
ปริมาณสัมพนัธ์ (ต่อ)

(Stoichiometry)
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ปริมาณสัมพนัธ์

“ความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลหรือน ้าหนกัของธาตุต่าง ๆ จากสารประกอบในปฏิกิริยาเคมี ปริมาณ
สารสมัพนัธ์มีประโยชน์ในแง่ของการคาดคะเนปริมาณของสารท่ีตอ้งใชเ้ป็นสารตั้งตน้เพื่อใหเ้กิด
ผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการ”

นิยามเพิม่เตมิต่าง ๆ ทีค่วรรู้ในเร่ืองปริมาณสัมพนัธ์

1.การดุลสมการ

“การน าตวัเลขท่ีเหมาะสมมาเติมหนา้สญัลกัษณ์หรือสูตรของสารท่ีอยูใ่นสมการเคมี ทั้งน้ีเพื่อท าให้
จ านวนอะตอมแต่ละธาตุในสารตั้งตน้และผลิตภณัฑมี์ค่าเท่ากนั”

Fe(s)+O2(g)→ Fe2O3 (s)

4Fe(s)+3O2(g)→ 2Fe2O3 (s)

ดุลสมการ

ส่ิงท่ีช่วยยนืยนัวา่สมการท่ีดุลแลว้สมการใดถูกตอ้ง ใหพ้ิจารณาจาก
ผลการทดลองและศึกษาจากปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริงๆ
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แบบฝึกหัด1 จงดุลสมการต่อไปน้ี
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8. 

9. 

10. 

11. 

12. จากสมการต่อไปน้ี 2CxHy(g) + 13O2(g)  → 8CO2(g) + 10H2O(g) ค่า x+y
เป็นเท่าใด

13. สารประกอบของยเูรียท าปฏิกิริยากบัแก๊สออกซิเจนไดด้งัสมการ
a(NH2)2CO(aq) + bO2(g) → xCO2(g) + yN2(g) + zH2O(l) ถา้ a, b, x, y, z เป็นเลข
จ านวนเตม็ (x+y+z)-(a+b) มีค่าเท่าใด
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2. ขอบเขตของการศึกษา

การศึกษาการเปล่ียนแปลงของสารในปฏิกิริยาเคมีใดๆ จะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี

2.1 ระบบ หมายถึง ส่วนท่ีอยูภ่ายในขอบเขตของการศึกษาซ่ึงจะพิจารณารวมทั้งก่อนการเปล่ียนแปลง
และหลงัการเปล่ียนแปลง การก าหนดระบบข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของการศึกษา

2.2 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีอยูน่อกขอบเขตของการศึกษา เช่น ภาชนะ, เคร่ืองมือวดั

2.3 ภาวะของระบบ หมายถึง สมบติัของสารและปัจจยัท่ีมีผลต่อสมบติัของระบบ

ตวัอยา่ง การท าน ้าใหเ้ป็นน ้าแขง็

ระบบก่อนการเปล่ียนแปลงคือน ้า

ระบบหลงัการเปล่ียนแปลงคือน ้าแขง็

ส่ิงแวดลอ้มกคื็อภาชนะ ภาวะของระบบ เช่น มวล 
อุณหภูมิ ปริมาตร ความดนั
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ระบบแบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี

1. ระบบปิด (Close System) ระบบท่ีไม่มีการถ่ายเทมวลสารกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมวลของสาร
ก่อนการเปล่ียนแปลง และหลงัการเปล่ียนแปลงคงท่ี แต่พลงังานของสารก่อนการเปล่ียนแปลงและหลงั
การเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี เช่นการสลายตวัของโพแทสเซียมคลอเรตในภาชนะปิด

2. ระบบเปิด (Open System) ระบบท่ีมีการถ่ายเทมวลของสารระหวา่งระบบกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ซ่ึงมวลและพลงังานของสารก่อนการเปล่ียนแปลงและหลงัการเปล่ียนแปลงมีค่าไม่คงท่ี เช่นการเผา
ไหมข้องแก๊สมีเทนในอากาศ

