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สวนประกอบของคูมือครู
คูม่ อื ครูรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ได้นาำ เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ไว้หลากหลายกิจกรรม ซึง่ นอกจากจะมุง่ เน้นทัง้ ความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หาสาระต่างๆ ตามหนังสือเรียน
ของ สสวท. ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการแล้ว
ยังเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเทคนิควิธสี อนในรูปแบบต่างๆ เพือ่
เป็นแนวทางให้กับครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งภายใน
หนังสือคู่มือครูรายวิชาวิทยาศาสตร์ได้นำาเสนอส่วนต่างๆ ไว้ ดังนี้

สวนที่ 1 แสดงสาระและมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร
ในส่ ว นนี้ นำ า เสนอสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ และคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย นที่ จ บระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ า ใจกระบวนการและความสำคั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ความ
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่
ประเทศ และโลก นำความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจสมบัติของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรง
ยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้ า ใจธรรมชาติ ข องแรงแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า แรงโน้ ม ถ่ ว ง และแรงนิ ว เคลี ย ร์ มี
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระ และมาตรฐานการเรียนรูวิทยาศาสตร
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สวนที่ 2 แสดงโครงสรางหลักสูตร
ในส่วนนีจ้ ะนำาเสนอโครงสร้างหลักสูตร ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เพือ่ ให้ครูผสู้ อนได้ทราบถึงจำานวนชัว่ โมง
จำานวนหน่วยกิต คำาอธิบายรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ซึ่งได้นำาเสนอไว้เป็นรายปี แบ่งเป็น 2 ภาคเรียน
โครงสร้างหลักสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
.............................................................................................
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม 360 ชั่วโมง จำนวน 9 หน่วยกิต จัดเป็นรายภาค ดังนี้
1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 1 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 2 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 3 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 4 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 5 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 6 รวม 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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โครงสรางหลักสูตร

สวนที่ 3 แสดงแนวความคิดตอเนื่อง
ในส่วนนี้แสดงให้ครูรู้ว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เนื้อหาสาระในบทเรียนที่นำาเสนอ ในแต่ละเรื่องมี
แนวความคิดต่อเนื่องอย่างไร ตรงกับตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง แนวความคิดตอเน��อง
3ก

สวนที่ 4 แสดงขอแนะนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเรียงลําดับเนื้อหาตาม
หนังสือเรียนของ สสวท.

ในหน้าแรกของแต่ละบทเรียนจะแสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา และแนวความคิดหลักของแต่ละ
บทเรียน ดังนี้
ชื่อบทเรียน
เรียงตามลำาดับเช่นเดียวกับหนังสือเรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ในหลั ก สู ต รการศึ ก ษา
แกนกลางขั้นพื้นฐาน

เวลา
แสดงเวลารวมแต่ละหัวข้อในแต่ละบทเรียน

หนังสือคูมือครูหนา 1
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แนวความคิดหลัก
เมื่อนักเรียนได้ศึกษากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละ
บทเรียนแล้ว นักเรียนควรมีความรูค้ วามเข้าใจในเนือ้ หา

ตามแนวความคิดหลัก ดังที่นำาเสนอไว้

หนังสือคูมือครูหนา 123

หัวข้อย่อยในบทเรียน
หัวข้อเดียวกับหนังสือเรียนของ สสวท.
ภาพหนังสือเรียน
ภาพที่คัดจากหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องกับสาระ
ของคู่มือครูในหัวข้อนี้
คำาสำาคัญ
แสดงคำาทีส่ ำาคัญของแต่ละหัวข้อย่อย ทีแ่ สดงให้
ครูรู้ว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบหัวข้อนั้นแล้ว นักเรียนควร
จะเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในคำาต่างๆ เหล่านั้น และ
สามารถอธิบายได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
แสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย
เวลา
เวลาที่ ใ ช้ ใ นแต่ ล ะหั ว ข้ อ ย่ อ ย แสดงไว้ โ ดย
ประมาณ เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ครูอาจยืดหยุ่นได้
ตามความเหมาะสม
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อยจะ
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยให้นักเรียนเกิดการเรียน
รู้และเข้าใจในเนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ด้วย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ สามารถ
สรุปองค์ความรูไ้ ด้จากการสำารวจตรวจสอบ การทดลอง
การวิเคราะห์ข้อมูล สามารถขยายความรู้และเชื่อมโยง
ความรู้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน
ได้ รั บ องค์ ความรู้ แ ละสร้ า งลั ก ษณะนิ สั ย ที่ สำ า คั ญ ของ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว ผู้ เ รี ย นอย่ า งยั่ ง ยื น
มี ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การดำ า รงชี วิ ต และเป็ น ผู้ ที่ มี
ความมุ่งมั่น อยู่อย่างพอเพียง ใฝเรียนรู้ ใฝดี
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กิจกรรมการเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้ในคู่มือครูจะนำาเสนอตาม
บทเรียนเป็นลำาดับ เช่น กิจกรรม 1.4 หมายถึง กิจกรรม
ของบทที่ 1 ลำาดับที่ 4 ชือ่ ของกิจกรรมในคูม่ อื ครูจะตรง
กับชื่อของกิจกรรมในหนังสือเรียน
จุดประสงค์ของกิจกรรม
เป็นการนำาเสนอให้ครูทราบว่าเมื่อนักเรียนทำา
กิจกรรมนี้แล้ว นักเรียนควรจะมีความรู้ความสามารถ
อย่างไรบ้าง
วัสดุอุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรมจะถูกกำาหนดไว้
เพือ่ ครูจะได้จดั เตรียมวัสดุอปุ กรณ์ได้อย่างถูกต้อง ในทีน่ ี้
แสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ไว้เป็นจำานวนต่อ 1 กลุ่มของ
นักเรียน ซึ่งครูผู้สอนอาจประยุกต์ใช้สื่อ อุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสม
หนังสือคูมือครูหนา 13

การเตรียมตัวล่วงหน้า
กิ จ กรรมบางกิ จ กรรมครู อ าจต้ อ งเตรี ย มวั ส ดุ
อุปกรณ์ลว่ งหน้า เช่น การเตรียมสารละลาย การเตรียม
วัสดุสนิ้ เปลือง หรือตัวอย่างพืช ตัวอย่างสัตว์ หรือของสด
เพื่ อ นำ า มาใช้ ใ นการทำ า กิ จ กรรมหรื อ ในห้ อ งปฏิ บั ติ
การทดลอง
ข้อแนะนำาในการทำากิจกรรม
เป็ น การนำ า เสนอข้ อ ควรระวั ง ระหว่ า งการทำ า
กิ จ กรรม ข้ อ สั ง เกต ข้ อ ชี้ แ นะในการทำ า กิ จ กรรม
ตลอดจนสิง่ ทีต่ อ้ งเตรียมทำากิจกรรมมาก่อนล่วงหน้าก่อน
ทำาการทดลอง หรือทำากิจกรรมในชั้นเรียน
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ตัวอย่างผลการทำากิจกรรม
เป็นการนำาเสนอตัวอย่างของผลการทำากิจกรรม
เพื่ อ ให้ ครู เ ห็ น แนวทางในการจั ดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้
ครู ไ ม่ ค วรบอกผลการจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นทราบ
ควรเน้นให้นักเรียนค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากการ
ทำากิจกรรม ผลที่ได้รับอาจไม่ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้
หรืออาจไม่ถูกต้อง แต่ควรเน้นให้นักเรียนหาเหตุผลมา
อภิปราย หรือหาข้อผิดพลาดจากการทำากิจกรรมนั้นๆ
เพื่อหาแนวทางปรับปรุงหรือแก้ไขต่อไป
อภิปรายหลังทำากิจกรรม
นำาเสนอตัวอย่างการอภิปรายผลที่ ได้จากการ
ทำ า กิ จ กรรม และตั ว อย่ า งการนำ า ผลที่ ไ ด้ จากการทำ า
กิ จ กรรมมาสรุ ป เป็ น องค์ ความรู้ ใ หม่ อ ย่ างเป็ น ลำ าดั บ
ขั้นตอนทางการคิดวิเคราะห์ โดยใช้แนวคำาถามท้าย
กิจกรรมเป็นแนวทาง
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คำาถามหลังการทดลองหรือหลังการทำากิจกรรม
เป็ น คำ า ถามนำ า เพื่ อ กระตุ้ น ให้ นั ก เรี ย นคิ ด
วิ เ คราะห์ นำ า ไปสู่ ก ารอภิ ป รายและลงข้ อ สรุ ป เป็ น
องค์ความรู้ใหม่ตามแนวความคิดหลักที่นำาเสนอไว้
ความรู้เพิ่มเติมสำาหรับครู
ในส่วนนี้เป็นการนำาเสนอความรู้เพิ่มเติมสำาหรับ
ครู นอกเหนือจากหนังสือเรียนเพื่อให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจและทบทวนในเนือ้ หาสาระทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ้ หาสาระ
ส่วนนีค้ รูไม่ควรนำาไปประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
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เรียนรูอะไรในวิทยาศาสตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับ
กระบวนการ มีทักษะสำาคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ และ
การแก้ปญ หาทีห่ ลากหลาย ให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการเรียนรูท้ กุ ขัน้ ตอน มีการทำากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบตั จิ ริง
อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับระดับชั้น โดยได้กำาหนดสาระสำาคัญไว้ ดังนี้
• สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต สิ่งมีชีวิต หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
ระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต และกระบวนการดำารงชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม การทำางานของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
และเทคโนโลยีชีวภาพ
• ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่หลากหลายรอบตัว ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ ความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก ปจจัยที่มีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตใน
สภาพแวดล้อมต่างๆ
• สารและสมบัติของสาร สมบัติของวัสดุและสาร แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค การเปลี่ยนสถานะ
การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร สมการเคมี และการแยกสาร
• แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟา แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์ การออกแรงกระทำา
ต่อวัตถุ การเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทาน โมเมนต์การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน
• พลังงาน พลังงานกับการดำารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน สมบัติและปรากฏการณ์ของแสง เสียงและ
วงจรไฟฟา คลื่นแม่เหล็กไฟฟา กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและ
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก โครงสร้างและองค์ประกอบของโลก ทรัพยากรทางธรณี สมบัติ
ทางกายภาพของดิน หิน นำ้า อากาศ สมบัติของผิวโลก และบรรยากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ปรากฏการณ์ทางธรณี ปจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ
• ดาราศาสตร์และอวกาศ วิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซี เอกภพ ปฏิสัมพันธ์และผลต่อสิ่งมีชีวิต
บนโลก ความสัมพันธ์ของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก ความสำาคัญของเทคโนโลยีอวกาศ
• ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้
การแก้ปญหา และจิตวิทยาศาสตร์
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู
สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำารงชีวิต
มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบ
ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทำางานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร
สิ่งที่เรียนรู้และนำาความรู้ไปใช้ในการดำารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต
มาตรฐาน ว 1.2 เข้ า ใจกระบวนการและความสำ า คั ญ ของการถ่ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ว 2.1 เข้ า ใจสิ่ ง แวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิน่
ประเทศ และโลก นำาความรู้ไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
สาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร
มาตรฐาน ว 3.1 เข้ า ใจสมบั ติ ข องสาร ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสมบั ติ ข องสารกั บ โครงสร้ า งและ
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 3.2 เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลีย่ นแปลงสถานะของสาร การเกิดสารละลาย
การเกิดปฏิกิริยา มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่
เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
มาตรฐาน ว 4.1 เข้าใจธรรมชาติของแรงแม่เหล็กไฟฟา แรงโน้มถ่วง และแรงนิวเคลียร์ มีกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง
และมีคุณธรรม
มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจลักษณะการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ของวัตถุในธรรมชาติ มีกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
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สาระที่ 5 พลังงาน
มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของ
กระบวนการต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศ และสัณฐานของ
โลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน ว 7.1 เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ กาแล็กซีและเอกภพ การปฏิสัมพันธ์ภายใน
ระบบสุ ริ ย ะและผลต่ อ สิ่ ง มี ชี วิ ต บนโลก มี ก ระบวนการสื บ เสาะหาความรู้ แ ละ
จิตวิทยาศาสตร์ การสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์
มาตรฐาน ว 7.2 เข้ า ใจความสำ า คั ญ ของเทคโนโลยี อ วกาศที่ นำ า มาใช้ ใ นการสำ า รวจอวกาศและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเกษตรและการสือ่ สาร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้
และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำาความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรม
ต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สาระที่ 8 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐาน ว 8.1 ใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละจิ ต วิ ท ยาศาสตร์ ใ นการสื บ เสาะหาความรู้
การแก้ปญหา รู้ว่าปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มีรูปแบบที่แน่นอน
สามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ภายใต้ข้อมูลและเครื่องมือที่มีอยู่ในช่วงเวลานั้นๆ
เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิง่ แวดล้อม มีความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กนั
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คุณภาพของผูเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
• เข้าใจลักษณะและองค์ประกอบทีส่ าำ คัญของเซลล์สงิ่ มีชวี ติ ความสัมพันธ์ของการทำางานของระบบต่างๆ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต พฤติกรรมและ
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม
• เข้าใจองค์ประกอบและสมบัติของสารละลาย สารบริสุทธิ์ การเปลี่ยนแปลงของสารในรูปแบบของการ
เปลี่ยนสถานะ การเกิดสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• เข้าใจแรงเสียดทาน โมเมนต์ของแรง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน กฎการอนุรักษ์พลังงาน
การถ่ายโอนพลังงาน สมดุลความร้อน การสะท้อน การหักเหและความเข้มของแสง
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟา หลักการต่อวงจรไฟฟาในบ้าน พลังงานไฟฟาและ
หลักการเบื้องต้นของวงจรอิเล็กทรอนิกส์
• เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก แหล่งทรัพยากรธรณี ปจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของบรรยากาศ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในระบบสุ ริ ย ะ และผลที่ มี ต่ อ สิ่ ง ต่ า งๆ บนโลก ความสำ า คั ญ
ของเทคโนโลยีอวกาศ
• เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี การพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยี
ต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
• ตั้งคำาถามที่มีการกำาหนดและควบคุมตัวแปร คิดคาดคะเนคำาตอบหลายแนวทาง วางแผนและลงมือ
สำารวจตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินความสอดคล้องของข้อมูล และสร้างองค์ความรู้
• สื่อสารความคิด ความรู้จากผลการสำารวจตรวจสอบโดยการพูด เขียน จัดแสดง หรือใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
• ใช้ความรูแ้ ละกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำารงชีวติ การศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
ทำาโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ
• แสดงถึงความสนใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์ในการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการที่ให้ได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้
• ตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำาวันและการประกอบอาชีพ
แสดงความชื่นชม ยกย่องและเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น
• แสดงถึ ง ความซาบซึ้ ง ห่ ว งใย มี พ ฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ การใช้ แ ละรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมอย่างรู้คุณค่า มีส่วนร่วมในการพิทักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
• ทำางานร่วมกับผูอ้ น่ื อย่างสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ้ น่ื
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โครงสรางหลักสูตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
.............................................................................................
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รวม 360 ชั่วโมง จำานวน 9 หน่วยกิต จัดเป็นรายปี ดังนี้
1. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 120 ชั่วโมง จำานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 1 รวม 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 2 รวม 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
2. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม 120 ชั่วโมง จำานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 3 รวม 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 4 รวม 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
3. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม 120 ชั่วโมง จำานวน 3 หน่วยกิต ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 วิทยาศาสตร์ 5 รวม 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ภาคเรียนที่ 2 วิทยาศาสตร์ 6 รวม 60 ชั่วโมง จำานวน 1.5 หน่วยกิต (3 ชั่วโมง/สัปดาห์)
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คําอธิบายรายวิชา วิทยาศาสตร ๓
รายวิชาพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เวลา ๖๐ ชั่วโมง จำานวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ การแยกของผสม สารประกอบและธาตุ สมบัติของธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสี การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีและสมการเคมี สารเคมี ปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและ
สิง่ แวดล้อม กระบวนการเกิดดิน หน้าตัดข้างของดิน ปจจัยในการเกิดดิน สมบัตบิ างประการของดิน การใช้และ
การปรับปรุงคุณภาพของดิน กระบวนการเกิด ลักษณะ และสมบัตขิ องดิน ชนิด แหล่งทีพ่ บ และประโยชน์ของหิน
วัฏจักรหิน ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร่ ชนิด แหล่งที่พบ และประโยชน์ของแร่ กระบวนการเกิด
แหล่งสำารวจในประเทศ และการนำาไปใช้ประโยชน์ของปโตรเลียม ถ่านหิน กาซธรรมชาติ ลักษณะและการเกิด
แหล่งนำ้าผิวดิน นำ้าใต้ดิน การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งนำ้าในท้องถิ่น ธรณีพิบัติภัยจากนำ้า ลักษณะ
โครงสร้างโลก ความสัมพันธ์ของระบบโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก แรงที่กระทำา
ต่อวัตถุ ขนาดและทิศทางของแรง แรงลัพธ์และผลของแรง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ
หาความรู้ การสำารวจตรวจสอบ การข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถ
สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม
คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม
รหัสตัวชี้วัด
ว ๓.1 ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓
ว ๓.๒ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม๒/๔
ว ๔.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒
ว ๖.๑ ม.๒/๑, ม.๒/๒, ม.๒/๓, ม๒/๔, ม.๒/๕, ม.๒/๖, ม.๒/๗, ม๒/๘, ม๒/๙, ม๒/๑๐
รวมทั้งหมด ๑๙ ตัวชี้วัด
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หนวยการเรียนรู
รายวิชา วิทยาศาสตร์ 3
หน่วยการเรียนรู้ : 5 หน่วย
บทเรียนที่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 60 ชั่วโมง
ชื่อหน่วยและหัวข้อการเรียนรู้

เวลา
(ชั่วโมง)

1

การจำาแนกสาร
• การแยกสารผสม
• สารประกอบ และธาตุ

12

2

ปฏิกิริยาเคมี
• สมการเคมี
• มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• ปจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมี
• ปฏิกิริยาเคมีกับสิ่งแวดล้อม

10

3

ทรัพยากรธรณี
• ดิน
• หิน
• แร่
• เชื้อเพลิงธรรมชาติ
• แหล่งนำ้า

15

4

โลกของเรา
• โครงสร้างโลก
• กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก

5

5

แรงในชีวิตประจำาวัน
• แรงที่กระทำาต่อวัตถุ
• ขนาดและทิศทางของแรง
• ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุ เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำาต่อวัตถุเท่ากับศูนย์

12

หมายเหตุ : นําเสนอจํานวนชั�วโมงไวไมเต็ม 60 ชั�วโมง เพื่อใหครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมไดตามความเหมาะสม
14 ก
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1.2 สารประกอบ
และธาตุ

แนวความคิดต่อเนื่อง
1. การแยกสารผสมทำาได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับสมบัติของ
สารนั้นๆ
2. การกรองเป็นกระบวนการแยกของแข็งออกจากของ
เหลวหรือแกส โดยใช้การเคลื่อนที่ผ่านตัวกรอง
3. การสกัดเป็นการแยกสารที่ต้องการออกจากสารผสม
โดยใช้ตัวทำาละลายที่เหมาะสมละลายออกมา
4. โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ เป็นกระบวนการแยกสาร
โดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติการละลายในตัวทำา
ละลายหรือผลของการดูดซับของตัวดูดซับ โดยให้สาร
ผ่านหรือไหลซึมไปในตัวกลางที่เหมาะสม
5. การกลั่นเป็นกระบวนการแยกสารละลายหรือของผสม
ที่เป็นของเหลว โดยทำาให้ของเหลวนั้นกลายเป็นไอ
แล้วทำาให้ไอควบแน่นเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่ง
6. สารที่อยู่รอบตัวเราบางชนิดสามารถนำามาใช้ประโยชน์
ได้โดยตรง บางชนิดจำาเป็นต้องนำามาแยกส่วนผสม
ออกจากกันก่อนจึงสามารถนำามาใช้ประโยชน์ ได้
- สำารวจและอธิบายองค์ - ธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่
1. สารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบ และ
ประกอบ สมบัติของธาตุ ประกอบด้วยอะตอมชนิด
กระบวนการการแยกสารด้วยไฟฟาเป็นกระบวนการ
และสารประกอบ
เดียวกันและไม่สามารถ
แยกสลายสารประกอบที่เป็นของเหลวได้ธาตุ โดยใช้
- สืบค้นข้อมูลและเปรียบ แยกสลายเป็นสารอื่นได้อีก กระแสไฟฟาผ่านลงในของเหลว
เทียบสมบัติของธาตุโลหะ โดยวิธีการทางเคมี
2. ธาตุไม่สามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกโดยยังคงสมบัติ
ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ
ทางเคมีอยู่

ชื่อบทเรียน
เรื่อง
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
1. การจำาแนกสาร 1.1 การแยกสารผสม - ทดลองและอธิบาย
- การกรอง การตกผลึก
หลักการแยกสารด้วย
การสกัด การกลั่นและ
วิธีการกรอง การตกผลึก โครมาโทกราฟี เป็นวิธีการ
การสกัด การกลั่น และ แยกสารทีม่ ีหลักการ
โครมาโทกราฟี และนำา แตกต่างกัน และสามารถ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
นำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ประจำาวัน

หนังสือเรียนวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เลม 1

ตัวชี้วัดสาระการเรียนรูและแนวความคิดตอเนื่อง
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เรื่อง

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
และธาตุกัมมันตรังสีและ - สารประกอบเป็นสาร
นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ บริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุ
ตั้งแต่สองธาตุขึ้นไป รวม
ตัวกันด้วยอัตราส่วนโดย
มวลคงที่และมีสมบัติ
แตกต่างจากสมบัติเดิม
ของธาตุทเ่ี ป็นองค์ประกอบ
- ธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติ
บางประการที่คล้ายกันและ
แตกต่างกัน จึงสามารถ
จำาแนกกลุ่มธาตุตามสมบัติ
ของธาตุเป็นธาตุโลหะ
กึ่งโลหะ อโลหะและธาตุ
กัมมันตรังสี
- ในชีวิตประจำาวันมีวัสดุ
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ที่ผลิตมาจากธาตุและสาร
ประกอบ จึงควรเลือกใช้ให้
ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย
และยั่งยืน
2. ปฏิกิริยาเคมี 2.1 สมการเคมี
- ทดลองและอธิบายการ - เมื่อสารเกิดปฏิกิริยาเคมี
เปลี่ยนแปลงสมบัติ มวล จะมีพลังงานเข้ามา
2.2 มวล พลังงาน
และพลังงานเมื่อสารเกิด เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นการ
กับการเกิดปฏิกิริยา ปฏิกริ ยิ าเคมี รวมทัง้ อธิบาย ดูดพลังงานความร้อนหรือ
เคมี
ปจจัยที่มีผลต่อการเกิด
คายพลังงานความร้อน

ชื่อบทเรียน

1. การรวมตัวของสารหรือการสลายตัวของสารเกิดเป็น
สารใหม่เป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. การเกิดปฏิกิริยาเคมีอาจสังเกตได้จากการเกิดแกส
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การตกตะกอน การ
เปลี่ยนแปลงสี

แนวความคิดต่อเนื่อง
3. อนุภาคเล็กที่สุดของธาตุที่ยังคงแสดงสมบัติของธาตุ
นั้นเรียกว่าอะตอม
4. อะตอมของธาตุเดียวกันตั้งแต่ 2 อะตอมขึ้นไป มารวม
ตัวกัน เรียกว่าโมเลกุลของธาตุนั้น
5. ธาตุที่มีสมบัติที่คล้ายคลึงกันนำามาจัดเรียงเป็นหมวดหมู่
อยู่ในรูปของตาราง เรียกว่า ตารางธาตุ
6. ธาตุแบ่งออกได้เป็น ธาตุโลหะ ธาตุอโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ
และธาตุกัมมันตรังสี
7. โลหะมีผิวเป็นมันวาว ตีแผ่เป็นแผ่นบางๆ หรือดึงเป็น
เส้นได้ จุดเดือด จุดหลอมเหลวสูง นำาความร้อนและ
ไฟฟาได้ดี อโลหะไม่มีสมบัติเป็นโลหะส่วนกึ่งโลหะ
บางครั้งจะแสดงสมบัติบางประการเหมือนโลหะ เช่น
สามารถนำาไฟฟาได้เมื่อสารมีอุณหภูมิสูงขึ้น
8. สารประกอบ ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่ 2 ธาตุขึ้นไปมา
รวมกัน เกิดเป็นสารใหม่มีสมบัติแตกต่างจากสมบัติ
ของธาตุที่เป็นองค์ประกอบ
9. ธาตุและสารประกอบสามารถนำามาใช้ประโยชน์ ได้ใน
ชีวิตประจำาวันมากมาย
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง
ตัวชี้วัด
2.3 ปจจัยที่มีผลต่อ ปฏิกิริยาเคมี
การเกิดปฏิกิริยา - ทดลอง อธิบายและเขียน
เคมี
สมการเคมีของปฏิกิริยา
ของสารต่างๆ และนำา
2.4 ปฏิกิริยาเคมีกับ ความรู้ไปใช้ประโยชน์
สิ่งแวดล้อม
- สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
ผลของสารเคมี ปฏิกิริยา
เคมีต่อสิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม
- สืบค้นข้อมูลและอธิบาย
การใช้สารเคมีอย่าง
ถูกต้อง ปลอดภัย วิธี
ปองกันและแก้ไข
อันตรายที่เกิดขึ้นจาก
การใช้สารเคมี

สาระการเรียนรู้
- อุณหภูมิ ความเข้มข้น
ธรรมชาติของสารและ
ตัวเร่งปฏิกริ ยิ ามีผลต่อการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร
- สมการเคมีใช้เขียนแสดง
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของ
สาร ซึ่งมีทั้งสารตั้งต้นและ
สารผลิตภัณฑ์
- ปฏิกิริยาระหว่างโลหะ
กับออกซิเจน โลหะกับนำ้า
โลหะกับกรด กรดกับเบส
และกรดกับคาร์บอเนตเป็น
ปฏิกิริยาเคมีที่พบทั่วไป
- การเลือกใช้วัสดุและสาร
รอบตัวในชีวิตประจำาวันได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
โดยคำานึงถึงปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้
- สารเคมีและปฏิกิริยาเคมี
มีทั้งประโยชน์และโทษต่อ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- การใช้สารเคมีต้องมีความ
ระมัดระวัง ปองกันไม่ให้
เกิดอันตรายต่อตนเองและ
ผู้อื่น โดยใช้ให้ถูกต้อง

แนวความคิดต่อเนื่อง
3. ปฏิกิริยาเคมีประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สารตั้งต้นและ
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเขียนแสดงได้ด้วย สมการเคมี
4. ปฏิกิริยาเคมีหลายชนิดใช้อธิบายผลที่เกิดขึ้นและใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจำาวัน เช่น ปฏิกิริยาระหว่าง
โลหะกับออกซิเจน โลหะกับนำ้า โลหะกับกรด กรดกับ
เบส และกรดกับคาร์บอเนต
5. การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง
เสมอ บางปฏิกิริยาจะมีการให้ความร้อนออกมา
เรียกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน บางปฏิกิริยาจะต้อง
ดูดความร้อนเข้าไป เรียกว่า ปฏิกิริยาดูดความร้อน
6. ปฏิกิริยาเคมีต่างๆ เกิดขึ้นได้เร็วหรือช้าแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับปจจัยต่างๆ เช่น สมบัติของสารตั้งต้น ภาวะ
ของระบบ
7. เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้สาร
เคมีต้องมีความระมัดระวังในการใช้ โดยใช้ให้ถูกต้อง
ปลอดภัย คุ้มค่า รู้จักสัญลักษณ์เตือนภัยบนฉลาก รู้จัก
การแก้ไขและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อได้รับ
อันตรายจากสารเคมี
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3.2 หิน

3. ทรัพยากรธรณี 3.1 ดิน

ชื่อบทเรียน

เรื่อง

สาระการเรียนรู้
แนวความคิดต่อเนื่อง
ปลอดภัยและคุ้มค่า
- ผู้ใช้สารเคมีควรรู้จัก
สัญลักษณ์เตือนภัยบน
ฉลากและรู้วิธีการแก้ไขและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อได้รับอันตรายจากสาร
เคมี
- ดินมีลักษณะและสมบัติ 1. ดินมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันไปตามภูมิอากาศ
- สำารวจ ทดลอง และ
แตกต่างกันตามวัตถุต้น
วัตถุต้นกำาเนิดดิน ลักษณะภูมิประเทศ พืชพรรณ สิ่งมี
อธิบายลักษณะของ
ชีวิตและระยะเวลาในการเกิดดิน
หน้าตัดข้างของดิน สมบัติ กำาเนิดดิน ลักษณะภูมิ
อากาศ ลักษณะภูมปิ ระเทศ 2. หน้าตัดข้างของดิน มีลักษณะปรากฏให้เห็นเรียงตาม
ของดินและกระบวนการ
พืชพรรณ สิ่งมีชีวิต และ
ลำาดับเป็นช่วงชั้น จากบนสุดจนถึงชั้นล่างสุด แต่ละชั้น
เกิดดิน
ระยะเวลาในการเกิดดิน
มีลกั ษณะแตกต่างกันเนือ่ งจากกระบวนการเปลีย่ นแปลง
- สำารวจ วิเคราะห์ และ
ตามธรรมชาติ
อธิบายการใช้ประโยชน์ - หน้าตัดข้างของดินแต่ละ
และการปรับปรุงคุณภาพ ชัน้ และแต่ละพืน้ ทีม่ ลี กั ษณะ 3. ดินและชัน้ มีสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพและ
ของดิน
สมบัติและองค์ประกอบ
สัญลักษณะอืน่ ๆ ได้แก่ ขนาด เนื้อดิน สี โครงสร้าง
แตกต่างกัน
การยึดตัว ความพรุนและความเป็นกรด-เบส แตกต่างกัน
4. นักปฐพีวิทยาจำาแนกชนิดของดินตามสัดส่วนของ
อนุภาคทราย ทรายแปงและดินเหนียว
5. ดินทีถ่ กู ใช้ประโยชน์เป็นเวลานานจะทำาให้เสือ่ มคุณภาพ
และขาดความอุดมสมบูรณ์ จึงควรมีการปรับปรุง
คุณภาพดินและการจัดการดินที่ดีอยู่เสมอ เพื่อให้ดินมี
ความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นั้นๆ ต่อไป
- ทดลองเลียนแบบเพื่อ
- กระบวนการเปลี่ยนแปลง 1. บนผิวโลก ส่วนที่เป็นของแข็งนอกจากเป็นดินแล้ว ยัง
อธิบายกระบวนการเกิด
ทางธรณีวทิ ยาทัง้ บนและใต้ เป็นหินและแร่

ตัวชี้วัด
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
และลักษณะองค์ประกอบ ผิวโลก ทำาให้เกิดหินที่มี
ของหิน
ลักษณะองค์ประกอบ
- ทดสอบและสังเกต
แตกต่างกัน ทั้งทางด้าน
องค์ประกอบและสมบัติ
กายภาพและทางเคมี
ของหินเพื่อจำาแนก
- หินแบ่งเป็นหินอัคนี
ประเภทของหินและนำา
หินตะกอนและหินแปร
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
หินแต่ละประเภทมี
ความสัมพันธ์กันและ
นำาไปใช้ประโยชน์ในทาง
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง
และอื่นๆ

แนวความคิดต่อเนื่อง
2. หินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ หินอัคนี หินตะกอน
และหินแปร หินทั้ง 3 ประเภทมีความแตกต่างกัน
เนื่องจากกระบวนการเกิด ทำาให้มีลักษณะโครงสร้าง
และสมบัติที่แตกต่างกันทั้งกายภาพและทางเคมี
3. หินเกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาทั้งบนผิวโลกและ
ใต้ผิวโลก
4. หินอัคนีเกิดจากการที่อุณหภูมิของแมกมาลดลงแล้ว
ตกผลึกแข็งตัว บริเวณใต้ผิวโลก เรียกว่า หินอัคนี
แทรกซอน หรือเกิดจากอุณหภูมิของลาวาลดลง แล้ว
ตกผลึกแข็งตัวบนผิวโลก เรียกว่า หินอัคนีพุ
5. หินตะกอนเกิดจากการสะสม ทับถมของเม็ดตะกอน
ชนิดและขนาดต่างๆ กัน โดยกระบวนการทางธรณีวทิ ยา
6. ซากดึกดำาบรรพ์ส่วนใหญ่จะพบในหินตะกอน เนื่องจาก
ขณะที่ตะกอนถูกนำาพามาทับถมตัว ได้ฝงซากสิ่งมีชีวิต
ไปพร้อมกันด้วย เมื่อตะกอนกลายเป็นหินตะกอน ซาก
ดึกดำาบรรพ์ก็จะอยู่ในหินนั้น
7. หินแปรเกิดจากการแปรสภาพของหินเดิม เนื่องจาก
ความร้อน และ/หรือความดันและปฏิกิริยาเคมี หินเดิม
อาจเป็นอัคนี หินตะกอนหรือหินแปรก็ได้
8. วัฏจักรหินเป็นการเปลี่ยนแปลงหมุนวนอย่างต่อเนื่อง
ของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร โดยกระบวนการต่างๆ
ทางธรณีวิทยา ซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานหลายล้านปี
9. การนำาหินไปใช้ประโยชน์ต้องส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
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ชื่อบทเรียน

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
3.3 แร่
- ตรวจสอบและอธิบาย
- เมือ่ สภาวะแวดล้อมธรรมชาติ
ลักษณะทางกายภาพของ ที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิและ
แร่และการนำาไปใช้
ความดันที่เหมาะสม ธาตุ
ประโยชน์
และสารประกอบจะตกผลึก
เป็นแร่ที่มีลักษณะ และมี
สมบัติต่างกัน ซึ่งต้องใช้วิธี
ตรวจสอบแต่ละอย่าง
แตกต่างกันไป
- แร่ทส่ี าำ รวจพบในประเทศไทย
มีหลายชนิด แต่ละชนิด
ตรวจสอบทางกายภาพได้
จากรูปผลึกความถ่วงจำาเพาะ
ความแข็ง ความวาว แนวแตก
เรียบ สีและสีผงของแร่และ
นำาไปใช้ประโยชน์ต่างกัน
เช่น ใช้ทำาเครื่องประดับ
ใช้ในด้านอุตสาหกรรม
3.4 เชือ้ เพลิงธรรมชาติ - สืบค้นและอธิบาย
- ปโตรเลียม ถ่านหิน
กระบวนการเกิด ลักษณะ หินนำ้ามัน เป็นเชื้อเพลิง
และสมบัติของปโตรเลียม ธรรมชาติที่เกิดจาก
ถ่านหิน หินนำ้ามันและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลง
การนำาไปใช้ประโยชน์
ทางธรณีวิทยา ซึ่งแต่ละ
ชนิดจะมีลักษณะ สมบัติ
และวิธีการนำาไปใช้
ประโยชน์แตกต่างกัน

เรื่อง

แนวความคิดต่อเนื่อง
1. หินแต่ละชนิดประกอบด้วยแร่ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไป
แร่แต่ละชนิดมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกัน ทั้งทาง
ด้านกายภาพและทางเคมี
2. แร่เป็นของแข็งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดจากการ
ตกผลึกภายใต้อุณหภูมิและความดันที่เหมาะสม พบบน
ผิวโลกและภายในโลก มีหลายชนิดแตกต่างกัน
3. การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของแร่ สามารถตรวจ
สอบได้จากรูปผลึก ความถ่วงจำาเพาะ ความแข็ง
ความวาว แนวแตกเรียบ สี สีผงและสมบัติที่มีต่อ
แม่เหล็ก
4. แร่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก รวมทั้งมนุษย์ซึ่งใช้
แร่ในชีวิตประจำาวันในลักษณะต่างๆ
5. แร่ แบ่งเป็นแร่ประกอบหินและแร่เศรษฐกิจ โดยแร่
ประกอบหินบางชนิดเป็นแร่เศรษฐกิจ
6. แร่เศรษฐกิจเป็นแร่ที่มีคุณค่าทางการค้าหรือเป็นแร่ที่
สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แร่โลหะและแร่อโลหะ
1. เชื้อเพลิงธรรมชาติหรือเชื้อเพลิงซากดึกดำาบรรพ์ เป็น
เชื้อเพลิงซึ่งเปลี่ยนสภาพมาจากสิ่งมีชีวิตในยุคต่างๆ
โดยกระบวนการทางธรณีวิทยา และธรณีเคมี เช่น
นำ้ามันดิบ กาซธรรมชาติ ถ่านหิน หินนำ้ามัน
2. เชื้อเพลิงธรรมชาติเป็นทรัพยากรธรณี ที่เป็นแหล่ง
พลังงานที่สำาคัญในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา และ
การพัฒนาประเทศ
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง
3.5 แหล่งนำ้า

ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
แนวความคิดต่อเนื่อง
- สำารวจและอธิบายลักษณะ - แหล่งนำา้ บนโลก มีทง้ั นำา้ จืด 1. พื้นผิวโลกนอกจากประกอบด้วยของแข็งแล้ว ยังมีนำ้า
นำ้าเค็ม โดยแหล่งนำ้าจืดมี
เป็นองค์ประกอบถึง 3 ใน 4 ส่วน
แหล่งนำ้าธรรมชาติ
อยูท่ ั้งบนดิน ใต้ดินและใน 2. นำ้าบนโลก มีทั้งนำ้าผิวดินและนำ้าใต้ดิน ซึ่งนำ้าผิวดินมีทั้ง
การใช้ประโยชน์และ
บรรยากาศ
นำ้าจืดและนำ้าเค็ม
การอนุรักษ์แหล่งนำ้าใน
- การใช้ประโยชน์ของแหล่งนำา้ 3. แหล่งนำา้ ผิวดินทีส่ าำ คัญ ได้แก่ แหล่งนำา้ จืด แหล่งนำา้ เค็ม
ท้องถิ่น
ต้องมีการวางแผนการใช้
แหล่งนำ้าจืดอยู่บนแผ่นดิน ส่วนแหล่งนำ้าเค็ม อยู่ใน
- ทดลองเลียนแบบและ
การอนุรักษ์ การปองกัน
ทะเล มหาสมุทร
อธิบายการเกิดแหล่งนำ้า
บนดิน แหล่งนำ้าใต้ดิน
การแก้ไข และผลกระทบ 4. แหล่งนำ้าแต่ละแหล่งจะมีขนาดและรูปร่างต่างกัน ขึ้นอยู่
ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
กับลักษณะภูมิประเทศ ชนิดและประเภทของหินที่
- แหล่งนำ้าบนดินมีหลาย
รองรับแหล่งนำ้า รวมทั้งความเร็วและปริมาณของนำ้าใน
ลักษณะขึ้นอยู่กับลักษณะ
แต่ละฤดูกาล
ภูมิประเทศ ลักษณะทาง 5. นำ้าผิวดินบางส่วนจะไหลซึมลงสู่ใต้ผิวดิน ไปถูกกักเก็บ
นำ้าและความเร็วของ
ไว้ในดินและหิน เกิดเป็นนำ้าใต้ดิน ซึ่งส่วนหนึ่งจะซึมอยู่
กระแสนำ้า ในแต่ละฤดูกาล ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดิน เรียกว่า นำ้าในดิน อีกส่วน
- นำ้าบนดินบางส่วนจะไหล
หนึ่งจะไหลซึมลึกลงไปจนถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่าง
ซึมสู่ใต้ผิวดิน ถูกกักเก็บ
ระหว่างเม็ดตะกอน ตามรูพรุนหรือตามรอยแตกของ
ไว้ในชัน้ ดินและหินเกิดเป็น หินหรือชั้นหิน เรียกว่า นำ้าบาดาล
นำา้ ใต้ดนิ ซึง่ ส่วนหนึง่ จะซึม 6. สมบัติของนำ้าบาดาลขึ้นอยู่กับชนิดของดิน แหล่งแร่
อยูต่ ามช่องว่างระหว่างเม็ด และหิน ที่เป็นแหล่งกักเก็บนำ้าบาดาลและชั้นหินอุ้มนำ้า
ตะกอน เรียกว่า นำ้าในดิน และลักษณะภูมิประเทศในบริเวณนัน้ ๆ
อีกส่วนหนึง่ จะไหลซึมลึก 7. ปริมาณนำ้าทั้งนำ้าผิวดินและนำ้าในดิน ถ้ามีปริมาณมาก
ลงไป จนถูกกักเก็บไว้ตาม จนเกินไป จะทำาให้เกิดภัยพิบัติทางธรณี ได้แก่ นำ้าท่วม
ช่องว่างระหว่างเม็ดตะกอน นำ้าปาไหลหลาก แผ่นดินถล่ม
ตามรูพรุน หรือตามรอยแตก 8. การใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ จากแหล่งนำ้า ต้องมีการ
ของหินหรือชัน้ หิน เรียกว่า วางแผน มีการอนุรักษ์ ปองกันและแก้ไขผลกระทบด้วย
นำ้าบาดาล
วิธีการที่เหมาะสม
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5. แรงในชีวิต
ประจำาวัน

4. โลกของเรา

ชื่อบทเรียน

ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้
แนวความคิดต่อเนื่อง
- สมบัติของนำ้าบาดาลขึ้น
อยู่กับชนิดของดิน แหล่ง
แร่ และหินที่เป็นแหล่ง
กักเก็บนำ้าบาดาลและชั้น
หินอุ้มนำ้า
4.1 โครงสร้างโลก - สืบค้น สร้างแบบจำาลอง - โครงสร้างของโลกประกอบ 1. บนผิวโลกประกอบด้วยดิน หิน แร่และนำ้า ซึ่งทั้งหมด
และอธิบายโครงสร้างและ ด้วยชั้นเปลือกโลก
อยู่บนชั้นเปลือกโลก
องค์ประกอบของโลก
ชัน้ เนือ้ โลกและชัน้ แก่นโลก 2. นักธรณีวิทยาได้แบ่งโครงสร้างโลกออกเป็น 3 ชั้น
โครงสร้างแต่ละชั้นจะมี
ได้แก่ เปลือกโลก เนื้อโลกและแก่นโลก ซึ่งแต่ละชั้นจะ
ลักษณะและส่วนประกอบ
มีลักษณะและส่วนประกอบแตกต่างกัน
แตกต่างกัน
3. โลกประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ธรณีภาค อุทกภาค
บรรยากาศและชีวภาค ซึ่งแต่ละส่วนมีความสัมพันธ์กัน
4.2 กระบวนการ
- ทดลองเลียนแบบและ
- การผุพงั อยูก่ บั ที่ การกร่อน 1. ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆ
เปลี่ยนแปลงทาง อธิบายกระบวนการผุพัง
การพัดพา การทับถม และ เนื่องจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น การผุพังอยู่
ธรณีวิทยาบน
อยู่กับที่ การกร่อน
การตกผลึก เป็นกระบวน
กับที่ การกร่อน การพัดพา การทับถมและการตกผลึก
เปลือกโลก
การพัดพา การทับถม
การสำาคัญที่ทำาให้ผิวโลก
โดยปจจัยตามธรรมชาติ ได้แก่ นำา้ คลืน่ ลม ธารนำา้ แข็ง
การตกผลึกและผลของ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็น
และแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นตัวการสำาคัญที่ทำาให้เกิด
กระบวนการดังกล่าว
ภูมิลักษณ์ต่างๆ โดยมีลม การเปลี่ยนแปลง
นำ้า ธารนำ้าแข็ง คลื่นและ 2. มนุษย์ใช้ประโยชน์จากภูมิลักษณ์ในด้านต่างๆ เช่น
แรงโน้มถ่วงของโลกเป็น
การท่องเที่ยว ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม
ตัวการสำาคัญ
5.1 แรงที่กระทำาต่อ - ทดลองและอธิบายการหา - แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ 1. ปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง
วัตถุ
แรงลัพธ์ของแรงหลายแรง เมื่อมีแรงหลายแรงใน
ส่วนปริมาณสเกลาร์ เป็นปริมาณที่มีแต่ขนาด
ในระนาบเดียวกันที่กระทำา ระนาบเดียวกันกระทำาต่อ 2. ปริมาณเวกเตอร์เขียนแทนด้วยลูกศร ความยาวของ
ต่อวัตถุ
วัตถุเดียวกัน สามารถหา
ลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์ และทิศที่หัวลูกศรชี้แทน

