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สมดุลเคมี
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สมดุลเคม ี(Chemical Equilibrium)

ปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยาท่ีด าเนินไปทิศทางเดียวคือจากสารตั้งตน้เปล่ียนแปลงไปเป็นผลิตภณัฑแ์ละ
เกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์

ปฏิกิริยาท่ีผนักลบัไม่ได ้(Irreversible reaction)

บางปฏิกิริยาไม่ด าเนินไปจนเสร็จสมบูรณ์ สารตั้งตน้ไม่ไดเ้ปล่ียนไปเป็นผลิตภณัฑท์ั้งหมด และผลิตภณัฑ์
สามารถเปล่ียนมาเป็นสารตั้งตน้ได ้ปฏิกิริยาเช่นน้ีเรียกวา่ปฏิกิริยาท่ีผนักลบัได ้(Reversible reaction)
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ปฏิกิริยาท่ีผนักลบัได ้(Reversible reaction)
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1. ภาวะสมดุล

ท่ีภาวะสมดุลจะมีทั้งสารท่ีเขา้ท าปฏิกิริยา (reactant) และ ผลผลิต (product) ภาวะสมดุล (equilibrium 
state) เกิดข้ึนเม่ืออตัราการเกิดปฏิกิริยาไปขา้งหนา้ (forward reaction ) เท่ากบัอตัราการเกิดปฏิกิริยา
ยอ้นกลบั (reverse reaction )

ถา้ปฏิกิริยาเปล่ียนไปขา้งหนา้และยอ้นกลบัเกิดข้ึนตลอดเวลา เรียกวา่ สมดุลพลวตัหรือสมดุลไดนา
มิก (dynamic equilibrium) เขียนแทนดว้ยลูกศรไป-กลบั 
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1.1 ภาวะสมดุลระหวา่งสถานะ 
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1.2 ภาวะสมดุลในสารละลาย
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1.3 ภาวะสมดุลในปฏิกิริยาเคมี 

ท่ีภาวะสมดุล ความเขม้ขน้ของสารต่างๆ มีค่าคงท่ี ถึงแมว้า่ปฏิกิริยายงัคงด าเนินไป 

ในปฏิกิริยาใดจะเกิดสมดุลไดจ้ะตอ้ง 
1. เกิดในระบบปิด 
2. มีสมดุลไดนามิก
3. ยงัมีสารตั้งตน้เหลืออยู ่
4. ระบบสามารถเขา้สู่สมดุลไดไ้ม่วา่จะเร่ิมตน้จากไปขา้งหนา้หรือยอ้นกลบั 
5. เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีผนักลบัได ้
6. ความเขม้ขน้, ความดนั และ อุณหภูมิมีผลต่อภาวะสมดุล 
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2. การด าเนินเขา้สู่ภาวะสมดุลของระบบ 

การด าเนินเขา้สู่สภาวะสมดุลของระบบไม่ข้ึนอยูก่บัทิศทาง ไม่วา่จะเร่ิมจากการเปล่ียน แปลงไปขา้งหนา้
หรือเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงยอ้นกลบั เม่ือระบบเขา้สู่สมดุล ภาวะสมดุลท่ีเกิดข้ึนจะมีลกัษณะเหมือนกนั
ทุกประการ 

การเขียนกราฟแสดงการเกดิภาวะสมดุล

1. กราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการเกิดปฏิกิริยากบัเวลา 
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2. เขียนกราฟแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความเขม้ขน้ของสารกบัเวลา 



10

3. ค่าคงท่ีสมดุล

“ ส าหรับ ปฏิกิริยาท่ีผนักลบัไดท่ี้ภาวะสมดุลผลคูณของความเขม้ขน้ของสารผลิตภณัฑ์ เม่ือหารดว้ยผลคูณ
ของความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ท่ีเหลือ โดยท่ีความเขม้ขน้ของสารแต่ละชนิด ยกก าลงัดว้ยเลขสมัประสิทธ์ิ
บอกจ านวนโมลของสารในสมการท่ีดุลแลว้จะมีค่าคงท่ีเสมอเม่ืออุณหภูมิคงท่ี” 

