
 
บทที่  7 

เคมีคํานวณ 
 

 
สาระเคมีที่จะกลาวในบทนี้ประกอบดวย  3  เรื่องหลักดังนี้  ปริมาณสัมพันธ   ของแข็ง 

ของเหลว แกส และอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ซ่ึงเปนสาระที่อยูในหนังสือเรียนและคูมือครูสาระ
การเรียนรูพื้นฐานและเพิ่มเติมเลม 2 และ 3 ตามลําดับดับ (กระทรวงศึกษาธิการ.2546-2547) และ
เทคนิคทางเคมี (ประเสริฐ  ศรีไพโรจน.2539) 
ปริมาณสัมพันธ 
 เน่ืองจากสารตางๆประกอบดวยอะตอมหรือโมเลกุลทีมี่สมบัติเฉพาะตัว ซึ่งจะแตกตาง
จากสารอื่นๆ โดยอะตอมหรือโมเลกุลของสารตางชนิดกันก็จะมีมวลไมเทากัน แตเน่ืองจาก
อะตอมมีขนาดเล็กการวัดหามวลอะตอมของธาตุจึงทําไดยาก  ดอลตันจึงเสนอใหใชวิธีการ
เปรียบเทียบ  โดยดอลตันเสนอใหใชธาตไุฮโดรเจนซึ่งมีมวลนอยที่สดุเปนธาตุมาตรฐานในการ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 
 ใหธาตุไฮโดรเจน 1 อะตอมมีมวล 1 หนวย    ตัวเลขทีไ่ดจากการเปรียบเทียบมวลของ
ธาตุ 1 อะตอมกับมวลของธาตุมาตรฐาน 1 อะตอม เรียกวามวลอะตอมของธาต ุ

มวลอะตอมของธาต ุ = มวลของธาตุ 1 อะตอม
                                         มวลของ H 1 อะตอม 

 เน่ืองจากธาตอุอกซิเจนอยูเปนอิสระในบรรยากาศและทาํปฏิกิริยากับธาตุอ่ืนไดงาย จึง
มีผูเสนอใหใชธาตุออกซิเจนแทนธาตุไฮโดรเจน และเนือ่งจากออกซิเจน 1 อะตอมมีมวลเปน16
เทาของไฮโดรเจน จึงไดสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  มวลอะตอมของธาต ุ = มวลของธาตุ 1 อะตอม 
      1/16 มวลของ O 1 อะตอม 
 แตธาตุในธรรมชาติมีหลายธาตุที่มีหลายไอโซโทป  เชน  ธาตุออกซิเจน  ธาตุคารบอน 
ฯลฯ ดังนั้นในการคํานวณหามวลอะตอมของธาตุจึงเปนคาเฉลี่ยจากคามวลอะตอมและปริมาณ
ของแตละไอโซโทปที่มีอยูในธรรมชาติ    ตอมานักวิทยาศาสตรตกลงใชธาตุคารบอน -12 (12C) 
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เปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบมวล   โดยให 12C จํานวน 1 อะตอมมีมวล 12 หนวย 
มวลอะตอม ดังนั้น 1 หนวยมวลอะตอมจงึมีคาเทากับ 1/12 มวลของ12C จํานวน 1 อะตอมหรือ 
มีคาเทากับ 1.66 x 10 -24  กรัม 
 มวลอะตอมของธาตุ = มวลของธาตุ 1 อะตอม (กรัม)  =  มวลของธาตุ 1 อะตอม(กรัม)
                                      1/12มวลของ12C1อะตอม(กรัม)              1.66 x 10 -24 (กรัม) 
หมายเหตุ เน่ืองจากมวลอะตอมของธาตุเปนคาเปรียบเทียบจึงไมมีหนวย 
 โมเลกุลของสาร หมายถึง อนุภาคขนาดเล็กที่สารสามารถอยูไดอยางอิสระและแสดง
สมบัติเฉพาะตัวของสารนั้นๆได สามารถหามวลโมเลกุลของสารได 2 วิธี ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบมวลของสารนั้น1 โมเลกุล กับมวลของธาตุมาตรฐาน 1 อะตอม ดังนี้ 
 มวลโมเลกุลของสาร A = มวลของสาร A 1 โมเลกุล (กรัม)  =  มวลของสารA 1 โมเลกุล(กรัม)
                                 1/12มวลของ12C 1อะตอม(กรัม)              1.66 x 10 -24 (กรัม) 

2. กรณีที่ทราบสูตรโมเลกุลของสารประกอบวา  1 โมเลกุลของสารนั้นประกอบดวย 
ธาตุใดบาง ธาตุละกี่อะตอมสามารถหามวลโมเลกุลได โดยหาผลรวมของธาตุเหลานั้น ซึ่งวิธีนี้
จะใชหาสูตรโมเลกุลของสารประกอบโควาเลนตได แตถาเปนสารประกอบไอออนิก ซึ่งไมอยูใน
รูปโมเลกุล สูตรของสารประกอบประเภทนี้เปนสูตรที่แสดงอัตราสวนยางต่ําของไอออนที่
ประกอบกันเปนสารเทานั้น ดังน้ันในการคํานวณหามวลโมเลกุลของสารประกอบไอออนิกจึง
หมายถึงการคํานวณหามวลของสูตรเอมพิริคัล หรือมวลสูตร 
 การบอกปริมาณของสารบอกไดโดยใชหนวยตางๆเชน มวล , ปริมาตร , โมล , จํานวน
อนุภาค เปนตน 
 โมล (mole) ใชสัญลักษณ mol หมายถึง ปริมาณสารที่มีจํานวนอนุภาคเทากับจํานวน
อะตอมของ 12C ที่มีมวล 12 กรัม 
 สาร 1 โมล เปนปริมาณสารที่มีจํานวนอนุภาค 6.02 x 1023 อนุภาค เน่ืองจากจํานวน  
6.02 x 1023 เรียกวา เลขอาโวกาโดร ดังนั้น สาร 1 โมลจึงมีจํานวนอนุภาคเทากับเลขอาโวกาโดร 
 เนื่องจากธาตุที่มีจํานวนอะตอม6.02 x 1023 อะตอม จะมีคามวลเปนกรัมเทากับมวล
อะตอม ดังน้ันธาตุใดๆที่มีปริมาณ 6.02 x 1023 อะตอมหรือ 1 โมล จะมีมวลเปนกรัมเทากับ
มวลอะตอมของธาตุนั้น และในทํานองเดียวกันถาสารนั้นเปนโมเลกุลจะสรุปไดวา สารใดๆ 1 
โมล หรือ6.02 x 1023 โมเลกุล จะมีมวลเปนกรัมเทากับมวลโมเลกุลของสารนั้น 
 ในกรณีที่เปนแกสจะบอกปริมาณสารในหนวยของปริมาตร เน่ืองจากปริมาตรของแกส
สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามอุณหภูมิและความดัน ดังน้ันการบอกปริมาณของแกสตองระบุ
อุณหภูมิและความดันที่วัดปริมาตรดวย ในภาวะมาตรฐาน(Standard Temperature and  
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Pressure ยอวา STP) นักวิทยาศาสตรไดกําหนดใหมีอุณหภูมิเทากับศูนยองศาเซลเซียส และ
มีความดันเทากับ 1 บรรยากาศ  
 ปริมาณ 1 โมลของแกสใดๆมีปริมาตรเทากับ 22.4 ลูกบาศกเดซิเมตร หรือ 22.4 ลิตร
ที่STP จากความสัมพันธขางตนแสดงวาปริมาณสารที่มีหนวยเปนโมลสามารถเปลี่ยนปริมาณ
สารเปนหนวยอ่ืนๆได เชน จํานวนอนุภาค(อะตอม หรือ โมเลกุล) มวล และปริมาตรของแกสที่ 
STP ดังนี้ 
   n = g =  vd =          x              =   V แกสที่ STP 
                        M       M         6.02 x 1023                22.4 
 n  =  จํานวนโมลของสาร (mol)      g  =  มวลของสารเปนกรัม (g) 
 M  =  มวลอะตอมหรือมวลโมเลกุล     v  =  ปริมาตรของสาร (cm3) 

