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Acid Base in Everyday Life

Acid and Base Properties

กรด เบส

เม่ือละลายน ้าน าไฟฟ้า
เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัน ้าเงิน→แดง
เม่ือท าปฏิกิริยากบัเบสจะเกิดเกลือ 

มีรสเปร้ียว        

เม่ือละลายน ้าน าไฟฟ้า
เปล่ียนสีกระดาษลิตมสัแดง→น ้าเงิน 
เม่ือท าปฏิกิริยากบักรด จะเกิดเกลือ

มีรสฝาด

สารละลายกรดและเบสหลายชนิดมีสมดุลเกิดข้ึน การเปล่ียนแปลงของสารท่ีอยูใ่นภาวะ
สมดุลจะมีทั้งการเปล่ียนแปลงไปขา้งหนา้และการเปล่ียนแปลงยอ้นกลบัเกิดข้ึนตลอดเวลา
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ตวัอยา่งการทดลอง

เม่ือกดสวิตซ์ให้ครบวงจรจะเกิดอะไรข้ึน โดยท่ีสาร 
ละลายท่ีใชใ้นบีกเกอร์เป็นสารชนิดต่าง ๆ ตามตาราง

สารละลาย

หลอดไฟ

ชนิดของสารละลาย ผลการทดสอบ

น ้าบริสุทธ์ิ

น ้าบริสุทธ์ิท่ีมีน ้าตาลละลายอยู่

สารละลาย NaCl

สารละลายกรดไฮโดรคลอริก

สารละลายกรดอะซีติก

สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
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1.Electrolyte Solution & Non Electrolyte Solution

สารละลายแบ่งตามสภาพการน าไฟฟ้าเป็นเกณฑ์

1.1 Non Electrolyte Solution

สารละลายท่ีไม่น าไฟฟ้าเพราะตวัถูกละลายไม่สามารถแตกตวัเป็นไอออนในตวัท า
ละลายได ้เช่น สารละลายน ้าตาลกูลโคส, น ้าบริสุทธ์ิ, แอลกอฮอล์

การละลายน ้าของน ้าตาลกลูโคส
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1.2 Electrolyte Solution

สารท่ีเม่ือละลายในน ้าจะน าไฟฟ้าได ้เน่ืองจากมีไอออนซ่ึงเป็นไอออนบวกและไอออนลบเคล่ือนท่ี
อยูใ่นสารละลาย สารละลายอิเล็กโทรไลตน้ี์อาจเป็นสารละลายกรด เบสหรือเกลือ ก็ได ้ตวัอยา่งเช่น 
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์(NaOH) และสารละลาย
ของเกลือ KNO3

H+ Cl-

การละลายน ้าของกรดไฮโดรคลอริก
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สารละลายอิเล็กโทรไลตต่์างๆ น าไฟฟ้าไดไ้ม่เท่ากนั อิเล็กโทรไลตท่ี์แตกตวัเป็นไอออนไดม้ากกวา่ ก็จะ
น าไฟฟ้าไดดี้กวา่อิเล็กโทรไลตท่ี์แตกตวัเป็นไอออนไดน้อ้ยกว่า 

สารอเิลก็โทรไลต์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด

1. สารอิเล็กโทรไลตแ์ก่ (Strong electrolyte)

สารอิเล็กโทรไลตท่ี์สามารถแตกตวัเป็นไอออนไดห้มดหรือเกือบหมด (˜100%) ใน
น ้าหรือในสารละลายเจือจาง ท าให้ในสารละลายนั้นมีไอออนเป็นจ านวนมาก จึงน า
ไฟฟ้าไดดี้ ไดแ้ก่ เกลือท่ีละลายน ้าได ้กรดแก่ และเบสแก่
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เขียนสมการแสดงการแตกตวัของสารอิเล็กโทรไลตแ์ก่ โดยใชลู้กศร →

HCl(aq) → H+(aq) + Cl-(aq)

NaOH(s) → Na+(aq) + OH-(aq)

2. สารอิเล็กโทรไลตอ่์อน (weak electrolyte)

สารอิเล็กโทรไลตท่ี์แตกตวัให้ไอออนไดน้อ้ยหรือแตกตวัไดไ้ม่หมดในสารละลายเจือจาง 
(<5%)โดยมีส่วนใหญ่ยงัคงอยูเ่ป็นโมเลกุล จึงน าไฟฟ้าไดน้อ้ยไดแ้ก่กรดอ่อน เบสอ่อน

เขียนสมการแสดงการแตกตวัของสารอิเล็กโทรไลตอ่์อน โดยใชลู้กศร 

CH3COOH(aq) + H2O(l) H3O
+(aq) + CH3COO-(aq)
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2. Acid-Base Theory and Conjugate Acid-Base Pair

2.1 ทฤษฎีกรด-เบสของอาร์เรเนียส

กรด คือ สารประกอบท่ีละลายน ้าแลว้แตกตวัให้ H+ หรือ H3O
+

HClO4(l)   →   H+(aq) + ClO4
-(aq)

H2O

HA  →   H+(aq) + A-(aq)
H2O

เบส คือ สารประกอบท่ีละลายน ้าแลว้แตกตวัให้ OH-

BOH   →   B+(aq) + OH-(aq)
H2O

Ca(OH)2(s)   →  Ca2+(aq) + 2OH-(aq)
H2O

ขอ้จ ากดั จะเนน้เฉพาะการแตกตวัในน ้า ให้เป็น H+ และ OH- ไม่รวมถึงตวัท าละลายอ่ืนๆ 

สารท่ีจะเป็นกรดไดต้อ้งมี H+ อยูใ่นโมเลกุล และสารท่ีจะเป็นเบสไดก้็ตอ้งมี OH-

อยูใ่นโมเลกุล 
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2.2 ทฤษฎีกรด-เบส ของเบรินสเตต-เลารี

กรด คือ สารท่ีสามารถให้โปรตอนกบัสารอ่ืน ได ้(Proton donor)

เบส คือ สารท่ีสามารถรับโปรตอนจากสารอ่ืนได ้(Proton acceptor) 

CH3COOH + H2O          CH3COO- + H3O
+

กรด เบส กรดเบส

*สารท่ีจะเป็นกรดเบรินสเตต-เลารีไดจ้ะตอ้งมี H ท่ีแตกตวัง่าย 

CH3COOH เป็นคูก่รดของ CH3COO-

H2O เป็นคูเ่บสของ H3O
+

CH3COO- เป็นคูเ่บสของ CH3COOH

H3O
+ เป็นคูก่รดของ H2O
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NH3 + H2O         NH4
+ + OH-

