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แผนการสอน 
 

เรื่อง ความตึงผิวของของเหลว            เวลา  2  ช่ัวโมง  
หลักสูตรท่ี  3                   ชวงช้ันท่ี  4 
 

แนวความคิดหลัก 
วัตถุบางชนิดลอยน้ําได ท้ังท่ีมีความหนาแนนมากกวาน้ํา เนื่องจากผิวน้ํามีแรงตึงผิว  

อัตราสวนระหวางแรงตึงผิวและความยาวท้ังหมดของเสนขอบท่ีผิวของเหลวสัมผัส เรียกวา ความตึงผิว 
(surface tension) ปรากฏการณบางอยางเกิดจากความตึงผิวของของเหลว เชน การโคงของผิว
ของเหลว (meniscus effect) การซึมตามรูเล็ก (capillarity, capillary action) ฟองอากาศและ
หยดน้ํา  
 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเรียนสามารถ 
1. อธิบายความหมายของแรงตึงผิวและความตึงผิว  
2. ทดลองและวิเคราะหหาความตึงผิวของของเหลว และคํานวณปริมาณท่ีเก่ียวของได 
3. อธิบายปรากฏการณท่ีเก่ียวของกับความตึงผิว ไดแก การโคงของผิวของเหลว และการซึม

ตามรูเล็กได 
 

วิธีการจัดการเรียนรู : ตามกระบวนการ 5Es ดังนี้ 
 

1. ข้ันสรางความสนใจ (Engagement : E1) 
1.1 ผูสอนสาธิตการลอยของเข็มในน้ํา 
1.2 ใหผูเรียนชมวีดิทัศนการเคลื่อนท่ีของจิงโจน้ําบนผิวน้ํา หรือใหผูเรียน(บางคน) นําจิงโจน้ํา

มาใหเพ่ือนๆ สังเกตพฤติกรรม 
1.3 ผูสอนเทน้ําลงในภาชนะขอบบาง (แกวไวน) จนเต็ม (ใหผิวน้ําสูงกวาขอบแกวเล็กนอย) 

แลวตั้งคําถาม ถาหยอนคลิปหนีบกระดาษลงในแกว (อาจใชเหรียญบาทแทนก็ได) คลิป
จํานวนเทาใดจึงทําใหน้ําลนแกว จากนั้นใหผูเรียนออกมาสาธิต (อาจทําเปนการแขงขัน) 

1.4 ใหผูเรียนทํากิจกรรม 9.1 แรงตึงผิวของของเหลว (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 36) 

1.5 ผูสอนนําอภิปรายจนไดความหมายของแรงตึงผิว เพ่ือนําเขาสูการทดลอง 9.3 ความตึงผิว  ของ
ของเหลว (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 37) 

 

2. ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration : E2) 
ใหผูเรียนทําการทดลอง 9.3 ความตึงผิวของของเหลว  (หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐาน

และเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 หนา 37) 
 

3. ข้ันอธิบายและลงขอสรุป (Explanation : E3) 
3.1 ผูเรียนนําเสนอผลการทดลอง   
3.2 ผูสอนและผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
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4.  ข้ันขยายความรู (Elaboration : E4) 

4.1 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายความหมายของความตึงผิวตามสมการ 
A

W
∆

γ =   

4.2 ผูสอนและผูเรียนอภิปรายการนําความรูความตึงผิวไปอธิบายปรากฏการณบางอยาง 
ไดแก การโคงของผิวของเหลว และการซึมตามรูเล็ก 

 

5.  ข้ันประเมิน (Evaluation : E5) 
5.1 ใหผูเรียนทําการหาความตึงผิวของของเหลวผสม (บอกขอมูลให) 
5.2 ใหผูเรียนถายภาพนิ่งหรือภาพวีดิทัศน (โดยใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีหรือกลองวีดิทัศน) 

ปรากฏการณในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับความตึงผิวของน้ํา พรอมคําบรรยายสั้นๆ 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. ประเมินขณะปฏิบัติกิจกรรม 
         - ความสนใจ ความรวมมือในการทํากิจกรรมกลุม ความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตยตอขอมูล 
         - ทักษะการปฏิบตัิ ความคลองแคลวในการทํากิจกรรม การใชเครื่องมือ 
         - การถามคําถาม การตอบคําถาม และการอภิปราย 
   2.  ประเมินผลการทํากิจกรรม ไดแก รายงาน การนําเสนอและบันทึกของผูเรียน 
 3.  ผูเรียนประเมินตนเองจากการรวมกิจกรรม 
 4.  ผูเรียนประเมินกันเองจากการนําเสนอของแตละกลุม 
 

