บทที่ 5
กรด และ เบส
สารละลายของสารที่เราพบเห็น หรือใชอยูในชีวติ ประจําวันมีจํานวนมากมายบาง
ชนิดมีสมบัติทั่ว ๆ ไปที่สําคัญ เชน มีรสเปรี้ยว เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสน้ําเงิน เปน สีแดง นํา
ไฟฟาได ทําปฏิกิริยาสะเทินกับเบสไดเกลือกับน้ํา ทําปฏิกิริยากับโลหะบางชนิด เชน สังกะสี
(Zn) แมกเนเซียม (Mg) โซเดียม (Na) เหล็ก (Fe) ไดเกลือของโลหะกับแกสไฮโดรเจน (H2)
ทําปฏิกิริยากับเกลือคารบอเนตหรือไฮโดรเจนคารบอเนต ไดแกสคารบอนไดออกไซด (CO2)
เปนตน เรียกสารละลายพวกนี้วา กรด (acid) นอกจากนี้สารละลายที่มีสมบัติทั่วไป ไดแก มี
รสฝาด เปลีย่ นกระดาษลิตมัสสีแดงเปนสีน้ําเงิน นําไฟฟา ทําปฏิกิริยาสะเทินกับกรด ลื่น
คลายสบู ตมกับไขมันไดสบู ตมกับ เกลือแอมโมเนียม ได แกสแอมโมเนีย (NH3) เรียก
สารละลายพวกนี้วา เบส (base)

5.1 ความหมายของกรด-เบส
ความหมายของกรด และ เบส สามารถอธิบายไดโดยใชทฤษฎีดังตอไปนี้
5.1.1 ทฤษฎีกรด-เบสของอารเรเนียส อารเรเนียส (Svante A. Arrhenius) นักเคมี
ชาวสวีเดนไดใหนิยามของกรดและเบสไวดังนี้
กรด หมายถึง สารที่ละลายน้ําแลวสามารถแตกตัวใหไฮโดรเจนไอออน (H+) เชน
HCl H2SO4 และ HNO3 เปนตน
HCl
HNO3

H2 0

⎯⎯→

H2 0

⎯⎯→

H+ + ClH+ + NO3-

เบส หมายถึง สารที่เมื่อละลายน้ําแลวแตกตัวใหไฮดรอกไซดไอออน (OH-) เชน
โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH) โปตัสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) แคลเซียมไฮดรอกไซด
(Ca(OH)2 ) และ แบเรียมไฮดรอกไซด (Ba(OH)2 ) เปนตน
H 0 Na+ + OH-

NaOH

2
⎯⎯→

KOH

2
⎯⎯→

H0

K+ + OH-

ความหมายของกรด-เบส ตามทฤษฎีของอารเรเนียส มีขอจํากัดที่สารจะตองละลาย
น้ํา และแตกตัวให H+ หรือ OH5.1.2 ทฤษฎีกรด-เบสของเบรินสเตต และ ลาวรี (BrÖnsted & Lowry theory)
เบรินสเตด (J. N. Bronsted) นักวิทยาศาสตรชาวเดนมารกและลาวรี (J.M. Lowry) ชาวอังกฤษ
ไดใหนิยามของกรดและเบส ไวดังนี้
กรด หมายถึง สารที่ใหโปรตอน (H+) หรือเปนผูใหโปรตอน (H+) แกสารอื่น เชน
H+

HCl + H2O
กรด 1 เบส 2

H+

Cl- + H3O+ (HCl เปนคูกรด Cl- เปนคูเบส)
เบส 1 กรด 2

HCl เปนกรด จะใหโปรตอนแก H2O เปนเบส แลวไดเปนไฮโดรเนียม
ไอออน (H3O+) กับคลอไรดไอออน (Cl−) ซึ่งเปนกรดและเบสตามลําดับเมื่อเกิดปฏิกิริยา
ยอนกลับ
เบส หมายถึง สารที่รับโปรตอน (H+) จากสารอื่น เชน
H+

NH3 + H2O
เบส 1 กรด 2

+

H
NH4+ + OH- (NH3 เปนคูเบส NH4+ เปนคูกรด)
กรด 1 เบส 2

NH3 เปนเบส จะรับโปรตอนจาก H2O เปนกรด กลายเปน แอมโมเนียมไอออน
(NH4+) ซึ่งเปนกรด และ ไฮดรอกไซด (OH−) ซึง่ เปนกรด และ เบส ตามลําดับ สําหรับ
ปฏิกิริยายอนกลับ

จากทฤษฎีของเบรินสเตตและลาวรี จะเห็นวา สารที่เปนกรด เมื่อแตกตัวให
โปรตอนแกสารอื่นไปแลว สวนที่เหลือจะเปนเบส (สามารถรับโปรตอนได) สวนสารที่เปน
เบสเมื่อรับโปรตอนแลวจะเปลี่ยนไปเปนกรด (สามารถใหโปรตอนได) จึงเรียกกรดและเบสคู
ดังกลาววา คูกรด−เบส (conjugated acid and base) เชน HCl กับ Cl− และ NH3 กับ NH4+
เปนตน
5.1.3 ทฤษฎีของเลวิส เลวิส (G. N. Lewis) นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน ไดให
นิยามเกี่ยวกับกรดและเบสไววา กรด หมายถึง สารที่สามารถรับอิเล็กตรอนคู จากสารอื่น
ดังนั้น กรดจึงเปนสารที่ชอบอิเล็กตรอน เรียกวา อิเล็กโตรไฟล (electrophile) สวน เบส
หมายถึง สารที่สามารถใหอิเล็กตรอนคู แกสารอืน่ ดังนั้น เบสจึงเปนสารที่ชอบนิวเคลียส
เรียกวา นิวคลีโอไฟล (nucleophile)
BF3 + NH3

