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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 รวมทัPงรูจ้กัเลือกใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในชีวิตประจาํวนัอย่างเหมาะสม และตระหนกัถึงความสําคญัของการรกัธรรมชาติและสิ8งแวดลอ้ม 

1.  สาระการเรียนรู้ 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึง สารประกอบที?มีธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เท่านั=น 

โมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนที8เล็กที8สุด ประกอบดว้ยธาตุ C เพียงหนึ8งอะตอม เมื8อจาํนวนคาร์บอนเพิ8มขึPน 

การยึดเหนี8ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนอาจเป็นแบบโซ่ตรงหรือโซ่กิ8ง การยดึเหนี8ยวในรูปแบบที8ต่างกนั ทาํให้
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เกิดสารประกอบต่างชนิดกนั ดว้ยเหตุนีP  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจึงเป็นสารประกอบที8มีมากที8สุดในบรรดา

สารประกอบทั8วๆไป มีตัPงแต่โมเลกุลเล็กที8สุด คือมีเทน (CH4) จนถึงโมเลกุลใหญ่มากๆ ไฮโดรคาร์บอนเป็นสาร

ที8ไม่ละลายในนํPา ละลายไดด้ีในตวัทาํละลายอินทรียบ์างชนิด และเกิดปฏิกริิยาการ 

เผาไหมไ้ดด้ ี
 

จํานวนอะตอมคาร์บอน (n) สูตรโมเลกลุ ชื?อสารประกอบ 

1 CH4 มีเทน 

2 C2H6 อีเทน 

3 C3H8 โพรเพน 

4 C4H10 บิวเทน 

5 C5H12 เพนเทน 

6 C6H14 เฮกเซน 

7 C7H16 เฮปเทน 

8 C8H18 ออกเทน 

9 C9H20 โนเนน 

10 C10H22 เดคเคน 

 

ตารางแสดงสูตรโมเลกุลและชื8อสาร 

 

 

 

 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

• สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ?มตัว (saturated hydrocarbon)  

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที8พนัธะระหว่างคาร์บอนเป็นพนัธะเดี8ยวทัPงหมด  

มีสูตรทั8วไปเป็น CnH2n+2 เรียกว่า สารประกอบ แอลเคน เช่น 

H3C-CH3   H3C-CH2-CH3 

 อีเทน         โพรเพน 
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 ไฮโดรคาร์บอนอิ8มตวัที8ประกอบดว้ยคาร์บอนตัPงแต่ 4 อะตอมขึPนไป มีสูตรโครงสร้างไดม้ากกว่าหนึ8ง

แบบ เช่น สารที8มีจาํนวนคาร์บอน 4 อะตอม มีสูตรโมเลกุลทั8วไปเป็น C4H10 สามารถเขียนสูตรโครงสร้างได ้2 

แบบ คือ แบบโซ่ตรง และแบบโซ่กิ8ง ดงันีP 

H3C-CH2- CH2-CH3 H3C-CH2-CH3  

         CH3 

      บิวเทน   ไอโซบิวเทน 

ปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกบัออกซิเจน ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เรียกวา่ ปฏิกิริยาการ

เผาไหม ้ปฏิกิริยานีP เกิดไดส้มบูรณ์ต่อเมื8อมีปริมาณแก๊สออกซิเจนเพียงพอแกก่ารเผาไหม ้ส่วนใหญ่ของ

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที8มนุษยน์าํมาใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจาํวนั ไดม้าจากนํPามนัปิโตรเลียมและแก๊ส

ธรรมชาติ องคป์ระกอบหลกัของแก๊สธรรมชาติ คือ แก๊สมีเทน ซึ8งนอกจากจะมีมากแลว้ยงัมีความสําคญัเป็น

พิเศษ คือจดัเป็นพลงังานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ8งแวดลอ้ม เพราะเมื8อเผาไหมส้มบูรณ์จะไม่มีเถา้

ถ่าน แก๊สพิษ หรือฝุ่นละอองเกิดขึPน แต่จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํPา ดงัสมการ 

  CH4 + 2O2                                                     CO2 + 2H2O + พลงังาน 

