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ค ำน ำ 
 

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา MT๐๒๒๐๓ อุณหพลศาสตร์ มุ่งหวังให้นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มี เอกสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาทาง
อุณหพลศาสตร์ที่อ่านเข้าใจง่าย โดยเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น ๙ บท 
ภายในเนื้อหาแต่ละบทจะมีรูปภาพประกอบ ตัวอย่างการค านวณ สรุปท้ายบท และแบบฝึกหัด ซึ่งจะ
ท าให้นักศึกษาเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ยังได้จัดเตรียมใบ
งานให้นักศึกษาได้ท าการทดลองเพ่ิมเติมทุกบท เพ่ือช่วยให้นักศึกษาเข้าใจในหลักการและมองเห็น
เนื้อหาที่เรียนมาเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ได้จากการศึกษาและค้นคว้าทั้งจากหนังสือต่างประเทศ 
หนังสือในประเทศ รวมถึงจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อย่างไรก็ตามหากเอกสารประกอบการสอนเล่ม
นี้มีความผิดพลาดประการใด ผู้เขียนขอน้อมรับและขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา MT22220  
ชื่อวิชา อุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics) 0(2-2-5) 
 

ลักษณะของรายวิชา 

วิชาอุณหพลศาสตร์ เป็นวิชาเอกบังคับที่สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีเครื่องกล ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกติ บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบตั ิ
2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมง ใน 1 สัปดาห์ รวมเวลาเรียนทั้งหมด 16 สัปดาห์ 
 

ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษานิยามทางอุณหพลศาสตร์ คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ การอนุรักษ์ของพลังงาน 
สมการพลังงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ การผันกลับได้และการผันกลับไม่ได้ สมบัติทางอุณ
พลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ แก๊สอุดมคติ สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ กระบวนการกับการ
ประยุกต์ใช้ของแก๊สอุดมคติและไอน้ า การวิเคราะห์วัฏจักรผันกลับได้ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
และวัฏจักรคาร์โน เอนโทรปี ความสามารถในการผันกลับได้และสภาพพร้อมใช้งาน วัฏจักรการท า
ความเย็น วัฏจักรมาตรฐานอากาศคาร์โน และวัฏจักรก าลังมาตรฐานอากาศ 

 

วัตถุประสงค์ทั่วไป เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถดังนี้ 
1. อธิบายนิยามของอุณพลศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
2. เข้าใจระบบหน่วยที่ส าคัญท่ีใช้ในทางอุณหพลศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 
4. ค านวณหาคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารบริสุทธิ์ได้อย่างถูกต้อง 
5. ค านวณหาคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของแก๊สอุดมคติโดยใช้สมการสภาวะของแก๊สอุดม

คติได้อย่างถูกต้อง 
6. ใช้ตารางอุณหพลศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
7. อธิบายความหมายของการอนุรักษ์ของพลังงานและสมการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างถูกต้อง 
8. ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กับกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแก๊สอุดมคติ

และไอน้ าได้อย่างถูกต้อง 
9. อธิบายนิยามกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์และวัฏจักรคาร์โนได้อย่างถูกต้อง 
10. อธิบายนิยามของกระบวนการผันกลับได้และการผันกลับไม่ได้ได้อย่างถูกต้อง 
11. ใช้กฎข้อทีส่องของอุณหพลศาสตร์แก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
12. อธิบายนิยามของเอนโทรปีได้อย่างถูกต้อง 
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13. ใช้หลักการของเอนโทรปีในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมได้อย่างถูกต้อง 
14. วิเคราะห์ความสามารถในการผันกลับได้และสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
15. อธิบายหลักการท างานของวัฏจักรมาตรฐานอากาศคาร์โนและวัฏจักรก าลังมาตรฐานอากาศ

ได้อย่างถูกต้อง 
16. ใช้หลักการทางอุณหพลศาสตร์แก้ปัญหาส าหรับวัฎจักรมาตรฐานอากาศคาร์โนและวัฏจักร

ก าลังมาตรฐานอากาศได้อย่างถูกต้อง 
17. อธิบายหลักการท างานของวัฏจักรการท าความเย็นได้อย่างถูกต้อง 
18. ใช้หลักการทางอุณหพลศาสตร์แก้ปัญหาส าหรับวัฏจักรการท าความเย็นได้อย่างถูกต้อง 

 

เนื้อหา 
บทที่ 1  นิยามและหลักการพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์ 4 ชั่วโมง 

1.1 อุณหพลศาสตร์และพลังงาน  

1.2 มิติและหน่วยในทางอุณหพลศาสตร์  

1.3 ระบบทางอุณหพลศาสตร์  

1.4 คุณสมบัติ สภาวะ กระบวนการ และการสมดุลทางอุณหพลศาสตร์  

1.5 รูปแบบของพลังงาน  

1.6  ปริมาตร ความหนาแน่น และปริมาตรจ าเพาะ  

1.7  ความดัน  

1.8  อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  

1.9 วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์  

1.10 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1  

เอกสารอ้างอิง  

 

บทที่ 2  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ 8 ชั่วโมง 
2.1 สารบริสุทธิ์  

2.2 กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารริสุทธิ์   

2.3 แสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์  

2.4 ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์  
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2.5 การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วง   

2.6  สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ  

2.7 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2  

เอกสารอ้างอิง  

 

บทที่ 3  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบปิด 8 ชั่วโมง 
3.1 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด  

3.2 ความร้อน  

3.3 งาน  

3.4 งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ 

3.5 พลังงานภายใน  

3.6 เอนธาลปี  

3.7  ความร้อนจ าเพาะ 

3.8 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร  

3.9 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 3  

เอกสารอ้างอิง  

 

บทที่ 4  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบเปิด 8 ชั่วโมง 
4.1  กฎอนุรักษ์มวลและระบบเปิด  

4.2  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด  

4.3  พลังงานเนื่องจากการไหล  

4.4  กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงท่ี 

4.5  การวิเคราะห์ระบบเปิดที่มีการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ 
4.6  กระบวนการไหลแบบไม่คงที่ 
4.7  สรุปประจ าบท  
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แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4  

เอกสารอ้างอิง  

 

บทที่ 5  กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 8 ชั่วโมง 
5.1 ความส าคัญของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
5.2 แหล่งพลังงานความร้อน 

5.3 เครื่องยนต์ความร้อนกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
5.4 เครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
5.5 กระบวนการผันกลับได้และกระบวนการผันกลับไม่ได้ 
5.6 วัฏจักรคาร์โนต์ 
5.7 สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 6  เอนโทรปี 8 ชั่วโมง 
6.1 ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส 

6.2  นิยามของเอนโทรปี 
6.3 เอนโทรปีกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
6.4  เอนโทรปีกับกฎการเพ่ิมข้ึน 

6.5 ความสัมพันธ์ของเอนโทรปีกับคุณสมบัติอ่ืน 

6.6 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลว 

6.7 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับแก๊สจินตภาพ 

6.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ 
6.9 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 6  

เอกสารอ้างอิง  
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บทที่ 7  วัฏจักรก าลังไอ 6 ชั่วโมง 
7.1  ข้อตกลงเบื้องต้นและหลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์วัฏจักรก าลังไอ 

7.2 วัฏจักรแรงคินอย่างง่าย 

7.3 วัฏจักรรีฮีท 

7.4 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 7  

เอกสารอ้างอิง  

 

บทที่ 8  วัฏจักรก าลังมาตรฐานอากาศ 6 ชั่วโมง 

8.1 ข้อตกลงเบื้องต้นและหลักการพ้ืนฐานในการวิเคราะห์วัฏจักรก าลังมาตรฐานอากาศ 

8.2 วัฏจักรออตโตมาตรฐานอากาศ 

8.3 วัฏจักรดีเซลมาตรฐานอากาศ 

8.4 วัฏจักรเบรย์ตันมาตรฐานอากาศ 

8.5 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 9  

เอกสารอ้างอิง  

 

บทที่ 9  วัฏจักรท าความเย็น 4 ชั่วโมง 

9.1 วัฏจักรท าความเย็น 

9.2 วัฏจักรท าความเย็นไอ 

9.3 วัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศ 

9.4 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 9  

เอกสารอ้างอิง  
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วิธีสอนและกิจกรรม 

1.  น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายประกอบรูปภาพและสื่อของจริงที่ เกี่ยวข้องกับ
กลศาสตร์ของไหลในแต่ละบทเรียน 

2.  อธิบายเนื้อหา และทฤษฎี แสดงวิธีการแก้ไขปัญหาและโจทย์ค านวณประกอบการเรียน
ในภาคทฤษฎี และประกอบการทดลองจริงในภาคปฏิบัติ 

3.  แบ่งกลุ่มย่อยเพ่ือให้ค้นคว้า วิเคราะห์ แล้วอภิปรายในห้องเรียน 

4.  ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนด้วยการจัดสอบย่อย 

5.  ผู้เรียนทบทวนความรู้โดยตอบค าถามท้ายบทเรียน และเสนอแนะแนวความคิด 

6.  แบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติอุณหพลศาสตร์ในแต่ละใบงาน เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีหรือกฎ
ต่างๆ ทางอุณหพลศาสตร์ 

7.  ผู้เรียนทบทวนความรู้โดยตอบแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 

8.  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. เอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์แสดงเนื้อหาในแต่ละบทเรียน 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพและกระดานด า 
5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. เครื่องมือวัดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องทางอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ เครื่องชั่งดิจิตอล ไม้บรรทัด 

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมรโครมิเตอร์ เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่ง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล นาฬิกา
จับเวลา และชุดทดลองแก้วขนาดต่างๆ 

7. ชุดทดลองการหาความสูงของตึกจากความดัน 

8. ชุดทดลองพลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร 

9. ชุดทดลองการหาค่าคุณภาพไอ 

10. ชุดทดลองการน าความร้อน 

11. ชุดทดลองการพาความร้อน 

12. ชุดทดลองกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด 

13. ชุดทดลองกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดในเครื่องเป่าผม 

14. ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

15. ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกับเปลือกหุ้ม 

16. ชุดทดลองการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นซ้อน 

17. ชุดทดสอบคุณลักษณะการท างานของปั๊ม 



อุณหพลศาสตร ์ แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 7 

18. ชุดทดสอบเครื่องอัดอากาศ 

19. ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ชนิดสูบเดียวแบบไฮดรอลิกส์ไดนาโมมิเตอร์ 
20. ชุดการศึกษาระบบท าความเย็น 

 

การวัดผลและประเมินผล 

การวัดผล 

1.  คะแนนระหว่างภาคเรียน  70% 

1.1 ความตรงต่อเวลาและความสนใจในการเรียน  10% 

1.2 แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน 15% 

1.3 ปฏิบัติงานอุณหพลศาสตร์  20% 

1.4 ทดสอบกลางภาคเรียน  25% 

2.  คะแนนปลายภาคเรียน 30% 

การประเมินผล 

ร้อยละของคะแนน  79.5-100.0  ได้ระดับคะแนน   A 

ร้อยละของคะแนน  74.5-79.4  ได้ระดับคะแนน   B+ 

ร้อยละของคะแนน  69.5-74.4  ได้ระดับคะแนน   B 

ร้อยละของคะแนน  64.5-69.4  ได้ระดับคะแนน   C+ 

ร้อยละของคะแนน  59.5-64.4  ได้ระดับคะแนน   C 

ร้อยละของคะแนน  54.5-59.4  ได้ระดับคะแนน   D+ 

ร้อยละของคะแนน  49.5-54.4  ได้ระดับคะแนน   D 

ร้อยละของคะแนน  0.0-49.4  ได้ระดับคะแนน   F 
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นิยามและหลักการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร ์
 

หัวข้อเนื้อหา 
นิยามและหลักการพ้ืนฐานของอุณหพลศาสตร์ 

1.1 อุณหพลศาสตร์และพลังงาน 

1.2 มิติและหน่วยในทางอุณหพลศาสตร์ 
1.3 ระบบทางอุณหพลศาสตร์ 
1.4 คุณสมบัติ สภาวะ กระบวนการ และการสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ 
1.5 รูปแบบของพลังงาน 

1.6  ปริมาตร ความหนาแน่น และปริมาตรจ าเพาะ 

1.7  ความดัน 

1.8  อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ 
1.9 วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ 
1.10 สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 1 

เอกสารอ้างอิง 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
1. อธิบายนิยามของอุณหพลศาสตร์ได้ 
2. อธิบายนิยามคุณสมบัติเบื้องต้นทางอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาตรจ าเพาะ ความ

หนาแน่น ความดัน ได้ 
3. จัดกลุ่มมิติและหน่วยต่างๆ ในทางอุณหพลศาสตร์ได้ 
4. เปลี่ยนหน่วยในมิติที่สัมพันธ์กันได้ 
5. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันสัมบูรณ์ ความดันบรรยากาศ ความดันเกจ และความ

ดันสุญญากาศ ได้ 
6. บอกชนิดของระบบ สภาวะ และรูปแบบพลังงานได้ 
7. ใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิและความดันชนิดต่างๆ ได้ 
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8. จ าแนกกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา และเกณฑ์การให้คะแนนรายวิชา 

2. น าเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอนและรูปภาพ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวความคิด ก่อนข้ามหัวข้อนั้น  
4. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหาประจ าบท 

5. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตาม
ใบงานที่ได้มอบหมาย และก าหนดวันส่งรายงาน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 
7. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

8. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงาน 

7. อุปกรณ์การทดลองตามใบงาน ประกอบด้วย 

7.1 บารอมิเตอร์ 
7.2 ตารางความหนาแน่นของอากาศและปรอท 

7.3 เทอร์โมมิเตอร์ 
8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
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การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานและเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบค าถาม 

3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจากการปฏิบัติการในใบงาน 

5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

การประเมินผล  

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 



 

บทท่ี 1 นิยามและหลักการพื้นฐานของอุณหพลศาสตร ์
(Definition and Basic Concepts of Thermodynamics) 

 

 อุณหพลศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นพ้ืนฐานในงานระบบต่างๆ 
ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล เช่น งานในเครื่องอัดอากาศและปั๊มสูบ ระบบโรงจักรต้นก าลัง ระบบการ
เผาไหม้เครื่องยนต์ เป็นต้น ทั้งแหล่งพลังงานจากจากซากฟอสซิลและพลังงานทดแทน ถ้านักศึกษามี
ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์สภาพของระบบ และน าไปประยุกต์ใช้ในงานได้ จะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานของระบบได้เป็นอย่างดี ส าหรับบทนี้จะได้กล่าวถึงนิยามพ้ืนฐานและ
หลักการเบื้องต้นของอุณหพลศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในภาพรวมดังนี้ 
 

1.1  อุณหพลศาสตร์และพลังงาน 

อุณหพลศาสตร์ มาจากค าว่า เทอร์โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) ซึ่งเป็นค าที่มาจาก
ภาษากรีซสองค ารวมกัน คือ Theme ซึ่งหมายถึงความร้อน และ Dynamics ที่หมายถึงการเคลื่อนที่ 
เมื่อแปลเป็นภาษาไทยจึงมีความหมายตรงกับค าว่า อุณหพลศาสตร์  

อุณหพลศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของปริมาณความร้อน การเปลี่ยนรูปของ
ปริมาณความร้อน การอนุรักษ์พลังงานของระบบต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาด้านต่างๆ ของคุณสมบัติ
ของสารท างาน และสสารที่ใช้ในงานอุณหพลศาสตร์  หรือกล่าวได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานที่
เกี่ยวกับพลังงาน โดยอาศัยหลักการอนุรักษ์พลังงาน (Conservation Energy Principle) หรือ กฎข้อ
ที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ (The First Law of Thermodynamics) คือ พลังงานไม่สามารถถูก
ท าลายหรือสร้างขึ้นได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานได้ โดยที่ผลรวมทั้งหมดของพลังงานจะมีค่า คงที ่
ซึ่งกฎข้อนี้เห็นได้ชัดเจนในชีวิตประจ า เช่น การขับเคลื่อนรถยนต์ เป็นการดึงพลังงานจากปิโตรเลียม
มาเป็นพลังงานกลเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนยานพาหนะ เป็นต้น หรือแม้แต่ในทางพลังงานสะอาดก็ใช้
กฎข้อที่หนึ่งเสมอ เช่น การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์โดยแผงเซลล์สุริยะมาเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็น
ต้น 

นอกจากนี้ยังมีกฎที่ส าคัญทางอุณหพลศาสตร์ที่ส าคัญอีก คือ กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพล
ศาสตร์  (The Zeroth Law of Thermodynamics) ห รือ  กฎแห่ งความสมดุ ลทางอุณ หภู มิ 
(Thermal Equilibrium) แ ล ะ ก ฎ ข้ อ ที่ ส อ ง ข อ ง อุ ณ ห พ ล ศ า ส ต ร์  (The Second Law of 
Thermodynamics) คือ กฎที่ว่าด้วยคุณภาพของพลังงานและกระบวนการที่เกิดขึ้นจริงในทางอุณ
หพลศาสตร์ (Quality of Energy and Actual Process) ซึ่งจะกล่าวในบทที่ 5 ต่อไป 

 โดยทั่วไปการวิเคราะห์ปัญหาทางอุณหพลศาสตร์ท าได้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์แบบมหภาค 
(Macroscopic Analysis) ที่เป็นการวิเคราะห์ผลของระบบโดยไม่ค านึงถึงการท างานในระดับโมเลกุล 
และการวิเคราะห์แบบจุลภาค (Microscopic Analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์ลงไปถึงการท างานของสารใน
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ระดับโมเลกุล ส าหรับในรายวิชานี้ จะเน้นการวิเคราะห์แบบมหภาคเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการ
ทางอุณหพลศาสตร์ ซึ่งงานทางวิศวกรรมเครื่องกลก็จะเน้นการวิเคราะห์ในระดับมหภาคเป็นส่วนใหญ่ 

 

1.2  มิติและหน่วยในทางอุณหพลศาสตร์ 
มิติและหน่วยเป็นสิ่งที่ต้องพบและใช้ในรายวิชาอุณหพลศาสตร์บ่อยมาก นักศึกษาจึงต้องท า

ความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของมิติและหน่วยที่ต้องใช้ในทางอุณหพลศาสตร์เสียก่อน เพ่ือที่จะ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มิติเป็นเทอมที่ใช้แทนปริมาณทางกายภาพ แบ่งเป็น มิติขั้นต้น (Primary 
Dimensions) และมิติขั้นที่สอง (Secondary Dimensions) ซึ่งประกอบด้วยหน่วยในระบบเอสไอ 
(The International System of Unit, SI) ซึ่งเป็นระบบการวัดแบบเมตริกที่ใช้สากลทั่วไป  และ
หน่วยในระบบอังกฤษซึ่งนิยมใช้ในประเทศอังกฤษและสหรัฐเอมริกา ทั้งสองระบบมีการใช้งานทั่วไป
ในทางวิศวกรรม ส าหรับหน่วยในเอกสารประกอบการสอนนี้จะเน้นการใช้หน่วยในระบบเอสไอ เป็น
หลัก แต่ยังคงมีใช้หน่วยในระบบอังกฤษด้วย 

มิติขั้นต้น คือ มิติที่เป็นอิสระและใช้ระบุเพียงมิติเดียว เช่น ความยาว มวล กระแสไฟฟ้า 
เวลา และอุณหภูมิ เป็นต้น โดยมีหน่วยและสัญลักษณ์แต่ละมิติและความสัมพันธ์ของหน่วยแต่ละ
ระบบ ตามตารางที่ 1.1  
 

ตารางที่ 1.1 หน่วยและสัญลักษณ์แต่ละมิติขั้นต้น และความสัมพันธ์ของหน่วยแต่ละระบบ 

ปริมาณ 
ระบบ SI ระบบอังกฤษ 

ความสัมพันธ์ 
หน่วย สัญลักษณ์ หน่วย สัญลักษณ์ 

ความยาว เมตร m ฟุต ft 1 m = 3.281 ft 

มวล กิโลกรัม kg ปอนด์มวล lbm 1 kg = 2.205 lbm  

กระแสไฟฟ้า แอมแปร์ A แอมแปร์ A - 

เวลา วินาที s วินาที s - 

อุณหภูมิสัมบูรณ์ เคลวิน K แรงคิน R T (K) = T (R)/1.8 

 

มิติขั้นที่สอง คือ ผลรวมของมิติต่างๆ เช่น มิติของแรง ประกอบไปด้วย มิติของ มวล ความ
ยาว เวลา มิติของพลังงาน อาจประกอบไปด้วย แรงและระยะทาง มิติของก าลัง ประกอบด้วย 
พลังงานและเวลา หรือแรง ระยะทาง และเวลา หรือกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า เป็นต้น โดยมี
หน่วยและสัญลักษณ์แต่ละมิติและความสัมพันธ์ของหน่วยแต่ละระบบ ตามตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 หน่วยและสัญลักษณ์แต่ละมิติขั้นที่สอง และความสัมพันธ์ของหน่วยแต่ละระบบ 

ปริมาณ 
ระบบ SI ระบบอังกฤษ 

ความสัมพันธ์ 
หน่วย สัญลักษณ์ หน่วย สัญลักษณ์ 

ความเร็ว เมตรต่อวินาที m/s ฟุตต่อวินาที ft/s 1 m/s = 3.281 ft/s 

แรงดันไฟฟ้า โวลต ์ V โวลต ์ V - 

พลังงาน จูล J บีทียู Btu 1 Btu = 1.055 kJ 

พ้ืนที่ ตารางเมตร m2 ตารางฟุต ft2 1 ft2 = 0.0929 m2 

ปริมาตร ลูกบาศก์เมตร m3 ลูกบาศก์ฟุต ft3 1 m
3
 = 35.315 ft

3
 

แรง นิวตัน N ปอนด์ฟุต lbf 1 lbf = 4.4482 N 

ความดัน ปาสคาล Pa ปอนด์ฟุตต่อตารางนิ้ว lbf/in2 1 lbf/in2 = 6894.76 Pa 

ก าลัง วัตต์ W ก าลังม้า hp 1 W = 1.34 hp 

อุณหภูมิ องศา
เซลเซียส 

°C องศาฟาเรนไฮต์ °F T (°C) = [T (°F)-
32]/1.8 

 

นอกจากนี้ยังมีค าน าหน้าหรือค าอุปสรรค ซึ่งใช้ส าหรับเป็นสัญลักษณ์แทนตัวคูณต่างๆ หน้า
หน่วย เพ่ือลดจ านวนเลขศูนย์ที่แสดงในจ านวนที่เป็นตัวเลข ตามตารางที่ 1.3 การใช้งานทั่วไป คือ 
เมื่อเห็นค าน าหน้า แล้วต้องการแปลงกลับเป็นตัวเลขของหน่วยเดิม ให้คูณด้วยค่าแฟกเตอร์ที่ก าหนด
ไว้ เช่น 10 กิโลเมตร = 101,000 (แฟกเตอร์ของกิโล) = 5,000 เมตร หรือ ความดันในหม้อน้ ามีค่า 
5,000,000 ปาสคาล จะเขียนแทนด้วยค าอุปสรรคที่เหมาะสม ในกรณีนี้คือ เมกะ เป็น 5 เมกะ
ปาสคาล ซึ่งเมื่อคูณ 5 กับแฟกเตอร์ของเมกะเข้าไป ก็จะได้ค่าเดิมออกมา 

 

ตารางที่ 1.3 ค าน าหน้า สัญลักษณ์ และตัวคูณที่ใช้แทนหน้าหน่วย 

ค าน าหน้า ตัวคูณ สัญลักษณ์ ค าน าหน้า ตัวคูณ สัญลักษณ์ 
tera 1012 T deci 10-1 d 
giga 109 G centi 10-2 c 

mega 106 M milli 10-3 m 
kilo 103 k micro 10-6 μ 

hecto 102 h nano 10-9 n 
deca 101 da pico 10-12 p 
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ตัวอย่างที่ 1.1 แผงเซลล์แสงสุริยะมีพ้ืนที่รับแสงเท่ากับ 1.2 ตารางเมตร คิดเป็นพ้ืนที่กี่ตารางฟุตใน
หน่วยอังกฤษ 

วิธีท า  พ้ืนที่รับแสง = 1.2 m2 

    = 1.2 
1m×1m×3.281ft×3.281ft

1m×1m  

    = 1.2x3.281x3.281 ft2 

  พ้ืนที่รับแสง = 12.92   ft2 ตอบ 

 

ตัวอย่าง 1.2 รถไฟความเร็วสูงเอวีอี (รูปที่ 1.1) ของประเทศสเปน สามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 
365 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากคิดเป็นความเร็วในหน่วยเมตรต่อวินาทีจะได้เท่าไร 

วิธีท า ความเร็ว=365 
km
hr  

   =365 
103m
hr × 1hr

3600s 

   =
365×103

3600  m/s 

รูปที่ 1.1 รถไฟความเร็วสูงเอวีอี  ความเร็ว=101.4 m/s ตอบ 

 

1.3  ระบบทางอุณหพลศาสตร์ 
ก่อนที่จะกล่าวถึงระบบต่างๆ ทางอุณหพลศาสตร์ มานิยามค าว่า ระบบ (System) 

สิ่งแวดล้อม (Surrounding) และขอบเขต (Boundary) ให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน ทั้งนี้เพราะการ
วิเคราะห์ระบบทางอุณหพลศาสตร์จะพิจารณาระหว่าง ระบบ ขอบเขต และสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ก าหนดให้เป็นระบบต่างๆ 

ในทางอุณหพลศาสตร์ จะถือว่า มวลของสารจ านวนหนึ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยขอบเขต เรียกว่า 
ระบบ ส่วนที่อยู่ภายนอกขอบเขตเรียกว่า สิ่งแวดล้อม ตามรูปที่ 1.2  

 

รูปที่ 1.2 แสดงระบบและสิ่งแวดล้อมทางอุณหพลศาสตร์ 
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ระบบทางอุณหพลศาสตร์แบ่งเป็น 3 แบบ คือ 

1) ระบบปิด (Closed System) หรือระบบมวลควบคุม 

ระบบปิดเป็นระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลออกนอกระบบ มีเพียงการถ่ายเทพลังงานเท่านั้น
ที่สามารถถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบได้ ตามรูปที่ 1.3 ดังนั้นปริมาณของมวลในระบบจึงไม่
มีการเปลี่ยนแปลง หรือมวลมีค่าคงที่ แต่ปริมาณความร้อนและปริมาตรของระบบสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ เช่น สารท างานที่ถูกบรรจุอยู่ภายในชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบ เป็นต้น 

 

รูปที่ 1.3 ระบบปิด 

 

2) ระบบเปิด (Open System) หรือระบบปริมาตรควบคุม 

เป็นระบบที่มีทั้งการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม ตามรูปที่ 1.4 
จึงกล่าวได้ว่า ระบบเปิดเป็นระบบที่ปริมาณของมวลและปริมาณความร้อนในระบบสามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ มีเพียงปริมาตรของระบบเท่านั้นที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ใน
การวิเคราะห์ทางอุณหพลศาสตร์ เมื่อมวลของสารท างานสามารถเคลื่อนที่เข้าออกจากระบบ
ได้ จะพิจารณาขอบเขตควบคุมให้ครอบคลุมตัวของอุปกรณ์ทั้งหมด ซึ่งขอบเขตควบคุม
ดังกล่าวเรียกว่า ผิวควบคุม (Control Surface) เช่น เครื่องควบแน่นที่มีการไหลเข้าและออก
ของสารท างาน เป็นต้น 

 

รูปที่ 1.4 ระบบเปิด 
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3) ระบบโดดเดี่ยว (Isolated System) หรือระบบอิสระ 

เป็นระบบที่ไม่มีการถ่ายเททั้งมวลและพลังงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม (รูปที่ 1.5) 
ดังนั้นจึงปริมาณของมวล ปริมาณความร้อน และปริมาตรในระบบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น 
อุปกรณ์ท่ีถูกปิดสนิทและถูกหุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนเข้าหรือออก เป็นต้น 

 

รูปที่ 1.5 ระบบโดดเดี่ยว 

 

1.4  คุณสมบัติ สภาวะ กระบวนการ และการสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ 
คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องรู้ในรายละเอียด เพ่ือช่วยให้การวิเคราะห์

ระบบง่ายมากขึ้น คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1.4.1  คุณสมบัติเฉพาะตัว (Intensive Properties)  

คุณสมบัติเฉพาะตัวจะไม่แปรผันกับปริมาณของมวลในระบบ และจะเป็นอิสระต่อ
กัน เช่น อุณหภูมิ (T) ความดัน (P) ความหนาแน่น () เป็นต้น 

1.4.2  คุณสมบัติอิงมวล (Extensive Properties)  

คุณสมบัติอิงมวลจะแปรผันหรือขึ้นอยู่กับปริมาณของมวลในระบบ เช่น ปริมาตร 
(V) มวล (m) พลังงาน (E) เป็นต้น คุณสมบัติอิงมวลเมื่อหารด้วยปริมาณมวลของสารทั้งหมดในระบบ
จะท าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น ปริมาตร (V) เมื่อหารด้วยมวล (m) จะเรียกว่า ปริมาตรจ าเพาะ 
(v) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว คือจะไม่แปรผันตามปริมาณของมวล 

สภาวะ คือสถานะหรือเงื่อนไขของสารที่ใช้บอกคุณสมบัติทางกายภาพของสาร เช่น สถานะ
ของแข็ง สถานะของเหลว หรือสถานะไอ ยกตัวอย่างของการเปลี่ยนคุณสมบัติทางกายภาพของน้ า 
น้ าที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง จะมีสภาวะเป็นของแข็ง เรียกว่า น้ าแข็ง เมื่อเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงขึ้น 
จนมากว่าจุดเยือกแข็ง น้ าจะถูกหลอมเหลวจนมีสภาวะเป็นของเหลว และหากได้รับความร้อนต่อ
จนกระทั่งมี อุณหภูมิสูงกว่าจุดเดือด น้ าจากของเหลวจะมีสภาวะกลายเป็นไอ เรียกว่า ไอน้ า 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวเรียกว่า การเปลี่ยนสภาวะของสาร และขั้นตอนต่างๆ เรียกว่า กระบวนการ 
(Process)  
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ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า กระบวนการ คือการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารจากสภาวะหนึ่งไปสู่
อีกสภาวะหนึ่ง ตามรูปที่ 1.6 กระบวนการสามารถเกิดได้หลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติตลอดเส้นทางเดินของกระบวนการ (Process Path) คือ การเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆ ในกระบวนการ ซึ่งหากในระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสาร ถ้า
ระบบเข้าใกล้สมดุลทางอุณหพลศาสตร์ เรียกว่า กระบวนการสมดุลเป็นช่วง เป็นกระบวนการที่
สามารถก าหนดสภาวะของระบบขณะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น กระบวนการที่สารในระบบไม่มี
การถ่ายเทความร้อน  (Q=0) หรือเรียกว่ากระบวนการแอเดียแบติก  (Adiabatic Process) 
กระบวนการที่สารในระบบมีอุณหภูมิคงที่ตลอดกระบวนการหรือเรียกว่ากระบวนการไอโซเทอร์มัล 
(Isothermal Process) กระบวนการที่ สารในระบบมีความดันคงที่ ตลอดกระบวนการหรือ
กระบวนการไอโซบาริก (Isobaric Process) กระบวนการที่สารในระบบมีปริมาตรคงที่ตลอด
กระบวนการหรือเรียกว่าไอโซเมตริก (Isometric Process) และกระบวนการที่สารในระบบมีเอนโทร
ปี (s) คงท่ีตลอดกระบวนการหรือกระบวนการไอเซนโทรปิก (Isentropic Process) เป็นต้น 

ส าหรับการเกิดการสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ หมายถึงการสมดุลทางความร้อน คือ การที่
อุณหภูมิของระบบมีค่าเท่ากันเพียงค่าเดียวและเท่ากันสม่ าเสมอตลอดทั้งระบบ  

 

รูปที่ 1.6 กระบวนการ  

 

1.5  รูปแบบของพลังงาน 

พลังงานมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น พลังงานความร้อน พลังงานกล พลังงานศักย์ พลังงาน
จลน์ พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ แต่พลังงานทั้งหมดส าหรับการวิเคราะห์ระบบในทางอุณหพลศาสตร์จะ
แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 1.5.1 พลังงานแบบมหภาค (Macroscopic Energy) คือ พลังงานที่สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่
และส่งผลกระทบภายนอก ได้แก่ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ พลังงานเนื่องจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
พลังงานเนื่องจากการไหล พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น 

-พลังงานจลน์ (KE) เกิดจากการเคลื่อนที่ของระบบ ในกรณีที่เป็นคุณสมบัติอิงมวลหาได้
จากสมการที่ (1.1) และมีหน่วยเป็นกิโลจูล (kJ) ส าหรับกรณีที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว หาได้จาก
สมการที่ (1.2) และมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัม (kJ/kg) 
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KE = 1
2
mV2 (1.1) 

ke = 1
2
v2 (1.2) 

-พลังงานศักย์ (PE) เกิดจากการเปลี่ยนระดับของระบบในสนามโน้มถ่วง ในกรณีที่เป็น
คุณสมบัติอิงมวลหาได้จากสมการที่ (1.3) และมีหน่วยเป็นกิโลจูล (kJ) ส าหรับกรณีที่เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะตัว หาได้จากสมการที่ (1.4) และมีหน่วยเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัม (kJ/kg) 

PE = mgz (1.3) 
pe = gz (1.4) 
1.5.2 พลังงานแบบจุลภาค (Microscopic Energy) คือ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง

โมเลกุล เรียกผลรวมของพลังงานแบบจุลภาค ว่า พลังงานภายใน (U) 
 พลังงานทั้งสองรูปแบบเมื่อรวมกัน เรียกว่า พลังงานทั้งหมด (E) ตามสมการที่ (1.5) ส าหรับ

กรณีคุณสมบัติอิงมวล และสมการที่ (1.6) ส าหรับกรณีที่ เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว โดยมีหน่วย
เช่นเดียวกับพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ 

E = 1
2
mV2+mgz+U (1.5) 

e = 1
2
V2+gz+u  (1.6) 

 

1.6  ปริมาตร ความหนาแน่น และปริมาตรจ าเพาะ 

1.6.1 ปริมาตร (Volume, V) เป็นคุณสมบัติที่คุ้นเคยกันดี คือปริมาณของพ้ืนที่ว่าง (ความจุ) 
ในปริภูมิสามมิติ คือ กว้าง ยาว และสูง หน่วยในทางเอสไอคือลูกบาศก์เมตร (m3) 

1.6.2 ความหนาแน่น (Density, ) หากพิจารณาปริมาตรเล็ก ตามรูปที่ 1.7 สามารถให้
นิยามได้ว่าความหนาแน่นคืออัตราส่วนของมวลของอนุภาคต่อปริมาตรของอนุภาคนั้นๆ  

 

รูปที่ 1.7 อนุภาคในปริภูมิสามมิติ 
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1.6.3 ปริมาตรจ าเพาะ (Specific Volume, v) เป็นคุณสมบัติแบบเฉพาะตัว หมายถึง 
ปริมาตรของสารต่อหนึ่งหน่วยมวลของสารที่บรรจุอยู่ในระบบ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อกิโลกรัม 
(m3/kg) หาได้ตามสมการที่ (1.7) 

v = 
V
m

 (1.7) 

คือปริมาตรจ าเพาะเป็นส่วนกลับของความหนาแน่นของสาร ดังนั้น ความหนาแน่นจึงมีค่า
เท่ากับมวลของสารส่วนด้วยหนึ่งหน่วยปริมาตร มีหน่วยตรงข้ามกับปริมาตรจ าเพาะคือกิโลกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร (kg/m3) และหาได้ตามสมการที่ (1.8) 

 = 
m
V

 (1.8) 

 

1.7  ความดัน 

ความดัน (Pressure, P) คือ แรงในแนวตั้งฉากที่กระท าต่อหนึ่งหน่วยของพ้ืนที่ (รูปที่ 1.8) 
และเป็นคุณสมบัติหนึ่งของระบบทางอุณหพลศาสตร์ โดยหาได้ตามสมการที่ (1.9) หรือ (1.10) 

P = F/A (1.9) 

 

รูปที่ 1.8 แรงในแนวตั้งฉากท่ีกระท าต่อหนึ่งหน่วยของพ้ืนที่ 
 

เนื่องจาก F = mg  และ m = V  

จะได้ P = gh = h (1.10) 
เมื่อ h = ความสูง (m) 

 = น้ าหนักจ าเพาะ (N/m3) 

โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย ดังนี้ 
 1 Pa = 1 N/m2 

 1000 Pa = 1 kPa 
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 100000 Pa = 100 kPa = 1 bar 

 1000000 Pa = 1 MPa = 10 bar 

 101325 Pa = 1 atm 

 

ความดันแบ่งได้เป็น 

1) ความดันสัมบูรณ์  (Absolute Pressure, Pabs, P) เป็น ความดันที่ ใช้ ในการค านวณ
คุณสมบัติต่างๆ ทางอุณหพลศาสตร์ ซึ่งหาได้จาก ความดันบรรยากาศ ความดันเกจ และความดัน
สุญญากาศ 

2) ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure, Patm) คือ ความดันที่เกิดจากแรงดึงดูด
โลกกระท าต่อผิวโลกมีค่าเท่ากับ 101.325 kPa ที่ระดับน้ าทะเล หรือเท่ากับ 0.76 m. ของปรอทที่
ระดับน้ าทะเล 

3) ความดันเกจ (Gauge Pressure, Pg) เป็น ความดันที่อ่านได้จากมาตรวัด 

4) ความดันสุญญากาศ (Vacuum Pressure, Pvac)  
โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างความดันแต่ละชนิดตามรูปที่ 1.9 และสมการที่ (1.11) และ 

(1.12) 

Pabs=Patm+Pg (1.11) 

Pabs=Patm-Pvac (1.12) 

 

รูปที่ 1.9 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันแต่ละชนิด 
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ตัวอย่างที่  1.3  หม้อตุ๋นแรงดันสู ง (Pressure Cooker) ตามรูปที่  1 .10 เป็น อุปกรณ์ ที่ ช่ วย
ประหยัดเวลาในการท าอาหาร เนื่องจากสามารถควบคุมความดันและอุณหภูมิภายในหม้อให้สูงกว่า
หม้อทั่วไป โดยมีการป้องกันการรั่วที่รอยต่อระหว่างตัวหม้อกับฝาเป็นอย่างดี ท าให้ได้น้ าระเหยออก
จากหม้อได้เฉพาะในบริเวณตรงกลางของส่วนที่เป็นฝาเท่านั้น ส่วนที่อยู่ตรงกลางฝาเรียกว่าหัวก๊อก
ระบายความดัน (Petcock) ซึ่งส่วนนี้จะเปิดระบายความดันต่อเมื่อแรงดันภายในภาชนะสูงกว่า
น้ าหนักของหัวก๊อกเท่านั้น ให้หามวลของหัวก๊อก ของหม้อตุ๋นแรงดันสูง เมื่อท างานที่ความดัน 95 
kPa (ความดันเกจ) โดยมีพ้ืนที่หน้าตัดของส่วนที่เปิดได้ 5 ตารางมิลลิเมตร และความดันบรรยากาศ
ในบรเิวณดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 101.3 kPa  

 

รูปที่ 1.10 หม้อตุ๋นแรงดันสูง 
 

วิธีท า จากโจทย์   ความดันเกจ (Pg)  =  95   kPa  
จะได้   Pg  =  95,000  Pa 

พ้ืนที่หน้าตัด (A) = 5   mm2  
ความดันบรรยากาศ (Patm) = 101.3   kPa 

จะได้   Patm  =  101,300  Pa 

จากสมการ  Pabs = Patm+Pg 

จะได้   Pabs =  101,300+95,000 

   Pabs =  196,300 Pa 

และจากสมการ  Pabs =  
mg
A  

ย้ายข้างจะได้,  m  =  
Pabs×A

g  

    =  
196,300 N

m2×5×10
-6m2

9.81ms2
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 m  =  0.10   kg.  

หรือ  m  =  100   g ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 1.4 มีการวัดความดันโดยใช้มาโนมิเตอร์ ตามรูปที่ 1.11 โดยของเหลวที่ใช้ในมาโนมิเตอร์
ชนิด A และ B มีน้ าหนักจ าเพาะ () เท่ากับ 15 kN/m3 และ 25 kN/m3 ตามล าดับ จงค านวณหา
ความดันสัมบูรณ์ (Pabs) ในหน่วย kPa เมื่อความดันบรรยากาศเป็น 100 kPa 

 

 

รูปที่ 1.11 มาโนมิเตอร์ 
 

วิธีท า  จากสูตร Pabs  =  Patm + AhA + BhB  (a) 

จากโจทย์ ความดันบรรยากาศ (Patm)  = 100  kPa 

สาร A มีความสูงต่ ากว่าจุดสมดุลของทั้งสองสาร เท่ากับ 5 เซนติเมตร 

จะได้ hA  =  0.05  m 

สาร B มีความสูงสูงกว่าจุดสมดุลของทั้งสองสาร เท่ากับ 13 เซนติเมตร 

จะได้ hB  =  0.13  m 

แทนค่าในสมการที่ (a) จะได้ 

Pabs  =  100 kPa + 150.05 
kN
m3×m + 250.13 

kN
m3×m 

     Pabs =  104    kPa    ตอบ 
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1.8  อุณหภูมิและกฎข้อที่ศูนยข์องอุณหพลศาสตร์ 
อุณหภูมิเป็นคุณสมบัติหนึ่งของระบบที่ใช้พิจารณาเกี่ยวกับความสมดุลทางความร้อน ระบบ

ที่มีความสมดุลทางความร้อนจะมีอุณหภูมิเท่ากันทุกจุด ระบบที่มีอุณหภูมิเท่ากันจะมีความสมดุลทาง
ความร้อน กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ หรือกฎแห่งความสมดุลทางอุณหภูมิ กล่าวว่า ถ้าวัตถุสอง
ชิ้นอยู่ในสมดุลความร้อนกับวัตถุชิ้นที่สาม แสดงว่าวัตถุทั้งสามชิ้นจะอยู่ในสมดุลความร้อนต่อกันด้วย 
เช่น ในรูปที่ 1.12 ถ้าวัตถุ A สมดุลความร้อนกับวัตถุ B และวัตถุ C สมดุลความร้อนกับวัตถุ B แสดง
ว่า วัตถุ A และวัตถ ุC สมดุลความร้อนต่อกัน 

 

 

รูปที่ 1.12 การสมดุลความร้อนระหว่างวัตถุทั้งสาม 

 

ส าหรับสเกลวัดอุณหภูมิมีด้วยกันหลายระบบ โดยมีความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วย ตามรูปที่ 
1.13 และสมการที่ (1.14) ถึง (1.17) 

 

 

รูปที่ 1.13 สเกลวัดอุณหภูมิแต่ละระบบ  
(ท่ีมา: อินทรชิต หอวิจิตร, 2545) 
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T(K) = T(°C) + 273.15 (1.14) 
T(R) = T(°F) + 459.67 (1.15) 
T(R) = 1.8 T(K) (1.16) 
T(°F) = 1.8 T(°C) + 32  (1.17) 
 

1.9  วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ 
วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ คือระบบที่มีสภาวะเริ่มต้นหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะอ่ืน แต่

สุดท้ายจะกลับมาเป็นสภาวะเริ่มต้นอีกครั้ง  ตามรูปที่  1.14 หรือการที่สารในระบบเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะกี่กระบวนการ และก่ีสภาวะก็ตาม สุดท้ายจะย้อนกลับมาสู่สภาวะเริ่มต้นอีกครั้ง 

 

 

รูปที่ 1.14 วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ 

 

1.10 สรุปประจ าบท 

1. อุณหพลศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที ่การเปลี่ยนรูป ของปริมาณความร้อน  
2. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ คือ การอนุรักษ์พลังงาน คือ พลังงานไม่สามารถถูก

ท าลายหรือสร้างขึ้นได้ แต่สามารถเปลี่ยนรูปพลังงานได้ โดยที่ผลรวมของพลังงานมีค่าเท่าเดิม 
3. กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์ คือ กฎความสมดุลทางอุณหภูมิ  
4. กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ คือ กฎที่ว่าด้วยคุณภาพของพลังงานและกระบวนการที่

เกิดข้ึนจริงในทางอุณหพลศาสตร์ 
5. ระบบปิด คือ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเทมวลออกนอกระบบ มีเพียงการถ่ายเทพลังงาน

เท่านั้น 
6. ระบบเปิด คือ ระบบที่มีทั้งการถ่ายเทมวลและพลังงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม  
7. ระบบโดดเดี่ยว คือ ระบบที่ไม่มีการถ่ายเททั้งมวลและพลังงานระหว่างระบบและ

สิ่งแวดล้อม 
8. คุณสมบัติเฉพาะตัว จะไม่แปรผันกับปริมาณของมวลในระบบ และจะเป็นอิสระต่อกัน  
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9. คุณสมบัติอิงมวลจะแปรผันหรือขึ้นอยู่กับปริมาณของมวลในระบบ  
10. สภาวะ คือ สถานะหรือเงื่อนไขของสารที่ใช้บอกคุณสมบัติทางกายภาพของสาร  
11. กระบวนการ คือ การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสารจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง 
12. วัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ คือระบบที่มีสภาวะเริ่มต้นหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะอ่ืน 

แต่สุดท้ายจะกลับมาเป็นสภาวะเริ่มต้นอีกครั้ง 
13. พลังงานแบบมหภาค คือ พลังงานทีส่ัมพันธ์กับการเคลื่อนที่และสิ่งกระทบภายนอก  
14. พลังงานแบบจุลภาค คือ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างโมเลกุล และเรียกผลรวมของ

พลังงานแบบจุลภาค ว่า พลังงานภายใน 
15. ปริมาตรจ าเพาะ คือ ปริมาตรของสารต่อหนึ่งหน่วยมวลของสารที่บรรจุอยู่ในระบบ 

สามารถหาค่าได้จากสมการ 

 v = 
V
m

   m3/kg   และ 

  = 
m
V

   kg/m3 

16. ความดัน คือ แรงในแนวตั้งฉากท่ีกระท าต่อหนึ่งหน่วยของพ้ืนที่ โดยมีสมการคือ 

 P = F/A   N/m2 หรือ Pa 

17. ความดันสัมบูรณ์ (Pabs) เป็น ความดันที่ใช้ในการค านวณคุณสมบัติต่างๆ ทางอุณหพล
ศาสตร์ หาได้จาก ความสัมพันธ์ของความดันบรรยากาศ (Patm) ความดันเกจ (Pg) และความดัน
สูญญากาศ (Pvac) ดังนี้  

 Pabs=Patm+Pg   และ 

 Pabs=Patm-Pvac 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 1 

 

1. ให้อธิบายนิยามค าศัพท์ต่อไปนี้ พร้อมทั้งระบุมิติและหน่วยที่ในข้อที่ 1.3 ถึง 1.7 

1.1 อุณหพลศาสตร์ 
1.2  กระบวนการ 

1.3  ความดัน 

1.4  ปริมาตรจ าเพาะ 

1.5 พลังงาน 

1.6  อุณหภูมิ 
1.7  ความหนาแน่น 

2. ถ้ามีแรงดันปริมาณ 20 นิวตัน กระท าต่อวัสดุที่มีพ้ืนที่รับแรงในแนวตั้งฉากกับแนวของแรงเป็น 
50 ตารางเซนติเมตร ให้หาความดันที่วัสดุชิ้นนี้ต้องรับในหน่วยปาสคาล 

3. การต้มน้ าโดยใช้กาต้มน้ าไฟฟ้าซึ่งมีฝาปิด ให้นักศึกษาบอกชนิดของพลังงานที่มีในกระบวนการ
ต้มน้ านี้ พร้อมทั้งบอกสภาวะของน้ าตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุด พร้อมทั้งระบุว่าเป็นการท างาน
ในระบบใด เมื่อสมมุติว่าฉนวนของกาต้มน้ าท างานได้อย่างสมบูรณ์ 

4. ให้เปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ -60, -20, 0, 150, และ 1020 องศาเซลเซียส เป็นหน่วยองศาฟาเรน
ไฮต์ และเคลวิน 

5. เมื่อน าน้ าไปต้มในหม้อน้ าที่เปิดฝา อุณหภูมิของน้ าในหม้อจะสูงขึ้น ให้พิจารณาว่าการต้มน้ า
ดังกล่าวเป็นระบบปิดหรือระบบเปิด และอธิบายเหตุผล 

6. ผนังห้องหนึ่งด้านในถูกบุฉนวนกันความร้อนอย่างดี ถ้าหากอุณหภูมิด้านนอกของผนังเท่ากับ 45 
องศาเซลเซียส และอุณหภูมิด้านในมีอุณหภูมิเท่ากับ 27 องศาเซลเซียส ให้หาอุณหภูมิแตกต่าง
ระหว่างผนังทั้งสองด้านในหน่วย องศาเซลเซียส เคลวิน องศาฟาเรนไฮน์ และแรงคิน 

7. Evaporator หรือเครื่องท าระเหยเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เปลี่ยนสถานะของของเหลวเป็นก๊าซ ซึ่งมีอยู่ใน
ระบบท าความเย็นทั่วไป โดยมีสารที่มีสถานะเป็นของเหลวไหลผ่านเข้าไปภายในเครื่องแล้วดูด
ความร้อนท าให้กลายเป็นก๊าซ ให้พิจารณาว่าเครื่องท าระเหยเป็นระบบปิดหรือระบบเปิด พร้อม
อธิบายเหตุผล 

8. ถ้าต้องการหาความยาวของเสาท่อนหนึ่ง แต่มีเพียงเครื่องวัดความดัน และทราบค่าความ
หนาแน่นของอากาศ จะสามารถหาความยาวของเสาท่อนนี้หรือไม่ และให้อธิบายเหตุผล 

9. ให้หาความดันที่ระดับความสูงจากน้ าทะเล 1300 เมตร 
10. ลูกสูบมีพ้ืนที่หน้าตัด 200 mm2 ความดันขณะนั้นของก๊าซภายในกระบอกสูบเป็น 65 kPa ถ้า

ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก g= 9.81 m/s2 จงค านวณหามวลของลูกสูบนั้น  
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11. ให้หาว่าความสูงของภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งที่ฐานและยอดของภูเขาอ่านค่าจากบาโรมิเตอร์ได้ 755 และ 
720 mmHg ตามล าดับ เมื่อความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.18 kg/m3 โดยใช้หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างความดัน 

12. ลูกสูบในอุปกรณ์ชุดลูกสูบกระบอกสูบบรรจุแก๊สที่มีมวล 50 kg และมีพ้ืนที่หน้าตัด 0.4 m2 ตาม
รูปที่ 1.15 ถ้าความดันบรรยากาศเป็น 0.95 bar ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น 
9.81 m/s2 ให้หาความดันภายในกระบอกสูบ 

 

รูปที่ 1.15 ภาพตัวอย่างในแบบฝึกหัดข้อ 12 

 

13. ภาชนะรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 1 เมตร บรรจุของเหลว 3 ชนิด คือ น้ ามัน น้ า และปรอท ซึ่งมี
ความหนาแน่นเป็น 850, 1000, 13600 kg/m3 ตามล าดับ จงหาความดันที่ก้นถัง ก าหนดให้
ความดันบรรยากาศเป็น 100 kPa และ g= 9.81 m/s2 

14. จากรูปที่ 1.16 ถือเป็นวัฏจักรหรือไม่ มีก่ีกระบวนการ และมีกระบวนการอะไรเกิดข้ึนบ้าง 
15. จากรูปที่ 1.17 ถือเป็นวัฏจักรหรือไม่ มีก่ีกระบวนการ และมีกระบวนการอะไรเกิดข้ึนบ้าง 

 

รูปที่ 1.16 ภาพตัวอย่างในแบบฝึกหัดข้อ 14 รูปที่ 1.17 ภาพตัวอย่างในแบบฝึกหัดข้อ 15 
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เอกสารอ้างอิง 
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คุณสมบัติของสารบริสทุธิ์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ 

2.1 สารบริสุทธิ์  

2.2 กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารริสุทธิ์   

2.3 แผนภาพแสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์  

2.4 ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 
2.5 การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วง  

2.6 สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ  

2.7  สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 2  

เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
1. บอกสถานะของสารบริสุทธิ์ได้ 
2. อธิบายกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ได้ 
3. อธิบายกระบวนการเกิดสภาวะของเหลวอัดตัว ของเหลวอ่ิมตัว ของผสมอ่ิมตัว ไออ่ิมตัว และ

ไอดง ได้ 
4. บอกความแตกต่างของการใช้ตารางสภาวะของเหลวอัดตัว ของเหลวอ่ิมตัว ของผสมอิ่มตัว ไอ

อ่ิมตัว และไอดง ของสารบริสุทธิ์ ได้ 
5. ใช้ตารางอุณหพลศาสตร์ประกอบการค านวณเพ่ือหาคุณสมบัติต่างๆ ของสารบริสุทธิ์ได้ 
6. เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะ และความดัน-ปริมาตร

จ าเพาะ เมื่อเป็นสภาวะของเหลวอัดตัว ของเหลวอ่ิมตัว ของผสมอ่ิมตัว ไออ่ิมตัว และไอดงได้ 
7. เขียนกระบวนการความดันคงที่บนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะ และเขียน

กระบวนการอุณหภูมิคงท่ีบนแผนภาพความดัน-ปริมาตรจ าเพาะได้ 
8. จ าแนกกระบวนการความดันคงท่ี อุณหภูมิคงที่ ปริมาตรคงที่ บนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตร

จ าเพาะ และบนแผนภาพความดัน-ปริมาตรจ าเพาะได้ 



32 แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 อุณหพลศาสตร ์

9. ใช้การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงเพ่ือหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ในตารางอุณหพลศาสตร์ได้ 
10. อธิบายถึงสมการสภาวะของแก๊สอุดมคติได้ 
11. ใช้สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติค านวณหาคุณสมบัติต่างๆ ของแก๊สอุดมคติได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหาประจ าบท 

2. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน  
3. เกริ่นน าเนื้อหาที่จะเรียนในสัปดาห์นี้ 
4. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน

และรูปภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวความคิด ก่อนข้ามหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหาประจ าบท 

7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตาม
ใบงานที่ได้มอบหมาย และก าหนดวันส่งรายงาน 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงาน 

7. อุปกรณ์การทดลองตามใบงาน ประกอบด้วย 

7.1 เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ชุด 

7.2 น้ ากลั่น 1 ขวด 

7.3 เตาไฟฟ้า 1 เครื่อง 
7.4 เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง 
7.5 บีกเกอร์ขนาด 500 ลบ.ซม. 1 อัน 

7.6 นาฬิกาจับเวลา 1 เครื่อง 
7.7 โถแก้วหรือกล่องที่มีรูกระจกส าหรับส่องสังเกตด้านใน 

7.8 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
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7.9 เกจวัดความดัน 

7.10 ชุดควบแน่น 

7.11 วาล์วเปิด/ปิด ส าหรับน้ าเข้าและออก 

7.12 กรวยส าหรับเติมน้ า 

8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานและเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบค าถาม 

3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจากการปฏิบัติการในใบงาน 

5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. ประเมินจากผลการสอบย่อย 

การประเมินผล  

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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(Pure Substances) 

 

 การท างานในทางวิศวกรรมเครื่องกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ งาน
ทางอุณหพลศาสตร์ ต้องอาศัยสารท างานในกระบวนการเพ่ือเป็นตัวกลางในการถ่ายเทพลังงาน สาร
ท างานมีหลายประเภทและหลากหลายสถานะ สารท างานแต่ละชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่อ
คุณสมบัติ อาทิเช่น อุณหภูมิ หรือความดัน มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเข้าใจพฤติกรรมของสาร
ท างาน เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารท างาน จึงมีความส าคัญต่อการวิเคราะห์และการ
ออกแบบระบบ ในบทที่ 2 นี้ จึงเน้นถึงคุณสมบัติ กระบวนการเปลี่ยนสถานะ แผนภาพแสดง
กระบวนการเปลี่ยนสถานะ การใช้ตารางอุณหพลศาสตร์ ส าหรับสารท างานบริสุทธิ์ และการใช้สมการ
สภาวะของแก๊สอุดมคติ 
 

2.1 สารบริสุทธิ์ 
คือสารที่มีเนื้อเดียวกันตลอดหรือมีส่วนประกอบเคมีเหมือนกันทั้งมวลสารและทุกสถานะ ไม่

ว่าจะเป็นจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส แต่ส่วนประกอบทางเคมียังเหมือนเดิม เช่น น้ า (H2O) 
ไนโตรเจน (N2) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อากาศ (Air) ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น น้ าไม่ว่าอยู่ในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือผสมกันอยู่ ยังคงมีส่วนประกอบทางเคมีเหมือนเดิม คือ มี ไฮโดรเจน (H) 2 
อะตอม และ ออกซิเจน (O) 1 อะตอม ส าหรับโลหะผสมและแก๊สผสมจะไม่เป็นสารบริสุทธิ์ เนื่องจาก
ส่วนประกอบเคมีมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปลี่ยนสถานะ 

คุณสมบัติของสารเมื่อมีสถานะต่างๆ สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
1)  สถานะของแข็ง (Solid)  

เป็นสถานะที่สารมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลสูงที่สุด โดยโมเลกุลมีการจัดเรียงตัวที่
แน่นอนและไม่มีการเคลื่อนที่ แต่มีการสั่นของโมเลกุลแต่เป็นที่แน่นอนซึ่งขึ้นกับอุณหภูมิ หาก
ความเร็วของการสั่นมากจะท าให้ชนะแรงดึงดูดโมเลกุลได้ กระบวนการที่ท าให้โมเลกุลที่แยกกันจะ
เรียกว่า กระบวนการหลอมเหลว (Melting process) คือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 

2) ของเหลว (Liquid)  
สารที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยกว่าของแข็ง และมี

ระยะห่างของโมเลกุลมากกว่าของแข็งด้วย โมเลกุลจะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา ท าให้รูปร่างสามารถ
เปลี่ยนตามภาชนะบรรจุ ส่วนใหญ่มีการขยายตัวเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว 
ยกเว้น น้ า 
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3) ไอ (Vapor)  
ไอเป็นสถานะที่มีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยที่สุด และโมเลกุลมีระยะห่างมากที่สุด 

การเคลื่อนทีข่องโมเลกุลจะเป็นแบบไร้ทิศทาง ท าให้ปริมาตรเปลี่ยนตามภาชนะบรรจุได้ นอกจากนั้น
ยังมีพลังงานสูงสุดเมื่อเทียบกับสถานะของของแข็งและของเหลว โดยไอจะปล่อยพลังงานมากใน
กระบวนการการกลั่นตัวหรือกระบวนการควบแน่น (Condensing process) คือการเปลี่ยนจากไอ
เป็นของเหลว 

หรืออาจสรุปคุณสมบัติของสารเมื่อมีสถานะต่างๆ ได้ตามรูปที่ 2.1 

 

 

รูปที่ 2.1 การเปลี่ยนสถานะของสาร 

 

 

 

  

 ขนาดของแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล จะได้ว่า 

 Solid > Liquid > Vapor 

 ระดับพลังงานของโมเลกุล จะได้ว่า 
 Solid < Liquid < Vapor  

Note 
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2.2 กระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ 
เพ่ือให้เข้าใจในกระบวนการเปลี่ยนสถานะของสารบริสุทธิ์ (Phase-Change Processes of 

Pure Substances) จึงใช้กรณีศึกษาของสารบริสุทธิ์ที่เป็นน้ า จากการเปลี่ยนสถานะของของเหลวไป
เป็นไอ ซึ่งหากนักศึกษาเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ าแล้ว สามารถน าไปประยุกต์กับสาร
บริสุทธิ์อื่นๆ ได้ เพียงแต่ค่าคุณสมบัติต่างๆ ของสารบริสุทธิ์อื่นๆ จะเปลี่ยนไป 

กระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ าเริ่มต้นเมื่อให้ความร้อนกับน้ าที่มีสถานะเป็นของเหลว ซึ่ง
บรรจุอยู่ในกระบอกสูบที่ปิดด้วยลูกสูบแบบไร้แรงเสียดทานระหว่างผนังกับลูกสูบ และให้ความดัน (P) 
คงท่ี เท่ากับ 1 บรรยากาศ (P= 1 atm) น้ าที่เป็นของเหลวจะมีการเปลี่ยนสถานะ ดังนี้ 

1) น้ าที่เป็นของเหลวเมื่อถูกต้มแต่อุณหภูมิ (T) ของน้ ายังต่ ากว่าจุดเดือดหรือน้ านั้นยังไม่
เดือด (T<100°C, จุดเดือดของน้ าที่ความดัน 1 บรรยากาศ คือ 100 องศาเซลเซียส) ที่
ความดันคงที่ จะเรียกน้ าที่สภาวะนี้ว่า ของเหลวอัดตัว (Compressed Liquid) หรือ 
ของเหลวไม่อ่ิมตัว (รูปที่ 2.2 (ก))  

2) เมื่อต้มต่อไปจนอุณหภูมิของน้ าถึงจุดเดือด (T=100°C) และความดันคงที่ ที่สภาวะนี้น้ า
ที่เป็นของเหลวพร้อมจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ แต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นไอ จะเรียกน้ าที่สภาวะ
นี้ว่า ของเหลวอ่ิมตัว หรือ Saturated Liquid (รูปที่ 2.2 (ข)) 

3) เมื่อน้ าที่เป็นของเหลวอ่ิมตัวถูกให้ความร้อนต่อ อุณหภูมิของน้ า ณ สภาวะนี้จะมีค่า
เท่ากับอุณหภูมิที่จุดเดือด และความดันคงที่ แต่น้ าที่เป็นของเหลวส่วนหนึ่งจะค่อยๆ 
เปลี่ยนสถานะเป็นไอ ท าให้ภายในกระบอกสูบประกอบไปด้วยทั้งน้ าที่มีทั้งสถานะ
ของเหลวและไอ เรียกน้ าที่มีสภาวะซึ่งมีของเหลวและไอนี้ว่า ของผสมอ่ิมตัว หรือ 
Saturated Mixed (รูปที่ 2.2 (ค)) เมื่อความร้อนถูกให้ต่อไปเรื่อยๆ น้ าที่มีสถานะเป็น
ของเหลวจะมีปริมาณน้อยลง ส่วนน้ าที่มีสถานะเป็นไอจะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามเวลา
ที่ต้มท่ีมากขึ้น โดยที่อุณหภูมิยังคงที่ 

4) เมื่อถึงเวลาหนึ่ง น้ าที่เป็นของเหลวถูกเปลี่ยนสถานะเป็นไอทั้งหมด โดยที่อุณหภูมิและ
ความดันมีค่าคงที่ ที่สภาวะนี้น้ าที่มีสถานะเป็นไอยังพร้อมจะกลับมาเป็นของเหลวได้อีก
ครั้ง หากมีการคายความร้อนเกิดขึ้น เรียกสภาวะนี้ว่า ไออ่ิมตัว หรือ Saturated 
Vapour (รูปที่ 2.2 (ง)) 

5) เมื่อให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ความดันไม่เปลี่ยนแปลง ณ สภาวะจะท าให้ไอน้ ามี
อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากมีการคายความร้อนไอน้ าจะไม่สามารถกลับมาเป็น
ของเหลว แต่จะมีสถานะเป็นไออ่ิมตัวก่อน เรียกสภาวะนี้ว่า ไอดงหรือไอร้อนยิ่งยวด 
(Superheated) ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (จ) 
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 (ก) ของเหลวอัดตัว (ข) ของเหลวอ่ิมตัว 

 

   

 (ค) ของผสมอ่ิมตัว 

    

 (ง) ไออ่ิมตัว (จ) ไอดง 
รูปที่ 2.2 การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอของน้ าที่ความดัน 1 บรรยากาศ 

 

 

 

Liquid Liquid 

Liquid 

ไอน้ าหยดแรก 

Liquid 

vapor 

vapor vapor 
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การเปลี่ยนสถานะนี้ สามารถเขียนสรุปบนแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะ ได้ตามรูปที่ 
2.3 นอกจากนี้หากมีการถ่ายเทความร้อนหรือการคายความร้อนออกจากระบบ ขณะที่ความดันคงที่ 
น้ าที่มีสถานะเป็นไอจะสามารถกลับไปเป็นน้ าที่สภาวะที่ 1 หรือน้ าที่เป็นของเหลวได้อีกครั้ง โดยความ
ร้อนที่คายออกมาจะมีค่าเท่ากับความร้อนที่ใส่เข้าไป 

 

 

รูปที่ 2.3 แผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะแสดงกระบวนการเปลี่ยนสถานะ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันของระบบอีกอย่างหนึ่งคือ ความดันบรรยากาศ (Patm) โดยยิ่งสูงจาก
ระดับน้ าทะเลมากเท่าไร ค่า Patm ยิ่งมีค่าน้อยลงมากเท่านั้น เนื่องจากความเบาบางของอากาศ ดังนั้น
อุณหภูมิอ่ิมตัวของสารตัวเดียวกันที่ความสูงต่างกันจะมีค่าต่างกัน ส าหรับที่ต าแหน่งที่มีความสูงมาก
ขึ้น อุณหภูมิอ่ิมตัวจะมีค่าต่ าลง (ตารางท่ี 2.1) 

 

ตารางที่ 2.1 ความสัมพันธ์ของความสูงกับความดันบรรยากาศและอุณหภูมิอ่ิมตัวของน้ า (ท่ีมา: 
Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

ระดับความสูงจากระดับน ้าทะเล (m) ความดันบรรยากาศ (kPa) อุณหภูมิอ่ิมตัว (°C) 

0 101.33 100.0 

1000 89.55 96.3 

2000 79.50 93.2 

5000 54.05 83.0 

10000 26.50 66.2 

20000 5.53 34.5 
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2.3 แผนภาพแสดงกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์ 
จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์ในหัวข้อที่ผ่านมา เพ่ือให้เข้าใจกระบวน

การเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น จึงน ามาเสนอในรูปของแผนภาพ ซึ่งมีแผนภาพที่ส าคัญคือ อุณหภูมิ -
ปริมาตรจ าเพาะ และความดัน-ปริมาตรจ าเพาะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
2.3.1  แผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจ้าเพาะ 

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงสถานะของสารบริสุทธิ์ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิและปริมาตรจ าเพาะ และสามารถเขียนแผนภาพการเปลี่ยนแปลงตามรูปที่ 2.3 ซึ่งเป็นเพียง
เส้นความสัมพันธ์ที่ระดับความดันเดียวเท่านั้น คือที่ความดัน 1 atm นอกจากนี้การเพ่ิมความร้อน
ให้กับสารบริสุทธิ์ที่มีสถานะเป็นของเหลวที่ความดันอ่ืนๆ จะท าให้ของเหลวนั้นค่อยๆ ขยายตัว หาก

อุณหภูมิอ่ิมตัวและความดันอ่ิมตัว 

 อุณหภูมิอ่ิมตัว (Saturated temperature, Tsat) คือ อุณหภูมิที่ท าให้
สารระเหยจากของเหลวเป็นไอ 

 ความดันอ่ิมตัว (Saturated pressure, Psat) คือ ความดันที่ท าให้สาร
ระเหยจากของเหลวเป็นไอ 

เช่น น้ าที่ความดัน 1 บรรยากาศ (P=1 atm) จะมี อุณหภูมิ อ่ิมตัวเท่ากับ 100°C 
(Tsat=100°C) หรือน้ าทีอุ่ณหภูมิ 100°C จะมีความดันอิ่มตัว 1 atm (Psat=1 atm) 

อุณหภูมิอ่ิมตัวของสารบริสุทธิ์จะขึ้นกับความดันอ่ิมตัว เพราะการระเหยหรือการเปลี่ยน
ของเหลวเป็นไอ คือการเกิดฟองไอแล้วลอยหนีผิวน้ า ถ้าสารมีความดันมากขึ้น (คือมีแรงกดต่อ
ระบบมากขึ้น) ย่อมต้องใช้พลังงานในการลอยหนีผิวน้ ามากขึ้น คือ ความดันมากขึ้น ท าให้อุณหภูมิ
ที่ต้องใช้ในการระเหยต้องเพ่ิมมากขึ้นด้วย (รูปที่ 2.4)  

 

รูปที่ 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอ่ิมตัวกับอุณหภูมิอ่ิมตัวเมื่อสารท างานคือน้ า 
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ควบคุมการเปลี่ยนสถานะที่ความดันคงที่หลายๆ ระดับ จะท าให้ได้เส้นความสัมพันธ์คล้ายกับรูปที่ 
2.3 ณ ระดับความดันนั้นๆ เมื่อน าทุกเส้นมาแสดงในแผนภาพเดียวกันจะได้แผนภาพอุณหภูมิ -
ปริมาตรจ าเพาะดังแสดงในรูปที่ 2.5  

จากรูปที่ 2.5 จะเห็นว่าที่ความดันในแต่ละระดับทุกๆ เส้นของการเปลี่ยนสถานะที่ได้มี
ลักษณะการเปลี่ยนสถานะที่เป็นไปในท านองเดียวกันกับความดันที่ระดับ 1 atm เพียงแต่ที่ความดัน
มากกว่าจะมีอุณหภูมิอ่ิมตัวที่สูงขึ้น ส่วนที่ความดันต่ ากว่าจะมีอุณหภูมิอ่ิมตัวที่ต่ าลง คืออุณหภูมิอ่ิมตัว
แปรผันกับความดันของกระบวนการ นอกจากนี้ที่ความดันที่สูงขึ้นท าให้ปริมาตรจ าเพาะของของเหลว
อ่ิมตัวมีค่ามากขึ้น แต่ปริมาตรจ าเพาะของไออ่ิมตัวมีค่าน้อยลง คือยิ่งความดันสูงขึ้นท าให้เส้น
กระบวนการระหว่างของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัวเส้นลง จนกระทั่งที่ความดัน 22.09 MPa ซึ่งมี
อุณหภูมิอ่ิมตัวที่ 374.14 องศาเซลเซียส เส้นกระบวนการระหว่างของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัว
กลายเป็นจุด และเรียกจุดนี้ว่า จุดวิกฤต คือที่จุดวิกฤตนี้คุณสมบัติของของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัว
เหมือนกัน ที่ความดันที่สูงกว่าจุดวิกฤตจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะ สารจะมีเพียงสถานะเดียว
เท่านั้น แต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นของเหลวหรือไอ โดยทั่วไปจะเรียกสารที่ความดันสูงกว่าความดันวิกฤตว่า 
ของไหล แต่ปริมาตรจ าเพาะของสารจะเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ทีจุ่ดวิกฤตนี้จะเรียก ความดัน 
อุณหภูมิ และปริมาตรจ าเพาะ ว่า ความดันวิกฤต อุณหภูมิวิกฤต และปริมาตรจ าเพาะวิกฤต 
ตามล าดับ 

ต้องไม่ลืมว่าความดันวิกฤตที่ 22.09 MPa และอุณหภูมิอ่ิมตัว 374.14 องศาเซลเซียส นี้ เป็น
ค่าส าหรับสารบริสุทธิ์ที่เป็นน้ าเท่านั้น สารชนิดอื่นๆ จะมีสภาวะวิกฤตที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีแสดง
ในภาคผนวก ข ตารางที่ ข.1 

 

 

รูปที่ 2.5 แผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะแสดงการเปลี่ยนสถานะที่ความดันต่างๆ 

(ท่ีมา: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 
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หากเชื่อมต่อจุดที่ท าให้เกิดของเหลวอ่ิมตัวที่แต่ละระดับความดันไปเรื่อยๆ จนถึงจุดวิกฤต 
เรียกเส้นนี้ว่า เส้นของเหลวอ่ิมตัว แล้วเชื่อมต่อจุดที่ท าให้เกิดไออ่ิมตัวไปเรื่อยๆ จนถึงจุดวิกฤตเช่นกัน 
เรียกเส้นนี้ว่า เส้นไออ่ิมตัว เส้นทั้งสองนี้จะมาบรรจบกันที่จุดวิกฤต และท าให้ได้เส้นโค้งตามรูปที่ 2.6  

หากแบ่งเส้นโค้งเป็นด้านซ้ายและขวา โดยใช้จุดสูงสุดของเส้นโค้งเป็นจุดแบ่ง เส้นโค้ง
ด้านซ้ายคือเส้นของเหลวอ่ิมตัว เส้นโค้งด้านขวาคือเส้นไออ่ิมตัว บริเวณที่อยู่ด้านซ้ายของเส้น
ของเหลวอ่ิมตัว เรียกว่า บริเวณของเหลวอัดตัวหรือบริเวณของเหลวไม่อ่ิมตัว และบริเวณที่อยู่
ด้านขวาของเส้นไออ่ิมตัว เรียก บริเวณไอดง หรือไอร้อนยิ่งยวด ภายในเส้นโค้งทั้งสอง เรียก บริเวณ
ของผสมอ่ิมตัว หรือ ของเหลว-ไออ่ิมตัว 

 

 

รูปที่ 2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและปริมาตรจ าเพาะ ที่ความดันต่างๆ 

(ท่ีมา: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

2.3.2  แผนภาพความดัน-ปริมาตรจ้าเพาะ 

ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรจ าเพาะที่อุณหภูมิระดับต่างๆ สามารถ
อธิบายได้จากรูปที่ 2.7 และรูปที่ 2.8 เริ่มจากน้ าที่มีสถานะเป็นของเหลวบรรจุในกระบอกสูบ-ลูกสูบที่
ไม่มีแรงเสียดทาน โดยวางแท่นน้ าหนักไว้ที่กระบอกสูบจนท าให้ความดันภายในกระบอกสูบเป็น  2 
MPa และมีอุณหภูมิ 170°C เป็นอุณหภูมิที่คงที่ตลอด หลังจากนั้นค่อยๆ ลดความดัน โดยเอาแท่น
น้ าหนักออกจากลูกสูบ ท าให้น้ าเกิดการขยายตัว แล้วลดความดันต่อไปเรื่อยๆ จนเหลือ 0.79218 
MPa ซึ่งเป็นความดันอ่ิมตัวที่ อุณหภูมิ 170°C ที่จุดนี้น้ าจะเริ่มเกิดการระเหยเป็นไอ (ที่สภาวะ
ของเหลวอ่ิมตัว) ช่วงที่มีการเกิดการระเหยเป็นไอ (ที่สภาวะของผสมอ่ิมตัว) ความดันและอุณหภูมิจะ
คงท่ี แตป่ริมาตรจ าเพาะจะเพ่ิมขึ้น จนกระท่ังเมื่อน้ ากลายเป็นไออ่ิมตัวทั้งหมด หากลดความดันต่ออีก
จะท าให้ปริมาตรจ าเพาะเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (กลายเป็นสถานะไอดง) 



อุณหพลศาสตร ์ บทที่ 2 คุณสมบัติของสารบรสิุทธ์ิ 43 

เช่นเดียวกับแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะ หากน าจุดของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัวมา
พลอตต่อเนื่องกัน จะได้เส้นโค้งดังแสดงในรูป ที่ 2.8 โดยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะท าให้ได้ความดันอ่ิมตัวที่
สูงขึ้น และสามารถแบ่งเป็นเส้นของเหลวอ่ิมตัว เส้นไออ่ิมตัว พ้ืนที่ฝั่งซ้ายของเส้นโค้งเป็นของเหลวอัด
ตัว ด้านขวาเป็นไออ่ิมตัว และภายในเส้นโค้งเป็นของผสมอ่ิมตัว 

 

  

รูปที่ 2.7 การควบคุมกระบวนการเปลี่ยนสถานะตามกระบวนการอุณหภูมิ 
โดยการลดหรือเพ่ิมความดัน 

(ท่ีมา: สมชัย อัครทิวา และขวัญจิต วงษ์ชารี, 2547) 
 

 

รูปที่ 2.8 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรจ าเพาะที่อุณหภูมิระดับต่างๆ  
(ท่ีมา: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

 

 

P=2MPa 

T=170°C 
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รูปที่ 2.9 แสดงขอบเขตที่แบ่งสถานะ 3 ลักษณะ คือ เส้นการระเหิด (แบ่งของแข็งกับไอ) เส้น
การหลอมเหลว (แบ่งของแข็งกับของเหลว) เส้นการระเหย (แบ่งของเหลวกับไอ) โดยจะบรรจบกันที่
จุดไตรภาค ซึ่งมีความดันและอุณหภูมิคงที่ โดยสารแต่ละชนิดจะมีความดันและอุณหภูมิที่จุดไตรภาค
ต่างกันไป ดังแสดงในตารางที่ 2.2 

 

 

รูปที่ 2.9 แสดงขอบเขตที่แบ่งสถานะ 3 ลักษณะ 

(ท่ีมา: อินทรชิต หอวิจิตร, 2545) 
 

ตารางที่ 2.2 ความดันและอุณหภูมิที่จุดไตรภาคของสารต่างๆ 

สารบริสุทธิ์ สูตรโมเลกุล 
คุณสมบัติที่จุดไตรภาค 

อุณหภูมิ (K) ความดัน (kPa) 

ไฮโดรเจน H2 13.84 7.04 

ไนโตรเจน N2 63.18 12.6 

ออกซิเจน O2 54.36 0.152 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 197.69 1.67 

น้ า H2O 273.16 0.61 
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2.4 ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 
ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamics property tables) ใช้ส าหรับ

แสดงคุณสมบัติส าคัญๆ ของสารต่างๆ ซึ่งจัดท าตารางคุณสมบัติไว้ที่ภาคผนวก ประกอบด้วย ความ
ดัน (Pressure, P) มีหน่วยเป็น kPa อุณหภูมิ (Temperature, T) มีหน่วยเป็น °C ปริมาตรจ าเพาะ 
(specific volume, v) มีหน่วยเป็น m3/kg พลังงานภายในจ าเพาะ (Internal energy, u) มีหน่วย
เป็น kJ/kg เอนทัลปีจ าเพาะ (Enthalpy, h) มีหน่วยเป็น kJ/kg เอนโทรปีจ าเพาะ (Entropy, s) มี
หน่วยเป็น kJ/K/kg การใช้ตารางคุณสมบัติ นอกจากจะใช้ตามชนิดของสารท างานแล้ว ยังใช้ตาม
สถานะของสาร คือ ของเหลวอัดตัว ของเหลวอ่ิมตัว ของผสมอ่ิมตัว ไออ่ิมตัว และไอดง อีกด้วย 
ส าหรับในหัวข้อนี้จะยกกรณีศึกษาของสารท างานคือ “น้ า” ซึ่งจะมีวิธีการใช้ตารางแยกตามสถานะ
ของน้ า ดังนี้ 
2.4.1 ตารางคุณสมบัติส้าหรับน ้าอิ่มตัว 

น้ าอ่ิมตัวครอบคลุมสถานะ ของเหลวอ่ิมตัว ของผสมอ่ิมตัว และไออ่ิมตัว เพ่ือให้เข้าใจการ
ใช้ค่าจากตารางอ่ิมตัวนี้ จะแยกพิจารณาเป็นสองส่วนดังนี้ 

1) ของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัว 

ส าหรับการหาคุณสมบัติของ “น้ า” ที่อยู่ในสภาวะของของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัวแสดงอยู่
ในภาคผนวก ข ตารางที่ ข.4 และ ข.5 โดยตารางที่ ข.4 แสดงค่าที่ได้จากการก าหนดอุณหภูมิ ส่วน
ตารางที ่ข.5 แสดงค่าท่ีได้จากการก าหนดความดัน  

คุณสมบัติที่ห้อยด้วย f แทนคุณสมบัตินั้นๆ ที่อยู่ในสภาวะของเหลวอ่ิมตัว และคุณสมบัติที่
ห้อยด้วย g หมายถึงคุณสมบัตินั้นๆ ที่อยู่ในสภาวะไออ่ิมตัว ดังแสดงในรูปที่ 2.10 ผลต่างของ
คุณสมบัตินั้นๆ ที่สภาวะของเหลวอ่ิมตัว (f) และไออ่ิมตัว (g) จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ที่ด้วย fg แต่ไม่ได้
แสดงค่าไว้ในตาราง 

ตัวอย่างการอ่านค่าในแต่ละชุดข้อมูลจากภาคผนวก ข ตารางที่ ข.4 เมื่อก าหนดให้ชุดข้อมูล
คือ T=100°C, P=101.42 kPa มีความหมายคือ 

uf=419.06 kJ/kg คือ น้ ามวล 1 kg ที่เป็นของเหลวอ่ิมตัวที่ T=100°C และ P=101.42 kPa 
จะมีพลังงานภายใน 419.06 kJ  

ug=2506.0 kJ/kg คือ น้ ามวล 1 kg ที่เป็นไออ่ิมตัวที่ T=100°C และ P=101.42 kPa จะมี
พลังงานภายใน 2506.0 kJ 

ufg= ug-uf=2087.0 kJ/kg คือ น้ าที่เป็นของเหลวอ่ิมตัวมวล 1 kg ระเหยเป็นไออ่ิมตัวที่ 
T=100°C และ P=101.42 kPa พลังงานภายในจะเพ่ิมข้ึน 2087.0 kJ 
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รูปที่ 2.10 การแสดงคุณสมบัติของสารในตารางคุณสมบัติ 
 

ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของสารที่เป็นของเหลวอ่ิมตัวหรือไออ่ิมตัว เมื่อทราบค่าความดัน
หรืออุณหภูมิ จะทราบอีกค่าของอีกตัวทันที รวมทั้งหาคุณสมบัติอ่ืนๆ ด้วย 

หากสารมีมวล ไม่เท่ากับ 1 kg สามารถหาสมบัติที่แท้จริงได้จากสมการต่อไปนี้  
 ส าหรับ ปริมาตร (V)   V=mv,               (2.1) 
  พลังงานภายใน (U)  U=mu,              (2.2) 
  เอนทัลปี  (H)   H=mh,               (2.3) 
  เอนโทรปี (S)   S=ms,               (2.4) 
  หรือ    h=u+Pv               (2.5) 
  เมื่อ m คือมวลของสาร มีหน่วยเป็น กิโลกรัม (kg) 
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ตัวอย่างที่ 2.1 จากรูปที่ 2.11 ที่อุณหภูมิห้อง (28°C) ให้หา (ก) ความดันในถัง (ข) ปริมาตรจ าเพาะ
ในสถานะของของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัว (ค) hfg 

วิธีท้า จากโจทย์ (1) สารท างานคือ R-134a (A-11 ถึง A-13) 

    (2) T = 28°C (เลือก A-11) 

 (ก) เนื่องจากสารในถังมีทั้งสถานะของเหลวและไอ คือเป็นของ
ผสม จึงสามารถเลือกใช้ Psat ที่ T = 28°C ได้ 

  P = Psat,T=28°C = 727.31 kPa  ตอบ 

 (ข) ปริมาตรจ าเพาะในสถานะของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัว คือ vf 
ที่ T = 28°C และ vg ที่ T = 28°C ตามล าดับ  

   vf = 0.0008366 m3/kg และ  
       vg = 0.28242 m3/kg  ตอบ 

 

 (ค) หาค่า hfg จากที่ T = 28°C 

   hfg = 174.99 kJ/kg หรือ  
       hfg = hg - hf = 265.68 – 90.69 = 174.99 kJ/kg  ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 2.2 จากรูปที่ 2.12 น้ าในสถานะของเหลวอ่ิมตัวมีมวล 100 g ถูกท าให้เป็นไอจนหมดโดย
กระบวนการความดันคงท่ีเท่ากับ 100 kPa ให้หาปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปของน้ า 

วิธีท้า จากโจทย์  (1) สารท างานคือ น้ า (ข.4 ถึง ข.5) 
   (2) P = 100 kPa (เลือก ข.5) 

   (3) สภาวะเริ่มต้นน้ าเป็นของเหลวอ่ิมตัว 

   (4) สภาวะสุดท้ายน้ าเป็นไออิ่มตัว 

   (5) m = 100 g = 0.1 kg 

รูปที่ 2.12 ภาพประกอบตัวอย่าง 2.2 

 

 จากตาราง ข.5 ที่ P = 100 kPa ได้ 
 vf = 0.001043 m3/kg 

 vg = 1.6941 m3/kg 

รูปที่ 2.11 ภาพประกอบตัวอย่าง 2.1 
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 ปริมาตรมีการเปลี่ยนแปลง (v) = vg - vf 

   = 1.6941 - 0.001043 = 1.693057 m3/kg 

 หรือ  V = mv = 0.1 x 1.693057 

  V = 0.169 m3 ตอบ 

 

2) ของผสมอ่ิมตัว 

ส าหรับคุณสมบัติของสารในสภาวะของผสมอ่ิมตัว (ของเหลว+ไอ) เปิดจากภาคผนวก ข 
ตารางที่ ข.4 และ ข.5 เช่นเดียวกันกับของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัว แต่การหาคุณสมบัติอ่ืนๆ เช่น 
ปริมาตรจ าเพาะ พลังงานภายในจ าเพาะ ฯลฯ ต้องรู้สัดส่วนของไอในของผสมอ่ิมตัวเสียก่อน เรียก
สัดส่วนดังกล่าวนี้ว่า คุณภาพไอ, X (quality or dryness friction) ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 1 ดังแสดง
ในรูปที่ 2.13 (ค่า X=0 เมื่อเป็นของเหลวอ่ิมตัว และ X=1 เมื่อเป็นไออ่ิมตัว) ส าหรับการหาค่าคุณภาพ
ไอหรือค่า X หาได้จากสมการที่ (2.6) และ (2.7) 

 

 

รูปที่ 2.13 คุณภาพไอ  
(ท่ีมา: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

 X = 
mg

mt
 (2.6) 

เมื่อ mt = mf + mg แทนค่าลงในสมการท่ี (2.6) จะได้ 

 X =
Y-Yf

Yfg
 (2.7) 

เมื่อ m แทนมวลของสาร 

 ห้อยด้วย t คือแทนผลรวมทั้งหมด 
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 ห้อยด้วย f คือแทนสารที่อยู่ในสถานะของเหลว 

 ห้อยด้วย g คือแทนสารที่อยู่ในสถานะของไอ 

 Y แทนคุณสมบัติต่างๆ ของสาร ซึ่งประกอบด้วย v, u, h และ s 

 

ตัวอย่างท่ี 2.3 ถังเกร็งใบหนึ่งมีปริมาตรเท่ากับ 0.002 m3 บรรจุของผสมระหว่างของเหลวกับไอของ
สารท าความเย็น R-134a ในสภาพสมดุลที่อุณหภูมิ 44°C มวลของของผสมเท่ากับ 0.5 kg  
 (ก) ให้หาคุณภาพไอของของผสมนี้ 
 (ข) สัดส่วนปริมาตรถังที่มีของเหลวบรรจุอยู่ 
วิธีท้า จากโจทย์  (1) R-134a (A-11 ถึง A-13) 

   (2) T = 44°C (A11) 

   (3) m = 0.5 kg 

   (4) V = 0.002 m3 

 (ก) จาก A-11 ที่ T = 44°C ได้ vfg = vg – vf 

  vfg = 0.017824 – 0.0008854 = 0.0169386 m3/kg 

 และจาก v = V/m = 0.002/0.5 = 0.004 m3/kg 

 ดังนั้นสามารถหาค่าคุณภาพไอ (X) ได้จาก 

  X = v-vf
vfg

= 0.004-0.0008854
0.0169386

 

  X = 0.184  ตอบ 

 (ข) จาก X = mg/mt จะได้ mg = Xmt 

  mg = 0.184 x 0.5 = 0.092 kg 

  mf = mt – mg = 0.5 – 0.092 = 0.408 kg 

  Vf = mfvf = 0.408 x 0.0008854 

      Vf = 0.0003612 m3  ตอบ 
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ตัวอย่างที่ 2.4 จากรูปที่ 2.14 ไอน้ าที่อุณหภูมิ 100°C มีค่าเอนทาลปีจ าเพาะ 2500 kJ/kg ให้หา
คุณภาพไอและเอนโทรปีจ าเพาะ 

วิธีท้า จากโจทย์  (1) สารเป็นน้ า (A-4 ถึง A-7) 

(2) T = 100°C (A-4) 

(3) h = 2500 kJ/kg 

 

 

 

รูปที่ 2.14 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 2.4 

 

(ก) จาก A-4 ที่ T = 100°C และ h = 2500 kJ/kg พบว่า 

  hf = 419.17 kJ/kg และ hg = 2675.6 kJ/kg 

  hf < h < hg จึงมีค่าคุณภาพไออยู่ในช่วง 0 – 1 และหาได้จาก 

  X = 
h-hf
hfg

= 2500-419.17
2675.6-419.17

 = 0.92 ตอบ 

 

 (ข) เนื่องจากสารมีสถานะเป็นของผสมอ่ิมตัว การหาค่าเอนโทรปีจ าเพาะ (s) ได้จาก 

  s = sf + Xsfg 

 จาก A-4 ที่ T = 100°C ได้ค่า sf = 1.3072 kJ/kgK และ sfg = 6.0470 kJ/kgK 

  s = 1.3072 + (0.92 x 6.0470) = 6.87044 kJ/kgK  ตอบ 

 

3) ไอดงหรือไอร้อนยิ่งยวด 

คุณสมบัติของสารเมื่ออยู่ในสภาวะไอดงหรือไอร้อนยิ่งยวด สามารถตรวจสอบสภาวะไอดงได้
โดยใช้ภาคผนวก ข ตารางที่ ข.4 หรือตารางที่ ข.5 หากพบว่า T > Tsat หรือ P < Psat หรือ v > vg 
หรือ u > ug หรือ h > hg คือสารมีสถานะเป็นไอดง และสามารถอ่านค่าคุณสมบัติต่างๆ ได้จากตาราง
ที่ ข.6 
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ตัวอย่างที ่2.5 ให้หาปริมาตรจ าเพาะและความหนาแน่นของไอน้ าที่ความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 
150°C 

วิธีท้า จากโจทย์  (1) สารเป็นน้ า (ข.4 ถึง ข.7) 

    (2) P = 200 kPa และ T = 150°C (ข.4 หรือ ข.5 ก็ได้) 
 ขั้นแรกให้ตรวจสถานะของสารเสียก่อน โดยเลือกเปิดจากตารางที่ ข.4 หรือ ข.5 ก็ได้ 
ตัวอย่างนี้จะแสดงวิธีการตรวจสอบจากทั้งสองตาราง ดังนี้ 

ตรวจสอบจาก ข.4 

ที่ T = 150°C เปรียบเทียบค่า P พบว่า 
P < Psat 

เป็นไอดง 

ตรวจสอบจาก ข.5 

ที่ P = 200 kPa เปรียบเทียบค่า T พบว่า 
T > Tsat 

เป็นไอดง 
เมื่อพบว่าสารมีสถานะเป็นไอดงให้ใช้ตาราง ข.6 ส าหรับหาค่าคุณสมบัติอื่นๆ  
เปิดที่ P = 0.2 MPa และ T = 150°C ได้ค่า v = 0.95986 m3/kg  ตอบ 

และจาก  = 
1
v
= 1

0.95986
 = 1.042 kg/m3 ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 2.6 ถังใบหนึ่งมีปริมาตร 2 m3 บรรจุไอน้ ามวล 6.523 kg ที่ความดัน 1 MPa ถ้าพลังงาน
ภายในของไอน้ าดังกล่าวเท่ากับ 19294 J ให้หาเอนทาลปีจ าเพาะ พลังงานภายในจ าเพาะ และความ
หนาแน่นของไอน้ า 
วิธีท้า จากโจทย์ (1) สารท างานเป็นน้ า (ข.4 ถึง ข.7) 

   (2) m = 6.523 kg 

   (3) P = 1 MPA = 1000 kPa (ข.5) 

   (4) U = 19294 J 

   (5) V = 2 m3 

 อันดับแรกต้องตรวจสอบสถานะของสาร แต่การจะตรวจสอบสถานะได้จ าเป็นต้องรู้ค่า
คุณสมบัติอย่างน้อย 2 ค่า ขึ้นไป จากโจทย์รู้ค่า P และสามารถหาค่า v ได้จาก  

v = V/m = 2/6.523 = 0.30661 m3/kg 

ตรวจสอบสถานะจาก ข.5 ที่ P = 1000 kPa เปรียบเทียบค่า v พบว่า 

 v > vg เป็นไอดง ใช้ตาราง ข.6 เพ่ือหาค่าอ่ืน 

จากตารางที่ ข.6 ที่ P = 1 MPa และ v = 0.30661 m3/kg 
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ได้  h = 3264.5 kJ/kg ตอบ 

  u = 2957.9 kJ/kg  ตอบ 

เนื่องจาก  = 
1
v
= m

V
= 1

0.30661
= 3.262 kg/m3  ตอบ 

 

4) ของเหลวอัดตัวหรือของเหลวไม่อ่ิมตัว 

คุณสมบัติของสารในสภาวะของเหลวอัดตัวหรือของเหลวไม่อ่ิมตัว จะต้องท าการตรวจสอบ
สถานะเช่นเดียวกันกับสารที่อยู่ในสภาวะไอดง โดยการตรวจสอบสภาวะของเหลวอัดตัวต้องได้ T < 
Tsat หรือ P > Psat หรือ v < vf หรือ u < uf หรือ h < hf และสามารถอ่านค่าคุณสมบัติต่างๆ จาก
ตารางที่ ข.7 นอกจากนี้หากตารางที่ ข.7 ไม่พบคุณสมบัติของของเหลวอัดตัวให้กลับไปใช้ตารางที่ ข.
4 เช่น หากค่า T ที่ก าหนดให้ต่ ากว่า T ในตารางที่ ข.7 ให้ใช้ตารางที่ ข.4 แทน โดยใช้คุณสมบัติที่
สภาวะของเหลวอ่ิมตัว (yf)  

อย่างไรก็ตามการหาคุณสมบัติใดๆ ต้องทราบคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างน้อย 2 ค่าขึ้นไป และ
การใช้ตารางคุณสมบัติส าหรับสารอ่ืนๆ ใช้หลักการเดียวกับการใช้ตารางคุณสมบัติส าหรับน้ า โดยที่
ตารางคุณสมบัติของสารใดๆ จะมีตารางส าหรับสารนั้นๆ เช่น ตารางคุณสมบัติส าหรับน้ า คือ ตารางที่ 
ข.4 ถึง ตารางที่ ข.7 ส าหรับสารท าความเย็น R-134a คือ ตารางที่ ข.8 ถึง ตารางที่ ข.10 เป็นต้น 

 

ตัวอย่างที่ 2.7 จากตารางคุณสมบัติของน้ าอ่ิมตัว ให้หาสถานะ (ของเหลวอัดตัว ของเหลวอ่ิมตัว ของ
ผสมอ่ิมตัว ไออ่ิมตัว ไอดง) ของน้ าจากข้อมูลแต่ละข้อที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งเติมลงในแผนภาพ T–v 
ตามรูปที่ 2.15 และให้หาค่าคุณสมบัติที่เหลือ 

(ก) T= 300°C, v= 0.52261 m3/kg, P= ? 

(ข) T= 310°C, v= 0.017 m3/kg, h= ? 

(ค) T= 230°C, P=3000 kPa, v=? 

