บทที่ 7
ความรอน
ความรอนเปนพลังงานรูปหนึ่งซึ่งสามารถายโอนจากแหลงที่มีอุณหภูมิสูงไปยังแหลงที่มีอุณหภูมิต่ํา
พลังงานความรอนอาจเปลี่ยนจากพลังงานรูปอื่น และในทางกลับกัน พลังงานความรอนสามารถเปลี่ยนไป
เปนพลังงานรูปอื่นได

7.1 อุณหภูมิและความรอน
ความรอนและความเย็นใชความรูสึกหรือการสัมผัสบอกไดลําบาก ถาจะใหการวัดมีความแมนยํา
จะตองมีปริมาณที่แนนอนเพื่อบอกวาความรอนและความเย็นอยูตรงไหน ปริมาณนี้มีชื่อเรียกวา “อุณหภูมิ”
และอุปกรณที่ใชวัดอุณหภูมิที่เรารูจักกันดีก็คือ เทอรโมมิเตอร
อุณหภูมิสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับระดับพลังงานจลนของโมเลกุลที่ประกอบขึ้นเปนสารนั้น อาจกลาวไดวา
อุณหภูมิ คืออัตราสวนของพลังงานจลนของโมเลกุลของสารหนึ่งตอจํานวนโมเลกุลของสารนั้น
หนวยของอุณหภูมิที่ใชคือ หนวยองศาเซลเซียส (0C) หนวยองศาฟาเรนไฮต (0F) และหนวยองศา
สัมบูรณ องศาเคลวิน (K) หรือองศาแร็งกิน (R) แสดงความสัมพันธดังรูปที่ 7.1

รูปที่ 7.1 ความสัมพันธระหวางหนวยของอุณหภูมิตางๆ
อุณหภูมิสัมบูรณมีหนวยเปนองศาเคลวิน (K) นิยมใชกันมากในวิชาอุณหพลศาสตร อุณหภูมิ
สัมบูรณนี้สามารถชี้บอกปริมาณพลังงานจลนของโมเลกุลของสารนั้นๆ และขีดจํากัดลางของอุณหภูมิสัมบูรณ
กําหนดไวที่ศูนยสัมบูรณซึ่งตรงกับ –273.15 0C พอดี
ถากลาวถึงอุณหภูมิมาตรฐาน (standard temperature) จะอยูที่ 00C หรือ 273.15 K
การแปลงหนวยระหวางองศาเซลเซียสกับองศาฟาเรนไฮต ใชสมการ
T ( 0F) = 1.8 T( 0C) + 32
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การแปลงหนวยระหวางองศาสัมบูรณกับองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต ใชสมการ
T ( K) = T( 0C) + 273.15
T ( R) = T( 0F) + 459.67
ความสัมพันธระหวางองศาเคลวินกับองศาแร็งกิน
T ( R) = 1.8 T( K)
พิจารณาอุณหภูมิแตกตาง ในหนวยขององศาเซลเซียส องศาเคลวิน องศาฟาเรนไฮต และองศาแร็งกิน
พบวา
ΔT( K) = ΔT(0C)
ΔT( R) = ΔT(0F) = 1.8 ΔT( K)

