
เร่ือง
น้ำ

 ทำการทดลองคนหาวา มีสีใดซอนอยูในสีดำของ  
 ปากกาเมจิกบาง โดยใหเด็ก  ๆ   ชวยกันเสนอวิธีทดลองดวย 
 ฝกการใชหลอดหยด โดยสามารถนำใบกิจกรรม 

 การทดลองเรื่อง เนินน้ำ มาทำการทดลองกอนได 
 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 มีวิธีทดลองหลายวิธี โดยวิธีแรกใหนำสีน้ำมาวาดภาพ 

 อธิบายใหเด็กทราบวาน้ำท่ีใชลางพูกันจะเปลี่ยนสีได   
 หลังจากนั้นรวมกันอภิปรายวา น้ำท่ีลางพูกัน 
 หลังวาดรูปจะมีสีใด 
 เชนเดียวกับสีน้ำ ในการผลิตปากกาเมจิกสีดำและ  

 สีน้ำตาลตองใชสีหลาย  ๆ   สีผสมกัน ใหเด็กชวยกัน  

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§
 สีดำเกิดจากการรวมกันของสีมากกวา 2 สี และไมจำเปนตองเปนกลุมสีเดิมที่จะทำใหเกิดสีดำ 

¤ÇÒÁÅÑº¢Í§ÊÕ´Ó

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ 

สีดำของสีเมจิกเกิดจากการผสมของสีหลายสี ในการทดลองน้ี
เด็ก  ๆ   จะเหมือนกับนักสืบที่คนหาวาปากกาเมจิกสีดำย่ีหอตาง  ๆ
  เกิดจากการผสมของสีใดบาง จะพบวามีสีชมพู สีฟา สีเหลือง 
และสีเขียวซอนอยูในสีดำ การทดลองน้ีจะใชวิธีทางเคมี  
ในการคนหาสีที่ซอนอยูเรียกวา โครมาโทกราฟ  

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 

ใหเด็ก  ๆ   ใชสีเมจิกหลายสีระบายทับในบริเวณเดียวกัน 
สีจะผสมกันเปนสีดำ และลองใชสีน้ำทุกสีที่มีอยูมาผสมกัน 
จะไดสีเขมมาก เราสามารถแยกสีที่ผสมกันนี้ไดหรือไม  
ปากกาเมจิกสีดำน้ันมีแตสีดำจริงหรือ 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  

สำหรับการทดลองรวม 
 ปากกาเมจิกสีดำไมกันน้ำหลาย  ๆ   ยี่หอ 
 กระดาษกรองรูปวงกลม (สามารถใชกระดาษกรองชา   

 กาแฟได) หรือกระดาษอื่นที่สามารถซึมซับน้ำไดดี 
 ภาชนะใสน้ำ 
 กรรไกร 

สำหรับเด็กแตละคน   
 ฝาขวดแกวแบบหมุน 1 ฝา 
 ปเปตตหรือหลอดหยด 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม  
 ปากกาเมจิกไมกันน้ำสีตาง ๆ  
 ปากกาเมจิกกันน้ำ  
 แกวน้ำ (กระดาษกรองตองวางบนปากแกวน้ำได) 

(รูปที่ 1) 

ปรากฏการณ การละลาย
การทดลอง ที่ 3

·´ÅÍ§μ‹Íä»
 ใหเด็ก ๆ เตรียมกระดาษกรองคนละ 1 แผน แลวใชปากกา 

 เมจิกสีดำวาดภาพหรือระบายสีตรงกลางแผน
 หลังจากนั้นใหหงายฝาขวดข้ึน แลวนำกระดาษกรอง

 ที่ระบายสีแลววางไวดานบน ตอจากนั้นใหใชหลอดหยด

 หยดน้ำทีละหยดลงตรงกลางกระดาษกรอง (รูปที่ 2)
 ในการหยดน้ำน้ัน ควรทิ้งระยะเวลาแตละหยดใหหางกัน
 พอสมควร อยาหยดน้ำลงไปมาก มิฉะน้ันสีจะถูกลาง
 ออกไปหมด และควรหยดน้ำลงตรงสวนท่ีอยูบนฝาขวด 
 เทาน้ัน

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: วิธีแรก หยดดวยหลอดหยด
รูปที่ 3: ปากกาเมจิกสีตางๆ และการแพรของสี 
  (วิธีโครมาโทกราฟ)
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ 

กระดาษกรองจะดูดซึมน้ำและแพรออกไปเปนรูปวงกลม    
เม่ือน้ำซึมไปยังภาพวาดจะพาน้ำหมึกไปดวย ทำใหสีดำ  
ของปากกาเมจิกบนกระดาษถูกแยกเปนสีตาง ๆ  จนเกิด  

เปนวงกลมหลากสี การนำพาสีดังกลาวน้ีเรียกวา 
โครมาโทกราฟ หลังจากนั้นทดลองใชปากกาเมจิก  
สีดำย่ีหออื่นตอไป 

¤Óá¹Ð¹Ó 

ทดลองซ้ำอีกคร้ังโดยใชปากกาเมจิกสีอื่น ๆ  และสังเกต 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือใชปากกาเมจิก
ชนิดกันน้ำได มาทดลองดวยวิธีเดียวกัน 
นอกจากหลอดหยดแลว อาจใชกระดาษกรองสองแผน 
ในการทดลอง แผนท่ี 1 ใหตัดตรงกลางเปนรูเล็ก  ๆ   แลวใช
ปากกาเมจิกสีดำวาดลวดลายรอบ  ๆ   กระดาษกรอง แผนที่ 2 
มวนเปนแทงคลายเทียนแลวสอดเขาไปตรงกลางรูกระดาษ
กรองแผนแรก (รูปที่ 4) หลังจากนั้นนำกระดาษท้ังสอง  

แผนนี้ไปจุมลงในแกวท่ีมีน้ำอยูเต็ม ใหกระดาษที่วาดรูป 
อยูบนขอบแกว สวนมวนกระดาษจุมลงในน้ำ (รูปที่ 5)  
น้ำจะซึมผานมวนกระดาษกรองขึ้นมา และแพรไปยัง  
กระดาษกรองอีกแผนหนึ่งที่มีรูปภาพ และทำใหสีแพร  
กระจายดวย เม่ือทิ้งไวสักครูสีตาง  ๆ   จะแพรไปยังขอบ
กระดาษและรวมกันเกิดเปนสีดำข้ึนอีกคร้ัง สำหรับแทง
กระดาษนั้นอาจใชกระดาษชนิดตาง  ๆ   มาทดลองแทนได   
ซึ่งมีความสามารถในการดูดซึมและการแพรแตกตางกัน 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹ 

สีดำเกิดจากการรวมกันของสีหลาย   ๆ    สี ซึ่งสังเกตไดจาก  
การทดลองท่ีใชน้ำเปนตัวละลายแยกสีตาง  ๆ   บนกระดาษ  
กรอง โดยสีที่สามารถละลายน้ำไดดีจะแพรไปไดไกล  
จนถึงขอบกระดาษกรอง สวนสีที่ละลายน้ำไดไมดี  
จะแพรอยูบริเวณตรงกลางเทาน้ัน 

การทดลองนี้เปนการแบงแยกสีโดยใชวิธีที่เรียกวา  
โครมาโทกราฟ โดยตองมีสารที่สามารถละลายได 
และนำพาสารผสมที่ตองการได สารนี้เรียกวา ตัวทำละลาย 
ซึ่งในการทดลองนี้คือ น้ำ นอกจากนี้สารผสมและตัว  
ทำละลายจะเคลื่อนที่อยูในวัตถุที่มีสถานะของแข็งที่เรียกวา   
ตัวดูดซับ ซึ่งก็คือกระดาษกรอง ในการแบงสีที่เปน  
สารผสมนั้นขึ้นอยูกับความสามารถในการละลายน้ำ  
และการดูดซับแตละสีของกระดาษกรองที่แตกตางกัน 

รูปที่ 5: วิธีทดลองท่ีสอง

รูปที่ 4: กระดาษกรองท่ีมีภาพวาดพรอมแทงกระดาษ

¤ÇÒÁÅÑº¢Í§ÊÕ´Ó

ปรากฏการณ การละลาย
การทดลอง ที่ 3



เร่ือง
น้ำ

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 น้ำมีแรงดัน ที่บริเวณน้ำลึกจะมีความดันมากกวาท่ีน้ำต้ืน  
 การไหลของน้ำจะเกิดข้ึนไดจะตองมีอากาศเขาไปแทนท่ี 

ดังนั้นถาภาชนะปดหมดมีร ู1 รู น้ำก็จะไมสามารถไหลออกมา
จากรูได 

äËÅáÃ§ËÃ×Í¤‹ÍÂ

ปรากฏการณ ความดันน้ำ
การทดลอง ที่ 1

·´ÅÍ§μ‹Íä» 

 ใชเทปกาวใสขนาดยาวพอควรปดทับรูทั้งหมดท่ีเจาะ  
 ไวบนขวด (รูปที่ 3) 
 นำขวดน้ำไปวางในกะละมังพลาสติกและเทน้ำ  

 ผานกรวยลงไปในขวดใหเต็ม (รูปที่ 4) 
 อาจวางกรวยพักไวที่ขวดสำหรับเติมน้ำในภายหลัง 

 สำหรับการทดลอง ขั้นแรก ใหเด็ก  ๆ   ลอกฉลากบน  
 ขวดน้ำออก 
 หลังจากน้ันใชเข็มหมดุหรอืตะปตูวัเล็กเจาะรูทีข่วดนำ้  

 อยางนอย 2 รู โดยใหรูแรกอยูใกลกนขวด และรูที่สอง  
 อยูกลางขวด (รูปที่ 2) บริเวณท่ีเจาะรูควรใชปากกา  
 เมจิกกันน้ำทำสัญลักษณไวเพ่ือใหเห็นงาย 

 ไมตองปดฝาขวดน้ำ 
 ถามเด็ก ๆ  วาเม่ือดึงเทปกาวใสออก น้ำจะไหลจากรูไหน  

 แรงที่สุด  
 ใหเด็ก ๆ  ใชมือหนึ่งจับขวดไว สวนอีกมือดึงเทปกาวใส 

 ออกอยางระมัดระวัง ไมใหขวดลม (รูปที่ 5) 

รูปที่ 2: ทำสัญลักษณบริเวณที่เจาะรู

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 

เด็ก  ๆ   สามารถเรียนรูเก่ียวกับปรากฏการณเร่ืองความดันน้ำได
หลายวิธี เชน เม่ือเปดกอกใหน้ำไหลออกจากถังเก็บในที่สูง  ๆ   
น้ำจะคอย  ๆ   ไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ำดวยความโนมถวงของโลก 
หลายคนคงเคยเห็นถังเก็บน้ำประปาซ่ึงตั้งไวบนที่สูงเพ่ือใหมี  
ความดันน้ำมากพอท่ีจะไหลผานทอไปยังกอกน้ำได หรือบาง
คนคงเคยดำน้ำแลวรูสึกวามีความดันอยูในหู จนทำใหหูอื้อ 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  

สำหรับการทดลองรวม 
 เทปกาวใสและกรรไกร  ปากกาเมจิกกันน้ำ 
 เข็มหมุดติดบอรด หรือตะปูตัวเล็ก (ระวังอันตราย 

 จากปลายแหลมของเข็มหมุดและตะปู) 
สำหรับเด็กแตละคนหรือหลายคน   
 ขวดน้ำพลาสติกขนาดใหญ 1 ใบ 
 กะละมังพลาสติก 1 ใบ  กรวย 1 อัน 
 กาน้ำหรือถวยตวงบรรจุน้ำเต็ม 1 ใบ 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม  
 ฝาปดขวดพลาสติก 
 ไมจิ้มฟน (ระวังอันตรายจากปลายแหลม) 

