ชุ ดการสอนวิชาเคมี เรือง สมดุลเคมี
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สํ าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 5
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ชุ ดการสอนหน่ วยที 1
การเปลียนแปลงหรรษา

นางจุฑามาศ เจตน์ กสิ กจิ
ครู ชํานาญการ โรงเรียนขาณุวทิ ยา
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

คํานํา
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om

ชุดการสอนวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เล่มนีจัดทําขึน
เพือใช้เป็ นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาเคมี ชันมัธยมศึกษาปี ที 5 ช่วยให้
ผูเ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้และมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสูงขึน ทําให้การเรี ยนรู ้เป็ นไปตามลําดับ
ขันตอนอย่างมีคุณภาพ และผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ดว้ ยตนเองโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ชุดการสอนเล่มนีมีทงหมด
ั
4 หน่วย ดังนี
หน่วยที 1 เรื อง การเปลียนแปลงหรรษา
หน่วยที 2 เรื อง ปริ ศนาค่าคงที
หน่วยที 3 เรื อง สมดุลเคมีแสนกล
หน่วยที 4 เรื อง เวทมนต์เลอชาเตอลิเอ
ชุดการสอนวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 เล่มนี
สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุ ณาและความช่วยเหลือของผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนขาณุวิทยา
คณะครู โรงเรี ยนขาณุวิทยา และผูเ้ ชียวชาญทุกท่าน ซึงได้กรุ ณาให้คาํ ปรึ กษา เสนอแนะแนวทาง
การแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียงิ ตลอดจนให้กาํ ลังใจแก่ผรู ้ ายงานด้วยดี
เสมอมา ผูร้ ายงานขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี
ชุดการสอนนีได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชียวชาญ และได้นาํ ไปใช้เพือทดลองหา
ประสิ ทธิภาพแล้วสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรี ยนการสอนได้เป็ นอย่างดี ผูร้ ายงาน
หวังว่าชุดการสอนวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 นี สามารถนํา
ไปใช้ประโยชน์ได้จริ งและเป็ นตัวอย่างแก่ผทู ้ ีสนใจต่อไป
นางจุฑามาศ เจตน์กสิ กิจ
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คําชีแจงสํ าหรับนักเรียน
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ชุดการสอนวิชาเคมี เรื อง สมดุลเคมี สําหรับนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 5 สร้างขึน
เพือใช้เป็ นสื อในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม
ร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ยึดหลักการทํางานร่ วมกัน ให้ความช่วยเหลือซึงกันและกัน ชุดการสอนนี
จะทําหน้าทีเป็ นผูใ้ ห้คาํ แนะนํานักเรี ยน ฉะนันนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิตามขันตอนอย่างเคร่ งครัด
จึงจะทําให้การเรี ยนการสอนบังเกิดผลดี ซึงมีขนตอนการปฏิ
ั
บตั ิดงั นี
1. นักเรี ยนควรศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรมของชุดการสอนตามลําดับ โดยชุดการสอน
แต่ละหน่วยจะมีส่วนประกอบ ดังนี
1.1 คําชีแจงสําหรับนักเรี ยน
1.2 ผลการเรี ยนรู ้และจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
1.3 บัตรคําสัง (บัตรสี เหลือง)
1.4 บัตรกิจกรรม (บัตรสี ฟ้า)
1.5 เฉลยบัตรกิจกรรม (บัตรสี ชมพู)
1.6 บัตรความรู ้ (บัตรสี ม่วง)
1.7 บัตรงาน (บัตรสี เขียว)
1.8 เฉลยบัตรงาน (บัตรสี แดง)
1.9 แบบฝึ กหัด (บัตรสี นาเงิ
ํ น)
1.10 เฉลยแบบฝึ กหัด (บัตรสี สม้ )
1.11 แบบทดสอบประจําหน่วย
1.12 เฉลยแบบทดสอบประจําหน่วย
2. การทํากิจกรรมในแต่ละกิจกรรม เมือทําเสร็ จแล้วให้ตรวจคําตอบทันที
โดยดูจากเฉลย
3. เมือนักเรี ยนศึกษาชุดการสอนจบแล้ว ให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบประจําหน่วย
พร้อมทังตรวจสอบคําตอบแบบทดสอบประจําหน่วย โดยดูจากเฉลย
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ผลการเรียนรู้
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c

1. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้ ภาวะสมดุล สมดุลระหว่างสถานะ
สมดุลในสารละลายอิมตัว สมดุลในปฏิกิริยาเคมี และค่าคงทีสมดุล
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อธิบายความหมายของปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้
อธิบายความหมายของปฏิกิริยาย้อนกลับได้
อธิบายความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้
ยกตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับได้
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no

จุดประสงค์ การเรียนรู้

บัตรคําสั งที 1.1
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(สํ าหรับประธานกลุ่ม)
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1. ให้ประธานกลุ่มมอบหมายหน้าทีให้แก่สมาชิกกลุ่ม ดังนี (ใช้เวลา 5 นาที)
1.1 ผูค้ วบคุมเวลา ทําหน้าทีรักษาเวลาในการทํากิจกรรมเพือให้เสร็ จทันเวลาทุกกิจกรรม
1.2 ผูอ้ ่าน ทําหน้าทีอ่านบัตรกิจกรรม บัตรความรู ้ และบัตรงาน ให้สมาชิกในกลุ่มฟัง
ตามทีประธานกลุ่มมอบหมายให้
1.3 ผูจ้ ดบันทึก ทําหน้าทีจดบันทึกผลของการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม
2. ประธานกลุ่มนําบัตรกิจกรรมที 1.1 (บัตรสี ฟ้า) มอบให้สมาชิกทีทําหน้าทีผูอ้ ่าน อ่านคําชีแจง
ในบัตรกิจกรรมให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง และปฏิบตั ิตามคําชีแจงในบัตรกิจกรรมตามหน้าที
ที ได้รับมอบหมาย (ใช้เวลา 50 นาที)
3. ประธานกลุ่มตรวจสอบว่าสมาชิกดําเนินกิจกรรมเสร็ จแล้ว และเป็ นไปตามเวลาทีกําหนด
ให้นาํ เฉลยบัตรกิจกรรม (บัตรสี ชมพู) มอบให้สมาชิกทีทําหน้าทีผูอ้ ่าน อ่านให้สมาชิก
ภายในกลุ่มฟัง พร้อมทังตรวจสอบความถูกต้องของบัตรกิจกรรมทีบันทึกไว้วา่ ถูกต้องหรื อไม่
ถ้าผิดแก้ไขให้ถูกต้อง (ใช้เวลา 10 นาที)
4. ประธานกลุ่มนําบัตรความรู ้ที 1.1 (บัตรสี ม่วง) มอบให้สมาชิกทีทําหน้าทีผูอ้ ่าน อ่านบัตรความรู ้
ให้สมาชิกภายในกลุ่มฟัง และอภิปรายร่ วมกัน (ใช้เวลา 20 นาที)
5. ประธานกลุ่มนําบัตรงานที 1.1 (บัตรสี เขียว) มอบให้สมาชิกทีทําหน้าทีผูอ้ ่าน อ่านคําชีแจง
ในบัตรงานสมาชิกทีเหลือเป็ นผูฟ้ ัง พร้อมทังปฏิบตั ิตามชีแจงในบัตรงานตามหน้าทีทีได้รับ
มอบหมาย เสร็ จแล้วตรวจคําตอบกับเฉลยบัตรงาน (บัตรสี แดง) (ใช้เวลา 15 นาที)
6. ประธานกลุ่มแจกแบบฝึ กหัดที 1.1 (บัตรสี นาเงิ
ํ น) ให้สมาชิกภายในกลุ่มทําเป็ นรายบุคคล
เสร็ จแล้วตรวจคําตอบกับเฉลยแบบฝึ กหัด (บัตรสี สม้ ) (ใช้เวลา 15 นาที)
7. เมือหมดเวลาเรี ยนเก็บอุปกรณ์ให้เรี ยบร้อย ส่ งคืนครู ผสู ้ อน

