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บทที่ 17 ของไหล
17.1 ความหนาแน่ น ( Density )
ความหนาแน่น หมายถึง มวลต่อหน่วยปริ มาตร หน่วยความหนาแน่นคือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ความหนาแน่นนิยมเขียนแทนด้วยอักษรกรี ก  ( อ่านว่า rho ) ความหนาแน่นเป็ นปริ มาณสเกลาร์
m คือ มวลของสาร ( kg )
V คือ ปริ มาตรของสาร ( m 3)
 คือ ความหนาแน่นของสาร ( kg / m 3 )

=

m
V

………………………………..( 1 )

แบบฝึ กหัด 17.1
1. ดาวนิวตรอนเป็ นดาวขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นมาก คาดว่าดาวนิ วตรอนมีรัศมีเพียง 10 กิโลเมตร
แต่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ คือ 1.99 X 10 30 กิโลกรัม ความหนาแน่นของดาวนิ วตรอนเป็ นเท่าใด
(4.75 X 10 17 กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตร)
2. น้ าประปาที่อยูใ่ นถังมีมวล 20 กิโลกรัม วัดปริ มาตรได้ 0.02 ลูกบาศก์เมตร อยากทราบว่าน้ าประปา
มีความหนาแน่นเท่าใด
17.2 ความดันในของเหลว
แรงดัน ( Force , F ) ผลคูณระหว่างความดันกับพื้นที่ ๆ ถูกแรงกระทา แรงดันเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
มีหน่วยเป็ นนิวตัน
ความดัน ( Pressure , P ) คืออัตราส่ วนระหว่างแรงที่กระทาต่อพื้นที่ ๆ ถูกแรงกระทาโดยพื้นที่น้ นั
ต้องตั้งฉากกับแรงกระทาด้วยความดันเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นนิวตันต่อตารางเมตรหรื อพาสคัล(Pa)
ให้ F คือ แรงที่กระทา ( N )
A คือ พื้นที่ที่ถูกแรงกระทาและตั้งฉากกับ F ( m 2 )
P คือ ความดัน ( N / m 2)
P=

F
A

………………………………..(2)

เพิม่ เติม 1. ในทางอุตุนิยมวิทยาใช้หน่วยเป็ น Bar เมื่อ 1 Bar = 10 5 พาสคัล (Pa)
2. ในบางครั้งความดันอ่านเป็ นบรรยากาศ โดยที่ 1 บรรยากาศ = 1.013 X 10 5 N / m 2
3. 1 บรรยากาศ ( atm ) = 760 มิลลิเมตรปรอท ( torr ) = 14.7 lb/in2
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17.2.1 ความดันในของเหลวขึน้ กับความลึก
สรุ ปหลักการสาคัญเกีย่ วกับความดันในของเหลวในสภาวะอยู่นิ่งได้ ดังนี้
1. ณ จุดใด ๆ ในของเหลวจะมีแรงกระทาของของเหลวไปในทุกทิศทุกทาง
2. แรงที่ของเหลวกระทาต่อผนังภาชนะหรื อผิววัตถุที่อยูใ่ นของเหลวจะอยูใ่ นทิศตั้งฉากกับผนัง
ภาชนะหรื อผิวของวัตถุที่ของเหลวสัมผัส
3. ความดัน ณ จุดใด ๆ ในของเหลวที่อยูน่ ิ่งแปรผันตรงกับความลึกและความหนาแน่ นของ
ของเหลวเมื่ออุณหภูมิคงตัว
4. ความดันในของเหลวชนิดหนึ่ง ๆ ไม่ข้ ึนอยูก่ บั ปริ มาตรและรู ปร่ างของภาชนะที่บรรจุของเหลว
และที่ความลึกเท่ากันของเหลวชนิดเดียวกันความดันจะเท่ากันเสมอ
การจาแนกชนิดของความดัน
1. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure , Pa) เป็ นความดันที่เกิดจากบรรยากาศที่ทบั ถม
อยูเ่ หนื อจุดที่พิจารณามีค่าเท่ากับน้ าหนักของอากาศในชั้นบรรยากาศที่ทบั ถมอยูเ่ หนื อพื้นที่ 1 ตารางหน่วย
ซึ่งคานวณแล้วได้ 1.013 X 10 5 N/m 2 เมื่อภาวะปกติ
2. ความดันเกจ (Gauge Pressure , PW )หมายถึง ความดันของของเหลวเนื่องจากน้ าหนักของ
ของเหลว
ให้ PW คือความดันเกจหรื อความดันของของเหลวเนื่ องจากน้ าหนักของของเหลว
 คือความหนาแน่นของของเหลว
h คือความสู งหรื อความลึกของของเหลวจากผิวของของเหลว
PW = gh ………………………………….(3)
3. ความดันสั มบูรณ์ (Absolute Pressure , P ) หมายถึง ความดันของของเหลวเนื่ องจากน้ า
หนักของของเหลวรวมกับความดันบรรยากาศ จะได้วา่
P = Pa + PW ………………………………….(4)
P = Pa + gh …………………………………..(5)
แรงดันนา้ ทีก่ ระทาต่ อเขื่อน
ให้ F คือ แรงดันที่น้ ากระทาต่อประตูเขื่อนหรื อเขื่อน
 คือ ความหนาแน่นของน้ า
l คือ ความยาวของประตูเขื่อน
g คือ ความเร่ งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก h คือ ความสู งของระดับน้ า
F 

1
 lg h 2
2

………………………………..(6)
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แบบฝึ กหัด 17.2.1
3

5

2

1. ความดันของน้ าตรงจุดที่ลึก 10 m มีค่าเท่าไร เมื่อความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 1000 kg/m (10 N/ m )
3

2. ความดันของน้ าตรงจุดที่ลึก 8 m มีค่าเท่าไร เมื่อความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 1000 kg/m
6

3. ถ้าความดันน้ าประปาเท่ากับ 1.09 X 10 นิวตันต่อตารางเมตร เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ณ ที่แห่งหนึ่ง พนักงาน
ดับเพลิงจะสามารถฉี ดน้ าขึ้นไปได้สูงสุ ดเท่าไร (109 เมตร)
6

4. ถ้าความดันน้ าประปาเท่ากับ 1.5 X 10 นิวตันต่อตารางเมตร เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ณ ที่แห่งหนึ่ง พนักงาน
ดับเพลิงจะสามารถฉี ดน้ าขึ้นไปได้สูงสุ ดเท่าไร
3

3

5. ถ้าน้ าทะเลมีความหนาแน่น 1.03 X 10 kg/m ชายคนหนึ่งดาน้ าลงไปลึก 10 m จงหาความดันเกจ
5

และความดันสัมบูรณ์ที่กระทากับชายคนนี้ เมื่อความดันบรรยากาศที่ระดับน้ า ทะเลเท่ากับ 10 N/ m
5

2

5

2

2

(1.03 X 10 N/ m , 2.03 X 10 N/ m )
3

3

6. ถ้าน้ าทะเลมีความหนาแน่น 1.03 X 10 kg/m ชายคนหนึ่งดาน้ าลงไปลึก 20 m จงหาความดันเกจ
5

และความดันสัมบูรณ์ที่กระทากับชายคนนี้ เมื่อความดันบรรยากาศที่ระดับน้ าทะเลเท่ากับ 10 N/ m
6

