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สมบัติของของเหลว 

 ของเหลวเป็นสถานะหน่ึงของสสารที่โมเลกุลอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็ง แต่น้อยกว่าแก๊ส เน่ืองจาก
ของเหลวมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างโมเลกุลน้อย ทําให้โมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้ ของเหลวจึงมีรูปร่าง
เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุได้ 
 
คําถาม 0 หากนักเรียนเทนํ้าใส่แก้วกับเทนมข้นหวานใส่แก้ว มีลักษณะการไหลของนํ้าและนมข้นหวาน
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ที่เป็นเช่นน้ีเพราะเหตุใด  
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สมบัติของของเหลวที่พิจารณา มีดังต่อไปน้ี 

1. ความหนาแน่น (Density:) 
 ความหนาแน่น คือ อัตราส่วนระหว่างมวลต่อปริมาตรของวัตถุ ตามความสัมพันธ์ดังสมการ 

V
m=ρ  

 เมื่อ   แทนความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) 
   m แทนมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) 

   V แทนปริมาตรของวัตถุ มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) 
 
คําถาม 1 เมื่อนําโฟมไปใส่ภาชนะท่ีบรรจุนํ้าอยู่ จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แตกต่าง 
จากการนําแท่งเหล็กไปใส่ในภาชนะดังกล่าวอย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 2 จากคําถาม 1 ข้างต้น เพราะเหตุใดเมื่อนําโฟมและแท่งเหล็กไปใส่นํ้า จึงมีการเปลี่ยนแปลง 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 3 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัตถุ 2 ชนิดที่เป็นของแข็ง และของเหลว นักเรียน 
คิดว่ามีวิธีทดสอบอย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 4 นํานํ้ากับนํ้ามันไปใส่ในภาชนะเดียวกันจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 5 นักเรียนมีคําอธิบายปรากฏการณ์ในคําถาม 4 ว่าอย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



2 รายวิชาฟสิกส 3                                                                                                    ผูสอน ครูทวีศักด์ิ  ภูชัย 
 

 
คําถาม 6 หากนํานํ้ากับนํ้าเช่ือมไปใส่ในภาชนะเดียวกัน จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับการนํา
นํ้ามันไปใส่ในภาชนะเดียวกันดังข้อ 4 หรือไม่ เพราะเหตุใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 7 การเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัตถุ 2 ชนิดที่เป็นของแข็งทั้งคู่ นักเรียนคิดว่ามีข้อจํากัดในการ
ทดสอบแตกต่างจากการเปรียบเทียบความหนาแน่นระหว่างของเหลวกับของแข็งอย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 8 หากพบข้อจํากัดดังคําถาม 7 นักเรียนจะสามารถหาวิธีทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความหนาแน่น 
ของของเหลว ทั้ง 2 ชนิดน้ันได้อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

การเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัตถุ 

 เมื่ อ นํา วัตถุ ใดๆ  มาใ ส่ในของเหลว  สามารถเปรียบเทียบความหนาแน่นของวัตถุ น้ันกับ 
ของเหลวได้จากลักษณะการลอยของวัตถุ ดังภาพ 

 

 จากภาพ วัตถุ A ลอยอยู่โดยมีบางส่วนอยู่เหนือระดับผิวของเหลว แสดงว่าวัตถุ A มีความหนาแน่น
น้อยกว่าของเหลว ส่วนวัตถุ Bลอยอยู่พอดีกับระดับผิวของของเหลว แสดงว่าวัตถุ B มีความหนาแน่นใกล้เคียง
กับของเหลว ส่วนวัตถุ C จมอยู่ที่ก้นภาชนะ แสดงว่าวัตถุ C มีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว 

ความถ่วงจําเพาะ (Specific gravity: ถ.พ.)  

 ความถ่วงจําเพาะเป็นการบอกค่าความหนาแน่นของวัตถุในอีกรูปแบบหนึ่ง  โดยบอกเป็นความ
หนาแน่นสัมพัทธ์เทียบกับความหนาแน่นของสารมาตรฐาน  ซึ่งในกรณีที่เป็นของเหลวจะใช้นํ้าเป็นสาร
มาตรฐาน ดังความสัมพันธ์ดังน้ี 

     ถ.พ.    =  

น้ํา
ρ
ของเหลวρ

   

 เมื่อ   ถ.พ.  แทนความถ่วงจําเพาะ ไม่มีหน่วย 
   ของเหลว และ นํ้า แทนความหนาแน่นของของเหลวและของนํ้า ตามลําดับ 

มีหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (kg/m3) หรือกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (g/cm3) 
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คําถาม 9 ความหนาแน่นของนํ้ามีค่าเท่าไร ในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 10 ถ้าปรอทมี ถ.พ. 13.6 แสดงว่ามีความหนาแน่นเท่าไร (13.6 g/cm3 หรือ 1.36  ๎ 104 kg/m3) 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 11 วัตถุหน่ึงมีความหนาแน่น 420 kg/m3 จะมีความถ่วงจําเพาะเท่าใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ความดันในของเหลว 

 ความดัน คือ อัตราส่วนระหว่างแรงที่เกิดขึ้นต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนที่ ตามสมการต่อไปน้ี 

A
F=P  

 เมื่อ  P แทน ความดัน มีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตร (N/m2) หรือพาสคัล (Pa) 
   F แทน แรงที่เกิดขึ้น มหีน่วยเป็นนิวตัน (N) 

   A แทน พ้ืนที่ต้ังฉากกับแรง มีหน่วยเป็นตารางเมตร (m2) 
 
คําถาม 12 ถ้าในของเหลว แรงที่เกิดขึ้นเกิดจากน้ําหนักของของเหลวที่กดทับเหนือตําแหน่งที่พิจารณาถ้า
ของเหลวเหนือตําแหน่งที่พิจารณามีมวลเป็น m ดังน้ัน F จะมีค่าเท่าใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 13 ถ้าในภาชนะใบหน่ึง ปริมาตร V มีพ้ืนที่หน้าตัดสม่ําเสมอ A และยาว h จากตัวแปรข้างต้น A จะมี
ค่าเท่าใด 

 
คําถาม 14 ที่ก้นของภาชนะในคําถาม 13 จะมีความดันที่เกิดในของเหลวเท่าใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………… 
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 ความดันในของเหลว ณ จุดใดๆ ในของเหลวนั้นจะเท่ากับแรงดันของของเหลวนั้นที่กระทําต่อพ้ืนที่ 1 
หน่วย ณ ตําแหน่งน้ัน เกิดจากนํ้าหนักของของเหลวท่ีกดทับเหนือตําแหน่งที่พิจารณา โดยความดันจะมีค่า
เท่ากันในทุกทิศทุกทางรอบตําแหน่งน้ัน และมีค่าแปรผันตรงกับความหนาแน่นของของเหลว และความลึกจาก
ผิวของของเหลว แต่ไม่ขึ้นกับรูปร่างของภาชนะที่บรรจุของเหลว ดังสมการต่อไปน้ี 

P  = gh 

 ลักษณะของความดันในสภาวะต่างๆ สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ดังน้ี 
      1. ความดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure : Po) คือ ความดันเน่ืองจากนํ้าหนักของ 

อากาศ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับความสูงของอากาศเหนือผิวโลก หรือ ณ ตําแหน่งที่ พิจารณา โดยกําหนดว่า  
ณ ตําแหน่งระดับนํ้าทะเล ความดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ 1 บรรยากาศ พิจารณาจากการทดลอง 
ต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 ถ้านําหลอดแก้วมาดูดอากาศออกให้หมด จนภายในหลอดแก้วมีสภาพเป็นสุญญากาศ ซึ่งจะ 
ทําให้ความดันภายในหลอดแก้วเป็นศูนย์ แล้วนําหลอดแก้วน้ีไปควํ่าในอ่างที่บรรจุนํ้า พบว่าความดันของ
บรรยากาศด้านนอกหลอดแก้วจะกดดันทําให้นํ้าถูกดันเข้าไปในหลอดแก้วสูงประมาณ 10.34 m ทําให้ชุด
ทดลอง น้ีมี ขนาดยาวและ ไ ม่สะดวก ในการทดลอง  ดั ง น้ั นจึ งมี ก ารป รับปรุ ง โดย ใ ช้ของ เหลว 
ชนิดอ่ืนแทนนํ้า คือใช้ปรอทซึ่งมีความหนาแน่นสูงแทน 
 
คําถาม 15 นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดระดับนํ้าในหลอดแก้วจึงมีความสูงประมาณ 10.34 m คงที่ 
จากระดับผิวนํ้าในอ่าง   
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 16 นักเรียนคิดว่า ถ้าให้ปรอทที่มีความหนาแน่น 13.6 g/cm3 แทนน้ําซึ่งมีความหนาแน่น 1 g/cm3 
ในสภาวะที่ความดันในของเหลว ของของเหลวทั้งสองชนิดเท่ากัน จากสมการ p = gh ค่า h สําหรับ
ของเหลวใดจะมีค่ามากกว่ากัน 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 17 นักเรียนคิดว่าความดันในน้ําลึก 10.34 m จะมีค่าเท่ากับความดันในปรอทลึกเท่าใด  
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ความดันมาตรฐาน 1 บรรยากาศ = ความดัน 760 มิลลิเมตรของปรอท 
      = 760 mmHg 