x  =  จํานวนอนุภาค (จํานวนอะตอมหรือจํานวนโมเลกุล) 
         V  =  ปริมาตรของแกสที่ STP เทานั้น (ลิตร) d  =  ความหนาแนนของสาร (g/cm3) 
 สารละลาย คือ สารเนื้อเดียวที่ประกอบดวยตัวทําละลายและตัวละลาย โดยตัวละลาย
จะมีเพียง 1 ชนิดหรือมากกวา 1 ชนิดก็ได และแตละชนิดไมจําเปนตองมีปริมาณที่เทากัน ทํา
ใหสารละลายมีความเขมขนไมเทากัน เราสามารถบอกปริมาณของตัวละลายที่ละลายอยูใน
สารละลายไดดวยคาความเขมขนของสารละลาย ดังน้ี รอยละ , สวนในลานสวน , โมลตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร , โมลตอกิโลกรัมหรือเศษสวนโมล 
 การเตรียมสารละลายทําได 2 วิธี ดังนี้ 

1. เตรียมจากสารบริสุทธิ์ โดยนําสารบริสุทธิ์มาละลายในตัวทําละลายโดยตรง 
2. นําสารละลายที่มีความเขมขนสูงมาทําใหเปนสารละลายเจือจาง ซึ่งมีความสัมพันธ  

ระหวางความเขมขนกับปริมาตรของสารละลายเดิมและสารละลายที่เตรียมได ดังนี้ 
   M1V1  =        M2V2

   M1 =  ความเขมขนของสารละลายกอนทําใหเจือจาง (mol/dm3) 
  M2 =  ความเขมขนของสารละลายหลังทําใหเจือจาง (mol/dm3)  
  V1 =  ปริมาตรของสารละลายกอนทําใหเจือจาง (dm3)  

   V2 =  ปริมาตรของสารละลายหลังทําใหเจือจาง (dm3) 
 สารละลายมาตรฐาน หมายถึง สารละลายที่ทราบความเขมขนที่แนนอน สามารถใช
เปนสารตั้งตนในการเตรียมสารละลายใหเจือจางได 
 การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ จะตองชั่งสารใหถูกตอง     จึงจะไดความเขมขน 
ของสารละลายที่ถูกตองแมนยํา   แตถาสารนั้นชั่งยาก  เพราะสารอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ 



ทําปฏิกิริยากับสารที่เปนองคประกอบในบรรยากาศ การเตรียมความเขมขนของสารนี้จะทําได
โดยนําสารละลายของสารชนิดนี้ที่ทราบปริมาตรแนนอนมาไทเทรต หรือทําปฏิกิริยากับ
สารละลายมาตรฐานอีกชนิดหนึ่ง หรือที่เรียกวาสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิ เม่ือทราบปริมาตร
และความเขมขนของสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิแลว สามารถคํานวณหาความเขมขนที่
แนนอนของสารละลายที่เตรียมขึ้นได การเตรียมแบบน้ีเปนการเทียบมาตรฐาน เราเรียก
สารละลายที่ผานการเทียบมาตรฐานวาสารละลายมาตรฐานทุติยภูมิ ซึ่งจะใชในการวิเคราะห
หาความเขมขนของสารละลายอื่นๆที่ไมทราบความเขมขนได 
 สารที่ใชเตรียมสารละลายมาตรฐานปฐมภูมิตองมีสมบัติดังนี้ 

1. ไมทําปฏิกิริยาหรือไมดูดซับสารในบรรยากาศ เชน ไอนํ้า 
2. มีความบริสุทธิ์สูง 
3. มีมวลโมเลกุลหรือมวลสูตรสูง 
4. ละลายในตัวทําละลายไดดี 
5. ไมเปนพิษ 

สารละลายมีสมบัติแตกตางจากสารบริสุทธิ์ที่เปนตัวทําละลายโดยจะมีจุดเดือด  
จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวแตกตางไปจากเดิม สารละลายที่มีตัวทําละลายชนิดเดียวกัน 
ถามีความเขมขนในหนวยโมลตอกิโลกรัม (โมแลล)เทากัน จะมีจุดเดือดหรือจุดเยือกแข็งเทากัน 
โดยที่ตัวละลายจะเปนสารใดก็ได แตตองเปนสารที่ระเหยไดยาก และไมสามารถแตกตัวเปน
ไอออน แตถาสารละลายมีความเขมขนตางกัน แมจะมีตัวทําละลายชนิดเดียวกัน แตจุดเดือด
และจุดหลอมเหลวก็จะไมเทากัน 
หมายเหตุ จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของสารแตละชนิดเปนอุณหภูมิเดียวกัน แต
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันขาม จึงสามารถใชเรียกแทนกันได 
 คาคงที่ของการเพิ่มของจุดเดือด (Kb) เปนผลตางระหวางจุดเดือดของสารละลายที่มี
ความเขมขน 1 โมลตอกิโลกรัม(โมแลล) กับจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธิ์ซึ่งจะมีคาคงที่ 
 คาคงที่ของการลดของจุดเยือกแข็ง (Kf) เปนผลตางระหวางจุดหลอมเหลวของ
สารละลายที่มีความเขมขน 1 โมลตอกิโลกรัม (โมแลล) กับจุดหลอมเหลวของตัวทําละลาย
บริสุทธิ์ ซึ่งจะมีคาคงที่            
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สมบัติของสารละลายที่ขึ้นกับความเขมขนของสารละลาย เรียกวา สมบัติคอลลิเกทิฟ 
(Colligative properties) มี 4 ประการ ดังนี้ 

