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มาตรฐานและตัวชี้วัด 

สาระที่  3  สารและสมบัตขิองสาร 
 มาตรฐาน  ว  3.1  เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับ   

      โครงสร้างและแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนสืบเสาะ       
      หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และน าความรู้ 
      ไปใช้ประโยชน์ 

 

ตัวชี้วัด 
ว  3.1 ม.1/3  ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
ว  3.1 ม.1/4  ตรวจสอบค่า  pH  ของสารละลายและน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 
2.  ทดสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าพีเอช (pH)  กับสมบัติความเป็น

กรดและเบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 
3. อธิบายสมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบสท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

เนื้อหา 
1.  สมบัติสารละลายกรดและเบส 
2.  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส 
3.  pH  ของสารละลายกรดและเบส 
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ค าชี้แจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน 
เรื่อง  สารละลายกรดและเบส 

 

เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี ใช้เรียนด้วยความสามารถของนักเรียนเอง  
ขอให้อ่านค าแนะน าและท าตามค าช้ีแจงแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ต้นไปจนจบ  นักเรียนจะได้
ความรู้อย่างครบถ้วน  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1.  อ่านตัวช้ีวัดและจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนักเรียนจะรู้ว่า  เมื่อเรียนจบแล้ว
นักเรียนจะมีความรู้และสามารถท าอะไรได้บ้าง 

2.  ท าแบบทดสอบก่อนเรียนตามความเข้าใจของนักเรียนไปก่อน  แม้ค าตอบจะ
ผิดบ้างก็ไม่เป็นไร  ถ้านักเรียนศึกษาเน้ือหาต่อไป  นักเรียนจะตอบได้ถูกต้องในตอนท้าย 

3.  เอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี  จะเสนอเน้ือหาเป็นส่วนย่อยๆ  ต่อเน่ืองกัน
นักเรียนจึงไม่ควรเปิดข้ามหน้า  เพราะเน้ือหาจะไม่ต่อเน่ืองกัน 

4.  เน้ือหาแต่ละส่วนจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทดลองท า  เพื่อตรวจสอบความรู้    
ความเข้าใจ  ขอให้นักเรียนเขียนค าตอบลงในกระดาษเปล่าท่ีนักเรียนควรจะเตรียมไว้  
เพื่อตรวจค าตอบกับเฉลยในภาคผนวก 

5.  ถ้าตอบค าถามในแบบฝึกหัดถูกต้อง  แสดงว่านักเรียนเข้าใจดีแล้ว  ให้ศึกษา
เน้ือหาในหน้าต่อไป แต่ถ้าตอบค าถามไม่ถูกต้อง นักเรียนควรจะย้อนกลับไปศึกษา
เน้ือหาให้เข้าใจแล้วตอบค าถามใหม่  จนกว่าค าตอบจะถูกต้อง  แล้วจึงศึกษาเน้ือหาใน
หน้าต่อไป 

6. ท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจ  หากนักเรียนตอบ          
ไม่ถูกต้องเป็นส่วนมาก นักเรียนควรทบทวนเน้ือหาท้ังหมดอีกครั้งเพื่อประโยชน์ต่อตัว
นักเรียนเอง 

7. นักเรียนควรซื่อสัตย์ต่อตนเอง โดยไม่ดูเฉลยค าตอบก่อน 
 
 
 
 



3 

 

   

แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ค าช้ีแจง  ใ หนักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดแล้วท าเครื่องหมาย  X 

 
1.  ข้อใดต่อไปน้ีเป็นสมบัติของกรด 

1.  มีรสเปรี้ยว 
 2.  ท าปฏิกิริยากับโลหะเกิดแก๊ส 
 3.  ท าปฏิกิริยากับหินปูนเกิดแก๊สและหินปูนสึกกร่อน 
 4.  เปลี่ยนสีสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนจากไม่มีสีเป็นสีชมพู 
     ข้อท่ีถูกท่ีสุดคือ 
     ก.  1, 2, 4 
     ข.  1, 2, 3 
     ค.  2, 3, 4 
     ง.  1, 3, 4 
ใช้ข้อมูลต่อไปน้ี  ตอบค าถามข้อ  2-3 
 

 

สาร 
 

สถานะ 
ผลการทดลองกับกระดาษลิตมัส 
สีแดง สีน้ าเงิน 

A 
B 
C 
D 

ของแข็ง 
ของเหลว 
แก๊ส 

ของเหลว 

- 
- 

น้ าเงิน 
ไม่เปลี่ยนสี 

- 
แดง 

ไม่เปลี่ยนสี 
ไม่เปลี่ยนสี 

 

2.  สารใดท่ีไม่สามารถทดสอบความเป็นกรด-เบสได้ 
     ก.  A 
     ข.  B 
     ค.  C 
     ง.  D 
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3.  สารใดมสีภาพเป็นกลาง 
     ก.  A 
     ข.  B 
     ค.  C 
     ง.  D 
4.  อินดิเคเตอร์เป็นสารท่ีใช้บอกเกี่ยวกับเรื่องใด 
     ก.  การเปลี่ยนสขีองสารละลาย 
     ข.  ความสามารถในการละลาย 
     ค.  ความสามารถในการน าไฟฟ้า 
     ง.  ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
5.  ข้อใดบอกค่า  pH  ได้ถูกต้อง 
     ก.  พีเอชมิเตอร์ 
     ข.  กระดาษลิตมัส 
     ค.  สารละลายฟีนล์ฟทาลีน 
     ง.  ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
6.  ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า  pH  กับระดับความเป็นกรดได้ถูกต้องท่ีสุด 
     ก.  กรดอ่อนมีค่า  pH  น้อย 
     ข.  กรดแกม่ีค่า  pH  มากกว่ากรดอ่อน 
     ค.  สารละลายกรดมีคา่  pH  เท่ากับ7 
     ง.  สารละลายกรดมีค่า  pH  มากกว่า  7  
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7.  น าสารละลาย  X  มาใส่บีกเกอร์  2  ใบ  เท่าๆ  กัน  แล้วทดลองดังน้ี 
 ใบท่ี  1  เติมกรดลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง   
 ใบท่ี  2  เติมเบสลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 
     สารละลาย  X  คือสารละลายใด 
     ก.  น้ าบริสุทธิ ์            
     ข.  สารละลายกรด 
     ค.  สารละลายเบส            
     ง.  สารละลายอินดิเคเตอร์ 
 

ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีตอบต าถามข้อ  8 
 

ชนิดของอินดิเคเตอร์ ช่วง pH สีท่ีเปลี่ยน 
A 
B 
C 
D 

2.9-4.0 
3.8-5.4 
6.0-7.6 
8.0-9.6 

แดง-เหลือง 
เหลือง-น้ าเงิน 
เหลือง-น้ าเงิน 
ไม่มีส-ีสีชมพู 

      
8.  จากข้อมูลถา้น าสารละลายท่ีมี  pH  9.0  มา  4  บีกเกอร์  แต่ละบีกเกอร์เติมอินดิเคเตอร์ 
     แต่ละชนิด  บีกเกอร์ละ  1  ชนิด  จะได้สีใดตามล าดับ 
     ก.  A-แดง  B-น้ าเงิน C-เหลือง D-ไม่มีส ี
     ข.  A-เหลือง B-น้ าเงิน C-น้ าเงิน D-ชมพูอ่อน 
     ค.  A-ส้ม  B-เขียว  C-เขียว  D-ชมพูอ่อน 
     ง.  A-แดง  B-เขียว  C-น้ าเงิน D-ชมพูอ่อน 
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ใช้ตารางต่อไปน้ีตอบค าถามข้อ  9-10 
 

อินดิเคเตอร์ ช่วง  pH  ของการเปลี่ยนส ี สีท่ีเปลี่ยน 
เมทิลเยลโล 
เมทิลออเรนจ์ 
เมทิลเรด 
ลิตมัส 
บรอมไทมอลบลู 
ฟีนอลเรด 
ฟีนอล์ฟทาลีน 

2.9-4.0 
3.2-4.4 
4.2-6.3 
5.0-8.0 
6.0-7.6 
6.8-8.4 

8.3-10.0 

       แดง-เหลือง 
       แดง-เหลือง 
       แดง-เหลือง 
       แดง-น้ าเงิน 
       เหลือง-น้ าเงิน 
       เหลือง-แดง 
     ไม่มสี-ีชมพูเข้ม 