7.2 ความจุความรอน
สารตางชนิดกันมีความสามารถในการรับหรือคายพลังงานความรอนไดตางกัน
และเราเรียกคา
พลังงานความรอนที่ทําใหสารชนิดหนึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 หนวย วา ความจุความรอน (heat capacirty
“C”) ของสารชนิดนั้นตามที่ใชในระบบเอสไอเปนจูลตอเคลวิน(J/K) โดยที่คาความจุความรอนของสารดังกลาว
นี้ นอกจากจะตางกันไปตามชนิดของสารแลวยังขึ้นกับขนาดคือปริมาตรหรือมวล รวมถึงจํานวนโมลอีกดวย
ดังนั้น จึงไมเหมาะที่จะใชคา ความจุความรอนของสารเพื่อเปนเกณฑสําหรับการเปรียบเทียบ เรามักจะ
พิจารณาสารหลายชนิดเปรียบเทียบกัน โดยใชคาความจุความรอนตอหนึ่งหนวยมวลของสารแทน และเรียก
ปริมาณดังกลาวนี้วา ความจุความรอนจําเพาะ (specific heat capacity “c”) ของสารนั้นโดยมีหนวยใน
ระบบเอสไอเปนจูลตอ (กิโลกรัม-เคลวิน) “J/kg-K” แตบางทีก็กลาวถึงในนาม ความรอนจําเพาะ (specific
heat “c”) ซึ่งก็คือปริมาณเดียวกันนั่นเอง นอกจากนี้ ในกรณีที่ตองการกลาวใหสัมพันธกับจํานวนโมล (n)
ของสาร ก็จะใชคาความจุความรอนตอโมล โดยเรียกวา ความจุความรอนโมลาร (molar heat capacity
“C”) ของสารนั่นก็คือ C/n และมีหนวยเปนจูลตอโมล (J/mole) ในระบบเอสไอ
ถาสารชนิดหนึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ΔT เคลวิน โดยมีพลังงานความรอนที่ไดรับเปน Q จูล
จะได
Q = C(ΔT) = mc (ΔT) = nC(ΔT)
(7.1)

7.2.1 พลังงานความรอนกับการเปลี่ยนสถานะของสาร
สารชนิดหนึ่งสามารถเปลี่ยนสถานะ (state) หรือวัฏภาค (phase) ณ อุณหภูมิหนึ่ง โดยอุณหภูมิไม
เปลี่ยน แตจะเปนการรับหรือคายพลังงานความรอนก็สุดแตกระบวนการของการเปลี่ยนสถานะ เราเรียก
พลังงานความรอนที่เกี่ยวกับกระบวนการของการเปลี่ยนสถานะของสารโดยอุณหภูมิไมเปลี่ยนตามที่กลาวถึง
นี้วา ความรอนแฝง (latent heat ) ของสาร ถาเปนสารชนิดเดียวกันแตมีมวลตางกันก็จะมีคาความรอนแฝง
ที่แตกตางกัน ยิ่งถาเปนสารตางชนิดกัน ก็ยอมมีคาที่ไมอาจมีเกณฑที่ใชเปรียบเทียบกันได จึงกําหนด คา
ความรอนแฝงตอหนวยมวลของสารเพื่อใชในการเปรียบเทียบ
โดยเรียกวา ความรอนแฝงจําเพาะ
(specific latent heat “L” ) ของสารมีหนวยเปนจูลตอกิโลกรัม (J/kg) ในระบบเอสไอ
สมมติ สารชนิดหนึ่ง ซึ่งมีมวล m กิโลกรัม และมีคาความรอนแฝงจําเพาะ L จูลตอกิโลกรัมเมื่อ
เปลี่ยนสถานะจนหมด โดยมีการรับหรือคายพลังงานความรอน Q จูล
จะได
Q = mL
(7.2)
ซึ่งเปนความสัมพันธที่ไมเกี่ยวของกับอุณหภูมิขณะที่สารชนิดนั้นมีการเปลี่ยนสถานะเลย
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= 4.18 × 103 J/kg⋅ K = 1
= 333 × 103 J/kg
= 80 cal/g
3
= 2,256 × 10 J/kg
= 540 cal/g

cน้ํา
Lน้ําแข็ง
Lไอน้ํา

cal/g ⋅0C

ตัวอยางที่ 7.1 จงหาพลังงานความรอนที่ใชในการตมน้ํา 1 กิโลกรัม ซึ่งมีอุณหภูมิเริ่มตน 20 องศาเซลเซียส
ใหเดือดและระเหยกลายเปนไอทั้งหมด
กําหนดให คาความรอนแฝงจําเพาะของการกลายเปนไอของน้ําเทากับ 2,300 กิโลจูลตอกิโลกรัม และคา
ความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 4.2 กิโลจูลตอกิโลกรัมตอเคลวิน
วิธีทํา
เขียนแผนภาพการตมน้ําจนเดือดกลายเปนไอดังรูป
20 0C