วัสดุอุปกรณ ส่ือและแหลงการเรียนรู 
วัสดุอุปกรณ 

1. ชุดทดลองวัดความตึงผิวของของเหลว 
2. บีกเกอร 250 ลูกบาศกเซนติเมตร 
3. จานเพาะเชื้อขนาดเล็ก หรือหรือแกวน้ําผิวเรียบใส 
4. ปากคีบ (สําหรับจับเข็ม และชิ้นมวลของชุดทดลองวัดความตึงผิวของของเหลว)  
5. ภาชนะใสของเหลว (จาน) 
6. ไมบรรทัดยาว 15 เซนติเมตร (ความละเอียด 0.5 มิลลิเมตร) 
7. แวนขยาย 
8. ภาชนะขอบบาง (แกวไวน) 

 
วัสดุส้ินเปลือง 

  1. เข็ม  
2.  คลิปหนีบกระดาษ 
 3. น้ํายาลางจาน (ลดความตึงผิวของน้ํา),  เกลือ (ทําน้ําเกลือ), สบู (ทําน้ําสบู) 
 4. กระดาษเยื่อ 
 5. ดายเสนเล็ก ลวดโลหะ (เชน ทองแดงเคลือบน้ํายา สําหรับทําหวงวงกลม) 

  6. หลอดรูเล็ก 
  7. เทปใส 
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ส่ือและแหลงการเรียนรู 
1.  หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 
2.  คูมือครูสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ฟสิกส เลม 2 
3.  วีดิทัศน เรื่อง ความมหัศจรรยบนใบบัว : ธรรมชาติสูอนาคต (Miracle on Lotus Leaf) 
     (จาก Science Film Festival ป 2550) 
4.  อินเทอรเน็ต 
5.  ใบความรู 1-4 
6. ใบกิจกรรม 1 และใบกิจกรรม 2 
7.  ใบบันทึกกิจกรรม 1 และใบบันทึกกิจกรรม 2 
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ใบความรู  1 : เร่ือง จิงโจน้ํา 
 

จิงโจน้ํา (water strider , pond skater) อยูใน order Hemiptera, family Gerridae 
เปนแมลงท่ีอาศัยตามแหลงน้ําชื้นแฉะ หนองน้ําหรือแหลงน้ําท่ีน้ําไหลชา ๆ จิงโจน้ํามีหลายรอยชนิด 
(species) อยูตามสวนตาง ๆ ของโลก 

 
รูป ก โครงสรางจิงโจนํ้า 

 

โครงสราง  จิงโจน้ํา มี 3 สวน คือ หัว (head) อก (thorax) และทอง (abdomen) มีขา 3  
คู หนวด (antennae) 1 คู ลําตัวมีขนสีดําหรือน้ําตาลและมีขนาดยาวมากกวา 2 มิลลิเมตร 

หนาท่ีของขา  ขาของจิงโจน้ําแตละคูมีหนาท่ีเฉพาะ ขาคูหนาสั้นท่ีสุดทําหนาท่ีจับเหยื่อ ขาคู
กลางทําหนาท่ีดูดหรือผลักใหเคลื่อนท่ีคลายพาย ขาคูหลังทําหนาท่ีปรับทิศทางคลายหางเสือเรือ ชวย
ขาคูกลางในเรื่องการเคลื่อนท่ีและทําหนาท่ีเบรกดวย ปกติจิงโจน้ําเคลื่อนท่ีชา แตจะเคลื่อนท่ีเร็วเม่ือ
เห็นเหยื่อ มันยังสามารถกระโดดไปบนผิวน้ําไดหลายเซนติเมตร เม่ือจิงโจน้ําอยูกับท่ี ขาท้ังหกจะ
รองรับน้ําหนักซ่ึงมีขนาดเทากัน ทําใหมันอยูบนผิวน้ําได 