 

 9.  เมื่อหยดฟีนอลเรดลงในสารละลาย  A  ซึ่งมี  pH  8.8  จะเกิดสีใด 
      ก.  ส้ม                               
      ข.  แดง 
      ค.  เหลือง                          
      ง.  สม้แดง 
10.  เมื่อหยดเมทิลเรดลงในสารละลาย  B  จะให้สีเหลือง  สารละลาย  B  มี  pH  เท่าใด 
       และมีสมบัติอย่างไร  
       ก.  น้อยกว่า  4.2  เป็นกรด 
       ข.  6.3  เป็นกลางและเบส 
       ค.  4.2 – 6.3  เป็นกรดและกลาง 
       ง.  มากกว่า  6.3  เป็นกรด  กลางหรือเบสก็ได ้
11.  ฝนกรดท่ีมักเกิดในเมืองใหญ่ๆ  เกิดจากการมีแก๊สใดในบรรยากาศมาก 
       ก.  คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
       ข.  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
       ค.  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ 
       ง.  คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
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12. กรด-เบส  ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่เป็นสารพวกใด 
      ก.  สารเน้ือเดียวประเภทคอลลอยด์ 
      ข.  สารเน้ือเดียวประเภทสารละลาย 
      ค.  สารเน้ือเดียวประเภทสารบริสุทธิ์ 
      ง.  สารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอย  
13.  ข้อใดต่อไปน้ีเป็นสมบัติของเบส 
       1.  มีรสฝาด 
       2.  มีค่า  pH  ต่ ากวา่  7 
       3.  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
       4.  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
       5.  ท าให้อินดิเคเตอร์ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นสีชมพู 
       ก.  1,3,5 
       ข.  1,2,3 
       ค.  1,4,5 
       ง.  1,2,3,5 
14.  ถ้าต้องการทราบว่า  กรดในขวด  A  หรือในขวด  B  เป็นกรดจากพืชหรือไม่   
       ต้องใช้สารใดทดสอบ 
       ก.  น้ าปูนใส                             
       ข.  สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน       
       ค.  สารละลายเจนเชียนไวโอเลต 
       ง.  กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงิน 
15.  ข้อใดบอกค่า  pH  ได้ถูกต้อง 
      ก.  พีเอชมิเตอร์ 
      ข.  กระดาษลิตมสั 
      ค.  สารละลายฟีนล์ฟทาลีน 
      ง.  ยูนิเวอร์ซัล  อินดิเคเตอร์ 
……………………………………………………………………………………… 
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เล่มที่ 3 สารละลายกรดและเบส 

 
ตอนที่  1  สมบัติของสารละลายกรดและเบส 
ตอนที่  2  การตรวจสอบความเป็นกรด-เบส 

                        ของสารละลาย 
ตอนที่  3  pH  ของสารละลายกรดและเบส 
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ตอนที่  1  สมบัติของสารละลายกรดและเบส 

เล่มที่ 3 สารละลายกรดและเบส 

 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 

1.  ทดสอบสารละลายกรดและเบสในชีวิตประจ าวันด้วยกระดาษลิตมัส 
2.  จัดกลุ่มสาระละลายกรดและเบสโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนสีของกระดาษ

ลิตมัสเป็นเกณฑ์ 
3.  ทดสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า  pH  กับสมบัติความเป็น        

กรด-เบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 
 4. อธิบายวิธีปรับค่าความเป็นกรดและเบสของสารละลายโดยการเติมสารท่ีมี
สมบัติตรงข้าม 
 

สมบัติของสารละลายกรดและเบส 

 

สารละลายกรด(Acid  Solution) 
 สารละลายกรดคือสารละลายท่ีกรดละลายในน้ า (กรดเป็นตัวละลาย น้ าเป็นตัว
ท าละลาย)ซึ่งสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออน (H+) เมื่อละลายน้ า 

 

สมบัติของสารละลายกรด 
 สมบัติของสารละลายกรดมีดังน้ี 
 1.  มีรสเปรี้ยว เช่น น้ ามะนาว น้ าส้มสายชู วิตามินซี เป็นต้น 
 2.  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
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ภาพท่ี  1  การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 

ท่ีมา : http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem22/life.htm 
 

3.  ท าปฏิกิริยากับโลหะ  ยกเว้น  ทองค า  เงิน  ทองค าขาว  ท าให้โลหะผุกร่อน
และได้แก๊สไฮโดรเจน(H2)  เช่น  ปฏิกิริยาของโลหะสังกะสีกับกรดเกลือ  จะได ้  
เกลือซิงค์คลอไรด์และแก๊สไฮโดรเจนดังสมการ 
 

  Zn    +  HCl    ZnCl2  +  H2 
  

ดังน้ัน โลหะ  +  กรด   เกลือ  +  แก๊สไฮโดรเจน 
 

โลหะท่ีเกิดปฏิกิริยา  เช่น  สังกะสี(Zn)  แมกนีเซียม(Mg)  ทองแดง(Cu)        
เหล็ก(Fe)  อะลูมิเนียม (Al)  เป็นต้น 

4.  ท าปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนต (XCO3  :  X  คือธาตุโลหะใดๆ)  เช่น  
หินปูน  โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟูได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  เช่น
ปฏิกิริยาของหินปูนกับกรดเกลือ  จะไดแ้คลเซียมคลอไรด์  น้ าและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์  
ดังสมการ 

   CaCO3  +   2HCl         CaCl2  +  H2O +  CO2 

 ดังน้ัน        คาร์บอเนต  +    กรด         เกลือ  +  น้ า   +  คาร์บอนไออกไซด์ 
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5.  สารละลายกรดสามารถน าไฟฟ้าได ้
 6.  ท าปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน้ าเรียกปฏิกิริยาน้ีว่า  ปฏิกิริยาสะเทิน  เช่น  
ปฏิกิริยาของกรดเกลือกับโซเดียมไฮดรอกไซด์  ได้โซเดียมคลอไรด์และน้ า  ดังสมการ 

  HCl  +  NaOH       NaCl  +  H2O 

ดังน้ัน กรด  +  เบส           เกลือ  +  น้ า  

 

ประเภทของกรด 
กรดแบ่งเป็น  2  ประเภทใหญ่ๆ  คือ 
1.  กรดอินทรีย์  เป็นกรดท่ีได้จากสิ่งมีชีวิต  เช่น  พืชและจุลินทรีย์หรือจากการ 

สังเคราะห์  เช่น 
     HCOOH  กรดฟอร์มิกหรือกรดมด  เป็นกรดท่ีอยู่ในมด  เช่น  มดแดง   
     CH3COOH  กรดแอซีติกหรือกรดน้ าสม้ได้จากการหมักแป้งหรือน้ าตาลโดย
ใช้จุลินทรีย์  เช่น  น้ าส้มสายชู   
     C6H8O7  กรดซิตรกิหรือกรดมะนาว  เป็นกรดท่ีอยู่ในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว  เช่น  
ส้ม  มะนาว   
     C6H8O6  กรดแอสคอร์บิกหรือวิตามินซี  มีในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว  เช่น  ส้ม  
มะนาว  ฝรั่ง  มะขามป้อม 
     C3H6O3กรดแลกติกเช่นน้ านม  
     C14H10O9  กรดแทนนิก  เช่น  ชา 

    C6H8O6  กรดแอสคอร์บิกหรือวิตามินซี  มีในผลไม้ท่ีมีรสเปรี้ยว  เช่น  ส้ม  
มะนาว  ฝรั่ง  มะขามป้อม 

    C3H6O3  กรดแลกตกิเช่นน้ านม  
    C14H10O9  กรดแทนนิก  เช่น  ชา  
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ภาพท่ี  2  กรดอินทรีย์   

ท่ีมา : http://nutoonina.tripod.com/01.htm 
 

2.  กรดอนินทรีย์หรือกรดแร่ธาตุเป็นกรดท่ีเกิดจากแร่ธาตุไม่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต 
ดังน้ันอ านาจการกัดกร่อนจึงสูงกว่ากรดอินทรีย์และบางชนิดก็เป็นกรดแก่ซึ่งมีอ านาจ
การกัดกร่อนสูง   เช่น 
 H2SO4  กรดซลัฟิวรกิหรือกรดก ามะถัน  เช่น  ผงซักฟอก    แบตเตอรี่รถยนต์  ปุ๋ย   
 HCl  กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ    เช่น  น้ ายาล้างห้องน้ า    
 H2CO3  กรดคาร์บอนิก  เช่น  น้ าโซดา  น้ าอัดลม  
 

