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แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื=นฐาน 

แผนการจัดการเรียนรู้ที?  1     เรื?อง ปิโตรเลยีม I 

ภาคเรียนที?  2/2561      เวลา 3 คาบ 

วิชา วิทยาศาสตร์พื=นฐาน  ว 41101     

ชั=นมัธยมศึกษาปีที? 6       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ที? ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลี8ยนสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกริิยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื8อสารสิ8งที8เรียนรู้และ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั=น    สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเกี8ยวกบักระบวนการและผลิตภณัฑจ์าก 

การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั8นลาํดบัส่วนนํPามนัดิบ ประโยชน์ของผลิตภณัฑต์่าง ๆ ที8ไดจ้ากการกลั8นลาํดบั

ส่วนนํPามนัดิบ รวมถึงอนัตรายหรือมลภาวะที8อาจเกดิขึPนจากสารในผลิตภณัฑท์ัPงก่อนหรือหลงัการนาํไปใช้

ประโยชน ์

จุดหมายหลักสูตร  

1. เพื8อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรูค้วามสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
2. ให้นกัเรียนสามารถคิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น โดยใชท้กัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

3. ส่งเสริมให้นกัเรียนตระหนกัถึงความสําคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ8งแวดลอ้ม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูส้อนคิดคน้วิจยัเพื8อพฒันาคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่องคค์วามรู้ให้กบั 

สถาบนัการศึกษาอื8น ๆ 

 คุณลักษณะที?พึงประสงค์ 

1. นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แกปั้ญหา และจดัการอย่างมีระบบ รู้วิธีการแสวงหา 

ความรู้เพิ8มเติมจากสื8อและแหล่งการศึกษาต่าง ๆ 

2. นกัเรียนมีความรู้และทกัษะพืPนฐานดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ8งแวดลอ้มเพียงพอ 
ต่อการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง หรือศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา รวมทัPงรูจ้กัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม และตระหนกัถึงความสําคญัของการรกัธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม 

1.  สาระการเรียนรู้ 

ปิโตรเลยีม (Petroleum)    

เป็นสารประกอบสถานะต่างๆ ที8มีไฮโดรคาร์บอนเป็นตวัประกอบหลกั ไดแ้ก่ นํPามนัดิบ ก๊าซ

ธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) นอกจากนีPก็มีสารอินทรียที์8มีกาํมะถนั ออกซิเจนและ

ไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบอีกหลายชนิด ทัPงนีP  นํPามนัดิบจะมีคุณลกัษณะและคุณสมบตัิแตกต่างกนัไปตาม
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สัดส่วนของไฮโดรคาร์บอนประเภทต่างๆ ที8มีอยู่ ซึ8งจะผิดแผกไปตามที8มา ซึ8งถือเป็นเรื8องสําคญัในการ

กาํหนดคุณค่าของนํPามนั การกาํหนดวิธีการและกระบวนการผลิตที8เหมาะสมในการกลั8นนํPามนัต่อ 

(1 ) กําเนดิและแหล่งปิโตรเลียม 

ปิโตรเลียม  มีกาํเนิดมาจากสิ8งที8มีชีวติที8ดาํรงชีวิตอยู่เมื8อหลายร้อยลา้นปีก่อน  ซึ8งอยู่กระจดักระจาย

ทั8วไปทัPงบนบกและในทะเล  เมื8อสิ8งที8มีชีวิตเหล่านีPตายลงจะเน่าเปื8 อยผุพงัและย่อยสลายโดยมีบางส่วน

สะสมรวมตวัอยู่กบัตะกอนดินเลนในสภาพแวดลอ้มที8เหมาะสม  เมื8อผิวโลกเกิดการเปลี8ยนแปลงในเวลา

ต่อมาส่วนของชัPนตะกอนนีPจะจมตวัลงเรื8อยๆ  พร้อมๆ  กบั  การเปลี8ยนแปลงสารอินทรียเ์ป็นปิโตรเลียม 

ในที8สุด 

http://www.panyathai.or.th 

 

การสะสมตัวของปิโตรเลียม 

ปิโตรเลียมส่วนที8เป็นของเหลวและก๊าซจะไหลซึมออกมาจากชัPนหินตะกอนตน้กาํเนิดไปตามช่อง

แตก  รอยแยก  และรูพรุนของชัPนหินไปสะสมตวักนัอยู่ใน ชัPนหินกกัเก็บ (Reservior)  ซึ8งมีองคป์ระกอบ

หลกั 2 ประการ คือ 
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* ชัPนหินที8มีรูพรุน (Porous)  เป็นที8กกัเก็บของเหลวหรือก๊าซ 

              * ชัPนหินที8มีความสามารถในการไหลซึมได ้(Permeable) ในบริเวณที8มี โครงสร้างปิดกัPน 

(Trap) และมีความกดดนัตํ8ากว่า  โดยบริเวณที8มีคณุสมบตัทิัPงหมดนีPจะรวมเรียกกว่า  แหล่งกกัเก็บ

และสะสมตวัของปิโตรเลียม (Petroleum Field) 

 

 

 

 

 

 

http://blueskypetroleum.igetweb.com/?mo=3&art=245593 

ลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของชัPนหินใตพื้Pนผิวโลกที8เหมาะสมจะเป็นแหล่งกกัเก็บและ 

สะสมตวัของปิโตรเลียมโดยทั8วไปมกัสํารวจพบในชัPนหินที8มีโครงสร้างรูปโคง้ระฆงั โครงสร้างแบบรูปโดม              

 สําหรับแหล่งปิโตรเลียมที8มีนํPามนัดิบและก๊าซธรรมชาติเกดิรวมกนั  ส่วนที8เป็นก๊าซซึ8งเบาจะ

ลอยตวัอยู่ส่วนบน  ส่วนนํPาซึ8งหนกักว่าก๊าซและนํPามนัดิบจะแยกตวัอยู่ส่วนล่างสุด 

             องคป์ระกอบสําคญัที8จะก่อให้เกิด แหล่งกกัเก็บและสะสมตวัของปิโตรเลียมได ้มี 3  ประการ คือ 

                    1. ชัPนหินที8เป็นตน้กาํเนิดของปิโตรเลียม (Source Rock) 

                    2. ชัPนกินกกัเก็บปิโตรเลียม (Reservoir) 

                    3. ชัPนหินซึ8งเป็นโครงสร้างปิดกัPน (Trap)  

              แหล่งกกัเก็บและสะสมตวัของปิโตรเลียมจะเป็นแหล่งปิโตรเลียมไดก้็ต่อเมื8อมีปริมาณปิโตรเลียม