(รูปที่ 1) 
 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ 

อธิบายเร่ืองแรงดันของน้ำท่ีมีความดันเพ่ิมขึ้น เม่ือดำลงไปลึก
และเม่ือปลอยนำ้ลงจากบรเิวณท่ีสงู ใหเด็ก  ๆ   เจาะขวดพลาสตกิ  
ที่บรรจุน้ำอยูเต็ม ถาเจาะรูใกลกนขวดมากน้ำจะย่ิงไหลแรง   
และน้ำจะไหลออกจากรูที่เจาะไวก็ตอเม่ือมีอากาศเขามา  
แทนที่น้ำในเวลาเดียวกัน àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 

 ยกตัวอยางหรือกลาวถึงเร่ืองที่เก่ียวกับแรงดันน้ำเพ่ือโยง  
 เขาสูการทดลอง เชน อภิปรายเก่ียวกับถังเก็บน้ำประปา  
 มีวีธีการทำงานอยางไร ทำไมถังเก็บน้ำตองตั้งอยูใน  
 ที่สูงเสมอ หรือพาไปดูถังเก็บน้ำประปาท่ีอยูบริเวณ   
 ใกลเคียง จะทำใหเด็กรูสึกต่ืนเตนและอยากรูวา  
 น้ำประปาไหลเขามาในบานไดอยางไร 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ

รูปที่ 3: ทั้งสองรูถูกปดดวย
    เทปกาวใส
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ 

น้ำจะไหลออกจากรูดานลางแรงกวารูดานบน (รูปที่ 6) 
เพ่ือใหมีเวลาสังเกตการทดลองไดนานข้ึน ใหเติมน้ำใสขวด 
ตลอดเวลา 

บางครั้งน้ำอาจไมไหลออกมาเปนสาย แตไหลลงมา  
ตามดานขางขวดน้ำ ใหเด็ก  ๆ   ใชนิ้วกดปดรูนั้นสักครู  
แลวปลอย น้ำจะไหลออกมาเปนสายเหมือนเดิม หรือทำให  
ขวดแหงและติดเทปกาวปดรูใหม (บางทีอาจตองขยายรู  
ใหใหญขึ้นและเปลี่ยนเทปกาวใส) 

¤Óá¹Ð¹Ó 

อาจใชขวดหลายใบท่ีขนาดตาง  ๆ   กันในการทดลอง แตละขวด 
เจาะรูเพียง 1 ร ู โดยใหความสงูของรทูีเ่จาะแตละขวดไมเทากัน
 แลวใชเทปกาวใสหรือไมจิ้มฟนปดรูไว หลังจากนั้นใหเด็ก  
ชวยกันดึงเทปกาวของแตละขวดออกพรอมกัน เปรียบเทียบ
ความแรงของน้ำท่ีไหลออกมา หลังจากนั้นใหทดลองดูวา  
จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือใชมือบีบขวด 

นอกจากนี้ยังมีการทดลองที่นาสนใจอีกแบบหนึ่งคือ ใหเด็ก   ๆ   
นำฝามาปดขวด น้ำจะไหลออกจากรูดานลางตามปกติ 
แตไมไหลออกจากรูดานบน จากน้ันใชนิ้วโปงอุดรูดานบน   
น้ำจะไมไหลออกจากรูดานลางอีก 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹ 

น้ำประกอบดวยโมเลกุลจำนวนมากซ่ึงมีน้ำหนัก ยิง่โมเลกุล 
ซอนทบักนัจำนวนมาก นำ้หนกัท่ีกดลงดานลางย่ิงมากขึ้น 
เพ่ือใหเห็นภาพชัดเจน ใหเด็กท่ีแข็งแรงที่สุดนอนราบกับพื้น  
หรือนั่งอยูบนเกาอ้ี แลวใหเด็ก 1-2 คนนอนหรือนั่งทับ   
จะพบวาแรงที่กดทับเด็กคนแรกจะมาก 
ความดันน้ำเพ่ิมขึ้นเม่ือมีความลึกมากข้ึน เปนผลใหน้ำ  
ที่ไหลออกจากรูดานลางไหลแรงกวารูดานบน 
ในการดำน้ำน้ันสามารถรูสึกถึงความดันจากน้ำหนักของ  
น้ำได โดยเย่ือแกวหูจะถูกกดดวยความดันน้ำและอาจเปน  
อันตรายจนแกวหูฉีกขาดได 

ถังเก็บน้ำประปาสำหรับแจกจายน้ำผานทอไปยังบานเรือน  
จึงต้ังไวในที่สูงเพ่ือใหมีความดันมากพอ  
ในการทดลองที่นำฝามาปดขวดน้ำและใชนิ้วปดรูดานบน  
ทำใหน้ำไมไหลออกจากรูดานลางน้ัน เพราะวาอากาศ  
ไมสามารถแทรกเขาไปในขวดได ทำใหความดันอากาศ 
ภายในขวดต่ำ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการไหลของน้ำ การท่ี 
จะทำใหความดันอากาศภายในขวดมากกวาภายนอกน้ัน 
ตองใหอากาศแทรกเขามาในขวดเพื่อแทนที่น้ำ ซึ่งจะผาน 
เขามาทางรูดานบนของขวด เน่ืองจากมีแรงดันน้ำต่ำกวา 
บริเวณรูดานลาง เม่ืออากาศเขามาในขวดได น้ำจะไหล 
ออกจากรูดานลางอีกคร้ัง 

äËÅáÃ§ËÃ×Í¤‹ÍÂ

รูปที่ 6: น้ำไหลออกจากรูดานลางแรงกวารูดานบน

รูปที่ 4: เทน้ำใสขวด รูปที่ 5: วิธีดึงเทปกาวออก

ปรากฏการณ ความดันน้ำ
การทดลอง ที่ 1



เร่ือง
น้ำ

·´ÅÍ§μ‹Íä» 

 ถาหยอนหมุดลงบนผิวน้ำเลย หมุดจะจมลงไปทันที  
 หลังจากทดลองเสร็จแลวควรทดลองรวมกันอีกคร้ัง 
 ใหเด็กจับหมุดไวและคอย  ๆ   วางลงบนผิวน้ำ (รูปที่ 2)   

 หมุดจะไมจมน้ำ 
 ขอสำคัญ เมื่อวางหมุด 1 ตัว ลงบนผิวน้ำเสร็จแลว   

 ตองเช็ดมือใหแหงกอนหยิบหมุดอันตอไปมาทดลอง   
 เพื่อไมใหหมุดเปยกน้ำ 

 อาจจัดใหเด็ก  ๆ   แขงขันกัน ใครสามารถวางหมุดให  
 ลอยน้ำไดมากกวา 10 ตัวข้ึนไป จะไดรับรางวัล 
 ใหเด็ก  ๆ   อธิบายวิธีการวางหมุดใหสามารถลอยน้ำได  

 และสังเกตผิวน้ำท่ีเปนวงกลมรอบ  ๆ   หมุด แลวใหเด็ก  ๆ    
 ใชแวนขยายสองดูผิวน้ำบริเวณน้ัน 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 พูดคุยกับเด็กเก่ียวกับแมลงที่สามารถเดินบนน้ำได  

 เด็กบางคนอาจสงสัยวา ทำไมแมลงพวกนี้จึงไมจมน้ำ 
 เติมน้ำลงในกะละมัง สูงประมาณ 5 เซนติเมตร 

 และใหเด็กทุกคนเตรียมหมุดไวอยางนอยคนละ 10 ตัว 

 กอนทำการทดลอง ครูควรทดลองเองกอน เน่ืองจาก 
 มีวิธีวางหมุดใหลอยบนน้ำไดหลายวิธี 
 แจกผาเช็ดมือใหกับเด็กทุกคน ไมควรใชกระดาษชำระ 

 เพราะจะขาดและเปอยงาย 

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 น้ำมีแรงยึดเหน่ียวท่ีผิวน้ำเรียกวา แรงตึงผิว แรงตึงผิวทำใหวัตถุที่มีน้ำหนักเบามาก  ๆ   สามารถลอยน้ำได 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: วิธีวางหมุดบนผิวน้ำ รูปที่ 3: การวางลวดเสียบบนผิวน้ำวิธีที่ 1

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ 

จัดใหเด็ก  ๆ   แขงขันกัน ใครสามารถวางหมุดหรือลวดเสียบ
กระดาษใหลอยบนผิวน้ำไดมากท่ีสุดเปนผูชนะ ซึ่งข้ึนอยูกับ
ความสามารถของแตละคน ในการแขงขันแบบนี้พบวา  
เด็กท่ีไมกลาแสดงออก ไมคอยพูดและเรียบรอยจะชนะ  
อยูบอยครั้ง หมุดสามารถลอยน้ำไดเม่ือวางอยางเบามือ  
โดยอาศัยแรงตึงผิวของน้ำ  

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 

หลายคนอาจเคยเห็นแมลงตัวเล็ก  ๆ   บางชนิดเดินบนผิวน้ำ 
ไดโดยไมจม แตมนุษยอยางเราไมสามารถทำได   
ทำไมแมลงเหลาน้ันจึงไมจมน้ำ 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  

สำหรับเด็กแตละคน 
 กะละมังพลาสติกขนาดใหญ สูงประมาณ 5 เซนติเมตร  
 หมดุตดิกระดาษหวัแบน (ระวงั! หมุดแหลมเปนอันตราย 

 ขณะทดลองตองอยูในความดแูลของผูใหญอยางใกลชดิ) 
 แวนขยาย    ผาเช็ดมือ 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม 
 ลวดเสียบกระดาษแบบตาง  ๆ   

(รูปที่ 1) 

ËÁØ´ÅÍÂ¹éÓ

ปรากฏการณ แรงตึงผิว
การทดลอง ที่ 2
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ 

ขณะทำการทดลองถาไมทำใหโตะสะเทือนจะสามารถวาง  
หมุดใหลอยน้ำไดจำนวนมาก เม่ือสังเกตดวยแวนขยาย  
จะพบวาผิวน้ำเปนรอยเวาลึกลงไปรอบ  ๆ   หมุด  
เพราะน้ำหนักของหมุดน่ันเอง 

หมุดจะลอยมาชนกันเม่ือเอียงกะละมังเล็กนอย แลวจับ  
ตัวกันเปนกลุม ทำใหผิวน้ำในบริเวณน้ันมีแรงกดมากขึ้น   
หมุดทั้งหมดจึงจมลง 

¤Óá¹Ð¹Ó

นอกจากหมุดติดกระดาษ เรายังสามารถนำลวดเสียบ  
กระดาษมาทดลองวางบนผิวน้ำได โดยใชวิธีการ  
เชนเดียวกับหมุดหรือลองใชวิธีอื่นดูบาง 
ขอแนะนำ ใหนำลวดเสียบกระดาษมาวางขวางบนนิ้วช้ี 
และปลอยลงน้ำอยางชา  ๆ  เพ่ือใหลวดเสียบสัมผัสผิวน้ำ 
ทั้งตัวพรอมกัน ขณะวางควรงอนิ้วดวย (รูปที่ 3)  
ลวดเสียบตองไมเอียง ไมเชนน้ันจะจมน้ำ เม่ือวาง 
ลวดเสียบลงในน้ำแลวคอย   ๆ   ดึงนิ้วออกใตน้ำ 

วิธีที่สองใหใชนิ้วช้ีและนิ้วโปงจับลวดเสียบไว แลวนำมาวาง
บนผิวน้ำชา  ๆ  โดยไมใหเอียง (รูปที่ 4) ซึ่งอาจมีอุปสรรค
เพราะไมรูวาระดับน้ำอยูตรงไหน 
ขอควรระวัง กอนนำลวดเสียบมาวางบนผิวน้ำ   
ลวดเสียบและนิ้วตองไมเปยก 

