
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ 
เรื3อง  สมการเคมีและการคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์            ชั Hนมัธยมศึกษาปีที3  4  (ช่วงชั Hนที3 4)
ระยะเวลาที3ใช้สอน  2  คาบ ( 10R นาที )                           
        
สาระการเรียนรู้  :  สาระที3 3 สารและสมบัติของสาร                                                                                                                                                       
 

วัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 

 

เนื Hอหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื3อการเรียนรู้ การวัด การ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั Hนนํา (Z นาที) 
ครูนําเข้าสู่บทเรียนโดยการใช้คําถามเพื:อทบทวนความรู้
เดิม ดงันี @ 

1. ปฏิกิริยาการเกิดแอมโมเนียเกิดจากสารตัวใด
ทําปฏิกิริยากัน ( N2  และ  H2) 

2. สามารถเขียนสมการการเกิดปฏิกิริยาได้ว่า 

N2(g)  +  H2(g)             NH3(g) 

3. นกัเรียนคิดว่าจํานวนอะตอมของสารตั @งต้น
และสารผลิตภัณฑ์เท่ากันหรือไม่ (ไม่) 

4. ปฏิกิริยาการเกิดแอมโมเนียที:จํานวนอะตอม
ของสารตั @งต้นและสารผลิตภณัฑ์เท่ากัน
สามารถเขียนได้ว่าอย่างไร 

3N2(g)  +  H2(g)             2NH3(g) 

จากนั @นครูจึงบอกว่าเราเรียกวิธีที:ทําให้จํานวนอะตอม
ของสารตั @งต้นและสารผลิตภณัฑ์เท่ากันว่าเป็นการดุล
สมการ 
ขั Hนสอน ( 8Z นาที ) 
จากนั @นครูจึงสอนเนื @อหาเกี:ยวกับสมการเคมี  และวิธีการ

1.  ชอล์ก 
2.  กระดาน 
3.  เอกสาร
ประกอบการสอน                                                 

1. สงัเกตการตอบ
คําถามของนกัเรียน 
2. ความถูกต้องของ
การตอบคําถามใน
แบบฝึกหดั 
 

 



 
เมื:อเรียนเรื:องนี @แล้ว  
นกัเรียนสามารถ 
1. ดุลสมการเคมีที:
กําหนดให้ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมการเคมี 
สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของธาตุตั @งแต่สอง
ชนิดขึ @นไปและมีอตัราส่วนการรวมตวัเป็นเลขลง
ตวัอย่างง่าย ๆ  เมื:อสารทําปฏิกิริยากันสารใหม่ที:
เกิดขึ @นจึงมีอัตราส่วนการรวมตวัของธาตุ
องค์ประกอบเป็นตวัเลขอย่างง่าย ๆ  ด้วย  นกัเคมีจึง
แสดงปฏิกิริยาของสารด้วย  สมการเคมี  โดยเขียน
สารที:เข้าทําปฏิกิริยาทั @งหมดหรือสารตั @งต้นไว้
ทางซ้าย  และเขียนลกูศรไว้ตรงกลางชี @ไปยงัสาร
ผลิตภณัฑ์ที:เกิดขึ @น 
ตวัอย่างเช่น  
1BaCl2 (aq)  +  2AgNo3(aq)               1Ba(No3)2 

(aq) + 2AgCl(s)  
จากสมการเคมีข้างต้นจะเห็นได้ว่า  อตัราส่วนโดยโม
ลของ  BaCl2  และ  AgNo3  ที:ทําปฏิกิริยาพอดีกันมี
ค่าเท่ากับ  1 : 2  แสดงว่า  BaCl2  1  โมล  ทํา
ปฏิกิริยาพอดีกับ  AgNo3  2  โมล  จึงเขียนจํานวน
โมลไว้หน้าสูตรของสาร   
การเขียนสมการเคมีที:สมบูรณ์  จะต้องทําให้จํานวน
อะตอมของแต่ละธาตุในสารผลิตภณัฑ์เท่ากับสารตั @ง
ต้น  ซึ:งทําได้โดยเติมเลข  1  หน้า  Ba(No3)2  และ
เติมเลข  2  หน้า  AgCl  ก็จะได้สมการเคมีที:สมบูรณ์   
การนําตวัเลขที:เหมาะสมมาเติมหน้าสัญลักษณ์ของ
ธาตุหรือสตูรของสารประกอบ  เพื:อทําให้จํานวน
อะตอมของแต่ละธาตุในสารตั @งต้นและสาร
ผลิตภณัฑ์เท่ากันเรียกว่า  การดุลสมการ  แต่เลข 1  
ไม่จําเป็นต้องแสดงไว้ในสมการ  ดงันั @นสมการจึง

