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บทที 17 ของไหล
17.1 ความหนาแน่น ( Density )
ความหนาแน่น เป็ นสมบัติเฉพาะตัวของสสารแต่ละชนิด หาได้จากอั ตราส่วนระหว่างมวลต่อปริ มาตร
หน่วยความหนาแน่นคือ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นิยมเขียนแทนด้ วยอั กษรกรี ก  ( อ่านว่า rho ) ความ
หนาแน่นเป็ นปริ มาณสเกลาร์
ส่ วนความหนาแน่ นสัมพัทธ์ของสาร เป็ นความหนาแน่นของสารนั นเทียบกับความหนาแน่นของสาร
อ้ างอิง
m แทน มวลของสาร ( kg )
V แทน ปริ มาตรของสาร ( m 3)
 แทน ความหนาแน่ นของสาร ( kg / m 3 )

=

m
V

………………………………..(17.1)

แบบฝึ กหัด 17.1
1.1 นํ าประปาทีอยู่ในถั งมีมวล20 กิโลกรัม วั ดปริ มาตรได้ 0.02 ลูกบาศก์เมตร อยากทราบว่านํ าประปา
มีความหนาแน่นเท่าใด
1.2 ดาวนิวตรอนเป็ นดาวขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นมาก คาดว่าดาวนิวตรอนมีรัศมีเพียง 1 เมตร
แต่มีมวลประมาณ 1.99 × 10 18 กิโลกรัม ความหนาแน่นของดาวนิวตรอนเป็ นเท่าใด
(4.75 × 10 17 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
2.1 นํ ามีความหนาแน่น1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หมายความว่าอย่างไร
2.2 ความหนาแน่นสัมพั ทธ์ของตะกั วเท่ากับ11.3 หมายความว่าอย่างไร
3.1 ดาวนิวตรอนเป็ นดาวทีมีขนาดเล็ก แต่มีความหนาแน่นมาก ถ้ าดาวนิวตรอนมีรัศมี10 กิโลเมตร
แต่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์ คือ 1.99 × 10 30 กิโลกรัม ความหนาแน่นของดาวนิวตรอนเป็ นเท่าใด
(4.75 × 7 kg/m3)
3.2 ไม้ บัลซาทีมีปริ มาตร1 ลูกบาศก์เมตร และมีความหนาแน่นสัมพั ทธ์ 0.15 จะมีน ํ าหนักเท่าใด(1470N)
17.2 ความดันในของเหลว
แรงดัน ( Force , F ) ผลคูณระหว่างความดันกับพื นที ๆ ถูกแรงกระทํ า แรงดันเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
มีหน่วยเป็ นนิวตัน
ความดัน ( Pressure , P ) คืออั ตราส่วนระหว่างแรงทีกระทํ าต่อพื นที ๆ ถูกแรงกระทํ าโดยพื นทีนั น
ต้องตั งฉากกับแรงกระทํ าด้ วยความดันเป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นนิวตันต่อตารางเมตรหรื อพาสคั(Pa)
ล
ให้ F แทน แรงทีกระทํ า ( N )
A แทน พื นทีทีถูกแรงกระทํ าและตั งฉากกับF ( m 2 )
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P แทน ความดัน ( N / m 2)
P=

F
A

………………………………..(17.2)

เพิมเติม 1. ในทางอุตุนิยมวิทยาใช้หน่วยเป็ น Bar เมือ 1 Bar = 10 5 พาสคั ล (Pa)
2. ในบางครั งความดั นอ่านเป็ นบรรยากาศ โดยที1 บรรยากาศ = 1.013 × 10 5 N / m 2
3. 1 บรรยากาศ ( atm ) = 760 มิลลิเมตรปรอท ( torr ) = 14.7 lb/in2

17.2.1 ความดันในของเหลวขึนกับความลึก
สรุ ปหลักการสําคัญเกียวกับความดันในของเหลวในสภาวะอยู ่นิงได้ ดังนี
1. ณ จุดใด ๆ ในของเหลวจะมีแรงกระทํ าของของเหลวไปในทุกทิศทุกทาง
2. แรงทีของเหลวกระทํ าต่อผนังภาชนะหรื อผิววั ตถุทีอยู่ในของเหลวจะอยู่ในทิศตั งฉากกับผนัง
ภาชนะหรื อผิวของวั ตถุทีของเหลวสัมผั ส
3. ความดั น ณ จุดใด ๆ ในของเหลวทีอยู่นิ งแปรผั นตรงกับความลึกและความหนาแน่นของ
ของเหลวเมืออุณหภูมิคงตัว
4. ความดั นในของเหลวชนิดหนึ ง ๆ ไม่ขึ นอยู่ก ับปริ มาตรและรู ปร่างของภาชนะทีบรรจุของเหลว
และทีความลึกเท่ากั นของเหลวชนิดเดียวกันความดันจะเท่ากันเสมอ
การจําแนกชนิดของความดัน
1. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric Pressure , Pa) เป็ นความดั นทีเกิดจากบรรยากาศทีทับถม
อยู่เหนือจุดทีพิจารณามีค่าเท่ากับนํ าหนักของอากาศในชั นบ
รรยากาศทีทับถมอยู่เหนือพื นที 1 ตารางหน่วย
ซึ งคํ านวณแล้ วได้ 1.013 × 10 5 N/m 2 เมือภาวะปกติ
2. ความดันเกจ (Gauge Pressure , PW )หมายถึง ความดั นของของเหลวเนืองจากนํ าหนักของ
ของเหลว
ให้ PW แทน ความดันเกจหรื อความดั นของของเหลวเนืองจากนํ าหนักของของเหลว
 แทน ความหนาแน่ นของของเหลว
h แทน ความสูงหรื อความลึกของของเหลวจากผิวของของเหลว
PW = gh ………………………………….(17.3)
3. ความดันสัมบูรณ์ (Absolute Pressure , P ) หมายถึง ความดันของของเหลวเนืองจากนํ า
หนักของของเหลวรวมกับความดั นบรรยากาศ จะได้ว่า
P = Pa + PW ……………………………….(17.4)
P = Pa + gh ………………………………..(17.5)
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แรงดันนําทีกระทําต่อเขือน
ให้ F แทน แรงดันทีนํ ากระทํ าต่อประตูเขือนหรื อเขือน
 แทน ความหนาแน่ นของนํ า
l แทน ความยาวของประตูเขือน
g แทน ความเร่ งเนืองจากแรงดึงดูดของโลก h แทน ความสูงของระดับนํ า
F 

1
 lg h 2
2

……………………………..(17.6)
แบบฝึ กหัด 17.2.1

1.1 ความดั นของนํ าตรงจุดทีลึก10 m มีค่าเท่าไรเมือความหนาแน่นของนํ าเท่ากับ1000 kg/m3 (105 N/ m 2 )
1.2 ถ้ าความดันนํ าประปาเท่ากับ1.09 × 10 6 นิวตันต่อตารางเมตร เมือเกิดเพลิงไหม้ ณ ทีแห่งหนึ ง
พนักงานดับเพลิงจะสามารถฉีดนํ าขึ นไปได้สูงสุดเท่าไร(109 เมตร)
1.3 ถ้ านํ าทะเลมีความหนาแน่น1.03 × 10 3 kg/m3 ชายคนหนึ งดํ านํ าลงไปลึก10 m จงหาความดันเกจ
และความดันสัมบูรณ์ทีกระทํ ากับชายคนนี เมือความดันบรรยากาศทีระดับนํทะเลเท่
า ากับ 105 N/ m 2
(1.03 × 105 N/ m 2 , 2.03 × 105 N/ m 2 )
1.4 เรื อดํ านํ าลํ าหนึ งได้รับการออก
แบบให้ทนความดันภายนอกได้สูงสุดขนาด 4.1 × 106 N/ m2 จะสามารถ
นําเรื อดํ าลงไปในนํ าทะเล ซึ งมีความหนาแน่น1.025 × 10 3 kg/m3 ได้อย่างมากทีสุดเท่าไร ( 400 เมตร)
1.5 เขือนแห่งหนึ งกว้ าง 80 เมตร ถ้ าระดับนํ าสูง50 เมตร แรงดันของนํ าเหนือเขือนมีค่าเท่าใด(10 9 N )
1.6 เขือนรู ปครึ งวงกลมรัศมี 20 เมตร ถ้าระดับนํ าสูง25 เมตร แรงดันของนํ าเหนือเขือนมีค่าเท่าใด
( 1.25 × 10 8 นิวตัน)
1.7 ประตูเขือนแห่งหนึ งกว้ าง 60 เมตร ระดับนํ าข้างหนึ งอยู่สูง40 เมตร อีกข้างหนึ งอยู่ สูง 30 เมตร
จงหาแรงดันทีกระทํ ากับประตูเขือน( 2.1 × 10 8 นิวตัน)
1.8 เขือนกั นนํ าแห่งหนึ งยาว15 เมตร สูง 7 เมตร วิศวกรออกแบบสร้างเขือนได้ก ํ าหนดแรงดั นทั งหมด
ของนํ าทีตัวเขือนจะรับไว้ ได้2.25 × 10 6 นิวตัน จงคํ านวณหาระดับนํ าเหนือเขือนทีเขือนจะรับไว้ ได้
2.1 (มข. ) แก้วใบหนึ งบรรจุไว้ ด ้ วยน ํ ากับนํ าแข็ง ข้อความใดต่อไปนี สรุ ปได้ถูกต้องเมือมีน ํ าแข็งบางส่วน
เริ มละลาย
1. ระดับนํ าในแก้ วจะตํ ากว่าระดับเดิม
. ระดับนํ าในแก้ วจะสูงกว่าระดับเดิม
. ระดับนํ าในแก้ วยั งคงเหมือนเดิม
. สรุ ปไม่ได้เนืองจากข้อมูลทีให้มาไม่เพียงพอ
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2.2 (มข. ) จากรู ป ภาชนะทั ง สามบรรจุของเหลวชนิดเดียวกันและอยู่ในระดับเดียวกัน ข้อความต่อไปนี
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกียวกับความดันและแรงดั น

.
.
.
.

