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         เรื่อง พลังงานความร้อน                                
 

1. สาระที่ 5  :  พลังงาน 

สาระที่ 8  :  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. มาตรฐาน ว 5.1   เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม   มีกระบวน การสืบเสาะหาความ

รู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

มาตรฐานที่ 8.1 ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา 

รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ 

ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ เข้าใจวา่ วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีสังคม และส่ิงแวดลอ้ม  มี

ความเกีย่วข้องสัมพนัธ์กนั 

3. ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

ว 5.1 ม.1/1 ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 

ว 5.1 ม.1/2 สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

4.  สาระสำคัญ (Concept)  

 พลังงานความร้อนเป็นพลังงานที่มีการถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำ การถ่ายโอนความร้อนมี 3 

แบบได้แก่ การนำ การพาและการแผ่รังสีความร้อน ระดับความร้อนในเนื้อวัตถุ เรียกว่า อุณหภูมิ สามารถวัดได้

โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ 

5. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
• ด้านความรู้ (K)  นักเรียนสามารถ 

 1.  บอกความหมายของพลังงานความร้อนได้ 

2.  บอกความหมายของอุณหภูมิได้ 

3.  อธิบายหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ได้ 

4.  บอกข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์ที่บรรจุด้วยปรอทได้ 

5.  บอกข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์ที่บรรจุด้วยแอลกอฮอร์ได้ 

6.  อธิบายการนำความร้อนได้ 

7.  อธิบายการพาความร้อนได้ 

8.  อธิบายการแผ่รังสีความร้อนได้ 

9.  บอกประโยชน์ของการถ่ายโอนพลังงานความร้อนได้ 
• ด้านทักษะ / กระบวนการ (P)  มีความสามารถ 



1.  คำนวณเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิต่าง ๆได้ 
• ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1.  ร่วมอภิปราย กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

2.  ช่วยกันทำกิจกรรม   รวบรวมข้อมูลนำไปสู่ข้อสรุป 

3.  มีความซ่ือสัตย์และรู้หน้าที่ 

6.  สาระการเรียนรู้ 

 พลังงานความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถถ่ายเทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้                  

อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เม่ือวัตถุดูดกลืนพลังงานความร้อนจะทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงข้ึน 

จึงเกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนให้กับวัตถุอื่นที่อุณหภูมิต่ำกว่า ซ่ึงต้นกำเนิดของพลังงานความร้อนมาจาก

ดวงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ำ

ในหม้อต้มน้ำ พลังงานเปลวไฟ ซ่ึงเราสามารถนำพลังงานความร้อนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่าง

หลากหลาย 
พลังงานความร้อนกับอุณหภูม ิ
 อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนในเนื้อวัตถุ ทราบได้จากการวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์ ซ่ึงมีอยู่หลายแบบด้วย
กัน เทอร์มอมิเตอร์ที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปเป็นเทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา 

เทอร์มอมิเตอร ์คือ เครื่องมือที่ใช้วัตถุระดับพลังงานความร้อน(อุณหภูมิ) โดยอาศัยหลักการขยายตัว

ของของเหลวเม่ือได้รับความร้อน และหดตัวเม่ือคายความร้อน ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะแก้วของ 

เทอร์มอมิเตอร์ คือ ปรอทและแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดง เนื่องจากของเหลวทั้ง 2 ชนิดนี้ไวต่อการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิและไม่เกาะกับผิวของหลอดแก้ว เม่ือแอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับความร้อนจะขยายตัวข้ึนไปตาม

หลอดแก้วเล็ก ๆ เหนือกระเปาะแก้วและจะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมถ้าอุณหภูมิลดลง 

เทอร์มอมิเตอร์มี 2 ชนิด 

 1.  เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดา  

 เป็นเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่ว ๆไปโดยอาศัยหลักการของการขยายตัวของของเหลวเม่ือได้รับ

ความร้อนและหดตัวเม่ือคายความร้อน 

  

2.  เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ 

 เป็นเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายโดยเฉพาะ มีขีดบอกอุณหภูมิระหว่าง 35 – 42 องศา มี