อาหารและศัตรู   จิงโจน้ํากินแมลงวันเล็ก ๆ บนผิวน้ํา เชน ลารวา (แมลงท่ียังโตไมเต็มวัย) 
และหนอน  จิงโจน้ํามีความไวตอการสั่นบนผิวน้ํา จึงสามารถระบุตําแหนงของเหยื่อไดดี ไมกัดคน
เหมือนยุง แตไมสามารถตรวจจับการเคลื่อนท่ีเหนือและใตผิวน้ําได ศัตรู ไดแก นกและปลา 
 

 จิงโจน้ําอยูบนผิวน้ําไดอยางไร 
จิงโจน้ําสามารถเคลื่อนท่ีไปมาบนผิวน้ําไดเนื่องจากความตึงผิวของน้ําเชนเดียวกับเข็มโลหะท่ี

มีความหนาแนนมากกวาน้ําแตสามารถลอยบนผิวน้ําได  
การท่ีเข็มลอยน้ําได อธิบายไดโดยใชสมบัติของแรงตึงผิวท่ีมีทิศทางขนานกับผิวของเหลวและ

ตั้งฉากกับเสนขอบท่ีของเหลวสัมผัส ดังรูป ข  เข็มจะกดผิวน้ําใหเวาลง แรงตึงผิวของน้ําจะอยูในแนว
เสนสัมผัสกับสวนโคงนี้และตั้งฉากกับเสนขอบท่ีของเหลวสัมผัสเข็ม แรงตึงผิวจะกระทําท่ีทุกๆ จุด
ตลอดแนวของขอบท่ีผิวของเหลวสัมผัสวัตถุ ถาพิจารณาหนาตัดของเข็ม จะมีแรงตางๆ กระทํากับเข็ม 
ดังรูป  ค  ขณะสมดุล แรงตึงผิวในแนวดิ่ง ( θcosF ,θ  เปนมุมท่ีแรงตึงผิว F ทํากับแนวดิ่ง) มีขนาด
เทากับน้ําหนักของเข็ม )(mg [ไมคิดแรงพยุงท่ีกระทําตอเข็ม] 



 51 

 

 
รูป ข แรงตึงผิวท่ีกระทําตอเข็มซึ่งลอยอยูบนผิวนํ้า 

 

 
รูป ค แรงตางๆท่ีกระทําตอเข็มซึ่งลอยอยูบนผิวนํ้า 

 
 ในกรณีของจิงโจน้ํา  เพ่ือความสะดวกในการคํานวณ  เราตองประมาณวาปลายขาแตละขา
เปนทรงกลมรัศมี r  ดังนั้นแตละขาของจิงโจน้ําจึงมีแรงกระทํา 2 แรง  คือ แรงตึงผิว F และน้ําหนัก

ของจิงโจน้ํา w  (เนื่องจากจิงโจน้ํามี 6 ขา และแตละขารับน้ําหนักเทากัน ดังนั้น w  จึงเทากับ 
6
1 ของ

น้ําหนักท้ังตัว) ดังรูป ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป ง แรงท่ีกระทําตอขาจิงโจนํ้า 

แรงตึงผิว 

แรงตึงผิว 

เสน้ขอบท่ีของเหลวสมัผสัวตัถุ 

แรงตึงผิว แรงตึงผิว 
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 จากความสัมพันธ F  = lγ  

                เม่ือγ  เปนความตึงผิว และ l เปนความยาวของเสนขอบท่ีของเหลวสัมผัสวัตถุ 
 เนื่องจาก แรงตึงผิวกระทําท่ีทุกจุดรอบขาเปนรูปวงกลมในแนวระดับรัศมี r จะได rl π2=  

ดังนั้น  แรงตึงผิวของน้ํา            F    =   γπr2  มีทิศทํามุมθ  กับแนวดิ่ง 

   แรงตึงผิวของน้ําในแนวดิ่ง yF   =   γπr2 θcos  มีทิศข้ึน 

  
ขณะสมดุล  0=∑ yF


 จะไดวา 

 
               ขนาดของแรงตึงผิวของน้ําในแนวดิ่ง     =    ขนาดของน้ําหนักของแมลง 
                 θγπ cos2 r       =    w  
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ใบความรู 2 : เร่ือง การโคงของผิวของเหลวใกลจุดสัมผัส 
 

