
 

บทที่ 4 
ปฏิกิริยาเคมี 

 
 หลังจากที่ไดศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางของอะตอมและพันธะเคมี มาแลว ในบทนี้จะ
ไดเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอะตอมหรือโมเลกุลของสารเมื่อมีการเปลีย่นแปลงทาง
เคมี ซึ่งเรียกวา ปฏิกิริยาเคมี (chemical reaction)  ซึ่งมีหลายชนิด โดยจะเขียนแสดงในลักษณะ
เปนสัญลักษณ หรือ สมการเคมี (chemical equation) เพ่ือแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี  
นอกจากนี้ยังจะไดศึกษาเกี่ยวกับอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปจจัยท่ีมีผลตออัตราการ
เกิดปฏกิิริยาเคมี อีกดวย  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
4.1  สมการเคมี 
 

 สมการเคม ี เปนสิ่งที่เขียนแทนปฏิกิริยาเคมี ซึ่งบอกใหทราบชนิดของสารที่เขาทํา
ปฏิกิริยากันหรือ สารตั้งตน และชนิดของสารที่เปนผลิตภัณฑ ของปฏิกิริยา   โดยเขียนสารที่
เขาทําปฏิกิริยาไวทางซายมือ และสารทีเ่ปนผลิตภัณฑไวทางขวามือของลูกศร ที่มีทิศทางชี้ไป
ทางสารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 
 

สารตั้งตน     ⎯⎯→   สารผลิตภัณฑ 
 

 นอกจากนี้ในการเขียนสมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น อาจจะมีสัญลักษณอื่นๆ ที่
เกี่ยวของอีกดังตอไปนี้ 
 

         ⎯⎯→  หมายถึง  ใหผลเปน 
 หมายถึง ปฏิกิริยายอนกลับ หรือดําเนินการไปไดทั้งสองทิศทาง 

+ หมายถึง รวมกันหรือทําปฏิกิริยากัน 

↑ หมายถึง เกิดเปนแกสที่ฟุงกระจาย 
↓ หมายถึง เกิดการตะกอน 
(s) หมายถึง สถานะของแข็ง (solid) 



(l) หมายถึง สถานะของเหลว (liquid) 

(g) หมายถึง สถานะแกส (gas) 
(aq) หมายถึง สถานะของเหลวที่สารนั้นละลายอยูในน้ํา (aqueous) 
Δ หมายถึง การใหความรอน 

 

4.2  ชนิดของปฏิกิริยาเคม ี
 

 ชนิดของปฏิกิริยาเคมีหลายชนิด สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้ 
 4.2.1  ปฏิกิริยาการรวมตัว (combination reaction) เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากสารตั้ง
ตนตั้งแตสองสารขึ้นไปมารวมตัวกันแลวไดเปนสารผลิตภัณฑ ซึ่งเขียนเปนสมการทั่วไปไดวา 
 

          A  +  B      ⎯⎯→     AB 
 

ตัวอยางเชน แกสไฮโดรเจน (H2) รวมตัวกับ แกสออกซิเจน (O2) แลวไดเปน น้ํา (H2O) 
 

   2H2 (g) + O2 (g)     ⎯⎯→ 
  2H2O(�) 

 

 4.2.2 ปฏิกิริยาการสลาย (decomposition reaction)  เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจาก
สารประกอบหนึ่งซึ่งเปนสารตั้งตนเกิดสลายตัวใหเปนสารผลิตภัณฑ ที่อาจจะเปนธาตุ  หรือ 
สารประกอบ  สามารถเขียนเปนสมการทั่วไปไดดังนี้ 
 

           AB         ⎯⎯→    A  +  B 
 

ตัวอยางเชน แมกเนเซียมคารบอเนต (MgCO3) สลายตัวเปน แมกเนเซียมออกไซด (MgO) และ
แกสคารบอนไดออกไซด (CO2) 
    MgCO3 (s)  ⎯⎯→  MgO(s) + CO2(g) 
 

 4.2.3  ปฏิกิริยาการแทนที่ (subsititution reactions) เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการที่
ธาตุชนิดหนึ่งเขาไปแทนที่ธาตุหนึ่งในสารประกอบ ทําใหเปลี่ยนเปนสารประกอบใหมขึ้น  
สามารถเขียนเปนสมการทั่วไปไดดังนี้ 
 

     AB  +  Y    ⎯⎯→     AY  +  B 



ตัวอยางเชน  สังกะสี (Zn) เขาไปแทนที่ธาตุไฮโดรเจนในกรดไฮโดรคลอริก (HCl) แลวไดเปน
สังกะสีคลอไรด (ZnCl2) กับ แกสไฮโดรเจน (H2) 
 

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

 4.2.4. ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน (exchange reaction) เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจาก
สารประกอบสองชนิดมาทําปฏิกิริยากัน แลวเกิดการแลกเปลี่ยนอะตอมหรือกลุมอะตอมซึ่งกัน
และกัน  ไดเปนสารประกอบใหมเกิดขึ้น สามารถเขยีนเปนสมการทั่วไป ไดดังนี้ 

