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บทที่ 18 ความร้ อน
18.1 ความร้ อน
ความร้ อน เป็ นพลังงานรู ปหนึ่งที่สามารถทางานได้ และเปลี่ยนเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้ ความร้อน
อาจจะเปลี่ยนรู ปมาจากพลังงานรู ปอื่นได้ เช่น พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้ า ฯลฯ
ความร้ อน เป็ นพลังงานซึ่ งสามารถถ่ายทอดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่ วตั ถุที่มีอุณหภูมิต่ากว่า
ความร้อนจะถ่ายเทให้กนั จนกระทัง่ อุณหภูมิเท่ากัน
หน่ วยของพลังงานความร้ อน(ทีใ่ ช้ โดยทัว่ ไป)
1. จูล ( joule, J ) เป็ นหน่วยของพลังงานกลที่ใช้ในระบบเอสไอ
2. แคลอรี ( calorie, cal ) เป็ นหน่วยหนึ่งของพลังงานความร้อน (โดยที่ 1 cal = 4.186 J )
1 แคลอรี คือ พลังงานความร้อนที่ทาให้น้ าที่มีมวล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส
( ๐C) (ในช่วง 14.5 ๐C ถึง 15.5 ๐C ) ที่ความดัน 1 บรรยากาศ
3. บีทียู ( British thermal unit หรื อ Btu ) คือ พลังงานความร้อนที่ทาให้น้ าที่มีมวล 1 ปอนด์
มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ ( ๐F) (ในช่วง 63 ๐F ถึง 64 ๐F ) ที่ความดัน 1 บรรยากาศ
( 1 Btu = 252 cal = 1,055 J )
18.1.1 อุณหภูมิ
อุณหภูมิ คือ ปริ มาณที่ใช้บอกระดับความร้อน
ก. เครื่ องมือวัดอุณหภูมิ เทอร์ มอมิเตอร์ เป็ นเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ ซึ่ งสร้างขึ้นจากการอาศัยสมบัติ
บางอย่างทางฟิ สิ กส์ที่เปลี่ยนไปตามความร้อนที่เปลี่ยนแปลง
ข. หน่วยของอุณหภูมิ อุณหภูมิวดั ในหน่วย องศาเซลเซี ยส องศาฟาเรนไฮต์ เคลวิน และโรเมอร์
แต่ที่ใช้ในระบบ SI คือ เคลวิน
เมื่อ K แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน
F แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์
C แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซี ยส R แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาโรเมอร์
จะได้วา่

C
5

=

F  32
9

=

R
4

=

K  273
5

18.1.2 การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้ อน
วัตถุโดยทัว่ ไปเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ซึ่ งทาให้ความยาวหรื อพื้นที่หน้าตัดหรื อปริ มาตร
ของวัตถุเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าวัตถุสูญเสี ยความร้อนหรื อคายความร้อนวัตถุก็จะหดตัวทาให้มีความ
ยาว หรื อพื้นที่หน้าตัดหรื อปริ มาตรลดลง
สมบัติสาคัญทีเ่ กีย่ วกับการขยายตัวของของแข็งทีค่ วรทราบ ได้ แก่
1. ของแข็งต่างชนิดกันถ้าเดิมมีความยาวเท่ากัน เมื่อร้อนขึ้นเท่ากันจะมีส่วนขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่
เท่ากัน
2. ของแข็งชนิ ดเดียวกัน ถ้าเดิมมีความยาวเท่ากัน เมื่อร้อนขึ้นเท่ากัน จะขยายตัวเพิม่ ขึ้นเท่ากัน
3. สมบัติของการขยายตัวและหดตัวของวัตถุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน เป็ นเรื่ องที่วิศวกรต้องคานึงถึง
เวลานาวัตถุมาใช้งาน
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18.1.3 ความจุความร้ อน สถานะและการเปลีย่ นสถานะของสาร
1. สถานะของสารโดยทัว่ ไปจาแนกได้เป็ น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
การเปลี่ยนแปลงสถานะเนื่องจากของแข็ง เมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็ นของเหลว ถ้าร้อน
มากขึ้นจะกลายเป็ นแก๊ส เขียนแผนผังได้ดงั นี้
รับความร้อน
ระเหิด
หลอมเหลว
ของแข็ง

เดือด
ของเหลว

แข็งตัว

แก๊ส
ควบแน่น

คายความร้อน
2. การเปลี่ยนแปลงจากของแข็งเป็ นของเหลว หรื อจากของเหลวเป็ นแก๊ส เรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลง
สถานะ
3. การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว และจากของเหลวเป็ นของแข็ง ในขณะที่วตั ถุ
กาลังเปลี่ยนสถานะ อุณหภูมิของวัตถุจะคงที่อยูต่ ลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็ น
ของเหลว เรี ยกว่าการหลอมเหลว หรื อการกลายเป็ นของเหลว ส่ วนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ น
ของแข็ง เรี ยกว่า การกลายเป็ นของแข็ง หรื อเยือกแข็ง
4. จุดหลอมเหลว ( melting point ) คือ อุณหภูมิในขณะที่ของแข็งกาลังเปลี่ยนสถานะเป็ น
ของเหลวภายใต้ความดันปกติ
5. จุดเยือกแข็ง ( Freezing point ) คือ อุณหภูมิในขณะที่ของเหลวกาลังกลายสถานะเป็ นของแข็ง
ภายใต้ความดันปกติ
6. ความร้อนแฝงจาเพาะ ( Specific Latent Heat, L ) หมายถึง ความร้อนที่ทาให้วตั ถุมวล 1 หน่วย
เปลี่ยนสถานะทั้งหมด โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง
L

ΔQ
m

…………………………………………..(18.1)

มีหน่วยเป็ น kJ/kg หรื อ J/g หรื อ J/kg
ความร้อนแฝงจาเพาะของสารมี 2 ชนิดคือ
6.1. ความร้อนแฝงจาเพาะของการหลอมเหลว คือปริ มาณความร้อนที่ทาให้สารนั้น หนึ่งหน่วย
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ความร้อนแฝงจาเพาะของการ
3

