
 
 

แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 
 เร่ือง  สมบัติของของเหลว (ความตึงผวิ การระเหย)                                                              เวลา     2   คาบเรียน   
        หน่วยที ่1   ช่ือหน่วย  ของแขง็ ของเหลว แก๊ส          ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์           รายวชิา  เคมี 1 รหัสวชิา  SCI31221 
 
 
สาระส าคัญ  
 สารในสถานะของหลวมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ยกวา่ของแขง็ อนุภาคของของเหลวจึงมีอิสระใน
การเคล่ือนท่ีมากกวา่ของแขง็ท าใหข้องเหลวมีรูปร่างไม่แน่นอน เปล่ียนแปลงตามภาชนะท่ีบรรจุแต่ยงัมีปริมาตรคงท่ี 
นอกจากน้ีของเหลวยงัมีสมบติัท่ีพบในชีวติประจ าวนัคือ ความตึงผวิ ข้ึนกบัแรงยดึเหน่ียวและอุณหภูมิ เม่ือของเหลว
ไดรั้บพลงังานจะระเหยกลายเป็นไอ การระเหยของของเหลวข้ึนตลอดเวลา  
มาตรฐานการเรียนรู้  

มาตรฐาน ว  3.1 :  เขา้ใจสมบติัของสาร ความสัมพนัธ์ระหวา่งสมบติัของสารกบัโครงสร้างและแรงยดึ
เหน่ียวระหวา่งอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์  

มาตรฐาน ว  3.2 : เขา้ใจหลกัการและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงสถานะของสาร   การเกิดสารละลาย   การ
เกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้และจิตวทิยาศาสตร์ ส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู้ และน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ 
ตัวช้ีวดั/ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวงั 

1. อธิบายสมบติับางประการของของแขง็ ของเหลว และแก๊สได ้
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

1.  อธิบายสมบติับางประการของของเหลวได ้
 2.  อธิบายเก่ียวกบัแรงตึงผิวและความตึงผวิของของเหลวได ้
 3.  บอกปัจจยัท่ีมีผลต่อความตึงผวิของของเหลวได ้
 4.  อธิบายปรากฏการณ์ท่ีเกิดจากความแตกต่างระหวา่งแรงเช่ือมแน่นกบัแรงยดึติดในของเหลว 
 5.  อธิบายการระเหยของของเหลวได ้
 6.  ระบุปัจจยัท่ีมีผลต่อการระเหยของของเหลวได ้

ด้านทกัษะ / กระบวนการ 
 1.  ส่ือความหมายระหวา่งครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียนได ้
 2.  สังเกตภาพแลว้อธิบายสมบติัของของเหลวได ้
ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 ๑.  มีความสนใจใฝ่รู้    ๒.  กลา้แสดงออก 
 ๓.  มีความรับผดิชอบ  ๔.  มีระเบียบวนิยั 
สาระการเรียนรู้/เนือ้หาสาระ 

สมบัติของของเหลว 
1. มีรูปร่างไม่แน่นอน เปล่ียนตามภาชนะท่ีบรรจุ แต่จะมีปริมาตรคงท่ี ถา้อุณหภูมิและความดนัคงท่ี ดงัรูป 
2. มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ยกวา่ของแขง็ แต่มากกวา่ก๊าซ อนุภาคอยูเ่ป็นกลุ่ม ไม่มีระเบียบ มี

ช่องวา่งระหวา่งอนุภาค จึงเคล่ือนท่ีไปมา แพร่และไหลได ้ดงัรูป    
3. ถา้มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ จะหดตวัหรือขยายตวัไดม้ากกวา่ของแขง็ แต่นอ้ยกวา่ก๊าซ    
4. มีความหนาแน่นมากกวา่ก๊าซ แต่นอ้ยกวา่ของแขง็    
5. อนุภาคมีพลงังานจลน์มากกวา่ ของแขง็ แต่นอ้ยกวา่ก๊าซ  
6.  ไม่สามารถบีบอดัใหมี้ปริมาตรลดลงได ้
ความตึงผวิ  

