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สาระที่ 5   พลังงาน 

 มาตรฐาน ว 5.1     เข้าใจความสั มพันธ์ ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 

ปฏิสัมพันธ์ 

                          ระหว่างสารและพลังงาน  ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม มีกระบวน                                   

                          การสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารส่ิงที่เรียนรู้และนำความรู้  ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัด  ว 5.1.1    ทดลองและอธิบายอุณหภูมิและการวัดอุณหภูมิ 

               ว 5.1.2    สังเกตและอธิบายการถ่ายโอนความร้อน และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์   

               ว 5.1.3   อธิบายการดูดกลืน การคายความร้อน โดยการแผ่รังสี และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์       
               

สาระสำคัญ 

พลังงานความร้อน เป็นพลังงานที่สามารถถ่ายเทได้  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ 

อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนในเนื้อวัตถุ ทราบได้จากการวัดด้วยเทอร์มอมิเตอร์ การถ่ายโอนพลังงานความ
ร้อน จะถ่ายโอนจากตำแหน่งที่อุณหภูมิสูงไปยังตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า จนอุณหภูมิของทั้ง 2 ตำแหน่ง

เท่ากันจึงจะหยุดถ่ายโอนพลังงานวิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อน มี 3 วิธี คือ การนำความร้อน                          

การพาความร้อน การแผ่รังสี และนอกจากนี้ยังมีการดูดกลืนและการคายความร้อน 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ (K) นักเรียนสามารถ 

1. บอกความหมายของอุณหภูมิและเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิได้ 

2. อธิบายการถ่ายโอนพลังงานความร้อนได้ 

3. อธิบายการดูดกลืนและการคายความร้อนได้ 

 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  

นักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยของอุณหภูมิได้ 

นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 

 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 

1. นักเรียนมีการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์          

2. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายเรื่องต่าง ๆ 



3. นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้ ความซ่ือสัตย์และการยอมรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

สาระการเรียนรู้ 

 พลังงานความร้อน เป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถถ่ายเทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้                  อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิ เม่ือวัตถุดูดกลืนพลังงานความร้อนจะทำให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงข้ึน จึงเกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนให้กับวัตถุอื่นที่อุณหภูมิต่ำกว่า ซ่ึงต้นกำเนิด

ของพลังงานความร้อนมาจากดวงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า                         พลังงานนิวเคลียร์ ซ่ึงเรา

สามารถนำพลังงานความร้อนมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย 

 พลังงานความร้อนกับอุณหภูมิ อุณหภูมิ คือ ระดับความร้อนในเนื้อวัตถุ  ทราบได้จากการวัดด้วย

เทอร์มอมิเตอร์   เทอร์มอมิเตอร์ คือ เครื่องมือที่ใช้วัตถุระดับพลังงานความร้อน (อุณหภูมิ) โดยอาศัยหลัก

การขยายตัวของของเหลวเม่ือได้รับความร้อนและหดตัวเม่ือคายความร้อน ของเหลวที่ใช้บรรจุในกระเปาะ

แก้วของเทอร์มอมิเตอร์ คือ ปรอทและแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดง เนื่องจากของเหลวทั้ง 2 ชนิดนี้ไวต่อการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและไม่เกาะกับผิวของหลอดแก้ว เ ม่ือแอลกอฮอล์หรือปรอทได้รับ                    

ความร้อนจะขยายตัวข้ึนไปตามหลอดแก้วเล็ก ๆ เหนือกระเปาะแก้วและจะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตาม

เดิม ถ้าอุณหภูมิลดลง 

 การบอกระดับความร้อน ที่เทอร์มอมิเตอร์จะมีขีดและตัวเลขแสดงค่าของอุณหภูมิ โดยเริ่มต้ังแต่

จุดเยือกแข็งจนถึงจุดเดือดของน้ำ หน่วยอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีอยู่ 3 ระบบ คือ                          