ความดั นและแรงดันทีก้นภาชนะA > B > C
ความดั นและแรงดันทีก้นภาชนะC > B > C
ความดั นทีก้ นภาชนะทังสามเท่ากันแต่แรงดั นทีก้ นภาชนะA > B > C
ความดั นทีก้ นภาชนะทั งสามเท่ากันแต่แรงดั นทีก้ นภาชนะA > B > C

2.3 (มข. ) ทีความลึก เมตรในนํ าจะมีความดันสัมบูรณ์กีปาสคาล เมือกํ าหนดให้ ความหนาแน่นของ
นํ าเท่ากับ .  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร และความดันบรรยากาศเท่ากับ .  ปาสคาล
. .  ปาสคาล
. .  ปาสคาล
. .  ปาสคาล
. .  ปาสคาล
2.4 (มข. 4) จากรู ป ภาชนะทั งสามใบบรรจุของเหลวชนิดเดียวกั นทีระดับความสูงh เท่ากันและพื นทีของ
ก้นภาชนะมีขนาดเท่ากั น ข้อความต่อไปนี ข้อใดถูกต้อง

ก. ความดันเกจทีก้นภาชนะทุกใบเท่ากั น
ข. ความดันสัมบูรณ์ทีก้นภาชนะทุกใบเท่ากัน
ค. แรงดันของเหลวกระทํ าต่อก้นภาชนะทุกใบเท่ากัน
1. ข้อ ก และ ข้อ ข ถูก
2. ข้อ ก และ ข้อ ค ถูก
3. ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก
4. ถูกทุกข้อ
2.5 (มข. 5) ถั งฝาเปิ ดรู ปทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง cm สูง cm บรรจุน ํ าจนเต็ม จงคํ านวณหา
ความดั นสัมบูรณ์ทีก้ นภาชนะ กํ าหนดให้g = m/s2 , water = 103 kg/m3 , a =105 N/m2
1. 6 × 103 N/m2
2. 0.94 × 105 N/m2
3. 1.03 × 105
4. 1.06 × 105 N/m2
2.6 (มข. 6) ภาชนะเปิ ดบรรจุของเหลวดังรู ป ความดันทีจุด A, B และ C มีค่าตามข้อใด
1. A = B = C
2. A > B > C
3. A < B < C
4. B > A > C
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2.7 (มข. 6) ประตูก ั นนํ าตั งอยู่ในแนวดิ งกว้ าง เมตร ระดับนํ าสู
12งเมตร แรงลั พธ์ทีกระทํ าต่อประตูน ํ า
เป็ นกีนิวตัน เมืออีกด้านหนึ งของประตูก ั นนํ าเป็ นอากาศ (กํ าหนดให้ความเร่ งเนืองจากแรงโน้มถ่วง
g = 10 m/s2 ความหนาแน่นของนํ า=1 × 103 kg/m3)
1. 72 × 105
2. 96 × 105
3. 144 × 105
4. 288 × 105
2.8 (มข. 6) ลมในยางยนต์มีความดันเกจ
kPa ทีอุณหภูมิ °C ถ้ าอุณหภูมิของลมยางเพิ มเป็ น47 °C
โดยปริ มาตรลมในยางคงที ความดันสัมบูรณ์ลมภายในยางตอนหลั งจะเป็ นกี kPa ( กํ าหนดให้
atm = 101 kPa )
.
.
.
.
17.2.2 เครื องมือวัดความดัน
ความดั นของแก๊สหุงต้มในถั งแก๊ส ความดันของบรรยากาศขณะเวลาต่าง ๆ ความดันของแก๊สใน
ยางรถยนต์ หรื อความดันของนํ าประปา ล้ วนเกียวข้องกับชีวิตประจํ าวั นของทุกคน ความดันของของไหล
เหล่านี วั ดค่าได้อย่างไร เครื องวั ดเหล่านี มีหลายรู ปแบบ เช่น แมนอมิเตอร์ แบรอมิเตอร์ และเครื องวั ดบูร์
ดอน จะกล่าวถึงเพียงสังเขปดังนี
บารอมิเตอร์ ปรอท สร้างตามหลั กของ ทอร์ลิเชลลี โดยนํ าหลอดแก้วปลายเปิ ดข้างหนึ ง ปลายปิ ด
ข้างหนึ ง ทํ าให้เป็ นสุญญากาศแล้ วควํ าด้านปลายเปิ ดของหลอดแก้วลงไปในอ่างปรอท เมือหลอ
ดแก้วอยู่ใน
แนวดิ งอากาศภายนอกจะดั นปรอทให้เข้าสู่หลอดแก้วเป็ นลํ าปรอทยาว760 มิลิเมตร ทีระดับนํ าทะเล
ฉะนั นทีระดับนํ าทะเลอากาศจะมีความดันเท่ากับ760 มิลิเมตรปรอทเสมอ
บารอมิเตอร์ แอนีรอยด์ ถ้ าต้องการวั ดความดั นอากาศในทีสูง ๆ เช่น บนภูเขา หรื อบนเครืองบิน
ซึ งทํ าจากโลหะทีบางมากและยืดหยุ่นได้ เมือความดันอากาศเพิ มขึ นตลั บลูกฟูกก็จะถูกบีบให้แฟบลงแต่อเมื
ความดั นอากาศลดลง ตลั บลูกฟูกก็จะพองขึ น แล้ วจะมีผลต่อแหนบส่งผลไปยั งเข็มชี ซึ งติดสเกลบอกบน
หน้าปัดไว้ เรี ยบร้อย สําหรับหน้าปัดบารอมิเตอร์แอนีรอยด์ นันสามารถดัดแปลงเป็ นความสูงจาก
ระดับนํ าทะเลได้ เพราะว่าความดันอากาศจะลดลงตามความสูงในอั ตราประมาณ1 มิลลิเมตรของปรอทต่อ
ความสูงทีเพิ มขึ นทุก ๆ 11 เมตร เรี ยกเครื องมือทีดัดแปลงนี ว่า มาตรวั ดความสูง หรื อแอลติมิเตอร์ ซึ งใช้
ติดตัว หรื อติดในเครื องบินเพือทราบระดับความสูงของเครื องบิน
เครื องวัดบูร์ดอน (Bourdon gauge) ประกอบด้วยท่อกลวง มีปลายปิ ดข้างหนึ งและม้ วนเป็ นรู ป
วงกลม ทีปลายปิ ดมีเข็มติดอยู่สามารถเลือนไปมาเพือชี บนสเกลได้ เมือต้องการวั ดความดั นก็ให้ของไหล
ไหลเข้าไปในท่อทางด้านปลายเปิ ดจะทํ าให้ท่อนี ยืดออกเข็มทีติดกับปลายท่อก็จะชี บนสเกลบอกความดัน
ของไหลนั นได้ แมนอมิเตอร์แบบนี นิยมใช้ก ับของไหลทีมีความดั นสูงมาก เช่น หม้ อลมเติมยางรถยนต์ ถั ง
แก๊สหุงต้ม เป็ นต้น
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แมนอมิเตอร์ (Manometer) เป็ นอุปกรณ์สําหรับวั ดความแตกต่างของความดั นในของไหล โดย
ปกติใช้บอกความแตกต่างของความดั นในรู ปความแตกต่างของระดับความสูงของลํ าของเหลวทั งสองข้างใน
หลอดแก้วรู ปตัวยู

ให้

P แทน ความดันสัมบูรณ์ของอากาศในสายยางทีนักเรี ยนเป่ า
Pa แทน ความดันของบรรยากาศขณะนั น
PW แทน ความดันเนืองจากลํ าของเหลวทีสูง d

ถ้ าของเหลวอยู่ในสภาพสมดุล จะได้ว่า
P = Pa + PW
ความดั นของอากาศในสายยางทีเพิ มขึ น
P - Pa = PW = gd …………………………………(17.7)
จะเห็นว่า ผลต่างของระดับของเหลวในหลอดแก้วรู ปตัวยู หรื อระยะ d จะแปรผั นตรงกับความดัน
ทีเพิ มของอากาศในสายยาง
แสดงว่าเราสามารถใช้ระยะ d เป็ นตัวแสดงความดันทีเพิ มขึ นทีปลายข้างหนึ ง ความดันทีวั ดได้จาก
เครื องมือวั ดนี เรี ยกว่า ความดั นเกจนั นเอง
17.2.3 ความดันกับชีวิตประจําวัน
ในชีวิตประจํ าวั น เราต้องเกียวข้องกับความดันตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ จากอุปกรณ์
หลายอย่างที
เราใช้ในการทํ างานต้องอาศั ยความดันบรรยากาศทั งสิ น ดั งตัวอย่างต่อไปนี
เครื องวัดความดันโลหิต ซึ งเรี ยกว่า Sphygomoanometer เป็ นเครื องมือประกอบด้ วยแมนอมิเตอร์
โดยใช้แมนอมิเตอร์ว ั ดผ่านท่อนแขน ในขณะทีหัวใจบีบตั วส่งโลหิตไปตามเส้นเลือดแดง ไปเลี ยงส่วนต่าง
ๆ ของร่ างกาย ซึ งเป็ นค่าความดั นโลหิตสูงสุด และเมือโลหิตในเส้นเลือดดํ าย้ อนกลั บหัวใจจะอ่านค่าความ
ดันโลหิตตํ าสุดจากแมนอมิเตอร์ สําหรับคนปกติ ความดันโลหิตจะเป็ น120/80 หมายความว่า ค่าความดั น
โลหิตสูงสุดจะเป็ น 120 mm.Hg และตํ าสุดเป็ น 80 mm.Hg
หลอดดูดเครืองดืม เมือใช้หลอดดูดเครื องดืม อากาศในหลอดมีปริ มาตรลดลง ทํ าให้ความดัน
อากาศในหลอดดูดลดลงด้วย ความดั นอากาศภายนอกซึ งมากกว่าก็จะสามารถดันของเหลวขึ นไปแทนที
อากาศในหลอดดูดจนกระทั งของเหลวเข้าปาก
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ยางติดผนัง เมือออกแรงกดแผ่นยางติดผนังบนผิวเรี ยบ เช่น แผ่นกระจก อากาศทีอยู่ระหว่างแผ่น
ยางและกระจกจะถูกขับออก ทํ าให้บริ เวณดังกล่าวเกือบเป็ นสุญญากาศ อากาศภายนอกซึ งมีความดันสูงกว่า
ก็จะกดผิวแผ่นยางให้แนบติดแผ่นกระจก
แบบฝึ กหัด 17.2.2-3
1.1 ถ้ าของเหลวทีบรรจุในหลอดแก้วรู ปตั วยู ของแมนอมิเตอร์ คือ นํ า ซึ งมีความหนาแน่นเท่ากับ1000
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมือของเหลวในหลอดแก้วรู ปตัวยูต่างระดับกัน2 เซนติเมตร ความดันเกจ
ทีอ่านได้จะเป็ นเท่าไร ( 200 นิวตันต่อตารางเมตร)
1.2 นํ าจืดลึก 0.6 เมตร ให้ความดั นเท่ากับนํ าทะเลลึก0.4 เมตร จงหาความหนาแน่นของนํ าทะเล
กํ าหนด ความหนาแน่นของนํ าเท่ากับ10 3 kg/m3 ( 1.5 × 10 3 kg/m3)
1.3 ทีก้นบ่อแร่ แห่งหนึ งบารอมิเตอร์ ปรอทอ่านได้ 77.4 cm จงหาว่า บารอมิเตอร์น ํ ามั นทีวางไว้ ข ้างกัน
จะอ่านได้เท่าไร กํ าหนดความหนาแน่นของปรอทและนํ ามั นเท่ากับ13.6 × 10 3 kg/m3 และ 0.9 × 103
kg/m3 ตามลํ าดับ ( 11.7 m )
1.4 ทีก้นบ่อแร่ แห่งหนึ งบารอมิเตอร์ ปรอทอ่านได้ 80 cm จงหาว่า บารอมิเตอร์น ํ ามั นทีวางไว้ ข ้างกันจะ
อ่านได้เท่าไร กํ าหนดความหนาแน่นของปรอทและนํ ามั นเท่าบกั 13.6 × 10 3 kg/m3 และ 0.8 × 103
kg/m3 ตามลํ าดับ
1.5 ความดั นทีก้ นบ่อแห่งหนึ ง มีค่าเป็ น 4 เท่าของความดันทีจุดลึกจากผิวนํ า0.6 เมตร จงหาความลึกของ
บ่อนั น ถ้ าความดั นบรรยากาศมีค่าเท่า10.2 เมตรของนํ า(33 เมตร)

