
 คําช้ีแจงเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
 
 

1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร รายวิชาเคมี เพ่ิมเติม 3 หนวยการเรียนรู  อัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 มีจํานวนท้ังหมด 7 ชุด ประกอบดวย 

ชุดท่ี 1 เรื่อง  ความหมายและการคํานวณเก่ียวกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ชุดท่ี 2 เรื่อง  แนวคิดเก่ียวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ชุดท่ี 3 เรื่อง  พลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา 
ชุดท่ี 4 เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

            ความเขมขนของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ชุดท่ี 5 เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 พ้ืนท่ีผิวของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ชุดท่ี 6 เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

 อุณหภูมิกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ชุดท่ี 7 เรื่อง  ปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  

       ตวัเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 
2. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรชุดนี้เปนชุดท่ี  6 เรื่อง  ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยา 

เคมี  ใชประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 
1 แผน เวลา 3 ชั่วโมง  

3. ผูใชชุดกิจกรรมนี้ควรศึกษาคําแนะนําในการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรกอนใช 
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คําแนะนําเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

 

สําหรับครู 

 

1. ควรศึกษารายละเอียดเก่ียวกับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จากมาตรฐานการเรียนรู 
สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรูรายวิชาเคมีเพ่ิมเติม 3 เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี       
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร และคําชี้แจงตางๆ ใหละเอียดครบถวน 

2. จัดเตรียมสื่ออุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหพรอมและครบจํานวนนักเรียน 
3. กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูควรชี้แจงใหนักเรียนเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเอง  

แนะนําข้ันตอนการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ขอปฏิบัติ ขอควรระมัดระวัง ในระหวางการดําเนิน
กิจกรรมแลวจึงใหทําแบบทดสอบกอนเรียน 

4. ขณะท่ีดําเนินกิจกรรม ครูคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ กระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรม 
ดวยความสนุกสนาน กระตือรือรน และตอบขอสงสัยของนักเรียนในระหวางกิจกรรมการเรียนรู 

5. เม่ือนักเรียนทํากิจกรรมครบถวน ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวนําผลคะแนน 
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนแจงใหนักเรียนทราบความกาวหนาทางการเรียน 

6. การวัดและประเมินผล ประเมินจากแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน การสังเกต 
พฤติกรรม การปฏิบัติงานกลุม ประเมินผลจากการปฏิบัติงาน การทํากิจกรรม และแบบฝกหัด 

7. เม่ือสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดเก็บชุด 
กิจกรรมวิทยาศาสตร วัสดุ และอุปกรณใหเรียบรอย 
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คําแนะนําเกี่ยวกับการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 

 

คําแนะนําสําหรับนักเรียน 

 

1. ใหนักเรียนอานคําชี้แจง คําแนะนําในการใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ข้ันตอนการเรียนโดยใช 
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรใหเขาใจกอนเรียน 

2. นักเรียนศึกษามาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู และจุดประสงคการเรียนรู 
3. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรชุดท่ี 7 เรื่อง ตัวเรงปฏิกิริยาและ 

ตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี  จํานวน 10 ขอ 
4. นักเรียนเรียนรูตามข้ันตอนในชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร 
5. เม่ือเรียนรูตามชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรเรียบรอยแลวใหนักเรียนตรวจสอบคําตอบเฉลยจาก 

กิจกรรมและแบบฝกหัด  
6. ทําแบบทดสอบหลังเรียนชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรชุดท่ี 7 เรื่อง ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวง 

ปฏิกิริยาเคมี  จํานวน 10 ขอ 
7. ตรวจผลการทดสอบจากเฉลยเพ่ือทราบความกาวหนา ซ่ึงนักเรียนตองทําแบบทดสอบหลัง 

เรียนไดรอยละ 70 ข้ึนไปจึงจะผานเกณฑ ถานักเรียนไมผานเกณฑท่ีกําหนดใหทบทวนกิจกรรมการ
เรียนรูอีกครั้งแลวทําแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง  

8. นักเรียนควรมีความซ่ือสัตยตอตนเองไมเปดดูเฉลยจนกวานักเรียนจะทํากิจกรรมเสร็จ  
ในขณะปฏิบัติกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชุดที่  7 

เร่ือง ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคม ี

 
มาตรฐานการเรียนรู 

สาระท่ี 3   สารและสมบัติของสาร 
มาตรฐาน ว 3.1    เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและแรง

ยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู นําความรูไปใชประโยชน 

มาตรฐาน ว 3.2    เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรูและจิตวิทยาศาสตร 
สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน 

สาระท่ี 8    ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาตรฐาน ว 8.1   ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ

แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบท่ีแนนอน 
สามารถอธิบายและตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือท่ีมีอยูในชวงเวลา
นั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดลอม  มีความเก่ียวของ
สัมพันธกัน 

 
สาระการเรียนรู 
 

ในบางปฏิกิริยาการเติมสารบางชนิดลงไปอาจมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  ปฏิกิริยา

เคมีบางปฏิกิริยาอาจทําใหเร็วข้ึนหรือชาลงไดเม่ือเติมตัวเรงปฏิกิริยาหรือตัวหนวงปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม

ตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในขณะท่ีปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวตัวเรงปฏิกิริยาจะกลับเปนสารเดิม 
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จุดประสงคการเรียนรู 
 

1. ดานความรู นักเรียนสามารถ 
1.1 อภิปราย  และอธิบายผลของสารบางชนิดท่ีมีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
1.2 สืบคนขอมูล  อธิบาย และอภิปรายเก่ียวกับสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาได 

2. ดานทักษะ นักเรียน 
2.1 สามารถทําการทดลองเก่ียวกับผลของสารบางชนิดกับอัตรากาเกิดปฏิกิริยาเคมีได 

     2.2  สามารถทําการทดลองเก่ียวกับสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาเคมีได 
2.3  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร (การสังเกต การวัด การคํานวณ การจําแนก 

ประเภท  การจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล  การลงความเห็นจากขอมูล  การตีความหมายขอมูล
และลงขอสรุป  และการทดลอง 

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค 
3.1  มีวินัย 
3.2  ใฝรูใฝเรียน  
3.3  มุงม่ันในการทํางาน 

 
 
 

เวลาท่ีใชจํานวน  3  ชั่วโมง 
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 แบบทดสอบกอนเรียน 
 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  ชุดที่ 7 
เร่ือง  ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  X  ทับลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว  
1. ปฏิกิริยาการสลายตัวของ  N2O  ในสภาวะแกสมีกลไกดังนี้ 

       Cl2 (g)  →   2Cl (g) 

  N2O (g) + Cl (g)   →   N2 (g)  +  ClO (g) 

              2ClO(g)  →   Cl2(g)  +  O2(g) 

ตัวคะตะไลสในปฏิกิริยานี้  คือ                                             

ก.  Cl    

ข.  Cl2    

ค.  ClO    

ง.  O2 

2. เราสามารถลดคาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาโดยวิธีใด                                          
ก.  ลดอุณหภูมิ    

ก.  เติมตัวเรงปฏิกิริยา   

ข.  เติมตัวเรงปฏิกิริยาและลดอุณหภูมิ 

ค.  เพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตนทุกชนิดในปฏิกิริยา 

3. ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนของแข็ง  สามารถเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางแกสไดดังนี้ 
1) ดูดซับโมเลกุลของสารตั้งตนไวบนผิว 
2) ทําใหพลังงานพันธะในโมเลกุลของสารตั้งตนมีคาลดลง 
3) ทําใหพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยามีคาลดลง 
4) ทําใหโมเลกุลของสารตั้งตนมีพลังงานเฉลี่ยสูงข้ึน    

ขอความขางตน  ขอใดถูกตอง                                                                            
ก.  1)  2)  และ  3)     
ข.  2)  และ  4)     
ค.  1)  และ  3)   
ง.  4) 

