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แผนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจขอเพียง วิชา เคมี ผูส้อน นางเพียงพิศ  ช่ืนพิบลูย ์เชียงยนืพิทยาคม 

แนวทางการพฒันาหลกัสูตร 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

 
1. วเิคราะห์หลกัสูตร หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ 
2. วเิคราะห์สาระ สาระท่ี 3 สารและสมบติัของสาร หน่วยการเรียนรู้ ปิโตรเลียม  
 มาตรฐาน/ตัวช้ีวดั/ตัวช้ีวดั 

มาตรฐาน ว ๓.๒    เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิด
สารละลาย   การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ 
และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 

   ว.๓.๒ ม.๔-๖/๓ การเกิดปิโตรเลียม กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติ และการกลัน่ล าดบัส่วน
น ้ามนัดิบ  

ว.๓.๒ ม.๔-๖/๔ การน าผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาติและการกลัน่ล าดบัส่วน
น ้ามนัดิบไปใชป้ระโยชน์ รวมทั้งผลของผลิตภณัฑต่์อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม    

สาระส าคัญ/ความคิดรวบยอด 
  ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาก เพราะเป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญั
ท่ีสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัสามารถน ามาปรับเปล่ียนหรือแปลรูปเป็นวตัถุดิบ ใน
อุตสาหกรรมหลายชนิดท่ีส าคญั ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและปุ๋ยเคมี อุตสาหกรรมดงักล่าวท าใหเ้กิด
การพฒันาดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอีกมาก  
 สาระการเรียนรู้  
 สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
      - การสลายตวัของซากพืชและซากสัตวท่ี์ทบัถมอยูใ่ตท้ะเลอยา่งต่อเน่ืองภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง
นานนบัลา้นปี  จะเกิดเป็นปิโตรเลียม โดยมีไดท้ั้งสถานะของแขง็ ของเหลวหรือแก๊ส  ซ่ึงมีสาร ประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดรวมกนัและอาจมีสารประกอบอ่ืน ๆ ปะปนอยูด่ว้ย 
  -  การน าแก๊สธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์จะตอ้งผา่นกระบวนการแยกแก๊ส  ส่วนของเหลวหรือน ้ามนัดิบ
จะแยกโดยการกลัน่ล  าดบัส่วน  
  -  มีเทน  อีเทน โพรเพนและบิวเทน เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการแยกแก๊สธรรมชาติและกลั่นล าดบัส่วน
น ้ามนัดิบ  น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงและสารตั้งตน้  ส่วนผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ซ่ึงมีจ านวนอะตอมคาร์บอนเพิ่มข้ึน 
น าไปใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั  
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  -  การสัมผสัตวัท าละลายและไฮโดรคาร์บอนบางชนิดในรูปของไอและของท่ีใชแ้ลว้ อาจเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพได้  รวมถึงการก าจดัอยา่งไม่ถูกวธีิก็จะมีผลต่อส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น 
  - ช่วยกนัอนุรักษพ์ลงังานในทอ้งถ่ิน 
 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
       [ /  ] การส่ือสาร    [  / ] การคิด  [ /  ] การแกปั้ญหา  
  [    ] ทกัษะชีวติ      [    ] การใชเ้ทคโนโลยี 
 
 คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
        [    ] รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ [    ] ซ่ือสัตยสุ์จริต  [ /  ] มีวนิยั    
  [  / ] ใฝ่เรียนรู้       [  / ] อยูอ่ยา่งพอเพียง [ /  ] มุ่งมัน่ในการท างาน     
  [   ] รักความเป็นไทย      [    ] มีจิตสาธารณะ           [    ] ……………… 
 ช้ินงาน/ภาระงาน 

- หนงัสือเรียนวชิา เคมีพื้นฐาน 
- ใบงาน 
- ใบความรู้ 
- วดิีทศัน์ของปตท.สผ. 

 การวดัและประเมินผล 
  การประเมินระหว่างการจัดกจิกรรม 

-  พิจารณาจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น  
-   พิจารณาการสรุปขอ้มูล การตอบค าถาม 
-   การมีส่วนร่วม 

  การประเมินเมื่อส้ินสุดการเรียนรู้ 
- แบบประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูล 
- แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

 กจิกรรมการเรียนรู้ 
1. แจง้ตวัช้ีวดัและการวดัผลประเมินผลใหน้กัเรียนทราบ 
2. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัข่าวราคาน ้ามนั และแก๊สธรรมชาติ  โดยใชค้  าถามดงัน้ี 

- ราคาน ้ามนัและแก๊สธรรมชาติในปัจจุบนัมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
-      นกัเรียนคิดวา่น ้ามนั และแก๊สธรรมชาติจะถูกใชจ้นหมดจากโลกหรือไม่ 
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3. ใหน้กัเรียนดูวดีิทศัน์เร่ืองแหล่งน ้ามนั ในประเทศไทย แลว้ตั้งค  าถาม 
- นกัเรียนเคยไปเท่ียวหรือไม่ 
- ประเทศไทยผลิตน ้ามนัไดห้รือไม่  มีแหล่งผลิตอยูท่ี่ใดบา้ง 
- น ้ามนัมีโอกาสหมดไปจากโลกหรือไม่  
- น ้ามนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
- เราสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจดัการในการใชแ้หล่งพลงังาน  

เช้ือเพลิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
- เราควรประหยดัพลงังานหรือไม่  เพราะเหตุใด 
- นกัเรียนมีวธีิประหยดัพลงังานอยา่งไร 

4. แบ่งนกัเรียนออกเป็น กลุ่มๆ ละเท่าๆ กนั แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง  
                    ปานกลาง อ่อน คละกนั  

5. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานท่ี 1 ปิโตรเลียมกบัสังคม เศรษฐกิจ และและการน า 
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการรู้คุณค่า อยา่งมีเหตุผล และอนุรักษท์รัพยากรปิโตรเลียม  

6. ใหน้กัเรียนน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูล แลว้ร่วมกนัอภิปราย ถึงก าเนิดและแหล่งปิโตรเลียม 
7. ใหน้กัเรียนศึกษาเร่ืองปิโตรเลียมจากวดีีทศัน์  
8. หลงัจากดูวดิีทศัน์แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย โดยใชป้ระเด็นในการอภิปราย  

                      เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลดงัน้ี 
- การเกิดปิโตรเลียม การส ารวจ และการขดุเจาะปิโตรเลียม 
- กระบวนการกลัน่น ้ามนัดิบ ตวัอยา่งผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีไดจ้ากการกลัน่น ้ามนัดิบ  

และการใชป้ระโยชน์ 
9.   ถามค าถามนกัเรียน 

- เพราะเหตุใดโรงกลัน่น ้ามนัส่วนใหญ่จึงตั้งอยูริ่มทะเล  
- การขนส่งน ้ามนัดิบขนส่งทางใด และมีอนัตรายหรือมลภาวะหรือไม่ อยา่งไร 

10. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานท่ี 2 ผลกระทบท่ีเกิดจากขนส่งน ้ามนัดิบ 
11.  ครูคอยติดตามสังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม ใหค้  าแนะน าเม่ือแต่ละกลุ่มมีปัญหา  

พยายามใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท างานดว้ยความสามคัคี 
12. ใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอผลการท างานและน าผลงานมาจดับอร์ด  และร่วมกนัจดัป้ายรณรงค์ 

ลดการใชพ้ลงังาน และประหยดัการใชน้ ้ามนั โดยยดึหลกัคุณธรรมขอ้ 8 การประหยดั อดออม 
13. ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกหดั 
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3. จัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ 

มาตรฐาน ว ๓.๒    เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

มาตรฐานเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4 รายวชิาเคมีพืน้ฐาน 
1. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอประโยชน์ของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วน 

