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บทที 18 ความร้ อน
18.1 ความร้ อน
ความร้ อน เป็ นพลั งงานรู ปหนึ งทีสามารถทํ างานได้ และเปลียนเป็ นพลั งงานรู ปอืนได้ ความร้อน
อาจจะเปลียนรู ปมาจากพลั งงานรู ปอืนได้ เช่น พลั งงานเคมี พลั งงานไฟฟ้ าฯลฯ
ความร้ อน เป็ นพลั งงานซึ งสามารถถ่ายทอดจากวั ตถุทีมีอุณหภูมิสูงไปสู่ว ั ตถุทีมีอุณหภูมิต ํ ากว่า
ความร้อนจะถ่ายเทให้ก ันจนกระทั งอุณหภูมิเท่ากัน
หน่ วยของพลังงานความร้ อน(ทีใช้ โดยทัวไป)
1. จูล ( joule, J ) เป็ นหน่วยของพลั งงานกลทีใช้ในระบบเอสไอ
2. แคลอรี ( calorie, cal ) เป็ นหน่วยหนึ งของพลั งงานความร้อน(โดยที 1 cal = 4.186 J )
1 แคลอรี คือ พลั งงานความร้อนทีทํ าให้น ํ าทีมีวมล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ มขึ น 1 องศาเซลเซียส
( ๐C) (ในช่วง 14.5 ๐C ถึง 15.5 ๐C ) ทีความดัน 1 บรรยากาศ
3. บีทียู ( British thermal unit หรื อ Btu ) คือ พลั งงานความร้อนทีทํ าให้น ํ าทีมีมวล1 ปอนด์
มีอุณหภูมิเพิ มขึ น 1 องศาฟาเรนไฮต์ ( ๐F) (ในช่วง 63 ๐F ถึง 64 ๐F ) ทีความดั น 1 บรรยากาศ
( 1 Btu = 252 cal = 1,055 J )
18.1.1 อุณหภูมิ
อุณหภูมิ คือ ปริ มาณทีใช้บอกระดับความร้อน
ก. เครื องมือวั ดอุณหภูมิ เทอร์มอมิเตอร์เป็ นเครื องมือวั ดอุณหภูมิ ซึ งสร้างขึ นจากการอาศั ยสมบัติ
บางอย่างทางฟิ สิกส์ทีเปลียนไปตามความร้อนทีเปลียนแปลง
ข. หน่วยของอุณหภูมิ อุณหภูมิว ั ดในหน่วย องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์เคลวิน และโรเมอร์
แต่ทีใช้ในระบบ SI คือ เคลวิน
เมือ K แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน
F แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์
C แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส R แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาโรเมอร์
จะได้ว่า

C
5

=

F  32
9

=

R
4

=

K  273
5

18.1.2 การขยายตัวของวัตถุเนืองจากความร้ อน
วั ตถุโดยทั วไปเมือได้รับความร้อนจะขยายตั ว ซึ งทํ าให้ความยาวหรื อพื นทีหน้าตั ดหรื อปริ มาตร
ของวั ตถุเพิ มขึ น ในทางกลั บกันถ้ าวั ตถุสูญเสียความร้อนหรื อคายความร้อนวั ตถุก็จะหดตั วทํ าให้ความ
มี
ยาว หรื อพื นทีหน้าตัดหรื อปริ มาตรลดลง
สมบัติสําคัญทีเกียวกับการขยายตัวของของแข็งทีควรทราบ ได้ แก่
1. ของแข็งต่างชนิดกันถ้ าเดิมมีความยาวเท่ากัน เมือร้อนขึ นเท่ากันจะมีส่วนขยายตัวเพิ มขึ นไม่
เท่ากัน
2. ของแข็งชนิดเดียวกัน ถ้ าเดิมมีความยาวเท่ากัน เมือร้อนขึ นเท่ากัน จะขยายตั วเพิ มขึ นเท่ากัน
3. สมบัติของการขยายตัวและหดตัวของวั ตถุเมืออุณหภูมิเปลียน เป็ นเรื องทีวิศวกรต้องคํ านึงถึง
เวลานําวั ตถุมาใช้งาน
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18.1.3 ความจุความร้ อน สถานะและการเปลียนสถานะของสาร
1. สถานะของสารโดยทั วไปจํ าแนกได้เป็ น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
การเปลียนแปลงสถานะเนืองจากของแข็ง เมือได้รับความร้อนจะกลายเป็ นของเหลว ถ้ าร้อน
มากขึ นจะกลายเป็ นแก๊ส เขียนแผนผั งได้ด ังนี
รับความร้อน
ระเหิด
หลอมเหลว
ของแข็ง

เดือด
ของเหลว

แข็งตัว

แก๊ส
ควบแน่น

คายความร้อน
2. การเปลียนแปลงจากของแข็งเป็ นของเหลว หรื อจากของเหลวเป็ นแก๊ส เรี ยกว่าการเปลียนแปลง
สถานะ
3. การเปลียนแปลงสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว หรื อจากของเหลวเป็ นของแข็ง ในขณะทีวั ตถุ
กํ าลั งเปลียนสถานะ โดยอุณหภูมิของวั ตถุจะคงทีอยู่ตลอดเวลา
การเปลียนแปลงสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว เรี ยกว่าการหลอมเหลว หรื อการกลายเป็ น
ของเหลว
การเปลียนสถานะจากของเหลวเป็ นของแข็ง เรี ยกว่า การกลายเป็ นของแข็ง หรื อเยือกแข็ง
4. จุดหลอมเหลว ( Melting point ) คือ อุณหภูมิในขณะทีของแข็งกํ าลั งเปลียนสถานะเป็ น
ของเหลวภายใต้ความดันปกติ
5. จุดเยือกแข็ง ( Freezing point ) คือ อุณหภูมิในขณะทีของเหลวกํ าลั งกลายสถานะเป็ นของแข็ง
ภายใต้ความดันปกติ
6. ความร้อนแฝงจํ าเพาะ ( Specific Latent Heat, L ) หมายถึง ความร้อนทีทํ าให้ว ั ตถุมวล 1 หน่วย
เปลียนสถานะทั งหมด โดยอุณหภูมิไม่เปลียนแปลง
L

ΔQ
m

…………………………………………..(18.1)

มีหน่วยเป็ น kJ/kg หรื อ J/g หรื อ J/kg
ความร้ อนแฝงจําเพาะของสารมี 2 ชนิดคือ
6.1. ความร้อนแฝงจํ าเพาะของการหลอมเหลว คือปริ มาณความร้อนทีทํ าให้สารนั น หนึ งหน่วย
เปลียนสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว โดยทีอุณหภูมิไม่เปลียนแปลง ความร้อนแฝงจํ าเพาะของการ
หลอมเหลวของนํ าเท่ากับ80 cal/g หรื อ 333 kJ/kg หรื อ 333 × 10 3 J/kg
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6.2 ความร้อนแฝงจํ าเพาะของการกลายเป็ นไอ คือ ปริ มาณความร้อนทีให้สารนั นหนึงหน่วยเปลียน
สถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอ โดยทีอุณหภูมิไม่เปลียนแปลง ความร้อนแฝงจํ าเพาะของการกลายเป็ น
ไอของนํ าเท่ากับ540 cal/g หรื อ 536 cal/g หรื อ 2,256 kJ/kg หรื อ 2,256 × 103 J/kg
7. หลั กการคํ านวณเกียวกับความร้อนแฝงจํ าเพาะ ใช้สูตรดั งนี
ΔQ  mL
………………………………….(18.2)
เมือ Q แทน ปริ มาณความร้อน ( cal หรื อ J )
m แทน มวลสาร ( g หรื อ kg )
L แทน ความร้อนแฝงจํ าเพาะของสาร ( cal/g หรื อ kJ/kg หรื อ J/kg )
สิ งทีควรทราบเพิ มเติม
1. ความจุความร้อน ( Heat Capacity, C ) หมายถึง ปริ มาณความร้อนทีทํ าให้ระบบมีอุณหภูมิ
เปลียนไป 1 หน่วย
C