 

        AX  +  BY    ⎯⎯→      AY +  BX 
 

ตัวอยางเชน  ซิลเวอรไนเตรต (AgNO3) ทําปฏิกิริยากับ โซเดียมคลอไรด (NaCl) กลายเปน   
ซิลเวอรคอลไรด (AgCl) และ โซเดียมไนเตรต (NaNO3) 
 

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

 4.2.5 ปฏิกิริยาสะเทิน (neutralization  reactions) เปนปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการที่
กรดหรือออกไซดที่เปนกรดทําปฏิกิริยากับเบสหรือออกไซดที่เปนเบสแลวไดเปน เกลือ กับ น้ํา 
หรือเกลืออยางเดียว  เชน กรดไฮโดรคลอริก (HCl) ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด 
(NaOH) ได เกลือโซเดียมคลอไรด (NaCl) กับ น้ํา (H2O) 
 

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

4.3  ทฤษฎีการปะทะ  
 

 ทฤษฎีการปะทะ (collision theory) มีสมมติฐานวา ปฏิกิริยาจะเกิดไดเมื่อสารที่เขา
ทําปฏิกิริยาจะตองเขาชนกันระหวางโมเลกุล โดยทิศทางและความถี่ในการชนจะตองเหมาะสม
จึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได  ซึ่งจํานวนครั้งของการชนจะมากกวาจํานวนครั้งที่ชนแลวเกิดปฏิกิริยา
เคมี   การที่สารเขามาชนกันนั้นจะทําให พันธะของสารตั้งตนถูกทําลาย  และสรางพันธะของ
สารผลิตภัณฑขึ้นใหม  นอกจากนี้ พลังงานของการชน (collision energy) จะตองมากหรือ
เทากับพลังงานกระตุน (activation energy)  ซึ่งจะเปนตัวกําหนดความยากงายของการ



เกิดปฏิกิริยาตัวนั้น ๆ เชน โมเลกุลของสาร A2 และ B2 มาทําปฏิกิริยากันแลวไดเปนโมเลกุล
ของสาร AB  ซึ่งเขียนเปนสมการเคมีวา 
    

              A2 (g)  + B2 (g)     ⎯⎯→ 2AB (g) 
 

โดยพันธะ A−A และ B−B จะถูกทําลาย แลวสรางพันธะ A−B ขึ้นมาใหม ซึ่งมีผลทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากสาร A2 และสาร B2 ไปเปนสาร AB  ดังตัวอยางในภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงการเขามาชนกันระหวางโมเลกุลขณะเกิดปฏิกิริยา 
                      ที่มา : (Petrucci, Harwood & Herring, 2002 , p. 599) 
 

4.4  ทฤษฎีสารเชิงซอนกัมมันต 
 

 เฮนรี ไอริง (Henry Eyring) ไดเสนอทฤษฎีสถานะแทรนซิชัน   (transition   state  
theory) หรือ ทฤษฎีสารเชงิซอนกัมมันต  (activated complex  theory)   ซึ่งทฤษฎีนี้มีแนวคิดใน
การชนกันของโมเลกุลวา     โมเลกุลท่ีเขามาชนกันนั้นจะเกาะติดกันอยูชั่วขณะ ซึ่งมีพลังงาน
สูงพอท่ีจะเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นได (พลังงานกอกัมมันต) กลายเปนสารมัธยันตร (intermediate) 



หรือ สารเชิงซอนกัมมันต (activated complex) ซึ่งตอไปก็จะแตกออกเพื่อไดเปนโมเลกุลของ
สารผลิตภัณฑ หรือ อาจจะยอนกลับเปนสารตั้งตนอยางเดิม 
 

       A  +  B                [ A B ]#      ⎯⎯→ AB  
                       (สารตั้งตน)                 (สารมัธยันตร)              (ผลิตภัณฑ) 

 
 อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะขึ้นอยูกับความถี่ของการชนอยางไดผล (effective collision)  
และสัดสวนของโมเลกุลท่ีอยูในสถานะกระตุน (activated state)  กลาวคือท่ีสถานะกระตุน
จะตองมีจํานวนโมเลกุลและความถี่ในการชนมากพอ ปฏิกิริยาจึงเกิดขึ้นได ถาพลังงานกอกัม
มันตมีคามาก โมเลกุลท่ีจะถูกกระตุนมีจํานวนนอย จะทําใหปฏิกิริยาดําเนินไปไดชา ดังนั้นการ
จะเกิดปฏิกิริยาขึ้นไดนั้นสารตั้งตนจะตองมีพลังงานมากกวาพลังงานกอกัมมันต    หลังจากนั้น
สารตั้งตนจะเปลี่ยนไปเปนผลิตภัณฑพรอม ๆ กับมีระดับพลังงานลดต่ําลง      โดยที่พลังงาน
ของสารผลิตภัณฑอาจจะมากกวาหรือนอยกวาสารตั้งตนก็ไดขึ้นกับปฏิกิริยาแตละชนิด ดังภาพ
ที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิกิริยาคายความรอน                             ปฏิกิริยาดูดความรอน 
(Exothermic reaction)                           (Endothermic reaction) 

