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คุณสมบัติของสาร – กรด และ เบส & ระดับค่า PH 

กรด และ เบส  

กรด และ เบส โดยปกติแล้วละลายน า้ได้ เราเรียกว่า สารละลาย สารละลายกรด คือ กรดที่ ละลายในน า้ 

สว่นสารละลายเบสคือเบสที่ละลายในน า้ กรดมีรสเปรีย้ว และกรดบางชนิด สามารถกดักร่อนได้ ถ้ากรด 

ชนิดหนี่ึงท่ีมีคณุสมบติัในการกดักร่อน หมายความว่า กรดนัน้ ท าให้พืน้ผิวหรือสิ่งที่มาสมัผสัถกูท าลาย 

หรือเป็นรู กรดอาจเป็นกรดอ่อนหรือกรดแก่ กรดแก ่คือกรดที่มีความเข้มข้นสงู กรดที่มีความเข้มน้อย หรือ 

กรดอ่อนนัน้จะไม่อนัตราย ซึ่งจะมี เช่น ในผลไม้และเบอร์ร่ี กรดมะนาวคือกรดเปรีย้วท่ีมีในผลมะนาว คือ 

ตวัอย่างของกรดอ่อน เราสามารถน ากรดอ่อนหลายชนิดใสใ่นอาหารได้ เพื่อเป็นการถนอมอาหารหรือไม่ให้ 

อาหารเสีย ตวัอย่างของกรดอ่อน คือ กรดมะนาวและกรดน า้ส้มหรือกรดแอซีติก กรดทัง้สองชนิดนี ้สามารถ 

ใสผ่สมในอาหารได้ กรดนมเปรีย้วก็ถือเป็นกรดอ่อนเช่นกนั กรดนมเปรีย้วได้มาจาก แบคทีเรียในนมนัน่เอง 

กรดแกส่ามารถท าให้เกิดอนัตรายได้โดยการกรัดกร่อน ตวัอย่างกรดแก ่คือ กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ 

(HCl), กรดไนตริกหรือกรดดินประสิว (HNO3) และกรดซลัฟริูกหรือกรดก ามะถนั (H2SO4) กรดไฮโดรคลอ-

ริก พบได้ในกระเพาะอาหาร(น า้ย่อย) กรดไฮโดรคลอริกในกระเพาะอาหารจะย่อยอาหารและฆ่าแบคทีเรีย   

เบสอาจเป็นเบสอ่อนหรือเบสแก ่เบสแก่สามารถเป็นอนัตรายในการกรัดกร่อนได้ สารละลายเบสแก่ เรา

เรียกว่า ไลน์ (Lye ภาษาองักฤษ หรือ Lut ในภาษานอร์เวย์) ตวัอย่างของเบส เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ 

(NaOH), แอมโมเนีย (NH3) และ แคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแกท่ี่

สามารถใช้ในการลบสีออกจากเฟอร์นิเจอร์ และเพื่อเปิดท่อที่อดุตนั แอมโมเนียเป็นเบสอ่อนที่พบใน

ธรรมชาติ และมกัจะใช้ในสารท าความสะอาดแอมโมเนียมคลอไรด์  แอมโมเนียมคลอไรด์จะมีกลิ่นแรงและ

ฉนุมาก เบสสามารถท าปฏิกิริยากบักรดเพื่อท าให้เป็นกลางได้ 
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ระดับค่า pH 

 

 

ระดบั pH แสดงให้เห็นว่าสารละลายกรดและเบสนัน้มีระดบัความเข้มเป็นอย่างไร สารละลายกรดมีค่า pH 

อยู่ระหว่าง 1 ถึง 6 และสารละลายเบสมีค่าระหว่าง 8 ถึง 14 หากสารละลายมีค่า pH เท่ากบั 7 แสดงว่า

เป็นกลาง นัน่คือไม่ได้เป็นกรดหรือเป็นเบส น า้บริสทุธ์ิมีค่าเป็นกลางและมีค่า pH เท่ากบั 7 สารละลายกรด

ที่มีค่า pH ต ่า นัน้มีความเป็นกรดมากกว่าสารละลายกรดท่ีมค่ีา pH ที่สงูกว่า ส าหรับสารละลายเบสที่มีค่า 

pH สงูสดุจะมีความเป็นเบสมากที่สดุ สารละลายกรดจะมีความเป็นกรดเพิ่มขึน้สิบเท่าในแต่ละครัง้ที่ค่า pH 

เพิ่มขึน้หนึ่งค่า นัน่หมายความว่า สารละลายกรดที่มีค่า pH เท่ากบั 4 จะ มีความเป็นกรดมากกว่า

สารละลายกรดที่มีค่า pH 5 ถึงสิบเท่า และมีความเป็นกรดมากกว่าสารละลายกรดที่มีค่า  pH เท่ากบั 6 อยู่

หนึ่งร้อยเท่า สารละลายเบสที่มีค่า pH เป็น 12 จะมีความเป็นเบสมากกว่าสารละลายเบสที่มีค่า pH เป็น 

11 อยู่สิบเท่า และมีความเป็นเบสมากว่าสารละลายเบสที่มีค่า pH  เป็น 10 อยู่หนึ่งร้อยเท่า   เราสามารถ

ใช้กระดาษที่เรียกว่ากระดาษบ่งชีห้รือกระดาษอินดิเคเตอร์ เพื่อหาค่า pH ของสารละลาย กระดาษอินดิเค

เตอร์ จะมีการเปลี่ยนสี ซึง่ขึน้อยู่กบัค่าความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย หรือค่า pH นัน่เอง 
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แบบฝึกหัดเร่ือง กรด และ เบส & ระดับค่า PH 

 

สารที่เป็นกรดและเบสที่ละลายในน า้ เราเรียกว่า _________________ กรดที่ละลายในน า้คือ 

_________________  เบสที่ละลายในน า้คือ_____________  กรดมะนาวคือตวัอย่างหนึ่งของ 

_______________ กรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ เป็นตวัอย่างหนึ่งของ _______________ สารละลาย

เบสแก ่มกัจะเรียกว่า ____________________ 

ระดบั pH แสดงให้เห็นว่าสารละลายกรดและด่างนัน้มีระดบัความเข้มเป็นอย่างไร สารละลายกรดมีค่า pH 

อยู่ระหว่าง ________________ สารละลายเบสมีค่า pH อยู่ระหว่าง__________ _______ หากสารละลาย

มีค่า pH เท่ากบั 7 แสดงว่าสารละลายนัน้  __________________ 
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