ช ุดที่ 1
หน้า

ชุดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี
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คานา

ชุดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่อง
ปฏิกิริยารีดอกซ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดทาขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 ตามหลักสูตรโรงเรียนเสิงสาง
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าเคมี โดยเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาและ
ฝึกปฏิบัติ เนือ้ หาในชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ชื่อชุดการเรียนรู้ คาแนะนาการใช้ชุดการ
เรียนรู้ ผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน เนือ้ หาพร้อมตัวอย่าง
แบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยแบบฝึกทักษะ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนนอกจากนั้นยังได้กาหนดเนือ้ หาภาพประกอบไว้ เป็นตอนภายในกรอบ จึงช่วยทาให้
นักเรียนอ่านเข้าใจง่ายไม่สับสน ภายในกรอบเนือ้ หาจะมีข้อกาหนดที่นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของการทาแบบฝึกหัดได้ นักเรียนสามารถเรียนรู้ดว้ ยตนเองได้อย่าง
ง่ายและรวดเร็ว
ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1
ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้สอนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเคมี4 สามารถนาความรูไ้ ปใช้ในชีวิตประจาวันและเป็นพืน้ ฐานใน
การศึกษาระดับสูงต่อไป

เพ็ญนภา ไชยรา
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เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์

หน้า

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

คานา
สารบัญ
คาชีแ้ จง
คาแนะนาสาหรับนักเรียน
ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์
แบบทดสอบก่อนเรียน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
ใบความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
แบบฝึกหัดที่ 1 ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
แบบทดสอบหลังเรียน
กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรียน-หลังเรียน
สรุปคะแนน
บรรณานุกรม

จัดทาโดย
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ข
1
2
3
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9
10
13
21
23
26
27
28b
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คาชี้แจง

1. เอกสารฉบับนี้ เป็นชุดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1
ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ กิจกรรม แบบฝึกหัด เฉลยกิจกรรม
เฉลยแบบฝึกหัด แบบทดสอบหลังเรียน ดังนี้
2. ชุดการเรียนรู้ชุดนี้ ประกอบด้วย
 สาระสาคัญ
 คาแนะนาการใช้ชุดการเรียนรู้
 คาแนะนาสาหรับนักเรียน
 ขั้นตอนการศึกษาใช้ชุดการเรียนรู้
 ผลการเรียนรู้ / จุดประสงค์การเรียนรู้
 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
 ชุดเนือ้ หา / ใบความรู้ / กิจกรรม / แบบฝึกหัด
 บรรณานุกรม
3. ชุดการเรียนรู้นี้ ใช้เวลาในการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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1. อ่านคาชีแ้ จงและคาแนะนาการใช้ชุดการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ให้เข้าใจก่อน
2. ชุดการเรียนรู้ รายวิชาเคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่อง
ปฏิกิริยารีดอกซ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนือ้ หาจะจัด
เรียงลาดับเป็นกรอบ ดังนี้
2.1 แบบทดสอบก่อนเรียน
2.2 ใบความรู้
2.3 กิจกรรม
2.4 แบบฝึกหัด
2.5 แบบทดสอบหลังเรียน
3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียน
4. นักเรียนศึกษาเนือ้ หาในชุดการเรียนรู้ ตามลาดับของเนือ้ หาในชุดการเรียนรู้
5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อดูความก้าวหน้าของนักเรียน
6. ในการทากิจกรรมในชุดการเรียนรู้ ขอให้นักเรียนทาด้วยความตัง้ ใจ และมีความ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่ดูเฉลยก่อน
7. หากนักเรียนไม่ทันหรือไม่เข้าใจ ให้รับชุดการเรียนรู้ไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน
เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

พร้อมแล้วครับ
…………………………

จัดทาโดย
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ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง ไฟฟ้าเคมี
เล่ม 1 ปฏิกิริยารีดอกซ์
1. ศึกษาผลการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้

2. อ่านคาชี้แจงก่อนศึกษาชุดการเรียนรู้

3. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน

4. ปฏิบัตกิ จิ กรรมตามลาดับทุกขั้นตอน
ไม่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60

5. ทาแบบทดสอบหลังเรียน

6. ตรวจคาตอบแบบทดสอบหลังเรียนจากเฉลย
ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60
7. ศึกษาชุดการเรียนรูต้ ่อไป

