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ใบความรู  19 
เร่ือง พลังงานความรอน 

 
 พลังงานมีหลายรูปแบบ  ท่ีเรารูจักกันดีคือ  พลังงานความรอน ไฟฟา  แสงหรือรังสี และพลังงานกล  
เปนตน 
 พลังงานความรอน คือ พลังงานท่ีสามารถทําใหวัตถุหรือสสารมีระดับอุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปได  
เชน  การตมน้ําใหเดือด 
 พลังงานไฟฟา  คือ  พลังงานท่ีเกิดจากการไหลของอนุภาคประจุไฟฟา  เชน  อนุภาคอิเล็กตรอน  
เราใชงานโดยทางอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาตางๆ 
 พลังงานแสง  คือ  พลังงานท่ีอยูในรูปของคล่ืนพลังงาน  มีคาความถ่ีของคล่ืนไดมากมาย  ในชวง
ความถ่ีท่ีประสาทตาของเรารับได เรียกวา  ชวงพลังงานแสง 
 พลังงานเสียง  คือ  พลังงานท่ีสามารถทําใหวัตถุตัวกลางส่ันสะเทือนตอๆ กันไปได  เชน  อากาศ  
เปนตัวกลางใหเสียงเดินทางจากผูพูดมายังผูฟง  การสั่นสะเทือนของอากาศตัวกลางนี้จะกระตุนระบบ
ประสาทหูทําใหเราไดยินเสียงได 
 พลังงานเคมี  คือ  พลังงานท่ีเกิดจากปฏิกิริยาของสารเคมี  สวนมากพลังงานน้ีจะเปล่ียนแปลงในข้ัน
สุดทายไปเปนพลังงานความรอน  หรือพลังงานไฟฟา 
 พลังงานกล  คือ  พลังงานท่ีสามารถทําใหวัตถุเปล่ียนแปลงรูปรางหรือสามารถเคล่ือนท่ีไปได 
 
พลังงาน 

พลังงาน  คือ  ส่ิงท่ีทําใหส่ิงตางๆ  เคล่ือนท่ีได   ถาไมมีพลังงาน  ก็ไมมีอะไรเกิดข้ึน  ส่ิงใดก็ตามท่ี
เคล่ือนไหว  เติบโต  หรือทํางานในทางใดทางหน่ึง  ยอมมีพลังงาน 
         ความรอนเปนพลังงานอยางหน่ึง  เราอาจมองไมเห็นความรอนเคล่ือนท่ีแตความรอนทําใหโมเลกุล 
เคล่ือนท่ีเร็วข้ึน 
         พลังงานอาจถูกเก็บไวได  เชน  พลังงานอยูในกอนถานหิน  ในกลองไมขีดไฟ  หรือในผลแอปเปล 
         พลังงานท่ีถูกเก็บไวสามารถนํามาใชได  พลังงานสามารถเปล่ียนแปลงได  แตไมสามารถถูกทําลาย
ได  เพียงแตถูกเปล่ียนจากรูปหนึ่งไปอีกรูปหนึ่ง  พลังงานสามารถถูกใชไดแตจะใชใหหมดไปไมได 
พลังงานมีหนวยวัดเปนจูล  (Joules)  หรือกิโลวัตต-ช่ัวโมง 
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พลังงานความรอน  (thermal  energy) 
  พลังงานความรอน  (thermal  energy)  เปนพลังงานชนิดหนึ่งไดมาจากดวงอาทิตย  การลุกไหมของ
เช้ือเพลิง  พลังงานไฟฟา  ความรอนจากใตพิภพ  พลังงานนิวเคลียร  ท่ีสามารถถายเทจากท่ีหนึ่งไปยังอีกท่ี
หนึ่งได  เมือวัตถุไดรับพลังงานความรอนจะทําใหวัตถุนั้นมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
ปริมาณความรอนกับอุณหภูมิ 
  ปริมาณความรอน  (Q) เปนตัวเลขท่ีบอกคาพลังงานความรอนวามีมากหรือนอย  มีหนวยเปน        
จูล (J)  หรือ  แคลอรี  (cal) 
  อุณหภูมิ  (t)  เปนตัวเลขบอกระดับของความรอนในวัตถุวาสูงหรือตํ่า  มีหนวยเปน  เคลวิน (K)  
หรือองศาเซลเซียส (°C )   องศาฟาเรนไฮต (  )  หรือโรเมอร (°R )  
 
