
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที0 ๑๐ 

เรื0อง  ปฏิกิริยาการเกดิไขมัน                  ๒   คาบ 

หน่วยที0 ๑   ชื0อหน่วย  สารชีวโมเลกุล                             ชั@นมัธยมศึกษาปีที0 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                              รายวิชา  เคมี๓  รหัสวิชา ว๔๒๒๒๓                  

 

 

สาระสําคัญ 

การจาํแนกไขมนัและนํ;ามนัจะพิจารณาจากส่วนทีAเกิดจากกรดไขมนัในเอสเทอร์นั;น ถา้มี 1 โมเลกุล

จดัเป็นมอนอกลีเซอไรด์ (monoglyceride)  ถา้มี 2 โมเลกุลจดัเป็นไดกลีเซอไรด์ (diglyceride  และถา้มี          

3 โมเลกุลจดัเป็นไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride)  ปฏิกิริยาการเกิดไขมนัเป็นปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ 

(esterification) นัAนเอง  เช่น ปฏิกิริยาการเกดิไตรกลีเซอไรดจ์ากกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกบักรดไขมนั      

3 โมเลกุล จะไดไ้ตรกลีเซอไรด ์ (หรือไตรเอซิลกลีเซอรอล)  1 โมเลกุล 

๑. มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 3 :สารและสมบัติของสาร                                         

   มาตรฐาน ว 3.1 : เขา้ใจสมบตัขิองสาร ความสัมพนัธ์ระหว่างสมบตัิของสารกบัโครงสร้างและยึด

เหนีAยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์สืAอสารสิAงทีAเรียนรู้และนาํความรู้

ไปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวทิยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู ้

การแกปั้ญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีAเกิดขึ;นส่วนใหญ่มีรูปแบบทีAแน่นอน สามารถอธิบายและ

ตรวจสอบได ้ภายใตข้อ้มูลและเครืAองมือทีAมีอยู่ในช่วงเวลานั;น ๆ เขา้ใจว่าวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี สังคม  และสิAงแวดลอ้ม มีความเกีAยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

๒. ตัวชี@วัด/ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

๓.๑ อธิบายปฏิกิริยาการเกดิไขมนัได ้

๓.๒ เขียนปฏิกิริยาการเกิดไขมนัได ้

๓.๓ บอกประโยชนข์องลิพิดได ้

 



 

  ๔.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ด้านความรู้ (K) 

๑.  อธิบายการเกิดไขมนัหรือนํ;ามนัพร้อมทั;งเขียนสมการได ้

๒. บอกสมบตัิของกรดไขมนัอิAมตวัและกรดไขมนัไม่อิAมตวัได ้

๓. ระบุสถานะของไขมนัหรือนํ;ามนัทีAอุณหภูมิห้อง  โดยพิจารณาจากสัดส่วนของกรดไขมนัอิAมตวั

และกรดไขมนัไม่อิAมตวัได ้

๔. บอกสมบตัิของไขมนัหรือนํ;ามนัได ้

๕.  อธิบายกลไกการชาํระลา้งสิAงสกปรกของสบู่และผงซักฝอกได ้

๖. อธิบายการเหม็นหืนของไขมนัหรือนํ;ามนัและวิธีป้องกนัได ้

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

๑. เขียนสมการแสดงปฏิกริิยาสะปอนนิฟิเคชนัได ้

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  

๑.  มีความสนใจใฝ่รู ้  

   ๒.  กลา้แสดงออก 

 ๓.  มีความรับผิดชอบ                        

     ๔.  มีระเบียบวินยั 

๕. การบูรณาการ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ การบูรณาการ 

๑. เขียนสมการแสดงปฏิกริิยา    
สะปอนนิฟิเคชนัได ้

สมการเคมี 

 

 ๖. สาระการเรียนรู้/เนื@อหาสาระ 



๑.  ปฏิกิริยาการเกิดไขมนัเป็นปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์ (esterification) นัAนเอง  เช่น ปฏิกิริยาการ

เกิดไตรกลีเซอไรดจ์ากกลีเซอรอล 1 โมเลกุลรวมกบักรดไขมนั 3 โมเลกุล จะไดไ้ตรกลีเซอไรด ์ (หรือไตรเอ

ซิลกลีเซอรอล)  1 โมเลกุล 

๒.  กรดไขมนัอิAมตวั (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัทีAพนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั

คาร์บอนยึดเหนีAยวดว้ยพนัธะเดีAยวทั;งหมด มีสูตรทัAวไปเป็น CnH2nO2 หรือ CnH2n+1COOH หรือเขียนสูตรได้

