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แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สารละลายกรด – เบส 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว 
 

 1.  กรดใดต่อไปนี้เป็นกรดได้จากพืชท้ังหมด 
  ก. น้ํามะขาม กรดไฮโดรคลอริก 
  ข. น้ํามะนาว กรดไนตริก 
  ค. กรดแอซีติก น้ํามะนาว   

  ง. น้ํามะขาว กรดซัลฟิวริก 
 

 2.  สารใดต่อไปนี้เมื่อน าไปเผาแล้วจะสลายตัว 
  ก. แคลเซียมคาร์บอเนต 
  ข. แคลเซียมไบคาร์บอเนต 
  ค. ด่างทับทิม 
  ง. ถูกทั้ง ก , ข และ ค 
 

 3.  สารใดต่อไปนี้มีสภาพเป็นกรดท้ังหมด 
  ก.   น้ํามะขาม น้ําเกลือ  
  ข.   น้ําปูนใส น้ํายาล้างจาน 
  ค.   สารละลายยาสีฟัน น้ําส้มสายชู 
  ง.   น้ําส้มสายชู น้ํายาล้างห้องน้ํา 
 

 4.  สารใดต่อไปนี้มีสภาพเป็นเบสทั้งหมด 
  ก.   น้ํามะนาว น้ําอัดลม  
  ข.   สารละลายผงซักฟอก และน้าํขี้เถ้า 
  ค.   น้ํามะขาม น้ําเกลือ 

ง.   น้ํายาล้างห้องน้ํา นํ้ายาล้างจาน 
 

 5.  กรดท่ีได้จากแร่ธาตุแตกต่างจากกรดที่ได้จากพืช คือ 
  ก. สภาพความเป็นกรดมีมากกว่า ข. เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 

  ค. น้ําไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ง. ทั้ง ก , ข และ ค 
 

 6.  เมื่อร่างกายโดนกรด วิธีปฏิบัติท่ีถูกต้อง คือ  
  ก. ล้างด้วยน้ําทันทีก่อนไปหาแพทย์ ข. ไปหาแพทย์ทันที 
  ค. รีบหายาใส่ ง. ใช้ผ้าเช็ดออกให้หมด 
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 7.  สารละลายอิ่มตัวตรงกับข้อใด 

  ก.   เป็นได้ทั้งสารละลายเจือจาง และสารละลายเข้มข้น 

  ข.   เป็นได้เฉพาะสารละลายเข้มข้นเท่านั้น  

  ค.   เป็นได้เฉพาะการละลายที่กําหนดให้ที่อุณหภูมิสูงเท่านั้น 

  ง.   ทั้ง ข และ ค  
 

 8.  อินดิเคเตอร์ คือ 
  ก. สารใดก็ได้ที่สามารถบ่งชี้ความเป็นกรด-เบส ของสารได้ 
  ข. สารประกอบอนินทรีย์  
  ค. สารประกอบอินทรีย์ 
  ง.  ถูกทั้ง ก และ ค 
 

 9.  pH คือ สเกลบอก 
  ก.   อินดิเคเตอร์เป็นสารชนิดใด 
  ข.   ความเข้มข้นของสารละลาย 
  ค.   ความเป็นกรด-เบสของสารละลายมากหรือน้ํา  
  ง.   ไม่มีข้อมูลถูกต้อง 
 

 10.  สารท่ีมี pH สูงกว่า 7 ได้แก่สาร 
  ก.   น้ําย่อยในกระเพาะ 
  ข.   น้ํามะนาว 
  ค.   น้ําโซดา 
  ง.    เลือด 
 11.  สารท่ีมี pH ต่ ากว่า 7 ได้แก่สาร 
  ก. น้ําส้มสายช ู ข.   น้ําฝน 
  ค. น้ําบริสุทธิ์ ง. น้ําทะเล 
 

 12.  สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง เป็นตัวอย่างของกรดท่ีแสดง 
  ก. สี        ข. กลิ่น    ค. สภาพการละลายได้  ง. รส 
  

 13.  ถ้าหยดฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลาย A จะได้สีแดง แต่ถ้าหยดลงในสารละลาย B จะไม่มีสี แสดงว่า
อย่างไร 
  ก. A เป็นเบส B เป็นกรด  ข. A เป็นกรด B เป็นเบส 
  ค. A และ B ทําปฏิกิริยาสะเทินได้ ง. เป็นได้ทั้ง ก และ ค 
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 14.  ช่วง pH ของของเหลวใดในร่างกายมีค่าต่ าสุด 
  ก.   เลือด ข.   น้ําลาย 
  ค.   น้ําย่อยในกระเพาะ ง.   ปัสสาวะ 
 

 15. สารประกอบใดที่ไม่ใช่เบส 
  ก.   ด่างทับทิม    ข. ด่างคลี 
  ค.   อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์  ง. น้ําปูนใส 
 

       16. ผลผลิตจากการเผาไหม้ของลวดแมกนีเซียม เมื่อน าไปละลายในน้ า สารละลายท่ีได้จะมีสมบัติอย่างไร 
  ก. เป็นสารละลายเบส   ข. เป็นสารละลายกรด 

  ค. สารละลายเป็นกลาง   ง. เป็นได้ทั้งสารละลายกรดและสารละลายเบส 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สารละลายกรด – เบส 
ผังมโนทัศน์ (Concept  Maps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1-1 ผังมโนทัศน์ของสารละลายกรด – เบส 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถ 
 

  1.  บอกความหมายของกรด-เบสได้ (ว 3.1 ม. 1/3) 
           2.  ใช้อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ (ว 3.1 ม.1/4 และ  
                        ว 8.1 ม.1-3/3,5,7,8) 
  3.  บอกความหมายของค่า pH ได้ (ว 3.1 ม.1/4) 
  4.  สามารถใช้ค่า pH ระบุความเป็นกรด-เบสของสารละลายได้ (ว 3.1 ม.1/4) 
  5.  ระบุสมบัติของกรดในชีวิตประจําวันได้ (ว 3.1 ม.1/4 และ ว 8.1 ม.1-3/4 , 8) 
  6.  ระบุสมบัติของเบสในชีวิตประจําวันได้ (ว 3.1 ม.1/4 และ ว 8.1 ม.1-3/4 , 8) 
  7.  บอกผลกระทบของกรด-เบสที่มีต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม (ว 3.1 ม ¼) 
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7  สารละลายกรด-เบส 
กลุ่มสาระการเรียนรู้    วิทยาศาสตร์  

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1                         เวลาเรียน  8  ชั่วโมง 
 