หลอมเหลวของน้ าเท่ากับ 80 cal/g หรื อ 333 kJ/kg หรื อ 333 X 10 J/kg
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6.2 ความร้อนแฝงจาเพาะของการกลายเป็ นไอ คือ ปริ มาณความร้อนที่ให้น้ นั หนึ่งหน่วยเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอ โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ความร้อนแฝงจาเพาะของการกลายเป็ น
3

ไอของน้ าเท่ากับ 540 cal/g หรื อ 536 cal/g หรื อ 2,256 kJ/kg หรื อ 2,256 X 10 J/kg
7. หลักการคานวณเกี่ยวกับความร้อนแฝงจาเพาะ ใช้สูตรดังนี้
………………………………….(18.2)
ΔQ  mL
เมื่อ Q คือ ปริ มาณความร้อน ( cal หรื อ J )
m คือ มวลสาร ( g หรื อ kg )
L คือ ความร้อนแฝงจาเพาะของสาร ( cal/g หรื อ kJ/kg หรื อ J/kg )
สิ่ งที่ควรทราบเพิ่มเติม
1. ความจุความร้อน ( Heat Capacity, C ) หมายถึง ปริ มาณความร้อนที่ทาให้ระบบมีอุณหภูมิ
เปลี่ยนไป 1 หน่วย
C

เมื่อ

ΔQ
ΔT

…………………………………….(18.3)

Q คือ ปริ มาณความร้อนหรื อพลังงานความร้อน ( cal หรื อ J )

C คือ ความจุความร้อน (cal/ C หรื อ cal/K หรื อ J/ C หรื อ J/K )
T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( K )
2. ความจุความร้อนจาเพาะ ( Specific heat Capacity , c )หมายถึงปริ มาณความร้อนที่ทาให้วตั ถุ 1
หน่วย มีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 หน่วย
C
Q
c 

…………..……………….…(18.4)
m
m T
เมื่อ Q คือ ปริ มาณความร้อนหรื อพลังงานความร้อน ( cal หรื อ J )
C คือ ความจุความร้อน (cal/ C หรื อ cal/K หรื อ J/ C หรื อ J/K )
C คือ ความจุความร้อนจาเพาะ (cal/ kgC , cal/kgK , J/ kgC , J/kgK )
m คือ มวลของวัตถุ ( g หรื อ kg )
T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( K )
ดังนั้น สู ตรที่ใช้ในการคานวณเกี่ยวกับปริ มาณความร้อน หรื อพลังงานความร้อน คือ
Q = mcT ……………….(18.5) เมื่อ T เป็ นองศาเคลวิน
Q = mct ……………..(18.6) เมื่อ t เป็ นองศาเซลเซี ยส
เพิม่ เติม 1. เมื่ออุณหภูมิผสมกัน
จะได้วา่
Q เพิ่ม = Q ลด
2. พลังงานศักย์เปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน
จะได้วา่
mgh = mcT
3. พลังงานไฟฟ้ าเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน
จะได้วา่
Pt = mcT

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องความร้อน เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krookird.com หน้า 24

18.1.4 การถ่ ายโอนความร้ อน
ความร้อนจะถ่ายโอนจากสิ่ งที่มีอุณหภูมิสูง ไปสู่ สิ่งที่มีอุณหภูมิต่ากว่าเสมอ เราพอจะแบ่งการถ่าย
โอนความร้อนได้ดงั นี้
1. การนา เกิดในของแข็ง โมเลกุลส่ งพลังงานความร้อนต่อ ๆ กันไปเป็ นทอด ๆ
2. การพา เกิดในของเหลวและแก๊ส โมเลกุลของตัวกลางพาความร้อนไป
3. การแผ่รังสี ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง
แบบฝึ กหัด 18.1
1. จงหาพลังงานความร้อนที่ทาให้เหล็กมวล 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซี ยส มีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็ น
70 องศาเซลเซียส ( ความจุความร้อนจาเพาะของเหล็ก = 450 J/ kgC )
2. จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาให้น้ าแข็งมวล 250 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยสกลายเป็ นน้ าหมด และ
สุ ดท้ายน้ า 10 กรัมเดือดกลายเป็ นไอ ( เมื่อ c ของน้ า = 4.2 kJ/ kgC )
3. จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาให้น้ าแข็งมวล 300 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเดือดจนกลายเป็ นไอ
หมด ( เมื่อ c ของน้ า = 4.2 kJ/ kgC )
4. นากระดาษมาพับเป็ นรู ปถ้วย เติมน้ าเย็น 4 องศาเซลเซียส ลงไป 100 มิลลิลิตร แล้วใช้เปลวเทียนลน
ก้นถ้วยกระดาษนั้น จนกระทัง่ อุณหภูมิเพิม่ ขึ้นเป็ น 9 องศาเซลเซียส พลังงานที่ความร้อนที่เปลวเทียน
ถ่ายเทให้มีค่าเท่าไร
5. น้ าตกแห่งหนึ่งสู ง 50 เมตร ถ้าพลังงานศักย์ของน้ าตกเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานความร้อนทั้งหมดอุณหภูมิ
ของน้ าที่ปลายน้ าตกจะมีค่าสู งขึ้นเท่าใด
6. ในการทดลองเปลี่ยนรู ปพลังงานกลเป็ นพลังงานความร้อน โดยใช้กระบอกที่มีค่าความจุความร้อนเป็ น
100 J/K มีความยาว 30 cm และลูกกลมโลหะที่มีค่าความจุความร้อนเป็ น 500 J/kgK มีมวล 100 กรัม
ถ้าต้อการให้อุณหภูมิของลูกกลมและกระบอกที่ใช้บรรจุ สู งขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะต้องพลิกกลับ
กระบอกขึ้นลงให้ลูกกลมหล่นในกระบอกอย่างน้อยกี่ครั้ง
7. นาลวดทาความร้อนมีกาลัง 1000 วัตต์ จุ่มลงในน้ ามวล 500 กรัม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถ้ามี
การสู ญเสี ยความร้อนไป 30 % อีกนานเท่าใดน้ าจึงจะเริ่ มเดือด
8. เครื่ องทาน้ าแข็งเครื่ องหนึ่ งดึงความร้อนจากน้ า 0 องศาเซลเซียส ด้วยอัตรา 500 จูลต่อวินาที ถ้า
ต้องการทาน้ าแข็ง 2 กิโลกรัม จากน้ าที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส ต้องใช้เวลาเท่าใด
9. ใส่ น้ าแข็งมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส ลงในน้ า 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
จะได้อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด
10. ใส่ ลูกเหล็กมวล 20 กิโลกรัม อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซี ยส ลงในน้ ามวล 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซี ยส แล้วให้ความร้อนแก่ระบบจนมีอุณหภูมิผสมที่สมดุลเป็ น 50 องศาเซลเซี ยส ถ้าถือว่า
ไม่มีการสู ญเสี ยความร้อนแก่ภาชนะและสิ่ งแวดล้อม ความร้อนที่เข้าระบบเป็ นเท่าใด
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11. (มข.51) น้ าแข็งมวล 140 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส ใส่ ลงไปในน้ าร้อน 80 องศาเซลเซียส จงหา
ปริ มาณน้ าร้อนที่ทาให้น้ าแข็งละลายหมดพอดี กาหนดให้ ความจุความร้อนจาเพาะของน้ า เท่ากับ 4.2
kJ/kg.  C และความร้อนแฝงจาเพาะของการหลอมเหลวของน้ าแข็ง เท่ากับ 300 kJ/kg
12. (มข.53) จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาให้น้ าแข็ง 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 ๐C กลายเป็ นน้ าอุณหภูมิ 50 ๐C
ทั้งหมดกาหนดให้ความร้อนแฝงจาเพาะของการหลอมเหลวของน้ า L เท่ากับ 333 กิโลจูล/กิโลกรัม
และความจุความร้อนจาเพาะของน้ า c เท่ากับ 4.2 กิโลจูล/(กิโลกรัม-เคลวิน)
18.2 แก๊ สอุดมคติ
สมบัติทางกายภาพของแก๊สที่สามารถทาการทดลองวัดได้โดยตรงด้วยวิธีการที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
เช่น มวล ปริ มาตร ความดัน และอุณหภูมิ สมบัติของเหล่านี้ได้จากการทดลอง
18.2.1 กฎของบอยล์
บอยล์เป็ นนักวิทยาศาสตร์ ชาวอังกฤษ ได้ทาการทดลองพบว่า “สาหรับแก๊สที่มีอุณหภูมิคงที่ ความ
ดันของแก๊สจะเป็ นปฏิภาคผกผันกับปริ มาตรของแก๊ส”
1
V
K
P 
V

