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องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
ชุดที่ 3 เรื่อง ความเป็นกรด เบสของสาร 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว รายวิชาวิทยาศาสตร์  1 ว21101  
   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ชุดท่ี 3 เรื่อง ความเป็นกรด เบสของสาร มีองค์ประกอบดังนี้ 

1. บทบาทของนักเรียน 
2. ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง สารรอบตัว 
3. ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง สารรอบตัว ชุดท่ี 3 

เรื่อง ความเป็นกรด เบสของสาร 
4. ตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
5. แบบทดสอบก่อนเรียน 
6. บัตรกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 
7. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.1 เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 
8. บัตรกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส 
9. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.2 เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลาย

เบส 
10. บัตรกิจกรรมท่ี 3.3 เรื่อง ประเภทของกรด 
11. แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.3 เรื่อง ประเภทของกรด 
12. บัตรเนื้อหาท่ี 3.1 เรื่อง สมบัติของสารประเภท กรด เบส กลาง 
13. บัตรเนื้อหาท่ี 3.2 เรื่อง ประเภทของสารละลายกรด 
14. แบบฝึกท่ี 3.1 เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด เบส 
15. แบบฝึกท่ี 3.2  เรื่อง ประเภทของสารละลายกรด 
16. แบบทดสอบหลังเรียน 
17. บรรณานุกรม 

  



ชุดที่ 3 ความเป็นกรด เบสของสาร 

 

 
2 

 
 

บทบาทของนักเรียน 
 
  

 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1  

ว21101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ นักเรียนควรมีบทบาทดังนี้ 
 1. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความรู้เดิม 

 2. นักเรียนท าความเข้าใจวิธีการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารรอบตัว 
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ว21101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

 3. ปฏิบัติตามค าช้ีแจงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ละเอียด และฝึกปฏิบัติกิจกรรมตาม  
ค าช้ีแจงนั้นให้ครบถ้วนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4. ใหน้ักเรียนพยายามเข้าไปมีบทบาทหรือส่วนร่วมในกิจกรรม  

 5. เรียนรู้เกี่ยวกับการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี ให้การช่วยเหลือ 
ซึ่งกันและกัน 
 6. สร้างพฤติกรรมและนิสัยท่ีดีในการอยู่ร่วมกัน เช่น ไม่ส่งเสียงดังขณะท่ีทุกคนท างาน  
อยู่ประจ ากลุ่ม ไม่เดินไปมา พูดเบา ๆ ในขณะท างาน จดจ่อกับงานท่ีท าให้เกิดความส าเร็จ รู้จัก  
การรอคอยอย่างสงบ ไม่ดูถูกเพื่อนท่ีด้อยกว่า ให้ความช่วยเหลือเพื่อนในโอกาสท่ีเหมาะสม  

 7. บันทึกการเรียนรู้และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นกรด เบสของสารจากแหล่งเรียนรู้
อื่น ๆ 
 8. มีความรับผิดชอบ และต้ังใจท ากิจกรรมให้เสร็จอย่างรวดเร็ว  
 9. นักเรียนประเมินตนเอง ปรับปรุงผลงาน ตลอดจนใฝุหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีการ
วัดความก้าวหน้าระหว่างเรียนและหลังเรียนด้วยบัตรกิจกรรม แบบฝึก และแบบทดสอบหลังเรียน 
หลังการใช้ชุดกิจกรรมแต่ละชุด 
 10. นักเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาสาระได้ในยามว่าง หรือท่ีบ้านจากแผ่นบันทึกข้อมูล  
ภายในประกอบด้วยส่ือ Power point 
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   ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง สารรอบตัว 
 
 
 

 
 

สารรอบตวั 

24 ช่ัวโมง

ชุดที่ 1

สมบัติของสาร

3 ชั่วโมง ชุดที่ 2

การจ าแนกประเภท
ของสาร

3 ชั่วโมง

ชุดที่ 3

ความเป็นกรด เบส

ของสาร

3 ชั่วโมง

ชุดที่ 4

กรดและเบส 

ในชีวิตประจ าวัน

3 ชั่วโมง

ชุดที่ 5

ความเข้มข้นของ
สารละลาย

4 ชั่วโมง

ชุดที่  6

การละลายของสาร

 4 ชั่วโมง

ชุดที่ 7 
การเปลี่ยนสถานะ 

ของสาร 
4 ช่ัวโมง 
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                     ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สารรอบตัว 
                     ชุดที่ 3 เรื่อง ความเป็นกรด เบส ของสาร 

 
 
 
 

 
 
 

ความเป็นกรด 
เบส ของสาร

3 ช่ัวโมง

สมบัติของ
สารละลายกรด

ประเภทของ
สารละลายกรด

สมบัติของ
สารละลายเบส
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง สารรอบตัว  

              รายวิชาวิทยาศาสตร ์1  ว21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
 
 
 
 

ชุดท่ี 3 
เรื่อง ความเป็นกรด เบสของสาร 

 
 
 

ตัวช้ีวัด ว3.1 ม1/3 
ทดลองและอธิบายสมบัติความเป็นกรด เบส ของสารละลาย 

 
 
 

   จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ (K) 

1. อธิบายสมบัติความเป็นกรดและเบสของสารละลายได้ 
2. จ าแนกกรดจากพืชและกรดจากแร่ 

 ด้านทักษะกระบวนการ ( P) 
3. ทดลองตรวจสอบสมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบสได้  
4. ทดลองตรวจสอบกรดจากพืชและกรดจากแร่ธาตุได้ 

      ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
           5.  มีความมุ่งมั่นในการเรียน 
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สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
- สารละลายท่ีมีน้ าเป็นตัวท าละลาย อาจจะมีสมบัติเป็นกรด กลาง หรือ  

              เบส ซึง่สามารถตรวจสอบได้ด้วยกระดาษลิตมสั หรอือินดิเคเตอร์  
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
ชุดที่ 3 เร่ือง ความเป็นกรด เบสของสาร 

 
 