สาระส าคัญ / แนวความคิดหลัก 
  

 สารละลายกรด มีสมบัติเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเป็นสีแดง และทําปฏิกิริยากับหินปูน 
หรือหินอ่อนเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โลหะส่วนใหญ่เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดจะได้แก๊สไฮโดรเจน 
ดังนั้น กรดจะทําให้หินปูนและโลหะผุกร่อนได้ง่าย  
 เบส เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน และทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด  

สมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลายสามารถบ่งบอกได้จากค่า pH สารละลายที่มีค่า pH น้อยกว่า 
7 มีสมบัติเป็นกรด สารละลายที่มีค่า pH เทา่กับ 7 มีสมบัติเป็นกลาง และสารละลายที่มีค่า pH มากกว่า 7 มีสมบัติ 
เป็นเบส สารที่พบในชีวิตประจําวันมีความเป็นกรดและเบสต่างกัน และมีค่า pH เฉพาะตัว ซึ่งสามารถตรวจสอบ 
ได้โดยใช้อินดิเคเตอร์สําหรับกรดและเบส เช่น ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ หรือสารสกัดจากพืชบางชนิด เช่น  
ดอกอัญชัน กะหล่ําปลีม่วง หรือเคร่ืองมือวัดค่า pH การใช้สารที่มีสมบัติเป็นกรดและเบส ต้องใช้อย่างถูกต้อง  
ปลอดภัย ระมัดระวัง และต้องคํานึงถึงผลกระทบของการใช้สารต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

1.1 ความเป็นกรด-เบสของสารในชีวิตประจ าวัน 
 

ใบความรู้ท่ี 1.1 ความเป็นกรด-เบส ในชีวิตประจ าวัน 
 

 กรด คือ สารที่มีสมบัติกัดกร่อนโลหะและเนื้อเยื่อ ส่วนใหญ่มีรสเปร้ียว จึงไม่ควรชิมกรด กรดจะเปลี่ยนสี 
กระดาษลิตมัสจากสีน้ําเงินเป็นสีแดง และมี pH ต่ํากว่า 7 
 เบส คือ สารที่มีสมบัติลื่นมือคล้ายสบู่ ทําลายเน้ือเยื่อได้ มีรสฝาดจึงไม่ควรชิมเบส เบสเปลี่ยนสีกระดาษ 
ลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน และมี pH สูงกว่า 7 

1. สารประเภทท าความสะอาด 
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็นเบส เช่น สบู่ ผงซักฟอก น้ํายาล้างจาน 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด   เช่น นํ้ายาล้าง ห้องน้ํา และเคร่ืองสุขภัณฑ์ 

 

รูปท่ี 1 : สารประเภททําความสะอาด 
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2. สารท่ีใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย 
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็นเบส เช่น ยูเรีย 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด เช่น แอมโมเนียมคลอไรค์ 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกลาง เช่น โพแทสเซียมไนเตรต 
3. สารปรุงแต่งอาหาร 
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็นเบส เช่น นํ้าปูนใส น้ําขี้เถ้า 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด เช่น น้ําส้มสายชู น้ํามะนาว น้ํามะขาม 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกลาง เช่น ผงชูรส เกลือแกง น้ําตาลทราย ฯลฯ 

 

รูปท่ี 2 : สารปรุงแต่งอาหาร 
4. ยารักษาโรค 
- บางชนิดก็มีสมบัติเป็นเบส เช่น ยาแอสไพริน วิตามินซี 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกรด เช่น ยาลดกรด ยาธาตุ 
5. เครื่องส าอาง 
- บางชนิดมีสมบัติเป็นกลาง เช่น น้ําหอม สเปรย์ฉีดผม ยารักษาสิวฝ้า 

 

รูปท่ี 3 : เคร่ืองสําอาง 
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สารละลายกรด-เบสในชีวิตประจ าวันและในสิ่งมีชีวิต 
* ตัวอย่างสารละลายกรดในชีวิตประจําวันและในสิ่งแวดล้อม   มีดังต่อไป 
- กรด tartaric  [C4H6O6]  พบใน มะขามป้อม ฝร่ัง     
- กรดแอซิติก (acetic acid) [CH3COOH] ใช้ในการผลิตนํ้าส้มสายชู 
- กรดซิตริก (citric acid) [C6H8O7] เป็นกรดที่อยู่ในผลไม้ที่มีรสเปร้ียว เช่น ส้ม มะนาว 
- กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) [C6H8O6]  มีอยู่ในผลไม้ที่มีรสเปร้ียว วิตามิน C 
- กรดอะมิโน (amino acid) เป็นกรดที่ใช้สร้างโปรตีน มักพบในเน้ือสัตว์ ผลไม้ 
- กรดซัลฟิวริก [H2SO4]  ทําปุ๋ยเคมี   - กรด boric [H3BO3]  ยาฆ่าเชื้อโรค , น้ํายาล้างตา 
- กรดไฮโดรคลอริก [HCl]  น้ํายาล้างสุขภัณฑ์ - กรดออกซาลิก [H2C2O2] กําจัดรอยเปื้อนสนิม 
- กรดคาร์บอนิก [H2CO3]  เป็นส่วนประกอบของน้ําอัดลม 
* ตัวอย่างสารละลายเบสในชีวิตประจําวันและสิ่งแวดล้อม   มีดังต่อไปนี้ 
1. สารประเภทท าความสะอาด 
           -  NaOH   ใช้ทําสบู่ -  แอมโมเนีย (NH3) น้ํายาล้างกระจก , น้ํายาปรับผ้านุ่ม  
           - Na2CO3   อุตสาหกรรมผงซักฟอก 
2. สารปรุงแต่งอาหาร 
           - NaOH  ทําผงชูรส - NaHCO3  ทําขนม 
3. สารท่ีใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย - ยูเรีย  - Ca(OH)2  แก้ดินเปร้ียว 
4. ยารักษาโรค 
           - NH3 - (NH4)2CO3   แก้เป็นลม  - Ca(OH)2  ลดกรดในกระเพาะอาหาร  
           - Mg(OH)2   ลดกรดในกระเพาะอาหาร , ยาถ่าย 
สารเคมีทีใ่ช้ในบ้าน   
    ในแต่ละวันเราต้องใช้สารละลายกรด – เบส หลายชนิด บางชนิดอยู่ในอาหารที่เรารับประทาน เราใช้
สารละลายกรด – เบส ในการทําความสะอาด เคร่ืองใช้ ของใช้พื้นห้องน้ํา สุขภัณฑ์ สารที่ทําความสะอาดร่างกาย
บางชนิดมีสมบัติเป็นเบส สารละลายหลายชนิดในร่างกายของเราก็มีคุณสมบัติเป็นกรด – เบส เช่น น้ําย่อยใน
กระเพาะอาหารของคนเรามี pH อยู่ใน ช่วง 1.6 – 2.5 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด เพื่อทําหน้าที่ย่อยโปรตีน ในแต่ละ
วันเราต้องใช้สารทําความสะอาดเพื่อกําจัดฝุ่นละออง เหงื่อไคล และสิ่งสกปรกออกจากผิวหนังๆแต่ละส่วนของ
ร่างกายจึงใช้ สารทําความสะอาดแตกต่างกัน เช่น  ใช้แชมพูทําความสะอาดเส้นผมใช้สบู่ทําความสะอาดผิวหนัง 
บางคนใช้สารทําความสะอาดที่กับใบหน้าโดยเฉพาะ นอกจากประสิทธิในกําจัดสิ่งสกปรกแล้ว สมบัติอ่ืนๆ ของ
สารทําความสะอาดที่ใช้กับร่างกาย เช่น กลิ่น สี รวมทั้งความเป็น กรด – เบส ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึง
ด้วยเมื่อจะเลือกซื้อสารทําความสะอาดกับร่างกาย  