P α

( K = ค่าคงที่ )

PV = K
P1V1 = P2V2 …………………………………(18.7)
แบบฝึ กหัด 18.2.1
1. แก๊สชนิดหนึ่งมีปริ มาตร 0.6 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1.8 บรรยากาศ จงหาว่าปริ มาตรของแก๊ส
ถ้าความดันของแก๊สเปลี่ยนเป็ น 0.9 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิเดียวกัน
2. แก๊สชนิดหนึ่งมีปริ มาตร 0.8 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 2.4 บรรยากาศ จงหาว่าความดันของแก๊ส
ถ้าปริ มาตรของแก๊สเปลี่ยนเป็ น 0.4 ลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิเดียวกัน
3. แก๊สชนิดหนึ่งมีมวลที่กินเนื้อที่ปริ มาตร 0.20 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1.5 บรรยากาศ จงหาว่า
ปริ มาตรจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ถ้าความดันของแก๊สเปลี่ยนเป็ น 0.75 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิเดียวกัน
4. แก๊สชนิดหนึ่งมีมวลที่กินเนื้อที่ปริ มาตร 0.40 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 4.5 บรรยากาศ จงหาว่า
ปริ มาตรจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ถ้าความดันของแก๊สเปลี่ยนเป็ น 1.5 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิเดียวกัน
5. (Ent) สุ นิษาอัดแก๊สเข้าไปในบอลลูนจนมีปริ มาตร 6 ลิตร มีความดัน 900 กิโลพาสคัล หลังจากปล่อย
ให้บอลลูนลอยขึ้นไปจากความดันแก๊สเหลือ 700 กิโลพาสคัล โดยถือว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง จงหา
ปริ มาตรของแก๊สในบอลลูน (7.71 ลิตร)
เพิม่ เติม ถ้า P น้อยลง V เพิ่มขึ้น และถ้า P เพิ่มขึ้น V จะน้อยลง เมื่อ T คงที่
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18.2.2 กฎของชาร์ ล จากการทดลองพบว่า “ สาหรับแก๊สที่มีมวลคงที่จานวนหนึ่ง เมื่อให้ความดัน
ของมันคงที่ปริ มาตรของแก๊สจะเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิ ”
V
T
= K คงที่
V
V
1 2
T
T
1
2

……………….……..(18.8) เมื่อ P คงที่

*** อุณหภูมิ 0 เคลวิน หรื อ –273 องศาเซลเซี ยส อ่านว่า อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ เป็ นอุณหภูมิต่าสุ ด
แก๊สทุกชนิดก่อนถึงอุณหภูมิน้ ีจะเป็ นของเหลว
แบบฝึ กหัด 18.2.2
1. ปริ มาตรของแก๊สชนิดหนึ่ งเท่ากับ 0.42 ลูกบาศก์เมตร ที่ 27 องศาเซลเซี ยส ถ้าแก๊สนี้มีปริ มาตร
0.56 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดันเดียวกัน จะมีอุณหภูมิเท่าใด
2. ปริ มาตรของแก๊สชนิดหนึ่ งเท่ากับ 0.31 ลูกบาศก์เมตร ที่ 37 องศาเซลเซี ยส ถ้าแก๊สนี้มีปริ มาตร
0.60 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดันเดียวกัน จะมีอุณหภูมิเท่าใด
3. (Ent) ถ้าให้ความดันของก๊าซของก๊าซในกระบอกสู บหนึ่งคงที่ และให้อุณหภูมิของก๊าซภายในกระบอก
สู บเปลี่ยนจาก 27 ๐C เป็ น 77 ๐C อัตราส่ วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด
4. (Ent) ก๊าซชนิดหนึ่งถูกบังคับให้มีความดันคงที่และอุณหภูมิของก๊าซถูกทาให้เพิ่มขึ้นจาก 27 ๐C เป็ น
127 ๐C อัตราส่ วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด
18.2.3 กฎของแก๊ส (Gas Law )
หรื อสมการของสถานะ ( Equation of State ) ผลที่ได้จากการทดลองกฎของบอยล์และกฎของ
ชาร์ลหรื อเกย์ลสั แสค นักวิทยาศาสตร์ ได้นามารวมเป็ นสู ตรเดียวกัน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดัน
ปริ มาตร และอุณหภูมิ ของแก๊สที่กาหนดมวลมาให้ เราเรี ยกสมการนี้วา่ Equation of State
PV

