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บทที ่ 18  ความร้อน 
18.1 ความร้อน 
 ความร้อน  เป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีสามารถท างานได ้ และเปล่ียนเป็นพลงังานรูปอ่ืนได ้ ความร้อน
อาจจะเปล่ียนรูปมาจากพลงังานรูปอ่ืนได ้ เช่น  พลงังานเคมี  พลงังานไฟฟ้า  ฯลฯ 
 ความร้อน  เป็นพลงังานซ่ึงสามารถถ่ายทอดจากวตัถุท่ีมีอุณหภูมิสูงไปสู่วตัถุท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 
ความร้อนจะถ่ายเทใหก้นัจนกระทัง่อุณหภูมิเท่ากนั 
 หน่วยของพลงังานความร้อน(ทีใ่ช้โดยทัว่ไป) 
 1. จูล ( joule, J )  เป็นหน่วยของพลงังานกลท่ีใชใ้นระบบเอสไอ   
 2. แคลอรี ( calorie, cal ) เป็นหน่วยหน่ึงของพลงังานความร้อน (โดยท่ี  1  cal =  4.186 J )   
 1  แคลอรี  คือ  พลงังานความร้อนท่ีท าใหน้ ้าท่ีมีมวล  1  กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน  1  องศาเซลเซียส  
( ๐C)  (ในช่วง 14.5  ๐C ถึง  15.5  ๐C )  ท่ีความดนั  1  บรรยากาศ 
 3. บีทีย ู( British thermal unit หรือ Btu ) คือ พลงังานความร้อนท่ีท าใหน้ ้าท่ีมีมวล  1  ปอนด ์ 
มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน  1  องศาฟาเรนไฮต ์( ๐F)  (ในช่วง  63  ๐F   ถึง  64  ๐F )  ท่ีความดนั  1  บรรยากาศ  
( 1 Btu = 252 cal = 1,055 J ) 
        18.1.1 อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิ คือ ปริมาณท่ีใชบ้อกระดบัความร้อน 
 ก. เคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ  เทอร์มอมิเตอร์เป็นเคร่ืองมือวดัอุณหภูมิ  ซ่ึงสร้างข้ึนจากการอาศยัสมบติั
บางอยา่งทางฟิสิกส์ท่ีเปล่ียนไปตามความร้อนท่ีเปล่ียนแปลง 
 ข. หน่วยของอุณหภูมิ  อุณหภูมิวดัในหน่วย องศาเซลเซียส  องศาฟาเรนไฮต ์เคลวนิ และโรเมอร์ 
แต่ท่ีใชใ้นระบบ  SI  คือ  เคลวนิ 
 เม่ือ  K  แทน  ค่าอุณหภูมิในหน่วยเคลวนิ  F  แทน  ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต ์
        C  แทน  ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส     R  แทน  ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาโรเมอร์ 

 จะไดว้า่  
5

C   =  
9

32F   =   
4

R   =  
5

273K  

       18.1.2 การขยายตัวของวตัถุเน่ืองจากความร้อน 
 วตัถุโดยทัว่ไปเม่ือไดรั้บความร้อนจะขยายตวั  ซ่ึงท าใหค้วามยาวหรือพื้นท่ีหนา้ตดัหรือปริมาตร
ของวตัถุเพิ่มข้ึน   ในทางกลบักนัถา้วตัถุสูญเสียความร้อนหรือคายความร้อนวตัถุก็จะหดตวัท าใหมี้ความ
ยาว หรือพื้นท่ีหนา้ตดัหรือปริมาตรลดลง 
 สมบัติส าคัญทีเ่กีย่วกบัการขยายตัวของของแข็งทีค่วรทราบ ได้แก่ 
 1. ของแขง็ต่างชนิดกนัถา้เดิมมีความยาวเท่ากนั เม่ือร้อนข้ึนเท่ากนัจะมีส่วนขยายตวัเพิ่มข้ึนไม่
เท่ากนั 
 2. ของแขง็ชนิดเดียวกนั  ถา้เดิมมีความยาวเท่ากนั  เม่ือร้อนข้ึนเท่ากนั จะขยายตวัเพิ่มข้ึนเท่ากนั 
              3. สมบติัของการขยายตวัและหดตวัของวตัถุเม่ืออุณหภูมิเปล่ียน เป็นเร่ืองท่ีวิศวกรตอ้งค านึงถึง
เวลาน าวตัถุมาใชง้าน 
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       18.1.3 ความจุความร้อน สถานะและการเปลีย่นสถานะของสาร 
                  1. สถานะของสารโดยทัว่ไปจ าแนกไดเ้ป็น  3  สถานะ  คือ  ของแขง็  ของเหลว  และแก๊ส   

การเปล่ียนแปลงสถานะเน่ืองจากของแขง็  เม่ือไดรั้บความร้อนจะกลายเป็นของเหลว  ถา้ร้อน 
มากข้ึนจะกลายเป็นแก๊ส  เขียนแผนผงัไดด้งัน้ี 
 
        

                  ระเหิด 
       หลอมเหลว    เดือด    
 
        แขง็ตวั             ควบแน่น 
 
 
 
 2. การเปล่ียนแปลงจากของแขง็เป็นของเหลว หรือจากของเหลวเป็นแก๊ส เรียกวา่การเปล่ียนแปลง
สถานะ 
 3. การเปล่ียนแปลงสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว และจากของเหลวเป็นของแขง็ ในขณะท่ีวตัถุ
ก าลงัเปล่ียนสถานะ  อุณหภูมิของวตัถุจะคงท่ีอยูต่ลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงสถานะจากของแขง็เป็น
ของเหลว  เรียกวา่การหลอมเหลว หรือการกลายเป็นของเหลว  ส่วนการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็น
ของแขง็  เรียกวา่  การกลายเป็นของแขง็ หรือเยอืกแขง็ 
 4. จุดหลอมเหลว ( melting  point )  คือ อุณหภูมิในขณะท่ีของแขง็ก าลงัเปล่ียนสถานะเป็น
ของเหลวภายใตค้วามดนัปกติ 
 5. จุดเยอืกแขง็ ( Freezing point )  คือ อุณหภูมิในขณะท่ีของเหลวก าลงักลายสถานะเป็นของแขง็
ภายใตค้วามดนัปกติ 
 6. ความร้อนแฝงจ าเพาะ ( Specific Latent Heat, L ) หมายถึง ความร้อนท่ีท าใหว้ตัถุมวล  1 หน่วย  
เปล่ียนสถานะทั้งหมด  โดยอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง 

  
m

ΔQ
L   …………………………………………..(18.1)        

มีหน่วยเป็น  kJ/kg หรือ  J/g  หรือ  J/kg 
 ความร้อนแฝงจ าเพาะของสารมี  2  ชนิดคือ 
 6.1. ความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลว คือปริมาณความร้อนท่ีท าใหส้ารนั้น  หน่ึงหน่วย
เปล่ียนสถานะจากของแขง็เป็นของเหลว  โดยท่ีอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง  ความร้อนแฝงจ าเพาะของการ