ในสมัยก่อน สารทําความสะอาดที่ผสมอยู่ในแชมพูส่วนใหญ่เป็นสารประเภทเดียวกับสบู่ เมื่อสระผม
ด้วยน้ํากระด้างจึงเกิดไคลสบู่จับอยู่ตามเส้นผม คนในสมัยก่อนจึงนิยมชโลมผมด้วยน้ํามะกรูดหรือน้ํามะนาวเพื่อ
กําจดัไคลสบู่ออกจากเส้นผมนั่นเอง 
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ปัจจุบันน้ีใช้สารสังเคราะห์ซึ้งมีสมบัติเป็นสารลดแรงตึงผิวที่สามารถกําจัดสิ่งสกปรกออกจากเส้นผมได้
ดีกว่าสบู่มาก นอกจากนี้ยังอาจเติมสารปรับ pH กลิ่น สี ใหน้่าใช้และเติมสารที่ทําให้เนื้อแชมพูข้น บางคนนิยมใช้
ครีมนวดผมหลังจากที่สระผมแล้ว เพื่อปรับสภาพเส้นผม 

การใช้สารรอบตัวโดยเฉพาะสารที่มีสมบัติกัดกร่อน เช่น กรด – เบส นอกจากจะคํานึงถึงสมบัติของสาร
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้แล้ว ยังจะต้องคํานึงถึงผลของการใช้สารที่อาจมีต่อสิ่งมีชีวิตอ่ืนและ
สิ่งแวดล้อมด้วย จึงควรศึกษาสมบัติของสาร วิธีใช้ และวิธีป้องกันอันตรายอย่างถูกต้อง 

เราอาจจะสรุป pH ของสารละลายในชีวิตประจ าวัน ได้ดังนี้ 
1. ของเหลวบางชนิดอาจจะมีช่วง pH กว้าง และบางชนิดมีช่วง pH แคบตามข้อมูลในตาราง 
2. ถ้ารับประทานอาหารประเภทผัก ปัสสาวะจะมี pH สูง แต่ถ้ารับประทานเนื้อสัตว์มาก ปัสสาวะจะมี pH ต่ํา 
3. ในร่างกายของคนเราของเหลวบางชนิดมี pH แปรไปได้ในช่วงค่อนข้างกว้าง โดยที่ร่างกายยังคงอยู่ในสภาพ
ปกติไม่เจ็บป่วย แต่ของเหลวบางชนิดในคนปกติมี pH ค่อนข้างคงที่ เช่น เลือดมีค่า pH แปรไปได้เพียง 0.10 
เท่านั้น สําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานรุนแรง ค่า pH ของเลือดอาจลดต่ําลงกว่า 7.35 ทําให้เกิดอาการคลื่นไส้ ถ้า
ลดลงต่ํามาก ๆ อาจหมดสติถึงตายได้ อย่างไรก็ตาม ปกติในร่างกายของคนจะมีระบบที่ควบคุมค่า pH ของเลือดไว้
ให้คงที่ 
4. ในน้ําฝนซึ่งน่าจะมีสมบัติเป็นกลาง แต่พบว่ามี pH ประมาณ 5.6-6.0 เท่านั้น และปัจจุบันในประเทศ
อุตสาหกรรม pH ของนํ้าฝนมีค่าต่ําถึง 2.8 จากการตรวจสอบพบว่านอกจากมี CO2 ละลายอยู่แล้วยังมี H2SO 4 และ 
HNO3 ละลายปนอยู่ด้วย 

ใบงานท่ี 1.1  ความเป็นกรด-เบสในชีวิตประจ าวัน 
ค าชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
 

1. จากสารละลายตัวอย่าง คือ นมเปร้ียว น้ําส้มสายชู สารเคมีล้างห้องน้ํา ยาลดกรด น้ําสบู่ น้ํายาเช็ดกระจก 
น้ําปูนใส น้ํายาล้างจาน น้ํากลั่น สารใดมีสมบัติเป็นกรด สารใดมีสมบัติเป็นเบส 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

2. จากสารละลายตัวอย่าง ข้อ 1 มีสารละลายชนิดใดอีกบ้างที่มีสมบัติเป็นกรดและมีสารละลายใดมีสมบัติ 
เป็นเบส 
แนวค าตอบ            
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3. สารละลายตัวอย่างข้อ 1 สารทุกชนิดสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสทุกสารหรือไม่ 
เพราะเหตุใด จงอธิบาย 
แนวค าตอบ            
                   
      4.  น้ําส้มสายชู เป็นสารละลายกรดหรือเบส มีรสเปร้ียว ขม หรือฝาด  
แนวค าตอบ            
              
              
 

1.2 สมบัติของสารละลายกรด-เบส 
 

ใบความรู้ท่ี 1.2 สมบัติของสารละลายกรด - เบส 
           

                                                                                  ไม่เปลี่ยนส ี
                                                                             กระดาษลิตมัสทั้ง 2 ส ี
                                    เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส 
 
 
 

 
 

สมบัติของสารละลายกรด 
       1.  สารละลายกรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้้าเงินเป็นสีแดง สารละลายกรดทําปฏิกิริยากับโลหะ ทําให้
โลหะสึกกร่อนและเกิดแก๊สโฮโดรเจน ซึ่งเป็นแก๊สที่ไม่มีสี เบากว่าอากาศ และติดไฟได้ ดังสมการต่อไปนี้ 
 

      Zn (s)               +                2HCl (aq)                                         ZnCl2 (aq)            +        H2 (g) 
สังกะสี (โลหะ)           สารละลายกรดไฮโดรคลอริก          สารละลายซิงค์คลอไรด์           แก๊สไฮโดรเจน 
 

       2. สารละลายกรดทําปฏิกิริยากับหินปูน ทําให้หินปูนสึกกร่อนและเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ดังสมการ 
 

