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บทนํา 
กรด เบสและเกลือ เปนสารประกอบทีมี่ความสําคัญ สสารสามารถจําแนกให

อยูในกลุมใดกลุมหน่ึงได จากสมบัติทัว่ไปของกรดและเบส สารละลายกรดมีสมบัตบิางประการ
ที่เหมือนกัน เชน มีรสเปรี้ยว เปลีย่นสีกระดาษลติมัสจากนํ้าเงินเปนแดง  สารละลายเบสแตละ
ชนิดก็มีสมบัติบางประการที่เหมือนกัน เชน มีรสฝาด เปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากแดงเปนนํ้า
เงิน การที่สารละลายกรดและสารละลายเบสมีสมบัตบิางประการที่เหมือนกัน แสดงวา
สารละลายกรดแตละชนิดนาจะมีองคประกอบบางอยางที่เหมือนกัน และสารละลายเบสแตละ
ชนิดก็จะมีองคประกอบบางอยางที่เหมือนกัน 
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กรด (Acid) เปนสารประกอบชนิดในทาง
เคมี โดยทั่วไปแลวหมายถึงสารชนิดใดก็ไดที่สามารถ
ละลายน้ําได และเกิดสารละลายที่มีคา pH นอยกวา 7 
ตัวอยางของกรดที่พบบอย ไดแก กรดมะนาว กรด
น้ําสมสายชู กรดกํามะถัน กรดแบงเปน 2 ประเภท คือ 
กรดอนินทรีย (Inorganic Acids) และกรดอินทรีย 

(Organic Acids) สําหรับการทดสอบกรดสามารถทําไดไดโดยใชกระดาษลติมัส ถาเปนสีแดง
แสดงวาเปนกรด ในทางกลบักัน เบส (Base) จะมีคา pH มากกวา  7 

9.1 นิยามและสมบัติของกรดและเบส  
 3(Definitions and Properties of Acids and Bases) 

 กรดมาจากภาษาละตินวา แอซิดัส (acidus)แปลวาเปรี้ยว นักวทิยาศาสตร

หลายคนไดใหคําจํากัดความของกรดและเบส แตกตางกันไป ในบทนี้จะกลาวถงึนิยามของอาร
เรเนียสและนยิามของบรอนสเตด-เลารี  ตามลําดับ 

 

อารเรเนียส (Arrhenius Svante August)   
ไดศึกษาสมบตัิของกรดและเบส และใหนยิามกรดและเบสดังน้ี 
กรด คือ สารที่ละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน (H+) 
เบสคือสารทีล่ะลายน้ําแลวแตกตวัใหไฮดรอกไซดไอออน (OH-)   

 

สมการทั่วไปแสดงการแตกตัวของกรดและเบสในน้ํา ดังนี้ 

กรด :   HA   H+ + A- ⎯⎯→2
H O

   HCl ⎯⎯→2
H O

 H+ + Cl- 

เบส :   BOH   B+ + OH- ⎯⎯→2
H O

   NaOH ⎯⎯→2
H O

 Na+ + OH- 

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

   NaOH(aq) + HCl(aq)  →  NaCl(aq) +  H2O(l) 

ปฏิกิริยาไอออนสุทธิ  :       OH-(aq) + H+(aq)  →   H2O(l)  

ไฮโดรเนียมไอออน (H3O
+)  :  ไฮโดรเจนไอออน (H+)เปนรูปยอ เม่ืออยูใน

สารละลายจะไดไฮโดรเนียมไอออน ดังสมการขางลาง 

 
ความแรงของกรดและเบสขึน้อยูกับความสามารถในการแตกตวัให H+ และ 

OH- ตามลําดับ นิยามของอารเรเนียสมีขอจํากัดอยูเฉพาะกรดและเบสที่ละลายไดในน้ําเทาน้ัน  
เชน สารที่เปนกรดหรือเบสจะตองละลายในน้ําเทาน้ัน  ถาละลายในตวัทําละลายอ่ืนจะไม
จัดเปนกรดหรือเบส นอกจากนี้ตามนิยามของอารเรเนียสจะไมจัดสารที่ไมมี H+ หรือ OH- ใน
โมเลกุลเปนกรดหรือเบส แมวาสารเหลาน้ันจะทําปฏิกิริยากับน้ํา แลวให H+ และ OH-   

บรอนสเตด-เลารี (Brønsted-Lowry)  ไดศึกษาสมบตัิของกรดและเบส และ
ใหนิยามกรดและเบสดังน้ี 

กรด คือ สารที่ใหโปรตอน (H+)   
เบส คือ สารที่รับโปรตอน (H+) 
 

 
กรดและเบสทีส่อดคลองกันจะอยูในรูปคูกรด-เบส (conjugate acid-base 

pairs)  ซึ่งนิยามนี้ใชอธิบายความเปนกรด-เบสของสารโดยไมจําเปนตองละลายน้ําก็ได   
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กรด   :    สารที่ใหโปรตอน (H+) 

