่อจุ0มโลหะ A,B,C,D แต0ละชนิดลงในสารละลายของโลหะไอออน ไดผลการทดลอง
ดังตาราง
สารละลาย
โลหะ
2+
A
B2+ C2+ D2+
A
+
+
B
C
+
D
+
+
+
เมื่อ + แสดงว1า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และ เมื่อ – แสดงว1า ไม1มีการเปลี่ยนแปลง
10. การเรียงลําดับความแรงของตัวรีดิวซขอใดถูกตอง
ก. B > C > A >D
ข. A > C > B >D
ค. D > A > C >B
ง. C > A > D >B
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กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบก0อนเรียน
ชื่อ……………………………………………………………………………ชั้น……………….เลขที่………..….

คะแนน
ได
เต็ม 10

ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ก.

ข.

ค.

ง.
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บัตรกิจกรรมที่ 1
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายการถ1ายโอนอิเล็กตรอนระหว1างโลหะกับโลหะไอออนได
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยารีดอกซได
ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
โลหะในธรรมชาติเกิดสนิม เนื่องจากผิวของโลหะสัมผัสกับน้ํา และแกxสออกซิเจน
โดยอะตอมของเหล็กจะใหอิเล็กตรอน (Fe(s) → Fe2+(aq) +2e-) น้ําและออกซิเจน
จะรับอิเล็กตรอน (O2(g) + 2H2O(l) +4e- → 4OH-(aq)) Fe2+ และ OH- เกิดปฏิกิริยา
ได Fe(OH)2 แลวทําปฏิกิริยาต1อกับ O2 และ H2O ไดสนิมเหล็ก (Fe2O3·H2O) ปฏิกิริยานี้
มีการใหและรับอิเล็กตรอน มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน การเกิดสนิมเหล็ก
เป/นปฏิกิริยารีดอกซ

รูปที่ 1 การเกิดสนิมในเหล็ก
ที่มา : http://i-gurad.blogspot.com/.2559 (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
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ปฏิกิริยาการสึกกร0อนของหินปูน
หินปูน ซึ่งมี CaCO3 เป/นองคประกอบ จะเกิดการสึกกร1อนได เมื่อทําปฏิกิริยากับกรด
เช1น H2SO4 และ HNO3 ที่อยู1ในฝนกรด
ดังสมการ CaCO3(aq) + H2SO4(aq) → CaSO4(s) + CO2(g) + H2O(l)
ปฏิกิริยาการสึกกร1อนของหินปูน เป/นปฏิกิริยาซึ่งไม1มีการให และรับอิเล็กตรอน และเลขออกซิเดชัน
ไม1เปลี่ยนแปลง ไม1เป/นปฏิกิริยารีดอกซ

รูปที่ 2 การสึกกร1อนของหินปูนในรูปปJzน
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)

คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาปฏิกิริยาเคมี และตอบคําถามต1อไปนี้
1. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กและปฏิกิริยาการสึกกร1อนของหินปูนมีใหและรับ
อิเล็กตรอนอย1างไร (2 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมและการสึกกร1อนของหินปูน มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
อย1างไร (2 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ปฏิกิริยาใดเป/นปฏิกิริยารีดอกซ พิจารณาอย1างไร (1 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

คะแนน
ได
ผ0าน
เต็ม

4-5
5
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บัตรเนื้อหาที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ
ปฏิกิริยาไฟฟาเคมี (Electrochemical reaction) เป/นปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวกับ
การถ1ายโอนอิเล็กตรอนโดยเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป/นพลังงาน เช1น ในเซลลถ1ายไฟฉาย
และแบตเตอรี่รถยนต นอกจากนั้นยังสามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟาใหเป/นพลังงานเคมี
คือ ผ1านกระแสไฟฟาลงไปในสารต1าง ๆ แลวทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมี เช1น การชุบโลหะดวยไฟฟา
การแยกน้ําดวยไฟฟา หากใชการถ1ายโอนอิเล็กตรอนเป/นเกณฑแลว
ปฏิกิริยาเคมีแบ1งเป/น 2 ประเภท
1. ปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอน
เรียกว1า ปฏิกิริยารีดอกซ (Redox Reaction)
2. ปฏิกิริยาที่ไม1มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอน
เรียกว1า ปฏิกิริยานอนรีดอกซ (Nonredox Reaction)

รูปที่ 4 เซลลถ1าน
ที่มา : http://www.vcharkarn.com .
(สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)

รูปที่ 5 แบตเตอรี่รถยนต
ที่มา : https://batterymittapap.com.
(สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
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ประเภทปฏิกิริยาเคมีตามลักษณะการถ0ายโอนอิเล็กตรอน
ประเภทปฏิกิริยาเคมี แบ1งตามลักษณะถ1ายโอนอิเล็กตรอน มี 2 ชนิด คือ
1. ปฏิกิริยารีดอกซ หรือปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน คือ ปฏิกิริยาที่มีการ
ถ1ายโอนอิเล็กตรอน หรือเป/นปฏิกิริยาที่มีการใหและรับอิเล็กตรอน เช1น

ให eถ1ายโอน eCu2+(aq) + Zn0(s)

→

Cu0(s) + Zn2+ (aq)

รับ eเขียนแยกสมการ ไดดังนี้

Zn (s)
Cu2+(aq) + 2e-

→
→

Zn2+ (aq) + 2eCu(s)

จะเห็นไดว1า ปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชัน
เปลี่ยนแปลงกล1าวคือ สารที่ใชอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
และส1วนของสารที่รับอิเล็กตรอน จะมีเลขออกซิเดชันลดลง

รูปที่ 6 ปฏิกิริยารีดอกซหรือปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน
ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
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2. ปฏิกิริยานอนรีดอกซ (Non-redox Reaction)
ปฏิกิริยานอนรีดอกซ คือ ปฏิกิริยาที่ไม1มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอนหรือเป/นปฏิกิริยาที่ไม1มี การให
และรับอิเล็กตรอนในปฏิกิริยานั้น เช1น

+1-2+1 +1-1
NaOH(aq) + HCI(aq)

+1-1
+1-2
NaCI(aq) + H2O(I)