T

ค่าคงที่ …………………………………..(18.9)

P1V1 P2V 2

T1
T2

……………………………………..(18.10)

ถ้าแก๊สมีความหนาแน่น  (อ่านว่า โร ) แปรผกผันกับ V จะได้
P1
P2

1T 1
 2T 2
P1V1
PV
 2 2
m 1T 1 m 2T 2

……………………..……………..(18.11)
…………………….……………..(18.12) (จาก



m
V

)
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เพิม่ เติม หน่วยของความดัน ( P )
1. บอกเป็ นบรรยากาศ ( tmosphere = atm. ) เช่น ความดัน 1 บรรยากาศ
2. บอกเป็ นความสู งของปรอทในบารอมอเตอร์ เช่น ความดัน 760 มม.ของปรอท
5

3. บอกเป็ นแรงต่อพื้นที่ เช่น ความดัน 1.01 X 10 นิวตันต่อตารางเมตร
แบบฝึ กหัด 18.2.3
1. ถ้าให้ความดันของแก๊สในกระบอกสู บหนึ่งคงที่และให้อุณหภูมิของแก๊สภายในกระบอกสู บเปลี่ยนจาก
7 องศาเซลเซียส เป็ น 87 องศาเซลเซี ยส อัตราส่ วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด
2. ถ้าปริ มาตรของแก๊สเพิม่ ขึ้นเป็ น 3 เท่า และอุณหภูมิลดลงครึ่ งหนึ่ง ถามว่าความดันของแก๊สครั้งหลังจะ
เป็ นกี่เท่าของของเดิม
3. แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความดัน 2
บรรยากาศ จะต้องอัดแก๊สนี้ให้มีความดันเท่าไร จึงจะมีความหนาแน่น 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่
77 องศาเซลเซียส
4. แก๊สในถังที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความดัน 5 บรรยากาศ มีมวล 10 กิโลกรัมเมื่อปล่อยแก๊ส
ออกมาใช้เสี ยบ้าง ความดันจะลดลงเหลือ 2 บรรยากาศวัดที่ 27 องศาเซลเซี ยส ถามว่าแก๊สที่เหลือ
มีมวลกี่กิโลกรัม
-3

5. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริ มาตร 1 × 10 ลูกบาศก์เมตร ที่ 27 ๐C ความดันบรรยากาศ
-3

ถ้าก๊าซขยายตัวกระทัง่ ปริ มาตร 1.5 × 10 และความดันเป็ น 1.1 บรรยากาศอุณหภูมิเป็ นกี่องศาเซลเซี ยส
( 222 ๐C )
5

2

6. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ถ้าความดันบรรยากาศเท่ากับ 10 N/m ตลอดเวลาอากาศเข้าไปในยาง
5

รถยนต์คนั หนึ่งถ้าพบว่า มิเตอร์ วดั ความดันเกจอ่านค่า 2 ×10 อุณหภูมิของอากาศในยางขณะนั้นเท่ากับ
27 ๐C ถ้าอุณหภูมิของอากาศในยางเปลี่ยนไปเป็ น 67 ๐C อยากทราบว่ามิเตอร์ วดั ความดันเกจจะอ่านค่า
ได้เท่าใด (ให้ถือว่าปริ มาตรของยางเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก)
5

2

1. 3.6 × 10 N/m
5

5

2

5

2

2. 3.4 × 10 N/m

3. 2.6 × 10 N/m2
4. 2.4 × 10 N/m
7. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ยางรถยนต์มีความดันเกจ 2.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ที่อุณหภูมิ 27 องศา
เซลเซี ยส ถ้าขยะที่รถวิง่ ทางไกล ยางรถมีอุณหภูมิ 57 องศาเซลเซี ยส ความดันเกจของยางเป็ นเท่าใด
กาหนดให้ความดันบรรยากาศเป็ น 1.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
1. 2.1 kg/cm2
2. 2.2 kg/cm2
3. 2.3 kg/cm2
4. 2.4 kg/cm
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18.2.4 กฎของก๊าซ (ในกรณีบอกจานวนโมลมา)

n

PV
α
T
PV
=K=R
nT
PV  nRT …………………………..……….(18.13)

จาก

จะได้
เมื่อ n คือ จานวนโมลของแก๊ส ( โมล, mol)
R คือ ค่านิจของแก๊ส ( Gas Constant ) เท่ากับ 8.31 J/mol K
23

*แก๊ส 1 โมลมีจานวนโมเลกุล 6.02 X 10 โมเลกุล สรุ ปได้วา่
N = nNA …………………………………..(18.14)
เมื่อ

N คือ จานวนโมเลกุลของแก๊สทั้งหมด
23

จาก

NA คือ เลขอโวกาโดร ( NA = 6.02 X 10 )
PV  nRT จะได้
PV  NK B T …………………………………(18.15)

เมื่อ

KB = ค่านิจของ Boltzmann ( K B



R
1 . 83 X 10  23 J / K
NA

)

เพิม่ เติม
1. การหาอุณหภูมิของแก๊สผสม
Tผสม =
หรื อ Tผสม =

N1T1  N 2T2  N3T3  ...
N1  N 2  N3  ...
n1T1  n2T2  n3T3  ...
n1  n2  n3  ...

…………………………(18.16)

…………………..………(18.17)

2. การหาความดันของแก๊สผสม
Tผสม =

P1V1  P2V2  P3V3  ...
V1  V2  V3  ...