บัตรกิจกรรมที 1.1

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
ให้ประธานกลุ่มรับอุปกรณ์จากครู และมอบหมายหน้าทีให้แก่สมาชิก
ดังนี
สมาชิกหมายเลข 1 2 และ 3 ทําหน้าทีทําการทดลอง
สมาชิกหมายเลข 4 ทําหน้าทีจดบันทึกผลการทดลอง
สมาชิกหมายเลข 5 ทําหน้าทีทําความสะอาดและเก็บอุปกรณ์การทดลอง

การทดลอง

ปฏิกริ ิยาระหว่ างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) กับ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl)
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จุดประสงค์ การทดลอง

no
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คําชีแจง
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ro

1. ทําการทดลองเพือศึกษาปฏิกิริยาผันกลับได้
2. อธิบายความหมายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาผันกลับได้
สารเคมีและอุปกรณ์

สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตอิมตัว
สารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก 6 mol/dm3
นํากลัน
หลอดทดลองขนาดเล็ก
หลอดหยด
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2.
3.
. 4.
5.

บัตรกิจกรรมที 1.1 (ต่ อ)
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การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
วิธีการทดลอง
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no
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1. ใส่ สารละลาย CuSO4 ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 2 หลอด ๆ ละ 5 หยด
2. เติมนํากลัน 15 หยด ลงในหลอดที 1 เขย่าและตังไว้เพือใช้เปรี ยบเทียบสี
3. หยดสารละลาย HCl เข้มข้น 6 mol/dm3 ลงในหลอดที 2 ทีละหยดพร้อมกับเขย่า
จนสารละลายเปลียนสี บันทึกผล
4. หยดนํากลันลงในสารละลายในข้อ 3 ทีละหยดพร้อมกับเขย่า จนสารละลายเปลียนสี
บันทึกผล
5. ทําการทดลองซํากับสารในหลอดเดิมอีกครังตามข้อ 3 – 4 สังเกตการเปลียนแปลง
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บัตรกิจกรรมที 1.1 (ต่ อ)
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การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
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ชือกลุ่ม................................................................................................................
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บันทึกผลการทดลอง
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สรุ ปผลการทดลอง
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เฉลยบัตรกิจกรรมที 1.1
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การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
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ชือกลุ่ม...................................................................................................................
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บันทึกผลการทดลอง

สรุปผลการทดลอง
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เมือหยดสารละลาย HCl ลงในสารละลายสี ฟ้าของCuSO4 จะได้สารละลายสี เขียวแกมเหลือง
เมือเติมนําลงในสารละลายสี เขียวแกมเหลือง จะได้สารละลายสี ฟ้ากลับคืนมา
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1. เมือหยดสารละลาย HCl ลงในสารละลาย [Cu(H2O)4]2+ ซึงมีสีฟ้า ได้สารละลายสี เขียว
แกมเหลืองเกิดขึน เนืองจาก Cl- จาก HCl เข้าไปแทนที H2O ใน [Cu(H2O)4]2+ เกิดเป็ น [CuCl4]2ซึงมีสีเหลือง แต่จากการทดลองจะได้สารละลายสี เขียวแกมเหลือง ซึงเป็ นสี ผสมระหว่างสี ฟ้าของ
[Cu(H2O)4]2+ กับสี เหลืองของ [CuCl4]2- เมือหยดนําลงไปในสารละลายสี เขียวแกมเหลือง สารละลาย
จะเปลียนกลับเป็ นสี ฟ้าเหมือนเดิม แสดงว่าโมเลกุลของ H2O เข้าไปแทนที Cl- เกิดเป็ น [Cu(H2O)4]2+
2. การเปลียนแปลงของ [Cu(H2O)4]2+ เมือเติมกรด HCl เป็ นปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ [CuCl4]2ซึงมีสีเหลือง เมือเติม H2O ลงไป ปฏิกิริยาจะเกิดย้อนกลับได้ [Cu(H2O)4]2+ ซึงมีสีฟ้ากลับคืนมา
ปฏิกิริยาระหว่าง [Cu(H2O)4]2+ กับ HCl และนํา จึงเป็ นปฏิกิริยาผันกลับได้