                    น ้ามนัดิบ รวมถึงอนัตรายหรือมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึน จากสารในผลิตภณัฑท์ั้งก่อนหรือ  
                    หลงัการน าไปใชป้ระโยชน์ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้น การรู้จกัอดออม ประหยดั มาประยกุตใ์นการใชแ้ละ
การจดัการทรัพยากรปิโตรเลียม (น ้ามนั) รวมถึงพลงังานต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้

       4.  ก าหนดตัวช้ีวดัและสาระการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวดั 
1. อธิบายการเกิดปิโตรเลียม การส ารวจ และการขดุเจาะปิโตรเลียมได้ 
2. อธิบายกระบวนการกลัน่น ้ามนัดิบ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีไดจ้าก 

การกลัน่น ้ามนัดิบและการใชป้ระโยชน์ได ้และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอประโยชน์ของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วน 

                    น ้ามนัดิบ รวมถึงอนัตรายหรือมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึน จากสารในผลิตภณัฑท์ั้งก่อนหรือ 
                    หลงัการน าไปใชป้ระโยชน์ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้น การรู้จกัอดออม ประหยดั มาประยกุตใ์นการใชแ้ละ
การจดัการทรัพยากรปิโตรเลียม (น ้ามนั) รวมถึงพลงังานต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการจดัการ  การใชปิ้โตรเลียมและ

กระบวนการแยกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
  5.  จัดท าหน่วยการเรียนรู้เศรษฐกจิพอเพยีง 
 ช่ือหน่วยการเรียนรู้ ปิโตรเลียม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 
 วเิคราะห์ความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ ว 3.2 
 ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

ศึกษาการเกิดปิโตรเลียม การแยกน ้ามนัดิบ การแยกแก๊สธรรมชาติ และพลงังานในชีวติประจ าวนั 
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เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถวเิคราะห์และตระหนกัในคุณค่าของปิโตรเลียม และใชปิ้โตรเลียม
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลุ่มสาระ วทิยาศาสตร์       วชิาเคมพีืน้ฐาน (ว  31102)          ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ปิโตรเลยีม                                                        ครูผู้สอน นางเพยีงพศิ ช่ืนพบูิลย์ 
เร่ือง  การเกดิ และกระบวนการแยกผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม            เวลา      3   ช่ัวโมง 
 
 

สาระส าคัญ 
ปิโตรเลียมเกิดจากการทบัถมและสลายตวัของอินทรียส์ารจากพืชและสัตวเ์ป็นเวลาหลายสิบลา้นปีภายใต้

ความดนัและความร้อนสูง และมีปริมาณออกซิเจนจ ากดั จึงสลายตวัเปล่ียนสภาพเป็นแก๊สธรรมชาติและน ้ามนัดิบ 
ปิโตรเลียมประกอบดว้ยน ้ามนัดิบและแก๊สธรรมชาติ น ้ามนัดิบประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนบัร้อย
อชชนิดซ่ึงสามารถแยกออกจากกนัไดโ้ดยวธีิการกลัน่ล าดบัส่วน 

 

ตัวช้ีวดั 
1. อธิบายการเกิดปิโตรเลียม การส ารวจ และการขดุเจาะปิโตรเลียมได้ 
2. อธิบายกระบวนการกลัน่น ้ามนัดิบ พร้อมทั้งยกตวัอยา่งผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีไดจ้าก 

การกลัน่น ้ามนัดิบและการใชป้ระโยชน์ได ้และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้
3. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอประโยชน์ของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วน 

                    น ้ามนัดิบ รวมถึงอนัตรายหรือมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึน จากสารในผลิตภณัฑท์ั้งก่อนหรือ  
                    หลงัการน าไปใชป้ระโยชน์ ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

4. สามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้น การรู้จกัอดออม ประหยดั มาประยกุตใ์นการใชแ้ละ
การจดัการทรัพยากรปิโตรเลียม (น ้ามนั) รวมถึงพลงังานต่าง ๆ ในชีวติประจ าวนัได ้

 

สาระการเรียนรู้ 
 การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในกระบวนการจดัการ  การใช้ปิโตรเลียมและกระบวนการ
แยกผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
 

การบูรณาการกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 
 1. ความพอประมาณ 
     1.1 พอประมาณกบัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและครอบคลุม 
     1.2  ใชเ้วลาในการปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีก าหนด 
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2. ความมีเหตุผล 
2.1  อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั ความส าคญัความจ าเป็นในการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการใชท้รัพยากรปิโตรเลียม ในชีวติประจ าวนั และเห็นคุณค่าของการใชป้รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

      2.2 อธิบายแนวการแกปั้ญหาผลกระทบท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรปิโตรเลียม ต่อชุมชนได้ 
 3. การมีภูมิคุ้มกนัในตัวทีด่ี 
     3.1 มีการวงแผนการท างานอยา่งรอบคอบ 
 4. เง่ือนไขความรู้ 
      4.1 ความสนใจใฝ่รู้ 
 5. เง่ือนไขคุณธรรม 
   5.1 ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ 
   5.2 มีความรับผดิชอบต่อสังคม และมีจิตสาธารณะในการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
                         ท่ีเกิดจากการใชท้รัพยากรปิโตรเลียม 
กระบวนการจัดการเรียนรู้    

1. แจง้ตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัและการวดัผลประเมินผลใหน้กัเรียนทราบ 
2. สนทนากบันกัเรียนเก่ียวกบัข่าวราคาน ้ามนั และแก๊สธรรมชาติ  โดยใชค้  าถามดงัน้ี 

- ราคาน ้ามนัและแก๊สธรรมชาติในปัจจุบนัมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร 
-      นกัเรียนคิดวา่น ้ามนั และแก๊สธรรมชาติจะถูกใชจ้นหมดจากโลกหรือไม่ 

3. ใหน้กัเรียนดูวดิิทศัน์เร่ืองแหล่งน ้ามนั ในประเทศไทย แลว้ตั้งค  าถาม 
- นกัเรียนเคยไปเท่ียวหรือไม่ 
- ประเทศไทยผลิตน ้ามนัไดห้รือไม่  มีแหล่งผลิตอยูท่ี่ใดบา้ง 
- น ้ามนัมีโอกาสหมดไปจากโลกหรือไม่  
- น ้ามนัเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 
- เราสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปบริหารจดัการในการใชแ้หล่งพลงังาน  

เช้ือเพลิงต่าง ๆ เหล่าน้ี ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
- เราควรประหยดัพลงังานหรือไม่  เพราะเหตุใด 
- นกัเรียนมีวธีิประหยดัพลงังานอยา่งไร 

4. แบ่งนกัเรียนออกเป็น กลุ่มๆ ละเท่าๆ กนั แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยนกัเรียนเก่ง  
                    ปานกลาง อ่อน คละกนั  

5. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานท่ี 1 ปิโตรเลียมกบัสังคม เศรษฐกิจ และและการน า 
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หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในดา้นการรู้คุณค่า อยา่งมีเหตุผล และอนุรักษท์รัพยากรปิโตรเลียม  
6. ใหน้กัเรียนน าเสนอผลการสืบคน้ขอ้มูล แลว้ร่วมกนัอภิปราย ถึงก าเนิดและแหล่งปิโตรเลียม  
7. ใหน้กัเรียนศึกษาเร่ืองปิโตรเลียมจากวดีีทศัน์  
8. หลงัจากดูวดิีทศัน์แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย โดยใชป้ระเด็นในการอภิปราย  

                      เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลดงัน้ี 
- การเกิดปิโตรเลียม การส ารวจ และการขดุเจาะปิโตรเลียม  
- กระบวนการกลัน่น ้ามนัดิบ ตวัอยา่งผลิตภณัฑบ์างชนิดท่ีไดจ้ากการกลัน่น ้ามนัดิบ  

