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บทนํา 
 ในการศึกษาทางเคมีนั้น การที่จะกลาวถึงการทําปฏกิิริยาของสารเคมี คงตองมี
การอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้น   ปฏิกิริยาเคม ี(Chemical reaction)  เปนกระบวนการที่ทําใหสาร
ตั้งตน (Reactants) เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเปนสารตัวอ่ืนที่เรียกวา สารผลิตภัณฑ 
(Products)  กระบวนการที่เกิดขึ้นสามารถเขียนแทนไดดวย สมการเคมี  

การเกิดปฏิกิรยิาเคมี  มีหลักการอยู  3  อยางที่เกิดขึ้น   
1. เกิดสารใหม  สารผลติภัณฑที่ไดจะมีสมบัติแตกตางไปจากสารตั้งตน 
2. มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานระหวางระบบท่ีเกิดปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอม 
3. ปริมาณสัมพันธของสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นคงที ่
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6.1 การเขียนสมการเคมี  
  ปฏิกิริยาเคม ีสามารถเขียนแทนไดดวย สมการเคมี (Chemical equation)  
ดังนี้สมการเคมีอยางงายๆ เขียนสารตั้งตนไวทางซายมือ สารผลิตภัณฑไวทางขวามือ  โดยมี

เคร่ืองหมายลกูศร (→) แทนการทําปฏกิิริยา  ดังสมการขางลาง สําหรับปฏิกิริยาที่สามารถ
เกิดปฏิกิริยายอนกลับได จะใชลูกศรไปกลับ ( ) แทน  บางคร้ังอาจมีสภาวะเง่ือนไข
เขียนไวดานบน   

สารตั้งตน   →  สารผลิตภัณฑ    

  ดังตัวอยางการเผาไหมของถานหิน เกิดปฏิกิริยาเผาไหมของคารบอน  

คารบอน  +  ออกซิเจน   →  คารบอนไดออกไซด          

สมการแบบโมเลกุล   :             C  +  O2       →       CO2 

สําหรับการเขยีนสมการเคมี เพ่ือแสดงใหทราบชนิดของสารตั้งตนและชนิด
ของสารผลติภัณฑของปฏกิิริยา  อาจแสดงสถานะทางกายภาพของสารดวยตวัยออยูภายใน
วงเลบ็ตามทายสูตรโมเลกุลของสารน้ัน   เชน 

ของแข็งแทนดวย (s)      ถาสารเกิดจากการตกตะกอนอาจใชเคร่ืองหมาย ↓  
ของเหลวแทนดวย (l)   สารละลายแทนดวย (aq) 

 กาซแทนดวย (g)   หรืออาจใชเคร่ืองหมาย ↑  แทนก็ได  

สภาวะเง่ือนไขที่พบในสมการเคมี ไดแก  

 ⎯⎯→⎯ Δ   แสดงวาปฏกิิริยาน้ันตองใชความรอน    

   ⎯⎯ →⎯ υh แสดงวาปฏกิิริยาตองใชแสง 

การเขียนสมการเคมีและดุลสมการใหถูกตองเปนสิ่งสําคัญที่นักเคมีควรกระทํา  
หลักการของการดุลสมการเคมี คือ ตองมีจํานวนอะตอมรวมแตละธาตเุทากันทัง้สองดานของ
ลูกศร คือทัง้สารตั้งตนและสารผลติภัณฑ เปนไปตามกฎอนุรักษพลังงาน (The Law of 
Conservation of Mass)  
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ตัวอยางเชน  : ปฏิกิริยาการรวมตวัของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน 

2H2 +  O2  2H2O 

 
 

+     

2  x 2.02g +  32.00g =  2 x 18.02g 

ปฏิกิริยาการรวมตวัของกาซไฮโดรเจนและกาซออกซิเจน เปนนํ้า  จํานวนมวล
ของสารตั้งตนรวมกันคือ   36.04g  โดยมีมวลเทากับน้าํที่เกิดขึ้น  