จากปรากฏการณการโคงของผิวของเหลว จะเห็นวา ผิวของเหลวและผิวของแข็งทํามุมกัน 
สําหรับของเหลวและของแข็งคูหนึ่งๆ  มุมระหวางผิวท้ังสองมีคาตางกัน  มุมระหวางผิวของเหลวกับ
ผิวของแข็ง ณ จุดสัมผัส เรียกวา มุมสัมผัส θ  (angle of contact)  ซ่ึงมีคาตั้งแต 0 – 180 องศา 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูป มุมสมัผสัคาตางๆ 
 

มุมสัมผัสจะบอกใหทราบวา เม่ือของเหลว
อยูบนพ้ืนผิว ของเหลวนั้นจะอยู ในสภาพเปนหยด     
(ไมทําใหพ้ืนผิวเปยก) หรือแผกระจาย (ทําใหพ้ืนผิว
เปยก) โดยพิจารณาดังนี้ มุมสัมผัสท่ีมีคาระหวาง    
0 - 90 องศา ของเหลวจะแผกระจายและเปยกพ้ืน 
มุมสัมผัสท่ีมีคาระหวาง 90 -180 องศา  ของเหลว
จะเปนกอนและไมเปยกพ้ืน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  ก.น้ําบนพื้น                                                 ข.น้ําบนพื้นที่เคลือบดวยไข 
 

รูป รูปรางของนํ้าบนผิวท่ีตางกัน 
 

จากรูป  จะเห็นวา ไขชวยเพ่ิมมุมสัมผัสใหมีคามากกวา 90 องศา ในการออกแบบสินคา เชน 
รม เตนท เสื้อผาท่ีกันน้ําได ผูผลิตไดใชผาท่ีเคลือบดวยสารบางอยาง ทําใหมุมสัมผัสมีคามากกวา 90 
องศา เม่ือผาถูกน้ําหรือน้ําฝน น้ําจะอยูในสภาพเปนหยดน้ําบนผา แทนท่ีจะแตกกระจายและซึมผาน
เนื้อผาเขาไป 

ตาราง  มุมสัมผัสระหวางของเหลวและของแข็งบางคู 
 

ของเหลว-ของแข็ง มุมสัมผัส (องศา) 
 

นํ้า - แกว 
เอทานอล – แกว 
กรดแอซีติก-แกว 

ปรอท - แกว 
นํ้า-พาราฟน 

เมทิลไอโอไดน-แกว 

 

0 
0 
0 

140 
107 
29 

 

θ  〈 °90  θ  = °90  θ  〉 °90  
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ใบความรู 3 : เร่ือง ฟองอากาศ 
 

เม่ือใชปลายหลอดดูดแตะผิวน้ําสบู เปาอีกปลายหนึ่งชาๆ จนเกิดฟองสบูติดท่ีปลายหลอด 
จากนั้นหยุดเปาและใหปลายหลอดเปดสูบรรยากาศ  จะพบวาฟองสบูมีขนาดเล็กลง แสดงวา   ความ
ตึงผิวของน้ําสบูพยายามดึงใหฟลมฟองสบูหดตัว  ขณะท่ีฟองสบูหดตัว ก็จะกดอากาศใน  ฟองสบูให
มีความดันสูงกวาความดันบรรยากาศภายนอก ผลตางของความดันท้ังสองนี้ เรียกวา   ความดันสวนตาง  

∆ P (excess pressure) ขนาดของฟองสบู ความดันสวนตางและความตึงผิวของของเหลวจะมี
ความสัมพันธกันหรือไม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://torus.math.uiuc.edu/jms/Images/double/sdb-156.jpeg 

 

รูป  ฟองสบู                      

 
พิจารณาฟองสบูรูปทรงกลม  จะพบวาฟองสบูมีผิวสองผิว ผิวนอกและผิวใน ถาแบงครึ่ง

ฟองสบูเปนสองสวน สองสวนนั้นมีรอยตอกันเปนวงกลมและมีการยึดกันไวดวยแรงตึงผิว เนื่องจาก
ฟองสบูอยูในสมดุล  แรงตึงผิวจะมีคาเทากับความดันสวนตางคูณดวยพ้ืนท่ีหนาตัดของฟอง นั่นคือ   

                   rπγ 4.     =   2. rPπ∆       

 P∆     =    
r
γ4  

ทํานองเดียวกัน สําหรับฟองแกสท่ีปุดข้ึนจากน้ําหรือหยดของเหลว มีผิวเพียงผิวเดียว  ดังนั้น
ความดันสวนตางจะมีคาเปน      

