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หน่วยที่ 5

พลงังานความร้อน
บทที่ 1

ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร

1.  แบบจ าลองอนุภาคของสสาร
ในแต่ละสถานะ

สสาร  คืออะไร ?
สสาร  คือ  ส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเรา มีมวล และต้องการท่ีอยู่

พบได้ท้ังในของแข็ง ของเหลว  และแก๊ส

ของแขง็ เช่น  เพชร  ก้อนหิน  ทองค า  หนังสือ  ไม้  อฐิ  ลูกแก้ว  เหล็กอลูมเินียม
ของเหลว เช่น  น ้า  แอลกอฮอล์  น ้าหวาน  น ้าอดัลม  
แก๊ส เช่น  อากาศ  ออกซิเจน  ไนโตรเจน  คาร์บอนไดออกไซด์

ของแขง็
1. อนุภาคเรียงชิดติดกัน
2. มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคมาก
3. มีรูปร่างและปริมาตรคงที่
4. มีการส่ันอยู่กับที่

ของเหลว
1. อนุภาคของของเหลวอยู่ใกล้กัน
2. มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค

น้อยกว่าของแข็งแต่มากกว่าแก๊ส
3. มีรูปร่างไม่คงที่  เปล่ียนไปตาม

ภาชนะที่บรรจุ แต่มีปริมาตรคงที่
4. เคล่ือนที่ได้แต่ไม่อิสระ

แก๊ส
1. อนุภาคอยู่ห่างกันมาก
2. มีแรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาคน้อย
3. มีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่
4. เคล่ือนที่ได้อิสระทุกทิศทาง
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ตารางเปรียบเทียบแบบจ าลอง (ลงสมุด)
แบบจ ำลอง กำรจดัเรียง

อนุภำค
แรงยึดเหน่ียว

ระหว่ำง
อนุภำค

รูปร่ำง ปริมำตร กำร
เคลื่อนที่

จงกรอกข้อมูลใส่ลงในตารางให้ถกูต้อง (ลงสมุด)

สสำร สถำนะ วำดแบบจ ำลอง รูปร่ำง ปริมำตร

1.  แป้งฝุ่น

2.  น ำ้ตำลทรำย

3. เพชร

4.  แอลกอฮอล์

5.  น ำ้หวำน

6.  อำกำศ

อุปกรณ์/กลุ่ม (10 คะแนน)
1.  เมล็ดถั่วเขยีว จ านวน 1 ถุง
2.  กาวลาเท็กซ์ จ านวน 1 ขวด
3.  กระดาษแขง็ขนาด A4 จ านวน 1 แผ่น

จงสร้างแบบจ าลองในสถานะต่างๆ ในการสร้างแบบจ าลองให้ค านึงถงึส่ิงต่อไปนี้

1. การจัดเรียงอนุภาค
2. แรงยึดเหน่ียวระหว่างอนุภาค
3. การเคล่ือนท่ีของอนุภาค

น่ารักท่ีสุด

บทที่ 1
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร

2.  ความร้อน
กับการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของสสาร



10/25/2018

3

ปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้อุณหภูมิของสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ?

กจิกรรมตอนที่ 1

บีกเกอร์ 1 บีกเกอร์ 2

ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้อุณหภูมิของสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ?

กจิกรรมตอนที่ 1
ปัญหา

สมมติฐาน

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

ค าถาม?

1.  การทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้า

ค าถาม?

2.  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้าในบีกเกอร์ทั้งสอง
แตกต่างกันหรือไม่  เพราะเหตุใด

ค าถาม?

3.  สมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างจาก    
การทดลองหรือไม่  อย่างไร

ค าถาม?

4.  จากกิจกรรมตอนที่ 1  สรุปได้ว่าอย่างไร
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ปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้อุณหภูมิของสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ?

กจิกรรมตอนที่ 2 (สมมติน ้าสีเดียวกนันะ)

บีกเกอร์ 1 บีกเกอร์ 2

ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้อุณหภูมิของสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ?

กจิกรรมตอนที่ 2
ปัญหา

สมมติฐาน

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

ค าถาม?

1.  การทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้า

ค าถาม?

2. เม่ือให้ความร้อนแก่น ้าในบีกเกอร์ทั้ง 2 ในเวลาเท่ากัน  
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้า  แตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร

ค าถาม?

3.  สมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างจาก    
การทดลองหรือไม่  อย่างไร

ค าถาม?

