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บทคัดย่อ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) มีการน ามาใช้
งานอย่างกว้างขวางในอตุสาหกรรมเคมี สลายตวัเม่ือ
ถกูความร้อน มีความว่องไวตอ่การท าปฏิกิริยาเคมีกบั
สารอินทรีย์และกรดเข้มข้น จึงมกัเป็นสาเหตสุ าคญัท่ี
ก่อให้เกิดไฟไหม้และระเบิดอย่างรุนแรง ในงานวิจยันี ้
ได้ศึกษาอันตรายทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 10 โดยปริมาตร 
ด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ ท่ีอัตรา
การเพิ่มอณุหภูมิ 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที 
ผลการทดลองพบว่าท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 โดย
ปริมาตร มีอณุหภูมิเร่ิมต้นการสลายตวัทางความร้อน
เท่ า กั บ  95.6, 98.1 แ ล ะ  101.0 อ งศ า เซ ล เซี ย ส 
ตามล าดบั และท่ีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร 
มีอณุหภูมิเร่ิมการสลายตวัทางความร้อนเท่ากบั 86.2, 
90.2 และ 93.5 องศาเซลเซียส ตามล าดับ จากการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีมี
ความเข้มข้นสูงสลายตัวได้ง่ายกว่าความเข้มข้นต ่า 
อุณหภูมิแอเดียบาติกท่ีเพิ่มสูงขึน้จากการสลายตวัมี
คา่คอ่นข้างต ่า ดงันัน้เพ่ือความปลอดภยัตอ่การใช้งาน 
การเก็บรักษาและการขนส่งอยา่งปลอดภยั การได้รับรู้

ข้อมูลอันตรายทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์จงึถือเป็นสิ่งจ าเป็นอยา่งมาก 
 
Abstract 

Hydrogen peroxide (H2O2) has been 
widely used in the chemical industry. It was 
decomposed by heating. Agility to react 
chemically of hydrogen peroxide was organic 
compounds or concentrated acids. It was often a 
major cause fire and explosion severely. In this 
research, thermal hazard of hydrogen peroxide 
at concentrations 6 and 10 %v/v were studied by 
differential scanning calorimetry (DSC). The 
various tests were conducted by heating rates at 
6, 8 and 10 °C/min. The test results showed that 
hydrogen peroxide concentration of 6% v/v, the 
onset temperatures were 95.6, 92.1 and 101.0 
ºC, respectively.  At the concentration of 10% 
v/v, the onset temperatures were 86.2, 90.2 and 
93.5 ºC, respectively. The experiments showed 
that high concentration of hydrogen peroxide 
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decomposed easier than low concentration. 
Increasing adiabatic temperature from 
decomposition was still relatively low. To know 
data, the thermal hazards for hydrogen peroxide 
were necessary to use, to store and to transport 
safety. 
 
1. บทน า 

ส า ร เค มี ทุ ก ชนิ ด จั ด เป็ น วัต ถุ อั น ต ราย 
(Hazardous material) ซึ่ ง มี ค ว า ม เป็ น อั น ต ร า ย
แตกตา่งกัน พระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
ได้มีการจัดแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น 10 ประเภท 
ดงัต่อไปนี  ้วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์และ
วตัถุเปอร์ออกไซด์ วตัถุมีพิษ วตัถุท่ีท าให้เกิดโรค วตัถุ
กัมมันตรังสี วัตถุท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทาง
พันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุท่ีก่อให้เกิดการระคาย
เคือง และวัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่ง
อ่ืนใดท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 
ทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อม [1] 