F
H
F B + NH
F
H

⎯⎯→

⎯⎯→

BF3NH3

F
F B
F

H
NH
H

จะเห็นวาในโมเลกุลของ NH3 มีอิเล็กตรอนคูเหลืออยู 1 คู เมือ่ รวมตัวกับ
BF3 ทําให BF3 รวมตัวกับ NH3 ตรงคูอิเล็กตรอนนั้น NH3 จึงเปนฝายใหอิเล็กตรอนคู สวน
BF3 เปนฝายรับอิเล็กครอนคู ดังนั้น NH3 ก็เปนเบส และ BF3 ก็เปนกรด
5.1.4 ทฤษฎีระบบตัวทําละลาย ในทฤษฎีนี้ กรด หมายถึง สารที่ใหไอออนบวกของ
ตัวทําละลายหรือไอออนกรด (acid ion) เบส หมายถึง สารที่ใหไอออนลบของตัวทําละลาย
หรือไอออนเบส (base ion) ดังตัวอยางตอไปนี้
Cl- + CH3COOH2+
HCl + CH3COOH
กรด ตัวทําละลาย
ไอออนกรด
Cl- + H3O+
HCl + H2O
กรด ตัวทําละลาย
ไอออนกรด
Na+ + OH- + H2O
NaOH + H2O
เบส ตัวทําละลาย
ไอออนเบส

5.2 การจําแนกชนิดของกรด-เบส
การจะจําแนกชนิดของกรดหรือเบส สามารถที่กระทําไดโดยใชเกณฑในการจําแนก
ไดหลายวิธี เชน การจําแนกตามความเขมขนของสารละลายกรด จะจําแนกไดเปนกรดเขมขน
(concentrated acid) ซึ่งเปนสารละลายกรดที่มีเนื้อกรดมาก เชน 18M H2SO4 และ กรดเจือจาง
(dilute acid) ที่มีเนื้อกรดนอย เชน 0.1M H2SO4 การจําแนกตามความสามารถในการแตกตัว
จะจําแนกไดเปน กรดแก (strong acid) ที่ สามารถแตกตัวได 100% เชน HClO4 H2SO4 HCl
HBr HNO3 และกรดออน (weak acid) ที่แตกตัวไดนอย เชน CH3COOH , HF การจําแนก
ตามแหลงที่มา จะจําแนกไดเปน กรดอนินทรีย หรือ กรดแร (inorganic acid) ซึ่งอาจจะเปน
กรดออกซี (oxy acid) ที่มี H O และอื่น ๆ เปนองคประกอบ เชน HNO3 H2SO4 หรือ กรด
ไฮโดร (hydro acid) ที่มี H และอื่น ๆ เปนองคประกอบ เชน HCl HI HF และ กรดอินทรีย
(organic acid) ซึ่งอาจจะเปนกรดคารบอกซิลิก (carboxylic acid) ที่ประกอบดวยหมู RCOOH
เชน HCOOH CH3COOH ( R = CnH2n+1) หรือกรดซัลโฟนิก (sulfonic acid) ที่มีหมู RSO3H
เปนองคประกอบ เชน CH3SO3H และนอกจากนี้ยังสามารถจําแนกไดตามจํานวนครั้งในการ
แตกตัวไดแก กรดโมโนโปรติก (monoprotic acid) ที่แตกตัวให H+ เพียงครั้งเดียว เชน
CH3COOH , HCN เปนตน กรดไดโปรติก (diprotic acid) ที่แตกตัวให H+ สองครั้ง เชน
H2SO4 และ กรดโพลีโปรติก (polyprotic acid) เปนกรดที่แตกตัวให H+ มากกวาสองครั้ง เชน
H3PO4 เปนตน

5.3 ความแรงของกรด-เบส
ความแรงของกรด สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ชนิดคือ กรดแก (strong acid) กับ
กรดออน (weak acid) โดยกรดแก หมายถึง กรดที่สามารถแตกตัวไดทั้งหมดหรือทําปฏิกิริยา
กับโมเลกุลของน้ําจะให H+ หรือ H3O+ ไดมากและรวดเร็ว ดังนั้น กรดแก จะละลายน้ํา แลว
แตกตัวไดทั้งหมด โดยความเขมขนของ H3O+ ที่เกิดจากการแตกตัวจะเทากับความเขมขนของ
กรด
HCl + H2O ⎯⎯→ H3O+ + Cl[H3O+] = [HCl]

สําหรับ กรดออน หมายถึง กรดที่สามารถแตกตัวหรือทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ํา
จะให H+ หรือ H3O+ ไดนอยและไมรวดเร็ว ดังนั้น กรดออน จะละลายน้ํา แตกตัวไดไม
ทั้งหมด ดังนั้น ความเขมขนของ H3O+ ที่เกิดจากการแตกตัวจะนอยกวาความเขมขนของกรด
CH3COO- + H3O+
CH3COOH + H2O
[H3O+] < [CH3COOH]
ในทํานองเดียวกันความแรงของเบส สามารถจําแนกออกไดเปน เบสแก (strong
base) กับ เบสออน (weak base) โดยเบสแก หมายถึง เบสที่สามารถแตกตัวไดทั้งหมดหรือทํา
ปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ําจะให OH− ไดมากและรวดเร็ว สวนเบสออน หมายถึง เบสที่
สามารถแตกตัวหรือทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ําจะให OH− ไดนอยและไมรวดเร็ว
เบสแก