   1.  การเพิ่มขึ้นของจุดเดือด : Δ Tb  =   Kbm 

   2.  การลดลงของจุดเยือกแข็ง  :  Δ Tf  =   Kfm 
   3.  การลดลงของความดันไอ 
   4.  การเกิดความดันออสโมติก 

    Δ Tb  =  ผลตางระหวางจุดเดือดของสารละลายกับจุดเดือดของตัวทําละลายบริสุทธิ์ 

    Δ Tf  =  ผลตางระหวางจุดเยือกแข็งของตัวทําละลายบริสุทธิ์กับจุดเยือกแข็งของสารละลาย 
   Kb  =  คาคงที่ของการเพิ่มของจุดเดือด 
   Kf  =  คาคงที่ของการลดของจุดเยือกแข็ง 
   m  =  ความเขมขนของสารละลายเปนโมลตอกิโลกรัม (โมแลล) 
 
 สูตรเคมี  หมายถึง  กลุมสัญลักษณของธาตุที่ใชเขียนแทนธาตุ และสารประกอบมี
หลายชนิด 

1. สูตรเอมพิริคัลหรือสูตรอยางงาย หมายถึง สูตรที่แสดงถึงอัตราสวนอยางต่ําของ 
จํานวนอะตอมของธาตุที่เปนองคประกอบ 

2. สูตรโมเลกุล  หมายถึง  สูตรที่เขียนแสดงจํานวนอะตอมของธาตุองคประกอบที่มี 
อยูจริงใน 1 โมเลกุลของสาร 

3. สูตรโครงสราง  หมายถึง สูตรที่เขียนเพ่ือแสดงการจัดเรียงอะตอมของธาตุ 
องคประกอบที่มีอยูจริงใน 1 โมเลกุลของสารนั้น 
 การหามวลเปนรอยละของธาตุองคประกอบในสารประกอบสามารถหาไดโดยใชสูตร
โมเลกุลของสารและมวลอะตอมของธาตุองคประกอบ เขียนสมการไดดังนี้ 

 
 รอยละของธาตุ X ในสารประกอบ =         มวลของธาตุ X          x  100 
                                                        มวลของสารประกอบ   
  X  หมายถึง  ธาตุที่อยูในสารประกอบ 

 
 ถาเราทราบชนิดของธาตุ มวลเปนกรัมของธาตุ และมวลอะตอมของธาตุองคประกอบ
เราสามารถคํานวณหาอัตราสวนจํานวนโมลของธาตุ เพ่ือนําไปเขียนเปนสูตรเอมพิริคัลได และ
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สามารถนําสูตรเอมพิริคัล และมวลโมเลกุลของสารมาใชคํานวณหาสูตรโมเลกุลของสารได
อีกดวย 
 สมการเคมี  เปนสมการที่เขียนแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นโดยจะเขียนทั้งสูตรของสาร 
ตั้งตนและผลิตภัณฑ  สูตรของสารตั้งตนจะไวทางซาย และเขียนลูกศรไวตรงกลางโดยใหหัว 
ลูกศรชี้ไปที่ผลิตภัณฑที่อยูทางขวา  
 การดุลสมการ  หมายถึง  การนําตัวเลขที่เหมาะสมมาเติมหนาสัญลักษณหรือสูตรของ
สารที่อยูในสมการเคมี ทั้งน้ีเพ่ือทําใหจํานวนอะตอมแตละธาตุในสารตั้งตนและผลิตภัณฑมีคา
เทากัน 
 ในการเขียนสมการเคมีจะตองดุลสมการใหถูกตองทุกครั้ง เพ่ือใหเปนไปตามกฎทรง
มวล แตในกรณีที่สมการเคมี 1 สมการสามารถดุลสมการไดมากกวา 1 สมการ ถาตัดสินวา
สมการที่ดุลแลวสมการใดถูกตอง ใหพิจารณาจากผลการทดลอง และศึกษาจากปฏิกิริยาเคมีที่
เกิดขึ้นไดจริงๆ สมการเคมีที่ดุลแลวจะแสดงใหทราบถึง จํานวนโมล , มวล , จํานวนอนุภาค 
และปริมาตรที่ STP ในกรณีที่สารในปฏิกิริยานั้นมีสถานะเปนแกส  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมีใดๆ จะตองมีการกําหนดขอบเขต
ของการศึกษา ดังนี้ 

1. ระบบ  หมายถึง สวนที่อยูภายในขอบเขตของการศึกษา   ซึ่งจะพิจารณารวมทั้ง 
กอนการเปลี่ยนแปลง และหลังการเปลี่ยนแปลง การกําหนดระบบขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของ
การศึกษา 

2. สิ่งแวดลอม  หมายถึง  สิ่งที่อยูนอกขอบเขตของการศึกษา เชน ภาชนะ , 
เครื่องมือวัด ฯลฯ 

3. ภาวะของระบบ  หมายถึง  สมบัติของสารและปจจัยที่มีผลตอสมบัติของระบบ 
ระบบแบงได 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ระบบปด  เปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับสิ่งแวดลอมไดเพียงอยางเดียว 
แตมวลจะคงที่ 

2. ระบบเปด เปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งมวลและพลังงานกับสิ่งแวดลอม 
3. ระบบแยกตัวหรือระบบอิสระ  เปนระบบที่ไมมีการเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานกับ 