หลอมเหลวของน ้าเท่ากบั  80  cal/g  หรือ  333 kJ/kg  หรือ  333 X 10 
3
  J/kg 

รับความร้อน 

ของแขง็ ของเหลว แก๊ส 

คายความร้อน 
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 6.2 ความร้อนแฝงจ าเพาะของการกลายเป็นไอ คือ ปริมาณความร้อนท่ีใหน้ั้นหน่ึงหน่วยเปล่ียน
สถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ  โดยท่ีอุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง  ความร้อนแฝงจ าเพาะของการกลายเป็น

ไอของน ้าเท่ากบั  540 cal/g  หรือ  536  cal/g  หรือ  2,256 kJ/kg  หรือ  2,256 X 10 
3
  J/kg 

 7. หลกัการค านวณเก่ียวกบัความร้อนแฝงจ าเพาะ  ใชสู้ตรดงัน้ี 
  mLΔQ  ………………………………….(18.2) 
 เม่ือ       Q  คือ ปริมาณความร้อน  ( cal หรือ J ) 
    m   คือ มวลสาร  ( g  หรือ kg ) 
    L    คือ ความร้อนแฝงจ าเพาะของสาร ( cal/g  หรือ  kJ/kg   หรือ  J/kg ) 
 ส่ิงท่ีควรทราบเพิ่มเติม 
 1.  ความจุความร้อน ( Heat Capacity, C ) หมายถึง ปริมาณความร้อนท่ีท าให้ระบบมีอุณหภูมิ
เปล่ียนไป  1  หน่วย 

   
ΔT

ΔQ
C    …………………………………….(18.3) 

 เม่ือ       Q  คือ ปริมาณความร้อนหรือพลงังานความร้อน  ( cal หรือ J ) 
      C   คือ ความจุความร้อน  (cal/ C หรือ cal/K  หรือ  J/ C หรือ  J/K ) 
    T  คือ อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป  ( K ) 
 2.  ความจุความร้อนจ าเพาะ ( Specific heat Capacity , c )หมายถึงปริมาณความร้อนท่ีท าใหว้ตัถุ 1 
หน่วย  มีอุณหภูมิเปล่ียนไป  1  หน่วย   
   

Tm

Q

m

C
c




    …………..……………….…(18.4) 

      เม่ือ   Q  คือ ปริมาณความร้อนหรือพลงังานความร้อน  ( cal หรือ J ) 
      C   คือ ความจุความร้อน  (cal/ C หรือ cal/K  หรือ  J/ C หรือ  J/K ) 
      C  คือ ความจุความร้อนจ าเพาะ (cal/ kgC , cal/kgK  ,  J/ kgC , J/kgK ) 
     m   คือ มวลของวตัถุ  ( g หรือ  kg ) 
    T  คือ อุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป  ( K ) 
 ดงันั้น  สูตรท่ีใชใ้นการค านวณเก่ียวกบัปริมาณความร้อน หรือพลงังานความร้อน คือ 
   Q  =  mcT ……………….(18.5)  เม่ือ  T  เป็นองศาเคลวนิ 
   Q  =  mct ……………..(18.6)  เม่ือ  t  เป็นองศาเซลเซียส 
       เพิม่เติม   1. เม่ืออุณหภูมิผสมกนั 
                           จะไดว้า่        Q เพิ่ม  =  Q ลด 
                       2. พลงังานศกัยเ์ปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน 
                           จะไดว้า่              mgh  =  mcT 
                      3. พลงังานไฟฟ้าเปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน 
                           จะไดว้า่                 Pt  =  mcT 
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       18.1.4 การถ่ายโอนความร้อน 
 ความร้อนจะถ่ายโอนจากส่ิงท่ีมีอุณหภูมิสูง ไปสู่ส่ิงท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่เสมอ  เราพอจะแบ่งการถ่าย
โอนความร้อนไดด้งัน้ี 
 1. การน า  เกิดในของแขง็  โมเลกุลส่งพลงังานความร้อนต่อ ๆ กนัไปเป็นทอด ๆ  
              2. การพา  เกิดในของเหลวและแก๊ส  โมเลกุลของตวักลางพาความร้อนไป 
              3. การแผรั่งสี  ไม่ตอ้งอาศยัตวักลาง 
 

แบบฝึกหัด 18.1 

1. จงหาพลงังานความร้อนท่ีท าใหเ้หล็กมวล  200  กรัม ท่ีอุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงข้ึนเป็น   
    70  องศาเซลเซียส  ( ความจุความร้อนจ าเพาะของเหล็ก = 450 J/ kgC ) 
2. จงหาปริมาณความร้อนท่ีท าใหน้ ้าแขง็มวล  250  กรัม  อุณหภูมิ  0  องศาเซลเซียสกลายเป็นน ้าหมด และ 
    สุดทา้ยน ้า  10  กรัมเดือดกลายเป็นไอ ( เม่ือ c ของน ้า =   4.2  kJ/ kgC ) 
3. จงหาปริมาณความร้อนท่ีท าใหน้ ้าแขง็มวล  300  กรัม  อุณหภูมิ  0  องศาเซลเซียสเดือดจนกลายเป็นไอ 
    หมด ( เม่ือ c ของน ้า =   4.2  kJ/ kgC ) 
4. น ากระดาษมาพบัเป็นรูปถว้ย  เติมน ้าเยน็  4  องศาเซลเซียส  ลงไป  100  มิลลิลิตร  แลว้ใชเ้ปลวเทียนลน 
    กน้ถว้ยกระดาษนั้น  จนกระทัง่อุณหภูมิเพิ่มข้ึนเป็น  9  องศาเซลเซียส  พลงังานท่ีความร้อนท่ีเปลวเทียน 
    ถ่ายเทใหมี้ค่าเท่าไร  
5. น ้าตกแห่งหน่ึงสูง  50  เมตร  ถา้พลงังานศกัยข์องน ้าตกเปล่ียนรูปเป็นพลงังานความร้อนทั้งหมดอุณหภูมิ 
    ของน ้าท่ีปลายน ้าตกจะมีค่าสูงข้ึนเท่าใด 
6. ในการทดลองเปล่ียนรูปพลงังานกลเป็นพลงังานความร้อน  โดยใชก้ระบอกท่ีมีค่าความจุความร้อนเป็น   
    100  J/K  มีความยาว 30 cm และลูกกลมโลหะท่ีมีค่าความจุความร้อนเป็น 500 J/kgK มีมวล  100  กรัม   
    ถา้ตอ้การให้อุณหภูมิของลูกกลมและกระบอกท่ีใชบ้รรจุ สูงข้ึน  1  องศาเซลเซียส จะตอ้งพลิกกลบั 
    กระบอกข้ึนลงใหลู้กกลมหล่นในกระบอกอยา่งนอ้ยก่ีคร้ัง 
7. น าลวดท าความร้อนมีก าลงั  1000 วตัต ์จุ่มลงในน ้ามวล  500  กรัม  อุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส  ถา้มี 
    การสูญเสียความร้อนไป  30 %  อีกนานเท่าใดน ้าจึงจะเร่ิมเดือด 
8. เคร่ืองท าน ้าแขง็เคร่ืองหน่ึงดึงความร้อนจากน ้า  0  องศาเซลเซียส  ดว้ยอตัรา  500 จูลต่อวนิาที  ถา้ 
    ตอ้งการท าน ้าแขง็  2  กิโลกรัม  จากน ้าท่ีอุณหภูมิ   0  องศาเซลเซียส ตอ้งใชเ้วลาเท่าใด 
9. ใส่น ้าแขง็มวล  50  กรัม อุณหภูมิ   0  องศาเซลเซียส   ลงในน ้า  200  กรัม  ท่ีอุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส  
    จะไดอุ้ณหภูมิสุดทา้ยเท่าใด 
10. ใส่ลูกเหล็กมวล  20   กิโลกรัม  อุณหภูมิ  55  องศาเซลเซียส ลงในน ้ามวล  2  กิโลกรัม  อุณหภูมิ 35  
     องศาเซลเซียส  แลว้ใหค้วามร้อนแก่ระบบจนมีอุณหภูมิผสมท่ีสมดุลเป็น  50 องศาเซลเซียส  ถา้ถือวา่ 
     ไม่มีการสูญเสียความร้อนแก่ภาชนะและส่ิงแวดลอ้ม  ความร้อนท่ีเขา้ระบบเป็นเท่าใด   
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11. (มข.51)  น ้าแขง็มวล 140 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ใส่ลงไปในน ้าร้อน  80  องศาเซลเซียส  จงหา 
     ปริมาณน ้าร้อนท่ีท าใหน้ ้าแขง็ละลายหมดพอดี   ก าหนดให้  ความจุความร้อนจ าเพาะของน ้า เท่ากบั 4.2  
     kJ/kg.  C และความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลวของน ้าแขง็ เท่ากบั  300  kJ/kg 
12. (มข.53) จงหาปริมาณความร้อนท่ีท าใหน้ ้าแขง็ 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 ๐C  กลายเป็นน ้าอุณหภูมิ 50 ๐C   
     ทั้งหมดก าหนดให้ความร้อนแฝงจ าเพาะของการหลอมเหลวของน ้า L เท่ากบั  333  กิโลจูล/กิโลกรัม   
     และความจุความร้อนจ าเพาะของน ้า c เท่ากบั  4.2  กิโลจูล/(กิโลกรัม-เคลวนิ) 
 