…………………………(10.18)
แบบฝึ กหัด 18.2.4
5

1. แก๊สออกซิ เจนหนัก 64 กรัม บรรจุในกระบอกซึ่ งมีลูกสู บอยูข่ า้ งใน ทาให้เกิดความดัน 3X10 นิวตัน
ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิ 77 องศาเซลเซี ยส ปริ มาตรของแก๊สออกซิ เจนในขณะนั้นเป็ นเท่าใด

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องความร้อน เรี ยบเรี ยงโดยนายบุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krookird.com หน้า 29

5

2. แก๊สออกซิ เจนหนัก 128 กรัม บรรจุในกระบอกซึ่งมีลูกสู บอยูข่ า้ งใน ทาให้เกิดความดัน 4X10 นิวตัน
ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซี ยส ปริ มาตรของแก๊สออกซิ เจนในขณะนั้นเป็ นเท่าใด
3. ผสมแก๊สฮีเลียม 2 โมล อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซี ยส กับแก๊สอากอร์ น 1 โมล อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซี ยส จงหาว่าอุณหภูมิผสมเป็ นเท่าใด
4. ผสมแก๊สฮีเลียม 4 โมล อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซี ยส กับแก๊สอากอร์ น 6 โมล อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซี ยส จงหาว่าอุณหภูมิผสมเป็ นเท่าใด
5. อุณหภูมิของแก๊สในถังลดลงจาก 27 องศาเซลเซียส เป็ น -3 องศาเซลเซี ยส ความดันจะเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงจากเดิมกี่เปอร์ เซ็นต์
6. อุณหภูมิของแก๊สในถังลดลงจาก 27 องศาเซลเซียส เป็ น -33 องศาเซลเซี ยส ความดันจะเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลงจากเดิมกี่เปอร์ เซ็นต์
18.3 ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส
18.3.1 แบบจาลองของแก๊ สอุดมคติ
แบบจาลองของแก๊ส (Model of Gasses) แก๊ส ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก ๆ จานวนมากต่างก็
3

เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู งอย่างไม่เป็ นระเบียบไปชนกัน ความเร็ วประมาณ 10 เมตรต่อวินาที อนุภาคแก๊ส
-10

มีโมเลกุลขนาด 10 เมตร
แบบจาลอง (Model ) มีลกั ษณะดังต่ อไปนี้
1. แก๊สประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ เรี ยกว่า โมเลกุล
2. โมเมกุลมีการเคลื่อนที่แบบ random แต่เป็ นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเลกุลจะ
เคลื่อนที่ทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็ วต่างกัน
3. โมเลกุลมีจานวนมากมายมหาศาล ทิศทางและอัตราเร็ วของการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแต่ละตัว
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีทนั ใด ถ้าชนกับผนังภาชนะหรื อโมเลกุลตัวอื่น ทางเดินโมเลกุลจึงเป็ นรู ป
ซิกแซก
4. โมเลกุลทุกโมเลกุลเมื่อรวมกันแล้ว จะมีปริ มาตรน้อยมากเมื่อเทียบกับปริ มาตรของภาชนะ เรา
จะเห็นได้ดีเมื่อแก๊สถูกควบแน่นเป็ นของเหลว ปริ มาตรจะเล็กลงเป็ นพัน ๆ เท่า ของปริ มาตรเดิม แสดงว่า
ปริ มาตรของโมเลกุลที่ประกอบกันเป็ นแก๊สเล็กมาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับปริ มาตรแก๊ส
5. โมเลกุลทุกโมเลกุลจะไม่มีแรงกระทาต่อกัน ยกเว้นชัว่ ขณะที่ชนกัน
6. การชนของโมเลกุลเป็ นการชนแบบยืดหยุน่ และช่วงเวลาที่ชนสั้นมากไม่วา่ จะชนกันเองหรื อชน
กับภาชนะ (พลังงานจลน์ก่อนชน = พลังงานจลน์หลังชน )
7. พลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊สเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิ
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18.3.2 ความดันและพลังงานจลน์ เฉลีย่ ของแก๊ส
ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส(Kinetic Theory of Gas)เราถือว่าแก๊สประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กมากเรี ยกว่า
โมเลกุล ซึ่ งเคลื่อนที่แบบไร้ระเบียบ โมเลกุลเหล่านี้ อยูห่ ่ างกันมาก และจะไม่เกิดแรงดึงดูดระหว่างกัน
เราให้โมเลกุลของแก๊สเป็ นทรงกลมที่เล็กมาก มีพลังงานจลน์มากกว่าพลังงานศักย์มากจนเกือบถือได้วา่ มี
แต่พลังงานจลน์
ความดันตามทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส อนุ ภาคของแก๊สเมื่อชนกับผนังภาชนะมีผลเกิดขึ้นดังนี้
1. ความเร็ ว ( v ) เปลี่ยนค่า เพราะมีแรงกระทาจากผนัง
2. โมเมนตัม (P) เปลี่ยนค่าตามค่าของความเร็ ว (P = mv ) แต่ m มีค่าคงที่
3. พลังงานจลน์ คงที่เพราะเป็ นการชนแบบยืดหยุน่
ผลทีไ่ ด้ จากทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส
1
Nm v
3

2

3
1
PV  Nm v
2
2

2

PV 

EK 

เมื่อ

1
mv
2

2

 NK B T  nRT





3
3
NK B T  nRT
2
2
3
K BT
2

คือ อัตราเร็ วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส
m คือ มวลของแก๊ส
v

EK คือ พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ส
แบบฝึ กหัด
1. แก๊สจานวน 100 โมเลกุล มีความเร็ วเท่า ๆ กันที่ 10 เมตรต่อวินาที อยูใ่ นภาชนะทรงกลมปริ มาตร 1
-20

ลูกบาศก์เมตร ถ้าแต่ละโมเลกุลมีมวล 3 X 10

กิโลกรัม ความดันของแก๊สในขณะนั้นมีค่าเท่าใด

2. แก๊สจานวน 200 โมเลกุล มีความเร็ วเท่า ๆ กันที่ 100 เมตรต่อวินาที อยูใ่ นภาชนะทรงกลมปริ มาตร 2
-20

ลูกบาศก์เมตร ถ้าแต่ละโมเลกุลมีมวล 9 X 10 กิโลกรัม ความดันของแก๊สในขณะนั้นมีค่าเท่าใด
3. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุไว้ในถังขนาด 0.5 ลูกบาศก์เมตร มีความดัน 1 บรรยากาศ จงหาพลังงานจลน์
25