เรื่อง
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ชื่อบทเรียน

เรื่อง
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
5.2 ขนาดและทิศทาง - อธิบายแรงลัพธ์ที่กระทำา
แรงลัพธ์ ได้โดยใช้หลักการ
ของแรง
ต่อวัตถุที่หยุดนิ่งหรือวัตถุ รวมเวกเตอร์
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
- เมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์
5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับ
คงตัว
กระทำาต่อวัตถุที่หยุดนิ่ง
วัตถุ เมื่อแรงลัพธ์
วัตถุน้นั ก็จะหยุดนิ่งตลอด
ที่กระทำาต่อวัตถุ
ไป แต่ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วย
เท่ากับศูนย์
ความเร็วคงตัว ก็จะ
เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว
คงตัวตลอดไป

แนวความคิดต่อเนื่อง
ทิศทางของเวกเตอร์
3. การบวกเวกเตอร์เป็นวิธีการหาเวกเตอร์ลัพธ์ ซึ่งถ้าแทน
เวกเตอร์ด้วยลูกศรจะสามารถหาเวกเตอร์ลัพธ์ โดยวิธี
วาดรูปแบบ “หางต่อหัว”
4. การบอกตำาแหน่งของวัตถุจะต้องระบุพิกัดของวัตถุ โดย
เทียบกับตำาแหน่งอ้างอิง
5. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่จะมีการเปลี่ยนตำาแหน่ง และสามารถ
บอกระยะทาง ทิศทาง และการกระจัดได้
6. ระยะทาง คือ ความยาวของเส้นทางการเคลื่อนที่ของ
วัตถุ ระยะทางเป็นปริมาณ สเกลาร์ มีหน่วยเมตร
7. การกระจัด หมายถึง การเปลี่ยนตำาแหน่งของวัตถุโดย
วัดตำาแหน่งสุดท้ายเทียบกับตำาแหน่งเริ่มต้นและมี
ทิศทางจากตำาแหน่งเริ่มต้นไปตำาแหน่งสุดท้าย
การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วยเมตร
8. อัตราเร็วเฉลี่ย คือ ระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ในหนึ่ง
หน่วยเวลา อัตราเร็วเฉลี่ยเป็น ปริมาณสเกลาร์
มีหน่วย เมตรต่อวินาที
9. ความเร็วเฉลี่ย คือ การกระจัดในหนึ่งหน่วยเวลา
ความเร็วเฉลี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีหน่วย เมตรต่อ
วินาที
10. แรงเป็นปริมาณเวกเตอร์ เมื่อมีแรงหลายแรงกระทำา
ต่อวัตถุ ผลที่เกิดขึ้นเหมือนมีแรงเพียงแรงเดียว
กระทำาต่อวัตถุ แรงดังกล่าวเรียกว่า แรงลัพธ์ ซึ่งหาได้
จากการรวมแบบเวกเตอร์

บทที1
่

การจําแนกสาร

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยการกลั�น
กรอง สกัดและโครมาโทกราฟกระดาษ
2. อธิบายและยกตัวอยางการนําหลักการแยกสารไปใชใน
ชีวิตประจําวัน
3. อธิบายความหมายของคําตอไปน�้ได การกรอง การกลั�น
การสกัดดวยตัวทําละลาย การสกัดโดยการกลั�นดวย
ไอนํ้า โครมาโทกราฟ
4. สืบคนขอมูลและตรวจสอบสมบัติของธาตุ สารประกอบ
และธาตุกัมมันตรังสี
5. ทดลอง จําแนกและอธิบายสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ
กึ�งโลหะ
6. อธิบายและยกตัวอยางการนําธาตุ สารประกอบและ
ธาตุ กั ม มั น ตรั ง สี ไ ปใช ป ระโยชน ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น
รวมทั้งการปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
7. อธิ บ ายความหมายของคํ า ต อ ไปน� ้ไ ด สารบริ สุ ท ธิ ์
สารประกอบ ธาตุ โลหะ อโลหะ กึง� โลหะ ธาตุกมั มันตรังสี
โมเลกุล และอะตอม
บทนํา
1.1 การแยกสารผสม
1.2 สารประกอบและธาตุ

หนังสือเรียนหนา 1 - 20

2 ชั�วโมง
5 ชั�วโมง
5 ชั�วโมง

รวมเวลา
ที่ใช
ในบทนี้
12 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
ในชีวิตประจํําวันนักเรียนจะพบวา สารสวนใหญอยูรวมกันในรูปของสารผสม ซึ�งอาจเปนสารผสมเน�้อเดียว
หรือสารเน�้อผสม ถาตองการแยกสารผสมใหไดสารเพียงชนิดเดียวเพื่อนํํามาใชประโยชน อาจทํําไดโดยอาศัย
สมบัติเฉพาะตัวของสารนั้น เชน การแยกสารเน�้อผสมที่มีลักษณะหรือขนาดแตกตางกันอาจทํําไดโดยการ
หยิบออกหรือการรอนดวยตะแกรง การแยกโลหะออกจากสารเน�้อผสมโดยการใชแมเหล็กดูด สวนสารเน�้อเดียว

เชน นํ้าเกลือ อาจใชวิธีการระเหยแหง เพื่อใหไดเกลือมาใชประโยชน สารบางชนิดอาจแยกโดยการสกัดดวย
ตัวทํําละลาย ซึ�งเปนวิธีการจํําแนกสารที่อาศัยหลักการเกี่ยวกับการละลายของสาร เน��องจากสารแตละชนิดจะ
ละลายไดไมเทากันในตัวทํําละลายที่ตางกัน สํําหรับสารที่มีจุดเดือดตํ่า ระเหยกลายเปนไอไดงายและไมละลายนํ้า
สามารถแยกไดโดยใชไอนํ้า สารผสมบางชนิดที่เปนของเหลวกับของเหลว หรือของแข็งกับของเหลว ที่มี
จุดเดือดตางกันมากๆ สามารถแยกออกจากกันไดโดยการกลั�น สวนสารผสมที่ประกอบดวยสารชนิดตางๆ
ที่เคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับไดตางกัน และละลายในตัวทํําละลายที่เปนตัวพาไดไมเทากัน อาจใชหลักการทาง
โครมาโทกราฟแยกสารออกจากกันได
การแยกสารผสมดวยวิธีการตางๆ จนไดสารเพียงชนิดเดียวหรือที่เรียกวา สารบริสุทธิ์ สารบริสุทธิ์แบงเปน
2 ประเภท คือ ธาตุและสารประกอบ ธาตุคือ สารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุที่เปนองคประกอบเพียง
ชนิดเดียว เชน แกสออกซิเจน (O2) แกสน�ออน (Ne) ทองคํํา(Au) เงิน (Ag) ทองแดง (Cu) สวนสารประกอบเปน
สารบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอะตอมของธาตุมากกวา 1 ชนิด เชน นํ้า (H2O) เกลือแกง (NaCl) เปนตน

บทนํา
การเรียนน�้มุงหวังใหนักเรียนไดใชความรูที่ไดเรียนรูมาแลวในเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของสาร
เชน ลักษณะของสาร การละลาย การเดือด การระเหยแหง สถานะของสาร ฯลฯ เพื่อนํามาออกแบบวิธีการ
แยกสารผสมตัวอยางออกจากกัน ทํากิจกรรมและการทดลองการแยกสารอยางงาย
คําสําคัญ
• การแยกสาร
• สมบัติทางกายภาพ
• การละลาย
• การระเหยแหง
• การกรอง

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ออกแบบวิธกี ารแยกสารโดยใชความรูท ่ีไดเรียน
มาแลวเรื่องลักษณะของสารผสม การละลาย
ของสารและสมบัติทางกายภาพอื่นๆ
2. ทําการทดลองแยกสารผสมตัวอยาง

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในบทนําน�้ใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับการแยกสารผสมที่นักเรียนเคยปฏิบัติหรือเคยพบเห็นในชีวิต
ประจําวัน ตามรายละเอียดในบทเรียน เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 1.1
2 คูมือครู

กิจกรรม 1.1 การแยกสารผสม
จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ออกแบบวิธกี ารแยกสารผสมออกจากกันดวยวิธกี ารอยางงาย และเลือกใชอปุ กรณหรือเครื่องมือที่
เหมาะสมสําหรับการแยกสารที่ตองการได
2. สรุปหลักการแยกสารผสมโดยการใชแมเหล็กดูด การละลาย การกรองและการระเหยแหง

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. พริกปนแบบหยาบ
2. เกลือปน
3. ผงตะไบเหล็ก
4. แปง
5. นํ้าตาลทราย
6. นํ้าเกลือ
7. นํ้ามันพืช
8. นํ้า
9. แมเหล็ก
10. ตะแกรงรอน
11. กรวยกรอง
12. กระดาษกรอง
13. ถวยระเหย
14. บีกเกอร ขนาด 50 cm3
15. ตะเกียงแอลกอฮอล พรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
16. แทงแกวคนสาร
17. ที่จับหลอดทดลอง

ปริมาณ/กลุม
1g
1g
2g
2g
2g
10 cm3
10 cm3
10 cm3
1 แทง
1 อัน
1 อัน
1 แผน
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด
1 อัน
1 อัน

บทนํา

หมายเหตุ หากไมมีอุปกรณตามรายการ อาจใชอุปกรณอื่นทดแทนไดตามความเหมาะสม
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อภิปรายกอนทํากิจกรรม
กอนทํากิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมตั้งสมมติฐาน ออกแบบวิธีการแยกสารและวิธีการทดลอง
นํ า เสนอแนะอภิ ป รายว า จะเลื อ กวิ ธี ก ารออกแบบและปรั บ ปรุ ง การทดลองอย า งไร เพื ่อ ให ไ ด วิ ธี
การทดลองที่เหมาะสม แลวจึงลงมือปฏิบัติ เน��องจากสารผสมมีหลายชนิด อาจมอบใหนักเรียนอภิปราย
รวมกันกลุมละ 1 ชนิด แลวนําผลมาอภิปรายรวมกัน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม (อาจมีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้)
สารผสมตัวอยาง
พริกผสมเกลือ

ลักษณะที่สังเกตไดกอนแยก
เปนสารผสมเน�้อผสม
มองเห็นพริกและเกลือวามี
ขนาดแตกตางกันอยาง
ชัดเจน
ผงตะไบเหล็กกับแปง เปนสารผสมเน�้อผสม
มองเห็นผงตะไบเหล็กกับ
แปงชัดเจน
ผงตะไบเหล็กกับ
เปนสารผสมเน�้อผสม
นํ้าตาลทราย
มองเห็นผงตะไบเหล็กกับ
นํ้าตาลชัดเจน
นํ้าเกลือผสมกับ
นํ้ามัน

เปนสารละลาย 2 ชนิด
แยกชั้นกันอยูโดยมีนํ้ามัน
อยูดานบนและนํ้าเกลือ
ที่เปนสารละลายใสไมมีสี
อยูดานลาง

ตัวอยางวิธีการแยก
ผลที่ได
แยกออกโดยใช
พริกจะคางอยูบนตะแกรง
ตะแกรงรอน
สวนเกลือจะหลนออก
จากตะแกรง
ใชแทงแมเหล็กดูด
ผงตะไบเหล็ก

ผงตะไบเหล็กติดอยูกับ
แทงแมเหล็กเหลือเพียง
แตแปง
ละลายนํ้าและกรอง ผงตะไบเหล็กถูกกรอง
นําสารละลายมา
ออกจากสารละลายและ
ระเหยแหง
สารละลายเมื่อระเหยแหง
จะเหลือแตนํ้าตาลทราย
ใชหลอดหยดดูด
ไดนํ้ามันที่ดูดออกมา
นํ้ามันที่อยูดานบน และไดเกลือที่เปน
ออกใหหมด จากนั้น ของแข็งสีขาวจากการ
นําสารละลายที่เหลือ ระเหยแหง
มาระเหยแหง

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนอภิปรายในกลุมแลวนําผลมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน โดยใชคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทาง
ในการอภิ ป ราย เพื ่อ สรุ ป ว า การแยกสารที ่ผ สมกั น อยู ใ ห ไ ด ส ารเพี ย งชนิ ด เดี ย วนั ้น ทํ า ได โ ดยอาศั ย สมบั ติ
ทางกายภาพของสาร เชน ขนาดของสาร สมบัติความเปนแมเหล็ก การละลายนํ้า การระเหยแหง

4 คูมือครู

ใชวิธีการใดเพื่อแยกสารผสมออกจากกัน ผลที่ไดสอดคลองกับสมมุติฐานหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ การแยกสารผสมออกจากกันสามารถทํําไดหลายวิธีขึ้นอยูกับสมบัติทางกายภาพของ
สารที่ผสมกัน หากผลที่ไดสอดคลองกับสมมุติฐานจะมีวิธีการแยกสารผสมเปนไปตามตัวอยาง
ผลการทํากิจกรรม
วิธกี ารที่กลุมเลือกสามารถแยกสารออกจากกันไดหรือไม คุมคากับเวลาและคาใชจา ยหรือไมอยางไร
แนวคําตอบ วิธกี ารทีก่ ลุม เลือกใชในการแยกสาร ควรจะแยกสารจนไดสารเพียงชนิดเดียว เพียงแตสารผสม
บางชนิดทํําไดยาก เชน แยกผงตะไบเหล็กออกจากทราย ตองใชแมเหล็กดูดและทําซํ้าหลายๆ ครั้ง
แตสารผสมบางชนิดก็แยกออกจากกันไดงา ย เชน ตะปูกบั ทราย เปนตน สําหรับความคุมคาเมื่อเทียบกับ
เวลาและคาใชจายที่เสียไปนั้น นักเรียนน�าจะไดแนวคิดวา ถาแยกสารผสมที่มีปริมาณมากๆ
แลวไดสารที่ตองการในปริมาณมากพอที่จะสามารถนํําไปใชประโยชน ไดจึงคุมคา แตถาไดสาร
เพียงเล็กนอยก็ไมคุมคา
นักเรียนนําวิธีแยกสารไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางไร พรอมทั้งยกตัวอยางประกอบคําอธิบาย
แนวคําตอบ สามารถเลือกวิธที ่เี หมาะสมเพื่อแยกสารผสมออกจากกันได เชน การกรองนํ้าใหสะอาด
เพื่อนํามาใชบริโภค เปนตน
นักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการแยกสารผสมที่เปนเน�อ้ เดียวในชีวิตประจําวันหรือที่พบใน
ทองถิ�นจะทําไดอยางไร ตามรายละเอียดในบทเรียนเพื่อนําเขาสูหัวขอ 1.1 การแยกสารผสม

การแยกสารผสม

คําสําคัญ
• ตัวทําละลาย
• สารบริสุทธิ์
• การละลาย
• อุตสาหกรรม
• โครมาโทกราฟ
• สารสี
• การกลั�น
• นํ้ามันหอมระเหย

หนังสือเรียนหนา 3
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1.1 การแยกสารผสม

หั ว ข อ น� ้มุ ง หมายให นั ก เรี ย นได คิ ดวิ เ คราะห
อภิปราย ทดลอง สรุป อธิบาย และเชื่อมโยงความรู
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
สกัดสารดวยตัวทําละลาย โครมาโทกราฟ การกลั�น
เพื ่อ แยกสารที ่ผ สมกั น อยู อ อกมา โดยสารที ่ไ ด
บางชนิดก็ยังเปนสารผสมอยู และสารบางชนิดที่ได
เปนสารบริสุทธิ์

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ยกตัวอยางการแยกสารโดยการสกัดดวยตัวทําละลายที่พบในชีวิตประจําวัน
2. ทดลองแยกองคประกอบของสารเน�้อเดียวที่มีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟกระดาษ
3. อธิบายการนําความรูเรื่องการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟไปใชในชีวิตประจําวัน
4. ทําการทดลองการแยกสารโดยวิธีการกลั�น
5. ยกตัวอยางการแยกสารโดยวิธีการกลั�นที่พบในชีวิตประจําวัน
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6. อธิบายหลักการแยกสารโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
โครมาโทกราฟกระดาษ การกลั�น และการกลั�นดวยไอนํ้า

ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการใชประโยชนจากสารที่มีสี กลิ�น รสชาติ ที่มีอยูตามสวนตางๆ
ของพืช และรวมอยูเปนเน�้อเดียวกับสวนตางๆ ของพืชวามีสารใดบาง ไดจากพืชชนิดใด และจะมีวิธีแยกสารเหลาน�้
มาใชประโยชนไดอยางไร และถามนักเรียนวา ในชีวติ ประจําวันใครเคยแยกสารทีม่ กี ลิน� หอมจากสวนตางๆ ของพืช
บาง ทําไดอยางไร ตามรายละเอียดในบทเรียน เพื่อนําเขาสูการทํากิจกรรม 1.2

กิจกรรม 1.2 การแยกสารจากสวนตางๆ ของพืช
จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ออกแบบและทดลองการแยกสารโดยการสกัดดวยตัวทําละลายโดยเลือกใชตัวทําละลายที่เหมาะสม
2. อธิบายหลักการการแยกสารโดยวิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย
3. ยกตัวอยางการแยกสารโดยการสกัดดวยตัวทําละลายที่พบในชีวิตประจําวัน และประโยชนของสารสกัด
จากสวนตางๆ ของพืช

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

6 คูมือครู

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ขมิ้นหั�นเปนชิ้นเล็กๆ
2. พืชอื่นๆ ที่มีในทองถิ�น
3. เอทานอล
4. นํ้ากลั�น
5. ขวดรูปกรวยขนาด 100 cm3 พรอมจุกปดปากขวด
หรือหลอดทดลองขนาดใหญพรอมจุกปด
6. บีกเกอร ขนาด 250 cm3
7. กรวยแกวหรือกรวยพลาสติก
8. กระดาษกรอง
9. กระบอกตวงขนาด 10 cm3
10. เครื่องชั�ง

ปริมาณ/กลุม
10 g
10 g
5 cm3
10 cm3
2 ชุด
2 ใบ
1 อัน
1 แผน
1 ใบ
1 - 2 เครื่อง

การเตรียมลวงหนา
ใหเตรียมขมิ้นสดและพืชในทองถิ�นที่นักเรียนสนใจ เชน ตะไครหอม ใบเตย ขิง ดอกอัญชัน แกนขนุน
ดอกกระเจี๊ยบแดง ลําไยแหง ขา มะตูม ผิวมะกรูด ผิวมะนาว กระชายดํา เปนตน เพื่อมาสกัดสารกลุมละ
1 - 2 ชนิด

อภิปรายกอนกิจกรรม
เพื่อใหการสกัดไดผลดี ขมิ้นและพืชที่จะใชควรหั�นเปนชิ้นเล็กๆ ในการสกัดจะใชนํ้าและแอลกอฮอล
เปนตัวทําละลายโดยจะเปรียบเทียบวาตัวทําละลายชนิดใดจะสกัดสีและกลิ�นจากพืชที่สนใจไดดีกวากัน
แลวอภิปรายรวมกันวา ถาแยกสารที่มีสีหรือกลิ�นจากสวนตางๆ ของพืชที่นักเรียนสนใจ จะใชวิธีการ
แบบเดียวกันไดหรือไม ใหแตละกลุมระดมความคิดกันเพื่อกําหนดวาจะใชสวนใดของพืช และในปริมาณ
เทาไร ใชสารใดเปนตัวทําละลาย และใชอุปกรณอะไรบาง ฯลฯ
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ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
สารตัวอยาง
ขมิ้น
ขิงแก
ใบเตย
ตะไครหอม
ดอกกระเจี๊ยบ
ดอกอัญชัน
ใบหูกวาง
ดอกหางนกยูง

ผลที่สังเกตไดในตัวทําละลาย
นํ้า
มีสีเหลืองเขม มีกลิ�นขมิ้นเล็กนอย
ของเหลวสีขาวขุน มีกลิ�นขิง
ของเหลวสีเขียวออน มีกลิ�นหอมใบเตย
ของเหลวสีขาวขุน แยกเปน 2 ชั้น
มีกลิ�นตะไครหอม
ของเหลวสีแดง
ของเหลวสีนํ้าเงินเขม
ของเหลวสีนํ้าตาลออน
ของเหลวสีสมออน

เอทานอล
มีสีเหลืองออน มีกลิ�นขมิ้น
ของเหลวสีนํ้าตาลออน มีกลิ�นขิง
ของเหลวสีเขียว มีกลิ�นหอม
ของเหลวสีเขียวออน มีกลิ�น
ตะไครหอมปนกลิ�นเอทานอล
ของเหลวสีแดง
ของเหลวสีมวงนํ้าเงิน
ของเหลวสีเขียว
ของเหลวสีแดง

อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนอภิปรายผลการทดลองรวมกันภายในกลุม โดยใชคาํ ถามทายกิจกรรมเปนแนวทาง จนไดขอ สรุปวา
· สามารถสกัดสารที่มีสีหรือสารที่มีกลิ�นจากขมิ้นไดโดยใชนํ้าและเอทานอลเปนตัวทํําละลาย
· ถาใชตัวทําละลายตางชนิดกัน จะสกัดสารไดตางกัน
ตัวทําละลายตางชนิดกันใชสกัดสารไดเหมือนกันหรือตางกัน อยางไร
แนวคําตอบ ตัวทําละลายตางชนิดกันใชสกัดสารไดตางกัน เชน นํ้าสามารถสกัดสีจากขมิ้นไดดีกวา
เอทานอล แตเอทานอลสามารถสกัดสารที่มีกลิ�นไดดีกวานํ้า
ขนาดของชิ้นขมิ้นมีผลตอการสกัดอยางไร
แนวคําตอบ การหั�นขมิ้นเปนชิ้นเล็กๆ เปนการเพิ�มพื้นที่ผวิ ของขมิ้นใหสามารถสัมผัสกับตัวทํําละลาย
ไดมากขึ้น จึงทํําใหสกัดสารไดดี ไดสารสีเหลือง หรือกลิ�นหอมออกมากขึ้น
สารที่สกัดไดน�้สามารถนํําไปใชประโยชนอะไรบาง
แนวคําตอบ สารที่สกัดไดจากขมิ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดท้งั เปนเครื่องปรุงอาหาร เครื่องสําอาง
และยารักษาโรค ขมิ้นเปนสวนผสมสําคัญของผงกะหรี่ที่ใชทําแกงกะหรี่ ขาวหมกไก และใช
แตงสีอาหาร เชน มัสตารด มารการีน สวนเครื่องสําอางนิยมใสขมิ้นในสบูและครีมบํารุงผิว สําหรับ
ประโยชนดานยา ใชรักษาอาการแน�นจุกเสียด
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นักเรียนอภิปรายผลการทํากิจกรรมในแตละกลุม แลวนําเสนอผลในชั้นเรียน และใชคําถามทายกิจกรรม
เปนแนวทางในการอภิปราย จนไดขอสรุปวา
· สามารถสกัดสารจากสวนตางๆ ของพืชได โดยอาศัยหลักการการละลายของสารในตัวทําละลาย
· ชนิดและปริมาณสารที่สกัดไดขึ้นอยูกับชนิด ปริมาณ และสวนของพืชที่นํามาใช รวมทั้งชนิดและ
ปริมาณของตัวทําละลาย
· สารที่สกัดไดสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลาย
ในทองถิ�นของนักเรียนมีการสกัดสารจากพืชชนิดใดบางและมีวิธีการสกัดอยางไร สารสกัดที่ไดนํา
ไปใชประโยชนอะไร
แนวคําตอบ ในแตละทองถิ�นอาจมีการสกัดสารจากพืชตางๆ ดวยตัวทําละลาย เชน ใบเตย ดอกมะลิ
ตะไครหอม ดอกกระเจี๊ยบ กระชายดํา ขา ขิง แกนขนุน ใบหูกวาง ใบสะระแหน� ไพล พริก สวนใหญ
ใชนํ้าเปนตัวทําละลายในการสกัด บางชนิดใชนํ้าเย็น เชน สกัดสีจากใบเตย กลิ�นหอมจากดอกมะลิ
สีจากดอกอัญชัน บางชนิดสกัดดวยนํ้ารอน เชน สีจากดอกกระเจี๊ยบ กลิ�นหอมจากตะไครหอม สีจาก
แกนขนุน ใบหูกวาง บางชนิดใชเอทานอลสกัด เชน ยาดองเหลาสมุนไพร ไวนกระชายดํา
การใชประโยชนจากสารที่สกัดได เชน
- นําสีที่สกัดไดจากแกนขนุนมายอมเสนใย หรือผาฝายใหเปนลวดลาย ใชตกแตงอุปกรณ
เครื่องใช
- นําสีและกลิ�นหอมที่สกัดไดจากใบเตย ดอกมะลิ ดอกอัญชัน ดอกกระเจี๊ยบ ดอกกระดังงา
ใชผสมทําอาหารคาว หวาน และใชในเครื่องสํําอาง
- นํานํ้ามันหอมระเหยที่สกัดไดจาก ขิง ขา ไพล พริก ใบสะระแหน� มาทํายาหมอง ยาดม
- นําสารสกัดไดจากสวนตางๆ ของพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค มาทํายาลูกกลอน
หรือระเหยแหงแลวบรรจุแคปซูล
ครูอาจใหนักเรียนสืบคนความรูเกี่ยวกับการสกัดสารไปใชประโยชน เชน นําสีไปยอมเสนใยฝาย เสนใย
ผักตบชวา ผสมในแชมพูสบู อาหาร นํานํา้ มันหอมระเหยไปผสมในยาหมอง ยาดม ลูกอมสมุนไพร มาจัดแสดงผลงาน
จากนั้นรวมกันอภิปรายการใชตัวทําละลายสกัดสารออกจากสวนตางๆ ของพืชเชื่อมโยงตามรายละเอียด
ในบทเรียน
นักเรียนรวมกันอภิปรายตอเกี่ยวกับการแยกสารในกิจกรรม 1.2 การแยกสารที่มีสีจากสวนตางๆ
ของพืชวา สารที่มีสีมีองคประกอบเพียงชนิดเดียวหรือไม และจะทราบไดอยางไร ถาสารมีสีมีมากกวา
หนึ�งองคประกอบจะแยกองคประกอบตางๆ ออกจากกันทําไดอยางไร เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 1.3
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กิจกรรม 1.3 องคประกอบของสีที่สกัดจากพืช
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการแยกสารที่มีสีโดยวิธี
โครมาโทกราฟกระดาษ
2. ยกตัวอยางการใชประโยชนจากการแยกสาร
ดวยวิธีโครมาโทกราฟ

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 5

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ

ปริมาณ/กลุม

1. สีที่สกัดไดจากกิจกรรม 1.2 (หรือนํ้าหมึกหรือนํ้าสีผสมอาหาร)
1 cm3
2. สารละลายโซเดียมคลอไรดเขมขน 1%
10 cm3
3. นํ้า
10 cm3
4. เอทานอล
10 cm3
5. บีกเกอรขนาด 50 cm3 หรือกลองพลาสติกเบอร 2
3 ใบ
6. กระดาษกรองขนาด 2 cm x 5.5 cm
3 แผน
7. กระดาษกาว (เทปกาวใส) ยาว 5 cm
3 แผน
8. หลอดแคปลลารีปลายตีบ
2 อัน
9. กระดาษโครมาโทกราฟ* ขนาด 2 cm x 5.5 cm
3 แผน
10. กระดาษแข็ง ขนาด 10 cm x 10 cm
2 แผน
* อาจใชกระดาษกรอง กระดาษซับ กระดาษสา กระดาษวาดเขียน กระดาษจากพืชในทองถิ�น
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การเตรียมลวงหนา
1. ตัดกระดาษโครมาโทกราฟขนาด 2 cm x 5.5 cm
2. เตรียมหลอดแคปลลารีปลายตีบสําหรับใชทาํ จุดสีบนกระดาษตามจํานวนทีต่ อ งการ โดยจับหลอด
แคปลลารี ทีป่ ลายทัง้ 2 ขางแลวนําไปลนไฟตรงกลางหลอดพรอมทัง้ หมุนหลอดรอบๆ จนออนตัว
ยกออกจากเปลวไฟแลวดึงใหยืดออกอยางรวดเร็ว และหักตรงบริเวณที่ยืดออกเปนสองสวน

ขอแนะนํําในการทํํากิจกรรม
1. นักเรียนแตละกลุมเลือกสารสกัดที่มีสีที่ไดจากกิจกรรม 1.2 มา 1 ชนิด
2. การทําจุดสีบนกระดาษโครมาโทกราฟจํานวน 2 แผน ใหพยายามทําจุดขนาดเล็ก เสนผาน
ศูนยกลางไมเกิน 0.5 cm ซึ�งสามารถทําไดโดยนําหลอดแคปลลารีปลายตีบปากเรียบ จุมนํ้าสี
จัดหลอดในแนวดิ�งแลวนํามาแตะเบาๆ บนกระดาษกรองแลวรีบยกขึ้น ถาตองการใหสีเขมขึ้น
ตองรอใหจดุ สีทท่ี าํ ไวแหงกอน แลวแตะจุดสีซํ้าที่เดิมอีกครั้งหรือสองครั้ง ก็จะไดจุดขนาดเล็กที่มี
สีเขมขึ้น
3. การจับกระดาษโครมาโทกราฟตองจับที่ขอบกระดาษ เพื่อปองกันไมใหเกิดรอยเปอนไขมันจาก
นิ้วมือบนแผนกระดาษ
4. ติดปลายกระดาษโครมาโทกราฟดานที่ไมมีสารบนกระดาษแข็งในแนวดิ�ง
5. จุมกระดาษลงในตัวทําละลาย (นํ้า เอทานอลหรือสารละลายโซเดียมคลอไรด) โดยใหระดับ
ตัวทําละลายอยูตํ่ากวาจุดสีประมาณ 0.5 cm

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
สารตัวอยาง
ขมิ้น
ดอกอัญชัน
ใบหูกวาง
ดอกหางนกยูง

สีของสารละลาย
กอนแยก
สีเหลือง
สีมวงนํ้าเงิน
สีเขียว
สีแดง

ผลที่สังเกตไดในตัวทําละลาย
นํ้า
เอทานอล สารละลายโซเดียมคลอไรด
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีนํ้าเงินและสีนํ้าตาล สีนํ้าเงินเขม สีนํ้าเงินและสีนํ้าตาล
สีเขียว
สีเขียว
สีเขียว
สีชมพู
สีชมพู
สีชมพูและสีสมออน

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมและตอบคําถามทายกิจกรรม ควรสรุปไดวาสีที่สกัดจากพืชที่
เห็นวามีสีเดียวอาจมีองคประกอบเพียงชนิดเดียวหรือมากกวา 1 ชนิดก็ได สามารถแยกไดโดยวิธีโครมาโทกราฟ
ถาแยกไดหลายสีแสดงวามีองคประกอบมากกวา 1 ชนิด แตถา แยกไดสเี ดียวอาจเปนเพราะสีนน้ั มีองคประกอบเดียว
หรือมีองคประกอบที่เคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วใกลเคียงกันมาก ตองตรวจสอบซํ้าโดยการเปลี่ยนชนิดของตัว
ทําละลายหรือตัวดูดซับ
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สีสกัดจากพืชที่นํามาทดสอบประกอบดวยสีเพียงชนิดเดียวหรือไม ทราบไดอยางไร
แนวคําตอบ สีสกัดจากพืชที่นํามาทดสอบบางชนิดประกอบดวยสีเพียงชนิดเดียว เชน สีจากขมิ้น
จากดอกกระเจี๊ยบ (สีแดง) บางชนิดประกอบดวยสารมากกวาหนึ�งชนิด เชน สีจากใบเตย ใบหูกวาง
ซึ�งทราบไดจากการแยกสีดวยกระดาษโครมาโทกราฟ
จะมีวิธีแยกสารที่ปรากฏสีบนกระดาษกรองหรือกระดาษโครมาโทกราฟออกมาไดอยางไร
แนวคําตอบ วิธแี ยกสารที่ปรากฏสีบนกระดาษกรอง ทําไดโดยตัดกระดาษกรองที่ปรากฏสีอยูไปแชในนํ้า
หรือตัวทําละลายที่ละลายสารมีสนี ้นั ไดดี เชน แอลกอฮอล รอจนกระทั�งสารมีสนี ้นั ละลายออกมาจาก
กระดาษจนหมด นําไประเหยตัวทําละลายออกก็จะไดสารมีสีในภาชนะเหลืออยู
ถาตองการทราบวา สีสังเคราะหชนิดหนึ�งมีรงควัตถุกี่ชนิดผสมกันอยู นักเรียนจะทําการศึกษาได
อยางไร
แนวคําตอบ ทําการศึกษาไดจากการทําโครมาโทรกราฟ
จากการสํารวจ ตรวจสอบ การอภิปราย การสืบคนขอมูลและตอบคําถามในบทเรียน นักเรียนไดเรียนรู
เกี่ยวกับการแยกสารอย า งไรบ า ง มี คํ า ถามหรื อ ป ญ หาอะไรอี ก บ า งที ่ส นใจจะหาคํ า ตอบโดยใช ความรู เ รื ่อ ง
การแยกสารใหอภิปรายและบันทึกไว จากคําถาม ขอสงสัยของนักเรียน ครูควรนําอภิปรายตอไปวา วิธีการ
แยกสารที่ไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติแลวสามารถนําไปใชแยกสารทุกชนิดที่รูจักไดหรือไม
ครูกับนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับ รสชาติ สี กลิ�นที่สกัดไดจากสวนตางๆ ของพืชที่บริโภคได
และทําใหอาหารน�ารับประทานโดยอภิปรายวา สารที่มีกลิ�นในสวนตางๆ ของพืชอาจแยกโดยวิธีการกลั�นดวยไอนํ้า
ตามแบบเรียน จากนั้นอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับวิธีการแยกนํ้ามันหอมระเหยจากพืชโดยใชไอนํ้ารอน ซึ�งเรียก
วิธีการแยกแบบน�้วา การกลั�นดวยไอนํ้า
นํ้ามันหอมระเหยที่ไดจากพืช สามารถนํําไปใชประโยชนอะไรบาง
แนวคําตอบ นํ้ามันหอมระเหยที่สกัดไดจากสวนตางๆ ของพืช สามารถนํามาใชประโยชน ไดดังน�้
- กลิ�นหอมจากดอกไม ใบไม ใชทาํ หัวนํ้าหอม ผสมในอาหาร ทําใหมกี ลิ�นหอม ผสมทํา
ธูปหอม เทียนหอม
- นํ้ามันหอมระเหยจากขิง ขา กระชาย ไพล พริก ใบสะระแหน� ใชผสมทํายาดม ยาหมอง
ยาอม
สารผสมเน�อ้ เดียวทีม่ อี งคประกอบ 2 ชนิด ชนิดหนึง� เปนของเหลวทีร่ ะเหยเปนไอไดงา ย อีกชนิดหนึง�
ระเหยเปนไอไดยาก จึงสามารถแยกออกจากกันโดยวิธีการระเหยแหง ถาตองการนําของเหลวที่ระเหยได
ไปใชประโยชนจะมีวิธีการอยางไร ใหศึกษาไดจากกิจกรรมที่ 1.4
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กิจกรรม 1.4 การกลั่น
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการแยกสารโดยการกลั�น
2. ยกตัวอยางการแยกสารโดยวิธีการกลั�นที่พบในชีวิตประจําวัน

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. สารละลายโซเดียมคลอไรด
2. นํ้า
3. หลอดทดลองขนาดใหญ
4. หลอดทดลองขนาดกลาง
5. จุกยางเบอร 10 เจาะ 2 รู
6. บีกเกอรขนาด 100 cm3
7. หลอดนําแกสรูปตัว V
8. สายพลาสติกเสนผานศูนยกลาง 6 mm ยาว 50 cm
9. ขาตั้งและที่จับหลอดทดลอง
10. ตะเกียงแอลกอฮอลพรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
11. ที่วางหลอดทดลอง
12. เทอรมอมิเตอร

ปริมาณ/กลุม
10 cm3
20 cm3
1 หลอด
1 หลอด
1 อัน
1 ใบ
1 อัน
1 เสน
1 ชุด
1 ชุด
1 อัน
1 อัน

การเตรียมลวงหนา
เตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรดโดยละลายโซเดียมคลอไรดประมาณ 10 กรัม ในนํ้า 100 cm3

ขอแนะนํําในการทํากิจกรรม
1. กอนปดจุกยางตองทําจุกยางใหเปยกกอนแลวคอยๆ หมุนจุกยางปดปากหลอดทดลองไปทาง
เดียวกันจนปดสนิท
2. เมื่อกลั�นเสร็จแลวควรรีบนําจุกยางออก โดยใชผาหนาๆ จับหลอดทดลอง แลวคอยๆ หมุน
จุกยางออกอยาดึงออกตรงๆ
3. ใชผาชุบนํ้าเย็นพันหลอดนําแกส เพื่อชวยใหไอเกิดการควบแน�นเปนของเหลวไดดีขึ้น (หรือใช
เครื่องควบแน�นก็ได)
4. เมื่อกลั�นเสร็จตองนําสายออกจากปากหลอดกอนที่จะนําตะเกียงแอลกอฮอลออก เพื่อปองกัน
การดูดกลับ
5. สังเกตอุณหภูมิเมื่อของเหลวเดือดจากเทอรมอมิเตอร
บทที่ 1 การจําแนกสาร 13

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ในหลอดทดลองขนาดกลางที่แชนํ้าอยูในบีกเกอรจะมีของเหลวอยูที่กนหลอด สวนหลอดทดลอง
ขนาดใหญที่ตมสารละลายโซเดียมคลอไรด จะมีของแข็งสีขาวเหลืออยูที่กนหลอด

อภิปรายหลังกิจกรรม
นักเรียนอภิปรายรวมกันภายในกลุม แลวนําเสนอในชั้นเรียน โดยใชคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทางใน
การอภิปราย เพื่อสรุปวาการกลั�นใชแยกสารละลายที่สารองคประกอบมีจุดเดือดตางกันมากออกจากกันได แตไม
สามารถแยกสารที่มีจุดเดือดใกลเคียงกันออกจากกันได ความรูเรื่องการกลั�นสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
เชน การทํานํ้าจืดจากนํ้าทะเล
เมื่อตมของเหลวจนเกือบแหงมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ในหลอดทดลองทั้งสอง
แนวคําตอบ เมื่อตมของเหลวจนเกือบแหง สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั้งสองหลอด
คือ ในหลอดทดลองขนาดกลางจะมีของเหลวที่กลั�นได ในขณะที่หลอดทดลองขนาดใหญจะมีของแข็ง
สีขาวคือโซเดียมคลอไรด (เกลือแกง) เหลืออยู
นํ้ากลั�นที่ไดจากนํ้าเกลือมีจุดเดือดเทาไร
แนวคําตอบ 100 องศาเซลเซียส
จากนั้นรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับหลักการกลั�น โดยอภิปรายวา สารที่กลั�นไดมีสมบัติอยางไร เชน
ในการทดลองน�้ ของเหลวที่กลั�นไดเปนสารบริสุทธิ์หรือไม ถานําของเหลวน�้มากลั�นซํ้าจะมีสิ�งใดเหลืออยู
หรือไม ครูและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติของสารบริสุทธิ์ เชน จุดเดือดและจุดหลอมเหลว เพื่อนํา
เขาสูหัวขอ 1.2 สารประกอบและธาตุ

ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
1. เอทานอลที่ใชสกัดสารเพื่อการบริโภค ตองเปนสารบริสุทธิ์และหามใชเมทานอลแทนเอทานอลดวย
เน��องจากเมทานอลเปนสารพิษที่มีอันตรายมาก หามใชบริโภค
2. การสกัดสารโดยใชอุปกรณสกัดแบบซอกหเลต (Soxhlet extraction apparatus) เปนวิธีสกัดสารที่ใช
ตัวทําละลายในปริมาณนอย เน��องจากตัวทําละลายที่ใชสกัดสารแลวจะถูกทําใหระเหยและควบแน�น
กลับมาใชสกัดไดอีกเปนลักษณะหมุนเวียน มีลักษณะดังรูป
3. การสกัดนํ้ามันหอมระเหยจากพืช นํ้ามันหอมระเหยเปนสารผสมประกอบดวยสารระเหยงายที่มี
สถานะเปนของเหลวหรือของแข็ง วิธีการที่นิยมกันมากที่สุดในการสกัดนํ้ามันหอมระเหยคือการกลั�น
ดวยไอนํ้า เชน การสกัดเมนทอลจากใบสะระแหน� การสกัดนํ้ามันยูคาลิปตัสจากใบยูคาลิปตัส เปนตน
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ทางนํ้าออก

เครื่องควบแน�น
ทางนํ้าเขา

แขนกาลักนํ้า

ถวยรูพรุนที่ใสสารที่ตองสกัด

เสนทางการไหล
ไอระเหยของตัวทํําละลาย
ตัวทํําละลายที่เปนของเหลว

ตัวทํําละลาย

เครื่องสําเร็จซอกหเลต

สารประกอบและธาตุ

คําสําคัญ
• สารบริสุทธิ์
• อโลหะ
• สารประกอบ
• กึ�งโลหะ
• ธาตุ
• การสลายตัว
• โมเลกุล
• ธาตุกัมมันตรังสี
• อะตอม
• การรวมตัว
• โลหะ
• ตารางธาตุ

หนังสือเรียนหนา 8
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1.2 สารประกอบและธาตุ