         คือแรงหรือพลงังานต่อตารางเซนติเมตรท่ีของเหลวใชใ้นการขยายพื้นท่ีผวิ หรือเอาชนะแรงดึงดูดจากโมเลกุล
ใกลเ้คียง เน่ืองจากโมเลกุลของของเหลวมีแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนัการเคล่ือนท่ีของแต่ละโมเลกุลจึงมีความสัมพนัธ์
กบัโมเลกุลท่ีอยูใ่กลเ้คียง  
         1) โมเลกุลท่ีอยูต่รงกลางจะไดรั้บแรงดึงดูดจากโมเลกุลท่ีอยูล่อ้มรอบทั้งดา้นบนดา้นล่างและดา้นขา้งเท่ากนัทุก
ทิศทาง ท าใหโ้มเลกุลท่ีอยูต่รงกลางมีความเสถียร หรือมีความตึงผวิมาก  
         2) โมเลกุลท่ีอยูผ่วิหนา้จะไดรั้บแรงดึงดูดจากโมเลกุลท่ีอยูด่า้นล่าง และดา้นขา้งเท่านั้น ไม่มีแรงดึงข้ึนทางดา้น
บน โมเลกุลท่ีอยูผ่วิหนา้จึงถูกดึงเขา้ไปภายในของเหลว ท าใหพ้ื้นท่ีผวิของของเหลวลดลง แรงท่ีดึงน้ีเรียกวา่ แรงดึง

ผิว โมเลกุลท่ีอยูผ่วิหนา้จึงมีความเสถียร หรือมีความตึงผิวนอ้ยกวา่โมเลกุลท่ีอยูต่รงกลาง  การลดพื้นท่ีผวิเป็นการลด
จ านวนโมเลกุลท่ีผวิหนา้ จึงท าใหข้องเหลวมีความเสถียรมากข้ึน 

                
ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตึงผวิของของเหลว    

1) แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล 
2) อุณหภูมิ 
              การระเหย         เป็นการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไออยา่งชา้ๆ เกิดข้ึนเฉพาะบริเวณผวิหนา้เท่านั้น 
เพราะโมเลกุลของของเหลวเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลา เม่ือชนกนัเองหรือชนผนงัภาชนะ จะมีการถ่ายเทพลงังานใหแ้ก่
กนั ท าใหบ้างโมเลกุลมีพลงังานจลน์เพิ่มข้ึน และบางโมเลกุลมีพลงังานจลน์ลดลง ถา้โมเลกุลท่ีมีพลงังานจลน์เพิ่ม
ข้ึนอยูบ่ริเวณผวิหนา้ของของเหลว หรือเคล่ือนท่ีมาอยูท่ี่บริเวณผวิหนา้ของของเหลว และมีพลงังานมากกวา่แรงยดึ
เหน่ียวระหวา่งโมเลกุล โมเลกุลเหล่านั้นก็จะหลุดออกจากผวิหนา้ของของเหลวกลายเป็นไอไปเร่ือยๆ ท าใหป้ริมาตร
ของของเหลวในภาชนะลดลง   

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการระเหย  1) อุณหภูมิ  2) ชนิดของของเหลว  3) พื้นท่ีผวิของของเหลว 
4) ความดนับรรยากาศ 5) อากาศเหนือของเหลว 
          

 



 
กจิกรรมการเรียนการสอน ( 100 นาท)ี 
1.  ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) ( 10 นาที) 
 1.  ครูน าเขา้สู่บทเรียนดว้ยแผนภาพ น ้ากบัปรอท นกัเรียนสังเกตขอ้แตกต่างของสาร 
ทั้ง 2 ชนิด (ผวิหนา้ของระดบัปรอทโคง้นูนกวา่น ้า) เพราะเหตุใดเราจะไดศึ้กษาจากเน้ือหาท่ีเรา 
จะเรียนในวนัน้ี  
 -  สารสองชนิดท่ีนกัเรียนเห็นมีสถานะใด (ของเหลว) จากท่ีเราไดศึ้กษาสมบติัของของแขง็นกัเรียนยงัจ า
ไดห้รือไม่วา่สมบติัของของแขง็เป็นอยา่งไร การจดัเรียงอนุภาคและการยดึเหน่ียวดว้ยพนัธะมีผลต่อสมบติัของ
ของแขง็ เช่น จุดหลอมเหลว การน าไฟฟ้า เป็นตน้ แลว้จะมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อสมบติัของเหลว 
2.  การส ารวจและค้นหา (Explore) (15 นาท)ี 
 2.1  นกัเรียนศึกษาจากใบความรู้ ขณะท่ีครูป้อนค าถามกระตุน้ใหน้กัเรียนเพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ 
ช้ีน าใหน้กัเรียนสังเกตรูปภาพประกอบจากใบความรู้ท่ี 4  
 -  สมบติัของของเหลวเป็นอยา่งไร (มีรูปร่างไม่แน่นอน เปล่ียนตามภาชนะท่ีบรรจุ แต่จะมีปริมาตรคงท่ี ถา้
อุณหภูมิและความดนัคงท่ี) 
 -  จากรูปนกัเรียนสังเกตเห็นวา่แมลงสามารถอยูบ่นผวิน ้าไดโ้ดยไม่จมนัน่เป็นเพราะสมบติัของของเหลว 
คืออะไร (ความตึงผวิ) 
 -  ความตึงผวิ คืออะไร (แรงหรือพลงังานต่อตารางเซนติเมตรท่ีของเหลวใชใ้นการขยายพื้นท่ีผวิ หรือ
เอาชนะแรงดึงดูดจากโมเลกุลใกลเ้คียง เน่ืองจากโมเลกุลของของเหลวมีแรงดึง) 
3.  การอธิบาย (Explain) (5 นาท)ี 
 3.1  ครูเรียกใหน้กัเรียนอธิบายภาพ แผนภูมิ ในใบความรู้ท่ี 4 ครูช้ีน าใหน้กัเรียนเห็นความสัมพนัธ์กบั
เน้ือหา 
4.  การขยายความรู้ (Elaborate) (๑๐ นาท)ี 

