
 

1 เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟ�สิกส�  เร่ือง ความตึงผิว และความหนืด 

ช่ือ .......................................................................................... ช้ัน ........................ เลขท่ี .................... 
 

รายวิชา  ฟ�สิกส� 3 
ใบงาน 3.1 

ประกอบหน!วยการเรียนรู#  
Physics III เรื่อง กลศาสตร�ของไหล 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาป3ท่ี 5 5 คะแนน ( A ) เวลา  10 นาที 

เร่ือง  ความตึงผิว  และความหนืด 
 
1. ให�นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว�า ใบมีดโกนลอยอยู�บนผิวนํ้าได�อย�างไร   

 
 
 
 
 
 
     

รายวิชา  ฟ�สิกส� 3 
ใบงาน 3.2 

ประกอบหน!วยการเรียนรู#  
Physics III เรื่อง กลศาสตร�ของไหล 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาป3ท่ี 5 5 คะแนน ( P ) เวลา  40 นาที 

เร่ือง  ความตึงผิว  และความหนืด  
 
1. ให�นักเรียนสรุปสาระสําคัญท่ีได�จากการสืบค�น ข�อมูล และบันทึกลงในสมุด 

1.  ความตึงผิว 
2.  ความหนืด 
3.  กฎของสโตกส� 

 
2. ให�นักเรียนเติมคํา หรือข�อความลงในช�องว�างให�ถูกต�อง 
1. สภาพคะป2ลลารีเป3นผลมาจาก…………………………………ของของเหลว 
2. แรงตึงผิวของของเหลวมีทิศ………… กับผิวของเหลวและ……… กับเส�นขอบท่ีของเหลวสัมผัส 
3. การลําเลียงนํ้าและอาหารในลําต�นของพืชตามท�อไซเลม เป3นปรากฏการณ:ของ…………………  
4. การเติมผงซักฟอกลงในนํ้าเวลาซักผ�า เก่ียวข�องกับ ปรากฏการณ:ของ…………………………  
5. ของเหลวท่ีไม�มีสารอ่ืนเจือปน เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนความตึงผิวจะ……………………………  
6. วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว วตัถุจะเคลื่อนท่ีลงด�วยความเร�ง หรือ ความเร็ว .....ลดลงจนมีค�าเป3นศูนย: 
7. วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว วตัถุจะเคลื่อนท่ีลงจนมีความเร็วคงท่ี  แสดงว�าความเร�งมีค�าเป3น………. 
8. วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว แรงหนืดเน่ืองจากของเหลวท่ีกระทําต�อวัตถุจะมีค�าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง …………….จนมีค�ามาก

ท่ีสุด แล�วคงตัว 
9. วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว แรงหนืดเน่ืองจากของเหลวท่ีกระทําต�อวัตถุจะมีค�าข้ึนอยู�กับชนิดหรือมวล 

………….…………………..ของของเหลวน้ัน 
10. เม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีในของเหลว แรงหนืดท่ีของเหลวกระทําต�อวัตถุจะข้ึนอยู�กับอัตราเร็วหรือมวล …………………………………

ของวัตถุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา  ฟ�สิกส� 3 
ใบงาน 3.3 

ประกอบหน!วยการเรียนรู#  
Physics III เรื่อง กลศาสตร�ของไหล 



 

2 เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟ�สิกส�  เร่ือง ความตึงผิว และความหนืด 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาป3ท่ี 5 5 คะแนน ( A ) เวลา  10 นาที 
เร่ือง ความตึงผิว   และความหนืด  

 
1. ถ�าใช�ลวดวงกลม ท่ีมีเส�นรอบวงเท�ากับ 0.50 เมตร ทดลองเรื่องความตึง

ผิวของของเหลว พบว�าออกแรงดึงลวดน้ีขนาด 0.04 นิวตัน จึงจะทําให�
ลวดน้ันหลุดพ�นจากผิวของของเหลวได�พอดี จงหาค�าความตึงผิวของ
ของเหลวน้ีเป3นก่ีนิวตันต�อเมตร 

วิธีทํา   γ = 
2l

F

 

 
 
 
 
 
2.  ถ�าใช�ไม�บรรทัดยาว 30 ซม. ทดลองเรื่องความตึงผิวของของเหลว พบว�าออกแรงดึงไม�บรรทัดขนาด 0.8 นิวตัน จึงจะทํา
ให�หลุดพ�นจากผิวของของเหลวได�พอดี จงหาค�าความตึงผิวของเหลวน้ีเป3นก่ีนิวตันต�อเมตร   