การแบ่งช่องระหว่างองศาอย่างละเอียด 

เทอร์มอมิเตอร์ ข้อดี ข้อเสีย



 การบอกระดับความร้อน ที่เทอร์มอมิเตอร์จะมีขีดและตัวเลขแสดงค่าของอุณหภูมิ โดยเริ่มตั้งแต่

จุดเยือกแข็งจนถึงจุดเดือดของน้ำ หน่วยอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีอยู่ 3 ระบบ                           

ดังแผนภาพต่อไปนี ้

  

2. การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ 

 2.1 การเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียส (oC) เป็นเคลวิน (K) ให้แทนค่าลงในสมการ 

  

▪ ถ้าอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์ได้ 25 องศาเซลเซียส ในหน่วยเคลวินอ่านค่าได้เท่าไร.................. 

▪ ถ้าอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์ได้ 300 เคลวิน ในหน่วยองศาเซลเซียสอ่านค่าได้เท่าไร................  

ปรอท 1.  ขยายตัวทันทีเม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง 

ทำให้อ่านอุณหภูมิได้ละเอียด 

2.  เป็นตัวนำความร้อนที่ดี 

3.  ทึบแสงและสะท้อนแสงได้ดี 

4.  ไม่เกาะผิวหลอดแก้ว ทำให้เคลื่อนที่ข้ึน

ลงได้สะดวก ไม่มีการติดค้าง  

5.  เปลี่ยนสถานะเป็นไอยาก

1.  จะแข็งตัวถ้าใช้ในบริเวณที่หนาวมาก 

ๆ ซ่ึงปรอทมีจุดหลอมเหลวที่ -39 oC 

และมีจุดเดือดที่ 357 oC 

2.  ปรอทเป็นสารพิษ

แอลกอฮอล์ 

(บิวทิลแอลกอฮอล์ 

และใส่สีแดงผสม

ลงไป เพื่อให้มอง

เห็นได้ชัดเจน)

1.  สามารถใช้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำมาก   

     ได้ เพราะมีจุดหลอมเหลวที่ – 895 oC  

     และมีจุดเดือดที่ 117.7 oC 

2.  ขยายตัวได้ดีกว่าปรอท 6 เท่า 

3.  ราคาถูก

1.  ใช้ในบริเวณที่ร้อนมากไม่ได้ เพราะ  

     แอลกอฮอล์จะเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่า   

     ปรอท

ชื่อมาตราส่วน ผู้คิด สัญชาติ

แบ่งระยะระหว่างจุดเดือด

และจุดเยือกแข็งของน้ำเป็น

ช่อง

จุดเยือกแข็งของ

น้ำ

จุดเดือดของ

น้ำ

1.  เซลเซียส Celcius สวีเดน 100  ช่อง 0 °C 100 °C

3.  ฟาเรนไฮต์ Fahrenheit เยอรมัน 180  ช่อง 32 °F 212 °F

4.  เคลวิน Kelvin อังกฤษ 100 ช่อง 273 K 373 K

K = oC + 273



2.2 การเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียส (oC) เป็นองศาฟาเรนไฮต์ (oF) ให้แทนค่าลงในสมการ 

  

ถ้าอ่านอุณหภูมิจากเทอร์มอมิเตอร์ได้ 25 องศาเซลเซียส ในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ อ่านค่าได้เท่าไร  

3. การใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิ 

 3.1 จุ่มเทอร์มอมิเตอร์ในของเหลวที่ต้องการวัดโดยให้แท่ง 

เทอร์มอมิเตอร์อยู่ในแนวด่ิง 

 3.2 ให้กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์จุ่มอยู่ในของเหลว  

โดยไม่ให้ตัวกระเปาะสัมผัสกับภาชนะที่ใช้บรรจุ 

 3.3 ในการอ่านค่าของอุณหภูมิต้องรอให้ระดับของเหลว 

ในเทอร์มอมิเตอร์มีการขยายตัว หรือหดตัวคงที่เสียก่อน  

และอ่านเทอร์มอมิเตอร์โดยให้ระดับของเหลวตรงกับระดับสายตา 

  

  

การวัดพลังงานความร้อน 

 แคลอรี (Calorie, Cal) คือ พลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 กรัม อุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 °C 

 กิโลแคลอรี (Kilocalorie, Kcal) คือ พลังงานความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 kg อุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 °C 