มากเพียงพอต่อการลงทุนนาํขึPนมาใชแ้ละให้ผลตอบแทนคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ  ดงันัPนแหล่งปิโตรเลียมหนึ8งๆ  

อาจเป็นแหล่งกกัเก็บขนาดใหญ่แหล่งเดียว  หรืออาจประกอบดว้ยแหล่งกกัเก็บขนาดเล็กหลายๆ แหล่งซึ8งอยู่

ใกลเ้คียงกนัก็ได ้
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การสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียม 
 

ปัจจุบนัความตอ้งการใชน้ํPามนัดิบมีปริมาณเพิ8มมาขึPน จึงตอ้งมีการสํารวจหาแหล่งที8มีปิโตรเลียมที8

มีอยู่บนพืPนดินลงสู่ในทะเล และจากทะเลนํPาตืPนสู่ทะเลนํPาลึก การสํารวจหาแหล่งปิโตรเลียมมีขัPนตอนดงันีP 

1. ทางธรณีวิทยา ใชภ้าพถ่ายจากดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที8 และรายงานทางธรณีวิทยา 

เป็นพืPนฐานในการสํารวจพืPนที8ผิวโดยการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างหินจากผิวดนิ ซึ8งเป็นขอ้มูลช่วยในการ

คาดคะเนว่ามีโอกาสพบโครงสร้างและชนิดของหินที8เอืPออาํนวยต่อการกกัเก็บปิโตรเลียมมากนอ้ยเพียงใด 

2. การสํารวจทางธรณีฟิสิกส์  หลงัจากที8ไดข้อ้มูลจากการสํารวจทางอากาศ และทางธรณีวิทยาว่า

บริเวณดงักล่าวมีความเป็นไปไดที้8จะพบปิโตรเลียม ก็จะทาํการสํารวจอย่างละเอียดโดยวธีิทางธรณีฟิสิกส์ 

ซึ8งการสํารวจทางธรณีฟิสิกส์เป็นการศึกษาถึงโครงสร้าง สมบตัิ และลกัษณะทางธรณีวิทยาของหินที8อยู่ใต้

ดินโดยการวดัค่าต่าง ๆ ดงันีP   

            การวัดคลื?นการสั?นสะเทือน โดยใชเ้ครื8องมือวดัความเร็วของคลื8นไหวสะเทือน ซึ8งมีวิธีการ

วดัโดยส่งคลื8นไหวสะเทือนลงไปใตผิ้วโลก เมื8อคลื8นกระทบกบัโครงสร้างของหินจะสะทอ้นกลบัเขา้

เครื8องรับคลื8นเสียง โครงสร้างของหินใตด้ินที8แตกต่างกนั จะให้คลื8นสะทอ้นที8แตกต่างกนั ทาํให้สามารถ

วิเคราะห์และแปรผลเป็นขอ้มูลเกี8ยวกบัโครงสร้างของหินบริเวณที8สํารวจได ้

           3. การเจาะสํารวจ เป็นขัPนตอนสุดทา้ยเพื8อให้ไดข้อ้มูลว่าบริเวณที8ทาํการสํารวจนัPนมีปิโตรเลียมจริง

หรือไม่ การเจาะสํารวจมีทัPงบนบกและในทะเล เครื8องมือเจาะมกัจะเป็นแบบหัวหมุน โดยปกติหลุมสํารวจ

อาจเปลี8ยนเป็นหลุมผลิตได ้การเจาะหลุมผลิตตอ้งมีการใส่ท่อเหล็กเพื8อให้ปิโตรเลียมไหลขึPนมาตามท่อ 

ปิโตรเลียมที8ไดจ้ะถูกส่งไปยงัโรงกลั8นเพื8อแยกเป็นผลิตภณัฑช์นิดต่าง ๆ แลว้นาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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เมื8อตดัสินว่าบริเวณดงักล่าวมีความเป็นไปไดใ้นเชิงเศรษฐกิจที8จะผลิตหรือดึงปิโตรเลียมขึPนมาใช้

แลว้ ก็จะมาถึงขัPนตอนการขดุเจาะเพื8อนาํปิโตรเลียมขึPนมาใช ้ซึ8งในการขุดเจาะนัPนในบางแหล่งมีความดนั

ภายในสูง ปิโตรเลียมก็จะถูกดนัให้ขึPนมาเอง แต่ในบางแหล่งที8มีความดนัภายในตํ8าก็จะตอ้งมีการใชค้วาม

ดนัจากภายนอกช่วยดนัปิโตรเลียมจากแหล่งให้ขึPนมาดว้ย โดยการอดัก๊าซบางชนิด เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์หรือไอนํPา เป็นตน้ ในปัจจุบนันํPามนัเชืPอเพลิงที8ใชใ้นประเทศไดม้าจากนํPามนัดิบทัPงใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 ภาพการขุดเจาะนํ=ามันบนบกในปัจจุบัน                                            ภาพการขุดเจาะนํ=ามันในทะเล 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 
 

แหล่งผลิตปิโตรเลียมที?สําคัญของโลกและในประเทศไทย 

ปัจจุบนัมีการคน้พบแหล่งปิโตรเลียมประมาณ 30,000 แห่งกระจายอยู่ทั8วโลก แต่แหล่งที8ใหญ่ และ

สําคญัของโลกมีอยู่ราว 300 แห่ง ซึ8งสามารถผลิตนํPามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ ไดม้ากกว่าร้อยละ 75 ของการ

ผลิตทัPงหมด  แหล่งผลิตเหล่านีP ส่วนมากอยู่ในกลุ่มประเทศแถบตะวนัออกกลาง ไดแ้ก่ ประเทศซาอุดิอารเบีย 

คูเวต อิหร่าน อิรกั กาตาร์ สหพนัธรัฐอาหรับเอมิเรต กลุ่มประเทศในแอฟริกา  ไดแ้ก ่อลัจีเรีย แองโกลา 

ไนจีเรีย และลิเบีย กลุ่มประเทศอเมริกาใต ้ไดแ้ก่ เวเนซูเอลา โคลมัเบีย เม็กซิโก และเอควาดอร์ ส่วนแหล่ง

ปิโตรเลียมใหม่ๆ ที8มีขนาดใหญ่และสําคญัไดแ้ก่ทะเลเหนือในทวีปยุโรป ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย   และ
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มาเลเซียสําหรับประเทศไทยสามารถผลิตนํPามนัดิบและก๊าซธรรมชาติไดใ้นปริมาณนอ้ยกว่าความตอ้งการ

บริโภคในประเทศอยู่มาก ส่วนใหญ่ไดจ้ากแหล่งในอ่าวไทยและกาํแพงเพชร ดงันัPน จึงจาํเป็นตอ้งนาํเขา้