รู ปข้อ 1.6

รู ปข้อ 1.7

รู ปข้อ 1.8

1.6 ขวดใส่ของเหลวดังรู ปส่วนสูงของของเหลว 5 cm ก้นขวดมีพื นที 100 cm2 ถ้ าของเหลวมีความหนาแน่น
13.6 × 10 4 kg/m3 ความดันเกจทีก้นขวดมีค่าเท่าไร (6.8 × 10 4 N/m2)
1.7 จากรู ปความหนาแน่นของนํ ามั นมีค่าเป็ นกีเท่าของนํ า (0.8 เท่าของนํ า)
1.8 จากรู ป ถ้ าปรอทมีความหนาแน่นเป็ น 13.6 เท่าของนํ า X จะมีค่าเท่าไร (2.72 เมตร)
2.1 (มข. ) ระดับปกติของความดั นโลหิต (blood pressure) ของคนทั วไปคือความดันตั วบน มิลลิลิตร
ของปรอทและความดันตัวล่าง มิลลิเมตรของปรอท จงหาค่าความดันตัวบนนี ในหน่วยมาตรฐาน
. . atm
. . atm
. .  N / m2
. .  pascal
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2.2 (มข. ) เราทราบว่าบรรยากาศทีผิวโลกมีความดันประมาณ
มิลลิเมตรปรอท โลหิตในร่ างกาย
ของคนเราปกติก็มีความดันเช่นกัน ข้อใดต่อไปนี เป็ นข้อความทีถูกต้อง
. ความดั นโลหิตมีค่ามากกว่าความดันบรรยากาศเสมอ
. ความดั นโลหิตมีค่าน้อยกว่าความดันบรรยากาศเสมอ
. ความดั นโลหิตมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศเสมอ
. ไม่แน่นอน อาจมากกว่าหรื อน้อยกว่าก็ได้
2.3 (มข. 4) ขาข้างหนึ งของแอนอมิเตอร์ถูกต่อเข้ ากับภาชนะทีบรรจุแก๊สชนิดหนึ งปรากฏว่าระดับปรอทใน
ขาทั งสองข้างสูง5 เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตร ดังรู ป ถ้ าความดันของอากาศภายนอกขณะนั นเท่ากับ
105 พาสคัล แก๊สในภาชนะมีความดันเท่าใด(กํ าหนดให้ ความหนาแน่นปรอทเท่ากับ13.6  103
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความเร่ งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ10 เมตรต่อวินาที2)
1. 0.136  105 พาสคัล
2. 1.36  105 พาสคัล
3. 1.136  105 พาสคัล
4. 2.36  105 พาสคัล
2.4 (มข. 6) (กํ าหนดความดันบรรยากาศเป็ น 760 มิลลิเมตรปรอท) ในการวั ดความดั นโลหิต ถ้ าวั ดได้130
มิลลิเมตรปรอท แสดงว่าในเส้นเลือดมีความดันสัมบูรณ์เป็ นกีมิลลิเมตรปรอท
1. 130
2. 630
2. 890
4. 1.00143  105
แบบฝึ กหัด 17.2
1.1 การเปลียนอุณหภูมิของของเหลว จะมีผลต่อความดันในของเหลวหรื อไม่ อย่างไร
1.2 นําปลายข้างหนึ งของหลอดดูดชนิดใสไปจุ่มในนํ า ใช้ นิ วปิ ดปลายบน แล้ วยกหลอดให้พ ้ นผิวนํ าและ
วางตัวในแนวดิ ง จะเห็นว่าในหลอดมีล ํ านํ าอยู่ด ้านล่างและลํ าอากาศอยู่ตอนบนอากาศทียูอ่ระหว่างนิ ว
และผืนนํ าในหลอดดูดจะมีความดั นมากกว่า เท่ากับ หรื อน้อยกว่า ความดั นบรรยากาศ(ลองทํ าดู)
1.3 จงอธิบายการทํ างานของหลอดฉีดยาขณะดูดของเหลวเข้าไปในหลอด
1.4 เพราะเหตุใด จึงนิยมใช้ปรอทในหลอดแก้วของบารอมิเตอร์แทนทีจะใช้น ํ า
1.5 การวั ดความดันในโลหิต ผู ้ ถูกวั ดต้องนอนอยู่ในแนวราบและแขนต้องอยู่ในแนวขนานกับลํ าตัว
หรื อถ้ าอยู่ในท่านั ง แพทย์ ต ้องพั นถุงอากาศครอบแขนในระดับเดียวกับหัวใจ เพราะเหตุใด
2.1 เรื อดํ านํ าลํ าหนึ งได้รับการออกแบบให้ทนความดันจากภายนอกได้ไม่เกิน 6 พาสคัลเรื อดํ านํ า
ลํ านี จะสามารถดํ าลึกลงไปจากผิวนํ าทะเลได้มากทีสุดเท่าใด( 89.0 m )
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รู ปสําหรับโจทย์ ข้อ2.2
รู ปสําหรับโจทย์ ข้อ2.3
2.2 กราฟความสัมพั นธ์ระหว่างความดั นเกจกับความหนาแน่นของของเหลวสามชนิดทีความลึกเดียวกัน
ดังรู ป ความลึกนั นมีค่าเท่าใด ตอบในหน่วยเซนติเมตร ( 7.65 cm )
2.3 ภาชนะรู ปทรงกระบอกรัศมี 1 เมตร สูง 2 เมตร เชือมติดแน่นกับท่อทรงกระบอกเล็กๆ สูง 2 เมตร
พื นทีหน้าตัด5 เซนติเมตร ดังรู ป ภาชนะนี บรรจุน ํ าเต็จมงคํ านวณหาแรงดั นของนํ าเนืองจากความดั นเกจ
ทีกระทํ าต่อก้นภาชนะและนํ าหนักของนํ าทีบรรจุในภาชนะนี คํ าตอบทั
งสองนี เท่ากันหรื อไม่ เพราะเหตุ
ใด ( ไม่คิดความดั นบรรยากาศ ) ( 1.23  5 N และ 6.16  4 N )
2.4 จากรู ป ภาชนะทั งสีบรรจุของเหลวชนิดเดียวกั น ทีระดับสูงh เท่ากัน ข้อความต่อไปนี ข้อใดถูก
1. ความดั นเกจทีก้นภาชนะทุกใบเท่ากัน
2. ความดั นสัมบูรณ์ทก้ี นภาชนะทุกใบเท่ากั น
3. ความดั นสัมบูรณ์เฉลียทีด้านข้างภาชนะเป็ นครึ งหนึ งของความดั นสัมบูรณ์ทีก้นภาชนะ

2.5 ภาชนะทั งสามมีระดับนํ าสูงเท่ากันและพื นทีก้นเท่ากัน ดังรู ป จงตอบคํ าถามต่อไปนี

ก. แรงทีนํ ากระทํ าต่อก้นภาชนะทั งสามเนืองจากความดันของนํ าเท่ากันหรื อไม่
ข. เมือนํานํ าในภาชนะทั งสามไปชั งจะมีน ํ าหนักเท่ากั นหรื อไม่
ค. เหตุใดคํ าตอบทีได้ในข้อ ก. และข. จึงไม่เท่ากัน
2.6 ทีระดับความลึกจากผิวนํ าทะเลเท่าใด ความดันสัมบูรณ์จึงมีค่าเท่ากับสองเท่าความดันบรรยากาศ
(10.04 m )
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2.7 ถั งรู ปสีเหลียมลูกบาศก์ทีมีความยาวด้านละ2 เมตร เมือบรรจุน ํ าเต็มจะมีความดันเกจทีก้ นถั งเป็ น
เท่าใด และความดันเกจเฉลียทีด้านข้างของถั งจะเป็ นเท่าใด (1.96  4 Pa และ 9.8  3 Pa )
2.8 ถั งรู ปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ1 เมตร บรรจุน ํ าเกลือทีมีความหนาแน่น 1.03  3 กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตรไว้ เต็มถัง จงหา
5
ก. แรงเนืองจากความดันสัมบูรณ์ทีนํ าเกลือกระทํ าทีก้ นถั(1.114
ง

N)
ข. แรงเฉลียเนืองจากความดันสัมบูรณ์ทีด้านข้างของถั งหนึ งด้าน1.064
(  5 N)

