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กรด-เบสหน่วยการเรียนรูที่

4
ในชีวติประจ�าวนัจะพบสารประเภทกรดและเบสอยูม่ากมาย	ตวัอย่างของกรด	เช่น	น�า้มะนาว	น�า้ส้ม

ส่วนตัวอย่างของเบส	 เช่น	 น�้าสบู่	 น�้าผงซักฟอก	 ดังนั้น	 ในหน่วยการเรียนรู้นี้จะได้ศึกษา

เกี่ยวกับสมบัติของกรดและเบส	 การเกิดไอออนที่ท�าให้สารละลายมีสมบัติเป็นกรด

และเบส	ปฏิกิริยาของกรดกับเบส	และปฏิกิริยาระหว่างกรดหรือเบสกับสารอื่น	

ให้นักเรียนพิจารณาข้อความตามความเข้าใจของนักเรียนว่าถูกหรือผิด	แล้วบันทึกลงในสมุด

สารละลายทุกชนิดสามารถน�าไฟฟ้าได้

กรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน�้าเงินเป็นสีแดง	ส่วนเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน�้าเงิน

กรดและเบสทุกชนิดจะมีความแรงของกรดและเบสเท่ากันหมด

สารละลายกรดจะมีค่า	pH	มากกว่า	7	ส่วนสารละลายเบสจะมีค่า	pH	น้อยกว่า	7

สารละลายกรดท�าปฏิกิริยากับสารละลายเบสจะได้สารประกอบของเกลือเป็นผลิตภัณฑ์

UnderstandingUnderstanding Che��Che��
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สารละลายกรด-เบส เมื่อ
ละลายนํ้าแลว สามารถ
นาํไฟฟาไดหรอืไม

Prior Knowledge

	1.	สารละลายอิเล็กโทรไลต
		 และนอนอิเล็กโทรไลต

เมื่อน�าสารไปละลายน�้า	 สารบางชนิดจะไม่ละลายในน�้า

แต่สารบางชนิดจะละลายในน�้าได้	 และเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้า

ลงไปในสารละลาย	พบว่า	สารละลายบางชนดิจะน�าไฟฟ้าได้	ส่วนสารละลายบางชนดิจะไม่น�าไฟฟ้า

	 เมื่อใช้สภาพการน�าไฟฟ้าเป็นเกณฑ์	จะแบ่งสารละลายออกได้เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

1.	 สารละลายอิเล็กโทรไลต์	 คือ	 สารละลายที่น�าไฟฟ้าได้	 เพราะมีตัวละลายเป็น

สารอิเล็กโทรไลต์	(electrolyte)	ซึ่งสามารถแตกตัวเป็นไอออนในสารละลายได้	

2.	 สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์	 คือ	 สารละลายที่ไม่น�าไฟฟ้า	 เพราะมีตัวละลายเป็น

สารนอนอิเล็กโทรไลต์	(non-electrolyte)	ซึ่งไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนในสารละลายได้	
	 สารละลายใดจัดเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์	 และความเป็นกรด-เบส	 และการน�าไฟฟ้า
ของสารละลายอิเล็กโทรไลต์แต่ละชนิดมีความแตกต่างกันหรือไม่	 อย่างไร	 นักเรียนจะได้ศึกษา

จากการทดลองต่อไปนี้

สมบัติบางประการของสารละลาย

วสัดอุุปกรณ์และสารเคมี

การทดลอง ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์

•	การสังเกต

•	การทดลอง

•	การลงความเห็นจากข้อมูล

จิตวิทยาศาสตร์

•	ความสนใจใฝ่รู้

•	ความรอบคอบ
จดุประสงค์

1.	อธิบายผลที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์น�าไฟฟ้าได้ต่างกัน	

2.	จ�าแนกประเภทของสารละลายโดยใช้การเปลีย่นสกีระดาษลิตมสั	และการน�าไฟฟ้าของสารละลายเป็นเกณฑ์ได้

3.	อธิบายและสรุปได้ว่าสารใดเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนหรืออิเล็กโทรไลต์แก่