เฉลี่ยของแต่ละโมเลกุลของแก๊สนี้ ถ้าแก๊สนี้ 1 ลูกบาศก์เมตรมีจานวนโมเลกุลเท่ากับ 2.5X10 โมเลกุล
4. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุไว้ในถังขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตร มีความดัน 1 บรรยากาศ จงหาพลังงานจลน์เฉลี่ย
25

ของแต่ละโมเลกุลของแก๊สนี้ ถ้าแก๊สนี้ 1 ลูกบาศก์เมตรมีจานวนโมเลกุลเท่ากับ 2.5X10 โมเลกุล
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18.3.3 อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ ส
การหาค่ าอัตราเร็วกาลังสองเฉลีย่ ของโมเลกุลของแก๊ ส (Root-mean-square-speed ,vr.m.s.)
vr.m.s. =

v 12  v 22  v 32  ...v n2

vr.m.s. =

3RT
M

vr.m.s. =

3P

vr.m.s. =

3K B T
m

แก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยว (Monoatomic Gas)

vr.m.s. =

5K B T
m

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ (Diatomic Gas)

n



เมื่อ M เป็ นมวลของ 1 โมล ( kg/mol )
3

เมื่อ  เป็ นความหนาแน่น ( kg/m )

แบบฝึ กหัด 18.3.3
1. ถ้ามีโมเลกุลของแก๊สที่มีอตั ราเร็ ว v หนึ่งโมเลกุล 2v สองโมเลกุล 3v หนึ่งโมเลกุล อัตราเร็ วรากที่สอง
ของกาลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดมีค่าเท่าไร
2. ถ้ามีโมเลกุลของแก๊สที่มีอตั ราเร็ ว 30 เมตรต่อวินาที หนึ่งโมเลกุล 10 เมตรต่อวินาที สองโมเลกุล 20
เมตรต่อวินาที หนึ่งโมเลกุล อัตราเร็ วรากที่สองของกาลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดมีค่าเท่าไร
3. ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิ เจนเป็ นส่ วนใหญ่ มีแก๊สออกซิ เจนปนอยูบ่ า้ งแต่ในสัดส่ วน
น้อยมาก ถามว่าอัตราเร็ วรากที่สองของกาลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็ นกี่เท่าของออกซิ เจน
(กาหนดให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิ เจนเป็ น 2 และ 32 กรัมต่อโมลตามลาดับ)
4. จงหาว่าแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิเท่าใดที่มีค่าอัตราเร็ วรากที่สองของกาลังสองเฉลี่ยเท่ากับของแก๊ส
ออกซิเจน ที่อุณหภูมิ 47 องศาเซลเซียส(กาหนดให้มวลโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิ เจนเป็ น 28
และ 32 กรัมต่อโมลตามลาดับ)
5. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยูใ่ นกระบอกสู บ ทีมีลูกสู บเลื่อนได้โดยแก๊สไม่รั่ว เมื่อทาให้ความหนาแน่นของ
แก๊สเพิ่มจากเดิมเป็ นสองเท่า โดยความดันคงที่ อัตราเร็ วเฉลี่ยของอนุภาคแก๊สจะต้องเปลี่ยนไปเป็ นกี่เท่า
ของค่าเดิม
6. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยูใ่ นกระบอกสู บ ถ้าแก๊สจานวนนี้ถูกทาให้ความดันเพิม่ ขึ้นเป็ นสองเท่า พบว่า
ค่าเฉลี่ยของกาลังสองของอัตราเร็ วโมเลกุลจะเพิ่มขึ้นเป็ น 43 เท่า ความหนาแน่นของแก๊สจะเป็ นกี่เท่าของ
ความหนาแน่นเดิม
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18.4 พลังงานภายในของระบบ
พลังงานภายในระบบคือ ผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของโมเลกุลในระบบ ถ้าให้
U เป็ นพลังงานภายในของระบบที่ประกอบด้วยแก๊ส N โมเลกุล จะได้
U  NE K 

3
NK B T
2

กฎอนุรักษ์พลังงาน ( กฎข้อที่ 1 ของเทอร์ โมไดนามิกส์ )
กฎข้อที่ 1 ของเทอร์ โมไดนามิกส์ กล่าวไว้วา่ พลังงานความร้อนทั้งหมดที่ให้แก่ระบบจะต้องมีค่า
เท่ากับผลรวมของพลังงานภายในระบบที่เพิ่มขึ้นกับงานที่ทาโดยระบบนั้น สามารถเขียนเป็ นสมการได้
ดังนี้
Q  U  W

เมื่อ

แทนพลังงานความร้อนที่ให้แก่ระบบ
แทนพลังงานภายในระบบที่เพิ่มขึ้น
U
แทนงานที่ระบบทา
W
ในการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจมีกรณี อื่น ๆ ด้วย ดังนั้นในความสัมพันธ์จากกฎข้อที่ 1 ของ
เทอร์ โมไดนามิกส์ จะต้องคิดเครื่ องหมายด้วย ดังนี้
Q

Q  ( U )  ( W )

เมื่อ

U 

3
3
3
PV  nRT  NK B T
2
2
2

W  PV  nRT  NK B T

หลักการคิดเครื่ องหมาย
ปริ มาณ
ลักษณะ
พลังงานความร้อนไหลเข้าสู่ ระบบ
พลังงานความร้อนไหลออกจากระบบ
Q
ไม่มีพลังงานความร้อนไหลเข้าหรื อออกจากระบบ
พลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้น(อุณหภูมิเพิ่มขึ้น)
พลังงานภายในระบบลดลง(อุณหภูมิลดลง)
U
พลังงานภายในระบบคงตัว(อุณหภูมิคงตัว)
งานที่ทาโดยระบบ(ปริ มาตรเพิ่มขึ้น)
งานที่สิ่งแวดล้อมทาให้ระบบ(ปริ มาตรลดลง)
W
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริ มาตร