 จากการศึกษาพบว่า ความดัน 1 บรรยากาศ มีค่าเท่ากับ 1.013 x 105 N/m2 
  
      2. ความดันเกจ (gauge pressure : Pg) คือ ความดันซึ่งเกิดจากนํ้าหนักของของเหลวท่ี 

กระทํา ณ ตําแหน่งที่พิจารณา หรือความดันในของเหลว มีค่าดังสมการต่อไปน้ี 
 

Pg  = gh 
 
      3. ความดันสมบูรณ์ (absolute pressure : P) คือ ความดันทั้งหมดซึ่งวัดเหนือตําแหน่งใดๆ มี
ค่าเท่ากับผลรวมของความดันบรรยากาศและความดันเกจ มีค่าดังน้ี 

P  = Po + Pg 

 
 การพิจารณาของเหลวในหลอดบรรจุใดๆ มีหลักการ คือ ณ ระดับเดียวกัน ในของเหลวชนิด
เดียวกัน ซ่ึงต่อถึงกัน จะมีความดันเท่ากันเสมอ 
 
พิจารณาภาพ แล้วตอบคําถาม 18-23 

 
คําถาม 18 ความดันที่กระทําเหนือหลอดข้างซ้าย และข้างขวาของหลอดรูปตัวยู แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 19 แรงดันที่กระทําเหนือหลอดทั้งสองข้าง แตกต่างกัน หรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 20  ระดับนํ้าในหลอดทั้งสองข้าง มีลักษณะอย่างไร เป็นเพราะเหตุใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 21 หากเป้าที่หลอดข้างซ้ายระดับนํ้าในหลอดทั้งสองข้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 22 จากคําถาม 21 ทําไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นน้ัน 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 23 จากภาพ จุด A และ B มีความดันต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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พิจารณาภาพแล้วตอบคําถาม 24-26 

 
 
คําถาม 24 ความดันที่กระทําเหนือหลอดทั้งข้างซ้ายและข้างขวาของหลอดรูปตัวยู แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 25 แรงดันที่กระทําเหนือหลอดทั้งสองข้าง แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 26 จากภาพ จุด A และ B มีความดันต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 27 จากภาพหลอดรูปตัวยูเดิมที่ใส่ของเหลวชนิดที่ 1 ซึ่งมีความหนาแน่น r1 ลงไป ต่อมาเติมของเหลว

ชนิดที่ 2 ซึ่งมีความหนาแน่น r2 ลงไปที่หลอดข้างซ้าย ของเหลวท้ังหมดน่ิง ความหนาแน่นของของเหลวชนิด

ใดมากกว่ากัน จงแสดงวิธีคิด 

     
 
คําถาม 28 อุปกรณ์ในภาพเรียกว่า แมนอนิเตอร์ (manometer) มีลักษณะเป็นหลอดปิด โดยด้านขวามีแก๊ส
ชนิดหน่ึงบรรจุอยู่ เมื่อเปรียบเทียบกับความดันบรรยากาศแล้วนักเรียนคิดว่าความดันของแก๊สในหลอดปิดด้าน 
ขวาจะมีความดันมากหรือน้อยกว่า จงให้เหตุผลประกอบหรือแสดงวิธีการคํานวณ 

  
คําถาม 29 อุปกรณ์ในภาพเรียกว่า บารอมิเตอร์ (Barometer) มีลักษณะเป็นหลอดแก้วควํ่าลงในอย่าง
ของเหลว ภายในหลอดแก้วมีแก๊ส ซึ่งมีความดัน P บรรจุอยู่จากสภาวะดังภาพ นักเรียนคิดว่า ความดันของ
แก๊สในหลอดแก้วมีค่ามากหรือน้อยกว่าความดันบรรยากาศ จงให้เหตุผลประกอบ หรือแสดงวิธีการคํานวณ 

 

วิธีการหาคําตอบ 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

วิธีการหาคําตอบ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

วิธีการหาคําตอบ 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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3. แรงดันในของเหลว 
 แรงดัน คือ แรงที่กระทํา ณ ตําแหน่งใดๆ หรือบนพ้ืนที่ใดๆ ในกรณีที่ พิจารณาแรงดันของ 
ของเหลว แรงดันน้ีจะกระทําต่อภาชนะที่บรรจุ หรือกระทําในทิศทางที่ต้ังฉากกับผิวของภาชนะที่บรรจุ ซึ่ง
แรงดันน้ีมีความสัมพันธ์กับความดัน และพ้ืนที่ต้ังฉากกับแนวแรง ดังสมการ 