1.	 หลอดทดลองขนาดเล็ก

2.	 กระจกนาฬิกา

3.	 แท่งแก้วคนสาร

4.	 กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน�้าเงิน

5.	 เครื่องตรวจการน�าไฟฟ้า

6.	 	สารละลาย	HCl		CH3COOH		NaCl		KNO3		NaOH		KOH		NH3

CH3COONa		NH4Cl			C2H5OH	และ	C12H22O11	เข้มข้น	1	mol	/	dm3

กรด-เบส 3



1.	 เมื่อใช้สมบัติการเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสเป็นเกณฑ์	จะจ�าแนกสารละลายออกได้เป็นกี่ประเภท	อะไรบ้าง
2.	 เมื่อใช้สมบัติการน�าไฟฟ้าของสารละลายเป็นเกณฑ์	จะจ�าแนกสารละลายออกได้เป็นกี่ประเภท	อะไรบ้าง
3.	 สารละลายแต่ละชนิดที่น�าไฟฟ้าได้	จะท�าให้หลอดไฟสว่างเท่ากันหรือไม่	อย่างไร

	 เม่ือน�าสารละลายมาทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส	 จะสามารถจ�าแนกสารละลายออกได้เป็น	 3	 กลุ่ม
คือ	สารละลายที่มีสมบัติเป็นกรด	ซึ่งจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน�้าเงินเป็นสีแดง	ได้แก่	สารละลาย	HCl
CH3COOH	 และ	NH4Cl	 สารละลายท่ีมีสมบัติเป็นเบส	 ซึ่งจะเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นน�้าเงิน	
ได้แก่	 สารละลาย	 NaOH KOH NH3	 และ	 CH3COONa	 และสารละลายที่มีสมบัติเป็นกลาง	 ซึ่งจะ
ไม่เปล่ียนสกีระดาษลติมสัทัง้สนี�า้เงนิและสแีดง	ได้แก่	สารละลาย	NaCl KNO3 C2H5OH	 และ	 C12H22O11

	 เม่ือน�าสารละลายมาทดสอบการน�าไฟฟ้า	 พบว่า	 สารละลาย	 HCl	 	 NaOH	 และ	 KOH	 ท�าให้
หลอดไฟสว่างมาก	 แสดงว่า	 สารละลายน�าไฟฟ้าได้มาก	 สารละลาย	NaCl	 	KNO3	 	CH3COONa	 และ
NH4Cl	 ท�าให้หลอดไฟสว่างปานกลาง	 แสดงว่า	 สารละลายน�าไฟฟ้าได้ปานกลาง	 สารละลาย	 CH3COOH
และ	 NH3	 ท�าให้หลอดไฟสว่างน้อย	 แสดงว่า	 สารละลายน�าไฟฟ้าได้น้อย	 ส่วนสารละลาย	 C2H5OH
และ	C12H22O11	ไม่ท�าให้หลอดไฟสว่าง	แสดงว่า	สารละลายไม่น�าไฟฟ้า

ค�าถามท้ายการทดลอง
?

อภิปรายผลการทดลอง

	 จากการทดลอง	 พบว่า	 การน�าไฟฟ้าของสารละลายมีความสัมพันธ์กับจ�านวนไอออน
ในสารละลาย	 โดยถ้าตัวละลายแตกตัวเป็นไอออนได้มาก	 หลอดไฟจะสว่างมาก	 สารละลาย
จะน�าไฟฟ้าได้ดี	 ถ้าตัวละลายแตกตัวเป็นไอออนได้น้อย	 หลอดไฟจะสว่างน้อย	 สารละลาย
จะน�าไฟฟ้าได้น้อย	 แต่ถ้าตัวละลายแตกตัวเป็นไอออนได้น้อยมาก	 หรือไม่มีไอออน	 หลอดไฟ
จะไม่สว่าง	สารละลายจะไม่น�าไฟฟ้า	ดังนั้น	จึงสามารถจ�าแนกตัวละลายในสารละลายออกได้เป็น	
3	ประเภท	ดังนี้

วธิกีารทดลอง

1.	 	ใส่สารละลาย	HCl CH3COOH NaCl KNO3 NaOH KOH

NH3 CH3COONa NH4Cl C2H5OH	และ	C12H22O11	เข้มข้น	1	

mol/dm3	จ�านวน	4	cm3	ลงในหลอดทดลองขนาดเลก็	หลอดละชนดิ

2.	 		น�าสารละลายในข้อ	1.	มาทดสอบการเปลีย่นสกีระดาษลิตมสัทัง้สีแดง

และสีน�้าเงิน

3.	 		น�าสารละลายในข้อ	 1.	 มาทดสอบการน�าไฟฟ้า	 โดยจุ่มลวดตัวน�า

ของเครื่องตรวจการน�าไฟฟ้าลงในสารละลายแต่ละชนิดให้ลึก

เท่า	ๆ 	กัน	แล้วสังเกตความสว่างของหลอดไฟ ภาพที่	4.1	การทดสอบสมบัติ
	 บางประการของสารละลาย