ดุลสมการเคมีโดยมีเนื @อหาดงัต่อไปนี @ 
สมการเคมี 
สารประกอบเกิดจากการรวมตวัของธาตุตั @งแต่สองชนิด
ขึ @นไปและมีอตัราส่วนการรวมตัวเป็นเลขลงตวัอย่างง่าย 
ๆ  เมื:อสารทําปฏิกิริยากันสารใหม่ที:เกิดขึ @นจึงมี
อตัราส่วนการรวมตวัของธาตุองค์ประกอบเป็นตวัเลข
อย่างง่าย ๆ  ด้วย  นกัเคมีจึงแสดงปฏิกิริยาของสารด้วย  
สมการเคมี  โดยเขียนสารที:เข้าทําปฏิกิริยาทั @งหมดหรือ
สารตั @งต้นไว้ทางซ้าย  และเขียนลูกศรไว้ตรงกลางชี @ไปยัง
สารผลิตภณัฑ์ที:เกิดขึ @น 
ตวัอย่างเช่น  
1BaCl2 (aq)  +  2AgNo3(aq)               1Ba(No3)2 

(aq) + 2AgCl(s)  
จากสมการเคมีข้างต้นจะเห็นได้ว่า  อตัราส่วนโดยโม
ลของ  BaCl2  และ  AgNo3  ที:ทําปฏิกิริยาพอดีกันมีค่า
เท่ากับ  1 : 2  แสดงว่า  BaCl2  1  โมล  ทําปฏิกิริยา
พอดีกับ  AgNo3  2  โมล  จึงเขียนจํานวนโมลไว้หน้า
สตูรของสาร   
การเขียนสมการเคมีที:สมบูรณ์  จะต้องทําให้จํานวน
อะตอมของแต่ละธาตุในสารผลิตภณัฑ์เท่ากับสารตั @งต้น  
ซึ:งทําได้โดยเติมเลข  1  หน้า  Ba(No3)2  และเติมเลข  2  
หน้า  AgCl  ก็จะได้สมการเคมีที:สมบูรณ์   
การนําตวัเลขที:เหมาะสมมาเติมหน้าสัญลักษณ์ของธาตุ
หรือสูตรของสารประกอบ  เพื:อทําให้จํานวนอะตอมของ
แต่ละธาตุในสารตั @งต้นและสารผลิตภณัฑ์เท่ากันเรียกว่า  
การดุลสมการ  แต่เลข 1  ไม่จําเป็นต้องแสดงไว้ใน
สมการ  ดงันั @นสมการจึงเขียนได้ว่า 
BaCl2 (aq)  +  2AgNo3(aq)               Ba(No3)2 (aq) + 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนได้ว่า 
BaCl2 (aq)  +  2AgNo3(aq)               Ba(No3)2 

(aq) + 2AgCl(s) 
จากสมการเคมีที:ดุลแล้วนี @แสดงให้ทราบว่า  BaCl2  
1  โมล  ทําปฏิกิริยาพอดีกับ  AgNo3  2  โมลได้  
Ba(No3)2  1  โมลและ  AgCl  2  โมล 
ตวัอย่างการดุลสมการเคมี  เช่น 
จงดุลสมการ     N2 + H2               NH3 
วิธีดุล  เนื:องจาก  N  ทางซ้ายมี  2  อะตอม  แต่
ทางขวามี  1  อะตอม  จึงเติมเลข  2  หน้า  NH3 
จะได้  N2 + H2               2NH3 
เนื:องจาก  H  ทางขวามี  6  อะตอม  แต่ทางซ้ายมี  2  
อะตอม  จึงเติมเลข  3  หน้า  H2 
จะได้  N2 + 3H2               2NH3 
สมการนี @ดุลแล้วเพราะจํานวนอะตอมทางซ้ายเท่ากับ
ทางขวา 
 
การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี 
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
การศึกษาการเปลี:ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมี
ใด  ๆ  จะต้องกําหนดขอบเขตของการศึกษา  ซึ:งมี
องค์ประกอบสําคญั  2  ส่วนคือ  

