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แผนการจัดการเรียนรูท่ี 20                                             เร่ือง  การถายโอนพลังงานความรอน 
                                                                                        (การพาความรอนและการนําความรอน) 
ภาคเรียนท่ี 1/2551                                                          เวลา 2 คาบ 
วิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน (ว33101)                                 สัปดาหท่ี 13 วันท่ี 1 - 5 ก.ย. 51 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3                                                       หอง 3/3, 3/4 
นิสิตฝกสอน นางสาวประภาวดี   คําดอนหัน                 อาจารยนิเทศ 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 การถายโอนพลังงานความรอน(การพาความรอนและการนําความรอน) 
 

 
 
 

การถายโอนพลังงานความรอน 

การพาความรอน 

การพาความรอนแบบบังคับ 

การพาความรอนแบบอิสระ 

ตัวนําความรอน 

ฉนวนความรอน 

สภาพนาํความรอน 

การนําความรอน 

ความหมายการถายโอนพลังงานความรอน 
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สาระพื้นฐาน 
 สาระท่ี 5 :  พลังงาน 
 
มาตรฐานการเรียนรู 
 มาตรฐาน ว 5.1 : เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูป
พลังงานปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม  มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น 

สํารวจตรวจสอบ  และอธิบายการถายโอนพลังงานความรอนโดยการนาํ  การพา  การแผ
รังสี  และนําความรูไปใชประโยชน 
 
ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
 1)  ทดลองและอธิบายการถายโอนพลังงานความรอนโดยการพาความรอน  การนําความ
รอน  และการแผรังสี 
 2)  สืบคนขอมูล  อภิปรายและนําเสนอ  การนําหลักการพาความรอน  การนําความรอน  
การแผรังสีไปใชประโยชน   
 
สาระการเรียนรู 
การถายโอนพลังงานความรอน  เปนการถายเทพลังงานความรอนระหวางมวลสารท่ีมีอุณหภูมิ  
(ระดับความรอน)  แตกตางกัน  จากมวลสารที่มีอุณหภูมิสูงกวาไปยังมวลสารที่อุณหภูมิต่ํากวา  

จนกระท่ังอุณหภูมิของมวลสารท่ีมีการถายเทพลังงานความรอนระหวางกันเทากัน เรียกวา  สมดุล

ความรอน  จึงจะหยุดการถายเทพลังงานความรอน     
การถายโอนพลังงานความรอนระหวางวัตถุสามารถทําได  3  วิธี  คือ   
1.  การพาความรอน  (heat convection) 
2.  การนําความรอน  (heat conduction) 
3.  การแผรังสีความรอน  (heat radiation) 
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1.  การพาความรอน  (heat convection)   
การพาความรอน เปนการถายเทความรอนโดยอาศัยตัวกลาง  โดยท่ีอนุภาคตัวกลางจะเปน

ตัวนําพาความรอนเคล่ือนท่ีไป  ตัวกลางการพาความรอนเปนอนุภาคของแกสหรือของเหลวเทานั้น  
เชน  อาหารที่รับความรอนจนสุกจากการนึ่ง  การปง  ยาง  อาหารเหนือกองไฟ  ความรอนท่ีมือ
ไดรับจากการอังมือเหนือกองไฟหรือน้ําเดือด  การตมน้ําในหมอ 

                                   

การพาความรอน 

ภาพประกอบท่ี 1  การพาความรอนของน้ําในหมอ 

จากภาพ น้ําในหมอท่ีกําลังตมไดรับความรอนอยางท่ัวถึงได  เนื่องจากน้ําท่ีอยูบริเวณกน
หมอไดรับความรอนแลวเกิดการขยายตัว  น้ําท่ีขยายตัวนี้จะมีความหนาแนนนอยกวาน้ําท่ีอยู
ดานบน  ทําใหน้ําท่ีอยูดานลางซ่ึงมีอุณหภูมิสูงกวาแตมีความหนาแนนนอยกวาลอยข้ึนดานบน  
(เหมือนกับวัตถุท่ีลอยในน้ําเนื่องจากความหนาแนนนอยกวาน้ํา)  น้ําในบริเวณอื่นท่ีมีอุณหภูมิต่ํา
กวาจะเคลื่อนท่ีเขามาแทนท่ี  ความรอนที่ใชตมน้ําจึงทําใหน้ําเกิดการหมุนเวียน  และทําใหเกิดการ
พาความรอนไปยังสวนอ่ืนๆ ได  
 