    ค าชี้แจง   1)   แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ    

       2)   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย    ลงใน  
                    ตรงกับตัวอักษร   ก , ข , ค หรือ ง  ในกระดาษค าตอบ 

************************************************************************* 
 
    1.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สมบัติของสารละลายกรด  
     ก.  ส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว และน าไฟฟูาได้  
     ข.  สามารถกัดกร่อนโลหะ และหินปูนได้ 
     ค.  เปล่ียนกระดาษลิตมัสสีน้ าเงินเป็นสีแดง   
     ง.  ท าปฏิกิริยากับน้ ามันพืชได้สารละลายขุ่น 

    2.  กรดและเบสมีสมบัติในข้อใดท่ีเหมือนกัน 
     ก.  มีรสฝาด         
     ข.  มีรสเปรี้ยว  
     ค.  กัดกร่อนผิวหนัง       
     ง .  ท าปฏิกิริยากับน้ ามันพืชได้สบู่ 

  3.  สาร A เมื่อน ามาทดสอบกับกระดาษลิตมัสและเจนเชียนไวโอเลตได้ผลคือเปล่ียน 
       สีกระดาษลิตมสัจากน้ าเงนิเป็นแดงและเปล่ียนสีเจนเชียนไวโอเลตจากม่วงเป็นสีเขียวอมน้ าเงนิ   
       สาร A  ควรเป็นสารอะไร 

   ก.  น้ าปูนใส      
   ข.  กรดแอซิติก 
  ค.  กรดซัลฟิวริก      
  ง.  น้ ายาเช็ดกระจก 
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    4.  ถ้ามีสารละลายเป็นของเหลวใสอยู่ในขวด   เหน่งต้ังสมมติฐานว่าเป็นกรดอินทรีย์ เหน่งควร  
         ทดสอบสมมติฐานตามข้อใด 
 ก.  ดมและชิม      
 ข.  ทดสอบกับหินปูน 
 ค.  ทดสอบกับกระดาษลิตมัส     
 ง.  ทดสอบกับเจนเชียนไวโอเลต 

    5. ครูหนุ่มแบ่งกลุ่มสารละลายกรดเป็น 2  กลุ่ม  ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1    กรดแอซิติก   กรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก  
 กลุ่มท่ี 2    กรดเกลือ   กรดไนตริก กรดก ามะถัน  
 ครูหนุ่มแบ่งกลุ่มสารละลายกรดโดยใช้เกณฑ์ใด 
 ก.  กรดเจือจางและกรดเข้มข้น    
 ข.  กรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ 
 ค.  กรดท่ีมีกล่ินและกรดท่ีไม่มีกล่ิน    
 ง.  กรดท่ีมี pH  สูงและกรดท่ีมี pH  ต่ า 
 
    6. ข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยาเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
 ก.  ท าปฏิกิริยากับน้ ามันได้สบู่   
 ข.  ท าปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมมีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
 ค.  ท าปฏิกิริยากับหินปูนได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 ง.  ท าปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรตได้แก๊สแอมโมเนีย 
 
    7.  สารที่มีสมบัติเป็นกลาง ให้ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัสอย่างไร  
 ก.  เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสท้ังสีแดงและสีน้ าเงิน   
 ข.  ไม่เปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสท้ังสีแดงและสีน้ าเงิน 
 ค.  กระดาษลิตมัสสีน้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง แต่กระดาษลิตมัสสีแดงไม่เปล่ียนสี  
 ง.  กระดาษลิตมัสสีแดงเปล่ียนเป็นสีน้ าเงิน แต่กระดาษลิตมัสสีน้ าเงินไม่เปล่ียนสี 
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ค าช้ีแจง  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 8-9 

จากการทดสอบสาร  A , B , C , D และ  E  ได้ข้อมูลดังตาราง 

สาร 
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น 

การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส ทดสอบด้วยเจนเชียนไวโอเลต ทดสอบกับหินปูน 
A แดง                  น้ าเงิน - - 
B น้ าเงิน                แดง ม่วง เกิดฟองแก๊ส 
C น้ าเงิน                แดง เขียว เกิดฟองแก๊ส 
D แดง                  น้ าเงิน - - 
E น้ าเงิน                แดง น้ าเงิน เกิดฟองแก๊ส 

          -    หมายถึง  ไม่ได้ทดสอบ 

    8.  สารที่มีสมบัติเป็นกรดอินทรีย์ คือข้อใด 
         ก.  A , D   
         ข.  B , C , D 
         ค. C , E   
         ง.  B   

    9.  สาร B  น่าจะเป็นสารในข้อใด 
          ก.  น้ ามะนาว     
          ข.   กรดซัลฟิวริก 
        ค.   น้ ายาล้างห้องน้ า         
          ง.   กรดไฮโดรคลอริก 
    10.  สารละลายชนิดหนึ่ง เมื่อหย่อนเศษอะลูมิเนียมลงไป ท้ิงไว้สักครู แล้วน าเศษอะลูมิเนียม 

ออกมาสังเกต พบว่ามีรอยผุกร่อน เมื่อน าสารละลายชนิดเดียวกันมาหยดลงบนหินปูนพบว่า 
ไม่มีการเปล่ียนแปลง สารละลายนี้มีสมบัติเป็นสารประเภทใด 
ก. กรด 
ข. เบส 
ค. กลาง 
ง. สรุปไม่ได้ 
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บัตรกิจกรรมท่ี 3.1 

เรื่อง การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 
 
 
จุดประสงค์ 

1. ตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลายท่ีก าหนดให้โดยใช้การทดสอบด้วย  
กระดาษลิตมัสได้ 

2. จัดแบ่งกลุ่มสารละลายเป็นสาระลายกรด เบส หรือ กลาง โดยใช้สมบัติการเปล่ียนสี  
ของกระดาษลิตมัสเป็นเกณฑ์ได้ 
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพัฒนา 

1. ทักษะการต้ังสมมติฐาน 
2. ทักษะการจ าแนก 

 
ระบุปัญหา  ถ้าใช้ผลการทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งสารละลายได้เป็น  

     กี่ประเภท  อะไรบ้าง 
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การทดลอง 

1. วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 
 

 
2. ขั้นตอนการทดลอง 

2.1.  น าสารละลายตัวอย่าง แต่ละชนิดหยดลงในจานหลุมพลาสติก หลุมละ 5 หยด 
2.2   ตัดกระดาษลิตมัสสีน้ าเงินและสีแดงยาว  1.0 เซนติเมตร วางไว้บนกระดาษขาว

เป็นคู่ ๆ มีระยะห่างกันพอสมควรจ านวน 8 คู่ บนกระดาษขาวขนาด A4 
2.3   ใช้ปลายแท่งแก้วคนสาร จุ่มสารละลายตัวอย่างแล้วแตะปลายแท่งแก้วบน 

กระดาษลิตมัส สังเกตและบันทึกการเปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสท้ัง 2 สี  ในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.1 
( เมื่อเปล่ียนสารละลายตัวอย่างชนิดใหม่จะต้องล้างแท่งแก้วคนสารและเช็ดให้สะอาดก่อนน าไป
ทดสอบสารชนิดอื่นทุกครั้ง ) 

2.4   ท าการทดลองซ้ าข้อ 2.3  แต่เปล่ียนชนิดของสารละลายตัวอย่างจนครบทุกชนิด 
  

ล าดับท่ี รายการ ปริมาณต่อ 1  กลุ่ม 
1 น้ าอัดลม 1 cm3 
2 น้ ายาล้างห้องน้ า  1 cm3

 

3 น้ าส้มสายชู 1 cm3
 

4 น้ าขี้เถ้า  1 cm3
 

5 น้ าสบู่  1 cm3
 

6 น้ าปูนใส  1 cm3
 

7 น้ าเกลือ     1 cm3
 

8 สารละลายน้ าตาล 1 cm3
 

9 จานหลุมพลาสติก 1 ใบ 
10 แท่งแก้วคนสาร     1  แท่ง 
11 หลอดหยดสาร 1 อัน 
12 กระดาษทิชชู 1 ม้วน 
13 กระดาษลิตมัสสีแดง  ยาว 1.0 cm 11  แผ่น 
14 กระดาษลิตมัสสีน้ าเงิน ยาว 1.0 cm 11  แผ่น 
15 กระดาษขาวขนาด A4 1  แผ่น 
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                  แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.1 
เรื่อง  การตรวจสอบความเป็นกรดและเบสของสารละลาย 

 
 

กลุ่ม........................................................................................ชั้นม. 1/............. 
สมาชิกกลุ่ม 1…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  2…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  3…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  4…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  5…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
 
สมมติฐาน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

 
 

สารละลาย การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส 
สีน้ าเงิน สีแดง 

น้ าอัดลม   
น้ ายาล้างห้องน้ า    

น้ าส้มสายชู   

น้ าขี้เถ้า    

น้ าสบู่    

น้ าปูนใส   

น้ าเกลือ   

สารละลายน้ าตาล      
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สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................. 
 
การน าไปใช้ประโยชน ์
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 

1. จากผลการทดสอบสารด้วยกระดาษลิตมัสท้ัง 2 สี สามารถแบ่งกลุ่มสารได้เป็นกี่กลุ่ม  
อะไรบ้าง   

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 
2.   น้ าอัดลมคือ ตัวอย่างของสารที่มีสมบัติเป็นกรด จากการทดสอบสารที่มีสมบัติเป็นกรด  
      ให้ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัสสีน้ าเงินและสีแดง อย่างไร  

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

3.   นอกจากน้ าอัดลมแล้ว จากผลการทดลอง มีสารชนิดใดอีกบ้างท่ีมีสมบัติเป็นกรด  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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4.  ถ้าน้ าสบู่คือตัวอย่างของสารที่มีสมบัติเป็นเบส ดังนั้นสารที่มีสมบัติเป็นเบสให้ผลการ   
     ทดสอบกับกระดาษลิตมัสท้ัง 2 สี อย่างไร   

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

5.   นอกจากน้ าสบูแ่ล้ว จากผลการทดลอง มีสารชนิดใดอีกบ้างท่ีมีสมบัติเป็นเบส  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
 

6. ถ้าสารละลายน้ าตาลคือตัวอย่างของสารที่มีสมบัติเป็นกลาง ดังนั้นสารที่มีสมบัติเป็น  
กลางให้ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัสท้ัง 2 สี อย่างไร   

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

7. นอกจากสารละลายน้ าตาลแล้ว จากผลการทดลองมีสารชนิดใดอีกบ้างท่ีมีสมบัติเป็น  
กลาง 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
 

8. ถ้าใช้สมบัติความเป็นกรด เบสเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งสารได้เป็นกี่ประเภท และ  
สารแต่ละประเภทให้ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัสได้ผลอย่างไรบ้าง  

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
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บัตรกิจกรรมท่ี 3.2 
เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส 

 
 
จุดประสงค์ 
 1.  ทดลองและอธิบายสมบัติทางเคมีของสารละลายกรดและสารละลายเบสโดยท าปฏิกิริยา
กับสารบางชนิด 
 2.  อธิบายผลของปฏิกิริยาของสารละลายกรด สารละลายเบสกับสารบางชนิด  
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพัฒนา 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 

 
ระบุปัญหา  สมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส นอกจากเปล่ียนสีกระดาษลิตมัสแล้ว  
                สารละลายกรดและสารละลายเบสมีสมบัติอื่นอีกหรือไม่  อย่างไร 
 
สมมติฐาน   สารละลายกรดท าปฏิกิริยากับหินปูน  โลหะสังกะสี และโลหะอะลูมิเนียม  
     ส่วนสารละลายเบสไม่ ท าปฏิกิริยากับหินปูน และโลหะสังกะสีแต่ท าปฏิกิริยา 
     กับโลหะอะลูมิเนียม  
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การทดลอง 
1. วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 

