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สมดลุไอออนเชงิซอ้น 
(Complex Ion Equilibria) 

  

 
ไอออนเชิงซ้อน (complex ion) คือ สารประกอบที่เกิดจากอะตอม หรือไอออนของโลหะอยู่ตรง

กลางแล้วถูกล้อมรอบด้วยโมเลกุลที่เป็นกลางหรือไอออนลบตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เรียก สารประกอบที่
เกิดขึ้นว่า สารประกอบเชิงซ้อน (complex compound)  

สารประกอบเชิงซ้อนประกอบด้วยอะตอมหรือไอออนของโลหะที่อยู่ตรงกลาง เรียกว่า อะตอม
กลาง (central atom) และโมเลกุลที่เป็นกลางหรือไอออนลบที่ล้อมรอบอะตอมกลาง เรียกว่า ลิแกนด์ 
(ligand)  
 
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 

โดยปกติพันธะระหว่างอะตอมกลางกับลิแกนด์เป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนซ์ โดยลิแกนด์จะใช้
คู่อิเล็กตรอนเกิดพันธะกับอะตอมกลาง จึงนิยมเรียกสารประกอบเซิงซ้อนว่า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน 
(coordination compound) อะตอมกลางอาจเป็นได้ทั้งอะตอมหรือไอออนของโลหะ ส่วนมากเป็น
โลหะแทรนซิชัน ท าหน้าที่เป็นผู้รับคู่อิเล็กตรอน (electron aceptor) จากลิแกนด์  

การเขียนสูตรสารประกอบเชิงซ้อน ดังแสดงในภาพที่ 1.1 และ 1.2 ซึ่งบริเวณที่ไอออนเชิงซ้อนอยู่
ในเครื่องหมาย [ ] เรียกว่า โคออร์ดิเนชันสเฟียร์ (coordination sphere) ส่วนไอออนใดๆ ที่แสดงอยู่
นอกโคออร์ดิเนชันสเฟียร์ เรียกว่า ไอออนดุลประจุ (counter ion) จะเขียนหรือไม่ก็ได้ การเขียนไอออน
ดุลประจุเพียงเพื่อให้สารประกอบโคออร์ดิเนชันมีประจุเป็นกลางเท่านั้น ไอออนดุลประจุไม่ได้เก่ียวข้อง
กับการเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนซ์กับอะตอมกลางแต่อย่างใด แรงดึงดูดระหว่างไอออนดุลประจุ
กับไอออนเชิงซ้อนจะเป็นแรงดึงดูดทางประจุไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนบวกและไอออนลบเช่นเดียวกับ
สารประกอบไอออนิก ดังนั้นโดยทั่วไปการเขียนสูตรสารประกอบโคออร์ดิเนชันจะนิยมเขียนเฉพาะ
ไอออนเชิงซ้อน และการเขียนเครื่องหมายโคออร์ดิเนชันสเฟียร์เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างไอออน
เชิงซ้อนและไอออนดุลประจุ 

เลขโคออร์ดิเนชัน (coordination number, CN) คือตัวเลขที่บอกจ านวนอะตอมที่สามารถสร้าง
พันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนซ์ หรือ จ านวนอะตอมของผู้ให้คู่อิเล็กตรอนที่อยู่ทั้งหมดในสารประกอบ
เชิงซ้อน เลขโคออร์ดิเนชันมีตั้งแต่ 2 ถึง 8 (สมมติ ถ้ามีลิแกนด์ 6 อะตอมล้อมรอบอะตอมกลาง จะ
เรียกว่า สารประกอบเชิงซ้อนนั้นมีเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากับ 6 หรือ ถ้ามีลิแกนด์ 4 อะตอมล้อมรอบ
อะตอมกลาง จะเรียกว่า มีเลขโคออร์ดิเนชันเท่ากับ 4) อาจกล่าวสรุปได้ว่า เลขโคออร์ดิเนชัน คือจ านวน
ลิแกนด์ที่มาสร้างพันธะกับอะตอมกลาง เช่น 
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[Cu(H2O)4]2+, [Cu(NH3)4]2+ และ [CuCl4]2+ ไอออนเชิงซ้อนทั้ง 3 ชนิดนี้ Cu2+ มี CN=4  
[FeF6]3-, [Fe(CN)6]3- และ [Fe(H2O)6]3+ ไอออนเชิงซ้อนทั้ง 3 ชนิดนี้ Fe2+ มี CN=6  