และการใชป้ระโยชน์ 
9.   ถามค าถามนกัเรียน 

- เพราะเหตุใดโรงกลัน่น ้ามนัส่วนใหญ่จึงตั้งอยูริ่มทะเล  
- การขนส่งน ้ามนัดิบขนส่งทางใด และมีอนัตรายหรือมลภาวะหรือไม่ อยา่งไร 

10. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมตามใบงานท่ี 2 ผลกระทบท่ีเกิดจากขนส่งน ้ามนัดิบ 
11.  ครูคอยติดตามสังเกตการท างานของแต่ละกลุ่ม ใหค้  าแนะน าเม่ือแต่ละกลุ่มมีปัญหา  

พยายามใหผู้เ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัท างานดว้ยความสามคัคี 
12.  ใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอผลการท างานและน าผลงานมาจดับอร์ด  และร่วมกนัจดัป้ายรณรงค์ 

ลดการใชพ้ลงังาน และประหยดัการใชน้ ้ามนั โดยยดึหลกัคุณธรรมขอ้ 8 การประหยดั อดออม 
13. ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกหดั 

 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. รูปแหล่งน ้ามนั ในประเทศไทย  
2. วดีีทศัน์ เร่ือง ปิโตรเลียม 
3. ใบความรู้ เร่ืองปิโตรเลียม 
4. ใบงานท่ี 1 ปิโตรเลียมกบัสังคม เศรษฐกิจ และคุณธรรม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในดา้นการอดออม ประหยดั และอนุรักษท์รัพยากรปิโตรเลียม  
ใบงานท่ี 2 ผลกระทบท่ีเกิดจากการขนส่งน ้ามนัดิบและการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  มาป้องกนัและแกไ้ขปัญหา จากผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

แหล่งการเรียนรู้ 
1. หอ้งสมุด 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ICT  School 
4. แผน่ซีดี/ดีวดีีเร่ืองปิโตรเลียม 
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5. ชุมชน 
6. หนงัสือเรียน 

 

การวดัและประเมินผล 
 วธีิการวดัและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม  
2. ตรวจรายงานการสืบคน้ขอ้มูล 
เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
1. แบบประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูล 
2. แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

เกณฑ์การวดัผลประเมินผล 

1. ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลผา่นเกณฑร้์อยละ 60  
3. ประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

บันทกึการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  (นางประดบั  รักษานาม ) 
         หวัหนา้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
          ......../......................../........... 
 

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

     (นายสมบติั  เอ้ือกิจ) 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิากร 

                                                                                                  ......../......................../........... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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     (นายมนูญชยั  ทพัเจริญ) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนเชียงยนืพิทยาคม 

......../......................../........... 
บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 จ านวน.........คน มีพฤติกรรมในการเรียนและผลการเรียนเร่ือง
.....................................................................................................................................................ดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ 
1.1 การท าแบบฝึกหดั ท่ี..........เร่ือง...................................................................................................ไดผ้ลการ

เรียนดงัน้ี 
- นกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 70  จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
- นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.................. 

2. ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์(Attitude : A) 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพดีมาก      จ านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพดี             จ  านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพพอใช ้     จ  านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ.................... 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพปรับปรุง จ านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 

ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

                 ลงช่ือ ..................................... ผูส้อน 
                             (นางเพียงพิศ   ช่ีนพิบูลย)์ 
                                                                                                                ........./............/........... 
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แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล 

 

กลุ่มท่ี 
รายการประเมิน 

รวม 
15 

เน้ือหา 
(3) 

การจดัท าขอ้มูล 
(4) 

แหล่งสืบคน้ 
(4) 

รูปแบบรายงาน 
(3) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน        4 หมายถึง ดีมาก 
   3 หมายถึง ดี 

2 หมายถึง  พอใช ้
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
     ลงช่ือ  ( …………………………) 

  นางเพียงพิศ  ช่ืนพิบูลย ์
        ครูช านาญการ 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
เร่ือง   ปิโตรเลยีม   สาระการเรียนรู้  วทิยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

---------------------------------------------------------------  
ช่ือ-สกุล...............................................................................ชั้น .................เลขท่ี ............................. 
ค าช้ีแจง   

ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องตรงกบัคุณลกัษณะท่ีนกัเรียนแสดงออก โดยจ าแนกระดบั  
พฤติกรรมการแสดงออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 

ระดับพฤติกรรมการแสดงออก 
  5  หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอยา่งสม ่าเสมอตลอดเวลามากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการแสดงอยา่งมาก 
  3  หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นคร้ังคราว 
     2  หมายถึง  ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการแสดงออกนอ้ยคร้ัง 
     1  หมายถึง  ผูเ้รียนไม่มีพฤติกรรมการแสดงออกเลย 
สถานะของผู้ประเมิน     ครูผูส้อน     นกัเรียน 
 

รายการ 
พฤติกรรมการแสดงออก 
5 4 3 2 1 

1. ความสนใจใฝ่รู้ 
    1.1 มีความใฝ่ใจและพอใจในการสืบเสาะแสวงหาความรู้ 

     

    1.2 มีความกระตือรือร้นต่อกิจกรรมและเร่ืองอ่ืนๆ      
    1.3 ชอบทดลอง คน้ควา้      
    1.4 ชอบสนทนาซกัถาม ฟัง อ่าน เพื่อใหไ้ดค้วามรู้เพิ่มข้ึน       
2. ความมุ่งมัน่ อดทน รอบคอบ 
    2.1 ยอมรับผลการกระท าของตนเองทั้งท่ีเป็นผลดีและผลเสีย 

     

    2.2 ท างานท่ีไดรั้บมอบหมายใหส้มบูรณ์ตามก าหนดและตรงเวลา      
    2.3 ท างานเตม็ความสามารถ      
    2.4 ไม่ทอ้ถอยในการท างานเม่ือมีอุปสรรคหรือลม้เหลว      
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    2.5 มีความอดทนแมก้ารด าเนินการแกปั้ญหาจะยุง่ยากและใชเ้วลา      
 
 
 

รายการ 
พฤติกรรมการแสดงออก 
5 4 3 2 1 

3. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
    3.1  ใชเ้วลาในการปฏิบติังานเป็นไปตามท่ีก าหนด (พอประมาณ)         

     

    3.2  ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและครอบคลุม(พอประมาณ)      
    3.3  อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอยา่งมีเหตุผล (มีเหตุผล)      
     3.4 มีการวงแผนการท างานอยา่งรอบคอบ (ภูมิคุม้กนั)      

รวม   
  
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
      (ลงช่ือ)    ผูป้ระเมิน 
                    (นางเพียงพิศ  ช่ืนพิบูลย)์ 
       ............./.............../............. 
 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน       45-65 หมายถึง ดีมาก 
               35-44  หมายถึง ดี 

25-34 หมายถึง  พอใช ้
0-24 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ใบความรู้ 
เร่ือง ปิโตรเลยีม 

ก าเนิดและแหล่งปิโตรเลยีม 

หลายร้อยปีนานมาแลว้เม่ือพืชเล็กๆและสัตวท่ี์อาศยัอยูใ่นทะเลทรายตายลงและถูกทบัถมอยูใ่ตท้รายและ
โคลนตมภายใตท้อ้งทะเลเป็นเวลานานนบัพนัๆ ปีในท่ีสุดซากพืชซากสัตวเ์หล่านั้นก็ถูกยอ่ยสลายเกิดเป็นธาตุ
คาร์บอน และไฮโดรเจนเม่ือคาร์บอนและไฮโดรเจนถูกกดทบัอยูใ่ตเ้ปลือกโลกท่ีมีความดนัและอุณหภูมิสูงเป็น
เวลานาน จะรวมตวักนัเป็น สารประกอบไฮโดรคาร์บอน หลายชนิดปะปนกนั ทั้งท่ีมีสถานะเป็นของเหลว คือ 
น า้มันดิบ หรือ น า้มันปิโตรเลยีม และท่ีเป็นแก๊ส คือ แก๊สธรรมชาติ  