3. ระบบแยกตวัหรือระบบอิสระ (Isolated System) เป็นระบบท่ีไม่มีการเปล่ียนทั้งมวลและ
พลงังานกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น น ้าร้อนในกระติกน ้าร้อน

s
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จากการทดลองเผาแคลเซียมคาร์บอเนตในบีกเกอร์เป็นระบบแบบใด และจะท า
ใหก้ารทดลองน้ีเปล่ียนเป็นระบบอ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งไร?
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สรุปสาระส าคญัของระบบต่าง ๆ

1. ระบบเปิดหรือระบบปิดใหพ้ิจารณามวลของสารก่อนและหลงัการเกิดปฏิกิริยาเป็นหลกั ส่วน
พลงังานยงัคงมีการถ่ายเทระหวา่งระบบกบัส่ิงแวดลอ้ม

2. ระบบของปฏิกิริยาเคมี ชนิดท่ีเกิดแก๊สเป็นผลิตภณัฑ ์ถา้ปิดภาชนะจะเป็นระบบปิด แต่ถา้เปิดภาชนะ
แก๊สท่ีเกิดข้ึนลอยออกไปท าใหม้วลของหลงัปฏิกิริยาลดลงเป็นระบบเปิด

3. ระบบของปฏิกิริยาเคมี ชนิดท่ีไม่เกิดแก๊สเป็นผลิตภณัฑจ์ะเป็นระบบปิดเสมอไม่วา่จะเปิดหรือปิด
ภาชนะกต็าม

4. ในระบบเปิดหลงัการเปล่ียนแปลงไม่จ าเป็นท่ีมวลตอ้งลดลงบางปฏิกิริยามวลสามารถเพิ่มข้ึนไดเ้ช่น

Ca(OH)2(aq)+CO2(g) → CaCO3(s)+ H2O(l)
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3. กฏทรงมวล

อองตวน โลรอง ลาววัซิเอ ไดต้ั้งกฎทรงมวล Law of conservation of mass ซ่ึงสรุปไดว้า่
“มวลของสารทั้งหมดก่อนท าปฏิกิริยายอ่มเท่ากบัมวลของสารทั้งหมดหลงัท าปฏิกิริยา”

ขอ้ยกเวน้ของกฏทรงมวล

กฎน้ีจะใชไ้ดก้บัปฏิกิริยาเคมีในระบบปิดเท่านั้น ใชไ้ม่ไดก้บัปฏิกิริยาเคมีนิวเคลียร์…?

ตัวอย่าง 1 เม่ือผา่นแก๊สไฮโดรเจน 0.25 กรัม ไปยงัเหลก็ออกไซดท่ี์เผาจนร้อนจดั ปรากฏกวา่เหลก็
ออกไซด ์7.25 กรัม เปล่ียนเป็นเหลก็ 5.25 กรัม และเกิดน ้า 2.25 กรัม จากการทดลองน้ีเป็นไปตามกฏก
ทรงมวลหรือไม่
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ตัวอย่าง 2 สาร A 3 กรัมท าปฏิกิริยาพอดีกบัสาร B 8 กรัมไดส้าร C 11 กรัมถา้น าสาร A 10 

กรัมมาท าปฏิกิริยาพอดีกบัสาร B จะไดส้าร C มวลเท่าใด
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ตัวอย่าง 3 ปฏิกิริยาเผาไหมมี้เทน 40 กรัมอยา่งสมบูรณ์ใหค้าร์บอนไดออกไซดก่ี์กรัม (H=1, 

C=12, O=16)
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4.กฎสดัส่วนคงท่ี

โจเซฟ เพราสต์ ได้ตัง้กฎสดัสว่นคงท่ี Law of constant proportion ซึง่สรุปได้วา่ “ใน
สารประกอบหน่ึง ๆ ธาตุต่าง ๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบรวมตวักนัดว้ยอตัราส่วนโดยมวล (น ้าหนกั) ท่ี
คงท่ีเสมอ” โดยไม่ค านึงถึงวา่สารประกอบนั้นจะมีก าเนิดหรือเตรียมไดโ้ดยวธีิใด

