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1. สาระสําคัญ 

 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน คือ สารที$ประกอบด้วยธาตุ C และ H เท่านั8 น โมเลกุลของสาร

ไฮโดรคาร์บอนที$เล็กที$สุด ประกอบด้วยธาตุ C เพียงหนึ$ งอะตอม เมื$อจาํนวนคาร์บอนเพิ$มมากขึ8น การยึด

เหนี$ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนอาจเป็นแบบโซ่ตรงหรือโซ่กิ$ง การยึดเหนี$ยวในรูปแบบที$ต่างกนั ทาํให้เกิด

สารประกอบต่างชนิดกนั ดว้ยเหตุนี8  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจึงเป็นสารประกอบที$มีมากที$สุดในบรรดา

สารประกอบทั$วๆไป มีตั8งแต่โมเลกุลเล็กที$สุด คือ มีเทน (CH4) จนถึงโมเลกุลใหญ่มากๆ ไฮโดรคาร์บอน

เป็นสารที$ไม่ละลายนํ8า ละลายไดใ้นตวัทาํละลายอินทรียบ์างชนิด และเกิดปฏิกิริยาการเผาไหมไ้ดด้ี 

2. มาตรฐานการเรียนรู้ 

 มาตรฐานการเรียนรู้ที0 ว 3.2 เขา้ใจหลกัการและธรรมชาตขิองการเปลี$ยนสถานะของสาร การเกิด

สารละลาย การเกิดปฏิกริิยาเคมี มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื$อสารสิ$งที$เรียนรู้และ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน ์

3.  ผลการเรียนรู้ที0คาดหวัง 

 1. ยกตวัอย่างเชื8อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที$เป็นแก๊สและของเหลวพร้อมทั8งเขียนปฏิกิริยาการ  

  เผาไหมที้$สมบูรณ์ของเชื8อเพลิงดงักล่าว 

 2. บอกความสําคญัและความแตกต่างของเลขออกเทนและซีเทน 

 3. บอกความแตกต่างของ “พลงังานสิ8นเปลือง” และ   “พลงังานทดแทนหรือพลงังานหมุนเวียน ” 

 4. บอกแหล่งและยกตวัอย่างการใชพ้ลงังานทดแทนในประเทศไทย 

 5. สามารถเลือกใชน้ํ8ามนัเชื8อเพลิงให้เหมาะสมกบัประเภทของยานพาหนะ 

 6. รู้วิธิและปฏิบตัิตนที$แสดงถึงการใชพ้ลงังานอย่างประหยดัและการช่วยลดมลพิษที$เกดิจากการใช ้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K) 

 1. อธิบายความหมาย โครงสร้างโมเลกุล และสมบตัิบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 2.อธิบายและเขียนปฏิกิรียาการเผาไหมแ้บบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ของสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอน พร้อมทั8งอธิปรายผลกระทบที$เกิดจากปฏิกิริยาดงักล่าว 

 3. บอกชนิดและประโยชน์ของเชื8อเพลิงปิโตรเลียมที$นาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

 4. อธิบายความหมายและกระบวนการผลิตแก๊สชีวภาพ 



 5. อธิบายประโยชน์ของการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพของนํ8ามนัเชื8อเพลิงที$ใชใ้นพาหนะต่างๆ 

  6. อธิบายความหมายของ “พลงังานทดแทนหรือสํารอง” “พลงังานสิ8นเปลือง” “พลงังานหมุนเวียน” 

และความจาํเป็นที$ตอ้งมีการศึกษาหาแหล่ง พลงังานทดแทน 

ด้านทกัษะ/กระบวนการ (P) 

 1. บอกความแตกต่างของ “พลงังานสิ8นเปลือง” และ “พลงังานทดแทนหรือพลงังานหมุนเวียน ” 

ด้านคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ (A) 

1. นกัเรียนสนใจใฝ่รู้และมีความสุขกบัการเรียนและการร่วมกิจกรรมในชั8นเรียน 

2. นกัเรียนมีความรับผิดชอบในชั8นเรียนและเขา้ชั8นเรียนตรงตามเวลา 

5. การบูรณาการ 

เป็นการบูรณาการแบบสอดแทรก 

6.สาระการเรียนรู้/เนืLอหาสาระ 

1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

2. เชื8อเพลิงในชีวิตประจาํวนั 

 7. กิจกรรมการเรียนรู้/กระบวนการจัดการเรียนรู้/เทคนิควิธีสอน/รูปแบบการสอน  

 (1.)   ขั8นสร้างความสนใจ   (Engagement  Phase) 