 
ภาพที่  4.2  การดําเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกับการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของสาร 

        ที่มา (Chang, 1998, p. 89) 



4.5  อัตราปฏิกิริยาเคม ี 
 

 ในวัดอัตราปฏิกริยา (rate of chemical reaction) จะเปนการวัดการเปลี่ยนแปลง
ความเขมขนของสารตั้งตนหรือสารที่เขาทําปฏิกิริยากัน หรือสารผลิตภัณฑในหนึ่งหนวยเวลา 
โดยความเขมขนของสารตั้งตนจะคอย ๆ ลดลงไปในขณะที่ความเขมขนของสารผลิตภัณฑจะ
เพ่ิมขึ้น 

สารตั้งตน   ⎯⎯→ สารผลิตภัณฑ 
เชน  ปฏิกิริยา        H2(g) + I2(g)   ⎯⎯→   2HI(g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.3   การเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 ที่มา  (Kotz , Treichel & Harman, 2003, p. 659) 
 
 ดังนั้น การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จึงสามารถพิจารณาจากความเขมขนของ
สารตั้งตนที่ลดลง หรือความเขมขนของสารผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้น ดังนี้ 

    อัตราการเกิดปฏิกิริยา    =    
 ี่ยนแปลงไปเวลาที่เปล

งงตนที่ลดลนของสารตั้ความเขมข  

                 =    
 ี่ยนแปลงไปเวลาที่เปล

พ่ิมขึ้นตภัณฑท่ีเนของสารผลิความเขมข  
 เนื่องจาก อตัราการเกิดปฏิกิริยาในแตละชวงเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น
ในการหาอัตราปฏิกิริยาที่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งในระหวางการเกิดปฏิกิริยานั้น สามารถกระทํา
ไดโดยการวัดการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารตั้งตนในชวงเวลาที่กําหนด หรือการหา
ความชันของเสนกราฟของปฏิกิริยา ณ จุดที่สัมผัส ดังภาพที่ 4.4 และ 4.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.4   แสดงการหาอัตราปฏิกิริยาเคมี ณ เวลาตางๆ 
         ที่มา (Chang, 1998, p. 511) 
 
 ตัวอยาง ปฏิกิริยา 2NO2(g)   ⎯⎯→   2NO(g) + O2(g)  สามารถหาอัตรา
ปฏิกิริยาเคมี ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งของ NO2 , NO(g)  และ  O2 ได ดังภาพที่ 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.5   การหาคาอัตราปฏิกิริยาที่ระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
      ที่มา  (Terrell, 2004) 



4.6  กฎอัตรา  
 

 การวัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สามารถพิจารณาจากความเขมขนของสารตั้งตนที่
ลดลง หรือ พิจารณาจากความเขมขนของสารผลิตภัณฑท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น  จะตองพิจารณากฎอัตรา 
(rate law) ของการเกิดปฏิกิริยาเคมี ดังตอไปนี้ 

 
 4.6.1 กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล (differential  rate  law) พิจารณาปฏิกิริยาเคมีท่ี
กําหนดให  

    aA +  bB    ⎯⎯→     cC  +  dD 
 

เมื่อ a  b  c  และ d เปนจํานวนโมลของสาร A, B, C  และ D  ตามลําดับ จะไดวา 

   อัตราปฏิกิริยา  = A ลงของอัตราการลดa
1  

      = B  ลงของอัตราการลดb
1  

      = C   ่ิมขึ้นของอัตราการเพc
1  

      = D   ่ิมขึ้นของอัตราการเพd
1  

                                 

หรือ    อัตราปฏิกิริยา    
dt

d[A]
a
1−    =    

dt
d[B]

b
1−  =      

dt
d[C]

c
1  =    

dt
d[D]

d
1  

 

 การเขียนกฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียลน้ัน   สามารถเขียนเปนผลคูณของความเขมขน ท่ี
ยกกําลัง อยางเชน ปฏิกิริยา 
 

    3A  +  2B   ⎯⎯→    C  +  D 
 

จะเขียนไดวา       dt
d[A]

3
1−   =    dt

d[C]      =       …(4.1) mn [B]k[A]
 

 จากสมการ (4.1) n และ m เปนอันดับของปฏิกิริยาของสาร A และ B  ตามลําดับ   k 
เปนคาคงตัวอัตรา (rate constant) และอันดับของปฏิกิริยารวม (overall reaction order) จะ
เทากับ  n + m  คาของ n และ m นั้นหาไดจากการทดลอง  เชน ปฏิกิริยาอันดับศูนย (zero-order 
reaction) เปนปฏิกิริยาที่มีอันดับของปฏิกิริยารวม เทากับ 0 แสดงวา อัตราปฏิกิริยาไมขึ้นกับ