 
ภาพท่ี  3  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นกรด 

ท่ีมา  :  http://www.codsana.com/ad-4d4d1d93e216a7b36d02c82b.html 
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สารละลายเบส (Base Solution) 
สารละลายเบส  คือ  สารละลายท่ีเบสละลายในน้ า (เบสเป็นตัวละลาย น้ าเป็น  

ตัวท าละลาย)ซึ่งสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน (OH-) เมื่อละลายน้ า 
 

สมบัติของสารละลายเบส 
สมบัติของสารละลายเบส มีดังน้ี 
1.  มีรสฝาด  ขม 
2.  มีสมบัติลื่นมือ  เช่น สบู่  ผงซักฟอก   
3.  เปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
5.  ผสมกับน้ ามันหรือไขมัน  จะได้สบู่และกลีเซอรอล  เรียกปฏิกิริยาน้ีว่า 

ปฏิกิริยาการเกิดสบู่(saponificationreaction)  
6.  สารละลายเบสน าไฟฟ้าได ้

  7.  ท าปฏิกิริยากับเกลือแอมโมเนีย (NH4Y  :  Y  =  ธาตุโลหะ)  เช่น  
แอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl)  จะได้น้ าและแอมโมเนีย (NH3)  เป็นผลิตภัณฑ์เสมอ เช่น  
ปฏิกิริยาของด่างคลีหรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  กับเกลือแอมโมเนียมคลอไรด ์
   

  NaOH       +      NH4Cl           NaCl        +        NH3     +       H2O 

   เบส         เกลือแอมโมเนียม         โซเดยีมคลอไรด์   แอมโมเนีย       น้ า   
ดังน้ัน เบส     +    เกลือแอมโมเนีย            เกลอื    +  แอมโมเนีย    +    น้ า 
 

8.  ท าปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด  เช่น  อะลูมิเนียม(Al)และสังกะสี(Zn)   จะได้
แก๊สไฮโดรเจน(H2)  ดงัสมการ 

    6NaOH          +        2Al                  2Na3AlO3         +        3H2 
    โซเดียมไฮดรอกไซด์     อะลูมิเนียม           โซเดียมอะลูมิเนต       ไฮโดรเจน 

 

4NaOH          +        2Zn                  2Na3ZnO2         +        H2 
โซเดียมไฮดรอกไซด์         สังกะสี                โซเดียมซิงก์เคต        ไฮโดรเจน 

 

ดังน้ัน เบส    +    อะลูมิเนียมหรือสังกะสี             เกลือ    +    แก๊สไฮโดรเจน 
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9.  ท าปฏิกิริยากับกรดได้เกลือและน้ าดังสมการ 
 HCl  +        KOH       KCl        +         H2O                   

          กรดไฮโดรคลอริก           โพแทสเซียม-      โพแทสเซียม-         น้ า 
                                                   ไฮดรอกไซด์           คลอไรด์ 
  

ดังน้ัน กรด    +    เบส       เกลือ    +    น้ า 
 

ตาราง  3.1  เปรียบเทียบสมบัติโดยทั่วไปของสารละลายกรดและเบส 

สมบัติ สารละลายกรด สารละลายเบส 
 1.  รสชาติ 
 2.  ทดสอบด้วยกระดาษลิตมัส 
 3.  ทดสอบกับฟีนอล์ฟทาลีน 
 4.  ท าปฏิกิริยากับโลหะ 
 
 5.  ท าปฏิกิริยากับ 
      สารคาร์บอเนต 
 6.  ท าปฏิกิริยากับกรดหรือเบส 
 
 7.  ท าปฏิกิริยากับ 
      เกลือแอมโมเนียม 
 8.  รวมตัวกับไขมัน 
      หรือน้ ามันพืช 
 9.  การน าไฟฟา้ 
10.  ค่า  pH 

เปรี้ยว 
เปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นแดง 
ไม่เปลี่ยนสี 
เกิดแก๊สไฮโดรเจน   
โลหะผุกร่อน 
เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 
ได้เกลือและน้ า   
หรือเกลืออย่างเดียว 
ไม่ท าปฏิกิริยา 
 
ไม่ท าปฏิกิริยา 
 
น าไฟฟ้าได ้
น้อยกว่า  7 

ฝาด 
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นน้ าเงิน 
เป็นสีชมพูเข้ม 
ไม่ท าปฏิกิริยา ยกเว้น 
อะลูมิเนียมและสังกะส ี
ไม่ท าปฏิกิริยา 
 
ได้เกลือและน้ า 
หรือเกลืออย่างเดียว 
เกิดแก๊สแอมโมเนีย  เกลือ 
และน้ า 
ได้สบู่ 
 
น าไฟฟ้าได ้
มากกวา่  7 
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กิจกรรม  3.1  ทดสอบสารละลายกรดและเบสในชีวิตประจ าวัน  

 
จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1.  ทดสอบสารละลายกรดและเบสในชีวิตประจ าวันด้วยกระดาษลิตมัสได้ 
 2. จัดกลุ่มสาระละลายกรดและเบสโดยใช้สมบัติการเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส
เป็นเกณฑ์ได้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
1.  นมเปรี้ยว 
2.  น้ าส้มสายชู 
3.  น้ ายาล้างห้องน้ า 
4.  ยาลดกรด 
5.  น้ าสบู่ 
6.  น้ ายาเช็ดกระจก 
7.  น้ ากลั่น 
8.  น้ าปูนใส 
9.  น้ ายาล้างจาน 

 

วิธีท ากิจกรรม 
1.  น าสารละลายตัวอย่าง  ได้แก ่นมเปรี้ยว  น้ าส้มสายชู  สารเคมีลา้งห้องน้ า     

ยาลดกรด  น้ าสบู่  น้ ายาเช็ดกระจก  น้ ากลัน่  น้ าปูนใส  น้ ายาล้างจาน  ตัวอย่างละ  5  หยด  
ใส่ลงในถาดหลุมพลาสติก  หลุมท่ี  1– 9  ตามล าดับ 

2.  ท าการทดสอบสารตัวอย่างในข้อ  1  ด้วยกระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงิน 
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สมมติฐาน 
 

........................................................................................................................................... 
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น............................................................................................................. 
 ตัวแปรตาม............................................................................................................. 
 

ผลการท ากิจกรรม 
 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
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กิจกรรมที่  3.2  สมบัติบางประการของสารละลายกรดและเบส 
 
 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1.  ทดลองและอธิบายสมบัติทางเคมีของสารละลายกรดและเบสโดยท าปฏิกิริยา
กับสารบางชนิดได้ 
 2.  อธิบายผลของปฏิกิริยาของสารละลายกรดและเบสกับสารบางชนิดได้ 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 

รายการ ปริมาณต่อกลุ่ม 
  1.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  0.5mol/dm3 
  2.  สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  0.5mol/dm3 

  3.  โลหะสังกะสีและโลหะอะลูมิเนียม  ขนาด  0.5 x 0.5  cm 
  4.  เปลือกไข่หรือหินปูน 
  5.  กระดาษลิตมัสสแีดงและสีน้ าเงิน 
  6.  กระดาษทรายละเอียด 
  7.  กระจกนาฬิกา 
  8.  แท่งแก้วคนสาร 
  9.  หลอดทดลองขนาดกลาง 
10.  ท่ีวางหลอดทดลอง     

10  cm3 

10  cm3 
อย่างละ  2  ช้ิน 

6  ช้ิน 
อย่างละ  1  กล่อง 

1 แผ่น 
1  อัน 
1  อัน 

8  หลอด 
1  อัน 
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สมมติฐาน 
 

........................................................................................................................................... 
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น............................................................................................................. 
 ตัวแปรตาม............................................................................................................. 
 

บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
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      แบบฝึกหัด  3.1  สมบัติของสารละลายกรดและเบส 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบค าถามโดยเติมขอความท่ีถูกตองลงไปในชองวางให้สมบูรณ ์

 
1.  จงเปรียบเทียบสมบัติของสารละลายกรดและเบส( 3  คะแนน) 

ตอบ  
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.  อธิบายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาของกรดและเบสท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

     ( 5  คะแนน) 
ตอบ  
....................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .... 
3.  ในการใช้สารละลายกรดและเบสมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง( 2  คะแนน) 

ตอบ  
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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ตอนที่  2  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

เล่มที่  3  เรื่อง  สารละลายกรดและเบส 
 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 

 2.  บอกความหมายของอินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบสพร้อมท้ังยกตัวอย่าง 
 

การตรวจสอบความเป็นกรดและเบส 
การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายสามารถตรวจสอบได้ด้วย

อินดิเคเตอร์ซึ่งเป็นสารท่ีใช้บอกสมบัติบางอย่างในปฏิกิริยาเคมีโดยการเปลี่ยนสีหรือ
การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางอย่างท่ีมองเห็นได้ สารท่ีน ามาใช้ในการตรวจสอบความเป็น
กรดและเบสของสารละลายต่างๆ เรียกว่า" อินดิเคเตอร์ส าหรับกรด-เบส  (acid-base 
indicator)" 

 

อินดิเคเตอร์ (Indicator) 
อินดิเคเตอร์ (indicator)  คือ  สารท่ีใช้ตรวจสอบไฮโดรเนียมไอออน (H3O

+)  
และไฮดรอกไซด์ไอออน (OH- )ได ้ เน่ืองจากสารละลายท่ีเป็นกรดจะมีความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียมไอออนมากกว่าสารละลายท่ีเป็นเบส 
 กรดเป็นสารประกอบไฮโดรเจนเมื่อละลายอยู่ในน้ าจะแตกตัวให้ไฮโดรเนียม
ไอออน  เช่น 
  HNO3    +    H2O                H3O

+    +    NO3
-  

 เบสเป็นไฮดรอกไซด์ของโลหะหรืออนุมูลท่ีมีค่าเทียบเท่าโลหะซึ่งเมื่อละลายอยู่
ในน้ าจะแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน  เช่น 

NH3    +    H2O                NH4
+    +    OH- 
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อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดจะมีการตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย
แตกต่างกัน  อินดิเคเตอร์ท่ีนิยมใช้กันมากม ี 2  ประเภท  คือ  กระดาษลิตมัสและ 
ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
 1.  กระดาษลิตมัส  เป็นอินดิเคเตอร์ท่ีรู้จักกันดี  กระดาษลิตมัสมี  2  สี  ได้แก่  
กระดาษลิตมัสสแีดงและกระดาษลิตมสัสีน้ าเงิน 
 

 

ภาพท่ี  3.4  กระดาษลิตมัสสีแดงและกระดาษลิตมสัสีน้ าเงิน 
ท่ีมา  :  http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem22/life.htm 

 

เมื่อใช้กระดาษลิตมสัตรวจสอบสารละลายจะสามารถจ าแนกสารได้เป็น  3  ประเภท  
ดังน้ี 
 1.  สารละลายท่ีมีสมบัติเป็นกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินไปเป็นสีแดง 
 2.  สารละลายท่ีมีสมบัติเป็นเบสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงไปเป็นสีน้ าเงิน 
 3.  สารละลายท่ีมีสมบัติเป็นกลางจะไม่ท าปฏิกิริยากับกระดาษลิตมัสท้ังสีน้ าเงิน
และสีแดง  กระดาษลิตมสัจึงไม่เปลี่ยนส ี
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สีกระดาษลิตมัส สีแดง สีน้ าเงิน 

กรด ไม่เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเป็นสีแดง 

กลาง ไม่เปลี่ยนแปลง ไม่เปลี่ยนแปลง 

เบส เปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน ไม่เปลี่ยน 
 

ภาพท่ี  3.5  การบอกความเป็นกรดและเบสโดยสีของกระดาษลิตมัส 
ท่ีมา : http://vichakarn.triamudom.ac.th/comtech/studentproject/sci/acid/indicator.html 

 

2.  ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์เป็นอินดิเคเตอร์ท่ีมีการเปลี่ยนสีเกือบทุกค่า  pH  จึงใช้
ทดสอบหาค่า  pH  ได้ดี  อินดิเคเตอร์ชนิดน้ีมีท้ังแบบท่ีเป็นกระดาษและแบบสารละลาย 

 
ภาพท่ี  3.6  กระดาษยูนิเวอร์ซลัอินดิเคเตอร์ 

ท่ีมา : http://tc.mengrai.ac.th/Kristtika/page8.htm 
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ภาพท่ี  3.7  การเปลี่ยนสีของกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 

ท่ีมา  :  http://tc.mengrai.ac.th/Kristtika/page8.htm 
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กิจกรรมที่  3.3  อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบส 

 
 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 
1.  ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายดว้ยอินดิเคเตอร์ส าหรับกรด

และเบสชนิดต่างๆ  และสาระลายสีท่ีสกัดจากพืชบางชนิด 
 2.  เปรียบเทียบสีของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิดในสารละลายกรดและสารละลายเบส 
 3.  อธิบายการใช้สารสีท่ีสกัดจากพืชเป็นอินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบส 
 4.  บอกความหมายของอินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบสพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 
 

รายการ ปริมาณต่อกลุ่ม 
  1.  น้ าส้มสายชู 
  2.  สารละลายน้ าตาล 
  3.  สารละลายผงฟู  0.1  mol/dm3 

  4.  สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิ  0.1  mol/dm3 
  5.  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  0.1  mol/dm3 

  6.  สารละลายบรอมไทมอลบลูในเอทานอล 
  7.  สารละลายเมทิลออเรนจ์ 
  8.  สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน 
  9.  สารละลายสีท่ีสกัดจากพืช 
10.  กระดาษลิตมัสสแีดงและสีน้ าเงิน 
11.  กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
12.บีกเกอร์  ขนาด  100  cm3 

10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
10  cm3 
1  กล่อง 
1  กล่อง 

1  ใบ 
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13.  หลอดหยด 
14.  กระบอกตวง  ขนาด  10  cm3 
15.  แท่งแก้วคนสาร 
16.  ถาดหลุมพลาสติก 

1  อัน 
1  ใบ 
1  อัน 

           1  ใบ 
        

 

วิธีท ากิจกรรม 
 1.  สกัดสีของดอกอัญชันหรือกะหล่ าปลีม่วง  โดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 
   2.  ใส่น้ าส้มสายชูลงในถาดหลุมพลาสตกิ  5  หลุม  หลุมละ  5  หยด  ทดสอบความ
เป็นกรดและเบสด้วยกระดาษลิตมัส  บันทึกผล 
  3.  เติมสารละลายบรอมไทมอลบลู  ฟีนอล์ฟทาลีน  เมทิลออเรนจ์และยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
และสารละลายสีท่ีสกัดจากพืชในข้อ  1  ลงในหลุมท่ี  1  2  3  4  และ  5  ตามล าดับ  
สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 
  4.  ท าการทดลองเช่นเดียวกับข้อ  2  และ  3  แต่เปลี่ยนจากน้ าส้มสายชูเป็น 
กรดไฮโดรคลอริก  โซเดียมไฮดรอกไซด์  สารละลายผงฟูและสารละลายน้ าตาล  
ตามล าดับ  สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 
 

สมมติฐาน 
 

........................................................................................................................................... 
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น............................................................................................................. 
 ตัวแปรตาม............................................................................................................. 
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ผลการท ากิจกรรม 

 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

สรุปผลการท ากิจกรรม 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................  
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        แบบฝึกหัด  3.2  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบค าถามโดยเติมขอความท่ีถูกตองลงไปในชองวางให้สมบูรณ ์

 
1.  จงเปรียบเทียบสมบัติของกระดาษลิตมัสกับยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ( 2 คะแนน) 
ตอบ  
....................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... .... 
2.  จงอธิบายความหมายของอินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบส (1  คะแนน) 

ตอบ  
....................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... .... 
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ตอนที่  3  pH  ของสารละลายกรดและเบส 

เล่มที่  3  สารละลายกรดและเบส 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  ทดสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า   pH  กับสมบัติความเป็นกรด

และเบสของสารละลายโดยใช้อินดิเคเตอร์ 
 2.  อธิบายการปรับค่าความเป็นกรดและเบสของสารละลายโดยการเติมสารละลายท่ีมี
สมบัติตรงข้าม 
 3.  ยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสในชีวิตประจ าวัน 
 