บางครัP งปฏิกิริยาการเผาไหมเ้กดิไดไ้ม่สมบูรณ์ เนื8องจากปริมาณของแก๊สออกซิเจนที8เขา้ทาํปฏิกิริยามี

นอ้ย ทาํใหเกิดคาร์บอนมาอนอกไซด์ ส่วนการเผาไหมที้8ไม่สมบูรณ์ที8เกิดในเครื8องยนต ์มกัเกิดจากสัดส่วนที8

ไม่พอดีระหว่างไอของนํPามนักบัออกซิเจน (จากอากาศ) 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ ถา้ไดร้ับในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวติ เพราะ

แก๊สคาร์บอนมอนอไซด์จะจบักบัฮีโมโกลบินอย่างเหนียวแน่น ซึ8งกาํจดัออกไดย้ากมาก มีผลทาํให้เลือด

ลาํเลียงออกซิเจนไปสู่เซลลใ์นร่างกายไดน้อ้ยลง และรับคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลลม์ายงัปอดไดน้อ้ยลง

เช่นกนั ดงันัPน หากไดร้ับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จาํนวนมากหรือเป็นเวลานาน จะทาํให้ร่างกายขาด

ออกซิเจน และอาจเสียชีวิตไดถ้า้แกไ้ขไม่ทนั 

ภาวะที8ร่างกายขาดออกซิเจนจนถึงแก่ชีวติ มกัพบเสมอในกรณีไฟไหม ้เพราะขนาดเกิดเพลิงไหมจ้ะมี

แก๊ส CO2 เขม่าควนัและแก๊สพิษอื8นๆ เกดิขึPนในปริมาณมาก และแผ่กระจายปกคลุมไปทั8วบริเวณ ดงันัPนคน

และสิ8งมีชีวิตที8อยู่ในบริเวณนัPนจึงหายใจเอา CO2 เขม่าควนั และแก๊สพิษต่างๆ เขา้ไปทาํให้สําลกัควนั ซึ8งเป็น

สาเหตุหนึ8งที8ทาํให้ร่างกายขาดออกซิเจน วิธีป้องกนัเบืPองตน้ ให้ใชผ้า้ชุบนํPาเปียกปิดจมูกและปากไว ้พร้อมกบั

ทาํตวัให้ตํ8า แลว้รีบออกจากบริเวณนัPนโดยเร็ว 

เชื=อเพลิงในชีวิตประจําวัน 

 เชืPอเพลิงที8ใช้ในชีวิตประจาํวนัทัPงในครัPวเรือน รถยนต ์เรือ เครื8องบิน เครื8องจกัรในโรงงาน

อุตสาหกรรม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการกลั8นปิโตรเลียม ตวัอย่างเช่น 

• แก๊สมีเทน (CH4) ใชเ้ป็นเชืPอเพลิงสําหรับเครื8องจกัรเพื8อผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการใชเ้ป็นเชืPอเพลิง 

ในรถยนตป์รับอากาศเครื8องยนตย์โูร แก๊สมีเทนส่วนหนึ8งไดจ้ากการหมกัมูลสัตวห์รือเศษขยะ เรียกว่า แก๊ส

ชีวภาพ ซึ8งใชเ้ป็นเชืPอเพลิงในครัวเรือน 
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• แก๊สหุงต้ม (แก๊ส LPG) ประกอบดว้ยแก๊สโพรเพน (C3H8) และแก๊สบิวเทน (C4H10) โดยบรรจุในถงั 

เหล็กภายใตค้วามดนัสูง ใชใ้นการหุงตม้อาหารในครัวเรือน 

• นํ=ามันเบนซิน ประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคนที8มี C6 ถึง C12 ใชเ้ป็น 

เชืPอเพลิงในรถยนตที์8ใชเ้ครื8องยนตแ์ก๊สโซลีน (Gasoline) เช่น รถยนตน์ั8งส่วนบุคคล รถแทกซี8 รถมอเตอร์ไซด์ 

เป็นตน้ ปัจจุบนันํPามนัเบนซินในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ นํPามนัเบนซินที8มีเลขออกเทน 91 และ 95 