 4.1  นกัเรียนและครูร่วมกนัอภิปรายประโยชน์ของแรงตึงผวิและการระเหยท่ีมีต่อส่ิงมีชีวติ 
5.  การประเมินผล (Evaluation) (5 นาท)ี 
          5.1  นกัเรียนท าใบงานท่ี 4 
ช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียน 
 ใบงานท่ี 4  
ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.  ใบความรู้  
 2.  ใบงานท่ี 4 
 3.  หนงัสือ เคมี 2 สสวท. 
 
 
 
 



การวดัผลและการประเมินผล 
1.  วธีิวดัและเคร่ืองมือ 

เป้าหมายการเรียนรู้ วธีิการวดั เคร่ืองมือ 

สาระส าคัญ 
1.  บอก อธิบาย สมบติัของของเหลว 
ปัจจยั ประโยชน์ของแรงตึงผิวและ
การระเหย 
คุณลกัษณะ 
มีความสนใจใฝ่รู้ กลา้แสดงออก 
 มีความรับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั 

 
-  ตอบค าถาม 
-  ท าใบงาน 
- เขียน mind map 
 
-  ประเมินพฤติกรรม 
 

 
-  บนัทึกคะแนนการถาม-ตอบ 
-  ใบงานท่ี 4  
-  แบบประเมิน mind map 
(ภาคผนวก) 
-  แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
(ภาคผนวก) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกหลงัการสอน 
วชิา เคมี1      ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4/1 

               เร่ือง   ชนิดของผลึก                         ภาคเรียนที ่2   ปีการศึกษา 2560 
 
1.  ผลการจัดการเรียนรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  วธีิแก้ไข / ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ………………………………………ผู้สอน 
      

                                                                                                                                                                                                               
……………../………………/……………… 

4.  การนิเทศ/ก ากบั/ติดตาม 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ……………………………………….ผูนิ้เทศ 
 
 
                                                

 



ใบความรู้ที่  4 

แรงตงึผวิและการระเหย 
สมบัติของของเหลว 

1.  มีรูปร่างไม่แน่นอน เปล่ียนตามภาชนะท่ีบรรจุ แต่จะมีปริมาตรคงท่ี ถา้อุณหภูมิและความดนัคงท่ี ดงัรูป 
 

 
 
 
2.  มีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนุภาคนอ้ยกวา่ของแขง็ แต่มากกวา่ก๊าซ อนุภาคอยูเ่ป็นกลุ่ม ไม่มีระเบียบ มีช่องวา่ง
ระหวา่งอนุภาค จึงเคล่ือนท่ีไปมา แพร่และไหลได ้ดงัรูป    
3.  ถา้มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ จะหดตวัหรือขยายตวัไดม้ากกวา่ของแขง็ แต่นอ้ยกวา่ก๊าซ    
4.  มีความหนาแน่นมากกวา่ก๊าซ แต่นอ้ยกวา่ของแขง็    
5.  อนุภาคมีพลงังานจลน์มากกวา่ ของแขง็ แต่นอ้ยกวา่ก๊าซ  
6.   ไม่สามารถบีบอดัใหมี้ปริมาตรลดลงได ้
ความตึงผวิ 

 

 
    
                  ก.  แมลงบางชนิดสามารถอยูบ่นผิวของน า้ได้                                         ข.  หยดน า้ 