จุดมุงหมายของการเรียนในหัวขอน�้ ตองการให
นักเรียนลงมือปฏิบตั เิ พื่อแยกสารประกอบที่รจู กั บอกความ
แตกตางระหวางสารประกอบและธาตุ ตรวจสอบสมบัติ
ของธาตุ แ ละจั ด กลุ ม ตามสมบั ติ และเสนอแนะการใช
ประโยชนจากธาตุและสารประกอบในชีวิตประจําวัน รวม
ทั้งการปองกันอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสี

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองแยกนํ้าดวยไฟฟาและอธิบายสมบัติของธาตุที่ไดจากการแยกนํ้าดวยไฟฟา
2. อธิบายสมบัติของสารประกอบและธาตุ
3. เขียนสัญลักษณของธาตุบางชนิดที่ใชในชีวิตประจําวัน
4. วางแผน ออกแบบวิธีการ และทดลองเพื่อตรวจสอบสมบัติของธาตุ
5. อธิบายสมบัติของธาตุโลหะ อโลหะ กึ�งโลหะ และธาตุกัมมันตรังสีและการใชประโยชน
6. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากธาตุและสารประกอบ
รวมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงและปองกันอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
เวลาที่ใช

5 ชั่วโมง

นั ก เรี ย นอภิ ป รายร ว มกั น ถึ ง สมบั ติ บ างประการของนํ ้า การแยกสารละลายที ่มี นํ ้า เป น ตั ว ทํ า ละลาย
ตามรายละเอียดในบทเรียน เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 1.5

กิจกรรม 1.5 การแยกนํ้าดวยไฟฟา
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองแยกนํ้าดวยไฟฟาและอธิบายสมบัติของธาตุ
ที่ไดจากการแยกนํ้าดวยไฟฟา
2. อธิบายสมบัติของสารประกอบและธาตุ

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 9
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. นํ้าประปา
2. ธูป
3. ชุดแยกนํ้าดวยไฟฟา
4. กระบะถาน พรอมถานไฟฉาย 4 กอน

ปริมาณ/กลุม
100 cm3
1 ดอก
1 ชุด
1 ชุด

การเตรียมลวงหนา
ตรวจสอบการนํ า ไฟฟ า ของนํ ้า ประปาที ่จ ะใช ถ า ไม นํ า ไฟฟ า ให เ ติ ม โซเดี ย มคลอไรด ห รื อ
โซเดียมซัลเฟตประมาณ 1 กรัม ในนํ้า 1,000 cm3

อภิปรายกอนการทํากิจกรรม
1. สังเกตระดับนํ้าในถวยพลาสติกกอนและหลังทํากิจกรรมวาเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
2. ใหสังเกตการเปลี่ยนแปลงในหลอดทดลองทั้ง 2 วามีแกสเกิดขึ้นเร็วชาตางกันอยางไร และ
เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟาใด
3. เพือ่ เปนการประหยัดเวลาในการทํากิจกรรม อาจแบงกลุม ทดลองเปน 2 กลุม ใหญ คือ กลุม หนึง�
ทดสอบแกสดวยเปลวไฟ เพื่อสังเกตการติดไฟ อีกกลุมหนึ�งทดสอบแกสดวยธูปติดไฟที่เหลือแต
ถานแดง เพื่อสังเกตการชวยใหไฟติด
4. ในการทดสอบการติดไฟนั้น ใหนําหลอดที่มีแกสและปดจุกแลวนํามายึดไวกับขาตั้งและที่จับ
หลอดทดลอง เมื่อจะทดสอบใหจุดไมขีดไฟและธูปที่ติดไฟเหลือแตถานแดงมาทดสอบทันทีที่
เปดจุก
5. วิธีการเก็บแกสจะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษ จึงจะไดแกสเต็มหลอดหรือมีปริมาณมาก
พอทีจ่ ะตรวจสอบสมบัติ และการตรวจสอบสมบัตขิ องแกสอาจเกิดการระเบิดและเปนอันตรายได

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
หลอดทดลอง
จากขั้วไฟฟา
ลบ
บวก

ผลที่สังเกตไดเมื่อ
การเกิดแกส
การติดไฟ
การชวยใหไฟติด
ปริมาณมากและเกิดเร็ว จะเกิดไฟลุกที่
ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ปากหลอดทดลองและมีเสียง
ปริมาณนอยและเกิดชา เปลวไฟจากกานไมขีดสวาง เกิดเปลวไฟลุกสวางขึ้น
ขึ้นจากเดิมเล็กนอย
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อภิปรายหลังกิจกรรม

นักเรียนอภิปรายรวมกันโดยใชขอ มูลจากกิจกรรม และใชคาํ ถามทายกิจกรรมเปนแนวทางในการอภิปราย
และควรสรุปไดวา
· เมื่อผานไฟฟากระแสตรง (จากแบตเตอรี่) ลงไปในนํ้าประปา จะมีแกสเกิดขึ้นในหลอดทดลอง
ทั้งสองที่ตออยูกับขั้วไฟฟา
· แกสที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟาบวกจะชวยใหไฟติด ซึ�งเรียกวาแกสออกซิเจน สวนแกสที่เกิดขึ้นที่ขั้ว
ไฟฟาลบจะติดไฟได ซึ�งเรียกวาแกสไฮโดรเจน
เพราะเหตุใดนํ้าในหลอดทดลองจึงลดลง
แนวคําตอบ เพราะมีแกสเกิดขึ้นและเขาไปแทนที่นํ้าในหลอดทดลอง
แกสในหลอดทดลองทั้งสองเปนแกสชนิดเดียวกันหรือไม ทราบไดอยางไร
แนวคําตอบ แกสในหลอดทดลองทั้งสองเปนแกสตางชนิดกัน ทราบไดจากการทดสอบดวยไมขีด
ไฟที่ลุกเปนเปลวและทดสอบดวยธูปติดไฟที่เหลือแตถานแดงซึ�งไดผลที่แตกตางกัน
เปรียบเทียบปริมาตรของแกสที่เกิดขึ้นในหลอดทั้งสอง
แนวคําตอบ ปริมาตรของแกสที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองทั้ง 2 ควรมีอัตราสวนของแกสไฮโดรเจนตอ
ออกซิเจนเปน 2:1
นักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับผลของการแยกนํ้าดวยไฟฟาแลวไดแกสออกซิเจนกับแกสไฮโดรเจน ซึ�ง
เขียนแสดงในรูปของสมการได ตามรายละเอียดในบทเรียน รวมทั้งอภิปรายถึงความแตกตางระหวางสารประกอบ
และธาตุซึ�งมีอยูรอบๆ ตัวเรา และที่พบในรางกายของเราดวย
อภิปรายสมบัติของสารบริสุทธิ์ สารประกอบและธาตุใหไดขอสรุปวา สารบริสุทธิ์เปนสารเน�้อเดียว
มีจุดเดือด จุดหลอมเหลวเฉพาะตัว สารบริสุทธิ์ที่มีองคประกอบตางกันจัดเปนสารประกอบ สวนสารบริสุทธิ์ที่มี
องคประกอบเพียงชนิดเดียวจัดเปนธาตุ
นักเรียนอภิปรายเครื่องหมายหรือสัญลักษณตางๆ ที่ใชแทนคําพูด ตัวอักษร ที่ใชสื่อความหมายที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวันที่ใชในการสื่อความหมายในสถานการณตางๆ ศึกษาสัญลักษณที่ใชแทนชื่อธาตุตามรายละเอียด
ในบทเรียน แลวสรุปหลักเกณฑการเขียนสัญลักษณของธาตุจากตาราง 1.1 รวมทั้งฝกเขียนสัญลักษณของ
ธาตุ 20 ธาตุแรกในตารางธาตุ จนเกิดความเขาใจและสามารถเขียนสัญลักษณของธาตุบางชนิดไดอยางถูกตอง
แลวตอบคําถามทายตาราง 1.1
ชื่อและสัญลักษณของธาตุมีความสัมพันธกันอยางไร
แนวคําตอบ ชือ่ และสัญลักษณของธาตุมคี วามสัมพันธกนั คือ สัญลักษณของธาตุ ใชตวั อักษรของ
ชือ่ ธาตุตวั แรกเปนตัวพิมพใหญ ถาอักษรตัวแรกซํา้ กัน ใหใชอกั ษรตัวแรกเปนตัวพิมพใหญควบกับ
อักษรตัวพิมพเล็กอืน่ ๆ ทีไ่ มซา้ํ กัน เปนสัญลักษณของธาตุ ถาธาตุนน้ั มีชอ่ื เปนภาษาละติน ใหใชอกั ษร
จากภาษาละติน ถาไมมชี อ่ื ภาษาละตินใหใชอกั ษรจากภาษาอังกฤษ
ใหนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับธาตุที่พบในปจจุบันวามีการจัดธาตุเปนหมวดหมู อยูในตารางเฉพาะที่
เรียกวา ตารางธาตุ ตามรายละเอียดในบทเรียนพรอมทั้งชวยกันตอบคําถาม
18 คูมือครู

จากตารางธาตุ โซเดียม (Na) คารบอน (C) ไนโตรเจน (N) ฟลูออรีน (F) และคลอรีน (Cl) ธาตุเหลาน�้อยูใน
คาบใดและหมูใด
แนวคําตอบ ธาตุตา งๆ อยูใ นคาบและหมูด งั น�้
ธาตุ
โซเดียม (Na)
คารบอน (C)
ไนโตรเจน (N)
ฟลูออรีน (F)
คลอรีน (Cl)

คาบ
3
2
2
2
3

หมู
1
14
15
17
17

นักเรียนอภิปรายรวมกันวาจากการเรียนรูเกี่ยวกับชื่อของธาตุ ตารางธาตุ จะเห็นวามีธาตุที่คนพบ
แลวมากมาย ถาจัดธาตุเปนกลุมเพื่องายตอการศึกษาโดยใชสมบัติของธาตุเปนเกณฑ จะใชสมบัติใดบาง
เปนเกณฑในการจัดกลุมและสามารถตรวจสอบได นอกจากการจัดกลุมในรูปของตารางธาตุแลว อาจจัด
กลุมธาตุในรูปแบบใดอีกบาง จากนั้นใหนักเรียนศึกษาสมบัติบางประการของธาตุ จากกิจกรรม 1.6

กิจกรรม 1.6 สมบัติบางประการของธาตุ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ออกแบบวิธกี ารและทดลองเพื่อตรวจสอบสมบัตบิ างประการของธาตุ เชน การนําไฟฟา การนําความรอน
และใชสมบัติดังกลาวเปนเกณฑในการจัดกลุม
2. อธิบายสมบัติและการใชประโยชนจากธาตุโลหะ อโลหะ และกึ�งโลหะ จากการตรวจสอบสมบัติและ
สืบคนขอมูลเพิ�มเติม
3. อธิบายสมบัติธาตุกัมมันตรังสีในชีวิตประจําวัน ตลอดจนวิธีปองกันอันตรายที่เกิดจากธาตุกัมมันตรังสี

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. เครื่องตรวจการนําไฟฟา พรอมกระบะถานไฟฉาย
2. ชุดตรวจการนําความรอน
3. ดินนํ้ามัน
4. ตะเกียงแอลกอฮอล พรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
5. กระดาษทราย
6. นํ้ารอน
7. ธาตุตางๆ ที่มีในหองปฏิบัติการและที่ใชในชีวิตประจําวัน เชน
ทองแดง สังกะสี เหล็ก ทองคําเปลว อะลูมิเน�ยม เงิน คารบอน
กํามะถัน ลวดแมกน�เซียม

ปริมาณ/กลุม
1 ชุด
10 ชุด
1 กอน
1 ชุด
1 แผน
100 cm3
อยางละ 1 ชิ้น

การเตรียมตัวลวงหนา
1. ครูและนักเรียนชวยกันจัดหาธาตุตางๆ ที่พอหาได เชน ทองแดง (จากสายไฟฟา) อะลูมิเน�ยม
(จากกระปองนํ้าอัดลม) แทงแกรไฟต (จากไสดินสอ) ทองคําเปลว สังกะสี ลวดแมกน�เซียม เหล็ก
(จากตะปู) ถาน กํามะถัน ไอโอดีน ดีบุก ตะกั�ว
2. ตรวจสอบและจัดเตรียมเครื่องตรวจการนําไฟฟาใหพรอมใชงาน

อภิปรายกอนกิจกรรม
1. กอนทดสอบการนําไฟฟา ควรใชกระดาษทรายขัดผิววัสดุที่เปนของแข็งใหสะอาดกอน
2. ใหทดสอบเครื่องตรวจการนําไฟฟากอน โดยนําขั้วของเครื่องตรวจการนําไฟฟามาแตะกัน
ถาหลอดไฟสวาง แสดงวาเครื่องใชงานได
3. อภิปรายเกี่ยวกับวิธีใชชุดตรวจการนําความรอน
4. นอกจากสมบัติท่ตี รวจสอบในหองปฏิบัติการแลว ใหรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสมบัติอ่นื ๆ ของธาตุ
ที่ไมไดตรวจสอบ เชน จุดเดือด จุดหลอมเหลว
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ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ผลที่สังเกตไดเมื่อทดสอบ
ธาตุตัวอยาง

การนําไฟฟา
(ความสวางของหลอดไฟ)
อุณหภูมิหอง อุณหภูมิสูง

โลหะ
สังกะสี
แมกน�เซียม
ตะกั�ว
เงิน
ดีบุก
อะลูมิเน�ยม
ทองแดง
ทองคํา
เหล็ก
อโลหะ
ไอโอดีน
โบรมีน
ฟอสฟอรัส
กํามะถัน
ถาน
(คารบอน)
แกรไฟต
กึ�งโลหะ
พลวง
ซิลิคอน

สวาง

สวางนอยลง

ไมสวาง

ไมสวาง

ไมสวาง

ไมสวาง

ไมสวาง

ไมสวาง

สวาง

สวาง

สวาง
สวาง

สวางขึ้น
สวาง

การนํา
ความรอน

จุดหลอมเหลว
o
C

จุดเดือด
o
C

ดูจาก
ผลการทดลอง

419
650
327
961
232
1,083
660
1,063
1,540

906
1,107
1,740
2,210
2,270
2,450
2,600
2,970
3,000

114
-7
44
119

183
59
760
445

3,500

4,200

630.63
1,414

1,587
3,265

ดูจาก
ผลการทดลอง

ดูจาก
ผลการทดลอง
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อภิปรายหลังกิจกรรม
จากผลการทํากิจกรรม การสืบคนขอมูล และการอภิปรายโดยใชคาํ ถามทายกิจกรรมเปนแนวทาง ควรสรุปไดวา
· ธาตุที่มีสมบัติบางประการเหมือนกันอาจจัดอยูในกลุมเดียวกันได
· โลหะสวนใหญเปนของแข็ง นําความรอนและไฟฟาไดดี มีความมันวาว เหน�ยว ตีเปนแผนหรือ
ดึงเปนเสนได มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง
· อโลหะมีทั้งที่เปนของแข็ง ของเหลว และแกส นําความรอนและนําไฟฟาไดไมดี เปราะ รวน ตีเปน
แผนหรือดึงเปนเสนยาวไมได สวนใหญมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวตํ่ากวาโลหะ
· ธาตุกึ�งโลหะจะมีสมบัติอยูระหวางโลหะกับอโลหะ เชน นําความรอนและไฟฟาไดไมดีที่อุณหภูมิ
หอง แตจะนําไฟฟาไดดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
ธาตุที่ตรวจสอบและสืบคนขอมูลมีสมบัติใดบางที่เหมือนกัน และแตกตางกัน
แนวคําตอบ ธาตุที่นํามาตรวจสอบบางชนิด เชน ทองแดง อะลูมิเน�ยม สังกะสี เหล็ก แมกน�เซียม
ตะกั�ว ทองคําเปลว มีสมบัติเหมือนกันคือเปนของแข็ง มีความมันวาว เหน�ยว ตีเปนแผนหรือ
ดึงเปนเสนได มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูง นําไฟฟาและนําความรอนไดดี และธาตุอีกกลุมหนึ�ง
ที่มีสมบัติเหมือนกันแตตางจากกลุมแรก เชน กํามะถัน ไอโอดีน มีสมบัติเปราะ รวน ตีเปนแผน
หรือดึงเปนเสนยาวไมได มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวไมสูงนัก นําความรอนและนําไฟฟาไดไมดี
ถาจะจัดกลุมธาตุที่ตรวจสอบควรใชสมบัติใดเปนเกณฑ
แนวคําตอบ จุดเดือดและจุดหลอมเหลว การนําความรอนและการนําไฟฟา
การนําธาตุตางๆ มาใชประโยชน สอดคลองกับสมบัติของธาตุอยางไร
แนวคําตอบ การนําธาตุตางๆ มาใชประโยชนสอดคลองกับสมบัติของธาตุเหลานั้น เชน
• ทองแดง นํามาใชทําสายไฟฟา เพราะนําไฟฟาไดดี
• อะลูมิเน�ยม ใชทําภาชนะหุงตม เพราะนําความรอนไดดี
• เหล็ก ใชทําวัสดุกอสราง เพราะมีความแข็ง
นักเรียนอภิปรายเกีย่ วกับสมบัตขิ องธาตุโลหะ อโลหะ กึง� โลหะ และการใชประโยชน ตามรายละเอียดในบทเรียน
ธาตุที่เปนโลหะคือ ทองแดง ตะกั�ว สังกะสี ดีบุก เหล็ก เงิน ทองคํา อะลูมิเน�ยม แมกน�เซียม ธาตุที่เปน
อโลหะคือ กํามะถัน โบรมีน ฟอสฟอรัส คารบอน ไอโอดีน ธาตุทเ่ี ปนกึง� โลหะคือ ซิลคิ อน ทราบไดจากการตรวจสอบ
สมบัติการนําความรอนและไฟฟาของธาตุตางๆ และการสืบคนขอมูลเพิ�มเติม
จากกิจกรรม 1.6 สมบัตทิ ่ใี ชในการตรวจสอบวา ธาตุใดเปนโลหะ อโลหะ และกึ�งโลหะ ไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ ธาตุที่จัดเปนโลหะมีสมบัตินําความรอนและนําไฟฟาไดดี สวนใหญเปนของแข็งที่
อุณหภูมหิ อ ง ธาตุท่จี ดั เปนอโลหะมีสมบัตกิ ารนําความรอนและนําไฟฟาไดไมดี มีท้งั ที่เปนของแข็ง
และของเหลว สวนธาตุท่จี ดั เปนกึ�งโลหะนั้นจะมีคณ
ุ สมบัตบิ างประการเหมือนโลหะและบางประการ
เหมือนอโลหะนําไฟฟาไดไมดีที่อุณหภูมิหอง แตจะนําไฟฟาไดดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
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ในอากาศประกอบดวยแกสใดบางและธาตุที่เปนองคประกอบของแกสเปนโลหะหรืออโลหะ
แนวคําตอบ อากาศเปนของผสมประกอบดวยแกสไนโตรเจน 78% แกสออกซิเจน 21% แกส
คารบอนไดออกไซด 0.03% แกสเฉ��อย เชน ฮีเลียม น�ออน อารกอน ซึ�งเปนแกสที่ไมทาํ ปฏิกริ ยิ าเคมี
ซึ�งเปนธาตุอโลหะทั้งหมด
นักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับธาตุบางชนิดที่แผรงั สีออกมาได และอภิปรายเกี่ยวกับการใชธาตุกมั มันตรังสี
ในอาหาร และขาวอันตรายจากการใชธาตุกัมมันตรังสี เพื่อเขาสูกิจกรรม 1.7

กิจกรรม 1.7 ธาตุกัมมันตรังสีที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
สืบคนและนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนของธาตุกัมมันตรังสีในดานตางๆ รวมทั้งอันตราย
จากกัมมันตภาพรังสี

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
แนวการจัดกิจกรรม
ใหนักเรียนอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับการใชประโยชนจากธาตุกัมมันตรังสีในดานตางๆ จากที่เคย
เรียนรูมาแลว หรือจากขาวสารขอมูลตางๆ เชน อุตสาหกรรม การแพทย การทหาร อุตสาหกรรมอาหาร
การเกษตร ดังนั้นอาจแบงกลุมเพื่อไปสืบคนขอมูล คิดรูปแบบของการนําเสนอ และนําเสนอขอมูลใน
ชั้นเรียนอาจนําเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โปสเตอร รายงาน แผนผัง

การเตรียมลวงหนา
ในกิจกรรม 1.7 น�้ควรมีการอภิปรายกอนทํากิจกรรมลวงหนาอยางนอยหนึ�งสัปดาห เพื่อใหนักเรียน
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูตางๆ เชน
- เอกสาร
- อินเทอรเน็ต
- วีดิทัศน
- โรงพยาบาล
- โรงงานผลิตอาหารอาบรังสี
- สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แลวจึงนํามาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียนตามเวลาที่กําหนด
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ตัวอยางการสืบคนขอมูล
นักฟสิกส ชาวฝรั�งเศสชื่อ เอ.เฮนรี่ เบคเคอเรล (A. Henri Becquerel) เปนผูคนพบกัมมันตภาพรังสี
เปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) โดยสังเกตพบวา สารประกอบยูเรเน�ยมมีกัมมันตภาพรังสีแผ
ออกมา และจากการทดลองเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี ทําใหทราบวารังสีมีอยู 3 ชนิดคือ
รังสีแอลฟา (α - rays) เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาบวก ซึ�งเทากับนิวเคลียสของฮีเลียม (24He)
รังสีบีตา (β - rays) เปนอนุภาคที่มีประจุไฟฟาลบ ซึ�งเทากับอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูง
รังสีแกมมา (γ- rays) เปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มีความถี่สูงมาก เปนรังสีที่ไมมีประจุไฟฟา แตมี
พลังงานมาก และทําใหเกิดอันตรายตอรางกายคนไดมากดวย
ผูป ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับรังสีจงึ ตองระมัดระวังอันตราย และตองตรวจสอบตนเองอยูเ สมอวา ในวันหนึง� ๆ
หรือชวงระยะเวลาหนึ�งรางกายไดรับรังสีมากนอยเพียงใด เกินกําหนดที่จะกอใหเกิดอันตรายหรือไม และ
เน��องจากรางกายคนเราไมสามารถวัดปริมาณรังสีไดดวยความรูสึกของเรา จึงตองใชเครื่องมือวัด เชน
กลักฟลม เครื่องไกเกอรเคานเตอร
การใชประโยชนของธาตุกัมมันตภาพรังสีในดานตางๆ เชน
การเกษตร ใชรังสีแกมมา
· ตรวจหาชนิดของอาหารที่พืชตองการ เพื่อการเลือกชนิดของปุยที่ถูกตอง
· ทําลายแมลงโดยการทําใหแมลงเปนหมัน
· อาบรังสีผลผลิตทางการเกษตร ปองกันการงอกและฆาเชื้อราบางชนิด ทําใหเก็บไวไดนาน
· อาบรังสีเพื่อเก็บถนอมอาหาร (ที่เรียกวาอาหารฉายรังสี)
ดานการแพทย
ใชรังสีแกมมาจากไอโซโทปกัมมันตรังสีบางชนิด ในการวินิจฉัยโรคและการบําบัดรักษา โดย
ใหผูปวยกินไอโซโทปกัมมันตรังสี หรือฉ�ดเขาไปในอวัยวะที่ตองการตรวจสอบ สารน�้จะไหลไปตามระบบ
หมุนเวียนภายในรางกาย ซึ�งติดตามไดโดยใชเครื่องวัดกัมมันตภาพรังสี เชน ไกเกอรเคานเตอร แพทย
สามารถใชขอมูลที่ไดไปประกอบการวินิจฉัยไดวาอวัยวะสวนนั้นทํางานปกติหรือไม ธาตุกัมมันตรังสีที่ใช
ในดานการแพทย เชน
· ใชไอโอดีน - 131 (I - 131) ตรวจและรักษามะเร็งที่ตอมไทรอยด
· ใชแทลเลียม - 201 (Tl - 201) ตรวจสอบการทํางานของกลามเน�้อหัวใจ
· อิตเทรียม - 901 (Y - 90) และทอง - 198 (Au - 198) ใชรักษามะเร็งที่แพรกระจาย
· ฟอสฟอรัส - 32 (P - 32) ใชรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว เปนตน
ดานการทหาร
· ใชธาตุกัมมันตรังสีพวกเรเดียม (Ra), ยูเรเน�ยม (U) ทําอาวุธนิวเคลียร (จรวด, ระเบิด)
เปนเชื้อเพลิงในเรือรบ เรือดํานํ้า เปนตน
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ดานอุตสาหกรรม
· การตรวจหารอยรั�วของทอแกสใตพื้นดิน โดยใสสารกัมมันตรังสีเขาไปในทอแกสใตพื้นดิน
ถามีรอยรั�วจะมีกัมมันตรังสีกระจายสูบรรยากาศ จากนั้นใชเครื่องวัดรังสีตรวจสอบเหน�อ
พื้นดิน เพื่อหาตําแหน�งของรอยรั�วได
· การวัดความหนาของวัตถุที่เปนแผนบาง เชน แผนกระดาษ พลาสติก เหล็กกลา อะลูมิเน�ยม
โดยใหแผนวัตถุดังกลาวเคลื่อนที่ผานสารกัมมันตรังสี แลวใชเครื่องวัดรังสีตรวจสอบ จาก
ปริมาณรังสีทท่ี ะลุผา นวัตถุแผนบางมาเขาเครือ่ งวัด จะทําใหทราบความหนาของแผนวัตถุได
· การตรวจสอบควันไฟเพื่อปองกันไฟไหม เน��องจากกัมมันตภาพรังสี ที่ทําใหอากาศแตกตัว
เปนไอออนเกาะติดกับอนุภาคของควันไฟ ทําใหอากาศเคลื่อนที่ชาลง กระแสไฟฟาจะลดลง
และวงจรอิเล็กทรอนิกสไปทําใหเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น
· การผลิตสีสะทอนแสง ใชในอุตสาหกรรมเสื้อผา ทําตัวเลขหนาปดนาิกา เครื่องยนต
สะทอนแสงตางๆ เปนตน
ดานโบราณคดี
· การหาอายุวัตถุโบราณใช C-14 (คารบอน -14) ซึ�งจะหาอายุวัตถุโบราณไดจนถึงประมาณ
30,000 ป อาจใช K - 48 (โพแทสเซียม - 48) และ Rb - 87 (รูบิเดียม - 87) เปนตน
อันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
· อันตรายโดยตรงตอชีวิต เมื่อรางกายไดรับกัมมันตภาพรังสีโดยตรง โดยเฉพาะรังสีแกมมา
สามารถทําใหเซลลของเน�้อเยื่อตายได ดังนั้นถารางกายไดรับรังสีโดยตรงเปนจํานวนมาก
อาจทําใหเสียชีวิตได
· อันตรายตอเน�้อเยื่อสมองและอวัยวะสืบพันธุ รังสีแกมมาอาจทําใหโครโมโซมของเซลล
สืบพันธุมีการเปลี่ยนแปลงอยางชั�วคราวหรือถาวร ที่เรียกวาเกิดการกลายพันธุ เปนผลทําให
พั น ธุ กรรมเปลี ่ย นแปลงไปในทางที ่ดี ขึ ้น หรื อ เลวลงก็ ไ ด เชื ่อ กั นว า วิ วั ฒ นาการของ
สิ�งมีชีวิตบางกรณ�เกิดจากกัมมันตภาพรังสี
· อันตรายแบบสะสม ถาเซลลของเน�้อเยื่อไดรังสีในปริมาณนอยๆ เปนเวลานานๆ ก็ทําให
เซลลของเน�้อเยื่อนั้นไดรับอันตรายและอาจกลายเปนเซลลมะเร็งได

อภิปรายหลังกิจกรรม
จากผลการสืบคนขอมูล และจากการอภิปราย โดยใชคําถามทายกิจกรรมเปนแนวทาง ควรสรุปไดวา
· ธาตุบางชนิดสามารถปลอยกัมมันตภาพรังสีได ซึ�งเรียกวา ธาตุกัมมันตรังสี
· รังสีที่ปลอยออกมามี 3 ชนิด คือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา และรังสีแกมมา
· รังสีที่ปลอยออกมา ถารางกายไดรับกัมมันตภาพรังสีโดยตรงในปริมาณมาก จะทําใหเสียชีวิตได
แตถาไดรับในปริมาณนอยๆ เปนเวลานานๆ อาจทําใหเซลลกลายเปนเซลลมะเร็งได
· มนุษยรจู กั นํารังสีมาใชประโยชนในดานตางๆ เชน ในการถนอมอาหาร การรักษาโรค การอุตสาหกรรม
ทางการทหาร เปนตน
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· ธาตุกัมมันตรังสีที่นักเรียนสวนใหญรูจัก เชน Co - 6O, U - 235, U - 238
Co - 6O ใชในการถนอมอาหาร ปองกันการงอกของเมล็ดพืช ใชฆาเชื้อโรคในเครื่องมือแพทย
ใชรักษาโรคมะเร็ง ใชตรวจสอบควันไฟในสัญญาณเตือนไฟไหม ฯลฯ
U - 235, U - 238 ใชทาํ ระเบิดปรมาณู ใชทาํ เชือ้ เพลิงในโรงไฟฟานิวเคลียร ใชผลิตธาตุกมั มันตรังสี ฯลฯ
จากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับประโยชนและโทษของธาตุ Co - 60 ตามรายละเอียดในบทเรียน
นักเรียนรวมกันอภิปรายตามขอมูลที่ไดสืบคน และคําถามทายกิจกรรม เพื่อสรุปไดวาธาตุบางชนิด
สามารถปลอยรังสีออกมาจากภายในได เรียกวา ธาตุกัมมันตรังสี รังสีที่ปลอยออกมาจากภายในธาตุน�้เรียกวา
กัมมันตภาพรังสี ซึ�งสามารถนํามาใชประโยชน ในงานตางๆ ได แตถาใชอยางไมถูกตอง ไมรูจักวิธีควบคุมและ
ปองกันรังสีเหลานั้น จะเปนโทษอยางรายแรง เชนที่เปนขาวในสื่อสิ�งพิมพตางๆ
จากการเรียนรูเกี่ยวกับธาตุกัมมันตรังสี อภิปรายตอไปวาการเปลี่ยนแปลงของธาตุดังกลาวที่ทําใหเกิด
รังสีเกิดขึ้นที่ระดับยอยของธาตุ นักวิทยาศาสตรมีวิธีศึกษาองคประกอบยอยของธาตุไดอยางไร เพื่อนําเขาสู
เรื่องสารประกอบ และตอบคําถามจากตาราง 1.2 ดังน�้
ในตาราง 1.2 สารประกอบชนิดใดที่มีธาตุโลหะและอโลหะเปนองคประกอบ
แนวคําตอบ คอปเปอร (II) ซัลเฟต โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต โพแทสเซียมไนเตรต โซเดียม
ไฮดรอกไซด แคลเซียมออกไซด
ยกตัวอยางสารประกอบที่ใชในชีวิตประจําวันนอกเหน�อจากในตาราง 1.2
แนวคําตอบ
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร

สูตรเคมี

เกลือ

โซเดียมคลอไรด

NaCl

ดางทับทิม

โพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต

KMnO4

ยิปซัม

แคลเซียมซัลเฟต

CaSO4

เพราะเหตุใดนํ้าตาลทรายและนํ้าสมสายชูจงึ มีสมบัตติ า งกันมาก ทั้งที่เปนสารประกอบที่ประกอบดวย
ธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเหมือนกัน ใหอภิปราย
แนวคําตอบ ทั้งนํ้าตาลทรายและนํ้าสมสายชูประกอบดวยธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน
เหมือนกันแตมีอัตราสวนที่แตกตางกันมาก ทํําใหมีสมบัติตางกันมาก นํ้าสมสายชูสามารถผลิตได
จากการหมักของนํ้าตาล ซึ�งนํ้าตาลที่ใชหมักอาจไดมาจากผลไมชนิดตางๆ ทํําใหไดนํ้าสมสายชูที่
แตกตางกัน เชน นํ้าสมสายชูแอปเปล นํ้าสมสายชูมอลตสีแดง ฯลฯ
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
ตัวอยาง ธาตุที่สําคัญและปริมาณ (รอยละโดยมวล / มวลคน) ที่พบในรางกายมนุษย เชน
ออกซิเจน
ไนโตรเจน
โพแทสเซียม
เหล็ก

61
2.6
0.20
0.01

คารบอน
แคลเซียม
กํามะถัน
แมงกาน�ส

23
1.4
0.20
0.005

ไฮโดรเจน
ฟอสฟอรัส
โซเดียม
อื่น ๆ

10
1.1
0.14

คําถามทายบทที่ 1
1. การผลิตนํ้ามันหอมระเหยจากพืช โดยวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย จะตองคํานึงถึงปจจัยใดบาง
แนวคําตอบ การผลิตนํ้ามันหอมระเหยจากพืช ดวยวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย จะตองคํานึงถึง
วัตถุประสงคการใช ปริมาณผลิตภัณฑที่ตองการ ปริมาณวัตถุดิบที่มี ชนิดและปริมาณของ
ตัวทําละลายที่จะใช
2. ถาตองการตรวจสอบสมบัติของสีในลูกกวาดชนิดหนึ�งวา เปนสีที่อนุญาตใหใชผสมในอาหาร
หรือไม จะตรวจสอบไดอยางไร อาศัยหลักการใด ใชวสั ดุอปุ กรณอะไร มีการควบคุมตัวแปรอยางไร
ถาพบวาสีในลูกกวาดเปนสีที่หามใชในอาหาร ควรจะทําอยางไรตอไป
แนวคําตอบ การตรวจสอบสมบัตขิ องสีในลูกกวาดที่มจี าํ หน�ายในโรงเรียนวาเปนสีท่อี นุญาตใหใชผสม
ในอาหารหรือไม ตรวจสอบไดดังน�้ สกัดสีจากลูกกวาดโดยใชนํ้าเปนตัวทําละลาย จะไดสารละลายสี
จากนั้นนํามาแยกสารสีโดยอาศัยหลักการแยกโดยวิธีโครมาโทกราฟกระดาษตามวิธีการในกิจกรรม
1.5 ใชวัสดุและอุปกรณ ตามกิจกรรม 1.5 โดยควบคุมตัวแปร ไดแก สารสีที่อนุญาตใหใชผสมใน
อาหาร เพื่อใชเปนสีเปรียบเทียบกับสีในลูกกวาด โดยควบคุมปริมาณตัวทําละลาย ชนิดของกระดาษ
(ตัวดูดซับ) การตรวจสอบทํําโดยนําสีที่สกัดจากลูกกวาดเทียบกับสีที่อนุญาตดวยวิธีโครมาโทกราฟ
กระดาษ เพื่อสังเกตสีท่แี ยกไดวา เปนชนิดเดียวกันหรือไม โดยตรวจสอบจากระยะทางที่เคลื่อนของสี
ถาระยะทางที่สารสีเคลื่อนที่เทากัน แสดงวาเปนสีชนิดเดียวกันแตถาไมเทากันอาจเปนสีที่ไมเหมาะ
สําหรับการบริโภค ควรแจงใหอาจารยทราบ จะไดแจงกับหน�วยงานราชการที่มีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของผูบริโภค คือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข หรือ
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) เพื่อจะไดดาํ เนินการตรวจสอบและดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป นอกจากน�้อาจทําไดโดยแจงใหนกั เรียนดวยกันอยาซื้อลูกกวาดนั้นมาบริโภค เพราะ
อาจเกิดอันตรายตอรางกายได
3. ในรางกายคนเราจะพบธาตุเหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) กับฟอสฟอรัส (P) อยูที่สวนใด
แนวคําตอบ ในรางกายคนเรามีธาตุเหล็ก (Fe) อยูในเม็ดเลือดแดง และมีแคลเซียม (Ca) กับ
ฟอสฟอรัส (P) เปนองคประกอบของสารประกอบที่อยูในกระดูกและฟน
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4. ในชีวิตประจําวันมีการนําธาตุและสารประกอบมาใชประโยชนอะไรบาง
แนวคําตอบ ในชีวิตประจําวัน ไดนําธาตุและสารประกอบตางๆ มาใชประโยชนดังตัวอยางตอไปน�้
ธาตุอโลหะ
กํามะถัน (S) ใชเปนสารกําจัดแมลง เปนสวนผสมของดินปน พลุ ดอกไมไฟ
ฟอสฟอรัส (P) ใชทํายาเบื่อหนู ใชทําหัวไมขีดไฟ
คารบอน (C) ถาน ใชเปนเชื้อเพลิง แกรไฟต ใชทําไสดินสอ เพชร ใชทําเครื่องประดับ
ออกซิเจน (O2) ใชหายใจ ชวยใหไฟติด
ฟลูออรีน (F) เปนสวนผสมในยาสีฟน ชวยปองกันฟนผุ
น�ออน (Ne) ใชบรรจุในหลอดไฟฟาฟลูออเรสเซนต เพื่อทําหลอดไฟฟาที่ใชในการโฆษณา
คลอรีน (Cl2) ใสในนํ้าประปาเพื่อฆาเชื้อโรค
ฮีเลียม (He) ใชบรรจุในบอลลูน ใชบรรจุในถังผสมกับออกซิเจนสําหรับนักประดานํ้า
ธาตุโลหะ
ทองแดง (Cu) ใชทําสายไฟฟา ทําภาชนะเครื่องใช
เหล็ก (Fe) ใชทํามีด คอน ปน โครงสรางของสิ�งกอสราง ภาชนะเครื่องใช ยานพาหนะตางๆ
เปนโลหะที่ใชประโยชนมากที่สุด
สังกะสี (Zn) ใชทําภาชนะบรรจุอาหาร (โดยเคลือบดวยดีบุก) ทําสังกะสีมุงหลังคา (นําสังกะสี
ไปเคลือบเหล็ก)
เงิน (Ag) ใชทําภาชนะเครื่องใชตางๆ เครื่องประดับ
อะลูมิเน�ยม (Al) ใชทําภาชนะในครัวเรือน สายไฟฟาแรงสูง
ตะกั�ว (Pb) ใชเคลือบเหล็ก ใชผสมดีบุก ทําตะกั�วบัดกรี ทําฟวส ทําแบตเตอรี่ ใชทําทอใน
อุตสาหกรรมเคมี เชน อุตสาหกรรมกรดซัลฟวริก
ทองคํา (Au) ใชทําเครื่องประดับ ใชเปนหลักทรัพยคํ้าประกันมูลคาธนบัตรของประเทศตางๆ
ธาตุกึ�งโลหะ
ซิลคิ อน (Si) ใชผสมกับอะลูมเิ น�ยมเพือ่ หลอทําชิน้ สวนรถยนตและเปนวัตถุดบิ เพือ่ ผลิตซิลโิ คน
พลวง (Sb) ใชทําสีเซรามิก สารเคลือบผิวโลหะผสม
สารหนู (As) ใชทําทองบรอนซและทําดอกไมไฟ นอกจากน�้ยังใชทําแบตเตอรี่สะสมไฟฟา
สารประกอบ
โซดาทําขนมหรือโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3) ใชทําผงฟู
นํ้าแข็งแหงหรือคารบอนไดออกไซดแข็ง (CO2) ใชแชแข็ง ใชทําฝนเทียม ใชทําหมอกควัน
ในการจัดเวทีแสดงตางๆ ใชแชอาหารสดบนเครื่องบิน
แอลกอฮอล เอทานอลหรือเอทิลแอลกอฮอล (C2H5OH) ใชลางแผล (แอลกอฮอล 70%) ใช
ผสมทําเครื่องดื่มใช ละลายครั�งทําเชลแล็ก ละลายไอโอดีน ทําทิงเจอร ไอโอดีน ทาแผลสด และใช
เปนเชื้อเพลิงแกสโซฮอล
ดินประสิวหรือโพแทสเซียมไนเทรต (KNO3 ) นําไปใชทําดินปน พลุ ดอกไมไฟ ปุย ใสในอาหาร
ประเภทไสกรอก กุนเชียง ทําใหเน�้อมีสีแดง
28 คูมือครู

โพแทสเซียมคลอเรต (KClO3) ชาวสวนนิยมนําไปใชเปนฮอร โมนพืช ทําใหลําไยออกผล
นอกฤดู แตเปนสารที่ระเบิดไดงาย จึงตองใชและจัดเก็บอยางระมัดระวัง
ดางทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต (KMnO4) ใชฆาเชื้อโรค ใชทํานํ้ายาลางแผล
ใชลางผักสด
นํา้ ยาฟอกขาวหรือโซเดียมไฮโปคลอไรต (NaOCl) ใชเปนสารฟอกขาว ใชทาํ ความสะอาดหองนํา้
นํ ้า ปู น ใสหรื อ แคลเซี ย มไฮดรอกไซด (Ca(OH) 2) ใช แ ช ผั ก ผลไม ใ ห กรอบ ใช ท ดสอบ
แกสคารบอนไดออกไซด
แกสหุงตม หรือแกสปโตรเลียมเหลว (LPG ; Liquefied Petroleum Gas) เปนแกสผสมของ
C3H8 (โพรเพน) กับ C4H10 (บิวเทน) ใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือนหรือในรถยนต
แกสธรรมชาติ (NGV ; Natural Gas for Vehicles หรือ CNG ; Compressed Natural Gas)
เปนแกสธรรมชาติท่ใี ชเปนเชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ในยานยนต และในการผลิตกระแสไฟฟา
มีสว นประกอบหลัก คือ แกสมีเทน (CH4) ซึง� มีสมบัคพิ เิ ศษ คือ เบากวาอากาศ เปนเชือ้ เพลิงสะอาด
ชวยลดปญหามลพิษทางอากาศ
นํา้ ตาลทรายหรือซูโครส (C12H22O11) เปนสารอาหารที่ใหพลังงานแกรา งกาย ใชถนอมอาหาร
ประเภทแชอม�ิ และใชปรุงรสอาหาร
เกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด(NaCl) เปนสารใชถนอมอาหารประเภทดองเค็ม ใชปรุงรสอาหาร
กรดนํ้าสมหรือกรดแอซีติก (CH3COOH) ใชปรุงรสอาหาร
ลูกเหม็นหรือแนพทาลีน (C10H8) ใชใสตูเสื้อผาปองกันแมลงกัดกินเสื้อผา
การบูรหรือแคมเฟอร (C10H15O) ใชใสตูเสื้อผา ปองกันแมลงกัดกินเสื้อผา ใชทํายาหมอง
ยาแกลม
เมนทอล (C10H19OH) ใชผสมในแชมพู ในยาสีฟน ในลูกอม ทําใหมีความเย็น (รสเย็น) ใชผสม
ในยาดม ยาหมอง ยาแกไอ
5. มีคนจํานวนหนึ�งเชื่อวาสามารถทําตะกั�วใหเปนทองได การทําตะกั�วใหเปนทองเปนไปไดจริง
หรือไม จะมีวิธีการพิสูจนไดอยางไรวาทองที่เกิดขึ้นเปนทองคําแท
แนวคําตอบ คําตอบของนักเรียนอาจมีทง้ั เปนไปไมได หรือเปนไปได ซึง� ควรจะใหนกั เรียนแสดงเหตุผล
ประกอบตามหลักการแลว ไมสามารถทําตะกั�วใหเปนทองได แตอาจจะทําใหมีลักษณะคลายทองได
โดยการชุบโลหะดวยไฟฟา หรือการทําเปนโลหะผสม ซึ�งพิสจู นไดโดยตรวจสอบจุดหลอมเหลว และ
จุดเดือดของทอง เปรียบเทียบกัน ทองมีจดุ หลอมเหลว = 1,043o C จุดเดือด = 2,970o C ถานําตะกั�ว
มาทําใหเปนทองไดจริง ตองมีจุดหลอดเหลว และจุดเดือดเทากับทองจริงๆ
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
ป จจุ บั นถึ ง แมจ ะเปลี่ย นตะกั�วใหเปน ทองตามความปรารถนาไม ไ ด แ ต ก็ส ามารถเปลี ่ยนธาตุ ตางๆได
หลายชนิด เชน เปลี่ยนไนโตรเจนใหเปนออกซิเจน โดยยิงอนุภาคแอลฟาที่มีความเร็วสูงไปยังอนุภาคของแกส
ไนโตรเจนจะไดแกสออกซิเจนและโปรตอนดังน�้
17
1
4
14
+
+
1H
8O
2 He
7N
(แกสไนโตรเจน) (อนุภาคแอลฟา) (แกสออกซิเจน)
(โปรตอน)
เปลี่ยนธาตุเบอริลเลียมใหเปนคารบอน
9
4