เมือ

ΔQ
ΔT

…………………………………….(18.3)

Q แทน ปริ มาณความร้อนหรื อพลั งงานความร้อน ( cal หรื อ J )

C แทน ความจุความร้อน (cal/ C หรื อ cal/K หรื อ J/ C หรื อ J/K )
T แทน อุณหภูมิทีเปลียนไป ( K )
2. ความจุความร้อนจํ าเพาะ ( Specific heat Capacity , c )หมายถึงปริ มาณความร้อนทีทํ าให้ว ั ตถุ1
หน่วย มีอุณหภูมิเปลียนไป 1 หน่วย
C
Q
c 

…………..……………….…(18.4)
m
m T
เมือ

Q

แทน ปริ มาณความร้อนหรื อพลั งงานความร้อน ( cal หรื อ J )
C แทน ความจุความร้อน (cal/ C หรื อ cal/K หรื อ J/ C หรื อ J/K )
C แทน ความจุความร้อนจํ าเพาะ (cal/ kgC , cal/kgK , J/ kgC , J/kgK )
m แทน มวลของวั ตถุ ( g หรื อ kg )
T คือ อุณหภูมิทีเปลียนไป ( K )
ดังนั น สูตรทีใช้ในการคํ านวณเกียวกับปริ มาณความร้อน หรื อพลั งงานความร้อน คือ
Q = mcT ……………….(18.5) เมือ T เป็ นองศาเคลวิน
Q = mct ……………..(18.6) เมือ t เป็ นองศาเซลเซียส
เพิมเติม 1. เมืออุณหภูมิผสมกัน
tสูง
tผสม
tตํา
 T1
 T2
m2c2
m1c1
 Q1
 Q2
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จะได้ว่า

Q ลด

= Q เพิ ม
m1c1T1 = m2c2T2

m1c1(tสูง – tผสม) = m2c2(tผสม – tตํา )
2. พลั งงานศั กย์ เปลียนเป็ นพลั งงานความร้อน
จะได้ว่า
mgh = mcT
3. พลั งงานไฟฟ้ าเปลียนเป็ นพลั งงานความร้อน
จะได้ว่า
Pt = mcT
18.1.4 การถ่ ายโอนความร้ อน
ความร้อนจะถ่ายโอนจากสิ งทีมีอุณหภูมิสูง ไปสู่สิ งทีมีอุณหภูมิต ํ ากว่าเสมอ เราพอจะแบ่งการถ่าย
โอนความร้อนได้ด ังนี
1. การนํา เกิดในของแข็ง โมเลกุลส่งพลั งงานความร้อนต่อ ๆ กันไปเป็ นทอด ๆ
2. การพา เกิดในของเหลวและแก๊ส โมเลกุลของตัวกลางพาความร้อนไป
3. การแผ่รังสี ไม่ต ้องอาศั ยตัวกลาง
แบบฝึ กหัด 18.1
1. จงหาปริ มาณความร้อนทีทํ าให้น ํ าแข็งมวล250 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสกลายเป็ นนํ าหมด และ
สุดท้ายนํ า10 กรัมเดือดกลายเป็ นไอ ( เมือ c ของนํ า= 4.2 kJ/ kgC )

2. จงหาปริ มาณความร้อนทีทํ าให้น ํ าแข็งมวล300 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเดือดจนกลายเป็ นไอ
หมด ( เมือ c ของนํ า= 4.2 kJ/ kgC )

3. นํ าตกแห่งหนึ งสูง50 เมตร ถ้ าพลั งงานศั กย์ ของนํ าตกเปลียนรู ปเป็ นพลั งงานความร้อนทั งหมด
อุณหภูมิของนํ าทีปลายนํ าตกจะมีค่าสูงขึ นเท่าใด
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4. นําลวดทํ าความร้อนมีก ํ าลั ง1000 วั ตต์ จุ่มลงในนํ ามวล500 กรัม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถ้ ามี
การสูญเสียความร้อนไป 30 % อีกนานเท่าใดนํ าจึงจะเริ มเดือด

5. เครื องทํ านํ าแข็งเครื องหนึ งดึงความร้อนจากนํ 0า องศาเซลเซียส ด้วยอั ตรา 500 จูลต่อวินาที ถ้ า
ต้องการทํ านํ าแข็ง2 กิโลกรัม จากนํ าทีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ต้องใช้เวลาเท่าใด

6. ใส่น ํ าแข็งมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ลงในนํ า 200 กรัม ทีอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
จะได้อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

7. ใส่ลูกเหล็กมวล 20 กิโลกรัม อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ลงในนํ ามวล 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส แล้ วให้ความร้อนแก่ระบบจนมีอุณหภูมิผสมทีสมดุลเป็ น 50 องศาเซลเซียส ถ้ าถือว่า
ไม่มีการสูญเสียความร้อนแก่ภาชนะและสิ งแวดล้ อม ความร้อนทีเข้าระบบเป็ นเท่าใด

8. (มข.50) เหรี ยญทองแดงมวล 5 กรัม ตกลงมาจากตึกสูง 300 เมตร ถ้ าความเร็ วปลายของเหรี ยญนี
เท่ากับ 45 เมตร/วินาที และพลั งงานกลส่วนทีเหลือถูกเปลียนเป็ นพลั งงานความร้อนของเหรี ยญ
ทองแดง จงหาอุณหภูมิทีเพิ มขึ นของเหรี ยญทองแดงถึงตกถึงพื น (กํ าหนดให้ค่าความจุความร้อน
จํ าเพาะของทองแดงเท่ากับ 387 J / kg)
1. 2  C
2. 5  C
3. 9  C
4. 12  C

9. (มข.51) นํ าแข็งมวล140 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ใส่ลงไปในนํ าร้อน 80 องศาเซลเซียส จงหา
ปริ มาณนํ าร้อนทีทํ าให้น ํ าแข็งละลายหมดพอดีกําหนดให้ ความจุความร้อนจํ าเพาะของนํ า เท่ากับ4.2
kJ/kg.  C และความร้อนแฝงจํ าเพาะของการหลอมเหลวของนํ าแข็ง เท่ากับ300 kJ/kg
1. 100 กรัม
2. 125 กรัม
3. 200 กรัม
4. 250 กรัม
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10. (มข.52) กระป๋ องโลหะมีมวล 200 กรัม ประกอบด้วยเหล็กและอลูมิเนียมในสัดส่วน60 : 40 โดย
นํ าหนัก จงหาความจุความร้อนของกระป๋ องใบนี (กํ าหนดให้ค่าความจุความร้อนจํ าเพาะของเหล็ก
และอลูมิเนียมเท่ากับ 450 และ 900 J/kg K)
1. 126 J/k
2. 63 J/k
3. 1.26 J/kg.K
4. 0.63 J/kg.K

