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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

ใบความรู้ 

เร่ือง สารละลายกรด 

 

     กรด หมายถงึ สารประกอบทีม่ธีาตุไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ เมือ่ละลายน ้าแลว้ สามารถ
แตกตวัใหไ้ฮโดรเจนไอออนได ้ 
     สมบตัขิองสารละลายกรด ไดแ้ก่ 

1) มรีสเปรีย้ว   
2) เปลีย่นสกีระดาษลติมสัจากสนี ้าเงนิเป็นสแีดง (มคี่า pH<7) 
3)  ท าปฏกิริยิากบัโลหะ เช่น สงักะส ีทองแดง แมกนีเซยีม อะลมูเินียม จะไดฟ้องแก๊ส 

ไฮโดรเจนออกมา   
     4) กรดมสีมบตักิดักรอ่นโลหะ หนิปนู เนื้อเยือ่ของรา่งกาย 
     5)  กรดท าปฏกิริยิากบัหนิปนู ซึง่เป็นสารประกอบพวกแคลเซยีมคารบ์อเนต จะไดแ้ก๊ส 
คารบ์อนไดออกไซด ์ 
     6) สารละลายกรดทุกชนิดน าไฟฟ้าไดด้ ี 
     7) ท าปฏกิริยิากบัเบสไดเ้กลอืและน ้า 
     สารละลายเจนเชยีนไวโอเลตจดัเป็นอนิดเิคเตอรท์ีใ่ชจ้ าแนกประเภทของกรดทีไ่ดม้าจาก

พชืและกรดทีไ่ดม้าจากแรธ่าตุ เจนเชยีนไวโอเลตเป็นสชีนิดหนึ่งมสีมีว่งไดม้าจากสารอะนิลนี 

ซึง่เป็นสารจากแก๊สเชือ้เพลงิมสีมบตัเิป็นกลาง เราใชเ้จนเชยีนไวโอเลตเป็นอนิดเิคเตอร ์  

ทดสอบเพื่อจ าแนกประเภทของสารละลายกรด สารนี้นิยมใชเ้ป็นน ้ายาป้ายปากเมือ่ปากของเรา

เป็นแผล  

     กรดในชวีติประจ าวนั   แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื 

 1.  กรดจากพชื    

 กรดชนิดนี้ไดม้าจากพชืโดยตรง จดัเป็นกรดอนิทรยี ์เช่น น ้าสม้คัน้ น ้ามะนาว                        

(กรดวกิรกิ) น ้ามะกรดู อยา่งไรกต็ามมกีรดบางชนิดทีไ่ดจ้ากพชืโดยทางออ้มจากการหมกัพชื  
เช่น น ้าผกักาดดอง  น ้าสม้สายช ู(กรดแอซตีกิ) เป็นตน้ เนื่องจากกรดชนิดนี้เป็นกรดทีไ่ดจ้าก

ธรรมชาตจิงึสามารถน ามาบรโิภคไดโ้ดยไมเ่กดิอนัตราย 
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สมบตัขิองกรดจากพชื 

1. มสีมบตัเิป็นกรดอ่อน มฤีทธิก์รอ่นดว้ย 
2. เมือ่ทดสอบดว้ยเจนเชยีนไวโอเลตทีม่สีมีว่ง จะไมเ่ปลีย่นสขีองเจนเชยีนไวโอเลต 

2.  กรดจากแรธ่าตุ    

กรดชนิดนี้ไดม้าจากการสงัเคราะหแ์รธ่าตุดว้ยกรรมวธิทีางเคม ีจดัเป็นกรดอนินทรยี ์เช่น  กรด

ซลัฟิวรกิ (กรดก ามะถนั) กรดไนตรกิ (กรดดนิประสวิ) และกรดไฮโดรคลอรกิ (กรดเกลอื)   

เป็นตน้ 

 สมบตัขิองกรดจากแรธ่าตุ 

1. มสีมบตัเิป็นกรดแก่ มฤีทธิก์ดักรอ่นสงู   
2. เมือ่ทดสอบดว้ยเจนเชยีนไวโอเลตทีม่สีมีว่งจะเปลีย่นสเีจนเชยีนไวโอเลตจากสมีว่ง 

เป็นสเีขยีวหรอืสนี ้าเงนิ 
จากสมบตัขิองกรดทีไ่ดจ้ากแรธ่าตุทีก่ดักรอ่นสงูนี้ จงึไม่ควรน ามาใชเ้ป็นสารปรงุแต่ง