การพาความรอนแบงออกไดเปน  2  ลักษณะ  คือ 
 1.  การพาความรอนแบบบังคับ  (force convection)  เกิดข้ึนเม่ือมีแรงภายนอกมาบังคับให
ของไหลเคล่ือนท่ีผานผิวของวัตถุท่ีรอนหรือเย็น  เชน  การใชพัดลมเปาอากาศใหเกิดการเคลื่อนท่ี
ผานไขท่ีรอน 
 2.  การพาความรอนแบบอิสระหรือธรรมชาติ  (free or natural convection)  เกิดข้ึนเม่ือของ
ไหลเกิดการเคล่ือนท่ี  เนื่องจากความแตกตางของความหนาแนนจากการขยายตัวทางความรอน  
เชน  การเกิดลมบกลมทะเล 
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ลมบกลมทะเล 
ลมบกลมทะเล  เกิดจากความรอนซ่ึงแตกตางกันระหวางบริเวณทะเลและพ้ืนดินตาม

ชายฝงในตอนเชาและตอนบาย  พื้นดินมีความจุความรอนจําเพาะนอยกวาพื้นน้ํามาก  ดังนั้นในเวลา
กลางวัน  ความรอนจากดวงอาทิตยจะทําใหพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกวาพ้ืนน้ํา  ดังนั้นอากาศเหนือ
พื้นดินจึงมีอุณหภูมิสูงกวา  อากาศเหนือพื้นน้ําและจะลอยตัวสูงข้ึน  ทําใหอากาศเหนือพื้นน้ําซ่ึงเย็น
กวาเขามาแทนท่ี  ในเวลากลางวันจึงมีลมโชยจากทะเลเขาสูชายฝง  ซ่ึงเรียกวา  “ลมทะเล”  (sea 
breeze)  ดังภาพประกอบท่ี 2 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2  การเกิดลมทะเล 

 
ในทางตรงกันขาม  เม่ือพระอาทิตยตกดิน  พื้นดินจะเย็นกวาพื้นน้ํา  ดังนั้นอากาศเหนือพ้ืน

น้ําจะมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเหนือพื้นดิน  และจะลอยสูงข้ึนซ่ึงทําใหอากาศเหนือพ้ืนดินท่ีเย็นกวา
เขามาแทนท่ี  ในเวลากลางคืนจึงมีลมโชยจากชายฝงออกสูทะเล  ซ่ึงเรียกวา  “ลมบก”  (land breeze)  
ดังภาพประกอบท่ี  3 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3  การเกิดลมบก 
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การนําความรอน  (Heat  Conuction) 
 เปนการถายโอนพลังงานความรอน โดยที่พลังงานความรอนเคล่ือนท่ีผานโมเลกุลของ
ตัวกลางจากโมเลกุลหนึ่งไปสูอีกโมเลกุลหนึ่ง  ซ่ึงอยูติดกันไปเร่ือยๆ  จากอุณหภูมิสูงไปสูอุณหภูมิ
ต่ํากวา  โดยโมเลกุลของตัวกลางไมเคล่ือนท่ีไปดวย  ตัวอยางเชน  ถาเราจับทัพพีท่ีใชคนหมอแกง
จืดความรอนจะเคล่ือนท่ีผานทัพพีมายังมือเราทําใหเรารูสึกรอน  ทัพพีคือตัวกลางท่ียอมใหพลังงาน
ความรอนไหลผานไดดี   
 

 
 

 
 

ตัวกลางในการนําความรอน  จะมีสถานะเปนของแข็ง  ของแข็งท่ีนําความรอนไดดี  
เรียกวา  ตัวนําความรอน  (Conductor)  เชน  พวกโลหะ  เงิน  ทองแดง  เหล็ก  ตะกั่ว  เปนตน  
สวนตัวกลางท่ีนําความรอนไดไมดีหรือยอมใหพลังงานความรอนผานไดนอยมาก  เรียกวา  ฉนวน
ความรอน (Insulators) เชน  ไม  กระเบ้ือง  แกว  ยาง  พลาสติก  เปนตน 

ของเหลวและแกสโดยท่ัวไปจะมีสภาพนําความรอนท่ีไมดี  ของเหลวจะมีสภาพนําความ
รอนดีกวาแกส  เพราะโมเลกุลของของเหลวอยูใกลชิดกันมากกวาโมเลกุลของแกส  แกสเปนตัวนํา
ท่ีไมดีท่ีสุดหรือเปนตัวนําท่ีเลวท่ีสุด  เพราะโมเลกุลของแกสอยูหางกันมาก   
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โลหะแตละชนิดมีสมบัติในการนําความรอนตางกัน  โลหะบางชนิดเชน  ทองแดง  และ
เงินจะนําความรอนไดดีกวาโลหะอ่ืนๆ  นอกจากน้ีโลหะยังนําความรอนไดดีกวาไม แกว  กระดาษ 
และนํ้า  ความสามารถในการนําความรอนของสาร  เรียกวา  สภาพนําความรอน  (thermal 
conductivity) 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