→

จากสมการของปฏิกิริยาขางตน ไม1มีธาตุใดเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเลย แสดงว1าไม1มีธาตุใหหรือ
รับอิเล็กตรอนเลย
สรุปว0า ปฏิกิริยาเคมีแบ0งตามการถ0ายโอนอิเล็กตรอนเปNน 2 ชนิด คือ ปฏิกิริยารีดอกซและ
ปฏิกิริยานอนรีดอกซ
ส0วนประกอบของปฏิกิริยารีดอกซ
ปฏิกิริยารีดอกซ หรือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เป/นปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอนหรือเป/น
ปฏิกิริยาที่มีเลขออกซิเดชันของธาตุเปลี่ยนแปลง ซึ่งแยกเป/นสองส1วนได และแต1ละส1วนของปฏิกิริยามีชื่อเรียกที่
แตกต1างกัน
1. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation Reaction) คือ ปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอนเกิดขึ้นโดยเรียก
สารที่ใหอิเล็กตรอนว1า ตัวรีดิวซ (Reducer) หรือสารนี้ถูกออกซิไดซ
2. ปฏิกิริยารีดักชัน (Reaction Reaction) คือ ปฏิกิริยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเกิดขึ้นโดยเรียกสารที่รับ
อิเล็กตรอนว1า ตัวออกซิไดซ (Oxidizer) หรือสารนี้ถูกรีดิวซ ซึ่งการพิจารณาปฏิกิริยาระหว1าง โลหะ Zn กับ Cu2+
ซึ่งเขียนแทนดวยสมการ
รับ eถ0ายโอนeปฏิกิริยารีดอกซ Zn(s) + Cu2+(aq)

→

Zn2+(aq) + Cu(s)

ให eปฏิกิริยามีการใหและรับอิเล็กตรอน เรียกว1า ปฏิกิริยารีดอกซ เขียนแยกเป/นปฏิกิริยาย1อย ดังนี้
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Zn(s)
→
Zn2+(aq) + 2e ……………………(1)
ปฏิกิริยารีดักชัน
Cu2+(aq) + 2e → Cu(s)
…………………….(2)
ปฏิกิริยา (1) เป/นปฏิกิริยาออกซิเดชัน เพราะมีการใหอิเล็กตรอนโดยมี Zn ใหอิเล็กตรอนเรียกว1า ตัวรีดิวซ
ปฏิกิริยา (2) เป/นปฏิกิริยารีดักชันเพราะมีการรับอิเล็กตรอน โดยมี Cu2+ รับอิเล็กตรอน เรียกว1า ตัวออกซิไดซ
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สรุป ปฏิกิริยาระหว1าง Zn กับ Cu2+ ดวยสมการดังนี้
ปฏิกิริยารีดักชัน
Zn(s) + Cu2+(aq)

Zn2+ + Cu(s)

→

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ตัวรีดิวซ ตัวออกซิไดซ
นักเรียนจงพิจารณาปฏิกิริยาต1างๆ ดวยแผนรูปเคมีดังกล1าวต1อไปนี้
ปฏิกิริยารีดักชัน
-1

1.

-1

0

2FeBr3(aq) + 3CI2(g)

0

→ 2FeCI3(aq) + 3Br2(1)
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ตัวรีดิวซ ตัวออกซิไดซ
FeBr3 เป/นตัวรีดิวซ จะไดว1า FeBr3 รีดิวซ CI2 แต1ถูกออกซิไดซโดย CI2
CI2 เป/นตัวออกซิไดซ จะไดว1า CI2 ออกซิไดซ FeBr3 แต1ถูกรีดิวซโดย FeBr3
ปฏิกิริยารีดักชัน
+4

2.

+4

2MnO4 + 6H+ + 5SO32-

Mn7+ + 5e- → Mn2+ ตัวออกซิไดซ

+2

+6

→
2Mn2+ + 3H2O + 5SO42ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ตัวรีดิวซ S4+ → S6+ + 2e-

MnO4- เป/นตัวออกซิไดซ จะไดว1า MnO4- ออกซิไดซ SO32- แต1ถูกรีดิวซโดย SO32SO32- เป/นตัวรีดิวซ จะไดว1า SO32- รีดิวซ MnO4- แต1ถูกออกซิไดซโดย MnO4-
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ปฏิกิริยารีดักชัน Cl2 + e- → Cl-

0

6Cl2 + 6Ba(OH)2

3.

-1

→

+5

5BaCl2 + Ba(ClO3)2 + 6H2O

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน Cl2 → Cl+5 + 5eตัวออกกซิไดสและตัวรีดิวซ
Cl2 เป/นทั้งตัวออกซิไดซ และตัวรีดิวซ จะไดว1า Cl2 ออกซิไดซ และรีดิวซ Cl2 ดวยกันเอง
เรียก ปฏิกิริยารีดอกซแบบนี้ว1า “Autorredox Reaction”

สรุป ปฏิกิริยารีดอกซ
ปฏิกิริยา/สาร
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปฏิกิริยารีดักชัน
ตัวออกซิไดซ
ตัวรีดิวซ
สารที่ถูกออกซิไดซ
สารที่ถูกรีดิวซ

การเปลี่ยนแปลงอิเล็กตรอน
ใหอิเล็กตรอน
รับอิเล็กตรอน
รับอิเล็กตรอน
ใหอิเล็กตรอน
ใหอิเล็กตรอน
รับอิเล็กตรอน

การเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
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ประโยชนของปฏิกิริยารีดอกซ
ในชีวิตประจําวันของเรานั้นใชประโยชนของปฏิกิริยารีดอกซมาก ดังเช1น การทําพิมพเขียว
การลบรอยเป…zอนของสนิมเหล็ก การผุกร1อนของโลหะที่ใหอิเล็กตรอนเมื่อเกิดปฏิกิริยารีดอกซ
การปองกันการผุกร1อนของโลหะต1าง ๆ แบตเตอรี่ ถ1านไฟฉาย
การลบลอยเปnoอนของสนิมเหล็ก
สนิมเหล็ก เกิดจากปฏิกิริยาระหว1างเหล็กกับแกxสออกซิเจนและน้ําดังนี้
2Fe(s)
→ 2Fe2+(aq) + 4eO2(g) + 2H2O(l) + 4e→ 4OH- (aq)
→ 2Fe2+(aq) + 4OH- (aq)
รวม : 2Fe(s) + O2(g) + 2H2O(l)
Fe(OH)2(s)
ไอรออน (II) ไฮดรอกไซต
และ Fe(OH)2 จะทาปฏิกิริยากับแกxส O2 เกิดผลึกไอออน (II) ออกไซต ซึ่งเป/นสนิมเหล็กสีน้ําตาลแดงดังนี้
4Fe(OH)2(s) + O2(g)