ล าดับที่ รายการ ปริมาณต่อ 1  กลุ่ม 
1 หลอดทดลองขนาดกลาง 8  หลอด 
2 กระจกนาฬิกา 1  อัน 
3 แท่งแก้วคนสาร 1  อัน 
4 ท่ีวางหลอดทดลอง 1  อัน 
5 กระดาษทรายละเอียด 1  แผ่น 
6 กระดาษลิตมัสสีแดงและสีน้ าเงิน ขนาด 1 cm อย่างละ 1  แผ่น 
7 สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  0.5 mol/dm3 5  cm3 
8 สารละลายกรดซัลฟิวริก  0.5 mol/dm3 5  cm3 
9 น้ ามันพืช 4  cm3 
10 โลหะสังกะสี ขนาด  0.5x0.5 cm 2  ช้ิน 
11 โลหะอะลูมิเนียม ขนาด  0.5x0.5 cm 2  ช้ิน 
12 หินปูน 6  ช้ิน 

 

2.  ขั้นตอนการทดลอง 
       2.1  เติมสารละลายกรดซัลฟิวริก ลงในหลอดทดลองขนาดกลาง 4 หลอด ๆ ละ 5 cm3 
   2.2. ทดสอบสมบัติของสารละลายกรดซัลฟิวริก  ดังนี้ 

   หลอดท่ี 1 : ใช้แท่งแก้วคนสารจุ่มลงในสารละลายกรดซัลฟิวริก แตะกระดาษ 
ลิตมัสสีน้ าเงินและสีแดงท่ีวางอยู่บนกระจกนาฬิกา สังเกตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับกระดาษลิตมัส
ท้ังสองสี  บันทึกผล  จากนั้นใส่น้ ามันพืช จ านวน 2 cm3  เขย่า สังเกตการเปล่ียนแปลง บันทึกผล 
   หลอดท่ี 2 : ใส่หินปูน จ านวน 3 ช้ิน สังเกตการเปล่ียนแปลง  บันทึกผล 
   หลอดท่ี 3 : ใส่โลหะสังกะสีขนาด 0.5 cm x 0.5 cmจ านวน 1 ช้ิน 
สังเกตการเปล่ียนแปลง  บันทึกผล 
   หลอดท่ี 4 : ใส่โลหะอะลูมิเนียมขนาด 0.5 cm x 0.5 cm  จ านวน 1 ช้ิน สังเกต
การเปล่ียนแปลง  บันทึกผล 

2.3 ท าการทดลองซ้ าข้อ 2.1 –2.2 แต่เปล่ียนจากสารละลายกรดซัลฟิวริกเป็น 
สารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
หมายเหตุ  ใช้กระดาษทรายขัดโลหะสังกะสีและโลหะอะลูมิเนียมก่อนท าการทดลอง  
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แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.2 
เรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายกรดและสารละลายเบส 

 
กลุ่ม........................................................................................ชั้นม. 1/........ 

สมาชิกกลุ่ม 1…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  2…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  3…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  4…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  5…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

สารละลาย 
ผลที่สังเกตได้เม่ือทดสอบด้วย 

กระดาษลิตมัส หินปูน 
โลหะ 
สังกะสี 

โลหะ
อะลูมิเนียม 

น้ ามันพืช 

สารละลาย 
กรดซัลฟิวริก 

 
 
 

    

สารละลาย
โพแทสเซียม 
ไฮดรอกไซด์ 

 
 
 

    

 
สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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การน าไปใช้ประโยชน ์
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ค าถามหลังท ากิจกรรม  

1. สารละลายกรดซัลฟิวริกและสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ สารใดมีสมบัติเป็นกรดหรือ
เบสทราบได้อย่างไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
2. กรดและเบสมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

3. กรดและเบสมีสมบัติทางเคมีอย่างไรบ้าง 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

4. ด.ญ.แจ่มใสได้น าน้ าปูนใสของคุณยายมาท าการทดสอบเช่นเดียวกับสารละลายกรดซัลฟิวริก
และสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ นักเรียนคิดว่าผลการทดสอบจะเป็นอย่างไร 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
5. ถ้านักเรียนเห็นคุณแม่ใช้ถ้วยท่ีท าจากอะลูมิเนียมใส่น้ ามะนาว นักเรียนจะท าอย่างไร 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................  
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บัตรกิจกรรมท่ี 3.3 
เรื่อง ประเภทของกรด 

 
 
จุดประสงค์ 
 1.  ตรวจสอบประเภทของสารละลายกรด โดยใช้สารละลายเจนเชียนไวโอเลต  
 2.  แบ่งกลุ่มของสารละลายกรด โดยใช้ผลการทดสอบกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลต  
 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ต้องการพัฒนา 

1. ทักษะการสังเกต 
2. ทักษะการจ าแนกประเภท 
3. ทักษะการก าหนด และควบคุมตัวแปร 

 
ระบุปัญหา  ถ้าใช้ผลการทดสอบกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลตเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่ง  

     สารละลายกรดได้เป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง 
 
สมมติฐาน   ถ้าใช้ผลการทดสอบกับสารละลายเจนเชียนไวโอเลตเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่ง  

      สารละลายกรดได้เป็น 2  ประเภท ได้แก่ กรดอินทรีย์ และกรดอนินทรีย์ 
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การทดลอง 

1. วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี 
ล าดับที่ รายการ ปริมาณต่อ 1  กลุ่ม 

1 หลอดหยดสาร 1  อัน 
2 หลอดทดลองขนาดกลาง 6  หลอด 
3 กระบอกตวงขนาด 10 cm3 1 ใบ 
4 สารละลายเจนเชียนไวโอเลต 1 cm3 

5 สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 5 cm3 

6 สารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง 5 cm3 

7 สารละลายกรดแอซิติก 5 cm3 

8 น้ าส้มสายชู 5 cm3 

9 น้ ามะนาว      5 cm3 

10 น้ ามะกรูด 5 cm3 

 
2. ขั้นตอนการทดลอง 

      2.1  น าหลอดทดลองขนาดกลางมา 6 หลอด บรรจุสารที่มีสมบัติเป็นกรด ได้แก่ 
น้ าส้มสายชู น้ ามะนาว น้ ามะกรูด สารละลายกรดแอซิติก  สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจางและ
สารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจาง หลอดละ 1 ชนิด ชนิดละ 5 cm3 
      2. 2.  หยดสารละลายเจนเชียนไวโอเลต ลงในหลอดทดลองท่ีบรรจุสารทั้ง 6 หลอด  
หลอดละ 2 หยด เขย่าหลอดทดลอง  สังเกตการเปล่ียนแปลงและบันทึกผลในแบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.3
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แบบบันทึกกิจกรรมท่ี 3.3 
เรื่อง ประเภทของกรด 

 
กลุ่ม........................................................................................ชั้นม. 1/........ 