ที่มา : คลังภาพ อจท.
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1. อิเล็กโทรไลตแก (strong electrolyte) คือ สารท่ีสามารถแตกตัวเปนไอออนไดหมด

หรือเกือบหมด ทําใหในสารละลายนั้นมีไอออนเปนจํานวนมาก จึงนําไฟฟาไดดี ไดแก กรดแก 

เบสแก และเกลือที่ละลายนํ้าไดดี 

  • กรดแก ไดแก HBr HI HCl HClO4 HClO3 HNO3 และ H2SO4  

  • เบสแก ไดแก เบสของโลหะหมู IA และ IIA ยกเวน BeO และ Be(OH)2
  • เกลือที่ละลายนํ้าไดดี ไดแก เกลือของโลหะหมู IA และเกลือไนเตรต เชน Na2CO3  

Pb(NO3)2
  เนื่องจากอิเล็กโทรไลตแกเปนสารท่ีสามารถแตกตัวเปนไอออนไดหมด จึงไมมีภาวะ

สมดุลเกิดขึ้น การเขียนสมการแสดงการแตกตัวของสารอิเล็กโทรไลตแก จึงใช  แทน

การแตกตัว เชน

HBr (aq) H2O H+ (aq) + Br-(aq)

NaNO3 (s) 
H2O Na+ (aq) + NO3

-(aq)

2. อิเล็กโทรไลตออน (weak electrolyte) คือ สารที่แตกตัวใหไอออนไดนอย หรือแตกตัว

ไดไมหมด แสดงวา มีโมเลกุลของตัวละลายบางสวนเทานั้นที่สามารถแตกตัวเปนไอออนได

โดยสวนใหญยังคงอยูเปนโมเลกุล จึงนําไฟฟาไดนอย ไดแก กรดออนและเบสออน

  เนือ่งจากอเิลก็โทรไลตออนเปนสารทีแ่ตกตวัไดบางสวน จึงมภีาวะสมดลุเกดิขึน้ การเขียน

สมการแสดงการแตกตัวของสารอิเล็กโทรไลตออน จึงใช  แทนการแตกตัว เชน

HCOOH (aq) + H2O (l) H+ (aq) + HCOO-(aq)

HNO2 (aq) + H2O (l) H+ (aq) + NO2
- (aq)

3. สารนอนอิเล็กโทรไลต (non-electrolyte) คือ สารที่ไมแตกตัวเปนไอออน หรือแตกตัว

เปนไอออนไดนอยมาก เชน C6H12O6 C2H5OH NH2CONH2

 จะเห็นไดวา สารละลายที่มีสมบัติเปนกรดหรือเบสจะสามารถนําไฟฟาได สวนสารละลาย

ที่มีสมบัติเปนกลาง จะมีทั้งที่สามารถนําไฟฟาไดและไมสามารถนําไฟฟาได ดังนั้น จึงสรุปไดวา 

สารละลายอิเล็กโทรไลตอาจมีสมบัติเปนกรด เบส หรือกลางก็ได

HBr (r (r aq) H2O H+ (aq) + Br-(aq)

NaNO3 (s) 
H2O Na+ (aq) + NO3

-(aq)

HCOOH (aq) + H2O (l) H+ (aq) + HCOO-(aq)

HNO2 (aq) + H2O (l) H+ (aq) + NO2
- (aq)

คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. เมื่อใชสภาพการนําไฟฟาเปนเกณฑ จะสามารถแบงสารละลายออกไดเปนกี่ประเภท อะไรบาง

2. จงจําแนกประเภทของ HI  KOH  CH3COOH  NH3  KNO3 และ CaCl2 พรอมเขียน

 สมการการแตกตัวเปนไอออนหากสารนั้นละลายนํ้าได

Topic 
   Question
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สารละลายกรดและ
สารละลายเบส
มีลักษณะอยางไร

Prior Knowledge

	2.	สารละลายกรดและสารละลายเบส
	 จากการศึกษา	 ท�าให้ทราบว่าสารละลายกรดและเบส

สามารถน�าไฟฟ้าได้	 แสดงว่า	 ในสารละลายทั้งสองมีไอออนอยู่

ซึ่งหากน�าผลการเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสมาร่วมพิจารณาด้วยจะเห็นว่า	 ในสารละลายกรดและ