วิธีท้า จากโจทย์ 
 (1) สารเป็นน้ า (ข.4 ถึง ข.5) 

 (2) ให้ค่า T (ข.4) 

 

 

 

 รูปที่ 2.15 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 2.7 
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 (ก) จากตารางที่ ข.4 และ T = 300°C, v = 0.52261 m3/kg พบว่า 

  vf = 0.001404 m3/kg และ vg = 0.021659 m3/kg  

  v > vg เป็นไอดง ใช้ตารางที่ ข.6 

  จากตารางที่ A-6 ที่ T = 300°C, v = 0.52261 m3/kg จะได้ 
  P = 0.5 MPa = 500 kPa ตอบ 

 (ข) จากตารางที่ ข.4 และ T = 310°C, v = 0. 017 m3/kg พบว่า 
  vf = 0.001447 m3/kg และ vg = 0.018333 m3/kg  

  vf <v < vg เป็นของผสมอ่ิมตัว ใช้ตารางที่ ข.4 

  จากตารางที่ ข.4 ที่ T = 310°C จะได้ P = Psat = 9865 kPa  ตอบ 

 (ค) จากตารางที่ ข.4 และ T = 230°C, P = 3 MPa พบว่า 

  P > Psat เป็นของเหลวอัดตัว ใช้ตารางที่ ข.7  

แต่เนื่องจากที่ ข.7 ไม่พบ P = 3 MPa จึงกลับมาใช้ตารางที่ ข.4 ด้วยค่า vf ที่ T = 230°C 
แทน และได้ v = 0.001209 m3/kg  ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 2.8 ให้เติมข้อในตารางที่ 2.3 ให้ครบสมบูรณ์ เมื่อสารท างานคือน้ า 

 

ตารางที่ 2.3 ตารางประกอบตัวอย่างที่ 2.8 

ข้อที่ T (°C) P (kPa) v (m3/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg K) X 

1 600 200     

2  5000   1.3034  

3 200   1500   

4 500 3000 0.1162    

5 100 300     

 

วิธีท้า (1) ตรวจสอบสถานะจาก ข.5 เนื่องจากอุณหภูมิจากโจทย์ก าหนดมีค่ามากกว่าอุณหภูมิที่มีใน
ตารางที ่ข.4 ท าให้ใช้ตารางที่ ข.4 ในการตรวจสอบสถานะไม่ได้ 

 จากการตรวจสอบสถานะ พบว่า T > Tsat เป็นไอดง ใช้ตารางที่ ข.6 

 ที่ ข.6 เมื่อ P = 0.2 MPa และ T = 600°C จะได้ 
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 v = 2.01302 m3/kg, h = 3704.8 kJ/kg, s = 8.7793 kJ/kgK, X= -   ตอบ 

(2) ตรวจสอบสถานะจาก ข.5 เปรียบเทียบค่า s พบว่า s < sf เป็นของเหลวอัดตัว ใช้ตาราง
ที่ ข.7  

  ที่ ข.7 เมื่อ P = 5 MPa และ s = 1.3034 kJ/kgK จะได้ 
  T = 100°C, v = 0.0010410 m3/kg, h = 422.85 kJ/kg, X= -   ตอบ 

(3) ตรวจสอบสถานะจาก ข.4 เปรียบเทียบค่า h พบว่า  

hf < h < hg เป็นของผสมอ่ิมตัว ใช้ตารางที่ ข.4 ต่อ และ 

  P = Psat = 1554.9 kPa แต่จะหาค่า v และ s ต้องรู้ค่า X 

  X = 
h-hf
hfg

= 1500-852.26
1939.8

 = 0.33 

หาค่า v = vf + Xvfg = 0.001157 + 0.33 x (0.12721 – 0.001157) 

= 0.04275449 m3/kg 

        s = sf + Xsfg = 2.3305 + (0.33 x 4.0997) 

= 3.6834 kJ/kgK  ตอบ 

(4) ตรวจสอบสถานะจาก ข.5 เปรียบเทียบค่า v พบว่า v > vg เป็นไอดง ใช้ตารางที่ ข.6  

  ที่ ข.6 เมื่อ P = 3 MPa และ T = 500°C, v = 0.1162 m3/kg จะได้ 

  h = 3457.2 kJ/kg, s = 7.2359 kJ/kgK, X= -   ตอบ 

(5) ตรวจสอบสถานะจาก ข.4 เปรียบเทียบ P พบว่า 

P > Psat เป็นของเหลวอัดตัว ใช้ตารางที่ ข.7 แต่เนื่องจากท่ีตารางที่ ข.7 ไม่มีค่า 
P = 0.3 MPa จึงกลับมาใช้ค่าของเหลวอ่ิมตัวที่ T = 100°C จากตารางที่ ข.4 และได้ 

v = 0.001043 m3/kg, h = 419.17 kJ/kg, s = 1.3072 kJ/kgK, X= -   ตอบ 
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2.5 การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วง  
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่านอกช่วง จะใช้เมื่อข้อมูลคุณสมบัติไม่มีแสดงใน

ตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์โดยตรง โดยมีรายละเอียดการประมาณค่าดังนี้ 
2.5.1 วิธีการประมาณค่าในช่วง  
 การประมาณค่าในช่วง ใช้เมื่อข้อมูลที่ต้องการทราบไม่มีในตารางคุณสมบัติทางอุณหพล
ศาสตร์โดยตรง แต่มีข้อมูลที่ใกล้เคียงที่มีค่ามากกว่าและน้อยกว่าข้อมูลที่ต้องการทราบ เช่น ต้องการ
ทราบค่าอุณหภูมิอ่ิมตัวที่ความดัน 95 kPa ซึ่งสามารถประมาณค่าในช่วงโดยใช้สมการที่ (2.8) 

XA = XA1 + 
(XA2-XA1)×(A-A1)(A2-A1)  (2.8) 

เมื่อ XA  = ค่าท่ีต้องการหา ณ ต าแหน่ง A 

XA1, XA2  = ค่าท่ีได้จากตาราง ณ ต าแหน่ง A1 และ A2 ตามล าดับ  

โดยที่  A1 < A < A2 และรู้ค่าทั้ง A1, A และ A2 

2.5.2 วิธีการประมาณค่านอกช่วง 
วิธีการประมาณค่านอกช่วง จะใช้เมื่อข้อมูลที่ต้องการทราบไม่มีในตารางอุณหพลศาสตร์

โดยตรง แต่มีข้อมูลที่มีค่าใกล้เคียงที่มากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสามารถ
ประมาณค่านอกช่วงโดยใช้สมการที่ (2.9)  

XA = XA2 + 
(XA2-XA1)×(A-A2)(A2-A1)  (2.9) 

เมื่อ XA  = ค่าท่ีต้องการหา ที่ A  

XA1, XA2  = ค่าท่ีได้จากตารางที่ A1, A2 ตามล าดับ  

โดยที่  A1 < A2 < A หรือ A1 > A2 > A และรู้ค่าทั้ง A1, A และ A2 

 

ตัวอย่างที่ 2.9 ความดันของไอน้ าที่ 0.10 MPa และปริมาตรจ าเพาะ 2.7635 m3/kg ให้หาความ
หนาแน่นและเอนทาลปีจ าเพาะของไอน้ านี้ 
วิธีท้า จากโจทย์  (1) สารท างานคือ น้ า (ใช้ตารางที ่ข.4 ถึง ข.7) 

   (2) P=0.10 MPa =100 kPa (check สถานะจากตารางที ่ข.5) 

   (3) v=2.7635 m3/kg 

 จากตารางที ่ข.5 ที่ P=100 kPa จะได้ 
 vf=0.001043 m3/kg v >vg ดังนั้นจึงมีสถานะเป็นไอดง  
 vg=1.6941 m3/kg ให้ใช้คุณสมบัติจากตารางที ่ข.6 
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 จากตารางที ่ข.6 ที่ P=100 kPa พบว่า v=2.7635 m3/kg อยู่ระหว่างค่า v=2.6389 
m3/kg และ v=3.1027 m3/kg จึงต้องใช้การประมาณค่าในช่วงเพ่ือหาค่า h  

จากสมการที่ 2.3 จะได้ 

 XA = XA1 + 
(XA2-XA1)×(A-A1)(A2-A1)   

     = 3074.5 + 
(3278.6-3074.5)×(2.7635-2.6389)(3.1027-2.6389)  

 XA  = 3129.3 kJ/kg เมื่อ XA คือ ค่า h ที่ v=2.7635 m3/kg   ตอบ 

 และ ค่าความหนาแน่น () หาจากสมการ 

  = 
1
v
= 1

2.7635
 = 0.362 kg/m3  ตอบ 

 

2.6  สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ 
สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ (The ideal gas equation of state) เป็นสมการที่ใช้ส าหรับ

ค านวณหาค่าคุณสมบัติต่างๆ ของสาร สมการสภาวะที่อยู่ในรูปแบบง่ายที่สุดคือ สมการสภาวะแก๊ส
อุดมคติ (Ideal Gas) เป็นสมการที่ใช้ส าหรับสารตัวกลางที่เป็นแก๊ส ซึ่งมีความดันต่ าแม้ว่าอุณหภูมิจะ
สูงและมีความหนาแน่นต่ า ทีค่วามดันและอุณหภูมิปกติ Air, N, O, H, He, Ne, CO2 ถือเป็นแก๊สอุดม
คติได้ ส าหรับไอน้ า และไอของสารท าความเย็น ไม่ใช่แก๊สอุดมคติ จึงไม่สามารถใช้สมการค านวณได้ 
แต่หาได้จากตารางคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์แทน 

ส าหรับสมการสภาวะแก๊สอุดมคติ หาได้จาก 

Pv = RT (2.10) 
 เมื่อ  P, T  = ความดันสัมบูรณ์และอุณหภูมิสัมบูรณ์  มีหน่วยเป็น kPa และ K 
ตามล าดับ 

  v      = ปริมาตรจ าเพาะ 

  R = ค่าคงที่ของแก๊ส หาจากตารางที ่ข.1 

   = Ru/M 

  M = มวลโมเลกุลของแก๊สชนิดนั้นๆ  

  Ru = ค่าคงที่ของแก๊สสากล = 8.314 kJ/(kmol K)  
แตเ่นื่องจาก  V = mv  

ดังนั้นจะได้ PV  = mRT              (2.11) 
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ตัวอย่างที่ 2.10 ถังที่มีปริมาตร 0.5 m3 บรรจุแก๊สอุดมคติชนิดหนึ่งหนัก 10 kg ซึ่งแก๊สนี้มีมวล
โมเลกุลเป็น 24 kg/kmol ให้หาว่าที่อุณหภูมิ 25°C จะมีความดันในถังเป็นเท่าใด 

วิธีท้า จากโจทย์ (1) V=0.5 m3 

   (2) m=10 kg 

   (3) M=24 kg/kmol 

   (4) T=25°C+273.16=298.16K 

  จากสมการแก๊สอุดมคติ  PV=mRT= mRuT
M

 

  ดังนั้นจะได้   P = 
mRuT
VM

=kg× kJ
kmol×K

×K× 1
m3 × 1

kg
kmol

 

      P =
10×8.314×298.16

0.5×24
  kN∙m

m3  

      P=2065.75 kPa  ตอบ 

 

ตัวอย่างท่ี 2.11 ให้หามวลของอากาศภายในห้องท่ีมีขนาด 15mx15mx2.5m เมื่ออุณหภูมิและความ
ดันภายในห้องเป็น 25°C และ 1 atm ตามล าดับ 

วิธีท้า จากโจทย์ (1) V=15x15x2.5=562.5 m3 

   (2) Air 

   (3) T=25+273=298 K 

   (4) P= 1 atm = 101.3 kPa 

  จากตาราง P = ข.2 (ก) จะได้   R=0.2870  kJ/kg·K 

  จากสมการของแก๊สอุดมคติ  PV=mRT 

  จะได้   m = 
PV
RT

= 101.3×562.5
0.2870×298

 = 666.24 kg ตอบ 
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2.7 สรุปประจ้าบท 

1. กระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอของสารบริสุทธิ์ โดยกระบวนการ
ความดันคงที่ ของเหลวเริ่มต้นจะอยู่ในสถานะของของเหลวอัดตัว หลังจากให้ความร้อน ของเหลวอัด
ตัวจะมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิอ่ิมตัว ณ ความดันนั้นๆ ของเหลว
พร้อมจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ เรียกว่า ของเหลวอ่ิมตัว เมื่อให้ความร้อนต่อสารจะมีสถานะเป็น
ของเหลวผสมกับไอ เรียกว่า ของผสมอ่ิมตัว เมื่อของเหลวกลายเป็นไอทั้งหมด โดยที่อุณหภูมิยัง
เท่ากับอุณหภูมิอ่ิมตัว เรียกว่า ไออ่ิมตัว เมื่อให้ความร้อนต่อไอดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งจะ
เรียกว่า ไอดง และมีตารางสรุปการตรวจสอบสถานะของสารดังแสดงในตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 การตรวจสอบสถานะของสารโดยสรุป 

เงื่อนไข 

สถานะ 

Compressed 
Liquid 

Saturated 
Liquid 

Saturated 
Mixture 

Saturated 
Vapor 

Superheated 

P<Psat      

P=Psat      

P>Psat      

T<Tsat      

T=Tsat      

T>Tsat      

u<uf      

u=uf      

uf<u<ug      

u=ug      

u>ug      

 

2. การเพ่ิมความร้อนให้กับสารบริสุทธิ์ที่มีสถานะเป็นของเหลวที่ความดันต่างๆ จะท าให้
ของเหลวนั้นค่อยๆ ขยายตัว ส่งผลให้ปริมาตรจ าเพาะ (v) ภายในกระบอกสูบมีค่าเพ่ิมขึ้น ความดันที่
สูงขึ้น ท าให้อุณหภูมิอ่ิมตัวสูงขึ้น และปริมาตรจ าเพาะของของเหลวอ่ิมตัวมีมากขึ้น แต่ปริมาตร
จ าเพาะของไออ่ิมตัวลดลง 
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3. จุดวิกฤต คือจุดที่ท าให้ของเหลวอ่ิมตัวและไออ่ิมตัวเป็นจุดเดียวกัน ส าหรับน้ าจุดวิกฤต
อยู่ที่ความดัน 22.09 MPa  

4. แผนภาพ T-v และ P-v เป็นแผนภาพที่แสดงสถานะของสารบริสุทธิ์ หากแบ่งเส้นโค้ง
เป็นด้านซ้ายและขวา โดยใช้จุดสูงสุดของเส้นโค้งเป็นจุดแบ่ง เส้นโค้งด้านซ้ายคือเส้นของเหลวอ่ิมตัว 
เส้นโค้งด้านขวาคือเส้นไออ่ิมตัว บริเวณที่อยู่ด้านซ้ายของเส้นของเหลวอ่ิมตัว เรียกว่า บริเวณ
ของเหลวอัดตัวหรือบริเวณของเหลวไม่อ่ิมตัว และบริเวณที่อยู่ด้านขวาของเส้นไออ่ิมตัว เรียก บริเวณ
ไอดง หรือไอร้อนยิ่งยวด ภายในเส้นโค้งทั้งสอง เรียก บริเวณของผสมอ่ิมตัว หรือ ของเหลว-ไออ่ิมตัว 

5. สมการสภาวะแก๊สอุดมคติ (Ideal Gas) เป็นสมการที่ใช้ส าหรับหาค่าคุณสมบัติต่างๆ 
ของสารตัวกลางที่เป็นแก๊ส ซึ่งมีความดันและความหนาแน่นต่ า แม้ว่าอุณหภูมิจะสูง หาได้จาก 

 Pv  = RT หรือ PV  = mRT  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 2 

 

1. ให้นักศึกษาพลอตกราฟความดันคงที่ของน้ าบนแผนภาพ T-v โดยเริ่มจากพ้ืนที่ของสถานะ
ของเหลวอัดตัว เส้นน้ าอ่ิมตัว และจบที่พ้ืนที่ของสถานะไอดง โดยใช้ข้อมูลของน้ าที่ 1 atm จาก
ตารางคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์ โดยที่สเกลของปริมาตรจ าเพาะอาจใช้ log scale พร้อมทั้ง
อธิบายกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน้ าที่สภาวะดังกล่าว 

2. ให้พิจารณาสถานะของน้ าที่สภาวะต่างๆ ดังตารางที่ 2.5 แล้วเติมช่องว่างให้สมบูรณ์ พร้อมทั้ง
เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิ-ปริมาตรจ าเพาะ และความดัน-ปริมาตรจ าเพาะ 
ของแต่ละข้อ โดยระบุต าแหน่งที่เกิดกระบวนการความดันคงที่ อุณหภูมิคงที่ ปริมาตรคงที่ ลงไป
ด้วย 

ตารางที่ 2.5 ประกอบข้อที่ 2 

ข้อ
ที่

T (°C) P (kPa) v (m3/kg) สถานะ เหตุผล 

2.1 120 150    

2.2  350 0.4   

2.3 160  0.4   

2.4 110 200    

2.5 300  0.01   

 

3. จากตารางคุณสมบัติของสารท าความเย็น R-134a ให้หาสถานะ (ของเหลวอัดตัว ของเหลวอ่ิมตัว 
ของผสมอ่ิมตัว ไออ่ิมตัว ไอดง) ของสารดังกล่าวจากข้อมูลแต่ละข้อที่ก าหนดให้ พร้อมทั้งเติมลง
ในแผนภาพ T–v หรือ P–v ตามรูปที่ 2.16 และให้หาค่าคุณสมบัติที่เหลือ 

3.1  T= -10°C, v= 0.35048 m3/kg, P= ? 

3.2 T= 16°C, v= 0.0007 m3/kg, h= ? 

3.3 P= 360 kPa, u= 200 kJ/kg, s= ? 

3.4 P= 3000 kPa, h= 279.09 kJ/kg, v= ? 

 

 

รูปที่ 2.16 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 3 
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4. ให้อธิบายสมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ (Pv = RT) 
5. ให้หาอุณหภูมิหรือคุณภาพไอของน้ าเมื่อก าหนดให้ 

5.1 20°C, 2000 kJ/kg 
5.2 140°C, 0.5089 m3/kg 
5.3 4 MPa, 25 kg/m3 
5.4 2 MPa, 0.111 m3/kg 

6. ให้แก้ไขจุดที่ผิดที่ข้อย่อย 1.1 ถึง 1.4 ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
6.1 แก๊สเป็นสถานะที่มีระเบียบมากกว่า ของแข็ง และของเหลว 
6.2 หุงข้าวบนภูเขาสูงแล้วได้ข้าวดิบ เป็นเพราะว่าบนที่สูงจุดเดือดของน้ าสูงขึ้น 
6.3 ความดันที่แสดงให้เห็นถึงการระเหยของแก๊ส เรียกว่า ความดันไอ 
6.4 การเดือดเป็นการระเหยอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นสภาวะที่แรงดันของแก๊สที่ระเหยเท่ากับแรงดัน

บรรยากาศ จะเกิดการเดือดพล่าน 
7. ให้พิจารณาสถานะของน้ าที่สภาวะต่างๆ ดังตารางที่ 2.6 แล้วเติมช่องว่างให้สมบูรณ์ 

ตารางที่ 2.6 ประกอบข้อ 7 

ข้อ T (°C) P (kPa) v (m3/kg) h (kJ/kg) s (kJ/kg K) X 

1 95    1.2504  

2 38 6.6827    1 

3  5000  422.85   

4 195 1300     

5  2000 0.099587    

 

8. ภาชนะปิดสนิทใบหนึ่งมีปริมาตร 0.4 m3 บรรจุด้วยน้ า 2.0 kg อยู่ในสภาวะของเหลวปนไอที่
ความดัน 600 kPa จงค านวณหาปริมาตรและมวลของของเหลวและไอ  

9. ถังแข็งเกร็งใบหนึ่งบรรจุมวล 40 kg ของน้ าที่มีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัวที่ 80 °C ให้หาความดัน
ภายในถังและปริมาตรของถังใบนี้ 

 

รูปที่ 2.17 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 9 
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10. ถังแข็งเกร็งบรรจุมวล 5 kg ของน้ าที่ 80°C ถ้าน้ า 3 kg อยู่ในสถานะของของเหลว ส่วนที่เหลือ
เป็นไอ ให้หา (ก) ความดันภายในถัง และ (ข) ปริมาตรของถัง 

 

รูปที่ 2.18 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 10 

 

11. สารชนิดหนึ่งที่ความดัน 0.3 MPa มีพลังงานภายในจ าเพาะและเอนทาลปีจ าเพาะเท่ากับ 3313.6 
J/kg และ 3719.2 J/kg ตามล าดับ ให้หาความหนาแน่นของสารนี้ 

12. ไอน้ าในหม้อน้ ามีเอนทาลปีจ าเพาะ 2792.0 kJ/kg และมีเอนโทรปีจ าเพาะ 6.4302 kJ/kg K ให้
หาพลังงานภายในจ าเพาะ  

13. น้ าที่ความดัน 6.9 MPa และอุณหภูมิ 95°C เข้าไปในชุดก าเนิดไอน้ าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งและ
ออกมาเป็นไอน้ าที่มีความดัน 6.9 MPa และอุณหภูมิ 850°C ให้หาค่าปริมาตรจ าเพาะ เอนทาลปี
จ าเพาะ พลังงานภายในจ าเพาะ เอนโทรปีจ าเพาะ และสถานะของน้ า ทั้งขาเข้าและขาออกจาก
ชุดก าเนิดไอน้ า 

14. ถัง 80 ลิตร บรรจุสารท าความเย็น R-134a มีมวล 0.8 กิโลกรัม ที่ความดัน 160 kPa ให้หา  
14.1 อุณหภูมิของสารท าความเย็นนี้  
14.2 คุณภาพไอ  
14.3 เอนทาลปีของสารท าความเย็น และ  
14.4 ปริมาตรในส่วนที่เป็นไอ 

 

รูปที่ 2.19 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 14 

 

15. มวลของน้ า 2.7 kg อยู่ในสถานะของผสม (ของเหลวและไอ) บรรจุในภาชนะแบบปิดปริมาตร 
0.566 m3 ภายในความดัน 700 kPa ให้ค านวณหา (ก) ปริมาตรและมวลของของเหลว และ  
(ข) ปริมาตรและมวลของไอ 
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16. ให้หามวลของ Nitrogen ในถังซึ่งมีปริมาตร 2.5 m3 ที ่100 kPa และ 30 °C 
17. ให้หาอุณหภูมิของน้ าที่สภาวะ P= 1.0 MPa และ h= 2828.3 kJ/kg 

 

รูปที่ 2.20 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 17 

 

18. ให้หาพลังงานภายในของของเหลวไม่อ่ิมตัวที่ 100°C และ 10 MPa โดยใช้ (ก) ข้อมูลจากตาราง
ของของเหลวไม่อ่ิมตัว (ข) ใช้ข้อมูลของของเหลวอ่ิมตัว หลังจากนั้นให้หาค่าความคลาดเคลื่อน
จากการค านวณโดยใช้สองวิธีดังกล่าว 

 

รูปที่ 2.21 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 18 

 

19. ให้หามวลของอากาศที่อยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความกว้างของแต่ละด้านเป็น 1 m ที่อุณหภูมิ 
27°C และความดัน 1 atm 

20. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ถูกปล่อยจากท่อไอเสียที่อุณหภูมิและความดัน 49°C และ 0.8 atm 
ตามล าดับ ให้หาปริมาตรจ าเพาะของแก๊สนี้ 

21. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบบรรจุแก๊สไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 21°C และความดัน 1.379 MPa หลังจาก
นั้นอัดแก๊สจากปริมาตรเริ่มต้น 98 cm2 ไปจนเหลือปริมาตรภายในเหลือ 82 cm2 และมีอุณหภูมิ
ที่สภาวะสุดท้ายนี้ 27°C ให้หาความดันสุดท้ายของสภาวะนี้ 

22. อุณหภูมิของแก๊สอุดมคติมีค่าคงที่ขณะที่ความดันเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเริ่มต้น 101 kPa ไป
เป็นสภาวะสุดท้าย 827 kPa ถ้าปริมาตรเริ่มต้นเป็น 0.08 m3 ให้หาปริมาตรที่สภาวะสุดท้าย 
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กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบปิด 

 

หัวข้อเนื้อหา 
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบปิด 

3.1 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด  

3.2 ความร้อน  

3.3 งาน  

3.4 งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ 

3.5 พลังงานภายใน  

3.6 เอนธาลปี  

3.7  ความร้อนจ าเพาะ 

3.8 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร  

3.9 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 3  

เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
1. อธิบายหลักการของการอนุรักษ์ของพลังงานและสมการอนุรักษ์พลังงานได้ 
2. บอกความแตกต่างระหว่างความร้อนและงานได้ 
3. จ าแนกประเภทของงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบได้ 
4. ค านวณหางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบในแต่ละประเภทได้ 
5. ค านวณหาพลังงานภายใน เอนทาลปี และปริมาตรจ าเพาะได้ 
6. อธิบายกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร 

7. ประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กับกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแก๊สอุดมคติ
และไอน้ าได้อย่างถูกต้อง 
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วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหาประจ าบท 

2. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน  
3. เกริ่นน าเนื้อหาที่จะเรียนในสัปดาห์นี้ 
4. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน

และรูปภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวความคิด ก่อนข้ามหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหาประจ าบท 

7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตาม
ใบงานที่ได้มอบหมาย และก าหนดวันส่งรายงาน 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงาน 

7. อุปกรณ์การทดลองตามใบงาน ประกอบด้วย 

7.1 ชุดทดสอบการน าความร้อน 

7.2 ชิ้นวัสดุทดสอบ แท่งทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร 
7.3 ชิ้นวัสดุทดสอบ แท่งเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 3 

เซนติเมตร 

7.4 ชุดทดสอบการพาความร้อน 

7.5 ชิ้นทดสอบแบบผิวเรียบ 

8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
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การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานและเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบค าถาม 

3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจากการปฏิบัติการในใบงาน 

5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. ประเมินจากผลการสอบย่อย 

การประเมินผล  

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 



บทท่ี 3 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบปิด 

(The First Law of Thermodynamics and Closed System) 

 
ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ประกอบด้วยพลังงานใน

รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานที่อยู่ในรูปของความร้อนและงาน ความสัมพันธ์ของพลังงาน การ
ถ่ายเทของพลังงาน การเปลี่ยนรูปของพลังงาน ในแต่ละชนิด เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจในทฤษฎีดังกล่าว
ในบทนี้จะมีใบงานทั้งสิ้น 3 ใบงาน ส าหรับการศึกษาและการวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งนี้จะเน้นส าหรับใช้
ในระบบปิดเท่านั้น ส าหรับกฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดจะพิจารณาแยกไว้ในบท
ถัดไป 

 

3.1 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด 

ในบทที่ 1 ได้กล่าวถึงเนื้อหาสาระที่ส าคัญของ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ไปแล้ว ว่า 
พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกสร้างหรือท าลายได้ แต่พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงจากพลังงานรูป
หนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้ ซึ่งเรียกว่า หลักการอนุรักษ์ของพลังงาน หลักการนี้ได้จากการสังเกต
จากการทดลองซึ่งไม่สามารถที่พิสูจน์ได้ด้วยสมการคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามยังไม่พบว่ามีกฎใดที่
ขัดแย้งกับกฎนี้ได ้

ดังนั้นจากหลักการอนุรักษ์พลังงานหรือกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ หากระบบที่สนใจมี
พลังงานเริ่มต้นอยู่แล้ว เมื่อมีพลังงานส่วนอ่ืนถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบหรือพลังงานของระบบเอง
ที่เกิดการถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบ จะท าให้พลังงานของระบบเพ่ิมขึ้นหรือลดลงหรือเท่าเดิม 
อย่างไรก็ตามพลังงานในส่วนที่เกิดการถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบจะต้องมีค่าเท่ากับพลังงานที่
เปลี่ยนแปลงไปของระบบ ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ (3.1)  

 
พลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบ = พลังงานที่เปลี่ยนแปลงของระบบ (3.1) 
 

โดยที่ พลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบ ประกอบด้วย พลังงานที่ให้แก่ระบบ และหรือ
พลังงานที่ออกจากระบบ เช่น ความร้อน หรืองานต่างๆ เป็นต้น 

พลังงานที่เปลี่ยนแปลงของระบบ เป็นพลังงานทั้งหมดที่อยู่ภายในระบบซ่ึงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
หรือเท่าเดิม เมือ่มีการถ่ายเทพลังงานผ่านขอบเขตของระบบ 

ส าหรับในบทนี้เป็นการศึกษาและวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ที่เกิดในระบบปิด
หรือมวลควบคุม คือ ไม่มีการถ่ายเทมวล มีเพียงการถ่ายเทพลังงาน ดังนั้นมวลของระบบจึงมีค่าคงที่ 
มีเพียงพลังงานเท่านั้นที่สามารถไหลผ่านเข้าออกได้ ซึ่งพลังงานดังกล่าวมี 2 แบบ คือ ความร้อน (Q) 
และงาน (W) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดของแต่ละพลังงานในหัวข้อที่ 3.2 และ 3.3 ตามล าดับ  

การวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งให้พิจารณาตามรูปที่ 3.1 เริ่มต้นระบบมีพลังงานของระบบเป็น E1 
ณ ช่วงเวลาหนึ่งความร้อนถูกถ่ายเทให้กับระบบเท่ากับ Q ซึ่งท าให้ระบบสามารถผลิตงานให้แก่
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สิ่งแวดล้อมเท่ากับ W และเหลือพลังงานในระบบ ณ สภาวะสุดท้ายเป็น E2 จากการวิเคราะห์นี้
สามารถเขียนสมการได้เป็นสมการที่ (3.2) 

 

 

 

 สภาวะเริ่มต้น ถ่ายเทงานและความร้อน สภาวะสุดท้าย 

รูปที่ 3.1 การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบตามกฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 

 

Q + E1= W + E2 (3.2) 
ความร้อนและงานเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นถือเป็นพลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบ ส่วน 

E1 และ E2 เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นภายในระบบ ดังนั้นหากน าสมการที่ (3.2) ไปเขียนใหม่ให้สอดคล้อง
กับสมการที่ (3.1) สามารถเขียนได้ใหม่ดังสมการที่ (3.3)  

Q – W = E2 - E1 = E (3.3) 
โดยที่ Q คือ ความร้อนที่ให้แก่ระบบ 

 W คือ งานที่ออกจากระบบหรืองานที่ได้จากระบบ 

 E คือ พลังงานของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

 E1 คือ พลังงานของระบบที่สภาวะเริ่มต้น 

 E2 คือ พลังงานของระบบทีส่ภาวะสิ้นสุด 

 เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกฎข้อที่หนึ่งเพ่ิมมากขึ้น พิจารณาแบตเตอรี่ที่ต่ออยู่กับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และหลอดไฟ (รูปที่ 3.2) โดยสมมติให้พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประจุลง
แบตเตอรี่ เปรียบเสมือนกับความร้อน และพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่จ่ายให้กับหลอดไฟ
เปรียบเสมือนงาน ส่วนปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่มีอยู่ภายในแบตเตอรี่จะแทนระดับพลังงานที่อยู่
ภายในระบบ เริ่มต้นก่อนประจุกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่จะไม่มีพลังงานไฟฟ้า (E1=0) เมื่อเริ่มประจุ
ไฟฟ้าสู่แบตเตอรี่ (Q) และเปิดหลอดไฟเพ่ือใช้งานจะมีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแบตเตอรี่ (W) ในช่วง
เวลาหนึ่ง จากนั้นยกเลิกการประจุไฟฟ้าและปิดหลอดไฟ จะพบว่าในแบตเตอรี่มีปริมาณพลังงาน
ไฟฟ้าเหลือจ านวนหนึ่ง (E2) ดังนั้นจะได้ว่า ผลต่างของปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ไหลประจุเข้ากับ
ปริมาณพลังงานที่ถูกจ่ายออก มีค่าเท่ากับปริมาณของพลังงานไฟฟ้าที่คงเหลือในแบตเตอรี่ ซึ่งจะ
เทียบได้กับการเพิ่มขึ้นของพลังงานในระบบเท่ากับผลต่างของพลังงานที่เข้าและออกจากระบบ 

 

W 

Q 

E2 E1 
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รูปที่ 3.2 การพิจารณาตามหลักการของกฎข้อที่หนึ่งอุณหพลศาสตร์ 

 

 โดยมีการคิดเครื่องหมายของความร้อนและงานในสมการที่ (3.2) และ (3.3) แสดงในรูปที่ 
3.3 คือความร้อนที่ให้ระบบจะมีค่าเป็นบวก ความร้อนที่คายออกมาจากระบบจะมีค่าเป็นลบ ซึ่ง
ตรงกันข้ามกับเครื่องหมายของงาน งานที่ให้ระบบให้เป็นลบ และงานที่ได้จากระบบมีเครื่องหมายเป็น
บวก ดังนั้นในกรณีที่ความร้อนที่ให้แก่ระบบมีค่ามากกว่างานที่ได้จากระบบ พลังงานส่วนเกินนี้จะท า
ให้พลังงานของระบบเพ่ิมขึ้น (E หรือ E2–E1 เป็นบวก) แต่ถ้างานที่ได้จากระบบมีค่ามากกว่าความ
ร้อนที่ระบบได้รับ จะเป็นผลให้พลังงานของระบบลดลง (E เป็นลบ) และหากความร้อนที่ให้แก่
ระบบเท่ากับงานที่ได้จากระบบ แสดงว่าพลังงานของระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง (E=0) 

 

 

รูปที่ 3.3 การคิดเครื่องหมายของความร้อนและงาน 

 

ส าหรับพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบจะประกอบด้วยพลังงานภายใน พลังงานศักย์ และพลังงาน
จลน์ ดังนั้นในพจน์ของ E = E2 - E1 สามารถกระจายออกได้เป็นสมการที่ (3.4) 

E = E2 - E1 = U+ KE+ PE (3.4) 

เมื่อ U=พลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงไป  
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KE=พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 PE=พลังงานศักย์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

 

ตัวอย่างที่ 3.1 ถังเกร็งใบหนึ่งถูกหุ้มฉนวนภายในบรรจุน้ าร้อน เพ่ือให้น้ าร้อนมีอุณหภูมิเท่ากัน
ทั้งหมดภายในถังจึงมีการติดใบกวนโดยใช้งาน 10 kJ ในการหมุนแกนของใบพัด ให้พิจารณาหาการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบนี้ 
วิธีท า จากโจทย์  (1) หุ้มฉนวน จะได้ Q = 0 

   (2) มีงานไฟฟ้า จะได้ Wother ≠ 0 

   (3) ไม่มีพลังงานศักย์, ไม่มีพลังงานจลน์ 
 จากสมการกฎข้อที่ 1 จะได้ 

  Q – W = U + PE + KE 

     – W = U 

 เนื่องจากเป็นงานที่สิ่งแวดล้อมให้ระบบ ติดลบ 

  - (-10) = U 

     U = 10 ตอบ 

 

3.2  ความร้อน 

ความร้อน (Heat, Q) คือ พลังงานรูปหนึ่งที่สามารถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบได้เมื่อมี
ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ความร้อนจะถูกถ่ายโอนจากบริเวณที่มี
อุณหภูมิสูงไปหาอุณหภูมิต่ า เช่น น้ าแข็งที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง เมื่อน ามาวางไว้ในห้องที่มี
อุณหภูมิสูงกว่า ความร้อนจากบรรยากาศจะถ่ายเทให้กับน้ าแข็ง ท าให้น้ าแข็งมี อุณหภูมิสูงขึ้น เกิด
การหลอมละลาย ความร้อนจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วขณะที่เกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิของวัตถุสองชิ้น และต้องมีการถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบเท่านั้น ส าหรับกระบวนการที่ไม่
มีการถ่ายโอนความร้อนหรือการถ่ายเทความร้อนเป็นศูนย์ เรียก Adiabatic process คือ มีค่า Q=0 
เช่น ระบบที่มีฉนวนหุ้มอย่างดี ระบบที่มีอุณหภูมิเท่ากับเท่ากับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม 

ความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่ง จึงมีหน่วยเป็น จูล (Joule, J) และเป็นฟังก์ชันทางเดิน (Path 
function) คือขึ้นกับกระบวนการแต่ไม่ขึ้นกับสภาวะ การก าหนดเครื่องหมายของพลังงาน
เช่นเดียวกับหัวข้อที่ 3.1 (รูปที่ 3.3) คือ การถ่ายโอนความร้อนเข้าสู่ระบบ (ท าให้ระบบมีพลังงาน
เพ่ิมข้ึน) มีเครื่องหมายเป็น ‘บวก’ การถ่ายโอนความร้อนออกจากระบบ (ท าให้ระบบมีพลังงานลดลง) 
มีเครื่องหมายเป็น ‘ลบ’ 

0 0 0 
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ส าหรับปริมาณการถ่ายโอนความร้อนในกระบวนการที่เกิดจากสภาวะที่ 1 ไปเป็นสภาวะที่ 2 
มีสัญลักษณ์ Q12 และเนื่องจากความร้อนเป็นคุณสมบัติแบบอิงมวล เมื่อพิจารณาความร้อนให้เป็น
คุณสมบัติแบบจ าเพาะ จึงใช้สัญลักษณ์เป็น q คือ ปริมาณการถ่ายโอนความร้อนต่อมวลของระบบ
หรือการถ่ายเทความร้อนจ าเพาะ (Specific heat transfer) หาได้จาก q=Q/m หน่วยเป็น J/kg 
นอกจากนั้นหากคิดปริมาณความร้อนต่อหนึ่งหน่วยเวลา จะเรียกว่า อัตราการถ่ายโอนความร้อน (Q̇) 

มีหน่วยเป็น J/s หรือ watt หาได้จาก Q ̇= 
Q
∆t

 เมื่อ t คือ ช่วงเวลาในการถ่ายโอนความร้อน 

 ส าหรับการถ่ายเทความร้อนในรายวิชาอุณหพลศาสตร์ จะสนใจเพียงการถ่ายเทความร้อนที่
เกิดจากการเปลี่ยนสภาวะของสารเท่านั้น แต่ไม่ได้ศึกษาถึงกระบวนการเกิดความร้อนหรือวิธีการ
ถ่ายเทความร้อนในแบบต่างๆ ซึ่งจะมีรายละเอียดของเนื้อหาอยู่ในรายวิชาการถ่ายเทความร้อน 
(Heat transfer) อย่างไรก็ตามเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงกระบวนการถ่ายเทความร้อน ในหัวข้อนี้จึงจะ
กล่าวถึงหลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น ซึ่งประกอบด้วย 3 วิธี คือ การน าความร้อน การพาความ
ร้อน และการแผ่รังสีความร้อน ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 

รูปที่ 3.4 การถ่ายเทความร้อนวิธีต่างๆ  

(ท่ีมา: Honsberg, C. and S. Bowden, 2013) 
 

 1) การน าความร้อน (Heat conduction) 

เป็นการถ่ายเทความร้อนในระดับจุลภาค คือเกิดจากการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ของ
โมเลกุลของสารหนึ่งไปสู่โมเลกุลข้างๆ การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ อาจเกิดจาก การเคลื่อนที่ การ
หมุน และการสั่นสะเทือน เป็นต้น การถ่ายเทความร้อนจะเกิดจากโมเลกุลที่มีระดับพลังงานหรือ
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อุณหภูมิสูงกว่าเคลื่อนไปหาโมเลกุลที่มีระดับพลังงานหรืออุณหภูมิต่ ากว่า ซึ่งหากพิจารณาในระดับมห
ภาคแล้วจะพบว่าตัวกลางจะไม่มีการเคลื่อนไหว 

2) การพาความร้อน (Heat convection) 

การถ่ายเทความร้อนวิธีนี้เป็นการถ่ายเทความร้อนในระดับมหภาค คือเกิดการเคลื่อนไหวของ
ตัวกลาง โดยที่ตัวกลางส่วนใหญ่มักเป็นของไหล ของไหลดังกล่าวจะท าหน้าที่เป็นตัวขนส่งพลังงาน
จากพ้ืนผิวของแหล่งหนึ่งไปยังอีกแหล่งหนึ่ง เรียกว่า การพา โดยที่ตัวกลางที่มีอุณหภูมิต่ าเมื่อไหลผ่าน
พ้ืนผิวที่มีอุณหภูมิสูงกว่าก็จะพาความร้อนออกไปจากพ้ืนผิวนั้น 

3) การแผ่รังสีความร้อน (Heat radiation) 

 เป็นการถ่ายเทความร้อนที่เกี่ยวกับคลื่นรังสีความร้อน โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะปลดปล่อย
ความร้อนออกมาจากวัตถุรอบๆ ในรูปของคลื่นรังสีความร้อน วิธีการถ่ายเทความร้อนนี้ไม่ต้องอาศัย
ตัวกลางมาเกี่ยวข้อง ซึ่งวัตถุทุกชนิดถ้ามีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสมบูรณ์ก็จะมีการปล่อยคลื่ น
ดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา โดยที่วัตถุที่มีอุณหภูมิที่สูงกว่าก็จะสามารถปล่อยพลังงานในรูปคลื่นรังสีความ
ร้อนได้มากกว่าวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าเสมอ หมายความว่าหากมีการแผ่ความร้อนของวัตถุสองชิ้น 
การถ่ายเทความร้อนรวมก็จะมีทิศทางจากวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 
 

ตัวอย่างที่ 3.2 การทดลองหนึ่งมีการทดสอบแผ่นดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์ในช่วงเวลา 10 :00 – 
11:00 น. พบว่าแผ่นดูดความร้อนสามารถดูดความร้อนเข้ามาเก็บได้ 3.29 MJ/m2 ถ้าแผ่นดูดความ
ร้อนนี้มีขนาดพ้ืนที่รับแสงเท่ากับ 2 m2 ให้ค านวณค่าการถ่ายเทความร้อนจากดวงอาทิตย์ การถ่ายเท
ความร้อนจ าเพาะ และอัตราการถ่ายเทความร้อน เมื่อแผ่นดูดความร้อนมีมวลเป็น 20 kg 
วิธีท า จากโจทย์ 

(1) m = 20 kg 

(2) t = 1 hr 

จากสมการการหาคา่ q และ Q̇ จะได้ว่า q = Q/m และ Q̇ = Q/t 

 การถ่ายเทความร้อน (Q) พิจารณาจากความสามารถในการท างานของแผ่นดูดความร้อนและ
พ้ืนที่ของการดูดความร้อน จะได้ว่า 

 Q = 3.29 x 2  
MJ
m2  × m2 = 6.58 MJ    ตอบ 

 ดังนั้นจะได้ q = Q/m = 6.58/20 = 0.329 MJ/kg  ตอบ 

   Q̇ = Q/t = 
6.58MJ×1000 kJ/1MJ

1hr×3600s/1hr
 = 1.83 kJ/s ตอบ 
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3.3  งาน 

 นักศึกษาจะคุ้นเคยกับนิยามของค าว่า งาน หรือ Work (W) ที่หมายถึง ผลที่เกิดจากแรง
กระท าต่อวัตถุและท าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ระยะทางหนึ่ง โดยขนาดของงานจะมีค่าเท่ากับ ผลคูณของ
แรงกับระยะทางที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรง อย่างไรก็ตามในรายวิชาอุณหพลศาสตร์ซึ่ง
เน้นการศึกษาในระดับมหาภาค ได้ให้ค านิยามของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับ ระบบ คุณสมบัติ และ
กระบวนการ เป็น “งานคือผลจากการเกิดปฏิกิริยาต่อกันอันเนื่องมากจากการกระท าของระบบและ
สิ่งแวดล้อม งานที่เกิดขึ้นจะอยู่นอกขอบเขตของระบบ ซึ่งจะเป็นผลท าให้วัตถุถูกยกขึ้นหรือยกลง 
หรือเรียกว่า ระบบท าให้เกิดงาน” ยกตัวอย่าง การเคลื่อนที่ของลิฟต์ เมื่อให้ลิฟต์เป็นระบบ และข้าง
ในระบบประกอบด้วยคนและกล่อง หากคนที่อยู่ภายในลิฟต์ยกกล่องขึ้น จะไม่ถือว่าเกิดระบบท าให้
เกิดงาน เนื่องจากการยกกล่องขึ้นเป็นการกระท าภายในระบบ แต่ถ้าหากลิฟต์มีการเคลื่อนที่ขึ้นลงจะ
ถือว่าเกิดงานขึ้นหรือระบบท าให้เกิดงาน เนื่องจากเกิดงานด้านนอกของระบบ เป็นต้น 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง ส าหรับพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ หากพิจารณาระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ดังแสดงในรูปที่ 3.5 เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์เริ่มแปลงพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าน าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ก็จะส่งพลังงานไฟฟ้าไปให้พัดลม พัด
ลมก็จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวให้หมุนเพลาท าให้เปลี่ยนเกิดเป็นพลังงานกลต่อไป การที่จะ
กล่าวว่ามีงานเกิดขึ้นหรือไม่นั้นจะต้องก าหนดว่าอะไรคือระบบและมีขอบเขตอย่างไร เช่น หาก
ก าหนดระบบและขอบเขตดังแสดงในรูปที่ 3.5 (ก) ระบบประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์และ
แบตเตอรี่อยู่ในขอบเขตเดียวกัน โดยที่พัดลมอยู่ด้านนอกของระบบถือเป็นสิ่งแวดล้อม ระบบและ
ขอบเขตแบบนี้กล่าวได้ว่ามีการส่งงานผ่านขอบเขตออกมาจากระบบในรูปพลังงานไฟฟ้า ส่งให้กับ
สิ่งแวดล้อมคือพัดลม และเนื่องจากพัดลมได้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล ดังนั้นการไหล
ของพลังงานไฟฟ้าผ่านขอบเขตของระบบก็ถือว่าเกิดการท างานโดยระบบ แต่ถ้าให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ และพัดลม เป็นระบบอยู่ภายในขอบเขตเดียวกัน (รูปที่ 3.5(ข)) ระบบและ
ขอบเขตแบบนี้กล่าวได้ว่าไม่มีการส่งผ่านงานออกจากระบบ แม้ว่าพัดลมจะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้
เป็นพลังงานกล แต่ก็ไม่ถือว่าระบบท าให้เกิดงาน  

 
 (ก) ระบบและขอบเขตท่ีท าให้เกิดงาน (ข) ระบบและขอบเขตท่ีไม่ถือว่าเกิดงาน 
 จากระบบสู่สิ่งแวดล้อม 

รูปที่ 3.5 ลักษณะของการถ่ายเทงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม 
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(ค) ระบบและขอบเขตท่ีท าให้เกิดงานจากสิ่งแวดล้อมสู่ระบบ 

รูปที่ 3.5 ลักษณะของการถ่ายเทงานระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 
 พลังงานที่ถ่ายโอนผ่านขอบเขตได้จะอยู่ในรูปของความร้อนหรืองาน ความร้อนเป็นพลังงาน
ที่ถ่ายโอนผ่านขอบเขตได้โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 3.2 ส าหรับ
งานสามารถถ่ายโอนผ่านขอบเขตได้หลายวิธีโดยไม่เกี่ยวกับความแตกต่างของอุณหภูมิ เช่น งานที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ของลูกสูบ และงานเนื่องจากการหมุนของเพลา เป็นต้น  
 งานที่เกิดจากกระบวนการที่เปลี่ยนจากสภาวะที่ 1 เป็น สภาวะที่ 2 มีสัญลักษณ์ W12 มี
หน่วยเป็น จูล (J) งานเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่ง จึงท าให้งานเป็นคุณสมบัติแบบอิงมวล ดังนั้นเมื่อ
น างานมาคิดต่อหนึ่งหน่วยมวล จะท าให้กลายเป็นคุณสมบัติแบบเฉพาะตัว เรียกว่า งานจ าเพาะ ใช้
สัญลักษณ์เป็น w หาได้จาก w=W/m และมีหน่วยเป็น J/kg ส าหรับอัตราส่วนระหว่างงานต่อหน่วย

เวลา เรียก ก าลังงาน ใช้สัญลักษณ์ Ẇ มีหน่วยเป็น watt หาได้จาก Ẇ = 
W
∆t

 การคิดเครื่องหมายของ
งานได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ 3.1 คือ งานที่ให้แก่สิ่งแวดล้อมมีเครื่องหมายเป็น ‘บวก’ ส่วนงานที่
สิ่งแวดล้อมให้แก่ระบบ เป็น ‘ลบ’ (รูปที่ 3.3) 
 

ตัวอย่างท่ี 3.3 ระบบการผลิตงานหนึ่ง สามารถผลิตงานออกมาได้ 20 kJ ภายในเวลา 10 วินาที หาก
มวลของระบบมีค่า 5 kg ให้ค านวณหางานจ าเพาะและก าลังงานของระบบนี้ 
วิธีท า จากโจทย์ (1) W = 20 kJ 

   (2) t = 10 s 

   (3) m = 5 kg 

 w = 
W
m

= 20
5

 = 4 kJ/kg ตอบ 

 Ẇ=  W
∆t

= 20
10

 = 2 kJ/s ตอบ 
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 งานและความร้อน เป็นฟังก์ชันทางเดิน (Path function) หมายความว่า 
ปริมาณความร้อนและงานข้ึนอยู่กับเส้นทางของกระบวนการไม่ขึ้นกับสภาวะ  

คือ สภาวะที่ 1 หรือสภาวะที่ 2 ไม่ได้ก าเนิดงานออกมา แต่งานจะได้จาก
กระบวนการ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะที่ 1 ไปเป็นสภาวะที่ 2 สัญลักษณ์ในเชิงอนุพันธ์
ของปริมาณความร้อนและงาน จึงเป็น Q และ W ตามล าดับ ยกตัวอย่างในรูปที่ 3.6 กระบวนการ
ทั้งสามมีจุดของสภาวะเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเหมือนกัน แต่เนื่องจากเส้นทางของกระบวนการต่างกัน ท า
ให้งานของทั้งสามมีค่าไม่เท่ากัน  

ส่วนความดัน (P) และ ปริมาตร (V) ถือเป็นฟังก์ชันจุด เนื่องจากเป็นปริมาณที่ไม่ขึ้นกับเส้นทาง
ของกระบวนการแต่ขึ้นกับสภาวะ เป็นอนุพันธ์ตายตัว ซึ่งจะใช้สัญลักษณ์ในเชิงอนุพันธ์ของความดันและ
ปริมาตรคือ dP และ dV ตามล าดับ คุณสมบัติของทั้งความดันและปริมาตรที่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย
ของทั้งสามกระบวนการในรูปที่ 3.6 จึงมีค่าเท่ากัน แมว้่าเส้นทางของกระบวนการจะต่างกัน 

 

รูปที่ 3.6 งานที่เกิดในกระบวนที่ต่างกันแต่มีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเหมือนกัน 

 

Note 
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3.4  งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ 

 จากการศึกษานิยามของงานและหน่วยของงานในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
รายละเอียดของงานที่เกิดขึ้นในทางอุณหพลศาสตร์ ส าหรับการพิจารณางานในทางอุณหพลศาสตร์
ส่วนใหญ่จะเป็นจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Boundary Work, Wb) หรือขอบเขตของ
ระบบมีการเคลื่อนที่ท าให้เกิดงาน เช่น การเคลื่อนที่ของลูกสูบภายในกระบอกสูบอันเนื่องมาจากการ
ขยายตัว-อัดตัวของสารท างานที่อยู่ในภายกระบอกสูบที่มีสถานะเป็นแก๊ส ซึ่งก็คือการเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตรภายในระบบ ตัวอย่างงานที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เช่นลูกสูบภายในเครื่องยนต์หรือ
ลูกภายในเครื่องอัด งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบนี้นับเป็นงานที่ส าคัญมากในการ
พิจารณาแก้ปัญหาทางอุณหพลศาสตร์  
 ส าหรับการค านวณหางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ เริ่มจากสมการหา
งานส าหรับที่ใช้ในการเคลื่อนวัตถุหนึ่งโดยออกแรงเท่ากับ F ไปเป็นระยะ ds จะท าให้ได้งานเท่ากับ 
W และสามารถเขียนออกมาเป็นสมการได้ดังสมการที่ (3.5) เมื่อพิจารณาร่วมกับการหางานใน
ระบบการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb) ของกระบอกสูบ-ลูกสูบที่ไม่มีแรงเสียดทาน และมีตุ้ม
น้ าหนักบนลูกสูบ ดังรูปที่ 3.7 เมื่อให้ลูกสูบมีพ้ืนที่หน้าตัดเป็น A ที่สภาวะเริ่มต้นเกิดสมดุลทางความ
ร้อนของแก๊สภายในกระบอกสูบ ความดันของแก๊ส (P) ภายในกระบอกสูบ-ลูกสูบจะท าให้เกิดแรง
ปฏิกริยา (F) ต้านน้ าหนักของลูกสูบและตุ้มน้ าหนัก แรงต้านนี้มีค่าเท่ากับผลคูณของความดันของแก๊ส
กับพ้ืนที่หน้าตัดของลูกสูบ (สมการที่ (3.6)) ถ้าลูกสูบหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหว (ระบบอยู่ในสภาวะสมดุล
ทางสถิตยศาสตร์) แสดงว่าน้ าหนักบนลูกสูบที่กดลงบนแก๊สมีค่าเท่ากับแรงต้านที่เกิดจากความดัน
ภายในแต่มีทิศทางตรงข้าม หากแบ่งย่อยตุ้มน้ าหนักท่ีอยู่บนลูกสูบแล้วค่อยๆ ยกออกจากลูกสูบ 1 ชิ้น 
แก๊สภายในกระบอกสูบจะขยายตัวเล็กน้อย (ลูกสูบเกิดการเคลื่อนที่ เสียสมดุลทางสถิตยศาสตร์) 
ความดันจะลดลงเท่ากับน้ าหนักที่กดลงมา ซึ่งนี่จะท าให้ระบบเกิดการสมดุลทางสถิตย์ศาสตร์อีกครั้ง 
หากลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นเป็นระยะทางเท่ากับ ds สมการที่ (3.5) และ (3.6) สามารถเขียนใหม่ได้เป็น
สมการที่ (3.7) ซึ่งผลคูณระหว่างระยะทางและพ้ืนที่ของลูกสูบก็คือปริมาตรภายในที่เพ่ิมขึ้นอัน
เนื่องมาจากลูกสูบเคลื่อนที่ จึงท าให้ได้สมการของงานเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ
ดังแสดงในสมการที่ (3.8) โดยงานเกิดจากผลคูณของความดันภายในกระบอกสูบ-ลูกสูบกับปริมาตรที่
เปลี่ยนแปลง 
 W = F·ds (3.5) 

จาก F = P·A (3.6) 

จะได้ Wb = P·A ds (3.7) 

 W = P·dV 

จาก  dV = A ds 

 ∫ Wb= ∫ (P∙dV)2
1

2
1  
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จะได้ Wb= ∫ (P∙dV)2
1  (3.8) 

 

 

รูปที่ 3.7 งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ 

 

 จากสมการที่ (3.8) หมายความว่า งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบมีค่า
เท่ากับพ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างความดัน (P) กับปริมาตร (V) ภายในกระบอกสูบเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ไป 
กรณีที่เป็นวัฏจักร คือลูกสูบเคลื่อนที่ไปกลับสามารถหางานสุทธิ (Wnet) ได้จาก ผลลัพธ์ของงานใน
กระบวนการทั้งหมดของวัฏจักร คือ งานเท่ากับผลต่างระหว่างกระบวนการขยายตัวและอัดตัว ของ
ลูกสูบ (ส่วนที่แรเงา) ดังแสดงในรูปที่ 3.8 

 

 

รูปที่ 3.8 งานสุทธิเท่ากับพ้ืนที่ใต้กราฟของ P กับ v 
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 งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบที่เกิดจากกระบวนการต่างๆ สามารถแบ่งได้เป็น 
4 กระบวนการ ดังนี้ 
 1. กระบวนการปริมาตรคงท่ี 

 ในกระบวนการที่ปริมาตรไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในสภาวะเริ่มต้นและสิ้นสุด คือเป็น
กระบวนการสมดุลเป็นช่วงแบบปริมาตรคงที่ของแก๊สอุดมคติ หรือกระบวนการปริมาตรคงที่ 
(Constant-Volume process) จะไม่เกิดงาน เนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร คือ 

   V1 = V2 ; dV = 0 

 ดังนั้นจากสมการที่ (3.8) ส าหรับหางาน จะได้ว่า Wb = W12 =0 

 

ตัวอย่างที่ 3.4 ถังเกร็งใบหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือบรรจุแก๊สไนโตรเจนโดยที่ปริมาตรภายในไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่ความร้อนสามารถถ่ายโอนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมได้ เริ่มต้นบรรจุแก๊ส
ไนโตรเจนไว้ที่ 300 kPa และ 200°C ให้หางานเนื่องจากผลของการถ่ายโอนความร้อนที่ท าให้สภาวะ
สุดท้ายความดันและอุณหภูมิลดลงเป็น 200 kPa และ 150°C ตามล าดับ 

วิธีท า จากโจทย์ (1) สารคือ N2 

   (2) V คงท่ี 

   (3) P1 = 300 kPa, T1 = 200°C 

   (4) P2 = 200 kPa, T2 = 150°C 

 จากสมการหางานเนื่องจากขอบเขตของระบบ (Wb) 

 Wb = ∫ PdV2
1  

 แต่เนื่องจากถังเป็นถังเกร็ง คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตร V1 = V2 

 dV = V2 – V1 = 0 

 Wb = ∫ P(0) = 0 kJ  ตอบ 

 

 2. กระบวนการความดันคงที่ 
ส าหรับกระบวนการที่ความดันเริ่มต้นและสุดท้ายไม่มีการเปลี่ยนแปลง คือเป็นกระบวนการ

สมดุลเป็นช่วงแบบความดันคงท่ีของสารท างาน หรือกระบวนการความดันคงที่ (Constant-Pressure 
process) ดังรูปที่ 3.9 การค านวณหาค่างานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบโดย
กระบวนการความดันคงท่ีสามารถหาได้จากสมการที่ (3.8) จะได้ 
 Wb=W12= ∫ (P∙dV)2

1  
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   = P ∫ dV2
1  

 Wb=W12= P(V2-V1) (3.9) 
 

 

รูปที่ 3.9 งานที่เกิดในกระบวนการความดันคงท่ี 

 

 สมการที่ (3.9) เป็นสมการส าหรับหางานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบโดย
กระบวนการความดันคงท่ี งานในสมการนี้ก็คือพ้ืนที่ใต้กราฟระหว่างความดันและปริมาตร (รูปที่ 3.9) 
 

ตัวอย่างที่ 3.5 ในระบบกระบอกสูบ-ลูกสูบอันหนึ่งที่ไม่มีแรงเสียดทาน คือความดันภายในระบบจะ
คงที่ตลอดเวลา ภายในบรรจุสารท าความเย็น R-134a ปริมาณ 5 kg ที่ความดัน 100 kPa และมี
สถานะเป็นไออ่ิมตัว เมื่อมีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม ท าให้สารท าความ
เย็นมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนเป็น 0°C ให้หางานที่เกิดข้ึนในกระบวนการเมื่อไม่มีงานอ่ืนๆ เกิดข้ึนอีก 

วิธีท า จากโจทย์ (1) สารคือ R-134a 

   (2) กระบอกสูบ-ลูกสูบไม่มีแรงเสียดทาน  P คงท่ี 

   (3) m = 5 kg 

   (4) P1 = 100 kPa = P2 เนื่องจากเป็นกระบวนการความดันคงท่ี 

   (5) T2 = 0°C 

 เนื่องจากระบบปิดนี้เกิดงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบโดยกระบวนการ
ความดันคงท่ี จะได้ว่า 

 Wb = ∫ PdV2
1 =P ∫ dV2

1  = P(V2 – V1) 
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 ต้องหาค่า V1 และ V2 ก่อน 

 ที่สภาวะที่ 1, P1 = 100 kPa และเป็นไออ่ิมตัว  
 จากตารางที่ ข.9 จะได้ v = vg = 0.19254 m3/kg 

 และจาก V1 = mv1 = (5)(0.19254) = 0.9627 m3 

 ที่สภาวะที่ 2, P2 = P1 =100 kPa และ T2 = 0°C 

 จากการตรวจสอบสถานะพบว่าเป็น ไอดง ดังนั้นจึงใช้ตารางที่ ข.10 ในการหาค่าคุณสมบัติ
อ่ืนๆ จะได้ v = 0.21630 m3/kg 

 และจาก V2 = mv2 = (5)(0.21630) = 1.0815 m3 

 Wb = P(V2 – V1) = (100)(1.0815 – 0.9627) 

     Wb = 11.88 kJ  ตอบ 

 

 3. กระบวนการอุณหภูมิคงที่ 
 ในการเปลี่ยนสภาวะของแก๊สอุดมคติ หากกระบวนการเกิดสมดุลเป็นช่วงแบบอุณหภูมิคงท่ี 
หรือเกิดกระบวนการอุณหภูมิคงที่  (Isothermal process) จากสมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ 
PV=mRT ท าให้พจน์ของ mRT เป็นค่าคงที่ เขียนได้ใหม่เป็น P = mRT/V เมื่อแทนลงในสมการที่ 
(3.8) จะได้ 
 Wb=W12= ∫ (P∙dV)2

1   

 Wb= ∫ (mRT
V

) dV2
1  

 Wb=(mRT) ∫ (1
V
) dV2

1  

 Wb=(mRT) ln [V2

V1
] =P1V1 ln [V2

V1
] = P2V2 ln [V2

V1
] (3.10) 

 งานที่ได้จากกระบวนการอุณหภูมิคงที่ คือพ้ืนที่ใต้กราฟความดันและปริมาตร ซึ่งมีลักษณะ
เป็นไฮเปอร์โบลิค ดังแสดงในรูปที่ 3.10 
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รูปที่ 3.10 งานที่เกิดในกระบวนการอุณหภูมิคงท่ี 

 

ตัวอย่างที่ 3.6 ระบบกระบอกสูบ-ลูกสูบที่ภายในบรรจุแก๊สแอมโมเนีย เริ่มต้นมีปริมาตร 0.5 m3 
ความดัน 100 kPa และอุณหภูมิ 50°C แก๊สภายในถูกกดอัดซึ่งเป็นไปตามกระบวนการอุณหภูมิคงที่
จนกระท่ังปริมาตรที่สภาวะสุดท้ายเป็น 0.2 m3 ให้ค านวณหางานที่เกิดขึ้นในกระบวนการนี้เมื่อไม่คิด
งานอ่ืนๆ 
วิธีท า จากโจทย์ (1) V1 = 0.5 m3, P1 = 100 kPa, T1 = 50°C 
   (2) เป็นกระบวนการอุณหภูมิคงท่ี 

   (3) V2 = 0.2 m3 
   (4) สารท างานคือ แก๊สแอมโมเนีย ซึ่งเป็นแก๊สอุดมคติ 
 สมการหางานจากงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ คือ 

 Wb = mRTln(V2 V1⁄ )   หรือ Wb = P1V1ln(V2 V1⁄ ) 

 เลือกใช้สมการ Wb = P1V1ln(V2 V1⁄ ) จะได้ 

 Wb = (100)(0.5)ln(0.2 0.5⁄ ) 

 Wb = -45.8 kJ 

 งานติดลบ คือสิ่งแวดล้อมให้งานแก่ระบบ ซึ่งแก๊สจึงถูกกดอัด ตอบ 

 

 4. กระบวนการโพลีโทรปิก 

ระหว่างกระบวนการขยายตัวหรืออัดตัวจริงของแก๊ส ความดันและปริมาตรของระบบจะมี
ความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการ PVn = C หรือ P = CV-n โดยค่า n, C เป็นค่าคงที่ เรียกกระบวนการ
นี้ว่า กระบวนการโพลีโทรปิก (Polytropic process) ดังแสดงในรูปที่ 3.11 เมื่อน าความสัมพันธ์
ดังกล่าวไปแทนในสมการที่ (3.8) จะได้ ความสัมพันธ์ของการหางานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
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ขอบเขตของระบบตามกระบวนการโพลีโทรปิคดังสมการที่ (3.11) และสมการที่ (3.12) หรือพ้ืนที่ใต้
กราฟความดันและปริมาตร ดังรูปที่ 3.11 

 Wb=W12= ∫ (P∙dV)2
1   

 Wb=W12= ∫ (CV-n∙dV)2
1   

 Wb=W12=C ∫ (V-n∙dV)2
1   

 Wb=W12=C [V-n+1

-n+1
]

1

2
  

 Wb=W12=
C2V2

1-n-C1V1
1-n

1-n
 (3.11) 

และจากความสัมพันธ์ PVn = C หรือ C1 = P1V1n และ C2 = P2V2n เมื่อแทนลงในสมการที ่(3.11) จะ
ได้ 
 Wb=W12=

P2V2
nV2

1-n-P1V1
nV1

1-n

1-n
  

 Wb=W12=
P2V2-P1V1

1-n
 (3.12) 

 และจากสมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ PV = mRT และเนื่องจากเป็นระบบปิดท าให้มวลมี
ค่าคงที่ จะเขียนสมการที่ (3.12) ใหม่ได้เป็นสมการที่ (3.13)  
 Wb=W12=

mR(T2-T1)
1-n

 (3.13) 
 

 

รูปที่ 3.11 งานที่เกิดในกระบวนการโพลีโทรปิค 
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ตัวอย่างท่ี 3.7 ระบบกระบอกสูบ-ลูกสูบหนึ่งภายในบรรจุแก๊สที่มีมวลโมเลกุลเป็น 24 kg/kmol และ
มีมวล 100 กรัม ที่ความดัน 100 kPa และอุณหภูมิ 27°C จากนั้นแก๊สภายในกระบอกสูบถูกอัดตาม
กระบวนการโพลีโทรปิค PVn = ค่าคงที่ เมื่อ n=1.3 จนกระทั่งความดันสุดท้ายเป็น 1000 kPa ให้หา
งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบนี้เมื่อไม่คิดงานอื่นๆ 

วิธีท า จากโจทย์ (1) M = 24 (เป็นแก๊ส) 
   (2) m = 100 g = 0.1 kg 
   (3) P1 = 100 kPa 
   (4) T1 = 27 + 273 = 300 K 
   (5) เป็นกระบวนการโพลีโทรปิค, PVn = C, n = 1.3 
   (6) P2 = 1000 kPa 
 งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบเกิดจากกระบวนการโพลีโทรปิค จะได้ว่า 

 Wb = (P2V2 – P1V1)/(1-n) หรือ Wb = mR(T2 – T1)/(1-n) 
 สมการแรกมีความเป็นไปได้มากกว่าในการหาค่าตัวแปรอ่ืนๆ โดยการใช้สมการสภาวะของ
แก๊ส และสมการของกระบวนการโพลีโทรปิค  
 จากสมการสภาวะของแก๊ส จะได้ว่า  
 P1V1 = mRT1 
 V1 = mRT1/P1,  R = Ru/M = 8.31447/24 = 0.35 
 V1 = (0.1)(0.35)(300)/100 = 0.105 m3 
 จากสมการของกระบวนการโพลีโทรปิค จะได้ว่า 

 P2V2
n = P1V1

n 
 V2

n = (P1V1
n)/P2 = (100)(0.1051.3)/1000 = 0.00534 

 V2 = (0.00534)1/n = (0.00534)1/1.3 = 0.0178 m3 

  Wb  = (P2V2 – P1V1)/(1-n) 

   = [(1000 x 0.0178) – (100 x 0.105)]/(1 – 1.3) 

  Wb = -24.33 kJ งานติดลบ คือเป็นการให้งานแก่ระบบ (ถูกอัด)           ตอบ 
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ตัวอย่างที่ 3.8 ในระบบท าความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในตัวรับรังสีดวงอาทิตย์บรรจุสาร
ท าความเย็น R-134a มวล 0.2 kg ปริมาตร 0.0085 m3 มีความดัน 240 kPa หลังจากนั้นตัวรับรังสี
ดวงอาทิตย์ดูดความร้อนเข้ามาภายใน ท าให้สารท าความเย็นดังกล่าวได้รับความร้อนในปริมาณ 21.2 
kJ ตามกระบวนการความดันคงที่ ให้หาอุณหภูมิที่สภาวะสุดท้ายของสารท าความเย็น และเขียน
แผนภาพ T-v แสดงกระบวนการ 

วิธีท า จากโจทย์ (1) สารท างานคือ R-134a 

   (2) m = 0.2 kg 

   (3) V1 = 0.0085 m3 

   (4) P1 = 240 kPa = P2 (กระบวนการความดันคงที่) 
   (5) Q = 106 kJ 

   (6) ไม่มีพลังงานศักย์และไม่มีพลังงานจลน์ 

ในการพิจารณาพลังงานในรูปของงาน จะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน 
คือ งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb) กับงานที่ไม่ใช่ 

Wb เช่น งานเพลา งานสปริง งานจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า งานเนื่องจากแรงตึงผิว และ
งานจากศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น งานเหล่านี้จะนับรวมเป็นงานอื่นๆ (Wother) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระบบ
ที่ก าลังพิจารณาหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ผลรวมของงานทั้งสองส่วนนี้ก็คืองานทั้งหมด (W) ที่เกิดขึ้นใน
ระบบ ดังนั้นสมการที่ (3.3) ส าหรับกฎข้อท่ีหนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เขียนใหม่ได้เป็น 

   Q – (Wb + Wother)  =    E2 – E1 = E 

หรือ   Q – Wb - Wother  =    E2 – E1 = E 

และเขียนในรูปของคุณสมบัติแบบเฉพาะตัวได้เป็น 

   q – wb – wother  =    e2 – e1 = e       (3.14) 

เมื่อแทนค่า E ด้วยสมการที่ (3.4) จะได้สมการส าหรับกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับ
ระบบปิดเป็นดังสมการที่ (3.15) 

   Q – Wb - Wother  =    U + PE + KE       (3.15) 

 

Note 
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 ต้องการหาค่า T2 ต้องรู้คุณสมบัติอย่างน้อย 2 ค่าข้ึนไป แต่ที่สภาวะที่ 2 รู้เพียง P2 ขาดไป 1 
ค่า ซึ่งสามารถหาได้จากกฎข้อที่ 1 ได้ว่า 

 Q – W = U + PE + KE 

 เนื่องจากเป็นกระบวนการความดันคงที่ ดังนั้นงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของ
ระบบสามารถหาได้จาก Wb = P(V2 – V1)  

 Q = U + W = U2 – U1 + P(V2 – V1) = U2 + P2V2 – (U1 + P1V1) 

 Q = H2 – H1,   H = U + PV 

 Q = m(h2 – h1) 

 หาค่า h1 จากสภาวะที่ 1 ได้ว่า 
 v1 = V1/m = 0.0085/0.2 = 0.0425 m3/kg 

 จากตารางที่ ข.9 (ภาคผนวก ข) เปิดที่ P = 240 kPa ได้ว่าเป็นของผสมอ่ิมตัว ดังนั้นจะหาค่า 
h1 ได้ ต้องรู้ X และหาค่า X จาก 

 X = (v – vf)/vfg = (0.0425 – 0.000762)/(0.083897 – 0.000762) = 0.5 

 h1 = hf + Xhfg = 44.66 + (0.5 x 202.62) 

 h1 = 145.97 kJ/kg 

จาก  Q = m(h2 – h1) จะได้ 
 h2 = (Q/m) + h1 = (21.2/0.2) + 145.97 

 h2 = 251.97 kJ/kg 

 ตรวจสอบสถานะจากตารางที่ ข.9 ที่ P = 240 kPa และ h2 = 251.97 kJ/kg พบว่าเป็น  
ไอดง ดังนั้นจากตารางที่ ข.10 ได้ T2 = 0°C ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 3.9 ระบบกระบอกสูบ-ลูกสูบที่ไม่มีความฝืดและหุ้มฉนวนกันความร้อน ภายในบรรจุน้ า
ปริมาตร 1.5 L ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัวที่ความดัน 175 kPa มีการให้ความร้อนแก่น้ าโดยการ
ผ่านกระแสไฟฟ้าจากแหล่งที่มีศักย์ไฟฟ้า 220 V หากในกระบวนการนี้ติดใบพัดเพ่ือใช้ส าหรับกวนน้ า
ในกระบอกสูบให้มีอุณหภูมิสม่ าเสมอโดยใช้ใบพัดขนาด 100 W เมื่อให้ความร้อนน้ าผ่านไป 4 นาที 
10 วินาที พบว่าน้ าครึ่งหนึ่งกลายเป็นไอน้ า ให้ค านวณหาขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเข้าสู่ระบบ 
พร้อมทัง้เขียนแผนภาพ P-v แสดงกระบวนการที่เกิดขึ้น 

วิธีท า (1) ไม่มีความฝืด ได้ว่า เกิดกระบวนการความดันคงที่ในขณะที่มีงานจากการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตของระบบ 
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 (2) หุ้มฉนวนกันความร้อน ได้ว่า Q = 0  
 (3) สารท างานคือน้ า 

 (4) มีงานเนื่องจากพลังงานไฟฟ้า โดยที่มีศักย์ไฟฟ้าเป็น 220 โวลต์ = Wh 

 (5) มีงานเนื่องจากการขับใบพัดกวนน้ า, Wp = 100 วัตต์ 
 (6) เวลาในการท างาน 4 นาที 10 วินาที หรือ 250 วินาที น้ าของเหลวเปลี่ยนเป็นไอน้ า
ครึ่งหนึ่ง คือมีคุณภาพไอเท่ากับ 0.5 (X2 = 0.5) 
 (7) ระบบไม่มีพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 
 (8) สภาวะเริ่มต้น : น้ ามีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัว, P1 = 175 kPa และ V1 = 1.5 L  
= 0.0015 m3 

 (9) เกิดกระบวนการความดันคงท่ีจากสภาวะเริ่มต้นไปสุดท้าย P1 = P2 = 175 kPa 

 (10) ค านวณหาขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ส าหรับให้ความร้อนแก่น้ า 

 การค านวณหาขนาดของกระแสไฟฟ้าสามารถหาได้จากสมการกฎข้อที่หนึ่ง เนื่องจากใน
สมการนี้มีเทอมของงานที่เกิดจากการให้ความร้อนแก่น้ าด้วย จากสมการกฎข้อที่หนึ่งจะได้ 

 Q – (Wb + Wother) = U + PE + KE 

 Q – (Wb + Wother) = U + PE + KE  

 – (Wb + Wh + Wp) = U (a) 
 เมื่อได้สมการสุดท้ายแล้ว ให้มาพิจารณาหาค่าแต่ละตัว  ส าหรับ Wp เป็นงานที่ให้ระบบมี
เครื่องหมายเป็นลบ และได้ Wp  = -100 W x 250 s / 1000 = -25 kJ 

 การหาค่างานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb) หาจากสมการส าหรับ
กระบวนการความดันคงท่ี คือ Wb = P(V2-V1) = P2V2 – P1V1 แทนค่าลงในสมการที ่(a) 

 – (P2V2 – P1V1 + Wh - 25) = U = U2 – U1 

 – (P2V2 – P1V1) - Wh + 25 = U2 – U1 

 – Wh + 25 = U2 – U1 + (P2V2 – P1V1) = U2 + P2V2 – (U1 + P1V1) = H2 – H1 

 – Wh = H2 – H1 - 25 = m(h2 – h1) - 25 

 จะได้ว่าสิ่งที่ต้องหาคือค่าเอนทาลปีที่สภาวะเริ่มต้นและสุดท้าย ที่สภาวะเริ่มต้นเป็นของเหลว
อ่ิมตัว ดังนั้นจากตารางที่ ข.5 (ภาคผนวก ข) ที่ P = 175 kPa ได้ค่า h1 = hf,P=175 = 487.01 kJ/kg 
และ v = 0.001057 m3/kg และเนื่องจากรู้ค่า V แล้ว ดังนั้นสามารถหามวล (m) ได้จากสมการ  
 m = V/v = 0.0015 m3/0.001057 m3/kg = 1.42 kg 

0 0 0 
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 ที่สภาวะสุดท้าย คุณสมบัติที่รู้คือ P2 = 175 kPa และ X2 = 0.5 เป็นของผสมอ่ิมตัว ดังนั้น
สามารถหาค่า h2 โดยการเปิดตารางที่ ข.5 ที่ P = 175 kPa ร่วมกับสมการหาคุณสมบัติของของผสม
อ่ิมตัว คือ 

 h2 = hf + Xhfg = 487.01 + (0.5 x 2213.1) = 1593.56 kJ/kg 

 ดังนั้น จะได้ 
 – Wh = m(h2 – h1) - 25 = [1.42 x (1593.56 - 487.01)] - 25 = 1546.3 kJ 

 หรือ Wh = -1546.3 kJ เครื่องหมายลบแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้งานแก่ระบบ ส าหรับการ
ค านวณหาค่ากระแสไฟฟ้าให้ใช้เป็นค่าบวกเท่านั้น ซึ่งจะหากระแสไฟฟ้าได้จากสมการการค านวณ
ก าลังงาน คือ 

 P = IV = Wh/t = 1546.3 kJ / 250 s = 6.4 kW (V ในที่นี้หมายถึงศักย์ไฟฟ้า) 
 P = IV = 6.4 kW = 6400 W ดังนั้นได้ I = P/V = 6400/220 = 28.1 A  ตอบ 

 

3.5  พลังงานภายใน 

จากกฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ หากระบบทีพิ่จารณามีพลังงานจลน์และพลังงานศักย์เป็น
ศูนย์ (เป็นระบบที่มีความเร็วและการเปลี่ยนแปลงระดับความสูงน้อยมาก) การหาพลังงานของระบบ 
(E) ในสมการที่ (3.5) สามารถกล่าวได้ว่า “พลังงานของระบบ (E) จะมีเพียงพลังงานภายใน (U)” 
พลังงานภายในจะขึ้นกับอุณหภูมิเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติเป็นแบบอิงมวล หาก
พิจารณาให้เป็นเป็นคุณสมบัติแบบเฉพาะหรือพลังงานภายในจ าเพาะ (Specific internal energy 
หรือ u) หาได้จากสมการที่ (3.16) 

U = mu  (3.16) 

โดยที่ m คือมวลของสาร มีหน่วยเป็น kg และ u คือพลังงานภายในจ าเพาะ มีหน่วยเป็น kJ/kg 
พลังงานภายในจ าเพาะของระบบหาได้จากตารางคุณสมบัติ และใช้ร่วมกับสมการ u = uf + (x)(ufg) 
หากเป็นของผสมอ่ิมตัว เมื่อ uf และ ug เป็นสัญลักษณ์แทนพลังงานภายในจ าเพาะที่มีสถานะเป็น
ของเหลวอ่ิมตัว และไออ่ิมตัว ตามล าดับ ส่วน ufg เป็นผลต่างของ ug และ uf  

 

ตัวอย่างที่ 3.10 ระบบหนึ่งประกอบด้วยถังเกร็งปิดข้างในบรรจุไอน้ าอ่ิมตัวที่มีปริมาตร 200 L ซึ่งมี
อุณหภูมิ 115°C หลังจากนั้นให้ความร้อนเพ่ิมแก่ไอน้ าจนกระทั่งความดันภายในระบบเป็น 300 kPa 
ให้หาปริมาณความร้อนท่ีถ่ายเทให้กับระบบ พร้อมทั้งเขียนแผนภาพ P-v แสดงกระบวนการ 

วิธีท า (1) ถังเกร็ง ได้ว่า ปริมาตรคงที่ V1 = V2 และ Wb = 0 
 (2) สารท างาน คือ น้ า 
 (3) สภาวะที่ 1: เป็นไอน้ าอิ่มตัว, V1 = 200 L = 0.2 m3, T1 = 115°C 
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 (4) สภาวะที่ 2: P2 = 300 kPa  
 (5) ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 
 (6) ไม่มีงานอ่ืนๆ 

 (7) Q = ? 
 หาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ระบบจากสมการกฎข้อที่ 1 ได้ว่า 

 Q – (Wb + Wother) = U + PE + KE 

 Q = U = U2 – U1 
 หาค่า U จาก U = mu  
 ที่สภาวะที่ 1 เป็นไออ่ิมตัวที่ T1 = 115°C จากตารางที่ ข.4 (ภาคผนวก ข) ได้ u1 = ug = 
2523.3 kJ/kg และมีค่า v = vg = 1.0360 m3/kg 
 หามวลของระบบได้จาก m = V/v = 0.2 m3/1.0360 m3/kg = 0.19 kg 
 ที่สภาวะที่ 2 รู้ค่าคุณสมบัติคือ P2 = 300 kPa และ v2 = 1.0360 m3/kg ตรวจสอบสถานะ
จากตารางที่ ข.5 พบว่าเป็น ไอดง เพราะฉะนั้นไปหาค่าพลังงานภายในที่ตารางที่ ข.6 แล้วท าการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วง จะได้ค่า u2 = 2966 kJ/kg แทนค่าเพ่ือหา Q จะได้ 
 Q = U2 – U1 = m(u2 – u1) = 0.19 x (2966 - 2523.3) = 84.1 kJ  
 เครื่องหมายของ Q มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าเป็นการถ่ายเทความร้อนให้แก่ระบบ ตอบ 

 

3.6  เอนทาลปี  
เอนทาลปี (Enthalpy, H) เป็นคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของสารตัวกลาง เกิดจากการ

น าเอาสมบัติอุณหพลศาสตร์ ได้แก่ พลังงานภายใน (U) ความดัน (P) และ ปริมาตร (V) มารวมกัน 
โดยน าผลรวมของพลังงานภายในกับผลคูณของความดันและปริมาตร เขียนสมการได้เป็นสมการที่ 
(3.17) 

H = U + PV  (3.17) 
เอนทาลปี เป็นคุณสมบัติ อิ งมวล มีหน่วยเป็น kJ และเอนทาลปีจ า เพาะ (h) เป็น

คุณสมบัติเฉพาะตัว มีหน่วยเป็น kJ/kg ซึ่งค านวณได้ท านองเดียวกันกับพลังงานภายในจ าเพาะ คือ
เอนทาลปีจ าเพาะหาได้จากผลหารของเอนทาลปีกับมวลของสาร ดังนั้นสมการที่ (3.17) สามารถ
เขียนได้เป็นสมการที่ (3.18) 

h = u + Pv  (3.18) 
ส าหรับการใช้ค่าของเอนทาลปีจ าเพาะในตารางคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์ ท าเช่นเดียวกับ

พลังงานภายในจ าเพาะ คือส าหรับสภาวะของเหลวอ่ิมตัวจะใช้ hf และ ใช้ hg เพ่ือเป็นสัญลักษณ์แทน
เอนทาลปีจ าเพาะของไออ่ิมตัว และ hfg มีค่าเท่ากับ hg − hf ส าหรับการหาค่าเอนทาลปีจ าเพาะของ
ของผสมอ่ิมตัวก็หาได้จาก h = hf + x hfg 

0 0 0 0 
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จากสมการที่ (3.15) ส าหรับกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ หากกระบวนการที่เกิดงาน มี
เพียงงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb) โดยกระบวนการที่มีความดันคงที่ จะได้
ว่าในเทอมของงานมีเพียง Wb ในสมการที่ (3.9) ส่วนงานอ่ืนๆ ไม่คิด นอกจากนั้นหากระบบไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิดนี้
สามารถเขียนได้เป็น 

Q – Wb = U 
Q – P(V2 - V1) = U2 - U1 
Q = P(V2 - V1) + U2 - U1 = PV2 - PV1 + U2 - U1 

เนื่องจากเกิดในกระบวนการความดันคงที่ คือ P = P1 = P2 
Q = P2V2 - P1V1 + U2 - U1 
Q = U2 + P2V2 – (U1 + P1V1) 

คือ Q = H2 – H1 (3.19) 
จะเห็นว่ากฏข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ซึ่งเป็นไปตามสมการที่ (3.19) จะต้องเกิดในระบบ

ปิดที่เป็นไปตามกระบวนการความดันคงท่ีเท่านั้น 
 

ตัวอย่างที่ 3.11 ระบบกระบอกสูบ-ลูกสูบหนึ่งที่ไม่มีความฝืด ภายในบรรจุไอน้ าอ่ิมตัวมวล 0.3 kg ที่
ความดัน 400 kPa มีความร้อนถ่ายเทผ่านขอบเขตเข้าสู่ระบบท าให้ไอน้ าเกิดการขยายตัวจนกระทั่งมี
อุณหภูมิเป็น 250°C ให้หาปริมาณความร้อนดังกล่าว พร้อมทั้งเขียนแผนภาพ P-v แสดงกระบวนการ 

วิธีท า (1) ไม่มีความฝืด ได้ว่า ความดันคงท่ี P1 = P2 และ Wb = P(V2 - V1) 
 (2) สารท างาน คือ น้ า 
 (3) ระบบปิด ได้ว่า มวลคงท่ี, m = 0.3 kg 
 (4) สภาวะที่ 1: เป็นไอน้ าอิ่มตัว และ P1 = 400 kPa 
 (5) สภาวะที่ 2: T2 = 250°C 
 (6) ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 
 (7) ไม่มีงานอ่ืนๆ 

 (8) Q = ? 
 หาปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ระบบจากสมการกฎข้อที่ 1 ได้ว่า 

 Q – (Wb + Wother) = U + PE + KE 

 Q – Wb = U = U2 – U1 

 Q = U2 – U1 + Wb = U2 – U1 + (P2V2 – P1V1) = U2 + P2V2 – (U1 + P1V1) = H2 – H1 

 Q = m(h2 – h1) 

 ที่สภาวะที่ 1 เป็นไอน้ าอ่ิมตัว หาค่า h1 จากตารางที่ ข.5 (ภาคผนวก ข) ที่ P1 = 400 kPa 
จะได้  

0 0 0 
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 h1 = hg,P=400 = 2133.4 kJ/kg 

 ที่สภาวะที่ 2 ความดันคงที่ P2 = 400 kPa และ T2 = 250°C ตรวจสอบสถานะจากตารางที่ 
ข.5 ที่ P = 400 kPa ได้ ไอดง เพราะฉะนั้นหาค่าเอนทาลปีที่ตารางที่ ข.6 และได้ค่า h2 = 2964.5 
kJ/kg แทนค่าหาค่า Q 

 Q = m(h2 – h1) = 0.3 x (2964.5 - 2133.4) = 249.33 kJ  
 เครื่องหมายของ Q มีค่าเป็นบวก แสดงให้เห็นว่าเป็นการถ่ายเทความร้อนให้แก่ระบบ ตอบ 

 

3.7  ความร้อนจ าเพาะ 

ค่าความร้อนจ าเพาะ (Specific heat, C) คือ พลังงานที่ให้กับสาร 1 หน่วยมวล แล้วท าให้
อุณหภูมิของสารเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยอุณหภูมิ โดยที่ไม่ท าให้เปลี่ยนสถานะ คือพิจารณาเมื่ออยู่ในสถานะ
ของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ความร้อนจ าเพาะเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของสารแต่ละชนิด เช่น ความร้อนที่ท าให้น้ า 1 kg ที่มีสถานะเป็นของเหลว มีอุณหภูมิ
เพ่ิมขึ้น 1°C คือ 4.18 kJ แต่ส าหรับสารท าความเย็น R-134a ที่มีสถานะเป็นของเหลว ใช้ความร้อน
เพียง 1.43 kJ ก็ท าให้อุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 1°C ค่าความร้อนจ าเพาะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) ความร้อนจ าเพาะโดยกระบวนการปริมาตรคงที่ (Specific heat at constant volume, 
Cv) เป็นพลังงานที่ให้กับสาร 1 หน่วยมวล แล้วท าให้อุณหภูมิของสารนั้นเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยอุณหภูมิ 
เมื่อเป็นกระบวนการปริมาตรคงที่ ค่าความร้อนจ าเพาะหาได้จาก 

Cv = [∂u
∂T

]
v

 หรือ du = CvdT (3.20) 

2) ความร้อนจ าเพาะโดยกระบวนการความดันคงท่ี (Specific heat at constant pressure, 
Cp) เป็นพลังงานที่ให้กับสาร 1 หน่วยมวล แล้วท าให้อุณหภูมิของสารนั้นเพ่ิมขึ้น 1 หน่วยอุณหภูมิ 
เมือ่เป็นกระบวนการความดันคงท่ีค่าความร้อนจ าเพาะสามารถหาได้จาก 

Cp = [∂h
∂T

]
p

 หรือ dh = CpdT (3.21) 

ค่า Cp > Cv เสมอ เพราะในกระบวนการความดันคงที่ ต้องมีการใช้พลังงานส่วนหนึ่งท าให้
ระบบเกิดการขยายตัว และอาจกล่าวได้ว่าค่า Cv เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในจ าเพาะต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 หน่วย  และค่า Cp เป็นการเปลี่ยนแปลง เอนทาลปีจ าเพาะต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 1 หน่วย  

ส าหรับค่าความร้อนจ าเพาะของแก๊สอุดมคติ ค่า Cp > Cv ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สามารถพิสูจน์ได้
โดย 

 จาก h = u + Pv และ Pv = RT 
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   h = u + RT 

         dh  = du + RdT  

     CpdT   = CvdT + RdT  

  Cp – Cv  = R 

และเนื่องจากค่าคงที่ของแก๊ส (R) มีค่าเป็น บวก และ คงที่ เสมอ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าส าหรับ
แก๊สอุดมคติ Cp > Cv เช่นกัน 

 

 

 

ตัวอย่างท่ี 3.12 ให้ค านวณหาผลต่างของเอนทาลปีจ าเพาะของอากาศที่ได้รับความร้อนจนมีอุณหภูมิ
เพ่ิมจาก 300 K ไปเป็น 600 K  
วิธีท า (1) ผลต่างของอุณหภูมิ = T2 – T1 = 600 – 300 = 300 K 
 (2) อุณหภูมิเฉลี่ย = (T2 + T1)/2 = (600 + 300)/2 = 450 K 

 (2) สารคืออากาศ 

 (3) h = ? 
 วิธีแรก คือหาจากตารางของอากาศ (ตารางที่ ข.11) จะได้ว่า 
 ที่ T1 = 300 K, h1 = 300.19 kJ/kg 
 ที่ T2 = 600 K, h2 = 607.02 kJ/kg 

 h = h2 – h1 = 607.02 - 300.19 = 306.83 kJ/kg 

 วิธีที่สอง ใช้ค่า Cp คงท่ี จากตารางที่ ข.2 (ข) ที่อุณหภูมิเฉลี่ย จะได้ 
 ที่ Tavg = 450 K, ได้ค่า Cp = 1.020 kJ/kg K แทนลงในสมการที่ (3.21) จะได้ 
 dh = CpdT = Cp(T2 – T1) = 1.020 x (600 – 300) = 306.0 kJ/kg 

 วิธีที่สาม ใช้ค่า Cp คงท่ี จากตารางที่ ข.2 (ก) ที่อุณหภูมิห้อง (300K) จะได้ 
 ส าหรับอากาศ ค่า Cp = 1.005 kJ/kg K แทนลงในสมการที่ (3.21) จะได้ 
 dh = CpdT = Cp(T2 – T1) = 1.005 x (600 – 300) = 301.5 kJ/kg 

การค านวณหาค่า u และ h ส าหรับแก๊สอุดมคติ มี 3 วิธี คือ 

 โดยการอ่านค่า u กับ h จากตารางคุณสมบัติของแก๊สชนิดนั้นๆ 

 โดยการใช้ค่า Cp กับ Cv คงท่ี จากตาราง A-2b ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 

 โดยการใช้ค่า Cp กับ Cv คงท่ี จากตาราง A-2a ที่อุณหภูมิห้อง (300K) 

 

Note 
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 จากการทดสอบหาค่าเอนทาลปีจ าเพาะวิธีที่หนึ่งหรือการเปิดจากตารางของสารนั้นๆ เป็นวิธี
ที่แม่นย าที่สุดในสามวิธี เนื่องจากเป็นการเปิดจากตารางของสารเองและที่อุณหภูมิที่ต้องการทราบ 
ส าหรับวิธีที่สองหรือการเปิดจากตารางที่ ข.2 (ข) ที่อุณหภูมิเฉลี่ย เมื่อค านวณแล้วจะมีค่าใกล้เคียงกับ
วิธีที่หนึ่งมากกว่าวิธีที่สาม 

 

ตัวอย่างที่ 3.13 ในระบบกระบอกสูบและลูกสูบซึ่งมีการอัดตัวเป็นไปตามกระบวนการโพลีโทรปิค 
บรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีมวล 0.5 kg ความดัน 150 kPa อุณหภูมิ 27°C ที่มีค่า n = 1.2 
จนกระทั่งคาร์บอนไดออกไซด์มีความดันเท่ากับ 500 kPa จงค านวณหางานและความร้อนที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการดังกล่าว 

วิธีท า (1) Wb  0 (ตามกระบวนการโพลีโทรปิค) 
 (2) สารท างานคือ CO2 เป็นแก๊สอุดมคติ 
 (3) เป็นระบบปิด มวลคงท่ี, m = 0.5 kg  

 (4) ที่สภาวะที่ 1: P1 = 150 kPa, T1= 27°C + 273 = 300 K 

 (5) ที่สภาวะที่ 2: P2 = 500 kPa 

 (6) n = 1.2 

 (7) ระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 
 (8) ไม่มีงานอ่ืนๆ 

 (9) Wb = ?, Q = ? 

 งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบเนื่องจากกระบวนการโพลีโทรปิค สามารถหาได้
จากสมการ 
 Wb = (P2V2 – P1V1)/(1-n)  

 V1 สามารถหาได้จากสมการสภาวะของแก๊ส อุดมคติ PV = mRT เมื่อค่า R = 0.1889 
kJ/kg·K และ Cv = 0.657 kJ/kg·K (ตาราง ข.2) ดังนั้นจะได้ว่า 
 V1 = mRT1/P1 = (0.5 x 0.1889 x 300)/150 = 0.1889 m3 

 และจากความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามกระบวนการโพลีโทรปิค จะได้ค่า V2 

 P1V1
n = P2V2

n 

 V2 = [(P1V1
n)/P2]1/n = [(150 x 0.18891.2)/500]1/1.2 = 0.069 m3 

 และจาก PV = mRT จะได้ค่า T2 

 T2 = (P2V2)/(mR) = (500 x 0.069)/(0.5 x 0.1889) = 365.27 K 
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 แทนค่าทั้งหมดเพ่ือหา Wb จะได้ 
 Wb = (P2V2 – P1V1)/(1 – n) = [(500 x 0.069) – (150 x 0.1889)]/(1 – 1.2) 

 Wb = –30.83 kJ งานเป็นลบแสดงให้เห็นว่าการอัดลูกสูบให้เคลื่อนที่ลงต้องใช้งานจาก
สิ่งแวดล้อมให้สู่ระบบ ตอบ 

 ส าหรับการหาค่า Q หาได้จากสมการกฎข้อที่หนึ่ง ดังนี้ 
 Q – (Wb + Wother) = U + PE + KE 

 Q –(–30.83) = U  

จาก  U = mCvdT = 0.5 x 0.657 x (365.27 – 300) = 21.44 kJ 

จะได้ Q = 21.44 + (–30.83) = –9.39 kJ ความร้อนมีเครื่องหมายเป็นลบ หมายถึง เมื่อลูกสูบถูก
อัดท าให้ระบบคายความร้อนออกมาสู่สิ่งแวดล้อม ตอบ 

 

3.8 กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร 
จากสมการที่ (3.15) กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  
Q - Wb - Wother = E2 - E1  

หรือสามารถเขียนเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวได้ว่า 

q – wb – wother = e2 – e1 

ถ้าความร้อนที่ให้ระบบมีมากกว่างานที่ระบบให้จะท าให้พลังงานของระบบเพ่ิมข้ึน แต่ถ้างาน
ที่ระบบให้มีค่ามากกว่าความร้อนที่ให้ระบบ ท าให้พลังงานของระบบลดลง (E ติดลบ) ถ้าความร้อน
ที่ให้ระบบเท่ากับงานที่ระบบให้ คือพลังงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง (E = 0)  

ระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร คือ ระบบที่มีกระบวนการหลายๆ กระบวนการ และผลสุดท้ายจะ
กลับมาที่สภาวะเริ่มต้นอีกครั้ง โดยที่แต่ละกระบวนการในการเปลี่ยนสภาวะของระบบ จะมีงานและ
ความร้อนถ่ายเทเข้าหรือออกจากระบบก็ได้ แต่ระดับพลังงานของระบบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับสภาวะของระบบ จากกฎข้อที่หนึ่ง สรุปว่า “ระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร พลังงานความ
ร้อนสุทธิที่ให้แก่ระบบเท่ากับงานสุทธิที่ระบบให้สิ่งแวดล้อม” และเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ 
(3.22) ∮ δW = ∮ δQ 

Qnet=Wnet (3.22) 
 

0 0 0 
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ตัวอย่างท่ี 3.14 เครื่องปรับอากาศเครื่องหนึ่งดูดความร้อนออกจากห้องในปริมาณ 300 kJ โดยที่ต้อง
ใช้พลังงานไฟฟ้าไปเท่ากับ 160 kJ ความร้อนบางส่วนถูกทิง้ไปในบรรยากาศภายนอก ให้หาว่าปริมาณ
ความร้อนท่ีทิง้สู่บรรยากาศภายนอกมีค่าเท่าไร 
วิธีท า (1) ความร้อนที่ดูดออกจากห้อง, Qin = 300 kJ  

 (2) งานไฟฟ้าที่ใช้ไปเพ่ือดูดความร้อน, Win = -160 kJ  

 (3) ความร้อนที่ถูกทิ้งสู่บรรยากาศ, Qout = ? 

 เนื่องจากเครื่องปรับอากาศเป็นระบบที่ท างานเป็นวัฏจักร จากสมการที่ (3.22) จะได้ว่า 
พลังงานความร้อนสุทธิที่ให้แก่ระบบเท่ากับงานสุทธิที่ระบบให้สิ่งแวดล้อม หรือ 

 Qnet = Wnet 

 Qin + Qout = Win 

 Qout = Win - Qin = -160 – 300 = -460 kJ 

 เครื่องหมายลบที่ได้จากการค านวณหาค่า Qout แสดงให้เห็นว่าเป็นการคายความร้อนของ
ระบบสู่สิ่งแวดล้อม ตอบ 

 

เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาและวิธีในการหาค าตอบ 
ส าหรับเทคนิคในการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาค าตอบของปัญหาทางอุณ-

หพลศาสตร์ สามารถเรียงล าดับเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1)  พิจารณาว่าระบบที่ก าลังพิจารณาเป็นระบบปิดหรือระบบเปิด และวาดแผนภาพอย่างง่ายๆ 

เพ่ือระบุระบบที่ก าลังพิจารณา จะท าให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึน้ 
2)  พิจารณาว่ามีข้อมูลคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ที่สภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้ายอะไรบ้าง 

แล้วเขียนเพ่ิมลงในแผนภาพข้อ 1 
3)  พิจารณากระบวนการที่เกิดขึ้นว่ามีเงื่อนไขเป็นไปตามกระบวนการใด เช่น กระบวนการความ

ดันคงท่ี และปริมาตรคงที ่เป็นต้น 
4)  เพ่ือให้เห็นภาพของการเกิดกระบวนการควรวาดแผนภาพต่างๆ เช่น แผนภาพความดัน-

ปริมาตร และแผนภาพอุณหภูมิ-ปริมาตร เป็นต้น แล้วระบุข้อมูลสภาวะเบื้องต้นและสุดท้าย
ในแผนภาพ 

5)  พิจารณาชนิดของสารท างาน เพ่ือที่จะท าให้วิเคราะห์หาคุณสมบัติของอุณหพลศาสตร์ที่ไม่
ทราบค่าไดอ้ย่างถูกต้อง เช่น เลือกใช้ตารางคุณสมบัติของอุณหพลศาสตร์ และเลือกใช้สมการ
แก๊สอุดมคติ เป็นต้น 

6)  พิจารณาหาสมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาร่วม เช่น สมการของงาน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ เป็นต้น 

 

Note 
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3.9 สรุปประจ าบท 

1. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กล่าวถึงหลักการอนุรักษ์ของพลังงาน ส าหรับระบบปิด
พลังงานทีส่ามารถถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบได้ คือ ความร้อนและงาน และหาได้จาก 

Q – Wb - Wother   =    U + PE + KE 

2. ความร้อน คือ พลังงานที่ถ่ายเทเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างระบบกับ
สิ่งแวดล้อม ถ้าพลังงานที่ถ่ายเทท่ีเกิดจากสาเหตุอย่างอ่ืนเรียกว่า งาน  

3. ความร้อนที่ถ่ายเทให้แก่ระบบและงานที่กระท าโดยระบบจะแสดงด้วยเครื่องหมายบวก (+) 
ส่วนความร้อนที่ถ่ายเทออกจากระบบและงานที่ให้แก่ระบบจะมีเครื่องหมายเป็น ลบ (-) 

4. งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb) หาได้จาก 

wb= ∫ PdV2
1    (kJ) 

5. งานที่เกิดขึ้นทั้งหมดในระหว่างกระบวนการของระบบ คือ w12=wb+wother โดยที่งานอ่ืนๆ 
(Wother) อาจประกอบไปด้วย งานเพลา และงานสปริง เป็นต้น 

6. งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบโดยกระบวนการความดันคงที่ หาได้จาก 

Wb= P(V2-V1)    (kJ) 

7. งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบโดยกระบวนการอุณหภูมิคงที่ หาได้จาก 

Wb=Wb=(mRT) ln [V2

V1
] =P1V1 ln [V2

V1
] = P2V2 ln [V2

V1
] (kJ) 

8. งานจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบโดยกระบวนการโพลีโทรปิค (Pvn=ค่าคงที่) หา
ได้จาก 

wb= P2V2-P1V1

1-n
= (mRT2-mRT1

1-n
) (kJ) 

  



98 บทที่ 3 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์และระบบปิด อุณหพลศาสตร ์

แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 3 

 

1. ให้อธิบายหลักการการอนุรักษ์พลังงานและสมการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์
ในชีวิตประจ าวันที่เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงาน 

2. ให้บอกความแตกต่างของพลังงานในรูปแบบความร้อนและงาน 
3. มีการให้ความร้อนแก่ไอน้ ามวล 4.5 kg ที่บรรจุในชุดกระบอกสูบที่ไม่มีความฝืด ในสภาวะเริ่มต้น 

ไอน้ ามีความดัน 0.4 MPa และอุณหภูมิ 150°C เมื่อสิ้นสุดกระบวนการอุณหภูมิของไอน้ าเพ่ิมข้ึน
เป็น 200°C ถ้าไม่มีการป้อนงานในรูปแบบอ่ืนให้แก่ระบบและมวลของสารท างานในระบบไม่มี
การเปลี่ยนแปลง ให้พิจารณาว่าจะเกิดงานประเภทใดและค านวณหางานในกระบวนการดังกล่าว 
พร้อมทั้งวาดรูปแสดงเส้นทางกระบวนการดังกล่าว 

 

รูปที่ 3.12 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 3 

 

4. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบเริ่มต้นมีปริมาตร 0.2 m3 ของแก๊สไนโตรเจนที่ 150 kPa และ 70°C 
หลังจากนั้นอากาศถูกอัดเหลือ 0.1 m3 โดยที่อุณหภูมิภายในกระบอกสูบยังคงที่ ให้พิจารณาว่า
จะเกิดงานประเภทใดและค านวณหางานจากกระบวนการนี้ พร้อมทั้งเขียนเส้นทางกระบวนการ
ดังกล่าว 

 

รูปที่ 3.13 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 4 
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5. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบเริ่มต้นบรรจุอากาศมวล 50 kg ที่ 100 kPa และ 300K หลังจากนั้นอากาศ
ถูกอัดอย่างช้าเป็นไปตามความสัมพันธ์ PV1.2= ค่าคงที่ จนกระทั่งเหลือความดันสุดท้ายเป็น 
1000 kPa ให้พิจารณาว่าจะเกิดงานประเภทใดและค านวณหางานจากกระบวนการนี้ พร้อมทั้ง
เขียนเส้นทางกระบวนการดังกล่าว 

 

รูปที่ 3.14 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 5 

 

6. ถังแข็งเกร็งขนาด 0.2 m3 บรรจุไอน้ า เริ่มต้นมีความดัน 600 kPa และ 200°C ไอน้ าถูกท าให้เย็น
จนอุณหภูมิเหลือ 70°C ให้หาปริมาณของความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างกระบวนการนี้และความดัน
สุดท้ายในถัง 

7. ถังบรรจุของไหลซึ่งถูกคนด้วยใบพัด โดยมีงานที่ให้ใบพัดเป็น 5000 kN-m ความร้อนถูกถ่ายเท
ออกจากถังในระหว่างที่ของไหลถูกคนเท่ากับ 2500 kJ หากให้ถังและของไหลนี้เป็นระบบ ให้หา
พลังงานภายในของระบบนี้ 

 

รูปที่ 3.16 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 7 

 

8. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบ บรรจุแก๊ส เริ่มต้นมีปริมาตร 0.4 m3 ที่ 200 kPa และวางสปริงบนลูกสูบ
โดยไม่มีแรงกดใดๆ หลังจากนั้นให้ความร้อนเข้าไปสู่แก๊ส ท าให้ลูกสูบเคลื่อนที่ข้ึนและกดสปริงจน
ปริมาตรภายในกระบอกสูบเป็นสองเท่าของเริ่มต้น ถ้าพ้ืนที่หน้าตัดของลูกสูบเป็น 0.2 m2 และ
งานเนื่องจากสปริงหาได้จากสมการ F = kx2/2 เมื่อ k คือค่าคงที่ของสปริง เท่ากับ 100 kN/m 
และ x คือระยะทางสปริงถูกอัดเข้าหรือขยายตัวออก ให้หา (ก) ความดันสุดท้ายภายในของ
กระบอกสูบ (ข) งานรวมทั้งหมดที่ท าโดยแก๊ส (ค) งานเนื่องจากสปริง 
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รูปที่ 3.15 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 8 

 

9. ถังใบหนึ่งมีปริมาตร 0.5 m3 ประกอบด้วยน้ าที่เป็นของเหลวอ่ิมตัว 0.1 m3 และไอน้ าอ่ิมตัว 4.0 
m3 ที่ความดัน 200 kPa ความร้อนถูกถ่ายเทให้กับระบบจนกระทั่งกลายเป็นไออ่ิมตัวทั้งหมด ให้
หาความร้อนที่ถ่ายเทให้กับระบบนี้ 

 

รูปที่ 3.17 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 9 

 

10. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบมีปริมาตร 0.2 m3 บรรจุ 1.5 kg ของไอน้ าที่ 500 kPa ความร้อนถูกถ่ายเท
ให้กับไอน้ าจนกระทั่งอุณหภูมิเพ่ิมเป็น 500°C โดยที่ความดันคงที่ตลอด ให้หาความร้อนที่ถ่ายเท
ให้กับไอน้ า 

 

รูปที่ 3.18 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 10 

 

11. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบ บรรจุไอน้ าอ่ิมตัว 0.5 kg ซึ่งถูกควบคุมให้มีความดันคงที่ 500 kPa เตา
ไฟฟ้าให้ความร้อนแก่กระบอกสูบด้วยกระแสไฟฟ้า 0.2 A เป็นเวลา 5 นาที จากไฟขนาด 220 V 
และเกิดความร้อนสูญเสีย 5.0 kJ (ก) ให้แสดงความสัมพันธ์ของงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
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ขอบเขตของระบบส าหรับระบบปิดกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในให้อยู่ในเทอมของเอนทาล
ปี จากกฎข้อที่ 1 ของอุณหพลศาสตร์ (ข) ให้หาอุณหภูมิสุดท้ายของไอน้ า 

 

รูปที่ 3.19 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 11 

 

12. กระบอกสูบบรรจุน้ ามวล 0.2 kg โดยมีปริมาตร 0.08866 m3 ความดัน 800 kPa ถ้าให้ความร้อน
แก่น้ าในปริมาณ 180 kJ ตามกระบวนการความดันคงที่ ให้หาอุณหภูมิที่สภาวะสุดท้ายของน้ า  

13. ถังแข็งเกร็งถูกคั่นเพ่ือแบ่งให้เป็นสองเท่า เริ่มต้นด้านหนึ่งของถังบรรจุ 10 kg ของน้ าที่ 300 kPa 
และ 30°C ส่วนอีกด้านหนึ่งท าให้เป็นสุญญากาศ หลังจากนั้นแผ่นคั่นถูกเคลื่อนที่ขึ้นเมื่อน้ าเกิด
การขยายตัวเนื่องจากการแลกเปลี่ยนความร้อนกับสิ่งแวดล้อม จนกระทั่งอุณหภูมิในถังกลับมาท่ี 
30°C เท่าเดิม ให้หา (ก) ปริมาตรของถัง (ข) ความดันสุดท้าย (ค) ความร้อนท่ีถ่ายเทในระบบนี้ 

 

รูปที่ 3.20 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 13 

 

14. กระบอกสูบบรรจุน้ าที่เป็นของผสมอ่ิมตัว มวล 2.0 kg ไว้ที่ความดัน 150 kPa ในสภาวะ
เริ่มต้นน้ าส่วนที่เป็นของเหลวมีมวล 0.5 kg ส่วนที่เหลือเป็นไอ จากนั้นให้ความร้อนแก่น้ าใน
ระบบจนกระทั่งลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่เมื่อความดันในระบบเพ่ิมขึ้นเป็น 300 kPa หลังจากนั้น
ยังคงให้ความร้อนต่อ จนปริมาตรภายในระบบเพ่ิมจากเดิม 20 % ตามกระบวนการความดัน
คงที่ ให้หา (ก) อุณหภูมิที่สภาวะเริ่มต้นและสุดท้ายของน้ า (ข) มวลส่วนที่เป็นของเหลว 
ขณะที่ลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ และ (ค) งานในกระบวนการ  
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15. อากาศที่ 400 K และ 200 kPa ถูกให้ความร้อนด้วยกระบวนการความดันคงที่จนถึง 1000 K ให้
หาการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของอากาศต่อหน่วยมวล โดยใช้ (ก) ข้อมูลจากตารางของ
อากาศที่ ข.11 (ข) ให้หาจากค่าเฉลี่ยของความร้อนจ าเพาะที่ตารางที่ ข.2 (ข) และ (ค) ให้หาจาก
ความร้อนจ าเพาะที่อุณหภูมิห้อง ตารางที่ ข.2 (ก) 

16. ถ้ามีการกวนน้ าร้อนในถังเกร็งที่มีการหุ้มฉนวน โดยใช้งาน 10 kJ จงพิจารณาหาการเปลี่ยนแปลง
ในระบบ 

17. ถังแข็งเกร็งหุ้มฉนวน เริ่มต้นบรรจุ 1.5 kg ของไนโตรเจนที่ 25°C และ 500 kPa ถูกคนด้วยใบพัด
ซ่ึงใช้ก าลังงานเท่ากับ 20 W 15 นาที ให้หา (ก) อุณหภูมิสุดท้าย (ข) ความดันสุดท้าย 

 

รูปที่ 3.21 ภาพประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 17 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ บทที่ 3 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์และระบบปิด 103 

เอกสารอ้างอิง 
 

จิตติน แตงเที่ยง. 2554. ต าราประกอบการสอนรายวิชา 2103241 เธอร์โมไดนามิกส์ 1. ภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

สมชัย อัครทิวา และขวัญจิต วงษ์ชารี. 2547. เทอร์โมไดนามิกส์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ท้อป. 

อินทรชิต  หอวิ จิ ตร .  2545 .  เทอร์ โมไดนามิกส์  1 .  ขอนแก่น  : คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

Borgnakke C. and Sonntag R.E. 2014. Fundamentals of Thermodynamics. 8th. Asia: 
John Wiley & Sons, USA. 

Cengel A.Y. and M.A. Boles. Thermodynamics an engineering approach. 2011. 7th. 
The McGraw-Hill, Singapore. 

Turns, S.R. 2006. Thermal-Fluid Sciences: An Integrated Approach. Cambridge 
University Press. 

Honsberg, C. and S. Bowden. 2013. The Photovoltaic Education Network. http:// 
pveducation.org/pvcdrom/modules/heat-loss-in-pv-modules. 