       CaCO3 (s)        +            2HCl (aq)                           CaCl2 (aq)               +    H2O (l)     +       CO2 (g) 
       หินปูน                    สารละลายกรดเกลือ     สารละลายแคลเซียมคลอไรด์        น้ํา     แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 

หมายเหตุ   ตัวอักษรที่เขียนในวงเล็บของสมการข้างต้น หมายถึง สถานะของสารนั้น ได้แก่  
           (s)  ย่อมาจาก Solid คือ ของแข็ง (l) ย่อมาจาก Liquid คือ ของเหลว 
        (g) ย่อมาจาก Gas คือ แก๊ส  (aq) ย่อมาจาก aqueous solution คือ สารละลายในน้ํา 

สมบัติการเปลี่ยนสีกระดาษลิมมัส สารละลายเป็นกลาง 

สีน้ําเงิน  เป็น  แดง สีแดง  เป็น  น้ําเงิน 

สารละลายกรด สารละลายเบส 
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       3. สารละลายกรดมีรสเปร้ียว ซึ่งผลไม้ต่าง ๆ ที่มีรสเปร้ียวมักจะมีสมบัติเป็นกรด เช่น ส้ม มะนาว มะเขือเทศ 
       กรดสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

1. กรดอินทรีย์ เป็นกรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิต เช่น กรดน้ําส้มหรือกรดแอซีติก กรดแอสคอร์บิก กรด
ประเภทนี้มีสมบัติกัดกร่อนน้อย 

2. กรดอนินทรีย์หรือกรดแร่ เป็นกรดที่ได้จากแร่ธรรมชาติ มีสมบัติกัดกร่อนรุนแรง เช่น กรดซัลฟิวริก
หรือกรดกํามะถัน กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ กรดไนตริกหรือกรดดินประสิว ไม่ควรนํามา
บริโภค เปน็อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม  

สมบัติของเบส  
       1. สารละลายเบสจะเปลีย่นสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ําเงิน เบสเป็นสารที่ให้ไฮดรอกไซด์ไอออน 
(OH-) เมื่อละลายในน้ํา ซึ่งเป็นทฤษฎีเบสอาร์เรเนียส ตัวอย่างของเบส ได้แก่ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) แบเรียมไฮดรอกไซด์ [Ba(OH)2] เป็นต้น ทฤษฎีเบสอาร์เรเนียสใช้ได้กับสาร
เป็นจํานวนมาก สูตรทั่วไปของเบสจึงเป็น MOH เมื่อ M เป็นไอออนบวก ยกเว้น H+ ไอออน 
                                                                       
                       NaOH                                                                     Na+                +                OH- 
            โซเดียมไฮดรอกไซด์                                                โซเดียมไอออน            ไฮดรอกไซด์ไอออน 
       2. เบสมีรสขม มีสมบัติทําให้มือลื่นคล้ายสบู่ 
       3. ทําปฏิกิริยากับโลหะอะลูมิเนียม โลหะสังกะสี ให้แก๊สไฮโดรเจน 
       4. สารละลายเบสนําไฟฟ้าได้ดี  
 

ใบงานท่ี 1.2   สมบัติของสารละลายกรด - เบส 
 

ค าชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้  
1. กรดและเบสมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

2. ข้อควรระวังในการใช้สารละลายกรดและเบส 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

3. ยกตัวอย่างสารที่มีสมบัติเป็นกรด เบส หรือกลาง อย่างละ 5 ตัวอย่าง 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

H2O 
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4. สารละลายใดที่สามารถใช้ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายได้ 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              

5. สารที่สกัดจากพืชทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายได้หรือไม่ เพราะเหตุใด 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
 

1.3 ค่า pH กับความเป็นกรด-เบสของสาร 
ใบความรู้ท่ี 1.3 ค่า pH กับความเป็นกรด-เบสของสาร 

           

       สารละลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน เช่น ยา น้ํา น้ําอัดลม ดิน กาแฟ น้ําส้มคั้น น้ําย่อยในกระเพาะอาหาร 
นมสม ล้วนมีความเป็นกรดมากน้อยแตกต่างกัน นักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนชื่อ ซอเรน ปีเตอร์ ลอริตซ์ ซอเรนเซน 
(Soren Peter Lauritz Sorensen) ได้คิดวิธีบอกความเป็นกรด-เบส  
       สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารละลายตัวอย่างได้ เช่น บรอมไทมอลบลู ฟีนอล์ฟทาลีน เมทิลเรด 
เมทิลออเรนจ์ และยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ รวมเรียกสารเหล่านี้ว่า อินดิเคเตอร์ (indicator) สําหรับกรด-เบส  
(acid-base indicator) 
       อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดที่ใช้ในการทดลองใช้ได้ดีกว่ากระดาษลิตมัส คือ สามารถบอกช่วงค่า pH ได้ในขณะที่
กระดาษลิตมัสบอกได้เพียงว่าสารละลายนั้นเป็นกรดหรือเบสเท่านั้น การชี้วัดค่าความเป็นกรด-เบส มากน้อยของ
สารละลาย จะใช้ค่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน (H3O

+) ซึ่งเกิดจากไฮโดรเจนไอออนที่แตกตัวจากกรดมา
รวมตัวกับน้ํา สารละลายที่มีความเป็นกรดมาก จะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมากกว่าสารละลายที่เป็น
เบสหรืออาจกล่าวว่าสารใดมีไฮโดรเจนไอออนมากกว่าจะมีความเป็นกรดมากกว่า นั้นคือ การกําหนดเป็นค่า 
pH (potential of Hydrogen ion) ซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน สารละลายที่มี pH ต่ํากว่า 7  
มีสมบัติเป็นกรด สารละลายที่มี pH = 7 มีสมบัติเป็นกลาง และสารละลายที่มี pH มากกว่า 7 มีสมบัติเป็นเบส โดย
แสดงช่วงค่า pH ที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บางชนิด ดังตาราง 
 

ชนิดของอินดิเคเตอร์ ช่วง pH ของการเปลี่ยนสี สีที่เปลี่ยน 
บรอมไทมอลบลู 6.0 – 7.6 เหลือง – น้ําเงิน 

ฟีนอล์ฟทาลีน 8.3 – 10.0 ไม่มีสี – ชมพูเข้ม 
เมทิลเรด 4.2 - 6.3 แดง – เหลือง 

เมทิลออเรนจ์ 3.2 – 4.4 แดง – เหลือง 
ลิตมัส 5.0 – 8.0 แดง – น้ําเงิน 

ฟีนอลเรด 6.8 – 8.4 เหลือง – แดง 
ตาราง : แสดงช่วงค่า pH ที่มีการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บางชนิด 

 
 



12 
 

 

