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• Part 1 
L1 Introduction 
L2 Fluid properties 
L3 Fluid statics 
L4 Static forces 
L5 Buoyancy  
L6 Stability 
• Part 2 
L7 Dynamics and kinematics 
L8 Basic  Equations (Continuity and Energy Equations) 
 



Content-2 

•  Part 3 
L9 Flow measurement 
L10 Orifice 
L11 Momentum Equations and momentum forces 
• Part 4 
L12 Pipe flow 
L13 Open channel flow 
L14 Dimension analysis and Similarity 
L15 Unsteady flow 



Part 1: L1 Introduction 

• Why study ? 

• Related subjects 

   - Undergraduate 

    Hydraulic lab, Hydrology, Hydraulic Eng., 

    Water Planning, Hydraulic Design etc. 

   - Graduate 

    Eng Fluid Mechanics, Coastal Eng., River  

    Engineering,  



clip 

• Hydraulic bridge (by hydraulic force) 

• Hydraulic lab (open channel flow) 

• Naresuan Test (flow to power station) 

• แนะน า (course syllabus) 

 

• เอกสารอา้งองิ 

(Fluid Mechanics and Hydraulics (Schaum, Yuan, 
กรีต,ิ ทวนทนั etc.)) 



Why Study 

• ใชใ้นงาน โยธา เชน่ 

   พลงังาน  (ท าใหเ้กดิ  หรอื เกดิแลว้ใช๐้ 

   แรงกระท า  โครงสรา้ง (ม ีกบั ไม่ม)ี,  สิง่รอบขา้ง 

    การพาของมวลสาร  (กดัเซาะ ทบัถม การกระจาย) 

• เป็นวชิาพืน้ฐานทีพู่ดถงึ กฏเกณฑก์ารไหลของน า้ 
แรงทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการไหล (applied 
mechanics behavior of fluids at rest and in 
motion) 

 

 



วชิานีค้อือะไร 

• วชิาทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมของของไหล ทัง้ทีอ่ยู่น่ิง
และเคลือ่นที ่ โดยวชิา hydraulics จะเนน้ทีน่ า้ 
(คณุสมบตั ิnewton, ไม่ยนืหดตวั incompressible) 

• การเรยีนเพือ่ใหเ้ขา้ใจ และน าไปประยกุตใ์ชใ้นงาน
ดา้นวศิวกรรม 



L2 Fluid Properties 









นิยาม-1 

• ความดนัไอ  เกดิจากโมเลกลุของของไหลทีร่ะเหยขึน้ ถา้
อณุหภมูเิพิม่ขึน้  ความดนัไอก็จะเพิม่ขึน้ 

(น า้ที ่๒๐ องศาเซลเชยีส Pv = ๒.๔๕ k Pa, Pa=N/m2) 

• Cavitation  กระบวนการทีข่องไหลกลายเป็นไอ หรอื 
เดอืดไดท้ีอ่ณุหภมูติ ่า  (เชน่ การไหลในทอ่ลด ป้ัม) 

• ความตงึผวิ คอื แรงทีก่อ่ใหอ้นุภาคเกาะตวัเป็นผวิ 

   เทา่กบังานทีก่ระท าไปในการน าโมเลกลุของของไหล 

   มาประกอบเป็นผวิ  (หน่วย Nm/m2 or N/m) 

  (น า้ ที ่๒๐ องศาเซลเชยีส ๐.๐๗๔ N/m) 





นิยาม - 2 

• capillary อทิธพิลของแรงยดึตดิและแรงเกาะตวั 

    (ของน า้ 20 celcius,  rho = 0.0736 N/m) 

• Fluid pressure ความดนัของของไหล  

   (equal intensity in all directions and acts   

      normal to any plane) 

- อากาศ  p=rho R T,  น า้ p = rho g h 

-   เคร ือ่งมอืวดัความดนัแบบตา่งๆ 

 





ตวัอย่างการค านวณ 

 



















Quiz-1 

• นิยาม และหน่วย (si, mks, fs,cgs) ทีใ่ชข้อง 
    แรง 

    มวล 

    ปรมิาตรจ าเพาะ 

    น า้หนักจ าเพาะ 

    ความถว่งจ าเพาะ 

    ความหนาแน่น 

    ความหนืด 

    บลัดโ์มดรูสัของความยนืหยุ่น 

    แรงตงึผวิ 



Quiz-2 

ก) น า้มนัปรมิาตร ๕.๖ ลบม มนี า้หนัก ๔๖๘๐๐ นิวตนั 

ใหค้ านวนหา ความหนาแน่น และความถว่งจ าเพาะ 

 

 

ข) ใหค้ านวนหาความดนัเป็นหน่วย bar ทีค่วามลกึ ๑๐ 
เมตร ใตน้ า้มนัทีม่ถีพเทา่กบั ๐.๗๕๐ 



Quiz-3 

• จานวงกลมขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง d หมุนชา้ๆ บนของ
ไหลทีม่คีวามหนืดสมบรูณ ์ mu  หนา  h บนพืน้ราบ  จง
หาแรงบดิ (torque) ของจานวงกลมส าหรบัควบคมุการ
หมุนดว้ยความเรว็เชงิมุน omega 
 

• ในการทดสอบความสามารถรบัแรงดนัของของไหลชนิด
หน่ึง โดยใสข่องไหลในถงัทรงกระบอกทีม่ี
เสน้ผ่าศนูยก์ลางภายใน ๑ เมตร วดัความสงูของของไหล
ได ้๑.๒ เมตร  ถา้ออกแรงกดลกูสบูดา้นบน ๒ MN 
ปรากฏวา่ ความสงูของของไหลลดลงเหลอื ๑.๑๙๘ 
เมตร จงหาบลัตโ์มดลูสัของความยดืหยุ่น 