11. (มข.53) จงหาปริ มาณความร้อนทีทํ าให้น ํ าแข็ง2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 ๐C กลายเป็ นนํ าอุณหภูมิ 50 ๐C
ทั งหมดกํ าหนดให้ความร้อนแฝงจํ าเพาะของการหลอมเหลวของนํ Lา เท่ากับ 333 กิโลจูล/กิโลกรัม
และความจุความร้อนจํ าเพาะของนํ าc เท่ากับ 4.2 กิโลจูล/(กิโลกรัม-เคลวิน)
1. 753 กิโลจูล
2. 876 กิโลจูล
3. 1086 กิโลจูล
4. 3372 กิโลจูล

12. (มข.53) ยางรถยนต์มีความดั นเกจ 199 กิโลปาสคาล ทีอุณหภูมิ 27 ๐C ถ้ าอุณหภูมิลมยางเพิ มเป็ น 47 ๐C
โดยปริ มาตรภายในยางคงที ความดันเกจภายในยางตอนหลั งเป็ นเท่าใด(กํ าหนดให้ 1 บรรยากาศ
เท่ากับ 101 กิโลปาสคาล)
1. 219 kPa
2. 320 kPa
3. 421 kPa
4. 500 kPa

13. (มข.54) ใส่ก ้อนอะลูมิเนียมมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ลงในนํ ามวล100 กรัม อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ซึ งอยู่ในภาชนะฉนวนปิ ดมิดชิด เมือถึงสมดุลความร้อน อุณหภูมิของสารทั งสอง มีค่า
เป็ นเท่าใด[กํ าหนดให้ ความจุจ ํ าเพาะของนํ าและอะลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ4000 จูลต่อ (กิโลกรัมเซลเซียส)
และ 1000 จูลต่อ (กิโลกรัมเซลเซียส) ตามลํ าดับ
1. 33 ๐C
2. 34 ๐C
3. 35 ๐C
4. 36 ๐C

14. (มข.55) จากกฎข้อทีศูนย์ ของเทอร์โมไดนามิกส์กล่าวว่า“ ถ้ าวั ตถุA และ B อยู่ในสมดุลความร้อนต่อ
วั ตถุ C แล้ ววั ตถุA จะอยู่ในสมดุลความร้อนต่อวัตถุ B ด้วย” คํ าว่า สมดุลทางความร้อนหมายถึงอะไร
1. ปริ มาณความร้อนเท่ากั น
2. มีความจุความร้อนเท่ากัน
3. มีความจุความร้อนจํ าเพราะเท่ากั น
4. มีระดับความร้อนเท่ากั น
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15. (มข.55) แท่งเหล็ก 5 kg และ 15 kg ทํ าให้มีอุณหภูมิเพิ มขึ นเท่ากั น ข้อความใดถูกต้อง
1. เหล็กทั งสองมีความจุความร้อนเท่ากั น
2. ต้องให้ความร้อนแก่เหล็กทั งสองเท่ากัน
3. ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 5 kg มากกว่า
4. ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 15 kg มากกว่า

16. (มข.55) นํ าอุ่น80 ๐C มวล 200 กรัม บรรจุในถ้ วยอลูมิเนียมมวล300 กรัม เมือนําก้อนนํ แาข็ง -5 ๐C
มวล 100 กรัม หย่อนลงไปในนํ าอุ่น จงคํ านวณหาอุณหภูมิสุดท้าย กํ าหนดให้cนํ าแข็ง= 2000 J·kg-1 · K-1
cนํ า= 4000 b J·kg-1 ·K-1 cAl=900 J·kg-1 · K-1 Lf นํ า= 3.3×105 J·kg-1 Lv นํ า= 2.3× 106 J·kg-1
1. 30.90
2. 35.10
3. 50.66
4. 57.55

17. (มข.56) จงหาปริ มาณความร้อนทีทํ าให้น ํ าแข็ง2 kg ทีอุณหภูมิ 0 °C กลายเป็ นนํ าอุณหภูม50
ิ °C
ทั งหมด(กํ าหนดความร้อนแฝงของการหลอมเหลว Lm = 333 kJ/kg และค่าความจุความร้อนจํ าเพาะ
ของนํ า c = 4.2 kJ/kg.K )
1. 87.6 kJ
2. 753 kJ
3. 876 kJ
4. 1,086 kJ

18. จงหาปริ มาณความร้อนทีใช้ในการทํ าให้น ํ าแข็งมวล500 กรัม อุณหภูมิ 0 ๐C กลายเป็ นนํ าทีมีอุณหภูมิ
50 ๐C ทั งหมด กํ าหนดให้ ความร้อนแฝงจํ าเพาะของการหลอมเหลวของนํ าแข็งเป็ น3  105 J / (kg)
และค่าความจุความร้อนจํ าเพาะของนํ าเป็ น4 kJ/(kg.K) (มข.57)
1. 15  104 จูล
2. 10  104 จูล
3. 25  104 จูล
4. 35  104 จูล

19. นํ าแข็งมวล 200 กรัมอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เดือดจนกลายเป็ นไอและเหลือเพียง 100 กรัม
จะต้องใช้ปริ มาณความร้อนทั งหมดกีกิโลจูล( กํ าหนดให้ ความร้อนแฝงของการหลอดเหลวของ
นํ าแข็งเท่ากับ333 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของนํ าเท่ากับ2250 กิโล
จูลต่อกิโลกรัม และความจุความร้อนจํ าเพาะของนํ าเท่ากับ4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัม × เคลวิน )(มข.58)
1. 309 กิโลจูล
2. 375.6 กิโลจูล
3. 534 กิโลจูล
4. 600.6 กิโลจูล
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20. ให้ก ํ าลั งความร้อนขนาด 0.01 วั ตต์ แก่สารหนัก 0.0010 กิโลกรัม แล้ ววั ดอุณหภูมิของสารทีเวลาต่างๆ
ได้ผลดังกราฟ ข้อใดไม่ถูกต้อง (มข.59)
1. ช่วง AB สารเป็ นของแข็ง
และช่วง EF สารเป็ นแก๊ส
2. ช่วง AB สารมีการหลอมเหลว
3. ช่วง BC และ DE มีการเปลียน
สถานะ
4. ช่วง EF สารกลายเป็ นไอหมดแล้ ว
18.2 แก๊สอุดมคติ
สมบัติทางกายภาพของแก๊สทีสามารถทํ าการทดลองวั ดได้ โดยตรงด้ วยวิธีการทีไม่ยุ่งยากซับซ้อน
เช่น มวล ปริ มาตร ความดัน และอุณหภูมิ สมบัติของเหล่านี ได้จากการทดลอง
18.2.1 กฎของบอยล์
บอยล์เป็ นนักวิทยาศาสตร์ชาวอั งกฤษ ได้ท ํ าการทดลองพบว่า“สําหรับแก๊สทีมีอุณหภูมิคงที ความ
ดันของแก๊สจะเป็ นปฏิภาคผกผั นกับปริ มาตรของแก๊ส”
1
V
K
P 
V
P α