       โดยอินดิเคเตอร์สําหรับกรด – เบส มีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะปรากฏสีในช่วง pH ต่าง จึงใช้ทดสอบหาค่า 
pH และสามารถระบุความเป็นกรด – เบส ของสารละลายได้ ชนิดของอินดิเคเตอร์และช่วง pH ที่ควรทราบ ดังนี้ 
       1. ลิตมัส มีทั้งชนิดที่เป็นสารละลายและ 
เป็นกระดาษลิตมัส ค่า pH ต่ํากว่า 4.5 จะมีสีแดง  
ช่วง pH 4.5-8.3 จะมีสีม่วง และค่า pH มากกว่า 8.3  
จะมีสีน้ําเงิน โดยกระดาษลิตมัสที่ใช้ 
ทดสอบต้องมีลักษณะชื้น 

 
 

       2. ฟีนอล์ฟทาลีน เป็นสารละลายใส ไม่มสีี  
ถ้าค่า pH ต่ํากว่า 8.3 จะไม่มีสี ค่า pH อยู่ระหว่าง  
8.3 – 10 จะมีสีชมพูอ่อน แต่ถ้าค่า pH สูงกว่า 10  
จะมีสีม่วงแดง โดยทั่วไปในสารละลายกรดส่วนใหญ่  
ถ้าหยดฟีนอล์ฟทาลีนจะไม่มีสี และในสารละลายเบส 
จะมีสีม่วงแดง 
 

       3. ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ มีทั้งในรูปที่เป็นสารละลายและในรูปของกระดาษเรียกว่า กระดาษ pH ซึ่งใช้
สะดวกกว่าในรูปของสารละลาย อินดิเคเตอร์ชนิดนี้เปลี่ยนสีเกือบทุกค่า ทดสอบค่า pH ได้ดังนี้ 

 
การเปลี่ยนสีจะเกิดขึ้นภายใน 30 นาที  
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       นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองมือวัดค่า pH ที่ให้รายละเอียดมากกว่า เรียกว่า pH meter ซึ่งใช้วัดค่า pH ของสารละลาย 
โดยจุ่มลงในสารละลายและบอกค่า pH เป็นตัวเลขเฉพาะที่หน้าปัดเคร่ือง โดยไม่ต้องคาดคะเน ต่างจากการใช้ 
ยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ ซึ่งจะบอกค่า pH เป็นช่วงกว้างของการเปลี่ยนสี จึงให้ค่า pH ที่ไม่ละเอียดเท่า 

             
               ภาพ : pH meter ชนิดต่าง ๆ                                        ตาราง : pH ของสารรอบตัวบางชนิด 
 

ใบงานท่ี 1.3   ค่า pH กับความเป็นกรด – เบสของสาร 
 

ค าชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1. ขณะที่สารละลายผสมมีสมบตัิเป็นกลาง ปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกและโซเดียมไฮดรอกไซด์มี 

ความสัมพันธ์กันอย่างไร 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

2. เพราะเหตเุมื่อเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ลงไปในกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ไปเร่ือย ๆ  
สีของยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์จึงเปลี่ยนไป 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

3. นักเรียนจะนําความรู้เร่ืองการปรับสภาพความเป็นกรดและเบสของสารด้วยการเติมสารที่มีสมบัติ 
ตรงกันข้ามไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง (เช่น ระหว่าง NaOH และ HCl) 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
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ความรู้เพิ่มเติม 
 

1. ค่า pH ของสารละลายมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน ดังนี้ โมเลกุลของน้ํา 
สามารถเกิดการแตกตัวได้ดังสมการ 
                   H-OH              +           H-OH                                           H3O

+            +          OH- 
                      น้ํา                                น้ํา                                     ไฮโดรเนียมไอออน    ไฮดรอกไซด์ไอออน 
ที่สภาวะสมดุล 

   Kw = [H3O
+] [OH-]       โดย  Kw = ค่าคงที่สมดุลของนํ้าที่อุณหภูมิ 25 C จะมีค่า = 10-14 mol/dm3 

และน้ําบริสุทธิ์จะมี    [H3O
+]   =   [OH-]      นั้นคือ  [H3O

+] = [OH-] = 10 -14 mol/dm3  = 10-7 mol/dm3 
 การเขียนแสดงความเข้มข้นของสารละลายที่มีค่าน้อย ๆ เป็นตัวเลขยกกําลังติดลบย่อมไม่สะดวก และ
อาจผิดพลาดได้ง่าย จึงกําหนดการเขียนแสดงความเข้มข้นใหม่เป็นตัวเลขที่เรียกว่า ค่า pH โดยมีนิยามว่า 
 

   pH = -log [H3O] …………………….(1) 
จากน้ําบริสุทธิ์ซึ่งมี       [H3O]  = 10-7 mol/dm3     แทนค่าในสมการ....(1) 
   pH = -log 10-7  = 7 
นั้นคือ น้ําบริสุทธิ์มีค่า  pH = 7 
ในทํานองเดียวกัน 
   pOH = -log [OH] 
 น้ําบริสุทธิ์มี [OH] =  10-7 mol/dm3 

ดังนั้น     pOH = -log 10-7  = 7 
นั้นคือ   pH = pOH  =  7 
และ  pH + pOH  = 14 

2. สารละลายกรดที่แตกตัวให้ H3O
+ ได้ 100% เรียกว่า สารละลายกรดแก่ เช่น กรดไฮโดรคลอริก  

กรดไฮโดรโบรมิก กรดไฮโดรไอออดิก กรดเปอร์คลอริก กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก เป็นต้น ส่วนสารละลายกรด
ที่แตกตัวให้ H3O

+ ได้บางส่วน เรียกว่า สารละลายกรดอ่อน เช่น กรดซิตริก กรดคาร์บอนิก เป็นต้น ส่วน
สารละลายเบสที่แตกตัวให้ OH- ได้ 100% เรียกว่า สารละลายเบสแก่ ส่วนสารละลายเบสที่แตกตัวให้ OH- ได้
บางส่วน เรียกว่า สารละลายเบสอ่อน 
 

1.4 สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจ าวันและในสิ่งแวดล้อม 
ใบความรู้ท่ี 1.4 สารละลายกรด – เบส ในชีวิตประจ าวันและในสิ่งแวดล้อม 

           

ในชีวิตประจําวันต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีประเภทกรด-เบสหลายชนิด ซึ่งจําแนกตามกลุ่มของการใช้ 
ประโยชน์ (เน้ือหาสาระตามใบความรู้ 1.1) และกรด-เบสในชีวิตประจําวันที่ควรรู้จักตามตารางข้างล่าง 
 

น้ําบริสุทธิ์ 
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ชื่อสามัญ ชื่อทางเคมี 
สมบัติ 
ของสาร 