ท่ีภาวะสมดุล equilibrium constant Kc
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หากภาวะสมดุลท่ีเกิดข้ึนในปฏิกิริยาท่ีมีสารอยูใ่นวฏัภาคเดียวกนัทั้งหมดจะเรียกวา่ สมดุลเอกพนัธ์ 
(Homogeneous reaction) ส าหรับปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนท่ีสารตั้งตน้และสารผลิตภณัฑมี์วฏัภาค
แตกต่างกนัเรียกวา่ สมดุลววิธิภณัฑ์ (Heterogeneous reaction) 

4

ไม่ตอ้งน าความเขม้ขน้ของสารท่ี เป็นของแขง็หรือของเหลวบริสุทธ์ิ 
มาเขียนไวใ้นอตัราส่วนท่ีแสดงค่าคงท่ีเพราะวา่................................ 
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ขอ้สงัเกตเก่ียวกบัค่าคงท่ีของสมดุล (K) 

ค่า K ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ คือ เม่ืออุณหภูมิคงท่ีค่า K ก็จะคงท่ีแต่ถา้อุณหภูมิเปล่ียนค่า K ก็จะ
เปล่ียนดว้ย ดงันั้นเม่ือกล่าวถึงค่า K ตอ้งอา้งอุณหภูมิเสมอ 
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แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งค่า K1 และ K2 คือ
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กรณีท่ี 2 เกิดข้ึนหลายขั้นตอน ถา้ปฏิกิริยายอ่ยๆบวกกนัแลว้เป็นปฏิกิริยารวม 
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ตัวอย่าง 1 ท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส จากปฏิกิริยายอ่ยต่อไปน้ีจงหาปฏิกิริยารวม และเขียนสมการแสดงค่า Kc
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กรณีท่ี 3 ถา้น าค่าคงท่ีมาคูณทั้งสมการ ค่า K ใหม่ท่ีไดจ้ะน ามายกก าลงั K เดิม 

ตัวอย่าง 2 จงเขียนสมการแสดงค่า Kc เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ในปฏิกิริยาต่อไปน้ีเป็นส่องเท่า



17

ตัวอย่าง 2 จงเขียนสมการแสดงค่า Kc เม่ือเพิ่มความเขม้ขน้ของสารตั้งตน้ในปฏิกิริยาต่อไปน้ีเป็นส่องเท่า
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ความสมัพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ของสมการเคมี ท่ีมีต่อค่าคงท่ีสมดุล K
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ตัวอย่าง 3 ปฏิกิริยา H2 (g) + Br2 (g)        2HBr (g), K=8.1x1011
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ตัวอย่าง 4 จงหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา

จากขอ้มูลของปฏิกิริยาของสมดุลท่ี 298 K
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ตัวอย่างเพิม่
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ตัวอย่างเพิม่
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แบบฝึกหัด สมดุลเคมี-1
1. ปฏิกิริยา X + 

1

2
Y         Z มีคา่คงท่ีสมดุลเท่ากบั 0.25 ท่ี 25 องศาเซลเซียส คา่คงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา

2Z        2X + Y มีคา่เท่าไรท่ี 25 องศาเซลเซียส

2. ก าหนดให้ท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ปฏิกิริยา 1), 2) และ 3) มีค่าคงท่ีสมดุลดงัต่อไปน้ี
1) A2(g) + 

1

2
B2(g)        A2B(g)           K1= a

2) 2BC(g) + B2(g)        2B2C(g)       K2 = b

3) A2B(g) + BC(g)         A2(g) + B2C(g)           K3 = ?

