แบบฝึ ก
วิชาเคมี เรื่อง ไฟฟ้าเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
เล่ม 3
เซลล์ กลั วานิก

โดย
นางสาวสายฝน สวัสเอือ้
ตาแหน่ ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ

โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ก

เซลล์กลั วานิก

คานา
แบบฝึ ก วิชาเคมี เรื่ อง ไฟฟ้ าเคมี ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นสื่ อประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
รายวิชาเคมีเพิม่ เติม รหัสวิชา ว33224 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนแก้วเสด็จพิทยา
คม เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องไฟฟ้ าเคมี โดยเน้นให้นกั เรี ยนได้ศึกษา
และฝึ กปฏิบตั ิ เนื้อหาในแบบฝึ กประกอบด้วย ชื่อแบบฝึ ก คาแนะนาการใช้แบบฝึ ก ผลการ
เรี ยนรู้และจุดประสงค์การเรี ยนรู้ แบบทดสอบก่อนเรี ยน เนื้อหาพร้อมตัวอย่าง แบบฝึ กทักษะ
แบบทดสอบหลังเรี ยน เฉลยแบบฝึ กทักษะ เฉลยแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน นักเรี ยน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง เรี ยนรู ้ง่ายและรวดเร็ ว แบบฝึ กมีท้ งั หมด 9 เล่ม คือ
เล่ม 1 ปฏิกิริยาเคมีกบั การถ่ายโอนอิเล็กตรอน
เล่ม 2 การดุลสมการรี ดอกซ์
เล่ม 3 เซลล์กลั วานิก
เล่ม 4 ศักย์ไฟฟ้ าของเซลล์
เล่ม 5 เซลล์อิเล็กโทรไลต์
เล่ม 6 ประโยชน์ของเซลล์กลั วานิก
เล่ม 7 ประโยชน์ของเซลล์อิเล็กโทรไลต์
เล่ม 8 การผุกร่ อนของโลหะและการป้ องกัน
เล่ม 9 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้ าเคมี
ผูจ้ ดั ทาหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าแบบฝึ กวิชาเคมี เรื่ อง ไฟฟ้ าเคมี ทั้ง 9 เล่ม จะเป็ นประโยชน์
ต่อผูเ้ รี ยนและผูส้ อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รายวิชาเคมีและสามารถนาความรู ้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันและเป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับสู งต่อไป

สายฝน สวัสเอื้อ
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คาแนะนาในการใช้แบบฝึก (สาหรับครู)
1. ศึกษาแบบฝึ ก วิชาเคมี เรื่ อง ไฟฟ้ าเคมี เล่ม 3 เซลล์กลั วานิก ให้เข้าใจก่อนทาการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้
2. ครู ตอ้ งศึกษาแผนการสอนอย่างละเอียด ให้เข้าใจขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
3. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน เพื่อวัดความรู ้พ้นื ฐานของนักเรี ยน
4. แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนทราบ
5. แจกแบบฝึ ก ให้นกั เรี ยนศึกษาและแนะนาวิธีใช้เอให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
6. ดาเนินการสอนตามกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้
7. ให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยน
8. หลังจากนักเรี ยนทาแบบฝึ กเสร็จแล้ว ครู และนักเรี ยนควรช่วยกันสรุ ปคะแนนให้
ครบถ้วนทุกกิจกรรม
9. ประเมินความก้าวหน้าของนักเรี ยนทุกคน หากมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์ ครู ควรให้
นักเรี ยนไปศึกษานอกเวลาเรี ยน
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คาแนะนาในการใช้แบบฝึก (สาหรับนักเรียน)
1. อ่านคาแนะนาสาหรับนักเรี ยน จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ให้เข้าใจก่อน
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน จานวน 10 ข้อ โดยใช้เวลา 10 นาที เพื่อประเมินความรู ้
เดิมของนักเรี ยน
3. นักเรี ยนศึกษาแบบฝึ กตามขั้นตอนทีละหน้าทุกกิจกรรม
4. ทาแบบทดสอบหลังเรี ยน จานวน 10 ข้อ เพื่อดูความก้าวหน้าของตนเอง
5. ในการทากิจกรรมในแบบฝึ ก ขอให้นกั เรี ยนทาด้วยความตั้งใจ และมีความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยก่อน
6. หากนักเรี ยนเรี ยนไม่ทนั หรื อยังไม่เข้าใจให้รับแบบฝึ กไปศึกษาเพิ่มเติมนอกเวลา
เรี ยน เพื่อให้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น