1 Kcal  =  1,000 cal 

 จูล (Joule , J ) เทียบกับงานในการออกแรง 1 นิวตัน แล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงได้ระยะ

ทาง 1 เมตร 

1 Nm = 1 J 

1 cal = 4.2 J 

 การถ่ายโอนพลังงานความร้อน 

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน จะถ่ายโอนจากตำแหน่งที่อุณหภูมิสูง ไปยังตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 

จนอุณหภูมิของทั้ง 2 ตำแหน่งเท่ากันจึงจะหยุดถ่ายโอนพลังงาน 

 วิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อน มี 3 วิธี 

!  

  oF - 32   =      oC  

       9              5



1.  การนำความร้อน  

 

ในกระบวนการนำความร้อน (Conduction) ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากโมเลกุล

หนึ่งของสสารไปยังอีกโมเลกุลหนึ่ง โดยที่สสารนั้นไม่เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น 

ช้อนโลหะวางอยู่บนถาดโลหะต้ังอยู่บนเตาไฟฟ้าโมเลกุลของขวดลวดไฟฟ้าจะ

ส่ันมากข้ึนและเคลื่อนที่เข้าชนโมเลกุลที่อยู่ติดกันเม่ือได้รับความร้อน ทำให้

โมเลกุลที่อยู่ติดกันส่ันและจะส่ันต่อเนื่องกันไปจากโมเลกุลของขดลวดไปยัง

โมเลกุลของถาดโลหะ ไปยังโมเลกุลของน้ำส่ันไปจนชนกับโมเลกุลของช้อน

โลหะจนกระทั่งความร้อนทั่วช้อน 

 ตัวนำความร้อน คือ วัตถุที่ยอมให้ความร้อนผ่าน ได้แก่ โลหะ และแกรไฟต์ โลหะที่นำความร้อนได้ดี

ที่สุด คือ เงิน(โลหะนำความร้อนได้ดี เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระ ซ่ึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านโลหะ และส่งผ่าน

พลังงานได้เร็วกว่า) ของแข็งนำความร้อนๆได้ดีที่สุด ของเหลวส่วนมากเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี และแก๊สทุก

ชนิดเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดีที่สุด เช่น อากาศนิ่งที่แทรกอยู่ในผ้าขนสัตว์ จะเป็นฉนวนความร้อนที่ช่วยกั้น

ความร้อนไว้) 

 ฉนวนความร้อน คือ วัตถุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน หรือผ่านได้เพียงเล็กน้อย เช่น ไม้ พลาสติด ยาง 

(ฉนวนไม่มีอิเล็กตรอนอิสระจึงไม่นำความร้อน) 

2.  การพาความร้อน (Convection)  

สังเกตน้ำในหม้อต้มบนเตาไฟ จะเห็นว่าเม่ือน้ำได้รับความร้อนน้ำบริเวณก้น

หม้อจะร้อนก่อนและน้ำที่ก้นนี้จะเคลื่อนที่ข้ึนมาด้านบนของหม้อ เพราะ

โมเลกุลของของเหลว(และแก๊ส) เม่ือได้รับความร้อนโมเลกุลจะส่ันและจะอยู่

ห่างกันมากข้ึน ทำให้ความหนาแน่นลดลง โมเลกุลที่ได้รับความร้อนนี้จะ

ลอยตัวข้ึนและพาความร้อนไปด้วย โมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงจะเคลื่อนที่เข้า

แทนที่ การถ่ายโอนพลังงานความร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไป

ลักษณะนี้ เรียกว่า การพาความร้อน (Convection current) 

 จะเห็นว่า การนำความร้อนและการพาความร้อนจะมีตัวกลางให้พลังงานความร้อนที่สามารถเคลื่อนที่

ผ่านไปได้แต่พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งมาถึงโลกได้อย่างไร 

3.  การแผ่รังสี (Rediation)  นักวิทยาศาสตร์พบว่า ดวงอาทิตย์จะกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปโดยรอบโดย

ไม่ต้องอาศัยตัวกลางการเคลื่อนที่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยคลื่นชนิดต่าง ๆ 