สิ่งแวดลอม 
 ลาวัวซิเอ ไดตั้งกฎทรงมวลขึ้นมีใจความวา “มวลรวมของสารกอนเกิดปฏิกิริยาเทากับ
มวลรวมของสารหลังเกิดปฏิกิริยา” กฎนี้จะเกิดกับระบบปดโดยไมขึ้นกับการเปดหรือปด
ภาชนะ 
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 โจเซฟ เพราสตไดตั้งกฎสัดสวนคงที่ขึ้นมีใจความวา “อัตราสวนโดยมวลของธาตุตั้งแต 
2 ชนิดขึ้นไปที่รวมตัวกันเปนสารประกอบจะมีคาคงที่เสมอ” 
 โชเซฟ-ลุย เก-ลู ซัก ไดตั้งกฎการรวมปริมาตรของแกส     หรือที่เรียกวากฎของ
เกย-ลูสแซกขึ้นมีใจความวา “ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ อัตราสวนระหวางปริมาตรของแกสที่
ทําปฏิกิริยาพอดีกับปริมาตรของแกสที่เกิดขึ้นจะเปนตัวเลขจํานวนเต็มลงตัวนอยๆ” 
 อาโวกาโดร ไดตั้งกฎของอาโวกาโดรขึ้นมีใจความวา “แกสใดๆที่มีปริมาตรเทากันวัดที่
อุณหภูมิและความดันเดียวกัน จะมีจํานวนโมเลกุลเทากัน” 
 กฎของเก-ลู ซัก และกฎของอาโวกาโดร สามารถนํามาใชประโยชนในดานการ
คํานวณหาปริมาตรของแกสที่เกี่ยวของในปฏิกิริยา และใชคํานวณหาสูตรโมเลกุลของแกสได 
 เน่ืองจากปริมาณของสารแตละชนิดในสมการเคมีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน ดังน้ัน
สมการเคมีที่ดุลแลว จึงสามารถใชคํานวณหามวล จํานวนอนุภาค โมล และปริมาตรของแกสที่
STPได 
 สารกําหนดปริมาณ คือ สารตั้งตนที่ทําปฏิกิริยาหมดกอนสารอ่ืน สารนี้จะเปน
ตัวกําหนดวาจะเกิดผลิตภัณฑตามปฏิกิริยาเคมีไดมากที่สุดจํานวนเทาใด นั่นคือปริมาณ
ผลิตภัณฑจะเกิดมากหรือนอยขึ้นกับสารกําหนดปริมาณนั่นเอง เม่ือพิจารณาสมการเคมีที่ดุล
แลวสามารถคํานวณหาปริมาณของผลิตภัณฑได เม่ือทราบสารกําหนดปริมาณ จึงเรียก
ปริมาณของผลิตภัณฑที่คํานวณไดจากสมการที่ดุลแลววา ผลไดตามทฤษฎี แตในความเปน
จริงหรือการปฏิบัติปริมาณของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นอาจนอยกวาที่คํานวณได เพราะเหตุผล
หลายๆประการ เชน การเกิดปฏิกิริยายอนกลับ จึงเรียกผลิตภัณฑที่ไดจากการทดลองจริงๆวา 
ผลไดจริง เม่ือเปรียบเทียบผลไดจริงกับผลไดตามทฤษฎีเปนรอยละจะได ผลไดรอยละ ซึ่ง
เขียนความสัมพันธไดดังนี้ 
  ผลไดรอยละ  =       ผลไดจริง x  100 
                                            ผลไดตามทฤษฎี 

  
ของแข็ง  ของเหลว  แกส 

 
               สารตางๆที่อยูรอบตัวเรามีสถานะที่แตกตางกัน 3 สถานะ คือ  ของแข็ง  ของเหลว  
และแกส  
              เน่ืองจากของแข็งมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคมากกวาของเหลวและแกส  จึงทํา 
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ใหมีจุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง  นอกจากนี้ยังมีรูปรางที่แนนอนไมขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ  มี
ปริมาตรคงที่ที่อุณหภูมิและความดันคงที่  ไมสามารถไหลไดเพราะอนุภาคอยูชิดกันมากมีการ
จัดเรียงอนุภาคอยูในตําแหนงที่แนนอน 
               สารที่เปนของแข็งมีรูปรางแตกตางกันไดแมแตสารชนิดเดียวกันก็มีรูปรางที่ตางกัน  
เพราะมีการจัดเรียงอนุภาคที่แตกตางกัน  ทําใหมีหลายรูปและมีสมบัติบางประการแตกตางกนั  
เชน กํามะถันมี 2 รูป คือ กํามะถันรูปเข็มหรือกํามะถันมอนอคลินิกจะอยูตัวที่อุณหภูมิสูง  และ
กํามะถันรูปเหลี่ยมหรือกํามะถันรอมบิก ซึ่งจะอยูตัวทีอุ่ณหภูมิหอง 

ของแข็งบริสุทธิ์ที่อยูในรูปผลึกจะมีลักษณะสําคัญ คือการจัดเรียงอนุภาคโดยจะมีการ
จัดเรียงอยางเปนระเบียบในสามมิติ  มีโครงสรางทางเรขาคณิตแนนอนมีจุดหลอมเหลวที่
ชัดเจนและคงที่ 

ของแข็งที่เปนผลึกแบงตามแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคภายในผลึกได  4 ชนิด 
1. ผลึกโมเลกุล  : แรงแวนเดอรวาลส และ/หรือ     พันธะไฮโดรเจนสวนใหญจะมี 

ลักษณะคอนขางออนหรือแข็งปานกลาง จุดหลอมเหลวต่ํา ไมนําไฟฟาบางชนิดระเหิดไดงาย 
เชน แนฟทาลีน 

2. ผลึกโคเวเลนตรางตาขาย  :  พันธะโคเวเลนต  มีจุดหลอมเหลวสูงมีความแข็ง 
แตความแข็งจะขึ้นกับการจัดเรียงตัวอะตอมภายในโครงผลึกรางตาขาย  เชน แกรไฟต  เพชร 

3. ผลึกโลหะ  :  พันธะโลหะ  สวนใหญจะมีความแข็งเหนยีวตเีปนแผนและบิดงอ 
ได  เปนตัวนําความรอนและไฟฟาไดดี จุดเดือดจุดหลอมเหลวสูง  แตคาจุดเดือดและ จุด
หลอมเหลวจะแตกตางไปตามความแรงของพันธะโลหะดวยเชนกันเชน เหล็ก ทองแดง 