→

2H2O(l) + 2[Fe2O3.H2O](s)

สนิมเหล็กมีสูตรทั่วไปคือ Fe2O3.nH2O นอกจากนั้นผลึกไอรออน (II/III) ออกไซต มีสูตรเป/น Fe2O4.nH2O
เป/น Mixed Basic Oxide แยกเขียนเป/นสูตรไดเป/น FeO.Fe2O3.nH2O ซึ่งเฉพาะส1วนที่เป/น Fe2O3.nH2O
เป/นสนิมเหล็ก ส1วน FeO ไม1เป/นสนิมเหล็ก ดังนั้นจึงจัดผลึกไอรออน (II/III) ออกไซตเป/นสนิมเหล็กชนิดหนึ่ง
ดวยเนื่องจาก Fe(OH)2 ที่เกิดขึ้นเป/นตนเหตุของการเกิดสนิมเหล็ก ซึ่งเป/นลอยเป…zอนที่ลบออกยาก ดังนั้นถา
ตองการลบลอยเป…zอนควรใชสารละลายกรดออกซาลิก (H2C2O4) ซึ่งเป/นกรดอินทรียที่มี pH = 4-5 กระบวน
การของปฏิกิริยาต1างๆที่เกิดขึ้นดังนี้
H2C2O4(aq) → 2H+(aq) + C2O42-(aq)
ส1วนออกซาเลตไอออน (C2O42-) จะละลายลอยเป…zอนที่เป/นสนิมเหล็กเป/นไอออนเชิงซอนโดยทํา ปฏิกิริยากับ
Fe3+ ในสนิมเหล็ก
Fe2O3.nH2O
Fe3+(aq) + C2O42-(aq) →

[Fe(C2O4)3]3-(aq)
ไตรออกซาเลตไอรออน (III) ไอออน
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รูปที่ 7 โครงสรางของไตรออกซาเลตไอรออน (III) ไอออน
ที่มา : สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2552 : 5
การทําพิมพเขียว
พิมพเขียวหรือกระดานพิมพเขียว (Blue print) เป/นกระดานที่ใชในการอัดสําเนา ในการเขียนแบบ
ก1อสรางมีพื้นสีน้ําเงิน ทําไดดวยการนํากระดาษมาฉาบดวยสารละลายผสมระหว1างโพแทสเซียม
เฮกซะไซยาโนเฟอเรต (III) [K3[Fe(CN)6]] และแอมโมเนียมไอรออน (III) ซิเตรต [(NH4)Fe(H2C6(H2C6H5O7)4]
เมื่อถูกแสงซิเตรตไอออนได รีดิวซไอรออน (III) เป/นไอรออน (II) เกิดสารสีน้ําเงินขึ้นบนกระดาษ และส1วนที่
ไม1ถูกแสงกระดาษก็ยังคงเป/นสีขาวเหมือนเดิม แลวนํากระดาษที่ไดไปลางดวยน้ําแลวทําใหแหง จนได
กระดาษพิมพเขียวตามที่ตองการ

รูปที่ 8 กระดาษพิมพเขียว
ที่มา : http://www.postshopprinting.com (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
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ปฏิกิริยาแสดงการทําพิมพเขียวเกิดขึ้นดังนี้
ขั้นที่ 1 K3Fe(CN)6(aq)
→ 3K+(aq) + [Fe(CN)6]3-(aq)
โพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต (III)
ขั้นที่ 2 (NH4) Fe(H2C6(H2C6H5O7)4(aq) →
แอมโมเนียมไอรออน (III) ซิเตรต

NH4+(aq) + [Fe(H2C6(H2C6H5O7)4]- (aq)

ขั้นที่ 3 3NH4+(aq) + [Fe(CN)6]3-(aq)
→
แอมโมเนียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรต (III)
แสง
ขั้นที่ 4 [(H2C6(H2C6H5O7)4 Fe]- → Fe2+

(NH4)3Fe(CN)6(aq)

(NH4)3Fe(CN)6
Fe3[Fe(CN)6]2
พิมพเขียว
ไอรออน(II)เฮกซะไซยาโนเฟอเรต(III)

รูปที่ 9 กระดาษพิมพเขียว
ที่มา : http://www.postshopprinting.com (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
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บัตรกิจกรรมที่ 2
การทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาระหว0างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
จุดประสงคการเรียนรู
1. ทดลองและอธิบายการถ1ายโอนอิเล็กตรอนระหว1างโลหะกับโลหะไอออนได
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน และปฏิกิริยารีดอกซ
พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได
คําชี้แจง
1.นักเรียนแบ1งกลุ1ม กลุ1มละ 5-6 คน
2.นักเรียนศึกษาบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง ปฏิกิริยาระหว1างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
3.นักเรียนทําการทดลองเรื่อง ปฏิกิริยาระหว1างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน พรอมบันทึก
ลงในแบบบันทึกกิจกรรมที่ 2
สารเคมีและอุปกรณ
รายการ

จํานวนต0อกลุ0ม

สารเคมี
1. สารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต CuSO4 1.0 mol/dm3
2. สารละลายซิงคซัลเฟต (ZnSO4) 1.0 mol/dm3
3. โลหะสังกะสี ขนาด 0.5 cm x 7 cm
4. โลหะทองแดง ขนาด 0.5 cm x 7 cm
อุปกรณ
1. บีกเกอร ขนาด 50 cm3
2. กระบอกตวง ขนาด 25 cm3
3. กระดาษทราย ขนาด 0.3 cm x 0.3 cm