รู ปสําหรับโจทย์ ข้อ2.9
รู ปสําหรับโจทย์ ข้อ2.10
2.9 ถั ง A และ B มีท่อต่อถึงกันและบรรจุน ํ าเต็มดังรู ป ถ้ าถั งทั งสองเป็ นรู ปลูกบาศก์มีความยาว 1 เมตร จงหา
ก. ความดันสัมบูรณ์ทีก้นถั งB (1.111  5 N )
ข. แรงเนืองจากความดันสัมบูรณ์ทีกระทํ าต่อก้นถั งA (1.307 

5

N)

ค. แรงเฉลียเนืองจากความดันสัมบูรณ์ทีด้านข้างหนึ งด้านของถั งA (1.258  5N )
2.10 ของเหลว A,B และ C มีความหนาแน่น , และ ตามลํ าดับ บรรจุในภาชนะ
ทีมีท่อต่อถึงกัน ดังรู ป ถ้ าh , และ เป็ นความสูงของของเหลว Aในท่อทั งสาม
จงพิสูจน์ว่า
2.11 เครื องสูบรถจักรยานแบบเท้ากด ประกอบด้วยกระบอกสูบ ลกสูบ และทีเหยียบ เมือออกแรงทีเหยียบ
กระบอกสูบจะเคลือนทีเข้าหาลูกสูบและดันอากาศในกระบอกสูบให้ผ่านตามสายยางทีต่อกับยางรถ

ก. ถ้ าลูกสูบมีพื นทีหน้าตัดเท่ากับ25 ตารางเซนติเมตร และแรงทีกระทํ าต่อกระบอกสูบเท่ากับ800
นิวตัน จงแสดงว่า ความดั นทีลูกสูบเท่ากับ320 กิโลพาสคัล (320 kPa)
ข. ถ้ านําเครื องสูบนี ไปสูบยางรถยนต์สีล้ อทีมีมวล600 กิโลกรัม จนยางแต่ละเส้นมีความดันเกจ 200
กิโลพาสคัล พื นทีของยางแต่ละเส้นทีสัมผั สถนน เป็ นเท่าใด(7.35 
)
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2.12 แมนอมิเตอร์เครื องหนึ งมีระดับปรอทในขาทั งสองข้ างอยู่ทีขีด0 ของสเกล ถ้ าระยะระหว่างขีดของ
สเกลเท่ากับ 1 มิลิเมตร แต่ละขีดทีอยู่เหนือขีด 0 ขึ นไป อ่านความดั นเท่าใดบ้าง(226.56 Pa, 533.12 Pa,
799.68 Pa, 1066.24 Pa, …)
2.13 ขาข้างหนึ งของแมนอมิเตอร์ทีมีปรอทบรรจุยู่
ถูกต่อเข้ากับถั งสีเหลียมทีบรรจุแก๊สชนิดหนึ ง
ปรากฏว่าระดับปรอทในขาทั งสองข้างสูง5 เซนติเมตร
และ 15 เซนติเมตร ดังรู ป ถ้ าความดันของอากาศขณะนั นเท่ากับ
พาสคัล แก๊สในถั งมีความดันเท่าใด(1.133  Pa)
17.3 กฎของพาสคัลและเครื องอัดไฮดรอริก
กฎของพาสคัล ซึ งกล่าวว่า เมือความดั น ณ ตํ าแหน่งใด ๆ ในของเหลวทีอยู่นิ งในภาชนะปิ ดความดั น
ทีเพิ มขึ นจะถ่ายทอดไปทุก ๆ จุดในของเหลวนั น
กฎของพาสคัลสามารถอธิบายการทํ างานของเครื องกลผ่อนแรงทีรู ้จ ั กกั นทั วไปคือเครื องอั ดไฮดรอ
ลิก ซึ งประกอบด้วยกระบอกสูบ และลูกสูบสองชุดมีขนาดต่างกั น มีท่อต่อเชือมกันและมีของเหลวบรรจุอยู่
ภายใน

รู ปการทํ างานของเครื องอัดไฮดรอลิก
ให้ A และ a แทน พื นทีหน้าตัดของลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็ก
F แทน แรงกดลูกสูบด้านพื นทีหน้าตั ด
W แทน นํ าหนักทีต้องการจะยก
จากกฎของพาสคัลจะได้ว่า
P1=P2
F W

a
A

การได้เปรี ยบเชิงกล

……………………………(17.8)
2

MA 

สูตรเครื องอั ดไฮดรอลิก หรื อเครื องอั ดบาร์มาห์
เครื องอั ดมีประสิทธิภาพ 100 % ได้
ได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎี ( I.M.A.)

2

W A R
h
D
     
F
a  r
d
H
 

W
F

………………………..(17.9)

ทีไม่มีระบบคานโยกมาเกียวข้อง สูตรนี ใช้เมือ

เรี ยกว่าได้เปรี ยบเชิงกลตามปฏิบัติ ( A.M.A.) ส่วน

A
a

เรี ยกว่า
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ถ้ าเอาระบบคานโยกเข้ามาใส่ในเครื องนี ดังรู ป

จะได้ว่า
W
A L
 x
………………………(17.10)
F2
a l
W
แทน การได้เปรี ยบเชิงกลตามปฏิบัติของเครื องทั งหมด
F2
A
แทน การได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎีของลูกสูบ
a
L
แทน การได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎีของคานโยก
l
A L
x
แทน การได้เปรี ยบเชิงกลตามทฤษฎีของเครื องทั งหมด
a l

สูตรข้างต้น ใช้เมือเครื องมีประสิทธิภาพ 100 %
ถ้ าเครื องมีประสิทธิภาพไม่ถึง 100 % ให้ใช้สูตรดังนี
ประสิทธิภาพ ( Eff ) =

 W 
 F 
 2  x 100
A x L
a l 



…………………….(17.11)

แบบฝึ กหัด 17.3
1.1 แม่แรงยกรถยนต์เครื องหนึ ง ลูกสูบใหญ่มีพื นทีเป็ น 200 เท่าของลูกสูบเล็ก ถ้ าต้องการให้แม่แรงยกรถ
มวล 1000 กิโลกรัม จะต้องออกแรงกดทีลูกสูบเล็กเท่าไร ( 50 นิวตัน)
1.2 เครื องยกไฮดรอลิกเครื องหนึ ง มีรัศมีลูกสูบใหญ่เป็ น 5 เท่าของลูกสูบเล็ก จะต้องออกแรงกดทีลูกสูบ
เล็กอย่างน้อยเท่าใดจึงจะสามารถยกมวล 1000 กิโลกรัมขึ นได้( 400 นิวตัน)
2

2

1.3 เครื องอั ดบาร์มาห์ ลูกสูบใหญ่มีพื นที 20 cm พื นทีสูบอั ด 2.5 cm คานโยกยาว 28 cm ระยะจาก
จุดฟัลครัมถึงคานสูบอั ด 2 cm ถ้ าออกแรงกระทํ าทีปลายคาน 20 นิวตัน จะสามารถยกนํ าหนักได้
เท่าใด ( 2240 นิวตัน )
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1.4 เครื องอั ดไฮดรอลิกเครื องหนึ งให้ยกนํ าหนัก2,240 นิวตัน โดยผู ้ ใช้ออกแรงกดเท่ากับนํ าหนัก5 นิวตัน
ถ้ าเส้นผ่านศูนย์ กลางของลูกสูบใหญ่เป็ น 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์ กลางของลูกสูบเล็ก จงหาอั ตราส่วน
ของแขนคานงัดทีใช้กดลูกสูบ ( 7 : 1 )
1.5 เครื องอั ดไฮดรอลิกเครืองหนึ งเส้นผ่านศูนย์ กลางสูบอั ด2 cm เส้นผ่านศูนย์ กลางสูบยก 50 cm ในการ
โยกแต่ละครั งสูบอั ดจะเคลือนทีลง 7 cm จงหาว่าถ้ าต้องการให้สูบยกเคลือนตัวสูงขึ น14 cm จะต้อง
โยกกีครั ง( 1,250 ครั ง)
1.6 เครื องอั ดบาร์มาห์เครื องหนึ งลูกสูบยก และลูกสูบอั ด มีเส้นผ่านศูนย์ กลาง0.4 m และ 4 cm ตามลํ าดับ
ก้านสูบอั ดติดกับคานโยกทีอยู่ห่างจากจุดหมุน 20 cm ถ้ าคานโยกยาว 80 cm ถ้ าเราออกแรงกดทีคาน
โยก 5 นิวตัน สูบยกจะสามารถยกนํ าหนักได้เท่าไร( 2000 นิวตัน )
1.7 เครื องอัดไฮดรอลิกเครื องหนึ งมีเส้นผ่านศูนย์ กลางสูบอั ดและลูกสูบยกเป็ น1 cm และ 10 cm ตามลํ าดับ
ทีก้านสูบอั ดมีคานอีกอั นหนึ งทีมีแขนคานเป็ นอั ตราส่วน15 : 1 ถ้ าออกแรงทีปลายคาน 10 N จะ
สามารถยกนํ าหนักได้12,000 N จงหาประสิทธิภาพของเครื องอั ดนีเป็ นกี เปอร์เซ็นต์ ( 80% )
2.1 กฎพาสคัลกล่าวว่าอย่างไร
2.2 จงสืบค้นข้อมูลเครื องมือหรื ออุปกรณ์ทีมีหลั กในการทํ างานโดยอาศั ยกฎพาสคัล
3.1 ลูกสูบเล็กขงเครื องอั ดไฮดรอลิกมีพื นทีหน้าตัด25 ตารางเซนติเมตร และลูกสูบใหญ่มีพื นทีหน้าตัด800
ตารางเซนติเมตร ถ้ ามีมวล 6000 กิโลกรัม วางกดอยู่บนลูกสูบใหญ่ในเครื องอั ดไฮดรอลิก ซึ งมีน ํ ามั นทีมี
ความหนาแน่น 780 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถ้ าเครื องอั ดไฮดรอลิกอยู่ในสมดุล โดยระดับนํ ามั นใน
ลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับนํ ามั นในลูกสูบใหญ่80 เซนติเมตร แรงทีกดบนลกสูบเล็กมีค่าเท่าใด
(1.82  N)
3.2 จากรู ป แสดงระบบเบรกไฮดรอลิกของรถยนต์โดยอาศั ยข้อมูลในรู ป จงหา
ก. แรงทีกระทํ าต่อลูกสูบ (100 N)
ข. ความดันในของเหลวที B ( Pa)
ค. ความดันในของเหลวที C (200 N)