การกําหนดคุณภาพของนํ=ามันเบนซิน นํPามนัเบนซินเป็นนํPามนัเชืPอเพลิงที8ส่วนใหญ ่

ประกอบดว้ยแอลเคนที8มีคาร์บอน 6-12 อะตอม นํPามนัเบนซินจึงมีสมบตัิแตกต่างกนัตามชนิดและปริมาณจอง

แอลเคนที8เป็นองคป์ระกอบ จากการศึกษาพบว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที8คาร์บอนต่อกนัแบบโซ่กิ8งเป็น

นํPามนัเบนซินที8มีคณุภาพดีกว่าที8คาร์บอนต่อกนัแบบโซ่ตรง เช่น ออกเทน (C8H18) ที8มีชื8อว่า  

ไอโซออกเทน มีสูตรโครงสร้างดงันีP 

 
 เป็นเชืPอเพลิงที8เหมาะกบัเครื8องยนตแ์ก๊สโซลีนมาก เพราะช่วยให้เครื8องยนตเ์ดินเรียบ 

ไม่กระตกุ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที8ไม่เหมาะสมกบัเครื8องยนตแ์ก๊สโซลีนเลยคือ นอร์มอลเฮปเทน (n-

Heptane) มีสูตรโครงสร้างดงันีP  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -CH3 

เมื8อใชเ้ป็นเชืPอเพลิง จะทาํให้เครื8องยนตเ์กิดการชิงจดุระเบิด เป็นผลให้เครื8องยนตก์ระตุก ดงันัPนจึงไดมี้การ

กาํหนดคุณภาพของนํPามนัเบนซินเป็นเลขออกเทน โดยเปรียบเทียบสมบตัิการเผาไหมข้องนํPามนั ดงันีP 

- นํPามนัเบนซินซึ8งมีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัไอโซออกเทนบริสุทธิ]   
(ในเครื8องยนตม์าตรฐาน) ให้มีเลขออกเทนเท่ากบั 100 

- นํPามนัเบนซินซึ8งมีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบันอร์มอลเฮปเทนบริสุทธิ]   
ให้มีเลขออกเทนเท่ากบั 0 

- ค่าเลขออกเทนอื8นๆให้เปรียบเทียบกบัส่วนผสมระหว่างไอโซออกเทนกบันอมาลเฮปเทน  

โดยคิดจากร้อยละของไอโซออกเทน 

ตัวอย่างที? 1 นํPามนัเบนซินที8มีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัเชืPอเพลิงที8ไดจ้ากการผสมไอโซ 

ออกเทนร้อยละ 95 และนอร์มอลเฮปเทนร้อยละ 5 แสดงว่ามีเลขออกเทนเท่ากบั 95 

ตัวอย่างที? 2 นํPามนัเบนซินที8มีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัเชืPอเพลิงที8ไดจ้ากการผสมไอโซ 

ออกเทนร้อยละ 91 และนอร์มอลเฮปเทนร้อยละ 9 แสดงว่ามีเลขออกเทนเท่ากบั 91 

ตัวอย่างที? 3 นํPามนัเบนซินที8มีเลขออกเทนเท่ากบั 87 หมายความว่านํPามยัเบนซินนัPนมีสมบตัิในการ 

เผาไหมเ้หมือนกบัเชืPอเพลิงที8ประกอบดว้ยไอโซออกเทนรอ้ยละ 87 และนอร์มอลเฮปเทนร้อยละ 13 
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 การปรับปรุงคุณภาพของนํPามนเบนซิน คือการเพิ8มเลขออกเทนให้กบันํPามนั เพราะนํPามนัเบนซินที8

กลั8นไดส่้วนใหญ่จะมีเลขออกเทนค่อนขา้งตํ8า การเพิ8มเลขออกเทนทาํไดโ้ดยการเติมสารเคมีบางชนิดลงไป 

เช่น สารประกอบเตตระเอทิลเลด ((C2H5)4 Pb หรือสารประกอบเตตระเมทิลเลด ((CH3)4 Pb) สารทัPงสองชนิด

นีP มีสถานะเป็นของเหลวที8อุณหภูมิปกติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ8น ไม่ละลายในนํPาแต่ละลายในนํPามนัเบนซิน ช่วยทาํให้