เป็น CH3(CH2)nCOOH  เช่น  กรดไขมนัอิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม จะมีสูตรทัAวไปเป็น 

C18H36O2 

๓. กรดไขมนัอิAมตวัทีAพบมากทีAสุด ไดแ้ก่ กรดปาลมิ์ติก (palmitic acid) และกรดสเตียริก (stearic 

acid) 

๓. กรดไขมันไม่อิ0มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัทีAพนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบัคาร์บอนยดึ

เหนีAยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ ซึAงมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยกว่ากรดไขมนัอิAมตวั 2 อะตอม มี

สูตรทัAวไปเป็น CnH2n–2O2 หรือ CnH2n–1COOH หรือเขียนสูตรไดเ้ป็น CH3(CH2)yCH=CH(CH2)xCOOH  เช่น  

กรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม มีพนัธะคู่ทีAคาร์บอนตาํแหน่ง 9–10 จะมีสูตร

ทัAวไปเป็น C18H34O2 

๔. ก. ปฏิกิริยาออกซิเดชนั เกิดจากออกซิเจนในอากาศเขา้ทาํปฏิกิริยาตรงตาํแหน่งพนัธะคู่ระหว่างอะตอม

คาร์บอนในโมเลกุลของกรดไขมนั ไดแ้อลดีไฮด์และกรดไขมนัโมเลกุลเล็ก ๆ ซึAงมีกลิAนเหม็นหืน 

ข. ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส ระหว่างไขมนักบันํ;า โดยมีเอนไซมจ์ากจุลินทรียใ์นอากาศเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาได้

ผลิตภณัฑเ์ป็นกรดไขมนัโมเลกุลเล็กทีAระเหยง่ายและมีกลิAนเหม็น 

 

 ๗. กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ๑.  ขั@นสร้างความสนใจ (Engage) 

๑.๑ ทบทวนเรืAองไขมนัและนํ;ามนั  ความแตกต่างระหว่างไขมนัและนํ;ามนัว่าดูอย่างไรถึงจะรูว้่าเป็น

ไขมนัและนํ;ามนั 

๑.๒ การทีAจะแยกความแตกต่างระหว่างไขมนักบันํ;ามนั  สามารถแยกไขมนัออกเป็น  2  ประเภท  

คือ 1.  กรดไขมันอิ0มตัว (saturated fatty acid)  เป็นกรดไขมนัทีAพนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบัคาร์บอน

ยึดเหนีAยวดว้ยพนัธะเดีAยวทั;งหมด มีสูตรทัAวไปเป็น CnH2nO2 หรือ CnH2n+1COOH หรือเขียนสูตรไดเ้ป็น 



CH3(CH2)nCOOH  เช่น  กรดไขมนัอิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม จะมีสูตรทัAวไปเป็น 

C18H36O2 ซึAงเขียนสูตรดงันี; 

CH3(CH2)16COOH หรือ  C17H35COOH 

กรดไขมนัอิAมตวัทีAพบมากทีAสุด ไดแ้ก่ กรดปาลมิ์ตกิ (palmitic acid) และกรดสเตียริก (stearic acid) 

 

ไขมนัจากสัตว ์มีกรดไขมนัอิAมตวัมากกว่ากรดไขมนัไม่อิAมตวั  

2. กรดไขมันไม่อิ0มตัว (unsaturated fatty acid) เป็นกรดไขมนัทีAพนัธะระหว่างอะตอมคาร์บอนกบั

คาร์บอนยึดเหนีAยวดว้ยพนัธะคู่อย่างนอ้ย 1 พนัธะ ซึAงมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนนอ้ยกว่ากรดไขมนัอิAมตวั 2 

อะตอม มีสูตรทัAวไปเป็น CnH2n–2O2 หรือ CnH2n–1COOH หรือเขียนสูตรไดเ้ป็น 

CH3(CH2)yCH=CH(CH2)xCOOH  เช่น  กรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอน 18 อะตอม มีพนัธะคู่

ทีAคาร์บอนตาํแหน่ง 9–10 จะมีสูตรทัAวไปเป็น C18H34O2 ซึAงเขียนสูตรดงันี; 

                   CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH  หรือ  C17H33COOH 

กรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAพบมากทีAสุด ไดแ้ก่ กรดโอเลอิก (oleic acid) และกรดไลโนเลอิก (linoleic 

acid)ไขมนัและนํ;ามนัทีAไดจ้ากสัตวแ์ละพืชประกอบดว้ยของผสมของกรดไขมนัหลายชนิด ของผสมทีAมีร้อย