เม่ือวางลวดเสียบหลาย  ๆ   ตวับนผิวน้ำ ลวดเสยีบจะจับตวักัน 
เปนกลุมเชนเดียวกับหมุดติดกระดาษ (รูปที่ 5) ซึ่งจะเห็น 
ไดอยางชัดเจนวาน้ำหนักของลวดเสียบกดลงบนผิวน้ำ 
โดยระดับน้ำจะลอยนูนขึ้นระหวางชองวางของลวดเสียบ 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹

ปกติหมุดและลวดเสียบกระดาษจะจมน้ำเพราะมีน้ำหนัก 
มากกวาน้ำ โมเลกุลของน้ำยึดเหน่ียวกันแนนบนผิวน้ำ  
ดวยพันธะไฮโดรเจนทำใหเกิดแรงตึงผิวข้ึน ดังคำอธิบาย  
ในการทดลองเรื่อง “เนินน้ำ” แรงตึงผิวน้ีสามารถรับ  
น้ำหนักวัตถุที่หนักกวาน้ำไมใหจมได แตตองวางวัตถุ  
อยางระมัดระวัง โดยวางขนานกับผิวน้ำ ไมเชนน้ัน   
หมุดและลวดเสียบจะจมน้ำ 
การยึดเหน่ียวกันของโมเลกุลน้ำเกิดข้ึนในทุกท่ี แตบริเวณ 
ผิวน้ำสังเกตเห็นไดงายท่ีสุด อาจอธิบายใหเด็ก  ๆ   เขาใจได 
โดยใหเด็กจับมือไขวกันแลวยกของขึ้น ตราบใดที่ของนั้น 
ยังมีน้ำหนักไมมาก มือก็ไมแยกออกจากกันและ  

ของก็ไมหลนลงมา เชนเดียวกับการยึดเหนี่ยวกันของน้ำ 
ทำไมเมื่อมือเปยกน้ำจึงวางลวดเสียบลงบนผิวน้ำไดยาก 
สามารถอธิบายไดวา เน่ืองจากน้ำจะดึงดูดมือและลวดเสียบ  
ที่เปยกน้ำไว จึงทำใหลวดเสียบติดมือ เปนผลใหจมลงไป  
ในน้ำได 
แรงตึงผิวของน้ำไมไดชวยใหเรือลอยน้ำได เน่ืองจากเรือมี  
น้ำหนักมากกวาท่ีแรงตึงผิวของน้ำจะรับไหว แตเรือลอยน้ำ  
ไดเพราะเรือมีความหนาแนนนอยกวาน้ำ เชนเดียวกับน้ำมัน  
ที่มีความหนาแนนนอยกวาน้ำจึงลอยน้ำได ซึ่งมีคำอธิบายใน  
การทดลองเรื่อง หลอดดำน้ำ 

รูปที่ 5: ลวดเสียบลอยเขาหากัน

รูปที่ 4: การวางลวดเสียบบนผิวน้ำวิธีที่ 2  (แบบผูเชี่ยวชาญ)
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ปรากฏการณ แรงตึงผิว
การทดลอง ที่ 2



เร่ือง
น้ำ

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 สารลดแรงตึงผิว (เชน น้ำยาลางจาน สบู ผงซักฟอก)    
 สามารถทำใหเด็ก  ๆ   เปาน้ำเปนฟองลอยในอากาศได   

ฟองสบูจะเปนทรงกลมเสมอ และเม่ือแสงสองผานฟองสบู  
จะมองเห็นฟองสบูเปนสีรุง 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 การผสมน้ำสบูใชสวนผสมน้ี:   

 น้ำยาลางจาน 1 สวน กลีเซอรีน 1 สวน และน้ำ 4 สวน   
 (รูปที่ 2) หรืออาจผสมน้ำสบูดวยอัตราสวนอ่ืนได ถาไมมี  
 กลีเซอรีนก็สามารถเพ่ิมปริมาณน้ำยาลางจานเพิ่มขึ้นได   
 ขอสำคัญคือ น้ำสบูที่ใชตองสามารถทำใหเกิดฟองไดดี   
 เพ่ือใหเห็นปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น หรือซื้อสารละลาย  
 น้ำสบูสำเร็จรูปมาใชในการทดลอง แตตองทดลอง 

·´ÅÍ§μ‹Íä» 
 เด็ก  ๆ   สามารถเปาใหเกิดฟองในน้ำไดอยางสม่ำเสมอ 

 หรือไม ขอสำคัญหลอดดูดตองไมสัมผัสน้ำสบูมากอน 
 ถามเด็ก  ๆ   วาทำอยางไรจึงจะเปาไดฟองสบูขนาดใหญ  
 เทสารละลายน้ำสบูที่เตรียมไวใสในชามเล็ก  ๆ   ของเด็ก 

 แตละคน แลวใหเด็กทดลองใชหลอดเปาสารละลายน้ี 
 ใหเกิดฟองรูปรางตาง  ๆ   

 ดวยตัวเองกอนที่จะนำมาใหเด็ก  ๆ   ทดลอง 
 คนสวนผสมทั้งหมดใหเขากันอยางระมัดระวังเพ่ือไมให  

 เกิดฟองมาก และวางท้ิงไวอยางนอยครึ่งช่ัวโมง 
 อธิบายใหเด็ก  ๆ   เขาใจถึงขอแตกตางระหวางการดูดกับ  

 การเปา และใหนักเรียนทดลองเปากอนสำลีหรือลูกปงปอง  
 ไปมาบนโตะ 
 ใหเด็ก  ๆ   ลองนำหลอดดูดมาเปาน้ำในชาม 

 อาจแนะนำเทคนิคการเปาใหแกเด็ก โดยใหเปาลมสั้น  ๆ  
 แตแรง แลวคอย  ๆ   เปาแบบเบา  ๆ   ชา  ๆ   สลับกันไป 
 สังเกตเด็ก  ๆ   วาสามารถเปาใหเกิดฟองไดหรือไม 
 ถามเด็ก  ๆ   วา ฟองที่เกิดขึ้นนั้นมีรูปรางเหมือนกับสิ่งใด 

 ในชีวิตประจำวัน (เชน คลายลูกองุนหรือแกะ) 
 ถามเด็ก  ๆ   วาเห็นฟองสบูสีอะไร การสังเกตสีจะเห็นไดดีและ  

 ชดัเจนขึน้เม่ือมองจากมมุทีแ่ตกตางกนัหรือมองผานแวนขยาย 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: สวนผสมสำหรับทำน้ำสบู
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ฟองสบูเกิดจากการเปาลมผานหลอดดูดลงในสารละลาย  
น้ำสบู ซึ่งฟองสบูที่เกิดขึ้นจะอยูไดนานพอสมควร ทำให  
สามารถพิจารณากระบวนการไหลของน้ำบริเวณผิวฟองสบูได  
อยางชัดเจน ทั้งยังเพลิดเพลินกับความสวยงามของสีฟองสบู  
ที่เกิดข้ึน เปนอีกการทดลองหนึ่งที่เด็ก  ๆ   ชื่นชอบมาก 

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 

เด็ก  ๆ   เคยเลนหรือเปาฟองสบูเวลาอาบน้ำ เวลาชวยคุณแม
ลางจานหรือซักผาบางหรือไม แลวฟองสบูมีรูปรางอยางไร   
มีสีอะไร 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  

สำหรับการทดลองรวม   
 ชามขนาดใหญและเติมน้ำใหเต็ม 
 ภาชนะพรอมฝาปด (ไมควรใชขวดน้ำ) 
 กอนสำลี หรือลูกปงปอง 
 น้ำยาลางจาน  
 กลีเซอรีน (85%) 
 น้ำ 

สำหรับเด็กแตละคน   
 จานรองกระถางตนไมขนาดเล็ก หรือชามใบเล็ก 
 หลอดดูด 2 หลอด 
 แวนขยาย 

(รูปที่ 1) 
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เร่ือง
น้ำ
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เด็ก  ๆ   จะพบวามีเทคนิคในการเปาหลายวิธ ี (เชน เปายาว  ๆ  
ชา  ๆ   หรือเปาส้ัน  ๆ   หลายคร้ัง) เพ่ือใหเกิดฟองสบูรูปราง 
แตกตางกัน เชน รูปครึ่งวงกลม หรือฟองเล็ก  ๆ   ซอนกัน  

แตเม่ือนำหลอดดูดมาเปาในน้ำเปลา พบวาเกิดฟองเพียง
เล็กนอย ซึ่งมีขนาดเล็กและจะแตกทันที อาจใหเด็ก  ๆ     
ทดลองมองสีตาง  ๆ   ในฟองสบูจากมุมที่กำหนดไว และใน
บริเวณท่ีมีแสงสวางมาก (รูปที่ 4) จะพบวาสีบนผิวฟองสบู
เคล่ือนไหวไปมาเมื่อฟองสบูอยูกับที่ 

¤Óá¹Ð¹Ó 

อาจนำน้ำสบูไปเปาใหเกิดฟองดานนอกอาคาร โดยใช 
แทงพลาสติกท่ีทำเปนวงสำหรับเปาฟองสบู ซึ่งหาซื้อได 
ตามรานขายของเด็กเลน หรืออาจใชลวดมาดัดเปนวงกลม  
และทำใหมีดามสำหรับจับ  

ถาเด็ก  ๆ   อยากทดลองเองที่บานแตไมตองการผสมน้ำสบู 
จำนวนมาก ก็สามารถหาซื้อน้ำสบูแบบสำเร็จรูป 
มาทดลองได 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹ 

น้ำประกอบดวยโมเลกุลเล็ก  ๆ   จำนวนมากซึ่งมองไมเห็น 
ดวยตาเปลา โมเลกุลของน้ำจะซอนทับกันและยึดเหน่ียว 
กันดวยแรงพันธะไฮโดรเจน จับตัวกันเปนผิวน้ำ ซึ่งเม่ือ 
ถูกอากาศท่ีเปาลงไปดันข้ึน โมเลกุลของน้ำจับตัวกันแนน 
ทำใหเกิดแรงตึงผิว เปนผลใหฟองซึ่งเกิดจากการเปา 
ในน้ำเปลาน้ันแตกอยางรวดเร็ว 
สารบางชนิดในน้ำสบูทำใหผิวของน้ำสามารถยืดหยุนได 
เชนเดียวกับยาง ทั้งยังสามารถดึงใหยืดยาวข้ึนและ  
พองโตขึ้นไดโดยไมแตก 

“ทำไมจึงมองเห็นผิวของฟองสบูมีสีแตกตางกัน” คำถามนี้
อธิบายไดวา แสงไมไดมีสีขาวแตเกิดจากแสงสีหลายสี  
รวมกัน (สีรุง) สีที่เห็นบนฟองสบูเกิดจากสวนหนึ่งของ  
แสงสองผานผิวฟองสบู แลวเกิดการหักเหและสะทอนกลับ  
มารวมกับแสงอีกสวนท่ีสะทอนบนผิวฟองสบู จึงเห็นเปน  
แสงสีตาง  ๆ  ตัวอยางเชน การเห็นสีแดงบนฟองสบูนั้น  
เกิดจากแสงสีอื่นถูกวัตถุดูดกลืนไวและสะทอนแสงสีแดง  
ออกมา เราจึงเห็นเปนแสงสีแดง   

รูปที่ 4: การเปาใหเกิดฟองทำไดงายและนาตื่นเตน

รูปที่ 3: การเกิดฟองสบู
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เร่ือง
น้ำ
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 การลอยน้ำของวัตถุขึ้นอยูกับน้ำหนักและขนาดของวัตถุ    
 เม่ือใสวัตถุลงในน้ำ น้ำจะมีแรงลอยตัวหรือแรงพยุงทำให   
 วัตถุลอยได 

ถาวัตถุนั้นมีน้ำหนักนอยกวาหรือเทากับน้ำ เปรียบเทียบเม่ือ
วัตถุและน้ำมีขนาดหรือปริมาตรเทากัน 