ตวัอยา่ง การเตรียมแก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ อาจท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี

CaCO3(s) → CaO(s)+ CO2(g)

CaCO3(s) + 2HCl(aq) → CaCl2(s)+ H2O(l)+ CO2(g)

ไม่วา่จะเตรียมโดยวธีิใด อตัราส่วนโดยมวลของ  C : O ใน  CO2 คือ 3 : 8 เสมอ

C + O2(s) → CO2(g)

ตัวอย่าง 4 Fe2O3 มีอตัราส่วนมวลเหลก็ต่อออกซิเจนเป็นเท่าใด (Fe = 56, O = 16) 
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ตัวอย่าง 5 สารประกอบสองชนิดประกอบดว้ยคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจน ดว้ยอตัราส่วนมวล
3:1:4 และ 6:1:8 สูตรโมเลกลุอยา่งง่ายท่ีเป็นไปไดข้องสารประกอบของทั้งสองชนิดน้ีคืออะไร
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ตัวอย่าง 6 สารประกอบชนิดหน่ึงประกอบดว้ยก ามะถนั ร้อยละ40 โดยมวล ส่วนท่ีเหลือเป็นออกซิเจน 
ดงันั้นถา้ใหก้ ามะถนัและออกซิเจนอยา่งละ3.0 กรัม ท าปฏิกิริยากนัจะไดส้ารประกอบมากท่ีสุดเท่าใด
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ธาตXุ เกิดสารประกอบคลอไรดไ์ดส้องชนิด ซ่ึงเม่ือน าสารประกอบแต่ละชนิด 1.0 g มาหาปริมาณ
ธาตุพบคลอรีน 0.56 g และ 0.66 g สูตรโมเลกลุท่ีเป็นไปไดข้องสารประกอบทั้งสองชนิด
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5.สารก าหนดปริมาณ (Limiting Reagent)

“สารตั้งตน้ท่ีท าปฏิกิริยาหมดก่อนและเป็นตวัก าหนดปริมาณผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึน” หรือกล่าววา่
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนจะส้ินสุดลงเม่ือสารใดสารหน่ึงหมด สารท่ีหมดก่อนจะเป็นสารท่ีใชก้ าหนดปริมาณ
ของผลิตภณัฑท่ี์กิดข้ึน เรียกวา่ สารก าหนดปริมาณ

เทคนิคการค านวณ

โจทยบ์อกขอ้มูลของสารตั้งตน้ท่ีสามารถหาโมลไดม้าใหม้ากกวา่หน่ึงชนิด แต่ไม่บอกขอ้มูลเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ ์ในการค านวณตอ้งพิจารณาวา่สารใดถูกใชห้มด แลว้จึงใชส้ารนั้นเป็นหลกัในการค านวณ
ส่ิงท่ีตอ้งการจากสมการเคมี

ส่ิงส ำคัญท่ีจะต้องทรำบคือสมกำรปฏิกิริยำเคมท่ีีเกิดขึน้ว่ำสำรตั้งต้นมอีะไรบ้ำงและ
ได้ผลิตภัณฑ์เป็นอะไรบ้ำง ซ่ึงต้องเป็นสมกำรเคมท่ีีดลุแล้วจึงจะน ำมำช้้ค ำนวณได้
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ตัวอย่าง 7 ในการทดลองคร้ังท่ีหน่ึงใหป้รอท 1.00 กรัมท าปฏิกิริยากบัก ามะถนัมากเกินพอ เกิดผลิตภณัฑ์
เพียงชนิดเดียวคือ ซลัไฟดข์องปรอทหนกั 1.16 กรัม และในการทดลองคร้ังท่ีสองใหป้รอท 1.5 กรัมท า
ปฏิกิริยากบัก ามะถนั 1.00 กรัม