ค่า  pH  ของสารละลายกรดและเบส 
 ค่า  pH  (potential  of  Hydrogen  ion  concentration)  หมายถึง  คา่ท่ีก าหนดขึ้น
เพื่อใช้บอกความเป็นกรดเบสของสารละลาย  โดยท่ัวไป  ค่า  pH  จะอยู่ในช่วง  1-14 
 สารละลายท่ีมีค่า  pH  ต่ ากวา่  7  จะมีสมบัติเป็นกรด 
 สารละลายท่ีมีค่า  pH  เท่ากับ  7  จะมีสมบัติเป็นกลาง 
 สารละลายท่ีมีค่า  pH  มากกว่า  7  จะมีสมบัติเป็นเบส  

 

ภาพท่ี  3.8  ค่า  pH  ของสารละลายกรดและเบส 
ท่ีมา : http://www.lesa.biz/earth/hydrosphere/water-properties 
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ตาราง  3.2  ตัวอย่างค่า  pH  ของสารบางชนิด 
 

สาร ช่วงค่า pH 
     น้ าย่อยในกระเพาะปัสสาวะ 1.6 – 2.5 
     น้ าส้มสายชู 2.5 – 3.5 
     น้ ามะนาว 2.8 – 3.4 
     น้ าอัดลม 3.0 – 4.0 
     น้ ามะเขือเทศ 3.8 – 4.0 
     กาแฟด า 4.8 – 5.2 
     น้ าฝน 5.6 – 6.0 
     น้ าปัสสาวะ 5.5 – 7.0 
     น้ าลาย 6.2 – 7.4 
     นมสด 6.5 – 7.0 
     น้ าประปา 6.5 – 8.0 
     เลือด 7.35 – 7.45 
     ไข่แดง 7.8 – 8.0 
     น้ าทะเล 7.8 – 8.2 
     น้ าดี 7.8 – 8.6 
     อาหารธาตุ 9.0 – 9.5 
  

ท่ีมา  :  http://school.obec.go.th/huyhang/sasan/H_san/test8.htm 
 

อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดในสารละลายกรดและเบสจะมีค่า  pH  แตกต่างกัน  โดยมี
ช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ตามค่า  pH  ของสารนั้น   
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ภาพท่ี  3.9  ภาพแสดงสีของอินดิเคเตอร์แต่ละชนิด 
ท่ีมา  :  http://ujutchemical.exteen.com/20060911/entry-3 

 

ตาราง  3.3  ช่วงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์บางชนิด 
 

อินดิเคเตอร์ ช่วง  pH  ที่เปล่ียนสี สีที่เปล่ียน 
เมทิลออเรนจ์ 
เมทิลเรด 
ลิตมัส 
บรอมไทมอลบลู 
ฟีนอลเรด 
ฟีนอล์ฟทาลีน 

3.1 - 4.4 
4.2 - 6.3 
5.0 - 8.0 
6.0 - 7.6 
6.8 - 8.4 

8.3 – 10.0 

แดง - เหลือง 
แดง - เหลือง 
แดง - น้ าเงิน 
เหลือง - น้ าเงิน 
เหลือง - แดง 

ไม่มีสี - ชมพูเข้ม 
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จากตารางสามารถแปลความหมายอินดิเคเตอร์ได้ดังน้ี  เช่น 
1.  เมทิลเรด  

          ช่วง  pH  ท่ีเปลี่ยนสีคือ  4.2-6.3  
          สีท่ีเปลี่ยน  คือ  แดง-เหลือง  หมายถงึ  ถ้าสารละลายมี  pH  ต่ ากว่า  4.2  จะมี 

สีแดง 

  ถ้าสารละลายมี  pH  ช่วง  4.2-6.3  จะมีสีสม้(สีผสมของสีแดงกับสีเหลือง)   
ถ้าสารละลายมี  pH  มากกว่า  6.3  จะมีสีเหลือง 
 

สรุป 

pH 
 

    แดง                 ส้ม                    เหลือง  
  <    4.2         ช่วง  4.2– 6.3 >   6.3 

 

2.  ฟีนอล์ฟทาลีน 
           ช่วง  pH  ท่ีเปลี่ยนสี  คือ  8.3 - 10.0  
           สีท่ีเปลี่ยน  คือ  ไม่มีส-ีชมพู  หมายถึง  ถ้าสารละลายมี  pH  ต่ ากว่า  8.3   
จะไม่มีส ี
  ถ้าสารละลายมี  pH  อยู่ในช่วง  8.3-10.0  จะมีสีชมพูอ่อน(ไม่มีสีผสมกับสีชมพู)  
ถ้าสารละลายมี  pH  มากกว่า  10.0  จะมีสีชมพูเข้ม 
 

สรุป 
pH 

   
                            ไมม่ีสี                  ส้ม                        ชมพ ู 

<  8.3              ช่วง 8.3 – 10.0 > 10.0 
 
 
 

4.2 6.3 

8.3 10.0 
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ตัวอย่าง  ถ้าต้องการทดสอบสารละลาย  X  โดยการเติมฟีนอล์ฟทาลีน พบว่า 
               มสีีชมพูสารละลาย  X  ม ี pH  เท่าใด 
         ตอบ  การใช้อินดิเคเตอร์จะบอกได้เป็นช่วง  pH  ท่ีเปลี่ยนสี  ดังน้ันสารละลาย  X  
เปลี่ยนเป็นสีชมพูในฟีนอล์ฟทาลีน  เพราะฉะน้ันสารละลาย  X  จึงมีค่า  pH  มากกวา่ 10 
 

พีเอชมิเตอร์ (pH  meter) 
พีเอชมิเตอร์ (pH  meter)  เป็นเครื่องมือท่ีสามารถตรวจวัดค่า  pH  ของสารละลาย

ได้เป็นเวลานานติดต่อกัน  ท าให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดและเบสของ
สารละลายได้ และค่า  pH  ท่ีอ่านได้จะมีความละเอียดมากกว่าการใช้อินดิเคเตอร์ 

 

ภาพท่ี  3.6พีเอชมิเตอร ์
ท่ีมา  :  http://www.maceducation.com/e-knowledge/2412212100/15.htm 
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ปฏิกิริยาของสารละลายกรดและเบส 
เมื่อน ากรดและเบสท่ีมีความแรงใกล้เคียงกัน เช่น กรดไฮโดรคลอริกและ

โซเดียมไฮดรอกไซด์มาท าปฏิกิริยากัน  แล้วตรวจสอบความเป็นกรดและเบสด้วย
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์  ได้ผลดังน้ี 

      
       สารละลายเร่ิมต้น      ค่า  pH  ที่วัดได ้

 กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง      1 
โซเดียมไฮดรอกไซด์เจือจาง      14 

 

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  +  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ค่า  pH  ที่วัดได ้
  20  หยด +   5  หยด     2.2 
  20  หยด +   10  หยด    3.5 
  20  หยด +   15  หยด    5.5 
  20  หยด +   20  หยด    7.0 
 
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  +  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก   ค่า  pH  ที่วัดได ้
  20  หยด +   5  หยด     12.1 
  20  หยด +   10  หยด    10.2 
  20  หยด +   15  หยด    8.5 
  20  หยด +   20  หยด    7.0 
 
จากข้อมูลสรุปได้ว่า 
 1.  เมื่อเติมสารละลายเบสลงในสารละลายกรด  เป็นการเพิ่มคา่  pH  และการเติม
สารละลายกรดลงในสารละลายเบส  เป็นการลดคา่  pH 
 2.  การเปลี่ยนค่า  pH  จะเปลี่ยนค่าเร็วเมื่อสารละลายใกล้จะเป็นกลาง  คือ  คา่  
pH  ยิ่งใกล้  7  จะยิ่งเปลี่ยนค่าได้เร็ว 
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. กิจกรรมที่  3.4  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส 

 

จุดประสงค์ของกิจกรรม 
 1.  ทดสอบและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า  pH  กับสมบัติความเป็นกรด  
เบสของสารละลายโดใช้อินดิเคเตอร์ 
 2.  อธิบายวิธีปรับค่าความเป็นกรดและเบสของสารละลายโดยการเติมสารท่ีมี
สมบัติตรงข้าม 
 

วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี 

รายการ ปริมาณต่อกลุ่ม 
1.  สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  0.1  mol/dm3 
2.  โซเดียมไฮดรอกไซด์  0.1  mol/dm3 
3.  กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
4.  หลอดทดลองขนาดเล็ก 
5.  บีกเกอร์  ขนาด  50  cm3 
6.  หลอดหยด 
7.  แท่งแก้วคนสาร 
8.  กระจกนาฬิกา 
9.  ท่ีตั้งหลอดทดลอง 

1  cm3 
1  cm3 
1  หลอด 
2  หลอด 
2  ใบ 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 
1  อัน 

 

วิธีท ากิจกรรม 
 1.  เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก(กรดเกลือ)  เจือจาง  20  หยด  ในหลอด
ทดลองขนาดเล็ก  ตรวจสอบ  pH  ของสารละลายด้วยกระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์  
บันทึกผล 
 2.  ตรวจสอบ  pH  ของสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์(โซดาไฟ)  เจือจาง   
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สมมติฐาน 
 

...........................................................................................................................................  
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น............................................................................................................. 
 ตัวแปรตาม............................................................................................................. 
 