2

2

7. เรื อดาน้ าลาหนึ่งได้รับการออกแบบให้ทนความดันภายนอกได้สูงสุ ด ขนาด 4.1X10 N/ m จะสามารถ
3

3

นาเรื อดาลงไปในน้ าทะเล ซึ่ งมีความหนาแน่น 1.025 X 10 kg/m ได้อย่างมากที่สุดเท่าไร ( 400 เมตร)
6

2

8. เรื อดาน้ าลาหนึ่งได้รับการออกแบบให้ทนความดันภายนอกได้สูงสุ ดขนาด 1.03 X10 N/m จะสามารถ
3

3

นาเรื อดาลงไปในน้ าทะเล ซึ่ งมีความหนาแน่น 1.03 X 10 kg/m ได้อย่างมากที่สุดเท่าไร
9

9. เขื่อนแห่งหนึ่งกว้าง 80 เมตร ถ้าระดับน้ าสู ง 50 เมตร แรงดันของน้ าเหนื อเขื่อนมีค่าเท่าใด (10 N )
10. เขื่อนแห่งหนึ่งกว้าง 100 เมตร ถ้าระดับน้ าสู ง 60 เมตร แรงดันของน้ าเหนือเขื่อนมีค่าเท่าใด
11. เขื่อนรู ปครึ่ งวงกลมรัศมี 20 เมตร ถ้าระดับน้ าสู ง 25 เมตร แรงดันของน้ าเหนื อเขื่อนมีค่าเท่าใด
8

( 1.25 X10 นิวตัน)
12. เขื่อนรู ปครึ่ งวงกลมรัศมี 30 เมตร ถ้าระดับน้ าสู ง 40 เมตร แรงดันของน้ าเหนื อเขื่อนมีค่าเท่าใด
13. ประตูเขื่อนแห่งหนึ่งกว้าง 60 เมตร ระดับน้ าข้างหนึ่ งอยูส่ ู ง 40 เมตร อีกข้างหนึ่ งอยู่ สู ง 30 เมตร
5

จงหาแรงดันที่กระทากับประตูเขื่อน ( 2.1 X10 นิวตัน)
14. ประตูเขื่อนแห่งหนึ่งกว้าง 80 เมตร ระดับน้ าข้างหนึ่ งอยูส่ ู ง 60 เมตร อีกข้างหนึ่ งอยู่ สู ง 40 เมตร
จงหาแรงดันที่กระทากับประตูเขื่อน
15. เขื่อนกั้นน้ าแห่งหนึ่งยาว 15 เมตร สู ง 7 เมตร วิศวกรออกแบบสร้างเขื่อนได้กาหนดแรงดันทั้งหมด
6

ของน้ าที่ตวั เขื่อนจะรับไว้ได้ 2.25 X10 นิวตัน จงคานวณหาระดับน้ าเหนื อเขื่อนที่เขื่อนจะรับไว้ได้
16. เขื่อนกั้นน้ าแห่งหนึ่งยาว 45 เมตร สู ง 30 เมตร วิศวกรออกแบบสร้างเขื่อนได้กาหนด แรงดันทั้งหมด
7

ของน้ าที่ตวั เขื่อนจะรับไว้ได้ 9 X10 นิวตัน จงคานวณหาระดับน้ าเหนือเขื่อนที่เขื่อนจะรับไว้ได้
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17.2.2 เครื่องมือวัดความดัน
ความดันของแก๊สหุ งต้มในถังแก๊ส ความดันของบรรยากาศขณะเวลาต่าง ๆ ความดันของแก๊สใน
ยางรถยนต์ หรื อความดันของน้ าประปา ล้วนเกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันของทุกคน ความดันของของไหล
เหล่านี้ วัดค่าได้อย่างไร เครื่ องวัดเหล่านี้มีหลายรู ปแบบ เช่น แมนอมิเตอร์ แบรอมิเตอร์ และเครื่ องวัดบูร์
ดอน จะกล่าวถึงเพียงสังเขปดังนี้
บารอมิเตอร์ ปรอท สร้างตามหลักของ ทอร์ ลิเชลลี โดยนาหลอดแก้วปลายเปิ ดข้างหนึ่ ง ปลายปิ ด
ข้างหนึ่ง ทาให้เป็ นสุ ญญากาศแล้วคว่าด้านปลายเปิ ดของหลอดแก้วลงไปในอ่างปรอท เมื่อหลอดแก้วอยูใ่ น
แนวดิ่งอากาศภายนอกจะดันปรอทให้เข้าสู่ หลอดแก้วเป็ นลาปรอทยาว 760 มิลิเมตร ที่ระดับน้ าทะเล
ฉะนั้นที่ระดับน้ าทะเลอากาศจะมีความดันเท่ากับ 760 มิลิเมตรปรอทเสมอ
บารอมิเตอร์ แอนีรอยด์ ถ้าต้องการวัดความดันอากาศในที่สูง ๆ เช่น บนภูเขา หรื อบนเครื่ องบิน
ซึ่ งทาจากโลหะที่บางมากและยืดหยุน่ ได้ เมื่อความดันอากาศเพิ่มขึ้นตลับลูกฟูกก็จะถูกบีบให้แฟบลงแต่เมื่อ
ความดันอากาศลดลง ตลับลูกฟูกก็จะพองขึ้น แล้วจะมีผลต่อแหนบส่ งผลไปยังเข็มชี้ ซึ่ งติดสเกลบอกบน
หน้าปั ดไว้เรี ยบร้อย สาหรับหน้าปั ดบารอมิเตอร์ แอนี รอยด์ นั้นสามารถดัดแปลงเป็ นความสู งจาก
ระดับน้ าทะเลได้ เพราะว่าความดันอากาศจะลดลงตามความสู งในอัตราประมาณ 1 มิลลิเมตรของปรอทต่อ
ความสู งที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 11 เมตร เรี ยกเครื่ องมือที่ดดั แปลงนี้วา่ มาตรวัดความสู ง หรื อแอลติมิเตอร์ ซึ่ งใช้
ติดตัว หรื อติดในเครื่ องบินเพื่อทราบระดับความสู งของเครื่ องบิน
เครื่องวัดบูร์ดอน (Bourdon gauge) ประกอบด้วยท่อกลวง มีปลายปิ ดข้างหนึ่งและม้วนเป็ นรู ป
วงกลม ที่ปลายปิ ดมีเข็มติดอยูส่ ามารถเลื่อนไปมาเพื่อชี้บนสเกลได้ เมื่อต้องการวัดความดันก็ให้ของไหล
ไหลเข้าไปในท่อทางด้านปลายเปิ ดจะทาให้ท่อนี้ยดื ออกเข็มที่ติดกับปลายท่อก็จะชี้บนสเกลบอกความดัน
ของไหลนั้นได้ แมนอมิเตอร์ แบบนี้ นิยมใช้กบั ของไหลที่มีความดันสู งมาก เช่น หม้อลมเติมยางรถยนต์ ถัง
แก๊สหุ งต้ม เป็ นต้น
แมนอมิเตอร์ (Manometer) เป็ นอุปกรณ์สาหรับวัดความแตกต่างของความดันในของไหล โดย
ปกติใช้บอกความแตกต่างของความดันในรู ปความแตกต่างของระดับความสู งของลาของเหลวทั้งสองข้างใน
หลอดแก้วรู ปตัวยู

