
เคมี ๓
ว๓๒๒๒๑

มัธยมศึกษาปีที ่๕ 
ภาคเรียนที ่๑

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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หน่วยการเรียนรู้ในรายวชิาเคมี ๓

๑) อตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมี..........................................12 %

๒) สมดุลเคมี.................................................................18 %

สอบกลางภาค
20 %

2



หน่วยการเรียนรู้ในรายวชิาเคมี ๒

๓) กรด-เบส...................................................................30 %

สอบปลายภาค

20 %
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อตัราการ
เกดิปฏิกริิยาเคมี
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1.การเกดิปฏิกริิยาเคมี (Chemical Reaction)

การท่ีสารตั้งตน้ (reactant) เปล่ียนไปเป็นสารใหม่หรือสารผลิตภณัฑ ์(product) โดย
ปริมาณหรือความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้จะลดลง แต่ปริมาณหรือความเขม้ขน้ของสาร
ผลิตภณัฑจ์ะเพ่ิมข้ึน

ปฏิกริิยาเคมทีีเ่กดิขึน้ในชีวติประจ าวนัมอีะไรบ้าง เป็นปฏิกริิยาทีเ่กดิขึน้ช้าหรือเร็ว?
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2.อตัราการเกดิปฏิกริิยาเคมี (Rate of Chemical Reaction)

แสดงความสมัพนัธ์ของปริมาณสารท่ีเปล่ียนไปกบัช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเปล่ียนแปลงนั้น
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เพิม่เติม
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3.การวดัอตัราการเกดิปฏิกริิยาเคมีของสาร

เม่ือน าปริมาณของสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑม์าเขียนความสมัพนัธ์กบัเวลา จะแสดงความสมัพนัธ์เป็นกราฟ
ในลกัษณะใด?

กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑก์บัเวลา
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การค านวณอตัราการเกดิปฏิกริิยาเคมี

การวดัอตัราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารสามารถวดัได ้2 ทางดงัน้ี
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ตัวอย่าง 1
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ตัวอย่าง 2
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ตัวอย่าง 3 น าสารละลาย N2O5 จ านวนหน่ึงมาสลายตวัจะไดก้๊าซ N2O4 และก๊าซ O2 ปรากฏวา่
ภายในเวลา 200 วินาที มีก๊าซ O2 เกิดข้ึน 112 mL ท่ี STP จงหา (ก าหนดให้มวลอะตอม N=14, 

O=16)
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ตัวอย่าง 4
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ตัวอย่าง 5
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ในการหาอตัราการเกิดปฏิกิริยาของปฏิกิริยาเคมีใด ๆ จะหาจากสารใดในปฏิกิริยายอ่มมีค่าเท่ากนั

กรณีปฏิกิริยาท่ีดุลแลว้มีสมัประสิทธ์ิไม่เท่ากนั เพ่ือปรับให้อตัราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากนั จึงตอ้ง
ใชส้มัประสิทธ์ขา้งหนา้สมการไปหาร 
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ตัวอย่าง 6
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ตัวอย่าง 7
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ตัวอย่าง 8
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ตัวอย่าง 9 จากสมการเคมี  
เม่ืออตัราการเกิด B= 0.25 M/s จงหาอตัราการเกิด C
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ตัวอย่าง 10 จากสมการเคมี  
อตัราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากบั 1.6 x 10-3 M/s ถา้ปฏิกิริยาน้ีใชเ้วลาทั้งหมด 2 นาที โดย
เร่ิมตน้สารละลาย H2O2 เขม้ขน้ 1.55 M โดยสมมติวา่อตัราการเกิดปฏิกิริยาในช่วง 2 
นาทีน้ีคงท่ี

ก. จงค านวณ [H2O2] เม่ือเวลาผา่นไป 10 วินาที
ข. เวลาใดท่ี [H2O2] เหลือ = 1.50 M

ค. ถา้ท่ีเวลาเร่ิมตน้ มีไฮโดนเจนเปอร์ออกไซด ์1.55 โมลาร์ 17.2 มิลลิลิตร จงหาปริมาตร
ของแก๊สออกซิเจนท่ีสภาวะมาตรฐาน เม่ือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดส์ลายตวัไป 1 นาที  



