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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 22                                                  เร่ืองผลของพลังงานความรอนตอ 
                                                                                             การเปล่ียนแปลงของวัตถุ 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                                เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                       สัปดาหท่ี 15 วันท่ี 15-19 ก.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                             หอง 3/3, 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                        อาจารยนเิทศ อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ 

 

 
มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน  
 
จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนใหมีความรู ความสามารถทางดานวิทยาศาสตร 
 2. ใหนกัเรียนสามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน โดยใชกระบวนการทางดาน
วิทยาศาสตร 
 3. สงเสริมและสนับสนุนใหผูสอนคิดคนวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและเผยแพร
องคความรูใหกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
  
คุณลักษณะอันพึงประสงคของโรงเรียน 
 1. นักเรียนมีทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห แกปญหาการจัดการอยางเปนระบบรู
วิธีการแสวงหาความรูเพิ่มเติมจากส่ือ และแหลงการศึกษาตางๆ 
 2. นักเรียนมีความรู และมีทักษะพื้นฐานดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอมเพยีงพอตอการแสวงหาความรูเพิ่มเติมดวยตนเอง หรือศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
รวมท้ังรูจักเลือกใชวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนัอยางเหมาะสม และตระหนักถึง
ความสําคัญของการรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
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ผังความคิด  เรื่อง  ผลของพลังงานความรอนตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ 
 

 
 
 

ผลของพลังงานความรอน
ตอการเปลี่ยนแปลงของวัตถุ 

พลังงานความรอนกับการ
เปลี่ยนอุณหภมูิของสาร ความจุความรอนจําเพาะ 

ความรอนแฝงจําเพาะ
ของการกลายเปนไอ 

พลังงานความรอนกับ 
การเปลี่ยนสถานะของสาร 

ความรอนแฝงจําเพาะ 

ความรอนแฝงจําเพาะ
ของการหลอมเหลว 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 5 :  พลังงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายการถายโอนพลังงานความรอนโดยการนํา  การพา  การแผรังสี  และ
นําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1)  ทดลองและอธิบายผลของพลังงานความรอนท่ีมีตอการเปล่ียนสถานะของสาร  
  2)  วิเคราะหและคํานวณหาปริมาณความรอนได 

 
สาระการเรียนรู 
ผลของพลังงานความรอนท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงของวัตถุ 
  เม่ือมีการถายโอนพลังงานความรอน  ของแข็งจะเปล่ียนสถานะเปนของเหลวและเม่ือถายโอน
พลังงานความรอนใหของเหลวน้ันตอไป  ของเหลวจะเปล่ียนสถานะเปนแกส  ดังตัวอยางของนํ้าแข็ง
เปล่ียนเปนน้ําและเปล่ียนเปนไอน้ํา  เม่ือมีการถายโอนพลังงานความรอนต้ังแตยังเปนน้ําแข็งจนจนกระท่ัง
เปนไอน้ํา  ดังภาพประกอบท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพประกอบท่ี  1  การเปล่ียนสถานะของสาร  เม่ือมีการถายโอนความรอนใหน้าํแข็ง 
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  เม่ือสารไดรับหรือคายพลังงานความรอน  อาจจะทําใหสารนั้นมีการเปล่ียนแปลงได  ดังนี้ 
   1.  เปล่ียนอุณหภูมิ 

   2.  เปล่ียนสถานะ 
  1.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนอุณหภูมิของสาร 

       ถาสารนั้นมีอุณหภูมิไมอยูท่ีจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดแลว เม่ือไดรับพลังงานความรอนจะ
ทําใหอุณหภูมิของสารนั้นเพิ่มข้ึน  เปรียบเหมือนรินน้ําใสแกวระดับน้ําในแกวนั้นจะสูงข้ึน  ในทางกลับกัน
ถาสารนั้นคายความรอนออกมาจะทําใหอุณหภูมิของสารนั้นลดลง  เปรียบเหมือนรินน้ําออกจากแกวจะทํา
ใหระดับน้ําในแกวนั้นลดลงจากเดิม 

   อุณหภูมิของสารจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงมากหรือนอย  เม่ือไดรับหรือคายปริมาณความรอนจะ
ข้ึนอยูกับคา  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  ของสารนั้น 

  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  คือ ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล         
1  หนวยมีอุณหภูมิเปล่ียนไป  1  องศา  เชน  น้ําบริสุทธ์ิมีคาความจุความรอนจําเพาะเทากับ 1 แคลอรี/กรัม . 
องศาเซลเซียส  หรือ  4200  จูล/กิโลกรัม.เคลวิน  (1cal/g.  หรือ 4200  J/kg.K )  หมายถึงน้ํามวล  1  กรัม 
มีอุณหภูมิเปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  ตองใชปริมาณความรอน 1 แคลอรี  หรือน้ํา  1  กิโลกรัม  มีอุณหภูมิ
เปล่ียนไป 1  เคลวิน  ตองใชปริมาณความรอน  4200  จูล   

Co

  เม่ือน้ําบริสุทธ์ิมีความจุความรอนจําเพาะเทากับ  1cal/g.  หรือ  4200  J/kg.K  จะไดสูตรการ
คํานวณหาปริมาณความรอนท่ีทําใหน้ําเปล่ียนอุณหภูมิ  ดังนี้ 

Co

 

                                                                                    
 
  เม่ือ   Q     =    ปริมาณความรอนท่ีวัตถุไดรับหรือคายออก  (cal) 
          m      =    มวลของสาร  (g) 
              =   อุณหภูมิของสารท่ีเปลี่ยนไป  ( ) Co

            c     =   คาความจุความรอนจําเพาะของสาร  (cal/g. ) Co

 
2.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนสถานะของสาร 
   ถาสารนั้นมีอุณหภูมิอยูท่ีจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดแลว  ไดรับหรือคายพลังงานความรอน
อีกสารนั้นจะเกิดการเปล่ียนสถานะโดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงโดยพลังงานความรอนท่ีสารไดรับหรือคาย
ออกมาในชวงการเปล่ียนสถานะน้ัน  เปนพลังงานความรอนท่ีใชในการเปล่ียนแปลงโครงสรางแรงยึด
เหนีย่วระหวางโมเลกุลภายในของสารนั้น  เรียกวา  ความรอนแฝง  (latent  heat) 
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  ความรอนแฝงจําเพาะ  (specific  latent  heat  , L)  คือ  ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  หนวย
เปล่ียนสถานะหมด  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลง  แบงเปน  2  ชนิด คือ 
  1.  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  หนวย  
เปล่ียนสถานะเปนของเหลวหมดพอดีโดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจดุหลอมเหลวของสารนั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง (L)  =  80  แคลอรี/กรัม  หรือ  จูล
ตอกิโลกรัม  หมายถึง  น้ําแข็ง  1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  0  จะเปล่ียนสถานะเปนน้ําท่ี 0  ไดหมดพอดี  ตอง
ใชปริมาณความรอน 80  แคลอรี  หรือ น้ําแข็ง 1   กิโลกรัม  ท่ีอุณหภูมิ  273 K จะเปล่ียนสถานะเปน
น้ําท่ี 273 K ไดหมดพอดี  ตองใชปริมาณความรอน  336 จูล 

5103.36×

Co

310−

Co

×

  2.  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  หนวย  
เปล่ียนสถานะเปนไอหมดพอดี  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจุดเดือดของสารนั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอของน้ํา (L)  =  540  แคลอรี/กรัม  หรือ  จูล
ตอกิโลกรัม หมายถึง  น้ําเดือด 1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  100   จะเปล่ียนสถานะเปนไอนํ้าท่ี  100  ไดหมด
พอดี  ตองใชปริมาณความรอน  540  แคลอรี หรือ น้ําเดอืด   กิโลกรัม   ท่ีอุณหภูมิ  373 K  จะ
เปล่ียนสถานะเปนไอน้ําท่ี  373 K ไดหมดพอดี  ตองใชปริมาณความรอน  2268 จูล  