 



แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบเปิด 

 

หัวข้อเนื้อหา 
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์และระบบเปิด 

4.1  กฎอนุรักษ์มวลและระบบเปิด  

4.2  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด  

4.3  พลังงานเนื่องจากการไหล  

4.4  กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงท่ี 

4.5  การวิเคราะห์ระบบเปิดที่มีการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ 
4.6  กระบวนการไหลแบบไม่คงที่ 
4.7  สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 4  

เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
1. อธิบายกฎข้ออนุรักษ์มวลได้ 
2. อธิบายพลังงานเนื่องจากการไหล 

3. อธิบายกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดได้ 
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างกระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงท่ีกับกระบวนการไหล

แบบไม่คงท่ีได้ 
5. ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของอุปกรณ์

ประเภทกังหัน เครื่องอัด และปั๊มได้ 
6. ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของอุปกรณ์ทรอ

ตทลิ่งได้ 
7. ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของอุปกรณ์

ประเภทหัวฉีดและดิฟฟิวเซอร์ได้ 
8. ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของอุปกรณ์ท่อ

ได้ 
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9. ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของอุปกรณ์
ประเภทเครื่องผสมได้ 

10. ใช้กฎขอ้ที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดแก้ปัญหาทางวิศวกรรมของอุปกรณ์
ประเภทเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหาประจ าบท 

2. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน  
3. เกริ่นน าเนื้อหาที่จะเรียนในสัปดาห์นี้ 
4. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน

และรูปภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวความคิด ก่อนข้ามหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหาประจ าบท 

7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตาม
ใบงานที่ได้มอบหมาย และก าหนดวันส่งรายงาน 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงาน 

7. อุปกรณ์การทดลองตามใบงาน ประกอบด้วย 

7.1 กะทะไฟฟ้า 

7.2 บีกเกอร์พร้อมน้ า 

7.3 มัลติมิเตอร์ 
7.4 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
7.5 พัดลมเล็ก 

7.6 เครื่องเป่าผมพร้อมขาตั้ง 
7.7 เกจวัดความดัน 
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7.8 เครื่องมือวัดอัตราการไหล 

8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานและเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบค าถาม 

3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจากการปฏิบัติการในใบงาน 

5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. ประเมินจากผลการสอบย่อย 

การประเมินผล  

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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(The First Law of Thermodynamics and Open System) 

 

 ในบทที่ผ่านมาเป็นการวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของอุณพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด ซึ่งเป็นระบบ
ที่มวลมีค่าคงที่เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนที่ผ่านระบบ แต่ในบทนี้นักศึกษาจะได้ศึกษาหลักการวิเคราะห์
กฎข้อที่หนึ่งส าหรับระบบเปิด ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในด้านวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในระบบนี้เนื่องจาก
มวลมีการไหลผ่านขอบเขตของระบบ ดังนั้นการวิเคราะห์จ าเป็นต้องวิเคราะห์หลักการอนุรักษ์มวล
และพลังงานไปด้วยกัน อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การวิเคราะห์ไม่ซับซ้อน ในบทนี้ท าการวิเคราะห์ระบบซึ่ง
เป็นแบบการไหลคงท่ีและสภาวะคงท่ี และการไหลแบบไม่คงที ่
 

4.1  กฎอนุรักษ์มวลและระบบเปิด 

ระบบเปิด (Open system) เป็นระบบที่มีอุปกรณ์ทางวิศวกรรมหลายชนิดท างานในลักษณะ
นี้ เช่น กังหัน เครื่องอัด ปั้ม หัวฉีด ท่อ และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น ระบบเปิดเป็นระบบ
ที่มวลและพลังงานสามารถถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบได้ การถ่ายเทของมวลนี้อาจเป็นไปใน
ลักษณะของถ่ายเทมวลเข้าหรือออกเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีการถ่ายเทมวลเข้าและออกพร้อมๆ 
กันก็ได้ นอกจากนี้ขอบเขตที่สนใจหรือผิวควบคุมอาจเป็นขอบเขตแบบที่อยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ได้ ซึ่ง
จะเรียกปริมาตรภายในขอบเขตที่สนใจว่าปริมาตรควบคุม ในบางต าราอาจเรียกระบบเปิดว่าตามชื่อ
ปริมาตรภายในนี้ คือ “ปริมาตรควบคุม (Control volume, CV)” ปริมาตรควบคุมอาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามมวลที่ถ่ายเทเข้าและออก (รูปที่ 4.1) ดังนั้นการวิเคราะห์ปัญหาทางอุณหพล
ศาสตร์ส าหรับระบบเปิด จึงต้องมีการใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเข้ามาร่วมกับหลักการอนุรักษ์มวล ซึ่ง
หลักการอนุรักษ์มวลกล่าวไว้ว่า มวลไม่สามารถถูกสร้างหรือท าลายได้ 

 

 

รูปที่ 4.1 การไหลในระบบเปิดหรือปริมาตรควบคุม 
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จากหลักการของกฎอนุรักษ์มวล หากเป็นระบบปิดจะพบว่า มวลไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระบบ แต่ส าหรับระบบเปิดหรือปริมาตรควบคุมซึ่งเป็นระบบที่มวลมีการเคลื่อนที่เข้าออกได้ จะพบว่า 
การเปลี่ยนแปลงของมวลในระบบหาได้จากผลต่างของมวลที่ไหลเข้าสู่ระบบและไหลออกจากระบบ 
ซึ่งสามารถเขียนออกมาเป็นสมการได้ดังสมการที่ (4.1) 

มวลที่เข้าสู่ระบบ – มวลที่ออกจากระบบ  =  มวลในระบบที่เปลี่ยนแปลง  

mi - me = mcv (4.1) 

เมื่อ  ใช้แทนผลรวมในกรณีที่ทางเข้าและทางออกของระบบมีหลายทาง 
 i คือ ทางเข้า 
 e คือ ทางออก 

  ใช้แทนผลต่างหรือการเปลี่ยนแปลง 
 CV คือ ระบบเปิดหรือปริมาตรควบคุม 

หากพิจารณาการถ่ายโอนมวลในช่วงเวลาเวลาสั้นๆ เริ่มจากเวลาใดๆ t สิ้นสุดที่เวลา t+t 
(เมื่อ t  0) มีมวลที่ทางเข้าเป็น mi และมวลที่ทางออกเป็น me มวลที่อยู่ภายในระบบ
เริ่มต้นมีค่า mcv1 และสิ้นสุดที่เวลา t+t มีค่า mcv2 ดังแสดงในรูปที่ 4.2 เมื่อพิจารณาในช่วงเวลาที่
เปลี่ยนแปลงไป t (t+t- t = t) จะท าให้สามารถหาอัตราการไหลของมวลหรือเรียกว่า อัตรา
การไหลเชิงมวล (ṁ) ได้ดังสมการที่ (4.2) 

 

 

 ณ เวลา t และสิ้นสุดที่ทางออก  ที่เวลา t+t 

รูปที่ 4.2 การถ่ายโอนมวลจากทางเข้า  

 

mi/t - me/t = (mcv2-mcv1)/t = mcv/t 

ṁi - ṁe = dmcv/dt (4.2) 

 

 

mi 

me 

mCV1mCV2 
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สมการที่ (4.2) นี้ เรียกว่าสมการของกฎอนุรักษ์มวลหรือสมการภาวะต่อเนื่อง (Continuity 
equation) หากพิจารณาจากสมการจะพบว่า มี 3 แนวทางท่ีอาจเกิดข้ึนได้ คือ ในพจน์ของ dmcv/dt 
อาจมีค่าเป็น บวก ลบ หรือเป็นศูนย์ก็ได้ โดยที่จะมีค่าเป็นบวกหรือปริมาณมวลภายในระบบมีค่า
มากกว่าเดิม เมื่ออัตราการไหลเชิงมวลขาเข้ามีค่ามากกว่าอัตราการไหลเชิงมวลขาออก (ṁi > 

ṁe) และจะมีค่าเป็นลบหรือปริมาณมวลภายในระบบมีค่าน้อยกว่าเดิม เมื่ออัตราการไหลเชิงมวล
ขาเข้ามีค่าน้อยกว่าอัตราการไหลเชิงมวลขาออก (ṁi < ṁe) และจะเป็นศูนย์หรือปริมาณของ
มวลภายในระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเวลาคือมีค่าเท่าเดิม เมื่ออัตราการไหลเชิงมวลขา
เข้าเท่ากับอัตราการไหลเชิงมวลขาออก (ṁi = ṁe) ในกรณีนี้ถือว่าระบบอยู่ในสภาวะคงตัว 
(Steady state) 

หากพิจารณาการไหลของสารในระยะทางสั้นเท่ากับ dx ด้วยความเร็วในการไหลสม่ าเสมอ 
(v⃑) ทิศทางการไหลตั้งฉากกับพ้ืนที่หน้าตัด (A) พิจารณามวลของการไหลที่ปริมาณน้อยๆ (dm) โดยที่
สารชนิดนี้มีความหนาแน่นเท่ากับ  ดังแสดงในรูปที่ 4.2 จะได้ว่า  

ปริมาตรของสารท างาน   dV = Adx  

 มวลของสารท างาน   dm = (dV)/v = (Adx)/v  

 ถ้าพิจารณาในช่วง t  0 จะได้ว่า 
dm
dt

= Adx
vdt

 

 เนื่องจาก  
dm
dt

=ṁ, dx
dt

=v⃑ 

 จะได้ว่า     ṁ= A
v

v⃑=ρAv⃑             (4.3) 

 หากพิจารณาสมการ dV = Adx ในช่วง t  0 จะได้ว่า 

      
dV
dt

=A dx
dt

 

 หรือ     V̇=Av⃑              (4.4) 

เรียก V̇ ว่า “อัตราการไหลเชิงปริมาตร” 

 และจะได้ว่า    v⃑= V̇
A
 

 แทนลงในสมการที่ (4.3) จะได้  ṁ= V̇
v
=ρV̇             (4.5) 
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ตัวอย่างท่ี 4.1 สารท าความเย็น R-134a ที่มีสถานะเป็นไออิ่มตัวที่ความดัน 500 kPa ก าลังไหลอยู่ใน
ท่อที่มีรัศมี 0.4 m ด้วยความเร็ว 100 m/s จงค านวณหาอัตราไหลเชิงปริมาตรและอัตราไหลเชิงมวล
ของสารท าความเย็น R-134a นี้ 
วิธีท า (1) สารท างาน: สารท าความเย็น R-134a 

 (2) มีสถานะเป็นไออ่ิมตัว 

 (3) P = 500 kPa 

 (4) r = 0.4 m 

 (5) v⃑ = 100 m/s 

 สามารถหาอัตราการไหลเชิงปริมาตร (V̇) ได้จากสมการที่ (4.4) คือ 

V̇ = Av⃑  
และจากโจทย์ทราบค่าความเร็วแล้ว ดังนั้นหากได้พ้ืนที่ของท่อ (A) ก็จะท าให้สามารถเพ่ือ

แทนค่าเพ่ือหาค่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรได้ และเนื่องจากสมการหาพ้ืนที่สามารถหาได้จาก  
A = r2 ดังนั้นสมการที่ (4.4) จะได้ว่า 

 V̇ = Av⃑ = r2v⃑ =  x (0.4)2 x 100  

V̇ = 50.3 m3/s  ตอบ 

 ส าหรับการหาอัตราการไหลเชิงมวล สามารถหาได้จากสมการที่ (4.5) คือ 

 ṁ = V̇
v
 

 ตัวแปรที่ทราบค่าแล้วในสมการที่ (4.5) นี้ คืออัตราการไหลเชิงปริมาตร ส่วนปริมาตรจ าเพาะ 
(v) หาได้จากตารางที่ ข.9 (ภาคผนวก ข) ของสารท าความเย็น R-134a เมื่อ P = 500 kPa และมี
สถานะเป็นไออ่ิมตัว ดังนั้นจะได้ค่า  
 v = vg = 0.041118 m3/kg เมื่อแทนลงในสมการที ่(4.5) จะได้ 

 ṁ = V̇
v
 = 50.3

0.041118
 

 ṁ = 1223.3 kg/s ตอบ 
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4.2  กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด  

นักศึกษาได้เรียนกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิดไปแล้วในบทที่ 3 ซึ่งมี
พลังงานจากความร้อนและงานที่สามารถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบได้ และมีสมการเป็นไปตาม
สมการที่ (3.3)  

Q – W = E2 - E1 = E 

ส าหรับระบบปิด ค่า E คือความแตกต่างของพลังงานรวมในระบบเมื่อมวลคงที่หรือมวล
ควบคุม ซึ่งอาจใช้สัญลักษณ์เป็น ECM ได้ (CM = control mass) แต่ส าหรับกฎข้อที่หนึ่งของอุณ-
หพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด หรือ กฎการอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบเปิด เป็นการการวิเคราะห์
แบบปริมาตรควบคุม (CV = control volume) โดยใช้หลักการอนุรักษ์พลังงาน (รูปที่ 4.3) 

 

 

รูปที่ 4.3 การวิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด 

 

เนื่องจากระบบเปิดเป็นระบบที่มวลสามารถถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบเข้าหรือออกได้ 
จึงจ าเป็นต้องพิจารณาพลังงานที่มวลน าพามาด้วย ทั้งที่น าเข้ามาและออกไป หรือเรียกว่า พลังงาน
เนื่องจากการไหล ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อที่ 4.3 ดังนั้นกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบ
เปิดต้องรวมพลังงานเนื่องจากการไหลโดยมวลทั้งไหลเข้าและไหลออกจากระบบ เข้ากับพลังงาน
เนื่องจากความร้อนและงานด้วย หรือ เขียนได้เป็น 

ผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบ – ผลรวมของพลังงานทั้งหมดที่ออกจากระบบ 

= พลังงานรวมในระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับพลังงานรวมในระบบที่ เปลี่ยนแปลงไปของระบบเปิดนั้น ต้องพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงเมื่อมวลมีการไหลผ่านเข้าหรือออกด้วย ดังนั้นจึงใช้สัญลักษณ์เป็น ECV ส าหรับพลังงาน
เนื่องจากการไหลโดยมวลเมื่อไหลเข้าสู่ระบบจะรวมกับความร้อน (ซึ่งพิจารณาค่าเป็นบวกเมื่อความ
ร้อนถ่ายเทเข้าสู่ระบบ) และพลังงานเนื่องจากการไหลโดยมวลเมื่อไหลออกจากระบบรวมกับงาน (มี
ค่าเป็นบวกเม่ือระบบผลิตงานออกมา) และสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังสมการที่ (4.6) 
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(Q + Eflow-i) – (W + Eflow-e) = ECV (4.6) 

เมื่อ Eflow-i คือ ผลรวมของพลังงานที่ไหลเข้าสู่ระบบโดยมวล 

Eflow-e คือ ผลรวมของพลังงานที่ไหลออกจากระบบโดยมวล 

 

4.3  พลังงานเนื่องจากการไหล  

การที่มวลจะไหลผ่านขอบเขตของระบบได้ จะต้องมีพลังงานในการผลักดันให้มวลไหลเข้า
ระบบหรือไหลออกจากระบบ จะเรียกพลังงานนี้ว่า ‘งานการไหล’ (Flow work) พลังงานนี้ถือเป็น
งานชนิดหนึ่งเพราะไม่ได้เกิดการถ่ายเทเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนั้นจึงเรียกเป็น งาน 
และมีสัญลักษณ์ของงานการไหล เป็น Wflow ซ่ึงสามารถพิจารณางานการไหลนี้ได้จากรูปที ่4.4  

 

 

รูปที่ 4.4 การวิเคราะห์งานการไหล 

 

จากรูปที่ 4.4 เมื่อก าหนดให้ถังใบหนึ่งที่มีทางเข้าและทางออก หากต้องการผลักของไหลที่มี
ปริมาตรเท่ากับ V เข้าสู่ระบบ ต้องออกแรงเท่ากับ F แก่ของไหล เป็นระยะทางเท่ากับ x จึงจะท าให้
ของไหลหลุดเข้าไปในระบบ ดังนั้นงานที่เกิดข้ึนจากการผลักสามารถเขียนได้ดังสมการที่ (4.7) 

 Wflow  = F  x = PA  x 
เนื่องจาก F = PA 

 Wflow  = PV  (kJ)               (4.7) 
 คิดต่อหนึ่งหน่วยมวลจะได้ 
 wflow = Pv                 (4.8) 

อย่างไรก็ตามในการผลักให้ของไหลให้เข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบนั้น ต้องพิจารณา
พลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย ซึ่งในระบบปิดเรียกว่าพลังงานรวม ซึ่งประกอบด้วย พลังงานภายใน (U) 
พลังงานศักย์ (PE) และพลังงานงานจลน์ (KE) หากน าพลังงานเนื่องจากการไหลมารวมกับพลังงาน
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รวมนี้ จะเรียกพจน์ที่รวมพลังงานทั้งหมดอันเนื่องจากการไหลและพลังงานรวมนี้ว่า “พลังงานของ
สารท างานที่มีการไหลหรือพลังงานเนื่องจากการไหล” (Energy of a flowing fluid, Eflow) และหาได้
จากสมการที่ (4.9)  

Eflow = U + PE + KE + PV 

 = U + PV +PE + KE 

 = H + PE + KE 

 = mh + mgz + 
1
2
mv⃑2

 

Eflow = m(h + gz + 
1
2
v⃑2

)                (4.9) 

หรือสามารถเขียนในรูปของอัตราการถ่ายเทพลังงาน (คิดเทียบกับเวลา) ได้ดังสมการที่ (4.10) 

Ėflow = ṁ(h + gz + 
1
2
v⃑2

)             (4.10) 

ดังนั้นกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด สามารถเขียนได้เป็นสมการที่ (4.11)  

(Q + Eflow-i) - (W + Eflow-ei) = ECV 

(Q + mi(hi + gzi + 
1
2
vi⃑⃑ 2

)) - (W + me(he + gze + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

)) = ECV            (4.11) 

และเขียนในรูปอัตราการถ่ายเทพลังงานดังสมการที่ (4.12) (Q̇+ṁi (hi+gzi+
1
2
v⃑i

2)) - (Ẇ+ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2)) = 
dECV

dt
         (4.12) 

สามารถแสดงพลังงานต่างๆ ที่เกิดจากการไหลทั้งหมดในระบบเปิดได้ดังรูปที่ 4.5 

 

 

รูปที่ 4.5 แสดงพลังงานต่างๆ ที่เกิดจากการไหลทั้งหมด 

 

 

 

ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2) 

ṁi (hi+gzi+
1
2
v⃑i

2) 
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4.4  กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ 
ในการวิเคราะห์ปัญหาทางอุณพลศาสตร์ หากพบว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นไปแบบ

กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ (Steady-flow and steady-state processes) จะท าให้
การวิเคราะห์ปัญหาทางอุณพลศาสตร์มีความซับซ้อนน้อยลง กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะ
คงที่ คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่มีการท างานในสภาวะคงที่  ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อการ
ท างานได้ผ่านไปเป็นช่วงเวลานานๆ อุปกรณ์ทางเครื่องกลหลายชนิดที่สามารถวิเคราะห์การท างาน
ในช่วงที่มีสภาวะต่างๆ คงที่ ได้ เช่น กังหัน เครื่องอัดไอ หม้อน้ า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เครื่อง
ควบแน่น และหัวฉีด เป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่จะวิเคราะห์ให้ระบบใดๆ เป็นกระบวนการไหลแบบ
คงท่ีและสภาวะคงท่ีได้ จ าเป็นต้องให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการไหลคงที่และสภาวะคงท่ี คือ 

1.  คุณสมบัติทุกอย่างภายในระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (รูปที่ 4.6) ซ่ึงจะได้ว่า 
 

 

รูปที่ 4.6 มวล ปริมาตร และพลังงานในระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

 

 มวลภายในระบบคงที่ จะได้ว่า อัตราไหลเข้าเชิงมวลจะเท่ากับอัตราไหลออกเชิงมวล 
สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า 

ṁi = ṁe  

 ปริมาตรภายในระบบคงที่ จากการวิเคราะห์งานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขต
ของระบบ (Wb) จากบทที่ 3 พบว่า ในกรณีที่ปริมาตรของระบบคงที่จะท าให้งาน
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบเท่ากับศูนย์ และเขียนเป็นสมการได้ว่า 

 Wb = 0 

 พลังงานรวมของระบบคงที่ คือพลังงานที่เข้าสู่ระบบกับพลังงานที่ออกจากระบบมี
ค่าเท่ากัน และสามารถเขียนเป็นสมการได้คือ 

E=0 
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2.  คุณสมบัติทุกอย่างที่ขอบเขตของระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา (รูปที่ 4.7) คือ ค่า
คุณสมบัติที่ทางเข้าและทางออกไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะมีค่าคงที่เสมอ 
เพียงแต่ค่าคุณสมบัติดังกล่าวที่ทางเข้าและทางออกอาจจะมีค่าแตกต่างกันได้ 

 

 

รูปที่ 4.7 คุณสมบัติต่างๆ ที่ขอบเขตของระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

 

3.  ความร้อนและงานไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา อัตราการถ่ายโอนความร้อนและก าลังงาน ที่
ถ่ายโอนผ่านขอบเขตจะมีค่าคงที่ตลอดกระบวนการ 

 

จากเงื่อนไขทั้ง 3 ข้อ ของกระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ น ามาแทนในกฎการ
อนุรักษ์มวล (สมการที่ (4.2)) จะได้  

ṁi - ṁe = dmcv/dt = 0 หรือ  

ṁi = ṁe  (4.13) 

น ามาแทนในสมการกฎการอนุรักษ์พลังงาน (สมการที่ (4.12)) จะได้  (Q̇+ṁi (hi+gzi+
1
2
v⃑i

2)) - (Ẇ+ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2)) = 0 

Q̇ - Ẇ = ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2) - ṁi (hi+gzi+
1
2
v⃑i

2) (4.14) 

จากกฎอนุรักษ์มวลส าหรับกระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ (สมการที่ (4.13)) ที่ว่า
อัตราการไหลเชิงมวลมีค่าคงที่ ṁi = ṁe แทนลงในสมการที่ (4.14) จะได้ดังสมการที่ (4.15) 

Q̇ - Ẇ  = ṁ (he-hi+gze-gzi+
1
2
v⃑e

2- 1
2
v⃑i

2)            (4.15) 

Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

หรือสามารถเขียนในรูปคุณสมบัติอิงมวลได้ดังสมการที่ (4.16) 

q - w = he - + hi +g(ze - zi) + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

) - 
1
2
vi⃑⃑ 2

)            (4.16) 
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4.5  การวิเคราะห์ระบบเปิดที่มีการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ 
 จากที่กล่าวไปแล้วในหัวข้อที่ 4.4 ที่ว่า อุปกรณ์ทางเครื่องกลหลายๆ อย่างที่สามารถสมมุติให้
อยู่ในกระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่เมื่อท างานในช่วงนานๆ ดังนั้นในหัวข้อนี้จึงจะ
ยกตัวอย่างการวิเคราะห์อุปกรณ์ที่มีลักษณะการไหลดังกล่าว โดยแยกเป็นกลุ่มๆ ดังต่อไปนี้ 
4.5.1 กังหัน เครื่องอัด และป๊ัม  

อุปกรณ์ท้ัง 3 ชนิดนี้ มีหลักการวิเคราะห์คล้ายๆ กัน แต่ก็มีส่วนต่างกัน โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

1) กังหัน (Turbine) เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในสารท างานซึ่งอาจเป็น น้ า ไอน้ า อากาศ 
หรือแก๊สอื่นๆ ให้เป็นพลังงานกลหรืองานเพลา (บวก) ดังเช่นรูปที่ 4.8 ใบพัดของกังหันลมซึ่งจะติดอยู่
กับเพลา เมื่ออากาศไหลผ่านกังหันจะไปขับให้ใบพัดของกังหันหมุน เนื่องจากใบพัดต่ออยู่กับเพลาจึง
ท าให้เพลานั้นหมุนไปด้วย เกิดเป็นพลังงานกลออกจากระบบหรือระบบให้งานออกมา ซึ่งงานกลนี้
หากต่อกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ก็จะท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าขึ้นมา 

ตัวแปรในสมการกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดและมี
กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ มีเทคนิคการพิจารณาดังนี้ 

1) ปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบ (Q) ให้พิจารณา
เครื่องหมายเหมือนกับระบบปิด คือ ความร้อนที่ถ่ายโอนให้กับระบบมีเครื่องหมายบวก (+) และความ
ร้อนที่ระบบคายออกสู่สิ่งแวดล้อมมีเครื่องหมายเป็นลบ ( -) และระบบที่มีการหุ้มฉนวนหรือเกิด
กระบวนการแอเดียแบติกจะท าให้อัตราการถ่ายโอนมีค่าเป็นศูนย์ (0) 

2) W = Wother เท่านั้น เพราะงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบมีค่าเป็นศูนย์ 
(Wb = 0) เนื่องจากปริมาตรมีค่าคงที่ ดังนั้นงานจึงเหลือเพียงงานอ่ืนๆ (Wother) เช่น งานที่กังหันหมุน
เพลา และงานไฟฟ้าที่ต้องให้กับปั๊ม เป็นต้น 

3) การหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี (h) สมารถหาได้จากตารางคุณสมบัติของสารต่างๆ 
นอกจากนี้แก๊สอุดมคติยังสามารถหาได้จากสมการ h = Cp(Te - Ti) อีกด้วย 

4) ส าหรับผลต่างของพลังงานศักย์สามารถหาได้จาก pe = g(ze-zi) 

5) การพิจารณาผลต่างของพลังงานจลน์ ให้พิจารณาผลต่างของพลังงานจลน์มีค่าเป็นศูนย์ 
(ke = 0) ได้ หากพบว่าความเร็วที่ทางเข้าและทางออกมีค่าใกล้เคียงกันมาก ( v⃑i=v⃑e) หรือความเร็วที่
จุดใด (ทางเข้าหรือทางออก) มีค่าต่ ามาก สามารถพิจารณาให้มีค่าเป็นศูนย์ (v⃑i=0, v⃑e=0) ได้  

 

Note 
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นอกจากนี้พลังงานกลที่ได้จากกังหันยังท าให้ความดันและอุณหภูมิที่ทางออกของกังหันมีค่า
ต่ ากว่าที่ทางเข้า เนื่องจากพลังงานส่วนหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยกังหันมีสัญลักษณ์ดังแสดง
ในรูปที่ 4.9 

 

รูปที่ 4.8 ลักษณะการท างานของกังหัน  

(ท่ีมา: http://icsed.wordpress.com/wind/) 
 

 

รูปที่ 4.9 สัญลักษณ์ของกังหัน 

 

2) เครื่องอัด (Compressor) และปั๊ม (Pump) เป็นอุปกรณ์ทีม่ีหลักการคล้ายกันคือ เพ่ือเพ่ิม
ความดันให้แก่ของไหลในระบบ (รูปที่ 4.10) ซึ่งการเพ่ิมความดันนี้จ าเป็นต้องได้รับงานจากภายนอก 
ดังนั้นงานที่พิจารณาในอุปกรณ์ท้ังสองประเภทนี้จึงมีค่าเป็นลบ (-) คือความแตกต่างระหว่างเครื่องอัด
และปั๊มกับกังหัน (ลบ) และมีสัญลักษณ์ของเครื่องอัดและปั๊มดังแสดงในรูปที่ 4.11 

 

รูปที่ 4.10 หลักการการเพ่ิมความดันให้แก่ของไหลของเครื่องอัด 
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 (ก) เครื่องอัด (ข) ปั๊ม 

รูปที่ 4.11 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ 
 

 หลักการวิเคราะห์ส าหรับอุปกรณ์ในประเภทที่ 1 นี้ พอจะสรุปได้ดังนี้ 
 1) ไม่มีงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb = 0)  

2) มีงานอื่นๆ (Wother) เกิดข้ึน เช่น งานเพลา 
3) การถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขตของระบบมีค่าน้อยมาก พิจารณาให้ได้ว่ามีค่าเป็นศูนย์ 

(Q = 0) ยกเว้นในกรณีที่มีความร้อนสูญเสียเกิดขึ้น หรือมีการระบุถึงการระบายความร้อนออกจาก
อุปกรณ์ดังกล่าว 

4) การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์มีค่าน้อยมาก พิจารณาให้มีค่าเป็นศูนย์ 
(PE = 0, KE = 0) 

4.5.2 อุปกรณ์ทรอตทลิ่ง 
อุปกรณ์ทรอตทลิ่ง (Throttling) เป็นอุปกรณ์ส าหรับลดความดันของของไหล โดยการ

ขัดขวางการไหลของสารท างาน ด้วยการลดพ้ืนที่หน้าตัดในระหว่างการไหลให้มีขนาดเล็กลง ท าให้
ความดันตกลงอย่างรวดเร็ว เช่น วาล์วควบคุมอัตราการไหล หรือวาล์วที่เปิดเล็กน้อย ท่อขนาดเล็ก 
โดยมีสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ประเภทนี้แสดงในรูปที่ 4.12 และมีรูปการท างานของกระบวนการทรอ
ตทลิ่ง และตัวอย่างของอุปกรณ์ทรอตทลิ่ง ดังแสดงในรูปที่ 4.13 (ก) และ (ข) ตามล าดับ  

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 สัญลักษณ์ของอุปกรณ์ประเภททรอตทลิ่ง 
 

Pump 



อุณหพลศาสตร ์ บทที่ 4 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์และระบบเปิด 121 

  

 (ก) ตัวอย่างการท างานในกระบวนการทรอตทลิ่ง (ข) ตัวอย่างอุปกรณ์ทรอตทลิ่ง 
  (ท่ีมา: http://www.ebay.com) 

รูปที่ 4.13 กระบวนการทรอตทลิ่ง 
 

 หลักการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ประเภทนี้ มีดังต่อไปนี้ 
 1) กระบวนการถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขตของระบบมีค่าน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ
เคลื่อนที่ของสารท างานในระบบค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้นอุปกรณ์ทรอตทลิ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่เกิด
กระบวนการแอเดียแบติก (Q = 0) 

 2) ไม่มีงานใดๆ เกิดข้ึนในกระบวนการทรอตทลิ่ง (W = 0) 

 3) ความแตกต่างของระดับทางเข้าและทางออกมีค่าน้อยมากหรือไม่ต่างกันเลย ดังนั้นจึง
พิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์มีค่าเป็นศูนย์ (PE = 0) 

4) ความเร็วของสารท างานในอุปกรณ์ชนิดนี้ แม้ว่าจะมีค่าต่างกัน แต่ผลของการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นมีความส าคัญน้อย จึงไม่คิดผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ (KE = 0) 

จากหลักการวิเคราะห์ทั้ง 4 ข้อข้างต้น ตัวแปร Q, W, PE และ KE มีค่าน้อยมาก (เป็น
ศูนย์) ดังนั้นสมการกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ จึงได้ว่า 

Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

0 = ṁ(h) 

 h1  = h2 (4.17) 
อุปกรณ์ทรอตทลิ่ง จึงเป็นอุปกรณ์ท่ีมีค่า h คงท่ี และจากสมการ h = u + Pv จะได้ว่า 

Ui + Pivi = ue + Peve (4.18) 
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จากสมการที่ (4.18) ผลของกระบวนการทรอตทลิ่ง จึงขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
ภายในและพลังงานจากการไหล (Pv) ซึ่งจะหาก Peve > Pivi และ ue  < ui จะได้ว่าอุณหภูมิของสาร
ท างานลดลง และหาก Peve < Pivi และ ue  > ui จะได้ว่าอุณหภูมิของสารท างานมีค่าเพ่ิมข้ึน 

4.5.3 หัวฉีดและดิฟฟิวเซอร์ 
หัวฉีด (Nozzle) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพ่ิมความเร็วของของไหล (v⃑e≫v⃑i) ดังนั้นจึงท าให้

พลังงานจลน์ที่ทางออกมีค่ามากกว่าที่ทางเข้าด้วยเช่นกัน ส าหรับดิฟฟิวเซอร์ (Diffuser) เป็นอุปกรณ์
ที่ใช้ในการลดความเร็ว และท าหน้าที่เพิ่มความดัน โดยการเปลี่ยนพลังงานจลน์ของของไหลเป็นความ
ดัน ท าให้ความเร็วลดลง โดยมีสัญลักษณ์และหลักการวิเคราะห์อุปกรณ์ทั้งสองประเภทดังแสดงใน
ตารางที่ 4.1 

 

ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์และหลักการวิเคราะห์หัวฉีดและดิฟฟิวเซอร์ 
 หัวฉีด ดิฟฟิวเซอร์ 

สัญลักษณ์  

 

 

 

 

ความร้อน (Q) เนื่องจากการเคลื่อนที่ของสารท างานในระบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้มี
การถ่ายเทปริมาณความร้อนระหว่างระบบและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นน้อยมาก 
เปรียบเสมือนเกิดกระบวนการแอเดียแบติก ท าให้ปริมาณความร้อนมีค่า
เป็นศูนย์ (Q = 0) 

งาน (W) ในการท างานไม่มีงานอ่ืนๆ เกิดข้ึน จึงพิจารณาให้งานเป็นศูนย์ (W = 0) 

พลังงานจลน์ (KE) ความเร็วและพลังงานจลน์ของของ
ไหลที่ ท า งออกมี ค่ า ม าก กว่ า ที่
ทางเข้า (เพ่ิมข้ึน) 

ความเร็วและพลังงานจลน์ของของ
ไหลที่ ท า งออกมี ค่ าน้ อยกว่ า ที่
ทางเข้า (ลดลง) 

พลังงานศักย์ (PE) ระดับความสูงของทางเข้าและทางออกถือว่ามีค่าน้อย จึงไม่คิดผลจากการ
เปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์ (PE = 0) 

กฎข้อที่ 1 Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

0 = ṁ(h + ke) 

h + ke = 0             (4.19) 
 

Diffuser Nozzle 
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ตารางที่ 4.1 สัญลักษณ์และหลักการวิเคราะห์หัวฉีดและดิฟฟิวเซอร์ (ต่อ) 
 หัวฉีด ดิฟฟิวเซอร์ 

เอนทาลปี เอนทาลปีที่ทางออกมีค่ามากกว่า
ทางเข้า (ลดลง) 

เอนทาลปีที่ทางออกมีค่ามากกว่า
ทางเข้า (เพ่ิมข้ึน) 

อุณหภูมิ (T) 

ความดัน (P) 

อุณหภูมิ หรือ ความดัน หรือ ทั้ง
อุณหภูมิและความดัน จะมีค่าลดลง 

อุณหภูมิ หรือ ความดัน หรือ ทั้ง
อุณหภูมิ และความดัน  จะมี ค่ า
เพ่ิมข้ึน 

 

4.5.4 อุปกรณ์ท่อ 

 การไหลของสารท างานในทางวิศวกรรม จ าเป็นต้องอาศัยท่อเป็นตัวผ่าน ไม่ว่าจะเป็นการไหล
ของสารท างานในระบบท าความเย็น หรือการไหลของสารท างานในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (รูปที่ 
4.14) ซึ่งจะถือว่าการไหลผ่านอุปกรณ์ท่อเป็นการไหลแบบคงที่และสภาวะคงท่ีเช่นกัน 

 

 

รูปที่ 4.14 การไหลของสารท างานในอุปกรณ์ประเภทท่อ 

 

โดยมีหลักการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ประเภทนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1) การถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขตของระบบเกิดข้ึนได้ ยกเว้นในท่อท่ีมีการหุ้มฉนวน 

2) งานอ่ืนๆ สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันกับการถ่ายเทความร้อน เช่น ในท่อของระบบท า
ความร้อนที่อาจต้องมีขดลวดไฟฟ้าต่อเข้ามาในท่อเพ่ือท าให้สารท างานพาความร้อนออกไป 

 3) ความแตกต่างของระดับทางเข้าและทางออกของท่อมีค่าน้อยมากหรือไม่ต่างกันเลย ดังนั้น
จึงพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์มีค่าเป็นศูนย์ (PE = 0) 

4) เนื่องจากพ้ืนที่หน้าตัดของท่อมีค่าคงที่ตลอดการไหลของสารท างาน ความเร็วของสาร
ท างานในอุปกรณ์ชนิดนี้จึงมีค่าคงท่ี จึงไม่คิดผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ (KE = 0) 
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4.5.5 เครื่องผสม 

เครื่องผสม (Mixer) เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพ่ือผสมสารท างานที่มีความแตกต่างทางด้านอุณหภูมิ 
โดยอาจท าการผสมสารท างานที่มีอุณหภูมิสูงกับอุณหภูมิต่ า ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สารท างานที่อยู่ในภาวะที่
ต้องการ ซึ่งอาจมีทางเข้าได้มากกว่าสองทาง เครื่องผสมมีลักษณะได้หลากหลาย เช่น เครื่องท าน้ าอุ่น
ที่มีลักษณะเป็นห้องผสมหรือเป็นถังผสม (รูปที่ 4.15 (ก)) หรือเครื่องท าน้ าอุ่นที่มีลักษณะเป็นข้อต่อ
ตัวทีหรือตัววายที่ท าหน้าที่ผสมสารท างานสองชนิดที่ไหลมารวมกัน (รูปที่ 4.15 (ข))  

 

 

(ก) เป็นห้องผสมหรือถังผสม 

 

  

(ข) เป็นข้อต่อตัวทีหรือตัววาย 

รูปที่ 4.15 เครื่องท าน้ าอุ่น 

 

โดยมีหลักการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ประเภทนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1) การถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขตของระบบมีค่าเป็นศูนย์ (Q = 0) ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติ
เครื่องผสมจะท าการหุ้มฉนวนกันความร้อน 

2) ไม่มีงานอ่ืนๆ เกิดข้ึนในการผสม จึงไม่คิดงานในอุปกรณ์ประเภทนี้ (W = 0) 
 3) ความแตกต่างของระดับทางเข้าและทางออกของเครื่องผสมมีค่าน้อยมากหรือไม่ต่างกัน
เลย ดังนั้นจึงพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์มีค่าเป็นศูนย์ (PE = 0) 



อุณหพลศาสตร ์ บทที่ 4 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์และระบบเปิด 125 

4) ไม่คิดผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ (KE = 0) 

5) อัตราการไหลของมวลแต่ละชนิดมีค่าคงท่ี 

4.5.6 เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger) มีการใช้งานมากในทางวิศวกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นหม้อน้ ารถยนต์ เครื่องควบแน่น เครื่องระเหย เครื่องหอหล่อเย็น เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
สามารถอธิบายหลักการท างานได้ตามรูปที่ 4.16 คือ เมื่อสารท างาน 2 ชนิด (สาร A และ B) ที่มี
อุณหภูมิต่างกัน มาแลกเปลี่ยนความร้อนกัน โดยที่ความร้อนจะถูกถ่ายเทจากสารท างานที่มีอุณหภูมิ
สูงกว่า (สาร A) ไปสู่สารท างานที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า (สาร B) โดยที่สารท างานทั้ง 2 ชนิดนี้ ไม่สัมผัส
หรือผสมกัน เนื่องจากการถ่ายเทความร้อนเกิดผ่านผนังของท่อ เช่น เครื่องควบแน่น อย่างไรก็ตาม
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนนี้อาจจะมีทางเข้าหรือทางออกได้มากกว่า 1 ทาง โดยที่อัตราการไหลของ
มวลแต่ละชนิดคงที ่ 

 

 

รูปที่ 4.16 หลักการท างานของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน 

 

โดยมีหลักการวิเคราะห์ของอุปกรณ์ประเภทนี้ ดังต่อไปนี้ 
 1) หากพิจารณาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนเป็นระบบ จะพบว่า การถ่ายเทความร้อนผ่านขอบเขต
ของระบบมีค่าเป็นศูนย์ (Q = 0) ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจะท าการหุ้ม
ฉนวนกันความร้อน แต่หากพิจารณาระบบเป็นเพียงท่อที่สารชนิดนั้นๆ ไหลผ่าน จะเกิดการถ่ายเท
ความร้อนข้ึน 

2) ไม่มีงานอ่ืนๆ เกิดข้ึนในการผสม จึงไม่คิดงานในอุปกรณ์ประเภทนี้ (W = 0) 
 3) ความแตกต่างของระดับทางเข้าและทางออกของอุปกรณ์มีค่าน้อยมากหรือไม่ต่างกันเลย 
ดังนั้นจึงพิจารณาให้การเปลี่ยนแปลงของพลังงานศักย์มีค่าเป็นศูนย์ (PE = 0) 

4) ไม่คิดผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ (KE = 0) 

5) อัตราการไหลของมวลแต่ละชนิดมีค่าคงท่ี 
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จากหลักการวิเคราะห์ข้างต้น และรูปที่ 4.16 สามารถเขียนสมการของกฎอนุรักษ์มวล ได้ว่า 

ṁi = ṁe 

ṁAi+ṁBi = ṁAe+ṁBe 

เมื่อ ṁAi=ṁAe และ ṁBi=ṁBe 

 

ตัวอย่างที่ 4.2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองชั้น (Double-pipe heat exchanger) หุ้ม
ด้วยฉนวนกันความร้อน ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างสารท าความเย็น R-134a และอากาศ 
โดยที่ไออ่ิมตัวของสารท าความเย็นมีอัตราการไหลเชิงมวล 150 kg/s ที่ความดัน 650 kPa คายความ
ร้อนให้แก่อากาศจนกระทั่งสารท าความเย็นกลายเป็นของผสมอ่ิมตัว ในขณะเดียวกันอากาศที่มีอัตรา
การไหลเชิงมวล 20 kg/s ที่อุณหภูมิ 27°C ความดัน 100 kPa ได้รับความร้อนจากสารท าความเย็น
จนกระทั่งมีอุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 107°C จงหาคุณภาพไอของสารท าความเย็นเมื่อออกจากอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนดังกล่าว และให้หาความร้อนท่ีสารท าความเย็นถ่ายเทให้กับอากาศ 
วิธีท า (1) เป็นการไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นกระบวนการไหลคงท่ีและสภาวะคงท่ี 

 (2) สารท างานมี 2 ชนิด คือ สารท าความเย็น R-134a และอากาศ 
 (3) คุณสมบัติขาเข้า  

R-134a: ṁRi = 150 kg/s, PRi = 650 kPa, ไออ่ิมตัว 

อากาศ: ṁAi = 20 kg/s, PAi = 100 kPa, TAi = 27°C = 27 + 273 = 300K 

 (4) คุณสมบัติขาออก 

R-134a: ของผสมอิ่มตัว 

อากาศ: TAe = 107°C = 107 + 273 = 380K 

 (5) หุ้มฉนวนกันความร้อน (Q = 0) 

 การแก้ปัญหาของโจทย์ที่เป็นอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน สามารถวิเคราะห์ได้สอง
แบบคือ วิเคราะห์ให้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนเป็น
ระบบ หรือวิเคราะห์ให้สารท างานเป็นระบบ 
ทั้งนี้ขึ้นกับว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร ส าหรับการ
หาค่ าคุณภาพไอของสารท าความเย็นนี้
สามารถหาได้จากคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่ง
ของสารท าความเย็นที่ทางออกของอุปกรณ์ 
ส าหรับคุณสมบัติที่มีความเป็นไปได้ในการหาคือ เอนทาลปี โดยหาจากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์เมื่อพิจารณาให้ระบบคืออุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ซึ่งจะท าให้ไม่มีการถ่ายเทความร้อน

รูปที่ 4.17 รูปประกอบตัวอย่างที่ 4.2 
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ของระบบ รวมถึงไม่มีงานใดๆ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ทั้งสิ้น ดังนั้น
สมการกฎข้อที่หนึ่ง จะได้ 

Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

0 = ṁe(he) - ṁi(hi) 

ṁi(hi) = ṁe(he) 

ṁRihRi + ṁAihAi = ṁRehRe + ṁAehAe 

จากกฎอนุรักษ์มวล ṁi = ṁe จะได้ว่า ṁRi=ṁRe=ṁR และ ṁAi=ṁAe=ṁA ดังนั้น 

ṁRhRi + ṁAhAi = ṁRhRe + ṁAhAe 

hRe  = (ṁRhRi + ṁAhAi – ṁAhAe)/ ṁR 

หาค่า hRi, hAi และ hAe เพ่ือแทนค่าหา hRe 

ที่ทางเข้าสารท าความเย็นมีสถานะเป็นไออ่ิมตัว ดังนั้นค่า hRi = 263.77 kJ/kg ส าหรับการ
หาค่าเอนทาลปีของอากาศที่ทางเข้าและทางออกได้จากตารางที่ ข.11 (ภาคผนวก ข) ดังนั้นจะได้  
hAi = 300.19 kJ/kg และ hAe = 380.77 kJ/kg แทนค่าจะได้ว่า 

hRe  = (ṁRhRi + ṁAhAi – ṁAhAe)/ ṁR 

hRe  = [(150 x 263.77) + (20 x 300.19) – (20 x 380.77)]/150 

hRe  = 253.026 kJ/kg 

จากตารางที่ ข.9 (ภาคผนวก ข) ที่ความดัน 650 kPa หาค่าคุณภาพไอของสารท าความเย็นได้
จากสมการ 

X = (hRe – hf)/hfg 

  = (253.026 – 85.26)/178.51 

X = 0.94 ตอบ 

การหาค่าความร้อนที่สารท าความเย็นถ่ายเทให้กับอากาศ หรือความร้อนที่อากาศรับมาจาก
สารท าความเย็น มีแนวทางเช่นเดียวกันคือพิจารณาให้ระบบเป็นเพียงการไหลในท่อของสารใดสาร
หนึ่ง และค่าความร้อนทั้งสองที่ค านวณได้ควรมีค่าเท่ากันเนื่องจากถือเป็นการถ่ายเทที่ไม่เกิดความ
สูญเสียใดๆ ในที่นี้จะพิจารณาให้ระบบคือการไหลของสารท าความเย็นในท่อ โดยที่ไม่มีงานใดๆ ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ จะได้ 

Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

Q̇ = ṁ(hRe – hRi) 

  = 150 x (172.98 - 263.77)  
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 Q̇ = -13618.5 kW 

 ค่าความร้อนมีค่าติดลบ หมายความว่า ความร้อนถูกถ่ายเทออกจากระบบเท่ากับ 13618.5 
kW  ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 4.3 กังหันไอน้ าของโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งท าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าด้วยการน าไอน้ าเข้ามาขับกังหัน
ซึ่งต่ออยู่กับเพลาของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ถ้าไอน้ าดังกล่าวมีความดัน 1800 kPa อุณหภูมิ 350°C ไหล
เข้าสู่กังหันด้วยความเร็ว 120 m/s และมีอัตราการไหลเชิงปริมาตร 0.5 m3/s และเมื่อไหลออกจาก
กังหัน น้ ามีอุณหภูมิลดลงเหลือ 200°C และมีค่าคุณภาพไอเป็น 0.8 ด้วยความเร็ว 10 m/s โดยที่
กังหันนี้มีทางเข้าอยู่สูงกว่าทางออก 3 m และไม่คิดความร้อนสูญเสียออกจากกังหัน จงหาว่าก าลัง
ของเพลาที่ออกจากกังหันมีค่าเท่าไร 

วิธีท า (1) เป็นการไหลผ่านกังหัน ถือเป็นกระบวนการไหลคงท่ีและสภาวะคงท่ี 

 (2) สารท างาน: น้ า 
 (3) คุณสมบัติขาเข้า: Pi = 1800 kPa, Ti = 350°C, v⃑i = 120 m/s, V̇i = 0.5 m3/s 

 (4) คุณสมบัติขาออก: Te = 200°C, X = 0.8, v⃑e = 10 m/s, 

 (5) มีระดับที่แตกต่างกัน (มีพลังงานศักย์) 
 (6) มีความเร็วที่แตกต่างกัน (มีพลังงานจลน์) 
 การหาก าลังของเพลาก็คือการหาค่าก าลังที่ได้จากกังหัน เนื่องจากกังหันมีหน้าที่ผลิตงาน 
การหาก าลังงานของกังหันสามารถหาได้จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เมื่อไม่คิดการถ่ายเท
ความร้อน และกังหันไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ แต่เนื่องจากระดับทางเข้าและทางออกของ
กังหันมีความแตกต่างกันดังนั้นจึงมีความแตกต่างของพลังงานศักย์ด้วย จะได้ว่า 

Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

- Ẇ = ṁ(h + pe + ke)  

  = ṁ(h + gz + v⃑2
/2000) 

ตรวจสอบสถานะของน้ าที่สภาวะทางเข้ากังหัน 
พบว่าเป็น ไอดง จะได้ค่า vi = 0.1546 m3/kg และ  

hi = 3141.9 kJ/kg  

จากกฎอนุรักษ์มวล ṁi  = ṁe  = ṁ  ซ่ึง
สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ 

ṁ = V̇i/vi  = 0.5/0.1546 = 3.23 kg/s 

 

รูปที่ 4.18 รูปประกอบตัวอย่างที่ 4.3 
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ส่วนน้ าที่สภาวะทางออกกังหัน จากค่าคุณภาพไอ สรุปว่าเป็น ของผสมอ่ิมตัว ที่อุณหภูมิ 
200°C และหาค่า he ได้จาก  

he = hf + Xhfg = 852.26 + (0.8 x 1939.8) = 2404.1 kJ/kg 

 แทนค่าในสมการกฎข้อที่หนึ่ง จะได้ว่า 

- Ẇ = ṁ(h + gz + v⃑2
/2000) 

- Ẇ = 3.23 x [(2404.1 – 3141.9) + 9.81(0 – 3)/1000 + (102 – 1202)/(2 x 1000)] 

  = 3.23 x [–737.8 –29.43 –7.15] 

- Ẇ = –2501.25  Ẇ = 2501.25 kW 

ก าลังงานที่ได้มีเครื่องหมายเป็นบวก คือ เป็นงานที่ระบบให้กับสิ่งแวดล้อม คืองานที่กังหัน
ผลิตออกมาในรูปของงานเพลาเพื่อไปผลิตไฟฟ้าเท่ากับ 2501.25 kW ตอบ 

 

ตัวอย่างที่ 4.4 อากาศที่ความดัน 350 kPa และอุณหภูมิ 200°C ไหลผ่านหัวฉีดแอเดียแบติก ด้วย
ความเร็วขาเข้าสู่หัวฉีด 150 m/s และความเร็วขาออกจากหัวฉีด 320 m/s โดยที่อัตราส่วนของพ้ืนที่
ทางเข้าต่อพ้ืนที่ทางออกเป็น 2 ต่อ 1 ให้หาค่าอุณหภูมิและความดันขาออกจากหัวฉีดดังกล่าว 
วิธีท า (1) สารท างาน: อากาศ ซึ่งเป็นแก๊สอุดมคติ 
 (2) เป็นการไหลผ่านหัวฉีด ถือเป็นกระบวนการไหลคงท่ีและสภาวะคงท่ี 

 (3) คุณสมบัติขาเข้า: Pi = 350 kPa, Ti = 200°C = 200 + 273 = 473K, v⃑i = 150 m/s 

 (4) คุณสมบัติขาออก: v⃑e = 320 m/s 

 (5) Ai/Ae = 2 

 โจทย์ต้องการให้หาค่าอุณหภูมิและ
ความดันที่ขาออก การหาค่าอุณหภูมิอาจ
เลือกสมการกฎข้อที่หนึ่ง (สมการที่ (4.16)) 
แล้วตัดตัวแปรที่ไม่เกี่ยวข้องออก หรือใช้
สมการที่ (4.19) ซึ่งเป็นสมการกฎข้อที่หนึ่ง
ของหัวฉีดโดยตรง เพ่ือใช้หาค่าอุณหภูมิก็ได้ 
ส าหรับการหาค่าความดัน สามารถหาได้จาก
กฎอนุรักษ์มวล (สมการที่ (4.13)) ร่วมกับสมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ (สมการที่ (2.10))  
 จากสมการที่ (4.16) 

q - w = he - + hi +g(ze - zi) + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

) - 
1
2
vi⃑⃑ 2

) 

Nozzle Pi , Ti , v⃑i v⃑e 

รูปที่ 4.19 รูปประกอบตัวอย่างที่ 4.4 
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 เมื่อเป็นแอเดียแบติก (q = 0) ไม่มีงานใดๆ (w = 0) และความเปลี่ยนแปลงในแนวระดับน้อย
มาก (pe = 0) จะได้ 

 h + ke = 0  (สมการที่ (4.19)) 

 -h = ke                (4.4a) 

 จากบทที่ 3 การหาค่าการเปลี่ยนแปลงของเอนทาลปีสามารถหาได้จากค่าความร้อนจ าเพาะ
และผลต่างของอุณหภูมิ (สมการที่ (3.21)) ท าให้ได้ว่า 

 h = Cp(Te-Ti) และจาก ke = (v⃑e
2-v⃑i

2
)/2 แทนในสมการที่ (4.4a)  

 Cp(Ti-Te) = (v⃑e
2-v⃑i

2
)/2 

 Te  = Ti - 
(v⃑e

2-v⃑i
2)

2Cp
 

  = 473 – [3202-1502

2×1.005
× 1kJ/kg

1000m2/s2] 

 Te  = 433.25K ตอบ 

 จากสมการกฎอนุรักษ์มวล (สมการที่ (4.13) และสมการที่ (4.3)) ได้ว่า 

 ṁi = ṁe หรือ 
Aiv⃑i

vi
 = 

Aev⃑e

ve
, เมื่อแทน v ด้วย v = RT/P จะได้ 

 
Aiv⃑i

RTi/Pi
 = 

Aev⃑e

RTe/Pe
 

 Pe = 
Aiv⃑iPiRTe

RTiAev⃑e
 = 

2×150×350×433.25
473×320

 

 Pe = 300.55 kPa  ตอบ 
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ตัวอย่างที่ 4.5 น้ าเริ่มต้นมีความดัน 1 MPa และอุณหภูมิ 100°C เข้าสู่กระบวนการทรอตทลิ่งจน
อุณหภูมิสุดท้ายเปลี่ยนเป็น 65°C ให้หาความดันและพลังงานภายในจ าเพาะของน้ าที่สภาวะสุดท้าย 
วิธีท า (1) สารท างาน: น้ า 
 (2) เกิดกระบวนการทรอตทลิ่ง: ไม่มีการถ่ายเทความร้อน ไม่เกิดงานใดๆ การเปลี่ยนแปลง
พลังงานศักย์และจลน์มีค่าน้อยมากหรือไม่มี  
 (3) เป็นกระบวนการไหลคงท่ีและสภาวะคงท่ี 
 (4) สภาวะเริ่มต้น: Pi = 1 MPa, Ti = 100°C 
 (5) สภาวะสุดท้าย: Te = 65°C 
 
 รูปที่ 4.20 รูปประกอบตัวอย่างที่ 4.5 

 
 การหาความดันและพลังงานภายในจ าเพาะที่สภาวะสุดท้ายของน้ า จ าเป็นต้องรู้คุณสมบัติ
อย่างน้อย 2 ค่า ที่สภาวะนี้ จากโจทย์ท าให้ทราบค่าอุณหภูมิที่สภาวะสุดท้ายแล้ว ดังนั้นคุณสมบัติอีก 
1 ตัว คือเอนทาลปีจ าเพาะ ซึ่งสามารถหาได้จากกฎข้อที่หนึ่ง (สมการที่ (4.16)) แล้วก าจัดตัวแปรแต่
ละตัวในสมการตามเงื่อนไขของอุปกรณ์จนเหลือเป็นสมการสุดท้าย หรือใช้สมการกฎข้อที่หนึ่งส าหรับ
กระบวนการทรอตทลิ่งโดยตรงจากสมการที่ (4.17) ได้เลย 
 จากสมการกฎข้อที่หนึ่งและเงื่อนไขของกระบวนการทรอตทลิ่ง ท าให้ได้สมการสุดท้าย คือ 
 h1 = h2 
 ที่สภาวะเริ่มต้น เมื่อตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า น้ ามีสถานะเป็น ของเหลวอัดตัว จาก
ตารางที่ ข.4 (ภาคผนวก ข) จะได้ค่า h1 = hf,T=100°C =419.17 kJ/kg หมายความว่า 
 h1 = h2 = 419.17 kJ/kg 
 คุณสมบัติที่สภาวะสุดท้ายได้ครบ 2 ค่า ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า น้ าที่สภาวะนี้มีสถานะ
เป็น ของผสมอ่ิมตัว ดังนั้นความดันของน้ าที่สภาวะนี้จึงมีค่าเท่ากับความดันอ่ิมตัวที่อุณหภูมิ 65°C  
 Pe = Psat,T=65°C = 25.043 kPa ตอบ 

ส าหรับพลังงานภายในจ าเพาะ ในสถานะของผสมอ่ิมตัว ต้องทราบค่าคุณภาพไอเสียก่อน 
และหาได้จากเอนทาลปีจ าเพาะที่สภาวะสุดท้าย ดังนี้ 

จากตารางที่ ข.4 ที่ T = 65°C ได้ค่า hf = 272.12 kJ/kg, hfg = 2345.4 kJ/kg และได้ ค่า 
uf = 272.09 kJ/kg, ufg = 2190.3 kJ/kg จะได้ว่า 

 X = 
h-hf
hfg

 = 
419.17-272.12

2345.4
 = 0.063 

 u = uf + Xufg = 272.09 + (0.063x2190.3) = 410.08 kJ/kg ตอบ 
 
 
 
 
 

Pi , Ti Te 
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ตัวอย่างที่ 4.6 เครื่องท าน้ าอุ่นเครื่องหนึ่งได้น าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์  ซึ่งมีอุณหภูมิเท่ากับ 
90°C มาผสมกับน้ าประปาธรรมดาในห้องผสมซึ่งมีความดัน 200 kPa เพ่ือต้องการให้ได้น้ าอุ่นที่มี
อุณหภูมิเท่ากับ 45°C ให้หาว่าอัตราการไหลเชิงมวลของน้ าร้อนต้องมีค่าเท่าไร เมื่ออัตราการไหลเชิง
มวลของน้ าจากประปามีค่า 0.5 kg/s และน้ าประปามีอุณหภูมิ 25°C 
วิธีท า (1) สารท างาน: น้ า 
 (2) อุปกรณ์คือเครื่องผสม ถือเป็นกระบวนการไหลคงที่และสภาวะคงท่ี 

 (3) คุณสมบัติขาเข้า: Thot = 90°C, Tcold = 25°C, ṁcold = 0.5 kg/s 
 (4) คุณสมบัติขาออก: Twarm = 45°C 

 (5) P = 200 kPa 

 
รูปที่ 4.21 รูปประกอบตัวอย่างที่ 4.6 

 

 การแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ต้องใช้กฎอนุรักษ์มวล (สมการที่ (4.13)) ร่วมกับกฎอนุรักษ์พลังงาน 
ส าหรับการใช้กฎอนุรักษ์พลังงานอาจจะใช้สมการที่ (4.15) ร่วมกับเงื่อนไขของอุปกรณ์ประเภทนี้ 
 จากสมการที่ (4.13) จะได้ว่า 

ṁi = ṁe  

ṁhot + ṁcold = ṁwarm  (4.6a) 

จากสมการที่ (4.15) เมื่อไม่มีการถ่ายเทความร้อน ไม่มีงานใดๆ เกิดขึ้น ความแตกต่าง
ระหว่างระดับและความเร็วขาเข้าและขาออกน้อยมาก จะได้ 

Q̇ - Ẇ  = ṁ(h + pe + ke) 

    0 = ṁ(h) 

ṁhi = ṁhe                (4.6b) 

 ṁhothhot + ṁcoldhcold = ṁwarmhwarm 

แทนสมการที่ (4.6a) ลงในสมการที่ (4.6b) จะได้ 

 ṁhothhot + ṁcoldhcold = (ṁhot + ṁcold)hwarm 

 ṁhothhot - ṁhot hwarm = ṁcoldhwarm - ṁcoldhcold 
 ṁhot(hhot - hwarm) = ṁcold(hwarm - hcold) 
 ṁhot = ṁcold(hwarm - hcold)/(hhot - hwarm)            (4.6c) 
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 ตรวจสอบสถานะของน้ าที่ทางเข้าและทางออก เพ่ือหาค่าเอนทาลปีจ าเพาะ จากตารางที่ ข.5 
(ภาคผนวก ข) ที่ P = 200 kPa จะได้ว่าทั้งน้ าร้อน น้ าอุ่น และน้ าเย็น มีสถานะเป็น ของเหลวอัดตัว 
ทั้งสิ้น ดังนั้นจึงกลับมาใช้ค่าเอนทาลปีจ าเพาะที่เป็นของเหลวอ่ิมตัวที่ตาราง ข.4 (ภาคผนวก ข) ที่
อุณหภูมินั้นๆ 
 hhot = hf,T=90°C = 377.04 kJ/kg 
 hcold = hf,T=25°C = 104.83 kJ/kg 
 hwarm = hf,T=45°C = 188.44 kJ/kg 
 แทนค่าเอนทาลปีจ าเพาะต่างๆ ลงในสมการท่ี (4.6c) จะได้ว่า 
 ṁhot = 0.5 x (188.44 - 104.83)/(377.04 - 188.44) 
 ṁhot = 0.22 kg/s  ตอบ 
 
ตัวอย่างท่ี 4.7 ท่อส าหรับท าอากาศร้อนโดยการใช้ขดลวดไฟฟ้าที่มีขนาด 120.68 kW อากาศไหลเข้า
ท่อด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตร 2.5 m3/s ความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 290K หากท่อนี้มีการ
หุ้มฉนวนให้ค านวณหาอุณหภูมิที่ทางออก 
วิธีท า (1) อุปกรณ์คือท่อ ถือเป็นกระบวนการไหลคงท่ีและสภาวะคงท่ี 

 (2) สารท างาน: อากาศ 

 (3) คุณสมบัติขาเข้า: Ti = 290K, Pi = 200 kPa, V̇i = 2.5 m3/s 

 (4) ใส่งานไฟฟ้าให้กับท่อ (Ẇother = -120.68 kW) 

 (5) หุ้มฉนวน (Q̇ = 0) 

พิจารณาระบบซึ่งเป็นการไหลในท่อและไม่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ 
จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ หากหาเอนทาลปีที่ขาออกได้ จะท าให้ทราบอุณหภูมิขาออก 
และเนื่องจากเป็นกระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงท่ี ท าให้ ṁi = ṁe = ṁ  

Q̇ - Ẇ  = ṁ(h + pe + ke) 

- Ẇ  = ṁ(he - hi) 

he = - Ẇ/ṁ + hi 

จากความสัมพันธ์ ṁ = V̇i/vi และ Pivi = RTi ซึ่งค่า R สามารถหาได้จากตารางที่ ข.1 
(ภาคผนวก ข) จะได้ 

ṁ = PiV̇i/RTi = (200 x 2.5) / (0.287 x 290) = 6.01 kg/s 

 จากตารางที่ ข.11 จะได้ค่า hi = 290.16 kJ/kg แทนค่าทั้งหมด จะได้ 
he = -(-120.68)/6.01 + 290.16  = 310.24 kJ/kg 

 จากตารางที่ A-17 ค่า he = 310.24 kJ/kg ตรงกับอุณหภูมิเท่ากับ 310K คือ อุณหภูมิที่
ทางออกของท่อมีค่าเท่ากับ 310 เคลวิน  ตอบ 
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4.6  กระบวนการไหลแบบไม่คงที ่
งานในทางวิศวกรรมส่วนหนึ่งจะเป็นงานที่ เป็นไปตามกระบวนการไหลแบบไม่คงที่  

(Unsteady-flow processes) เช่น การเติมแก๊สเข้าไปในถังแก๊ส ยางรถยนต์ การเติมสารท างานเข้า
ไปในถัง หรือแม้กระทั่งการปล่อยสารท างานออกจากถัง เป็นต้น การวิเคราะห์การไหลตาม
กระบวนการไหลแบบไม่คงที่ต่างจากการวิเคราะห์การไหลแบบกระบวนการไหลคงที่และสภาวะคงท่ี 
คือ การไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่จะมีปริมาตรที่คงที่ ส่วนการไหลแบบไม่คงที่จะมีปริมาตรคงที่
หรือไม่คงที่ก็ได้ ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการไหลแบบไม่คงที่จะคล้ายกับการวิเคราะห์ของระบบ
ปิด เพียงแต่มวลไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา มวลในระบบสามารถเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้ ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณมวลที่เข้าสู่ระบบมีมากกว่าหรือน้อยกว่ามวลที่ออกจากระบบ  

จากสมการที่ (4.2) กฎการอนุรักษ์มวลส าหรับการวิเคราะห์ระบบเปิด ทีเ่วลาใดๆ คือ 

ṁi - ṁe = dmcv/dt 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงมวลในช่วงเวลา t = 0 ถึง t = t จะได้ปริพันธ์ของสมการเป็น ∫ ( ∑ ṁi)dtt
0 - ∫ ( ∑ ṁe)dtt

0  = ∫ dmCV

dt
t

0 dt 

mi - me = (m2 – m1) (4.20) 
เมื่อ i = ทางเข้า 
 e = ทางออก 

1 = สภาวะเริ่มต้นภายในระบบ 

2 = สภาวะสุดท้ายภายในระบบ 

ส าหรับกฎอนุรักษ์พลังงานของระบบที่มีการไหลแบบไม่คงที่ ณ เวลาใดๆ สามารถเขียนได้
จากสมการที่ (4.12) เป็น (Q̇+ṁi (hi+gzi+

1
2
v⃑i

2)) - (Ẇ+ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2)) = dECV

dt
 

เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในช่วงเวลา t = 0 ถึง t = t จะได้ปริพันธ์ของสมการ
เป็น (∫ Q̇t

0 + ∫ ṁi (hi+gzi+
1
2
v⃑i

2)t
0 ) - (∫ Ẇt

0 + ∫ ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2)t
0 )

 = ∫ dECV

dt
t

0 dt 

เนื่องจากพลังงานรวมมีสมการคือ E = m(u + gz + 
1
2
v⃑2

) ดังนั้นจะได้ว่า 

 (Q + mi(hi + gzi + 
1
2
vi⃑⃑ 2

)) - (W + me(he + gze + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

))  
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= m2(u2 + gz2 + 
1
2
v2⃑⃑⃑2

) – m1(u1 + gz1 + 
1
2
v1⃑⃑⃑2

) 

หรือสามารถเขียนกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดที่เป็นกระบวนการไหล
แบบไม่คงที่ได้เป็นสมการที่ (4.21) 

 Q - W + [mi(hi + gzi + 
1
2
vi⃑⃑ 2

) - me(he + gze + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

)] 

= m2(u2 + gz2 + 
1
2
v2⃑⃑⃑2

) – m1(u1 + gz1 + 
1
2
v1⃑⃑⃑2

) (4.21) 

 

ตัวอย่างที่ 4.8 ท่อที่มีวาล์วเชื่อมต่อกับถังสุญญากาศ ถ้าวาล์วนี้ถูกเปิดไว้และมีน้ าไหลเข้าสู่ถัง
สุญญากาศด้วยความดัน 2500 kPa และมีอุณหภูมิ 500°C จนกระทั่งความดันในถังเป็น 2500 kPa 
จึงท าการปิดวาล์ว หากระบบนี้ไม่มีการถ่ายเทความร้อน และไม่คิดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพลังงาน
ศักย์และพลังงานจลน์ ให้ค านวณหาอุณหภูมิสุดท้ายของน้ านี้ 
วิธีท า (1) เป็นกระบวนการไหลแบบไมค่งที่ 
 (2) สารท างาน: น้ า 
 (3) คุณสมบัติขาเข้า: Ti = 500°C, Pi = 2500 kPa 

 (4) ไม่มีขาออก 

 (5) เริ่มต้นในระบบไม่มีสารใดๆ (คุณสมบัติเริ่มต้นในระบบจึงไม่มี) 
(6) คุณสมบัติสุดท้ายในระบบ: P1 = 2500 kPa, mi = m2 

(7) ไม่มีการถ่ายเทความร้อน (Q = 0), ไม่คิดพลังงานศักย์และพลังงานจลน์ (pe = 0, ke 
= 0) และไม่เกิดงานใดๆ (W = 0) 

 การหาอุณหภูมิสุดท้ายของระบบสามารถหาได้จากกฎข้อที่หนึ่งส าหรับกระบวนการไหลที่ไม่
คงท่ี เมื่อทราบคุณสมบัติของสภาวะสุดท้ายของระบบก็สามารถหาอุณหภูมิได้ แทนเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้
จากโจทย์ลงในกฎข้อที่หนึ่ง จะได้ว่า 

 Q - W + [mi(hi + gzi + 
1
2
vi⃑⃑ 2

) - me(he + gze + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

)] 

= m2(u2 + gz2 + 
1
2
v2⃑⃑⃑2

) – m1(u1 + gz1 + 
1
2
v1⃑⃑⃑2

) 

 0 - 0 + [mi(hi + 0 + 0) - 0] = m2(u2 + 0 + 0) – 0 

 mi(hi) = m2(u2) และเนื่องจาก mi = m2 ดังนั้น 

 hi = u2 

 ตรวจสอบสถานะที่ทางเข้า พบว่าเป็น ไอดง จะได้ค่า hi = 3462.8 kJ/kg ดังนั้น u2 = 
3462.8 kJ/kg และสามารถท าการตรวจสอบสถานะของน้ าที่สภาวะสุดท้ายในระบบได้ เนื่องจากได้
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คุณสมบัติของน้ าครบสองตัว พบว่าเป็น ไอดง จึงน าไปตรวจหาอุณหภูมิพบว่ามีอุณหภูมิสุดท้ายของ
ระบบมีค่าประมาณ 696.4°C ตอบ 

 

4.7 สรุปประจ าบท 

1. กฎอนุรักษ์มวลส าหรับระบบเปิด ได้แก่ 

mi - me = mcv 

เมื่อ ṁ= A
v

v⃑=ρAv⃑  

และ V̇=Av⃑ 

จะได้ ṁ= V̇
v
= ρV̇ 

2. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด คือ 

Q + mi(hi + gzi + 
1
2
vi⃑⃑ 2

)) - (W + me(he + gze + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

)) = ECV 

หรือ (Q̇+ṁi (hi+gzi+
1
2
v⃑i

2)) - (Ẇ+ṁe (he+gze+ 1
2
v⃑e

2)) = 
dE
dt

 

3. กฎอนุรักษ์มวลส าหรับกระบวนการไหลแบบคงท่ีและสภาวะคงที่ คือ 

ṁi = ṁe  
4. กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดที่มีการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่ 

คือ 

Q̇ - Ẇ  = ṁ (he-hi+gze-gzi+
1
2
v⃑e

2- 1
2
v⃑i

2) 

หรือ Q̇ - Ẇ = ṁ(h + pe + ke) 

หรือ q - w = he - + hi +g(ze - zi) + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

) - 
1
2
vi⃑⃑ 2

) 

5. กฎการอนุรักษ์มวลส าหรับกระบวนการไหลที่ไม่คงท่ี 

mi - me = (m2 – m1) 
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6. ส าหรับกฎอนุรักษ์พลังงานของระบบที่มีการไหลแบบไม่คงที่  

Q - W + [mi(hi + gzi + 
1
2
vi⃑⃑ 2

) - me(he + gze + 
1
2
ve⃑⃑⃑2

)] 

 = m2(u2 + gz2 + 
1
2
v2⃑⃑⃑2

) – m1(u1 + gz1 + 
1
2
v1⃑⃑⃑2

) 
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 4 

 

1. ให้นักศึกษาอธิบายกฎอนุรักษ์มวลและสมการอนุรักษ์มวล 
2. ให้นักศึกษาอธิบายความแตกต่างระหว่างกฎอนุรักษ์พลังงานส าหรับระบบปิดและระบบเปิด 

พร้อมทั้งอธิบายพจน์ของพลังงานเนื่องจากการไหลที่เพ่ิมเข้ามาส าหรับระบบเปิด 
3. กระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่กับกระบวนการไหลแบบไม่คงที่ มีความแตกต่างกัน

อย่างไร ให้อธิบายโดยละเอียด 
4. ไอน้ าผ่านเข้ากังหันที่อุณหภูมิ 500°C และความดัน 8000 kPa ด้วยความเร็ว 50 m/s ที่ทางออก

น้ ามีคุณภาพไอ 1.0 ที่ความดัน 50 kPa ในระหว่างเกิดกระบวนการ มีความร้อนสูญเสียออกจาก
กังหัน 50 kJ/kg ถ้าพ้ืนที่หน้าตัดที่ทางเข้าและทางออกเป็น 100 cm2 และ 1200 cm2 ตามล าดับ 
ให้นักศึกษาแทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูปที่ 4.22 พร้อมทั้งหา (ก) อัตราการไหลเชิงมวลของน้ า 
(ข) ความเร็วของน้ าที่ทางออก (ค) ก าลังของกังหันไอน้ า 

 

รูปที่ 4.22 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 4 

 

5. สารท าความเย็น R-134a ซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัวที่ 800 kPa ผ่านวาล์วลดความดันตาม
กระบวนการทรอตทลิ่ง ท าให้ความดันลดลงเหลือ 140 kPa จากข้อมูลที่ก าหนดให้ให้นักศึกษา
แทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูปที่ 4.23 พร้อมทั้งหาอุณหภูมิและคุณภาพไอของสารท าความเย็น
ที่ทางออก 

 

รูปที่ 4.23 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 5 



อุณหพลศาสตร ์ บทที่ 4 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตร์และระบบเปิด 139 

6. CO2 ไหลผ่านหัวฉีดแอเดียแบติกที่มีการไหลแบบคงตัว โดยไหลเข้าด้วยอัตราการไหลเชิงมวล 
5000 kg/h ที่ความดัน 0.8 MPa และอุณหภูมิ 450°C และไหลออกด้วยความเร็ว 500 m/s ที่
ความดัน 150 kPa ถ้าพ้ืนที่ที่ทางเข้าหัวฉีดเป็น 20 cm2 ให้หา (ก) ความเร็วของแก๊สที่ทางเข้า 
(ข) อุณหภูมิของแก๊สที่ทางออก  

7. อากาศผ่านเข้าไปในท่อส าหรับท าระบบท าความร้อนที่มีขดลวดไฟฟ้าขนาด 20 kW ในสภาวะ
ความดัน 200 kPa และอุณหภูมิ 300K ด้วยอัตราการไหลเชิงปริมาตร 2.75 m3/s ถ้าอากาศใน
ท่อมีการสูญเสียความร้อนในอัตรา 0.5 kW ให้นักศึกษาแทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูปที่ 4.24 
พร้อมทั้งค านวณหาอุณหภูมิที่ทางออก 

 

 

รูปที่ 4.24 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 7 

 

8. ผสมน้ าร้อนที่มีอุณหภูมิ 80°C กับน้ าเย็นที่มีอุณหภูมิ 20°C ให้ค านวณหาอัตราส่วนผสมของน้ า
ร้อนต่อน้ าเย็นที่ท าให้ได้น้ าอุ่นที่มีอุณหภูมิเป็น 45°C เมื่อความดันในขณะผสมเท่ากับ 100 kPa 
พร้อมทั้งแทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูปที่ 4.25 

 

 

รูปที่ 4.25 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 8 
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9. บอลลูนแก๊สฮีเลียมเริ่มต้นสภาวะ มีปริมาตร 50 m3 ที่ความดัน 90 kPa และอุณหภูมิ 21°C 
จากนั้นเติมแก๊สฮีเลียมจนกระทั่งบอลลูนมีความดันสมดุลกับสายเติม 130 kPa และอุณหภูมิ 
23°C ถ้าในกระบวนการปริมาตรและความดันมีความสัมพันธ์ในเชิงเส้นตรงและไม่มีการถ่ายโอน
ความร้อนเกิดขึ้น ให้หาอุณหภูมิสุดท้ายในบอลลูน พร้อมทั้งแทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูปที่ 
4.26 

 

 

รูปที่ 4.26 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 9 

 

10. มีการหล่อเย็นสารท าความเย็น R-134a ในเครื่องควบแน่นด้วยน้ า โดยสภาวะที่ทางเข้ามีความดัน
1000 kPa และอุณหภูมิ 7°C ที่ทางออกอุณหภูมิลดลงเป็น 35°C ส่วนน้ าที่ใช้ในการหล่อเย็นมี
สภาวะที่ทางเข้าเป็น 300 kPa และ 15°C ผลของการแลกเปลี่ยนความร้อนท าให้อุณหภูมิของน้ า
หล่อเย็นที่ทางออกเพ่ิมขึ้นเป็น 25°C ถ้าอัตราการไหลเชิงมวลของ R-134a เท่ากับ 0.1 kg/s ให้
หา (ก) อัตราการไหลเชิงมวลของน้ าหล่อเย็น (ข) อัตราการถ่ายโอนความร้อนระหว่างน้ ากับสาร
ท าความเย็น พร้อมทั้งแทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูปที่ 4.27 

 

 

รูปที่ 4.27 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 10 
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11. ภาชนะท าอาหารด้วยความดัน ขนาด 2.8 ลิตร ท างานที่ความดันเกจ 67.5 kPa ในสภาวะเริ่มต้น
ภายในระบบมีน้ า 1 kg จากนั้นให้ความร้อนแก่น้ าในระบบในอัตรา 500 W เป็นเวลา 30 min 
สภาวะสุดท้ายพบว่ามีน้ าบางส่วนยังคงสถานะเป็นของเหลว ถ้าความดันบรรยากาศในบริเวณนั้น
เป็น 100 kPa จงหา (ก) อุณหภูมิภายในภาชนะท าอาหารด้วยความดัน (ข) ปริมาณของน้ าที่
เหลือในภาชนะท าอาหารด้วยความดันที่สภาวะสุดท้าย พร้อมทั้งแทนค่าต่างๆ จากโจทย์ลงในรูป
ที่ 4.28 

 

 

รูปที่ 4.28 รูปประกอบแบบฝึกหัดข้อที่ 11 
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กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร ์
 

หัวข้อเนื้อหา 
กฎข้อทีส่องของอุณหพลศาสตร์ 

5.1 ความส าคัญของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
5.2 แหล่งพลังงานความร้อน 

5.3 เครื่องยนต์ความร้อนกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
5.4 เครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
5.5 กระบวนการผันกลับได้และกระบวนการผันกลับไม่ได้ 
5.6 วัฏจักรคาร์โนต์ 
5.7 สรุปประจ าบท 

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 5 

เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
1. อธิบายกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ได้ 
2. บอกความส าคัญของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ได้ 
3. อธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์ความร้อนได้ 
4. ค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนได้ 
5. อธิบายหลักการท างานของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนได้ 
6. ค านวณหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนได้ 
7. อธิบายความแตกต่างระหว่างกระบวนการผันกลับได้และการผันกลับไม่ได้ 
8. อธิบายหลักการท างานและอุปกรณ์ต่างๆ ของวัฏจักรเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ได ้

9. ค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ได ้

10. อธิบายหลักการท างานและอุปกรณ์ต่างๆ ของวัฏจักรท าความเย็นคาร์โนต์และปั๊มความร้อน
คารโ์นต์ได้ 

11. ค านวณหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นคาร์โนต์และปั๊มความร้อนคาร์โนต์ได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหาประจ าบท 

2. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน  
3. เกริ่นน าเนื้อหาที่จะเรียนในสัปดาห์นี้ 
4. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน

และรูปภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวความคิด ก่อนข้ามหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหาประจ าบท 

7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตาม
ใบงานที่ได้มอบหมาย และก าหนดวันส่งรายงาน 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงาน 

7. อุปกรณ์การทดลองตามใบงาน ประกอบด้วย 

7.1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 

7.2 เกจวัดความดัน 

7.3 เครื่องมือวัดอัตราการไหล 

7.4 ตารางข้อมูลของสารท างาน ณ สภาวะต่างๆ 

7.5 น้ าอุ่น 

7.6 น้ าเย็น 

7.7 เทอร์โมคัปเปิ้ล 

7.8 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
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การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานและเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบค าถาม 

3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจากการปฏิบัติการในใบงาน 

5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. ประเมินจากผลการสอบย่อย 

การประเมินผล  

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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(The Second Law of Thermodynamics) 

 

 ตามท่ีกล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่ากฎที่ส าคัญของอุณหพลศาสตร์นอกจากกฎข้อที่หนึ่งแล้วยังมี
กฎข้อที่สองอีกข้อ ส าหรับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ซึ่งจะกล่าวในบทนี้นั้น จะได้กล่าวถึง 
ความส าคัญของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ แหล่งพลังงานความร้อน เครื่องยนต์ความร้อน 
เครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อน กระบวนการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ รวมถึงวัฏจักรคาร์โนต์ 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

5.1 ความส าคัญของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
 จากการศึกษาในหัวข้อที่ผ่านมาเกี่ยวกับกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ ซึ่งกล่าวว่า พลังงาน
ไม่สามารถถูกสร้างหรือท าลายได้ แต่พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานรูปอ่ืนๆ แม้จะไม่มี
กระบวนการใดที่สามารถละเมิดกฎข้อที่หนึ่งไปได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการที่เป็นไปตามกฎข้อที่
หนึ่งบางกระบวนการอาจไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง โดยเฉพาะในกระบวนการแบบผันกลับบาง
กระบวนการ ยกตัวอย่างเช่น การผลิตน้ าร้อนจากตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ (Solar collector) ซึ่งอาศัย
รังสีแสงอาทิตย์ผ่านมายังตัวเก็บรังสีที่เป็นตัวแปลงและเก็บพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเทให้กับน้ าที่อยู่
ภายในท าให้น้ ามีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เป็นการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานความร้อน ตาม
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ แต่ในทางกลับกันเราไม่สามารถถ่ายโอนพลังงานจากน้ าร้อนที่อยู่ใน
ตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ให้แปลงกลับมาเป็นรังสีแสงอาทิตย์ได้ แม้ว่ากระบวนการผันกลับนี้จะไม่ละเมิด
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ที่ว่าพลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ก็ตาม ดังแสดงในรูปที่ 5.1 

 

รูปที่ 5.1 น้ าร้อนไม่สามารถถ่ายโอนพลังงานให้กลับไปเป็นรังสีแสงอาทิตย์ได้ 
(ท่ีมา: http://www.alternative-energy-tutorials.com/solar-hot-water/ 

parabolic-trough-reflector.html) 
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หรือแม้แต่การใช้เครื่องเป่าผม ซึ่งต้องปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ไหลผ่านขดลวดความร้อน 
หลังจากนั้นปล่อยให้อากาศไหลผ่านขดลวดดังกล่าว อากาศจึงมีอุณหภูมิที่สูงข้ึน เป็นการเปลี่ยนแปลง
พลังงานไฟฟ้าหรืองานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานความร้อน แต่เมื่อพิจารณากระบวนการผันกลับจะพบว่า 
แม้จะท าให้ขดลวดร้อนขึ้น แต่ก็ไม่สามารถผลิตกระแสไฟกลับคืนได้ (รูปที่ 5.2) ซ่ึงกระบวนการนี้ก็คือ
การเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่ง (พลังงานความร้อน) ไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่ง (งานไฟฟ้า) ซึ่งก็
เป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ แต่กระบวนการผันกลับนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน  

 

 

รูปที่ 5.2 ไมส่ามารถเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้กลับคืนเป็นงานไฟฟ้าได้ในเครื่องเป่าผม 

 

 จะเห็นได้ว่ากระบวนการบางกระบวนการมีทิศทางของการเดินทางที่แน่นอน และไม่อาจผัน
กลับได้ แม้ว่าจะเป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ก็ตาม หมายความว่ากฎข้อที่หนึ่งเพียงข้อ
เดียวไม่สามารถบอกได้ว่ากระบวนการนั้นๆ จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่  ดังนั้นกฎข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์จึงถูกสร้างขึ้นมาเพ่ือให้สามารถพิจารณาได้ว่ากระบวนการนั้นๆ มีทิศทางการเดินทางเช่นไร 
และสามารถเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ โดยที่ไม่ละเมิดกฎข้อที่หนึ่ง กฎข้อที่สองของอุณหพศาสตร์นอกจาก
จะกล่าวถึงพลังงานในด้านของปริมาณแล้ว ยังได้กล่าวถึงในด้านคุณภาพอีกด้วย เช่น ประสิทธิภาพ
การท างานของเครื่องยนต์ความร้อน หรือสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นหรือปั๊มความ
ร้อน ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อๆ ไป 

 

5.2 แหล่งพลังงานความร้อน 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ นักศึกษาจ าเป็นต้องเข้าใจถึงแหล่ง
พลังงานความร้อน (Thermal energy reservoirs) เสียก่อน แหล่งพลังงานความร้อน คือ แหล่ง
พลังงานหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถให้หรือรับพลังงานในรูปของความร้อนจ านวนหนึ่งแล้วไม่ท าให้
อุณหภูมิของแหล่งพลังงานนั้นเปลี่ยนแปลงไป ยกตัวอย่างเช่น หากปล่อยน้ าร้อนลงไปในทะเลก็ไม่ท า
ให้อุณหภูมิของน้ าทะเลสูงขึ้นได้ ดังนั้นสามารถกล่าวได้ว่า ทะเลเป็นแหล่งพลังงานความร้อนอันหนึ่ง 
แหล่งพลังงานความร้อนอ่ืนๆ เช่น แม่น้ า ทะเลสาบ บรรยากาศ เตาเผา เป็นต้น แหล่งพลังงานความ
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ร้อนเรียกได้ 2 แบบ คือ แหล่งพลังงานความร้อนที่ให้พลังงานความร้อนออกไปหรือแหล่งพลังงาน
ความร้อนสูงจะเรียกว่า Source ส าหรับแหล่งพลังงานความร้อนที่รับพลังงานความร้อนเข้ามาหรือ
แหล่งพลังงานความร้อนต่ าจะเรียกว่า Sink  

 แหล่งพลังงานความร้อนมีความสัมพันธ์กับงานทางอุณหพลศาสตร์มาก ตัวอย่าง เช่น ใน
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ที่มีทั้งการให้ความร้อนและการคายความร้อนในระบบ โรงงาน
ไฟฟ้าจึงมีทั้งแหล่งพลังงานความร้อนที่ท าหน้าที่เป็น Source และ Sink โดยที่ความร้อนจาก
แสงอาทิตย์ที่ให้กับตัวรับรังสีท าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานความร้อนประเภท Source และมีอากาศที่
ท างานในเครื่องควบแน่นเป็นแหล่งพลังงานความร้อนประเภท Sink ดังแสดงในรูปที่ 5.3 

 

 

รูปที่ 5.3 ความร้อนจากแสงอาทิตย์ท าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานความร้อนสูง 
และอากาศท าหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานความร้อนต่ า 

(ท่ีมา: http://www.skepticalscience.com/print.php?n=647) 
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5.3 เครื่องยนต์ความร้อนกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
 จากหัวข้อ 5.1 ท าให้ทราบแล้วว่ากระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพลังงานบางกระบวนการ
มีทิศทางของการเดินทางที่แน่นอน แต่ไม่อาจผันกลับได้ แม้ว่าจะไม่ละเมิดกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพล
ศาสตร์ก็ตาม เช่นเดียวกับพลังงานในรูปของงานซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานในรูปของความร้อนได้
โดยสมบูรณ์ หรือเปลี่ยนงานให้เป็นพลังงานรูปอ่ืนได้ง่าย แต่การที่จะเปลี่ยนพลังงานความร้อนหรือ
พลังงานรูปอื่นให้กลับมาเป็นงานค่อนข้างจะยุ่งยาก จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษเพ่ือใช้ใน
การด าเนินการ  
5.3.1 เครื่องยนต์ความร้อน 

เครื่องยนต์ความร้อน (Heat engine) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้
เป็นงาน เครื่องยนต์ความร้อนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันไป แต่โดยรวมแล้วมีคุณลักษณะที่
เหมือนกันดังแสดงในรูปที่ 5.4 

 

 

รูปที่ 5.4 คุณลักษณะของเครื่องยนต์ความร้อน 

 

 โดยที่ 
1. เครื่องยนต์ความร้อนจะได้รับความร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนประเภท 

source ซ่ึงมีอุณหภูมิสูง ยกตัวอย่างเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผา เครื่องปฏิกรณ์
ปรมาณู ห้องเผาไหม้ เป็นต้น 
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2. เมื่อได้รับความร้อนแล้วเครื่องยนต์ความร้อนจะเปลี่ยนพลังงานความร้อนที่ได้รับไป
เป็นพลังงานในรูปของงานโดยการหมุนเพลา 

3. ความร้อนส่วนที่เหลือจากข้อ 2 จะถูกทิ้งไปที่แหล่งพลังงานความร้อนประเภท sink 
ที่มีอุณหภูมิต่ า เช่น บรรยากาศ แม่น้ า ทะเล เป็นต้น 

4. การท างานทั้งหมดท่ีกล่าวมาต้องเป็นวัฏจักร 

การท างานเป็นวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนจะมีสารท างานที่เป็นของไหลท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นงาน เช่น น้ า น้ ามัน แก๊สต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้วัฏ
จักรการท างานของเครื่องยนต์ความร้อนอาจท างานเป็นวัฏจักรทางกลศาสตร์หรือท างานเป็นวัฏจักร
ทางอุณหพลศาสตร์ก็ได้ ความแตกต่างของวัฏจักรทั้งสองก็คือ สารท างานในวัฏจักรทางกลศาสตร์จะมี
การน าเข้าใหม่เสมอเมื่อท างานครบวัฏจักรแล้ว เช่น การท างานของเครื่องยนต์ลูกสูบ ซึ่งอากาศที่
น าเข้าไปรวมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้แล้วเกิดการระเบิด (การให้ความร้อนแก่ระบบ) แล้วท าให้
กระบอกสูบเคลื่อนที่ (ได้งานออกจากระบบ) เมื่อจะเริ่มวัฏจักรใหม่ก็มีการน าเข้าอากาศและเชื้อเพลิง
สู่ห้องเผาไหม้ใหม่อีกครั้ง ดังแสดงในรูปที่ 5.5 ส าหรับในวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ สารท างานจะมี
การไหลอยู่ในวัฏจักรตลอดเวลา เช่น การท างานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไอน้ า  

 

 

รูปที่ 5.5 การท างานของเครื่องยนต์ลูกสูบ 

(ท่ีมา: http://www.pearsonhighered.com/wolfson2einfo/ 

uploads/Chapter_19_WOLFSON.pdf) 
 

ส าหรับในรายวิชาอุณหพลศาสตร์นี้ จะเน้นศึกษาการท างานแบบวัฏจักรทางอุณหพศาสตร์
หรือการท างานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไอน้ า ประกอบด้วยกระบวนการถ่ายเทความร้อน 2 
กระบวนการ คือ กระบวนการที่ 1 ไป 2 และกระบวนการที่ 3 ไป 4 และกระบวนการไม่ถ่ายเทความ
ร้อน คือ กระบวนการที่ 2 ไป 3 และกระบวนการที่ 4 ไป 1 ซึ่งมีหลักการท างานอย่างง่ายของ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไอน้ า ดังนี้  
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เริ่มจากกระบวนการที่ 1 ไป 2 เป็นการถ่ายเทความร้อนโดยการให้ความร้อน (Qin) แก่น้ าใน
หม้อต้ม (Boiler) จนเกิดเป็นไอน้ า ความร้อนที่ให้นี้จะน ามาจากเตาเผาซึ่งเป็นแหล่งพลังงานประเภท 
source ที่มีอุณหภูมิสูง (TH) และเป็นการเผาไหมภ้ายนอก  

จากนั้นกระบวนการที่ 2 ไป 3 คือกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อน กระบวนการนี้ไอน้ าที่ได้
จากหม้อต้มจะเคลื่อนที่ไปขยายตัวในกังหัน (Turbine) ท าให้เกิดงานสู่ภายนอก (Wout)  

หลังจากนั้นกระบวนการที่ 3 ไป 4 ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนโดยไอน้ าที่ออกมา
จากกังหันจะไปคายความร้อน (Qout) ภายในเครื่องควบแน่น (Condenser) จนกลับมาเป็นของเหลว 
ความร้อนนี้จะถูกปล่อยให้น้ าที่มาจากแม่น้ าหรือทะเลซึ่งเป็นแหล่งพลังงานความร้อนประเภท sink ที่
มีอุณหภูมิต่ า (TL)  

ในขั้นตอนสุดท้ายของวัฏจักรคือกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อน เป็นกระบวนการที่ 4 ไป 1 
น้ าทีเ่ป็นของเหลวจะถูกปั๊ม (Pump) ขับเข้าสู่หม้อต้มอีกครั้ง  

การท างานของสารท างานจึงมีการไหลเวียนอย่างสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดแสดงในรูปที่ 5.6  

 

 

รูปที่ 5.6 การท างานอย่างง่ายของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไอน้ า 

 

จากรูปที่ 5.6 เมื่อก าหนดให้ 
Qin = ปริมาณความร้อนทีป่้อนให้กับน้ าของเหลวภายในหม้อต้ม 

Wout = ปริมาณงานที่ได้จากการขยายตัวของไอน้ าภายในกังหัน 
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Qout = ปริมาณความร้อนที่ไอน้ าปล่อยทิ้งภายในเครื่องควบแน่น 

Win = ปริมาณงานที่ต้องการใช้ในการปั๊มน้ าไปยังหม้อต้ม 

ส าหรับเครื่องหมายในการค านวณดังกล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 คือ ความร้อนท่ีใส่เข้าไปในระบบ
และงานที่ได้จากระบบคิดเป็นบวก ส่วนความร้อนที่ออกจากระบบและงานที่ใส่เข้าไปในระบบคิดเป็น
ลบ 

5.3.2 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องยนต์ความร้อน เรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
(Thermal efficiency, th) สามารถหาได้จากอัตราส่วนของงานสุทธิ (Wnet) ต่อความร้อนทั้งหมดที่
ป้อนเข้าไปในวัฏจักร (Qin) ดังสมการที่ (5.2) เมื่องานสุทธิที่ได้จากโรงไฟฟ้านี้คือ ผลต่างระหว่างงานที่
ได้จากกังหัน (Wout) และงานที่ให้แก่ปั๊ม (Win) ดังแสดงในสมการที่ (5.1)  

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน = 
งานสุทธิ

ความร้อนท้ังหมดที่ป้อนเข้าไป
  หรือ 

ηth = 
Wnet

Qin
  

Wnet = Wout - Win (5.1) 

จะได้ว่า 

ηth = 
Wout - Win

Qin
 (5.2) 

เนื่องจากงานที่ใส่ให้กับระบบเป็นงานที่มีเครื่องหมายลบ แต่การพิจารณาในสมการที่ (5.1) 
และ (5.2) เป็นเพียงปริมาณของงานเท่านั้น ไม่น าเครื่องหมายมาพิจารณาด้วย นอกจากนี้การหางาน
สุทธิยังสามารถหาได้จากปริมาณความร้อนที่ให้และออกจากระบบ โดยพิจารณาเพียงปริมาณไม่
พิจารณาเครื่องหมายเช่นกัน ดังแสดงในสมการที่ (5.3) 

Wnet = Qin - Qout (5.3) 

ดังนั้นการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนจากสมการที่ (5.1) สามารถเขียนได้ดังสมการที่ (5.4) 

ηth = 
Qin - Qout

Qin
 = 1 - 

Qout

Qin
 = 

QH - QL

QH
 = 1 - 

QL

QH
 (5.4) 

เมื่อ QH คือ ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างอุปกรณ์ในวัฎจักรกับแหล่งพลังงานความร้อนที่มี
อุณหภูมิสูง (TH) และ 
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QL คือ ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทระหว่างอุปกรณ์ในวัฎจักรกับแหล่งพลังงานความร้อนที่มี
อุณหภูมิต่ า (TL) 

ทั้งนี้การก าหนดค่า QH และ QL ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่ท างานในวัฎจักรเครื่องยนต์
ความร้อนนี้ จะท างานอยู่ระหว่างแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง (TH) และแหล่งพลังงาน
ความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ า (TL) เป็นหลัก ทั้งนี้ค่า QH และ QL ไม่ได้ค านึงถึงทิศทางในการเคลื่อนที่ 
ดังนั้นในการแทนค่าลงในสมการที่ (5.4) จึงไม่ต้องค านึงถึงเครื่องหมาย นอกจากนี้สมการที่ (5.3) ยัง
สามารถเขียนได้เป็น 

Wnet = QH – QL (5.5) 

จากค ากล่าวของ เคลวินและแพลงค์ (Kelvin and Planck) ซ่ึงได้อธิบายไว้ว่า ไม่มีระบบใดๆ 
ที่สามารถดึงความร้อนปริมาณหนึ่งจากแหล่งพลังงานความร้อนแหล่งหนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็นงาน
ทั้งหมดได้ นอกจากเครื่องยนต์ความร้อนอุดมคติ (Ideal heat engine) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังรูปที่ 
5.7 เมื่อน าปริมาณความร้อนที่ได้จากแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง (QH) เปลี่ยนเป็นงาน 
(W) ปริมาณความร้อนดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ทั้งหมด จะต้องมีแหล่งพลังงานความ
ร้อนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมีอุณหภูมิต่างกันหรือแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า (QL) เพ่ือใช้
ส าหรับแลกเปลี่ยนความร้อนของระบบเสมอ ซึ่งลักษณะการท างานเช่นนี้จะเรียกว่า การท างานของ
เครื่องยนต์ความร้อนจริง (Real heat engine)  

 

 

รูปที่ 5.7 ลักษณะการท างานของเครื่องยนต์ความร้อนอุดมคติ 
 

จากค ากล่าวของเคลวินและแพลงค์ จึงน ามาสู่กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ส าหรับ
เครื่องยนต์ความร้อน ซึ่งใช้อธิบายถึงประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อน โดยอาจ
กว่าได้ว่า “ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนไม่มีทางได้เท่ากับ 100%”  
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ตัวอย่างที่ 5.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไอน้ าแห่งหนึ่งสามารถผลิตก าลังไฟฟ้าได้สุทธิ 750 MW 
ต่อปี โดยมีอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ระบบเฉลี่ยปีละ 2000 MW ดังแสดงในรูปที่ 5.8 ให้
ค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏจักรและอัตราการปล่อยทิ้งพลังงานสูญเปล่า 

วิธีท า โจทย์ก าหนดให้คือ ก าลังไฟฟ้าสุทธิ 750 MW คือ  

Ẇnet = 750 MW 

และอัตราการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ระบบ 2000 MW 
จะได้ Q̇in = 2000 MW 

 

 

 

   รูปที่ 5.8 ประกอบตัวอย่างที่ 5.1 

 

จากสมการการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) จะได้ 

ηth  = 
Ẇnet
Q̇in

 

 th = 
750
2000

 = 0.375 หรือ 37.5% ตอบ 

 ส าหรับการอัตราการปล่อยทิ้งพลังงานสูญเปล่าหรือ Q̇out  สามารถหาได้จากสมการที่ 5.3 
ดังนี้ 

Ẇnet  = Q̇in - Q̇out 

หรือ Q̇out = Q̇in - Ẇnet 

 Q̇out = 2000 – 750 = 1250 MW 

 แต่เนื่องจากอัตราการปล่อยทิ้งพลังงานสูญเปล่าเป็นการเคลื่อนที่ออกจากระบบ จึงมี
เครื่องหมายเป็น “-” 

 ดังนั้น Q̇out = –1250 MW  ตอบ 
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5.4 เครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนกับกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
 การเคลื่อนที่ของความร้อนในทางธรรมชาตินั้น จะมีทิศทางการเคลื่อนที่จากแหล่งที่มี
อุณหภูมิสูงไปสู่แหล่งที่มีอุณหภูมิต่ าเสมอ โดยไม่ต้องการอุปกรณ์พิเศษใดๆ แต่การที่จะท าให้เกิด
กระบวนการย้อนกลับหรือการที่จะท าให้ความร้อนเคลื่อนที่จากแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ าไปสู่แหล่งที่มี
อุณหภูมิสูง จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษเข้ามาช่วย ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์พิเศษ
ดังกล่าว ซึ่งเรียกว่า เครื่องท าความเย็น (Refrigerators) และปั๊มความร้อน (Heat pumps)  

 เครื่องท าความเย็นเป็นอุปกรณ์ที่มีระบบซึ่งท าให้ความร้อนเคลื่อนที่จากแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ า
ไปสู่แหล่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า วัฏจักรที่ใช้ในการท าความเย็นส่วนมากเป็นวัฏจักรแบบอัดไอ (Vapor – 
compression refrigeration cycle) ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องท าความเย็นประเภทนี้มี 4 ส่วนหลัก 
คือ เครื่องอัดไอ (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condenser) วาล์วขยายตัว (Expansion valve) 
และเครื่องระเหย (Evaporator) ดังแสดงในรูปที่ 5.9 โดยมีสารท างานเป็นตัวกลางในการถ่ายโอน
ความร้อน เรียกว่า สารท าความเย็น (Refrigerant) เช่น แอมโมเนีย  
 

 

รูปที่ 5.9 ส่วนประกอบหลักและการท างานของเครื่องท าความเย็นแบบอัดไอ 

 

 การท างานของเครื่องท าความเย็นจะอาศัยสารท าความเย็นเป็นตัวกลาง โดยสารท าความเย็น
ที่มีสถานะเป็นไอและมีอุณหภูมิสูงจะไหลเข้าสู่เครื่องอัดไอ หลังจากนั้นจะถูกอัดจนมีความดันสูง แล้ว
ไหลเข้าสู่เครื่องควบแน่น ขณะที่ไหลผ่านท่อขดภายในเครื่องควบแน่นไอดังกล่าวจะเย็นตัวลงพร้อมทั้ง
เกิดการควบแน่นเป็นของเหลวโดยการถ่ายโอนความร้อนไปสู่สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งพลังงานความร้อน
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ที่มีอุณหภูมิสูง หลังจากนั้นสารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นของเหลวจะไหลผ่านวาล์วขยายตัวที่มี
ลักษณะเป็นหลอดรูเล็ก ซึ่งจะมีผลท าให้ความดันและอุณหภูมิของสารท าความเย็นลดลงอย่างมาก 
เนื่องจากผลของกระบวนการทรอตท์ลิ่ง (Throttling) ของเหลวที่มีความดันและอุณหภูมิต่ านี้จะไหล
เข้าสู่เครื่องระเหยเป็นล าดับต่อไป ที่เครื่องระเหยนี้จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนอีกครั้ง โดยสารท า
ความเย็นจะดูดความร้อนจากบริเวณที่ต้องการท าความเย็นซึ่งเป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่มี
อุณหภูมิต่ าเข้ามาไว้ สารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นของเหลวจึงกลายเป็นสถานะไออีกครั้ง แล้วไหล
กลับเข้าสู่เครื่องอัดไอ ซึ่งจะถือว่าการท างานของวัฎจักรเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
 จากรูปที่ 5.9 จะเห็นได้ว่าการถ่ายโอนความร้อนหรือการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องท า
ความเย็นเกิดขึ้นที่เครื่องควบแน่นและเครื่องระเหย โดยเครื่องระเหยจะเป็นบริเวณที่ต้องการท าให้
อุณหภูมิต่ าหรือต้องการท าให้เย็น ก็คือภายในตู้เย็น โดยที่ QL คือปริมาณความร้อนที่ถูกก าจัดออก
จากช่องเย็นในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิ TL ส่วนเครื่องควบแน่นก็คือบริเวณที่มีการระบายความร้อนออกไป
จากเครื่องท าความเย็น ก็คืออากาศรอบนอกเครื่องท าความเย็น เมื่อ QH คือปริมาณความร้อนที่ถูก
ปล่อยทิ้งไปยังสภาวะแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ TH ส่วน Wnet คือพลังงานสุทธิที่ต้องป้อนเข้าไปให้กับเครื่อง
ท าความเย็น 

 ปั๊มความร้อนหรือเครื่องท าความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ให้ความร้อนโดยการเคลื่อนที่
ความร้อนจากแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ าไปสู่แหล่งที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ซึ่งมี อุปกรณ์หลักในการท างาน
เช่นเดียวกับเครื่องท าความเย็น เพียงแต่เปลี่ยนวัตถุประสงค์จากการลดอุณหภูมิเป็นการเพ่ิมอุณหภูมิ
ให้สูงขึ้น ตรงข้ามกับวัตถุประสงค์ของเครื่องท าความเย็น โดยมีภาพการท างานเปรียบเทียบกันดัง
แสดงในรูปที่ 5.10 

 

 

รูปที่ 5.10 ความแตกต่างของการท างานระหว่างเครื่องท าความเย็นกับปั๊มความร้อน 
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5.4.2 สัมประสิทธิ์สมรรถนะ 

 ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนจะถูกน าเสนอในรูปของ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of Performance หรือ COP) โดยสัมประสิทธิ์สมรรถนะของ
เครื่องท าความเย็นแทนด้วยสัญลักษณ์ COPR และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มความร้อนแทนด้วย
สัญลักษณ์ COPHP  

ส าหรับเครื่องท าความเย็น การที่จะถ่ายเทความร้อน (QL) ออกจากตู้เย็น จ าเป็นต้องใส่งาน 
Wnet เข้าไป เพ่ือบังคับให้ความร้อนจากแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ า (ภายในตู้เย็น) เคลื่อนที่ไปสู่แหล่งที่มี
อุณหภูมิสูง (บริเวณด้านนอกตู้เย็น) ค่า COP ของเครื่องท าความเย็นสามารถหาได้จาก ความสามารถ
ในการก าจัดความร้อน ซึ่งก็คือปริมาณความร้อน QL ที่ถูกถ่ายเทออกไปจากบริเวณที่ต้องการลด
อุณหภูมิ หรือปริมาณความร้อนที่วัฏจักรได้ดูดเข้าไป (รูปที่ 5.9) คิดเทียบกับงานสุทธิ (Wnet) ที่ป้อน
ให้กับเครื่องท าความเย็นดังกล่าว เขียนได้ตามสมการที่ (5.6)  

COPR = 
ความสามารถในการท าความเย็น

งานสุทธิที่ป้อนเข้าไป
 = 

QL
Wnet

  (5.6) 

เมื่อ  Wnet  = QH –  QL ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ท่ีท างานแบบวัฏจักร 

 QL คือ ปริมาณความร้อนที่ดูดจากแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ าเข้าสู่ระบบ 

 QH คือ ปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยออกจากระบบไปยังแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง 

ดังนั้นจากสมการที่ (5.6) จะได้ 

COPR = 
QL

QH - QL
 = 

1
(QH/QL) - 1 (5.7) 

ประสิทธิภาพของปั๊มความร้อน (COPHP) ก็เช่นเดียวกับเครื่องท าความเย็น คืออยู่ในรูปของ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะ แต่ในกรณีของปั๊มความร้อนจะพิจารณาความสามารถในการท าความร้อน ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของการท างานของปั๊มความร้อน เทียบกับงานสุทธิที่ป้อนให้กับวัฏจักร (Wnet) 
ส าหรับความสามารถในการท าความร้อน (QH) ก็คือปริมาณความร้อนที่วัฏจักรได้คายออกมาหรือ
ปริมาณความร้อนที่ปั๊มความร้อนป้อนให้กับบริเวณที่ต้องการเพ่ิมอุณหภูมิ (รูปที่ 5.10) ตามสมการที่ 
(5.8)  

COPHP = 
ความสามารถในการท าความร้อน

งานสุทธิที่ป้อนเข้าไป
 = 

QH
Wnet

    (5.8) 

เมื่อ  Wnet  = QH –  QL ซึ่งเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ท่ีท างานแบบวัฏจักร 

 QL คือ ปริมาณความร้อนที่ดูดจากแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ าเข้าสู่ระบบ 

 QH คือ ปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยออกจากระบบไปยังแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง 
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ดังนั้นจากสมการที่ (5.8) จะได้ 

COPHP = 
QH

QH - QL
 = 

1
1 - (QL/QH)

 (5.9) 

 จากสมการที่ (5.7) และ สมการที่ (5.9) จะสังเกตได้ว่า ค่า COPR และค่า COPHP อาจมีค่าได้
มากกว่าหนึ่ง นั้นคือปริมาณความร้อนที่ถูกก าจัดออกจากตู้เย็นหรือปริมาณความร้อนที่ปั๊มความร้อน
ให้ออกมาอาจมีปริมาณมากกว่างานสุทธิที่ป้อนเข้าภายในวัฏจักรก็เป็นไปได้ ซึ่งจะแตกต่างกับค่า
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนที่ไม่มีทางมีค่าเกินหนึ่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่า QH > QL เสมอ ดังนั้นค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะทั้งสองจึงไม่มีทางมีค่าถึงอนันต์ 
 ลักษณะการท างานของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนนี้ เป็นไปตามกฎข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์ ซึ่งมาจากค ากล่าวของเคลาเซียส (Clausius) ที่กล่าวไว้ว่า “ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะ
สร้างอุปกรณ์ซึ่งสามารถท าให้ความร้อนเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 
โดยไม่มีการป้อนงานให้แก่อุปกรณ์นั้น” คือเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนจะท างานไม่ได้เลย 
หากไม่มีการป้อนงานหรือพลังงานรูปอื่นให้แก่อุปกรณ์ท้ังสอง นี่จึงเป็นสาเหตุให้สัมประสิทธิ์สมรรถนะ
ของอุปกรณ์ท้ังสองไม่มีทางถึงค่าอนันต์ 
 

ตัวอย่างที่ 5.2 ภายในตู้เย็นเครื่องหนึ่งถูกท าให้มีอุณหภูมิเท่ากับ 5°C ซึ่งต้องใช้ก าลังไฟฟ้าป้อนให้
เท่ากับ 1.8 kW ถ้าตู้เย็นเครื่องนี้ปล่อยความร้อนออกมาภายนอกด้วยอัตรา 450 kJ/min ดังแสดงใน
รูปที่ 5.11 ให้ค านวณหาความสามารถในการดึงความร้อนออก
จากตู้เย็น และสัมประสิทธิ์สมรรถนะของตู้เย็น 

วิธีท า จากโจทย์ ก าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้ตู้เย็น คือ 

Ẇnet,in = 1.8 kW 

หรือ Ẇnet,in = 
1.8 kJ

s
× 60 s

1 min
 = -108 kJ/min 

(ใส่เครื่องหมาย “-” เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นงานทีเ่ข้าสู่ระบบ) 

 รูปที่ 5.11 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 5.2 

 อัตราปล่อยความร้อนออกมาภายนอก คือ 

Q̇out = Q̇H = -450 kJ/min (เครื่องหมาย “-” หมายถึงความร้อนออกจากระบบ) 

ความสามารถในการดึงความร้อนออกจากตู้เย็น Q̇in หรือ Q̇L หาได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

Ẇnet  = Q̇out - Q̇in = Q̇H - Q̇L 
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จะได้ Q̇L = Q̇H - Ẇnet 

 Q̇L = 450 kJ/min - 108 kJ/min 

 Q̇L = 342 kJ/min (เครื่องหมาย “+” หมายถึงความร้อนเข้าสู่ระบบ)  ตอบ 

ส าหรับการหาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะ สามารถหาได้จากสมการที่ (5.6) 

COPR = 
Q̇L

Ẇnet,in
 = 

342
108

 

 COPR = 3.17  ตอบ 

 

ตัวอย่างท่ี 5.3 บ้านหลังหนึ่งต้องการรักษาอุณหภูมิภายในบ้านไว้ที่ 18°C โดยที่อุณหภูมิภายนอกบ้าน
เท่ากับ -5°C ถ้าปั๊มความร้อนส าหรับท าความร้อนบ้านหลังนี้มีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มความ
ร้อนและก าลัง เท่ากับ 3.0 และ 9 kW ตามล าดับ ดังแสดงในรูปที่ 5.12 ให้หาความสามารถในการ
ก าจัดความร้อนต่ าออกจากบ้านหลังนี้และความสามารถในการดูดความร้อนจากภายนอกบ้าน 

วิธีท า จากโจทย์ ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มความร้อน
เท่ากับ 

 COPHP = 3.0 

ก าลังที่ป้อนให้กับปั๊มความร้อน คือ 

Ẇnet  = 9 kW = 
9kJ
s

× 3600s
1h

 

 Ẇnet  = -32400 kJ/h 

(เครื่องหมาย “-” หมายถึงงานเข้าสู่ระบบ) 
 รูปที่ 5.12 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 5.3 

 

ต้องการหาความสามารถในการก าจัดความร้อนต่ าของบ้าน คืออัตราการถ่ายเทความร้อนเข้า
สู่บ้านหรือค่า Q̇out หรือ Q̇H ซึ่งสามารถหาได้จาก 

COPHP = 
Q̇HP

Ẇnet,in
  

จะได้ว่า Q̇H = COPHP x Ẇnet = 3.0 x 32400 kJ/h = 97200 kJ/h 

 Q̇H = -97200 kJ/h (เครื่องหมาย “-” หมายถึงความร้อนออกจากระบบ) ตอบ 
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ส าหรับความสามารถในการดูดความร้อนจากภายนอกบ้าน หรือค่า Q̇L หาได้จาก 

Ẇnet  = Q̇out - Q̇in = Q̇H - Q̇L 

จะได้ Q̇L = Q̇H - Ẇnet 

 Q̇L = 97200 - 32400 

 Q̇L = 64800 kJ/h (เครื่องหมาย “+” หมายถึงความร้อนเข้าสู่ระบบ)  ตอบ 

 

5.5 กระบวนการผันกลับได้และกระบวนการผันกลับไม่ได ้

เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนใดๆ ไม่สามารถท าได้ถึง 100% ตามค ากล่าว
ของกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ มีเพียงทางเดียวคือต้องท าให้เครื่องยนต์ความร้อนได้
ประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น กระบวนการผันกลับได้เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้วัฏจักรเพ่ิม
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นหากวัฏจักรใดๆ สามารถท างานภายใต้กระบวนการท างานแบบผันกลับได้มาก
เท่าไหร่ก็จะท าให้ได้ประสิทธิภาพมากเท่านั้น 

กระบวนการแบบผันกลับได้ (Reversible process) เป็นกระบวนการที่เป็นอุดมคติ 
(Idealized process) ทั้งนี้เนื่องจากว่า กระบวนการใดก็ตามที่จะเป็นกระบวนการผันกลับได้ต้องเป็น
กระบวนการที่เมื่อย้อนการท างานกลับมาสู่สภาวะเริ่มต้นเดิม ต้องไม่ท าให้ค่าใดๆ ในสิ่งแวดล้อมและ
ระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น การค่อยๆ ยกตุ้มน้ าหนักท่ีวางบนลูกสูบออก 
แล้วค่อยๆ ยกตุ้มน้ าหนักกลับมาท่ีเดิม ตามรูปที่ 5.13 ซึ่งจะไม่ท าให้ค่าใดๆ ของระบบและ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ซึ่งในความเป็นจริงๆ ไม่มีทางเป็นไปได้  

 

รูปที่ 5.13 กระบวนการแบบผันกลับได้ 

 

ดังนั้นกระบวนการแบบผันกลับได้จึงเป็นกระบวนการทางอุดมคติ เนื่องจากในความเป็นจริง
แล้ว การที่กระบวนการใดที่ท างานไปแล้วและจะย้อนกลับมาในสู่สภาวะเดิมได้ สิ่งแวดล้อมก็จะต้องมี
การท างานบางอย่างแก่ระบบนั้น เพ่ือให้กลับมาสู่สภาวะเดิม คือสิ่งแวดล้อมหรือระบบต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือหากสิ่งแวดล้อมและระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง กระบวนการนั้นก็จะไม่สามารถ
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กลับมาสู่สภาวะเริ่มต้นได้ กระบวนการแบบนี้เรียกว่า กระบวนการแบบผันกลับไม่ได้ (Irreversible 
process) เช่น เมื่อพิจารณาน้ าร้อนในแก้วเป็นระบบ เมื่อวางน้ าร้อนไว้ในห้อง สักพักอุณหภูมิของน้ า
ร้อนจะเริ่มลดลง น้ าร้อนนี้จะไม่สามารถร้อนขึ้นเองได้อีกโดยการดึงความร้อนที่สูญเสียออกไปแล้ว
จากสิ่งแวดล้อมกลับสู่ระบบใหม่อีกครั้ง ลักษณะนี้เรียกว่า กระบวนการผันกลับไม่ได้ แตห่ากน้ าร้อนนี้
สามารถร้อนขึ้นได้เอง ทั้งสิ่งแวดล้อมและระบบก็จะมีสภาวะกลับสู่ดังเดิม จะเรียกกระบวนการนี้ว่า 
กระบวนการที่ผันกลับได้ ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้จึงเป็นกระบวนการทางอุดมคติ 

อย่างไรก็ตามเพ่ือให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ปัญหา กระบวนการส่วนใหญ่จึงสมมุติให้เป็น
กระบวนการแบบผันกลับได้ ทั้งนี้เพราะระบบที่เป็นกระบวนการแบบผันกลับได้จะอยู่ในสภาวะสมดุล
ตลอดเวลา นอกจากนี้การวิเคราะห์โดยการสมมุติให้เป็นกระบวนการแบบผันกลับได้ยังสามารถใช้
เป็นแบบจ าลองอุดมคติที่กระบวนการจริงสามารถใช้เปรียบเทียบได้  โดยใช้ระบบที่วิเคราะห์แบบ
กระบวนการผันกลับได้หรือทางอุดมคติเป็นค่าสูงสุดที่จะเกิดได้ การที่กระบวนการต่างๆ ไม่สามารถ
ท าให้เป็นกระบวนการแบบผันกลับได้นั้นมีหลายสาเหตุ แต่โดยส่วนมากแล้วจะเกิดจาก แรงเสียดทาน 
(Friction) การขยายตัวอย่างรวดเร็ว (Unrestrained expansion) การผสมกันของแก๊สสองชนิด 
(Mixing of different substances) และการถ่ายเทความร้อนจากแหล่งที่มีความแตกต่างของ
อุณหภูมิอย่างจ ากัด (Heat transfer across a finite temperature difference) ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1) แรงเสียดทาน 

เมื่อวัตถุสองชิ้นสัมผัสกันและเคลื่อนที่สัมพันธ์กันจะท าให้เกิดแรงเสียดทานขึ้น โดยแรงเสียด
ทานที่เกิดขึ้นจะมีทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่เสมอ ดังนั้นจึงต้อง มีพลังงานในรูปของ
งานบางส่วนป้อนให้กับระบบที่มีลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้สามารถเอาชนะแรงเสียดทานนี้ ซึ่งงานที่ถูก
ป้อนนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนระหว่างกระบวนการ และความร้อนที่เกิดขึ้นจะถูกถ่ายโอนไปยัง
วัตถุทั้งสองที่สัมผัสกัน ท าให้อุณหภูมิที่ผิวสัมผัสเพ่ิมขึ้น โดยที่ความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ไม่สามารถเปลี่ยน
กลับไปเป็นงานได้ จะเห็นได้ว่าระบบและสิ่งแวดล้อมจะไม่สามารถย้อนกลับสู่สภาวะเดิมได้ 
กระบวนการนี้จึงจัดได้ว่าเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ ซึ่งระบบในลักษณะดังกล่าวรวมถึงการ
เคลื่อนที่ระหว่างของไหลกับของแข็งหรือชั้นของของไหลที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่แตกต่างกัน
ด้วย ตัวอย่างของกระบวนการผันกลับไม่ได้จากปัจจัยแรงเสียดทาน เช่น  

2) การขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของแก๊ส สามารถเกิดได้ในลักษณะเช่น แผ่นบางๆ ที่ใช้กั้นระหว่าง
แก๊สเกิดการขาดขึ้น ท าให้แก๊สซึ่งมีความดันสูงเกิดการขยายตัวไปกินพ้ืนที่ในส่วนของแก๊สที่มีความดัน
ต่ ากว่าอย่างรวดเร็ว การเกิดขึ้นในลักษณะนี้หากจะท าให้แก๊สกลับสู่ภาวะเดิมจะต้องมีการอัดแก๊สให้มี
ปริมาตรเล็กลงพร้อมกับมีการถ่ายเทความร้อนสู่ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมจนกระทั่งกลับสู่สภาวะเริ่มต้น 
ดังนั้นระบบและสิ่งแวดล้อมจึงมีการเปลี่ยนแปลง การขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงนับว่าเป็นกระบวนการ
ผันกลับไม่ได้ 
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3) การผสมกันของสสารต่างชนิด 

หากแก๊สสองชนิดอยู่ในระบบที่มีแผ่นบางๆ กั้นไว้และมีความดันเท่ากัน ระหว่างกระบวนการ
แผ่นบางๆ ที่ใช้กั้นเกิดขาด ท าให้แก๊สทั้งสองชนิดผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันและกระจายไปทั่ว หาก
ต้องการแยกแก๊สทั้งสองชนิดออกจากกันให้เหมือนกันเหมือนสภาวะเริ่มต้น จะต้องใช้วิธีการที่ซับซ้อน
ยุ่งยาก และท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ดังนั้นการผสมกันของสสารต่างชนิดกัน
จึงนับว่าเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้เช่นกัน 

4) การถ่ายเทความร้อน  

ธรรมชาติของการถ่ายเทความร้อนระหว่างแหล่งที่มีอุณหภูมิต่างกัน ความร้อนจากแหล่ง
อุณหภูมิสูงจะไหลไปสู่แหล่งอุณหภูมิต่ าเสมอ ดังนั้นหากน าวัตถุ A ที่มีอุณหภูมิสูงมาวางติดกับวัตถุ B 
ที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า ความร้อนจากวัตถุ A จะไหลไปหาวัตถุ B จนกระท่ังเกิดสมดุลของความร้อน (วัตถุ 
A มีอุณหภูมิต่ าลง และวัตถุ B มีอุณหภูมิสูงขึ้น) หากต้องการให้วัตถุ B กลับมามีอุณหภูมิเท่ากับ
สภาวะเริ่มต้น จะไม่สามารถกระท าได้ นอกเสียจากต้องใช้เครื่องท าความเย็นซึ่งจะต้องมีการป้อนงาน
เข้าไปและถ่ายเทความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม ท าให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการถ่ายเท
ความร้อนอันเป็นผลมาจากผลต่างของอุณหภูมิจึงเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ อย่างไรก็ตาม
กระบวนการถ่ายเทความร้อนระหว่างแหล่งที่มีความแตกต่างอุณหภูมิน้อย อัตราการถ่ายเทความร้อน
จะมีค่าต่ า จึงก าหนดให้ได้ว่าเป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบผันกลับได้ แต่เนื่องจาก
กระบวนการในลักษณะดังกล่าวต้องใช้พ้ืนที่และเวลาอย่างมากซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นไปได้ยาก
ในเชิงเศรษฐศาสตร ์

 

5.6 วัฏจักรคาร์โนต์ 
5.6.1  เครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ 

จากหัวข้อที่ผ่านมาท าให้ทราบว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) ของเครื่องยนต์ความ
ร้อนจากกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์จะมีค่าต่ ากว่า 1 หรือไม่มีทางได้ประสิทธิภาพ 100% เสมอ 
ดังนั้นการสร้างเครื่องยนต์ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือใกล้เคียงกับ 1 จึงถูกพิจารณาขึ้นมา  

เครื่องยนต์ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนี้ จะต้องเป็นวัฏจักรที่ประกอบไปด้วย
กระบวนการผันกลับได้ทั้งหมด คือ กระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบผันกลับได้และกระบวนการไม่
ถ่ายเทความร้อนแบบผันกลับได้ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องยนต์ความร้อนอุดมคติ เครื่องยนต์ความร้อนนี้ได้
ถูกคิดค้นขึ้นมาโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสชื่อ ซาดิ คาร์โนต์ (Sadi Carnot) และเรียกว่า เครื่องยนต์ความ
ร้อนคาร์โนต์ (Carnot heat engine) และเรียกวัฏจักรท างานของเครื่องยนต์ความร้อนนี้ว่า วัฏจักร
คาร์โนต์ (Carnot cycle) เพ่ือเป็นเกียรติแก่วิศวกรชาวฝรั่งเศสผู้นี้  
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รูปที่ 5.14 แสดงแผนภาพ P-v การท างานของวัฏจักรท างานของเครื่องยนต์ความร้อนคาร์
โนต์ วัฏจักรการท างานประกอบด้วย 4 กระบวนการ ทุกกระบวนการเป็นกระบวนการผันกลับได้
ทั้งหมด ดังนี้ 

 

รูปที่ 5.14 แผนภาพ P-v การท างานของวัฏจักรท างานของเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ 

(ท่ีมา: http://www.pearsonhighered.com/wolfson2einfo/ 

uploads/Chapter_19_WOLFSON.pdf) 
 

กระบวนการที่ 1-2 เป็นการขยายตัวด้วยกระบวนการถ่ายเทความร้อน (QH) แบบผันกลับได้ 
จากแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง โดยอุณหภูมิของของไหลท างานมีค่าคงที่ ( Isothermal) 
เท่ากับ TH  

กระบวนการที่ 2-3 เป็นการขยายตัวด้วยกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อน (Adiabatic 
process) แบบผันกลับได้ โดยของไหลท างานจะขยายตัวท าให้มีอุณหภูมิลดลงจาก TH ไปเป็น TL 

กระบวนการที่ 3-4 เป็นการอัดตัวด้วยกระบวนการถ่ายเทความร้อน (QL) แบบผันกลับได้ 
จากแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ า โดยอุณหภูมิของของไหลท างานมีค่าคงที่ ( Isothermal) 
เท่ากับ TL  

กระบวนการที่ 4-1 เป็นการอัดตัวด้วยกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อน (Adiabatic process) 
แบบผันกลับได้ โดยของไหลท างานจะหดตัวท าให้มีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นจาก TL ไปเป็น TH 
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 การค านวณค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบผัน
กลับได้หรือผันกลับไม่ได้ สามารถค านวณได้จากสมการที่ (5.4) คือ 

ηth = 1 - 
QL

QH
 

เมื่อ QH คือ ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทจากแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงไปยังระบบหรือ
เครื่องยนต์ความร้อน และ 

QL คือ ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทจากระบบหรือเครื่องยนต์ความร้อนไปยังแหล่งพลังงาน
ความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ า 

ส าหรับกรณีเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับได้ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของวัฏจักรขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของแหล่งพลังงานความร้อนสูงและต่ า จากการทดลองของลอร์ดเคลวิน 
(Lord Kelvin) ส าหรับวัฏจักรผันกลับได้ใดๆ พบว่า 

QH

TH
 = 

QL

TL
  หรือ  

QL

QH
 = 

TL

TH
 (5.10) 

ดังนั้นอัตราส่วนการถ่ายเทความร้อน (QL/QH) สามารถแทนด้วยอัตราส่วนของอุณหภูมิ
สัมบูรณ์ของแหล่งสะสมพลังงานทั้งสองแหล่งได้ และสามารถหาค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนของวัฏ
จักรแบบผันกลับได้ ดังสมการที่ (5.11) ดังนี้ 

ηth, rev = 1 - 
TL

TH
 (5.11) 

 

 

 

ข้อสังเกตคือค่า TL และ TH ในสมการที่ (5.11) จะต้องเป็น
อุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยของเคลวิน (K) เนื่องจากการใช้อุณหภูมิใน
หน่วยขององศาเซลเซียส (ºC) หรือองศาฟาเรนไฮต์ (ºF) ในการ
ค านวณจะให้ผลที่ผิดพลาด  

ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์จะเพ่ิมขึ้นได้หาก TH เพ่ิมขึ้น หรือ TL 

ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเป็นการยุ่งยากมากที่จะสร้างเครื่องยนต์ความร้อนให้
เป็นไปตามวัฏจักรคาร์โนต์ เนื่องจากการป้อนความร้อนไปยังเครื่องยนต์ที่อุณหภูมิสูงๆ (TH) 
เท่าท่ีจะเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุ ส่วนการปล่อยอุณหภูมิออกจากเครื่องยนต์ไป
ยังแหล่งอุณหภูมิต่ า (TL) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ใช้ในการหล่อเย็น เช่น แม่น้ า ทะเลสาบ อากาศ 
เป็นต้น 

Note 
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ตัวอย่างที่ 5.4 เครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์เครื่องหนึ่งในการท างานหนึ่งรอบวัฏจักรจะได้รับความ
ร้อนปริมาณ 250 J จากแหล่งพลังงานความร้อนสูง และคายความร้อนทิ้ง 100 J สู่สิ่งแวดล้อมที่
อุณหภูมิ 17°C ให้หา (ก) ปริมาณงานที่เครื่องยนต์ความร้อนนี้สามารถผลิตขึ้นได้ในรอบวัฏจักร  
(ข) ประสิทธิภาพเชิงความร้อน และ (ค) อุณหภูมิของแหล่งพลังงานความร้อนสูง 
วิธีท า จากโจทย์ก าหนดให้ ปริมาณความร้อนท่ีวัฏจักรได้รับ คือ 

 QH = 250 J 

 วัฏจักรคายความร้อนสู่สิ่งแวดล้อม คือ 

 QL = 100 J  

 อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม คือ  
 TL = 17°C = 17 + 273 = 290 K 

 งานสุทธิสามารถหาได้จากสมการ 

 Wnet = QH – QL = 250 – 100 = 150 J 

 ดังนั้นเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์นี้ได้งานสุทธิเท่ากับ 150 จูล ตอบ 

 จากสมการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อน 

ηth = 1 - 
QL

QH
 = 1 – (100/250) = 0.6 

วัฏจักรนี้ให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ 0.6 หรือ 60% ตอบ 

 จากสมการที่ (5.10) สามารถหาอุณหภูมิของแหล่งพลังงานความร้อนสูงได้ดังนี้ 
QH

TH
 = 

QL

TL
 

จะได้ TH = 
QHxTL

QL
 = (250 x 290)/100 = 725 K 

 อุณหภูมิของแหล่งพลังงานความร้อนสูงได้เท่ากับ 725 K หรือ 452°C ตอบ 
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5.6.2  เครื่องท าความเย็นคาร์โนต์และป๊ัมความร้อนคาร์โนต ์

 เครื่องท าความเย็นหรือปั๊มความร้อนใดๆ ก็ตามที่มีกระบวนการในการท างานเป็น
กระบวนการผันกลับได้ทั้งหมด คือเป็นวัฏจักรคาร์โนต์แบบผันกลับได้ จะเรียกว่า เครื่องท าความเย็น
คาร์โนต์ (Carnot refrigerator) หรือปั๊มความร้อนคาร์โนต์ (Carnot heat pump) จากหัวข้อที่ผ่าน
มาการหาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็น (COPR) และปั๊มความร้อน (COPHP) ใดๆ 
ไม่ว่าจะเป็นแบบผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ก็ตามสามารถค านวณได้จากสมการที่ (5.7) และ (5.9) 
ตามล าดับ คือ  

COPR = 
1

(QH/QL) - 1
     

และ COPHP = 
1

1-(QL/QH)
 

เมื่อ  QL คือ ปริมาณความร้อนที่ดูดจากแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ า  

QH คือ ปริมาณความร้อนที่ถูกปล่อยไปยังแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิสูง  

และจากการทดลองของลอดร์ดเคลวินส าหรับวัฏจักรผันกลับได้ใดๆ พบว่า ค่า COP ของ
เครื่องท าความเย็นหรือปั๊มความร้อนแบบผันกลับได้ สามารถค านวณได้โดยการแทนค่าอัตราส่วนการ
ถ่ายเทความร้อน (QH/QL หรือ QL/QH) ด้วยอัตราส่วนของอุณหภูมิสัมบูรณ์ของแหล่งพลังงานความ
ร้อนอุณหภูมิสูงและต่ า ดังแสดงในสมการที่ (5.10) ดังนั้นค่า COP ของเครื่องท าความเย็นและปั๊ม
ความร้อนแบบผันกลับได้สามารถค านวณได้จากสมการที่ (5.12) และ (5.13) ตามล าดับ 

COPR, rev = 
1

(TH/TL) - 1 (5.12) 

และ COPHP, rev = 
1

1 - (TL/TH)
 (5.13) 
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ตัวอย่างที่ 5.5 เครื่องท าน้ าแข็งเครื่องหนึ่งสามารถท าน้ าแข็งที่มีอุณหภูมิ -10°C โดยที่อุณหภูมิ
บรรยากาศภายนอกเท่ากับ 30°C ให้หาสัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงสุดที่เป็นไปได้ของเครื่องนี้  

วิธีท า จากโจทย์ก าหนดให้ 

 อุณหภูมิของห้องที่ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิหรือ  

TL = -10°C = 263K  

และอุณหภูมิของบรรยากาศภายนอกหรือ  

TH = 30°C = 303K 

 สัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงสุดที่เป็นไปได้จะเกิดในการท างานที่เป็นแบบวัฏจักรคาร์โนต์เท่านั้น 
ดังนั้นสามารถหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงสุดที่เป็นไปได้ได้จากสมการที่ (5.12) 

COPR, rev = 
1

(TH/TL) - 1 = 
1

(303/263) - 1
  

จะได้ COPR, rev = 6.575  ตอบ 

 

ค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะที่
ได้จากสมการที่ (5.11) (5.12) และ (5.13) เป็นค่าสูงสุด การท างาน
จริงของอุปกรณ์เครื่องยนต์ความร้อน เครื่องท าความเย็น และปั๊ม
ความร้อนที่ TL และ TH เดียวกัน จะมีค่าประสิทธิภาพเชิงความร้อน
และค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะต่ าว่าเสมอ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

th < th, rev เป็นเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับไม่ได้ 

th = th, rev เป็นเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับได้ 

th > th, rev เป็นเครื่องยนต์ความร้อนที่ไม่สามารถท างานได้จริง 

COPR > COPR, rev เป็นเครื่องท าความเย็นที่ผันกลับไม่ได้ 

COPR > COPR, rev เป็นเครื่องท าความเย็นที่ผันกลับได้ 

COPR > COPR, rev เป็นเครื่องท าความเย็นที่ไม่สามารถท างานได้จริง 

Note 
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5.7 สรุปประจ าบท 

1. กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า กระบวนการจะเกิดขึ้นในทิศทางที่แน่นอน 
และไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่เป็นไปตามกฎข้อที่หนึ่งและกฎข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ 

2. แหล่งพลังงานความร้อน คือสิ่งที่สามารถดูดซึมหรือปล่อยพลังงานจ านวนหนึ่งโดยที่
อุณหภูมิคงที่ 

3. เครื่องยนต์ความร้อน คืออุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานในรูปของความร้อนไปเป็น
พลังงานในรูปของงาน ประสิทธิภาพเชิงความร้อน (th) ของเครื่องยนต์ความร้อน
สามารถค านวณได้จาก 

 ηth = 
Wnet

Qin
 = 1 - 

QL

QH
 

และจากถ้อยค ากล่าวของ Kelvin – Planck ในกฎข้อที่สองอุณหภูมิ ที่กล่าวไว้ว่า 
“ไม่มีระบบใดๆ ที่สามารถดึงความร้อนปริมาณหนึ่งจากแหล่งพลังงานความร้อนแหล่ง
หนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็นงานทั้งหมดได้” ท าให้ในการท างานจริงต้องมีแหล่งพลังงานความ
ร้อนสองแหล่งเพื่อใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนความร้อนกับระบบ  

4. เครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่ความร้อนจาก
บริเวณที่มี อุณหภูมิต่ า แล้วไปปล่อยความร้อนนั้นยังบริ เวณที่มี อุณหภูมิสู ง กว่า 
ประสิทธิภาพของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อน แสดงในรูปของสัมประสิทธิ์
สมรรถนะ (COP) ซึ่งสามารถค านวณได้จาก 

ส าหรับเครื่องท าความเย็น;  COPR = 
QL

Wnet
  = 

1
(QH/QL) - 1 

ส าหรับปั๊มความร้อน;  COPHP = 
QH

Wnet
  = 

1
1 - (QL/QH)

 

 ซึ่งสัมพันธ์กับถ้อยค าของ Clausuis ในกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ที่กล่าวไว้ว่า 
“ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะสร้างอุปกรณ์ ซึ่งสามารถท าให้ความร้อนเคลื่อนที่จากบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิต่ าไปยังบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง โดยไม่มีการป้อนงานให้แก่อุปกรณ์นั้น” 

5. กระบวนการผันกลับได้ คือกระบวนการที่สามารถกลับสู่สภาวะเริ่มต้นได้ โดยไม่ท าให้ทั้ง
ระบบและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ไม่เช่นนั้นจะเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ 

6. การเกิดกระบวนการผันกลับไม่ได้ เป็นผลมาจากความเสียดทาน การขยายตัวอย่าง
รวดเร็วการผสมกันของสสาร และการถ่ายเทความร้อนของวัตถุที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน 
เป็นต้น 
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7. การจะท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานได้สูงที่สุดกระบวนการในวัฏจักรต้องเป็น
กระบวนการแบบผันกลับได้ให้มากที่สุดด้วย  

8. วัฏจักรคาร์โนต์เป็นวัฏจักรผันกลับได้ ประกอบด้วย 4 กระบวนการผันกลับได้ จึงไม่มี
อุปกรณ์เครื่องยนต์ความร้อน และเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนใดๆ ที่จะให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนและสัมประสิทธิ์สมรรถนะได้ดีกว่าการท างานของอุปกรณ์
ดังกล่าวในวัฏจักรแบบผันกลับได้ และมีความสัมพันธ์กับปริมาณความร้อนที่ถ่ายเท
ระหว่างอุปกรณ์ผันกลับได้กับแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงและต่ า ดังนี้ 
QH

TH
 = 

QL

TL
  หรือ  

QL

QH
 = 

TL

TH
 

 ดังนั้นส าหรับการท างานในวัฏจักรคาร์โนต์ เครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์และเครื่อง
ท าความเย็นคาร์โนต์และปั๊มความร้อนคาร์โนต์ จึงสามารถค านวณประสิทธิภาพเชิง
ความร้อนและสัมประสิทธิ์สมรรถนะได้โดยสมการ 

ส าหรับเครื่องยนต์ความร้อน;  ηth, rev = 1 - 
TL

TH
 

ส าหรับเครื่องท าความเย็น;  COPR, rev = 
1

(TH/TL) - 1 

ส าหรับปั๊มความร้อน;   COPHP, rev = 
1

1 - (TL/TH)
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แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 5 

 

1. ให้อธิบายกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์พร้อมทั้งบอกความส าคัญของกฎข้อนี้ 
2. เครื่องยนต์ความร้อนคืออะไร วัฏจักรเครื่องยนต์ความร้อนมีหลักการท างานและอุปกรณ์หลักเป็น

อย่างไร พร้อมทั้งเขียนแผนภาพ P-v แสดงกระบวนการท างาน 
3. เครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนเป็นอย่างไร วัฏจักรท าความเย็นคาร์โนต์และปั๊มความร้อน

คาร์โนต์มีหลักการท างานและอุปกรณ์หลักเป็นอย่างไร และบอกความแตกต่างของเครื่องท าความ
เย็นและปั๊มความร้อน 

4. กระบวนการผันกลับได้และกระบวนการผันกลับไม่ได้เป็นอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร 
5. ให้หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์  หากเครื่องยนต์ท างานใน

เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
5.1 จุดเยือกแข็งและจุดเดือดของน้ าที่ความดันบรรยากาศ  
5.2 ที่ระดับผิวของมหาสมุทร 25°C และน้ าลึกที่ 5°C 
5.3 อุณหภูมิของเปลวไฟ 1500°C และท่ีอุณหภูมิห้อง 

6. เครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์ตามรูปที่ 5.15 ท างานแบบวัฏจักรคาร์โนต์ โดยที่ตัว
สะสมรังสีแสงอาทิตย์แบบจานสามารถให้ความร้อนแตกต่างสูงสุดได้ที่ 2000°C หากอุณหภูมิ
รอบๆ ขณะท างานมีค่าเท่ากับ 35°C ให้หาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์สเตอร์ลิงนี้ 

 

รูปที่ 5.15 ภาพประกอบข้อที่ 6 

(ท่ีมา: http://www.learneasy.info/MDME/focus/materials/enmat/ 
LECTURES/Lecture-02/images/solar-2-engine.jpg) 

 

 



172 บทที่ 5 กฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร ์ อุณหพลศาสตร ์

7. เครื่องยนต์ความร้อนรับความร้อนเข้ามา 1000 J ต่อรอบวัฏจักรและให้งานออกมาเท่ากับ 450 J 
ให้หา  
7.1 ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
7.2 ปริมาณความร้อนที่วัฏจักรคายออกสู่สิ่งแวดล้อมในแต่ละรอบวัฏจักร 
7.3 ถ้าเครื่องยนต์นี้ท างานแบบวัฏจักรคาร์โนต์และคายความร้อนออกมาสู่บรรยากาศที่อุณหภูมิ 

20°C ให้หาอุณหภูมิสูงสุดของวัฏจักร 
8. ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นคาร์โนต์จะเป็นเท่าไร หากท างานอยู่ในช่วง

อุณหภูมิ -1°C ถึง 32°C 
9. ตู้เย็นเครื่องหนึ่งมีสัมประสิทธิ์สมรรถนะเท่ากับ 4.1 จะต้องใช้งานเท่าใด เพ่ือให้สามารถดูดความ

ร้อนจากภายในตู้เย็นปริมาณ 225 kJ ออกไปได ้
10. ปั๊มความร้อนเครื่องหนึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะเท่ากับ 2.2 สามารถน าความร้อนเข้าไปภายใน

บ้านได้เท่ากับ 78000 kJ/h ให้หา 
10.1 ก าลังไฟฟ้าที่ต้องป้อนให้กับปั๊มความร้อนนี้ 
10.2 อัตราการดูดความร้อนจากด้านนอก 

11. ปั๊มความร้อนคาร์โนต์เครื่องหนึ่งท างานเพ่ือให้รักษาอุณหภูมิภายในบ้านให้ได้ 20°C โดยที่
อุณหภูมิด้านนอกของบ้านมีค่า 0°C ถ้าปั๊มความร้อนนี้สามารถให้ความร้อนแก่บ้านได้เท่ากับ 
100000 kJ/h โดยที่ใช้ก าลังไฟฟ้าเท่ากับ 7.5 kW อยากทราบว่าปั๊มความร้อนดังกล่าวสามารถ
ท างานได้จริงหรือไม ่
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เอนโทรป ี

 

หัวข้อเนื้อหา 
เอนโทรปี 

6.1 ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส 

6.2  นิยามของเอนโทรปี 
6.3 เอนโทรปีกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
6.4  เอนโทรปีกับกฎการเพ่ิมข้ึน 

6.5 ความสัมพันธ์ของเอนโทรปีกับคุณสมบัติอ่ืน 

6.6 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลว 

6.7 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับแก๊สจินตภาพ 

6.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ 
6.9 สรุปประจ าบท  

แบบฝึกหัดท้ายบท บทที่ 6  

เอกสารอ้างอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีความรู้และทักษะดังนี้  
1. อธิบายกฎความไม่เท่ากันของเคลาเซียสได้ 
2. อธิบายนิยามของเอนโทรปีได้ 
3. ค านวณหาการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีได้ 
4. อธิบายหลักการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปีได้ 
5. ใช้สมการของเอนโทรปีค านวณหาปริมาณความร้อนและงานได้ 
6. ค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ได้ 
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วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหาประจ าบท 

2. ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาของสัปดาห์ก่อน  
3. เกริ่นน าเนื้อหาที่จะเรียนในสัปดาห์นี้ 
4. บรรยายเนื้อหาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยการบรรยายประกอบเอกสารประกอบการสอน

และรูปภาพ 

5. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนถามในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวความคิด ก่อนข้ามหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค าตอบของผู้เรียน สอบถามผู้เรียนถ้าผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหาประจ าบท 

7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติการทางอุณหพลศาสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตาม
ใบงานที่ได้มอบหมาย และก าหนดวันส่งรายงาน 

8. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นการบ้าน และก าหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษาก่อนล่วงหน้า 

10. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษาก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาอุณหพลศาสตร์ 
2. สื่อเอกสารประกอบการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉายภาพ 

5. กระดานและปากกาอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงาน 

7. อุปกรณ์การทดลองตามใบงาน ประกอบด้วย 

7.1 ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 

7.2 เกจวัดความดัน 

7.3 เครื่องมือวัดอัตราการไหล 

7.4 ตารางข้อมูลของสารท างาน ณ สภาวะต่างๆ 

7.5 น้ าอุ่น 

7.6 น้ าเย็น 

7.7 เทอร์โมคัปเปิ้ล 

7.8 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
7.9 ชุดทดสอบคุณลักษณะการท างานของปั๊ม 

8. แบบฝึกหัดท้ายบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 
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การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจากความตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการส่งงานและเข้าเรียน 

2. ประเมินจากการซักถาม-ตอบค าถาม 

3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจากการปฏิบัติการในใบงาน 

5. ประเมินจากรายงานของใบงาน 

6. ประเมินจากแบบฝึกหัดท้ายบท 

7. ประเมินจากผลการสอบย่อย 

การประเมินผล  

1. จากการท ากิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลา 
2. ท าใบงานถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท าแบบฝึกหัดมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 



บทท่ี 6 

เอนโทรป ี

 

การประยุกต์ใช้กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์กับกับวัฎจักรและอุปกรณ์ท่ีท างานในลักษณะ
วัฎจักรได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 และได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่เกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน
ส าหรับในบทนี้จะได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้กฎข้อที่สองต่อ โดยเป็นการประยุกต์ใช้กับกระบวนการ 
ทั้งนี้เนื่องจากการพิจารณาปัญหาทางอุณหพลศาสตร์หลายครั้งที่ต้องพิจารณาเป็นกระบวนการไม่ใช่
แต่เพียงวัฏจักรอย่างเดียว รวมถึงจะมีการนิยามคุณสมบัติใหม่ขึ้นมา คือ เอนโทรปี (Entropy) เอน
โทรปีเป็นคุณสมบัติที่ยากต่อการอธิบายเนื่องจากเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในเชิงนามธรรมมากกว่ารูปธรรม 
ดังนั้นเพ่ือให้การอธิบายเอนโทรปีเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในบทนี้จะเริ่มกล่าวถึงนิยามพ้ืนฐานความไม่เท่ากัน
ของเคลาเซียส (Clausius inequality) เพ่ือใช้น าไปสู่การให้นิยามของเอนโทรปี เอนโทรปีกับการ
เปลี่ยนแปลงในกระบวนการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ เอนโทรปีกับกฎการเพ่ิมขึ้น ความสัมพันธ์
ของเอนโทรปีกับคุณสมบัติ อ่ืน การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลว การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับแก๊สอุดมคติ และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการทางอุณ
หพลศาสตร์ 

 

6.1 ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส 

จะสังเกตว่าในกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์มีความไม่เท่ากัน (inequalities) อยู่บ่อยมาก 
เช่น วัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับได้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าวัฏจักรของเครื่องยนต์
ความร้อนแบบผันกลับไม่ได้หรือวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนจริงที่ท างานที่สิ่งแวดล้อมเดียวกัน 
เป็นต้น นอกจากนี้ R.J.E. Clausius (1822-1888) นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ได้ให้สมการที่ส าคัญทางอุณ
หพลศาสตร์ไว้คือ ความไม่เท่ากันของเคลาเซียนส กล่าวคือ ผลรวมของอัตราส่วนระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณความร้อนต่ออุณหภูมิสัมบูรณ์ จะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากันศูนย์เสมอ ซึ่งเป็นจริง
ทั้งวัฎจักรแบบผันกลับได้และแบบผันกลับไม่ได้ และสามารถเขียนเป็นอสมการได้ว่า  ∮ δQ

T
≤0 (6.1) 

 
เพ่ือพิสูจน์อสมการดังกล่าวถูกต้อง พิจารณารูปที่ 6.1 ซึ่งเป็นการท างานของวัฏจักรของ

เครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ในแหล่งพลังงานความร้อนอันเดียวกัน โดยที่
แหล่งพลังงานความร้อนสูงที่มีอุณหภูมิสัมบูรณ์เป็น TH ป้อนความร้อนปริมาณ QH ให้ระบบ และ
ระบบคายความร้อนออกมาในปริมาณ QL และมีเครื่องหมายเป็นลบ ให้กับแหล่งพลังงานความร้อน
ต่ าที่มีอุณหภูมิสัมบูรณ์ TL และได้งานสุทธิเป็น Wnet 
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รูปที่ 6.1 วัฏจักรแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ส าหรับการพิสูจน์ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส 
 

 
 

เมื่อพิจารณาวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับได้ สัญลักษณ์ของปริมาณความ
ร้อนที่คายออกจากระบบและงานสุทธิที่ได้เป็น QL,rev และ Wrev และจากสมการของลอร์ดเคลวิน 
(สมการที ่(5.10)) ที่เป็นสมการส าหรับวัฏจักรแบบผันกลับได้ สามารถเขียนสมการทั้งวัฏจักรได้ว่า ∮ δQ

T
 = ∑ Q

Tcycle  = QH
TH

 + (-QL,rev)
TL

 = QH
TH

 - QL,rev

TL
 = 0 

ดังนั้นส าหรับวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับได้ใดๆ จะได้ว่า ∮ [δQ
T

]
rev

 = 0 (6.2) 

สัญลักษณ์ ∮  เป็นเครื่องหมายแสดงการอินทิกรัล โดยมีวงกลมอยู่
ตรงกลางเพ่ือใช้บอกให้ทราบว่าเป็นการอินทิเกรตทั้งวัฎจักร ดังนั้น
จากสมการที่ (6.1) สามารถเขียนได้เป็น ∑ Q

T
≤0

cycle

 

Note 
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ในขณะที่เมื่อพิจารณาวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับไม่ได้ สัญลักษณ์ของ
ปริมาณความร้อนที่คายออกจากระบบและงานสุทธิที่ได้เป็น QL,irr และ Wirr และจากกฎข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์ ซึ่งไม่มีวัฏจักรใดที่จะผลิตงานให้ได้มากไปกว่าวัฏจักรแบบผันกลับได้ ดังนั้นจะได้ว่า 

Wirr < Wrev หมายความว่า QL,irr > QL,rev 
ดังนั้น  QH - QL,irr < QH - QL,rev  ∮ δQ

T
 = ∑ Q

Tcycle  = QH
TH

 + (-QL,irr)
TL

 = QH
TH

 - QL,irr

TL
 < 0 

ดังนั้นส าหรับวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนแบบผันกลับไม่ได้ใดๆ จะได้ว่า ∮ δQ
T

 < 0 (6.3) 

 จะเห็นได้ว่าทั้งสมการที่ (6.2) และอสมการที่ (6.3) ของเครื่องยนต์ความร้อน สอดคล้องกับ
อสมการความไม่เท่ากับของเคลาเซียส ในท านองเดียวกันเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อน
สามารถพิสูจน์ความไม่เท่ากันของเคลาเซียสและจะได้ผลเช่นเดียวกันกับเครื่องยนต์ความร้อน 

 
ตัวอย่างที่ 6.1 เครื่องยนต์ความร้อนได้รับความร้อนจากแหล่งพลังงานความร้อนสูงที่อุณหภูมิสูง
เท่ากับ 1200 K ปริมาณ 650 kJ ระหว่างหนึ่งรอบวัฏจักร ความร้อนดังกล่าวถูกเปลี่ยนไปเป็นงาน
สุทธิ 150 kJ และคายความร้อนทิ้งสู่แหล่งพลังงานความร้อนต่ าที่อุณหภูมิ 400 K ในปริมาณ 500 kJ 
ตามรูปที่ 6.2 อยากทราบว่าเครื่องยนต์ดังกล่าวเป็นไปตามกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์หรือไม่ 
โดยใช้หลักการของ (ก) ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส claurius (ข) หลักการของคาร์โนต์ 
วิธีท า 

การพิสูจน์ว่าเครื่องยนต์ความร้อนนี้เป็นไป
ตามกฎข้อที่สองหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จาก
หลักการความไม่เท่ากันของเคลาเซียสและหลักการ
ของคาร์โนต์  

หากเครื่องยนต์นี้ไม่เป็นไปตามหลักการ
ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส ก็จะไม่เป็นไปตามกฎ
ข้อที่สองด้วยเช่นกัน  

และไม่มี เครื่องยนต์ความร้อนใดจะให้
ประสิทธิภาพเชิงความร้อนได้มากไปกว่าเครื่องยนต์
ความร้อนคาร์โนต์ ขณะที่ท างานในแหล่งพลังงาน
ความร้อนเดียวกันทั้งสองแหล่ง  

โดยมีรายละเอียดวิธีตรวจสอบดังนี้ 
 
 รูปที่ 6.2 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.1 
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 การตรวจสอบจากหลักการความไม่เท่ากันของเคลาเซียส 

จากสมการที่ (6.1) ที่ว่า ∮ δQ
T

≤0 เสมอ ซึ่งสามารถเขียนได้เป็น ∑ Q
T

≤0cycle  ดังนั้น
จะได้ว่า ∑ Q

T
=

cycle

QH

T
-
QL

T
=

650 kJ
1200 K -

500 kJ
400 K = -0.708 kJ/K 

 

 จะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์ความร้อนนี้ได้ค่า cyclic integral ของ Q/T ได้ค่าติดลบ (-0.708 
kJ/K) ซึ่งน้อยกว่าศูนย์ ดังนั้นวัฎจักรนี้จึงเป็นไปตามหลักการความไม่เท่ากันของเคลาเซียส ซึ่งก็จะ
เป็นไปตามกฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์ ตอบ 
 
 การตรวจสอบจากหลักการของคาร์โน 

จากสมการที่ (5.11) การหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ใน
บทที่ 5 จะได้ว่า 

ηth, rev = 1 - 
TL

TH
 = 1 – (400/1200) = 0.67  

ส าหรับสมการที่ (5.4) เพ่ือค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อน
ใดๆ จะได้ว่า 

ηth = 1 - 
QL

QH
 = 1 – (500/650) = 0.23 

แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพเชิงความร้อนในกรณีที่เป็นเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ให้
ประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งเป็นไปตามหลักการ  ตอบ 

 

6.2  นิยามของเอนโทรปี 
การพิจารณากระบวนการในทางอุณหพลศาสตร์ โดยปกติจะต้องเกี่ยวข้องกับกฎความไม่

เท่ากับของเคลาเซียสเสมอ ความไม่เท่ากันของเคลาเซียสจึงเป็นพ้ืนฐานในการให้นิยามคุณสมบัติใหม่ 
คือ เอนโทรปี (Entropy) โดยมีหลักการพิจารณาดังนี้ 

จากรูปที่ 6.3 ประกอบไปด้วย 2 วัฏจักร 3 กระบวนการ วัฏจักรแรกประกอบด้วย 2 
กระบวนการแบบผันกลับได้ คือ วิธีทางของกระบวนการ A ที่มีเส้นทางจากสภาวะที่ 1 ไป 2 และ
วิถีทางของกระบวนการ B ที่มีเส้นทางจากสภาวะที่ 2 ย้อนกลับมาที่สภาวะที่ 1 ครบเป็นหนึ่งวัฏจักร 
วัฏจักรที่สองประกอบไปด้วย 2 กระบวนการแบบผันกลับได้ เช่นกัน คือ วิถีทางกระบวนการ A ที่มี
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เส้นทางจากสภาวะที่ 1 ไป 2 และวิถีทางกระบวนการ C ที่มีเส้นทางจากสภาวะที่ 2 ย้อนกลับมาที่
สภาวะที่ 1  

 

 

รูปที่ 6.3 วัฏจักรแบบผันกลับได้ 

 
จากกฎความไม่เท่ากันของเคลาเซียส  ∮ [δQ

T
]

rev
 = 0 

หากพิจารณาวัฏจักรแรก คือ วิถีทางกระบวนการ A และ B ซึ่งทั้งสองกระบวนการเป็น
กระบวนการแบบผันกลับได้ จะได้ ∮ [δQ

T
]

rev
 = ∫ [δQ

T
]

A
+2

1 ∫ [δQ
T

]
B

1
2 = 0 

 

หมายความว่า ∫ [δQ
T

]
A

=2
1 ∫ [δQ

T
]

B

1
2  

 

ล าดับถัดมาพิจารณาวัฏจักรที่สอง คือ วิถีทางกระบวนการ A และ C ซึ่งเป็นกระบวนการ
แบบผันกลับได้ท้ังสองกระบวนการเช่นกัน จะได้ 
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T

]
rev

 = ∫ [δQ
T

]
A

+2
1 ∫ [δQ

T
]

C

1
2 = 0 

 

หมายความว่า ∫ [δQ
T

]
A

=2
1 ∫ [δQ

T
]

C

1
2  

 

ดังนั้นสามารถเขียนได้ว่า  ∫ [δQ
T

]
B

=1
2 ∫ [δQ

T
]

C

1
2   (6.4) 

 

ผลของการอินทิเกรตด้านบนแสดงให้เห็นว่าค่าของ Q/T ส าหรับกระบวนการคืนสภาพมีค่า
เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นวิถีทางกระบวนการจะเดินหน้าหรือย้อนกลับ (กระบวนการ A กับ B หรือ
กระบวนการ A กับ C) หรือกระบวนการย้อนกลับแต่เป็นคนละกระบวนการก็ตาม (กระบวนการ B 

กับ C) แสดงให้เห็นว่าค่าของ Q/T ไม่ขึ้นกับกระบวนการ แต่จะขึ้นกับสภาวะเริ่มต้นและสุดท้าย
เท่านั้น จึงได้นิยามเทอมของ Q/T ให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี และเป็นคุณสมบัติทางอุณ
หพลศาสตร์ใหม่ โดยแทนด้วยสัญลักษณ์ของเอนโทรปีด้วย S และเขียนได้เป็น 

 ∫ dS2
1 =S2-S1= ∫ [δQ

T
]

rev

2
1  (6.5) 

หรือ dS= [δQ
T

]
rev

 (6.6) 

เอนโทรปีเป็นคุณสมบัติอิงมวล มีหน่วยเป็น kJ/K หากต้องการท าให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว
ต้องพิจารณาเอนโทรปีต่อหน่วยมวล ตามสมการที่ (6.7) ซึ่งจะเอนโทรปีจ าเพาะนี้จะถูกแทนด้วย
สัญลักษณ์ s และมีหน่วยเป็น kJ/(kgK) การหาค่าเอนโทรปีจากสมการที่ (6.6) จ าเป็นต้องทราบ
ความสัมพันธ์ระหว่าง Q และ T ของกระบวนการเสียก่อน หรือใช้ข้อมูลของเอนโทรปีจากตาราง
คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และเนื่องจากเอนโทรปีมีคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นกับกระบวนการแต่ขึ้นกับ
สภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้าย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี  (S) ระหว่าง 2 สภาวะ จึง
เท่ากันไม่ว่าวิถีทางของกระบวนการจะเป็นแบบผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ก็ตาม (รูปที่ 6.4) 

s= S
m (6.7) 
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รูปที่ 6.4 การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีระหว่าง 2 สภาวะ 
 

6.3 เอนโทรปีกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 
 ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงความส าคัญของเอนโทรปีกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการต่างๆ ซึ่ง
จะแบ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่ผันกลับได้ และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่ผัน
กลับไม่ได้  
6.3.1 เอนโทรปีกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผันกลับได้ 
 กระบวนการแบบผันกลับได้ของวัฏจักรคาร์โนต์ส าหรับเครื่องยนต์ความร้อน ซึ่งได้กล่าวไป
แล้วในบทที่ 5 ประกอบด้วย กระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบผันกลับได้  2 กระบวนการ และ
กระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อนแบบผันกลับได้อีก 2 กระบวนการ ส าหรับกระบวนการถ่ายเทความ
ร้อนแบบผันกลับได้ จะถือว่าอุณหภูมิระหว่างแหล่งพลังงานความร้อนและอุณหภูมิของสารท างานมี
ค่าคงที่ (Isothermal processes) ส่วนกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อนแบบผันกลับได้ จะได้ว่าใน
เทอมของ Q=0 (Adiabatic processes) ดังนั้นการค านวณหาการเปลี่ยนแปลงเอนโทปีของระบบ
ในกระบวนการทั้ง 4 นี้ ซ่ึงได้จากอินทิเกรตสมการที ่(6.5) จึงสามารถหาได้ดังนี้ 

กระบวนการที่ 1-2 เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบดูดความร้อนมาจากแหล่งพลังงาน
ความร้อนสูงที่มีอุณหภูมิ TH ซึ่งคงที่ จะได้ว่า 

 

S2-S1  = ∫ [δQ
T

]
rev

2
1  

 

= 
1
TH

∫ (δQ)2
1  

S2-S1=  
Q12
TH
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หรือ Q12  =  QH  = TH × (S2-S1) (6.8) 

กระบวนการที่ 2-3 เป็นกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อน (Q=0) ที่อุณหภูมิของสารท างาน
ลดลงจากอุณหภูมิสูง TH ไปสู่อุณหภูมิต่ า TL จะได้ว่า 

 

S3-S2  = ∫ [δQ
T

]
rev

3
2  = 0 

 
กระบวนการที่ 3-4 เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนแบบคายความร้อนไปสู่แหล่งพลังงาน

ความร้อนต่ าท่ีมีอุณหภูมิ TL และคงที่ จะได้ว่า 
 

S4-S3  = ∫ [δQ
T

]
rev

4
3  

 

= 
1
TL

∫ (δQ)4
3  

 

S4-S3=  
Q34
TL

  
หรือ Q34  =  QL  = TL × (S4-S3) (6.9) 

กระบวนการที่ 4-1 เป็นกระบวนการไม่ถ่ายเทความร้อน (Q=0) ที่อุณหภูมิของสารท างาน
เพ่ิมข้ึนจากอุณหภูมิต่ า TL ไปสู่อุณหภูมิสูง TH จะได้ว่า 

 

S1-S4  = ∫ [δQ
T

]
rev

1
4  = 0 

 
เมื่อน าความสัมพันธ์ของอุณหภูมิและเอนโทรปีของกระบวนการทั้ง 4 มาเขียนลงบน

แผนภาพอุณหภูมิ-เอนโทรปี จะได้ดังแสดงในรูปที่ 6.5  
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รูปที่ 6.5 แผนภาพอุณหภูมิ-เอนโทรปี ส าหรับเครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ 
 

กระบวนการที่ 1-2 และ 3-4 เป็นกระบวนการอุณหภูมิคงที่แบบผันกลับได้ และสามารถหา
ปริมาณความร้อนได้จากสมการที่ (6.8) และ (6.9) หรือจากการค านวณพ้ืนที่ใต้กราฟ โดยที่ปริมาณ
ความร้อนที่ดูดเข้าในกระบวนการที่ 1-2 คือพ้ืนที่บริเวณ 1-2-b-a-1 และปริมาณความร้อนที่ระบบ
คายออกไปคือพ้ืนที่บริเวณ 3-4-a -b -3 ดังนั้นจากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด
งานสุทธิ (Wnet) หาได้จาก 

 
Wnet = QH - QL 
 

หมายความว่างานสุทธิก็คือผลต่างของพ้ืนที่ใต้กราฟหรือบริเวณ 1-2-3-4-1  
ส าหรับกระบวนการที่ 2-3 และ 4-1 เป็นกระบวนการแอเดียแบติก และเป็นกระบวนการที่

การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีมีค่าเป็นศูนย์ ซึ่งหมายความว่าเอนโทรปีของกระบวนการมีค่าคงที่ ดังนั้น
จึงสามารถเรียกกระบวนการแอเดียแบติกนี้ว่า กระบวนการไอเซนโทรปิก ( Isentropic process) 
หรือกระบวนการที่เอนโทรปีมีค่าคงที่  

ดังนั้นในการค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนสามารถหาได้จาก 

th = 
Wnet
QH

 = 
พื้นที่ใต้กราฟ 1-2-3-4-1
พื้นที่ใต้กราฟ 1-2-b-a-1

 

 
ส าหรับเครื่องท าความเย็นและปั๊นความร้อนคาร์โนต์ สามารถหาได้ในท านองเดียวกับ

เครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ โดยมีทิศทางของวิถีกระบวนการย้อนกลับกับเครื่องยนต์ความร้อนคาร์
โนต์ (รูปที่ 6.6) ซึ่งค่า QH QL และ Wnet สามารถแทนได้ด้วยพ้ืนที่ใต้กราฟเช่นเดียวกันกับการหาของ
เครื่องยนต์ความร้อนคาร์โนต์ 
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รูปที่ 6.6 แผนภาพอุณหภูมิ-เอนโทรปี ส าหรับปั๊มความร้อนคาร์โนต์ 

 
6.3.2 เอนโทรปีกับการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผันกลับไม่ได้ 
 พิจารณารูปที่ 6.3 หากกระบวนการ A และ B ยังคงเป็นกระบวนการผันกลับได้ ส่วน
กระบวนการ C ถูกพิจารณาเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 6.7 

 
รูปที่ 6.7 วัฏจักรแบบผันกลับไม่ได้ 

 
 ส าหรับกระบวนการ A และ B สามารถเขียนได้ว่า 
 ∮ [δQ

T
]

rev
 = ∫ [δQ

T
]

A
+2

1 ∫ [δQ
T

]
B

1
2 = 0 
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หมายความว่า ∫ [δQ
T

]
A

=2
1 ∫ [δQ

T
]

B

1
2  

 ส าหรับกระบวนการ A และ C ซึ่งกระบวนการ C เป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ จากกฎ
ความไม่เท่ากันของเคลาเซียส จะได้ 
 ∮ [δQ

T
]  = ∫ [δQ

T
]

A
+2

1 ∫ [δQ
T

]
C

1
2 < 0 

 

หมายความว่า  ∫ [δQ
T

]
B

>1
2 ∫ [δQ

T
]

C

1
2   (6.10) 

 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีไม่ขึ้นกับกระบวนการแต่ขึ้นกับสภาวะเริ่มต้นและ
สุดท้าย ดังนั้นจะได้ว่า  
 (S1-S2)B =  (S1-S2)C 
 

โดยที่ (S1-S2)B = ∫ [δQ
T

]
B

1
2  

 

จะได้ (S1-S2)C = ∫ [δQ
T

]
B

1
2  

เมื่อแทนลงในสมการที่ (6.10) จะได้ว่าอสมการส าหรับกระบวนการที่ผันกลับไม่ได้ว่า 
 

 (S1-S2)C > ∫ [δQ
T

]
C

1
2  

 

ดังนั้นสามารถเขียนอสมการของการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีส าหรับกระบวนการใดๆ ได้ว่า 
 

 (S2-S1) ≥ ∫ δQ
T

2
1  

 

หรือ dS ≥ ∫ δQ
T

2
1  (6.11) 
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โดยที่เครื่องหมาย “=” ใช้ส าหรับกระบวนการผันกลับได้ และเครื่องหมาย “>” ใช้ส าหรับ
กระบวนการผันกลับไม่ได้ โดยที่เทอม (S2-S1) หรือ dS จะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี 

(Entropy change) และเทอมของ ∫ δQ
T

2
1  จะเรียกว่า การถ่ายเทของเอนโทรปี (Entropy transfer) 

 

ตัวอย่างที่ 6.2 ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบที่ไม่มีแรงเสียดทานภายนอกหุ้มฉนวน ส่วนภายในบรรจุไอ
อ่ิมตัวของสารท าความเย็น R-134a มวล 2 kg ความดัน 200 kPa หลังจากนั้นท าการอัดอย่างช้าๆ 
จนกระท่ังความดันภายในเพิ่มขึ้นเป็น 1.4 MPa ให้หางานที่เกิดข้ึนในกระบวนการดังกล่าว 
วิธีท า จากโจทย์ 

1) ชุดกระบอกสูบและลูกสูบมีการหุ้มฉนวนระหว่าง
กระบวนการเกิดกระบวนการแบบไม่มีการ
ถ่ายเทความร้อน  q = 0 

2) เป็นการอัดอย่างช้าๆ และไม่มีแรงเสียดทาน จะ
ถือว่ า เป็นกระบวนการผันกลับได้  จึ ง เป็น
กระบวนการอัดตัวแบบไอเซนโทรปิก 

3) สารคือ R-134a 
4) m = 2 kg 
5) สภาวะเริ่มต้น: P1 = 200 kPa, ไออ่ิมตัว 
6) สภาวะสุดท้าย: P2 = 1.4 MPa = 1400 kPa 

การหางานที่เกิดในกระบวนการ สามารถหาได้จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับ
ระบบปิด คือ 

 q – w = u2 – u1 

จากเงื่อนไขที่โจทย์ก าหนดให้ จะได้ว่า 
 w = u1 – u2 (a) 
 จากตารางที่ ข.9 (ภาคผนวก ข) ที่ P1 = 200 kPa และเป็นไออ่ิมตัว จะได้ว่า 
 u1 = ug = 224.48 kJ/kg และ s1 = sg = 0.93773 kJ/(kg K) 
 จะเห็นได้ว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการเกิดแบบกระบวนการผันกลับได้ และไม่มีการถ่ายเทความร้อน 
ดังนั้นจะได้ว่า การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบมีค่าเป็นศูนย์  

S2-S1 = ∫ [δQ
T

]
rev

2
1  = 0 

 S2 = S1 หรือ s2 = s1 = 0.93773 kJ/(kg K) 

รูปที่ 6.8 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.2 
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 สภาวะที่ 2 สามารถตรวจสอบสถานะได้จาก P2 = 1400 kPa และ s2 = 0.93773 kJ/(kg K) 
พบว่าเป็น ไอดง ดังนั้นสามารถหาค่า u2 ได้จากตารางที่ ข.10 แล้วท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายใน
จะได้ 

u2 = 264.13 kJ/kg 
 จากสมการที่ (a) สามารถหางานได้ 
 w = u1 – u2 = 224.48 - 264.13 = -39.65 kJ/kg 
หรือ  W = w x m = -39.65 kJ/kg x 2 kg = -79.29 kJ 
 งานในกระบวนการนี้มีค่าเท่ากับ 79.29 kJ และมีเครื่องหมายติดลบเนื่องจากเป็นการอัดหรือ
เป็นการให้งานแก่ระบบ ตอบ 

 

6.4  เอนโทรปีกับกฎการเพ่ิมขึ้น 
จากหัวข้อ 6.2 ท าให้ได้สมการส าหรับการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีตามอสมการที่ (6.11) 

คือ dS ≥∫ δQ
T

2
1 ซึ่งเป็นไปตามกฎข้อสองของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิดหรือมวลควบคุม จาก

อสมการที่ (6.11) จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบจะเกิดขึ้นเมื่อมีการถ่ายเทความ
ร้อนเท่านั้น โดยที่อุณหภูมิในอสมการดังกล่าวต้องเป็นอุณหภูมิสัมบูรณ์เสมอ และมีเครื่องหมาย
เป็นไปตามทิศทางของการถ่ายเทความร้อน คือ หากเป็นการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ระบบมี
เครื่องหมายเป็น “+” และหากมกีารถ่ายเทความร้อนออกจากระบบจะมีเครื่องหมายเป็น “-” ส่วนใน
ระบบแอเดียแบติกหรือระบบที่ไม่มีการถ่ายเทความร้อน การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจะมีค่าเป็น
ศูนย์ 

 นอกจากนี้หากกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้จะพบว่า การเปลี่ยนแปลง

ของเอนโทรปี (dS) ในระบบปิดจะมีค่ามากกว่าการถ่ายเทของเอนโทรปี (∫ δQ
T

2
1 ) เสมอ หมายความ

ว่า มีเอนโทรปีบางส่วนที่ถูกผลิตหรือสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการผันกลับไม่ได้ เรียกว่า การผลิต
เอนโทรปีหรือเอนโทรปีเจนเนอเรชั่น (Entropy generation) โดยมีสัญลักษณ์เป็น Sgen และเขียนเป็น
สมการได้ดังสมการที่ (6.12)  

 dS  ≥ ∫ δQ
T

2
1  

 

 dS  = ∫ δQ
T

2
1  + Sgen (6.12) 

 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ผลต่างของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบปิดกับการถ่ายเทของ
เอนโทรปี เท่ากับ เอนโทรปีเจนเนอเรชั่น โดยที่เอนโทรปีเจนเนอเรชั่นจะมีค่าเป็นบวกเสมอในกรณีท่ี
เป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ และมีค่าเป็นศูนย์เสมอในกรณีที่เป็นกระบวนการผันกลับได้  
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 กฎการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปีจะเกี่ยวข้องกับเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นที่เกิดขึ้นในระบบปิดซึ่งไม่
มีการถ่ายเทความร้อนหรือเป็นแอเดียแบติกเท่านั้น ซึ่งก็คือ ระบบโดดเดี่ยว (Isolated system) 

ตามที่เรียนมาแล้วในบทที่ 1 ดังนั้นเทอมของ ∫ δQ
T

2
1  ในสมการที่ (6.12) จึงมีค่าเป็นศูนย์ สามารถ

เขียนได้เป็น 
 dSisolated    = (S2-S1)isolated  = Sgen (6.13) 

จากสมการที่ (6.13) สามารถอธิบายกฎการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีได้ว่า เอนโทรปีที่เกิดขึ้นของ
ระบบโดดเดี่ยวมีความเป็นไปได้สองทางคือ มีค่าคงที่ในกระบวนการผันกลับได้ หรือมีค่าเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ 
เนื่องจากการผันกลับไม่ได้ ดังนั้นส าหรับระบบโดดเดี่ยว เอนโทรปีเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกิดการอนุรักษ์
และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และสามารถเขียนได้เป็น 

 (S2-S1)isolated  = Sgen ≥  0 (6.14) 

ส าหรับกฎการเพ่ิมขึ้นที่สามารถน ามาใช้กับระบบปิดที่ไม่ใช่แอเดียแบติก หรือระบบเปิดทั้งที่
เป็นแอเดียแบติกและไม่ใช่แอเดียแบติก จะเริ่มจากการพิจารณาให้ระบบและสิ่งแวดล้อมถูกล้อมรอบ
ด้วยขอบเขตที่กว้างใหญ่ ดังนั้นจึงกลายเป็นระบบรวม โดยที่ระบบรวมนี้จะถูกพิจารณาว่าไม่มีการ
ถ่ายเทความร้อนหรือมวลเกิดขึ้น จึงเป็นเสมือนเป็นระบบโดดเดี่ยว โดยที่ภายในระบบรวมนี้ประกอบ
ไปด้วย 2 ระบบย่อย คือระบบและสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในรูปที่ 6.9 

 
 

รูปที่ 6.9 ระบบและสิ่งแวดล้อมรวมกัน ถูกพิจารณาได้เป็นระบบโดดเดี่ยว 
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การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีของระบบรวมนี้ ค านวณได้จากผลรวมของการเปลี่ยนแปลง
เอนโทรปีของระบบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลรวมของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีนี้ เรียกว่า การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีรวม (Total entropy change) และเท่ากับเอนโทรปีเจนเนอเรชั่น ดังนั้นจาก
สมการที่ (6.14) เขียนได้เป็น 

 Sgen = (S)total     = Ssystem + Ssurr ≥  0 (6.15) 

 สมการที่ (6.15) นี้ จึงเป็นสมการของกฎการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปี ที่สามารถใช้ได้กับทั้ง
ระบบปิดและระบบเปิด จากสมการนี้อาจสรุปได้ว่า ผลรวมของการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบ
จะต้องมีค่าเป็นบวกหรือศูนย์ กล่าวคือถ้าเป็นกระบวนการผันกลับได้จะมีค่าเท่ากับศูนย์ และถ้าเป็น
กระบวนการผันกลับไม่ได้จะมีค่ามากกว่าศูนย์  

ในการท างานจริง กระบวนการที่เกิดขึ้นมักเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ จึงสามารถกล่าวได้
ว่าเอนโทรปีจะมีการเพ่ิมขึ้นเสมอและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี
ของระบบหรือสิ่งแวดล้อมสามารถมีค่าเป็นลบได้ในระหว่างกระบวนการ  แต่ผลรวมของการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของทั้งสองจะต้องมีค่าเป็นบวกเสมอ 

กฎการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปีนี้ สามารถใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการระบุว่าเป็นกระบวนการผัน
กลับได้ กระบวนการผันกลับไม่ได้ หรือเป็นกระบวนการที่เป็นไปไม่ได ้ด้วย โดยมีหลักการดังนี้ 

 Sgen = (S)total     > 0 เป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ 
 Sgen = (S)total     = 0 เป็นกระบวนการผันกลับได้ 
 Sgen = (S)total     < 0 เป็นกระบวนการที่เป็นไปไม่ได้ 
 

ตัวอย่างที่ 6.3 ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบไร้แรงเสียดทาน ภายในบรรจุน้ ามวล 2.5 kg ที่อุณหภูมิ 150°C 
หลังจากนั้นคายความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อมจ านวน 1000 kJ โดยที่อากาศด้านนอกมีอุณหภูมิ 30°C 
ตามรูปที่ 6.10 ให้หาเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นรวมจากกระบวนการดังกล่าว 
วิธีท า ชุดกระบอกสูบดังกล่าวเป็นระบบปิดที่มีการถ่าย
ความร้อน ดังนั้นการหาเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นรวมจึงต้อง
พิจารณาให้สิ่งแวดล้อมและระบบรวมเป็นระบบใหญ่ระบบ
เดียว เรียกว่าระบบรวม ตามรูปที่ 6.10 และสามารถหาได้
จากสมการที่ (6.15) 

 Sgen = (S)total = Ssystem + Ssurr 

 จะเห็นได้ว่าจากสมการข้างต้น จ าเป็นต้องหาค่า
การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบและสิ่งแวดล้อมย่อย
เสียก่อน จึงจะสามารถหาเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นรวมได้ 
 รูปที่ 6.10 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.3 
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 ส าหรับการหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบย่อย (ชุดกระบอกสูบ -ลูกสูบ) และ
สิ่งแวดล้อมย่อย สามารถหาได้จากสมการที่ (6.12) ดังนี้ 

 dS = ∫ δQ
T

2
1  + Sgen 

 เมื่อพิจารณาระบบย่อย พบว่าเป็นกระบวนการแบบผันกลับได้แบบภายใน เนื่องจากเป็นการ
เคลื่อนที่อย่างช้าๆ และไม่มีแรงเสียดทาน ดังนั้นค่าเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นของระบบย่อยจึงเป็นศูนย์ 
และเนื่องจากเป็นการคายความร้อน ปริมาณความร้อนจึงมีเครื่องหมายเป็น “-” 

 dS = ∫ δQ
T

2
1    

หรือ Ssystem = 
Q
T
 = 

-1000 kJ
(150+273) K

 = -2.36 kJ/K  

 ส าหรับการหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมย่อยให้หาท านองเดียวกัน แต่
เครื่องหมายของความร้อนตรงข้ามกัน เนื่องจากทิศทางการเคลื่อนที่ต่างกัน จะได้ 

 Ssurr = 
Q
T
 = 

1000 kJ
(30+273) K

 = 3.30 kJ/K  

 ดังนั้นสามารถหาค่าเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นรวม ได้ว่า 
 Sgen = (S)total = Ssystem + Ssurr 

 Sgen = -2.36 + 3.30 = 0.94 kJ/K 
 จากกฎการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปี พบว่า ถ้าค่าเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นรวมมีค่ามากกว่าศูนย์
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ ทั้งนี้เพราะการถ่ายเทความร้อน
ดังกล่าวเกิดในอุณหภูมิที่มีความแตกต่างกัน  ตอบ 

 

6.5 ความสัมพันธ์ของเอนโทรปีกับคุณสมบัติอื่น 

จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด เมื่อไม่คิดพลังงานศักย์และพลังงาน
จลน์ จะได้ว่า 

δQ - δW = dU  

หรือ δQ = dU + δW 

และจากความสัมพันธ์ของสารอัดตัวได้ δQ = TdS และ δW = PdV เมื่อแทนลงใน
สมการด้านบน จะได้ว่า 



อุณหพลศาสตร ์ บทที่ 6 เอนโทรป ี 195 

TdS = dU + PdV  (6.16) 

เนื่องจากคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ขึ้นอยู่กับสภาวะเริ่มต้นและสภาวะสุดท้าย ดังนั้น
สมการที่ (6.16) จึงสามารถใช้ได้ทั้งกระบวนการผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ 

และจากความสัมพันธ์ของเอนทาลปี H = U + PV เมื่อเขียนอยู่ในรูปของอนุพันธ์ จะได้ว่า 

dH = dU + PdV + VdP หรือ dU = dH – PdV – VdP  

เมื่อแทนค่าลงไปในสมการที่ (6.16) จะได้เป็น 

TdS = dH – VdP (6.17) 

สมการที่ (6.16) และ (6.17) เป็นสมการที่อยู่ในรูปของคุณสมบัติอิงมวล โดยสามารถเขียนให้
อยู่ในรูปของคุณสมบัตเฉพาะตัวได้ว่า 

Tds = du + Pdv  (6.18) 

Tds = dh – vdP (6.19) 

เอนโทรปีเป็นคุณสมบัติที่มีแสดงในตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ โดยแสดงในเทอม
ของเอนโทรปีจ าเพาะ เช่นเดียวกับปริมาตรจ าเพาะ พลังงานภายในจ าเพาะ และเอนทาลปีจ าเพาะ 
โดยมีสัญลักษณ์ส าหรับสภาวะต่างๆ ดังนี้ 

sf เอนโทรปีจ าเพาะของของเหลวอ่ิมตัว 

sg เอนโทรปีจ าเพาะของของเหลวอ่ิมตัว 

sfg   = sg – sf  

ส าหรับเอนโทรปีที่สภาวะของผสมอ่ิมตัวก็หาได้เช่นเดียวกันกับคุณสมบัติอื่นๆ คือ 

s   =  (1 - x)sf + xsg  (6.20) 

s   =  sf + xsfg (6.21) 
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ตัวอย่างที่ 6.4 ถังแข็งเกร็งใบหนึ่งบรรจุน้ าจ านวน 10 kg ที่อุณหภูมิ 150°C และความดัน 200 kPa 
เมื่อท าให้น้ าเย็นลงจนกระทั่งความดันลดลงเหลือ 150 kPa ตามรูปที่ 6.11 ให้ค านวณหาการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการดังกล่าว 

 
รูปที่ 6.11 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.4 

 
วิธีท า ให้หาการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีของน้ า ซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ และสามารถหาได้จาก 
 S2 –S1 = m(s2 – s1) (a) 
 สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 

1) เป็นระบบปิดหรือมวลควบคุม: m = 10 kg 
2) สารเป็นน้ า 
3) สภาวะที่ 1: T1 = 150°C, P1 = 200 kPa 
4) สภาวะที่ 2: P2 = 150 kPa 
5) ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นถังแข็งเกร็ง: v1 = v2 
หาค่า s1  
จากสภาวะที่ 1 ที ่T1 = 150°C และ P1 = 200 kPa จากการตรวจสอบสถานะ พบว่า T1>Tsat 

หรือ P1<Psat เป็นไอดง ดังนั้นสามารถหาคุณสมบัติของสารได้จากตารางที่ ข.6 (ภาคผนวก ข) จะ
ได้ค่าดังนี้  

s1 = 7.2810 kJ/(kg K) และ v1 = 0.95986 m3/kg 
หาค่า s2  

 ที่สภาวะที่ 2 ได้ค่า P2 = 150 kPa และ v2 = v1 = 0.95986 m3/kg ตรวจสอบสถานะพบว่า
เป็นของผสมอ่ิมตัว (vf@150kPa<v2<vg@150kPa) ดังนั้นจะหา s2 ได้ ต้องทราบค่าคุณภาพไอ (X) ก่อน ซึ่ง
สามารถหาได้จาก 
 X = (v2 – vf)/vfg = (0.95986 - 0.001053)/(1.1594 - 0.001053) = 0.83 
 และสามารถหาค่า s2 ได้จาก 

 s2 = sf + Xsfg = 1.4337 + [0.83 x (7.2231 - 1.4337)] 
จะได้ s2 = 6.2389 kJ/(kg K) 
 จากสมการที่ (a) จะได้ 
 S2 –S1 = m(s2 – s1) = 10 x (6.2389 - 7.2810) = -10.421 kJ/(kg K)  
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เครื่องหมายลบแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีของระบบมีการลดลง  ซึ่งเป็น
เพราะการถ่ายเทความร้อนออกนอกระบบ สามารถเกิดขึ้นได้และไม่ขัดต่อกฎข้อที่สองของอุณหพล
ศาสตร์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบ ไม่ใช่เป็นเอนโทรปีเจนเนอเรชั่น หรือ Sgen 
ที่หากน้อยกว่าศูนย์จะหมายถึงกระบวนการดังกล่าวขัดต่อกฎข้อที่สองและไม่มีทางเป็นไปได้ 

ตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือให้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์นั้นง่ายขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเอนโทรปี 
และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทาลปีกับเอนโทรปี ซึ่งเรียกว่า Mollier 
Diagram จึงได้ถูกน ามาใช้ ยกตัวอย่างเช่น แผนภาพความสัมพันธ์
ระหว่างอุณหภูมิกับเอนโทรปี (T–s diagram) ของน้ ามีลักษณะดังรูปที่ 
6.12  

 

รูปที่ 6.12 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับเอนโทรปีของน้ า 
(ท่ีมา: Borgnakke and Sonntag, 2014) 

 

Note 
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 สมการของเอนโทรปีส าหรับการไหลในระบบเปิดจะมีลักษณะคล้ายกับสมการของเอนโทรปี
ในระบบปิด เพียงแต่ต้องค านึงถึงการไหลของมวลที่ผ่านขอบเขตของปริมาตรควบคุมด้วย ซึ่งหากการ
ไหลแบบคงท่ีและสภาวะคงท่ี สามารถเขียนสมการของเอนโทรปีส าหรับระบบเปิดได้เป็น 

 Ṡgen = ṁ(se - si) + 
Q̇surr
Tsurr

 ≥ 0 (6.22) 

 

หรือ sgen = se - si + 
qsurr
Tsurr

 ≥ 0  (6.23) 

 
เมื่อ se = เอนโทรปีจ าเพาะที่ทางออก 

si = เอนโทรปีจ าเพาะที่ทางเข้า 

 
ตัวอย่างที่ 6.5 ให้ค านวณหาค่าเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นของสารท าความเย็น R-134a ที่มีความดัน 
240 kPa และอุณหภูมิ 10°C ไหลผ่านวาล์วลดความดันออกมาท าให้มีความดันลดลงเป็น 60 kPa 
โดยกระบวนการไหลเป็นแบบคงที่และสภาวะคงที่ ตามรูปที่ 6.13 พร้อมทั้งตรวจสอบว่าเป็นไปตาม
กฎการเพ่ิมข้ึนของเอนโทรปีหรือไม่ 

 
รูปที่ 6.13 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.5 

(ท่ีมา: http://www.foodnetworksolution.com/uploaded/ 
Samak%20Files/Backpressure-Limiting-Valve-1024x560.jpg) 

 
วิธีท า ต้องการหาค่าเอนโทรปีเจนเนอเรชั่น สามารถหาได้จากสมการที่ (6.18) 

 sgen = se - si + 
qsurr
Tsurr

 (a) 

 สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 
1) เป็นระบบเปิดหรือปริมาตรควบคุม 
2) สารเป็นสารท าความเย็น R-134a 
3) สภาวะทางเข้า: Ti = 10°C, Pi = 240 kPa 
4) สภาวะทางออก: Pe = 60 kPa 
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5) อุปกรณ์เป็นวาล์วลดความดันซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภททรอตทลิ่ง ดังนั้นจะได้ hi = he 
6) เป็นการไหลแบบคงท่ีและสภาวะคงท่ี 
7) ไม่มีการถ่ายเทความร้อน 
หาค่า si  
ตรวจสอบสถานะของสารที่สภาวะทางเข้า ที่ Ti = 10°C และ Pi = 240 kPa พบว่า Ti>Tsat 

หรือ Pi<Psat เป็นไอดง ดังนั้นสามารถหาคุณสมบัติของสารได้จากตารางที่ ข.10 (ภาคผนวก ข) จะ
ได้ค่าดังนี้  

si = 0.9831 kJ/(kg K) และ hi = 260.65 kJ/kg 
หาค่า se  

 ที่สภาวะทางออกรู้ค่า Pe = 60 kPa และ he = hi = 260.65 kJ/kg ตรวจสอบสถานะพบว่า
เป็นไอดง (he>hg@60kPa) ดังนั้นค่า se หาได้จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วง และได้เท่ากับ 
 se = 1.0922 kJ/(kg K) 
 จากสมการที่ (a) เงื่อนไขข้อที่ (7) จะได้ 
 sgen = se - si + 0 = 1.0922 - 0.9831 

  sgen = 0.1091 kJ/(kg K) 
ค่าเอนโทรปีเจนเนอเรชั่นมีค่ามากกว่าศูนย์ จึงเป็นไปตามกฎการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปี 

ตอบ 
 
 จากที่กล่าวมาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีจะมีค่าเท่ากับศูนย์หรือเอนโทรปีมี
ค่าคงที่ เมื่อเกิดในกระบวนการผันกลับได้และเป็นแอเดียแบติก หรือที่เรียกว่า กระบวนการไอเซน
โทรปิก ซึ่งอุปกรณ์หลายอย่างในทางอุณหพลศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์โดยให้เสมือนเกิดขึ้นใน
เงื่อนไขดังกล่าว เช่น กังหัน ปั๊ม หัวฉีด และดิฟฟิวเซอร์ ดังนั้นในการวิเคราะห์อุปกรณ์ประเภทนี้ จะ
ได้ว่า  
 S1  =  S2  ส าหรับคุณสมบัติอิงมวล 

หรือ  s1  =  s2  ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะตัว 

 
ตัวอย่างที่ 6.6 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนไอน้ าแห่งหนึ่ง ไอน้ าที่ทางเข้ากังหันมีความดันและอุณหภูมิ
เป็น 3.5 MPa และ 500°C ตามล าดับ และไอน้ าดังกล่าวเมื่อออกจากกังหันแล้วจะมีความดันเป็น 1.6 
MPa ตามรูปที่ 6.14 ให้ค านวณหางานในกระบวนการ  
วิธีท า สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 

1) เป็นระบบเปิดหรือปริมาตรควบคุม 
2) สารเป็นน้ า 
3) สภาวะทางเข้า: Ti = 500°C, Pi = 3.5 MPa 
4) สภาวะทางออก: Pe = 1.6 MPa 
5) อุปกรณ์เป็นกังหันไอน้ า ซึ่งการถ่ายเทความร้อน การเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์และ

พลังงานจลน์ น้อยมาก จึงไม่น ามาพิจารณา 
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6) เป็นการไหลแบบคงท่ีและสภาวะคงท่ี 
7) เป็นกระบวนการไอเซนโทรปิก: se = si 
 

 
รูปที่ 6.14 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.6 

(ท่ีมา: http://www.leander-project.homecall.co.uk/turbines.html) 
 
ต้องการหาค่า w สามารถหาได้จากสมการกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด 

 q – w = he – hi – pe – ke 
 จากเงื่อนไขข้างบน จะได้ว่า 

 – w = he – hi  
หรือ w = hi – he (a) 

หาค่า hi  
ตรวจสอบสถานะของสารที่สภาวะทางเข้า ที่ Ti = 500°C และ Pi = 3.5 MPa พบว่า Ti>Tsat 

หรือ Pi<Psat เป็นไอดง ดังนั้นสามารถหาคุณสมบัติของสารได้จากตารางที่ ข.6 (ภาคผนวก ข) และ
เนื่องจากการหาค่าเอนทาลปีที่สภาวะทางออก จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของกระบวนการไอเซนโทรปิก
เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา จึงจะหาค่าเอนโทรปีที่สภาวะทางเข้าไว้ด้วยเลย ซึ่งจะได้ค่าดังนี้  

hi = 3451.7 kJ/kg และ si = 7.1593 kJ/(kg K) 
หาค่า he  

 ที่สภาวะทางออกรู้ค่า Pe = 1.6 MPa และ se = si = 7.1593 kJ/(kg K) สามารถตรวจสอบ
สถานะได้ และพบว่าเป็นไอดง (se>sg@1.6MPa) ดังนั้นค่า he หาได้จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วง 
และได้เท่ากับ 
 he = 3203.0 kJ/kg 
 แทนค่าหางานในสมการที่ (a) จะได้ 
 w = hi – he = 3451.7 - 3203.0 

  w = 248.7 kJ/kg 
กังหันให้งานออกมา จึงมีเครื่องหมายเป็นบวก ตอบ 
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6.6 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลว 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลว สามารถท าได้โดยการ
อินทิเกรตสมการที่ (6.18) แต่เนื่องจากของแข็งและของเหลวซึ่งถือเป็นสถานะที่สารไม่สามารถอัดตัว
ได้ ดังนั้นปริมาตรของสารจึงมีค่าคงที่ (dV0) จะได้ว่า 

ds = 
du
T

 (6.24) 

จากสมการที่ (3.20) และเนื่องจากค่าของ CV และ CP มีค่าใกล้เคียงกันในกรณีท่ีเป็นสารที่ไม่
สามารถอัดตัวได้ เท่ากับ C สามารถเขียนสมการที ่(6.24) ได้เป็น 

ds = 
du
T

 = 
CdT
T

 (6.25) 

การอินทิเกรตสมการที่ (6.25) เพ่ือหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือ
ของเหลว หากค่าความร้อนจ าเพาะ (C) ไม่เป็นค่าคงที ่ต้องหาความสัมพันธ์ระหว่าง C และ T แล้วจึง
ท าการอินทิเกรตสมการที่ (6.25) แต่หากค่า C เป็นค่าคงที่ เมื่ออินทิเกรตสมการที่ (6.25) แล้ว 
สามารถหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลวได้ดังสมการที่ (6.26)  

s2 – s1   =  C ln T2

T1
 (6.26) 

 ส าหรับสมการที่ (6.26) นี้ หากเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิกแล้ว จะท าให้กลายเป็น
กระบวนการอุณหภูมิคงที่ด้วย 

 
ตัวอย่างที่ 6.7 น้ าสถานะของเหลวมวล 10 kg อุณหภูมิ 25°C ถูกท าให้ร้อนขึ้นจนมีอุณหภูมิเป็น 
90°C ให้หาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปี เมื่อให้ค่าความร้อนจ าเพาะมีค่าคงที่เท่ากับ 4.18 kJ/(kg K) 
และให้เปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการเปิดตารางคุณสมบัติอุณหพลศาสตร์ 
วิธีท า สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 

1) สารเป็นน้ าและมีสถานะเป็นของเหลว 
2) อุณหภูมิเริ่มต้น: T1 = 25°C = 25 + 273 = 298 K 
3) อุณหภูมิเริ่มต้น: T2 = 90°C = 90 + 273 = 363 K 
เป็นการหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของเหลว ซึ่งหาได้จากสมการที่ (6.26) 

s2 – s1 = C ln T2

T1
 = (4.18 kJ/(kg K)) x ln

363K
298K

  

 s2 – s1 = 0.8248 kJ/(kg K) 

ส าหรับการหาจากการเปิดตารางโดยใช้ตารางที่ ข.4 (ภาคผนวก ข) แล้วใช้ค่าที่เป็นของเหลว
อ่ิมตัว ณ อุณหภูมินั้นๆ มาค านวณ จะได้ 
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 s1 = sf@25°C = 0.3672 kJ/(kg K)  
และ  s2 = sf@90°C = 1.1929 kJ/(kg K) 
 ดังนั้นจะได้ค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีจากการเปิดตารางเป็น 

s2 – s1 = 1.1929 - 0.3672  

 s2 – s1 = 0.8257 kJ/(kg K) 
จะเห็นว่า ค่าที่ได้จากทั้งสองวิธีไม่แตกต่างกันมาก ทั้งนี้ขึ้นกับการเลือกใช้ค่าความร้อน

จ าเพาะด้วย หากเลือกใช้ค่าความร้อนจ าเพาะที่มีความละเอียดมากขึ้น ก็จะท าให้ได้ค่าที่ใกล้เคียงกัน
มากยิ่งขึ้น ตอบ 

 

6.7 การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับแก๊สอุดมคต ิ
ส าหรับการหาค่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีส าหรับของแก๊สอุดมคติ ก็สามารถหาได้โดย

การอินทิเกรตสมการที่ (6.18) และ (6.19) โดยใช้สมการความสัมพันธ์ของแก๊สอุดมคติเข้าร่วมด้วย 
คือ 

Pv = RT และ dU = CvdT หรือ dh = CpdT 
 หากใช้สมการที่ (6.18) เมื่อแทนค่าด้วยสมการความสัมพันธ์ของแก๊สอุดมคตแิล้ว จะได้ว่า 

 ds = Cv
dT
T

 + R dv
v
 

เมื่ออินทิเกรต จะได้ว่า 

 s2 – s1 =  ∫ Cv
dT
T

2
1  + Rln v2

v1
 (6.27) 

 หากใช้สมการที่ (6.19) เมื่อแทนค่าด้วยสมการความสัมพันธ์ของแก๊สอุดมคติแล้วอินทิเกรต 
จะได้ว่า 

 s2 – s1 =  ∫ Cp
dT
T

2
1  – Rln P2

P1
 (6.28) 

 ดังนั้นจะสามารถหาค่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีส าหรับของแก๊สอุดมคติได้ต้องท าการ
อินทิเกรตสมการที่ (6.27) และ (6.28) ซึ่งต้องทราบความสัมพันธ์ของระหว่างความร้อนจ าเพาะและ
อุณหภูมิเสียก่อน แต่หากค่า Cv และ Cp มีค่าคงที่ ก็สามารถใช้สมการที่ (6.29) และ (6.30) เพ่ือหาค่า
การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีส าหรับของแก๊สอุดมคตไิด ้

 s2 – s1 =  Cvln
T2
T1

 + Rln v2
v1

 (6.29) 

 s2 – s1 =  Cpln
T2

T1
 + Rln P2

P1
 (6.30) 
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ตัวอย่างที่ 6.8 อากาศถูกอัดในเครื่องอัดเพ่ือเพ่ิมความดัน โดยที่สภาวะทางเข้าเครื่องอัดอากาศมี
ความดัน 100 kPa และอุณหภูมิ 27°C และสภาวะทางออกอากาศมีความดัน 400 kPa และอุณหภูมิ 
127°C ตามรูปที่ 6.15 ให้หาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของอากาศในระหว่างกระบวนการ เมื่อ
ก าหนดให้ใช้ค่าความร้อนจ าเพาะตามตารางท่ี ข.2 (ก) 
 

 
รูปที่ 6.15 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.8 

(ท่ีมา: http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/compression/ 
compressor%20packages/oil-compressor_big.jpg) 

 
วิธีท า สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 

1) สารเป็นอากาศ 
2) สภาวะทางเข้า: Ti = 27°C = 27 + 273 = 300 K, Pi = 100 kPa 
3) สภาวะทางออก: Te = 127°C = 127 + 273 = 400 K, Pe = 400 kPa 
4) จากตารางที่ ข.2 (ก): Cp = 1.005 kJ/(kg K), R = 0.287 kJ/(kg K) 

ต้องการหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของอากาศ ซึ่งเป็นแก๊สอุดมคติ ดังนั้นสามารถหาได้
จากสมการที่ (6.30) 

 s2 – s1 = Cpln
Te
Ti

 + Rln Pe
Pi

 = 1.005 x ln(400
300

) + 0.287 x ln(400
100

) 

 s2 – s1 = 0.2891 + 0.3979 = 0.687 kJ/(kg K) 

 ผลการค านวณที่ได้เป็นเพียงค่าประมาณ หากต้องการค่าที่มีความแม่นย าสูงจะต้องใช้สมการ
ที่ (6.28) ซึ่งต้องทราบความสัมพันธ์ของระหว่างความร้อนจ าเพาะและอุณหภูมิเสียก่อน 

ตอบ 

 



204 บทที่ 6 เอนโทรป ี อุณหพลศาสตร ์

 ในกรณีท่ีแก๊สอุดมคติอยู่ภายใต้กระบวนการไอเซนโทรปิก จะพบว่า การเปลี่ยนแปลงเอนโทร
ปีของระบบจะมีค่าเป็นศูนย์ และหากค่าความร้อนจ าเพาะ Cv มีค่าคงที่ ดังนั้นจากสมการที ่(6.27) จะ
ได้ว่า 

 0   =  Cvln
T2
T1

 + Rln v2
v1

 

 

หรือ 
T2
T1

 = (v1
v2

)k-1
 (6.31) 

จากบทท่ี 3 ทราบแล้วว่า Cp – Cv = R และจากดัชนีไอเซนโทรปิก (k) หาได้จาก k = Cp/Cv ดังนั้นจะ
ได้ว่า 

 
R
Cv

 = 
Cp-Cv

Cv
 = 

Cp

Cv
- Cv

CV
 = k – 1 

 
 ในท านองเดียวกันหากค่า Cp มีค่าคงที่ สมการที่ (6.28) จะได้ว่า 

 
T2
T1

 = (P2
P1

)k-1 k⁄
 (6.32) 

 
 หากใช้สมการที่ (6.32) ร่วมกับสมการความสัมพันธ์ของแก๊สอุดมคติแล้ว จะได้ว่า 

หรือ 
P2
P1

 = (v1
v2

)k
 (6.33) 

 

 การใช้งานสมการที่ (6.31) ถึง (6.33) ต้องอยู่ในเงื่อนไข 3 ข้อ ดังนี้ 
1) ต้องเป็นแก๊สอุดมคติ 
2) เป็นกระบวนการไอเซนโทรปิก 

3) ค่าความร้อนจ าเพาะมีค่าคงที่ 
สมการที่ (6.31) ถึง (6.33) สามารถเขยีนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายได้เป็น 

 Tvk-1 = ค่าคงที่ (6.34) 
 TP(1-k)/k = ค่าคงที่ (6.35) 
 Pvk = ค่าคงที่ (6.36) 
 ส าหรับสมการที่ (6.36) จะเห็นว่าเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและ
ปริมาตรของกระบวนการโพลีโทรปิก หมายความว่า กระบวนการไอเซนโทรปิกของแก๊สอุดมคติที่มีค่า
ความร้อนจ าเพาะเป็นค่าคงที่สามารถเทียบเท่ากับกระบวนการโพลีโทรปิกท่ีมีค่าดัชนีชี้ก าลังเท่ากับค่า
ดัชนีไอเซนโทรปิกหรือค่า k  
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ตัวอย่างที่ 6.9 แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกอัดในเครื่องอัดแอเดียแบติกแบบกระบวนการผันกลับได้
เริ่มต้นมีความดัน 150 kPa และอุณหภูมิ 10°C จนกระท่ังมีอุณหภูมิเป็น 160°C ตามรูปที่ 6.16 ถ้าค่า
ความร้อนจ าเพาะคงท่ี ให้หาความดันของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทางออก 

 

 
รูปที่ 6.16 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.9 

(ท่ีมา: http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/compression/ 
compressor%20packages/oil-compressor_big.jpg) 

 
วิธีท า สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 

1) สารเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สอุดมคติ : Cp0 = 0.8460 kJ/(kg K),  

Cv0 = 0.6570 kJ/(kg K), k = Cp0/Cv0 = 1.288 
2) สภาวะทางเข้า: Ti = 10°C = 10 + 273 = 283 K, Pi = 150 kPa 
3) สภาวะทางออก: Te = 160°C = 160 + 273 = 333 K 
4) เป็นเครื่องอัดแบบแอเดียแบติก และอยู่ในกระบวนการผันกลับได้ พิจารณาเป็น

กระบวนการเซนโทรปิก: si =se 

ต้องการหาความดันที่สภาวะทางออก ดังนั้นสามารถหาได้จากสมการที่ (6.35) 

 TP(1-k)/k = ค่าคงที่  
จะได้ TiPi

(1-k)/k = TePe
(1-k)/k 

 Pe
(1-k)/k = (TiPi

(1-k)/k)/Te 

 Pe = [(TiPi
(1-k)/k)/Te]k/(1-k) = [(283 x (150(1-1.288)/1.288))/333]1.288/(1-1.288) 

 Pe = 310.5 kPa  ตอบ 
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6.8 ประสิทธิภาพของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ 
 การหาประสิทธิภาพของกระบวนการทางอุณหพลศาสตร์  ก็คือการหาประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ ส าหรับอุปกรณ์ที่มีการไหลแบบคงตัว เช่น กังหัน เครื่องอัดไอ ปั๊ม และหัวฉีด สามารถหาได้
จากสมการต่อไปนี้ 
 1) ประสิทธิภาพของกังหัน สามารถหาได้จาก อัตราส่วนของงานที่ได้ออกมาจริงกับงานที่ได้
เมื่ออยู่ในกระบวนการไอเซนโทรปิกซึ่งถือเป็นงานที่ได้ในอุดมคติ เมื่อพิจารณาที่สภาวะเดียวกัน 

  T = 
งานที่ได้จากกังหนัจริง

งานที่ได้จากกังหนัแบบไอเซนโทรปิก
 

 

  T = 
wa
ws

 (6.37) 

 
 2) ประสิทธิภาพของเครื่องอัดไอ สามารถหาได้จาก อัตราส่วนของงานที่ให้เครื่องอัดไอตาม
กระบวนการไอเซนโทรปิกกับงานที่ให้เครื่องอัดไอจริง เมื่อพิจารณาที่สภาวะเดียวกัน 

  C = 
งานที่ให้เครื่องอัดไอแบบไอเซนโทรปกิ

งานที่ให้เครื่องอัดไอจริง
 

 

  C = 
ws
wa

 (6.38) 

 
 3) ประสิทธิภาพของปั๊ม สามารถหาได้จาก อัตราส่วนของงานที่ให้ปั๊มตามกระบวนการไอเซน
โทรปิกกับงานที่ให้ปั๊มจริง เมื่อพิจารณาที่สภาวะเดียวกัน 

  P = 
งานที่ให้ปั๊มแบบไอเซนโทรปกิ

งานที่ให้ปั๊มจริง
 

 

  P = 
ws
wa

 (6.39) 

 
 4) ประสิทธิภาพของหัวฉีด สามารถหาได้จาก อัตราส่วนของพลังงานจลน์ของของไหลที่
ทางออกของหัวฉีดจริงกับพลังงานจลน์ของของไหลที่ทางออกของหัวฉีดแบบไอเซนโทรปิก เมื่อ
พิจารณาที่สภาวะเดียวกัน 

  N = 
พลังงานจลน์ที่ทางออกของหัวฉีดจริง

พลังงานจลน์ที่ทางออกของหัวฉีดแบบไอเซนโทรปกิ
 

 

  N = 
v2a
2

v2s
2  (6.40) 
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ตัวอย่างท่ี 6.10 กังหันไอน้ าได้รับไอน้ าที่ขาเข้าด้วยความดัน 1.6 MPa และอุณหภูมิ 350°C ออกจาก
กังหันความดันของไอน้ าลดลงเหลือ 20 kPa กังหันสามารถผลิตงานออกมาได้ 700 kJ/kg ตามรูปที่ 
6.17 ให้หาประสิทธิภาพของกังหันนี้ 

 
รูปที่ 6.17 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 6.10 

(ท่ีมา: http://www.arthursclipart.org/engineer/ 
engineer/steam%20turbine%20enbine.gif) 

 
วิธีท า สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 

1) สารเป็นน้ า 
2) สภาวะทางเข้า: Ti = 350°C, Pi = 1.5 MPa 
3) สภาวะทางออก: Pe = 20 kPa 
4) งานจริงที่ได้จากกังหัน: wa = 700 kJ/kg 
5) ไม่มีการถ่ายเทความร้อน ไม่มีพลังงานศักย์ และไม่มีพลังงานจลน์ 

ต้องการหาประสิทธิภาพของกังหัน ซึ่งหาได้จากสมการที่ (6.37) 

 T = 
wa
ws

 

 โดยที่งานทฤษฎี (ws) ที่เกิดในกระบวนการไอเซนโทรปิก สามารถหาได้จากกฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิด 

 q - ws = hes – hi –pe -ke 
 - ws = hes – hi  
หรือ ws = hi – hes 

หาค่า hi  
ตรวจสอบสถานะของสารที่สภาวะทางเข้า ที่ Ti = 350°C และ Pi = 1.5 MPa พบว่า Ti>Tsat 