ให้

P คือ ความดันสัมบูรณ์ของอากาศในสายยางที่นกั เรี ยนเป่ า
Pa คือ ความดันของบรรยากาศขณะนั้น
PW คือ ความดันเนื่องจากลาของเหลวที่สูง d
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ถ้าของเหลวอยูใ่ นสภาพสมดุล จะได้วา่
P = Pa + PW
ความดันของอากาศในสายยางที่เพิ่มขึ้น
P - Pa = PW = gd …………………………………(7)
จะเห็นว่า ผลต่างของระดับของเหลวในหลอดแก้วรู ปตัวยู หรื อระยะ d จะแปรผันตรงกับความดัน
ที่เพิ่มของอากาศในสายยาง
แสดงว่าเราสามารถใช้ระยะ d เป็ นตัวแสดงความดันที่เพิ่มขึ้นที่ปลายข้างหนึ่ง ความดันที่วดั ได้จาก
เครื่ องมือวัดนี้ เรี ยกว่า ความดันเกจนัน่ เอง
แบบฝึ กหัด 17.2.2
1. ถ้าของเหลวที่บรรจุในหลอดแก้วรู ปตัวยู ของแมนอมิเตอร์ คือ น้ า ซึ่ งมีความหนาแน่นเท่ากับ 1000
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อของเหลวในหลอดแก้วรู ปตัวยูต่างระดับกัน 2 เซนติเมตร ความดันเกจ
ที่อ่านได้จะเป็ นเท่าไร ( 200 นิวตันต่อคารางเมตร)
2. ถ้าของเหลวที่บรรจุในหลอดแก้วรู ปตัวยู ของแมนอมิเตอร์ คือ น้ ามัน ซึ่ งมีความหนาแน่นเท่ากับ 800
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อของเหลวในหลอดแก้วรู ปตัวยูต่างระดับกัน 5 เซนติเมตร ความดันเกจที่
อ่านได้จะเป็ นเท่าไร
3. ความดันที่ลึก 5 เมตร จากผิวทะเลสาบอย่างหนึ่งมีค่าเป็ นครึ่ งหนึ่งของที่ความลึก 18 เมตร ความกดดัน
4

2

ของอากาศที่ผวิ ทะเลสาบมีค่าเท่าไร ( 8 X 10 N/m )
4. ความดันที่ลึก 10 เมตร จากผิวทะเลสาบอย่างหนึ่งมีค่าเป็ นครึ่ งหนึ่งของที่ความลึก 30 เมตร ความกดดัน
ของอากาศที่ผวิ ทะเลสาบมีค่าเท่าไร
5. น้ าจืดลึก 0.6 เมตร ให้ความดันเท่ากับน้ าทะเลลึก 0.4 เมตร จงหาความหนาแน่นของน้ าทะเล กาหนด
3

3

3

3

3

3

ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 10 kg/m ( 1.5 X 10 kg/m )
6. น้ าจืดลึก 10 เมตร ให้ความดันเท่ากับน้ าทะเลลึก 9 เมตร จงหาความหนาแน่นของน้ าทะเล กาหนด
ความหนาแน่นของน้ าเท่ากับ 10 kg/m
7. ที่กน้ บ่อแร่ แห่งหนึ่งบารอมิเตอร์ ปรอทอ่านได้ 77.4 cm จงหาว่า บารอมิเตอร์ น้ ามันที่วางไว้ขา้ งกันจะ
3

3

อ่านได้เท่าไร กาหนดความหนาแน่นของปรอทและน้ ามันเท่ากับ 13.6 X 10 kg/m และ 0.9 X 10

3

3

kg/m ตามลาดับ ( 11.7 m )
8. ที่กน้ บ่อแร่ แห่งหนึ่งบารอมิเตอร์ ปรอทอ่านได้ 80 cm จงหาว่า บารอมิเตอร์ น้ ามันที่วางไว้ขา้ งกันจะ
3

3

อ่านได้เท่าไร กาหนดความหนาแน่นของปรอทและน้ ามันเท่ากับ 13.6 X 10 kg/m และ 0.8 X 10
3

kg/m ตามลาดับ

3
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9. ความดันที่กน้ บ่อแห่งหนึ่ ง มีคา่ เป็ น 4 เท่าของความดันที่จุดลึกจากผิวน้ า 0.6 เมตร จงหาความลึกของ
บ่อนั้น ถ้าความดันบรรยากาศมีค่าเท่า 10.2 เมตรของน้ า (33 เมตร)
10. ความดันที่กน้ บ่อแห่งหนึ่ ง มีค่าเป็ น 4 เท่าของความดันที่จุดลึกจากผิวน้ า 2 เมตร จงหาความลึกของบ่อ
นั้น ถ้าความดันบรรยากาศมีค่าเท่า 10 เมตรของน้ า

รู ปข้อ11

รู ปข้อ12

รู ปข้อ13

รู ปข้อ14
2

11.ขวดใส่ ของเหลวดังรู ป ส่ วนสู งของของเหลว 5 cm ก้นขวดมีพ้นื ที่ 100 cm ถ้าของเหลวมีความ
4
3
4
2
หนาแน่น13.6 X 10 kg/m ความดันเกจที่กน้ ขวดมีค่าเท่าไร (6.8 X 10 N/m )
12.จากรู ปความหนาแน่นของน้ ามันมีค่าเป็ นกี่เท่าของน้ า (0.8 เท่าของน้ า)
13. จากรู ป ถ้าปรอทมีความหนาแน่นเป็ น 13.6 เท่าของน้ า X จะมีค่าเท่าไร (2.72 เมตร)
5

2

14.อากาศมีความดัน 1.01 X 10 N/m จงหา Pa เมื่อของเหลวที่บรรจุมีความหนาแน่น 2000 kg/m
5

3

2

(1.03 X 10 N/m )
17.2.3 ความดันกับชีวติ ประจาวัน
ในชีวติ ประจาวัน เราต้องเกี่ยวข้องกับความดันตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากอุปกรณ์หลายอย่างที่
เราใช้ในการทางานต้องอาศัยความดันบรรยากาศทั้งสิ้ น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เครื่องวัดความดันโลหิต ซึ่ งเรี ยกว่า Sphygomoanometer เป็ นเครื่ องมือประกอบด้วยแมนอมิเตอร์
โดยใช้แมนอมิเตอร์ วดั ผ่านท่อนแขน ในขณะที่หวั ใจบีบตัวส่ งโลหิ ตไปตามเส้นเลือดแดง ไปเลี้ยงส่ วนต่าง
ๆ ของร่ างกาย ซึ่ งเป็ นค่าความดันโลหิ ตสู งสุ ด และเมื่อโลหิ ตในเส้นเลือดดาย้อนกลับหัวใจจะอ่านค่าความ
ดันโลหิ ตต่าสุ ดจากแมนอมิเตอร์ สาหรับคนปกติ ความดันโลหิตจะเป็ น 120/80 หมายความว่า ค่าความดัน
โลหิตสู งสุ ดจะเป็ น 120 mm.Hg และต่าสุ ดเป็ น 80 mm.Hg
หลอดดูดเครื่องดื่ม เมื่อใช้หลอดดูดเครื่ องดื่ม อากาศในหลอดมีปริ มาตรลดลง ทาให้ความดัน
อากาศในหลอดดูดลดลงด้วย ความดันอากาศภายนอกซึ่ งมากกว่าก็จะสามารถดันของเหลวขึ้นไปแทนที่
อากาศในหลอดดูดจนกระทัง่ ของเหลวเข้าปาก
ยางติดผนัง เมื่อออกแรงกดแผ่นยางติดผนังบนผิวเรี ยบ เช่น แผ่นกระจก อากาศที่อยูร่ ะหว่างแผ่น
ยางและกระจกจะถูกขับออก ทาให้บริ เวณดังกล่าวเกือบเป็ นสุ ญญากาศ อากาศภายนอกซึ่ งมีความดันสู งกว่า
ก็จะกดผิวแผ่นยางให้แนบติดแผ่นกระจก
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17.3 กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอริก
กฎของพาสคัล ซึ่ งกล่าวว่า เมื่อความดัน ณ ตาแหน่งใด ๆ ในของเหลวที่อยูน่ ิ่งในภาชนะปิ ดความ
ดันที่เพิ่มขึ้นจะถ่ายทอดไปทุก ๆ จุดในของเหลวนั้น
กฎของพาสคัลนี้สามารถอธิ บายการทางานของเครื่ องกลผ่อนแรงที่รู้จกั กันทัว่ ไปคือเครื่ องอัดไฮดรอ
ลิก ซึ่ งประกอบด้วยกระบอกสู บ และลูกสู บสองชุดมีขนาดต่างกัน มีท่อต่อเชื่ อมกันและมีของเหลวบรรจุ
อยูภ่ ายใน