 ใหเด็ก  ๆ   เร่ิมทำการทดลองโดยใชหลอดดูดกับลวดเสียบ  
 ขั้นตอนแรกตรวจสอบวาลวดเสียบมีขนาดใหญพอท่ีจะเสียบ  
 หลอดดูดลงไปไดหรือไม (รูปที่ 2 และ 3) 

·´ÅÍ§μ‹Íä» 
 งอหลอดตรงรอยพับและใชกรรไกรตัดหลอดขางท่ียาว  

 ใหเทากับขางท่ีสั้น หลังจากนั้นนำลวดเสียบ 3-4 ตัว   
 สอดเขาไปเหนือบริเวณรอยพับเล็กนอย 
 ทดสอบความสามารถในการลอยน้ำของหลอดในกะละมัง  

 กนลึก วางหลอดใหตั้งฉากกับผิวน้ำเหมือนตัว A (รูปที่ 2)     
 ถาหลอดพลิกตะแคงใหนำลวดเสียบมาใสเพ่ิม (หรือใช  

 ดินน้ำมันกอนเล็ก  ๆ   ถวงปลายหลอด) เพ่ือปองกันไมใหจมน้ำ   
 ไมเชนน้ันน้ำจะดนัเขาไปในหลอดและทำใหลวดเสยีบหลุดออก 
 หลังจากทดลองจนหลอดสามารถลอยน้ำไดแลว ใหนำ  

 หลอดพรอมลวดเสียบมาใสในขวดพลาสติกท่ีบรรจุน้ำ  
 อยูเต็ม โดยไมใหน้ำลนออกมาเมื่อปดฝาขวดน้ำ 
 เม่ือปดฝาขวดสนิทดีแลว ใหใชมือบีบขวดพลาสติก  

 อยางแรงและบีบคางไว 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ
รูปที่ 2: หลอดดูดแบบงอไดติดกับ
 ลวดเสียบเปนรูปตัว A

รูปที่ 3: หลอดจมลงในน้ำเพราะแรงดัน
 จากการบีบขวด
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ขณะวายน้ำในสระหรือทะเล เราจะรูสึกวาส่ิงของท่ีอยูในน้ำ 
มีน้ำหนักเบากวาปกติ เชน เราสามารถใหเพ่ือนข่ีหลังในน้ำ 
แลวเดินไปมาไดอยางสบาย ทำไมจึงเปนเชนนั้น ทำไม 
เรือดำน้ำจึงลอยและดำลงไปในน้ำได ปลาทำอยางไรจึง 
รักษาระดับความลึกในการวายน้ำได การทดลองน้ีมีคำตอบ 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� 

สำหรับการทดลองรวม 
 ถังน้ำหรือกะละมังพลาสติกขนาดใหญสำหรับใสน้ำ 
 กระบอกตวงน้ำหรือขวดน้ำบรรจุน้ำเต็มขวด 
 กรรไกร 
 กะละมังกนลึกหรือถังน้ำขนาดเล็ก 

สำหรับเด็กแตละคน   
 ขวดน้ำพลาสติก 1 ขวด 
 หลอดดูดใสแบบงอได 1 หลอด 
 ลวดเสียบกระดาษ 3-4 ตัว นำมาสวมบริเวณเหนือ 

 รอยพับของหลอดดูดเล็กนอยเพ่ือปองกันหลอดพับงอ 
สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม  
 หลอดดูดขนาดใหญ  ดินน้ำมัน 

(รูปที่ 1) 
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การทดลองนีป้ระกอบดวย 2 การทดลอง โดยใชหลอดดูด  
แบบงอไดและลวดเสยีบกระดาษนำมาประกอบกนั ซึง่ทำไดงาย   
และใชหลอดขนาดใหญหุมดวยดินน้ำมัน  เม่ือนำมาหยอนลง  
ในขวดบรรจนุำ้ วตัถทุัง้สองชิน้นีจ้ะจมลงไปดานลางเม่ือบีบขวด   
และลอยขึ้นมาดานบนเมื่อแรงบีบลดลง ซึ่งอธิบายไดดวย  
หลักการของอารคิมีดีส 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 ถามเด็ก  ๆ   วาส่ิงของชนิดใดบางทีล่อยนำ้ไดและลอยนำ้ไมได   

 พรอมกับใหเหตุผล โดยเขียนคำตอบของเด็กบนกระดาน  
 และอภิปรายรวมกัน 
 รวบรวมสิ่งของในโรงเรียนหรือจากที่บาน เพ่ือนำมาทดสอบ  

 สมบัติการลอยน้ำของวัตถุในกะละมังใบใหญ เม่ือทดสอบ  
 แลวใหนำมาเปรียบเทียบกับคำตอบในตอนแรก 

ËÅÍ´´Ó¹éÓ

ปรากฏการณ จมและลอย
การทดลอง ที่ 2
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เม่ือขวดน้ำถูกบีบ หลอดจะจมลง (รูปที่ 3) แมจะใชแรงบีบ
เพียงเล็กนอยหลอดก็จมลงเนื่องจากหลอดมีน้ำหนักมาก   
(ถูกถวงดวยลวดเสียบหรือดินน้ำมัน) ถาหลอดจมลง  
อยูกนขวด อากาศในหลอดจะลอยข้ึนสูดานบน   

ทำใหตองเทน้ำจากขวดทิ้งใหหมดเพื่อนำหลอดขึ้นมา 
หลังจากเทน้ำในหลอดทิ้งก็สามารถนำมาทดลองไดอีกคร้ัง   
ถาหลอดลอยขึ้นมาชา  ๆ   แสดงวามีน้ำหนักมาก ตองเทน้ำ  
ในขวดทิ้งเล็กนอย 

¤Óá¹Ð¹Ó

การทดลองท่ีสองตองใชหลอดขนาดใหญ หุมปลายหลอด 
ทั้งสองขางดวยดินน้ำมัน เพ่ือปองกันไมใหน้ำเขา 
ตัดหลอดขนาดใหญยาวประมาณ 7 เซนติเมตร แลวนำ 
ดินน้ำมันมาอุดไวที่ปลายท้ังสองขางเพ่ือไมใหน้ำเขา 
หลังจากนั้นนำมาทดสอบสมบัติการลอยน้ำในภาชนะ 
ที่ใหญกวา มีขอสังเกตคือ หลอดจะลอยต้ังฉากโดยมี 
กอนดินน้ำมันลอยปริ่มน้ำ (รูปที่ 4) จึงไมตองออกแรง 

กดมากเพ่ือใหมันจมน้ำ หลังจากนั้น นำหลอดพรอมกับ 
ดินน้ำมันไปใสในขวดบรรจุน้ำ ซึ่งกอนดินน้ำมันที่ปลาย 
ทั้งสองขางตองมีขนาดตางกัน โดยใหกอนที่อยูดานลาง 
มีขนาดใหญกวาเพ่ือใหลอยตั้งฉากกับผิวน้ำ (รูปที่ 5) 
แลวบีบขวดน้ำเบา  ๆ   เพ่ือใหมันจมลงไป (รูปที่ 6) ถาหลอด 
ไมลอยขึ้นมาอีกคร้ังเม่ือลดแรงบีบ แสดงวามีน้ำเขาไป 
ในหลอด ดังนั้นตองอุดกอนดินน้ำมันอยางระมัดระวัง 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹

สมบัติการลอยน้ำของวัตถุขึ้นอยูกับน้ำหนักและขนาดของวัตถุ  
หลอดแบบงอไดจมน้ำเพราะมีน้ำหนักมากกวาน้ำ สังเกตได 
จากน้ำท่ีไหลเขาไปภายในหลอดใสท้ังสองดานเน่ืองจาก 
ความดัน (จากการบีบขวด) อากาศซ่ึงอยูภายในหลอดจะ  
ถูกบีบอัดและถูกแทนท่ีดวยน้ำ ทำใหหลอดมีน้ำหนักมากข้ึน
หลอดจึงจมน้ำ  
หลังจากคลายแรงบีบขวดทำใหความดันในขวดลดลง   
ความดันอากาศภายในหลอดลดลงและดันน้ำออกมาจาก  
หลอด  ดังนั้นหลอดจะมีน้ำหนักลดลงและลอยตัวข้ึนมาบน
ผิวน้ำ ซึ่งเรือดำน้ำใชหลักการเดียวกันคือ ลดหรือเพ่ิมปริมาณ
ของน้ำและอากาศท่ีอยูในถงัอบัเฉาใหเหมาะสม โดยเรอืจะ 
สบูน้ำเขาถังเพ่ือใหเรือมีน้ำหนักมากกวาน้ำแลวจมลงใตน้ำ  
และถาปลอยน้ำออกมาน้ำหนักจะลดลงเรือจึงลอยขึ้น 

การทดลองที่สองไมมีการเปล่ียนแปลงน้ำหนักของหลอด 
เน่ืองจากน้ำเขาไปในหลอดไมได แตหลอดยังจมน้ำได 
เพราะขวดน้ำถูกบีบอยางสม่ำเสมอ ทำใหแรงลอยตัวหายไป  
แรงลอยตัวของน้ำและของเหลวชนิดอื่น  ๆ   จะดันพื้นผิวของวัตถุ 
ขึ้นไปดานบน วัตถุขนาดใหญจะมีพื้นผิวสัมผัสมาก ทำใหมีแรง 
ลอยตัวมากกวาวัตถุขนาดเล็ก ถาแรงลอยตัวของน้ำท่ีดันอยู 
ดานลางมีขนาดเทากับน้ำหนักของวัตถุซึ่งกดลงมาจากดานบน 
จะทำใหวัตถุลอยน้ำได (หลักการของอารคิมีดีส)  
ปลามีถุงลมคลายลูกโปงอยูในทองชวยรักษาระดับความลึก 
ในการวายน้ำ เม่ืออากาศถูกปลอยออกมา ปลาจะตัวเล็กลง 
ทำใหปริมาตรและพื้นผิวท่ีสัมผัสน้ำลดลง ปลาจึงดำน้ำได  
เม่ือปลาตองการวายไตระดับใหสูงขึ้นจะดูดอากาศเขาไป 
เพ่ือใหตัวใหญขึ้น และมีพื้นที่สัมผัสน้ำมากข้ึน ทำให 
แรงลอยตัวของน้ำมีมากข้ึน 

รูปที่ 4: การทดสอบสมบัติการลอยน้ำของหลอดหุมดินน้ำมัน

รูปที่ 5: หลอดหุม
 ดินน้ำมัน
 ในขวดน้ำ

รูปที่ 6: หลอดหุมดินน้ำมันจมลงในน้ำ
 ดวยแรงดันจากการบีบขวด
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 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 น้ำมีแรงยึดเหน่ียวกันทำใหน้ำจับตัวกันแนน โดยเฉพาะ  
 ที่ผิวน้ำ เรียกวา “แรงตึงผิว” ที่สามารถทำใหน้ำเกาะกัน  

เปนหยด หรือรับน้ำหนักวัตถุเบา  ๆ   ได น้ำยาลางจานมี “สารลด
แรงตึงผิว” ทำใหแรงยึดเหน่ียวลดลง เนินน้ำจึงแยกออกจากกัน 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 เด็กแตละคนจะไดรับหลอดหยด หลังจากนั้นใหเด็ก  

 จับกลุมกัน กลุมละ 2-3 คน แลวแจกแกวใบใหญหรือ 
 กะละมังใบเล็กสำหรับทดลองการใชหลอดหยดดูดน้ำ 
 หลังจากสังเกตการใชหลอดหยดของเด็ก ใหถามเด็ก  ๆ  

 วา “มีสารใดออกมาจากหลอดหยดบาง” ใหเด็กได 
 แสดงความคิดเห็น ในหลอดหยดน้ันไมไดวางเปลา 
 แตมีอากาศอยู ทำใหน้ำไมสามารถเขาไปได ตองบีบ 
 ใหอากาศออกมาจากหลอดหยดกอน น้ำจึงจะ  