F  =  PA 

พิจารณาแรงดันของของเหลวในภาชนะรูปเหลี่ยมดังภาพด้านล่าง ซึ่งบรรจุของเหลวท่ีมีความหนาแน่น  แล้ว
ตอบคําถาม 30-33 

 
คําถาม 30 ความดันในของเหลว ที่กระทําต่อก้นของ ภาชนะมีค่าเท่ากันทุกตําแหน่งหรือไม่ และมีค่าเท่าใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 31 แรงดันที่ก้นภาชนะมีค่าเท่าใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 32 ความดันในของเหลวที่กระทําต่อผิวข้างของภาชนะ มีค่าเท่ากันทุกตําแหน่งหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
คําตอบ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 33 แรงดันเฉลี่ยที่ด้านข้างของภาชนะมีค่าเท่าใด    
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําถาม 34 พิจารณาจากแรงดันนํ้าที่กระทําต่อเขื่อนดังภาพ จงหาแรงดันลัพธ์ที่นํ้ากระทําต่อเขื่อน 

 
 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จากกฎของพาสคัล (Pascal’s law) ซึ่งอธิบายลักษณะของการ
ส่งผ่านความดันของของเหลวว่า“ เม่ือมีความดันกระทําต่อส่วนหนึ่งส่วน
ใดของของไหลท่ีอยู่นิ่งความดันนั้นจะส่งผ่านไปยังทุกๆ จุดของของไหล 
โดยไม่มีการสูญเสียค่าพลังงาน” จากหลักการน้ีสามารถนําไปประดิษฐ์
เครื่องกลชนิดหน่ึง เรียกว่า เครื่องอัดไฮดรอลิก (hydraulic press) ซึ่งมี
ลักษณะดังภาพ 

คําถาม 35 จากภาพเครื่องอัดไฮดรอลิกข้างต้นและกฎของพาสคัล ให้นักเรียนอธิบายหลักการทํางานของ
อุปกรณ์ช้ินน้ีอย่างคร่าวๆ  
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 36 ณ ตําแหน่ง จุด 1 และ 2 มีความดันแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 37 จากความสัมพันธ์ของความดันในคําถาม 36 จงอธิบายความสัมพันธ์ของแรงที่กระทําต่อลูกสูบ F 
เพ่ือยกนํ้าหนัก w เมื่อกําหนดให้หลอดใหญด้่านซ้ายและหลอดเล็กด้านขวามีพ้ืนที่หน้าตัด A และ a ตามลําดับ 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําถาม 38 จากภาพ หากระดับของลูกสูบ ซึ่งมีของเหลวซึ่งมีความหนาแน่น  อยู่ระหว่างลูกสูบทั้งสอง มี
ระดับต่างกันโดยลูกสูบใหญแ่ละเล็กมีพ้ืนทีห่น้าตัด A และ a ตามลําดับ จงระบุความสัมพันธ์ของความดัน ณ 
ตําแหน่ง 1 และ 2 

 
 
4. แรงลอยตัว (Buoyant force: Fb) 

 แรงลอยตัว คือ แรงดันลัพธ์ของของไหล ที่กระทําต่อวัตถุที่อยู่ภายในของไหลน้ัน ซึ่งเป็นไปตามหลกั
ของอาร์คิมีดิส (Archimede’s principle) ซึ่งกล่าวว่า “แรงลอยตัวจะมีค่าเท่ากับนํ้าหนักของของเหลวที่มี
ปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่จมอยู่ใต้ของเหลวนั้น” 

คําถาม 39 นํ้าหนักของวัตถุใดๆ จะมีค่าขึ้นกับสิ่งใดบ้าง  
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 40 นํ้าหนักของของเหลวบนพ้ืนโลก จะมีค่าเท่าใด 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 41 ความหนาแน่นมคีวามสัมพันธ์กับนํ้าหนักอย่างไร 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 42 จงสรุปความสัมพันธ์ของแรงลอยตัวเป็นสมการสั้นๆ  
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แรงลอยตัว  Fb   =  ของเหลวg vจม   =   วัตถุg v 

 
เมื่อ   ของเหลว และ วัตถุ แทนความหนาแน่นของของเหลวและวัตถุตามลําดับ 

 vจม และ v  แทนปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมและปริมาตรทั้งหมดของวัตถุตามลําดับ 

