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1. สาระสําคัญ 

 ปิโตรเลียม  เกิดจากซากพืชซากสัตวถ์ูกทบัถมเป็นเวลานานนบัลา้นๆ ปี  โดย ไดร้ับแรงกดดนัจากชัBนหินและ

ความร้อนจากใตผ้ิวโลก แบ่งตามสถานะได ้2 ประเภท คือ แก๊สธรรมชาติและนํBามนัดิบ  

 

2. มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 3 : สารและสมบัติของสาร 

 มาตรฐาน ว 3.2 : เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีQยนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ

เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สืQอสารสิQงทีQเรียนรู้ และนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

มาตรฐานการเรียนรู้สาระที0 8 :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มาตรฐาน ว 8.1 : ใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแกปั้ญหา รู้ว่า

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทีQเกิดขึBนส่วนใหญ่มีรูปแบบทีQแน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและ

เครืQองมือทีQมีอยู่ในช่วงเวลานัBนๆ เขา้ใจว่า วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี สังคม และสิQงแวดลอ้ม  มีความเกีQยวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 

3. ตัวชี@วัด/ผลการเรียนรู้ 

 ว.3.2 ม. 4-6/1 ทดลอง อธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีทัQวไปทีQพบในชีวิตประจาํวนั รวมทัBงอธิบายผลของ

สารเคมีทีQมีต่อสิQงมีชีวิตและสิQงแวดลอ้ม 

 ว 8.1 ม 4-6/1  ตัBงคาํถามทีQอยู่บนพืBนฐานของความรู้และความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์ หรือความสนใจ หรือจาก

ประเด็นทีQเกิดขึBนในขณะนัBน ทีQสามารถทาํการสํารวจตรวจสอบหรือศึกษาคน้ควา้ไดอ้ย่างครอบคลุมและเชืQอถือได ้

 ว 8.1 ม 4-6/2  สร้างสมมติฐานทีQมีทฤษฎีรองรับ หรือคาดการณ์สิQงทีQจะพบ หรือสร้างแบบจาํลอง หรือสร้าง

รูปแบบ เพืQอนาํไปสู่การสาํรวจตรวจสอบ 

 ว 8.1 ม 4-6/3 คน้ควา้รวบรวมขอ้มูลทีQตอ้งพิจารณาปัจจยัหรือ  ตวัแปรสําคญั ปัจจยัทีQมีผลต่อปัจจยัอืQน ปัจจยัทีQ

ควบคุมไม่ได ้และจาํนวนครัB งของการสํารวจ  ตรวจสอบ  เพืQอให้ไดผ้ลทีQมีความเชืQอมัQนอย่างเพียงพอ 

 ว 8.1 ม 4-6/4  เลือกวสัดุ เทคนิควิธี อุปกรณ์ทีQใชใ้นการสังเกต การวดั การสํารวจตรวจสอบอย่างถูกตอ้งทัBงทาง

กวา้งและลกึในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ว 8.1 ม 4-6/5  รวบรวมขอ้มูลและบนัทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบถูกตอ้ง ครอบคลุมทัBงในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยตรวจสอบความเป็นไปได ้ความเหมาะสมหรือความผิดพลาดของขอ้มูล 

 ว 8.1 ม 4-6/6  จดักระทาํขอ้มูล โดยคาํนึงถึงการรายงานผลเชิงตวัเลขทีQมีระดบัความถูกตอ้งและนาํเสนอขอ้มูล

ดว้ยเทคนิควิธีทีQเหมาะสม 

 ว 8.1 ม 4-6/7  วิเคราะห์ขอ้มูล แปลความหมายขอ้มูล และประเมินความสอดคลอ้งของขอ้สรุป หรือสาระสําคญั 

เพืQอตรวจสอบกบัสมมติฐานทีQตัBงไว ้

 ว 8.1 ม 4-6/8  พจิารณาความน่าเชืQอถือของวิธีการและผลการสาํรวจตรวจสอบ โดยใชห้ลกัความคลาดเคลืQอนขอ

งก 



ารวดัและการสังเกต เสนอแนะการปรับปรุงวิธีการสาํรวจตรวจสอบ 

 ว 8.1 ม 4-6/9  นาํผลของการสาํรวจตรวจสอบทีQได ้ทัBงวิธีการและองคค์วามรู้ทีQไดไ้ปสร้างคาํถามใหม่ นาํไปใช้

แกปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่และในชีวิตจริง 

 ว 8.1 ม 4-6/10  ตระหนกัถึงความสําคญัในการทีQจะตอ้งมีส่วนร่วมรับผิดชอบการอธิบาย  การลงความเห็น และ

การสรุปผลการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์ ทีQนาํเสนอต่อสาธารณชนดว้ยความถูกตอ้ง 

 ว 8.1 ม 4-6/11  บนัทึกและอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบอยา่งมีเหตุผล ใชพ้ยานหลกัฐานอา้งอิงหรือคน้ควา้เพืQอ

เติม เพืQอหาหลกัฐานอา้งอิงทีQเชืQอถือได ้และยอมรับว่าความรู้เดิมอาจมีการเปลีQยนแปลงได ้  เมืQอมีขอ้มูลและประจกัษพ์ยาน

ใหม่เพิQมเติมหรือโตแ้ยง้จากเดิม   ซึQงทา้ทายให้มีการตรวจสอบ    อย่างระมดัระวงั อนัจะนาํมาสู่    การยอมรับเป็นความรู้

ใหม่ 

 ว 8.1 ม 4-6/12  จดัแสดงผลงาน เขียนรายงาน และ/หรืออธิบายเกีQยวกบัแนวคิด กระบวนการ และผลของ

โครงงานหรือชิBนงานให้ผูอ้ืQนเขา้ใจ 

 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K) เพื0อให้นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายการเกิด แหล่ง และกระบวนการสํารวจปิโตรเลียม 

2. อธิบายหลกัการในการกลัQนลาํดบัส่วนนํBามนัปิโตรเลียมและการแยกแก๊สธรรมชาติ 

3. บอกผลิตภณัฑ์หลกัและประโยชนข์องผลิตภณัฑ์นํBามนัดิบ และแก๊สธรรมชาติ 

4. อธิบายผลเสียทีQเกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑ์จากปิโตรเลียม ทีQมีต่อมนุษยแ์ละสิQงแวดลอ้ม 

5. บอกความแตกต่างของ “พลงังานสิBนเปลือง” และ “พลงังานทดแทนและพลงังานหมุนเวียน” 
6. บอกความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนคาร์บอนอะตอม สถานะ และจุดเดือดของผลิตภณัฑ์จากการกลัQนแยก

ปิโตรเลียม 

7. บอกความสําคญัและความแตกต่างของเลขออกเทน และซีเทน 

8. บอกแหล่งและยกตวัอย่างการใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศไทย 
9. สามารถเลือกใชน้ํBามนัเชืBอเพลิงให้เหมาะสมกบัประเภทของยานพาหนะ 
10. รู้วิธีและปฏิบติัตนทีQแสดงถึงการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและการช่วยลดมลพิษ ทีQเกิดจากการใชพ้ลงังาน 

ด้านทักษะกระบวนการ (P) เพื0อให้นักเรียนสามารถ 

 1. เขียนตัวอย่างเชืBอเพลิงไฮโดรคาร์บอนทีQเป็นแก๊สและของเหลวพร้อมทัBงเขียนปฏิกริยาการเผาไหม้ทีQสมบูรณ์

ของเชืBอเพลิง ดงักล่าว 

 

ด้านคุณลักษณะ (A) 

1. ความสนใจใฝ่รู ้
2. การแสดงความคิดเห็น 

3. ตัBงใจเรียนและร่วมกิจกรรม 

4. การคิดอย่างมีเหตุผล 



5. ความรับผิดชอบ 

 

5. การบูรณาการ 

ด้านทักษะกระบวนการ การบูรณาการ 

       เขียนตัวอย่างเชืBอเพลิงไฮโดรคาร์บอนทีQ

เป็นแก๊สและของเหลวพร้อมทัBงเขียนปฏิกริยา

การเผาไหมที้Qสมบูรณ์ของเชืBอเพลิง ดงักล่าว 

ปฏิกริยาเคมี 

 

6. สาระการเรียนรู้  

 1. ปิโตรเลียม  เกิดจากซากพืชซากสัตวถ์ูกทบัถมเป็นเวลานานนบัลา้นๆ ปี  โดย ไดร้ับแรงกดดนัจากชัBนหินและ