จัดทาโดย
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หน้า 4

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี

ปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดได้ระหว่างสารที่เข้าทาปฏิกริ ิยากันโดยสารหนึ่ง
เป็นฝ่ายเสียอิเล็กตรอน และอีกสารหนึ่งเป็นฝ่ายรับอิเล็กตรอน เรียกปฏิกริ ิยานีว้ ่าปฏิกิริยา
รีดอกซ์ หมายถึง ปฏิกริ ิยาเคมีที่มกี ารถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างสาร ทาให้เลขออกซิเดชัน
ของสารเปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วย 2 ปฏิกิริยาย่อย คือ ปฏิกิริยารีดักชันและปฏิกริ ิยา
ออกซิเดชัน ซึ่งสารที่ให้อิเล็กตรอน เรียกว่า ตัวรีดซิ ์ ส่วนสารที่รับอิเล็กตรอนเรียกว่า
ตัวออกซิไดส์

ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร การเกิด
สารละลาย การเกิดปฏิกิริยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ปฏิกิริยารีดักชัน ปฏิกิริยารีดอกซ์ ตัวรีดวิ ซ์ และตัวออกซิไดส์
ในด้านการถ่ายโอนอิเล็กตรอน และการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันได้
2. นักเรียนสามารถจัดลาดับความสามารถในการรับอิเล็กตรอนของธาตุ
หรือไอออนและเปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดวิ ซ์
หรือตัวออกซิไดส์ได้

1. ทาการทดลองเพื่อศึกษาปฏิกิริยาและการถ่ายโอนอิเล็กตรอน
ระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะได้
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาออกซิเดชัน, รีดักชัน, รีดอกซ์,
ตัวรีดวิ ซ์, และตัวออกซิไดส์ ได้
3. เปรียบเทียบความสามารถในการเป็นตัวรีดวิ ซ์หรือตัวออกซิไดส์ได้

ชุดการเรียนนีใ้ ช้เวลาในการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง

จัดทาโดย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์
คาชี
คาชี้แจง
้แจง

1. ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย (X)
ในกระดาษคาตอบ

จากข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคาถาม ข้อ 1-2
1) สารที่ให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น
2) สารที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น
3) สารที่มีค่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
4) สารที่มีค่าเลขออกซิเดชันลดลง
5) สารที่ถูกรีดิวซ์
6) สารที่ถูกออกซิไดส์
1. ข้อใดเป็นความหมายของตัวรีดวิ ซ์
ก. ข้อ 1), 3) และ 6)
ข. ข้อ 2), 4) และ 5)
ค. ข้อ 1), 4) และ 5)
ง. ข้อ 2), 3) และ 6)
2. ข้อใดเป็นความหมายของตัวออกซิไดส์
ก. ข้อ 1), 3) และ 6)
ข. ข้อ 2), 4) และ 5)
ค. ข้อ 1), 4) และ 5)
ง. ข้อ 2), 3) และ 6)

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี

3. ทาการทดลองใส่ชิน้ โลหะโครเมียมลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางพบว่าโลหะ
โครเมียมกร่อนไปและได้ก๊าซไฮโดรเจน ปฏิกิริยาในข้อใดที่แสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ของโลหะ
โครเมียมในสารละลายกรดได้ถูกต้อง
ก.
ข.
ค.
ง.

Cr(s) + H2O(aq)
2Cr(s) + 6H+(aq)
6Cr+3(aq) + 6HCl(aq)
6Cr+3(aq) + 6H+(aq)






Cr3+(aq) + 3H2(g)
2Cr3+(aq) + 3H2(g)
6Cl-(aq) + 3H2(g) + 6Cr(s)
6Cr(s) + 3H2(g)

4. พิจารณาปฏิกริ ิยารีดอกซ์ Cd(s) + I2  Cd2+ (aq) + 2I-(aq)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. Cd เป็นตัวออกซิไดซ์
ข. I2 เป็นตัวรีดวิ ซ์
ค. Cd ถูกออกซิไดซ์
ง. I- ถูกรีดิวซ์
5. จงพิจารณาปฏิกริ ิยาต่อไปนี้
MnO4- (aq) + H2S(aq) + H+ (aq)
Mn2+ (aq) + H2O(I) + S(s)
สารใดเป็นตัวรีดวิ ซ์ และตัวออกซิไดส์ ตามลาดับ
ก. H2S , MnO4ข. MnO4- , Mn2+
ค. H2S , S
ง. MnO4- , H2S
ทำได้ 6 ข้อ
เหลือแค่ 4 ข้อ
6. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
แล้วเพือ่ นๆ
ก. การย่อยอาหารของคน
ข. การเผาไหม้ของน้ามัน
ค. ปฏิกิริยาในถ่ายไฟฉาย
ง. ใส่สารละลาย MgSO4 ในภาชนะที่ทาด้วยสังกะสี