4. ผลึกไอออนิก  :  พันธะไอออนิกมีลักษณะแข็งและเปราะ   จุดเดือดจุด 
หลอมเหลวสูงในสถานะของแข็งจะไมนําไฟฟา  แตเม่ือหลอมเหลวหรือละลายน้ําจะนําไฟฟาได 
เชน   เกลือแกง 

ของแข็งอสัณฐาน  หมายถึง  ของแข็งที่ไมมีรูปผลึกทั้งน้ีเพราะการจัดเรียงอนุภาค
ภายในไมเปนระเบียบ  เม่ือแตกหักจะไดชิ้นสวนที่ไมเปนรูปทรงเรขาคณิต  เม่ือไดรับความ
รอนจะออนตัวกลายเปนของเหลว  สวนใหญหาจุดหลอมเหลวที่แนนอนไมได ตัวอยางของแข็ง
ประเภทนี้ เชน ยาง  พลาสติก  แกว เปนตน 

ของแข็งเม่ือไดรับความรอนพลังงานจลนจะเพ่ิมขึ้นทําใหอนุภาคสั่นและถายโอน
พลังงานใหอนุภาคที่อยูขางเคียง  จนทําใหมีพลังงานสูงกวาแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค  
ของแข็งจึงเกิดการเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว ( การหลอมเหลว )หรือ ไอ ( การระเหิด ) 

การหลอมเหลว คือ การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลว  
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จุดหลอมเหลว คือ อุณหภูมิที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวที่ความดัน 1 
บรรยากาศ 

การระเหิด คือ การที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอโดยไมผานสถานะของ
ของเหลว จะเกิดกับสารเพียงบางชนิดที่ไมมีขั้วหรือมีขั้วนอยมาก เชน แนฟทาลีน ไอโอดีน 

สารที่มีสถานะเปนของเหลวจะมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยกวาของแข็ง    การ 
จัดเรียงอนุภาคก็เปนระเบียบนอยกวาจึงมีที่วางระหวางอนุภาคเล็กนอยทําใหเคลื่อนที่ไดแตไม
แยกจากกันหรือที่เรียกวาไหลได  มีรูปรางตามภาชนะที่บรรจุ  มีปริมาตรคงที่ที่อุณหภูมิและ
ความดันคงที่  นอกจากนี้ยังพบวาของเหลวสามารถแพรได 

แรงดึงผิว คือ แรงที่ดึงผิวของของเหลวเขามาภายในเพื่อใหเหลือพ้ืนที่ผิวของ 
ของเหลวนอยที่สุด  ตัวอยางปรากฏการณที่แสดงวาของเหลวมีแรงดึงผิว เชน การรักษา
รูปทรงของหยดน้ําที่อยูบนใบไม  แรงดึงผิวของของเหลวแตละชนิดจะไมเทากัน 

ความตึงผิว คือ งานที่ใชในการขยายพื้นที่ผิวของของเหลว1 หนวย ซึ่งจะมีคามาก 
หรือนอยขึ้นกับแรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลในของเหลว  ถามีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงมาก
ความตึงผิวจะมีคาสูง  นอกจากนี้ยังพบวาอุณหภูมิมีผลตอความตึงผิวดวยโดยอุณหภูมิที่สูง
มากจะทําใหความตึงผิวลดลง 

 การระเหย คือ การที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเปนไอ   จะเกิดไดเม่ือของเหลวดึง 
พลังงานสวนหนึ่งไปใชในการเปลี่ยนสถานะจึงทําใหอุณหภูมิลดลง ปจจัยที่มีผลตอการระเหยมีดังน้ี  
อุณหภูมิ(ถาสูงจะระเหยเร็วขึ้น) , พ้ืนที่ผิวของของเหลว(พ้ืนที่ผิวมากจะระเหยเร็วขึ้น) ,การทีข่องเหลว
อยูในระบบเปด(ระบบเปดจะปองกันไมใหกลับมาควบแนนไดอีกจึงระเหยเร็ว), ความดันบรรยากาศ
เหนือของเหลว(ถามีมากระเหยไดดี)  และการถายเทของอากาศเหนือของเหลว  การคนของเหลว(ถามี
การถายเท‚กวนสารจะระเหยไดดีขึ้น)เน่ืองจากการระเหยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแมอุณหภูมิจะคงที่  
ดังนั้นของเหลวที่อยูในภาชนะเปดจะระเหยไดเร็วเพราะความดันไอของของเหลวมีคาลดลง  แตถาอยู
ในภาชนะปดการระเหยจะชาลงเพราะโมเลกุลของไอจะเพ่ิมขึ้นทําใหความดนัไอเหนอืของเหลวเพิม่ขึน้  
และไอบางสวนควบแนนกลายเปนของเหลวไดอีกจึงทําใหปริมาณของของเหลวคงเดิม 

ความดันไอของของเหลว หมายถึง ความดันของไอเหนือของเหลวขณะที่มีคาคงที่ 
หรืออยูในภาวะสมดุล 

ของเหลวแตละชนิดจะมีความดันไอไมเทากัน   แมจะมีอุณหภูมิเทากันและคาของ 
ความดันไอจะมากหรือนอยขึ้นกับอุณหภูมิโดยอุณหภูมิสูงความดันไอจะสูงดวย   ของเหลวที่มี
แรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคแข็งแรงนอย  การกลายเปนไอจะเกิดไดงาย  ความดันไอจึงสูงแต
จุดเดือดจะต่ํา  สวนของเหลวที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคแข็งแรงมาก    การกลายเปนไอ 



CU 473 102 

จะเกิดยากความดันไอจึงต่ําแตจุดเดือดจะสูง    นั่นคือจุดเดือดของของเหลวมีความสัมพันธกับ
ความดันไอของของเหลว 

จุดเดือดของของเหลว คือ อุณหภูมิขณะท่ีของเหลวมีความดันไอเทากับความดัน
บรรยากาศ 

จุดเดือดปกติ คือ จุดเดือดของของเหลวทีมี่ความดัน 1 บรรยากาศ 
สารที่มีสถานะแกส เปนสารที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาคนอยมากจึงสามารถ 

แพรกระจายไดเต็มภาชนะที่บรรจุ  รูปรางและขนาดจึงเปนไปตามภาชนะที่บรรจุ  แกสเปนสาร
ที่มีความหนาแนนต่ําสามารถบีบอัดไดงาย  เนื่องจากแกสสวนใหญมีสมบัติคลายคลึงกัน  ใน
การอธิบายสมบัติของแกสจึงใชทฤษฎีจลนของแกสในการอธิบาย        ไดดังนี้ 