4. ตัวเรงปฏิกิริยาไมมีผลตอขอใด                                                                      
ก.  คาความรอนท่ีดูดหรือคายของปฏิกิริยา   

ข. คาพลังงานกระตุนของปฏิกิริยา   

ค.  อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

ง.  วิธีท่ีดําเนินไปของปฏิกิริยา 
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5. ปฏิกิริยาเติมแกสไฮโดรเจนแกสารอินทรียแทบจะไมเกิดข้ึนเลย  ถาไมเติมผงนิกเกิลลงในปฏิกิริยา  
และเม่ือสิ้นสุดปฏิกิริยาแลว  จะไดนิกเกิลเหมือนเดิม  ผงนิกเกิลมีผลตอปฏิกิริยาอยางไร     
ก. ลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 

ข. เพ่ิมพลังงานจลนใหแกโมเลกุลของสารตั้งตน 

ค. เพ่ิมความสามารถในการผสมเปนเนื้อเดียวกันของสารท่ีเขาทําปฏิกิริยา 

ง. ลดความแตกตางระหวางระดับพลังงานของสารเริ่มตน  และผลิตภัณฑ 
6. ณ  เวลาตางๆ  เม่ือปลอยใหปฏิกิริยาเกิดตามปกติ และเม่ือทําการทดลองใหมโดยเติมสาร  x  

สาร  y  สาร  z  เขาไป  พบวาหลังการทดลองปริมาณของ  x  y  และ  z  ไมเปลี่ยนแปลง  
เม่ือนําผลการทดลองท่ีไดมาเขียนกราฟเปรียบเทียบกันจะไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ผูทดลองสรุปผลไดวา 

1)    เม่ือเติมสาร x สาร y และสาร z เขาไปแลวอุณหภูมิเม่ือเติม z >  เม่ือเติม y >                 
       เม่ือเติม  x 
2) x, y  และ  z  เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
3) ประสิทธิภาพการเปนตัวเรงปฏิกิริยาของ  z > y > x   

ขอสรุปใดถูกตอง                       
ก.  1)  และ  2)  เทานั้น    

ข.  1)  และ  3)  เทานั้น 

ค.  1)   2)  และ  3)    

ง.  2)  และ  3)  เทานั้น 

7. หนาท่ีของตัวเรงปฏิกิริยาคือขอใด                                                                    
ก. ลดความแตกตางระหวางพลังงานของสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 
ข. เพ่ิมพลังงานใหกับโมเลกุลของระบบ 

ค. ลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 

ง. ชวยเพ่ิมจํานวนครั้งของการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งตน 
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8. ในการทดลองเปรียบเทียบผลของโลหะ  2  ชนิดตอความสามารถในการเรงปฏิกิริยา 

  2N2O (g)  →   2N2 (g)  +  O2 (g) 
ใหผลดังนี้ 

 

ชนิดของโลหะ อัตราการเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ 
ไมใช 

ทองคํา 
ทองคําขาว 

ชาท่ีสุด 
เร็ว 

เร็วท่ีสุด 
 

ขอใดผิด                                                                                                 
ก. พลังงานก อกัมมันตของปฏิกิริยาท่ีใชทองคําขาวเปนตัวเรงจะต่ําสุด 
ข. เม่ือใมใชโลหะจะเกิดแกสไนโตรเจนและแกสออกซิเจนมากท่ีสุด 
ค. อัตราการชนของโมเลกุล  N2O  บนทองคําขาวมีคาสูงกวาบนทองคํา 
ง. ปฏิกิริยาดังกลาวควรเกิดไดดีถาอุณหภูมิสูงข้ึน 

9. ตัวเรงปฏิกิริยามีบทบาทตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอยางไร          
1) เขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยา  แลวทําใหกลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป 
2) ไมไดทําปฏิกิริยาโดยตรง  แตทําใหสารโมเลกุลตั้งตนนี้อยูในสภาวะท่ีพรอมท่ีจะทําปฏิกิริยาได 
3) ลดพลังงานกระตุนของปฏิกิริยาลง 
ก.  1) และ 2)     

ข.  2) และ 3)     

ค.  1) และ 3) 

ง.  1)  2)  และ 3) 

10. มีสาร  3  ชนิดคือ  A  B  และ  C  ซ่ึงถาทําปฏิกิริยากันจะไดสาร  D  แตถาเลือก 2  ชนิดท่ี 
 เหมาะสมมาทําปฏิกิริยากันพบวาจะไดผลิตภัณฑเหมือนกัน  แตใชเวลานานกวา  ปฏิกิริยาในการ   
 ผสมสาร  3  ชนิด  เกิดข้ึน  2  ข้ันดังนี้ 

   A  +  C  →   AC 

   AC  +  B  →   D + C 
ขอใดผิด                                                                 

ก. สาร  2  ชนิด  ท่ีเหมาะสมท่ีนํามาผสมกัน  คือ  A  และ  B 
ข. สาร  C  เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
ค. สาร  AC  ไมอยูตัว  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ 
ง. ถาผสม  A  และ  C  เขาดวยกัน  A  จะเปนตัวหนวงปฏิกิริยา 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบกอนเรียน 

 
ชุดกิจกรรมเรียนรู ชุดที่ 7  

เร่ือง ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 
ชื่อ - สกุล …………………………………………………………………….. ชั้น ………… เลขท่ี …………  

 
 

ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
กระดาษทด 

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

คะแนนท่ีได 
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ใบกิจกรรมที ่1 
 

เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

ช่ือ – สกุล  ......................................................................... ช้ัน .................. เลขท่ี ................ 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําการทดลองเพ่ือศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
บทนํา 

ในบางปฏิกิริยาการเติมสารบางชนิดลงไปอาจมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยา

เคมีบางปฏิกิริยาอาจทําใหเร็วข้ึนหรือชาลงไดเม่ือเติมตัวเรงปฏิกิริยาหรือตัวหนวงปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม

ตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในขณะท่ีปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวตัวเรงปฏิกิริยาจะกลับเปนสารเดิม 

1. จุดประสงคการทดลอง 
1.1 นักเรียนทําการทดลองเพ่ือศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
1.2 อธิบายหนาท่ีของแมงกานีส  (II)  ซัลเฟตและโซเดียมฟลูออไรดในปฏิกิริยาท่ีทําการ 

ทดลองได 
1.3 สรุปผลของสารบางชนิดท่ีมีตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 

2. วัสดุ อุปกรณและสารเคมี 
2.1 วัสดุ อุปกรณ 

 

ลําดับท่ี วัสดุ-อุปกรณ จํานวน  
1. หลอดทดลองขนาดกลาง 4  หลอด 
2. กระบอกตวงขนาด  10  cm3

 1  ใบ 
3. หลอดหยด 1  อัน 
4. โกรงพรอมท่ีบด 1  ชุด 
5. นาฬิกาจับเวลาหรือนาฬิกาท่ีมีเข็มวินาที 1  เรือน 
6. เครื่องชั่ง 1  เครื่อง 

 

2.2 สารเคมี 
 

ลําดับท่ี สารเคมี ปริมาตร / กลุม 
1. สารละลายกรดออกซาลิก  0.05  mol/dm3 20  หยด 

2. สารละลายกรดซัลฟวริก  1.0  mol/dm3 10  หยด 

3. สารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  0.005  mol/dm3 20  หยด 

4. สารละลายแมงกานีส  (II)  ซัลเฟต  0.1  mol/dm3 3  หยด 

5. สารละลายกรดแอซีติก  0.5  mol/dm3 0.1  g 

6. เปลือกไขท่ีแหงและบดละเอียด 6  cm3 
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3. วิธีดําเนินการทดลอง 
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 การทดลอง 6.5 การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

 