จัดทาโดย
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ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 7 - 9
การทดลอง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1. ใส่แท่งตะกั่วลงในสารละลาย FeSO4
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2. ใส่ทองแดงลงในสารละลาย AgNO3
ได้เงินเกาะที่แท่งทองแดง
3. ใส่ตะกั่วลงในสารละลาย กรด HCl
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4. ใส่แท่งเงินลงในสารละลาย กรดHCl
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
5. ใส่ตะกั่วลงในสารละลาย CuSO4
ได้ทองแดงเกาะบนแท่งตะกั่ว
6. ใส่เหล็กลงในสารละลาย กรดH2SO4
ได้กา๊ ซไฮโดรเจนเกิดขึ้น
7. ข้อใดที่เรียงลาดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดซ์ได้ถูกต้อง
ก. Ag+ > Cu+ > Pb2+ > H+ > Fe2+
ข. Fe2+ > H+ > Pb2+ > Cu+ > Ag+
ค. Cu+ > Ag+ > Pb2+ > H+ > Fe2+
ง. Fe2+ > Cu+ > Ag+ > Pb2+ > H+
8. ข้อใดเรียงลาดับความสามารถในการเป็นตัวรีดวิ ซ์ได้ถูกต้อง
ก. Ag+ > Cu2+ > Pb2+ > H+ > Fe2+
ข. Ag > Cu > Pb > Fe
ค. Fe > Pb > Cu > Ag
ง. Fe2+> Pb+2 > Cu2+ > Ag2+
9. สารหรือไอออนใดที่ถูกรีดิวซ์และถูกออกซิไดส์ได้ดที ี่สุดตามลาดับ
ก. Fe2+ , Ag
ข. Ag+ ,
Fe
ค. Fe2+ , Fe
ง. Ag , Ag+
10. ถ้าโลหะนิเกิลทาปฏิกริ ิยากับ H+ ได้กา๊ ซไฮโดรเจน H+ หรือ Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า
กัน และธาตุหรือไอออนใดเป็นตัวรีดวิ ซ์ตามลาดับ
ก. Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า H+ , Ni เป็นตัวรีดวิ ซ์
ข. Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า H+ , H+ เป็นตัวรีดวิ ซ์
ค. H+ รับอิเล็กตอนได้ดีกว่า Ni2+ , H+ เป็นตัวรีดวิ ซ์
ง. H+ รับอิเล็กตรอนได้ดกี ว่า Ni+2 , Ni เป็นตัวรีดวิ ซ์
จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา

8

ช ุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์

หน้า 9

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี

กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์

ชื่อ.......................................................ชั้น ม..../......เลขที่.......
ทดสอบก่อนเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

สรุปผลการทดสอบ
คะแนน
เต็ม

ก่อนเรียน
10

ได้

เพือ่ นๆได้คะแนน
กันเท่าไหร่จะ๊

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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หน้า

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี

ใบความรู้ เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox Reaction)
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี คือ ปฏิกิริยาที่มีการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ซึ่งแบ่งการ
เปลี่ยนแปลงเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นไฟฟ้า เรียกว่า เซลล์กัลป์วานิก (Galvanic cell) เป็น
เซลล์ที่ปฏิกิริยาเคมีสามารถเกิดขึน้ ได้เอง เช่น ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าเป็นเคมี เรียกว่า เซลล์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte cell)
เป็นเซลล์ที่ต้องมีการอัดประจุไฟฟ้าลงไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การชาร์จถ่าน การชาร์จ
แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น

(Redox reaction)
ปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction) หรือ ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน คือ ปฏิกิริยาที่มีการ
ถ่ายโอนอิเล็กตรอน หรือ เป็นปฏิกริ ิยาที่มีการให้(Oxidation reaction) และรับอิเล็กตรอน(Reduction
reaction) อยู่ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น
รับอิเล็กตรอน
เกิดปฏิกิริยารีดักชัน

เลขออกซิ
เดชั
นน
เลขออกซิ
เดชั

Sn2+(aq) + Pb(s)
+2
0

Pb2+(aq) + Sn(s)
+2
0
ให้อิเล็กตรอน

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

จะเห็นว่า ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลง คือส่วนของสารที่
ให้อิเล็กตรอน จะมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น และส่วนของสารที่รับอิเล็กตรอนจะมีเลขออกซิเดชันลดลง

