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บทที่

ตวั

ความสัมพันธ์พื้นฐาน
และกฎข้อที่หนึ่ง
ทางอุณหพลศาสตร์

บทที่ 1 ความสัมพันธ์พื้นฐานและกฎข้อที่หนึ่งทางอุณหพลศาสตร์

1.1 ทบทวนการหาสมบัติต่าง ๆ และกฎพื้นฐาน
1.1 ทบทวนการหาสมบัติตาง ๆ และกฎพื้นฐาน
ในหัวขอนี้จะเปนการทบทวนนิยามตาง ๆ การใชสมการหรือวิธีตาง ๆ ในการหาสมบัติ
ทางอุณหพลศาสตรสําหรับสสารที่กดอัดไดอยางงาย เชน แกสในอุดมคติ และของไหลที่กดอัดไมได
รวมไปถึงสารทํางานในวัฏจักรทางอุณหพลศาสตรทั่วไป นอกจากนี้ยังจะทบทวนกฎพื้นฐาน ไดแก
กฎขอที่หนึ่ง และกฎขอที่สอง โดยที่ยังจะไมลงลึกในรายละเอียดในบทนี้

ตวั

อย
า่ ง

1. ศัพทพื้นฐานทางอุณหพลศาสตร
1.1 ระบบทางอุ ณ หพลศาสตร (Thermodynamic System) หมายถึ ง ปริ ภู มิ
(Space) 3 มิ ติ ที่ ถู กล อมรอบด วยพื้ นผิ วใด ๆ โดยภายในพื้ น ผิ ว นั้ น เป นสสารที่ เ ราสนใจ และ
โดยทั่วไปจะมีมวลอยูคาหนึ่ง
1.2 พื้นผิวควบคุม (Control Surface) หรือ ขอบเขต (Boundary) คือ พื้ นผิวที่
อาจเปนพื้นผิวจริงหรือพื้ นผิวสมมุติ และอาจหยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวลอมรอบระบบอยูความหนา
ของขอบเขตถือวาบางมากนั่นคือมีความหนาเปนศูนยทางคณิตศาสตร
1.3 สิ่งรอบข าง (Surroundings) หรือสิ่งแวดลอม (Environment) คือ กายภาพ
ใด ๆ ที่อยูภายนอกขอบเขตของระบบ
1.4 ระบบปด (Closed System) หรือมวลควบคุม (Control Mass) คือ มวลที่อยู
ภายในขอบเขตป ด ที่ ไม อนุ ญ าตให ม วลเขาหรือออกได แตอนุ ญ าตให พ ลั งงานผ านเข าหรือออก
ขอบเขตนั้นได
1.5 ระบบเป ด (Opened System) หรื อปริ ม าตรควบคุ ม (Control Volume)
เป น ปริ ม าตรที่ มี ข อบเขตที่ อนุ ญ าตให ม วล และพลั ง งานผ านเข าหรือ ออกได บางครั้ง เรี ย กว า
ระบบการไหลแบบเปด (open flow system)
1.6 สมบั ติ (properties) คื อ ลั กษณะทางมหภาคซึ่ งสามารถถู กกํ าหนดค าเป น
ตัวเลขโดยไมจําเปนตองรูเหตุการณที่เกิดขึ้นกับระบบกอน สมบัติสามารถถูกนิ ยามไดดวยการวัด
การนิยามดวยกฎทางอุณหพลศาสตร และ การนิยามดวยการรวมกันทางคณิตศาสตร สมบัติจะถูก
กําหนดไดเมื่อระบบอยูในสภาวะสมดุล
1.7 สภาวะ (State) คือ การอธิบายสภาพของระบบที่เวลานั้น ๆ
1.8 กระบวนการ (Process) คือ การเปลี่ยนแปลงของระบบจากสภาวะสมดุลหนึ่ง
ไปยังอีกสภาวะสมดุลหนึ่ง (สภาวะสิ้นสุด)
1.9 เสนทาง (Path) ของกระบวนการ คือ ชุดของสภาวะตาง ๆ ที่ระบบผานไป
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บทที่