*สารท่ีจะเป็นเบสเบรินสเตต-ลาวรีไดจ้ะตอ้งมีอิเล็กตรอนคู่โดดเด่ียว ไม่เป็นบวก 

กรดเบส กรด เบส

NH3 เป็นคูเ่บสของ NH4
+ NH4

+ เป็นคูก่รดของ NH3

H2O เป็นคูก่รดของ OH- OH- เป็นคูเ่บสของ H2O

ขอ้จ ากดั สารท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นกรดจะตอ้งมีโปรตอนอยูใ่นสารนั้น (H+)

(จะเห็นไดว้า่ คู่กรด-เบสนั้นจะมีจ านวนโปรตอน (H+) ต่างกนั 1 ตวั)
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สารท่ีเป็นไดท้ั้งกรดและเบส (Amphoteric) 

สารท่ีเป็นแอมโฟเทอริก ถา้ท าปฏิกิริยากบัสารท่ีให้โปรตอนไดดี้กวา่ ตวัมนัเองจะรับโปรตอน (ท า
หนา้ท่ีเป็นเบส) แต่ถา้ไปท าปฏิกิริยากบัสารท่ีให้โปรตอนไดไ้ม่ดี ตวัมนัเองจะเป็นตวัให้โปรตอนกบั
สารนั้น (ท าหนา้เป็นกรด) 

H2O + NH3 NH4
+ + OH –

NH4
+ + H2O H3O

+ + NH3

กรด เบส

กรด เบส

ให้ H+

ให้ H+

รับ H+

รับ H+



14

2.3 ทฤษฎีกรด-เบสของลิวอีส

กรด คือ สารท่ีสามารถรับอิเล็คตรอนคู่โดดเด่ียว (Electron pair acceptor) จากสารอ่ืน

เบส คือ สารท่ีสามารถให้อิเล็คตรอนคู่โดดเด่ียว (Electron pair donor) แก่สารอ่ืน

รับคู่อิเล็กตรอน ให้คู่อิเล็กตรอน เกิดพนัธะโคเวเลนต์

กรดรับอิเล็กตรอนเรียกวา่เป็น Electrophile และเบสให้อิเล็กตรอนเรียกวา่เป็น Nucleophile

กรด เบส

ขอ้ดี คือ สามารถจ าแนกกรด-เบส ท่ีไม่มีทั้ง H หรือ OH- ในสารนั้น สารอยูใ่นสถานะแก๊สก็สามารถ
ใชท้ฤษฎีลิวอิสอธิบายความเป็นกรดเบสได้
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1.ให้เขียนคู่กรด-เบสของสารต่อไปน้ี 
ก. NH4

+ คู่เบสคือ
HClO คู่เบสคือ
H2PO4

- คู่เบสคือ
HIO4 คู่เบสคือ
CH3COOH คู่เบสคือ

ข. HS- คู่กรดคือ
HSO4

- คู่กรดคือ
CO3

2- คู่กรดคือ
HPO4

2- คู่กรดคือ
PO4

3- คู่กรดคือ

2. จงระบุคู่กรด-เบสในปฏิกิริยาต่อไปน้ี

CH3COO- + HCN         CH3COOH + CN-

HCO3
- + HCO3

- H2CO3 + CO3
2-

CO3
2- + H2O         HCO3

- + OH-

HClO + CH3NH2 CH3NH3
+ + ClO-

แบบฝึกหดั 1
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3. จงเขียนสมการเม่ือสารต่อไปน้ีละลายน ้า พร้อมบอกวา่สารเหล่าน้ีเป็นกรดหรือเบส

3.1 HClO

3.2 HNO3

3.3 H2O

3.4 KOH

4.สารละลาย Ba(OH)2 เขม้ขน้ 0.1 mol/dm3 ปริมาตร 100 cm3 ถา้เติมน ้าให้มีปริมาตรเป็น 
400 cm3 ความเขม้ขน้ของ OH- จะเป็นก่ีโมลาร์

5.ในภาชนะมีสารละลายของกรดไนตริกปริมาตร 500 cm3 พบวา่มีมีความเขม้ขน้ของโปรตอน 
0.5 mol/dm3 ถา้หากน าสารละลายน้ีมา 50 cm3 แลว้ปรับปริมาตรให้เป็น 250 cm3 สารละลาย
จะมีความเขม้ขน้ของกรดไนตริกเท่าไร

3.5 CH3COOH

3.6 Ca(OH)2
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3.Strong acid-base & Weak acid-base

3.1 การพิจารณาความแรงของกรดและเบส 

3.1.1 ดูจากการแตกตวัของกรด 
กรดและเบสท่ีแตกตวัได ้100% จะเรียกวา่กรดแก่ และเบสแก่ แต่ถา้กรดและเบสนั้นแตกตวัไดเ้พียง
บางส่วนก็จะเรียกวา่ กรดอ่อน หรือเบสอ่อน 

การแตกตวัของกรดและเบสนั้นดูไดจ้ากค่าคงท่ีสมดุลของการแตกตวัของกรดหรือเบส (Ka หรือ Kb)

HClO2 Ka = 1.1 x 10-2

HF Ka = 6.8 x 10-4

CH3COOH         Ka = 1.8 x 10-5

H2CO3 Ka = 4.4 x 10-7

จงเรียงล าดบัความแรงของกรดจากมากไปหานอ้ยตามค่า Ka



18

3.1.2 ดูจากการเรียงล าดบัในตารางธาตุ

NH3 Kb = 1.76 x 10-5

N2H4 Kb = 9.5 x 10-7

C6H5NH2 Kb = 4.3 x 10-10

จงเรียงล าดบัความแรงของเบสจากมากไปหานอ้ยตามค่า Kb

1.H2SO4 H2SeO4 H3PO4 H3AsO4

จงเรียงล าดบัความแรงของกรดต่อไปน้ี

2.HClO     HClO2 HClO3 HClO4
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การแตกตวัของกรดแก่และเบสแก่ จะแตกตวัไดห้มด 100% เป็นไอออนไดห้มดในตวัท าละลาย
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นน ้า

3.2 การแตกตวัของกรดแก่และเบสแก่ 

การแตกตวัของกรดแก่และเบสแก่นั้น เขียนแทนดว้ยลูกศร → ซ่ึงแสดง
การเปล่ียนแปลงไปขา้งหนา้เพียง อยา่งเดียว 