1. จงหาจงหามวลของผลิตภณัฑจ์ากการทดลองคร้ังท่ีสอง
2. จงหามวลของสารตั้งตน้ท่ีเหลือจากการทดลองคร้ังท่ีสอง
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ตัวอย่าง 8 ถา้น าแก๊สไฮโดรเจน 25.0 กรัม มาท าปฏิกิริยากบัแก๊สไนโตรเจน 35.0 กรัม จะเหลือสารใดก่ี
กรัม ก าหนดให้

3H2(g) + N2(g)→ 2NH3(g)



20

ตัวอย่าง 9 ผา่นแก๊สออกซิเจน และแก๊สคลอรีนลงในสารละลายผสมของ KOH และ MnO2 

เกิดปฏิกิริยาดงัต่อไปน้ี
4KOH(aq) +2MnO2(s) + O2(g) + Cl2(g)→ 2KMnO4(g) + 2H2O(l)+ 2KCl(aq) 

ถา้สารตั้งตน้มีอยา่งล่ะ 5.0 โมล ท าปฏิกิริยาเกิดน ้าก่ีโมเลกลุ
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6. สูตรเอมพิริคลั (Empirical Formula)

“สูตรท่ีแสดงอตัราส่วนอยา่งต ่าของธาตุองคป์ระกอบ” เรียกอีกอยา่งวา่สูตรอยา่งง่าย

เช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดมี์สูตรโมเลกลุเป็น H2O2 อตัราส่วนอยา่งต ่าของจ านวนอะตอม H : O

เท่ากบั 1 : 1 สูตรเอมพิริคลัจึงเป็น HO

กลูโคสมีสูตรโมเลกลุเป็น C6H12O6 อตัราส่วนอยา่งต ่าของจ านวนอะตอม C : H : O เท่ากบั 1 : 2 : 1 
สูตรเอมพิริคลัจึงเป็น CH2O

เทคนิคการหาสูตรเอมพิริคลั

1.ตอ้งทราบวา่สารท่ีจะหาสูตรเอมพิริคลัประกอบดว้ยธาตุใดบา้ง

2.ตอ้งทราบมวลอะตอมของแต่ละธาตุในสารท่ีจะหาสูตรเอมพิริคลั

3.ตอ้งทราบมวลของแต่ละธาตุในสารท่ีจะหาสูตร
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7. สูตรโมเลกลุ (Molecular Formula) 

“เป็นการเขียนสูตรแสดงองคป์ระกอบของธาตุต่าง ๆ ตามท่ีเป็นจริง ” อาจกล่าววา่สูตรโมเลกลุเป็นสูตร
ท่ีแสดงจ านวนอะตอมของธาตุองคป์ระกอบท่ีมีอยูใ่น 1 โมเลกลุของสาร

เช่น ไฮโดรเจนมีสูตรโมเลกลุเป็น H2 แสดงวา่ 1 โมเลกลุประกอบดว้ยไฮโดรเจน 2 อะตอม 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซดมี์สูตรโมเลกลุเป็น H2O2 แสดงวา่ 1 โมเลกลุประกอบดว้ยไฮโดรเจนและ
ออกซิเจนธาตุละ 2 อะตอม

เทคนิคการหาสูตรโมเลกลุของสาร

1.ตอ้งทราบสูตรเอมพิริคลั

2.ตอ้งทราบมวลโมเลกลุโดยโจทยก์ าหนดมาใหท้างตรงหรือทางออ้มกไ็ด้

3.น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขอ้ 1, 2 หาค่า n โดยใชสู้ตร

(มวลของสูตรเอมพริิคลั) x n = มวลโมเลกลุ
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ตัวอย่าง 10 กรดอินทรีย ์ประกอบดว้ยธาตุ C H และ O ถา้กรดอินทรียน้ี์หนกั 0.236 กรัม ถูกเผาไหม้
อยา่งสมบูรณ์กบั O2 เกิดแก๊ส CO2 0.421 กรัม และ H2O 0.172 กรัม จงหาสูตรเอมพิริคลัของกรด
อินทรียน้ี์ก าหนดมวลอะตอมของ H=1, C=12, O=16