บันทึกผลกิจกรรม   

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

อภิปรายผลการท ากิจกรรม 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
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แบบฝึกหัดที่  3.3  pH  ของสารละลายกรดและเบส 

 
ค าช้ีแจง ใหนักเรียนตอบค าถามโดยเติมขอความท่ีถูกตองลงไปในชองวางให้สมบูรณ ์
 
1.  สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน  ไมม่ีสีในสารละลายท่ีเป็นกรดและเป็นกลาง  แต่มีสีชมพู 
     ในสารละลายท่ีเป็นเบส  ถ้าอยากทราบว่า  สาร  A  เป็นสารไม่มีสี  มีสมบัติเป็นกรด 
     หรือเบส  โดยทดสอบกัยสารละลายฟีนอล์ฟทาลีน  นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่า 
     อย่างไร ( 2  คะแนน) 
 ตอบ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
2.  ในการทดลองผสมกรดซลัฟิวรกิกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  เพื่อใหส้ารละลายมี 
     สมบัติเป็นกลาง  ถา้เติมน้ าอัดลมลงไปในกรดซัลฟิวริก  ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร      
     ( 2  คะแนน) 
ตอบ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
3.  จากความรู้เรื่องการปรับสภาพความเป็นกรดและเบสของสารด้วยการเติมสารท่ีมี 
     สมบัติตรงข้าม  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร ( 3  คะแนน)     
ตอบ……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ค าชี้แจง  ใหนักเรียนเลือกค าตอบที่ถูกที่สุดแลวท าเคร่ืองหมาย X 
 
1.  ข้อใดต่อไปน้ีเป็นสมบัติของกรด 
     1.  มีรสเปรี้ยว 
     2.  ท าปฏิกิริยากับโลหะเกิดแก๊ส 
     3. ท าปฏิกิริยากับหินปูนเกิดแก๊สและหินปูนสึกกร่อน 
     4. เปลี่ยนสีสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนจากไม่มีสีเป็นสีชมพ ู
     ข้อท่ีถูกท่ีสุดคือ 
     ก.  1,2,4 
     ข.  1,2,3 
     ค.  2,3,4 
     ง.  1,3,4 
ใช้ข้อมูลต่อไปน้ี  ตอบค าถามข้อ 2-3 
 

 
สาร 

 
สถานะ 

ผลการทดลองกับกระดาษลิตมัส 
สีแดง สีน้ าเงิน 

A 
B 
C 
D 

ของแข็ง 
ของเหลว 
แก๊ส 

ของเหลว 

- 
- 

น้ าเงิน 
ไม่เปลี่ยนสี 

- 
แดง 

ไม่เปลี่ยนสี 
ไม่เปลี่ยนสี 

 

2.  สารใดท่ีไม่สามารถทดสอบความเป็นกรด-เบสได้ 
     ก.  A       
     ข.  B 
     ค.  C        
     ง.  D  
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3.  สารใดมสีภาพเป็นกลาง 
     ก.  A 
     ข.  B 
     ค.  C 
     ง.  D 
4.  ข้อใดบอกค่า  pH  ได้ถูกต้อง 
     ก.  พีเอชมิเตอร์ 
     ข.  กระดาษลิตมัส 
     ค.  สารละลายฟีนล์ฟทาลีน 
     ง.  ยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ 
5.  ข้อใดอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า  pH  กับระดับความเป็นกรดได้ถูกต้องท่ีสุด 
     ก.  กรดอ่อนมีค่า  pH  น้อย 
     ข.  กรดแกม่ีค่า  pH  มากกว่ากรดอ่อน 
     ค.  สารละลายกรดมีคา่  pH  เท่ากับ7 
     ง.  สารละลายกรดมีค่า  pH  มากกว่า  7  
6.  น าสารละลาย  Xมาใส่บีกเกอร2์  ใบ  เท่าๆ  กัน  ท าการทดลองดังน้ี 
      ใบท่ี  1  เติมกรดลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง   
      ใบท่ี  2  เติมเบสลงไปจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน 
     สารละลาย  X  คือสารละลายใด 
     ก.  น้ าบริสุทธิ ์   
     ข.  สารละลายกรด 
     ค.  สารละลายเบส   
     ง.  สารละลายอินดิเคเตอร์ 
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7.  อินดิเคเตอร์เป็นสารท่ีใช้บอกเกี่ยวกับเรื่องใด 
     ก.  การเปลี่ยนสขีองสารละลาย 
     ข.  ความสามารถในการละลาย 
     ค.  ความสามารถในการน าไฟฟ้า 
      ง.  ความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 
 

ใช้ข้อมูลต่อไปน้ีตอบต าถามข้อ  8 
   

ชนิดของอินดิเคเตอร์ ช่วง pH สีท่ีเปลี่ยน 
A 
B 
C 
D 

2.9-4.0 
3.8-5.4 
6.0-7.6 
8.0-9.6 

แดง-เหลือง 
เหลือง-น้ าเงิน 
เหลือง-น้ าเงิน 
ไม่มีส-ีสีชมพู 

     
8.  ถา้น าสารละลายชนิดหน่ึงท่ีมี  pH9.0  มา  4บีกเกอร์  แต่ละบีกเกอร์เติมอินดิเคเตอร์ 
     แต่ละชนิด  บีกเกอร์ละ  1  ชนิด  จะได้สีใดตามล าดับ 
     ก.  A-แดง  B-น้ าเงิน C-เหลือง D-ไม่มีส ี
     ข.  A-เหลือง B-น้ าเงิน C-น้ าเงิน D-ชมพูอ่อน 
      ค.  A-ส้ม  B-เขียว  C-เขียว  D-ชมพูอ่อน 
      ง.  A-แดง  B-เขียว  C-น้ าเงิน D-ชมพูอ่อน 
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ใช้ตารางต่อไปน้ีตอบค าถามข้อ  9-10 
 

อินดิเคเตอร์ ช่วง  pH  ของการเปลี่ยนส ี สีท่ีเปลี่ยน 
เมทิลเยลโล 
เมทิลออเรนจ์ 
เมทิลเรด 
ลิตมัส 
บรอมไทมอลบลู 
ฟีนอลเรด 
ฟีนอล์ฟทาลีน 

2.9-4.0 
3.2-4.4 
4.2-6.3 
5.0-8.0 
6.0-7.6 
6.8-8.4 

8.3-10.0 

       แดง-เหลือง 
       แดง-เหลือง 
       แดง-เหลือง 
       แดง-น้ าเงิน 
       เหลือง-น้ าเงิน 
       เหลือง-แดง 
       ไม่มสี-ีชมพูเข้ม 

 