ความเขมขนของสารตั้งตน   ปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first-order reaction) เปนปฏิกิริยาที่มีอันดับ
ของปฏิกิริยารวม เทากับ  1  และ ปฏิกิริยาอันดับสอง (second-order reaction) เปนปฏิกิริยาที่มี
อันดับของปฏิกิริยารวมเทากับ 2 หมายความวา อัตราปฏิกิริยาขึ้นกับความเขมขนของสารตั้งตน 
 
 
 
ตัวอยางที่ 4.1  จากขอมูลท่ีกําหนดใหในตารางที่ 4.1 เปนการศึกษาปฏิกิริยา  A  +  2B  → C  
  ท่ี 25 oC จงหาอันดับของปฏิกิริยา 
 
ตารางที่ 4.1  ผลการวัดอัตราเริ่มตนของปฏิกิริยา A  +  2B  → C 
 

การทดลองครั้งที่ [A] [B] อัตราเริ่มตน (M/s) 
1 0.10 0.10 5.50 x 10-6 
2 0.20 0.10 2.20 x 10-5 
3 0.10 0.30 1.65 x 10-5 
4 0.10 0.60 3.30 x 10-5 

 
วิธีทํา จากปฏิกิริยาที่กําหนดให สามารถเขียนกฎอัตราไดวา 
     อัตราปฏิกิริยา =     k[A]n[B]m 
 ตองการหาคา n ไดโดยการเลือกการทดลองที่ความเขมขนของ A มีคาไมเทากัน แต
ความเขมขนของสาร B  คงตัว  ซึ่งไดแก การทดลองครั้งที่ 1 และ 2 จะไดวา 
 การทดลองครั้งที่ 1   5.50 x 10-6  =   k[0.10]n[0.10]m  …(4.2) 
 การทดลองครั้งที่ 2   2.20 x 10-5   =   k[0.20]n[0.10]m     …(4.3) 
เมื่อนํา (4.3) หารดวย (4.2) จะไดวา 
       4    =   [2]n 
         n   =   2 
 
 



 
  ตองการหาคา m ไดโดยการเลือกการทดลองที่ความเขมขนของ B มีคาไมเทากัน 
แตความเขมขนของสาร A  คงตัว  ซึ่งไดแก การทดลองที่ 3 กับ 4  หรือ 1 กบั 3 หรือ 1 กบั 4 
เปนตน เชน  
 การทดลองครั้งที่ 3   1.65 x 10-5  =    k[0.10]n[0.30]m …(4.4) 
 การทดลองครั้งที่ 4   3.30 x 10-5  =    k[0.10]n[0.60]m     …(4.5) 
 เมื่อนํา (4.5)  หารดวย (4.4) จะไดวา 
       2    =   [2]n 
        m   =   1 
 ดังนี้ สามารถเขียนกฎอัตราไดวา 
     อัตราปฏิกิริยา       =   k[A]2 [B]1 

   ∴   อันดับปฏิกิริยา        =    n + m  
             =    2  + 1 = 3 
 อันดับปฏิกิริยานี้จัดเปนปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง (first order reaction) เมื่อคิดสาร A เปน
หลัก  แตเปนอันดับสอง (second order reaction) เมื่อเทียบกับสาร B เปนหลัก  และเมื่อคิดรวม 
เปนปฏิกิริยาอันดับสาม 
 

 
 4.6.2 กฎอัตราอินทิเกรต (integrated rate law)  กฎอัตราอินทิเกรต เปนกฎอัตราที่
แสดงความสมัพันธระหวางความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลา โดยจะทําใหสามารถคาํนวณ
การเกิดปฏิกิริยาจากคาคงตัวและความเขมขนของสารตั้นตนได และยังสามารถเปลี่ยนรูปไป
เปนสมการที่ใชหาความเขมขนของสารตั้นตนที่เวลาตาง ๆ ได 
 ในกรณีปฏิกิริยาอันดับศูนย 
 

A  ⎯⎯→  สารผลิตภัณฑ 
 

   อัตราปฏิกิริยา   =  k [A]0 
   ดังนั้นอัตราปฏิกิริยา  =  k       (mol L-1 s-1) 
 



 จากปฏิกิริยาขางตน แสดงใหเห็นวาอันดับปฏิกิริยาไมขึ้นอยูกับความเขมขนของ
สาร A จึงสามารถเขียนเปนกฎดิฟเฟอเรลเชียลไดดังนี้ 
 

         k     =−
dt

d[A]  
 

เมื่อพิจารณาความเขมขนท้ังหมดของสาร A ต้ังแต [A]0 จนถึง [A] ในชวงเวลาตั้งแต to  ถึง t
สามารถทําการอินทิเกรต ไดดังนี้ 
 

              kdt      ∫∫ =−
t

t

A

A 00

    d[A]
][

][

 

          -[A]t + [A]0    =      kt 
 

           [A]t   =      [A]0 – kt    …(4.6) 
 