สมาชิกกลุ่ม 1…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  2…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  3…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  4…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
  5…………………………………………………………….เลขท่ี............... 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น ....................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 ตัวแปรตาม ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 
 ตัวแปรควบคุม ................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

สารละลาย การเปลี่ยนแปลงเม่ือหยดสารละลายเจนเชียนไวโอเลต 
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก  
สารละลายกรดซัลฟิวริก  
สารละลายกรดแอซิติก  
น้ าส้มสายชู  
น้ ามะนาว    
น้ ามะกรูด  
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สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
การน าไปใช้ประโยชน ์
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
ค าถามหลังท ากิจกรรม 

1. สารละลายกรดชนิดใดบ้างท่ีเปล่ียนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

2. สารละลายกรดชนิดใดบ้างท่ีไม่เปล่ียนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

3. ถ้าสารละลายกรดท่ีได้จากส่ิงมีชีวิต และไม่เปล่ียนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลต  
คือ กรดอินทรีย์  จากผลการทดลองสารละลายกรดชนิดใดบ้างคือ กรดอินทรี  

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
4. ถ้าสารละลายกรดท่ีได้จากแร่ธาตุ และเปล่ียนสีของสารละลายเจนเชียนไวโอเลตเป็น  

สีเขียวหรือ สีน้ าเงิน คือ กรดอนินทรีย์ จากผลการทดลองสารละลายกรดชนิดใดบ้างคือ  
กรดอนินทรีย 

................................................................................................................................................................. 
5. ถ้าใช้ผลการทดสอบสารละลายกรดด้วยสารละลายเจนเชียนไวโอเลต สามารถแบ่ง

ประเภทของกรดได้กี่ประเภท อะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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บัตรเนื้อหาท่ี 3.1 
เรื่อง  สมบัติของสารประเภท กรด เบส กลาง 

 
  

สารเคมีหลากหลายชนิดท่ีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งนอกจากจะมีองค์ประกอบท่ีแตกต่างกันแล้ว  
ยังมีสมบัติท่ีแตกต่างกันท้ังสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมี ซึ่งถ้าใช้สมบัติทางเคมี คือ สมบัติ
ความเป็นกรด เบส เป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งสารออกเป็น 3 ประเภท คือ สารที่มีสมบัติเป็นกรด  เบส 
และ กลาง 

1. สารท่ีมีสมบัติเป็นกรด 
 กรด หมายถึง สารที่มีธาตุไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบ เมื่อละลายน้ าแล้วสามารถแตกตัว  

ให้ไฮโดรเจนไอออน  ( H
+
 ) ได้ 

 สมบัติของสารละลายกรด 
 1)  มีรสเปรี้ยว 
 2)  เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง  
 3)  ท าปฏิกิริยากับโลหะ เช่น สังกะสี  แมกนีเซียม อะลูมิเนียม จะได้ฟองแก๊สไฮโดรเจน 
 4)  กรดมีสมบัติกัดกร่อนโลหะ หินปูน เนื้อเยื่อของร่างกาย 
 5)  กรดท าปฏิกิริยากับหินปูน จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
 6)  สารละลายกรดทุกชนิดน าไฟฟูาได้ดี 
 7)  ท าปฏิกิริยากับเบสได้เกลือและน้ า 
 

 

รูปท่ี 1 น้ าอัดลม เป็นสารละลายท่ีมีสมบัติเป็นกรด 
 ท่ีมา: http://http://www.panithatyai.ac.th/test/bghcchotnews80.html 
 สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 2557 
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2. สารท่ีมีสมบัติเป็นเบส 
 เบส หมายถึง สารประกอบท่ีท าปฏิกิริยากับกรดแล้วได้เกลือกับน้ า เบสท่ีละลายน้ า 

จะสามารถแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ไอออน  (OH
-
) ได้ 

 สมบัติของสารละลายเบส 
 1)  มีรสฝาดหรือเฝ่ือน 
 2)  เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ าเงิน  
 3)  ท าปฏิกิริยากับน้ ามันหมูหรือน้ ามันพืช จะได้สารละลายมีฟองคล้ายสบู่ 
 4)  ท าปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรต จะได้แก๊สท่ีมีกล่ินฉุนของแอมโมเนีย 
 5)  สามารถกัดกร่อนโลหะอะลูเนียม และสังกะสี มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
 6)  ท าปฏิกิริยากับกรดได้เกลือกับน้ า 

 

รูปท่ี 2  สบู่ เป็นสารที่มีสมบัติเป็นเบส 
ท่ีมา : http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_cosmetic/applications/pics/new/news1/ 
soap.htm  สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 2557 
 
3. สารท่ีมีสมบัติเป็นกลาง 
 กลาง หมายถึง สารที่ไม่มีสมบัติเป็นกรดหรือเบส และไม่เปล่ียนสีของกระดาษลิตมัส  
ท้ังสีแดงและสีน้ าเงิน เช่น สารละลายโซเดียมคลอไรด์ น้ ากล่ันบริสุทธิ์ น้ าเช่ือม น้ าตาล เป็นต้น 

 
รูปท่ี 3 น้ าบริสุทธิ์ เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกลาง 

ท่ีมา : http://www.vcharkarn.com/varticle/39192  สืบค้นเมื่อวันท่ี 28 มี.ค. 2557 
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บัตรเนื้อหาท่ี 3.2 
เรื่อง  ประเภทของสารละลายกรด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