ปฏิบัติตามด้วยนะคะเพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียนเอง
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ผลการเรียนรู้ ทคี่ าดหวัง
ต่อเซลล์กลั วานิกจากครึ่ งเซลล์ที่กาหนดให้พร้อมทั้งบอกขั้วแอโนดหรื อแคโทด เขียน
สมการแสดงปฏิกิริยาและเขียนแผนภาพเซลล์กลั วานิกได้

จุดประสงค์ การเรียนรู้
1. อธิ บายการเกิดกระแสไฟฟ้ าในเซลล์กลั วานิกและบอกได้วา่ ขั้วไฟฟ้ าใดเป็ นแอโนด
หรื อแคโทด รวมทั้งบอกหน้าที่ของสะพานเกลือได้
2. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่แอโนด แคโทด และปฏิกิริยารี ดอกซ์ได้
3. เขียนแผนภาพเซลล์กลั วานิกได้
4. เขียนปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด ขั้วแอโนด และปฏิกิริยารี ดอกซ์จากแผนภาพเซลล์ได้

รู้ จุดประสงค์ แล้ วก็
เริ่ มเรี ยนได้ เลยครั บ
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แบบทดสอบก่ อนเรียน
คำสั่ง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว (10 ข้อ ใช้เวลา 10 นาที)
1. ข้อใดถูกต้องเมื่อมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนในเซลล์กลั วานิก
ก. เข็มของโวลต์มิเตอร์ เบนไปทางขั้วแอโนด
ข. ที่ข้ วั แอโนดมีไอออนบวกในสารละลายเพิ่มขึ้น
ค. ที่ข้ วั แคโทดมีไอออนบวกในสารละลายเพิม่ ขึ้น
ง. ไอออนลบในสะพานเกลือจะเคลื่อนที่มายังครึ่ งเซลล์รีดกั ชัน
คำชี้แจง ใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 2-3
A(s)

B(s)

A2+
2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ขั้วไฟฟ้ า B จะผุกร่ อน
ข. ขั้วไฟฟ้ า A จะหนาขึ้น
ค. อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้ว B ไปยัง ขั้ว A
ง. ถูกทุกข้อ
3. ข้อใดที่แสดงปฏิกิริยาของเซลล์ดงั ภาพข้างต้นได้ถูกต้อง
ก. A + B2+  A2+ + B
ข. B + A2+  B2+ + A
ค. A2+ + 2e  A
ง. อาจเป็ นได้ท้ งั ก และ ข