50 cm3
50 cm3
2 ชิ้น
2 ชิ้น
4 ใบ
1 ใบ
1 ชิ้น

คําแนะนําเกี่ยวกับการทดลอง
1. ใชกระดาษทรายขัดชิ้นทองแดงและสังกะสีใหสะอาด
2. สังเกตลักษณะของชิน้ โลหะและสีของสารละลายก1อนทําการทดลอง
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วิธีทําการทดลอง
1. ใส1สารละลาย CuSO4 1 mol/dm3 ลงในบีกเกอร 2 ใบ ใบละ 25 cm3
สังเกตสีของสารละลาย
2. จุ1มโลหะสังกะสีขนาด 0.5 cm x 7 cm ลงในบีกเกอรใบที่ 1 และโลหะทองแดง
ขนาดเดียวกันลงในบีกเกอรใบที่ 2 ตามลําดับ
3. ตั้งทิ้งไวสักครู1 สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในสารละลายและแผ1นโลหะ
ถามีสารมาเกาะบนแผ1นโลหะใหใชแท1งแกวเขี่ยออกและสังเกตผิวของโลหะอีกครั้ง
4. ทําการทดลองเช1นเดียวกับขอ 1 และ 2 แต1ใชสารละลาย ZnSO4 1 mol/dm3
แทนสารละลาย CuSO4

Cu

Zn

CuSO4
25 cm3

2

1

2

1

CuSO4
25 cm3

2+

Cu (aq)
2SO4 (aq)

2+

Cu (aq)
2SO4 (aq)

Zn
3

4

ZnSO4
25 cm3

4

3

ZnSO4
25 cm3

Cu

2+

Zn (aq)
2SO4 (aq)

2+

Zn (aq)
2SO4 (aq)

รูปที่ 3 ขั้นตอนการศึกษาปฏิกิริยาระหว1างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
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แบบบันทึกกิจกรรมที่ 2
เรื่อง ปฏิกิริยาระหว0างโลหะกับสารละลายโลหะไอออน
ชั้นมัธยมศึกษาป7ที่ 6/……… กลุ0มที่ ………………
สมาชิกในกลุ0ม
1)…………………………………………………………………………….…….……ชั้น…………เลขที่………..
2)……………………………………………………………………………….….……ชั้น…………เลขที่………..
3)……………………………………………………………….………………….……ชั้น…………เลขที่………..
4)………………………………………………………………….………………….…ชั้น…………เลขที่………..
5)……………………………………………………………….……..…………..……ชั้น…………เลขที่………..
6)…………………………………………………………….………………….………ชั้น…………เลขที่………..
ผลการทดลอง

คะแนน
ได
ผ0าน
เต็ม

6-8
8

(8 คะแนน)
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได

การทดลอง

ชิ้นโลหะ

สารละลาย

Zn ใน CuSO4
ปฏิกิริยา Zn กับ Cu2+

(1 คะแนน)

(1 คะแนน)

Cu ใน CuSO4
ปฏิกิริยา Cu กับ Cu2+

(1 คะแนน)

(1 คะแนน)

Zn ใน ZnSO4
ปฏิกิริยา Zn กับ Zn2+

(1 คะแนน)

(1 คะแนน)

Cu ใน ZnSO4
ปฏิกิริยา Cu กับ Zn2+

(1 คะแนน)

(1 คะแนน)
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สรุปผลการทดลอง

(3 คะแนน)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
อภิปรายผลการทดลอง (5 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

คะแนน
ได
ผ0าน
เต็ม

6-8
8
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คะแนน

บัตรกิจกรรมที่ 3
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน
และปฏิกิริยารีดอกซ พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได
2. อธิบายความหมายตัวรีดิวซและตัวออกซิไดซในปฏิกิริยาได ระบุตัวรีดิวซ
และตัวออกซิไดซในปฏิกิริยาได
คําชี้แจง พิจารณาขอความต1อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย
และทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ผิด

ได
ผ0าน
เต็ม

12-15
15

หนาขอความที่ถูกตอง

………. 1. ปฏิกิริยารีดอกซ หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอน
………. 2. ปฏิกิริยารีดอกซ หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มและลดอิเล็กตรอน
………. 3. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอน หรือมีการเพิ่มเลขออกซิเดชั่น
………. 4. ปฏิกิริยารีดักชัน หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอน หรือมีการเพิ่มเลขออกซิเดชั่น
………. 5. ตัวออกซิไดซ หมายถึง สารที่ทําหนาที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น จึงมีเลขออกซิเดชั่นลดลง
………. 6. ตัวรีดิวซ หมายถึง สารที่ทําหนาที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น จึงมีเลขออกซิเดชั่นลดลง
………. 7. ปฏิกิริยา Autoredox หมายถึง ปฏิกิริยารีดอกซที่สารตัวเดียวกันเกิดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น
………. 8. MnO4- + SO32- + H2O → MnO2 + SO42- + OH- เป/นปฏิกิริยารีดอกซ
………. 9. 2CCl4 + CrO42- → 2COCl2 + CrO2Cl2 + 2Cl- เป/นปฏิกิริยารีดอกซ
……….10. จากสมการ 2Al(s) + 3Fe2+(aq) →2Al3+ (aq) +3Fe(s) ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Al(s) → Al3+(aq)+3e……….11. จากสมการ 2Al(s) + 3Fe2+(aq) → 2Al3+ (aq) +3Fe(s) ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันคือ Fe2+ (aq) + 2e- →Fe(s)
……….12. จากสมการ 6I-(aq) + BrO3-(aq) + 6H+(aq) → 3I2(aq) + Br-(aq) + 3H2O(l) ตัวรีดิวซคือ I……….13. จากสมการ 6I-(aq) + BrO3-(aq) + 6H+(aq) → 3I2(aq) + Br-(aq) + 3H2O(l) ตัวออกซิไดซ BrO3……….14. ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Al(s) → Al3+(aq) + 3e- ปฏิกิริยารีดักชัน คือ 2H+(aq) + 2e →H2(g)
รวมเป/น ปฏิกิริยารีดอกซคือ 2Al(s) +6H+(aq)→ 2Al3+(aq) + 3H2(g)
……….15. ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Cu(s) → Cu2+(aq) + 2e- ปฏิกิริยารีดักชัน คือ Fe3+(aq) +e- →Fe2+(aq)
รวมเป/น ปฏิกิริยารีดอกซคือ Cu(s) + 2Fe3+(aq) → Cu2+(aq) + 2Fe2+(aq)
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

บัตรกิจกรรมที่ 4
จุดประสงคการเรียนรู
1.อธิบายการถ1ายโอนอิเล็กตรอนระหว1างโลหะกับโลหะไอออนได