ประเภทของสารละลายกรด 
 

สารละลายกรดท่ีมีอยู่ในชีวิตประจ าวัน สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท  
โดยใช้ผลการทดสอบด้วยสารละลายเจนเชียนไวโอเลต เป็นเกณฑ์ 

 

กรดอนินทรีย์ 

 

เป็นกรดที่ได้จากสิ่งมีชีวิต มักพบในพืชหรือ
สัตว์เพราะมีต้นก าเนิดมาจากสิ่งมีชีวิต เช่น 

 

- HCOOH  กรดฟอร์มิก (กรดมด)  
แหล่งท่ีพบ เช่น มดแดง เป็นต้น 
- CH3COOH  กรดแอซิติก (กรดน้ าส้ม) 
แหล่งท่ีพบ เช่น น้ าส้มสายชู เป็นต้น 
- C6H8O7  กรดซิตริก 
แหล่งท่ีพบ เช่น ส้ม มะนาว เป็นต้น 
- C3H6O3  กรดแลกติก 
แหล่งท่ีพบ เช่น น้ านม เป็นต้น 
- C14H10O9  กรดแทนนิก 
แหล่งท่ีพบ เช่น ชา เป็นต้น 
- C6H8O6  กรดแอสคอร์บิก 
แหล่งท่ีพบ เช่น ส้ม  มะนาว  ฝรั่ง 
  มะขามปูอม เป็นต้น 
 

 

 

เป็นกรดที่ได้จากแร่ธาตุ  
อ านาจการกัดกร่อนสูงกว่ากรดอินทรีย์  

และบางชนิดเป็นกรดแก่ 
ซ่ึงมีอ านาจการกัดกร่อนสูง เช่น 

- H2SO4  กรดซัลฟิวริก (กรดก ามะถัน) 
แหล่งท่ีพบ เช่น ผงซักฟอก ปุ๋ย 
   แบตเตอรี่รถยนต์ เป็นต้น 
- HCl  กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ)  
แหล่งท่ีพบ เช่น  น้ ายาล้างห้องน้ า  
   อยู่ในกระเพาะอาหารของมนุษย์  
   เป็นต้น 
- H2CO3  กรดคาร์บอนิก 
แหล่งท่ีพบ เช่น   น้ าโซดา น้ าอัดลม  
   เป็นต้น 

  

 
 

กรดอินทรีย์ 
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แบบฝึกท่ี 3.1 
เรื่อง สมบัติของสารละลายกรด เบส 

 
 
ชื่อ..........................................................................................ชั้น...............เลขที.่...................... 

1. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความท่ีก าหนดให้ต่อไปนี้ว่าเป็นสมบัติของสารละลายกรดหรือ 
สารละลายเบสโดยเติมตัวอักษร A หน้าข้อความท่ีเป็นสมบัติของสารละลายกรดและเติม   

         ตัวอักษร B หน้าข้อความท่ีเป็นสมบัติของสารละลายเบส  (10 คะแนน) 
 
............... 

 
1.1  ท าปฏิกิริยากับโลหะสังกะสี มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 

 
............... 

 
1.2  เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ าเงินเป็นสีแดง 

 
............... 

 
1.3  ไม่เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสสีน้ าเงิน แต่กระดาษลิตมัสสีแดงเปล่ียนเป็นสีน้ าเงิน 

 
............... 

 
1.4  สามารถท าปฏิกิริยากับหินปูนมีฟองแก๊สเกิดขึ้น 

 
............... 

 
1.5  ท าปฏิกิริยากับเปลือกไข่ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

 
............... 

 
1.6  ให้สีชมพูกับสารละลายฟีนอล์ฟทาลีน 

 
............... 

 
1.7  มีรสฝาด  ขม 

 
............... 

 
1.8  มีรสเปรี้ยว 

 
............... 

 
1.9  มีสมบัติล่ืนมือ 

 
............... 

 
1.10  ท าปฏิกิริยากับน้ ามันพืชได้สบู่ 
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2.  นักเรียนเห็นด้วยกับการกระท าต่อไปนี้หรือไม่  ถ้าเห็นด้วยท าเครื่องหมาย  และถ้าไม่เห็นด้วย 
     ให้ท าเครื่องหมาย  พร้อมกับให้เหตุผลตามสมบัติความเป็นกรดเบสของสาร (10 คะแนน) 
 

การกระท า 
ความ
คิดเห็น 

เหตุผลจากสมบัติ 
ความเป็นกรดเบสของสาร 

2.1  ด่ืมน้ าอัดลมตอนท้องว่าง 
  

 

2.2  ปรุงส้มต าในชามอะลูมิเนียม 
  

 
2.3  บรรจุน้ าส้มค้ันในขวดพลาสติกซึ่ง   
      สารพลาสติกมีส่วนผสมของสารโลหะ 

 
 

 
 

2.4  เก็บผงซักฟอกไว้ในกระป๋องอะลูมิเนียม   
2.5  โยนแบตเตอรี่เก่าซึ่งมีกรดซัลฟิวริกเป็น 
      ส่วนประกอบลงในแหล่งน้ า 

 
 

 
 

2.6  ลุงแก้วบีบมะนาวลงบนมีดพร้อมกับ 
      ถูลับมีดกับก้อนหิน 

  

2.7  แม่บ้านไม่สวมรองเท้าขณะขัดพื้นด้วย  
      น้ ายาขัดห้องน้ าเพราะกลัวล่ืนล้ม 

  

2.8  ใช้น้ ายาขัดห้องน้ าชนิดท่ีราดแล้วไม่ต้อง  
      ขัดท้ิงไว้ให้ฟองฟูุขึ้นจากร่องกระเบ้ือง 
      ส่ิงสกปรกจะหลุดไปเอง 

 
 

 

2.9  แช่สร้อยเงินในน้ ามะขามแล้วน ามาขัด 
      ให้เงางาม 

 
 

 

2.10  เก็บแกงส้มไว้ในภาชนะอะลูมิเนียม 
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แบบฝึกท่ี 3.2 

เรื่อง ประเภทของสารละลายกรด 
 

 
   ชื่อ..........................................................................................ชั้น...............เลขที.่...................... 

