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เทอรโมไดนามิกสถือไดวาเปนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตรที่สำคัญวิชาหนึ่ง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมเคมี ความรูที่ไดจากวิชานี้จะถูกนำไปใชเพื่อการ
ศึกษาวิชาเฉพาะสาขาในระดับที่สูงขึ้นตอไป เชน วิชาวิศวกรรมโรงจักรตนกำลัง หรือวิชาการทำ
ความเยน็และการปรบัอากาศ เปนตน ในการเรยีบเรยีงหนงัสอืเทอรโมไดนามกิสเลมนีข้ึน้มา ผเูรยีบเรยีง
ไดพยายามใชภาษาที่งายตอการทำความเขาใจ และไมพยายามทำใหเนื้อหามีความซับซอนเกิน
ความจำเปน โดยพยายามถามตวัเองตลอดเวลาวา นกัศกึษาควรจะรอูะไรเกีย่วกบัเทอรโมไดนามกิสบาง

จากประสบการณของผูเรียบเรียงทั้งในระหวางเรียนและในระหวางที่ไดทำการสอนวิชา
เทอรโมไดนามกิส พบวาตวัอยางประกอบถอืเปนองคประกอบทีส่ำคญัอนัหนึง่ทีจ่ะชวยใหนักศกึษามี
ความเขาใจกบัเนือ้หาวชิาไดมากขึน้ โดยผเูรยีบเรยีงมคีวามเชือ่วาตวัอยางประกอบทีด่นีัน้ตองไมมคีวาม
ซบัซอนมากจนเกนิไป และไมจำเปนตองมปีรมิาณทีม่ากมายมหาศาล ดงันัน้ หนงัสอืเทอรโมไดนามกิส
เลมนีจ้งึไดรวบรวมตวัอยางประกอบเอาไวในปรมิาณซึง่มากพอทีน่กัศกึษาจะทำความเขาใจเนือ้หาได
ดวยตนเอง   โดยในแตละตัวอยางไดมีการอธิบายแนวทางการวิเคราะหปญหาและแสดงวิธีการแก
ปญหาอยางเปนขั้นตอน  รวมถึงมีการตั้งขอสังเกตกับคำตอบที่หาได ทั้งนี้ก็เพื่อใหนักศึกษาสามารถ
นำขอสังเกตเหลานี้ไปใชเปนแนวทางในการวิเคราะหปญหาในลักษณะอื่นตอไป นอกจากตัวอยาง
ประกอบแลว หนงัสอืเลมนีย้งัไดจดัเตรยีมแบบฝกหดัทายบทพรอมคำตอบใหนกัศกึษาไดทดลองทำเพือ่
ตรวจสอบความเขาใจดวยตนเองอกีดวย

เนือ้หาของหนงัสอืเลมนีถ้กูแบงออกเปน 10 บท เนือ้หาในบทที ่1 ถงึบทที ่6 เปนสวนสำคญัที่
นกัศกึษาจำเปนตองทราบ โดยไดกลาวถงึนยิามตาง ๆ  และหลกัการพืน้ฐานของวชิาเทอรโมไดนามกิส
ซึง่มกีฎขอทีห่นึง่และกฎขอทีส่องของเทอรโมไดนามกิสเปนสวนสำคญั สวนเนือ้หาทีเ่หลอืคอื บทที ่7 ถงึ
บทที่ 10 จะเปนการประยุกตหลักการทางเทอรโมไดนามิกสที่ไดเรียนมาใน 6 บทแรกเขากับระบบ
ทางวศิวกรรม ซึง่กส็ามารถเลอืกศกึษาไดตามความเหมาะสม

ในการเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ขึ้นมา ผูเรียบเรียงไดใชตำราอางอิงหลายเลมตามที่ปรากฏใน
บรรณานุกรม ซึ่งตองขอขอบพระคุณผูเขียนทุกทานมา ณ ที่นี้ดวย นอกจากนี้ผูเรียบเรียงตองขอ
ขอบพระคณุสมาชกิในครอบครวัและบรรดาเพือ่นทกุทานทีไ่ดแสดงความหวงใยและกรณุาสอบถามถงึ
ความคบืหนาในการเรยีบเรยีงหนงัสอืเลมนี ้  รวมถงึนกัศกึษาของภาควชิาเทคโนโลยขีนถายวสัดทุกุทาน
ที่ไดชวยตรวจสอบขอผิดพลาดเมื่อครั้งหนังสือเลมนี้ถูกใชเปนเอกสารประกอบการสอนวิชาเทอรโม-
ไดนามิกส  และที่จะขาดเสียมิไดก็คือ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ที่เห็นความตั้งใจของ
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 1.1  บทนํา 
 