วิธีทํา   γ = 
2l

F

 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชา  ฟ�สิกส� 3 
แบบฝBกทักษะ  3 

ประกอบหน!วยการเรียนรู#  
Physics III เรื่อง กลศาสตร�ของไหล 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาป3ท่ี 5 คะแนน     10   คะแนน เวลา     20   นาที 

เรื่อง    ความตึงผิว และความหนืด 
 
ตอนท่ี 1  ให�นักเรียนกาเครื่องหมาย  /  หน�าข�อท่ีถูก และกาเครื่องหมาย  ×  หน�าข�อท่ีผิด 
……1.  สภาพคะป2ลลารีเป3นผลมาจากความตึงผิวของของเหลว 
……2.  แรงตึงผิวของของเหลวมีทิศขนานกับผิวของเหลวและต้ังฉากกับเส�นขอบท่ีของเหลวสัมผัส 
……3.  การลําเลียงนํ้าและอาหารในลําต�นของพืชตามท�อไซเลม เป3นปรากฏการณ:ของแรงตึงผิว 
……4.  การเติมผงซักฟอกลงในนํ้าเวลาซักผ�า เก่ียวข�องกับ ปรากฏการณ:ของแรงตึงผิว 
……5.  ของเหลวท่ีไม�มีสารอ่ืนเจือปน เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนความตึงผิวจะมากข้ึน 
……6.  วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว วตัถุจะเคลื่อนท่ีลงด�วยความเร�งลดลงจนมีค�าเป3นศูนย: 
……7.  วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว วตัถุจะเคลื่อนท่ีลงด�วยความเร็วลดลงจนมีค�าเป3นศูนย: 
……8.  วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว แรงหนืดเน่ืองจากของเหลวท่ีกระทําต�อวัตถุจะมีค�าเพ่ิมข้ึนจนมีค�ามากท่ีสุด  

แล�วคงตัว 
……9.  วัตถุท่ีถูกท้ิงลงในของเหลว แรงหนืดเน่ืองจากของเหลวท่ีกระทําต�อวัตถุจะมีค�าลดลงจนมีค�าเท�ากับศูนย: 
..…10.  เม่ือวัตถุเคลื่อนท่ีในของเหลว แรงหนืดท่ีของเหลวกระทําต�อวัตถุจะข้ึนอยู�กับอัตราเร็วของวัตถุ 
  
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 2 ให�นักเรียนเลือกคําตอบข�อท่ีถูกต�องท่ีสุดเพียงข�อเดียวแล�วเขียน O ล�อมรอบข�อน้ัน 
 

1. จงพิจารณาข�อความต�อไปน้ี 
1 )  ของเหลวย่ิงอุณหภูมิสูง ความตึงผิวย่ิงลดลง   

F 

ลวดวงกลม 

ของเหลว 



 

3 เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟ�สิกส�  เร่ือง ความตึงผิว และความหนืด 

2 )  ของเหลวท่ีมีจุดเดือดสูง ย�อมมีความตึงผิวสูง 
ข�อความใดถูกต�อง 

ก.  ข�อ 1 เท�าน้ัน  ข.  ข�อ 2 เท�าน้ัน  ค.  ผิดท้ังสองข�อ  ง.  ถูกท้ังสองข�อ 
 

2. ข�อความในข�อใดท่ีไม�ใช�ปรากฏการณ:ของแรงตึงผิว 
ก. การลําเลียงนํ้าและอาหารในลําต�นของพืชตามท�อไซเลม  ข. การเติมผงซักฟอกลงในนํ้าเวลาซักผ�า 
ค.   ปรากฏการณ:คะป2ลลารี     ง.  การสูบนํ้าหมึกเข�าปากกาหมึกซึมท่ัวไป 

 

3. จากรูป  อ�างท่ี 1.  ใส�น้ํา  อ�างท่ี 2. ใส�ปรอท  หลอดไหนผิดจากความเป3นจริง 
ก.  หลอดท่ี 1   ข.  หลอดท่ี 2 
ค.  หลอดท่ี 3   ง.  หลอดท่ี 4 

 
4. ข�อใดไม�ถูกต�อง 

ก. นํ้าสบู�จะมีความตึงผิวน�อยกว�านํ้าธรรมดา 
ข. ของเหลวท่ีไม�มีสารอ่ืนเจือปน เม่ืออุณหภูมิเพ่ิมข้ึนความตึงผิวจะมาก 
ค. ความตึงผิวเป3นสมบัติอย�างหน่ึงท่ีจะพยายามยึดผิวของของเหลวไว� 
ง. ความดันของของเหลวจะพยายามทําให�ของของเหลวขยายตัวออกไป 