  HCl(aq)   +   H2O(l)     →    Cl-(aq)   +   H3O+(aq) 

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

เบส   :  สารที่รับโปรตอน (H+)           

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

H2PO4
-(aq)   +   H2O(l)     →    H3PO4(aq)   +   OH-(aq)  

 

สมบัติทั่วไปของกรด ไดแก 
1.  กรดมีรสเปรี้ยวและมีฤทธิ์ในการกัดกรอน 
2.  กรดเปลี่ยนสกีระดาษลติมัสจากสีน้ําเงินเปนแดง 
3.  สารละลายกรดนําไฟฟาไดและมี pH < 7 
4.  กรดทําปฏิกิรยิากับโลหะใหกาซไฮโดรเจน (ยกเวนโลหะ Cu, Hg, Ag 

และ Au) เชน 

Mg(s) + 2HCl(aq)  →  MgCl2(aq) + H2(g) 

2Al(s) + 3H2SO4(aq)  →  Al2(SO4)3(aq) + 3H2(g) 
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5.  กรดทําปฏิกิรยิากับสารประกอบคารบอเนต (CO3
2-) และไบคารบอเนต 

(HCO3
-)  ไดแกสคารบอนไดออกไซด  เชน 

CaCO3(s) + 2HCl(aq)  →  CaCl2(aq) + H2O(l) + CO2(g) 

2NaHCO3(s) + H2SO4(aq) →  Na2SO4(aq) + 2H2O(l) + 2CO2(g) 

6.  กรดเกิดปฏิกิริยาสะเทินกับโลหะออกไซดและโลหะไฮดรอกไซดได
เกลือกับน้ํา  เชน  

2HCl(aq) + Na2O(s)  →  2NaCl(aq) + H2O(l) 

H2SO4(aq) + Ba(OH)2  →  BaSO4(s) + 2H2O(l) 

สมบัติทั่วไปของเบส  ไดแก 
1.  เบสมีรสฝาด ขม เม่ือถูกมือรูสึกลื่นมือคลายสบู 
2.  เบสเปลี่ยนสีกระดาษลติมัสจากสีแดงเปนนํ้าเงิน 
3.  เบสเกิดปฏิกิรยิาสะเทินกับกรดไดเกลือกับน้ํา 
4.  สารละลายเบสนําไฟฟาไดและมี pH > 7 
5.  เบสทําปฏิกิรยิากับเกลือแอมโมเนียม (NH4

+) ไดแกสแอมโมเนีย 
(NH3)  ดังสมการ 

NaOH(s) + NH4Cl(aq)  →  NaCl(aq) + H2O(l) + NH3(g) 

จากสมบัติทัว่ไปของกรดและเบส กรดมีสมบัติบางประการที่เหมือนกัน เชน มี
รสเปรี้ยว เปลีย่นสีกระดาษลิตมัสจากนํ้าเงินเปนแดง และเบสก็มีสมบัตบิางประการที่เหมือนกัน 
เชน มีรสฝาด เปลี่ยนสกีระดาษลติมัสจากแดงเปนนํ้าเงิน มีสมบัตบิางประการที่เหมือนกัน 
แสดงวาจะมีองคประกอบบางอยางที่เหมือนกัน และองคประกอบน้ันนาจะอยูในลกัษณะไอออน
เพราะสารละลายกรดและเบสสามารถนาํไฟฟาได พิจารณา 

ตัวอยางการละลายน้ําของสารละลายกรดบางชนิด ดังสมการ 

HCl(g) + H2O(l)  →  H3O
+(aq) + Cl-(aq) 

HNO3(l) + H2O(l)  →  H3O
+(aq) + NO3

-(aq) 

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

-(aq) 
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จากสมการจะเห็นวาสารละลายกรดแตกตัวใหไอออนบวกทีเ่หมือนกันคือไฮโดรเนียมไอออน 
(H3O

+)  แตจะใหไอออนลบที่ตางกัน เชน Cl-, NO3
-, ClO4

-   ดังนั้นองคประกอบที่ทําใหกรดมี
สมบัตบิางประการเหมือนกันก็คือไฮโดรเนียมไอออน  

ตัวอยางการละลายน้ําของสารละลายเบสบางชนิด ดังสมการ 

KOH(s)  →  K+(aq) + OH-(aq) 

Ca(OH)2(s)  →  Ca2
+(aq) + OH-(aq) 

NH4OH(aq) →  NH4
+(aq) + OH-(aq) 

จากสมการจะเห็นวาสารละลายเบสแตกตัวใหไอออนลบที่เหมือนกัน คือไฮดรอกไซดไอออน 
(OH-)  แตจะใหไอออนบวกทีต่างกัน เชน K+, Ca2+, NH4

+ ดังนั้นองคประกอบที่ทําให
สารละลายเบสมีสมบัตบิางประการเหมือนกันคือ ไฮดรอกไซดไอออน 