รูปแบบการเรียนการสอน : รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนแบบ 5Es 
ขั้นท่ี 1 ขั้นสรางความสนใจ 
 1)  ครูกลาวทักทายนักเรียน  จากน้ันครูสาธิตโดยนําเทียนเลมหนึ่งท่ีติดไฟไปเขาใกลเทียน
อีกเลมหนึ่งท่ีเพิ่งเปาใหไฟดับ  โดยท่ีเทียนนั้นยังมีควันลอยอยู  แลวเทียนแทงท่ีดับไปแลวจะติดไฟ
ข้ึนมาใหม ครูตั้งคําถามวาเทียนเลมท่ีสองติดไฟข้ึนมาใหมไดอยางไร ใหนักเรียนอภิปรายโดยครูยัง
ไมสรุป     

2)  ครูถามนักเรียนวา  จากการทํากิจกรรม 19  การเกิดพลังงานความรอน  น้ําไดรับ
พลังงานความรอนจากเปลวไฟอยางไร  ครูอธิบายคําวา “การถายโอนความรอน” แลวน้ําจะมีการ
ถายโอนความรอนในลักษณะใด  เพื่อนําเขาสูกิจกรรม  20.1 

3)  ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนอภิปรายวา  เวลาท่ีเราเอามือสัมผัสหนาผากคนท่ีเปนไขถึงรูสึก
วาเขาตัวรอน  ความรอนจากคนๆ นั้นถายโอนมาสูมือเราไดอยางไร  เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 20.2 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสํารวจและคนหา 

1)  ครูแจกใบกิจกรรม 20.1  การถายโอนความรอนของนํ้า  และใบกิจกรรม  20.2  การถาย
โอนความรอนของโลหะ   

2)  ครูแนะนําการติดต้ังเทอรมอมิเตอร  โดยใชเทอรมอมิเตอร  2  อัน  จุมลงไปในนํ้า  ให
ปลายกระเปาะอยูท่ีระดับตางกัน  อันแรกใหปลายกระเปาะอยูสูงจากกนแกวเล็กนอย  สวนอันท่ี
สองปลายกระเปาะอยูท่ีต่ําจากผิวน้ําลงไปเล็กนอย 

3)  ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรมแลวใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม  20.1  การถายโอนความ
รอนของนํ้า 

4)  ครูอธิบายวิธีการทํากิจกรรมแลวใหนักเรียนลงมือทํากิจกรรม  20.2  การถายโอนความ
รอนของโลหะ 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นอธิบายและลงขอสรุป 
1)  ครูและนักเรียนรวมกนัอภิปรายผลการทํากิจกรรม 20.1  ซ่ึงควรไดขอสรุปวา   
“เม่ือใหความรอนแกบีกเกอร  สารละลายของดางทับทิมจะเคล่ือนท่ีข้ึนไปที่ผิวน้ํา  

อุณหภูมิของน้าํบริเวณสวนบนของบีกเกอรจะเพิ่มข้ึน  แสดงวาโมเลกุลของของเหลวท่ีเคล่ือนท่ีข้ึน
นั้น  พาความรอนข้ึนไปดวย” 

2)  ครูถามนักเรียนวา  “การถายโอนความรอนคืออะไร”  ซ่ึงนักเรียนควรตอบวา   
“การถายโอนความรอน  เปนการถายเทพลังงานความรอนระหวางมวลสารท่ีมีอุณหภูมิ

แตกตางกัน  จากมวลสารท่ีมีอุณหภูมิสูงกวาไปยังมวลสารท่ีอุณหภูมิต่ํากวา  จนกระท่ังอุณหภูมิของ
มวลสารท่ีมีการถายเทพลังงานความรอนระหวางกันเทากัน”   

3)  ครูใหความรูตอวาการถายโอนความรอนโดยโมเลกุลของสารเคล่ือนท่ีไปดวย เรียกวา  
การพาความรอน   

4)  ครูอธิบายจากการที่น้ําในบีกเกอรรอนท่ัวบีกเกอร  เกิดจากการท่ีโมเลกุลของของเหลว
ท่ีรอนจะลอยตัวสูงข้ึน  เพราะของเหลวบริเวณนั้นมีความหนาแนนนอยลง  เนื่องจากเม่ือไดรับ
ความรอนโมเลกุลจะอยูหางกันมากข้ึน  ของเหลวท่ีอุณหภูมิต่ํากวาจะลงมาแทนท่ี 

5)  ครูและนักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรม 20.2 รวมกัน  ซ่ึงควรไดขอสรุปวา 
“เม่ือใหความรอนแกแผนอะลูมิเนียม แผนอะลูมิเนียมจะถายโอนพลังงานความรอนไป  