B2+
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4. จากแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
Sn(s)/Sn2+(aq) // Cu2+ (aq) / Cu(s)
ก. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด Sn(s) Sn2+ (aq) + 2eข. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด Cu2+(aq) + 2eCu(s)
ค. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด Sn(s)
Sn2+ (aq) + 2eง. ปฏิกิริยาของเซลล์ Sn(s) + Cu(s)
Sn2+ (aq) + Cu2+(aq)
5. จากแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
Zn(s)/Zn2+(aq, 1 mol/dm3) // H+(aq, 1 mol/dm3)/H2(g, 1 atm)/Pt(S)
ก. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด Zn(s)
Zn2+(aq) + 2eข. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด H2(g)
2H+(aq) + 2eค. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด Zn2+(aq) + 2eZn(s)
ง. ปฏิกิริยาของเซลล์ Zn(s) + H2(g)
Zn2+(aq) + H+(aq)
6. จากแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
Mg(s) / Mg2+(aq) // Fe3+(aq) , Fe2+(aq) / Pt(s)
ก. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด 2 Fe3+(aq) + 2e2Fe2+(aq)
ข. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด 2Fe2+(aq)
2 Fe3+(aq) + 2eค. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด Mg(s)
Mg2+(aq) + 2eง. ปฏิกิริยาของเซลล์ Mg(s) + 2Fe3+(aq)
Mg2+(aq) + 2Fe2+(aq)
7. ข้อใด ไม่ ใช่ หน้าที่ของสะพานไอออน
ก. เป็ นสะพานเชื่อมระหว่าง 2 ครึ่ งเซลล์เพื่อให้ครบวงจร
ข. ปรับสมดุลระหว่างไอออนบวกและไอออนลบในครึ่ งเซลล์ท้ งั สอง
ค. เป็ นทางเดินของอิเล็กตรอนต่อจากลวดตัวนา เพื่อให้กระแสไหลได้ครบวงจร
ง. เป็ นทางเดินของไอออนบวกจากแอโนด และไอออนลบจากแคโทดรวมทั้งไอออนบวก
และไอออนลบที่อยูบ่ นสะพานไอออนด้วย
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8. จากแผนภาพเซลล์กลั วานิกต่อไปนี้
Pt(s) / Br2(l) / Br-(aq) // Ce4+(aq) , Ce3+(aq) / C(s)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ขั้วแอโนดคือ C ส่ วนขั้วแคโทดคือ Pt
ข. กระแสไฟฟ้ าไหลจากขั้ว Pt ไปยังขั้ว C
ค. ตัวรี ดิวซ์คือ Br2 ตัวออกซิไดส์คือ Ce4+
ง. ปฏิกิริยาของเซลล์คือ 2Br- + 2Ce4+
Br2 + 2Ce3+
9. จากปฏิกิริยารี ดอกซ์ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์กลั วานิกต่อไปนี้
Sn(s) + Cu2+(aq)
Sn2+(aq) + Cu(s)
การเขียนแผนภาพแสดงเซลล์กลั วานิกข้อใดถูกต้อง
ก. Cu(s) / Cu2+(aq) // Sn2+(aq) / Sn(s)
ข. Cu2+(aq) / Cu(s) // Sn2+(aq) / Sn(s)
ค. Sn2+(aq) / Sn(s) // Cu(s) / Cu2+(aq)
ง. Sn(s) / Sn2+(aq) // Cu2+(aq) / Cu(s)
10. เซลล์ไฟฟ้ า Pt(s) / H2(g) / H+(aq) // Br-(aq)/Br2(l) / Pt(s)
ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนดคือ
ก. H2
2H+ + 2eข. Pt
Pt2+ + 2eค. 2BrBr2 + 2eง. 2H+ + 2eH2

*********************************************
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบก่ อ นเรี ย น
ข้อ
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สรุปคะแนนทีไ่ ด้ .....................................
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน

ข้อ

ก

ข

ค

ง

ข้อ
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7
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8
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ก
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ค

พอใจกับคะแนน
หรือเปล่าเรามาเข้า
เนื้อหากันเลยครับ

ง
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เซลล์กลั วานิก
เซลล์กลั วานิกหรื อเซลล์วอลตาอิก เป็ นเซลล์ไฟฟ้ าเคมีแบบหนึ่งจะประกอบด้วย
2 ครึ่ งเซลล์ที่อาจอยูใ่ นภาชนะเดียวกัน หรื อต่างภาชนะ ซึ่ งแต่ละครึ่ งเซลล์จะมีข้ วั ไฟฟ้ าจุ่มอยูใ่ น
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ซ่ ึ งมีไอออนของขั้วไฟฟ้ านั้น ๆ ปลายทั้ง 2 ข้างของขั้วไฟฟ้ าต่อเชื่ อมอยู่
กับโวลต์มิเตอร์ เพื่ออ่านค่าความต่างศักย์ และระหว่างครึ่ งเซลล์ท้ งั สองต่อเชื่อมด้วยสะพาน
ไอออนดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบของเซลล์กลั วานิก