หรือ Pi<Psat เป็นไอดง ดังนั้นสามารถหาคุณสมบัติของสารได้จากตารางที่ ข.6 (ภาคผนวก ข) และ
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เนื่องจากที่สภาวะทางออกมีค่าเอนโทรปีเท่ากับที่สภาวะทางเข้า (ในทางทฤษฎี) ดังนั้นจะหาค่าเอน
โทรปีที่ทางเข้า (si) ไว้ด้วย จะได้ค่าดังนี้  

hi = 3146.0 kJ/kg และ si = 7.0713 kJ/(kg K)  
หาค่า hes  

 ที่สภาวะทางออกรู้ค่า Pe = 20 kPa และ ses = si = 7.0713 kJ/(kg K) ตรวจสอบสถานะ
พบว่าเป็นของผสมอ่ิมตัว (sf@20kPa<ses<sg@20kPa) ดังนั้นจะหาค่า hes ได้ ต้องรู้ค่าคุณภาพไอก่อน โดย
หาได้จาก 

 X = (ses – sf)/sfg = (7.0713 - 0.8320)/(7.9073 - 0.8320) = 0.88 
 และสามารถหาคา่ hes ได้จาก 

 hes = hf + Xhfg = 251.42 + [0.88 x (2608.9 - 251.42)] 
จะได้ hes = 2326.0 kJ/kg 

ดังนั้นงานทางทฤษฎีมีค่าเท่ากับ 
 ws = hi – hes = 3146.0 - 2326.0 = 820.0 kJ/kg 
 

และ T = 
wa
ws

 = 
700
820

 = 0.85 

 T = 85% ตอบ 

 

6.9 สรุปประจ าบท 

1. กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ได้ก่อให้เกิดคุณสมบัติตัวใหม่ที่ชื่อว่า เอนโทรปี ซึ่งเกิด
จากนิยามของความไม่เท่ากันของเคลาเซียส ที่กล่าวว่า ผลรวมของอัตราส่วนระหว่าง
การเปลี่ยนแปลงปริมาณความร้อนต่ออุณหภูมิสัมบูรณ์ จะมีค่าเท่ากับศูนย์ เมื่อเป็นวัฎ
จักรแบบผันกลับได ้และมีค่าน้อยกว่าศูนย์เมื่อเป็นวัฏจักรแบบผันกลับไม่ได้ และสามารถ
เขียนเป็นอสมการได้ว่า  ∮ δQ

T
≤0 

2. เอนโทรปีเป็นคุณสมบัติอิงมวล มีหน่วยเป็น kJ/K และสามารถท าให้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะตัวซึ่งหาค่าเอนโทรปีจ าเพาะได้จากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ 
เช่นเดียวกับ ปริมาตรจ าเพาะ พลังงานภายในจ าเพาะ และเอนทาลปีจ าเพาะ โดยมี
สัญลักษณแ์ทนด้วย s และมีหน่วยเป็น kJ/(kgK) หรือหาได้จากสมการ  

 s= S
m 
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3. การเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปี (S2-S1 หรือ dS) จะมีค่าเท่ากับการถ่ายเทของเอนโทรปี 

(∫ δQ
T

2
1 ) เขียนเป็นสมการได้เป็น 

 (S2-S1) ≥ ∫ δQ
T

2
1  

4. จากสมการข้างบนหากกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ จะพบว่า มี
เอนโทรปีบางส่วนที่ถูกผลิตหรือสร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการผันกลับไม่ได้ เรียกว่า 
การผลิตเอนโทรปีหรือเอนโทรปีเจนเนอเรชั่น (Entropy generation) โดยมีสัญลักษณ์
เป็น Sgen ดังนั้นเขียนสมการการหาค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบได้เป็น 

 dS  = ∫ δQ
T

2
1  + Sgen 

 โดยที่เอนโทรปีเจนเนอเรชั่นจะมีค่าเป็นบวกเสมอในกรณีที่เป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ 
และมีค่าเป็นศูนย์เสมอในกรณีที่เป็นกระบวนการผันกลับได้  
5. ในระบบโดดเดี่ยว (Isolated system) เอนโทรปีที่เกิดขึ้นจะมีค่าคงที่ (กระบวนการผัน

กลับได้) หรือมีค่าเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ (กระบวนการผันกลับไม่ได้) เท่านั้น เรียกหลักการนี้ว่า 
กฎการเพ่ิมขึ้นของเอนโทรปี เอนโทรปีจึงเป็นคุณสมบัติที่ไม่เกิดการอนุรักษ์และมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ และสามารถเขียนได้เป็น 

 (S2-S1)isolated  = Sgen ≥  0 

6. ระบบปิดที่ไม่ใช่แอเดียแบติก หรือระบบเปิดทั้งที่เป็นแอเดียแบติกและไม่ใช่แอเดียแบติก 
จะถูกพิจารณาให้ระบบและสิ่งแวดล้อมรวมกัน และเรียกว่า ระบบรวม (Total system) 
โดยที่ระบบรวมนี้จะถูกพิจารณาว่าไม่มีการถ่ายเทความร้อนหรือมวลเกิดขึ้น จึงเป็น
เสมือนเป็นระบบโดดเดี่ยว และเรียกการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีในระบบรวมว่า การ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปีรวม (Total entropy change) เขียนสมการได้เป็น 

 Sgen = (S)total     = Ssystem + Ssurr ≥  0 

และสามารถใช้ท านายกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ โดยมีหลักการดังนี้ 

 Sgen = (S)total     > 0 เป็นกระบวนการผันกลับได ้

 Sgen = (S)total     = 0 เป็นกระบวนการผันกลับไม่ได้ 
 Sgen = (S)total     < 0 เป็นกระบวนการที่เป็นไปไม่ได ้
นอกจากนี้เอนโทรปียังมีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติอ่ืนๆ ดังนี้ 

Tds = du + Pdv  

Tds = dh – vdP 
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7. การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีส าหรับของแข็งหรือของเหลวหรือสารที่อัดตัวไม่ได้ ที่มีค่า
ความร้อนจ าเพาะเท่ากับ C สามารถหาได้จาก 

s2 – s1   =  C ln T2

T1
 

ส าหรับการหาค่าการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีส าหรับของแก๊สอุดมคติ เมื่อค่า Cv และ 
Cp มีค่าคงที่ สามารถหาได้จาก 

 s2 – s1 =  Cvln
T2
T1

 + Rln v2
v1

 

หรือ s2 – s1 =  Cpln
T2
T1

 + Rln P2
P1

 

8. ในกรณีที่แก๊สอุดมคติอยู่ภายใต้กระบวนการไอเซนโทรปิก และค่า Cv และ Cp มีค่าคงที่ 
จะได้ว่า 

 Tvk-1 = ค่าคงที่ 
 TP(1-k)/k = ค่าคงที่ 
 Pvk = ค่าคงที่ 

เมื่อ Cp – Cv = R และ k = Cp/Cv  

9. การหาประสิทธิภาพของกระบวนการหรือของอุปกรณ์ในทางอุณหพลศาสตร์ สามารถหา
ได้จากสมการต่อไปนี้ 

 1) ประสิทธิภาพของกังหัน 

 T = 
งานที่ได้จากกังหนัจริง

งานที่ได้จากกังหนัแบบไอเซนโทรปิก  =  
wa
ws

 

 2) ประสิทธิภาพของเครื่องอัดไอ  

 C = 
งานที่ให้เครื่องอัดไอแบบไอเซนโทรปกิ

งานที่ให้เครื่องอัดไอจริง
 =  

ws
wa

 

 3) ประสิทธิภาพของปั๊ม  

 P = 
งานที่ให้ปั๊มแบบไอเซนโทรปกิ

งานที่ให้ปั๊มจริง
  =  

ws
wa

 

 4) ประสิทธิภาพของหัวฉีด  

 N = 
พลังงานจลน์ที่ทางออกของหัวฉีดจริง

พลังงานจลน์ที่ทางออกของหัวฉีดแบบไอเซนโทรปกิ = 
v2a
2

v2s
2  
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แบบฝึกหัดท้ายบท 
บทที่ 6 

 
1. ให้อธิบายกฎความไม่เท่ากันของเคลาเซียส 
2. ให้อธิบายนิยามของเอนโทรปี 
3. ให้อธิบายหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี 
4. ระหว่างกระบวนการคายความร้อนแบบอุณหภูมิคงที่ของวัฏจักรคาร์โนต์ การเปลี่ยนแปลงเอน

โทรปีของสารท างานมีค่าเท่ากับ -0.5 kJ/K ถ้าอุณหภูมิของแหล่งพลังงานความร้อนต่ ามีค่า 27°C 
ให้หา (ก) ปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทให้กับแหล่งพลังงานความร้อนต่ า (ข) การเปลี่ยนแปลงเอน
โทรปีของแหล่งพลังงานความร้อนต่ า (ค) การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีรวมของกระบวนการนี้ 

5. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบที่มีการหุ้มฉนวนอย่างดี บรรจุสารท าความเย็น R-134a ปริมาตร 0.02 m3 
ที่มีสถานะเป็นไออ่ิมตัวที่ความดัน 0.8 MPa หลังจากนั้นสารท าความเย็นดังกล่าวเกิด
กระบวนการขยายตัวแบบผันกลับได้ จนกระท่ังความดันลดลงครึ่งหนึ่ง ให้หา (ก) อุณหภูมิสุดท้าย
ภายในชุดกระบอกสูบดังกล่าว (ข) งานที่ได้จากกระบวนการ 

6. ชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบบรรจุน้ า 1 kg เริ่มต้นน้ ามีสถานะเป็นไออ่ิมตัวที่อุณหภูมิ 250°C หลังจาก
นั้นให้ความร้อนแก่ชุดกระบอกสูบดังกล่าวแบบอุณหภูมิคงที่ ท าให้ชุดลูกสูบเลื่อนขึ้นและเป็นไป
ตามกระบวนการผันกลับได้ ความดันภายในที่สภาวะสุดท้ายมีค่าเท่ากับ 1 MPa ห้ าค านวณหา
ความร้อนท่ีถ่ายเทให้กับระบบและงานที่ได้จากกระบวนการนี้ 

7. แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์บรรจุอยู่ในชุดกระบอกสูบ-ลูกสูบ เริ่มต้นมีปริมาตรจ าเพาะ 0.9 m3/kg 
และมีอุณหภูมิ 27°C หลังจากนั้นถูกอัดจนกระทั่งมีปริมาตรเหลือ 0.1 m3/kg และอุณหภูมิ 
297°C ให้หาการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของกระบวนการดังกล่าวเมื่อก าหนดให้ค่าความร้อน
จ าเพาะมีค่าคงที ่

8. อากาศถูกอัดด้วยกระบวนการไหลแบบคงที่และสภาวะคงที่จากเครื่องอัดอากาศแอเดียแบติก 
เริ่มต้นอากาศมีความดัน 120 kPa ที่อุณหภูมิ 290 K หลังจากออกจากเครื่องอัดอากาศ อากาศมี
ความดันเพ่ิมเป็น 1 MPa ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศแบบไอเซนโทรปิกมีค่า 0.78 และ
อากาศมีอัตราการไหลเท่ากับ 0.2 kg/s ให้หา (ก) อุณหภูมิที่ทางออก (ข) ก าลังงานที่เครื่องอัด
อากาศต้องการ 
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วัฏจักรก าลังไอ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
วัฏจักรก ำลังไอ 

7.1  ข้อตกลงเบื้องต้นและหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลังไอ 

7.2 วัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำย 

7.3 วัฏจักรรีฮีท 

7.4 สรุปประจ ำบท  

แบบฝึกหัดท้ำยบท บทที่ 7  

เอกสำรอ้ำงอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีควำมรู้และทักษะดังนี้  
1. จ ำแนกประเภทของวัฏจักรทำงอุณหพลศำสตร์ได้ 
2. อธิบำยนิยำมวัฏจักรก ำลังไอได้ 
3. อธิบำยหลักกำรท ำงำนของวัฏจักรแรงคินได้ 
4. ค ำนวณหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนในวัฏจักรแรงคินได้ 
5. อธิบำยหลักกำรท ำงำนของวัฏจักรรีฮีทได้ 
6. ค ำนวณหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนในวัฏจักรรีฮีทได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหำประจ ำบท 

2. ทบทวนเนื้อหำที่เรียนมำของสัปดำห์ก่อน  
3. เกริ่นน ำเนื้อหำที่จะเรียนในสัปดำห์นี้ 
4. บรรยำยเนื้อหำประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยกำรบรรยำยประกอบเอกสำรประกอบกำรสอน

และรูปภำพ 

5. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนถำมในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวควำมคิด ก่อนข้ำมหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค ำตอบของผู้เรียน สอบถำมผู้เรียนถ้ำผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหำประจ ำบท 
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7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรทำงอุณหพลศำสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ ตำม
ใบงำนที่ได้มอบหมำย และก ำหนดวันส่งรำยงำน 

8. มอบหมำยให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเป็นกำรบ้ำน และก ำหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษำก่อนล่วงหน้ำ 

10. เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำอุณหพลศำสตร์ 
2. สื่อเอกสำรประกอบกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉำยภำพ 

5. กระดำนและปำกกำอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงำน 

7. ชุดทดสอบเครื่องอัดอำกำศ 

8. แบบฝึกหัดท้ำยบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจำกควำมตรงต่อเวลำของนักศึกษำในกำรส่งงำนและเข้ำเรียน 

2. ประเมินจำกกำรซักถำม-ตอบค ำถำม 

3. ประเมินจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจำกกำรปฏิบัติกำรในใบงำน 

5. ประเมินจำกรำยงำนของใบงำน 

6. ประเมินจำกแบบฝึกหัดท้ำยบท 

7. ประเมินจำกผลกำรสอบย่อย 

การประเมินผล  

1. จำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่มเสร็จตำมเวลำ 
2. ท ำใบงำนถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท ำแบบฝึกหัดมีควำมถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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วัฏจักรก ำลังไอ 

 

 ส ำหรับเนื้อหำต่อจำกนี้จะเป็นกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงอุณหพลศำสตร์ที่เรียนมำทั้งหมด เพ่ือ
มำใช้ในกำรวิเครำะห์กำรท ำงำนที่เป็นแบบวัฏจักร กำรแบ่งประเภทของวัฏจักรทำงอุณหพลศำสตร์มี
ได้หลำยแบบ ส ำหรับกำรแบ่งตำมลักษณะกำรหมุนเวียนของของไหลในกำรท ำงำน สำมำรถแบ่งได้
เป็น 2 วัฏจักร คือ วัฏจักรเปิด (Open cycles) และวัฏจักรปิด (Closed cycles) โดยกำรท ำงำนของ
ของไหลในวัฏจักรเปิดจะไม่มีกำรน ำของไหลกลับมำใช้อีก คือไม่ท ำงำนครบตำมวัฏจักรทำงอุณหพล
ศำสตร์แต่ครบวัฏจักรทำงกลศำสตร์ กล่ำวคือของไหลจะไม่ถูกน ำกลับมำใช้ใหม่ในแต่ละรอบของกำร
ท ำงำน โดยจะมีกำรป้อนของไหลท ำงำนเข้ำมำใหม่หลังสิ้นสุดวัฏจักร เช่น กำรเผำไหม้ภำยใน
เครื่องยนต์ของรถยนต์ เชื้อเพลิงและอำกำศชุดใหม่จะถูกป้อนเข้ำไปในห้องเผำไหม้หลังจำกท่ีเชื้อเพลิง
และอำกำศชุดเก่ำท ำงำนแล้วเสร็จเสมอ ซ่ึงถือว่ำท ำงำนครบรอบวัฏจักรทำงกลศำสตร์ แต่ของไหลจะ
ไม่ได้ด ำเนินตำมวัฏจักรทำงอุณหพลศำสตร์อย่ำงสมบูรณ์ ต่ำงจำกกำรท ำงำนของของไหลในวัฏจักร
ปิดทีข่องไหลท ำงำนจะถูกน ำกลับมำใช้อีกเม่ือท ำงำนครบรอบของวัฏจักร เช่น กำรท ำงำนของไอน้ ำใน
โรงไฟฟ้ำพลังงำนไอน้ ำ 

นอกจำกวิธีกำรแบ่งประเภทที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว วัฏจักรทำงอุณหพลศำสตร์ยังสำมำรถแบ่ง
ประเภทตำมลักษณะกำรท ำงำน แบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วัฏจักรก ำลัง (Power cycles) และ 
วัฏจักรท ำควำมเย็น (Refrigeration cycles) วัฏจักรก ำลังเป็นวัฏจักรที่อุปกรณ์หรือระบบภำยในวัฏ
จักรท ำงำนโดยกำรเปลี่ยนพลังงำนควำมร้อนแล้วให้เป็นงำนออกมำ เรียกอุปกรณ์หรือระบบนั้นว่ำ 
เครื่องยนต์ (Engines) วัฏจักรก ำลังยังสำมำรถแบ่งได้ตำมสถำนะของของไหลท ำงำน โดยวัฏจักรก ำลัง
ที่ของไหลท ำงำนอยู่ในสถำนะแก๊สเพียงอย่ำงเดียว เรียกว่ำ วัฏจักรก ำลังแก๊ส (Gaseous power 
cycles) หรือวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ (Air standard power cycles) และวัฏจักรก ำลังที่ของ
ไหลท ำงำนอยู่ในสถำนะเปลี่ยนไปมำระหว่ำงของเหลวและไอ จะเรียกว่ำ วัฏจักรก ำลังไอ (Vapor 
power cycles) ส่วนวัฏจักรท ำควำมเย็นเป็นวัฏจักรที่เมื่อให้งำนแก่อุปกรณ์หรือระบบแล้วสำมำรถให้
ควำมเย็นออกมำ อุปกรณ์หรือระบบท ำควำมเย็นจึงถูกเรียกว่ำ เครื่องท ำควำมเย็น (Refrigerators) 
เครื่องปรับอำกำศ (Air conditioners) หรือ ปั๊มควำมร้อน (Heat pumps) โดยในบทที่  5 ได้
กล่ำวถึงวัฏจักรก ำลังและวัฏจักรท ำควำมเย็นไว้คร่ำวๆ แล้ว ซึ่งก็คือ เครื่องยนต์ควำมร้อนและเครื่อง
ท ำควำมเย็นและปั๊มควำมร้อน 

เนื่องจำกเนื้อหำในส่วนของกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงอุณหพลศำสตร์ที่เรียน เพ่ือมำใช้ในกำร
วิเครำะห์กำรท ำงำนที่เป็นแบบวัฏจักรค่อนข้ำงมำก ดังนั้นจึงแบ่งออกเป็น 3 บทต่อจำกนี้ คือบทที่ 7 
ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้กับวัฏจักรก ำลังไอ บทที่ 8 ส ำหรับกำรประยุกต์ใช้กับวัฏจักรก ำลังมำตรฐำน
อำกำศ และบทที่ 9 เป็นกำรประยุกต์ใช้กับวัฏจักรท ำควำมเย็น โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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7.1  ข้อตกลงเบื้องต้นและหลกักำรพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลังไอ 

กำรท ำงำนของของไหลท ำงำนส ำหรับวัฏจักรก ำลังต่ำงๆ จะมีควำมซับซ้อนมำก ทั้งกำร
เปลี่ยนสภำวะหรือส่วนประกอบทำงเคมี รวมถึงกำรวิเครำะห์อุปกรณ์ที่ท ำงำนในวัฏจักรซึ่งมีควำม
ยุ่งยำกซับซ้อนเช่นกัน เช่น กระทบจำกควำมเสียดทำน เป็นต้น ดังนั้นกำรศึกษำและวิเครำะห์ในบทนี้
จะกล่ำวถึงเฉพำะวัฏจักรในทำงอุดมคติที่ส ำคัญๆ เท่ำนั้น (รูปที่ 7.1) อย่ำงไรก็ตำมวัฏจักรในอุดมคติที่
จะกล่ำวต่อไปในบทนี้จะยังคงพิจำรณำคุณลักษณะทั่วไปให้เหมือนกับวัฏจักรจริงอยู่ เพ่ือให้กำ
รวิครำะห์วัฏจักรในอุดมคติสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับวัฏจักรจริงได้ต่อไป 

 

 

รูปที่ 7.1 เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ง่ำยขึ้นจึงให้กำรท ำงำนของวัฏจักรจริงเป็นวัฏจักรในอุดมคติ 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

 เพ่ือให้กำรวิเครำะห์ไม่ยำกและซับซ้อนเกินไป สภำวะในอุดมคติจึงถูกก ำหนด ดังนี้ 

  1.  ไม่มีควำมเสียดทำนเกิดข้ึนในวัฏจักร เพ่ือไม่ให้เกิดควำมดันลดในอุปกรณ์ 

  2.  กระบวนกำรขยำยตัวและกำรอัดตัวจะเป็นไปในแบบผันกลับได้ 

  3.  หุ้มฉนวนที่ท่อที่เชื่อมต่อระหว่ำงอุปกรณ์ในระบบทั้งหมด และถือว่ำกำร
ถ่ำยเทควำมร้อนจำกท่อเชื่อมนี้มีค่ำน้อยมำก 

  4.  ค่ำกำรเปลี่ยนแปลงพลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ของของไหลท ำงำนถือว่ำ
น้อยมำก ยกเว้นในอุปกรณ์ประเภทหัวฉีดและดิฟฟิวเซอร์ 

 ดังที่กล่ำวไปแล้วในบทที่  5 กำรหำประสิทธิภำพของเครื่องยนต์ควำมร้อน เรียกว่ำ 
ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน (th) หำได้จำก อัตรำส่วนของงำนสุทธิที่ได้จำกเครื่องยนต์กับปริมำณ
ควำมร้อนท้ังหมดที่ป้อนเข้ำไป ดังนี้ 
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ηth= Wnet

Qin
=  Wnet

qin
 (7.1) 

 จำกข้อก ำหนดข้ำงต้นท ำให้กำรวิเครำะห์มีควำมง่ำยมำกขึ้น หำกเขียนวัฏจักรกำรท ำงำนลง
ในแผนภำพ P - v และ T - s (รูปที่ 7.2) จะได้ว่ำ กระบวนกำรที่มีกำรป้อนควำมร้อนจะด ำเนินตำม
ทิศทำงกำรเพ่ิมของเอนโทรปี และกระบวนกำรที่เกิดกำรคำยควำมร้อนจะด ำเนินตำมทิศทำงกำร
ลดลงของเอนโทรปี ส่วนกระบวนกำรที่ไม่มีกำรถ่ำยเทควำมร้อนค่ำเอนโทรปีจะคงที่หรือเกิด
กระบวนกำรไอเซนโทรปิก ซึ่งจะเป็นไปในท ำนองเดียวกับกำรวิเครำะห์ในบทที่ 6 ส ำหรับแผนภำพ T 
– s คือ ปริมำณควำมร้อนที่ป้อนให้กับระบบ (qin) สำมำรถค ำนวณได้จำกพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งของ
กระบวนกำรป้อนควำมร้อน ปริมำณควำมร้อนที่คำยออกไปจำกระบบ (qout) ค ำนวณได้จำกพ้ืนที่ใต้
เส้นโค้งของกระบวนกำรคำยควำมร้อน งำนสุทธิ (wnet) คือควำมแตกต่ำงระหว่ำงพ้ืนที่ทั้งสอง (พ้ืนที่สี
ทึบ) และประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร หำได้จำกอัตรำส่วนของพ้ืนที่ที่สีทึบกับพ้ืนที่ใต้เส้น
โค้งของกระบวนกำรป้อนควำมร้อน  

 

 

รูปที่ 7.2 แผนภำพ P - v และ T - s ที่เป็นไปตำมข้อก ำหนด 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

 ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนที่ท ำงำน ณ แหล่งพลังงำนควำมร้อนเดียวกันจะมีค่ำมำกที่สุด เมื่อ
กำรท ำงำนเป็นวัฏจักรคำร์โนต์ ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนกำร คือ กระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อน
แบบอุณหภูมิคงที่ กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิก ซึ่งทุกกระบวนกำรในวัฏจักรเป็น
กระบวนกำรผันกลับได้ทั้งหมด และมีแผนภำพ P - v และ T - s ดังแสดงในรูปที่ 7.3 วัฏจักรคำร์โนต์
เป็นวัฏจักรในอุดมคติไม่สำมำรถเกิดขึ้นได้จริง แต่สำมำรถใช้เป็นวัฏจักรมำตรฐำนหรือใช้ในกำร
เปรียบเทียบกับวัฏจักรจริงหรือวัฏจักรในอุดมคติอ่ืนๆ ได้ เพ่ือน ำไปปรับปรุงให้กำรท ำงำนของวัฏจักร
มีประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนที่มีค่ำสูงมำกข้ึน 
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รูปที่ 7.3 แผนภำพ P - v และ T - s ของวัฏจักรคำร์โนต์ 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

7.2 วัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำย 
วัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำย (Simple Rankine cycle) เป็นวัฏจักรอุดมคติของวัฏจักรก ำลังไอ 

ถูกใช้เป็นเป็นวัฏจักรอุดมคติของโรงจักรก ำลังไอน้ ำ (Steam power plant) สำมำรถแก้ปัญหำที่
เกิดข้ึนในวัฏจักรคำร์โนต์ในเรื่องควำมดัน โดยกำรควบคุมให้ควำมดันในกระบวนกำรรับและคำยควำม
ร้อนให้มีค่ำคงที่ ลักษณะกำรท ำงำนเป็นแบบวัฏจักรปิดและมีน้ ำซึ่งมีสถำนะเป็นของเหลวและไอเป็น
สำรท ำงำน กระบวนกำรที่เกิดขึ้นในวัฏจักรเป็นกระบวนกำรผันกลับได้ทั้งหมด 4 กระบวนกำร และมี
แผนภำพ T – s และอุปกรณ์ท่ีใช้ในวัฏจักรแสดงในรูปที่ 7.4 
 

 
รูปที่ 7.4 แผนภำพ T – s และอุปกรณ์ท่ีใช้ในวัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำย 
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จำกรูปที่ 7.4 ที่สภำวะที่ 1 น้ ำที่มีสถำนะเป็นของเหลวอ่ิมตัว อุณหภูมิต่ ำ (T1) และมีควำมดัน
ต่ ำ (P1) ซึ่งเป็นอุณหภูมิและควำมดันที่ต่ ำที่สุดในวัฏจักร จะไหลผ่ำนเข้ำไปที่ปั๊ม (Pump) ซึ่งจะท ำ
หน้ำที่อัดน้ ำของเหลวอ่ิมตัวดังกล่ำวแบบไอเซนโทรปิกด้วยงำนขนำด win ท ำให้น้ ำที่ออกมำท่ีสภำวะที่ 
2 นี้ มีสถำนะเป็นของเหลวอัดตัวและมีควำมดันสูงขึ้นจนกระทั่งมีควำมดันเท่ำกับควำมดันในหม้อต้ม 
(Boiler) หรือ P2 ซึ่งเป็นควำมดันที่สูงที่สุดในวัฏจักร ที่สภำวะนี้อุณหภูมิของน้ ำจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
(T2) เนื่องจำกกำรลดลงเล็กน้อยของปริมำตรจ ำเพำะของน้ ำ หลังจำกนั้นน้ ำของเหลวอัดตัวดังกล่ำวจะ
ไหลเข้ำหม้อต้มหรือบำงครั้งเรียกเครื่องก ำเนิดไอน้ ำ (Steam generator) ที่หม้อต้มนี้จะเกิดกำร
แลกเปลี่ยนควำมร้อนโดยของไหลจะได้รับพลังงำนควำมร้อน (qin) จำกแหล่งควำมร้อนสูงแบบควำม
ดันคงที่ ท ำให้ของไหลมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นและเปลี่ยนสถำนะจำกของเหลวอัดตัวเป็นของเหลวอ่ิมตัว 
เป็นไออ่ิมตัว และเม่ือออกมำจำกหม้อต้ม จะกลำยเป็นไอดง ที่สภำวะที่ 3 นี้ ไอดงที่ได้จะมีอุณหภูมิสูง
ที่สุดในวัฏจักร (T3) ไอดงนี้จะไหลเข้ำสู่กังหัน (Turbine) และเกิดกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิก ให้
งำนออกมำเท่ำกับ wout โดยกำรหมุนเพลำที่เชื่อมต่อกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ (Generator) ในระหว่ำง
กระบวนกำรนี้ควำมดันและอุณหภูมิของไอดงจะลดลง และมีค่ำคงท่ีทีส่ภำวะที่ 4 ซึ่งมีสถำนะเป็นของ
ผสมอ่ิมตัวที่มีมีค่ำคุณภำพไอสูง โดยมีควำมดันและอุณหภูมิเท่ำกับควำมดันและอุณหภูมิที่ต่ ำที่สุด
ในวัฏจักร ของผสมอ่ิมตัวนี้จะถูกท ำให้เปลี่ยนสถำนะเป็นของเหลวอ่ิมตัวอีกครั้งที่เครื่องควบแน่น 
(Condenser) โดยกำรคำยควำมร้อนออกไปยังสำรตัวกลำงหล่อเย็น เช่น น้ ำจำกแม่น้ ำหรืออำกำศ
รอบๆ ก่อนที่จะไหลเข้ำปั๊มอีกครั้งเป็นอันครบวัฏจักร 

นอกจำกนี้ในส่วนของกำรผลิตน้ ำร้อนอำจไม่ต้องใช้เชื้อเพลิง เช่น น้ ำมัน หรือชีวมวล ในกำร
ต้มน้ ำ แต่สำมำรถใช้ต้นก ำเนิดควำมร้อนเป็นพลังงำนแสงอำทิตย์ได้ ในปัจจุบันมีกำรพัฒนำตัวเก็บ
สะสมพลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar collectors) ขึ้นมำหลำยประเภท (รูปที่ 7.5) เพ่ือใช้เป็นตัวผลิตน้ ำ
ร้อนจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ร่วมในกำรผลิตไฟฟ้ำส ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน
ได้ ดังเช่นรูปที่ 7.6 

 

  
 (ก) แบบท่อร้อน (ข) แบบพำรำโบลิก (ค) แบบท่อสุญญำกำศ 

รูปที่ 7.5 ตัวอย่ำงชนิดของตัวเก็บสะสมพลังงำนแสงอำทิตย์ 
(ท่ีมำ:  http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/02-

03/zero_emission_bldgs/descripsolarcollectors_files/image002.jpg 
http://www.nrel.gov/csp/troughnet/images/illustration_trough_sunlight.gif 
http://electrical-engineering-portal.com/wp-content/uploads/figure-10-
system-schematic-for-evacuated-tube-solar-collector.gif) 

http://www.nrel.gov/csp/troughnet/images/illustration_trough_sunlight.gif
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รูปที่ 7.6 วัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำยเมื่อใช้ตัวเก็บสะสมพลังงำนแสงอำทิตย์แทนหม้อต้ม 

 
จำกกำรท ำงำนดังกล่ำวและรูปที่ 7.4 และ 7.5 สำมำรถสรุปกระบวนกำรท ำงำนและสมกำร

ต่ำงๆ ทีเกิดขึ้นในวัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำย โดยพิจำรณำจำกข้อก ำหนดที่ให้ไว้ในหัวข้อ 7.1 กฎข้อที่
หนึ่งของอุณหพลศำสตร์ส ำหรับระบบเปิดส ำหรับแต่ละอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำร และกฎข้อที่
สอง ได้ดังนี้ 
 กระบวนกำรที่ 1 – 2 เป็นกระบวนกำรอัดแบบไอเซนโทรปิกในปั๊ม และได้รับงำน จะได้ 

P1 < P2 
q12 = 0 
s1 = s2  
w12 = win = wP = h1-h2 (7.2) 

 และเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงปริมำตรมีค่ำน้อยมำกในของเหลวอัดตัวไม่ได้ ท ำให้ 
v1 = v2 ดังนั้นจะได้ 
 wP = v1(P1-P2) (7.3) 
 ในกระบวนกำรนี้เนื่องจำกเป็นงำนที่ให้แก่ระบบ (ปั๊ม) เครื่องหมำยที่ได้จำกกำร
ค ำนวณจึงเป็นเครื่องหมำย “-” 

กระบวนกำรที่ 2 – 3 กระบวนกำรรับควำมร้อนแบบควำมดันคงที่ในหม้อต้ม ซึ่งไม่มีงำน
เกิดข้ึน จะได้ 

P2 = P3 
w23 = 0 

q23 = qin = qH = h3-h2 (7.4) 
กระบวนกำรที่ 3 – 4 กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหัน และให้งำนแก่

สิ่งแวดล้อม จะได้ 
P3 > P4 
q34 = 0 

w34 = wout = wT = h3-h4 (7.5) 
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กระบวนกำรที่ 4 – 1 กระบวนกำรคำยควำมร้อนที่ควำมดันคงที่ในเครื่องควบแน่น ซึ่งไม่มี
งำนเกิดข้ึน จะได้ 

P4 = P1 
w41 = 0 

q41 = qout = qL = h1-h4 (7.6) 
 ในกระบวนกำรนี้เนื่องจำกเป็นกำรคำยควำมร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม (แม่น้ ำหรือ
อำกำศ) เครื่องหมำยที่ได้จำกกำรค ำนวณจึงเป็นเครื่องหมำย “-” 

ส ำหรับงำนสุทธิของวัฏจักรสำมำรถหำได้จำก 
wnet = wT – |wP| = qin – |qout| (7.7) 

หรือ wnet = (h3-h4) – (|h1-h2|) (7.8) 

จำกสมกำรที่ (7.1) สำมำรถหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน ได้เป็น 

th = 
(h3-h4) – (|h1-h2|)

(h3-h2)
 (7.9) 

นอกจำกนี้กำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนยังสำมำรถหำได้จำกกำรค ำนวณพ้ืนที่ภำยใต้เส้น
โค้งของกระบวนกำรบนแผนภำพ T-s จำกหลักกำรที่เคยกล่ำวไปแล้ว 
 
ตัวอย่ำงที่ 7.1 ให้หำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรแรงคินไอน้ ำ เมื่อควำมดันของกำร
ควบแน่นเท่ำกับ 15 kPa ควำมดันที่หม้อต้มเท่ำกับ 2500 kPa และไอน้ ำที่ออกจำกหม้อต้มมีสถำนะ
เป็นไออ่ิมตัว ตำมรูปที่ 7.7 

 
รูปที่ 7.7 ภำพประกอบตัวอย่ำงที่ 7.1 

 
วิธีท ำ สิ่งที่ได้จำกโจทย์มีดังนี้ 

1) สำรเป็นน้ ำ 
2) ควำมดันสูง: P2 = P3 = 2500 kPa 
3) ควำมดันต่ ำ: P1 = P4 = 15 kPa 
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4) สภำวะที่ 1 (ออกจำกเครื่องควบแน่น) สำรมีสถำนะเป็นของเหลวอ่ิมตัว 
5) สภำวะที่ 2 (ออกจำกปั๊ม) สำรมีสถำนะเป็นของเหลวอัดตัว 
6) สภำวะที่ 3 (ออกจำกหม้อต้ม) สำรมีสถำนะเป็นไออ่ิมตัว 

ต้องกำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร หำได้จำกสมกำรที่ (7.9) 

th = 
(h3-h4) – (|h1-h2|)

(h3-h2)
 

 จะเห็นว่ำกำรจะหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน ต้องทรำบค่ำเอนทำลปีของทุกสภำวะ สภำวะ
ใดที่ทรำบคุณสมบัติมำกกว่ำ 2 ค่ำ จะสำมำรถหำค่ำเอนทำลปีได้ง่ำย  

หำค่ำ h1 
ที่สภำวะที่ 1 ทรำบค่ำ P1 = 15 kPa และเป็นของเหลวอ่ิมตัว สำมำรถหำคุณสมบัติของสำร

ได้จำกตำรำงที่ ข.5 (ภำคผนวก ข) จะได้  
h1 = hf@15kPa = 225.94 kJ/kg, v1 = vf@15kPa = 0.001014 m3/kg  

และ s1 = sf@15kPa = 0.7549 kJ/(kg K)  

หำค่ำ h2 
ส ำหรับกำรหำค่ำ h2 ซึ่งเป็นของเหลวอัดตัวและทรำบเพียงค่ำควำมดัน ดังนั้นจึงไม่สำมำรถ

หำได้จำกกำรเปิดตำรำงคุณสมบัติฯ แต่สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (7.2) และ (7.3) ดังนี้ 
 wP = h1 – h2 = v1(P1-P2)  

h2 = h1 – v1(P1-P2) = 225.94 - 0.001014 x (15 – 2500) = 225.94 – (-2.52) 

 h2 = 228.46 kJ/kg 

หำค่ำ h3  
 ที่สภำวะที่ 3 ทรำบค่ำ P3 = 2500 kPa และเป็นไออ่ิมตัว สำมำรถเปิดหำค่ำ h3 ได้จำกตำรำง
ที่ ข.5 (ภำคผนวก ข) จะได้ 

h3 = hg@2500kPa = 2801.9 kJ/kg และ s3 = sg@2500kPa = 6.2558 kJ/(kg K)  
หำค่ำ h4  

 ที่สภำวะที่ 4 ทรำบค่ำ P4 = 15 kPa และเป็นไอเซนโทรปิก จะได้ s4 = s3 = 6.2558 kJ/(kg 
K) ตรวจสอบสถำนะพบว่ำเป็นของผสมอ่ิมตัว (sf@15kPa<s4<sg@15kPa) ดังนั้นจะหำค่ำ h4 ได้ ต้องรู้ค่ำ
คุณภำพไอก่อน โดยหำได้จำก 

 X = (s4 – sf)/sfg = (6.2558 - 0.7549)/(8.0071- 0.7549) = 0.76 
 และสำมำรถหำค่ำ h4 ได้จำก 

 h4 = hf + Xhfg = 225.94 + [0.76 x (2598.3 - 225.94)] 
จะได้ h4 = 2028.93 kJ/kg 
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ตัวแปรที่ต้องกำรหำค่ำได้ครบ น ำไปแทนลงในสมกำรที่ (7.9) จะได้ 

th = 
(h3-h4) – (|h1-h2|)

(h3-h2)
 = 

(2801.9-2028.93 ) – (|225.94-228.46 |)
(2801.9-228.46 )

 

th = 
(772.97 ) – (|-2.52 |)

(2573.44 )
 = 0.30 หรือ 30% ตอบ 

 
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำย โดยกำรปรับควำมดันและ

อุณหภูมิ สำมำรถกระท ำได้ ดังนี้ 

1. กำรลดควำมดันในเครื่องควบแน่น 
หำกเงื่อนไขอ่ืนๆ ยังคงที่ แต่ลดควำมดันภำยในเครื่องควบแน่นลง จำก P4 ไปเป็น 

P4’ (รูปที่ 7.8) ก็จะท ำให้อุณหภูมิของของผสมอ่ิมตัวที่สภำวะที่ 4 และ 1 ลดลงด้วย จำก T4 และ T1 
เป็น T4’ และ T1’ ตำมล ำดับ เนื่องจำกควำมดันอ่ิมตัว (Saturation pressure) และอุณหภูมิอ่ิมตัว 
(Saturation temperature) มีสอดคล้องกันดังที่เรียนมำแล้วในบทที่ 2 จะเห็นว่ำพ้ืนที่แรเงำที่ที่แสดง
ถึงปริมำณงำนสุทธิได้ ซึ่งจะท ำให้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรเพ่ิมขึ้น 

 

 
รูปที่ 7.8 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนด้วยกำรลดควำมดันเครื่องควบแน่น 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนด้วยวิธีนี้จะส่งผลท ำให้ปริมำณ

ควำมชื้นที่กังหันมีมำกขึ้น ท ำให้ประสิทธิภำพของกังหันลดลงและเกิดกำรกัดกร่อนของใบพัด หรือมี
กำรรั่วของอำกำศเข้ำไปในเครื่องควบแน่น ท ำให้เครื่องควบแน่นท ำงำนไม่เต็มประสิทธิภำพและเกิด
ควำมเสียหำยของเครื่องได้ง่ำยขึ้น 
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2. กำรเพิ่มอุณหภูมิของไอดงก่อนเข้ำกังหัน 

ในท ำนองเดียวกับวิธีที่ 1 หำกให้เงื่อนไขอ่ืนๆ คงที่ แต่เพ่ิมอุณหภูมิของไอดงก่อนเข้ำกังหัน โดยกำร
เพ่ิมควำมร้อนภำยในหม้อต้ม ผลของกำรท ำให้อุณหภูมิของไอดงสูงขึ้น จะท ำให้พ้ืนที่แรเงำในส่วนของ
ปริมำณงำนสุทธิเพิ่มขึ้น แม้ว่ำพื้นท่ีแรเงำในส่วนของกำรรับควำมร้อนจะมีค่ำเพ่ิมข้ึนด้วย แต่เนื่องจำก
กำรเพ่ิมข้ึนของงำนสุทธิจะเป็นอัตรำส่วนที่มำกกว่ำ จึงเป็นผลท ำให้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏ
จักรเพ่ิมมำกขึ้น ดังแสดงในแผนภำพ T – s รูปที่ 7.9 อย่ำงไรก็ตำม ไอดงที่มีอุณหภูมิสูงจะส่งผลต่อ
กังหันด้วยเช่นกัน เนื่องจำกวัสดุที่ใช้ท ำกังหันไม่อำจทนควำมร้อนที่สูงมำกเกินไปได้ หำกต้องกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนด้วยวิธี จ ำเป็นต้องมีกำรใช้วัสดุส ำหรับกังหันที่มีควำมทนทำนมำกขึ้น ซึ่ง
หมำยถึงค่ำใช้จ่ำยที่มำกขึ้นเช่นกัน 

 

รูปที่ 7.9 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนด้วยกำรเพ่ิมอุณหภูมิของไอดงก่อนเข้ำกังหัน 

 

3. กำรเพิ่มควำมดันของหม้อต้ม  
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนด้วยกำรเพ่ิมควำมดันของหม้อต้ม เป็นอีกวิธีหนึ่ง

ที่จะเพ่ิมอุณหภูมิของบริเวณท่ีซึ่งมีกำรป้อนควำมร้อนให้กับสำรท ำงำน ท ำให้ประสิทธิภำพของวัฏจักร
เพ่ิมขึ้น ดังแสดงในแผนภำพ T – s รูปที่ 7.10 อย่ำงไรก็ตำม วิธีนี้จะท ำให้ปริมำณควำมชื้นของสำร
ท ำงำนที่ทำงออกของกังหันเพ่ิมขึ้น ซึ่งสำมำรถแก้ไขได้โดยกำรให้ควำมร้อนซ้ ำ (Reheating) แก่สำร
ท ำงำน ซึ่งจะกล่ำวต่อไป 
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รูปที่ 7.10 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนด้วยกำรเพ่ิมควำมดันของหม้อต้ม 

 

ตัวอย่ำงที่ 7.2 วัฏจักรแรงคินไอน้ ำ ไอน้ ำที่ก่อนเข้ำกังหันมีควำมดัน 3.5 MPa และมีอุณหภูมิ 450°C 
หลังออกจำกกังหันควำมดันลดลงเหลือ 20 kPa ตำมรูปที่ 7.11 ให้หำประสิทธิภำพของวัฏจักรนี้ 

 

 
รูปที่ 7.11 ภำพประกอบตัวอย่ำงที่ 7.2 

 
วิธีท ำ สิ่งที่ได้จำกโจทย์มีดังนี้ 

1) สำรเป็นน้ ำ 
2) ควำมดันสูง: P2 = P3 = 3.5 MPa = 3500 kPa 
3) ควำมดันต่ ำ: P1 = P4 = 20 kPa 
4) สภำวะที่ 1 (ออกจำกเครื่องควบแน่น) สำรมีสถำนะเป็นของเหลวอ่ิมตัว 
5) สภำวะที่ 2 (ออกจำกปั๊ม) สำรมีสถำนะเป็นของเหลวอัดตัว 
6) สภำวะที่ 3: T3 = 450°C 
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ต้องกำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร หำได้จำกสมกำรที่ (7.9) 

th = 
(h3-h4) – (|h1-h2|)

(h3-h2)
 

 จะเห็นว่ำกำรจะหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน ต้องทรำบค่ำเอนทำลปีของทุกสภำวะ สภำวะ
ใดที่ทรำบคุณสมบัติมำกกว่ำ 2 ค่ำ จะสำมำรถหำค่ำเอนทำลปีได้ง่ำย  

หำค่ำ h1 
ที่สภำวะที่ 1 ทรำบค่ำ P1 = 20 kPa และเป็นของเหลวอ่ิมตัว สำมำรถหำคุณสมบัติของสำร

ได้จำกตำรำงที่ ข.5 (ภำคผนวก ข) จะได้  
h1 = hf@20kPa = 251.42 kJ/kg, v1 = vf@20kPa = 0.001017 m3/kg  
หำค่ำ h2 
ส ำหรับกำรหำค่ำ h2 ซึ่งเป็นของเหลวอัดตัวและทรำบเพียงค่ำควำมดัน ดังนั้นจึงไม่สำมำรถ

หำได้จำกกำรเปิดตำรำงคุณสมบัติฯ แต่สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (7.2) และ (7.3) ดังนี้ 
 wP = h1 – h2 = v1(P1-P2)  

h2 = h1 – v1(P1-P2) = 251.42 - 0.001017 x (20 – 3500) = 251.42 – (-3.54) 

 h2 = 254.96 kJ/kg 

หำค่ำ h3  
 ที่สภำวะที่ 3 ทรำบค่ำ P3 = 3500 kPa และ T3 = 450°C สำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ และ
พบว่ำเป็นไอดง ซึ่งต้องใช้ตำรำงที่ ข. (ภำคผนวก ข) เพ่ือหำค่ำ h3 จะได้ 

h3 = 3338.1 kJ/kg และ s3 = 7.0074 kJ/(kg K)  
หำค่ำ h4  

 ที่สภำวะที่ 4 ทรำบค่ำ P4 = 20 kPa และเป็นไอเซนโทรปิก จะได้ s4 = s3 = 7.0074 kJ/(kg 
K) ตรวจสอบสถำนะพบว่ำเป็นของผสมอ่ิมตัว (sf@20kPa<s4<sg@20kPa) ดังนั้นจะหำค่ำ h4 ได้ ต้องรู้ค่ำ
คุณภำพไอก่อน โดยหำได้จำก 

 X = (s4 – sf)/sfg = (7.0074 - 0.8320)/(7.9073 - 0.8320) = 0.87 
 และสำมำรถหำค่ำ h4 ได้จำก 

 h4 = hf + Xhfg = 251.42 + [0.87 x (2608.9 - 251.42)] 
จะได้ h4 = 2302.43 kJ/kg 

ตัวแปรที่ต้องกำรหำค่ำได้ครบ น ำไปแทนลงในสมกำรที่ (7.9) จะได้ 

th = 
(h3-h4) – (|h1-h2|)

(h3-h2)
 = 

(3338.1-2302.43 ) – (|251.42-254.96|)
(3338.1-254.96 )

 

th = 
(1035.67 ) – (|-3.54 |)

(3083.14 )
 = 0.335 หรือ 33.5% ตอบ 
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7.3 วัฏจักรรีฮีท 

 วัฏจักรรีฮีท (Reheat cycle) ที่จะกล่ำวถึงนี้ก็เป็นอีกวัฏจักรก ำลังไออุดมคติ และเป็นวัฏจักร
ที่พัฒนำมำเพ่ือแก้ปัญหำของวัฏจักรแรงคิน ที่ปริมำณควำมชื้นในสำรท ำงำนเมื่อออกจำกกังหันมีค่ำ
มำกแม้ว่ำจะเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรแรงคินก็ตำม วัฏจักรรีฮีทใช้หลักกำร
ในกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวด้วยกำรเพ่ิมกระบวนกำรให้ควำมร้อนซ้ ำ ท ำให้เกิดกระบวนกำรขยำยตัว
ภำยในกังหันซ้ ำ เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ให้พิจำรณำรูปที่ 7.12 ซึ่งแสดงกำรท ำงำนและ
อุปกรณ์ในวัฏจักรรีฮีท  

 
 

รูปที่ 7.12 กำรท ำงำนและอุปกรณ์ในวัฏจักรรีฮีท 
 

จำกรูปที่ 7.12 จะสังเกตได้ว่ำ ในวัฏจักรรีฮีทจะมีกังหันอยู่ 2 ตัว ตัวแรกเป็นกังหันควำมดัน
สูง (High-pressure turbine) ตัวที่สองเรียกว่ำกังหันควำมดันต่ ำ (Low-pressure turbine) และมี
กำรให้ควำมร้อนกับท ำงำน 2 ครั้ง ส ำหรับกำรท ำงำนของวัฏจักรรีฮีทจะแตกต่ำงจำกวัฏจักรแรงคิน
ตั้งแต่กระบวนกำรที่ 4 เป็นต้นไป โดยสำรท ำงำนที่ออกจำกหม้อต้มที่สภำวะที่ 3 จะไหลเข้ำสู่กังหันตัว
แรกหรือกังหันควำมดันสูง ไอน้ ำจะเกิดกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหันได้งำนออกมำ 
จนกระทั่งไอน้ ำดังกล่ำวมีควำมดันลดลง (P4) เป็นสภำวะที่ 4 หลังจำกนั้นสำรท ำงำนจะไม่ถูกส่งไปที่
เครื่องควบแน่นเหมือนวัฏจักรแรงคิน แต่จะถูกส่งกลับเข้ำไปในหม้อต้มเกิดกระบวนกำรป้อนควำม
ร้อนแบบควำมดันคงที่ซ้ ำอีกครั้ง ท ำให้ได้ไอดงออกมำ ที่สภำวะที่ 5 นี้ ไอดงจะมีอุณหภูมิเท่ำกับ
อุณหภูมิที่ทำงเข้ำของกังหันตัวแรกแต่มีควำมดันที่ต่ ำกว่ำ (P5 = P4 แต่ P5 < P3) ต่อจำกนั้นไอดงจะ
ส่งเข้ำไปในกังหันตัวที่สองหรือกังหันควำมดันต่ ำเกิดกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิก จนกระทั่งควำม
ดันลดลงเท่ำกับควำมดันก่อนเข้ำเครื่องเครื่องแน่น แล้วท ำงำนครบเป็นวัฏจักรเหมือนกับวัฏจักร
แรงคินต่อไป กระบวนกำรให้ควำมร้อนซ้ ำนี้ได้ช่วยแก้ปัญหำของปริมำณควำมชื้นที่มีมำกเกินไปได้
อย่ำงดี และถูกน ำมำใช้มำกในโรงจักรก ำลังไอน้ ำทั่วไป 
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จำกกำรท ำงำนดังกล่ำวและรูปที่ 7.12 สำมำรถสรุปกระบวนกำรท ำงำนและสมกำรต่ำงๆ ที่
เกิดขึ้นในวัฏจักรรีฮีทอุดมคติ โดยพิจำรณำจำกข้อก ำหนดที่ให้ไว้ในหัวข้อ 7.1 กฎข้อที่หนึ่งของอุณ
หพลศำสตร์ส ำหรับระบบเปิดส ำหรับแต่ละอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นในกระบวนกำร และกฎข้อที่สอง ได้ดังนี้ 
 กระบวนกำรที่ 1 – 2 เป็นกระบวนกำรอัดแบบไอเซนโทรปิกในปั๊ม และได้รับงำน จะได้ 

P1 < P2 
q12 = 0 
s1 = s2 
w12 = win = wP = h1-h2  

 และเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงปริมำตรมีค่ำน้อยมำกในของเหลวอัดตัวไม่ได้ จะได้ 
 wP = v1(P1-P2)  
 ในกระบวนกำรนี้เนื่องจำกเป็นงำนที่ให้แก่ระบบ (ปั๊ม) เครื่องหมำยที่ได้จำกกำร
ค ำนวณจึงเป็นเครื่องหมำย “-” 

กระบวนกำรที่ 2 – 3 กระบวนกำรรับควำมร้อนแบบควำมดันคงที่ในหม้อต้ม ซึ่งไม่มีงำน
เกิดข้ึน จะได้ 

P2 < P3 
w23 = 0 

q23 = qin, primary = qH, primary = h3-h2  
กระบวนกำรที่ 3 – 4 กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหันควำมดันสูง และให้

งำนแก่สิ่งแวดล้อม จะได้ 
P3 > P4 
q34 = 0 

w34 = wout1 = wHT = h3-h4  
กระบวนกำรที่ 4 – 5 กระบวนกำรรับควำมร้อนซ้ ำแบบควำมดันคงที่ในหม้อต้ม ซึ่งไม่มีงำน

เกิดข้ึน จะได้ 
P4 = P5 
w45 = 0 

q45 = qin, reheat = qH, reheat = h5-h4  
กระบวนกำรที่ 5 – 6 กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหันควำมดันต่ ำ และให้

งำนแก่สิ่งแวดล้อม จะได้ 
P5 > P6 
q56 = 0 

w56 = wout2 = wLT = h5-h6  
กระบวนกำรที่ 6 – 1 กระบวนกำรคำยควำมร้อนที่ควำมดันคงที่ในเครื่องควบแน่น ซึ่งไม่มี

งำนเกิดข้ึน จะได้ 
P6 = P1 
w61 = 0 
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q61 = qout = qL = h1-h6  
 ในกระบวนกำรนี้เนื่องจำกเป็นกำรคำยควำมร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม (แม่น้ ำหรือ
อำกำศ) เครื่องหมำยที่ได้จำกกำรค ำนวณจึงเป็นเครื่องหมำย “-” 

ส ำหรับงำนสุทธิของวัฏจักรสำมำรถหำได้จำก 
wnet = wHT + wLT – |wP| = qin, primary + qin, reheat – |qout| (7.10) 

หรือ wnet = (h3-h4+h5-h6) – (|h1-h2|) (7.11) 

 ควำมร้อนท่ีป้อนให้กับสำรท ำงำนที่หม้อต้มมีค่ำเท่ำกับ 

 qin, total = qin, primary + qin, reheat (7.12) 

 qin, total = (h3-h2) + (h5-h4) (7.13) 

จำกสมกำรที่ 7.1 สำมำรถหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน ได้เป็น 

th = 
(h3-h4+h5-h6) – (|h1-h2|)

(h3-h2+h5-h4)
 (7.14) 

นอกจำกนี้กำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนยังสำมำรถหำได้จำกกำรค ำนวณพ้ืนที่ภำยใต้เส้น
โค้งของกระบวนกำรบนแผนภำพ T-s จำกหลักกำรที่เคยกล่ำวไปแล้ว 

 

ตัวอย่ำงท่ี 7.3 พิจำรณำวัฏจักรรีฮีทไอน้ ำ เมื่อไอน้ ำที่ออกจำกหม้อต้มเพ่ือเข้ำไปที่กังหันควำมดันสูงมี
ควำมดัน 3.5 MPa และอุณหภูมิ 400°C หลังจำกไอน้ ำออกจำกกังหัน ควำมดันลดลงเหลือ 1 MPa 
แล้วถูกส่งกลับเข้ำไปที่หม้อน้ ำเพ่ือให้ควำมร้อนซ้ ำอีกครั้ง จนกระทั่งได้อุณหภูมิเท่ำกับอุณหภูมิที่ออก
จำกหม้อต้มครั้งแรก แล้วจึงถูกส่งเข้ำไปที่กังหันอีกควำมดันต่ ำอีกครั้ง ไอน้ ำที่ออกจำกกังหันควำมดัน
ต่ ำมีควำมดันเหลือ 20 kPa ตำมรูปที่ 7.13 ให้ค ำนวณหำประสิทธิภำพกำรท ำงำนของวัฏจักรนี้  

 
รูปที่ 7.13 ภำพประกอบตัวอย่ำงที่ 7.3 
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วิธีท ำ สิ่งที่ได้จำกโจทย์มีดังนี้ 
1) สำรเป็นน้ ำ 
2) สภำวะที่ 1 (ออกจำกเครื่องควบแน่น) สำรมีสถำนะเป็นของเหลวอ่ิมตัว และ P1 = P6 

= 20 kPa 
3) สภำวะที่ 2 (ออกจำกปั๊ม) สำรมีสถำนะเป็นของเหลวอัดตัว และ P2 = P3 = 3.5 MPa 

= 3500 kPa 
4) สภำวะที่ 4 (ออกจำกกังหันควำมดันสูง) มีควำมดัน: P4 = P5 = 1 MPa = 1000 kPa 
5) อุณหภูมิออกจำกหม้อต้ม: T3 = T5 =400°C 

ต้องกำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร หำได้จำกสมกำรที่ (7.14) 

th = 
(h3-h4+h5-h6) – (|h1-h2|)

(h3-h2+h5-h4)
 

 จะเห็นว่ำกำรจะหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน ต้องทรำบค่ำเอนทำลปีของทุกสภำวะ สภำวะ
ใดที่ทรำบคุณสมบัติมำกกว่ำ 2 ค่ำ จะสำมำรถหำค่ำเอนทำลปีได้ง่ำย  

หำค่ำ h1 
ที่สภำวะที่ 1 ทรำบค่ำ P1 = 20 kPa และเป็นของเหลวอ่ิมตัว สำมำรถหำคุณสมบัติของสำร

ได้จำกตำรำงที่ ข.5 (ภำคผนวก ข) จะได้  
h1 = hf@20kPa = 251.42 kJ/kg, v1 = vf@20kPa = 0.001017 m3/kg  
หำค่ำ h2 
ส ำหรับกำรหำค่ำ h2 ซึ่งเป็นของเหลวอัดตัวและทรำบเพียงค่ำควำมดัน ดังนั้นจึงไม่สำมำรถ

หำได้จำกกำรเปิดตำรำงคุณสมบัติฯ แต่สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (7.2) และ (7.3) ดังนี้ 
 wP = h1 – h2 = v1(P1-P2)  

h2 = h1 – v1(P1-P2) = 251.42 - 0.001017 x (20 – 3500) = 251.42 – (-3.54) 

 h2 = 254.96 kJ/kg 

หำค่ำ h3  
 ที่สภำวะที่ 3 ทรำบค่ำ P3 = 3500 kPa และ T3 = 400°C สำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ และ
พบว่ำเป็นไอดง ซึ่งต้องใช้ตำรำงที่ ข. (ภำคผนวก ข) เพ่ือหำค่ำ h3 จะได้ 

h3 = 3223.2 kJ/kg และ s3 = 6.8428 kJ/(kg K)  
หำค่ำ h4  

 ที่สภำวะที่ 4 ทรำบค่ำ P4 = 1000 kPa และเป็นไอเซนโทรปิก จะได้ s4 = s3 = 6.8428 
kJ/(kg K) ตรวจสอบสถำนะพบว่ำเป็นไอดง (s4>sg@1000kPa) ดังนั้นจะหำค่ำ h4 ได้จำกตำรำงที่ ข.6 
โดยกำรเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยในช่วง และได้ค่ำเท่ำกับ 

h4 = 2901.49 kJ/kg  
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หำค่ำ h5  
 ที่สภำวะที่ 5 ทรำบค่ำ P5 = 1000 kPa และ T5 = 400°C สำมำรถตรวจสอบสถำนะได้ และ
พบว่ำเป็นไอดง ซึ่งต้องใช้ตำรำงที่ ข. (ภำคผนวก ข) เพ่ือหำค่ำ h5 จะได้ 

h5 = 3264.5 kJ/kg และ s5= 7.4670 kJ/(kg K)  
หำค่ำ h6  

 ที่สภำวะที่ 6 ทรำบค่ำ P6 = 20 kPa และเป็นไอเซนโทรปิก จะได้ s6 = s5 = 7.4670 kJ/(kg 
K) ตรวจสอบสถำนะพบว่ำเป็นของผสมอ่ิมตัว (sf@20kPa<s4<sg@20kPa) ดังนั้นจะหำค่ำ h6 ได้ ต้องรู้ค่ำ
คุณภำพไอก่อน โดยหำได้จำก 

 X = (s6 – sf)/sfg = (7.4670 - 0.8320)/(7.9073 - 0.8320) = 0.94 
 และสำมำรถหำค่ำ h6 ได้จำก 

 h6 = hf + Xhfg = 251.42 + [0.94 x (2608.9 - 251.42)] 
จะได้ h6 = 2467.45 kJ/kg 

ตัวแปรที่ต้องกำรหำค่ำได้ครบ น ำไปแทนลงในสมกำรที่ (7.9) จะได้ 

th = 
(h3-h4+h5-h6) – (|h1-h2|)

(h3-h2+h5-h4)
 = 

(3223.2 -2901.49+3264.5-2467.45) – (|251.42-254.96|)
(3223.2-254.96+3264.5-2901.49)

 

th = 
(1118.71 ) – (|-3.54 |)

(3331.25 )
 = 0.335 หรือ 33.5% ตอบ 

 

7.11 สรุปประจ ำบท 

1. วัฏจักรสำมำรถแบ่งประเภทได้เป็นวัฏจักรก ำลังและวัฏจักรท ำควำมเย็น ส ำหรับวัฏจักร
ก ำลังได้แก่วัฏจักรที่มีกำรให้งำนออกมำ ซึ่งแบ่งเป็นวัฏจักรก ำลังไอและวัฏจักรก ำลังแก๊ส 
ถ้ำสำรท ำงำนอยู่ในสถำนะของเหลวสลับกับไอเป็นวัฏจักรก ำลังไอ แต่ถ้ำสำรท ำงำน มี
สถำนะเป็นแก๊สตลอดวัฏจักรเรียกว่ำวัฏจักรก ำลังแก๊ส ส่วนวัฏจักรท ำควำมเย็นเป็นวัฏ
จักรท ำให้ควำมร้อนจำกบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่ ำเคลื่อนไปสู่บริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูง 

2. วัฏจักรแรงคินอย่ำงง่ำยเป็นวัฏจักร อุดมคติของวัฏจักรก ำลังไอ ประกอบด้วย 4 
กระบวนกำร  

กระบวนกำรที่ 1–2: เป็นกระบวนกำรอัดแบบไอเซนโทรปิกในปั๊ม  
กระบวนกำรที่ 2–3: กระบวนกำรรับควำมร้อนแบบควำมดันคงท่ีในหม้อต้ม  
กระบวนกำรที่ 3–4: กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหัน  
กระบวนกำรที่ 4–1: กระบวนกำรคำยควำมร้อนที่ควำมดันคงที่ในเครื่อง

ควบแน่น  

th = 
(h3-h4) – (|h1-h2|)

(h3-h2)
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3. วัฏจักรรีฮีทเป็นวัฏจักรก ำลังไออุดมคติที่พัฒนำมำเพ่ือแก้ปัญหำของวัฏจักรแรงคิน มี
กระบวนกำรท ำงำน ดังนี้ 

กระบวนกำรที่ 1–2: เป็นกระบวนกำรอัดแบบไอเซนโทรปิกในปั๊ม  
กระบวนกำรที่ 2–3: กระบวนกำรรับควำมร้อนแบบควำมดันคงท่ีในหม้อต้ม  
กระบวนกำรที่ 3–4: กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหันควำมดัน

สูง  
กระบวนกำรที่ 4–5: กระบวนกำรรับควำมร้อนซ้ ำแบบควำมดันคงท่ีในหม้อต้ม  
กระบวนกำรที่ 5–6: กระบวนกำรขยำยตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหันควำมดัน

ต่ ำ  
กระบวนกำรที่ 6–1: กระบวนกำรคำยควำมร้อนที่ควำมดันคงที่ในเครื่อง

ควบแน่น  

th = 
(h3-h4+h5-h6) – (|h1-h2|)

(h3-h2+h5-h4)
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 

บทที่ 7 

 

1. วัฏจักรสำมำรถแบ่งได้อย่ำงไรบ้ำง อธิบำยให้ละเอียด 
2. วัฏจักรก ำลังไอเป็นอย่ำงไร  
3. วัฏจักรแรงคินมีหลักกำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำน และอุปกรณ์อะไรบ้ำง 
4. วัฏจักรรีฮีทมีหลักกำรท ำงำน กระบวนกำรท ำงำน และอุปกรณ์อะไรบ้ำง 
5. ควำมร้อนท่ีคำยทิ้งในอุปกรณ์เครื่องควบแน่นสำมำรถน ำมำท ำประโยชน์ได้หรือไม่ อย่ำงไร 
6. โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนแสงอำทิตย์แห่งหนึ่งท ำงำนโดยใช้หลักกำรของวัฏจักรแรงคินไอน้ ำ ซึ่งไอ

น้ ำที่ออกจำกตัวเก็บสะสมพลังงำนแสงอำทิตย์จะมีควำมดัน 5.0 MPa ถ้ำให้สำรท ำงำนไหลเข้ำ
เครื่องควบแต่ด้วยควำมดัน 10 kPa ตำมรูปที่ 7.14 ให้หำปริมำณควำมร้อนที่ถ่ำยเทและงำนใน
อุปกรณ์แต่ละชนิด พร้อมทั้งหำประสิทธิเชิงควำมร้อนของวัฏจักรนี้ 

 

รูปที่ 7.14 ภำพประกอบข้อที่ 5 

7. หำกต้องกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนแสงอำทิตย์ในข้อ 5 ด้วยกำรเพ่ิมกังหัน
ควำมดันต่ ำเข้ำไปอีกหนึ่งเครื่อง พร้อมทั้งกำรให้ควำมร้อนซ้ ำ โดยที่ควำมดันของไอน้ ำที่ผ่ำนกำร
ให้ควำมร้อนซ้ ำมีค่ำเท่ำกับ 2 MPa ประสิทธิภำพของวัฏจักรจะเพ่ิมขึ้นจริงหรือไม่ และหำก
เพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่ำไร 

 

  



234 บทที่ 7 วัฏจักรก ำลังไอ อุณหพลศำสตร ์

เอกสำรอ้ำงอิง 
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วัฏจักรก าลังมาตรฐานอากาศ 

 

หัวข้อเนื้อหา 
วัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ 

8.1 ข้อตกลงเบื้องต้นและหลักกำรพ้ืนฐำนในกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ 

8.2 วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ 

8.3 วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ 

8.4 วัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ 

8.5 สรุปประจ ำบท  

แบบฝึกหัดท้ำยบท บทที่ 8  

เอกสำรอ้ำงอิง  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

เมื่อเรียนจบบทนี้แล้ว ผู้เรียนควรมีควำมรู้และทักษะดังนี้  
1. อธิบำยนิยำมวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศได้ 
2. อธิบำยหลักกำรท ำงำนของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศได้ 
3. ค ำนวณหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนในวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศได้ 
4. อธิบำยหลักกำรท ำงำนของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศได้ 
5. ค ำนวณหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนในวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศได้ 
6. อธิบำยหลักกำรท ำงำนของวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศได้ 
7. ค ำนวณหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนในวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์และเนื้อหำประจ ำบท 

2. ทบทวนเนื้อหำที่เรียนมำของสัปดำห์ก่อน  
3. เกริ่นน ำเนื้อหำที่จะเรียนในสัปดำห์นี้ 
4. บรรยำยเนื้อหำประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยกำรบรรยำยประกอบเอกสำรประกอบกำรสอน

และรูปภำพ 
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5. เปิดโอกำสให้ผู้เรียนถำมในแต่ละหัวข้อและเสนอแนวควำมคิด ก่อนข้ำมหัวข้อนั้น  
6. ตรวจสอบค ำตอบของผู้เรียน สอบถำมผู้เรียนถ้ำผู้เรียนมีข้อสงสัย และสรุปเนื้อหำประจ ำบท 

7. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพ่ือฝึกปฏิบัติกำรทำงอุณหพลศำสตร์ เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือต่ำงๆ ตำม
ใบงำนที่ได้มอบหมำย และก ำหนดวันส่งรำยงำน 

8. มอบหมำยให้ผู้เรียนท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเป็นกำรบ้ำน และก ำหนดวันส่ง 
9. ชี้แจงหัวข้อที่จะเรียนในครั้งต่อไป เพ่ือให้ผู้เรียนไปศึกษำก่อนล่วงหน้ำ 

10. เสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักศึกษำก่อนเลิกเรียน 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำอุณหพลศำสตร์ 
2. สื่อเอกสำรประกอบกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องฉำยภำพ 

5. กระดำนและปำกกำอิเล็กทรอนิกส์ 
6. ใบงำน 

7. อุปกรณ์กำรทดลองตำมใบงำน ประกอบด้วย 

7.1 ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ชนิดสูบเดียวแบบไฮดรอลิกส์ไดนำโมมิเตอร์ 
7.2 เครื่องวัดอุณหภูมิ 
7.3 น้ ำมันเชื้อเพลิง 

8. แบบฝึกหัดท้ำยบท 

9. เฉลยแบบฝึกหัดท้ำยบท 

 

การวัดและการประเมินผล 

 การวัดผล 

1. ประเมินจำกควำมตรงต่อเวลำของนักศึกษำในกำรส่งงำนและเข้ำเรียน 

2. ประเมินจำกกำรซักถำม-ตอบค ำถำม 

3. ประเมินจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่ม 

4. ประเมินจำกกำรปฏิบัติกำรในใบงำน 

5. ประเมินจำกรำยงำนของใบงำน 

6. ประเมินจำกแบบฝึกหัดท้ำยบท 

7. ประเมินจำกผลกำรสอบย่อย 
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การประเมินผล  

1. จำกกำรท ำกิจกรรมกลุ่มเสร็จตำมเวลำ 
2. ท ำใบงำนถูกต้องและครบสมบูรณ์  
3. ท ำแบบฝึกหัดมีควำมถูกต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 



บทท่ี 8 

วัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ 

 

 ส ำหรับบทนี้จะเป็นเนื้อหำต่อมำจำกบทที่ 7 ซึ่งจะกล่ำวถึงกำรประยุกต์ควำมรู้ทำงอุณหพล
ศำสตร์ที่เรียนมำใช้ในกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลัง (Power cycles) แต่เป็นวัฏจักรก ำลังที่ของไหล
ท ำงำนอยู่ในสถำนะแก๊สเพียงอย่ำงเดียว คือ วัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ (Air standard power 
icycles) หรือวัฏจักรแก๊ส (Gaseous power cycles) โดยในหนังสือเล่มนี้จะเรียกเป็นวัฏจักรก ำลัง
มำตรฐำนอำกำศ และท ำกำรศึกษำ 3 วัฏจักร คือ วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ วัฏจักรดีเซล
มำตรฐำนอำกำศ และวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

8.1 ข้อตกลงเบื้องต้นและหลักกำรพื้นฐำนในกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลังมำตรฐำน
อำกำศ 

 วัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศมีข้อตกลงเบื้องต้นและหลักกำรพ้ืนฐำนเพ่ือให้กำรวิเครำะห์  
ดังนี้ 

1. สำรท ำงำนในวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศมีสถำนะเป็นแก๊สเพียงอย่ำงเดียว ในขณะ
ที่วัฏจักรก ำลังไอมีสถำนะเปลี่ยนแปลงระหว่ำงของเหลวและไอ 

2. พลังงำนควำมร้อนที่ได้รับในวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศจะเกิดจำกกำรเผำไหม้ของ
เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นภำยในขอบเขตของระบบ ซึ่งเรียกเครื่องยนต์ที่ท ำงำนในวัฏจักรนี้ว่ำ เครื่องยนต์
สันดำปภำยใน (Internal combustion engines) ส่วนวัฏจักรก ำลังไอจะได้รับพลังงำนควำมร้อนจำก
แหล่งเชื้อเพลิงจำกภำยนอก เรียกว่ำ เครื่องยนต์สันดำปภำยนอก (External combustion engines) 

3. วัฏจักรก ำลังไอมีกำรท ำงำนเป็นวัฏจักรปิด คือไม่มีกำรปล่อยสำรท ำงำนออกมำจำก
ระบบ ส ำหรับกำรท ำงำนของวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศจะเป็นแบบวัฏจักรเปิด คือ หลังจำกที่
เชื้อเพลิงและอำกำศท ำปฏิกิริยำเคมีเกิดกำรเผำไหม้ออกมำ สิ่งที่ได้จำกกำรเผำไหม้นี้ ประกอบด้วย 
พลังงำนควำมร้อนและไอเสีย พลังงำนควำมร้อนที่ได้จะถูกน ำมำให้กับเครื่องยนต์ควำมร้อนเพ่ือผลิต
งำนต่อไป ส่วนไอเสียจะถูกปล่อยออกสู่บรรยำกำศ จึงถือว่ำเป็นวัฏจักรเปิด 

ส ำหรับกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ จะท ำกำรวิเครำะห์ภำยใต้เงื่อนไขทำง
อุดมคติเช่นเดียวกับกำรวิเครำะห์วัฏจักรก ำลังไอ ทั้งนี้เนื่องจำกหำกพิจำรณำกำรท ำงำนในวัฏจักรเปิด
ซึ่งเป็นวัฏจักรกำรท ำงำนจริงจะไม่ได้ท ำงำนครบรอบตำมวัฏจักรทำงอุณหพลศำสตร์ และยังมีกำรท ำ
ปฏิกิริยำทำงเคมี ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกซับซ้อนในกำรวิเครำะห์มำก ดังนั้นจึงตั้งข้อก ำหนดส ำหรับท ำ
กำรวิเครำะห์แบบวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศแบบวัฏจักรปิด (รูปที่ 8.1) ดังนี้ 
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รูปที่ 8.1 วัฏจักรจริง (ด้ำนบน) และวัฏจักรอุดมคติ (ด้ำนล่ำง) 

 

1. สำรท ำงำนในวัฏจักรคืออำกำศ 
2. อำกำศเป็นแก๊สอุดมคติ 
3. กำรท ำงำนเป็นอย่ำงต่อเนื่องเสมือนเกิดในวัฏจักรปิด 
4. กระบวนกำรทั้งหมดเป็นกระบวนกำรผันกลับได้ 
5. กำรเผำไหม้จะถือเป็นกระบวนกำรป้อนควำมร้อนจำกแหล่งพลังงำนควำมร้อนแบบ

อุณหภูมิสูงให้กับอำกำศ 
6. กำรปล่อยไอเสียสู่บรรยำกำศจะถือเป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนจำกอำกำศสู่แหล่ง

พลังงำนควำมร้อนแบบอุณหภูมิต่ ำ 

ข้อก ำหนดข้ำงต้นเรียกว่ำ Air-standard assumption นอกจำกนี้ยังมีข้อก ำหนดเพ่ิมขึ้นอีก 
คือ ให้อำกำศมีควำมร้อนจ ำเพำะคงที่ที่อุณหภูมิห้อง (25°C) เรียกข้อก ำหนดนี้ว่ำ Cold-air-standard 
assumption และเรียกวัฏจักรที่ใช้ Air-standard assumption นี้ว่ำ วัฏจักรมำตรฐำนอำกำศ (Air-
standard cycle)  

 จำกรูปที่ 8.2 แสดงส่วนประกอบพ้ืนฐำนของกำรเกิดกำรสันดำปภำยในของวัฏจักรก ำลัง
มำตรฐำนอำกำศ ประกอบด้วย กระบอกสูบและลูกสูบ โดยที่ลูกสูบในกระบอกสูบจะเคลื่อนที่ระหว่ำง 
2 ต ำแหน่ง คือต ำแหน่งศูนย์ตำยบน (Top dead center, TDC) ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่ท ำให้ปริมำตร
ภำยในของกระบอกสูบน้อยที่สุด และต ำแหน่งศูนย์ตำยล่ำง (Bottom dead center, BDC) ซึ่งเป็น
ต ำแหน่งลูกสูบที่ท ำให้ปริมำตรของกระบอกสูบมำกที่สุด กำรเคลื่อนของลูกสูบระหว่ำง TDC และ 
BDC จะเป็นระยะที่ยำวที่สุด เรียกว่ำ ช่วงชัก (Stroke) ส่วนประกอบที่ส ำคัญถัดมำคือลิ้นไอดี (Intake 
valve) ซึ่งเป็นช่องที่น ำอำกำศหรือของผสมของอำกำศและเชื้อเพลิงป้อนเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ หลังจำก
สิ้นสุดกระบวนกำรเผำไหม้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรเผำไหม้หรือไอเสียจะถูกขับออกจำกกระบอก
สูบโดยผ่ำนลิ้นไอเสีย (Exhaust valve)  
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รูปที่ 8.2 ส่วนประกอบต่ำงๆ ของชุดกระบอกสูบ 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

นอกจำกนี้ยังมีปริมำตรของห้องเผำไหม้ (Clearance volume, Vmin หรือ VTDC) คือปริมำตร
ภำยในห้องเผำไหม้เมื่อลูกสูบอยู่ในต ำแหน่ง TDC ซึ่งเป็นปริมำตรน้อยที่สุดที่เกิดขึ้นในกระบอกสูบ 
ส่วนปริมำตรระหว่ำงต ำแหน่ง TDC และ BDC เรียกว่ำ ปริมำตรช่วงชัก (Displacement volume, 
Vmax หรือ VBDC) ในกำรวิเครำะห์อุปกรณ์ชุดกระบอกสูบ จะมีกำรค ำนวณท่ีส ำคัญๆ ดังนี้ 

อัตรำส่วนกำรอัด (Compression ratio, rv) หรืออัตรำส่วนปริมำตร (Volume ratio) คือ 
อัตรำส่วนระหว่ำงปริมำตรของห้องเผำไหม้ขณะที่ลูกสูบอยู่ต ำแหน่ง BDC (ปริมำตรมำกที่สุด) และ
ขณะที่ลูกสูบอยู่ต ำแหน่ง TDC (ปริมำตรน้อยที่สุด) สำมำรถเขียนสมกำรได้เป็น 

rv = 
Vmax
Vmin

 = 
VBDC
VTDC

 (8.1) 

ข้อสังเกตคอื อัตรำส่วนกำรอัด คือ อัตรำส่วนของปริมำตร ซึ่งไม่ควรสับสนกับอัตรำส่วนของ
ควำมดัน 

นอกจำกนี้ยังมีค่ำที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์สันดำปภำยในอีก คือ  ควำมดัน
ประสิทธิผลเฉลี่ย (Mean effective pressure, MEP) เป็นค่ำควำมดันเฉลี่ยตลอดทั้งวัฏจักร มี
หน่วยเป็นกิโลปำสคำล (kPa) เครื่องยนต์ที่มีค่ำ MEP มำกหมำยควำมว่ำจะให้งำนสุทธิต่อวัฏจักร
ออกมำมำก ถือว่ำเครื่องยนต์นั้นมีประสิทธิภำพที่ดี (รูปที่ 8.3) หำได้จำก  

MEP = 
Wnet

Vmax- Vmin
 = 

wnet
vmax- vmin

 (8.2) 
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และสำมำรถหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนได้จำก 

th = wnet
qin

 = qin-qout
qin

 = 1- qout
qin

  (8.3) 

 

รูปที่ 8.3 งำนสุทธิที่ได้ออกมำของวัฏจักร 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 
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8.2 วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ 

วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ (The air standard Otto cycle) เป็นวัฏจักรอุดมคติของ
เครื่องยนต์สันดำปภำยใน ชนิดจุดระเบิดด้วยหัวเทียน (Spark ignition internal combustion 
engine) หรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ลักษณะกำรท ำงำนของวัฏจักรออตโตจริงและแผนภำพ P – v 
แสดงในรูปที่ 8.4 โดยกำรท ำงำนของวัฏจักรออตโตจริง เริ่มต้นจำกลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียปิด ในขณะที่
ลูกสูบจะอยู่ที่ต ำแหน่ง BDC ภำยในกระบอกสูบจะประกอบไปด้วยของผสมระหว่ำงอำกำศและ
เชื้อเพลิง หลังจำกนั้นลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอัดของผสมดังกล่ำว ก่อนถึงต ำแหน่ง TDC เพียงเล็กน้อย 
หัวเทียนจะท ำกำรจุดระเบิดของผสม ท ำให้ควำมดันและอุณหภูมิของระบบสูงขึ้นและดันลูกสูบให้
เคลื่อนที่ลง ซึ่งจะท ำให้เกิดแรงเหวี่ยงเพลำข้อเหวี่ยงให้หมุนเกิดเป็นงำนออกมำ ภำยในลูกสูบจะเต็ม
ไปด้วยแก๊สไอเสีย ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นอีกครั้ง เพ่ือขับเอำแก๊สไอเสียออกจำกกระบอกสูบผ่ำนลิ้นไอ
เสีย แล้วเคลื่อนลงอีกครั้งพร้อมทั้งดูดของผสมผ่ำนลิ้นไอดีเข้ำมำในกระบอกสูบใหม่ เป็นอันท ำงำน
ครบ 1 วัฏจักร ซึ่งมี 4 จังหวะ 2 รอบเพลำข้อเหวี่ยง  

 

 

รูปที่ 8.4 แผนภำพ P - v และกำรท ำงำนของวัฏจักรออตโตจริง 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

จำกข้อก ำหนดเพ่ือพิจำรณำให้เป็นวัฏจักรทำงอุดมคติในหัวข้อที่ 8.1 ท ำให้กำรท ำงำนของวัฏ
จักรออตโตมำตรฐำนอำกำศมีควำมแตกต่ำงจำกวัฏจักรจริง โดยพิจำรณำสำรท ำงำนเป็นเพียงอำกำศ
อย่ำงเดียว ดังแสดงลักษณะกำรท ำงำนและแผนภำพ P – v ในรูปที่ 8.5 และสำมำรถสรุปกำรท ำงำน
เป็น 4 กระบวนกำร ดังนี้ 
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รูปที่ 8.5 แผนภำพ P - v และกำรท ำงำนของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ 

(ที่มำ: Cengel A.Y. and M.A. Boles, 2011) 

 

กระบวนกำรที่ 1-2 เป็นกระบวนกำรอัดอำกำศแบบไอเซนโทรปิก โดยลูกสูบเคลื่อนที่จำก
ต ำแหน่ง BDC ไปสู่ต ำแหน่ง TDC 

กระบวนกำรที่ 2-3 เป็นกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่ระบบแบบปริมำตรคงที่ โดยที่
ลูกสูบยังอยู่ท่ีต ำแหน่ง TDC 

กระบวนกำรที่ 3-4 เป็นกระบวนกำรขยำยตัวของอำกำศแบบไอเซนโทรปิก ลูกสูบเคลื่อนที่
ลงสู่ต ำแหน่ง BDC 

กระบวนกำรที่ 4-1 เป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่บรรยำกำศแบบปริมำตรคงท่ี 

 รูปที่ 8.6 แสดงแผนภำพ P - v และ T – s ของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ ซึ่งพิจำรณำ
ให้กระบอกสูบเป็นระบบ และเนื่องจำกข้อก ำหนดของวัฏจักรมำตรฐำนอำกำศที่กล่ำวไปแล้ว ท ำให้
ระบบกำรท ำงำนเป็นระบบปิด ไม่มีกำรถ่ำยเทมวล มีเพียงกำรถ่ำยเทพลังงำน ซึ่งเกิดที่กระบวนกำรที่ 
2-3 และ กระบวนกำรที่ 4-1 ดังนั้นจำกกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศำสตร์ส ำหรับระบบปิดจะได้ว่ำ 

 

รูปที่ 8.6 แผนภำพ P - v และ T – s ของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ 
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qin = q23 = u3 – u2 = Cv (T3 – T2) (8.4) 

qout = q41 = u1 – u4 = Cv (T1 – T4) (8.5) 

เนื่องจำกปริมำณควำมร้อนในสมกำรที่ (8.5) เป็นกำรคำยควำมร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อม 
เครื่องหมำยที่ได้จำกกำรค ำนวณจะเป็นเครื่องหมำย “-” 

จำกสมกำรที่ (8.3) สำมำรถหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรออตโตมำตรฐำน
อำกำศ ได้จำก 

th = 1- |(T1-T4)|
(T3-T2)

 =  1- T1|(1-T4/T1)|
T2(T3/T2-1)

 (8.6) 

จำกกระบวนกำรไอเซนโทรปิกในกระบวนกำรที่ 1-2 และ 3-4 จะได้ว่ำ 

T1
T2

= (V2
V1

)k-1
 (8.7) 

T4
T3

= (V3
V4

)k-1  (8.8) 

 

แต่เนื่องจำก V1 = V4 = Vmax และ V2 = V3 = Vmin ดังนั้นจะได้ 
T1
T2

= T4
T3

  (8.9) 

จำกอัตรำส่วนกำรอัด rv = 
Vmax
Vmin

 =  
V1
V2

 และ k = Cp/Cv เมื่อแทนสมกำรที่ (8.9) ลงในสมกำร

ที่ (8.6) จะได้ 

th = 1- T1
T2

 =  1- (V2
V1

)k-1
 = 1- 

1
rvk-1 (8.10) 

จะเห็นว่ำ ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศขึ้นอยู่กับอัตรำส่วน
กำรอัด ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรจะเพ่ิมขึ้นเมื่อทั้งอัตรำส่วนกำรอัดมีค่ำมำกขึ้น อย่ำงไร
ก็ตำม อัตรำส่วนกำรอัดที่มีค่ำสูงๆ จะท ำให้กำรจุดระเบิดของเชื้อเพลิงก่อนที่มีกำรจุดระเบิดของหัว
เทียน ท ำให้เกิดเสียงดังและเครื่องยนต์เกิดกำรกระตุกและเครื่องยนต์เกิดควำมเสียหำยได้ จึงไม่ควรใช้
อัตรำส่วนกำรอัดเกินกว่ำค่ำสูงสุดที่จ ำกัดของเครื่องยนต์นั้นๆ 
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ตัวอย่ำงที่ 8.1 วัฏจักรอุดมคติออตโตมำตรฐำนอำกำศ มีอัตรำส่วนกำรอัดเท่ำกับ 9 ที่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนกำรอัดอำกำศอยู่ที่สภำวะ 150 kPa และมีอุณหภูมิ 23°C ถ้ำมีปริมำณควำมร้อนจ ำนวน 
1500 kJ/kg ถูกถ่ำยโอนเข้ำสู่ระบบ ตำมรูปที่ 8.7 ให้ค ำนวณหำ (ก) ควำมดันและอุณหภูมิสูงสุดที่
เกิดขึ้นในวัฏจักร (ข) ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน และ (ค) ควำมดันประสิทธิผลเฉลี่ย (MEP) ของวัฏ
จักร 

วิธีท ำ สิ่งที่ได้จำกโจทย์มีดังนี้ 
1) สำรเป็นอำกำศ: Cv = 0.718 kJ/(kgK), k = 1.4 และ R = 0.287 kJ/(kgK) (ตำรำง

ที่ ข.2 (ก) ในภำคผนวก ข) 
2) วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ 

3) rv = 
Vmax
Vmin

 = 
V1
V2

 = 
V4
V3

 =9 

4) qin = 1500 kJ/kg 
5) สภำวะเริ่มต้น: P1 = 150 kPa, T1 = 23°C = 23 +273 = 296 K 

 

รูปที่ 8.7 ภำพประกอบตัวอย่ำงที่ 8.1 

 

(ก) ต้องกำรหำควำมดันและอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นในวัฏจักร ซึ่งจะเกิดท่ีสภำวะที่ 3 ดังนั้น
ต้องทรำบคุณสมบัติที่สภำวะที่ 2 หรือ 4 ก่อน ส ำหรับในตัวอย่ำงนี้จะเริ่มจำกคุณสมบัติที่สภำวะที่ 2 
แล้วจึงไปหำคุณสมบัติที่สภำวะที่ 3  

สภำวะที่ 2 

กระบวนกำรที่ 1 ไป 2 สำมำรถใช้สมกำรที่ (6.34) ถึง (6.36) ได้ เนื่องจำกสำรเป็นอำกำศ 
เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิก และมีค่ำควำมร้อนจ ำเพำะคงท่ี ดังนั้นจะได้ว่ำ 

 Tvk-1 = ค่ำคงที่ 
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หรือ T1v1
k-1 = T2v2

k-1 

จะได้ T2 = T1 (V1
V2

)k-1
 = 296 x 91.4-1 = 296 x 90.4 

 T2 = 712.8 K 
และจำก Pvk = ค่ำคงที่ (หรืออำจจะหำจำก TP(1-k)/k = ค่ำคงที่) 
หรอื P1v1

k = P2v2
k 

จะได้ P2 = P1 (V1
V2

)k
 = 150 x 91.4 

 P2 = 3251.1 kPa 
 หำปริมำตรจ ำเพำะได้จำก Pv = RT  
ดังนั้น v1 = RT1/P1 = (0.287 x 296)/150 

 v1 = 0.57 m3/kg 
 และจำก rv = v1/v2 = 9  
ดังนั้น v2 = v1/9 = 0.57/9 

 v2 = 0.06 m3/kg 

สภำวะที่ 3 

กระบวนกำรที่ 2-3 สำมำรถหำคุณสมบัติได้จำกกฎข้อที่หนึ่งอุณหพลศำสตร์ส ำหรับระบบปิด 
เมื่อไม่คิดพลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ มีกำรถ่ำยเทควำมร้อนเข้ำระบบแต่ไม่มีงำนเกิดข้ึน จะได้ว่ำ 

qin – w = u2 – u1 = Cv(T3 – T2)  

จะได้ T3 = (qin/Cv) + T2 = (1500/0.718) + 712.8 

 T3 = 2801.9 K  ตอบ 

จำกสมกำรสภำวะแก๊สอุดมคติ Pv = RT โดยที่ค่ำ R เป็นค่ำคงที่ และจำก v2 = v3 จะได้ว่ำ 
T2
P2

 = 
T3
P3

 

ดังนั้น P3 = 
T3×P2

T2
 = 

2801.9×3251.1
712.8

 

 P3 = 12779.5 kPa ตอบ 
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สภำวะที่ 4 

สำมำรถหำค่ำ P4 และ T4 ได้โดยใช้ควำมสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิกจำก
กระบวนกำรที่ 3 ไป 4 เช่นเดียวกับวิธีกำรหำค่ำ P2 และ T2 

จะได้ T4 = T3 (V3
V4

)k-1
 = 2801.9 x (1/9)1.4-1  

 T4 = 1163.5 K 

และ P4 = P3 (V3

V4
)k

 = 12779.5  x (1/9)1.4 

 P4 = 589.6 kPa 

(ข) ต้องกำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (8.10) 

th = 1- 
1

rvk-1 = 1- 
1

91.4-1 

 th = 0.585 หรือ 58.5% ตอบ 

(ค) ต้องกำรหำควำมดันประสิทธิผลเฉลี่ย (MEP) สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (8.2) 

MEP = 
Wnet

Vmax- Vmin
 = 

wnet

vmax- vmin
 

โดยที่ wnet = qin - |qout| = qin - |Cv(T1-T4)| = 1500 - |0.718x(296-1163.5)| 

 wnet = 877.1 kJ/kg 

 MEP = 
wnet

vmax- vmin
 = 

877.1
0.57-0.06

 

 MEP = 
877.1

0.57-0.06
 = 1719.9 kPa  ตอบ 
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8.3 วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ 

 วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ (The air standard Diesel cycle) เป็นวัฏจักรอุดมคติของ
เครื่ อ งยนต์ สั นดำปภำย ใน  ชนิ ดจุ ดระ เบิ ดด้ วยแร ง อัด  (Compression ignition internal 
combustion engine) หรือเครื่องยนต์ดีเซล มีลักษณะกำรท ำงำนคล้ำยกับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
แตกต่ำงกันเพียงวิธีกำรจุดระเบิด ในเครื่องยนต์ดีเซลจะไม่มีอุปกรณ์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน กำรเผำ
ไหม้จะใช้วิธีอัดอำกำศจนกระทั่งอำกำศมีอุณหภูมิเหนือจุดวำบไฟของเชื้อเพลิงแล้วฉีดเชื้อเพลิงเข้ำไป
ในอำกำศร้อนนี้ จึงเกิดกำรเผำไหม้ข้ึน (รูปที่ 8.8) ซึ่งเป็นข้อดีของเครื่องยนต์ดีเซล ที่มีเพียงแต่อำกำศ
ที่ถูกอัดในช่วงจังหวะอัด จึงสำมำรถท ำงำนที่อัตรำส่วนกำรอัดที่สูงกว่ำเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้  

 

 

รูปที่ 8.8 เปรียบเทียบระบบเผำไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 

(ที่มำ: http://economicsofcleancars.files.wordpress.com/2012/03/dieselvsgas3b.jpg) 

 

 นอกจำกอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเผำไหม้ที่แตกต่ำงจำกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแล้ว ในกระบวนกำร
ฉีดเชื้อเพลิงที่เกิดข้ึนในเครื่องยนต์ดีเซลจะเริ่มเม่ือลูกสูบเข้ำใกล้ต ำแหน่ง TDC จะเกิดข้ึนในช่วงเวลำที่
นำนกว่ำ ท ำให้กระบวนกำรเผำไหม้เป็นกระบวนกำรให้ควำมร้อนแก่ระบบโดยควำมดันคงที่ (รูปที่ 
8.9) ส่วนกระบวนกำรที่เหลือจะเหมือนกัน จำกข้อก ำหนดเพ่ือพิจำรณำให้เป็นวัฏจักรทำงอุดมคติใน
หัวข้อที่ 8.1 สำมำรถสรุปกระบวนกำรท ำงำนของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศได้ดังนี้ 
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รูปที่ 8.9 แผนภำพ P – v และ T – s กำรท ำงำนของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ 

 

กระบวนกำรที่ 1-2 เป็นกระบวนกำรอัดอำกำศแบบไอเซนโทรปิก โดยลูกสูบเคลื่อนที่จำก
ต ำแหน่ง BDC ไปสู่ต ำแหน่ง TDC 

กระบวนกำรที่ 2-3 เป็นกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่ระบบแบบควำมดันคงที่ โดยที่
ลูกสูบยังอยู่ที่ต ำแหน่ง TDC 

กระบวนกำรที่ 3-4 เป็นกระบวนกำรขยำยตัวของอำกำศแบบไอเซนโทรปิก ลูกสูบเคลื่อนที่
ลงสู่ต ำแหน่ง BDC 

กระบวนกำรที่ 4-1 เป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่บรรยำกำศแบบปริมำตรคงท่ี 

 จำกรูปที่ 8.9 แสดงแผนภำพ P - v และ T – s ของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ ซึ่ง
พิจำรณำให้กระบอกสูบเป็นระบบ พิจำรณำตำมข้อก ำหนดของวัฏจักรมำตรฐำนอำกำศในหัวข้อ 8.1 
ที่กล่ำวไปแล้ว ท ำให้ระบบกำรท ำงำนเป็นระบบปิด ไม่มีกำรถ่ำยเทมวล มีเพียงกำรถ่ำยเทพลังงำน 
โดยที่กระบวนกำรที่ 2-3 เกิดกำรถ่ำยเทควำมร้อนแบบควำมดันคงที่ และที่กระบวนกำรที่ 4-1 เกิด
กำรถ่ำยเทควำมร้อนแบบปริมำตรคงที่ ดังนั้นจำกกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศำสตร์ส ำหรับระบบปิด 
จะได้ 

qin   =  q23 = w23 + u3 – u2 = P2(v3 – v2) + Cv (T3 – T2) 

 q23 = h3 – h2 = Cp (T3 – T2) (8.11) 

qout = q41 = u1 – u4 = Cv (T1 – T4) และมีเครื่องหมำยเป็น “-” (8.12) 
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ส ำหรับวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ V3 มีค่ำมำกกว่ำ V2 ซึ่งแตกต่ำงจำกวัฏจักรออตโต
มำตรฐำนอำกำศ จึงมีนิยำมอัตรำส่วนกำรตัดเชื้อเพลิง (Cutoff ratio, rC) โดยมีสมกำรดังนี้ 

rc = 
V3
V2

 (8.13) 

เนื่องจำกกระบวนกำรที่ 1-2 และ 3-4 เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิก จะได้ว่ำ 

T1
T2

= (V2
V1

)k-1
และ 

T4
T3

= (V3
V4

)k-1  
จำกสมกำรที่ (8.3) สมกำรที่ (8.11) และสมกำรที่ (8.12) สำมำรถหำประสิทธิภำพเชิงควำม

ร้อนของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ ได้ดังนี้ 

th = 1- Cv|(T1-T4)|
Cp(T3-T2)

 =  1- |(T1-T4)|
k(T3-T2)

 (8.14) 

หรือ th = 1- 
1

rvk-1 [ rck-1
k(rc-1)

] (8.15) 

หำกวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศและดีเซลท ำงำนที่อัตรำส่วนกำรอัดเท่ำกันที่ จะพบว่ำ 
ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศจะมีค่ำสูงกว่ำดีเซล (รูปที่ 8.10) 
อย่ำงไรก็ตำมวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศสำมำรถท ำงำนที่อัตรำส่วนกำรอัดที่สูงกว่ำวัฏจักรออตโต 
ดังนั้นเครื่องยนต์ดีเซลจึงมีโอกำสให้ค่ำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนได้ดีกว่ำเครื่องยนต์แก๊สโซลีน  

 

รูปที่ 8.10 เปรียบเทียบประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ 
จะมีค่ำสูงกว่ำของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศที่อัตรำส่วนกำรอัดเท่ำกัน 
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ตัวอย่ำงที่ 8.2 วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ ซึ่งมีอำกำศเป็นของไหลท ำงำนและมีอัตรำส่วนกำรอัด
เท่ำกับ 20 ควำมร้อนถ่ำยเทให้กับสำรท ำงำนในปริมำณ 1500 kJ/kg ควำมดันที่จุดเริ่มต้นของ
กระบวนกำรอัดเท่ำกับ 150 kPa และอุณหภูมิเท่ำกับ 23°C ตำมรูปที่ 8.11 ให้ค ำนวณหำ (ก) ควำม
ดันและอุณหภูมิสูงสุด (ข) ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร และ (ค) ควำมดันประสิทธิผลเฉลี่ย 
(MEP) 

วิธีท ำ สิ่งที่ได้จำกโจทย์มีดังนี้ 
1) สำรเป็นอำกำศ: Cp = 1.005 kJ/(kgK), Cv = 0.718 kJ/(kgK), k = 1.4 และ R = 

0.287 kJ/(kgK) (ตำรำงที่ ข.2 (ก) ในภำคผนวก ข) 
2) วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ 

3) rv = 
Vmax
Vmin

 = 
V1
V2

 = 
V4
V2

 =20 

4) qin = 1500 kJ/kg 
5) สภำวะเริ่มต้น: P1 = 150 kPa, T1 = 23°C = 23 +273 = 296 K 

 

รูปที่ 8.11 ภำพประกอบตัวอย่ำงที่ 8.2 

 

(ก) ต้องกำรหำควำมดันและอุณหภูมิสูงสุดที่เกิดขึ้นในวัฏจักร ซึ่งจะเกิดท่ีสภำวะที่ 3 ดังนั้น
ต้องทรำบคุณสมบัติที่สภำวะที่ 2 หรือ 4 ก่อน ส ำหรับในตัวอย่ำงนี้จะเริ่มจำกคุณสมบัติที่สภำวะที่ 2 
แล้วจึงไปหำคุณสมบัติที่สภำวะที่ 3  

สภำวะที่ 2 

กระบวนกำรที่ 1 ไป 2 สำมำรถใช้สมกำรที่ (6.34) ถึง (6.36) ได้ เนื่องจำกสำรเป็นอำกำศ 
เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิก และมีค่ำควำมร้อนจ ำเพำะคงท่ี ดังนั้นจะได้ว่ำ 

 Tvk-1 = ค่ำคงที่ 
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หรือ T1v1
k-1 = T2v2

k-1 

จะได้ T2 = T1 (V1
V2

)k-1
 = 296 x 201.4-1 = 296 x 200.4 

 T2 = 981.1 K 
และจำก Pvk = ค่ำคงที่ (หรืออำจจะหำจำก TP(1-k)/k = ค่ำคงที่) 
หรือ P1v1

k = P2v2
k 

จะได้ P2 = P1 (V1
V2

)k
 = 150 x 201.4 

 P2 = 9943.4 kPa  
 หำปริมำตรจ ำเพำะได้จำก Pv = RT  
ดังนั้น v1 = RT1/P1 = (0.287 x 296)/150 

 v1 = 0.566 m3/kg = v4 
 และจำก rv = v1/v2 = 20  
ดังนั้น v2 = v1/20 = 0.57/20 

 v2 = 0.028 m3/kg 

สภำวะที่ 3 

กระบวนกำรที่ 2-3 สำมำรถเป็นกระบวนกำรควำมดันคงที่ จะได้ว่ำ 

 P3 = P2 = 9943.4 kPa ตอบ 

สำมำรถหำอุณหภูมิ T3 ได้จำกกฎข้อที่หนึ่งอุณหพลศำสตร์ส ำหรับระบบปิด เมื่อไม่คิด
พลังงำนศักย์และพลังงำนจลน์ มีกำรถ่ำยเทควำมร้อนเข้ำระบบแต่ไม่มีงำนเกิดขึ้น จะได้ว่ำ 

qin – w = u2 – u1 = Cp(T3 – T2)  

จะได้ T3 = (qin/Cp) + T2 = (1500/1.005) + 981.1 

 T3 = 2473.6 K  ตอบ 

จำกสมกำรสภำวะแก๊สอุดมคติ Pv = RT โดยที่ค่ำ R เป็นค่ำคงที่ และจำก P2 = P3 จะได้ว่ำ 
T2
v2

 = 
T3
v3

 

ดังนั้น v3 = 
T3×v2

T2
 = 

2473.6×0.028
981.1

 = 0.071 m3/kg 
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สภำวะที่ 4 

สำมำรถหำค่ำ P4 และ T4 ได้โดยใช้ควำมสัมพันธ์ที่เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิกจำก
กระบวนกำรที่ 3 ไป 4  

จะได้ T4 = T3 (V3
V4

)k-1
 = 2473.6 x (0.071 

0.566
)1.4-1

 

 T4 = 1078.2 K 

และ P4 = P3 (V3

V4
)k

 = 9943.4 x (0.071 
0.566

)1.4
 

 P4 = 543.7 kPa 

(ข) ต้องกำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (8.14) 
หรือสมกำรที่ (8.3) 

th = 1- |(T1-T4)|
k(T3-T2)

 = 1-
|(296-1078.2)|

1.4(2473.6-981.1)
 

 th = 0.626 หรือ 62.6% 

หรือจำก th =  wnet

qin
  

โดยที่ wnet = qin - |qout| = qin - |Cv(T1-T4)| = 1500 - |0.718x(296-1078.2)| 

 wnet = 938.4 kJ/kg 

th =  wnet
qin

  =  938.4
1500

  

 th = 0.626 หรือ 62.6% ตอบ 

(ค) ต้องกำรหำควำมดันประสิทธิผลเฉลี่ย (MEP) สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (8.2) 

MEP = 
Wnet

Vmax- Vmin
 = 

wnet
vmax- vmin

 

 MEP = 
wnet

vmax- vmin
 = 

938.4
0.566-0.028

  MEP = 1744.2 kPa  ตอบ 
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8.4 วัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ 

 วัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ (The air standard Brayton cycle) เป็นวัฏจักรอุดมคติ
ส ำหรับเครื่องยนต์ที่ถูกใช้ในกังหันแก๊ส (Gas – turbines) เท่ำนั้น วัฏจักรจริงจะท ำงำนแบบวัฏจักร
เปิด ดังแสดงในรูปที่ 8.12 โดยอำกำศจะถูกดูดและอัดในเครื่องอัด ท ำให้อำกำศมีอุณหภูมิและควำม
ดันสูงขึ้น แล้วไหลเข้ำสู่ห้องเผำไหม้ผสมกับเชื้อเพลิงเกิดกำรเผำไหม้ที่ควำมดันคงที่ แก๊สอุณหภูมิสูงที่
ได้จำกกำรเผำไหม้นี้จะไหลเข้ำสู่กังหันและเกิดกำรขยำยตัวท ำให้ได้งำนออกมำ แล้วจึงถูกระบำยออก
จำกกังหันและปล่อยทิ้งไป 

 

 

รูปที่ 8.12 วัฏจักรเบรย์ตันที่ท ำงำนแบบวัฏจักรเปิด 

 