โดยทัว่ไปแลว้ ปิโตรเลียมถูกกกัเก็บอยูภ่ายใตพ้ื้นผวิโลก ในชั้นหินดินดาน ประมาณ  
1-3 กิโลเมตรชั้นหินท่ีสามารถกกัเก็บปิโตรเลียมไวไ้ด ้ประกอบดว้ยหินทึบ ซ่ึงช่วยป้องกนัการระเหยของ

ปิโตรเลียมและชั้นหินท่ีมีรูพรุนสามารถอุม้น ้ามนัไว ้ประเทศไทยพบแหล่งน ้ามนัดิบเป็นคร้ังแรกท่ี
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี พ.ศ.2465 
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ปัจจุบนัมีปริมาณเหลือนอ้ยมาก ต่อมาไดพ้บท่ีจงัหวดัก าแพงเพชร เรียกวา่  แหล่งสิริกติติ์ 
 ซ่ึงไดน้ ามากลัน่ใชป้ระโยชน์ไดป้ระมาณ 20,000 บาเรลต่อวนั แต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ จึง
ตอ้งน าเขา้น ้ามนัส าเร็จรูปจากต่างประเทศ 

 

น ้ามนัดิบส่วนมากมีสีด า หรือสีน ้าตาล มีสมบติัแตกต่างกนัไปตามแหล่งท่ีพบ  
บางแหล่งมีไขมาก บางแหล่งมียางมะตอยมาก ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย คาร์บอนร้อยละ 85-90 ไฮโดรเจนร้อยละ 
10-15 ก ามะถนัร้อยละ 0.001-7 และออกซิเจนร้อยละ 0.001-5 นอกนั้นเป็นไนโตรเจนและโลหะอ่ืนๆ  

ผลติภัณฑ์จากการกลัน่ปิโตรเลยีม 

การน าน ้ามนัดิบมาใชป้ระโยชน์จะตอ้งน าน ้ามนัดิบไปผา่นกระบวนการแยกสารอ่ืนๆ  
ท่ีปนอยูอ่อกก่อน แลว้จึงน าส่วนท่ีเป็นสารไฮโดรคาร์บอนไปกลัน่แยกเป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ  
ในอุตสาหกรรมการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียม มีหลกัการทัว่ๆ ไปเหมือนกนั คือ ใหค้วามร้อนแก่น ้ามนัดิบจนมี
อุณหภูมิสูงประมาณ 300-400 องศาเซลเซียสแลว้ฉีดเขา้ทางดา้นล่างของหอกลัน่ท่ีมีอุณหภูมิลดหลัน่กนัตามล าดบั 
โดยส่วนล่างสุดมีอุณหภูมิท่ีสูงท่ีสุด และจะลดลงเร่ือยๆ ตามความสูงของแต่ละช่วงของหอกลัน่ ไดเ้ป็นผลิตภณัฑ์
ต่างๆท่ีมีช่วงจุดเดือดลดหลัน่กนัตามล าดบั เรียกการกลัน่แบบน้ีวา่การกลัน่ล าดับส่วน สารท่ีกลัน่ไดใ้นแต่ละช่วง
จุดเดือด จะมีลกัษณะและสมบติัท่ีแตกต่างกนั 
ผลติภัณฑ์ทีไ่ด้จากปิโตรเลยีม  

จ านวนอะตอมคาร์บอน สถานะ จุดเดือด  ( ๐ C ) ประโยชน์ของผลติภัณฑ์ 

1-4 แก๊ส นอ้ยกวา่ 30 แก๊สหุงตม้ 
5-7 ของเหลว 30 - 110 ตวัท าละลายในอุตสาหกรรม 
6-12 ของเหลว 65 - 170 น ้ามนัเบนซิน 
10-14 ของเหลว 170 - 250 น ้ามนัก๊าด เคร่ืองบินไอพน่ 
14 - 19 ของเหลว 250 - 340 น ้ามนัดีเซล 
19 - 35 ของเหลวขน้ มากกวา่ 350 น ้ามนัหล่อล่ืน 
35 - 40 เหลวหนืด มากกวา่ 400 น ้ามนัเตา 
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40 - 50 ก่ึงเหลวก่ึงแขง็ มากกวา่ 400 เทียนไข จารบี แวก็ซ์ 
มากกวา่ 50 ก่ึงแขง็จนถึงแขง็ มากกวา่ 400 ยางมะตอย 

การกลัน่ล าดับส่วน (Fractional distillation) วธีิการน้ีคือการกลัน่น ้ามนัแบบพื้นฐาน ซ่ึงสามารถแยก
น ้ามนัดิบออกเป็นส่วน (Fractions) ต่างๆ กระบวนการน้ีใชห้ลกัการจากลกัษณะของส่วนต่างๆ ของน ้ามนัดิบท่ีมี
ค่าอุณหภูมิจุดเดือด (Boiling point) ท่ีแตกต่างกนัออกไป และเป็นผลใหส่้วนต่างๆของน ้ามนัดิบนั้นมีจุดควบแน่น 
(Condensation point) ท่ีแตกต่างกนัออกไปดว้ย น ้ามนัดิบจากถงัจะไดรั้บการสูบผา่นเขา้ไปในเตาเผา (Furnace)  
ท่ีมีอุณหภูมิสูงมากพอท่ีจะท าใหทุ้กๆ ส่วนของน ้ามนัดิบแปรสภาพไปเป็นไอได ้แลว้ไอน ้ามนัดงักล่าวก็จะถูก
ส่งผา่นเขา้ไปในหอกลัน่ล าดบัส่วน (Fractionating tower) ท่ีมีรูปร่างเป็นทรงกระบอก  ภายในหอกลัน่ดงักล่าวมี
การแบ่งเป็นหอ้งต่างๆ หลายหอ้งตามแนวราบ โดยมีแผน่กั้นหอ้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยถาดกลม โดยแผน่กั้นหอ้งทุก
แผน่จะมีการเจาะรูเอาไว ้เพื่อใหไ้อน ้ามนัท่ีร้อนสามารถผา่นทะลุข้ึนสู่ส่วนบนของหอกลัน่ได ้และมีท่อต่อเพื่อน า
น ้ามนัท่ีกลัน่ตวัแลว้ออกไปจากหอกลัน่เม่ือไอน ้ามนัดิบท่ีร้อนถูกส่งใหเ้ขา้ไปสู่หอกลัน่ทางท่อไอจะเคล่ือนตวัข้ึน
ไปสู่ส่วนบนสุดของหอกลัน่ และขณะท่ีเคล่ือนตวัข้ึนไปนั้น ไอน ้ามนัจะเยน็ตวัลง และควบแน่นไปเร่ือยๆ แต่ละ
ส่วนของไอน ้ามนัจะกลัน่ตวัเป็นของเหลวท่ีระดบัต่างๆ ในหอกลัน่ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิของการควบแน่นท่ี
แตกต่างกนัออกไป น ้ามนัส่วนท่ีเบากวา่ (Lighter fractions) เช่น น ้ามนัเบนซิน (Petrol) และพาราฟิน (Parafin) ซ่ึง
มีค่าอุณหภูมิของการควบแน่นต ่า จะกลายเป็นของเหลวท่ีหอ้งชั้นบนสุดของหอกลัน่ และคา้งตวัอยูบ่นแผน่
กั้นหอ้งชั้นบนสุด น ้ามนัส่วนกลาง (Medium fractions) เช่น ดีเซล (Diesel) น ้ามนัแก๊ส (Gas oils) และน ้ามนัเตา 
(Fuel oils) บางส่วนจะควบแน่นและกลัน่ตวัท่ีระดบัต่างๆ ตอนกลางของหอกลัน่ ส่วนน ้ามนัหนกั (Heavy 
fractions) เช่น น ้ามนัเตา และสารตกคา้งพวกแอสฟัลต ์จะกลัน่ตวัท่ีส่วนล่างสุดของหอกลัน่ ซ่ึงมีอุณหภูมิสูง และ
จะถูกระบายออกไปจากส่วนฐานของหอกลัน่ น ้ามนัดิบเม่ือเอามากลัน่จะได ้  

- แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจี (liquefied petroleum gas) : ใชส้ าหรับหุงตม้ 
ในครัว และใชก้บัรถบางคนัรวมทั้งในโรงงานบางชนิด  

- น ้ามนัเบนซิล : รถยนตส่์วนบุคคล รถจกัรยานยนต ์ส่วนใหญ่ใชน้ ้ามนัชนิดน้ี  
- น ้ามนัก๊าด : ใชจุ้ดตะเกียงใหแ้สงสวา่ง และใชใ้นโรงงาน  
- น ้ามนัเคร่ืองบิน : ใชก้บัเคร่ืองบินใบพดั เคร่ืองบินไอพน่  
- น ้ามนัดีเซล (โซล่า) : รถเมล ์รถไฟ รถบรรทุก รถกระบะส่วนใหญ่ใชน้ ้ามนัชนิดน้ี  
- น ้ามนัเตา : ใชส้ าหรับเตาเผาหรือตม้น ้าในหมอ้อดัไอน ้า (บอยเลอร์) หรือเอามา 

ป่ันไฟ หรือใชก้บัเรือ  
- ยางมะตอย : ส่วนใหญ่ใชท้  าถนน นอกนั้นใชเ้คลือบท่อ เคลือบโลหะเพื่อกนัสนิม  

ประโยชน์ของปิโตรเลยีม 

นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ ถา้จะน าปิโตรเลียมมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีนั้น ควรจะน าปิโตรเลียมไป
ผา่นกรรมวธีิการกลัน่แยกสารประกอบต่างๆ ท่ีเป็นองคป์ระกอบออกเป็นส่วนต่าง ๆ เสียก่อน ซ่ึงวธีิการกลัน่
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ออกเป็นส่วน ๆ นั้นมีอยูห่ลายวธีิ ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่แยกส่วนปิโตรเลียมนั้นมีไม่นอ้ยกวา่ 80 ชนิด 
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมหาศาล ทั้งในดา้นอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การ
ขนส่ง การคมนาคม การก่อสร้าง การผลิตสารสังเคราะห์ เช่น พลาสติก ใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ ฯลฯ และยงั
ใชป้ระโยชน์ในชีวติประจ าวนัไดอี้กมากมาย อาทิเช่น  

1.     ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหค้วามร้อน ความสวา่ง ในครัวเรือน  
2.     ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเติมรถยนต ์รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองบิน  
2. ใชเ้ป็นวสัดุหล่อล่ืน กนัซึม ขดัมนั  
3. สารสังเคราะห์ชนิดต่างๆ ท่ีสังเคราะห์จากสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีไดจ้ากการ  

กลัน่ปิโตรเลียม เช่น พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์  
5. ใชใ้นการก่อสร้าง  
ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากปิโตรเลียม มีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อชีวติประจ าวนัของมนุษย ์เช่น ใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใน

การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจอุตสาหกรรม การผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นสารหล่อล่ืน ส าหรับเคร่ืองจกัร นอกจากน้ียงั
เป็นวตัถุดิบในการผลิต พลาสติก ยาปราบศตัรูพืช และ 
ปิโตรเคมีภณัฑอ่ื์นๆ อีกมากมาย 

 

ปรัชญา เศรษฐกจิพอเพยีง 

                “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทาง  การ
ด าเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวกิฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลงัไดท้รงเนน้ย  ้า แนวทางการแกไ้ขเพื่อใหร้อดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและย ัง่ยนืภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลง 
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 มีหลกัพิจารณา ดงัน้ี 
                กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะเป็นโดยมีพื้นฐาน
มาจากวถีิชีวติดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยัและวกิฤติ เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 
                คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบั โดยเนน้การ
ปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 
               
  ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อม ๆ กนั ดงัน้ี 
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น 
การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ 
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุผล  โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 
3. การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัใหพ้ร้อมรับผลกระทบ  และการเปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
                เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น ตอ้งอาศยัทั้งความรุ้ และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
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1. เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่าง ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะน า
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผนและความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
2. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม  มีความช่ือสัตยสุ์จริต และมี
ความอดทน มีความพากเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 
แนวทางปฏิบติั/ผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุล
และย ัง่ยนื พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมส่ิงแวดลอ้ม  ความรู้และเทคโนโลยี 
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ใบงานที่  1 

เร่ือง  ปิโตรเลียมกบัสังคม เศรษฐกิจ และคุณธรรม 

ในดา้นการอดออม ประหยดั และอนุรักษท์รัพยากรปิโตรเลียม  
 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายในหวัขอ้   “ปิโตรเลียมกบัสังคม เศรษฐกิจ และคุณธรรม  

ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และในการประหยดั และอนุรักษท์รัพยากรปิโตรเลียม” 
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ใบงานที ่2 

เร่ือง  ผลกระทบทีเ่กดิจากการขนส่งน า้มันดิบ 
และการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงในการประยุกต์ใช้ 

ในการป้องกนัแก้ไข และแก้ปัญหา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลและอภิปรายเก่ียวกบัสถานการณ์ต่อไปน้ี  

ในประเทศท่ีไม่มีแหล่งน ้ามนัดิบหรือมีนอ้ยไม่พอต่อการใชใ้นประเทศจ าเป็นตอ้งน าเขา้น ้ามนัจาก
ประเทศผูค้า้โดยการขนส่งทางเรือมีหลายคร้ังท่ีเรือขนส่งน ้ามนัเกิดอุบติัเหตุน ้ามนัร่ัวไหลลงในทะเลนกัเรียนคิดวา่ 
น ้ามนัท่ีร่ัวไหลลงสู่ทะเลมีผลต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งไรนกัเรียนสามารถน าหลกัคุณธรรมตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชแ้กไ้ขไดอ้ยา่งไร และใครควรเป็นผูรั้บผดิชอบในเหตุการณ์ 
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แบบฝึกหัด 
 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตอบค าถามต่อไปน้ี 
1.  ปิโตรเลียมเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไรและมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลใหปิ้โตรเลียมในแต่ละพื้นท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2.  ค ากล่าวท่ีวา่ “ปิโตรเลียม เป็นปัจจยับ่งช้ีความมัง่คัง่ของประเทศ” มีความจริงเพียงใดอภิปรายและลงขอ้สรุป
เป็นเหตุผลสนบัสนุนค าตอบ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3.  ผลิตภณัฑท่ี์มีสถานะเป็นแก๊สท่ีไดจ้าการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลียมไดแ้ก่สารใดบา้ง และน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4.  การกลัน่ล าดบัส่วนต่างจากการกลัน่ทัว่ ๆ ไปอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5. นกัเรียนสามารถน าคุณธรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขอ้ใดมาใช ้ในการแกไ้ขปัญหาผลกระทบ
จากการใชน้ ้ามนัปิโตรเลียมและปัญหาการขาดแคลนน ้ามนัปิโตรเลียม  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
6. นกัเรียนสามารถน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งไรบา้ง จงอธิบาย 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
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แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลุ่มสาระ วทิยาศาสตร์  วชิาเคมพีืน้ฐาน (ว  31102)   ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4 
หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้เร่ือง ปิโตรเลยีม                             ครูผู้สอน นางเพยีงพศิ ช่ืนพบูิลย์ 
เร่ือง ประโยชน์ของผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีมและผลของการใช้            เวลา      2   ช่ัวโมง 
 
 

สาระส าคัญ 
แก๊สธรรมชาติประกอบดว้ยสารประกอบไอโดรคาร์บอนและสารประกอบอ่ืน ๆ เม่ือผา่นกระบวนการ