ตัวอยางเชน  : ปฏิกิริยาการเผาไหมของกาซมีเทนและกาซออกซิเจน 

 
จํานวนอะตอมแตละชนิดของมีเทนและออกซิเจนรวมกัน จะเทากับจํานวน

อะตอมรวมแตละชนิดของคารบอนไดออกไซดและน้าํ 

การเขียนสมการเคมี เขียนได 2 แบบคือ 

1) สมการเชิงโมเลกุล (molecular  equations) เปนสมการเคมีที่เขยีนสูตร
ของสารตางๆ ในปฏิกิริยาเปนสูตรโมเลกลุ และดุลสมการ  เชน 

CO2(g)  +  2 NaOH(aq)  →  Na2CO3(aq)  +  2 H2O(l) 
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2) สมการเชิงไอออน (ionic  equations) เปนสมการเคมีที่เขยีนเฉพาะ
ไอออนของสารในปฏิกิริยา   เชน 

สมการเชิงโมเลกุล :   AgNO3(aq)  +  HCl(aq)  →  AgCl(s)  +  HNO3(aq) 

เขียนไอออนทุกตวั : 

Ag+(aq) + NO3
−(aq) +H+(aq) + Cl−(aq)  →  AgCl(s) +H+(aq) + NO3

−(aq) 

เขียนเฉพาะไอออนที่มีการเปลี่ยนแปลง  

สมการไอออนสุทธิ :             Ag+(aq) + Cl−(aq)  →  AgCl(s) 

การดุลสมการเคม ี  

ปฏิกิริยาเคมีตางๆ เม่ือปลอยใหดําเนินไปจนกระทั่งปฏิกิริยาสิ้นสุดอยาง
สมบูรณ (ถาเปนปฏิกิริยาผนักลับไดปฏิกิริยาจะสมบูรณก็ตอเม่ือถึงสภาวะสมดุล) สารที่เปนตัว
ทําปฏิกิริยากับสารที่เปนผลิตภัณฑจะตองมีจํานวนอะตอมของธาตชุนิดเดียวกันเทากัน และถา
สารเหลาน้ันเปนไอออนประจุรวมของตวัทําปฏิกิริยาจะตองเทากับประจุรวมของผลิตภัณฑ เม่ือ
เขยีนเปนสมการเคมีสําหรับปฏิกิริยาทีส่มบูรณ   จึงตองมีการเติมตวัเลขทีเ่หมาะสมใสขางหนา
สูตรเคมีของสารตางๆ ในปฏิกิริยา  เพ่ือทําใหจํานวนอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันในตวัทํา
ปฏิกิริยากับผลิตภัณฑเทากัน ตัวเลขหนาสูตรเคมีของสารตางๆในสมการเคมีภายหลังการดุล
เรียบรอยแลว คือ สัมประสิทธ์ิปริมาณสัมพันธของสารตางๆ ในปฏิกิริยาเคมีนั้น เชน  
ปฏิกิริยา 

H2SO4  +  KOH   →  K2SO4  +   H2O  

เม่ือดุลสมการของปฏิกิริยาน้ีแลว จะได 

H2SO4  +  2 KOH   →  K2SO4  +  2 H2O 

เลขสัมประสิทธิ์ปริมาณสัมพันธแสดงถึง อัตราสวนจํานวนโมลของสารตางๆ เม่ือปฏิกิริยา
สมบูรณแลว ในปฏิกิริยาน้ีสารตางๆ จะมีอัตราสวนจํานวนโมล เปนดังนี้ เม่ือใช H2SO4  1  
โมล ทําปฏิกิรยิาพอดีกับ KOH  2  โมล จะเกิด K2SO4  1 โมลกับ H2O  2 โมล 
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6.2 ชนิดของปฏิกิรยิาเคมี  
  การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเปนผลมาจากการเกิดปฏิกิรยิาเคมี ทุกปฏิกิริยาเคมี
ที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและพลังงาน นักเคมีพบวาสารประกอบมีเปนลาน
ชนิด ดังนั้นตองมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นมากมาย แตถาเราพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสารตัง้
ตนและสารผลิตภัณฑแลว จะพบวาสารมารถแบงประเภทของปฏกิิริยาเคมีทัว่ไปได 5 ชนิด
ดวยกัน  คือ 
 1. ปฏิกิริยาการสลายตัว  
 2. ปฏิกิริยาสังเคราะหหรือปฏิกิริยารวมตวั  
 3. ปฏิกิริยาแทนที่ 
 4. ปฏิกิริยาเผาไหม  
 5. ปฏิกิริยาการทําใหกลาง 