เครื8องยนตไ์ม่กระตกุ แต่เมื8อนํPามนัถูกเผาไหมใ้นเครื8องยนต ์ 

เตตระเอทิลเลดหรือเตตระเมทิลเลดจะเปลี8ยนเป็นออกไซด์หรือคาร์บอเนตของตะกั8วเป็นละอองอยู่ใน

อากาศซึ8งเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสัตว ์โดยเฉพาะอย่างยิ8งจะเก็บสะสมไวที้8ตบั ทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงาน

ของตบัลดลง เพื8อลดภาวะมลพิษในอากาศบางประเทศไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเลิกใชน้ํPามนัที8มี

สารประกอบของตะกั8วมาใชน้ํPามนัไร้สารตะกั8วแทน นํPามนัเบนซินไร้สารตะกั8วหรือ ยูแอลจี (ULG) คือนํPามนั

เบนซินที8ใชส้ารอื8นเพิ8มเลขออกเทนแทนสารประกอบของตะกั8ว ตวัอย่างสารเคมีที8ใชเ้พิ8มเลขออกเทนแทน

สารประกอบของตะกั8ว เช่น เมทิลเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (Methyl tertiary butyl ether) ใชต้วัย่อว่า “MTBE” มี

สูตรโครงสร้างคือ  

 
หมายเหตุ 

 เลขออกเทน 100 ไม่ใช่ค่าสูงสุด และเลขออกเทน 0 ไม่ใช่ค่าตํ8าสุด เพราะยงัมีสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนบางชนิดที8มีค่าออกเทนสูงกว่า 100 และบางชนิดมีค่าเลขออกเทนตํ8ากว่า 0 

• นํ=ามันดเีซลหมุนเร็ว 
นํ=ามันดเีซล   เชืPอเพลิงสําหรับเครื8องยนตด์ีเซล ที8นิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ นํPามนัดีเซลหมุนเร็ว ส่วน

ใหญ่ใชใ้นเครื8องยนตข์องรถบรรทุก รถโดยสาร เรือบางประเภท เครื8องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ 

เลขซีเทน   ตวัเลขที8บ่งชีPสมบตักิารเผาไหมข้องนํPามนัดีเซลในเครื8องยนต ์ถา้มีเลขซีเทนสูง แสดงว่า
นํPามนัดีเซลมีคุณภาพดี เกิดไอเสียนอ้ย 
คุณภาพของนํ=ามันดีเซล 

• การเผาไหมเ้หมือนซีเทนบริสุทธิ]  กาํหนดให้มีเลขซีเทนเป็น 100  

•  การเผาไหมเ้หมือนเหมือน แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน มีเลขซีเทนเป็น 0  

 
• ฟืนและถ่านไม้ 

CH3 -  O - 
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...... ฟืนเป็นเชืPอเพลิงที8มนุษยป์ลูกทดแทนได ้ฟืนมีอยู่ในธรรมชาติใกลต้วั การตดัไมม้าทาํฟืน จะตอ้ง

คาํนึงถึงผลกระทบทางสิ8งแวดลอ้มไม่ทาํให้สูญเสียตน้นํPาลาํธาร การนาํฟืนมาเผาเป็นถ่าน เป็นการกาํจดัสารที8

ไม่ใช่พลงังานออกไป เมื8อนาํฟืนมาเผาจะไดถ่้านสีดาํมีลกัษณะพรุนและเบา ในการเผาถ่านที8ถูกเป็น 

วิธีที8ตอ้งไม่ให้มีอากาศเขา้ไป มีเพียงช่องใส่เชืPอเพลิงและช่องระบายอากาศเล็ก ๆ เท่านัPน เมื8อเผาถ่านใน

ระยะแรก ๆ จะเห็นควนัเป็นสีเทาเขม้จาํนวนมาก ครัPนควนัมีสีเทาจาง ๆ ลงทุกที ฟืนจะกลายเป็นถ่าน ให้อุด

ช่องระบายควนัทิPงไวจ้นเตาเผาหายร้อนจะนาํถ่านมาใชง้านได ้ถ่านและฟืนในปริมาณที8เท่า ๆ กนั 

