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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 

เร่ือง   สมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน                                               เวลา     2 คาบเรียน   
หน่วยท่ี 2   ช่ือหน่วย  เคมีอินทรีย ์                        ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6/1        
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        รายวิชา  Chemistry 4 รหัสวิชา  SCI 33224 
 
 
สาระส าคัญ  
 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึง สารประกอบอินทรียท่ี์มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน
เป็นองคป์ระกอบ  
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว  3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

 มาตรฐาน ว 8.1 ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การ
แก้ปัญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบท่ีแน่นอน สามารถอธิบายและ
ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเคร่ืองมือท่ีมีอยูใ่นช่วงเวลานั้นๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีความเก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นั 
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

1.  จ าแนกประเภทของสารโดยใชโ้ครงสร้างของโมเลกลุเป็นเกณฑ ์เขียนสูตรโครงสร้าง แสดงไอโซ
เมอร์และเรียกช่ือของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และสารประกอบท่ีมีหมู่อะตอมท่ีแสดงสมบติัเฉพาะของ
สารประกอบ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 
 1.    นกัเรียนสามารถบอกความหมายและจ าแนกประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนได้ 

2. นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติัและการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจ านวน
อะตอมของคาร์บอนเท่ากนัแต่ชนิดของพนัธะในโมเลกุลต่างกนั พร้อมทั้งบอกเหตุผลได ้

ด้านทักษะ / กระบวนการ 
  

3. นกัเรียนสามารถท าการทดลองเพื่อเปรียบเทียบสมบติัและปฏิกิริยาบางประการของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ พร้อมทั้งเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนได้ 
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อให้นกัเรียน 
 1.  มีความสนใจใฝ่รู้     2.  กลา้แสดงออก 3.  มีความรับผดิชอบ   4.  มีระเบียบวินยั 
 
สาระการเรียนรู้/เน้ือหาสาระ 

สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
1. การละลายน า้  การละลายของสารในตวัท าละลายเกิดจากอนุภาคของสาร แทรกเขา้ไปอยูร่ะหว่าง

อนุภาคของตวัท าละลาย และเกิดแรงยดึเหน่ียวซ่ึงกนัและกนั สารท่ีมีขั้วจะละลายไดใ้นตวัท าละลายท่ีมีขั้ว 
ส่วนสารท่ีไม่มีขั้วจะละลายไดดี้ในตวัท าละลายท่ีไม่มีขั้ว เน่ืองจากน ้าเป็นตวัท าละลายมีขั้วสารท่ีละลายใน
น ้าจึงควรเป็นโมเลกลุมีขั้ว (Polar molecule) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น เฮกเซน (C6H14)  เฮกซีน 

(C6H12)  และเบนซีน (C6H6)  เป็นโมเลกลุไม่มีขั้ว (Non polar molecule) มีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้า จึง

ไม่ละลายน ้า แต่ละลายไดใ้นตวัท าละลายอินทรียท่ี์ไม่มีขั้ว 

 
 
2. การเผาไหม้ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสามารถลุกไหม้โดยเกิดปฏิกิริยากบัแกส๊ออกซิเจน ได้

ผลิตภณัฑเ์ป็นแกส๊คาร์บอนไดออกไซดแ์ละไอน ้า 
  

 2 C6H14(g)   +  19 O2(g)   12 CO2(g)  +  14 H2O(g) ⎯→⎯

 
CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

เฮกเซน (C6H14) 

 
CH2=CH(CH2)3CH3 

เฮกซีน (C6H12) 

 

 
เบนซีน (C6H6) 
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 C6H12(g)   +  9 O2(g)   6 CO2(g)  +  6 H2O(g) 