คะแนน
ได
ผ0าน
เต็ม

6-8
8

คําชี้แจง จากผลการทดลอง พิจารณาขอความต1อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย
หนาขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ผิด

รูปที่ 10 การทดลองจุ1มโลหะ Cu ในสารละลาย Zn2+
ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry
(สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
ผลการทดลอง จุ0มโลหะ Cu ลงในสารละลาย Zn2+ แลวไม0เกิดปฏิกิริยา
……………1. โลหะ Cu ไม1ใหอิเล็กตรอนแก1 Zn2+
……………2. Zn2+ ไม1ใหอิเล็กตรอนแก1 โลหะ Cu
……………3. ความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะ Cu นอยกว1าโลหะ Zn
……………4. ความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะ Zn นอยกว1าโลหะ Cu
……………5. Zn2+ ไม1รับอิเล็กตรอน จาก Cu
……………6. โลหะ Cu ไม1รับอิเล็กตรอน จาก Zn2+
……………7. ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของ Zn2+ นอยกว1า Cu2+
……………8. ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของ Cu2+ นอยกว1า Zn2+
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

บัตรเนื้อหาที่ 2
เรื่อง ความสามารถในการใหและรับอิเล็กตรอน
ธาตุหรือไอออนของธาตุมีความสามารถในการใหและรับอิเล็กตรอนไดแตกต1างกัน ศึกษาไดจาก
การทดลองดังนี้ ในการทดลองใชโลหะ 3 ชนิด ไดแก1 Zn Cu และ Ag และสารละลายที่มีไอออนของโลหะ
ทั้ง 3 ดังรูป

รูปที่ 11 การทดลองจุ1มแผ1นโลหะ Zn Cu และ Ag และสารละลาย AgNO3 CuSO4 และ ZnSO4
ที่มา : กรกช บุญนิคม. 2558 : 194

ตารางที่ 1 ผลการทดลองปฏิกิริยา Ag ใน CuSO4 Cu ใน AgNO3 Cu ใน ZnSO4 และ Zn ใน CuSO4
การทดลอง

จุ0ม Ag ใน CuSO4

จุ0ม Cu ใน AgNO3 จุ0ม Cu ใน ZnSO4 จุ0ม Zn ใน CuSO4

สารตั้งตน

Ag(s) + Cu2+(aq)

Cu(s) + Ag+(aq)

Cu(s) + Zn2+(aq)

Zn(s) + Cu2+(aq)

มีสารสีเทาดํามา
เกาะที่แผ0น
ทองแดง

ไม0เปลี่ยนแปลง

มีสารสีน้ําตาลแดง
มาเกาะที่แผ0น
สังกะสี

รูป

ผลการทดลอง

ไม0เปลี่ยนแปลง

ที่มา : กรกช บุญนิคม. 2559 : 194

30

ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

จากผลการทดลองสรุปไดดังนี้
1. Ag(s) + Cu2+(aq) ไม1เกิดปฏิกิริยา แสดงว1า Cu2+ ไม1สามารถรับอิเล็กตรอนจาก Ag ได
2. Cu(s) + Ag+(aq) → Cu2+(aq) + Ag(s,สารสีเทาดํา) แสดงว1าไอออน Ag+ สามารถรับอิเล็กตรอน
จากโลหะ Cu ได เราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว1า “Ag+ ไปออกซิไดซ Cu” หรือ “Cu ไปรีดิวซ Ag+”
สรุปว0า Ag+ มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนดีกว0า Cu2+
2+
3. Cu(s) + Zn2+(aq) ไม1เกิดปฏิกิริยา แสดงว1า Zn ไม1สามารถรับอิเล็กตรอนจาก Cu ได
2+

4. Zn(s) + Cu (aq) → Zn2+(aq) + Cu (s ,สารสีน้ําตาลแดง) แสดงว1าไอออน Cu2+ สามารถรับอิเล็กตรอน
จากโลหะ Zn ได เราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว1า “Cu2+ ไปออกซิไดซ Zn” หรือ “Zn ไปรีดิวซ Cu2+”
สรุปว0า Cu2+ มีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนดีกว0า Zn2+
5. จากการทดลอง กล1าวรวมไดว1าความสามารถในการรับอิเล็กตรอน หรือความสามารถ ในการเป/น
ตัวออกซิไดซ สรุปไดว0า Ag+ > Cu2+ > Zn2+
6. จุ1ม Zn ลงใน Ag+ จะเกิดปฏิกิริยา สารสีเทาดํามาเกาะที่แผ1นสังกะสี และหากทดลองจุ1มแผ1น Ag ลงใน
สารละลาย Zn2+ ก็จะไม1เกิดปฏิกิริยาเคมี เพราะความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของ Ag+ > Zn2+
7. ความสามารถในการจ1ายอิเล็กตรอน หรือความสามารถในการเป/นตัวรีดิวซ สรุปไดว0า Zn > Cu > Ag
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

บัตรกิจกรรมที่ 5
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน ปฏิกิริยารีดักชัน
และปฏิกิริยารีดอกซ พรอมทั้งเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาได
2. เปรียบเทียบความสามารถในการเป/นตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซได

คะแนน
ได
ผ0าน
เต็ม

6-8
8

คําชี้แจง จากขอมูลที่กําหนดให ตอบคําถามต1อไปนี้
1. “โลหะ M จุ1มในสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต (CuSO4) เกิดสารสีน้ําตาลแดง เกาะที่โลหะ M
สารละลายจะมีสีฟาจางลง และถาจุ1มโลหะ M ลงในสารละลาย ซิงคซัลเฟต (ZnSO4) จะไม1เห็นการ
เปลี่ยนแปลง”
1.1 จงเรียงลําดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของสารจากมากไปนอย (1 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 จงเรียงลําดับความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของสารจากมากไปนอย (1 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 สมการของปฏิกิริยา Cu2+(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+(aq) เกิดขึ้นหรือไม1 อธิบาย
(2 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. “โลหะ Mg ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และสารละลายซิงคซัลเฟต (ZnSO4)
ส1วนโลหะ Zn ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรด HCl แต1ไม1ทําปฏิกิริยากับ สารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟต (MgSO4)
2.1 จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยารีดอกซที่เกิดขึ้น (4 คะแนน)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบทดสอบหลังเรียน
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบหลังเรียน ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ เป/นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จํานวน 10 ขอ ขอละ 1 คะแนน ใชเวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียวแลวทําเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน
กระดาษคําตอบ