H20 Na+ + OHNaOH ⎯⎯→
[OH-] = [NaOH]

เบสออน

NH3 + H2O
[OH-] < [NH3]

NH4+ + OH-

5.4 การแตกตัวของกรดออนและเบสออน
จากที่กลาวมาแลว กรดแกและเบสแกสามารถแตกตัวไดทั้งหมด ดังนั้นความเขมขน
ของ H3O+ และ OH- ที่ไดจากการแตกตัว จึงมีความเขมขนเทากับความเขมขนของกรดแกและ
เบสแก แตสําหรับกรดออนและเบสออนแลว จะแตกตัวไดไมทั้งหมด ดังนั้น ความเขมขน
ของ H3O+ และ OH- ที่ไดจากการแตกตัว จึงมีความเขมขนนอยกวาความเขมขนของกรดออน
และเบสออน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความสามารถในการแตกตัวของกรดออนและเบสออนแตละชนิด
ดวย
เพื่อความสะดวกในการเขียน กรดออน จะเขียนแทนดวยสูตรวา HA และเขียน
สมการเคมีแสดงการแตกตัวและคาคงตัวสมดุลของสมการไดดังนี้

HA + H2O

K eq

A − + H 3 O+

[A − ] [H 3 O + ]
=
[HA] [H 2 O]

…(5.1)

เนื่องจาก [H2O] มีการเปลี่ยนแปลงความเขมขนนอยมากจนถือวาความเขมขนคงตัว ดังนั้น
Keq[H2O] จึงเปนคาคงตัว ซึ่งเขียนแทนดวย Ka ทําใหเขียนความสัมพันธไดวา

[A − ] [H 3 O + ]
Ka =
[HA]

…(5.2)

จากสมการ (5.2) K a เปนคาคงตัวของการแตกตัวของกรด (acid ionization
constant) และนอกจากนี้ความสามารถในการแตกตัวของกรดออนสามารถแสดงเปนรอยละ
ของการแตกตัวได ดังนี้
…(5.3)
[H3O+] x 100
[HA]
เนื่องจาก Ka = [H3O+] [A-] / [HA] หรือเทากับ [H3O+] 2/ [HA] ดังนั้น ความเขมขนของ
[H3O+] ที่เกิดจากการแตกตัวของกรดออนจึงมีคาเทากับ
รอยละการแตกตัวของกรด

[H3O+]

=

= (%) [HA] / 100 =

Ka [HA]

…(5.4)

ในทํานองเดียวกัน เบสออน ซึ่งเขียนแทนดวย B- สามารถเขียนสมการเคมีแสดงการ
แตกตัวและคาคงตัวสมดุลของสมการไดดังนี้

B- + H 2 O

HB + OH-

[HB] [OH − ]
K eq =
[B − ] [H 2 O]

ซึ่งเมื่อกําหนด Kb แทน Keq[H2O] แลว สามรถเขียนความสัมพันธไดวา

Kb

−]
[OH
[HB]
=
[B − ]

…(5.5)

จากสมการ (5.5) Kb เปนคาคงตัวของการแตกตัวของเบส (basic ionization constant) และ
ความเขมขนของ [OH-]
[OH-]

= (%) [B-] = K b [B - ]
…(5.6)
100
คาของ Ka และ Kb ของกรดออนและเบสออนแตละชนิด จะมีความแตกตางกัน ซึ่ง
ถือเปนลักษณะเฉพาะของกรดออนและเบสออน ซึง่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ คา Ka
และ Kb ของกรดออนและเบสออนบาชนิด ไดแสดงใหเห็นดังในตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ตัวอยางคาคงตัวการแตกตัวของกรดและเบสบางชนิด
กรด

สูตร

Ka

เบส

สูตร

Kb

แอซีติก
ไฮโดรไซยานิก
ไฮโดรฟลูออริก
ฟอรมิก
เบนโซอิก
เปอรคลอริก
ไฮโดรคลอริก
คารบอนิก
ไนทรัส
ซัลฟวริก
ฟอสฟอริก

CH3COOH
HCN
HF
CHCOOH
C6H5COOH
HClO4
HCl
H2CO3
HNO2
H2SO4
H3PO4

1.8 x 10-5
4.9 x 10-10
7.2 x 10-4
1.8 x 10-4
6.5 x 10-5
สูงมาก
สูงมาก
4.2 x 10-7
4.5 x 10-4
สูงมาก
7.5 x 10-3

แอมโมเนีย
คารบอเนตไอออน
ไซยาไนดไอออน
ไนไตรตไอออน
เอไมดไอออน
ไนเตรตไอออน
ซัลไฟดไอออน
ซัลเฟตไอออน
ฟลูออไรดไอออน
ยูเรีย
เมธิลลามีน

NH3
CO32CNNO2NH2NO32S2SO42FC2H4CO
CH3NH2

1.8 x 10-5
2.1 x 10-4
2.5 x 10-5
2.2 x 10-11
สูงมาก
ต่ํามากๆ
1.0 x 10-5
8.3 x 10-13
1.4 x 10-11
1.5 x 10-14
4.4 x 10-4

ที่มา (Kotze, Treichel & Harman, 2003, p. 702)