1. ระบบ  หมายถึง  สิ:งต่าง  ๆ  ที:อยู่ภายใน

ขอบเขตที:เราต้องการศึกษารวมทั @งก่อน

การเปลี:ยนแปลงและหลงัการเปลี:ยนแปลง   

2. สิ3งแวดล้อม  หมายถึง  สิ:งต่าง  ๆ  ที:อยู่

2AgCl(s) 
จากสมการเคมีที:ดุลแล้วนี @แสดงให้ทราบว่า  BaCl2  1  
โมล  ทําปฏิกิริยาพอดีกับ  AgNo3  2  โมลได้  Ba(No3)2  
1  โมลและ  AgCl  2  โมล 
ตวัอย่างการดุลสมการเคมี  เช่น 
จงดุลสมการ     N2 + H2               NH3 
วิธีดุล  เนื:องจาก  N  ทางซ้ายมี  2  อะตอม  แต่ทางขวา
มี  1  อะตอม  จึงเติมเลข  2  หน้า  NH3 
จะได้  N2 + H2               2NH3 
เนื:องจาก  H  ทางขวามี  6  อะตอม  แต่ทางซ้ายมี  2  
อะตอม  จึงเติมเลข  3  หน้า  H2 
จะได้  N2 + 3H2               2NH3 
สมการนี @ดุลแล้วเพราะจํานวนอะตอมทางซ้ายเท่ากับ
ทางขวา 
เมื:อสอนเรื:องสมการเคมีจบแล้วจากนั @นครูจึงสอนใน
หวัข้อใหม่คือ การคํานวณปริมาณสารในปฏิกิริยา
เคมี 
โดยมีเนื @อหาดังต่อไปนี @ 
มวลของสารในปฏิกิริยาเคมี 
การศึกษาการเปลี:ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมีใด  ๆ  
จะต้องกําหนดขอบเขตของการศึกษา  ซึ:งมีองค์ประกอบ
สําคัญ  2  ส่วนคือ  

1. ระบบ  หมายถึง  สิ:งต่าง  ๆ  ที:อยู่ภายใน

ขอบเขตที:เราต้องการศึกษารวมทั @งก่อนการ

เปลี:ยนแปลงและหลงัการเปลี:ยนแปลง   

2. สิ3งแวดล้อม  หมายถึง  สิ:งต่าง  ๆ  ที:อยู่นอก



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกขอบเขตที:เราต้องการศึกษา  เช่น  

ภาชนะ  อุปกรณ์  หรือเครื:องมือวดัต่าง ๆ   

ชนิดของระบบ 

ระบบแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือ 

1. ระบบปิด  หมายถึง  ระบบที:มีการ

แลกเปลี:ยนพลังงานกับสิ:งแวดล้อมได้

อย่างเดียว  ส่วนมวลคงที:  โดยมวลของ

สารก่อนทําปฏิกิริยา  =  มวลของสารหลงั

ทําปฏิกิริยา  ระบบนี @เกิดได้ทั @งภาชนะเปิด

และปิดถ้าไม่มีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่ด้วย  แต่

ถ้ามีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่ด้วยต้องเกิดใน

ภาชนะปิด  เช่น 

2KI (aq)  +  Pb ( NO3 )2 (aq)   PbI2 (s)  +  

2KNO3  (aq)   

ดงันั @นในระบบนี @ไม่ว่าจะเกิดในภาชนะเปิดหรือปิดก็
เป็นระบบปิดเพราะไม่มีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่ด้วย  จึงไม่
มีสารใดออกจากระบบไปสู่สิ:งแวดล้อม   ทําให้มวล
ของสารก่อนทําปฏิกิริยา  =  มวลของสารหลังทํา
ปฏิกิริยา 

2. ระบบเปิด  หมายถึง  ระบบที:มีการ

แลกเปลี:ยนพลังงานและมวลกับ

สิ:งแวดล้อมได้  โดยมวลของสารก่อนทํา

ขอบเขตที:เราต้องการศึกษา  เช่น  ภาชนะ  

อุปกรณ์  หรือเครื:องมือวดัต่าง ๆ   

ชนิดของระบบ 

ระบบแบ่งออกได้เป็น  3  ประเภทคือ 

1. ระบบปิด  หมายถึง  ระบบที:มีการแลกเปลี:ยน

พลงังานกับสิ:งแวดล้อมได้อย่างเดียว  ส่วน

มวลคงที:  โดยมวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา  =  

มวลของสารหลงัทําปฏิกิริยา  ระบบนี @เกิดได้

ทั @งภาชนะเปิดและปิดถ้าไม่มีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่