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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ดังนั้นปฏิกิริยารีดอกซ์(Redox rection) จึงประกอบด้วย 2 ปฏิกิริยาย่อย คือ
ปฏิกิริยารีดักชัน(Reduction reaction) และปฏิกิริยาออกซิเดชัน(Oxidation reaction)
เขียนแยกสมการได้ดังนี้
0

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

เลขออกซิเดชั่นเพิ่มเป็น +2

 Pb2+(aq) + 2e-

Pb(s)

+2 เลขออกซิเดชั่นลดลงเป็น 0

ปฏิกิริยารีดักชัน

:

Sn2+(aq) + 2e-  Sn(s )

ข้อสังเกตเกี่ยวกับปฏิกริ ยิ ารีดอกซ์
ปฏิกิริยาที่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์แน่นอน
1. ปฏิกิริยาที่มีธาตุอิสระปรากฏอยู่ในสมการ
เช่น 2H2(g) + O2(g)  2H2O(I)
2. ปฏิกิริยาที่ไอออนของธาตุนิดเดียวกันมีประจุเปลี่ยนไป
+2

เช่น

+3

Sn2+(aq)+2Fe3+(aq)

+4

+2

Sn4+(aq)+ 2Fe2+(aq)

3. ปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนของธาตุโดยดูจากเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนไป
+2 -2

เช่น

+4-2

CO(g) + NO2(g)

+4-2

+2-2

CO2(g) + NO(g)

4. มีโลหะแทรนซิชันอยู่ในสมการ ให้พิจารณาเลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชั่นก่อนธาตุอื่น
ถ้าเลขออกซิเดชั่นมีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป็นปฏิกริ ิยารีดอกซ์
+6
+3
2+
เช่น Cr2O7 (aq) + H (aq) + Cl (aq)
Cr3+(aq) + Cl2(g) + H2O(l)
จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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ขั้นตอนการพิจารณาว่าเป็นปฏิกริ ยิ ารีดอกซ์หรือไม่

ดูที่ธาตุอสิ ระในสมการ

มีธาตุอสิ ระ

ไม่มีธาตุอสิ ระ

Redox

ดูเลขออกซิเดชันของธาตุ หรือไอออน
ถ้าในสมการมีโลหะแทรนซิชัน ให้ดูก่อนธาตุตัวอื่น

เลขออกซิเดชันเปลี่ยนแปลง

เลขออกซิเดชันไม่เปลี่ยนแปลง

Redox

Non Redox

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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กิจกรรมที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของโลหะไอออน
คาชี้แจง

ให้นักเรียน แบ่งกลุม่ กลุ่มละ 4-6 คน แล้วแต่ละกลุม่ ปฏิบัติการทดลองต่อไปนี้

วันที่ทดลอง……………………………………………………………………………………………………………………………….
สมาชิกในกลุ่ม……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
จุดประสงค์ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
อุปกรณ์ และสารเคมี
รายการ

ปริมาณต่อ1กลุ่ม

อุปกรณ์
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
สารเคมี
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………

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

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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วิธีการทดลอง
1. ใส่สารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต 1 mol/dm3 ลงในบีกเกอร์ 2 ใบ ใบละ 25 cm3
สังเกตสีของสารละลาย
2. จุ่มโลหะสังกะสีลงในบีกเกอร์ ใบที่1 และโลหะทองแดงลงในบีกเกอร์ ใบที่ 2 ตามลาดับ
3. ตั้งไว้สักครู่ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ทั้งในสารละลายและแผ่นโลหะ ถ้ามีสาร
มาเกาะบนแผ่นโลหะให้ใช้แท่งแก้วเขี่ยออกและสังเกตผิวของโลหะอีกครั้ง
4. ทาการทดลองเช่นเดียวกับ ข้อ 1และ2 แต่ใช้สารละลายซิงค์ซัลเฟต(ZnSO4) 1 mol/dm3
แทนสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต(CuSO4)

รูป 1.2 การจัดอุปกรณ์เพื่อศึกษาปฏิกิริยาระหว่างโลหะกับสารละลายของ
แหล่งที่มา : เคมี เล่ม 4. พิมพ์ครั้งที่ 7 ; กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพร้าว.
โลหะไอออน

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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บันทึกผลการทดลอง
ระบบที่ทดสอบ
Zn(s) ใน
CuSO4(aq)

Cu(s) ใน
CuSO4(aq)
Zn(s) ใน
ZnSO4(aq)
Cu(s) ใน
ZnSO4(aq)

