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บทที่ 18 ความร้ อน
18.1 ความร้ อน
ความร้ อน เป็ นพลังงานรู ปหนึ่งที่สามารถทํางานได้ และเปลี่ยนเป็ นพลังงานรู ปอื่นได้ ความร้อน
อาจจะเปลี่ยนรู ปมาจากพลังงานรู ปอื่นได้ เช่น พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้ า ฯลฯ
ความร้ อน เป็ นพลังงานซึ่งสามารถถ่ายทอดจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่วตั ถุที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่า
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 พลังงานความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ ที่มีมวล 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 พลังงานความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ ที่มีมวล 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 เทอร์มอมิเตอร์เป็ นเครื่ องมือวัดอุณหภูมิ ซึ่งสร้างขึ้นจากการอาศัยสมบัติ
บางอย่างทางฟิ สิ กส์ที่เปลี่ยนไปตามความร้อนที่เปลี่ยนแปลง
ข. หน่วยของอุณหภูมิ อุณหภูมิวดั ในหน่วย องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ เคลวิน และโรเมอร์
แต่ที่ใช้ในระบบ SI คือ เคลวิน
เมื่อ K แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน
F แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาฟาเรนไฮต์
C แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส R แทน ค่าอุณหภูมิในหน่วยองศาโรเมอร์
จะได้วา่

C
5

=

F  32
9
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R
4

=

K  273
5

18.1.2 การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้ อน
วัตถุโดยทัว่ ไปเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัว ซึ่งทําให้ความยาวหรื อพื้นที่หน้าตัดหรื อปริ มาตร
ของวัตถุเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันถ้าวัตถุสูญเสี ยความร้อนหรื อคายความร้อนวัตถุกจ็ ะหดตัวทําให้มีความ
ยาว หรื อพื้นที่หน้าตัดหรื อปริ มาตรลดลง
สมบัติสําคัญทีเ่ กีย่ วกับการขยายตัวของของแข็งทีค่ วรทราบ ได้ แก่
1. ของแข็งต่างชนิดกันถ้าเดิมมีความยาวเท่ากัน เมื่อร้อนขึ้นเท่ากันจะมีส่วนขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่
เท่ากัน
2. ของแข็งชนิดเดียวกัน ถ้าเดิมมีความยาวเท่ากัน เมื่อร้อนขึ้นเท่ากัน จะขยายตัวเพิม่ ขึ้นเท่ากัน
3. สมบัติของการขยายตัวและหดตัวของวัตถุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน เป็ นเรื่ องที่วศิ วกรต้องคํานึงถึง
เวลานําวัตถุมาใช้งาน
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18.1.3 ความจุความร้ อน สถานะและการเปลีย่ นสถานะของสาร
1. สถานะของสารโดยทัว่ ไปจําแนกได้เป็ น 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
การเปลี่ยนแปลงสถานะเนื่องจากของแข็ง เมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็ นของเหลว ถ้าร้อน
มากขึ้นจะกลายเป็ นแก๊ส เขียนแผนผังได้ดงั นี้
รับความร้อน
ระเหิ ด
หลอมเหลว
ของแข็ง

เดือด
ของเหลว

แข็งตัว

แก๊ส
ควบแน่น

คายความร้อน
2. การเปลี่ยนแปลงจากของแข็งเป็ นของเหลว หรื อจากของเหลวเป็ นแก๊ส เรี ยกว่าการเปลี่ยนแปลง
สถานะ
3. การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว หรื อจากของเหลวเป็ นของแข็ง ในขณะที่วตั ถุ
กําลังเปลี่ยนสถานะ โดยอุณหภูมิของวัตถุจะคงที่อยูต่ ลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว เรี ยกว่าการหลอมเหลว หรื อการกลายเป็ น
ของเหลว
การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็ นของแข็ง เรี ยกว่า การกลายเป็ นของแข็ง หรื อเยือกแข็ง
4. จุดหลอมเหลว ( Melting point ) คือ อุณหภูมิในขณะที่ของแข็งกําลังเปลี่ยนสถานะเป็ น
ของเหลวภายใต้ความดันปกติ
5. จุดเยือกแข็ง ( Freezing point ) คือ อุณหภูมิในขณะที่ของเหลวกําลังกลายสถานะเป็ นของแข็ง
ภายใต้ความดันปกติ
6. ความร้อนแฝงจําเพาะ ( Specific Latent Heat, L ) หมายถึง ความร้อนที่ทาํ ให้วตั ถุมวล 1 หน่วย
เปลี่ยนสถานะทั้งหมด โดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง
L

ΔQ
m

…………………………………………..(18.1)

มีหน่วยเป็ น kJ/kg หรื อ J/g หรื อ J/kg
ความร้ อนแฝงจําเพาะของสารมี 2 ชนิดคือ
6.1. ความร้อนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลว คือปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้สารนั้น หนึ่งหน่วย
เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็ นของเหลว โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ความร้อนแฝงจําเพาะของการ
หลอมเหลวของนํ้าเท่ากับ 80 cal/g หรื อ 333 kJ/kg หรื อ 333 × 10 3 J/kg
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6.2 ความร้อนแฝงจําเพาะของการกลายเป็ นไอ คือ ปริ มาณความร้อนที่ให้สารนั้นหนึ่งหน่วยเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวกลายเป็ นไอ โดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง ความร้อนแฝงจําเพาะของการกลายเป็ น
ไอของนํ้าเท่ากับ 540 cal/g หรื อ 536 cal/g หรื อ 2,256 kJ/kg หรื อ 2,256 × 103 J/kg
7. หลักการคํานวณเกี่ยวกับความร้อนแฝงจําเพาะ ใช้สูตรดังนี้
ΔQ  mL
………………………………….(18.2)
เมื่อ Q แทน ปริ มาณความร้อน ( cal หรื อ J )
m แทน มวลสาร ( g หรื อ kg )
L แทน ความร้อนแฝงจําเพาะของสาร ( cal/g หรื อ kJ/kg หรื อ J/kg )
สิ่ งที่ควรทราบเพิ่มเติม
1. ความจุความร้อน ( Heat Capacity, C ) หมายถึง ปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้ระบบมีอุณหภูมิ
เปลี่ยนไป 1 หน่วย
C

เมื่อ

ΔQ
ΔT

…………………………………….(18.3)

Q แทน ปริ มาณความร้อนหรื อพลังงานความร้อน ( cal หรื อ J )