วั ต ถุ อ อ ก ซิ ได ซ์  (Oxidizing substances) 
หมายถึงวตัถุท่ีสามารถให้ออกซิเจนออกมาโดยท่ีวตัถุ
นีไ้ม่จ าเป็นต้องเกิดการเผาไหม้ หรือเป็นวตัถุท่ีท าให้
เกิดขบวนการออกซิเดชนั (Oxidation) มีผลท าให้วตัถุ
ออกซิไดซ์เพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดไฟไหม้และการ
ระเบิดอย่างรุนแรง เม่ือมีวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนวางไว้
ใกล้เคียง [2] ตวัอยา่งวตัถอุอกซิไดซ์ได้แก่แอมโมเนียม
ไนเตรต (Ammonium nitrate, NH4NO3) แคลเซียม
คลอเรต (Calcium chlorate, Ca(ClO3)2) โพแทสเซียม
ไดโครเมท (Potassium dichromate, K2Cr2O7) เบน

โซอิลเปอร์ออกไซด์ (Benzoyl peroxide, C14H10O4)  
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide, H2O2) 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มีสถานะเป็นของเหลว 
ใส มีจุดเดือดอยู่ท่ี 150 องศาเซลเซียส มีหมู่ฟังก์ชั่น
เป็น –O–O– ซึ่งสลายตัวได้ง่าย เป็นสารออกซิไดซ์
อย่างรุนแรง (Strong oxidizing agent) [3] โดยทั่วไป
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นมากกว่าร้อย
ละ 20 เม่ือสัมผัสกับวตัถุท่ีเผาไหม้ได้ (Combustible 
material) อาจท าให้เกิดไฟลุกไหม้หรือระเบิดได้ การ
สลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท าให้เกิดน า้ 
ออกซิ เจนและความ ร้อน  [4] การสลายตัวของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจมีสาเหตจุากการท่ีมีโลหะ
จ าพวกเหล็ก ทองแดง โครเมียม หรือฝุ่ นผงของวตัถุท่ี
เผาไหม้ได้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น ามาใช้เป็นสาร
ฟอกขาวในอตุสาหกรรมเส้นใย อตุสาหกรรมกระดาษ 
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง เป็น
สารออกซิไดซ์สารตัง้ต้นของการผลิตพอลิเมอร์ใน
อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นสารก าจัดกลิ่น ลดความ
เป็ นพิ ษ  ควบคุมป ริม าณ ตะกอนแบคที เรีย ใน
กระบวนการบ าบดัน า้เสีย [5] 

ในขัน้ต้นแนวทางในการพิจารณาความเป็น
อนัตรายทางความร้อนของวตัถุอนัตรายประกอบด้วย  
การพิจารณาหมู่ฟังก์ชันของวัตถุอันตรายท่ีเป็นวัตถุ
ระเบิด วัตถุอันตรายท่ีเข้ากันไม่ไ ด้ ใช้จัดเก็บวัตถุ
อันตรายให้เกิดความปลอดภัย  สมดุลออกซิ เจน 
(Oxygen balance) ใช้เป็นดัชนีการปล่อยปริมาณ
ออกซิ เจนออกมาจากวัตถุอันตราย  โป รแกรม 
CHETAH ใช้ประเมินความร้อนท่ีเกิดการสลายตวัของ
วตัถุอนัตรายออกมาปริมาณมากท่ีสุด ซึ่งสามารถใช้
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ประเมินวตัถุอนัตรายชนิดเดียว หรือการเกิดปฏิกิริยา
เคมีของวตัถอุนัตราย [6] 

ดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์เป็น
เคร่ืองมือวิเคราะห์เชิงปริมาณท่ีถูกใช้อย่างแพร่หลาย 
ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี 
ส าหรับผลิตพลาสติก นอกจากนัน้อุตสาหกรรมผลิต
ชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิน้ส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรม
อาหารและยาก็มีการใช้งานดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิง
แคลอริมิเตอร์อย่างแพร่หลาย [7] ข้อมูลท่ีได้จากดิฟ
เฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ท่ีมีการน าไปใช้
งานโดยทั่วไปประกอบด้วย อุณภูมิ หลอมเหลว 
(Melting temperature) อุณหภูมิการเปล่ียนสถานะ
คล้ายแก้ว (Glass Transition Temperature, Tg) เป็น
ต้น ในขณะท่ีข้อมูลทางด้านความปลอดภัยของวัตถุ
อนัตรายก็สามารถวิเคราะห์จากดฟิเฟอเรนเชียลสแกน
นิงแคลอริมิเตอร์ได้เช่นกัน [8] ซึ่งประกอบไปด้วย
อุณหภูมิเร่ิมต้นการสลายตัว (Onset temperature, 
To) อุณ หภูมิ สู งสุดของการสลายตัว (Maximum 
temperature, Tp) อุณหภูมิสุดท้ายของการสลายตัว 
(End temperature, TE) ตลอดจนการเปล่ียนแปลง
เอนทาลปี (Enthalpy change, ∆H) 