ชื่อภาษาไทยและสูตรสารประกอบ                              

กรดออกซาลิก (H2C2O4)        กรดแอซีติก (CH3COOH)    
โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4)   
แมงกานีส(II)ซัลเฟต (MnSO4) 
 

นําหลอดทดลองขนาดกลาง 2 หลอด แตละหลอดใส
สารละลาย H2C2O4 0.05 mol/dm3 ปริมาตร 2 cm3 

และ H2SO4   1mol/dm3 ปริมาตร 1 cm3 
 

3 

5 

4 

 

เรียบเรียงโดย  นางสาวลําพูน สิงหขา 
ภาพประกอบโดย นายทองคูณ บุญเชิด 

 

นําหลอดที่ 1 ใสสารละลาย KMnO4 0.005 mol/dm3 
ปริมาตร 2 cm3 

 

เติมกรดแอซีติก (CH3COOH) 0.5  mol/dm3  
ลงในทั้ง 2 หลอด สังเกตการเปล่ียนแปลง 

และบันทึกผลการทดลอง 
 

ใสเปลือกไขที่ตากแหงและบดละเอียดลงในหลอด
ทดลองขนาดกลาง  2 หลอดๆ ละ 1 กรัม 

 

เขยาพรอมทั้งจับเวลาจนกระทั่งสารละลายเปล่ียนเปนไมมีสี 
 
 

นําหลอดทดลองที่ 2 มาเติมสารละลาย KMnO4    
0.005 mol/dm3 ปริมาตร 2 cm3 และ MnSO4       
1  mol/dm3 ปริมาตร 1 cm3 จํานวน 5 หยด 

 
 

เขยาพรอมทั้งจับเวลาจนกระทั่งสารละลายเปล่ียนเปนไมมีสี 
และบันทึกผล 

 

ใสผงโซเดียมฟลูออไรด 0.1 กรัม ลงบนเปลือกไขในหลอดที่ 1 
คลุกเคลาใหทั่ว 

 

2 3 

ตอนที่ 1  ผลของสารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต (MnSO4) ตออัตราการเกิดปฏิกิรยิาระหวางสารละลายกรดออกซาลิก 

(H2C2O4) กับสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) 

ตอนที่ 2  ผลของโซเดียมฟลูออไรดตออัตราการเกิด 
ปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับสารละลายกรดแอซีติก 

1 2 

1 



4. บันทึกผลการทดลอง 
 

ตอนท่ี  1  ผลของสารละลายแมงกานีส(II)ซัลเฟต (MnSO4) ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวาง
สารละลายกรดออกซาลิก (H2C2O4) กับสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) 
 

หลอดท่ี สารท่ีทําปฏิกิริยา ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  (s) 
1 
2 

C2H2O4  +  H2SO4  +  KMnO4 
C2H2O4  +  H2SO4  +  KMnO4  +  MnSO4 

 

 
ตอนท่ี  2  ผลของโซเดียมฟลูออไรดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับสารละลาย 
กรดแอซีติก 
 

หลอดท่ี สารท่ีทําปฏิกิริยา ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  (s) 
1 
2 

เปลือกไขกับกรดแอซีติก 
เปลือกไขผสมโวเดียมฟลูออไรดกับกรดแอซีติก 

 

 
5.  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
6. เอกสารอางอิง 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2556).  หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เคมี  

เลม 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4–6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.  พิมพครั้งท่ี 2.  
กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพราว. 
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คําถามหลังปฏิบัตกิิจกรรมที ่1 
 

เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 

คําช้ีแจง  นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ   
1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารท้ัง  2  หลอด ในตอนท่ี 1 แตกตางกันอยางไร 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
2. การทดลองท้ังสองตอนนี้สรุปผลไดอยางไร 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
3. แกสท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับกรดแอซีติก คือแกสอะไร เพราะเหตุใดจึงคิด 

เชนนั้น 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
4. เพราะเหตุใดปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขผสมโซเดียมฟลูออไรดกับกรดแอซีติกจึงเกิดข้ึนชา 

กวาปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับกรดแอซีติก 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที ่2 
 

เร่ือง  สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 

ช่ือ – สกุล  ......................................................................... ช้ัน .................. เลขท่ี ................ 
 
คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําการทดลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวเรงปฏิกิริยาในระหวาง
เกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
บทนํา 

ในบางปฏิกิริยาการเติมสารบางชนิดลงไปอาจมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยา

เคมีบางปฏิกิริยาอาจทําใหเร็วข้ึนหรือชาลงไดเม่ือเติมตัวเรงปฏิกิริยาหรือตัวหนวงปฏิกิริยาท่ีเหมาะสม

ตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในขณะท่ีปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวตัวเรงปฏิกิริยาจะกลับเปนสารเดิม 

1. จุดประสงคการทดลอง 
1.1 ทําการทดลองเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงของตัวเรงปฏิกิริยาในระหวางเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
1.2 บอกหนาท่ีของโคบอลต (II) คลอไรดในปฏิกิริยาท่ีทําการทดลองได 
1.3 อธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวเรงปฏิกิริยาในขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไปได 
1.4 บอกสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาสิ้นสุดได 
1.5 สรุปสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาได 

2. วัสดุ อุปกรณและสารเคมี 
2.1  วัสดุ อุปกรณ 

 

ลําดับท่ี วัสดุ-อุปกรณ จํานวน / กลุม 
1. หลอดทดลองขนาดกลาง 2  หลอด 
2. บีกเกอรขนาด  250  cm3 1  ใบ 
3. ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมท่ีก้ันลม 1  ชุด 
4. กระบอกตวงขนาด  10  cm3 1  ใบ 
5. ท่ีจับหลอดทดลอง 1  อัน 
6. เทอรมอมิเตอร  0 – 100 °C 1  อัน 

7. หลอดหยด 1  อัน 
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     2.2  สารเคมี 
 

ลําดับท่ี สารเคมี ปริมาตร / กลุม 
1. โซเดียมโพแทสเซียมทารเทรต 0.5  g 

2. สารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดเขมขนรอยละ  5 4  cm3 

3. สารละลายโคบอลต  (II)  คลอไรด  0.1  mol/dm3 2  หยด 

4. น้ํากลั่น 5  cm3 
 

3. ขอแนะนําเกี่ยวกับการทดลอง  มีดังนี้ 
3.1 สังเกตการณเปลี่ยนแปลงอยางละเอียดตลอดเวลาท่ีปฏิกิริยาดําเนินไป  และบันทึกผลท่ี 

สังเกตไดตั้งแตเริ่มตนจนปฏิกิริยาสิ้นสุด 

3.2  ไฮโดรเจนเปอรออกไซดท่ีใชเปนชนิดเขมขน  ควรระวังอยาใหถูกผิวหนัง  เพราะจะทําให 
เกิดการระคายเคือง  ถาสารหยดถูกผิวหนังใหใชน้ําลางออกทันที 

3.3  การเปดจุกขวดไฮโดรเจนเปอรออกไซดตองทําดวยความระมัดระวัง  บางครั้งความดัน 

ของแกสภายในขวดอาจดันใหของเหลวพุงออกมาเขาตาหรือถูกผิวหนังได  การปองกันอาจทําไดโดย           
นําขวดสารไปแชในน้ําท่ีเยนจัดสักครูแลวจึงเปดขวดอยางชาๆ โดยเอียงปากขวดไปในทิศทางท่ีไมมีคน 

3.4  เม่ือใชสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดแลวตองรีบปดขวดใหสนิท  เพราะท่ี 

อุณหภูมิหองไฮโดรเจนเปอรออกไซดจะสลายตัวใหแกสออกซิเจนและน้ํา  ดังสมการ 

2H2O2 (aq) →2H2O (l)  +  O2 (g) 
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4. วิธีดําเนินการทดลอง 
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 การทดลอง 6.6 สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา  
 

ชื่อภาษาไทยและสูตรสารประกอบ 
สารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 
โซเดียมโพแทสเซียมทารเทรต (C4H4KNaO6