 6.2.1 ปฏิกิริยาการสลายตัว (Decomposition reactions)  

    ปฏิกิริยาการสลายตัว (Decomposition reactions)  เปน
ปฏิกิริยาสลายตัวของสารประกอบหนึ่งชนิด เม่ือไดรับพลังงาน  (ซ่ึงอาจเปนความรอน  
แสง  หรือกระแสไฟฟา)  เกิดเปนสารผลิตภัณฑเปนสารประกอบสองชนิดข้ึนไป  ดัง
สมการทั่วไป 

   AX  →  A + X  

สารประกอบ  → ธาตุหรือสารประกอบ  +  ธาตุหรือสารประกอบ            

ตัวอยางเชน  :   

กรดบางชนิด เม่ือถูกความรอน จะสลายตวัใหอโลหะออกไซดกับน้ํา เชน  

  H2SO4   ⎯⎯→⎯ Δ    SO3(g) + H2O(l) 

 โลหะไฮดรอกไซดทุกชนิดสามารถสลายตวั โดยใชความรอน และไดสาร
ผลิตภัณฑเปนโลหะออกไซดกับน้ํา   

  Ca(OH)2(s)  ⎯⎯→⎯ Δ    CaO(s) + H2O(l)  
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โลหะคลอเรต เม่ือถูกความรอน สลายตวัใหโลหะคลอไรดกับออกซิเจน  

  2KClO3(s)  ⎯⎯→⎯ Δ    2KCl(s) + 3O2(g)  

 สารประกอบทรานซิชันออกไซด สลายตัวไดโลหะกบักาซออกซิเจน  เม่ือถูก
ความรอน  

  2HgO(s)  ⎯⎯→⎯ Δ    2Hg(l)  + O2(g) 

  2Ag2O(s)  ⎯⎯→⎯ Δ    4Ag(l)  +  O2(g) 

ปฏิกิริยาที่สลายตัวได โดยใชกระแสไฟฟา  เชน  การสลายตวัของน้ํา  

  2H2O(l)   →  2H2(g) + O2(g)  

  2NaCl(l)  →  2Na(s) + Cl2(g) 

 โลหะคารบอเนต เม่ือถูกความรอน สลายตวัใหโลหะออกไซดกับกาซ
คารบอนไดออกไซด  เชน 

  CdCO3(s)  ⎯⎯→⎯ Δ    CdO(s) + CO2(g) 

 6.2.2 ปฏิกิริยารวมตัว (Decomposition reactions)  

    ปฏิกิริยารวมตัวหรือปฏิกิริยาสังเคราะห (Composition 
reactions or Synthesis reactions)  เปนปฏิกิริยาทีเ่กิดจากการรวมตวัของสารมากกวาหน่ึง
ชนิด    เกิดเปนสารผลติภัณฑเปนสารประกอบใหมขึน้ไป  ดังสมการทั่วไป 

   A + X  →  AX 
ธาตุหรือสารประกอบ  +  ธาตุหรือสารประกอบ  → สารประกอบ 

ตัวอยางเชน  :   

โลหะ  +  ออกซิเจน  →  โลหะออกไซด    

  2Mg(s) + O2(g)  ⎯⎯→⎯ Δ   2MgO(s)  
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อโลหะ  +  ออกซิเจน  →  อโลหะออกไซด  

  C(s) + O2(g)   ⎯⎯→⎯ Δ   CO2(g)  

โลหะออกไซด  +  น้ํา  →  โลหะไฮดรอกไซด (เบส)   

  MgO(s) + H2O(l)  →  Mg(OH)2(s)  

อโลหะออกไซด  +  น้ํา  →  กรด  

  CO2(g) + H2O(l)  → ; H2CO3(aq)  