เครื่ องหมาย
+
0
+
0
+
0
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แบบฝึ กหัด 18.4
1. ถังเก็บเก็บแก๊สใบหนึ่งมีปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ภายในบรรจุแก๊สไว้ ถ้าแก๊สดูดกลืนปริ มาณความ
ร้อนเข้าไป 40 จูล และทาให้ความดันเพิ่มขึ้น 30 นิวตันต่อตารางเมตร พลังงานภายในของแก๊ส
เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
2. ถังเก็บเก็บแก๊สใบหนึ่งมีปริ มาตร 2 ลูกบาศก์เมตร ภายในบรรจุแก๊สไว้ ถ้าแก๊สดูดกลืนปริ มาณความ
ร้อนเข้าไป 60 จูล และทาให้ความดันเพิ่มขึ้น 120 นิวตันต่อตารางเมตร พลังงานภายในของแก๊ส
เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด
3. ขดลวดความร้อนขนาด 10 วัตต์ อันหนึ่งให้พลังงานความร้อนกับแก๊สอะตอมเดี่ยวจานวน 1 โมล ซึ่ง
บรรจุในถังที่ปิดสนิท อยากทราบว่าจะใช้เวลาเท่าใด อุณหภูมิของแก๊สจึงจะเปลี่ยนจาก 27 องศาเซลเซียส
ไปเป็ น 67 องศาเซลเซียส
4. ขดลวดความร้อนขนาด 100 วัตต์ อันหนึ่งให้พลังงานความร้อนกับแก๊สอะตอมเดี่ยวจานวน 2 โมล ซึ่ง
บรรจุในถังที่ปิดสนิท อยากทราบว่าจะใช้เวลาเท่าใด อุณหภูมิของแก๊สจึงจะเปลี่ยนจาก 27 องศาเซลเซียส
ไปเป็ น 77 องศาเซลเซียส
5. แก๊สฮีเลียม 1 โมล บรรจุอยูใ่ นคนโทแก้วที่ปิดไว้อย่างดีและถือว่าปริ มาตรคงที่ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิ
ของแก๊สเปลี่ยนจาก 27 องศาเซลเซียส ไปเป็ น 67 องศาเซลเซี ยส จะต้องให้ความร้อนเข้าไปเท่าใด
6. แก๊สฮีเลียม 2 โมล บรรจุอยูใ่ นคนโทแก้วที่ปิดไว้อย่างดีและถือว่าปริ มาตรคงที่ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิ
ของแก๊สเปลี่ยนจาก 27 องศาเซลเซียส ไปเป็ น 77 องศาเซลเซี ยส จะต้องให้ความร้อนเข้าไปเท่าใด
7. จะต้องให้ความร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียมจานวน 1 โมล ที่บรรจุอยูใ่ นกระบอกสู บ แล้วทาให้แก๊สนั้น
ดันให้ลูกสู บทางาน 20 จูล และอุณหภูมิเพิม่ ขึ้น 10 เคลวิน
8. เมื่อให้ความร้อน 69.9 จูล แก่แก๊ส 1 โมล ที่บรรจุในกระบอกสู บ แก๊สจาทางาน 20 จูล ดันลูกสู บให้
เคลื่อนที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเท่าใด
5

9. กระบอกสู บอันหนึ่งบรรจุแก๊สฮีเลียม 2 กิโลโมล และความดันแก๊สเท่ากับ 1.05 X 10 นิวตันต่อตาราง
5

เมตร ปรากฏว่า เมื่อให้ความร้อนกับแก๊ส 10 จูล ปริ มาตรของแก๊สในกระบอกสู บเพิม่ ขึ้น 0.4 ลูกบาศก์
เมตร โดยที่ความดันแก๊สคงที่ อยากทราบว่า อุณหภูมิของแก๊สจะเพิม่ ขึ้นเท่าใด
5

10. กระบอกสู บอันหนึ่งบรรจุแก๊สฮีเลียม 4 กิโลโมล และความดันแก๊สเท่ากับ 1.0 X 10 นิวตันต่อ
6

ตารางเมตร ปรากฏว่า เมื่อให้ความร้อนกับแก๊ส 10 จูล ปริ มาตรของแก๊สในกระบอกสู บเพิ่มขึ้น 0.5
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ความดันแก๊สคงที่ อยากทราบว่า อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเท่าใด
11. ถ้าทาให้แก๊สฮีเลียม 1 โมล ร้อนขึ้นจาก 0 องศาเซลเซียส เป็ น 100 องศาเซลเซี ยส ภายใต้ความดัน
5

คงตัว 1.0 X 10 นิวตันต่อตารางเมตร พลังงานภายในของแก๊สฮีเลียมนี้จะเพิ่มขึ้นเท่าไร
12. ให้ความร้อนจานวนหนึ่งแก่ฮีเลียมที่บรรจุในกระบอกสู บ เมื่อแก๊สขยายตัวภายใต้กระบวนการความ
ดันคงที่ จงหาว่าแก๊สใช้ความร้อนในการเพิม่ พลังงานภายในร้อยละเท่าใดของปริ มาณความร้อนที่ได้รับ
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18.5 การประยุกต์ (การนาความรู้ เกีย่ วกับความร้ อนมาใช้ ประโยชน์ )
18.5.1 คู่ควบความร้ อน เป็ นแหล่งกาเนิดกระแสไฟฟ้ าโดยนาเอาลวดโลหะต่างชนิ ดกันมาพันต่อ
เข้าด้วยกัน แล้วให้ความร้อนที่รอยต่อนั้น จะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้ าขึ้น

รู ปที่ 18.1 คู่ควบความร้อนที่เกิดจากลวดโลหะต่างชนิดกัน
18.5.2 การใช้ ความร้ อนในการวินิจฉัยโรค วงการแพทย์สามารถตรวจสอบหรื อ
รักษาโรคต่างๆ ได้โดยการใช้กล้องถ่ายรู ปต่อเข้ากับจอภาพแล้วยิงรังสี อินฟราเรดไปยังร่ างกาย
เรา ภาพของร่ างกายเราจะปรากฏที่จอภาพเป็ นสี ต่างๆ เราเรี ยกสี ต่างๆ นี้วา่ กราฟความร้อน
(Thermograph) แพทย์จะใช้แถบสี น้ ีในการวินิจฉัยโรค เช่นการตรวจมะเร็ งที่หน้าอกคนไข้
โดยใช้กราฟความร้อนดังรู ปที่ 18.2