ความตึงผวิ คือแรงหรือพลงังานต่อตารางเซนติเมตรท่ีของเหลวใชใ้นการขยายพื้นท่ีผิว หรือเอาชนะแรงดึงดูดจาก
โมเลกุลใกลเ้คียง เน่ืองจากโมเลกุลของของเหลวมีแรงดึงดูดซ่ึงกนัและกนัการเคล่ือนท่ีของแต่ละโมเลกุลจึงมี
ความสัมพนัธ์กบัโมเลกุลท่ีอยูใ่กลเ้คียง  
         1) โมเลกุลท่ีอยูต่รงกลางจะไดรั้บแรงดึงดูดจากโมเลกุลท่ีอยูล่อ้มรอบทั้งดา้นบนดา้นล่างและดา้นขา้งเท่ากนัทุก
ทิศทาง ท าใหโ้มเลกุลท่ีอยูต่รงกลางมีความเสถียร หรือมีความตึงผวิมาก  
         2) โมเลกุลท่ีอยูผ่วิหนา้จะไดรั้บแรงดึงดูดจากโมเลกุลท่ีอยูด่า้นล่าง และดา้นขา้งเท่านั้น ไม่มีแรงดึงข้ึนทางดา้น
บน โมเลกุลท่ีอยูผ่วิหนา้จึงถูกดึงเขา้ไปภายในของเหลว ท าใหพ้ื้นท่ีผวิของของเหลวลดลง แรงท่ีดึงน้ีเรียกวา่ แรงดึง
ผวิ โมเลกุลท่ีอยูผ่วิหนา้จึงมีความเสถียร หรือมีความตึงผิวนอ้ยกวา่โมเลกุลท่ีอยูต่รงกลาง  
        การลดพื้นท่ีผวิเป็นการลดจ านวนโมเลกุลท่ีผวิหนา้ จึงท าใหข้องเหลวมีความเสถียรมากข้ึน   
 

 



                 
 

 
 
 

รูปแรงยดึเหน่ียวระหวา่งอนภุาคของของเหลวที่อยูภ่ายในและที่ผิวของของเหลว 
 แรงที่ดึงผิวของของเหลวเข้ามาภายในเพื่อให้พืน้ที่ผิวของของเหลวเหลือน้อยที่สุด เรียกว่า แรงดึงผิว 

 

ในกรณีของของเหลวบางชนิด เช่น ปรอท   จะมีลกัษณะตรงขา้มกบัน ้า   ทั้งน้ีเน่ืองจากปรอทมีแรงเช่ือม
แน่นระหวา่งโมเลกุลของปรอทกบัปรอทมากกวา่แรงยดึติดระหวา่งโมเลกุลของปรอทกบัแกว้   ดงันั้นโมเลกุลของ
ปรอทท่ีอยูบ่ริเวณผวิและท่ีอยูติ่ดกบัผนงัหลอดคะปิลลารีจะถูกดึงเขา้สู่ภายในหรือให้ห่างจากผนงั     จึงท าใหป้รอท
ไม่เปียกแกว้   รวมทั้งทะใหร้ะดบัปรอทในคะปิลลารีต ่ากวา่ระดบัปรอทในบีกเกอร์และผวิหนา้มีลกัษณะโคง้นูน 

 
 
                                                           น า้                                ปรอท 

                             
 
                                                              รูปลกัษณะผิวหน้าของน า้และปรอท 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตึงผวิของของเหลว    
1) แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล 
             จากการศึกษาพบวา่  
             - ถา้แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลมาก โมเลกุลท่ีผวิหนา้จะถูกดึงเขา้ไปภายในอยา่งแรง พลงังานท่ีใชใ้นการ
ขยายพื้นท่ีผวิจะมากตามดว้ย เพราะตอ้งใชพ้ลงังานในการเอาชนะแรงดึงดูดของโมเลกุลใกลเ้คียงมาก 
             - ถา้แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลนอ้ย โมเลกุลท่ีผวิหนา้จะถูกดึงเขา้ไปภายในนอ้ย พลงังาน  ท่ีใชใ้นการขยาย
พื้นท่ีผวิจะนอ้ยตามดว้ย เพราะใชพ้ลงังานในการเอาชนะแรงดึงดูดของโมเลกุลใกลเ้คียงนอ้ย 

 
ดงัตวัอยา่ง ความตึงผวิของของเหลวบางชนิดท่ี 25°C ในตาราง 



ของเหลว สูตร 
ชนิดของแรงยดึเหน่ียว 

ระหว่างโมเลกุล  
ความตึงผวิ (N/m)  