การแบงมาตราสวนบนเทอรโมมิเตอร 
  ในการสรางมาตราสวนจะตองกําหนดจุดหลัก  2  จุด  จุดหลักท่ีนิยมใช  คือ  จุดหลอมเหลวของ
น้ําแข็งและจุดเดือด   
  มาตราสวนบนเทอรโมมิเตอรมีการแบงอยูหลายแบบ  ดังนี้ 
  1.  แบบเซลเซียส (Celcius)  ใชสัญลักษณ  °C  เทอรโมมิเตอรแบบนี้แบงออกเปน  100 ชองเทาๆ 
กัน  โดยมีจุดหลอมเหลวของน้ําแข็งท่ี  0°C  และจุดน้ําเดือดท่ี  100°C  เชน  อุณหภูมิของอากาศเปน  31°C  
หรือวัดอุณหภูมิของน้ําไดเทากับ  30°C  ถาอุณหภูมิของสารมีคามากกวา   100°C  ก็เขียนตัวเลขตอไปตาม
คาท่ีวัดได  เชน  จุดหลอมเหลวของเหล็กเทากับ  1535°C   จุดเดือดของเหล็กเทากับ  2750°C  และถา
อุณหภูมิท่ีวัดไดมีคานอยกวา  0°C  ก็ใหเขียนเคร่ืองหมายลบหนาตัวเลขท่ีวัดได  เชน  ในฤดูหนาวอุณหภูมิท่ี
เมืองมิวนิคเทากับ  - 5°C  หรือจุดหลอมเหลวของแกสออกซิเจนเทากับ - 218°C  เปนตน 
  2.  แบบโรเมอร  (Reaumer)  ใชสัญลักษณเปน °R  เทอรโมมิเตอรแบบนี้แบงออกเปน  80  ชอง
เทาๆ กัน  โดยมีจุดหลอมเหลวของน้ําแข็งท่ี 0°R  และจุดเดือดของนํ้าท่ี  80°R  เชน  อุณหภูมิของน้ําชา
เทากับ 60°R  ถาอุณหภูมิของสารมีคามากกวา  80°R  ก็เขียนตัวเลขตอไป  และถาอุณหภูมิของสารท่ีวัดไดมี
คานอยกวา  0°R  ก็ใหเขียนเคร่ืองหมายลบหนาตัวเลขท่ีวัดได  เชน  จุดหลอมเหลวของสารชนิดหนึ่งเทากับ 
– 147°R  เปนตน 
  3.  แบบฟาเรนไฮต  (Fahrenheit)  ใชสัญลักษณเปน    เทอรโมมิเตอรแบบนี้แบงออกเปน 180 
ชองเทาๆ  กัน  โดยมีจุดหลอมเหลวของน้ําแข็ง  (หรือจุดเยือกแข็งของน้ํา)  ท่ี  32   และจุดเดือดของน้ําท่ี  
212   เชน  อุณหภูมิของสารละลายชนิดหนึ่งวัดได  90   ถาอุณหภูมิสูงกวา  212   ก็เขียนตัวเลขตอไปได
เร่ือยๆ  และถาอุณหภูมินอยกวา  32   ก็เขียนตัวเลขนอยกวา  32  ได  เชน  อุณหภูมิของอากาศในกรุงปกกิ่ง
วันนี้เทากับ  21   เปนตน 
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  4.  แบบเคลวิน  (Kelvin)  หรืออุณหภูมิสัมบูรณ  (Absolute temperature)  เทอรโมมิเตอรแบบนี้แบง
ออกเปน  100  ชองเทาๆ กัน  โดยมีจุดหลอมเหลวของนํ้าแข็งท่ี  273  K  (อานวา  273  เคลวิน  ไมมีคําวา  
“องศา”  เหมือนกับระบบอ่ืนๆ)  และจุดเดือดของน้ําท่ี  373  เคลวิน(K)  ระบบเคลวินมีสัญลักษณในการ
เขียนเปน  K  โดยไมมีเคร่ืองหมายองศากํากับไว  เชน  อุณหภูมิของน้ําเดือด  373  K  ท่ีความดัน  1  
บรรยากาศ  อุณหภูมิของน้ําแข็งเทากับ 273  K  จะเห็นไดวา  มาตราสวน  1  ชองของระบบเคลวินจะเทากับ 
1  ชองของระบบองศาเซลเซียส  สําหรับอุณหภูมิท่ีวัดไดมากกวา  373  K  ก็เขียนตามท่ีวัดได  สวนอุณหภูมิ
ท่ีมีคานอยกวา  273  K  ก็เขียนตามที่วัดได     
   