ถ่านจะให้พลงังานความร้อนมากกว่าและเกิดผลทางมลภาวะนอ้ยกว่า เพราะมีควนันอ้ยกว่าฟืน 

• ถ่านหิน 

........  นอกจากปิโตรเลียมที8สะสมพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ลว้ถ่านหิน สามารถเกิดจากซากพืชที8ถูกทบั

ถมใตพื้Pนดินในระดบัไม่ลึกนกั เป็นเวลาลา้นปี แต่แทนที8จะเป็นของเหลวและก๊าซเช่น ปิโตรเลียม กลบัมี

รูปเป็นของแข็งและมีคณุภาพแตกต่างกนัตามอายุและแรงอดัที8ทบัถม 

    ถ่านหิน มีอยู่ 4 ชนิดคือ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซับบิทูบินสั และลิกไนต ์และถ่านหินชนิดที8ให้

พลงังานมากที8สุดและดีที8สุด จะเรียงลาํดบัจากแอนทราไซด์ถึงลิกไนต ์ถ่านหินที8เมืองไทยส่วนใหญ่เป็น

ลิกไนตแ์ละมีอยู่ที8ภาคเหนือ คือ ที8แม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง และที8อาํเภอลีP จงัหวดัลาํพูน ภาคใตก้็มีอยู่บา้งที8

จงัหวดักระบี8 

.........การใชถ่้านหินทาํพลงังานในเมืองไทย ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเชืPอเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามีอยู่ 2 แห่ง คือ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลาํปางและกระบี8 และนาํถ่านหินมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ใชเ้ป็น

เชืPอเพลิงเตาเผาในการผลิตปูนซีเมนต ์บ่มใบยาสูบ การผลิตปูนขาวและทาํกระดาษ นอกจากนัPน 

ยงัมีการนาํบิทูมินสัไปทาํถ่านโคก้เพื8อถลุงโลหะและผลิตปุ๋ยเคมี ประเทศอเมริกา เยอรมนัตะวนัตกและ

แอฟริกาใต ้สามารถสังเคราะห์นํPามนัและก๊าซ จากถ่านหินได ้ส่วนถ่านหินที8มีคุณภาพรองลงมาคือ  

ถ่านหินซับบิทูมินสัและลิกไนต ์นาํมาใชเ้ป็นเชืPอเพลิงโดยตรงหรือนาํไปทาํถ่านอดั ทาํก๊าซผสมนํPามนั 

และผสมปนนํPามนั นาํมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม กจิการรถไฟ 

........   ปัญหาในการใชถ่้านหินเป็นพลงังานคือ ตน้ทุนในการผลิตสูงและมีปัญหาทางมลภาวะ เช่น ปัญหา

ฝนกรดและฝุ่นพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในประเทศองักฤษมีโรงงานอุตสาหกรรมใชถ่้านหินเป็น

เชืPอเพลิงมาก ปล่อยควนัสีดาํจาํนวนมากเขา้สู่บรรยากาศ ยา่นที8เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอากาศมีฝุ่นควนั

สีดาํ ซึ8งมีผลร้ายต่อสุขภาพ 

2.  ผลการเรียนรู้ที?คาดหวัง 

 2.1 ยกตวัอย่างเชืPอเพลิงไฮโดรคาร์บอนที8เป็นแก๊สและของเหลวพร้อมทัPงเขียนปฏิกิริยาการเผาไหม ้

ที8สมบูรณ์ของเชืPอเพลิงดงักล่าว 

 2.2 บอกความสําคญัและความแตกต่างของเลขออกเทนและซีเทน 

 2.3 บอกความแตกต่างของ “พลงังานสิPนเปลือง” และ   “พลงังานทดแทนหรือพลงังานหมุนเวียน ” 

 2.4 บอกแหล่งและยกตวัอย่างการใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศไทย 
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 2.5 สามารถเลือกใชน้ํPามนัเชืPอเพลิงให้เหมาะสมกบัประเภทของยานพาหนะ 

 2.6 รู้วิธิและปฏิบตัิตนที8แสดงถึงการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและการช่วยลดมลพิษที8เกดิจากการใช้

พลงังาน 

3.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 3.1   ดา้นความรู้  ความเขา้ใจ (K) 

          -       อธิบายความหมาย โครงสร้างโมเลกุล และสมบตัิบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