.4H2O) 

ใสโซเดียมโพแทสเซียมทารเทรต 0.5 กรัม ลงใน
หลอดทดลองขนาดกลาง แลวเติมนํ้าเดือด       

5 cm3 เขยาจนกระท้ังสารละลายหมด 
 

แลวแบงสารละลายครึ่งหน่ึงใสในหลอด
ทดลองขนาดกลางอีกหลอดหน่ึง 

 

เติมสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (H2O2) 
เขมขนรอยละ 6 ปริมาตร 3 cm3  

ลงในแตละหลอดพรอมกัน 
 

เติมสารละลายโคบอล (II) คลอไรด             
0.1 mol/dm3 2-3 หยด ลงในหลอดท่ี 1 

 

เขยาหลอดทดลองท้ัง 2 เบาๆ ตลอดเวลา 
 
 

1 2 

3 

5 

4 

6 

เรียบเรียงโดย  นางสาวลําพูน สิงหขา 
ภาพประกอบโดย  นายทองคูณ บุญเชิด 

 

สังเกตการเปลีย่นแปลง  
และบันทึกผลการทดลอง 

 

1 2 



5. บันทึกผลการทดลอง 

หลอดท่ี สารท่ีทําปฏิกิริยา การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได 
1 
2 

C4H4KNaO6
.4H2O  +  H2O2  +  CoCl2 

C4H4KNaO6
.4H2O  +  H2O2     

 

 
6.  สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
7. เอกสารอางอิง 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  (2556).  หนังสือเรียน รายวิชาเพ่ิมเติม เคมี  

เลม 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4–6 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร.  พิมพครั้งท่ี 2.  
กรุงเทพฯ : สกสค. ลาดพราว. 
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คําถามหลังปฏิบัตกิิจกรรมที ่2 

 

เร่ือง  สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 
 
คําช้ีแจง  นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ   

1. ขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไปโคบอล (II) คลอไรดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
2. การทดลองนี้สรุปผลไดวาอยางไร 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
3. จงบอกสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 
ตอบ  .............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  ชุดที่  7 
ใบความรู 

เร่ือง  ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 
 

การเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากจะทําไดโดยการเพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตน
การเพ่ิมพ้ืนท่ีผิวและการเพ่ิมอุณหภูมิ ปฏิกิริยาเคมีบางชนิดสามารถทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วข้ึนโดยการ
เติมสารบางชนิดลงไปและเรียกสารท่ีเติมลงไปเพียงเล็กนอยแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วข้ึนวา       
ตัวเรงปฏิกิริยา หรือคะตะลิสต (Catalyst) และปฏิกิริยาเคมีบางชนิดสามารถทําใหปฏิกิริยาเกิดชาลง
โดยการเติมสารบางชนิดลงไปเพียงเล็กนอยและเรียกสารท่ีเติมลงไปแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดชาลงวา      
ตัวหนวงปฏิกิริยา  (Inhibitor or Nagative Catalyst)  

 

การอธิบายผลของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) ในบางกรณี การเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาโดยเพ่ิมอุณหภูมิหรือ

ความเขมขนของสารตั้งตนอาจไมเหมาะในทางปฏิบัติ วิธีท่ีเหมาะท่ีสุดคือ การเติมตัวเรงปฏิกิริยา เชน 
การเตรียมแกสออกซิเจน (O2) จากการเผาโพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) จะได O2 คอนขางชา ถาเรา
เติมแมงกานีสไดออกไซด (MnO2) ลงไปดวย MnO2 จะชวยเรงใหเกิด O2 ไดเร็วข้ึน แตสุดทายแลว 
MnO2 จะไมมีการเปลี่ยนแปลง มีเพียง KClO3 เทานั้นท่ีเปลี่ยนเปนผลิตภัณฑ คือ KCl และ O2 ดังนั้น  
ตัวเรงปฏิกิริยาวาเปนสารท่ีทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงข้ึนโดยท่ีสารตัวเรงปฏิกิริยาสามารถกลับคืน
สูรูปเดิมได ตัวเรงปฏิกิริยาอาจจะเขาทําปฏิกิริยาแลวเกิดเปนสารมัธยันตร (intermediate) แตก็จะ
กลับคืนรูปเดิมไดในปฏิกิริยายอยข้ันตอๆ ไป 

การอธิบายวาตัวเรงปฏิกิริยาเปนปจจัยท่ีมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาใชทฤษฎีการชน และ
กราฟการกระจายอนุภาคของแมกซเวล-โบลซมันนเชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
         

        รูปท่ี  1 การแจกแจงพลังงานของอนุภาค      รูปท่ี 2  การแจกแจงพลังงานของอนุภาค 
                   เม่ือไมมีตัวเรงปฏิกิริยา        เม่ือมีตัวเรงปฏิกิริยา 

ท่ีมา  http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry2/kinetics/catalyst.htm 

จากรูปท่ี  2  กราฟการแจกแจงพลังงานของอนุภาคเม่ือมีตัวเรงปฏิกิริยา จะสังเกตไดวามี
บางอยางเปลี่ยนไป  คือ ตําแหนงของพลังงานกอกัมมันตเลื่อนมาทางซายมากข้ึน จํานวนอนุภาค
ทางขวาของพลังงานกอกัมมันตมีมากข้ึน จึงเพ่ิมโอกาสใหอนุภาคเกิดปฏิกิริยามากข้ึน ดังนั้นการใช
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ตัวเรงปฏิกิริยาจึงทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมมากข้ึน  ตัวเรงปฏิกิริยาไมไดเปนตัวลดหรือทําให
พลังงานกอกัมมันตลดลง แตเปนวิถี (pathway) หรือเสนทางเลือกซ่ึงมีพลังงานกอกัมมันตต่ํา
กวาพลังงานกอกัมมันตเดิม เพราะอนุภาคท่ีมีพลังงานสูงอยูแลวสามารถชนกันแลวเกิดปฏิกิริยาท่ี
สภาวะเดิมท่ีไมมีตัวเรงปฏิกิริยาได สวนผลตางของพลังงานไมเปลี่ยนแปลง  ดังรูปท่ี  3  

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี  3  กราฟแสดงคาพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาท่ีไมมีตัวเรงปฏิกิริยา 

และมีตัวเรงปฏิกิริยา 
ท่ีมา  http://www.slideshare.net/siricom4/5-56039793 

จากกราฟพลังงานกอกัมมันต Ea ลดลงเปน E'a และพลังงานกอกัมมันตลดลงท้ังปฏิกิริยาท่ี
เกิดไปขางหนาและยอนกลับ ดังนั้นตัวเรงปฏิกิริยาจึงเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาท้ังปฏิกิริยาท่ีเกิดไป
ขางหนาและปฏิกิริยาท่ีเกิดยอนกลับ 

 

ประเภทของตัวเรงปฏิกิริยา 
1. ตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธ (Homogeneous catalysis) เปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีวัฏภาค  

(phase) เหมือนกับสารท่ีเขาทําปฏิกิริยา เชน ปฏิกิริยาในวัฏภาคของแกส ตัวเรงปฏิกิริยาก็ตองอยู
ในวัฏภาคของแกสดวย ดังรูปท่ี  4  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 4  ปฏิกิริยาการสลายตัวของ HCOOH เปน CO และ H2O โดยใช H2SO4 เปนตัวเรงปฏิกิริยา 

ท่ีมา  http://www.slideshare.net/siricom4/5-56039793 
2. ตัวเรงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธ (Heterogeneous Catalysis) เปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมี     