   ค าช้ีแจง  จากข้อมูลของสารที่ก าหนดให้ จงตอบค าถามให้ถูกต้อง  (5 คะแนน) 
 

ชนิดของสาร การเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัส 
การเปลี่ยนสีของสารละลาย 

เจนเชียนไวโอเลต 
A สีน้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง สีเขียว 
B ไม่เปล่ียนสีกระดาษลิตมัส สีม่วง 
C สีน้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง สีเขียว 

D สีน้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง สีม่วง 
E สีแดงเปล่ียนเป็นสีน้ าเงิน สีม่วง 
F สีน้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง สีม่วง 

 

 1.  สารชนิดใดบ้างมีสมบัติเป็นกรดทราบได้อย่างไร (2 คะแนน) 

 .............................................................................................................................................................. 
 

 2.  สารชนิดใดบ้างเป็นกรดอินทรีย์  (1 คะแนน) 

.............................................................................................................................................................. 
 

 3.  สารชนิดใดบ้างเป็นกรดอนินทรีย์ (1 คะแนน) 

.............................................................................................................................................................. 
 4.  น้ ามะนาวมีสมบัติเช่นเดียวกับสารชนิดใดในตาราง (1 คะแนน) 

.............................................................................................................................................................. 
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    แบบทดสอบหลังเรียน 
    ชุดที่ 3 เร่ือง ความเป็นกรด เบสของสาร 

 
    ค าชี้แจง   1)   แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ    

       2)   ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย    ลงใน  
                    ตรงกับตัวอักษร   ก , ข , ค หรือ ง  ในกระดาษค าตอบ 

************************************************************************* 
    1.  ถ้ามีสารละลายเป็นของเหลวใสอยู่ในขวด   เหน่งต้ังสมมติฐานว่าเป็นกรดอินทรีย์ เหน่งควร  
         ทดสอบสมมติฐานตามข้อใด  
         ก.  ดมและชิม      
         ข.  ทดสอบกับหินปูน 
         ค.  ทดสอบกับกระดาษลิตมัส     
         ง.  ทดสอบกับเจนเชียนไวโอเลต  

   2.  ครูหนุ่มแบ่งกลุ่มสารละลายกรดเป็น 2  กลุ่ม  ดังนี้  
 กลุ่มท่ี 1    กรดแอซิติก   กรดซิตริก กรดแอสคอร์บิก  
 กลุ่มท่ี 2    กรดเกลือ   กรดไนตริก กรดก ามะถัน  
        ครูหนุม่แบ่งกลุ่มสารละลายกรดโดยใช้เกณฑ์ใด 
         ก.  กรดเจือจางและกรดเข้มข้น    
         ข.  กรดอินทรีย์และกรดอนินทรีย์ 
         ค.  กรดท่ีมีกล่ินและกรดท่ีไม่มีกล่ิน    
         ง.  กรดท่ีมี pH  สูงและกรดท่ีมี pH  ต่ า 

    3.   กรดและเบสมีสมบัติในข้อใดท่ีเหมือนกัน 
     ก.    มีรสฝาด              
     ข.    มีรสเปรี้ยว 
     ค.    กัดกร่อนผิวหนัง       
     ง .   ท าปฏิกิริยากับน้ ามันพืชได้สบู่ 
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ค าช้ีแจง  ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 4-5 

                จากการทดสอบสาร  A , B , C , D และ  E  ได้ข้อมูลดังตาราง 

สาร 
การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็น 

การเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส ทดสอบด้วยเจนเชียนไวโอเลต ทดสอบกับหินปูน 
A       แดง                น้ าเงิน - - 
B       น้ าเงิน             แดง ม่วง เกิดฟองแก๊ส 
C       น้ าเงิน             แดง เขียว เกิดฟองแก๊ส 
D       แดง                น้ าเงิน - - 
E      น้ าเงิน             แดง น้ าเงิน เกิดฟองแก๊ส 

          -    หมายถึง  ไม่ได้ทดสอบ 

  4.   สารที่มีสมบัติเป็นกรดอินทรีย์ คือข้อใด 
        ก.  A , D   
        ข.  B , C , D 
        ค.  C , E   
        ง.  B   

  5.  สาร B  น่าจะเป็นสารในข้อใด 
       ก.   น้ ามะนาว     
       ข.   กรดซัลฟิวริก 
     ค .   น้ ายาล้างห้องน้ า         
       ง.   กรดไฮโดรคลอริก 

  6.  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ สมบัติของสารละลายกรด  
   ก.   ส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว และน าไฟฟูาได้   
   ข.   สามารถกัดกร่อนโลหะ และหินปูนได้ 
   ค.   เปล่ียนกระดาษลิตมัสสีน้ าเงินเป็นสีแดง   
   ง.    ท าปฏิกิริยากับน้ ามันพืชได้สารละลายขุ่น 
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   7.   ข้อใดไม่ใชป่ฏิกิริยาเคมีของโซเดียมไฮดรอกไซด์ 
         ก. ท าปฏิกิริยากับน้ ามันได้สบู่   
           ข. ท าปฏิกิริยากับอะลูมิเนียมมีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
         ค. ท าปฏิกิริยากับหินปูนได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 
         ง. ท าปฏิกิริยากับแอมโมเนียมไนเตรตได้แก๊สแอมโมเนีย 
 

   8.   สารที่มีสมบัติเป็นกลาง ให้ผลการทดสอบกับกระดาษลิตมัสอย่างไร  
         ก. เปล่ียนสีกระดาษลิตมัสท้ังสีแดงและสีน้ าเงิน   
         ข. ไม่เปล่ียนสีของกระดาษลิตมัสท้ังสีแดงและสีน้ าเงิน  
         ค. กระดาษลิตมัสสีน้ าเงินเปล่ียนเป็นสีแดง แต่กระดาษลิตมัสสีแดงไม่เปล่ียนสี  
         ง. กระดาษลิตมัสสีแดงเปล่ียนเป็นสีน้ าเงิน แต่กระดาษลิตมัสสีน้ าเงินไม่เปล่ียนสี 