รู ปการทางานของเครื่ องอัดไฮโดรลิก
ให้ A และ a คือ พื้นที่หน้าตัดของลูกสู บใหญ่และลูกสู บเล็ก
F คือ แรงกดลูกสู บด้านพื้นที่หน้าตัด
W คือ น้ าหนักที่ตอ้ งการจะยก
จากกฎของพาสคัลจะได้วา่
P1=P2
F W

a
A

การได้เปรี ยบเชิงกล

……………………………(8)
2

W A R
D
MA 
    
F a r
d

สู ตรเครื่ องอัดไฮดรอลิก หรื อเครื่ องอัดบาร์ มาห์
เครื่ องอัดมีประสิ ทธิภาพ 100 % ได้

W
F

2

………………………..(9)

ที่ไม่มีระบบคานโยกมาเกี่ยวข้อง สู ตรนี้ใช้เมื่อ

เรี ยกว่าได้เปรี ยบเชิงกลตามปฏิบตั ิ ( A.M.A.) ส่ วน

ได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎี ( I.M.A.)
ถ้าเอาระบบคานโยกเข้ามาใส่ ในเครื่ องนี้ ดังรู ป

A
a

เรี ยกว่า
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จะได้วา่
W
A L
 x
F2 a l
W
F2

………………………(10)

คือ การได้เปรี ยบเชิงกลตามปฏิบตั ิของเครื่ องทั้งหมด

A
คือ การได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎีของลูกสู บ
a
L
คือ การได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎีของคานโยก
l
A L
คือ การได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎีของเครื่ องทั้งหมด
x
a l

สู ตรข้างต้น ใช้เมื่อเครื่ องมีประสิ ทธิภาพ 100 %
ถ้าเครื่ องมีประสิ ทธิ ภาพไม่ถึง 100 % ให้ใช้สูตรดังนี้
ประสิ ทธิภาพ ( Eff ) =

1.
2.
3.
4.

 W 
 F 
 2  x 100
A x L
a l 



…………………….(11)

แบบฝึ กหัด 17.3
แม่แรงยกรถยนต์เครื่ องหนึ่ง ลูกสู บใหญ่มีพ้นื ที่เป็ น 200 เท่าของลูกสู บเล็ก ถ้าต้องการให้ แม่แรงยกรถ
มวล 1000 กิโลกรัม จะต้องออกแรงกดที่ลูกสู บเล็กเท่าไร ( 50 นิวตัน)
แม่แรงยกรถยนต์เครื่ องหนึ่ง ลูกสู บใหญ่มีพ้นื ที่เป็ น 100 เท่าของลูกสู บเล็ก ถ้าต้องการให้ แม่แรงยกรถ
มวล 2000 กิโลกรัม จะต้องออกแรงกดที่ลูกสู บเล็กเท่าไร
เครื่ องยกไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่ง มีรัศมีลูกสู บใหญ่เป็ น 5 เท่าของลูกสู บเล็ก จะต้องออกแรงกดที่ลูกสู บ
เล็กอย่างน้อยเท่าใดจึงจะสามารถยกมวล 1000 กิโลกรัมขึ้นได้ ( 400 นิวตัน)
เครื่ องยกไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่ง มีรัศมีลูกสู บใหญ่เป็ น 10 เท่าของลูกสู บเล็ก จะต้องออกแรงกดที่ลูกสู บ
เล็กอย่างน้อยเท่าใดจึงจะสามารถยกมวล 2000 กิโลกรัมขึ้นได้
2