Be
+
(ธาตุเบอริลเลียม)

4
2

He

12
6

1
C
+
0n
(ธาตุคารบอน)
(นิวตรอน)

เปลี่ยนธาตุโคบอลตที่เสถียรใหเปนโคบอลตกัมมันภาพรังสี
59
27

Co
+
(ธาตุโคบอลต)

60
27

1
0

n

Co

+

γ
(แกมมา)

เครื่องไซโคลตรอน (Cyclotron) เปนเครื่องที่ใชผลิตธาตุกัมมันตรังสีหรือผลิตธาตุอื่นๆ โดยเรงอนุภาคที่มี
ประจุบวกใหมีความเร็วสูง แลวยิงไปยังอนุภาคที่ตองการ
เครื่องปฏิกรณปรมาณู (Nuclear Reactors) เปนเครื่องที่ทําใหเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร โดยมีธาตุกัมมันตรังสี
เปนเชื้อเพลิง เชน ยูเรเน�ยม ( 23592 U) พลูโตเน�ยม ( 23994 Pu) เปนตน ธาตุเหลาน�้จะเกิดการสลายตัวเองได แลวปลอย
กัมมันตรังสีตางๆ อนุภาคนิวตรอนรวมทั้งพลังงานความรอนอยางมหาศาลออกมา ซึ�งนําไปใชประโยชน ใน
การผลิตสารกัมมันตรังสีตางๆ หรือใชเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟา เรือเดินสมุทร เรือดํานํ้า เปนตน
6. จงนําคําตอไปน�้ เขียนเปนแผนผังความคิดการจําแนกสาร
สาร สารผสม สารบริสุทธิ์ สารแขวนลอย สารละลาย คอลลอยด ธาตุ สารประกอบ
แนวคําตอบ
สาร
แบงเปน

สารผสม

สารบริสุทธิ์

แบงเปน

สารละลาย

คอลลอยด

แบงเปน

สารแขวนลอย

สารประกอบ

ธาตุ

7. สารประกอบตอไปน�้มีธาตุใดเปนองคประกอบและในอัตราสวนเทาใด
แนวคําตอบ ก) CO2 มีธาตุคารบอนและออกซิเจนเปนองคประกอบ ในอัตราสวน 1 : 2
ข) CH3COOH มีธาตุคารบอน ไฮโดรเจน และออกซิเจนเปนองคประกอบ ในอัตราสวน 1 : 4 : 2
30 คูมือครู

บทที่

2 ปฏิกิริยาเคมี

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี และยกตัวอยาง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน
2. เขี ยนสมการเคมี ในรูปประโยคสัญลักษณและอธิ บ าย
ปฏิกริ ยิ าเคมีระหวางโลหะกับออกซิเจน โลหะกับนํา้ กรด
กับเบส กรดกับสารประกอบคารบอเนต
3. ทดลองและอธิบายความสัมพันธของมวล พลังงานและ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี
4. ทดลองและอธิบายปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี
5. สืบคนขอมูลและอภิปรายเกี่ยวกับสารเคมีและปฏิกิริยา
เคมีที่มีผลกระทบตอสิ�งแวดลอม การใชสารเคมีอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย และปองกันแกไขอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้
จากการใชสารเคมี
บทนํํา
2.1 สมการเคมี
2.2 มวล พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.3 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2.4 ปฏิกิริยาเคมีกับสิ�งแวดลอม

หนังสือเรียนหนา 21-38

1 ชั�วโมง
2 ชั�วโมง
2 ชั�วโมง
5 ชั�วโมง
2 ชั�วโมง

รวมเวลาที่ใช
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แนวความคิดหลัก
การเกิดปฏิกิริยาเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงของสารแลวไดสารใหมเกิดขึ้น ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงน�้
อาจสังเกตเห็นปรากฏการณ ใดปรากฏการณหนึ�งหรือหลายๆ ปรากฏการณประกอบกัน เชน การเกิดฟองแกส
การเปลี่ยนแปลงสี การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การเกิดตะกอน เปนตน ปฏิกิริยาเคมีสามารถเขียนแทนดวย
สมการเคมี ซึ�งเปนประโยคสัญลักษณแสดงถึงสารตั้งตนที่เขาทําปฏิกิริยากันและผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น การเกิด
ปฏิกิริยาเคมีของสาร มวลของสารตั้งตนที่เขาทําปฏิกิริยาจะเทากับมวลของสารผลิตภัณฑท่เี กิดขึ้นในปฏิกิริยาเคมี
แตละปฏิกิริยาจะมีพลังงานเขามาเกี่ยวของเสมอ เมื่อปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น ความรอนที่ปฏิกิริยาเคมีใหออกมาอาจ
มากกวาความรอนทีป่ ฏิกริ ยิ าไดรบั เรียกปฏิกริ ยิ าประเภทน�ว้ า ปฏิกริ ยิ าคายความรอน หากความรอนทีป่ ฏิกริ ยิ าเคมี
ให อ อกมามี ค า น อ ยกว า ความร อ นที่ ป ฏิ กิ ริ ย าได รั บ จะเรี ย กปฏิ กิ ริ ย าประเภทน�้ ว า ปฏิ กิ ริ ย าดู ด ความร อ น
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บางปฏิกิริยาสามารถเกิดขึ้นไดเองที่อุณหภูมิหอง บางปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นไดตองมีอุณหภูมิสูง ปฏิกิริยาเคมีจะ
เกิดขึ้นไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อุณหภูมิ ธรรมชาติของสาร ขนาดของสาร ปริมาณของสาร
และตัวเรงปฏิกิริยา สารเคมีมีทั้งคุณและโทษ สารเคมีที่ใชเปนสารตั้งตนของปฏิกิริยาเคมีตลอดจนสารเคมีที่เปน
ผลิตภัณฑมีผลตอสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอมทั้งทางดานที่ดีและดานตรงขาม การนําสารเคมีมาใชตองคํานึงถึง
ความถูกตอง เหมาะสมปลอดภัย และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ�งแวดลอมในลักษณะที่เปนโทษ ดังนั้นการใช
สารเคมีจึงตองระมัดระวังและรูวิธีแกไขเบี้องตนเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการใชสารเคมี

บทนํา
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสังเกต ทดลอง สํารวจตรวจสอบและอภิปรายถึงการเกิด
ปฏิกริ ยิ าเคมีวา จะไดสารใหมและขณะทีเ่ กิดปฏิกริ ยิ าเคมีสามารถสังเกตไดวา มีการเปลีย่ นแปลงใดเกิดขึน้ ซึง� สามารถ
บงชี้ไดวาสารเหลานั้นเกิดปฏิกิริยากัน

•
•
•
•
•

คําสําคัญ
ฟองแกส
ตะกอน
อุณหภูมิ
ปฏิกิริยาเคมี
สีของสารละลาย

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเคมี และยกตัวอยาง
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูสรางความสนใจกับนักเรียนโดยการนําอภิปราย เชน ใหนักเรียนจับคูกันแลวอภิปรายเกี่ยวกับคําวา
“ปฏิกิริยาเคมี” หมายความวาอยางไร ใหเวลาในการอภิปรายของนักเรียน 3 นาที จากนั้นใหคูใดคูหนึ�งนําเสนอ
โดยเขียนความหมายของปฏิกิริยาเคมีบนกระดาน และใหคูอื่นๆ อภิปรายในความหมายที่แตกตางจากที่เสนอบน
กระดาน ทั้งน�้อาจใหคูอื่นๆ มาเขียนเพิ�มเติมบนกระดาน กระบวนการน�้ไมควรใชเวลาเกิน 10 นาที แลวรวมกัน
สรุปคําวา “ปฏิกิริยาเคมี”
ครูทําการสรุปขอเสนอบนกระดานซึ�งควรเนนที่คําวา “สารเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีสารใหมเกิดขึ้น”
ครูอาจใชคําถามนําเขาสูกิจกรรม 2.1 เชน จากการสังเกต นักเรียนทราบไดอยางไรวามีสารใหมเกิดขึ้น
หรือการเกิดปฏิกิริยาเคมีมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางที่นักเรียนสามารถสังเกตได
32 คูมือครู

กิจกรรม 2.1 การเกิดปฏิกิริยาเคมี
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถทดลองและอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกต
ไดเมื่อมีปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น และยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยา

เวลาที่ใช 30 นาที
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ที่ตั้งหลอดทดลอง
2. หลอดทดลองขนาดกลาง
3. สารละลายเลด (II) ไนเตรต 0.1 mol/dm3
4. สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด 0.1 mol/dm3
5. นํ้าสมสายชูกลั�น 5%
6. ผงฟู
7. กรดไฮโดรคลอริก 0.1 mol/dm3
8. สารละลายดางทับทิม 0.1 mol/dm3
9. สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต 0.1 mol/dm3
10. กรดซิตริก

ปริมาณ/กลุม
1 อัน
8 หลอด
5 cm3
5 cm3
5 cm3
1 กรัม หรือ 1 ชอนเบอร 1
5 cm3
5 cm3
5 cm3
1 กรัม หรือ 1 ชอนเบอร 1

หมายเหตุ : วิธีการเตรียมสารแสดงอยูในภาคผนวก

อภิปรายกอนการทดลอง

บทนํํา

ครูควรใหนักเรียนสังเกตลักษณะทั�วไปของสารแตละคูและจับหลอดทดลองที่บรรจุสารทั้งสองกอน
ผสมกันและหลังจากผสมกันแลว
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ตัวอยางผลการทดลอง
คูของสารที่ผสมกัน
1. โพแทสเซียมไอโอไดด + เลด (II) ไนเตรต
2. ผงฟู + นํ้าสมสายชูกลั�น
3. ดางทับทิม + กรดไฮโดรคลอริก
4. โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต + กรดซิตริก

ผลการสังเกต
กอนผสม
สารละลายทั้ง 2 ชนิด
ใสไมมีสี
- ผงฟูเปนผงสีขาว
- นํ้าสมสายชูเปน
ของเหลวใสไมมีสี
- ดางทับทิม มีสีมวง
- สารละลายกรดไฮโดร
คลอริก ใสไมมีสี
- สารละลายโซเดียม
ไฮโดรเจนคารบอเนต
ใสไมมีสี
- กรดซิตริกเปน
ของแข็งสีขาว

หลังผสม
มีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้น
ไดสารละลายไมมีสี
และมีฟองแกสเกิดขึ้น
สีของสารละลาย
จางหายไป
เกิดฟองแกสมีอุณหภูมิ
ลดลง

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
จากการเปลี่ยนแปลงของสารแตละหลอดของการทดลอง ครูควรตั้งคําถามนําเพื่อใหนักเรียนสรุปใหไดวา
การเกิดปฏิกิริยาเคมีแลวไดสารใหมเกิดขึ้นนั้นสวนใหญจะมีการเปลี่ยนแปลงใดการเปลี่ยนแปลงหนึ�งหรือหลายๆ
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพรอมกัน เชน ในหลอดที่ 1 จะมีตะกอนสีเหลืองเกิดขึ้น ในหลอดที่ 2 มีฟองแกสเกิดขึ้น
หลอดที่ 3 สีของสารละลายจางหายไป หลอดที่ 4 มีฟองแกสเกิดขึ้นและอุณหภูมิของสารละลายลดลง ถามีการ
วัดอุณหภูมิดวยเทอรมอมิเตอรไวจะพบวาในทุกๆ หลอดจะมีอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย หลังจากนักเรียน
รวมกันอภิปรายผลการทดลองแลว ครูอาจนําสี 2 สีผสมกัน แลวถามนักเรียนวามีสารใหมเกิดขั้นหรือไม เพื่อให
นักเรียนสรุปไดวา ในการเปลี่ยนแปลงนั้นไมจําเปนจะตองเกิดปฏิกิริยาเคมีเสมอไป
ครูอาจใชคําถามอื่นๆ นําสูการอภิปรายอีก เชน
จากการที่นักเรียนไดเรียนมาแลว (ในชั้นม.1 และม.2) มีกิจกรรมใดบางที่ทําใหสารเกิดการเปลี่ยนสี
เกิดฟองแกส หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สังเกตได
แนวการอภิปราย นักเรียนควรจะบอกไดถึงการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร ในเรื่องของสารละลายกรด-เบส
การแยกนํ้าดวยไฟฟา การทดสอบแกสไฮโดรเจนดวยเปลวไฟ เปนตน
กิจกรรมที่นักเรียนตอบนั้น นักเรียนคิดวาเปนการเกิดปฏิกิริยาเคมีหรือไม เหตุใดจึงคิดเชนนั้น
แนวการอภิปราย ครูควรเนนใหนักเรียนอภิปรายถึงการเกิดสารใหมขึ้น ที่มีสมบัติตางจากเดิม เชน สีของ
อินดิเคเตอร ในกรดและในเบสเปลี่ยนแปลงแตกตางกัน เน��องจากอินดิเคเตอรเมื่ออยู ในสารละลายกรดและ
สารละลายเบสมีสูตรเคมีแตกตางกัน การแยกนํ้าดวยไฟฟาเกิดแกสไฮโดรเจนและแกสออกซิเจน
34 คูมือครู

จากนั้นใหนักเรียนพิจารณาภาพ 2.1 และอภิปรายวามีสารอื่นเกิดขึ้นหรือไม ทราบไดอยางไร สารใหม
ที่เกิดขึ้นคือสารใด
แนวการอภิปราย ในการเปลี่ย นแปลงทั้ง 4 ภาพนั้ นมี ส ารใหม เ กิ ดขึ้ น เน�� อ งจากสามารถสั ง เกตเห็ น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน มีแสงเกิดขึ้น มีอุณหภูมิเพิ�มขึ้น มีฟองแกส มีสีเปลี่ยนไป มีสารที่มีลักษณะ
เปลีย่ นไปจากเดิม สารใหมทเ่ี กิดขึน้ บางสารนักเรียนอาจทราบแลว เชน การเผาไหมจะเกิดแกสคารบอนไดออกไซด
สนิมเหล็กจะเปนออกไซดของเหล็ก สารใหมบางชนิดนักเรียนอาจไมทราบ ซึ�งจะไดศึกษาคนควาตอไป
สิ�งตางๆ รอบตัวเรา ที่มีการเปลี่ยนแปลงใดบางที่แสดงวาสารเกิดปฏิกิริยาเคมีและไมเกิดปฏิกิริยา
แนวคําตอบ การเปลีย่ นแปลงทีไ่ มเกิดปฏิกริ ยิ า เชน การละลายของสาร การหลอมเหลว การตกผลึก
เปนตน การเปลีย่ นแปลงทีเ่ ปนการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี เชน การเผาไหม การรวมตัวกันของกรดกับเบส
การเกิดสนิม การสุกของผลไม การหายใจ เปนตน

2.1 สมการเคมี
หัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดเรียนรูการเขียน
สมการเคมี ที่แสดงถึงสารตั้งตนที่เขาทําปฏิกิริยากันได
สารผลิตภัณฑเกิดขึน้ ในระดับน�้ นักเรียนจะเขียนสมการเคมี
โดยเขียนชือ่ สารเปนภาษาไทย มีเครือ่ งหมายบวก ( + ) คัน� ระหวาง
ชื่อสาร และลูกศรคั�นระหวางสารตั้งตนกับสารผลิตภัณฑ
ในแบบเรียนอาจมีสูตรสารเคมีเขียนแสดงประกอบไวเพื่อให
ผูเ รียนไดมคี วามคุน เคย เพราะบางครัง้ นักเรียนอาจไดพบเห็น
สูตรเคมีในชีวติ ประจําวันมาบาง เชน จากสลากผลิตภัณฑที่
นักเรียนใชหรือจากปายโปสเตอรโฆษณาสินคา ภาพยนตร
โฆษณาในโทรทัศน เปนตน
ในหัวขอน�้ เนนใหนักเรียนไดรูจักกับปฏิกิริยาการ
เผาไหม ปฏิกิริยาระหวางออกซิเจนกับโลหะ นํ้ากับโลหะ
บางชนิด กรดกับเบส กรดกับสารประกอบคารบอเนต
หนังสือเรียนหนา 24

2.1 สมการเคมี

คําสําคัญ
• สารตั้งตน
• สารผลิตภัณฑ
• สมการเคมี
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จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. เขียนและอธิบายสมการเคมี
2. อธิบาย และเขียนสมการเคมีของปฏิกิริยาการเผาไหม
ปฏิกิริยาระหวางโลหะกับออกซิเจน โลหะบางชนิดกับนํ้า
กรดกับเบส และกรดกับสารประกอบคารบอเนต

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ในการเรียนรูหัวขอน�้ครูควรเชื่อมโยงความรูที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลววา การเกิดปฏิกิริยาเคมีสามารถ
สังเกตไดอยางไรและสารผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นนั้นเปนสารใหมที่แตกตางไปจากเดิมแลวนําเขาสูการอภิปราย
เพื่อใหนักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคําวา สมการเคมี สารตั้งตนและสารผลิตภัณฑ อาจตั้งคําถาม
ถามนําจากกิจกรรมที่ 2.1 ดังน�้
- ในกิจกรรมที่ 2.1 มีสารคูใดบางที่ทําปฏิกิริยากัน
- ปฏิกิริยาเคมีในภาพ 2.1 มีคูสารใดบางที่เขาทําปฏิกิริยากันและสารใหมที่เกิดขึ้นคือสารใด
จากนั้นครูนําอภิปรายเกี่ยวกับการเขียนสมการตามแบบเรียนและครูทบทวนความรูเกี่ยวกับสูตรเคมี
ที่ไดเรียนมาแลว อาจนําภาพปฏิกิริยาระหวางโลหะกับออกซิเจน โลหะกับนํ้า กรดกับเบสและกรดกับสารประกอบ
คารบอเนต มาใหนักเรียนดูแลวรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับคูของสารที่เขาทําปฏิกิริยากันและผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
แลวให นัก เรี ยนได อ ภิ ปรายกัน ในกลุม เพื่อ มานําเสนอและอธิ บ ายสมการเคมี ข องปฏิ กิ ริ ยาเหล านั้ น รวมทั้ ง
ใหยกตัวอยางสมการเคมีที่พบในชีวิตประจํําวัน เพื่อที่จะไดนํามาตอบคํําถามในบทเรียนรวมกัน
ยกตัวอยางปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน และประโยชนของปฏิกิริยาดังกลาว
แนวคําตอบ ตัวอยางปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวันมีดังน�้คือ
1. ปฏิ กิ ริย าเคมีที่ทําใหเกิด กระแสไฟฟา ซึ� ง สามารถนํ ามาใช ประโยชน ไ ด หลากหลาย เช น
แบตเตอรี่รถยนตประเภทตางๆ แบตเตอรี่ที่ใชในเครื่องมือเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส
2. ปฏิกิริยาเคมีการเผาไหมเชื้อเพลิงตางๆ เชน แกสหุงตม แกส NGV นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล
นํา้ มันกาด และถานหิน เปนตน เชือ้ เพลิงเหลาน�้ใชในยานยนต และโรงงานอุตสาหกรรม สามารถ
ใหพลังงานทีน่ าํ ไปใชประโยชนได แตกอ ใหเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอมดวย เชน ปรากฏการณ
เรือนกระจก ฝนกรด
3. ปฏิกิริยาการสลายตัวของโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต (NaHCO3) ใชประโยชนในการดับไฟปา
การใสผงฟูลงในการทําขนมเคก ขนมปง
4. ปฏิกริ ยิ าการสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซด ใชประโยชนในการฟอกสีเสนผม ใชทาํ ความ
สะอาด ฆาเชื้อโรค
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จากนั้นครูสาธิตการเกิดปฏิกิริยาระหวาง แบเรียมคลอไรดกับโซเดียมซัลเฟต ใหนักเรียนไดศึกษาและ
อภิปรายในประเด็น “มวลรวมของสารตั้งตนทั้งหมดที่เขาทําปฏิกิริยากัน กับมวลรวมของสารผลิตภัณฑทั้งหมด
จะเทากันหรือไม ใหเหตุผลประกอบการอธิบาย ครูไมตองสรุปแตยังคงเขียนผลการอภิปรายของนักเรียนไวที่
มุมใดมุมหนึ�งของกระดาน จากนั้นใหนักเรียศึกษาตอในกิจกรรม 2.2 มวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในหัวขอ 2.2
มวล พลังงาน กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
เขียนสมการเคมีแสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไดดังน�้
- ปฏิกิริยาระหวาง เลด (II) ไนเตรตกับโพแทสเซียมไอโอไดด
Pb(NO3)2(aq) + 2 KI(aq)
PbI2(s) + 2 KNO3(aq)
เลด (II) ไนเตรต โพแทสเซียมไอโอไดด
เลด (II) ไอโอไดด โพแทสเซียมไนเตรต
(สารละลาย)

(สารละลาย)

(ตะกอนสีเหลือง)

(สารละลาย)

- ปฏิกิริยาระหวางโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนตกับกรดไฮโดรคลอริก
2KMnO4
+ l6 HCl
2KCl + 2MnCl2 + 8 H2O + 5 Cl2
โพแทสเซียม
กรดไฮโดร
โพแทสเซียม แมนกาน�ส นํ้า แกส
เปอรแมงกาเนต คลอริก
คลอไรด
คลอไรด
คลอรีน
(สารละลายสีมวง) (สารละลายใสไมมีสี)

(สารละลายใสไมมีสี) (สารละลายใสไมมีสี)

- ปฏิกิริยาระหวางโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนตกับกรดซิตริก
กรดซิตริกมีสูตรยอวา
C6H8O7
สูตรเต็ม
(HOOCCH2)2C(OH)COOH
ชื่อทาง IUPAC วา 3 - carboxy – 3 – hydroxypentanedioic acid
เมือ่ ผงฟูทาํ ปฏิกริ ยิ ากับกรดซิตริกผลิตภัณฑท่ไี ด คือ เกลือซิเตรตของกรดซิตริก คารบอนไดออกไซด และนํ้า
ซึง� เขียนสมการเคมีแบบสูตร ไดดงั น�้
C6H8O7 + 3 NaHCO3
C6H5O7Na3 + 3CO2 + 3H2O
กรดซิตริก
โซเดียมไฮโดรเจน
โซเดียมซิเตรต
แกส
นํ้า
คารบอเนต
คารบอนไดออกไซด
(เกล็ดสีขาว) (สารละลายใสไมมีสี)

- ปฏิกิริยาแบเรียมคลอไรดกับโซเดียมซัลเฟต
BaCl2
+ Na2SO4
แบเรียมคลอไรด
โซเดียมซัลเฟต
(สารละลายใสไมมีสี) (สารละลายใสไมมีสี)

(สารละลายใสไมมีสี)

BaSO4
+ NaCl
แบเรียมซัลเฟต โซเดียมคลอไรด
(ตะกอนขาวขุน)

(สารละลายใสไมมีสี)
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- ปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็ก
4 Fe + 3 O2 +
เหล็ก
ออกซิเจน

6 H2O
นํ้า

4 Fe(OH)3
เฟอรริกไฮดรอกไซด

- ปฏิกิริยาของแบตเตอรี่ที่ใชในรถยนต
Pb + PbO2 + 2H2SO4
ตะกั�ว เลดไดออกไซด
กรดซัลฟวริก
(ตะกั�วออกไซด)

2 Fe2O3.5H2O
เฟอรริกออกไซด

2PbSO4 + 2H2O
เลดซัลเฟต
นํา้
(ตะกั�วซัลเฟต)

- ปฏิกิริยาของแบตเตอรี่แบบกระดุมที่เรียกวา แบตเตอรี่ปรอท มีสังกะสีและปรอทออกไซดอยูสารผสม
ระหวางโพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) กับสังกะสีไฮดรอกไซด [Zn(OH)2] และนํ้าซึ�งผสมกันมีลักษณะ
คลายแปงเปยก
Zn
+ HgO
ZnO
+ Hg
สังกะสี
ปรอทออกไซด
สังกะสีออกไซด
ปรอท
- ปฏิกิริยาการสลายตัวของผงฟูเมื่อไดรับความรอนใหแกสคารบอนไดออกไซดออกมา
ความรอน
2NaHCO3
โซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต

Na2CO3
+
CO2
+
โซเดียมคารบอเนต แกสคารบอนไดออกไซด

- การสลายตัวของไฮโดรเจนเปอรออกไซดใหแกสออกซิเจน
O2 + H2O
2H2O2
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
ออกซิเจน
นํา้
- ปฏิกิริยาการเผาไหมของแกสธรรมชาติ (แกสมีเทน : CH4)
+
2O2 ความรอน CO2
+
CH4
แกสมีเทน
แกสออกซิจน แกสคารบอนไดออกไซด
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2H2O
นํ้า

H2O
นํ้า

2.2 มวล พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเรี ย นในหั ว ข อ น�้ นั ก เรี ย นจะได ทํ า การทดลอง
รวบรวมขอมูลและอภิปรายเพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับ
กฏทรงมวล ปฏิกิริยาคายความรอน ปฏิกิริยาดูดความรอน
และสามารถยกตัวอยางปฏิกิริยาในแตละประเภทได
คําสําคัญ
• กฎทรงมวล
• ปฏิกิริยาดูดความรอน
• ปฏิกิริยาคายความรอน
• ความรอนที่ใหเขาไป
• ความรอนที่คายออก
• อุณหภูมิ
หนังสือเรียนหนา 26

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายความสัมพันธของมวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. อธิบายความหมายของปฏิกิริยาคายความรอนและดูดความรอน
3. อธิบายและยกตัวอยางปฏิกิริยาคายความรอนและดูดความรอนที่พบในชีวิตประจําวัน

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง
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2.2 มวล พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี

จ�ดประสงคการเรียนรู

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูอภิปรายรวมกับนักเรียนตามแบบเรียนกอนที่จะสาธิตกิจกรรมหนึ�งเพื่อสรางความสนใจใหนักเรียน
ไดมีสวนรวมในการเรียน ครูอาจใชการสาธิตกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�ง เชน นําสารละลายแบเรียมคลอไรดปริมาตร
10 cm 3 ที่ บ รรจุ อ ยู ใ นกระบอกตวง เทรวมกั บ โซเดี ย มซั ล เฟตปริ ม าตร 10 cm 3 ที่ บ รรจุ ใ นกระบอกตวง
แลวครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายโดยใหตัวแทนนักเรียนออกมาสังเกตการณใกลๆ แลวจึงตั้งคําถามนํา เชน
· สารละลายแบเรียมคลอไรดในกระบอกตวงมีปริมาตรเทาใด
· สารละลายโซเดียมซัลเฟตในกระบอกตวงมีปริมาตรเทาใด
· เมื่อเทรวมกันแลวคิดวาปริมาตรจะเปนอยางไร
หลังจากนั้นครูจึงเทสารทั้ง 2 ผสมกันแลวถามวาปริมาตรรวมเปนเทาใด
· มวลสารหรือนํ้าหนักของสารหลังผสมกันมีสารหายไปหรือไม ใหอภิปราย โดยครู ใหนักเรียนอภิปราย
ในประเด็นทีว่ า สารหายไปหรือไมหายไป เพราะอะไร
จากนั้นใหนักเรียนหาคําตอบที่อภิปรายกันน�้จากกิจกรรมที่ 2.2

กิจกรรม 2.2 มวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายไดวา ผลรวมมวลของสารตั้งตนที่เขาทําปฏิกิริยาเคมีเทากับผลรวมมวลของสาร
ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น
2. อธิบายไดวา ในระบบเปดมวลของสารผลิตภัณฑมีการแลกเปลี่ยนกับสิ�งแวดลอม

เวลาที่ใช 50 นาที
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. บีกเกอรขนาด 250 cm3
2. หลอดทดลองขนาดกลาง
3. เครื่องชั�ง
4. หลอดทดลองขนาดใหญ พรอมจุกยาง
5. สารละลายแบเรียมคลอไรด ความเขมขน 0.1 mol/dm3
6. สารละลายโซเดียมซัลเฟต ความเขมขน 0.1 mol/dm3
7. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขน 0.1 mol/dm3
8. เม็ดหินปูนเล็กๆ

ปริมาณ/กลุม
1 ใบ
2 หลอด
1 เครื่อง
1 หลอด
5 cm3
5 cm3
10 cm3
2 กรัม (5-8 เม็ด)

หมายเหตุ : วิธีการเตรียมสารแสดงอยูในภาคผนวก

อภิปรายกอนการทดลอง
ใหนกั เรียนตวงสารละลายแบเรียมคลอไรดและสารละลายโซเดียมซัลเฟตใสในหลอดทดลองแตละหลอด
วางในบีกเกอรแลวนําไปชั�ง บันทึกผลเปรียบเทียบกับมวลที่ชั�งไดหลังจากเทสารทั้ง 2 หลอดผสมกันแลว
จากนั้นนําเม็ดหินปูนใสในบีกเกอรและตวงกรดไฮโดรคลอริกใสหลอดทดลองปดดวยจุกยางแลงวางใน
บีกเกอรใบเดียวกันนําไปชั�ง จากนั้นใหนักเรียนหยิบหินปูนใสลงในหลอดทดลองแลวรีบปดจุกยางโดยทันที
ทิ้งไวจนสิ้นสุดปฏิกิริยา นําไปชั�งเปรียบเทียบมวลกอนเกิดปฏิกิริยาและหลังสิ้นสุดปฏิกิริยา

ตัวอยางผลการทดลอง
ตอนที่
1
2

มวลรวมของสารกอนนํํามาผสม (กรัม)
142.5
164.5

มวลรวมของสารหลังผสมกันแลว (กรัม)
142.5
164.5

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูกับนักเรียนรวมกันอภิปรายตามคําถามทายกิจกรรมเพื่อใหไดขอสรุปวา โซเดียมซัลเฟตเมื่อรวมกับ
แบเรียมคลอไรดจะเกิดตะกอนสีขาวขุน และเมื่อชั�งมวลรวมของสารทั้ง 2 ที่บรรจุในภาชนะกอนเกิดปฏิกิริยาเคมี
และมวลรวมของผลิตภัณฑหลังเกิดปฏิกริ ยิ าพรอมกับภาชนะ พบวา มีมวลเทากัน สวนปฏิกริ ยิ าระหวางเม็ดหินปูน
กับกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง มวลของหินปูนกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง และหลอดทดลองที่บรรจุ
สารกับจุกยางรวมกันกอนที่จะนํามาใสในหลอดทดลองจะเทากับมวลของผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นอยูภายในภาชนะและ
เม็ดหินปูนทีเ่ หลืออยู ดังนัง้ จากผลการทดลองทัง้ ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 นักเรียนจะสามารถสรุปไดวา มวลรวมของ
สารตั้งตนจะเทากับมวลรวมของผลิตภัณฑ ครูอาจใชคําถามในแบบเรียนเปนคําถามนํานักเรียนได
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มวลของสารกอนเกิดปฏิกิริยา และมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเทากันหรือไม
แนวคําตอบ มวลของสารกอนเกิดปฏิกิริยาและมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยาเทากัน
ถาไมปดจุกหลอดทดลองขณะเกิดปฏิกิริยาระหวางกรดกับหินปูน มวลของสารที่ชั�งไดกอนเกิด
ปฏิกิริยาและหลังปฏิกิริยาแตกตางกันหรือไม เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ แตกตางกัน เพราะปฏิกิริยาระหวางกรดกับหินปูนจะเกิดแกสคารบอนไดออกไซดเปน
สารผลิตภัณฑ หากไมปด จุกหลอดทดลองแกสคารบอนไดออกไซดทเี่ กิดขึน้ จะแพรกระจายในอากาศ
ทําใหมวลของสารที่ชั�งกอนเกิดปฏิกิริยาไมเทากับมวลของสารหลังเกิดปฏิกิริยา
ครูควรอภิปรายรวมกับนักเรียนใหไดขอสรุปวาในการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารใดๆ มวลของสารไมมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ�งอาจจะเชื่อมโยงไปยังเรื่องการละลายของสารที่เรียนมาแลวใน ม.1 วา มวลกับการละลายก็มี
ความสัมพันธที่เหมือนกันวา การละลายของสารใดๆ มวลของสารไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในการอภิปรายน�้ครูอาจใชคําถามนําเชน
· การชั�งนํ้าหนักเปนการชั�งมวลหรือไม เพราะอะไร
· มวลกับนํ้าหนักแตกตางกันหรือไมอยางไร
· ในเรื่องการละลายของสารที่เรียนมาแลวในชั้น ม.1 นั้นมวลกับการละลายมีความสัมพันธกันอยางไร
· ถาตองการเขียนความสัมพันธระหวางมวลกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี นักเรียนจะเขียนอยางไร
จากนั้นครูนํานักเรียนอภิปรายเรื่องกฎทรงมวลของสารตามแบบเรียน แลวครูอาจนําอภิปรายเชื่อมโยง
ใหนักเรียนเห็นความสัมพันธเกี่ยวกับสารวา สารไมมีการสูญหาย เพียงแตอาจเปลี่ยนไปเปนสารในรูปอื่นๆ
ตั ว อย า งเช น ในปฏิ กิ ริ ย าการเผาไหม เชื้ อ เพลิ ง เมื่ อ เกิ ด การเผาไหม จ ะเปลี่ ย นรู ป เป น เขม า นํ้ า และ
แกสคารบอนไดออกไซด
ครูอาจเริ�มจากการเชื่อมโยงความรูเดิมในเรื่องความรอนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะเชนการกลายเปน
ไอและการควบแน�น หรือความรอนที่เกี่ยวของกับการละลาย ซึ�งทั้ง 2 แบบจะพบวา มีทั้งการเปลี่ยนแปลง
ประเภทดูดความรอนและประเภทคายความรอน พรอมทั้งใหนักเรียนยกตัวอยางเหตุการณที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาสู
การอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางปฏิกิริยากับความรอนที่เกี่ยวของตามแบบเรียน โดยเนนใหนักเรียน
สังเกตที่อุณหภูมิกอนการเกิดปฏิกิริยากับอุณหภูมิหลังจากปฏิกิริยาสิ้นสุดแลว เพื่อนําไปสูการสรุปและอธิบาย
เกี่ยวกับปฏิกิริยาประเภทดูดความรอนและประเภทคายความรอนแลวตอบคําถามในบทเรียน
ยกตัวอยางปฏิกริ ยิ าทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวันและปฏิกริ ยิ านัน้ เปนปฏิกริ ยิ าดูดความรอน หรือปฏิกริ ยิ า
คายความรอน
แนวคําตอบ ปฏิกริ ยิ าคายความรอนทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน เชน การเผาไหมเชือ้ เพลิงของสารตางๆ
การเผาผลาญอาหารซึ�งจะใหพลังงานแกรางกายในการทํากิจกรรมตางๆ การระเบิด การจุดพลุ
เปนตน สวนปฏิกริ ยิ าดูดความรอนทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจําวัน เชน ปฏิกริ ยิ าการสลายตัวของนํา้ ดวย
ไฟฟา การสังเคราะหแสงซึ�งตองใชพลังงาน ปฏิกิริยาการยอยสลายโดยใชความรอน เปนตน
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สังเกตไดอยางไรวาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาดูดความรอนหรือคายความรอน
แนวคําตอบ สิ�งที่สังเกตไดงายที่สุดคือ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปฏิกิริยาดูดความรอนเปน
ปฏิกริ ยิ าทีด่ ดู ความรอนจากสิง� แวดลอมเขาระบบทําใหสงิ� แวดลอมมีอณุ หภูมลิ ดลง ภาชนะทีใ่ สสารจะ
เย็นลง ในทางกลับกันปฏิกริ ยิ าคายความรอนเปนปฏิกริ ยิ าทีค่ ายความรอนจากระบบใหสงิ� แวดลอม
ทําใหสิ�งแวดลอมมีอุณหภูมิสูงขึ้น ภาชนะที่ใสสารจะรอนขึ้น

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู

การเกิดปฏิกิริยาเคมี ในบางครั้งไมไดตองการผลิตภัณฑที่เกิดขึ้น แตตองการที่ปริมาณความรอนที่
ปฏิ กิ ริ ย านั้ น ให อ อกมาเป น จํ า นวนมาก เช น ปฏิ กิ ริ ย าการเผาไหม ข องเชื้ อ เพลิ ง ฟอสซิ ล แก ส ธรรมชาติ
แกสหุงตม นํ้ามันเบนซิน นํ้ามันดีเซล เปนตน กอนปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นตองใหความรอนแกเชื้อเพลิงจํานวนหนึ�ง
เมื่อเชื้อเพลิงเกิดการเผาไหมแลวจึงใหความรอนออกมาในปริมาณมาก การวิเคราะหปริมาณความรอนที่
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาตองคํานึงถึง “ระบบ” และ “สิ�งแวดลอม” ระบบในทางเคมีน�้จะหมายถึงสารตั้งตน สารผลิตภัณฑ
และสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการเกิดปฏิกิริยา นอกเหน�อจากนั้นเรียกวา สิ�งแวดลอม เชน การเผาไหมแกสมีเทน
ในอากาศ ดังสมการ
CH4
+ 2O2
CO2
+ 2H2O
แกสมีเทน
แกสออกซิเจน
แกสคารบอนไดออกไซด
นํ้า
ระบบในที่น�้หมายถึงแกสมีเทน แกสออกซิเจน แกสคารบอนไดออกไซด และนํ้า สวนอื่นๆ นอกเหน�อจากน�้
เปนสิ�งแวดลอม
โดยทั�วไประบบมีอยู 3 แบบคือระบบปด ระบบเปด ระบบโดดเดี่ยว
ระบบเปดเปนระบบที่มีการแลกเปลี่ยนมวลสารและความรอน เชน ปฏิกิริยาระหวางสังกะสีกับกรด
ไฮโดรคลอริ ก ในหลอดทดลองที่ ไ ม มี จุ ก ยางป ด มวลของไฮโดรเจนที่ เ กิ ด ขึ้ น จะแพร กระจายสู อากาศที่ เ ป น
สิ�งแวดลอม มีการแลกเปลี่ยนความรอนกับหลอดทดลองและอากาศโดยรอบ
ระบบปดเปนระบบที่ไมมีการแลกเปลี่ยนมวลสารกับสิ�งแวดลอมแตสามารถแลกเปลี่ยนความรอนกับ
สิ�งแวดลอมได เชน ปฏิกิริยาระหวางสังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริกในหลอดทดลองที่มีจุกยางปด มวลของไฮโดรเจน
ที่เกิดขึ้นไมหายไปไหนยังอยูในหลอดทดลอง และมีการแลกเปลี่ยนความรอนกับหลอดทดลองและอากาศโดยรอบ
ระบบโดดเดีย่ วเปนระบบที่ไมมกี ารแลกเปลีย่ นมวลสารและความรอนกับสิง� แวดลอม เชน ปฏิกริ ยิ าระหวาง
สังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริกในหลอดทดลองที่มีจุกยางปดแลวหอหุมดวยฉนวนไมใหความรอนที่เกิดขึ้นไปไหน
มวลของไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นและความรอนไมแลกเปลี่ยนกับอากาศ (ถาอนุโลมใหหลอดแกวและจุกยางเปน
สวนหนึ�งของระบบ แตในความเปนจริงหลอดแกวและจุกยางก็เปนสิ�งแวดลอม จึงมีการแลกเปลี่ยนความรอนกับ
สารที่อยูในหลอดแกว ดังนั้น ระบบโดดเดี่ยวจึงเปนไปไดยาก)
จากการพิจารณาความสัมพันธระหวางระบบสิ�งแวดลอมและปริมาณความรอนของปฏิกิริยาเคมีนั้น
เป น ไปได 2 กรณ� คื อ ระบบได รั บ ปริ ม าณความร อ นจากสิ� ง แวดล อ มมากกว า ปริ ม าณความร อ นที่ ร ะบบ
ใหคืนกับสิ�งแวดลอมเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา ซึ�งจะเกิดจากปฏิกิริยาดูดความรอน ในทางตรงกันขาม ถาเปนปฏิกิริยา
คายความรอน ปริมาณความรอนที่ระบบคืนใหกับสิ�งแวดลอมเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยามากกวาปริมาณความรอน
ที่ระบบไดรับจากสิ�งแวดลอม
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ตัวอยางปฏิกิริยาแบบดูดความรอน อุณหภูมิของสิ�งแวดลอมจะมีอุณหภูมิตํ่าลง บางปฏิกิริยาตองมีการ
ใหความรอนแกสารตลอดเวลาสารจึงจะเกิดการสลายตัว ตัวอยางปฏิกิริยาแบบน�้ เชน ปฏิกิริยาระหวางกรดซิตริก
กับโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต ปฏิกิริยาเผาสลายหินปูนเพื่อใหไดปูนขาว
ปฏิกริ ยิ าแบบคายความรอน อุณหภูมขิ องสิง� แวดลอมจะสูงขึน้ ตัวอยางปฏิกริ ยิ าแบบน�้ เชน ปฏิกริ ยิ าการเผาไหม
จะมี ค วามร อ นที่ ร ะบบให อ อกมาจํ า นวนมากโดยที่ เ ราจุ ด ไฟให ใ นตอนเริ� ม ต น เพี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น
ปฏิกิริยาก็เกิดขึ้นไดตลอดจนกวาเชื้อเพลิงหมดไป ตางกับการเผาหินปูน หากไมมีความรอนที่ใชเผาแลวหินปูน
ก็จะไมเกิดการสลายตัวใหปูนขาว
การเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนั้น สามารถอธิบายไดดวยทฤษฎีการชน (collision theory) ซึ�งอธิบายถึง
การเกิดปฏิกิริยาของสารวา ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นไดเน��องจากการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งตน เชน โมเลกุล A
ชนกับโมเลกุล B ซึ�งในความเปนจริงการชนกันแตละครั้งอาจไมไดเกิดปฏิกิริยาทุกครั้ง จากการคํานวนตามทฤษฎี
พบวา ที่ความดัน 1 บรรยากาศ 25๐C โมเลกุลของแกสที่ 22.4 dm3 จะชนกันประมาณ 1 x 1027 ครั้ง/วินาที
การชนกันของโมเลกุลที่จะเกิดปฏิกิริยาไดนั้น โมเลกุลของสารจะตองมีพลังงานจลนที่สูงพอและมีทิศทางการชน
ที่ เ หมาะสม สารแต ล ะโมเลกุ ล ไม ไ ด มี พ ลั ง งานจลน เ ท า กั น ทุ ก โมเลกุ ล มี บ างส ว นที่ มี พ ลั ง งานจลน ม าก
บางส ว นมี พ ลั ง งานจลน น อ ย การที่ โ มเลกุ ล ชนกั น แล ว เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าได นั้ น ต อ งมี พ ลั ง งานจลน ร วมกั น แล ว
อยางนอยเทากับพลังงานกอกัมมันต (activation energy : Ea) ซี่งเปนพลังงานตํ่าสุดที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาได
ถามีพลังงานตํ่ากวาพลังงานกอกัมมันต โมเลกุลจะไมมีการเปลี่ยนแปลงหลังการชนกัน โมเลกุลของสารตั้งตน
ที่ชนกันแลวเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นจะรวมตัวเปนสารเชิงซอนกัมมันต (activated complex) ซึ�งจะอยูไดเพียงชั�วขณะ
แลวจะกลายเปนสารผลิตภัณฑ
สารจะเกิดปฏิกิริยาตองไดรับพลังงานเขาไปจํานวนหนึ�งในปริมาณตํ่าสุดเทากับพลังงานกอกัมมันต
เมือ่ สารเกิดปฏิกริ ยิ าแลวจะใหพลังงานออกมาจํานวนหนึง� ซึง� อาจมากกวาหรือนอยกวาพลังงานกอกัมมันตกไ็ ดพลังงาน
ที่ไดรับและใหออกมาอาจเปนปริมาณความรอน ถาความรอนที่ไดรับเขาไปมีมากกวาความรอนที่ใหออกมาก็เปน
ปฏิกิริยาดูดความรอน ถาความรอนที่ไดรับเขาไปมีนอยกวาความรอนที่ใหออกมาก็เปนปฏิกิริยาคายความรอน
สารเชิงซอนกัมมันต