  9.  เมื่อหยดฟีนอลเรดลงในสารละลาย  A  ซึ่งมี  pH  8.8  จะเกิดสีใด 
       ก.  ส้ม 
       ข.  แดง 
       ค.  เหลือง 
       ง.  ส้มแดง 
10.  เมื่อหยดเมทิลเรดลงในสารละลาย  B  จะให้สีเหลือง  สารละลาย  B  มี  pH  เท่าใด 
       และมีสมบัติอย่างไร  
       ก.  น้อยกว่า  4.2  เป็นกรด 
       ข.  6.3  เป็นกลางและเบส 
       ค.  4.2 – 6.3  เป็นกรดและกลาง 
       ง.  มากกว่า  6.3  เป็นกรด  กลางหรือเบสก็ได ้
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11.  กรด-เบส  ท่ีใช้อยู่ในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่เป็นสารพวกใด 
       ก.  สารเน้ือเดียวประเภทคอลลอยด์ 
       ข.  สารเน้ือเดียวประเภทสารละลาย 
       ค.  สารเน้ือเดียวประเภทสารบริสุทธิ์ 
       ง.  สารเน้ือผสมประเภทสารแขวนลอย 
12.  ฝนกรดท่ีมักเกิดในเมืองใหญ่ๆ  เกิดจากการมีแก๊สใดในบรรยากาศมาก 
       ก.  คาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์ 
       ข.  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
       ค.  ซลัเฟอร์ไดออกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ 
       ง.  คาร์บอนมอนอกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
13.  ข้อใดบอกค่า  pH  ได้ถูกต้อง 
       ก.  พีเอชมิเตอร์ 
       ข.  กระดาษลิตมสั 
       ค.  สารละลายฟีนล์ฟทาลีน 
       ง.  ยูนิเวอร์ซัล  อินดิเคเตอร์ 
14.  ข้อใดต่อไปน้ีเป็นสมบัติของเบส 
        1.  มีรสฝาด 
        2.  มีค่า  pH  ต่ ากวา่  7 
        3.  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
        4.  เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
        5.  ท าให้อินดิเคเตอร์ฟีนอล์ฟทาลีนเป็นสีชมพู 
        ก.  1,3,5 
        ข.  1,2,3 
        ค.  1,4,5 
        ง.  1,2,3,5 
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15.  ถ้าต้องการทราบว่า  กรดในขวด  A  หรือในขวด  B  เป็นกรดจากพืชหรือไม่   
       ต้องใช้สารใดทดสอบ 
       ก.  น้ าปูนใส                             
       ข.  สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน       
       ค.  สารละลายเจนเชียนไวโอเลต 
       ง.  กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงิน 
…………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

เล่มที่  3  เรื่อง  สารละลายกรดและเบส 
 

       เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

     1.  ก 
  2.  ง     

       3.  ข     
            4.  ง 

   5.  ก  
   6. ก  
   7. ง  
   8. ข  

9. ข       
10. ง             
11. ข 
12. ข 
13. ก 
14. ค 
15. ก 

 

       เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1.  ก   9.   ข 

2.  ข   10.  ง 
3.  ง   11.  ข 
4.  ก   12.  ข 
5.  ก   13.  ก 
6.  ง   14.  ก 
7.  ง   15.  ค 
8. ข 
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เฉลยกิจกรรม 
 

กิจกรรมที่  3.1  ทดสอบสารละลายกรดและเบสในชีวิตประจ าวัน 
 
สมมติฐาน 
 

 สารละลายตัวอย่างท่ีเปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน้ าเงินมีสมบัติเป็น
เบสและเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นแดงมีสมบัติเป็นกรด 
ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  สารละลายตัวอย่าง 
 ตัวแปรตาม  การเปลี่ยนสขีองกระดาษลิตมสั 
 

บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

สารละลายตัวอย่าง การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 
1.  นมเปรี้ยว 
2.  น้ าส้มสายชู 
3.  น้ ายาล้างห้องน้ า 
4.  ยาลดกรด 
5.  น้ าสบู่ 
6.  น้ ายาเช็ดกระจก 
7.  น้ ากลั่น 
8.  น้ าปูนใส 
9.  น้ ายาล้างจาน 

เปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
เปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
เปลี่ยนจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง 
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 

ไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสท้ังสองสี 
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน 
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อภิปรายหลังท ากิจกรรม 
1.  สารละลายตัวอย่าง  ท่ีเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง  ได้แก่

นมเปรี้ยว  น้ าส้มสายชูและน้ ายาลา้งห้องน้ า  ท่ีเปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็น     
สีน้ าเงิน  ได้แก่  ยาลดกรด  น้ าสบู่  น้ ายาเช็ดกระจก  น้ าปูนใสและน้ ายาลา้งจาน  
ส่วนน้ ากลั่นไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัท้ังสองสี 
 2.  ถา้ใช้การเปลี่ยนสขีองกระดาษลิตมสัเป็นเกณฑ์  สามารถแบ่งสารละลายได้
เป็น  3  กลุ่ม  คือ  กลุ่มสารท่ีมีสมบัติเป็นกรดจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็น
สีแดง  กลุ่มสารท่ีมสีมบัติเป็นเบสจะเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ าเงินและ
กลุ่มสารท่ีมีสมบัติเป็นกลางจะไม่เปลี่ยนสกีระดาษลิตมัสท้ังสองสี 
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กิจกรรม  3.2  สมบัติบางประการของสารละลายกรดและเบส 

 
 

สมมติฐาน 
 

 สารละลายกรดและเบสมีสมบัติต่างกัน 
ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  วิธีการทดสอบสารละลายกรดและเบส 
 ตัวแปรตาม  การเกิดปฏิกิริยาของสารท่ีใช้ทดสอบ     

   
บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

 

สารละลาย 
ผลที่สังเกตได้ 

กระดาษ
ลิตมัส 

หินปูน สังกะส ี อะลูมิเนียม 

1. กรดไฮโดรคลอริก เปลี่ยน 
สีน้ าเงิน 
เป็นสีแดง 

มีฟองแก๊สและ
ความร้อนเกิดขึ้น 
หินปูนกร่อน 

มีฟองแก๊สและ
ความร้อนเกิดขึ้น 
สังกะสีกร่อน 

มีฟองแก๊สและ
ความร้อนเกิดขึ้น  
อะลูมิเนียมกร่อน 

2.  สารละลาย   
     โซเดียม 
     ไฮดรอกไซด ์

เปลี่ยน 
สีแดงเป็น
สีน้ าเงิน 

ไม่เห็น 
การเปลี่ยนแปลง 

ไม่เห็น 
การเปลี่ยนแปลง 

มีฟองแก๊สและ
ความร้อนเกิดขึ้น  
อะลูมิเนียมกร่อน 

 

อภิปรายหลังท ากิจกรรม 
 สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิมีสมบัติเป็นกรดและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
มีสมบัติเป็นเบส 
 สมบัติทางเคมีของกรดและเบส  คือ   
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1.  สารละลายกรดเปลี่ยนสกีระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดงและท าปฏิกิริยา
กับโลหะ  เช่น  สังกะสี  อะลูมิเนียมและหินปูนหรือเปลือกไข่  เกิดฟองแก๊ส  มีความร้อน
เกิดขึ้นและสารท่ีท าปฏิกิริยากร่อน 

2.  สารละลายเบสเปลี่ยนสีกระดาษลิตมสัจากสีแดงเป็นสีน้ าเงินและไม่ท า
ปฏิกิริยากับโลหะสังกะสีและเปลือกไข่หรอืหินปูน  แต่ท าปฏิกิริยากับโลหะอะลูมิเนียม  
ให้ฟองแก๊ส  มีความร้อนเกิดขึ้นและท าใหอ้ะลูมิเนียมกร่อน   
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กิจกรรม  3.3  อินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสาระลาย 

 

สมมติฐาน 
 

 อินดิเคเตอร์สามารถตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลายได้ 
ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น  สารละลายตัวอย่าง 
 ตัวแปรตาม  การเปลี่ยนสขีองอินดิเคเตอร์ 
 

บันทึกผลการท ากิจกรรม 
 

 
สารละลาย
ตัวอย่าง 

ผลที่เกิดขึ้นเมื่อเติมอินดิเคเตอร์ 
 

กระดาษ 
ลิตมัส 

 
บรอมไท
มอลบลู 

 
ฟีนอล์ฟ
ทาลีน 

 
เมทิล 
ออเรนจ์ 

กระดาษ     
ยูนิเวอร์ซัล
อินดิเคเตอร์ 

 

ดอก
อัญชัน 

 

กะหล่ าปลี
สีม่วง 

น้ าส้มสายชู สีน้ าเงิน 
เป็นแดง 

สีเหลือง
เข้ม 

ไม่มีส ี สีส้ม สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้ม 

กรด 
ไฮโดรคลอริก 

สีน้ าเงิน 
เป็นแดง 

สีเหลือง
เข้ม 

 