  
 2 C6H6(l)   +  15 O2(g)   12 CO2(g)  +  6 H2O(g) 

การเผาไหมข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะลุกไหมแ้ละติดไฟไดดี้ไม่เท่ากนั สารบางชนิดเม่ือ
เผาไหมแ้ลว้เกิดเขม่าเป็นเพราะเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ เน่ืองจากแกส๊ออกซิเจนมีปริมาณไม่เพียงพอ 
หรือมีพลงังานท่ีใชเ้ผาไหมไ้ม่เพียงพอ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีพนัธะคู่หรือพนัธะสามระหว่าง
อะตอมคาร์บอน จะตอ้งใชพ้ลงังานมากเพื่อสลายพนัธะเดิมก่อนสร้างพนัธะใหม่กบัแกส๊ออกซิเจนเกิดเป็น 
CO2 ถา้พลงังานท่ีใชใ้นการเผาไหมไ้ม่เพียงพอท่ีจะสลายพนัธะคู่หรือพนัธะสามไดอ้ยา่งสมบูรณ์จะท าให้มี

คาร์บอนท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาเหลืออยูใ่นรูปของเขม่า 
 3. การท าปฏิกิริยากับสารละลาย KMnO4 และสารละลายโบรมีน (Br2)  
 เฮกเซนสามารถฟอกจางสีของโบรมีนไดเ้ฉพาะในท่ีมีแสงสว่างและเกิดแกส๊ท่ีมีสมบติัเป็นกรด 

แต่ไม่ฟอกจางสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ส่วนเฮกซีนสามารถฟอกจางสีโบรมีนไดท้ั้งใน
ท่ีมืดและสว่างโดยไม่เกิดแกส๊ท่ีเป็นกรด และฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ส่วนเบน
ซีนไม่ฟอกจางสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต แสดงว่าเฮกซีนว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า
เฮกเซน และเฮกเซนว่องไวมากกกว่าเบนซีน 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาที) 
1.  ข้ันสร้างความสนใจ (Engage) ( 5 นาที) 
 1.1   ครูให้ความหมายสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon compounds) 
หมายถึงสารประกอบท่ีมีเฉพาะคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบ 
 1.2   ครูให้ความรู้เก่ียวกบัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนว่าแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตาม
ชนิดของพนัธะไดแ้ก่ 
1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดอิ่มตัว (saturated hydrocarbons) (พันธะ C-C เป็นพันธะเดี่ยว) 
ไดแ้ก่ แอลเคน (alkanes) และไซโคลแอลเคน (cycloalkanes) 
2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดไม่อิม่ตัว (unsaturated hydrocarbons) (พันธะ C-C มีพันธะคู่หรือ 
สาม)ไดแ้ก่ แอลคีน (alkenes) ไซโคลแอลคีน (cycloalkenes) แอลไคน ์(alkynes) และอะโรมาติก 
ไฮโดรคาร์บอน (aromatic hydrocarbons) 
 นอกจากนั้นยงัสามารถแบ่งตามชนิดของโครงสร้างและการท าปฏิกิริยาอีกดว้ย ซ่ึงส่งผลให้
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแต่ละประเภทมีสมบติัท่ีแตกต่างกนั ดงัท่ีนกัเรียนจะไดศ้ึกษาจากการทดลอง
ต่อไปน้ี 

⎯→⎯

⎯→⎯
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2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (50 นาที) 
 2.1   นกัเรียนศึกษาขั้นตอนการทดลองและวาดแผนภาพการทดลอง พร้อมกบัวางแผนการทดลอง
ให้ทนัเวลา    
 2.2  ครูบอกขอ้ควรระวงัเก่ียวกบัสารท่ีท าการทดลองว่าเป็นสารท่ีระเหยง่ายและเป็นพิษนกัเรียนไม่
ควรสูดดมและไม่ควรท าการทดลองใกลเ้ปลวไฟ อีกทั้งสารบางอยา่งเป็นอนัตรายมากจึงให้ขอ้มูลมา
ประกอบการอภิปรายผลการทดลอง 
 2.3  นกัเรียนท าการทดลอง เร่ืองสมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
3.  การอธิบาย (Explain) (10 นาที) 
 3.1  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปผลการทดลอง 
 3.2   นกัเรียนอภิปรายผลการทดลองจนไดข้อ้สรุป ดงัน้ี 