รู ปสําหรับปัญหาข้อ 3.2
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17.4 แรงลอยตัวและหลักของอาร์ คิมีดีส
ถ้ าหากเราชั งนํ าหนักวั ตถุในขณะทีจมอยู่ในของเหลว จะพบว่านํ าหนักวั ตถุขณะนั นจะน้อยกว่า
นํ าหนักวั ตถุทีชั งในอากาศ ทั งนี เพราะของเหลวออกแรงพยุงวั ตถุไว้ ในทิศขึ นข้บนาง เรี ยกแรงนี ว่าแรง
ลอยตัวของของเหลว ( Buoyant Force , B )
หลั กของอาร์คิมีดีส กล่าวว่า วั ตถุใด ๆ ทีจมอยู่ในของเหลวทั งก้อนหรื อจมอยู่เพียงบางส่วน จะถูก
แรงลอยตัวกระทํ าและขนาดของแรงลอยตัวนั นจะเท่ากับขนาดของนํ าหนักของของเหลวทีถูกวั ตถุแทนที
แรงลอยตัว คือ แรงทีของเหลวพยายามยกตัววั ตถุขึ นมา

หลักสมดุล

แรงรวมขึน = แรงรวมลง
FB = mg
 1 v1 =  2 v2 ………………………………(17.12)
 1

=  2  2 ….……………………………(17.13)

กํ าหนดให้ FB แทน แรงลอยตัว
V1 แทน ปริ มาตรทั งหมด
 2 แทน ความยาวทีจม



แทน ความหนาแน่นวั ตถุ
V2 แทน ปริ มาตรทีจม
g แทน ความเร่ งโน้มถ่วง

 2 แทน

 1 แทน

ความหนาแน่นของเหลว
ความยาวทั งหมด

แบบฝึ กหัด 17.4
1.1 (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลั ย) วั ตถุทรงกลมตันลูกหนึ งลอยอยู่ในของเหลว โดยจมลงไปครึ งลูพอดี
ก
กํ าหนดว่าของเหลวมีความหนาแน่น . กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จงหาว่าความหนาแน่นของ
วั ตถุมีค่าเท่าใด
. . g/cm3
2. 0.8 g/cm3
3. 0.9 g/cm3
4. 1.0 g/cm3
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1.2 (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลั ย)นํ าแข็งมีความหนาแน่น .



kg/m3 ลอยอยูใ่ นนํ าทะเลทีมีความ

หนาแน่น .  kg/m3 จงหาว่า นํ าแข็งจมนํ าเป็ นปริ มาตรกีเปอร์เซ็นต์
. . เปอร์เซ็นต์ . . เปอร์เซ็นต์ . . เปอร์เซ็นต์ . . เปอร์เซ็นต์
1.3 (ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลั ย) ลูกบาศก์มีฝาปิ ดวางอยู่บนพื น แต่ละด้านยาว . เมตร หนัก นิวตัน
วั นหนึ งฝนตกนํ าท่วม ระดับนํ าจะต้องสูงจากพื นเท่าใด
ลั งจึงเริ มลอย (ให้ความหนาแน่นของนํ า
เท่ากับ , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)
1. 0.01 m
2. 0.04 m
3. 0.08 m
4. 0.25 m
2.1 ในการใช้เครื องชั งสปริ งชั งวั ตถุ เหตุใดเมือชั งวั ตถุในของเหลว เครื องชั งจึานค่
งอ่ าได้น้อยกว่า เมือชั ง
วั ตถุนั นในอากาศ
2.2 ตามปกติเหล็กจมนํ า แต่เหตุใด เรื อทีทํ าด้วยเหล็กงไม่
จึ จมนํ า
2.3 จงบอกวิธีหาความหนาแน่นของวั ตถุ
2.4 เพราะเหตุใด บอลลูนตรวจอากาศทีบรรจุแก๊สฮีเลียม จึงบรรจุแก๊สเพียงร้อยละ 10 ถึง 20 ของปริ มาตร
ทั งหมดของบอลลูน
2.5 ตะกั วมีความหนาแน่นมากกว่าเหล็กแต่ทั งตะกั วและเหล็กต่างก็ความหนาแน่
มี
นมากกว่านํ าถ้ านําตะกั ว
และเหล็กทีมีปริ มาตรเท่ากันไปวางในนํ า แรงพยุงของนํ าทีกระทํ าต่อตะกั วจะมากกว่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าแรงพยุงของนํ าทีกระทํ าต่อเหล็ก
3.1 เรื อลํ าหนึ งมีมวล4000 กิโลกรัม ลอยในนํ าทีมีความหนาแน่น1.0  กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
จงหา
ก. ปริ มาตรขงเรื อส่วนทีจมอยู่ใต้ผิวนํ า( 4 m3 ) ข. แรงพยุงของนํ าทีกระทํ าต่อเรื อ( 3.92  104 )
3.2 นําเหล็กรู ลูกบาศก์ปริ มาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ไปหย่อนในนํ าและนํ ามั นทีมีความหนาแน่น1000
และ 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลํ าดับ แรงพยุงทีกระทํ าต่อเหล็กทั งสองกรณี เป็ นเท่าใด
( 9.8  10-3, 7.84  10-3 )
3.3 แขวนก้นอะลูมิเนียมทีมีมวล 1 กิโลกรัม และมีความหนาแน่น 2.7  103 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ด้วยเชือก จากนั นนําไปแช่น ํ า แรงดึงในเชือกก่อนและหลั งแช่น ํ าเป็ นเท่าใด
( 9.8 N, 6.2 N )
3.4 นําไม้ รูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ0.5 เมตร มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรไปลอยนํ า
ทีมีความหนาแน่น 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. ไม้ จมลึกเท่าใด ( 0.4 m )
ข. จะต้องใช้แรงเท่าใดกดทีแท่งไม้ เพือให้ไม้ จมมิดนํ าพอดี( 245 N )
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3.5 นําวั ตถุรูปลูกบาศก์ไปวางในขงเหลว พบว่าปริ มาตรบางส่วนของวั ตถุอยู่เหนือผิวของเหลว
ถ้ าให้
เป็ น ความหนาแน่นของวั ตถุ
เป็ น ความหนาแน่นของของเหลว
เป็ น ปริ มาตรวั ตถุ
เป็ น ปริ มาตรของของเหลวทีถูกแทนที
ก. จงพิสูจน์ว่า = และปริ มาตรวั ตถุอยู่เหนือผิวของเหลวมีค่าเท่ากับ
ข. ถ้ าวั ตถุเป็ นนํ าแข็งและของเหลวเป็ นนํ าทีมีความหนาแน่917
น และ 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ตามลํ าดับ ปริ มาตรส่วนทีจมและลอยคิดเป็ นร้อยละเท่าใด( 91.7, 8.3 )
ค. ภูเขานํ าแข็งลูกหนึ งลอยในนํ าทะเลทีมีความหนาแน่น1024 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปริ มาตรของ
ภูเขานํ าแข็งส่วนทีจมใต้ผิวนํ าคิดเป็ นร้อยละเท่าใด ( กํ าหนดให้ความหนาแน่นของภูเขานํ าแข็งเท่ากับ
917 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ) ( 89.6 )
4.1 (มข. ) วั ตถุรูปลูกบาศก์ยาวด้านละ เซนติเมตร ความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ลอยอยู่ในนํ าทีบรรจุในภาชนะหนึ ง ถ้ าผิวบนของวั ตถุอยู่ในแนวระดับ จงหาว่าผิวบนของวั ตถุนี จะอยู่
สูงกว่าผิวนํ าเท่าใด กําหนดให้ ความหนาแน่นของนํ า เท่ากับ , กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
. เซนติเมตร
. เซนติเมตร
. เซนติเมตร
. เซนติเมตร
4.2 (มข. ) แท่งไม้ ลอยในนํ าทีมีความหนาแน่น .  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร พบว่าแท่งไม้ ลอยเหนือ
นํ าร้อยละ20 จงหา ความหนาแน่นของแท่งไม้
.  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
.  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
. .  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
. .  กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
4.3 (มข. 4) นําไม้ รูปลูกบาศก์มีความยาวด้านละ0.5 เมตร มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ไปลอยนํ าทีมีความหนาแน่น1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะต้องใช้แรงเท่าใดกดทีแท่งไม้ เพือให้
แท่งไม้ จมมิดนํ าพอดี(กํ าหนดให้ ความเร่งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)
1. 125 นิวตัน
2. 250 นิวตัน
3. 375 นิวตัน
3. 500 นิวตัน
4.4 (มข. 6) แท่งไม้ ลอยนิ งอยู่ในนํ า พบว่า ปริ มาตรทีลอยเหนือนํ าเป็ นเป็ นร้อยละ ของปริ มาตรทั งหมด
เมือความหนาแน่นของนํ าเป็น × 103 kg/m3 ความหนาแน่นของไม้ จะเป็ นกี kg/m3
1. 0.2 × 105
2. 96 × 105
3. 20 × 103
4. 80 × 103
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17.5 ความตึงผิว ( Surface tension )
ความตึงผิว หมายถึง อั ตราส่วนของแรงทีกระทํ าไปตามผิวของเหลวต่อความยาวของผิวทีถูกแรง
กระทํ า ความยาวนี ต้องตั งฉากกับแรงด้ วย มีหน่วยเป็ น นิวตันต่อตารางเมตร
แรงตึงผิวของของเหลว หมายถึง แรงชนิดหนึ งทีพยายามยึดผิวของเหลวไว้ แรงดึงผิวของของเหลว
จะมีทิศขนานกับผิวของของเหลวและตั งฉากกับเส้นขอบทีของเหลวสัมผั ส
ให้ F แทน ขนาดของแรงตึงผิว
 แทน แรงตึงผิวของของเหลว
l แทน ความยาวของเส้นผิวทีขาด
 

F
l

……………………………..(17.14)