ตัวอย่าง 11 ไทเทเนียม (IV) ออกไซด ์TiO2 เผาในบรรยากาศ H2(g) เกิดน ้าและออกไซดข์อง
ไทเทเนียมชนิดใหม่ TixOy ถา้เผา TiO2 1.598 กรัม เกิด TixOy 1.438 กรัม จงหาสูตรเอมพิริคลัของ
ไทเทเนียมชนิดใหม่น้ี (มวลอะตอมของ O=16, Ti=47.9)



24

ตัวอย่าง 11 ไทเทเนียม (IV) ออกไซด ์TiO2 เผาในบรรยากาศ H2(g) เกิดน ้าและออกไซดข์อง
ไทเทเนียมชนิดใหม่ TixOy ถา้เผา TiO2 1.598 กรัม เกิด TixOy 1.438 กรัม จงหาสูตรเอมพิริคลัของ
ไทเทเนียมชนิดใหม่น้ี (มวลอะตอมของ O=16, Ti=47.9)
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ตัวอย่าง 12 สารอินทรียช์นิดหน่ึงหนกั 3.10 กรัม เผาไหมก้บัแก๊ส O2 เกิดแก๊ส CO2 4.4 กรัมและไอน ้า 
2.7 กรัมถา้น าสารน้ีมาท าเป็นไอพบวา่มีปริมาตร 11.2 dm3 STP หนกั 31.05 กรัม จงหาสูตรโมเลกลุของ
สารละลายอินทรียน้ี์ (มวลอะตอม H=1, C=12, O=16)
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ตัวอย่าง 13 สารชนิดหน่ึงประกอบดว้ย C 42.4%, H 2.4%, N 16.6%, O 38.6% โดยมวล เติม
สารน้ี 6.45 กรัม ลงในเบนซีน C6H6 (ความหนาแน่น 0.879 กรัม/มิลลิลิตร) ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ได้
สารละลายโดยท าใหจุ้ดเยอืกแขง็ลดลง 4.16 oC จงค านวณหาสูตรโมเลกลุของสารประกอบน้ี Kf ของ
เบนซีน = 5.12 oC/m (มวลอะตอมของ H=1, C=12, O=16)
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8. ปริมาณสมัพนัธ์ของแก๊ส

นกัวทิยาศาสตร์ชาวอิตาลีช่ือ อาเมเดโอ อาโวกาโดร ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาตรกบัปริมาณ
ของแก๊ส โดยเขาไดเ้สนอสมมติฐานไวใ้นปี ค.ศ. 1811 วา่ “ท่ีอุณหภูมิและความดนัเดียวกนั แก๊สต่าง
ชนิดกนัท่ีมีปริมาตรเท่ากนัจะมีจ านวนโมเลกลุเท่ากนั”

8.1 กฎอาโวกาโดร
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“เพื่อเป็นเกียรติแก่อาโวการโดร ตวัเลข 1 โมลซ่ึงเท่ากบั 6.02 x 1023 อนุภาค จึงเรียกวา่ เลขอาโวกา
โดร (Avogadro Number)”
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ในปี ค.ศ. 1808 โชเซฟ ลุย เกย์ ลุสแซก ไดท้ าการศึกษาและคน้พบวา่ “อตัราส่วนระหวา่งปริมาตร
ของก๊าสท่ีเกิดข้ึนซ่ึงวดัท่ีอุณหภูมิและความดนัเดียวกนัจะเป็นตวัเลขจ านวนเตม็ลงตวันอ้ย ๆ”

8.2 กฎเกยลุ์สแซก

อตัราส่วนโดยปริมาตรของแก๊สต่าง ๆ ในปฏิกิริยาท่ีภาวะเดียวกนัจะเท่ากบัอตัราส่วนโดยโมลของแก๊ส
ต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเดียวกนั และจะไม่สามารถระบุไดว้า่ปริมาตรของแก๊สก่อนท าปฏิกิริยาเท่ากบัปริมาตร
ของแก๊สหลงัท าปฏิกิริยา
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ตัวอย่าง 14 แก๊สออกซิเจน 6.4 กรัม มีปริมาตรเท่าใด ท่ี STP(O =16)