 
 
 
 

วิธีการหาคําตอบ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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คําถาม 43 จงอธิบายว่าทําไมแท่งเหล็กจึงจมนํ้า แต่เรือทีท่ําด้วยเหล็กจึงไม่จมนํ้า 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จากหลักของแรงลอยตัว สามารถพิจารณาการลอยน่ิงของวัตถุบนของเหลวในกรณีต่างๆ ดังน้ี 

 กรณีที่ 1 วัตถุบางส่วนลอยอยู่เหนือผิวของของเหลว 

 
 
 กําหนดให ้v แทนปริมาตรวัตถุทั้งหมดและ vจม แทนปรมิาตรของวัตถุส่วนที่จม 

คําถาม 44 ถ้าวัตถุลอยน่ิงในของเหลว จงอธิบายความสัมพันธ์ของแรงที่กระทําต่อวัตถุในกรณีน้ี 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 45 จากความสัมพันธ์ของแรงในข้อ 1 จงอธิบายความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของวัตถุ (วัตถุ) 

และความหนาแน่นของของเหลว (ของเหลว) 

คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กรณีที่ 2 วัตถุลอยอยู่ในของเหลว 

 
 กําหนดให ้v แทนปริมาตรวัตถุทั้งหมดและ vจม แทนปรมิาตรของวัตถุส่วนที่จม 

คําถาม 46 ในกรณีน้ี vจม และ v มีความสมัพันธ์กันอย่างไร  

คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําถาม 47 จงอธิบายความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของวัตถุ และความหนาแน่นของของเหลวในกรณีน้ี 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 กรณีที่ 3 วัตถุจมอยู่ที่ก้นภาชนะ 

 
คําถาม 48 ในกรณีน้ี vจม และ v มีความสมัพันธ์กันอย่างไร 

คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 49 ถ้าวัตถุจมน่ิงอยู่ที่ก้นภาชนะ จงอธิบายความสัมพันธ์ของแรงที่กระทําต่อวัตถุน้ี 
คําตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 50 จงอธิบายความสัมพันธ์ของความหนาแน่นของวัตถุและความหนาแน่นของของเหลวในกรณีน้ี    
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

พิจารณาจากภาพ แล้วตอบคําถาม 

 
 

วัตถุมวล m นําไปแขวนกับเครื่องช่ังสปริงที่แขวนอยู่กลางอากาศ (ภาพ (a)) แล้วจึงนําไปจุ่มลงใน
ของเหลว ซึ่งมีความหนาแน่น  (ภาพ (b)) 

คําถาม 51 จงอธิบายความสัมพันธ์ของแรงจากภาพ (a) 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

(a)       (b)
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คําถาม 52 จงอธิบายความสัมพันธ์ของแรงจากภาพ (b) 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 53 นํ้าหนักที่อ่านได้จากกรณี (a) และ (b) ต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
คําตอบ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขนาดของนํ้าหนักของวัตถุที่ลดลงไปจากนํ้าหนักที่ชัง่ในอากาศ =  ขนาดของแรงลอยตัวเม่ือนําไปชั่งในของเหลว 
  

5. ความตึงผิว (surface tension : ) 
 ความตึงผิว คือ การเกิดแรงดึงที่ผิวของของเหลวอันเน่ืองมาจากแรงเช่ือมแน่น หรือแรงดึงดูด ระหว่าง
โมเลกุลชนิดเดียวกัน (Cohesion) หรืออาจเกิดจากแรงยึดติดระหว่างโมเลกุลต่างชนิดกัน (adhesion) ซึ่งแรง
น้ีจะมีทิศทางต้ังฉากกับผิวของของเหลวนั้น และมีขนาดดังสมการ ดังต่อไปน้ี 
 
  ความตึงผิว ()  =                   แรงเช่ือมแน่น 
       ความยาวทั้งหมดที่ผิวของของเหลวเกาะติดอยู่ 
  

L
F= nγ  

 
 โดยความตึงผิวมีหน่วยเป็น นิวตันต่อเมตร (N/m) 
 
 ค่าความยาวทั้งหมดที่ผิวของของเหลวเกาะติดอยู่ (L) มีค่าขึ้นกับรูปร่างของวัตถุที่สัมผัสกับ 
ของเหลว ดังต่อไปน้ี 
 

ห่วงวงกลมรัศมี R 
 L   =   (2(2R)) 

  
 
 
 

ห่วงรูปสี่เหลี่ยมกว้าง a ยาว b 
 L   =   (2(………………..)) 