การเปลี่ยนแปลง
ชิ้นโลหะ
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

สารละลาย
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

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

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

อภิปรายผลการทดลอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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สรุปผลการทดลอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกดีๆมีคะแนน
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เยอะนะจ๊ะ อิอิ
คาถามหลังการทดลอง
1 ) จากการทดลอง กิจกรรมที่ 1 มีสิ่งใดที่เป็นตัวบ่งชีว้ ่า มีปฏิกริ ิยาเคมีเกิดขึน้
ตอบ.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2 ) การที่ผิวของโลหะสังกะสีกร่อนไป เพราะเหตุใด
ตอบ..........................................................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
3 ) การที่มีอะตอมของธาตุทองแดงปรากฏขึน้ เกาะที่ผิวของแผ่น สังกะสี เพราะเหตุใด
ตอบ.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4 ) สารละลายคอปเปอร์ไอออน(Cu2+)มีสีฟ้าขณะเกิดปฏิกิริยา สีฟ้าจางลง เพราะเหตุใด
ตอบ......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5 ) เมื่อจุ่มแผ่น ทองแดงลงในสารละลายคอปเปอร์(II)ซัลเฟต ไม่เกิดปฏิกิริยา เพราะเหตุใด
ตอบ......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา
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1. ปฏิกิริยารีดักชัน (Reduction reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารรับอิเล็กตรอนจากสาร
อื่นแล้วทาให้เลขออกซิเดชันของสารนั้นลดลง เรียกสารนั้นว่า ตัวออกซิไดส์หรือตัวถูกรีดิวซ์
สามารถเขียนแสดงครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน ดังสมการ :
B+(aq) + eB(s)
สเกล น้อย
-2 -1

มาก
0

เลขออกซิเดชันลดลงจาก +2 เป็น 0

+1 +2

+2
เช่น : Zn2+(aq) + 2e-

0
Zn(s)

ตัวออกซิไดส์ = รับอิเล็กตรอน

จากปฏิกิริยาจะเห็นว่า Zn2+รับอิเล็กตรอนมา 2e- ทาให้เลขออกซิเดชันลดลงจาก +2
เป็น 0 ดังนั้น Zn2+ เป็นตัวออกซิไดส์

2.ปฏิกิริยาออกซิเดชัน (Oxidation reaction) คือ ปฏิกิริยาที่สารให้อิเล็กตรอนแก่
สารอื่นแล้วทาให้เลขออกซิเดชันของสารนั้นเพิ่มขึน้ เรียกสารนั้นว่า ตัวรีดิวซ์หรือตัวถูกออก
ซิไดส์ สามารถเขียนแสดงครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันดังสมการ
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน : A(s)
A+ (aq) + eเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น +2

0
เช่น : Mg(s)

+2
Mg2+ (aq) + 2e-

ตัวรีดิวซ์ = ให้อิเล็กตรอน

จากปฏิกิริยาจะเห็นว่า Mg ให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น 2e- ทาให้เลขออกซิเดชัน
เพิ่มขึ้น จาก 0 เป็น +2 ดังนั้น Mg เป็นตัวรีดิวซ์
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ปฏิกิริยารีดอกซ์
0
+2
0
+2
Mg(s) + Zn2+(aq)
Zn(s) + Mg2+(aq)

จากสมการ
ตัวออกซิไดส์ คือ Zn2+
ตัวรีดิวซ์
คือ Mg

ปฏิกิริยารีดักชัน
ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ข้อสังเกต :
1.ตัวออกซิไดส์ และตัวรีดิวซ์ จะเป็นสารตั้งต้น (อยู่ฝั่งซ้ายมือของสมการ)
2. อโลหะอิสระมักจะเป็นตัวออกซิไดซ์ เพราะอโลหะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า
3. โลหะอิสระจะเป็นตัวรีดิวซ์ เพราะโลหะเสียอิเล็กตรอนได้ง่าย
4. ไอออนบวกมักจะเป็นตัวออกซิไดซ์ ส่วนไอออนลบมักจะเป็นตัวรีดิวซ์

ตัวอย่างที่ 1
สมการเคมี

จงหาตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดส์ จากสมการเคมีต่อไปนี้
Ni(s) + 2Ag+(aq)
Ni2+(aq) + 2Ag(s)

วิธีคิด
0

สมการเคมี

+1

+2
+

Ni(s) + 2Ag (aq)

0

: เลขออกซิเดชัน

2+

Ni (aq) + 2Ag(s)
เกิดปฏิกิริยารีดักเดชัน
(เลขออกซิเดชันลดลง)

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
(เลขออกซิเดชันเพิ่ม)