ตัวอย่าง 15 แก๊สโอโซน 4.48 dm3 ท่ี STP มีจ านวนโมลเท่าใด
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ตัวอย่าง 16 จากปฏิกิริยาของคาร์บอนกบัแก๊สออกซิเจน 11.2 dm3 ท่ี STP สามารถท า ใหเ้กิด
คาร์บอนไดออกไซดม์วลสูงสุดเท่าใด (C =12, O =16)

ตัวอย่าง 17 ท่ีอุณหภูมิและความดนัคงท่ีแก๊ส A 5.4 cm3 ท าปฏิกิริยากบัแก๊ส B 13.5 cm3

ไดแ้ก๊ส C 9.0 cm3 และ เหลือแก๊ส A อยู ่0.9 cm3 ถา้ตอ้งการแก๊ส C 240 cm3 จะตอ้งใชแ้ก๊ส A
และแก๊ส B เท่าใดจึงจะท าปฏิกิริยากนัพอดี
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ตัวอย่าง 18 ภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัเดียวกนัภาชนะชนิดหน่ึงบรรจุแก๊สมีเทนปริมาตร 20 dm3

จ านวน 6 โมล ถา้น าภาชนะเดียวกนัมาบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซดไ์ด ้30 dm3 จงหาจ านวนโมลของ
แก๊สคาร์บอนไดออกไซดน้ี์

ตัวอย่าง 19 จากปฏิกิริยาท่ี STP ของ 2X2Y3(g) + 5Z2(g)→ 3Z3Y2(g) + ZX4(g)

ถา้ใช ้X2Y3 30 cm3 ท าปฏิกิริยากบั Z2 100 cm3 จะเกิดผลิตภณัฑก่ี์ cm3
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9. การค านวณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปริมาณสารพนัธ์

สมการเคมีหลายสมการอาจมีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น การผลิตโลหะสงักะสีจากปฏิกิริยาระหวา่งซิงคอ์อก
ไซดก์บัคาร์บอนมอนอกไซดท่ี์อุณหภูมิสูง ซ่ึงคาร์บอนมอนอกไซดไ์ดจ้ากปฏิกิริยาการเผาไหมค้าร์บอน 
ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนเขียนสมการไดด้งัน้ี

9.1 การค านวณจากสมการเคมีท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ 1 สมการ

2C(s) + O2(g)→ 2CO(g)

ZnO(s) + CO(g)→ Zn(s) + CO2(g)

จากความสมัพนัธ์ของทั้งสองสมการถา้ทราบปริมาณของสารใดสารหน่ึงในสมการหน่ึง จะสามารถหา
ปริมาณของสารในอีกสมการได้
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ตัวอย่าง 20 จงค านวณหามวลของแก๊สคลอรีน ท่ีตอ้งใชใ้นการเกิดคาร์บอนเตตระคลอไรด์ 5.00 กิโลกรัม 
จากการเปล่ียนแปลงดงัสมการ (C =12, Cl =35.5)

CS2(l) + 3Cl2(g)→ S2Cl2(l) + CCl4(l)

8S2Cl2(l) + 4CS2(l) → 3S8(s) + 4CCl4(l)
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ส าหรับปฏิกิริยาท่ีเป็นแก๊สทั้งสารตั้งตน้และผลิตภณัฑ ์สามารถใชส้มัประสิทธ์ิของแก๊สต่าง ๆ ในสมการ
มาอ่านเป็นปริมาตรได ้แต่ระบบตอ้งเป็นท่ีอุณหภูมิและความดนัเดียวกนัเช่น 

9.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาตรของสารในสมการเคมี

N2(g) + 3H2(g)→ 2NH3(g)