C แทน ความจุความร้อน (cal/ C หรื อ cal/K หรื อ J/ C หรื อ J/K )
T แทน อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( K )
2. ความจุความร้อนจําเพาะ ( Specific heat Capacity , c )หมายถึงปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้วตั ถุ 1
หน่วย มีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 หน่วย
C
Q
…………..……………….…(18.4)
c 

m
m T
แทน ปริ มาณความร้อนหรื อพลังงานความร้อน ( cal หรื อ J )
C แทน ความจุความร้อน (cal/ C หรื อ cal/K หรื อ J/ C หรื อ J/K )
C แทน ความจุความร้อนจําเพาะ (cal/ kgC , cal/kgK , J/ kgC , J/kgK )
m แทน มวลของวัตถุ ( g หรื อ kg )
T คือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ( K )
ดังนั้น สู ตรที่ใช้ในการคํานวณเกี่ยวกับปริ 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
tผสม
tตํ่า
tสูง
T1
T2
m2c2
m1c1
Q1
Q2
เมื่อ

Q
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จะได้วา่

Q ลด

= Q เพิม่
m1c1T1 = m2c2T2

m1c1(tสูง – tผสม) = m2c2(tผสม – tตํ่า )
2. พลังงานศักย์เปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน
จะได้วา่
mgh = mcT
3. พลังงานไฟฟ้ าเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อน
จะได้วา่
Pt = mcT
18.1.4 การถ่ ายโอนความร้ อน
ความร้อนจะถ่ายโอนจากสิ่ งที่มีอุณหภูมิสูง ไปสู่สิ่งที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่าเสมอ เราพอจะแบ่งการถ่าย
โอนความร้อนได้ดงั นี้
1. การนํา เกิดในของแข็ง โมเลกุลส่ งพลังงานความร้อนต่อ ๆ กันไปเป็ นทอด ๆ
2. การพา เกิดในของเหลวและแก๊ส โมเลกุลของตัวกลางพาความร้อนไป
3. การแผ่รังสี ไม่ตอ้ งอาศัยตัวกลาง
แบบฝึ กหัด 18.1
1. จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ แข็งมวล 250 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสกลายเป็ นนํ้าหมด และ
สุ ดท้ายนํ้า 10 กรัม เดือดกลายเป็ นไอ ( เมื่อ c ของนํ้า = 4.2 kJ/ kgC )

2. จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ แข็งมวล 300 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียสเดือดจนกลายเป็ นไอ
หมด ( เมื่อ c ของนํ้า = 4.2 kJ/ kgC )

3. นํ้าตกแห่ งหนึ่งสู ง 50 เมตร ถ้าพลังงานศักย์ของนํ้าตกเปลี่ยนรู ปเป็ นพลังงานความร้อนทั้งหมด
อุณหภูมิของนํ้าที่ปลายนํ้าตกจะมีค่าสู งขึ้นเท่าใด
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4. นําลวดทําความร้อนมีกาํ ลัง 1000 วัตต์ จุ่มลงในนํ้ามวล 500 กรัม อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถ้ามี
การสู ญเสี ยความร้อนไป 30 % อีกนานเท่าใดนํ้าจึงจะเริ่ มเดือด

5. เครื่ องทํานํ้าแข็งเครื่ องหนึ่งดึงความร้อนจากนํ้า 0 องศาเซลเซียส ด้วยอัตรา 500 จูลต่อวินาที ถ้า
ต้องการทํานํ้าแข็ง 2 กิโลกรัม จากนํ้าที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ต้องใช้เวลาเท่าใด

6. ใส่ น้ าํ แข็งมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ลงในนํ้า 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
จะได้อุณหภูมิสุดท้ายเท่าใด

7. ใส่ ลูกเหล็กมวล 20 กิโลกรัม อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ลงในนํ้ามวล 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 35
องศาเซลเซียส แล้วให้ความร้อนแก่ระบบจนมีอุณหภูมิผสมที่สมดุลเป็ น 50 องศาเซลเซียส ถ้าถือว่า
ไม่มีการสูญเสี ยความร้อนแก่ภาชนะและสิ่ งแวดล้อม ความร้อนที่เข้าระบบเป็ นเท่าใด (กําหนดให้ค่า
ความจุความร้อนจําเพาะของเหล็กเท่ากับ 450 J/kg K)

8. (มข.50) เหรี ยญทองแดงมวล 5 กรัม ตกลงมาจากตึกสูง 300 เมตร ถ้าความเร็ วปลายของเหรี ยญนี้
เท่ากับ 45 เมตร/วินาที และพลังงานกลส่ วนที่เหลือถูกเปลี่ยนเป็ นพลังงานความร้อนของเหรี ยญ
ทองแดง จงหาอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของเหรี ยญทองแดงถึงตกถึงพื้น (กําหนดให้ค่าความจุความร้อน
จําเพาะของทองแดงเท่ากับ 387 J / kg)
2. 5  C
3. 9  C
4. 12  C
1. 2  C

9. (มข.51) นํ้าแข็งมวล 140 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ใส่ ลงไปในนํ้าร้อน 80 องศาเซลเซียส จงหา
ปริ มาณนํ้าร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ แข็งละลายหมดพอดี กําหนดให้ ความจุความร้อนจําเพาะของนํ้า เท่ากับ 4.2
kJ/kg.  C และความร้อนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ้าแข็ง เท่ากับ 300 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 ประกอบด้วยเหล็กและอลูมิเนียมในสัดส่ วน 60 : 40 โดย
นํ้าหนัก จงหาความจุความร้อนของกระป๋ องใบนี้ (กําหนดให้ค่าความจุความร้อนจําเพาะของเหล็ก
และอลูมิเนียมเท่ากับ 450 และ 900 J/kg K)
3. 1.26 J/kg.K
4. 0.63 J/kg.K
1. 126 J/k
2. 63 J/k

11. (มข.53) จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ แข็ง 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 ๐C กลายเป็ นนํ้าอุณหภูมิ 50 ๐C
ทั้งหมดกําหนดให้ความร้อนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ้า L เท่ากับ 333 กิโลจูล/กิโลกรัม
และความจุความร้อนจําเพาะของนํ้า c เท่ากับ 4.2 กิโลจูล/(กิโลกรัม-เคลวิน)
4. 3372 กิโลจูล
1. 753 กิโลจูล
2. 876 กิโลจูล
3. 1086 กิโลจูล