มากมาย เช่น รังสีแกมมา รังสีอัลตราไวโอเลต คลื่นวิทยุ และรังสีอินฟาเรด ดวงอาทิตย์

เป็นแหล่งกำเนิดรังสีอินฟาเรดที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะรังสีอินฟาเรดนี้จะสามารถทะลุ

ผ่านเมฆหมอกได้ เม่ือมาถึงโลกจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนได้โดยตรง ความร้อนที่

โลกได้รับจากดวงอาทิตย์จึงเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกการ

ถ่ายโอนความร้อนในลักษณะนี้ว่า การแผ่รังสี 

7.  กิจกรรมการเรียนรู ้ ( ข้ันนำ , ข้ันสอน ( เทคนิคการสอน , ฝึกทักษะ , นำไปใช้ ) , ข้ัน



สรุป ) (100 นาที) 

7.1 ขั้นนำ (5 นาที )  

 -  ครูทดสอบเรื่อง การคำนวณงานและพลังงาน เพื่อเก็บคะแนนเป็นคะแนนกลุ่ม 

 -  ครูกล่าวชมเชยกลุ่มที่ทำคะแนนได้ดีและให้ความร่วมมือดีในการเรียนคาบที่ผ่านมาและให้เพื่อนๆทุก

คนแสดงความยินดีกับเพื่อนด้วยการปรบมือ 

 -  ครูทบทวนเนื้อหาจากชั่วโมงที่แล้ว ว่า พลังงานแบ่งได้ 2 ประเภท คือ พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป 

ได้แก่ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ถ่านหิน และพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีหมดไปหรือพลังงานทดแทน ได้แก่ ก๊าซ

ชีวภาพซ่ึงได้จากการหมักมูลสัตว์ แก๊สโซฮอลล์ พลังงานน้ำ พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ นักเรียน

จะสังเกตได้ว่า พลังงานที่เราใช้ประโยชน์มากที่สุดนั้นอยู่ในรูปของพลังงานความร้อน ซ่ึงแหล่งพลังงาน

ความร้อนที่มหาศาลที่สุด คือ ดวงอาทิตย์ เราใช้พลังงานความร้อนอย่างไรบ้างให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ตอบ

มากลุ่มละ 1 ไม่ซ้ำกัน (เปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานแสง การตากแห้งอาหาร การอบ เครื่องทำ

น้ำอุ่น เตาอบ ) 

7.2 ขั้นสอน ( 80 นาที) 

 -  ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คนเหมือนคาบที่แล้ว ( 2 นาที) 

 -  ครูบอกจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่องพลังงานความร้อน เม่ือเรียนแล้วนักเรียนจะต้องสามารถ 

1.  บอกความหมายของพลังงานความร้อนได้ 

2.  บอกความหมายของอุณหภูมิได้ 

3.  อธิบายหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ได้ 

4.  บอกข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์ที่บรรจุด้วยปรอทได้ 

5.  บอกข้อดีและข้อเสียของเทอร์โมมิเตอร์ที่บรรจุด้วยแอลกอฮอร์ได้ 

6.  อธิบายการนำความร้อนได้ 

7.  อธิบายการพาความร้อนได้ 

8.  อธิบายการแผ่รังสีความร้อนได้ 

9.  บอกประโยชน์ของการถ่ายโอนพลังงานความร้อนได้ 

10.  คำนวณเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิต่าง ๆได้ 

 -  ครูแจกใบงานให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม 

 -  นักเรียนคงรู้จักและสัมผัสกับความร้อนมานานแต่ความหมายของพลังงานความร้อน นักเรียนหรือไม่

ว่าคืออะไร ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งทีสะสมอยู่ในรูปพลังงานจลน์ของโมเลกุลของวัตถุ  

 -  ระดับของความร้อนเราเรียกว่า อุณหภูมิ โดยความร้อนจะถ่ายเทจากสูงไปต่ำ 

 -  ครูให้ตัวแทนนักเรียนคนหนึ่งแตะที่แก้วน้ำแข็งแล้วเอามือไปจับที่แขนเพื่อนและนักเรียนอีกคนที่ไม่

ได้จับแก้วน้ำแข็งจับแขนเพื่อนคนเดียวกัน จากนั้นครูถามว่านักเรียนทั้งสองคนว่าแขนเพื่อนร้อนหรือเย็นตอบ