สารละลายเบสมีไอออนที่แตกต่างกัน

2.1	 ไอออนในสารละลายกรด

	 สารละลายกรดทกุชนดิเป็นสารละลายอเิลก็โทรไลต์	และเปลีย่นสีกระดาษลติมสัจากสนี�า้เงนิ

เป็นสีแดง	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้น	 อาจเป็นเพราะสารละลายกรดประกอบด้วยไอออน

บางชนิดที่เหมือนกัน	ให้ศึกษาการแตกตัวของสารละลายกรดต่อไปนี้

	 สารละลายกรดเปอร์คลอริก	 (HClO4)	 เป็นอิเล็กโทรไลต์แก่	 จะแตกตัวเป็นไอออนได้หมด	

ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดงการแตกตัวได้	ดังนี้	

HClO4	(aq)	+	H2O	(l)	 H3O
+	(aq)	+	ClO4

-(aq)

	 ส่วนสารละลายกรดโพรพาโนอิก	 (C2H5COOH)	 เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อน	 จะแตกตัวเป็น

ไอออนได้น้อย	 และไอออนที่เกิดขึ้นสามารถเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับได้	 ซึ่งสามารถเขียนสมการ

ที่ภาวะสมดุลได้	ดังนี้

C2H5COOH	(aq)	+	H2O	(l)	 H3O
+	(aq)	+	C2H5COO-(aq)

	 เกลือบางชนิดเมื่อละลายน�้าแล้วน�าสารละลายไปแตะบนกระดาษลิตมัสสีน�้าเงิน	 พบว่า	

กระดาษลติมสัเปลีย่นเป็นสแีดง	เช่น	การละลายน�า้ของเกลือแอมโมเนยีมคลอไรด์	(NH4Cl)	พบว่า

มีการเปลี่ยนแปลง	2	ขั้นตอน	ดังนี้		

	 ขั้นตอนที่	1			 NH4Cl	(s)	 H2O NH4
+	(aq)	+	Cl-(aq)	

	 ขั้นตอนที่	2			 NH4
+	(aq)	+	H2O	(l)	 NH3	(aq)	+	H3O

+	(aq)

	 จากตวัอย่างทีย่กมา	พบว่า	ไอออนทีอ่ยู่ในสารละลายกรด	ไม่ว่าจะเป็นกรดทีเ่ป็นสารละลาย

อิเล็กโทรไลต์แก่	หรือสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อน	แม้กระทั่งเกลือที่ละลายน�้าแล้วเกิดสารละลาย

เป็นกรด	 จะเกิดการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีน�้าเงินเป็นสีแดงเช่นเดียวกัน	 แสดงว่า

ในสารละลายกรดต้องมีไอออนบางชนิดที่เหมือนกัน	

HClO4	(aq)	+	H2O	(l)	 H3O
+	(aq)	+	ClO4

-(aq)

NH4Cl	(s)	 H2O NH4
+	(aq)	+	Cl-(aq)	

NH4
+	(aq)	+	H2O	(l)	 NH3	(aq)	+	H3O

+	(aq)

C2H5COOH	(aq)	+	H2O	(l)	 H3O
+	(aq)	+	C2H5COO-(aq)
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	 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการละลายน�้าของกรดเปอร์คลอริก	 (HClO4)

กรดโพรพาโนอิก	(C2H5COOH)	รวมถงึเกลอืแอมโมเนยีมคลอไรด์	(NH4Cl)	โดยเมือ่ละลายน�า้แล้ว

สารทั้งหมดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน�้าเงินไปเป็นสีแดงเช่นเดียวกัน	 ซึ่งสามารถอธิบาย

ได้ว่าในสารละลายท้ังสามมีไอออนบวกที่เหมือนกัน	 คือ	 ไฮโดรเนียมไอออน	 (H3O
+)	 แต่มี

ไอออนลบทีแ่ตกต่างกนั	โดยไฮโดรเนยีมไอออนทีเ่กดิขึน้ไม่ได้อยูเ่ป็นไอออนเดีย่ว	แต่จะมโีมเลกลุ

ของน�า้หลายโมเลกลุเข้าล้อมรอบ	บางครัง้พบในรปูของ	H9O4
+	เกดิขึน้	เนือ่งจากไฮโดรเนยีมไอออน

