
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู  ้

รายวิชา ว30223 เคมี 

หน่วยการเรียนรู ้สมดุลเคมี 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  5 

นางธัญณรัตน์   ปรินทอง 

ครูช านาญการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25 

ชุดที่ 1 

การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 



 
 

ค ำน ำ  

 

การจัดท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา  ว30223  เคมี หน่วยการเรียนรู้ สมดุลเคมี 
ชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน  สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้เป็นไป
ตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ข้าพเจ้าได้น าแนวคิดจากนโยบายการจัดการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 นวัตกรรมทางการศึกษาและการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุด
กิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดความชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชา  ดังนั้นชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้รายวิชา  ว30223  เคมี หน่วยการเรียนรู้ สมดุลเคมี  ที่จัดท าขึ้นทั้งหมดมีจ านวน   
6 ชุด ดังนี้ 

 ชุดที่  1  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
 ชุดที่  2  การเปลี่ยนแปลงที่ภาวะสมดุล 
 ชุดที่  3  ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่าง ๆ ณ  ภาวะสมดุล 
 ชุดที่  4  ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล 
 ชุดที่  5  หลักของเลอชาเตอริเอ 
 ชุดที่  6  สมดุลเคมีในส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อม 

ในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถน าไปศึกษาได้ด้วยตนเอง  ทบทวน
เนื้อหาหรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้   ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์   รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล    
รู้จักสังเกต  กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม มีคุณธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

ส าหรับชุดนี้เป็นชุดที่  1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้  โดยได้ผ่าน 
การตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และน าไปทดลองหาประสิทธิภาพแล้ว จึงสามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างดี  ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อนักเรียน    
ได้ศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดนี้จะท าใหเ้ป็นผู้ประสบความส าเร็จในการเรียนวิชาเคมี
ต่อไป  

 
ธัญณรัตน์  ปรินทอง 

                 ผู้สอน 
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สำรบัญ 
 

 
 
 

เรื่อง         หน้ำ 
ค าน า           ก 
สารบัญ           ข  
ค าชี้แจง          ค 
คู่มือครู           ง 
คู่มือนักเรียน          จ 
ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้       ฉ 
แบบทดสอบก่อนเรียน         1 
จุดประสงค์การเรียนรู้         5  
สาระส าคัญและสาระการเรียนรู้       6   
ใบความรู้             7 
ใบกิจกรรมที่  1.1        11  

เฉลยใบกิจกรรมที่  1.1        14 

ใบกิจกรรมที่  1.2        16 

เฉลยใบกิจกรรมที่  1.2        17 

ใบกิจกรรมที่  1.3        20 

เฉลยใบกิจกรรมที่  1.3        21 

แบบทดสอบหลังเรียน        22 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน      26    
บรรณานุกรม         27 
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1. เอกสารฉบับนี้เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา  ว30223  เคมี  หน่วยการ
เรียนรู้  สมดุลเคมี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ชุดที่  1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงที่ผัน
กลับได ้

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้ประกอบด้วย 
2.1 ค าชี้แจง 
2.2 คู่มือครู 
2.3 คู่มือนักเรียน 
2.4 ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2.5 แบบทดสอบก่อนเรียน 
2.6 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.7 สาระส าคัญ 
2.8 วัตถุประสงค์ของชุดกิจกรรม 
2.9 ใบความรู้ 
2.10 ใบกิจกรรมที่  1.1 
2.11 เฉลยใบกิจกรรมที่  1.1 
2.12 ใบกิจกรรมที่  1.2 
2.13 เฉลยใบกิจกรรมที่  1.2 
2.14 ใบกิจกรรมที่  1.3 
2.15 เฉลยใบกิจกรรมที่  1.3 
2.16 แบบทดสอบหลังเรียน 
2.17 ฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน   

3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา  ว30223  เคมี หน่วยการเรียนรู้ สมดุลเคมี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ชุดที่  1  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้   

    ใช้เวลาในการศึกษา 2  ชั่วโมง 

 
 

 

ค ำชี้แจง 
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1. ครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์  และจัดช้ันเรียนให้พร้อม 

2. ครูศึกษาเนื้อหาที่จะสอนให้ละเอียดและศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. ก่อนสอนครูต้องเตรียมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้บนโต๊ะให้เรียบร้อยและให้

เพียงพอกับนักเรียนในแต่ละกลุ่ม โดยให้ได้รับคนละ  1  ชุด  ยกเว้น 

ส่ือการสอนที่ต้องใช้ร่วมกันทั้งกลุ่ม 

4. ครูเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามล าดับ

ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

5. การสอนแบ่งออกเป็น  5  ขั้น  ดังนี้  ขั้นที่  1 ขั้นสร้างความสนใจ 

(Engagement) ขั้นที่ 2 ส ารวจและค้นหา (Exploration) ขั้นที่ 3  อธิบาย

และลงข้อสรุป  (Explanation)   ขั้นที่  4  ขยายความรู้  (Elaboration)    

ขั้นที่  5 ประเมิน (Evaluation) 

6. ก่อนสอนครูต้องชี้แจงให้นักเรียนศึกษาคู่มือนักเรียน  ศึกษาการเรียนด้วยชุด

กิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่  ขั้นตอนการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบทดสอบ

ก่อนเรียน  ใบความรู้  ใบกิจกรรม  แบบทดสอบหลังเรียน 

7. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จแล้ว  ครูต้องเน้นให้นักเรียนเก็บชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ของตนไว้ในสภาพเรียบร้อย 

8. การสรุปบทเรียนควรจะเป็นกิจกรรมร่วมกนัของกลุ่ม  หรือตัวแทนแต่ละกลุ่ม

สรุปร่วมกัน 

 

 

 

 

คู่มือคร ู
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คู่มือนักเเรียน 

 
 
 
 

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน
อย่างละเอียดและถูกต้อง 

1.  นักเรียนแต่ละกลุ่มได้แบ่งหน้าที่  ก าหนดบทบาทสมาชิกให้ชัดเจน หากมีปัญหาให้
ปรึกษาครูผู้สอน 

2. นักเรียนศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้   ก่อนลงมือศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน  10  ข้อ  แล้วตรวจค าตอบจากเฉลย 

4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดับทีละหน้าต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ 
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้าย  จะข้ามหน้าใดหน้าหนึ่ง  ไม่ได้ 