 
เลขโคออร์ดิเนชันของสารประกอบเชิงซ้อนที่พบมากได้แก่ 2, 4 และ 6 
การเขียนสูตรสารประกอบเชิงซ้อนจะมีส่วนที่คล้ายกับสารประกอบไอออนิก และสารโคเวเลนซ์

อยู่บ้าง โดยทั่วไปจะพบสูตรสารประกอบเชิงซ้อน 2 ลักษณะ คือ  
1) สูตรสารประกอบเชิงซ้อนมีประจุ เช่น [Co(NH2)6]3+, [Fe(CN)6]4- และ [Co(NH3)6]2+ 
2) สูตรสารประกอบเชิงซ้อนไม่มีประจุ เช่น [Co(NH3)6]Cl2 
                    [coordination sphere] 

    อะตอมกลาง        [Co(NH3)6]3+ 
            ลิแกนด์    เลขโคออร์ดิเนชัน = 6 

ภาพที่ 1.1 สูตรไอออนเชิงซ้อน 
 

                                             [coordination sphere]       ไอออนดุลประจุ 

      อะตอมกลาง     [Co(NH3)4Cl2]Cl 

             ลิแกนด์     เลขโคออร์ดิเนชัน = 6 

ภาพที่ 1.2 สูตรสารประกอบเชิงซ้อนที่มีไอออนดุลประจุ 
 

อะตอมกลาง 
อะตอมกลางของสารโคออร์ดิเนชันจะเป็นโลหะแทรนซิชัน เนื่องจากโลหะแทรนซิชันมีเลข

ออกซิเดชันได้หลายค่า สารประกอบที่เกิดจากอะตอมกลางชนิดเดียวกันแต่มีเลขออกซิเดชันต่างกันหรือ
มีโครงสร้างโมเลกุลต่างกัน มีผลท าให้สีของสารประกอบนั้นแตกต่างกันไปด้วย  

ในการพิจารณาเลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันในสารโคออร์ดิเนชันจะสามารถพิจารณาได้
จาก ชนิดและจ านวนของลิแกนด์ ดังน้ี 

1.1) ถ้าเป็นลิแกนด์ที่มีประจุเป็นกลาง เลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันจะเท่ากับประจุ
ไอออนเชิงซ้อน โดยจ านวนลิแกนด์ไม่มีผลต่อเลขออกซิเดชัน ดังตารางที่ 1.1 

1.2) ถ้าเป็นลิแกนด์ที่มีประจุเป็นลบ เลขออกซิเดชันของโลหะแทรนซิชันจะเท่ากับผลต่าง
ระหว่างประจุไอออนเชิงซ้อนและประจุรวมของลิแกนด์ตามจ านวนลิแกนด์ในสารประกอบเชิงซ้อน ดัง
ตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 สารโคออร์ดิเนชันและเลขออกซิเดชันของอะตอมกลาง 
สารโคออร์ดิเนชัน อะตอม

กลาง 
ลิแกนด ์ ประจุ 

ลิแกนด ์
จ านวน 
ลิแกนด ์

ประจุไอออน 
เชิงซ้อน 

เลขออกซิเดชัน 
ของอะตอมกลาง 

[Co(NH2)6]4- Co NH2 -1 6 +3 +2 
[Co(NH3)6]2+ Co NH3 0 6 +2 +2 
[Fe(CO)5] Fe CO 0 5 0 0 
[Fe(CN)6]4- Fe CN -1 6 -4 +2 
[Fe(CN)6]3- Fe CN -1 6 -3 +3 

 
ลิแกนด์  

ลิแกนด์ คืออะตอมหรือโมเลกุลที่เป็นกลาง หรือไอออนลบที่อยู่ล้อมรอบอะตอมกลาง ลิแกนด์ท า
หน้าที่เป็นผู้ให้คู่อิเล็กตรอนแก่อะตอมกลางอย่างน้อย 1 คู่ เพื่อเกิดพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนซ์ การ
แบ่งประเภทลิแกนด์สามารถแบ่งตามจ านวนการให้คู่อิเล็กตรอนแก่อะตอมกลาง คือ  