3. การศึกษาการเผาไหมข้อง H2 พบวา่มีการเกิดไฮดรอกซิลในเปลวไฟดงัสมการ  
H(g) + 

1

2
O2(g)         OH(g) จงใชข้อ้มูลต่อไปน้ีในการค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยา

1

2
H2(g)         H(g)                         K1 = 1.6 x 10-3

1

2
O2(g) + 

1

2
H2(g)         OH(g)       K2 = 0.58

4. จงหาค่าคงท่ีสมดุลจากปฏิกิริยาต่อไปน้ี 
2N2O(g)        2N2(g) + O2(g)          K1 = a

2N2O4(g)        4NO2(g)                   K2 = b

N2(g) + 2O2(g)        2NO2(g)          K3 = c
2N2O(g) + 3O2(g)        2N2O4(g)    K4 = ?
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ลกัษณะโจทยใ์นการค านวณค่าคงท่ีสมดุล 

มีทั้งหมด 4 แนวทาง 
1. ให้หาค่าคงท่ีสมดุลโดยก าหนดความเขม้ขน้ให้ทุกค่า 
2. ให้หาค่าคงท่ีสมดุลโดยก าหนดความเขม้ขน้ให้บางค่า ส่วนค่าท่ีเหลือหาจากสมการเคมี 
3. ก าหนดค่าคงท่ีสมดุลให้ และหาความเขม้ขน้ของสารแต่ละตวั 
4. การหาค่า K เม่ือมีการรบกวนสมดุล 
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ตัวอย่าง 5 ปฏิกิริยา 2A (aq) + B (s) + C (g)        2D (g) ท่ีภาวะสมดุลในภาชนะขนาด 2.0 dm3 มี A 

4.0 mol, B 4.0 mol, C 2.0 mol, and D 6.0 mol จงค านวณหาค่าคงท่ีสมดุลของปฏิกิริยาน้ี
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ตัวอย่าง 6 ท่ีอุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เม่ือน า N2 จ านวน 2.00 mol มาท าปฏิกิริยากบั H2 จ านวน 2.00 mol ใน
ภาชนะปิด 2.00 ลิตร ภาวะสมดุลมีก๊าซแอมโมเนีย เกิดขึ้นจ านวน 1.00 mol จงหาค่า Kc
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ตัวอย่าง 7 ท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส

จงหาความเขม้ขน้ของ NO โดยท่ีสมดุลมี [N2]=0.036 M และ [O2]=0.0089 M
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ตัวอย่างที่ 8 แก๊สไฮโดรเจน 2 mol ท าปฏิกิริยากบัแก๊สไอโอดีน 2 mol ให้แก๊สไฮโดรเจนไอโอไดดโ์ดยทดลองใน
ภาชนะ 1 L ท่ีอุณหภูมิ 450 °C เม่ือ ถึงสมดุลจะมีแก๊สแต่ละชนิดเท่าใด เม่ือค่า K = 50
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ประโยชน์ของค่าคงท่ีของสมดุล (K) 
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ความเขม้ขน้

ความเขม้ขน้

อธิบายกราฟ

อธิบายกราฟ
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สรุปตามหลกัของเลอชาเตอลิเอ

จงเขียนกราฟระหวา่งความเขม้ขน้กบัเวลาเม่ือระบบปรับเขา้สู่สมดุลใหม่
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จงเขียนกราฟระหวา่งความเขม้ขน้กบัเวลาเม่ือระบบปรับเขา้สู่สมดุลใหม่
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ผลของอุณหภูมิต่อสมดุลเคมี

ถา้ปฏิกิริยาใด ΔH = 0 อุณหภูมิไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
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ผลของความดนัต่อสมดุลเคมี

ถา้จ านวนโมลของก๊าซทั้งหมดทางซ้ายของสมการเท่ากบัจ านวนโมลของก๊าซทั้งหมดทางขวาของสมการความดนั (P)

ไม่มีผลต่อภาวะสมดุลของระบบ แต่มีผลต่ออตัราการเกิดปฏิกิริยา

ถา้จ านวนโมลของก๊าซทั้งหมดทางซ้ายของสมการไม่เท่ากับจ านวนโมลของก๊าซทั้งหมดทางขวาของสมการความดนัจะมี
ผลต่อภาวะสมดุลของระบบ
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ผลของความดนัต่อสมดุลเคมี

ตัวอย่าง
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ประโยชน์ของหลกัเลอชาเตอลิเอ