กฎข้อที่สอง
ทางอุณหพลศาสตร์

บทที่ 2 กฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์

2.1 กฎข้อที่สองทางอุณหพลศาสตร์ของระบบปิด
2.1 กฎขอที่สองทางอุณหพลศาสตรของระบบปด
เมื่อกลาวถึงกฎขอที่สองทางอุณหพลศาสตร ตําราทุกเลมมักอางถึงบทบัญญัติของคลอ
เซียส (Clausius) กับบทบัญญัติของเคลวิน-พลังค (Kelvin – Planck)
บทบัญญัติของคลอเซียส ถูกบันทึกใน ค.ศ. 1850 ดังนี้
“ความร อนไม ส ามารถผ านอย างต อเนื่ อง จากบริ เวณที่ มี อุณ หภู มิ ต่ํ าไปยั งบริ เวณที่ มี
อุณหภูมิสูง”

อย
า่ ง

สังเกตวาคลอเซียส วาใชคําวาตอเนื่อง (Spontaneously) เพื่อเนนวา ความรอนจะไม
ถายเทจากที่อุณหภูมิต่ําไปยังอุณหภูมิสูงโดยตัวมันเอง แตจะเกิดขึ้นไดถามีตัวชวย
เคลวิน ใน ค.ศ. 1851 ไดตั้งขอสังเกตถึงความเปนไปไมไดในการสรางงานดวยอุปกรณ
บางอยาง โดยการลดอุณหภู มิใหต่ํากวาสิ่งแวดลอม ขณะที่ พ ลังค ใน ค.ศ. 1897 ได ให ขอสังเกต
คล ายกั น แต อธิ บ ายด วย อุ ป กรณ ที่ ทํ างานเป น วั ฏ จั ก ร (Cyclic Device) และแหล ง ความร อ น
(Heat Reservoir) ซึ่งถูกนํามารวมกันเปนบทบัญญัติของเคลวิน-พลังค

ตวั

“เปนไปไมไดที่จะสรางเครื่องจักรความรอน ที่ไมผลิตสิ่งอื่นใดเลยนอกจากการดึงความ
รอนจากแหลงความรอนเพียงแหลงเดียว และทําใหเกิดงานที่สมมูลกับความรอนนั้น”
บทบั ญญั ติของเคลวิน-พลั งค ให ความสนใจตอกระบวนการเปลี่ย นรูปของความรอน
เปนงาน เนื่องจากกฎขอที่ห นึ่งทางอุณหพลศาสตรไมไดกําหนดทิศทางของการเปลี่ยนความรอน
เปนงานหรือเปลี่ยนงานเปนความรอน ทั้งนี้ กระบวนการอยางหลังสามารถสังเกตไดโดยงาย เชน
การเกิดความรอนจากความเสียดทาน แตในกรณีของกระบวนการแรกพบวา เครื่องจักรความรอน
จะไมทําใหเกิดงานเมื่อไดรับความรอนจากแหลงความรอนเดียวโดยไมมีการถายเทความรอนออกสู
สิ่งแวดล อม ซึ่ง เครื่ องจักรที่ ฝาฝนกฎดัง กล าวมี ชื่ อเรี ยกวา “เครื่องจั กรทํ างานต อเนื่ องประเภท
ที่สอง” (Perpetual Motion Machine of The Second Kind, PMM2) ซึ่งไมมีทางทํางานไดจริง
ใน ค.ศ. 1909 คาราธี โ อดอรี ได นิ ย ามกฎข อ ที่ ส องทางอุ ณ หพลศาสตร ใ นทาง
คณิตศาสตรโดยไมยึดติดกับนิยามที่อาศัยอุปกรณที่ทํางานเปนวัฏจักร ซึ่งนําไปสูการสรางฟงกชัน
ของเอนโทรป (หัวขอ 2.4) ที่สอดคลองกับสมการ δ𝑄 = 𝑇𝑑𝑆 ในที่นี้จะพิจารณาความหมายกฎ
ขอที่สองในเชิงคณิตศาสตรกอน
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บทที่

การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยี

บทที่ 3 การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยี

3.1 บทน�ำ
3.1 บทนํา
จากกฎข อ ที่ หนึ่ ง ท างอุ ณ ห พ ลศาสตร ไ ด ก ล า วถึ ง พ ลั ง งานในรู ป แบบ ต า ง ๆ
ทางวิ ศ วกรรม พลั ง งานเหล านั้ นมี “คุ ณ ภาพ” ซึ่ ง บอกด วยดี กรี ข องอรรถประโยชน (Degree
of Usefulness) เมื่อระบบเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงาน จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวาง “งาน”
และ “ความร อน” ซึ่ ง เราพบว าปฏิ สั ม พั นธข องงาน มี คุ ณค ามากกวาปฏิ สั มพั นธ ข องความร อน
เนื่องจากนําไปใชประโยชนไดมากกวา หรือกลาวไดวา
“คุ ณ ภาพของพลั ง งานถู กกํ าหนดด วย ศั กย ข องพลั ง งานที่ ส ามารถสร างงานที่ เป น
อรรถประโยชน”