ลิแกนด์ที่ให้คู่อิเล็กตรอน 1 คู่ เรียกว่า โมโนเดนเทต (monodentate) 
ลิแกนด์ที่ให้คู่อิเล็กตรอน 2 คู่ เรียกว่า ไบเดนเทต (bidentate) 
ลิแกนด์ที่ให้คู่อิเล็กตรอน 3 คู่ เรียกว่า ไตรเดนเทต (tridentate) 
ลิแกนด์ที่ให้คู่อิเล็กตรอน 4 คู่ เรียกว่า เททระเดนเทต (tetradentate) 
ลิแกนด์ที่ให้คู่อิเล็กตรอน 6 คู่ เรียกว่า เฮกซะเดนเทต (hexadentate) 

ลิแกนด์ที่สามารถให้คู่อิเล็กตรอนได้มากกว่าหนึ่งคู่ในโมเลกุลเดียวกัน เรียกว่าโพลีเดนเทต 
(polydentate ligand) กระบวนการเกิดสารประกอบโคออร์ดิเนชันที่ประกอบด้วยลิแกนด์ประเภทโพลีเดน
เทต เรียกว่า การเกิดคีเลต หรือคีเลชัน (chelation) และลิแกนด์พวกนี้จะเรียกว่า สารคลีเลต (chelating 
agent) ชื่อเรียกลิแกนด์แสดงดังตารางที่ 1.2, 1.3 และ 1.4 
 
ตารางที่ 1.2 ลิแกนด์และชื่อเรียกของลิแกนด์ประเภทโมโนเดนเทตที่เป็นประจุลบ 

ลิแกนด์ ชื่อไอออนลบ ชื่อลิแกนด์ 
Br- โบรไมด์ (bromide) โบรโม (bromo) 
Cl- คลอไรด์ (chloride) คลอโร (chloro) 
F- ฟลูออไรด์ (fluoride) ฟลูออโร (fluoro) 
OH- ไฮดรอกไซด์ (hydroxide) ไฮดรอกโซ (hydroxo) 
CN- ไซยาไนด์ (cyanide) ไซยาเนโต (cyanato) 
H- ไฮไดรด์ (hydride) ไฮดริโด (hydrido) 
O2- ออกไซด์ (oxide) ออกโซ (oxo) 
NH2

- เอไมด์ (amide) เอมิโด (amido) 
NO2

- ไนโตร (nitro) ไนตริโต (nitrito) 
SCN- ไธโอไซยาเนต (thiocyanate) ไธโอไซยาเนโต (thiocyanato) 
NCS- ไธโอไซยาเนต (thiocyanate) ไอโซไธโอไซยาเนโต (isothiocyanato) 
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ตารางที่ 1.3 ลิแกนด์และชื่อเรียกของลิแกนด์ประเภทโมโนเดนเทตที่มีประจุเป็นกลาง 
ลิแกนด์ ชื่อโมเลกุล ชื่อลิแกนด์ 
NH3 แอมโมเนียม (ammonia) แอมมีน (ammine) 
H2O น้ า (water) อะควา (aqua) 
CO คาร์บอนมอนอกไซด์ (carbonmonoxide) คาร์บอนิล (carbonyl) 
C5H5N ไพริดีน (pyridine) ไพริดีน (pyridine) 
CH3NH2 เมทิลลามีน (methylamine) เมทิลลามีน (methylamine) 

 
ตารางที่ 1.4 ลิแกนด์และชื่อเรียกของลิแกนด์ประเภทไบเดนเทต 

ประจุลิแกนด์ ชื่อลิแกนด ์ ตัวย่อ สูตรโครงสร้าง 
 เอทิลีนไดเอมีน 

(ethylenediamine) 
en NH2CH2CH2NH2 

0 ฟีแนนโทรลีน 
(phenanthroline) 

phen 

 
 ไบพีริดีน 

(bipyridine) 
bipy 

 
-2 ออกซาเลโต  

(oxalato) 
- 

 
 คาร์บอเนโต 

(carbonato) 
- 

 
 