เพิมเติม 1. ค่าความตึงผิวของของเหลวแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากัน
2. สําหรับของเหลวชนิดเดียวกันค่าความตึงผิวจะเปลียนไป เมือมีสารมาเจือปน เช่น นํ า
สบู่ นํ าเกลือ จะมีความตึงผิวน้อยกว่าความตึงผิวของนํ า
3. ค่าความตึงผิวจะลดลงเมืออุณหภูมิของของเหลวเพิ มขึ น
การหาค่าความตึงผิว
X
Y
W

 

F
F

2l 2 2r 

F

……………………………..(17.15)

หา F จาก F.Y = W.X
แบบฝึ กหัด 17.5
1.1 ถ้ ารัศมีของห่วงเท่ากับ 14 cm และห่วงหลุดจากผิวปรอทพอดีความตึงผิวของปรอทเป็ นเท่าใด
2 cm
8 cm
1.1 N

2.1 ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ทีเกียวข้องกับความตึงผิว

F
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3.1 ในการทดลองวั ดความตึงของผิวของของเหลวชนิดหนึ งโดยใช้เครื องมือเดียวกับทีใช้ในการทดลอง17.3
ถ้ าห่วงกลมมีรัศมี 10 เซนติเมตร พบว่าจะต้องเพิ มมวล139.5 กรัม ทีห่วงสําหรับแขวนนํ าหนัก จึงทํ าให้
ห่วงวงกลมหลุดจากผิวขงเหลวพอดี จงหาความตึงผิวของของเหลวนี( 0.363 N/m )
3.2 ลวดวงกลมมล m มีเส้นผ่านศูนย์ กลางภายใน และมีเส้นผ่านศูนย์ กลางภายนอก ห้อยอยู่ใน
แนวราบโดยวงกลมแตะผิวของเหลว แรงทีใช้ดงึ ลวดวงกลมให้หลุดจากผิวของเหลวพอดีมีค่าเท่าใด
กํ าหนดให้ความตึงผิวของของเหลวเท่ากับ ( (
) mg )
3.3 ลวดโลหะรู ปวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์ กลางยาว10 เซนติเมตร แตะผิวนํ าพอดี จงหาแรงทีดึงลวดโลหะนี ให้
หลุดจากผิวนํ าพอดี เมือลวดโลหะมีมวล25 กรัม กํ าหนดให้ความตึงผิวของนํ าเท่ากับ7.0
นิวตันต่อเมตร ( 0.289 N )
17.6 ความหนืด
แรงหนืด คือ แรงเสียดทานภายในของไหล หรื อแรงต้านทานการเคลือนทีของวั ตถุทีเกิดภายในของ
ไหลนั น ซึ งจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับความเร็ วพื นทีผิวของของไหล และเป็ นปฏิภาคกลั บความหนาของ
ของไหล
ความหนืด () คือ คุณสมบัติของของไหลในการต้านการเคลือนทีของวั ตถุในของไหลนั น มีหน่วย
เป็ น นิวตั น-วินาทีต่อตารางเมตร ( N-S /m 2 )
ความหนืดในของเหลวเกิดจากแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ซึ งจะมีค่าลดลงเมือของเหลวมีอุณหภูมิ
สูงขึ น
ความหนืดในอากาศ ซึ งโมเลกุลของมั นอยู่ห่างกั นมาก เกิดการถ่ายทอดโมเมนตัม ซึ งจะมีค่าความ
หนืดเพิ มขึ น เมืออุณหภูมิของอากาศสูงขึ น
ของไหลทีมีความหนืดสูงจะเคลือนทีได้ช้ากว่าของไหลทีมีความหนืดตํ า ในเครื องกลชนิดต่าง ๆ เรา
ใช้น ํ ามั นหล่อลืนชนิดต่าง ๆ กัน ความหนืดของนํ ามั นหล่อลืนมีหน่วยเป็ SAE
น ย่อมาจาก The Society of
Automotive Engineering
การพิจารณาแรงหนืดและความหนืด
ถ้ าของเหลวสองชั นมีพื นที A เท่ากัน กํ าลั งเคลือนทีด้ วยความเร็ วสัมพั ทธ์v โดยมีระยะระหว่าง
ชั นมีค่าเป็ น d


Fd
Av

……………………………….(17.16)

เพิมเติม บางกรณีความหนืดใช้หน่วยเป็ น Poise (ปอยส์) ซึ งย่อมาจาก Poiseville
1 Poise = 10 –1 N-S /m 2 )
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กฎของสโตกส์ ( Stokes Law )
สําหรับของไหลอุดมคติ(ไม่มีความหนืด) ไหลผ่านลูกทรงกลม หรื อลูกทรงกลมเคลือนทีผ่านของ
ไหลทีอยู่นิ ง ความดันของกระแสครึ งบนเท่ากับความดันกระแสครึ งล่าง ทํ าให้แรงลั พธ์เป็ นศูนย์ ถ้ าของ
ไหลมีความหนืด ก็จะมีแรงเนืองจากความหนืดมาฉุดให้เคลือนทีช้าลง
สําหรับทรงกลมรัศมี r ซึ งเคลือนทีผ่านของไหลทีมีสัมประสิทธิ แห่งความหนืด และ v เป็ น
ความเร็ วของทรงกลมสัมพั ทธ์ก ับของไหล แรงต้านการเคลือนที F คือ
F  6vr

…………………………………(17.17)

แรงทีกระทํ ากับวั ตถุทีเคลือนทีในของไหล
แรงลอยตัว (B)
ทิศการเคลือนที

แรงหนืด(F)
นํ าหนัก(W)

เมือวั ตถุเคลือนทีด้วยความเร็ วคงที
B + F = mg
Vg + 6vr = mg
4 3
r g
3
6vr

mg  



…………………………….(17.18)

แบบฝึ กหัด 17.6
1.1 แผ่นสีเหลียมจัตุรัสขนาด 0.1  0.1 m 2 วางขนานกับผิวในแนวระดับขนาดใหญ่ระหว่างแผ่นทั งสอง
ของเหลว ทีมีความหนืด 0.05 พาสคัล -วินาที โดยแผ่นทั งสองอยู่ห่างกัน1 mm เมือ มีแรงกระทํ าตาม
แนวผิวของแผ่นบน(แรงเฉือน) ขนาด 5  10 – 3 N จงหาว่าแผ่นสีเหลียมนี เคลือนทีด้วยความเร็ วเท่าไร
2.1 ลูกกลมโลหะทีมีล ั กษณะเหมือนกั นตกในของเหลวทีมีความหนืดต่างกั น ความเร็ วปลายของลูกกลม
โลหะทั งสองจะต่างกันหรื อไม่
2.2 ลูกกลมเหล็กเหมือนกันสองลูก ถูกปล่อยพร้อมกั นลงในหลอกบรรจุน ํ ทีามีอุณหภูมิ 10 และ 20 องศา
เซลเซียส ลูกกลมเหล็กในหลอดใดถึงก้นหลอดก่อน
3.1 ในการปล่อยลูกกลมโลหะลงในขงเหลวสองชนิด แล้ วจับเวลาหาอั ตราเร็ วของลูกกลมโลหะทีทุกระยะ5
เซนติเมตร จะได้ ข ้อมูลดังตาราง จากข้อมูล ของเหลวชนิดใดมีความหนืดมากกว่า
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ระดับความลึก
cm

อั ตราเร็ ว (cm/s)
ของเหลวชนิดที
ของเหลวชนิดที

.
.
.
3.2 ลูกกลมเหล็กรัศมี มิลลิเมตร ตกในนํ าเชือม ความเร็ วสุดท้ายของลูกกลมเหล็กมีค่าเท่าใด กํ าหนดให้
ลูกกลมเหล็กและนํ าเชือมมีความหนาแน่น
และ
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลํ าดับ และ
นํ าเชือมมีความหนืด มิลลิพาสคัล วินาที ( . m/s )
3.3 หยดนํ ามั นมีรัศมี . มิลลิเมตร ตกในอากาศจนมีความเร็ วสุดท้ยา จงหาแรงหนืดทีอากาศกระทํ าต่อหยด
นํ ามั น และความเร็วสุดท้ายของหยดน ํ ามั น กํ าหนดให้ นํ ามั นมีความหนาแน่น กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร และอากาศมีความหนืด ไมโครพาสคัล วินาที (ไม่คิดแรงพยุงของอากาศ) ( .  - และ
. m/s )
3.4 หยดนํ ามั นรู ปทรงกลมขนาดเท่ากั นสองหยดตกในอากาศ ด้วยความเร็ วสุดท้าvย เท่ากัน ถ้าหยดนํ ามั น
ทั งสองรวมกันเป็ นหยดเดียว ความเร็ วสุดท้ายจะเป็ นเท่าใดตอบในเทอมของv ( / v หรื อ . v)
4.1 (มข. 5)แขวนวั ตถุ A และ B ด้วยเชือกเบา ปลายอีกข้างผูกติดกับเพดาน เมือนําวั ตถุทั งสองไปจุ่มลงในนํ า
ข้อความใดกล่าวได้ถูกต้องกํ าหนดให้ว ั ตถุทั งสองมีปริ มาตรเท่ากันและความหนาแน่น
1. แรงพยุง (buoyant force) ทีกระทํ าต่อ A น้อยกว่า B และ
2. แรงพยุง (buoyant force) ทีกระทํ าต่อ A เท่ากับ B และ
3. แรงพยุง (buoyant force) ทีกระทํ าต่อ A มากกว่า B และ
4. แรงพยุง (buoyant force) ทีกระทํ าต่อ A มากกว่า B และ
17.7 พลศาสตร์ ของของไหล
เราได้ศึกษาสมบัติบางประการของของไหล เช่น ความดั น แรงลอยตัว เป็ นต้น ซึ งเป็ นการศึกษาของ
ไหลทีอยู่นิ ง สําหรับของไหลทีมีการเคลือนที เช่น พั ดลม การไหลของนํ าในท่อ ความดันของของไหล
เหล่านั นจะเปลียนอย่างไรหรื อไม่ จะได้ศึกษาต่อไปนี
17.7.1 ของไหลอุดมคติ
การเคลือนทีของของไหลเป็ นการเคลือนทีทีซับซ้อน เพือให้การศึกษาการเคลือนทีของของไหลไม่
ยุ่งยาก เราจะพิจารณา ของไหลอุดมคติ(ideal fluid) ซึงมีสมบัติด ังนี
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1. มีการไหลอย่างสําเสมอ (steady flow) หมายถึงความเร็วของทุกอนุภาค ณ ตํ าแหน่งต่างๆ ใน
การไหลมีค่าคงตัวโดยความเร็ วของอนุภาคของของไหลเมือไหลผ่านจุดต่าง ๆ กันจะเท่ากันหรื อต่างกันก็ได้
2. มีการไหลโดยไม่หมุน (irrotational flow) กล่าวคือในบริ เวณโดยรอบจุดหนึ ง ๆ ในของไหลจะ
ไม่มีอนุภาคของของไหลเคลือนทีด้วยความเร็ วเชิงมุมรอบจุดนั น ๆ เลย
3. มีการไหลโดยไม่มีแรงต้านเนืองจากความหนืด (nonviscous flow) หมายความว่า ไม่มีแรงต้านใด
ๆ ภายในเนื อของของไหลมากระทํ าต่ออนุภาคของของไหล
4. ไม่สามารถอัดได้ (incompressible flow) หมายความว่า ของไหลมีปริ มาตรคงตั วโดยปริ มาตร
ของของไหลแต่ละส่วนไม่ว่าจะไหลผ่านบริ เวณใดก็ย ั งมีความหนาแน่นเท่าเดิม
17.7.2 การไหลของของไหลอุดมคติ
พิจารณาการไหลของของไหลในอุดมคติ
R
P