 ถกูดูดเขาไปแทนที ่โดยจะสงัเกตเห็นฟองอากาศ  
 เกิดขึ้นในน้ำ แสดงวามีอากาศออกมา 
 นำแกวขนาดเล็กมาวางไวบนถาดแลวเทน้ำลงไป 

 จนเกือบเต็ม เหลือที่วางจากปากแกวประมาณ  
 1 เซนติเมตร แลวเทน้ำท่ีเหลือใสถาดรองน้ำไว 
 ใหเด็กผลัดกันใชหลอดหยดดูดน้ำจากถาด 

 แลวหยดทีละหยด (รูปที่ 2) ยิ่งระดับน้ำสูงมากขึ้น  
 ตองระมัดระวังในการหยดน้ำมากข้ึน 

·´ÅÍ§μ‹Íä» 
 รวมกันอภิปรายเร่ือง “น้ำจะลนออกมาจากแกวหรือไม 

 ถาน้ำจะลนออกมาจากแกว เม่ือไรจึงจะลนออกมา 
 และเกิดเนินน้ำข้ึนหรือไม” 
 ใหเด็ก  ๆ   ตั้งใจสังเกตใหมากข้ึนเม่ือระดับน้ำอยูใกล 

 ขอบแกว การมองทางดานขางจะเห็นไดชัดเจนข้ึน 
 ถามเด็ก  ๆ   วา “จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือหยดน้ำลงในแกว 

 เร่ือย  ๆ  เม่ือระดับน้ำสูงถึงขอบแกวแลว” 

 เม่ือเด็ก  ๆ   ตอบคำถามแลวใหทดลองหยดน้ำทีละหยด 
 ลงในแกวน้ำใหไดมากท่ีสุด (รูปที่ 3) จนน้ำลนแกว 
 ถามเด็ก  ๆ   วาเคยเห็นเหตุการณ “เนินน้ำสูงกวาขอบแกว” 

 เหมือนการทดลองนี้ในชีวิตประจำวันหรือไม 
 ใหเด็ก  ๆ   ทดลองหยดน้ำลงในภาชนะอื่น  ๆ  เชน ฝากลอง 

 ใสฟลม ถวยใบเล็ก และภาชนะอื่นที่ไมเปนรูปวงกลม 
 เชน ถวยรูปหัวใจ เพ่ือทำใหเกิดเนินน้ำข้ึน 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: หยดน้ำดวยหลอดหยด รูปที่ 3: เนินน้ำเกิดขึ้น

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ 

การทดลองนี้จะแสดงใหเห็นแรงตึงผิวของน้ำและอธิบาย 
ขอสงสัยเก่ียวกับแมลงที่เดินบนน้ำได ใชหลอดหยดคอย  ๆ   
หยดน้ำจนเกือบลนแกวเพ่ือใหเกิดเนินน้ำข้ึน เด็ก  ๆ   จะได 
นำปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากแรงตึงผิวน้ีไปเปรียบเทียบกับ 
สิ่งตาง  ๆ   ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และฝกทักษะการพูด 
จากการแสดงความคิด รวมทั้งฝกการใชหลอดหยด 

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 

เด็ก  ๆ   เคยเห็นแมลงตัวเล็ก  ๆ  เชน จิงโจน้ำเดินอยูบนผิวน้ำ  
แตมนุษยเราไมสามารถทำได ทำไมแมลงพวกนี้จึงไมจมน้ำ  
หรือเคยเห็นหยดน้ำเล็ก  ๆ   เกาะตามท่ีตาง  ๆ   หรือไม เชน แกวน้ำ  
ใบไม ดอกไม ทำไมน้ำเกาะจนเปนหยดน้ำหยดเล็ก  ๆ   ได 

à¹Ô¹¹éÓ

ปรากฏการณ แรงตึงผิว
การทดลอง ที่ 1

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� 

สำหรับการทดลองรวม 
 บีกเกอรหรือขวดบรรจุน้ำ 

สำหรับเด็ก 2-3 คน  
 แกวใบเล็ก 1 ใบ 
 แกวขนาดใหญหรือกะละมังขนาดเล็ก 
 ถาดรอง  ฝากลองใสฟลม 

สำหรับเด็กแตละคน 
 ปเปตตหรือหลอดหยด 
 กระดาษชำระหรือผาสำหรับทำความสะอาด 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม 
 เหรียญ    น้ำยาลางจาน    แวนขยาย 

(รูปที่ 1) 
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹

เม่ือหยดน้ำจากหลอดหยดมากข้ึนจนระดับน้ำสูงขึ้นถึง  
ขอบแกว หลังจากนั้นตองหยดน้ำอยางระมัดระวัง  
เพ่ือทำใหเกิดรอยนูนของน้ำข้ึนตรงกลางแกว ซึ่งเนินน้ำน้ี  
สามารถเคล่ือนไหวได ในถวยรูปหัวใจก็ทำใหเกิด  
เนินน้ำไดเชนกัน (รูปที่ 4) 

ถาอุปกรณที่ใชหยดน้ำมีเสนผานศูนยกลางขนาดใหญ  
จะมองเห็นเนินน้ำไดยากข้ึน  
เม่ือเด็ก  ๆ   ไดเห็นผลการทดลองแลว ครูอาจนำไปเปรียบเทียบ
กับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เชน ไขดาว เคกกลวยหอม 
พุดดิง 

¤Óá¹Ð¹Ó 

ใหตัวแทนเด็กแตละกลุมมารับน้ำยาลางจาน และนำไป  
หยดลงบนเนินน้ำหรือใชหลอดหยด น้ำยาลางจานจะ  
ขัดขวางแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ำ ทำใหเนินน้ำ  
ถูกทำลาย และน้ำจะลนออกจากแกว 

ลองใหเด็ก  ๆ   หยดน้ำลงบนเหรียญและสังเกตการแยกตัว  
ของน้ำ (รูปที่ 4) ภาพบางสวนของเหรียญท่ีอยูใตหยดน้ำ 
จะขยายใหญขึ้น 
นำแวนขยายมาใหเด็ก  ๆ   สองดูหยดน้ำท่ีอยูบนเหรียญ  
ซึ่งจะขยายใหญขึ้น 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹

น้ำประกอบดวยอนุภาคเล็ก  ๆ   ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลา 
เราเรียกอนุภาคเล็ก  ๆ   นี้วา โมเลกุล โมเลกุลของน้ำน้ัน 
ซอนกันอยูและมีการจับตัวกันอยางแนนหนา ทำใหเกิด 
เปนผิวน้ำนูนข้ึน ซึ่งสังเกตไดจากเนินน้ำในการทดลองน้ี 
ใหเด็กยืนลอมวงแลวจับมือกันใหแนน โดยแตละคน  
แทนโมเลกุลของน้ำ รวมทั้งอธิบายวาโมเลกุลของน้ำ  
ซึง่อยูบรเิวณเนินน้ำน้ันยึดเหน่ียวกันเชนเดียวกับการจบัมอื  
หลังจากนั้นใหครูเอนตัวไปดานหลังเล็กนอย (ทำทาวา 
จะลม) เด็ก  ๆ   จะคอยดึงมือกันไวไมใหลมลง ลองให 
เด็กคนอ่ืนเอนตัวบาง ใหครูอธิบายวา ถาเอนตัวไป 
ดานหลังและแรงดึงระหวางเด็ก  ๆ   มีไมเพียงพอ ก็ทำให 
ลมลงได เชนเดียวกับเม่ือเนินน้ำสูงขึ้นจนแรงยึดเหน่ียว 
ระหวางน้ำมีไมเพียงพอ ก็จะทำใหน้ำลนออกมา 

การทดลองนี้แสดงใหเห็นสมบัติที่สำคัญของน้ำน่ันคือ น้ำ  
เปนสารประกอบมีขั้ว โดย 1 โมเลกุลของน้ำประกอบดวย  
ไฮโดรเจน 2 อะตอม (ขัว้บวก) และออกซิเจน 1 อะตอม   
(ขัว้ลบ) นำ้แตละโมเลกลุจะมแีรงยดึเหนีย่วระหวางกนัที ่   
เรียกวา พันธะไฮโดรเจน ซึ่งเปนแรงยึดเหนี่ยวท่ีแข็งแรงมาก   
สังเกตไดจากแรงตึงผิวของเนินน้ำท่ีเกิดขึ้นนั่นเอง 
น้ำยาลางจานเปนสารผสม ประกอบดวยสารหลายชนิด  
ซึ่งบางชนิดแทรกเขาไปในแรงดึงดูดระหวางโมเลกุลของน้ำ 
ทำใหการยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลของน้ำนอยลง  
แรงตึงผิวลดลง น้ำจึงลนออกมาจากแกวเน่ืองจากเนินน้ำ 
แยกออกจากกัน รูปที่ 5: หยดน้ำลงบนเหรียญ

รูปที่ 4: เนินน้ำในฝาขวด ฝากลองใสฟลม และถวยรูปหัวใจ

à¹Ô¹¹éÓ

ปรากฏการณ แรงตึงผิว
การทดลอง ที่ 1



เร่ือง
น้ำ

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 น้ำเปนตัวทำละลายท่ีดีมาก เกลือและน้ำตาล   
 (ตัวถูกละลาย) ละลายไดดีในน้ำ ทรายไมละลายน้ำ   

การระเหยน้ำออกสามารถแยกเกลือหรือน้ำตาลออกจากน้ำได 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡
 ใหเด็ก  ๆ   นำส่ิงของหรอืวสัดตุาง  ๆ   ทีค่ดิวาสามารถ  

 ละลายน้ำไดมาจากบาน โดยใหเด็กทำการทดลองเอง  
 สำหรับการทดลองท่ีเตรียมไวใหเด็กน้ัน ใหเด็ก  ๆ   ชวยกัน  

 ลางทรายใหสะอาด และไมควรเทน้ำลางทรายท้ิงลง  
 ในทอน้ำ แตใหเทลงบนดิน เพ่ือปองกันทออุดตัน 

·´ÅÍ§μ‹Íä» 
 ถามเด็กวา ระดับน้ำในแกวจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม 

 เม่ือเททรายลงไป หลังจากเด็กตอบ ใหเด็กตักทราย 
 ใสลงในแกวใบแรกทีละชอน 
 ถามเด็ก  ๆ   วาระดับน้ำจะสูงขึ้นหรือไมเม่ือเทเกลือลงไป 

 หลังจากนั้นใหเด็กตักเกลือใสลงไปในแกวใบที่สอง 
 ทีละชอน พรอมกับคนใหเขากันเพ่ือใหเกลือละลายน้ำ 
 (รูปที่ 3) 

 ใหเด็ก  ๆ   ตวงทรายและเกลือประมาณ 2-3 ชอนชา  
 และเทแยกกันลงบนกระดาษหรือถวยท่ีเตรียมไว  
 เพ่ือจะไดเห็นวามีเกลือปริมาณเทาใดที่ละลายน้ำได 
 เทน้ำอุนลงในแกวสองใบที่เตรียมไวใหมีปริมาตรเทากัน 

 อยางนอยครึ่งแกว หลังจากนั้นใชปากกาเคมีขีดบอก 
 ระดับน้ำไวบนแกว (รูปที่ 2) 

 เม่ือเกลือละลายน้ำหมดแลว ใหเด็ก  ๆ   นำแกวท้ังสองใบ 
 มาวางต้ังไวขาง  ๆ   กันเพ่ือเปรียบเทียบระดับน้ำ  
 (รูปที่ 4) 
 ถามเด็ก  ๆ   วา เกลือที่ใสลงไปอยูที่ไหน 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ
รูปที่ 2: แกวน้ำขนาดเทากันสองใบ
 ขีดบอกระดับน้ำดวยปากกาเคมี