  1.1 นกัเรียนทบทวนบทเรียนเรื$องผลิตภณัฑที์$ไดจ้ากการกลั$นนํ8ามนัดิบและการแยกก๊าซ

ธรรมชาติ และเชื$อมโยงนาํเขา้สู่บทเรียนเรื$องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

(2.)   ขั8นสํารวจและคน้หา  (Exploration  Phase) 

  2.1    นกัเรียนและครูร่วมกนัตอบคาํถามและครูอธิบายเพิ$มเติม   โดยมีแนวคาํถามดงันี8 

    -  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนคืออะไร 

 (1. สารประกอบที$มีธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เท่านั8น  

 2. โมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนที$เล็กที$สุด ประกอบดว้ยธาตุ C เพียงหนึ$ง คือมีเทน (CH4) 

 3. การยึดเหนี$ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนอาจเป็นแบบโซ่ตรงหรือโซ่กิ$ง ) 

   2.2     ครูอธิบายเกี$ยวกบั สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบอิ$มตวั(แอลเคน) สูตรทั$วไปของ        

แอลเคน จากนั8นครูให้นกัเรียน  ทาํตารางดงันี8 

จาํนวน C อะตอม ชื$อเรียก สูตรโมเลกุล สูตรโครงสร้าง เขียนแบบย่อ จาํนวนรูปแบบที$เขียนได ้

      

   ครูอธิบายและยกตวัอย่างการเขียนสูตรโครงสร้าง ของ จาํนวนคาร์บอนอะตอม = 1 – 5  (C1-

C5)  และให้นกัเรียนมีส่วนร่วมโดยการออกมาแสดงวิธีการเขียนที$หนา้ชั8นเรียน 

  2.3    ครูอธิบายเกี$ยวกบัสมบตัิของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

   -  ไม่ละลายนํ8าและละลายในสารอินทรียบ์างชนิด 

   -  สามารถลุกติดไฟได ้ หรือ เกิดปฏิกิริยาการเผาไหม ้



 จากนั8นอธิบายเกี$ยวกบัผลกระทบของ CO2 ,COที$ไดป้ฏิกริิยาการเผาไหมต้่อสิ$งแวดลอ้มและ

สิ$งมีชีวิต พร้อมทั8งอธิบายวิธีการดุลสมการของปฏิกิริยาการเผาไหม ้โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วม  

โดยการออกมาแสดงวิธีการเขียนที$หนา้ชั8นเรียน และมีตวัอย่างให้นกัเรียนทดลองทาํในสมุด 

  2.4   นกัเรียนร่วมกนัตอบคาํถาม เพื$อเชื$อมโยงเขา้สู่เรื$องเชื8อเพลิงที$ใชใ้นชีวิตประจาํวนั   

  - สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดสามารถใชเ้ป็นเชื8อเพลิงไดห้รือไม่  

  (  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดสามารถเกิดการเผาไหมไ้ดเ้หมือนกนั แตน่าํมาใช้

เป็นเชื8อเพลิงไดบ้างชนิดเท่านั8น สารที$จะใชเ้ป็นเชื8อเพลิงควรมีสมบตัิ คือ ให้พลงังานความร้อนสูง เผาไหม้

สมบูรณ์แลว้ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ สะดวก ใชง่้าย ปลอดภยั และราคาเหมาะสม ) 

         จากนั8นครูอธิบายเพิ$มเติมเกี$ยวกบัชนิดเชื8อเพลิงที$ใชใ้นชีวิตประจาํวนั  การกาํหนด

มาตรฐานคณุภาพของนํ8ามนัเชื8อเพลิงที$ใชใ้นพาหนะต่างๆ  

 (3.)    ขั8นอธิบายและลงขอ้สรุป  (Explanation   Phase) 

 3.1      นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปทบทวนเนื8อหาบทเรียน 

 3.2      มีการถาม-ตอบ ปัญหาเกี$ยวกบัเนื8อหาในบทเรียนระหว่างนกัเรียนกบัครู    

 (4.)   ขั8นขยายความรู้  (Expansion   Phase) 

  4.1     นกัเรียนทาํใบงานเรื$องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยครูอธิบายแนะนาํแนว

ทางการทาํแบบฝึกหัด 

  4.2    ครูอธิบายสอดแทรกความรู้เพิ$มเติมเกี$ยวกบัพลงังานทดแทนต่างๆ เช่น แก๊สโซฮอล ์

ไบโอดีเซล แก๊ส NGV แกส๊ LPG และ นํ8ามนั E80 ที$มีการคิดคน้ขึ8นใชใ้นปัจจุบนั 

  4.3    ครูนกัเรียนสร้างแผนภาพ มโนทศัน์  เรื$อง  ปิโตรเลียม 

 (5.)   ขั8นประเมินผล  (Evaluation  Phase) 

  5.1 ครูให้นกัเรียนร่วมกนัเฉลยแบบฝึกหัดและส่งสมุดบนัทึกประจาํคาบ 

8. สื0อและแหล่งการเรียนรู้ 

 1.  ใบความรู้เรื$องปิโตรเลียม II 

 2.  หนงัสือแบบเรียน สสวท.  สาระการเรียนรู้พื8นฐาน  สารและสมบตัิของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 

3.  ใบงาน เรื$องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

4.   Power Point 

9. ชิLนงาน/ภาระงานของนักเรียน 

 1. สมุดบนัทึกประจาํคาบ 

 2. ใบงานเรื$อง เรื$องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 3. แผนภาพมโนทศัน ์

 



10. การวัดผลและประเมินผล 

10.1 วิธีการวัดและประเมินผล   

  10.1.1   สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในชั8นเรียน/การทาํงาน  พิจารณาจาก   

  - ความมีระเบียบวินยั เช่น เขา้เรียนตรงตามเวลา รับผิดชอบต่อหนา้ที$/งาน 

  - การแสดงความสนใจและกระตือรือร้น 

  - การให้ความร่วมมือในชั8นเรียน ตั8งใจเรียน การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 

 10.1.2   แบบประเมินคุณภาพของงาน  พิจารณาจาก 

   - ความรับผิดชอบ ส่งงานตามเวลาที$กาํหนด 

   - ความถูกตอ้ง 

   - ความเรียบร้อยของงาน 

10.2  เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

 บนัทึกคะแนนที$ไดจ้ากการตรวจใบกิจกรรม และพฤติกรรมในการทาํกจิกรรม นาํไปประมวลผลใน

คะแนนรวมของรายวิชา 

สมุดสรุปความรู้ที$ไดจ้ากการเรียน 

A = เขียนสรุปครบทุกประเด็น  สะอาดเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

B+= เขยีนสรุปครบทุกประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

B = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดประเด็นใดประเด็นหนึ$ง  สะอาดเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 

C+ =  เขยีนสรุปไม่ครบทุกประเด็น  ขาดประเดน็ใดประเดน็หนึ$ง  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

C = เขียนสรุปไม่ครบทุกประเดน็  ขาดหลายประเด็น  ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอน 

วิชา วิทยาศาสตร์ ว 40261       ชั8นมธัยมศึกษาปีที$ 6 
 เรื$อง ปิโตรเลียม II      ภาคเรียนที$ 2  ปีการศึกษา 2561 

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

1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 

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

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

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

2.  ปัญหาและอปุสรรค 

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

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

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

3.  วิธีแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

 

      ลงชื$อ………………………………………ผูส้อน 
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ใบความรู้ ปิโตรเลียม II 
 

1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หมายถึง สารประกอบที0มีธาตุคาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เท่านัLน 

โมเลกุลของสารไฮโดรคาร์บอนที$เล็กที$สุด ประกอบดว้ยธาตุ C เพียงหนึ$งอะตอม เมื$อจาํนวนคาร์บอนเพิ$มขึ8น 

การยึดเหนี$ยวระหว่างอะตอมคาร์บอนอาจเป็นแบบโซ่ตรงหรือโซ่กิ$ง การยดึเหนี$ยวในรูปแบบที$ต่างกนั ทาํให้

เกิดสารประกอบตา่งชนิดกนั ดว้ยเหตุนี8  สารประกอบไฮโดรคาร์บอนจึงเป็นสารประกอบที$มีมากที$สุดใน

บรรดาสารประกอบทั$วๆไป มีตั8งแต่โมเลกุลเล็กที$สุด คือมีเทน (CH4) จนถึงโมเลกุลใหญ่มากๆ 

ไฮโดรคาร์บอนเป็นสารที$ไม่ละลายในนํ8า ละลายไดด้ีในตวัทาํละลายอินทรียบ์างชนิด และเกดิปฏิกิริยาการเผา