จากสมการ (4.6) นี้สามารถนําไปใชหาความเขมขนของสาร A  ณ เวลาใดๆ ได     นอกจากนี้
สมการดังกลาวยังเปนสมการกราฟเสนตรง ( Y = aX + b) มีความชัน เทากับ –k และจุดตัดบน
แกน y  มีคาเทากับ [A]0 ดังภาพที่ 4.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4.6  ความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลาของปฏิกิริยาอันดับศูนย 
                 ทีม่า  (Petrucci, Harwood & Herring, 2002, p. 587) 



 ในกรณีปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 
H2O2(aq)  ⎯⎯→   H2O(l) +    ½ O2(g) 

 สามารถเขียนกฎอัตราไดวา 
 

     ]Ok[H
dt

]Od[H
22

22          =−  

 เมื่อทําการอินทิเกรตจะไดวา 
 

        kdt      ∫∫ =−
t

t0

22

022

   
]O[H
]Od[H 

22

22
]OH[

]OH[

 

 

                    kt =−    
]O[H
]O[Hln  

22

22  
 

 ดังนั้น                   ln [H2O2]t   =    – kt  + ln [H2O2]0   …(4.7) 
 

 เมื่อนําไปเขียนกราฟระหวางความเขมขนของ ln [H2O2]  กับ เวลา จะไดกราฟ
เสนตรง มีความชัน เทากับ –k และจุดตัดบนแกน y  มีคาเทากับ ln [H2O2]0 ดังตัวอยางภาพที่ 
4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7  ความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลาของปฏิกิริยาอันดับหนึ่ง 
                   ทีม่า  (Petrucci, Harwood & Herring, 2002, p. 589) 



   สําหรับในกรณีของปฏิกิริยาอันดับสอง 
 

A  ⎯⎯→  สารผลิตภัณฑ 
 

   สามารถเขียนกฎอัตราไดวา 
   อัตราปฏิกิริยา     =  k [A]2 
 

โดยคาคงที่อัตรา (k) มีหนวยเปน L mol -1s-1 และสามารถเขียนกฎอัตราไดวา 
 

     2]k[A
dt

]d[A          =−  
 

 เมื่อทําการอินทิเกรตจะไดวา 
 

             kdt      ∫∫ =−
t

t00

   
][A
]d[A 2

]A[

]A[

 

 

                kt =   
][A

1  -  
][A

1

0

 

 

             
0][A

1         
][A

1
+=     kt    …(4.8) 

 

 จากสมาการ (4.8) เมื่อนําไปเขียนกราฟระหวางความเขมขนของ 1/[A]  กับ เวลา จะ
ไดกราฟเสนตรง มีความชัน เทากับ k และจุดตัดบนแกน y  มีคาเทากับ  1/[A] 0 ดังภาพที่ 4.8 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8   ความเขมขนของสารตั้งตนกับเวลาของปฏิกิริยาอันดับสอง 
                   ที่มา  (Petrucci, Harwood & Herring, 2002, p. 594) 



4.7  กลไกของปฏิกิริยา 
 

 จากทฤษฎีการชน ไมวาจะเปนอะตอมหรือโมเลกลุจะเกิดปฏิกิริยาไดตองมีการชน
กันจึงจะไดสารใหม  ถาปฏิกิริยางายๆ มีจํานวนอนุภาคไมมากนัก การเขาชนกันเพียงครั้งเดียว
จะทําใหเกิดสารใหมเกิดขึ้น  แตปฏิกิริยาเคมีจํานวนมากมักไมเกิดขั้นเดียว  เพราะถาเกิดขึ้นขั้น
เดียวแสดงวาอนุภาคทั้งหมดตองมาชนกันทีเดียวพรอมกันหมด ซึ่งจะเปนไปไดก็ตอเมื่ออนุภาค
ตองมีพลังงานมากพอ ซึ่งเปนไปไดยาก ดังนั้น ในการเกิดปฏิกิริยาเคมี การชนกันของอนุภาค
จึงตองมีหลายขั้นตอน  โดยแตละปฏิกิริยายอยหรือขั้นตอนยอย เรียกวา กระบวนการปฐมหรือ
ปฏิกิริยาปฐม (elementary reaction) เรยีกการแสดงขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยายอยวา กลไกของ
ปฏิกิริยา (reaction mechanism)  ซึ่งอัตราเร็วของปฏิกิริยารวมจะตองไมเร็วกวาปฏิกิริยาปฐมที่
ชาที่สุด (rate determining step)  
 

 ตัวอยางปฏิกิริยาระหวาง  H2  กับ ICl(g)   กลายเปน I2  และ HCl 
 

    H2(g) + 2 ICl(g)   ⎯⎯→     I2(g) + 2 HCl(g) 
 

ซึ่งในกลไกปฏิกิริยารวม จะมีปฏิกิริยาปฐม 2 ขั้นตอน คือ 
 

 ข้ันตอนที่ 1 H2(g) + ICl(g)      ⎯⎯→     HI(g) + HCl(g)     
    อัตราปฏิกิริยาขั้นตอนที่ 1  =  k[H2][ICl] 
 