รูปที่ 3: แกวใบแรกใสทราย
 แกวใบที่สองใสเกลือ

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹ 

เกลือและน้ำตาลละลายในน้ำไดดีราวกับวามันหายไปในน้ำ  
แตแทที่จริงแลวเกลือและน้ำตาลไมไดหายไปไหน ทดลอง 
ดวยการชิมรสชาติของน้ำซ่ึงจะเปล่ียนไปตามตัวถูกละลาย 
เม่ือเด็ก  ๆ   เดินทางไปเที่ยวตางจังหวัดตามชายทะเล  
จะเห็นนาเกลือ เกลือเหลาน้ีเกิดขึ้นมาไดอยางไร 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� 

สำหรับการทดลองรวม  
 ถวยตวง ขวดเปลาสำหรับใสน้ำ 
 ชอนสำหรับตักทรายและเกลือ 
 ปากกาเคมี  น้ำอุน 
 ทราย  เกลือ 

สำหรับเด็ก 2-3 คน 
 แกวน้ำขนาดเทากัน 2 ใบ  ชอนชา 1 คัน 
 กลองกระดาษหรือชาม สำหรับใสทรายและเกลือ 2 ใบ 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม  
 ภาชนะแบนขนาดใหญ (เชน จานรองกระถางตนไม) 
 ถาดรองที่ทนไฟได (เชน จานเซรามิก ถาดอบ) 
 ชอนชาและไมหนีบผา 
 เทียนเลมเล็กและไฟแช็ก 

(รูปที่ 1) 

μÑÇ·ÓÅÐÅÒÂ

ปรากฏการณ การละลาย
การทดลอง ที่ 1

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ 

น้ำเปนตัวทำละลายท่ีดี เด็ก  ๆ   สามารถเรียนรูไดจากการ 
นำเกลือมาละลายน้ำ ซึ่งเกลือจะละลายน้ำได แตเม่ือนำ 
ทรายปริมาณเทากันมาใสในน้ำ จะพบวาทรายไมละลายน้ำ
และใหทดลองนำน้ำเกลือกลับคืนมาเปนผลึกเกลืออีกคร้ัง 
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ 

ตามธรรมชาติแลวทรายจะไมละลายน้ำ แตจะทำใหระดับน้ำ
ในแกวสูงขึ้น โดยทรายจะแทรกเขาไปแทนท่ีน้ำ (ตกตะกอน) 
และดันน้ำใหสูงขึ้น 

เกลือละลายไดอยางรวดเร็วในนำ้อุน เม่ือเกลอืละลายในน้ำ 
จนหมด ระดับน้ำก็ไมเปล่ียนแปลง เม่ือใสเกลือเพ่ิมจน 
ไมสามารถละลายไดอีกเพราะน้ำอ่ิมตัว ระดับน้ำจึงสูงขึ้น 

¤Óá¹Ð¹Ó 

น้ำเกลือที่ละลายน้ำแลวน้ันไมตองเททิ้ง แตใหรินลงบน 
ภาชนะแบนท่ีเตรียมไว แลวนำไปวางไวในบริเวณท่ีมี 
อุณหภูมิสูง (เชน กลางแดด) ตั้งทิ้งไวสักครู   
เด็ก  ๆ   จะเห็นผลึกเกลือปรากฏข้ึน 
อาจนำน้ำเกลือใสในชอนกระเบ้ืองทนไฟแลววางลน 
เปลวไฟจากเทียน เพ่ือใหน้ำระเหยออกไป 

เพ่ือปองกันไมใหนิ้วไดรับอันตรายจากความรอน ใหใช  
ไมหนีบผาหนีบชอนไว (รูปที่ 5) น้ำจะระเหยอยางรวดเร็ว 
และมีผลึกเกลือเกิดขึ้น สามารถนำน้ำตาลมาทดลองแทน 
เกลือได  เม่ือนำน้ำตาลปริมาณเทากับเกลือมาละลายน้ำ  
ระดับน้ำจะสูงขึ้นเน่ืองจากผลึกน้ำตาลมีขนาดใหญกวา 
ผลึกเกลือ ทำใหสารละลายอ่ิมตัวไดเร็วกวา 
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เม็ดเกลือ 1 เม็ดประกอบดวยอนุภาคเล็ก  ๆ   มากมาย 
ซึ่งเรามองไมเห็นดวยตาเปลา เม่ือเกลือสัมผัสกับน้ำ 
เม็ดเกลือเล็ก  ๆ   ที่จับตัวกันอยูจะแยกออกจากกัน 
น้ำเกิดจากการยึดเหน่ียวกันของโมเลกุลน้ำหลายโมเลกุล 
ซึ่งทำใหเกิดชองวางระหวางกัน เม็ดเกลือนั้นมีขนาดเล็ก 
จึงสามารถแทรกเขาไปอยูในชองวางน้ีได 
น้ำเปรียบเสมือนบานขนาดใหญที่มีหองจำนวนมาก  
เม่ือมีคนยายเขามาเร่ือย  ๆ  ขนาดของบานไมไดใหญขึ้น 
ตามจำนวนคน เม่ือมองจากภายนอกไมสามารถมองเห็น 
ไดวามีคนอยูในบานหรือไม เชนเดียวกับน้ำ เม่ือเม็ดเกลือ 
แทรกอยูระหวางโมเลกุลของน้ำ ขนาดของน้ำไมได 
ใหญขึ้นตาม ทำใหระดับน้ำแทบไมเปล่ียนแปลง 
ในทางตรงกันขาม เม็ดทรายจับตัวกันแนนทำใหน้ำ 
ไมสามารถแยกอนุภาคเม็ดทรายออกจากกันได  

นอกจากนี้ เม็ดทรายยังมีขนาดใหญกวาชองวางระหวาง 
โมเลกุลของน้ำ ทำใหไมสามารถแทรกเขาไปอยูได   
ระดับน้ำในแกวจึงสูงขึ้น  
เม่ือใหความรอนกับน้ำเกลือหรือน้ำเช่ือมไปเรื่อย  ๆ     
จนน้ำเปล่ียนสถานะจากของเหลวกลายเปนไอน้ำ   
(เรียกวา การระเหย) เราก็จะสังเกตเห็นผลึกเกลือหรือน้ำตาล  
ที่เหลืออยู แสดงใหเห็นวาแทจริงแลว เกลือและน้ำตาล  
ไมไดหายไปไหนเลย  
ในน้ำทะเลมีเกลือละลายอยูมาก เราสามารถนำมาใช
ประโยชนไดโดยทำใหน้ำระเหยออกไปดวยความรอน  
จากแสงอาทิตย สุดทายก็จะเหลือไวแตเม็ดเกลือที่เปน 
ผลึกสีขาวหรือเกลือสมุทร รูปที่ 5: ความรอนจากเปลวไฟ ทำใหน้ำระเหยออกไป

รูปที่ 4: ระดับน้ำแตกตางกัน

μÑÇ·ÓÅÐÅÒÂ

ปรากฏการณ การละลาย
การทดลอง ที่ 1



เร่ือง
น้ำ
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 เรียนรูหลักการกรองน้ำอยางงาย เร่ิมจากการกรองหยาบ  
 ดวยกรวดขนาดใหญ จนถึงกรองละเอียดดวยสำลี และ

รูจักการเปรียบเทียบขนาดใหญกับเล็ก ขุนกับใส 
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การกรองน้ำผสมดินนั้นตองใชเคร่ืองกรองที่ทำข้ึน  
ซึ่งมีวิธีงาย  ๆ   ดังตอไปนี้ 
 วางกระชอนบนแกวใบที่สอง แลววางกรวดขนาดใหญ 

 บนกระชอน (กรองแบบหยาบ) 
 เทน้ำสกปรก (นำ้ผสมดนิ) ลงในแกวใบท่ี 2 ผานกระชอน 

 กรองชา  ๆ  โดยใหมีน้ำเหลืออยูในแกวใบแรกเล็กนอย 
 เก็บนำ้สกปรกท่ีเหลอือยูในแกวใบแรกไวเปรยีบเทียบกบัน้ำ  

 ที่ผานการกรองแลว เด็ก  ๆ   สามารถทำการทดลองเปนกลุม
  โดยใหคนหน่ึงเปนคนเทน้ำ และอกีคนคอยบอกใหหยุด   
 เพ่ือไมใหน้ำสกปรกลนออกมาจากกระชอน 

 ตั้งแกววางท้ิงไวสักครู ระหวางน้ันชวยกันทำความสะอาด 
 กอนกรวด แลวแยกกอนกรวดขนาดใหญและเล็กออกจากกนั 
 หลังจากวางแกวน้ำท่ีผสมดินต้ังทิ้งไวเปนเวลาพอสมควร  

 ใหสังเกตวามีการเปล่ียนแปลงหรือไม มีสิ่งใดตกตะกอน 
 หรือลอยอยูในน้ำบางหรือไม 

 มีสิ่งใดบางท่ีถูกกรองคางไวบนกระชอน (รูปที่ 3) วัตถุนั้น  
 มีขนาดใหญหรือเล็ก 
 นำกระดาษกรองมาใสไวในกรวย หลังจากนั้นใชชอนชา 

 ตักกรวดขนาดเล็กใสลงไป แลวนำไปวางบนแกวใบที่ 3 
 ขอสำคัญ กรวดตองสะอาด 
 เทน้ำจากแกวใบที ่2 ซึง่ผานการกรองดวยกรวดกอนใหญลง  

 ในแกวใบที่ 3 ซึ่งมีกรวยและกรวดขนาดเล็กเตรียมไวสำหรับ  
 กรองอยูดวย (รปูที ่4) ขอควรระวงัคอื จะตองเทน้ำอยางชา  ๆ     
 และใหน้ำไหลลงตรงกลางของกระดาษกรอง เพ่ือไมให  
 น้ำลนออกมา ใหเหลือน้ำสวนหนึ่งไวเพ่ือเปรียบเทียบ 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: น้ำผสมดิน
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การทดลองนี้แสดงวิธีการกรองน้ำผสมดินใน 2 ขั้นตอน  
คือ การกรองดวยกรวดขนาดใหญ และการกรองดวยกรวด 
ขนาดเล็ก จากน้ำท่ีมีสีขุนเม่ือผานการกรองแลวจะไดน้ำใส 
และดูสะอาด แตดื่มไมไดเน่ืองจากยังมีแบคทีเรียอยู 
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เด็ก  ๆ   รูจกั “นำ้ใตดนิหรอืนำ้บาดาล” หรือไม แลวทำไมนำ้บาดาล
สะอาดจนสามารถนำมาใชในบานของเราได หรือแมกระท่ัง
เคร่ืองกรองนำ้สามารถทำใหนำ้สะอาดไดอยางไร การทดลองน้ี  
สังเกตไดในวันที่ฝนตก โดยใหเด็ก  ๆ   สังเกตน้ำสกปรกท่ีไหล  
ผานถนนลงสูทอระบายน้ำ นำ้ไหลไปทีไ่หน แลวทำไมจึงมีน้ำ
สะอาดใสออกมาจากกอกน้ำ ถาท่ีโรงเรียนมีเคร่ืองกรองน้ำ   
ใหชวยกันทำความสะอาดพรอมกับตรวจสอบวัสดุที่ใช หรือ  
พาเด็กไปทัศนศึกษาท่ีโรงบำบัดน้ำเสียและโรงผลิตน้ำประปา 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  

สำหรับการทดลองรวม  
 เหยือกน้ำหรือขวดน้ำ 
 กรวดขนาดใหญ (หรือกอนหินขนาดเล็ก) 
 กรวดขนาดเล็ก (ขนาด 1-2 มิลลิเมตร หาซ้ือไดตาม 

 รานขายตูปลา) ใชทรายแทนไมไดเพราะขนาดเล็กเกินไป 
สำหรับเด็ก 3-4 คน 
 แกวน้ำขนาดเทากัน 3 ใบ (ปริมาตร 450 มิลลิลิตร)  
 กระชอนขนาดกลาง 1 อัน (สามารถวางบนขอบแกวได)  
 กรวย 1 อัน  กระดาษกรอง 1 แผน 
 ชอนชา 1 คัน 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม  
 ขวดพลาสติกใสขนาดใหญหลายใบ 