25

โจทย์เสริม

ตัวอย่าง 1



26

ตัวอย่าง 3
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ตัวอย่าง 4
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ตัวอย่าง 5
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ตัวอย่าง 6

จงหา
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อตัราการ
เกดิปฏิกริิยาเคมี (ต่อ)
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ความหมายของกฏอตัรา
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แบบฝึกหดั
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ทดสอบ 1

จงหาค่า 
1.อนัดบัของสารตั้งตน้แต่ละตวั                          2.อนัดบัรวมของปฏิกิริยา
3.กฎอตัรา                                                             4.หาค่าคงท่ีอตัรา (k)
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4.ทฤษฎกีารชนกนัของอนุภาค (Collision Theory) และ
พลงังานก่อกมัมนัต์ของปฏิกริิยา (Collision Theory)

ปฏิกิริยาเคมีจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ืออนุภาคของสารท่ีเขา้ท าปฏิกิริยากนัจะตอ้งมีการชนกนัในทิศทางท่ีเหมาะสม 
และอนุภาคท่ีชนกนัตอ้งมีพลงังานสูงพอท่ีจะท าลายพนัธะเก่าแลว้เกิดพนัธะใหม่

4.1 ทฤษฎีการชนกนัของอนุภาค (Collision Theory)
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เกิดปฏิกิริยา

ไม่เกิดปฏิกิริยา
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4.2 พลงังานก่อกมัมนัต์ (activation energy)

พลงังานก่อกมัมนัต์ (Activation energy; Ea) คือ พลงังานจ านวนนอ้ยท่ีสุดท่ีเกิดจากการชนของอนุภาคของ
สารตั้งตน้แลว้ท าให้เกิดปฏิกิริยาเคมี มีหน่วยเป็นกิโลจูล/โมล (kJ/mol) โดยพลงังานก่อกมัมนัตจ์ะมีผลต่อ
ความยากง่ายในการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Transition state, 

activated complex
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จากภาพคนท่ีจะเดินขา้มภูเขาไดต้อ้งแขง็แรงมาก เปรียบเสมือนอนุภาคของสารท่ีมีพลงังานสูง ดงันั้นคนท่ีจะ
ขา้มภูเขาไดใ้นเวลาท่ีก าหนดจะข้ึนอยูก่บั 2  องคป์ระกอบคือ

1. จ านวนคนที่แข็งแรงเปรียบเสมือนอนุภาคที่มีพลงังานสูงพอ

2. ความสูงของภูเขาเปรียบเสมือนพลงังานก่อกมัมันต์

พลงังานก่อกมัมนัตน์อ้ยปฏิกิริยาเกิดข้ึนชา้หรือเร็ว?
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5.พลงังานกบัการด าเนินไปของปฏิกริิยาเคมี

จากรูป A และ B คือปฏิกิริยาเก่ียวกบัพลงังานแบบใด เพราะอะไร และ
ปฏิกิริยาไหนเกิดไดเ้ร็วกวา่กนัเพราะอะไร?
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เก่ียวขอ้งกบัพลงังานของพนัธะอยา่งไรบา้ง?
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จากกราฟทั้ง 2 รูปมีความแตกต่างกนัอยา่งไรบา้ง?
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ตวัอยา่งกราฟแสดงการเกิดปฏิกิริยา

จากกราฟสามารถหาพลงังานของปฏิกิริยา (ΔH, ΔE) ไดอ้ยา่งไรบา้ง?
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จงตอบค าถามต่อไปน้ี
1.ปฏิกิริยาน้ีมีก่ีขั้นตอน แต่ละขั้นตอนเป็นปฏิกิริยาอะไร
2.ขั้นตอนไหนเป็นขั้นควบคุมอตัราการเกิดปฏิกิริยา เพราะอะไร
3.ปฏิกิริยาน้ีผนักลบัไดห้รือไม่
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ตวัอยา่งโจทย์