( K = ค่าคงที )

PV = K
P1V1 = P2V2 …………………………………(18.7) เมือ T คงที
เพิมเติม ถ้ า P น้อยลง V เพิ มขึ น และถ้ า P เพิ มขึ น V จะน้อยลง เมือ T คงที
แบบฝึ กหัด 18.2.1
1. แก๊สชนิดหนึ งมีปริ มาตร 0.6 ลูกบาศก์เมตร ทีความดั น 1.8 บรรยากาศ จงหาว่าปริ มาตรของแก๊ส
ถ้ าความดันของแก๊สเปลียนเป็ น 0.9 บรรยากาศ ทีอุณหภูมิเดียวกัน
2. แก๊สชนิดหนึ งมีมวลทีกินเนื อทีปริ มาตร 0.20 ลูกบาศก์เมตร ทีความดัน 1.5 บรรยากาศ จงหาว่า
ปริ มาตรจะเปลียนแปลงไปเท่าใด ถ้ าความดั นของแก๊สเปลียนเป็ น 0.75 บรรยากาศ ทีอุณหภูมิเดียวกั น

3. (Ent) สุนิษาอั ดแก๊สเข้าไปในบอลลูนจนมีปริ มาตร 6 ลิตร มีความดัน 900 กิโลพาสคัล หลั งจากปล่อย
ให้บอลลูนลอยขึ นไปจากความดันแก๊สเหลือ 700 กิโลพาสคัล โดยถือว่าอุณหภูมิไม่เปลียนแปลง จงหา
ปริ มาตรของแก๊สในบอลลูน (7.71 ลิตร)
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18.2.2 กฎของชาร์ ล จากการทดลองพบว่า “ สําหรับแก๊สทีมีมวลคงทีจํ านวนหนึ ง เมือให้ความดั น
ของมั นคงทีปริ มาตรของแก๊สจะเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิ ”
V
T
= K
V
V
1  2
T
T
1
2

( K = ค่าคงที )
……………….……..(18.8) เมือ P คงที

*** อุณหภูมิ 0 เคลวิน หรื อ –273 องศาเซลเซียส อ่านว่า อุณหภูมิศูนย์ สัมบูรณ์ เป็ นอุณหภูมิต ํ าสุด
แก๊สทุกชนิดก่อนถึงอุณหภูมินี จะเป็ นของเหลว
แบบฝึ กหัด 18.2.2
1. ปริ มาตรของแก๊สชนิดหนึ งเท่ากับ 0.42 ลูกบาศก์เมตร ที 27 องศาเซลเซียส ถ้ าแก๊สนี มีปริ มาตร
0.56 ลูกบาศก์เมตร ทีความดั นเดียวกัน จะมีอุณหภูมิเท่าใด

2. ปริ มาตรของแก๊สชนิดหนึ งเท่ากับ 0.31 ลูกบาศก์เมตร ที 37 องศาเซลเซียส ถ้ าแก๊สนี มีปริ มาตร
0.60 ลูกบาศก์เมตร ทีความดั นเดียวกัน จะมีอุณหภูมิเท่าใด

3. (Ent) ถ้ าให้ความดันของก๊าซของก๊าซในกระบอกสูบหนึ งคงที และให้อณหภู
ุ มิของก๊าซภายในกระบอก
สูบเปลียนจาก 27 ๐C เป็ น 77 ๐C อั ตราส่วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด

4. (Ent) ก๊าซชนิดหนึ งถูกบังคับให้มีความดั นคงทีและอุณหภูมิของก๊าซถูกทํ าให้เพิ มขึ นจาก27 ๐C เป็ น
127 ๐C อั ตราส่วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด
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18.2.3 กฎของแก๊ส (Gas Law )
หรื อสมการของสถานะ ( Equation of State ) ผลทีได้จากการทดลองกฎของบอยล์และกฎของ
ชาร์ลหรื อเกย์ ล ั สแสค นักวิทยาศาสตร์ได้น ํามารวมเป็ นสูตรเดียวกั น แสดงความสัมพั นธ์ระหว่างความดั น
ปริ มาตร และอุณหภูมิ ของแก๊สทีกํ าหนดมวลมาให้ เราเรี ยกสมการนี ว่า Equation of State
PV
 ค่าคงที …………………………………..(18.9)
T
กฎของแก๊ส (กรณีแก๊สไม่รัว)
P1V1 P2 V2

T1
T2

……………………………………..(18.10)

กฎของก๊าซ (ในกรณีบอกจํานวนโมลมา)
จาก

PV
T
PV
nT

α

n

=K=R

จะได้
PV  nRT …………………………..……….(18.11)
เมือ n แทน จํ านวนโมลของแก๊ส ( โมล, mol)
R แทน ค่านิจของแก๊ส ( Gas Constant ) เท่ากับ 8.31 J/mol K
*แก๊ส 1 โมลมีจ ํ านวนโมเลกุล 6.02 × 1023 โมเลกุล สรุ ปได้ว่า
N = nNA …………………………………..(18.12)
เมือ

N แทน จํ านวนโมเลกุลของแก๊สทั งหมด

จาก

NA แทน เลขอโวกาโดร ( NA = 6.02 × 1023 )
PV  nRT จะได้
PV  NK B T …………………………………(18.13)

เมือ

KB = ค่านิจของ Boltzmann ( K B 

R
1.83  10 23 J/K )
NA

กฎของแก๊ส (กรณีแก๊สรัว)
จาก
PV  nRT
PV
=K
nT
จะได้
เมือ

P1V1
n1T1

n1
n2

=

P2 V2
n 2 T2

………………………………(18.14)

แทน โมลตอนแรก
แทน โมลตอนหลั ง (ทีเหลือ)
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จาก
จะได้

n=
P1V1
g1
T1
m

นั นคือ

P1V1
g1T1

=

g
m
P2 V2
g2
T2
m

=

P2 V2
g 2 T2

แทนในสมการ (18.14)

………………………………(18.15)

แทน มวลตอนแรก
g 2 แทน มวลตอนหลั ง (ทีเหลือ)
จากสูตร
n = NN แทนในสมการ (18.14)
g1

A

จะได้

P1 V1
N1
T2
NA

=

นั นคือ

P1V1
N1T1

=

P2 V2
N2
T2
NA

P2 V2
N 2 T2

จาก ความหนาแน่น

=

m
V

P1V1
g1T1

=

P1

=



จากสมการที (18.15)
ย้ ายปริ มาตรลงไปหามวล
นั นคือ

………………………………(18.16)
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เพิมเติม หน่วยของความดั น ( P )
1. บอกเป็ นบรรยากาศ (atmosphere = atm. ) เช่น ความดั น 1 บรรยากาศ
2. บอกเป็ นความสูงของปรอทในบารอมอเตอร์ เช่น ความดัน 760 มม.ของปรอท
3. บอกเป็ นแรงต่อพื นที เช่น ความดั น1.01 × 105 นิวตันต่อตารางเมตร
แบบฝึ กหัด 18.2.3
1. ถ้ าให้ความดันของแก๊สในกระบอกสูบหนึ งคงทีและให้อุณหภูมิของแก๊สภายในกระบอกสูบเปลียนจาก
7 องศาเซลเซียส เป็ น 87 องศาเซลเซียส อั ตราส่วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด
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2. แก๊สชนิดหนึ งมีความหนาแน่น 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความดัน 2
บรรยากาศ จะต้องอั ดแก๊สนี ให้มีความดันเท่าไร จึงจะมีความหนาแน่น 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที
77 องศาเซลเซียส

3. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลั ย) ก๊าซชนิดหนึ งมีปริ มาตร 1 × 10-3 ลูกบาศก์เมตร ที 27 ๐C ความดันบรรยากาศ
ถ้ าก๊าซขยายตัวกระทั งปริ มาตร1.5 × 10 -3 และความดั นเป็ น 1.1 บรรยากาศอุณหภูมิเป็ นกีองศา
เซลเซียส ( 222 ๐C )

4. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลั ย) ยางรถยนต์มีความดันเกจ 2.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ทีอุณหภูมิ 27
องศาเซลเซียส ถ้ าขณะทีรถวิ งทางไกล ยางรถมีอุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส ความดันเกจของยางเป็ น
เท่าใด กํ าหนดให้ความดันบรรยากาศเป็ น 1.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
1. 2.1 kg/cm2
2. 2.2 kg/cm2
3. 2.3 kg/cm2
4. 2.4 kg/cm

5. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลั ย) ถ้ าความดันบรรยากาศเท่ากับ 105 N/m2 ตลอดเวลาอากาศเข้าไปในยาง
รถยนต์ค ันหนึ งถ้ าพบว่ามิเตอร์ว ั ดความดันเกจอ่านค่า 2 ×105 อุณหภูมิของอากาศในยางขณะนั นเท่ากับ
27 ๐C ถ้ าอุณหภูมิของอากาศในยางเปลียนไปเป็ น 67 ๐C อยากทราบว่ามิเตอร์ว ั ดความดันเกจจะอ่านค่า
ได้เท่าใด (ให้ถือว่าปริ มาตรของยางเปลียนแปลงไปน้อยมาก)
1. 3.6 × 105 N/m2

2. 3.4 × 105 N/m2 3. 2.6 × 105 N/m2

4. 2.4 × 105 N/m2

6. (มข.51) อั ดก๊าซเข้าไปในบอลลูนอย่างช้าๆจนปริ มาตร5 ลิตร มีความดั น 3.0  10 5 นิวตันต่อตารางเมตร
หลั งจากปล่อยให้บอลลูนลอยขึ นจนความดั นก๊าซลดลงเหลือ 2.0  10 5 นิวตันต่อตารางเมตร โดยที
อุณหภูมิมีค่าคงที จงหาปริ มาตรของก๊าซในบอลลูนมีค่าเท่าไร
1. 6.0 ลิตร
2. 7.5 ลิตร
3. 9.0 ลิตร
4. 12.0 ลิตร
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7. (มข.52)
1.
2.
3.
4.

ถ้ าให้แก๊สทุกชนิดในโลกเป็ นแก๊สอุดมคติค ํ ากล่าวต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง
ทีอุณหภูมิเดียวกัน อะตอมของแก๊สทุกชนิดมีพลั งงานจลน์เท่ากัน
ทีอุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแก๊สทุกชนิดมีพลั งงานจลน์เท่ากัน
ทีอุณหภูมิเดียวกัน อะตอมของแก๊สทุกชนิดมีความเร็ วเท่ากัน
ทีอุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแก๊สทุกชนิดมีความเร็ วเท่ากัน

8. (มข.54) บอลลูนทีภายในบรรจุแก๊สไฮโดรเจน ขณะอยู่ทีพื นมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีปริ มาตร
1.8  10-2 ลูกบาศก์เมตร และมีความดั น 1.0  105 พาสคัล ถ้ าบอลลูนลูกนี ลอยสูงขึ น จนอุณหภูมิ
ของแก๊สภายในลดลงเหลือ 17 องศาเซลเซียส ความดันลดลงเหลือ 0.8  105 พาสคัล ลูกบอลลูนจะ
มีปริ มาตรเท่าใด
1. 1.42  10-2 ลูกบาศก์เมตร
2. 1.75  10-2 ลูกบาศก์เมตร
3. 2.18  10-2 ลูกบาศก์เมตร
4. 2.55  10-2 ลูกบาศก์เมตร

9. (มข.54) แก๊สปริ มาณหนึ งอยู่ในกระบอกสูบถูกอั ดจนมีความดั นเพิ มขึ นเป็ น2 เท่าของความดันเดิม
โดยมีอุณหภูมิคงตัว ข้อความต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง
ก. ปริ มาตรของแก๊สในสภาวะใหม่มคี ่าเพิ มขึ นเป็ น 2 เท่าของปริ มาตรเดิม
ข. ปริ มาตรของแก๊สในภาวะใหม่มีค่าลดลงครึ งหนึ งของปริ มาตรเดิม
ค. จํ านวนโมลของแก๊สในสภาวะใหม่มีค่าเพิ มขึ นเป็ น 2 เท่าของจํ านวนโมลเดิม
ง. จํ านวนโมลของแก๊สในสภาวะใหม่มีค่าเท่ากับของจํ านวนโมลเดิม
1. ข้อ ก และ ข้อ ค
2. ข้อ ข และ ข้อ ค
3. ข้อ ก และ ข้อ ง
4. ข้อ ข และ ข้อ ง
10. จากรู ป อั ดแก๊ส A ปริ มาณ 2 โมล และ B ปริ มาณ 4 โมล เข้าไปในถั งทรงกระบอกซึ งมีลูกสูบกั น
แก๊สทั งสองไว้ พบว่าลูกสูบจะเคลือนตั วแล้ วหยุดทีความยาวX1 และ X2 จงหาอั ตราส่วน X1 ต่อ X2
(มข.58)
1. 1 : 2
2. 1: 4
3. 2 : 1
4. 4 : 1

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิกส์ เรื องความร้อน เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 40

เพิมเติม
1. การหาอุณหภูมิของแก๊สผสม
Tผสม = N1TN1 NN2T2NN3T3... ... …………………………(18.18)
1

หรื อ Tผสม =

2

3

n1T1  n2T2  n3T3  ...
n1  n2  n3  ...

…………………..………(18.19)

2. การหาความดันของแก๊สผสม
Pผสม = P1VV1 PV2V2VP3V3... ... …………………………(18.20)
1

2

3

แบบฝึ กหัด 18.2.4
1. แก๊สออกซิเจนหนัก 64 กรัม บรรจุในกระบอกซึ งมีลูกสูบอยู่ข ้างใน ทํ าให้เกิดความดั น3  105 นิวตั น
ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิ 77 องศาเซลเซียส ปริ มาตรของแก๊สออกซิเจนในขณะนั นเป็ นเท่าใด

2. แก๊สออกซิเจนหนัก 128 กรัม บรรจุในกระบอกซึ งมีลูกสูบอยูข้่ างใน ทํ าให้เกิดความดั น4  105 นิวตั น
ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ปริ มาตรของแก๊สออกซิเจนในขณะนั นเป็ นเท่าใด

3. ผสมแก๊สฮีเลียม 2 โมล อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส กับแก๊สอากอร์น 1 โมล อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส จงหาว่าอุณหภูมิผสมเป็ นเท่าใด

4. ผสมแก๊สฮีเลียม 4 โมล อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส กับแก๊สอากอร์น 6 โมล อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส จงหาว่าอุณหภูมิผสมเป็ นเท่าใด