12. (มข.54) ใส่ กอ้ นอะลูมิเนียมมวล 50 กรัม อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ลงในนํ้ามวล 100 กรัม อุณหภูมิ
25 องศาเซลเซียส ซึ่งอยูใ่ นภาชนะฉนวนปิ ดมิดชิด เมื่อถึงสมดุลความร้อน อุณหภูมิของสารทั้งสอง มีค่า
เป็ นเท่าใด[กําหนดให้ ความจุจาํ เพาะของนํ้าและอะลูมิเนียมมีค่าเท่ากับ 4000 จูลต่อ (กิโลกรัมเซลเซียส)
และ 1000 จูลต่อ (กิโลกรัมเซลเซียส) ตามลําดับ
2. 34 ๐C
3. 35 ๐C
4. 36 ๐C
1. 33 ๐C

13. (มข.55) จากกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกส์กล่าวว่า “ ถ้าวัตถุ A และ B อยูใ่ นสมดุลความร้อนต่อ
วัตถุ C แล้ววัตถุ A จะอยูใ่ นสมดุลความร้อนต่อวัตถุ B ด้วย” คําว่า สมดุลทางความร้อนหมายถึงอะไร
1. ปริ มาณความร้อนเท่ากัน
2. มีความจุความร้อนเท่ากัน
3. มีความจุความร้อนจําเพราะเท่ากัน
4. มีระดับความร้อนเท่ากัน
๐
14. (มข.55) นํ้าอุ่น 80 C มวล 200 กรัม บรรจุในถ้วยอลูมิเนียมมวล 300 กรัม เมื่อนําก้อนนํ้าแข็ง -5 ๐C
มวล 100 กรัม หย่อนลงไปในนํ้าอุ่น จงคํานวณหาอุณหภูมิสุดท้าย กําหนดให้ cนํ้าแข็ง = 2000 J·kg-1 · K-1
cนํ้า = 4000 J·kg-1 ·K-1 cAl=900 J·kg-1 · K-1 Lf นํ้า = 3.3×105 J·kg-1 Lv นํ้า = 2.3× 106 J·kg-1
1. 30.90
2. 35.10
3. 50.66
4. 57.55
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15. (มข.55) แท่งเหล็ก 5 kg และ 15 kg ทําให้มีอุณหภูมิเพิม่ ขึ้นเท่ากัน ข้อความใดถูกต้อง
1. เหล็กทั้งสองมีความจุความร้อนเท่ากัน
2. ต้องให้ความร้อนแก่เหล็กทั้งสองเท่ากัน
4. ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 15 kg มากกว่า
3. ต้องให้ความร้อนแก่เหล็ก 5 kg มากกว่า
16. (มข.56) จงหาปริ มาณความร้อนที่ทาํ ให้น้ าํ แข็ง 2 kg ที่อุณหภูมิ 0 °C กลายเป็ นนํ้าอุณหภูมิ 50 °C
ทั้งหมด (กําหนดความร้อนแฝงของการหลอมเหลว Lm = 333 kJ/kg และค่าความจุความร้อนจําเพาะ
ของนํ้า c = 4.2 kJ/kg.K )
1. 87.6 kJ
2. 753 kJ
3. 876 kJ
4. 1,086 kJ

17. จงหาปริ มาณความร้อนที่ใช้ในการทําให้น้ าํ แข็งมวล 500 กรัม อุณหภูมิ 0 ๐C กลายเป็ นนํ้าที่มีอุณหภูมิ
50 ๐C ทั้งหมด กําหนดให้ ความร้อนแฝงจําเพาะของการหลอมเหลวของนํ้าแข็งเป็ น 3  105 J / (kg)
และค่าความจุความร้อนจําเพาะของนํ้าเป็ น 4 kJ/(kg.K) (มข.57)
1. 15  104 จูล
2. 10  104 จูล
3. 25  104 จูล
4. 35  104 จูล

18. นํ้าแข็งมวล 200 กรัมอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เดือดจนกลายเป็ นไอและเหลือเพียง 100 กรัม
จะต้องใช้ปริ มาณความร้อนทั้งหมดกี่กิโลจูล ( กําหนดให้ ความร้อนแฝงของการหลอดเหลวของ
นํ้าแข็งเท่ากับ 333 กิโลจูลต่อกิโลกรัม ความร้อนแฝงของการกลายเป็ นไอของนํ้าเท่ากับ 2250 กิโล
จูลต่อกิโลกรัม และความจุความร้อนจําเพาะของนํ้าเท่ากับ 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัม × เคลวิน )(มข.58)
1. 309 กิโลจูล
2. 375.6 กิโลจูล
3. 534 กิโลจูล
4. 600.6 กิโลจูล

19. ให้กาํ ลังความร้อนขนาด 0.01 วัตต์ แก่สารหนัก 0.0010 กิโลกรัม แล้ววัดอุณหภูมิของสารที่เวลาต่างๆ
ได้ผลดังกราฟ ข้อใดไม่ถูกต้อง (มข.59)
1. ช่วง AB สารเป็ นของแข็ง
และช่วง EF สารเป็ นแก๊ส
2. ช่วง AB สารมีการหลอมเหลว
3. ช่วง BC และ DE มีการเปลี่ยน
สถานะ
4. ช่วง EF สารกลายเป็ นไอหมดแล้ว

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องความร้อน เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 36

20. ต้องการทํานํ้าอุ่นอาบในวันที่อากาศหนาว มีน้ าํ เย็นอุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส อยูใ่ นถังปริ มาตร 50
ลิตร จะต้องเติมนํ้าร้อน 100 องศาเซลเซียส ลงไปเท่าไรจึงจะได้น้ าํ อุ่นอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
(มข.60)
3. 10.0 ลิตร
4. 12.5 ลิตร
1. 6.7 ลิตร
2. 7.5 ลิตร

18.2 แก๊ สอุดมคติ
สมบัติทางกายภาพของแก๊สที่สามารถทําการทดลองวัดได้โดยตรงด้วยวิธีการที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน
เช่น มวล ปริ มาตร ความดัน และอุณหภูมิ สมบัติของเหล่านี้ได้จากการทดลอง
18.2.1 กฎของบอยล์
บอยล์เป็ นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ ได้ทาํ การทดลองพบว่า “สําหรับแก๊สที่มีอุณหภูมิคงที่ ความ
ดันของแก๊สจะเป็ นปฏิภาคผกผันกับปริ มาตรของแก๊ส”
1
V
K
P 
V
P α

( K = ค่าคงที่ )

PV = K
P1V1 = P2V2 …………………………………(18.7) เมื่อ T คงที่
เพิม่ เติม ถ้า P น้อยลง V เพิ่มขึ้น และถ้า P เพิ่มขึ้น V จะน้อยลง เมื่อ T คงที่
แบบฝึ กหัด 18.2.1
1. แก๊สชนิดหนึ่งมีปริ มาตร 0.6 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1.8 บรรยากาศ จงหาว่าปริ มาตรของแก๊ส
ถ้าความดันของแก๊สเปลี่ยนเป็ น 0.9 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิเดียวกัน

2. แก๊สชนิดหนึ่งมีมวลที่กินเนื้อที่ปริ มาตร 0.20 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1.5 บรรยากาศ จงหาว่า
ปริ มาตรจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าใด ถ้าความดันของแก๊สเปลี่ยนเป็ น 0.75 บรรยากาศ ที่อุณหภูมิเดียวกัน

3. (Ent) สุ นิษาอัดแก๊สเข้าไปในบอลลูนจนมีปริ มาตร 6 ลิตร มีความดัน 900 กิโลพาสคัล หลังจากปล่อย
ให้บอลลูนลอยขึ้นไปจากความดันแก๊สเหลือ 700 กิโลพาสคัล โดยถือว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลง จงหา
ปริ มาตรของแก๊สในบอลลูน (7.71 ลิตร)
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18.2.2 กฎของชาร์ ล จากการทดลองพบว่า “ สําหรับแก๊สที่มีมวลคงที่จาํ นวนหนึ่ง เมื่อให้ความดัน
ของมันคงที่ปริ มาตรของแก๊สจะเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิ ”
T
V
= K
V
V
1 2
T
T
1
2

( K = ค่าคงที่ )
……………….……..(18.8) เมื่อ P คงที่

*** อุณหภูมิ 0 เคลวิน หรื อ –273 องศาเซลเซียส อ่านว่า อุณหภูมิศูนย์สมั บูรณ์ เป็ นอุณหภูมิต่าํ สุ ด
แก๊สทุกชนิดก่อนถึงอุณหภูมิน้ ีจะเป็ นของเหลว
แบบฝึ กหัด 18.2.2
1. ปริ มาตรของแก๊สชนิดหนึ่งเท่ากับ 0.42 ลูกบาศก์เมตร ที่ 27 องศาเซลเซียส ถ้าแก๊สนี้มีปริ มาตร
0.56 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดันเดียวกัน จะมีอุณหภูมิเท่าใด

2. ปริ มาตรของแก๊สชนิดหนึ่งเท่ากับ 0.31 ลูกบาศก์เมตร ที่ 37 องศาเซลเซียส ถ้าแก๊สนี้มีปริ มาตร
0.60 ลูกบาศก์เมตร ที่ความดันเดียวกัน จะมีอุณหภูมิเท่าใด

3. (Ent) ถ้าให้ความดันของก๊าซของก๊าซในกระบอกสู บหนึ่งคงที่ และให้อุณหภูมิของก๊าซภายในกระบอก
สูบเปลี่ยนจาก 27 ๐C เป็ น 77 ๐C อัตราส่ วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด

4. (Ent) ก๊าซชนิดหนึ่งถูกบังคับให้มีความดันคงที่และอุณหภูมิของก๊าซถูกทําให้เพิ่มขึ้นจาก 27 ๐C เป็ น
127 ๐C อัตราส่ วนของปริ มาตรใหม่ต่อปริ มาตรเดิมเป็ นเท่าใด

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องความร้อน เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 38

18.2.3 กฎของแก๊ ส (Gas Law )
กฎของแก๊ส หรื อสมการของสถานะ ( Equation of State ) ผลที่ได้จากการทดลองกฎของบอยล์และ
กฎของชาร์ล หรื อเกย์ลสั แสค นักวิทยาศาสตร์ได้นาํ มารวมเป็ นสูตรเดียวกัน แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ความดัน ปริ มาตร และอุณหภูมิ ของแก๊สที่กาํ หนดมวลมาให้ เราเรี ยกสมการนี้วา่ Equation of State
PV
 ค่าคงที่ …………………………………..(18.9)
T
กฎของแก๊ส (กรณีแก๊ สไม่ รั่ว)
P1V1 P2 V2

T1
T2

……………………………………..(18.10)

กฎของก๊ าซ (ในกรณีบอกจํานวนโมลมา)
PV
T
PV
nT

จาก

α

n

=K=R

PV  nRT …………………………..……….(18.11)
จะได้
เมื่อ n แทน จํานวนโมลของแก๊ส ( โมล, mol)
R แทน ค่านิจของแก๊ส ( Gas Constant ) เท่ากับ 8.31 J/mol K

*แก๊ส 1 โมลมีจาํ นวนโมเลกุล 6.02 × 1023 โมเลกุล สรุ ปได้วา่
N = nNA …………………………………..(18.12)
เมื่อ

N แทน จํานวนโมเลกุลของแก๊สทั้งหมด

จาก

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

เมื่อ

KB = ค่านิจของ Boltzmann ( K B 

R
 1.38 10 23 J/K )
NA

กฎของแก๊ส (กรณีแก๊ สรั่ว)
PV  nRT
จาก
PV
=K
nT
จะได้
เมื่อ

P1V1
n 1T1

n1

n2

=

P2 V2
n 2 T2

………………………………(18.14)

แทน โมลตอนแรก
แทน โมลตอนหลัง (ที่เหลือ)
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จาก
จะได้

=

g
m
P2 V2
g2
T2
m

=

P2 V2
g 2 T2

n=
P1V1
g1
T1
m
P1V1
g1T1

นัน่ คือ

แทนในสมการ (18.14)

………………………………(18.15)

แทน มวลตอนแรก
g 2 แทน มวลตอนหลัง (ที่เหลือ)
จากสู ตร
n = NN แทนในสมการ (18.14)
g1

A

จะได้

P1V1
N1
T2
NA

=

นัน่ คือ

P1V1
N1T1

=

P2 V2
N2
T2
NA
P2 V2
N 2 T2

………………………………(18.16)
=

m
V

จากสมการที่ (18.15)

P1V1
g1T1

=

P2 V2
g 2 T2

ย้ายปริ มาตรลงไปหามวล

P1

=

P2
g2
T2
V2

จาก ความหนาแน่น

นัน่ คือ



g1
T1
V1

P1
P
 2
ρ1T1 ρ 2 T2

( mP1VT1

1 1



P2V 2
m 2T 2

)

……………………..……………..(18.17)