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Ni(s)
Ni2+(aq) + 2eดังนั้น ตัวรีดิวซ์ คือ Ni(s) ให้ 2e- เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น +2
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
2Ag+(aq) + 2e2Ag(s)
+
ดังนั้น ตัวออกซิไดส์ คือ Ag (aq) รับ 1e เลขออกซิเดชันลดลงจาก +1 เป็น 0
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ตัวอย่างที่ 2 จงหาตัวรีดิวซ์ และตัวออกซิไดส์ จากสมการเคมีต่อไปนี้
สมการเคมี

สมการเคมี

4H+ + SO42- + Cu

H2SO3 + H2O + Cu2+

+1

+1+4-2 +1-2

+6-2

0

4H+ + SO42- + Cu

+2

: เลขออกซิเดชัน

H2SO3 + H2O + Cu2+
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน
(เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น)

เกิดปฏิกิริยารีดักเดชัน
(เลขออกซิเดชันลดลง)

ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Cu
Cu2++ 2eดังนั้น ตัวรีดิวซ์ คือ Cu ให้อิเล็กตรอน 2e- เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจาก 0 เป็น +2
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
SO42- + 2eH2SO3
ดังนั้น ตัวออกซิไดส์ คือ S รับอิเล็กตรอน 2e- เลขออกซิเดชันลดลงจาก +6 เป็น +4

การเปลี่ยนแปลง

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
(Oxidation reaction)

ปฏิกิริยารีดักชัน
(Reduction reaction)

ลักษณะปฏิกิริยา
ตัวที่เกิดปฏิกิริยา
เลขออกซิเดชัน

ให้อิเล็กตรอน
ตัวรีดิวซ์
เพิ่มขึ้น

รับอิเล็กตรอน
ตัวออกซิไดส์
ลดลง

จา **( Oxi ให้ เพิ่ม )

จา**( Re รับ ลด )

ศึกษาใบความรู้แล้ว
เรามาเริ่มทากิจกรรมกันเลยจ้า

จัดทาโดย

นางเพ็ญนภา ไชยรา

ช ุดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์

หน้า 20

หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

ปฏิกิริยาเคมีทาให้
เกิดกระแสไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้าทาให้
เกิดปฏิกิริยาเคมี

ปฏิกิริยาที่มีการให้และรับอิเล็กตรอน

ประกอบด้วย 2 ครึ่งปฏิกิริยา

ปฏิกิริยาออกซิเดชัน

ปฏิกิริยารีดักชัน

ครึ่งปฏิกิริยาให้
อิเล็กตรอน

ครึ่งปฏิกิริยารับ
อิเล็กตรอน

มีตัวรีดิวซ์

มีตัวออกซิไดส์

เลขออกซิเดชัน
ลดลง

เลขออกซิเดชัน
เพิ่มขึ้น
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แบบฝึกหัดที่ 1
เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์
ตอนที่ 1
คาชี้แจง

ให้นักเรียนเติมคาในช่องว่างหรือตอบคาถามต่อไปนี้

1) ปฏิกิริยาเคมีที่สารให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น เรียกว่า ...........................................................
2) ปฏิกิริยาเคมีที่สารรับอิเล็กตรอนจากสารอื่น เรียกว่า .........................................................
3) ปฏิกิริยารีดอกซ์ คือ ...........................................................................................................
4) จงเติมเครื่องหมาย✓หน้าปฏิกริ ิยาที่เป็นปฏิกริ ิยารีดอกซ์เครื่องหมาย✗หน้าปฏิกริ ิยาที่ไม่
เป็นปฏิกริ ิยารีดอกซ์
……….4.1 F2(g) + 2KBr(aq)
2KF(aq) +Br2 (aq)
……….4.2 HCl(aq) + LiOH(aq)
2LiCl(aq) +H2O(l)
……….4.3 CH4(g) + 2O2(g)
CO2(g) + 2H2O(g)
……….4.4 CaCO3(s)
CaO(s) + CO2 (g)
5) จงเขียนสมการแสดงครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน และครึ่งปฏิกริ ิยารีดักชันของปฏิกิริยารีดอกซ์
ที่กาหนดให้ พร้อมทั้งระบุตัวออกซิไดส์และตัวรีดวิ ซ์
5.1 Cu(s) + 2Ag2+(aq)
Cu2+(aq) + 2Ag(s)
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ……………………….................................................................................
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน………………………........................................................................................
ตัวออกซิไดส์ คือ...................................... ตัวรีดวิ ซ์ คือ......................................
5.2 2Al(s) + 6H+(aq)
2Al3+(aq) + 3H2(g)
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ……………………….................................................................................
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน………………………........................................................................................
ตัวออกซิไดส์ คือ...................................... ตัวรีดวิ ซ์ คือ......................................
5.3 Mg(s) + Cl2(aq)
Mg2+(aq) + 2Cl-(aq)
ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน ……………………….................................................................................
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน………………………........................................................................................
ตัวออกซิไดส์ คือ...................................... ตัวรีดวิ ซ์ คือ......................................
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ตอนที่ 2