วัฏภาคแตกตางกับสารท่ีเขาทําปฏิกิริยา  โดยท่ัวไปตัวเรงปฏิกิริยาประเภทนี้มักเปนของแข็งโดยท่ี
ปฏิกิริยาจะเกิดบนพ้ืนผิวของตัวเรงปฏิกิริยา เชน  
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                                   C2H4(g) + H2(g)     C2H6(g) 
เปนปฏิกิริยาท่ีเกิดชามากในวัฏภาคของแกส แตสามารถเรงปฏิกิริยาไดโดยใชพ้ืนผิวของ

โลหะแพลตินัม  ดังรูปท่ี  5  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี  5  แสดงกลไกการเกิด C2H6 โดยมีโลหะเปนตัวเรงปฏิกิริยา 
ท่ีมา  http://www.slideshare.net/siricom4/5-56039793 

 

ตัวหนวงปฏิกิริยาหรือสารยับย้ังปฏิกิริยา (Inhibitor) 
สารท่ีเติมลงไปในปฏิกิริยาแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดข้ึนชาลง หรือทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยา

ลดลง และเม่ือสิ้นสุดปฏิกิริยา ตัวหนวงปฏิกิริยาจะกลับคืนมาเหมือนเดิมและมีมวลคงท่ี การท่ีตัว
หนวงปฏิกิริยาเคมี สามารถลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถลดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
เนื่องจากวา ตัวหนวงปฏิกิริยาจะทําใหพลังงานกอกัมมันตเพ่ิมข้ึน จึงทําใหมีโมเลกุลท่ีมีพลังงานสูง
กวาหรือเทากับพลังงานกอกัมมันตจํานวนนอยลงปฏิกิริยาจึงเกิดไดชาลง  เชน การใชยิปซัม ผสมใน
คอนกรีตเพ่ือใหแข็งตัวชาลง หรือ ในการใชสารไนโตรกลีเซอรีน ซ่ึงเปนสารท่ีระเบิดเร็ว เพียงเขยาเบา
ก็ระเบิดรุนแรง ปองกัน โดยใชข้ีเลื่อยดูดซับสารนี้ไว  สารกันบูดในอาหาร ท่ีชวยยับยั้งปฏิกิริยาท่ีทําให
เกิดการเนาเสียของอาหาร เปนตน  คาพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา กรณีเติมตัวหนวง
ปฏิกิริยา  ดังรูปท่ี  6 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปท่ี  6  แสดงพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยาท่ีมีตัวหนวงปฏิกิริยาและไมมีตัวหนวงปฏิกิริยา 
ท่ีมา  http://www.slideshare.net/siricom4/5-56039793 
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ใบกิจกรรมที ่3 

 
แบบฝกบันทึกการเรียนรู 

 

คําช้ีแจง :  นักเรียนเลือกคําตอบท่ีสุดเพียงขอเดียวและเขียนอธิบายเหตุผลประกอบมาพอเขาใจ 
1. จงพิจารณาการเติมตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกิริยาหนึ่งๆ จะมีผลตอขอใดตอไปนี้ 

1) Ea 
2) ปริมาณผลิตภัณฑ 
3) กลไกการเกิดปฏิกิริยา 
4) พลังงานรวมของปฏิกิริยา 
5) เวลาในการเกิดปฏิกิริยา 

ก.  1)  4)  และ  5)   
ข.  1)  3)  และ  5) 
ค.  1)  3)  4)  และ  5)   
ง.  1)  2)  3)  4)  และ  5  

 ตอบ .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
2.  เราทราบไดอยางไรวา MnO2  เปนเพียงตัวเรงปฏิกิริยาในการเผา  KClO3 

ก.   MnO2 ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ท้ังสิ้นระหวางท่ีเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ข.   มีการเปลี่ยนแปลงทางดานฟสิกสเทานั้นสมบัติทางเคมีไมเปลี่ยนอยางถาวร 
ค.  ปริมาณลดลงเล็กนอยและคุณภาพของ MnO2 ยังเหมือนเดิม 
ง.   ปริมาณและคุณภาพของ MnO2 ยังเหมือนเดิม 

 ตอบ .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3.  ขอความใดไมถูกตองเก่ียวกับตัวเรงปฏิกิริยา 

ก.   ทําใหไดสารใหมเพ่ิมข้ึน 
ข.   ทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วข้ึนกวาเดิม 
ค.   ทําใหข้ันตอนของปฏิกิริยาเปลี่ยนไป 
ง.   ทําใหพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน 

ตอบ .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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4.  ปฏิกิริยา   X + Y         Z   มีกราฟระหวางพลังงานและการดําเนินไปของปฏิกิริยา  ดังรูป 
 

 
 
 
 
 
 
     จากกราฟสรุปไดวา 

1) ปฏิกิริยานี้เปนปฏิกิริยาคายความรอน 
2) ตัวเรงปฏิกิริยาจะชวยลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 
3) ตัวเรงปฏิกิริยาทําใหปฏิกิริยานี้ดําเนินไป 2 ข้ัน  ข้ันท่ี 1 เร็ว  ข้ันท่ี 2 ชา 

     ขอสรุปขอใดถูกตอง 
ก.  1)  และ  2) 
ข.  2)  และ  3) 
ค.  1)  และ  3) 
ง.  1)  2)  และ  3) 
ตอบ .............................................................................................................................................. 

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

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

............................................................................................................................................................... 
5. ในปฎิกิริยาดูดความรอน  ถาเติมตัวเรงปฏิกิริยาลงไปในปฎกิิริยาจะมีผลอยางไร 

ก. ปฏิกิริยาจะดูดความรอน  และมีพลังงานกอกัมมันตมากกวาเดิม 
ข. ปฏิกิริยาจะดูดความรอน  และมีพลังงานกอกัมมันตนอยกวาเดิม 
ค. ปฏิกิริยาจะคายความรอน  และมีพลังงานกอกัมมันตมากกวาเดิม 
ง. ปฏิกิริยาจะคายความรอน  และมีพลังงานกอกัมมันตนอยกวาเดิม 
ตอบ .............................................................................................................................................. 

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

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

............................................................................................................................................................... 
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ใบกิจกรรมที ่3 
 

เร่ือง แผนผังมโนทัศน (Concept Mapping) 
 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนสรุปความรู เรื่อง ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมีเปนแผนผังมโนทัศน

พรอมกับระบายสีใหสวยงาม 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 
 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร  ชุดที่  7  
เร่ือง  ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 

 

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  X  ทับลงในกระดาษคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1. ปฏิกิริยาการสลายตัวของ  N2O  ในสภาวะแกสมีกลไกดังนี้ 

       Cl2 (g)  →   2Cl (g) 

  N2O (g) + Cl (g)   →   N2 (g)  +  ClO (g) 

              2ClO(g)  →   Cl2(g)  +  O2(g) 

ตัวคะตะไลสในปฏิกิริยานี้  คือ                                             

 ก.  Cl    

 ข.  Cl2    

 ค.  ClO    

 ง.  O2 

2. เราสามารถลดคาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาโดยวิธีใด                                          
ก.  ลดอุณหภูมิ    

ข.  เติมตัวเรงปฏิกิริยา   

ค.  เติมตัวเรงปฏิกิริยาและลดอุณหภูมิ 

ง.  เพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตนทุกชนิดในปฏิกิริยา 

3. ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนของแข็ง  สามารถเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางแกสไดดังนี้ 
1) ดูดซับโมเลกุลของสารตั้งตนไวบนผิว 
2) ทําใหพลังงานพันธะในโมเลกุลของสารตั้งตนมีคาลดลง 
3) ทําใหพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยามีคาลดลง 
4) ทําใหโมเลกุลของสารตั้งตนมีพลังงานเฉลี่ยสูงข้ึน    

ขอความขางตน  ขอใดถูกตอง                                                                            
ก.  1)  2)  และ  3)      
ข.  2)  และ  4)     
ค.  1)  และ  3)  
ง.  4) 

4. ตัวเรงปฏิกิริยาไมมีผลตอขอใด                                                                      
ก.  คาความรอนท่ีดูดหรือคายของปฏิกิริยา   