ความร้อนจากใตผ้ิวโลก 

 2. ปิโตรเลียม แบ่งตามสถานะได ้2 ประเภท คือ แก๊สธรรมชาติและนํBามนัดิบ ซึQงถูกกกัไวด้ว้ยชัBนหินดินดาน               

 3. การสาํรวจหาแหล่งปิโตรเลียม สามารถสาํรวจไดจ้าก การสํารวจทางธรณีวิทยา การสํารวจทางธรณีฟิสิกส ์ 

และการเจาะสํารวจ   

 4. ก๊าซมีเทน ส่วนใหญ่ไดจ้ากก๊าซธรรมชาติ ใชเ้ป็นเชืBอเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม รถปรับ

อากาศเครืQองยนต์ยูโร 2 

 5. ก๊าซหุงตม้ หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( liquefied petroleum gas : LPG ) เป็นผลิตภณัฑ์ทีQไดจ้ากการแยกนํBามนัดิบ

ในโรงกลัQนนํBามนั หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ LPG ประกอบดว้ยส่วนผสมของโพรเพนและบิ

วเทน ในอตัราส่วนเท่าใดก็ได ้

 6. นํBามนัเบนซิน  เป็นเชืBอเพลิงทีQรู้จกัและใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนั  องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นเฮปเทนและไอ

โซออกเทน  ซึQงเหมาะกบัพาหนะทีQใชเ้ครืQองยนต์ก๊าซโซลีน  ปัจจุบนันํBามนัเบนซินทีQใชก้บัรถยนต์ มี 2 ชนิด คือ เลขออก

เทน 91, เลขออกเทน 95 

 7. เลขออกเทน (Octane  Number) คือ ตวัเลขแสดงคุณภาพของนํBามนัเบนซิน 

 8. เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์( MTBE) หรือเรียกนํBามนันีBว่า  นํBามนัไร้สารตะกัQว  เป็นวิธีการปรับปรุงคุณภาพ

นํBามนัเบนซินซึQงจะทาํให้เลขออกเทนเพิQมขึBน 

 9. นํBามนัดีเซล เป็นเชืBอเพลิงสําหรับเครืQองยนต์ดีเซล ทีQนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ นํBามนัดีเซลหมุนเร็ว ส่วนใหญ่ใชใ้น

เครืQองยนต์ของรถบรรทุก รถโดยสาร เรือบางประเภท เครืQองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ 

  10. เลขซีเทน คือ ตวัเลขทีQบ่งชีBสมบติัการเผาไหมข้องนํBามนัดีเซลในเครืQองยนต์ ถา้มีเลขซีเทนสูง แสดงว่านํBามนั

ดีเซลมีคุณภาพดี เกิดไอเสียน้อย 

 11. แก๊สโซฮอล ์คือ นํBามนัเบนซินทีQมีเอทานอลผสมอยู่ ซึQงเอทานอลเป็นเชืBอเพลิงทีQสามารถผลิตจากพืชทีQปลูกใน

ประเทศไทย   

 12. ไบโอดีเซล เป็นเชืBอเพลิงทีQไดจ้ากนํBามนัพืชและสัตวที์Qผ่านกระบวนการทางเคมี เกิดเป็นสารทีQเรียกวา่ เมทิล

เอสเทอร์ หรือ เอทิลเอสเทอร์ ซึQงมีสมบติัใกลเ้คียงกบันํBามนัดีเซลทีQกลัQนจากปิโตรเลียม สามารถใชเ้ป็นเชืBอเพลิงใน

เครืQองยนต์ดีเซลไดดี้ โดยไม่ตอ้งทาํการดดัแปลงเครืQองยนต์ 



 13. ก๊าซชีวภาพ เป็นกา๊ซทีQเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรียโ์ดยจุลนิทรียห์ลายชนิด ในสภาวะออกซิเจนตํQาของ

แบคทีเรียชนิดต่างๆ  องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นกา๊ซมีเทน  ซึQงไดจ้ากการหมกัมูลสัตว ์ และ CO2 

 14. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นสารทีQมีเฉพาะธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอน มีสมบติัต่างกนัตามจะนวนของ

คาร์บอนอะตอม 

 15. ปฏิกริยาการเผาไหม ้แบ่งออกเป็นการเผาไหมส้มบูรณ์กบัการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ ์โดยขึBนกับปริมาณของ