ละของกรดไขมนัอิAมตวัสูงจะเป็นของแข็ง กค็ือเป็นไขมนั เช่น ไขววั แต่ถา้มีร้อยละของกรดไขมนัไม่อิAมตวั

สูงก็จะเป็นนํ;ามนั เช่น นํ;ามนัพืช 

๑.๓   อธิบายต่อว่า  สมบตัิทางกายภาพของกรดไขมนั1. โครงสร้างของกรดไขมนัประกอบดว้ย

ส่วนทีAมีขั;วคือหมู่คาร์บอกซิล และส่วนทีAไม่มีขั;วคือสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนทีAต่อกบัหมู่คาร์บอกซิล ดงันั;นยิAง

สายโซ่ยาวยิAงขึ;น ยิAงทาํให้กรดไขมนัมีขั;วนอ้ยลง 

๑.๔ อธิบายต่ออีกว่า  2. จุดเดือดและจดุหลอมเหลวของกรดไขมนัชนิดอิAมตวัจะเพิAมขึ;นตามความ

ยาวของสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนหรือเพิAมขึ;นตามจาํนวนอะตอมคาร์บอน ส่วนกรดไขมนัไม่อิAมตวัจะมีจดุ

เดือดและจุดหลอมเหลวตํAากว่าของกรดไขมนัอิAมตวัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากนั เมืAอเปรียบเทียบ



ระหว่างกรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAมีจาํนวนคาร์บอนเท่ากนัแต่มีพนัธะคู่ต่างกนั จะพบว่ากรดไขมนัไม่อิAมตวัทีAมี

พนัธะคู่มากกว่าจะมีจดุเดือดและจุดหลอมเหลวตํAากว่า 

 3. กรดไขมนัทีAมีจาํนวนอะตอมคาร์บอนเท่ากนั แต่มีจาํนวนพนัธะคู่ต่างกนั จาํนวนพนัธะคู่ทีA

เพิAมขึ;นจะมีผลทาํให้จุดหลอมเหลวลดลง 

๒.  ขั@นสํารวจและค้นหา (Explore)  

๒.๑  เริAมนาํเขา้สู่เนื;อหาเรืAองปฏิกิริยาของไขมนัและนํ;ามนั  โดยอธิบายให้นกัเรียนฟังว่า 

ปฏิกิริยาเคมีของไขมันหรือนํ@ามัน  มีดงัต่อไปนี; 

1. ปฏิกิริยาไฮโดรลซิิส       ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไขมนัและนํ;ามนัเกิดไดท้ั;งในสภาวะกรดและ

เบส เมืAอทาํการไฮโดรลิซิสไขมนัหรือนํ;ามนัโดยใชก้รดเป็นตวัเร่งปฏิกริิยาจะไดก้ลีเซอรอลและกรดไขมนั  

3 โมเลกุล ในการย่อยอาหารพวกไขมนักจ็เักิดปฏิกริิยาไฮโดรลิซิสเช่นเดียวกนัโดยใชเ้อนไซมไ์ลเปส   

(lipase) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา สมการทัAวไปของการไฮโดรลิซิสไขมนัหรือนํ;ามนัโดยใชก้รดหรือหรือเอนไซม์

เป็นตวัเร่งปฏิกิริยาเป็นดงันี; 

  

 
  ไขมนั กลีเซอรอล กรดไขมนั 

  

 

๒.๒  อธิบายต่ออีกว่า  เมืAอตม้ไขมนัหรือนํ;ามนักบัสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 

หรือโซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึAงเป็นเบส จะไดก้ลีเซอรอลกบัเกลือของกรดไขมนัหรือสบู่ เรียก

ปฏิกิริยาการเกิดสบู่ว่า สะปอนนิฟิเคชัน (sponification) ปฏิกิริยานี;จะไม่ผนักลบัเหมือนในสภาวะกรด 
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 ไขมนั (triglyceride) 

  

กลีเซอรอล เกลือโซเดียมคาร์บอกซิเลต 

๒.๓ อธิบายต่ออีกว่า สบู่ทีAผลิตจากอุตสาหกรรมไดจ้ากการตม้ไขมนัหรือนํ;ามนักบัโซเดียมไฮดร

อกไซด์ ให้ความร้อนโดยผ่านไอนํ;าลงไปในสารผสมเป็นเวลา 12–24 ชัAวโมง จะเกิดปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเค

ชนัไดก้ลีเซอรอลและเกลือของกรดไขมนั จากนั;นจึงเติม NaCl ลงไปเพืAอแยกสบู่ออกจากสารละลาย ทาํสบู่

ให้บริสุทธิh  แลว้เติมกลิAน สี แลว้ทาํให้เป็นกอ้นต่อไป  เช่น 

  

 
 Glycerylstearate 

  

glycerol Sodium stearate 

 

 ๒.๔  อธิบายต่ออีกว่า  กระบวนการทาํสบู่จะไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้แยกออกจาก

สารละลายแลว้นาํไป ใชใ้นอุตสาหกรรมเครืAองสําอาง พลาสติก และใชเ้ป็นสารรสหวานในอาหารหรือยา 

เนืAองจากกลีเซอรอลมีหมู่ไฮดรอกซิล ซึAงเกิดพนัธะไฮโดรเจนไดก้บันํ;า จึงทาํหนา้ทีAป้องกนัการระเหยของนํ;า

ไดอ้ย่างด ี

 ๒.๕   ถามนกัเรียนว่า  จากทีAครูอธิบายไปนกัเรียนทราบหรือไม่ว่าปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส  คืออะไร 

แนวตอบ   ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส     คือ   ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสของไขมนัและนํ;ามนัเกิดไดท้ั;งใน

สภาวะกรดและเบส เมืAอทาํการไฮโดรลิซิสไขมนัหรือนํ;ามนัโดยใชก้รดเป็นตวัเร่งปฏิกิริยาจะไดก้ลีเซอรอล

และกรดไขมนั 3 โมเลกุล 

 ๒.๖ ถามนกัเรียนว่า  เมืAอตม้ไขมนัหรือนํ;ามนักบัสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) หรือ

โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ซึAงเป็นเบส จะได ้
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แนวตอบ  จะไดก้ลีเซอรอลกบัเกลือของกรดไขมนัหรือสบู่ เรียกปฏิกิริยาการเกิดสบู่ว่า สะปอนนิฟิ

เคชัน (sponification) ปฏิกิริยานี;จะไม่ผนักลบัเหมือนในสภาวะกรด 

 

 

๒.๗ ถามนกัเรียนต่อว่ากระบวนการทาํสบู่จะไดอ้ะไรเป็นผลพลอยได ้

แนวตอบ   กระบวนการทาํสบู่จะไดก้ลีเซอรอลเป็นผลพลอยได ้แยกออกจากสารละลายแลว้นาํไป 

ใชใ้นอุตสาหกรรมเครืAองสําอาง พลาสติก และใชเ้ป็นสารรสหวานในอาหารหรือยา เนืAองจากกลีเซอรอลมี

หมู่ไฮดรอกซิล ซึAงเกิดพนัธะไฮโดรเจนไดก้บันํ;า จึงทาํหนา้ทีAป้องกนัการระเหยของนํ;าไดอ้ย่างด ี

  ๒.๘ ถามนกัเรียนว่าสบู่สามารถซักลา้งคราบสกปรกไดอ้ย่างไร 

แนวตอบ  สบู่เป็นสารประกอบไอออนิก สามารถละลายนํ;าไดแ้ละแตกตวัเป็นไอออนไดด้งันี; 

  CnH2n+1COONa  Na+(aq)   +   CnH2n+1COO–(aq) 

โมเลกุลของสบู่ประกอบดว้ยโซ่ของไฮโดรคาร์บอนและปลายไอออนิกส่วนของไฮโดรคาร์บอนจะ

ไม่ละลายในนํ;า (hydrophobic) แต่ละลายไดใ้นตวัทาํละลายทีAไม่มีขั;ว สําหรับปลายไอออนิกจะละลายนํ;าได ้

(hydrophilic) เนืAองจากมีส่วนของโซ่ไฮโดรคาร์บอนอยู่ ทาํให้โมเลกุลของสบู่ไม่ละลายอย่างแทจ้ริง อย่างไร

ก็ตามสบู่จะเป็นคอลลอยด์ในนํ;า เพราะว่าสบู่สามารถเกิดไมเซลล ์(micell) โดยดา้นโซ่ไฮโดรคาร์บอนจะจบั

กลุ่มกนั แลว้หันปลายไอออนิกเขา้หานํ;า ดงันั;น จึงมีสมบตัใินการซักลา้งไดอ้ย่างดี นัAนคือการกาํจดัคราบ