18.2  แก๊สอุดมคติ 

สมบติัทางกายภาพของแก๊สท่ีสามารถท าการทดลองวดัไดโ้ดยตรงดว้ยวธีิการท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
เช่น มวล  ปริมาตร  ความดนั  และอุณหภูมิ  สมบติัของเหล่าน้ีไดจ้ากการทดลอง 

18.2.1 กฎของบอยล์ 
บอยลเ์ป็นนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษ  ไดท้  าการทดลองพบวา่ “ส าหรับแก๊สท่ีมีอุณหภูมิคงท่ี ความ 

ดนัของแก๊สจะเป็นปฏิภาคผกผนักบัปริมาตรของแก๊ส” 

   
V

1
αP     

   
V

K
P           ( K = ค่าคงท่ี ) 

   PV  =  K 

   P1V1  =   P2V2  …………………………………(18.7) 

 
แบบฝึกหัด 18.2.1  

1. แก๊สชนิดหน่ึงมีปริมาตร  0.6  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ีความดนั  1.8  บรรยากาศ จงหาวา่ปริมาตรของแก๊ส 
    ถา้ความดนัของแก๊สเปล่ียนเป็น  0.9  บรรยากาศ  ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
2. แก๊สชนิดหน่ึงมีปริมาตร  0.8  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ีความดนั  2.4  บรรยากาศ จงหาวา่ความดนัของแก๊ส 
    ถา้ปริมาตรของแก๊สเปล่ียนเป็น  0.4  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
3. แก๊สชนิดหน่ึงมีมวลท่ีกินเน้ือท่ีปริมาตร  0.20  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ีความดนั  1.5  บรรยากาศ จงหาวา่ 
    ปริมาตรจะเปล่ียนแปลงไปเท่าใด  ถา้ความดนัของแก๊สเปล่ียนเป็น  0.75  บรรยากาศ  ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
4. แก๊สชนิดหน่ึงมีมวลท่ีกินเน้ือท่ีปริมาตร  0.40  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ีความดนั  4.5  บรรยากาศ จงหาวา่ 
    ปริมาตรจะเปล่ียนแปลงไปเท่าใด  ถา้ความดนัของแก๊สเปล่ียนเป็น  1.5  บรรยากาศ  ท่ีอุณหภูมิเดียวกนั 
5. (Ent) สุนิษาอดัแก๊สเขา้ไปในบอลลูนจนมีปริมาตร  6  ลิตร  มีความดนั  900  กิโลพาสคลั  หลงัจากปล่อย 
    ใหบ้อลลูนลอยข้ึนไปจากความดนัแก๊สเหลือ  700  กิโลพาสคลั  โดยถือวา่อุณหภูมิไม่เปล่ียนแปลง  จงหา 
    ปริมาตรของแก๊สในบอลลูน   (7.71  ลิตร) 
 
เพิม่เติม    ถา้ P นอ้ยลง  V  เพิ่มข้ึน  และถา้  P เพิ่มข้ึน  V จะนอ้ยลง  เม่ือ  T  คงท่ี 
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18.2.2 กฎของชาร์ล จากการทดลองพบวา่ “ ส าหรับแก๊สท่ีมีมวลคงท่ีจ านวนหน่ึง เม่ือใหค้วามดนั 

ของมนัคงท่ีปริมาตรของแก๊สจะเป็นปฏิภาคโดยตรงกบัอุณหภูมิ ” 
                                                     V      T 

                                                           =   K  คงท่ี 

                
2

T

2
V

1
T

1
V

  ……………….……..(18.8)  เม่ือ  P  คงท่ี 

***   อุณหภูมิ  0  เคลวนิ  หรือ  –273  องศาเซลเซียส  อ่านวา่  อุณหภูมิศูนยส์ัมบูรณ์  เป็นอุณหภูมิต ่าสุด  
แก๊สทุกชนิดก่อนถึงอุณหภูมิน้ีจะเป็นของเหลว 
 

แบบฝึกหัด 18.2.2 
1. ปริมาตรของแก๊สชนิดหน่ึงเท่ากบั  0.42  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ี  27  องศาเซลเซียส  ถา้แก๊สน้ีมีปริมาตร   
     0.56  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ีความดนัเดียวกนั จะมีอุณหภูมิเท่าใด 
2. ปริมาตรของแก๊สชนิดหน่ึงเท่ากบั  0.31  ลูกบาศกเ์มตร  ท่ี  37  องศาเซลเซียส  ถา้แก๊สน้ีมีปริมาตร   
    0.60  ลูกบาศกเ์มตร    ท่ีความดนัเดียวกนั จะมีอุณหภูมิเท่าใด 
3. (Ent) ถา้ใหค้วามดนัของก๊าซของก๊าซในกระบอกสูบหน่ึงคงท่ี  และใหอุ้ณหภูมิของก๊าซภายในกระบอก 
    สูบเปล่ียนจาก  27  ๐C เป็น  77  ๐C  อตัราส่วนของปริมาตรใหม่ต่อปริมาตรเดิมเป็นเท่าใด 
4. (Ent) ก๊าซชนิดหน่ึงถูกบงัคบัใหมี้ความดนัคงท่ีและอุณหภูมิของก๊าซถูกท าใหเ้พิ่มข้ึนจาก  27  ๐C  เป็น   
    127  ๐C    อตัราส่วนของปริมาตรใหม่ต่อปริมาตรเดิมเป็นเท่าใด 