 ข้ันตอนที่ 2 HI(g) + ICl(g)      ⎯⎯→     I2(g) + HCl(g) 
    อัตราปฏิกิริยาขั้นตอนที่ 2  =  k[HI][ICl] 
 

 เนื่องจากขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่ชาที่สุด จึงเปนปฏิกิริยาปฐมที่ชาที่สุด ดังนี้
ปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้น จึงมีอัตราปฏิกิริยาดังนี้ 
 

            H2(g) + ICl(g)      ⎯⎯→     HI(g) + HCl(g) 
    อัตราปฏิกิริยารวม      =     k[H2][ICl] 
 
 



4.8  ผลของอุณหภูมิตอปฏิกิริยาเคมี 
 

 ปฏิกิริยาคายความรอน ถาเพิ่มอุณหภูมิ อัตราปฏิกิริยาจะลด  ถาลดอุณหภูมิ อัตรา
ปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้น  สวนปฏิกิริยาดูดความรอน ถาเพิ่มอุณหภูมิอัตราปฏิกิริยาจะเพิ่ม ถาลด
อุณหภูมิ จะทําใหอัตราปฏิกิริยาลดลง 
 อารเรเนียส (Svante Anhenius) ไดเสนอความสัมพันธระหวางคาคงที่อัตรา (k) กับ 
อุณหภูมิ ดังนี้ 

     k = Ae-Ea/RT 
 

หรือ                Aln 
T
1

R
Ea

ln k +−= ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛    …(4.9) 

 จากสมการ (4.8) k เปนคาคงตัวอัตรา A เปนคาคงตัวของการปะทะ (frequency 
factor)  Ea เปนพลังงานกระตุน  R เปนคาคงตัวของแกส (8.31 จูล/โมล.เคลวิน) และ T เปน
อุณหภูมิเคลวิน ในสวนของ 

R
Ea

−  เปนสัดสวนท่ีแสดงจํานวนโมเลกุลท่ีมีระดับพลังงาน

มากกวา Ea  เมื่อเขียนกราฟระหวาง log k กับ 
T
1  จะไดกราฟเสนตรง มีความชันเทากับ

R
Ea

−      

ดังตัวอยางภาพที่ 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9   กราฟแสดงความสัมพันธระหวาง ln k กับ 
T
1  

                         ที่มา  (Petrucci, Harwood & Herring, 2002, p. 601) 



4.9  การเรงปฏิกิริยาเคมี 
 

 ในการเตรียมแกสออกซเิจนในหองปฏิบัติการ สามารถกระทําไดโดยการเผา
โพแทสเซียมคลอเรต ดังสมการ 
 

2KClO3(s)  ⎯⎯→    2KCl(s) + 3O2(g) 
 

 พบวาปฏิกิริยาการสลายตัวดวยความรอนนี้เกิดขึ้นชามากถาไมมีตัวเรง ถาเติม
แมงกานีสไดออกไซด (MnO2) ซึ่งเปนผงสีดําลงไปเล็กนอย จะทําใหอัตราการสลายตัวเพ่ิมขึ้น
สูงมาก และเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นลงแลวก็จะได MnO2 กลับคืนมาทั้งหมด  ดังนั้น MnO2 เปน 
ตัวเรงปฏิกิริยา (catalyst) ซึ่งเปนสารที่เขารวมปฏิกิริยา แลวทําใหปฏิกิริยาเกิดไดเร็วขึ้น โดย
ในขณะที่เกิดปฏิกิริยา ตัวเรงปฏิกิริยาจะมีการเปลี่ยนแปลง แตเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาจะไดกลับคืน
มา  โดยตัวเรงปฏิกิริยาจะทําใหสารตั้งตนกลายเปนสารผลิตภัณฑ ในหนทางที่เกิดปฏิกิริยามีท่ี
ระดับพลังงานกระตุนต่ํากวา   ทําใหจํานวนอนุภาคหรือโมเลกลุของของสารที่ระดับพลังงาน
สูงกวาพลังงานกระตุนมีมากขึ้น จึงทําใหปฏิกิริยาเกิดขึ้นไดเร็วขึ้น ดังภาพที่ 4.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10  การเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานกระตุนเนื่องจากตัวเรงปฏิกิริยา 
                ที่มา  (Terrell, 2004) 
 



 การเรงปฏิกิริยามี 3 ประเภท ขึ้นอยูกับลักษณะของสารที่ทําหนาที่เปนตัวเรง ดังนี้ 
 

 4.9.1  การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ (heterogeneous catalysis) ตัวเรงปฏิกิริยาและสาร
ต้ังตนมีสถานะตางกัน สวนมากตัวเรงปฏิกิริยามักเปนของแข็ง สวนสารตั้งตนมักเปนของเหลว
หรือแกส เชน การสังเคราะหแอมโมเนีย ซึ่งเปนวัตถุดิบที่สําคัญในทางอุตสาหกรรม คนพบ
โดย ฟริตซ ฮาเบอร (Firtz Haber) ใน ค.ศ.1905 เรียกกระบวนการนี้วา กระบวนการฮาเบอร 
(Harber process) โดยเริ่มจากทําใหโมเลกุลของ H2 แตกตัวและยึดติดบนผิวโลหะ ทําใหมีความ
วองไวมาก แลวเกิดการรวมตัวกับไนโตรเจน กลายเปน NH3 ท่ีอุณหภูมิ 500oC ดังสมการ 
 