อาหาร เพราะมพีษิต่อรา่งกายและสามารถกดักรอ่นเน้ือเยือ่ได ้กรดชนิดนี้ส่วนใหญ่จงึนิยม

น ามาใชใ้นกระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมเท่านัน้ 

 จากการศกึษาสมบตัขิองกรดจากพชืและกรดจากแรธ่าตุ ท าใหเ้ราสามารถน ามา

พจิารณาตดัสนิใจเลอืกใชส้ารทีม่สีมบตัเิป็นกรดในชวีติประจ าวนัได ้โดยควรค านึงถงึสิง่ต่อไปนี้ 

1. กรดทีไ่ดม้าจากแรธ่าตุสามารถท าปฏกิริยิากบัโลหะและพลาสตกิ ถา้เราน าสารทีม่ ี
ฤทธิเ์ป็นกรดบรรจลุงในภาชนะทีท่ าดว้ยโลหะและพลาสตกิแลว้ กรดกจ็ะกดักรอ่นภาชนะ
เหล่านัน้ได ้จงึท าใหโ้ลหะและพลาสตกิบางส่วนละลายอยูใ่นกรด เมือ่น ากรดไปใชป้รงุแต่ง
อาหาร ส่วนของโลหะและพลาสตกิจะเขา้สู่ร่างกายสะสมอยูน่านๆหรอือาจเป็นพษิอยา่งปัจจุบนั
ทนัด่วนต่อร่างกายได ้ดงันัน้เราจงึควรใชภ้าชนะทีท่ าดว้ยแกว้หรอืกระเบือ้งเคลอืบทีไ่มท่ า
ปฏกิริยิากบักรด 

2. กรดทีไ่ดม้าจากแรธ่าตุจะผลติขึน้ดว้ยกระบวนการทางเคม ีกรดชนิดน้ีจะมอีนัตราย 
ต่อรา่งกาย ควรเลอืกใชก้รดทีไ่ดจ้ากพชืหรอืกรดทีม่กีารสงัเคราะหแ์ละมสีมบตัเิช่นเดยีวกับ
กรดทีไ่ดจ้ากพชืเท่านัน้ 

อาหารไทยหลายชนิดนิยมใชน้ ้าสม้สายชใูนการปรุงแต่งรสอาหาร เช่น ก๋วยเตีย๋ว

ประเภทต่าง ๆ น ้าจิม้อาหารทะเลจ าพวก ป ูปลา ปลาหมกึ กุง้ เป็นตน้ ดงันัน้การน า 

 

 



21 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

น ้าสม้สายชมูาใชจ้งึตอ้งพจิารณาใหถ้ีถ่ว้นว่าเป็นน ้าสม้สายชแูทห้รอืปลอม นกัเรยีน

สามารถทดสอบไดจ้ากการปฏบิตักิจิกรรมต่อไปนี้ 

น ้าสม้สายชแูทเ้ป็นสารละลายทีม่กีรดแอซตีกิ (กรดน ้าสม้) มอียู ่3 ชนิด คอื 

 1.  น ้าสม้สายชหูมกั เป็นน ้าสม้สายชทูีไ่ดม้าจากการหมกัธญัพชื ผลไม ้หรอืน ้าตาลกบั

ส่าเหลา้ มสีเีหลอืงหรอืสนี ้าตาล มรีสเปรีย้วกลิน่หอม น ้าสม้สายชูประเภทนี้ใชร้บัประทานได้

อยา่งปลอดภยั 

 2.  น ้าสม้สายชกูลัน่ เป็นน ้าสม้สายชทูีไ่ดจ้ากการหมกัแอลกอฮอลก์บัเชือ้น ้าสม้สายช ู 

แลว้น ามากลัน่อกีครัง้หนึ่ง น ้าสม้สายชปูระเภทนี้จะมสีขีาวใส ใชร้บัประทานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 3.  น ้าสม้สายชเูทยีม เป็นน ้าสม้สายชูทีท่ ามาจากการน ากรดน ้าสม้มาเจอืจางกบัน ้า                    

มสีขีาวใส ใชร้บัประทานได้ 

 ในกรณขีองน ้าสม้สายชปูลอมนัน้ผูผ้ลติท าไดโ้ดยน ากรดซลัฟิวรกิ (กรดก ามะถนั) ซึง่

เป็นกรดแก่ มคีวามรนุแรงจนสามารถกดักรอ่นโลหะได ้มาผสมกบัน ้าและเตมิน ้าสม้สายชูหมกั