ข. คาพลังงานกระตุนของปฏิกิริยา   

ค.  อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

ง.  วิธีท่ีดําเนินไปของปฏิกิริยา 
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5. ปฏิกิริยาเติมแกสไฮโดรเจนแกสารอินทรียแทบจะไมเกิดข้ึนเลย  ถาไมเติมผงนิกเกิลลงในปฏิกิริยา  
และเม่ือสิ้นสุดปฏิกิริยาแลว  จะไดนิกเกิลเหมือนเดิม  ผงนิกเกิลมีผลตอปฏิกิริยาอยางไร     
ก. ลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 

ข. เพ่ิมพลังงานจลนใหแกโมเลกุลของสารตั้งตน 

ค. เพ่ิมความสามารถในการผสมเปนเนื้อเดียวกันของสารท่ีเขาทําปฏิกิริยา 

ง. ลดความแตกตางระหวางระดับพลังงานของสารเริ่มตนและผลิตภัณฑ 
6. ตัวเรงปฏิกิริยามีบทบาทตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอยางไร          

1) เขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยา  แลวทําใหกลไกของปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป 
2) ไมไดทําปฏิกิริยาโดยตรงแตทําใหสารโมเลกุลตั้งตนนี้อยูในสภาวะท่ีพรอมท่ีจะทําปฏิกิริยา

ได 
3) ลดพลังงานกระตุนของปฏิกิริยาลง 

 ก.  1) และ 2)     

 ข.  2) และ 3)    

 ค.  1) และ 3) 

ง.  1)  2) และ 3) 

7. หนาท่ีของตัวเรงปฏิกิริยาคือขอใด                                                                    
ก. ลดความแตกตางระหวางพลังงานของสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ 
ข. เพ่ิมพลังงานใหกับโมเลกุลของระบบ 

ค. ลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 

ง. ชวยเพ่ิมจํานวนครั้งของการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งตน 

8. มีสาร  3  ชนิดคือ  A,  B  และ  C  ซ่ึงถาทําปฏิกิริยากันจะไดสาร  D  แตถาเลือก 2  ชนิดท่ี
เหมาะสมมาทําปฏิกิริยากันพบวาจะไดผลิตภัณฑเหมือนกัน  แตใชเวลานานกวา  ปฏิกิริยาในการ
ผสมสาร  3  ชนิด  เกิดข้ึน  2  ข้ันดังนี้ 

   A  +  C  →   AC 

   AC  +  B  →   D + C 

ขอใดผิด                                                                 

ก. สาร  2  ชนิด  ท่ีเหมาะสมท่ีนํามาผสมกัน  คือ  A  และ  B 
ข. สาร  C  เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
ค. สาร  AC  ไมอยูตัว  จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ 
ง. ถาผสม  A  และ  C  เขาดวยกัน  A  จะเปนตัวหนวงปฏิกิริยา 
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9. ในการทดลองเปรียบเทียบผลของโลหะ  2  ชนิดตอความสามารถในการเรงปฏิกิริยา 

  2N2O (g)  →   2N2 (g)  +  O2 (g) 
ใหผลดังนี้ 

 

ชนิดของโลหะ อัตราการเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ 
ไมใช 

ทองคํา 
ทองคําขาว 

ชาท่ีสุด 
เร็ว 

เร็วท่ีสุด 
 

ขอใดผิด                                                                                                 
ก. พลังงานกระตุนของปฏิกิริยาท่ีใชทองคําขาวเปนตัวเรงจะต่ําสุด 
ข. เม่ือเพ่ิมความดันจะมีผลใหท้ังสามกรณีเกิดปฏิกิริยาไดเร็วข้ึน 
ค. อัตราการชนของ  N2O  บนทองคําขาวมีคาสูงกวาบนทองคํา 
ง. ปฏิกิริยาดังกลาวควรเกิดไดดีถาอุณหภูมิสูงข้ึน 

10. ณ  เวลาตางๆ  เม่ือปลอยใหปฏิกิริยาเกิดตามปกติ และเม่ือทําการทดลองใหมโดยเติมสาร  x  
สาร  y  สาร  z  เขาไป  พบวาหลังการทดลอง  ปริมาณของ  x  y  และ  z  ไมเปลี่ยนแปลง  
เม่ือนําผลการทดลองท่ีไดมาเขียนกราฟเปรียบเทียบกันจะไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

ผูทดลองสรุปผลไดวา 

1) เม่ือเติมสาร x สาร y และสาร z เขาไปแลว อุณหภูมิเม่ือเติม z >  เม่ือเติม y >               
เม่ือเติม  x 

2) x, y  และ  z  เปนตัวเรงปฏิกิริยา 
3) ประสิทธิภาพการเปนตัวเรงปฏิกิริยาของ  z > y > x   

 ขอสรุปใดถูกตอง                       
ก.  1)  และ  2)  เทานั้น    

ข.  1)  และ  3)  เทานั้น 

ค.  1)  2)  และ  3)    

ง.  2)  และ  3)  เทานั้น 
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กระดาษคําตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร ชุดที่ 7  
เร่ือง ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคม ี

ชื่อ - สกุล …………………………………………………………………….. ชั้น ………… เลขท่ี …………  
 
 

ขอ ก ข ค ง 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 
กระดาษทด 

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

คะแนนท่ีได 
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เฉลยแบบทดสอบ  
 

กอนเรียนและหลังเรียน 
 

ขอ กอนเรียน หลังเรียน 

1 ข ข 

2 ข ง 

3 ค ค 

4 ก ก 

5 ก ก 

6 ง ง 

7 ค ค 

8 ข ง 

9 ง ค 

10 ง ง 
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แนวคําตอบ 

 

ใบกิจกรรมที ่1 
เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

ช่ือ – สกุล  ......................................................................... ช้ัน .................. เลขท่ี ................ 
 
 

4. บันทึกผลการทดลอง 
ตอนท่ี  1  ผลของสารละลายแมงกานีส (II) ซัลเฟต (MnSO4) ตออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวาง  
             สารละลายกรดออกซาลิก (H2C2O4) กับสารละลายโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) 
 

หลอดท่ี สารท่ีทําปฏิกิริยา ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  (s) 
1 
2 

C2H2O4  +  H2SO4  +  KMnO4 
C2H2O4  +  H2SO4  +  KMnO4  +  MnSO4 

201 
36 

 

ตอนท่ี  2  ผลของโซเดียมฟลูออไรดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับสารละลาย 
              กรดแอซีติก 
 

หลอดท่ี สารท่ีทําปฏิกิริยา ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยา  (s) 
1 
2 

เปลือกไขกับกรดแอซีติก 
เปลือกไขผสมโซเดียมฟลูออไรดกับกรดแอซีติก 

มีฟองแกสเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว 
มีฟองแกสเกิดข้ึนอยางชาๆ 

 
5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1  ตอนท่ี 1  ปฏิกิริยาในหลอดท่ี 2 เกิดเร็วกวาในหลอดท่ี 1 เปนผลจากการเติม  
แมงกานีส (II) ซัลเฟต 

      ตอนท่ี 2  ปฏิกิริยาในหลอดท่ี 2 เกิดชากวาในหลอดท่ี 1 เปนผลจากการเติม 
โซเดียมฟลูออไรด 

5.2  จากผลการทดลองสรุปไดวา แมงกานีส (II) ซัลเฟตและโซเดียมฟลูออไรดมีผลตออัตรา 
การเกิดปฏิกิริยา  โดยแมงกานีส (II) ซัลเฟตทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วข้ึนจึงเปนตัวเรงปฏิกิริยา                 
สวนโซเดียมฟลูออไรดทําใหปฏิกิรยาเกิดชาลงจึงเปนตัวหนวงปฏิกิริยา 