HCl (aq) → H+(aq) + Cl- (aq) 

1 โมล 1 โมล 1 โมล

[HCl] = [H+] = [Cl-] = 1 โมล/ลิตร 

NaOH (aq) → Na+ (aq) + OH- (aq) 

0.1 โมล 0.1 โมล 0.1 โมล

[NaOH] = [Na+] = [OH-] = 0.1 โมล/ลิตร 
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แบบฝึกหดั 2

1 จงค านวณหาความเขม้ขน้ของไอออนแต่ละชนิดท่ีเกิดจากสารละลาย 0.015 M HNO3

2 ถา้น าโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 2.8 กรัมละลายน ้า สารละลายมีปริมาตร 2 dm3 ในสารละลายจะ
มีไอออนใดบา้งอยา่งละก่ี mol/dm3 (มวลอะตอม K=39, O=16, H=1)

3 สารละลายกรดแก่ (HA) 250 cm3 มีปริมาณ H3O
+ ไอออน 0.05 mol ถา้เติมกรดน้ีลงไปอีก 

0.2 mol โดยท่ีสารละลายมีปริมาตรคงเดิม สารละลายท่ีไดจ้ะมีความเขม้ขน้เท่าใด 

4 จงหาความเขม้ขน้ของไอออนแต่ละชนิด ท่ีเกิดจากการน า NaOH 10.0 กรัม ละลายในน ้าท  า
เป็นสารละลาย 0.2 dm3 (Na = 23, O = 16, H = 1) 

5 ถา้สารละลาย NaNO3 แตกตวัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ สารละลาย 0.01 M NaNO3 ปริมาตร 200 
มิลลิลิตร จะมีไอออนชนิดใดบา้งและอยา่งละก่ีโมล
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สารละลายกรดอ่อน เช่น กรดอะซีติก (CH3COOH) เม่ือละลายน ้า จะน าไฟฟ้าไดไ้ม่ดี ทั้งน้ี เพราะ
กรดอะซีติกแตกตวัเป็นไอออนไดเ้พียงบางส่วน เขียนแทนโดยสมการจะใชลู้กศร 

3.2 การแตกตวัของกรดอ่อน

ปริมาณการแตกตวัของกรดอ่อน นิยมบอกเป็นร้อยละ เช่น 
กรด HA แตกตวัไดร้้อยละ 10 ในน ้าหมายความวา่?

ปริมาณการแตกตวัของกรดอ่อน นิยมบอกเป็นร้อยละ

ร้อยละการแตกตวัของกรดอ่อน = 
[H3O

+
]

C
x 100

C = ความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของกรดอ่อน หน่วย mol/ dm3

[H3O
+] = ความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออน ท่ีภาวะสมดุล หน่วย mol/dm3
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ตัวอย่าง 1 สารละลายกรด HB เขม้ขน้ 0.2 mol/dm3 เม่ือละลายน ้ามีปริมาณ H3O
+ ไอออน 

0.05 mol จงค านวณหาปริมาณการแตกตวัเป็นร้อยละ

การแตกตวัของกรดอ่อนชนิดเดียวกนั จะเพ่ิมข้ึนเม่ือสารละลายมีความเจือจางมากข้ึน

CH3COOH 1.0 M แตกตวัได ้0.42 %
CH3COOH 0.10 M แตกตวัได ้1.30 %
CH3COOH 0.010 M แตกตวัได ้4.20 %
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ตัวอย่าง 2 สารละลายกรด HCN 0.02 M แตกตวัให้ [H3O
+] 1.2x10-5 M จงหา %การแตกตวั
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ชนิดของกรดตามความสามารถในการให้โปรตรอน

1.กรดมอนอโปรติก (monoprotic acid dissociation) 

กรดท่ีแตกตวัให้ H+ ไดเ้พียง 1 ตวั 

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

2.กรดโพลิโปรติก (polyprotic acid dissociation) 

กรดท่ีมีโปรตอนมากกวา่ 1 ตวั และสามารถแตกตวัให้ H+ ไดม้ากกวา่ 1 ตวั

Diprotic แตกตวัให้ 2โปรตอน

H2CO3 H+ + HCO3
-

HCO3
- H+ + CO3

2-

triprotic แตกตวัให้ 3โปรตอน

H3PO4 H+ + H2PO4
-

H2PO4
- H+ + HPO4

2-

HPO4
2- H+ + PO4

3-
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ค่าคงท่ีสมดุลของกรดอ่อน (Acid Ionization Constant, Ka) 

กรดอ่อนแตกตวัไดเ้พียงบางส่วน ปฏิกิริยาการแตกตวัไปขา้งหนา้ และปฏิกิริยายอ้นกลบัเกิดข้ึนไดพ้ร้อม
กนั และปฏิกิริยาการแตกตวัของกรดอ่อนน้ีจะอยูใ่น ภาวะสมดุล 

HA (aq) + H2O (l)         H3O
+(aq) + A-(aq) 

Ka =  
[H3O

+][A-]

[HA]

Ka คือ ค่าคงท่ีสมดุลของกรดอ่อน (HA) และถือวา่ [H2O] มีค่าคงท่ี

ถา้ค่า Ka มีค่ามากแสดงวา่กรดมีความแรงมาก แตกตวัไดดี้ ถา้ค่า Ka นอ้ยแสดงวา่กรด
แตกตวัไดน้อ้ย มีความแรงนอ้ย ส าหรับกรดท่ีแตกตวัได ้100% จะไม่มีค่า Ka
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กรณีกรดไดโปรติก

Ka1 =                        = 1.1 x 10-7

H2S (aq) + H2O(l)         H3O
+ (aq) + HS- (aq) 

HS- (aq) + H2O (l)          H3O
+ (aq) + S2- (aq) 

Ka2 =                        = 1.10 x 10-14

[H3O
+][HS-]

[H2S]

[H3O
+][S2-]

[HS-]

จะเห็นวา่ค่า Ka1 > Ka2 หมายความวา่ ?
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กรณีกรดไตรโปรติก

Ka1 =                             = 5.9 x 10-3

H3PO4(aq) + H2O(l) H3O
+ (aq) + H2PO4

- (aq)

H2PO4
-(aq) + H2O(l) H3O

+ (aq) + HPO4
2- (aq)

Ka2 =                             = 6.2 x 10-8

[H3O
+][H2PO4

-]

[H3PO4]