ดังนัน้ในงานวิจัยนีมี้ความสนใจท่ีจะศึกษา
อนัตรายทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่ง
เป็นสารออกซิไดซ์ท่ีมีความเป็นอันตรายค่อนข้างสูง 
ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองด้วยดิฟเฟอเรนเชียลสแกน
นิงแคลอริมิ เตอร์  น ามาอธิบายพลังงานกระตุ้ น 
(Activation energy, Ea) และความมีเสถียรภาพทาง
ความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
 
 

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
2.1 สารเคมี 

 ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 
30 โดยปริมาตร เกรดวิเคราะห์ ผลิตจากบริษัท Merck 
น ามาใช้ในการประเมินอนัตรายทางความร้อน 
2.2 การทดลอง 

น าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อย
ละ 6 และ 10 โดยปริมาตร ปริมาณ 5 มิลลิกรัม ใส่ลง
ในค รูซิ เบ ลชนิ ดค วามดันป านกล าง  (Medium 
crucible pressure) ปิดฝาให้สนิทด้วยชุดอดัครูซิเบล 
จากนัน้น าไปเข้าเคร่ืองดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอ
ริมิเตอร์ (บริษัท Mettler Toledo รุ่น DSC 1 ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์)  โดยใช้โปรแกรม STARe ส าหรับ
ด าเนินการทดลอง โดยตัง้สภาวะการทดลองจาก
อุณหภูมิ 25-125 องศาเซลเซียส เปล่ียนแปลงอัตรา
การให้ความร้อนเป็น 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อ
นาที จากนัน้ประมวลผลหาอุณหภูมิ เร่ิม ต้นการ
สลายตัว อุณหภูมิสูงสุดของการสลายตัว และการ
เปล่ียนแปลงเอนทาลปี 
 
3. ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
3.1 ผลความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

การสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ี
ความเข้มข้นร้อยละ 6 โดยปริมาตร ภายใต้อัตราการ
ให้ความร้อนท่ี 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสตอ่นาที ดงั
แสดงในรูปท่ี 1 (a) ผลการทดลองพบว่าไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ มีอุณหภูมิเร่ิมต้นการสลายตัวเท่ากับ 
95.6, 98.1 และ 101.0 องศาเซลเซียส ตามล าดับ มี
อุณหภูมิสูงสุดของการสลายตัวเท่ากับ 95.8, 98.5 
และ 101.6 องศาเซลเซียส ตามล าดบั ในขณะท่ีการ
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เปล่ียนแปลงเอนทาลปีมีค่าเท่ากับ -64.2, -1.0 และ -
0.5 จลูตอ่กรัม ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

ผลการศกึษาการสลายตวัของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดยปริมาตร ท่ีอตัรา
การให้ความร้อนท่ี 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสตอ่นาที 
ดังแสดงในรูป ท่ี  1 (b) จากผลการทดลองพบว่า
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีอณุหภมูิเร่ิมต้นการสลายตวั
เท่ า กั บ  86.2, 90.2 แ ล ะ  93.5 อ งศ า เซ ล เ ซี ย ส 
ตามล าดับ อุณหภูมิสูงสุดของการสลายตัวเท่ากับ 
86.6, 90.6 และ 94.0 องศาเซลเซียส  ตามล าดับ 
ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงเอนทาลปีมีคา่เท่ากับ -0.7, 
-0.9 และ  -0.1 จูลต่อกรัม ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางท่ี 1 งานวิจัยของ Chi และคณะ [9] รายงาน
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดย 