5. ถ้ามีค าส่ัง  ค าถามหรือกิจกรรม  นักเรียนต้องปฏิบัติตามทุกอย่าง 

6. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่ดูเฉลย  ก่อน  ควรใช้ความสามารถในการตอบ
ค าถามด้วยตนเอง 

7. นักเรียนแต่ละกลุ่มต้องเขียนรายงานการทดลองหรือระดมสมองอภิปรายค าถามพัฒนา
ความคิด 

8. เมื่อเสร็จส้ินกิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนต้องน าเสนอผลการศึกษา หรือ
รายงานผลการทดลองเป็นรูปเล่มเพื่อแสดงผลงานกลุ่มตนเอง 

9. ทุกกิจกรรมการเรียนมีเวลาจ ากัด  นักเรียนควรปฏิบัติให้ทันเวลา ไม่ควรปล่อยทิ้งงาน
หรือสะสมงานค้างไว้ เนื่องจากผลงานแต่ละกิจกรรมชุดการเรียนรู้เป็นองค์ความรู้
ส าหรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในล าดับต่อไป 

10. การท ากิจกรรมในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้หรือช่วยกัน
ค้นคว้าด้วยความตั้งใจ 

11. เมื่อเรียนจบแต่ละกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ควรเก็บอุปกรณ์การเรียนให้
เรียบร้อยทุกครั้ง 
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 ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
ขั้นที่  1  นักเรียนอ่านคู่มือนักเรียนให้เข้าใจ  ก่อนจะลงมือศึกษาชุดกิจกรรม 

การเรียนรู้ชุดที่  1  เรื่อง การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้ 
 ขั้นที่  2  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง  การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้   

  ขั้นที่  3  นักเรียนศึกษาใบความรู้  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได ้ 
  ขั้นที่  4  ให้นักเรียนอ่านค าชี้แจงและท าใบกิจกรรมที่  1.1  เรื่อง  ปฏิกิริยา 
 ระหว่างสารละลายคอปเปอร์(II) ซัลเฟต (CuSO4) กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 

ลงในแบบบันทึกกิจกรรมและตรวจความถูกต้องจากเฉลยกิจกรรม  และไม่ควรเปิดดูเฉลยก่อน 
  ขั้นที่  5  นักเรียนร่วมกันท าโจทย์ในใบกิจกรรมที่  1.2  เรื่อง  การเปล่ียนแปลง 

ที่ผันกลับได้  แล้วให้ตัวแทนกลุ่มที่ถูกสุ่มแสดงวิธีการหาค าตอบบนหน้ากระดานด า   
โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มที่เหลือตรวจค าตอบและความถูกต้อง 
 ขั้นที่  6  นักเรียนร่วมกันท าโจทย์ในใบกิจกรรมที่  1.3  เรื่อง  ระบบเปิดระบบปิด 
แล้วให้ตัวแทนกลุ่มที่ถูกสุ่มแสดงวิธีการหาค าตอบบนหน้ากระดานด า  โดยให้นักเรียนแต่
ละกลุ่มที่เหลือตรวจค าตอบและความถูกต้อง 

  ขั้นที่  7  นักเรียนทุกคนและครูร่วมกันสรุปและรับฟังการให้ความรู้เพ่ิมเติม 
จากครูผู้สอน 

  ขั้นที่  8  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่อง  การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนกำรใช้ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 

ฉ 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

ค ำช้ีแจง 1.   แบบทดสอบมีทั้งหมด    10   ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที 
  2.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย กากบาท ( X )  ลงในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้ 
โดยเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
************************************************************************************** 
1.  สารชนิดหนึ่ง ๆ สามารถที่จะเปล่ียนสภาวะจากสารตั้งต้นเป็นสารผลิตภัณฑ์  
     และเปล่ียนจากสารผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้น เราอาจเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าอะไร 
     ก.  การเปล่ียนแปลงผันกลับได้      
     ข.  การเปล่ียนแปลงย้อนกลับ 
     ค.  การเปล่ียนแปลงผันกลับไม่ได้ 
     ง.  การเปล่ียนแปลงไปข้างหน้า 
2. ปฏิกิริยาชนิดหนึ่งจะเป็นระบบปิดได้ มีขอ้สังเกตอย่างไร 
     ก.  ไม่มีการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน 
     ข.  ไม่มีการถ่ายเทมวลสาร แต่มีการถ่ายเทพลังงาน 
     ค.  มีการถ่ายเทมวลสาร แต่ไม่มีการถ่ายเทพลังงาน 
     ง.   มีการถ่ายเทมวลสารและมีการถ่ายเทพลังงาน 
3.  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงแบบผันกลับได้ 
     ก.  การนึ่งข้าวเหนียว        ข.  น้ าอัดลมที่ยังไม่ได้เปิด 
     ค.  การต้มน้ าในกาให้เดือด  ง.  ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง 
4. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
     ก. สารละลายอิ่มตัวที่มีผลึก  ข. น้ าเกลือในขวดปิดฝา 
     ค. ไอโอดีนในภาชนะปิด            ง. น้ าในถ้วยแก้ว 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง  กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

 



 
 

 

 

      
5.  การเปล่ียนแปลงข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบปิด 
     ก.  สารละลาย HCl  ท าปฏิกิริยากับ CaCO3 
     ข.  ผสมสารละลาย HCl  ลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลาย NaOH อยู่ 
     ค.  สารละลาย HCl  ท าปฏิกิริยากับโลหะสังกะสี ( ( Zn ) ในบีกเกอร ์
     ง.  ถูกทุกข้อ 
6. การเปล่ียนแปลงในข้อใดเป็นระบบเปิด 
     ก. การนึ่งข้าวเหนียว 
     ข. ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ 
     ค. กระติกใส่น้ าเดือดที่ปิดฝาแน่น 
     ง. น้ าอัดลมในขวดปิดฝา 
7.  ถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังนี้  A  +  2B            3C   จะทราบได้อย่างไรว่า 

     ปฏิกิริยาระหว่าง A และ B ผันกลับได้หรือไม่ 

ก. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นดูดหรือคายพลังงาน  
ข. ตรวจสอบว่าปฏิกิริยานี้มีสาร C เกิดขึ้นอยู่ในภาชนะหรือไม่ 
ค. ตรวจสอบว่ามีสาร A หรือสาร B อยู่ในภาชนะหรือไม่ 