ด้วย  แต่ถ้ามีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่ด้วยต้องเกิดใน

ภาชนะปิด  เช่น 

2KI (aq)  +  Pb ( NO3 )2 (aq)   PbI2 (s)  +  

2KNO3  (aq)   

ดงันั @นในระบบนี @ไม่ว่าจะเกิดในภาชนะเปิดหรือปิดก็เป็น
ระบบปิดเพราะไม่มีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่ด้วย  จึงไม่มีสารใด
ออกจากระบบไปสู่สิ:งแวดล้อม   ทําให้มวลของสารก่อน
ทําปฏิกิริยา  =  มวลของสารหลังทําปฏิกิริยา 

2. ระบบเปิด  หมายถึง  ระบบที:มีการ

แลกเปลี:ยนพลังงานและมวลกับสิ:งแวดล้อมได้  

โดยมวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาไม่เท่ากับ

มวลของสารหลังทําปฏิกิริยา    ระบบประเภท

นี @มีแก๊สเกี:ยวข้องอยู่ด้วย  และเกิดปฏิกิริยา ใน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  คํานวณมวลของ
สารที:กําหนดให้โดย
ใช้กฎทรงมวลได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิกิริยาไม่เท่ากับมวลของสารหลังทํา

ปฏิกิริยา    ระบบประเภทนี @มีแก๊สเกี:ยวข้อง

อยู่ด้วย  และเกิดปฏิกิริยา ในภาชนะเปิด  

เช่น 

Mg (s)  +  2HCl (aq)    MgCI2 (aq)  +  H2(g)   
เมื:อปฏิกิริยานี @เกิดในภาชนะที:ไม่มีฝาปิด  แก๊ส  H2  
ที:เกิดขึ @นก็จะออกจากระบบไปสู่สิ:งแวดล้อม  ทําให้
มวลของระบบลดลง  กรณีนี @มวลของสารก่อนทํา
ปฏิกิริยามากกว่ามวลของสารหลงัทําปฏิกิริยา 

3. ระบบอิสระ  หมายถึง  ระบบที:ไม่มีการ

แลกเปลี:ยนทั @งพลงังานและมวลกับ

สิ:งแวดล้อม  เช่น  กระติกนํ @าร้อนที:มีฉนวน

หุ้มอย่างดีบรรจุนํ @าร้อน 

กฎทรงมวล 
อองตวน  โลรอง  ลาววัซิเอ  ได้ทดลองเผาสารใน
หลอดปิด  ผลการทดลองพบว่ามวลของสารก่อนทํา
ปฏิกิริยา  =  มวลของสารหลงัทําปฏิกิริยา  และเมื:อ
ทดลองซํ @าหลาย  ๆ  ครั @งก็ได้ผลเช่นเดิมเขาจึงสรุปตั @ง
เป็นกฎเรียกว่า  กฎทรงมวล 
กฎทรงมวล  กล่าวว่า  ในปฏิกิริยาเคมีใด  ๆ  
มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาเท่ากับมวลของ
สารหลังทําปฏิกิริยา  ตวัอย่างเช่น 
เมื:อให้  H2  4  กรัม  ปฏิกิริยากับ  O2  32  กรัม  จะ
เกิด  H2O  36  กรัม   
2 H2 (g)  +   O2 (g)      2 H2O (l) 

ภาชนะเปิด  เช่น 

Mg (s)  +  2HCl (aq)    MgCI2 (aq)  +  H2(g)   
เมื:อปฏิกิริยานี @เกิดในภาชนะที:ไม่มีฝาปิด  แก๊ส  H2  ที:
เกิดขึ @นก็จะออกจากระบบไปสู่สิ:งแวดล้อม  ทําให้มวล
ของระบบลดลง  กรณีนี @มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา
มากกว่ามวลของสารหลงัทําปฏิกิริยา 