          -       อธิบายและเขียนปฏิกิรียาการเผาไหมแ้บบสมบูรณแ์ละไม่สมบูรณ์ของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน พร้อมทัPงอธิปรายผลกระทบที8เกิดจากปฏิกิริยาดงักล่าว 

         -      บอกชนิดและประโยชนข์องเชืPอเพลิงปิโตรเลียมที8นาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

        -       อธิบายความหมายและกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ 

          -       อธิบายประโยชน์ของการกาํหนดมาตรฐานคณุภาพของนํPามนัเชืPอเพลิงที8ใชใ้นพาหนะต่างๆ 

          -       อธิบายความหมายของ “พลงังานทดแทนหรือสํารอง” “พลงังานสิPนเปลือง” 

 “พลงังานหมุนเวียน” และความจาํเป็นที8ตอ้งมีการศึกษาหาแหล่ง พลงังานทดแทน 

    3.2   ดา้นทกัษะกระบวนการ (P) 

  -        บอกความแตกต่างของ “พลงังานสิPนเปลือง” และ “พลงังานทดแทนหรือพลงังานหมุนเวียน ” 

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   ใบงานที8 7 เรื8องปิโตรเลียม II 
 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

การสอนแบบกระบวนการสืบเสาะและแสวงหาความรู้  เป็นกลุ่ม 5 ขัPนตอน (Group Investigation 

Instructional Model) เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที8ให้ผูเ้รียนไดฝึ้กคิด ฝึกสังเกต ฝึกนาํเสนอ ฝึกวิเคราะห์

วิจารณ์ ฝึกสร้างองคค์วามรู้ โดยมีครูเป็นผูก้าํกบัควบคุมดาํเนินการให้คาํปรึกษาชีPแนะ ช่วยเหลือ ให้กาํลงัใจ 

เป็นผูก้ระตุน้ ส่งเสริมให้ผูเ้รียนคิดและเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทัPงร่วมแลกเปลี8ยนเรียนรู้   
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แต่ละกิจกรรมประกอบดว้ย 

-     ขั=นสร้างความสนใจ (Engagement Phase) เป็นการจดักจิกรรมให้ผูเ้รียนเกดิความสงสัย ใคร่รู้                  

อยากรู้อยากเห็น ซึ8งผูเ้รียนจะตอ้งสํารวจตรวจสอบต่อไปดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง 

- ขั=นสํารวจและค้นหา (Exploration Phase) เป็นการจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนมีประสบการณร่์วมกนั  

โดยการวางแผนกาํหนดการสํารวจตรวจสอบ และลงมือปฏิบัติ ในการสํารวจตรวจสอบปัญหาหรือ

ประเด็นที8ผูเ้รียนสนใจใคร่รู้ ครูมีหน้าที8ส่งเสริม กระตุน้ ให้คาํปรึกษาชีP แนะ ช่วยเหลือ และอาํนวยความ

สะดวกให้ผูเ้รียนดาํเนินการสํารวจตรวจสอบเป็นไปด้วยดี 

- 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 เดิมสู่องค์ความรู้ใหม่อย่างเป็น

ระบบ  

- 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   ครูทบทวนบทเรียนเรื8องผลิตภณัฑที์8ไดจ้ากการกลั8นนํPามนัดิบและการแยกก๊าซธรรมชาติ และ

เชื8อมโยงนาํเขา้สู่บทเรียนเรื8องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน  

(2. ) ขั=นสํารวจและค้นหา  (Exploration  Phase) 

 2.1    ครูตัPงคาํถาม ให้นกัเรียนร่วมกนัตอบและครูอธิบายเพิ8มเติม 

   -  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนคืออะไร 

(สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึง สารประกอบที8มีธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เท่านัPน โมเลกุลของสาร

ไฮโดรคาร์บอนที8เล็กที8สุด ประกอบดว้ยธาตุ C เพียงหนึ8งอะตอม เมื8อจาํนวนคาร์บอนเพิ8มขึPน การยึดเหนี8ยวระหว่าง

อะตอมคาร์บอนอาจเป็นแบบโซ่ตรงหรือโซ่กิ8ง การยดึเหนี8ยวในรูปแบบที8ต่างกนั ทาํให้เกิดสารประกอบต่างชนิดกนั 