เพิม่ เติม หน่วยของความดัน ( P )
1. บอกเป็ นบรรยากาศ (atmosphere = atm. ) เช่น ความดัน 1 บรรยากาศ
2. บอกเป็ นความสู งของปรอทในบารอมอเตอร์ เช่น ความดัน 760 มม.ของปรอท
3. บอกเป็ นแรงต่อพื้นที่ เช่น ความดัน 1.01 × 105 นิวตันต่อตารางเมตร
แบบฝึ กหัด 18.2.3
1. แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น 1 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ความดัน 2
บรรยากาศ จะต้องอัดแก๊สนี้ให้มีความดันเท่าไร จึงจะมีความหนาแน่น 3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่
77 องศาเซลเซียส
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2. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ก๊าซชนิดหนึ่งมีปริ มาตร 1 × 10-3 ลูกบาศก์เมตร ที่ 27 ๐C ความดันบรรยากาศ
ถ้าก๊าซขยายตัวกระทัง่ ปริ มาตร 1.5 × 10 -3 และความดันเป็ น 1.1 บรรยากาศอุณหภูมิเป็ นกี่องศา
เซลเซียส ( 222 ๐C )

3. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ยางรถยนต์มีความดันเกจ 2.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 27
องศาเซลเซียส ถ้าขณะที่รถวิ่งทางไกล ยางรถมีอุณหภูมิ 57 องศาเซลเซียส ความดันเกจของยางเป็ น
เท่าใด กําหนดให้ความดันบรรยากาศเป็ น 1.0 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
2. 2.2 kg/cm2
3. 2.3 kg/cm2
4. 2.4 kg/cm
1. 2.1 kg/cm2

4. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ถ้าความดันบรรยากาศเท่ากับ 105 N/m2 ตลอดเวลาอากาศเข้าไปในยาง
รถยนต์คนั หนึ่งถ้าพบว่า มิเตอร์วดั ความดันเกจอ่านค่า 2 ×105 อุณหภูมิของอากาศในยางขณะนั้นเท่ากับ
27 ๐C ถ้าอุณหภูมิของอากาศในยางเปลี่ยนไปเป็ น 67 ๐C อยากทราบว่ามิเตอร์วดั ความดันเกจจะอ่านค่า
ได้เท่าใด (ให้ถือว่าปริ มาตรของยางเปลี่ยนแปลงไปน้อยมาก)
1. 3.6 × 105 N/m2

2. 3.4 × 105 N/m2 3. 2.6 × 105 N/m2

4. 2.4 × 105 N/m2

5. (มข.51) อัดก๊าซเข้าไปในบอลลูนอย่างช้าๆจนปริ มาตร 5 ลิตร มีความดัน 3.0  10 5 นิวตันต่อตารางเมตร
หลังจากปล่อยให้บอลลูนลอยขึ้นจนความดันก๊าซลดลงเหลือ 2.0  10 5 นิวตันต่อตารางเมตร โดยที่
อุณหภูมิมีค่าคงที่ จงหาปริ มาตรของก๊าซในบอลลูนมีค่าเท่าไร
1. 6.0 ลิตร
2. 7.5 ลิตร
3. 9.0 ลิตร
4. 12.0 ลิตร

6. (มข.52)
1.
2.
3.
4.

ถ้าให้แก๊สทุกชนิดในโลกเป็ นแก๊สอุดมคติคาํ กล่าวต่อไปนี้ขอ้ ใดถูกต้อง
ที่อุณหภูมิเดียวกัน อะตอมของแก๊สทุกชนิดมีพลังงานจลน์เท่ากัน
ที่อุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแก๊สทุกชนิดมีพลังงานจลน์เท่ากัน
ที่อุณหภูมิเดียวกัน อะตอมของแก๊สทุกชนิดมีความเร็วเท่ากัน
ที่อุณหภูมิเดียวกัน โมเลกุลของแก๊สทุกชนิดมีความเร็ วเท่ากัน
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7. (มข.53) ยางรถยนต์มีความดันเกจ 199 กิโลปาสคาล ที่อุณหภูมิ 27 ๐C ถ้าอุณหภูมิลมยางเพิม่ เป็ น 47 ๐C
โดยปริ มาตรภายในยางคงที่ ความดันเกจภายในยางตอนหลังเป็ นเท่าใด (กําหนดให้ 1 บรรยากาศ
เท่ากับ 101 กิโลปาสคาล)
1. 219 kPa
2. 320 kPa
3. 421 kPa
4. 500 kPa

8. (มข.54) บอลลูนที่ภายในบรรจุแก๊สไฮโดรเจน ขณะอยูท่ ี่พ้นื มีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีปริ มาตร
1.8  10-2 ลูกบาศก์เมตร และมีความดัน 1.0  105 พาสคัล ถ้าบอลลูนลูกนี้ลอยสูงขึ้น 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 มาณหนึ่งอยูใ่ นกระบอกสู บถูกอัดจนมีความดันเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าของความดันเดิม
โดยมีอุณหภูมิคงตัว ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง
ก. ปริ มาตรของแก๊สในสภาวะใหม่มีค่าเพิม่ ขึ้นเป็ น 2 เท่าของปริ มาตรเดิม
ข. ปริ มาตรของแก๊สในภาวะใหม่มีค่าลดลงครึ่ งหนึ่งของปริ มาตรเดิม
ค. จํานวนโมลของแก๊สในสภาวะใหม่มีค่าเพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่าของจํานวนโมลเดิม
ง. จํานวนโมลของแก๊สในสภาวะใหม่มีค่าเท่ากันกับของจํานวนโมลเดิม
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 อัดแก๊ส A ปริ มาณ 2 โมล และ B ปริ มาณ 4 โมล เข้าไปในถังทรงกระบอกซึ่งมีลูกสูบกั้น
แก๊สทั้งสองไว้ พบว่าลูกสู บจะเคลื่อนตัวแล้วหยุดที่ความยาว X1 และ X2 จงหาอัตราส่ วน X1 ต่อ X2
(มข.58)
1. 1 : 2
2. 1: 4
3. 2 : 1
4. 4 : 1
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11. ก๊าซออกซิเจนในกระบอกสูบมีปริ มาตร 0.5 ลูกบาศก์เมตร มีความดัน 2.0  104 นิวตัน/ตารางเมตร
อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส จะมีมวลอยูก่ ี่กรัม (R = 8.3 จูล/โมล•เคลวิน) (มข.60)
1. 40 กรัม
2. 446 กรัม
3. 612 กรัม
4. 1285 กรัม

12. ห้องทํางานห้องหนึ่งมีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส มีอากาศในห้อง 1000 โมล ถ้าอุณหภูมิเพิม่ ขึ้นเป็ น
37 องศาเซลเซียส และความดันไม่เปลี่ยน จะมีอากาศไหลออกจากห้องกี่โมล (มข.60)
1. 32 โมล
2. 33 โมล
3. 270 โมล
4. 370 โมล