ปรอท Hg พนัธะโลหะ 0.4855 

น ้า H2O พนัธะไฮโดรเจน 0.0720 

เบนซีน C6H6 แรงลอนดอน 0.0282 

เอทานอล C2H5OH พนัธะไฮโดรเจน 0.0220 

เฮกเซน C6H14 แรงลอนดอน 0.0179 

ไดเอทิล
อีเทอร์ 

C2H5OC2H5 แรงลอนดอน 0.0167 

 
   2) อุณหภูมิ 

              จากการศึกษาพบวา่ 
              - เม่ืออุณหภูมิเพิ่มข้ึน พลงังานจลน์ของแต่ละโมเลกุลจะเพิ่มข้ึน แต่แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลลดลง ท าให้
ความตึงผวิลดลง 
              - เม่ืออุณหภูมิลดลง พลงังานจลน์ของแต่ละโมเลกุลจะลดลง แต่แรงดึงดูดระหวา่งโมเลกุลเพิ่มข้ึน ท าให้
ความตึงผวิเพิ่มข้ึน 
              ดงัตวัอยา่งความตึงผวิของน ้าท่ีอุณหภูมิต่างๆ ในตาราง 

อุณหภูมิ (°C) 10 25 50 75 100 

ความตึงผวิ (N/m)  0.0742 0.0720 0.0679 0.0636 0.0589 

 
 
 
 

                                                                                   

 
 

 
                                                                              การเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอ เช่น การระเหยของน า้ 
 



 
การระเหย      เป็นการเปล่ียนสถานะจากของเหลวเป็นไออยา่งชา้ๆ เกิดข้ึนเฉพาะบริเวณผวิหนา้
เท่านั้น เพราะโมเลกุลของของเหลวเคล่ือนท่ีอยูต่ลอดเวลา เม่ือชนกนัเองหรือชนผนงัภาชนะ จะมี
การถ่ายเทพลงังานใหแ้ก่กนั ท าใหบ้างโมเลกุลมีพลงังานจลน์เพิ่มข้ึน และบางโมเลกุลมีพลงังาน
จลน์ลดลง ถา้โมเลกุลท่ีมีพลงังานจลน์เพิ่มข้ึนอยูบ่ริเวณผิวหนา้ของของเหลว หรือเคล่ือนท่ีมาอยู่
ท่ีบริเวณผวิหนา้ของของเหลว และมีพลงังานมากกวา่แรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุล โมเลกุล
เหล่านั้นก็จะหลุดออกจากผิวหนา้ของของเหลวกลายเป็นไอไปเร่ือยๆ ดงัรูป ท าใหป้ริมาตรของ
ของเหลวในภาชนะลดลง 
         ขณะท่ีของเหลวเกิดการระเหยจะดึงพลงังานส่วนหน่ึงไปใชใ้นการเปล่ียนสถานะ ท าใหอุ้ณหภูมิของของเหลว
ลดลง ของเหลวจึงดูดพลงังานจากส่ิงแวดลอ้มเขา้มาแทนท่ีพลงังานส่วนท่ีเสียไป 
         การระเหยเกดิได้ทุกอุณหภูมิ ไม่จ าเป็นต้องเป็นทีจุ่ดเดือดของของเหลว     

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการระเหย 
1) อุณหภูมิ 
          - ท่ีอุณหภูมิสูง ของเหลวจะระเหยไดม้าก 
          - ท่ีอุณหภูมิต ่า ของเหลวจะระเหยไดน้อ้ย         
2) ชนิดของของเหลว                                                                                                                      
          - ของเหลวท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลมาก จะระเหยไดย้าก จึง
ระเหยได ้นอ้ย                                                                                                                                                          
          - ของเหลวท่ีมีแรงยดึเหน่ียวระหวา่งโมเลกุลนอ้ย จะระเหยไดง่้าย จึง
ระเหยไดม้าก 
3) พื้นท่ีผวิของของเหลว 
          - ของเหลวท่ีมีพื้นท่ีผวิสัมผสัมาก จะระเหยไดม้าก 
          - ของเหลวท่ีมีพื้นท่ีผวิสัมผสันอ้ย จะระเหยไดน้อ้ย 
4) ความดนับรรยากาศ 
          - ท่ีความดนับรรยากาศสูง ของเหลวจะระเหยไดย้าก จึงระเหยไดน้อ้ย 
          - ท่ีความดนับรรยากาศต ่า ของเหลวจะระเหยไดง่้าย จึงระเหยไดม้าก 
5) อากาศเหนือของเหลว 
          - บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทหรือมีลมพดัตลอดเวลา ของเหลวจะระเหยไดม้าก 
          - บริเวณท่ีไม่มีอากาศถ่ายเทหรือไม่มีลมพดัตลอดเวลา ของเหลวจะระเหยไดน้อ้ย 
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