ออกซิเจน หากมีเพียงพอจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และนํBา เรียกการเผาไหมส้มบูรณ์ หากไม่สมบูรณ์จะเกิด 

คาร์บอนมอนอกไซด์และนํBา 

 

7. กิจกรรมการเรียนรู้  

1. ขั@นสร้างความสนใจ 

 1. ครูถามนกัเรียนว่า ถา้เราพูดคาํว่านํBามนั นกัเรียนนึกถึงอะไร อนัดบัแรก  

 แนวตอบ   

 

 

 

 

           นํ@ามันที0ใช้ทอดอาหาร               นํ@ามันเครื0องยนต์ 

 2. ครูถามนกัเรียนว่า ตราการคา้ชนิดใดบา้งทีQนกัเรียนนึกถึงเมืQอพูดถึงนํBามนั 

 แนวตอบ  นํBามนัพืช เช่น กุ๊ก องุ่น เป็นตน้ 

   นํBามนัเบนซิน ดีเซล เช่น ปตท. เซลล ์เอสโซ่ 

 3. ครูถามนกัเรียนว่า นํBามนัมีความสําคญัต่อนกัเรียนหรือประเทศชาติอย่างไร  

 แนวตอบ  นํBามนัเป็นพลงังานทีQทุกเครืQองยนต์จาํเป็นตอ้งใชท้ัBงเรืQองการเกษตร การคมนาคม และเศรษฐกิจ ซึQง

นกัเรียน จะพบว่าประเทศทีQมีนํBามนัจะเป็นประเทศทีQมีความรํQารวย และจะเป็นประเทศทีQมีอาํนาจ 

 4. ครูถามนกัเรียนว่า นกัเรียนทราบหรือไม่ว่า นํBามนัมาจากไหน หาไดอ้ย่างไร ประเทศไทยมีหรือไม่ และจะ

หายไปจากโลกไดไ้หม ซึQงวนันีBนกัเรียนจะตอ้งหาคาํตอบเหล่านีB ให้ได ้

 

 

2. ขั@นสํารวจและค้นหา  

 1. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเนื@อหาในใบความรู้ที0 10 หน้าที0 1 

 2. ครูถามนกัเรียนว่า ปิโตรเลียม คืออะไร 

แนวตอบ  ปิโตรเลียมเกิดจากการทับถมและการสลายตวัของสารอินทรียจ์ากพืชและสัตว์ทีQตายทบัถม  คลุกเคล้า

รวมกบักรวด  ทราย  และโคลนตมใตพ้ืBนดินและจมลงเรืQอยๆ ภายใตค้วามร้อนและความดนัสูงเป็นเวลานานนบัลา้นปี   

3. ครูถามนกัเรียนต่อวา่ ปิโตรเลียม แบ่งออกเป็นกีQชนิด อะไรบา้ง 

แนวตอบ แบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ตามสถานะ  คือ  นํ@ามันดิบ (Oil) ซึQงเป็นของเหลว  และก๊าซธรรมชาติ (Natural 

Gasses)   ซึQงเป็นก๊าซ   



 4.  ครูถามนกัเรียนวา่ เราสามารถหาปิโตรเลียมไดอ้ย่างไร เมืQอโลกกวา้งใหญ่ขนาดนีB  

 แนวตอบ การหาปิโตรเลียมนัBนสามารถหาได ้3 วิธี ดงันีB  คือ 

  - สามารถสํารวจไดจ้าก การสํารวจทางธรณีวิทยา คือใชภ้าพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ แผน

ทีQ  และรายงานทางธรณีวิทยา 

 - สามารถสํารวจไดจ้าก ทางธรณีฟิสิกส์  คือ การวดัคลืQนการสัQนสะเทือน ซึQงใชเ้ครืQองมือวดัความเร็วของ

 คลืQนไหวสะเทือน ซึQงมีวิธีการวดัโดยส่งคลืQนไหวสะเทือนลงไปใตผ้ิวโลก เมืQอคลืQนกระทบกบัโครงสร้างของหิน

จะ สะทอ้นกลบัเขา้เครืQองรับคลืQนเสียง โครงสร้างของหินใตดิ้นทีQแตกต่างกนั จะให้คลืQนสะทอ้นทีQแตกต่างกัน ทาํให้