แยกแก๊สจะไดผ้ลิตภณัฑซ่ึ์งน าไปใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ คือ ใชเ้ป็นเช้ือเพลิง และเป็นสารตั้งตน้ในอุตสาหกรรม  
ปิโตรเคมี 

 
ตัวช้ีวดั 

1. สืบคน้ขอ้มูล อภิปรายและอธิบายเก่ียวกบักระบวนการและผลิตภณัฑจ์ากการแยก 
                     แก๊สธรรมชาติ การกลัน่ล าดบัส่วนน ้ามนัดิบ  

2. สืบคน้ขอ้มูลและน าเสนอประโยชน์ของผลิตภณัฑต่์างๆ ท่ีไดจ้ากการกลัน่ล าดบัส่วน 
                     น ้ามนัดิบ รวมถึงอนัตรายหรือมลภาวะท่ีอาจเกิดข้ึน จากสารในผลิตภณัฑท์ั้งก่อนหรือหลงัการ  
                     น าไปใชป้ระโยชน์ (คุณธรรมขอ้ 10 ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์รู้ คุณ โทษ)  

3. นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาเคมี และมีคุณธรรมในการรักการท างาน ท าตนใหเ้ป็นประโยชน์ 
ต่อสังคม และการประหยดัและการอนุรักษพ์ลงังาน (คุณธรรมขอ้ 8 ประหยดั อดออม) 

การจัดการเรียนรู้    
1. ทบทวนผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากปิโตรเลียม 
2. แจง้ตวัช้ีวดัท่ีคาดหวงัและการวดัผลประเมินผลใหน้กัเรียนทราบ  
3. ใหน้กัเรียนศึกษาเร่ืองการแยกแก๊สธรรมชาติจากวดีีทศัน์  
4. หลงัจากดูวดิีทศัน์แลว้ใหน้กัเรียนร่วมกนัอภิปราย โดยใชป้ระเด็นในการอภิปราย  

                     เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลดงัน้ี 
- องคป์ระกอบของแก๊สธรรมชาติ 
- ประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติ 
- ผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากแก๊สธรรมชาติ 
- การใชท้รัพยากรแก๊สธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า และไม่กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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5. ครูน าอภิปรายเก่ียวกบัสารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีไดจ้าการกลัน่ปิโตรเลียมและ  
                     แก๊สธรรมชาติ ปฏิกิริยาการเผาไหม ้ตามรายละเอียดในใบความรู้ 

6. ครูและนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายถึงประโยชน์ของแก๊สธรรมชาติและปิโตรเลียมในดา้นการน ามาใช้
เป็นเช้ือเพลิง โดยใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด และคุม้ค่า 

7. ใหน้กัเรียนท ากิจกรรมท่ี 3 แก๊สชีวภาพ  
8.  ใหน้กัเรียนออกมาน าเสนอผลการท างานและน าผลงานมาจดันิทรรศการ  
9. ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมองเสนอแนะ การประหยดัพลงังานในชีวติประจ าวนั  

                      แลว้นกัเรียนประกวดเขียนค าขวญัเชิญชวนใหป้ระหยดัพลงังาน” 
10.   ใหน้กัเรียนศึกษาใบความรู้และท าแบบฝึกหดัโดยใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มระดมสมอง   

                       ร่วมกนัอภิปรายและวจิารณ์แบบฝึกหดัใหเ้พื่อนฟังจนเขา้ใจทุกคน ทุกขอ้  แลว้ส่งกลุ่มละ 1 ชุด 
11. ครูจบัสลากตวัแทนกลุ่มใหเ้สนอผลงานหนา้ชั้นเรียน และใหค้  าชมเชยแก่กลุ่มท่ี 

                    ตอบถูกตอ้งมากท่ีสุด แลว้น าผลงานติดบอร์ดเชิดชู 
 
ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

1. วดีีทศัน์ เร่ืองการแยกแก๊สธรรมชาติ 
2. ใบความรู้ เร่ืองแก๊สธรรมชาติ 
3. ใบงานท่ี 3  แก๊สชีวภาพ 

              แหล่งการเรียนรู้ 
1. หอ้งสมุด 
2. อินเทอร์เน็ต 
3. ICT  School 
4. แผน่ซีดี/ดีวดีีเร่ืองปิโตรเลียม 
5. ชุมชน 
6. หนงัสือเรียน 

วธีิการวดัและประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม  
2.     ตรวจรายงานการสืบคน้ขอ้มูล 
3. ตรวจแบบฝึกหดั 

เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
1. แบบประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูล 
2.    แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
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4. แบบฝึกหดั 

เกณฑ์การวดัผลประเมินผล 

1.    ประเมินรายงานการสืบคน้ขอ้มูลผา่นเกณฑร้์อยละ 60  
2. ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 
3. ตรวจแบบฝึกหดั ผา่นเกณฑร้์อยละ 60 

 

บันทกึการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  (นางประดบั  รักษานาม ) 
         หวัหนา้กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
          ......../......................../........... 
 

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

     (นายสมบติั  เอ้ือกิจ) 
      รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารวชิากร 

                                                                                                  ......../......................../........... 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

     (นายมนูญชยั  ทพัเจริญ) 
     ผูอ้  านวยการโรงเรียนเชียงยนืพิทยาคม 

......../......................../........... 
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บันทกึผลหลงัการจัดการเรียนรู้ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2555 จ านวน.........คน มีพฤติกรรมในการเรียนและผลการเรียนเร่ือง
.....................................................................................................................................................ดงัน้ี 

1. ดา้นความรู้ 
1.1 การท าแบบฝึกหดั ท่ี..........เร่ือง...................................................................................................ไดผ้ลการ

เรียนดงัน้ี 
- นกัเรียนผา่นเกณฑร้์อยละ 70  จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.................. 
- นกัเรียนไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  จ านวน...........คน คิดเป็นร้อยละ.................. 

2. ดา้นคุณธรรม 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพดีมาก      จ านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพดี             จ  านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพพอใช ้     จ  านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ.................... 
- นกัเรียนผา่นเกณฑใ์นระดบัคุณภาพปรับปรุง จ านวน.................คน คิดเป็นร้อยละ..................... 

ปัญหาและอุปสรรค 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
แนวทางแก้ไข 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

                 ลงช่ือ ..................................... ผูส้อน 
                             (นางเพียงพิศ   ช่ีนพิบูลย)์ 
                                                                                                                ........./............/........... 
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แบบประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูล 

 

กลุ่มท่ี 
รายการประเมิน 

รวม 
15 

เน้ือหา 
(3) 

การจดัท าขอ้มูล 
(4) 

แหล่งสืบคน้ 
(4) 

รูปแบบรายงาน 
(3) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน        4 หมายถึง ดีมาก 
   3 หมายถึง ดี 

2 หมายถึง  พอใช ้
1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 
               ลงช่ือ  ………………………… 

        (นางเพียงพิศ  ช่ืนพิบูลย)์ 
               ครูช านาญการ 
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แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม 
 

กลุ่มท่ี  
(สมาชิก) 

พฤติกรรมท่ีสังเกต 

การมี 
ส่วนร่วม 

(10) 

รับผดิชอบ
งานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(10) 

ยอมรับ
ความ 
คิดเห็น
ผูอ่ื้น 
(10) 

การ
ประหยดั
อดออม 

 
(10) 

รวม 
 

 
เทียบส่วน 

(10) 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       

 
 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน       8-10 หมายถึง ดีมาก 
               6-7  หมายถึง ดี 