 เทอรโมไดนามิกสเปนวิทยาศาสตรสาขาหนึ่งที่วาดวยเรื่องของพลังงาน (energy) ซึ่งใน 
ที่นี้หมายถึง งานและความรอน โดยจะอธิบายถึงความสัมพันธของพลังงานในรูปแบบตาง ๆ รวมถึงการ
เปล่ียนรูปของพลังงานจากพลังงานรูปหนึ่งไปเปนอีกรูปหนึ่ง นอกจากนี้ยังอธิบายถึงสมบัติของตัวกลาง 
(medium) หรือสารทํางาน (working substance) ที่นํามาใชเพื่อทําใหเกิดการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 
ดังกลาว  
 ในปจจุบันนี้ เทอรโมไดนามิกสไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนเราเปนอยางมาก 
ตัวอยางเชน กระแสไฟฟาสวนใหญที่ใชกันก็จะไดมาจากโรงไฟฟาที่เผาไหมเชื้อเพลิง แลวนําความรอนที่
ไดมาเปลี่ยนใหเปนงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟา หรือในกรณีของเครื่องปรับอากาศและระบบทําความเย็น 
ทั้งหลาย ก็ลวนแตทํางานโดยอาศัยหลักการทางเทอรโมไดนามิกสทั้งส้ิน 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน เราจําเปน 
ตองทราบนิยามและแนวคิดพื้นฐานทางเทอรโมไดนามิกสเสียกอน โดยจะกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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 1.2  การวิเคราะหทางมหภาคและจุลภาค 
  
 การศึกษาหรือวิเคราะหระบบใด ๆ ที่พิจารณาผลเฉลี่ยของหลาย ๆ โมเลกุลรวมกัน หรือ
พิจารณาผลโดยรวม โดยไมไดใหความสนใจถึงพฤติกรรมของแตละโมเลกุลวาจะเปนเชนไร ลักษณะ
เชนนี้เปนการวิเคราะหแบบ มหภาค (macroscopic) ตัวอยางเชน คาความดันของกาซในถังที่วัดไดโดยใช
มาตรวัดความดัน (pressure gauge) จะเปนผลจากการถายเทโมเมนตัมระหวางโมเลกุลของกาซกับ
โมเลกุลของผิวของถัง จะเห็นวาเรามักสนใจเฉพาะคาความดันที่อานไดเทานั้น ซึ่งในที่นี้ก็คือมุมมองทาง 
มหภาคนั่นเอง 
 กรณีที่ใหความสนใจถึงพฤติกรรมของแตละโมเลกุลจะถือเปนการวิเคราะหแบบ จุลภาค 
(microscopic) ซึ่งตองอาศัยหลักการของกลศาสตรสถิติเขามาชวยในการวิเคราะห โดยในที่นี้จะกลาวถึง
เฉพาะการวิเคราะหแบบมหภาคเทานั้น  
 