 
18.2.3 กฎของแก๊ส (Gas Law ) 
หรือสมการของสถานะ  ( Equation of State )  ผลท่ีไดจ้ากการทดลองกฎของบอยลแ์ละกฎของ 

ชาร์ลหรือเกยล์สัแสค  นกัวทิยาศาสตร์ไดน้ ามารวมเป็นสูตรเดียวกนั  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งความดนั  
ปริมาตร  และอุณหภูมิ  ของแก๊สท่ีก าหนดมวลมาให ้ เราเรียกสมการน้ีวา่  Equation of State 

    
T

PV  ค่าคงท่ี  …………………………………..(18.9) 

  
2

22

1

11

T

VP

T

VP
    ……………………………………..(18.10) 

 ถา้แก๊สมีความหนาแน่น    (อ่านวา่ โร ) แปรผกผนักบั  V  จะได ้

  
22

2

11

1

T

P

T

P


   ……………………..……………..(18.11) 
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Tm

VP

Tm

VP
    …………………….……………..(18.12)  (จาก 

V

m
  ) 
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เพิม่เติม  หน่วยของความดนั ( P ) 
              1. บอกเป็นบรรยากาศ ( tmosphere  =  atm. ) เช่น ความดนั 1 บรรยากาศ 

2. บอกเป็นความสูงของปรอทในบารอมอเตอร์ เช่น ความดนั 760 มม.ของปรอท 

3. บอกเป็นแรงต่อพื้นท่ี  เช่น ความดนั 1.01 X 105  นิวตนัต่อตารางเมตร  

แบบฝึกหัด 18.2.3 
1. ถา้ใหค้วามดนัของแก๊สในกระบอกสูบหน่ึงคงท่ีและให้อุณหภูมิของแก๊สภายในกระบอกสูบเปล่ียนจาก   
    7  องศาเซลเซียส  เป็น  87  องศาเซลเซียส  อตัราส่วนของปริมาตรใหม่ต่อปริมาตรเดิมเป็นเท่าใด   
2. ถา้ปริมาตรของแก๊สเพิ่มข้ึนเป็น  3  เท่า  และอุณหภูมิลดลงคร่ึงหน่ึง  ถามวา่ความดนัของแก๊สคร้ังหลงัจะ 
    เป็นก่ีเท่าของของเดิม 
3. แก๊สชนิดหน่ึงมีความหนาแน่น  1  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร  ท่ีอุณหภูมิ  27  องศาเซลเซียส  ความดนั  2   
    บรรยากาศ  จะตอ้งอดัแก๊สน้ีใหมี้ความดนัเท่าไร  จึงจะมีความหนาแน่น  3  กิโลกรัมต่อลูกบาศกเ์มตรท่ี   
    77  องศาเซลเซียส 
4. แก๊สในถงัท่ีอุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส  ความดนั  5  บรรยากาศ มีมวล  10  กิโลกรัมเม่ือปล่อยแก๊ส 
    ออกมาใชเ้สียบา้ง  ความดนัจะลดลงเหลือ  2  บรรยากาศวดัท่ี   27  องศาเซลเซียส  ถามวา่แก๊สท่ีเหลือ 
    มีมวลก่ีกิโลกรัม 

5. (ขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยั) ก๊าซชนิดหน่ึงมีปริมาตร  1 × 10-3  ลูกบาศกเ์มตร ท่ี 27 ๐C ความดนับรรยากาศ   
    ถา้ก๊าซขยายตวักระทัง่ปริมาตร 1.5 × 10 -3 และความดนัเป็น 1.1  บรรยากาศอุณหภูมิเป็นก่ีองศาเซลเซียส     
     ( 222 ๐C ) 

6. (ขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยั) ถา้ความดนับรรยากาศเท่ากบั  105  N/m2  ตลอดเวลาอากาศเขา้ไปในยาง 

    รถยนตค์นัหน่ึงถา้พบวา่ มิเตอร์วดัความดนัเกจอ่านค่า  2 ×105 อุณหภูมิของอากาศในยางขณะนั้นเท่ากบั   
    27  ๐C  ถา้อุณหภูมิของอากาศในยางเปล่ียนไปเป็น  67 ๐C อยากทราบวา่มิเตอร์วดัความดนัเกจจะอ่านค่า 
    ไดเ้ท่าใด (ใหถื้อวา่ปริมาตรของยางเปล่ียนแปลงไปนอ้ยมาก) 

          1.   3.6  × 105    N/m2                                              2.  3.4  × 105    N/m2 

                 3.  2.6  × 105    N/m2                                              4.  2.4  × 105    N/m2 

7. (ขอ้สอบเขา้มหาวทิยาลยั) ยางรถยนตมี์ความดนัเกจ 2.0  กิโลกรัมต่อตารางเมตร ท่ีอุณหภูมิ  27  องศา 
    เซลเซียส  ถา้ขยะท่ีรถวิง่ทางไกล  ยางรถมีอุณหภูมิ  57  องศาเซลเซียส  ความดนัเกจของยางเป็นเท่าใด    
    ก าหนดใหค้วามดนับรรยากาศเป็น  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  (ในกรณีบอกจ านวนโมลมา) 
 

                     จาก           
T

PV
α  n 

                                      
nT

PV = K = R   

 จะได ้          nRTPV      …………………………..……….(18.13)  
 เม่ือ n คือ จ านวนโมลของแก๊ส ( โมล, mol) 
  R  คือ ค่านิจของแก๊ส ( Gas Constant )  เท่ากบั 8.31  J/mol K 

 *แก๊ส  1  โมลมีจ านวนโมเลกุล  6.02 X 10
23

  โมเลกุล สรุปไดว้า่ 

   N = nNA   …………………………………..(18.14) 

 เม่ือ   N   คือ  จ  านวนโมเลกุลของแก๊สทั้งหมด 

  NA   คือ   เลขอโวกาโดร  ( NA = 6.02 X 10
23 

) 

 จาก nRTPV    จะได ้
   TNKPV B  …………………………………(18.15) 

 เม่ือ KB =  ค่านิจของ Boltzmann  ( KJX
N

R
K

A
B /1083.1 23 ) 

เพิม่เติม 

1. การหาอุณหภูมิของแก๊สผสม 

Tผสม = 
...

...

321

332211





NNN

TNTNTN  …………………………(18.16) 

         หรือ    Tผสม = 
...