N2+  3H2    ⎯⎯→   2NH3 
 

 4.9.2  การเรงปฏิกิริยาเอกพันธุ (homogeneous catalysis) ตัวเรงปฏิกิริยา สารตั้งตน
และสารผลิตภัณฑอยูในสถานะเหมือนกัน เชน ปฏิกิริยาระหวาง เอทิลแอซีเตต กับ น้ํา ไดกรด
แอซิติก กับ เอทานอล 
 

CH3-COO-C2H5 + H2O  ⎯⎯→  CH3COOH + C2H5OH 
 

ปฏิกิริยานี้เกิดชามากถาไมมีตัวเรงปฏิกิริยา  แตเมื่อเติมกรดไฮโดรคลอริกลงไปจะเพิ่มอัตรา
ปฏิกิริยาใหสูงขึ้นมาก 
 4.9.3  การเรงปฏิกิริยาดวยเอนไซม (enzyme catalysis)  เอ็น (enzyme) เปนตัวเรง
ปฏิกิริยาทางชีวภาพ (biological catalyst)  ซึ่งสามารถชวยเพ่ิมอัตราของปฏิกิริยาไดสูงมากแลว 
ยังมีความจําเพาะอีกดวย โดยเอ็นจะเลือกทําปฏิกิริยากับสารตั้งตนหรือสับสเตรต (substrate) 
บางชนิดเทานั้น     เนื่องจากเอ็นเปนโมเลกุลโปรตีนขนาดใหญ จะมีตําแหนงกัมมันต (active 
site) ท่ีเหมาะสมกันสับสเตรต ตามทฤษฎีแมกุญแจ-ลูกกุญแจ (lock and key theory) โดย
สามารถเขียนกลไกอยางงายไดวา 
 

E + S                     ES  ⎯⎯→ P + E 
 

โดย E  S  P เปน เอนไซม  สับสเตรต และสารผลิตภัณฑ  ตามลําดับ สวน ES เปนสารเอนไซม-
สับสเตรต ซึ่งสามารถจะสลายตัวตอไป เปนสารผลิตภัณฑไดรวดเร็วมาก 
 



4.10  บทสรุป 
 
 ปฏิกิริยาเคมี  มีหลายชนิดไดแก ปฏิกิริยาการรวมตัว ปฏิกิริยาการสลายตัว  ปฏิกิริยา
การแทนที่  ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยน และปฏิกิริยาสะเทิน  ซึ่งสามารถเขียนแสดงการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นดวยสมการเคม ี     การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถอธิบายไดดวย ทฤษฏี
การปะทะ  ซึ่งพิจารณาในดานความเหมาะสม ของการเขาชนกันของอนุภาคของสาร  และ
ทฤษฎีสารเชงิซอนกัมมันต  กลาวถึงโมเลกุลท่ีเขามาชนกันนั้นจะยังคงเกาะติดกันอยูชั่วขณะ 
กลายเปนสารที่เรียกวา สารมัธยันตร  ซึ่งตอไปก็จะแตกออกเพื่อไดเปนโมเลกุลของสาร
ผลิตภัณฑ    อัตราปฏิกิริยาจะขึ้นอยูกับความถี่ของการชนอยางไดผล และสัดสวนของโมเลกุล
ท่ีอยูในสถานะกระตุน ในวัดอัตราการเกิดปฏิกริยาจะเปนการวัดการเปลี่ยนแปลงความเขมขน
ของสารตั้งตนหรือสารที่เขาทําปฏิกิริยากัน หรือสารผลิตภัณฑในหนึ่งหนวยเวลา โดยความ
เขมขนของสารตั้งตนจะคอย ๆ ลดลงไปในขณะที่ความเขมขนของสารผลติภัณฑจะเพิ่มขึ้น  
โดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สามารถกําหนดไดโดยใชกฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล   และ กฎ
อัตราอินทิเกรตกลไกของแตละปฏิกิริยายอยหรือขั้นตอนยอย เรียกวา กระบวนการปฐมหรือ
ปฏิกิริยาปฐม เรียกการแสดงขึ้นตอนการเกิดปฏิกิริยายอยวา กลไกของปฏิกิริยา ซึ่งอัตราเร็ว
ของปฏิกิริยารวมจะตองไมเร็วกวาปฏิกิริยาปฐมที่ชาที่สุด ผลของอุณหภูมิตอปฏิกิริยาเคมี เสนอ