จากความรู้สึก (แนวตอบ นักเรียนที่เอามือจับน้ำแข็งจะตอบว่าเย็น เนื่องจากความรู้สึกของเราไม่สามารถบอก

อุณหภูมิที่แม่นยำได้ จากนักเรียนทั้งสองคนจับแขนเพื่อนคนเดียวกันแต่ตอบแตกต่างกัน) 

 -  ครูชูเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ ได้แก่ เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาและแบบวัดไข้  



 -  ครูถามนักเรียนว่าเทอร์โมมิเตอร์ทั้งสองแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร (เทอร์โมมิเตอร์แบบวัดไข้

มีสเกลอุณหภูมิระหว่าง 35 – 42  องศาเซลเซียส ) 

 -  เทอร์มิเตอร์ทั้งสองมีการใช้งานแตกต่างกันแบบวัดไข้ใช้วัดอุณหภูมิของร่างกายแต่แบบธรรมดาใช้

วัดอุณหภูมิของสารทั่ว ๆ ไป  

 -  เทอร์มิเตอร์อาศัยหลักการขยายตัวของสารที่เม่ือได้รับความร้อนก็จะขยายและหดตัวเม่ืออุณหภูมิลด

ลง เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาของมี 2 แบบ คือ แบบใช้แอลกอฮอล์กับแบบใช้ปรอท  

 -  หน่วยของอุณหภูมิมีหลายหน่วย ดังนี้ 

การเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นส่ิงที่นักเรียนจะต้องคำนวณได้ มีสูตรการเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ  

-  ครูสอนการคำนวณเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิตามเอกสารประกอบการเรียน เรื่องงานและพลังงานความร้อน 
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-  ครูให้ตัวแทนนักเรียนออกมาวัดอุณหภูมิของน้ำในแก้ว 

-  ครูถามนักเรียนว่า เพื่อนจับเทอร์มิเตอร์ได้ถูกต้องหรือไม่และอ่านได้ถูกต้องหรือไม่และที่ถูกต้องควรเป็น

อย่างไร 

-  ครูให้ความรู้การใช้เทอร์โมมิเตอร์ที่ถูกวิธี 

 1.  จุ่มเทอร์มอมิเตอร์ในของเหลวที่ต้องการวัด โดยให้แท่งเทอร์มอมิเตอร์อยู่ในแนวด่ิง 

 2.  ให้กระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์จุ่มอยู่ในของเหลว โดยไม่ให้ตัวกระเปาะสัมผัสกับภาชนะที่ใช้บรรจุ 

 3.  ในการอ่านค่าของอุณหภูมิต้องรอให้ระดับของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์มีการขยายตัว หรือหดตัวคงที่เสียก่อน และอ่านเทอร์มอ

มิเตอร์โดยให้ระดับของเหลวตรงกับระดับสายตา 

 -  ความร้อนสามารถถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปต่ำได้ เรียกว่า การถ่ายโอนความร้อน มี 3 วิธีด้วยกัน คือ 

การนำความร้อน การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน  

 -  การนำความร้อน ในกระบวนการนำความร้อน (Conduction) ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากโมเลกุลหนึ่ง

ของสสารไปยังอีกโมเลกุลหนึ่ง โดยที่สสารนั้นไม่เคลื่อนที่ ตัวอย่างเช่น ช้อนโลหะวางอยู่บนถาดโลหะต้ังอยู่

บนเตาไฟฟ้าโมเลกุลของขวดลวดไฟฟ้าจะส่ันมากข้ึนและเคลื่อนที่เข้าชนโมเลกุลที่อยู่ติดกันเม่ือได้รับความร้อน 

ทำให้โมเลกุลที่อยู่ติดกันส่ันและจะส่ันต่อเนื่องกันไปจากโมเลกุลของขดลวดไปยังโมเลกุลของถาดโลหะ ไปยัง

โมเลกุลของน้ำส่ันไปจนชนกับโมเลกุลของช้อนโลหะจนกระทั่งความร้อนทั่วช้อน 

 -  ตัวนำความร้อน คือ วัตถุที่ยอมให้ความร้อนผ่าน ได้แก่ โลหะ และแกรไฟต์ โลหะที่นำความร้อนได้ดี