โดยทําใหหยดเทียนท่ีอยูใกลเปลวไฟหลอมเหลวแลวหลุดจากแผนอะลูมิเนียม  ตามดวยหยดที่หาง
จากเปลวไฟออกไป” 

6)  ครูใหความรูวาความรอนถายโอนผานแผนอะลูมิเนียมโดยทําใหโมเลกุลของแผน
อะลูมิเนียมส่ันมากข้ึน  และชนโมเลกุลขางเคียงทําใหโมเลกุลนั้นส่ันมากข้ึนดวย  การชนเกิดกัน
อยางตอเนื่อง  ทําใหความรอนถายโอนอยางตอเนื่อง  การถายโอนพลังงานความรอนในลักษณะนี้
เรียกวา  การนําความรอน 
ขั้นท่ี 4 ขั้นขยายความรู 

1)  ครูอธิบายความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพาความรอนและการนําความรอน 
2) สรุปการสาธิต การติดไฟของเทียนไขท่ีถูกเปาจนดับ เม่ือนําเปลวไฟเขาใกล ความรอน 

จากเปลวไฟถายโอนไปยังไสเทียนไขไดดวยการพาความรอนและการนําความรอนผานควันเทียน 
 3) ครูถามวาเพราะเหตุใดจึงไมควรสูบบุหร่ี หรือทําใหเกิดประกายไฟขณะท่ีกําลังเติม
น้ํามันในสถานีบริการน้ํามัน ควรไดขอสรุปวา “เพราะอาจเกิดการถายโอนพลังงานความรอนผาน
ไอของนํ้ามัน ทําใหน้ํามันในถัง ซ่ึงเปนสารไวไฟตดิไฟลุกไหมเกดิการระเบิดได” และจากการ
อภิปรายทําใหทราบวาการถายโอนพลังงานความรอนในคร้ังหนึ่งๆ อาจเกิดไดหลายวิธี 

 4)  ครูแจกใบความรู  20  การถายโอนพลังงานความรอน  และใบงาน  20  เร่ืองการถาย
โอนความรอน 
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ขั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล 
1)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม  20.1  การถายโอนความรอนของนํ้า 
2)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบกิจกรรม  20.2  การถายโอนความรอนของโลหะ 

 3)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงใบงานท่ี 20  การถายโอนความรอน 
 4)  ครูใหนกัเรียนทุกคนสงสมุดบันทึก 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1)  หนังสือแบบเรียนกลุมสาระการเรียนรูวทิยาศาสตร  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 
 2)  ใบความรู  20  เร่ือง การถายโอนพลังงานความรอน (1) 
 3)  ใบกจิกรรม  20.1  การถายโอนความรอนของน้ํา 

4)  ใบกจิกรรม  20.2  การถายโอนความรอนของโลหะ 
5)  ใบงานท่ี 20  เร่ืองการถายโอนความรอน 

 
การวัดผลและประเมินผล 
 1)  สังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมและการอภิปราย  ซ่ึงจะประเมินทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนขณะทําการทดลอง  และกระบวนการทํางานกลุม   
 2)  คะแนนจากใบกจิกรรม 20  การถายโอนความรอนของนํ้า  และใบงานท่ี 20  เร่ืองการ
พาความรอน 
 3)  ประเมินความรับผิดชอบ  ความกระตือรือรน  ความเพียรพยายาม  ความมีน้ําใจ  ความ
ซ่ือสัตย  ความสนใจในการตอบคําถาม  และการตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน 
 
บรรณานุกรม 

 
ปรีชาและนงลักษณ  สุวรรณพินิจ.  แรงและการเคล่ือนท่ี  พลังงาน  ม.1. บริษัทไฮเอด 
     พับลิชช่ิง  จํากัด.  กรุงเทพฯ :  หนา  97 – 104. 
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).คูมือครู 
      สาระการเรียนรูพื้นฐาน แรงและการเคล่ือนท่ี พลังงาน. คุรุสภาลาดพราว. 
      หนา 134 – 137. 
โสมชยา  ธนังกุล  และอุดม  งามศักดิ์กุล. วทิยาศาสตรคิดเร็ว ม.ตน  เลม 2.  สํานักพิมพ 
      SCIENCE  CENTER. กรุงเทพฯ : หนา  633 – 634. 
kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK4/chapter5/t4-5-l2.htm 
http://203.113.86.82/dltv/dltv-uploads/libs/html/1754/con1.html 
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บันทึกหลังการสอน 
 ความคิดเหน็เกี่ยวกับการสอน การสอนตามแผนน้ีเปนไปตามท่ีวางแผนไวหรือไม ถาไม
เปนไปตามแผน 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) 

 