4.  จากกิจกรรมตอนที่ 2  สรุปได้ว่าอย่างไร
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ปัจจัยใดบ้างท่ีท าให้อุณหภูมิของสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ?

กจิกรรมตอนที่ 3 (กลเีซอรอลไม่มีสีนะ)

บีกเกอร์ 1 บีกเกอร์ 2

น ้า กลีเซอรอล

ปัจจัยใดบ้างที่ท าให้อุณหภูมิของสสารเกิดการเปลี่ยนแปลง ?

กจิกรรมตอนที่ 3
ปัญหา

สมมติฐาน

ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ตัวแปร
ควบคุม

ค าถาม?

1.  การทดลองนี้ต้องการศึกษาปัจจัยใดที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้า

ค าถาม?

2. เม่ือควบคุมตัวแปรในการทดลองนี ้ สารต่างชนิดกัน
มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเหมือนหรือแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร

ค าถาม?

3.  สมมติฐานที่นักเรียนตั้งไว้เหมือนหรือแตกต่างจาก    
การทดลองหรือไม่  อย่างไร

ค าถาม?

4.  จากกิจกรรมตอนที่ 3  สรุปได้ว่าอย่างไร
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ค าถาม?

5.  จากกิจกรรมทั้ง 3  ตอน  สรุปได้ว่าอย่างไร

ความร้อนจ าเพาะ?
ในการท าให้สสารต่างชนิดกันที่มี

มวล 1 หน่วยเท่ากัน  
มีอุณหภูมิเพิม่ขึน้ 1 หน่วยเท่ากัน
จะใช้ปริมาณความร้อนที่แตกต่างกัน

ตวัอย่าง…ความร้อนจ าเพาะ?

บีกเกอร์ 1 บีกเกอร์ 2

น ้า กลีเซอรอล

ในการท าให้สสารต่างชนิดกันที่มี
มวล 1 หน่วยเท่ากัน  
มีอุณหภูมิเพ่ิมขึน้ 1 หน่วยเท่ากัน
จะใช้ปริมาณความร้อนที่แตกต่างกัน

ดูตาราง  5.1 หน้า 19
จ านวน 2 ข้อ  

ค าถาม?

1.     สารใดมีค่าความร้อนจ าเพาะมากท่ีสุด  และน้อยท่ีสุด
ตามล าดับ

ค าถาม?
2.     เม่ือสารเหล่านี้มีมวลเท่ากัน  ได้รับความร้อนใน

ปริมาณเท่ากัน  สารเหล่านี้จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้
เท่ากันหรือไม่  อย่างไร  และสารใดจะมีอุณหภูมิ
เพิ่มขึน้มากท่ีสุด  เพราะเหตุใด
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สรุปได้ว่า
1. สารท่ีมีความร้อนจ าเพาะน้อย ต้องการปริมาณ

ความร้อนเพียงเล็กน้อย เพ่ือท าให้มวล 1 กรัม      
มีอุณหภูมิเพ่ิมขึน้ 1 องศาเซลเซียส

2. สารท่ีมีความร้อนจ าเพาะมาก  ต้องการปริมาณ
ความร้อนมาก เพ่ือท าให้มวล 1 กรัม  
มีอุณหภูมิเพ่ิมขึน้ 1 องศาเซลเซียส

สสารเม่ือได้รับความร้อนจะมีอุณหภูมิสูงขึน้  

ในทางตรงกันข้าม  

เม่ือสสารสูญเสียความร้อนก็จะมีอุณหภูมิต ่าลง

ดูค าถามหน้า  21
2 ข้อ    

ค าถาม?

1.     ถ้าสสาร 2 ชนิดมีมวลเท่ากัน  สูญเสียความร้อนใน
ปริมาณเท่ากัน  อุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไปของสสารน้ันจะ
แตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร

ค าถาม?
2.     แก้วน ้า 2 ใบบรรจุน ้าร้อนอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  

เท่ากัน  ใบแรกบรรจุน ้ามวล 100 กรัม  ใบที่สอง
บรรจุน ้ามวล 200 กรัม  ตั้งไว้ท่ีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
20 นาที  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน ้าในแก้วท้ัง 
2 ใบจะเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร

การค านวณปริมาณความร้อนที่ท าให้อุณหภูมิของสสารเปลี่ยนแปลง

จากสมการ
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ตัวอย่างท่ี 1
ต้องให้ปริมาณความร้อนแก่น ้ากี่แคลอรี  เพื่อท าให้น ้าท่ีมีมวล 100 กรัม 