     ง.  ตรวจสอบว่ามีสาร A , B  และ C อยู่ในภาชนะหรือไม่ 
ค ำช้ีแจง  จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 8-9 
      CaCO3 (s)                 CaO (s)  +  CO2(g) ……….(1) 
                 2HI(g)                    H2 (g)  + I2(g)  ….……(2) 
                 N2O4(g)                   2NO2 (g)    ……….(3) 

       H2O(l)                   H+ (aq)  +  OH-(aq)   …….…(4) 
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8.  ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดปฏิกิริยาผันกลับไดใ้นภาชนะปิด 
      ก.   ( 1 ) เท่านั้น      
      ข.   ( 4 ) เท่านั้น                           
      ค.   ( 2 )  และ  ( 3 )        
      ง.   ทั้ง ( 1 ), ( 2 ) ,   ( 3 )    และ ( 4 )      
9.   ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดปฏิกิริยาผันกลับไดใ้นภาชนะเปิด 
      ก.  ( 4 ) เท่านั้น 
      ข.  ( 1 )  และ  ( 4 )                                  
      ค.  ( 1 ), ( 2 ) และ  ( 3 )              
      ง.   ทั้ง ( 1 ), ( 2 ) ,   ( 3 )    และ( 4 )    
10. จงพิจารณาการเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อใดต่อไปนี้  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

I. น าเกลือแกง 1 กรัม ละลายน้ า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้สารละลายเกลือแกง 
II. น้ าอัดลมในขวดที่ปิดฝาสนิท 
III. สารละลายคอปเปอร์ (II)  ซัลเฟต  ที่มีผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะ 
IV. เผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในหลอดทดลอง  จะสลายได้แก๊สออกซิเจน 

ก.   I   และ  II      ข.   I  และ  III    
ค.    II  และ  III     ง.   III และ IV 
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                                            ชุดกิจกรรมการเรียนรูร้ายวิชา ว30223 เคม ี หน่วยการเรียนรู้  สมดุลเคมี      

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ชุดที่  1 เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

 

4 

 
 
 
 
 

ช่ือ-สกุล................................................................................เลขท่ี.................. 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี...............วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............ 

ค ำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบในแบบทดสอบแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในข้อที่ถูกที่สุด 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     

5     
6     
7     
8     

9     
10     

 
 

คะแนน ก่อนเรียน 

เต็ม 10 
ได้  

  

 

 

กระดำษค ำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
ด้ำนควำมรู้(K) 

1.  อธิบายความหมายของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในทิศทางเดียว  ปฏิกิริยาไปข้างหน้า   
ปฏิกิริยาย้อนกลับ  และปฏิกิริยาผันกลับได้ 

2. บอกวิธีทดสอบปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทิศทางเดียว และปฏิกิริยาผันกลับได้ 
3. อธิบายความหมายของระบบเปิด  ระบบปิดและระบบอิสระได้ 

ด้ำนทักษะ/กระบวนกำร (P) 
1. ทักษะการปฏิบัติกิจกรรมได้แกก่ารวางแผนเพ่ือการสืบค้นข้อมูลที่เป็นค าตอบของ

ปัญหาได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง 
2.  มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้แก่การวางแผนก าหนดขั้นตอนการท างาน

จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับการสังเกตศึกษาทดลองรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสรุปความรู้และการน าเสนอ 
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A) 

1. มีความสนใจใฝ่รู้ได้แก่ชอบศึกษาค้นคว้าชอบทดลองชอบสนทนาซักถามฟังอ่านเพ่ือให้
ได้ความสมบูรณ์กระตือรือร้นในการปฏิบัติกจิกรรมและงานต่างๆ 

2. มีความรับผิดชอบได้แก่ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถไม่ท้อถอย 
ในการท างานเมื่อมีอุปสรรคยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งผลดีและผลเสีย 

3. ความมีเหตุผลได้แก่แสวงหาหลักฐาน/รวบรวมข้อมูลจากการสังเกตและทดลองก่อนจะ
สรุปเรื่องราวต่างๆอธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลใจกว้างและยอมรับความคิดเห็น
ของผู้อื่น 

4. มีความซื่อสัตย์ได้แก่บันทึกข้อมูลตามความเป็นจริงเสนอความจริงแม้ผลจะแตกต่างจาก
ผู้อื่นไม่แอบอ้างผลงานผู้อื่นว่าเป็นของตนเอง 

5. ความมีระเบียบวินัยได้แก่ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม 
ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่น าส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตนเป็นแบบอย่างที่ดีและแนะน าผู้อื่นได้ 
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 



 
 

 
 

 

 

 
สำระส ำคัญ 
 ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้  (Reversible reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์มีการ
เปล่ียนแปลงกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ 
 ระบบ (system)  หมายถึง ขอบเขตของส่ิงต่างๆ ที่เราสนใจและก าลังศึกษาทดลองอยู่ 
และส่ิงต่างๆ ที่อยู่นอกระบบเรียกว่า สิ่งแวดล้อม 
สำระกำรเรยีนรู ้
 ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้  (Reversible reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์มีการ
เปล่ียนแปลงกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ 
 ปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ  (Forward reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปล่ียนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์   

ปฏิกิริยำย้อนกลับ  (Reverse reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์เปล่ียนมาเป็น
สารตั้งต้น  

การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้มี  3  ชนิด  คือ 
1. การเกิดการละลาย 
2. การเปล่ียนแปลงของสถานะ 
3. การเกิดปฏิกิริยาเคมี 

ระบบ (system)  หมายถึง ขอบเขตของส่ิงต่างๆ ที่เราสนใจและก าลังศึกษาทดลองอยู่ 
และส่ิงต่างๆ ที่อยู่นอกระบบเรียกว่า สิ่งแวดล้อม   ระบบแบ่งออกได้เป็น 3  ประเภทด้วยกันคือ 
 1. ระบบเปิด (opened system)  หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน
กับส่ิงแวดล้อม นั่นคือ มวลของสารไม่คงที่  

2. ระบบปิด (closed system)  หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเทพลังงานกับส่ิงแวดล้อม 
แต่ไม่มีการถ่ายเทมวลของสารระหว่างระบบกับส่ิงแวดล้อม      