61027.2 ×

CoCo

3101 −×

  ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของน้ําแข็งท่ีอุณหภูมิ  - 20   ท่ีกลายเปนไอน้าํ  200   สามารถเขียน
แผนผังการเปล่ียนของสารอันเนื่องจากการรับหรือคายพลังงานความรอนไดดังนี ้

Co Co

 

 
  
 เม่ือ   C1  คือ  คาความจุความรอนจาํเพาะของน้ําแข็งมีคา  0.50  cal/g.  Co

   C2  คือ  คาความจุของความรอนจําเพาะของน้ํามีคา  1 cal/g.  Co

   C3  คือ  คาความจุของความรอนจําเพาะของไอนํ้ามีคา  0.48  cal/g.  Co

   L1  คือ  คาความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ํามีคา  80  cal/g.  Co

   L2  คือ  คาความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอของนํ้ามีคา  540  cal/g.  Co

   เม่ือ   =  {0 - ( - 20)}  =  20  1Δt Co

      =  (100 - 0)       =  100  2Δt Co

      =  (200 - 100)   =  100  3Δt Co
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สูตรการคํานวณหาปริมาณความรอนท่ีทําใหสารเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  โดยอุณหภูมิไม
เปล่ียนแปลง  ดังนี ้

      Q  =  mL 
   
  เม่ือ   Q    =    ปริมาณความรอนท่ีใชในการเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  (cal) 
           m    =    มวลของสาร  (g) 
            L    =    คาความรอนแฝงจําเพาะของสารท่ีจุดเปล่ียนสถานะ  (cal/g) 
   
  เม่ือพิจารณากรณีการเปล่ียนอุณหภูมิและสถานะของน้ํา  โดยเร่ิมจากการนําน้ําแข็งท่ีมีอุณหภูมิต่ํา
กวาศูนยองศามาใหพลังงานความรอน  พบวาลักษณะการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของน้ําตามเวลาจะมีลักษณะ
เปนกราฟดังรูป 

 
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอุณหภูมิกับเวลาในการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร  

  จากกราฟเราสามารถอธิบายไดดังนี ้
  -  ชวง  AB  น้ําแข็งจะไมมีการเปล่ียนสถานะดังนั้นพลังงานความรอนท่ีใหแกน้ําแข็งในชวงนี้  จะ
ทําใหน้ําแข็งมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 
  -  ชวง  BC  เม่ือน้ําแข็งไดรับพลังงานความรอนจนอุณหภมิูมีคาเพิ่มข้ึนถึง  0   แลวน้ําแข็งจะเกดิ
การละลายหรือหลอมเหลว  โดยขณะท่ีน้ําแข็งเกิดการหลอมเหลวนี้  น้ําแข็งมีอุณหภูมิคงท่ี   

Co

  -  ชวง  CD  เม่ือน้ําแข็งมีการหลอมเหลวหมดแลวพลังงานความรอนท่ีใสเขาไปจะทําใหอุณหภูมิ
ของนํ้าเพิ่มข้ึนโดยไมมีการเปล่ียนสถานะ 
  -  ชวง  DE  เม่ืออุณหภูมิของน้ํามีคา  100  น้าํจะเกิดการเดอืดและอุณหภมิูของน้ําจะคงที่อีกคร้ัง
หนึ่ง  พลังงานความรอนท่ีใชในชวง  DE  จะถูกนําไปเปล่ียนสถานะของน้ําจากของเหลวเปนแกส   

Co

  -  ชวง  EF  เปนชวงท่ีน้ําไดกลายเปนไอหมดแลว  ดงันัน้พลังงานความรอนท่ีใสเขาไปในชวงนี้  จะ
ทําใหไอน้าํมีอุณหภูมิสูงข้ึน 

