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ของไหลสถิต
(FLUID STATICS)
ของไหลสถิต (Fluid statics) คือ ของไหลที่อยูน่ ิ่ง ไม่มีการเคลื่อนที่ระหว่างชั้นของของไหล ดังนั้นจึไม่มีแรง
เฉื อนเนื่ องจากความหนืดของขอไหล แรงที่กระทาต่อของไหลสถิตจึงมีเพียงแรงดันที่ผวิ และแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่ ง
ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงความดันของของไหลที่มีผลทาให้เกิดแรงดันของของไหลกระทาต่อโครงสร้างทางชลศาสตร์
เช่น แรงดันน้ ากระทาต่อเขื่อน ฝายน้ าล้น ประตูน้ า และแรงลอยตัว เป็ นต้น ซึ่ งจะมีประโยชน์ในการนาค่าแรงต่างๆ ที่
คานวณได้ไปวิเคราะห์หรื อออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ ต่างๆต่อไป
แรงที่กระทาต่อของไหล มี 2 ชนิด คือ
1. แรงที่ผวิ (Surface force) คือ แรงที่กระทากระจายอยูต่ ามผิวของของไหลที่พิจารณาในทิศทางต่างๆ เช่น แรง
เนื่องจากความดัน และแรงเฉื อนเองจากความหนืด
2. แรงเนื่องจากน้ าหนักขอของไหล (Body force) คือ แรงภายนอกที่กระทาต่อของไหล แต่ไม่ได้สัมผัสโดยตรง
กับของไหล เช่น แรงโน้มถ่วงของโลก และน้ าหนักของของไหล โดยขนาดของแรงเนื่ องจากน้ าหนักของ
ของไหลขึ้นอยูก่ บั มวลขอของไหลที่พิจารณา
ความดันทีจ่ ุดใดจุดหนึ่งในมวลของไหล (Pressure at a point in fluid mass)
กฎของปาสคาล (Pascal’s law) กล่าวว่า ของไหลที่อยูใ่ นสภาพที่หยุดนิ่ง จะมีขนาดของความดันเท่ากันทุก
ทิศทาง สามารถพิสูจน์ได้โดยพิจารณาของไหลรู ปลิ่มชิ้นเล็กๆ ที่มีขนาดความยาวตามแนวแกน x , y และ z คือ δx ,
δy , δz ตามลาดับ ซึ่งพิสูจน์แล้ว ได้วา่ Px = Py = Pz หมายความว่า ความดันที่จุดใดๆในมวลของไหลมีขนาด
เท่ากันทุกทิศทาง
การเปลีย่ นแปลงความดันในของไหลสถิตย์ (Pressure variation in a statics fluid)
การศึกษาหัวข้อนี้ ก็เพื่อที่จะตรวจดูพฤติกรรมของของไหลที่อยูใ่ นสภาพนิ่งว่าความดันของของไหลจะ
เปลี่ยนแปลงตามแนวนอนและแนวดิ่งอย่างไร โดยพิจารณาชิ้นขอองไหลรู ปทรงลูกบาศก์ที่มีความยาว δx , δy ,
δz เมื่อให้ความดันของของไหลที่จุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity) เท่ากับ P และกาหนดทิศทางของการแปลี่ยน
แปลงความดันเริ่ มจากจุดศูนย์ถ่วงแป็ นหลัก โดยให้เครื่ องหมายทางคณิ ตศาสตร์ ของขนาดความดันด้านบนและ
ด้านขวาของชิ้นของไหลเป็ นนบวก และเป็ นลบที่ดา้ นล่างและด้านซ้ายของชิ้นของไหล ซึ่ งพิสูจน์แล้ว ได้วา่
P1 = P2 + γh หมายความว่า ความดันของของไหลที่จุดต่ากว่า (P1) มีขนาดเท่ากับความดันของของไหลที่จุดสู ง
กว่า (P2) บวก γh
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ตารางสู ตรเกี่ยวกับความดัน
โจทย์กาหนดของของไหลมี
น้ าหนักจาเพาะ γ
ความถ่วงจาเพาะ S
ความหนาแน่น ρ
ความถ่วงจาเพาะ S
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P1
P1
P1
P1