Ea

พลังงาน

พลังงาน

Ea

สารเชิงซอนกัมมันต

C+D

A+B
C+D
การดํําเนินไปของปฏิกิริยา

A+B
การดํําเนินไปของปฏิกิริยา

ก) ปฏิกิริยาประเภทคายความรอน
ข) ปฏิกิริยาประเภทดูดความรอน
แผนภาพแสดงความสัมพันธของพลังงานกับการดําเนินไปของปฏิกิริยา
44 คูมือครู

2.3 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี
การเรียนในหัวขอน�้นักเรียนจะไดทําการทดลอง
รวบรวมขอมูลและอภิปรายเพือ่ นําไปสูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมีวาขึ้นอยูกับธรรมชาติ
ของสาร ขนาดของสารตั้งตนที่เปนของแข็ง ความเขมขน
ของสารตั้งตนที่อยู ในรูปของสารละลาย อุณหภูมิเริ�มตน
ของสารตั้ ง ต น สารเร ง ปฏิ กิ ริ ย า พร อ มทั้ ง สามารถ
ยกตัวอยางสถานการณที่แสดงใหเห็นถึงปจจัยดังกลาวที่มี
ผลตอการเกิดปฏิกิริยา
คําสําคัญ
• ธรรมชาติของสาร
• ความเขมขน
• สารตัวเรงปฏิกิริยา
• ความเร็วในการเกิดปฏิกิริยา
หนังสือเรียนหนา 29
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของสาร ขนาด ความเขมขนและอุณหภูมิของสารตั้งตน และตัวเรง
ปฏิกิริยาที่มีผลตอความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. ยกตัวอยางสถานการณที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอ
เวลาที่ใช 5 ชั่วโมง
การเกิดปฏิกิริยาเคมี

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูรวมกับนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดสมอกและแกสพิษที่ปนอยู ในสมอกตลอดจน
ผลกระทบที่มีตอสิ�งมีชีวิตและสิ�งแวดลอม โดยเฉพาะสารพวกออกไซดของไนโตรเจนออกไซดของกํามะถันและ
โอโซนซึ�งมีอันตรายตอสุขภาพ รวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดสนิมเหล็ก การเกิดสนิมมีผลเสีย
ต อ สิ� ง ก อ สร า งโบราณสถานและสิ� ง แวดล อ มอย า งไร ป จ จั ย ที่ ทํ า ให เ กิ ด สนิ ม เร็ ว ขึ้ น หรื อ ช า ลง และวิ ธี การ
ปองกันหรือชะลอการเกิดสนิมไดอยางไร จากนั้นอภิปรายตามเน�้อหาในบทเรียนเพื่อนําเขาสูกิจกรรม 2.3
ชนิดของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
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2.3 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดปฏิกิริยาเคมี

จ�ดประสงคการเรียนรู

การเกิดสนิมของเหล็กจะชาหรือเร็วขึ้นอยูกับสิ�งใด
แนวคําตอบ การเกิดสนิมเหล็กจะเร็วหรือชาขึน้ อยูก บั ปริมาณของแกสออกซิเจนทีไ่ ดรบั และความชืน้
ในอากาศ
การเกิดปฏิกิริยาของกรดไฮโดรคลอริกกับหินปูนแตกตางจากการเกิดสนิมเหล็กอยางไร
แนวคําตอบ การเกิดปฏิกิริยาของกรดไฮโดรคลอริกกับหินปูนเปนการเกิดปฏิกิริยาระหวางกรดกับ
สารประกอบคารบอเนต ซึง� จะไดผลิตภัณฑเปนเกลือ แกสคารบอนไดออกไซดและนํา้ สวนการเกิด
สนิมเหล็กนัน้ เปนการเกิดปฏิกริ ยิ าระหวางโลหะกับแกสออกซิเจน ซึง� จะไดผลิตภัณฑเปนโลหะออกไซด

กิจกรรม 2.3 ชนิดของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายชนิดของกรดมีผลตอปฏิกิริยาเคมีกับโลหะบางชนิด
2. อธิบายและยกตัวอยางปฏิกิริยาระหวางกรดกับโลหะที่พบใน
ชีวิตประจําวัน

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ที่วางหลอดทดลอง
2. หลอดทดลองขนาดเล็ก
3. ชิ้นโลหะทองแดง ขนาด 0.5 cm x 1.5 cm
4. ชิ้นโลหะสังกะสี ขนาด 0.5 cm x 1.5 cm
5. ชิ้นโลหะแมกน�เซียม ขนาด 0.5 cm x 1.5 cm
6. สารละลายกรดซัลฟวริก ความเขมขน 1.0 mol/dm3
7. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขน 1.0 mol/dm3
8. กระดาษทรายชิ้นเล็กๆ
หมายเหตุ : วิธีการเตรียมสารแสดงอยูในภาคผนวก

อภิปรายกอนการทดลอง

ปริมาณ/กลุม
1 อัน
6 หลอด
2 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น
5 cm3
5 cm3
1 ชิ้น

ครูควรเนนวา ชิ้นโลหะที่นํามาทดลองตองขัดดวยกระดาษทรายใหสะอาดแวววาวทุกชิ้นกอนทํา
การทดลอง
46 คูมือครู

ตัวอยางผลการทดลอง
คูสารที่ผสมกัน
1. แมกน�เซียม กับ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
2. สังกะสี กับ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
3. ทองแดง กับ สารละลายกรดไฮโดรคลอริก
4. แมกน�เซียม กับ สารละลายกรดซัลฟวริก
5. สังกะสี กับ สารละลายกรดซัลฟวริก
6. ทองแดง กับ สารละลายกรดซัลฟวริก

การเปลี่ยนแปลงเมื่อสารผสมกันแลว
เกิดฟองแกสมาก
เกิดฟองแกสนอย
ไมเกิดฟองแกส
เกิดฟองแกสมาก
เกิดฟองแกสนอย
เกิดฟองแกสเล็กๆ เกาะที่แผนทองแดง

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
หลังจากที่นักเรียนไดเสนอผลการทดลองในชั้นแลว ครูรวมกับนักเรียนอภิปรายผลการทดลองเพื่อใหได
ขอสรุปวา โลหะแมกน�เซียมเกิดปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกไดเร็วกวาสังกะสีและทองแดงไมทําปฏิกิริยากับ
กรดไฮโดรคลอริก แตกรดซัลฟวริกสามารถทําปฏิกิริยาไดกับโลหะทั้ง 3 ไดโดยเรียงลําดับความไวของการเกิด
ปฏิกิริยาจากมากไปหานอยดังน�้
แมกน�เซียม > สังกะสี > ทองแดง
โดยครูอาจใชคําถามในแบบเรียนนําการอภิปราย
โลหะชนิดใดเกิดปฏิกิริยาไดเร็วที่สุด
แนวคําตอบ โลหะแมกน�เซียม
จากนั้นครูตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอ เพื่อใหนักเรียนสรุปใหไดวา คูสารแตละชนิดสามารถเกิดปฏิกิริยาได
แตกตางกันและมีความวองไวในการเกิดปฏิกิริยาไดตางกันดวย ทั้งน�้ขึ้นอยูกับสมบัติที่เปนลักษณะเฉพาะตัว
ของสารนั้นๆ
ตัวอยางคําถามนําเชน
- กรดซัลฟวริกและกรดไฮโดรคลอริกมีสมบัติใดบางที่เหมือนกัน สมบัติใดที่แตกตางกัน
- โลหะแมกน�เซียม สังกะสี และทองแดง มีสมบัติใดบางที่เหมือนกัน สมบัติใดที่แตกตางกัน
- สมบัติเหลานั้นเปนสมบัติเฉพาะตัวของสารแตละชนิดหรือไม อยางไร
- นักเรียนคิดวาถานําหินปูนมาใสในกรดทั้ง 2 ชนิดน�้ จะเกิดผลอยางไร ใหอธิบาย
ครูอาจใหนักเรียนชวยกันอภิปรายในกลุมเพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับการนําแนวความคิด (concept) น�้ไปใช
ประโยชนอะไรไดบาง ตัวอยางผลการอภิปราย เชน
· นํากรดไฮโดรคลอริกมาผสมกับสารทําความสะอาดหองนํ้า แตไมนิยมใชกรดซัลฟวริกเพราะถาใชกรด
ซัลฟวริกอาจมีคราบเหลืออยู
· การใชสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดทําปฏิกิริยากับอะลูมิเน�ยมมาใชในการผลิตแกสไฮโดรเจนเพื่อใช
อัดในลูกโปง
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· ใชสารละลายที่เปนเบสมาผสมในนํ้ายาลางจานเพื่อขจัดคราบไขมัน ซึ�งใหผลมากกวาการใชแอลกอฮอล
ถึงแมวาทั้งเบส และแอลกอฮอลสามารถขจัดคราบไขมันไดเชนกัน
· การนํากรดซัลฟวริกมาใชในการกัดแผนวงจรอิเล็กทรอนิกสทเ่ี ปนทองแดงติดทีผ่ วิ ของแผนพลาสติก เพือ่ ทํา
เปนวงจรอิเล็กทรอนิกส
· ฯลฯ
เพื่อเปนการเชื่อมโยงและทบทวนความรูที่ไดเรียนมาแลว ครูอาจใหนักเรียนเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นใน
กิจกรรมที่ 2.3 โดยครูเปนผูชวยเหลือ
ครูใชคําถามนําในบทเรียนเพื่อนําเขาสูกิจกรรมที่ 2.4 ผลของความเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด
ที่ทําปฏิกิริยากับอะลูมิเน�ยม หลังจากที่นักเรียนไดอภิปรายแลว ครูเขียนแตละประเด็นที่นักเรียนได
อภิปรายไวที่มุมใดมุมหนึ�งบนกระดาน เพื่อใชเปนประเด็นในการสรุปและเชื่อมโยงไปสูกิจกรรม 2.4 ตอไป
ถาตองการใหสังกะสีทําปฏิกิริยากับกรดเร็วขึ้นจะตองทําอยางไร
แนวคําตอบ ขัดสังกะสีดวยกระดาษทรายใหสะอาดกอนนําไปทําปฏิกิริยากับกรด และ/หรือเพิ�ม
ความเขมขนของกรด ใชสังกะสีชิ้นเล็กๆ หลายๆ ชิ้น ใชกรดชนิดอื่น

กิจกรรม 2.4 ผลของความเขมขนของสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซดกับแผนอะลูมิเนียม
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายไดวา สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดที่ความเขมขนมากกวาทําปฏิกิริยากับโลหะ
อะลูมิเน�ยมไดเร็วกวา
2. อธิบายไดวา สารละลายที่มีความเขมขนมากกวาจะเกิดปฏิกิริยากับสารอื่นไดเร็วกวาสารละลายที่มี
ความเขมขนนอยกวา

เวลาที่ใช 30 นาที
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ที่วางหลอดทดลอง
2. หลอดทดลองขนาดเล็ก
3. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 0.1 mol/dm3
4. สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ความเขมขน 1.0 mol/dm3
5. แผนอะลูมิเน�ยม ขนาด 1 cm x 4 cm
6. กระดาษทรายชิ้นเล็กๆ
หมายเหตุ : วิธีการเตรียมสารแสดงอยูในภาคผนวก

ปริมาณ/กลุม
1 อัน
2 หลอด
3 cm3
3 cm3
2 ชิ้น
1 ชิ้น

การเตรียมลวงหนา
ครูอาจใชแผนอะลูมิเน�ยมฟอยลที่ใชหออาหาร หรือกระปองเครื่องดื่มนํ้าอัดลม ตัดใหไดขนาดแลว
ขัดดวยกระดาษทรายใหสะอาดแวววาว นํามาใชแทนแผนอะลูมิเน�ยมก็ได

อภิปรายกอนการทดลอง
ครูเนนใหนักเรียนเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ใสในหลอดทดลองใหพรอมกอน แลวจึง
หยอนชิ้นอะลูมิเน�ยมลงไปพรอมๆ กัน สังเกตปริมาณฟองแกสที่เกิดขึ้นตั้งแตแรก แลวสังเกตตอไป
จนกระทั�งเวลาผานไปประมาณ 5 นาที บันทึกผล โดยเปรียบเทียบปริมาณฟองแกสและเวลาที่ ใชใน
การเกิดปฏิกิริยาในหลอดทั้งสอง จากนั้นตั้งทิ้งไว คอยสังเกตวาแตละหลอดใชเวลานานเทาใดจึงสิ้นสุด
ปฏิกิริยา

ตัวอยางผลการทดลอง
คูสารที่ผสมกัน
การเปลี่ยนแปลงเมื่อสารผสมกันแลว
1. อะลูมิเน�ยม + สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขน เกิดฟองแกสจํานวนมากและรวดเร็ว
2. อะลูมิเน�ยม + สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจาง คอยๆ เกิดฟองแกสทีละนอย

อภิปรายหลังการทดลอง
ครูใหนกั เรียนนําเสนอผลการทดลองแลวรวมกันอภิปรายกับนักเรียนเพือ่ ใหไดขอ สรุปวา โซเดียมไฮดรอกไซด
ที่เขมขนกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดรวดเร็วกวา และสิ้นสุดปฏิกิริยากอนหลอดที่บรรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ที่เจือจาง ซึ�งจะเกิดปฏิกิริยาไดชากวาและใชเวลานานกวาที่จะสิ้นสุดปฏิกิริยา ครูอาจใชคําถามในแบบเรียน
เปนคําถามในการเปดอภิปราย
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หลอดใดเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวา สังเกตไดจากอะไร
แนวคําตอบ หลอดทีบ่ รรจุสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนเกิดปฏิกริ ยิ าไดเร็วกวา สังเกตไดจาก
ปริมาณฟองแกสที่เกิดขึ้นที่ีมากกวาในหลอดที่บรรจุสารสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจาง
จากนั้นครูยอนกลับไปอภิปรายคําถามที่วา
- ถาตองการใหสังกะสีเกิดปฏิกิริยากับกรดไดเร็วขึ้นจะทําอยางไร
แนวทางหนึ�งที่นักเรียนจะออกแบบการทดลองคือ เพิ�ม - ลด ความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริก
แตจากการอภิปรายในกิจกรรมกอนหนาน�้ อาจมีประเด็นที่วา บดสังกะสีใหเปนผงเล็กๆ ก็ได ซึ�งครูจะนํามา
เปนประเด็นในการเชื่อมโยงสูกิจกรรมที่ 2.5 ตอไป

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
ความเขมขนของสารเปนปริมาณจํานวนโมล/ลูกบาศกเซนติเมตร จํานวนโมลจะเปนหนวยที่บอกจํานวน
โมเลกุลหรืออะตอมวามีมากนอยเทาใด ยิ�งสารมีความเขมขนมากก็จะมีจํานวนโมเลกุลหรืออะตอมมากดวย
ตามหลักทฤษฎีการชน เมื่อสาร A กับสาร B มีโมเลกุลหรืออะตอมมากขึ้น จํานวนครั้งของการชนก็มากขึ้นดวย
ทําใหปฏิกิริยาสามารถเกิดไดไวขึ้น

กิจกรรม 2.5 ขนาดของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิ บ ายได ว า หิ น ปู น ที่ มี ม วลเท า กั น
หิ น ปู น ที่ มี ข นาดเล็ ก กว า จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรด
ไฮโดรคลอริกไดเร็วกวา
2. อธิบายไดวา สารที่มีมวลเทากัน พื้นที่ผิวโดยรวม
มากกวาจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวา

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 31
50 คูมือครู

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ที่วางหลอดทดลอง
2. หลอดทดลองขนาดเล็ก
3. สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเขมขน 1.0 mol/dm3
4. ผงแคลเซียมคารบอเนต
5. เม็ดหินปูน

ปริมาณ/กลุม
1 อัน
2 หลอด
6 cm3
3 กรัม
3 กรัม

หมายเหตุ : วิธีการเตรียมสารแสดงอยูในภาคผนวก

อภิปรายกอนการทดลอง
ใหครูบอกนักเรียนนําเม็ดหินปูน 3 - 5 เม็ด มาชั�งกอน แลวจึงชั�งผงแคลเซียมคารบอเนตใหมีมวล
เทากับเม็ดหินปูน แลวใสในหลอดทดลองแยกกันแตละหลอด จากนั้นตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
เจือจาง 3 cm3 ใส ในหลอดทดลองอีก 2 หลอดเตรียมไว เมื่อพรอมจะทําการทดลองจึงคอยทําทีละคู
โดยนํากรดมาเทใส ในหลอดทดลองแตละหลอดที่บรรจุหินปูนและผงแคลเซียมคารบอเนตตามลําดับ
ใหสังเกตปริมาณฟองที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบเวลาที่เกิดฟองแกสจนหมด ในแตละหลอดวาใชเวลา
ตางกันมากนอยเทาใด

ตัวอยางผลการทดลอง
คูสารที่ผสมกัน
1. เม็ดหินปูน + สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง

การเปลี่ยนแปลงเมื่อสารผสมกันแลว
คอยๆ เกิดฟองแกสทีละนอยและใชเวลา
นานกวาฟองแกสจะหมด
2. ผงแคลเซียมคารบอเนต + สารละลายกรดไฮโดรคลอริก เกิดฟองแกสจํานวนมากและหมดในเวลา
เจือจาง
ที่รวดเร็ว

อภิปรายหลังการทดลอง

ครูและนักเรียนชวยกันอภิปราย อาจใชคําถามในบทเรียนถามนํา
แคลเซียมคารบอเนตชนิดเม็ดกับชนิดผง ชนิดใดมีพื้นที่ผิวมากกวากัน
แนวคําตอบ แคลเซียมคารบอเนตที่เปนผง
เมื่อใชแคลเซียมคารบอเนตชนิดเม็ดกับชนิดผง ปฏิกิริยาใดเกิดไดเร็วกวากัน ทราบไดอยางไร
แนวคําตอบ ทราบไดจากฟองแกสที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
เปรียบเทียบวาปฏิกริ ยิ าใดเกิดไดเร็วกวากันเมือ่ ใชแคลเซียมคารบอเนตชนิดเม็ดกับชนิดผง เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ เมื่อใชแคลเซียมคารบอเนตชนิดผงจะเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวาแคลเซียมคารบอเนต
ชนิดเม็ด เน��องจากแคลเซียมคารบอเนตชนิดผงมีพื้นที่ผิวสัมผัสมากกวาชนิดเม็ดทําใหปฏิกิริยา
เกิดเร็วขึ้น
บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี 51

เพื่อใหไดขอสรุปวา หินปูนที่เปนผงสามารถเกิดปฏิกิริยากับกรดไดเร็วกวาหินปูนที่เปนเม็ดโดยใชคําถาม
ในแบบเรียนถามนํา จากนั้นครูอาจจัดกิจกรรมเพิ�มเติมใหนักเรียนโดยนําดินนํ้า มันรูปลูกบาศกกอนใหญมาแจก
ใหแตละกลุม กลุมละกอน ใหคํานวณหาพื้นที่รอบรูป จากนั้นใหใชมีดตัดออกเปน 2 สวน 4 สวน และ 8 สวน
ตามลําดับ การตัดแตละครั้งใหนักเรียนคํานวณหาพื้นที่รอบรูป การสรุปวา สารที่มีมวลเทากัน สารที่มีพื้นที่ผิว
โดยรวมมากกวาจะสามารถเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวาสารที่มีพื้นที่ผิวโดยรวมนอยกวา
พื้นที่ผิวของสารตั้งตน ทําใหเพิ�มขึ้นไดอยางไร
แนวคําตอบ พื้นที่ผิวของสารตั้งตนเพิ�มขึ้นไดโดยการทําใหสารตั้งตนมีขนาดเล็กลง
นอกจากปฏิกิริยากับสารละลายแลว สารที่มีพื้นที่ผิวโดยรวมมากกวายังเกิดปฏิกิริยากับแกสที่
สัมผัสผิวของสารไดเร็วกวาดวย ซึ�งอาจนําไปเชื่อมโยงกับการออกแบบการทดลองในกิจกรรมที่ 2.4 ที่อาจ
มีนักเรียนบางกลุมที่ออกแบบใหสังกะสีกับกรดไฮโดรคลอริกทํําปฏิกิริยาไดเร็วขึ้น โดยการบดสังกะสีเปน
ผงเล็กๆ แตไมเปลี่ยนแปลงความเขมขนของกรด

กิจกรรม 2.6 อุณหภูมิของสาร
กับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายไดวา สารละลายโซเดียมไทโอ
ซั ล เฟตที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง กว า สามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย า
กับกรดซัลฟวริกไดเร็วกวา
2. อธิบายไดวา สารละลายตั้งตนที่มีอุณหภูมิสูงกวา
สามารถเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวา

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 32

52 คูมือครู

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ที่วางหลอดทดลอง
2. หลอดทดลองขนาดเล็ก
3. บีกเกอรขนาด 100 cm3
4. สารละลายกรดซัลฟวริก ความเขมขน 0.1 mol/dm3
5. สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเขมขน 0.1 mol/dm3
6. นํ้ารอนที่อุณหภูมิประมาณ 80๐C

ปริมาณ/กลุม
1 อัน
4 หลอด
1 ใบ
6 cm3
6 cm3
50 cm3

หมายเหตุ : วิธีการเตรียมสารแสดงอยูในภาคผนวก

การเตรียมการลวงหนา

ครูควรตมนํ้ารอนใหมีอุณหภูมิประมาณ 80๐ C มาเตรียมไวใหนักเรียนกอน

อภิปรายกอนการทดลอง

ครู ใ ห นั ก เรี ย นนํ า หลอดทดลองหลอดหนึ� ง ที่ มี โ ซเดี ย มไทโอซั ล เฟตบรรจุ อ ยู ไ ปแช ใ นนํ้ า แข็ ง
อี ก หลอดหนึ� ง ไปแช ใ นนํ้ า ร อ นประมาณ 5 นาที แล ว นํ า มาตั้ ง ไว ใ นที่ วางหลอดทดลองคู กั น แล ว จึ ง
เทสารละลายกรดซัลฟวริกลงในหลอดทดลองทั้ง 2 พรอมๆ กันสังเกตผล ครูควรแนะใหนักเรียนคนหนึ�ง
สังเกตการเกิดปฏิกริ ยิ าโดยการมองจากปากหลอดทดลองในแนวดิง� ซึง� กอนเกิดปฏิกริ ยิ าจะสามารถมองเห็น
กนหลอดไดโดยงาย เมือ่ ผสมสารเขาดวยกันแลวใหสงั เกตวาเกิดอะไรขึน้ และใชเวลานานเทาใดจึงมองไมเห็น
ก น หลอดส ว นนั ก เรี ย นคนอื่ น สั ง เกตโดยมองที่ ข า งหลอด แล ว นํ า ระยะเวลาในการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย า
ทั้งสองหลอดมาเปรียบเทียบกัน

ตัวอยางผลการทดลอง
คูสารที่ผสมกัน
1. กรดซัลฟวริก + โซเดียมไทโอซัลเฟตที่เย็น

การเปลี่ยนแปลงเมื่อสารผสมกันแลว
สารละลายคอยๆ เกิดตะกอนขาวขุนเพิ�มขึ้น
ทีละนอยๆ จนมีปริมาณคงที่ ซึง� ใชเวลามาก
2. กรดซัลฟวริก + โซเดียมไทโอซัลเฟตที่อุณหภูมิ 60๐C สารละลายคอยๆ เกิดตะกอนขาวขุน
เพิ�มมากขึ้นจนคงที่ ในเวลาไมนาน

อภิปรายหลังการทดลอง
โซเดี ย มไทโอซั ล เฟตทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรดซั ล ฟ ว ริ ก ได ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ป น ผงกํ า มะถั น โซเดี ย มซั ล เฟต
ซัลเฟอร ไดออกไซดและนํ้า
Na2S2O3 (aq) + H2SO4 (aq)
Na2SO4(aq) + SO2(g) + S(s) + H2O(aq)
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สังเกตไดจากสารละลายที่เริ�มขุนขึ้นเรื่อยๆ และระยะเวลาในการเกิดตะกอนนั้น หลอดที่แชในนํ้าแข็ง
จะเกิดไดชากวาหลอดที่แชในนํ้ารอน ครูรวมกับนักเรียนอภิปรายผลการทดลองเพื่อใหไดขอสรุปวา สารตั้งตน
ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง กว า จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าได เ ร็ ว กว า จากนั้ น ครู ใ ห แ ต ล ะกลุ ม อภิ ป รายภายในกลุ ม ของตนเองว า
มีปรากฏการณเกี่ยวกับปฏิกิริยาใดบางที่สนับสนุนแนวความคิด (concept) ที่นักเรียนเพิ�งสรุปไปน�้ หรืออาจให
อภิปรายในประเด็นที่วา ทําไมในฤดูรอนจึงเกิดไฟไหมปามากกวาในฤดูหนาวและฤดูฝน
ใหนักเรียนตอบคําถามหลังกิจกรรม
อุณหภูมิของสารตั้งตนมีผลตอการเกิดปฏิกิริยาอยางไร
แนวคําตอบ สารตั้งตนที่มีอุณหภูมิสูงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาไดเร็วกวาสารตั้งตนที่มีอุณหภูมิตํ่า
ครูอาจใชกิจกรรมบางอยางสาธิตใหนักเรียนสังเกต แลวรวมกันอภิปราย ตัวอยางกิจกรรม
นําเทียนมา 2 เลม จุดพรอมๆ กัน จากนัน้ ดับเทียนเลมที่ 1 แลวนําเทียนเลมที่ 2 มาจอใกลๆ เทียนเลมแรก
สังเกตผล ทําเชนน�้ซํ้าๆ กันหลายๆ ครั้ง จากนั้นทํําซํ้าอีกครั้ง โดยเมื่อดับเทียนเลมที่ 1 คราวน�้ทิ้งระยะเวลา
ใหนานขึ้นอีกหน�อย จากนั้นจึงนําเทียนมาจอใกลๆ สังเกตผลเปรียบเทียบกับครั้งกอนๆ ที่ดับเทียนไมนานนัก
จะพบว า เมื่ อนํ า เที ยนมาจอ ใหม ใกลๆ เทีย นจะลุกติด ใหม อี ก ครั้ ง ส ว นในครั้ ง หลั ง สุ ด เที ยนจะไม ส ามารถ
ลุกติดไฟไดอีก นอกจากใหเปลวไฟมาจอติดกับใสเทียน และใหนักเรียนรวมกันอธิบายปรากฏการณน�้
จากนั้นครูกับนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับตัวเรงปฏิกิริยาตามบทเรียน แลวใหตอบคําถามสรุปตามบทเรียน
ปฏิกิริยาเคมีเกิดไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยใด
แนวคําตอบ ปฏิกิริยาเคมีเกิดไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับธรรมชาติของสารตั้งตน ความเขมขนของ
สารตั้งตน พื้นที่ผิวสัมผัส อุณหภูมิ

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
อุณหภูมิกับการเกิดปฏิกิริยา
เมื่ออุณหภูมิของสารตั้งตนเพิ�มขึ้น จํํานวนโมเลกุลหรืออะตอมที่มีพลังงานสูงกวาพลังงานกอกัมมันต
ก็มากขึ้นตามดวย ดังนั้นจํานวนอนุภาคที่ชนกันแลวเกิดปฏิกิริยาก็มีมากดวยปฏิกิริยาจึงเกิดไดเร็วขึ้น
27oc

อนุภาคที่มีพลังงานสูงกวาพลังงานกระตุน
พรอมที่จะเกิดปฏิกิริยาไดทันที
227oc

Ea

จํํานวนโมเลกุล

E

ภาพแสดงความสัมพันธของจํํานวนโมเลกุลกับพลังงานที่อุณหภูมิตางกัน
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พลังงาน (E)

ตัวเรงปฏิกิริยากับการเกิดปฏิกิริยา
ตัวเรงปฏิกิริยามีผลทําใหคาของพลังงานกอกัมมันตในปฏิกิริยาลดลง ดังนั้นอนุภาคที่มีพลังงานพอเพียง
ที่เกิดปฏิกิริยาไดจึงมีจํานวนเพิ�มขึ้น ดังนั้นเมื่อมีตัวเรงปฏิกิริยาอยูดวยปฏิกิริยาที่เกิดก็จะเร็วขึ้น และปฏิกิริยาก็
สามารถที่จะเกิดขึ้นไดที่อุณหภูมิตํ่าลง

Ea1

Ea1 = พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา
ที่ไมมีตัวเรงปฏิกิริยา
Ea2 = พลังงานกอกัมมันตของปฏิกิริยา
ที่มีตัวเรงปฏิกิริยา

Ea2
สารตั้งตน
ผลิตภัณฑ
การดําเนินไปของปฏิกิริยา

การเรี ย นในหั ว ข อ น�้ มี จุ ด มุ ง หมายให นั ก เรี ย นได
สื บ ค น ข อ มู ล รวบรวมข อ มู ล สรุ ป และนํ า เสนอเพื่ อ ให
เกิดการเรียนรูเกี่ยวกับการใชประโยชน ความรูเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาเคมีและขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี ในผลิตภัณฑที่
ใชในชีวิตประจําวัน การใชสารเคมีอยางถูกตอง ปลอดภัย
และคุมคา ผลของสารเคมีและปฏิกิริยาที่มีตอสิ�งมีชีวิต
และสิง� แวดลอม รวมทัง้ เสนอแนะแนวทางการปองกันแกไข
คําสําคัญ
• เชื้อเพลิง
• พลังงานทางเลือก
• ปฏิกิริยาการเผาไหม • มลภาวะ
• พลังงานทดแทน
• มลพิษ
• เชื้อเพลิงฟอสซิล
• สารเคมี
หนังสือเรียนหนา 34
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จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางการใชประโยชนความรูเ กีย่ วกับปฏิกริ ยิ าเคมีและขอมูลเกีย่ วกับสารเคมี
ในผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน
2. สืบคนขอมูล อธิบาย ยกตัวอยางการใชสารเคมีอยางถูกตอง ปลอดภัยและคุมคาและผลตอสิ�งมีชีวิต
และสิ�งแวดลอมรวมทั้งเสนอแนะแนวการปองกันและแกไข

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูเริ�มดวยการอภิปรายตามบทเรียนในเรื่องเกี่ยวกับปฏิกิริยาการเผาไหมของเชื้อเพลิงที่ ใชในชีวิต
ประจําวันและผลกระทบที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ อาจนําเขาสูบทเรียนดวยวีดิทัศนหรือรูปภาพ จากนั้นเขาสู
กิจกรรม 2.7 ทางเลือกใหม
การเผาไหมเชื้อเพลิงในสภาพที่มีออกซิเจนไมเพียงพอจะกอใหเกิดผลตอสิ�งแวดลอมอยางไรบาง
แนวคํ า ตอบ การเผาไหม เ ชื้ อ เพลิ ง ในสภาพที่ มี อ อกซิ เ จนไม เ พี ย งพอจะก อ ให เ กิ ด เขม า และ
แกสคารบอนมอนอกไซด ซึ�งเขมาที่เกิดขึ้นนั้นเปนอันตรายตอระบบทางเดินหายใจของมนุษยและ
สัตว สวนแกสคารบอนมอนอกไซดเปนแกสพิษที่เปนอันตรายถึงชีวิตหากสูดดมเขารางกาย
ในปริมาณมาก

กิจกรรม 2.7 ทางเลือกใหม
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับการใชเชื้อเพลิงชนิดตางๆ การใชสารเคมีในในชีวิตประจําวันและในกิจกรรมตางๆ
2. ยกตัวอยางผลกระทบจากการใชสารเคมีในทองถิ�น
3. เสนอแนะวิธีการปองกัน แกไขผลกระทบจากการใชสารเคมีในทองถิ�น
4. เสนอแนะการเลือกใชเชื้อเพลิงทดแทนที่เหมาะสมกับทองถิ�น
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แนวการทํํากิจกรรม
แนะนํานักเรียนวากิจกรรม 2.7 เปนกิจกรรมทีก่ าํ หนดเวลาใหลงมือปฏิบตั นิ อกเวลาเรียน ใชเวลา 1 - 2 สัปดาห
กิจกรรมที่ทําได เชน การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชสารเคมีบางชนิดในชีวิตประจําวัน การสํารวจตรวจสอบ
ทดลอง การประดิษฐอุปกรณตรวจสอบหรือกําจัดสารเคมีในสิ�งแวดลอม การหาทางใชประโยชนจากสารเคมีใน
ผลิตภัณฑจากธรรมชาติแทนการใชสารเคมีที่ไดจากการสังเคราะห
ในการรวบรวมข อ มู ล จากแหล ง การเรี ย นรู ใ นท อ งถิ� น เช น โรงงานอุ ต สาหกรรม ควรแนะนํ า ตั วว า
มารวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษา สํารวจเบื้องตนเพื่อฝกกระบวนการทํางานทางวิทยาศาสตรเทานั้น
นักเรียนอาจลงมือปฏิบตั เิ พือ่ ตรวจสอบ หาคําตอบของคําถามของกลุม เชน เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
เชื้อเพลิงทดแทนตรวจสอบผลของสารเคมีบางชนิดตอการเจริญของสิ�งมีชีวิตในนํ้า ผลของสารเคมีบางชนิดที่
ตกค า งในดิ น ต อ การเจริ ญ เติ บ โตของพื ช ครู ควรแนะนํ า ให ห ลี ก เลี่ ย งการตรวจสอบผลของสารเคมี ต อ สั ตว
การตรวจสอบสารเคมีที่เปนสารกัดกรอน สารที่มีความเขมขนสูง สารที่เปนอันตรายรายแรง และระมัดระวัง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะสํารวจตรวจสอบ
จากขอมูลที่ได ใหนํามาอภิปรายในกลุมเพื่อเปรียบเทียบขอมูล วิเคราะหผลเพื่อหาแนวทางแกไข อาจจะ
สรางแบบจําลองเพื่อชวยในการอธิบายผลการสํารวจตรวจสอบ
ในการประดิษฐชน้ิ งาน อาจเริม� จากการรวบรวมขอมูลทีเ่ กีย่ วของ โดยเฉพาะหลักการทางวิทยาศาสตรท่ใี ชใน
การตรวจสอบสารเคมี ผลของสารเคมีตอ สิง� มีชวี ติ แลวจึงคิดประดิษฐอปุ กรณตรวจสอบปริมาณหรือกําจัดสารเคมี
การนําเสนอผลการทํากิจกรรม เพื่อวิเคราะห อภิปราย นําขอมูลที่ไดจากการอภิปรายไปปรับปรุงวิธีการ
ตรวจสอบ แลวตรวจสอบซํ้า ปรับปรุงชิ้นงานใหดีขึ้น หรือปรับปรุงวิธีการนําเสนอ เพื่อเตรียมนําเสนอผลงาน
ตอเพื่อนในโรงเรียนหรือชุมชนในรูปแบบตางๆ เชน ปายนิเทศ โปสเตอร นิทรรศการ จัดรายการวิทยุในโรงเรียน
จัดรายการแสดงบนเวที เพื่อเผยแพรสิ�งที่เรียนรูจากการทํากิจกรรมน�้
จากการสํารวจตรวจสอบ การอภิปราย การสืบคนขอมูลและตอบคําถามในหนังสือเรียนเรียนวิทยาศาสตร
พืน้ ฐาน มัธยมศึกษาตอนตน เรือ่ งสารและสมบัตขิ องสาร นักเรียนไดเรียนรูเ กีย่ วกับสารรอบตัวอยางไรบาง มีคาํ ถาม
หรือปญหาอะไรอีกบางที่สนใจจะหาคําตอบโดยใชความรูเรื่องสารและสมบัติของสาร ใหอภิปรายและบันทึกไวจาก
คําถาม ขอสงสัยของนักเรียน ครูควรนําอภิปรายตอไปวา จากการทํากิจกรรมตางๆ ที่ผานมา ทําใหเกิดความรู
ความเขาใจสมบัตแิ ละการเปลีย่ นแปลงของสาร สามารถใชประโยชนจากสารรอบตัวไดอยางถูกตอง ปลอดภัย คุม คา
สามารถปองกัน แกไขอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของสาร ความรูเรื่องสารและสมบัติของสารยังเปนพื้นฐานที่
สําคัญในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา เพื่อการพัฒนาที่ยั�งยืนทั้งในระดับทองถิ�นและ
ระดับประเทศ
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แหลงการเรียนรู
หองสมุด (ดูที่ภาคผนวก)
อินเทอรเน็ต (ดูที่ภาคผนวก)
วีดิทัศน (ดูที่ภาคผนวก)
โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ยา ผลิตภัณฑของชุมชน
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ภูมิปญญาทองถิ�น