การเรียกช่ือสารประกอบเชิงซ้อน 

ตามข้อตกลงระหว่างนักเคมีนานาชาติให้ใช้ระบบ IUPAC (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) ในการเรียกชื่อสารประกอบเชิงซ้อนดังนี้ 

1) เรียกชื่อไอออนบวกก่อนไอออนลบ เช่นเดียวกับการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก  โดยให้
ไอออนเชิงซ้อนในโคออร์ดิเนชันสเฟียร์เสมือนเป็นไอออนบวก ส่วนชื่อไอออนลบให้เรียกตามหลัก
สารประกอบไอออนิก เช่น 

[Co(NH3)6]Cl3 ให้เรียกชื่อไอออนเชิงซ้อน [Co(NH3)6]3+ ก่อน แล้วจึงตามด้วย Cl 
ในกรณีที่ไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุเป็นลบ ให้เรียกไอออนบวกตามชื่อโลหะแทรนซิชันก่อนแล้ว

ตามด้วยชื่อไอออนเชิงซ้อนตามหลักการเรียกไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุเป็นลบ เช่น 
K3[Co(C2O4)3] ให้เรียกชื่อ K+ ก่อนแล้วจึงตามด้วยไอออนเชิงซ้อน [Co(C2O4)3]3-  

2) การเรียกชื่อไอออนเชิงซ้อน (ในโคออร์ดิเนชันสเฟียร์) ให้เรียกชื่อลิแกนด์ก่อนแล้วตามด้วยชื่อ
ของโลหะแทรนซิชัน เช่น 

 



สมดุลไอออนเชงิซ้อน | 5 

[Ni(NH3)4]2+ ให้เรียกชื่อ NH3 ก่อน แล้วจึงเรียกชื่อของ Ni2+ 
[Fe(CN)63-   ให้เรียกชื่อ CN- ก่อน แล้วจึงเรียกชื่อของ Fe3+ 

3) การเรียกชื่อลิแกนด์ 
3.1) ลิแกนด์ที่มีประจุลบ (anionic ligand) ให้เรียกตามชนิดลิแกนด์ ดังตารางที่ 1.2 

ไอออนลบที่ลงท้ายด้วย -ไอด์ (-ide) ให้เปลี่ยนค าลงท้ายเป็น -โอ (-o)   
ไอออนลบที่ลงท้ายด้วย -เอต (-ate ให้เปลี่ยนค าลงท้ายเป็น -เอโต (-ato)   
ไอออนลบที่ลงท้ายด้วย -ไอต์ (-ite) ให้เปลี่ยนค าลงท้ายเป็น -ไอโต(-ito)   

3.2) ลิแกนด์ที่ไม่มีประจุหรือเป็นกลาง (neutral ligand) ให้เรียกชื่อเหมือนกับชื่อโมเลกุล 
ยกเว้นลิแกนด์ที่เป็นกลางบางชนิดให้เรียกชื่อเฉพาะตัว ดังตารางที่ 1.3 

3.3) ลิแกนดป์ระเภทไบเดนเทต เรียกตามตารางที่ 1.4 
4) ถ้าไอออนเชิงซ้อนมีลิแกนด์ชนิดเดียวกันมากกว่าหนึ่งลิแกนด์ ให้ระบุจ านวนที่ซ้ ากันไว้หน้าชื่อ

เรียกลิแกนด์ ดังตารางที่ 1.5 
 

ตารางที่ 1.5 จ านวนที่ซ้ ากันของลิแกนด์ 
จ้านวนลิแกนดท์ี่ซ ้ากัน เรียกจ้านวนซ ้า 
2 ได (di) 
3 ไตร (tri) 
4 เททระ (tetra) 
5 เพนตะ (penta) 
6 เอกซะ (hexa) 

เช่น (CN)6   เรียก hexacyano 
  (C2O4)3 เรียก trioxalato 
 
แต่ถ้าเป็นลิแกนด์ประเภทโพลีเดนเทต (ลิแกนด์ที่สามารถเกิดพันธะกับไอออนได้ตั้งแต่ 2 ต าแหน่ง