ดว้ยเหตุนีP  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจึงเป็นสารประกอบที8มีมากที8สุดในบรรดาสารประกอบทั8วๆไป มีตัPงแต่โมเลกุล

เล็กที8สุด คือมีเทน (CH4) จนถึงโมเลกุลใหญ่มากๆ)  
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 2.2     ครูอธิบายเกี8ยวกบั สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบอิ8มตวั(แอลเคน) สูตรทั8วไปของแอลเคน 

จากนัPนครูให้นกัเรียน  ทาํตารางดงันีP 

จาํนวน C อะตอม ชื8อเรียก สูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง เขียนแบบย่อ จาํนวนรูปแบบที8เขียนได ้

      

 ครูอธิบายและยกตวัอย่างการเขียนสูตรโครงสร้าง ของ จาํนวนคาร์บอนอะตอม = 1 – 5  (C1-C5)  และให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมโดยการออกมาแสดงวิธีการเขียนที8หนา้ชัPนเรียน 

 2.3    ครูอธิบายเกี8ยวกบัสมบตัิของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

  -  ไม่ละลายนํPาและละลายในสารอินทรียบ์างชนิด 

  -  สามารถลุกติดไฟได ้ หรือ เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม ้

จากนัPนอธิบายเกี8ยวกบัผลกระทบของ CO2 ,COที8ไดป้ฏิกริิยาการเผาไหมต้่อสิ8งแวดลอ้มและสิ8งมีชีวิต พร้อมทัPงอธิบาย

วิธีการดุลสมการของปฏิกิริยาการเผาไหม ้โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วม โดยการออกมาแสดงวิธีการเขียนที8หนา้ชัPนเรียน 

และมีตวัอย่างให้นกัเรียนทดลองทาํในสมุด 

 2.4   ครูตัPงคาํถามให้นกัเรียนร่วมกนัตอบ เพื8อเชื8อมโยงเขา้สู่เรื8องเชืPอเพลิงที8ใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

- สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดสามารถใชเ้ป็นเชืPอเพลิงไดห้รือไม่ เพราะเหตุใด 

(สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดสามารถเกิดการเผาไหมไ้ดเ้หมือนกนั แต่นาํมาใชเ้ป็นเชืPอเพลิงไดบ้าง

ชนิดเท่านัPน สารที8จะใชเ้ป็นเชืPอเพลิงควรมีสมบตัิ คือ ให้พลงังานความร้อนสูง เผาไหมส้มบูรณ์แลว้ไม่

ก่อให้เกิดมลพิษ สะดวก ใชง่้าย ปลอดภยั และราคาเหมาะสม ) 

        จากนัPนครูอธิบายเพิ8มเติมเกี8ยวกบัชนิดเชืPอเพลิงที8ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  การกาํหนดมาตรฐานคณุภาพของ

นํPามนัเชืPอเพลิงที8ใชใ้นพาหนะต่างๆและให้นกัเรียนตอบคาํถาม 

- ถา้นาํนํPามนัที8มีเลขออกเทน 91 มาใชก้บัรถยนตที์8กาํหนดให้ใชน้ํPามนัที8มีเลขออกเทน 95 จะมี

ผลอย่างไรกบัเครื8องยนต ์

(ทาํให้เครื8องยนตมี์กาํลงัขบัเคลื8อนลดนอ้ยลง ไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ8งจะทาํให้เครื8องยนตสึ์กหรอเร็วกว่าที8ควร

เป็น และยงัมีผลให้เกิดการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ทาํให้สิPนเปลืองนํPามนัเชืPอเพลิงมากขึPน) 

- สารออกเทนและสารไอโซออกเทนต่างมีสูตรโมเลกุลเหมือนกนั คือ C8H18 สารทัPงสองมี

สมบตัิเหมือนกนัหรือไม่ เพราะเหตุใด 

(สารทัPงสองนีP มีสูตรโมเลกุลเหมือนกนั แต่มีสูตรโครงสร้างต่างกนัจึงเป็นสารต่างชนิดกนั มีสมบตัิต่างกนั 