ลงไปเลก็น้อยเพื่อแต่งกลิน่ แลว้น าออมาจ าหน่ายตามทอ้งตลาดในราคาถูก น ้าสม้สายชู

ประเภทนี้เรยีกว่า หวัน ้าสม้ โดยเพยีงขวดเดยีวสามารถผสมน ้าไดอ้กี 7 – 10 ขวด 

น ้าสม้สายชนูี้มอีนัตรายต่อร่างกายมาก ท าใหเ้กดิอาการปวดทอ้ง เสยีวฟัน และอาจเป็นโรค

กระเพาะอาหารได ้

          ประเภทของสารละลายกรด   

          สารละลายกรด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1) กรดอนิทรยี ์เป็นกรดทีไ่ดจ้ากสิง่มชีวีติ เช่น พชื สตัว ์จลุนิทรยี ์หรอื 

จากการสงัเคราะหส์าร เมือ่ทดสอบกบัสารละลายเจนเชยีนไวโอเลต จะไมเ่กดิการเปลีย่นแปลง 

ตวัอยา่งเช่น  

          กรดแอซติกิ (acetic acid) หรอืกรดน ้าสม้ ไดจ้ากการหมกัแป้งหรอืน ้าตาลโดยใช้ 

จลุนิทรยี ์ซึง่นิยมใชใ้นการผลติน ้าสม้สายชู  

          กรดซติรกิ (citric acid) หรอืกรดมะนาว เป็นกรดทีม่อียูใ่นผลไมท้ีม่รีสเปรีย้ว เช่น สม้ 

มะนาว 
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          กรดแอสคอรบ์กิ (ascorbic acid) หรอืวติามนิซ ีมใีนผลไมท้ีม่รีสเปรีย้ว 

          กรดอะมโิน (amino acid) เป็นกรดทีใ่ชส้รา้งสารประเภทโปรตนี มกัพบอยูใ่นเน้ือสตัว์ 

ผลไมเ้ปลอืกแขง็หรอืในพชืตระกูลถัว่ 

2) กรดอนินทรยี ์เป็นกรดทีไ่ดจ้ากแรธ่าตุ จงึอาจเรยีกว่า กรดแร ่(mineral acid) 

เมือ่ทดสอบกบัสารละลายเจนเชยีลไวโอเลต จะเปลีย่นสขีองเจนเชยีลไวโอเลต จากสมีว่งเป็น 

สเีขยีว กรดอนินทรยีเ์ป็นกรดแก่ มคีวามสามารถในการกดักรอ่นสงู ตวัอยา่งเช่น 

         กรดก ามะถนั หรอืกรดซลัฟิวรกิ (sulphuric acid) 

         กรดเกลอื หรอืกรดไฮโดรคลอรกิ (hydrochloric acid) 

         กรดดนิประสวิ หรอืกรดไนตรกิ (nitric acid) 

         สารละลายกรดท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั 

           สารละลายกรดทีใ่ชป้รงุแต่งอาหาร เป็นกรดทีไ่ดจ้ากพชื เช่น กรดน ้าสม้ หรอืกรดทีไ่ด้

จากมะนาว มะขาม ซึง่กรดจากพชืจะไมเ่ปลีย่นสขีองเจนเชยีนไวโอเลต แต่ถา้เป็นกรดทีไ่ดจ้าก 

แรธ่าตุ จะเปลีย่นสขีองเจนเชยีนไวโอเลต จากสมีว่งเป็นสเีขยีวหรอืสนี ้าเงนิ 

         นอกจากนี้ สารทีใ่ชท้ าความสะอาดบา้นส่วนมากจะเป็นสารละลายกรด เช่น สาร

ประเภทผงขดั จะมสีารทีม่สีมบตัเิป็นกรดปนอยูด่ว้ย อกีประเภทหนึ่งเป็นของเหลว จะมกีรด 

ไฮโดรคลอรกิ (กรดเกลอื) และบางชนิดมกีรดซลัฟิวรกิ (กรดก ามะถนั) เป็นส่วนประกอบ 

เวลาใชต้อ้งระมดัระวงั อยา่ใหถู้กรา่งกาย เสือ้ผา้ หรอืกระเดน็เขา้ตา และไมค่วรสดูดมไอระเหย 

เขา้ไป เพราะจะเป็นอนัตรายต่อรา่งกายได้ 

         ผลกระทบของสารละลายกรดต่อสิง่มชีวีติและสิง่แวดลอ้ม 

         สารละลายกรดบางชนิดเป็นอนัตรายต่อเนื้อเยือ่มนุษย ์สตัวแ์ละพชื โดยเฉพาะกรดจาก 

แรธ่าตุ เช่น กรดเกลอื กรดก ามะถนั กรดไนตรกิ มกัจะเป็นกรดทีรุ่นแรง ท าปฏกิริยิากบัสิง่