นํPามนัส่วนใหญ ่

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ptit.org/oilbusiness/history/history03.html 

 

(2). ผลิตภัณฑ์จากการกลั?นนํ=ามันปิโตรเลียม 

  กระบวนการกลั?นนํ=ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geocities.com/maisupanan/p1.html 

ปิโตรเลียมที8ผลิตไดจ้ากหลุมผลิต ซึ8งจะประกอบดว้ยนํPามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ นํPาและสิ8งเจือปนอื8นๆ  

จะถูกนาํมาผ่านกระบวนการแยกสถานะและกาํจดัสิ8งเจือปนดงักล่าวออก โดยนํPาทัPงหมดจากขบวนการผลิตจะ
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ถูกส่งไปบาํบดัเพื8อให้ไดม้าตรฐานนํPาทิPงก่อนปล่อยลงสู่ทะเล หรืออดักลบัลงไปในหลุมเพื8อให้มีผลกระทบต่อ

สิ8งแวดลอ้มนอ้ยที8สุด ปิโตรเลียมจะถูกส่งไปที8ระบบแยกสถานะ (gas/liquid separator) เพื8อแยกสถานะของ

ปิโตรเลียม ซึ8งก๊าซที8ไดจ้ะถูกส่งไปเพิ8มแรงดนั และดูดความชืPนออกที8ระบบเพิ8มแรงดนัก๊าซ (gas compression) 

และระบบดูดความชืPนก๊าซ (gas dehydration) ตามลาํดบั กอ่นที8จะถูกส่งต่อไปเพื8อทาํการซืPอขายโดยผ่านระบบ

มาตรวดัก๊าซ (gas metering) รายละเอียดเรื8องของก๊าซธรรมชาติจะไดก้ล่าวในบทต่อไปส่วนนํPามนัจะถูกส่งไป

ยงั ระบบคงสภาพ (crude oil tank system) ก่อนที8จะส่งไปเก็บเพื8อขนถ่ายไปสู่โรงกลั8นนํPามนัต่อไปนํPามนัดิบที8

ถูกส่งมายงัโรงกลั8นนํPามนั จะถูกแยกส่วนประกอบโดยวิธีการกลั8นลาํดบัส่วน (fractional distillation) ในหอ

กลั8นบรรยากาศ ในกระบวนการนีPนํPามนัดิบจะถูกแยกเป็นนํPามนัสําเร็จรูปและผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ โดยวิธีการ

บรรจุนํPามนัดิบเขา้ไปในท่อโลหะซึ8งมีคุณสมบตัิทนต่อความร้อนสูงซึ8งถูกวางเรียงกนัอยู่บนเตาเผา เมื8อทาํการ

เผาส่วนประกอบต่างๆ ในนํPามนัดิบกจ็ะถูกแยกออกตามลกัษณะของจดุเดือดของส่วนประกอบนัPนๆ ดงัแสดง

ในภาพ  ส่วนประกอบต่างๆ ที8อยู่ในนํPามนัดิบมีองคป์ระกอบของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนแตกต่างกนัซึ8งทาํ

ให้สารเหล่านีP มีจุดเดือดแตกต่างกนัไป เมื8อให้ความร้อนเขา้ไปจนสารต่างๆ ในนํPามนัดิบระเหยไปพร้อมๆ กนั 

ไอของสารเหล่านัPนก็จะลอยตวัขึPนไปในหอกลั8น และเกดิการควบแน่นเป็นส่วนๆ ตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด

ที8แตกต่างกนั โดยไอของสารที8มีจุดเดือดตํ8าจะไปควบแน่นที8บริเวณส่วนบนของหอกลั8น ส่วนไอของสารที8มีจุด

เดือดสูงกว่าจะควบแน่นอยู่ในตาํแหน่งที8ตํ8าลงมาตามลาํดบั เช่น ก๊าซซึ8งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที8มีโมเลกุลเล็ก

สุดมีจุดเดือดอยู่ในช่วงไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส จะกลั8นตวัในตาํแหน่งสูงสุด รองลงมาไดแ้ก่พวกนํPามนัเบนซิน 

ส่วนพวกที8มีจุดเดือดสูงมากไดแ้ก่ พวกนํPามนัเตาและนํPามนัหล่อลื8น ซึ8งสารเหล่านีPจะมีโมเลกุลของสาร

ไฮโดรคาร์บอนขนาดใหญ ่

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ptit.org/oilbusiness/history/images/photo/base_oil.jpg 
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ผลิตภัณฑ์ที?ได้จากการกลั?นนํ=ามัน 

1. ปิโตรเลยีมเหลวหรือแก๊ส L.P.G. หรือแก๊สหุงต้ม เป็นผลิตภณัฑที์8มีจดุเดือดตํ8ามาก มีสภาพเป็น

แก๊สในอุณหภูมิห้องดงันัPนในการเก็บรักษาตอ้งเพิ8มความดนั หรือลดอุณหภูมิให้ก๊าซปิโตรเลียมเปลี8ยน

สภาพเป็นของเหลว เพื8อความสะดวกในการเก็บรกัษาแก๊สนีP เป็นแก๊สผสมระหว่างกา๊ซโพรเพน ซึ8งมีจาํนวน

คาร์บอน 3 อะตอม กบัก๊าซบิวเทน ซึ8งมีจาํนวนคาร์บอน 4 อะตอม เมื8อเวลาลุกไหมจ้ะให้ความร้อนสูง และมี

เปลวที8สะอาดปกติไม่มีสีไม่มีกลิ8นแต่เพื8อให้เป็นที8สังเกตง่ายเมื8อรั8ว ผูผ้ลิตจึงใส่กลิ8นเขา้ไป ประโยชน์ ใช้

เป็นแก๊สหุงตม้ เป็นเชืPอเพลิงสําหรับรถยนตร์วมทัPงเตาเผา เตาอบต่าง ๆ 

2 . ผลิตภัณฑ์ประเภทเชื=อเพลงิ 

 -   นํ=ามันเบนซิน (gasoline) เป็นเชืPอเพลิงที8ใชก้บัเครื8องยนตม์าก โดยใชจุ้ดระเบิดที8หัวเทียน นํPามนั

เบนซินประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ8งมีจาํนวน 8 อะตอมใน 1 โมเลกุล เรียกว่า ไอโซ

ออกเทน นํPามนัเบนซินที8มีไอโซออกเทนบริสุทธ̀ิจะมีสมบตัิในการทาํงานกบัเครื8องยนตด์ีมากเราเรียกว่ามี