100 0C

100 0C
mcΔT

น้ํา
m = 1 kg

น้ํา

mL

ไอน้ํา
m = 1 kg

m = 1 kg

จากแผนภาพจะได
แทนคา

Q = mcΔT + mL
Q = 1 × 4.2 (100 - 20) + 1 × 2,300
= 336 + 2,300
= 2636 กิโลจูล
คําตอบ ใชพลังงานในการตมน้ําเทากับ 2636 กิโลจูล

ตัวอยางที่ 7.2 น้ําเดือด 200 กรัม ผสมกับน้ําแข็ง 100 กรัม ที่ -5 องศาเซลเซียส จงหาอุณหภูมิผสม
กําหนดความรอนแฝง และความจุความรอนจําเพาะน้ําแข็งเทากับ 80 แคลอรี/กรัม และ 0.5 แคลอรี/กรัม
องศาเซลเซียส คาความจุความรอนจําเพาะของน้ําเทากับ 1 แคลอรี/กรัม องศาเซลเซียส
วิธีทํา
จากโจทยพวกคายความรอนไดแก น้ํา และพวกรับความรอนไดแก น้ําแข็ง เขียนแผนภาพแลว
คํานวณหาอุณหภูมิสุดทายจาก Qลด = Qเพิ่ม เขียนแผนภาพดังรูป
0 0C

-5 0C

น้ําแข็ง
100 กรัม

mcΔT

น้ําแข็ง
100 กรัม

mL

0 0C

น้ํา
100 กรัม

x 0C
mcΔT

สุดทาย

100 0C
mcΔT

น้ํา
200 กรัม
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Q เพิ่ม
(mcΔT)น้ําแข็ง + (mL)น้ําแข็ง + (mcΔT)น้ํา
100×0.5×5 + 100×80 + 100×1(x - 0)
250 + 8,000 + 100x
300x

=
=
=
=
=

x

=

คําตอบ อุณหภูมิผสมเทากับ 39.17 องศาเซสเซียส

Q ลด.
(mcΔT)น้ํา
200×1(100 - x)
20,000 – 200x
11,750
11,750
= 39.17
300

7.3 การถายโอนความรอน
การถายโอนความรอนจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดความแตกตางกันระหวางอุณหภูมิ 2 บริเวณ โดยความรอน
จะถายโอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสูบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา ถายโอนจนกระทั่ง
ทั้ง 2 บริเวณมีอุณหภูมิเทากัน ซึ่งเราสามารถแบงการถายโอนความรอนออกเปน 3 ลักษณะ คือ
1. การถายโอนความรอนโดยการนํา
2. การถายโอนความรอนโดยการพา
3. การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี

รูปที่ 7.2 การถายโอนความรอน

7.3.1 การถายโอนความรอนโดยการนํา
การนําความรอน คือ ปรากฏการณที่พลังงานความรอนถายเทภายในวัตถุหนึ่ง ๆ หรือระหวางวัตถุ
สองชิ้นที่สัมผัสกัน โดยมีทิศทางของการเคลื่อนที่ของพลังงานความรอนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิไปยังบริเวณที่
มีอุณหภูมิต่ํากวาการนําความรอนเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นบนชั้นอะตอมของอนุภาค ในโลหะการนําความ
รอนเปนผลมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ(คลายการนําไฟฟา) ในของเหลวและของแข็งที่มีสภาพ
การนําความรอนต่ําเปนผลมาจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระ (คลายการนําไฟฟา) ในของเหลวและ
ของแข็งที่มีสภาพการนําความรอนต่ําเปนผลมาจากการสั่นของโมเลกุลขางเคียง
ในกาซการนําความรอน
เกิดขึ้นผานการสั่นสะเทือนระหวางโมเลกุลหรือกลาวคือการนําความรอนเปนลักษณะการถายเทความรอน
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ผาน โดยตรงจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งโดยการสัมผัสกัน เชน การเอามือไปจับทัพพี จะทําใหความรอน
จากทัพพีถายเทไปยังมือ จึงทําใหรูสึกรอน เปนตน

