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¹Í¡¨Ò¡à¢×èÍ¹áÅŒÇÂÑ§ÁÕ
Ê¶Ò¹·Õèã´ÍÕ¡ºŒÒ§·ÕèÊÒÁÒÃ¶

¼ÅÔµ¡ÃÐáÊä¿¿ŒÒä´Œ

¾ลังงานบนâลก¢องàรา

1.		ยกตัวอย่างการเปลี่ยนพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกพลังงานหน่ึงจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์	(มฐ.	ว	2.3	ป.3/1)

2.		บรรยายการท�างานของเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าและระบุแหล่งพลังงานในการผลิต
ไฟฟ้าจากข้อมูลที่รวบรวมได้	(มฐ.	ว	2.3	ป.3/2)

3.		ตระหนักในประโยชน์และโทษของไฟฟ้า	 โดยน�าเสนอวิธีการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัดและปลอดภัย	(มฐ.	ว	2.3	ป.3/3)

ตัวªÕéวั´

à¾×èÍ¹ æ ¤Ô´Ç‹Ò à¢×èÍ¹
¼ÅÔµä¿¿ŒÒä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ



¾ลังงานน ่ ารÙŒ
à»‡ÒËÁÒÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
•	สามารถยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่งไป
	 เป็นอีกพลังงานหนึ่งได้

àร×่องทÕ่ 1

ชวนอานชวนคดิ

เพื่อน ๆ  รูหรือไมวา
พลงังานบนโลกของเรา

มอีะไรบาง

ศัพทนารู

energy	('เอ็นเนอจิ)	พลังงาน

energy	transformation	('เอ็นเนอจิ แทร็นสฟ'เมชัน)
การเปลี่ยนรูปพลังงาน

electrical	energy	(อิ'เล็คทริคคัล 'เอ็นเนอจิ)	พลังงานไฟฟา	¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿ŒÒº¹âÅ¡¢Í§àÃÒä Œ́ÁÒ¨Ò¡
ËÅÒÂáËÅ‹§àÅÂ Œ̈Ð àª‹¹ áÊ§ÍÒ·ÔµÂ� 

¶‹Ò¹ËÔ¹ ¡Ñ§ËÑ¹ÅÁ à¢×èÍ¹

¾ÅÑ§§Ò¹ä¿¿ŒÒº¹âÅ¡¢Í§àÃÒ
ÁÒ¨Ò¡äË¹ºŒÒ§¤Ð¤Ø³¤ÃÙ ´Ṏ Ñ§àÅÂ·Õè âÅ¡¢Í§àÃÒÁÕä¿¿ŒÒ

ª‹ÇÂãËŒàÃÒãªŒªÕÇÔµ§‹ÒÂ¢Öé¹ÁÒ¡àÅÂ

mechanical	energy	(มิ'แค็นนิคัล 'เอ็นเนอจิ)	พลังงานกล
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	 พลงังานมหีลายรปูแบบ	เช่น	พลงังานกล	พลงังานความร้อน	

พลังงานไฟฟ้า	พลังงานแสง	พลังงานเสียง	 โดยพลังงานเหล่านี้

สามารถเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้

จุดประสงค์	:	 	บอกการเปลี่ยนแปลงพลังงานหนึ่ง

ไปเป็นอีกพลังงานหนึ่งได้
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เป็นพลังงานแสง	 ซึ่งจังหวะการกะพริบแสงของ
หิ่งห้อยใช้ในการสื่อสารระหว่างกันและใช้ส่งสัญญาณ
ในการสืบพันธุ์

เกรด็วิทย -นารู

หิ่งห้อย

1. ¾ล§ั§ำนแส§
เป็นพลังงานที่สามารถรับรู้ด้วยตา	 เมื่อแสงเดินทางออกจากแหล่งก�าเนิดแสง	

ตกกระทบวัตถุจะท�าให้เกิดความสว่างและเงา
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การถูมือในวันที่อากาศหนาว

น�า้ไหลจากทีส่งูลงสูท่ีต่�า่

การไกวชิงช้า

ใบพัดของกังหันลมหมุน

ตัวอย่าง กิจกรรมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ท�าให้เกิดพลังงานกลตัวอย่าง

ตัวอย่าง สิ่งของในชีวิตประจ�าวันที่ใช้พลังงานไฟฟ้าตัวอย่าง

เครือ่งซกัผ้า พดัลม เครือ่งปน ตูเ้ย็น

       2. ¾ล§ั§ำนä¿¿‡ำ
	 เป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวน�าไฟฟ้า	 ท�าให้เกิด

กระแสไฟฟ้าขึ้น

       3. ¾ล§ั§ำนกล
	 เป็นพลังงานทีเ่กีย่วข้องกบัการเคลือ่นทีข่องวตัถุหรอืการหมนุท่ีเกิดจากการกระท�า

ของแรง
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