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

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

18.3 ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส
18.3.1 แบบจําลองของแก๊สอุดมคติ
แบบจําลองของแก๊ส (Model of Gasses) แก๊ส ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็ก ๆ จํานวนมากต่างก็
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เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสู งอย่างไม่เป็ นระเบียบไปชนกัน ความเร็ วประมาณ 103 เมตรต่อวินาที อนุภาคแก๊ส
มีโมเลกุลขนาด 10-10 เมตร
แบบจําลอง (Model ) มีลกั ษณะดังต่ อไปนี้
1. แก๊สประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ เรี ยกว่า โมเลกุล
2. โมเมกุลมีการเคลื่อนที่แบบ random แต่เป็ นไปตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเลกุลจะ
เคลื่อนที่ทุกทิศทุกทางด้วยอัตราเร็ วต่างกัน
3. โมเลกุลมีจาํ นวนมากมายมหาศาล 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. โมเลกุลทุกโมเลกุลจะไม่มีแรงกระทําต่อกัน ยกเว้นชัว่ ขณะที่ชนกัน
6. การชนของโมเลกุลเป็ นการชนแบบยืดหยุน่ และช่วงเวลาที่ชนสั้นมากไม่วา่ จะชนกันเองหรื อชน
กับภาชนะ (พลังงานจลน์ก่อนชน = พลังงานจลน์หลังชน )
7. พลังงานจลน์เฉลี่ยของแก๊สเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับอุณหภูมิ
18.3.2 ความดันและพลังงานจลน์ เฉลีย่ ของแก๊ส
ทฤษฎีจลน์ ของแก๊ ส (Kinetic Theory of Gas) เราถือว่าแก๊สประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กมากเรี ยกว่า
โมเลกุล ซึ่งเคลื่อนที่แบบไร้ระเบียบ โมเลกุลเหล่านี้อยูห่ ่างกันมาก และจะไม่เกิดแรงดึงดูดระหว่างกัน
เราให้โมเลกุลของแก๊สเป็ นทรงกลมที่เล็กมาก มีพลังงานจลน์มากกว่าพลังงานศักย์มากจนเกือบถือได้วา่ มี
แต่พลังงานจลน์
ความดันตามทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส อนุภาคของแก๊สเมื่อชนกับผนังภาชนะมีผลเกิดขึ้นดังนี้
1. ความเร็ ว ( v ) เปลี่ยนค่า เพราะมีแรงกระทําจากผนัง
2. โมเมนตัม (P) เปลี่ยนค่าตามค่าของความเร็ ว (P = mv ) แต่ m มีค่าคงที่
3. พลังงานจลน์ คงที่เพราะเป็ นการชนแบบยืดหยุน่
ผลทีไ่ ด้ จากทฤษฎีจลน์ ของแก๊ส
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
PV 

1
3
E k  mv 2  K B T
2
2

เมื่อ

แทน อัตราเร็ วเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊ส
m แทน มวลของแก๊ส
v

Ek แทน พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊ส
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แบบฝึ กหัด 18.3.2
1. แก๊สจํานวน 100 โมเลกุล มีความเร็ วเท่า ๆ กันที่ 10 เมตรต่อวินาที อยูใ่ นภาชนะทรงกลมปริ มาตร 1
ลูกบาศก์เมตร ถ้าแต่ละโมเลกุลมีมวล 3  10-20 กิโลกรัม ความดันของแก๊สในขณะนั้นมีค่าเท่าใด

2. ตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สที่อุณหภูมิ 500 K แก๊สหนึ่งโมเลกุลมีพลังงานจลน์เท่าไรและที่อุณหภูมิน้ ีมี
ความดันแก๊สเป็ น 1  105 Pa แก๊ส 1 cc หรื อ 10-6 m3 มีกี่โมเลกุล (กําหนดให้ค่าคงตัวของโบลทซ์มนั
เป็ น KB = 1.4  10-23 J/K) (มข.57)
1. พลังงาน = 1.05  10-20 จูล จํานวนโมเลกุล = ( 107 )  1019
2. พลังงาน = 2.00  10-20 จูล จํานวนโมเลกุล = ( 207 )  1019
3. พลังงาน = 3.00  10-20 จูล จํานวนโมเลกุล = ( 107 )  1019
4. พลังงาน = 2.05  10-20 จูล จํานวนโมเลกุล = ( 207 )  1019

18.3.3 อัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส
การหาค่ าอัตราเร็วกําลังสองเฉลีย่ 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

เมื่อ M แทน มวลของ 1 โมล ( kg/mol )

vr.m.s. =

3P

เมื่อ  แทน ความหนาแน่น ( kg/m )

vr.m.s. =

3K B T
m

แก๊สโมเลกุลอะตอมเดี่ยว (Monoatomic Gas)

vr.m.s. =

5K B T
m

แก๊สโมเลกุลอะตอมคู่ (Diatomic Gas)

n



3
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แบบฝึ กหัด 18.3.3
1. ถ้ามีโมเลกุลของแก๊สที่มีอตั ราเร็ ว 30 เมตรต่อวินาที หนึ่งโมเลกุล 10 เมตรต่อวินาที สองโมเลกุล 20
เมตรต่อวินาที หนึ่งโมเลกุล อัตราเร็ วรากที่สองของกําลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดมีค่าเท่าไร

2. ในบรรยากาศมีแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนเป็ นส่ วนใหญ่ มีแก๊สไฮโดรเจนปนอยูบ่ า้ งแต่ในสัดส่ วน
น้อยมาก ถามว่าอัตราเร็ วรากที่สองของกําลังสองเฉลี่ยของโมเลกุลไฮโดรเจนเป็ นกี่เท่าของออกซิเจน
(กําหนดให้มวลโมเลกุลของไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็ น 2 และ 32 กรัมต่อโมลตามลําดับ)

3. แก๊สฮีเลียม 1 โมเลกุลหนัก 2.1  10-25 กิโลกรัม ค่าคงที่ของแก๊ส R = 8.3 J/K ค่าคงที่ของโบสมานน์
kB = 1.4  10-23 J/K ต้องการทําให้อะตอมฮีเลียมเคลื่อนที่ดว้ ยอัตราเร็ ว vrms = 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
พลังงานภายในระบบคือ ผลรวมของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของโมเลกุลในระบบ ถ้าให้
U เป็ นพลังงานภายในของระบบที่ประกอบด้วยแก๊ส N โมเลกุล จะได้
U  NE k 

3
NK BT
2

กฎอนุรักษ์พลังงาน ( กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ )
กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ กล่าวไว้วา่ พลังงานความร้อนทั้งหมดที่ให้แก่ระบบจะต้องมีค่า
เท่ากับผลรวมของพลังงานภายในระบบที่เพิ่มขึ้นกับงานที่ทาํ โดยระบบนั้น สามารถเขียนเป็ นสมการได้
ดังนี้
Q  U  W