มีอุณหภูมิเพิ่มขึน้จาก 20 องศาเซลเซียส  เป็น 50 องศาเซลเซียส 
(ความร้อนจ าเพาะของน ้า  มีค่า 1 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส)

ตัวอย่างท่ี 2
ปริมาณความร้อนท่ีน ้ามวล 100 กรัม  สูญเสียไป เมื่ออุณหภูมิลดลงจาก  

50 องศาเซลเซียส เป็น 20 องศาเซลเซียส เป็นเท่าใด
(ความร้อนจ าเพาะของน ้า  มีค่า 1 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส)

ตัวอย่างท่ี 3
ต้องให้ปริมาณความร้อนแก่ทองกี่แคลอรี  เพื่อท าให้ทองท่ีมีมวล 100 กรัม  

มีอุณหภูมิเพิ่มขึน้จาก 20 องศาเซลเซียส  เป็น 50 องศาเซลเซียส 
(ความร้อนจ าเพาะของทอง  มีค่า 0.03 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส) ท าหน้า 25

ข้อ 1,2,3

การแปลงหน่วยวดัอุณหภูมิ โจทย์...
1.อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่องศาฟาเรนไฮต์
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โจทย์...
2.อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เท่ากับกี่เคลวิน

โจทย์...
3.อุณหภูมิ 298 เคลวิน เท่ากับกี่องศาเซลเซียส

HA HA HA…
บทที่ 1

ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร

3.  ความร้อน
กับการขยายตัว  หรือหดตัวของสสาร

ความร้อน
ส่งผลต่อสสารอย่างไร?

อุปกรณ์/กลุ่ม

1. ลูกโป่ง จ าวน 1 ลูก
2. ขวดแก้ว  จ านวน 1 ใบ
3. น ้าร้อน จ านวน 1 ลิตร
4. ภาชนะใส่น ้าร้อน จ านวน 1 ใบ
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การทดลอง...(แก๊สหรืออากาศ) ค าถาม?

1. เม่ือน าขวดแก้วท่ีครอบด้วยลูกโป่ง  ไปวางในภาชนะ
ท่ีมีน ้าร้อน  ลูกโป่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ค าถาม?
2.  แบบจ าลองการจัดเรียงอนุภาคของอากาศ                

เม่ือน าขวดแก้วท่ีครอบด้วยลูกโป่งไปวางในภาชนะ       
ที่มีความร้อนเป็นอย่างไร

ค าถาม?

3. จากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไร

การทดลอง...(ของเหลว) การทดลอง...(ของแขง็)
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สรุปได้ว่า

1. เม่ือสสารได้รับความร้อน  อุณหภูมิจะเพิ่มขึน้  
อนุภาคของสสารน้ันจะส่ันและเคล่ือนที่เร็วขึน้  
ส่งผลให้สสารเกิดการขยายตัว

2. เม่ือสสารสูญเสียความร้อน  อุณหภูมิจะลดลง
อนุภาคของสสารน้ันส่ันและเคล่ือนที่ได้ช้าลง         
ส่งผลให้สสารเกิดการหดตัว

เม่ือสสารได้รับความร้อน...ตัวอย่างในชีวิตประจ าวัน
การขยายตัว...ของแข็ง

เม่ือสสารได้รับความร้อน...ตัวอย่างในชีวิตประจ าวัน
การขยายตัว...ของเหลว (ปรอท)

เม่ือสสารได้รับความร้อน...ตัวอย่างในชีวิตประจ าวัน
การขยายตัว...ของแก๊ส

เยฟิ เยฟิ... บทที่ 1
ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร

4.  ความร้อน
กบัการเปลีย่นสถานะของสสาร
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การเปลี่ยนสถานะของสสาร
ตอบค าถามหน้า 44

(ในหนังสือเรียน)

กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอณุหภูมิกับเวลา ตอบค าถาม
1.  ปริมาณความร้อนท่ีน ้าแข็งได้รับ  มีความสัมพันธ์กับเวลาหรือไม่  อย่างไร
ตอบ  

ตอบค าถาม
2.  ช่วงเวลาที่น ้าแข็งหลอมเหลวเป็นน ้า  น ้าแข็งได้รับความร้อนหรือไม่  รู้ได้อย่างไร  