โลหะ  +  อโลหะ   →  เกลือ  

  2Na(s) + Cl2(g)  →  2NaCl(s)  

ปฏิกิริยาที่นาสนใจ อีกสองปฏิกิริยาคือ  

  N2(g) + 3H2(g)  →  2NH3(g)  

  NH3(g) + H2O(l)  →  NH4OH(aq)  

 6.2.3 ปฏิกิริยาแทนที่ (Replacement reactions)  

    ปฏิกิริยาแทนที่ (Replacement reactions หรือ Displacement 
reactions หรือ Substitution reactions)  เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดการแทนที่ของสารที่มี
ความวองไวกับอะตอมอ่ืนในสารประกอบ  ไดเปนสารประกอบใหมที่เสถียรกวา  ดังสมการ
ทั่วไปขางลางเปนปฏิกิริยาแทนที่แบบช้ันเดียว (Single replacement) 

   A + BX  →   AX + B 

หรือ   AX + Y  →  AY + X 

สารประกอบ  +  ธาตุ  → ธาตุ + สารประกอบ                  
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สําหรับธาตุตางๆ แลวการแทนที่ จะตองคํานึงถึงลําดับของอนุกรมอิเล็กโตรโมทฟี 
ดวย ดังตารางขางลาง 

 

อนุกรมความวองไวของโลหะบางชนิด 
Li 
K 
Ba 
Sr 
Ca 
Na 

 โลหะที่วองไปมาก ทําปฏิกิริยากับน้ําเย็น ไดกาซ
ไฮโดรเจน 

 สารประกอบออกไซดไมสามารถถูกรีดิวซดวย
ไฮโดรเจน 

Mg 
Al 
Mn 
Zn 
Cr 

 เกิดปฏิกิริยาแทนท่ีไดในน้ํารอน  ไดกาซไฮโดรเจน 

Fe 
Cd  ออกไซดสามารถถูกรีดิวซดวยไฮโดรเจน 
Co 
Ni 
Sn 
Pb 

 ทําปฏิกิริยากับกรดไดกาซไฮโดรเจน  

H 
Sb 
As 
Bi 
Cu 

 ทําปฏิกิริยากับออกซิเจนไดสารประกอบออกไซด  
 สารประกอบออกไซดสามารถถูกรีดิวซ ดวยความรอน
เทานั้น 

Hg 
Pd 
Ag 
Pt 
Au 

 เกิดสารประกอบออกไซด ไดยาก.  
 สารประกอบออกไซดสามารถถูกรีดิวซ ดวยความรอน
เทานั้น 

ตัวอยางเชน  :   

ปฏิกิริยาแทนที่ของสารประกอบโลหะดวยโลหะอ่ืนทีว่องไวกวา   

  Fe(s) + CuSO4(aq)  →  FeSO4(aq) + Cu(s)  

ปฏิกิริยาแทนที่ไฮโดรเจนในน้ํา ดวยโลหะที่วองไว   

  2Na(s) + 2H2O(l)  →  2NaOH(aq) + H2(g)  

  Mg(s) + H2O(g)  →  MgO(s) + H2(g)  
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ปฏิกิริยาแทนที่ไฮโดรเจนในกรด ดวยโลหะที่วองไว   

  Zn(s) + 2HCl(aq) →  ZnCl2(aq) + H2(g)  

 ปฏิกิริยาแทนที่สารประกอบอโลหะ ดวยอโลหะอ่ืนทีว่องไวกวา เชน ความ
วองไวของอโลหะในหมูฮาโลเจน  F > Cl > Br > I 

  Cl2(g) + 2NaBr(aq) →  2NaCl(aq) + Br2(l)  

นอกจากนี้ยังพบวามีปฏิกิรยิาแทนที่แบบสองชั้น  (Double replacement) 
เกิดจากสารประกอบสองชนิดที่เขาทําปฏิกิริยากันไดเปนสารประกอบใหมอีกสองชนิด ดัง
สมการทั่วไป 

       AY + BX  →   AX + BY 

สารประกอบ  +  สารประกอบ  →  สารประกอบ + สารประกอบ             

ตัวอยางเชน  :   

AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + NaNO3(aq) 

ZnBr2(aq) + 2AgNO3(aq) → Zn(NO3)2(aq) + 2AgBr(cr) 

H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l) 

 6.2.4 ปฏิกิริยาเผาไหม (Combustion reactions)  

    ปฏิกิริยาเผาไหม (Combustion reactions)  สารประกอบอินทรีย
ทุกชนิดและสารประกอบอนินทรียบางชนิด สามารถเผาไหมในอากาศได โดยทําปฏิกิริยากับ
กาซออกซิเจน จะไดคารบอนไดออกไซดกับน้ํา ดังสมการทั่วไป คอื 

Hydrocarbon (CxHy) + O2(g)  →  CO2(g) + H2O(g)  
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ตัวอยางเชน  :   

 ปฏิกิริยาเผาไหมของสารประกอบไฮโดรคารบอนในอากาศ จะไดสาร
ผลิตภัณฑเปนคารบอนไดออกไซดกับไอน้ํา 

 CH4(g) + 2O2(g)  →  CO2(g) + 2H2O(g)  

 2C4H10(g) + 13O2(g)  →  8CO2(g) + 10H2O(g) 

 ปฏิกิริยาเผาไหมของโลหะในกาซออกซิเจน ซึ่งเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน-
รีดักชันดวย  

  4Fe + 3O2  → 2Fe2O3  

 6.2.5 ปฏิกิริยาการทําใหกลาง (Neutralization reactions)  

    ปฏิกิริยาการทําใหกลาง (Neutralization reactions)  ปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้นระหวางสารประกอบที่เปนกรดหรืออโลหะออกไซดกับเบสหรอืโลหะออกไซด ไดสาร
ผลิตภัณฑเปนสารประกอบเกลือกับนํ้า 

ตัวอยางเชน  :   

ปฏิกิริยาระหวางกรดกับเบส  

    กรด  +  เบส  →  เกลือ  +  น้ํา    

  HCl(aq) + NaOH(aq)  → NaCl(aq) + H2O(l)  

  2HCl(aq) + Mg(OH)2(s)  →  MgCl2(aq) + 2H2O(l)  

  ปฏิกิริยาน้ีเปนปฏิกิริยาที่ใชชวยลดกรดในกระเพาะอาหาร   เม่ือมีกรดเกิดขึ้น 
การรับประทานมิลคออฟแมกนีเซีย (Mg(OH)2)  จะเปลี่ยนกรดเปนเกลือ (MgCl2) และน้ํา 

ปฏิกิริยาระหวางกรดกับโลหะออกไซด  

  2HCl(aq)  + ZnO(s)  →  ZnCl2(aq) + H2O(l)  
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ปฏิกิริยาระหวางอโลหะออกไซดกับเบส  

  CO2(g) + 2LiOH(s)  →  Li2(CO3)2(s) + H2O(l)  

ปฏิกิริยาระหวางอโลหะออกไซดกับโลหะออกไซด  

  SO3(g) + BaO(s)  →  BaSO4(s)   

ปฏิกิริยาระหวางกรดกับแอมโมเนีย  

  HCl(aq) + NH3(g)  →  NH4Cl(s)   

6.3 พลังงานกับระบบเคมี  
พลังงาน คือความสามารถในการทํางาน เปนปริมาณพ้ืนฐานอยางหนึ่งของ

กระบวนการในระบบกายภาพทุกอยาง  พลังงานในระบบเหลาน้ี ที่สภาวะหนึ่งๆ นิยามวา
เทากับ งาน ที่ตองใชในการเปลี่ยนจากสภาวะแรกเริ่ม (เรียกวาระดับอางอิง) ไปยังสภาวะนั้นๆ  