คําถามทายบทที่ 2
1. สารเคมีทใี่ ชในการเกษตร อุตสาหกรรมตางๆ ในทองถิน� จะมีวธิ กี ารใชอยางถูกตอง คุม คาปลอดภัย
การเก็บรักษา และการกําจัดอยางถูกวิธีอยางไร
แนวคําตอบ การใชสารเคมีในการเกษตรตางๆ เชน สารกําจัดศัตรูพืช สารเรงการเจริญเติบโต
ของพืช ตลอดจนสารทีใ่ ชในอุตสาหกรรมตางๆ ในทองถิน� ควรศึกษาวิธใี ชจากรายละเอียดบนฉลาก
ขางภาชนะหรือคูมือการใช โดยศึกษาปริมาณที่ใช วิธีการเตรียมสาร การสวมเครื่องปองกันขณะ
ใชสาร การแกพิษเบื้องตน ใหเขาใจกอนจึงนําไปใช
ขณะที่ใชสาร ตองสวมเครื่องปองกันไมใหสารสัมผัสกับรางกายโดยตรง เชน สวมถุงมือ
สวมหนากากกันไอระเหยของสาร สวมเสื้อผาใหมิดชิด สวมรองเทา ขณะที่ใชสารชนิดฉ�ดพน
ควรอยูเหน�อลม ไมใหไอของสารปลิวมาสัมผัสรางกาย และไมควรใชสารประเภทน�้ขณะมีลมแรง
ถาสัมผัสกับสารเคมีทใี่ ช ควรรีบลางออกดวยนํา้ จํานวนมากๆ ทําตามคําแนะนําบนฉลากหรือ
ขางภาชนะ เน��องจากสารเคมีแตละชนิดมีสมบัติตางกันและบางชนิดมีสมบัติกัดกรอน
การเก็บรักษาสารเคมี ควรเก็บในที่ปลอดภัย เด็กเล็กไมสามารถหยิบได ควรเขียนปายติด
ไวใหทราบวาเปนสารเคมีเพื่อใหผูอื่นระมัดระวัง ควรปดภาชนะใหสนิท ไมใหปนเปอนกับสารอื่นๆ
หรือระเหยออกสูสิ�งแวดลอม ไมควรเก็บสารเคมีไวในที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอาจเสื่อมสภาพไดงาย
ถาเปนสารที่เก็บในภาชนะปด มีแรงดันสูง เชน ในกระปองสเปรยอาจเกิดระเบิดได
การกําจัดสารเคมีที่ไมใชแลว ถาสารเคมีนั้นยังใชไมหมด ควรสงคืนสารเคมีทั้งภาชนะ
กลับไปยังผูผลิต ไมควรเทสารเคมีที่เหลือใชลงสูแหลงนํ้าหรือเทลงดิน เน��องจากสารจะสะสมอยูใน
สิ�งแวดลอมและอาจเปนอันตรายได ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวควรทิ้งในที่ทิ้งขยะที่จัดไว
สําหรับขยะพิษ เพื่อใหผูรับผิดชอบมารับไปกําจัดอยางถูกวิธี ไมควรทิ้งลงแหลงนํ้าเพราะสารเคมี
อาจปนเปอ นในแหลงนํา้ ไมควรนําไปเผาไฟเพราะอาจเกิดระเบิดได ถาจําเปนตองฝงดิน ควรเลือก
ที่รกรางวางเปลา ไมไดใชประโยชนอีกตอไป เลือกบริเวณที่ไมเปนทางผานของนํ้า ไมเปนตนนํ้า
ลําธาร ไมเปนพื้นที่ทําการเกษตร ขุดดินใหลึกพอสมควร กรุหลุมฝงดวยพลาสติกกันนํ้าซึมผาน
ฝงภาชนะบรรจุสารเคมีแลวกลบทับดวยดินใหแน�น และไมควรใชประโยชนจากดินบริเวณนั้น
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2. ปฏิกิริยาการสลายตัวของนํ้าดวยกระแสไฟฟา เปนปฏิกิริยาดูดหรือคายความพลังงาน อธิบาย
ประกอบ
แนวคําตอบ ปฏิกิริยาการสลายตัวของนํ้าดวยกระแสไฟฟาเปนปฏิกิริยาดูดพลังงาน เน��องจาก
โมเลกุลของนํ้าเกิดจากอะตอมของธาตุออกซิเจนและธาตุไฮโดรเจนซึ�งมีแรงดึงดูดซึ�งกันและกัน
ดังนั้นการที่จะทําใหนํ้าสลายตัวออกจึงตองใชพลังงานจํานวนหนึ�งดังสมการตอไปน�้
นํ้า + พลังงานไฟฟา
แกสไฮโดรเจน + แกสออกซิเจน
ซึง� พลังงานทีถ่ กู นําไปใชในการสลายตัวของนํา้ มีคา 440 kcal ซึง� มากกวาพลังงานของสารผลิตภัณฑ
ที่ปลอยออกมา ดังนั้นจึงเปนปฏิกิริยาดูดพลังงาน
3. การเกิดปฏิกิริยาไดชาเร็วแตกตางกันขึ้นอยูกับปจจัยใดบาง ยกตัวอยางประกอบ
แนวคําตอบ ปฏิกิริยาเคมีเกิดไดชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปน�้
1. ธรรมชาติของสารตัง้ ตน นัน้ คือสารแตละชนิดมีสมบัตเิ ฉพาะตัวทีแ่ ตกตางกันทําใหเกิดปฏิกริ ยิ า
ได ช า หรื อ เร็ ว แตกต า งกั น เช น โลหะแมกน� เ ซี ย มทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรดไฮโดรคลอริ ก
ไดเร็วที่สุด รองลงมาคือสังกะสี แตทองแดงไมสามารถทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได
2. ความเข ม ข น ของสารตั้ ง ต น สารตั้ ง ต น ชนิ ด เดี ย วกั น แต มี ค วามเข ม ข น แตกต า งกั น
ทําใหเกิดปฏิกิริยาไดชาหรือเร็วแตกตางกัน เชน โซเดียมไฮดรอกไซดเขมขนจะสามารถ
ทําปฏิกิริยากับโลหะอะลูมิเน�ยมไดเร็วกวาโซเดียมไฮดรอกไซดเจือจาง
3. พื้ น ที่ ผิ ว สั ม ผั ส การเพิ� ม พื้ น ที่ ผิ ว ของสารมี ผ ลทํ า ให ป ฏิ กิ ริ ย าเกิ ด ได เ ร็ ว ขึ้ น เช น
แคลเซี ย มคาร บ อเนตชนิ ด ผงสามารถทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ กรดไฮโดรคลอริ ก ได เ ร็ ว กว า
แคลเซียมคารบอเนตชนิดเม็ด
4. อุ ณ หภู มิ สารตั้ ง ต น ที่ มี อุ ณ หภู มิ สู ง จะเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าได เ ร็ ว กว า สารตั้ ง ต น ที่ มี อุ ณ หภู มิ ตํ่ า
เชน สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่มีอุณหภูมิสูงกวาทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกเกิด
ตะกอนของกํามะถันไดเร็วกวาสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่มีอุณหภูมิตํ่า
4. จากการสํารวจแมลงในประเทศไทย พบวา ฤดูหนาวมีแมลงนอยกวาในฤดูรอน นักเรียนคิดวา
เปนเพราะเหตุใด อธิบายเหตุผลประกอบ
แนวคําตอบ เน��องจากแมลงเปนสัตวเลือดเย็นชนิดหนึ�ง ทนหนาวไมไหวและไมสามารถสราง
ความรอนใหตวั เอง ตองพึง� พาความรอนจากสิง� แวดลอมเพือ่ ใหเกิดพลังงานในตัว เหมือนกิง้ กาหรืองู
ตองตากแดดตอนเชาในหนาหนาวกอนดําเนินกิจกรรมใดๆ (ถาสังเกตดีๆ จะพบวาบริเวณอากาศ
เย็นจัดๆ เปนนํ้าแข็งแทบทั้งปจะไมมีสัตวเลือดเย็นอาศัยอยูแมแตชนิดเดียว) แมลงจึงจําตอง
ทํา 2 ทางเลือก หนึ�งหาที่หลบหนาวเขาสูภาวะจําศีล สองรีบสืบพันธุออกไขทิ้งไวกอนตายเพราะ
ความหนาว ยิง� แมลงขนาดยิง� เล็กยิง� หนาวตายงายเพราะสูญเสียความรอนไดเร็วและเฉ�ยบพลัน และ
พวกแมลงตัวเล็กๆ ก็ไมชอบหนาฝนเพราะเม็ดฝนตกลงมากระแทกมันเจ็บถึงตายได ดังนั้นสังเกต
ปญหาเกษตรบานเราไดวา แมลงจะระบาดหนักๆ ทําลายพืชผลชวงรอนและแลง
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5. คํากลาวที่วา “ปฏิกิริยาเคมีกอใหเกิดผลเสียตอสภาวะแวดลอม” นักเรียนคิดวาเปนคํากลาวที่
ถูกตองหรือไม เพราะเหตุใดจึงคิดเชนนั้น
แนวคําตอบ เปนคํากลาวที่ไมถูกตอง เน��องจากปฏิกิริยาเคมีไมไดกอใหเกิดผลเสียเพียงอยางเดียว
เทานั้น แตยังกอใหเกิดประโยชนตอสภาวะแวดลอมไดอีก เชน สามารถนําปฏิกิริยาเคมีมาใช
ปรับปรุงสภาพแวดลอมหรือกําจัดสารมลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยการ
ใชปฏิกิริยาเคมีในการตกตะกอนไอออนของโลหะหนัก (ปรอท แคดเมียม ตะกั�ว) ใหแยกออกจาก
นํ้าทิ้งกอนปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ ใชปฏิกิริยาสะเทินของกรด-เบส เพื่อปรับสภาพนํ้าทิ้งที่มี
ฤทธิเ์ ปนกรดหรือเบสใหเปนกลางกอนปลอยลงสูส งิ� แวดลอม ใชปฏิกริ ยิ าเคมีของแบคทีเรียเพือ่ กําจัด
สารอินทรียในนํ้าทิ้งใหลดนอยลงจนไดมาตรฐานกอนปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติ และการใชตัวเรง
ปฏิกิริยา (โลหะผสมของโรเดียมกับแพลทินัม) ใสในทอไอเสียของรถยนต เพื่อกําจัดสารมลพิษ
ที่เกิดขึ้น เปนตน
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บทที่

ทรัพยากรธรณี

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจ ทดลองและอธิบายลักษณะของหนาตัดขางของดิน
สมบัติของดิน และกระบวนการเกิดดิน
2. สํารวจ วิเคราะหและอธิบายการใชประโยชนและการปรับปรุง
คุณภาพของดิน
3. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิด และลักษณะ
ของเน�้อหิน
4. ทดสอบ และสังเกตองคประกอบและสมบัติของหินเพื่อ
จําแนกประเภทและชนิดของหิน และยกตัวอยางการนําหิน
ชนิดตางๆ ไปใชประโยชน
5. ตรวจสอบและอธิบาย ลักษณะทางกายภาพของแรและ
หนังสือเรียนหนา 39 -114
สืบคนการนําแรไปใชประโยชน
6. สืบคนและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะของปโตรเลียมและถานหิน และการใชประโยชนจากเชื้อเพลิง
7. สํารวจและอธิบายลักษณะแหลงนํ้ําธรรมชาติ การใชประโยชนและการอนุรักษแหลงนํ้ําในทองถิ�น
8. ทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหลงนํ้ําผิวดิน แหลงนํ้ําใตดิน
3.1 ดิน
3.2 หิน
3.3 แร
3.4 เชื้อเพลิงธรรมชาติ
3.5 แหลงนํ้ํา

3 ชั�วโมง
5 ชั�วโมง
2 ชั�วโมง
1 ชั�วโมง
3 ชั�วโมง

รวมเวลาที่ใช
ในบทนี้
14 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
ดิน หิน แร เชื้อเพลิงธรรมชาติและแหลงนํ้ํา เปนทรัพยากรทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ ดวยกระบวนการ
ทางธรณ�วิทยา เปนทรัพยากรธรณ�ที่สําคัญที่มนุษยสามารถนํามาใชประโยชน ในรูปแบบตางๆ มีความสําคัญ
ต อ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ ง ในลั ก ษณะที่ เ ป นวั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมต า งๆ การก อ สร า ง เป น เชื้ อ เพลิ ง
หรือพลังงาน เปนวัตถุหลักในงานเกษตรกรรม เน��องจากทรัพยากรบางอยางใชแลวหมดสิ้นไป จึงจําเปนตองมี
การใชอยางประหยัด และคุมคาใหเกิดประโยชนสูงสุดแบบยั�งยืน โดยมีสาระสําคัญ ดังน�้
ดิน เปนผลโดยตรงของวัตถุตน กําเนิดดิน ซึง� สวนใหญเปนหินและแรทผ่ี พุ งั สลายตัว แลวรวมกับเศษซากพืช
และสัตวท่ที ับถมอยูในดิน การผสมคลุกเคลาขององคประกอบดังกลาว จะมีอัตราสวนผสมแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
สภาวะ และบริเวณทีเ่ กิดทําใหดนิ แตละชนิดมีลกั ษณะและสมบัตแิ ตกตางกัน โดยทัว� ไปปจจัยทีค่ วบคุมลักษณะตางๆ
ของดินจะเกิดขึ้นพรอมๆ กันตลอดเวลา ขึ้นอยูกับปจจัยใดมีมากหรือนอยกวากันในบริเวณใดบริเวณหนึ�ง
นอกจากนั้ น ป จ จั ย เหล า น�้ ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลซึ� ง กั น และกั น ป จ จั ย ต า งๆ เหล า น�้ ได แ ก ภู มิ อ ากาศ สิ� ง มี ชี วิ ต
ลักษณะภูมิประเทศ วัตถุตนกําเนิดดิน และเวลา
ดินในแตละพื้นที่อาจเสื่อมสภาพไดเน��องจากลมและนํ้ํา ซึ�งเปนกระบวนการตามธรรมชาติ อีกสวนหนึ�ง
เกิดจากการใชประโยชนของมนุษย จึงควรมีการปรับปรุงคุณภาพ และมีการจัดการดูแลรักษา และใชประโยชนใหคมุ คา
หิน แตละชนิดมีสี ลักษณะเน�้อหิน ขนาดและรูปรางของตะกอนและผลึก รวมทั้ง องคประกอบตางๆ
ที่อยูในหิน ทั้งที่อาจมองเห็นดวยตาเปลาและไมเห็นดวยตาเปลา ไมเหมือนกัน หินจําแนกตามกระบวนการเกิด
และองคประกอบของหินไดเปน 3 ประเภท คือ หินตะกอน หินอัคน� และหินแปร
หินตะกอน เปนหินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนขนาดตางๆ กัน หรืออาจเกิดจากการตกตะกอน
ของสารละลายในนํ้ํา หรือการสะสมทับถมของซากเปลือกหอย ปะการังในทะเล แลวถูกเชื่อมประสาน และ
แข็งตัวกลายเปนหิน เน�อ้ หินสวนใหญจงึ มีทง้ั เน�อ้ หยาบ และเน�อ้ ละเอียด มีลกั ษณะเปนเม็ด และบางชนิดเปนเน�อ้ ผลึก
ที่ยึดเกาะกันแน�น สวนใหญจะมีลักษณะเปนชั้นๆ บางกอนพบซากดึกดําบรรพอยูดวย บางชนิดทําปฏิกิริยากับ
กรดไฮโดรคลอริก
หินอัคน� เปนหินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของลาวาบนผิวโลก หรือแมกมาใตผิวโลก เน�้อหินจะมี
ลักษณะเปนผลึก มีทั้งผลึกขนาดใหญ ขนาดเล็ก และผลึกที่เล็กมากจนไมสามารถมองเห็นผลึกไดดวยตาเปลา
บางชนิดอาจเปนเน�้อแกว หรือมีฟองอากาศ มีทั้งสีเขม สีจาง ทุบใหแตกคอนขางยาก สวนมากไมทําปฏิกิริยา
กับกรดไฮโดรคลอริก ประกอบดวยแรธาตุตางๆ อยางเห็นไดชัด
หินแปร เปนหินที่แปรสภาพมาจากหินอัคน� หินตะกอน หรือหินแปร เน�้อหินจะถูกแปรสภาพภายใต
สภาวะความรอน และความดันในขณะที่เปนของแข็ง ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดแรชนิดใหมในเน�้อหิน
และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทําใหเน�้อหิน ความแข็ง และสีเปลี่ยนไป เน�้อหินมีลักษณะทั้งเน�้อแน�น
เปนชั้น บางชนิดองคประกอบตางๆ ในเน�้อหินมีการเรียงตัวขนานกันเปนแถบ เปนริ้วขนาน บางชนิดแซะออก
เปนแผนๆ ได สวนมากไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยกเวนหินออน
กระบวนการเกิดของหินจะบงบอกลักษณะของหิน หินแตละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะ สามารถนําไปใช
ประโยชน ไดแตกตางกัน หินทั้ง 3 ประเภทจะเกิดหมุนเวียนกันเปนวัฏจักรตามกระบวนการทางธรณ�วิทยา
เรียกวา วัฏจักรหิน
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แร เปนธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย สวนใหญจะพบแทรกกระจายอยูใ นหินชนิดตางๆ เรียกวา แรประกอบหิน
ซึ�งแรแตละชนิดมีลักษณะทางกายภาพแตกตางกัน บริเวณที่แรมาอยูรวมกันจํานวนมากในแหลงใดแหลงหนึ�ง
ในปริมาณที่มากพอที่จะทําเหมือง เรียกวา แหลงแร และแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เรียกวา สินแร สินแรที่สําคัญ
ไดแก แรโลหะ และแรอุตสาหกรรม ซึง� สามารถนํามาใชในการอุตสาหกรรม การเกษตร การกอสรางและอื่นๆ
เชือ้ เพลิงธรรมชาติ หรือเชือ้ เพลิงซากดึกดําบรรพ เปนเชือ้ เพลิงซึง� เปลีย่ นสภาพมาจากสิง� มีชวี ติ ในยุคตางๆ
โดยกระบวนการทางธรณ�วิทยาและธรณ�เคมี เชน นํํา้ มันดิบ กาซธรรมชาติ ถานหิน หินนํํา้ มัน เชื้อเพลิงธรรมชาติ
เปนทรัพยากรธรณ�ที่เปนแหลงพลังงานที่สําคัญในอุตสาหกรรม การผลิตไฟฟา และการพัฒนาประเทศไทย
แหลงนํา้ แหลงนําํ้ ทีส่ าํ คัญ ไดแก นําํ้ ผิวดินซึง� มีทง้ั นําํ้ จืดและนําํ้ เค็ม ปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหแหลงนําํ้ แตละแหลง
มีขนาดและรูปรางแตกตางกันออกไป ไดแก ความทนทานในการกัดเซาะของดิน หิน แร ในพื้นที่ที่นํ้าไหลผาน
ความเร็ว และปริมาณของกระแสนํ้ําในแตละฤดูกาล ระยะเวลาในการกัดเซาะของนํ้ํา ลักษณะภูมิประเทศ
และลักษณะโครงสรางทางธรณ�วิทยาของพื้นที่
นํ้ําบาดาล เปนแหลงนํ้ําจืดที่อยูในสถานะของเหลวที่มีปริมาณมากที่สุดบนโลก ถูกกักเก็บอยูตามชองวาง
ระหวางตะกอน หรือตามรอยแตก รอยแยกที่อยูตอเน��องกันของหิน ชั้นหินหรือชั้นตะกอน
โลกของเรามีนํ้าสะอาดจํานวนจํากัด โดยเฉพาะนํ้ําจืดสําหรับดื่มมีปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับนํ้ําเค็ม
ดังนัน้ เราทุกคนจึงตองใชนาํ้ อยางประหยัด ใชใหคมุ คา และเกิดประโยชนสงู สุด และในขณะเดียวกันก็ตอ งดูแลรักษา
แหลงนํ้ําตางๆ โดยไมทิ้งของเสียตางๆ ลงแหลงนํ้ํา

3.1 ดิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนได
สํารวจตรวจสอบ ทดลอง รวบรวมขอมูล และอธิบาย
เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของหนาตัดขาง
ของดิ น สมบั ติ ข องดิ น กระบวนการเกิ ด ดิ น การใช
ประโยชน และการปรับปรุงคุณภาพของดิน

3.1 ดิน

คําสําคัญ
• หนาตัดขางของดิน
• เน�้อดิน
• วัตถุตนกําเนิดของดิน • สีของดิน
• ดินเปรี้ยว
• ดินเค็ม
• ดินฝาด
หนังสือเรียนหนา 40
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
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จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต เขียนแผนภาพ และอธิบายลักษณะของหนาตัดขางของดินได
2. สืบคนขอมูล อภิปราย และสรุปกระบวนการเกิดของดิน
3. สังเกต ทดสอบและอธิบายลักษณะ และสมบัติบางประการของดิน
4. สืบคนขอมูลและอธิบายปจจัยที่สงผลตอการเกิด และสมบัติบางประการของดิน
5. สืบคนขอมูลและอธิบายการใชประโยชนจากดินในทองที่ตางๆ ของประเทศไทย
6. อภิปรายและเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพของดินใหเหมาะสมกับการใชประโยชน

เวลาที่ใช

3.1.1 หนาตัดขางของดิน
3.1.2 ปจจัยในการเกิดดิน
3.1.3 สมบัติบางประการของดินและการใชประโยชน
3.1.4 เชื้อเพลิงธรรมชาติ

1 ชั�วโมง
30 นาที
1 ชั�วโมง
30 นาที

รวม 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูนําเขาสูการเรียนรูเรื่องดินโดยอาจใหนักเรียนนําตัวอยางดินมาจากบานหรือใหสังเกตจากภาพ 3.1
ในหนังสือเรียน แลวรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทั�วไปของดิน เพื่อมานําเสนอแลกเปลี่ยนกัน และอภิปราย
รวมกันวา ดินในแตละพื้นที่มีลักษณะทั�วไปเหมือนหรือตางกัน และอะไรเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอความเหมือน
หรือความแตกตาง ดังกลาว
ในการอภิปรายรวมกัน นักเรียนควรจะสรุปไดวา ลักษณะทั�วไปของดินที่ผิวดินในแตละพื้นที่ สวนใหญ
จะมีลักษณะแตกตางกัน เชน บางที่มีลักษณะเปนสีดําเหน�ยว บางแหงรวนเปนทราย บางแหงมีลักษณะเปน
ขุยสีขาวของเกลือ บางแหงเปนสีดํารวน เปนตน
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนยกตัวอยางดินในพื้นที่อื่นๆ ที่คิดวามีลักษณะแตกตางกัน พรอมบอกลักษณะที่แตกตาง
แนวคําตอบ ดินที่บานทุง อํําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีลักษณะเปนดินเหน�ยวรวน สีแดง ดินที่
บานดานนอก อํําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะของขุยเกลือ (สีขาว)
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นักเรียนตัง้ สมมติฐานเกีย่ วกับสาเหตุทที่ าํ ใหดนิ มีลกั ษณะแตกตางกันถึงแมจะมีสงิ� ทีเ่ ปนสวนประกอบ
เหมือนกัน (อินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุ นํ้ํา อากาศ)
แนวคําตอบ อัตราสวนของอินทรียวัตถุ อนินทรียวัตถุ นํา้ํ อากาศทีเ่ ปนสวนประกอบของดินมีผลตอ
ลักษณะทั�วไปของดิน
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายวา จากการสังเกตลักษณะทั�วไปของดินในแตละพื้นที่พบวา
สวนใหญดินจะมีลักษณะแตกตางกัน และถาศึกษาชั้นดินที่อยูลึกจากผิวดินลงไปจะเห็นความแตกตาง
อยางไรอีกบาง ลักษณะของชั้นดินในแนวลึกบอกอะไรแกเรา ลักษณะของชั้นดินในแนวลึกของแตละพื้นที่
เหมือนหรือตางกัน เพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.1.1 หนาตัดขางของดิน

3.1.1 หนาตัดขางของดิน (soil profile)
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสังเกต สืบคนขอมูล รวบรวมขอมูล และอภิปราย เพือ่ นํา
ไปสูค วามเขาใจเกี่ยวกับลักษณะหนาตัดขางของดิน และกระบวนการเกิดดิน
คําสําคัญ
• หนาตัดขางของดิน
• กระบวนการเกิดดิน
• การซึมชะ
• การซึมชะละลาย
• หินดาน
• ตนกํําเนิดดิน

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต เขียนแผนภาพและอธิบายลักษณะของ
หนาตัดขางของดิน
2. เปรียบเทียบลักษณะของหนาตัดขางของดิน ของ
พื้นที่ที่แตกตางกันจากภาพ
3. สืบคนขอมูล อภิปรายและสรุปกระบวนการเกิดดิน

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใหนักเรียนสังเกตลักษณะของพื้นดินที่บริเวณหนาหองเรียนมองออกไปในบริเวณกวางๆ วามีลักษณะ
อยางไรบาง แลววาดรูปสิ�งที่สังเกตเห็น ตอจากนั้นใหนักเรียนสังเกตลักษณะของดินที่ผิวดินในระยะใกลวามีวัตถุ
หรือชิ้นสวนใดเปนองคประกอบบาง บันทึกขอมูล
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
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ครูใหนักเรียนนําเสนอและอธิบายภาพวาด และขอมูลที่ไดจากการสังเกต ซึ�งนักเรียนควรจะไดขอสรุปวา
ดิ น ที่ ผิ ว ดิ น ที่ พื้ น ที่ ต า งกั น จะมี ส ว นประกอบ ได แ ก ซากพื ช ซากสั ตว กรวด ทราย เศษหิ น และนํ้ า ด ว ย
อั ต ราส ว นที่ แ ตกต า งกั น จากนั้ น อภิ ป รายต อ ไปว า ลั ก ษณะของดิ น ที่ ผิ ว ดิ น ของพื้ น ที่ ต า งกั น จะมี ลั ก ษณะ
แตกตางกัน และเน��องจากดินมีความลึกหรือความหนาลงไปตามแนวดิ�ง ซึ�งดินที่ทับถมกันเปนชั้นๆ ตามแนวดิ�ง
เรียกวา หนาตัดขางของดิน (soil profile) หนาตัดขางของดินในพื้นที่หนึ�งๆ จะมีลักษณะอยางไรบาง หนาตัดขาง
ของดินในพื้นที่ตางกันจะมีลักษณะแตกตางกันหรือไม ลักษณะของหนาตัดขางของดินบอกอะไร นักเรียนจะได
ศึกษาจากกิจกรรม 3.1

กิจกรรม 3.1 สํํารวจหนาตัดขางของดิน
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกตและอธิบายลักษณะของชั้นดินแตละชั้นของหนาตัดขางของดิน
2. เขียนแผนภาพและอธิบายลักษณะของหนาตัดขางของดิน
3. สืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของหนาตัดขางของดินในพื้นที่ที่อยูในภูมิประเทศแตกตางกัน
4. เปรียบเทียบลักษณะหนาตัดขางของดินจากภาพหนาตัดขางของดิน

เวลาที่ใช 45 นาที
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. เครื่องมือขุดดิน ไดแก จอบ เสียม พลั�ว (ใชรวมกันไดทั้งหอง)
2. ตลับเมตร (ความยาว 3 m พรอมมีล็อคในตัว) หรือไมบรรทัด
3. คอนตอกตะปู
4. แทงไมกําหนดระยะชั้นดิน หรืออาจใชวัสดุอื่นๆ เชน ตะปู แทนได
5. แวนขยายพรอมดามจับ
6. กระบอกฉ�ดนํ้าพรอมบรรจุนํ้าสะอาดไวใหเต็ม
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จํํานวน/กลุม
อยางละ 1 อัน
1 อัน
1 อัน
5 อัน
1 อัน
1 อัน

ขอเสนอแนะในการทํากิจกรรม
1. ใหนักเรียนศึกษาหนาตัดขางของดินจากหลุมดินหรือบอดินตามธรรมชาติ หรือหนาตัดขางของ
ดินที่เกิดจากการตัดผานภูเขาบริเวณริมถนน หรือจากการขุดหลุมดิน ขนาด 1 เมตร x 1 เมตร
และลึกประมาณ 1 - 1.2 เมตร หรือใชวิธีศึกษาหนาตัดขางของดินจากภาพ
2. การศึกษาหนาตัดขางของดินจากหลุมดิน ใหสงั เกตสภาพแวดลอมบริเวณรอบๆ หลุมดิน เกีย่ วกับ
ลักษณะภูมปิ ระเทศ การใชประโยชนทดี่ นิ สภาพภูมอิ ากาศ และอืน่ ๆ ทีส่ งั เกตไดและบันทึกผลลงใน
ใบบันทึกผลการทํากิจกรรม
3. วิธีศึกษาหนาตัดขางของดิน ใหมองดูดานขางของหลุมดินในตําแหน�งที่ดวงอาทิตยสองแสง
ตรงที่สุด เพื่อจะไดสังเกตความแตกตางของชั้นดินแตละชั้นไดอยางชัดเจน ดังภาพ

4. สังเกตชัน้ ดินจากชัน้ บนสุดลงมายังชัน้ ลางสุดอยางละเอียด ในเบือ้ งตนใหสงั เกตวา ชัน้ ดินทีส่ งั เกต
ไดมที งั้ หมดกีช่ นั้ สังเกตความแตกตางระหวางชัน้ ดินแตละชัน้ เชน สี เน�อ้ ดิน และสิง� อืน่ ๆ ทีป่ รากฏ
ใหเห็นเดนชัด แลวกําหนดขอบเขตของชั้นดินที่มีความแตกตางดังกลาว และสังเกตวาแตละชั้น
มีลักษณะเดนอยางไร
5. ใชตลับเมตรวัดความหนาชั้นดินแตละชั้น และบันทึกผลลงในใบบันทึกผลการทํากิจกรรม
6. จากการสังเกตดินแตละชัน้ ใหนกั เรียนวาดภาพหนาตัดขางของดินพรอมระบุลกั ษณะของชัน้ ดิน
แตละชั้นเกี่ยวกับสีดิน สิ�งตางๆ ที่ปนอยูในดิน และระบุความหนาของชั้นดินแตละชั้นลงใน
ใบบันทึกผลการทํากิจกรรม
7. ใหนักเรีย นวิเคราะหและเปรีย บเที ยบลั ก ษณะชั้ น ดิ น แต ล ะชั้ น ของหน าตั ดข างของดิ นว ามี
ความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร
8. ใหนักเรียนแตละกลุมสืบคนขอมูลเกี่ยวกับลักษณะหนาตัดขางของดินของพื้นที่ในภูมิภาคตางๆ
ของประเทศไทยจากเอกสารหรือเว็บไซตที่ครูจัดเตรียมไว เพื่อเปรียบเทียบลักษณะหนาตัดขาง
ของดินแตละพื้นที่วามีความเหมือนหรือแตกตางกันหรือไม อยางไร
9. จากการสังเกตสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหลุมดิน การศึกษาชั้นดินแตละชั้นของ
หนาตัดขางของดินในภาคสนาม และจากการเปรียบเทียบลักษณะหนาตัดขางของดินของแตละ
พื้นที่ ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเชื่อมโยงถึงกระบวนการเกิดดิน
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ขอควรระวังในการศึกษาภาคสนาม
ครูควรสํารวจและเลือกหลุมดินที่มีความปลอดภัยจากดินถลม ไมมีนํ้าขังลึก และไมควรอยูใกล
บริเวณหนาผาที่สูงชัน เพื่อความปลอดภัยในการสํารวจศึกษาหนาตัดขางของดินของนักเรียน

ตัวอยางผลการทํํากิจกรรม
ใบบันทึกผลการทํํากิจกรรม หนาตัดขางของดิน
กลุมที่………………… วันที่………. เดือน……………….. พ.ศ. ………….
ยางหั
ที่ตั้งจุดศึกษา หมูบาน……เขาตกนํ
………้า…… ตํําบล……
……ก….. อํําเภอ……ปากท
……อ…… จังหวัด……ราชบุ
……รี…….
ลักษณะภูมิประเทศ
 ที่ลาดเชิงเขา
ที่ราบ ที่ราบสูง ชายฝงทะเล หุบเขา อื่นๆ ……………………
สภาพภูมิอากาศ……รอ…นชื…้น……..
การใชประโยชนที่ดิน
ใชเปนพื้นที่เพาะปลูก
พืชยืนตน  พืชไร
พืชสวน
สวนผัก
นาขาว
อื่นๆ ………………………….
ใชพื้นที่ปลูกสิ�งกอสราง ใชเลี้ยงสัตว
เปนเขตปาไม
เปนเขตอุตสาหกรรม
อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………….
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ใหนักเรียนวาดภาพหนาตัดขางของดิน พรอมระบุรายละเอียดชั้นดินแตละชั้นของหนาตัดขาง
ของดินเกี่ยวกับสีดิน สิ�งตางๆ ที่ปนอยูในดิน และระบุความหนาของชั้นดินแตละชั้น
สีดิน

0

สีดํา

สิ�งตางๆ
ที่ปนอยูในดิน
รากพืช เศษหิน

50

100

150

มาตราสวน
10 เซนติเมตร

บันทึกความแตกตางระหวางหนาตัดขางของดินที่พบในภาคสนามกับภาพแสดงหนาตัดขาง
ของดินที่ไดจากการสืบคนในหนังสือเรียน ภาพ 3.2 ชุดดินตาคลี ชุดดินพิมาย
หนาตัดขางของดินในภาคสนาม แบงเปน 2 ชั้น สวนใหญยังเปนชั้นหินที่มีความหนามาก สวน
ชั้นดินจะเปนเพียงชั้นบางที่มีสีดํา มีเศษหิน เศษของซากพืชปนอยูจํานวนมาก
หนาตัดดินชุดดินตาคลีเปนชั้นดินหนามีสีเทาเขม มีเศษหินทรายปนอยู มีความหนา 2 เมตร
โดยประมาณจากผิวดิน
หนาตัดขางของดินชุดดินพิมาย แบงเปน 2 ชั้น ชั้นบนจะหนานอยกวา มีสีเทา มีความเหน�ยว มี
ซากพืช และเศษหินปนเล็กนอย สวนลางจะมีความหนามากกวาชั้นบน มีสีเทาปนสีสม มีความเหน�ยว
และแน�นมากกวาชั้นบน
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อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม ควรไดขอสรุปวา ลักษณะของดินแตละชั้น
ในแนวลึกหรือในหนาตัดขางของดินจะแตกตางกัน ทั้งสวนประกอบ ลักษณะรูปราง ความหยาบ ความละเอียด
ความแน�น สี และความหนาของชั้นดิน และเมื่อดูภาพรวมตลอดแนวหนาตัดขางของดิน ลักษณะของหนาตัดขาง
ของดินในแตละพื้นที่ก็ไมเหมือนกัน
จากผลการทํากิจกรรม แสดงวาลักษณะของดินที่ผิวดินในบริเวณกวางถึงแมจะมีลักษณะเดียวกัน แตเมื่อ
ขุดดินในแนวลึกลงไป จะพบวาดินยังแบงเปนชั้นตามแนวหนาตัดซึ�งแตละชั้น มีสี สวนประกอบ ความหยาบ
ละเอียดของดินไมเหมือนกัน อาจเปนเพราะมีปจจัยที่ชวยยอยสลายวัตถุตางๆ ในดินแตกตางกัน เพราะชั้นที่
ลึกลงไปจะมีลักษณะของวัตถุตางๆ ที่ปนอยูมีขนาดใหญกวาโดยเฉพาะเศษหิน สีของดินโดยรวมก็จะมีสีสันของ
วัตถุที่ปนอยูหลากหลายกวา ในขณะที่ชั้นบนสวนใหญจะมีสีเขมกวา
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูท่ีไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามทายกิจกรรม 3.1 ในหนังสือเรียน ดังน�้
แบงดินไดเปนกี่ชั้น และมีเกณฑในการแบงเปนอยางไร
แนวคําตอบ แบงไดเปน 2 ชั้น โดยใชลักษณะ และสวนประกอบของดินเปนเกณฑ
ดินในแตละชั้น มีลักษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ดินในแตละชั้นของหนาตัดขางของดิน จะมีลักษณะไมเหมือนกันทั้งสวนประกอบ สี
ความหนาแน�น ความหยาบ ความละเอียด
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนคิดและอภิปรายรวมกัน เกี่ยวกับปจจัยสําคัญที่มีผลตอลักษณะของดิน
ในแต ล ะชั้ น ของหน า ตั ด ข า งของดิ น ในพื้ น ที่ ห นึ� ง ๆ และเชื่ อ มโยงการเปลี่ ยนแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ของดิ น
ในแตละชั้น เพื่อสรุปองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการเกิดดิน ทั้งน�้นักเรียนอาจคนควาความรูเพิ�มเติม
เกี่ยวกับลักษณะ และกระบวนการที่เกิดขึ้นในแตละชั้นของหนาตัดขางของดิน จากหนังสือเรียน หรือ
สื่อ หรือแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สื่อดิจิทัล กระบวนการเกิดดิน หนาตัดขางของดิน เปนตน
ในการอภิปรายรวมกัน นักเรียนควรจะสรุปไดวา จากการสังเกตลักษณะของดินทีบ่ ริเวณหนาตัดขางของดิน
ในแตละชั้น และจากขอมูลที่ไดจากการสืบคนสามารถกลาวไดวา กระบวนการเกิดดินจะเริ�มตั้งแตหินทั้งที่อยู
บนพื้ น ผิ ว และที่ ถู ก ทั บ ถมอยู ใ ต ดิ น เปลี่ ย นแปลงจากหิ น แข็ ง เป น หิ น ผุ จนกระทั� ง เป นวั ต ถุ ต น กํ า เนิ ด ดิ น
ทําใหเกิดเปนดินชั้น C ตอมาเกิดการทับถมของเศษหินผสมปนกับอินทรียวัตถุ ทําใหเกิดลักษณะ สี และเน�้อดิน
ที่แตกตางกันในแตละชั้นของหนาตัดขางของดิน ดังเชน
• ถ า เป น การสะสมทั บ ถมของเศษหิ น ปนกั บ ซากพื ช ซากสั ต ว ใ นชั้ น บนผิ ว ดิ น จะทํ า ให เ กิ ด
ดินชั้น O มีสีเขม
• สวนดินทีอ่ ยูล กึ ถัดไปจากดินชัน้ O สวนใหญมสี จี างกวา จะมีการสะสมทับถมของแรธาตุทเ่ี กิดจากการ
การซึมชะละลาย (leaching) ของนํ้าที่ละลาย และพาแรธาตุมาสะสมทับถมทําใหเกิดดินชั้น A
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• การสลายตัวจะเกิดตอไป สวนของดินที่เปนชั้น A จะหนาขึ้น และถูกชะลางลงในดินที่อยูลึกถัดลงไป
จากดินชั้น A ดินมีลักษณะเน�้อแน�น มีความชื้นสูง มีสีของแรธาตุชัดเจนขึ้น เกิดเปนดินชั้น B
ขั้นตางๆ ของการเกิดดินตามลําดับ สามารถสรุปและแสดงดวยแผนภาพ ไดดังน�้ คือ
หินดาน
ใตพิภพ
(bed rock)

R

 หินผุพัง

วัตถุ
 ตนกํําเนิดดิน

C



A
C



A
B
C



O
A
B
C
R

นอกจากน�้ดินที่อยูในภูมิประเทศที่แตกตางกัน จะยิ�งมีลักษณะของดินในแตละชั้นของหนาตัดขางของ
ดิ น แตกต า งกั นมากขึ้ น ทั้ ง น�้ ร วมถึ ง การมี ห รื อ ไม มี ข องชั้ น ดิ น ใดชั้ น ดิ น หนึ� ง ตลอดจนสภาพพื้ น ที่ ที่ ต า งกั น
ทําใหลักษณะของดินตางกัน
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนคิดวาความหนาของดินแตละชั้น ขึ้นอยูกับสิ�งใดบาง
แนวคําตอบ ความหนาของดินแตละชั้นขึ้นอยูกับการผุพังสลายตัวของหินที่เปนตนกําเนิด และ
ซากพืช ซากสัตวที่ผิวดิน การสะสม การทับถมของเศษหิน ซากพืช ซากสัตวที่สลายตัว การชะลาง
และซึมชะละลายของนํ้า และการพาแรธาตุตางๆ มาสะสมทับถมตามแนวลึกของหนาตัดขางของดิน
ถาพื้นผิวโลกมีสิ�งแวดลอมตางกัน เชนเปนที่ราบโลงเชิงเขากับเขตปาทึบ จะทําใหดินที่เกิดขึ้นตางกัน
หรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ที่ราบโลงเชิงเขากับเขตปาทึบทําใหดินที่เกิดขึ้นตางกัน คือ
1. ดินที่เกิดบริเวณที่ราบโลงเชิงเขา จะมีดินชั้นบนบาง เน��องจากมีการยอยสลายของ
ซากสิ�งมีชีวิตนอย สวนใหญจะเปนดินที่เปนดินกรวดทรายมากกวา เน��องจากมี
การสะสมทับถมของตะกอนที่นํ้าพามาเปนสวนใหญ
2. ดินที่เกิดบริเวณปาทึบ จะมีดินชั้นบนหนา เน��องจากมีกระบวนการสะสมทับถม
ของซากพืชซากสัตวที่บริเวณผิวดินมากกวาดินบริเวณที่ราบโลงเชิงเขา
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นักเรียนสรุปและเขียนแผนภาพกระบวนการเกิดดิน
แนวคํําตอบ
อินทรียวัตถุ




หินและแร

การผุพังสลายตัว

การทับถมของสวนที่
ผุพังสลายตัว เกิดเปน
วัตถุตนกํําเนิดดิน

การสรางตัวของดิน
ดิน
soil formation

ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับลักษณะของดินในแตละชั้นของหนาตัดขางของดิน
ลั ก ษณะของหน า ตั ด ข า งของดิ น กระบวนการเกิ ด ดิ น และตั้ ง ประเด็ น เพิ� ม เติ ม ให นั ก เรี ย นคิ ด และ
อภิปรายเกี่ยวกับความแตกตางของดิน นอกจากจะขึ้นอยูกับลักษณะภูมิประเทศ วัตถุตนกําเนิดดิน
แลว นักเรียนคิดวายังมีความแตกตางกันในดานใดอีกบาง เพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.1.2
ปจจัยในการเกิดดิน

3.1.2 ปจจัยในการเกิดดิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน วิเคราะห รวบรวมขอมูล และอภิปราย เพื่อนําไป
สูความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอกระบวนการเกิดดิน และสมบัติบางประการของดิน ไดแก สี ความเปนกรด
เบส และเน�้อดิน

จ�ดประสงคการเรียนรู
คําสําคัญ
• ปจจัยในการเกิดดิน

เมื่อ เรียน จบ หัวขอ น�้ แลว นักเรียน ควร จะ สามารถ
สังเกต สืบคน วิเคราะห และอธิบายปจจัยที่มี
ผลตอกระบวนการเกิดดิน

เวลาที่ใช 30 นาที

72 คูมือครู

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู ใหนักเรียนรวมกันอภิปราย เปรียบเทียบ เกี่ยวกับลักษณะดินในแนวลึกของดินในทองที่ดั้งเดิมที่
อยู ในบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศแตกตางกัน และมีวัตถุตนกําเนิดดินแตกตางกัน และครู ใหประเด็นเพื่อ
การอภิปรายเพิ�มเติมวา เน��องจากในพื้นที่หนึ�งๆ นอกจากจะมีภูมิประเทศ วัตถุตนกําเนิดดินแตกตางกันแลว
นักเรียนคิดวาพื้นที่แตละพื้นที่ดังกลาวยังมีความแตกตางกันในเรื่องใดอีกบาง และความแตกตางนั้นจะมีผล
ตอการเกิดดินอยางไรหรือไม โดยสืบคนเกี่ยวกับปจจัยในการเกิดดินไดจากหนังสือเรียน
ในการอภิปรายรวมกัน นักเรียนควรจะสรุปไดวา ปจจัยที่ควบคุมลักษณะตางๆ ของดิน รวมทั้งกระบวน
การเกิดดินจะเกิดขึ้นพรอมๆ กันตลอดเวลา ขึ้นอยูกับปจจัยใดมีมากหรือนอยกวากันในบริเวณใดบริเวณหนึ�ง
นอกจากนั้นปจจัยเหลาน�้ยังมีอิทธิพลซึ�งกันและกัน ปจจัยตางๆ เหลาน�้ ไดแก
• ภูมิอากาศ มีผลตออัตราการสลายตัวของหินและแร เชน ในเขตรอนชื้นอัตราการสลายตัวของหิน
และแรเปนไปอยางรวดเร็วกวาในเขตอบอุนหรือเขตหนาว สงผลใหเกิดการชะลางของแรธาตุ และ
อินทรียวัตถุในบริเวณผิวดินไดมาก และอุณหภูมิของอากาศยังมีผลตอปฏิกิริยาในการยอยสลายของ
จุลินทรียในดิน สงผลตอสีดินและปริมาณอินทรียวัตถุในดิน ทําใหเกิดดินประเภทตางๆ ตามโซนของ
ภูมิอากาศ
• สิ�งมีชีวิต มีผลตอดินในสภาพตางๆ กัน เชน ในแถบชุมชื้นพืชขึ้นหนาแน�น จุลินทรียทํางานเต็มที่
ใหอินทรียวัตถุมาก ดินที่เกิดจะลึกและมีชั้นชัดเจน สวนในแถบแหงแลงพืชมีนอยไมอุดมสมบูรณ
ใหอินทรียวัตถุนอย ดินจะมีการสรางตัวหรือเกิดดินไดอยางชาๆ
• ลักษณะภูมิประเทศ สงผลตอความรุนแรงในการชะลางพังทลายของหนาดิน การระบายนํ้า และ
ปริมาณความชื้นในดิน ดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงมีจํานวนชั้นดินนอย มีการชะลางพังทลาย
ของหนาดินมาก ดินชั้นบนจะบาง หรืออาจไมมีดินชั้นบนเลยก็ได สวนดินที่เกิดในพื้นที่ราบ ซึ�งมัก
เปนแหลงสะสมและทับถมของตะกอนตางๆ มีการชะลางพังทลายของหนาดินตํา่ ดินชัน้ บนคอนขางหนา
เน�้อดินที่พบจะละเอียดกวาดินที่พบในบริเวณพื้นที่ลาดชัน
• วัตถุตนกําเนิดดิน มีผลทําใหดินมีจํานวนและปริมาณแรธาตุ สีดิน เน�้อดิน และความเปนกรดเบสของดิน
แตกตางกัน เชน ดินที่เกิดจากการสลายตัวมาจากหินที่ประกอบดวยแรที่มีปฏิกิริยาเปนเบส เน�้อดิน
จะละเอียด มีสีคลํ้า มีความอุดมสมบูรณสูง สวนดินที่เกิดจากการสลายตัวมาจากหินที่ประกอบดวยแร
ที่มีปฏิกิริยาเปนกรด เน�้อดินจะหยาบ มีสีจาง และมีความอุดมสมบูรณตํ่า
• เวลา ดินที่มีอายุนานกวาจะมีสภาพหนาตัดขางของดินสมบูรณกวาดินที่มีอายุนอยกวา ถาปจจัยอื่นๆ
เทากัน แตถา เกิดอยูในภูมอิ ากาศทีท่ าํ ใหการสลายตัวเร็วและรุนแรงมาก เชน ในเขตรอนชุม ชืน้ ดินจะมี
ลักษณะของหนาตัดขางของดินที่คอนขางสมบูรณ ถึงแมจะใชเวลานอยกวาปกติ
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
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นักเรียนคิดวาชุดดินพิมายกับชุดดินตาคลี ดังภาพ 3.2 ในหนังสือเรียนแตกตางกันเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ ชุดดินพิมายมีเน�้อดินละเอียด แน�นเหน�ยว สวนชุดดินตาคลีมีเน�้อดินปนทราย
รวนกวา ทั้งน�้อาจเน��องจากเปนดินที่เกิดมาจากวัตถุตนกําเนิดดินตางชนิดกัน
ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดดิน และตั้งประเด็นให
นักเรียนคิดและอภิปรายเพิ�มเติม เกี่ยวกับลักษณะของดินในทองถิ�นของนักเรียนวา มีลักษณะอยางไร
มีการใชประโยชนอยางไรบาง และนักเรียนคิดวาดินในทองถิ�นตางกันจะมีลักษณะและการใชประโยชน
เหมือนหรือตางกันอยางไร เพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.1.3