สรุ ปสู ตร
= P2 + γh
= P2 + Sγw.h
= P2 + ρg.h
= P2 + Sρw.gh

การวัดความดัน (Pressure measurement)
ในการวัดความดันของของไหล สามารถวัดเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานอ้างอิงอะไรก็ได้ สาหรับมาตรฐานที่ใช้
กันทัว่ ไปมี 2 มาตรฐาน คือ
1. ความดันศูนย์สัมบูรณ์ (absolute zero pressure) หรื อสุ ญญากาศ (vacuum)
2. ความดันบรรยากกาศเฉพาะที่ (local atmospheric pressure) หรื อความดันมาตร (gage pressure)
เครื่ องมือสาหรับวัดวามดันนสัมูรณ์ของบรรยากาศที่นิยมใช้ คือ
1. บารอมิเตอร์แบบแอนนิรอยด์ (aneroid barometer) มีลกั ษณะประกอบด้วยกล่องโลหะขนาดสั้น (A) ด้านบน
มีแผ่นโลหะบางๆ (B) ที่หยืดหยุน่ ได้ ภายในกล่องโลหะเป็ นสุ ญญากาศ ทาให้ความดันบรรยากาศภายนอก
กดดันแผ่นโลหะด้านบนที่ต่อกับเข็มชี้ (C) โดยมีเข็ม (D) เชื่อม การเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างของแผ่นโลหะ
ด้านบนเป็ นผลให้เข็มชี้ (C) อ่านค่าความดันได้ E ซึ่ งความดันที่อ่านได้น้ ี คือ ความดันสัมบูรณ์ของบรรยากาศ
2. บารอมิเตอร์ แบบปรอท (mercury barometer) ประกอบด้วยอ่างปรอทมีหลอดแก้วที่มีปปลายข้างหนึ่งจุ่มลง
ในปรอท ส่ วนอีกข้างหนึ่งต่อเข้ากับเครื่ องดูดอากาศ เมื่อต้องการวัดความดันสมบูรณ์ ก็สูบอากาศภายใน
หลอดแก้วออกให้หมดจนเป็ นสุ ญญากาศ จะทาให้ความดันบรรยากาศภายนอกกดดันผิวปรอทในอ่างปรอท
เป็ นผลให้ปรอทในหลอดแก้วสู งขึ้น h ค่าความสู งของปรอทนี้ คือ ความดันสัมบูรณ์ของบรรยากาศที่
เทียบเท่าเป็ นความสู งของปรอท
3. มาตรวัดความดันแบบบูร์ดอน (Bourdon pressure gauge) ลักษณะการทางานของมาตรวัดแบบบูร์ดอน
ภายในมาตรวัดจะมีหลอดโลหะกลวงที่ยดื หยุน่ ได้ คือ A โดยมีจุด B เป็ นจุดยึด ปลายด้านหนึ่งปิ ดและต่อกับ
แขนโลหะ D ซึ่ งเชื่อมติดกับเข็มชี้ C บนหน้าปั ดของมาตรวัดความดัน ส่ วนปลายอีกด้านหนึ่งเป็ นปลายเปิ ด
G ใช้ต่อกับจุดที่ตอ้ งการวัดความดัน เมื่อความดันในของไหเพิ่มขึ้น ของไหลจะเข้าไปในหลอดโลหะกลวง
ทาให้หลอดโลหะกลวงเปล่ยนรู ปร่ างเบนออกดังแนเส้นประ ทาให้เข็มชี้จากจุด E ย้ายไปที่จุด F จากหลักการ
นี้ ทาให้สามารถกาหนดตัวเลขบอกความดันบนหน้าตัดของมาตรวัดความดันแบบบูร์ดอนได้
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ตัวอย่างที่ 2 จงหาความถ่วงจาเพาะของน้ ามัน และความดันที่มาตรวัดความดัน C
1 = อากาศ
2 = น้ ามัน
3 = น้ า

วิธีทา

ประจาสัปดาห์ ที่

Pb
=
58.53 =
S(oil) =

Pa + S(oil).γw.h
50 + S(oil).(9.81).(1)
0.87

Pc

Pb + S(oil).γw.h + γw.h(w)
58.53 + 0.87(9.81)(0.5) + 9.81(1)
72.61 kPa
Answer

=
=
=