ออกเทนนมัเบอร์เป็น 100 จะทาํให้เครื8องยนตเ์ดินเรียบ เบนซินชนิดนีPจะมีราคาแพง หากนํPามนัเบนซินที8มี

ไฮโดรคาร์บอนนอ้ยกว่า 8 อะตอมใน1 โมเลกุล มีค่าออกเทนนมัเบอร์ตํ8า จะทาํให้มีราคาถูก เพราะการเผา

ไหมเ้ชืPอเพลิงไม่ดี จึงมีการเติมสารบางชนิดลงไปในเบนซินคุณภาพตํ8าเพื8อให้มีคุณภาพดีใกลเ้คียงกบั

เบนซินที8มีออกเทนนมัเบอร์สูง สารที8นิยมเติมกนัมากคือ เตตระเอธิลเลต ซึ8งประกอบดว้ยตะกั8วจะมีผลต่อ

มลภาวะอากาศ หากใชส้ารเมทิลเทอร์-เธียรีมิวทิลอีเธน หรือ MTBE เติมแทน จะไม่ทาํให้เกดิมลภาวะ และ

จะทาํให้เบนซินมีคุณภาพดีขึPนเช่นกนั 

 -   นํ=ามันก๊าด (kerosene) เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมในระยะแรก ๆ เดิม

นํPามนัก๊าดใชจุ้ดตะเกียงเท่านัPน แต่ปัจจุบนั นํPามนัก๊าดใชป้ระโยชน์อย่างอื8นไดห้ลายประการ เช่น ใชเ้ป็น

ส่วนผสมสําหรับยาฆ่าแมลง สีทา นํPามนัขดัเงา และเป็นส่วนผสมของนํPายาทาํความสะอาดในดา้นการเกษตร

ให้กาํลงัรถแทรกเตอร์ และใชเ้ป็นเชืPอเพลิงเผาอุตสาหกรรมเครื8องเคลือบดินเผา 

-   นํ=ามันเชื=อเพลิงดีเซล (Diesel) ใชก้บัเครื8องยนตที์8มีมูลฐานการทาํงานแตกต่างจากเครื8องยนต์

เบนซิน เพราะตอ้งการความร้อนที8เกิดจากการอดัอากาศอยา่งสูงในลูกสูบ เชืPอเพลิงดีเซลใชก้บัเครื8องกาํเนิด

ไฟฟ้า รถบรรทุก รถโดยสาร รถแทรกเตอร์ หัวจกัรรถไฟ และเรือประมง 

-   นํ=ามันเตา (fuel oils) เป็นเชืPอเพลิงสําหรับเตาหมอ้นํPาและเตาเผา หรือเตาหลอมในโรงงาน

อุตสาหกรรม เครื8องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ เครื8องยนตเ์รือเดินสมุทร นํPามนัเตามี 3 ชนิด คือ 

                           1. นํPามนัเตาอย่างเบามีความหนืดตํ8าใชก้บัหมอ้นํPาขนาดเล็ก 

                           2. นํPามนัเตาอย่างกลางมีความหนืดปานกลางใชก้บัหมอ้นํPาขนาดกลาง 

                           3. นํPามนัเตาอย่างหนกัมีความหนืดสูงใชก้บัเตาเผาในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต ์

 3. ผลิตภัณฑ์ประเภทนํ=ามันหล่อลื?น และจาระบ ี ผลิตภณัฑเ์หล่านีP  เกิดจากสารซึ8งไดจ้าก

กระบวนการกลั8นลาํดบัส่วนนํPามนัดิบในลาํดบัทา้ยๆ ของกระบวนการกลั8น ที8เรียกว่าสารหล่อลื8น 
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(lubricating oil) เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที8มีโมเลกุลใหญ่ โดยมีจาํนวนอะตอมของคาร์บอนใน 1 

โมเลกุลอยู่ในช่วง C20-C50 มีจดุเดือดค่อนขา้งสูงคือประมาณ 300 องศาเซลเซียสขึPนไป สารนีP มีจะมี

ลกัษณะเหนียวแต่ลื8น จึงมีคุณสมบตัิช่วยลดความฝืดระหวา่งผิวสัมผสัและลดการสึกหรอ 

4.  ผลิตภัณฑ์ประเภทยางมะตอย  ผลิตภณัฑเ์หล่านีP เกิดจากสารที8เป็นส่วนเหลือจากกระบวนการ

กลั8นลาํดบัส่วน สารไฮโดรคาร์บอนที8อยู่ในสารประเภทนีP  มีโมเลกุลใหญ่ที8สุดในบรรดาสารที8เกิดจาก

กระบวนการกลั8นทัPงหมด โดยมีจาํนวนอะตอมของคาร์บอนใน 1 โมเลกุลมากกว่า C70 มีจุดเดือดค่อนขา้ง

สูงคือมากกว่า 350 องศาเซลเซียสขึPนไป สารที8ไดนี้P เรียกว่า บิทูเมน (bitumen) หรือ แอสฟัลต ์(asphalt)    

5. ผลิตภัณฑ์อื?น ๆ   ในกระบวนการกลั8นนํPามนัโดยวิธีลาํดบัส่วนตวั นอกจากจะไดผ้ลิตภณัฑห์ลกัๆ 

ซึ8งเป็นสารไฮโดรคาร์บอนตามที8ไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้นัPน ในระหว่างกระบวนการยงัไดส้ารประเภทตวัทาํ

ละลายและสารเคมีต่างๆ ออกมาดว้ย  

ตาราง แสดงผลิตภณัฑต์่าง ๆ ที8ไดจ้ากการกลั8นนํPามนัดิบ 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนส่วนต่าง 

ๆ ที?ได้จากการกลั?นนํ=ามันดบิ 

 

จุดเดือด 

(°C) 

จํานวนอะตอม

คาร์บอนใน

โมเลกุล 

 

การนําไปใช้ประโยชน์ 

ปิโตรเลียม 

 

 

แนฟทาเบา (ของเหลว) 

แนฟทาหนกั (ของเหลว) 

 

นอ้ยกว่า 30 

 

 

0 – 65 

65 – 170 

 

1 – 4 

 

 

5 – 6 

6 – 10 

 

- ทาํเชืPอเพลิง 

- สารเคมี 

- เป็นสารตัPงตน้ของการทาํวสัดุสังเคราะห์ 

- นํPามนัเบนซิน 

- นํPามนัเบนซิน 

- สารเคมี 

นํPามนัก๊าด (ของเหลว) 

 

นํPามนัดีเซล (ของเหลว) 

 

นํPามนัหล่อลื8น (เหลวขน้) 