รูปที่ 7.2 วัสดุที่นําความรอนไดดี เปนวัสดุประโลหะ

7.3.2 การถายโอนความรอนโดยการพา
การพาความรอน เปนกระบวนการถายเทพลังงานความรอนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนที่ของมวล
ของของไหล เชน อากาศ น้ําหรือ ไอน้ํา เมื่อมีของไหล(Fluid) สัมผัสกับพื้นที่ผิวของวัตถุใดๆ
ที่สภาพ
ธรรมชาติเมื่อของไหลถูกทําใหรอนจะสามารถเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได ทําใหเกิดการไหลเวียน
ความรอนเพราะโมเลกุลที่เย็นและหนักกวาจะตกลงขางลาง สวนโมเลกุลที่รอนและเบากวาจะลอยตัวขึ้นหรือ
อาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา การพาความรอนเปนลักษณะการถายเทความรอน
โดยมีอากาศหรือลมเปน
สื่อกลาง ในการพาความรอนจากวัตถุ หนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่งเชน พัดลมเปาผม จะใชลมเปาผานเครื่องทํา
ความรอน(Heater) ใหลมพาความรอนไปใหเสนผม เปนตน ลักษณะของการพาความรอนที่เกิดขึ้นอาจขึ้น
แบงออกไดตามแรงที่ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของความรอนในโมเลกุลของของไหลไดเปน 2 ประเภท คือ
1) การพาความรอนแบบอิสระ หรือโดยธรรมชาติ (Free or Natural Convection) เปนการถายเท
ความรอนโดยอาศัยความแตกตางของความหนาแนนของของไหลเนื่องจากของไหล
เมื่อไดรับความรอน
(อุณหภูมิสูงขึ้น) จะมีความหนาแนนลดลงกวาอากาศโดยรอบ ทําใหเกิดการลอยตัวสูงขึ้น เชน ควันที่ลอยขึ้น
จากปลองไฟ
2) การพาความรอนแบบบังคับ เปนการถายเทความรอนโดยใชแรงภายนอกมาทําใหของไหล
เคลื่อนที่ผานพื้นผิวของแข็งที่มีอุณหภูมิตางกันไปในทิศทางที่กําหนดไว
เชน
แรงจากปม
หรือ
พัดลม