2

2

2

5. เครื่ องอัดบาร์มาห์ ลูกสู บใหญ่มีพ้นื ที่ 20 cm พื้นที่สูบอัด 2.5 cm คานโยกยาว 28 cm ระยะจากจุด
ฟัลครัมถึงคานสู บอัด 2 cm ถ้าออกแรงกระทาที่ปลายคาน 20 นิวตัน จะสามารถยกน้ าหนักได้เท่าใด
( 2240 นิวตัน )
6. เครื่ องอัดบาร์ มาห์ ลูกสู บใหญ่มีพ้นื ที่ 40 cm พื้นที่สูบอัด 2.5 cm คานโยกยาว 20 cm ระยะจากจุด
ฟัลครัมถึงคานสู บอัด 2 cm ถ้าออกแรงกระทาที่ปลายคาน 10 นิวตัน จะสามารถยกน้ าหนักได้เท่าใด
7. (มข.52) ลูกสู บใหญ่ของแม่แรงยกรถยนต์เครื่ องหนึ่งมีพ้นื ที่เป็ น 300 เท่าของลูกสู บเล็ก ถ้าต้องการยก
รถยนต์ที่มีมวล 1500 กิโลกรัม ให้สูงขึ้นไปจากเดิม 80 เซนติเมตร จะต้องออกแรงที่ลูกสู บเล็กกี่นิวตัน
และต้องทางานทั้งหมด กี่จูล (กาหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2)
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8. (มข.52) ลูกสู บใหญ่ของแม่แรงยกรถยนต์เครื่ องหนึ่งมีพ้นื ที่เป็ น 200 เท่าของลูกสู บเล็ก ถ้าต้องการยก
รถยนต์ที่มีมวล 1600 กิโลกรัม ให้สูงขึ้นไปจากเดิม 50 เซนติเมตร จะต้องออกแรงที่ลูกสู บเล็กกี่นิวตัน
และต้องทางานทั้งหมด กี่จูล (กาหนดให้ g = 10 เมตรต่อวินาที2)
9. เครื่ องอัดไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่งให้ยกน้ าหนัก 2240 นิวตัน โดยผูใ้ ช้ออกแรงกดเท่ากับน้ าหนัก 5 นิวตัน
ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสู บใหญ่เป็ น 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสู บเล็ก จงหาอัตราส่ วน
ของแขนคานงัดที่ใช้กดลูกสู บ ( 7 : 1 )
10. เครื่ องอัดไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่งให้ยกน้ าหนัก 3600 นิวตัน โดยผูใ้ ช้ออกแรงกดเท่ากับน้ าหนัก 6 นิวตัน
ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสู บใหญ่เป็ น 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสู บเล็ก จงหาอัตราส่ วน
ของแขนคานงัดที่ใช้กดลูกสู บ
11. เครื่ องอัดไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางสู บอัด 2 cm เส้นผ่านศูนย์กลางสู บยก 50 cm ในการ
โยกแต่ละครั้งสู บอัดจะเคลื่อนที่ลง 7 cm จงหาว่าถ้าต้องการให้สูบยกเคลื่อนตัวสู งขึ้น 14 cm จะต้อง
โยกกี่ครั้ง ( 1250 ครั้ง)
12. เครื่ องอัดไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางสู บอัด 5 cm เส้นผ่านศูนย์กลางสู บยก 50 cm ในการ
โยกแต่ละครั้งสู บอัดจะเคลื่อนที่ลง 10 cm จงหาว่าถ้าต้องการให้สูบยกเคลื่อนตัวสู งขึ้น 20 cm จะต้อง
โยกกี่ครั้ง
13. เครื่ องอัดบาร์ มาห์เครื่ องหนึ่งลูกสู บยก และลูกสู บอัด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 m และ 4 cm ตามลาดับ
ก้านสู บอัดติดกับคานโยกที่อยูห่ ่างจากจุดหมุน 20 cm ถ้าคานโยกยาว 80 cm ถ้าเราออกแรงกดที่คาน
โยก 5 นิวตัน สู บยกจะสามารถยกน้ าหนักได้เท่าไร ( 2000 นิวตัน )
14. เครื่ องอัดบาร์ มาห์เครื่ องหนึ่งลูกสู บยกและลูกสู บอัด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6 m และ 6 cm ตามลาดับ
ก้านสู บอัดติดกับคานโยกที่อยูห่ ่างจากจุดหมุน 10 cm ถ้าคานโยกยาว 50 cm ถ้าเราออกแรงกดที่คาน
โยก 6 นิวตัน สู บยกจะสามารถยกน้ าหนักได้เท่าไร
15. เครื่ องอัดไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางสู บอัดและลูกสู บยกเป็ น 1 cm และ 10 cm ตามลาดับ
ที่กา้ นสู บอัดมีคานอีกอันหนึ่งที่มีแขนคานเป็ นอัตราส่ วน 15 : 1 ถ้าออกแรงที่ปลายคาน 10 N จะ
สามารถยกน้ าหนักได้ 12,000 N จงหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดนี้ เป็ นกี่ เปอร์เซ็นต์ ( 80% )
16. เครื่ องอัดไฮดรอลิกเครื่ องหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางสู บอัดและลูกสู บยกเป็ น 2 cm และ 20 cm ตามลาดับ
ที่กา้ นสู บอัดมีคานอีกอันหนึ่งที่มีแขนคานเป็ นอัตราส่ วน 20 : 1 ถ้าออกแรงที่ปลายคาน 50 N จะ
สามารถยกน้ าหนักได้ 15,000 N จงหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องอัดนี้ เป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์
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17.4 แรงลอยตัวและหลักของอาร์ คิมีดีส
ถ้าหากเราชัง่ น้ าหนักวัตถุในขณะที่จมอยูใ่ นของเหลว จะพบว่าน้ าหนักวัตถุขณะนั้นจะน้อยกว่า
น้ าหนักวัตถุที่ชงั่ ในอากาศ ทั้งนี้เพราะของเหลวออกแรงพยุงวัตถุไว้ในทิศขึ้นข้างบน เรี ยกแรงนี้วา่ แรง
ลอยตัวของของเหลว ( Buoyant Force , B )
หลักของอาร์ คิมีดีส กล่าวว่า วัตถุใด ๆ ที่จมอยูใ่ นของเหลวทั้งก้อนหรื อจมอยูเ่ พียงบางส่ วน จะถูก
แรงลอยตัวกระทาและขนาดของแรงลอยตัวนั้นจะเท่ากับขนาดของน้ าหนักของของเหลวที่ถูกวัตถุแทนที่
แรงลอยตัว คือ แรงที่ของเหลวพยายามยกตัววัตถุข้ ึนมา

หลักสมดุล

แรงรวมขึน้ = แรงรวมลง
FB = mg

v =  2 v2 ………………………………(12)
 1  1 =  2  2 ….……………………………(13)
1 1

กาหนดให้ FB = แรงลอยตัว
V1 = ปริ มาตรทั้งหมด
 2 = ความยาวที่จม

1

= ความหนาแน่นวัตถุ

V2 = ปริ มาตรที่จม
g = ความเร่ งโน้มถ่วง

 2 = ความหนาแน่นของเหลว

 1 = ความยาวทั้งหมด

แบบฝึ กหัด 17.4
1. (ข้อสอบรับตรง ม. ขอนแก่น) ขวดใส่ ลูกกวาดทรงกระบอกใบหนึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
ลอยอยูใ่ นน้ าดังรู ป จงคานวณว่าขวดและลูกวาดมีมวลรวมกันเท่ากับเท่าไร
1. 780 g
2. 1180 g
3. 1571 g
4. 1960 g
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3

3

2. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย)น้ าแข็งมีความหนาแน่น 0.92  10 kg/m ลอยอยูใ่ นน้ าทะเลที่มีความหนาแน่น
3

1.04  10 kg/m3 จงหาว่า น้ าแข็งจมน้ าเป็ นปริ มาตรกี่เปอร์ เซ็นต์
1. 86.9 เปอร์เซ็นต์ 2. 87.7 เปอร์เซ็นต์ 3. 88.5 เปอร์เซ็นต์ 4. 89.0 เปอร์ เซ็นต์
3. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) วัตถุทรงกลมตันลูกหนึ่งลอยอยูใ่ นของเหลว โดยจมลงไปครึ่ งลูกพอดี
กาหนดว่าของเหลวมีความหนาแน่น 1.2 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาว่าความหนาแน่นของ
วัตถุมีค่าเท่าใด
3

1. 0.6 g/cm

3

2. 0.8 g/cm

3

3. 0.9 g/cm

3

4. 1.0 g/cm

4. (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย) ลูกบาศก์มีฝาปิ ดวางอยูบ่ นพื้น แต่ละด้านยาว 0.5 เมตร หนัก 200 นิวตัน
วันหนึ่งฝนตกน้ าท่วม ระดับน้ าจะต้องสู งจากพื้นเท่าใด ลังจึงเริ่ มลอย (ให้ความหนาแน่นของน้ า
เท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
1. 0.01 m
2. 0.04 m
3. 0.08 m
4. 0.25 m

5. ไม้รูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 0.1 เมตร ลอยระหว่างน้ าและน้ ามัน ดังรู ป ด้านล่างอยูต่ ่ากว่าผิวรอยต่อ
3

ระหว่างน้ ามันและน้ า 0.02 เมตร น้ ามันมีความหนาแน่น 600 kg / m จงหา ก. น้ าหนักของไม้
ข. ความดันเกจที่ดา้ นล่างของไม้
น ้ำมัน