ไม่มีส ี
 

สีแดง 
 

สีแดง 
 

สีแดง 
 

สีแดง 

สารละลาย 
โซเดียม 

ไฮดรอกไซด์ 

 

สีแดงเป็น 
สีน้ าเงิน 

 
สีน้ าเงิน 

 
สีชมพู 

 
สีเหลือง 

 
สีม่วง 

 
สีม่วง 

 
สีม่วง 

สารละลาย 
ผงฟู 

สีแดงเป็น 
สีน้ าเงิน 

 สีเขียว สีชมพู
เข้ม 

สีเหลือง  สีฟ้าเขียว สีฟ้า
เขียว 

 สีฟ้าเขียว 
  

 
สารละลาย
น้ าตาล 

ไม่เปลี่ยนสี
กระดาษ
ลิตมัส 

 

ไม่เปลี่ยน
สี 

 

ไม่
เปลี่ยนสี 

 

ไม่
เปลี่ยนสี 

 

สีเขียว 
อ่อน 

 

ไม่
เปลี่ยนสี 

 

ไม่เปลี่ยนสี 
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อภิปรายหลังท ากิจกรรม 
           1.  สารท่ีใช้ทดสอบความเป็นกรดและเบสของสารตัวอย่างแต่ละชนิดจะให้ 
สีของสารละลายในกรดและเบสต่างกันสามารถใช้สีของสารละลายท่ีหยดอินดิเคเตอร์ 
บอกความเป็นกรดและเบสได้  แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าอินดิเคเตอร์ในกรด  เบสและ
กลางน้ันเป็นสีใด 
 2.  ความเป็นกรดและเบสของสารเป็นสมบัติเฉพาะของสารแต่ละชนิดจึงใช้เป็น
เกณฑ์ในการจัดกลุ่มสารเป็นกรด  เบสและกลางได้ 
 3.  มีสารบางชนิดท่ีเปลี่ยนสีได้เมื่อทดสอบกับสารละลายท่ีมีความเป็นกรดและ
เบส  เรียกสารน้ีว่า  อินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบส  และสารละลายสีท่ีสกัดจากพืช
สามารถใช้เป็นอินดิเคเตอร์ตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารได้  แต่ต้อง
ตรวจสอบก่อนว่าในสารละลายสีท่ีสกัดจากพืชในกรด  เบสและกลางเป็นสีใด  ซึ่งสีของ
อินดิเคเตอร์จากพืชในสารละลายกรด  เบสและกลางควรแตกต่างกันอย่างชัดเจนจึง
น ามาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ 
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กิจกรรม  3.4  ปฏิกิริยาระหว่างสารละลายกรดและเบส 

 

สมมติฐาน 
 

 การปรับค่า  pH  ของสารละลายสามารถท าได้โดยการเติมสารละลายท่ีมีสมบัติ
ตรงข้าม 
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น   สารละลายตัวอย่าง 
 ตัวแปรตาม  จ านวนหยดของสารละลายและค่า  pH 
 

บันทึกผลการท ากิจกรรม   
 

สารละลายตัวอย่างและคา่  pH จ านวนหยดของสารละลาย ค่า  pH 
สาร ค่า  pH ไฮโดรคลอริก โซเดียมไฮดรอกไซด ์ ของสารละลายผสม 

กรดไฮโดรคลอริก 
(HCl) 

โซเดียมไฮดรอกไซด์
( NaOH ) 

1 
 
13 

20 
20 
20 
20 

5 
10 
15 
20 

3 
4 
6 
7 

 

อภิปรายหลังท ากิจกรรม 
 สารละลายกรดไฮโดรคลอรกิมีค่า  pH   เท่ากับ  1  มีสมบัติเป็นกรด สารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์มีคา่  pH   เท่ากับ  13  มีสมบัติเป็นเบส การปรับค่า pH  ของ
สารละลายโดยเติมเบส  ค่า  pH  ของสารละลายจะเพิ่มขึ้น 
 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เมื่อท าปฏิกิริยาพอดีกับสารละลายไฮโดรคลอริก 

จะใช้จ านวนหยดของโซเดียมไฮดรอกไซด์และกรดไฮโดรคลอริกเท่ากัน  สารละลายท่ี

ได้มีสมบัติเป็นกลางและมีค่า  pH  เท่ากับ  7  และถา้เพิ่มโซเดียมไฮดรอกไซด์สารละลาย

จะมีความเป็นเบสเพิ่มขึ้น  ท าให้ค่า  pH  มากกว่า 7 
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เฉลยแบบฝึกหัด 
 

  แบบฝึกหัด  3.1  สมบัติของสารละลายกรดและเบส 

 

ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบค าถามโดยเติมขอความท่ีถกูตองลงไปในชองวางให้สมบูรณ ์

 
1.  จงเปรียบเทียบสมบัติของสารละลายกรดและเบส( 3  คะแนน) 

     ตอบ   ...........................................อยู่ในดุลยพินิจ
.......................................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.  อธิบายและยกตัวอย่างปฏิกิริยาของกรดและเบสท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
     ( 5  คะแนน) 
     ตอบ.....................................................อยู่ในดลุยพินิจ.................................................. 
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
3.  ในการใช้สารละลายกรดและเบสมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง( 2  คะแนน) 

     ตอบ  ...........................................................อยู่ในดุลยพินิจ......................................... 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
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        แบบฝึกหัด  3.2  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

 

ค าช้ีแจง  ใหนักเรียนตอบค าถามโดยเติมขอความท่ีถูกตองลงไปในชองวางให้สมบูรณ ์

 
1.  จงเปรียบเทียบสมบัติของกระดาษลิตมัสกับยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์ ( 2  คะแนน)  

     ตอบ......................................................อยู่ในดุลยพินิจ.............................................. 
........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................... 
2.  จงอธิบายความหมายของอินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบส ( 1  คะแนน) 

     ตอบ  อินดิเคเตอร์ส าหรับกรดและเบส  คือ  สารท่ีสามารถเปลี่ยนสไีด้เมื่อทดสอบกับ 
               สารละลายกรดและสารละลายเบส   
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แบบฝึกหัดที่  3.3  pH  ของสารละลายกรดและเบส 

 
ค าช้ีแจง ใหนักเรียนตอบค าถามโดยเติมขอความท่ีถูกตองลงไปในชองวางให้สมบูรณ์ 
 
1.  สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน  ไมม่ีสีในสารละลายท่ีเป็นกรดและเป็นกลาง  แต่มีสีชมพู 
     ในสารละลายท่ีเป็นเบส  ถ้าอยากทราบว่า  สาร  A  เป็นสารไม่มีสี  มีสมบัติเป็นกรด 
     หรือเบส  โดยทดสอบกับสารละลายฟีนอล์ฟทาลีน  นักเรียนจะตั้งสมมติฐานว่า 
     อย่างไร ( 2  คะแนน) 
     ตอบ  ถ้าหยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนลงในสารละลาย  A  แล้วสารละลาย 
               เปลี่ยนเป็นสีชมพู  แสดงว่าสารละลาย  A  มีสมบัติเป็นเบส 
2.  ในการทดลองผสมกรดซลัฟิวรกิกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  เพื่อใหส้ารละลายมี 
     สมบัติเป็นกลาง  ถา้เติมน้ าอัดลมลงไปในกรดซัลฟิวริก  ผลการทดลองจะเป็นอย่างไร      
     ( 2  คะแนน) 
     ตอบ  ค่า  pH  ของสารละลายลดลงเรื่อยๆ  จนค่า  pH  เท่ากับ  7  แต่ถา้เพิ่มน้ าอัดลม 
               ต่อไปอีก  ค่า  pH  ของสารละลายจะน้อยกว่า  7 
3.  จากความรู้เรื่องการปรับสภาพความเป็นกรดและเบสของสารด้วยการเติมสารท่ีมี 
     สมบัติตรงข้าม  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างไร( 3  คะแนน)      
     ตอบ  1.  ใช้แกค้วามเป็นกรดของดินด้วยการเติมปูนขาวหรือดินมาร์ล 
               2.  การเติมแคลเซียมซัลเฟตหรือก ามะถันในดินท่ีเป็นเบส  เพื่อให้มีสภาพ 
     เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช 
               3.  การเติมปูนขาวในน้ าดิบในการท าน้ าประปา  ท าให้น้ าเป็นเบสช่วยในการ 
    ตกตะกอนได้ดี 
 

 