ไข (กึ8งเหลวง กึ8งแข็ง จนถึงแข็ง) 

 

 

 

นํPามนัเตา (เหลวหนืด) 

บิทูเมน (กึ8งเหลวง กึ8งแข็ง จนถึงแข็ง) 

170 – 250 

 

250 – 340 

 

340 – 500 

340 – 500 

 

 

 

สูงกว่า 500 

สูงกว่า 500 

10 – 14 

 

14 – 19 

 

19 – 35 

19 – 35 

 

 

 

มากกว่า 35 

มากกว่า 35 

- เป็นเชืPอเพลิงในตะเกียง 

- เป็นเชืPอเพลิงในเครื8องบินไอพ่น 

- เชืPอเพลิงสําหรับเรือที8ใช้เครื8องยนตด์ีเซล 

- เชืPอเพลิงสําหรับรถยนตด์ีเซล 

- นํPามนัหล่อลื8น 

- ทาํเทียนไข จาระบี 

- ทาํเครื8องสําอาง 

- เป็นส่วนผสมในนํPายาขดัมนั 

- เป็นวตัถุดิบในการผลิตผงซักฟอก 

- เป็นเชืPอเพลิงสําหรับเครื8องจกัร 

-ทาํวสัดุกนัรั8วซึม 

-ทาํยางมะตอย 
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(3). แก๊สธรรมชาติ 

 ก๊าซธรรมชาต ิ(natural gas) คือปิโตรเลียมชนิดหนึ8งที8มีสถานะเป็นก๊าซ ซึ8งเกิดขึPนเองตาม

ธรรมชาติจากการทบัถมของซากสิ8งมีชีวติทัPงพืชและสัตวที์8อาศยัอยู่ในโลกนีPมานานนบัลา้นๆ ปี โดยซากพืช

ซากสัตวเ์หล่านีPจะแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติและนํPามนั เนื8องจากความร้อนและความกดดนัของผิวโลกที8

สะสมอยู่ในชัPนดิน เช่นเดียวกบันํPามนัปิโตรเลียม และถ่านหิน  

 ก๊าซธรรมชาติเป็นสารไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ8ง มีสูตรทางเคมีเป็น CnH2n+2 เมื8อ n เป็นเลขจาํนวน

เต็ม มีค่าตัPงแต่ 1 ขึPนไป โดยทั8วไปก๊าซธรรมชาติ จะประกอบดว้ยก๊าซมีเทน (methane, CH4) ประมาณร้อย

ละ 70 ขึPนไป ขึPนอยู่กบัสภาพแวดลอ้มของแหล่งก๊าซธรรมชาติแต่ละแหล่งเป็นสําคญั เมื8อนาํมาทาํการเผา

ไหมจ้ะเป็นเชืPอเพลิงสะอาดและส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยที8สุดเมื8อเทียบกบัเชืPอเพลิงประเภท

นํPามนัหรือถ่านหิน  

 ส่วนประกอบของก๊าซธรรมชาติ  เนื8องจากแก๊สธรรมชาตปิระกอบดว้ยสารหลายชนิด สามารถ

แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงันีP 

 - กลุ่มที? 1 พวกที?ไม่ได้เป็นสารปนะกอบไฮโดรคาร์บอน ไดแ้ก่ แก๊สไนโตรเจน (N2) 

 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ปรอท (Hg) และนํPา (H2O) 

 - กลุ่มที? 2 พวกที?เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ8งส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย C1-C5 ซึ8งอาจอยู่

สถานะแก๊ส, ของเหลว หรือทัPงสองสถานะขึPนอยู่กบัอุณหภูมิและความดนั 

 

 

 

 

 

 
 

             

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแสดงองคป์ระกอบของแก๊สธรรมชาต ิ
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ตารางแสดงองค์ประกอบของแก๊สธรรมชาติ 

สารประกอบ สูตรโมเลกลุ ร้อยละโดยปริมาตร ประโยชน์ 

มีเทน CH4 60 – 80 

ใชเ้ป็นแหล่งเชื2อเพลิงในโรงงานไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม

ซีเมนต์และเซรามิกต์ รถแท็กซีC และรถเมล ์ใชเ้ป็นวตัถุดิบใน

การผลิตปุ๋ยเคมีแอลกอฮอล ์ใชผ้ลิตแก๊สธรรมชาติอดั (LPG) 

อีเทน C2H6 4 – 10 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเช่น ผลิตเม็ดพลาสติก 

เส้นใยสังเคราะห์ 

โพรเพน 

บิวเทน 

C3H8 

C4H10 

3 – 5 

1 – 3 

แก๊สโพรเพนและบิวเทนใชเ้ป็นเชื2อเพลิงในครัวเรือน (แกส๊หุง

ตม้ LPG ) ใชเ้ป็นเชื2อเพลิงในรถยนต์  

เพนเทน 

 

C5H12 

 

0.1 – 1 

 

เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ใชท้าํตวัทาํละลาย ใช้

ผลิตนํ2ามนัเบนซิน 

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 15 – 25 
ผลิตนํ2าแข็งแห้งเพืCอใชถ้นอมอาหาร ทาํไอศครีม ใชใ้น

อุตสาหกรรมผลิตนํ2าอดัลม ผลิตนํ2ายาดบัเพลิง 

ไนโตรเจน N2 ไม่เกิน 3 ใชท้าํปุ๋ยไนโตรเจน 
 

  

 ปริมาณสารแต่ละชนิดในแก๊สธรรมชาติที8ไดจ้ากแหล่งต่างกนัจะมีปริมาณต่างกนั เช่น จากแหล่ง

เอราวณัและแหล่งบรรพต ซึ8งอยู่ในอ่าวไทย มีองคป์ระกอบของสารต่างๆดงันีP 
 

สารประกอบ สูตรโมเลกลุ 
แหล่งเอราวัณ                

ร้อยละโดยปริมาตร 

แหล่งบรรพต      

ร้อยละโดยปริมาตร 

มีเทน CH4 69.01 67.61 

อีเทน C2H6 9.15 10.19 

โพรเพน C3H8 5.24 6.05 

บิวเทน C4H10 2.37 2.55 

เพนเทน C5H12 0.62 0.55 

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 12.33 12.04 

ไนโตรเจน N2 0.94 0.80 

อืCน ๆ  - 0.34 0.21 

ตารางแสดง: องคป์ระกอบของแก๊สธรรมชาติจากแหล่งเอราวณัและแหล่งบรรพต 
  

 ดงันัPนก่อนนาํไปใชป้ระโยชน์จะตอ้งผ่านกระบวนการแยกเพื8อให้ไดผ้ลิตภณัฑที์8เหมาะสมกบังานที8จะ