[H3O
+][HPO4

2-]

[H2PO4
-]

HPO4
2-(aq) + H2O(l) H3O

+ (aq) + PO4
3- (aq)

Ka3 =                            = 4.8 x 10-13
[H3O

+][PO4
3-]

[HPO4
2-]
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การค านวณ ท่ีภาวะสมดุล โดยใชค้่า Ka และ Kb และร้อยละการแตกตวัของกรดอ่อนและเบสอ่อน

กรดอ่อน C เป็นความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของกรดอ่อน (mol/ dm3)

X เป็นความเขม้ขน้ของกรดอ่อนท่ีแตกตวัได้

HA (aq) + H2O (l)         H3O
+(aq) + A-(aq) จงเขียนสมการแสดงค่า Ka
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กรณีท่ี 1 ≥ 1000
Ka

C

(C-[H+]) ≈ Cก าหนดให้

กรณีท่ี 2 < 1000
Ka

C

(C-[H+]) จะมีค่าแตกต่างกบัค่า C มาก
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เบสอ่อน C เป็นความเขม้ขน้เร่ิมตน้ของเบสอ่อน (mol/ dm3)

X เป็นความเขม้ขน้ของเบสอ่อนท่ีแตกตวัได้

B (aq) + H2O (l)         BH+(aq) + OH-(aq) จงเขียนสมการแสดงค่า Kb
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กรณีท่ี 1 ≥ 1000
Kb

C

(C-[OH-]) ≈ Cก าหนดให้

กรณีท่ี 2 < 1000
Kb

C

(C-[OH-]) จะมีค่าแตกต่างกบัค่า C มาก
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สรุปสูตรการแตกตวัของกรดอ่อนและเบสอ่อน

กรดอ่อน เบสอ่อน

≥ 1000
Ka

Cกรณีท่ี

[H3O
+] = [คู่เบสของกรดอ่อน] = √KaC

ร้อยละการแตกตวั = [H3O
+]

C

X 100

= √KaC

C

X 100

≥ 1000
Kb

Cกรณีท่ี

[OH-] = [คู่กรดของเบสอ่อน] = √KbC

ร้อยละการแตกตวั = [OH+]

C

X 100

= √KbC

C

X 100
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ตัวอย่าง 3 สารละลายเบส NH3 เขม้ขน้ 2.0 M จะมีความเขม้ขน้ของ OH- เท่าใด ก าหนด Kb ของ
เบสน้ีเท่ากบั 1.8×10-5
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ตัวอย่าง 4 สารละลายกรด HA มีค่า Ka เป็น 6.8 x 10-4 สารละลายกรดน้ีมีความเขม้ขน้ 1 mol/dm3

สารละลายกรดน้ีจะมีความเขม้ขน้ของ H3O
+ เท่าใด
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ตัวอย่าง 5 แอมโมเนียจ านวน 0.106 mol ละลายในน ้า 1 dm3 ท่ีภาวะสมดุลแตกตวัให้ NH4
+ และ 

OH- เท่ากนั คือ 1.38 x10-3 mol จงหาค่าคงท่ีของการ แตกตวัของ NH3
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ตัวอย่าง 6 จงเรียงล าดบัความแรงของกรดจากขอ้มูลต่อไปน้ี

กรด ความเข้มข้น M ร้อยละการแตกตัว
HA 0.1 2

HB 0.2 4

HC 0.3 1
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ตัวอย่าง 7 ท่ี 25 0C กรดอะซีติก (CH3COOH) เขม้ขน้ 0.1 mol/dm3 แตกตวัได ้1.34 % จงค านวณ 
หาความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออน อะซีเตตไอออน และ Ka
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ตัวอย่าง 8 จงค านวณหาความเขม้ขน้ของ H+, SO4
2- และ HSO4

- ของสารละลายกรด H2SO4

เขม้ขน้ 0.5 mol/dm3 ก าหนดค่า Ka2 = 1.26 x 10-2
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ตัวอย่าง 9 จากการศึกษาพบวา่สารละลาย NH3 0.10 mol/dm3 แตกตวัให้ NH4
+ และ OH- เท่ากบั

1.88 x 10-3 mol/dm3 ถา้ใชส้ารละลาย NH3 เขม้ขน้ 0.20 mol/dm3 จะแตกตวัไดก่ี้เปอร์เซ็นต์
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กรด-เบส 
(Acids and Bases)
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การแตกตวัของน ้ าบริสุทธ์ิ

น ้าเป็นอิเล็กโทรไลตท่ี์อ่อนมาก แตกตวัไดน้อ้ยมาก ดงันั้น การน ้าไฟฟ้าของน ้าจะนอ้ย จนไม่สามารถตรวจสอบ
ไดด้ว้ยการน าไฟฟ้าผา่นหลอดไฟ แต่ตรวจไดด้ว้ยเคร่ืองวดักระแส

ตัวอย่างน า้ ตรวจโดยใช้หลอดไฟ วดัด้วยแอมมิเตอร์

น ้ากลัน่อุณหภูมิห้อง
น ้ากลัน่ท่ีอุณหภูมิ 70 องศา

น ้าประปา
น ้าฝน

หลอดไฟไม่สวา่ง
หลอดไฟไม่สวา่ง
หลอดไฟไม่สวา่ง
หลอดไฟไม่สวา่ง

40
80
85
80

ตามทฤษฎีของเบรินสเตตและเลารี น ้าท  าหนา้ท่ีเป็นทั้งกรดและเบส ไอออนท่ีเกิดข้ึนจากการแตก
ตวัของน ้า และมีการถ่ายเทโปรตอนกนัเองได ้(ออโตไอออไนเซชนั) 
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น ้าบริสุทธ์ิมีสภาพเป็นกลาง เน่ืองจากปริมาณ H3O
+ เท่ากบั OH- ค่าคงท่ีท่ีสมดุลของน ้ามีค่า

เปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ 

อุณหภูมิ (๐C) Kw

0 0.114 x 10-14

10 0.292 x 10-14

20 0.681 x 10-14

25 1.010 x 10-14

30 1.470 x 10-14

40 2.920 x 10-14

50 5.470 x 10-14

ค่า Kw ของน้้ าท่ีอุณหภูมิต่างๆ 
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H2O(l) + H2O(l)           H3O
+(aq) + OH –(aq)