 สามารถวิเคราะห์และแปรผลเป็นขอ้มูลเกีQยวกบัโครงสร้างของหินบริเวณทีQสํารวจได ้

  - สามารถสํารวจไดจ้ากการเจาะสาํรวจ มีทัBงบนบกและในทะเล เครืQองมือเจาะมกัจะเป็นแบบหัวหมุน  

 5.  ครูถามนกัเรียนวา่ เมืQอเราเจาะสารทีQเรียกว่าปิโตรเลียมขึBนมาแลว้จะมีลกัษณะเป็นอย่างไร 

 แนวตอบ มีลกัษณะเป็นของเหลวขน้คลา้ยโคลน มีสีดาํและมีกลิQน 

 6.  ครูถามนกัเรียนต่อว่า เมืQอขุดปิโตรเลียขึBนมาแลว้ เขาจะนาํไปใชไ้ดเ้ลยหรือไม่ 

 แนวตอบ ไม่ได ้เนืQองจากตอ้งนาํเขา้สู่กระบวนการกลัQนก่อน เพืQอให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทีQสามารถนาํไปใชไ้ด้ 

 7.  ครูถามนกัเรียนวา่ วิธีการกลัQน ผูผ้ลิตทาํกนัอยา่งไร 

 แนวตอบ เมืQอไดปิ้โตรเลียมขึBนมา จะตอ้งนาํเขา้สู่หอกลัQน การกลัQนเป็นการกลัQนทีQเรียกว่า การกลัQนลาํดบัส่วน เพืQอ

แยก สารทีQมีจุดเดือดต่างกนัออกจากกนั คือสารชนิดใดทีQมีจุดเดือดตํQา เช่น ก๊าซธรรมชาติ จะเดือดก่อนจากนัBนจะลอย

ขึBนสูง ไปอยูบ่นสุดของหอกลัQน ส่วนสารทีQมีจุดเดือดตํQาจะเดือดชา้และจะคา้งอยู่ดา้นล่างของหอกลัQน ดงันัBนดว้ยวิธี

เหล่านีB   ผูผ้ลิตจึงต่อท่อพืQอแยกสารทีQมีจุดเดือดต่างกนัออกจากกนัจะไดส้ารทีQบริสุทธิh เป็นพวกสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนทีQมี จาํนวนคาร์บอนทีQต่างกนัออกไป เช่น C1-C4 เป็นก๊าซธรรมชาติ นาํไปใชใ้นการหุงต้ม  C5-C6 คือนํBามนั

เบนซินส่วน C  มากกว่า 35 อะตอม นาํมาทาํเป็นยางมะตอย เป็นตน้  

8. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเนื@อหาในใบความรู้ที0 10 หน้าที0 4 ตรง ตารางที0 1 ที0แสดงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที0ได้จาก

การกลั0นนํ@ามันดิบ 

 9.  ครูถามนกัเรียนวา่ ดงันัBนนํBามนัเครืQองไม่ว่าจะเป็นปตท. เซลล ์เอสโซ่คือนํBามนัปิโตรเลียม เช่นเดียวกบันํBามนั

พืช  แนวตอบ นํBามนัเครืQองไม่ว่าจะเป็นปตท. เซลล ์เอสโซ่คือนํBามนัปิโตรเลียม แต่ไม่เกีQยวกบันํBามนัพืช ซึQงเป็นของพืช

หรือ นํBามนัสัตวที์Qไดจ้ากสัตว ์

 10.  ครูถามนกัเรียนวา่ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนคืออะไรและเกีQยวขอ้งอย่างไรกบัปิโตรเลียม 

 แนวตอบ  สารทีQมีเฉพาะธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นองคป์ระกอบเท่านัBน ซึQงปิโตรเลียมก็เป็นสารประกอบ

 ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึQง 

 11.  ครูถามนกัเรียนต่อว่า ปฏิกริยาการเผาไหมข้องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบ่งออกเป็นกีQประเภท อะไรบา้ง 

 แนวตอบ  แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือการเผาไหมส้มบูรณ์กบัการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ โดยขึBนกบัปริมาณของ

ออกซิเจน  หากมีเพียงพอจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และนํBา เรียกการเผาไหมส้มบูรณ์หากไม่สมบูรณ์จะเกิด