(รูปที่ 1) 
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ปรากฏการณ การทำน้ำใหสะอาด
การทดลอง ที่ 1
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 ตักดินจากสนามหญามาประมาณ 5 ชอนชา ใสไวในแกว   

 ซึ่งอาจมีเศษหินหรือเศษใบไมติดมาดวย 
 เติมน้ำลงไปประมาณครึ่งแกว ใชชอนคนใหน้ำผสมกับดิน   

 (รูปที่ 2)  ชวยกันสังเกตวาสารผสมท่ีไดมีลักษณะอยางไร
  มีสิ่งใดลอยอยูบนผิวน้ำบาง และมีสิ่งใดตกตะกอนบาง  
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เม่ือวางแกวท่ีมนีำ้ผสมดนิท้ิงไวสกัครู สิง่เจอืปนท่ีมนีำ้หนักมาก
จะตกตะกอนอยูกนแกว นอกจากน้ันยังมีสิ่งอื่น  ๆ   ลอยอยู  
บนผิวน้ำดวย ในโรงประปาจะมีบอพักน้ำใหสิ่งสกปรก
ตกตะกอน ซึ่งเปนข้ันแรกของการทำน้ำใหสะอาด  
หลังจากการทดลองใหนำแกวท้ัง 3 ใบมาวางเรียงกัน  
(รูปที่ 5) และเปรียบเทียบสภาพของน้ำจะพบวา 

ในแตละข้ันตอนของการกรอง น้ำจะมีสภาพใสสะอาดขึ้น 
ในการกรองแบบหยาบ อนุภาคท่ีมีขนาดใหญจะถูกกรองไว 
สวนอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กจะถูกกรองไวโดยใชกรวยขนาดเล็ก
เปนการกรองแบบละเอียด 
น้ำท่ีกรองไดนั้นดูใสสะอาดเหมือนจะดื่มได แตตองเตือน  
เด็ก  ๆ   ไมใหดื่มเนื่องจากยังมีแบคทีเรียอยู 
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ถามีกระชอนรูขนาดเล็กสามารถนำมาใชแทนกระดาษกรองได 
โดยนำกรวดขนาดเล็กมาชวยกรองอีกคร้ัง จะทำใหเกิด
กระบวนการกรองน้ำ 3 ขัน้ตอน ขัน้ตอนแรก กรองแบบหยาบ
ดวยกรวดขนาดใหญ (ไมมีกระดาษกรอง) ขั้นท่ี 2 กรองแบบ
ละเอียดดวยกรวดขนาดเล็ก (ไมมีกระดาษกรอง)   
และข้ันตอนท่ี 3 ใชกระดาษกรอง 
เด็ก  ๆ   อาจอยากทดลองกรองน้ำผสมดินโดยใชกระดาษกรอง
เพียงอยางเดียว ซึ่งหลังการทดลองจะพบวา สิ่งสกปรกที่  
ปนเปอนอยูในน้ำจะทำใหกระดาษกรองอุดตันอยางรวดเร็ว   
และไมสามารถกรองน้ำใหสะอาดได 

อาจกรองน้ำผานขวดที่บรรจุกรวดก็ได โดยตัดกนขวดออก   
แลวนำกระดาษกรองมาปดทีป่ากขวดและควำ่ขวดลง ใสกรวด  
ขนาดเล็กลงในขวดใหสูงประมาณครึ่งขวด จากน้ันเทกรวด  
หรอืวสัดอุืน่  ๆ   ทีใ่ชกรองลงไปใหมพีืน้ทีเ่หลอืประมาณ ¼ ขวด   
แลวเทน้ำท่ีตองการกรองลงไปในขวด ซึง่นำ้จะไหลผานกรวด  
ขนาดใหญกอน ตามดวยกรวดขนาดเล็ก และผานกระดาษ  
กรองออกมาในที่สุด 
หลังการทดลองใหเด็ก  ๆ   รวมกันอภิปรายเก่ียวกับ 
ความหมายของน้ำสะอาดและวิธีประหยัดน้ำ 
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กรวดขนาดใหญทีน่ำมากรองน้ำสามารถกรองแยกส่ิงสกปรก 
ขนาดใหญออกได สวนกรวดขนาดเล็กสามารถกรองสิง่สกปรก  
ที่มีขนาดเล็กได หลังจากผานการกรองทั้ง 2 ขั้นตอนแลว   
น้ำจะใสสะอาดข้ึน 
แตปญหาก็คือ ไมสามารถกรองแยกสิ่งสกปรกที่มองไมเห็น 
ดวยตาเปลาได ในน้ำสกปรกมีทั้งสารเคมีและสารพิษจาก 
การเกษตรเจือปน (เชน ยาฆาแมลง) ซึง่ตองใชกระบวนการ 
พิเศษในการทำน้ำใหสะอาด  

โรงบำบัดน้ำเสียจะฆาเช้ือแบคทีเรียและไวรัสที่เจือปนในน้ำ 
ดวยระบบโอโซน โอโซนเปนกาซธรรมชาติรูปแบบหนึ่งของ 
ออกซิเจน สามารถสลายสารพิษตาง  ๆ   ที่เจือปนอยูไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ทำใหน้ำสะอาดข้ึน 
นอกจากนี้ยังมีการเติมคลอรีนในน้ำประปาเพ่ือปองกัน 
เช้ือโรคปนเปอน กอนจะสงผานทอไปยังบานเรือน 

รูปที่ 4: การกรองแบบละเอียด

รูปที่ 3: การกรองแบบหยาบ

รูปที่ 5: ผลการเปรียบเทียบการกรองน้ำแตละขั้นตอน
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ปรากฏการณ การทำน้ำใหสะอาด
การทดลอง ที่ 1



เร่ือง
น้ำ

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 การจมและการลอย วัตถุที่จะสามารถลอยน้ำไดจะตองมี  
 น้ำหนักนอยกวาหรือเทากับน้ำ เม่ือขนาดเทากัน ทราย

หนักกวาน้ำจึงจม น้ำมันเบากวาน้ำจึงลอย น้ำมันกับน้ำ  
จะแยกชั้นกันเสมอ น้ำมันจะอยูดานบนและน้ำอยูดานลาง 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 เร่ิมตนจากใหเด็ก  ๆ   นำส่ิงของตาง  ๆ   มาเพ่ือทดสอบ 

 การลอยน้ำของวัตถุ (เชน ชา กาแฟ แปง เม็ดพริกไทย  
 ขี้เล่ือย เมล็ดทานตะวัน เปนตน) 
 ใหเด็กชวยกันลางทรายหรือกรวดใหสะอาด   

 (ไมเชนน้ันน้ำท่ีใชทดลองจะมีสีขุนมองเห็นไมชัดเจน) 

·´ÅÍ§μ‹Íä»
 เทน้ำลงในขวดแยมประมาณ 3/4 ขวด ตอจากนั้น

 ใสทรายหรือกรวด (หรือวัสดุที่เตรียมมา) ลงไป 
 4 ชอนชา และคนใหเขากัน (รูปที่ 2)
 เทน้ำมันพืชจากแกวใบเล็กลงในขวดแยม (รูปที่ 3)

 และปดฝาขวดใหแนน

 น้ำท่ีลางทรายหรือกรวดควรนำไปเททิ้งบริเวณแปลงผัก 
 หรือพื้นดิน ไมควรทิ้งลงทอน้ำเพราะจะทำใหทออุดตัน 
 เทน้ำมันพืชใสในแกวใบเล็กของเด็กแตละคน  

 (ประมาณ 1 ชอนโตะ) 

 เขยาขวดหลาย ๆ  ครั้ง แลวนำไปวางบนโตะ
 เพ่ือสังเกตการเปล่ียนแปลง (รูปที่ 4)

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: ตักทรายใสลงในน้ำ รูปที่ 3: เทน้ำมันพืชใสตามลงไป

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§

เด็ก  ๆ   หลายคนคงเคยสังเกตเห็นแลววา ทรายและกรวดจะจม
น้ำเสมอ แตน้ำมันลอยน้ำได และเม่ือนำน้ำมันมาผสมกับน้ำ
แลวเขยา น้ำมันจะไมละลายน้ำ ในธรรมชาติมีทั้งสารที่
น้ำหนักมากกวาน้ำและเบากวาน้ำท่ีสามารถลอยน้ำได  
 

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹  

สังเกตน้ำมันและไขมันที่ลอยอยูดานบนของน้ำซุปเม่ือตองการ
ตักน้ำซุปใสถวย ถาไมอยากตักไดเพียงแคน้ำตองใชทัพพี  
คนน้ำซุปใหทัว่กอน เพ่ือใหสวนผสมตาง  ๆ   ทีม่นีำ้หนกั เชน   
มนัฝรัง่ แครอต หรือเน้ือสัตว  ไมจมอยูที่บริเวณกนหมอ 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³� 

สำหรับการทดลองรวม
 ภาชนะสำหรับลางทรายหรือกรวด
 น้ำมันพืช  

 ถวยตวงใสน้ำ
 ทรายหรือกรวด

สำหรับเด็กแตละคน  
 ขวดแยมพรอมฝาปด 
 ชอนชา
 แกวใบเล็กสำหรับใสน้ำมันพืช

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม 
 น้ำเช่ือมหรือน้ำเกลือผสมสี

(รูปที่ 1)

¹éÓ ·ÃÒÂ áÅÐ¹éÓÁÑ¹

ปรากฏการณ การจมและลอย
การทดลอง ที่ 1
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ 

ทรายหรือกรวดจะตกตะกอนอยางรวดเร็ว น้ำมันพืช น้ำ   
และฟองอากาศซึ่งเกิดจากการเขยาจะรวมตัวกัน  

แตหลังจากนั้นไมกี่วินาที น้ำมันพืชและน้ำจะแยกตัว 
ออกจากกัน โดยน้ำมันพืชสีเหลืองจะลอยตัวอยูบนผิวน้ำ 
(รูปที่ 5) 

¤Óá¹Ð¹Ó 

การทดลองน้ีไมมีขอจำกัดดานวัสดุ เด็ก  ๆ   สามารถนำ 
สิ่งของตาง  ๆ   นอกเหนือจากที่ระบุไวมาทดสอบการจม 
และลอยน้ำได จากการทดลองน้ีสามารถเตรียมไว 
สำหรับการทดลองในเรื่อง หลอดดำน้ำ ไดหลังจาก  
นำส่ิงตาง  ๆ   ไปลอยน้ำแลวใหเด็กอภิปรายรวมกัน   

บางทีอาจพบวัสดุที่มีน้ำหนักใกลเคียงกัน ซึ่งบางชนิด  
ลอยน้ำได แตบางชนิดจมน้ำ 
ยังมีการทดลองที่นาสนใจคือ นำน้ำเช่ือมหรือน้ำเกลือ  
ที่ผสมสีแลวมาเทรวมกับน้ำมัน แลวสังเกตการเปล่ียนแปลง 
 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹ 

ทรายหนักกวาน้ำจึงจมน้ำ แตน้ำมันเบากวาน้ำจึงลอย  
อยูบนผิวน้ำได แตของเหลวท้ังสองชนิดคือ น้ำและน้ำมัน  
ไมผสมเปนเน้ือเดียวกัน เพราะน้ำและน้ำมันมีโครงสราง
โมเลกุลแตกตางกันและไมชอบอยูรวมกัน เม่ือเขยาขวด  
ที่มีน้ำและน้ำมันอยู น้ำมันจะแตกตัวอยูในรูปทรงกลม  
และพยายามอยูดานบน เม่ือทิ้งไวสักครูน้ำมันท่ีแตกตัว  
จะจับตัวกันเหมือนเดิม สสารชนิดเดียวกันจะรวมตัวกัน  
เสมอตามสมบัติทางเคมี 
หลังจากนำวัสดุตาง  ๆ   มาทดสอบสมบัติการลอยตัวในน้ำ 
พบวาส่ิงของตองมนีำ้หนกัเบาหรอืมขีนาดใหญพอ  
จึงจะลอยน้ำได แลวทำไมวัตถุเหลาน้ีถึงลอยน้ำได  
เม่ือ 2,000 ปกอน อารคิมีดีส นักคณิตศาสตรและ 
นักวิทยาศาสตรชาวกรีกไดกลาววา “วัตถุจะลอยน้ำได 
เม่ือปริมาตรของน้ำท่ีถูกแทนท่ีเทากับปริมาตรของวัตถุที่  