น า้หนกั มีอณุหภูมิเร่ิมต้นการสลายตวั อณุหภูมิสงูสุด
ของการสลายตัวเท่ากับ 70 และ 75 องศาเซลเซียส 
ตามล าดบั ในขณะท่ีการเปล่ียนแปลงเอนทาลปีมีค่า
เทา่กบั -270 จลูตอ่กรัม 

เน่ืองจากไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์มีความเข้มข้นค่อนข้างต ่า ท าให้ไม่สามารถ
สังเกตเห็นพีคการสลายตัวได้ชัดเจน ดังนัน้จึงน า
อุณหภูมิ  ณ  ต าแหน่ ง พีคการดูดความ ร้อนของ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มาประเมินอนัตรายทางความ
ร้อน แทนพีคการคายความร้อน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินอนัตราย
ทางความร้อนแทนพีคการคายความร้อนได้ โดยศึกษา
หาค่าพลังงานกระตุ้น ความรุนแรงของการสลายตัว 
และโอกาสในการเกิดระเบดิทางความร้อน 

   

รูปท่ี 1 DSC เทอร์โมแกรมการสลายตวัทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ความเข้มข้น % v/v: (a) 6 และ (b) 10  

ตารางที่ 1 ข้อมลูทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จากดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์ 
Concentration of H2O2 

(% v/v) 
 Heating rate 

(ºC min-1) 
 T0 TP TE ∆H Ea 

  (ºC) (ºC) (ºC) (J g-1) (kJ mol-1) 

6  
 6  95.6 95.8 96.5 -64.2 

95.7  8  98.1 98.5 100.9 -1.0 
 10  101.0 101.6 104.2 -0.5 

10 
 6  86.2 86.6 88.2 -0.7 

71.9  8  90.2 90.6 93.8 -0.9 
 10  93.5 94.0 95.3 -0.1 

(a) (b) 
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3.2 การหาพลังงานกระตุ้นของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 

จากข้อมูลในตารางท่ี 1 สามารถค านวณ
พลังงานกระตุ้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความ
เข้มข้นร้อยละ 6 และ 10 โดยปริมาตร ได้จากสมการท่ี 
(1) ดงันี ้[10] 

log β =  log 
R

EA a - 2.315 - 
RT

E 0.4567 a  (1) 

ซึ่งค่าความชันสามารถหาได้จากการพล็อต

กราฟจากความสัมพันธ์ระหว่าง log β  กับ 1000/T 
ดังนัน้พลังงานกระตุ้ นของการสลายตัว สามารถ
ค านวณได้จากสมการท่ี (2) 

-0.4567 
R

Ea  =  Slope    (2) 

เม่ือ β หมายถึงอตัราการให้ความร้อน (องศาเซลเซียส
ตอ่นาที) Ea หมายถึงพลงังานกระตุ้น (กิโลจูลตอ่โมล) 
A ห ม า ย ถึ ง  Pre-exponential factor (วิ น า ที )   R 

หมายถึงค่าคงท่ีแก๊ส (8.3 จูลต่อโมลเคลวิน) และ α 
หมายถึงคา่คงท่ี (ตอ่เคลวิน-วินาที) 

ผลการศึกษาพลังงานกระตุ้นของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 10 โดย
ปริมาตร ท่ีอตัราการให้ความร้อนท่ี 6, 8 และ 10 องศา
เซลเซียสต่อนาที จากการพล็อตกราฟความสัมพันธ์

ระหวา่ง log β กบั 1000/Tp ได้ความชนัของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 10 โดย 
ป ริมาตรมีค่าเท่ากับ  -5.2641 และ         -3.9607 
ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 น ามาค านวณพลังงาน
กระตุ้ นการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ี
ความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 10 โดยปริมาตร ได้เท่ากับ 