บัตรความรู้ ที 1.1
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การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
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สารบางชนิดเมือเกิดการเปลียนแปลงแล้วอาจเปลียนกลับเป็ นสารเดิมได้ เช่น นําทีได้รับ
ความร้อนจะเปลียนสถานะเป็ นไอนํา เมืออุณหภูมิลดลงไอนําจะควบแน่นกลับเป็ นนํา หรื อ
การละลายของนําตาลทรายในนําร้อนจนได้สารละลายอิมตัว เมือตังไว้ทีอุณหภูมิหอ้ งจะมี
นําตาลทรายบางส่ วนตกผลึกออกมา การเปลียนแปลงลักษณะนีเรี ยกว่า การเปลียนแปลงทีผันกลับได้

ob

ภาพที 1.1 สารละลายอิมตัวของนําตาลทรายในนํา
ทีมา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554 : 32

w

w

w
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ro

จากกิจกรรมที 1.1 การทดลอง ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4)
กับสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) เมือนําคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต (CuSO4) ไปละลายในนํา
คอปเปอร์ (II) ไอออน (Cu2+) จะถูกโมเลกุลของนําล้อมรอบ 4 โมเลกุล เกิดเป็ นเตตระอาควา
คอปเปอร์ (II) ไอออน [Cu(H2O)4]2+ ทําให้สารละลายมีสีฟ้า เขียนสมการแสดงได้ดงั นี
CuSO4(s) + H2O(l) → [Cu(H2O)4]2+(aq) + SO42-(aq)
สี ฟ้า

บัตรความรู้ ที 1.1 (ต่ อ)

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้

no

k.
c

เมือหยดสารละลายกรดไฮโดรคลอริ ก (HCl) ลงในสารละลาย [Cu(H2O)4]2+ ซึงมีสีฟ้า
จะได้เตตระคลอโรคิวเปรต (II) ไอออน [CuCl4]2- ซึงมีสีเหลือง แต่ทีสังเกตได้จากการทดลอง
เป็ นสารละลายสี เขียวแกมเหลือง เนืองจากเป็ นสี ผสมระหว่างสี ฟ้าของ [Cu(H2O)4]2+ กับสี เหลือง
ของ [CuCl4]2- ต่อจากนันเติม H2O ลงในสารละลาย [CuCl4]2- จะทําให้ได้สารละลายสี ฟ้าของ
[Cu(H2O)4]2+ กลับคืนมา

ob

an

ก. สารละลายทีมี [Cu(H2O)4]2+
ข. สารละลายทีได้จากการเติม Cl- ลงใน [Cu(H2O)4]2+
ค. สารละลายทีได้จากการเติม H2O ลงใน [CuCl4]2-

.k
ro

ภาพที 1.2 ผลการทดสอบปฏิกิริยาระหว่างสารละลาย CuSO4 กับสารละลาย HCl
ทีมา : สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 2554 : 33

w

ถ้าให้ [Cu(H2O)4]2+ ซึงเป็ นสารตังต้นทีมีสีฟ้าเปลียนแปลงไปเป็ นผลิตภัณฑ์คือ [CuCl4]2ซึงมีสีเหลืองเป็ นปฏิกริ ิยาไปข้ างหน้ า และการเปลียนแปลงของผลิตภัณฑ์ซึงมีสีเหลืองเปลียน
กลับไปเป็ นสารตังต้นทีมีสีฟ้าเป็ นปฏิกริ ิยาย้ อนกลับ สมการแสดงการเปลียนแปลงทีเกิดขึน
เขียนได้ดงั นี

w

w

ปฏิกิริยาไปข้างหน้า : [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq) → [CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l)
สี ฟ้า
ไม่มีสี
สี เหลือง
ไม่มีสี