ไหมไ้ดด้ ี
 

จํานวนอะตอมคาร์บอน (n) สูตรโมเลกลุ ชื0อสารประกอบ 

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 

ตารางแสดงสูตรโมเลกุลและชื$อสาร 

• สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอิ0มตัว (saturated hydrocarbon)  

เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที$พนัธะระหว่างคาร์บอนเป็นพนัธะเดี$ยวทั8งหมด  

มีสูตรทั$วไปเป็น CnH2n+2 เรียกว่า สารประกอบ แอลเคน เช่น 

H3C-CH3   H3C-CH2-CH3 

 อีเทน         โพรเพน 



 ไฮโดรคาร์บอนอิ$มตวัที$ประกอบดว้ยคาร์บอนตั8งแต่ 4 อะตอมขึ8นไป มีสูตรโครงสร้างไดม้ากกว่า

หนึ$งแบบ เช่น สารที$มีจาํนวนคาร์บอน 4 อะตอม มีสูตรโมเลกุลทั$วไปเป็น C4H10 สามารถเขียนสูตร

โครงสร้างได ้2 แบบ คือ แบบโซ่ตรง และแบบโซ่กิ$ง ดงันี8 

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

         CH3 

      บิวเทน   ไอโซบิวเทน 
 

ปฏิกิริยาระหว่างสารไฮโดรคาร์บอนกบัออกซิเจน ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เรียกวา่  

ปฏิกิริยาการเผาไหม้  

ปฏิกิริยานี8 เกดิไดส้มบูรณต์่อเมื$อมีปริมาณแก๊สออกซิเจนเพียงพอแก่การเผาไหม ้ เมื$อเผาไหม้

สมบูรณ์จะไม่มีเถา้ถ่าน แก๊สพิษ หรือฝุ่นละอองเกิดขึ8น แตจ่ะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และนํ8า ดงัสมการ 

  CH4 + 2O2                                                     CO2 + 2H2O + พลงังาน 

บางครั8 งปฏิกิริยาการเผาไหมเ้กดิไดไ้ม่สมบูรณ์ เนื$องจากปริมาณของแก๊สออกซิเจนที$เขา้ทาํปฏิกิริยา

มีนอ้ย ทาํให้เกิดคาร์บอนมาอนอกไซด์ ส่วนการเผาไหมที้$ไม่สมบูรณ์ที$เกิดในเครื$องยนต ์มกัเกิดจากสัดส่วน

ที$ไม่พอดีระหว่างไอของนํ8ามนักบัออกซิเจน (จากอากาศ) 

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอนัตรายต่อระบบหายใจ ถา้ไดร้ับในปริมาณมากอาจถึงแก่ชีวติ เพราะ

แก๊สคาร์บอนมอนอไซด์จะจบักบัฮีโมโกลบินอย่างเหนียวแน่น ซึ$งกาํจดัออกไดย้ากมาก มีผลทาํให้เลือด

ลาํเลียงออกซิเจนไปสู่เซลลใ์นร่างกายไดน้อ้ยลง และรับคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลลม์ายงัปอดไดน้อ้ยลง

เช่นกนั ดงันั8น หากไดร้ับแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์จาํนวนมากหรือเป็นเวลานาน จะทาํให้ร่างกายขาด

ออกซิเจน และอาจเสียชีวิตไดถ้า้แกไ้ขไม่ทนั 

ภาวะที$ร่างกายขาดออกซิเจนจนถึงแก่ชีวติ มกัพบเสมอในกรณีไฟไหม ้เพราะขนาดเกิดเพลิงไหมจ้ะ

มีแก๊ส CO2 เขม่าควนัและแก๊สพิษอื$นๆ เกดิขึ8นในปริมาณมาก และแผ่กระจายปกคลุมไปทั$วบริเวณ ดงันั8น

คนและสิ$งมีชีวิตที$อยู่ในบริเวณนั8นจึงหายใจเอา CO2 เขม่าควนั และแก๊สพิษต่างๆ เขา้ไปทาํให้สําลกัควนั ซึ$ง

เป็นสาเหตุหนึ$งที$ทาํให้ร่างกายขาดออกซิเจน วิธีป้องกนัเบื8องตน้ ให้ใชผ้า้ชุบนํ8าเปียกปิดจมูกและปากไว ้

พร้อมกบัทาํตวัให้ตํ$า แลว้รีบออกจากบริเวณนั8นโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