รู ปที่ 18.2 สี น้ าเงินในกราฟความร้อนจะแสดงอุณหภูมิที่เย็นที่สุด และสี เหลืองปนขาวจะแสดง
อุณหภูมิที่ร้อนที่สุด
รู ป ( a ) แสดงแถบสี บนหน้าอกของคนไข้บนจอภาพ จะเป็ นแถบสี ฟ้าอมน้ าเงินแสดงว่า
อุณหภูมิปกติ
รู ป (b ) แสดงแถบสี บนหน้าอกของคนไข้ จะเป็ นสี เหลืองปนขาว แสดงว่าอุณหภูมิผดิ
ปกติเพราะคนไข้เป็ นโรคมะเร็ ง
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18.5.3 การนาความรู้ เรื่องความร้ อนมาใช้ ในการออกแบบรอยต่ อของสะพานหรือถนน การสร้าง
สะพานหรื อถนนคอนกรี ตจะต้องทาการเทคอนกรี ตทีละช่วง ดังนี้นรอยต่อแต่ละช่วงจะต้องเผี่อการ
ขยายตัวของคอนกรี ตจึงมีการเขื่อมรอยต่อดว้ยเหล็กและอุดรอยต่อดว้ยยางมะตอยดังรู ปที่ 18.3 แสดงการ
เชื่อมเหล็กที่รอยต่อของสะพาน

รู ปที่ 18.3 รอยต่อของสะพานคอนกรี ตจะเชื่อมต่อด้วยเหล็ก
โดยมรร่ องห่างกันเผื่อการขยายตัวของคอนกรี ต
18.5.4 ใช้ ประโยชน์ ทาหน้ าทีเ่ ป็ นสวิตช์ ในกาต้ มนา้ เนื่องจากโลหะแต่ละชนิดได้รับความร้อน
จะ เกิดการขยายตัวไม่เท่ากัน ดังนั้นหากนาโลหะต่างชนิดมาประกบกันดังรู ปที่ 18.4 (a) และให้ความ
ร้อนแก่มนั จะทาให้เกิดการยืดตัวดังรู ป (b) และหากเย็นลงจะเกิดการหดตัวดังรู ป (c) เราเรี ยกโลหะ
ดังกล่าวนี้วา่ สารไบเมไตล์

รู ปที่ 18.4 แสดงการยืดตัวหรื อหดตัวของสารไบเมไดส์
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การต้มน้ าดังรู ปที่ 18.5 เมื่อกาต้มน้ าบรรจุน้ าและอยูใ่ นสภาพปกติ สารไบเมไล์ที่สวิตซ์ดงั รู ป
( a ) จะทาให้วงจรปิ ดมีกระแสไฟฟ้ าไหลผ่านขดลวด ทาให้ขดลวดร้อนอุณหภูมิของน้ าจะสู งขึ้นกระทัง่
น้ าเดือดสารไบเมไตซ์จะเกิดการหดตัวดังรู ป ( b ) ทาให้วงจรเปิ ดไม่มีกระแสไหล สวิตซ์จะปิ ดเองโดย
อัตโนมัติ

รู ปที่ 18.5 แสดงการทางานของสวิตซ์ในกาต้มน้ า
18.5.5 อาศัยความดันก๊าซในการออกแบบหัวฉีดสเปร์

รู ปที่ 18.6 แสดงการทางานของหัวฉีดสเปรย์
ภาชนะดังรู ปบรรจุของเหลว และเหนื อภาชนะบรรจุก๊าซซึ่ งมีความดันสู ง สปริ งอันหนึ่งอยู่
ระหว่างท่อที่จมในของเหลวและหัวฉี ดสเปร์ ดงั รู ป (a ) เมื่อออกแรงกดที่หวั ฉี ดจะทาให้สปริ งยุบตัว ก๊าซ
ในภาชนะจะดันของเหลวผ่านท่อไปยังหัวฉี ดทาให้ของเหลวผ่านหัวฉี ดออกมาเป็ นละอองดังรู ป (b)
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18.5.6 เครื่องทานา้ ร้ อนโดยอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย์
เราเรี ยกว่า solar collector จากรู ป 10.7เครื่ องปั๊ มน้ าจะส่ งน้ าไปยัง solar collector ซึ่ง
ประกอบด้วยท่อทองแดงทาด้วยสี ดาจะทาหน้าที่ดูดความร้อนได้ดีและเหนือท่อจะเป็ นแผ่นกระจกใสให้
ความร้อนผ่านได้ดีเมื่อน้ าผ่านเครื่ อง solar collector น้ าจะร้อนขึ้นและจะถูกส่ งไปยังแหล่งเก็บน้ าร้อน
เพื่อที่จะแจกจ่ายไปยังส่ วนต่างๆในบ้าน

18.5.7 ถุงลมนิรภัยในรถยนต์ การออกแบบรถยนต์ในสมัยใหม่มกั จะมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยเพื่อ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุอนั เนื่ องจากการกระแทกของคนขับกับพวงมาลัยรถดังรู ปที่ 10.8 เมื่อรถได้รับการ
กระแทกก๊าซไนโตรเจนจานวนหนึ่งจะถูกอัดเข้าไปในถุงลมทาให้ถุงลมพองตัวออกและมีความดันเกิดขึ้น
เพื่อป้ องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกกับพวงมาลัยรถปริ มาณก๊าซที่อดั เข้าไปในถุงลมสสสามารถคานวณได้จาก
สมการ n = PV
RT

รู ปที่ 18.8 แสดงการทางานของถุงลมนิรภัย
18.5.8 การอัดก๊ าซร้ อนเข้ าไปในบอลลูน เพื่อให้บอลลูนลอยตัวขึ้นจากคุณสมบัติของก๊าซจะ
ทราบได้วา่ เมื่อก๊าซมีอุณหภูมิสูงขึ้นและบรรจุในภาชนะที่มีปริ มาตรและความดันคงที่จะมีน้ าหนักเบากว่า
ก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ากว่าจึงทาให้ก๊าซนั้นสามารถลอยตัวขึ้นได้ดงั เช่น การลอยตัวของบอลลูนในรู ปที่ 18.9

รู ปที่ 18.9 แสดงการลอยตัวของบอลลูน