ใชก้่อน กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติมีขัPนตอนดงันีP 

 1. แยกแก๊สที?ไม่ใช่พวกไฮโดรคาร์บอน แยก H2S และ Hg ออก เพราะแก๊สเหล่านีP มีผลต่อการสึก

กร่อนของระบบท่อและเครื8องมือต่างๆ แต่ในแก๊สจากอ่าวไทย มีแก๊สเหล่านีPในปริมาณนอ้ยมาก และ N2  
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ที8ปนอยู่เป็นแก๊สเฉื8อย จึงไม่จาํเป็นตอ้งกาํจดัออก แต่ตอ้งแยก CO2 ออกโดยใชส้ารละลายโพแทสเซียม

คาร์บอเนต (K2CO3) ดูดซึม CO2 ออกจากแกส๊ธรรมชาติ เมื8ออิ8มตวัแลว้โพแทสเซียมคาร์บอเนตสามารถนาํ

กลบัมาใชไ้ดอี้กดว้ยการลดความดนัและเพิ8มอุณหภูมิทาํให้ CO2  ถูกปล่อยออกมา จากนัPนกาํจดัความชืPนโดย

ใช ้Molecular sieve ซึ8งเป็นสารที8มีรูพรุนมาก (มีพืPนที8ภายในตัPงแต่ 100-1500 ตารางเมตรต่อกรัม) ดดูซับนํPา

ออกจากแก๊สธรรมชาติ เหตุที8ตอ้งแยก CO2  และ H2O ออกก่อน เนื8องจากสารทัPงสองนีP เมื8อเขา้สู่ระบบการ

แยกแก๊สในขัPนที8มีการลดอุณหภูมิจะเปลี8ยนสถานะเป็นของแข็ง ทาํให้ท่ออุดตนั CO2 ที8แยกไดส้ามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้เช่น ใชท้าํนํPาแข็งแห้ง 

 2. แยกองค์ประกอบของแก๊สธรรมชาติ โดยการเพิ8มความดนัและลดอุณหภูมิจนแก๊สธรรมชาติ

กลายเป็นของเหลว จากนัPนส่งไปหอกลั8นแยกเป็นมีเทน เพิ8มอุณหภูมิจนมีเทนกลายเป็นแก๊ส ส่วนสารอื8นที8

ยงัเป็นของเหลวส่งไปยงัหอกลั8นแยกอีเทน เพิ8มอุณหภูมิจนอีเทนกลายเป็นแก๊สส่วนสารอื8นยงัเป็นของเหลว

แยกอีเทนออก จากนัPนส่งของเหลวที8เหลือไปยงัหอกลั8นโพรเพน เพิ8มอุณหภูมิจนโพรเพนกลายเป็นแก๊ส ที8

หอกลั8นนีPจะแยกโพรเพน แก๊สปิโตรเลียมเหลว (C3+C4) และแก๊สธรรมชาติเหลว (C5 ขึPนไป) ออกจากกนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก๊สธรรมชาติ 
แยกส่วนที?ไม่ใช่สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนออก 

 

ลดอุณหภูมิ เพิ?มความดัน 

เพื?อให้เปลี?ยนสถานะเป็น

ของเหลว 

ผ่านไปยังหอกลั?นและลด

ความดัน เพิ?มอุณหภูมิเพื?อ

เปลี?ยนสถานะเป็นแก๊ส 

 

มีเทน (C1) 

 

อีเทน (C2) 

 

โพรเพน (C3) 

 

แก๊สหุงต้ม (LPG). 

(C3-C4) 

 
แก๊สธรรมชาติเหลว 

(C5-C6) 
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โพรเพนและบิวเทน 

เพนเทน 

 

อีเทนและโพรเพน 

CO2 

 

แผนภาพการแยกแก๊สธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

แผนภาพแสดง: ประโยชนข์องผลิตภณัฑจ์ากแก๊สธรรมชาต ิ

แก๊สหุงต้ม คือ แก๊สปิโตรเลียมเหลวหรือแก๊ส ( LPG )  LPG ย่อมาจาก Liquefied Petroleum Gas ประกอบดว้ย

แก๊สโพรเพนและแก๊สบิวเทนเป็นส่วนใหญ่มีสัดส่วนขององคป์ระกอบที8ไม่แน่นอน มีสัดส่วนตามความ

ตอ้งการของแต่ละประเทศ แก๊ส LPG มีสถานะเป็นของเหลวเพราะถูกอดัดว้ยความดนัสูง แก๊ส LPG ไม่มีสี ไม่มี

กลิ8น จึงมีการเติมสารเอทิลเมอร์เคปเทน ซึ8งมีกลิ8นเหม็นลงไป เพื8อเตือนผูใ้ชเ้มื8อมีแก๊สรั8ว เพราะการรั8วของแก๊ส 

LPG ออกสู่อากาศภายในบา้นหรือในรถยนต ์ถา้มีความเขม้ขน้สูง อาจระเบิดได ้เมื8อเกิดประกายไฟ ดงันัPนถา้ได้

กลิ8นแก๊สรั8ว ห้ามเปิดปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกชนิด ห้ามทาํให้เกดิประกายไฟ รีบตรวจดวูาลว์ที8ถงัแก๊สและปิดให้

สนิท เปิดหนา้ต่างเพื8อให้แก๊สแพร่ออกจากบา้นให้หมดโดยเร็ว ถา้ยงัมีการรั8วของแก๊สให้รีบหาสาเหตุและแกไ้ข

ทนัที 

เพิ?มเติม 

 

แก๊สธรรมชาติ 

• เชืPอเพลิงที8ใช้ในโรงงานไฟฟ้า ใน

อุตสาหกรรมซีเมนตแ์ละเซรามิส์ รถ

แท็กซี8และรถเมล ์

• วตัถุดิบในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี • แก๊สหุงตม้ในครัวเรือน 

• ตวัทาํละลายในอุตสาหกรรมบาง

ประเภท 

• อุตสาหกรรม 

-ถนอมอาหาร 

              -นํPาอดัลม 

              -นํPาแข็งแห้ง 

• อุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ 

มีเทน 



กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั 9นมัธยมศึกษาปีที> 6 
 

2.  ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 

 2.1 อธิบายการเกิด แหล่ง และกระบวนการสํารวจปิโตรเลียม 

 2.2 อธิบายหลกัในการกลั8นลาํดบัส่วนของนํPามนัปิโตรเลียมและการแยกแก๊สธรรมชาต ิ

 2.3 บอกผลิตภณัฑห์ลกัและประโยชน์ของผลิตภณัฑจ์ากนํPามนัดิบ และแก๊สธรรมชาต ิ

 2.4 บอกความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนอะตอมคาร์บอน สถานะ และจุดเดือดของผลิตภณัฑจ์ากการ