ขึ้นไปใน 1 ลิแกนด)์ ให้เรียกจ านวนซ้ ากันดังตารางที่ 1.6 
 
ตารางที่ 1.6 จ านวนที่ซ้ ากันของลิแกนด์ประเภทโพลีเดนเทต 

จ้านวนลิแกนดท์ี่ซ ้ากัน เรียกจ้านวนซ ้า 
2 บิส (bis) 
3 ทริส (tris) 
4 เททระกิส (tetrakis) 

เช่น (en)2 เรียก bisethylenediamine 
 
5) ถ้าไอออนเชิงซ้อนมีประจุเป็นลบ ชื่อโลหะแทรนซิชันให้เปลี่ยนค าลงท้ายเป็น -เอต (-ate) ดัง

ตารางที่ 1.7 และใส่เลขออกซิเดชันเป็นเลขโรมันไว้ในวงเล็บหลังชื่อของโลหะแทรนซิชัน  
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ตารางที่ 1.7 ชื่อโลหะแทรนซิชันในไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุลบ 
โลหะแทรนซิชนั ชื่อโลหะแทรนซิชัน ชื่อเรียกโลหะแทรนซิชันในไอออนเชงิซ้อน 
Al อะลูมิเนียม (aluminium) อะลูมิเนต (aluminate) 
Cr โครเมียม (chromium) โครเมต (chromate) 
Mn แมงกานีส (manganese) แมงกาเนต (manganate) 
Ni นิกเกิล (nickel) นิกเกิลเลต (nickelate) 
Co โคบอลต์ (cobalt) โคบอลเตต (cobaltate) 
Zn สังกะสี (zinc) สังกะสีเกต (zinccate) 
Mo โมลิบดีนัม (molybdenum) โมลิบดีเนต (molybdate) 
W ทังสเตน (tungsten) ทังเกเตต (tungatate) 

 
โลหะแทรนซิชันที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาละติน ให้ใช้ภาษาละตินและลงท้ายด้วย -เอต (-ate) ดัง

ตารางที่ 1.8  
 
ตารางที่ 1.8 โลหะแทรนซิชันที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาละติน 

โลหะ ชื่อธาตุแทรนซิชัน ชื่อเรียกโลหะแทรนซิชัน 
แทรนซิชัน ภาษาอังกฤษ ภาษาละติน ในไอออนเชงิซ้อน 
Fe iron ferrum เฟอเรต (ferrate) 
Cu copper cuprum คิวเปรต (cuprate) 
Au gold aurum ออเรต (aurate) 
Ag silver argentum อาร์เจนเตต (argentate) 
Pb lead plumbum พลัมเบต (plumbate) 
Sn tin stannum สแตนเนต (stannate) 

เช่น [Fe(CN)6]3- เรียกว่า hexacyanoferrate(III) ion 
 [Co(C2O4)3]3-  เรียกว่า trisoxalatocobalttate(II) ion 
 [Cr(NO2)6]3- เรียกว่า hexanitrochromate(III) ion 
หมายเหตุ โลหะแทรนซิชันที่ต้องชื่อเรียกเป็นภาษาละติน ในกรณีที่ป็นไอออนเชิงซ้อนประจุลบเท่าน้ัน  

 
5) ไอออนเชิงซ้อนที่มีประจุบวกและเป็นกลาง ให้อ่านชื่อของโลหะแทรนซิชันตามชื่อธาตุเดิมและ

ไม่ต้องเปลี่ยนค าลงท้าย และใส่เลขออกซิเดชันเป็นเลขโรมันไว้ในวงเล็บหลังชื่อของโลหะแทรนซิชัน 
เช่น [Cu(NH3)4]2+ เรียกว่า tetraamminne copper(II) ion 

  [Co(H2O)6]3+ เรียกว่า hexaaqua cobalt(III) ion 
  [Cr(H2O)6]3+ เรียกว่า hexaaqua chromium(III) ion 
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6) ไอออนเชิงซ้อนที่มีลิแกนด์มากกว่า 2 ชนิด  
(1) ถ้าเป็นลิแกนด์ประเภทเดียวกัน คือมีประจุลบหรือไม่มีประจุเหมือนกัน เรียกชื่อลิแกนด์

ตามล าดับอักษรภาษาอังกฤษ เช่น 
[Fe(NH3)4CO]2+   เรียกว่า tetraamminecarbonyl iron(II) ion 