Haber's process การผลิตก๊าซแอมโมเนียในอุตสาหกรรม ใชอุ้ณหภูมิ 500 °C
ความดนั 350 บรรยากาศ โดยมี Fe เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา
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สมดุลของปฏิกริิยาเกีย่วข้องกบัแก๊ส

ถา้สารอยูใ่นสถานะก๊าซการหาความเขม้ขน้จะยุง่ยากกวา่ ดงันั้นเพื่อความสะดวกจะท า การวดัความดนัมากกวา่
ความเขม้ขน้ ดงันั้นค่าคงท่ีสมดุลท่ีวดัจากความดนั คือ Kp

จงเขียนสมการความสัมพนัธ์ระหวา่งค่า Kc และ Kp

จาก PV = nRT
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ถา้ KP = 1.05 ท่ี 250 0C ความดนัยอ่ย PCl5 = 0.8 atm , PCl3 = 0.4 atm จงหาความดนัยอ่ย Cl2

ท่ีสมดุล (2500C) 

ตัวอย่าง 9 จากสมดุลของ
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ตัวอย่าง 10 จากสมดุลของ

ถา้ KP = 4.3 x 10 –4 ท่ี 200 0C จงหาค่า KC
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ตัวอย่าง 11
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ตัวอย่าง 12
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การท านายทิศทางของปฏิกิริยา

ถา้ในปฏิกิริยาท่ีเราพิจารณาไม่ไดอ้ยูใ่นภาวะสมดุลแต่ตอ้งการท านายวา่ปฏิกิริยา เกิดข้ึนในทิศทางใด มีแนวโนม้เป็น
เช่นไร จะพิจารณาจากค่า Reaction quotient (Qc) 

“Qc คือค่าท่ีไดจ้ากผลคูณความเขม้ขน้ของผลิตภณัฑย์กก าลงัดว้ย สัมประสิทธ์ิ แสดงจ านวนโมล
ของสารในสมการท่ีดุลแลว้หารดว้ยผลคูณความเขม้ขน้ของตวัท าปฏิกิริยายกก าลงัดว้ยสัมประสิทธ์ิ 
แสดงจ านวนโมลของสารในสมการท่ีดุลแลว้” 
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ความเหมือน และความแตกต่างระหวา่งผลหารปฏิกิริยา (Q) และค่าคงท่ีสมดุล (K)
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ตัวอย่าง 13
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ตัวอย่าง 14
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ตัวอย่าง 15
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ตัวอย่าง 16
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สมดุลของการละลาย (Solubility equilibrium)

สภาพการละลาย (Solubility) ของสาร หมายถึงความสามารถของสารท่ีจะละลายในสารอ่ืน 
จนเป็นสารละลายอ่ิมตวั 

รูป แสดงการละลายน ้าของซิลเวอร์
คลอไรด์

รูป แสดงน่ิวในไต

รูป แสดงสารละลายอ่ิมตวัของ CaF2 
(McMURRY, Chemistry 4th edition) 
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เม่ือถึงภาวะสมดุลหรือในภาวะท่ีสารละลายอ่ิมตวัแลว้อตัราการละลายจะเท่ากบัอตัราการตกผลึกท่ี
ภาวะน้ีระบบไม่ไดห้ยดุอยูน่ิ่ง ยงัคงมีการเปล่ียนแปลงอยูท่ี่เรียกวา่เป็นภาวะไดนามิก

Ksp (Solubility product constant)
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เกลือออกเป็น 3 ประเภท
1) เกลือท่ีละลายน ้าได ้(soluble salt) เป็นเกลือท่ีละลายในน ้า แลว้ความเขม้ขน้มากกวา่ 0.1 M 

2) เกลือท่ีละลายไม่ละลายน ้า (insoluble salt) เป็นเกลือท่ีละลายในน ้า แลว้ความเขม้ขน้ นอ้ยกวา่ 0.001 M 

3) เกลือท่ีละลายนา้ไดน้อ้ย (slightly soluble salt) เป็นเกลือท่ีละลายในนา้ แลว้ความ เขม้ขน้ 0.001-0.1 M 

ตาราง แสดงค่า Ksp ของสารประกอบต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ 25oC
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ตัวอย่าง 17
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ตัวอย่าง 18