1. เมื่อนําแท0ง Sn จุ0มลงในสารละลายของ Pb(NO3)2 ปรากฏว0ามีโลหะตะกั่วเกาะบน
แท0งดีบุก แสดงว0าขอใดถูกตอง
ก. แท1ง Sn เป/นตัวออกซิไดส
ข. แท1ง Sn เป/นตัวรีดิวซ
ค. โลหะ Pb เป/นตัวออกซิไดส
ง. Pb2+ ไอออนเป/นตัวรีดิวซ
2. “การทดลองโดยเมื่อจุ0มโลหะ Cu ลงใน สารละลาย Ag+ ปรากฏว0า เกิดสารสีเทาดํา
เกาะที่แผ0นโลหะ Cu และเมื่อเขี่ยสารสีเทาดําออก พบว0า แผ0นโลหะ Cu ผุกร0อน”
ขอใดกล0าวถูกตอง
โลหะ Cu

สารละลาย Ag+
ที่มา : www.payak.ac.th/web1/file_editor/file/info. (สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
ก. สารละลาย Cu2+ รับอิเล็กตรอนไดดี เกิดสารสีเทาดํา
ข. สารละลาย Ag+ ใหอิเล็กตรอนเกิดการผุกร1อน
ค. โลหะ Ag รับอิเล็กตรอนและเกิดสารสีเทาดํา
ง. โลหะ Cu ใหอิเล็กตรอนจึงเกิดการผุกร1อน
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3. จากปฏิกิริยาต0อไปนี้ขอใดเปNนปฏิกิริยารีดอกซ
ก. 2HCl(aq) + Na2S2O3(aq) → 2NaCl(aq) + SO2(g) + H2O(l) + S(s)
ข. 2HCl(aq) + Na2CO3(aq) → 2NaCl(aq) + H2O(l) + CO2(g)
ค. HCO3-(aq) + OH-(aq) → H2O(l) + CO32-(aq)
ง. 2K2CrO4(aq) + H2SO4(aq) → K2Cr2O7(aq) + K2SO4(aq) + H2O(l)
4. ขอมูลต0อไปนี้ตอบคําถามเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ
1. ปฏิกิริยาที่เลขออกซิเดชันของสารไม1เปลี่ยนแปลง
2. ปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอนแลวมีการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชัน
3. เกิดทั้งออกซิเดชันและรีดักชันในขณะเดียวกัน
4. มีอะตอมของธาตุออกซิเจนเขามาเกี่ยวของเสมอ
5. มีธาตุแทรนซิชันร1วมดวยเสมอ
ขอใดถูกตอง
ก. 3 และ 5 เท1านั้น
ข. 2 และ 3 เท1านั้น
ค. 1, 2 , 4 และ 5
ง. 1 , 3 , 4 และ 5
5. ถาปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Al(s) → Al3+(aq) + 3e- และปฏิกิริยารีดักชัน
คือ 2H+(aq) + 2e- → H2(g) ขอใดแสดงปฏิกิริยารีดอกซที่ถูกตอง
ก. Al(s) + 2H+(aq) → Al3+(aq) + H2(g)
ข. 2Al3+(aq) + 3H2(g) → 2Al(s) + 6H+(aq)
ค. 2Al(s) + 6H+(aq) → 2Al3+(aq) + 3H2(g)
ง. 2Al(s) + 2H+(aq) → 2Al3+(aq) + H2(g)
6. ขอใดกล0าวถูกตองเกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชันและปฏิกิริยารีดักชัน
ก. ปฏิกิริยารีดักชันประกอบดวยสารที่รับอิเล็กตรอน
ข. ปฏิกิริยารีดักชันเป/นปฏิกิริยาที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
ค. ปฏิกิริยาออกซิเดชันเป/นปฏิกิริยาที่ไม1มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
ง. ปฏิกิริยาออกซิเดชันประกอบดวยสารที่ใหอิเล็กตรอนและรับอิเล็กตรอน
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7. 6I- (aq) + BrO3- (aq) + 6H+ (aq) → 3I2 (aq) + Br- (aq) + 3H2O (l) สารใด
เปNนตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซตามลําดับ
ก. I2 , Brข. BrO3- , Iค. I- , BrO3ง. BrO3- , H+
8. ขอใดกล0าวถูกตองเกี่ยวกับตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซ
ก. ตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซรับอิเล็กตรอน
ข. ตัวออกซิไดซและตัวรีดิวซใหอิเล็กตรอน
ค. ตัวออกซิไดซใหอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซรับอิเล็กตรอน
ง. ตัวออกซิไดซรับอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซใหอิเล็กตรอน
เมื่อจุ0มโลหะ A,B,C,D แต0ละชนิดลงในสารละลายของโลหะไอออน ไดผลการทดลอง
ดังตาราง
สารละลาย
โลหะ
A2+ B2+ C2+ D2+
A
+
+
B
C
+
D
+
+
+
เมื่อ + แสดงว1า มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และ เมื่อ – แสดงว1า ไม1มีการเปลี่ยนแปลง
9. การเรียงลําดับความแรงของตัวรีดิวซขอใดถูกตอง
ก. B > C > A >D
ข. A > C > B >D
ค. D > A > C >B
ง. C > A > D >B
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สมการของปฏิกิริยาต0อไปนี้
Cl2(g) + 2H2O(l) + SO2(g) → 2HCl(aq) + H2SO4(aq)
Cl2(g) + H2S(g) → 2HCl(aq) + S(s)
2SO2(g) + H2S(g) → H2SO4(aq) + 2S(s)
10.จากสมการจงเปรียบเทียบระหว0างแก^ส 3 ชนิด คือ Cl2 , SO2 และ H2S แก^สใดเปNน
ตัวออกซิไดสแรงที่สุดและแก^สใดเปNนตัวรีดิวซที่แรงที่สุด ตามลําดับ
ก. Cl2 , SO2
ข. Cl2 , H2S
ค. SO2 , Cl2
ง. H2S , Cl2
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เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

กระดาษคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน
ชื่อ……………………………………………………………………………ชั้น……………….เลขที่………..….
ขอ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

คะแนน
ได
เต็ม 10

ก.

ข.

ค.

ง.