อย
า่ ง

แมแตกฎขอที่สองทางอุณหพลศาสตรก็ใหความสําคัญกับงานมากกวาความรอน นั่นคือ
งานสามารถเปลี่ยนเปนความรอนไดทั้งหมด แตการเปลี่ยนความรอนเปนงาน ตองผานเครื่องจักร
ที่ทํางานเปนวัฏจักรที่มีขอจํากัดมากมาย วารคส (Warks) ไดนิยามศักยของงานไวดังนี้
“ศั ก ย ข องงาน (work potential) ของปริ ม าณพลั ง งานที่ กํ าหนด นิ ย ามด ว ยงาน
อรรถประโยชน สู ง สุ ด (maximum useful work) ที่ ส ามารถได จ ากพลั ง งานนั้ น
ที่สภาพแวดลอมที่กําหนดให”

ตวั

และไดสรุปกฎขอที่หนึ่งและขอที่สองที่เกี่ยวเนื่องกันใหม ดังนี้

“ปริมาณพลังงานทั้งหมด (ในขอบเขตของระบบ) จะมีคาคงที่”
“ศักยในการผลิตงานอรรถประโยชนจะถูกลดลงไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลา”

เมื่ อใดก็ต ามที่ศั กย ของงานภายในพลัง งานที่กําหนดลดลงระหวางผานกระบวนการ
พลังงานนั้นจะเกิดการเสื่อมสภาพ ดังนั้นในการเปลี่ยนรูปและการถายเทพลังงาน ถึงแมพลังงานจะ
ถูกอนุรักษแตขณะเดียวกันก็เกิดการเสื่อมสภาพดวย สิ่งที่สําคัญทางวิศวกรรม คือ การพยายามลด
การเสื่อมสภาพระหวางการใชพลังงาน หากเราตองการวัดศั กยของงานของระบบที่ส ภาวะใด ๆ
หรือที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เราตองสามารถประยุกตใชกฎทั้ง 2 ทางอุณหพลศาสตรไดพรอม ๆ กัน
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การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยี
ของวัฏจักรต่าง ๆ
ทางอุณหพลศาสตร์

บทที่ 4 การวิเคราะห์เอ็กเซอร์ยีของวัฏจักรต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์

4.1 วัวัฏฏจัจักกรอย
รอย่าางง
งง่าายย
4.1
จากบทที่ 2 เราทราบวาการกําเนิดเอนโทรป (σ) เกิดขึ้นในกระบวนการซึ่งเปนผลมา
จากสภาพยอนกลับไมได การเปรียบเทียบการกําเนิดเอนโทรปของแหลงที่ทําใหเกิดสภาพยอนกลับ
ไมไดในกระบวนการ สามารถบงชี้ไดวา แหลงใดเปนปจจัยหลักที่ลดสมรรถนะของอุปกรณ เพื่อที่
วิศวกรจะไดเขาไปปรับปรุง
ในหัวขอนี้ เราจะวิเคราะหเอ็กเซอรยี (Φ) และ สภาพยอนกลับไมได (𝛪 ) ของวัฏจักรที่
เปนระบบปดที่ไมซับซอน เพื่อเปนแนวทางการวิเคราะหในวัฏจักรอื่น ๆตอไป
พิจารณาเอ็กเซอรยที ั้งหมด (Total Exergy) ที่ไปพรอมกับการถายเทความรอน
Φ� � Σ𝑄� �1 −

𝑇𝑜
�
𝑇𝑖

(4-1)

อุณหภูมิ 𝑇�

อย
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และในกรณี พิ เ ศษที่ เกิ ด การถ ายเทความร อ นกั บ แหล ง ความร อ นแหล ง เดี ย วที่ มี

Φ�,� � 𝑄� �1 −

𝑇�
�
𝑇�

(4-2)