คาชี้แจง

ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้แล้วตอบคาถามต่อไปนี้

เมื่อทดสอบจุ่มลวดโครเมียมลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางพบว่า
สารละลายเปลี่ยนจากไม่มสี เี ป็นสีฟ้า และมีแก๊สเกิดขึน้ จงตอบคาถามต่อไปนี้
1) จงเขียนสมการแสดงครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
ตอบ ................................................................................................................
2) จงเขียนสมการแสดงครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
ตอบ .................................................................................................................
3) สารใดเป็นตัวออกซิไดส์
ตอบ.........................................................................
4) สารใดเป็นตัวรีดวิ ซ์
ตอบ.........................................................................
5) สารใดเป็นตัวถูกออกซิไดส์ ตอบ.........................................................................
6) สารใดเป็นตัวถูกรีดวิ ซ์
ตอบ.........................................................................
+
2+(
7) H (aq) กับ Cr aq) ไอออนชนิดใดรับอืเล็กตรอนได้ดีกว่ากัน ตอบ.........................

Zn(s)
Zn2+ (aq) + 2e- ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชัน
Pb2+ (aq) + 2ePb(s)
ครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน
8) จากสมการจงตอบคาถามต่อไปนี้
8.1 จงเขียนสมการแสดงปฏิกิริยารีดอกซ์
ตอบ .........................................................................................................
8.2 ระหว่างสังกะสีกับตะกั่ว ธาตุใดมีความสามารถในการรับอิเล็กตรอนดีกว่ากัน
ตั้งใจทา
ตอบ.........................................................................................................
แบบฝึกกันนะจ๊ะ
8.3 ระหว่างสังกะสีกับตะกั่ว ธาตุใดเป็นตัวออกซิไดส์ ที่ดีกว่ากัน
ตอบ.........................................................................................................
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แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์
คาชี้แจง

1. ข้อสอบมีจานวน 10 ข้อ เป็นข้อสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2. ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกต้องที่สุดแล้วทาเครื่องหมาย (X)
ในกระดาษคาตอบ

1. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นปฏิกิริยารีดอกซ์
ก. การเผาไหม้ของน้ามัน
ข. ปฏิกิริยาในถ่ายไฟฉาย
ค. การย่อยอาหารของคน
ง. ใส่สารละลาย MgSO4 ในภาชนะที่ทาด้วยสังกะสี
จากข้อความต่อไปนี้ ใช้ตอบคาถาม ข้อ 2-3
1) สารที่ให้อิเล็กตรอนแก่สารอื่น
2) สารที่รับอิเล็กตรอนจากสารอื่น
3) สารที่มคี ่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น
4) สารที่มีคา่ เลขออกซิเดชันลดลง
5) สารที่ถูกรีดวิ ซ์
6) สารที่ถูกออกซิไดส์
2. ข้อใดเป็นความหมายของตัวรีดิวซ์
ก. ข้อ 1), 4) และ 5)
ข. ข้อ 2), 3) และ 6)
ค. ข้อ 2), 4) และ 5)
ง. ข้อ 1), 3) และ 6)

พยำยำมเข้ำ
สูๆ้ นะทุกคน

3. ข้อใดเป็นความหมายของตัวออกซิไดส์
ก. ข้อ 1), 3) และ 6)
ข. ข้อ 1), 4) และ 5)
ค. ข้อ 2), 4) และ 5)
ง. ข้อ 2), 3) และ 6)
จัดทาโดย
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4. จงพิจารณาปฏิกิริยาต่อไปนี้
MnO4- (aq) + H2S(aq) + H+ (aq)
Mn2+ (aq) + H2O(I) + S(s)
สารใดเป็นตัวรีดวิ ซ์ และตัวออกซิไดส์ ตามลาดับ
ก. H2S , S
ข. MnO4- , H2S
ค. MnO4- , Mn2+
ง. H2S , MnO4ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคาถามข้อ 5 - 7
การทดลอง
1. ใส่แท่งตะกั่วลงในสารละลาย FeSO4
2. ใส่ทองแดงลงในสารละลาย AgNO3
3. ใส่ตะกั่วลงในกรด HCl
4. ใส่แท่งเงินลงในกรด HCl
5. ใส่ตะกั่วลงในสารละลาย CuSO4
6. ใส่เหล็กลงในกรด H2SO4