กลั8นแยกปิโตรเลียม 

 2.5 อธิบายผลเสียที8เกิดจากการใชผ้ลิตภณัฑจ์ากปิโตรเลียมทีมีต่อมนุษยแ์ละสิ8งแวดลอ้ม 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1   ดา้นความรู้  ความเขา้ใจ (K) 

  -      อธิบายการเกิด แหล่ง และวิธีการสํารวจแหล่งปิโตรเลียม 

  -      อธิบายกระบวนการกลั8นลาํดบัส่วนของนํPามนัปิโตรเลียม 

  -      อธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างจาํนวนอะตอมคาร์บอนในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

และสถานะกบัสมบตัิของสารนัPนๆ 

  -      บอกประโยชน์ของผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการกลั8นนํPามนัปิโตรเลียม 

  -     บอกผลกระทบที8เกิดจากการใชน้ํPามนัปิโตรเลียมทัPงดา้นบวกและดา้นลบ 

  -     บอกแหล่งแก๊สธรรมชาติในประเทศไทย และอธิบายกระบวนการแยกแก๊สธรรมชาต ิ

  -      บอกประโยชน์และยกตวัอย่างผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาต ิ

    3.2   ดา้นทกัษะกระบวนการ (P) 

  -     อธิบายความแตกต่างระหว่างการกลั8นลาํดบัส่วนและการแยกแก๊สธรรมชาต ิ  

3.3  ดา้นคุณลกัษณะ (A) 

 -     นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชัPนเรียน  

 -    นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชัPนเรียนและเขา้ชัPนเรียนตรงตามเวลา 

4.  สื?อการเรียนการสอน 

4.1   หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืPนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร์  

ชัPนมธัยมศึกษาปีที8 4 

4.2  ใบความรู้ บทที8 2 เรื8อง ปิโตรเลียม 

4.3   ภาพประกอบการบรรยาย 

4.4   ห้องสมุด / อินเตอร์เน็ต 

4.5   วิดีโอประกอบการสอน เรื8องการกลั8นนํPามนัดิบ 

4.6   ใบงานที8 6 เรื8อง ปิโตรเลียม I 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขัPนตอน (Group Investigation 

Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที8ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์

วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชีPแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทัPงร่วมแลกเปลี8ยนเรียนรู้   

แต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย 

-     ขั=นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักจิกรรมให้ผูเ้รียนเกิดความสงสัย ใคร่รู้                  

อยากรู้อยากเห็น ซึ8งผูเ้รียนจะตอ้งสํารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

- ขั=นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีประสบการณร่์วมกนั  

โดยการวางแผนกาํหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ

ประเด็นที8ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที8ส่งเสริม กระตุน้ ให้คาํปรึกษาชีP แนะ ช่วยเหลือ และอาํนวย

ความสะดวกให้ผูเ้รียนดาํเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

- ขั=นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation Phase) เป็นการจดักิจกรรมหรือสถานการณ์ที8ให้ผูเ้รียนได ้

สร้างองคค์วามรู้ใหม่ร่วมกันทัPงชัPนเรียน โดยนาํเสนอองคค์วามรู้ที8ได้จากการสํารวจ ตรวจสอบ พร้อมทัPง

วิเคราะห์ อธิบาย และเปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแลกเปลี8ยนเรียนรู้หรือโต้แยง้ในองค์ความรู้

ใหม่ที8ได้สร้างสรรค์ มีการอา้งอิงหลกัฐาน ทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑ์ หรือองค์ความรู้เดิม แลว้ลง

ขอ้สรุปอย่างสมเหตุสมผล 

- ขั=นขยายความรู้ (Expansion Phase) เป็นการจัดกิจกรรมหรือสถานการณ์ที8ให้ผูเ้รียนได้ 

เพิ8มเติมหรือเติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ให้กว้างขวางสมบูรณ์ กระจ่างและลึกซึP งยิ8งขึPน โดยการอธิบาย

ยกตัวอย่าง อภิปรายซักถามแลกเปลี8ยนเรียนรู้ และเชื8อมโยงความรู้ เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่าง

เป็นระบบ  

- ขั=นประเมินผล (Evaluation Phase) เป็นการจดักิจกรรมที8ให้ผูเ้รียนได้ประเมินกระบวนการ 

สํารวจตรวจสอบและผลการสํารวจตรวจสอบ หรือองค์ความรู้ใหม่ของตนเองและของเพื8อนร่วม

ชัPนเรียน 

ที8มา :  http://www.moe.go.th (จาก สสวท.)  วนัที8สืบคน้ขอ้มูล 15 พ.ค. 2552 
 

(1.)  ขั=นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

1.1   ครูตัPงคาํถามให้นกัเรียนร่วมกนัตอบเกี8ยวกบั แหล่งทรพัยากรธรรมชาติที8สําคญัต่อระบบ

เศรษฐกิจและชีวติประจาํวนัของเรามีอะไรบา้ง 

1.2   จากนัPนครูแนะนาํหัวขอ้ที8จะศึกษา คือ เรื8อง ปิโตรเลียม 
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 (2. ) ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

 2.1    ครูตัPงคาํถามให้นกัเรียนร่วมกนัตอบว่า เราจะพบปิโตรเลียมไดที้8ใดบา้งและจะนาํปิโตรเลียม ขึPนมาใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างไร โดยให้นกัเรียนตอบตามความรู้เดิมที8มีอยู่จากสื8อหรือจากแหล่งความรู้อื8นๆ จากนัPนครูอธิบาย

เพิ8มเติมเนืPอหาเรื8องการกาํเนิด แหล่งที8พบ และวิธีการสํารวจปิโตรเลียม โดยในระหว่างการอธิบายจะใชภ้าพประกอบ

การบรรยายและให้นกัเรียนมีส่วนร่วมการตอบคาํถาม 

 2.2     ครูให้นกัเรียนดูวดิีโอประกอบการสอน เรื8อง การกลั8นนํPามนัดิบ และอธิบายประกอบเกี8ยวกบั

กระบวนการกลั8นลาํดบัส่วน ความสัมพนัธ์ระหว่างจดุเดือดและมวลโมเลกุล  และผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการกลั8น

ลาํดบัส่วน 

 2.3    ครูอธิบาย ประเภทของแก๊สธรรมชาติ กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติและผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการแยก

แก๊สธรรมชาติ  โดยในระหว่างการอธิบายจะใชภ้าพประกอบการบรรยายและให้นกัเรียนมีส่วนร่วมการตอบคาํถาม 

(3.)   ขั=นอธบิายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1      ครูตั้งคำถามทบทวนความรู้ท่ีไดข้องนกัเรียน โดยให้นักเรียนรว่มกันตอบ 

- ปิโตรเลียมเกิดขึPนไดอ้ย่างไร 
(ปิโตรเลียมเกิดจากสารอินทรียจ์ากพืชและสัตวที์8ตายทบัถมรวมกบัตะกอนเป็นเวลานานนบัลา้นปี อุณหภูมิ

และความกดดนัสูงภายใตผิ้วโลกทาํให้สารอินทรียเ์กดิการเปลี8ยนแปลงไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ที8มีมวลโมเลกุลใหญ่ซึ8งจะสลายต่อไปเป็นปิโตรเลียม) 

- ปิโตรเลียมแบ่งออกเป็นกี8ประเภท อะไรบา้ง 

(ปิโตรเลียมแบ่งใหญ่ ๆ ได ้2 ประเภท คือนํPามนัดิบและก๊าซธรรมชาติ) 

- ปิโตรเลียมที8เกิดขึPนจะถูกกกัเก็บไวใ้นชัPนหินชนิดใด 
(ชัPนหินดนิดาน เพราะ มีหินทึบ ที8ป้องกนัการะเหยของปิโตรเลียม และหินที8มีรูพรุน เป็นชัPนกกัเก็บปิโตรเลียม) 

  -  การแยกนํPามนัดิบ อาศยัความแตกต่างในเรื8องใด และเรียกวิธีนัPนว่าอะไร 

(อาศยัความแตกต่างของจุดเดือด ในนํPามนัดิบที8มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกนั เรียกว่า 

การกลั8นลาํดบัส่วน) 

  -   แก๊สธรรมชาติมีกี8ประเภท อะไรบา้ง  

(แก๊สธรรมชาติ มี 2 ประเภท คือ พวกที8เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น พวก C1-C5 และพวกที8ไม่เป็น

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน เช่น  นํPา ,ปรอท, N2,CO2 เป็นตน้ ) 

3.2     มีการถาม-ตอบ ปัญหาเกี8ยวกบัเนืPอหาในบทเรียนระหว่างครูกบันกัเรียน   

         (4. )  ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1     ครูแจกใบงานที8 6  เรื8อง ปิโตรเลียม ให้นกัเรียนทาํเพื8อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

ให้ส่งคาบเรียนหนา้  

4.2     ครูอธิบายสอดแทรกความรู้เพิ8มเติม 
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         (5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1      นกัเรียนส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบเรียน 

 5.2   ครูมอบหมายให้นกัเรียนไปศึกษาความรู้เพิ8มเติมและศึกษาเนืPอหา เรื8อง สารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนและเชืPอเพลิงในชีวิตประจาํวนั  ซึ8งจะเรียนในคาบต่อไปมาล่วงหนา้ 

6.  สื?อและแหล่งเรียนรู้ 

 6.1 สื8อการเรียนรู ้

 1.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืPนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชัPนมธัยมศึกษาปีที8 4 

2.  ใบความรู้ บทที8 2 เรื8อง ปิโตรเลียม 

3.   ภาพประกอบ 

4.   วิดีโอประกอบการสอน เรื8องการกลั8นนํPามนัดิบ 

5.   ใบงานที8 6 เรื8อง ปิโตรเลียม I 

 6.2 แหล่งการเรียนรู ้

1.   ห้องสมุด/อินเตอร์เนต็ 

7.  การวัดผลประเมินผล 
 

 7.1 วิธีวดั 

7.1.1  สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชัPนเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก 

- ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที8/งาน 

- การแสดงความสนใจและกระตือรือรน้ 

- การให้ความร่วมมือในชัPนเรียน ตัPงใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคดิเห็น 

7.1.2  แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

- ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที8กาํหนด 

- ความถูกตอ้ง 
- ความเรียบร้อยของงาน 

 7.2  เครื8องมือวดัผลและประเมินผล 

-     ใบงานที8 6 เรื8อง ปิโตรเลียม I 

-     สมุดบนัทึก 

7.3   เกณฑก์ารประเมินผล  

-     บนัทึกคะแนนที8ไดจ้ากการตรวจใบงาน และนาํไปประมวลผลในคะแนนรวมของรายวิชา 
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8. บรรณานุกรม 
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สําราญ พฤกษสุ์นทร. คู่มือสาระการเรียนรู้พื=นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาร และสมบัติของสาร 

 ชั=นมัธยมศึกษาปีที? 4.กรุงเทพฯ: เพิ8มทรัพยก์ารพิมพ,์2544 

ศรีลกัษณ์ ผลวฒันะ. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เคมีพื=นฐาน ช่วงชั=นที? 4 (ม.4-6).กรุงเทพฯ:แม็ค,2547 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื=นฐาน 

 สารและสมบัติของสาร ชั=นมัธยมศึกษาปีที? ๔. พิมพค์รัP งที8 ๖.กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ครุุสภา, ๒๕๔๘. 

ศึกษาธิการ,กระทรวง.สถาบนัการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .คู่มือครูสาระการเรียนรู้พื=นฐาน  

         สารและสมบัติของสาร ชั=นมัธยมศึกษาปีที? ๔. กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้คุรุสภา, ๒๕๔๗. 

http://blueskypetroleum.igetweb.com/?mo=3&art=245593 

http://school.obec.go.th/mclschool/6.2.1.r/12.htm 

http://www.eppo.go.th/doc/report-2547/part-1.html 

http://www.geocities.com/csirinda/p1.html 

http://www.panyathai.or.th 

http://www.ptit.org/oilbusiness/history/history03.html 

 
 

 

9. บันทึกหลังการสอน 

ความคิดเห็นเกี8ยวกบัการสอน  การสอนตามแผนนีP เป็นไปตามที8วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ8งที8ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที? 6 

เรื?อง ปิโตรเลยีม I 

ชื?อ.........................................นามสกลุ..........................................ชั=น.........................เลขที?................ 

 

1. จงเขียนแผนภาพกระบวนการเกิดปิโตรเลียม พร้อมเขียนอธิบายประกอบในแต่ละขัPนตอนมาพอเขา้ใจ 
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2.จากผงัแสดงผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการกลั8นนํPามนัปิโตรเลียม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จงอธิบายกระบวนการกลั8นนํPามนั และเปรียบเทียบมวลโมเลกุล จุดเดือด ของผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากหอกลั8น 
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