ตวั

สภาพยอนกลั บไมได ของระบบปด ที่ทํ างานเป นวัฏ จักร มี คาเทากั บผลตางของงานที่
เกิดขึ้นจริงกับงานยอนกลับได หากงานยอนกลับไดเปนผลจากเอ็กเซอรยที ี่ถายเทไปกับความรอน
𝐼 = 𝑊��� − 𝑊��� = 𝑊��� + ΣΦ�,�

(4-3)

เนื่องจาก 𝑊��� = −ΣΦ�,� จึงตองใชเครื่องหมายบวก หนา ΣΦ�,�

1. วัฏจักรของเครื่องจักรความรอน
สําหรับเครื่องจักรความรอนอยางงาย เขียนสมการสมดุลพลังงานไดดังนี้
𝑄� + 𝑄� + 𝑊 = ∆𝐸

และการกําเนิดเอนโทรปในเครื่องจักรความรอน
𝜎��� = ∆𝑆��� − Σ
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𝑄𝑖 −𝑄� 𝑄�
=
−
𝑇𝑖
𝑇�
𝑇�
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=

0

(4-4)

≥ 0

(4-5)
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บทที่

สมการสภาวะ

บทที่ 5 สมการสภาวะ

5.1 บทน�ำ
5.1 บทนํา
ในการกําหนดสภาวะของสสารที่กดอัดไดอยางงาย สสารจะตองถูกระบุดวยสมบัติอิน
เทนซิฟที่เปนอิสระจากกันอยางนอย 2 ตัว โดยทั่วไปเราจะเลือกความดัน (𝑃) ปริมาตรจําเพาะ
(𝑣) และอุณหภูมิ (𝑇) เปนคุณสมบัติดังกลาว และสามารถนํามาเขียนไดในรูป
𝑓(𝑃, 𝑣, 𝑇) = 0

(5-1)

อย
า่ ง

เราจะสามารถนิยามฟงกชันของสมการ (5-1) ไดวาเปน สมการสภาวะ (Equation of
State) ในบางกรณี เราอาจพิ จารณาใช ค วามหนาแน น (ρ) แทนปริม าตรจํ าเพาะ ซึ่ งที่ จริ งเรา
สามารถใชตั วแปรอื่น ๆ ที่ให ผลลัพ ธสอดคลองกั บฟ งกชัน (5-1) และเรียกว าสมการสภาวะก็ ได
แตโดยทั่วไปหากกลาวถึงสมการสภาวะ จะหมายถึงฟงกชันที่อยูในรูป 𝑃𝑣𝑇
สมการสภาวะมีความสําคัญในการใชคํานวณสภาวะตาง ๆ ของสสารในเฟสแกส และ
เฟสของเหลว โดยสามารถแสดงในรูปสมการ กราฟ หรือชุดขอมูลในตาราง นอกจากนี้ สมการ
สภาวะมี ความสําคั ญอีก 2 ประการ คือ การทํ านายสภาวะของสสารภายใตชวง 𝑃𝑣𝑇 ที่กําหนด
และชวยประมาณคาสมบัติทางอุณหพลศาสตรที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง

ตวั

การทํานายสภาวะของสสารภายใตชวง 𝑃𝑣𝑇 ที่กําหนด

รูปที่ 5-1 ความสัมพันธระหวางความดันลดรูป Pr (แกนตั้ง) กับปริมาตรจําเพาะลดรูป vr
(แกนนอน) ที่ไดจากการทดลองของแกสอารกอน ตามเสนไอโซเทอรม
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ทางอุณหพลศาสตร์

บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของสมบัติทางอุณหพลศาสตร์

6.1 บทน�ำ
6.1 บทนํา
6.1 บทนํา

อย
า่ ง

สมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสารเปนสิ่งที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตรตองการรู เพื่อ
สมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสารเปนสิ่งที่วิศวกรและนักวิทยาศาสตรตองการรู เพื่อ
จะนํ าไปศึ กษาในเรื่ อ งต าง ๆ ป จ จุ บั น มี ข อ มู ล ทางการทดลองมากมายที่ ส ามารถนํ ามาใช ไ ด
จะนํ าไปศึ กษาในเรื่ อ งต าง ๆ ป จ จุ บั น มี ข อ มู ล ทางการทดลองมากมายที่ ส ามารถนํ ามาใช ไ ด
โดยเฉพาะอย างยิ่ งคาสหสัม พันธระหว างความดั น ปริม าตรเฉพาะ อุ ณหภู มิ และความสั มพั นธ
โดยเฉพาะอย างยิ่ งคาสหสัม พันธระหว างความดั น ปริม าตรเฉพาะ อุ ณหภู มิ และความสั มพั นธ
ระหวางความจุความรอนจําเพาะกับอุณหภูมิในชวงความดันต่ํา ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะถูกนํามาใชหา
ระหวางความจุความรอนจําเพาะกับอุณหภูมิในชวงความดันต่ํา ซึ่งขอมูลเหลานั้นจะถูกนํามาใชหา
สมบัติอื่น ๆ เชน พลังงานภายใน เอนทัลป เอนโทรป เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาอุณหพลศาสตรเปน
สมบัติอื่น ๆ เชน พลังงานภายใน เอนทัลป เอนโทรป เปนตน ซึ่งจะเห็นไดวาอุณหพลศาสตรเปน
เครื่ องมื อที่ ช วยเราหาค าสมบั ติ ต าง ๆของสสาร โดยอาศั ย ความสั ม พั นธ จากค าสมบั ติ อื่น ๆ ที่
เครื่ องมื อที่ ช วยเราหาค าสมบั ติ ต าง ๆของสสาร โดยอาศั ย ความสั ม พั นธ จากค าสมบั ติ อื่น ๆ ที่
สามารถวัดไดโดยตรง
สามารถวัดไดโดยตรง
ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ บางครั้งคาสมบัติทางอุณหพลศาสตรนั้น มีขอมูล
ประเด็นที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ บางครั้งคาสมบัติทางอุณหพลศาสตรนั้น มีขอมูล
ไมเพียงพอในชวงสภาวะที่สนใจ หรือ อยูในชวงสภาวะที่ยากตอการวัด เทคนิคที่ใชในการประมาณ
ไมเพียงพอในชวงสภาวะที่สนใจ หรือ อยูในชวงสภาวะที่ยากตอการวัด เทคนิคที่ใชในการประมาณ
คาที่สภาวะเหลานั้นจึงมีความสําคัญ ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การใชคาปจจัยการกดอัดแบบวางนัย
คาที่สภาวะเหลานั้นจึงมีความสําคัญ ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ การใชคาปจจัยการกดอัดแบบวางนัย
ทั่ วไป (Generalized Compressibility Factor) เพื่ อ ใช ใ นการหาข อ มู ล 𝑃𝑣𝑇 ของแก ส เมื่ อ ไม
ทั่ วไป (Generalized Compressibility Factor) เพื่ อ ใช ใ นการหาข อ มู ล 𝑃𝑣𝑇 ของแก ส เมื่ อ ไม
สามารถหาคาจากการทดลองได
สามารถหาคาจากการทดลองได
กอนที่เราจะศึกษาการหาความสัมพันธของสมบัติตาง ๆ ทางอุณหพลศาสตร เราควร
กอนที่เราจะศึกษาการหาความสัมพันธของสมบัติตาง ๆ ทางอุณหพลศาสตร เราควร
ทบทวนแคลคูลัสเกี่ยวกับการหาอนุพันธยอย เพื่อจะไดนําไปใชในหัวขอตอ ๆ ไป
ทบทวนแคลคูลัสเกี่ยวกับการหาอนุพันธยอย เพื่อจะไดนําไปใชในหัวขอตอ ๆ ไป

ตวั

6.2 การหาอนุพันธ์ธย่อ ยขั้นพื้นฐาน
6.2 การหาอนุพันธยอยขั้นพื้นฐาน
สถานะของสสารระบุไดดัวยตัวแปรบอกสภาวะที่เปนอิสระอยางนอย 2 ตัวแปร
สถานะของสสารระบุไดดัวยตัวแปรบอกสภาวะที่เปนอิสระอยางนอย 2 ตัวแปร
จาก
จาก
𝑥 = 𝑥(𝑦, 𝑧)
𝑥 = 𝑥(𝑦, 𝑧)

หรือเขียนในรูปความสัมพันธโดยรวม
หรือเขียนในรูปความสัมพันธโดยรวม

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0
𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 0