(2) ถ้าเป็นลิแกนด์คนละประเภท เรียกชื่อลิแกนด์ในไอออนเชิงซ้อนตามล าดับดังนี้ ลิแกนด์
ที่มีประจุลบ ลิแกนด์ที่ไม่มีประจุ และลิแกนด์ที่มีประจุบวก ตามล าดับ เช่น 

   [Co(CN)5H2O]3+ เรียกว่า pentacyanoaqua cobalt(II) ion 
 [Fe(CN)5CO]2+   เรียกว่า pentacyanocarbonyl iron(III) ion 
 
ตัวอย่าง 1.1 เรียกชื่อสารประกอบโคออร์ดิเนชันต่อไปนี้ 

1) [Ag(NH3)2]+  diaminesilver(I) ion 
2) [Co(NH3)4]Cl2]+  dichlorotetraamminecobalt(II) ion 
3) Na3[Cr(NO2)6]  sodium hexanitrochromate(III) 
4) [Ag(CN)2]-  dicyanoagentate(I) ion 
5) [Cr(NH3)5SO4]Br sulfatopentaaminechromium(III) bromide 

 
ตัวอย่าง 1.2 เขียนสูตรสารประกอบโคออร์ดิเนชันจากชื่อเรียกต่อไปนี้ 

1) hexacyanoferrate(II) ion   [Fe(CN)6]4- 
2) dichlorotetraamineplatinum(IV) chloride  [Pt(NH3)4Cl2]Cl2 
3) sodium tetracyanocobaltate(II)  Na2[Co(CN)4] 
4) bis(ethylene diamine)cobalt(II) chloride  [Co(en)2]Cl2 
5) hexacarbonylchromium(0) ion  [Cr(CO)6] 

 
สมดุลของไอออนเชิงซ้อน 

ค่าคงที่สมดุลของไอออนเชิงซ้อน มีลักษณะเดียวกับสมดุลเคมีของปฏิกิริยาเคมีทั่วๆ ไป ส าหรับ
สมดุลไอออนเชิงซ้อน ค่าคงที่สมดุลของไอออนเชิงซ้อน เขียนแทนด้วย Kf โดยค่า Kf จะบอกถึงการเกิด
เป็นสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างอะตอมกลางและลิแกนด์  

สมมติ M เป็นอะตอมกลาง และ L เป็นลิแกนด์ประเภทโมโนเดนเทต เขียนสมการได้ดังน้ี 

M + L  →  ML 1

[ML]
K = [M][L]   

ML + L → ML2 2
2

[ML ]
K = [ML][L]   

ML2 + L → ML3 3
3

2

[ML ]
K = [ML ][L]   
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เมื่อ K1, K2, K3 เป็นค่าคงที่สมดุลของการเกิดไอออนเชิงซ้อนแต่ละขั้น (stepwise) ของไอออน
โลหะ M ค่าคงที่สมดุลของการเกิดไอออนเชิงซ้อนรวม (overall) เขียนได้เป็น 

Kf = K1K2K3  
ค่า Kf คือ ค่าคงที่สมดุลของการเกิดไอออนเชิงซ้อนของโลหะไอออนบวก ( formation constant 

หรือ stability constant) ถ้ามีค่า Kf มาก แสดงว่าโลหะไอออนบวกชอบเกิดเป็นไอออนเชิงซ้อน ไอออน
เชิงซ้อนน้ันๆ มีความเสถียรมาก 

เพื่อป้องกันความสับสนระหว่างเครื่องหมายความเข้มข้นในสมการค่าคงที่สมดุล (Kf) กับ
เครื่องหมายโคออร์ดิเนชันสเฟียร์ในสารประกอบเชิงซ้อน ปฏิกิริยาการเกิดไอออนเชิงซ้อนจึงเขียน
เฉพาะไอออนเชิงซ้อน เช่น การเกิดไอออนเชิงซ้อนของ Ag(NH3)2+ จะเกิดขึ้นทีละขั้นตอน ดังน้ี 
 Ag+(aq) + NH3(aq)  Ag(NH3)+(aq)  K1 = 2.1x103 
 Ag(NH3)+(aq) + NH3(aq)  Ag(NH3)2+(aq) K2 = 8.1x103 
ปฏิกิริยาสุทธิ  Ag+(aq) + 2NH3(aq)  Ag(NH3)2+(aq)  Kf = 1.7x107 
 