องค์ ประกอบของเซลล์ กลั วานิก
1. โวลต์ มิเตอร์ (Voltmeter) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ต่อเชื่ อมระหว่างขั้วไฟฟ้ าทั้งสอง
ของเซลล์ใช้บอกความต่างศักย์ไฟฟ้ าของเซลล์หน่วยเป็ นโวลต์
ความต่างศักย์ของเซลล์ = ศักย์มาก - ศักย์นอ้ ย
= ศักย์แคโทด - ศักย์แอโนด
(โดยค่าศักย์ที่จะแทนต้องอยูใ่ นรู ปรี ดกั ชัน)
2. ขั้วไฟฟ้ า (Electrode) เป็ นส่ วนที่จุ่มอยูใ่ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ซึ่ งอาจมีส่วน
ร่ วมในปฏิกิริยาหรื ออาจไม่มีส่วนร่ วมในปฏิกิริยาก็ได้ มีอยู่ 3 ประเภท
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ก. ขั้วไฟฟ้ าโลหะ (Metallic Electrode) เป็ นขั้วไฟฟ้ าที่ใช้จุม่ อยูใ่ นสารละลายที่มี
ไอออนของโลหะ เช่น ขั้วไฟฟ้ าใช้โลหะ Zn จุ่มลงในสารละลาย Zn2+
ข. ขั้วไฟฟ้ าเฉื่ อย (Inert Electrode) เป็ นขั้วไฟฟ้ าที่จุ่มอยูใ่ นสารละลายที่มีไอออน
ปนอยูด่ ว้ ยกันอาจเป็ นโลหะหรื ออโลหะก็ได้ เช่น Pt หรื อ C (แกรไฟต์) เช่น การใช้โลหะ Pt
จุ่มอยูใ่ นสารละลายที่มี Sn2+ และ Sn4+ อยูด่ ว้ ยกัน
ค. ขั้วไฟฟ้ าก๊าซ (Gas Electrode) เป็ นขั้วไฟฟ้ าที่ใช้โลหะ Pt จุ่มอยูใ่ นสารละลาย
ที่มีก๊าซผ่านเข้าไปตลอดเวลา เช่น ครึ่ งเซลล์ไฮโดรเจน จะมีข้ วั Pt จุ่มอยูใ่ นสารละลาย H+
ที่มีก๊าซ H2 ผ่านเข้าไปในครึ่ งเซลล์ตลอดเวลา
3. สารละลาย (Electrolyte) ในเซลล์กลั วานิกจะต้องใช้สารละลายใส่ ในภาชนะ
แต่ละครึ่ งเซลล์ซ่ ึ งเป็ นชนิด Electrolyte ของโลหะที่จุ่มอยูเ่ ป็ นขั้วไฟฟ้ า เช่น ครึ่ งเซลล์สังกะสี
จะมีโลหะ Zn จุ่มอยูใ่ นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ของ Zn2+
4. ครึ่งเซลล์ (Half Cell) ใช้เรี ยกภาชนะแต่ละใบที่ประกอบด้วยขั้วไฟฟ้ าจุ่มลงใน
สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็ นไอออนของโลหะนั้น เช่น
ครึ่ งเซลล์ A เป็ นสัญลักษณ์
A(s) / Am+(aq) หรื อ A / Am+
ครึ่ งเซลล์ B สัญลักษณ์
B(s) / Bm+(aq) หรื อ B / Bm+
สัญลักษณ์ครึ่ งเซลล์ทวั่ ไปที่อาจพบ เช่น
Pt / H2 / H+
Pt / Br2 / BrPt / Sn2+ , Sn4+
5. ปฏิกริ ิยาทีเ่ กิดขึน้
- ปฏิกิริยาครึ่ งเซลล์ที่มีการให้อิเล็กตรอน เรี ยกว่า ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน
(Oxidation Reaction) และเรี ยกขั้วไฟฟ้ าที่เกิดปฏิกิริยาว่า แอโนด (Anode) หรื อขั้วลบ
- ปฏิกิริยาครึ่ งเซลล์ที่มีการรับอิเล็กตรอน เรี ยกว่า ปฏิกิริยารี ดกั ชัน
(Reduction Reaction) และเรี ยกขั้วไฟฟ้ าที่เกิดปฏิกิริยาว่า แคโทด (Catode) หรื อขั้วบวก
สามารถเขียนปฏิกิริยาได้ดงั นี้
A(s)
Am+ (aq) + meออกซิเดชัน
n+
B (aq) + neB(s)
รี ดกั ชัน
เอาสองปฏิกิริยาข้างต้นรวมกันเรี ยกว่าปฏิกิริยารี ดอกซ์
nA(s) + mBn+
nAm+ (aq) + mB
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6. แผนภาพเซลล์ เป็ นสั ญลักษณ์ ทใี่ ช้ แทนรู ปภาพเซลล์ ที่เกิดขึน้ ซึ่งจะให้ความสะดวก
ในการพิจารณาเซลล์ไฟฟ้ าที่จะทราบถึงขั้วไฟฟ้ า ตัวออกซิ ไดส์ ตัวรี ดิวซ์ พร้อมทั้งปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. ให้ใช้เครื่ องหมาย (/) คัน่ ระหว่างขั้วไฟฟ้ าที่เป็ นชนิดเดียวกับสารละลายที่มีอยู่
ซึ่ งมีสถานะต่างกัน เช่น Zn / Zn2+
2. ให้ใช้เครื่ องหมาย (,) คัน่ ระหว่างสารที่มีสถานะเดียวกัน เช่น Pt / Sn2+ , Sn4+
3. ถ้าจะเขียนแผนภาพเซลล์ให้สมบูรณ์ตอ้ งเขียนสถานะของสารด้วย
เช่น Zn(s) / Zn2+ (aq)
4. ในกรณี ที่เป็ นก๊าซหรื อสารละลายที่มีไอออน 2 ชนิด ให้ใช้ Pt เป็ นขั้วด้วย
เช่น Pt / H2 / H+ หรื อ Pt / Fe2+ , Fe3+
5. ครึ่ งเซลล์ดา้ นซ้ายเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ครึ่ งเซลล์ดา้ นขวาเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน
6. ระหว่างครึ่ งเซลล์ท้ งั สองใช้เครื่ องหมาย // คัน่ กลางซึ่ งแสดงถึงสะพานไอออน
7. ถ้าครึ่ งเซลล์ท้ งั สองมีความเข้มข้นไม่เท่ากันให้ระบุความเข้มข้นด้วย
ตัวอย่างของแผนภาพเซลล์
Mg / Mg2+ // Ag+ / Ag
Pt / H2 / H+ // Ag+ / Ag
Zn / Zn2+ // H+ / H2 / Pt
Cu / Cu2+ //Cl- / Cl2 /Pt
Sn / Sn2+ , Sn4+ // Cu2+ / Cu
Ag / Ag+ (0.1 M) // Ag+(1.0 M) / Ag
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7. สะพานไอออน (Salt Bridge) เป็ นส่ วนของเซลล์กลั วานิกซึ่ งทาหน้าที่เชื่อมระหว่าง
ครึ่ งเซลล์ท้ งั สองให้ครบวงจรภายในเซลล์มีลกั ษณะดังนี้
1. ทาด้วยกระดาษกรองชุบสารละลายอิ่มตัว หรื อหลอดแก้วงอภายในมีสารละลาย
อิ่มตัวในวุน้
2. ใช้สารละลายซึ่ งเป็ นพวกอิเล็กโทรไลต์แก่ เช่น KCl , KNO3 , NH4Cl
3. ต้องไม่ทาปฏิกิริยากับสารละลายที่จุ่มอยูใ่ นครึ่ งเซลล์ท้ งั สอง
4. ต้องเป็ นสารละลายอิ่มตัวเพื่อใช้สะพานไอออนได้นาน
5. ทาหน้าที่รักษาสมดุลระหว่างไอออนในครึ่ งเซลล์ท้ งั สอง ในขณะเกิดปฏิกิริยา
ไอออนในสะพานไอออนจะถูกใช้ไป กล่าวคือ ด้านใดขาดไอออนบวก ไอออนบวกจาก
สะพานไอออนจะเคลื่อนที่ไปชดเชย ด้านใดขาดไอออนลบไอออนลบจากสะพานไอออน
จะเคลื่อนที่ไปชดเชย ดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2 แสดงการเคลื่อนที่ของไอออนจากสะพานไอออน
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ตัวอย่างที่ 1 กาหนดแผนภาพเซลล์กลั วานิกเป็ น
A(s) / A+ (aq) // B2+ (aq) / B (s)
จงตอบคาถามต่อไปนี้
ก. จงระบุข้ วั แอโนดและแคโทด
ข. บอกสารที่เป็ นตัวออกซิไดส์ และสารที่เป็ นตัวรี ดิวซ์
ค. เขียนสมการ แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในแต่ละครึ่ งเซลล์
ง. เขียนสมการแสดงปฏิกิริยารี ดอกซ์ที่เกิดขึ้น
วิธีทา
ก. ขั้วแอโนด A (s) ขั้วแคโทด B (s)
ข. A เป็ นตัวรี ดิวซ์
B2+ เป็ นตัวออกซิไดซ์
ค. ครึ่ งเซลล์ A เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันดังนี้
2A (s)  2A+ (aq) + 2eครึ่ งเซลล์ B เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน ดังนี้
B2+ (aq) + 2e-  B (s)
ง. สมการแสดงปฏิกิริยารี ดอกซ์ที่เกิดขึ้นเป็ นดังนี้
2A (s) + B2+ (aq)  2A+ (aq) + B (s)
ตัวอย่างที่ 2 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กลั วานิกเป็ นดังนี้
3Mg (s) + 2Cr3+ (aq)  2A+ (aq) + 2Cr (s)
จงตอบคาถามต่อไปนี้
ก. เขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิกนี้
ข. บอกขั้วบวกและขั้วลบ
ค. เขียนสมกาารของปฏิกิริยาออกซิ เดชันและรี ดกั ชัน
วิธีทา
ก. 3Mg (s) + 2Cr3+ (aq)  2A+ (aq) + 2Cr (s)
Mg เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน เพราะมีเลขออกซิ เดชันเพิ่มขึ้น
Cr3+ เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน เพราะมีเลขออกซิ เดชันลดลง
เขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิกได้ดงั นี้ Mg (s) / Mg2+ (aq) // Cr3+ (aq) / Cr (s)
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ข. ขั้วบวก เป็ นขั้วที่เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน หรื อรับอิเล็กตรอน คือ ขั้ว Cr
ขั้วลบ เป็ นขั้วที่เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน หรื อให้อิเล็กตรอน คือ ขั้ว Mg
ค. ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน ; 3Mg (s)  3Mg2+ (aq) + 6eปฏิกิริยารี ดกั ชัน ; 2Cr3+ (aq) + 6e-  2Cr (s)
ตัวอย่างที่ 3 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กลั วานิกคือ
ก. 2Al (s) + 3Sn4+ (aq)  2Al3+ (aq) + 3Sn2+ (aq)
ข. Zn (s) + 2H+ (aq)  Zn2+ (aq) + H2 (g)
จงเขียนแผนภาพของเซลล์ไฟฟ้ าเคมีน้ ี
วิธีทา ก.
2Al(s) + 3Sn4+ (aq)  2Al3+(aq) + 3Sn2+(aq)
ให้ e- ออกซิเดชัน