3.1.3 สมบัติบางประการของดินและการใชประโยชน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบ รวบรวมขอมูล วิเคราะหและอภิปราย
เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติบางประการของดิน ไดแก สี เน�้อดิน และความเปนกรดเบสของดิน และ
การใชประโยชน

จ�ดประสงคการเรียนรู
คําสําคัญ
• สีของดิน
• เน�้อดิน
• ความเปนกรดเบสของดิน

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจตรวจสอบและอธิบายเกี่ยวกับสี เน�้อดิน ความเปน
กรดเบสของดินจากตัวอยางดินในทองถิ�น
2. รวบรวมข อ มู ล การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของท อ งถิ� น จาก
หน�วยงานที่ดินหรือผูทรงคุณวุฒิในทองถิ�น
3. วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บ นํ า เสนอและอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ
ความเหมาะสมของการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น กั บ สมบั ติ
บางประการของดินในทองถิ�น

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

74 คูมือครู

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใหความรูเ พิม� เติมเกีย่ วกับสมบัตขิ องดินมีหลายประการ แตในทีน่ จ้� ะกลาวถึงแตเฉพาะสมบัตบิ างประการที่
มีความสําคัญตอการศึกษาดินเพื่อการเกษตร และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ไดแก เน�้อดิน ความเปนกรดเบส
และสีของดิน และรวมกันอภิปรายทบทวนความรูจากการเรียนรูที่ผานมาวา ดินในแตละพื้นที่จะมีปจจัยที่สงผล
ใหเกิดเปนดินที่มีลักษณะแตกตางกัน
ครู ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนนําความรูเกี่ยวกับปจจัยในการเกิดดินมาอธิบายลักษณะดินในทองถิ�น
ของนักเรียน แลวครูใหนักเรียนหาคําตอบโดยทํากิจกรรม 3.2 ดังตัวอยาง เชน
• ดินในทองถิ�นของนักเรียนมีสีอะไร นักเรียนคิดวาปจจัยใดที่สงผลตอสีของดินดังกลาว
• ลักษณะเน�อ้ ดินในทองถิน� ของนักเรียนเปนอยางไร นักเรียนคิดวาปจจัยใดทีส่ ง ผลตอลักษณะเน�อ้ ดินดังกลาว
• ดิ น ในท อ งถิ� น ของนั ก เรี ย นมี ส ภาพเป น กรดหรื อ เบส นั ก เรี ย นคิ ดว า ป จ จั ย ใดที่ ส ง ผลต อ ความเป น
กรดเบสของดินดังกลาว
• ในท อ งถิ� น ของนั ก เรี ย นมี การใช ป ระโยชน จากดิ น อย า งไรบ า ง สอดคล อ งหรื อ เหมาะสมกั บ สมบั ติ
บางประการของดินหรือไม

กิจกรรม 3.2 สมบัติบางประการและการใชประโยชน
ของดินในทองถิ่น
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกตและระบุสีของดินในทองถิ�นได
2. ทดสอบและอธิบายความเปนกรดเบสของดินในทองถิ�นได โดยใชกระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร
3. ตรวจสอบและอธิบายลักษณะเน�้อดินของดินในทองถิ�นได โดยการปนและรีดดินใหเปนเสน
4. รวบรวมขอมูล ออกแบบ และนําเสนอการใชประโยชนที่ดินในทองถิ�น
5. วิเคราะห เปรียบเทียบและอธิบายเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชประโยชนที่ดินตอสภาพของดินใน
ทองถิ�น

เวลาที่ใช 45 นาที
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. กระบอกฉ�ดนํ้าพรอมบรรจุนํ้าสะอาดไวใหเต็ม
2. แผนพลาสติกสํําหรับวางดิน ขนาด 30 cm x 30 cm
3. ตะแกรงรอนดินเบอร 10 (ขนาดรูตะแกรง 2 mm)
4. เครื่องชั�งสปริง
5. ถุงพลาสติกหูหิ้วอยางบาง ขนาดประมาณ 13 cm x 19.5 cm
6. บีกเกอรขนาด 100 cm3
7. นํ้ากลั�น (ใชทดสอบหาคาความเปนกรดเบสของดิน)
8. แทงแกวคนสาร
9. กระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอร
10. ตัวอยางดินในทองถิ�น
11. ใบความรู วิธีสังเกตและทดสอบดินอยางงาย

จํํานวน/กลุม
1 อัน
1 แผน
1 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 ใบ
40 cm3
1 อัน
1 กลอง
1 ถุง
(ขนาดถุง 20 cm x 28 cm)
1 ชุด

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ครูใหนักเรียนศึกษาใบความรูวิธีสังเกตและทดสอบดินอยางงายกอนทํากิจกรรม
2. ในการสังเกตและระบุสีของดิน ใหสังเกตจากดินที่มีความชื้น ดังรายละเอียดในใบความรู
3. การตรวจสอบความเปนกรดเบส และลักษณะเน�้อดิน ควรนําดินตัวอยางมารอนแยกเศษหิน
เศษแร กรวด ซากพืช และซากสัตวออกกอนทุกครั้ง
4. การระบุชนิดของดินจากลักษณะเน�อ้ ดินที่ไดจากการตรวจสอบ ใหใชเกณฑจากตารางในใบความรู
5. การตรวจสอบความเปนกรดเบสของดิน ควรใชแทงแกวคนสาร คนสารผสมระหวางดินกับนํ้า
ใหเขากัน โดยคนแลวพัก ทําซํา้ จํานวน 5 ครัง้ และรอจนกระทัง� ชัน้ นํา้ แยกกับชัน้ ดินอยางชัดเจน
แลวจึงนํากระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอรมาทดสอบ

76 คูมือครู

ใบความรู
วิธีสังเกตและทดสอบสมบัติบางประการของดิน
1. สีดิน (soil color)
สีดินเปนลักษณะทางกายภาพของดินที่มองเห็นดวยตาเปลา เกิดจากสีของวัตถุตางๆ ที่
ประกอบกันเปนดิน และจากสภาพแวดลอมของดินในทองที่ตางๆ สีดินสามารถบอกสมบัติ และ
กระบวนการเกิดดินในทองที่นั้นๆ ได การวัดสีดินโดยทั�วไปจะใชวิธีการเทียบสีกับสมุดสีมาตรฐาน
แตถาไมมีสมุดเทียบสี ใหสังเกตวาดินแหงหรือดินเปยก ถาดินแหงทําใหดินชื้นเล็กนอยโดยฉ�ดนํ้า
จากกระบอกฉ�ดนํ้าลงไปในดิน แลวบี้เม็ดดินใหแตก จากนั้นสังเกตสีโดยใหแสงสวางสองไปที่
เม็ดดิน และบันทึกสีดนิ ที่ได บางครัง้ การสังเกตสีดนิ อาจจะไดสดี นิ มากกวา 1 สี ใหบนั ทึกไดมากสุด
เพียง 2 สี โดยแยกเปน (1) สีหลักหรือสีเดน และ (2) สีรอง ถาอยูในหลุมดินใหสังเกตสีดินทั้งขางใน
และขางนอกหลุมดินอีกครั้งเพื่อยืนยันความถูกตอง
2. เน�้อดิน (soil texture)
เน�้อดิน หมายถึง สัดสวนโดยนํา้ หนักของวัตถุหรือตะกอนทีม่ ขี นาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา
2 มิลลิเมตร ซึ�งประกอบดวยตะกอนขนาดทรายมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 161 - 2 มิลลิเมตร
1 1 มิลลิเมตร และขนาดดินเหน�ยว (clay)
ขนาดทรายแปง (silt) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 256
1 มิลลิเมตร วัต16ถุหรือตะกอนทั้งสามขนาดน�้เมื่อรวมกัน
มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 256
ในสัดสวนตางๆ กัน จะไดเน�้อดินชนิดตางๆ ไดแก ดินทราย ดินรวน และดินเหน�ยว
การทดสอบเน�้อดินสามารถทําไดโดยนําตะแกรงรอนดินเบอร 10 มารอนแยกเศษหิน เศษแร
กรวด ซากพื ช และซากสั ตว อ อกก อ น เสร็ จ แล ว ให นํ า ดิ นมาวางไว บ นอุ ง มื อ ปริ ม าณดิ น ที่ ใ ช
เมื่อวางแลวใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร และทําใหชื้นโดยฉ�ดนํ้าลงไป
ใชนิ้วนวดดินจนดินมีความชื้นทั�วกอน จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้สัมผัส และบีบทดสอบดิน
ทดลองปน และรีดดินใหเปนเสน จําแนกชนิดดิน โดยใชเกณฑดังตาราง
ชนิดดิน
การสัมผัสและการทดสอบเน�้อดิน
ดินทราย เมื่อสัมผัส และบี้ดินแลวจะรูสึกวาหยาบ สังเกต
เห็นเม็ดทรายอยูเปนปริมาณมาก ไมสามารถ
ปนเปนกอน และไมสามารถรีดดินใหเปนเสนได
และเมื่อหยอนดินลงในนํ้าจะไมมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ

ลักษณะทั�วไปของดิน
ประกอบด ว ยตะกอนขนาดทรายใน
ปริมาณมาก เน�้อดินคอนขางหยาบ ดินมี
สีนา้ํ ตาลปนแดง ไมคอ ยพบสิง� มีชวี ติ ในดิน
เป น ดิ น ที่ มี การระบายนํ้ า และอากาศ
ดีมาก มีความสามารถในการอุมนํ้าตํ่า
ดินทรายมีความอุดมสมบูรณตํ่า เพราะ
ความสามารถในการดึงดูดธาตุอาหารพืช
มี น อ ย พื ช ที่ ขึ้ น บนดิ น ทรายส ว นใหญ
ขาดทั้งธาตุอาหาร และนํ้า
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ชนิดดิน
การสัมผัสและการทดสอบเน�้อดิน
ดินรวน เมื่อสัมผัสดินแลวจะรูสึกวานุมมือ รวน งายตอ
การบีบ ลื่นมือ หรือมีลักษณะคลายแปง และมี
ความเหน�ยวเล็กนอยเมื่อปนดินจะปนเปนกอน
ไดยาก สามารถรีดดินใหเปนเสนสัน้ ๆ ได (ความยาว
เมือ่ รีดเปนเสนจะนอยกวา 2 เซนติเมตร) และเมื่อ
หยอนดินลงในนํ้าจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมามาก
ดินเหน�ยว เมื่ อ สั ม ผั ส ดิ น แล ว จะรู สึ กว า ดิ นมี ความเหน� ย ว
ยากที่จะบีบ (เหน�ยวมือและนวดยาก) เมื่อบีบแลว
ดินจะติดมือ ตองใชแรงจากนิ้วมือทั้งสองมาก
ในการรีดดินใหเปนแถบยาว เมื่อรีดดินจะเปนเงา
หรือวาวกวาดินชนิดอื่นๆ และสามารถรีดใหเปน
เส น ยาวได (ความยาวเมื่ อ รี ด เป น เส น จะยาว
กวา 5 เซนติเมตร) โดยดินไมแตกออกจากกัน
และเมื่ อ หย อ นดิ น ลงในนํ้ า จะมี ฟ องอากาศ
เกาะรอบๆ เม็ดดิน

ลักษณะทั�วไปของดิน
ประกอบด ว ยตะกอนขนาดทรายแป ง
ทราย และดินเหน�ยวในปริมาณทีเ่ ทาๆ กัน
ดินมีสีนํ้าตาล เน�้อดินคอนขางละเอียด
นุมมือ รวนซุย ยืดหยุนเล็กนอย ดินรวน
มีการระบายนํ้าไดดีปานกลาง จัดเปน
เน�้อดินที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก
ประกอบดวยตะกอนขนาดดินเหน�ยวใน
ปริมาณมาก ดินมีสดี าํ หรือดําปนนํา้ ตาล
เน�้อดินละเอียดมากและเหน�ยว เปนดิน
ที่เมื่อเปยกแลวมีความยืดหยุน อาจปน
เปนกอนหรือคลึงเปนเสนยาวๆ ได เมื่อ
ปนแลวจะเหน�ยวเหนอะหนะติดมือ เปน
ดินที่มีการระบายนํ้า และอากาศไมดี

3. การทดสอบความเปนกรดเบสของดิน ทําตามขั้นตอน ดังน�้
รอนดินดวยตะแกรงรอนดินเบอร 10 ใหไดเน�้อดินจํานวน 40 กรัม โดยชั�งนํ้าหนักดินดวย
เครือ่ งชัง� สปริง และใชถงุ พลาสติกหูหว้ิ อยางบาง (ขนาดประมาณ 13 เซนติเมตร x 19.5 เซนติเมตร)
เปนภาชนะในการชั�งนํ้าหนัก
นําดินที่ผานการรอน จํานวน 40 กรัม ใสลงในบีกเกอรขนาด 100 ลูกบาศกเซนติเมตร แลว
เติมนํ้ากลั�นจํานวน 40 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงไปในบีกเกอร ใหอัตราสวนระหวางดินกับนํ้าเปน 1:1
หากเปนดินเหน�ยวใหใชอัตราสวนระหวางดินกับนํ้าเปน 1:4
ใชแทงแกวคนสารผสมตัวอยางใหเขากัน โดยใชเวลาในการคนประมาณ 30 วินาที และพัก
3 นาที ทําซํ้าจํานวน 5 ครั้ง เมื่อครบกําหนดใหตั้งสวนผสมทิ้งไวจนกวาจะเกิดชั้นนํ้าแยกกับชั้นดิน
อยางชัดเจนหรือทิ้งไวประมาณ 5 นาที
นํากระดาษยูนิเวอรซัลอินดิเคเตอรมาวัดคาความเปนกรดเบสของนํ้าใสเหน�อตะกอน และ
บันทึกผลที่ไดลงในใบบันทึกผลการทํากิจกรรม
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ตัวอยางผลการทํํากิจกรรม
ใบบันทึกผลการทํํากิจกรรม 3.2
สมบัติบางประการ และการใชประโยชนของดินในทองถิ�น
กลุมที่………………… วันที่………. เดือน……………….. พ.ศ. ………….
ยางหั
ปากท
ราชบุ
ที่ตั้งจุดศึกษา หมูบาน……เขาตกนํ
………้า…… ตํําบล……
……ก….. อํําเภอ……
……อ…… จังหวัด……
……รี …….
ที่ราบ ที่ราบสูง ชายฝงทะเล หุบเขา อื่นๆ ……………………
 ที่ลาดเชิงเขา
การใชประโยชนที่ดิน
ใชเปนพื้นที่เพาะปลูก
พืชยืนตน  พืชไร
พืชสวน
สวนผัก
นาขาว
อื่นๆ ………………………….
ใชพื้นที่ปลูกสิ�งกอสราง ใชเลี้ยงสัตว
เปนเขตปาไม
เปนเขตอุตสาหกรรม
อื่นๆ……………………………………………………………………………………………………….
ตารางบันทึกขอมูล สี ความเปนกรดเบส ลักษณะเน�้อดิน และชนิดดิน
สีดิน pH ของดิน
สีสมปน
เหลือง

6.5

ลักษณะเน�้อดิน
เมื่อสัมผัส และบี้ดินแลวจะรูสึกวาหยาบ
สังเกตเห็นเม็ดทรายอยูเปนปริมาณมาก
ไมสามารถปนเปนกอน และไมสามารถ
รีดดินใหเปนเสนได

ชนิดดิน (เขียนเครื่องหมาย  )
ดินทราย ดินรวน ดินเหน�ยว


อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา สีดินที่พบเปนสีสม
ปนเหลือง ความเปนกรดเบสของดินที่ตรวจสอบไดมีคา 6.5 ลักษณะเน�้อดินที่ตรวจสอบเปนดินทราย อยู ใน
ภูมิประเทศเปนที่ลาดเชิงเขา สวนใหญทําพืชไร (สับปะรด)
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา ดินในทองถิ�นมีลักษณะเน�้อดินเปนดินทราย มีสีสมปนเหลืองของธาตุเหล็ก
ที่ปนอยูในดิน และมีความเปนกรดเล็กนอย ทั้งน�้อาจเน��องมาจากวัตถุตนกําเนิดดินเปนหินทราย และเปนพื้นที่ที่มี
ความชื้ นปานกลาง และมีการถายเทอากาศได ดี ใ นทุ กส ว นของดิ น ดั ง นั้ น จึ ง เหมาะสมกั บ การปลู ก พื ช ที่ ไ ม
ตองการนํ้ามาก และเปนพืชที่มีรากสั้นแผกระจายที่ผิวดิน ไดแก สับปะรด หรือมันสําปะหลัง เปนตน
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ภาพ 3.1 การทําไรสับปะรด บริเวณอําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
ครูตั้งประเด็นเพิ�มเติมใหนักเรียนคิดและอภิปรายรวมกัน เกี่ยวกับการใชประโยชนจากดินในทองถิ�นวา
สวนใหญจะมีการใชประโยชนตามลักษณะเน�้อดิน ทั้งน�้เน��องจากความอุดมสมบูรณ หรือความเปนกรดเบสของดิน
อาจเปลี่ยนแปลงได เพื่อสรุปองคความรูเกี่ยวกับการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกปลูกพืชที่เหมาะกับ
สมบัติบางประการของดิน นักเรียนอาจคนควาความรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับสีของดิน เน�้อดิน ความเปนกรดเบสของดิน
และลักษณะและการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ตางๆ ของไทย จากตาราง 3.1 และตาราง 3.2 ในหนังสือเรียนหรือ
จากเว็บไซตของกรมพัฒนาที่ดิน
ในการอภิปรายรวมกัน นักเรียนควรจะสรุปไดวา
• เน�้อดิน เปนสมบัติท่ีบงถึงปริมาณของอนุภาคอนินทรียขนาดตางๆ ของดิน ไดแก ขนาดทราย
ขนาดทรายแปง ขนาดดินเหน�ยว ซึง� เปนอนุภาคหลักขององคประกอบของดิน และเมือ่ อนุภาคเหลาน�้
รวมตัวกันดวยสัดสวน (โดยนํ้าหนัก) ตางกัน ทําใหเปนดินที่มีลักษณะเน�้อดินตางกัน เชน ดินเหน�ยว
ปนทราย ประกอบดวยอนุภาคของทรายรอยละ 45 - 65 ทรายแปงรอยละ 0 - 20 และดินเหน�ยว
รอยละ 35 - 55 โดยนํ้าหนัก สวนดินรวนปนทราย ประกอบดวยอนุภาคของทรายรอยละ 45 - 85
ทรายแปงรอยละ 0 - 50 และดินเหน�ยวรอยละ 0 - 20 โดยนํา้ หนัก เปนตน
• สีของดิน เปนสมบัติท่ีสามารถบอกสภาพทางเคมี และสภาพทางกายภาพของดินได เน��องจากดิน
แตละชนิดมีสีที่เปนลักษณะเฉพาะตัว และสวนมากมีปริมาณของฮิวมัส ชนิดของสารประกอบของ
ธาตุเหล็ก และปริมาณความชื้นที่มีอยูในดินเปนตัวกําหนด ดังเชน ฮิวมัส หรืออินทรียวัตถุมีผลทําให
ดินมีสคี ลํา้ ธาตุเหล็กทีอ่ ยูในรูปของสารประกอบมีผลทําใหดนิ มีสเี ทา หรือสีแดง หรือสีเหลือง ขึน้ อยูก บั
ชนิดของสารประกอบ และความชืน้ ในดิน
• ความเปนกรดเบส เปนสมบัติทางเคมีอยางหนึ�งของดิน เรานิยมบอกระดับความเปนกรดเบสของดิน
เปนคา pH ดินที่มี pH เทากับ 7.0 เรียกวา ดินเปนกลาง ถา pH ตํ่ากวา 7.0 เรียกวา ดินเปนกรด
และถา pH สูงกวา 7 เรียกวา ดินเปนดาง ความเปนกรดของดินมีผลทําใหระดับธาตุอาหารในดิน และ
ชีวภาพในดินเปลีย่ นแปลงไปไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช
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• ดินในแตละทองถิ�นมีลักษณะที่แตกตางกัน และมีการใชประโยชนแตกตางกันตามสภาพของดิน
แตละพื้นที่ ดังตัวอยาง เชน ดินที่บริเวณที่ราบภาคกลาง และที่ราบภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ ซึ�งเปน
ที่ราบลุมนํ้า สวนใหญใชทํานา ปลูกขาว ปลูกไมผล เชน สม สวนดินที่บริเวณชายฝงทะเลภาคใต
ภาคตะวันออกซึง� เปนดินทราย สวนใหญปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลัง สับปะรด เปนตน
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปทบทวนความรูเกี่ยวกับสีดิน เน�้อดิน ความเปนกรดเบส และการใช
ประโยชนของดินในทองถิ�น และอภิปรายรวมกันวา การใชประโยชนดินในทองถิ�นมีความเหมาะสม
เพียงใด หลังจากใชประโยชนดินแลวระยะเวลาหนึ�งนักเรียนคิดวาสภาพของดินในทองถิ�นของนักเรียน
จะเปลี่ยนแปลงอยางไรเพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.1.4 การปรับปรุงคุณภาพของดิน

3.1.4 การปรับปร�งคุณภาพของดิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคนสังเคราะห และอธิบาย เพื่อนําไปสูความเขาใจ
เกี่ยวกับสภาพของดินหลังการใชประโยชน วิธีการ และวัสดุที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพดินตามลักษณะของดินที่
เปลี่ยนแปลงหลังการใชประโยชนดังกลาว

•
•
•
•

คําสําคัญ
ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม
ดินฝาด
ดินขาดความอุดมสมบูรณ

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายลักษณะและสาเหตุของดินทีต่ อ งปรับปรุงคุณภาพ
2. ยกตัวอยางและอธิบายวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพของดินไดถกู ตอง
และเหมาะสมตามสภาพดิน

เวลาที่ใช 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู ใหนักเรียนรวมกันยกตัวอยางการทําเกษตรกรรมในภูมิภาคตางๆ ของไทย ซึ�งอาจใหมีการคนควา
มาลวงหนาจากสื่อตางๆ เชน จากเว็บไซต โครงการพระราชดําริ เว็บไซตกรมพัฒนาที่ดิน หรือจากวารสาร
แลวมานําเสนอ เพื่ออภิปรายรวมกันในประเด็นดังตัวอยาง
• เน�้อดินอาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรไดบาง หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
• สาเหตุสําคัญที่ทําใหดินมีการเปลี่ยนแปลง
• แนวทางปรับปรุงแกไข (ตามความเขาใจของนักเรียน)
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี

81

จากการอภิปรายรวมกันควรจะสรุปไดวา สมบัติตางๆ ของดินลวนเกี่ยวของกับการเจริญเติบโตของพืช
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ มี ผ ลต อ สมบั ติ ข องดิ นมี ทั้ ง จากธรรมชาติ และจากการใช ป ระโยชน ข องมนุ ษ ย จึ ง ทํ า ให ดิ นมี
การเปลีย่ นแปลงหลังจากเก็บเกีย่ วผลผลิต ซึง� เกิดขึน้ ไดหลายลักษณะ เชน ดินขาดความอุดมสมบูรณ เน�อ้ ดินหยาบ
ดูดซับนํ้า และแรธาตุไดนอยไมเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช หรือเน�้อดินละเอียดแน�นรากพืชชอนไชไดยาก
หรือดินที่มีสภาพเปนกรด ถาเปนกรดมากๆ พืชจะไมเจริญเติบโตเทาที่ควร หรือเปนดินที่มีระดับความเขมขน
ของเกลือในดินสูง พืชไมสามารถดูดนํ้าจากดินมาเลี้ยงลําตนได ทําใหตนพืชเหี่ยวและใบไหม เปนตน
ครู ใ ห นั ก เรี ย นค น คว า เพิ� ม เติ ม จากหนั ง สื อ เรี ย นเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะ และการปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของดิ น
ซึ�งควรจะสรุปวิธีการปรับปรุงคุณภาพของดินได ดังน�้
• ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ มีลักษณะเน�้อดินหยาบ ดูดซับนํ้า และแรธาตุไดนอย ปรับปรุงแกไข
ไดโดยใสอนิ ทรียวัตถุลงในดินอยางสมํา่ เสมอ อินทรียวัตถุจะชวยเพิม� การดูดซับนํา้ และชวยใหอนุภาคดิน
เกาะยึดกันเปนเม็ดที่ทนทานตอการกัดเซาะของนํ้าฝน หรือนํ้าไหลบาไดดีขึ้น หรืออาจมีเน�้อดิน
ละเอียดแน�น รากพืชชอนไชไดยาก ก็ปรับปรุงแกไขไดเชนเดียวกับดินเน�้อหยาบ เพราะอินทรียวัตถุ
สามารถชวยใหดนิ มีรพู รุนและรวนซุยมากขึน้ หรือมีการแลกเปลีย่ นแกส และระบายนํา้ ไดดขี น้ึ อีกดวย
• ดินเปรี้ยว เปนดินที่มีสภาพเปนกรด ถาดินเปรี้ยวมากๆ จะทําใหสภาพทางเคมี และชีวภาพของดิน
ถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช การปรับปรุงแกไขความเปน
กรดของดิน ดวยการใสสารที่เปนดางลงไปในดินใหมีปริมาณเทากับความเปนกรดทั้งหมดของดิน
สารที่ใชกันทั�วๆ ไป ไดแก ปูนขาว เมื่อใชปูนขาวซึ�งมีอนุภาคละเอียด และคลุกเคลาใหเขากับดิน
มากเทาใด ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็จะรวดเร็วทําใหดินเปลี่ยนสภาพจากกรดไดเร็วขึ้นเทานั้น
• ดินเค็ม เปนดินที่มีระดับความเขมขนของเกลือในดินสูง พืชไมสามารถดูดนํ้าจากดินมาเลี้ยงลําตนได
ทําใหตนพืชเหี่ยวและใบไหม การปรับปรุงสวนใหญจะใชนํ้าจืดชะลางแลวทําทางระบายนํ้าเกลือทิ้ง
หรือใสแคลเซียมซัลเฟต หรือกํามะถันผง เพื่อปรับสภาพดินใหกลายเปนเกลือโซเดียมซัลเฟต
ที่นํ้าชะลางออกไดงาย
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนคิดวาการใสปุย การรดนํ้าในแปลงพืชที่มีลักษณะเน�้อดินตางกัน ควรปฏิบัติเหมือนหรือ
ตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ตางกันเน��องจากเน�้อดินหยาบ เน�้อดินรวน เน�้อดินละเอียด ยอมมีความตองการ และ
ความสามารถในการดูดซับนํ้า และแรธาตุแตกตางกันและไมเหมือนกัน
ถาดินในทองถิ�นเปนดินเปรี้ยวหรือดินเค็ม นักเรียนจะมีวิธีการปรับปรุงดินไดอยางไร
แนวคําตอบ ถาเปนดินเปรี้ยว ปรับปรุงโดยการใสปูนขาวคลุกเคลาลงไปในดินใหมากพอจนทําให
คา pH ของดินมีคามากขึ้นอยูในระดับ 7
ถาเปนดินเค็ม ปรับปรุงโดยการใชนํ้าจืดชะลางแลวทําทางระบายนํ้าเกลือทิ้ง หรือใส
แคลเซียมซัลเฟต หรือกํามะถันผง เพื่อปรับสภาพดินใหกลายเปนเกลือโซเดียมซัลเฟตที่นํ้าชะลาง
ออกไดงาย
82 คูมือครู

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปทบทวนความรูเกี่ยวกับดินวา เปนผลโดยตรงจากการผุพังสลายตัวของ
วัตถุตนกําเนิดดินซึ�งสวนใหญเปนหินและแร แลวผสมคลุกเคลารวมกับซากพืช และซากสัตวที่ทับถมอยู
ในดิน ในอัตราสวนผสมที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาวะและปจจัยตางๆ ณ บริเวณนั้นๆ นักเรียนคิดวา
ประเภท และลั ก ษณะของหิ น ที่ เ ป น ต น กํ า เนิ ด เป น สาเหตุ ที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งหนึ� ง ที่ ทํ า ให ดิ นมี ลั ก ษณะ
และสมบัติแตกตางกันหรือไม หินมีกี่ประเภท แตละประเภทมีลักษณะและองคประกอบอยางไรบาง
เพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.2 หิน

หิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสํารวจตรวจสอบ ทดลอง รวบรวบขอมูล วิเคราะห และ
อธิ บ าย เพื่ อ นํ า ไปสู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะเด น กระบวนการเกิ ด ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งลั ก ษณะเด น
กับกระบวนการเกิด ชนิด แหลงที่พบ และการใชประโยชนของหินแตละชนิด และวัฏจักรหิน

หนังสือเรียนหนา 53

3.2 หิน

•
•
•
•
•

คําสําคัญ
หินอัคน�
• หินอัคน�แทรกซอน
หินตะกอน
• หินอัคน�พุ
หินแปร
• การตกผลึกแข็งตัว
สะสมทับถมตะกอน • การแปรสภาพ
เชื่อมประสานตะกอน • วัฏจักรหิน

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
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จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจตรวจสอบ ระบุและอธิบายลักษณะเดนของหินตะกอน หินอัคน� หินแปรได
2. ทดลองกระบวนการเกิดหินดวยสถานการณจาํ ลอง สังเคราะหและอธิบาย เพือ่ เชือ่ มโยงกับกระบวนการเกิดหิน
ในธรรมชาติของหินตะกอน หินอัคน� หินแปรได
3. อธิบายลักษณะ และระบุชนิดของหินทีส่ มั พันธกบั กระบวนการเกิดได
4. ยกตัวอยางและอธิบายแหลงทีพ่ บ และการใชประโยชนของหินอัคน� หินตะกอน หินแปรได
5. อธิบายวัฏจักรของหินได

เวลาที่ใช

3.2.1 ลักษณะทั�วไปของหิน
3.2.2 การเกิดหินตะกอน
3.2.3 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของหินตะกอน
3.2.4 การเกิดหินอัคน�
3.2.5 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของอัคน�
3.2.6 การเกิดหินแปร
3.2.7 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของหินแปร
3.2.8 วัฏจักรหิน

45 นาที
45 นาที
30 นาที
45 นาที
30 นาที
45 นาที
30 นาที
30 นาที

รวม 5 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู นํ า เข า สู การเรี ย นรู เ รื่ อ งหิ น โดยให นั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป ราย และยกตั ว อย า งเกี่ ย วกั บ การนํ า หิ น
มาใชประโยชน ในรูปแบบตางๆ ซึ�งอาจใชความรูเดิม หรือประสบการณตรงของนักเรียน หรือจากภาพ 3.9
ในหนังสือเรียน
ในการอภิ ป รายร ว มกั น นั ก เรี ย นควรจะสรุ ป ได ว า หิ น เป นวั ส ดุ ที่ เ กิ ด ในธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย รู จั ก นํ า มา
ใชประโยชน ตั้งแตสมัยเริ�มแรกที่มนุษยยังอาศัยอยูในถํ้า และตามเพิงผาธรรมชาติ โดยกะเทาะหินใหมีเหลี่ยมคม
เพื่อใชเปนอาวุธ ใชหินขัดถูกันใหเกิดประกายไฟเพื่อใชในการกอไฟ ตอมาเมื่อมนุษยรูจักพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้น
จึงไดนําหินมาใชประโยชนในการกอสรางที่อยูอาศัย อาคาร และศาสนสถานตางๆ ตลอดจนดัดแปลงทําเครื่องใช
เครื่องประดับ เปนตน
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายตอวา หินที่นักเรียนพบในพื้นที่ตางๆ มีลักษณะอยางไรบาง
เหมือนหรือตางกัน เพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.2.1 ลักษณะทั�วไปของหิน
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3.2.1 ลักษณะทั่วไปของหิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียน สํารวจตรวจสอบ รวบรวมขอมูล สังเคราะห ระบุและอธิบาย
ลักษณะเดนของหินตะกอน หินอัคน� หินแปร เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะเดนของหินแตละชนิด

จ�ดประสงคการเรียนรู
คําสําคัญ
• หินอัคน�
• หินตะกอน
• หินแปร

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจตรวจสอบ รวบรวมลักษณะเดนๆ ของ
หินตะกอน หินอัคน� หินแปรได
2. ระบุ เปรียบเทียบและอธิบายลักษณะเดนของ
หินตะกอน หินอัคน� หินแปรได

เวลาที่ใช 45 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูนักเรียนโดยอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับประเภทของหินจากการเรียนรูที่ผานมา ซึ�งควร
จะสรุปไดวา หินแบงเปน 3 ประเภท ไดแก หินตะกอน หินอัคน� และหินแปร ครูตั้งคําถามเพื่อเปนประเด็นใหนักเรียน
อภิ ป รายต อ ว า หิ น แต ล ะประเภทมี ลั ก ษณะเหมื อ นหรื อ ต า งกั น อย า งไร ซึ� ง สามารถหาคํ า ตอบได จ าก
การทํากิจกรรม 3.3

กิจกรรม 3.3 ลักษณะทัว่ ไปของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต ตรวจสอบ และบันทึกลักษณะเน�้อหินของหินตะกอน หินอัคน�และหินแปรได
2. รวบรวมขอมูล สังเคราะหและระบุลักษณะเดนของหินตะกอน หินอัคน�และหินแปรได

เวลาที่ใช 30 นาที
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ตัวอยางหิน 12 ชนิด ไดแก
1. หินแกรนิต
2. หินไดออไรต
3. หินบะซอลต
4. หินพัมมิซ
5. หินทราย
6. หินกรวดมน

7. หินปูน
8. หินดินดาน
9. หินไนส
10. หินออน
11. หินชนวน
12. หินควอรตไซต

จํํานวน/กลุม
ชนิดละ 1 กอน

2. กรดไฮโดรคลอริก 1.0 mol / dm3 จํํานวน 15 cm3 บรรจุใสขวด
สีชาขนาดเล็ก พรอมหลอดหยด

1 ขวด

3. กระดาษทิชชู

1 มวน

4. แวนขยาย กํําลังขยาย 10 เทา (แวนดูพระ)

2 อัน

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. การสังเกตและทดสอบตัวอยางหินทั้ง 12 กอน ใหสังเกต ดังน�้
• เน�อ้ หิน ใหสงั เกตขนาดของผลึกแรในหิน ตลอดจนลักษณะการยึดเกีย่ วกันของแรตา งๆ วา
มีลักษณะอยางไร ตัวอยางลักษณะเน�้อหินที่พบ เชน เน�้อผลึกหยาบยึดเกี่ยวกันแน�น
เน�้อผลึกละเอียด เน�้อแกว หรือเน�้อฟองอากาศ เปนตน
• แรประกอบหิน ใหสังเกตจํานวนชนิดของแรประกอบหิน ลักษณะรูปราง และขนาดของ
เม็ดแร และลักษณะการเรียงตัวของแรประกอบหิน
• สี ใหสังเกตสีของหินทั้งกอน ทั้งน�้สีของหินก็เปนผลโดยตรงจากแรประกอบหินชนิดนั้นๆ
นั�นเอง
2. หยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนตัวอยางหิน สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ระวังอยาสูดดมไอ
ของกรดไฮโดรคลอริกทีห่ ยดลงบนหิน และเมือ่ ทดสอบดวยกรดแลว ใหใชกระดาษทิชชูเช็ดบริเวณที่
หยดกรดหลายๆ ครั้ง และซับใหแหงทุกครั้ง
3. ทําความสะอาดหินตัวอยางกอนทําการศึกษา
4. ควรศึกษาหินในที่ที่มีแสงสวางเพียงพอ
5. การสังเกตหินดวยแวนขยาย ควรหาระยะที่เห็นชัดเจนที่สุด ดวยมืออีกขางหนึ�งที่ถือตัวอยางหิน
ดังภาพ
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การดูหินดวยแวนขยาย

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตารางบันทึกผลการสังเกตและตรวจสอบลักษณะทั�วไปของหินอัคน� หินตะกอนและหินแปร
ตัวอยางที่

ลักษณะเน�้อหิน

1.
เน�้อผลึกหยาบ
หินแกรนิต ยึดเกี่ยวประสาน
กันแน�น
2.
เน�้อผลึกหยาบ
หินไดออไรต ยึดเกี่ยวประสาน
กันแน�น
3
เน�้อผลึกละเอียด
หินพัมมิซ ยึดเกี่ยวประสาน
กันแน�น มีรูพรุน
นํ้าหนักเบา

ปฏิกิริยากับ
กรดไฮโดรคลอริก
ผลึกแรขนาดปานกลาง มองเห็น ขาวเทาจางๆ ไมทําปฏิกิริยา
ดวยตาเปลาชัดเจน ประกอบดวย มีสีดําปน
แรที่มีสีดํา สีขาวใส สีขาวขุน
สีเทา และมีขนาดตางกัน
ผลึกแรขนาดปานกลาง มองเห็น เทาเขมถึงดํํา ไมทําปฏิกิริยา
ดวยตาเปลาชัดเจน ประกอบดวย
แรที่มีสีดํา สีขาวขุน สีเทา และ
สวนใหญจะมีขนาดเดียวกันและ
สมํ่าเสมอ
ผลึกแรขนาดเล็ก มองดวยตาเปลา สีเบดจปน
ไมทําปฏิกิริยา
ไมชัด ประกอบดวยแรที่มีสีเบดจ ขาว
สีขาว มีขนาดเดียวกันและสมํา่ เสมอ เล็กนอย
ลักษณะของแรประกอบหิน

สี
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ปฏิกิริยากับ
กรดไฮโดรคลอริก
4.
เน�้อผลึกละเอียด ผลึกแรขนาดเล็ก มองเห็นดวย สีนํ้าตาลแดง ไมทําปฏิกิริยา
หินบะซอลต ยึดเกี่ยวประสาน ตาเปลาไมชัด ประกอบดวยแรที่มี ปนสีดํา
กันแน�น มีรูพรุน สีนํ้าตาลแดง สีดํา มีขนาดเดียวกัน
และสมํ่าเสมอ
5.
เน�้อเม็ดตะกอน ผลึกแรสีขาวขุนขนาดเล็ก เม็ด สีนํ้าตาลแดง ไมทําปฏิกิริยา
หินกรวดมน หยาบ อัดแน�น ตะกอนหินทีม่ ลี กั ษณะมนขนาดกลาง ปนสีดํา และ
มีทรายละเอียด ถึงใหญอัดแน�น ปนกันอยูหลาย สีเหลืองเล็ก
ปนอยู
ขนาด มีทั้งสีขาวขุน สีนํ้าตาลแดง นอย
สีนํ้าตาลดํํา และสีเหลือง
6.
เน�้อเม็ดตะกอน ผลึกแรขนาดเล็ก มองดวยตาเปลา สีนา้ํ ตาล
ไมทําปฏิกิริยา
หินทราย เม็ดเล็กๆ อัดแน�น ไมชัด มีสีขาวขุน และมีขนาด
เหลือง
มีทรายละเอียด เดียวกันอัดแน�นอยูรวมกัน
ปนอยู
7.
เน�้อตะกอนละเอียด ผลึกแรขนาดละเอียด มองดวย สีเทาดําํ
ไมทําปฏิกิริยา
หินดินดาน อัดแน�นเปนชั้น ตาเปลาไมชัดเจน มีสีเทาดํา และ
บางๆ
มีขนาดเดียวกันอัดแน�นอยูรวมกัน
เปนชั้นบางๆ
8.
เน�้อผลึกละเอียด ผลึกแรขนาดละเอียด มองดวย สีเทาดําํ ปน ทํําปฏิกิริยา
หินปูน อัดแน�นปนอยูกับ ตาเปลาไมชัดเจน มีสีเทาดํํา
ขาวเล็กนอย เกิดเปนฟองแกส
ผลึกแรชนิดเดียว อัดแน�นปนอยูกับผลึกสีขาวขนาด
กัน แตขนาดตางกัน ตางๆ
9.
เน�้อผลึกหยาบ
ผลึกแรขนาดปานกลาง มองเห็น สีขาวเทา
ไมทําปฏิกิริยา
หินไนส ยึดเกี่ยวประสาน ดวยตาเปลาชัดเจน ประกอบดวย ปนดําํ
กันแน�นแข็งแกรง ผลึกแรที่มีสีดํา สีขาวขุน สีเทา อยางละ
เปนริว้ ลายขนานกัน ที่มีขนาดตางกันเกี่ยวประสานกัน เทาๆ กัน
แน�นเปนริ้วลายขนานกัน
10. เน�้อผลึกหยาบ
ผลึกแรขนาดเล็ก มองดวยตาเปลา สีนํ้าตาล
ไมทําปฏิกิริยา
หินควอรตไซต เปนเม็ดเล็กๆ
ไมชัดเจน มีสีขาวขุน และมีขนาด เหลือง
แน�นแข็งแกรง เปน เดียวกันอัดแน�นแข็งเปนเน�้อ
เน�้อเดียวกัน
เดียวกัน
ตัวอยางที่
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ลักษณะเน�้อหิน