ที่สุด คือ เงิน(โลหะนำความร้อนได้ดี เพราะมีอิเล็กตรอนอิสระ ซ่ึงสามารถเคลื่อนที่ผ่านโลหะ และส่งผ่าน

ชื่อมาตราส่วน ผู้คิด สัญชาติ
แบ่งระยะระหว่างจุดเดือดและ
จุดเยือกแข็งของน้ำเป็นช่อง

จุดเยือกแข็งของ
น้ำ

จุดเดือดของ
น้ำ

1.  เซลเซียส Celcius สวีเดน 100  ช่อง 0 °C 100 °C

3.  ฟาเรนไฮต์ Fahrenheit เยอรมัน 180  ช่อง 32 °F 212 °F

4.  เคลวิน Kelvin อังกฤษ 100 ช่อง 273 K 373 K



พลังงานได้เร็วกว่า) ของแข็งนำความร้อนๆได้ดีที่สุด ของเหลวส่วนมากเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี และแก๊สทุก

ชนิดเป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดีที่สุด เช่น อากาศนิ่งที่แทรกอยู่ในผ้าขนสัตว์ จะเป็นฉนวนความร้อนที่ช่วยกั้น

ความร้อนไว้) 

 -  ฉนวนความร้อน คือ วัตถุที่ไม่ยอมให้ความร้อนผ่าน หรือผ่านได้เพียงเล็กน้อย เช่น ไม้ พลาสติด ยาง 

(ฉนวนไม่มีอิเล็กตรอนอิสระจึงไม่นำความร้อน) 

-  การพาความร้อน (Convection) สังเกตน้ำในหม้อต้มบนเตาไฟ จะเห็นว่าเม่ือน้ำได้รับความร้อนน้ำ

บริเวณก้นหม้อจะร้อนก่อนและน้ำที่ก้นนี้จะเคลื่อนที่ข้ึนมาด้านบนของหม้อ เพราะโมเลกุลของของเหลว(และ

แก๊ส) เม่ือได้รับความร้อนโมเลกุลจะส่ันและจะอยู่ห่างกันมากข้ึน ทำให้ความหนาแน่นลดลง โมเลกุลที่ได้รับ

ความร้อนนี้จะลอยตัวข้ึนและพาความร้อนไปด้วย โมเลกุลที่อยู่ข้างเคียงจะเคลื่อนที่เข้าแทนที่ การถ่ายโอน

พลังงานความร้อนโดยโมเลกุลของสารเคลื่อนที่ไปลักษณะนี้ เรียกว่า การพาความร้อน (Convection current) จะ

เห็นว่า การนำความร้อนและการพาความร้อนจะมีตัวกลางให้พลังงานความร้อนที่สามารถเคลื่อนที่ผ่านไปได้แต่

พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งมาถึงโลกได้อย่างไร 

-  การแผ่รังสี (Rediation)  นักวิทยาศาสตร์พบว่า ดวงอาทิตย์จะกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกไปโดยรอบ

โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางการเคลื่อนที่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยคลื่นชนิดต่าง ๆ มากมาย เช่น รังสี

แกมมา รังสีอัลตราไวโอเลต คลื่นวิทยุ และรังสีอินฟาเรด ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดรังสีอินฟาเรดที่ใหญ่ที่สุด

ในระบบสุริยะรังสีอินฟาเรดนี้จะสามารถทะลุผ่านเมฆหมอกได้ เม่ือมาถึงโลกจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

ได้โดยตรง ความร้อนที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์จึงเป็นการถ่ายโอนความร้อนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เรียกการ

ถ่ายโอนความร้อนในลักษณะนี้ว่า การแผ่รังสี 

-  ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันโดยการระดมความคิดแก้ไขปัญหาโดยกำหนดลำดับการคิดเป็น 5 ข้ัน

ตอนได้แก่ สำรวจกิจกรรมในชีวิตประจำวัน, เลือกกิจกรรมที่เป็นปัญหามา 1 กิจกรรม, เขียนรายละเอียดเกี่ยว
กับปัญหานั้นนำปัญหาเชื่อมโยง/อ้างอิงหลักการ, เสนอวิธีแก้ปัญหา ลงในกระดาษที่ครูแจกให้เป็นผลงานและ
คะแนนรวมของกลุ่ม 