รับ e- รี ดกั ชัน

ครึ่ งเซลล์อะลูมิเนียม เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน มีโลหะ Al เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา
แสดงว่า Al เป็ นขั้วแอโนด
ครึ่ งเซลล์ดีบุกไอออน เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน ไม่มีโลหะ Sn เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา
มีแต่ไอออนของดีบุกเท่านั้น นัน่ คือ ต้องใช้ข้ วั เฉื่ อยเป็ นขั้วแคโทด เช่น Pt
แผนภาพเซลล์ไฟฟ้ าเคมีคือ
Al (s) / Al3+ (aq) // Sn2+ (aq) , Sn4+ (aq) / Pt (s)
ข.
Zn(s) + 2H+(aq)  Zn2+(aq) + H2(g)
ให้ e- ออกซิเดชัน

รับ e- รี ดกั ชัน

ครึ่ งเซลล์สังกะสี เกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน มีโลหะ Zn เกี่ยวข้องในปฏิกิริยา แสดงว่าใช้
Zn เป็ นขั้วแอโนด
ครึ่ งเซลล์ไฮโดรเจน เกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน ไม่มีโลหะเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยา มีเฉพาะก๊าซ H2
และ H+ เท่านั้น แสดงว่า ต้องใช้ข้ วั เฉื่ อยเป็ นขั้วแคโทด เช่น Pt
แผนภาพเซลล์ไฟฟ้ าเคมี คือ Zn (s) / Zn2+ (aq) / / H+ (aq) / H2 (g) / Pt (s)
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แบบฝึ ก ชุดที่