 
 
 

แผ่นกลมตัน (เช่น เหรียญบาท เป็นต้น) 
 L   =   (2R) 
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 ความดันของของเหลวที่เกิดจากแรงตึงผิวเรียกว่า ความดันลาปลาซ (Laplace’s pressure : PL)                

มีความสัมพันธ์ดังน้ี 
    ความดันลาปลาซ   =                     แรงตึงผิว 
                                     พ้ืนที่ซึ่งต้ังฉากกับแรงตึงผิว 
 

A
F=PL γ  

 
คําถาม 54 จงระบุค่าความดันลาปลาซ ในกรณีต่อไปน้ี 

 กรณีที่ผิวของของเหลวเป็นทรงกลมรัศมี R 

1. พ้ืนที่ต้ังฉากกับแรงตึงผิว Fg คือ ………………………........................................…… 
2. แรงตึงผิว Fg มีค่าเท่ากับ………………………………………………………………………. 
3. ความดันลาปลาซ PL มีค่าเท่ากับ      

………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

 กรณีท่อเป็นทรงกระบอก รัศมี R 

1. พ้ืนที่ต้ังฉากกับแรงตึงผิว Fg คือ………………………………………… 
2. แรงตึงผิว Fg มีค่าเท่ากับ…………………………………………………. 
3. ความดันลาปลาซ PL มีคา่เท่ากับ 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

  
6. ความตีบ (Capillarity)  
 ความตีบเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการท่ีของเหลวในหลอดเล็กๆ ที่เรียกว่า หลอดแคปิลลารี 
(cappilary) มีระดับสูงหรือตํ่ากว่าปกติ เน่ืองจากแรงตึงผิวของของเหลวทําให้เกิดแรงยึดติดหรือแรงเช่ือมแน่น 
ดังภาพ 

 
จากภาพหลอดแคปิลลารี มรีัศมี  วางในของเหลวที่มีความหนาแน่น  
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คําถาม 55 ความดันบรรยากาศหรือ PO คืออะไร 

คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 56 ความดันลาปลาซหรือ PL คืออะไร  

คําตอบ ……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………….……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 57 ในกรณี (a) ของเหลวมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยกว่าแรงดึงดูดระหว่างของเหลว กับผิวของ
หลอด ลักษณะของของเหลวในหลอดเป็นอย่างไร 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 58 จากภาพ (a) นักเรียนคิดว่าความดันต่างๆ มีผลต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับของเหลวภายในหลอด
อย่างไร    
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 59 ในกรณี (a) ผิวของของเหลวในหลอดมีลักษณะอย่างไร  
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 60 ความดันลาปลาซในกรณี (a) มีค่าเท่าใด 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 61 รัศมีของผิวของเหลว (R) มีความสัมพันธ์กับรัศมีของหลอด (r) อย่างไร 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 62 จากความสัมพันธ์ของ R และ r จะทําให้ความดันลาปลาซมีคา่เท่าใด 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 63 จงอธิบายความสัมพันธ์ของความดัน ณ ตําแหน่ง A และ B จากภาพ (a) 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 64 จากความสัมพันธ์ของความดันลาปลาซในคําถาม 62 และความดันจากคําถาม 63 จงระบุ
ความสัมพันธ์ของความสูงที่ของเหลวอยู่ในระดับสูงกว่าระดับของเหลวนอกหลอด 
คําตอบ ……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………….……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําถาม 65 ในกรณีภาพ (c) ของเหลวมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากกว่าแรงดึงดูดระหว่างของเหลวกับผิว
ของหลอด ลักษณะของของเหลวในหลอดเป็นอย่างไร 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 66 ในกรณีภาพ (a) และ (c) จะเกิดขึ้นเมื่อของเหลวมีความหนาแน่นมากน้อยต่างกันอย่างไร  
คําตอบ ……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………….……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ความหนืด (Viscosity) 

คําถาม 67 นํ้ากับนมข้นหวาน ของเหลวชนิดใดมีความหนืดมากกว่ากัน 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 68 นักเรียนมีวิธีในการเปรียบเทียบความหนืดของของเหลวได้อย่างไร 
คําตอบ ……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………….……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

 ความหนืด คือ ค่าความต้านทานภายในของไหล อันเกิดจากแรงเสียดทานระหว่างโมเลกุลของของ
ไหล หรือระหว่างวัตถุอ่ืนกับของไหลขณะเคลื่อนที่ เรียกแรงเสียดทานนี้ว่า แรงหนืด (Fh) ซึ่งเป็นไปตามกฎ

ของสโตก (Stoke’s law) ดังน้ี  

F  =  6rv  

 เมื่อ Fb แทนแรงลอยตัว มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) 