5.5 การแตกตัวของน้ํา

น้ํา มีสมบัติเปนไดทั้งกรดและเบส เนื่องจากระหวางโมเลกุลของน้ําจะเกิดปฏิกิริยา
มีการใหและรับโปรตอนดวยตัวมันเอง ซี่งสามารถเขียนสมการเคมี และคาคงตัวของการแตก
ตัว (autoionization of water)ไดดังนี้
H2O + H2O

H3O+ + OH-

[H 3 O + ][OH − ]
K eq =
[H 2 O] 2

เนื่องจาก [H2O] มีคาคงตัว ซึ่งเมื่อกําหนดให Keq [H2O]2 เขียนแทนดวย KW ทําใหเขียน
ความสัมพันธไดวา
Kw = [H3O+] [OH-] = 1 x 10-14 ที่ 25 oC

…(5.7)

จากสมการ (5.7) Kw เปนคาคงตัวการแตกตัวของน้ํา โดยในสารละลายของกรด
หรือเบสที่เจือจางดวยน้ํา โดยที่อุณหภูมิ 25oC คา Kw จะมีคาเทากับ 1.0x10-14 โดยถาใน
สารละลายมีความเขมขนของ H3O+ > OH- แสดงวา สารละลายเปนกรด ถาในสารละลายมี
ความเขมขน H3O+ < OH- แสดงวา สารละลายเปนเบส และถาในสารละลายมีความเขมขน
ของ H3O+ เทากับ OH- ซึ่งมีคาเทากับ 1 x 10-7 แสดงวาสารละลายเปนกลาง

5.6 มาตราของกรด-เบส
มาตราของกรดและเบสในสารละลายสามารถกําหนดไดจากความเขมขนของ H3O+
และ OH- ซึ่งถามีระดับความเขมขนต่ําจะเขียนอยูรูปของเลขยกกําลังที่ติดเครื่องหมายลบ เชน
1.0x10-2 โมลาร เปนตน ซึ่งไมคอยสะดวกในการนําไปใช ดังนั้นในป ค.ศ. 1909 ซอเรนเซน
(SÖren Peter Lauritz SÖrensen) ไดเสนอวิธีการเปลี่ยนคาความเขมขนของ H3O+ และ OHเปน pH และ pOH ตามลําดับ โดยไดใหนิยามวา
pH = - log[H3O+] และ pOH = - log [OH-]

…(5.8)

ที่ 25oC น้ําบริสุทธิ์หรือสารละลายที่มีความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออน และ
ไฮดรอกไซดไอออน เทากับ 1 x 10-7 โมลาร จะมีคา pH เทากับ 7 ซึ่งเปนกลาง ดังนั้น
สารละลายที่มี pH นอยกวา 7 จะเปนกรดและมากกวา 7 จะเปนเบส โดยผลบวกของ pH กับ
pOH จึงมีคาเทากับ 14 จึงทําใหมาตราของกรด-เบส จึงมีตั้งแต 0 ถึง 14 สําหรับคา pH และ
pOH ของสารละลายไดแสดงไวในภาพที่ 5.1

ภาพที่ 5.1 มาตราของกรดและเบส
ที่มา (Petrucci, Harwood & Herring, 2002, p. 673)

5.7 เกลือ
เกลือ (salt) เปนสารอีกชนิดหนึ่งที่แตกตางจาก กรด และเบส โดยเกลือจะเปนเปน
สารประกอบไอออนิก ที่ประกอบดวยไอออนบวก และไอออนลบ เชน Na+ K+ Ca2+ NO3SO42- เปนตน ซึ่งเกลือสามารถจําแนกไดหลายชนิด เชน เกลือปกติ (normal salt) เปนเกลือที่
เกิดจากโลหะเขาไปแทนที่ H ในกรดจนหมด เชน NaCl K2SO4 เกลือกรด (acid salt) หรือ
เกลือไฮโดรเจน เปนเกลือที่เกิดจากโลหะเขาไปแทนที่ H ในกรดไมหมด เชน NaHCO3 ,
NaH2PO4 เกลือเบสิก (basic salt) หรือ เกลือไฮดรอกซี เปนเกลือที่เกิดจากหมู OH - ในเบสถูก

แทนที่ไมหมด เชน PbOHCl , BiOHCl เกลือสองเชิง (double salt) เปนนิดเกลือที่เกิดจากเกลือ
ปกติ 2 ตัวมารวมกันเปนโมเลกุลใหญ เมื่อนํามาละลายน้ําจะแตกตัวใหไอออนเชนเดียวกับเกลือ
ปกติ เชน สารสม (potassium alum ; K2SO4.Al2SO4) 3 . 24H2O) และ เกลือเชิงซอน (complex
salt) เปนเกลือที่เกิดจากเกลือปกติ 2 ตัวมารวมกันเปนโมเลกุลใหญ เมื่อนํามาละลายน้ําจะแตก
ตัวใหไอออนเชิงซอน เชน K4Fe(CN) 6.Pt(NH3)2Cl4
สมบัติของเกลือโดยทั่วไป เชน มักเปนของแข็ง ละลายน้ําไดแตกตางกัน บางชนิดมี
รสหวาน เปรี้ยว เค็ม เมื่อละลายน้ําอาจมีฤทธิ์เปนกลาง กรด หรือเบส สารละลายเกลือสามารถ
นําไฟฟา หรือเมื่อหลอมเหลว การเกิดขึ้นของเกลือมีหลายวิธี เชน
5.7.1 การรวมตัวของธาตุ
⎯⎯→
2 NaCl
2 Na + Cl2
5.7.2 ปฏิกิริยากรดกับโลหะ หรือไฮดรอกไซด
Zn + H2SO4 ⎯⎯→ ZnSO4 + H2
5.7.3 ปฏิกิริยากรดกับ ออกไซดของโลหะ
CaO + 2HCl ⎯⎯→ CaCl2 + H2O
5.7.4 ปฏิกิริยาระหวางเกลือกับเกลือ
AgNO3 + NaCl ⎯⎯→ AgCl + NaNO3
5.7.5 ปฏิกิริยากรดกับเบส
Ba(OH) 2+ H2SO4 ⎯⎯→ BaSO4 + 2H2O