18.3 ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส
18.3.1 แบบจําลองของแก๊สอุดมคติ
แบบจํ าลองของแก๊ส (Model of Gasses) แก๊ส ประกอบด้ วยอนุภาคขนาดเล็ก ๆ จํ านวนมากต่างก็
เคลือนทีด้วยความเร็ วสูงอย่างไม่เป็ นระเบียบไปชนกั น ความเร็ วประมาณ 103 เมตรต่อวินาที อนุภาคแก๊ส
มีโมเลกุลขนาด 10-10 เมตร
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แบบจําลอง (Model ) มีลักษณะดังต่อไปนี
1. แก๊สประกอบด้ วยอนุภาคเล็ก ๆ เรี ยกว่า โมเลกุล
2. โมเมกุลมีการเคลือนทีแบบ random แต่เป็ นไปตามกฎการเคลือนทีของนิวตัน โมเลกุลจะ
เคลือนทีทุกทิศทุกทางด้วยอั ตราเร็วต่างกัน
3. โมเลกุลมีจ ํ านวนมากมายมหาศาล ทิศทางและอั ตราเร็ วของการเคลือนทีของโมเลกุลแต่ละตัว
จะมีการเปลียนแปลงอย่างทันทีทันใด ถ้ าชนกับผนังภาชนะหรื อโมเลกุลตัวอืน ทางเดินโมเลกุลจึงเป็ นรู ป
ซิกแซก
4. โมเลกุลทุกโมเลกุลเมือรวมกั นแล้ ว จะมีปริ มาตรน้อยมากเมือเทียบกับปริ มาตรของภาชนะ เรา
จะเห็นได้ดีเมือแก๊สถูกควบแน่นเป็ นของเหลว ปริ มาตรจะเล็กลงเป็ นพั น ๆ เท่า ของปริ มาตรเดิม แสดงว่า
ปริ มาตรของโมเลกุลทีประกอบกั นเป็ นแก๊สเล็กมาก เมือเปรี ยบเทียบกับปริ มาตรแก๊ส
5. โมเลกุลทุกโมเลกุลจะไม่มีแรงกระทํ าต่อกัน ยกเว้ นชั วขณะทีชนกัน
6. การชนของโมเลกุลเป็ นการชนแบบยืดหยุ่นและช่วงเวลาทีชนสั นมากไม่ว่าจะชนกันเองหรื อชน
กับภาชนะ (พลั งงานจลน์ก่อนชน = พลั งงานจลน์หลั งชน)
7. พลั งงานจลน์เฉลียของแก๊สเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิ
18.3.2 ความดันและพลังงานจลน์ เฉลียของแก๊ส
ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส (Kinetic Theory of Gas) เราถือว่าแก๊สประกอบด้วยอนุภาคทีเล็กมากเรี ยกว่า
โมเลกุล ซึ งเคลือนทีแบบไร้ระเบียบ โมเลกุลเหล่านี อยู่ห่างกันมาก และจะไม่เกิดแรงดึงดูดระหว่างกัน
เราให้โมเลกุลของแก๊สเป็ นทรงกลมทีเล็กมาก มีพลั งงานจลน์มากกว่าพลั งงานศั กย์ มากจนเกือบถือได้ว่ามี
แต่พลั งงานจลน์
ความดันตามทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส อนุภาคของแก๊สเมือชนกับผนังภาชนะมีผลเกิดขึ นดังนี
1. ความเร็ ว ( v ) เปลียนค่า เพราะมีแรงกระทํ าจากผนัง
2. โมเมนตัม (P) เปลียนค่าตามค่าของความเร็ว (P = mv ) แต่ m มีค่าคงที
3. พลั งงานจลน์ คงทีเพราะเป็ นการชนแบบยืดหยุ่น
ผลทีได้ จากทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
1
Nm v 2  NK B T  nRT
3
3
1
3
3
PV  Nm v 2  NK B T  nRT
2
2
2
2
1
3
2
E K  m v  K BT
2
2
PV 

เมือ

แทน อั ตราเร็ วเฉลียของโมเลกุลของแก๊ส
m แทน มวลของแก๊ส
v

EK แทน พลั งงานจลน์เฉลียของโมเลกุลแก๊ส
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แบบฝึ กหัด 18.3.2
1. แก๊สจํ านวน 100 โมเลกุล มีความเร็ วเท่า ๆ กันที 10 เมตรต่อวินาที อยู่ในภาชนะทรงกลมปริ มาตร 1
ลูกบาศก์เมตร ถ้ าแต่ละโมเลกุลมีมวล 3  10-20 กิโลกรัม ความดั นของแก๊สในขณะนั นมีค่าเท่าใด

2. ตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สทีอุณหภูมิ 500 K แก๊สหนึ งโมเลกุลมีพลั งงานจลน์เท่าไรและทีอุณหภูมินี มี
ความดั นแก๊สเป็ น 1  105 Pa แก๊ส 1 cc หรื อ 10-6 m3 มีกีโมเลกุล (กํ าหนดให้ค่าคงตัวของโบลทซ์มนั
เป็ น KB = 1.4  10-23 J/K) (มข.57)
1. พลั งงาน = 1.05  10-20 จูล จํ านวนโมเลกุล = ( 107 )  1019
2. พลั งงาน = 2.00  10-20 จูล จํ านวนโมเลกุล = ( 207 )  1019
3. พลั งงาน = 3.00  10-20 จูล จํ านวนโมเลกุล = ( 107 )  1019
4. พลั งงาน = 2.05  10-20 จูล จํ านวนโมเลกุล = ( 207 )  1019

18.3.3 อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส
การหาค่าอัตราเร็วกําลังสองเฉลียของโมเลกุลของแก๊ส(Root-mean-square-speed ,vr.m.s.)
vr.m.s. =

v 12  v 22  v 32  ...v n2

vr.m.s. =

3RT
M

เมือ M แทน มวลของ 1 โมล ( kg/mol )

vr.m.s. =

3P


เมือ  แทน ความหนาแน่น ( kg/m )

vr.m.s. =

3K B T
m

แก๊สโมเลกุลอะตอมเดียว (Monoatomic Gas)

vr.m.s. =

5K B T
m

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ (Diatomic Gas)

n

3
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แบบฝึ กหัด 18.3.3
1. ถ้ ามีโมเลกุลของแก๊สทีมีอ ั ตราเร็ ว 30 เมตรต่อวินาที หนึ งโมเลกุล 10 เมตรต่อวินาที สองโมเลกุล 20
เมตรต่อวินาที หนึ งโมเลกุล อั ตราเร็ วรากทีสองของกํ าลั งสองเฉลียของโมเลกุลของแก๊สทั งหมดมีค่าเท่าไร

2. ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเป็ นส่วนใหญ่ มีแก๊สไฮโดรเจนปนอยู่บ้างแต่ในสัดส่วน
น้อยมาก ถามว่าอั ตราเร็วรากทีสองของกํ าลั งสองเฉลียของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็ นกีเท่าของออกซิเจน
(กํ าหนดให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็ น 2 และ 32 กรัมต่อโมลตามลํ าดับ)