3

คาชี้แจง
1. ให้นกั เรี ยนเติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์
2. แบบฝึ กทักษะมีท้ งั หมด 3 ข้อ 10 คะแนน 15 นาที
___________________________________________________________________________
1. ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กลั วานิกเป็ นดังนี้
X(s) + Y2+(aq)  X2+(aq) + Y (s)
จงตอบคาถามต่ อไปนี้ (3 คะแนน)
ก. สารใดเป็ นตัวออกซิไดส์ และตัวรี ดิวซ์
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….……….
ข. จงเขียนปฏิกิริยาออกซิ เดชัน และรี ดกั ชัน
………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………….……….
ค. เขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิกนี้
………………………………………………………..…………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………….……….
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2. แผนภาพเซลล์กลั วานิก 2 เซลล์ เป็ นดังนี้
X (s) / X+ (aq) // Y3+ (aq) / Y (s)
W (s) / W+2 (aq) // X+ (aq) / X (s)
เมื่อนาครึ่ งเซลล์ Y (s) / Y3+ (aq) มาต่อกับครึ่ งเซลล์ W (s) / W+2 (aq)
เป็ นเซลล์กลั ป์ วานิกที่มีแผนภาพเซลล์เป็ นอย่างไร และเขียนสมการที่เกิดขึ้นด้วย (3 คะแนน)
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………….…….
3. เซลล์กลั วานิกที่เกิดจากครึ่ งเซลล์ Pt (s)/A2 (g)/A -(aq) กับครึ่ งเซลล์ Pt (s)/M+(aq)/M 3+(aq)
จงตอบคาถามต่ อไปนี้ ( 4 คะแนน)
ก. บอกขั้วแอโนด และขั้วแคโทด
……………………………………………………...………...…………………………………
………………………………………………………………….……………………………….
ข. เขียนสมการของปฏิกิริยาออกซิ เดชัน และรี ดกั ชัน
………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………….…………………………………….
ค. เขียนสมการของปฏิกิริยารี ดอกซ์
………………………………………………………………...…………………...……………
……………………………………………………………………….………………………….
ง. เขียนแผนภาพของเซลล์กลั วานิก
……………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………….…………………….
.
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เฉลยแบบฝึ ก ชุดที่ 3
**************************************************************
1. แนวคาตอบ
ก. ตัวออกซิไดส์ Y2+ และตัวรี ดิวซ์ X
ข. ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน คือ X(s)  X2+(aq) + 2eปฏิกิริยารี ดกั ชัน คือ Y2+(aq) + 2e-  Y(s)
ค. แผนภาพของเซลล์คือ X(s) / X2+ (aq) // Y2+(aq) / Y(s)
2. แนวคาตอบ
แผนภาพเซลล์คือ W (s) / W2+ (aq) / / Y3+ (aq) / Y (s)
ปฏิกิริยารี ดอกซ์คือ 2Y3+ (aq) + 3W (s)  2Y (s) + 3W2+ (aq)
3. แนวคาตอบ
ก. ขั้วแอโนด คือ Pt ในครึ่ งเซลล์ Pt (s) / A2 (g) / A- (aq)
ขั้วแคโทด คือ Pt ในครึ่ งเซลล์ Pt (s) / M+ (aq) , M3+ (aq)
ข. ปฏิกิริยาออกซิ เดชัน คือ 2A- (aq)  A2 (g) + 2eปฏิกิริยารี ดกั ชัน คือ M3+ (aq) + 2e-  M+ (aq)
ค. ปฏิกิริยารี ดอกซ์ 2A- (aq) + M3+ (aq)  A2 (g) + M+ (aq)
ง. แผนภาพเซลล์ Pt (s) / A2 (g) / A - (aq) / / M+ (aq) , M3+ (aq) / Pt (s)
*********************************************
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แบบทดสอบหลังเรี ยน
คาชี้แจง จงเลือกคาตอบทีถ่ ูกต้ องทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
1. จากแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
Sn(s)/Sn2+(aq) // Cu2+ (aq) / Cu(s)
ก. ปฏิกิริยาของเซลล์ Sn(s) + Cu(s)
Sn2+ (aq) + Cu2+(aq)
ข. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด Sn(s)
Sn2+ (aq) + 2eค. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด Sn(s)
Sn2+ (aq) + 2eง. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด Cu2+(aq) + 2e- Cu(s)
2. จากแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
Mg(s) / Mg2+(aq) // Fe3+(aq) , Fe2+(aq) / Pt(s)
ก. ปฏิกิริยาของเซลล์ Mg(s) + 2Fe3+(aq)
Mg2+(aq) + 2Fe2+(aq)
ข. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด Mg(s)
Mg2+(aq) + 2eค. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด 2Fe3+(aq) + 2e2Fe2+(aq)
ง. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด 2Fe2+(aq)
2Fe3+(aq) + 2e3. จากแผนภาพเซลล์ต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
Zn(s)/Zn2+(aq, 1 mol/dm3) // H+(aq, 1 mol/dm3)/H2(g, 1 atm)/Pt(S)
ก. ปฏิกิริยาของเซลล์ Zn(s) + H2(g)
Zn2+(aq) + H+(aq)
ข. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แคโทด Zn2+(aq) + 2eZn(s)
ค. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด Zn(s)
Zn2+(aq) + 2eง. ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนด H2(g)
2H+(aq) + 2e-
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คำชี้แจง ใช้ขอ้ มูลต่อไปนี้ ตอบคาถามข้อ 4-5
A(s)