สกปรกต่างๆ สบู่จะหันดา้นโซ่ไฮโดรคาร์บอนเขา้หาคราบสกปรก และปลายดา้นไอออนิกจะจบักบันํ;า จึง

ทาํให้สบู่ซักคราบสกปรกได ้

 

¾®¾



 
 ๒.๙ อธิบายต่อว่า  สบู่จะใชไ้ดด้ีกบันํ;าอ่อน แต่ถา้เป็นนํ;ากระดา้งจะไม่เกิดฟอง และประสิทธิภาพ

ของสบู่จะลดลง 

 ๒.๑๐ ถามนกัเรียนต่อว่า  นกัเรียนทราบหรือไม่ว่าทาํไมสบู่ใชไ้ดด้ีกบันํ;าอ่อน แต่ถา้เป็นนํ;ากระดา้ง

จะไม่เกิดฟอง และประสิทธิภาพของสบู่จะลดลง 

แนวตอบ  สบู่จะใชไ้ดด้กีบันํ;าอ่อน แต่ถา้เป็นนํ;ากระดา้งจะไม่เกิดฟอง และประสิทธิภาพของสบู่จะลดลง 

เนืAองจากในนํ;ากระดา้งมี Mg2+ และ Ca2+ เมืAอไอออนเหล่านี;รวมกบัไอออนลบของสบู่ จะเกดิเกลือ

แมกนีเซียมหรือเกลือแคลเซียมของกรดไขมนัทีAไม่ละลายนํ;า ลอยเป็นฝ้าอยู่บนผิวนํ;าเรียกว่า ไคลสบู่  เช่น 

สบู่โซเดียมสเตียเรต เมืAออยู่ในนํ;ากระดา้งจะตะกอนหรือไคลสบู่ 

 ๒.๑๑  ถามนกัเรียนว่านกัเรียนทราบหรือไม่ว่าสารซักฟอกมีโครงสร้างกีAแบบ  และแบบใดทีAซักได้

ดีทีAสุด   

แนวตอบ  สารซักฟอกมีโครงสร้างทั;งหมด  3  โครงสร้าง  ดงันี; 

สารซักฟอกทีAมีโครงสร้างแบบทีA 1 เป็นไฮโดรคาร์บอนโซ่ตรงทั;งหมด ซึAงสามารถย่อยสลายโดย

จุลินทรียไ์ดอ้ย่างสมบูรณ์ จึงส่งผลเสียต่อสิAงแวดลอ้มนอ้ย 

 สารซักฟอกแบบทีA 2 เอนไซมข์องจุลินทรียส์ามารถย่อยสลายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ แต่ยงัอาจก่อให้เกิด

ปัญหาต่อสิAงแวดลอ้มบา้ง  

สารซักฟอกแบบทีA 3 ซึAงมีโซ่กิAงมาก เอนไซมข์องจุลินทรียไ์ม่สามารถย่อยสลายได ้จึงก่อให้เกิด

ปัญหาต่อสิAงแวดลอ้มมาก 

 ๒.๑๒  ปฏิกิริยาไขมนัและนํ;ามนัปฏิกิริยาทีA  2  คือ ปฏิกริิยาการเติมไฮโดรเจน 

ซึAงสามารถอธิบายไดด้งัต่อไปนี;  



ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน (hydrogination) ของไตรกลีเซอไรดมี์ความสําคญัในอุตสาหกรรมการ

ผลิตมาการีนและเนยเทียม ผลิตภณัฑที์Aไดข้ึ;นอยู่กบัสภาวะของปฏิกิริยา ไตรกลีเซอไรดไ์ม่อิAมตวัทาํปฏิกิริยา

กบัไฮโดรเจนเมืAอมีตวัเร่งปฏิกิริยา เช่น Ni ทีAความดนัตํAา จะไดไ้ตรกลีเซอไรดที์AอิAมตวั ซึAงปฏิกิริยาทีAเกดิขึ;น

เป็นการเติมไฮโดรเจนให้แก่ตาํแหน่งพนัธะคู่ เช่น 

 

 

 

 

  

 

ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจน 

  

 

 ๒.๑๓  ปฏิกิริยาทีA  3  คือ  ปฏิกริิยาการเติมเฮโลเจน   คือ พนัธะคู่ทีAอยู่ในไขมนัหรือนํ;ามนัชนิดไม่

อิAมตวัเกิดปฏิกริิยากบัเตมิเฮโลเจนไดเ้ช่นเดียวกบัพวกแอลคีน  

 