7.3 ขั้นสรุป ( 15 นาที ) 

 -  นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำแผนผังความรู้  

 -  นักเรียนทำใบงานเด่ียว 

8.  ส่ือการเรียนรู้ หรือแหล่งการเรียนรู้ 

 -  เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง งานและพลังงานความร้อน 

 -  Power point 

 -  รูปภาพ 



9.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือวัด

1.  ใบงานเรื่อง พลังงานความร้อน 

2.  พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

1.  นักเรียนตอบคำถามในใบงาน 

ได้ถูกต้อง 80 %  

2.  นักเรียนมีคะแนนกลุ่มไม่ต่ำ

กว่า 80 %

2.  ใบงาน เรื่อง พลังงานร้อน 

3.  แบบบันทึกคะแนนกลุ่ม



แบบสังเกตพฤติกรรรมการทำงานของผู้เรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มที่…….. 

คำชี้แจง   ผู้สอนสังเกตการทำงานของผู้เรียนโดยการทำเครื่องหมายถูก  ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความจริง 

เกณฑ์การประเมิน 

 ให้คะแนน 3  ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับดี 

 ให้คะแนน 2 ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับพอใช้ 

 ให้คะแนน 1 ถ้าการทำงานนั้นอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

เกณฑ์การประเมินคะแนนรวม 

 ให้คะแนน 5-9  หมายถึง  พอใช้ 

 ให้คะแนน 10-14  หมายถึง   ดี 

 ให้คะแนน 15  หมายถึง   ดีมาก 

              ลงชื่อ……………………………………… 

               (…………………………………) 

          พฤติกรรม 

ชื่อ-สกุล

ความสนใจ

ในการเรียน

การมีส่วน

ร่วมแสดง

ความคิดเห็น

ในการ

อภิปราย

การรับฟัง

ความคิดเห็น

ของผู้อื่น

การตอบ

คำถาม

ความรับผิด

ชอบต่องานที่

ได้รับมอบ

หมาย

รวม 

คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15

1……………….

2……………….

3……………….

4……………….

5……………….

6……………….

7……………….

8……………….

9……………….

10……………...



   1. ผลการสอน 

ด้านผู้สอน : ส่ือที่เตรียมมาสามารถใช้สอนได้ดีเด็กมีความเข้าใจดี เข้าใจในเนื้อหาและอธิบายได้ดีมีการ

เชื่อมโยงเข้ากับชีวิตจริง 

ด้านผู้เรียน :มีข้อซักถามเกี่ยวกับเนื้อในชีวิตประจำวัน มีความสนใจเรียนดี บางห้องยังคุยกันบ้างแต่เม่ือ

ให้ทำแบบฝึกหัดก็สนใจดีมีการซักถาม เม่ือให้ทำกิจกรรมก็สามารถนำความรู้มาใช้ได้ดีมาก มีความคิด

สร้างสรรค์ 

2. ปัญหาและอุปสรรค 

 โจทย์ในการคำนวณค่อนข้างง่ายเกินไปทำให้นักเรียนไม่ต้ังใจฟังเท่าที่ควร  

3. วิธีแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

 หาโจทย์ที่ยากข้ึนและท้าทายความสามารถนักเรียนซ่ึงจะช่วยให้นักเรียนสนใจเรียนดีมาก 



ใบกิจกรรม 

ท้าทายสมอง ประลองความคิด 

 

1.  กิจกรรมที่เป็นปัญหาในชีวิตประจำวัน  

เลือกกิจกรรมที่เป็นปัญหามา 1 กิจกรรม 
 

 

 

2. เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหานั้น 

นำปัญหาเชื่อมโยง/อ้างอิงหลักการ 

 

 
3.  เสนอวิธีแก้ปัญหา 



 

สมาชิกกลุ่ม 

1.…………………………………………………………………………………………………………

2. .............................................................................................................................................................. 

3.  ……………………………………………………………………………………………………….. 

4.  ………………………………………………………………………………………………………. 

5. ……………………………………………………………………………………………………….. 

คะแนน 

ชื่อ

คะแนน

คะแนนกลุ่ม (ผลรวมของคะแนนสมาชิก หารด้วย จำนวนสมาชิกกลุ่ม )