1. เน่ืองจากแกสประกอบดวยอนุภาคจํานวนมากที่มีขนาดเล็ก  จึงถือไดวา 
อนุภาคของแกสไมมีปริมาตร  เม่ือเปรียบเทียบกับขนาดของภาชนะที่บรรจ ุ

2. การที่โมเลกุลของแกสอยูหางกันมาก  เปนผลใหแรงดึงดูดและแรงผลกัระหวาง 
โมเลกุลมีนอย  จึงถือไดวาไมมีแรงกระทําตอกัน 

3. โมเลกุลของแกสเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงอยางรวดเร็วเปนอิสระ ดวยอัตราเร็ว 
คงที่และไมเปนระเบียบ  เม่ือชนกับโมเลกุลอ่ืนหรือชนกับผนังของภาชนะจะเกิดการเปลี่ยน
ทิศทางและอัตราเร็ว 

4. เม่ือโมเลกุลของแกสเกิดชนกันเองหรือชนกับผนังของภาชนะ    จะเกิดการถาย 
โอนพลังงานใหแกกันและกนัได  แตพลังงานรวมของระบบก็ยังคงมคีาคงที ่

5. ที่อุณหภูมิเดียวกัน  แมโมเลกุลของแกสแตละโมเลกุลจะเคลื่อนที่ดวยความเรว็ 
ไมเทากัน  แตคาพลังงานจลนเฉลี่ยจะมีคาเทากัน    โดยคาพลังงานจลนเฉลี่ยของแกสจะแปร
ผันโดยตรงกับอุณหภูมิเคลวิน 

แกสอุดมคติเทานั้นที่จะมีสมบัติเปนไปตามทฤษฎีจลนของแกสทุกประการ   แตถาเปน
แกสจริงจะมีสมบัติใกลเคียงกับแกสอุดมคติเทานั้น   
         การทําแกสจริงใหมีสมบัติใกลเคียงกับแกสอุดมคติทําไดโดยคุมใหแกสอยูในภาวะที่มี
ปริมาตรมาก  ความดันต่ํา และอุณหภูมิสูง 

ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของแกส ไดแก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือ
ความดัน  ซึ่งมีนักวิทยาศาสตรหลายทานทําการศึกษาในภาวะตางๆดังนี้ 

บอยล  ไดตั้งกฎของบอยลขึ้นมีใจความวา  “ เม่ืออุณหภูมิและมวลของแกสคงที่
ปริมาตรของแกสจะแปรผกผันกับความดัน ” มีสูตรการคํานวณดังนี้   

P1 V1 = P2 V2 
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ชารล  ไดตั้งกฎของชารลขึน้มีใจความวา “ เม่ือมวลและความดันของแกสคงที่ปรมิาตร
ของแกสจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวนิ ” มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

V1 / T1 = V2 / T2         (T(K)  =  t (°c) + 273 ) 
เก-ลูซัก  ไดตัง้กฎของ เกย-ลูสแซกขึ้นมีใจความวา “เม่ือปริมาตรและมวลของแกสคงที่

ความดันของแกสจะแปรผันตรงกับอุณหภูมิเคลวิน ” มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
P1 / T1 = P2 / T2 

         เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ  เม่ือมวลมีคาคงที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
อุณหภูมิ,ความดันและปริมาตรไปพรอมๆกัน       จึงมีการศึกษาเพื่อรวมกฎทุกกฎเขาดวยกนั
กลายเปนกฎรวมแกส  ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้      

   P1 V1 / T1  =  P2 V2 / T2 

        จากการศึกษากฎของอาโวกาโดร ที่กลาววา “ ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันแกสที่มี
ปริมาตรเทากันจะมีจํานวนอนุภาคเทากัน ”  แสดงวาปริมาณหรือจํานวนโมลของแกสมี
ความสัมพันธโดยตรงกับจํานวนอนุภาคและปริมาตรของแกส  ทําใหเขียนกฎของอาโวกาโดร
ไดวา“ ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ปริมาตรของแกสใดๆจะแปรผันตรงกับจํานวนโมลของแกส ” 
เขียนความสมัพันธไดวา  

V = kn   (เม่ือ k คือคาคงที่) 
เม่ือรวมความสัมพันธของกฎตางๆเขาดวยกันจะไดวา ความดัน ปริมาตร  จํานวนโมล 

หรือมวลและอุณหภูมิมีความสัมพันธกันตามสมการสถานะของแกส  ซึ่งเรียกสมการนี้วา 
กฎแกสสมบูรณ  เขียนไดดังนี้    

PV = nRT  หรือ  d = MP/RT 
        กฎแกสสมบูรณใชคํานวณหาความสัมพันธระหวางสมบัติตางๆของแกสสมบูรณ  
แตเนี่องจากแกสสวนใหญไมเปนไปตามกฎแกสสมบูรณ  การใชกฎแกสสมบูรณจึงใชโดย
กําหนดคาคงที่ของแกส (R)  ใหมีปริมาณแกส 1 โมล ที่ภาวะมาตรฐาน (STP) คือ มีความดัน 
1 บรรยากาศ อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส หรือ 273 เคลวิน และมีปริมาตร 22.4 ลิตร เพราะ
ภาวะนี้แกสจริงจะมีสภาพคลายแกสสมบูรณมากที่สุด 
P = ความดัน           V = ปริมาตร              n = จํานวนโมล            T = อุณหภูมิเคลวิน 
R = คาคงที่ของแกส คานี้มีหลายคาขึ้นกบัหนวยทีเ่กี่ยวของกัน เชน 
P   มีหนวยเปน  atm  ใช  R = 0.082058  L.atm.mol-1.K-1 

P   มีหนวยเปน   torr  ใช  R = 62.364      L.torr.mol-1.K-1 

P   มีหนวยเปน   Pa  และ  V  มีหนวยเปน  m3  ใช  R = 8.314  J.mol-1.K-1 



P1 , P2  =  ความดัน  ใชหนวยใดก็ไดแตตองเปนหนวยเดียวกัน 
V1 , V2  =  ปริมาตร  ใชหนวยใดก็ไดแตตองเปนหนวยเดียวกัน 
T1 , T2  =  อุณหภูมิ  ใชหนวยเคลวิน(K) เทานั้น 
n  =  จํานวนโมล  =  มวลเปนกรัม(g) / มวลโมเลกลุ (M) 
d  =  ความหนาแนนของแกส ( กรัม/ปริมาตร )  =  มวลเปนกรัม(g) / ปริมาตร(v) 
M = มวลโมเลกุล 