น ้ำ

0.1 ม.
0.1 ม.
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6. (มข.51) วัตถุรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ 10 เซนติเมตร ความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ลอยอยูใ่ นน้ าที่บรรจุในภาชนะหนึ่ง ถ้าผิวบนของวัตถุอยูใ่ นแนวระดับ จงหาว่าผิวบนของวัตถุน้ ีจะอยูส่ ู ง
กว่าผิวน้ าเท่าใด กาหนดให้ ความหนาแน่นของน้ า เท่ากับ 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
1. 8 เซนติเมตร
2. 6 เซนติเมตร
3. 4 เซนติเมตร
4. 2 เซนติเมตร
7. (มข.53) แท่งไม้ลอยในน้ าที่มีความหนาแน่น 1.0  103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าแท่งไม้ลอยเหนือน้ า
ร้อยละ 20 จงหา ความหนาแน่นของแท่งไม้
1. 80  103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
2. 20  103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
3. 0.8  103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4. 0.2  103 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
8. (มข.54) นาไม้รูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ 0.5 เมตร มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไป
ลอยน้ าที่มีความหนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้แรงเท่าใดกดที่แท่งไม้ เพื่อให้แท่งไม้
จมมิดน้ าพอดี(กาหนดให้ ความเร่ งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)
1. 125 นิวตัน
2. 250 นิวตัน
3. 375 นิวตัน
3. 500 นิวตัน
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17.5 ความตึงผิว ( Surface tension )
ความตึงผิว หมายถึง อัตราส่ วนของแรงที่กระทาไปตามผิวของเหลวต่อความยาวของผิวที่ถูกแรง
กระทา ความยาวนี้ตอ้ งตั้งฉากกับแรงด้วย มีหน่วยเป็ น นิ วตันต่อตารางเมตร
แรงตึงผิวของของเหลว หมายถึง แรงชนิดหนึ่งที่พยายามยึดผิวของเหลวไว้ แรงดึงผิวของของเหลว
จะมีทิศขนานกับผิวของของเหลวและตั้งฉากกับเส้นขอบที่ของเหลวสัมผัส
ให้ F คือ ขนาดของแรงตึงผิว
 คือ แรงตึงผิวของของเหลว
l คือ ความยาวของเส้นผิวที่ขาด
 

F
l

……………………………..(12)

เพิม่ เติม 1. ค่าความตึงผิวของของเหลวแต่ละชนิ ดจะมีค่าไม่เท่ากัน
2. สาหรับของเหลวชนิดเดียวกันค่าความตึงผิวจะเปลี่ยนไป เมื่อมีสารมาเจือปน เช่น น้ า
สบู่ น้ าเกลือ จะมีความตึงผิวน้อยกว่าความตึงผิวของน้ า
3. ค่าความตึงผิวจะลดลงเมื่ออุณหภูมิของของเหลวเพิ่มขึ้น
การหาค่ าความตึงผิว
X
W

 

F
F

2l 2 2r 

หา F จาก F.Y = W.X

Y
F

……………………………..(13)
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แบบฝึ กหัด 17.5
1. ถ้ารัศมีของห่วงเท่ากับ 5 cm และห่วงหลุดจากผิวปรอทพอดีความตึงผิวของปรอทเป็ นเท่าใด
2 cm
8 cm
1.1 N

F

2. ถ้ารัศมีของห่วงเท่ากับ 7 cm และห่วงหลุดจากผิวปรอทพอดี ความตึงผิวของปรอทเป็ นเท่าใด
4 cm
16 cm
2N

F

17.6 ความหนืด
แรงหนื ด คือ แรงเสี ยดทานภายในของไหล หรื อแรงต้านทานการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกิดภายในของ
ไหลนั้น ซึ่ งจะเป็ นสัดส่ วนโดยตรงกับความเร็ วพื้นที่ผวิ ของของไหล และเป็ นปฏิภาคกลับความหนาของ
ของไหล
ความหนืด () คือ คุณสมบัติของของไหลในการต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลนั้น มีหน่วย
2

เป็ น นิวตัน-วินาทีต่อตารางเมตร ( N-S /m )
ความหนืดในของเหลวเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ซึ่ งจะมีค่าลดลงเมื่อของเหลวมีอุณหภูมิ
สู งขึ้น
ความหนืดในอากาศ ซึ่ งโมเลกุลของมันอยูห่ ่างกันมาก เกิดการถ่ายทอดโมเมนตัม ซึ่ งจะมีค่าความ
หนืดเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิของอากาศสู งขึ้น
ของไหลที่มีความหนื ดสู งจะเคลื่อนที่ได้ชา้ กว่าของไหลที่มีความหนืดต่า ในเครื่ องกลชนิดต่าง ๆ เรา
ใช้น้ ามันหล่อลื่นชนิ ดต่าง ๆ กัน ความหนืดของน้ ามันหล่อลื่นมีหน่วยเป็ น SAE ย่อมาจาก The Society of
Automotive Engineering
การพิจารณาแรงหนืดและความหนืด
ถ้าของเหลวสองชั้นมีพ้ืนที่ A เท่ากัน กาลังเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วสัมพัทธ์ v โดยมีระยะระหว่าง
ชั้นมีค่าเป็ น d


Fd
Av

……………………………….(14)
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เพิม่ เติม บางกรณี ความหนืดใช้หน่วยเป็ น Poise (ปอยส์) ซึ่ งย่อมาจาก Poiseville
–1

2

1 Poise = 10 N-S /m )
กฎของสโตกส์ ( Stokes Law )
สาหรับของไหลอุดมคติ(ไม่มีความหนืด) ไหลผ่านลูกทรงกลม หรื อลูกทรงกลมเคลื่อนที่ผา่ นของ
ไหลที่อยูน่ ิ่ง ความดันของกระแสครึ่ งบนเท่ากับความดันกระแสครึ่ งล่าง ทาให้แรงลัพธ์เป็ นศูนย์ ถ้าของ
ไหลมีความหนืด ก็จะมีแรงเนื่องจากความหนืดมาฉุ ดให้เคลื่อนที่ชา้ ลง
สาหรับทรงกลมรัศมี r ซึ่ งเคลื่อนที่ผา่ นของไหลที่มีสัมประสิ ทธิ์ แห่งความหนืด  และ v เป็ น
ความเร็ วของทรงกลมสัมพัทธ์กบั ของไหล แรงต้านการเคลื่อนที่ F คือ
F  6vr

…………………………………(15)

แรงที่กระทากับวัตถุที่เคลื่อนที่ในของไหล
แรงลอยตัว (B)
ทิศการเคลื่อนที่

แรงหนืด(F)
น้ าหนัก (W)

เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วคงที่
B + F = mg
Vg + 6vr = mg


4 3
r g
3
6vr

mg  

…………………………….(16)

แบบฝึ กหัด 17.6
2

1. แผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.1 X 0.1 m วางขนานกับผิวในแนวระดับขนาดใหญ่ระหว่างแผ่นทั้งสอง
ของเหลว ที่มีความหนืด 0.05 พาสคัล -วินาที โดยแผ่นทั้งสองอยูห่ ่างกัน 1 mm เมื่อ มีแรงกระทาตาม
แนวผิวของแผ่นบน(แรงเฉือน) ขนาด 5 X 10

–3

N จงหาวาแผ่นสี่ เหลี่ยมนี้เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วเท่าไร