   3.2.1  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้ง 3 ชนิด คือ เฮกเซน เอกเซน เฮกซีน และเบนซีน
ไม่ละลายในน ้า แสดงว่าเป็นโมเลกลุโคเวเลนตไ์ม่มีขั้ว 
  3.2.2  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้ง 3 ชนิดแยกชั้นลอยอยู่ส่วนบนของน ้า แสดงว่า
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้ า ซ่ึงอธิบายไดว้่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีแรง
ยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุนอ้ย โมเลกลุจึงอยูห่่างกนัท าให้มีความหนาแน่นนอ้ย ส่วนน ้าเป็นโมเลกลุมีขั้ว
และมีพนัธะไฮโดรเจนยดึเหน่ียวระหว่างโมเลกลุ ท าให้โมเลกลุอยูชิ่ดกนัจึงมีความหนาแน่นมาก 
  3.2.3  การเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นปฏิกิริยาคายความ
ร้อนไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นแกส๊คาร์บอนไดออกไซดแ์ละไอน ้า แต่การเผาไหมข้องเบนซีนเกิดเขม่ามาก เฮกซีน
เกิดเขม่าเลก็นอ้ย ส่วนเฮกเซนไม่มีเขม่า แสดงว่าการเผาไหม้ของเบนซีนและเฮกเซนไม่สมบูรณ์ส่วนเฮกเซน
เผาไหมไ้ดส้มบูรณ ์
  3.2.4  จากปฏิกิริยาระหว่างสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทั้ง 3 ชนิดกบัสารละลายโบรา
มีน และสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต สามารถจ าแนกสารได ้3 ประเภท 
       3.2.5  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่ฟอกสีสารละลายโบรมีนในท่ีมืด แต่ฟอกจางสี
สารละลายโบรมีนในท่ีสว่างแลว้ไดแ้กส๊ท่ีเปล่ียนสีกระดาษลิตมสัสีน ้าเงินเป็นสีแดง และไม่ฟอกจางสี
ละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต คือเฮกเซน 
       3.2.6  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีฟอกจางสีสารละลายโบรมีนทั้งในท่ีมืดและท่ีสว่าง 
และฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต คือเฮกซีน 
                               3.2.7  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีไม่ฟอกจางสีสารละลายโบรมีน ทั้งในท่ีมืดและท่ี
สว่าง และไม่ฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต คือ เบนซีน 
4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (30 นาที) 

4.1  ครูให้ความรู้สมบติัของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ตามใบความรู้ท่ี 5 เร่ืองสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน หนา้ 30 
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5.  การประเมินผล (Evaluation) (10 นาที) 
 -  นกัเรียนท าแบบฝึกหดัในใบงานท่ี 5.1 และ 5.2  
  

ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
1.  ท าแบบฝึกหดัในใบงานท่ี 5.1 และ 5.2 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้ ใบความรู้ท่ี 5 เร่ือง  สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
                  2.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท 
 
การวัดผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวัดและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
 1.    นกัเรียนสามารถบอกความหมาย
และจ าแนกประเภทของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนได ้
2.   นกัเรียนสามารถอธิบายสมบติั
และการเกิดปฏิกิริยาของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมี
จ านวนอะตอมของคาร์บอนเท่ากนัแต่
ชนิดของพนัธะในโมเลกุลต่างกนั 
พร้อมทั้งบอกเหตุผลได ้
3. นกัเรียนสามารถท าการทดลองเพื่อ
เปรียบเทียบสมบติัและปฏิกิริยาบาง
ประการของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ พร้อม
ทั้งเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาท่ี
เกิดข้ึนได ้
2.  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
  

 
-  ท าแบบฝึกหดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ทกัษะการทดลอง 
 
 
 