การแพร  หมายถึง  การที่อนุภาคของสารเคลื่อนที่ผานตัวกลางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง
ซึ่งเกิดกับสารไดทุกสถานะทั้งของแข็ง ของเหลว แกส 
          การแพรของแกสจะเกิดไดงายและรวดเร็ว เพราะโมเลกุลของแกสเคลื่อนที่ไดอยาง
อิสระ  โดยการแพรของแกสแตละชนิดจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับมวลโมเลกุลของแกสโดยแกสที่มี
มวลโมเลกุลต่ําจะแพรเร็วกวาแกสที่มีมวลโมเลกุลสูงในระยะเวลาที่เทากัน  การเคลื่อนที่ของ
โมเลกุลของแกสนอกจากจะแพรไดตามสภาพปกติแลวยังสามารถแพรผานรูเล็กๆไดดวย 

การแพรผาน  คือ  การที่แกสที่อยูใตความดันคาหนึ่งเกิดการเคลื่อนที่จากภาชนะที่
บรรจุอยูผานรูเล็กมากๆไปอีกภาชนะหนึ่งโดยไมมีการชนกันของโมเลกุล 

โทมัส  เกรแฮม  พบวา “ ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันอัตราการแพรผานของแกส
จะแปรผกผันกับรากที่สองของความหนาแนนของแกส ” 

เนื่องจากอัตราการแพรผานเปนสัดสวนระหวางจํานวนโมลหรือมวลโมเลกุลของแกส
ตอหนวยเวลา  ดังนั้นความหนาแนนของแกสจึงเปนสัดสวนโดยตรงกับมวลตอโมลของแกส   
ไดกฎการแพรผานของเกรแฮมมีใจความวา “ ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันอัตราการแพร
ผานของแกสจะแปรผกผันกับรากที่สองของมวลตอโมลของแกส ”      จากกฎการแพรผานของ 
เกรแฮมสามารถเปรียบเทียบอัตราการแพรผานของแกส 2 ชนิดที่อุณหภูมิและความดัน
เดียวกันได จากสูตรตอไปน้ี 

                     r1 / r2  = √ M2 / M1 

เม่ือ   r1  , r2   คือ  อัตราการแพรผานของแกสชนิดที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
        M1 , M2   คือ  มวลตอโมลของแกสชนิดที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
         การแพรผานของแกสจะเร็วหรือชาขึน้กับมวลโมเลกุลของแกสเชนเดียวกับการแพรของแกส 
         จากความรูในเรื่องสถานะของสารทั้ง 3 สถานะพบวาของแข็ง ของเหลวและแกสมี
สมบัติแตกตางกัน  ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชนในอุตสาหกรรมบางประเภทได เชน การทํา
น้ําแข็งแหง  การทําไนโตรเจนเหลว   และเทคโนโลยีการสกัดสารโดยใชคารบอนไดออกไซดใน 
รูปของของไหล 
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อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
 
    การเกิดปฏิกิริยาเคมีในธรรมชาติหรือชีวิตประจําวันมีมาก และ เกิดเร็วชา
แตกตางกันทั้งน้ีเพราะสารตั้งตนแตละชนิดมีสมบัติแตกตางกันอีกทั้งภาวะที่ปฏิกิริยามีความ
เหมาะสมมากนอย ไมเทากัน  ขณะที่เกิดปฏิกิริยา ปริมาณสารในระบบจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยสารตั้งตนจะปริมาณลดลงเรื่อยๆ และ ผลิตภัณฑจะเพ่ิมขึ้น   เราจะทราบวา
ปฏิกิริยาเคมีเกิดเร็วหรือชาได    โดยพิจารณาที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี     ซึ่งสามารถวัด
ไดจากปริมาณของสารตั้งตนที่ลดลง(ใชสัญลักษณเปนเครื่องหมายลบ)  หรือปริมาณของ
ผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น(ใชสัญลักษณเปนเครื่องหมายบวก)    ในหนึ่งหนวยเวลา ซึ่งจะวัดเปน
วินาทีหรือวัน ก็แลวแตวาจะเกิดปฏิกิริยาเร็วหรือชา   เขียนความสัมพันธไดดังนี้           

      A   +   B        →          C 
       อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  =  ปริมาณสารตั้งตนที่เปลี่ยนไป  =   ปริมาณผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลง
                     ระยะเวลาทีเ่กดิปฏิกิริยา             ระยะเวลาทีเ่กิดปฏกิิริยา 
  ในกรณีที่พิจารณาที่ความเขมขนของสาร  A และ B จะมีความเขมขนลด   ขณะที่ C  
ความเขมขนจะเพ่ิมขึ้น  ดังนี้ 
 

  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  =   - Δ[A]    =   - Δ[B]    =   + Δ[C]
                 Δt                Δt                Δt 
 

   อัตราการเกิดปฏิกิริยาขางตน เปนอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ย เพราะศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของสารภายในชวงเวลาที่กําหนดให เราสามารถหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา
ที่จุดใดจุดหนึ่งได  เรียกวา  อัตราการเกิดปฏิกิริยา  ณ  ขณะใดขณะหนึ่ง  ทําไดโดย ลากเสน
สัมผัสผานจุดที่ตองการหา  ในกราฟแสดงความสัมพันธระหวางความเขมขนสารกับเวลา คา
ความชันของเสนสัมผัสที่ลากผานจุดที่ตองการหา  คือ  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จากเสนกราฟที่แสดงใหทราบถึง   การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในชวงเวลา
ตางๆ   ถาเสนกราฟมีความชันมาก แสดงวาปฏิกิริยาในชวงเวลานั้นเกิดเร็ว แตถากราฟในชวง
นั้นมีความชันนอย  แสดงวาเกิดชา 

  ในสมการเคมีที่ดุลสมการแลว  การหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารตางๆจะมีคา 
เทากับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณเปนโมลของสารแตละชนิด      หารดวยสัมประสิทธิ์แสดง 
จํานวนโมล ของสารนั้นๆ  ตัวอยางเชน  
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   2 A  →  4 B   +   C 
   

      อัตราการเกิดปฏิกิริยา  =     - 1  Δ[A]    =   1  Δ[B]    =    Δ[C]
             2    Δt           4    Δt               Δt 
 