2

2. แผ่นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 0.2 X 0.2 m วางขนานกับผิวในแนวระดับขนาดใหญ่ ระหว่างแผ่นทั้งสอง
ของเหลว ที่มีความหนืด 0.01 พาสคัล -วินาที โดยแผ่นทั้งสองอยูห่ ่างกัน 2 mm เมื่อมีแรงกระทาตามแนว
ผิวของแผ่นบน(แรงเฉือน) ขนาด 8 X 10

–3

N จงหาวาแผ่นสี่ เหลี่ยมนี้เคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วเท่าไร
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17.7 พลศาสตร์ ของของไหล
เราได้ศึกษาสมบัติบางประการของของไหล เช่น ความดัน แรงลอยตัว เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นการศึกษาของ
ไหลที่อยูน่ ิ่ง สาหรับของไหลที่มีการเคลื่อนที่ เช่น พัดลม การไหลของน้ าในท่อ ความดันของของไหล
เหล่านั้นจะเปลี่ยนอย่างไรหรื อไม่ จะได้ศึกษาต่อไปนี้
17.7.1 ของไหลอุดมคติ
การเคลื่อนที่ของของไหลเป็ นการเคลื่อนที่ที่ซบั ซ้อน เพื่อให้การศึกษาการเคลื่อนที่ของของไหลไม่
ยุง่ ยาก เราจะพิจารณา ของไหลอุดมคติ(ideal fluid) หมายถึง ซึ่ งมีสมบัติดงั นี้
1. มีการไหลอย่างส่ าเสมอ (steady flow) หมายถึงความเร็ วของทุกอนุ ภาค ณ ตาแหน่งต่างๆ ใน
การไหลมีค่าคงตัว โดยความเร็ วของอนุภาคของของไหลเมื่อไหลผ่านจุดต่าง ๆ กันจะเท่ากันหรื อต่างกันก็
ได้
2. มีการไหลโดยไม่ หมุน (irrotational flow) กล่าวคือในบริ เวณโดยรอบจุดหนึ่ง ๆ ในของไหลจะ
ไม่มีอนุภาคของของไหลเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วเชิงมุมรอบจุดนั้น ๆ เลย
3. มีการไหลโดยไม่ มีแรงต้ านเนื่องจากความหนืด (nonviscous flow) หมายความว่า ไม่มีแรงต้านใด
ๆ ภายในเนื้อของของไหลมากระทาต่ออนุภาคของของไหล
4. ไม่ สามารถอัดได้ (incompressible flow) หมายความว่า ของไหลมีปริ มาตรคงตัวโดยปริ มาตร
ของของไหลแต่ละส่ วนไม่วา่ จะไหลผ่านบริ เวณใดก็ยงั มีความหนาแน่นเท่าเดิม
17.7.2 การไหลของของไหลอุดมคติ
พิจารณาการไหลของของไหลในอุดมคติ
R
P

vP Q

VR

VQ

จากรู ป แสดงเส้นทางของอนุภาคของของไหลเมื่อมีการเคลื่อนที่ผา่ นจุด P, Q, R เส้นทางเดินนี้
เรี ยกว่า สายกระแส
- สายกระแสขนานกับความเร็ วของอนุภาคของของไหลที่แต่ละตาแหน่ง
- สายกระแสจะไม่ตดั กัน
- สายกระแสจานวนหนึ่งประกอบกันเป็ นมัดเราเรี ยกว่า หลอดการไหล
17.7.3 สมการความต่ อเนื่อง
ให้ V1 = ความเร็ วของอนุภาคของของไหลที่จุดที่ 1
V2 = ความเร็ วของอนุภาคของของไหลที่จุดที่ 2
A1 = พื้นที่หน้าตัดของหลอดที่ต้ งั ฉากกับสายกระแสที่จุดที่ 1
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A2 = พื้นที่หน้าตัดของหลอดที่ต้ งั ฉากกับสายกระแสที่จุดที่ 2
1 = ความหนาแน่นของของไหลที่จุดที่ 1
 2 = ความหนาแน่นของของไหลที่จุดที่ 2
R1 = รัศมีของท่อที่จุดที่ 1
R2 = รัศมีของท่อที่จุดที่ 2
D1 = เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่จุดที่ 1
D2 = เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่จุดที่ 2
Q = อัตราการไหล
จาก

1 A1V1
 AV

แต่
จะได้

=

 2 A2V2 ……………………………(18)

= ค่าคงตัว …………………………….(19)

= 2
A1 V1 = A2 V2 ………………………………(20)
1

2

2

R 1 v1 = R 2v2 …………………………..…(21)
2

D 1 v1

2

= D 2 v2 ……………………………(22)

จาก (20) จะได้ ว่า
AV = ค่าคงตัว = Q ………………………….(23)
ผลคูณของ AV เรี ยกว่า อัตราการไหล มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตร / วินาที
แบบฝึ กหัด
1. น้ ามันไหลในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ วเฉลี่ย 4 เมตรต่อวินาที จงหาอัตรา
การไหล (0.018 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
2. น้ ามันไหลในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ วเฉลี่ย 6 เมตรต่อวินาทีจงหาอัตรา
การไหล
3. ถ้าอัตราเร็ วของน้ าในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ วเฉลี่ย 1.5 เมตรต่อวินาที
จงหาความเร็ วเฉลี่ยเมื่อน้ าผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มิลลิเมตร (6 เมตรต่อวินาที)
4. ถ้าอัตราเร็ วของน้ าในท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 140 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ วเฉลี่ย 1.2 เมตรต่อวินาที
จงหาความเร็ วเฉลี่ยเมื่อน้ าผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มิลลิเมตร
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5. (ข้อสอบพื้นฐานวิศวะ) ท่อน้ าดับเพลิงแสดงดังรู ป จงหาความเร็ วของน้ าที่พงุ่ ออกจากปลายท่อที่ B เมื่อ
ความเร็ วของน้ าที่ A เท่ากับ 5 เมตรต่อวินาที กาหนดให้เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ A และ B เท่ากับ 8
เซนติเมตร และ 4 เซนติเมตร ตามลาดับ
1. 10 เมตรต่อวินาที
2. 15 เมตรต่อวินาที
3. 20 เมตรต่อวินาที
4. 25 เมตรต่อวินาที
6. (มข.50) น้ าไหลลงมาตามสายยางที่มีพ้นื ที่หน้าตัดเป็ นวงกลมขนาด 1.0 cm 2 ด้วยอัตราเร็ ว 4.0 m / s
จงหาอัตราเร็ วของน้ าในสายยางดังกล่าวถ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของสายยางลดลงเป็ น 12 เท่าของ
ค่าเดิม
1. 1.0 m / s
2. 4.0 m / s
3. 8.0 m / s
4. 16 m / s
7 . (มข.53) ท่อน้ าที่จุด A มีรัศมีเป็ น 2 เท่าของจุด B ถ้าอัตราเร็ วของน้ าที่จุด A เป็ น 5 เมตร/วินาที
อัตราเร็ วที่จุด B จะเป็ นกี่เมตร/วินาที
1. 10
2. 20
3. 25
4. 50
8. (มข.54) ถ้าน้ าในท่อประปาที่ไหลผ่านมาตรวัดเข้าบ้าน มีอตั ราการไหล 60 ลิตรต่อนาที จงหาอัตราเร็ ว
ของน้ าในท่อประปาเมื่อไหลผ่านท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร
1.