 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
-  แบบฝึกหดัใน ใบงานท่ี 5.1 , 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  แบบประเมินผลการทดลอง
(ภาคผนวก) 
 
 
 
 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
(ภาคผนวก) 
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บันทึกหลังการสอน 
  เร่ือง  สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน                       ภาคเรียนท่ี 1   ปีการศึกษา 2561 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผู้สอน 
      

ใบความรู้ที่ 5 
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เคมีอินทรีย์        
 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HyDrocarbon Compound) 
 สารประกอบไอโดรคาร์บอน หมายถึง สารประกอบอินทรียท่ี์มีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน
เป็นองคป์ระกอบ ในธรรมชาติพบสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเกิดในแหล่งต่างๆ เช่น ยางไม ้ถ่านหิน 
ปิโตรเลียม เช่น CH4 , C2H6 , C2H4 
สมบติัของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

  
CH3CH2CH2CH2CH2CH3 
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1. การละลายน า้  การละลายของสารในตวัท าละลายเกิดจาก

อนุภาคของสาร แทรกเขา้ไปอยูร่ะหว่างอนุภาคของตวัท าละลาย และ
เกิดแรงยดึเหน่ียวซ่ึงกนัและกนั สารท่ีมีขั้วจะละลายไดใ้นตวัท าละลาย
ท่ีมีขั้ว ส่วนสารท่ีไม่มีขั้วจะละลายไดดี้ในตวัท าละลายท่ีไม่มีขั้ว 
เน่ืองจากน ้ าเป็นตวัท าละลายมีขั้วสารท่ีละลายในน ้าจึงควรเป็น
โมเลกลุมีขั้ว (Polar molecule) สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น เฮ
กเซน (C6H14)  เฮกซีน (C6H12)  และเบนซีน (C6H6)  เป็นโมเลกลุ

ไม่มีขั้ว (Non polar molecule) มีความหนาแน่นนอ้ยกว่าน ้า จึงไม่
ละลายน ้า แต่ละลายไดใ้นตวัท าละลายอินทรียท่ี์ไม่มีขั้ว 
 

2. การเผาไหม้ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสามารถลุกไหม้
โดยเกิดปฏิกิริยากบัแกส๊ออกซิเจน ไดผ้ลิตภณัฑเ์ป็นแกส๊คาร์บอนไดออกไซดแ์ละไอน ้า 

 
 2 C6H14(g)   +  19 O2(g)                        12 CO2(g)  +  14 H2O(g) 

       C6H12(g)   +  9 O2(g)            6 CO2(g)  +  6 H2O(g) 

 2 C6H6(l)   +  15 O2(g)                          12 CO2(g)  +  6 H2O(g) 

การเผาไหมข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนจะลุกไหมแ้ละติดไฟไดดี้ไม่เท่ากนั สารบางชนิดเม่ือ
เผาไหมแ้ลว้เกิดเขม่าเป็นเพราะเกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ ์ เน่ืองจากแกส๊ออกซิเจนมีปริมาณไม่เพียงพอ 
หรือมีพลงังานท่ีใชเ้ผาไหมไ้ม่เพียงพอ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีพนัธะคู่หรือพนัธะสามระหว่าง
อะตอมคาร์บอน จะตอ้งใชพ้ลงังานมากเพื่อสลายพนัธะเดิมก่อนสร้างพนัธะใหม่กบัแกส๊ออกซิเจนเกิดเป็น 
CO2 ถา้พลงังานท่ีใชใ้นการเผาไหมไ้ม่เพียงพอท่ีจะสลายพนัธะคู่หรือพนัธะสามไดอ้ยา่งสมบูรณ์จะท าให้มี

คาร์บอนท่ียงัไม่เกิดปฏิกิริยาเหลืออยูใ่นรูปของเขม่า 
 3. การท าปฏิกิริยากับสารละลาย KMnO4 และสารละลายโบรมีน (Br2)  
 เฮกเซนสามารถฟอกจางสีของโบรมีนไดเ้ฉพาะในท่ีมีแสงสว่างและเกิดแกส๊ท่ีมีสมบติัเป็นกรด 