เน่ืองจากระบบน้ีอยูใ่นภาวะสมดุล สามารถเขียนสมการค่าคงท่ีสมดุลของ H2O ได้

Kw = [H3O
+][OH-] = 1 x 10-14

Kw คือค่าคงท่ีการแตกตวัของน ้า มีค่าเท่ากบั 1 x 10-14 ท่ี 25 0C เน่ืองจากน ้าบริสุทธ์ิแตกตวั
เป็นไอออนจะให้ ความเขม้ขน้ของ H3O

+ และ OH- เท่ากนั 

[H3O
+] = [OH-] = ? 
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Kw = [H3O
+][OH-] 

เม่ือ H3O
+ มากข้ึน น ้าพยายามรักษาสมดุล โดยท่ี H3O

+ จะรวมกบั OH- เกิดปฏิกิริยายอ้นกลบั 
คือได ้H2O มากข้ึน และ [OH-] จะลดลง ปฏิกิริยาก็จะเขา้สู่ภาวะสมดุลอีกคร้ังหน่ึง 

[H3O
+] = Kw

[OH-] 

การพิจารณาวา่สารละลายเป็นกรดหรือเบส

ถา้ [H3O
+] = [OH-] สารละลายเป็นกลาง 

ถา้ [H3O
+] > [OH-] สารละลายเป็นกรด 

ถา้ [H3O
+] < [OH-] สารละลายเป็นเบส 
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จงเขียนความสมัพนัธ์ระหวา่ง Ka, Kb, และ Kw

ให้ HA และ A- เป็นคู่กรด-เบส

HA(aq) + H2O(l)           H3O
+(aq) + A–(aq)

A-(aq) + H2O(l)           HA(aq) + OH–(aq)
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ตัวอย่างที่ 10 สารละลายชนิดหน่ึงมี [H3O
+] = 1 x 10-2 mol/dm3 [OH-] จะมีค่าเท่าใด 
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ตัวอย่างที่ 11 เม่ือเติม H3O
+ จ านวน 1.0 x 10-3 mol ลงไปในน ้า จงค  านวณหาความเขม้ขน้ของ 

OH- โดยสารละลายน้ีมีปริมาตร 1 dm3
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ตัวอย่างที่ 12 ถา้สารละลายแก๊ส HCl 3.65 กรัมในน ้าและสารละลายมีปริมาตร 5 dm3 จงหา
ความเขม้ขน้ของ H3O

+ และ OH- ในสารละลาย (H = 1 , Cl = 35.5) 
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ตัวอย่างที่ 13 ก าหนดค่า Ka ของ CH3COOH ให้เท่ากบั 1.8 x 10-5 ให้หาค่า Kb ของคู่เบสของ 
CH3COOH 
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ตัวอย่างที่ 14 ก าหนดค่า Kb ของ N2H4 ให้เท่ากบั 1.7 x 10-6 ให้หาค่า Ka ของคู่กรดของ N2H4
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pH ของสารละลาย 

pH คือ ค่าท่ีแสดงถึงความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออน (H+) หรือไฮโดรเนียมไอออน (H3O
+)

ใชบ้อกความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย 

pH = -log [H3O
+] 

หรือ [H3O
+] = 10-pH

น ้าบริสุทธ์ิท่ีอุณหภูมิ 25 0C จะมี [H3O
+] = 1 x 10-7 mol/dm3

น ้าบริสุทธ์ิมี pH = ?
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ถา้ [H3O+] = 1 x 10-5

pH = -log [H3O+] = -log [1 x 10-5] = 5 (เป็นกรด) 

ถา้ [H3O+] = 1 x 10-9

pH = -log [H3O+] = -log [1 x 10-9] = 9 (เป็นเบส) 
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pOH ของสารละลาย คือ ค่าท่ีบอกความเขม้ขน้ของ OH- ในสารละลายมีค่าเท่ากบั -log[OH-] 

pOH ของสารละลาย 

pOH = -log[OH-] 

pH + pOH = 14 

วิธีวดั pH ของสารละลายวดัได ้2 วิธี 

โดยเติมอินดิเคเตอร์ท่ี เหมาะสมลงไปในสารละลายท่ีตอ้งการวดั pH แลว้เปรียบเทียบสีกบัสารละลาย
บฟัเฟอร์ท่ีทราบค่า pH แน่นอน ซ่ึงไดเ้ติมอินดิเคเตอร์ชนิดเดียวกนัไปแลว้ หรือใชก้ระดาษชุบอินดิเค
เตอร์ (กระดาษ pH) จุ่มลงไปแลว้เปรียบเทียบกบัสีมาตรฐาน 

1. วธีิเปรียบเทียบสี 
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2. วธีิวดัความต่างศกัย ์

วดั pH ไดอ้ยา่งละเอียด โดยการใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกวา่ พีเอชมิเตอร์ ซ่ึงวดั pH ของสารละลายได้
โดยการวดัความต่างศกัยร์ะหวา่งขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว
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ตัวอย่างที่ 15 ให้หาค่า pH ของสารละลายท่ีมี H3O
+ เท่ากบั 1 x 10-11 และ 6 x 10-4 mol/dm3

ตัวอย่างที่ 16 สารละลายชนิดหนึ่งมี pH = 4.00 จะมีความเขม้ขน้ของไฮโดรเนียมไอออนเป็นเทา่ใด 
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แบบฝึกหดั 3

1 จงค านวณหาความเขม้ขน้ของ [H+] หน่วยเป็น mol/L ของสารละลายต่อไปน้ี

1.1 สารละลายท่ีมี pH = 8.00 

1.2 สารละลายท่ีมี pH = 4.20 

1.3 สารละลายท่ีมี pH = 9.40 

1.4 สารละลาย HCl 2.5 x 10-3 M 

1.5 สารละลาย NaOH 1.0 x 10-5 M 

1.6 สารละลาย CH3COOH 0.1 M Ka = 1.8 x 10-5

2 จงค านวณหา [OH-] และ pOH ในสารละลายซ่ึงมี pH = 8.37

3 สารละลายเบสอ่อนชนิดหน่ึงเขม้ขน้ 0.30 M มี pH 10.66 เบสชนิดน้ีมีค่า Kb เท่าไร
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4 จงค านวณหา [H+], [OH-] , pH และ pOH ของสารละลายท่ีมี HBr 0.01 mol ในน ้า 
500 cm3

5 กรดไฮโดรไซยานิก (HCN) เม่ือละลายน ้าแตกตวั 0.01 % สารละลายของกรดน้ีเขม้ขน้ 0.1 
mol/dm3 จะมี pH เท่าใด