   แทนค่าคงตัว เรียกว่า สัมประสิทธ์ิความหนืด เป็นสมบัติเฉพาะของของไหลแต่ละ
ชนิด และมีค่าเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ (ถ้าเป็นของเหลวอุณหภูมิสูงขึ้น  จะลดลง ถ้าเป็นแก๊สอุณหภูมิ

สูงขึ้น  จะเพ่ิมขึ้น) มีหน่วยเป็น  N/m2 • s หรือ พอยส์ (poise : p) 
  r แทนรัศมีของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตร (m) 
  v แทนความเร็วของวัตถุ มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) 
 
คําถาม 69 นักเรียนคิดว่าเมื่อวัตถุเคลื่อนที่อย่างอิสระภายในของเหลว จะมีแรงใดมากระทําต่อวัตถุบ้าง 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 70 เมื่อนําลูกเหล็กไปปล่อยเหนือกระบอกตวงยาวมาก ซึ่งบรรจุนํ้าไว้เต็ม นักเรียนคิดว่า ลูกเหล็กจะมี
การเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างไร เน่ืองจากอิทธิพลของแรงใด 
คําตอบ ……………….……………………………………………………………………………………………………………………… 
………….……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําถาม 71 จากคําถาม 70 ลูกเหล็กจะคงสภาพการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือมีความเร่งเช่นเดิมตลอดไป
หรือไม่ มีปัจจัยใดบ้างที่จะทําให้สภาพดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป อย่างไร 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 วัตถุ เคลื่อนที่ ในของไหล  พบว่า  ในช่วงแรกที่ เคลื่อนที่ผ่ านของไหล  วัตถุอาจมีความเร็ว 
เปลี่ยนแปลงไป (มีค่าความเร่ง) อาจเร็วขึ้นหรือช้าลงก็ได้ เน่ืองจากอิทธิพลของแรงลอยตัว  
แรงหนืดและนํ้าหนักของวัตถุ แต่ต่อมาวัตถุจะเคลื่อนที่เข้าสู่สภาพสมดุล เน่ืองจากความเร็วของวัตถุคงที่ 
เน่ืองจากแรงที่กระทําต่อวัตถุมีค่าสมดุลพอดี ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

 
 

 จากรูปความเร็วสุดท้ายของวัตถุ v เคลื่อนที่ในของไหลด้วยความคล่องตัว เรียกว่า ความเร็วสุดท้าย 
(terminal velocity) จากข้อมูลข้างต้นเราสามารถหาความสัมพันธ์ของความเร็วสุดท้ายกับแรงที่มากระทําต่อ
วัตถุที่เคลื่อนที่ในของไหลน้ีได้ ดังน้ี 

ขณะที่วัตถุมีความเร็วคงตัว  
mg  =  ของเหลวgV + 6prv 

ดังน้ัน   

  v  =      
r6
gV-mg ของเหลว

πη
ρ

    

 
 
 
 
 
 
 
 



17 รายวิชาฟสิกส 3                                                                                                    ผูสอน ครูทวีศักด์ิ  ภูชัย 
 

8. การไหล 

 
 

ของเหลวเป็นของไหลชนิดหน่ึง ซึ่งโมเลกุลสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระ เมื่อมีการไหลหรือมีการเคลื่อนที่
ของ โม เล กุล  โม เล กุลทั้ งหมดไม่ ไ ด้ เคลื่ อนที่ ในแนวขนานกันตามทิศของการ เคลื่ อนที่ ทั้ งหมด 
แต่มีการเคลื่อนที่อย่างอิสระในหลายทิศทาง ในที่ น้ีจะศึกษาการไหลในอุดมคติ คือ มีการไหลที่เป็น 
ระเบียบ และเรียกเส้นทางของการไหลว่า สายกระแสของการไหล (stream line) 

การไหลของของไหล สามารถวัดอัตราการไหล (flow rate : Q) ได้โดยค่าอัตราส่วนระหว่าง
ปริมาตรของของไหลที่ไหลผ่านพ้ืนที่หน้าตัดที่กําหนดในหน่ึงหน่วยเวลา ดังสมการต่อไปน้ี 

 

Q  = Av 

 เมื่อ  Q แทนอัตราการไหล มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (m3/s) 

  V แทนปริมาตรของของไหล หน่วยเป็นลูกบาศก์เมตร (m3) 
  t แทนช่วงเวลาที่ไหล หน่วยเป็นวินาที (s) 