ขอควรรู  :   

 จุดหลอมเหลว  (Melting Point  ยอวา  M.P.)  คืออุณหภูมิในขณะท่ีของแข็งกําลังหลอมละลาย 
กลายเปนของเหลว  เชน  น้ําแข็งกําลังละลายเปนน้ํา  มีอุณหภูมิท่ี  0°C  แสดงวาจดุหลอมเหลวของน้ําแข็ง
คือ  0°C  เปนตน 
  จุดเยือกแข็ง  (Freezing Point  ยอวา  F.P.)  คืออุณหภูมิในขณะท่ีของเหลวกําลังเปล่ียนสถานะเปน
ของแข็ง  เชน  น้ํา  ขณะท่ีเปล่ียนสถานะเปนน้ําแข็ง  มีอุณหภูมิท่ี  0°C  แสดงวาจุดเยือกแข็งของน้ํา  คือ    
0°C   เปนตน 
  จุดเดือด  (Boiling Point  ยอวา  B.P.)  คืออุณหภูมิของสารท่ีกําลังเดือด  เชน  น้ําเดือดท่ีอุณหภูมิ 
100°C  แสดงวาจุดเดือดของน้ําคือ  100°C  เปนตน 
 
การเปรียบเทียบอุณหภูมิของเทอรโมมิเตอร 
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หลักการคิดเทียบ  :            อุณหภูมิท่ีอานได  -   จุดหลอมเหลวของนํ้าแข็ง 
                    จุดเดือด   -   จุดหลอมเหลวของนํ้าแข็ง   
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เทอรโมมิเตอร  (Thermometer) 

เทอรโมมิเตอร  เปนเคร่ืองมือสําหรับวัดระดับความรอนหรืออุณหภูมิของสารชนิดตางๆ  เพื่อให
ทราบวาสารนั้นๆ  มีระดับพลังงานความรอนสูงหรือตํ่า  เทอรโมมิเตอรประดิษฐข้ึนโดยอาศัยหลักการ
ขยายตัวของของเหลวเม่ือไดรับความรอน  และหดตัวเม่ือคายความรอน  ของเหลวท่ีใชบรรจุในกระเปาะ
แกวของเทอรโมมิเตอร  คือปรอทหรือแอลกอฮอลท่ีผสมกับสีแดง  เม่ือแอลกอฮอลหรือปรอทไดรับความ
รอน จะขยายตัวข้ึนไปตามหลอดแกวเล็กๆ เหนือกระเปาะแกว  และจะหดตัวลงไปอยูในกระเปาะตามเดิม
ถาอุณหภูมิลดลง 

สาเหตุท่ีใชแอลกอฮอลหรือปรอทบรรจุลงในเทอรโมมิเตอรเพราะของเหลวท้ังสองนี้ไวตอการ
เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ  และไมเกาะผิวของหลอดแกว  แตถาเปนของเหลวชนิดอ่ืน  เชน  น้ําจะเกาะผิว
หลอดแกว  เม่ือขยายตัวหรือหดตัว  จะติดคางอยูในหลอดแกวไมยอมกลับมาท่ีกระเปาะ  
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ชนิดของเทอรโมมิเตอร 
 