...

321

332211





nnn

TnTnTn  …………………..………(18.17) 

2. การหาความดนัของแก๊สผสม 

Tผสม = 
...

...

321

332211





VVV

VPVPVP  …………………………(10.18) 

แบบฝึกหัด 18.2.4 

1. แก๊สออกซิเจนหนกั  64  กรัม  บรรจุในกระบอกซ่ึงมีลูกสูบอยูข่า้งใน  ท าใหเ้กิดความดนั 3X105  นิวตนั

ต่อตารางเมตร  และอุณหภูมิ  77  องศาเซลเซียส  ปริมาตรของแก๊สออกซิเจนในขณะนั้นเป็นเท่าใด 
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2. แก๊สออกซิเจนหนกั  128  กรัม บรรจุในกระบอกซ่ึงมีลูกสูบอยูข่า้งใน ท าใหเ้กิดความดนั 4X105  นิวตนั

ต่อตารางเมตร  และอุณหภูมิ  27  องศาเซลเซียส  ปริมาตรของแก๊สออกซิเจนในขณะนั้นเป็นเท่าใด 
3. ผสมแก๊สฮีเลียม  2  โมล  อุณหภูมิ  60  องศาเซลเซียส กบัแก๊สอากอร์น  1  โมล อุณหภูมิ  30  องศา
เซลเซียส  จงหาวา่อุณหภูมิผสมเป็นเท่าใด 
4. ผสมแก๊สฮีเลียม  4  โมล  อุณหภูมิ  10  องศาเซลเซียส กบัแก๊สอากอร์น  6  โมล อุณหภูมิ  30  องศา
เซลเซียส  จงหาวา่อุณหภูมิผสมเป็นเท่าใด 
5. อุณหภูมิของแก๊สในถงัลดลงจาก  27 องศาเซลเซียส เป็น  -3  องศาเซลเซียส  ความดนัจะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงจากเดิมก่ีเปอร์เซ็นต ์
6. อุณหภูมิของแก๊สในถงัลดลงจาก  27 องศาเซลเซียส เป็น  -33  องศาเซลเซียส  ความดนัจะเพิ่มข้ึนหรือ
ลดลงจากเดิมก่ีเปอร์เซ็นต ์
 
18.3  ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส 

18.3.1 แบบจ าลองของแก๊สอุดมคต ิ
แบบจ าลองของแก๊ส (Model of Gasses)  แก๊ส ประกอบดว้ยอนุภาคขนาดเล็ก ๆ จ านวนมากต่างก็ 

เคล่ือนท่ีดว้ยความเร็วสูงอยา่งไม่เป็นระเบียบไปชนกนั  ความเร็วประมาณ  103 เมตรต่อวนิาที  อนุภาคแก๊ส

มีโมเลกุลขนาด  10-10  เมตร  

 แบบจ าลอง (Model ) มีลกัษณะดังต่อไปนี ้
1. แก๊สประกอบดว้ยอนุภาคเล็ก ๆ เรียกวา่  โมเลกุล 
2. โมเมกุลมีการเคล่ือนท่ีแบบ  random  แต่เป็นไปตามกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตนั  โมเลกุลจะ 

เคล่ือนท่ีทุกทิศทุกทางดว้ยอตัราเร็วต่างกนั 
 3.  โมเลกุลมีจ านวนมากมายมหาศาล  ทิศทางและอตัราเร็วของการเคล่ือนท่ีของโมเลกุลแต่ละตวั
จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งทนัทีทนัใด  ถา้ชนกบัผนงัภาชนะหรือโมเลกุลตวัอ่ืน  ทางเดินโมเลกุลจึงเป็นรูป
ซิกแซก 
 4.  โมเลกุลทุกโมเลกุลเม่ือรวมกนัแลว้  จะมีปริมาตรนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัปริมาตรของภาชนะ  เรา
จะเห็นไดดี้เม่ือแก๊สถูกควบแน่นเป็นของเหลว  ปริมาตรจะเล็กลงเป็นพนั ๆ เท่า ของปริมาตรเดิม  แสดงวา่  
ปริมาตรของโมเลกุลท่ีประกอบกนัเป็นแก๊สเล็กมาก  เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาตรแก๊ส 
 5. โมเลกุลทุกโมเลกุลจะไม่มีแรงกระท าต่อกนั  ยกเวน้ชัว่ขณะท่ีชนกนั 
 6.  การชนของโมเลกุลเป็นการชนแบบยดืหยุน่และช่วงเวลาท่ีชนสั้นมากไม่วา่จะชนกนัเองหรือชน
กบัภาชนะ (พลงังานจลน์ก่อนชน = พลงังานจลน์หลงัชน ) 
 7.  พลงังานจลน์เฉล่ียของแก๊สเป็นปฏิภาคโดยตรงกบัอุณหภูมิ 
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18.3.2 ความดันและพลงังานจลน์เฉลีย่ของแก๊ส 
ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส(Kinetic Theory of Gas)เราถือวา่แก๊สประกอบดว้ยอนุภาคท่ีเล็กมากเรียกวา่ 

โมเลกุล  ซ่ึงเคล่ือนท่ีแบบไร้ระเบียบ  โมเลกุลเหล่าน้ีอยูห่่างกนัมาก  และจะไม่เกิดแรงดึงดูดระหวา่งกนั  
เราให้โมเลกุลของแก๊สเป็นทรงกลมท่ีเล็กมาก  มีพลงังานจลน์มากกวา่พลงังานศกัยม์ากจนเกือบถือไดว้า่มี
แต่พลงังานจลน์ 
 ความดันตามทฤษฎจีลน์ของแก๊ส  อนุภาคของแก๊สเม่ือชนกบัผนงัภาชนะมีผลเกิดข้ึนดงัน้ี 

1. ความเร็ว ( v ) เปล่ียนค่า  เพราะมีแรงกระท าจากผนงั 
2. โมเมนตมั (P)  เปล่ียนค่าตามค่าของความเร็ว (P = mv )  แต่ m  มีค่าคงท่ี 
3. พลงังานจลน์  คงท่ีเพราะเป็นการชนแบบยดืหยุน่ 
ผลทีไ่ด้จากทฤษฎจีลน์ของแก๊ส 

  nRTTNKvNmPV B  2

3

1  

           nRTTNKvNmPV B
2

3

2

3

2

1

2

3 2   

  TKvmE BK
2

3

2

1 2   

 เม่ือ    v  คือ อตัราเร็วเฉล่ียของโมเลกุลของแก๊ส 
          m  คือ มวลของแก๊ส 

          EK  คือ พลงังานจลน์เฉล่ียของโมเลกุลแก๊ส 

แบบฝึกหัด 

1. แก๊สจ านวน  100  โมเลกุล  มีความเร็วเท่า ๆ กนัท่ี  10  เมตรต่อวินาที  อยูใ่นภาชนะทรงกลมปริมาตร  1  

ลูกบาศกเ์มตร  ถา้แต่ละโมเลกุลมีมวล  3 X 10-20  กิโลกรัม  ความดนัของแก๊สในขณะนั้นมีค่าเท่าใด                   