3. ระบบอิสระ (isolated system)  หมายถึง ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลสารและ
พลังงานกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีระบบในอุดมคติไม่มีอยู่จริงแต่พออนุโลมได้  
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สำระส ำคัญและสำระกำรเรียนรู้ 
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1. ปฏิกิริยำผันกลับได้ (Reversible reaction) 
 ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้  (Reversible reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์มีการ
เปล่ียนแปลงกลับมาเป็นสารตั้งต้นได้ 
 ปฏิกิริยำไปข้ำงหน้ำ  (Forward reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปล่ียนไปเป็นสารผลิตภัณฑ์   

ปฏิกิริยำย้อนกลับ  (Reverse reaction)  และปฏิกิริยาที่สารผลิตภัณฑ์เปล่ียนมาเป็น
สารตั้งต้น  

ปฏิกิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับนีเ้ขียนแทนด้วยลูกศรไปและกลับ ( ) ซึ่ง
แสดงว่า เป็นปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้  เช่น 
 ปฏิกิริยา    N2 (g)  +  3H2 (g)  2NH3 (g)  เป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้  

ปฏิกิริยาไปข้างหน้าคือ  N2 (g)  +  3H2 (g)      2NH3 (g)   
 เป็นปฏิกิริยาที่ N2 และ H2 รวมตัวกันได้ NH3  

ปฏิกิริยาย้อนกลับคือ    2NH3 (g)       N2 (g)  +  3H2 (g)    
เป็นปฏิกิริยาที่ NH3 แยกสลายกลับไปเป็น N2 และ H2 

2.กำรเปลี่ยนแปลงผันท่ีกลับได้ 
1. การเปล่ียนแปลงผันกลับได้ (Reversible  change) คือ การเปลี่ยนแปลงของสาร 

เมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถย้อนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก  หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีทั้ง 
การเปล่ียนแปลงไปข้างหน้าและย้อนกลับเกิดขึ้นในระบบเดียวกัน  ใช้ลูกศร  หรือ  

  แทนการเปลี่ยนแปลง 
 

2.  การเปล่ียนแปลงไปข้างหน้า (Forward Change) คือ  การเปล่ียนแปลงที่สารตั้งต้น

เปล่ียนเป็นผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์  ใช้ลูกศร  แทนการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า 
3. การเปล่ียนแปลงย้อนกลับ (Backward Change)  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผลิตภัณฑ์

เปล่ียนกลับไปเป็นสารตั้งต้น  ใช้ลูกศร   แทนการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับ 
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ใบควำมรู ้

    A  +  B  C  +  D  



 
 

 

 

 
การเปล่ียนแปลงที่ผันกลับได้มี  3  ชนิด  คือ 
1. กำรเกิดสำรละลำย  เช่น  การละลายของกรดเบนโซอิก (C6H5COOH)  ในน้ า  

เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นกรดเบนโซอิกละลายน้ าได้มากขึ้น  เมื่ออุณหภูมิลดลงกรดเบนโซอิกละลายน้ าได้
น้อยลงจึงตกผลึกกลับมาเป็นกรดเบนโซอิกได้อีก  เขียนเป็นสมการแทนการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 

             hotC H COOH s C H COOH aq5 56 6cool  
 

2. กำรเปลี่ยนแปลงสถำนะของสำร  
เช่น การกลายเป็นไอของน้ าในภาชนะปิด น้ าเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ 

H2O (l)   H2O (g)  หรือการระเหิดของไอโอดีนในภาชนะปิด ซึ่งเปล่ียนสถานะไอโอดีน 
จากของแข็งเป็นก๊าซ   I2 (s)   I2 (g)  ดังนั้น ในระบบอาจมีการเปล่ียนสถานะจากของแข็ง
เป็นของเหลว หรือจากของเหลวเป็นก๊าซ หรือจากก๊าซเป็นของแข็ง อย่างใดอย่างหนึ่ง  

 

3. กำรเกิดปฏิกิริยำเคมี 
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดสารใหม่ที่มีสมบัติแตกต่างจากสารเดิม   

ปฏิกิริยาเคมีมีทั้งชนิดไม่ผันกลับ  (ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์)  และปฏิกิริยาที่ผันกลับได้  (ปฏิกิริยาเกิด
ไม่สมบูรณ์) 

ก. ปฏิกิริยำเกิดสมบูรณ์  (Irreversible  reaction) 
ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณ์หมายถึงปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นท าปฏิกิริยากันจนหมด   

เกิดผลิตภัณฑ์อย่างสมบูรณ์ปฏิกิริยาจะยุติเมื่อสารตั้งต้นสารใดสารหนึ่งหมด และเป็นปฏิกิริยาที่ 

ไม่ย้อนกลับ  เช่น  การเผาไหม้ของถ่านกับก๊าซ  O2  ในอากาศจ านวนมากเกินพอเกิดก๊าซ  CO2 

เขียนแทนด้วยสมการดังนี้  
C s +O g CO g2 2  

โลหะสังกะสีท าปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก  เกิดก๊าซไฮโดรเจนเขียนแทนด้วยสมการ  ดังนี้ 
+ 2+Zn s +2H aq Zn aq +H g2  
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ก. ปฏิกิริยำเกิดไม่สมบูรณ ์
ปฏิกิริยาเกิดไม่สมบูรณ์  หมายถึง   ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นท าปฏิกิริยากัน  ได้ผลิตภัณฑ์และ 

ในขณะเดียวกัน  ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นบางส่วนท าปฏิกิริยากันกลับเป็นสารตั้งต้นใหม่ ท าให้ปฏิกิริยา
เกิดไม่สมบูรณ์  ไม่ว่าจะใช้เวลานานเท่าใดก็ตาม  ภายในระบบยังคงมีทั้งสารตั้งต้นทุกชนิดเหลือ  และ
ผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นทุกชนิด  และระบบจะมีทั้งการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า  และปฏิกิริยาย้อนกลับ  
เรียกปฏิกิริยาประเภทนี้ว่า  ปฏิกิริยาผันกลับได้  (Reversible reaction)  เช่น  ปฏิกิริยาผันกลับ

ที่เกิดขึ้นระหว่าง  
2+

Cu H O2 4   กับ  Cl-  ดังนี้ 
 

2+ 2--Cu H O aq +4Cl aq CuCl aq +4H O l2 4 24  

       สีฟ้า     สีเหลือง 

 