    P∆   =    
r
γ2  

จากสมการท้ังสอง จะเห็นวา  P∆  ∝  
r
1  แสดงวา ฟองหรือหยดของเหลวท่ีมีขนาดเล็กมี

ความดันสวนตางมากกวาความดันสวนตางของฟองหรือหยดของเหลวท่ีมีขนาดใหญกวา 
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ใบความรู 4 : เร่ือง การซึมตามรูเล็ก 
 

 จากปรากฏการณการซึมตามรูเล็ก (capillarity, capillary action) เม่ือจุมหลอดรูเล็กลงใน
น้ํา น้ําจะเขาไปในหลอดและมีระดับสูงกวาระดับน้ํานอกหลอด ความสูงของน้ํานี้จะมีคาคงตัวไมวา
ปลายหลอดรูเล็กท่ีจุมอยูในน้ําจะอยูลึกเทาใด  ซ่ึงสามารถหาไดดังนี้Error! Bookmark not 
defined.Error! Bookmark not defined. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูป  แรงท่ีกระทําตอของเหลวในหลอดรเูล็ก 
 

พิจารณาของเหลวท่ีมีความหนาแนน ρ  และความตึงผิว γ  เม่ือจุมหลอดรูเล็กท่ีมีรัศมี r  
ลงในของเหลว ความตึงผิวทําใหของเหลวในหลอดสูงจากระดับของเหลวภายนอก h โดยท่ีแรงตึงผิว F
กระทําในแนวขนานกับผิวของเหลวและทํามุมθ  กับผิวหลอดดานใน ซ่ึงมุมนี้ก็คือมุมสัมผัส 

เนื่องจากของเหลวในหลอดอยูในสมดุลและถาคิดวาน้ําหนักของของเหลวสวนท่ีสูงข้ึนใน
หลอดถูกดึงดวยแรงตึงผิวของของเหลวท่ีสัมผัสหลอดเปนวงกลม จะได  

 น้ําหนักของเหลวในหลอด  =   แรงตึงผิวของของเหลวในแนวดิ่ง 
 น้ําหนักของเหลวในหลอด   =   mg  = gVρ   =  ghr ρπ 2  มีทิศลง 

 แรงตึงผิวของของเหลว      =   γπr2  มีทิศทํามุมθ  กับผิวหลอดดานใน 

 แรงตึงผิวของของเหลวในแนวดิ่ง  =  γπr2 θcos  มีทิศข้ึน 

 ดังนั้น            ghr ρπ 2    =   γπr2 θcos  

                                  h     =   
grρ

θγ cos2  

 สําหรับน้ําและแกว θ  ≈  °0  จะได   h   ≈   
grρ
γ2  

แตสําหรับกรณีหลอดรูเล็กจุมลงในปรอท ระดับปรอทในหลอดจะอยูต่ํากวาระดับปรอท
ภายนอกหลอด เปนเพราะแรงเชื่อมแนนระหวางโมเลกุลของปรอทมีคามากกวาแรงยึดติดระหวาง
โมเลกุลของปรอทกับโมเลกุลของแกวของหลอดรูเล็ก ระดับปรอทภายในหลอดและภายนอกหลอดท่ี
ตางกันนี้มีคาคงตัว ไมวาปลายหลอดรูเล็กท่ีจุมอยูในปรอทจะอยูลึกเทาใด   

 

แรงตึงผิว แรงตึงผิว 

มุมสัมผัส 

ของเหลว 
ความหนาแนน  ρ   
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ใบกิจกรรม 1 
 

กิจกรรม 9.1 แรงตึงผิวของของเหลว 
วัตถุประสงค    เพ่ือศึกษาแรงตึงผิวของของเหลวบางชนิด 
วัสดุอุปกรณ    
 1.   เสนลวดดัดเปนหวงรูปวงกลม  

2.   น้ําสบู 
3.   เสนดาย  

วิธีการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูป  แรงตึงผิวของฟลมนํ้าสบู 
 