3. ระบบอิสระ  หมายถึง  ระบบที:ไม่มีการ

แลกเปลี:ยนทั @งพลงังานและมวลกับสิ:งแวดล้อม  

เช่น  กระติกนํ @าร้อนที:มีฉนวนหุ้มอย่างดีบรรจุ

นํ @าร้อน 

จากนั @นครูจึงสอนเนื @อหาเกี:ยวกับกฎทรงมวลโดยมี

เนื @อหาดงัต่อไปนี @ 

กฎทรงมวล 
อองตวน  โลรอง  ลาววัซิเอ  ได้ทดลองเผาสารในหลอด
ปิด  ผลการทดลองพบว่ามวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา  
=  มวลของสารหลงัทําปฏิกิริยา  และเมื:อทดลองซํ @า
หลาย  ๆ  ครั @งก็ได้ผลเช่นเดิมเขาจึงสรุปตั @งเป็นกฎ
เรียกว่า  กฎทรงมวล 
กฎทรงมวล  กล่าวว่า  ในปฏิกิริยาเคมีใด  ๆ  มวล
ของสารก่อนทําปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลังทํา
ปฏิกิริยา  ตวัอย่างเช่น 
เมื:อให้  H2  4  กรัม  ปฏิกิริยากับ  O2  32  กรัม  จะเกิด  
H2O  36  กรัม   
2 H2 (g)  +   O2 (g)      2 H2O (l) 
4 กรัม     32 กรัม  36 กรัม 



 
 
 
 
 

4 กรัม     32 กรัม  36 กรัม 
มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสาร
หลงัทําปฏิกิริยา   
ตัวอย่าง  นําโซเดียมซัลเฟต  142  กรัม  มาทํา
ปฏิกิริยากับแบเรียมคลอไรด์  208  กรัม  เกิด
โซเดียมคลอไรด์  117  กรัม  ถ้าการทดลองนี @เป็นไป
ตามกฎทรงมวลปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดแบเรียม
ซลัเฟตกี:กรัม   
วิธีทํา มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา   
มวลของโซเดียมซลัเฟต  +  มวลของแบเรียมคลอ
ไรด์   =  142  +  208  =  350  กรัม 
มวลของสารหลังทําปฏิกิริยา   
มวลของโซเดียมคลอไรด์  +  มวลของแบเรียม
ซลัเฟต   =  117  +  X  กรัม 
จากกฎทรงมวล                   
มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา  =  มวลของสารหลงั
ทําปฏิกิริยา   
350  = 117  +  X   
X  = 350  -  117  =  233  
กรัม 
เพราะฉะนั @นเกิดแบเรียมซลัเฟต    = 233  กรัม   
 

 
 
 
 
 
 

มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยาเท่ากับมวลของสารหลงัทํา
ปฏกิิริยา   
ตัวอย่าง  นําโซเดียมซัลเฟต  142  กรัม  มาทําปฏิกิริยา
กับแบเรียมคลอไรด์  208  กรัม  เกิดโซเดียมคลอไรด์  
117  กรัม  ถ้าการทดลองนี @เป็นไปตามกฎทรงมวล
ปฏิกิริยาดังกล่าวจะเกิดแบเรียมซัลเฟตกี:กรัม   
วิธีทํา มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา   
มวลของโซเดียมซลัเฟต  +  มวลของแบเรียมคลอไรด์  
 =  142  +  208  =  350  กรัม 
มวลของสารหลังทําปฏิกิริยา   
มวลของโซเดียมคลอไรด์  +  มวลของแบเรียมซลัเฟต  
 =  117  +  X  กรัม 
จากกฎทรงมวล                   
มวลของสารก่อนทําปฏิกิริยา  =  มวลของสารหลงัทํา
ปฏิกิริยา   
350  = 117  +  X   
X  = 350  -  117  =  233  กรัม 
เพราะฉะนั @นเกิดแบเรียมซลัเฟต    = 233  กรัม   
 
 
 
 
 
 
ขั Hนสรุป ( _R นาที ) 
       เมื:อสอนเนื @อหาต่าง ๆ เสร็จแล้วครูกับนักเรียน
ร่วมกันสรุปเนื @อหา ตามจุดประสงค์การเรียนรู้  คือ 
1. ดุลสมการเคมีที:กําหนดให้ได้ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. คํานวณมวลของสารที:กําหนดให้โดยใช้กฎทรงมวลได้ 
 
การประเมินผล 
ให้นกัเรียนทําแบบฝึกหัด  Test  yourself 10   
หน้า  128 
 
 

 
 