การน ามาใช้ประโยชน์ 

กรดกํามะถัน กรดซัลฟิวริก 
(H2SO4) 

กรด ใส่แบตเตอร่ีรถยนต์ ทําความสะอาด
โลหะ ผลิตผงซักฟอกและสบู่ 

กรดนํ้าส้มหรือน้ําส้มสายชู กรดแอซีติก 
(CH3COOH) 

กรด ใช้ปรุงแต่งอาหารให้มีรสเปร้ียว 

กรดดินประสิว กรดไนตริก 
(HNO3) 

กรด ใช้ทําน้ํายาล้างห้องน้ํา 

วิตามินซี กรดแอสคอร์บิก 
(C6H8O6) 

กรด ใช้รักษาโรค 

แอสไพริน กรดซาลิไซลิก 
(C6H8(OH)CO2H) 

กรด ใช้รักษาโรค 

โซดาทําขนมหรือฝงฟู โซเดียมไฮโดรเจน
คาร์บอเนต 
(NaHCO3) 

เบส ทําขนมปัง ทําขนมฟู 

โซดาไฟหรือโซดาแผดเผา โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(NaOH) 

เบส ทําสบู่แข็ง เป็นสารทําความสะอาด 

ปูนขาว แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
(Ca(OH)2) 

เบส ใช้ปรับสภาพดิน แก้ดินเป็นกรด 
ใช้แช่ผลไม้ก่อนนําไปเชื่อม 

กรดคาร์บอนิก กรดคาร์บอนิก 
(H2CO3) 

กรด บรรจุในเคร่ืองดื่มพวกน้ําอัดลม 

อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ 
(Al(OH)3) 

เบส ยาลดกรด 

ตาราง : กรด – เบส ในชีวิตประจําวันที่ควรรู้จัก 
 

ใบงานท่ี 1.4   สารละลายกรด – เบสในชีวิตประจ าวันและในสิ่งแวดล้อม 
 

ค าชี้แจง : จงตอบคําถามต่อไปนี้ 
1. ยาลดกรดแต่ละชนิดทําปฏิกิริยากับกรดแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ชนิดใดบ้างที่มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 

แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              

2. สารทําความสะอาดส่วนใหญ่มีค่า pH เท่าไหร่ 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
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3. ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลการเกิดฝนกรด (acid rain) และผลกระทบของฝนกรด อภิปรายวิธีป้องกันและ 
สภาวการณ์เกิดฝนกรด 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              
              

4. การใช้กรดและเบสมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

5. ในกรณีที่ต้องสัมผัสกับกรดหรือเบสที่กัดกร่อนอย่างรุนแรงจะมีวิธีป้องกันอย่างไร 
แนวค าตอบ................................................................................................................................................................ 
              
              

 

ความรู้เพิ่มเติม 
 

ก. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
การใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ต้องมีความระมัดระวังหรือมีการป้องกันที่ดี  

และควรมีความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนําส่งแพทย์ ดังกรณีตัวอย่าง ดังนี้ 
อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

สารเคมีถูกผิวหนัง 
 
 

สารเข้าตา 
 
 
 

ไฟลวกหรือโดนของร้อน 
 
 
 

การกลืนกินสารเคมี 

ล้างด้วยน้ําสะอาดทันทีโดยให้น้ําไหลผ่านเป็นเวลาอย่างน้อย 20 นาที ในกรณีเป็น 
สารเคมีอันตราให้รีบนําส่งแพทย์ พร้อมกับแจ้งชนิดของสารเคมีให้แพทย์ทราบ 
 

ล้างด้วยน้ําสะอาดทันทีโดยให้น้ําไหลผ่านนัยน์ตาข้างนั้นช้า ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 
20 นาที่ เพื่อให้สารเจือจางหรือหมดไปและรีบนําส่งแพทย์ทันที่ พร้อมแจ้งชนิด
ของสารเคมีให้แพทย์ทราบ 
 

แช่ลงในน้ําสะอาดหรือเปิดให้น้ําไหลผ่านบริเวณบาดแผลประมาณ 10 นาที หรือใช้
น้ําเย็นสะอาดราด ซับให้แห้ง ทาด้วยยาทาแผลไหม แล้วปิดด้วยผ้าพันแผลที่แห้ง
สะอาด ถ้าไฟลวกมากให้รีบส่งแพทย์ทันที 
 

ถ้าคนไข้รู้สึกตัวให้ดื่มน้ํามาก ๆ หรือนม ถ้ากรณีเป็นสารกัดกร่อนห้ามทําให้
อาเจียน ต้องรีบนําส่งแพทย์ทันที พร้อมทั้งนําตัวอย่างสารและข้อมูลหรือฉลากไป
ด้วย เพื่อแจ้งให้แพทย์ช่วยเหลือและรักษาได้ถูกต้อง 
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ข. ยาลดกรด 
1. ยาลดกรดท่ีมีขายในขณะนี้มี 3 ประเภท คือ 

1.1 ประเภทไฮดรอกไซด์ 
ยาลดกรดนี้ประกอบด้วยอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เป็นส่วนใหญ่ 

ข้อเสียคือถ้าเป็นอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จะทําให้ท้องผูก แต่ถ้าเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จะช่วยระบายท้อง 
ตัวอย่างยาประเภทนี้ เช่น อะลัมมิลค์ (Alum milk) , เกลูซน (Gelusil) , ยาเม็ดไตรซิลิเกรต (Trisilicate tablet) 
        1.2 ประเภทคาร์บอเนต 
  ยาลดกรดประเภทนี้ประกอบด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตและแคลเซียมคาร์บอเนต ข้อดี 
ของยาชนิดนี้คือออกฤทธิ์ได้เร็ว แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ข้อเสียคือจะถูกดูดซึมเข้ากระแสโลหิตได้ ถ้าใช้เป็นประจํา 
จะทําให้ความเป็นกรดและเบสของสารละลายในร่างกายเสียสมดุล ทําให้เป็นโรคกระเพาะ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย 
จิตใจสับสนจนอาจชักได้ หรืออาจเกิดอาการบวมน้ํา หรืออ้วนฉุได้ เช่น ยาโซดามินต์ (Sodamint) 
         อีโน (Eno) ใช้แก้ท้องแนน่ ท้องอืด ท้องเฟ้อได้ เนื่องจากมีส่วนผสมของเกลือไฮโดรเจน
คาร์บอเนต (ไบคาร์บอเนต) และเกลือคาร์บอเนตกับกรดผลไม้ เมื่อยานี้ละลายน้ํา เกลือไฮโดรเจนคาร์บอเนตและ
เกลือคาร์บอเนต จะทําปฏิกิริยากับกรดผลไม้ (เช่น กรดซิตริก) ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีส่วนช่วยขับลม
ในกระเพาะอาหารโดยการเรอออกมา ดังนั้น จึงควรกินยานี้ทันทีเมื่อนํามาละลายน้ําและเกิดฟอง  
        1.3 ประเภทลดกรดการหลั่งของกรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหาร 
  ยาปรเภทนี้สมบัติยับยั้งการหลั่งกรดไฮโดรคลอริกที่เซลล์ในกระเพาะอาหาร ต้องใช้ตามคําสั่ง
แพทย์เท่านั้น ไม่ควรซื้อมารับประทานเอง 