9.2 ประโยชนของกรด (Uses of Acids)  
 กรดเปนสารละลายที่มีประโยชนตอส่ิงมีชวีิต สามารถแบงไดเปนกรดอินทรีย

และกรดอนิทรีย   

กรดอินทรีย เปนกรดที่ไดจากส่ิงมีชีวิต เชน พืชและจุลินทรีย หรือจากการ
สังเคราะห สามารถรับประทานได ไมเปนอันตรายตอรางกาย เม่ือนําไปทดสอบกับเจนเชียนไว
โอเลตจะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง ไดแก   

- กรดแอซิติก (Acetic acid, CH3COOH) หรือกรดน้ําสมไดจากกการ
หมักแปงหรือน้ําตาล โดยใชจุลินทรีย พบในการผลิตน้ําสมสายชู  

- กรดซิตริก (Citric acid) หรือกรดมะนาวเปนกรดที่อยูในน้ําผลไมที่มี
รสเปรี้ยว เชน สม มะนาว 

- กรดอะมิโน (Amino acid ) เปนกรดที่ใชสรางสารประเภทโปรตนี 
พบมีอยูใน เน้ือสัตว ผลไมเปลือกแข็ง หรือในพืชตระกลูถัว่ 

- กรดแอสคอรบิก (Ascorbic acid) หรือวิตามิน ซ ี มีในผลไมที่มีรส
เปรี้ยว ปองกันโรคเลือดออกตามไรฟน 
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กรดอนินทรีย (กรดแร)  เปนกรดที่เกิดจากการสังเคราะหจากแรธาตุ ไม
สามารถรับประทานได มีฤทธิ์กัดกรอนรุนแรง เปลี่ยนสีเจนเชยีนไวโอเลตจากสีมวงเปนสี
เขียว  ไดแก  

- กรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid, HCl)  เปนกรด
แก แตพบในน้ํายอยในกระเพาะอาหารดวย  

- กรดไนตริก (Nitric acid, HNO3) เปนสารเคมีที่ใชในหองปฏิบัติการ 
เม่ือถูกผิวหนังจะเปนสีเหลอืง ใชในการตรวจหาโปรตีนอัลบูมิน 

- กรดบอริค (Boric acid, H3BO3) เปนยาฆาเชื้อราและยาลางตา 

- กรดกํามะถันหรือกรดซัลฟวริก (Sulphuric acid, H2SO4)  ไมมีสีและ
กลิ่น  เปนกรดแก สามารถเกิดการกัดกรอนได ใชสําหรับกําจัดออกไซดของโลหะ เชน สนมิ
เหล็ก  และทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารอินทรียเหลือเพียงถานเทาน้ัน ดังรูปที่ 9.1 

 

รูปท่ี 9.1  ปฏิกิริยาท่ีเกิดขึ้นของน้ําตาลทรายกับกรดซัลฟวริก 

9.3 กรดในรางกาย (Acids in the Body)  
ในเซลลรางกายของมนุษย มีกระบวนการเมตาบอลิซมึ ที่มีการเขา-ออกของ

สารประกอบตางๆ อยูตลอดเวลา เชน คารบอนไดออกไซด  กรดซัลฟวริกและกรดฟอสฟอริก 
ซึ่งสารผลิตภัณฑที่ไดจากการยอยโปรตนี และกรดไขมันที่ไดจากขบวนการยอยของไขมัน  
กรดตีโตไดจากขบวนการในโรคเบาหวาน  มีกรดอีกหลายชนิดถูกผลติจากแอลกอฮอลใน
รางกาย  แตกรดมีปริมาณมากรางกาย คือ กรดที่ไดจากกระบวนการในเซลลกลามเน้ือขณะที่
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โดยปกติแลว ภายในรายกายก็มีสารละลายกรดอยูแลว เชน น้ํายอยใน

กระเพาะอาหารมีฤทธิเ์ปนกรดของกรดไฮโดรคลอริก แตอยางไรก็ตาม pH  ในรางกายควรอยู
ในชวง  6.0-7.5  การที่รางกายมี pH สูงจะทําใหเกิดโรคตางๆ ไดงาย โดยเฉพาะระบบยอย
อาหาร  การรักษาระดับ pH ในรางกายอาจทําไดงายๆ คือการด่ืมนํ้าสะอาดมากๆ  

 
รูปท่ี 9.2  ระดับ pH ในรางกาย 

9.4 ประโยชนของเบส (Uses of Bases)  
สารละลายเบสที่สําคัญไดแก 

- สารประกอบแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ที่เรียกวาแอมโมเนีย ถูกใชใน
การเตรียมสารประกอบที่สาํคัญอยางเชน กรดดินประสิวและแอมโมเนียมคลอไรด สําหรับ
แอมโมเนียใชในน้ํายาทําความสะอาด   แอมโมเนียมไฮดรอกไซดเจือจาง ใชดมเพ่ือบํารุงหัวใจ 
ชวยในการหายใจ 