ตัวอยางของพลังงาน ไดแก พลังงานไฟฟา ในแบตเตอรี่  พลงังานเคมีใน
อาหาร  พลังงานความรอนของเคร่ืองทํานํ้ารอน หรือพลังงานศักยของน้ําที่อยูเหนือเขื่อน 
พลังงานสามารถเปลีย่นรูปจากรูปแบบหนึง่ไปสูรูปแบบอ่ืนได โดยกฎการอนุรักษพลังงาน 
(Law of Conservation of Energy) ระบวุา ในระบบปดนั้น พลังงานทั้งหมดที่ประกอบขึน้
จากพลังงานของสวนยอยๆ จะมีคาคงที่เสมอ พลังงานที่วาน้ีไมสามารถจะทําใหสูญสลายไปได 
เวนแตวาจะแปรเปลีย่นใหอยูในรูปของพลังงานในรูปแบบอ่ืน ยกตวัอยางเชน  

1. เปลี่ยนพลังงานแสงจากดวงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาที่ใชตามบานเรือน (โดย
ใชโซลารเซลล)  

2. เปลี่ยนพลังงานสะสมที่มีอยูในน้ําที่เก็บไวในเขื่อน(พลังงานศักย)มาเปนพลังงานที่
ใชขบัเคลื่อนไดนาโม(พลังงานจลน)ของโรงไฟฟา  

และยังมีพลังงานอีกหลายรูปแบบทีเ่ราสามารถนํามาใชไดแตยังไมไดนํามาใชหรือยังไมได
คิดคนขึ้นมา เชน พลังงานจากโรงไฟฟานิวเคลียรแบบฟวชัน เปนตน 
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พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของระบบ 

พลังงานมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลงของสารมี
ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพ  สําหรับสสารแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงได 3 
ลักษณะ คือ การเปลี่ยนสถานะ  การละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการเปลี่ยนแปลง
ของสารจะ เก่ียวของกับพลงังานดังตอไปน้ี 
       1. พลังงานกับการเปลี่ยนสถานะ สสารมี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว 
และกาซ ซึ่งเปล่ียนสถานะไดดังนี้ 

  การหลอมเหลว   การระเหย   

ของแข็ง ของเหลว กาซ   
  การแข็งตัว   การควบแนน   

เม่ือสสารเปลีย่นสถานะจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเสมอ ดังเชนในการ
เปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งเปนของเหลว หรือของเหลวเปนกาซ หรือของแข็งเปน
กาซจะตองดูดความรอนจากสิ่งแวดลอม  ถาสสารเปลี่ยนสถานะจากกาซเปนของเหลว หรือ
ของเหลวเปนของแข็ง หรือกาซเปนของแข็งจะตองคายความรอนใหกับสิ่งแวดลอมขณะที่สสาร
เปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิของสารจะไมเปลี่ยนแปลงแมวาจะมีการดูดความรอนตลอดเวลา เพราะ
ความรอนถูกใชในการเปลี่ยนสถานะ ปริมาณความรอนทีใ่ชในการเปลีย่นสถานะเรียกวา 
"ความรอนแฝง" ความรอนแฝงจะมีหลายชนิดขึ้นอยูกับสถานะของสาร 

 
a) b) 

 

รูปท่ี  6.1  a)  การดูดพลังงานของการเปล่ียนสถานะจากของแข็งเปนของเหลว                  
     b) แสดงความสัมพันธของอุณหภูมิของสสารกับสถานะตางๆ  
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2.  พลังงานกับการละลาย   การละลายเกิดจากสารตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปมา
ผสมเปนเนื้อเดียวกัน โดยไมเกิดปฏิกิริยา เม่ือสารเกิดการละลายจะเก่ียวของกับพลังงาน ดังนี้ 

 2.1 เม่ืออนุภาคของแข็งแยกตวัออกเปนอนุภาคเล็กๆ ของแข็งมีจํานวน
มากมายอยูรวมกัน โดยมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางกัน การแยกอนุภาคของแข็งออกเปนอนุภาค
เล็กๆ ตองใชพลังงานจากสิ่งแวดลอม พลังงานนี้เรียกวา พลังงานแลตทิซ(Lattice Energy)  

ΔH1 และ ΔH2ในรูปที่ 6.2   
 2.2 และเม่ืออนุภาคเล็กๆ ของของแข็งรวมตวักับอนุภาคของเหลว 