5.8 การแยกสลายดวยน้ําของเกลือ
ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส (hydrolysis of salts) หมายถึง ปฏิกิริยาระหวางสาร กับ น้ํา โดย
โมเลกุลของน้ําจะแตกตัวออกเปนไอออนบวก และไอออนลบ เมื่อเกลือละลายน้ํา จะแตกตัว
เปนไอออน แลวทําปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส กับ น้ํา ทําใหสารละลายมีฤทธิ์เปนกรดหรือเบส ก็ได
ขึ้นอยูกับชนิดของเกลือ
5.8.1 เกลือของกรดออนกับเบสแก เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ไดสารละลายมีฤทธิ์เปน
เบส เนื่องจากไอออนลบจากเกลือ จะรวมตัวกับ H+ ของน้ํา ทําใหน้ําแตกตัวมากขึ้น ทําใหมี
OH- ในสารละลาย มาก เชน โซเดียมแอซีเทต (CH3COONa) เมื่อละลายน้ํา จะเกิดการแตกตัว

ใหโซเดียมไอออน (ประจุบวก) และ แอซิเทตไอออน (ประจุลบ) ซึ่งเขียนแทนดวย A- ซึ่ง Aนี้จะทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ํา เรียกปฏิกิริยานี้วา ปฏิกิริยาการแยกสลายดวยน้ํา ตาม
สมการและคาคงตัวสมดุลดังนี้
A- + H2O

HA + OH−

−]
K eq = [HA][OH
[A − ][H 2 O]

เมื่อกําหนด Keq [H2O] เขียนแทนดวย K h จะไดความสัมพันธดังนี้

Kh =

[HA][OH − ]
[A − ]

…(5.9)
Kh = Kw
Ka
[HA]
จากสมการ (5.9) เมื่อ −
คือ 1 และ [OH-] [H3O+] คือ K w
+
Ka
[A ][H 3 O ]
ดังนั้น

5.8.2 เกลือของกรดแกกับเบสออน เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ไดสารละลายมีฤทธิ์
เปนกรด เนื่องจาก ไอออนบวกของเกลือจะรวมตัวกับ OH- ของน้ํา ทําใหน้ําแตกตัวมากขึ้น จึง
เกิด H+ ในสารละลายมากขึ้น เชน แอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) เมื่อละลายน้ํา ไอออนบวก
(สมมุติวาเปน BH+) ที่ไดจากเกลือ จะทําปฏิกิริยากับโมเลกุลของน้ํา เกิดปฏิกิริยาการแยกสลาย
ดวยน้ํา ดังนี้
BH+ + H2O
B + [H3O+]

จาก

[B][H 3O + ] [B][H 3 O + ][OH − ]
=
Kh =
[BH + ]
[BH + ][OH − ]

จะไดวา

Kh =

Kw
Kb

5.8.3 เกลือของกรดแกกับเบสแก สามารถละลายน้ําไดดี โดยแตกตัวเปนไอออน
บวก-ลบไดดี แตไมเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส กับ น้ํา ดังนั้นสารละลายจึงมีฤทธิ์เปนกลาง เชน
NaCl
5.8.4 เกลือของกรดออนกับเบสออน เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสไดสารละลายที่อาจจะ
มีฤทธิ์เปนกรดหรือเบสหรือกลางก็ได ขึ้นอยูกับความแรงของกรดและเบสนั้น ๆ เชน NH4CN
เกิดจากกรดออน HCN (Ka=4x10-10) กับ เบสออน NH4OH (Kb=1.8x10-5) ดังนั้น CN- จึง
รวมตัวกับ H+ ของน้ํา ทําใหน้ําแตกตัวมากขึ้น เกิด OH- มากขึ้น

5.9 สารละลายบัฟเฟอร
สารละลายบัฟเฟอร (buffer solution) หมายถึง สารละลายที่ประกอบดวยกรดออน
กับเกลือของกรดออนนั้นหรือ ประกอบดวยเบสออนกับเกลือของเบสออนนั้น โดย pH ของ
สารละลายบัฟเฟอรจะเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเทียบกับการเติมกรดแกหรือเบสแกจํานวนเล็ก
นอยลงไปในน้ํา ตัวอยางเชน สารละลายที่ประกอบดวยกรดแอซิติก และ โซเดียมแอซิเทต
สามารถเขียนสมการแสดงการแตกตัว และคาคงตัวสมดุลดังนี้
CH3COO- + H3O+
[H 3O + ][CH 3COO − ]
Ka =
[CH 3COOH]