 ส ำหรับกำรท ำงำนของวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศจะเป็นกำรท ำงำนแบบวัฏจักรปิด ดัง
แสดงในรูปที่ 8.13 โดยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถพิจำรณำให้เป็นกำรไหลแบบคงที่ได้ ส ำหรับ
กระบวนกำรอัดและกำรขยำยตัวในวัฏจักรนี้จะยังคงเหมือนวัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศและดีเซล 
แต่กระบวนกำรเผำไหม้จะแทนที่ด้วยกระบวนกำรให้ควำมร้อนแก่ระบบแบบควำมดันคงที่จำกแหล่ง
พลังงำนควำมร้อนสูง และกระบวนกำรระบำยแก๊สออกจะเป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่
อำกำศรอบๆ แบบควำมดันคงที่ และเมื่อใช้ข้อก ำหนดตำมหัวข้อ 7.4 สำมำรถสรุปกำรท ำงำนของวัฏ
จักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศได้เป็น 4 กระบวนกำร ดังนี้ 
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รูปที่ 8.13 วัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศที่ท ำงำนแบบวัฏจักรปิด 

 

กระบวนกำรที่ 1-2 เป็นกระบวนกำรอัดอำกำศแบบไอเซนโทรปิกภำยในเครื่องอัด 

กระบวนกำรที่ 2-3 เป็นกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่ระบบแบบควำมดันคงที่ภำยใน
ห้องเผำไหม้ 

กระบวนกำรที่ 3-4 เป็นกระบวนกำรขยำยตัวของอำกำศแบบไอเซนโทรปิกภำยในกังหัน 

กระบวนกำรที่ 4-1 เป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่บรรยำกำศแบบควำมดันคงท่ี 

 รูปที่ 8.14 แสดงแผนภำพ P - v และ T – s ของวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ ซึ่ง
พิจำรณำตำมข้อก ำหนดของวัฏจักรมำตรฐำนอำกำศในหัวข้อ 8.1 ที่กล่ำวไปแล้ว โดยที่กระบวนกำรที่ 
2-3 และ 4-1 เกิดกำรถ่ำยเทควำมร้อนแบบควำมดันคงที่ ดังนั้นจำกกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศำสตร์
ส ำหรับระบบปิด และเป็นกระบวนกำรไหลแบบคงที่ท้ังหมด จะได้ 
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รูปที่ 8.14 แผนภำพ P - v และ T – s ของวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ 

 

qin   =  q23 = w23 + u3 – u2 = P2(v3 – v2) + Cv (T3 – T2) 

 q23 = h3 – h2 = Cp (T3 – T2) (8.16) 

qout  =  q41 = w41 + u1 – u4 = P4(v1 – v4) + Cv (T1 – T4) 

 q41 = h1 – h4 = Cp (T1 – T4) (8.17) 

โดย qout มีเครื่องหมำยเป็น “-” 

 เนื่องจำกกระบวนกำรที ่1-2 และ 3-4 เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิก จะได้ 

T2
T1

= (P2
P1

)  
(k-1)/k

 (8.18) 

และ 
T3
T4

= (P3
P4

)(k-1)/k
 (8.19) 

ในกระบวนกำรที่ 2-3 และ 4-1 เป็นกระบวนกำรควำมดันคงท่ี ท ำให้ P2 = P3 และ P4 = P1 
จะได้ว่ำ 

T2
T1

 = 
T3
T4

 (8.20) 
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และได้อัตรำส่วนควำมดัน (Pressure ratio, rp) จำก 

rp = 
P2
P1

 (8.21) 

จำกสมกำรที่ (8.3) ร่วมกับสมกำรที่ (8.16) ถึง (8.21) สำมำรถหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน
ของวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ ได้ดังนี้ 

th  = 1-
Cp|(T1-T4)|
Cp(T3-T2)

 =  1- |(T4-T1)|
(T3-T2)

 = 1- 
T1|(T4/T1-1)|
T2(T3/T2-1)

 

 th = 1- 
T1
T2

 (8.22) 

หรือ th  =1- 
T1
T2

 = 1- 
1(P2 P1⁄ ) 

(k-1)/k  

 th  = 1- 
1

rp(k-1)/k (8.23) 

 

ตัวอย่ำงที่ 8.3 โรงไฟฟ้ำที่ท ำงำนในลักษณะวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ ถ้ำอำกำศถูกน ำเข้ำที่
เครื่องอัดด้วยควำมดัน 150 kPa และ 23°C และควำมดันของอำกำศหลังออกจำกเครื่องอัดเป็น 
1200 kPa และอุณหภูมิสูงสุดในวัฏจักรเท่ำกับ 1227°C ตำมรูปที่ 8.15 ให้หำ (ก) ควำมดันและ
อุณหภูมิในแต่ละสภำวะ (ข) งำนที่ให้เครื่องอัด งำนที่ได้จำกกังหัน และ (ค) ประสิทธิภำพเชิงควำม
ร้อนของวัฏจักร 

 

รูปที่ 8.15 ภำพประกอบตัวอย่ำงที่ 8.3 
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วิธีท ำ สิ่งที่ได้จำกโจทย์มีดังนี้ 
1) สำรเป็นอำกำศ: Cp = 1.005 kJ/(kgK), Cv = 0.718 kJ/(kgK), k = 1.4 และ R = 

0.287 kJ/(kgK) (ตำรำงที่ ข.2 (ก) ในภำคผนวก ข) 
2) วัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ 
3) ทำงเข้ำเครื่องอัด (สภำวะที่ 1): P1 = 150 kPa, T1 = 23°C = 23 +273 = 296 K 
4) หลังออกจำกเครื่องอัด (สภำวะที่ 2): P1 = 1200 kPa 
5) อุณหภูมิสูงสุดในวัฏจักร: T3 = 1227°C = 1227 +273 = 1500 K 

(ก) ต้องกำรหำควำมดันและอุณหภูมิทุกสภำวะที่เกิดขึ้นในวัฏจักร ส ำหรับสภำวะที่ 1 โจทย์
ให้มำแล้ว ดังนั้นจะเริ่มจำกสภำวะที่ 2 มีข้ันตอนกำรหำดังนี้ 

สภำวะที่ 2 

กระบวนกำรที่ 1 ไป 2 สำมำรถใช้สมกำรที่ (6.34) ถึง (6.36) ได้ เนื่องจำกสำรเป็นอำกำศ 
เป็นกระบวนกำรไอเซนโทรปิก และมีค่ำควำมร้อนจ ำเพำะคงท่ี ดังนั้นจะได้ว่ำ 

 TP(1-k)/k = ค่ำคงที่ 
หรือ T1P1

(1-k)/k = T2P2
(1-k)/k 

จะได้ T2 = T1 (P1
P2

)(1-k)/k
 = 296 x ( 150

1200
)(1-1.4)/1.4

 = 296 x 0.125-0.286 

 T2 = 536.5 K  ตอบ 

สภำวะที่ 3 

กระบวนกำรที่ 2-3 เป็นกระบวนกำรควำมดันคงที่ ดังนั้นจะได้ 

P3 = P2 = 1200 kPa  ตอบ 

สภำวะที่ 4 

จำกกระบวนกำรที่ 4 ไป 1 เป็นกระบวนกำรควำมดันคงท่ี ดังนั้นจะได้ว่ำ 

P4 = P1 = 150 kPa  ตอบ 

และสำมำรถหำอุณหภูมิ T4 ได้โดยใช้ควำมสัมพันธ์ที่ของกระบวนกำรไอเซนโทรปิกจำก
กระบวนกำรที่ 3 ไป 4 ได้ว่ำ 

 TP(1-k)/k = ค่ำคงที่ 
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หรือ T3P3
(1-k)/k = T4P4

(1-k)/k 

จะได้ T4 = T3 (P3
P4

)(1-k)/k
 = 1500 x (1200

150
)(1-1.4)/1.4

 = 1500 x 8-0.286 

 T4 = 827.6 K ตอบ 

(ข) ต้องกำรหำงำนที่ให้กับเครื่องอัด (wC) และงำนที่ได้จำกกังหัน (wT) สำมำรถหำได้จำก
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศำสตร์ส ำหรับระบบเปิด เมื่อไม่มีกำรถ่ำยเทควำมร้อนและไม่คิดพลังงำน
ศักย์และพลังงำนจลน์ จะได้ว่ำ 

- wc = h2 – h1 

หรือ wc = h1 – h2 = Cp(T1 – T2) = 1.005(296 – 536.5) 

 wc = -241.7 kJ/kg  

 งำนที่ให้เครื่องอัดมีเครื่องหมำยเป็นลบ เนื่องจำกเป็นงำนที่ให้แก่ระบบ ตอบ 

- wT = h4 – h3 

หรือ wc = h3 – h4 = Cp(T3 – T4) = 1.005(1500 – 827.6) 

 wc = 675.8 kJ/kg  

 งำนที่ให้กังหันมีเครื่องหมำยเป็นบวก เนื่องจำกเป็นงำนที่ระบบให้แก่สิ่งแวดล้อม 

 ตอบ 

(ค) ต้องกำรหำประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร สำมำรถหำได้จำกสมกำรที่ (8.22) 
หรือ (8.23) 

 th = 1- 
T1
T2

 = 1- 
296

536.5
 = 0.448 

หรือ th  = 1- 
1(P2 P1⁄ ) 

(k-1)/k = 1- 
1(1200 150⁄ ) 0.286 = 0.448 ตอบ 
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8.5 สรุปประจ ำบท 

1. อัตรำส่วนกำรอัด (rv) หรืออัตรำส่วนปริมำตร = 
Vmax
Vmin

 = 
VBDC
VTDC

 

2. ควำมดันประสิทธิผลเฉลี่ย (MEP) = 
Wnet

Vmax- Vmin
 = 

wnet
vmax- vmin

 

3. วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศเป็นวัฏจักรอุดมคติของวัฏจักรก ำลังแก๊สหรือวัฏจักรก ำลัง
มำตรฐำนอำกำศ ชนิดจุดระเบิดด้วยหัวเทียน ประกอบด้วยกำรท ำงำนเป็น 4 
กระบวนกำร ดังนี้ 

กระบวนกำรที่ 1-2: เป็นกระบวนกำรอัดอำกำศแบบไอเซนโทรปิก  

กระบวนกำรที่ 2-3: เป็นกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่ระบบแบบ
ปริมำตรคงที่  

กระบวนกำรที่ 3-4: เป็นกระบวนกำรขยำยตัวของอำกำศแบบไอเซนโทรปิก  

กระบวนกำรที่ 4-1: เป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่บรรยำกำศแบบ
ปริมำตรคงที ่

th =  wnet
qin

 = 1- T1
T2

 =  1- (V2
V1

)k-1
 = 1- 

1
rvk-1 

4. วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศเป็นวัฏจักรอุดมคติของวัฏจักรก ำลังแก๊สหรือวัฏจักรก ำลัง
มำตรฐำนอำกำศ ชนิดจุดระเบิดด้วยแรงอัด ประกอบด้วยกำรท ำงำนเป็น 4 กระบวนกำร 
ดังนี้ 

กระบวนกำรที่ 1-2: เป็นกระบวนกำรอัดอำกำศแบบไอเซนโทรปิก  

กระบวนกำรที่ 2-3: เป็นกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่ระบบแบบควำม
ดันคงท่ี  

กระบวนกำรที่ 3-4: เป็นกระบวนกำรขยำยตัวของอำกำศแบบไอเซนโทรปิก  

กระบวนกำรที่ 4-1: เป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่บรรยำกำศแบบ
ปริมำตรคงที ่

อัตรำส่วนกำรตัดเชื้อเพลิง (rC) = 
V3
V2
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th =  wnet
qin

  = 1- 
1

rvk-1 [ rck-1
k(rc-1)

] 

5. วัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศเป็นวัฏจักรอุดมคติของวัฏจักรก ำลังแก๊สหรือวัฏจักร
ก ำลังมำตรฐำนอำกำศ ที่ถูกใช้ในกังหันแก๊ส ประกอบด้วย 4 กระบวนกำร ดังนี้ 

กระบวนกำรที่ 1-2: เป็นกระบวนกำรอัดอำกำศแบบไอเซนโทรปิกภำยใน
เครื่องอัด 

กระบวนกำรที่ 2-3: เป็นกระบวนกำรถ่ำยเทควำมร้อนให้แก่ระบบแบบควำม
ดันคงท่ีภำยในห้องเผำไหม้ 

กระบวนกำรที่ 3-4: เป็นกระบวนกำรขยำยตัวของอำกำศแบบไอเซนโทรปิก
ภำยในกังหัน 

กระบวนกำรที่ 4-1: เป็นกระบวนกำรคำยควำมร้อนออกสู่บรรยำกำศแบบ
ควำมดันคงท่ี 

อัตรำส่วนควำมดัน (rp) = 
P2
P1

 

th =  wnet
qin

 = 1- 
1

rp(k-1)/k 
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 

บทที่ 8 

 

1. ให้อธิบำยนิยำมวัฏจักรก ำลังมำตรฐำนอำกำศ 
2. วัฏจักรออตโตมำตรฐำนอำกำศ วัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ และวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำน

อำกำศ เหมือนหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร พร้อมทั้งอธิบำยกระบวนกำรทั้ง 4 ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัฏ
จกัร 

3. ในกำรท ำงำนของวัฏจักรเบรย์ตันมำตรฐำนอำกำศ ที่ทำงเข้ำของเครื่องอัดมีควำมดัน 100 kPa 
และอุณหภูมิ 17°C ถ้ำมีกำรให้ควำมร้อนเข้ำไป 1000 kJ/kg และอุณหภูมิสูงสุดของวัฏจักรนี้
เท่ำกับ 1177°C ตำมรูปที่ 8.16 ให้หำอัตรำส่วนกำรอัดสูงสุดที่เป็นไปได้ และท่ีอัตรำส่วนกำรอัดนี้
จะท ำให้ได้ประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนเท่ำไร 

 

รูปที่ 8.16 ภำพประกอบข้อที่ 3 

 

4. ถ้ำค่ำควำมดันประสิทธิผลเฉลี่ย (Mean effective pressure, MEP) ของกำรท ำงำนในวัฏจักร
ออตโตมำตรฐำนอำกำศเท่ำกับ 650 kPa มีควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ 1600 rpm ผลรวมของ
ปริมำตรช่วงชักเป็น 2 L และมีอัตรำส่วนกำรอัดเป็น 10:1 ถ้ำอุณหภูมิที่ทำงเข้ำของอำกำศเป็น 
17°C และมีควำมดัน 100 kPa ให้หำงำนที่ได้จำกวัฏจักรนี้ และประสิทธิภำพเชิงควำมร้อน
ของวัฏจักร 

5. ในกำรท ำงำนของวัฏจักรดีเซลมำตรฐำนอำกำศ ถ้ำอำกำศถูกน ำเข้ำด้วยควำมดัน 101.3 kPa 
และอุณหภูมิ 17°C ถ้ำอัตรำส่วนกำรอัดเป็น 20:1 และห้องเผำไหม้คำยควำมร้อนออกไป 1200 
kJ/kg ให้หำอุณหภูมิหลังจำกกำรเผำไหม้ และประสิทธิภำพเชิงควำมร้อนของวัฏจักร 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
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วัฏจักรท ำควำมเย็น 

 

 หลังจากศึกษาการวิเคราะห์วัฏจักรก าลังไอและวัฏจักรก าลังมาตรฐานอากาศมาแล้วในบทที่ 
7 และ 8 ซึ่งทั้งสองบทเป็นเนื้อหาของวัฏจักรที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนไปเป็นงาน ส าหรับในบทที่ 9 
นี้จะเป็นการวิเคราะห์วัฏจักรท าความเย็น ซึ่งเป็นวัฏจักรที่ท าให้ความร้อนไหลจากแหล่งที่มีอุณหภูมิ
สูงไปหาแหล่งที่มีอุณหภูมิต่ าโดยการให้งานแก่วัฏจักร การท างานในลักษณะนี้มีความส าคัญต่องาน
ทางวิศวกรรมมาก ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องท าความเย็น (Refrigerators) เครื่องปรับอากาศ (Air 
conditioners) หรือ ปั๊มความร้อน (Heat pumps) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

9.1 วัฏจักรท ำควำมเย็น 

 จากบทท่ี 5 ซึ่งได้กล่าวถึงเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อนไปพอสังเขปแล้ว ในบทนี้จะได้
กล่าวละเอียดถึงวัฏจักรท าความเย็นต่อ จากที่ทราบไปแล้วว่ากระบวนการทาความเย็นเป็น
กระบวนการถ่ายเทความร้อนจากบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ ากว่าไปยังบริเวณอุณหภูมิสูงกว่า อุปกรณ์ที่ท า
หน้าที่ในลักษณะนี้คือ เครื่องท าความเย็น (Refrigerators) หรือ ปั๊มความร้อน (Heat pumps) ซึ่งมี
ลักษณะการท างานเหมือนกันแต่ต่างกันที่จุดประสงค์ในการใช้งาน โดยเครื่องท าความเย็นเป็นอุปกรณ์
ที่มีต้องการรักษาอุณหภูมิของบริเวณท าความเย็นให้มีอุณหภูมิต่ าด้วยการก าจัดความร้อนออกจาก
บริเวณดังกล่าว ส่วนปั๊มความร้อนตรงข้ามกับเครื่องท าความเย็นคือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการรักษา
อุณหภูมิของบริเวณที่ต้องการความร้อนให้มีอุณหภูมิสูง วัฏจักรท าความเย็นแบ่งได้หลายประเภท แต่
ส าหรับบทนี้จะกล่าวถึงสองประเภทที่ส าคัญ คือ วัฏจักรท าความเย็นไอ (Vapor refrigeration cycle) 
และวัฏจักรท าความเย็นแก๊ส (Gas refrigeration cycle) ทั้งสองวัฏจักรนี้มีความแตกต่างกันที่สถานะ
ของสารท าความเย็น (Refrigerant) โดยสารท าความเย็นในวัฏจักรท าความเย็นไอจะมีสถานะเป็น
ของเหลวและไอสลับกัน ส่วนสารท าความเย็นในวัฏจักรท าความเย็นแก๊สจะอยู่ในสถานะแก๊สตลอด
ทั้งวัฏจักร การหาประสิทธิภาพในการท างานของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อน จะหาในเทอม
ของสัมประสิทธิ์สมรรถนะ (Coefficient of performance, COP) ซึ่งมีสมการดังนี้ 

COPR= 
ผลของการท างานเย็น

งานที่ต้องป้อนให้แกอุ่ปกรณ์
 = 

QL
Wnet,in

 (9.1) 

COPHP= 
ผลของการท างานร้อน

งานที่ต้องปอ้นให้แก่อุปกรณ์
 = 

QH
Wnet,in

 (9.2) 

COPHP = COPR + 1 (9.3) 
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เมื่อ  COPR คือ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท าความเย็น 

COPHP คือ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของปั๊มความร้อน 

 การบอกขนาดของเครื่องท าความเย็น หมายถึง อัตราการถ่ายเทความร้อนออกจากบริเวณ
ท าความเย็นต่อเวลา ในระบบ SI จะใช้หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (KW) แต่โดยทั่วไปจะใช้หน่วยอังกฤษคือ 
ตันของการท าความเย็น (Tons of refrigeration) เช่น เครื่องท าความเย็นขนาด 1 ตัน หมายถึง
เครื่องท าความเย็นที่สามารถท าให้น้ าที่อยู่ในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิ 0๐C จ านวน 1 ตัน กลายเป็น
น้ าแข็งที่อุณหภูมิ 0๐C ภายในเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งจะสามารถดึงความร้อนออกมาได้ประมาณ 211 
KJ/min หรือ 200 Btu/min คือ 1 ตัน ของเครื่องท าความเย็นเท่ากับ 200 Btu/min หรือ 3.516 KW 

 วัฏจักรการท าความเย็น สามารถแบ่งได้สองประเภทเช่นเดียวกับวัฏจักรก าลัง โดยที่วัฏจักรที่
สารท างานเปลี่ยนสถานะระหว่างของเหลวกับไอ จะเรียกว่า วัฏจักรท าความเย็นไอ และวัฏจักรที่สาร
ท างานมีสถานะเป็นแก๊สอย่างเดียว จะเรียกว่า วัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศ ส าหรับหลักการ
วิเคราะห์ต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

9.2 วัฏจักรท ำควำมเย็นไอ 

 วัฏจักรท าความเย็นไอเป็นวัฏจักรอุดมคติ ซึ่งพัฒนามาจากวัฏจักรท าความเย็นคาร์โนต์ที่
กล่าวไปแล้วในบทที่ 5 และวัฏจักรที่ท างานตรงข้ามกับวัฏจักรแรงคิน วัฏจักรท าความเย็นไอถูกใช้เป็น
ต้นแบบวัฏจักรส าหรับเครื่องท าความเย็น เครื่องปรับอากาศ และปั๊มความร้อนอย่างกว้างขวาง วัฏ
จักรท าความเย็นไอมีความแตกต่างจากวัฏจักรท าความเย็นคาร์โนต์ 2 ประการที่ส าคัญคือ สารท า
ความเย็นจะถูกท าให้ระเหยอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะท าการอัด และแทนกังหันด้วยอุปกรณ์ทรอตทลิ่ง 
โดยมีแผนภาพ T – s และอุปกรณ์ในวัฏจักรแสดงดังรูปที่ 9.1 

ในวัฏจักรท าความเย็นไออุดมคติ ที่สภาวะที่ 1 สารท าความเย็นที่มีสถานะเป็นไออ่ิมตัวและมี
ความดันต่ า (P1) ถูกส่งเข้าไปในเครื่องอัดและถูกอัดแบบไอเซนโทรปิก กลายเป็นสารท าความเย็น
ความดันสูง (P2) เท่ากับความดันของเครื่องควบแน่น และมีสถานะเป็นไอดงที่สภาวะที่ 2 ไอดง
ดังกล่าวจะถูกส่งเข้าไปเครื่องควบแน่นแล้วคายความร้อนออกมาโดยความดันคงที่ สารท าความเย็นที่
ออกมาที่สภาวะที่ 3 นี้จึงมีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัวแต่ยังมีความดันสูง (P3) แล้วจึงส่งต่อไปที่วาล์ว
ขยายตัวหรือลิ้นลดความดันซึ่งเป็นกระบวนการทรอตทลิ่ง เพ่ือให้ได้สารท าความเย็นความดันต่ า (P4) 
เท่ากับความดันของเครื่องระเหย และได้สารท าความเย็นออกมามีสถานะเป็นของผสมอ่ิมตัวค่า
คุณภาพไอต่ า แล้วจึงส่งไปที่เครื่องท าระเหยซึ่งอยู่ในห้องท าความเย็นเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อนท าให้
บริเวณห้องท าความเย็นมีอุณหภูมิลดลงโดยกระบวนการความดันคงที่ (P1) หลังจากนั้นก็จะไหลกลับ
เข้าสู่เครื่องอัดอีกครั้ง เป็นการท างานครบวัฏจักร  
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รูปที่ 9.1 แผนภาพ T – s และอุปกรณ์ในวัฏจักรท าความเย็นไอ 

 

ตู้เย็นในรูปที่ 9.2 เป็นตัวอย่างที่ดีของอุปกรณ์ที่ท างานคล้ายกับวัฏจักรท าความเย็นไออุดม
คตินี้ เครื่องระเหยของตู้เย็นก็คือท่อที่ขดอยู่ในบริเวณที่เป็นช่องแช่แข็ง ซึ่งจะท าหน้าที่ดูดความร้อน
ออกจากช่องแช่แข็ง ท าให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นลดลง ส่วนท่อที่ขดอยู่ด้านหลังตู้เย็นคือ เครื่อง
ควบแน่น ที่ท าหน้าที่เป็นคายความร้อนออกสู่อากาศที่อยู่รอบๆ  

 

รูปที่ 9.2 ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ท างานคล้ายกับวัฏจักรท าความเย็นไออุดมคติ 
(ท่ีมา: http://img4-2.realsimple.timeinc.net/images/1210new/ 

how-fridge-works-ictcrop_300.jpg) 

http://img4-2.realsimple.timeinc.net/images/1210new/
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การท างานของวัฏจักรท าความเย็นไอสามารถสรุปได้ดังนี้ 

กระบวนกำรที ่1-2 เป็นกระบวนการอัดตัวแบบไอโซนโทรปิกในเครื่องอัด 

กระบวนกำรที ่2-3 เป็นกระบวนการคายความร้อนโดยความดันคงที่ในเครื่องควบแน่น 

กระบวนกำรที ่3-4 เป็นกระบวนการขยายตัวแบบไม่ถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์ทรอตทลิ่ง 

กระบวนกำรที ่4-1 เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนโดยความดันคงที่ในเครื่องระเหย 

 นอกจากนี้อุปกรณ์ทั้งหมดในวัฏจักรท าความเย็นไออุดมคติ สามารถวิเคราะห์เสมือนเป็นการ
ไหลแบบคงที่ได้ ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 4 ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการผันกลับได้ โดยที่เครื่อง
ระเหยและเครื่องควบแน่นไม่เกิดงานใดๆ และการท างานของเครื่องอัดเป็นแบบแอเดียเบติก จากกฎ
ข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ของระบบเปิดที่มีการไหลแบบคงที่ สามารถเขียนได้ดังนี้ 

qH = q23 = h3 – h2 (9.4) 

qL = q41 = h1 – h4 (9.5) 

 เมื่อแทนสมการที่ (9.1) และ (9.2) ลงในสมการที่ (9.4) และ (9.5) จะสามารถหาสัมประสิทธิ์
สมรรถนะของเครื่องท าความเย็นและปั๊มความร้อน ได้ดังสมการที่ (9.6) และ (9.7) ตามล าดับ 

COPR = 
qL

wnet
 = 

h1-h4
|h1-h2 |

 (9.6) 

COPHP = 
qH

wnet
 = 

|h3-h2|
|h1-h2|

 (9.7) 

เมื่อ h1 = hg,P1 และ h3 = hf,P3 ส าหรับกรณีที่เป็นอุดมคติ 

 

ตัวอย่ำงที่ 9.1 พิจารณาตู้เย็นเครื่องหนึ่งที่ท างานตามหลักการของวัฏจักรท าความเย็นไอ (รูปที่ 9.3) 
ที่ใช้ R-134a เป็นสารท าความเย็น ถ้าอุณหภูมิของสารท าความเย็นที่ออกจากเครื่องระเหยเท่ากับ  
-24°C และอุณหภูมิที่ออกจากเครื่องควบแน่นเป็น 40°C และอัตราการไหลเชิงมวลของสารท าความ
เย็นเป็น 0.04 kg/s ให้หาค่าความสามารถในการท าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะของตู้เย็นนี้ 

วิธีท ำ สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 
1) สารเป็น R-134a 
2) ṁ = 0.04 kg/s 
3) สภาวะที่ 1: T1 = -24°C, ไออ่ิมตัว 
4) สภาวะที่ 3: T3 = 40°C, ของเหลวอ่ิมตัว 
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รูปที่ 9.3 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 9.1 

 

ในการหาทั้งค่าความสามารถในการท าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะของตู้เย็น  สิ่งที่
ต้องทราบคือค่าเอนทาลปีที่แต่ละสภาวะ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกจะท าการหาค่าเอนทาลปีทุก
สภาวะ โดยมีหลักการหาค่าดังนี้ 

สภาวะที่ 1: 

ที่สภาวะที่ 1 โจทย์ได้ก าหนดอุณหภูมิมาให้ T1 = -24°C และจากรูปที่ 9.3 ท าให้ทราบว่า
สถานะของสารท าความเย็นคือไออ่ิมตัว ดังนั้นหาคุณสมบัติของสารที่สภาวะนี้ได้จากตารางที่ ข.8 
(ภาคผนวก ข) จะได้ว่า 

P1 = Psat@-24°C = 111.37 kPa 

h1 = hg@-24°C = 235.92 kJ/kg 

s1 = sg@-24°C = 0.94941 kJ/(kgK) 

สภาวะที่ 3: 

เนื่องจากโจทย์ก าหนดเงื่อนไขที่สภาวะที่ 3 มาให้ ดังนั้นจึงท าการพิจารณาหาคุณสมบัติที่
สภาวะที่ 3 ก่อนสภาวะที่ 2 โดยทราบว่า T3 = 40°C และมีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัว จากตารางที่ 
ข.8 (ภาคผนวก ข) จะได้ว่า 

P3 = Psat@40°C = 1017.10 kPa 
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h3 = hf@40°C = 108.26 kJ/kg 

s3 = sf@40°C = 0.39486 kJ/(kgK) 

สภาวะที่ 2: 

เนื่องจากสภาวะที่ 2 มีความดันเท่ากับที่สภาวะที่ 3 และกระบวนการที่ 1 ไป 2 เป็นกระบวน
ไอเซนโทรปิก จะได้ว่า 

P2 = P3 = 1017.10 kPa 

s2 = s1 = 0.94941 kJ/(kgK) 

ตรวจสอบสถานะพบว่าเป็น ไอดง ดังนั้นหาคุณสมบัติของสารที่สภาวะนี้จากตารางที่ ข.10 
และท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วง จะได้ 

T2 = 49.1°C 

h2 = 292.78 kJ/kg 

สภาวะที่ 4: 

ที่สภาวะนี้เนื่องจากอุปกรณ์เป็นประเภททรอตทลิ่ง จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
ส าหรับระบบเปิดจะได้ว่า 

h3 = h4 = 108.26 kJ/kg 

(ก) ต้องกำรหำค่ำควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น (qL) สามารถหาได้จากสมการที่ (9.5)  

qL = h1 – h4 = 235.92 - 108.26  

 qL = 127.66 kJ/kg 

หรือ Q̇L = ṁ x qL = 0.04 x 127.66 

 Q̇L = 5.11 kW  ตอบ 

(ข) ต้องกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักร สามารถหาได้จากสมการที่ (9.6) 

COPR = 
qL

wnet
 = 

h1-h4
|h1-h2 |
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เมื่อ wnet = |h1 – h2| = |235.92 – 292.78| = 56.86 kJ/kg 

 COPR = 
qL

wnet
 = 

127.66 
56.86

 = 2.25 ตอบ 

 

ตัวอย่ำงที่ 9.2 พิจารณาเครื่องท าความเย็นที่ท างานตามหลักการของวัฏจักรท าความเย็นไอเครื่อง
หนึ่ง (รูปที่ 9.4) ที่ใช้ R-134a เป็นสารท าความเย็น ถ้าวัฏจักรนี้ท างานระหว่างความดัน 140 และ 
1200 kPa และอัตราการไหลเชิงมวลของสารท าความเย็นเป็น 0.03 kg/s ให้หา (ก) อัตราการคาย
ความร้อนทิ้งนอกเครื่องท าความเย็น (ข) อัตราการดูดความร้อนจากห้องเย็น (ค) สัมประสิทธิ์
สมรรถนะของเครื่องท าความเย็น 

 

 

รูปที่ 9.4 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 9.2 

 

วิธีท ำ สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 
1) สารเป็น R-134a 
2) ṁ = 0.03 kg/s 
3) สภาวะที่ 1: P1 = 140 kPa, ไออ่ิมตัว 
4) P1 = P4 =140 kPa 
5) สภาวะที่ 3: P3 = 1200 kPa, ของเหลวอ่ิมตัว 
6) P3 = P2 =1200 kPa 
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ในการหาทั้งค่าความสามารถในการท าความเย็นและสัมประสิทธิ์สมรรถนะของตู้เย็น  สิ่งที่
ต้องทราบคือค่าเอนทาลปีที่แต่ละสภาวะ ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสะดวกจะท าการหาค่าเอนทาลปีทุก
สภาวะ โดยมีหลักการหาค่าดังนี้ 

สภาวะที่ 1: 

ที่สภาวะที่ 1 โจทย์ได้ก าหนดอุณหภูมิมาให้ P1 = 140 kPa และจากรูปที่ 9.3 ท าให้ทราบว่า
สถานะของสารท าความเย็นคือไออ่ิมตัว ดังนั้นหาคุณสมบัติของสารที่สภาวะนี้ได้จากตารางที่ ข.9 
(ภาคผนวก ข) จะได้ว่า 

T1 = Tsat@140kPa = 18.77°C 

h1 = hg@140kPa = 239.16 kJ/kg 

s1 = sg@140kPa = 0.94456 kJ/(kgK) 

สภาวะที่ 2: 

เนื่องจากสภาวะที่ 2 มีความดันเท่ากับที่สภาวะที่ 3 และกระบวนการที่ 1 ไป 2 เป็นกระบวน
ไอเซนโทรปิก จะได้ว่า 

P2 = P3 = 1200 kPa  

s2 = s1 = 0.94456 kJ/(kgK) 

ตรวจสอบสถานะพบว่าเป็น ไอดง ดังนั้นหาคุณสมบัติของสารที่สภาวะนี้จากตารางที่ ข.10 
และท าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในช่วง จะได้ 

T2 = 55.1°C 

h2 = 284.12 kJ/kg 

สภาวะที่ 3: 

ที่สภาวะที่ 3 ได้ P3 = 1200 kPa และมีสถานะเป็นของเหลวอ่ิมตัว  จากตารางที่ ข.9 
(ภาคผนวก ข) จะได้ว่า 

h3 = hf@1200kPa = 107.32 kJ/kg 
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s3 = sf@1200kPa = 0.39189 kJ/(kgK) 

สภาวะที่ 4: 

ที่สภาวะนี้เนื่องจากอุปกรณ์เป็นประเภททรอตทลิ่ง จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
ส าหรับระบบเปิดจะได้ว่า 

h3 = h4 = 107.32 kJ/kg 

(ก) ต้องกำรหำอัตรำกำรคำยควำมร้อนทิ้งนอกเครื่องท ำควำมเย็น (Q̇H) สามารถหาได้จาก
สมการที่ (9.4) 

qH = h3 – h2 = 107.32 - 284.12 

 qH = -176.8 kJ/kg 

หรือ Q̇H = ṁ x qH = 0.03 x (-176.8) 

 Q̇H = -5.3 kW  เครื่องหมายลบเนื่องจากเป็นความร้อนท่ีถูกคายทิ้ง ตอบ 

(ข) ต้องกำรหำค่ำควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น (Q̇L) สามารถหาได้จากสมการที่ (9.5)  

qL = h1 – h4 = 239.16 - 107.32 

 qL = 131.84 kJ/kg 

หรือ Q̇L = ṁ x qL = 0.03 x 131.84 

 Q̇L = 3.96 kW  ตอบ 

(ค) ต้องกำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักร สามารถหาได้จากสมการที่ (9.6) 

COPR = 
qL

wnet
 = 

qL
qH-qL

= 
131.84

176.8-131.84
  

 COPR = 2.93 ตอบ 
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9.3 วัฏจักรท ำควำมเย็นมำตรฐำนอำกำศ 

วัฏจักรท าความเย็นแก๊สเป็นวัฏจักรอุดมคติที่ใช้ในการท าความเย็น โดยเป็นวัฏจักรที่ท างาน
ตรงข้ามกับวัฏจักรเบรย์ตันมาตรฐานอากาศ (รูปที่ 8.14) วัฏจักรท าความเย็นแก๊สจึงถูกเรียกว่า วัฏ
จักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศ (The air standard refrigeration cycle) และมีการวิเคราะห์
คล้ายกับวัฏจักรเบรย์ตันมาตรฐานอากาศทุกประการ 

โดยทั่วไปแล้ววัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศจะถูกน ามาใช้กับการท าความเย็นที่มี
อุณหภูมิต่ ามากๆ แม้ว่าค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศจะมีค่าต่ า
กว่าของวัฏจักรท าความเย็นไอก็ตาม เช่น การท าความเย็นในอากาศยาน ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้
ในวัฏจักรนี้มีน้ าหนักเบาและไม่ซับซ้อน และเนื่องจากสารท าความเย็นอยู่ในสถานะแก๊สจึงไม่เกิด
ปัญหาการแข็งตัวของสารท าความเย็น  อุปกรณ์ส าคัญในวัฏจักรประกอบด้วย เครื่องอัด 
(Compressor) เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) และเครื่องขยาย (Expander) โดยมี
หลักการท างานแสดงในแผนภาพ T – s พร้อมทั้งแผนภาพการต่ออุปกรณ์ในวัฏจักร ตามรูปที่ 9.5 

 

 

รูปที่ 9.5 แผนภาพ T – s และอุปกรณ์ของวัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศ 

 

จากรูปที่ 9.5 สามารถสรุปกระบวนการท างานวัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศได้ดังนี้ 

 กระบวนกำรที่ 1-2 เป็นกระบวนการอัดตัวแบบไอเซนโทรปิกในเครื่องอัด 

 กระบวนกำรที่ 2-3 เป็นกระบวนการคายความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อมในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน  
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 กระบวนกำรที่ 3-4 เป็นกระบวนการขยายตัวแบบไอเซนโทรปิกในเครื่องขยาย  

 กระบวนกำรที่ 4-1 เป็นการะบวนการถ่ายเทความร้อนให้แก่ระบบในเครื่องแลกเปลี่ยน
ความร้อน 

 จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ของระบบเปิดที่มกีารไหลแบบคงที่ สามารถเขียนได้ดังนี้ 

qH = q23 = h3 – h2 

qL = q41 = h1 – h4 

 และสามารถหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักร ได้เป็น 

COPR = 
qL

wnet
 = 

qL
|wcomp|-wturb

  

COPR = 
h1-h4

|h1-h2|-(h3-h4)
 (9.8) 

หรือ COPR = 
Cp(T1-T4)

|Cp(T1-T2)|- Cp(T3-T4)
 =  

(T1-T4)
|(T1-T2)|- (T3-T4)

 (9.9) 

 จากความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการไอเซนโทรปิกที่เกิดจากกระบวนการที่ 1 ไป 2 และ
กระบวนการที่ 3 ไป 4 คือ 

P2
P1

= (T2
T1

)k/(k-1)
 = 

P3
P4

= (T3
T4

)k/(k-1)  
จะได้ 

T2
T1

 = 
T3
T4

 หรือ 
T4
T1

 = 
T3
T2

 

แทนลงในสมการที่ (9.9) จะได้ 

 COPR = 
T1-T4

T2-T1- T3-T4
 = 

1
(T2/T1) - 1

 (9.10) 

หรือ COPR = 
1

rp(k-1)/k - 1
 (9.11) 
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ตัวอย่ำงท่ี 9.3 พิจารณาการท างานตามหลักการของวัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศดังรูปที่ 9.6 
ถ้าอากาศเข้าเครื่องอัดที่ความดัน 150 kPa และมีอุณหภูมิ -24°C และออกจากเครื่องอัดที่ความดัน 
600 kPa ถ้าอากาศขณะเข้าเครื่องขยายมีค่าเท่ากับ 20°C ให้หา (ก) สัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏ
จักรนี้ (ข) อัตราการไหลของอากาศ ถ้าอัตราการดูดความร้อนจากห้องที่ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิ มี
ค่า 1000 W  

 

 

รูปที่ 9.6 ภาพประกอบตัวอย่างที่ 9.3 

 

วิธีท ำ สิ่งที่ได้จากโจทย์มีดังนี้ 
1) ส า ร เป็ น อ าก า ศ : Cp = 1.005 kJ/(kgK), Cv = 0.718 kJ/(kgK), k = 1.4 แล ะ  

R = 0.287 kJ/(kgK) (ตารางที่ ข.2 (ก) ในภาคผนวก ข) 
2) สภาวะที่ 1: P1 = 150 kPa, T1 = -24°C = -24 + 273 = 249 K 
3) P1 = P4 =150 kPa 
4) สภาวะที่ 3: T3 = 20°C = 20 + 273 =293 K 
5) P2 = P3 = 600 kPa 

(ก) กำรหำค่ำสัมประสิทธิ์สมรรถนะ 

เนื่องจากการท างานของวัฏจักรนี้มีสารท างานเป็นแก๊สอุดมคติ (อากาศ) ซึ่งสามารถหา
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักรทีไ่ด้จากสมการที่ (9.11) ดังนี้ 
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 COPR = 
1

rp(k-1)/k - 1
 = 

1
(P2/P1)(k-1)/k - 1

 

COPR = 
1

(600/150)(1.4-1)/1.4 - 1
 

 COPR = 2.06  ตอบ 

(ข) ต้องกำรหำค่ำอัตรำกำรไหลของอำกำศ 

เมื่ออัตราการดูดความร้อนจากห้องที่ต้องการเก็บรักษาอุณหภูมิ (QL̇) เท่ากับ 1000 W หรือ 
1 kW สามารถหาอัตราการไหลของอากาศได้จากสมการดังต่อไปนี้ 

ṁ=
QL̇

qL
 

จากกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดในอุปกรณ์เครื่องอัด จะได้ว่า 

qL = h4 – h1 = Cp(T1 - T4)  

ส าหรับค่า T4 สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของกระบวนการไอเซนโทรปิก จาก
กระบวนการที่ 3 ไป 4 ได้ว่า 

หรือ T3P3
(1-k)/k = T4P4

(1-k)/k 
 T4  = [T3P3

(1-k)/k]/P4
(1-k)/k  

  = [293 x 600(1-1.4)/1.4]/150(1-1.4)/1.4 

 = [293 x 0.16]/0.239 

 T2 = 196.15 K 

แทนค่าหา qL จะได้ 

qL = 1.005 x (249 – 196.15) = 53.11 kJ/kg 

ดังนั้นอัตราการไหลของอากาศหาได้จาก 

ṁ= 
QL̇
qL

 =  1
53.11

 = 0.019 kg/s  ตอบ 
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9.4 สรุปประจ ำบท 

1. วัฏจักรท าความเย็นไอเป็นวัฏจักรอุดมคติส าหรับระบบท าความเย็น ซึ่งพัฒนามาจากวัฏ
จักรท าความเย็นคาร์โนต์ 

กระบวนการที่ 1-2: เป็นกระบวนการอัดตัวแบบไอโซนโทรปิกในเครื่องอัด 

กระบวนการที่ 2-3: เป็นกระบวนการคายความร้อนโดยความดันคงที่ในเครื่อง
ควบแน่น 

กระบวนการที่ 3-4: เป็นกระบวนการขยายตัวแบบไม่ถ่ายเทความร้อนใน
อุปกรณ์ทรอตทลิ่ง 

กระบวนการที่ 4-1: เป็นกระบวนการถ่ายเทความร้อนโดยความดันคงที่ใน
เครื่องระเหย 

COPR = 
qL

wnet
 = 

h1-h4
|h2-h1 |

 

COPHP = 
qH

wnet
 = 

|h3-h2|
|h2-h1|

 

2. วัฏจักรท าความเย็นแก๊สหรือวัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศเป็นวัฏจักรอุดมคติที่ใช้
ในการท าความเย็น โดยเป็นวัฏจักรที่ท างานตรงข้ามกับวัฏจักรเบรย์ตันมาตรฐานอากาศ  

กระบวนการที่ 1-2: เป็นกระบวนการอัดตัวแบบไอเซนโทรปิกในเครื่องอัด 

กระบวนการที่ 2-3: เป็นกระบวนการคายความร้อนให้แก่สิ่งแวดล้อมในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน 

กระบวนการที่ 3-4: เป็นกระบวนการขยายตัวแบบไอเซนโทรปิกในกังหัน 

กระบวนการที่ 4-1: เป็นการะบวนการถ่ายเทความร้อนให้แก่ระบบในเครื่อง
แลกเปลี่ยนความร้อน 

COPR = 
h1-h4

|h1-h2|-(h3-h4)
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แบบฝึกหัดท้ำยบท 

บทที่ 9 

 

1. ให้นักศึกษาอธิบายความแตกต่างระหว่างวัฏจักรท าความเย็นกับวัฏจักรก าลัง 
2. ให้นักศึกษาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างวัฏจักรท าความเย็นไอ และวัฏจักรท าความเย็น

มาตรฐานอากาศ พร้อมทั้งแสดงกระบวนการท างานของทั้งสองวัฏจักร 
3. วัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศมีอากาศไหลเข้าเครื่องอัดที่ความดัน 120 kPa และมี

อุณหภูมิ -5°C เมื่ออัตราส่วนการอัดเป็น 3:1 และอุณหภูมิของอากาศหลังจากคายความร้อนทิ้ง
ไปแล้วมีค่า 25°C ตามรูปที่ 9.7 ให้หาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะและอุณหภูมิสูงสุดของวัฏจักร 

 

รูปที่ 9.7 ภาพประกอบข้อที่ 3 

 

4. วัฏจักรท าความเย็นมาตรฐานอากาศ มีอากาศที่มีความดัน 100 kPa และมีอุณหภูมิ -13°C ไหล
เข้าเครื่องอัด และอากาศก่อนเข้าเครื่องขยายมีความดัน 400 kPa และมีอุณหภูมิ 30°C ตามรูปที่ 
9.8 ให้หา (ก) อุณหภูมิของอากาศที่ต่ าที่สุดในวัฏจักรนี้ (ข) งานที่ให้แก่เครื่องอัด และ (ค) ค่า
สัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักร 

5. วัฏจักรท าความเย็นไอดังรูปที่ 9.9 มีสารท างานคือสารท าความเย็น R-134a ถ้าวัฏจักรนี้มี
อุณหภูมิต่ าสุดในวัฏจักรเป็น -12°C และความดันสูงสุดเป็น 1600 kPa ให้หา (ก) ปริมาณความ
ร้อนที่ถ่ายเทในวัฏจักร และ (ข) ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักร 

 



282 บทที่ 9 วัฏจักรท าความเย็น อุณหพลศาสตร ์

 

รูปที่ 9.8 ภาพประกอบข้อที่ 4 

 

 

รูปที่ 9.9 ภาพประกอบข้อที่ 5 

 

6. สารท าความเย็น R-134a ท างานในวัฏจักรท าความเย็นไออุดมคติ ระหว่างความดัน 180 kPa 
และ 1000 kPa ถ้ามีอัตราการไหลของสารเป็น 0.04 kg/s ตามรูปที่ 9.10 ให้หา (ก) อัตราการ
ถ่ายเทความร้อนเข้าและออก (ข) ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏจักร 
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รูปที่ 9.10 ภาพประกอบข้อที่ 6 
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ใบงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบงานที่ 1  
เรื่อง การหาความสูงของตึกจากความดัน วันที่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการใช้เครื่องมือวัดความดัน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เครื่องวัดความดันกับการหาค่าความสูงได้ 

 

ทฤษฎี 

ความดัน (P) หมายถึง ค่าของแรงดัน (F) ต่อหนึ่งหน่วยพ้ืนที่ (A) ที่รองรับแรงดันนั้นใน
แนวตั้งฉาก (P=F/A) ความดันบรรยากาศ ณ บริเวณต่างๆ จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ และความ
สูง กล่าวคือ บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง อากาศจะขยายตัวท่าให้ความหนาแน่นต่่ากว่าอากาศโดยรอบ จึง
ลอยตัวสูงขึ้นท่าให้ความดันอากาศบริเวณนั้นต่่ากว่าบริเวณใกล้เคียง และเกิดเป็นบริเวณความกด
อากาศต่่า ซึ่งจะเป็นบริเวณท่ีอากาศไม่ดี มีเมฆและฝนมาก ส่วนบริเวณท่ีมีอุณหภูมิต่่า ความหนาแน่น
จะสูงกว่าอากาศโดยรอบจึงจมตัวลง ท่าให้ความดันบริเวณนั้นสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงเกิด จึงเป็น
บริเวณความกดอากาศสูง ซึ่งจะมีเมฆน้อย และสภาพอากาศดี และจากการที่ความดันของอากาศเกิด
จากน้่าหนักของอากาศ ดังนั้นบริเวณที่ยิ่งสูงจากพ้ืนโลก มวลอากาศยิ่งมีน้อย ท่าให้ความดันของ
อากาศลดลงตามระดับความสูง  โดยความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจาก
ระดับน้่าทะเล เป็นดังนี้  

1. ที่ความสูงระดับเดียวกัน ความดันบรรยากาศจะมีค่าเท่ากัน หลักการนี้จึงน่าไปใช้ท่า
เครื่องมือวัดแนวระดับในการก่อสร้าง  

2. เมื่อความสูงเพ่ิมขึ้น ความดันบรรยากาศมีค่าลดลง หลักการนี้น่าไปใช้ท่าเครื่องมือวัด
ความสูง เรียกว่า แอลติมิเตอร์  

เครื่องวัดความดันทั่วไปจะใช้สารปรอทเป็นตัวสารตัวกลางในการหาความดัน เนื่องจากปรอท
มีความหนาแน่น 13.6 g/cm3 มีความหนาแน่นมากกว่าน้่า ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ปรอทจะถูกดัน
ขึ้นไปในหลอดแก้วปลายปิดได้สูง 76 เซนติเมตร หรือ 760 มิลลิเมตร ขณะที่น้่าจะดันได้ถึง 10 เมตร 
เครื่องมือวัดความดันจึงมีหน่วยเป็นความสูงของปรอท เช่น มิลลิเมตรของปรอท และเรียกความดันที่
ดันปรอทให้สูง 760 มิลลิเมตร ว่าเป็นความดัน 1 บรรยากาศ  

เครื่องมือวัดความดันอากาศที่นิยมใช้ แบ่งได้ดังนี้  
1.  บารอมิเตอร์แบบปรอท เป็นเครื่องมือง่ายๆ ประกอบด้วยหลอดแก้วกลวงยาว

ประมาณ 90 เซนติเมตร มีปลายปิดด้านหนึ่งแล้วบรรจุปรอทให้เต็มหลอดแก้ว คว่่าปากแก้วลงใน
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ภาชนะที่มีปรอทอยู่ โดยให้ปลายเปิดของหลอดแก้ว จุ่มอยู่ในปรอท ความสูงของปรอทจะเป็นความ
ดัน ณ ต่าแหน่งนั้นๆ  

2.  แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ ประกอบด้วยตลับโลหะ เช่น อะลูมิเนียม มีรูปร่างกลมแบน 
ผิวท่าเป็นคลื่น ก้นตลับติดอยู่กับกรอบโลหะที่แข็งแรง ฝาตลับจึงบุบขึ้นลงตามความดันอากาศ 
ภายนอกตอนบนของฝาตลับมีสปริง ซึ่งต่อไปที่คานและเข็มที่ชี้ไปบนหน้าปัดที่ซึ่งมีตัวเลขแสดงความ
ดันอากาศ  

3.  บารอกราฟ เป็นเครื่องมือวัดความดันอากาศแบบแอนิรอยด์ แต่ใช้บันทึกความดัน
อากาศแบบต่อเนื่อง โดยแกนที่ขึ้นลงตามการบุบของตลับโลหะจะไปดันเข็มชี้ให้ปลายเข็มเลื่อนขึ้นลง
บนกระดาษกราฟท่ีหมุนอยู่ตลอดเวลา  

เนื่องจากความดันแปรเปลี่ยนตามความสูงจากระดับน้่าทะเล จากหลักการของความดันจึง
สามารถใช้ค่านวณเพื่อบอกระดับความสูงคร่าวๆ ได้ ซึ่งมีหลักในการค่านวณดังนี้ 

 

H = hgghhg/air 
 
เมื่อ H = ความสูงของสิ่งที่ต้องการทราบ 

 hg = ความหนาแน่นของปรอท 

 g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 

 hhg = ความสูงแตกต่างของระดับปรอท 

 air = ความหนาแน่นของอากาศ 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. บารอมิเตอร์ 
2. ตารางความหนาแน่นของอากาศและปรอท 
3. เทอร์โมมิเตอร์ 

 

วิธีการทดลอง 

1. วัดอุณหภูมิและความดัน ณ บริเวณชั้นล่างสุดของตึก บันทึกผล 
2. อ่านค่าความหนาแน่นของอากาศและปรอทจากอุณหภูมิในข้อที่ 1 บันทึกผล 
3. วัดอุณหภูมิและความดันของตึกที่ชั้นบนสุด (ตึกควรสูงอย่างน้อย 4 ชั้น เพ่ือให้เห็นความ

แตกต่างของความดัน) บันทึกผล 
4. อ่านค่าความหนาแน่นของอากาศและปรอทจากอุณหภูมิในข้อที่ 3 บันทึกผล 
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5. ค่านวณความสูงของตึกโดยใช้สมการ (1.10) 
6. สรุปและวิจารณ์ผล 

 

 

(ท่ีมา: http://th.wikipedia.org) 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผล 

สถานที่ 

_____________ 

อุณหภูมิ
บรรยากาศ (°C) 

ความหนแน่น
อากาศ (kg/m3) 

ความหนาแน่น
ปรอท (kg/m3) 

ความปรอท 

(mmHg) 

ชั้นล่างสุด     

ชั้นบนสุด     

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bz9SRh50uRbzGM&tbnid=QJLjwBikhbI_RM:&ved=0CAUQjRw&url=http://aunney.igetweb.com/articles/41991048/igetweb-%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.html&ei=n08LUfDGOIydiAfat4HYDw&bvm=bv.41867550,d.bmk&psig=AFQjCNED5dpu_hDcSq_UO0t0C0zp2NxsxQ&ust=1359782150501967
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=spms9zUDCbQj2M&tbnid=Xvn3WTE0nbMEJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.unigang.com/Article/8523&ei=GVALUbbtCYuaiAeZpYHwAg&bvm=bv.41867550,d.bmk&psig=AFQjCNFmzZoDT0F95Am5clH12PqNSuOKVA&ust=1359782267982426
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................ ........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.................................................................................................................... ............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................ ....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ใบงานที่ 2  
เรื่อง พลังงานในการเปลี่ยนสถานะของสาร วันที่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนสถานะของน ้า 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนกราฟการเปลี่ยนสถานะของน ้าจากสถานะของเหลวอัดตัวไป

เป็นสถานะของผสมอ่ิมตัวได้ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้านวณพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะของน ้าได้ 

 

ทฤษฎี 

การเปลี่ยนสถานะของสารเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์ ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ
แต่ละครั งจะต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง น ้า เป็นสารท้างานที่ส้าคัญชนิดหนึ่ง การจะท้าให้น ้าที่มี
สถานะเป็นของเหลวเปลี่ยนไปเป็นไอ จะต้องให้พลังงานกับน ้าซึ่งอยู่ในรูปของความร้อน จนกระทั่ง
อุณหภูมิของน ้าเท่ากับอุณหภูมิอ่ิมตัว (Saturated temperature, Tsat) ณ ความดันนั นๆ จึงจะท้าให้
น ้าระเหยจากของเหลวไปเป็นไอ ยกตัวอย่างเช่น หากจะท้าให้น ้าที่ความดัน 1 บรรยากาศ (P=1 
atm) ระเหยเป็นไอได้ จะมีให้ความร้อนแก่น ้าจนกระทั่งน ้ามีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิอ่ิมตัว คือ 100°C 
(Tsat=100°C) น ้าหยดแรกจึงจะเริ่มระเหยเป็นไอ 

อุณหภูมิอ่ิมตัวของสารบริสุทธิ์จะขึ นกับความดันอ่ิมตัว เพราะการระเหยหรือการเปลี่ยน
ของเหลวเป็นไอ คือการเกิดฟองไอแล้วลอยหนีผิวน ้า ถ้าสารมีความดันมากขึ น (คือมีแรงกดต่อระบบ
มากขึ น) ย่อมต้องใช้พลังงานในการลอยหนีผิวน ้ามากขึ น คือ ความดันมากขึ น ท้าให้อุณหภูมิที่ต้องใช้
ในการระเหยต้องเพ่ิมมากขึ นด้วย ดังแสดงในรูปที่ 2.4 (บทท่ี 2)  

ปริมาณพลังงานที่ใส่เข้าไป หากอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า สามารถค้านวณได้จาก 

E = P x t  

หรือ E = IV x t 

เมื่อ E = พลังงาน (กิโลจูล) 
P = ก้าลังไฟฟ้า (วัตต์) 
t = เวลาที่ใช้ (วินาที) 

 I = กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) 
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 V = แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. เครื่องวัดอุณหภูมิ 2 ชุด 
2. น ้ากลั่น 1 ขวด 

3. เตาไฟฟ้า 1 เครื่อง 
4. เครื่องชั่งดิจิตอล 1 เครื่อง 
5. บีกเกอร์ขนาด 500 ลบ.ซม. 1 อัน 
6. นาฬิกาจับเวลา 1 เครื่อง 

 

วิธีการทดลอง 

1. ประกอบชุดการทดลองตามรูปที่ 1  

 

 

รูปที่ 1 ชุดการทดลอง 

 

2. บรรจุน ้ากลั่นในบีกเกอร์ปริมาณ 300 กรัม  
3. น้าเทอร์โมมิเตอร์หรือเทอร์โมคัปเปิ้ล 1 แท่ง มาเซตให้จุ่มในน ้ากลั่นที่บรรจุในบีกเกอร์โดยวาง

ให้ตั งฉากกับแนวระนาบ 
4. เซตเตาไฟฟ้าให้มีความร้อนคงที่ด้วยการจ้ากัดพลังงานไฟฟ้าที่ใส่ให้กับเตา แล้วน้าบีกเกอร์ที่

ภายในบรรจุน ้าในข้อ 2 ขึ นตั ง 
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5. บันทึก เวลา อุณหภูมิ กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า ทุกๆ 10 วินาที ตั งแต่เริ่มจนกระทั่งน ้า
เดือดและระเหยเป็นไอ สังเกตว่าระดับน ้าหายไปประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ให้หยุดการทดลอง 

6. วิเคราะห์ผลการทดลอง สรุปและวิจารณ์ผล 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

เวลา  

(s) 

อุณหภูมิ  

(°C) 

กระแสไฟฟ้า 

(A) 

แรงดันไฟฟ้า 

(V) 

เวลา  

(s) 

อุณหภูมิ  

(°C) 

กระแสไฟฟ้า 

(A) 

แรงดันไฟฟ้า 

(V) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................ ................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ใบงานที่ 3 

เรื่อง การหาค่าคุณภาพไอ วันที่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการเดือดในสารบริสุทธิ์มากขึ้น 
2. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเมื่อความดันคงที่ในกระบวนการ

เปลี่ยนของเหลวเป็นไอ 
3. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงปริมาณคุณภาพไอ และเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณภาพไอของน้้ากับ

เวลาที่ใช้ในการต้มน้้าที่ความดันคงท่ี 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของระบบกับเวลาโดยกระบวนการความดันคงที่ และ
สามารถบอกได้ว่า ณ ต้าแหน่งใดที่ของเหลวเริ่มเดือด และต้าแหน่งใดที่ของเหลวเปลี่ยนรูป
เป็นไอทั้งหมด แล้วเปรียบเทียบอุณหภูมิจากการทดลองกับข้อมูลในตารางอุณหพลศาสตร์ 

2. กราฟความสัมพันธ์ของคุณภาพไอและเวลาที่ความดันคงท่ี 
3. เปรียบเทียบผลการทดลองซึ่งเกิดจากการท้าซ้้า 2 ครั้ง 
4. รายงานที่สามารถอธิบายกระบวนการให้ความร้อน/การต้ม ซึ่งควรมีข้อมูลที่ได้จากการสังเกต

เข้าไปด้วย และการค้านวณหาค่าคุณภาพไอ 

 

ทฤษฎี 

การท้างานทางวิศวกรรมโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอุณหพลศาสตร์ จ้าเป็นต้องเข้าใจ
คุณสมบัติของสารที่สภาวะต่างๆ เป็นอย่างมาก กระบวนการเปลี่ยนสถานะจากของ เหลวไปเป็นไอ
ของน้้าเป็นการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจหลักการเบื้องต้นเพื่อน้าไปประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของสารอ่ืนๆ ได้ การเปลี่ยนสถานะของน้้าจากของเหลวไปเป็นไอ เริ่มต้นเมื่อให้ความร้อนกับน้้าที่มี
สถานะเป็นของเหลว ซึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบที่ปิดด้วยลูกสูบแบบไร้แรงเสียดทานระหว่างผนังกับ
ลูกสูบ และให้ความดัน (P) คงท่ี เท่ากับ 1 บรรยากาศ (P= 1 atm) น้้าที่เป็นของเหลวจะมีการเปลี่ยน
สถานะ ดังนี้ 
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ใบงานท่ี 3 การหาค่าคณุภาพไอ 

1) น้้าที่เป็นของเหลวเมื่อถูกต้มแต่อุณหภูมิ (T) ของน้้ายังต่้ากว่าจุดเดือดหรือน้้านั้นยังไม่
เดือด (T<100°C, จุดเดือดของน้้าที่ความดัน 1 บรรยากาศ คือ 100 องศาเซลเซียส) ที่ความดันคงที่ 
จะเรียกน้้าที่สภาวะนี้ว่า ของเหลวอัดตัว (Compressed Liquid) หรือ ของเหลวไม่อ่ิมตัว  

2) เมื่อต้มต่อไปจนอุณหภูมิของน้้าถึงจุดเดือด (T=100°C) และความดันคงที่ ที่สภาวะนี้น้้า
ที่เป็นของเหลวพร้อมจะเปลี่ยนสถานะเป็นไอ แต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นไอ จะเรียกน้้าที่สภาวะนี้ว่า 
ของเหลวอ่ิมตัว หรือ Saturated Liquid 

3) เมื่อน้้าที่เป็นของเหลวอ่ิมตัวถูกให้ความร้อนต่อ อุณหภูมิของน้้า ณ สภาวะนี้จะมีค่า
เท่ากับอุณหภูมิที่จุดเดือด และความดันคงที่ แต่น้้าที่เป็นของเหลวส่วนหนึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนสถานะ
เป็นไอ ท้าให้ภายในกระบอกสูบประกอบไปด้วยทั้งน้้าที่มีทั้งสถานะของเหลวและไอ เรียกน้้าที่มี
สภาวะซึ่งมีของเหลวและไอนี้ว่า ของผสมอ่ิมตัว หรือ Saturated Mixed เมื่อความร้อนถูกให้ต่อไป
เรื่อยๆ น้้าที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีปริมาณน้อยลง ส่วนน้้าที่มีสถานะเป็นไอจะมีปริมาณเพ่ิมมาก
ขึ้นตามเวลาที่ต้มที่มากข้ึน โดยที่อุณหภูมิยังคงที่ 

4) เมื่อถึงเวลาหนึ่ง น้้าที่เป็นของเหลวถูกเปลี่ยนสถานะเป็นไอทั้งหมด โดยที่อุณหภูมิและ
ความดันมีค่าคงท่ี ที่สภาวะนี้น้้าที่มีสถานะเป็นไอยังพร้อมจะกลับมาเป็นของเหลวได้อีกครั้ง หากมีการ
คายความร้อนเกิดข้ึน เรียกสภาวะนี้ว่า ไออ่ิมตัว หรือ Saturated Vapour  

5) เมื่อให้ความร้อนต่อไปเรื่อยๆ โดยที่ความดันไม่เปลี่ยนแปลง ณ สภาวะจะท้าให้ไอน้้ามี
อุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งหากมีการคายความร้อนไอน้้าจะไม่สามารถกลับมาเป็นของเหลว แต่จะมี
สถานะเป็นไออ่ิมตัวก่อน เรียกสภาวะนี้ว่า ไอดงหรือไอร้อนยิ่งยวด (Superheated)  

ในช่วงที่เป็นของผสมอ่ิมตัว ปริมาณน้้าที่มีสถานะเป็นของเหลวจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ ตามเวลา
ที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ปริมาณน้้าที่มีสถานะเป็นไอจะเพ่ิมมากขึ้นตามเวลาที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งสัดส่วนปริมาณ
ของน้้าที่มีสถานะเป็นไอต่อปริมาณของน้้าทั้งหมด เรียกว่า คุณภาพไอ (X) และสามารถค้านวณหาได้
ดังนี้ 

 X = 
mg

mt
   

เมื่อ mt = mf + mg = มวลของน้้าทั้งหมด 

mf = มวลของน้้าที่มีสถานะเป็นของเหลว  

mg = มวลของน้้าที่มีสถานะเป็นไอ 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. โถแก้วหรือกล่องที่มีรูกระจกส้าหรับส่องสังเกตด้านใน 
2. บีกเกอร์ขนาด 500 ลบ.ซม. 1 อัน 

3. น้้ากลั่น 1 ขวด 
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4. เตาไฟฟ้า 1 เครื่อง 
5. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
6. เกจวัดความดัน 
7. ชุดควบแน่น 
8. วาล์วเปิด/ปิด ส้าหรับน้้าเข้าและออก 
9. กรวยส้าหรับเติมน้้า 
10. เครื่องชั่งน้้าหนักดิจิตอล 

 

วิธีการทดลอง 

1. ประกอบชุดการทดลอง ตามรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 ชุดการทดลอง 

 

2. เติมน้้ากลั่นปริมาณ 300 mg ลงในโถแก้ว 
3. วางโถแก้วในข้อ 1 บนเตาไฟฟ้า แล้วให้ความร้อนแก่น้้าด้วยอัตราคงที่จนกระทั่งน้้าเดือด 

(ระหว่างกระบวนการนี้ให้นักศึกษาสังเกต และบันทึกค่าต่างๆ ลงในตารางบันทึกผล 
โดยเฉพาะช่วงเวลาที่น้้าเริ่มเดือดให้บันทึกโดยละเอียด) แล้วปล่อยให้น้้าเดือดต่อประมาณ 5 
นาที  



304 ภาคผนวก ก อุณหพลศาสตร ์

ใบงานท่ี 3 การหาค่าคณุภาพไอ 

4. ให้นักศึกษาบันทึกน้้าหนักของน้้าที่ถูกควบแน่นในบีกเกอร์ร่วมกับการบันทึกผลในข้อ 2 
ตลอดการทดลอง 

5. เทน้้าร้อนออกจากโถแก้ว แล้วพักให้โถแก้วเย็น หลังจากนั้นเปลี่ยนน้้าในโถแก้วใหม่ เพ่ือ
เริ่มท้าการทดลองซ้้าอีกครั้ง 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

เวลา 
(s) 

อุณหภูมิ  
(°C) 

ความดัน
(kPa) 

น ้าในบีกเกอร์ 
(mg) 

เวลา 
(s) 

อุณหภูมิ  
(°C) 

ความดัน
(kPa) 

น ้าในบีกเกอร์ 
(mg) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................... ...........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ใบงานที่ 4 

เรื่อง การทดสอบการน าความร้อน วันที่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจหลักการการถ่ายเทความร้อนในลักษณะการน าความร้อนตามแนวแกน
ของแท่งโลหะ 

2. หาค่าการน าความร้อนของแท่งโลหะ 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. สามารถค านวณหาค่าการน าความร้อนของชิ้นวัตถุที่ใช้ในการทดสอบแต่ละชิ้น โดยใช้ข้อมูล
จากการทดสอบแล้วน าค่าที่ค านวณได้จากข้อมูลการทดสอบไปเปรียบเทียบกับค่าที่ให้ไว้ใน
ตารางให้รายงานค าตอบอยู่ในหน่วย W/(m.K) และ W/(m.°C) 

2. กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามแนวยาวของแท่งวัตถุ ให้สังเกตความแตกต่าง
ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุ และให้เหตุผลของความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิเหล่านั้น 

3. ให้วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบและให้แนะน าวิธีที่จะลดความคลาด
เคลื่อนที่เกิดข้ึนนั้น 

4. รายงานที่สามารถอธิบายค านวณหาค่าการน าความร้อนของชิ้นวัตถุ การเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิตามแนวยาวของแท่งวัตถุ และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ ซึ่งควรมี
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเข้าไปด้วย 

 

ทฤษฎี 

การถ่ายเทความร้อนที่ศึกษาในการทดลองนี้เป็นการถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน   
การถ่ายเทความร้อนโดยการน าความร้อน นี้เกิดจากการแลกเปลี่ยนพลังงานจลน์ระหว่างอนุภาค
เล็กๆ ของวัสดุ เช่นอะตอม อิเล็กตรอน และโมเลกุล โดยอนุภาคที่มีพลังงานน้อยจะรับพลังงานจาก
อนุภาคที่มีพลังงานสูงกว่าจากการกระทบกันหรือชนกันระหว่างอนุภาคทั้งสองนั้น  เช่น ถ้าหากสอด
แท่งโลหะเข้าไปในเปลวไฟแล้วใช้มือจับไว้ที่ปลายอีกด้านของแท่งโลหะนั้นแล้ว  อะตอมของแท่งโลหะ
ทางปลายข้างที่อยู่ในเปลวไฟก็จะเกิดการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือนขึ้นๆ การเคลื่อนไหวหรือการ
สั่นสะเทือนนี้จะท าให้อะตอมที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นเกิดการกระทบกันหรือเกิดการชนกันขึ้น  ดังนั้นก็จะ
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ใบงานท่ี 4 การทดสอบการน าความร้อน 

มีพลังงานจลน์ถ่ายเทจากอะตอมที่มีพลังงานจลน์สูงไปให้แก่อะตอมที่มีพลังงานจลน์ต่ ากว่า  ส่งผลให้
อะตอมของโลหะที่อยู่ห่างออกจากเปลวไฟมีการสั่นสะเทือนเพ่ิมขึ้น และการสั่นสะเทือนนี้จะท าให้
อุณหภูมิของโลหะเพ่ิมข้ึน 

ถึงแม้จะสามารถอธิบายการถ่ายเทของความร้อนผ่านแท่งโลหะโดยการสั่นสะเทือนของ
อะตอมและการเคลื่อนไหวของอะตอมก็ตาม อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการน าก็ยังคงขึ้นอยู่กับ
คุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ เช่นเราสามารถถือแท่งใยหินไว้ได้นานเท่านานโดยไม่จ ากัดเวลาทั้ง  ๆ ที่
ปลายข้างหนึ่งอยู่ในเปลวไฟทั้งก็เพราะว่ามีความร้อนไหลผ่านแท่งใยหินโดยการน าเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น  ปกติแล้วโลหะจะเป็นตัวน าความร้อนท่ีดีทั้งนี้ก็เพราะว่าโลหะประกอบด้วยอิเลคตรอนจ านวน
มากที่พร้อมจะเคลื่อนที่และเคลื่อนย้ายพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  วัสดุจ าพวกใยหิน ไม้
คอร์ค กระดาษและไฟเบอร์กลาสเป็นตัวน าความร้อนที่เลว  ก๊าซก็เป็นตัวน าความร้อนที่ เลว
เช่นเดียวกันทั้งนี้เพราะว่ามีมวลน้อยมาก 

การน าความร้อนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจุดสองจุดในวัตถุท่ีเป็นตัวกลางมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน 

ในการศึกษาถึงการน าความร้อนนั้นก็จะต้องศึกษาจากแท่งวัตถุที่มีความยาวเป็น x มีพ้ืนที่หน้าตัด
เป็น A   และมีอุณหภูมิที่ผิวทั้งสองเป็น 1T  และ 2T  ตามล าดับ โดยที่ 12 TT   ดังในรูปที่ 1 วัตถุรูป
ทรงกระบอกนี้จะบุฉนวนไม่ให้ความร้อนรั่วไหลออกจากผิวด้านข้าง   ดังนั้นความร้อนจึงไหลได้เฉพาะ
ในแนวของแท่งวัตถุนี้เท่านั้น ความร้อนนี้จะไหลจากปลายที่มีอุณหภูมิสูงไปยังปลายที่มีอุณหภูมิต่ า
กว่า อัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการน า Q นี้จะแปรผันโดยตรงกับพ้ืนที่หน้าตัด A ของแท่งวัตถุ    
แปรผันโดยตรงกับความแตกต่างของอุณหภูมิ T ระหว่างผิวทั้งสองของแท่งวัตถุ และแปรผกผันกับ 
ความยาว x ของแท่งวัตถุ นั่นก็คือ: 

Q = UA(T1-T2) (1) 

U = 
k
x
 (2) 

Q = kA 
∆T
∆x

 (3) 

R = 
x
kA

 = 
1

UA
 (4) 

เมื่อ  Q = อัตราการไหลของความร้อน, W 

 k = สภาพการน าความร้อน, W/m.K 

 A = พ้ืนที่ของผนัง หรือชิ้นทดสอบ, m2 

 t = อุณหภูมิ, K 

 x  = ความหนาของผนัง หรือชิ้นทดสอบ, m    
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 U = สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวม, W/m2K 

R = ความต้านทานการน าความร้อน, K/W 

 

 

รูปที่ 1 การน าความร้อนตามแนวแกนของวัตถุรูปทรงกระบอกที่หุ้มฉนวน 

 
ในกรณีที่ความยาวมีขนาดเล็กมากๆ เป็น dx และความแตกต่างของอุณหภูมิมีค่าน้อยมากๆ 

เป็น dT นั้น สมการที่ใช้หาอัตราการน าความร้อนก็จะกลายเป็น  

Q = -kA 
dT
dx

 (5) 

สมการที ่(5) นี้มีชื่อเรียกว่ากฎการน าความร้อนของฟูเรียร์ (Fourier’s law) ส าหรับค่าคงที่ k 
นี้เรียกว่าค่าการน าความร้อนของวัตถุ เรียกค่า dT/dx ว่าค่าความลาดชันของอุณหภูมิ ส าหรับ
เครื่องหมายลบนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าความร้อนจะไหลในทิศทางที่อุณหภูมิลด
น้อยลง 

เมื่อสภาวะต่างๆ ของวัตถุคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาแล้ว อัตราการถ่ายเทความร้อนก็
สามารถหาค่าได้หากทราบค่าสภาพการน าความร้อนของวัสดุ (k) นั้นๆ จากสมการข้างต้นจะเห็นว่า
หากค่าสภาพการน าความร้อนมีค่าสูงการถ่ายเทความร้อนจะถ่ายเทได้อย่างรวดเร็วเป็นผลให้อัตรา
การถ่ายเทความร้อนจะมีค่าสูง โดยทั่วไปแล้วค่าสภาพการน าความร้อนนี้จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของ
วัตถ ุ

การหาค่าสภาพการน าความร้อนของวัตถุนี้สามารถกระท าได้หลายวิธี เนื่องจากค่าสภาพการ
น าความร้อนนั้นมีได้หลายค่าในทุกย่านอุณหภูมิ ดังนั้นจึงไม่มีวิธีวัดค่าสภาพการน าความร้อนของวัตถุ
ที่ตายตัวเพียงวิธีเดียว ส าหรับการทดสอบนี้จะใช้วิธีที่สภาวะต่างๆ ของวัตถุคงที่แล้ว (Steady-state 
method) 

ค่าการน าความร้อน (Thermal Conductivity, k)เป็นอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ไหลผ่าน
หนึ่งหน่วยพ้ืนที่ของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยความหนาของวัตถุต่อหนึ่งหน่วยความแตกต่างของอุณหภูมิ
ระหว่างจุด 2 จุด ค่าการน าความร้อนนี้เป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งของวัตถุ เป็นตัวที่จะใช้วัดว่าความ

T1, พ้ืนที่ A 
T2, พ้ืนที่ A 

         x 

หุ้มฉนวน 

k 



310 ภาคผนวก ก อุณหพลศาสตร ์

ใบงานท่ี 4 การทดสอบการน าความร้อน 

ร้อนจะไหลในวัตถุได้รวดเร็วเพียงไร วัตถุที่มีค่าการน าความร้อนสูงก็แสดงว่าวัตถุนั้นเป็นตัวน้ าความ
ร้อนที่ดี เช่น ทองแดง เงิน เป็นต้น ส่วนวัตถุที่มีค่าการน าความร้อนต่ าก็แสดงว่าวัตถุนั้นเป็นตัวน า
ความร้อนท่ีเลวหรือเป็นฉนวน เช่น ยาง ไม้ เป็นต้น 

ค่าการน าความร้อน k นี้มีค่าที่แตกต่างกันมากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุ ค่าการน าความ
ร้อนของแก๊ส เช่น อากาศที่อุณหภูมิของบรรยากาศจะมีค่า 0.025 W/m.K ส่วนค่าการน าความร้อน
ของวัตถุที่เป็นของแข็ง เช่น ทองแดงก็จะมีค่าประมาณ 401 W/m.K ตามปกติแล้วค่าการน าความ
ร้อนของวัตถุจะมีค่าสูงสุดเมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นของแข็งและจะมีค่าต่ าสุดเมื่ออยู่สภาวะของแก๊ส ส่วน
ค่าการน าความร้อนของของเหลวจะมีค่าอยู่ในระหว่างค่าการน าความร้อนของวัตถุที่เป็นของแข็งกับ
ของก๊าซ 

ค่าการน าความร้อนของวัตถุจะแปรตามอุณหภูมิด้วยค่าการน าความร้อนของวัตถุบางชนิดจะ
แปรค่าตามอุณหภูมิน้อยมากจนสามารถถือได้ว่ามีค่าคงที่ แต่ค่าการน าความร้อนของวัตถุบางชนิดก็
แปรค่าตามอุณหภูมิมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิต่ ามากๆ จะแปรค่าตามอุณหภูมิอย่างฉับพลัน  
ค่าการน าความร้อนที่แปรตามอุณหภูมิของวัตถุหลายๆ ชนิดนั้นอยู่ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าการน าความร้อนของวัตถุที่แปรตามเวลา มีหน่วยเป็น W/m.K 

ชนิดของวัตถุ 200 K 300K 400K 600K 
ทองแดง (บริสุทธิ์) 413 401 393 379 
อลูมินียม (บริสุทธิ์) 237 237 240 231 
เหล็ก (บริสุทธิ์) 94 80.2 69.5 54.7 
ทองเหลือง (รูปพรรณ) 95 110 137 149 
เหล็กกล้าไร้สนิม (AISI304) 12.6 14.9 16.6 19.8 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ชุดทดสอบการน าความร้อน 
2. ชิ้นวัสดุทดสอบ แท่งทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร 
3. ชิ้นวัสดุทดสอบ แท่งเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เซนติเมตร  ยาว 3 

เซนติเมตร 
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ชุดทดสอบการน าความร้อน 

ชุดทดสอบการน าความร้อน (รูปที่ 2) นี้ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้ศึกษาถึงกฎการถ่ายเท
ความร้อนในลักษณะการน าความร้อน ชุดทดลองนี้ประกอบด้วยชุดทดลองการถ่ายเทความร้อน
ส าหรับศึกษาน าความร้อนตามแนวแกนของแท่งโลหะ  

 

AC Voltmeter

Temperature 

selecTor switch
 

Temperature  indicator, 
o
C

AC Ammeter

Coolingwater outlet

Coolingwater inle

Heating section

Cooling sectionCenter sectionAdjusting screwPower switch

Redial Linear Water pressure (optional)

Heat Controller

รูปที่ 2 ชุดทดสอบการน าความร้อน 

 
แท่งโลหะส าหรับทดสอบการน าความร้อนตามแนวแกนนี้ประกอบด้วยแท่งโลหะ จ านวน 3 

แท่ง ที่สามารถน ามาจัดต่อกันเข้าเป็นแถวแล้วขันยึดด้วยสกรู โลหะแท่งแรกจะท าหน้าที่เป็นตัวให้
ความร้อนที่มีเซนเซอร์ (sensor) ส าหรับวัดอุณหภูมิจ านวน 3 ตัว เซนเซอร์แต่ละตัวจะอยู่ห่างกัน 10 
มิลลิเมตร โลหะแท่งกลาง ซึ่งเป็นวัตถุตัวอย่างท่ีต้องการหาค่าการน าความร้อน ก็มีเซนเซอร์ส าหรับวัด
อุณหภูมิ 3 ตัว และแต่ละตัวก็อยู่ห่างกัน 10 มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน ส่วนโลหะแท่งสุดท้ายจะท าหน้าที่
เป็นตัวรับเอาความร้อนที่ไหลจากตัวให้ความร้อนผ่านวัตถุแท่งกลาง เพ่ือถ่ายเทไปให้แก่น้ าหล่อเย็น มี
เซนเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิ 3 ตัว แต่ละตัวอยู่ห่างกัน 10 มิลลิเมตร เช่นเดียวกัน 

วัตถุแท่งกลางนี้สามารถถอดเปลี่ยนเป็นแท่งวัตถุอ่ืนที่จะหาค่าการน าความร้อน (k) ซึ่งมี
พ้ืนที่หน้าตัดเล็กกว่าได้ ผิวสัมผัสของวัตถุที่ใช้ทดสอบแต่ละแท่งนั้น เป็นผิวที่เรียบเพ่ือจะได้ลดความ
ต้านทานที่ผิวสัมผัส นอกจากนี้ยังหาผิวสัมผัสด้วยสารน าความร้อน เพ่ือให้ความต้านทานที่ผิวสัมผัส
ลดน้อยลงไปอีก ค่าการน าความร้อน (k) ของวัตถุที่บุฉนวนนั้นสามารถหาได้จากการน าเอาแผ่นโลหะ
บางรูปจานกลมท่ีบุฉนวนไปใส่ไว้ในช่องว่างระหว่างผิวของตัวให้ความร้อน และรับความร้อน 
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สวิตซ์จ ากัดอุณหภูมิ ถูกจัดให้เพ่ือป้องกันอุณหภูมิสูงสุดไม่ให้เกินค่าที่ตั้งไว้หรือเมื่อมีน้ า
ส าหรับระบายความร้อนน้อยเกินไป ชุดทดสอบนี้ต้องการแหล่งจ่ายน้ าจากภายนอกเพ่ือใช้ในการ
ระบายความร้อน 
 

วิธีการทดลอง 

1. จัดเตรียมชิ้นส่วนที่ต้องการทดสอบ ซึ่งเป็นแท่งทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3 
เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร 

2. ทาซิลิโคนที่ผิวหน้าทั้งคู่ของชิ้นส่วนที่ต้องการทดสอบ [B] เพ่ือที่จะลดความต้านทานการ
ถ่ายเทความร้อน ตามรูปที่ 3 

 

 
 

3. ใส่ชิ้นส่วน [B] ระหว่างชิ้นส่วนให้ความร้อน [C] และชิ้นส่วนหล่อเย็น[A] แล้วขันสกรู [D] ให้
แน่นแต่อย่าแน่นเกินไป 

4. ติดตั้งเครื่องตามรูปที่ 4 โดยการใช้ชุดทดลองการน าความร้อนเชิงเส้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สวิตช์ไฟก าลังที่ด้านข้างของกล่องควบคุมปิดอยู่ 

5. ต่อ “Heater” ที่ด้านหลังของกล่องควบคุมไปที่จุดต่อ [C] โดยการดันและบิดหัวเคเบิลเพ่ือ
ล็อค 

6. ต่อปลายด้านหนึ่งของสาย T/C ไปที่ “Signal input” ที่ด้านหลังของกล่องควบคุม และ
ปลายอีกด้านที่จุดต่อ [B] 
หมายเหตุ: ตรวจสอบวาล์วและลวดไฟฟ้าซึ่งควรจะถูกต่อในแนวแกนกับอุปกรณ์ให้แน่ใจว่า

การเชื่อมต่อมั่นคง 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 

B 

D 

A 

C 
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Center Section

 1) Brass sample bar 25 mm 

diameter 

  30 mm long with temperature sensors.

 2) Brass sample bar 13 mm 

diameter 

 30 mm long with temperature measuring points.

 3) Stainless steel sample bar 25 mm diameter  30 mm long with temperature measuring points

Cooling section
 

Cooling 

Heating section

Each temperature probes (1-9) 

is 10 mm apart and connect to 
the control box 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Water 

Control box

 

Temperature terminal

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 การติดตั้งเครื่องทดลองการน าความร้อนเชิงเส้น 
 

7. ดูรูปที่ 5 ประกอบ เปิดไฟโดยดันสวิตช์ G ขึ้นและกดปุ่ม “ON” ที่สวิตช์ F ไฟควรจะติดขึ้นที่
ไฟ “linear” [E] แล้วหมุนปุ่มควบคุม Heater [D] ทวนเข็มนาฬิกาให้สุด ตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่า Voltmeter และแอมมิเตอร์อ่านค่าได้ศูนย์ 

 
A

B

C

D

E

F

G
(on the side)

 
 

รูปที่ 5 Control box 

Go to wall outlet

240 AC

Back of the control box

Out

A

Radial heat 

conduction

Linear heat conduction

C

B
T/C cable

Cooling water

Heater cable

Pressure switch to 

cooling water inlet

In
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8. ดูรูปที่ 4 ประกอบ เปิดน้ าระบายความร้อนโดยการเปิดวาล์ว [A] เปิดแค่พอมีหยดน้ าออกที่
ท่อด้านทางออก น้ าที่ใช้ระบายความร้อนนี้จะใช้ในการระบายความร้อนส าหรับชุดทดลอง
การถ่ายเทความร้อนตามแนวแกน (Linear heat conduction) และชุดทดลองการถ่ายเท
ความร้อนตามแนวรัศมี (Radial heat conduction) ก่อนจะไหลออกท้ิงไป 

9. ดูรูป 5 ประกอบ ค่อย ๆ เพ่ิมก าลังของ Heater ถึงประมาณ 10 วัตต์ (Volt X Amp) โดย
หมุนปุ่ม D ตามเข็มนาฬิกา  แล้วรอประมาณ 20 – 30 นาที เพ่ือให้ระบบเข้าใกล้จุดสมดุล
ทางความร้อน เมื่อได้สถานะที่คงที่ให้บันทึกอุณหภูมิจากต าแหน่งต่างๆ ของตัววัดอุณหภูมิ
จากจอ A และก าลังความร้อนที่ป้อนเข้าจาก Voltmeter [C] และ Ammeter [B] 

10. ท าการทดลองข้างบนซ้ าอีกครั้งและให้เพ่ิมแผ่นฉนวนระหว่างแผ่นโลหะ 2 ชิ้นที่อยู่ติดกัน 
11. ท าซ้ าข้อที่ 1 ถึง 9 โดยเปลี่ยนชิ้นส่วนทดสอบเป็นเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

2.5 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร 
12. หลังทดลองเสร็จ ให้ลดก าลังความร้อนเหลือศูนย์ แล้วปิดสวิตช์ F  

 

บันทึกผลการทดลอง 

ชิ้นวัสด:ุ ………………………….. ขนาด  ………………mm ยาว……………………………..cm 

ก าลังไฟฟ้าเข้าเครื่องท าความร้อน:……...….โวลท์, ……....…. แอมแปร์, โวลท์  แอมแปร์=…….......วัตต์ 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิ (°C) 

ล าดับที่ ระยะ(mm) 0 นาที 15 นาที 30 นาที ทีภ่าวะคงท่ี 

1 5     

2 15     

3 25     

4 35     

5 45     

6 55     

7 65     

8 75     

9 85     
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ชิ้นวัสด:ุ ………………………….. ขนาด  ………………mm ยาว……………………………..cm 

ก าลังไฟฟ้าเข้าเครื่องท าความร้อน:……...….โวลท์, ……....…. แอมแปร์, โวลท์  แอมแปร์=…….......วัตต์ 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

ตรวจสอบอุณหภูมิ อุณหภูมิ (°C) 

ล าดับที่ ระยะ(mm) 0 นาที 15 นาที 30 นาที ที่ภาวะคงท่ี 

1 5     

2 15     

3 25     

4 35     

5 45     

6 55     

7 65     

8 75     

9 85     

      

 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
....................................................................... .........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................... .............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................................ ....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................ ....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ใบงานที่ 5  

เรื่อง การทดสอบการพาความร้อน วันที่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาหลักการของการพาความร้อนแบบบังคับ 
2. เพ่ือศึกษาการถ่ายเทความร้อนด้วยชิ้นทดสอบแบบผิวเรียบ  
 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. สามารถค านวณหาค่าการพาความร้อนแบบบังคับบนชิ้นวัตถุผิวเรียบ 
2. กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง T1 – AT1 

กับความเร็วลม 

3. รายงานที่สามารถอธิบายค านวณหาค่าการพาความร้อนแบบบังคับบนชิ้นวัตถุผิวเรียบ และ
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง T1 – AT1 

กับความเร็วลม ซึ่งควรมีข้อมูลที่ได้จากการสังเกตเข้า
ไปด้วย 

 

ทฤษฎี 
การถ่ายเทความร้อนโดยการพานี้จะมีการแลกเปลี่ยนพลังงานระหว่างผิวของวัตถุกับของไหล

ที่อยู่ติดกับผิวของวัตถุนั้นด้วย ในการทดลองนี้จะศึกษาถึงการพาความร้อนแบบบังคับ (Forced 
convection) เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น เครื่องเป่าลม หรือปั๊ม ค่านัสเซลท์นัมเบอร์ (Nusselt 
number) นี้จะข้ึนอยู่กับค่าของเรย์โนลด์นัมเบอร์ (Reynolds number) และแพร็นด์เติลนัมเบอร์ 
(Prandtl number) โดยมีกลุ่มตัวแปรที่ต้องใช้ในเรื่องของการพาความร้อนนั้นได้รวบรวมไว้ให้แล้ว
และสามารถที่จะหาได้จากต าราเรียนในวิชาการถ่ายเทความร้อนทั่วไป ประกอบด้วย 

Reynolds number: 

 Re = 
ρUL
μ

 = 
inertia

viscous force
 

Prandtl number: 

 Pr = = 
cμ
k

 = 
molecular diffusivity of momentum

molecular diffusivity of heat
 

Nusselt number: 

 Nu = 
hL
k

 = 
heat transfer by convection

conduction across fluid layer of thickness, L
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Stanton number: 

 St = 
h
ρcC

 = 
Nu

RePr
 = 

heat flux to the fluid
heat transfer capacity of fluid flow

 

Grashof number: 

 Gr = 
gβL3ρ2θ
μ2  =  

bouyancy force
viscous force

 

เมื่อ  = fluid density, kg/m3 

  = fluid viscosity, kg/ms   

 k = fluid conductivity, W/m K 

 c = fluid specific heat, Ws/kg K 

  = fluid coefficient of cubical expansion = 1/T 

 C = fluid velocity, m/s 

 g = acceleration due to gravity, m/s2 

 L = characteristic dimension, m 

 h = heat transfer coefficient, W/m2K 

  = fluid temperature difference, (K)   

การพาความร้อนแบบบังคับ ในกรณีท่ีเป็นการไหลแบบ Laminar ในท่อ สามารถใช้สมการ
หาค่า Nu และ h ดังรูปที่ 1 ได้จาก 

Nu   = 3.65 และ h = 3.65k/d 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ท่อที่มีการไหลแบบ Laminar  

 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ชุดทดสอบการพาความร้อน 
2. ชิ้นทดสอบแบบผิวเรียบ 

c d
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ชุดการทดสอบ 

ไดอะแกรมของชุดทดสอบแสดงในรูปที่ 2 

 

Fan

b) Front view

Power switch

Fan control knob

Heating surface window

a) Air duct side view

52.5

Hot plate

Rear

Air duct

mm

52.5

Front 

window

Heater control knob

T1

Cover

ELCB & CB

 T/C cable

 Heater cable

 T/C cable

 T/C Terminal

 Heater Terminal

 Heater cable

Flow straigthener

Voltmeter

Ammeter

Temperature selector switch

}

Temperature indicator

T2 T3 T4

Detail

AT1

7.5

7.5

 

รูปที่ 2 ไดอะแกรมของอุปกรณ์ 
 

T1 = อุณหภูมิเครื่องท าความร้อน 

AT1 = อุณหภูมิอากาศทางเข้า 

T2, T3, T4 = อุณหภูมิบนครีบหรือผิวทรงกระบอก 
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วิธีการทดลอง 

1. ตัวท าความร้อนแบบแผ่น [B] ตามรูปที่ 3 ถูกติดตั้งบนด้านหลังของท่อโดยใช้สกรูหางปลา 

[A] 

 

 
รูปที่ 3 ตัวท าความร้อนแบบแผ่น 

 

2. ติดตั้งหัววัดอุณหภูมิทั้ง 4 ตัว [A] ตามรูปที่ 4 และขันสกรู [B] ทั้ง 4 ตัวด้วยมือ (อย่าใช้
ประแจ) 

 
รูปที่ 4 การติดตั้งหัววัดอุณหภูมิ 

 

3. ใส่ฝาครอบ [C] และขันสกรู [D] ให้แน่น 

4. ใส่ปลั๊ก [E] 

A 

B 

C 

D 

H 

E 

F 

A 

B 
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5. ติดตั้งแท่งวัดความเร็ว [F] โดยแหย่หัววัดเข้าไปในรู [G] เช็คให้แน่ใจว่าช่องเปิดของหัววัด [H] 

หันเข้าหากระแสลม  

6. ดูรูปที่ 5 เช็คให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว (ELCB) และเซอร์กิตเบรคเกอร์ 
(CB) [B] ปิดอยู่ แล้วต่อสายไฟหลักไปยังปลั๊กท่ีก าแพง (220 VAC)  

A B D E C F

T/C cable

Output signal

(Optional)

Go to wall outlet 220V AC Heater cableFan cable

 
รูปที่ 5 ด้านหลังของกล่องควบคุม 

 

7. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟของตัวท าความร้อนไปที่ “Output 220 VAC” [C] 
8. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟของพัดลมไปที่ “Fan” [E] 
9. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายไฟ T/C ไปที่ “T/C Input” [F] และอีกปลายไปที่จุดต่ออุณหภูมิ 

[A] 

10. เปิดไฟ ELCB และ CB [B] 

11. ตั้งก าลังขาเข้าของ Heater ที่ค่า ๆ หนึ่งเช่น 80 วัตต์ (โวลท์  แอมแปร์) 
12. เปิดพัดลมโดยหมุนปุ่ม [B] (รูปที่ 6) และปรับความเร็วของอากาศที่ค่าต่ าๆ เช่น 0.5 เมตรต่อ

วินาที โดย ใช้ Anemometer [F] (รูปที่ 5) ในการวัดความเร็วอากาศ 

A

C BD

E

}

 
รูปที่ 6 กล่องควบคุม 
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13. รอจนกระทั่งอุณหภูมิของตัวให้ความร้อนแบบแผ่นเรียบ (T1) คงท่ีแล้วบันทึกค่า AT1 จาก 

Anemometer [F] (รูปที่ 5) 
14. ท าซ้ ากับ 2 และ.3 ที่ความเร็วที่สูงขึ้น เช่น 1.0, 1.5, 2.0 เมตรต่อวินาที 
 

บันทึกผลการทดลอง 

อุณหภูมิโดยรอบ  =………….. °C 

ก าลังไฟฟ้าเข้าเครื่องท าความร้อน …………………………….โวลท์, ……………...…………. แอมแปร์,  
โวลท์  แอมแปร์=………………….……..วัตต์ 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ...................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….......................................................................................................................... .............................
.................................................................................. ..............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความเร็วลม 

(m/s) 

อุณหภูมิ (C) 

Inlet air  

AT1 

Heater  

T1 
T1-AT1 

0    

0.5    

1.0    

1.5    

2.0    
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................................................................................................................... .....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.............................................................................................................. ..................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ใบงานที่ 6 

เรื่อง กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบปิด วันที่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์ใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณพลศาสตร์กับระบบปิดอย่างง่าย 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. ค านวณงานรวมทางไฟฟ้าที่ ใส่ เข้าไปในระบบ และการถ่ายเทความร้อนทั้งหมดใน
กระบวนการ ดังนั้นนักศึกษาต้องใช้กฎข้อที่หนึ่งส าหรับระบบปิดเพ่ือหาว่าความร้อนและงาน
เนื่องจากไฟฟ้ามีผลต่ออุณหภูมิในระบบปิดอย่างไร 

2. กราฟอุณหภูมิของวัตถุกับเวลา (และพลังงานที่ใส่ให้กับงาน) 
3. เปรียบเทียบอัตราการลดลงของอุณหภูมิทั้งกรณีที่วัตถุไม่มีตัวหล่อเย็นและกรณีที่วัตถุมีตัว

หล่อเย็น 
4. รายงานซึ่งประกอบด้วยการค านวณ การเปรียบเทียบการวัดผลที่ได้จากการทดลองกับในทาง

ทฤษฏี โดยที่นักศึกษาควรพยายามที่จะหาเหตุผลมาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าความ
ร้อนของกระทะและของน้ าด้วย เพ่ือใช้อธิบายว่าท าไมอุณหภูมิถึงแปรผันกับแต่ละต าแหน่ง
ของพ้ืนผิวหรือปริมาตร หรือท าไมเกิดความการล่าช้าเมื่อปิด/เปิดสวิทซ์ของกระทะไฟฟ้าแล้ว
ผิวของกระทะจะเกิดความร้อน/ความเย็น 

 

ทฤษฎี 

กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์เป็นเรื่องของพลังงาน และกล่าวว่า พลังงานเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถถูกสร้างหรือท าลายได้ แต่พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงาน
อีกรูปหนึ่งได้ ซึ่งเรียกว่า หลักการอนุรักษ์ของพลังงาน สามารถเขียนเป็นสมการไดว้่า 

พลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบ = พลังงานที่เปลี่ยนแปลงของระบบ (3.1) 
โดยที่ พลังงานที่ถ่ายเทผ่านขอบเขตของระบบ ประกอบด้วย พลังงานที่ให้แก่ระบบ และหรือ
พลังงานที่ออกจากระบบ เช่น ความร้อน หรืองานต่างๆ เป็นต้น 

พลังงานที่เปลี่ยนแปลงของระบบ เป็นพลังงานทั้งหมดที่อยู่ภายในระบบซ่ึงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
หรือเท่าเดิม เมือ่มีการถ่ายเทพลังงานผ่านขอบเขตของระบบ 
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ใบงานท่ี 6 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบปดิ 

ระบบปิดหรือมวลควบคุม คือ ระบบทีไ่ม่มีการถ่ายเทมวล มีเพียงการถ่ายเทพลังงาน ดังนั้น
มวลของระบบจึงมีค่าคงที่ มีเพียงพลังงานเท่านั้นที่สามารถไหลผ่านเข้าออกได้ ซึ่งพลังงานดังกล่าวมี 
2 แบบ คือ ความร้อน (Q) และงาน (W ดังนั้นสามารถเขียนสมการกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์
ส าหรับระบบปิดได้เป็น 

Q + E1= W + E2 

หรือ Q – W = E2 - E1 = E 

โดยที่ E คือ พลังงานของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

 E1 คือ พลังงานของระบบที่สภาวะเริ่มต้น 

 E2 คือ พลังงานของระบบทีส่ภาวะสิ้นสุด 

 โดยเครื่องหมายของความร้อนที่ให้ระบบจะมีค่าเป็นบวก ความร้อนที่คายออกมาจากระบบ
จะมีค่าเป็นลบ ซึ่งตรงกันข้ามกับเครื่องหมายของงาน งานที่ให้ระบบให้เป็นลบ และงานที่ได้จากระบบ
มีเครื่องหมายเป็นบวก ดังนั้นในกรณีที่ความร้อนที่ให้แก่ระบบมีค่ามากกว่างานที่ได้จากระบบ 
พลังงานส่วนเกินนี้จะท าให้พลังงานของระบบเพ่ิมขึ้น (E หรือ E2–E1 เป็นบวก) แต่ถ้างานที่ได้จาก
ระบบมีค่ามากกว่าความร้อนที่ระบบได้รับ จะเป็นผลให้พลังงานของระบบลดลง (E เป็นลบ) และ
หากความร้อนท่ีให้แก่ระบบเท่ากับงานที่ได้จากระบบ แสดงว่าพลังงานของระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
(E=0) 

ส าหรับพลังงานที่เกิดขึ้นในระบบจะประกอบด้วยพลังงานภายใน พลังงานศักย์ และพลังงาน
จลน์ ดังนั้นในพจน์ของ E = E2 - E1 สามารถกระจายออกได้เป็น 

E = E2 - E1 = U+ KE+ PE 

เมื่อ U=พลังงานภายในที่เปลี่ยนแปลงไป  

KE=พลังงานจลน์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 PE=พลังงานศักย์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ในการพิจารณาพลังงานในรูปของงาน จะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงขอบเขตของระบบ (Wb) กับงานที่ไม่ใช่ Wb เช่น งานเพลา งานสปริง งานจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า งานเนื่องจากแรงตึงผิว และงานจากศักย์ไฟฟ้า เป็นต้น งานเหล่านี้จะนับรวมเป็น
งานอ่ืนๆ (Wother) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระบบที่ก าลังพิจารณาหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ ผลรวมของงานทั้งสอง
ส่วนนี้ก็คืองานทั้งหมด (W) ที่เกิดขึ้นในระบบ ดังนั้นสมการกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ เขียนใหม่
ได้เป็น 
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ใบงานท่ี 6 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบปดิ 

   Q – (Wb + Wother)  =    E2 – E1 = E 

หรือ   Q – Wb - Wother  =    E2 – E1 = E 

และเขียนในรูปของคุณสมบัติแบบเฉพาะตัวได้เป็น 

   q – wb – wother  =    e2 – e1 = e 

หรือ   Q – Wb - Wother  =    U + PE + KE 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. กะทะไฟฟ้า 
2. บีกเกอร์พร้อมน้ า 

3. มัลติมิเตอร์ 
4. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
5. พัดลมเล็ก 

 

ชุดทดลอง 
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ใบงานท่ี 6 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบปดิ 

วิธีการทดลอง 

1. ติดตั้งอุปกรณ์ตามชุดทดสอบ 
2. เปิดสวิทซ์กระทะไฟฟ้าทิ้งจนกระทั่งกระทะร้อนแล้วปิด 
3. ปล่อยให้กระทะเย็น หากจ าเป็นให้เปิดพัดลมเล็กให้ลมพัดผ่านกระทะเพ่ือให้อุณหภูมิของ

กระทะลดลงได้เร็วมากขึ้น 
4. ระหว่างที่ท าข้อที่ 1 และ 2 ให้นักศึกษาวัดปริมาณไฟฟ้าที่ใช้และอุณหภูมิของกระทะไฟฟ้า

ตั้งแต่เริ่มการทดลองจนกระทั่งกระทะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิเริ่มต้น ส าหรับค านวณความ
ร้อนที่สูญเสียไปจากกฎข้อที่หนึ่ง ผลของการถ่ายเทความร้อนที่ได้สามารถค านวณและ
เปรียบเทียบกับงานท่ีใส่เข้าไป 

5. การทดลองที่ 2 ให้นักศึกษาท าการทดลองซ้ าตามข้อ 1 ถึง 4 ส าหรับในข้อ 2 ให้ใช้ตัวหล่อ
เย็นอย่างง่าย (น้ าใส่ในบีกเกอร์แล้ววางบนกระทะ) ส าหรับช่วยให้อุณหภูมิของกระทะลดลง
ได้เร็วยิ่งขึ้นด้วย โดยให้บันทึกอุณหภูมิของน้ าในบีกเกอร์ด้วย แล้วเปรียบเทียบความร้อนที่น้ า
ในบีกเกอร์ได้รับและความร้อนที่สูญเสียไป ซึ่งนักศึกษาสามารถค านวณได้ปริมาณความร้อน
ที่สูญเสียให้กับสิ่งแวดล้อมได้ 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 1 

เวลา (s) แรงดัน 

ไฟฟ้า (V) 
กระแส 

ไฟฟ้า (A) 
อุณหภูมิ 

(°C) 
เวลา 
(s) 

แรงดัน 

ไฟฟ้า (V) 
กระแส 

ไฟฟ้า (A) 
อุณหภูมิ 

(°C) 

        

        

        

        

        

        

        

        



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ก 329 

ใบงานท่ี 6 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบปดิ 

เวลา (s) แรงดัน 

ไฟฟ้า (V) 
กระแส 

ไฟฟ้า (A) 
อุณหภูมิ 

(°C) 
เวลา 
(s) 

แรงดัน 

ไฟฟ้า (V) 
กระแส 

ไฟฟ้า (A) 
อุณหภูมิ 

(°C) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ...................................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ตารางบันทึกผลการทดลองที่ 2 

เวลา (s) แรงดันไฟฟ้า 
(V) 

กระแสไฟฟ้า 
(A) 

อุณหภูมิกระทะ 
(°C) 

อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 
(°C) 
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เวลา (s) แรงดันไฟฟ้า 
(V) 

กระแสไฟฟ้า 
(A) 

อุณหภูมิกระทะ 
(°C) 

อุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 
(°C) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ................................... 
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ใบงานท่ี 6 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบปดิ 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................ ....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

ใบงานที่ 7 

เรื่อง กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดในเครื่องเป่าผม วันที่............................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาจะได้เข้าใจกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับระบบเปิดในกระบวนการ
ไหลแบบคงท่ีและสภาวะคงท่ี 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค านวณปริมาณพลังงานในแต่ละพจน์ของสมการกฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ได้ 

 

เป้าหมาย 

เนื่องจากเครื่องเป่าผมไฟฟ้า เป็นตัวอย่างของอุปกรณ์ในระบบเปิดส าหรับอธิบายกฎข้อที่
หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ได้เป็นอย่างดี (รูปที่ 1) ส าหรับเงื่อนไขท่ีการไหลอยู่ในสภาวะคงท่ี ผลรวมของ
พลังงานขาเข้าจะเท่ากับผลรวมของพลังงานขาออก ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องวัดค่าพลังงานทั้งหมดที่จะ
เกิดข้ึนและน ามาเปรียบเทียบระหว่างพลังงานขาเข้าและขาออก  

 

 

รูปที่ 1 พลังงานในแต่ละเทอมในการวิเคราะห์ตามกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 
 

พลังงานที่เข้าสู่เครื่องเป่าผมประกอบด้วย งานไฟฟ้า เอนทาลปีรวมของอากาศขาเข้า และ
พลังงานจลน์ของอากาศขาเข้า ส่วนพลังงานที่ออกจากเครื่องเป่าผมประกอบด้วย เอนทาลปีรวมของ
อากาศที่ออกมา พลังงานจลน์ของอากาศที่ออกมา และความร้อนที่สูญเสียให้กับบรรยากาศ ความ
แตกต่างของพลังงานศักย์ระหว่างทางเข้าและทางออกจะต้องถูกน ามาพิจารณาด้วย ดังนั้นเมื่อสิ้นสุด
การทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 
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ใบงานท่ี 7 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบเปิดในเครือ่งเป่าผม 

1. วิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ที่ใช้ส าหรับเครื่องเป่าผมได้ 
2. ค านวณหาปริมาณความร้อนท่ีถูกถ่ายเทในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนได้ 
3. วิเคราะห์ว่าพลังงานในพจน์ใดที่มีความส าคัญน้อย และมีความส าคัญมาก เนื่องจากอะไร 

4. เขียนภาพแสดงและข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
5. รายงานซึ่งประกอบด้วย การสังเกต การค านวณ และการเปรียบเทียบการทดลองที่ท าซ้ า  

 

ทฤษฎี 

เครื่องเป่าผมเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเปิด ทั้งนี้เนื่องจากมีอากาศไหลเข้าแล้วก็ไหลออก 
ดังนั้นการพิจารณากฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ส าหรับเครื่องเป่าผม จึงสามารถใช้สมการส าหรับ
ระบบเปิดได้ ดังนี้ (Q̇+ṁi (hi+gzi+ 1

2
v⃑i
2)) - (Ẇ+ṁe (he+gze+ 1

2
v⃑e
2)) = 0 

เมื่อพิจารณาแต่ละพจน์ จะพบว่า 
งาน (Ẇ) อาจใช้ค่าที่บอกมากับเครื่องเป่าผม หรือค านวณจากสมการของก าลังไฟฟ้า คือ 
Ẇ = IV 

เมื่อ I = กระแสไฟฟ้า 
 V= แรงดันไฟฟ้า 

อัตราการถ่ายเทความร้อน (Q̇) สามารถหาได้จาก 

Q̇ = hA(Ts-T) 
เมื่อ h = สัมประสิทธิ์การพาความร้อนของอากาศ 
 A = พ้ืนที่หน้าตัดของทางออกเครื่องเป่าผม 
 Ts = อุณหภูมิของลมร้อน 

 T = อุณหภูมิบรรยากาศ 

ค่าเอนทาลปีจ าเพาะทางเข้า (hi) หาจาก 
hi = CpT 

เมื่อ Cp = ค่าความร้อนจ าเพาะของอากาศท่ีทางเข้าเครื่องเป่าผม 
 T = อุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องเป่าผม 

ค่าเอนทาลปีจ าเพาะทางออก (he) หาจากสมการเดียวกับเอนทาลปีจ าเพาะที่ขาเข้า เพียงแต่
ค่าความร้อนจ าเพาะและอุณหภูมิเป็นของทางออก 

ส าหรับค่าอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศทางเข้า (ṁi) หาได้จากสมการ 

ṁi= iViAi 
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ใบงานท่ี 7 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบเปิดในเครือ่งเป่าผม 

เมื่อ I = ความหนาแน่นของอากาศที่ทางเข้า สามารถหาได้จากตารางคุณสมบัติทางอุณหพล
ศาสตร์ 

Vi = ความเร็วของอากาศที่ทางเข้า 
Ai = พ้ืนที่หน้าตัดที่ทางเข้าของอากาศ 

ค่าอัตราการไหลเชิงมวลของอากาศทาง (ṁe) หาได้จากสมการเดียวกับการหาอัตรา
การไหลเชิงมวลของอากาศท่ีทางเข้า เพียงแต่เปลี่ยนไปพิจารณาคุณสมบัติที่ทางออกแทน 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. เครื่องเป่าผมพร้อมขาตั้ง 
2. เกจวัดความดัน 

3. เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
4. เทอร์โมคัปเปิ้ล 
5. มัลติมิเตอร์ 

 

ชุดทดลอง 

 

 

วิธีการทดลอง 

1. เซตเครื่องเป่าผมกับขาตั้งให้เรียบร้อย แล้วท าการวัดอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ 
2. เปิดสวิทซ์การท างานของเครื่องเป่าผมและปรับให้ความการไหลของอากาศในสภาวะคงที่ 

บันทึกศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของเครื่องเป่าผม 

3. บันทึกอุณหภูมิที่ติดไว้ด้านทางออก ค่าความแตกต่างของความดัน และอุณหภูมิที่ทางออก 

4. ปิดเครื่องเป่าผม แล้วบันทึกค่าอ่ืนๆ ที่จ าเป็นทางกายภาพ 

5. นักศึกษาท าการทดลองซ้ าอีกครั้ง โดยใช้เงื่อนไขเดิม 
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ใบงานท่ี 7 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบเปิดในเครือ่งเป่าผม 

บันทึกผลการทดลอง 

ก่อนท าการทดลองนี้นักศึกษาจะต้องเตรียมตารางบันทึกผลการทดลองด้วยตัวเอง ซึ่งควร
ต้องออกแบบตารางให้สามารถเก็บข้อมูลให้ครบ คือ ความดันบรรยากาศ อุณหภูมิบรรยากาศ 
เส้นผ่าศูนย์กลางด้านนอก ข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการค านวณหาพ้ืนที่ตั้งฉากด้านในของท่อเป่าลมร้อน 
ศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อัตราการไหลเชิงมวล อุณหภูมิของอากาศขาออก ความดันบรรยากาศขา
ออก ความสูงของทางเข้า ความสูงของทางออก อุณหภูมิที่ผิวของท่อเป่าลม และขนาดพ้ืนที่ที่เกิด
ความร้อน 

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานท่ี 7 กฎข้อที่หน่ึงของอุณหพลศาสตรส์ าหรับระบบเปิดในเครือ่งเป่าผม 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................ ................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ใบงานที่ 8 

เรื่อง การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

 วันที.่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อน  โดยใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กับ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

2. ศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน ได้โดย
การปรับทิศทางการไหลทั้งแบบไหลทางเดียวกันและสวนทางกัน 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. อธิบายถึงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อนจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
2. วิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของระบบ เพ่ือใช้ค านวณหาปริมาณความร้อนที่ถูกถ่ายเทในอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกันได้ 
3. รายงานซึ่งประกอบด้วย การสังเกต การค านวณ และการเปรียบเทียบการทดลองที่ท าซ้ า 2 

ครั้ง  

 

ทฤษฎี 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนมีหลายประเภท ส าหรับการทดสอบนี้จะท าการศึกษาอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนอย่างง่าย คือแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน (Concentric tube heat 

exchanger) อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้มีลักษณะดังแสดงในรูปที่ 1 โดยมีท่อสองขนาดที่
ซ้อนร่วมแกนเดียวกัน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้มีทั้งชนิดที่ของไหลไหลไปในทางเดียวกัน
และไหลสวนทางกันโดยที่ของไหลร้อนไหลในท่อที่อยู่ด้านในส่วนของไหลเย็นจะไหลในช่องว่างรูปวง
แหวน อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้จะแสดงอุณหภูมิของต าแหน่งกึ่งกลางของท่อที่ซ้อนร่วม
แกนเดียวกันและอุณหภูมิที่ของไหลไหลเข้าและไหลออกจากท่อด้วย 
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ใบงานท่ี 8 การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

Th,out

A

A

Th,in

Tc,in
Tc,out

Th 

Tc 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

 

การค านวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนสามารถหาได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี
จ าเพาะของน้ าร้อน หรือหาได้จากความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนี้ 

Q̇ = ṁCpT  

เมื่อ Q̇ = ปริมาณความร้อนที่เกิดการแลกเปลี่ยน (kW) 

 ṁ = อัตราการไหลของน้ า (kg/s) 

 T = ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ าร้อนและน้ าเย็น (K) 

Cp = ค่าความร้อนจ าเพาะ (kJ/(kgK), หาได้จากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และ
อาจเลือกเปิดจากอุณหภูมิเฉลี่ย  

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน 

2. เกจวัดความดัน 

3. เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
4. ตารางข้อมูลของสารท างาน ณ สภาวะต่างๆ 

5. น้ าอุ่น 

6. น้ าเย็น 
7. เทอร์โมคัปเปิ้ล 
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ใบงานท่ี 8 การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

ชุดทดลอง 

 

 

วิธีการทดลอง 

1. ให้นักศึกษาก าหนดอัตราการไหลของน้ าร้อนที่จะไหลเข้าในชุดแลกเปลี่ยนความร้อน พร้อม
บันทึกข้อมูล 

2. ให้นักศึกษาก าหนดอัตราการไหลของน้ าเย็นที่จะไหลเข้าในชุดแลกเปลี่ยนความร้อน เพ่ือท า
การแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ าร้อนในข้อ 1 พร้อมบันทึกข้อมูล 

3. ท าการทดลองโดยให้ทิศทางการไหลของน้ าร้อนและน้ าเย็นมีทิศทางสวนทางกัน 
4. บันทึกข้อมูลของอุณหภูมิขาเข้าและความดันขาเข้า ทั้งของน้ าร้อนและน้ าเย็น 

5. บันทึกข้อมูลของอุณหภูมิขาออกและความดันขาออก ทั้งของน้ าร้อนและน้ าเย็น 
6. นักศึกษาท าการทดลองซ้ าอีกครั้ง โดยใช้อัตราการไหลเดิม 
7. ให้นักศึกษาท าซ้ าใหม่อีก แต่เปลี่ยนทิศทางให้น้ าร้อนและน้ าเย็นมีทิศทางเดียวกัน 

 

บันทึกผลการทดลอง 

 การทดลองที่ 1 ไหลสวนทิศทางกัน 

ความดันขาเข้าของน้ าร้อน............................................... ของน้ าเย็น.......................................  