3. แก๊สฮีเลียม 1 โมเลกุลหนัก 2.1  10-25 กิโลกรัม ค่าคงทีของแก๊ส R = 8.3 J/K ค่าคงทีของโบสมานน์
kB = 1.4  10-23 J/K ต้องการทํ าให้อะตอมฮีเลียมเคลือนทีด้วยอั ตราเร็วvrms = 1000 m/s ต้องให้
ความร้อนกับแก๊สฮีเลียมมีอุณหภูมิเท่ากับเท่าไร (มข.59)
1. 3,000 เคลวิน
2. 4,000 เคลวิน
3. 5,000 เคลวิน
4. 6,000 เคลวิน

18.4 พลังงานภายในของระบบ
พลั งงานภายในระบบคือ ผลรวมของพลั งงานจลน์และพลั งงานศั กย์ ของโมเลกุลในระบบ ถ้ าให้
U เป็ นพลั งงานภายในของระบบทีประกอบด้วยแก๊ส N โมเลกุล จะได้
U  NE K 

3
NK B T
2

กฎอนุรักษ์พลั งงาน ( กฎข้อที 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ )
กฎข้อที 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวไว้ ว่า พลั งงานความร้อนทั งหมดทีให้แก่ระบบจะต้องมีค่า
เท่ากับผลรวมของพลั งงานภายในระบบทีเพิ มขึ นกับงานทีทํ าโดยระบบนั น สามารถเขียนเป็ นสมการได้
ดังนี
Q  U  W

เมือ

แทน พลั งงานความร้อนทีให้แก่ระบบ
U แทน พลั งงานภายในระบบทีเพิ มขึ น
W แทน งานทีระบบทํ า
Q
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ในการเปลียนแปลงของระบบ อาจมีกรณี อืน ๆ ด้ วย ดังนั นในความสัมพั นธ์จากกฎข้อที1 ของ
เทอร์โมไดนามิกส์ จะต้องคิดเครื องหมายด้วย ดังนี
 Q  (  U )  (  W )

เมือ

U 

3
3
3
PV  nR T  NK B T
2
2
2

W  PV  nR T  NK B T

หลักการคิดเครืองหมาย
ปริ มาณ ลั กษณะ
พลั งงานความร้อนไหลเข้าสู่ระบบ
พลั งงานความร้อนไหลออกจากระบบ
Q
ไม่มีพลั งงานความร้อนไหลเข้าหรื อออกจากระบบ
พลั งงานภายในระบบเพิ มขึ น(อุณหภูมิเพิ มขึน)
พลั งงานภายในระบบลดลง(อุณหภูมิลดลง)
U
พลั งงานภายในระบบคงตัว(อุณหภูมิคงตัว)
งานทีทํ าโดยระบบ(ปริ มาตรเพิ มขึ น)
งานทีสิ งแวดล้ อมทํ าให้ระบบ(ปริ มาตรลดลง)
W
ไม่มีการเปลียนแปลงปริ มาตร

เครื องหมาย
+
0
+
0
+
0

แบบฝึ กหัด 18.4
1. ถั งเก็บเก็บแก๊สใบหนึงมีปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ภายในบรรจุแก๊สไว้ ถ้ าแก๊สดูดกลืนปริ มาณ
ความร้อนเข้าไป 45 จูล และทํ าให้ความดันเพิ มขึ น30 นิวตันต่อตารางเมตร พลั งงานภายในของแก๊ส
เปลียนแปลงไปเท่าใด

2. ขดลวดความร้อนขนาด 10 วั ตต์ อั นหนึ งให้พลั งงานความร้อนก ับแก๊สอะตอมเดียวจํ านวน 1 โมล
ซึ งบรรจุในถั งทีปิ ดสนิท อยากทราบว่าจะใช้เวลาเท่าใด อุณหภูมิของแก๊สจึงจะเปลียนจาก 27 องศา
เซลเซียส ไปเป็ น 67 องศาเซลเซียส

3. แก๊สฮีเลียม 1 โมล บรรจุอยู่ในคนโทแก้วทีปิ ดไว้ อย่างดีและถือว่าปริ มาตรคงทีตลอดเวลาเมืออุณหภูมิ
ของแก๊สเปลียนจาก 27 องศาเซลเซียส ไปเป็ น 67 องศาเซลเซียส จะต้องให้ความร้อนเข้าไปเท่าใด
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4. จะต้องให้ความร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียมจํ านวน 1 โมล ทีบรรจุอยู่ในกระบอกสูบ แล้ วทํ าให้แก๊สนั น
ดันให้ลูกสูบทํ างาน 20 จูล และอุณหภูมิเพิ มขึ น 10 เคลวิน

5. เมือให้ความร้อน 69.9 จูล แก่แก๊ส 1 โมล ทีบรรจุในกระบอกสูบ แก๊สจํ าทํ างาน 20 จูล ดันลูกสูบ
ให้เคลือนที อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ มขึ นเท่าใด

6. กระบอกสูบอั นหนึ งบรรจุแก๊สฮีเลียม2 กิโลโมล และความดันแก๊สเท่ากับ 1.05×105 นิวตั นต่อตาราง
เมตร ปรากฏว่า เมือให้ความร้อนกับแก๊ส 105 จูล ปริ มาตรของแก๊สในกระบอกสูบเพิ มขึ น 0.4
ลูกบาศก์เมตร โดยทีความดันแก๊สคงที อยากทราบว่า อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ มขึ นเท่าใด

7. ให้ความร้อนจํานวนหนึ งแก่ฮีเลียมทีบรรจุในกระบอกสู บ เมือแก๊สขยายตั วภายใต้ กระบวนการความดัน
คงที จงหาว่าแก๊สใช้ความร้อนในการเพิ มพลังงานภายในร้อยละเท่าใดของปริ มาณความร้อนทีได้รับ

8. (มข.50) จงหางานทีเกิดขึ นเนืองจากก๊าซหุงต้มในถั งบรรจุขนาด 5 ลิตร มีความดั นเพิ มขึ นจาก1
บรรยากาศเป็ น 3 บรรยากาศ
1. 0 จูล
2. 500 จูล
3. 1000 จูล
4. 1500 จูล