1.  เทอรโมมิเตอรแบบธรรมดา  เปนเคร่ืองมือใชวัดระดับอุณหภูมิของสารเปนชนิด
ทําดวยแกว  ภายในบรรจุแอลกอฮอลผสมสีหรือปรอท  เพื่อชวยใหอานไดชัดเจน มีท้ังชนิด
ท่ีเปนองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต  ดังภาพประกอบท่ี 1 

เทอรโมมิเตอรท่ีใชในการทดลองมีขีดการวัดอุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดแตกตางกัน 
ตามจุดประสงคของการใชงาน  มีข้ันตอนการใชงานดังน้ี 

1. กอนใชตองตรวจดูวาเทอรโมมิเตอรชํารุดหรือไม 
2. เลือกที่มีชวงอุณหภูมิสูงสุด - ต่ําสุดใหเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะวัด  เพราะถานําไปวัด

อุณหภูมิสูงเกินไปจะทําใหหลอดแกวแตก 
3. ตองใหกระเปาะเทอรโมมิเตอรจุมอยูในวัสดุท่ีตองการวัดในบริเวณกึ่งกลาง  ไม

คอนไปดานใดดานหน่ึงและสวนกานเทอรโมมิเตอรตั้งตรง 
            4. การอานอุณหภูมิตองใหสายตาอยูในระดับเดียวกับของเหลวในเทอรโมมิเตอร 
ดังภาพประกอบท่ี 2 

ภาพประกอบท่ี 1  เทอรโมมิเตอรแบบธรรมดา 

 

 

   

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 วิธีการอานเทอรโมมิเตอร 
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2.  เทอรโมมิเตอรวัดไข   หรือ ปรอทวัดไข มีหลายประเภท ไดแก 
1.  ปรอทวัดไขแบบแทงแกว  ปรอทวัดไขชนิดนี้มีขอดีคือ

ราคาประหยัดแตอาจจะอานยาก  ปรอทชนิดนี้มี 2 แบบ คือ แบบท่ี
ใชวัดทางปากและแบบท่ีใชวัดทางกน  แบบท่ีใชวัดทางกนจะมีปลาย
มนกวา  หากจะนําแบบท่ีใชวัดทางปากไปใชวัดทางกน  จะตองใช
ดวยความระมัดระวังไมใหปลายปรอทไปทําอันตรายตอกนและ
ลําไสตรง  

ภาพประกอบท่ี 3 เทอรโมมิเตอรวัดไข 
    2. ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล   ขอดี คือวัดไดรวดเร็ว  
แสดงผลเปนตัวเลขทําใหงายตอการอาน  ใชไดท้ังวัดทาง
ปากและทวารหนัก  ดังภาพประกอบท่ี  4 
 

ภาพประกอบท่ี  4  ปรอทวัดไขแบบดิจิตอล             
 
 3.  ปรอทท่ีใชวัดไขทางหู  ขอดีคือรวดเร็วมากในการวัดไขและความแมนยําสูง  แตผูใชจะตองมีความ
ชํานาญ  ขอเสียคือราคาแพง  

ของเทอรโมมิเตอร 

2.  แอลกอฮอลผสมสีโดยเฉพาะสีแดง 

กนัมากๆ ในเวลาตอเน่ืองกัน 
3.  เม่ือใชแลวตองทําความสะอาด  เช็ดใหแหงเสมอ 

 

 
วัสดุท่ีอยูในกระเปาะ
 1.  ปรอท   
 
 

 

 

ขอควรระวัง 
 1.  อยาใหกระเปาะเทอรโมมิเตอรกระทบกบัของแข็ง  เพราะจะทําใหแตก 
 2.  ไมควรใชเทอรโมมิเตอรวัดส่ิงท่ีมีอุณหภูมิแตกตาง
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