2. แก๊สจ านวน  200  โมเลกุล  มีความเร็วเท่า ๆ กนัท่ี  100 เมตรต่อวนิาที  อยูใ่นภาชนะทรงกลมปริมาตร  2  

ลูกบาศกเ์มตร  ถา้แต่ละโมเลกุลมีมวล  9 X 10-20  กิโลกรัม  ความดนัของแก๊สในขณะนั้นมีค่าเท่าใด                  

3. แก๊สชนิดหน่ึงบรรจุไวใ้นถงัขนาด  0.5  ลูกบาศกเ์มตร  มีความดนั  1  บรรยากาศ  จงหาพลงังานจลน์

เฉล่ียของแต่ละโมเลกุลของแก๊สน้ี  ถา้แก๊สน้ี  1  ลูกบาศกเ์มตรมีจ านวนโมเลกุลเท่ากบั  2.5X1025  โมเลกุล 

4. แก๊สชนิดหน่ึงบรรจุไวใ้นถงัขนาด  0.25 ลูกบาศกเ์มตร มีความดนั 1  บรรยากาศ  จงหาพลงังานจลน์เฉล่ีย

ของแต่ละโมเลกุลของแก๊สน้ี  ถา้แก๊สน้ี  1  ลูกบาศกเ์มตรมีจ านวนโมเลกุลเท่ากบั  2.5X1025  โมเลกุล 
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18.3.3 อตัราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส 

การหาค่าอตัราเร็วก าลงัสองเฉลีย่ของโมเลกุลของแก๊ส (Root-mean-square-speed ,vr.m.s.) 

   vr.m.s. = 
n

vvvv n
22

3
2
2

2
1

...  

   vr.m.s. = 
M

RT3           เม่ือ  M  เป็นมวลของ  1  โมล ( kg/mol ) 

vr.m.s. = 


P3         เม่ือ    เป็นความหนาแน่น  ( kg/m3 ) 

vr.m.s. = 
m

TKB3        แก๊สโมเลกุลอะตอมเด่ียว (Monoatomic  Gas) 

vr.m.s. = 
m

TK B5        แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ (Diatomic  Gas) 

 
แบบฝึกหัด 18.3.3 

1. ถา้มีโมเลกุลของแก๊สท่ีมีอตัราเร็ว  v  หน่ึงโมเลกุล 2v สองโมเลกุล  3v  หน่ึงโมเลกุล อตัราเร็วรากท่ีสอง
ของก าลงัสองเฉล่ียของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดมีค่าเท่าไร 
2. ถา้มีโมเลกุลของแก๊สท่ีมีอตัราเร็ว  30 เมตรต่อวนิาที หน่ึงโมเลกุล  10 เมตรต่อวินาที   สองโมเลกุล  20  
เมตรต่อวนิาที   หน่ึงโมเลกุล อตัราเร็วรากท่ีสองของก าลงัสองเฉล่ียของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดมีค่าเท่าไร 
3. ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่  มีแก๊สออกซิเจนปนอยูบ่า้งแต่ในสัดส่วน
นอ้ยมาก  ถามวา่อตัราเร็วรากท่ีสองของก าลงัสองเฉล่ียของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็นก่ีเท่าของออกซิเจน 
(ก าหนดใหม้วลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็น  2  และ  32  กรัมต่อโมลตามล าดบั) 
4. จงหาวา่แก๊สไนโตรเจนท่ีอุณหภูมิเท่าใดท่ีมีค่าอตัราเร็วรากท่ีสองของก าลงัสองเฉล่ียเท่ากบัของแก๊ส
ออกซิเจน  ท่ีอุณหภูมิ  47  องศาเซลเซียส(ก าหนดใหม้วลโมเลกุลของไนโตรเจนและออกซิเจนเป็น  28  
และ  32  กรัมต่อโมลตามล าดบั) 
5. แก๊สชนิดหน่ึงบรรจุอยูใ่นกระบอกสูบ  ทีมีลูกสูบเล่ือนไดโ้ดยแก๊สไม่ร่ัว  เม่ือท าให้ความหนาแน่นของ
แก๊สเพิ่มจากเดิมเป็นสองเท่า  โดยความดนัคงท่ี  อตัราเร็วเฉล่ียของอนุภาคแก๊สจะตอ้งเปล่ียนไปเป็นก่ีเท่า
ของค่าเดิม 
6. แก๊สชนิดหน่ึงบรรจุอยูใ่นกระบอกสูบ  ถา้แก๊สจ านวนน้ีถูกท าใหค้วามดนัเพิ่มข้ึนเป็นสองเท่า  พบวา่
ค่าเฉล่ียของก าลงัสองของอตัราเร็วโมเลกุลจะเพิ่มข้ึนเป็น  

3

4   เท่า  ความหนาแน่นของแก๊สจะเป็นก่ีเท่าของ

ความหนาแน่นเดิม 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิสิกส์ เร่ืองความร้อน  เรียบเรียงโดยนายบุญเกิด  ยศรุ่งเรือง  www.krookird.com  หนา้   32  

 
18.4  พลงังานภายในของระบบ 
 พลงังานภายในระบบคือ  ผลรวมของพลงังานจลน์และพลงังานศกัยข์องโมเลกุลในระบบ  ถา้ให ้ 
U  เป็นพลงังานภายในของระบบท่ีประกอบดว้ยแก๊ส  N  โมเลกุล จะได ้
    TNKNEU BK

2

3
  

 กฎอนุรักษพ์ลงังาน ( กฎขอ้ท่ี 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ ) 
 กฎขอ้ท่ี 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวไวว้า่ พลงังานความร้อนทั้งหมดท่ีใหแ้ก่ระบบจะตอ้งมีค่า
เท่ากบัผลรวมของพลงังานภายในระบบท่ีเพิ่มข้ึนกบังานท่ีท าโดยระบบนั้น  สามารถเขียนเป็นสมการได้
ดงัน้ี   

   WUQ   

 เม่ือ Q  แทนพลงังานความร้อนท่ีให้แก่ระบบ 
  U  แทนพลงังานภายในระบบท่ีเพิ่มข้ึน 
  W  แทนงานท่ีระบบท า 
 ในการเปล่ียนแปลงของระบบ  อาจมีกรณีอ่ืน ๆ ดว้ย  ดงันั้นในความสัมพนัธ์จากกฎขอ้ท่ี 1 ของ
เทอร์โมไดนามิกส์  จะตอ้งคิดเคร่ืองหมายดว้ย  ดงัน้ี 

   )()( WUQ   

 เม่ือ TNKTnRPVU B 
2

3

2

3

2

3  

  TNKTnRVPW B   
 หลกัการคิดเคร่ืองหมาย 

ปริมาณ ลกัษณะ เคร่ืองหมาย 
 

Q  

พลงังานความร้อนไหลเขา้สู่ระบบ 
พลงังานความร้อนไหลออกจากระบบ 
ไม่มีพลงังานความร้อนไหลเขา้หรือออกจากระบบ 

+ 
- 
0 

 