6 กรดอะซีติก ความเขม้ขน้ 0.2 M มีค่า pH เท่าไร (Ka = 1.8x10-5)

7 จงค านวณหาร้อยละของการแตกตวัของสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก เขม้ขน้ 0.60 M ซ่ึงมีค่า
Ka = 7.1x10-4
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8 สารละลายกรดโมโนโปรติกชนิดหน่ึงเขม้ขน้ 0.04 M มีการแตกตวั 14% จงค านวณหาค่าคงท่ี
การแตกตวัของกรดน้ี

9 จงค านวณหา pH ของสารละลายต่อไปน้ี และให้เรียงล าดบั pH จากนอ้ยไปมาก

9.1 สารละลาย CH3COOH 0.4 M Ka = 1.8x10-5

9.2 สารละลาย HCOOH 0.4 M Ka = 1.7x10-4

9.3 สารละลาย HNO3 0.4 M

10 จงค านวณหา pH ของการไฮโดรไลซิสของสารละลายโซเดียมอะซิเตต 1 โมลาร์ก าหนดให้ Ka

ของกรดอะซีติก = 1.85 x 10-5
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ไฮโดรไลซิส

ปฏิกิริยาระหวา่งเกลือกบัน ้า เกลือเป็นอิเล็กโทรไลตแ์ก่ เม่ือเกลือละลายในน ้า เกลือจะแตกตวัออกเป็น
ไอออนบวกและไอออนลบทั้งหมด สมบติัของสารละลายของเกลือ จึงข้ึนอยูก่บัไอออนบวกและไอออน
ลบในสารละลายนั้น

ถา้ไอออนลบของเกลือเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะท าให้สารละลายแสดงสมบติัความเป็นเบส และถา้
ไอออนบวกของเกลือเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส จะท าให้สารละลายแสดงสมบติัความเป็นกรด

NH4Cl แตกตวัในน ้ าได ้?
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การพิจารณาวา่ไอออนลบใดจะเกิดไฮโดรไลซิส

1. ถา้เป็นไอออนลบของกรดแก่ เช่น Cl-, Br-, I- , NO3
- และ ClO4

- จะไม่ท าปฏิกิริยากบัน ้า ดงันั้น 
จะไม่มีผลต่อค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลาย

2. ไอออนลบของกรดอ่อน เช่น CH3COO-, ClO-, CN- และ CO3
2- สามารถรับโปรตอนจากน ้า

เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสไดส้ารละลายท่ีเป็นเบส

การพิจารณาวา่ไอออนบวกใดจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส

1. ไอออนบวกของโลหะหมู่ IA หรือ IIA (ยกเวน้ Be) ไดแ้ก่ Li+ , Na+ , K+ , Mg2+ , 

Ca2+ และ Ba2+ จะไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส รวมทั้งไอออนบวกของเบสแก่ทั้งหมด

2. แอมโมเนียมไอออนของเกลือแอมโมเนียมจะเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส และท าให้สารละลายเป็นกรด
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1. K2SO4

จงบอกวา่เกลือต่อไปน้ีมาจากกรดและเบสชนิดใด และเม่ือน าเกลือดงักล่าวมาละลายน ้ า
สารละลายท่ีไดเ้ป็นกรดหรือเบส

2. KNO3

3. CH3COONa

4. Na2CO3

5. NaCN

6. NH4I

7. NH4NO3

8. NH4CN

9. CH3COONH4

10. LiBr

11. Ca(NO3)2

12. BaSO4
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แบบฝึกหดั 4

Ex2 เกลือ CH3COONa จ านวน 0.1 mol ละลายในน ้า 1 dm3 สารละลายจะมี pH เท่าใด
(Ka ของ CH3COOH เท่ากบั 1.8 x 10-5)

Ex3 ให้หาค่า pH ของสารละลาย 0.1 mol/dm3 NH4Cl (ก าหนด Kb ของ NH3 = 1.8x 10-5)

Ex4 ให้ค  านวณหาค่า pH ของสารละลายท่ีเกิดจากการผสม สารละลาย 0.1 mol/dm3 NaOH

จ านวน 300 cm3 และสารละลาย CH3COOH 0.15 mol/dm3 จ านวน 200 cm3 (ก าหนด Ka

ของ CH3COOH = 1.8 x 10-5 )

Ex1 จงหา pH ของสารละลาย 0.1 โมล/ลิตรของ NH4CN ก าหนดให้ Ka ของ HCN = 4x10-10

Kb ของ NH4OH = 1.8 x 10-5
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Ex1 จงหา pH ของสารละลาย 0.1 โมล/ลิตรของ NH4CN ก าหนดให้ Ka ของ HCN = 4x10-10

Kb ของ NH4OH = 1.8 x 10-5
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Ex3 ให้หาค่า pH ของสารละลาย 0.1 mol/dm3 NH4Cl (ก าหนด Kb ของ NH3 = 1.8x 10-5)
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Ex4 ให้ค  านวณหาค่า pH ของสารละลายท่ีเกิดจากการผสม สารละลาย 0.1 mol/dm3 NaOH

จ านวน 300 cm3 และสารละลาย CH3COOH 0.15 mol/dm3 จ านวน 200 cm3 (ก าหนด Ka

ของ CH3COOH = 1.8 x 10-5 )
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กรด-เบส 
(Acids and Bases)
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สารท่ีใชบ้อกความเป็นกรด-เบส ของสารละลายไดอ้ยา่งหน่ึง สารประกอบท่ีเปล่ียนสีไดท่ี้ pH

เฉพาะตวั จะถูกน ามาใชเ้ป็นอินดิเคเตอร์ได้

Indicator
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ฟีนอลฟ์ทาลีน

การเปล่ียนสีของฟีนอลฟ์ทาลีน

รูปกรดและรูปเบสของอินดิเคเตอร์มีภาวะสมดุล เขียนแสดงไดด้ว้ยสมการ 

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

HIn เป็นสญัลกัษณ์ของอินดิเคเตอร์ท่ีอยูใ่นรูปกรดไม่มีสี (Acid form) 

In- เป็นสญัลกัษณ์ของอินดิเคเตอร์ท่ีอยูใ่นรูปเบสมีสีชมพู (Basic form) 

เม่ือเติมกรด (H3O
+) จะเกิดอะไรข้ึน?