 



2. เชืLอเพลิงในชีวิตประจําวัน 

 เชื8อเพลิงที$ใช้ในชีวิตประจาํวนัทั8งในครั8วเรือน รถยนต ์เรือ เครื$องบิน เครื$องจกัรในโรงงาน

อุตสาหกรรม โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใชผ้ลิตภณัฑที์$ไดจ้ากการกลั$นปิโตรเลียม ตวัอย่างเช่น 

• แก๊สมีเทน (CH4) ใชเ้ป็นเชื8อเพลิงสําหรับเครื$องจกัรเพื$อผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการใชเ้ป็นเชื8อเพลิง

ในรถยนตป์รับอากาศเครื$องยนตย์โูร แก๊สมีเทนส่วนหนึ$งไดจ้ากการหมกัมูลสัตวห์รือเศษขยะ เรียกว่า แก๊ส

ชีวภาพ ซึ$งใชเ้ป็นเชื8อเพลิงในครัวเรือน 

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

เหล็กภายใตค้วามดนัสูง ใชใ้นการหุงตม้อาหารในครัวเรือน 

• นํLามันเบนซิน ประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนประเภทแอลเคนที$มี C6 ถึง C12 ใชเ้ป็น

เชื8อเพลิงในรถยนตที์$ใชเ้ครื$องยนตแ์ก๊สโซลีน (Gasoline) เช่น รถยนตน์ั$งส่วนบุคคล รถแทกซี$ รถมอเตอร์

ไซด์ เป็นตน้ ปัจจุบนันํ8ามนัเบนซินในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ นํ8ามนัเบนซินที$มีเลขออกเทน 91 และ 95

 การกําหนดคุณภาพของนํLามันเบนซิน นํ8ามนัเบนซินเป็นนํ8ามนัเชื8อเพลิงที$ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย

แอลเคนที$มีคาร์บอน 6-12 อะตอม นํ8ามนัเบนซินจึงมีสมบตัิแตกต่างกนัตามชนิดและปริมาณจองแอลเคนที$

เป็นองคป์ระกอบ จากการศึกษาพบว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ที$คาร์บอนต่อกนัแบบโซ่กิ$งเป็นนํ8ามนั

เบนซินที$มีคุณภาพดีกว่าที$คาร์บอนต่อกนัแบบโซ่ตรง เช่น ออกเทน (C8H18) ที$มีชื$อว่า ไอโซออกเทน มีสูตร

โครงสร้างดงันี8 

 

 
 

 เป็นเชื8อเพลิงที$เหมาะกบัเครื$องยนตแ์ก๊สโซลีนมาก เพราะช่วยให้เครื$องยนตเ์ดินเรียบไม่กระตกุ 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที$ไม่เหมาะสมกบัเครื$องยนตแ์ก๊สโซลีนเลยคือ นอร์มอลเฮปเทน (n-Heptane) มี

สูตรโครงสร้างดงันี8  CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 -CH3 

เมื$อใชเ้ป็นเชื8อเพลิง จะทาํให้เครื$องยนตเ์กิดการชิงจดุระเบิด เป็นผลให้เครื$องยนตก์ระตุก ดงันั8นจึง

ไดมี้การกาํหนดคุณภาพของนํ8ามนัเบนซินเป็นเลขออกเทน โดยเปรียบเทียบสมบตัิการเผาไหมข้องนํ8ามนั 

ดงันี8 

- นํ8ามนัเบนซินซึ$งมีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัไอโซออกเทนบริสุทธิj  (ในเครื$องยนต์

มาตรฐาน) ให้มีเลขออกเทนเท่ากบั 100 

- นํ8ามนัเบนซินซึ$งมีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบันอร์มอลเฮปเทนบริสุทธิj  ให้มีเลข

ออกเทนเท่ากบั 0 

- ค่าเลขออกเทนอื$นๆให้เปรียบเทียบกบัส่วนผสมระหว่างไอโซออกเทนกบันอมาล 

เฮปเทน โดยคดิจากร้อยละของไอโซออกเทน 



ตัวอย่างที0 1 นํ8ามนัเบนซินที$มีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัเชื8อเพลิงที$ไดจ้ากการผสมไอโซออก

เทนร้อยละ 95 และนอร์มอลเฮปเทนร้อยละ 5 แสดงว่ามีเลขออกเทนเท่ากบั 95 

ตัวอย่างที0 2 นํ8ามนัเบนซินที$มีสมบตัิในการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัเชื8อเพลิงที$ไดจ้ากการผสมไอโซออก