ฟาเรนไฮต์ เซลเซียสและเคลวิน                      

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน จะถ่ายโอนจากตำแหน่งที่อุณหภูมิสูง ไปยังตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำ

กว่า จนอุณหภูมิของทั้ง 2 ตำแหน่งเท่ากันจึงจะหยุดถ่ายโอนพลังงาน 

 วิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อน มี 3 วิธี 

 1.  การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนด้วยการที่พลังงานความร้อนเคลื่อนที่ผ่าน

วัตถุที่เป็นตัวกลางซ่ึงอยู่กับที่ เรียกว่าวัตถุที่เป็นตัวกลางนี้ว่า ตัวนำความร้อน ส่วนวัตถุที่ไม่ยอมให้ความ

ร้อนผ่าน หรือผ่านได้เพียงเล็กน้อย คือ ฉนวนความร้อน 

 2.  การพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนที่ต้องอาศัยตัวกลางเป็นตัวพาความร้อน

เคลื่อนที่ไป 

 3.  การแผ่รังสี เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนจากบริเวณที่ร้อนกว่าไปยังบริเวณที่เย็นกว่าได้

โดยไม่ต้องมีตัวกลาง ดังนั้น ในสุญญากาศก็สามารถเกิดการแผ่รังสีความร้อนได้ 

การดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รูปร่าง  
องค์ประกอบของวัสดุนั้นๆ สีของวัตถุ เป็นต้น  

1. การดูดกลืนความร้อน ภาชนะที่เป็นโลหะเป็นตัวนำความร้อนที่ดี ต่างจากภาชนะที่เป็นแก้วซ่ึง

เป็นฉนวนความร้อน การดูดกลืนความร้อนจึงต่ำ และวัตถุสีดำ หรือสีเข้มและไม่เรียบ จะดูดกลืนความ

ร้อนได้มาก และปลดปล่อยรังสีความร้อนได้ดีกว่าวัตถุสีขาวหรือสีอ่อน  

2. การคายความร้อน วัตถุที่เป็นโลหะสีดำสามารถคายพลังงานความร้อนได้ดี และวัตถุสีขาว เป็น

มันวาวและเรียบ จะดูดกลืนความร้อนปลดปล่อยรังสีความร้อนได้ไม่ดี และมีความสามารถในการคาย

พลังงานความร้อนได้ต่ำ  



ประโยชน์จากการดูดกลืนแสงและคายความร้อนของวัตถุ 

1.  ทำตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

2.  ทำกล่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

3.  เครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 

4.  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

5.  การเลือกสีเส้ือผ้าใส่ให้เหมาะสมกับสภาพของอากาศและฤดูกาล 

6.  เลือกทาสีภายในอาคารให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของอุณหภูมิ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

            ขั้นนำ 

  ครูถามนักเรียนว่า “พลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถถ่ายเทจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้                  
ที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ หรือเป็นพลังงานที่มีแหล่งกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์                   

นักเรียนคิดว่าเป็นพลังงานชนิดใด” (พลังงานความร้อน) 

 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โดยให้เล่มเกมปริศนารหัสลับ...พลังงานความร้อน  

2. ครูชี้แจงกติกา ซ่ึงมีอยู่ว่า “ให้นักเรียนหาคำตอบจากการถอดรหัส โดยใช้ตารางที่กำหนดมา

ให้”  กลุ่มใดแปลรหัสได้เสร็จก่อนเป็น 3 กลุ่มแรกและตอบได้ถูกต้อง กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 

3. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่นักเรียนได้รับจากเกม ปริศนารหัสลับ...พลังงานความร้อน จากนั้น

ครูจึงถามต่อไปว่า เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิ คือ (เทอร์มอมิเตอร์) 

4.  ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า “ของเหลวในเทอร์มอมิเตอร์ของเหลวต้องไวต่อการเปลี่ยนแปลงของ