ปฏิกิริยาย้อนกลับ :

[CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l) → [Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)
สี เหลือง
ไม่มีสี
สี ฟ้า
ไม่มีสี

บัตรความรู้ ที 1.1 (ต่ อ)

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้

[CuCl4]2-(aq) + 4H2O(l)
สี เหลือง

an

no

[Cu(H2O)4]2+(aq) + 4Cl-(aq)
สี ฟ้า

k.
c

จากการทีสังเกตเห็นสี ของสารละลายเปลียนกลับไปมาได้ แสดงว่าปฏิกิริยาระหว่าง
[Cu(H2O)4]2+ กับ HCl และ H2O เกิดการเปลียนแปลงได้ทงไปข้
ั างหน้าและย้อนกลับ
ปฏิกิริยาเช่นนีเรี ยกว่า ปฏิกริ ิยาผันกลับได้ การแสดงปฏิกิริยาผันกลับได้ใช้เครื องหมาย
ซึงเขียนสมการได้ดงั นี

ob

สรุ ปได้ ว่า

w

w

w

.k
ro

1. การเปลียนแปลงไปข้ างหน้ า หรือปฏิกริ ิยาไปข้ างหน้ า (Forward Reaction)
หมายถึง ปฏิกิริยาทีสารตังต้นทําปฏิกิริยาเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์
2. การเปลียนแปลงย้ อนกลับ หรือปฏิกริ ิยาย้ อนกลับ (Backward Reaction)
หมายถึง ปฏิกิริยาทีสารผลิตภัณฑ์ทาํ ปฏิกิริยากันแล้วเปลียนกลับไปเป็ น
สารตังต้น
3. การเปลียนแปลงทีผันกลับได้ หรือปฏิกริ ิยาผันกลับได้ (Reversible Reaction)
หมายถึง การเปลียนแปลงทีเกิดขึนแล้วสามารถเปลียนกลับมาเป็ นสารเดิมได้อีก
หรื อปฏิกิริยาทีมีทงปฏิ
ั กิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ

บัตรงานที 1.1

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้

คําชีแจง

จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

k.
c

ชือกลุ่ม.................................................................................................................

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

ปฏิกิริยาทีสารตังต้นเปลียนแปลงไปเป็ นผลิตภัณฑ์ เรี ยกว่า...........................................................
ปฏิกิริยาทีสารผลิตภัณฑ์เปลียนแปลงมาเป็ นสารตังต้น เรี ยกว่า.....................................................
ปฏิกิริยาทีมีทงปฏิ
ั กิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ เรี ยกว่า................................................
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนแล้วสามารถเปลียนกลับมาเป็ นสารเดิมได้อีก เรี ยกว่า...........................
........................................................................................................................................................
5. การแสดงปฏิกิริยาผันกลับได้ใช้เครื องหมาย...................................................................................
6. นําในกระติกนําร้อนปิ ดฝาเป็ นการเปลียนแปลง..............................................................................
7. การบูรณ์ในบีกเกอร์เป็ นการเปลียนแปลง........................................................................................
8. การเผาหิ นปูนในทีโล่งเป็ นการเปลียนแปลง...................................................................................
9. นําในโซดาในขวดทีปิ ดฝาเป็ นการเปลียนแปลง..............................................................................
10. การนึงข้าวเหนียวเป็ นการเปลียนแปลง.........................................................................................

1.
2.
3.
4.

เฉลยบัตรงานที 1.1

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้

คําชีแจง

จงเติมข้อความลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

k.
c

ชือกลุ่ม................................................................................................................