U  

พลงังานภายในระบบเพิ่มข้ึน(อุณหภูมิเพิ่มข้ึน) 
พลงังานภายในระบบลดลง(อุณหภูมิลดลง) 
พลงังานภายในระบบคงตวั(อุณหภูมิคงตวั) 

+ 
- 
0 

 

W  

งานท่ีท าโดยระบบ(ปริมาตรเพิ่มข้ึน) 
งานท่ีส่ิงแวดลอ้มท าให้ระบบ(ปริมาตรลดลง) 
ไม่มีการเปล่ียนแปลงปริมาตร 

+ 
- 
0 
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แบบฝึกหัด 18.4 

1. ถงัเก็บเก็บแก๊สใบหน่ึงมีปริมาตร  1  ลูกบาศกเ์มตร  ภายในบรรจุแก๊สไว ้ ถา้แก๊สดูดกลืนปริมาณความ
ร้อนเขา้ไป  40  จูล  และท าใหค้วามดนัเพิ่มข้ึน  30  นิวตนัต่อตารางเมตร พลงังานภายในของแก๊ส
เปล่ียนแปลงไปเท่าใด 
2. ถงัเก็บเก็บแก๊สใบหน่ึงมีปริมาตร  2  ลูกบาศกเ์มตร  ภายในบรรจุแก๊สไว ้ ถา้แก๊สดูดกลืนปริมาณความ
ร้อนเขา้ไป  60  จูล  และท าใหค้วามดนัเพิ่มข้ึน  120  นิวตนัต่อตารางเมตร พลงังานภายในของแก๊ส
เปล่ียนแปลงไปเท่าใด 
3. ขดลวดความร้อนขนาด  10  วตัต ์ อนัหน่ึงใหพ้ลงังานความร้อนกบัแก๊สอะตอมเด่ียวจ านวน  1 โมล  ซ่ึง
บรรจุในถงัท่ีปิดสนิท  อยากทราบวา่จะใชเ้วลาเท่าใด  อุณหภูมิของแก๊สจึงจะเปล่ียนจาก  27  องศาเซลเซียส 
ไปเป็น  67  องศาเซลเซียส 
4. ขดลวดความร้อนขนาด  100  วตัต ์ อนัหน่ึงใหพ้ลงังานความร้อนกบัแก๊สอะตอมเด่ียวจ านวน  2 โมล  ซ่ึง
บรรจุในถงัท่ีปิดสนิท  อยากทราบวา่จะใชเ้วลาเท่าใด  อุณหภูมิของแก๊สจึงจะเปล่ียนจาก  27  องศาเซลเซียส 
ไปเป็น  77  องศาเซลเซียส 
5. แก๊สฮีเลียม  1  โมล  บรรจุอยูใ่นคนโทแกว้ท่ีปิดไวอ้ยา่งดีและถือวา่ปริมาตรคงท่ีตลอดเวลาเม่ืออุณหภูมิ
ของแก๊สเปล่ียนจาก  27  องศาเซลเซียส ไปเป็น  67  องศาเซลเซียส  จะตอ้งใหค้วามร้อนเขา้ไปเท่าใด 
6. แก๊สฮีเลียม  2  โมล  บรรจุอยูใ่นคนโทแกว้ท่ีปิดไวอ้ยา่งดีและถือวา่ปริมาตรคงท่ีตลอดเวลาเม่ืออุณหภูมิ
ของแก๊สเปล่ียนจาก  27  องศาเซลเซียส ไปเป็น  77  องศาเซลเซียส  จะตอ้งใหค้วามร้อนเขา้ไปเท่าใด 
7. จะตอ้งใหค้วามร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียมจ านวน  1  โมล  ท่ีบรรจุอยูใ่นกระบอกสูบ  แลว้ท าใหแ้ก๊สนั้น
ดนัใหลู้กสูบท างาน  20  จูล  และอุณหภูมิเพิ่มข้ึน  10  เคลวนิ 
8. เม่ือใหค้วามร้อน  69.9  จูล  แก่แก๊ส  1  โมล  ท่ีบรรจุในกระบอกสูบ  แก๊สจ าท างาน  20 จูล  ดนัลูกสูบให้
เคล่ือนท่ี  อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มข้ึนเท่าใด 

9. กระบอกสูบอนัหน่ึงบรรจุแก๊สฮีเลียม  2  กิโลโมล  และความดนัแก๊สเท่ากบั 1.05 X 105  นิวตนัต่อตาราง

เมตร  ปรากฏวา่  เม่ือใหค้วามร้อนกบัแก๊ส  105  จูล  ปริมาตรของแก๊สในกระบอกสูบเพิ่มข้ึน  0.4 ลูกบาศก์

เมตร  โดยท่ีความดนัแก๊สคงท่ี  อยากทราบวา่  อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มข้ึนเท่าใด 

10. กระบอกสูบอนัหน่ึงบรรจุแก๊สฮีเลียม  4  กิโลโมล  และความดนัแก๊สเท่ากบั  1.0 X 105  นิวตนัต่อ

ตารางเมตร  ปรากฏวา่  เม่ือใหค้วามร้อนกบัแก๊ส  106  จูล  ปริมาตรของแก๊สในกระบอกสูบเพิ่มข้ึน  0.5 

ลูกบาศกเ์มตร  โดยท่ีความดนัแก๊สคงท่ี  อยากทราบวา่  อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มข้ึนเท่าใด 
11. ถา้ท าใหแ้ก๊สฮีเลียม  1  โมล  ร้อนข้ึนจาก  0  องศาเซลเซียส  เป็น  100  องศาเซลเซียส ภายใตค้วามดนั

คงตวั  1.0 X 105  นิวตนัต่อตารางเมตร  พลงังานภายในของแก๊สฮีเลียมน้ีจะเพิ่มข้ึนเท่าไร 

12. ใหค้วามร้อนจ านวนหน่ึงแก่ฮีเลียมท่ีบรรจุในกระบอกสูบ  เม่ือแก๊สขยายตวัภายใตก้ระบวนการความ
ดนัคงท่ี  จงหาวา่แก๊สใชค้วามร้อนในการเพิ่มพลงังานภายในร้อยละเท่าใดของปริมาณความร้อนท่ีไดรั้บ 
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18.5  การประยุกต์(การน าความรู้เกีย่วกบัความร้อนมาใช้ประโยชน์) 

18.5.1 คู่ควบความร้อน  เป็นแหล่งก าเนิดกระแสไฟฟ้าโดยน าเอาลวดโลหะต่างชนิดกนัมาพนัต่อ
เขา้ดว้ยกนั   แลว้ใหค้วามร้อนท่ีรอยต่อนั้น   จะท าใหเ้กิดกระแสไฟฟ้าข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18.1 คู่ควบความร้อนท่ีเกิดจากลวดโลหะต่างชนิดกนั 
18.5.2   การใช้ความร้อนในการวนิิจฉัยโรค    วงการแพทยส์ามารถตรวจสอบหรือ