อุณหภูมิและไม่เกาะกับผิวของหลอดแก้ว เม่ือได้รับความร้อนจะขยายตัวทำให้ไหลข้ึนไปตามหลอดแก้ว

เล็ก ๆ เหนือกระเปาะแก้วและจะหดตัวลงไปอยู่ในกระเปาะตามเดิมถ้าอุณหภูมิลดลง” 

5. ครูนำรูปภาพเทอร์มอมิเตอร์มา 2 ชนิด คือ เทอร์มอมิเตอร์แบบธรรมดาและเทอร์โมมิเตอร์วัด

ไข้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันระบุว่าเป็นเทอร์มอมิเตอร์ชนิดใด พร้อมทั้งบอกข้อดีและข้อเสีย 
6. ครูถามนักเรียนว่าหน่วยของอุณหภูมิที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีอะไร (เซลเซียส ฟาเรนไฮต์และ

เคลวิน) จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันเปลี่ยนหน่วยในเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานและพลังงานความ

ร้อนหน้า 11-10 แล้วส่งตัวแทนมาเขียนเฉลยหน้าชั้นเรียน 

7. ครูนำรูปภาพการอ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า ภาพใดเป็น

วิธีการอ่านที่ถูกต้อง 

8. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “พลังงานความร้อนจะถ่ายโอนอย่างไร” (จะถ่ายโอนจากอุณหภูมิ

สูงไปอุณหภูมิต่ำ)  

9. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “วิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อนมีกี่วิธี อะไรบ้าง และแต่ละวิธี

มีความต่างกันอย่างไร” (1). การนำความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนที่พลังงานความร้อน



เคลื่อนที่ผ่านวัตถุที่เป็นตัวกลางซ่ึงอยู่กับที่ 2).  การพาความร้อน เป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนที่

ต้องอาศัยตัวกลางเป็นตัวพาความร้อนเคลื่อนที่ไป และ3).  การแผ่รังสี เป็นการถ่ายโอนพลังงานความ

ร้อนจากบริเวณที่ร้อนกว่าไปยังบริเวณที่เย็นกว่าได้โดยไม่ต้องมีตัวกลาง  

10.ครูให้นักเรียนดูวีดิโอ เรื่อง conduction จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่า เกิดการ

เปลี่ยนแปลงอย่างไร เม่ือให้ความร้อนแก่หม้อต้มน้ำ (ความร้อนจากหม้อต้มน้ำสามารถถ่ายเทผ่านช้อน 

ซ่ึงเป็นตัวกลางมาสู่มือได้) 

11.ครูถามนักเรียนว่า “ตัวกลางที่เป็นตัวนำความร้อนหรือวัตถุที่ยอมให้ความร้อนผ่าน เรียกว่า

อะไร ยกตัวอย่างเช่น (ตัวนำความร้อน เช่น โลหะต่าง ๆ) จากนั้นจึงถามต่อไปว่า “วัตถุที่ไม่ยอมให้ความ

ร้อนผ่านหรือผ่านได้เพียงเล็กน้อย คืออะไร ยกตัวอย่างเช่น” (ยาง ไม้ ผ้า) 

12.ครูให้นักเรียนดูวีดิโอ เรื่อง การพาความร้อน พร้อมอธิบายเพิ่มเติมว่า “เม่ือน้ำได้รับความ

ร้อนจะทำให้ความหนาแน่นของน้ำลดลง น้ำจึงเคลื่อนที่ข้ึนสู่ด้านบน น้ำที่มีความหนาแน่นมากกว่าจึง

เคลื่อนลงมาแทนที่ ทำให้เห็นสีของด่างทับทิมเคลื่อนที่ลงมาด้านล่าง เช่นเดียวกับการเกิดลมบก

ลมทะเล” 