และในช่วงน้ันส่ิงที่อยู่ในบีกเกอร์จะมีสถานะใดบ้าง
ตอบ

ตอบค าถาม
3.  ช่วงเวลาท่ีเดือดเป็นไอน ้า  น ้าได้รับความร้อนหรือไม่  รู้ได้อย่างไร  

และในช่วงน้ันส่ิงท่ีอยู่ในบีกเกอร์จะมีสถานะใดบ้าง
ตอบ
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ตอบค าถาม
4.  จากกราฟสรุปได้ว่า
ตอบ 

L =  ความร้อนแฝงจ าเพาะ

ปริมาณความร้อน
ท าให้สสารเปลีย่นสถานะ  ใช้สูตร   

Q = mL

ตัวอย่างท่ี 1

ต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดในการท าให้แท่งทองแดงมวล 50 กรัม  
อุณหภูมิ 1,083 องศาเซลเซียส  หลอมเหลวท้ังหมดพอดี
(ความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลวของทองแดงเท่ากับ 32 แคลอรี/กรัม)
ตอบ

ตัวอย่างท่ี 2
ต้องใช้ปริมาณความร้อนเท่าใดท่ีท าให้แท่งเงินมวล 5 กิโลกรัม  ท่ีมีอุณหภูมิ 

962 องศาเซลเซียส  หลอมเหลวจนหมดพอดี
(ความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลวของเงินเท่ากับ 26 แคลอรี/กรัม)
ตอบ

แบบฝึกหัดท้ายบท
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1. แบบจ าลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะ
มีลักษณะอย่างไร ?

2.  เม่ือสสารได้รับหรือสูญเสียความร้อน  สสารมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร ?

3.  ปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิ             
ของสสาร ?

4.  ขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว  
และของเหลวเป็นแก๊ส  การจัดเรียงอนุภาค  แรงยึด
เหน่ียวระหว่างอนุภาค  และการเคล่ือนท่ีของอนุภาค
ของสสารมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่  อย่างไร ?

5.  เม่ือให้ความร้อนแก่สารชนิดหน่ึง  ที่มีมวล 500 กรัม  
วดัอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนไปได้ดังกราฟ

ดูกราฟในหนังสือเรียนหน้า  61

5.1 ท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  สารอยู่ในสถานะใด
เพราะเหตุใด  ?
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5.2 ท่ีอุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส  สารอยู่ในสถานะใด
เพราะเหตุใด  ?

5.3  ระหว่างจุด B ถงึ C และจุด C ถงึ D จะพบสารใน
สถานใด  ?

5.4  ช่วงใดบ้างที่สารมีการเปลี่ยนสถานะ ? 5.5  จุดเดือด  จุดหลอมเหลวของสารดังกล่าวมีค่าเท่าใด ?

5.6  ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงจาก 
C ไป D มีค่าเท่าไร ?

5.7  ปริมาณความร้อนที่สารใช้ในการเปลี่ยนแปลงจาก 
B ไป C มีค่าเท่าไร ?
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5.8  การเปลี่ยนแปลงจาก E ไป D เป็นการได้รับหรือ
สูญเสียความร้อน  ปริมาณเท่าใด ?

5.9  ถ้าสารมีมวลเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า  ปริมาณความร้อนที่
ใช้ในการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว       
มีค่าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่  อย่างไร  ?

5.10  ถ้าสารมีมวลเพิ่มขึน้เป็นสองเท่า  จุดเดือด
จุดหลอมเหลวของสารดังกล่าวมีค่าเปลี่ยนแปลง
หรือไม่ อย่างไร  ?

6. ต้องการท าให้แท่งเงินและแท่งทองมวล 700 กรัม
เท่ากัน มีอุณหภูมิเพิ่มขึน้จากอุณหภูมิห้อง (25)  
ไปถงึจุดหลอมเหลวของสารแต่ละชนิด  ปริมาณ
ความร้อนที่ต้องให้แก่สารทั้งสองเท่ากันหรือไม่  
อย่างไร?

7.  

50,000  แคลอรี

8. เพ่ือนของนักเรียนกล่ำวว่ำ  เรำควรเติมน ำ้มันรถในช่วงเช้ำมืด
ซึ่งมีอำกำศเย็น  เพรำะจะได้น ำ้มันปริมำณมำกกว่ำ  
กำรเติมน ำ้มันในช่วงกลำงวันซึ่งอำกำศร้อน  
นักเรียนเห็นด้วยกับเพ่ือนนักเรียนหรือไม่  เพรำะเหตุใด
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สู้ สู้ นะ!