จมอยูในน้ำ ทำใหแรงลอยตัวหรือแรงพยุงของของเหลว  
เทากับน้ำหนักของวัตถุ” ซึ่งแรงลอยตัวน้ีขึ้นอยูกับขนาด  
ของวัตถุ (วัตถุจะลอยน้ำไดเม่ือความหนาแนนของวัตถุ  
เทากับหรือนอยกวาความหนาแนนของน้ำ) ดังนั้น วัตถุ  
ที่มีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญมาก เชน ถังน้ำมัน   
จึงสามารถลอยน้ำได โดยจะลอยปริ่มน้ำไดเม่ือแรงลอยตัว  
มีขนาดเทากับน้ำหนักของถัง  
ในทางกลับกัน กอนหินที่มีขนาดเล็กกวามากจะจมน้ำ   
เพราะวาน้ำหนักของหินมากกวาแรงพยุงของน้ำ   
(ความหนาแนนของหินมากกวาความหนาแนนของน้ำ)   
บางครั้งของที่มีน้ำหนักนอยสามารถลอยน้ำไดดวยแรงตึงผิว  
ของน้ำ (ดูคำอธิบายในการทดลองเรื่อง หมุดลอยน้ำ) 
  
 

รูปที่ 5: น้ำมันและทรายแยกชั้นกัน (ทรายตกตะกอน)

รูปที่ 4: หลังจากเขยาขวดสารจะผสมกัน

¹éÓ ·ÃÒÂ áÅÐ¹éÓÁÑ¹

ปรากฏการณ การจมและลอย
การทดลอง ที่ 1



เร่ือง
น้ำ

 á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡¢Í§¡ÒÃ·´ÅÍ§ 
 สังเกตลักษณะการละลายน้ำตาลในน้ำ น้ำตาลละลายไดดีในน้ำแตไมละลายในน้ำมัน 

àÃÔèÁμŒ¹¨Ò¡ 
 นำสีผสมอาหารหรือหมึกมาเจือจางกับน้ำในอัตราสวน 

 1 :  2 ในถวยตวง หรือนำแบบเขมขนมาใสขวดท่ีมีจุกหยด   
 (หลังจากทำการทดลอง ตองปดฝาขวดและถวยตวงไว  
 เพ่ือนำสีกลับมาใชอีกคร้ัง) 
 แมวาสีผสมอาหารไมเปนอันตราย แตไมควรใชชนิด  

 ความเขมขนสูงหรือไมเจือจางกอน นอกจากน้ีไมควร  
 นำสีมารับประทานโดยตรงหรือกินน้ำตาลผสมสี 

·´ÅÍ§μ‹Íä»
 สรางความสนใจแกเด็ก  ๆ   โดยใหดูการละลายของน้ำตาล  

 ในน้ำ ซึ่งจะมีฟองอากาศผุดออกมาจากกอนน้ำตาล  
 และลอยข้ึนมาที่ผิวน้ำ หลังจากนั้นน้ำตาลจะเปล่ียน  
 รูปรางและละลายหายไปในท่ีสุด ในระหวางการทดลอง  
 ใหเด็ก  ๆ   วาดรูปหรืออธิบายถึงขั้นตอนการละลาย   
 และตอบคำถามวาเห็นน้ำตาลในน้ำอีกหรือไม 
 ควรทำการทดลองกลุมละ 2-3 คน 
 ใหเด็ก  ๆ   แตละกลุมเทน้ำใสจานจนปริ่มขอบจาน 

 เพราะอาจเกิดอาการแพได 
 กอนทำการทดลองครูควรใหเด็กฝกวิธีใชหลอดหยด  

 โดยเร่ิมจากการดูดของเหลว และหยดของเหลวออกมา  
 ทีละหยด 
 ควรใหเด็กฝกหยดน้ำจากขวดแบบมีจุกหยด เพ่ือใหรูวิธี  

 บีบและปลอยจุกยางใหน้ำออกมาทีละหยด 
 

 หลังจากนั้นวางน้ำตาล 2 กอน บนผาเช็ดมือหรือกระดาษ 
 ชำระ และหยดสีผสมอาหารหรือหมึกลงบนกอนน้ำตาล 
 เล็กนอย (รูปที่ 2) โดยใชหลอดหยดหรือขวดที่มีจุกหยด 
 วางกอนน้ำตาลท่ีหยดสีแลวไวในจานใสน้ำ ใหแตละกอน 

 หางกันประมาณ 2-3 เซนติเมตร (รปูที ่3) ครูอาจนำ 
 น้ำตาลท่ีไมไดยอมสี 1 กอนมาวางในจานดวย 
 หลังจากนั้นใหเด็ก  ๆ   ใชแวนขยายสองดูเพ่ือสังเกตผลึก  

 ของน้ำตาลกอน น้ำตาลเปล่ียนแปลงไปอยางไร  
 แลวมีสีใดปรากฏข้ึน 

รูปที่ 1: วัสดุอุปกรณ รูปที่ 2: ยอมสีกอนน้ำตาล
รูปที่ 3: วางกอนน้ำตาลที่หยดสี
 ลงไปบนจาน

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ·´ÅÍ§ 

การทดลองนี ้เด็ก  ๆ   จะไดเห็นการละลายของน้ำตาลอยางชัดเจน 
โดยเร่ิมจากการยอมน้ำตาลดวยสีผสมอาหาร หลังจากน้ัน  
นำไปวางบนจานที่มีน้ำ 
การนำน้ำตาลมายอมสีตาง  ๆ   ทำใหมีโอกาสไดสังเกต 
การผสมสีดวย 

ÊÔè§·Õè¾ºàËç¹ã¹ªÕÇÔμ»ÃÐ¨ÓÇÑ¹  
เม่ือหยอนกอนน้ำตาลลงไปในชารอน น้ำตาลจะละลายอยาง
รวดเร็วราวกับหายไปในทันที และชาก็มีรสชาติหวานข้ึน   
เกิดอะไรขึ้นในระหวางการละลายของกอนน้ำตาล   
และน้ำตาลหายไปไหน 

ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³�  

สำหรับการทดลองรวม  
 สีผสมอาหาร หรือหมึก (สีน้ำเงิน แดง และเหลือง) 
 ขวดแบบมีจุกหยดหรือขวดโหลใบเล็กพรอมฝาปด 

 แบบหมุน สำหรับใสสีจำนวนหลายใบ 
 ปเปตตหรือหลอดหยด  น้ำตาลกอน 
 ถวยตวงหรือขวดใสน้ำ  แวนขยาย         

สำหรับเด็ก  2-3 คน 
 จานพลาสติก 1 ใบ 
 ผาเช็ดมือหรือกระดาษชำระ 

สำหรับทำการทดลองเพ่ิมเติม  
 แกวน้ำ  น้ำมันพืช 

(รูปที่ 1) 

¡ÒÃÅÐÅÒÂ¢Í§¹éÓμÒÅ

ปรากฏการณ การละลาย
การทดลอง ที่ 2
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เร่ือง
น้ำ

à¡Ô´ÍÐäÃ¢Öé¹ 

น้ำจะแทรกเขาไปอยูในชองวางระหวางผลึกน้ำตาล  
ซึ่งมีอากาศอยู ทำใหอากาศถูกแทนท่ีดวยน้ำ ซึ่งสามารถ  
มองเห็นเปนฟองอากาศลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำ 
นำ้ตาลดดูน้ำเขามาจนเตม็ทำใหผลึกน้ำตาลแยกจากกัน 
และละลายน้ำไปในที่สุด โดยน้ำตาลท่ียอมสีจะลอยอยู 
ในน้ำเต็มจาน สังเกตจากสีที่แพรกระจายไปทั่วจาน  
(รูปที่ 4) 

การแพรกระจายของสีในจานของแตละกลุมจะแตกตางกัน 
ครูอาจใหแตละกลุมถายรูปไวแลวนำมาอภิปรายรวมกัน 
สีที่แพรกระจายออกจากน้ำตาลแตละกอนจะแยกออกจาก 
กันในชวงแรก (รูปที่ 5) เม่ือวางต้ังทิ้งไวสักพัก สีเหลาน้ัน 
จะแพรเขาหากันและผสมกันในที่สุด เราสามารถทำใหเกิด 
การผสมสีกันไดรวดเร็วข้ึนดวยการคอย  ๆ   ขยับจานไปมา 

¤Óá¹Ð¹Ó 

ครูอาจใหเด็ก  ๆ   ทดลองหยดสีแตกตางกันลงบนน้ำตาล 
แตละกอน เพ่ือดูการผสมสีตาง  ๆ   
ครูอาจนำจานที่ผสมสีจากน้ำตาลเสร็จแลวต้ังทิ้งไวนิ่ง  ๆ   
หน่ึงคืน และใหเด็กคาดคะเนวาจะเกิดอะไรขึ้น 

หลังจากอภิปรายผลการทดลองรวมกันแลว ทำการทดลอง 
ตอโดยเทน้ำใสแกวใบที่หนึ่งพรอมทั้งหยดสีลงไป 2-3 หยด  
เปรียบเทียบกับแกวอีกใบที่ใสน้ำตาลลงไปหลายกอน 
แลวหยดสีลงไปทีหลัง วามีความแตกตางกันอยางไร 
นอกจากนี้ครูอาจใหเด็กทดลองนำกอนน้ำตาลมาใสในน้ำมัน
แลวสังเกตการเปล่ียนแปลง 

·ÓäÁà»š¹àª‹¹¹Ñé¹

ในการทดลองน้ีใหสังเกตการละลายของน้ำตาลในน้ำ  
ซึ่งที่จริงแลวไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 
เม่ือน้ำตาลละลายในน้ำ บริเวณท่ีวางกอนน้ำตาลไวจะมี 
ความเขมขนสูง จึงทำใหสารละลายแตละบริเวณมีความ 
เขมขนตางกัน เม่ือวางท้ิงไวสักพักน้ำตาลกอนเล็ก  ๆ   จะ 
แพรกระจายไปยังบริเวณท่ีมีความเขมขนนอยจนมีความ 
เขมขนเทากันท้ังจาน ซึ่งมองไมเห็นดวยตาเปลาเนือ่งจาก 
อนภุาคน้ำตาลมขีนาดเลก็ จงึตองหยดสีผสมอาหารลง  

บนน้ำตาลกอน เพ่ือใหเห็นการแพรกระจายของน้ำตาล 
ไดอยางชัดเจน 
เม่ือสทีีเ่กิดจากการละลายของนำ้ตาลท้ังสองกอนไหลเขาหากัน  
จะเกิดการแบงแยกเปน 2 สีในชวงแรก (รูปที่ 5) ซึ่งหมายถึง
ความเขมขนของน้ำตาลจากท้ังสองกอนจะแพรเขามาหากัน 
ทำใหการแพรกระจายของน้ำสีชาลงและความเขมขนของ
น้ำตาลเจือจางลง สกัครูหน่ึงสจีากนำ้ตาลท้ังสองกอนจะ  
ผสมกนัอยางสมบูรณ 

รูปที่ 5: การแพรกระจายของสีจากน้ำตาลทั้งสองกอน
 แยกออกจากกันอยางชัดเจน

รูปที่ 4: กอนน้ำตาลจะละลายและสีแพรกระจายออกไป
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ปรากฏการณ การละลาย
การทดลอง ที่ 2