ตัวอย่าง 1
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ตัวอย่าง 2
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ตัวอย่าง 3
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ตัวอย่าง 4
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ตัวอย่าง 5
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ตัวอย่าง 6

จงวาดกราฟแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการด าเนินไปของปฏิกิริยากบัพลงังาน
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ตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst )

6.1 ตวัเร่งและตวัยบัย ั้งปฏิกิริยา

“สารซ่ึงท าให้อตัราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนโดยตวัเร่งปฏิกิริยาเองไม่เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
เคมีอยา่งถาวรในปฏิกิริยา ดงันั้น เม่ือปฏิกิริยาส้ินสุดลงแลว้จะไดต้วัเร่งปฏิกิริยากลบัคืนมา”

ส่ิงส าคญัเก่ียวกบัตวัเร่งปฏิกิริยา

1. ตวัเร่งปฏิกิริยาสามารถท าให้ปฏิกิริยาเกิดไดเ้ร็วข้ึน แต่ผลผลิตไม่ไดเ้พ่ิมมากข้ึนเม่ือ
เทียบกบัไม่ไดใ้ชต้วัเร่งปฏิกิริยา 
2. ตวัเร่งปฏิกิริยาสามารถท าให้ปฏิกิริยาเกิดไดเ้ร็วข้ึน โดยตวัเร่งปฏิกิริยาจะท าให้เกิดกลไก
ใหม่ท่ีมีพลงังานก่อกมัมนัตต์  ่ากวา่กลไกท่ีไม่มีตวัเร่งปฏิกิริยา 

6.ปัจจัยทีม่ีผลต่ออตัราการเกดิปฏิกริิยาเคมี
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ตวัอยา่งกลไกการเกิดปฏิกิริยาโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยา
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ตวัหน่วงปฏิกิริยาหรือตวัยบัย ั้งปฏิกิริยา (Inhibitor) 

“สารท่ีเติมลงไปแลว้อาจท าให้ปฏิกิริยาเกิดชา้ลงหรือหยดุย ั้งปฏิกิริยาไดอ้ยา่งส้ินเชิง”

กราฟปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตวัเร่งและตวัยบัย ั้งปฏิกิริยา

จากกราฟสามารถสรุปความแตกต่างท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรบา้ง?
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6.2 อุณหภูมิกบัอตัราการเกิดปฏิกิริยา

การเพ่ิมอุณหภูมิเป็นสภาวะท่ีสามารถเพ่ิมการชนได ้เพราะเม่ือเพ่ิมอุณหภูมิหรือให้ความร้อนแก่สาร
ในปฏิกิริยา อนุภาคจะมีพลงังานจลน์เพ่ิมข้ึน จะเคล่ือนท่ีไดเ้ร็วข้ึน ชนกนัมากข้ึน โอกาสท่ีจะชนกนั
แลว้เกิดปฏิกิริยาก็จะมีมากข้ึน
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พิจารณากราฟต่อไปน้ี



58

6.3 พ้ืนท่ีผิว

พ้ืนท่ีผิวของสารจะเป็นจุดของการเกิดปฏิกิริยา หากสารมีพ้ืนท่ีผิวมากก็จะท าให้เกิดปฏิกิริยาไดเ้ร็วข้ึน เช่น 
การท าปฏิกิริยาของหินปูนกบักรดไฮโดรคลอริกจะไดก้๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์หากหินปูนมีความละเอียด
เป็นผงขนาดเล็ก มีพ้ืนท่ีผิวมากก็ยอ่มท าปฏิกิริยากบักรดไฮโดรคลอริกไดอ้ยา่งรวดเร็ว
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6.4 ความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้

ความเร็วของปฏิกิริยาจะแปรผนัตามความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ และจะแปรผกผนักบัความเขม้ขน้ของสาร
ผลิตภณัฑ ์กล่าวคือ เม่ือปริมาณสารตั้งตน้มีมากอตัราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเร็ว และเม่ือเวลาผา่นไปปริมาณสาร
ตั้งตน้ลดลง ปฏิกิริยาก็จะค่อย ๆ ลดลงตามปริมาณผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึน
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ความดนัมีผลอยา่งไรต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา ?


