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ใบความรู้
เรื่อง สารละลายกรด
กรด หมายถึง สารประกอบทีม่ ธี าตุไฮโดรเจนเป็ นองค์ประกอบ เมือ่ ละลายน้ าแล้ว สามารถ
แตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้
สมบัตขิ องสารละลายกรด ได้แก่
1) มีรสเปรีย้ ว
2) เปลีย่ นสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็ นสีแดง (มีค่า pH<7)
3) ทาปฏิกริ ยิ ากับโลหะ เช่น สังกะสี ทองแดง แมกนีเซียม อะลูมเิ นียม จะได้ฟองแก๊ส
ไฮโดรเจนออกมา
4) กรดมีสมบัตกิ ดั กร่อนโลหะ หินปูน เนื้อเยือ่ ของร่างกาย
5) กรดทาปฏิกริ ยิ ากับหินปูน ซึง่ เป็ นสารประกอบพวกแคลเซียมคาร์บอเนต จะได้แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์
6) สารละลายกรดทุกชนิดนาไฟฟ้ าได้ดี
7) ทาปฏิกริ ยิ ากับเบสได้เกลือและน้า
สารละลายเจนเชียนไวโอเลตจัดเป็ นอินดิเคเตอร์ทใ่ี ช้จาแนกประเภทของกรดทีไ่ ด้มาจาก
พืชและกรดทีไ่ ด้มาจากแร่ธาตุ เจนเชียนไวโอเลตเป็ นสีชนิดหนึ่งมีสมี ว่ งได้มาจากสารอะนิลนี
ซึง่ เป็ นสารจากแก๊สเชือ้ เพลิงมีสมบัตเิ ป็ นกลาง เราใช้เจนเชียนไวโอเลตเป็ นอินดิเคเตอร์
ทดสอบเพื่อจาแนกประเภทของสารละลายกรด สารนี้นิยมใช้เป็ นน้ายาป้ ายปากเมือ่ ปากของเรา
เป็ นแผล
กรดในชีวติ ประจาวัน แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ
1. กรดจากพืช
กรดชนิดนี้ได้มาจากพืชโดยตรง จัดเป็ นกรดอินทรีย์ เช่น น้าส้มคัน้ น้ ามะนาว
(กรดวิกริก) น้ามะกรูด อย่างไรก็ตามมีกรดบางชนิดทีไ่ ด้จากพืชโดยทางอ้อมจากการหมักพืช
เช่น น้าผักกาดดอง น้าส้มสายชู (กรดแอซีตกิ ) เป็ นต้น เนื่องจากกรดชนิดนี้เป็ นกรดทีไ่ ด้จาก
ธรรมชาติจงึ สามารถนามาบริโภคได้โดยไม่เกิดอันตราย

20

ชุดกิ จกรรมการเรียนรูต้ ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ชุดที่ 6 สารละลายกรด