B(s)

A2+

B2+

4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ขั้วไฟฟ้ า B จะผุกร่ อน
ข. ขั้วไฟฟ้ า A จะหนาขึ้น
ค. อิเล็กตรอนจะไหลจากขั้ว B ไปยัง ขั้ว A
ง. ถูกทุกข้อ
5. ข้อใดที่แสดงปฏิกิริยาของเซลล์ดงั ภาพข้างต้นได้ถูกต้อง
ก. A + B2+  A2+ + B
ข. B + A2+  B2+ + A
ค. A2+ + 2e  A
ง. อาจเป็ นได้ท้ งั ก และ ข
6. ถ้าจุ่มโลหะ B ลงในสารละลายของ D2+ ผลการทดลองไม่ เป็ นไปตามข้อใด
ก. มีไอออนใหม่เกิดขึ้นในสารละลายคือ B2+
ข. D2+ รับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยารี ดกั ชัน
ค. โลหะ B กร่ อนไปทีละน้อย
ง. โลหะ B รับอิเล็กตรอนจาก D
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7. ข้อใด ไม่ ใช่ หน้าที่ของสะพานไอออน
ก. เป็ นทางเดินของไอออนบวกจากแอโนด และไอออนลบจากแคโทดรวมทั้งไอออนบวก
และไอออนลบที่อยูบ่ นสะพานไอออนด้วย
ข. เป็ นทางเดินของอิเล็กตรอนต่อจากลวดตัวนา เพื่อให้กระแสไหลได้ครบวงจร
ค. ปรับสมดุลระหว่างไอออนบวกและไอออนลบในครึ่ งเซลล์ท้ งั สอง
ง. เป็ นสะพานเชื่อมระหว่าง 2 ครึ่ งเซลล์เพื่อให้ครบวงจร
8. จากแผนภาพเซลล์กลั วานิกต่อไปนี้
Pt(s) / Br2(l) / Br-(aq) // Ce4+(aq) , Ce3+(aq) / C(s)
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ปฏิกิริยาของเซลล์คือ 2Br- + 2Ce4+
Br2 + 2Ce3+
ข. ขั้วแอโนดคือ C ส่ วนขั้วแคโทดคือ Pt
ค. กระแสไฟฟ้ าไหลจากขั้ว Pt ไปยังขั้ว C
ง. ตัวรี ดิวซ์คือ Br2 ตัวออกซิไดส์คือ Ce4+
9. จากปฏิกิริยารี ดอกซ์ที่เกิดขึ้นภายในเซลล์กลั วานิกต่อไปนี้
Sn(s) + Cu2+(aq)
Sn2+(aq) + Cu(s)
การเขียนแผนภาพแสดงเซลล์กลั วานิกข้อใดถูกต้อง
ก. Sn(s) / Sn2+(aq) // Cu2+(aq) / Cu(s)
ข. Sn2+(aq) / Sn(s) // Cu(s) / Cu2+(aq)
ค. Cu2+(aq) / Cu(s) // Sn2+(aq) / Sn(s)
ง. Cu(s) / Cu2+(aq) // Sn2+(aq) / Sn(s)
10. เซลล์ไฟฟ้ า Pt(s) / H2(g) / H+(aq) // Br-(aq)/Br2(l) / Pt(s)
ปฏิกิริยาที่ข้ วั แอโนดคือ
ก. 2H+ + 2eH2
ข. 2BrBr2 + 2eค. Pt
Pt2+ + 2eง. H2
2H+ + 2e-

*********************************************
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กระดาษคาตอบแบบทดสอบหลังเรี ยน

ข้ อ

ก

ข

ค

ง

ข้ อ

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

ก

ข

สรุปคะแนนทีไ่ ด้ .....................................

ค

ง

22

เซลล์กลั วานิก

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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สรุ ปคะแนน

รายการ

คะแนนที่ได้

คะแนนเต็ม

แบบทดสอบก่อนเรียน
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แบบทดสอบหลังเรียน
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ผ่ านเกณฑ์ หรื อเปล่ าคะ
ถ้ าไม่ ผ่านลองกลับไป
ทบทวนใหม่ นะคะ
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