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ตะลุ ย โจทย โ ควตา มช. ฟ สิ ก ส บทที่ 9 ของไหล ชุ ด 2
1(มช 51) ขวดขนาด 60 ml บรรจุปรอทที่อุณหภูมิ 0oC เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นเปน 80oC
พบวาปรอทลนออกจากขวดเปนจํานวน 1.47 g ถาปริมาตรของขวดคงที่ จงหาความ
หนาแนนของปรอทในหนวย g/cm3 ที่อุณหภูมิ 80oC กําหนดให ความหนาแนนของ
ปรอทที่อุณหภูมิ 0oC เปน 13,645 kg/m3
2. ถาน้ําจืดลึก 6 เมตร มีความดันเทากับน้ําทะเลลึก 5.85 เมตร จงหาความหนาแนนของน้ํา
ทะเล กําหนดความหนาแนนน้ําจืด 103 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร
3(มช 35) เรือดําน้ําอยูใตน้ํา 100 เมตร จากผิวน้ําภายในเรือทําใหความดันอากาศเปนความดัน
ที่ระดับน้ําทะเล จงหาแรงลัพธที่กระทําที่หนาตางของเรือดําน้ําที่มีลักษณะเปนวงกลมรัศมี
10 เซนติเมตร เมื่อความหนาแนนของน้ําทะเลเทากับ 1.03x103 กิโลกรัม/เมตร3 และ
ความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเลเทากับ 105 นิวตัน/เมตร2
ก. 6.48 x 105 นิวตัน
ข. 3.24 x 104 นิวตัน
ค. 3.55 x 104 นิวตัน
ง. 3.24 x 103 นิวตัน
4. หลอดแกวรูปตัวยู บรรจุปรอทไว เทน้ําสูง 13.6 เซนติเมตร ลงในขาหลอดขางซายระดับ
ปรอทในขาขวาจะสูงขึ้นจากระดับเดิมเทาไร
กําหนด ρปรอท = 13.6 x 103 kg/m3 และ ρน้ํา = 103 kg/m3
5. กลองสี่เหลี่ยมลูกบาศกมีความยาวดานละ 1 เมตร
ดานบนมีฝาปดสนิท ตรงกลางฝาบนเจาะรูโตขนาด
200 ตารางเซนติเมตร เสียบทอแนนพอดี และเติม
น้ําลงไปตามทอจนกระทั่งระดับน้ําเต็มทอพอดี เมื่อ
ทอยาว 40 เซนติเมตร จงหา
ก) แรงดันของน้ําที่กนกลอง
ข) แรงดันของน้ําที่ฝาดานขางแตละดาน
6(มช 36) มีเครื่องอัดไฮโดรลิคสองเครื่อง เครื่อง X มีขนาดของลูกสูบเล็กเปนสองเทาของลูก
สูบเล็กของเครื่อง Y แตเครื่อง Y มีขนาดลูกสูบใหญเปนสองเทาของลูกสูบใหญของเครื่อง
เล็ก เมื่อออกแรงที่เทากันกดลูกสูบเล็กของเครื่อง X และ Y ปรากฏวา เครื่อง X จะยกน้ํา
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หนักได 100 ตัน อยากทราบวาเครื่อง Y จะยกน้ําหนักไดกี่ตัน
1. 250
2. 500
3. 1000

4. 2000

7. เครื่องอัดบรามาหสูบใหญมีพื้นที่หนาตัดเปน 16 เทาของสูบเล็ก คานที่ใชโยกกานสูบเล็ก
มีระยะเปนอัตราสวน 20 : 1 ถาตองการยกของหนัก 1600 นิวตัน จะตองออกแรงที่ปลาย
คานเทาไร
8. วัตถุชิ้นหนึ่งมีปริมาตร 40 cm3 ความหนาแนน 0.9x103 kg/m3 เมื่อนําวัตถุนี้ไปลอยในน้ํา
ซึ่งมีความหนาแนน 1x103 kg/m3 จงหาปริมาตรของวัตถุสวนจมใตน้ํา
9. น้ําแข็งกอนหนึ่งลอยอยูที่ผิวน้ํา โดยมีสวนที่จมคิดเปน 92% ของปริมาตรทั้งกอน จงหา
ความหนาแนนของน้ําแข็งกอนนี้
1