- โซเดียมไฮดรอกไซดถูกใชในผลิตสบู พลาสติกและกระดาษ เปนเบส
แกมีฤทธิใ์นการกัดกรอนผิวหนัง  ที่เขมขน ใชขจัดส่ิงสกปรกในทอนํ้าทิ้งที่อุดตัน 

- แคลเซียมไฮดรอกไซด ที่รูจักดีคือ lime water  ใชในการเตรียมของ
ปูนฉาบผนังและปูนขาว 

- แมกนีเซียมไฮดรอกไซด หรือ milk of magnesia  สารประกอบเจือ
จางใชเปนยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  

- แอมโมเนียมคารบอเนต ใชแกน้ํากระดาง  
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9.5 พี เอช (pH)  
pH ของสารละลาย ในสารละลายกรดหรือเบสจะมีทั้ง H3O

+ และ OH- อยูใน
ปริมาณที่แตกตางกัน การบอกความเปนกรดเปนเบสของสารละลายมักเกิดความผิดพลาดได
งาย เพราะสารละลายมักมีความเขมขนของ H3O

+ หรือ OH- นอย  ดังนั้นในป ค.ศ. 1909 นัก
เคมีชาวสวีเดนชื่อ ซอเรสซัน(Sorensen) ไดเสนอใหบอกความเปนกรด-เบสของสารละลายใน
รูปมาตราสวน pH ยอมาจากภาษาฝร่ังเศสวา puissance d, hydrogine แปลวา กําลังของ
ไฮโดรเจน (power of hydrogen)   

โดยกําหนดให   pH = - log[H3O
+] 

เม่ือความเขมขนของ H3O
+ มีหนวยเปน mol/dm3 หรือ Molar 

ในสารละลายที่เปนกลาง      [H3O
+] = [OH-] = 1.0 x 10-7 mol/dm3 

ดังนั้นหา pH ของสารละลายไดดังนี้  pH = - log[H3O
+] 

     = - log (1.0 x 10-7) 
     = - (log 1.0 – 7log10)   = 0 + 7 = 7 

นั่นคือสารละลายที่เปนกลางมี  pH = 7 

สามารถบอกความเปนกรด-เบสของสารละลายในรูปความเขมขนของ OH- ก็ได  

โดยกําหนดความสัมพันธ  pOH = - log[OH-] 

ในสารละลายที่เปนกลาง    มี [OH-] = 1.0 x 10-7 mol/dm3  จะมี pOH = 7 
ความสัมพันธระหวาง pH กับ pOH 

[H3O
+][OH-] = 1.0 x 10-14 

log[H3O
+] + log[OH-] = log1.0 - 14 log10 

- log[H3O
+] - log[OH-] = 14 log10 

pH + pOH = 14 
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รูปท่ี 9.3   pH scale และ pH ของสารประกอบบางชนิด 

ในหองปฏิบัตกิารทั่วๆ ไป สามารถหา pH ของสารละลายในชวง 0 – 14 ได 
โดยใช pH มิเตอร  ดังรูปที่ 9.4  และอินดิเคเตอร  

 
รูปท่ี 9.4  pH-meter  

อินดิเคเตอรสําหรับกรด-เบส 

อินดิเคเตอร (Indicators) เปนโมเลกุลของสารอินทรียที่มีโครงสรางเปนสาร
เชิงซอน มีสมบัติเปนกรดออนหรือเบสออน ซึ่งแตกตัวใหคูเบสหรอืคูกรดที่มีสีตางจากโมเลกุล
ของกรดออนหรือเบสออนนั้น แตสวนใหญอินดิเคเตอรอยูในรูปของกรดออน และเนื่องจากมี
โครงสรางที่ซบัซอน จึงใช HIn แทนสูตรของอินดิเคเตอร เม่ืออยูในสารละลายแตกตัวดังนี ้

HIn(aq) + H2O(l)  H3O
+(aq) + In-(aq) 

          Color 1              Color 2 
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HIn และ In- เปนคูกรด-เบสกัน และใหสีตางกัน การที่อินดิเคเตอรจะใหสีอะไรนั้นขึ้นอยูกับ
ปริมาณหรือความเขมขนของ H3O

+ และ OH- ในสารละลายทีเ่ปนกรดสีที่ปรากฏเปนสีของ HIn 
สวนในสารละลายเบสสีที่ปรากฏคือสีของ In- แตถาในสารละลายมีปริมาณ มี HIn และ In-  
พอๆ กันจะปรากฏเปนสีผสมระหวางสีของ HIn กับ In-   สําหรับรูปที่ 9.5 เปนอินดิเคเตอรทีใ่ช
กัน พรอมทั้งชวงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร  

 
รูปท่ี 9.5  ชวงการเปล่ียนสีของ indicators ชนิดตางๆ 

 อินดิเคเตอรแตละชนิดจะมีชวงการเปลี่ยนสีที่แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีที่
นิยมใชอีกชนดิคือ universal indicator ที่มีชวงการเปลี่ยนสีหลายสทีี่ pH ตางๆ กัน  ดังรูปที่ 
9.6 ที่สามารถบอกชวง pH ของสารประกอบไดแคบลง  