 การทดลองที่ 2 ไหลทิศทางเดียวกัน 

 ความดันขาออกของน้ าร้อน.............................................. ของน้ าเย็น....................................... 
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ใบงานท่ี 8 การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

เวลา 

(s) 

อัตราการ
ไหลของ
น้ าร้อน 

Lpm 

อัตราการ
ไหลของ
น้ าเย็น 

Lpm 

ทิศทางการ
เคลื่อนที ่

อุณหภูมิของน้ าร้อน (°C) อุณหภูมิของน้ าเย็น (°C) 

ทางเข้า  กลางท่อ  ทางออก  ทางเข้า  กลางท่อ  ทางออก  

TH1 TH3 TH2 TC1 TC3 TC2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ใบงานท่ี 8 การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อสองขนาดซ้อนร่วมแกนเดียวกัน 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................ ................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ใบงานที่ 9 

เรื่อง การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกับเปลือกหุ้ม 

 วันที.่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อน  โดยใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กับ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกับเปลือกหุ้ม 

2. ศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกับเปลือกหุ้ม โดยการปรับทิศทางการ
ไหลทั้งแบบไหลทางเดียวกันและสวนทางกัน 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. อธิบายถึงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อนจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
2. วิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของระบบ เพ่ือใช้ค านวณหาปริมาณความร้อนที่ถูกถ่ายเทในอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อกับเปลือกหุ้ม ได้ 
3. รายงานซึ่งประกอบด้วย การสังเกต การค านวณ และการเปรียบเทียบการทดลองที่ท าซ้ า 2 

ครั้ง  

 

ทฤษฎี 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ (Shell and Tube Heat Exchanger) 

เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้โดยทั่วๆ ไปในการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของเหลวกับ
ของเหลว ประกอบด้วยกลุ่มท่อกลมที่วางรวมภายในเปลือก (Shell) รูปทางกระบอก อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนประเภทนี้มีลักษณะย่อยแตกต่างกัน ขึ้นกับจ านวนท่อ จ านวนเปลือกและ
จ านวนการไหลผ่านข้างในท่อและเปลือก รูปที่ 1 เป็นรูปแสดงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
เปลือกและท่ออย่างง่าย ซึ่งของไหลไหลผ่านเปลือกและท่อครั้งเดียว (Single shell pass-one tube 

pass) รูปที่  2 จะเหมือนรูปที่  1 แต่ภายในจะติดตั้งแผ่นกั้น (Baffle) เป็นระยะๆ ทั้งนี้ เ พ่ือให้
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนระหว่างของไหลในท่อและของไหลในเปลือกสูงขึ้น ถ้าต้องการให้
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Baffles

Tube inletTube outlet

Shell inletShell outlet

T
u
b

e 
in

le
t

T
u
b

e 
o
u

tl
etShell inletShell outlet

 

ปริมาณการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นอาจดัดแปลงโดยการให้ของไหลในเปลือกและท่อไหลผ่านกลับไป
มาเช่นในรูปที่ 3 และ 4  

ในกรณีนี้ของไหลที่ไหลผ่านท่อและมีเปลือกหุ้มอยู่รอบ ๆ ท่อ การไหลจะแบ่งเป็นแบบไหล
ตามกัน (Parallel flow) ดังรูปที่ 1 คือ การไหลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งคู่ หรือ แบบไหลสวนกัน 
(counter flow) คือ การไหลเป็นไปในทิศทางย้อนกลับทาง นอกเหนือจากนี้ยังมีการไหลแบบขวาง 
(cross flow) ดังรูปที่ 5 โดยมีทิศทางการไหลที่เป็นมุมฉาก ส าหรับการไหลแบบอ่ืน ๆ เป็นการไหล
แบบมีความซับซ้อน เช่น แบบ multi-pass และแบบ mixed flow  

 

 

 

 

รูปที่ 1 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อแบบมีแผ่น Baffle 

 

 

 

 

รูปที่ 3 One shell pass-two tube passes 

Tc,in (cold) 

Th,in (hot) 

Th,out 

Tc,out 
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Tube outlet

Tube inlet

Shell inlet

Shell outlet

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 Two shell passer-four tube passes 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลขวางกัน 

 

 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ในการทดลองนี้มี 8 ท่อ และแผ่น Baffle 12 แผ่น น้ าร้อน
ไหลข้างในท่อและน้ าเย็นไหลรอบๆ ท่อ น้ าเย็นสามารถให้ไหลย้อนทางได้ กราฟอุณหภูมิส าหรับ
ไหลตามกันและไหลสวนกันถูกแสดงดังในรูปที่ 6 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 กราฟอุณหภูมิส าหรับการไหลแบบตามกันและสวนกัน 

Th,in 

Tc,in 

Th,out 

Tc,out 

Th,in 

Tc,out 

Th,out 

Tc,in 
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การค านวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนสามารถหาได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี
จ าเพาะของน้ าร้อน หรือหาได้จากความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนี้ 

Q̇ = ṁCpT  

เมื่อ Q̇ = ปริมาณความร้อนที่เกิดการแลกเปลี่ยน (kW) 

 ṁ = อัตราการไหลของน้ า (kg/s) 

 T = ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ าร้อนและน้ าเย็น (K) 

Cp = ค่าความร้อนจ าเพาะ (kJ/(kgK), หาได้จากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และ
อาจเลือกเปิดจากอุณหภูมิเฉลี่ย  

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนตามรูปที่ 7 
2. เกจวัดความดัน 
3. เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
4. ตารางข้อมูลของสารท างาน ณ สภาวะต่างๆ 
5. น้ าอุ่น 
6. น้ าเย็น 
7. เทอร์โมคัปเปิ้ล 
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รูปที่ 7 แผนผังวงจรชุดทดสอบการแลกแปลี่ยนความร้อน 

 

วิธีการทดลอง 

ก่อนท าการทดลอง 

1. ต่อทางเข้าน้ าเย็น (ทางด้านหลังอุปกรณ์) ไปยังแหล่งจ่ายน้ าหลัก 
2. ต่อท่อปล่อยน้ าออกของน้ าเย็นกับท่อน้ าทิ้งด้วยสายยางที่เหมาะสม 
3. เติมน้ าเย็นลงในถังโดยเปิดวาล์วหลัก, เมื่อน้ าเต็มถังระบบจะหยุดเนื่องจากสวิตซ์ลูก ลอยที่

ติดตั้งภายในถัง 
4. เติมน้ าร้อนลงในถังด้วยน้ า (ทางด้านหลัง) 

การทดสอบแบบการไหลขนานกัน (ดูรูปที่ 8) 

1. ต่อทางน้ าเย็นเข้า (1) กับท่อแบบเปลือกหุ้มด้วย SC1 (2) ด้วยข้อต่อเร็ว 
2. ต่อทางน้ าออกแบบเย็นแบบท่อเปลือกหุ้ม SC2 (3) ไปยังท่อน้ าเย็นออก (4) ด้วยข้อต่อ

สวมเร็ว 
3. ต่อท่อน้ าร้อนทางเข้า (5) กับท่อแบบเปลือกหุ้มทางน้ าร้อนเข้า SH1 (6) 
4. ต่อท่อน้ าร้อนแบบเปลือกหุ้มทางออก SH2 (7) กับตัววัดอัตราการไหล (8) 

 

HC

CH1

SH1

SHELL AND TUBE 

HEAT EXCHANGER

CONCENTRIC TUBE 

HEAT EXCHANGER

PLATE HEAT 
EXCHANGER

 

H HEATER

FLEXIBLE HOSE WITH 

QUICK COUPLING

FLOW SENSOR 

(Optional)

FLOW SENSOR 

(Optional)

WATER 

SUPPLY

F
L
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W

 M
E

T
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R

F
L

O
W

 M
E

T
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CC1
CC2

CC3
TC3

SC1

TC1

TH1

TH2

TC2

PH1

PC1 PC2

PH2

CH2
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SH2
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TH3
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การเดินเครื่องการทดลอง (ดูรูป 9) 

1. เปิดวาล์วจ่ายน้ าหลัก (ต้องมั่นใจว่าเปิดระหว่างการทดลอง) 
2. เปิดสวิตซ์ Breaker ที่ด้านขวาของกล่องล่างและเปิดสวิตซ์ 1A และ 1B 
3. เปิดเครื่องท าความร้อน (2) 

 

 

รูปที่ 9 Control panel 

 

4. ตั้งอุณหภูมิตามต้องการโดยหมุนตัวควบคุม (3), อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 80°C 

1 4 5 

3 7 8 8a 

9b 

8b 

9a 

2 6 

1B Power switch for 

upper box (Optional) 

1A Power switch for pump and 

3 Temperature 

5 Left pilot 

4 Right pilot 

2 Heater ON-OFF 

switch 

6 Pump ON-

OFF switch 

8 Hot water flow rate 

indicator 

9 Cold water flow rate 

indicator 

10a Temperature indicator, 

hot 

11a Temperature indicator, 

cold 

10 Selector button, 

hot temperature 

11 Selector button, 

cold temperature 

12 Stirrer speed 

controller 

  Upper box (Optional) 

รูปที่ 8 Shell and tube in parallel 

flow 
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5. หลอดไฟขวามือ (4) จะเปิด และเม่ืออุณหภูมิถึงระดับที่ต้องการจะปิด และหลอดไฟ
ซ้ายมือ (5) จะเปิดข้ึน 

6. เปิดสวิตซ์ปั๊มน้ าร้อน (6) 
7. ปรับอัตราการไหลน้ าร้อนด้วยวาล์ว (8a) (รูป 4-5) ไปที่ค่าความต้องการซึ่งจะ

ปรากฏบนตัววัดอัตราการไหลน้ าร้อน (8b) (รูป 4-5) และตัวแสดงผลดิจิตอล(8)บน
แผงควบคุม 

8. ปรับอัตราการไหลน้ าเย็นด้วยวาล์ว (9a) (รูป 4-5) ไปที่ค่าตามต้องการซึ่งจะปรากฏ
บนอุปกรณ์วัดอัตราการไหลน้ าเย็น (9b) (รูป 4-5) และตัวแสดงผลดิจิตอล[9]บน
แผงควบคุม 

9. รอจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ าเย็น และน้ าร้อนคงท่ี 
9.1 อ่านอุณหภูมิของท่อน้ าร้อนที่จุด SH1 และ SH2 ด้วยสวิตซ์ (10) กับต าแหน่ง

อ้างอิง TH1 และ TH2 ค่าท่ีได้จะแสดงในรูปแบบดิจิตตอล (10a) 
9.2 อ่านอุณหภูมิของท่อน้ าเย็นที่จุด SC1 และ SC2 ด้วยสวิตซ์ (11) กับต าแหน่ง

อ้างอิง TC1 และ TC2 ค่าท่ีได้จะแสดงในรูปแบบดิจิตตอล (11a) 
10. ปรับอัตราการไหลน้ าเย็นไปที่อ่ืนๆ และท าตามข้ันตอน a และ b อีกครั้ง 
11. ท าการทดลองซ้ าด้วยค่าการไหล และอุณหภูมิทางน้ าเข้าท่ีต่างกัน 

 
แบบการไหลสวนทางกัน (ดูรูป 10) 

เพ่ือให้การไหลเป็นแบบสวนทางกันต้องปรับทิศทางของข้อต่อน้ าเย็นโดยเปลี่ยนข้อต่อสวม
เร็วของทางเข้า และทางออกท่อแบบเปลือกหุ้มเพ่ือให้ได้ตามที่ต้องการให้ท าตามนี้ 

 

รูปที่ 10 Shell and tube in counter flow 

 

1 4 5 

3 7 8 8a 

9b 

8b 

9a 

2 6 
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- ปิดปั๊ม 
- ต่อท่อ (1) เข้า SC2 (3) 
- ต่อท่อ (2) SC1 เข้ากับ (4) 
- ท าตามขั้นตอน 6) ถึง 11) ซ้ าอีกครั้ง 

ข้อส าคัญ 

- เมื่อท าการทดลองเสร็จสิ้นต้องมั่นใจว่าเปิดสวิตซ์ปั๊ม และสวิตซ์หลักเรียบร้อยแล้ว 
- ถ้าอุปกรณ์จะไม่ท าการทดลองอีกเป็นเวลานานต้องปล่อยน้ าในระบบท้ิงด้วยวาล์ว

แบบ U-turn ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกหุ้ม 
 

บันทึกผลการทดลอง 

 การทดลองที่ 1 ไหลสวนทิศทางกัน 

ความดันขาเข้าของน้ าร้อน............................................... ของน้ าเย็น.......................................  

 การทดลองที่ 2 ไหลทิศทางเดียวกัน 

 ความดันขาออกของน้ าร้อน.............................................. ของน้ าเย็น.......................................  

 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

เวลา 

(s) 

อัตราการ
ไหลของ
น้ าร้อน 

Lpm 

อัตราการ
ไหลของ
น้ าเย็น 

Lpm 

ทิศทางการ
เคลื่อนที ่

อุณหภูมิของน้ าร้อน (°C) อุณหภูมิของน้ าเย็น (°C) 

ทางเข้า  กลางท่อ  ทางออก  ทางเข้า  กลางท่อ  ทางออก  

TH1 TH3 TH2 TC1 TC3 TC2 
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ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ................................... 



 

ใบงานที่ 10 

เรื่อง การศึกษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแบบแบบแผ่นซ้อน 

 วันที.่.................................................. 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อน โดยใช้กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กับอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นซ้อน 

2. ศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นซ้อน โดยการปรับทิศทางการไหลทั้งแบบ
ไหลทางเดียวกันและสวนทางกัน 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. อธิบายถึงพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความร้อนจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ 
2. วิเคราะห์กฎข้อที่หนึ่งของระบบ เพ่ือใช้ค านวณหาปริมาณความร้อนที่ถูกถ่ายเทในอุปกรณ์

แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นซ้อนได้ 
3. รายงานซึ่งประกอบด้วย การสังเกต การค านวณ และการเปรียบเทียบการทดลองที่ท าซ้ า 2 

ครั้ง  

 

ทฤษฎี 

หลักพ้ืนฐานที่ส าคัญของการแลกเปลี่ยนความร้อนในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนก็คือการ
ถ่ายเทความร้อนจากของไหลหนึ่งไปยังอีกของไหลหนึ่งโดยที่ของไหลทั้งสองไม่มีการผสมหรือสัมผัส
กัน โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภททั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะต่างๆ ที่เราพิจารณา อาทิแบ่งตามลักษณะการไหล (Flow arrangement) ก็สามารถแบ่งได้
เป็นการไหลแบบขนานหรือทิศทางเดียวกัน (Parallel or concurrent flow) การไหลแบบสวนทาง
กัน (Counter or counter concurrent flow) และ การไหลแบบขวางทางกัน (Cross flow) ถ้าแบ่ง
ตามลักษณะโครงสร้าง (construction) ก็จะแบ่งได้เป็นแบบท่อซ้อน (Concentric pipe) แบบ shell 

and tube แบบแผ่นครีบ (Plate fin) หรือแบบท่อมีครีบ (Tube fin) เป็นต้น 
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ส าหรับการทดลองนี้เราจะศึกษาถึงการท างานของอุปการณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่น 
(plate type heat exchangers) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบกะทัดรัด (Compact 

heat exchanger) ที่มีขนาดเล็กน้ าหนักเบาและมีประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูง 
เนื่องจากมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนมากและมีการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นนี้ประกอบด้วยแผ่นโลหะบางที่มีความสามารถในการ
น าความร้อนสูง (เช่น stainless steel หรือ ทองแดง) น ามาขึ้นรูปอย่างระมัดระวังให้เป็นลวดลาย
หรือรูปแบบเป็นลายผ้าที่ซ้อนทับกัน เมื่อน าแผ่นโลหะบางเหล่านี้มาประกอบเป็นชั้น ๆ ลวดลายก็จะ
ทับกันก่อให้เกิดช่องทางการไหลของของไหลขึ้น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนี้สามารถใช้งาน
ได้ทั้งในลักษณะที่ให้ของไหลไหลไปทิศทางเดียวกัน (parallel flow) หรือไหลสวนทางกัน (counter 

flow) ในการทดลองนี้เราก าหนดให้ทิศทางการไหลของของไหลร้อนคงที่อยู่ในทิศทางเดียวเสมอแต่
แปรผันทิศทางการไหลของของไหลเย็นจากวาล์ว 3 ทาง ส่วนพ้ืนที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน
ภายในอุปกรณ์ข้ึนอยู่กับจ านวนแผ่นที่น ามาประกอบเป็นชุดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนดังรูปที่ 1 

 

 

 

 

รูปที่ 1 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นแบบไหลตามกัน 

 

การค านวณหาอัตราการถ่ายเทความร้อนสามารถหาได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงเอนทาลปี
จ าเพาะของน้ าร้อน หรือหาได้จากความแตกต่างของอุณหภูมิ ดังนี้ 

Q̇ = ṁCpT  

เมื่อ Q̇ = ปริมาณความร้อนที่เกิดการแลกเปลี่ยน (kW) 

 ṁ = อัตราการไหลของน้ า (kg/s) 

 T = ความแตกต่างของอุณหภูมิน้ าร้อนและน้ าเย็น (K) 

Hot water cold water 
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Cp = ค่าความร้อนจ าเพาะ (kJ/(kgK), หาได้จากตารางคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และ
อาจเลือกเปิดจากอุณหภูมิเฉลี่ย  

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนตามรูปที่ 2 
2. เกจวัดความดัน 
3. เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
4. ตารางข้อมูลของสารท างาน ณ สภาวะต่างๆ 
5. น้ าอุ่น 
6. น้ าเย็น 
7. เทอร์โมคัปเปิ้ล 

 

 

รูปที่ 2 แผนผังวงจรชุดทดสอบการแลกแปลี่ยนความร้อน 

 

 

HC

CH1

SH1

SHELL AND TUBE 

HEAT EXCHANGER

CONCENTRIC TUBE 

HEAT EXCHANGER

PLATE HEAT 
EXCHANGER

 

H HEATER

FLEXIBLE HOSE WITH 

QUICK COUPLING

FLOW SENSOR 

(Optional)

FLOW SENSOR 

(Optional)

WATER 

SUPPLY

F
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W
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E

T
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L
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E

T
E
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CC1
CC2

CC3
TC3

SC1

TC1

TH1

TH2

TC2

PH1
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PH2

CH2

SC2

SH2

CH3

TH3
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1 4 53

788a

9b

8b

9a

2

6

วิธีการทดลอง 

ก่อนท าการทดลอง 

1. ต่อทางเข้าน้ าเย็น (ทางด้านหลังอุปกรณ์) ไปยังแหล่งจ่ายน้ าหลัก 
2. ต่อท่อปล่อยน้ าออกของน้ าเย็นกับท่อน้ าทิ้งด้วยสายยางที่เหมาะสม 
3. เติมน้ าเย็นลงในถังโดยเปิดวาล์วหลัก, เมื่อน้ าเต็มถังระบบจะหยุดเนื่องจากสวิตซ์ลูก ลอยที่

ติดตั้งภายในถัง 
4. เติมน้ าร้อนลงในถังด้วยน้ า (ทางด้านหลัง) 

การทดสอบแบบการไหลขนานกัน (ดูรูปที่ 2) 

1. ต่อทางน้ าเย็นเข้า (1) กับท่อทางเข้าของแบบแผ่น PC1 (6) ด้วยข้อต่อสวมเร็ว 
2. ต่อทางน้ าเย็นออกของแบบแผ่น PC2 (7) ไปยังท่อน้ าเย็นออก (4) ด้วยข้อต่อสวมเร็ว 
3. ต่อท่อทางน้ าร้อนเข้า (5) กับทางเข้าน้ าร้อน PH1 ของแบบแผ่น (2) 
4. ต่อท่อน้ าร้อนแบบแผ่นทางออก PH2 (3) กับทางเข้าของตัววัดอัตราการไหลน้ าร้อน (8)

  
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 Plate in parallel flow 

 

การเดินเครื่องทดลอง (ดูรูป 3) 

1. เปิดวาล์วจ่ายน้ าหลัก (ต้องมั่นใจว่าเปิดระหว่างการทดลอง) 
2. เปิดสวิตซ์ Breaker ที่ด้านขวาของกล่องล่างและเปิดสวิตซ์ 1A และ 1B 
3. เปิดเครื่องท าความร้อน (2) 
4. ตั้งอุณหภูมิตามต้องการโดยหมุนตัวควบคุม (3), อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 80°C 
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รูปที่ 3 Control panel 

 

5. หลอดไฟขวามือ (4) จะเปิด และเมื่ออุณหภูมิถึงระดับที่ต้องการจะปิด และหลอดไฟ
ซ้ายมือ (5) จะเปิดข้ึน 

6. เปิดสวิตซ์ปั๊มน้ าร้อน (6) 
7. ปรับอัตราการไหลน้ าร้อนด้วยวาล์ว (8a) (ดูรูป 4-8) ไปที่ค่าความต้องการซึ่งจะปรากฏ

บนตัววัดอัตราการไหล (8b) (ดูรูป 4-8) และตัวแสดงผลดิจิตอล[8]บนแผงควบคุม 
8. ปรับอัตราการไหลน้ าเย็นด้วยวาล์ว (9a) (รูป 4-8) ไปที่ค่าตามต้องการซึ่งจะปรากฏบน

อุปกรณ์วัดอัตราการไหลน้ าเย็น (9b) (รูป 4-8) และตัวแสดงผลดิจิตอล[9]บนแผง 
9. รอจนกระทั่งอุณหภูมิของน้ าเย็น และน้ าร้อนคงท่ี 

9.1 อ่านอุณหภูมิของท่อน้ าร้อนที่จุด PH1 และ PH2 ด้วยสวิตซ์ (10) กับต าแหน่งอ้างอิง 
TH1 และ TH2, ค่าที่ได้จะแสดงในรูปแบบดิจิตอล (10a) 

9.2 อ่านอุณหภูมิของท่อน้ าเย็นที่จุด PC1 และ PC2 ด้วยสวิตซ์ (11) กับต าแหน่งอ้างอิง 
TC1 และ TC2, ค่าที่ได้จะแสดงในรูปแบบดิจิตอล (11a) 

10. ปรับอัตราการไหลน้ าเย็นไปที่อ่ืนๆ และท าตามข้ันตอน a และ b อีกครั้ง 
11. ท าการทดลองซ้ าด้วยค่าอัตราการไหลน้ าร้อน และอุณหภูมิทางน้ าเข้าที่ต่างกัน 
 

 

 

1B Power switch for upper 

box (Optional) 

1A Power switch for pump and heater 

3 Temperature controller 

5 Left pilot lamp 

4 Right pilot lamp 

2 Heater ON-OFF switch 

6 Pump ON-OFF 

switch 

8 Hot water flow rate indicator 

(Optional) 

9 Cold water flow rate indicator 

10a Temperature indicator, hot 

11a Temperature indicator, cold 

10 Selector button, hot 

temperature 

11 Selector button, cold 

temperature 

12 Stirrer speed controller 

(Optional) 

Upper box (Optional) 
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1 4 53

788a

9b

8b

9a

2

6

การไหลแบบสวนทางกัน (ดูรูปที่ 4) 

เพ่ือให้การไหลเป็นแบบสวนทางกันต้องปรับทิศทางของข้อต่อน้ าเย็นโดยเปลี่ยนข้อต่อสวม
เร็วของทางเข้า และทางออกของท่อแบบแผ่นเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ 

ให้ท าตามนี้ 

- ต้องปิดสวิตซ์ปั๊ม 
- ต่อท่อ (1) เข้ากับ PC2 (7) 
- ต่อท่อ PC1 (6) to (4) 
- ท าตามขั้นตอน 6) ถึง 11)  

 

 

รูปที่ 4 Plate in counter flow 

ข้อส าคัญ 

- เมื่อท าการทดลองเสร็จสิ้นต้องมั่นใจว่าปิดสวิตซ์ปั๊ม และสวิตซ์หลักเรียบร้อยแล้ว 
 

บันทึกผลการทดลอง 

 การทดลองที่ 1 ไหลสวนทิศทางกัน 

ความดันขาเข้าของน้ าร้อน............................................... ของน้ าเย็น.......................................  

 การทดลองที่ 2 ไหลทิศทางเดียวกัน 

 ความดันขาออกของน้ าร้อน.............................................. ของน้ าเย็น....................................... 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……................................................................................. .........................................................................
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตารางบันทึกผลการทดลอง 

เวลา 

(s) 

อัตราการ
ไหลของ
น้ าร้อน 

Lpm 

อัตราการ
ไหลของ
น้ าเย็น 

Lpm 

ทิศทางการ
เคลื่อนที ่

อุณหภูมิของน้ าร้อน (°C) อุณหภูมิของน้ าเย็น (°C) 

ทางเข้า  กลางท่อ  ทางออก  ทางเข้า  กลางท่อ  ทางออก  

TH1 TH3 TH2 TC1 TC3 TC2 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................ ................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................ ....................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..................................................................................................................................................... ........... 

 



 

ใบงานที่ 11 

เรื่อง การทดสอบปั๊มน ้าขนาดเล็ก วันที่................................................... 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาก าลังงานที่ส่งให้กับปั๊ม และประสิทธิภาพของปั๊ม ที่ความเร็วรอบต่าง ๆ 

 

ทฤษฎี 

ก าลังที่ให้แก่เครื่องสูบน  า (Pump) หรือก าลังอินพุทของเครื่องสูบน  า เป็นก าลังที่ตัวต้นก าลัง
จ่ายให้แก่เครื่องสูบน  า ตัวต้นก าลังนี อาจจะเป็นมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ก็ได้ ดังนั นเครื่องสูบน  าก็จะ
สามารถจ่ายก าลังให้แก่ของเหลวหรือน  าอีกทอดหนึ่ง ก าลังอินพุทของเครื่องสูบน  านี สามารถวัดได้ด้วย
ไดนาโมมิเตอร์ และสามารถหาได้จากสมการ : 

Wi = Fr x 2n/60
                                                  

                             (1) 

เมื่อ :  Wi = ก าลังอินพุทของเครื่องสูบน  า, W 

 F = แรงที่วัดได้จากไดนาโมมิเตอร์, N  

r = ความยาวแขนวัดแรงของไดนาโมมิเตอร์, m  

n = ความเร็วรอบของตัวต้นก าลัง, rpm   

หมายเหตุ: 

ก. ในกรณีที่แรง F วัดแรงเป็น kg ความยาวแขนวัดแรงของไดนาโมมิเตอร์วัดเป็น cm แล้ว
ก าลังอินพุทของเครื่องสูบน  าก็จะมีรูปเป็น: 

Wi = 























s 60

1min

min

1
n  2

cm 100

1m
cmr  

kg

N 9.81
kg  F  

      = 0.010273 F x r x n    Watts                                              (2) 

เมื่อ : Wi   = ก าลังอินพุทของเครื่องสูบน  า, W 

F  = แรงที่วัดได้จากไดนาโมมิเตอร์, kg  
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r  = ความยาวแขนวัดแรงของไดนาโมมิเตอร์, cm  

n  = ความเร็วรอบของตัวต้นก าลัง, rpm   

ข. ในกรณีที่วัดแรงบิด  (T = F × r) จากไดนาโมมิเตอร์ได้โดยตรงเป็น N∙m แล้ว ก าลังอินพุท
ของเครื่องสูบน  าก็จะมีรูปเป็น: 

Wi = T   

 = T x 
60

n2  

 = 0.10472 Tn Watts    …..……………. (2.6) 
เมื่อ  :  T = แรงบิดของไดนาโมมิเตอร์, N∙m 

n = ความเร็วรอบของไดนาโมมิเตอร์, rpm 

ค. นอกจากรณีท่ีวัตต์มิเตอร์ถูกใช้เพื่อวัดก าลังขาเข้ามอเตอร์ ประสิทธิภาพจะได้จาก 

= Overall pump and motor efficiency 

ง. กรณีที่อินเวอร์แบบใหม่ (advanced inverter) ถูกใช้ ความเร็วรอบและก าลังขาเข้าจะถูกแสดงบน
จออินเวอร์เตอร์ กรณีนี  ประสิทธิภาพของปั๊มและมอเตอร์จะเหมือนกับข้อ ค. 

 ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน  า (Pump Efficiency),  

 = 
output power
input power

    = 
Wo
Wi

 x 100 %                               (3) 

หมายเหตุ : ถ้าหากเอาวัตต์มิเตอร์มาใช้วัดก าลังไฟฟ้าแล้ว ก าลังที่อ่านได้จากวัตต์มิเตอร์จะ
เป็นก าลังอินพุทของมอเตอร์ไม่ใช่ของเครื่องสูบน  า ดังนั นประสิทธิ์ภาพก็จะเป็นประสิทธิ์ภาพรวมของ
ชุดเครื่องจักรที่รวมเครื่องสูบน  ากับมอเตอร์ ไม่ใช่เป็นประสิทธิ์ภาพของเครื่องสูบน  าโดยล าพังจะต้อง
พิจารณาถึงประสิทธิภาพของมอเตอร์ที่สภาวะของการใช้งานด้วยเพ่ือหาก าลังเอาต์พุทของมอเตอร์
เพราะมันเป็นก าลังอินพุทของเครื่องสูบน  า 

 

 

 

Input Motor

Output Pump
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Flow rate sensor

Water meter

V8 Flow control valve

V7 Flow control valve

V2 V4 V6P2 P4 P6

V1 V3 V5

P1 P3 P5

V9

Axial flow pump

Centifugal pump Turbine pump Reciprocating pump 

Strainer

Water storage tank

Mercury manometer

วัสดุและอุปกรณ์ 

ชุดทดสอบคุณลักษณะการท างานของปั๊ม ตามรูปที่ 1 และ 2 

Flow Rate(Axial) Indicator

Diff.Pressure(Axial) Indicator

Flow control valve

Mercury manometer

Water storage tank

Inverter (option)

Flow sensor

Power switch

Output signal to computer (option)

Turbine pump

Centrifugal pump

Reciprocating pump

Vacuum gauge

Water meter

รูปที่ 1 ชุดทดสอบคุณลักษณะการท างานของปั๊ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 แผนภูมิแสดงการจัดเรียงท่อทางของชุดทดสอบ 
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วิธีการทดลอง 
ก่อนด าเนินการทดลอง 

1. ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าวาล์ว V9 อยู่ในต าแหน่งปิด 
2. เติมน  าในถังเก็บให้อยู่ ในระดับเกือบเต็ม (ระดับน  าอยู่ต่ ากว่าขอบบนสุด 5-10 ซม. 

โดยประมาณ) และเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดสนิมขึ นกับอุปกรณ์ทดลอง ควรมีการเติมน  ายา
ป้องกันสนิมชนิดเดียวกับท่ีใช้ในรถยนต์ลงไปในน  าด้วย 

3. ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าวาล์ว V7 และ V8 อยู่ในต าแหน่งปิด 
4. ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ที่อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบให้เท่ากับศูนย์ (ดูเอกสารแนบ 

3) 
การทดสอบปั๊มน  าแบบเทอร์ไบน์ 

1. เปิดวาล์ว V3 และ V4 ของปั๊มน  าแบบเทอร์ไบน์และปิดวาล์ว V2 และ V6 ของปั๊มน  าตัวอื่นๆ 
2. เปิดสวิทช์การท างานของปั๊มน  าแบบเทอร์ไบน์โดยปรับอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ 

(Inverter) อย่างช้าๆไปจนกระทั่งมอเตอร์มีความเร็วรอบเท่ากับ 2,800 รอบต่อนาท ี
3. เปิดวาล์ว V7 จนเกือบสุด ระบายอากาศที่มีอยู่ในท่อจนหมด แล้วค่อยๆปิดวาล์วจนกระทั่ง

ความดันด้านทางออกจากปั๊มมีค่าเท่ากับ  0 kg/cm2 
4. บันทึกค่าที่ได้จากการทดลอง ดังต่อไปนี : 

4.1 ความเร็วรอบของปั๊ม     rpm 

4.2 ความดันด้านทางดูด, p3    kg/cm2 

4.3 ความดันด้านทางส่ง, p4    kg/cm2 

4.4 ปริมาณน  า       liter 

4.5 ช่วงเวลาที่ใช ้     sec 

4.6 ก าลังที่ให้กับมอเตอร์     watt 

5. ค่อยๆปิดวาล์ว V7 เพ่ือเพ่ิมก าลังด้านทางออกไปทีละ 0.5 kg/cm2 จนกระทั่งความดันด้าน
ทางออกมีค่าสูงสุด (หรือวาล์ว V7 นั นปิดหมด) บันทึกค่าต่างๆที่ได้จากการทดลองตามที่
ก าหนดในข้อ 4 ส าหรับการทดลองในแต่ละครั ง 

6. (หากค่าความเร็วรอบของมอเตอร์มีค่าไม่คงที่เมื่อมีการปรับแต่งค่าความดันด้านทางออกให้ท า
การปรับแต่งอุปกรณ์ควบคุมค่าความเร็วรอบ (inverter) โดยปรับแต่งให้รอบของมอเตอร์มีค่า
เท่ากับ 2,800 รอบต่อนาทีเสมอ) 

7. ท าการปรับความเร็วรอบของปั๊มไปที่ความเร็วรอบอ่ืนๆ เช่น 2500, 2000, หรือ 1500 รอบ
ต่อนาทีแล้วท าการทดลองซ  าข้อที่ 3 ถึง 5 



 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

 แหล่งจ่ายไฟ: …..… เฮิรทซ์                  

ความ 

เร็วรอบ 

n 

(rpm) 

อัตราการ
ไหล 

Q  

(lpm) 

ค่าท่ีอ่านมาโนมิเตอร์ 

(มิลลิเมตรปรอท) 

ผลต่าง 

P2- P1 
เฮดความเร็ว 

( 2
2V - 2

1V )/2g 

(เมตร) 

ความสูง 

Z2- Z1 

(เมตร) 

เฮดรวมที่ปั๊ม
ให้, HTD 

(เมตร) 

แรงบิด, 

T 

(Nm) 

ก าลัง Input 

ของปั๊มหรือ 
Wattmeter, 

Wi (วัตต์) 

ก าลัง Output 
ของปั๊ม 

ไฮดรอลิก, Wo 

(วัตต์) 

ประสิทธิ 

ภาพ 

 

(%) 

ด้านจ่าย
หรือด้าน

ทางออก,P2 

ด้านดูดหรือ
ด้านทางเข้า

, P1 

(มิลลิเมตร
ปรอท) 

(เมตร
น  า) 

             

             

             

             

             

หมายเหตุ:     (1)   ให้  D1 = D2,   ดังนั น   V1 = V2 และ ( 2
2V - 2

1V ) = 0        (2) ให้ Z1 = Z2,   ดังนั น (Z2 – Z1) = 0  
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ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ................................... 

 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................... .....................................................................................................  

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................... ..................................... 



 

ใบงานที่ 12 

เรื่อง การหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ วันที่................................................... 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือหาสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศท่ีความดันอัดอากาศต่างๆ 

 

ทฤษฎี 

ในการอัดอากาศหรือแก๊สของเครื่องอัดอากาศ จะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างความดันสัมบูรณ์ 
(Absolute Pressure ; P) และปริมาตร (Volume ; V) ดังนี้ 

PVn=C (1) 

เมื่อ  C คือค่าคงท่ี ขึ้นอยู่กับชนิดของก๊าซ 

n คือค่าคงท่ี ขึ้นอยู่กับกระบวนการอัดของก๊าซ  

ก าลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของเครื่องอัดอากาศ จะมีความซับซ้อนเล็กน้อย ในกรณีของการ
อัดไม่ถ่ายเทความร้อน ระหว่างความดันก๊าซกับปริมาตร จะมีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

PVk=C (2) 

เมื่อ k คือ Specific heat ratio = ความร้อนจ าเพาะที่ความดันคงที่ / ความร้อนจ าเพาะที่
ปริมาตรคงที ่= Cp/Cv 

แผนภาพ P – V ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการอัดจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ตาม
สมการที่ (1) แสดงในรูป 1 

ถ้าก๊าซถูกอัดที่ อุณหภูมิคงที่  n = 1 เรียกว่ากระบวนการอัดตัวแบบอุณหภูมิคงที่  
“Isothermal Process” ถ้าไม่มีการถ่ายเทความร้อนของอากาศในระหว่างการอัด n = k = Cp/Cv 

เรียกว่ากระบวนการอัดตัวแบบย้อนกลับได้ โดยไม่ถ่ายเทความร้อน “Isentropic หรือ Reversible 

Adiabatic”   
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เมื่อ  Cp คือค่าความร้อนจ าเพาะของก๊าซที่ความดันคงที่ (โดยปกติ = 1.005 kJ/kg. K) 

 Cv คือค่าความร้อนจ าเพาะของก๊าซที่ปริมาตรคงที่ (โดยปกติ = 0.718 kJ/kg. K) 

ในความเป็นจริงกระบวนการอัดจะไม่ได้เป็นทั้งกระบวนการ Isotromal และ Isentropic แต่
จะรวมเอากระบวนการทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งเรียกว่ากระบวนการ polytropic 

 

 
รูปที่ 1 แผนภาพความดันและปริมาณของเครื่องอัดอากาศจากสภาวะที่1 ไปสภาวะที่2 

 

กระบวนการอัดในกระบอกสูบเมื่อไม่คิดช่องว่างที่หัวลูกสูบเป็นแบบ  Single acting 

ไดอะแกรมการท างานจะเป็นดังรูปที ่2 

กระบวนการจาก (0) ไป (1) เป็นกระบวนการดูดความดันจะคงที่จนกระท าให้ลูกสูบเคลื่อน
ไปอยู่ที่ศูนย์ตายล่าง (1) ลูกสูบเลื่อนกลับและอัดก๊าซจากสภาวะที่  1 ไปสภาวะที่  2 เรียกว่า
กระบวนการอัดในขณะเดียวกันลิ้นทางออกเปิด โดยที่ลูกสูบยังเคลื่อนที่ต่อไป ลูกสูบจะผลักให้แก๊ส
ออกจากกระบอกสูบในกระบวนการดังกล่าว ความดันยังคงท่ี จนกระท่ังลูกสูบเคลื่อนที่ไปยังจุดที่3 ซึ้ง
เป็นศูนย์ตายบน เมื่อลิ้นทางออกปิดลูกสูบเริ่มเคลื่อนที่ย้อนกลับลิ้นทางเข้าเปิด ความดันจะตกลงมา
จากจุดที่ 3ไปยังจุดที่ 0 เป็นการสิ้นสุดกระบวนการ จากสมการที่ 1 และ 2 สมมุติให้กระบวนการอัด
เป็นกระบวนการ Poly tropic งานตลอดวัฏจักรสามารถค านวณได้ดังนี้ 

Wcycle= 
n(n-1) P1V1 [(P2

P1
)n-1

n
-1] 
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เมื่อ P1  คือ  ความดันบรรยากาศ (1.013 bar)           

 
รูปที่ 2 แสดงไดอะแกรมการท างานของคอมเพลสเซอร์ Single state  

เมื่อไม่คิดช่องว่างที่หัวลูกสูบ 

 

สมรรถนะของเครื่องอัดอากาศ 

1. ก าลังทางไฟฟ้า (Electrical Power ; EP) เป็นพลังงานทางไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์
เพ่ือที่จะขับเครื่องอัดอากาศ 

EP=E×I× , W 

เมื่อ  E = แรงดันไฟฟ้า, Volts 

I = กระแสไฟฟ้า, Ampere 

 = Power Factor 

พลังงานไฟฟ้านี้อาจจะวัดได้โดยตรงจากวัตต์มิเตอร์ 

2. ก าลังเบรก (Brake Power ;BP) หรือก าลังเพลา (Shaft Power) เป็นก าลังที่มอเตอร์
ให้กับเครื่องอัดอากาศ 

BP=Torque×ω = F×r× 2πn
60

      

P 

V 

1 

2 3 

0 

PVn 
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เมื่อ  n = ความเร็วรอบของมอเตอร์, rpm 

r = ความยาวของแขน Dynamometer torque, m 

F = แรงจากการหมุนของแขน Torque Arm, N  

3. อัตราการไหลโดยมวลของอากาศ (ṁ = qm) อัตราการไหลโดยมวลของอากาศที่ก าลัง
ไหลเข้าสู่เครื่องอัดอากาศค านวณจากอัตราการไหลของอากาศผ่านช่องออริฟิส (Orifice) ที่อยู่ภายใน
และความดันที่แตกต่างกันที่อ่านได้จากมาโนมิเตอร์ (Manometer) 

m ̇ = qm= α∈ πd2

4 √2ρu∆P 

4. ก าลังไอเซนโทรปิก (Isentropic Power; W) เป็นก าลังทางทฤษฎีจากหลักการของ
กระบวนการอัดตัวแบบย้อนกลับได้ โดยไม่ถ่ายเทความร้อน (Reversible Adiabatic Process) 

W= qm×Cp×T1 [(P2

P1
)k-1

k
-1] +qmCpT2 [(P3

P2
)k-1

k
-1] 

เมื่อ  k = Cp/Cv 

Cv = ค่าความร้อนจ าเพาะของอากาศที่ปริมาตรคงที่ = 0.718 kJ/kg K 

Cp = ค่าความร้อนจ าเพาะของอากาศท่ีความดันคงที่ = 1.005 kJ/kg K 

T = อุณหภูมิ, K 

P = ความดัน, Pa 

ตัวห้อย 1 = ทางเข้า 

ตัวห้อย 2 = ทางออก 

ṁ = อัตราการไหลโดยมวล 

5. ก าลังไอโซเทอร์มอล (Isothermal Power; Wtotal) เป็นแรงม้าที่น้อยที่สุดส าหรับ
กระบวนการอัด 

WTotal=P1V1ln (P2

P1
) +P3V3ln (P3

P2
) 

แต ่P1V1= P3V3 

ดังนั้น WTotal=P1V1[(lnP2-lnP1)+(lnP3-lnP2)] 

=P1V1(lnP3-lnP1) 
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=P1V1ln
P3

P1
 

เมื่อ  P = ความดัน, kPa 

  V = อัตราการไหลโดยปริมาตร, m3/s 

6. ประสิทธิภาพไอเซนโทรปิก (Isentropic Efficiency; Isen.Eff%) 

Isen.Eff %=100×
W
BP

 

7. ประสิทธิภาพไอโซเทอร์มอล(Isothermal Efficiency; Iso.Eff%) 

Iso. Eff %=100×
Wtotal

BP
 

8. ประสิทธิภาพของระบบ(System Efficiency; Sys.Eff%) 

Sys. Eff %=100×
Wtotal

BP
 

9. ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร(Volumetric Efficiency; Vol.Eff%) 

Vol. Eff %=
Flow Capacity ×100

First stage displacement
=

qv
Swept volume

Cycle ×speed
 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ชุดทดสอบเครื่องอัดอากาศแบบ 1 ระดับ เป็นเครื่องมือส าเร็จรูปของ MP 201 Single Stage 
Air Compressor Test Set, Air Cooled ตามรูปที่ 3 และ 4 
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รูปที่ 3 แสดงอุปกรณ์การทดสอบเครื่องอัดอากาศแบบ 1 ระดับ ด้านหน้า 

 

 
รูปที่ 4 แสดงรูปSchematic diagram ของเครื่องอัดลม 

 

 

 

(9) Knob 

(6) Balance 

indicator 

(5) Air 

receiver 

pressure 

gauge 

(7) Drain 

valve 

(10) Speed selector 

switch and indicator 

(3) Earth leakage circuit 

breaker and power 

circuit breaker 

(8) Inverter 

(11) Temperature indicator 

(2) Pressure control 

valve 

(4) Inclined 

manometer 

(1) Adjusting screw 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ก 375 

ใบงานท่ี 12 การหาประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ 

วิธีการทดลอง 
1. ปรับตั้งระดับของโต๊ะให้ได้ระดับน้ าโดยปรับที่สกรูด้านล่างของโต๊ะ (1) และให้สังเกตระดับน้ า

ที่ Inclined manometer (4) ให้อยู่ในต าแหน่งแนวนอน 

2. ปิดวาล์วควบคุมแรงดันของถังเก็บอากาศ (2) และท่ีวาล์วด้านล่างของถัง(7) 
3. เปิดสวิตช์ที่ ELCB และ CB (3) 
4. กดปุ่ม Run ที่ Inverter (8) และปรับความถี่ไปที่ 50 Hz. 

5. การทดลองจะเริ่มที่ความดัน 1 Bar และเพ่ิมขึ้นครั้งละ 1 Bar โดยให้สังเกตเข็มวัดความดัน
ของถังเก็บอากาศ (5) 

6. การลดความดันของถังเก็บอากาศ โดยการเปิดวาล์วควบคุมแรงดันของถังเก็บอากาศ (2) 
อย่างช้าๆ 

7. ให้ปรับ Spring Balance indicator (6) ให้อยู่จุดกึ่งกลางโดยการปรับที่ลูกบิด (9) 
8. ให้เก็บบันทึกข้อมูลที่ได้ดังนี้ ค่าความเร็วรอบมอเตอร์และเครื่องอัดอากาศ (10),ค่าอุณหภูมิ

(11), ค่าความดันของถังเก็บอากาศ (5), แรงที่Spring balance (6), ค่าความดันที่ Inclined 

manometer (4) 
9. เพ่ิมความดันไปที่ 2 Bar โดยหมุนวาล์วควบคุมแรงดันของถังเก็บอากาศอย่างช้าๆ (2) ไปใน

ทิศทางตามเข็มนาฬิกาและให้สังเกตเข็มวัดความดันของถังเก็บอากาศ (5) 
10. ให้ท าการทดลองซ้ าจากขั้นตอนที่ 5-9 ให้ครบ 7 ครั้ง หรือได้ความดันถึง 7 Bar 

11. หลังจากการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว ให้เปิดวาล์วด้านล่างของถังเก็บอากาศ (7) เพ่ือระบายลม
ออกจากถัง 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

Tested by :…………………………………………………Date :………………………………. 
Arm length =………………………..mm. Air box diameter =……………………..mm. 
Orifice diameter =……………… ….mm.  Patm = ………………………………..N/m2 
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Test No. 1 2 3 4 5 6 7 

Motor speed, n1 (rpm)        

Compressor speed, n2 (rpm)        

Force, F (kg)        

Air temperature for compressor 

inlet, T1 (C) 

       

Air temperature for compressor 

outlet, T2 (C) 

       

Air temperature in tank, T3 (C)        

Air tank outlet, T4 (C)        

Pressure in tank, P3 (Bar)        

Compressor outlet, P2 (Bar)        

Manometer level 1:2 (mm)        

Pressure at receiver discharge, 

P4 (Bar) 

       

 

Air compressor :……………………………………………………………………………….. 
Motor :……………………………………………………………………………………….. 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................ ................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ................................... 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................... ..................................................................... ............................... 



 

ใบงานที่ 13 

เรื่อง การหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ วันที่................................................... 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 
2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถค านวณประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ความร้อน 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. วิเคราะห์กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ส าหรับเครื่องยนต์ความร้อนได้ 
2. ค านวณหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของการท างานจริงได้ 
3. รายงานซึ่งประกอบด้วยการอธิบายหลักการท างานของเครื่องยนต์ ซึ่งได้มาจากการข้อมูลที่

ท าการทดสอบและจากการการสังเกต และการค านวณประสิทธิภาพเชิงความร้อนของ
เครื่องยนต์ 

 

ทฤษฎี 

เครื่องยนต์ความร้อน (Heat engine) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้
เป็นงาน การท างานเป็นวัฏจักรของเครื่องยนต์ความร้อนจะมีสารท างานที่เป็นของไหลท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการเปลี่ยนพลังงานความร้อนให้เป็นงาน เช่น น้ า น้ ามัน แก๊สต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนี้วัฏ
จักรการท างานของเครื่องยนต์ความร้อนอาจท างานเป็นวัฏจักรทางกลศาสตร์หรือท างานเป็นวัฏจักร
ทางอุณหพลศาสตร์กไ็ด้ ความแตกต่างของวัฏจักรทั้งสองก็คือ สารท างานในวัฏจักรทางกลศาสตร์จะมี
การน าเข้าใหม่เสมอเมื่อท างานครบวัฏจักรแล้ว เช่น การท างานของเครื่องยนต์ลูกสูบ ซึ่งอากาศที่
น าเข้าไปรวมกับเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้แล้วเกิดการระเบิด (การให้ความร้อนแก่ระบบ) แล้วท าให้
กระบอกสูบเคลื่อนที่ (ได้งานออกจากระบบ) เมื่อจะเริ่มวัฏจักรใหม่ก็มีการน าเข้าอากาศและเชื้อเพลิง
สู่ห้องเผาไหม้ใหม่อีกครั้ง ส าหรับในวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์ สารท างานจะมีการไหลอยู่ในวัฏจักร
ตลอดเวลา เช่น การท างานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไอน้ า  

ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องยนต์ความร้อน เรียกว่า ประสิทธิภาพเชิงความร้อน 
(Thermal efficiency, th) สามารถหาได้จากอัตราส่วนของงานสุทธิ (Wnet) ต่อความร้อนทั้งหมดที่
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ป้อนเข้าไปในวัฏจักร (Qin) เมื่องานสุทธิที่ได้จากโรงไฟฟ้านี้คือ ผลต่างระหว่างงานที่ได้จากกังหัน 
(Wout) และงานที่ให้แก่ปั๊ม (Win)  

ประสิทธิภาพเชิงความร้อน = 
งานสุทธิ

ความร้อนท้ังหมดที่ป้อนเข้าไป
  หรือ 

ηth = 
Wnet

Qin
  

ส าหรับการหาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ หาได้จาก 

ηth = 
P
Qf

  

เมื่อ P = 2πnT
60

 

P = ก าลังเบรกของเครื่องยนต์ (วัตต์, W) 
T = แรงบิด (นิวตันเมตร, N-m), อ่านได้โดยตรงจากจอ 
n = รอบเครื่องยนต์ (รอบต่อนาที, rpm) 
Qf = QmfLHV  

 Qf = ค่าความร้อนจากการเผาไหม้ของน้ ามันเชื้อเพลิง (kW) 
 Qmf = ค่าความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง (kg/s) 
 LHV = ค่าความร้อนต่ าของน้ ามันเชื้อเพลิง (kJ/kg) 

จากค ากล่าวของ เคลวินและแพลงค์ (Kelvin and Planck) ซึ่งได้อธิบายไว้ว่า ไม่มีระบบใดๆ 
ที่สามารถดึงความร้อนปริมาณหนึ่งจากแหล่งพลังงานความร้อนแหล่งหนึ่ง แล้วเปลี่ยนเป็นงาน
ทั้งหมดได้ นอกจากเครื่องยนต์ความร้อนอุดมคติ (Ideal heat engine) กล่าวคือ เมื่อน าปริมาณความ
ร้อนที่ได้จากแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง (QH) เปลี่ยนเป็นงาน (W) ปริมาณความร้อน
ดังกล่าวจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นงานได้ทั้งหมด จะต้องมีแหล่งพลังงานความร้อนอีกแหล่งหนึ่งซึ่งมี
อุณหภูมิต่างกันหรือแหล่งพลังงานความร้อนที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า (QL) เพ่ือใช้ส าหรับแลกเปลี่ยนความ
ร้อนของระบบเสมอ ซึ่งลักษณะการท างานเช่นนี้จะเรียกว่า การท างานของเครื่องยนต์ความร้อนจริง 
(Real heat engine)  

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ชนิดสูบเดียวแบบไฮดรอลิกส์ไดนาโมมิเตอร์ 
2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
3. น้ ามันเชื้อเพลิง 
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ชุดทดลอง 

 ชุดทดลองแสดงดังรูปที่ 1 
 

 

รูปที่ 1 ชุดทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ชนิดสูบเดียวแบบไฮดรอลิกส์ไดนาโมมิเตอร์ 
 

วิธีการทดลอง 
1. วางไดนาโมมิเตอร์บนพื้นและปรับโครงรองรับให้ได้ระดับ 
2. ต่อท่อน้ าประปามาท่ีไดนาโมมิเตอร์พร้อมวาล์วควบคุมการไหล 
3. ต่อท่อน้ าทิ้งจากไดนาโมมิเตอร์ไปยังรางน้ าทิ้ง 
4. ต่อท่อสายอากาศจากกล่องอากาศไปยังเครื่อง และต่อหัววัดไปยังแผงอุปกรณ์ควบคุม 
5. ต่อท่อน้ ามันเชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ไปยังถังน้ ามันเชื้อเพลิง 
6. ปิดวาล์วจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง เติมน้ ามันลงถังและเปิดวาล์วตามไดอะแกรม 
7. ต่อสายสัญญาณแรงบิดจากไดนาโมมิเตอร์ไปยังจอแสดงผล 
8. ต่อสัญญาณวัดความเร็วรอบไปยังแผงควบคุม 
9. ต่อสายคันเร่งเครื่องจากแผงควบคุมไปยังเครื่องยนต์ถ้าปุ่มปรับเร่งเครื่องอยู่ที่แผงควบคุม 
10. ต่อแหล่งจ่ายไฟและเปิดสวิตซ์ 
11. ตั้งตัวปรับเร่งเครื่องไปยังต าแหน่งเดินเครื่องตัวเปล่า และสตาร์ทเครื่อง 
12. รอประมาณ 5 นาท ีเพ่ืออุ่นเครื่องให้ถึงอุณหภูมิท างาน 
13. เปิดวาล์วทางออกน้ าหล่อเย็นและปรับวาล์วเพ่ือควบคุมอุณหภูมิน้ าของไดนาโมมิเตอร์ที่

อุณหภูมิคงที่ ภายในไม่เกิน 80 °C 
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14. ปรับตัวปรับเร่งเครื่องไปยังต าแหน่งที่ต้องการเช่น 75% ของต าแหน่งเปิดสุด (full throttle) 
และในขณะเดียวกันค่อยๆ เพ่ิมโหลด (อัตราการไหลของน้ า) และความดันจลน์ จนกระทั่งได้
ความความเร็วรอบท่ีต้องการ 

15. รอจนกระทั่งสภาวะต่าง ๆ ของการเดินเครื่องคงที่ แล้วจึงบันทึกข้อมูลต่างๆ ดังนี้ ที่ไม่มี
โหลด 
15.1 ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (rpm) 
15.2 แรงบิด (N-m) 
15.3 อุณหภูมิอากาศเข้าเครื่อง T1 หรืออุณหภูมิห้องและอุณหภูมิไอเสียเครื่องยนต์ที่ท่อ

ร่วม (T2) 
15.4 ระดับของมาโมมิเตอร์ หรือค่าที่จอแสดงผลอัตราการไหลของอากาศถ้าเลือกแบบมี

จอ 
15.5 จับเวลาการกินน้ ามันเชื้อเพลิงที่ 15 และ 30 CC 
15.6 น้ าหนักจ าเพาะของน้ ามันเชื้อเพลิงโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์  

16. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ชุดทดสอบควรจะถูกปิดลงดังต่อไปนี้ 
16.1 หยุดเครื่องโดยปรับคืนตัวปรับเร่งเครื่องไปยังต าแหน่งหยุด ดูเอกสารแนบ 1A หรือ 

1B 
16.2 ปิดวาล์วควบคุมโหลด 
16.3 เอาระบบจ่ายน้ าออกจากไดนาโมมิเตอร์ 
16.4 เปิด Vent valve ที่ไดนาโมมิเตอร์, ปล่อยน้ าทิ้งจากไดนาโมมิเตอร์แล้วปิดวาล์ว 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

n 

rpm 

Spring balance T 

Nm 

อัตราการสิ้นเปลือง อุณหภูมิ (°C) 

ด้าน 
ซ้าย 

kg 

ด้าน 
ขวา 

kg 

แรง
รวม 

kg 

กระบอกตวง Qmf 

g/s 

อากาศ
ทางเข้า 

ไอ
เสีย 

ปริมาตร 
ml 

เวลา 
s 

Indicator 
Qvf, Lph 
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ข้อสังเกตอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ................................... 

 

ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
........................................................... .....................................................................................................  

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................... ..................................... 



 

ใบงานที่ 14 

เรื่อง การศึกษาระบบท าความเย็น วันที่................................................... 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเข้าใจการท างานของอุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบการท าความเย็นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือศึกษาระบบการท างานของระบบการท าความเย็นพ้ืนฐาน 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. เข้าใจการท างานของอุปกรณ์และองค์ประกอบของระบบการท าความเย็นพื้นฐานได ้
2. เข้าใจระบบการท างานของระบบการท าความเย็นพ้ืนฐาน 
3. รายงานซึ่งประกอบด้วย การอธิบายการท างานของอุปกรณ์และองค์ประกอบแต่ละชนิดใน

ระบบท าความเย็น และการอธิบายระบบการท างาน พร้อมทั้งกราฟ T-s และ P-h ของวัฏ
จักรการท างานในระบบท าความเย็นพื้นฐาน และข้อมูลที่ได้จากการสังเกต 

 

ทฤษฎี 

หลักการท างานและอุปกรณ์พ้ืนฐานของระบบท าความเย็นไม่ต่างจากระบบปรับอากาศมาก
นัก จะต่างกันก็ที่จุดประสงค์ของการใช้งาน ซึ่งระบบปรับอากาศจะท าหน้าที่ปรับอากาศในบริเวณที่มี
คนท างานหรือ บริเวณท่ีต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเป็นพิเศษ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
เก็บสารเคมี ฯลฯ ในขณะที่ระบบท าความเย็นมักจะหมายถึง การท าความเย็นในกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม หรือการท าความเย็นเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนที่นอกเหนือไปจากระบบปรับอากาศ เช่น ห้อง
เย็น การแช่แข็งอาหาร การควบคุมอุณหภูมิน้ าในกระบวนการผลิตน้ าอัดลม ฯลฯ  

ระบบการท าความเย็นสามารถแบ่งได้เป็น ระบบท าความเย็นอัดไอ (Vapor Compression) 

การดูดซึม (Absorption) และวัฏจักรเบรตัน (Brayton Cycles) หรือแบบแก๊ส 

ระบบการอัดไอโดยทั่วไปใช้หลักการอัดไอสารท าความเย็นให้มีอุณหภูมิและความดันสูง  โดย
ใช้คอมเพรสเซอร์ก่อนถ่ายโอนความร้อนออก เพ่ือให้เกิดการกลั่นตัวแล้วลดความดันให้สารท าความ
เย็นเปลี่ยนสถานะอีกครั้ง จากนั้นน าสารท าความเย็นอุณหภูมิต่ าไปรับความร้อน ออกมาจากพ้ืนที่ที่
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ต้องการ ท าความเย็น สารท าความเย็นที่ใช้ เช่น สารไฮโดรคาร์บอน แอมโมเนีย หรือฟลูออโร
คาร์บอน 

ระบบการดูดซึมต้องใช้ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงป้อนเข้าสู่ระบบเพ่ือแลกเปลี่ยนความร้อน
ให้แก่สารดูดซึม สารดูดซึมท่ีใช้ในระบบทั่วๆ ไป ได้แก่ แอมโมเนีย-น้ า และลิเทียมโบรไมด-์น้ า เป็นต้น 

วัฏจักรเบรย์ตัน (Brayton Cycles) หรือระบบแก๊ส เป็นระบบที่ใช้แก๊สเป็นสารท าความเย็น 

ซึ่งจะมีสารตัวกลางในการดูดรับความร้อน ได้แก่ ของเหลว อากาศ และก๊าซอ่ืนๆ 

ระบบท าความเย็นแบบการอัดไอ 

รูปที่ 1 แสดงหลักการของวัฏจักรท าความเย็นไอที่ใช้ในระบบท าความเย็นและการส่งถ่าย
ความร้อนออกจากวัฏจักรแบบพ้ืนฐานใช้งานทั่วไป ซึ่งเป็นการท างานแบบขั้นเดียว 

 

 

 

รูปที่ 1 หลักการของวัฏจักรท าความเย็นไอ 

 

 

 

 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ก 387 

ใบงานท่ี 14 การศึกษาระบบท าความเย็น 

ส่วนประกอบที่ส าคัญ 

1. เครื่องท าระเหย (Evaporator) เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่รับและแลกเปลี่ยนความร้อน ท า
ให้สารท าความเย็นในสถานะของเหลวเปลี่ยนเป็นไอแล้วให้ความเย็นในพ้ืนที่ที่ต้องการ
ท าความเย็น  

2. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นเครื่องอัดสารท าความเย็นให้มีสถานะเป็นไอที่ความ
ดันและอุณหภูมิสูง  

3. คอนเดนเซอร์ (Condenser) เป็นอุปกรณ์ท าหน้าที่คายความร้อนหรือถ่ายโอน ความ
ร้อนออกแล้วส่งผลท าให้สารท าความเย็นเกิดการกลั่นตัว  

4. วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) ท าหน้าที่ควบคุม สารท าความเย็นที่มีค่า ความ
ดันสูง ให้มีค่าลดลงไปสู่ความดันต่ า ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็น
ของเหลวผสม ระหว่างสถานะที่เป็นของเหลวกับไอ  

โดยมีสรุปอุปกรณ์ในการท างานและแผนภาพ T-s ของระบบการท างานแสดงในรูปที่ 2 

 

 

รูปที่ 2 อุปกรณ์ในการท างานและแผนภาพ T-s ของระบบท าความเย็นไอ 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ชุดการศึกษาระบบการท าความเย็นไอ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 
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 High pressure gauge

Temperature controller

Temperature indicator

 Low pressure gauge Power switch

 
รูปที่ 3 ชุดศึกษาระบบท าความเย็นอัดไอ 

 

 
รูปที่ 4 Schematic diagram ของระบบการท าความเย็นอัดไอ 

 

วิธีการทดลอง 
1. ทดสอบโดยการปิดพัดลม (หรือกรณีไม่มีพัดลมที่คอนเดนเซอร์) 
2. เปิดสวิตช์ที่ ELCB และท่ี Power Breaker และตั้ง Temperature Controller ไปที่ต าแหน่ง

เลข 7 และถ้วยที่อยู่ภายในช่องท าความเย็นจะต้องว่างเปล่า 
3. ทุกอย่างจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เรียบร้อย อุปกรณ์ถึงจะพร้อมที่จะท างาน 
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4. เปิดประตูที่ช่องท าความเย็น เติมน้ าลงไปในถ้วย พร้อมทั้งบันทึกน้ าหนักของน้ าที่ถูกเติม 
5. จุ่มเทอร์โมคัพเปิลลงไปในน้ า แล้วปิดประตูที่ช่องท าความเย็น 
6. รอประมาณ 15 นาทีขึ้นไป อุปกรณ์ถึงจะพร้อมที่จะท าการตรวจวัด 
7. บันทึกค่าความดันที่ด้านความดันสูง , ด้านความดันต่ า , อุณหภูมิที่จุดต่างๆ , เวลา , 

แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ก าลังไฟฟ้า, และอัตราการไหลในการทดลอง 
8. บันทึกข้อมูลเหมือนกับข้อ 7 ทุกๆ 10 นาที เป็นจ านวน 4 ครั้ง 
9. ปิดสวิตช์ ELCB และท่ี Power Breaker 
10. วิเคราะห์ข้อมูล 

 

บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

Water mass =………………………..kg.  CP of water =……4.186……..kJ/kg K. 
Temperature Controller Position =………………  

Time 

(min) 
PH 

(bar) 

PL 

(bar) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

TW1 

(°C) 

TW2 

(°C) 

Volt Amp Watt Flow rate 

Calculated meter 

              

              

              

              

              

              

              

ข้อสังเกตอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...................................................................................................................
........................................................................ ........................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ................................... 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. .................................. 



 

ใบงานที่ 15 

เรื่อง การหาสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบท าความเย็น วันที่................................................... 

ชื่อ-สกุล............................................................................. รหัส.................................................. 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาวิธีประเมินการท างานของระบบการท าความเย็นพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบการท าความเย็นพ้ืนฐาน 

 

เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดการทดลองนี้ นักศึกษาควรจะได้ 

1. ค านวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายเทความร้อนที่คอนเดนเซอร์ได้ 
2. ค านวณอัตราการถ่ายเทความร้อนที่เครื่องท าความเย็นถ่ายเทให้กับน้ าได้ 
3. ค านวณอัตราการหมุนเวียนของสารท าความเย็นได้ 
4. ค านวณก าลังที่ต้องการโดยเครื่องอัด (Compressor) ได้ 
5. ค านวณค่าสัมประสิทธิ์เชิงสมรรถนะ (Coefficient Of Performance) ได้ 
6. ค านวณอัตราการไหลเชิงปริมาตรที่ทางออกของคอนเดนเซอร์ได้ 
7. ค านวณก าลังของเครื่องอัดต่ออัตราการท าความเย็น (kW/Ton) ได้ 

 

ทฤษฎี 

เครื่องท าระเหย 

ในระบบการท าความเย็น การท างานเริ่มที่เครื่องท าระเหย จากรูปที่ 1 เมื่อต้องการท าความ
เย็น สารท าความเย็นมีสถานะผสมระหว่างของเหลวกับไอ เมื่อไหลผ่านเข้าสู่เครื่องท าระเหย จะรับ
เอาความร้อนแล้วค่อยๆ  เปลี่ยนสถานะจากไอผสมกับของเหลวเป็นไอทั้ งหมดก่อนเข้าสู่
คอมเพรสเซอร์ที่จุด 1 หรือ 1 โดยจุดที่ 1 เป็นจุดที่สารท าความเย็นมีสถานะเป็นไออ่ิมตัวพอดี แต่
ในทางปฏิบัติจะต้องให้ไอมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย ให้มีสถานะเป็นไอดง เพ่ือให้มั่นใจว่าไอของสารท า
ความเย็นเป็นไอทั้งหมด ไม่มีของเหลวปน เพ่ือป้องกันความเสียหายที่คอมเพรสเซอร์ 

สมการการถ่ายเทความร้อนที่เครื่องท าระเหย 
Qin

m
=h1

' -h4 หรือ h1-h4 (1) 
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เมื่อ Qin = อัตราการถ่ายเทความร้อนให้แก่อุปกรณ์ (W) 

m = อัตราการไหลของสารท าความเย็น (kg/s) 

h1
' , h1,h4 = ค่าเอนทาลปี (kJ/kg) 

หมายเหตุ : อัตราการถ่ายเทความร้อน 1 ตันความเย็น =3.517 kW=12,000 Btu/h 

 

รูปที่ 1 แผนภาพ P-h ของวัฏจักรท าความเย็นอัดไอ 

 

คอมเพรสเซอร์ 

คอมเพรสเซอร์ท าหน้าที่อัดไอสารท าความเย็นที่มีอุณหภูมิต่ าและความดันต่ าไปสู่ต าแหน่ง  

2s หรือ 2 ซึ่งมีความดันสูงและอุณหภูมิสูง การอัดไอไปที่ต าแหน่ง 2s เป็นการอัดไอตามทฤษฎีและ
การอัดไอไปในต าแหน่ง 2 เป็นการอัดไอที่ได้จริง ซึ่งการอัดไอจากต าแหน่ง 1 ไป 2s จะเป็นการอัดไอ
ของสารท าความเย็นแบบกระบวนการไอเซนทรอปิก (Isentropic) 

สมการก าลังงานที่ใช้ในการอัดไอที่คอมเพรสเซอร 
Wc

m
=h2s-h1

'  หรอื h2-h1 (2) 

เมื่อ Wc = ก าลังงานที่ให้กับคอมเพรสเซอร์ (W) 

h2, h2s,h1
' ,h1 = ค่าเอนทาลปี (kJ/kg) 

โดยประสิทธิภาพของคอมเพรสเซอร์หาได้จาก 

ηc=
h2s-h1

h2-h1
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คอนเดนเซอร์ 

เมื่อไอสารท าความเย็นถูกอัดให้ไหลผ่านไปยังคอนเดนเซอร์จะเกิดการถ่ายโอนความร้อนออก
สู่บรรยากาศ หรือระบบหล่อเย็น สารท าความเย็นที่เป็นไอร้อนยิ่งยวด จะค่อยๆ เปลี่ยนสถานะเป็น
ของเหลวในจุดที่ 3 

สมการการถ่ายเทความร้อนที่คอนเดนเซอร์ 
Qout

m
=h2s-h3

'  หรือ h2-h3 (3) 

เมื่อ  Qout = อัตราการถ่ายเทความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ (W) 

h2,h2s,h3,h3
'  = ค่าเอนทาลปี (kJ/kg) 

วาล์วลดความดัน 

เนื่องจากสารท าความเย็นจะเดือดที่อุณหภูมิและความดันต่ า  ดังนั้นเมื่อสารท าความเย็น
ขยายตัวผ่านวาล์วลดความดัน  จะท าให้อุณหภูมิและความดันของสารท าความเย็นลดลง ใน
กระบวนการนี้จะมีค่าเอนทาลปีคงที่ตลอดช่วงของการลดค่าความดันจากจุด 3 ไปยังจุด 4 

สัมประสิทธิ์สมรรถนะ 

การค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของระบบท าความเย็น  (COP, Coefficient of 

Performance) ค านวณได้จากสมการต่อไปนี้ 
COP= Qin

Wc
= h1-h4

h2s-h1
 เป็นค่าทางทฤษฎี  (4) 

COP= Qin

Wc
= h1-h4

h2-h1
  เป็นค่าจริง  (5) 

อัตราการถ่ายเทความร้อนหาได้จากปริมาณความร้อนที่เครื่องท าความเย็นถ่ายเทให้กับน้ า 

Q=mwCpw
ΔT
Δt

 

เมื่อ  Q = อัตราการถ่ายเทความร้อน (W)  
mw = น้ าหนักของน้ า (kg) 

Cpw = ค่าความร้อนจ าเพาะของน้ า = 4.186 kJ/kg K 

T = ผลต่างของอุณหภูมิของน้ าเข้าและออก (°C) 

t = เวลาที่ผ่านไป (s) 
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สัมประสิทธิ์สมรรถนะสูงสุดของวัฏจักรการท าความเย็น ได้แก่ สัมประสิทธิ์สมรรถนะของวัฏ
จักรคาร์โนต์ (รูปที่ 2) ที่ท างานระหว่างอุณหภูมิของบริเวณเย็น TC (K) และอุณหภูมิบริเวณร้อน TH 

(K) เดียวกัน ซึ่งค านวณได้จากสมการ 

COPmax=
TC

TH-TC
  (6) 

 

 
 

รูปที่ 2 วัฏจักรการท าความเย็นของคาร์โนต์ 

 

วัสดุและอุปกรณ์ 

ชุดการศึกษาระบบการท าความเย็นไอ ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4 

 

 High pressure gauge

Temperature controller

Temperature indicator

 Low pressure gauge Power switch

 
รูปที่ 3 ชุดศึกษาระบบท าความเย็นอัดไอ 
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รูปที่ 4 Schematic diagram ของระบบการท าความเย็นอัดไอ 

 

วิธีการทดลอง 
1. ทดสอบโดยการปิดพัดลม (หรือกรณีไม่มีพัดลมที่คอนเดนเซอร์) 
2. เปิดสวิตช์ที่ ELCB และท่ี Power Breaker และตั้ง Temperature Controller ไปที่ต าแหน่ง

เลข 7 และถ้วยที่อยู่ภายในช่องท าความเย็นจะต้องว่างเปล่า 
3. ทุกอย่างจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เรียบร้อย อุปกรณ์ถึงจะพร้อมที่จะท างาน 
4. เปิดประตูที่ช่องท าความเย็น เติมน้ าลงไปในถ้วย พร้อมทั้งบันทึกน้ าหนักของน้ าที่ถูกเติม 
5. จุ่มเทอร์โมคัพเปิลลงไปในน้ า แล้วปิดประตูที่ช่องท าความเย็น 
6. รอประมาณ 15 นาทีขึ้นไป อุปกรณ์ถึงจะพร้อมที่จะท าการตรวจวัด 
7. บันทึกค่าความดันที่ด้านความดันสูง , ด้านความดันต่ า , อุณหภูมิที่จุดต่างๆ , เวลา , 

แรงดันไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้า, ก าลังไฟฟ้า, และอัตราการไหลในการทดลอง 
8. บันทึกข้อมูลเหมือนกับข้อ 7 ทุกๆ 10 นาที เป็นจ านวน 4 ครั้ง 
9. ปิดสวิตช์ ELCB และท่ี Power Breaker 
10. วิเคราะห์ข้อมูล 
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บันทึกผลการทดลอง 

ตารางบันทึกผลการทดลอง 

Water mass =………………………..kg.  CP of water =……4.186……..kJ/kg K. 
Temperature Controller Position =………………  

Time 

(min) 
PH 

(bar) 

PL 

(bar) 

T1 

(°C) 

T2 

(°C) 

T3 

(°C) 

T4 

(°C) 

TW1 

(°C) 

TW2 

(°C) 

Volt Amp Watt Flow rate 

Calculated meter 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

ข้อสังเกตอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .......
............................................................................................................................ ..................................... 
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ผลการทดลองและวิเคราะห์ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
.............................................................................................................................. ..................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. ................................... 

 

สรุปผลการทดลอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
............................................................................................................................. .................................. 
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ตารางท่ี ข.1 มวลโมเลกุล ค่าคงท่ีของแก๊ส และคุณสมบัติที่จุดวิกฤต (Cengel and Boles, 2011) 

ชนิดของสาร สูตร 
โมเลกุล 

มวลโมเลกลุ 
(M) 

kg/kmol 

ค่าคงที่ของแก๊ส 
(R) 

kJ/(kgK) 

คุณสมบัติที่จุดวิกฤต 

อุณหภูมิ 
(TCP) 

K 

ความดัน 
(PCP) 
MPa 

ปริมาตร
จ าเพาะเชิง

โมล  
(vCP) 

m3/kmol 
อากาศ 
Air 

— 28.970 0.28700 132.5 3.77 0.0883 

แอมโมเนีย 
Ammonia 

NH3 17.030 0.48820 405.5 11.28 0.0724 

อาร์กอน 
Argon 

Ar 39.948 0.20810 151.0 4.86 0.0749 

เบนซิน 
Benzene 

C6H6 78.115 0.10640 562.0 4.92 0.2603 

โบรมีน 
Bromine 

Br2 159.808 0.05200 584.0 10.34 0.1355 

เอ็น-บิวเทน 
n-Butane 

C4H10 58.124 0.14300 425.2 3.80 0.2547 

คาร์บอนไดออกไซด์ 
Carbon dioxide 

CO2 44.010 0.18890 304.2 7.39 0.0943 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
Carbon monoxide 

CO 28.011 0.29680 133.0 3.50 0.0930 

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 
Carbon tetrachloride 

CCl4 153.820 0.05405 556.4 4.56 0.2759 

คลอรีน 
Chlorine 

Cl2 70.906 0.11730 417.0 7.71 0.1242 

คลอโรฟอร์ม 
Chloroform 

CHCl3 119.380 0.06964 536.6 5.47 0.2403 

สารท าความเย็นอาร์-12 
R-12 

CCl2F2 120.910 0.06876 384.7 4.01 0.2179 

สารท าความเย็นอาร์-21 
R-21 

CHCl2F 102.920 0.08078 451.7 5.17 0.1973 

อีเทน 
Ethane 

C2H6 30.070 0.27650 305.5 4.48 0.1480 

เอทิลแอลกอฮอล ์
Ethyl alcohol 

C2H5OH 46.070 0.18050 516.0 6.38 0.1673 

เอทิลีน 
Ethylene 

C2H4 28.054 0.29640 282.4 5.12 0.1242 

ฮีเลียม 
Helium 

He 4.003 2.07690 5.3 0.23 0.0578 

เอ็น-เฮกเซน 
n-Hexane 

C6H14 86.179 0.09647 507.9 3.03 0.3677 
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ตารางท่ี ข.1 มวลโมเลกุล ค่าคงท่ีของแก๊ส และคุณสมบัติที่จุดวิกฤต (ต่อ) 

ชนิดของสาร สูตร 
โมเลกุล 

มวลโมเลกลุ 
(M) 

kg/kmol 

ค่าคงที่ของแก๊ส 
(R) 

kJ/(kgK) 

คุณสมบัติที่จุดวิกฤต 

อุณหภูมิ 
(TCP) 

K 

ความดัน 
(PCP) 
MPa 

ปริมาตร
จ าเพาะเชิง

โมล  
(vCP) 

m3/kmol 
ไฮโดรเจน (ปกติ) 
Hydrogen (normal) 

H2 2.016 4.12400 33.3 1.30 0.0649 

คริปทอน 
Krypton 

Kr 83.800 0.09921 209.4 5.50 0.0924 

มีเทน 
Methane 

CH4 16.043 0.51820 191.1 4.64 0.0993 

เมทิลแอลกอฮอล ์
Methyl alcohol 

CH3OH 32.042 0.25950 513.2 7.95 0.1180 

เมธิลคลอไรด์ 
Methyl chloride 

CH3Cl 50.488 0.16470 416.3 6.68 0.1430 

นีอ็อน 
Neon 

Ne 20.183 0.41190 44.5 2.73 0.0417 

ไนโตรเจน 
Nitrogen 

N2 28.013 0.29680 126.2 3.39 0.0899 

ไนตรัสออกไซด์ 
Nitrous oxide 

N2O 44.013 0.18890 309.7 7.27 0.0961 

ออกซิเจน 
Oxygen 

O2 31.999 0.25980 154.8 5.08 0.0780 

โพรเพน 
Propane 

C3H8 44.097 0.18850 370.0 4.26 0.1998 

โพรพิลีน 
Propylene 

C3H6 42.081 0.19760 365.0 4.62 0.1810 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
Sulfur dioxide 

SO2 64.063 0.12980 430.7 7.88 0.1217 

สารท าความเย็นอาร์-134เอ 
R-134a 

CF3CH2F 102.030 0.08149 374.2 4.06 0.1993 

สารท าความเย็นอาร์-11 
R-11 

CCl3F 137.370 0.06052 471.2 4.38 0.2478 

น  า 
Water 

H2O 18.015 0.46150 647.1 22.06 0.0560 

สีน็อน 
Xenon 

Xe 131.300 0.06332 289.8 5.88 0.1186 
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ตารางท่ี ข.2 ค่าความร้อนจ าเพาะของแก๊สอุดมคติ (Cengel and Boles, 2011) 
(ก) ที่ 300 K 

ชนิดของแก๊ส 
สูตร

โมเลกุล 

ค่าคงที่
ของแก๊ส 

(R) 
kJ/(kgK) 

ค่าความร้อนจ าเพาะ ดัชนีไอเซน
โทรปิก 

k Cp0 
kJ/(kgK) 

Cv0 
kJ/(kgK) 

อากาศ  
Air 

— 0.2870 1.0050 0.7180 1.400 

อาร์กอน  
Argon 

Ar 0.2081 0.5203 0.3122 1.667 

บิวเทน  
Butane 

C4H10 0.1433 1.7164 1.5734 1.091 

คาร์บอนไดออกไซด์ 
Carbon dioxide 

CO2 0.1889 0.8460 0.6570 1.289 

คาร์บอนมอนอกไซด์ 
Carbon monoxide 

CO 0.2968 1.0400 0.7440 1.400 

อีเทน 
Ethane 

C2H6 0.2765 1.7662 1.4897 1.186 

เอทิลีน 
Ethylene 

C2H4 0.2964 1.5482 1.2518 1.237 

ฮีเลียม 
Helium 

He 2.0769 5.1926 3.1156 1.667 

ไฮโดรเจน 
Hydrogen 

H2 4.1240 14.3070 10.1830 1.405 

มีเทน 
Methane 

CH4 0.5182 2.2537 1.7354 1.299 

นีอ็อน 
Neon 

Ne 0.4119 1.0299 0.6179 1.667 

ไนโตรเจน 
Nitrogen 

N2 0.2968 1.0390 0.7430 1.400 

ออกเทน 
Octane 

C8H18 0.0729 1.7113 1.6385 1.044 

ออกซิเจน 
Oxygen 

O2 0.2598 0.9180 0.6580 1.395 

โพรเพน 
Propane 

C3H8 0.1885 1.6794 1.4909 1.126 

ไอน  า 
Steam 

H2O 0.4615 1.8723 1.4108 1.327 

 

  



404 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.2 ค่าความร้อนจ าเพาะของแก๊สอุดมคติ (ต่อ) 

(ข) ที่อุณหภูมิต่างๆ 

Temperature 
K 
 

Cp0 

kJ/(kgK) 

Cv0 

kJ/(kgK) 
k 

Cp0 

kJ/(kgK) 

Cv0 

kJ/(kgK) 
k 

Cp0 

kJ/(kgK) 

Cv0 

kJ/(kgK) 
k 

อากาศ คาร์บอนไดออกไซด์, CO2 คาร์บอนมอนอกไซด์, CO 

250 1.003 0.716 1.401 0.791 0.602 1.314 1.039 0.743 1.400 

300 1.005 0.718 1.400 0.846 0.657 1.288 1.040 0.744 1.399 

350 1.008 0.721 1.398 0.895 0.706 1.268 1.043 0.746 1.398 

400 1.013 0.726 1.395 0.939 0.750 1.252 1.047 0.751 1.395 

450 1.020 0.733 1.391 0.978 0.790 1.239 1.054 0.757 1.392 

500 1.029 0.742 1.387 1.014 0.825 1.229 1.063 0.767 1.387 

550 1.040 0.753 1.381 1.046 0.857 1.220 1.075 0.778 1.382 

600 1.051 0.764 1.376 1.075 0.886 1.213 1.087 0.790 1.376 

650 1.063 0.776 1.370 1.102 0.913 1.207 1.100 0.803 1.370 

700 1.075 0.788 1.364 1.126 0.937 1.202 1.113 0.816 1.364 

750 1.087 0.800 1.359 1.148 0.959 1.197 1.126 0.829 1.358 

800 1.099 0.812 1.354 1.169 0.980 1.193 1.139 0.842 1.353 

900 1.121 0.834 1.344 1.204 1.015 1.186 1.163 0.866 1.343 

1000 1.142 0.855 1.336 1.234 1.045 1.181 1.185 0.888 1.335 

 
ไฮโดรเจน, H2 ไนโตรเจน, N2 ออกซิเจน, O2 

250 14.051 9.927 1.416 1.039 0.742 1.400 0.913 0.653 1.398 

300 14.307 10.183 1.405 1.039 0.743 1.400 0.918 0.658 1.395 

350 14.427 10.302 1.400 1.041 0.744 1.399 0.928 0.668 1.389 

400 14.476 10.352 1.398 1.044 0.747 1.397 0.941 0.681 1.382 

450 14.501 10.377 1.398 1.049 0.752 1.395 0.956 0.696 1.373 

500 14.513 10.389 1.397 1.056 0.759 1.391 0.972 0.712 1.365 

550 14.530 10.405 1.396 1.065 0.768 1.387 0.988 0.728 1.358 

600 14.546 10.422 1.396 1.075 0.778 1.382 1.003 0.743 1.350 

650 14.571 10.447 1.395 1.086 0.789 1.376 1.017 0.758 1.343 

700 14.604 10.480 1.394 1.098 0.801 1.371 1.031 0.771 1.337 

750 14.645 10.521 1.392 1.110 0.813 1.365 1.043 0.783 1.332 

800 14.695 10.570 1.390 1.121 0.825 1.360 1.054 0.794 1.327 

900 14.822 10.698 1.385 1.145 0.849 1.349 1.074 0.814 1.319 

1000 14.983 10.859 1.380 1.167 0.870 1.341 1.090 0.830 1.313 
 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 405 

ตารางท่ี ข.3 คุณสมบัติของของเหลวและของแข็ง (Cengel and Boles, 2011) 

(ก) ของเหลว 

ชนิดของสาร 
อุณหภูมิ 

(T) 
°C 

ความหนาแน่น 
() 

kg/m3 

ความร้อนจ าเพาะ 
Cp 

kJ/(kgK) 

แอมโมเนียAmmonia -33.3 682.0 4.43 

 
-20.0 665.0 4.52 

 
0.0 639.0 4.60 

 
25.0 602.0 4.80 

อาร์กอน Argon -185.6 1394.0 1.14 

เบนซิน Benzene 20.0 879.0 1.72 

น  าเกลือ Brine (20% Sodium Chloride by 
mass) 

20.0 1150.0 3.11 

เอ็น-บิวเทน n-Butane -0.5 601.0 2.31 

คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon dioxide 0.0 298.0 0.59 

เอทานอล Ethanol 25.0 783.0 2.46 

เอทิลแอลกอฮอล์ Ethyl alcohol 20.0 789.0 2.84 

เอทิลีนไกลคอล Ethylene glycol 20.0 1109.0 2.84 

กลีเซอรีน Glycerine 20.0 1261.0 2.32 

ฮีเลียม Helium -268.9 146.2 22.80 

ไฮโดรเจน Hydrogen -252.8 70.7 10.00 

ไอโซบิวเทน Isobutane -11.7 593.8 2.28 

น  ามันก๊าด Kerosene 20.0 820.0 2.00 

ปรอท Mercury 25.0 13560.0 0.14 

มีเทน Methane -161.5 423.0 3.49 

 
-100.0 301.0 5.79 

เมทิลแอลกอฮอล ์Methanol 25.0 787.0 2.55 

ไนโตรเจน Nitrogen -195.8 809.0 2.06 

 
-160.0 596.0 2.97 

ออกเทน Octane 20.0 703.0 2.10 

น  ามันเบา Oil (light) 25.0 910.0 1.80 

ออกซิเจน Oxygen -183.0 1141.0 1.71 

ปิโตรเลียม Petroleum 20.0 640.0 2.00 

 

 



406 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.3 คุณสมบัติของของเหลวและของแข็ง (ต่อ) 

(ก) ของเหลว (ต่อ) 

ชนิดของสาร 
อุณหภูมิ 

(T) 
°C 

ความหนาแน่น 
() 

kg/m3 

ความร้อนจ าเพาะ 
Cp 

kJ/(kgK) 

โพรเพน Propane -42.1 581.0 2.25 

 
0.0 529.0 2.53 

 
50.0 449.0 3.13 

อาร์-134เอ Refrigerant-134a -50.0 1443.0 1.23 

 
-26.1 1374.0 1.27 

 
0.0 1295.0 1.34 

 
25.0 1207.0 1.43 

น  า Water 0.0 1000.0 4.22 

 
25.0 997.0 4.18 

 50.0 988.0 4.18 
 75.0 975.0 4.19 
 100.0 958.0 4.22 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 407 

ตารางท่ี ข.3 คุณสมบัติของของเหลวและของแข็ง (ต่อ) 

(ข) ของแข็ง 

ชนิดของสาร อุณหภูมิ 
(T) 

ความหนาแน่น 
() 

kg/m3 

ความร้อนจ าเพาะ 
Cp 

kJ/(kgK) 

โลหะ    

อลูมิเนียม Aluminium 200 K 

2700.0 

0.797 

 300 K 0.902 

 400 K 0.949 

 
500 K 0.997 

ทองแดง Copper -100°C 

8900.0 

0.342 

 0°C 0.381 

 
100°C 0.393 

เหล็ก Iron 25°C 7840.0 0.450 

ตะกั่ว Lead 25°C 11310.0 0.128 

แมกนีเซียม Magnesium 25°C 1730.0 1.000 

นิเกิล Nickel 25°C 8890.0 0.440 

เงิน Silver 25°C 10470.0 0.235 

ไม่ใช่โลหะ    

อิฐ (ธรรมดา) Brick, common 25°C 1922.0 0.790 

คอนกรีต, Concrete 25°C 2300.0 0.653 

เพชร, Diamond 25°C 2420.0 0.616 

แก้ว (แผ่น), Glass, window 25°C 2700.0 0.800 

แกรไฟต์, Graphite 25°C 2500.0 0.711 

แกรนิต, Granite 25°C 2700.0 1.017 

ยิปซัม, Gypsum 25°C 800.0 1.090 

น  าแข็ง, Ice 0°C 921.0 2.110 

ยาง (อ่อน), Rubber, soft 25°C 1100.0 1.840 

ทราย, Sand 25°C 1520.0 0.800 

หิน, Stone 25°C 1500.0 0.800 

ไม้เนื อแข็ง, Wood, hard 25°C 721.0 1.260 

ไม้เนื ออ่อน, Wood, soft 25°C 513.0 1.380 
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ตารางท่ี ข.4 คุณสมบัติน  าอ่ิมตัว-ตารางอุณหภูมิ (Cengel and Boles, 2011) 

อุณหภูมิ 
(T) 
°C 

ความดัน 
อิ่มตัว 
(Psat) 
kPa 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปจี าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

0.01 0.6117 0.001000 206.000 0.000 2374.9 0.001 2500.9 0.0000 9.1556 

5 0.8725 0.001000 147.030 21.019 2381.8 21.020 2510.1 0.0763 9.0249 

10 1.2281 0.001000 106.320 42.020 2388.7 42.022 2519.2 0.1511 8.8999 

15 1.7057 0.001001 77.885 62.980 2395.5 62.982 2528.3 0.2245 8.7803 

20 2.3392 0.001002 57.762 83.913 2402.3 83.915 2537.4 0.2965 8.6661 

25 3.1698 0.001003 43.340 104.83 2409.1 104.83 2546.5 0.3672 8.5567 

30 4.2469 0.001004 32.879 125.73 2415.9 125.74 2555.6 0.4368 8.4520 

35 5.6291 0.001006 25.205 146.63 2422.7 146.64 2564.6 0.5051 8.3517 

40 7.3851 0.001008 19.515 167.53 2429.4 167.53 2573.5 0.5724 8.2556 

45 9.5953 0.001010 15.251 188.43 2436.1 188.44 2582.4 0.6386 8.1633 

50 12.352 0.001012 12.0260 209.33 2442.7 209.34 2591.3 0.7038 8.0748 

55 15.763 0.001015 9.5639 230.24 2449.3 230.26 2600.1 0.7680 7.9898 

60 19.947 0.001017 7.6670 251.16 2455.9 251.18 2608.8 0.8313 7.9082 

65 25.043 0.001020 6.1935 272.09 2462.4 272.12 2617.5 0.8937 7.8296 

70 31.202 0.001023 5.0396 293.04 2468.9 293.07 2626.1 0.9551 7.7540 

75 38.597 0.001026 4.1291 313.99 2475.3 314.03 2634.6 1.0158 7.6812 

80 47.416 0.001029 3.4053 334.97 2481.6 335.02 2643.0 1.0756 7.6111 

85 57.868 0.001032 2.8261 355.96 2487.8 356.02 2651.4 1.1346 7.5435 

90 70.183 0.001036 2.3593 376.97 2494.0 377.04 2659.6 1.1929 7.4782 

95 84.609 0.001040 1.9808 398.00 2500.1 398.09 2667.6 1.2504 7.4151 

100 101.42 0.001043 1.672000 419.06 2506.0 419.17 2675.6 1.3072 7.3542 

105 120.90 0.001047 1.418600 440.15 2511.9 440.28 2683.4 1.3634 7.2952 

110 143.38 0.001052 1.209400 461.27 2517.7 461.42 2691.1 1.4188 7.2382 

115 169.18 0.001056 1.036000 482.42 2523.3 482.59 2698.6 1.4737 7.1829 

120 198.67 0.001060 0.891330 503.60 2528.9 503.81 2706.0 1.5279 7.1292 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 409 

ตารางท่ี ข.4 คุณสมบัติน  าอ่ิมตัว-ตารางอุณหภูมิ (ต่อ) 

อุณหภูมิ 
(T) 
°C 

ความดัน 
อิ่มตัว 
(Psat) 
kPa 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปีจ าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

125 232.23 0.001065 0.770120 524.83 2534.3 525.07 2713.1 1.5816 7.0771 

130 270.28 0.001070 0.668080 546.10 2539.5 546.38 2720.1 1.6346 7.0265 

135 313.22 0.001075 0.581790 567.41 2544.7 567.75 2726.9 1.6872 6.9773 

140 361.53 0.001080 0.508500 588.77 2549.6 589.16 2733.5 1.7392 6.9294 

145 415.68 0.001085 0.446000 610.19 2554.4 610.64 2739.8 1.7908 6.8827 

150 476.16 0.001091 0.392480 631.66 2559.1 632.18 2745.9 1.8418 6.8371 

155 543.49 0.001096 0.346480 653.19 2563.5 653.79 2751.8 1.8924 6.7927 

160 618.23 0.001102 0.306800 674.79 2567.8 675.47 2757.5 1.9426 6.7492 

165 700.93 0.001108 0.272440 696.46 2571.9 697.24 2762.8 1.9923 6.7067 

170 792.18 0.001114 0.242600 718.20 2575.7 719.08 2767.9 2.0417 6.6650 

175 892.6 0.001121 0.216590 740.02 2579.4 741.02 2772.7 2.0906 6.6242 

180 1002.8 0.001127 0.193840 761.92 2582.8 763.05 2777.2 2.1392 6.5841 

185 1123.5 0.001134 0.173900 783.91 2586.0 785.19 2781.4 2.1875 6.5447 

190 1255.2 0.001141 0.156360 806.00 2589.0 807.43 2785.3 2.2355 6.5059 

195 1398.8 0.001149 0.140890 828.18 2591.7 829.78 2788.8 2.2831 6.4678 

200 1554.9 0.001157 0.127210 850.46 2594.2 852.26 2792.0 2.3305 6.4302 

205 1724.3 0.001164 0.115080 872.86 2596.4 874.87 2794.8 2.3776 6.3930 

210 1907.7 0.001173 0.104290 895.38 2598.3 897.61 2797.3 2.4245 6.3563 

215 2105.9 0.001181 0.094680 918.02 2599.9 920.50 2799.3 2.4712 6.3200 

220 2319.6 0.001190 0.086094 940.79 2601.3 943.55 2801.0 2.5176 6.2840 

225 2549.7 0.001199 0.078405 963.70 2602.3 966.76 2802.2 2.5639 6.2483 

230 2797.1 0.001209 0.071505 986.76 2602.9 990.14 2802.9 2.6100 6.2128 

235 3062.6 0.001219 0.065300 1010.00 2603.2 1013.70 2803.2 2.6560 6.1775 

240 3347.0 0.001229 0.059707 1033.40 2603.1 1037.50 2803.0 2.7018 6.1424 

245 3651.2 0.001240 0.054656 1056.90 2602.7 1061.50 2802.2 2.7476 6.1072 

250 3976.2 0.001252 0.050085 1080.70 2601.8 1085.70 2801.0 2.7933 6.0721 
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ตารางท่ี ข.4 คุณสมบัติน  าอ่ิมตัว-ตารางอุณหภูมิ (ต่อ) 