10

3.

20

π
π

เมตรต่อวินาที

2.

15

เมตรต่อวินาที

4.

25

π
π

เมตรต่อวินาที
เมตรต่อวินาที

9. (Ent) น้ าไหลเข้าท่อด้วยอัตราคงที่ 50 kg/s จงหาผลต่างของความเร็ วเฉลี่ยที่จุดที่ 1 และจุดที่ 2 ดังรู ป
เมื่อความหนาแน่นของน้ ามีค่าเท่ากับ 1000 kg/m3
1. 1.6 m/s
2. 10.9 m/s
3. 50.8 m/s
4. 69.1 m/s
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17.7.4 สมการของแบร์ นูลี
กาหนดให้
P = ความดัน
 = ความหนาแน่น
v = อัตราเร็ ว
h = ความสู ง
P1 + Ep1 + Ek1 = P2 + Ep2 + Ek2 …………………….(24)

สู ตร

1 2
1 2
P1  gh1  v1  P2  gh2  v 2 ………………….(25)
2
2

แรงยกของปี กเครื่องบิน
กาหนดให้
F = แรงยกปี ก
v = ความเร็ วลม
 = ความหนาแน่นอากาศ
A = พื้นที่ปีก
F =  A
F = ( 1 - 2 ) A

สู ตร

F=

1
2

ที่ดา้ นบน v มาก P น้อย

2

2

(v2–v1)A

ที่ดา้ นล่าง v น้อย P มาก

17.7.5 การประยุกต์ สมการแบร์ นูลลี
สมการของแบร์ นูลลีสามารถอธิ บายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของของไหลได้
หลายเรื่ อง เช่น การหาอัตราเร็ วของของเหลวที่พงุ่ ออกจากรู เล็ก ๆ การทางานของเครื่ องพ่นสี และการ
ออกแบบปี กเครื่ องบิน เป็ นต้น
อัตราการไหลที่ปากท่อมีค่าเดียวกันกับอัตราเร็ วของเทหวัตถุ เมื่อปล่อยให้ตกอย่างเสรี จากที่สูง
ทฤษฎีน้ ีเรี ยกว่า ทฤษฎีของทอริ เชลลี่ ไม่จากัดว่ารู รั่วหรื อท่อจะต้องเปิ ดที่กน้ แท้งค์ อาจ
ให้รูรั่วที่ขา้ ง ๆ แท็งค์ก็ได้ แต่ให้รูรั่วอยูใ่ ต้ผวิ ของไหล h
V=

2 gh

……………………………….(26)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

แบบฝึ กหัด
จงหาปริ มาตรของน้ าผ่านรู รั่วของถังน้ าต่อนาทีรูมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรและระดับน้ าที่รูรั่วสู ง
จากผิวน้ า 4.9 เมตรใช้ g = 9.8 m/s2
ก. 0.05 m3.min-1
ข. 0.10 m3.min-1
ค. 0.29 m3.min-1
ง. 0.30 m3.min-1
ในการออกแบบเครื่ องบินให้มีแรงยกขึ้น 900 นิ วตันต่อตารางเมตรของพื้นที่ปีกโดยถือว่าลมที่พดั ผ่าน
สม่าเสมอถ้าลมที่พดั ใต้ปีกมีอตั ราเร็ ว 100 เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็ วของลมเหนื อปี กเครื่ องบินเพื่อให้
ได้แรงยกตามต้องการ กาหนดให้อากาศมีความหนาแน่น 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 100.6 m/s
ข. 105.6 m/s
ค. 1106.6 m/s
ง. 106.7 m/s
อัตราเร็ วของลมพายุที่พดั เหนือหลังคาบ้านหลังหนึ่งเป็ น 30 เมตรต่อนาทีถา้ หลังคาบ้านมีพ้นื ที่ 175 ตาราง
เมตรแรงยกที่กระทากับหลังคาบ้านเท่าใด กาหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 0.3
กิโลกรัมต่อเมตรและ g = 10 m/s2
ก. 26352 นิวตัน
ข. 25632 นิวตัน
ค. 23625 นิวตัน
ง. 23652 นิวตัน
พายุไซโคลนพัดผ่านบ้านหลังหนึ่งโดยมีอตั ราเร็ วลมเหนือหลังคาบ้านเป็ น 40 เมตรต่อวินาทีโดยพื้นที่
ของหลังคาบ้านเป็ น 200 ตารางเมตรและความหนาแน่นอากาศเป็ น 0.3 กิโลกรัมลูกบาศก์เมตรจงหา
แรงยกที่กระทาต่อหลังคาบ้าน
ก. 24,000 นิวตัน
ข. 40,000 นิวตัน
ค. 48,000 นิวตัน
ง. 55,000 นิวตัน
เครื่ องบินลาหนึ่งขณะที่กาลังบินความเร็ วอากาศที่พดั ผ่านส่ วนบนของปี กเท่ากับ 110 เมตรต่อวินาทีผา่ น
ส่ วนล่างของปี ก 100 เมตรต่อวินาทีจะทาให้แรงยกขึ้นมีขนาดกี่นิวตันต่อตารางเมตรกาหนดให้ความ
หนาแน่นของอากาศขณะนั้นเท่ากับ 1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 1235.0
ข. 133.25
ค. 1365.0
ง. 2665.0
(มข.54) ถังน้ ามันขนาดใหญ่มีรูรั่วที่ระยะลึก 10 เมตร จากผิวน้ ามัน ถ้าถังน้ ามันปิ ดสนิทและความดันที่ผวิ
5

5

น้ ามันเท่ากับ 3  10 พาสคัล และความดันบรรยากาศเท่ากับ 1.0  10 พาสคัลจงหาอัตราเร็ วของ
น้ ามันที่พงุ่ ออกจากถัง(กาหนดให้ ความหนาแน่นของน้ ามันเท่ากับ 500 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ความเร่ งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)
1. 10 เมตรต่อวินาที
2. 10 10 เมตรต่อวินาที
3. 10 5 เมตรต่อวินาที
4. 10 2 เมตรต่อวินาที
7. แท้งค์น้ าเปิ ดสู ง 1.5 เมตร มีน้ าอยู่ 1.25 เมตร ที่กน้ แท้งค์ดา้ นข้างมีท่อเปิ ดอยูแ่ ละแท้งค์น้ าตั้งอยูส่ ู งจากพื้น
5 เมตรจงหา ก. อัตราเร็ วของน้ าที่พงุ่ ออกจากท่อด้านล่าง ข. น้ าพุง่ ออกไปในแนวราบได้ไกลเท่าไร
ก. V2=5m/s Sx=5m ข. V2=4m/s Sx=4m ค. V2=6m/s Sx=6m
ง. V2=8m/s Sx=8m
8. ถังน้ าเปิ ดฝาสู ง 2 เมตรบรรจุน้ าอยูเ่ ต็มถังตั้งบนฐานสู ง 3.8 เมตร ถ้าเจาะรู ดา้ นข้างถังโดยสู งจากก้นถัง
ขึ้นมา 1.2 เมตร จงหาว่าน้ าจะพุง่ ออกจากรู ที่เจาะด้วยความเร็ วเท่าไร
ก. 4.0 m/s
ข. 4.9 m/s
ค. 6.8 m/s
ง. 10.0 m/s