10(A–net 51) นําวัตถุ A ที่มีความหนาแนน ρ ไปลอยในของเหลว พบวา A จมลงครึ่งหนึ่งของ
ปริมาตร ถานําวัตถุ B ที่มีความหนาแนน 2ρ ไปลอยในของเหลวเดียวกันจะเปนอยางไร
1. จมลงไป 14 ของปริมาตร
2. จมลงไป 13 ของปริมาตร
3. จมลงไป 43 ของปริมาตร
4. จมพอดี
11(มช 39) เรือลําหนึ่งทําจากโลหะผสม ซึ่งมีความหนาแนน 5 x 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร
และมีปริมาตรภายนอกของเรือ 12 ลูกบาศกเมตร โดยปริมาตรเนื้อโลหะผสมที่นํามาทําเปน
ตัวเรือเทากับ 1 ลูกบาศกเมตร เมื่อนําเรือนี้ไปลอยน้ําที่มีความหนาแนน 103 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร ตองใชน้ําหนักบรรทุกกี่กิโลกรัม จึงจะทําใหปริมาตรสวนจมของเรือเปน 1/3
ของปริมาตรทั้งหมด

12(มช 41) วัตถุกอนหนึ่งชั่งได 10 กิโลกรัมในอากาศ 8 กิโลกรัมในน้ํา และ 8.5 กิโลกรัม
ในน้ํามันชนิดหนึ่ง ความหนาแนนของน้ํามันชนิดนี้มีคาเปนกี่กิโลกรัม/เมตร3
1. 830
2. 560
3. 650
4. 750
13. อางครึ่งกลมบางเบา รัศมี r = 21 ซม. ผูกเชือกที่กน
ดึงใหขอบพอดีผิวน้ํา จงหาแรงดึงเชือก ถาความหนา
แนนของน้ํา = 103 กก./ม3
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14(มช 44) นําโลหะ M วางทับทอนไมที่กําลัง
ลอยในทะเล เมื่อนําตุมน้ําหนัก W1 มวล
120.0 กรัม วางลงไปดวยจะทําใหทอนไม
จมน้ําทะเลพอดี ถานําชิ้นโลหะนี้ไปผูกกับ
ทอนไมใตน้ําทะเล ตองวางตุมน้ําหนัก W2 ขนาด 140.6 กรัม ทอนไมจึงจะจมน้ําทะเล
พอดี กําหนดใหความหนาแนนของน้ําทะเลเปน 1.03 กรัม/ลูกบาศกเซนติเมตร จงหา
ปริมาตรของโลหะชิ้นนี้ตอบเปนลูกบาศกเซนติเมตร
15(A-net 50) กลองขนาด 10x10x10 ลูกบาศกเซนติเมตร เมื่อลอยในน้ําทะเล (ความหนาแนน
1,025 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) จะลอยปริ่มน้ําพอดี ถานําไปลอยในน้ําจืด (ความหนาแนน
1,000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) จะเปนตามขอใด
1. ลอยปริ่มน้ําเหมือนเดิม
2. ลอยพนน้ํา 0.25 cm
3. ลอยพนน้ํา 1.025 cm
4. จมน้ํา
16(มช 50) ขอความใดถูกตองที่สุด
1. ความตึงผิวของของเหลวมีคาเปลี่ยนแปลงตามอุปกรณที่ใชในการทดสอบ เนื่องจากมี
แรงระหวางโมเลกุลของภาชนะกับของเหลวรบกวนการทดสอบ
2. ความตึงผิวของน้ํามีคาลดลงเมื่อเติมผงซักฟอกลงไป เนื่องจากความหนาแนนของของ
ผสมมีคานอยลง
3. ความตึงผิวของของเหลวเปนงานภายนอกตอหนวยพื้นที่ ที่พยายามจะเพิ่มพื้นที่ผิวของ
ของเหลว
4. ถูกทุกขอ
17(มช 51) ขอความใดถูกตองที่สุด โดยพิจารณาจากหยดของของเหลว 3 ชนิด ดังรูป
θ