CH3COOH + H2O

H3O+ จากกรดแกที่เติมลงในสารละลายบัฟเฟอร จะทําปฏิกิริยากับแอซีเทตไอออนที่มากเกิน
อยูแลวไดเปนกรดแอซีติก และถาเติมเบสแกลงไปในสารละลายบัฟเฟอรนี้ OH− ของเบส
จะทําปฏิกิริยากับ H3O+ แลวไดเปนโมเลกุลของน้ํา ในขณะเดียวกัน กรดแอซีติกซึ่งมีอยูมาก
จะแตกตัวใหเปน H3O+ มาทดแทน
จากสมการขางตน สามารถเขียนเปนความสัมพันธไดวา
⎡
[CH 3COO − ] ⎤
− log K a = − log[H 3 O ] + ⎢− log
[CH 3COOH] ⎥⎦
⎣
[CH 3COO − ]
pK a = pH − log
[CH 3COOH]
+

∴ pH = pK a + log

[เกลือ]
[กรด]

…(5.10)

ดังนั้น สารละลายผสมระหวางกรดออนกับเกลือของกรดออน จะเปนสารละลาย
บัฟเฟอรที่มี pH < 7 เชน กรดแอซิติก ผสมกับ เกลือโซเดียมแอซิเทต เปนตน
ในทํานองเดียวกันสําหรับสารละลายบัฟเฟอรที่มีสมบัติเปนเบส เชน สารละลาย
ผสมของแอมโมเนีย กับ แอมโมเนียมคลอไรด จากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น จะสามารถคํานวณหาคา
pH ของสารละลายบัฟเฟอร ไดดังนี้

NH +4 + OH−

NH 3 + H 2 O
[OH − ][NH 4+ ]
จาก K b =
จะไดวา
[NH 3 ]
− logK

b

⎡
[NH 4+ ] ⎤
= − log[OH ] + ⎢− log
[NH 3 ] ⎥⎦
⎣
−

[NH 4+ ]
pK b = pOH − log
[NH 3 ]
[เกลือ] ⎤
⎡
∴ pH = 14 − ⎢ pK + log
[เบส] ⎥⎦
⎣ b

…(5.11)

5.10 อินดิเคเตอร
อินดิเคเตอร (indicators) เปนสารประกอบประเภทสียอม (organic dyes) เปนกรด
ออน หรือเบสออน มี 2 สีรูปกรด (acid form) สีหนึ่ง และ รูปเบส (basic form) อีกสีหนึ่ง โดย
จะเปลี่ยนสีเมื่อรูปใดรูปหนึ่งเขมขนมากกวา อยางนอย 10 เทา สําหรับอินดิเคเตอรที่เปนกรด
ออนซึ่งเขียนยอวา HInd จะมีสมการเปนดังนี้
H3O+ + IndHInd + H2O
รูปกรด
รูปเบส

[Ind − ][H 3 O + ]
K Ind =
[HInd]

ในสารละลายที่มีความเขมขนของ H3O+ สูงๆ สารละลายจะมีสีเปนสีของ HInd (รูปกรด) และที่
ความเขมขนของ H3O+ ต่ําๆ สารละลายจะมีสีเปนสีของ Ind− (รูปเบส) ในชวง pH ของการ
เปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอรหนึ่ง ๆ นั้น (ตารางที่ 5.2) จะขึ้นกับคาคงตัวของการแตกตัวของ
อินดิเคเตอร (KInd) โดยความเขมขนของอินดิเคเตอรในรูปกรด และรูปเบส จะตองแตกตางกัน
อยางนอย 10 เทา ซึ่งสมการขางตนสามารถเขียนความสัมพันธใหมไดวา

[H 3 O + ] =

K Ind [HInd]
[Ind − ]

⎛1⎞
ที่ความเขมขนแตกตางกัน 10 เทา จะไดวา [H 3 O + ] = K Ind ⎜ ⎟ หรือ K Ind ⎛⎜⎜ 10 ⎞⎟⎟
⎝1⎠
⎝ 10 ⎠
จะไดวา
pH = pKInd ± 1
ดังนั้น ชวงในการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร จะอยูในชวง pK Ind ± 1
ตารางที่ 5.2 ชวง pH และสีที่เปลี่ยนแปลงของอินดิเคเตอรบางชนิด
อินดิเคเตอร

ชวง pH

สี่ที่เปลี่ยน

ไทมอลบลู (thymol blue ; acid)
โบรโม ฟนอล บลู (bromophenol blue)
คองโก เรด (congo red)
เมทิลออเรนจ (methyl orange)
โบรโมครีซอลกรีนท (bronocresol green)
เมทิลเรด (methyl red)
โบรโมครีซอล (bromocresol purple)
ฟนอล เรด (phenol red)

1.2 - 2.8
3.0 - 4.6
3.0 - 5.0
3.1 - 4.4
3.8 - 5.4
4.2 - 6.3
5.2 - 6.8
6.8 - 8.4

แดง-เหลือง
เหลือง-น้ําเงิน
น้ําเงิน-แดง
แดง-เหลือง
เหลือง-น้ําเงิน
แดง-เหลือง
เหลือง-มวง
เหลือง-แดง

ไทมอล บลู (thymol blue ; base)

8.0 - 9.6

เหลือง-น้ําเงิน

ฟนอฟทาลีน (phenolphthalein)

8.3 - 10.0

ไมมีสี-ชมพู

ที่มา (Chang, 1998, p.662)