เม่ือเติมเบส (OH-) จะเกิดอะไรข้ึน?
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ตัวอย่างเช่น เมทิลเรด มีช่วง pH 4.4 - 6.2 หมายความวา่ สารละลายท่ีหยดเมทิลเรดลงไป จะเปล่ียนสี
จาก รูปกรด (แดง) ไปเป็นรูปเบส (เหลือง) ในช่วง pH ตั้งแต่ 4.4 - 6.2

pH < 4.4 จะให้สี.......................
pH อยูร่ะหวา่ง 4.4 - 6.2 จะให้สี.......................
pH > 6.2 จะให้สี......................
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ตารางแสดงช่วง pH ท่ีเปล่ียนสีของอินดิเคเตอร์ชนิดต่าง ๆ
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การหาค่า pH ของสารละลายหน่ึงๆ อาจจะตอ้งใช้อินดิเคเตอร์หลาย ๆ ตวัแลว้น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ 
pH ของสารละลายร่วมกนั 

ตัวอย่างที่ 1 การทดลองหาค่า pH ของสารละลายชนิดหน่ึง โดยใชอิ้นดิเคเตอร์ 5 ชนิดดว้ยกนั ผลการ
ทดลองเป็นดงัตาราง จงหาค่า pH ของสารละลายน้ี 

ชนิดของอินดิเคเตอร์ สีทีเ่ปล่ียน ช่วง pH สีสารละลายทีไ่ด้จากการทดลอง
methyl yellow แดง-เหลือง 2.9-4.0 เหลือง

Methyl red แดง-เหลือง 4.4-6.2 ส้ม

Bromeresol green เหลือง-น ้ าเงิน 3.8-5.4 น ้ าเงิน

Bromothymol blue เหลือง-น ้ าเงิน 6.0-7.6 เหลือง

Phenophtalein ไม่มีสี-สีชมพู 8.0-9.6 ไม่มีสี
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การไทเทรตกรด-เบส 

ปฏิกิริยาระหวา่งกรดและเบส ซ่ึงเขา้ท าปฏิกิริยาพอดีกนัไดส้ารผลิตภณัฑ ์คือ เกลือและน ้า เรียกวา่ 
ปฏิกิริยาการสะเทิน Neutralization reaction

HCl(aq) + NaOH (aq) → 

CH3COOH (aq) + NaOH (aq) → 

HCl (aq) + NH4OH (aq) →

กระบวนการหาปริมาณสาร โดยวิธีใชส้ารละลายมาตรฐานท่ีทราบค่าความเขม้ขน้ท่ีแน่นอนท าปฏิกิริยากบั
สารตวัอยา่ง โดยอาศยัหลกัการเกิดปฏิกิริยาระหวา่งสารละลายกรดและเบสท่ีเขา้ท าปฏิกิริยากนัพอดี ท าให้
ค านวณหาความเขม้ขน้หรือปริมาณของสารตวัอยา่งดงักล่าวได ้
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วธีิการไทเทรตกรด-เบส 

น าสารละลายกรดหรือเบสตวัอยา่งท่ีตอ้งการวิเคราะห์หาปริมาณ มาท าการไทเทรตกบัสารละลาย
เบสหรือกรดมาตรฐานท่ีทราบค่าความเขม้ขน้ท่ีแน่นอน 

ตัวอย่างเช่น การหาค่าสารละลายกรด HCl วา่มีความเขม้ขน้เท่าใด
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จุดสมมูล (Equivalence point) 

ในการไทเทรตกรด-เบส จุดท่ีกรดและเบสท าปฏิกิริยากนัพอดี หรือจุดท่ี H3O
+ ไอออนหรือ 

H+ ท าปฏิกิริยาพอดีกบั OH- ไอออน ดว้ยจ านวนโมลท่ีเท่ากนั เรียกวา่ จุดสมมลู 

ถา้ใชพี้เอชมิเตอร์วดัหาค่า pH ณ จุดสมมูลจะพบวา่ จุดสมมูลของปฏิกิริยาระหวา่งกรด-เบส แต่ละ
ปฏิกิริยาหรือแต่ละคู่จะมี pH ท่ีจุดสมมูลแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของกรดและเบส

ถา้เป็นการไทเทรตระหวา่งกรดแก่กบัเบสแก่ pH ของสารละลาย ท่ีจุดสมมูลประมาณ 7 

ถา้เป็นการไทเทรตระหวา่งกรดอ่อนกบัเบสแก่ pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล................

ถา้เป็นการไทเทรตระหวา่งกรดแก่กบัเบสอ่อน pH ของสารละลาย ณ จุดสมมูล................
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จุดยติุ (End point) 

ปฏิกิริยาการไทเทรตถึงจุดสมมูลหรือยงันั้น จะตอ้งมีวิธีการท่ีจะหาจุดสมมูล วิธีการหน่ึงคือ การใชอิ้นดิ
เคเตอร์โดยอินดิเคเตอร์จะตอ้งเปล่ียนสีท่ีจุดท่ีพอดีหรือใกลเ้คียงกบัจุดสมมูล นัน่คือ จุดท่ีอินดิเคเตอร์
เปล่ียนสี จะเรียกวา่ จุดยติุ 
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กราฟของการไทเทรต

กราฟท่ีไดจ้ากการเขียนระหวา่ง pH ของสารละลายท่ีเปล่ียนไปขณะไทเทรต กบัปริมาตรของสารละลาย
มาตรฐาน จุดประสงคข์องการเขียนกราฟของการไทเทรต เพ่ือศึกษาดูวา่ การไทเทรตระหวา่งกรด-เบสคู่
นั้นจะท าไดห้รือไม่ และยงัใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการเลือกใช ้อินดิเคเตอร์อีกดว้ย

กราฟของการไทเทรตแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ช่วง คือ 

1. ก่อนถึงจุดสมมลู 

2. ท่ีจุดสมมูล จ  านวนโมลของกรดท าปฏิกิริยาพอดีกบัโมลของเบส 

3. หลงัจุดสมมลู 



77

1. การไทเทรตระหวา่งกรดแก่กบัเบสแก่ 
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การไทเทรตระหวา่งกรดแก่และเบสแก่ สารละลายผลิตภณัฑท่ี์ไดเ้ป็นเกลือท่ีไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส
ดงันั้น การหาค่า pH ค านวณจากปริมาณ H3O