ปริมาณความรอนท่ีใหวัตถุเม่ือเวลา t 

อุณหภูมิ ( ) Co
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  เม่ือพิจารณากราฟขางตน  สามารถสรุปเกี่ยวกับพลังงานความรอนท่ีใสเขาไปไดเปนสองกลุมดังนี้ 
  1.  กลุมท่ีอุณหภูมิเปล่ียนแปลง  แตสถานะไมเปล่ียนแปลง  คือ  ชวง  AB,  CD  และ  EF  พบวา
พลังงานความรอนท่ีใสเขาไปในชวงดังกลาว  จะทําใหสารมีอุณหภูมิเปล่ียนแปลง  ในขณะท่ีสถานะไมมี
การเปล่ียนแปลง  โดยพบความสัมพันธของปริมาณท่ีเกีย่วของคือ   

 
  2.  กลุมท่ีอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลง  แตสถานเปล่ียนแปลง  คือ  ชวง  BC  และ  DE  พบวาพลังงาน
ความรอนท่ีใสเขาไปในชวงดังกลาว  จะทําใหสารมีการเปล่ียนแปลงสถานะ  แตไมมีการเปล่ียนอุณหภูมิ  
โดยพบความสัมพันธของปริมาณท่ีเกีย่วของคือ 

Q  =  mL 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 
 1)  ครูกลาวทักทายนักเรียน  ทบทวนเร่ืองสมดุลความรอน 
 2)  ครูถามนักเรียนวา  เม่ือวัตถุไดรับพลังงานความรอนนอกจากอุณหภูมิจะเพ่ิมข้ึนแลว  อาจเกิด
การเปล่ียนแปลงอะไรไดอีกบาง  ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง  เพ่ือนําเขากิจกรรม  22.1  อุณหภูมิกับการ
หลอมเหลว  

3)  ครูถามนักเรียนวา  จากกิจกรรม  22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว  ถาทําการตมน้ําตอไปอีกจะ
เกิดอะไรขึ้น  เพื่อนําเขาสูกิจกรรม  22.2  อุณหภูมิกับการเดือด 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูแจกใบกิจกรรมท่ี  22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว  และใบกิจกรรมท่ี  22.2  อุณหภูมิกับ 
การเดือด   

2)  ครูใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรมท่ี  22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว  และกิจกรรมท่ี  22.2 
อุณหภูมิกับการเดือด   
ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 

1)  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม 22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว   ซ่ึงควรได
ขอสรุป ดังน้ี 

“เม่ือน้ําแข็งไดรับพลังงานความรอนจากส่ิงแวดลอม  น้ําแข็งจะหลอมเหลว  โดยขณะที่น้ําแข็ง
หลอมเหลวไมหมด  อุณหภูมิของน้ําจะคงตัว  แสดงวาพลังงานความรอนท่ีน้ําแข็งไดรับในชวงแรกจะทําให
น้ําแข็งเปล่ียนสถานะ  โดยขณะท่ีน้ําแข็งเปล่ียนสถานะอุณหภูมิจะคงตัว” 
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2) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม  22.2  อุณหภูมิกับการเดือด  ซ่ึงควรไดขอสรุป 
ดังนี้ 

“เม่ือน้ําไดรับพลังงานความรอนอุณหภูมิจะสูงข้ึน  จนกระท่ังเดือดจากนั้นน้ําเดือดจะเปล่ียนสถานะ
กลายเปนไอน้ําโดยอุณหภูมิคงตัว” 
  3)  ครูใหความรูเพิ่มเติมวา  เม่ือสารไดรับหรือคายพลังงานความรอน  อาจจะทําใหสารนั้นมีการ
เปล่ียนแปลงได  ดังนี้ 
  1.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนอุณหภูมิของสาร 

       ถาสารนั้นมีอุณหภูมิไมอยูท่ีจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดแลว เม่ือไดรับพลังงานความรอนจะ
ทําใหอุณหภูมิของสารนั้นเพิ่มข้ึน  เปรียบเหมือนรินน้ําใสแกวระดับน้ําในแกวนั้นจะสูงข้ึน  ในทางกลับกัน
ถาสารนั้นคายความรอนออกมาจะทําใหอุณหภูมิของสารนั้นลดลง  เปรียบเหมือนรินน้ําออกจากแกวจะทํา
ใหระดับน้ําในแกวนั้นลดลงจากเดิม 

   อุณหภูมิของสารจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงมากหรือนอย  เม่ือไดรับหรือคายปริมาณความรอนจะ
ข้ึนอยูกับคา  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  ของสารนั้น 

  ความจุความรอนจําเพาะ  (specific  heat  capacity , c)  คือ ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล         
1  หนวยมีอุณหภูมิเปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  เชน  น้ําบริสุทธ์ิมีคาความจุความรอนจําเพาะเทากับ             
1 แคลอรี/กรัม . องศาเซลเซียส  (1cal/g.  หรือ  4.2  kJ/kg.K ) หมายถึงน้ํามวล  1  กรัม มีอุณหภูมิ
เปล่ียนไป  1  องศาเซลเซียส  ตองใชปริมาณความรอน 1 แคลอรี  หรือน้ํา  1  กิโลกรัม  มีอุณหภูมิเปล่ียนไป 
1  เคลวิน  ตองใลปริมาณความรอน  4.2  กิโลจูล   

Co

  เม่ือน้ําบริสุทธ์ิมีความจุความรอนจําเพาะเทากับ  1cal/g.  หรือ  4.2  kJ/kg.K  จะไดสูตรการ
คํานวณหาปริมาณความรอนท่ีทําใหน้ําเปล่ียนอุณหภูมิ  ดังนี้ 

Co

 

 
 
  เม่ือ   Q     =    ปริมาณความรอนท่ีวัตถุไดรับหรือคายออก  (cal) 
          m      =    มวลของสาร  (g) 
              =   อุณหภูมิของสารท่ีเปลี่ยนไป  ( ) Co

            c     =   คาความจุความรอนจําเพาะของสาร  (cal/g. ) Co
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2.  พลังงานความรอนกับการเปล่ียนสถานะของสาร 
   ถาสารนั้นมีอุณหภูมิอยูท่ีจุดเยือกแข็งหรือจุดเดือดแลว  ไดรับหรือคายพลังงานความรอน
อีกสารนั้นจะเกิดการเปล่ียนสถานะโดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงโดยพลังงานความรอนท่ีสารไดรับหรือคาย
ออกมาในชวงการเปล่ียนสถานะน้ัน  เปนพลังงานความรอนท่ีใชในการเปล่ียนแปลงโครงสรางแรงยึด
เหนีย่วระหวางโมเลกุลภายในของสารนั้น  เรียกวา  ความรอนแฝง  (latent  heat) 
  ความรอนแฝงจําเพาะ  (specific  latent  heat  , L)  คือ  ปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  หนวย
เปล่ียนสถานะหมด  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลง  แบงเปน  2  ชนิด คือ 
  1.  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  หนวย  
เปล่ียนสถานะเปนของเหลวหมดพอดีโดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจดุหลอมเหลวของสารนั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของน้ําแข็ง (L)  =  80  แคลอรี/กรัม  หมายถึง  น้ําแข็ง       
1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  0 o  จะเปล่ียนสถานะเปนน้ําท่ี 0 o  ไดหมดพอดี  ตองใชปริมาณความรอน                
80  แคลอรี 

C C

  2.  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอ  คือปริมาณความรอนท่ีทําใหสารมวล  1  หนวย  
เปล่ียนสถานะเปนไอหมดพอดี  โดยอุณหภูมิไมเปล่ียนแปลงท่ีจุดเดือดของสารนั้น 
  ความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอของน้ํา (L)  =  540  แคลอรี/กรัม  หมายถึง  น้ําเดือด         
1  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  100   จะเปล่ียนสถานะเปนไอน้ําท่ี  100  ไดหมดพอดี  ตองใชปริมาณความรอน  
540  แคลอรี   

Co Co

สูตรการคํานวณหาปริมาณความรอนท่ีทําใหสารเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  โดยอุณหภูมิไม
เปล่ียนแปลง  ดังนี ้