เกณฑการประเมิน
ผ0าน
7-10
ไม0ผ0าน 0-6
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เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ
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เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

ภาคผนวก
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

เฉลยแบบทดสอบก0อนเรียน

ขอที่ 1.
ขอที่ 2.
ขอที่ 3.
ขอที่ 4.
ขอที่ 5.
ขอที่ 6.
ขอที่ 7.
ขอที่ 8.
ขอที่ 9.
ขอที่ 10.

ข. โลหะ Cu ใหอิเล็กตรอนจึงเกิดการผุกร1อน
ค. แท1ง Sn เป/นตัวรีดิวซ
ก. 2 และ 3 เท1านั้น
ข. 2HCl(aq) + Na2S2O3(aq) → 2NaCl(aq) + SO2(g) + H2O(l) + S(s)
ง. ปฏิกิริยารีดักชันประกอบดวยสารที่รับอิเล็กตรอน
ก. 2Al(s)+ 6H+(aq) →2Al3+(aq)+ 3H2(g)
ข. BrO3- , Iง. ตัวออกซิไดซรับอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซใหอิเล็กตรอน
ก. Cl2 , SO2
ค. D > A > C >B

40

ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 1
คําชี้แจง ใหนักเรียนศึกษาปฏิกิริยาเคมี และตอบคําถามต1อไปนี้
1. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กและปฏิกิริยาการสึกกร1อนของหินปูนมีใหและรับ
อิเล็กตรอนอย1างไร (2 คะแนน)
การเกิดสนิมเหล็กมีการใหและรับอิเล็กตรอน
การสึกกร1อนของหินปูนไม1มีการใหและรับอิเล็กตรอน
2. ปฏิกิริยาการเกิดสนิมและการสึกกร1อนของหินปูน มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน
อย1างไร (2 คะแนน)
ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กมีการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชั่น
แต1ปฏิกิริยาการสึกกร1อนของหินปูนไม1มี
3. ปฏิกิริยาใดเป/นปฏิกิริยารีดอกซ พิจารณาอย1างไร (1 คะแนน)
ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก พิจารณาจากการเพิ่มและลดเลขออกซิเดชั่น
หรือการใหและรับอิเล็กตรอน
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 2
การทดลอง
Zn ใน CuSO4
ปฏิกิริยา Zn กับ Cu2+
Cu ใน CuSO4
ปฏิกิริยา Cu กับ Cu2+
Zn ใน ZnSO4
ปฏิกิริยา Zn กับ Zn2+
Cu ใน ZnSO4
ปฏิกิริยา Cu กับ Zn2+

การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได
ชิ้นโลหะ
(1 คะแนน) มีสารสีน้ําตาลแดง เกาะบน
สังกะสีส1วนที่จุ1มอยู1ในสารละลาย เมื่อเขี่ย
สารสีน้ําตาลแดงออก พบว1าผิวสังกะสีมี
ลักษณะขรุขระ
(1 คะแนน)
ไม1เปลี่ยนแปลง
(1 คะแนน)
ไม1เปลี่ยนแปลง
(1 คะแนน)
ไม1เปลี่ยนแปลง

สารละลาย
(1 คะแนน) สารละลายสีฟาจางลง เมื่อ
ตั้งทิ้งไวเป/นเวลานานขึ้นสารละลายจะมี
สีจางลงมากหรือในที่สุดไม1มีสี
(1 คะแนน)
ไม1เปลี่ยนแปลง
(1 คะแนน)
ไม1เปลี่ยนแปลง
(1 คะแนน)
ไม1เปลี่ยนแปลง
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

สรุปผลการทดลอง

(3 คะแนน)

โลหะสามารถเกิดปฏิกิริยากับสารละลายโลหะไอออนไดเพียงบางชนิด จากการทดลอง
คือ โลหะ Zn กับสารลาย Cu2+ ซึ่งเกิดการถ1ายโอนอิเล็กตรอน โดยโลหะ (Zn) ใหอิเล็กตรอน
ส1วนสารละลายโลหะไอออน (Cu2+) รับอิเล็กตรอน
อภิปรายผลการทดลอง

(5 คะแนน)

จากการทดลองมีสารสีน้ําตาลแดงเกาะบนสังกะสีส1วนที่จุ1มอยู1ในสารละลาย
เมื่อเขี่ยสารสีน้ําตาลออก พบว1าผิวสังกะสีมีลักษณะขรุขระหรือผุกร1อน และสารละลาย
สีฟาจางลง เพราะเกิดการถ1ายโอนอิเล็กตรอน ระหว1าง Zn กับ Cu2+ (CuSO4 แตกตัวให
Cu2+,SO42-) โดยโลหะ Zn ใหอิเล็กตรอน ดังสมการ Zn(s) → Zn2+(aq)+2e- ทําให Zn
ผุกร1อน และ Cu2+ ในสารละลายไปรับอิเล็กตรอน ดังสมการ Cu2+(aq)+2e- → Cu(s)
เกิด Cu สารสีน้ําตาลแดงและเกิดปฏิกิริยาทําใหปริมาณไอออน Cu2+ (มีสีฟา) ลดลงไปดวย
สารละลายสีฟาจึงจางลง และเมื่อจุ1ม Cu ใน CuSO4 , จุ1ม Zn ใน ZnSO4 , Cu ใน ZnSO4
ไม1เกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะไม1เกิดการถ1ายโอนอิเล็กตรอน
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ชุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 3
คําชี้แจง พิจารณาขอความต1อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย
และทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ผิด