5.11 การไทเทรตของกรด-เบส
การไทเทรตเปนเทคนิคหนึ่งทางเคมีเพื่อหาความเขมขนของสารละลายชนิดหนึ่งที่
ไมทราบความเขมขน โดยการใชสารมาตรฐานซึ่งรูความเขมขนที่แนนอนไปทําปฏิกิริยากัน
โดยจุดที่สารทั้งสองทําปฏิกิริยากันพอดี เรียกวา จุดสมมูลหรือจุดสะเทิน (equivalence point)
ซึ่งในการไทเทรตของกรด-เบส (acid-base titration) จําเปนจะตองใชอินดิเคเตอรชวยบอกให
ทราบจุดที่สารทั้งสองทําปฏิกิริยากันพอดี เรียกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงสีของอินดิเคเตอร นี้วา
จุดยุติ (end point) ซึ่งจะใกลเคียงกับจุดสมมูล เชน ปฏิกิริยาระหวางกรด กับ เบส แลวได
เกลือ กับน้ํา เรียกวา ปฏิกิริยาการสะเทิน หรือ ปฏิกิริยาทําใหเปนกลาง (neutralization
reaction) ณ จุดยุติ สีของอินดิเคเตอรจะเปลี่ยนแปลงจากสีหนึ่ง ไปเปนอีกสีหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยูกับ
คา pH ของสารละลาย ดังนั้น ในการไทเทรตจึงจําเปนตองเลือกใชอินดิเคเตอรใหเหมาะกับ
กรดและเบสแตละคู หรือใชเครื่องวัด pH แทนก็ได
ขั้นตอนในการไทเทรตกรด-เบส จําเปนจะตองทราบความเขมขนที่แนนอนของ
สารละลายมาตรฐาน ซึ่งมักจะบรรจุอยูในบิวเรตต ซึ่งยึดดวยขาตั้ง สวนสารละลายที่ตองการหา
ความเขมขนจะตองทราบปริมาตรที่แนนอน ซึ่งมักบรรจุอยูในขวดรูปชมพูที่มีอินดิเคเตอรอยู
1-2 หยด แลวสารละลายมาตรฐานจะถูกปลอยจากบิวเรตตอยางชา ๆ จนถึงจุดยุติที่อินดิเคเตอร
เปลี่ยนสี จากปริมาตรของสารละลายมาตรฐานที่ใชในการไทเทรต จะถูกนํามาใชในการ
คํานวณหาความเขมขน โดยพิจารณาวา H+ 1 โมล จากกรด และ OH- 1 โมล จากเบส ทํา
ปฏิกิริยาพอกัน ไดเปนน้ํา (H2O) 1 โมล ดังนั้น ในปฏิกิริยาที่ทําใหเปนกลาง จํานวนโมลของ
H+ และจํานวนโมลของ OH- จะตองเทากัน
5.11.1 การไทเทรตกรดแกกับเบสแก เมื่อหยดสารละลาย NaOH เขมขน 0.1 mol/L
ลงในสารละลาย HCl เขมขน 0.1 mol/L ปริมาตร 50 cm3 แลววัด pH เมื่อนําขอมูลมาเขียน
กราฟจะไดกราฟดังภาพที่ 5.2

ภาพที่ 5.2 กราฟที่ไดจากการไทเทรตกรดแกกับเบสแก
ที่มา (Petrucci, Harwood & Herring, 2002, p. 788)

ตัวอยางที่ 5.1 จงหา pH ของสารละลายเมื่อหยด 0.10 mol/L NaOH 49 cm3 ลงใน
0.10 mol/L HCl 50 cm3
วิธีทํา 0.10 mol/l NaOH 49 cm3 มี OH- = 49x0.1 /1000 = 4.9 x10-3 mol
0.10 mol/l HCl 50 cm3 มี H3O+ = 50x0.1 /1000 = 5.0 x10-3 mol
เนื่องจาก NaOH กับ HCl ทําปฏิกิริยากัน 1 โมล ตอ 1 โมล จึงมี H3O+
เหลือเทากับ 0.10 x10-3 mol
ปริมาตรสารละลาย = 49 + 50 = 99 cm3
ดังนั้น ความเขมขนของ [H3O+] = 0.1x10-3 x 1000 / 99 = 0.001 mol/L
pH = -log[H3O+] = - log 0.001 = 3

5.11.2 การไทเทรตกรดออนกับเบสแก เมื่อหยดสารละลาย NaOH เขมขน 0.1
mol/L ลงในสารละลาย CH3COOH เขมขน 0.1 mol/L ปริมาตร 50 cm3 แลววัด pH เมื่อนํา
ขอมูลมาเขียนกราฟจะไดกราฟ ดังภาพที่ 5.3

ภาพที่ 5.3 กราฟที่ไดจากการไทเทรตกรดออนกับเบสแก
ที่มา (Petrucci, Harwood & Herringi, 2003, p. 790)
5.11.3 การไทเทรตกรดแกกับเบสออน เมื่อหยดสารละลาย HCl เขมขน 0.1 mol/L
ลงในสารละลาย NH3 เขมขน 0.1 mol/Lปริมาตร 50 cm3 แลววัด pH เมื่อนําขอมูลมาเขียน
กราฟจะไดกราฟ ดังภาพที่ 5.4

ภาพที่ 5.4 กราฟที่ไดจากการไทเทรตกรดออนกับเบสออน
ที่มา (Petrucci, Harwood & Herring, 2003, p. 792)