θ

θ
(ก)
(ข)
(ค)
1. ของเหลว (ก) มีมุมสัมผัส θ ที่มีขนาดเล็ก นั่นคือของเหลวเปยกพื้นเนื่องจากความตึง
ผิวมีคามาก
2. ของเหลว (ข) มีมุมสัมผัส θ ปานกลาง เพราะของเหลวดึงดูดกันเองเทาๆ กับของ
เหลวดึงดูดพื้น
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3. ของเหลว (ค) มีมุมสัมผัส θ มีคามาก ทําใหของเหลวซึมเขาไปในเนื้อผาไดดี
4. เปรียบเทียบของเหลวทั้งสาม ของเหลว (ก) มีพลังงานศักยมากที่สุด
18(มช 51) ปริมาณใดมีผลตอความหนืดของของไหลที่ไหลผานทอ
2. อุณหภูมิของของไหล
1. ความยาวของทอ
3. เสนผานศูนยกลางของทอ
4. แรงดันที่กระทําตอของไหล
19(มช 35) เมื่อปลอยลูกกลมโลหะลงในน้ํามันหลอลื่นแลวจะพบวา
ก. เมื่อลูกกลมเคลื่อนที่ลงไป อัตราเร็วเฉลี่ยของลูกกลมเหล็กมีคาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ข. แรงหนืดที่ของเหลวกระทําตอลูกกลมโลหะจะขึ้นกับความหนืดของน้ํามันความเร็ว
ของลูกกลมโลหะ และมีทิศทางเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกกลมโลหะ
ค. เมื่อแรงลัพธที่กระทําตอลูกกลมโลหะเปนศูนย ลูกกลมโลหะจะเคลื่อนที่ดวยความเร็ว
เทากับความเร็วปลาย
ง. ความเร็วปลายของลูกกลมโลหะในน้ํามันหลอลื่นที่มีความหนืดสูงจะมีคามากกวา
ความเร็วปลายของลูกกลมโลหะกอนนั้นในน้ํามันที่มีความหนืดต่ํา
20(มช 50) ในการทดลองหยอนลูกแกวเสนผาน ความเร็ว (เซนติเมตร/วินาที)
0.8
ศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ลงในของเหลวชนิด
หนึ่ง พบวาความเร็วของลูกแกวที่ระยะลึก
0.4
ตาง ๆ เปนไปดังแสดงในกราฟ ใหหาความ
หนืดของของเหลวในหนวย นิวตัน.วินาที /4
8
12
เมตร2
ระยะลึก (เซนติเมตร)
กําหนดให ความหนาแนนของลูกแกว = 2.45 กรัม / ลบ.ซม.
ความหนาแนนของของเหลว = 1.25 กรัม / ลบ.ซม.
ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวงโลก = 9.8 เมตร / วินาที2
21. เครื่องสูบน้ําเครื่องหนึ่ง สามารถสูบน้ําได 0.02 เมตร3 ในเวลา 10 วินาที แลวพนออก
ไปทางทอซึ่งมีพื้นที่หนาตัด 10 ตารางเซนติเมตร จงหาความเร็วของน้ําที่พนออกไป
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22(มช 46) “ผลคูณของพื้นที่หนาตัด (A) ที่ของไหลไหลผานกับอัตราเร็ว (v) ของของไหลที่ผาน
ไมวาจะเปนตําแหนงใดในหลอดการไหล มีคาคงตัว” ขอใดมีความหมายตรงกับขอความนี้
1. เมื่อ A มีคาคงที่ v มีคาลดลง
2. เมื่อ v มีคาคงที่ A มีคาเพิ่มขึ้น
3. เมื่อ A มีคาเพิ่มขึ้น v มีคาเพิ่มขึ้น
4. เมื่อ A มีคาเพิ่มขึ้น v มีคาลดลง
23(มช 40) ของเหลวชนิดหนึ่งไหลอยางตอเนื่อง
โดยไมมีการหมุน ไปตามทอกลมซึ่งมีพื้นที่
หนาตัดไมสม่ําเสมอกันตลอดความยาวทอดัง
แสดงในรูปขางลาง ใหหาคาความสูง d ที่
แสดงในรูปในหนวยของเซนติเมตร ถา
A1/A2 เทากับ 5/3 และ V1 เทากับ 60 เซนติเมตร/วินาที
24. แทงคน้ําเปดสูง 1.5 เมตร มีน้ําอยู 1.25 เมตร
ที่กนแทงคดานขางมีทอเปดอยู และแทงน้ําตั้ง
อยูสูงจากพื้น 5 เมตร จงหาอัตราเร็วของน้ําที่
พุงออกจากทอดานลาง

25(มช 39) ถังขนาดใหญบรรจุของเหลวความหนาแนน ρ มีรูเล็กๆ ที่ดานขางของถัง ดังรูป
น้ําที่ไหล ออกจากรูเล็กนี้จะตกไกลจากถังเปน
ระยะเทาไร ( x = ? )
2. 2 g (h 0 − h)
1. 2 g h
3. 2 h 0 (h 0 − h)

4. 2 h (h 0 − h)

ho

h
X
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