9. (มข.50) ถ้ าระบบในภาชนะปิ ดทีมีผนังของภาชนะเป็ นฉนวนความร้อนมีพลั งงานภายในลดลง 800 จูล
ข้อความใดต่อไปนี สรุ ปได้ถูกต้อง
1. ระบบสูญเสียพลั งงานในรู ปของความร้อนให้ก ับสิ งแวดล้ อมปริ มาณ 800 จูล
2. ระบบดูดกลืนพลั งงานจากสิ งแวดล้ อมในรู ปของความร้อนปริ มาณ 800 จูล
3. ระบบทํ างานให้ก ับสิ งแวดล้ อมปริ มาณ800 จูล
4. สิ งแวดล้ อมระบบทํ างานให้ก ับระบบปริ มาณ800 จูล
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10. (มข.52) ถ้ าเรามีแก๊สอุดมคติอยู่ในระบบปิ ด (closed system) คํ ากล่าวต่อไปนี ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. ถ้ ามีความร้อนไหลเข้าสู่ระบบโดยความดันของระบบมีค่าคงทีแก๊สจะต้องขยายตัว
2. ถ้ ามีความร้อนไหลเข้าสู่ระบบโดยปริ มาตรของระบบมีค่าคงทีแก๊สจะต้องมีพลั งงานภายใน
ระบบเพิ มขึ น
3. ถ้ ามีความร้อนไหลเข้าสู่ระบบโดยอุณหภูมิมีค่าคงทีแก๊สจะต้องขยายตั ว
4. ถ้ ามีความร้อนไหลออกจากระบบโดยอุณหภูมิมีค่าคงทีแก๊สจะต้องขยายตัว
11. (มข.54) แก๊สในกระบอกสูบรับความร้อนจากภายนอก 142 จูล ขณะทีแก๊สขยายตั วทํ างานต่อระบบ
ภายนอก 160 จูล พลั งงานภายในของแก๊สเพิ มขึ นหรื อลดลงเท่าใด และอุณหภูมิของแก๊สเพิ มขึ นหรื อ
ลดลง
1. พลั งงานภายในของแก๊สลดลง 18 จูล และอุณหภูมิของแก๊สลดลง
2. พลั งงานภายในของแก๊สเพิ มขึ น 18 จูล และอุณหภูมิของแก๊สลดลง
3. พลั งงานภายในของแก๊สลดลง 18 จูล และอุณหภูมิของแก๊สเพิ มขึ น
4. พลั งงานภายในของแก๊สเพิ มขึ น 18 จูล และอุณหภูมมิของแก๊สเพิ มขึ น

12. (มข.55) การเปลียนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ของก๊าซในกระบอกสูบ ระบบมีพลั งงานภายในลดลง
100 J และมีการคายความร้อน 300 J จงคํ านวณหางานทีเกิดขึ น
1. ระบบทํ างาน 200 J
2. ระบบถูกทํ างาน 200 J
3. ระบบทํ างาน 400 J
4. ระบบถูกทํ างาน 400 J

13. (มข.56) แก๊สจํ านวนหนึ งบรรจุภายในกระบอกสูบเมือทํ างานให้แก่ระบบ 3,000 J ทํ าให้พลั งงาน
ภายในเพิ มขึ น2,000 J ความร้อนของระบบและสิ งแวดล้ อมจะเปลียนอย่างไรด้วยปริ มาณเท่าไร
1. เข้าสู่ระบบ 5,000 J
2. เข้าสู่ระบบ 1,000 J
3. ออกจากระบบ 5,000 J
4. ออกจากระบบ 1,000 J
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14. ให้ความร้อน 3000 จูล แก่ก๊าซในกระบอกสูบอั นหนึ งทํ าให้ก๊าซ
ขยายตัวตามเส้นทาง AB ตามกราฟในรู ป พลั งงานภายในของก๊าซ
เปลียนเป็ นเท่าไร (มข.57)
1. ลดลง 1000 จูล
2. ลดลง 2000 จูล
3. เพิ มขึ น1000 จูล
4. เพิ มขึ น2000 จูล

15. แก๊สในกระบอกสูบคายความร้อน 250 จูล ขณะทีพลั งงานภายในเพิ มขึ น 50 จูล ข้อใดต่อไปนี
ถูกต้อง (มข.58)
1. แก๊สหดตัว ระบบถูกทํ างาน 200 จูล
2. แก๊สหดตัว ระบบถูกทํ างาน 300 จูล
3. แก๊สขยายตั ว ระบบถูกทํ างาน 200 จูล
4. แก๊สขยายตั ว ระบบถูกทํ างาน 300 จูล

16. จากกราฟความดันและปริ มาตรของระบบแก๊สทีกํ าหนดให้ ระบบมีสภาวะเปลียนจาก A – B ข้อใด
ต่อไปนี ถูกต้อง( กํ าหนดให้ 1 atm = 105นิวตันต่อตารางเมตร )(มข.58)
1. ระบบดูดความร้อน 800 จูล และพลั งงานภายในระบบคงเดิม
2. ระบบคายความร้อน 800 จูล และพลั งงานภายในลดลง 400 จูล
3. ระบบคายความร้อน 400 จูล และพลั งงานภายในระบบคงเดิม
4. ระบบดูดความร้อน 400 จูล และพลั งงานภายในเพิ มขึ น 400 จูล

18. ทีอุณหภูมิ 300 เคลวิน แก๊วฮีเลียมในกระบอกสูบอั นหนึ งมีปริ มาตร 1.00  10-5 ลูกบาศก์เมตร มี
ความดั น 1.01  105 ปาสคาลเท่าความดันบรรยากาศ เมือเผาไหม้ ให้มีอุณหภูมิ 600 เคลวิน โดยความ
ดันแก๊สไม่เปลียน แก๊สทํ างานเท่ากับเท่าไร(มข.59)
1. แก๊สทํ างาน 1.010 จูล
2. แก๊สทํ างาน 1.515 จูล
3. แก๊สทํ างาน 2.020 จูล
4. แก๊สทํ างาน 3.300 จูล
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18.5 การประยุกต์(การนําความรู ้ เกียวกับความร้ อนมาใช้ ประโยชน์)
18.5.1 การนําความรู ้ เรืองความร้ อนมาใช้ ในการออกแบบรอยต่อของสะพานหรือถนน การสร้าง
สะพานหรื อถนนคอนกรี ตจะต้องทํ าการเทคอนกรี ตทีละช่วง ดังนันรอยต่อแต่ละช่วงจะต้องเผือการ
ขยายตัวของคอนกรี ตจึงมีการเขือมรอยต่อด้วยเหล็กและอุดรอยต่อด้วยยางมะตอยดังรู ปที 18.1 แสดงการ
เชือมเหล็กทีรอยต่อของสะพาน

รู ปที 18.1 รอยต่อของสะพานคอนกรี ตจะเชือมต่อด้วยเหล็ก
โดยมรร่ องห่างกั นเผือการขยายตัวของคอนกรี ต
18.5.2 ถุงลมนิรภัยในรถยนต์ การออกแบบรถยนต์ในสมั ยใหม่ม ั กจะมีการติดตั งถุงลมนิรภัยเพือ
ป้ องกันอุบัติเหตุอ ั นเนืองจากการกระแทกของคนขับกับพวงมาลั ยรถดังรู ปที18.2 เมือรถได้รับการกระแทก
ก๊าซไนโตรเจนจํ านวนหนึ งจะถูกอั ดเข้าไปในถุงลมทํ าให้ถุงลมพองตัวออกและมีความดันเกิดขึ นเพือ
ป้ องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกกับพวงมาลั ยรถปริ มาณก๊าซทีอั ดเข้าไปในถุงลมสามารถคํ านวณได้ จากสมการ
n = PV
RT

รู ปที 18.2 แสดงการทํ างานของถุงลมนิรภัย
18.5.3 การอัดก๊าซร้ อนเข้ าไปในบอลลูน เพือให้บอลลูนลอยตัวขึ นจากคุณสมบัติของก๊าซจะ
ทราบได้ว่าเมือก๊าซมีอุณหภูมิสูงขึ นและบรรจุในภาชนะทีมีปริ มาตรและความดันคงทีจะมีน ํ าหนักเบากว่า
ก๊าซทีมีอุณหภูมิต ํ ากว่าจึงทํ าให้ก๊าซนั นสามารถลอยตัวขึ นได้ด ังเช่น การลอยตัวของบอลลูนในรู ป18.3
ที

รู ปที 18.3 แสดงการลอยตัวของบอลลูน