5.3  แกสท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับกรดแอซีติก  คือ  แกสคารบอนไดออกไซด   
เพราะในเปลือกไขมีแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ  เขียนสมการไดดังนี้ 
CaCO3 (s)  +  2CH3COOH (I)  →2CH3COO (aq)  +  Ca2+ (aq)  +  H2O (I)  +  CO2 (g) 

 เปลือกไขท่ีผสมโซเดียมฟลูออไรดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  เนื่องจาก 
ฟลูออไรดทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนตในเปลือกไขเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนของแคลเซียม
กับฟลูออรีนซ่ึงเปนสารท่ีเสถียร 
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5.4 การทดลองนี้สามารถเชื่อมโยงกับการเกิดฟนผุได  เพราะสาเหตุของการเกิดคลายกันคือ             
เคลือบฟนจะประกอบดวยแคลเซียมฟอสเฟตและสารอ่ืนๆ  รวมเรียกวา  ไฮดรอกซีอะพาไทต  
(Ca10(PO4)6(OH)2)  ซ่ึงมีโครงสรางท่ีแข็งแรงมาก  แตสามารถทําปฏิกิริยากับกรดอินทรียบางชนิด   
(ท่ีเกิดจากการยอยน้ําตาลและคารโบไฮเดรตของแบคทีเรียบางชนิด)  ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกิดฟนผุ  
สมการแสดงกิริยาระหวางไฮดรอกซีอะพาไทตในเคลือบฟนกับกรดอินทรียเปนดังนี้ 

Ca10(PO4)6(OH)2 (S)  +  8H+ (aq)  → 10Ca2+ (aq)  +  6HPO4
2- (aq)  +  2H2O (I) 

 เม่ือรางกายไดรับฟลูออไรดเขาไปจะเกิดปฏิกิริยากับไฮดรอกซีอะพาไทตในเคลือบฟน
เกิดเปนฟลูออโรอะพาไทต  (Ca10(PO4)6F2)  ซ่ึงเปนสารท่ีเสถียรและทําปฏิกิริยากับกรดอินทรียได
นอยจึงสามารถปองกันฟนผุได 
 ในกรณีท่ีไมมีสารประกอบโซเดียมฟลูออไรดอาจใชโซเดียมฟลูออไรดแบบเม็ดสําหรับให
เด็กรับประทานเพ่ือปองกันฟนผุแทนได 
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หลักเกณฑการพิจารณาคะแนน 
 

หลังปฏิบตัใิบกิจกรรมที ่ 1 
เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

 
รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน (คะแนน) 

บันทึกผลการทดลอง 
1.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตองครบสมบูรณ 
2.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตองไมครบสมบูรณ  
3.  บันทึกผลการทดลองไมถูกตอง 
4.  ไมบันทึกผล  

 

6  
4   
0   
0    

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
1.  เขียนสรุปและอภิปรายผลความรูท่ีไดจากการทดลองได
ถูกตองและสมบูรณ 
2.  เขียนสรุปและอภิปรายผลความรูจากการทดลองไดถูกตอง
ไมครบสมบูรณ  
3.  เขียนสรุปและอภิปรายผลความรูจากการทดลองไมถูกตอง 
4.  ไมสามารถเขียนสรุปและอภิปรายผลความรูท่ีไดจากการ
ทดลอง 

 
 
4   
3   
   
0 
 
0   

รวม 10   
 
หมายเหตุ  ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนประกอบการพิจารณา 
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แนวคําตอบ 

 
คําถามหลังปฏิบัตกิิจกรรมที ่1 

เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 
คําช้ีแจง  นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ   

1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารท้ัง  2  หลอด ในตอนท่ี 1 แตกตางกันอยางไร 
ตอบ ตอนท่ี 1  ปฏิกิริยาในหลอดท่ี 2 เกิดเร็วกวาในหลอดท่ี 1 เปนผลจากการเติม  

แมงกานีส (II) ซัลเฟต 
      ตอนท่ี 2  ปฏิกิริยาในหลอดท่ี 2 เกิดชากวาในหลอดท่ี 1 เปนผลจากการเติม 

โซเดียมฟลูออไรด 
2. การทดลองท้ังสองตอนนี้สรุปผลไดอยางไร 

ตอบ  แมงกานีส (II) ซัลเฟตและโซเดียมฟลูออไรดมีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยา  โดย
แมงกานีส (II) ซัลเฟตทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วข้ึนจึงเปนตัวเรงปฏิกิริยาสวนโซเดียมฟลูออไรดทําให
ปฏิกิรยาเกิดชาลงจึงเปนตัวหนวงปฏิกิริยา 

3. แกสท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับกรดแอซีติก คือแกสอะไร เพราะเหตุใดจึงคิด 
เชนนั้น 

ตอบ  แกสคารบอนไดออกไซด  เพราะในเปลือกไขมีแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ  
เขียนสมการไดดังนี้ 
CaCO3 (s)  +  2CH3COOH (I)  →2CH3COO (aq)  +  Ca2+ (aq)  +  H2O (I)  +  CO2 (g) 

4. เพราะเหตุใดปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขผสมโซเดียมฟลูออไรดกับกรดแอซีติกจึงเกิดข้ึนชา 
กวาปฏิกิริยาระหวางเปลือกไขกับกรดแอซีติก 

ตอบ  เพราะเปลือกไขท่ีผสมโซเดียมฟลูออไรดสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนอยมากเนื่องจาก 
ฟลูออไรดทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคารบอเนตในเปลือกไขเกิดเปนสารประกอบเชิงซอนของแคลเซียม
กับฟลูออรีนซ่ึงเปนสารท่ีเสถียร 
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หลักเกณฑการพิจารณาคะแนน 

 

คําถามหลังปฏิบัตกิิจกรรมที ่1  
เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี

   
รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน (คะแนน) / ขอ 

1. ตอบคําถามไดถูกตอง ครบสมบูรณ 
2. ตอบคําถามไดถูกตองแตไมครบสมบูรณ 
3. ตอบคําถามไมถูกตอง 
4. ไมตอบคําถาม 

2 
1 
0 
0 

รวม 8 
 
หมายเหตุ  ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนประกอบการพิจารณา 
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แนวคําตอบ 

ใบกิจกรรมที ่2   
เร่ือง  สมบัติตัวเรงปฏิกิริยา  

เร่ือง  การศึกษาผลของสารบางชนิดตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 
ช่ือ – สกุล  ......................................................................... ช้ัน .................. เลขท่ี ................ 
 

 

4. บันทึกผลการทดลอง 
 

หลอด
ท่ี 

สารท่ีทําปฏิกิริยา การเปล่ียนแปลงท่ีสังเกตได 

1 
 

C4H4KNaO6
.4H2O +  

H2O2  +  CoCl2 
 

- เกิดฟองแกสไมมีสีท้ังสองหลอด 

- หลอดท่ีเติมโคบอลต (II) คลอไรดปฏิกิริยาเกิดเร็วกวาหลอด
ท่ีไมไดเติม 

- ขณะเกิดปฏิ กิริยาสัง เกตไดว าสารละลายซ่ึงมีสีชมพู
เปลี่ยนเปนสีเขียวชั่วขณะหนึ่งแลวเปลี่ยนกลับเปนสีชมพูท่ีมี
ความเขมขนของสีเทาเดิม 

2 C4H4KNaO6
.4H2O +  

H2O2     
- เกิดฟองแกสไมมีสีท้ังสองหลอด 

 
5. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง  มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1 ปฏิกิริยาในหลอดท่ี 1 จะเกิดเร็วกวาหลอดท่ี 2 มาก เพราะมีโคบอลต (II) คลอไรดเปน 

ตัวเรงปฏิกิริยา 

5.2 สารละลายโคบอลต  (II)  คลอไรดเปลี่ยนเปนสีเขียวขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไป  เม่ือ 