สมบัตขิ องกรดจากพืช
1. มีสมบัตเิ ป็ นกรดอ่อน มีฤทธิ ์กร่อนด้วย
2. เมือ่ ทดสอบด้วยเจนเชียนไวโอเลตทีม่ สี มี ว่ ง จะไม่เปลีย่ นสีของเจนเชียนไวโอเลต
2. กรดจากแร่ธาตุ
กรดชนิดนี้ได้มาจากการสังเคราะห์แร่ธาตุดว้ ยกรรมวิธที างเคมี จัดเป็ นกรดอนินทรีย์ เช่น กรด
ซัลฟิ วริก (กรดกามะถัน) กรดไนตริก (กรดดินประสิว) และกรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ)
เป็ นต้น
สมบัตขิ องกรดจากแร่ธาตุ
1. มีสมบัตเิ ป็ นกรดแก่ มีฤทธิ ์กัดกร่อนสูง
2. เมือ่ ทดสอบด้วยเจนเชียนไวโอเลตทีม่ สี มี ว่ งจะเปลีย่ นสีเจนเชียนไวโอเลตจากสีมว่ ง
เป็ นสีเขียวหรือสีน้าเงิน
จากสมบัตขิ องกรดทีไ่ ด้จากแร่ธาตุทก่ี ดั กร่อนสูงนี้ จึงไม่ควรนามาใช้เป็ นสารปรุงแต่ง
อาหาร เพราะมีพษิ ต่อร่างกายและสามารถกัดกร่อนเนื้อเยือ่ ได้ กรดชนิดนี้ส่วนใหญ่จงึ นิยม
นามาใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเท่านัน้
จากการศึกษาสมบัตขิ องกรดจากพืชและกรดจากแร่ธาตุ ทาให้เราสามารถนามา
พิจารณาตัดสินใจเลือกใช้สารทีม่ สี มบัตเิ ป็ นกรดในชีวติ ประจาวันได้ โดยควรคานึงถึงสิง่ ต่อไปนี้
1. กรดทีไ่ ด้มาจากแร่ธาตุสามารถทาปฏิกริ ยิ ากับโลหะและพลาสติก ถ้าเรานาสารทีม่ ี
ฤทธิ ์เป็ นกรดบรรจุลงในภาชนะทีท่ าด้วยโลหะและพลาสติกแล้ว กรดก็จะกัดกร่อนภาชนะ
เหล่านัน้ ได้ จึงทาให้โลหะและพลาสติกบางส่วนละลายอยูใ่ นกรด เมือ่ นากรดไปใช้ปรุงแต่ง
อาหาร ส่วนของโลหะและพลาสติกจะเข้าสู่ร่างกายสะสมอยูน่ านๆหรืออาจเป็ นพิษอย่างปั จจุบนั
ทันด่วนต่อร่างกายได้ ดังนัน้ เราจึงควรใช้ภาชนะทีท่ าด้วยแก้วหรือกระเบือ้ งเคลือบทีไ่ ม่ทา
ปฏิกริ ยิ ากับกรด
2. กรดทีไ่ ด้มาจากแร่ธาตุจะผลิตขึน้ ด้วยกระบวนการทางเคมี กรดชนิดนี้จะมีอนั ตราย
ต่อร่างกาย ควรเลือกใช้กรดทีไ่ ด้จากพืชหรือกรดทีม่ กี ารสังเคราะห์และมีสมบัตเิ ช่นเดียวกับ
กรดทีไ่ ด้จากพืชเท่านัน้
อาหารไทยหลายชนิดนิยมใช้น้าส้มสายชูในการปรุงแต่งรสอาหาร เช่น ก๋วยเตีย๋ ว
ประเภทต่าง ๆ น้ าจิม้ อาหารทะเลจาพวก ปู ปลา ปลาหมึก กุง้ เป็ นต้น ดังนัน้ การนา
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น้าส้มสายชูมาใช้จงึ ต้องพิจารณาให้ถถ่ี ว้ นว่าเป็ นน้ าส้มสายชูแท้หรือปลอม นักเรียน
สามารถทดสอบได้จากการปฏิบตั กิ จิ กรรมต่อไปนี้
น้าส้มสายชูแท้เป็ นสารละลายทีม่ กี รดแอซีตกิ (กรดน้าส้ม) มีอยู่ 3 ชนิด คือ
1. น้าส้มสายชูหมัก เป็ นน้ าส้มสายชูทไ่ี ด้มาจากการหมักธัญพืช ผลไม้ หรือน้าตาลกับ
ส่าเหล้า มีสเี หลืองหรือสีน้ าตาล มีรสเปรีย้ วกลิน่ หอม น้ าส้มสายชูประเภทนี้ใช้รบั ประทานได้
อย่างปลอดภัย
2. น้าส้มสายชูกลัน่ เป็ นน้าส้มสายชูทไ่ี ด้จากการหมักแอลกอฮอล์กบั เชือ้ น้าส้มสายชู
แล้วนามากลันอี
่ กครัง้ หนึ่ง น้าส้มสายชูประเภทนี้จะมีสขี าวใส ใช้รบั ประทานได้อย่างปลอดภัย
3. น้าส้มสายชูเทียม เป็ นน้ าส้มสายชูทท่ี ามาจากการนากรดน้าส้มมาเจือจางกับน้ า
มีสขี าวใส ใช้รบั ประทานได้
ในกรณีของน้าส้มสายชูปลอมนัน้ ผูผ้ ลิตทาได้โดยนากรดซัลฟิ วริก (กรดกามะถัน) ซึง่
เป็ นกรดแก่ มีความรุนแรงจนสามารถกัดกร่อนโลหะได้ มาผสมกับน้ าและเติมน้าส้มสายชูหมัก
ลงไปเล็กน้อยเพื่อแต่งกลิน่ แล้วนาออมาจาหน่ายตามท้องตลาดในราคาถูก น้าส้มสายชู
ประเภทนี้เรียกว่า หัวน้าส้ม โดยเพียงขวดเดียวสามารถผสมน้ าได้อกี 7 – 10 ขวด
น้าส้มสายชูน้ีมอี นั ตรายต่อร่างกายมาก ทาให้เกิดอาการปวดท้อง เสียวฟั น และอาจเป็ นโรค