ถูกน�้า	3	โมเลกุลเข้าล้อมรอบ		ดังนั้น	จึงนิยมเขียนเพียง	H3O
+	แทนไฮโดรเนียมไอออนที่เกิดขึ้น

2.2	ไอออนในสารละลายเบส

สารละลายเบสทกุชนดิจดัเป็นสารละลายอิเลก็โทรไลต์		เมือ่น�ามาทดสอบด้วยกระดาษลติมัส	

พบว่า	เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสแีดงไปเป็นสนี�า้เงนิ	แสดงว่า	ในสารละลายเบสต้องประกอบด้วย

ไอออนบางชนิดที่เหมือนกันอยู่ในสารละลาย	 แต่สารละลายเบสกับสารละลายกรดเปลี่ยนสี

กระดาษลิตมัสแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 ไอออนที่แสดงสมบัติของสารละลายทั้ง	 2	 ชนิด	 จึงน่าจะเป็น

ไอออนต่างชนิดกัน	ให้ศึกษาการแตกตัวของสารละลายเบสต่อไปนี้

	 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์	 (NaOH)	 และสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์	

(Mg(OH)2)	 เป็นอิเล็กโทรไลต์แก่	 จะแตกตัวเป็นไอออนได้หมด	 ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดง

การแตกตัวได้	ดังนี้

NaOH	(s)	 H2O Na+	(aq)	+	OH-	(aq)

Mg(OH)2	(s)	
H2O Mg2+	(aq)	+	2OH-	(aq)

+

H

H H
O

H

H H

HH H

H H

H
O

O O

O

+

NaOH	(s)	 H2O Na+	(aq)	+	OH-	(aq)

Mg(OH)2	(s)	
H2O Mg2+	(aq)	+	2OH-	(aq)

ภาพที่	4.2	โครงสร้างของ	H3O
+	และ	H9O4

+	ตามล�าดับ
ที่มา : คลังภาพ อจท.
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คําชี้แจง : ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

1. ไอออนในสารละลายทุกชนิดที่มีสมบัติเปนกรดควรเปนไอออนใด

2. ไอออนในสารละลายทุกชนิดที่มีสมบัติเปนเบสควรเปนไอออนใด

3. เพราะเหตุใดสารละลายกรดและสารละลายเบสจึงมีสมบัติแตกตางกัน

Topic 
   Question

 สาํหรบัสารละลายแอมโมเนยี (NH3) ซ่ึงเปนอเิล็กโทรไลตออน จะแตกตัวเปนไอออนไดนอย

และไอออนท่ีเกดิขึน้สามารถเกดิปฏกิริยิายอนกลบัได ซึง่สามารถเขยีนสมการทีภ่าวะสมดลุได ดงันี้

NH3 (g) 
H2O NH3 (aq)

NH3 (aq) + H2O (l) NH4
+ (aq) + OH- (aq)

 เมื่อพิจารณาการละลายนํ้าของเกลือโซเดียมแอซีเตต (CH3COONa) พบวา สารละลาย

เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงไปเปนสีนํ้าเงิน การละลายนํ้าของเกลือดังกลาวเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 2 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1 CH3COONa (s) CH3COO- (aq) + Na+ (aq)

 ขั้นตอนที่ 2 CH3COO- (aq) + H2O (l) CH3COOH (aq) + OH- (aq) 

 จากตัวอยางที่ยกมา จะสังเกตเห็นวา เบสตางชนิดกัน เมื่อละลายนํ้าแลวจะแตกตัว

ใหไฮดรอกไซดไอออน (OH-) เหมือนกัน แตมีไอออนบวกแตกตางกันขึ้นอยูกับชนิดของเบส

 ดังนั้น จากที่กลาวมาจึงสามารถสรุปเกี่ยวกับสารละลายกรดและสารละลายเบสได ดังนี้

 • ในสารละลายกรดทุกชนิดมีไอออนที่เหมือนกัน คือ ไฮโดรเนียมไอออน (H3O
+)

ซึ่งเปนไอออนที่แสดงสมบัติเปนกรด ทําใหสารละลายกรดเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีนํ้าเงิน

เปนสีแดง 

  • ในสารละลายเบสทุกชนิดมีไอออนที่เหมือนกัน คือ ไฮดรอกไซดไอออน (OH-)

ซึ่งเปนไอออนที่แสดงสมบัติเปนเบส ทําใหสารละลายเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดง

เปนสีนํ้าเงิน
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