    9.  สารละลายชนิดหนึ่ง เมื่อหย่อนเศษอะลูมิเนียมลงไป ท้ิงไว้สักครู แล้วน าเศษอะลูมิเนียมออกมา 
        สังเกตพบว่ามีรอยผุกร่อน เมื่อน าสารละลายชนิดเดียวกันมาหยดลงบนหินปูนพบว่าไม่มี  
        การเปล่ียนแปลง สารละลายนี้มีสมบัติเป็นสารประเภทใด 
  ก. กรด 

  ข. เบส 
  ค. กลาง 
 ง. สรุปไม่ได้  

 10.  สาร A เมื่อน ามาทดสอบกับกระดาษลิตมัสและเจนเชียนไวโอเลต ได้ผลคือเปล่ียนสีกระดาษ 
       ลิตมัสจากน้ าเงินเป็นแดง และเปล่ียนสีเจนเชียนไวโอเลตจากม่วงเป็นสีเขียวอมน้ าเงิน  สาร A 
       ควรเป็นสารอะไร 

         ก. น้ าปูนใส      
         ข. กรดแอซิติก        
       ค. กรดซัลฟิวริก      
         ง. น้ ายาเช็ดกระจก 
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แหล่งสืบค้นข้อมูลรูปภาพทางอินเทอร์เน็ต 
 
รูปท่ี 1 น้ าอัดลม เป็นสารที่มีสมบัติเป็นกรด .  (ออนไลน์).   
แหล่งท่ีมา :  http://www.panithatyai.ac.th/test/bghcchotnews80.html. 
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เซซามิน   เป็นสารลิกแนน ( lignans) ชนิดหน่ึงในงาด าซ่ึงมีปริมาณมากที่สดุ  

สารดังกล่าวคือสารชีวโมเลกุลที่ท าหน้าที่ป้องกนัตัวเองจากศัตรูพืช รายงานวิจัยที่ผ่านมามากมาย

ต่างค้นพบว่า สารเซซามินมีคุณสมบัติทางชีวภาพสงูมาก สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1. ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน  

2. ช่วยลดคอเลสเตอรอล ทั้งในด้านการยับยั้งการสงัเคราะห์และการดูดซึมคอเลสเตอรอล  

3. ช่วยให้ไขมันอยู่ในสภาพที่ดี  

4. ช่วยเสริมประสทิธภิาพของวิตามินอเีพ่ิมขึ้นถงึ 10 เท่า เหมาะส าหรับพัฒนาเป็นเคร่ืองส าอาง 

5. ปกป้องระบบประสาท ด้วยการยับยั้งปฏกิริิยาการเติมออกซิเจนของอะมีลอยด์โปรตีน จึงเป็น   

    กลไกที่ช่วยป้องกนัอลัไซเมอร์ได้ 

6. ช่วยลดอนุมูลอสิระ และ ป้องกนัภาวะพร่องออกซิเจน  

7. มีสารต้านอนุมูลอสิระสงู  

8. มีฤทธิ์ต่อต้านการอกัเสบ  

 

 

 

 

  

สารมหัศจรรย ์
“เซซามิน สารมหัศจรรย์จากงาด า” 

” 
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4. บ ารุงสภาพภายในกระเพาะอาหาร 

    สารแซนโทเนสในมังคุดจะไปช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทเีรีย และฟ้ืนฟู

ความสมดุลภายในกระเพาะอาหาร 

5. ช่วยใหท้างเดินปัสสาวะมีสภาวะทีดี่ขึ้ น 

    สารแซนโทเนสได้รับการพิสจูน์แล้วว่าสามารถขับทั้งแบคทเีรียธรรมชาติตลอดจน สารตกค้าง

ที่เกดิจากการรับประทานยาปฏชีิวนะออกจากร่างกายได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

6. เพิม่พูนสติปัญญา 

    สารสกดัจากมังคุดซ่ึงเป็นสารแอนต้ีออกซิแดนทท์ี่มีประสทิธภิาพที่สดุในการป้องกนัการเสือ่ม

ถอยทางสติปัญญา ตลอดจนช่วยเพ่ิมไหวพริบปฏภิาณ จะช่วยขจัดความเสือ่มทางปัญญา 

7. ต่อตา้นและป้องกนัโรคมะเร็ง 

    สารสกดัจากมังคุดจะช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเรง็ในเมด็เลือด และยังสามารถ

ยับยั้งการเจริญเติบโตอนัรวดเรว็ของมะเรง็เต้านม มะเรง็ในตับ มะเรง็ในกระเพาะอาหาร  

8. ต่อตา้นและป้องกนัโรคภูมิแพ ้ 

    สรรพคุณของมังคุดช่วยในการยับยั้งการหล่ังสารฮิสตามีน (histamine) ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญใน

การป้องกนัโรคภมูิแพ้ โรคหอบหืด เป็นยาแก้แพ้และยาแก้อกัเสบจากธรรมชาติ  

9. รกัษาอาการปากแตกหรือปากเป็นแผล 

    มังคุดสามารถรักษาอาการปากแตกหรือปากเป็นแผลได้ภายในเวลาแค่ 24 ชั่วโมง พลังในการ

สมานแผลตลอดจนการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์สามารถแสดงผลได้อย่างรวดเรว็ และทนัท ีจะช่วยให้ปาก

และเหงือกมีสขุภาพแขง็แรง 

10. ช่วยในการย่อยอาหาร 

    เปลือกของมังคุดประกอบด้วยไฟเบอร์จ านวนมากซ่ึงไฟเบอร์ ช่วยในการผลักดันของเสยีออก

จากร่างกายผ่านทางล าไส้อย่างรวดเรว็และช่วยป้องกนัอาการท้องผูกและความเป็นไปได้ในการ

เกดิมะเรง็ ในล าไส้ไฟเบอร์จะไปช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลโดยการก าจัดน า้ดีที่เป็น

อนัตรายต่อร่างกายทิ้งไป 
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เชียงราย  จังหวัดเชียงราย พ.ศ.2552 

สถานที่ท างาน  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะครูช านาญการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