  A แทนพ้ืนที่หน้าตัด หน่วยเป็นตารางเมตร (m2) 
  v ความเร็วของของไหล หน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) 
 
 ของไหลซึ่งมีการไหลอย่างเป็นระเบียบ โดยมวลของไหลไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา จะมีอัตราการ
ไหลคงที่เสมอตามสมการความต่อเนื่อง (equation of continuity) ดังน้ี 

 
 
         
 Q  =  A1v1  =    A2v2   =   ค่าคงตัว 

t
Avt

t
VQ 
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พิจารณาจากภาพต่อไปน้ี 

 
 

ของไหลเคลื่อนที่จากแรงดัน  F1 จากสภาวะ (a) ไป (b) โดยมีแรงดัน  F2 ต้าน โดยปลาย   1   และ 

2  ของท่อมีขนาดแตกต่างกัน ของเหลวยาว 1 จาก (a) จะเคลื่อนที่ไปภายใต้ของแรง F1 ส่วนของเหลว

ยาว 2 เคลื่อนที่ภายใต้แรง F2 

 
คําถาม 72 ในที่น้ีงานของแรงภายนอกที่กระทําต่อของไหลเกิดจากแรงใดบ้าง 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 73 ถ้ากําหนดให้ปลายท่อ   1  และ  2      มีพ้ืนที่หน้าตัดเป็น A1 และ A2 ตามลําดับและจาก

ความสัมพันธ์ F = PA จงหาว่างานของแรงภายนอกท่ีเกิดขึ้นมีความสัมพันธ์กับความดันอย่างไร 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 74 นอกจากงานของแรงภายนอกแล้ว การเคลื่อนที่ของของไหลมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานใดบ้าง 
คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 75 จากสมการพลังงาน จงระบุค่างานและพลังงานจากการเคลื่อนที่ของของไหล 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

คําถาม 76 ปริมาตรของของไหล 1มีค่าแตกต่างจากปริมาตรของของไหล 2 หรือไม่ อย่างไร 

คําตอบ ……………….………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําถาม 77 จากความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร มวล และความหนาแน่น V = 
ρ
m

    และจากความ 

สัมพันธ์ของงานของแรงภายนอกกับความดันในคําถาม 73 แทนค่าลงในสมการในคําถาม 75 จะได้
ความสัมพันธ์ระหว่างความดันที่ปลายท่อทั้ง 2 ข้าง จงหาความสัมพันธ์น้ัน 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ความสัมพันธ์ระหว่างความดันของของไหลที่เคลื่อนที่จากตําแหน่ง     1  ไป  2   มีลักษณะดังน้ี 

2gh+2
2V

2
1+2P=1gh+2

1V
2
1+1P ρρρρ  

  หรือ       คาคงตัว =gh+2V
2
1+P ρρ   ณ ตําแหน่งใดๆ เสมอ 

 
  เรียกสมการน้ีว่า สมการแบร์นูลลี (Bernoulli’s equation) 

คําถาม 78 จงพิจารณาการไหลของของเหลวจากภาชนะท่ีเจาะรูดังภาพจงใช้สมการของแบร์นูลลีเพ่ือ
คํานวณหา   ความเร็วที่ของเหลวพุ่งออกมาจากรู (v2) 

 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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จากภาพเป็นเครื่องวัดเวนจูรี เป็นเครื่องมือสําหรับวัดความเร็ว และอัตราการไหลของของเหลวในท่อ
ที่มีขนาดแตกต่างกันโดยพิจารณาให้ท่ออยู่ในแนวระดับ 

 
กําหนดให้   A1 และ  A2 แทนพ้ืนที่หน้าตัดของท่อด้าน 1 และ 2 ตามลําดับ 

    v1 และ  v2 แทนอัตราเร็วของของเหลวท่ีไหลผ่านท่อด้าน 1 และ 2 ตามลําดับ 

    h1 และ  h2 แทนความสูงของของเหลวในเคร่ืองวัดเวนจูลี 

 
คําถาม 79 จากสมการความต่อเน่ือง (equation of continuity) จงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่หน้าตัด
ของท่อและอัตราเร็วของของเหลวที่ไหลผ่านท่อทั้ง 2 ด้าน 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
คําถาม 80 จากสมการของแบร์นูลลี จงแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของของไหล และความสูงของ
ของเหลวในเคร่ืองเวนจูรี 
คําตอบ (แสดงวิธีคิด) ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ธรรมของคนดี 
 

จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา  จะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้าย 
 

ไม่มีใครอยู่ค้าํฟ้า  ถึงเวลาก็ต้องไป  เหลือไว้แต่คณุงามความดี..... 
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