+ หรือ OH- ท่ีมีอยูใ่นสารละลายนั้นไดโ้ดยตรง 

ตัวอย่างที่ 17 ในการไทเทรต HCl 0.100 mol/dm3 ปรมิาตร 25.0 cm3 ดว้ยสารละลาย NaOH

เขม้ขน้ 0.10 mol/dm3 จงหาค านวณหา pH ของสารละลาย เม่ือเติม NaOH ลงไปเทา่กบั

ก. 20.0 cm3 ข. 25.0 cm3 ค. 25.10 cm3
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จากตารางแสดง pH ของสารละลายเม่ือหยด NaOH เขม้ขน้ 0.100 mol/ L ลงในสารละลาย 
HCl เขม้ขน้ 0.100 mol/ L ปริมาตร 50.00 mL จงเติมขอ้มูลในตารางให้ครบถว้น

แบบทดสอบ
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2. การไทเทรตระหวา่งกรดอ่อนกบัเบสแก่

การไทเทรตกรดอ่อนกบัเบสแก่ เช่น กรดแอซิติก (CH3COOH) กบัโซเดียมไฮดรอกไซด ์
(NaOH) เม่ือถึงจุดสมมูล สารละลายจะมี pH > 7 …….?
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ตวัอยา่ง

1. ไทเทรตสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริก เขม้ขน้ 0.2 กรัมต่อลูกบาศกเ์ดซิเมตร ปริมาตร 100 
ลูกบาศกเ์ซนติเมตรพอดีดว้ยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์เขม้ขน้ก่ีโมลาร์ ปริมาตร 80 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ก าหนดมวลอะตอม H=1, F=19, O=16, Na=23
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2. จงหาความเขม้ขน้ของแคลเซียมไฮดรอกไซดท่ี์จุดสมมูล จากการไทเทรตสารละลายกรดไฮโดร
คลอริก เขม้ขน้ 3.65 กรัมต่อลูกบาศกเ์ดซิเมตร ปริมาตร 40 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ดว้ยสารละลาย
แคลเซียมไฮดรอกไซด ์ปริมาตร 80 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ก าหนดมวลอะตอม H=1, Cl=35.5, 

O=16, Ca=40
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การค านวณ pH ของสารละลายจากปฏิกิริยาระหวา่งกรดอ่อนกบัเบสแก่ 

ตัวอย่างที่ 18 ค านวณหา pH ของสารละลายท่ีเกิดจากการไทเทรตระหวา่ง CH3COOH 0.100 

mol/dm3 ปริมาตร 50.00 cm3 และสารละลาย NaOH 0.100 mol/dm3 เม่ือเติมโซเดียมไฮดรอกไซด์
ก าหนดให้ Ka ของ CH3COOH เท่ากบั 1.80 x 10-5 

ก. 10.00 cm3 ข. 50.00 cm3 ค. 50.10 cm3
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จากตาราง pH ของสารละลายเม่ือหยด NaOH เขม้ขน้ 0.100 mol/ L ลงในสารละลาย CH3COOH

เขม้ขน้ 0.100 mol/ L ปริมาตร 50.00 mL ให้นกัเรียนเติมค าตอบลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวถู้กตอ้ง

แบบทดสอบ



86

ตัวอย่างที่ 19 ในการไทเทรตสารละลาย NH3 0.100 mol/dm3 ปริมาตร 25.00 cm3 ดว้ยสารละลาย 
HCl 0.100 mol/dm3 ให้ค  านวณหา pH ของสารละลายเม่ือเติม HCl ลงไป ( Kb ของNH3 เท่ากบั
1.8 x 10-5 )

ก. 20.00 cm3 ข. 25.00 cm3 ค. 25.10 cm3
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ตัวอย่างที่ 20 จงยกตวัอยา่งและเขียนกราฟการไทเทรตกรด-เบสต่อไปน้ี

ก. กรดแก่ไทเทรตดว้ยเบสแก่ ข. กรดอ่อนไทเทรตดว้ยเบสแก่

ค. เบสแก่ไทเทรตดว้ยกรดแก่ ง. เบสอ่อนไทเทรตดว้ยกรดแก่
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สารละลายบฟัเฟอร์ (Buffer solution)

สารละลายท่ีสามารถควบคุมค่า pH ไวไ้ดเ้กือบคงท่ี เม่ือเติมกรด หรือเบสลงไปเล็กนอ้ย

ประเภทของสารละลายบฟัเฟอร์

1. สารละลายบฟัเฟอร์ของกรดอ่อนกบัเกลือของกรดอ่อน

สารละลายบฟัเฟอร์พวกน้ี pH 〈 7 มีคุณสมบติัเป็นกรด
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2. สารละลายบฟัเฟอร์ของเบสอ่อนกบัเกลือของเบสอ่อน

สารละลายบฟัเฟอร์พวกน้ี pH 〉 7 มีคุณสมบติัเป็นเบส
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ผลของการเติมกรดและเบสลงไปในสารละลายบฟัเฟอร์

สารละลายบฟัเฟอร์ส่วนมากจะประกอบดว้ยกรดอ่อนและคู่เบสของมนัหรือไม่ก็เบสอ่อนและคู่
กรดของมนัละลายปนกนัอยูใ่นสารละลาย

สารละลาย CH3COOH กบั CH3COONa

หลกัการควบคุม pH
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การค านวน pH ของสารละลายบฟัเฟอร์

pH = pKa − log
[acid]

[salt]
สารละลายบฟัเฟอร์กรด

สารละลายบฟัเฟอร์กรด+กรด pH = pKa − log
[acid]+[acidท่ีเติม]

[salt] - [acidท่ีเติม]

สารละลายบฟัเฟอร์กรด+เบส pH = pKa − log
[acid]- [baseท่ีเติม]

[salt] +[baseท่ีเติม]

pOH = pKb − log
[base]

[salt]
สารละลายบฟัเฟอร์เบส

สารละลายบฟัเฟอร์เบส+กรด pOH = pKb − log
[base]- [acidท่ีเติม]

[salt] +[acidท่ีเติม]

สารละลายบฟัเฟอร์เบส+เบส pOH = pKb − log
[base]+ [baseท่ีเติม]

[salt] - [baseท่ีเติม]



93

ตัวอย่างที่ 21 สารละลายชนิดหน่ึง 400 cm3 ซ่ึงประกอบดว้ย 0.200 M HOAc และ 0.300 M 

NaOAc (Ka ของ HOAc = 1.75×10-5 ) จงหาค่า pH ของสารละลายท่ีเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก
เติม 100 cm3 ของสารละลาย

ก. 0.050 M NaOH ข. 0.050 M HCl


