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▰ จรวดขวดน ้ำ

▰ หลักกำรของจรวดขวดน ้ำ

▰ ส่วนประกอบของจรวดขวดน ้ำ

▰ กำรประดิษฐ์จรวดขวดน ้ำ

▰ ควำมปลอดภัยกับจรวดขวดน ้ำ

▰ kahoot (มีรำงวัล)
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ขอบเขตของกำรน้ำเสนอ
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จรวดขวดน ้ำคืออะไร ?

จรวดขวดน ้ำ (Water rocket) คือ จรวดที่สร้ำงจำกขวด
พลำสติก  PET (Polyethylene terephthalate) ใช้แรง
ขับเคลื่อนด้วยน ้ำ โดยอำศัยแรงดันของอำกำศที่บรรจุอยู่
ภำยใน
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44

หลักกำรของจรวดขวดน ้ำ
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หลักกำรของจรวดขวดน ้ำ

กำรเคลื่อนที่ของจรวดพลังน ้ำ สำมำรถอธิบำยได้ด้วยกฎกำรเคลื่อนที่ข้อที่สำมของ
นิวตัน (Newton's Third Law of Motion) ซึ่งอธิบำยไว้ว่ำ ในธรรมชำติเมื่อมี
กำรกระท้ำ (หรือแรง) ใดๆ ต่อวัตถุอันหนึ่ง จะปรำกฏแรงที่มีขนำดเท่ำกันแต่มี
ทิศทำงที่ตรงกันข้ำมกระท้ำกลับต่อแรงนั นๆ
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หลักกำรของจรวดขวดน ้ำ

D =
Cdρv2A

2

W = mg

T = u
dm

dt



https://byjus.com/physics/physics-formulas-for-class-11/ 7

หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ
จรวดขวดน ้ำ
• มวลคงที?่
• ผลของแรงต้ำนอำกำศ
• ฯลฯ



http://plastic.runaway.site/plastic-bottle-rocket/

W = mg

W: weight [N]

m: mass [kg]

g: gravitational acceleration [m/s2]
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หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ
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หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ

D =
Cdρv2A

2



ค่ำ Cd มีค่ำประมำณ?
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หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ

http://www.imagedoc.org/best-fin-designs-for-bottle-rockets/



Thrust คือแรงตอบสนอง (reaction force) ตำมกฎข้อที่สำมของนิวตัน
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หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ

T = ሶmuex − ρwANuex
2

เมื่อ ሶm คืออัตรำไหลเชิงมวลของน ้ำท่ีไหลออกจำกจรวด (expelled water) [kg/s]

uex คือ ควำมเร็วของน ้ำท่ีไหลออกจำกจรวดขวดน ้ำท่ีผ่ำน nozzle [m/s]

ρw คือ ควำมหนำแน่นของน ้ำ [kg/m3]

AN คือ พื นท่ีของ nozzle [m2]



12https://www.ohio.edu/mechanical/programming/rocket/rockthrust.html

หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ

T = 2 (P − Pa)AN

P is the pressure of the compressed air
Pa is the atmospheric pressure
AN is the area of the nozzle
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หลักทำงฟิสิกส์กับจรวดขวดน ้ำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรพุ่งขึ นของจรวดขวดน ้ำมีหลำยปัจจัยเช่น ควำมดัน 
ปริมำณน ้ำที่เติม มุมยิง รูปทรง
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ส่วนประกอบของจรวดขวดน ้ำ
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ส่วนประกอบของจรวดขวดน ้ำ

https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/rocket/rktbot.html
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ขวด Polyethylene Terephthalate

(C10H8O4)n

or
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ขวด PET
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ฐำนยิงจรวดขวดน ้ำ

http://www.aircommandrockets.com/rocket_launcher.htm
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ปีก (Fin)

https://www.imagenesmy.com/imagenes/delta-fin-shape-d1.html
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หัวจรวด (Nose)

http://blogs.isb.bj.edu.cn/18tonyh/2016/11/03/rd-for-the-water-bottle-rocket/
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กำรประดิษฐ์จรวดขวดน ้ำ
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กำรประดิษฐ์จรวดขวดน ้ำ
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ควำมปลอดภัยกับจรวดขวดน ้ำ
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ควำมปลอดภัยกับจรวดขวดน ้ำ
• ไม่ควรปล่อยจรวดขวดน ้ำในทิศทำงที่มีคน หรือกลุ่มคน
• ไม่ควรเล่นจรวดขวดน ้ำในที่คับแคบ และใกล้เคียงกับอำคำร รถยนต์
• ห้ำมใช้วัสดุอื่นใดที่ไม่ใช่ขวดน ้ำอัดลม (ขวด PET) เช่น ขวดแก้ว ขวดน ้ำดื่มพลำสติก ในกำรท้ำตัว

จรวดขวดน ้ำ
• ก่อนสูบลมเข้ำไปในจรวดขวดน ้ำ ให้ตรวจสอบระบบล็อคให้เรียบร้อยแน่นหนำ
• ในขณะสูบลม อย่ำให้มีคนขวำงเส้นทำงของจรวดขวดน ้ำ เนื่องจำกจรวดขวดน ้ำอำจหลุดออกจำก

ฐำนได้โดยไม่ตั งใจ
• ระมัดระวังเมื่อมีกำรใช้แรงดันสูงๆ ในกำรยิงจรวดขวดน ้ำ
• หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ของ ฐำนยิงจรวดขวดน ้ำ
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มำท้ำจรวดขวดน ้ำกัน



Our team
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กำรแข่งขันจรวดขวดน ้ำประเภทบินนำน ตอน จรวดพลังน ้ำ ก้ำวไกล 
สู่ไทยแลนด4์.0 ในงำนวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2562 

วันที่ 24 – 25 มกรำคม 2562

(เอกสำร)
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กำรแข่งขัน

http://www.eng.ubu.ac.th/~research/entech2019/activity/index.html


https://play.kahoot.it/#/k/91915048-31bd-46e3-aa8d-6a519c57472c 28

Let’s play

https://play.kahoot.it/#/k/91915048-31bd-46e3-aa8d-6a519c57472c