  1.3  ระบบทางเทอรโมไดนามกิส 
  
 กอนที่จะทําการวิเคราะหปญหาทางดานวิศวกรรม สิ่งแรกที่เราตองกระทําก็คือการกําหนดหรือ
นิยามสิ่งซึ่งเรากําลังพยายามวิเคราะห ยกตัวอยางเชน แผนภาพวัตถุอิสระ (free body diagram) ในวิชากล
ศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงแรงภายนอกทั้งหมดที่มากระทํากับวัตถุ โดยเราจะทําการประยุกตกฎขอที่
สองของนิวตัน (Newton’s second law) กับแผนภาพวัตถุอิสระดังกลาว แตสําหรับวิชาเทอรโมไดนามิกส 
เราจะใชคําวา ระบบ (system) แทนสิ่งซึ่งเรากําลังพยายามวิเคราะห ซึ่งทันทีที่ระบบถูกกําหนดขึ้น  
เราสามารถประยุกตกฎพื้นฐานตาง ๆ เพื่อทําการศึกษาได เชน กฎการอนุรักษมวล กฎขอที่หนึ่งและกฎ 
ขอที่สองของเทอรโมไดนามิกส ซึ่งรายละเอียดของกฎพื้นฐานเหลานี้จะกลาวในภายหลัง 
 ระบบทางเทอรโมไดนามิกส (thermodynamic system) หมายถึง ปริมาณของสารที่ระบุขึ้น
อยางแนชัดซึ่งไดแกมวล (mass) หรืออาณาบริเวณ (space) ที่เลือกขึ้นมาสําหรับการศึกษา โดยจะเรียก
มวลหรืออาณาบริเวณที่อยูภายนอกระบบวา สิ่งแวดลอม (surrounding) และจะเรียกพื้นผิวของระบบซึ่ง
เปนตัวแยกระบบออกจากสิ่งแวดลอมวา ขอบเขตของระบบ (system boundary) ซึ่งอาจมีอยูจริงหรืออาจ
เกิดจากการจินตนาการขึ้นมาก็ได ขอบเขตของระบบอาจอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ก็ได  
 ในทางเทอรโมไดนามิกสสามารถแบงระบบออกไดเปน ระบบปด (closed system) และ 
ระบบเปด (open system) โดยระบบแตละชนิดมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ระบบปดจะประกอบดวยมวลในปริมาณคงที่ซึ่งไมสามารถไหลขามขอบเขตของระบบได 
ยกเวนแตพลังงานในรูปของความรอนและงานเทานั้นที่สามารถถายเทขามขอบเขตของระบบได บางครั้ง
อาจเรียกระบบชนิดนี้วา มวลควบคุม (control mass) ตัวอยางของระบบปดที่เห็นไดชัดไดแก กาซที่อยู 
ภายในกระบอกสูบซึ่งแสดงดังรูปที่ 1.1 ถาอุณหภูมิภายในกระบอกสูบเพิ่มขึ้น กาซจะเกิดการขยายตัว 
ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ เปนผลใหขอบเขตของระบบเคลื่อนที่ แตมวลของกาซในกระบอกสูบยังคงมีปริมาณ 
เทาเดิม  

รูปท่ี 1.1 ตัวอยางของระบบปด 
 

 สําหรับระบบปดที่พลังงานไมสามารถถายเทขามขอบเขตไดซึ่งถือเปนกรณีพิเศษ จะมีชื่อเรียก 
วา ระบบโดดเดี่ยว (isolated system) โดยลักษณะของการนําระบบโดดเดี่ยวไปวิเคราะหปญหา 
จะกลาวไวในบทที่ 6 
 ระบบเปดเปนอาณาบริเวณที่เลือกขึ้นมา ซึ่งโดยมากมักจะลอมรอบอุปกรณที่มีการไหลผาน
ของมวล โดยทั้งมวลและพลังงานสามารถถายเทขามขอบเขตของระบบได บางครั้งเรียกระบบชนิดนี้วา 
ปริมาตรควบคุม (control volume) เนื่องจากมีรูปรางที่แนชัดหรือมีปริมาตรคงที่ และมีแนวขอบเขตของ
ระบบที่แนนอน  โดยเราจะเรียกขอบเขตดังกลาวนี้วา ผิวควบคุม (control surface) 
 ตัวอยางของระบบเปดหรือปริมาตรควบคุมแสดงดังรูปที่ 1.2 โดยเปนการไหลของของไหล 
ผานทอ ซึ่งเสนประจะแทนผิวควบคุม จะเห็นวาผิวดานในของทอจะเปนผิวควบคุมที่มีอยูจริง แตผิวควบคุม
ที่เหลือ คือ ที่ดานหัวและทายเปนผิวควบคุมที่เกิดจากจิตนาการขึ้นมา รายละเอียดของการวิเคราะหปญหา
โดยใชปริมาตรควบคุมจะกลาวไวในบทที่ 4 
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รูปท่ี 1.2 ตัวอยางของปริมาตรควบคุม 