อุณหภูมิ 
(T) 
°C 

ความดัน 
อิ่มตัว 
(Psat) 
kPa 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปจี าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

255 4322.9 0.001263 0.045941 1104.70 2600.5 1110.10 2799.1 2.8390 6.0369 

260 4692.3 0.001276 0.042175 1128.80 2598.7 1134.80 2796.6 2.8847 6.0017 

265 5085.3 0.001289 0.038748 1153.30 2596.5 1159.80 2793.5 2.9304 5.9662 

270 5503.0 0.001303 0.035622 1177.90 2593.7 1185.10 2789.7 2.9762 5.9305 

275 5946.4 0.001317 0.032767 1202.90 2590.3 1210.70 2785.2 3.0221 5.8944 

280 6416.6 0.001333 0.030153 1228.20 2586.4 1236.70 2779.9 3.0681 5.8579 

285 6914.6 0.001349 0.027756 1253.70 2581.8 1263.10 2773.7 3.1144 5.8210 

290 7441.8 0.001366 0.025554 1279.70 2576.5 1289.80 2766.7 3.1608 5.7834 

295 7999.0 0.001384 0.023528 1306.00 2570.5 1317.10 2758.7 3.2076 5.7450 

300 8587.9 0.001404 0.021659 1332.70 2563.6 1344.80 2749.6 3.2548 5.7059 

305 9209.4 0.001425 0.019932 1360.00 2555.8 1373.10 2739.4 3.3024 5.6657 

310 9865.0 0.001447 0.018333 1387.70 2547.1 1402.00 2727.9 3.3506 5.6243 

315 10556.0 0.001472 0.016849 1416.10 2537.2 1431.60 2715.0 3.3994 5.5816 

320 11284.0 0.001499 0.015470 1445.10 2526.0 1462.00 2700.6 3.4491 5.5372 

325 12051.0 0.001528 0.014183 1475.00 2513.4 1493.40 2684.3 3.4998 5.4908 

330 12,858 0.001560 0.012979 1505.70 2499.2 1525.80 2666.0 3.5516 5.4422 

335 13,707 0.001597 0.011848 1537.50 2483.0 1559.40 2645.4 3.6050 5.3907 

340 14,601 0.001638 0.010783 1570.70 2464.5 1594.60 2622.0 3.6602 5.3358 

345 15,541 0.001685 0.009772 1605.50 2443.2 1631.70 2595.1 3.7179 5.2765 

350 16,529 0.001741 0.008806 1642.40 2418.3 1671.20 2563.9 3.7788 5.2114 

355 17,570 0.001808 0.007872 1682.20 2388.6 1714.00 2526.9 3.8442 5.1384 

360 18,666 0.001895 0.006950 1726.20 2351.9 1761.50 2481.6 3.9165 5.0537 

365 19,822 0.002015 0.006009 1777.20 2303.6 1817.20 2422.7 4.0004 4.9493 

370 21,044 0.002217 0.004953 1844.50 2230.1 1891.20 2334.3 4.1119 4.8009 

373.95 22,064 0.003106 0.003106 2015.70 2015.7 2084.30 2084.3 4.4070 4.4070 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 411 

ตารางท่ี ข.5 คุณสมบัติของน  าอ่ิมตัว-ตารางความดัน (Cengel and Boles, 2011) 

ความดัน 
(P) 
kPa 

อุณหภูมิ 
อิ่มตัว 
(T) 
°C 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปีจ าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

1.0 6.97 0.001000 129.190 29.302 2384.5 29.303 2513.7 0.1059 8.9749 

1.5 13.02 0.001001 87.964 54.686 2392.8 54.688 2524.7 0.1956 8.8270 

2.0 17.50 0.001001 66.990 73.431 2398.9 73.433 2532.9 0.2606 8.7227 

2.5 21.08 0.001002 54.242 88.422 2403.8 88.424 2539.4 0.3118 8.6421 

3.0 24.08 0.001003 45.654 100.980 2407.9 100.980 2544.8 0.3543 8.5765 

4.0 28.96 0.001004 34.791 121.390 2414.5 121.390 2553.7 0.4224 8.4734 

5.0 32.87 0.001005 28.185 137.750 2419.8 137.750 2560.7 0.4762 8.3938 

7.5 40.29 0.001008 19.233 168.740 2429.8 168.750 2574.0 0.5763 8.2501 

10 45.81 0.001010 14.670 191.790 2437.2 191.810 2583.9 0.6492 8.1488 

15 53.97 0.001014 10.020 225.93 2448.0 225.94 2598.3 0.7549 8.0071 

20 60.06 0.001017 7.6481 251.40 2456.0 251.42 2608.9 0.8320 7.9073 

25 64.96 0.001020 6.2034 271.93 2462.4 271.96 2617.5 0.8932 7.8302 

30 69.09 0.001022 5.2287 289.24 2467.7 289.27 2624.6 0.9441 7.7675 

40 75.86 0.001026 3.9933 317.58 2476.3 317.62 2636.1 1.0261 7.6691 

50 81.32 0.001030 3.2403 340.49 2483.2 340.54 2645.2 1.0912 7.5931 

75 91.76 0.001037 2.2172 384.36 2496.1 384.44 2662.4 1.2132 7.4558 

100 99.61 0.001043 1.6941 417.40 2505.6 417.51 2675.0 1.3028 7.3589 

101.325 99.97 0.001043 1.6734 418.95 2506.0 419.06 2675.6 1.3069 7.3545 

125 105.97 0.001048 1.3750 444.23 2513.0 444.36 2684.9 1.3741 7.2841 

150 111.35 0.001053 1.1594 466.97 2519.2 467.13 2693.1 1.4337 7.2231 

175 116.04 0.001057 1.0037 486.82 2524.5 487.01 2700.2 1.4850 7.1716 

200 120.21 0.001061 0.885780 504.50 2529.1 504.71 2706.3 1.5302 7.1270 

225 123.97 0.001064 0.793290 520.47 2533.2 520.71 2711.7 1.5706 7.0877 

250 127.41 0.001067 0.718730 535.08 2536.8 535.35 2716.5 1.6072 7.0525 

275 130.58 0.001070 0.657320 548.57 2540.1 548.86 2720.9 1.6408 7.0207 

300 133.52 0.001073 0.605820 561.11 2543.2 561.43 2724.9 1.6717 6.9917 

325 136.27 0.001076 0.561990 572.84 2545.9 573.19 2728.6 1.7005 6.9650 

350 138.86 0.001079 0.524220 583.89 2548.5 584.26 2732.0 1.7274 6.9402 

  



412 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.5 คุณสมบัติของน  าอ่ิมตัว-ตารางความดัน (ต่อ) 

ความดัน 
(P) 
kPa 

อุณหภูมิ 
อิ่มตัว 
(T) 
°C 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปจี าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

375 141.30 0.001081 0.491330 594.32 2550.9 594.73 2735.1 1.7526 6.9171 

400 143.61 0.001084 0.462420 604.22 2553.1 604.66 2738.1 1.7765 6.8955 

450 147.90 0.001088 0.413920 622.65 2557.1 623.14 2743.4 1.8205 6.8561 

500 151.83 0.001093 0.374830 639.54 2560.7 640.09 2748.1 1.8604 6.8207 

550 155.46 0.001097 0.342610 655.16 2563.9 655.77 2752.4 1.8970 6.7886 

600 158.83 0.001101 0.315600 669.72 2566.8 670.38 2756.2 1.9308 6.7593 

650 161.98 0.001104 0.292600 683.37 2569.4 684.08 2759.6 1.9623 6.7322 

700 164.95 0.001108 0.272780 696.23 2571.8 697.00 2762.8 1.9918 6.7071 

750 167.75 0.001111 0.255520 708.40 2574.0 709.24 2765.7 2.0195 6.6837 

800 170.41 0.001115 0.240350 719.97 2576.0 720.87 2768.3 2.0457 6.6616 

850 172.94 0.001118 0.226900 731.00 2577.9 731.95 2770.8 2.0705 6.6409 

900 175.35 0.001121 0.214890 741.55 2579.6 742.56 2773.0 2.0941 6.6213 

950 177.66 0.001124 0.204110 751.67 2581.3 752.74 2775.2 2.1166 6.6027 

1000 179.88 0.001127 0.194360 761.39 2582.8 762.51 2777.1 2.1381 6.5850 

1100 184.06 0.001133 0.177450 779.78 2585.5 781.03 2780.7 2.1785 6.5520 

1200 187.96 0.001138 0.163260 796.96 2587.8 798.33 2783.8 2.2159 6.5217 

1300 191.60 0.001144 0.151190 813.10 2589.9 814.59 2786.5 2.2508 6.4936 

1400 195.04 0.001149 0.140780 828.35 2591.8 829.96 2788.9 2.2835 6.4675 

1500 198.29 0.001154 0.131710 842.82 2593.4 844.55 2791.0 2.3143 6.4430 

1750 205.72 0.001166 0.113440 876.12 2596.7 878.16 2795.2 2.3844 6.3877 

2000 212.38 0.001177 0.099587 906.12 2599.1 908.47 2798.3 2.4467 6.3390 

2250 218.41 0.001187 0.088717 933.54 2600.9 936.21 2800.5 2.5029 6.2954 

2500 223.95 0.001197 0.079952 958.87 2602.1 961.87 2801.9 2.5542 6.2558 

3000 233.85 0.001217 0.066667 1004.60 2603.2 1008.30 2803.2 2.6454 6.1856 

3500 242.56 0.001235 0.057061 1045.4 2603.0 1049.7 2802.7 2.7253 6.1244 

4000 250.35 0.001252 0.049779 1082.4 2601.7 1087.4 2800.8 2.7966 6.0696 

5000 263.94 0.001286 0.039448 1148.1 2597.0 1154.5 2794.2 2.9207 5.9737 

6000 275.59 0.001319 0.032449 1205.8 2589.9 1213.8 2784.6 3.0275 5.8902 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 413 

ตารางท่ี ข.5 คุณสมบัติของน  าอ่ิมตัว-ตารางความดัน (ต่อ) 

ความดัน 
(P) 
kPa 

อุณหภูมิ 
อิ่มตัว 
(T) 
°C 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปีจ าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

7000 285.83 0.001352 0.027378 1258.0 2581.0 1267.5 2772.6 3.1220 5.8148 

8000 295.01 0.001384 0.023525 1306.0 2570.5 1317.1 2758.7 3.2077 5.7450 

9000 303.35 0.001418 0.020489 1350.9 2558.5 1363.7 2742.9 3.2866 5.6791 

10,000 311.00 0.001452 0.018028 1393.3 2545.2 1407.8 2725.5 3.3603 5.6159 

11,000 318.08 0.001488 0.015988 1433.9 2530.4 1450.2 2706.3 3.4299 5.5544 

12,000 324.68 0.001526 0.014264 1473.0 2514.3 1491.3 2685.4 3.4964 5.4939 

13,000 330.85 0.001566 0.012781 1511.0 2496.6 1531.4 2662.7 3.5606 5.4336 

14,000 336.67 0.001610 0.011487 1548.4 2477.1 1571.0 2637.9 3.6232 5.3728 

15,000 342.16 0.001657 0.010341 1585.5 2455.7 1610.3 2610.8 3.6848 5.3108 

16,000 347.36 0.001710 0.009312 1622.6 2432.0 1649.9 2581.0 3.7461 5.2466 

17,000 352.29 0.001770 0.008374 1660.2 2405.4 1690.3 2547.7 3.8082 5.1791 

18,000 356.99 0.001840 0.007504 1699.1 2375.0 1732.2 2510.0 3.8720 5.1064 

19,000 361.47 0.001926 0.006677 1740.3 2339.2 1776.8 2466.0 3.9396 5.0256 

20,000 365.75 0.002038 0.005862 1785.8 2294.8 1826.6 2412.1 4.0146 4.9310 

21,000 369.83 0.002207 0.004994 1841.6 2233.5 1888.0 2338.4 4.1071 4.8076 

22,000 373.71 0.002703 0.003644 1951.7 2092.4 2011.1 2172.6 4.2942 4.5439 

22,064 373.95 0.003106 0.003106 2015.7 2015.7 2084.3 2084.3 4.4070 4.4070 

 

  



414 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.6 คุณสมบัติน  าไอดง (Cengel and Boles, 2011) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=0.01MPa (45.81°C) P=0.05MPa (81.32°C) P=0.10MPa (99.61°C) 

Sat. 14.670 2437.2 2583.9 8.1488 3.2403 2483.2 2645.2 7.5931 1.6941 2505.6 2675.0 7.3589 

50 14.867 2443.3 2592.0 8.1741         
100 17.196 2515.5 2687.5 8.4489 3.4187 2511.5 2682.4 7.6953 1.6959 2506.2 2675.8 7.3611 

150 19.513 2587.9 2783.0 8.6893 3.8897 2585.7 2780.2 7.9413 1.9367 2582.9 2776.6 7.6148 

200 21.826 2661.4 2879.6 8.9049 4.3562 2660.0 2877.8 8.1592 2.1724 2658.2 2875.5 7.8356 

250 24.136 2736.1 2977.5 9.1015 4.8206 2735.1 2976.2 8.3568 2.4062 2733.9 2974.5 8.0346 

300 26.446 2812.3 3076.7 9.2827 5.2841 2811.6 3075.8 8.5387 2.6389 2810.7 3074.5 8.2172 

400 31.063 2969.3 3280.0 9.6094 6.2094 2968.9 3279.3 8.8659 3.1027 2968.3 3278.6 8.5452 

500 35.680 3132.9 3489.7 9.8998 7.1338 3132.6 3489.3 9.1566 3.5655 3132.2 3488.7 8.8362 

600 40.296 3303.3 3706.3 10.1631 8.0577 3303.1 3706.0 9.4201 4.0279 3302.8 3705.6 9.0999 

700 44.911 3480.8 3929.9 10.4056 8.9813 3480.6 3929.7 9.6626 4.4900 3480.4 3929.4 9.3424 

800 49.527 3665.4 4160.6 10.6312 9.9047 3665.2 4160.4 9.8883 4.9519 3665.0 4160.2 9.5682 

900 54.143 3856.9 4398.3 10.8429 10.8280 3856.8 4398.2 10.1000 5.4137 3856.7 4398.0 9.7800 

1000 58.758 4055.3 4642.8 11.0429 11.7513 4055.2 4642.7 10.3000 5.8755 4055.0 4642.6 9.9800 

1100 63.373 4260.0 4893.8 11.2326 12.6745 4259.9 4893.7 10.4897 6.3372 4259.8 4893.6 10.1698 

1200 67.989 4470.9 5150.8 11.4132 13.5977 4470.8 5150.7 10.6704 6.7988 4470.7 5150.6 10.3504 

1300 72.604 4687.4 5413.4 11.5857 14.5209 4687.3 5413.3 10.8429 7.2605 4687.2 5413.3 10.5229 

 
P=0.20MPa (120.21°C) P=0.30MPa (133.52°C) P=0.40MPa (143.61°C) 

Sat. 0.885780 2529.1 2706.3 7.1270 0.605820 2543.2 2724.9 6.9917 0.462420 2553.1 2738.1 6.8955 

150 0.959860 2577.1 2769.1 7.2810 0.634020 2571.0 2761.2 7.0792 0.470880 2564.4 2752.8 6.9306 

200 1.080490 2654.6 2870.7 7.5081 0.716430 2651.0 2865.9 7.3132 0.534340 2647.2 2860.9 7.1723 

250 1.198900 2731.4 2971.2 7.7100 0.796450 2728.9 2967.9 7.5180 0.595200 2726.4 2964.5 7.3804 

300 1.316230 2808.8 3072.1 7.8941 0.875350 2807.0 3069.6 7.7037 0.654890 2805.1 3067.1 7.5677 

400 1.549340 2967.2 3277.0 8.2236 1.031550 2966.0 3275.5 8.0347 0.772650 2964.9 3273.9 7.9003 

500 1.781420 3131.4 3487.7 8.5153 1.186720 3130.6 3486.6 8.3271 0.889360 3129.8 3485.5 8.1933 

600 2.013020 3302.2 3704.8 8.7793 1.341390 3301.6 3704.0 8.5915 1.005580 3301.0 3703.3 8.4580 

700 2.244340 3479.9 3928.8 9.0221 1.495800 3479.5 3928.2 8.8345 1.121520 3479.0 3927.6 8.7012 

800 2.475500 3664.7 4159.8 9.2479 1.650040 3664.3 4159.3 9.0605 1.237300 3663.9 4158.9 8.9274 

900 2.706560 3856.3 4397.7 9.4598 1.804170 3856.0 4397.3 9.2725 1.352980 3855.7 4396.9 9.1394 

1000 2.937550 4054.8 4642.3 9.6599 1.958240 4054.5 4642.0 9.4726 1.468590 4054.3 4641.7 9.3396 

1100 3.168480 4259.6 4893.3 9.8497 2.112260 4259.4 4893.1 9.6624 1.584140 4259.2 4892.9 9.5295 

1200 3.399380 4470.5 5150.4 10.0304 2.266240 4470.3 5150.2 9.8431 1.699660 4470.2 5150.0 9.7102 

1300 3.630260 4687.1 5413.1 10.2029 2.420190 4686.9 5413.0 10.0157 1.815160 4686.7 5412.8 9.8828 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 415 

ตารางท่ี ข.6 คุณสมบัติน  าไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=0.50MPa (151.83°C) P=0.60MPa (158.83°C) P=0.80MPa (170.41°C) 

Sat. 0.374830 2560.7 2748.1 6.8207 0.315600 2566.8 2756.2 6.7593 0.240350 2576.0 2768.3 6.6616 

200 0.425030 2643.3 2855.8 7.0610 0.352120 2639.4 2850.6 6.9683 0.260880 2631.1 2839.8 6.8177 

250 0.474430 2723.8 2961.0 7.2725 0.393900 2721.2 2957.6 7.1833 0.293210 2715.9 2950.4 7.0402 

300 0.522610 2803.3 3064.6 7.4614 0.434420 2801.4 3062.0 7.3740 0.324160 2797.5 3056.9 7.2345 

350 0.570150 2883.0 3168.1 7.6346 0.474280 2881.6 3166.1 7.5481 0.354420 2878.6 3162.2 7.4107 

400 0.617310 2963.7 3272.4 7.7956 0.513740 2962.5 3270.8 7.7097 0.384290 2960.2 3267.7 7.5735 

500 0.710950 3129.0 3484.5 8.0893 0.592000 3128.2 3483.4 8.0041 0.443320 3126.6 3481.3 7.8692 

600 0.804090 3300.4 3702.5 8.3544 0.669760 3299.8 3701.7 8.2695 0.501860 3298.7 3700.1 8.1354 

700 0.896960 3478.6 3927.0 8.5978 0.747250 3478.1 3926.4 8.5132 0.560110 3477.2 3925.3 8.3794 

800 0.989660 3663.6 4158.4 8.8240 0.824570 3663.2 4157.9 8.7395 0.618200 3662.5 4157.0 8.6061 

900 1.082270 3855.4 4396.6 9.0362 0.901790 3855.1 4396.2 8.9518 0.676190 3854.5 4395.5 8.8185 

1000 1.174800 4054.0 4641.4 9.2364 0.978930 4053.8 4641.1 9.1521 0.734110 4053.3 4640.5 9.0189 

1100 1.267280 4259.0 4892.6 9.4263 1.056030 4258.8 4892.4 9.3420 0.791970 4258.3 4891.9 9.2090 

1200 1.359720 4470.0 5149.8 9.6071 1.133090 4469.8 5149.6 9.5229 0.849800 4469.4 5149.3 9.3898 

1300 1.452140 4686.6 5412.6 9.7797 1.210120 4686.4 5412.5 9.6955 0.907610 4686.1 5412.2 9.5625 

 
P=1.00MPa (179.88°C) P=1.20MPa (187.96°C) P=1.40MPa (195.04°C) 

Sat. 0.194370 2582.8 2777.1 6.5850 0.163260 2587.8 2783.8 6.5217 0.140780 2591.8 2788.9 6.4675 

200 0.206020 2622.3 2828.3 6.6956 0.169340 2612.9 2816.1 6.5909 0.143030 2602.7 2803.0 6.4975 

250 0.232750 2710.4 2943.1 6.9265 0.192410 2704.7 2935.6 6.8313 0.163560 2698.9 2927.9 6.7488 

300 0.257990 2793.7 3051.6 7.1246 0.213860 2789.7 3046.3 7.0335 0.182330 2785.7 3040.9 6.9553 

350 0.282500 2875.7 3158.2 7.3029 0.234550 2872.7 3154.2 7.2139 0.200290 2869.7 3150.1 7.1379 

400 0.306610 2957.9 3264.5 7.4670 0.254820 2955.5 3261.3 7.3793 0.217820 2953.1 3258.1 7.3046 

500 0.354110 3125.0 3479.1 7.7642 0.294640 3123.4 3477.0 7.6779 0.252160 3121.8 3474.8 7.6047 

600 0.401110 3297.5 3698.6 8.0311 0.333950 3296.3 3697.0 7.9456 0.285970 3295.1 3695.5 7.8730 

700 0.447830 3476.3 3924.1 8.2755 0.372970 3475.3 3922.9 8.1904 0.319510 3474.4 3921.7 8.1183 

800 0.494380 3661.7 4156.1 8.5024 0.411840 3661.0 4155.2 8.4176 0.352880 3660.3 4154.3 8.3458 

900 0.540830 3853.9 4394.8 8.7150 0.450590 3853.3 4394.0 8.6303 0.386140 3852.7 4393.3 8.5587 

1000 0.587210 4052.7 4640.0 8.9155 0.489280 4052.2 4639.4 8.8310 0.419330 4051.7 4638.8 8.7595 

1100 0.633540 4257.9 4891.4 9.1057 0.527920 4257.5 4891.o 9.0212 0.452470 4257.0 4890.5 8.9497 

1200 0.679830 4469.0 5148.9 9.2866 0.566520 4468.7 5148.5 9.2022 0.485580 4468.3 5148.1 9.1308 

1300 0.726100 4685.8 5411.9 9.4593 0.605090 4685.5 5411.6 9.3750 0.518660 4685.1 5411.3 9.3036 

  



416 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.6 คุณสมบัติน  าไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=1.60MPa (201.37°C) P=1.80MPa (207.11°C) P=2.00MPa (212.38°C) 

Sat. 0.123740 2594.8 2792.8 6.4200 0.110370 2597.3 2795.9 6.3775 0.099590 2599.1 2798.3 6.3390 

225 0.132930 2645.1 2857.8 6.5537 0.116780 2637.0 2847.2 6.4825 0.103810 2628.5 2836.1 6.4160 

250 0.141900 2692.9 2919.9 6.6753 0.125020 2686.7 2911.7 6.6088 0.111500 2680.3 2903.3 6.5475 

300 0.158660 2781.6 3035.4 6.8864 0.140250 2777.4 3029.9 6.8246 0.125510 2773.2 3024.2 6.7684 

350 0.174590 2866.6 3146.0 7.0713 0.154600 2863.6 3141.9 7.0120 0.138600 2860.5 3137.7 6.9583 

400 0.190070 2950.8 3254.9 7.2394 0.168490 2948.3 3251.6 7.1814 0.151220 2945.9 3248.4 7.1292 

500 0.220290 3120.1 3472.6 7.5410 0.195510 3118.5 3470.4 7.4845 0.175680 3116.9 3468.3 7.4337 

600 0.249990 3293.9 3693.9 7.8101 0.222000 3292.7 3692.3 7.7543 0.199620 3291.5 3690.7 7.7043 

700 0.279410 3473.5 3920.5 8.0558 0.248220 3472.6 3919.4 8.0005 0.223260 3471.7 3918.2 7.9509 

800 0.308650 3659.5 4153.4 8.2834 0.274260 3658.8 4152.4 8.2284 0.246740 3658.0 4151.5 8.1791 

900 0.337800 3852.1 4392.6 8.4965 0.300200 3851.5 4391.9 8.4417 0.270120 3850.9 4391.1 8.3925 

1000 0.366870 4051.2 4638.2 8.6974 0.326060 4050.7 4637.6 8.6427 0.293420 4050.2 4637.1 8.5936 

1100 0.395890 4256.6 4890.0 8.8878 0.351880 4256.2 4889.6 8.8331 0.316670 4255.7 4889.1 8.7842 

1200 0.424880 4467.9 5147.7 9.0689 0.377660 4467.6 5147.3 9.0143 0.339890 4467.2 5147.0 8.9654 

1300 0.453830 4684.8 5410.9 9.2418 0.403410 4684.5 5410.6 9.1872 0.363080 4684.2 5410.3 9.1384 

 
P=2.50MPa (223.95°C) P=3.00MPa (233.85°C) P=3.50MPa (242.56°C) 

Sat. 0.079950 2602.1 2801.9 6.2558 0.066670 2603.2 2803.2 6.1856 0.057060 2603.0 2802.7 6.1244 

225 0.080260 2604.8 2805.5 6.2629         
250 0.087050 2663.3 2880.9 6.4107 0.070630 2644.7 2856.5 6.2893 0.058760 2624.0 2829.7 6.1764 

300 0.098940 2762.2 3009.6 6.6459 0.081180 2750.8 2994.3 6.5412 0.068450 2738.8 2978.4 6.4484 

350 0.109790 2852.5 3127.0 6.8424 0.090560 2844.4 3116.1 6.7450 0.076800 2836.0 3104.9 6.6601 

400 0.120120 2939.8 3240.1 7.0170 0.099380 2933.6 3231.7 6.9235 0.084560 2927.2 3223.2 6.8428 

450 0.130150 3026.2 3351.6 7.1768 0.107890 3021.2 3344.9 7.0856 0.091980 3016.1 3338.1 7.0074 

500 0.139990 3112.8 3462.8 7.3254 0.116200 3108.6 3457.2 7.2359 0.099190 3104.5 3451.7 7.1593 

600 0.159310 3288.5 3686.8 7.5979 0.132450 3285.5 3682.8 7.5103 0.113250 3282.5 3678.9 7.4357 

700 0.178350 3469.3 3915.2 7.8455 0.148410 3467.0 3912.2 7.7590 0.127020 3464.7 3909.3 7.6855 

800 0.197220 3656.2 4149.2 8.0744 0.164200 3654.3 4146.9 7.9885 0.140610 3652.5 4144.6 7.9156 

900 0.215970 3849.4 4389.3 8.2882 0.179880 3847.9 4387.5 8.2028 0.154100 3846.4 4385.7 8.1304 

1000 0.234660 4049.0 4635.6 8.4897 0.195490 4047.7 4634.2 8.4045 0.167510 4046.4 4632.7 8.3324 

1100 0.253300 4254.7 4887.9 8.6804 0.211050 4253.6 4886.7 8.5955 0.180870 4252.5 4885.6 8.5236 

1200 0.271900 4466.3 5146.0 8.8618 0.226580 4465.3 5145.1 8.7771 0.194200 4464.4 5144.1 8.7053 

1300 0.290480 4683.4 5409.5 9.0349 0.242070 4682.6 5408.8 8.9502 0.207500 4681.8 5408.0 8.8786 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 417 

ตารางท่ี ข.6 คุณสมบัติน  าไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=4.0MPa (250.35°C) P=4.5MPa (257.44°C) P=5.0MPa (263.94°C) 

Sat. 0.049780 2601.7 2800.8 6.0696 0.044060 2599.7 2798.0 6.0198 0.039450 2597.0 2794.2 5.9737 

275 0.054610 2668.9 2887.3 6.2312 0.047330 2651.4 2864.4 6.1429 0.041440 2632.3 2839.5 6.0571 

300 0.058870 2726.2 2961.7 6.3639 0.051380 2713.0 2944.2 6.2854 0.045350 2699.0 2925.7 6.2111 

350 0.066470 2827.4 3093.3 6.5843 0.058420 2818.6 3081.5 6.5153 0.051970 2809.5 3069.3 6.4516 

400 0.073430 2920.8 3214.5 6.7714 0.064770 2914.2 3205.7 6.7071 0.057840 2907.5 3196.7 6.6483 

450 0.080040 3011.0 3331.2 6.9386 0.070760 3005.8 3324.2 6.8770 0.063320 3000.6 3317.2 6.8210 

500 0.086440 3100.3 3446.0 7.0922 0.076520 3096.0 3440.4 7.0323 0.068580 3091.8 3434.7 6.9781 

600 0.098860 3279.4 3674.9 7.3706 0.087660 3276.4 3670.9 7.3127 0.078700 3273.3 3666.9 7.2605 

700 0.110980 3462.4 3906.3 7.6214 0.098500 3460.0 3903.3 7.5647 0.088520 3457.7 3900.3 7.5136 

800 0.122920 3650.6 4142.3 7.8523 0.109160 3648.8 4140.0 7.7962 0.098160 3646.9 4137.7 7.7458 

900 0.134760 3844.8 4383.9 8.0675 0.119720 3843.3 4382.1 8.0118 0.107690 3841.8 4380.2 7.9619 

1000 0.146530 4045.1 4631.2 8.2698 0.130200 4043.9 4629.8 8.2144 0.117150 4042.6 4628.3 8.1648 

1100 0.158240 4251.4 4884.4 8.4612 0.140640 4250.4 4883.2 8.4060 0.126550 4249.3 4882.1 8.3566 

1200 0.169920 4463.5 5143.2 8.6430 0.151030 4462.6 5142.2 8.5880 0.135920 4461.6 5141.3 8.5388 

1300 0.181570 4680.9 5407.2 8.8164 0.161400 4680.1 5406.5 8.7616 0.145270 4679.3 5405.7 8.7124 

 
P=6.0MPa (275.59°C) P=7.0MPa (285.83°C) P=8.0MPa (295.01°C) 

Sat. 0.032450 2589.9 2784.6 5.8902 0.027378 2581.0 2772.6 5.8148 0.023525 2570.5 2758.7 5.7450 

300 0.036190 2668.4 2885.6 6.0703 0.029492 2633.5 2839.9 5.9337 0.024279 2592.3 2786.5 5.7937 

350 0.042250 2790.4 3043.9 6.3357 0.035262 2770.1 3016.9 6.2305 0.029975 2748.3 2988.1 6.1321 

400 0.047420 2893.7 3178.3 6.5432 0.039958 2879.5 3159.2 6.4502 0.034344 2864.6 3139.4 6.3658 

450 0.052170 2989.9 3302.9 6.7219 0.044187 2979.0 3288.3 6.6353 0.038194 2967.8 3273.3 6.5579 

500 0.056670 3083.1 3423.1 6.8826 0.048157 3074.3 3411.4 6.8000 0.041767 3065.4 3399.5 6.7266 

550 0.061020 3175.2 3541.3 7.0308 0.051966 3167.9 3531.6 6.9507 0.045172 3160.5 3521.8 6.8800 

600 0.065270 3267.2 3658.8 7.1693 0.055665 3261.0 3650.6 7.0910 0.048463 3254.7 3642.4 7.0221 

700 0.073550 3453.0 3894.3 7.4247 0.062850 3448.3 3888.3 7.3487 0.054829 3443.6 3882.2 7.2822 

800 0.081650 3643.2 4133.1 7.6582 0.069856 3639.5 4128.5 7.5836 0.061011 3635.7 4123.8 7.5185 

900 0.089640 3838.8 4376.6 7.8751 0.076750 3835.7 4373.0 7.8014 0.067082 3832.7 4369.3 7.7372 

1000 0.097560 4040.1 4625.4 8.0786 0.083571 4037.5 4622.5 8.0055 0.073079 4035.0 4619.6 7.9419 

1100 0.105430 4247.1 4879.7 8.2709 0.090341 4245.0 4877.4 8.1982 0.079025 4242.8 4875.0 8.1350 

1200 0.113260 4459.8 5139.4 8.4534 0.097075 4457.9 5137.4 8.3810 0.084934 4456.1 5135.5 8.3181 

1300 0.121070 4677.7 5404.1 8.6273 0.103781 4676.1 5402.6 8.5551 0.090817 4674.5 5401.0 8.4925 

  



418 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.6 คุณสมบัติน  าไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=9.0MPa (303.35°C) P=10.0MPa (311.00°C) P=12.5MPa (327.81°C) 

Sat. 0.020489 2558.5 2742.9 5.6791 0.018028 2545.2 2725.5 5.6159 0.013496 2505.6 2674.3 5.4638 

325 0.023284 2647.6 2857.1 5.8738 0.019877 2611.6 2810.3 5.7596     
350 0.025816 2725.0 2957.3 6.0380 0.022440 2699.6 2924.0 5.9460 0.016138 2624.9 2826.6 5.7130 

400 0.029960 2849.2 3118.8 6.2876 0.026436 2833.1 3097.5 6.2141 0.020030 2789.6 3040.0 6.0433 

450 0.033524 2956.3 3258.0 6.4872 0.029782 2944.5 3242.4 6.4219 0.023019 2913.7 3201.5 6.2749 

500 0.036793 3056.3 3387.4 6.6603 0.032811 3047.0 3375.1 6.5995 0.025630 3023.2 3343.6 6.4651 

550 0.039885 3153.0 3512.0 6.8164 0.035655 3145.4 3502.0 6.7585 0.028033 3126.1 3476.5 6.6317 

600 0.042861 3248.4 3634.1 6.9605 0.038378 3242.0 3625.8 6.9045 0.030306 3225.8 3604.6 6.7828 

650 0.045755 3343.4 3755.2 7.0954 0.041018 3338.0 3748.1 7.0408 0.032491 3324.1 3730.2 6.9227 

700 0.048589 3438.8 3876.1 7.2229 0.043597 3434.0 3870.0 7.1693 0.034612 3422.0 3854.6 7.0540 

800 0.054132 3632.0 4119.2 7.4606 0.048629 3628.2 4114.5 7.4085 0.038724 3618.8 4102.8 7.2967 

900 0.059562 3829.6 4365.7 7.6802 0.053547 3826.5 4362.0 7.6290 0.042720 3818.9 4352.9 7.5195 

1000 0.064919 4032.4 4616.7 7.8855 0.058391 4029.9 4613.8 7.8349 0.046641 4023.5 4606.5 7.7269 

1100 0.070224 4240.7 4872.7 8.0791 0.063183 4238.5 4870.3 8.0289 0.050510 4233.1 4864.5 7.9220 

1200 0.075492 4454.2 5133.6 8.2625 0.067938 4452.4 5131.7 8.2126 0.054342 4447.7 5127.0 8.1065 

1300 0.080733 4672.9 5399.5 8.4371 0.072667 4671.3 5398.0 8.3874 0.058147 4667.3 5394.1 8.2819 

 
P=15.0MPa (342.160C) P=17.5MPa (354.670C) P=20.0MPa (365.750C) 

Sat. 0.010341 2455.7 2610.8 5.3108 0.007932 2390.7 2529.5 5.1435 0.005862 2294.8 2412.1 4.9310 

350 0.011481 2520.9 2693.1 5.4438         
400 0.015671 2740.6 2975.7 5.8819 0.012463 2684.3 2902.4 5.7211 0.009950 2617.9 2816.9 5.5526 

450 0.018477 2880.8 3157.9 6.1434 0.015204 2845.4 3111.4 6.0212 0.012721 2807.3 3061.7 5.9043 

500 0.020828 2998.4 3310.8 6.3480 0.017385 2972.4 3276.7 6.2424 0.014793 2945.3 3241.2 6.1446 

550 0.022945 3106.2 3450.4 6.5230 0.019305 3085.8 3423.6 6.4266 0.016571 3064.7 3396.2 6.3390 

600 0.024921 3209.3 3583.1 6.6796 0.021073 3192.5 3561.3 6.5890 0.018185 3175.3 3539.0 6.5075 

650 0.026804 3310.1 3712.1 6.8233 0.022742 
0.02274

3295.8 3693.8 6.7366 0.019695 3281.4 3675.3 6.6593 

700 0.028621 3409.8 3839.1 6.9573 0.024342 3397.5 3823.5 6.8735 0.021134 3385.1 3807.8 6.7991 

800 0.032121 3609.3 4091.1 7.2037 0.027405 3599.7 4079.3 7.1237 0.023870 3590.1 4067.5 7.0531 

900 0.035503 3811.2 4343.7 7.4288 0.030348 3803.5 4334.6 7.3511 0.026484 3795.7 4325.4 7.2829 

1000 0.038808 4017.1 4599.2 7.6378 0.033215 4010.7 4592.0 7.5616 0.029020 4004.3 4584.7 7.4950 

1100 0.042062 4227.7 4858.6 7.8339 0.036029 4222.3 4852.8 7.7588 0.031504 4216.9 4847.0 7.6933 

1200 0.045279 4443.1 5122.3 8.0192 0.038806 4438.5 5117.6 7.9449 0.033952 4433.8 5112.9 7.8802 

1300 0.048469 4663.3 5390.3 8.1952 0.041556 4659.2 5386.5 8.1215 0.036371 4655.2 5382.7 8.0574 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 419 

ตารางท่ี ข.6 คุณสมบัติน  าไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=25.0MPa  P=30.0MPa  P=35.0MPa 

375 0.001978 1799.9 1849.4 4.0345 0.001792 1738.1 1791.9 3.9313 0.001701 1702.8 1762.4 3.8724 

400 0.006005 2428.5 2578.7 5.1400 0.002798 2068.9 2152.8 4.4758 0.002105 1914.9 1988.6 4.2144 

425 0.007886 2607.8 2805.0 5.4708 0.005299 2452.9 2611.8 5.1473 0.003434 2253.3 2373.5 4.7751 

450 0.009176 2721.2 2950.6 5.6759 0.006737 2618.9 2821.0 5.4422 0.004957 2497.5 2671.0 5.1946 

500 0.011143 2887.3 3165.9 5.9643 0.008691 2824.0 3084.8 5.7956 0.006933 2755.3 2997.9 5.6331 

550 0.012736 3020.8 3339.2 6.1816 0.010175 2974.5 3279.7 6.0403 0.008348 2925.8 3218.0 5.9093 

600 0.014140 3140.0 3493.5 6.3637 0.011445 3103.4 3446.8 6.2373 0.009523 3065.6 3399.0 6.1229 

650 0.015430 3251.9 3637.7 6.5243 0.012590 3221.7 3599.4 6.4074 0.010565 3190.9 3560.7 6.3030 

700 0.016643 3359.9 3776.0 6.6702 0.013654 3334.3 3743.9 6.5599 0.011523 3308.3 3711.6 6.4623 

800 0.018922 3570.7 4043.8 6.9322 0.015628 3551.2 4020.0 6.8301 0.013278 3531.6 3996.3 6.7409 

900 0.021075 3780.2 4307.1 7.1668 0.017473 3764.6 4288.8 7.0695 0.014904 3749.0 4270.6 6.9853 

1000 0.023150 3991.5 4570.2 7.3821 0.019240 3978.6 4555.8 7.2880 0.016450 3965.8 4541.5 7.2069 

1100 0.025172 4206.1 4835.4 7.5825 0.020954 4195.2 4823.9 7.4906 0.017942 4184.4 4812.4 7.4118 

1200 0.027157 4424.6 5103.5 7.7710 0.022630 4415.3 5094.2 7.6807 0.019398 4406.1 5085.0 7.6034 

1300 0.029115 4647.2 5375.1 7.9494 0.024279 4639.2 5367.6 7.8602 0.020827 4631.2 5360.2 7.7841 

 
P=40.0MPa  P=50.0MPa 

P=50.0MPa  
P=60.0MPa 

375 0.001641 1677.0 1742.6 3.8290 0.001560 1638.6 1716.6 3.7642 0.001503 1609.7 1699.9 3.7149 

400 0.001911 1855.0 1931.4 4.1145 0.001731 1787.8 1874.4 4.0029 0.001633 1745.2 1843.2 3.9317 

425 0.002538 2097.5 2199.0 4.5044 0.002009 1960.3 2060.7 4.2746 0.001816 1892.9 2001.8 4.1630 

450 0.003692 2364.2 2511.8 4.9449 0.002487 2160.3 2284.7 4.5896 0.002086 2055.1 2180.2 4.4140 

500 0.005623 2681.6 2906.5 5.4744 0.003890 2528.1 2722.6 5.1762 0.002952 2393.2 2570.3 4.9356 

550 0.006985 2875.1 3154.4 5.7857 0.005118 2769.5 3025.4 5.5563 0.003955 2664.6 2901.9 5.3517 

600 0.008089 3026.8 3350.4 6.0170 0.006108 2947.1 3252.6 5.8245 0.004833 2866.8 3156.8 5.6527 

650 0.009053 3159.5 3521.6 6.2078 0.006957 3095.6 3443.5 6.0373 0.005591 3031.3 3366.8 5.8867 

700 0.009930 3282.0 3679.2 6.3740 0.007717 3228.7 3614.6 6.2179 0.006265 3175.4 3551.3 6.0814 

800 0.011521 3511.8 3972.6 6.6613 0.009073 3472.2 3925.8 6.5225 0.007456 3432.6 3880.0 6.4033 

900 0.012980 3733.3 4252.5 6.9107 0.010296 3702.0 4216.8 6.7819 0.008519 3670.9 4182.1 6.6725 

1000 0.014360 3952.9 4527.3 7.1355 0.011441 3927.4 4499.4 7.0131 0.009504 3902.0 4472.2 6.9099 

1100 0.015686 4173.7 4801.1 7.3425 0.012534 4152.2 4778.9 7.2244 0.010439 4130.9 4757.3 7.1255 

1200 0.016976 4396.9 5075.9 7.5357 0.013590 4378.6 5058.1 7.4207 0.011339 4360.5 5040.8 7.3248 

1300 0.018239 4623.3 5352.8 7.7175 0.014620 4607.5 5338.5 7.6048 0.012213 4591.8 5324.5 7.5111 

  



420 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.7 คุณสมบัติของน  าอัดตัว (Cengel and Boles, 2011) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=5.0MPa (263.94°C) P=10MPa (311.00°C) P=15MPa (342.16°C) 

Sat. 0.001286 1148.10 1154.50 2.9207 0.001452 1393.3
0 

1407.90 3.3603 0.001657 1585.50 1610.30 3.6848 

0 0.000998 0.04 5.03 0.0001 0.000995 0.12 10.07 0.0003 0.000993 0.18 15.07 0.0004 

20 0.001000 83.61 88.61 0.2954 0.000997 83.31 93.28 0.2943 0.000995 83.01 97.93 0.2932 

40 0.001006 166.92 171.95 0.5705 0.001004 166.33 176.37 0.5685 0.001001 165.75 180.77 0.5666 

60 0.001015 250.29 255.36 0.8287 0.001013 249.43 259.55 0.8260 0.001011 248.58 263.74 0.8234 

80 0.001027 333.82 338.96 1.0723 0.001024 332.69 342.94 1.0691 0.001022 331.59 346.92 1.0659 

100 0.001041 417.65 422.85 1.3034 0.001039 416.23 426.62 1.2996 0.001036 414.85 430.39 1.2958 

120 0.001058 501.91 507.19 1.5236 0.001055 500.18 510.73 1.5191 0.001052 498.50 514.28 1.5148 

140 0.001077 586.80 592.18 1.7344 0.001074 584.72 595.45 1.7293 0.001071 582.69 598.75 1.7243 

160 0.001099 672.55 678.04 1.9374 0.001095 670.06 681.01 1.9316 0.001092 667.63 684.01 1.9259 

180 0.001124 759.47 765.09 2.1338 0.001120 756.48 767.68 2.1271 0.001116 753.58 770.32 2.1206 

200 0.001153 847.92 853.68 2.3251 0.001148 844.32 855.80 2.3174 0.001144 840.84 858.00 2.3100 

220 0.001187 938.39 944.32 2.5127 0.001181 934.01 945.82 2.5037 0.001175 929.81 947.43 2.4951 

240 0.001227 1031.60 1037.70 2.6983 0.001219 1026.2
0 

1038.30 2.6876 0.001212 1021.00 1039.20 2.6774 

260 0.001276 1128.50 1134.90 2.8841 0.001265 1121.6
0 

1134.30 2.8710 0.001256 1115.10 1134.00 2.8586 

280    
 

0.001323 1221.8
0 

1235.00 3.0565 0.001310 1213.40 1233.00 3.0410 

300     0.001398 1329.4
0 

1343.30 3.2488 0.001378 1317.60 1338.30 3.2279 

320      
   

0.001473 1431.90 1454.00 3.4263 

340         0.001631 1567.90 1592.40 3.6555 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 421 

ตารางท่ี ข.7 คุณสมบัติของน  าอัดตัว (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=20MPa (365.75°C) P=30.0MPa  P=50MPa 

Sat 0.002038 1785.80 1826.60 4.0146 
        

0 0.000990 0.23 20.03 0.0005 0.000986 0.29 29.86 0.0003 0.000977 0.29 49.13 0.0010 

20 0.000993 82.71 102.57 0.2921 0.000989 82.11 111.77 0.2897 0.000981 80.93 129.95 0.2845 

40 0.000999 165.17 185.16 0.5646 0.000995 164.05 193.90 0.5607 0.000987 161.90 211.25 0.5528 

60 0.001008 247.75 267.92 0.8208 0.001004 246.14 276.26 0.8156 0.000996 243.08 292.88 0.8055 

80 0.001020 330.50 350.90 1.0627 0.001016 328.40 358.86 1.0564 0.001007 324.42 374.78 1.0442 

100 0.001034 413.50 434.17 1.2920 0.001029 410.87 441.74 1.2847 0.001020 405.94 456.94 1.2705 

120 0.001050 496.85 517.84 1.5105 0.001045 493.66 525.00 1.5020 0.001035 487.69 539.43 1.4859 

140 0.001068 580.71 602.07 1.7194 0.001062 576.90 608.76 1.7098 0.001052 569.77 622.36 1.6916 

160 0.001089 665.28 687.05 1.9203 0.001082 660.74 693.21 1.9094 0.001070 652.33 705.85 1.8889 

180 0.001112 750.78 773.02 2.1143 0.001105 745.40 778.55 2.1020 0.001091 735.49 790.06 2.0790 

200 0.001139 837.49 860.27 2.3027 0.001130 831.11 865.02 2.2888 0.001115 819.45 875.19 2.2628 

220 0.001170 925.77 949.16 2.4867 0.001160 918.15 952.93 2.4707 0.001141 904.39 961.45 2.4414 

240 0.001205 1016.10 1040.20 2.6676 0.001193 1006.9
0 

1042.70 2.6491 0.001171 990.55 1049.10 2.6156 

260 0.001247 1109.00 1134.00 2.8469 0.001231 1097.8
0 

1134.70 2.8250 0.001204 1078.20 1138.40 2.7864 

280 0.001298 1205.60 1231.50 3.0265 0.001277 1191.5
0 

1229.80 3.0001 0.001243 1167.70 1229.90 2.9547 

300 0.001361 1307.20 1334.40 3.2091 0.001332 1288.9
0 

1328.90 3.1761 0.001288 1259.60 1324.00 3.1218 

320 0.001445 1416.60 1445.50 3.3996 0.001401 1391.7
0 

1433.70 3.3558 0.001341 1354.30 1421.40 3.2888 

340 0.001569 1540.20 1571.60 3.6086 0.001493 1502.4
0 

1547.10 3.5438 0.001405 1452.90 1523.10 3.4575 

360 0.001825 1703.60 1740.10 3.8787 0.001628 1626.8
0 

1675.60 3.7499 0.001485 1556.50 1630.70 3.6301 

380     0.001873 1782.0
0 

1838.20 4.0026 0.001588 1667.10 1746.50 3.8102 

 

  



422 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.8 คุณสมบัติสารท าความเย็น 134a อ่ิมตัว-ตารางอุณหภูมิ (Cengel and Boles, 2011) 

อุณหภูมิ 
(T) 
°C 

ความดัน 
อิ่มตัว 
(Psat) 
kPa 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปจี าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

-40 51.25 0.000705 0.360810 0.036 207.37 0.000 225.86 0.00000 0.96866 

-38 56.86 0.000708 0.327320 2.475 208.51 2.515 227.12 0.01072 0.96584 

-36 62.95 0.000711 0.297510 4.992 209.66 5.037 228.39 0.02138 0.96315 

-34 69.56 0.000714 0.270900 7.517 210.81 7.566 229.65 0.03199 0.96058 

-32 76.71 0.000717 0.247110 10.050 211.96 10.100 230.91 0.04253 0.95813 

-30 84.43 0.000720 0.225800 12.590 213.11 12.650 232.17 0.05301 0.95579 

-28 92.76 0.000723 0.206660 15.130 214.25 15.200 233.43 0.06344 0.95356 

-26 101.73 0.000727 0.189460 17.690 215.40 17.760 234.68 0.07382 0.95144 

-24 111.37 0.000730 0.173950 20.250 216.55 20.330 235.92 0.08414 0.94941 

-22 121.72 0.000733 0.159950 22.820 217.70 22.910 237.17 0.09441 0.94748 

-20 132.82 0.000736 0.147290 25.390 218.84 25.490 238.41 0.10463 0.94564 

-18 144.69 0.000740 0.135830 27.980 219.98 28.090 239.64 0.11481 0.94389 

-16 157.38 0.000743 0.125420 30.570 221.13 30.690 240.87 0.12493 0.94222 

-14 170.93 0.000746 0.115970 33.170 222.27 33.300 242.09 0.13501 0.94063 

-12 185.37 0.000750 0.107360 35.780 223.40 35.920 243.30 0.14504 0.93911 

-10 200.74 0.000754 0.099516 38.400 224.54 38.550 244.51 0.15504 0.93766 

-8 217.08 0.000757 0.092352 41.030 225.67 41.190 245.72 0.16498 0.93629 

-6 234.44 0.000761 0.085802 43.660 226.80 43.840 246.91 0.17489 0.93497 

-4 252.85 0.000765 0.079804 46.310 227.92 46.500 248.10 0.18476 0.93372 

-2 272.36 0.000768 0.074304 48.960 229.04 49.170 249.28 0.19459 0.93253 

0 293.01 0.000772 0.069255 51.630 230.16 51.860 250.45 0.20439 0.93139 

2 314.84 0.000776 0.064612 54.300 231.27 54.550 251.61 0.21415 0.93031 

4 337.90 0.000780 0.060338 56.990 232.38 57.250 252.77 0.22387 0.92927 

6 362.23 0.000785 0.056398 59.680 233.48 59.970 253.91 0.23356 0.92828 

8 387.88 0.000789 0.052762 62.390 234.58 62.690 255.04 0.24323 0.92733 

10 414.89 0.000793 0.049403 65.100 235.67 65.430 256.16 0.25286 0.92641 

12 443.31 0.000798 0.046295 67.830 236.75 68.180 257.27 0.26246 0.92554 

14 473.19 0.000802 0.043417 70.570 237.83 70.950 258.37 0.27204 0.92470 

16 504.58 0.000807 0.040748 73.320 238.90 73.730 259.46 0.28159 0.92389 

18 537.52 0.000811 0.038271 76.080 239.96 76.520 260.53 0.29112 0.92310 

20 572.07 0.000816 0.035969 78.860 241.02 79.320 261.59 0.30063 0.92234 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 423 

ตารางท่ี ข.8 คุณสมบัติสารท าความเย็น 134a อ่ิมตัว-ตารางอุณหภูมิ (ต่อ) 

อุณหภูมิ 
(T) 
°C 

ความดัน 
อิ่มตัว 
(Psat) 
kPa 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปีจ าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

22 608.27 0.000821 0.033828 81.640 242.06 82.140 262.64 0.31011 0.92160 

24 646.18 0.000826 0.031834 84.440 243.10 84.980 263.67 0.31958 0.92088 

26 685.84 0.000831 0.029976 87.260 244.12 87.830 264.68 0.32903 0.92018 

28 727.31 0.000837 0.028242 90.090 245.14 90.690 265.68 0.33846 0.91948 

30 770.64 0.000842 0.026622 92.930 246.14 93.580 266.66 0.34789 0.91879 

32 815.89 0.000848 0.025108 95.790 247.14 96.480 267.62 0.35730 0.91811 

34 863.11 0.000854 0.023691 98.660 248.12 99.400 268.57 0.36670 0.91743 

36 912.35 0.000860 0.022364 101.550 249.08 102.330 269.49 0.37609 0.91675 

38 963.68 0.000866 0.021119 104.450 250.04 105.290 270.39 0.38548 0.91606 

40 1017.10 0.000872 0.019952 107.380 250.97 108.260 271.27 0.39486 0.91536 

42 1072.80 0.000879 0.018855 110.320 251.89 111.260 272.12 0.40425 0.91464 

44 1130.70 0.000885 0.017824 113.280 252.80 114.280 272.95 0.41363 0.91391 

46 1191.00 0.000892 0.016853 116.260 253.68 117.320 273.75 0.42302 0.91315 

48 1253.60 0.000900 0.015939 119.260 254.55 120.390 274.53 0.43242 0.91236 

52 1386.20 0.000915 0.014265 125.330 256.21 126.590 275.98 0.45126 0.91067 

56 1529.10 0.000932 0.012771 131.490 257.77 132.910 277.30 0.47018 0.90880 

60 1682.80 0.000950 0.011434 137.760 259.22 139.360 278.46 0.48920 0.90669 

65 1891.00 0.000975 0.009950 145.770 260.82 147.620 279.64 0.51320 0.90359 

70 2118.20 0.001004 0.008642 154.010 262.15 156.130 280.46 0.53755 0.89982 

75 2365.80 0.001037 0.007480 162.530 263.13 164.980 280.82 0.56241 0.89512 

80 2635.30 0.001077 0.006436 171.400 263.63 174.240 280.59 0.58800 0.88912 

85 2928.20 0.001127 0.005486 180.770 263.44 184.070 279.51 0.61473 0.88117 

90 3246.90 0.001193 0.004599 190.890 262.18 194.760 277.11 0.64336 0.87010 

95 3594.10 0.001293 0.003726 202.400 258.87 207.050 272.26 0.67578 0.85289 

100 3975.10 0.001527 0.002630 218.720 247.91 224.790 258.37 0.72217 0.81215 

 

  



424 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.9 คุณสมบัติสารท าความเย็น 134a-ตารางความดัน (Cengel and Boles, 2011) 

ความดัน 
(P) 
kPa 

อุณหภูมิ 
อิ่มตัว 
(T) 
°C 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปจี าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

60 36.95 0.000710 0.311210 3.798 209.12 3.841 227.79 0.01634 0.96441 

70 33.87 0.000714 0.269290 7.680 210.88 7.730 229.73 0.03267 0.96042 

80 31.13 0.000719 0.237530 11.150 212.46 11.210 231.46 0.04711 0.95710 

90 28.65 0.000722 0.212630 14.310 213.88 14.370 233.02 0.06008 0.95427 

100 26.37 0.000726 0.192540 17.210 215.19 17.280 234.44 0.07188 0.95183 

120 22.32 0.000732 0.162120 22.400 217.51 22.490 236.97 0.09275 0.94779 

140 18.77 0.000738 0.140140 26.980 219.54 27.080 239.16 0.11087 0.94456 

160 15.60 0.000744 0.123480 31.090 221.35 31.210 241.11 0.12693 0.94190 

180 12.73 0.000749 0.110410 34.830 222.99 34.970 242.86 0.14139 0.93965 

200 10.09 0.000753 0.099867 38.280 224.48 38.430 244.46 0.15457 0.93773 

240 5.38 0.000762 0.083897 44.480 227.14 44.660 247.28 0.17794 0.93458 

280 1.25 0.000770 0.072352 49.970 229.46 50.180 249.72 0.19829 0.93210 

320 2.46 0.000777 0.063604 54.920 231.52 55.160 251.88 0.21637 0.93006 

360 5.82 0.000784 0.056738 59.440 233.38 59.720 253.81 0.23270 0.92836 

400 8.91 0.000791 0.051201 63.620 235.07 63.940 255.55 0.24761 0.92691 

450 12.46 0.000799 0.045619 68.450 237.00 68.810 257.53 0.26465 0.92535 

500 15.71 0.000806 0.041118 72.930 238.75 73.330 259.30 0.28023 0.92400 

550 18.73 0.000813 0.037408 77.100 240.35 77.540 260.92 0.29461 0.92282 

600 21.55 0.000820 0.034295 81.020 241.83 81.510 262.40 0.30799 0.92177 

650 24.20 0.000827 0.031646 84.720 243.20 85.260 263.77 0.32051 0.92081 

700 26.69 0.000833 0.029361 88.240 244.48 88.820 265.03 0.33230 0.91994 

750 29.06 0.000840 0.027371 91.590 245.67 92.220 266.20 0.34345 0.91912 

800 31.31 0.000846 0.025621 94.790 246.79 95.470 267.29 0.35404 0.91835 

850 33.45 0.000852 0.024069 97.870 247.85 98.600 268.31 0.36413 0.91762 

900 35.51 0.000858 0.022683 100.830 248.85 101.610 269.26 0.37377 0.91692 

950 37.48 0.000864 0.021438 103.690 249.79 104.510 270.15 0.38301 0.91624 

1000 39.37 0.000870 0.020313 106.450 250.68 107.320 270.99 0.39189 0.91558 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 425 

ตารางท่ี ข.9 คุณสมบัติสารท าความเย็น 134a-ตารางความดัน (ต่อ) 

ความดัน 
(P) 
kPa 

อุณหภูมิ 
อิ่มตัว 
(T) 
°C 

ปริมาตรจ าเพาะ 
m3/kg 

พลังงานภายใน
จ าเพาะ kJ/kg 

เอนทาลปีจ าเพาะ 
kJ/kg 

เอนโทรปีจ าเพาะ 
kJ/(kgK) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(vf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(vg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(uf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(ug) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(hf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(hg) 

ของเหลว 
อิ่มตัว 
(sf) 

ไอ 
อิ่มตัว 
(sg) 

1200 46.29 0.000893 0.016715 116.700 253.81 117.770 273.87 0.42441 0.91303 

1400 52.40 0.000917 0.014107 125.940 256.37 127.220 276.12 0.45315 0.91050 

1600 57.88 0.000940 0.012123 134.430 258.47 135.930 277.86 0.47911 0.90784 

1800 62.87 0.000964 0.010559 142.330 260.17 144.070 279.17 0.50294 0.90498 

2000 67.45 0.000989 0.009288 149.780 261.51 151.760 280.09 0.52509 0.90184 

2500 77.54 0.001057 0.006936 166.990 263.45 169.630 280.79 0.57531 0.89226 

3000 86.16 0.001141 0.005275 183.040 263.26 186.460 279.09 0.62118 0.87894 

 

  



426 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.10 คุณสมบัติของสารท าความเย็น 134a ไอดง (Cengel and Boles, 2011) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=0.06MPa (Tsat=-36.95°C) P=0.10MPa (Tsat=-26.37°C) P=0.14MPa (Tsat=-18.77°C) 

Sat. 0.311210 209.12 227.79 0.9644 0.192540 215.19 234.44 0.9518 0.140140 219.54 239.16 0.9446 

-20 0.336080 220.60 240.76 1.0174 0.198410 219.66 239.50 0.9721 
    

-10 0.350480 227.55 248.58 1.0477 0.207430 226.75 247.49 1.0030 0.146050 225.91 246.36 0.9724 

0 0.364760 234.66 256.54 1.0774 0.216300 233.95 255.58 1.0332 0.152630 233.23 254.60 1.0031 

10 0.378930 241.92 264.66 1.1066 0.225060 241.30 263.81 1.0628 0.159080 240.66 262.93 1.0331 

20 0.393020 249.35 272.94 1.1353 0.233730 248.79 272.17 1.0918 0.165440 248.22 271.38 1.0624 

30 0.407050 256.95 281.37 1.1636 0.242330 256.44 280.68 1.1203 0.171720 255.93 279.97 1.0912 

40 0.421020 264.71 289.97 1.1915 0.250880 264.25 289.34 1.1484 0.177940 263.79 288.70 1.1195 

50 0.434950 272.64 298.74 1.2191 0.259370 272.22 298.16 1.1762 0.184120 271.79 297.57 1.1474 

60 0.448830 280.73 307.66 1.2463 0.267830 280.35 307.13 1.2035 0.190250 279.96 306.59 1.1749 

70 0.462690 288.99 316.75 1.2732 0.276260 288.64 316.26 1.2305 0.196350 288.28 315.77 1.2020 

80 0.476510 297.41 326.00 1.2997 0.284650 297.08 325.55 1.2572 0.202420 296.75 325.09 1.2288 

90 0.490320 306.00 335.42 1.3260 0.293030 305.69 334.99 1.2836 0.208470 305.38 334.57 1.2553 

100 0.504100 314.74 344.99 1.3520 0.301380 314.46 344.60 1.3096 0.214490 314.17 344.20 1.2814 

 
P=0.18MPa (Tsat=-12.73°C) P=0.20MPa (Tsat=-10.09°C) P=0.24MPa (Tsat=-5.38°C) 

Sat. 0.110410 222.99 242.86 0.9397 0.099870 224.48 244.46 0.9377 0.083900 227.14 247.28 0.9346 

-10 0.111890 225.02 245.16 0.9484 0.099910 224.55 244.54 0.9380 
    

0 0.117220 232.48 253.58 0.9798 0.104810 232.09 253.05 0.9698 0.086170 231.29 251.97 0.9519 

10 0.122400 240.00 262.04 1.0102 0.109550 239.67 261.58 1.0004 0.090260 238.98 260.65 0.9831 

20 0.127480 247.64 270.59 1.0399 0.114180 247.35 270.18 1.0303 0.094230 246.74 269.36 1.0134 

30 0.132480 255.41 279.25 1.0690 0.118740 255.14 278.89 1.0595 0.098120 254.61 278.16 1.0429 

40 0.137410 263.31 288.05 1.0975 0.123220 263.08 287.72 1.0882 0.101930 262.59 287.06 1.0718 

50 0.142300 271.36 296.98 1.1256 0.127660 271.15 296.68 1.1163 0.105700 270.71 296.08 1.1001 

60 0.147150 279.56 306.05 1.1532 0.132060 279.37 305.78 1.1441 0.109420 278.97 305.23 1.1280 

70 0.151960 287.91 315.27 1.1805 0.136410 287.73 315.01 1.1714 0.113100 287.36 314.51 1.1554 

80 0.156730 296.42 324.63 1.2074 0.140740 296.25 324.40 1.1983 0.116750 295.91 323.93 1.1825 

90 0.161490 305.07 334.14 1.2339 0.145040 304.92 333.93 1.2249 0.120380 304.60 333.49 1.2092 

100 0.166220 313.88 343.80 1.2602 0.149330 313.74 343.60 1.2512 0.123980 313.44 343.20 1.2356 

 

 

 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 427 

ตารางท่ี ข.10 คุณสมบัติของสารท าความเย็น 134a ไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=0.28MPa (Tsat=-1.25°C) P=0.32MPa (Tsat=2.46°C) P=0.40MPa (Tsat=8.91°C) 

Sat. 0.072350 229.46 249.72 0.9321 0.063600 231.52 251.88 0.9301 0.051201 235.07 255.55 0.9269 

0 0.072820 230.44 250.83 0.9362 
        

10 0.076460 238.27 259.68 0.9680 0.066090 237.54 258.69 0.9544 0.051506 235.97 256.58 0.9305 

20 0.079970 246.13 268.52 0.9987 0.069250 245.50 267.66 0.9856 0.054213 244.18 265.86 0.9628 

30 0.083380 254.06 277.41 1.0285 0.072310 253.50 276.65 1.0157 0.056796 252.36 275.07 0.9937 

40 0.086720 262.10 286.38 1.0576 0.075300 261.60 285.70 1.0451 0.059292 260.58 284.30 1.0236 

50 0.090000 270.27 295.47 1.0862 0.078230 269.82 294.85 1.0739 0.061724 268.90 293.59 1.0528 

60 0.093240 278.56 304.67 1.1142 0.081110 278.15 304.11 1.1021 0.064104 277.32 302.96 1.0814 

70 0.096440 286.99 314.00 1.1418 0.083950 286.62 313.48 1.1298 0.066443 285.86 312.44 1.1094 

80 0.099610 295.57 323.46 1.1690 0.086750 295.22 322.98 1.1571 0.068747 294.53 322.02 1.1369 

90 0.102750 304.29 333.06 1.1958 0.089530 303.97 332.62 1.1840 0.071023 303.32 331.73 1.1640 

100 0.105870 313.15 342.80 1.2222 0.092290 312.86 342.39 1.2105 0.073274 312.26 341.57 1.1907 

110 0.108970 322.16 352.68 1.2483 0.095030 321.89 352.30 1.2367 0.075504 321.33 351.53 1.2171 

120 0.112050 331.32 362.70 1.2742 0.097750 331.07 362.35 1.2626 0.077717 330.55 361.63 1.2431 

130 0.115120 340.63 372.87 1.2997 0.100450 340.39 372.54 1.2882 0.079913 339.90 371.87 1.2688 

140 0.118180 350.09 383.18 1.3250 0.103140 349.86 382.87 1.3135 0.082096 349.41 382.24 1.2942 

 
P=0.50MPa (Tsat=15.71°C) P=0.60MPa (Tsat=21.55°C) P=0.70MPa (Tsat=26.69°C) 

Sat. 0.041118 238.75 259.30 0.9240 0.034295 241.83 262.40 0.9218 0.029361 244.48 265.03 0.9199 

20 0.042115 242.40 263.46 0.9383 
        

30 0.044338 250.84 273.01 0.9703 0.035984 249.22 270.81 0.9499 0.029966 247.48 268.45 0.9313 

40 0.046456 259.26 282.48 1.0011 0.037865 257.86 280.58 0.9816 0.031696 256.39 278.57 0.9641 

50 0.048499 267.72 291.96 1.0309 0.039659 266.48 290.28 1.0121 0.033322 265.20 288.53 0.9954 

60 0.050485 276.25 301.50 1.0599 0.041389 275.15 299.98 1.0417 0.034875 274.01 298.42 1.0256 

70 0.052427 284.89 311.10 1.0883 0.043069 283.89 309.73 1.0705 0.036373 282.87 308.33 1.0549 

80 0.054331 293.64 320.80 1.1162 0.044710 292.73 319.55 1.0987 0.037829 291.80 318.28 1.0835 

90 0.056205 302.51 330.61 1.1436 0.046318 301.67 329.46 1.1264 0.039250 300.82 328.29 1.1114 

100 0.058053 311.50 340.53 1.1705 0.047900 310.73 339.47 1.1536 0.040642 309.95 338.40 1.1389 

110 0.059880 320.63 350.57 1.1971 0.049458 319.91 349.59 1.1803 0.042010 319.19 348.60 1.1658 

120 0.061687 329.89 360.73 1.2233 0.050997 329.23 359.82 1.2067 0.043358 328.55 358.90 1.1924 

130 0.063479 339.29 371.03 1.2491 0.052519 338.67 370.18 1.2327 0.044688 338.04 369.32 1.2186 

140 0.065256 348.83 381.46 1.2747 0.054027 348.25 380.66 1.2584 0.046004 347.66 379.86 1.2444 

150 0.067021 358.51 392.02 1.2999 0.055522 357.96 391.27 1.2838 0.047306 357.41 390.52 1.2699 

160 0.068775 368.33 402.72 1.3249 0.057006 367.81 402.01 1.3088 0.048597 367.29 401.31 1.2951 



428 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.10 คุณสมบัติของสารท าความเย็น 134a ไอดง (ต่อ) 

T 
°C 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

v 
m3/kg 

u 
kJ/kg 

h 
kJ/kg 

s 
kJ/kg.K 

 
P=0.80MPa (Tsat=31.31°C) P=0.90MPa (Tsat=35.51°C) P=1.00MPa (Tsat=39.73°C) 

Sat. 0.025621 246.79 267.29 0.9183 0.022683 248.85 269.26 0.9169 0.020313 250.68 270.99 0.9156 

40 0.027035 254.82 276.45 0.9480 0.023375 253.13 274.17 0.9327 0.020406 251.30 271.71 0.9179 

50 0.028547 263.86 286.69 0.9802 0.024809 262.44 284.77 0.9660 0.021796 260.94 282.74 0.9525 

60 0.029973 272.83 296.81 1.0110 0.026146 271.60 295.13 0.9976 0.023068 270.32 293.38 0.9850 

70 0.031340 281.81 306.88 1.0408 0.027413 280.72 305.39 1.0280 0.024261 279.59 303.85 1.0160 

80 0.032659 290.84 316.97 1.0698 0.028630 289.86 315.63 1.0574 0.025398 288.86 314.25 1.0458 

90 0.033941 299.95 327.10 1.0981 0.029806 299.06 325.89 1.0860 0.026492 298.15 324.64 1.0748 

100 0.035193 309.15 337.30 1.1258 0.030951 308.34 336.19 1.1140 0.027552 307.51 335.06 1.1031 

110 0.036420 318.45 347.59 1.1530 0.032068 317.70 346.56 1.1414 0.028584 316.94 345.53 1.1308 

120 0.037625 327.87 357.97 1.1798 0.033164 327.18 357.02 1.1684 0.029592 326.47 356.06 1.1580 

130 0.038813 337.40 368.45 1.2061 0.034241 336.76 367.58 1.1949 0.030581 336.11 366.69 1.1846 

140 0.039985 347.06 379.05 1.2321 0.035302 346.46 378.23 1.2210 0.031554 345.85 377.40 1.2109 

150 0.041143 356.85 389.76 1.2577 0.036349 356.28 389.00 1.2467 0.032512 355.71 388.22 1.2368 

160 0.042290 366.76 400.59 1.2830 0.037384 366.23 399.88 1.2721 0.033457 365.70 399.15 1.2623 

170 0.043427 376.81 411.55 1.3080 0.038408 376.31 410.88 1.2972 0.034392 375.81 410.20 1.2875 

180 0.044554 386.99 422.64 1.3327 0.039423 386.52 422.00 1.3221 0.035317 386.04 421.36 1.3124 

 
P=1.20MPa (Tsat=46.29°C) P=1.40MPa (Tsat=52.40°C) P=1.60MPa (Tsat=57.88°C) 

Sat. 0.016715 253.81 273.87 0.9130 0.014107 256.37 276.12 0.9105 0.012123 258.47 277.86 0.9078 

50 0.017201 257.63 278.27 0.9267 
        

60 0.018404 267.56 289.64 0.9614 0.015005 264.46 285.47 0.9389 0.012372 260.89 280.69 0.9163 

70 0.019502 277.21 300.61 0.9938 0.016060 274.62 297.10 0.9733 0.013430 271.76 293.25 0.9535 

80 0.020529 286.75 311.39 1.0248 0.017023 284.51 308.34 1.0056 0.014362 282.09 305.07 0.9875 

90 0.021506 296.26 322.07 1.0546 0.017923 294.28 319.37 1.0364 0.015215 292.17 316.52 1.0194 

100 0.022442 305.80 332.73 1.0836 0.018778 304.01 330.30 1.0661 0.016014 302.14 327.76 1.0500 

110 0.023348 315.38 343.40 1.1118 0.019597 313.76 341.19 1.0949 0.016773 312.07 338.91 1.0795 

120 0.024228 325.03 354.11 1.1394 0.020388 323.55 352.09 1.1230 0.017500 322.02 350.02 1.1081 

130 0.025086 334.77 364.88 1.1664 0.021155 333.41 363.02 1.1504 0.018201 332.00 361.12 1.1360 

140 0.025927 344.61 375.72 1.1930 0.021904 343.34 374.01 1.1773 0.018882 342.05 372.26 1.1632 

150 0.026753 354.56 386.66 1.2192 0.022636 353.37 385.07 1.2038 0.019545 352.17 383.44 1.1900 

160 0.027566 364.61 397.69 1.2449 0.023355 363.51 396.20 1.2298 0.020194 362.38 394.69 1.2163 

170 0.028367 374.78 408.82 1.2703 0.024061 373.75 407.43 1.2554 0.020830 372.69 406.02 1.2421 

180 0.029158 385.08 420.07 1.2954 0.024757 384.10 418.76 1.2807 0.021456 383.11 417.44 1.2676 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 429 

ตารางท่ี ข.11 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของอากาศ (Cengel and Boles, 2011) 

T 
K 

h 
kJ/kg Pt 

u 
kJ/kg Vt 

so 
kJ/kg.K 

T 
K 

h 
kJ/kg Pt 

u 
kJ/kg Vt 

so 
kJ/(kg.K) 

200 199.97 0.3363 142.56 1707.000 1.29559 460 462.02 6.245 329.97 211.400 2.13407 

210 209.97 0.3987 149.69 1512.000 1.34444 470 472.24 6.742 337.32 200.100 2.15604 

220 219.97 0.4690 156.82 1346.000 1.39105 480 482.49 7.268 344.70 189.500 2.17760 

230 230.02 0.5477 164.00 1205.000 1.43557 490 492.74 7.824 352.08 179.700 2.19876 

240 240.02 0.6355 171.13 1084.000 1.47824 500 503.02 8.411 359.49 170.600 2.21952 

250 250.05 0.7329 178.28 979.000 1.51917 510 513.32 9.031 366.92 162.100 2.23993 

260 260.09 0.8405 185.45 887.800 1.55848 520 523.63 9.684 374.36 154.100 2.25997 

270 270.11 0.9590 192.60 808.000 1.59634 530 533.98 10.370 381.84 146.700 2.27967 

280 280.13 1.0889 199.75 738.000 1.63279 540 544.35 11.100 389.34 139.700 2.29906 

285 285.14 1.1584 203.33 706.100 1.65055 550 555.74 11.860 396.86 133.100 2.31809 

290 290.16 1.2311 206.91 676.100 1.66802 560 565.17 12.660 404.42 127.000 2.33685 

295 295.17 1.3068 210.49 647.900 1.68515 570 575.59 13.500 411.97 121.200 2.35531 

298 298.18 1.3543 212.64 631.900 1.69528 580 586.04 14.380 419.55 115.700 2.37348 

300 300.19 1.3860 214.07 621.200 1.70203 590 596.52 15.310 427.15 110.600 2.39140 

305 305.22 1.4686 217.67 596.000 1.71865 600 607.02 16.280 434.78 105.800 2.40902 

310 310.24 1.5546 221.25 572.300 1.73498 610 617.53 17.300 442.42 101.200 2.42644 

315 315.27 1.6442 224.85 549.800 1.75106 620 628.07 18.360 450.09 96.920 2.44356 

320 320.29 1.7375 228.42 528.600 1.76690 630 638.63 19.840 457.78 92.840 2.46048 

325 325.31 1.8345 232.02 508.400 1.78249 640 649.22 20.640 465.50 88.990 2.47716 

330 330.34 1.9352 235.61 489.400 1.79783 650 659.84 21.860 473.25 85.340 2.49364 

340 340.42 2.1490 242.82 454.100 1.82790 660 670.47 23.130 481.01 81.890 2.50985 

350 350.49 2.3790 250.02 422.200 1.85708 670 681.14 24.460 488.81 78.610 2.52589 

360 360.58 2.6260 257.24 393.400 1.88543 680 691.82 25.850 496.62 75.500 2.54175 

370 370.67 2.8920 264.46 367.200 1.91313 690 702.52 27.290 504.45 72.560 2.55731 

380 380.77 3.1760 271.69 343.400 1.94001 700 713.27 28.800 512.33 69.760 2.57277 

390 390.88 3.4810 278.93 321.500 1.96633 710 724.04 30.380 520.23 67.070 2.58810 

400 400.98 3.8060 286.16 301.600 1.99194 720 734.82 32.020 528.14 64.530 2.60319 

410 411.12 4.1530 293.43 283.300 2.01699 730 745.62 33.720 536.07 62.130 2.61803 

420 421.26 4.5220 300.69 266.600 2.04142 740 756.44 35.500 544.02 59.820 2.63280 

430 431.43 4.9150 307.99 251.100 2.06533 750 767.29 37.350 551.99 57.630 2.64737 

440 441.61 5.3320 315.30 236.800 2.08870 760 778.18 39.270 560.01 55.540 2.66176 

450 451.80 5.7750 322.62 223.600 2.11161 780 800.03 43.350 576.12 51.640 2.69013 

 

  



430 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.11 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของอากาศ (ต่อ) 

T 
K 

h 
kJ/kg Pt 

u 
kJ/kg Vt 

so 
kJ/kg.K 

T 
K 

h 
kJ/kg Pt 

u 
kJ/kg Vt 

so 
kJ/(kg.K) 

800 821.95 47.750 592.30 48.080 2.71787 1380 1491.44 424.200 1095.26 9.337 3.34474 

820 843.98 52.590 608.59 44.840 2.74504 1400 1515.42 450.500 1113.52 8.919 3.36200 

840 866.08 57.600 624.95 41.850 2.77170 1420 1539.44 478.000 1131.77 8.526 3.37901 

860 888.27 63.090 641.40 39.120 2.79783 1440 1563.51 506.900 1150.13 8.153 3.39586 

880 910.56 68.980 657.95 36.610 2.82344 1460 1587.63 537.100 1168.49 7.801 3.41247 

900 932.93 75.290 674.58 34.310 2.84856 1480 1611.79 568.800 1186.95 7.468 3.42892 

920 955.38 82.050 691.28 32.180 2.87324 1500 1635.97 601.900 1205.41 7.152 3.44516 

940 977.92 89.280 708.08 30.220 2.89748 1520 1660.23 636.500 1223.87 6.854 3.46120 

960 1000.55 97.000 725.02 28.400 2.92128 1540 1684.51 672.800 1242.43 6.569 3.47712 

980 1023.25 105.200 741.98 26.730 2.94468 1560 1708.82 710.500 1260.99 6.301 3.49276 

1000 1046.04 114.000 758.94 25.170 2.96770 1580 1733.17 750.000 1279.65 6.046 3.50829 

1020 1068.89 123.400 776.10 23.720 2.99034 1600 1757.57 791.200 1298.30 5.804 3.52364 

1040 1091.85 133.300 793.36 23.290 3.01260 1620 1782.00 834.100 1316.96 5.574 3.53879 

1060 1114.86 143.900 810.62 21.140 3.03449 1640 1806.46 878.900 1335.72 5.355 3.55381 

1080 1137.89 155.200 827.88 19.980 3.05608 1660 1830.96 925.600 1354.48 5.147 3.56867 

1100 1161.07 167.100 845.33 18.896 3.07732 1680 1855.50 974.200 1373.24 4.949 3.58335 

1120 1184.28 179.700 862.79 17.886 3.09825 1700 1880.10 1025.000 1392.70 4.761 3.59790 

1140 1207.57 193.100 880.35 16.946 3.11883 1750 1941.60 1161.000 1439.80 4.328 3.63360 

1160 1230.92 207.200 897.91 16.064 3.13916 1800 2003.30 1310.000 1487.20 3.994 3.66840 

1180 1254.34 222.200 915.57 15.241 3.15916 1850 2065.30 1475.000 1534.90 3.601 3.70230 

1200 1277.79 238.000 933.33 14.470 3.17888 1900 2127.40 1655.000 1582.60 3.295 3.73540 

1220 1301.31 254.700 951.09 13.747 3.19834 1950 2189.70 1852.000 1630.60 3.022 3.76770 

1240 1324.93 272.300 968.95 13.069 3.21751 2000 2252.10 2068.000 1678.70 2.776 3.79940 

1260 1348.55 290.800 986.90 12.435 3.23638 2050 2314.60 2303.000 1726.80 2.555 3.83030 

1280 1372.24 310.400 1004.76 11.835 3.25510 2100 2377.70 2559.000 1775.30 2.356 3.86050 

1300 1395.97 330.900 1022.82 11.275 3.27345 2150 2440.30 2837.000 1823.80 2.175 3.89010 

1320 1419.76 352.500 1040.88 10.747 3.29160 2200 2503.20 3138.000 1872.40 2.012 3.91910 

1340 1443.60 375.300 1058.94 10.247 3.30959 2250 2566.40 3464.000 1921.30 1.864 3.94740 

1360 1467.49 399.100 1077.10 9.780 3.32724       

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 431 

ตารางท่ี ข.12 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของไนโตรเจน (Cengel and Boles, 2011) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
0 0 0 0.000 550 16,064 11,492 209.461 

220 6,391 4,562 182.639 560 16,363 11,707 209.999 

230 6,683 4,770 183.938 570 16,662 11,923 210.528 

240 6,975 4,979 185.180 580 16,962 12,139 211.049 

250 7,266 5,188 186.370 590 17,262 12,356 211.562 

260 7,558 5,396 187.514 600 17,563 12,574 212.066 

270 7,849 5,604 188.614 610 17,864 12,792 212.564 

280 8,141 5,813 189.673 620 18,166 13,011 213.055 

290 8,432 6,021 190.695 630 18,468 13,230 213.541 

298 8,669 6,190 191.502 640 18,772 13,450 214.018 

300 8,723 6,229 191.682 650 19,075 13,671 214.489 

310 9,014 6,437 192.638 660 19,380 13,892 214.954 

320 9,306 6,645 193.562 670 19,685 14,114 215.413 

330 9,597 6,853 194.459 680 19,991 14,337 215.866 

340 9,888 7,061 195.328 690 20,297 14,560 216.314 

350 10,180 7,270 196.173 700 20,604 14,784 216.756 

360 10,471 7,478 196.995 710 20,912 15,008 217.192 

370 10,763 7,687 197.794 720 21,220 15,234 217.624 

380 11,055 7,895 198.572 730 21,529 15,460 218.059 

390 11,347 8,104 199.331 740 21,839 15,686 218.472 

400 11,640 8,314 200.071 750 22,149 15,913 218.889 

410 11,932 8,523 200.794 760 22,460 16,141 219.301 

420 12,225 8,733 201.499 770 22,772 16,370 219.709 

430 12,518 8,943 202.189 780 23,085 16,599 220.113 

440 12,811 9,153 202.863 790 23,398 16,830 220.512 

450 13,105 9,363 203.523 800 23,714 17,061 220.907 

460 13,399 9,574 204.170 810 24,027 17,292 221.298 

470 13,693 9,786 204.803 820 24,342 17,524 221.684 

480 13,988 9,997 205.424 830 24,658 17,757 222.067 

490 14,285 10,210 206.033 840 24,974 17,990 222.447 

500 14,581 10,423 206.630 850 25,292 18,224 222.822 

510 14,876 10,635 207.216 860 25,610 18,459 223.194 

520 15,172 10,848 207.792 870 25,928 18,695 223.562 

530 15,469 11,062 208.358 880 26,248 18,931 223.927 

540 15,766 11,277 208.914 890 26,568 19,168 224.288 



432 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.12 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของไนโตรเจน (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
900 26,890 19,407 224.647 1500 47,073 34,601 241.768 

910 27,210 19,644 225.002 1520 47,771 35,133 242.228 

920 27,532 19,883 225.353 1540 48,470 35,665 242.685 

930 27,854 20,122 225.701 1560 49,168 36,197 243.137 

940 28,178 20,362 226.047 1580 49,869 36,732 243.585 

950 28,501 20,603 226.389 1600 50,571 37,268 244.028 

960 28,826 20,844 226.728 1620 51,275 37,806 244.464 

970 29,151 21,086 227.064 1640 51,980 38,344 244.896 

980 29,476 21,328 227.398 1660 52,686 38,884 245.324 

990 29,803 21,571 227.728 1680 53,393 39,424 245.747 

1000 30,129 21,815 228.057 1700 54,099 39,965 246.166 

1020 30,784 22,304 228.706 1720 54,807 40,507 246.580 

1040 31,442 22,795 229.344 1740 55,516 41,049 246.990 

1060 32,101 23,288 229.973 1760 56,227 41,594 247.396 

1080 32,762 23,782 230.591 1780 56,938 42,139 247.798 

1100 33,426 24,280 231.199 1800 57,651 42,685 248.195 

1120 34,092 24,780 231.799 1820 58,363 43,231 248.589 

1140 34,760 25,282 232.391 1840 59,075 43,777 248.979 

1160 35,430 25,786 232.973 1860 59,790 44,324 249.365 

1180 36,104 26,291 233.549 1880 60,504 44,873 249.748 

1200 36,777 26,799 234.115 1900 61,220 45,423 250.128 

1220 37,452 27,308 234.673 1920 61,936 45,973 250.502 

1240 38,129 27,819 235.223 1940 62,654 46,524 250.874 

1260 38,807 28,331 235.766 1960 63,381 47,075 251.242 

1280 39,488 28,845 236.302 1980 64,090 47,627 251.607 

1300 40,170 29,361 236.831 2000 64,810 48,181 251.969 

1320 40,853 29,378 237.353 2050 66,612 49,567 252.858 

1340 41,539 30,398 237.867 2100 68,417 50,957 253.726 

1360 42,227 30,919 238.376 2150 70,226 52,351 254.578 

1380 42,915 31,441 238.878 2200 72,040 53,749 255.412 

1400 43,605 31,964 239.375 2250 73,856 55,149 256.227 

1420 44,295 32,489 239.865 2300 75,676 56,553 257.027 

1440 44,988 33,014 240.350 2350 77,496 57,958 257.810 

1460 45,682 33,543 240.827 2400 79,320 59,366 258.580 

1480 46,377 34,071 241.301 2450 81,149 60,779 259.332 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 433 

ตารางท่ี ข.12 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของไนโตรเจน (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
2500 82,981 62,195 260.073 2900 97,705 73,593 265.538 

2550 84,814 63,613 260.799 2950 99,556 75,028 266.170 

2600 86,650 65,033 261.512 3000 101,407 76,464 266.793 

2650 88,488 66,455 262.213 3050 103,260 77,902 267.404 

2700 90,328 67,880 262.902 3100 105,115 79,341 268.007 

2750 92,171 69,306 263.577 3150 106,972 80,782 268.601 

2800 94,014 70,734 264.241 3200 108,830 82,224 269.186 

2850 95,859 72,163 264.895 3250 110,690 83,668 269.763 

 

  



434 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.13 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของออกซิเจน (Cengel and Boles, 2011) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
0 0 0 0.000 550 16,338 11,765 223.576 

220 6,404 4,575 196.171 560 16,654 11,998 224.146 

230 6,694 4,782 197.461 570 16,971 12,232 224.708 

240 6,984 4,989 198.696 580 17,290 12,467 225.262 

250 7,275 5,197 199.885 590 17,609 12,703 225.808 

260 7,566 5,405 201.027 600 17,929 12,940 226.346 

270 7,858 5,613 202.128 610 18,250 13,178 226.877 

280 8,150 5,822 203.191 620 18,572 13,417 227.400 

290 8,443 6,032 204.218 630 18,895 13,657 227.918 

298 8,682 6,203 205.033 640 19,219 13,898 228.429 

300 8,736 6,242 205.213 650 19,544 14,140 228.932 

310 9,030 6,453 206.177 660 19,870 14,383 229.430 

320 9,325 6,664 207.112 670 20,197 14,626 229.920 

330 9,620 6,877 208.020 680 20,524 14,871 230.405 

340 9,916 7,090 208.904 690 20,854 15,116 230.885 

350 10,213 7,303 209.765 700 21,184 15,364 231.358 

360 10,511 7,518 210.604 710 21,514 15,611 231.827 

370 10,809 7,733 211.423 720 21,845 15,859 232.291 

380 11,109 7,949 212.222 730 22,177 16,107 232.748 

390 11,409 8,166 213.002 740 22,510 16,357 233.201 

400 11,711 8,384 213.765 750 22,844 16,607 233.649 

410 12,012 8,603 214.510 760 23,178 16,859 234.091 

420 12,314 8,822 215.241 770 23,513 17,111 234.528 

430 12,618 9,043 215.955 780 23,850 17,364 234.960 

440 12,923 9,264 216.656 790 24,186 17,618 235.387 

450 13,228 9,487 217.342 800 24,523 17,872 235.810 

460 13,525 9,710 218.016 810 24,861 18,126 236.230 

470 13,842 9,935 218.676 820 25,199 18,382 236.644 

480 14,151 10,160 219.326 830 25,537 18,637 237.055 

490 14,460 10,386 219.963 840 25,877 18,893 237.462 

500 14,770 10,614 220.589 850 26,218 19,150 237.864 

510 15,082 10,842 221.206 860 26,559 19,408 238.264 

520 15,395 11,071 221.812 870 26,899 19,666 238.660 

530 15,708 11,301 222.409 880 27,242 19,925 239.051 

540 16,022 11,533 222.997 890 27,584 20,185 239.439 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 435 

ตารางท่ี ข.13 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของออกซิเจน (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
900 27,928 20,445 239.823 1500 49,292 36,821 257.965 

910 28,272 20,706 240.203 1520 50,024 37,387 258.450 

920 28,616 20,967 240.580 1540 50,756 37,952 258.928 

930 28,960 21,228 240.953 1560 51,490 38,520 259.402 

940 29,306 21,491 241.323 1580 52,224 39,088 259.870 

950 29,652 21,754 241.689 1600 52,961 39,658 260.333 

960 29,999 22,017 242.052 1620 53,696 40,227 260.791 

970 30,345 22,280 242.411 1640 54,434 40,799 261.242 

980 30,692 22,544 242.768 1660 55,172 41,370 261.690 

990 31,041 22,809 242.120 1680 55,912 41,944 262.132 

1000 31,389 23,075 243.471 1700 56,652 42,517 262.571 

1020 32,088 23,607 244.164 1720 57,394 43,093 263.005 

1040 32,789 24,142 244.844 1740 58,136 43,669 263.435 

1060 33,490 24,677 245.513 1760 58,880 44,247 263.861 

1080 34,194 25,214 246.171 1780 59,624 44,825 264.283 

1100 34,899 25,753 246.818 1800 60,371 45,405 264.701 

1120 35,606 26,294 247.454 1820 61,118 45,986 265.113 

1140 36,314 26,836 248.081 1840 61,866 46,568 265.521 

1160 37,023 27,379 248.698 1860 62,616 47,151 265.925 

1180 37,734 27,923 249.307 1880 63,365 47,734 266.326 

1200 38,447 28,469 249.906 1900 64,116 48,319 266.722 

1220 39,162 29,018 250.497 1920 64,868 48,904 267.115 

1240 39,877 29,568 251.079 1940 65,620 49,490 267.505 

1260 40,594 30,118 251.653 1960 66,374 50,078 267.891 

1280 41,312 30,670 252.219 1980 67,127 50,665 268.275 

1300 42,033 31,224 252.776 2000 67,881 51,253 268.655 

1320 42,753 31,778 253.325 2050 69,772 52,727 269.588 

1340 43,475 32,334 253.868 2100 71,668 54,208 270.504 

1360 44,198 32,891 254.404 2150 73,573 55,697 271.399 

1380 44,923 33,449 254.932 2200 75,484 57,192 272.278 

1400 45,648 34,008 255.454 2250 77,397 58,690 273.136 

1420 46,374 34,567 255.968 2300 79,316 60,193 273.891 

1440 47,102 35,129 256.475 2350 81,243 61,704 274.809 

1460 47,831 35,692 256.978 2400 83,174 63,219 275.625 

1480 48,561 36,256 257.474 2450 85,112 64,742 276.424 



436 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.13 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของออกซิเจน (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
2500 87,057 66,271 277.207 2900 102,793 78,682 283.048 

2550 89,004 67,802 277.979 2950 104,785 80,258 283.728 

2600 90,956 69,339 278.738 3000 106,780 81,837 284.399 

2650 92,916 70,883 279.485 3050 108,778 83,419 285.060 

2700 94,881 72,433 280.219 3100 110,784 85,009 285.713 

2750 96,852 73,987 280.942 3150 112,795 86,601 286.355 

2800 98,826 75,546 281.654 3200 114,809 88,203 286.989 

2850 100,808 77,112 282.357 3250 116,827 89,804 287.614 

 

  



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 437 

ตารางท่ี ข.14 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของคาร์บอนไดออกไซด์ (Cengel and Boles, 2011) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
0 0 0 0.000 550 0 0 0.000 

220 6,601 4,772 202.966 560 6,601 4,772 202.966 

230 6,938 5,026 204.464 570 6,938 5,026 204.464 

240 7,280 5,285 205.920 580 7,280 5,285 205.920 

250 7,627 5,548 207.337 590 7,627 5,548 207.337 

260 7,979 5,817 208.717 600 22,280 17,291 243.199 

270 8,335 6,091 210.062 610 22,754 17,683 243.983 

280 8,697 6,369 211.376 620 23,231 18,076 244.758 

290 9,063 6,651 212.660 630 23,709 18,471 245.524 

298 9,364 6,885 213.685 640 24,190 18,869 246.282 

300 9,431 6,939 213.915 650 24,674 19,270 247.032 

310 9,807 7,230 215.146 660 25,160 19,672 247.773 

320 10,186 7,526 216.351 670 25,648 20,078 248.507 

330 10,570 7,826 217.534 680 26,138 20,484 249.233 

340 10,959 8,131 218.694 690 26,631 20,894 249.952 

350 11,351 8,439 219.831 700 27,125 21,305 250.663 

360 11,748 8,752 220.948 710 27,622 21,719 251.368 

370 12,148 9,068 222.044 720 28,121 22,134 252.065 

380 12,552 9,392 223.122 730 28,622 22,522 252.755 

390 12,960 9,718 224.182 740 29,124 22,972 253.439 

400 13,372 10,046 225.225 750 29,629 23,393 254.117 

410 13,787 10,378 226.250 760 30,135 23,817 254.787 

420 14,206 10,714 227.258 770 30,644 24,242 255.452 

430 14,628 11,053 228.252 780 31,154 24,669 256.110 

440 15,054 11,393 229.230 790 31,665 25,097 256.762 

450 15,483 11,742 230.194 800 32,179 25,527 257.408 

460 15,916 12,091 231.144 810 32,694 25,959 258.048 

470 16,351 12,444 232.080 820 33,212 26,394 258.682 

480 16,791 12,800 233.004 830 33,730 26,829 259.311 

490 17,232 13,158 233.916 840 34,251 27,267 259.934 

500 17,678 13,521 234.814 850 34,773 27,706 260.551 

510 18,126 13,885 235.700 860 35,296 28,125 261.164 

520 18,576 14,253 236.575 870 35,821 28,588 261.770 

530 19,029 14,622 237.439 880 36,347 29,031 262.371 

540 19,485 14,996 238.292 890 36,876 29,476 262.968 



438 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.14 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของคาร์บอนไดออกไซด์ (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
900 37,405 29,922 263.559 1500 71,078 58,606 292.114 

910 37,935 30,369 264.146 1520 72,246 59,609 292.888 

920 38,467 30,818 264.728 1540 73,417 60,613 292.654 

930 39,000 31,268 265.304 1560 74,590 61,620 294.411 

940 39,535 31,719 265.877 1580 76,767 62,630 295.161 

950 40,070 32,171 266.444 1600 76,944 63,741 295.901 

960 40,607 32,625 267.007 1620 78,123 64,653 296.632 

970 41,145 33,081 267.566 1640 79,303 65,668 297.356 

980 41,685 33,537 268.119 1660 80,486 66,592 298.072 

990 42,226 33,995 268.670 1680 81,670 67,702 298.781 

1000 42,769 34,455 269.215 1700 82,856 68,721 299.482 

1020 43,859 35,378 270.293 1720 84,043 69,742 300.177 

1040 44,953 36,306 271.354 1740 85,231 70,764 300.863 

1060 46,051 37,238 272.400 1760 86,420 71,787 301.543 

1080 47,153 38,174 273.430 1780 87,612 72,812 302.217 

1100 48,258 39,112 274.445 1800 88,806 73,840 302.884 

1120 49,369 40,057 275.444 1820 90,000 74,868 303.544 

1140 50,484 41,006 276.430 1840 91,196 75,897 304.198 

1160 51,602 41,957 277.403 1860 92,394 76,929 304.845 

1180 52,724 42,913 278.361 1880 93,593 77,962 305.487 

1200 53,848 43,871 297.307 1900 94,793 78,996 306.122 

1220 54,977 44,834 280.238 1920 95,995 80,031 306.751 

1240 56,108 45,799 281.158 1940 97,197 81,067 307.374 

1260 57,244 46,768 282.066 1960 98,401 82,105 307.992 

1280 58,381 47,739 282.962 1980 99,606 83,144 308.604 

1300 59,522 48,713 283.847 2000 100,804 84,185 309.210 

1320 60,666 49,691 284.722 2050 103,835 86,791 310.701 

1340 61,813 50,672 285.586 2100 106,864 89,404 312.160 

1360 62,963 51,656 286.439 2150 109,898 92,023 313.589 

1380 64,116 52,643 287.283 2200 112,939 94,648 314.988 

1400 65,271 53,631 288.106 2250 115,984 97,277 316.356 

1420 66,427 54,621 288.934 2300 119,035 99,912 317.695 

1440 67,586 55,614 289.743 2350 122,091 102,552 319.011 

1460 68,748 56,609 290.542 2400 125,152 105,197 320.302 

1480 66,911 57,606 291.333 2450 128,219 107,849 321.566 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 439 

ตารางท่ี ข.14 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของคาร์บอนไดออกไซด์ (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
2500 131,290 110,504 322.808 2900 156,009 131,898 331.975 

2550 134,368 113,166 324.026 2950 159,117 134,589 333.037 

2600 137,449 115,832 325.222 3000 162,226 137,283 334.084 

2650 140,533 118,500 326.396 3050 165,341 139,982 335.114 

2700 143,620 121,172 327.549 3100 168,456 142,681 336.126 

2750 146,713 123,849 328.684 3150 171,576 145,385 337.124 

2800 149,808 126,528 329.800 3200 174,695 148,089 338.109 

2850 152,908 129,212 330.896 3250 177,822 150,801 339.069 

 

  



440 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.15 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของคาร์บอนมอนอกไซด์ (Cengel and Boles, 2011) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
0 0 0 0.000 550 16,097 11,524 215.572 

220 6,391 4,562 188.683 560 16,399 11,743 216.115 

230 6,683 4,771 189.980 570 16,701 11,961 216.649 

240 6,975 4,979 191.221 580 17,003 12,181 217.175 

250 7,266 5,188 192.411 590 17,307 12,401 217.693 

260 7,558 5,396 193.554 600 17,611 12,622 218.204 

270 7,849 5,604 194.654 610 17,915 12,843 218.708 

280 8,140 5,812 195.713 620 18,221 13,066 219.205 

290 8,432 6,020 196.735 630 18,527 13,289 219.695 

298 8,669 6,190 197.543 640 18,833 13,512 220.179 

300 8,723 6,229 197.723 650 19,141 13,736 220.656 

310 9,014 6,437 198.678 660 19,449 13,962 221.127 

320 9,306 6,645 199.603 670 19,758 14,187 221.592 

330 9,597 6,854 200.500 680 20,068 14,414 222.052 

340 9,889 7,062 201.371 690 20,378 14,641 222.505 

350 10,181 7,271 202.217 700 20,690 14,870 222.953 

360 10,473 7,480 203.040 710 21,002 15,099 223.396 

370 10,765 7,689 203.842 720 21,315 15,328 223.833 

380 11,058 7,899 204.622 730 21,628 15,558 224.265 

390 11,351 8,108 205.383 740 21,943 15,789 224.692 

400 11,644 8,319 206.125 750 22,258 16,022 225.115 

410 11,938 8,529 206.850 760 22,573 16,255 225.533 

420 12,232 8,740 207.549 770 22,890 16,488 225.947 

430 12,526 8,951 208.252 780 23,208 16,723 226.357 

440 12,821 9,163 208.929 790 23,526 16,957 226.762 

450 13,116 9,375 209.593 800 23,844 17,193 227.162 

460 13,412 9,587 210.243 810 24,164 17,429 227.559 

470 13,708 9,800 210.880 820 24,483 17,665 227.952 

480 14,005 10,014 211.504 830 24,803 17,902 228.339 

490 14,302 10,228 212.117 840 25,124 18,140 228.724 

500 14,600 10,443 212.719 850 25,446 18,379 229.106 

510 14,898 10,658 213.310 860 25,768 18,617 229.482 

520 15,197 10,874 213.890 870 26,091 18,858 229.856 

530 15,497 11,090 214.460 880 26,415 19,099 230.227 

540 15,797 11,307 215.020 890 26,740 19,341 230.593 



อุณหพลศาสตร ์ ภาคผนวก ข 441 

ตารางท่ี ข.15 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของคาร์บอนมอนอกไซด์ (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
900 27,066 19,583 230.957 1500 47,517 35,046 248.312 

910 27,392 19,826 231.317 1520 48,222 35,584 248.778 

920 27,719 20,070 231.674 1540 48,928 36,124 249.240 

930 28,046 20,314 232.028 1560 49,635 36,665 249.695 

940 28,375 20,559 232.379 1580 50,344 37,207 250.147 

950 28,703 20,805 232.727 1600 51,053 37,750 250.592 

960 29,033 21,051 233.072 1620 51,763 38,293 251.033 

970 29,362 21,298 233.413 1640 52,472 38,837 251.470 

980 29,693 21,545 233.752 1660 53,184 39,382 251.901 

990 30,024 21,793 234.088 1680 53,895 39,927 252.329 

1000 30,355 22,041 234.421 1700 54,609 40,474 252.751 

1020 31,020 22,540 235.079 1720 55,323 41,023 253.169 

1040 31,688 23,041 235.728 1740 56,039 41,572 253.582 

1060 32,357 23,544 236.364 1760 56,756 42,123 253.991 

1080 33,029 24,049 236.992 1780 57,473 42,673 254.398 

1100 33,702 24,557 237.609 1800 58,191 43,225 254.797 

1120 34,377 25,065 238.217 1820 58,910 43,778 255.194 

1140 35,054 25,575 238.817 1840 59,629 44,331 255.587 

1160 35,733 26,088 239.407 1860 60,351 44,886 255.976 

1180 36,406 26,602 239.989 1880 61,072 45,441 256.361 

1200 37,095 27,118 240.663 1900 61,794 45,997 256.743 

1220 37,780 27,637 241.128 1920 62,516 46,552 257.122 

1240 38,466 28,426 241.686 1940 63,238 47,108 257.497 

1260 39,154 28,678 242.236 1960 63,961 47,665 257.868 

1280 39,844 29,201 242.780 1980 64,684 48,221 258.236 

1300 40,534 29,725 243.316 2000 65,408 48,780 258.600 

1320 41,226 30,251 243.844 2050 67,224 50,179 259.494 

1340 41,919 30,778 244.366 2100 69,044 51,584 260.370 

1360 42,613 31,306 244.880 2150 70,864 52,988 261.226 

1380 43,309 31,836 245.388 2200 72,688 54,396 262.065 

1400 44,007 32,367 245.889 2250 74,516 55,809 262.887 

1420 44,707 32,900 246.385 2300 76,345 57,222 263.692 

1440 45,408 33,434 246.876 2350 78,178 58,640 264.480 

1460 46,110 33,971 247.360 2400 80,015 60,060 265.253 

1480 46,813 34,508 247.839 2450 81,852 61,482 266.012 



442 ภาคผนวก ข อุณหพลศาสตร ์

ตารางท่ี ข.15 คุณสมบัติแก๊สอุดมคติของคาร์บอนมอนอกไซด์ (ต่อ) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
T 
K 

 ̅ 
kJ/kmol 

 ̅ 
kJ/kmol 

 °̅ 

kJ/(kmolK) 
2500 83,692 62,906 266.755 2900 98,495 74,383 272.249 

2550 85,537 64,335 267.485 2950 100,352 75,825 272.884 

2600 87,383 65,766 268.202 3000 102,210 77,267 273.508 

2650 89,230 67,197 268.905 3050 104,073 78,715 274.123 

2700 91,077 68,628 269.596 3100 105,939 80,164 274.730 

2750 92,930 70,066 270.285 3150 107,802 81,612 275.326 

2800 94,784 71,504 270.943 3200 109,667 83,061 275.914 

2850 96,639 72,945 271.602 3250 111,534 84,513 276.494 
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