2. ยาลดกรดท่ีดีจะต้องไม่ท าให้ pH ในกระเพาะอาหารสูงกว่า 7 และคงอยู่ได้ไม่ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง 
3. สาเหตุของโรคแผลในทางเดินอาหาร (โรคกระเพาะอาหาร) เช่น 

มีความเครียด วิตกกังวลเป็นประจํา กินอาหารไม่เป็นเวลา หรือกินอาหารที่มีรสจัด กินยาบางชนิด 
ขณะท้องว่าง เช่น ยาแก้ปวด จําพวกซาลิซิเลต แอสไพริน และยาจําพวกเฟนิลบิวตาโซน ดื่มเคร่ืองดื่มประเภท
กาแฟ หรือแอลกอฮอล์เป็นประจํา สูบบุหรี่จัด มีเชื้อแบคทีเรียที่ทําลายเน้ือเยื่อกระเพาะอาหารทําให้เกิดแผล 

4. ความรู้เกี่ยวกับสบู่  
4.1 การเตรียมสบู่  

ในอุตสาหกรรมทําสบู่จะต้องใช้ไขมันหรือน้ํามันที่สะอาดมาต้มกับสารละลายเบส ไขมันหรือ 
น้ํามันมีองค์ประกอบที่คล้ายกัน คือ ประกอบด้วยกรดไขมันทําปฏิกิริยารวมตัวกับกลีเซอรอล แต่กรดไขมันใน
ไขมันจากสัตว์ประกอบด้วยคาร์บอน 16 และ 18 อะตอมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนกรดไขมันในน้ํามัน ส่วนใหญ่มี
คาร์บอน 12 และ 14 อะตอม ไขมันจากสัตว์ที่ใช้กันมากในการทําสบู่ ได้แก่ ไขมันจากวัว ควาย แกะ ไขมันพวกนี้
เมื่อทําเป็นสบู่จะช่วยทําความสะอาดได้ดีมาก แต่มีข้อเสียที่ไม่ค่อยละลายน้ําได้ดี สบู่ที่ขายกันในท้องตลาด
ส่วนมาก ทําจากน้ํามันพืชและไขมันสัตว์ผสมกัน โดยต้มกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ หรือโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์ ซึ่งเป็นเบส ในกรณีที่ใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์จะได้สบู่ที่มีลักษณะเหลวกว่า เราอาจเขียนสมการ
แสดงปฏิกิริยาการเตรียมสบู่ทั่วไป ดังนี้ 



18 
 

 

 
4.2 ปฏิกิริยาสะพอนิฟิเคชัน (Saponification Reaction) 

ปฏิกิริยาของการเกิดสบู่เป็นกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า สะพอนิฟิเคชัน ซึ่งหมายถึง ปฏิกิริยา 
ที่เบสเข้าไฮโดรไลส์ ไขมัน (หรือน้ํามัน) เช่น ไตรสเตียริน (ในไขมันวัว) ทําปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ใน
โซเดียมสเตียเรต มีสูตรโครงสร้าง ดังนี้ 

 
    ปลายที่ไม่มีขั้ว (ไม่มีประจุ)                                                                                                         ปลายที่มีขั้ว 
  โมเลกุลของโซเดียมสเตียเรต                                                                                                          (มีประจุ)    
 

  โครงสร้างส่วนประกอบที่ไม่มีประจุ หรือส่วนที่เป็นไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยคาร์บอนและ
ไฮโดรเจน เท่านั้น เป็นส่วนที่ละลายในไขมัน ไม่ละลายในน้ํา และโครงสร้างส่วนที่มีประจุหรือไอออน เป็นส่วน
ที่ละลายในน้ําไม่ละลายในไขมัน ดังนั้น เมื่อสบู่อยู่ในน้ําที่มีไขมันด้วย ปลายโมเลกุลของสบู่ที่ไม่มีประจุจะหัน
เข้าไปละลายอยู่ในไขมัน เกิดเป็นหยดน้ํามันที่โมเลกุลของสบู่ล้อมรอบอยู่เป็นหยดเล็ก ๆ เรียกว่า ไมเซลล์ 
(micelles) และทําให้ไขมันละลายหลุดออก ถ้าเราใช้แปรงถูหรือขยี้จะช่วยทําให้มันที่ละลายออกมานั้นหลุด
ออกไปจากผิววัสดุได้ดี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของสบู่ให้มากขึ้น         

4.3 ชนิดของสบู่ สบู่ที่ใช้กันมีหลายชนิด มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันตามลักษณะของการใช้งาน ดังนี้ 
สบู่ซักล้าง  ทํามาจากไขมันที่คุณภาพต่ํา ใช้ซักเสื้อผ้าหรือล้างภาชนะ เช่น สบู่เหลือง สบู่กรด 
สบู่ถูตัว  ทํามาจากไขมันที่มีคุณภาพดี มักผสมสิ่งปรุงแต่ง เช่น น้ําหอม สี สารบํารุงผิว 
สบู่ยา  เป็นสบู่ถูตัวที่เติมตัวยาฆ่าเชื้อ เช่น เติมฟีนอล ตัวยาสมุนไพร เมนทอล ราคาแพง 
สบู่อ่อน  มีลักษณะคร่ึงเหลว ทําจากน้ํามันละหุ่งผสมกับน้ํามะพร้าว แล้วทําปฏิกิริยากับ 
   โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
สบู่ใส  เป็นของแข็งใสเพิ่มสารแอลกอฮอล์ น้ําเชื่อม และกลีเซอรอลลงไปด้วย มักทําเป็น 
  ก้อนขนาดกะทัดรัด ใช้ล้างหน้ากําจัดสิวฟ้า 
สบู่เหลว         ผลิตมาจากสารลดความตึงผิวประเภทแอนไอออนิก ผสมสารเติมแต่ง pH เป็นกลาง 
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5. น้ าอ่อน น้ ากระด้าง 
5.1 น้ าท่ีท าให้สบู่เป็นผงซักฟอก เรียกว่า น้ าอ่อน และน้ําที่ทําให้สบู่เป็นฟองน้อย เรียกว่า น้ ากระด้าง 
5.2 น้ ากระด้างชั่วคราว เป็นน้ํากระด้างที่มีแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แมกนีเซียมไฮโดรเจน- 