 
 1.4  มิติและหนวย  
 
 ในการศึกษาวิชาทางดานวิศวกรรมมักพบหรือเกี่ยวของกับปริมาณตาง ๆ ที่วัดคาได เชน ความ
ดัน หรืออุณหภูมิ เปนตน ปริมาณเหลานี้จะสัมพันธกันดวยสมการที่ไดมาจากกฎหรือนิยามตาง ๆ โดยแต
ละปริมาณจะตั้งอยูบนสิ่งที่เรียกวา มิติ (dimensions) ซึ่งไดแก ความยาว [ L ], มวล [ M ],  
แรง [ F ], เวลา [ T ] และอุณหภูมิ [θ ] ในการอธิบายปริมาณตาง ๆ เหลานี้จะตองสรางมาตรฐานสําหรับ
การกําหนดคาจากมิติขางตนขึ้นมา  ซึ่งมาตรฐานนี้เรียกวา หนวย (units) ตัวอยางของหนวย ไดแก วินาที 
(second) หรือเมตร (meter) เปนตน โดยในที่นี้จะกลาวถึงหนวยในระบบเอสไอ (International System 
of Units, SI) เทานั้น 
 โดยปกติสามารถแบงมิติออกไดเปนสองประเภท คือ มิติหลัก (primary dimensions) และมิติ
รอง (secondary dimensions) มิติหลักที่ใชกันมีอยูสองระบบ คือ ระบบ MLTθ  และระบบ FLTθ   
ตารางที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงมิติหลักและหนวยในระบบเอสไอ 

 
ตารางที่ 1.1 มิติหลักและหนวยในระบบเอสไอ 

มิติหลัก หนวย 
มวล [M] กิโลกรัม (kg) 
ความยาว [L] เมตร (m) 
เวลา [T] วินาที (s) 
อุณหภูมิ [θ ] เคลวิน (K) 
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 โดยทั่วไปเราสามารถเขียนมิติรองใหอยูในรูปของมิติหลักได เชน ความรอนจําเพาะ (specific 
heat) จะมีมิติเปน [ 2 2 1L T− −θ ] หรือกําลัง (power) จะมีมิติเปน [ 2 3ML T− ] เปนตน สําหรับรายการของ
มิติรองบางสวนสามารถดูไดจากตารางที่ 1.2 
 
ตารางที ่1.2 มิติรองและหนวยในระบบเอสไอ  

มิติรอง  หนวย มิติรอง หนวย 
พื้นที่ [ 2L ] 2m  ความหนาแนน [ 3ML− ] 3kg/m  
ปริมาตร [ 3L ] 3m  งานความรอน [ 2 2ML T− ] J N.m=  
ความเร็ว [ 1LT− ] m/s  กําลัง [ 2 3ML T− ] W J/s=  
ความเรง [ 2LT− ] 2m/s  ปริมาตรจําเพาะ [ 1 3M L− ] 3m /kg  
ความดัน [ 1 2ML T− − ] 2N/m  ความรอนจําเพาะ [ 2 2 1L T− −θ ] 2 2m /(s .K)  

 
 มิติรองที่มีความสําคัญมากอันหนึ่งก็คือ แรง (force) ซึง่มีความสัมพันธโดยตรงกับมวล  
ความยาว และเวลา หนวยของแรงในระบบเอสไอ คือ นิวตัน (newton) หรือ N โดยแรงขนาด 1 N  
หมายถึง แรงที่ตองการเพื่อทําใหวัตถุที่มีมวล 1 kg เคลื่อนที่ดวยความเรง 1 2m / s  นั่นคือ 

 

21  N 1 kg.m/ s=  
 

 สําหรับ น้ําหนัก (weight, W) หมายถึง แรงเนื่องจากความโนมถวง (gravitational force) ที่
กระทําตอวัตถุ โดยหาไดจากกฎขอที่สองของนิวตัน (F = ma) กลาวคือ 
 

          W mg=      (1.1) 
 

เมื่อ g คือ ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงของโลก ซึ่งที่ระดับน้ําทะเลจะมีคาเทากับ 9.81 2m/ s  และจะมี
คาตางจากนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระดับความสูง 
 ในระบบเอสไอจะมีการใชตัวนําหนาหนวย (prefixes) ในกรณีที่ปริมาณใด ๆ ที่หาคาไดมีคา
มากหรือนอยกวาปกติ โดยตัวนําหนาหนวยที่พบมากจะแสดงในตารางที่ 1.3 ตัวอยางเชน  

กําลัง  9 6 32.5 10  W 2.5 10  kW 2.5 10   MW 2.5 GW= × = × = × =  
 
 
 
 