95.7 และ 71.9 กิโลจูลต่อโมล ตามล าดบั ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 1 อธิบายได้ว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความ
เข้มข้นร้อยละ 6 โดยปริมาตร เกิดปฏิกิริยาได้ยากกว่า
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร 

y = -5.2641x + 15.059

R2 = 0.9884

y = -3.9607x + 11.794

R
2
 = 0.9996

0.0
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รูปท่ี 2 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง log β กบั 1000/Tp ของไฮโด
เจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้น % v/v: ■ 6 และ ▲ 10 

3.3 การประเมินความรุนแรงและโอกาสการ
ระเบิดทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองสามารถค านวนหา
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ีเพิ่มสูงขึน้ภายใต้สภาวะ
แอเดียแบติกเขียนได้ดงัสมการท่ี (3) และเวลาสูงสุด
ของการระเบิดทางความร้อนภายใต้สภาวะแอเดียแบ
ติก (Time to maximum rate adiabatic (TMRad) เพ่ือ
ใช้ประเมินการเกิดปฏิกิริยาในสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดขึน้ในอุตสาหกรรมเคมีจากการท าปฏิกิริยา
ทางความร้อนเขียนได้ดงัสมการท่ี (4) [11] 

∆Tad  =  
pC

H-       (3) 

TMRad= 
a0

2

op

Eq

 RTC    (4) 
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เม่ือ ∆Tad หมายถึงการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ท่ีเพิ่ม
สูงขึ น้ภายใต้สภาวะแอเดียบาติก (เคลวิน)  ∆H 
หมายถึงการเปล่ียนแปลงเอนทัลปี (จูลต่อโมล) Cp 
หมายถึงความจุความร้อนเฉล่ียของสารผลิตภัณฑ์
ผสม (จลูต่อโมล-เคลวิน) q0 หมายถึงก าลงัทางความ
ร้อนจ าเพาะของปฏิ กิ ริยาการสลายตัว  (วัตต์ต่อ
กิ โลก รัม ) และ T0 หมายถึ งอุณหภูมิ เร่ิม ต้นการ
สลายตวั (เคลวิน) 

ค่าการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ท่ี เพิ่มสูงขึน้
ภายใต้สภาวะแอเดียบาติก บ่งบอกถึงความรุนแรง 
(Impact) ของการสลายตวั ผลการทดลองดงัแสดงใน
ตารางท่ี 2 พบวา่การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิท่ีเพิ่มสงูขึน้
ภายใต้สภาวะแอเดียบาติก  ของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 โดยปริมาตร ท่ีอตัรา
การให้ความร้อน 6, 8 และ 10 องศาเซลเซียสต่อนาที 
มีค่าเท่ากับ 15.7, 0.2 และ 0.1 เคลวิน ตามล าดับ 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 10 โดย
ปริมาตร มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ท่ี เพิ่มสูงขึน้
ภายใต้สภาวะแอเดียบาติกเท่ากับ 0.2, 0.2 และ 0.1 
เคลวิน ตามล าดบั 

ในขณะท่ีเวลาสงูสดุของการระเบิดทางความ
ร้อนภายใต้สภาวะแอเดียแบติก บ่งบอกถึงโอกาส 
(Probability) ในการเกิดของปฏิกิริยาท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ แสดงในตารางท่ี 2 พบว่าไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 โดยปริมาตร มีเวลา
สูงสุดของการระเบิดทางความร้อนภายใต้สภาวะ
แอ เดี ย แบ ติ ก เท่ า กั บ   144, 99 แล ะ  89 วิ น า ที 
ตามล าดบั ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นร้อย

ละ 10 โดยปริมาตร มีเวลาสูงสุดของการระเบิดทาง
ความร้อนภายใต้สภาวะแอเดียแบตกิเทา่กบั 135, 106 
และ 114 วินาที ตามล าดบั 