 

รูปท่ี 9.6   ชวงการเปล่ียนสีและสีของ  universal indicators ของสารตางๆ 

CM 103  กรด เบสและเกลือ    189 



9.6 เกล
นสารประกอบที่มีอยูในธรรมชาต ิ  จัดเปนสารประกอบไอออ

นิก  เม่ือถูกละ

 +  Cl  (aq) 

3
2- (aq)   

กับไอออนบวกของสารอ่ืน 
มีวิธีการเตรียมไ

ิยาสะเทิน (neutralization)  ของกรดและเบส  เม่ือกรดและเบสทํา
ปฏิกิริยากัน ได

  +  NaOH  →  NaCl  +  H2O 

2.  ปฏิกิริยา การทําปฏิกิริยาโดยตรงของ
อโลหะและโลหะ

2Fe + 3Cl  

3.  ปฏิกิรยิาขอ กับกรด  เม่ือโลหะออกไซดทํา
ปฏิกิริยากับกรด

) → MgSO4(aq) + H2(g) 

ือ (Salts)  
เกลือ (Salts) เป
ลายจะเกิดไอออนบวกและไอออนลบ เกิดการแตกตัว (Ionization)  เกลือแกง

หรือโซเดียมคลอไรด เปนเกลือที่รูจักกันดี  

เชน   NaCl (s)      Na+ (aq) -

Na2CO3 (s)     2 Na+  (aq)   +   CO

เกลือเตรียมไดจากสารประกอบที่มีไฮโดรเจนไอออน
ด 3 วิธี : 

1.   ปฏิกิร
ผลิตภัณฑเปนเกลือกับน้าํ  เชน โซเดียมไฮดรอกไซดกับกรดไฮโดรคลอริก จะ

ไดเกลือโซเดียมคลอไรด กับน้ํา  

HCl

ของอโลหะกับโลหะ  เกลอืเกิดไดจาก
  เชน โลหะแมกนีเซียมทําปฏิกิริยากับกาซคลอรีนไดเกลือแมกนีเซียมคลอไรด 

Mg + Cl2 → MgCl2 

2 → 2FeCl3

งโลหะหรือโลหะออกไซด
 จะไดสารผลิตภัณฑเปนเกลือ เชน แคลเซียมออกไซดทําปฏิกิริยากับกรด

ไฮโดรคลอริก ไดเกลือแคลเซียมคลอไรด  

Mg(s) + H2SO4(aq

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2+ 2H2O 
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น้ําทะเลเปนแหลงที่ใหเกลือหลายชนิด ดังในตารางที่ 9.1 

ตารางท่ี 9.1  เกลือชนิดตางๆ ท่ีพบในน้ําทะเล 

salt in saltwater formula percentage in saltwater 

sodium chloride NaCl (2.72 %) 

magnesium chloride MgCl2 (0.38%) 

magnesium sulfate MgSO4 (0.17 %) 

calcium sulfate CaSO4 (0.13 %) 

potassium chloride KCl (0.09 %) 

calcium carbonate CaCO3 (0.01 %) 

magnesium bromide MgBr2 (0.01 %) 

         ท่ีมา :  http://www.sciencebyjones.com/salts.htm    

9.7 การละลายของเกลือ (Solubility of Salts)  
เกลือไมทุกชนิดท่ีละลายนํ้าได บางตัวละลายไดดี บางตัวละลายไดนอย 

และบางตัวก็ไมละลายเลย  ดังตารางที่ 9.2 

ตารางท่ี 9.2  การละลายของเกลือชนิดตางๆ  

substance solubility example formula exceptions 

most sodium, 
potassium and 
ammonium salts 

soluble sodium chloride NaCl   

all nitrates soluble lead nitrate PbNO3 none 
most ethanoates soluble sodium ethanoate CH3COONa   

most chlorides soluble copper chloride CuCl2 
silver chloride AgCl,  
lead chloride PbCl2 

most sulfates soluble magnesium sulfate MgSO4 
lead sulfate PbSO4, barium sulfate 
BaSO4, calcium sulfate CaSO4 

carbonates  insoluble calcium carbonate CaCO3 
sodium carbonate Na2CO3,  
potassium carbonate K2CO3,  
ammonium carbonate (NH4)2CO3 

hydroxides insoluble iron III hydroxide Fe(OH)3 
sodium hydroxide NaOH, 
potassium hydroxide KOH,  
ammonium hydroxide NH4OH 

         ท่ีมา :  http://www.wbateman.demon.co.uk   
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ปฏิกิริยาของเกลือกับน้ํา เรยีกวา ปฏิกิรยิาไฮโดรลซิสิของเกลือ  เม่ือเกลือ
ทําปฏิกิริยากับน้ํา แลวเกิดสารใหม คือ เกิด H3O