เมื่อ

แทน พลังงานความร้อนที่ให้แก่ระบบ
U แทน พลังงานภายในระบบที่เพิ่มขึ้น
W แทน งานที่ระบบทํา
Q
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ในการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจมีกรณี อื่น ๆ ด้วย ดังนั้นในความสัมพันธ์จากกฎข้อที่ 1 ของ
เทอร์โมไดนามิกส์ จะต้องคิดเครื่ องหมายด้วย ดังนี้
 Q  (  U )  (  W )

เมื่อ

U 

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

W  PV  nR T  NK B T

หลักการคิดเครื่องหมาย
ปริ มาณ
ลักษณะ
พลังงานความร้อนไหลเข้าสู่ระบบ
พลังงานความร้อนไหลออกจากระบบ
Q
ไม่มีพลังงานความร้อนไหลเข้าหรื อออกจากระบบ
พลังงานภายในระบบเพิ่มขึ้น(อุณหภูมิเพิม่ ขึ้น)
พลังงานภายในระบบลดลง(อุณหภูมิลดลง)
U
พลังงานภายในระบบคงตัว(อุณหภูมิคงตัว)
งานที่ทาํ โดยระบบ(ปริ มาตรเพิ่มขึ้น)
งานที่สิ่งแวดล้อมทําให้ระบบ(ปริ มาตรลดลง)
W
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริ มาตร

เครื่ องหมาย
+
0
+
0
+
0

แบบฝึ กหัด 18.4
1. ถังเก็บเก็บแก๊สใบหนึ่งมีปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ภายในบรรจุแก๊สไว้ ถ้าแก๊สดูดกลืนปริ มาณ
ความร้อนเข้าไป 45 จูล และทําให้ความดันเพิ่มขึ้น 30 นิวตันต่อตารางเมตร พลังงานภายในของแก๊ส
เปลี่ยนแปลงไปเท่าใด

2. ขดลวดความร้อนขนาด 10 วัตต์ อันหนึ่งให้พลังงานความร้อนกับแก๊สอะตอมเดี่ยวจํานวน 1 โมล
ซึ่งบรรจุในถังที่ปิดสนิท อยากทราบว่าจะใช้เวลาเท่าใด อุณหภูมิของแก๊สจึงจะเปลี่ยนจาก 27 องศา
เซลเซียส ไปเป็ น 67 องศาเซลเซียส

3. แก๊สฮีเลียม 1 โมล บรรจุอยูใ่ นคนโทแก้วที่ปิดไว้อย่างดีและถือว่าปริ มาตรคงที่ตลอดเวลาเมื่ออุณหภูมิ
ของแก๊สเปลี่ยนจาก 27 องศาเซลเซียส ไปเป็ น 67 องศาเซลเซียส จะต้องให้ความร้อนเข้าไปเท่าใด
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4. จะต้องให้ความร้อนเท่าใดแก่แก๊สฮีเลียมจํานวน 1 โมล ที่บรรจุอยูใ่ นกระบอกสูบ แล้วทําให้แก๊สนั้น
ดันให้ลูกสูบทํางาน 20 จูล และอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 10 เคลวิน

5. เมื่อให้ความร้อน 69.9 จูล แก่แก๊ส 1 โมล ที่บรรจุในกระบอกสู บ แก๊สจําทํางาน 20 จูล ดันลูกสูบ
ให้เคลื่อนที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเท่าใด

6. กระบอกสูบอันหนึ่งบรรจุแก๊สฮีเลียม 2 กิโลโมล และความดันแก๊สเท่ากับ 1.05×105 นิวตันต่อตาราง
เมตร ปรากฏว่า เมื่อให้ความร้อนกับแก๊ส 105 จูล ปริ มาตรของแก๊สในกระบอกสู บเพิ่มขึ้น 0.4
ลูกบาศก์เมตร โดยที่ความดันแก๊สคงที่ อยากทราบว่า อุณหภูมิของแก๊สจะเพิ่มขึ้นเท่าใด

7. ให้ความร้อนจํานวนหนึ่งแก่ฮีเลียมที่บรรจุในกระบอกสูบ เมื่อแก๊สขยายตัวภายใต้กระบวนการความดัน
คงที่ จงหาว่าแก๊สใช้ความร้อนในการเพิ่มพลังงานภายในร้อยละเท่าใดของปริ มาณความร้อนที่ได้รับ

8. (มข.50) จงหางานที่เกิดขึ้นเนื่องจากก๊าซหุ งต้มในถังบรรจุขนาด 5 ลิตร มีความดันเพิ่มขึ้นจาก 1
บรรยากาศเป็ น 3 บรรยากาศ
1. 0 จูล
2. 500 จูล
3. 1000 จูล
4. 1500 จูล

9. (มข.50) ถ้าระบบในภาชนะปิ ดที่มีผนังของภาชนะเป็ นฉนวนความร้อนมีพลังงานภายในลดลง 800 จูล
ข้อความใดต่อไปนี้สรุ ปได้ถูกต้อง
1. ระบบสูญเสี ยพลังงานในรู ปของความร้อนให้กบั สิ่ งแวดล้อมปริ มาณ 800 จูล
2. ระบบดูดกลืนพลังงานจากสิ่ งแวดล้อมในรู ปของความร้อนปริ มาณ 800 จูล
3. ระบบทํางานให้กบั สิ่ งแวดล้อมปริ มาณ 800 จูล
4. สิ่ งแวดล้อมระบบทํางานให้กบั ระบบปริ มาณ 800 จูล
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10. (มข.52) ถ้าเรามีแก๊สอุดมคติอยูใ่ นระบบปิ ด (closed system) คํากล่าวต่อไปนี้ขอ้ ใดไม่ถูกต้อง
1. ถ้ามีความร้อนไหลเข้าสู่ ระบบโดยความดันของระบบมีค่าคงที่แก๊สจะต้องขยายตัว
2. ถ้ามีความร้อนไหลเข้าสู่ ระบบโดยปริ มาตรของระบบมีค่าคงที่แก๊สจะต้องมีพลังงานภายใน
ระบบเพิ่มขึ้น
3. ถ้ามีความร้อนไหลเข้าสู่ ระบบโดยอุณหภูมิมีค่าคงที่แก๊สจะต้องขยายตัว
4. ถ้ามีความร้อนไหลออกจากระบบโดยอุณหภูมิมีค่าคงที่แก๊สจะต้องขยายตัว
11. (มข.54) แก๊สในกระบอกสูบรับความร้อนจากภายนอก 142 จูล ขณะที่แก๊สขยายตัวทํางานต่อระบบ
ภายนอก 160 จูล พลังงานภายในของแก๊สเพิ่มขึ้นหรื อลดลงเท่าใด และอุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลง
1. พลังงานภายในของแก๊สลดลง 18 จูล และอุณหภูมิของแก๊สลดลง
2. พลังงานภายในของแก๊สเพิม่ ขึ้น 18 จูล และอุณหภูมิของแก๊สลดลง
3. พลังงานภายในของแก๊สลดลง 18 จูล และอุณหภูมิของแก๊สเพิ่มขึ้น
4. พลังงานภายในของแก๊สเพิ่มขึ้น 18 จูล และอุณหภูมมิของแก๊สเพิ่มขึ้น