โดย อารเรเนยีส  ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางคาคงตัวอัตรา (k) กับ อุณหภูมิ   (k = Ae-Ea/RT)  
และการเรงปฏิกิริยาเคมี โดยใชตัวเรงปฏิกิริยา ซึ่งเปนสารที่เขารวมปฏิกิริยา แลวทําใหปฏิกิริยา
เกิดไดเร็วขึ้น โดยในขณะที่เกิดปฏิกิริยา ตัวเรงปฏิกิริยาจะมีการเปลี่ยนแปลง แตเมื่อสิ้นสุด
ปฏิกิริยาจะไดกลับคืนมา ซึ่งแบงเปน 3 ชนิดคือ การเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธุ  การเรงปฏิกิริยาเอก
พันธุ  และการเรงปฏิกิริยาดวยเอ็น 
 
 
 
 
 
 
 



4.11  คําถามทายบท 
 

 4.11.1  สมการเคมี คอือะไร  มีวิธีการเขยีนและการใชสัญลักษณอยางไรบาง 
 4.11.2 ปฏิกิริยาเคมีมีกี่ชนิด อะไรบาง จงอธิบาย 
 4.11.3  จงบอกงถึงชนิดของปฏิกิริยาเคมีตอไปนี้ 
          ก)  Pb(NO3)(aq) + 2NaI(aq)   ⎯⎯→   PbI2(s) + 2NaNO3(aq) 
          ข)  HCl (aq)  +  NaOH (aq)   ⎯⎯→  NaCl (aq)  +  H2O 
          ค)  Zn(s) + CuSO4(aq)   ⎯⎯→   ZnSO4(aq) + Cu(s) 
          ง)  2H2O2(l)  )   ⎯⎯→    2H2O(l) +  O2(g) 
 4.11.4  ทฤษฎีการปะทะ กลาวไววาอยางไร 
 4.11.5  สารมัธยันตร คืออะไร  เกี่ยวของอยางไรกับการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
 4.11.6  ปฏิกิริยาเคมีคายความรอน และปฏิกิริยาดูดความรอน คืออะไร 
 4.11.7  กฎอัตราการเกิดปฏิกิริยา และอันดับของปฏิกิริยา หมายถึงอะไร 
 4.11.8  กฎอัตราดิฟเฟอเรนเซียล และ กฎอัตราอินทิเกรต แตกตางกันอยางไร 
 4.11.9  จากผลการทดลองวัดอัตราปฏิกิริยา  F2(g) + 2ClO2(g) ⎯⎯→ 2FClO2(g)  
                              ดังตารางที่ 4.2 
ตารางที่ 4.2  ผลการทดลองวัดอัตราปฏิกิริยา 

การทดลองครั้งที่ [F2(g) ] [ClO2] อัตราเริ่มตน (M/s) 
1 0.10 0.10 1.2 x 10-3 
2 0.10 0.04 4.8 x 10-3 
3 0.20 0.10 2.7 x 10-3 

 

         ก)  จงหากฎอัตราของปฏิกิริยา 
    ข)  จงคํานวณหาคาคงที่อัตรา (k)  (ตอบ  1.2 ) 
    ค)  จงคํานวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา ณ ท่ี [F2(g) ] = 0.01 M และ 
[ClO2] =   0.02 M (ตอบ  2.4 x 10-4) 
 4.11.10 ทําไมอัตราเร็วของปฏิกิริยา จึงตองขึ้นกับอัตราเร็วปฏิกิริยาปฐมที่ชาที่สุด  
 4.11.11 อุณหภูมิมีผลตอปฏิกิริยาเคมีอยางไร จงอธิบาย 
 4.11.12  การเรงปฏิกิริยาเคมี มีกี่ชนิด อะไรบาง จงอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบ 



 

เอกสารอางองิ 
 
Chang, R. (1998). Chemistry (6th ed.).  Boston: McGraw-Hill. 
Kotz, J. C. , Treichel, P. M. & Harman, P. A. (2003). Chemistry & Chemical Reactivity
 (5th ed.). New York: Thomson Learning. 
Moore, J.W. , Stanitski, C.L & Jurs, P.C. (2002). CHEMISTRY-The Molecular Science. 
 Fort Worth: Harcourt college. 
Petrucci, R. H., Harwood, W. S. & Herring, F. G. (2002). General chemistry-principles 
 and modern applications (8th ed.).  N.J.:  Prentice Hall. 
Toon, E. R., Ellis, G. L., Doyle, L. Ivanco, J. & Percival S. (1990). Fundamental of 
 Chemistry (2nd ed.). Toronto: Rinehart and Winston. 
Terrell, D. J. (2004). General Chemistry II [Online], Available HTTP: 
 http://www.warnerpacific.edu/personal/DTerrell/Homepage/CvDJT.htm 
 


	 
	บทที่ 4 
	ปฏิกิริยาเคมี 
	 
	 
	4.1  สมการเคมี 
	หมายถึง สถานะแก๊ส (gas)
	4.2  ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 
	4.3  ทฤษฎีการปะทะ  
	ปฏิกิริยาคายความร้อน                             ปฏิกิริยาดูดความร้อน 

	4.5  อัตราปฏิกิริยาเคมี  
	4.9  การเร่งปฏิกิริยาเคมี 
	4.10  บทสรุป 
	เอกสารอ้างอิง 