 

5. ถ�าใช�ลวดวงกลม ท่ีมีเส�นรอบวงเท�ากับ 0.25 เมตร ทดลองเรื่องความตึงผิวของ
ของเหลว พบว�าออกแรงดึงลวดน้ีขนาด 0.05 นิวตัน จึงจะทําให�ลวดน้ันหลุดพ�นจาก
ผิวของของเหลวได�พอดี จงหาค�าความตึงผิวของของเหลวน้ีเป3นก่ีนิวตันต�อเมตร 
ก.    0.1   ข.  0.2   ค.  0.5  
 ง. 1.0 

 

6. ในการคนของเหลวแต�ละชนิดน้ัน จะออกแรงคนไม�เท�ากัน แสดงว�าของเหลวแต�ละชนิดมีแรงต�านภายในของของเหลวไม�
เท�ากัน แรงต�านน้ี เรียกว�าอะไร ของของเหลว 
ก.   แรงตึงผิว  ข.  แรงลอยตัว  ค.   แรงหนืด  ง.   แรงเสียดทาน 

 

7. ข�อความต�อไปน้ี ข�อใดเป3นข�อท่ีถูกต�อง 
ก. ขณะท่ีวัตถุหยุดน่ิงในของเหลว แรงหนืดจะมากท่ีสุด 
ข. ขณะท่ีวัตถุเคลื่อน อยู�ท่ีระดับความลึกมากๆ ค�าแรงหนืดก็จะมากเป3นทวีคูณ 
ค. แรงหนืดจะมากหรือน�อยข้ึนอยู�กับค�าของความเร็ว 
ง. แรงหนืดมีทิศไปทางเดียวกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุ 

 

8. จากการปล�อยลูกกลมโลหะให�เคลื่อนท่ีในนํ้ามันหล�อลื่นดังรูป ข�อใดท่ีไม!เป3นจริง 
ก. ช�วงต�นท่ีโลหะเคลื่อนท่ีจะเคลื่อนท่ีด�วยความเร�ง 
ข. ช�วงปลายโลหะจะเคลื่อนท่ีด�วยอัตราเร็วคงตัว 
ค. เม่ือโลหะเคลื่อนท่ีเร็วข้ึนแรงหนืดจะมีขนาดมากจนเท�ากับนํ้าหนักและแรงลอยตัว 
ง. แรงลัพธ:ท่ีกระทําต�อโลหะเปลี่ยนแปลงไปเกิดมาจากค�าแรงลอยตัวของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

9. เม่ือทดลองหย�อนลูกกลมโลหะเล็กๆ ก�อนหน่ึงลงในของเหลวต�างๆชนิดกัน จะพบว�า 
ก. ความเร็วสุดท�ายของลูกกลมโลหะในของเหลวทุกชนิดมีค�าเท�ากันหมด 
ข. ความเร็วสุดท�ายของลูกกลมโลหะในของเหลวท่ีมีความหนืดสูงจะมีค�าน�อย 
ค. ความเร็วสุดท�ายของลูกกลมโลหะแปรผันตรงกับความหนืดของของเหลว 
ง. ไม�มีข�อใดถูก 

 

10. นํ้ามันหล�อลื่นใดท่ีมีความหนืดมากท่ีสุด 
ก.  SAE 50  ข.   SAE 40  ค.   SAE 30  ง.   SAE 20 

 
 

รายวิชา ฟ�สิกส�พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม 3 ใบกิจกรรม 3 รหัสวิชา  ว 40203 
 

ชื่อ..........................................................………………….. ชั้น ม. 5 /......…. ……….เลขท่ี............…. 
 

 

1 2 
3 4 

ปรอท นํ�า 

F 

ลวดวงกลม 

ของเหลว 



 

4 เอกสารประกอบเรียน รายวิชาฟ�สิกส�  เร่ือง ความตึงผิว และความหนืด 

คําส่ัง ให�นักเรียนยกเหตุการณ:จากธรรมชาติ  จากตัวอย�างหรือแบบฝNกหัดจากหนังสือคู�มือต�างๆ  เก่ียวกับ ความ
ตึงผิว  ความหนืด การลอยตัว และ กฎของสโตกส:เก่ียวข�องกับการเคลื่อนท่ีของวัตถุทรงกลมในของไหลท่ีมีความ
หนืด มาเขียนเป3นภาพ แล�วให�เหตุผลท่ีเป3นไปได�  

 

 