ของแข็งที่แยกตัวออกเปนอนุภาคเล็กๆ แลว จะกระจายแทรกตวัอยูระหวางอนุภาคของเหลว 
ทําใหอนุภาคเล็กๆ สรางแรงยึดเหนี่ยวกบัอนุภาคของเหลว การสรางแรงยึดเหนี่ยวนี้จะเกิดการ
คายพลังงานซึ่งเรียกวา พลังงานการละลาย (Solvation Energy)       ถาของเหลวทีเ่ปนตัวทํา
ละลายคือ น้ํา  พลังงานจะน้ีเรียกวา พลงังานไฮเดรชัน (Hydration Energy)   

 
รูปท่ี  6.2   แสดงพลังงานจากการละลาย  =  ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 

ผลการละลายน้ําของสสารมีจะการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใดตองพิจารณา
จากพลังงานแลตทิซและพลงังานไฮเดรชัน ดังนี้ 

      1. การเปลี่ยนแปลงแบบดูดความรอน เม่ือพลังงานแลตทิซมากกวา
พลังงานไฮเดรชัน เชน การละลายน้ําของโพแทสเซียมไนเตรต      
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 2. การเปลี่ยนแปลงแบบคายความรอน เม่ือพลังงานไฮเดรชันมีคา
มากกวาพลังงานแลตทิซ เชน การละลายน้ําของโซเดียมไฮดรอกไซด      

3. พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี เม่ือสารเกิดปฏิกิรยิาเคมีจะตองมีสาร
ใหมเกิดขึ้นทกุคร้ัง  การพิจารณาสารใหมใหสังเกตการเปลี่ยนส ี กลิ่น และสิ่งใหมที่เกิดขึ้น เชน 
ฟองกาซ , ตะกอน หรือควัน เปนตน  

ในการเกิดปฏกิิริยาของสารแตละปฏิกิริยานั้น ตองมีพลังงานเขามา
เก่ียวของกับการเกิดปฏิกิริยา  2  ขั้นตอน ดังนี้   

ข้ันที่ 1  เปนขั้นที่ดูดพลังงานเขาไปเพื่อสลายพันธะในสารตั้งตน 
ข้ันที่ 2  เปนขั้นที่คายพลังงานออกมาเม่ือมีการสรางพันธะในผลติภัณฑ 

 ในการพิจารณาวาเปนปฏกิิริยาประเภทใด นั้นจะพิจารณาจากคาพลังงาน
ของสารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ   

 
รูปท่ี  6.3   แสดงคาพลังงานของปฏิกิริยาคายความรอนและดูดความรอน 

 3.1.  ปฏิกิริยาดูดความรอน (endothermic reaction) เปนปฏิกิริยาที่
ดูดพลังงานเขาไปสลายพันธะมากกวาพลังงานที่คายออกมาเพ่ือสรางพันธะ  โดยในปฏิกิริยา
ดูดความรอนนี้สารตั้งตนจะมีพลังงานต่ํากวาผลติภัณฑ ดังรูปที่ 6.4  ตัวอยางของปฏิกิริยาดูด
ความรอน เชน ปฏิกิริยาการสลายตวัของแคลเซียมคารบอเนตเปนแคลเซยีมออกไซดกับ
คารบอนไดออกไซด 

CaCO3 + Heat → CaO + CO2 
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รูปท่ี  6.4   แสดงคาพลังงานของปฏิกิริยาดูดความรอน 

 3.2.  ปฏิกิริยาคายความรอน (exothermic reaction) เปนปฏิกิริยาที่
ดูดพลังงานเขาไปสลายพันธะนอยกวาพลังงานที่คายออกมาเพ่ือสรางพันธะ  โดยในปฏิกิริยา
คายความรอนนี้สารตั้งตนจะมีพลังงานสูงกวาผลติภัณฑ เชน  ปฏิกิริยาของซัลเฟอรได
ออกไซดกับออกซิเจน เกิดเปนซัลเฟอรออกไซด 

2SO2+O2  → 2SO3 + Heat 

CH4  +  2O2  → CO2 +  2H2O +  heat  

 
รูปท่ี  6.4   แสดงคาพลังงานของปฏิกิริยาคายความรอน 
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