คาร์บอเนตละลายอยู่ ทําให้เป็นน้ําอ่อนได้โดยนําน้ําไปต้มให้เดือด แคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต และ 
แมกนีเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะกลายเป็นสารประกอบคาร์บอเนต ตกตะกออกจากน้ํากลายเป็นนํ้าอ่อน  
ดังสมการ               
                                                                                   ต้มเดือด 
                 น้ํากระด้างชั่วคราว                                                                                            น้ําอ่อน                 
       (Ca(HCO3)2 , Mg(HCO3)2)                          นาน 15 นาที                    (H2O + CO2 + CaCO3 , MgCO3) 
 

 แคลเซียมคาร์บอเนต แมกนีเซียมคาร์บอเนตจะตกตะกอนเกาะอยู่กับกาต้มน้ํา หรือหม้อต้มน้ําเป็น
ของแข็งสีขาวที่เรียกว่า ตะกรัน วิธีการต้นน้ําให้เดือดนี้ใช้แก้ได้เฉพาะน้ํากระด้างชั่วคราวเท่านั้น 
        5.3 น้ ากระด้างถาวร เป็นน้ํากระด้างที่มีแคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซัลเต แมกนีเซียมคอลไรด์ 
แมกนีเซียมซัลเฟตละลายอยู่ ทําให้เป็นน้ําอ่อนได้โดย 
  การกลั่น เป็นวิธีแก้น้ํากระด้างชั่วคราวและถาวร โดยทําให้น้ําเดือดกลายเป็นไอ แล้วให้ไอ
กระทบความเย็นควบแน่นเป็นน้ํา วิธีการน้ีเรียกว่าการกลั่น น้ําอ่อนที่ได้ เรียกว่า น้ํากลั่น เป็นน้ําอ่อนที่มีรสชาติ 
ไม่ชวนด่ืมและมีราคาแพง จึงไม่นิยมใช้วิธีนี้ในการแก้น้ํากระด้างเพื่อทําน้ําดื่ม และจะนําใช้ในอุตสาหกรรม 
ทํายาน้ํา เคร่ืองสําอาง 
  การเติมโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) ใช้แก้น้ํากระด้างชั่วคราวและถาวรโดยเติมโซเดียม
คาร์บอเนต สารนี้จะทําปฏิกิริยากับแคลเซียมคลอไรด์ แคลเซียมซัลเฟต แมกนีเซียมคอลไรด์ แมกนีเซียมซัลเฟต 
ซึ่งเป็นสารละลายน้ําได้ กลายเป็นสารพวกคาร์บอเนต ซึ่งไม่ละลายน้ํา ตกตะกอนแยกตัวออกจากน้ํา ทําให้
กลายเป็นนํ้าอ่อน ดังสมการข้างบน 
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ค าถามหน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 สารละลายกรด – เบส 
 

1. ถ้าไม่มีอินดิเคเตอร์ที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายในโรงเรียน นักเรียนจะตรวจสอบสาร
รอบตัวว่ามีสมบัติเป็นกรด เบส และกลางได้อย่างไร 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
2. สารละลายกรด เบส และกลางอย่างละชนิด เดิมมีลักษณะใส ไม่มีสี สารละลายเปลีย่นเป็นสีอะไร เมื่อ
ตรวจสอบสมบัติความเป็นกรดและเบส โดยใช้สารละลายยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์และฟีอนล์ฟทาลีน 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
3. ถ้าต้องการตรวจสอบค่า pH ของดินที่จะใช้ปลูกพืช จะมีวิธีทําได้อย่างไร และถ้าพบว่าเป็นดินเปรี้ยว  
ไม่เหมาะสมที่จะปลูกพืชชนิดนั้น จะมีวิธีแก้ไขได้อย่างไร 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
4. น้ําประปาที่ใช้ในแต่ละบ้านมี pH เท่ากันหรือไม่ จะตรวจสอบได้อย่างไร 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
5. ในท้องถิ่นมีการใช้สารที่มีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสในกิจกรรมใดบ้าง ให้สืบค้นข้อมูลว่ามีการจัดเก็บสาร 
การใช้และการกําจัดอย่างถูกวิธีหรือไม่ และจะเสนอแนวทางการแก้ไขและป้องกันอันตรายจากการใช้กรดและ 
เบสต่อคนในท้องถิ่นอย่างไร 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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6. สารทําความสะอาด เช่น ผงซักฟอก น้ํายาล้างห้องน้ํา นํ้ายาขัดพื้น มีส่วนประกอบหลักเป็นสารใดบ้าง 
นอกจากส่วนประกอบดังกล่าวแล้วยังมีการเติมสารใดอีกและในการตัดสินใจเลือกซื้อสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับ 
ปัจจัยใดบ้าง 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
7. สืบค้นข้อมูลประโยชน์ของกรดแอสคอร์บิก (วิตามิน C) และสารละลายแอมโมเนียที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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ข้อ 1. การทดสอบความเป็นกรด-เบสควรใช้......................................... จึงจะบอกความเป็นกรด-เบสได้ดีที่สุด 
ข้อ 2.  กรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิตมีอันตรายหรือไม่ อย่างไร 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
ข้อ 3. เพราะเหตุใดการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาจึงทําให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้ 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ข้อ 4. ถ้าใช้กระดาษลิตมัสสีน้ําเงินทดสอบสารละลายชนิดหนึ่งพบว่าไม่เปลี่ยนสี นักเรียนจะลงความเห็นว่าอย่างไร 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ข้อ 5.  ถ้าสงสัยว่าน้ําส้มสายชูที่ใช้ปรุงรสก๋วยเตี๋ยวเป็นกรดแอซีติกหรือไม่ จะทราบได้โดย 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ข้อ 6.  ถ้าอยากทราบว่าสารละลายมีความเป็นกรดมากหรือน้อยสามารถตรวจสอบได้ด้วย 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 7.  แชมพูสระผมและน้ํายาล้างจานมีสมบัติเป็น..................สังเกตได้จากการทดสอบ........................................ 
................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 8.  นักเรียนจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีมานานจะมีสภาพเป็นกรด 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ข้อ 9. กรดคาร์บอนิกรับประทานได้หรือไม่ และพบกรดชนิดนี้ได้ในสิ่งใด 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
ข้อ 10. ฝนกรดคืออะไร และมีผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
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ข้อ 11. โรงงานอุตสาหกรรมที่ขาดความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมอาจก่อให้เกิดมลภาวะในด้านต่าง ๆ  
และก่อให้เกิดมลพิษด้านใดบ้าง 
แนวค าตอบ............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... 
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