ปฏิกิริยาสิ้นสุดจะกลับเปนสีชมพูเหมือนเดิมและมีความเขมขนของสีเทาเดิม  แสดงวาขณะท่ีปฏิกิริยา
ดําเนินไปตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยาดวย  แตเม่ือปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวจะกลับเปน
สารเดิมและมีปริมาณเทากับเม่ือตอนเริ่มตน 
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หลักเกณฑการพิจารณาคะแนน 
 

หลังปฏิบตัใิบกิจกรรมที ่ 2 
เร่ือง  สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 

 
รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน (คะแนน) 

บันทึกผลการทดลอง 
1.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตองครบสมบูรณ 
2.  บันทึกผลการทดลองไดถูกตองไมครบสมบูรณ  
3.  บันทึกผลการทดลองไมถูกตอง 
4.  ไมบันทึกผล  

 

6  
4   
0   
0    

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
1.  เขียนสรุปและอภิปรายผลความรูท่ีไดจากการทดลองได
ถูกตองและสมบูรณ 
2.  เขียนสรุปและอภิปรายผลความรูจากการทดลองไดถูกตอง
ไมครบสมบูรณ  
3.  เขียนสรุปและอภิปรายผลความรูจากการทดลองไมถูกตอง 
4.  ไมสามารถเขียนสรุปและอภิปรายผลความรูท่ีไดจากการ
ทดลอง 

 
 
4   
3   
   
0 
 
0   

รวม 10   
 
หมายเหตุ  ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนประกอบการพิจารณา 
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แนวคําตอบ 

 
คําถามหลังปฏิบัตกิิจกรรมที ่2 

เร่ือง  สมบตัิของตัวเรงปฏิกิริยา   
 
คําช้ีแจง  นักเรียนตอบคําถามตอไปนี้พรอมท้ังอธิบายเหตุผลประกอบ   
 

1. ขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไปโคบอล (II) คลอไรดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไมอยางไร 
ตอบ  สารละลายโคบอลต  (II)  คลอไรดเปลี่ยนเปนสีเขียวขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไป  เม่ือ 

ปฏิกิริยาสิ้นสุดจะกลับเปนสีชมพูเหมือนเดิมและมีความเขมขนของสีเทาเดิม  แสดงวาขณะท่ีปฏิกิริยา
ดําเนินไปตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยาดวย  แตเม่ือปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวจะกลับเปน
สารเดิมและมีปริมาณเทากับเม่ือตอนเริ่มตน 

2. การทดลองนี้สรุปผลไดวาอยางไร 
ตอบ  ปฏิกิริยาในหลอดท่ี 1 จะเกิดเร็วกวาหลอดท่ี 2 มาก เพราะมีโคบอลต (II) คลอไรดเปน 

ตัวเรงปฏิกิริยา 
สารละลายโคบอลต  (II)  คลอไรด คือ ตัวเรงปฏิกิริยา ขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไปตัวเรง 

ปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยาดวย  แตเม่ือปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวจะกลับเปนสารเดิมและมี
ปริมาณเทากับเม่ือตอนเริ่มตน 

3. จงบอกสมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 
ตอบ     1.  ขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไปตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยาดวย 

       2.  สิ้นสุดปฏิกิริยาแลวจะกลับเปนสารเดิมและมีปริมาณเทากับเม่ือตอนเริ่มตน 
  3.  ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน 
  4.  ลดคาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 
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หลักเกณฑการพิจารณาคะแนน 

  
หลังปฏิบตัใิบกิจกรรมที ่ 2 

เร่ือง  สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา   
 

รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน (คะแนน) / ขอ 
1. ตอบคําถามไดถูกตอง ครบสมบูรณ 
2. ตอบคําถามไดถูกตองแตไมครบสมบูรณ 
3. ตอบคําถามไมถูกตอง 
4. ไมตอบคําถาม 

2 
1 
0 
0 

รวม 10 
 
หมายเหตุ  ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนประกอบการพิจารณา 
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แนวคําตอบ 
 

ใบกิจกรรมที ่3  แบบฝกบันทึกการเรียนรู 
 

คําช้ีแจง :  นักเรียนเลือกคําตอบท่ีสุดเพียงขอเดียวและเขียนอธิบายเหตุผลประกอบมาพอเขาใจ 
1. ตอบ  ข  เพราะการเติมตัวเรงปฏิกิริยาในปฏิกิริยาหนึ่งๆ จะมีผลทําใหคาพลังงานกอกัมมันต  

(Ea) ลดต่ําลงจึงเกิดปฏิกิริยาเคมีไดเร็ว มีผลตอกลไกการเกิดปฏิกิริยา และใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยา
นอยจึงเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

2. ตอบ  ง  เพราะวา MnO2  เปนเพียงตัวเรงปฏิกิริยาในการเผา  KClO3  โดยพิจารณาจาก 
สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเหมือนเดิมท้ังดานปริมาณและคุณภาพของ MnO2  

3. ตอบ  ง  เพราะตัวเรงปฏิกิริยาทําใหพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาลดลง 
4) ตอบ  ก  เพราะปฏกิิริยานี้เปนปฏิกิริยาคายความรอนเพราะคาพลังงานของสารผลิตภัณฑ 

นอยกวาคาพลังงานของสารตั้งตนและตัวเรงปฏิกิริยาจะชวยลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยาทําให
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน 

5) ตอบ  ข  เพราะการเติมตัวเรงปฏิกิริยาไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยา แต 
มีผลทําใหคาพลังงานกอกัมมันตนอยกวาเดิม 
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หลักเกณฑการพิจารณาคะแนน 

 ใบกิจกรรมที่  3 
เร่ือง  สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา   

 
รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน (คะแนน) / ขอ 

1. ตอบคําถามไดถูกตอง ครบสมบูรณ 
2. ตอบคําถามไดถูกตองแตไมครบสมบูรณ 
3. ตอบคําถามไมถูกตอง 
4. ไมตอบคําถาม 

2 
1 
0 
0 

รวม 10 
 
หมายเหตุ  ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนประกอบการพิจารณา 
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แนวคําตอบ 

ใบกิจกรรมที ่3   
เร่ือง แผนผังมโนทัศน (Concept Mapping)   

 

คําช้ีแจง : ใหนักเรียนสรุปความรู เรื่อง ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมีเปนแผนผังมโนทัศน
พรอมกับระบายสีใหสวยงาม 
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ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยาเคมี 

ตัวเรงปฏิกิริยา (Catalyst)  
 

ตัวหนวงปฏิกิริยา (Inhibitor)  
 

สมบัติของตัวเรงปฏิกิริยา 
1.  ขณะท่ีปฏิกิริยาดําเนินไปตัวเรงปฏิกิริยาจะเขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยาดวย 
2.  สิ้นสุดปฏิกิริยาแลวจะกลับเปนสารเดิมและมีปริมาณเทากับเม่ือตอนเริ่มตน 
3.  ทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึน 
4.  ลดคาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา 

 

สารบางชนิดเติมลงไปเพียงเล็กนอยแลว
ปฏิกิริยาเกิดชาลง การลดอัตราการ

เกิดปฏิกิริยา  

สารบางชนิดเติมลงไปและเรียกสารท่ีเติมลง
ไปเพียงเล็กนอยแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็ว 

การเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยา  



หลักเกณฑการพิจารณาคะแนน 

แผนผังมโนทัศน (Concept Mapping) 

เร่ือง  ตัวเรงปฏิกิริยาและตัวหนวงปฏิกิริยา 
 

รายการประเมิน เกณฑการใหคะแนน (คะแนน) 
เนื้อหา 
1.  ความถูกตองของเนื้อหา 
2.  การลําดับความคิด 
3.  การสรุปความคิดเห็น 

 
2 
2 
2 

รูปแบบการนําเสนอ 
1.  นาสนใจ 
2.  ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 
2 
2 

รวม 10 
 

หมายเหตุ  ใหอยูในดุลยพินิจของครูผูสอนประกอบการพิจารณา 
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