แต่ไม่ฟอกจางสีของสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ส่วนเฮกซีนสามารถฟอกจางสีโบรมีนไดท้ั้งใน
ท่ีมืดและสว่างโดยไม่เกิดแกส๊ท่ีเป็นกรด และฟอกจางสีสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ส่วนเบน
ซีนไม่ฟอกจางสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต แสดงว่าเฮกซีนว่องไวในการเกิดปฏิกิริยามากกว่า
เฮกเซน และเฮกเซนว่องไวมากกกว่าเบนซีน 

⎯→⎯

⎯→⎯

⎯→⎯

เฮกเซน (C6H14) 

  
CH2=CH(CH2)3CH3 

เฮกซีน (C6H12) 

  

 
เบนซีน (C6H6) 

  

C

C

C

C

C

C

H

H

H

H

H

H



8 
 

 
 

 

ใบงานที่ 5.1 
การทดลอง เร่ือง สมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

หน่วยท่ี 2 เคมีอินทรีย์             ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ช่ือ………………………......สกลุ…………………………..เลขท่ี ……………….ชั้น……………………. 
 
 การทดลองน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสมบติับางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีมีจ านวน

อะตอมของคาร์บอนเท่ากนัแต่มีพนัธะในโมเลกลุต่างกนั เพื่อน าไปสู่การจ าแนกประเภทของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน 

จุดประสงค์การทดลอง 

 1.  

 2.  

สารเคมีและอุปกรณ์ 

รายการ ต่อ 1 กลุ่ม 

สารเคมี  
1.  เฮกเซน 2 cm3 
2. เฮกซีนหรือไซโคลเฮกซีน 2 cm3 
3. สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต 1 cm3 
4. น ้ากลัน่ 4 cm3 
อุปกรณ์  
1. หลอดทดลองขนาดเลก็ 4 หลอด 
2. จานหลุมโลหะ 1 ใบ 
3. ไมขี้ดไฟ 1 กล่อง 
4. หลอดหยด 3 อนั 
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วิธีการทดลอง  

วิธีการทดลอง แผนภาพข้ันตอนการทดลอง 
1.  หยดเฮกเซน 5 หยด และน ้ า 10 หยด ลงในหลอด
ทดลองขนาดเลก็ เขยา่และสงัเกตการละลาย 
 
2.  หยดเฮกเซนลงในจานหลุมโลหะ 5 หยด จุดไฟและ
สงัเกตการลุกไหม ้
 
 
3.  หยดเฮกเซน 5 หยด ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก 
แลว้หยดสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตลง
ไป 2 หยดเขยา่และสงัเกตการเปล่ียนแปลง 
 
4.  ท าการทดลองเช่นเด่ียวกบัข้อ 1-3 โดยใช้เฮกซีน
แทนเฮกเซน 
 
5.  ศึกษาสมบัติบางประการของเฮกเซน เฮกซีนและ
เบนซีน โดยใช้ขอ้มูลท่ีได้จากการทดลองประกอบกบั
ขอ้มูลท่ีก าหนดให้ในตารางการทดลอง 

 

ผลการทดลอง 

         สมบัติ 
 
 
ชนิดสาร 

 
การละลายน า้ 

 
การเผาใหม้ 

การท า
ปฏิกิริยากับ
สารละลาย
KMnO4 

การท าปฏิกิริยากับสารละลาย
โบรมีนและทดสอบด้วยกระดาษ
ลิมัส 

ในท่ีมืด ในท่ีสว่าง 
เฮกเซน 
C6H14 

  
 
 

    