1 dm3 3 dm3 2 dm3 ท่ีอุณหภูมิและความดนัเดียวกนั

เทคนิคการค านวณเก่ียวกบัสมการเคมี

1.ตอ้งทราบสมการของปฏิกิริยาเคมีท่ีดุลแลว้

2.พิจารณาเฉพาะสารท่ีโจทยถ์ามและก าหนดให้

3.น าส่ิงท่ีโจทยก์ าหนดใหม้าคิดค านวณหาส่ิงท่ีตอ้งการจากสมการเคมี โดยการเทียบ
บญัญติัไตรยางศ ์หรือ ใชว้ธีิการเทียบอตัราส่วนโมล
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ตัวอย่าง 21 การผา่นแก๊สคลอรีนลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์กิดปฏิกิริยาดงัสมการ
2NaOH(aq) + Cl2(g)→ NaOCl(aq) + NaCl(aq) + H2O(l)

จงหามวลของโซเดียมไฮดรอกไซดท่ี์ตอ้งใชท้ าปฏิกิริยากบัแก๊สคลอรีน 14.2 กรัม (C =12, O=16, 

Na=23, Cl =35.5)
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ในการค านวณหาปริมาณของผลิตภณัฑจ์ากสมการเคมีนั้น ค่าท่ีไดเ้รียกวา่ ผลไดต้ามทฤษฎี 
(Theoretical yield) แต่ในทางปฏิบติัจะไดผ้ลิตภณัฑต่์างจากตามทฤษฎี แต่จะไดม้ากหรือนอ้ยข้ึนอยู่
กบัวธีิการและสารเคมีท่ีใช ้เรียกผลท่ีไดน้ี้วา่ ผลไดจ้ริง (Actual yield) ส าหรับการรายงานผลการทดลอง
นั้น จะเปรียบเทียบค่าท่ีไดใ้นรูป ผลไดร้้อยละ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ percent yield ซ่ึงจะไดค้วามสมัพนัธ์
ดงัสมการ

9.3 ผลไดร้้อยละของผลิตภณัฑ์

ผลไดร้้อยละ = 
ผลไดจ้ริง

ผลไดต้ามทฤษฎี X 100

ตัวอย่าง 22 เมทานอลถูกใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในรถแข่งเพราะเผาไหมส้มบูรณ์ เตรียมไดจ้ากปฏิกิริยาดงัสมการ
CO(aq) + 2H2(g)→ CH3OH(l)

จงหา ผลไดร้้อยละ ของผลิตภณัฑถ์า้ แก๊สไฮโดรเจน 500 กรัมท าปฏิกิริยากบัคาร์บอนมอนอกไซดม์ากเกิน
พอแลว้เกิดเมทานอล 3500 กรัม (C =12, O=16, H=1)
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ตัวอย่าง 23 น าเบนซีนจ านวน 15.6 กรัมท าปฏิกิริยากบักรดไนตริกมากเกินพอ เกิดปฏิกิริยาดงัสมการ
C6H6(l) + HNO3(aq)→ C6H5NO2(l) + H2O(l)

ซ่ึงพบวา่เกิดไนโตรเบนซีน 18 กรัม จงหา ผลไดร้้อยละ (C =12, O=16, N=14, H=1)

ตัวอย่าง 24 ใชก้รดบิวทาโนอิกจ านวน 10.0 กรัมท าปฏิกิริยากบัเอทานอล 3.14 กรัม ไดป้ฏิกิริยา
C4H8O2(aq) + C2H6O(aq)→ C6H12O2(aq) + H2O(l)

ซ่ึงพบวา่เกิดบิวทาโนเอต 5.30 กรัม จงหา ผลไดร้้อยละ (C =12, O=16, N=14, H=1)
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ตัวอย่าง 24 ใชก้รดบิวทาโนอิกจ านวน 10.0 กรัมท าปฏิกิริยากบัเอทานอล 3.14 กรัม ไดป้ฏิกิริยา
C4H8O2(aq) + C2H6O(aq)→ C6H12O2(aq) + H2O(l)

ซ่ึงพบวา่เกิดบิวทาโนเอต 5.30 กรัม จงหา ผลไดร้้อยละ (C =12, O=16, N=14, H=1)