ระบบ (system)  หมายถึง ขอบเขตของส่ิงต่างๆ ที่เราสนใจและก าลังศึกษาทดลองอยู่ 
สิ่งแวดล้อม (Surrounding)  หมายถึง  ส่ิงที่อยู่นอกขอบเขตการศึกษา ส่ิงแวดล้อมนี้อาจมีผล
หรือไม่มีผลต่อระบบ ตัวอย่างเช่น การศึกษาการละลายของตะกอน BaSO4 ในน้ า 
   BaSO4 (s)   Ba2+ (aq)  +  SO4

2- (aq) 
 ตะกอน  BaSO4 ,  Ba2+ , SO4

2- และน้ าเป็นส่วนของระบบ ส่วนอากาศที่อยู่รอบๆ จัดเป็น
สิ่งแวดล้อม ในกรณีนี้อากาศไม่มีผลต่อระบบ  ระบบแบ่งออกได้เป็น 3  ประเภทด้วยกันคือ 
 1. ระบบเปิด (opened system)  หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน
กับส่ิงแวดล้อม นั่นคือ มวลของสารไม่คงที่ เช่น การต้มน้ าในกา น้ าจะเปล่ียนเป็นไอน้ าฟุ้งกระจาย
ออกจากระบบจึงจัดเป็นระบบเปิด   การเผากรดโบริก (H3BO3)  จะสลายตัวให้ โบรอนออกไซด์ 
และ H2O (g) 
   H3BO3 (s)    B2O3 (s)  +  H2O (g) 
 ในระบบนี้ ไอน้ าที่เกิดจากการเผาไหม้จะระเหยออกไปจากระบบได้ มวลของสาร 
มีการเปล่ียนแปลง คือ ลดลงระบบนี้จัดเป็นระบบเปิด 
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2. ระบบปิด (closed system)  หมายถึง ระบบที่มีการถ่ายเทพลังงานกับส่ิงแวดล้อม 
แต่ไม่มีการถ่ายเทมวลของสารระหว่างระบบกับส่ิงแวดล้อม  เช่น  

1. การน าเอา  AgNO3  ท าปฏิกิริยากับกรดเกลือ ได้ตะกอน  AgCl  และ HNO3   

   AgNO3  +  HCl    AgCl (s)  +  HNO3 
มวลของสารในระบบนี้คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ระบบนี้จึงจัดว่าเป็นระบบปิด 
 2. เกล็ดไอโอดีน I2 (s)  เมื่อใส่ในภาชนะปิดจะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอ 
   I2 (s)      2I (g) 
มวลของ  I2 ยังคงที่ เพียงแต่มีการเปล่ียนสถานะ ดังนั้น จึงถือได้ว่าระบบนี้เป็นระบบปิด 

3. ระบบอิสระ (isolated system)  หมายถึง ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลสารและ
พลังงานกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีระบบในอุดมคติไม่มีอยู่จริงแต่พออนุโลมได้ เช่น น้ าในกระติกน้ าร้อน
ที่มีฉนวนหุ้ม 
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ค ำช้ีแจง 1.   ให้นักเรียนท าการทดลอง  เรื่องปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4 กับ 
สารละลาย HCl 

2. ให้นักเรียนสังเกตการทดลอง  แล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึก 
3. ให้นักเรียนตอบค าถามท้ายการทดลอง   พร้อมทั้งสรุปผลการทดลอง 

จุดมุ่งหมำยกำรทดลอง 
 เพื่อศึกษาการเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ 
จุดประสงค์กำรทดลอง 
 1. ท าการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ 
 2. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับได้ 
สำรเคม ี (ต่อ 1 กลุ่ม ) 

1. น้ ากล่ัน จ านวน  2  cm3  
2. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ( HCl ) 6 mol/dm3  จ านวน  1  cm3 

          3. สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟตอิ่มตัว  ( CuSO4)   จ านวน  1  cm3 
อุปกรณ์ (ต่อ 1 กลุ่ม ) 

1. หลอดทดลองขนาดเล็ก  จ านวน  2  หลอด 
         2. หลอดหยด   จ านวน  3  อัน 
วิธีกำรทดลอง 

1. ใส่สารละลาย  CuSO4  ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก  2  หลอด ๆ ละ  5  หยด 
2. เติมน้ ากลั่น  15  หยด  ลงในหลอดที่ 1  เขย่าและต้ังไว้เพื่อใช้เปรียบเทียบสี 
3. หยดสารละลาย  HCl   6  mol/dm3  ลงในหลอดที่  2  ทีละหยดพร้อมกับเขย่าจน

สารละลายเปล่ียนสี  บันทึกผล 
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กิจกรรมท่ี  1.1 
เรื่อง ปฏิกิริยำiะหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์(II) ซัลเฟต (CuSO4) 

กับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
 



 
 

 

 

 

4.  หยดน้ ากลั่นลงในสารละลายในข้อ 3 ทีละหยดพร้อมกับเขย่าจนสารละลายเปล่ียนสี   
     บันทึกผล 
5.  ท าการทดลองซ้ ากับสารในหลอดเดิมอีกครั้ง ตามข้อ 3 – 4 สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

บันทึกผลกำรทดลอง 

 

สำรที่ทดสอบ 
กำรเปลี่ยนแปลงท่ีสังเกตได้ 

ก่อนเติม HCl หลังเติม HCl ก่อนเติมน้ ำ หลังเติมน้ ำ 
 

 
CuSO4 

 

    

อภิปรำยผลกำรทดลอง 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
ค ำถำมท้ำยกำรทดลอง 

1. คอปเปอร์ (II)  ซัลเฟตละลายน้ า  เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
2. สารละลายคอปเปอร์ (II)  ซัลเฟต เปล่ียนแปลงอย่างไร เมื่อเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกลงไป 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
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3.  สารละลายคอปเปอร์ (II)  ซัลเฟตเปล่ียนแปลงอย่างไรเมื่อเติมน้ าล 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
4.  ปฏิกิริยาไปข้างหน้าเขียนสมการแสดงได้อย่างไร 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ปฏิกิริยาย้อนกลับเขียนสมการแสดงได้อย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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บันทึกผลกำรทดลอง  