หนาขอความที่ถูกตอง

…1. ปฏิกิริยารีดอกซ หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการถ1ายโอนอิเล็กตรอน
…2. ปฏิกิริยารีดอกซ หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการเพิ่มและลดอิเล็กตรอน
…3. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอน หรือมีการเพิ่มเลขออกซิเดชั่น
….4. ปฏิกิริยารีดักชัน หมายถึง ปฏิกิริยาที่มีการใหอิเล็กตรอน หรือมีการเพิ่มเลขออกซิเดชั่น
…5. ตัวออกซิไดซ หมายถึง สารที่ทําหนาที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น จึงมีเลขออกซิเดชั่นลดลง
….6. ตัวรีดิวซ หมายถึง สารที่ทําหนาที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น จึงมีเลขออกซิเดชั่นลดลง
…7. ปฏิกิริยา Autoredox หมายถึง ปฏิกิริยารีดอกซที่สารตัวเดียวกันเกิดทั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและรีดักชั่น
…8. MnO4- + SO32- + H2O → MnO2 + SO42- + OH- เป/นปฏิกิริยารีดอกซ
….9. 2CCl4 + CrO42- → 2COCl2 + CrO2Cl2 + 2Cl- เป/นปฏิกิริยารีดอกซ
…10. จากสมการ 2Al(s) + 3Fe2+(aq) → 2Al3+ (aq) +3Fe(s) ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ
Al(s) → Al3+(aq)+3e…11. จากสมการ 2Al(s) + 3Fe2+(aq) → 2Al3+ (aq) +3Fe(s) ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันคือ
Fe2+ (aq) + 2e- → Fe(s)
…12. จากสมการ 6I-(aq) + BrO3-(aq) + 6H+(aq) → 3I2(aq) + Br-(aq) + 3H2O(l) ตัวรีดิวซคือ I…13. จากสมการ 6I-(aq) + BrO3-(aq) + 6H+(aq) → 3I2(aq) + Br-(aq) + 3H2O(l) ตัวออกซิไดซ BrO3…14. ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Al(s) → Al3+(aq) + 3e- ปฏิกิริยารีดักชัน คือ 2H+(aq) + 2e- → H2(g)
รวมเป/น ปฏิกิริยารีดอกซคือ 2Al(s) +6H+(aq) → 2Al3+(aq) + 3H2(g)
…15. ปฏิกิริยาออกซิเดชันคือ Cu(s) → Cu2+(aq) + 2e- ปฏิกิริยารีดักชัน คือ Fe3+(aq) +e- → Fe2+(aq)
รวมเป/น ปฏิกิริยารีดอกซคือ Cu(s) + 2Fe3+(aq) → Cu2+(aq) + 2Fe2+(aq)
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เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ

เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 4
คําชี้แจง จากผลการทดลอง พิจารณาขอความต1อไปนี้ โดยทําเครื่องหมาย
หนาขอความที่ถูกตอง และทําเครื่องหมาย หนาขอความที่ผิด

รูปที่ 10 การทดลองจุ1มโลหะ Cu ในสารละลาย Zn2+
ที่มา : http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/electrochemistry
(สืบคนเมื่อ 15 มกราคม 2559)
…
…
…
…
…
…
…
…

ผลการทดลอง จุ0มโลหะ Cu ลงในสารละลาย Zn2+ แลวไม0เกิดปฏิกิริยา
… 1. โลหะ Cu ไม1ใหอิเล็กตรอนแก1 Zn2+
… 2. Zn2+ ไม1ใหอิเล็กตรอนแก1 โลหะ Cu
… 3. ความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะ Cu นอยกว1าโลหะ Zn
… 4. ความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของโลหะ Zn นอยกว1าโลหะ Cu
… 5. Zn2+ ไม1รับอิเล็กตรอน จาก Cu
… 6. โลหะ Cu ไม1รับอิเล็กตรอน จาก Zn2+
… 7. ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของ Zn2+ นอยกว1า Cu2+
… 8. ความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของ Cu2+ นอยกว1า Zn2+
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เฉลย บัตรกิจกรรมที่ 5
คําชี้แจง จากขอมูลที่กําหนดให ตอบคําถามต1อไปนี้
1. “โลหะ M จุ1มในสารละลายคอปเปอร (II) ซัลเฟต (CuSO4) เกิดสารสีน้ําตาลแดง เกาะที่โลหะ M
สารละลายจะมีสีฟาจางลง และถาจุ1มโลหะ M ลงในสารละลาย ซิงคซัลเฟต (ZnSO4) จะไม1เห็น
การเปลี่ยนแปลง”
1.1 จงเรียงลําดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของสารจากมากไปนอย (1 คะแนน)
………………………………………… Cu2+ M+ Zn2+………………………………………
1.2 จงเรียงลําดับความสามารถในการใหอิเล็กตรอนของสารจากมากไปนอย (1 คะแนน)
…………………………………………… Zn M Cu …………………………………………
1.3 สมการของปฏิกิริยา Cu2+(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+(aq) เกิดขึ้นหรือไม1 อธิบาย
(2 คะแนน)
เกิดได เพราะ Cu2+ รับอิเล็กตรอนไดดีกว1า Zn2+ และ Zn ใหอิเล็กตรอนไดดีกว1า Cu
2. “โลหะ Mg ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) และสารละลายซิงคซัลเฟต (ZnSO4)
ส1วนโลหะ Zn ทําปฏิกิริยากับสารละลายกรด HCl แต1ไม1ทําปฏิกิริยากับ สารละลายแมกนีเซียม
ซัลเฟต (MgSO4)
2.1 จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยารีดอกซที่เกิดขึ้น (4 คะแนน)
Mg(s) + 2H+(aq) → Mg2+(aq) + H2(g)
Mg(s) + Zn2+(aq) → Mq2+ + Zn(s)
Zn(s) + 2H+(aq) → Zn2+(aq) + H2(g)
Zn(s) + Mq2+(aq)
ไม1เกิดปฏิกิริยา
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน

ขอที่ 1.
ขอที่ 2.
ขอที่ 3.
ขอที่ 4.
ขอที่ 5.
ขอที่ 6.
ขอที่ 7.
ขอที่ 8.
ขอที่ 9.
ขอที่ 10.

ข.แท1ง Sn เป/นตัวรีดิวซ
ง. โลหะ Cu ใหอิเล็กตรอนจึงเกิดการผุกร1อน
ก. 2HCl(aq) + Na2S2O3(aq) → 2NaCl(aq) + SO2(g) + H2O(l) + S(s)
ข. 2 และ 3 เท1านั้น
ค. 2Al(s) + 6H+(aq) → 2Al3+(aq) + 3H2(g)
ก. ปฏิกิริยารีดักชันประกอบดวยสารที่รับอิเล็กตรอน
ข. BrO3- , Iง. ตัวออกซิไดซรับอิเล็กตรอน ตัวรีดิวซใหอิเล็กตรอน
ค. D > A > C >B
ก. Cl2 , SO2

ความพยายามอยู0ที่ไหน
ความสําเร็จอยู0ที่นนั้
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