โดยเฉพาะจุดเดือดและจุดหลอมเหลว และสมบตัิทางเคมีอื8น ๆ ก็ต่างกนัดว้ย)         

(3.)   ขั=นอธบิายและลงข้อสรุป  (Explanation   Phase) 

3.1      ครูสรุปทบทวนเนืPอหาบทเรียน 

3.2     มีการถาม-ตอบ ปัญหาเกี8ยวกบัเนืPอหาในบทเรียนระหว่างครูกบันกัเรียน   

         (4. )  ขั=นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

4.1     ครูแจกใบงานที8 7  เรื8อง ปิโตรเลียม II ให้นกัเรียนทาํเพื8อตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 
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ให้ส่งคาบเรียนหนา้  

4.2    ครูอธิบายสอดแทรกความรู้เพิ8มเติมเกี8ยวกบัพลงังานทดแทนต่างๆ เช่น แก๊สโซฮอล ์ไบโอดีเซล 

แก๊ส NGV แก๊ส LPG และ นํPามนั E80 ที8มีการคิดคน้ขึPนใชใ้นปัจจุบนั 

4.3    ครูให้นกัเรียนสืบคน้เกี8ยวกบัพลงังานทดแทนเพิ8มเตมิและบอกขอ้ดี ขอ้เสีย ของพลงังานทดแทนนัPนๆ  

         (5.)   ขั=นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

5.1      นกัเรียนส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบเรียน 

 5.2      นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรูจ้ากบทเรียน  

6.  สื?อและแหล่งเรียนรู้ 

 6.1 สื8อการเรียนรู ้

 1.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืPนฐาน สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ชัPนมธัยมศึกษาปีที8 4 

2.  ใบความรู้ บทที8 2 เรื8อง ปิโตรเลียม 

3.   ภาพประกอบการบรรยาย 

4.   ใบงานที8 7 เรื8อง ปิโตรเลียม II 

 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 7 เรื8อง ปิโตรเลียม II 

-     ชิPนงาน เรื8อง พลงังานทดแทน 
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-     สมุดบนัทึก 

7.3   เกณฑก์ารประเมินผล  

-     บนัทึกคะแนนที8ไดจ้ากการตรวจใบงาน และนาํไปประมวลผลในคะแนนรวมของรายวิชา 

8. บรรณานุกรม 

วีระชาติ สวนไพรินทร์.คู่มือเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ช่วงชั=นที? 4 (ม.4-6). สาระที? 3 สารและสมบัติของสาร.

 สํานกัพิมพภ์ูมิบณัฑิต, 2537. 

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. 

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.บันทกึหลงัการสอน 

ความคิดเห็นเกี8ยวกับการสอน  การสอนตามแผนนีP เป็นไปตามที8วางแผนไวห้รือไม่  ถา้ไม่เป็นไปตามแผน  

ผูส้อนไดแ้กปั้ญหาอย่างไร  มีขอ้เสนอแนะ / สิ8งที8ไดเ้รียนรู้ / มีขอ้บกพร่องอย่างไร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานที? 7 

เรื?อง   ปิโตรเลยีม II 

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

 

1. จากตารางแสดงองคป์ระกอบของก๊าซธรรมชาต ิจงเติมคาํหรือขอ้ความให้ถูกตอ้งสมบูรณ ์

 

สารประกอบ สูตรโมเลกลุ โครงสร้าง จํานวนรูปแบบ 

มีเทน 

  

 

 

 

 

 

อีเทน 

  

 

 

 

 

 

โพรเพน 

  

 

 

 

 

 

บิวเทน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพนเทน 
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2. จงอธิบายถึงสาเหตุ ผลกระทบและแนวทางแกไ้ขของปัญหาที8เกิดจากการใชเ้ชืPอเพลิง หรือการเผาไหมแ้ละ

ปัญหาสิ8งแวดลอ้มเป็นพิษ ที8เกิดขึPนในชีวิตประจาํวนัมา 1 ตวัอย่าง 

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

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

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

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

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

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

 

3. พลงังานทดแทนที8ประเทศต่าง ๆ พยายามคิดคน้มาใชแ้ทนพลงังานจากปิโตรเลียม ไดแ้ก่อะไรบา้ง  

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