สารที่ทดสอบ 
การเปล่ียนแปลงที่สังเกตได้ 

ก่อนเติม HCl หลังเติม HCl ก่อนเติมน้ า หลังเติมน้ า 

CuSO4 สีฟ้า สีเขียวแกม

เหลือง 

สีเขียวแกม

เหลือง 

สีฟ้า 

อภิปรำยผลกำรทดลอง 

1.   เมื่อหยดสารละลาย HCl  ลงในสารละลาย  CuSO4  ซึ่งมีสีฟ้า   ได้สารละลายสีเขียว

แกมเหลืองเกิดขึ้น  เนื่องจาก  Cl-  จาก  HCl  เข้าไปแทนที่  H2O   ใน  
2+

Cu H O2 4   เกิด

เป็น   
2-

CuCl4    ซึ่งมีสีเหลือง  แต่จากการทดลองจะได้สารละลายสีเขียวแกมเหลือง  ซึ่งเป็นสี

ผสมระหว่างสีฟ้าของ  Cu2+(aq)   กับสีเหลือง  ของ  
2-

CuCl4   และเมื่อหยดน้ าลงใน

สารละลายสีเขียวแกมเหลือง  สารละลายจะเปล่ียนกลับเป็นสีฟ้าเหมือนเดิม  แสดงว่าโมเลกุลของ  

H2O   เข้าไปแทนที่  Cl-   เกิดเป็น  
2+

Cu H O2 4  

2.   การเปล่ียนแปลงของ  
2+

Cu H O2 4    เมื่อเติมกรด   HCl   เป็นปฏิกิริยาไปข้างหน้า

ได้ 
2-

CuCl4  ซึ่งมีสีเหลือง  เมื่อเติม H2O ลงไป  ปฏิกิริยาจะเกิดย้อนกลับได้  
2+

Cu H O2 4   

ซึ่งมีสีฟ้ากลับคืนมา  ปฏิกิริยาระหว่าง   
2+

Cu H O2 4  กับ HCl  และน้ า  จึงเป็นปฏิกิริยาผัน

กลับได ้
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เฉลยกิจกรรมท่ี  1.1 
เรื่อง ปฏิกิริยำiะหว่ำงสำรละลำยคอปเปอร์(II) ซัลเฟต (CuSO4) 

กับสำรละลำยกรดไฮโดรคลอริก (HCl) 
 



 
 

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

2-   (aq)  +  4H2O(l) 

       สีฟ้า                  ไม่มีสี                         สีเหลือง                 ไม่มีสี 

 

 

ค ำถำมท้ำยกำรทดลอง 

1. คอปเปอร(์II) ซัลเฟตละลายในน้ า  Cu2+  จะถูกโมเลกุลของน้ าล้อมรอบ  4 โมเลกุล 
 เกิดเป็นเตตระอาควาคอปเปอร์(II)  ไอออน  

2. เมื่อเติม  HCl  ลงในสารละลาย  [ Cu(H2O)4] 
2+     ซึ่งมีสีฟ้า  จะได้สีเหลืองของเต

ตระคลอโรคิวเปรต(II)  ไอออน 
2-

CuCl4    

3. เมื่อเติมน้ าลงในสารละลาย  
2-

CuCl4 จะท าให้ได้สีฟ้าของ [ Cu(H2O)4] 
2+    กลับคืน  

4. ปฏิกิริยาไปข้างหน้า  คือ 
 
 
 
 
 

5. ปฏิกิริย้อนกลบั  คือ 
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[ CuCl4] 
2-    (aq)   + 4H2O(l)                    [ Cu(H2O)4] 

2+   +  4Cl-(aq) 

สีเหลือง                   ไม่มีสี                                 สีฟ้า                ไม่มีสี 



 
 

 

 

 

 

 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ และ

เครื่องหมาย   หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับไม่ได้   
 
………. 1.  การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท 
………. 2.  ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิคงที่ 
………. 3.  แก้วใส่น้ าแข็ง  วางไว้ในห้อง 
………. 4.  การเผา CaCO3  ในถ้วยกระเบื้อง 
………. 5.  กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น 
………. 6.  น้ าโซดาในขวดปิดฝา  

………. 7.  เกล็ด I2  ในขวดชมพู่ปิดฝา 
………. 8.  ละลายน้ าตาลในน้ าจนอิ่มตัวมีน้ าตาลเหลือในบีกเกอร์ 
………. 9.  สารละลาย NaCl  ในน้ า 

………. 10. ผสม  NaOH  กับ  NH4Cl  ในบีกเกอรท์ี่ไม่ได้ปิดฝา 
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กิจกรรมท่ี  1.2 
เรื่อง ปฏิกิริยำท่ีผันกลับได้ 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับได้ และ

เครื่องหมาย   หน้าข้อที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับไม่ได้   
 
………. 1.  การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท 
………. 2.  ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์เมื่ออุณหภูมิคงที่ 
………. 3.  แก้วใส่น้ าแข็ง  วางไว้ในห้อง 
………. 4.  การเผา CaCO3  ในถ้วยกระเบื้อง 
………. 5.  กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น 
………. 6.  น้ าโซดาในขวดปิดฝา  

………. 7.  เกล็ด  I2  ในขวดรูปชมพู่ปิดฝา 
………. 8.  ละลายน้ าตาลในน้ าจนอิ่มตัวมีน้ าตาลเหลือในบีกเกอร์ 
………. 9.  สารละลายต่าง ๆ ที่อยู่ในขวดปิดสนิท 

………. 10. ผสม  NaOH  กับ  NH4Cl  ในบีกเกอรท์ี่ไม่ได้ปิดฝา 

อธิบำยเพ่ิมเติม 
1.  การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 
  CuSO4 .5H2O   CuSO4   +  5H2O 
  สีน้ าเงิน   สีขาว(จุนสีสะตุ) 
เมื่อให้ความร้อนกลับผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ซึ่งมีสีน้ าเงิน น้ าจะถูกดึงออกจากผลึกได้เป็น 
CuSO4 หรือจุนสีสะตุ ซึ่งมีสีขาว เมื่อหยุดให้ความร้อน น้ าจะรวมตัวกับ CuSO4 กลับมากลายเป็น 
CuSO4 .5H2O  ซึ่งมีสีน้ าเงิน 
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เฉลยกิจกรรมท่ี  1.2 
เรื่อง ปฏิกิริยำผันกลับได ้