12. (มข.55) การเปลี่ยนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ของก๊าซในกระบอกสู บ ระบบมีพลังงานภายในลดลง
100 J และมีการคายความร้อน 300 J จงคํานวณหางานที่เกิดขึ้น
1. ระบบทํางาน 200 J
2. ระบบถูกทํางาน 200 J
3. ระบบทํางาน 400 J
4. ระบบถูกทํางาน 400 J

13. (มข.56) แก๊สจํานวนหนึ่งบรรจุภายในกระบอกสู บ เมื่อทํางานให้แก่ระบบ 3,000 J ทําให้พลังงาน
ภายในเพิม่ ขึ้น 2,000 J ความร้อนของระบบและสิ่ งแวดล้อมจะเปลี่ยนอย่างไรด้วยปริ มาณเท่าไร
1. เข้าสู่ ระบบ 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 แก่ก๊าซในกระบอกสู บอันหนึ่งทําให้ก๊าซ
ขยายตัวตามเส้นทาง AB ตามกราฟในรู ป พลังงานภายในของก๊าซ
เปลี่ยนเป็ นเท่าไร (มข.57)
1. ลดลง 1000 จูล
2. ลดลง 2000 จูล
3. เพิ่มขึ้น 1000 จูล
4. เพิ่มขึ้น 2000 จูล

15. แก๊สในกระบอกสู บคายความร้อน 250 จูล ขณะที่พลังงานภายในเพิม่ ขึ้น 50 จูล ข้อใดต่อไปนี้
ถูกต้อง (มข.58)
1. แก๊สหดตัว ระบบถูกทํางาน 200 จูล
2. แก๊สหดตัว ระบบถูกทํางาน 300 จูล
4. แก๊สขยายตัว ระบบถูกทํางาน 300 จูล
3. แก๊สขยายตัว ระบบถูกทํางาน 200 จูล

16. จากกราฟความดันและปริ มาตรของระบบแก๊สที่กาํ หนดให้ ระบบมีสภาวะเปลี่ยนจาก A – B ข้อใด
ต่อไปนี้ถูกต้อง ( กําหนดให้ 1 atm = 105นิวตันต่อตารางเมตร )(มข.58)
1. ระบบดูดความร้อน 800 จูล และพลังงานภายในระบบคงเดิม
2. ระบบคายความร้อน 800 จูล และพลังงานภายในลดลง 400 จูล
3. ระบบคายความร้อน 400 จูล และพลังงานภายในระบบคงเดิม
4. ระบบดูดความร้อน 400 จูล และพลังงานภายในเพิม่ ขึ้น 400 จูล

18. ที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน แก๊วฮีเลียมในกระบอกสู บอันหนึ่งมีปริ มาตร 1.00  10-5 ลูกบาศก์เมตร มี
ความดัน 1.01  105 ปาสคาลเท่าความดันบรรยากาศ เมื่อเผาไหม้ให้มีอุณหภูมิ 600 เคลวิน โดยความ
ดันแก๊สไม่เปลี่ยน แก๊สทํางานเท่ากับเท่าไร (มข.59)
1. แก๊สทํางาน 1.010 จูล
2. แก๊สทํางาน 1.515 จูล
3. แก๊สทํางาน 2.020 จูล
4. แก๊สทํางาน 3.300 จูล

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิ กส์ เรื่ องความร้อน เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิด ยศรุ่ งเรื อง www.krukird.com หน้า 50

18.5 การประยุกต์ (การนําความรู้เกีย่ วกับความร้ อนมาใช้ ประโยชน์ )
18.5.1 การนําความรู้เรื่องความร้ อนมาใช้ ในการออกแบบรอยต่ อของสะพานหรือถนน การสร้าง
สะพานหรื อถนนคอนกรี ตจะต้องทําการเทคอนกรี ตทีละช่วง ดังนั้นรอยต่อแต่ละช่วงจะต้องเผือ่ การ
ขยายตัวของคอนกรี ตจึงมีการเขื่อมรอยต่อด้วยเหล็กและอุดรอยต่อด้วยยางมะตอยดังรู ปที่ 18.1 แสดงการ
เชื่อมเหล็กที่รอยต่อของสะพาน

รู ปที่ 18.1 รอยต่อของสะพานคอนกรี ตจะเชื่อมต่อด้วยเหล็ก
โดยมรร่ องห่ างกันเผือ่ การขยายตัวของคอนกรี ต
18.5.2 ถุงลมนิรภัยในรถยนต์ การออกแบบรถยนต์ในสมัยใหม่มกั จะมีการติดตั้งถุงลมนิรภัยเพื่อ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุอนั เนื่องจากการกระแทกของคนขับกับพวงมาลัยรถดังรู ปที่ 18.2 เมื่อรถได้รับการกระแทก
ก๊าซไนโตรเจนจํานวนหนึ่งจะถูกอัดเข้าไปในถุงลมทําให้ถุงลมพองตัวออกและมีความดันเกิดขึ้นเพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ศีรษะกระแทกกับพวงมาลัยรถปริ มาณก๊าซที่อดั เข้าไปในถุงลมสามารถคํานวณได้จากสมการ
n = PV
RT

รู ปที่ 18.2 แสดงการทํางานของถุงลมนิรภัย
18.5.3 การอัดก๊ าซร้ อนเข้ าไปในบอลลูน เพื่อให้บอลลูนลอยตัวขึ้นจากคุณสมบัติของก๊าซจะ
ทราบได้วา่ เมื่อก๊าซมีอุณหภูมิสูงขึ้นและบรรจุในภาชนะที่มีปริ มาตรและความดันคงที่จะมีน้ าํ หนักเบากว่า
ก๊าซที่มีอุณหภูมิต่าํ กว่าจึงทําให้ก๊าซนั้นสามารถลอยตัวขึ้นได้ดงั เช่น การลอยตัวของบอลลูนในรู ปที่ 18.3

รู ปที่ 18.3 แสดงการลอยตัวของบอลลูน