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้เงินเกาะที่แท่งทองแดง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ได้ทองแดงเกาะบนแท่งตะกั่ว
ได้กา๊ ซไฮโดรเจนเกิดขึ้น

5. ข้อใดที่เรียงลาดับความสามารถในการเป็นตัวออกซิไดส์ได้ถูกต้อง
ก. Fe2+ > Cu+ > Ag+ > Pb2+ > H+
ข. Fe2+ > H+ > Pb2+ > Cu+ > Ag+
ค. Cu+ > Ag+ > Pb2+ > H+ > Fe2+
ง. Ag+ > Cu+ > Pb2+ > H+ > Fe2+
6. ข้อใดเรียงลาดับความสามารถในการเป็นตัวรีดิวซ์ได้ถกู ต้อง
ก. Fe2+ > Pb+2 > Cu2+ > Ag2+
ข. Fe > Pb > Cu > Ag
ค. Ag+ > Cu2+ > Pb2+ > H+ > Fe2+
ง. Ag > Cu > Pb > Fe

จัดทาโดย
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7. สารหรือไอออนใดที่ถูกรีดิวซ์ และถูกออกซิไดส์ได้ดีที่สุดตามลาดับ
ก. Ag+ , Fe
ข. Fe2+ , Fe
ค. Fe2+ , Ag
ง. Ag , Ag+
8. ถ้าโลหะนิเกลิทาปฏิกริ ิยากับ H+ ได้กา๊ ซไฮโดรเจน H+ หรือ Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดี
กว่ากัน และธาตุหรือไอออนใดเป็นตัวรีดวิ ซ์ตามลาดับ
ก. Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า H+ , Ni เป็นตัวรีดวิ ซ์
ข. Ni2+ รับอิเล็กตรอนได้ดีกว่า H+ , H+ เป็นตัวรีดวิ ซ์
ค. H+ รับอิเล็กตอนได้ดีกว่า Ni2+ , H+ เป็นตัวรีดวิ ซ์
ง. H+ รับอิเล็กตรอนได้ดกี ว่า Ni+2 , Ni เป็นตัวรีดวิ ซ์
9. พิจารณาปฏิกริ ิยารีดอกซ์ Cd(s) + I2  Cd2+ (aq) + 2I-(aq)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. Cd ถูกออกซิไดส์
ข. Cd เป็นตัวออกซิไดส์
ค. I2 เป็นตัวรีดวิ ซ์
ง. I- ถูกรีดิวซ์
10. จากการทดลองใส่ชิน้ โลหะโครเมียมลงในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางพบว่าโลหะ
โครเมียมกร่อนไปและได้ก๊าซไฮโดรเจน ปฏิกิริยาในข้อใดที่แสดงปฏิกิริยารีดอกซ์ของโลหะ
โครเมียมในสารละลายกรดได้ถูกต้อง
ให้ได้คะแนนเต็ม
ก. 2Cr(s) + 6H+(aq)
 2Cr3+(aq) + 3H2(g)
ทุกคนนะจ๊ะ ^-^
3+
ข. Cr(s) + H2O(aq)
 Cr (aq) + 3H2(g)
ค. 6Cr+3(aq) + 6H+(aq)
 6Cr(s) + 3H2(g)
ง. 6Cr+3(aq) + 6HCl(aq)  6Cl-(aq) + 3H2(g) + 6Cr(s)
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กระดาษคาตอบหลังเรียน
รายวิชา เคมี 4 รหัสวิชา ว33224 หน่วยที่ 1 ไฟฟ้าเคมี ชุดที่ 1 เรื่องปฏิกิริยารีดอกซ์

ชื่อ.......................................................ชั้น ม..../......เลขที่.......
ทดสอบหลังเรียน
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ข

ค

ง

สรุปผลการทดสอบ
คะแนน
เต็ม

หลังเรียน
10

ได้

เพือ่ นๆได้คะแนน
กันเท่าไหร่จะ๊
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สรุปคะแนน

แบบทดสอบก่อนเรียน
กิจกรรมที่ 1
แบบฝึกหัดที่ 1
แบบทดสอบหลังเรียน

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

10
20
20
10

ได้คะแนนกันเยอะ
ทุกคนแน่เลย ^-^
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