 จากข้อมูลการทดลองสามารถอธิบายได้ว่า
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 
10 โดยปริมาตร ไมไ่ด้มีความเส่ียงตอ่ความรุนแรงของ
การสลายตวัทางความร้อน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ
อณุหภมูิอะเดียบาตกิของปฏิกิริยาการสลายตวัยงัมีคา่
คอ่นข้างต ่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
ท่ีความเข้มข้นดังกล่าว ไม่มีความสามารถท่ีจะเป็น
อันตรายทางความร้อนได้ ดังนัน้การประเมินโอกาส
การระเบิดทางความร้อน จึงไม่จ าเป็นต้องพิจารณาถึง
เวลาสงูสดุของการระเบิดทางความร้อนภายใต้สภาวะ
แอเดียแบติก เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิท่ี
เพิ่มสงูขึน้ภายใต้สภาวะแอเดียบาติกน้อยกวา่ 50 เคล
วิน [4] 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่การสลายตวัของไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์มีความว่องไวต่อสิ่งเจือปนและอุณหภูมิ 
หากได้รับความร้อนหรือติดไฟจะให้ออกซิเจนท่ีช่วย
เพิ่มความสามารถในการติดไฟ ท าให้เกิดการเผาไหม้
ของสารอ่ืน ท่ีอยู่ ใก ล้ เคียง แม้จะอยู่ ใน ท่ีซึ่ งไม่ มี
ออกซิเจนก็ตาม และในกรณีวางไว้บริเวณท่ีมีอณุหภูมิ
สูง อาจท าให้ภาชนะท่ีบรรจุเกิดการระเบิดได้ ดงันัน้
การเก็บรักษาควรเป็นไปด้วยความระมดัระวงัและแยก
เก็บให้ห่างจากสารเคมีท่ีไม่สามารถเข้ากนัได้ เช่นกรด 
เบส และเกลือของโลหะ ตลอดจนตวัท าละลายอินทรีย์ 
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ตารางที่ 2 ผลการค านวณ q, TMRad และ ∆Tad ของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 
Heating Rate  Concentration H2O2 6% v/v  Concentration H2O2 10% v/v 
(ºC min-1)  q (W kg-1) ∆Tad (K) TMRad (s)  q (W kg-1) ∆Tad (K) TMRad(s) 

6  -354.2 15.7 144  -437. 0.1 135 
8  -520.5 0.2 99  -572.1 0.2 106 
10  -590.1 0.1 89  -537.7 0.1 114 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นร้อย
ละ 10 โดยปริมาตร สามารถสลายตัวได้ง่ายกว่า
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นร้อยละ 6 โดย
ปริมาตร เน่ืองจากอุณหภูมิเร่ิมต้นของการสลายตัว
เกิดได้เร็วกว่า ค่าพลงังานกระตุ้นของไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 6 และ 10 โดยปริมาตร 
มีคา่เท่ากับ 95.7 และ 71.9 กิโลจลูต่อโมล ตามล าดบั 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความ
เข้มข้นต ่ามีการเกิดปฏิกิริยาได้ยากกวา่ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ท่ีมีความเข้มข้นสงู 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ท่ีความเข้มข้นร้อยละ 
6 แ ล ะ  10 โด ย ป ริม าต ร  มี ค ว าม เ ส่ี ย ง ใน ก า ร
เกิดปฏิกิริยาท่ีไม่รุนแรง เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของ
อณุหภมูิอะเดียบาตกิของปฏิกิริยาการสลายตวัยงัมีคา่
ค่อนข้างต ่า อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าไฮโดรเจนท่ีความ
เข้มข้นต ่าจะไมมี่ความเป็นอนัตรายท่ีรุนแรง แตก่ารใช้
งานและการเก็บรักษาควรเป็นไปด้วยความระมดัระวงั 
เพราะสารนีย้งัมีสมบตัิเป็นสารออกซิไดซ์ท่ีรุนแรงและ
ยงัมีฤทธ์ิกดักร่อน หากได้รับการสมัผสัแม้ในปริมาณท่ี
เล็กน้อยก็ท าให้เกิดการระคายเคือง หรือแสบผิวหนัง
ได้ 
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