ทางคณิตศาสตร อนุพันธทั้งหมดของตัวแปรตาม 𝑥 สามารถหาไดจาก
ทางคณิตศาสตร อนุพันธทั้งหมดของตัวแปรตาม 𝑥 สามารถหาไดจาก
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝑑𝑥 = �𝜕𝑥 � 𝑑𝑦 + �𝜕𝑥� 𝑑𝑧
𝑑𝑥 = �𝜕𝑦�� 𝑑𝑦 + �𝜕𝑧 � 𝑑𝑧
𝜕𝑦 �
𝜕𝑧

และเราสามารถเขียน 𝑑𝑦
และเราสามารถเขียน 𝑑𝑦

𝑑𝑧 ในรูปที่คลายกัน
𝑑𝑧 ในรูปที่คลายกัน
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บทที่

กฎข้อที่สาม
ทางอุณหพลศาสตร์

บทที่ 7 กฎข้อที่สามทางอุณหพลศาสตร์

7.1 บทน�ำ
7.1 บทนํา
การวิ เคราะห กฎข อที่ ส องทางอุ ณ หพลศาสตร สํ าหรั บ ระบบปฏิ กิ ริ ย าเคมี ต อ งการ
“คาสัม บู รณ ” ของเอนโทรป ข องแต ละสารหรื อที่ เรีย กวา สป ชีส (species) ในปฏิ กิริย า การใช
ความสั ม พั นธ แ บบวางนั ย ทั่ วไปของเอนโทรป ที่ อ ธิ บ ายโดยความดั น และอุ ณ หภู มิ ไม เ พี ย งพอ
ที่ จะหาค าดั ง กลาว กฎข อที่ ส ามทางอุ ณ หพลศาสตร เป นตั วที่ ช วยกํ าหนดค า พื้ นฐานในการหา
“คาสัมบูรณ” ของเอนโทรปของสาร
จากกฎข อที่ ส องทางอุณ หพลศาสตร สําหรับ กระบวนการที่ ย อนกลั บไดภ ายในการ
เปลี่ยนแปลงเอนโทรปหาไดจาก
𝑑𝑆 = �

𝛿𝑄
�
𝑇 ���

���

อย
า่ ง

เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาวะหนึ่ ง ไปอี ก สภาวะหนึ่ ง และพิ จ ารณาเอนโทรป
ตอหนวยมวล
�

∆𝑠 = � �

แทนคา 𝛿𝑞 ดวย 𝑑ℎ − 𝑣𝑑𝑃

ตวั

∆𝑠 = �

�

𝛿𝑞
�
𝑇 ���

���

𝑑ℎ
𝑣𝑑𝑃
−�
𝑇
𝑇

จะไดวา สําหรับกรณีพิเศษ เชน แกสในอุดมคติ หรือ สสารกดอัดไมได สมการดานบน
ชวยใหสามารถหาความสัมพันธระหวางเอนโทรปกับเอนทัลปโดยใชสมบัติ 𝑃𝑣𝑇 ได
สําหรับกรณีแกสจริงจะใชวิธีการวัดคาสมบัติ 𝑃𝑣𝑇 และความจุความรอนจําเพาะ 𝑐�
ที่สภาวะตาง ๆ แลวจึงสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรในการหาคาเอนโทรปออกมา โดยในการ
สรางตารางแสดงสมบัติของเอนโทรป คาตําแหนงอางอิงของเอนโทรปจะถูกสมมุติขึ้น เมื่อนํามา
คํานวณหาผลตาง ∆𝑠 ระหวางสภาวะตาง ๆ คาตําแหนงอางอิงเหลานี้จะถูกหักลางกันหมด
ในการวิเคราะหระบบปฏิกิริยาเคมี การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีหาไดจาก
∆s = Σ(𝑁� 𝑠� )���� − Σ(𝑁� 𝑠� )����

เนื่องจากสปชีสของสารตั้งตน (Reactants) กับสปชีสของสารผลิต ภัณฑ (Products)
เป นคนละตั วกัน จึ งไมส ามารถนํามาหั กล างคาตํ าแหนงอ างอิง กันได จึงจําเป นต องหาวิธีการอื่ น
แนวทางในการหาเอนโทรป ของแตละสปชีสท ําได โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรป
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บทที่

อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ

บทที่ 8 อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ

8.1 บทน�ำ
8.1 บทนํา
อุ ณ หพลศาสตร วิศ วกรรมเป นการประยุ ก ต ศ าสตร ท างด านฟ สิ กส ม าใช ง านในเชิ ง
วิศวกรรมการพิจารณาระบบหรือปริมาตรควบคุมต าง ๆเปนการพิ จารณาในเชิ งมหภาค สมบั ติ
ตาง ๆ ลวนวัด ไดจากเครื่องมือวัด ข อมู ลจากการทดลอง หรือคํานวณจากสมการความสั มพั นธ
ตาง ๆ เชน สมการสภาวะ อยางไรก็ตาม อุณหพลศาสตรในสาขาฟสิกสเปนการศึกษาในเชิงจุลภาค
นั่ นคื อ สมบั ติ ต าง ๆของสสารถู กพิ จารณาในระดั บ อะตอมหรื อโมเลกุ ล ซึ่ ง มี จํานวนมากมาย
มหาศาล การคํานวณจึงตองใชศาสตรทางสถิติเขามาชวย จึงเปนที่มาของ อุณหพลศาสตรเชิงสถิติ
(Statistical Thermodynamics) ในบทนี้ เราต องการแสดงให เห็ นว าอุ ณหพลศาสตรวิศวกรรม
และอุณหพลศาสตรเชิงสถิติลวนเปนสิ่งเดียวกัน เพียงแตมองคนละมุมมอง สมบัติตาง ๆ และกฎ
ทางอุณหพลศาสตรลวนสอดคลองกันไมวาจะพิจารณาจากมุมมองใด
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1. กลศาสตรคลาสสิก
ในทางวิศวกรรม กฎของนิวตันวาดวยกลศาสตรทั้ง 3 ขอ สามารถพิสูจนไดอยางไมมี
ขอสงสัย เนื่องจากเปนระบบเชิงมหภาค เมื่อเปรีย บเทียบกั บขนาดของอะตอมหรือโมเลกุลของ
สสาร แตในทางฟสิกสเราจะพิสูจนไดอยางไรวาอนุภาคของสสาร ไมวาจะเปนอะตอมหรือโมเลกุล
มีความสอดคลองกับกฎของนิวตันหรือที่เรียกวา กลศาสตรคลาสสิก (Classical Mechanics)
ลองพิจารณากลองปดขนาด 1 ลูกบาศกนิ้ว ภายในบรรจุแกสอะตอมเดี่ยวที่อุณหภูมิ
และความดันบรรยากาศ ระบบซึ่ งในกรณี นี้ คื อ แกส มีขนาดเล็ กลงเมื่ อพิ จารณาในเชิ งมหภาค
แตเมื่อพิจารณาในระดับจุลภาคเพื่อหาจํานวนอนุภาคของแกสภายในกลอง โดยใชสมการสภาวะ
พิจารณาวาแกสในกลองเปนแกสในอุดมคติและใชตัวเลขของอะโวกาโดร จะไดวาจํานวนอนุภาค
ของแกสในกลองมีประมาณ 1020 อะตอม ปริมาณดังกลาวเราสามารถพิจารณาไดวาแกสมีความ
ตอเนื่องซึ่งเปนพื้นฐานของการประมาณคาทางอุณหพลศาสตรคลาสสิก
ในทางจุลภาค เราตองการประมาณคาซึ่งเปนคาเฉลี่ยของอนุภาคในกลองจํานวน 1020
อนุภาค จากสมมุติฐานวาเปนแกสอุดมคติ แตละอะตอมของแกสจะไมมีปฏิสัมพันธกันยกเวนการ
ชนกัน และสมมุติดวยวาแตละอะตอมมีความแตกตางกัน ซึ่ง ณ ชั่วขณะเวลาหนึ่ง แตละอะตอมจะ
มีพิกัด x y และ z รวมถึงความเร็ว 𝑉� 𝑉� และ 𝑉� ในกลองที่แตกตางกัน ดังนั้น ในรูปปริภูมิพื้นที่
1 จุด จะประกอบดวย 6 พิกัดของตําแหนงและความเร็วที่กลาวมาแลว บางครั้งเราเรียก ปริภูมิชี้
วัดปริภูมิแกมมา (-space) ซึ่งมีพิกัด 6 x 1020 จุด
จากขอมูลพิกัด 6 x 1020 จุด เราจะสามารถทํานายพฤติกรรมในอนาคตของระบบได
จากการชนกันระหวางอะตอมดวยกันเอง และอะตอมกันผนังกลอง ซึ่งสงผลใหเกิดการเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม รวมถึงพลังงานดวย ดวยปริมาณขอมูลมหาศาล
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