เทนร้อยละ 91 และนอร์มอลเฮปเทนร้อยละ 9 แสดงว่ามีเลขออกเทนเท่ากบั 91 

 การปรับปรุงคุณภาพของนํLามนเบนซิน  คือการเพิ$มเลขออกเทนให้กบันํ8ามนั ทาํไดโ้ดยการเติม

สารเคมีบางชนิดลงไป เช่น สารประกอบเตตระเอทิลเลด ((C2H5)4 Pb หรือสารประกอบเตตระเมทิลเลด 

((CH3)4 Pb) สารทั8งสองชนิดนี8 มีสถานะเป็นของเหลวที$อุณหภูมิปกติ ไม่มีสี ไม่มีกลิ$น ไม่ละลายในนํ8าแต่

ละลายในนํ8ามนัเบนซิน ช่วยทาํให้เครื$องยนตไ์ม่กระตุก แตเ่มื$อนํ8ามนัถูกเผาไหมใ้นเครื$องยนต ์ 

เตตระเอทิลเลดหรือเตตระเมทิลเลดจะเปลี$ยนเป็นออกไซด์หรือคาร์บอเนตของตะกั$วเป็นละอองอยู่ในอากาศ

ซึ$งเป็นพิษต่อมนุษยแ์ละสัตว ์โดยเฉพาะอย่างยิ$งจะเก็บสะสมไวที้$ตบั ทาํให้ประสิทธิภาพการทาํงานของตบั

ลดลง เพื$อลดภาวะมลพิษในอากาศบางประเทศไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเลิกใชน้ํ8ามนัที$มีสารประกอบ

ของตะกั$วมาใชน้ํ8ามนัไร้สารตะกั$วแทน นํ8ามนัเบนซินไร้สารตะกั$วหรือ ยูแอลจี (ULG) คือนํ8ามนัเบนซินที$ใช้

สารอื$นเพิ$มเลขออกเทนแทนสารประกอบของตะกั$ว ตวัอยา่งสารเคมีที$ใชเ้พิ$มเลขออกเทนแทนสารประกอบ

ของตะกั$ว เช่น เมทลิเทอร์เชียรีบิวทิลอีเทอร์ (Methyl tertiary butyl ether) ใช้ตัวย่อว่า “MTBE” มีสูตร

โครงสร้างคือ  

 
หมายเหตุ 

 เลขออกเทน 100 ไม่ใช่ค่าสูงสุด และเลขออกเทน 0 ไม่ใช่ค่าตํ$าสุด เพราะยงัมีสารประกอบ

ไฮโดรคาร์บอนบางชนิดที$มีค่าออกเทนสูงกว่า 100 และบางชนิดมีค่าเลขออกเทนตํ$ากว่า 0 
 

• นํLามันดเีซล 
นํLามันดเีซล   เชื8อเพลิงสําหรับเครื$องยนตด์ีเซล ที$นิยมใชใ้นปัจจุบนั คือ นํ8ามนัดีเซลหมุนเร็ว ส่วน

ใหญ่ใชใ้นเครื$องยนตข์องรถบรรทุก รถโดยสาร เรือบางประเภท เครื$องกาํเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ ฯลฯ 

เลขซีเทน   ตวัเลขที$บ่งชี8สมบตักิารเผาไหมข้องนํ8ามนัดีเซลในเครื$องยนต ์ถา้มีเลขซีเทนสูง แสดงว่า

นํ8ามนัดีเซลมีคุณภาพด ีเกดิไอเสียนอ้ย 

คุณภาพของนํLามันดีเซล 

• การเผาไหมเ้หมือนซีเทนบริสุทธิj  กาํหนดให้มีเลขซีเทนเป็น 100  

•  การเผาไหมเ้หมือนเหมือน แอลฟาเมทิลแนฟทาลีน มีเลขซีเทนเป็น 0  

CH3 -  O - 



 
 

• ฟืนและถ่านไม้ 

...... ฟืนเป็นเชื8อเพลิงที$มนุษยป์ลูกทดแทนได ้ฟืนมีอยู่ในธรรมชาติใกลต้วั การตดัไมม้าทาํฟืน จะตอ้ง

คาํนึงถึงผลกระทบทางสิ$งแวดลอ้มไม่ทาํให้สูญเสียตน้นํ8าลาํธาร การนาํฟืนมาเผาเป็นถ่าน เป็นการกาํจดัสาร