      Q  =  mL 
   
  เม่ือ   Q    =    ปริมาณความรอนท่ีใชในการเปล่ียนสถานะไดหมดพอดี  (cal) 
           m    =    มวลของสาร  (g) 
            L    =    คาความรอนแฝงจําเพาะของสารท่ีจุดเปล่ียนสถานะ  (cal/g) 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 
  1)  ครูยกตัวอยางโจทยการคํานวณหาปริมาณความรอน  ดังนี้ 
ตัวอยางโจทย   ตมนํ้ามวล  5  กรัม  อุณหภูมิ  25 ใหเดือด จะตองใชปริมาณความรอนกี่แคลอรี Co

    

                                                                     
 
 
 วิธีทํา   จาก                          
                           m    =   5  g 
                       =  (100  -  25)   =  75  Co

      แทนคา                Q     =   5  x  75  แคลอรี 
                =   375  แคลลอรี 
 ดังนั้น ใชปริมาณความรอนเทากับ  375  แคลอรี 
 
ตัวอยางโจทย  จงหาปริมาณความรอนท่ีทําใหน้ําแข็ง  40  กรัม  ท่ี  0   กลายเปนน้ําท่ี  0  ไดหมดพอดี Co Co

  
                                                                         Q  =  ml 

นํ้า  5  กรมั 

      25  Co
นํ้า 5  กรัม 

     100  Co

  นํ้า  40 g 

      0  Co       0  Co
นํ้าแข็ง  40 g 

 
 
 วิธีทํา    จาก  Q     =    ml 
    m     =    40  g 
    L     =    80  cal/g 
            แทนคา  Q     =    40  x  80  cal 
            =    3200  cal 
 ดังนั้น  จะตองใชปริมาณความรอนเทากับ  3200  แคลอรี 
 2) ครูแจกใบความรู 22  ผลของพลังงานความรอนตอการเปล่ียนแปลงของวัตถุ และใบงานท่ี 22  
ผลของพลังงานความรอนตอการเปล่ียนแปลงของวัตถุ  
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ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
1)  ครูใหนักเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม  22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว  และ                

ใบกิจกรรม  22.2  อุณหภูมิกับการเดือด 
2)  ครูใหนักเรียนทุกคนสงใบงานท่ี  22 
3)  ครูใหนักเรียนทุกคนสงสมุดจดบันทึก 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 2)  ใบความรู  22  ผลของพลังงานความรอนตอการเปล่ียนแปลงของวัตถุ 

3)  ใบกิจกรรม  22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว 
4)  ใบกิจกรรม  22.2  อุณหภูมิกับการเดือด  
5)  ใบงานท่ี 22  ผลของพลังงานความรอนตอการเปล่ียนแปลงของวัตถุ 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนขณะทําการทดลอง  และกระบวนการทํางานกลุม   

2)  คะแนนจากใบกิจกรรม 22.1  อุณหภูมิกับการหลอมเหลว  ใบกิจกรรม  22.2  อุณหภูมิกับการ
เดือด  และใบงานที่  22  ผลของพลังงานความรอนตอการเปล่ียนแปลงของวัตถุ 

3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความซื่อสัตย  
ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
 
บรรณานุกรม 

 
ปรีชาและนงลักษณ  สุวรรณพินิจ.  แรงและการเคล่ือนท่ี  พลังงาน  ม.1. บริษัทไฮเอดพับลิชช่ิง   
      จํากัด. กรุงเทพฯ :  หนา  211-217. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).คูมือครูสาระ 

     การเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว.หนา 141 – 143. 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไมเปนไปตาม
แผน ผูสอนไดแกปญหาอยางไร มีขอเสนอแนะ/ส่ิงท่ีไดเรียนรู/มีขอบกพรองอยางไร 
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
  

ลงช่ือ.............................................................(นิสิตปฏิบัติการสอน) 
                            (นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน) 
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บันทึกหลังการสอนของอาจารยนิเทศ 
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ลงช่ือ....................................................................(อาจารยนิเทศประจําโรงเรียน) 
 (อาจารยเกริก  ศักดิ์สุภาพ) 