+ หรือ OH- ทําใหสารละลายทีเ่กิดขึ้นแสดง
สมบัติเปนกรดหรือเปนเบส  สามารถแบงปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือไดดังน้ี 

1.     ปฏิกิริยาระหวางเกลอืของเบสแก-กรดออนกับน้ํา เชน CH3COONa 
เปนเกลือทีเ่กิดจากกรด CH3COOH ซึ่งเปนกรดออนกับเบสแก NaOH   เกลือ CH3OONa เม่ือ
ละลายน้ําแตกตัวไดดังนี ้

CH3COONa(aq)  ⎯⎯→2
H O

  CH3COO-(aq) + Na+(aq) 

Na+ เปนไอออนที่มาจากกรดแกไมเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  สวน CH3COO- เปนไอออนที่มา
จากกรดออนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสดังสมการ 

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

การละลายน้ําของสารละลายเกลือชนิดนีจ้ะมีสมบัติเปนเบส เน่ืองจากมี OH- ในการละลาย 

2.     ปฏิกิริยาระหวางเกลือของเบสออน-กรดแกกับน้ํา เชน NH4Cl เปนเกลือ
ที่เกิดจากกรดแก HCl กับเบสออน NH3 เกลือชนิดนี้เม่ือนําไปละลายน้ําจะแตกตัว ดังสมการ  

NH4Cl(aq)  ⎯⎯→2
H O

 NH4
+(aq) + Cl-(aq) 

Cl- เปนไอออนที่มาจากกรดแก ไมเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสกับน้ํา สารละลายมีสมบัติเปนกลาง 
[H3O

+] =[OH-]  สวน NH4
+ เปนไอออนที่มาจากเบสออนเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ดังสมการ 

NH4
+(aq) + H2O(l)  H3O

+(aq) + NH3(aq) 

สารละลายที่เกิดขึ้นมีปริมาณ H3O
+ เพ่ิมขึ้น ทําใหสารละลายมีความเขมขนของ H3O

+ มากกวา 
OH-  สารละลายจึงมีสมบัติเปนกรด 

3.  ปฏิกิริยาระหวางเกลอืของกรดออน-เบสออนกับน้ํา เชน CH3COONH4 

เปนเกลือทีเ่กิดจากกรดออน CH3COOH กับเบสออน NH3 เม่ือละลายน้ําจะแตกตัวไดดัง
สมการ 

CH3COONH4(aq) ⎯⎯→2
H O

 CH3COO-(aq) + NH4
+(aq) 
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ไอออนที่เกิดจากการแตกตวัของเกลือชนิดน้ี สามารถเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดทั้งไอออนบวก
และไอออนลบ ดังนี้ 

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

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

+(aq) 

ไอออนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของเกลือชนิดนี้มีทั้ง H3O
+ และ OH- ดังนั้นการที่จะบอก

วาสารละลายที่เกิดขึ้นมีสมบัติเปนกรด เบส หรือกลาง จะตองพิจารณาความสามารถในการ
แตกตวัของทั้งสองสมการ คือตองพิจารณาจากคา Ka ของกรด และ Kb ของเบส 

สารละลายจะมีสภาพเปนกรดหรือเบสพิจารณาไดดังตารางนี ้ 
ชนิดของกรด ชนิดของเบส ชนิดของเกลือ pH ของสารละลาย 

กรดแก เบสแก เกลือกลาง = 7 เสมอไมวา [ เกลือ] จะเปนเทาใด 
กรดแก เบสออน เกลือกรด < 7 ขึ้นกับ [ เกลือ] 
กรดออน เบสแก เกลือเบส > 7 ขึ้นกับ [เกลือ] 
กรดออน เบสออน เกลือกลาง = 7 (ถา Ka = Kb) 
    เกลือกรด < 7 (ถา Ka = Kb) 
    เกลือเบส > 7 (ถา Ka = Kb) 

              ตารางที่ 9. 3  สมบัติของสารละลายของเกลือบางชนิดในน้ํา 
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9.8 ประโยชนของเกลือ (Uses of Salts)  
เกลือเปนสารประกอบที่จําเปนสําหรับรางกาย ทําใหระบบเมตาบอลิซึมทํางาน

ไดอยางปกติ ประโยชนของเกลือในรางกาย 
- เกลือของเหลก็ ใชในกระบวนการสรางฮีโมโกลบิน 
- เกลือของไอโอดีน ชวยในการทํางานของตอมไทรอยด 
- เกลือของแคลเซียมและฟอสฟอรัส ใชสรางกระดูกและฟน 
- เกลือของโซเดียมและโพแตสเซียม ชวยปรับสมดุลยในรายกาย 
นอกจากนี้แลวยังมีเกลืออีกหลายชนิดในรางกายที่ชวยในระบบประสาทและ

เซลลกลามเน้ือ  ชวยควบคมุการเตนของหัวใจ  

นอกจากในรางกายแลว เกลือยังใชประโยชนไดอีกหลายดาน เชน แบเรียม
ซัลเฟต ใชในการถายเอ็กเรยระบบทางเดินอาหาร  