7.3.3 การถายโอนความรอนโดยการแผรังสี
การแผรังสีความรอนเปนการถายเทพลังงานความรอนทะลุผานชองวางใดๆ(Through Space)ในรูป
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟา(Electromagnetic Waves) จากพื้นผิวของวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกวาไปยังพื้นผิวของ
วัตถุที่มีอุณหภูมิต่ํากวาในทุกทิศทุกทาง ในความเปนจริงแลวการเกิดการแผรังสีเกิดการแผรังสีอยางแทจริง
ของความรอนระหวางวัตถุใดๆ จะไมทําใหอุณหภูมิของตัวกลางที่ความรอนนั้นผานเพิ่มสูงขึ้น เมื่อรังสีนี้ไปตก
กระทบวัตถุใดๆ บางสวนอาจสะทอน บางสวนอาจจะ สงผานทะลุไป บางสวนอาจ ถูกดูดกลืนไวและถารังสี
ตกกระทบคือ รังสีความรอนรังสีที่ถูกดูดกลืนไวจะปรากฏเปนความรอนภายในวัตถุนั้น
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แบบฝกหัดบทที่ 7
1. แทงเหล็กมวล 5 กิโลกรัม และ 10 กิโลกรัม จะมีคาความจุความรอนจําเพาะเทากันหรือตางกันอยางไร
2. ถาใสตะปูที่เผาจนรอนแดงลงในแกวซึ่งใสน้ําพอสมควร อุณหภูมิของน้ําและตะปูจะเปลี่ยนแปลงอยางไร
เมื่อปลอยทิ้งไวเปนเวลานานพอสมควร อุณหภูมิควรมีคาอยางไร พลังงานความรอนของตะปูและน้ํามีการ
ถายโอนใหแกกันหรือไม และพลังงานความรอนของตะปูและน้ําจะมีการถายโอนใหแกสิ่งแวดลอมหรือไม
3. กอนฝนตก เหตุใด เราจึงรูสึกวาอากาศรอบตัวเรารอนกวาปกติ
4. เพื่อเปนการประหยัดไฟฟา นิยมปรับอุณหภูมิใหหองปรับอากาศใหเทากับ 25 องศาเซลเซียส ถามวา
อุณหภูมิ นี้เทากับกี่องศาฟาเรนไฮต
5. อุณหภูมิใดที่หนวยองศาเซลเซียสและองศาฟาเรไฮต ที่มีตัวเลขเทากัน
6. จงหาพลังงานความรอนที่ทําใหเหล็กมวล 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิสูงขึ้นเปน 60
องศาเซลเซียส
7. จงหาปริมาณความรอนที่ทําใหน้ําแข็งมวล 250 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส กลายเปนน้ําหมดและ
สุดทายน้ํา 10 กรัมกลายเปนไอ
8. เราทราบกันดีอยูแลววา สีดําจะดูดและเก็บกักความรอนไดดีกวาสีขาว อยางไรก็ตามคนที่อาศัยอยูใน
ทะเลทรายชอบใสเสื้อสีดํามากกวาเสื้อสีขาว ตอนกลางวันทะเลทรายมีความรอนสูงมาก การสวมใสเสื้อสีดํา
นาจะไปเพิ่มความรอนมากขึ้นไปอีก ขอสงสัย เสื้อสีดําจะเปลงรังสีความรอนไดมากกวาเสื้อสีขาว แตใน
ขณะเดียวกันเสื้อ สีดําจะดูดกลืนและเก็บกักพลังงานความรอนไดมากกวาเสื้อสีขาว ดังนั้นจึงมีอุณหภูมิสูงกวา
นักวิจัยไดพิสูจนใหเห็นวาผูใสเสื้อสีดําจะมีอุณหภูมิสูงกวา 6o C เมื่อเทียบกับผูใสเสื้อสีขาว แตทําไมคนที่
อาศัยอยูที่นั่นจึงชอบใสเสื้อสีดํา ใหนักศึกษาเขาอานเรื่อเสือดํากับทะเลทรายใน
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/mythphysics/picture/G-temperature/index1.htm
9. ใหนักศึกษาเขาทําการทดลองเสมือนจริงเรื่องอุณหภูมิกับการเปลี่ยนเฟสที่
http://www.rmutphysics.com/charud/virtualexperiment/lectureonline/ritphysics/period/phasethai.htm
และตอบคําถาม
คําถาม
•
•
•
•
•

อุณหภูมิที่ธาตุตางๆ เปนแกสทั้งหมด =
K
ที่อุณหภูมิหอง ธาตุที่อยูในสถานะแกส
ที่อุณหภูมิหอง ธาตุที่อยูในสถานะของเหลว
มี 1.____________ 2.____________
ที่อุณหภูมิ 1900 K ธาตุทรานสิชั่นที่อยูในสถานะ
ของเหลว มีอะไรบาง
อุณหภูมิหลอมเหลวของเหล็กเทากับกี่เคลวิน
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