๓.ขั@นการอธิบาย (Explain)  

๓.๑ นกัเรียนและครูร่วมกบัสรุปและอภิปรายเรืAองทีAเรียนเกีAยวกบัปฏิกริิยาการเกิดไขมนัและนํ;ามนั 

โดยมีครูเป็นผูถ้ามนกัเรียนทีละคน   

 ๔. ขั@นการขยายความรู้ (Elaborate)  

  ๑. อธิบายเพิAมเติมเกีAยวกบัการตรวจสอบไขมนัและนํ;ามนั 
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 โดยอธิบายดงันี;    หากนกัเรียนอยากทราบว่าไขมนัหรือนํ;ามนันั;น ๆ มีความอิAมตวัมากนอ้ยเพียงใด 

ปกติจะให้ทาํปฏิกิริยากบัไอโอดนี (I2) โดยนาํไอโอดีนทีAทราบปริมาณแน่นอนแต่ตอ้งมากเกินพอทีAจะทาํ

ปฏิกิริยากบัไขมนัหรือนํ;ามนันั;น ๆ มาละลายในตวัทาํละลายทีAเหมาะสม นาํมาเติมลงในไขมนัหรือนํ;ามนัทีA

ตอ้งการวิเคราะห์ แลว้ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาอย่างสมบูรณ์ จากนั;นหาปริมาณไอโอดนีทีAเหลือจากปฏิกิริยา 

จากขอ้มูลทีAไดแ้ละนํ;าหนกัของไขมนัหรือนํ;ามนัทีAทราบ ทาํให้สามารถคาํนวณหามวลเป็นกรัมของไอโอดีน

ทีAทาํปฏิกิริยากบัไขมนัหรือนํ;ามนัปริมาณ 100 กรัมได ้ค่าทีAไดเ้รียกว่า ไอโอดีนนัมเบอร์ (Iodine number) 

ไขมนัหรือนํ;ามนัทีAมีความไม่อิAมตวัสูงจะทาํปฏิกิริยากบัไอโอดีนไดม้าก ดงันั;นค่าไอโอดนีนมัเบอร์ก็มีค่าจะ

สูงดว้ยนอกจากนี;ยงัอาจใชส้ารละลายโบรมีน (Br2) หยดลงในไขมนัหรือนํ;ามนัเพืAอหาจาํนวนหยดของ

สารละลายโบรมีนทีAใช ้ถา้ไขมนัหรือนํ;ามนัสามารถฟอกจากสีสารละลายโบรมีนไดม้าก แสดงว่าไขมนัหรือ

นํ;ามนันั;นมีความไม่อิAมตวัสูง 

๒.  ให้นกัเรียนทาํใบงาน  เรืAองไขมนัและนํ;ามนั  

๕. ขั@นการประเมินผล (Evaluation)                                                                                                                  

๑. ตรวจใบงานเรืAองไขมนัและนํ;ามนั 

สื0อ / แหล่งการเรียนรู้ 

๑. ใบงานทีA  เรืAองไขมนัและนํ;ามนั 

๒. ใบความรู้ทีA 8  เรืAองไขมนัและนํ;ามนั  

๓.หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื;นฐานและเพิAมเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ชั;นมธัยมศึกษาปีทีA 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๔.คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื;นฐานและเพิAมเติม เคมี เล่ม 5 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ชั;น

มธัยมศึกษาปีทีA 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

๘. ชิ@นงาน/ภาระของนักเรียน 

๑. ใบงานเรืAอง  ไขมนัและนํ;ามนั 

 

๙. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื0องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

1. ดา้นความรู้ความเขา้ใจ วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบงานทีA  เรืAองไขมนัและ ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 



นํ;ามนั ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

2. ดา้นทกัษะ

กระบวนการ 

วดัจากผลการตรวจใบงาน ใบคะแนนใบงาน เรืAอง

ไขมนัและนํ;ามนั 

คะแนนมากกว่า 70% 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

3. ดา้นคณุลกัษณะทีAพึง

ประสงค ์

การสังเกตพฤตกิรรมความ

สนใจและตั;งใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรม

ความสนใจและตั;งใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั 10 

ขึ;นไป 

 

 

 

 

 

 

๑๐. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

๑๐.๑  ผลการจดัการเรียนรู ้

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..………………………………….. 

๑๐.๒  ปัญหาและอุปสรรค 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑๐.๓  วิธีแกไ้ข / ขอ้เสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชืAอ………………………………………ผูส้อน 

                               

  