 



 
 

 

 

 

2. ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ การกลายเป็นไอของปรอท และ 
การที่ไอปรอทเปล่ียนกลับมาเป็นของเหลวนั้น คือการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ผันกลับได้ 
3. แก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบผันกลับไม่ได้  น้ าแข็งจะละลายในน้ า 
ไม่มกีารเปล่ียนแปลงกลับมาเป็นของแข็งได้ 
4. การเผา  (CaCO3)  เผาในถ้วยกระเบื้อง ปฏิกิริยาสามารถเขียนได้ดังนี้ 

  CaCO3 (s)  
0800 C  CaO (s)  +  CO2(g) 

CO2 ไปแพร่ไปสู่อากาศ 
5. กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ คือ เป็นการปล่ียนแปลง
ระหว่างไอน้ าเป็นน้ า และจากน้ าเป็นไอน้ า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนสถานะ 
                   H2O (g)    H2O (l)   
6. ในขวดโซดาที่ยังไม่เปิดฝาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ น้ านั้นจะรวมอยู่กับก๊าซ  CO2 เป็น
กรดคาร์บอนิก H2CO3 ซึ่งก๊าซ  CO2 นี้บางส่วนจะหนีออกไปในที่ว่างเหนือระดับโซดาในขวด  
และก๊าซ  CO2 บางส่วนก็จะละลายกลับลงมาในโซดาอีก 

 H2CO3  (aq)     H2O (l)  +  CO2 (g) 
         กรดคาร์บอนิก                         ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

7.  เกล็ด   I2   ในขวดรูปชมพู่ปิดฝา  เกิดเปล่ียนสถานะชนิดผันกลับได้  เพราะ  I2(s)  ระเหิด 

เป็นไอ  I2(g)  ในขวดชมพู่ปิด จนอิ่มตัวแล้ว  I2(g)  ถูกควบแน่นเป็นผลึกของแข็ง  I2(s)  ใหม่ ดังนี้ 

I s I g2 2  
8.  ละลายน้ าตาลในน้ าจนอิ่มตัว   มีน้ าตาลเหลือในบีกเกอร์  เป็นการละลายที่ผันกลับได้  เพราะ
น้ าตาลละลายน้ าเป็นสารละลาย  เป็นการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  และเมื่ออิ่มตัวแล้วมีน้ าตาล
เหลือ  พบว่า  น้ าตาลบางส่วนก็ยังคงละลายออกมา  แต่น้ าตาลในน้ าบางส่วนจะตกผลึกเป็น
น้ าตาลที่เป็นของแข็ง  เกิดการเปล่ียนแปลงย้อนกลับ  ระบบจึงเป็นการละลายเป็นสารละลาย  
ผันกลับได้  ดังนี้ 

H O2C H O s C H O aq6 12 6 6 12 6  
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9. การที่เกลือแกง (NaCl)  ซึ่งเป็นของแข็งละลายในน้ า เกิดการแตกตัวเป็นโซเดียมไอออน (Na+)  
และคลอไรด์ไอออน (Cl-) และการตกผลึกของโซเดียมไอออนกับคลอไรด์ไอออนกลับมาเป็น
โซเดียมคลอไรด์ ดังนี้ 

   NaCl (s)    Na+ (aq)  +  Cl- (aq)          (การแตกตัว) 

   Na+ (aq)  +  Cl- (aq)   NaCl (s)    (การตกผลึก) 
 การเปล่ียนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงผันกลับของของแข็งไปเป็นของเหลว และ
ของเหลวเปล่ียนกลับมาเป็นของแข็ง เขียนแสดงได้ดังนี้ 
   NaCl (s)    Na+ (aq)  +  Cl- (aq) 

10.  ผสม  NaOH  กับ  NH4Cl  ในบีกเกอรท์ี่ไม่ได้ปิดฝา  เป็นปฏิกิริยาที่ไม่ผันกลับ  เพราะ  

NaOH   ท าปฏิกิริยากับ  NH4Cl     เกิดก๊าซ  NH3  ลอยออกจากภาชนะเปิดนั้น  มีเฉพาะ

ปฏิกิริยาไปข้างหน้าอย่างเดียว  ดังนี้ 
NaOH aq +NH Cl aq NaCl aq +H O l +NH g4 2 3  
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ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย      ลงในตารางต่อไปนี้   
ข้อใดจัดเป็นระบบปิดและข้อใดจัดเป็นระบบเปิด 

 

กำรเปลี่ยนแปลงสำรหรือปฏิกิริยำเคมีของสำร ระบบปิด ระบบเปิด 

1.  การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท   
2.  การละลายของ  KI  ในน้ าที่บรรจุในบีกเกอร์   
3.  ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง   
4.  ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรด HCl  กับ  NaOH   
5.  การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบื้อง   
6.  การเผา  Pb(NO3)2   
7.  ปฏิกิริยาระหว่าง CaCO3 กับกรดเกลือเจือจาง   
8.  น้ าอัดลมในขวดที่ยังไม่ได้เปิดฝา   
9.  ละลายกรด HCN ในน้ า   
10. กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น   
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กิจกรรมท่ี  1.3 
เรื่อง ระบบเปิดระบบปิด 

 



 
 

 

 

 

 

 

ค ำช้ีแจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย      ลงในตารางต่อไปนี้   
ข้อใดจัดเป็นระบบปิดและข้อใดจัดเป็นระบบเปิด 

 