คาร์บอนมอนอกไซด์  และนํBา 

 12.  ครูถามนกัเรียนวา่ เมืQอนํBาฝนรวมตวักบักรดซัลฟิวริกจะไดเ้ป็นอะไร 

 แนวตอบ  ฝนกรด 

 13.  ครูให้นกัเรียนยกตวัอย่างประโยชน์ของปิโตรเลียมทีQมีผลต่อชีวิตประจาํวนัของนกัเรียน 



 แนวตอบ ก๊าซมีเทน ส่วนใหญ่ไดจ้ากก๊าซธรรมชาติ ใชเ้ป็นเชืBอเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม รถ

ปรับ อากาศเครืQองยนต์ยูโร 2 

    ก๊าซหุงตม้ หรือ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ( liquefied petroleum gas : LPG ) เป็นผลิตภณัฑ์ทีQไดจ้ากการ

แยก  นํBามนัดิบในโรงกลัQนนํBามนั หรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ LPG ประกอบดว้ย

ส่วนผสมของ 

 โพรเพนและบิวเทน ในอตัราส่วนเท่าใดก็ได ้

    นํBามนัเบนซิน  เป็นเชืBอเพลิงทีQรู้จกัและใชก้นัมากในชีวิตประจาํวนั  องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นเฮปเทน

และ ไอโซออกเทน  ซึQงเหมาะกบัพาหนะทีQใชเ้ครืQองยนต์ก๊าซโซลีน  ปัจจุบนันํBามนัเบนซินทีQใชก้บัรถยนต์ มี 2 ชนิด คือ 

เลข ออกเทน 91, เลขออกเทน 95 

   นํBามนัดีเซล เป็นเชืBอเพลิงสําหรับเครืQองยนต์ดีเซล ทีQนิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ นํBามนัดีเซลหมุนเร็ว ส่วน

ใหญ่ใช้ ในเครืQองยนต์ของรถบรรทุก รถโดยสาร เรือบางประเภท เครืQองกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ 

 14.  ครูถามนกัเรียนวา่ นกัเรียนคิดวา่พลงังานจากปิโตรเลียมสามารถหมดไปจากโลกนีBไดห้รือไม่ และนกัเรียนจะ

 สามารถนาํพลงังานทดแทนใดบา้งมาแกปั้ญหาดังกล่าว 

 แนวตอบ  สามารถหมดไปได ้โดยพลงังานทดแทนทีQมีอยู่ในปัจจุบันนีB คือ 

  แก๊สโซฮอล์ เป็นนํBามนัเบนซินทีQมีเอทานอลผสมอยู่    

   ไบโอดีเซล  เป็น  เชืBอเพลิงทีQไดจ้ากนํBามนัพืชและสัตวที์Qผ่านกระบวนการทางเคมี เกิดเป็นสารทีQเรียกว่า 

เมทิล เอสเทอร์ หรือ เอทิลเอสเทอร์ ซึQงมีสมบติัใกลเ้คียงกบันํBามนัดีเซลทีQกลัQนจากปิโตรเลียม สามารถใชเ้ป็นเชืBอเพลิง

ใน เครืQองยนต์ดีเซลไดดี้ โดยไม่ตอ้งทาํการดดัแปลงเครืQองยนต์ 

    ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซทีQเกิดจากการย่อยสลายสารอินทรียโ์ดยจุลินทรียห์ลายชนิด ในสภาวะออกซิเจนตํQา

ของแบคทีเรียชนิดต่างๆ  องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน  ซึQงไดจ้ากการหมกัมูลสัตว ์ และ CO2  

   พลังงานนํ@า  พลังงานลม  และพลังงานแสงอาทิตย์   

 3.ขั@นอธิบายและลงข้อสรุป 

 1. พลงังานทีQนกัเรียนใชอ้ยู่ในปัจจุบนัเป็นพลงังานทีQไดจ้ากปิโตรเลียมโดยการสํารวจทางดาวเทียม การส่ง

สัญญาณแรงสัQนสะเทือน และการขุดเจาะ นํBามนัดิบทีQอยู่ใตดิ้นชัBนหินดินดาน มีลกัษณะเป็นของเหลวขน้คลา้ยโคลน มีสีดาํ