เฮกซีน      
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C6H12  
 

เบนซีน 
C6H6 

ไม่ละลายแยก
เป็น 2 ชั้นโดย
เบนอยูบ่นน ้า
อยูล่่าง 

ติดไฟง่าย 
ให้เปลวไฟ
ท่ีมีควนัและ
เขม่ามาก 

สารละลาย
KMnO4 
ไม่เปล่ียนสี 

สารละลาย
โบรมีนและ
กระดาษ
ลิตมสัไม่
เปล่ียนสี 

สารละลาย
โบรมีนและ
กระดาษลิตมสั
ไม่เปล่ียนสี 

 
ค าส่ัง  จงเติมค าลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ 

1.  สารท่ีสามารถละลายน ้าได ้คือ ………………………………..และสารท่ีไม่สามารถละลายน ้าไดเ้ป็น
สารท่ีมีขั้วหรือไม่………………….. 
2.  สารใดเม่ือน าไปละลายน ้าแลว้เกิดการแยกชั้นระหว่างน ้ากบัสาร …………………………………… 
และพบว่าสารลอยอยูบ่นผวิน ้า แสดงว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนมีความหนาแน่น …………………. 
เม่ือเปรียบเทียบกบัน ้า ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้่า …………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….  
3.  สารท่ีสามารถเกิดการเผาไหมไ้ดส้มบูรณ์ คือ ………………………….และสารท่ีเกิดการเผาไหมไ้ด้
ไม่สมบูรณ์ คือ …………………………….เราสามารถสังเกตไดจ้าก …………………………………. 
4.  จากาการทดสอบการฟอกจางสีสารละลายโบรมีนและสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนต 
พบว่า 
 -  เฮกเซน เม่ือน าไปทดสอบการฟอกจางสีสารละลายโบรมีน พบว่า  ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
 เม่ือน าไปฟอกจางสีสารลายโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนต พบว่า  
…………………………………………………………………………………………………………….  
-  เฮกซีน  เม่ือน าไปทดสอบการฟอกจางสีสารละลายโบรมีน พบว่า  ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
 เม่ือน าไปฟอกจางสีสารลายโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนต พบว่า  
…………………………………………………………………………………………………………….  
-  เบนซีน  เม่ือน าไปทดสอบการฟอกจางสีสารละลายโบรมีน พบว่า  ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….
 เม่ือน าไปฟอกจางสีสารลายโพแทสเซียมเปอร์แมงการเนต พบว่า  
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…………………………………………………………………………………………………………….  
 

ใบงานที่ 5.2 
สมบัติของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

หน่วยท่ี 2 เคมีอินทรีย์                           ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ช่ือ………………………......สกลุ…………………………..เลขท่ี ……………….ชั้น……………………. 
 
ค าส่ัง  ให้นกัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ีลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ ให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ 
1.  จงเขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาการเผาไหมข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่อไปน้ี 
 1.1  CH4  ……………………………………………………………………………………… 
 1.2  C3H8 …………………………………………………………………………………….. 
 1.3  C4H10  …………………………………………………………………………………... 
 1.4  C8H18 ……………………………………………………………………………………. 
 1.5  C6H14 ……………………………………………………………………………………. 
 1.6  C7H16 ……………………………………………………………………………………. 
 1.7  C9H20 …………………………………………………………………………………….. 
 1.8  C10H22  …………………………………………………………………………………… 
 1.9 C5H12  ……………………………………………………………………………………. 
 1.10 C2H6 ………………………………................................................................................. 
2.  การเผาไหมส้ารประกอบไฮโดรคาร์บอนต่อไปน้ีสารใดเกิดเขม่ามาก เพราะเหตุใด 
 2.1  C2H6 , C2H4 …………………………………………………………………………………… 
 2.2  C5H10  ,  C6H10  ………………………………………………………………………………... 
 2.3  C6H10  , C4H8  ...........................................................................................................................  
 2.4  C2H2  , C6H6  , C2H4  ……………………………………………………………………………   
 2.5  C4H8  , C5H12  , C2H2  …………………………………………………………………………..   
 
 
 
 
 
 