4-5 หมายถึง  พอใช ้
0-3 หมายถึง ควรปรับปรุง 
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ใบความรู้ 
เร่ือง  แก๊สธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แก๊สธรรมชาติ เป็นเช้ือเพลิงท่ีส าคญัอีกชนิดหน่ึง ประเทศไทยส ารวจพบแหล่งแก๊สธรรมชาติในบริเวณ
อ่าวไทยเม่ือปี พ.ศ.2516 พบวา่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชยน์อกจากนั้นยงัพบแหล่งแก๊สบนแผน่ดินท่ีอ าเภอน ้า
พอง จงัหวดัของแก่น เม่ือ พ.ศ.2524แก๊สธรรมชาติ 
ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยสารท่ีมีคาร์บอนเพียงอะตอมเดียว เรียกวา่ แก๊สมีเทน ซ่ึงมีประมาณ 
ร้อยละ 80-95 แลว้แต่แหล่งก าเนิด นอกนั้นเป็นสารไฮโดรคาร์บอน ท่ีมีจ านวนคาร์บอน 2-5 อะตอม ส่วนท่ีเหลือ
เล็กนอ้ยเป็นไอปรอท แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์ไฮโดรซลัไฟดไ์นโตรเจน  
และไอน ้า  

การน าแก๊สธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ ตอ้งขดุเจาะสารจากใตพ้ื้นดินข้ึนมาซ่ึงมีทั้งสารท่ีเป็นของเหลว และ
แก๊สผสมกนั จากนั้น แยกสารทั้งสองน้ีออกจากกนั แลว้ส่งแก๊สผสม ไปก าจดัสารเจือปนท่ีไม่ตอ้งการออก เช่น 
ปรอท คาร์บอนไดออกไซด ์และน ้า จากนั้นจึงส่งแก๊สผสมเขา้สู่หอกลัน่เพื่อแยกแก๊สแต่ละชนิด ไดแ้ก่ มีเทน อี
เทน โพรเพน และแก๊สอ่ืนๆ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ท่ีแตกต่างกนั 

แก๊สธรรมชาติ เป็นแก๊สท่ีแทบจะไม่มีสี และไม่มีกล่ิน สะสมตวัอยูบ่นสุดของบ่อน ้ามนัหรือบ่อแก๊ส แก๊ส
ธรรมชาติเป็นของผสมท่ีประกอบดว้ยสารต่าง ๆ หลายชนิด และปริมาณสารแต่ละชนิดจะไม่คงตวั ข้ึนกบัสถานท่ี
ต่าง ๆ ท่ีมีแก๊สธรรมชาติ สารดงักล่าวไดแ้ก่  

1. มีเทน (methane) เป็นสารท่ีมีปริมาณมากในแก๊สธรรมชาติท าใหแ้ก๊สธรรมชาติถูกใชป้ระโยชน์เป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ผลิตสารท่ีส าคญัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโรงงานอุตสาหกรรม เช่นผลิตกาว ปุ๋ยยู
เรีย แอมโมเนีย เป็นตน้ 
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2. อีเทน (ethane) เป็นสารท่ีมีปริมาณนอ้ยรองลงมาจากมีเทน ใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิง และผลิต
พลาสติก (plastic) 

3. โพรเพน (propane) เป็นสารท่ีมีปริมาณนอ้ยรองลงมาจากอีเทน เม่ือน าโพรเพน 
รวมกบับิวเทน (butane) จะไดแ้ก๊สปิโตรเลยีมเหลว หรือแก๊สหุงต้ม เพื่อใชใ้นครัวเรือน และขบัเคล่ือนรถยนต ์โพ
รเพนยงัใชท้  าพลาสติกอีกดว้ย 

4. บิวเทน เป็นสารท่ีมีปริมาณใกลเ้คียงกบัโพรเพน เม่ือรวมกบัโพรเพนจะไดแ้ก๊สปิโตรเลียมเหลว ซ่ึงใช้
เป็นเช้ือเพลิง นอกจากนั้นบิวเทนยงัใชผ้ลิตยางเทียมและไนลอนอีกดว้ย 

5. เพนเทน (pentane) เป็นสารท่ีมีปริมาณนอ้ย ใชผ้ลิตปุ๋ยและเมทานอล (methanol) 
6. เฮกเซน (hexane) เป็นสารท่ีมีปริมาณนอ้ยมาก มีประโยชน์เหมือนกบัเพนเทนคาร์บอนไดออกไซด ์

(carbon dioxide) เป็นสารท่ีมีปริมาณประมาณ 15-25% ใชผ้ลิตน ้าแขง็แหง้ 
7.  ไนโตรเจน (nitrogen) ใชท้  าแอมโมเนีย และปุ๋ย 

เช้ือเพลงิในชีวติประจ าวนั 
สมยัก่อน ทุกครัวเรือนจะใชถ่้านท่ีไดจ้ากการเผาไมเ้พื่อหุงตม้ในครัวเรือน ปัจจุบนัมี  

ประชาชนเป็นส่วนนอ้ยท่ียงัใชถ่้านในการหุงตม้อยู ่แต่ประชาชนส่วนมากจะเลือกใชแ้ก๊สในการหุงตม้ เพราะ
สะดวก สะอาด และใหค้วามร้อนจ านวนมาก  

แก๊ส L.P.G. หรือแก๊สหุงต้ม ท ามาจากแก๊สธรรมชาติเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีจุดเดือดต ่ามาก มีสภาพเป็นแก๊สใน
อุณหภูมิหอ้งดงันั้น ในการเก็บรักษาตอ้งเพิ่มความดนั หรือลดอุณหภูมิให้แก๊สปิโตรเลียมเปล่ียนสภาพเป็น
ของเหลว เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา แก๊สน้ีเป็นแก๊สผสมระหวา่งแก๊สโพรเพน ซ่ึงมีจ านวนคาร์บอน 3 
อะตอม กบัแก๊สบิวเทน ซ่ึงมีจ านวนคาร์บอน 4 อะตอม เม่ือเวลาลุกไหมจ้ะใหค้วามร้อนสูง และมีเปลวท่ีสะอาด 
ปกติไม่มีสีไม่มีกล่ิน แต่เพื่อใหเ้ป็นท่ีสังเกตง่ายเม่ือร่ัว ผูผ้ลิตจึงใส่กล่ินเขา้ไป ประโยชน์ ใชเ้ป็นแก๊สหุงตม้ เป็น
เช้ือเพลิงส าหรับรถยนตร์วมทั้งเตาเผา เตาอบต่าง ๆ  
 