vP Q

VR

VQ

จากรู ป แสดงเส้นทางของอนุภาคของของไหลเมือมีการเคลือนทีผ่านจุด P, Q, R เส้นทางเดินนี
เรี ยกว่า สายกระแส
- สายกระแสขนานกับความเร็วของอนุภาคของของไหลทีแต่ละตํ าแหน่ง
- สายกระแสจะไม่ต ั ดกั น
- สายกระแสจํ านวนหนึ งประกอบกันเป็ นมั ดเราเรี ยกว่าหลอดการไหล
17.7.3 สมการความต่อเนือง
ให้ v1 แทน ความเร็ วของอนุภาคของของไหลทีจุดที 1
v 2 แทน ความเร็ วของอนุภาคของของไหลทีจุดที 2
A1 แทน พื นทีหน้าตั ดของหลอดทีตั งฉากกับสายกระแสทีจุดที1
A2 แทน พื นทีหน้าตั ดของหลอดทีตั งฉากกับสายกระแสทีจุดที2
1 แทน ความหนาแน่ นของของไหลทีจุดที 1
 2 แทน ความหนาแน่ นของของไหลทีจุดที 2
R1 แทน รัศมีของท่อทีจุดที 1
R2 แทน รัศมีของท่อทีจุดที 2
D1 แทน เส้นผ่าศูนย์ กลางของท่อทีจุดที 1
D2 แทน เส้นผ่าศูนย์ กลางของท่อทีจุดที 2
Q แทน อั ตราการไหล
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จาก
แต่
จะได้

1 A1V1

=  2 A2V2 ……………………………(17.19)
 A V = ค่าคงตั ว …………………………….(17.20)
1 =  2
A1 V1 = A2 V2 ………………………………(17.21)
R21 v1 = R22v2 …………………………..…(17.22)

D21 v1

= D22 v2 ……………………………(17.23)

จาก (17.21) จะได้ ว่า
AV = ค่าคงตัว = Q ……………………….(17.24)
ผลคูณของ AV เรี ยกว่า อั ตราการไหล มีหน่วยเป็ นลูกบาศก์เมตร/ วินาที
แบบฝึ กหัด 17.7.3
1.1 นํ ามั นไหลในท่อทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง75 มิลลิเมตร ด้วยความเร็ วเฉลีย 4 เมตรต่อวินาที จงหาอั ตรา
การไหล (0.018 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)
1.2 ถ้ าอั ตราเร็ วของนํ าในท่อทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง150 มิลลิเมตร ด้วยความเร็วเฉลีย 1.5 เมตรต่อวินาที
จงหาความเร็วเฉลียเมือนํ าผ่านท่อทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง75 มิลลิเมตร (6 เมตรต่อวินาที)
1.3 (ข้อสอบพื นฐานวิศวะ) ท่อนํ าดับเพลิงแสดงดังรู ป จงหาความเร็ วของนํ าทีพุ่งออกจากปลายท่อทีB เมือ
ความเร็ วของนํ าทีA เท่ากับ เมตรต่อวินาที กํ าหนดให้เส้นผ่าศูนย์ กลางของท่อA และ B เท่ากับ
เซนติเมตร และ เซนติเมตร ตามลํ าดับ
1. เมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
. เมตรต่อวินาที
1.4 (Ent) นํ าไหลเข้าท่อด้วยอั ตราคงที kg/s จงหาผลต่างของความเร็ วเฉลียทีจุดที และจุดที ดังรู ป
เมือความหนาแน่นของนํ ามีค่าเท่ากับ
kg/m3
1. 1.6 m/s
2. 10.9 m/s
3. 50.8 m/s
4. 69.1 m/s

เอกสารประกอบการสอนวิชาฟิ สิกส์เรื องของไหล เรี ยบเรี ยงโดยครู บุญเกิ ด ยศรุ่ งเรื อง www.krookird.com หน้า 23

2.1 (มข. ) นํ าไหลลงมาตามสายยางทีมีพื นทีหน้าตัดเป็ นวงกลมขนาด . cm 2 ด้วยอั ตราเร็ ว . m / s
จงหาอั ตราเร็ วของนํ าในสายยางดังกล่าวถ้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลางของสายยางลดลงเป็ น12 เท่าของ
ค่าเดิม
. . m/s
. . m/s
. . m/s
.
m/s
2.2 (มข. ) จากรู ป หลอดการไหลหนึ งของพื นทีภาคตั ดขวาง ที A เป็ น เท่าของพื นทีภาคตั ดขวางที B
ข้อความต่อไปนี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
. ความหนาแน่นของของไหลทีจุด A มีค่าเป็ น เท่าของทีจุด B
. ความหนาแน่นของของไหลทีจุด A และทีจุด B เท่ากัน
. อั ตราการไหลของของไหลทีจุด B มีค่าเป็ น เท่าของทีจุด A
. อั ตราเร็ วของของไหลทีจุด A และทีจุด B เท่ากัน
2.3 (มข. ) ท่อนํ าทีจุดA มีรัศมีเป็ น เท่าของจุด B ถ้ าอัตราเร็ วของนํ าทีจุดA เป็ น เมตร/วินาที
อั ตราเร็ วทีจุด B จะเป็ นกีเมตร/วินาที
.
.
.
.
2.4 (มข. 4) ถ้ านํ าในท่อประปาทีไหลผ่านมาตรวั ดเข้าบ้าน มีอ ั ตราการไหล
60 ลิตรต่อนาที จงหาอั ตราเร็ ว
ของนํ าในท่อประปาเมือไหลผ่านท่อทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง2 เซนติเมตร
1.

10

3.

20

π
π

เมตรต่อวินาที

2.

15

เมตรต่อวินาที

4.

25

π
π

เมตรต่อวินาที
เมตรต่อวินาที

2.5 (มข. 5) นํ าในท่อไหลด้วยอั ตรา m3/min พื นทีหน้าตั ดของท่อล่างและท่อบนมีขนาด . และ .
m2 ตามลํ าดับ ท่อบนสูงกว่าท่อล่างเป็ นระยะh = cm ถ้ าท่อล่างมีความดัน105 N/m2 จงหาความดัน
ทีท่อบนกํ าหนให้ water = 103 kg/m3, g = 10 m/s2
1. 5× 104 N/m2
2. 11 × 104 N/m2
3. 15 × 104 N/m2
4. 195 × 104 N/m2
2.6 (มข. 6) ท่อ A มีรัศมี เท่าของท่อ B ถ้ านํ าไหลออกจากท่อB ด้วยอั ตราเร็ ว m/s แล้ วตรงท่อ A
นํ าจะมีอ ั ตราเร็ วเท่ากับเท่าไร
1. 5 m/s
2. 10 m/s
3. 40 m/s
4. 80 m/s
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17.7.4 สมการของแบร์ นูลี
กํ าหนดให้
P แทน ความดัน
 แทน ความหนาแน่ น
v แทน อั ตราเร็ ว
h แทน ความสูง
1 2
1 2
P1  gh1  v1  P2  gh2  v 2
2
2

สู ตร

………………….(17.25)

แรงยกของปี กเครื องบิน
กํ าหนดให้
F แทน แรงยกปี ก
v แทน ความเร็วลม
 แทน ความหนาแน่ นอากาศ
A แทน พื นทีปี ก
สู ตร

F =  A
F = ( 1 - 2 ) A
F=

1
2

ทีด้านบน v มาก P น้อย

2

2

(v2–v1)A

………………….(17.26)

ทีด้านล่าง v น้อย P มาก

17.7.5 การประยุกต์สมการแบร์ นูลลี
สมการของแบร์นูลลีสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการเคลือนทีของของไหลได้
หลายเรื อง เช่น การหาอั ตราเร็ วของของเหลวทีพุ่งออกจากรู เล็ก ๆ การทํ างานของเครื องพ่นสี และการ
ออกแบบปี กเครื องบิน เป็ นต้น
อั ตราการไหลทีปากท่อมีค่าเดียวกันกับอั ตราเร็ วของเทหวั ตถุ เมือปล่อยให้ตกอย่างเสรี จากทีสูง
ทฤษฎีนี เรี ยกว่า ทฤษฎีของทอริ เชลลี ไม่จ ํ ากัดว่ารู รั วหรื อท่อจะต้องเปิ ดทีก้นแท้งค์ อาจให้รูรั วที
ข้าง ๆ
แท็งค์ก็ได้ แต่ให้รูรั วอยู่ใต้ผิวของไหลh
v = 2 gh ……………………………….(17.27)
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