w

w

w

.k
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ob

an

no

ปฏิกิริยาทีสารตังต้นเปลียนแปลงไปเป็ นผลิตภัณฑ์ เรี ยกว่า ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ปฏิกิริยาทีสารผลิตภัณฑ์เปลียนแปลงมาเป็ นสารตังต้น เรี ยกว่า ปฏิกิริยาย้อนกลับ
ปฏิกิริยาทีมีทงปฏิ
ั กิริยาไปข้างหน้าและปฏิกิริยาย้อนกลับ เรี ยกว่า ปฏิกิริยาผันกลับได้
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนแล้วสามารถเปลียนกลับมาเป็ นสารเดิมได้อีก เรี ยกว่า การเปลียนแปลง
ทีผันกลับได้
5. การแสดงปฏิกิริยาผันกลับได้ใช้เครื องหมาย
6. นําในกระติกนําร้อนปิ ดฝาเป็ นการเปลียนแปลงทีผันกลับได้
7. การบูรณ์ในบีกเกอร์เป็ นการเปลียนแปลงไปข้างหน้า
8. การเผาหิ นปูนในทีโล่งเป็ นการเปลียนแปลงไปข้างหน้า
9. นําในโซดาในขวดทีปิ ดฝาเป็ นการเปลียนแปลงทีผันกลับได้
10. การนึงข้าวเหนียวเป็ นการเปลียนแปลงไปข้างหน้า

1.
2.
3.
4.

แบบฝึ กหัดที 1.1

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
ชือ.........................................................................ชือกลุ่ม...................................

.k
ro

การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดทีปิ ดสนิท
ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์
ถ้วยแก้วใส่ นาแข็
ํ งตังทิงไว้ในห้อง
การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบือง
นําอัดลมในขวดทียังไม่ได้เปิ ดฝา

w
w

w

no

จงทําเครื องหมาย 9 หน้าข้อทีมีการเปลียนแปลงทีผันกลับได้

ตอนที 2

_____1.
_____2.
_____3.
_____4.
_____5.

ก. สารละลายอิมตัวของนําตาลทราย
ข. ปฏิกิริยาทีมีทงปฏิ
ั กิริยาไปข้างหน้าและ
ปฏิกิริยาย้อนกลับ
ค. การระเหิ ดของแนฟทาลีน
ง. ปฏิกิริยาทีสารตังต้นทําปฏิกิริยาเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์
จ. ปฏิกิริยาทีสารผลิตภัณฑ์ทาํ ปฏิกิริยากันแล้ว
เปลียนกลับไปเป็ นสารตังต้น

an

ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
ปฏิกิริยาย้อนกลับ
ปฏิกิริยาผันกลับได้
การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
การเปลียนแปลงไปข้างหน้า

ob

_____1.
_____2.
_____3.
_____4.
_____5.

k.
c

ให้นกั เรี ยนนําอักษรหน้าข้อความทางขวามือไปใส่ ลงในช่องว่างหน้าข้อความ
ทางซ้ายมือทีมีความสัมพันธ์กนั

ตอนที 1

เฉลยแบบฝึ กหัดที 1.1

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
ชือ.........................................................................ชือกลุ่ม...................................

w

9 1. การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดทีปิ ดสนิท
9 2. ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์
3. ถ้วยแก้วใส่ นาแข็
ํ งตังทิงไว้ในห้อง
4. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบือง
9 5. นําอัดลมในขวดทียังไม่ได้เปิ ดฝา

w

w

k.
c

จงทําเครื องหมาย 9 หน้าข้อทีมีการเปลียนแปลงทีผันกลับได้
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ตอนที 2

ก. สารละลายอิมตัวของนําตาลทราย
ข. ปฏิกิริยาทีมีทงปฏิ
ั กิริยาไปข้างหน้าและ
ปฏิกิริยาย้อนกลับ
ค. การระเหิ ดของแนฟทาลีน
ง. ปฏิกิริยาทีสารตังต้นทําปฏิกิริยาเกิดเป็ นผลิตภัณฑ์
จ. ปฏิกิริยาทีสารผลิตภัณฑ์ทาํ ปฏิกิริยากันแล้ว
เปลียนกลับไปเป็ นสารตังต้น

an

1. ปฏิกิริยาไปข้างหน้า
2. ปฏิกิริยาย้อนกลับ
3. ปฏิกิริยาผันกลับได้
4. การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
5. การเปลียนแปลงไปข้างหน้า