กระเพาะอาหารได้
ประเภทของสารละลายกรด
สารละลายกรด แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1) กรดอินทรีย์ เป็ นกรดทีไ่ ด้จากสิง่ มีชวี ติ เช่น พืช สัตว์ จุลนิ ทรีย์ หรือ
จากการสังเคราะห์สาร เมือ่ ทดสอบกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลต จะไม่เกิดการเปลีย่ นแปลง
ตัวอย่างเช่น
กรดแอซิตกิ (acetic acid) หรือกรดน้ าส้ม ได้จากการหมักแป้ งหรือน้ าตาลโดยใช้
จุลนิ ทรีย์ ซึง่ นิยมใช้ในการผลิตน้าส้มสายชู
กรดซิตริก (citric acid) หรือกรดมะนาว เป็ นกรดทีม่ อี ยูใ่ นผลไม้ทม่ี รี สเปรีย้ ว เช่น ส้ม
มะนาว
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กรดแอสคอร์บกิ (ascorbic acid) หรือวิตามินซี มีในผลไม้ทม่ี รี สเปรีย้ ว
กรดอะมิโน (amino acid) เป็ นกรดทีใ่ ช้สร้างสารประเภทโปรตีน มักพบอยูใ่ นเนื้อสัตว์
ผลไม้เปลือกแข็งหรือในพืชตระกูลถัว่
2) กรดอนินทรีย์ เป็ นกรดทีไ่ ด้จากแร่ธาตุ จึงอาจเรียกว่า กรดแร่ (mineral acid)
เมือ่ ทดสอบกับสารละลายเจนเชียลไวโอเลต จะเปลีย่ นสีของเจนเชียลไวโอเลต จากสีมว่ งเป็ น
สีเขียว กรดอนินทรียเ์ ป็ นกรดแก่ มีความสามารถในการกัดกร่อนสูง ตัวอย่างเช่น
กรดกามะถัน หรือกรดซัลฟิ วริก (sulphuric acid)
กรดเกลือ หรือกรดไฮโดรคลอริก (hydrochloric acid)
กรดดินประสิว หรือกรดไนตริก (nitric acid)
สารละลายกรดที่ ใช้ในชีวิตประจาวัน
สารละลายกรดทีใ่ ช้ปรุงแต่งอาหาร เป็ นกรดทีไ่ ด้จากพืช เช่น กรดน้าส้ม หรือกรดทีไ่ ด้
จากมะนาว มะขาม ซึง่ กรดจากพืชจะไม่เปลีย่ นสีของเจนเชียนไวโอเลต แต่ถา้ เป็ นกรดทีไ่ ด้จาก
แร่ธาตุ จะเปลีย่ นสีของเจนเชียนไวโอเลต จากสีมว่ งเป็ นสีเขียวหรือสีน้าเงิน
นอกจากนี้ สารทีใ่ ช้ทาความสะอาดบ้านส่วนมากจะเป็ นสารละลายกรด เช่น สาร
ประเภทผงขัด จะมีสารทีม่ สี มบัตเิ ป็ นกรดปนอยูด่ ว้ ย อีกประเภทหนึ่งเป็ นของเหลว จะมีกรด
ไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) และบางชนิดมีกรดซัลฟิ วริก (กรดกามะถัน) เป็ นส่วนประกอบ
เวลาใช้ตอ้ งระมัดระวัง อย่าให้ถูกร่างกาย เสือ้ ผ้า หรือกระเด็นเข้าตา และไม่ควรสูดดมไอระเหย
เข้าไป เพราะจะเป็ นอันตรายต่อร่างกายได้
ผลกระทบของสารละลายกรดต่อสิง่ มีชวี ติ และสิง่ แวดล้อม
สารละลายกรดบางชนิดเป็ นอันตรายต่อเนื้อเยือ่ มนุษย์ สัตว์และพืช โดยเฉพาะกรดจาก
แร่ธาตุ เช่น กรดเกลือ กรดกามะถัน กรดไนตริก มักจะเป็ นกรดทีร่ ุนแรง ทาปฏิกริ ยิ ากับสิง่
ต่างๆ ได้รวดเร็ว และมีฤทธิ ์กัดกร่อน จึงเป็ นอันตราย ถ้าถูกเสือ้ ผ้า ผิวหนัง หรือเนื้อเยือ่ ของ
ร่างกาย กรดทีไ่ ด้จากพืช ถึงแม้จะใช้ปรุงแต่งอาหารได้ แต่ถา้ บริโภคเข้าไปมากก็เป็ นอันตราย
ได้ จึงควรใช้แต่พอเหมาะ นอกจากนี้ ยังมีน้าส้มสายชูปลอมบางชนิด ทีท่ ามาจากน้ าผสมกับ
กรดกามะถัน ถ้าบริโภคเข้าไปจะเป็ นอันตรายต่อร่างกายได้ จึงควรทดสอบดูให้แน่ใจก่อนนามา
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บริโภค
ส่วนสารละลายกรดทีม่ ผี ลต่อสิง่ แวดล้อมนัน้ เมือ่ นามาใช้ลา้ งพืน้ หรือสุขภัณฑ์แล้ว
หากปล่อยทิง้ สู่แหล่งน้า จะมีผลต่อสิง่ มีชวี ติ และแหล่งน้ านัน้ นอกจากนี้ สารละลายกรดจะ
ทาลายพืน้ บ้านทีเ่ ป็ นหินปูน ปูนขาว ทาให้พน้ื บ้านชารุดได้งา่ ยขึน้ ดังนัน้ การใช้สารละลายกรด
จึงต้องใช้ให้ถูกวิธ ี และอ่านคาแนะนาให้เข้าใจก่อนใช้
ขัน้ ประเมิ น