และมีกลิQนยงัไม่สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ไดต้อ้งกลัQนโดยเขา้หอกลัQนเป็นการกลัQนลาํดบัส่วนโดยจะไดส้ารทีQมีจาํนวน

คาร์บอนอะตอมทีQแตกต่างกนั ซึQงตรงนีBจะบอกสมบติัของนํBามนัทีQจะนาํไปใชง้าน 

 2. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เป็นสารทีQมีเฉพาะธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอน มีสมบติัต่างกนัตามจะนวนของ

คาร์บอนอะตอม ซึQงปิโตรเลียมก็จดัเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึQง เมืQอเกิดปฏิกริยาการเผาไหม ้แบ่งออกเป็น

การเผาไหมส้มบูรณ์กบัการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ โดยขึBนกับปริมาณของออกซิเจน หากมีเพียงพอจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์

และนํBา เรียกการเผาไหมส้มบูรณ์ หากไม่สมบูรณ์จะเกิด คาร์บอนมอนอกไซด์และนํBา 

 3. ปิโตรเลียมสามารถหมดได ้เนืQองจากการใชพ้ลงังานอย่างสิBนเปลืองของมนุษย ์ดงันัBนจึงมีพลงังานทดแทน
เกิดขึBนไดจ้ากธรรมชาติ คือ พลงังานนํBา  พลงังานลม  และพลงังานแสงอาทิตย ์ ส่วนการคิดคน้ของมนุษย ์คือ แก๊สโซฮอล ์
ไบโอดีเซล  และ ก๊าซชีวภาพ 

4. ขั@นขยายความรู้ 



1. ครูอธิบาย เรื0องนํ@ามันพืช หรือนํ@ามันสัตว์ เป็นนํBามนัทีQเกิดขึBนจากกรดไขมนั และกลีเซอรอล ของสิQงมีชีวิต 

ดงันัBนจึงไม่ได้มาจากปิโตรเลียม ถึงแมว้่าปิโตรเลียมจะเกิดจากซากพืชซากสัตวท์บัถมกนัก็ตามแต่การเกิดนํBามนัดิบนัBนมี

ระยะเวลาการเกิดหลายร้อยลา้นปี แต่นํBามนัทีQเรานาํมาปรุงอาหารนัBนเป็นของสิQงมีชีวิตทีQเกิดขึBนโดยธรรมชาติ ไม่ตอ้งรอ

นานขนาดปิโตรเลียม 

5.ขั@นประเมินผล 

 1. ประเมินความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะกระบวนการ, ตอบตาํถามปากเปล่า, ตรวจใบงานทีQ 10  

 2. สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน , แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

สืQอ / แหล่งการเรียนรู้ 

1. ใบความรู้ทีQ 10 เรืQองปิโตรเลียม 

 2.     ใบงานทีQ 10 เรืQองปิโตรเลียม 

3.     หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืBนฐาน สารและสมบติัของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัBน

มธัยมศึกษาปีทีQ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.     หนงัสือคู่มือสาระการเรียนรู้พืBนฐาน สารและสมบติัของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชัBน

มธัยมศึกษาปีทีQ 4 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

8. ชิ@นงาน/ภาระของนักเรียน 

.  ใบงานทีQ 10 เรืQองปิโตรเลียม 

9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัดผลประเมินผลด้าน วิธีการวัด เครื0องมือวัด เกณฑ์การผ่าน 

1. ด้านความรู้ความเข้าใจ 1. วดัจากผลการตรวจ 

     ใบงานทีQ 10 

2. ตอบคาํถาม 

1. ใบงานทีQ 10 

2. คาํถาม 

ไดค้ะแนนมากกว่า 70% 

2. ด้านทักษะกระบวนการ วดัจากผลการตรวจใบงานทีQ 10 ใบงานทีQ 10 คะแนนมากกว่า 70% 

3. ด้านคุณลักษณะที0พึง

ประสงค์ 

การสังเกตพฤติกรรมความ

สนใจและตัBงใจเรียน 

แบบสังเกตพฤติกรรมความ

สนใจและตัBงใจเรียน 

ไดค้ะแนนในระดบั 10 ขึBน

ไป 

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้      

10.1  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

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

…………………… 

10.2.  ปัญหาและอุปสรรค 

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

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

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

……………… 



10.3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………… 

ลงชื0อ………………………………………ผู้สอน 

 