แบบฝึ กหัด 17.7.4-5
จงหาปริ มาตรของนํ าผ่านรู รั วของถั งนํ าต่อนาทีรูมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง
25 มิลลิเมตรและระดับนํ าทีรู รั วสูง
จากผิวนํ า4.9 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
ในการออกแบบเครื องบินให้มีแรงยกขึ น 900 นิ วตันต่อตารางเมตรของพื นทีปี กโดยถือว่าลมทีพัดผ่าน
สมํ าเสมอถ้ าลมทีพั ดใต้ปีกมีอ ั ตราเร็ ว100 เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็ วของลมเหนือปี กเครื องบินเพือให้
ได้แรงยกตามต้องการ กํ าหนดให้อากาศมีความหนาแน่น1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 100.6 m/s
ข. 105.6 m/s
ค. 1106.6 m/s
ง. 106.7 m/s
อั ตราเร็ วของลมพายุทีพั ดเหนือหลั งคาบ้านหลั งหนึ งเป็ น30 เมตรต่อวินาทีถ ้ าหลั งคาบ้านมีพื นที175
ตารางเมตรแรงยกทีกระทํ ากับหลั งคาบ้านเท่าใด กํ าหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั นเท่ากับ
0.3 กิโลกรัมต่อเมตรและ g = 10 m/s2
ก. 26,352 นิวตัน
ข. 25,632 นิวตัน
ค. 23,625 นิวตัน
ง. 23,652 นิวตัน
พายุไซโคลนพั ดผ่านบ้านหลั งหนึ งโดยมีอ ั ตราเร็วลมเหนือหลั งคาบ้านเป็ น40 เมตรต่อวินาทีโดยพื นที
ของหลั งคาบ้านเป็ น200 ตารางเมตรและความหนาแน่นอากาศเป็ น 0.3 กิโลกรัมลูกบาศก์เมตรจงหา
แรงยกทีกระทํ าต่อหลั งคาบ้าน
ก. 24,000 นิวตัน
ข. 40,000 นิวตัน
ค. 48,000 นิวตัน
ง. 55,000 นิวตัน
เครื องบินลํ าหนึ งขณะทีกํ าลั งบินความเร็ วอากาศทีพั ดผ่านส่วนบนของปี กเท่ากับ110 เมตรต่อวินาทีผ่าน
ส่วนล่างของปี ก 100 เมตรต่อวินาทีจะทํ าให้แรงยกขึ นมีขนาดกีนิวตันต่อตารางเมตรกํ าหนดให้ความ
หนาแน่นของอากาศขณะนั นเท่ากับ1.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ก. 1235.0
ข. 133.25
ค. 1365.0
ง. 2665.0
ถั งนํ าเปิ ดฝาสู ง2 เมตรบรรจุน ํ าอยู่เต็มถังตั งบนฐานสู ง3.8 เมตร ถ้าเจาะรู ด ้านข้างถังโดยสู งจากก้นถัง
ขึ นมา 1.2 เมตร จงหาว่านํ าจะพุ่งออกจากรู ทีเจาะด้วยความเร็ วเท่าไร
ก. 4.0 m/s
ข. 4.9 m/s
ค. 6.8 m/s
ง. 10.0 m/s
แท้งค์น ํ าเปิ ดสูง1.5 เมตร มีน ํ าอยู1.25
่ เมตร ทีก้นแท้งค์ด ้านข้างมีท่อเปิ ดอยู่และแท้งค์น ํ าตั งอยู่สูงจากพื น
5 เมตรจงหา ก. อั ตราเร็ วของนํ าทีพุ่งออกจากท่อด้านล่าง ข. นํ าพุ่งออกไปในแนวราบได้ไกลเท่าไร
ก. V2 = 5 m/s, Sx = 5 m
ข. V2 = 4 m/s, Sx = 4 m
ค. V2 = 6 m/s, Sx = 6 m
ง. V2 = 8 m/s, Sx = 8 m
(มข. ) เครื องบินโบอิ ง – มีมวล  10 4 กิโลกรัม มีพื นทีผิวบนและผิวล่างของปี กเครื องบิน
เท่ากันคือ
ตารางเมตร จงหาผลต่างของความดั นทีกระทํ าต่อพื นทีผิวของปี กบนกั บปี กล่างของ
เครื องบินในขณะทีเครื องบินกํ าลั งบินในแนวระดับขนานกับพื นโลก (กํ าหนดให้g = 10 m / s 2 )
.
N / m2
2.
N / m2
.
N / m2
.
N / m2
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2.2 (มข. ) ถั งนํ ามีน ํ าบรรจุอhยู่เมตร ทีข้างถั งมีรูเล็กๆ ซึ งอยู่กึ งกลางระหว่างระดับนํ ากับก้นถั ง เมือปล่อย
นํ าให้พุ่งออกจากรู เล็กๆ นี อั ตราเร็วของนํ าทีพุ่งออกมีค่ากีเมตรต่อวินาที
. gh
. 2 gh
. gh
. gh
2.3 (มข. ) ลูกสูบใหญ่ของแม่แรงยกรถยนต์เครื องหนึ งมีพื นทีเป็ น
เท่าของลูกสูบเล็ก ถ้ าต้องการ
ยกรถยนต์ทีมีมวล
กิโลกรัม ให้สูงขึ นไปจากเดิม เซนติเมตร จะต้องออกแรงทีลูกสูบเล็กกี
นิวตันและต้องทํ างานทั งหมดกีจูล (กํ าหนดให้g = 10 เมตรต่อวินาที )
. นิวตัน และ
จูล
. นิวตัน และ
จูล
. นิวตัน และ
จูล
. นิวตัน และ
จูล
2.4 (มข.. 4) ถั งนํ ามั นขนาดใหญ่มีรูรั วทีระยะลึก10 เมตร จากผิวนํ ามั น ถ้ าถั งนํ ามั นปิ ดสนิทและความดั น
ทีผิวนํ ามั นเท่ากับ3  105 พาสคัล และความดันบรรยากาศเท่ากับ 1.0  105 พาสคัลจงหาอั ตราเร็ ว
ของนํ ามั นทีพุ่งออกจากถั ง(กํ าหนดให้ ความหนาแน่นของนํ ามั นเท่ากั500
บ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
และความเร่ งโน้มถ่วงของโลก เท่ากับ 10 เมตรต่อวินาที2)
1. 10 เมตรต่อวินาที
2. 10 10 เมตรต่อวินาที
3. 10 5 เมตรต่อวินาที
4. 10 2 เมตรต่อวินาที
2.5 (มข. 6) ถั งนํ าฝาเปิ ดขนาดใหญ่มีระดับสูง เมตร มีรูเล็กๆทีระดับสูง จงหาความเร็วของนํ า
ทีไหลออกจากรู รั วเป็ นกี m/s ( กํ าหนดให้ ความเร่ งเนืองจากแรงโน้มถ่วง g = m/s2 )
.
.
.
.
แบบฝึ กหัด 17.7
1.1 เด็กๆ มั กถูกผู ้ ใหญ่เตือนว่า ห้ามยืนใกล้ รถไฟหรื อรถบรรทุกทีกํ าลั งเคลือนทีด้วยอั ตราเร็วสูงเพราะ
จะถูกผลั กเข้าหารถ หรื อห้ามยืนใกล้ หน้าผาทีมีลงพั ดแรงเพราะจะตกหน้าผาข้อห้ามเหล่านีเป็ นไปได้
หรื อไม่ เพราะเหตุใด
1.2 ขณะเกิดพายุ บางครั งหลังคาบ้านถูกพายุพ ั ดปลิวหลุดออกไป เพราะเหตุใด
1.3 วางเหรี ยญ 50 สตางค์ ห่างจากขอบแก้ วทีวางตะแคงประมาณ 3-5 เซนติเมตรออกแรงเป่ าอากาศผ่าน
ด้านบนของเหรี ยญ เหรี ยญจะเคลือนไปตกในแก้วได้ เพราะเหตุใด( ลองทํ าดู )
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2.1 ถ้ านํ าในท่อประปาทีไหลผ่านมาตรว ั ดเข้าบ้านมีอ ั ตราการไหล ลิตรต่อนาที จงหาอั ตราเร็ วของนํ าใน
ท่อประปาเมือไหลผ่านท่อทีมีเส้นผ่านศูนย์ กลาง เซนติเมตร ( . m/s )
2.2 ท่อ M มีพื นทีหน้าตัด .  - ตารางเมตร ต่อกับท่อ N ทีมีพื นทีหน้าตัด .  - ตารางเมตร ให้ท่อ
ทั งสองวางตัวในแนวราบ ถ้ านํ าไหลเข้าท่M
อ ด้วยอั ตราเร็ ว . เมตรต่อวินาที จงหา
ก. อั ตราเร็วของการไหลของนํ าในท่อทั งสอง( .  - m3/s )
ข. อั ตราเร็ วของนํ าในท่อN ( . m/s )
2.3 เครื องบินลํ าหนึ งต้องมีแรงยก นิวตั นต่อตารางเมตร จึงจะสามารถบินขึ นได้ ถ้ าอั ตราเร็ วของอากาศ
ทีผ่านส่วนล่างของปี กเท่ากับ เมตรต่อวินาที จงหาอั ตราเร็ วของอากาศทีผ่านส่วนบนของปี ก เพือให้
เกิดแรงยก นิวตันต่อตารางเมตร กํ าหนดให้ความหนาแน่นของอากาศขณะนั นเท่ากับ . กิโลกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร ( . m/s )
2.4 ท่อยาววางตัวในแนวราบ มีเส้นผ่านศูนย์ กลาง เซนติเมตร บริ เวณกลางของความยาวท่อมี
เส้นผ่าศูนย์ กลาง เซนติเมตร ถ้ าอั ตราการไหลของนํ าในท่อเท่ากับ . ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
ความแตกต่างของความดั นนํ าในท่อใหญ่และท่อเล็กเป็ นเท่าใด ( .  Pa )
2.5 ถ้ านํ าพุ่งออกจากปลายท่อนํ าดับเพลิงด้ วยอั ตราเร็ ว เมตรต่อวินาที
ดังรู ป ความดันทีจุด a ซึ งอยู่ห่างจากปลายท่อ A เล็กน้อยมีค่าเท่าใด
กํ าหนดให้เส้นผ่านศูนย์ กลางของท่อA และ B เท่ากับ เซนติเมตร
และ เซนติเมตร ตามลํ าดับ ( .  Pa )
2.6 ถั งนํ ามั นขนาดใหญ่มีรูรั วทีระยะลึก เมตร จากผิวนํ ามั น ถ้ าถั งนํ ามั นปิ ดสนิทและความดันทีผิมัวนนํ า
เท่ากับ เท่าของความดันบรรยากาศ จงหาอั ตราเร็ วของนํ ามั นทีพุ่งออกจากถั ง กํ าหนดให้ความ
หนาแน่นของนํ ามั นเท่ากับ กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ( . m/s )