ob

ง
จ
ข
ก
ค

ให้นกั เรี ยนนําอักษรหน้าข้อความทางขวามือไปใส่ ลงในช่องว่างหน้าข้อความ
ทางซ้ายมือทีมีความสัมพันธ์กนั

no

ตอนที 1

เฉลยแบบฝึ กหัดที 1.1 (ต่ อ)

om

การเปลียนแปลงทีผันกลับได้
วิธีคดิ

w

w

w
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ob

an

no

k.
c

1. การเผาผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟตในหลอดทีปิ ดสนิท เป็ นการเปลียนแปลง
ทีผันกลับได้
CuSO4 .5H2O
CuSO4 + 5H2O
สี นาเงิ
ํ น
สี ขาว(จุนสี สะตุ)
เมือให้ความร้อนกลับผลึกของคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต ซึงมีสีนาเงิ
ํ น นําจะถูกดึงออกจากผลึก
ได้เป็ น CuSO4 หรื อจุนสี สะตุ ซึงมีสีขาว เมือหยุดให้ความร้อน นําจะรวมตัวกับ CuSO4
กลับมากลายเป็ น CuSO4 .5H2O ซึงมีสีนาเงิ
ํ น
2. ปรอทในเทอร์มอมิเตอร์ เป็ นการเปลียนแปลงทีผันกลับได้ การกลายเป็ นไอของปรอท
และการทีไอปรอทเปลียนมาเป็ นของเหลวนัน คือการเปลียนแปลงสถานะทีผันกลับได้
3. ถ้วยแก้วใส่ นาแข็
ํ งตังทิงไว้ในห้อง เป็ นการเปลียนแปลงแบบผันกลับไม่ได้ นําแข็ง
จะละลายในนํา ไม่มีการเปลียนแปลงกลับมาเป็ นของแข็งได้
4. การเผาโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตในถ้วยกระเบือง เป็ นปฏิกิริยาผันกลับไม่ได้
KMnO4 → MnO2 + O2
O2 จะแพร่ ออกไปสู่อากาศ
5. ในขวดนําอัดลมทียังไม่เปิ ดฝาเป็ นการเปลียนแปลงทีผันกลับได้ นํานันจะรวมอยูก่ บั
ก๊าซ CO2 เป็ นกรดคาร์บอนิก H2CO3 ซึงก๊าซ CO2 นีบางส่ วนจะหนีออกไปในทีว่าง
เหนือระดับนําอัดลมในขวด และก๊าซ CO2 บางส่ วนก็จะละลายกลับลงมาในนําอัดลมอีก
H2CO3 (aq)
H2O (l) + CO2 (g)
กรดคาร์บอนิก
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

บรรณานุกรม

w

w

w

.k
ro

ob

an

no

k.
c

om

นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ คณิ ตา ตังคณานุรักษ์. (2548). แบบฝึ กเสริมประสบการณ์ เคมีพนฐานและ
ื
เพิมเติม เล่ ม 3 ม.5. กรุ งเทพมหานคร : แม็ค.
วินยั วิทยาลัย. (มปป.). เคมี 034 (ม.6 เล่ม 1). กรุ งเทพมหานคร : ฟิ สิ กส์เซ็นเตอร์.
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2547). คู่มือครูสาระการเรียนรู้พนฐานและ
ื
เพิมเติม เคมี เล่ม 3. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
________. (2547). หนังสื อเรียนสาระการเรียนรู้ พนฐานและเพิ
ื
มเติม เคมี เล่ ม 3. กรุ งเทพมหานคร :
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
________. (2554). คู่มือครูรายวิชาเพิมเติม เคมี เล่ ม 3. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.
________. (2554). หนังสื อเรียนรายวิชาเพิมเติม เคมี เล่ม 3. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา
ลาดพร้าว.
มเติม เคมี เล่ ม 3 ม.5.
เสกสรรค์ ศิริวฒั นวิบูลย์. (มปป.). สาระการเรียนรู้พนฐานและเพิ
ื
กรุ งเทพมหานคร : SCIENCE CENTER.