(Evaluation)

1. ประเมินความเข้าใจโดยให้นักเรียนทากิจกรรมลงในใบกิจกรรมที่ 2
เรือ่ ง สารละลายกรด เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครัง้
2. นักเรียนเฉลยจากใบกิจกรรมที่ 2 พร้อมกัน โดยให้นกั เรียนแลกใบกิจกรรมกับเพื่อน
ประเมิน เมือ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนส่งใบกิจกรรม เพื่อให้ครูรว่ มประเมินและ
บันทึกคะแนน
3. ให้นกั เรียนพิจารณาจากการปฏิบตั กิ จิ กรรม มีขอ้ เพิม่ เติมและข้อบกพร่อง ขัน้ ตอน
ใดบ้างทีย่ งั มีขอ้ สงสัยไม่เข้าใจ ครูช่วยเหลืออธิบายเพิม่ เติมในหัวข้อดังกล่าว
4. ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนชุดที่ 6 เรือ่ ง สารละลายกรด เพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจของผูเ้ รียนอีกครัง้ ครูตรวจคาตอบแล้วแจ้งคะแนนให้นกั เรียนทราบทันที
เพื่อดูความก้าวหน้าของนักเรียน
5. สรุปคะแนนผลการเรียน และการทากิจกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียน หากไม่ผ่านเกณฑ์
ครูให้นกั เรียนรับชุดกิจกรรมการเรียนรูท้ ไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์ไปศึกษาเพิม่ เติมนอกเวลาเรียน
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ชุดกิ จกรรมการเรียนรูต้ ามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขัน้ (5E) ชุดที่ 6 สารละลายกรด

ใบกิ จกรรมที่ 2
เรื่อง สารละลายกรด
ชื่อ................................................สกุล........................................ชัน้ ...............เลขที.่ .............
คาชี้แจง

ให้นกั เรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)

1. กรด หมายถึง...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
2. สมบัตขิ องสารละลายกรด
2.1………………………………………………………………………………………………
2.2………………………………………………………………………………………………
2.3………………………………………………………………………………………………
2.4………………………………………………………………………………………………
2.5………………………………………………………………………………………………
2.6………………………………………………………………………………………………
2.7………………………………………………………………………………………………
3. สารละลายกรด แบ่งออกเป็ นกีป่ ระเภท ได้แก่....................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
4. กรดอินทรีย์ หมายถึง........................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
5. สารละลายกรดทีใ่ ช้ในชีวติ ประจาวัน ได้แก่........................................................................
.............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
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