5.12 บทสรุป
ความหมายของกรด-เบสมีหลายแนวคิด เชน ทฤษฎีของอารเรเนียส ทฤษฎีของ
เบรินสเตต-ลาวรี ทฤษฎีของเลวิสและทฤษฎีระบบตัวทําละลาย การวัดความแรงของกรดเบสสามารถวัดไดจากคาคงตัวของการแตกตัวของกรด (Ka) โดยเฉพาะกรดออนและเบสออน
สําหรับน้ําก็สามารถแตกตัวไดเชนกันโดยคา Kw ของน้ําจะมีคาเทากับความเขมขนของ
[H3O+] [OH-] เทากับ 1 x 10-14 ที่ 25 oC ซึ่งจากคาความเขมขนของ H3O+ และ OH- เมื่อ
เขียนอยูในรูปของเลขยกกําลังติดลบ
สามารถนํามาใชเปนมาตราของกรดและเบสใน
สารละลาย ไดโดย pH มีคาเทากับ - log[H3O+] และ pOH มีคาเทากับ - log [OH-]โดย
ผลบวกของ pH กับ pOH จึงมีคาเทากับ 14 สําหรับเกลือ ซึ่งเปนสารอีกชนิดหนึ่งที่แตกตาง
จาก กรด และเบส โดยเกลือจะเปนเปนสารประกอบไอออนิก ที่ประกอบดวยไอออนบวก และ
ไอออนลบ เชน Na+ K+ Ca2+ NO3- และ SO42- เปนตน ซึ่งสามารถจําแนกไดเปน เกลือปกติ
เกลือกรด เกลือเบสิก เกลือสองเชิง และเกลือเชิงซอน เปนตน ซึ่งเมื่อเกลือละลายน้ํา จะแตก
ตัวเปนไอออน แลวทําปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส กับ น้ํา ทําใหสารละลายมีฤทธิ์เปนกรดหรือเบส ก็
ไดขึ้นอยูกับชนิดของเกลือ แตเมื่อนํากรดออนกับเกลือของกรดออนนั้น หรือ ประกอบดวย
เบสออนกับเกลือของเบสออนนั้น มาละลายรวมกันสารละลายที่ไดจะเรียกวา สารละลาย
บัฟเฟอร โดยคา pH ของสารละลายบัฟเฟอรจะเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเทียบกับการเติมกรด
แกหรือเบสแกจํานวนเล็กนอยลงไปในน้ํา
นอกจากนี้ยังมีสารประกอบประเภทสียอม มี
สมบัติเปนกรดออน หรือเบสออน ที่มี 2 สีรูปกรด สีหนึ่ง และ รูปเบส อีกสีหนึ่ง โดยจะ
เปลี่ยนสีเมื่อรูปใดรูปหนึ่งเขมขนมากกวา อยางนอย 10 เทา ซึ่งเรียกวา อินดิเคเตอร ซึ่งสามารถ
นํามาใชในการตรวจสอบหาคา pH ของสารละลายใดๆ ได นอกจากนี้ยังสามารถนํามาใชใน
การหาจุดสมมูลหรือจุดสะเทินในการไทเทรตเพื่อหาความเขมขนของกรดหรือเบสได โดยดู
จากการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร เปนจุดยุติ

5.13 คําถามทายบท
5.13.1 กรดและเบสตามทฤษฎีของเบรินสเตด คืออะไร และแตกตางจากกรดและ
เบสตามนิยามของอารเรเนียสอยางไร
5.13.2 จงจําแนกโมเลกุลหรือไอออนตอไปนี้ออกเปนกรด หรือเบสตามนิยามของ
เบรินสเตดหรือทั้งสองอยาง
ข) H3O+
ก) H2O
ง) NH4+
ค) OHฉ) NH2จ) NH3
ซ) NO3ช) CO32ฌ) HBr
ญ) HCN
5.13.3 การจัดจําแนกชนิดของกรด สามารถใชเกณฑในการจําแนกอะไรไดบาง
และแตละชนิดมีอะไรบาง
5.13.4 คา Ka Kb และ Kw คืออะไร
5.13.5 ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส คืออะไร
5.13.6 สารละลายบัฟเฟอรหมายถึงอะไร และทําไมคา pH ของสารละลายบัฟเฟอร
จึงเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเทียบกับการเติมกรดแกหรือเบสแกจํานวนเล็กนอยลงไปในน้ํา
5.13.7 จงคํานวณหาการแตกตัวเปนรอยละของกรดเบนโซอิกที่มีความเขมขน
ก) 0.2 M (ตอบ 1.8%)
ข) 0.6 M (ตอบ 43%)
5.13.8 จงคํานวณหาความเขมขนของไฮโดรเนียมไอออน เปนโมลตอลิตร ของ
สารละลายตอไปนี้
ก) สารละลายที่มี pH 5.2 (ตอบ 6.3 x 10-6)
ข) สารละลายที่มี pH 16.0 (ตอบ 1.6 x 10-16)
ค) สารละลายที่มีความเขมขนของไฮดรอกไซดไอออน 3.7 x 10-9
(ตอบ 2.7 x 10-6)

5.13.9 จงคํานวณหาคา pH ที่จุดสมมูลของการไทเทรตตอไปนี้
ก) 0.10 M HCl กับ 0.10 M NH3 (ตอบ 5.28)
ข) 0.10 CH3COOH กับ 0.10 M NaOH (ตอบ 8.27)
5.13.10 จุดสมมูล กับ จุดยุติ เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
5.13.11 อินดิเคเตอร คืออะไร และมีประโยชนอยางไร
5.13.12 การเลือกใชอินดิเคเตอรในการไทเทรตแตละครั้งมีหลักในการเลือกใช
อยางไรและทําไมตองใสในปริมาณนอยๆ
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