น า้มันเบนซิน (gasoline) เป็นเช้ือเพลิงท่ีใชก้บัเคร่ืองยนตม์าก โดยใชจุ้ดระเบิด 
ท่ีหวัเทียน น ้ามนัเบนซินประกอบดว้ยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดหน่ึงมีจ านวน 8 อะตอมใน 1 โมเลกุล 
เรียกวา่ ไอโซออกเทน น ้ามนัเบนซินท่ีมีไอโซออกเทนบริสุทธ์ิจะมีสมบติัในการท างานกบัเคร่ืองยนตดี์มากเรา
เรียกวา่มีออกเทนนมัเบอร์เป็น 100 จะท าใหเ้คร่ืองยนตเ์ดินเรียบ เบนซินชนิดน้ีจะมีราคาแพง หากน ้ามนัเบนซินท่ี
มีไฮโดรคาร์บอนนอ้ยกวา่ 8 อะตอมใน 1 โมเลกุล มีค่าออกเทนนมัเบอร์ต ่า จะท าใหมี้ราคาถูก เพราะการเผาไหม้
เช้ือเพลิงไม่ดี จึงมีการเติมสารบางชนิดลงไปในเบนซินคุณภาพต ่าเพื่อใหมี้คุณภาพดีใกลเ้คียงกบัเบนซินท่ีมี 
ออกเทนนมัเบอร์สูง สารท่ีนิยมเติมกนัมากคือ เตตระเอธิลเลต ซ่ึงประกอบดว้ยตะกัว่จะมีผลต่อมลภาวะอากาศ 
หากใชส้ารเมทิลเทอร์-เธียรีมิวทิลอีเธน หรือเอม็ทีบีอี เติมแทน จะไม่ท าใหเ้กิดมลภาวะ และจะท าใหเ้บนซินมี
คุณภาพดีข้ึนเช่นกนั 
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เลขออกเทน (Octane number) ค่าตวัเลขท่ีแสดงเป็นร้อยละโดยมวลของไอโซ 
ออกเทนในของผสมระหวา่งไอโซออกเทน(C8H18) และเฮปเทน (C7H16) ซ่ึงเกิดจากการเผาไหม ้เลขออกเทนเป็น
ตวัเลขท่ีใชบ้อกคุณภาพของน ้ามนัเบนซินในรถยนต ์น ้ามนัเบนซิน ท่ีมีสมบติัการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัไอโซออก
เทนหมด เรียกน ้ามนัเบนซินนั้นวา่มีเลขออกเทนเป็น 100 
น ้ามนัเบนซิน ท่ีมีสมบติัการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัเฮปเทนหมด เรียกน ้ามนัเบนซินนั้ นวา่มีเลขออกเทนเป็น 0 น ้ามนั
เบนซิน ท่ีมีเลขออกเทน 70 คือ น ้ามนัเบนซินท่ีมีสมบติัการเผาไหมเ้ช่นเดียวกบัเช้ือเพลิงท่ีมีไอโซออกเทนร้อยละ 
70 และเฮปเทนร้อยละ 30 โดยมวลอน่ึงน ้ามนัเบนซินในปัจจุบนัมกัจะพบวา่มีเลขออกเทนต ่า เพื่อปรับปรุงน ้ามนั
ใหมี้เลขออกเทนสูงข้ึนดว้ยการเติมเตตระเอธิลเลด (CH3CH2)4 Pb ยอ่วา่ TEL ลงในน ้ามนัเบนซิน ท าใหน้ ้ามนัมี
เลขออกเทนสูงข้ึน แต่ก็ก่อใหเ้กิดสาร Pb เป็นสารมลพิษ 

กล่าวไดว้า่นอกจากแก๊สธรรมชาติจะถูกใชใ้นรูป พลงังานทดแทนแล้ว ยงัมีประโยชน์อยา่งกวา้งขวางใน
การผลิตสารส าคญัในอุตสาหกรรมเคมีอีกด้วย ซ่ึงการจะน าแก๊สธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพื่อเป็นเช้ือเพลิง
อยา่งคุม้ค่านั้น จ  าเป็นตอ้งแยกหรือก าจดัสารบางชนิดออก ก่อน สารประเภทนั้นคือ ไอน ้า คาร์บอนไดออกไซด ์
และไฮโดรเจนซลัไฟด ์(hydrogen sulfide) จะท าใหก้ารเผาไหมข้องเช้ือเพลิงนั้น เกิดควนั และเขม่านอ้ย ท าให้
เคร่ืองจกัรสะอาดข้ึน ส่วนการจะน าแก๊สธรรมชาติใชป้ระโยชน์อยา่งอ่ืน ตอ้งมีโรงงานแยกแก๊สธรรมชาติออกเป็น
สารแต่ละชนิด  และใชส้ารดงักล่าวเป็นวตัถุดิบส าหรับป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตสารส าคญัต่อไป  

ในภาวะปัญหาน ้ามนัราคาแพง คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติก็ไดมี้มาตรการใชพ้ลงังานจาก
แก๊สธรรมชาติเพิ่มข้ึน ซ่ึงรัฐบาลควรเร่งรณรงคเ์พื่อใหป้ระเทศไทยสามารถใชป้ระโยชน์จากแก๊สธรรมชาติใหม้าก
ข้ึน เพื่อลดการน าเขา้ของน ้ามนัดิบ และควรเร่งการขยายเครือข่ายท่อส่งแก๊ส โดยใหเ้ขา้ถึงกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั
ใหม้ากท่ีสุด อยา่งไรก็ดีส่ิงท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงก็คือประชาชนทุกคนก็ควรอยา่ลืมร่วมกนัประหยดัพลงังาน 
เพื่อจะไดมี้พลงังานไวใ้ชใ้หน้าน ๆ และเป็นการประหยดัเงินดว้ย  

เช้ือเพลิงต่างๆ ท่ีน ามาใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้า เช่น น ้ามนั แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นตน้ นบัวนัจะมีปริมาณ
นอ้ยลงทุกที และคงจะตอ้งหมดไปในอนาคต ดงันั้น จึงมีความพยายามท่ีจะคิดคน้แหล่งพลงังานใหม่ๆ ท่ีประหยดั
และไม่มีวนัหมดส้ิน บางชนิดก็น ามาใชบ้า้งแลว้ เช่น  
น ้าข้ึน-น ้าลง คล่ืน (ทะเล) ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย ์ลม และความร้อนใตพ้ิภพ เป็นตน้ แต่ก็ยงัมี
ขอ้จ ากดัในการพฒันา เช่น มีราคาแพง ใชเ้วลาก่อสร้างนาน หรือบางประเทศไม่มีศกัยภาพของแหล่งพลงังาน
ดงักล่าวเพียงพอ เป็นตน้  

ประเทศไทยก าลงัด าเนินการเก่ียวกบัการผลิตเอทานอลผสมในน ้ามนัเบนซิน หรือแก๊สโซฮอล ์เพื่อใชก้บั
รถยนตใ์นท่ีสุด ส าหรับแก๊สโซฮอลน้ี์เป็นการน าเอทานอล หรือแอลกอฮอลบ์ริสุทธ์ิ 99.5% ท่ีสกดัจากพืชต่างๆ 
ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั ออ้ย กากน ้าตาล ขา้วโพด มาผสมกบัน ้ามนัเบนซิน 91 ในอตัราส่วน 10 : 90 ซ่ึงจะมีคุณสมบติั
เช่นเดียวกบัน ้ามนัเบนซินทัว่ไป ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนจากการน าแก๊สโซฮอลม์าใชน้ี้ จะสามารถ ช่วยลดมูลค่าการ
น าเขา้น ้ามนั ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานใหแ้ก่ประเทศ สร้าง
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มูลค่าเพิ่มในสินคา้เกษตร ตลอดจนเพิ่มเงินหมุนเวยีนในประเทศในดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก็จะช่วยลดมลพิษท่ีเกิดข้ึน
จากการเผาไหมข้องน ้ามนัเช้ือเพลิง เช่น ฝุ่ นละออง เขม่าควนัด า และสารเรือนกระจก เป็นตน้  

ใบงานที ่1 

เร่ือง  แก๊สชีวภาพ 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนสืบคน้หรือส ารวจชุมชนใกลเ้คียงเก่ียวกบั “ แก๊สชีวภาพ ” ในประเด็นแก๊สชีวภาพ                       
คืออะไร ผลิตไดอ้ยา่งไร ขอ้ดีและขอ้เสียของการผลิตและใชแ้ก๊สชีวภาพ 
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แบบฝึกหัด 

 
1.   สารประกอบไฮโดรคาร์บอนท่ีใชเ้ป็นเช้ือเพลิงหุงตม้ตามบา้นเรือน และท่ีใชใ้นรถยนตเ์หมือน  
      หรือต่างกนัอยา่งไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
2.  ประเทศไทยมีวตัถุดิบธรรมชาติอะไรบา้งท่ีใชผ้ลิตเอทานอลได้ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
3.  พลงังานทดแทนท่ีประเทศต่าง ๆ พยายามคิดคน้มาใชแ้ทนพลงังานจากปิโตรเลียม ไดแ้ก่อะไรบา้ง  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
4. นกัเรียนคิดวา่การใช ้น ้ามนั และแก๊สธรรมชาติ จ  าเป็นตอ้งมีคุณธรรมในการใชห้รือไม่ เพราะเหตุใด  
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
5. นกัเรียนจะมีวธีิการอยา่งไรเพื่อให้ประชาชนชาวไทยช่วยกนัประหยดัพลงังาน 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 