รักษาโรคต่างๆ  ไดโ้ดยการใชก้ลอ้งถ่ายรูปต่อเขา้กบัจอภาพแลว้ยงิรังสีอินฟราเรดไปยงัร่างกาย
เรา ภาพของร่างกายเราจะปรากฏท่ีจอภาพเป็นสีต่างๆ  เราเรียกสีต่างๆ น้ีวา่กราฟความร้อน 
(Thermograph)  แพทยจ์ะใชแ้ถบสีน้ีในการวนิิจฉยัโรค  เช่นการตรวจมะเร็งท่ีหนา้อกคนไข ้  
โดยใชก้ราฟความร้อนดงัรูปท่ี  18.2 
 
 
 
 
 
 
 
     รูปท่ี    18.2     สีน ้าเงินในกราฟความร้อนจะแสดงอุณหภูมิท่ีเยน็ท่ีสุด   และสีเหลืองปนขาวจะแสดง 
                             อุณหภูมิท่ีร้อนท่ีสุด 
                 รูป  ( a  )   แสดงแถบสีบนหนา้อกของคนไขบ้นจอภาพ     จะเป็นแถบสีฟ้าอมน ้าเงินแสดงวา่ 
                                  อุณหภูมิปกติ 
                  รูป  (b  )   แสดงแถบสีบนหนา้อกของคนไข ้   จะเป็นสีเหลืองปนขาว     แสดงวา่อุณหภูมิผดิ 
                                  ปกติเพราะคนไขเ้ป็นโรคมะเร็ง 
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 18.5.3  การน าความรู้เร่ืองความร้อนมาใช้ในการออกแบบรอยต่อของสะพานหรือถนน  การสร้าง
สะพานหรือถนนคอนกรีตจะตอ้งท าการเทคอนกรีตทีละช่วง  ดงัน้ีนรอยต่อแต่ละช่วงจะตอ้งเผี่อการ
ขยายตวัของคอนกรีตจึงมีการเข่ือมรอยต่อดวย้เหล็กและอุดรอยต่อดวย้ยางมะตอยดงัรูปท่ี  18.3  แสดงการ
เช่ือมเหล็กท่ีรอยต่อของสะพาน  
 
     
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18.3 รอยต่อของสะพานคอนกรีตจะเช่ือมต่อดว้ยเหล็ก 
โดยมรร่องห่างกนัเผื่อการขยายตวัของคอนกรีต 

 
18.5.4   ใช้ประโยชน์ท าหน้าทีเ่ป็นสวติช์ในกาต้มน า้  เน่ืองจากโลหะแต่ละชนิดไดรั้บความร้อน

จะ  เกิดการขยายตวัไม่เท่ากนั  ดงันั้นหากน าโลหะต่างชนิดมาประกบกนัดงัรูปท่ี  18.4  (a)  และใหค้วาม
ร้อนแก่มนัจะท าใหเ้กิดการยืดตวัดงัรูป (b) และหากเยน็ลงจะเกิดการหดตวัดงัรูป  (c)  เราเรียกโลหะ
ดงักล่าวน้ีวา่สารไบเมไตล์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18.4 แสดงการยดืตวัหรือหดตวัของสารไบเมไดส์ 
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             การตม้น ้าดงัรูปท่ี    18.5     เม่ือกาตม้น ้าบรรจุน ้าและอยูใ่นสภาพปกติ     สารไบเมไลท่ี์สวติซ์ดงัรูป  
( a )     จะท าใหว้งจรปิดมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นขดลวด  ท าใหข้ดลวดร้อนอุณหภูมิของน ้าจะสูงข้ึนกระทัง่
น ้าเดือดสารไบเมไตซ์จะเกิดการหดตวัดงัรูป  ( b )  ท าใหว้งจรเปิดไม่มีกระแสไหล    สวติซ์จะปิดเองโดย
อตัโนมติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18.5 แสดงการท างานของสวติซ์ในกาตม้น ้า 
 
 18.5.5 อาศัยความดันก๊าซในการออกแบบหัวฉีดสเปร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 18.6 แสดงการท างานของหวัฉีดสเปรย ์
                      ภาชนะดงัรูปบรรจุของเหลว   และเหนือภาชนะบรรจุก๊าซซ่ึงมีความดนัสูง    สปริงอนัหน่ึงอยู่
ระหวา่งท่อท่ีจมในของเหลวและหวัฉีดสเปร์ดงัรูป  (a )   เม่ือออกแรงกดท่ีหวัฉีดจะท าใหส้ปริงยบุตวั   ก๊าซ
ในภาชนะจะดนัของเหลวผา่นท่อไปยงัหวัฉีดท าให้ของเหลวผา่นหวัฉีดออกมาเป็นละอองดงัรูป  (b) 
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             18.5.6   เคร่ืองท าน า้ร้อนโดยอาศัยพลังงานจากดวงอาทติย์    
เราเรียกวา่  solar    collector  จากรูป 10.7เคร่ืองป๊ัมน ้าจะส่งน ้าไปยงั  solar  collector  ซ่ึง

ประกอบดว้ยท่อทองแดงทาดว้ยสีด าจะท าหนา้ท่ีดูดความร้อนไดดี้และเหนือท่อจะเป็นแผน่กระจกใสให้
ความร้อนผา่นไดดี้เม่ือน ้าผา่นเคร่ือง  solar  collector  น ้าจะร้อนข้ึนและจะถูกส่งไปยงัแหล่งเก็บน ้าร้อน
เพื่อท่ีจะแจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆในบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

               18.5.7  ถุงลมนิรภัยในรถยนต์  การออกแบบรถยนตใ์นสมยัใหม่มกัจะมีการติดตั้งถุงลมนิรภยัเพื่อ
ป้องกนัอุบติัเหตุอนัเน่ืองจากการกระแทกของคนขบักบัพวงมาลยัรถดงัรูปท่ี  10.8  เม่ือรถไดรั้บการ
กระแทกก๊าซไนโตรเจนจ านวนหน่ึงจะถูกอดัเขา้ไปในถุงลมท าใหถุ้งลมพองตวัออกและมีความดนัเกิดข้ึน
เพื่อป้องกนัไม่ใหศี้รษะกระแทกกบัพวงมาลยัรถปริมาณก๊าซท่ีอดัเขา้ไปในถุงลมสสสามารถค านวณไดจ้าก

สมการ  n  =
RT

PV  

 
 
 
 

รูปท่ี 18.8 แสดงการท างานของถุงลมนิรภยั 
18.5.8 การอดัก๊าซร้อนเข้าไปในบอลลูน  เพื่อใหบ้อลลูนลอยตวัข้ึนจากคุณสมบติัของก๊าซจะ

ทราบไดว้า่เม่ือก๊าซมีอุณหภูมิสูงข้ึนและบรรจุในภาชนะท่ีมีปริมาตรและความดนัคงท่ีจะมีน ้าหนกัเบากวา่
ก๊าซท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่จึงท าใหก้๊าซนั้นสามารถลอยตวัข้ึนไดด้งัเช่น  การลอยตวัของบอลลูนในรูปท่ี  18.9 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 18.9  แสดงการลอยตวัของบอลลูน 