    ตารางท่ี 9. 4   ประโยชนของเกลือบางชนิด 

ชื่อของเกลือ สูตร ประโยชน 

ammonium chloride NH4Cl   ใชเปนอิเล็กโตรไลตในเซลลแหง 

sodium bicarbonate NaHCO3  ใชในการผลิตแปงทําขนม และในโรงงานผลิตแกว 

sodium chloride NaCl  สําหรับปรุงอาหาร ถนอมอาหาร และปรับสมดุลยในรางกาย 

calcium chloride CaCl2     ใชดูดความชื้น และใชเปนสวนปรกอบในสารทําใหแข็งตัว 

silver bromide AgBr    ในการผลิตฟลม 

potassium nitrate  KNO3  ใชทําระเบิดและผลิตปุย 

sodium nitrate NaNO3    ทําปุย และเปนแหลงของกรดไนตริก 

silver nitrate AgNO3  ใชทํายาฆาเชื้อ 

calcium carbonate CaCO3  ใชทํายาแกทองเฟอ 
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9.9 สารละลายบัฟเฟอร (Buffer solutions)  
สารละลายบฟัเฟอร คือสารละลายที่ควบคุม pH ไมใหเปลี่ยนแปลงมากนักเม่ือ

เติมกรดแก หรือเบสแกลงไปเล็กนอย ดังรูปที่ 9.7 สารละลายบฟัเฟอรประกอบดวยกรดออน
กับคูเบสของกรดออนนั้น เรียกวาบฟัเฟอรกรด เชน สารละลายบฟัเฟอรระหวางกรด 
CH3COOH กับ CH3COO- (สารละลายบัฟเฟอรที่มี pH<7)  หรือสารละลายผสมของเบสออน
กับคูกรดของเบสออนนั้น เรียกวาบัฟเฟอรเบส เชน สารละลายบัฟเฟอรระหวางสารละลาย 
NH3 กับ NH4

+ (เปนสารละลายบัฟเฟอรที่มี pH>7) 

 
รูปท่ี 9.7  เปรียบเทียบคา pH ของสารละลายบัฟเฟอรกับนํ้า เมื่อเติมเบสแกและกรดแก 

สารละลายบฟัเฟอรสามารถควบคุม pH ไดดังนี้ เชน สารละลายผสมระหวาง 
CH3COOH  กับ CH3COO- 

CH3COOH(aq) + H2O(l)  CH3COO- (aq) + H3O
+(aq)  

ในสารละลายผสมจะประกอบดวย CH3COOH และ CH3COO- จํานวนมาก 
เน่ืองจาก CH3COOH เปนกรดออนจึงแตกตวัไดเล็กนอย ทําใหในสารละลายม ีCH3COOH อยู
มาก ขณะเดียวกัน CH3COO- ก็มีมากเชนเพราะสวนหนึ่งเปนสารละลายผสม อีกสวนหนึ่งเกิด
จากการแตกตัวของกรดออน  

เม่ือเติมกรดแกลงในสารละลายบฟัเฟอร H3O
+ จากสารละลายกรดจะถูก

ควบคุมโดยทาํปฏิกิริยากับ CH3COO- เกิดปฏิกิริยาดังสมการ 
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CH3COO- (aq) + H3O
+(aq) → CH3COOH(aq) + H2O(l) 

ดังนั้นความเขมขนของ H3O
+ ในสารละลายจึงเปลีย่นแปลงไปนอยมาก ทําให pH เปลี่ยนไป

เล็กนอยจนถอืวาไมเปลี่ยนแปลง ดังรูปที ่9.8  

และเม่ือเติมเบสแกลงไปในสารละลายบฟัเฟอร OH- จากสารละลายเบสจะถูก
ควบคุมโดยทาํปฏิกิริยากับ CH3COOH เกิดปฏิกิริยาดังสมการ 

CH3COOH(aq) + OH-(aq) → CH3COO- (aq) + H2O(l) 

ดังนั้นความเขมขนของ H3O
+ ในสารละลายจึงเปลี่ยนแปลงไปนอยมาก ทําให pH เปลี่ยนไป

เล็กนอยจนถอืวาไมเปลี่ยนแปลง  ดังรูปที่ 9.8  

 
รูปท่ี 9.8  สารละลายบัฟเฟอร (a) เมื่อเติมเบสแก  (b) เมื่อเติมกรดแก 

 ในรางกายมักพบวาสารที่อยูภายในรางกายเปนบัฟเฟอร ทั้งน้ีเพ่ือรักษาระดับ 
pH  นั่นเอง  ดังเชนในปอดและไตจะมีบฟัเฟอรอยู คือ ไบคารบอเนตบัฟเฟอร ซึ่งประกอบดวย
กรดคารบอนิก (H2CO3) กับไบคารบอเนต (HNO3