จุมหวงลวดโลหะในน้ําสบู ดึงหวงลวดข้ึนจากน้ําสบูใหฟลมน้ําสบูติดข้ึนมากับหวงลวด  นํา
ดายซ่ึงผูกเปนหวงวางบนฟลมน้ําสบู โดยใหปลายดายพาดกับหวงลวด ดังรูป ใชวัตถุปลายแหลมหรือ
กระดาษเยื่อ (ทิชชู) เจาะฟลมน้ําสบูในหวงดาย  
   รูปรางของหวงดาย กอนและหลังท่ีฟลมน้ําสบูภายในหวงถูกเจาะ เหมือนหรือตางกัน
        อยางไร 
   จากผลท่ีเกิดข้ึน จะบอกทิศทางของแรงท่ีฟลมน้ําสบูกระทําตอหวงดายไดหรือไม อยางไร 
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ใบกิจกรรม 2 
 

การทดลอง  9.3  ความตึงผิวของของเหลว 
วัตถุประสงค    เพ่ือศึกษาความตึงผิวของของเหลวบางชนิด 
วัสดุอุปกรณ  
 1. ชุดทดลองวัดความตึงผิวของของเหลว    1 ชุด  
     (ประกอบดวยคาน ขาตั้ง หวงวงกลมพลาสติก และชิ้นโลหะมวลนอย) 
 2. น้ํา น้ําเกลือ น้ําผสมน้ํายาลางจาน 
 3. ภาชนะใสของเหลว (จานรองแกว) 
วิธีการ  
1. จัดอุปกรณทดลองใหคานสมดุลและหวงวงกลมแตะผิวน้ําพอดี  ดังรูป 
  

 
 

รูป   ชุดทดลองวัดความตึงผิวของของเหลว 
 

2. ใสชิ้นโลหะลงท่ีหวงสําหรับแขวนทีละอัน จนกระท่ังหวงวงกลมหลุดจากผิวน้ํา 
3. ใชหลักของโมเมนต หาน้ําหนักรวมของชิ้นโลหะซ่ึงเปนแรงท่ีทําใหหวงวงกลมหลุดจากผิวน้ํา แรงนี้

คือ แรงตึงผิว F ของน้ํา 
4. คํานวณความตึงผิว γ  ของน้ําจากอัตราสวนระหวางแรงตึงผิวกับความยาวท้ังหมดของเสนผิวของ

น้ําท่ีขาด หรือ
L
F  ( L  เปนสองเทาของความยาวเสนรอบวง) 

5. ทดลองขอ 1-4 ซํ้า  แลวหาความตึงผิวเฉลี่ย                                                                            
6. เปลี่ยนน้ําเปนของเหลวอ่ืน เชน  น้ําเกลือ แลวทดลองขอ 1-5 ซํ้า 
 

    กอนท่ีหวงวงกลมจะหลุดออกจากผิวของเหลว จะมีผิวของเหลวติดหวงวงกลมข้ึนมาก่ีผิว 

     อัตราสวน
L
F สําหรับของเหลวชนิดเดียวกัน มีคาแตกตางกันหรือไม 

 อัตราสวน
L
F สําหรับของเหลวตางชนิดกัน มีคาแตกตางกันหรือไม 
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ใบบันทึกกิจกรรม 1 
 

กิจกรรม  9.1 แรงตึงผิวของของเหลว 
 

วัตถุประสงค    
............................................................................................................................................................. 
 

บันทึกกิจกรรม  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   รูปรางของหวงดาย กอนและหลังท่ีฟลมน้ําสบูภายในหวงถูกเจาะ เหมือนหรือตางกัน
        อยางไร 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

 จากผลท่ีเกิดข้ึน จะบอกทิศทางของแรงท่ีฟลมน้ําสบูกระทําตอหวงดายไดหรือไม อยางไร 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 

สรุปผลการทํากิจกรรม 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
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ใบบันทึกกิจกรรม 2 
 

การทดลอง 9.3 ความตึงผิวของของเหลว 
 

วัตถุประสงค    ……………………………………………………………………………………… 
 

บันทึกผลการทดลอง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    กอนท่ีหวงวงกลมจะหลุดออกจากผิวของเหลว จะมีผิวของเหลวติดหวงวงกลมข้ึนมาก่ีผิว 
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

 อัตราสวน
L
F สําหรับของเหลวชนิดเดียวกัน มีคาแตกตางกันหรือไม 

................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
 

 อัตราสวน
L
F สําหรับของเหลวตางชนิดกัน มีคาแตกตางกันหรือไม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
 

สรุปผลการทดลอง 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
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