กำรเปลี่ยนแปลงสำรหรือปฏิกิริยำเคมีของสำร ระบบปิด ระบบเปิด 

1.  การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดที่ปิดสนิท   
2.  การละลายของ  KI  ในน้ าที่บรรจุในบีกเกอร์   
3.  ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง   
4.  ปฏิกิริยาสะเทินระหว่างกรด HCl  กับ  NaOH   
5. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบื้อง   
6.  การเผา  Pb(NO3)2   
7.  ปฏิกิริยาระหว่าง CaCO3 กับกรดเกลือเจือจาง   
8.  น้ าอัดลมในขวดที่ยังไม่ได้เปิดฝา   
9. ละลายกรด HCN ในน้ า   
10.  กระติกใส่น้ าเดือดลงไปแล้วปิดฝาแน่น   
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เฉลยกิจกรรมท่ี  1.3 
เรื่อง ระบบเปิดระบบปิด 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ค ำช้ีแจง 1.   แบบทดสอบมีทั้งหมด    10   ข้อ  ใช้เวลา  10  นาที 
  2.  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย กากบาท ( X )  ลงในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให้ 
โดยเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
************************************************************************************** 
1. ปฏิกิริยาชนิดหนึ่งจะเป็นระบบปิดได้ มีขอ้สังเกตอย่างไร 
     ก.  ไม่มีการถ่ายเทมวลสารและพลังงาน      
     ข.  มีการถ่ายเทมวลสาร แต่ไม่มีการถ่ายเทพลังงาน 
     ค.  ไม่มีการถ่ายเทมวลสาร แต่มีการถ่ายเทพลังงาน 
     ง.   มีการถ่ายเทมวลสารและมีการถ่ายเทพลังงาน 
2. ข้อความต่อไปนี้  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้ 
     ก. สารละลายอิ่มตัวที่มีผลึก 
     ข. น้ าในถ้วยแก้ว 
     ค. น้ าเกลือในขวดปิดฝา 
     ง. ไอโอดีนในภาชนะปิด      
3. การเปล่ียนแปลงในข้อใดเป็นระบบเปิด 
     ก. ปรอทในเทอร์โมมิเตอร์ 
     ข. กระติกใส่น้ าเดือดที่ปิดฝาแน่น 
     ค. น้ าอัดลมในขวดปิดฝา      
     ง. การนึ่งข้าวเหนียว 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง  กำรเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ 

 



 
 

 

 

 

4.  สารชนิดหนึ่ง ๆ สามารถที่จะเปล่ียนสภาวะจากสารตั้งต้นเป็นสารผลิตภัณฑ์  
     และเปล่ียนจากสารผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้น เราอาจเรียกการเปลี่ยนแปลงนั้นว่าอะไร 
     ก.  การเปลี่ยนแปลงผันกลับไม่ได้ 
     ข.  การเปล่ียนแปลงผันกลับได้      
     ค.  การเปล่ียนแปลงย้อนกลับ 
     ง.  การเปล่ียนแปลงไปข้างหน้า 
5.  ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดสามารถเกิดการเปล่ียนแปลงแบบผันกลับได้ 
     ก.  การนึ่งข้าวเหนียว      
     ข.  การต้มน้ าในกาให้เดือด 
     ค.  น้ าอัดลมที่ยังไม่ได้เปิด   
     ง.  ถ้วยแก้วใส่น้ าแข็งตั้งทิ้งไว้ในห้อง   
6.  การเปล่ียนแปลงข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบปิด 
     ก.  ผสมสารละลาย HCl  ลงในบีกเกอร์ที่มีสารละลาย NaOH อยู่ 
     ข.  สารละลาย HCl  ท าปฏิกิริยากับ CaCO3      
     ค.  สารละลาย HCl  ท าปฏิกิริยากับโลหะสังกะสี ( ( Zn ) ในบีกเกอร ์
     ง.  ถูกทุกข้อ 
7.  ถ้าปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังนี้  A  +  2B            3C   จะทราบได้อย่างไรว่า 

     ปฏิกิริยาระหว่าง A และ B ผันกลับได้หรือไม่ 

     ก.  ตรวจสอบว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนั้นดูดหรือคายพลังงาน  
     ข.  ตรวจสอบว่ามีสาร A หรือสาร B อยูใ่นภาชนะหรือไม่ 
     ค.  ตรวจสอบว่าปฏิกิริยานี้มีสาร C เกิดขึ้นอยู่ในภาชนะหรือไม่ 
     ง.  ตรวจสอบว่ามีสาร A , B  และ C อยู่ในภาชนะหรือไม่ 
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8. จงพิจารณาการเปล่ียนแปลงในแต่ละข้อใดต่อไปนี้  ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้       
      I.  น าเกลือแกง 1 กรัม ละลายน้ า 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ได้สารละลายเกลือแกง 
     II.  น้ าอัดลมในขวดที่ปิดฝาสนิท 
     III. สารละลายคอปเปอร์ (II)  ซัลเฟต  ที่มีผลึกอยู่ที่ก้นภาชนะ 
     IV. เผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในหลอดทดลอง  จะสลายได้แก๊สออกซิเจน 

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

จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 9-10 
      CaCO3 (s)                           CaO (s)  +  CO2(g) ……….(1) 
                 2HI(g)                              H2 (g)  + I2(g)  ….……(2) 
                 N2O4(g)                            2NO2 (g)    ……….(3) 

        H2O(l)                             H+ (aq)  +  OH-(aq)   …….…(4) 
9.  ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดปฏิกิริยาผันกลับไดใ้นภาชนะปิด 
      ก.   ( 1 ) เท่านั้น      
      ข.   ( 4 ) เท่านั้น                           
      ค.   ( 2 )  และ  ( 3 )        
      ง.   ทั้ง ( 1 ), ( 2 ) ,   ( 3 )    และ ( 4 )      
10.  ปฏิกิริยาในข้อใดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ในภาชนะเปิด 
      ก.  ( 4 ) เท่านั้น 
      ข.  ( 1 )  และ  ( 4 )                                  
      ค.  ( 1 ), ( 2 ) และ  ( 3 )              
      ง.   ทั้ง ( 1 ), ( 2 ) ,   ( 3 )    และ( 4 )    
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ช่ือ-สกุล................................................................................เลขท่ี.................. 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี...............วันท่ี..........เดือน.................................พ.ศ............ 

ค ำช้ีแจง  ให้ผู้เรียนเลือกค าตอบในแบบทดสอบแล้วท าเครื่องหมาย X ลงในข้อที่ถูกที่สุด 
 

ข้อ ก ข ค ง 
1     
2     
3     

4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
 

คะแนน ก่อนเรียน 
เต็ม 10 
ได้  
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กระดำษค ำตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
  
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
ข้อที ่ ค ำตอบ ข้อที่ ค ำตอบ 
1 ค 1 ค 
2 ข 2 ข 
3 ข 3 ง 
4 ง 4 ก 
5 ข 5 ค 
6 ก 6 ก 
7 ง 7 ง 
8 ง 8 ข 
9 ก 9 ง 
10 ค 10 ก 

 
 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน 
เร่ือง  ปฏิกริยำที่ผันกลับได้ 
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