- )  เม่ือมีกรดแก (H+)  เขาสูระบบ ซึ่งอาจ
เขามาทางกระแสเลือด จะเกิดปฏิกิริยา ดังรูปที่ 9.9  
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รูปท่ี 9.9  การใชบัฟเฟอรในรางกายปรับระดับ pH 

H+ ของกรดจะถูกควบคุมโดยทําปฏิกิริยากับ HCO3
- เกิดปฏิกิริยา ดังสมการ 

H+  +  HCO3
 - → H2CO3 

ในรางกายถามีความเปนกรดมาก จะมีวิธีการกําจัดปริมาณของกรดได  

9.10 อิเล็กโตรไลตและนอนอิเล็กโตรไลต 
 13(Electrolyte and Non-electrolyte)  

สารอิเล็กโทรไลต (Electrolyte)  เปนสารประกอบที่สามารถนําไฟฟาไดเม่ือ
เปนสารละลายแลวแตกตัวเปนไอออน สวนสารทีล่ะลายน้ําแลวไมเกิดเปนไอออนไมสามารถนํา
ไฟฟาไดเรียกวา สารนอนอิเล็กโทรไลต (Non-electrolyte)  ดังรูปที่ 9.10 (a) สารละลาย
โซเดียมคลอไรด สามารถนําไฟฟาได จัดเปนสารละลายอิเล็กโตรไลต   (b) สารละลายน้ําตาล 
ไมนําไฟฟา จัดเปนสารละลายนอนอิเล็กโตรไลต   
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รูปท่ี 9.10   การนําไฟฟาของ  (a) สารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด  (b)  สารละลายน้ําตาล 

 
รูปท่ี 9.11  แสดงการแตกตัวของกรดแก กรดออนและกรดออนมาก 
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จากรูปที่ 9.11 และ 9.12  แสดงการแตกตวัของสารอิเล็กโทรไลต ซึ่งแบง
ออกเปน อิเล็กโทรไลตแก (Strong electrolyte)  ซึ่งหมายถึงสารที่ละลายนํ้าแลวแตกตัวเปน
ไอออนไดหมดรอยเปอรเซนตหรือเกือบรอยเปอรเซนต และอิเล็กโทรไลตออน (Weak 
electrolyte) หมายถึงสารที่แตกตัวไดนอยมากแตกตวัไดไมหมดรอยเปอรเซ็นต 

 
รูปท่ี 9.12  แสดงเปอรเซนตการแตกตัวของเกลือและกรดออน 

สารประกอบของเกลือสวนใหญจัดเปนอิเล็กโทรไลตแก  สวนกรดและเบสมีทั้ง
ชนิดที่เปนอิเล็กโทรไลตแกและอิเล็กโทรไลตออน  ดังตัวอยางในตารางที่ 9.5 

ตารางท่ี 9.5 แสดงตัวอยางอิเล็กโทรไลตแกและอิเล็กโทรไลตออนบางชนิด  

ประเภทของ
สาร 

อิเล็กโทรไลตแก อิเล็กโทรไลตออน 

HCl, HBr, HI 
HClO3, HBrO3, HIO3, HClO4 
HNO3, H2SO4 

HBO2, HCN, HCNO, HClO 
H2S, H2SO3, H3PO4, H3AsO4 
HF, HNO2, H2CO3, H2SiO3, H3BO3 

กรด 

กรดอินทรีย 
เบส LiOH, NaOH, KOH 

Ba(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2 
NH3 
เบสอินทรีย 

เกลือ เกลือสวนใหญ 
  

เกลือเฮไลด, ไซยาไนด และไทโอไซยาเนต
ของ Zn และ Cd 

สมการการแตกตัวของสารอิเล็กโทรไลตแกในน้ําเปนดังน้ี 

HCl(g) ⎯⎯→2
H O

H+(aq) + Cl-(aq) 

HNO3(l) ⎯⎯→2
H O

H+(aq) + NO3
-(aq) 

NaCl(s) ⎯⎯→2
H O

Na+(aq) + Cl-(aq) 

Ba(OH)2(s) ⎯⎯→2
H O

Ba2
+(aq) + 2OH-(aq) 
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รูปท่ี 9.13  แสดงการแตกตัวของกรดออน (HA) ท่ีแตกตัวเปน A- นอยมาก 

จากรูปที่ 9.13  จะพบวากรดออน (HA) กับน้ํา เม่ือเวลาผานไปถึงสมดุลจะมีปฏิกิริยาไป
ขางหนาและยอนกลับ ดังสมการการแตกตัวของสารอิเล็กโทรไลตออนในน้ําเปนดังน้ี 

HF(s) H+(aq) + F-(aq) 

NH4OH(s) NH4
+(aq) + OH-(aq) 

CH3COOH(l) H+(aq) + CH3COO-(aq) 

สําหรับสารที่เปนนอนอิเล็กโตรไลต  ไดแก น้ําตาล  เอทิลแอลกอฮอล  น้ํา  
เปนตน 
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