การเกิดปฏิกิริยาเคมีใดๆ อนุภาคของสารตั้งตนตองมีการชนกันโดยทิศทางของการชน 

ตองเหมาะสม และมีพลังงานการชนกันอยางนอยที่สุดเทากับพลังงานกอกัมมันต (Ea) จึงจะ
เกิดปฏิกิริยาได ซึ่งในแตละปฏิกิริยาจะมีคาพลังงานกอกัมมันตมากนอยไมเทากัน  ปฏิกิริยา
เคมีหนึ่งๆ จะมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยตอไปน้ีคือ 
  1 . จํานวนอนุภาคที่มีพลังงานสูง  (ถามีมากจะเกิดไดเร็ว  อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง) 
  2 .  คาพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา  (ถามีคาต่ําจะเกิดไดเร็ว  อัตราการเกิดปฏิกิริยาสูง) 
 การเกิดปฏิกิริยาในอีกแนวคิดหนึ่งอธิบายไดวา  อนุภาคของสารตัง้ตนที่ชนกันจะเกิด
เปนสารเชิงซอนกัมมันต   กอนที่จะกลายเปนสารผลติภัณฑ สารเชิงซอนกัมมันต เปนสารที่อยู
ในสภาวะไมเสถียรเพราะมพีลังงานสูงมากเราเรียกสภาวะนี้วา สภาวะแทรนซชิัน   คาพลังงาน 
ของสภาวะแทรนซิชันจะมีคาประมาณพลังงานกอกัมมันต  เพราะเปนพลังงานอยางนอยที่สุดที่
จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีได 
 การเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกปฏกิิริยาจะมีพลังงานเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ    เพราะตองมี 
การสลาย และสรางพันธะ ระหวางอะตอมของสารที่อยูในระบบ  การพิจารณาวาเปนปฏิกิริยา
ดูดหรือคายพลังงาน ใหสังเกตที่ผลิตภัณฑวามีพลังงานสูงหรือต่ํากวาสารตั้งตน   ถาเปน 
ปฏิกิริยาดูดพลังงาน พลังงานของผลิตภัณฑจะสูงกวาพลังงานของสารตั้งตน  ถาเปนปฏิกิริยา
คายพลังงาน พลังงานของผลิตภัณฑจะต่ํากวาพลังงานของสารตั้งตน  ในกรณีที่ปฏิกิริยามีสาร
เชิงซอนกัมมันต สารนี้ตองคายพลังงานออกแลว เปลีย่นเปนผลติภัณฑ    ถาสารเชิงซอนกัม
มันตคายพลังงานออกมาสูงกวาพลังงานของสารตั้งตน ปฏิกิริยานั้นจะเปนประเภทดูดพลังงาน 
แตถาคายออกมาต่ํากวาพลังงานของสารตั้งตนจะเปนประเภทคายพลังงาน 
 ปจจัยที่มีผลตออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  มีดังนี้ 
   1. ความเขมขนของสารตั้งตน การเพิ่มความเขมขนของสารตั้งตนจะทําใหจํานวน
อนุภาคของสารตั้งตนเพ่ิม โอกาสที่อนุภาคจะชนกันและอนุภาคที่มีพลังงานสูงก็มีมากขึ้น  
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงมีคาสูงขึ้น  แต  บางปฏิกิริยา  อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะไมขึ้นกับ
ความเขมขนของสารตั้งตนเลย เชน ปฏิกิริยาการกําจัดแอลกอฮอลในตับ จะมีอัตราการ 
เกิดปฏิกิริยาคงที่ แมจะเพ่ิมความเขมขนของสารตั้งตนมากเทาใดก็ตาม   และมีบางปฏิกิริยาที่ 



 
 
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะขึ้นกับความเขมขนของสารตั้งตนชนิดใดชนิดหนึ่งเทานั้น    ไมได 
ขึ้นกับความเขมขนของสารตั้งตนทุกตัว ซึ่งเราจะทราบขอมูลไดจากการทดลอง 
   2 . พ้ืนที่ผิวของสาร การเพิ่มพ้ืนที่ผิวของสาร จะทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
สูงขึ้น เพราะจํานวนอนุภาคของสารในระบบจะเพิ่มขึน้ และจํานวนอนุภาคที่มีพลังงานสูงก็จะมี
จํานวนมากขึ้น โอกาสที่อนุภาคชนกันแลวเกิดปฏิกิริยาจึงสูงขึ้นดวย 
   3 . อุณหภูมิ การเพิ่มอุณหภูมิจะเกิดปฏิกิริยาเคมีไดเร็วขึ้น  เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น
ทําใหอนุภาคของสารที่อยูในระบบเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วสูง ทําใหมีโอกาสชนกันมากขึ้น และมี
โอกาสชนกันดวยพลังงานที่สูงมากพอที่จะทําใหเกิดปฏิกิริยาเคมีได  อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีจึงสูง 
   4 . ตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยาเปนสารที่เติมลงไปแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น 
หรือชาลง แตเม่ือปฏิกิริยาสิ้นสุด สารเหลานี้จะกลับออกมาตามเดิม 

ตัวเรงปฏิกิริยา  คือ  สารที่เติมลงไปแลวทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึน้ 
ตัวหนวงปฏิกริิยา คือ  สารที่เตมิลงไปแลวทาํใหปฏิกิริยาเกิดไดชาลง 
สารที่เปนตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยา  จะเขาไปมีสวนรวมในปฏิกิริยาดวย โดยสารที่เปน

ตัวเรงจะชวยลดพลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา       ขณะที่สารที่เปนตัวหนวงจะเพิ่มพลังงาน 
กอกัมมันต   ทําใหปฏิกิริยาเกิดเร็วและชาตามลําดับ    ขณะที่สารทีเ่ปนตัวเรงหรือตัวหนวงเขา
รวมปฏิกิริยา จะเปลี่ยนแปลงสารอื่นชัว่ขณะ  แตเม่ือปฏิกิริยาสิ้นสุดลง สารเหลานี้ก็จะกลบั
ออกมา  ดังนั้นในการเติมตวัเรงหรือตัวหนวง ตองคํานึงถึงความปลอดภัย   ความยากงายใน
การแยกตัวเรงหรือตัวหนวงปฏิกิริยาออกจากสารผลิตภัณฑ  และราคาของตัวเรงหรือตัวหนวง
ปฏิกิริยา 
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