การค านวณค่า Kf ของการเกิดไอออนเชิงซ้อนของ Ag(NH3)2+ จากสมการเกิดไอออนเชิงซ้อนทั้ง
สองขั้น คือ 

+
33

1 +
3

[Ag(NH ) ]
K  = = 2.1x10

[Ag ][NH ]
 

+
33 2

2 +
3 3

[Ag(NH ) ]
K  = = 8.1x10

[Ag(NH ) ][NH ]
 

( )( )
  
  
  

+ +
3 33 3 2

f 1 2 + +
3 3 3

[Ag(NH ) ] [Ag(NH ) ]
K  = K K  = = 2.1x10 8.1x10

[Ag ][NH ] [Ag(NH ) ][NH ]
+

73 2
f + 2

3

[Ag(NH ) ]
K  = = 1.7x10

[Ag ][NH ]
 

 
ปฏิกิริยาการแตกตัวของไอออนเชิงซ้อน เป็นปฏิกิริยาย้อนกลับของปฏิกิริยาการเกิดไอออน

เชิงซ้อน ตัวอย่าง ปฏิกิริยาการแตกตัวของไอออนเชิงซ้อน 
 [Ag(NH3)2]+(aq)  Ag+(aq) + 2NH3(aq) 

 
สามารถเขียนสมการค่าคงที่สมดุลการแตกตัวของไอออนเชิงซ้อนได้ดังน้ี 

+ 2
3

d +
3 2

[Ag ][NH ]K  =
[Ag(NH ) ]

  

เมื่อ Kd = ค่าคงที่การแตกตัวของไอออนเชิงซ้อน (dissociation constant of complex ion) 
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ถ้า Kd มีค่ามากแสดงว่า ไอออนเชิงซ้อนแตกตัวได้ดี แสดงความเสถียรของไอออนเชิงซ้อนมีค่า
น้อย กล่าวคือ อะตอมกลางและลิแกนด์ไม่ชอบเกิดเป็นไอออนเชิงซ้อน ดังนั้น ค่า Kd จึงเป็นส่วนกลับ
ของค่า Kf ดังน้ี 

d
f

1K =
K

  

ค่าคงที่สมดุลของการเกิดไอออนเชิงซ้อนในน้ าของไอออนเชิงซ้อนบางชนิด แสดงดังตารางที่ 1.9 
 

ตารางที่ 1.9 ค่าคงที่สมดุลของการเกิดไอออนเชิงซ้อนในน้ าที่ 25C 
ไอออนเชงิซ้อน สมการสมดุล Kf 
Ag(NH3)2+ Ag+(aq) + 2NH3(aq)  Ag(NH3)2+(aq) 1.7x107 
Ag(CN)2- Ag+(aq) + 2CN-(aq)  Ag(CN)2-(aq) 1.0x1021 
Ag(S2O3)23- Ag+(aq) + 2S2O3

2-(aq)  Ag(S2O3)23-(aq) 2.9x1013 
CdBr42- Cd2+(aq) + 4Br-(aq)  CdBr42-(aq) 5.0x1013 
Cr(OH)4- Cr3+(aq) + 4OH-(aq)  Cr(OH)4-(aq) 8.0x1029 
Co(SCN)42- Co2+(aq) + 4SCN-(aq)  Co(SCN)42-(aq) 1.0x103 
Cu(NH3)42+ Cu2+(aq) + 4NH3(aq)  Cu(NH3)42+(aq) 5.0x1012 
Cu(CN)42- Cu2+(aq) + 4CN-(aq)  Cu(CN)42-(aq) 1.0x1025 
Ni(NH3)62+ Ni2+(aq) + 6NH3(aq)  Ni(NH3)62+(aq) 1.2x109 
Fe(CN)64- Fe2+(aq) + 6CN-(aq)  Cu(CN)64-(aq) 1.0x1035 
Fe(CN)63- Fe3+(aq) + 6CN-(aq)  Cu(CN)63-(aq) 1.0x1042 

ที่มา : http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/3312/3392202/blb1705.html 