13.ครูอธิบายการเกิดลมบก ลมทะเล ซ่ึงเป็นการถ่ายโอนความร้อนโดยการพาความร้อนที่เกิด

ข้ึนในธรรมชาติ ว่า เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศ โดยอากาศร้อนจะขยายตัวและลอยสูงข้ึน ในขณะที่

อากาศเย็นจะเคลื่อนที่เข้าไปแทนที่ ดังภาพ 

  

14.นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า “วัตถุที่มีลักษณะอย่างไรมีสามารถดูดกลืนความร้อนได้ดี”             

(วัตถุที่เป็นโลหะ หรือวัตถุที่เป็นสีดำ) จากนั้นครูอธิบายต่อไปว่า “วัตถุที่เป็นสีดำก็สามารถคายความร้อน

ได้ดี” 

15.นักเรียนร่วมกันตอบคำถามในกิจกรรมหน้า 15 ของเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง งานและ

พลังงานความร้อน 
ขั้นสรุป 

 นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง พลังงานความร้อน ดังต่อไปนี้ 

1. พลังงานความร้อน คือ เป็นพลังงานที่สามารถถ่ายเทได้  ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลง

ของอุณหภูมิ  
2. วิธีการถ่ายโอนพลังงานความร้อน มี 3 วิธี คือ การนำความร้อน  การพาความร้อนและ

การแผ่รังสี  
3. การนำความร้อน  การพาความร้อนและการแผ่รังสีมีความแตกต่างกันที่ตัวกลางในการถ่ายโอนความร้อน 



4. การดูดกลืนและคายความร้อนของวัตถุแต่ละชนิดไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 

รูปร่าง องค์ประกอบของวัสดุนั้นๆ สีของวัตถุ 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. เอกสารประกอบการสอนเรื่อง งานและพลงังานความรอ้น 

2. Power Point เรื่อง พลงังานความรอ้น 

3. เทอร์มอมิเตอร์ 

4. เกมปริศนารหัสลับ...พลังงานความร้อน 

5. วิดีโอเรื่อง conduction และ การพาความร้อน  

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้

ส่ิงที่ต้องการวัดและประเมินผล วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัดและประเมิน

ผล

ความรู้ความเข้าใจใน 
เรื่อง พลังงานความร้อน

เกม ใบบันทักเกม
นักเรียนทำใบบันทึกเกมถูก

ต้องมากกว่า 80 %

- การส่ือสารปฏิสัมพันธ์ การสังเกต
แบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล

นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้น

เรียนมากกว่า 80 %

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสังเกต
แบบสังเกต

พฤติกรรมรายบุคคล

นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้น

เรียนมากกว่า 80 %



แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 

วิชา ........................................................................  ชั้น .......................................................... 

เลข 

ที่

                                   
                                  

พฤติกรรม                           

ชื่อ                                 สกุล

ความ

สนใจใฝ่รู้

หรือความ

อยากรู้

อยากเห็น

ความรับ

ผิดชอบ 

มุ่งมั่น 

อดทน 

พยายาม

การแสดง

ความคิด

เห็นอย่าง

มีเหตุผล

ความมี

ระเบียบ

วินัย

ความ

ตั้งใจเรียน

และทำ

กิจกรรม

รวม

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



เกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้  

คะแนน   3 คือ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นอย่างสม่ำเสมอ 

 คะแนน   2 คือ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นครั้งคราว 

 คะแนน   1 คือ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมนั้นเป็นน้อยครั้ง 

สรุปคะแนน 

11-15 คะแนน   =  ดี  

6-10  คะแนน   = ปานกลาง  

1-5  คะแนน   =  ปรับปรุง 

                                                                                  ลงชื่อ ................................................................... ผู้

ประเมิน 

                                                                                                                      วัน

ที่ ........../......................./.............



บันทึกหลังการสอน 

1. ผลการสอน     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ปัญหา/อุปสรรค  
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

       ลงชื่อ............................................................. 

               (                                                            ) 

                                                                                            วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ........ 