ต่างๆ ไดร้วดเรว็ และมฤีทธิก์ดักรอ่น  จงึเป็นอนัตราย ถา้ถูกเสือ้ผา้ ผวิหนงั หรอืเน้ือเยือ่ของ 

รา่งกาย กรดทีไ่ดจ้ากพชื ถงึแมจ้ะใชป้รงุแต่งอาหารได ้แต่ถา้บรโิภคเขา้ไปมากกเ็ป็นอนัตราย

ได ้จงึควรใชแ้ต่พอเหมาะ นอกจากนี้ ยงัมนี ้าสม้สายชปูลอมบางชนิด ทีท่ ามาจากน ้าผสมกบั

กรดก ามะถนั ถา้บรโิภคเขา้ไปจะเป็นอนัตรายต่อรา่งกายได ้จงึควรทดสอบดใูหแ้น่ใจก่อนน ามา 
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บรโิภค 
        ส่วนสารละลายกรดทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มนัน้ เมือ่น ามาใชล้า้งพืน้หรอืสุขภณัฑแ์ลว้ 
หากปล่อยทิง้สู่แหล่งน ้า จะมผีลต่อสิง่มชีวีติและแหล่งน ้านัน้ นอกจากนี้ สารละลายกรดจะ
ท าลายพืน้บา้นทีเ่ป็นหนิปนู ปนูขาว ท าใหพ้ืน้บา้นช ารดุไดง้า่ยขึน้ ดงันัน้ การใชส้ารละลายกรด 
จงึตอ้งใชใ้หถู้กวธิ ีและอ่านค าแนะน าใหเ้ขา้ใจก่อนใช้ 
 

ขัน้ประเมิน         (Evaluation) 

 

1. ประเมนิความเขา้ใจโดยใหน้ักเรยีนท ากจิกรรมลงในใบกจิกรรมที ่2  

เรือ่ง สารละลายกรด เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจอกีครัง้ 

2. นกัเรยีนเฉลยจากใบกจิกรรมที ่2 พรอ้มกนั โดยใหน้กัเรยีนแลกใบกจิกรรมกบัเพื่อน 

ประเมนิ เมือ่เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ นกัเรยีนส่งใบกจิกรรม เพื่อใหค้รรูว่มประเมนิและ

บนัทกึคะแนน 

3. ใหน้กัเรยีนพจิารณาจากการปฏบิตักิจิกรรม มขีอ้เพิม่เตมิและขอ้บกพรอ่ง ขัน้ตอน

ใดบา้งทีย่งัมขีอ้สงสยัไมเ่ขา้ใจ ครชู่วยเหลอือธบิายเพิม่เตมิในหวัขอ้ดงักล่าว 

4. ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีนชุดที ่6 เรือ่ง สารละลายกรด เพื่อตรวจสอบ                    

ความเขา้ใจของผูเ้รยีนอกีครัง้ ครตูรวจค าตอบแลว้แจง้คะแนนให้นกัเรยีนทราบทนัท ี

เพื่อดคูวามกา้วหน้าของนกัเรยีน  

5. สรปุคะแนนผลการเรยีน และการท ากจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน หากไมผ่่านเกณฑ์ 

ครใูหน้กัเรยีนรบัชุดกจิกรรมการเรยีนรูท้ีไ่มผ่่านเกณฑไ์ปศกึษาเพิม่เตมินอกเวลาเรยีน 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู ้5 ขัน้ (5E)  ชุดท่ี 6 สารละลายกรด 

 

ใบกิจกรรมท่ี 2 

เร่ือง สารละลายกรด 

 
ชื่อ................................................สกุล........................................ชัน้...............เลขที.่............. 

 

ค าช้ีแจง            ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ (10 คะแนน) 
 
1.  กรด หมายถงึ................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
2.  สมบตัขิองสารละลายกรด 
     2.1……………………………………………………………………………………………… 
     2.2……………………………………………………………………………………………… 
     2.3……………………………………………………………………………………………… 
     2.4……………………………………………………………………………………………… 
     2.5……………………………………………………………………………………………… 
     2.6……………………………………………………………………………………………… 
     2.7……………………………………………………………………………………………… 
3.  สารละลายกรด แบ่งออกเป็นกีป่ระเภท ไดแ้ก่.................................................................... 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
4.  กรดอนิทรยี ์หมายถงึ........................................................................................................ 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
5.  สารละลายกรดทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั ไดแ้ก่........................................................................ 
............................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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