ที$ไม่ใช่พลงังานออกไป เมื$อนาํฟืนมาเผาจะไดถ่้านสีดาํมีลกัษณะพรุนและเบา ในการเผาถ่านที$ถูกเป็น 

วิธีที$ตอ้งไม่ให้มีอากาศเขา้ไป มีเพียงช่องใส่เชื8อเพลิงและช่องระบายอากาศเล็ก ๆ เท่านั8น เมื$อเผาถ่านใน

ระยะแรก ๆ จะเห็นควนัเป็นสีเทาเขม้จาํนวนมาก ครั8นควนัมีสีเทาจาง ๆ ลงทุกที ฟืนจะกลายเป็นถ่าน ให้อุด

ช่องระบายควนัทิ8งไวจ้นเตาเผาหายร้อนจะนาํถ่านมาใชง้านได ้ถ่านและฟืนในปริมาณที$เท่า ๆ กนั 

ถ่านจะให้พลงังานความร้อนมากกว่าและเกิดผลทางมลภาวะนอ้ยกว่า เพราะมีควนันอ้ยกว่าฟืน 

• ถ่านหิน 

........  นอกจากปิโตรเลียมที$สะสมพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ลว้ถ่านหิน สามารถเกิดจากซากพืชที$ถูกทบั

ถมใตพื้8นดินในระดบัไม่ลึกนกั เป็นเวลาลา้นปี แต่แทนที$จะเป็นของเหลวและก๊าซเช่น ปิโตรเลียม กลบัมีรูป

เป็นของแข็งและมีคุณภาพแตกต่างกนัตามอายุและแรงอดัที$ทบัถม 

    ถ่านหิน มีอยู่ 4 ชนิดคือ แอนทราไซต ์บิทูมินสั ซับบิทูบินสั และลิกไนต ์และถ่านหินชนิดที$ให้

พลงังานมากที$สุดและดีที$สุด จะเรียงลาํดบัจากแอนทราไซด์ถึงลิกไนต ์ถ่านหินที$เมืองไทยส่วนใหญ่เป็น

ลิกไนตแ์ละมีอยู่ที$ภาคเหนือ คือ ที$แม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง และที$อาํเภอลี8 จงัหวดัลาํพูน ภาคใตก้็มีอยู่บา้งที$

จงัหวดักระบี$ 

.........การใชถ่้านหินทาํพลงังานในเมืองไทย ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นเชื8อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้ามีอยู่ 2 แห่ง คือ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลาํปางและกระบี$ และนาํถ่านหินมาใชใ้นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ เช่น ใชเ้ป็น

เชื8อเพลิงเตาเผาในการผลิตปูนซีเมนต ์บ่มใบยาสูบ การผลิตปูนขาวและทาํกระดาษ นอกจากนั8น 

ยงัมีการนาํบิทูมินสัไปทาํถ่านโคก้เพื$อถลุงโลหะและผลิตปุ๋ยเคมี ประเทศอเมริกา เยอรมนัตะวนัตกและ

แอฟริกาใต ้สามารถสังเคราะห์นํ8ามนัและก๊าซ จากถ่านหินได ้ส่วนถ่านหินที$มีคุณภาพรองลงมาคือ  

ถ่านหินซับบิทูมินสัและลิกไนต ์นาํมาใชเ้ป็นเชื8อเพลิงโดยตรงหรือนาํไปทาํถ่านอดั ทาํก๊าซผสมนํ8ามนั 

และผสมปนนํ8ามนั นาํมาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม กจิการรถไฟ 

........   ปัญหาในการใชถ่้านหินเป็นพลงังานคือ ตน้ทุนในการผลิตสูงและมีปัญหาทางมลภาวะ เช่น 

ปัญหาฝนกรดและฝุ่นพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในประเทศองักฤษมีโรงงานอุตสาหกรรมใชถ่้านหินเป็น

เชื8อเพลิงมาก ปล่อยควนัสีดาํจาํนวนมากเขา้สู่บรรยากาศ ยา่นที$เป็นโรงงานอุตสาหกรรมอากาศมีฝุ่นควนัสี

ดาํ ซึ$งมีผลร้ายต่อสุขภาพ 
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ใบงาน เรื0อง สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

 

ชื0อ.........................................นามสกลุ......................................................ชัLน....................เลขที0.................... 
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