ลักษณะของแรประกอบหิน

สี

ลักษณะเน�้อหิน

ลักษณะของแรประกอบหิน

สี

11.
เน�้อผลึกละเอียด
หินชนวน เน�ยนแน�น
แข็งแกรงเปน
เน�้อเดียวกันเปน
ชั้นบางๆ
12.
เน�้อผลึกละเอียด
หินออน คอนขางหยาบ
เปนผลึกชนิด
เดียวกันสมํ่าเสมอ
เน�้อแน�นแข็งแกรง

ผลึกแรขนาดละเอียด มองดวย
ตาเปลาไมชัดเจน มีสีเทาดํํา
ขนาดเดียวกันอัดแน�นแข็งเน�ยน
เปนเน�้อเดียวกัน เปนชั้นบางๆ

สีเทาดํํา

ปฏิกิริยากับ
กรดไฮโดรคลอริก
ไมทําปฏิกิริยา

ผลึกแรขนาดเล็ก ชนิดเดียวกัน
มองเห็นดวยตาเปลา มีสีขาวใส
เกี่ยวประสานกันแน�น

สีขาว

ทํําปฏิกิริยา

ตัวอยางที่

ตารางลักษณะเดนของหินอัคน� หินตะกอนและหินแปร
ประเภทของหิน
หินอัคน�
• หินแกรนิต
• หินไดออไรต
• หินพัมมิซ
• หินบะซอลต

ลักษณะเดน
รายละเอียด
เน�้อหิน หินอัคน�มีทั้งเน�้อผลึกหยาบ เน�้อผลึกละเอียด และเน�้อฟองอากาศ
• เน�้อผลึกหยาบ : ผลึกแรมีขนาดใหญมองเห็นไดดวยตาเปลา
หินชนิดน�้จะเห็นเปนผลึกหลายสีปนกัน
• เน�้อผลึกละเอียด : ผลึกแรมีขนาดเล็กไมสามารถมองเห็นได
ดวยตาเปลา แตสามารถใชแวนขยายตรวจดูเน�้อหินได หิน
ชนิดน�้จะเห็นเน�ยนเปนสีเดียวกันหมด
• เน�้อฟองอากาศ : ผลึกแรมีขนาดเล็ก หินชนิดน�้จะเห็นเปนเน�้อ
เน�ยนมีรูพรุน และเบา
แรประกอบหิน แรประกอบหินอัคน�สวนใหญ ประกอบดวยแรมากกวา 2 - 3 ชนิด
ขึ้นไป มีทั้งแรสีขาว สีเทา สีดํา
สี
หินอัคน�มีทั้งสีจาง และสีเขม
หินตะกอน
เน�้อหิน หินตะกอนมีทั้งเน�้อเม็ด และเน�้อผลึก
• หินกรวดมน
• เน�้อเม็ด : ประกอบไปดวยเศษตะกอนมวลเม็ดของแรและหิน
• หินทราย
• เน�้อผลึก : มีลักษณะเปนผลึกขนาดเล็กยึดเกี่ยวกัน ผลึกมี
• หินดินดาน
ขนาดไลเลี่ยกันทําใหเน�้อแน�นมาก ลักษณะการยึดเกี่ยวกันของ
• หินปูน
ผลึกคลายกับหินอัคน� แตสว นมากจะมีผลึกแรเดนเพียงชนิดเดียว
แรประกอบหิน แรประกอบหินตะกอนสวนใหญจะประกอบดวยแรสีขาวใส และอาจ
มีเม็ดตะกอนหินเปนสวนประกอบ
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
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ประเภทของหิน ลักษณะเดน
หินแปร
เน�้อหิน
• หินไนส
• หินชนวน
• หินควอรตไซต
• หินออน

รายละเอียด
เน�้อหินแปร สามารถแบงไดเปน 2 พวกใหญๆ คือ
1) เน�้อหินที่ประกอบดวยผลึกแรที่มีการเรียงตัว เปนเน�้อหินที่มี
ลักษณะเปนแผน หรือเปนแถบขนานกันของแรและหิน อาจแตก
ออกตามแนวนั้นได เชน หินไนส หินชนวน
2) เน�้อหินที่ไมมีการเรียงตัวของแร ผลึกแรมีขนาดใกลเคียงกัน
และไมมีการเรียงตัว จับตัวกันแน�นจนมองเห็นเปนเน�้อเดียวกันไป
หมด เชน หินออน และหินควอรตไซต
แรประกอบหิน หินแปรบางชนิดมีแรเดนเพียงชนิดเดียว เชน หินควอรตไซต ที่
สวนใหญประกอบดวยผลึกแรสีขาวขุน หรือหินออนที่สวนใหญ
ประกอบดวยผลึกแรสีขาวใส เปนตน

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครู แ ละนั ก เรีย นรวมกัน อภิปรายขอ มูลที่ ไดจากการทํ ากิ จ กรรม ควรได ข อ สรุ ป ว า หิ น แต ล ะประเภท
และแตละชนิดมีสี ลักษณะเน�้อหิน ขนาด และรูปรางของตะกอน และผลึก รวมทั้งองคประกอบตางๆ ที่อยูในหิน
ไมเหมือนกัน ทั้งที่อาจมองเห็นดวยตาเปลา และไมเห็นดวยตาเปลา แตเมื่อพิจารณาลักษณะโดยรวมของหิน
แตละประเภทก็สามารถระบุลักษณะเดนของหินแตละประเภทได ดังน�้
หินตะกอน เน�อ้ หินสวนใหญประกอบดวยเศษตะกอนมวลเม็ดของแรและหิน มีทง้ั เน�อ้ หยาบ และเน�อ้ ละเอียด
มีลักษณะเปนเม็ด และบางชนิดเปนเน�้อผลึกที่ยึดเกาะกันแน�น หินตะกอนสวนใหญมีลักษณะเปนชั้นๆ บางกอน
พบซากดึกดําบรรพอยูดวย บางชนิดทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
หินอัคน� เน�้อหินมีลักษณะเปนผลึกเกี่ยวประสานกัน มีทั้งผลึกขนาดใหญ ขนาดเล็ก และผลึกที่เล็กมาก
จนไมสามารถมองเห็นผลึกไดดว ยตาเปลา บางชนิดอาจเปนเน�อ้ แกว หรือมีฟองอากาศ มีทง้ั สีเขม สีจาง ทุบใหแตก
คอนขางยาก สวนมากไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
หินแปร เปนหินที่แปรสภาพมาจากหินอัคน� หินตะกอน และหินแปร จึงมีลักษณะเน�้อหินที่มีทั้งเน�้อแน�น
เปนชั้น บางชนิดองคประกอบตางๆ เรียงตัวขนานกันเปนแถบ เปนริ้วขนาน บางชนิดแซะออกเปนแผนๆ ได
สวนมากไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยกเวนหินออน
ครูใหนักเรียนนําผลที่ไดจากการทํากิจกรรม มาคิดวิเคราะห และตอบคําถามทายกิจกรรรมในหนังสือเรียน
ดังน�้
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ลักษณะเดนของหินแตละกลุม เปนอยางไร
แนวคําตอบ ลักษณะเดนของหินแตละกลุม เปนดังน�้
หินตะกอน ลักษณะเน�้อหินสวนใหญ มีลักษณะเปนเม็ด ประกอบดวยเศษตะกอนมวลเม็ดของแร
และหิน มีทั้งเน�้อหยาบและเน�้อละเอียด และบางชนิดเปนเน�้อผลึกที่ยึดเกาะกันแน�น บางชนิดมี
ลักษณะเปนชั้นๆ บางชนิดทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
หินอัคน� เน�้อหินมีลักษณะเปนผลึกเกี่ยวประสานกันแน�น มีทั้งผลึกขนาดใหญ ขนาดเล็ก และ
ผลึกทีเ่ ล็กมากจนไมสามารถมองเห็นผลึกไดดว ยตาเปลา บางชนิดอาจเปนเน�อ้ แกว หรือมีฟองอากาศ
มีทั้งสีเขม สีจาง สวนมากไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
หินแปร เน�้อหินมีลักษณะเน�้อแน�นแข็งแกรง บางชนิดผลึกของแรจะเรียงตัวขนานกันเปนแถบ
เปนริ้วขนาน บางชนิดแซะออกเปนแผนๆ ได สวนมากไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยกเวน
หินออน
ในแตละกลุมสามารถจํําแนกหินไดอีกหรือไม ใชเกณฑใดในการจํําแนก
แนวคําตอบ สามารถจํําแนกได ดังน�้
หินตะกอน ถาใชลักษณะเน�้อหินเปนเกณฑสามารถแบงไดเปน หินตะกอนเน�้อเม็ดกับหินตะกอน
เน�้อผลึก
หินอัคน� ถาใชลักษณะเน�้อหินเปนเกณฑสามารถแบงไดเปน หินอัคน�เน�้อผลึกขนาดใหญ หินอัคน�
เน�้อผลึกขนาดเล็กหรือละเอียด และหินอัคน�เน�้อแกว
หินแปร ถาใชลักษณะเน�้อหินเปนเกณฑสามารถแบงไดเปน หินแปรที่มีการเรียงตัวของผลึกแร
เปนแถบ เปนริ้วขนาน หินแปรที่เน�้อหินแน�นแข็งแกรงไมมีริ้วลายของผลึกแร
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา ลักษณะและสมบัติของหินโดยทั�วไป สามารถนําไปใชจําแนกหิน
ออกเปนกลุมๆ ได แตอยางไรก็ตามในการจําแนกชนิดหินไมสามารถใชเกณฑใดเกณฑหนึ�ง อาจตองใช
หลายเกณฑรวมกัน ครูกระตุนใหนักเรียนคิดเชื่อมโยงตอไปวา ทําไมหินแตละประเภทจึงมีลักษณะ
แตกตางกัน เกี่ยวของกับกระบวนการเกิดของหินหรือไม ศึกษาไดจากหัวขอ 3.2.2 - 3.2.7

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี

91

3.2.2 การเกิดหินตะกอน (Sedimentary Rocks)
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลองและอภิปราย เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากสถานการณ
จําลองสูสถานการณจริงในธรรมชาติ เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติ

คําสําคัญ
• การสะสมทับถมตะกอน
• การเชื่อมประสานตะกอน
• การแข็งตัวเปนหิน

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอภิ ป รายการเกิ ด หิ น ตะกอนจาก
สถานการณ จํ า ลอง เชื่ อ มโยงได กั บ การเกิ ด
หินตะกอนในธรรมชาติได
2. อธิ บ ายสรุ ป กระบวนการเกิ ด หิ น ตะกอนใน
ธรรมชาติได

เวลาที่ใช 45 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูอภิปรายทบทวนรวมกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเดนของหินตะกอนวามีลักษณะอยางไรบาง ใหนักเรียน
ทดลองจําแนกกลุมของหินตะกอน โดยกําหนดเกณฑในการจําแนกขึ้นเอง แลวนําเสนอแลกเปลี่ยนกัน ซึ�งควรจะ
สรุ ป ร ว มกั น ได ว า หิ น ตะกอนบางชนิ ด เน�้ อ หิ น ประกอบด ว ยเม็ ด ตะกอนหลายขนาด บางชนิ ด ประกอบด ว ย
เม็ดตะกอนขนาดเทาๆ กัน บางชนิดมีเน�้อเปนผลึก บางชนิดเน�้อละเอียดเน�ยนแบงเปนชั้นบางๆ ซึ�งลักษณะของ
หินตะกอนดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร ครูใหนักเรียนหาคําตอบไดจากกิจกรรม 3.4
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กิจกรรม 3.4 จําลองการเกิดหินตะกอน
ตอนที่ 1 การสะสมทับถมตะกอน
ตอนที่ 2 การเชื่อมประสานตะกอน
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทําการทดลอง ระบุ และอธิบายลําดับการ
สะสมทับถม และการเรียงตัวของขนาด
ตะกอนภายในขวดนํ้าได
2. ทําการทดลอง ระบุและอธิบายลักษณะของ
ตะกอนทีเ่ กิดขึน้ หลังจากทีน่ า้ํ ระเหยจนแหง
3. ทําการทดลอง เปรียบเทียบและอธิบาย
ลักษณะของตะกอนกอน และหลังเติมนํ้า
ผสมกาว

เวลาที่ใช 30 นาที
หนังสือเรียนหนา 55

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ขวดนํ้าพลาสติกใส ขนาด 1,500 cm3
2. กรรไกรหรือคัตเตอร
3. เทปใส
4. กรวดหยาบ ทรายหยาบและทรายละเอียด
5. ภาชนะทรงกระบอก
6. นํ้าสะอาด
7. ไมบรรทัด
8. กาวนํ้า

จํํานวน/กลุม
3 ใบ
1 อัน
1 มวน
ชนิดละ 170 g
1 ใบ
6,000 cm3
1 อัน
1 ขวด
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
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ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. การตัดตอขวดนํ้าพลาสติกใส ควรใหนักเรียนทําลวงหนากอนถึงเวลาเรียน ซึ�งครูอาจใชกาวที่
สามารถติดพลาสติกแทนเทปใสจะทําใหขวดติดแน�นกวา ดังภาพดานลาง

บริเวณที่เชื่อมตอกัน
1

ตัดออก
1

ตัดออก

ตัดออก

บริเวณที่เชื่อมตอกัน

3

2
ตัดออก

ตัดออก

กนขวด

การตัดและตอขวดนํ้าพลาสติกใส

2. ในการทดลองควรเทนํ้าผสมกาวใหไหลซึมลงสูชั้นตะกอนไดทั้งหมด
3. ควรผสมตะกอนใหเขากันกอนเทลงในขวด
4. ครูควรเตรียมทําการทดลองไวลวงหนา เพื่อสามารถนํามาแสดงใหนักเรียน
เห็นผลการทดลองหลังจากทีน่ กั เรียนทําการทดลองเสร็จทุกขัน้ ตอน และอยู
ในระหวางรอผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองในตอนที่ 2 และเน��องจากเปน
สถานการณจําลอง ครูควรอธิบายใหนักเรียนเขาใจวา เพื่อยนระยะเวลาให
นักเรียนเห็นผลการทดลองไดทนั ในเวลาเรียน จึงไดทาํ การทดลองไวลว งหนา
และนํามาแสดงใหนักเรียนดู

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตัวอยางตารางบันทึกผลการสังเกตการสะสมทับถมตะกอน
ลํําดับการเทสวนผสม
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
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ลํําดับการตกตะกอนจากลาง (1) ถึงบน (3)
กรวดหยาบ
ทรายหยาบ
ทรายละเอียด
1
2
3
1
2
3
1
2
3

และหลังจากเทนํ้าผสมกาวลงไปและปลอยใหแหงพบวา ชั้นตะกอนในขวดจะแหง และติดกัน
เปนกอนแข็ง ดังภาพ 3.2

ตะกอนหลังจากเทครั้งที่ 2

ตะกอนหลังจากเทครั้งที่ 3

ตะกอนหลังจากเทนํ้าผสมกาว

ภาพ 3.2 ลักษณะของตะกอนที่ไดจากการทํากิจกรรม 3.4

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอ สรุปวา เมือ่ เทตะกอนขนาดตางๆ กัน
ลงในขวดนํ้า ตะกอนที่มีขนาดใหญกวาจะตกตะกอนกอน และทับถมกันเปนชั้นอยูดานลางของขวดนํ้า สวน
ตะกอนทีม่ ขี นาดเล็กจะตกตะกอนภายหลัง และจะสะสมและทับถมกันอยูส ว นบนตามลําดับ เมือ่ เทตะกอนซํา้ 3 ครัง้
ทําใหสังเกตเห็นการสะสมและทับถมของตะกอนขนาดตางๆ แยกกันเปนชั้นๆ และเมื่อแหงหลังจากเทนํ้าผสมกาว
ตะกอนในขวดจะมีลักษณะเปนกอนแข็งติดกัน
ครูใหนกั เรียนนําผลที่ไดจากการทํากิจกรรมมาคิดวิเคราะห และตอบคําถามทายกิจกรรมในหนังสือเรียน ดังน�้
ลําดับการตกตะกอนเปนอยางไร เพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น
แนวคําตอบ ตะกอนขนาดใหญตกตะกอนกอน และตามดวยตะกอนที่มีขนาดเล็กลงไปตามลําดับ
ทั้งน�้เน��องจากแรงโนมถวงของโลกจะกระทํากับวัตถุท่ีมีมวลมาก มากกวาวัตถุท่ีมีมวลนอยกวา
จึงทําใหตะกอนทีม่ ขี นาดใหญกวาตกถึงกนขวดกอนตะกอนทีม่ ขี นาดเล็กกวา
หลังจากเทตะกอน 3 ครั้ง ตะกอนมีการเรียงตัวอยางไร
แนวคําตอบ ตะกอนจะมีการเรียงตัวเปนชั้นๆ จากตะกอนขนาดใหญอยูลาง ตะกอนขนาดเล็กกวา
อยูดานบนเปนลําดับ เท 3 ครั้ง ก็ทําใหเกิดการเรียงตัวของตะกอนเชนเดียวกันเปนชั้น 3 ชั้น
ดวยกัน
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หลังจากที่นํ้าระเหยแหง ตะกอนในขวดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยางไรบาง
แนวคําตอบ ตะกอนจะมีการกดทับกันจากดานบนลงสูด า นลางมากขึน้ ทําใหตะกอนแตละชัน้ แน�นขึ้น
กวาเดิม
เปรียบเทียบการจับตัวของตะกอนกอนและหลังเติมนํา้ ผสมกาววา มีลกั ษณะเหมือนหรือตางกันอยางไร
แนวคําตอบ หลังเติมนํ้าผสมกาว ตะกอนที่สะสมในขวดแตละชั้นจะจับตัวกันแน�นมากขึ้นกวา
กอนการเติมนํา้ ผสมกาว เน�อ� งจากนํา้ ผสมกาวจะเปนตัวเชือ่ มประสานเม็ดตะกอนใหจบั ตัวกันแน�นขึน้
โดยการแทรกเชื่อมประสานอยูบริเวณชองวางของเม็ดตะกอนตางๆ
จากผลการทํ า กิ จ กรรมแสดงว า การสะสมตะกอนในขวดนํ้ า จะมี การตกตะกอนเสมื อ นถู ก คั ด ขนาด
จากตะกอนขนาดใหญ ซึ�งจะตกตะกอนจมอยูกนขวดเปนลําดับแรก และตามดวยตะกอนขนาดเล็กเปนลําดับๆ ไป
ทั้งน�้เปนผลมาจากแรงโนมถวงของโลก ที่จะออกแรงกระทํากับตะกอนที่มีขนาดใหญ ซึ�งจะมีมวลมากกวาตะกอน
ที่มีขนาดเล็กละเอียดกวา เราจึงเห็นตะกอนเรียงตัวเปนชั้นๆ จากเม็ดตะกอนใหญเล็กและละเอียดเปนลําดับไป
ดังกลาวแลว สวนตะกอนของดินละเอียดบางสวนจะละลายนํ้า บางสวนจะตกตะกอนแทรกอยูตามชองวางระหวาง
ตะกอนของทราย กรวด เมื่อนํ้าระเหยแหงไป จะทําใหชั้นของตะกอนเหลานั้นมีการเกาะตัวกันแน�นมากขึ้น
เปนลําดับ และเมื่อเทนํ้าผสมกาวลงไปในตะกอน นํ้าผสมกาวจะเปนตัวเชื่อมประสานเม็ดตะกอน ใหจับตัวกัน
แน�นขึ้น โดยการแทรกเชื่อมประสานอยูบริเวณชองวางของเม็ดตะกอนตางๆ ตะกอนที่สะสมในขวดแตละชั้น
จึงจับตัวกันแน�นมากขึ้น ซึ�งน�าจะเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเชนเดียวกันกับกระบวนการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติ
ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติจากภาพ 3.11 กระบวนการ
เกิดหินตะกอนในหนังสือเรียน แลวนําขอมูลทีไ่ ดมาวิเคราะหและประมวลผลรวมกับขอมูลทีไ่ ดจากการทํากิจกรรม 3.4
เพื่ออภิปรายเชื่อมโยงเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติรวมกัน
ในการอภิปรายควรไดขอสรุปวา กระบวนการเกิดหินตะกอนในธรรมชาติครอบคลุมตั้งแตการสะสมตัว
ของเศษหิน กรวด ทราย และดินละเอียดที่ทับถมในนํ้า ทําใหเกิดตะกอนเปนชั้นๆ เรียงตามขนาดของตะกอน
สวนที่มีขนาดเล็กถึงละเอียด จะแทรกอยูตามชองวางระหวางตะกอนหยาบของทราย และกรวด เมื่อถึงฤดูแลง
นํ้ า จะระเหยแห ง ไปตะกอนจะจั บ ตั ว กั น แน� นมากขึ้ น และเมื่ อ ถึ ง ฤดู ฝ น นํ้ า จะพั ด พาตะกอนมาสะสมทั บ ถม
เพิ�มมากขึ้นอีก เกิดเปนชั้นตะกอนหนาขึ้นเรื่อยๆ
ในบริเวณที่เปนแองสะสมตะกอนที่ทับถมกันเปนชั้นหนา จะมีการกดทับจากนํ้าหนักของชั้นตะกอน
ที่วางทับอยูดานบน ทําใหนํ้าที่แทรกซึมอยูตามชองวางระหวางเม็ดตะกอนถูกบีบอัด ไหลออกไปจากชองวางนั้น
แรธาตุตางๆ ที่ละลาย หรือแขวนลอยอยู ในนํ้า เชน นํ้าปูน นํ้าสนิมเหล็ก นํ้าซิลิกา และนํ้าโคลน จะเปนตัว
เชื่อมประสานทําใหตะกอนจับตัวกันแน�นขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดตะกอนเหลานั้นก็จะแข็งตัวกลายเปนหินตะกอน
ดังภาพ 3.3
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ก. ตะกอนจากนํ้าเริ�มสะสมตัวทับถมกัน

ค. ตะกอนแขวนลอยจะแทรกซึมลงไป
ตามชองของตะกอนเม็ดใหญ

ข. ตะกอนแขวนลอยในนํ้า ทับถมบนชั้นกรวด
จากนํ้าหนักของชั้นตะกอนที่วางทับอยู
ทํําใหนํ้าถูกบีบเคนออกไป

ง. นํ้าแรที่ตกผลึกจะเชื่อมประสานตะกอน
เม็ดเล็กและเม็ดใหญเขาดวยกัน ตอมา
ตะกอนทั้งหมดก็แข็งตัวเปนหิน

ภาพ 3.3 กระบวนการเกิดหินตะกอน
ครู ใหนักเรียนคิดวิเคราะห และอภิปรายตอหลังจากสรุปองคความรูเกี่ยวกับการเกิดหินตะกอนแลววา
ถาในบางพื้นที่ที่เปนแองสะสมตะกอนที่มีซากพืชและซากสัตวถูกพัดพามาทับถมปนอยูดวย หรืออาจเปนซากพืช
และสัตวที่เคยอาศัยอยูในบริเวณนั้น นักเรียนคิดวาจะเกิดเปนหินตะกอนที่มีลักษณะอยางไร โดยศึกษาเพิ�มเติม
จากภาพ 3.12 และภาพ 3.13 ในหนังสือเรียน
ในการคิดวิเคราะห และอภิปรายรวมกันควรจะไดขอสรุปวา ในพื้นที่ที่มีแองสะสมตะกอนที่มีซากพืช
และซากสัตวสะสมทับถมปนอยูดวย ซึ�งเน�้อเยื่อของซากพืชและสัตวเหลานั้น จะถูกจุลินทรียยอยสลายจนเหลือ
เฉพาะสวนทีเ่ ปนโครงสรางแข็ง เชน กระดูก ฟน ลําตน หรือเปลือกหอย ทําใหแรธาตุตางๆ ที่ละลายปนอยูในนํ้า
ไหลซึมแทรกไปตามรูพรุนของซากพืชและซากสัตวเหลานั้นอยางชาๆ เขาไปแทนที่เน�้อเยื่อที่ถูกยอยสลายไป
ทําใหโครงสรางของสิง� มีชวี ติ เหลานัน้ ยังคงรูปรางเดิมไวได เชน ซากดึกดําบรรพไดโนเสารทภ่ี กู มุ ขาว จังหวัดกาฬสินธุ
ดังภาพ 3.4 หรือสุสานหอยที่จังหวัดกระบี่ ในภาพ 3.5 และไมกลายเปนหินที่จังหวัดตาก ดังภาพ 3.6
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ภาพ 3.4 ซากดึกดําบรรพสวนที่เปนลําตัว สะโพกและ
หางของไดโนเสารกนิ พืช ภูเวียงโกซอรัสสิรนิ ธรเน
(ภาพจากภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ
จังหวัดกาฬสินธุ เอือ้ เฟอ ภาพโดย วราวุธ สุธธี ร)

ภาพ 3.5 ซากหอยขมนํ้าจืด อายุ 40 - 45 ลานป
ที่สุสานหอย จังหวัดกระบี่

ภาพ 3.6 ไมกลายเปนหิน บริเวณอําเภอบานตาก จังหวัดตาก
จากนั้นครูทบทวนความรูและใหนักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายตอวา ถาตะกอนตางชนิดกันถูกพา
มาสะสมทับถมในสภาพแวดลอมที่ตางกัน นักเรียนคิดวาจะทําใหเกิดเปนหินตะกอนที่เหมือนหรือตางกัน
ในทองถิ�นของนักเรียนมีหินตะกอนที่มีลักษณะใดบาง และนําไปใชประโยชนอยางไรไดบาง ศึกษาจาก
หัวขอ 3.2.3
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3.2.3 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของหินตะกอน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน คิดวิเคราะห และอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสู
ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด และลักษณะของหินตะกอน อันเน��องมาจากกระบวนการเกิดของหินตะกอนแตละชนิด
แหลงที่พบ และการนําไปใชประโยชน

จ�ดประสงคการเรียนรู

คําสําคัญ
• หินตะกอนเน�้อเม็ด
• หินตะกอนเน�้อผลึก

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุชนิด และอธิบาย ลักษณะหินตะกอนเน�้อเม็ด
และหินตะกอนเน�้อผลึกได
2. ระบุชนิด แหลงทีพ่ บ และการนําไปใชประโยชนได

เวลาที่ใช 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูเ กีย่ วกับการสะสมทับถมตะกอน และกระบวนการในการเปลีย่ นแปลงเปนลําดับจนเกิดเปน
หินตะกอน แลวใหนักเรียนวิเคราะหและอภิปรายลักษณะของหินตะกอนที่อาจพบในบริเวณตางๆ โดยใชคําถาม
ดังตัวอยาง
• นักเรียนคิดวาตะกอนที่มาสะสมทับถมในบริเวณที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุม หรือในทะเล ดังภาพ จะมี
ลักษณะใดไดบาง และมีขนาดเหมือนหรือตางกันอยางไร
• ตอมาเมื่อตะกอนเหลานั้นแข็งตัวกลายเปนหิน นักเรียนคิดวาหินกอนดังกลาวจะมีลักษณะใด โดย
พิจารณาเลือกจากภาพ

ก.
ที่ราบเชิงเขา

ข.
ค.
ที่ราบลุม

ง.
ทะเล
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ซึ�งในการอภิปรายควรไดขอสรุป ดังน�้
• บริเวณที่ราบเชิงเขาสวนใหญจะมีตะกอนขนาดใหญที่แตกหักหลุด และถูกพัดพามาจากภูเขามาสะสม
ทับถม เมื่อแข็งตัวจะกลายเปนหินดังรูป ก.
• บริเวณที่ราบลุมอาจมีตะกอนที่เปนทราย หรือดินละเอียด ที่ถูกพัดพามาไกลจากภูเขามาสะสมทับถม
เมื่อแข็งตัวจะกลายเปนหินดังรูป ข. หรือ รูป ค.
• บริเวณในทะเลสวนใหญจะเปนการสะสมทับถมตะกอนที่เกิดจากการตกตะกอนของสารละลายใน
นํ้าทะเล เมื่อแข็งตัวจะกลายเปนหินดังรูป ง.
ครูใหนักเรียนสืบคนเกี่ยวกับกระบวนการเกิด และผลที่ทําใหเกิดหินตะกอนลักษณะตางๆ จากตาราง 3.3
ในหนังสือเรียน เพือ่ นํามาเชือ่ มโยงและอางอิงจากขอมูลที่ไดจากกิจกรรมวิเคราะหภาพขางตน เพือ่ ใหไดขอ สรุปวา
ลักษณะของเน�้อหินตะกอนจะสามารถบงบอกกระบวนการเกิดของหินตะกอนได ดังตัวอยาง
• หินกรวดมน เกิดจากกระบวนการสะสมทับถมของตะกอนเม็ดขนาดหยาบ (มากกวา 2 มิลลิเมตร)
กอนกรวดกลม
1
• หินทราย เกิดจากกระบวนการสะสมทับถมของตะกอนขนาดปานกลาง ( __
ลลิเมตร)
16 -1 2 มิ__
1 มิลลิเมตร)
__
• หินทรายแปง เกิดจากกระบวนการสะสมทับถมของตะกอนขนาดละเอียด ( 256 - 16
• หินดินดาน และหินเคลยเกิดจากกระบวนการสะสมทับถมของตะกอนขนาดละเอียดมาก (นอยกวา
__1
256 มิลลิเมตร)
• หินไดโลไมต หินเชิรต เกลือหิน ยิปซัม หินปูน เกิดจากการระเหยของนํ้าในสารละลาย หรือเกิดจาก
การตกตะกอนสะสมตัวของสารที่ละลายอยูในนํ้า เน�้อหินจะมีลักษณะเปนผลึกที่มีขนาดตั้งแตละเอียด
ถึงหยาบ
ครูใหขอมูลเพิ�มเติมวา หินตะกอนแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะ ซึ�งสามารถนําไปใชประโยชน ไดแตกตางกัน
หินตะกอนแตละชนิดสามารถพบไดจากแหลงใดบางในประเทศไทย ใหศกึ ษาเพิม� เติมจากตาราง 3.4 ในหนังสือเรียน
แลวนํามาอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปวา หินตะกอนที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด แตละชนิดสามารถ
นําไปใชประโยชน ได ดังตัวอยาง
• หินตะกอนทีม่ เี น�อ้ หยาบ เปนเม็ดๆ ขนาดใหญถงึ ขนาดเล็ก ไดแก หินกรวดมน หินกรวดเหลีย่ ม หินทราย
ใชในอุตสาหกรรมกอสราง ใชเปนหินประดับ และแกะสลักเปนรูปรางตางๆ
• หินตะกอนที่มีเน�้อละเอียด ไดแก หินทรายแปง ใชทําหินลับมีด และหินประดับ
• หินตะกอนทีม่ เี น�อ้ ละเอียดมาก ไดแก หินโคลน หินเคลย หินดินดาน ใชในอุตสาหกรรมปูนซีเมนตและ
เซรามิก
• หินตะกอนเน�้อผลึกแน�น ประกอบดวยแรแคลไซตเปนสวนใหญ ซึง� บางครัง้ จะเห็นเปนสายแรอยูในหิน
ไดแก หินปูน ใชทําปูนซีเมนต ปูนขาว ใชในงานกอสราง อุตสาหกรรมฟอกหนัง และนํ้าตาล
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3.2.4 การเกิดหินอัคนี (Igneous Rocks)
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลอง และอภิปราย เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากสถานการณ
จําลองสูสถานการณจริง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินอัคน�ในธรรมชาติ

•
•
•
•

คําสําคัญ
การหลอม
การตกผลึกแข็งตัว
แมกมา
ลาวา

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอภิ ป รายการเกิ ด หิ น อั ค น� จ าก
สถานการณจําลอง เชื่อมโยงไดกับการเกิดหินอัคน�
ในธรรมชาติได
2. อธิบายสรุปกระบวนการเกิดหินอัคน�ในธรรมชาติได

เวลาที่ใช 45 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูอภิปรายทบทวนรวมกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเดนของหินอัคน�วามีลักษณะอยางไรบาง ใหนักเรียน
ทดลองจําแนกกลุมของหินอัคน�โดยกําหนดเกณฑในการจําแนกขึ้นเอง แลวนําเสนอแลกเปลี่ยนกัน ซึ�งควรจะสรุป
รวมกันไดวา เน�อ้ หินอัคน�จะมีลกั ษณะเปนผลึกเกีย่ วประสานกัน มีทง้ั ผลึกขนาดใหญ ขนาดเล็ก และผลึกทีเ่ ล็กมาก
จนไมสามารถมองเห็นผลึกไดดวยตาเปลา บางชนิดอาจเปนเน�้อแกว หรือมีฟองอากาศ มีทั้งสีเขม สีจาง
ลักษณะของหินอัคน�ดังกลาวมีความสัมพันธกับกระบวนการเกิดหินอัคน�หรือไม หินอัคน�เกิดขึ้นไดอยางไร
ศึกษาจากกิจกรรม 3.5
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กิจกรรม 3.5 การหลอมและแข็งตัวของสารสม
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทําการทดลอง การหลอม และการตกผลึกของ
สารสมในภาชนะที่มีอุณหภูมิตางกันได
2. สังเกต เปรียบเทียบขนาดผลึกของสารสมที่ได
จากการทดลอง

เวลาที่ใช 30 นาที

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ถวยฟอยลใสขนม ขนาดเสนผานศูนยกลางของปากถวยประมาณ
6.5 cm
2. สารสม
3. บีกเกอรขนาด 250 cm3
4. คีมโลหะสําหรับใชทดลอง
5. ตะเกียงแอลกอฮอล พรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
6. ไมขีดไฟ
7. ขันนํ้า พรอมนํ้าแข็งครึ�งขัน
8. แวนขยาย พรอมดามจับ
9. นํ้าสะอาด
10. แทงแกวคนสาร
11. กระดาษทิชชู

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. การหลอมสารสม ควรเริ�มจากการเติมนํ้าในบีกเกอรประมาณ
20 ลู ก บาศก เ ซนติ เ มตร แล ว จึ ง ค อ ยๆ เติ ม สารส ม ลงไป
ทีละนอยจนครบ 50 กรัม และใชแทงแกวคนสารสม จนสารสม
หลอมละลายจนหมด ดังภาพ
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จํํานวน/กลุม
2 ใบ
50 g
1 ใบ
1 อัน
1 ชุด
1 กลัก
1 ใบ
1 อัน
20 cm3
1 อัน
1 ผืน

2. การสังเกตผลึกของสารสม ควรสังเกตจากบริเวณหนาตัดของสารสม ซึง� ไดจากการทุบผลึกสารสม
เบาๆ ใหแตกออกเปนชิ้น ดังภาพ

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ตัวอยางตารางบันทึกผลการสังเกตขนาดผลึกของสารสม
กอนสารสมจาก
การทดลอง

ภาพผลึกที่สังเกตได

กอนสารสมแข็งตัว
ที่อุณหภูมิตํ่า

กอนสารสมแข็งตัว
ที่อุณหภูมิหอง

ขนาดของผลึกที่สังเกตได
รูปผลึกไมชัด รูปผลึกคอนขางชัด รูปผลึกชัดเจน




อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา การนําถวยฟอยลแชใน
นํ้าแข็งจะเห็นสารสมเหลวเปลี่ยนสภาพเปนของแข็งในเวลาไมนาน ในขณะที่สารสมเหลวในถวยฟอยลอีกใบหนึ�ง
ซึง� หอผาไวทอี่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง อุณหภูมขิ องสารสมเหลวจะลดลงอยางชาๆ และในทีส่ ดุ ก็แข็งตัวเชนกัน เมือ่ ทุบสารสม
ที่แข็งแลวจากทั้งสองภาชนะ และสองดูดวยแวนขยายพบวา รูปผลึกของสารสมทั้งสองจะเห็นเปนผลึกไดชัดเจน
ไมเทากัน
ครูใหนักเรียนนําผลที่ไดจากการทํากิจกรรมมาคิดวิเคราะห และตอบคําถามทายกิจกรรรมในหนังสือเรียน
ดังน�้
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ผลึกของสารสมที่ไดเหมือนหรือตางกันอยางไร
แนวคําตอบ กอนสารสมที่แข็งตัวที่อุณหภูมิตํ่าไมสามารถเห็นเปนรูปผลึกได สวนกอนสารสมที่
แข็งตัวอุณหภูมิสูงกวาสามารถเห็นรูปผลึกไดชัดเจนกวา
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา การเปลี่ยนแปลงของสารสมเหลวจนกระทั�งแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง
ถาอุณหภูมิของสารสมเหลวลดลงอยางเร็วจากการนําภาชนะแชในนํ้าแข็ง สารสมเหลวเปลี่ยนสภาพเปนของแข็ง
ในเวลารวดเร็ว ทําใหไมสามารถเห็นเปนรูปผลึกได ในขณะที่สารสมเหลวในอีกภาชนะหนึ�งซึ�งหอผาไว อุณหภูมิ
ของสารสมเหลวจะลดลงอยางชาๆ และสามารถแข็งตัวเปนรูปผลึกที่มีขนาดใหญขึ้นจนเห็นไดชัดเจนกวา
ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินอัคน�ในธรรมชาติจากภาพ 3.15 ในหนังสือเรียน
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห และประมวลผลรวมกับขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม 3.5 เพื่ออภิปรายเชื่อมโยง
เกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินอัคน�ในธรรมชาติรวมกัน
ในการอภิปรายควรไดขอสรุปวา การเปลี่ยนแปลงของสารสมเหลวจนกระทั�งแข็งตัวเมื่ออุณหภูมิลดลง
คลายกับการแข็งตัวของสารตางๆ ที่ถูกหลอมอยูภายในโลก จะแตกตางกันตรงที่สารตางๆ ในโลกจะหลอมที่
อุณหภูมิสูงมากๆ กระบวนการเกิดหินอัคน�ในธรรมชาติจะเริ�มจากสารตางๆ ที่หลอมเหลวอยูใตโลกซึ�งมีลักษณะ
เปนหินหน�ดที่เรียกวา แมกมา (magma) มีอุณหภูมิ และความดันสูงมาก แมกมาจะดันแทรกตัวขึ้นมาจนถึง
ระดับหนึ�ง ซึ�งอาจยังพักตัวอยูภายใตเปลือกโลก และหินที่อยูบริเวณขางเคียงเหลาน�้จะมีอุณหภูมิตํ่ากวาแมกมา
แมกมาจะถายโอนพลังงานความรอนไปยังบริเวณรอบๆ อยางชาๆ อุณหภูมขิ องแมกมาลดลง และแมกมาเกิดการ
แข็งตัวเกิดเปนหินอัคน�ที่มีเน�้อหินเปนผลึกหยาบ เรียกวา หินอัคน�แทรกซอน สวนหินหน�ดที่แทรกดันขึ้นมา
ตามรอยแตก หรือปะทุขึ้นมาตามแรงระเบิดของภูเขาไจนถึงผิวโลกเรียกวา ลาวา (lava) ลาวาจะถายโอนพลังงาน
ความรอนไปยังบริเวณรอบๆ บนผิวโลกอยางรวดเร็ว เพราะอุณหภูมิของลาวาแตกตางกับอุณหภูมิของอากาศ
บนผิวโลกมาก ทําใหลาวาตกผลึกแข็งตัวอยางเร็วเกิดเปนหินอัคน�ที่มีเน�้อหินเปนรูปผลึกละเอียด หรือไมมีผลึก
เรียกวา หินอัคน�พุ ดังภาพ
ลาวาหลาก

ลาวา

ภูเขาไฟ

หลา

ก

รอยแยกของเปลือกโลก

แมกมา

การแทรกดันของแมกมาและลาวา
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ที่ราบสูง
แมนํ้า

ที่ราบสูง
พนังแทรกชั้น

พนัง
หินอัคน�รูปเห็ด
พนัง
พนังแทรกชั้น

หินอัคน�มวลไพศาล

การตกผลึกของแมกมาและลาวา เกิดเปนหินอัคน�และโผล
ปรากฏใหเห็นบนผิวโลก เน��องจากกระบวนการตางๆ บน
ผิวโลก จึงทําใหเกิดการผุพังทําลายหินที่ปดทับออกไป
ภาพ 3.7 การเกิดหินอัคน�แทรกซอนและหินอัคน�พุ
ครูใหนักเรียนนําผลที่ไดจากการอภิปรายมาสังเคราะห และตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
การถายโอนความรอนของแมกมาที่แทรกดันอยูในชั้นหินใตเปลือกโลก กับของลาวาที่แทรกดัน
ขึ้นมาบนพื้นผิวโลก จากสถานการณทั้งสองนักเรียนคิดวา มีการถายโอนความรอนไดชาหรือเร็ว
เหมือนหรือตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ความแตกตางระหวางอุณหภูมิของแมกมากับชั้นหินใตเปลือกโลก มีความแตกตาง
นอยกวาความแตกตางระหวางอุณหภูมิของลาวากับชั้นหินบนผิวโลก
ถาแมกมาและลาวาที่บริเวณหนึ�งมีองคประกอบเหมือนกัน แตตกผลึกแข็งตัวในระดับความลึก
ตางกัน นักเรียนคิดวาจะเกิดเปนหินอัคน�ที่มีลักษณะเน�้อหินเหมือนกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ เน��องดวยบริเวณที่อยูใตเปลือกโลกระดับลึก ยอมมีอุณหภูมิสูงกวาชั้นที่อยูสูงขึ้นมา
จนถึงผิวโลก ดังนัน้ ถาแมกมาตกผลึกแข็งตัวในระดับลึกมากอุณหภูมลิ ดลงอยางชามากๆ เกิดเปน
หิ น อั ค น� ที่ มี เ น�้ อ ผลึ ก ขนาดใหญ เน�้ อ หยาบมากกว า แมกมาที่ ต กผลึ ก ในที่ ตื้ น กว า และ/หรื อ
โดยเฉพาะลาวาซึ�งจะตกผลึกที่ผิวโลก ซึ�งเกิดเปนหินอัคน�ที่มีเน�้อหินเปนผลึกเล็กมาก หรืออาจ
ไมมีผลึกเลย
จากนั้นครูทบทวนความรูกระบวนการเกิดหินอัคน� และใหนักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายตอวา ถา
แมกมา หรื อ ลาวาที่ มี อ งค ป ระกอบไม เ หมื อ นกั น จะตกผลึ ก เป น หิ น ที่ มี ลั ก ษณะของเน�้ อ หิ น เป น ผลึ ก
เหมือนกันหรือไม หินอัคน�สามารถจําแนกเปนชนิดใดไดบาง แตละชนิดมีลักษณะ และนําไปใชประโยชน
ไดอยางไรบาง ศึกษาจากหัวขอ 3.2.5
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3.2.5 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของหินอัคนี
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน คิด วิเคราะห และอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสู
ความเขาใจเกี่ยวกับชนิด และลักษณะของหินอัคน� อันเน��องมาจากกระบวนการเกิดของหินอัคน�แตละชนิด
แหลงที่พบ และการนําไปใชประโยชน

•
•
•
•
•
•

คําสําคัญ
หินอัคน�แทรกซอน
หินอัคน�พุ
เน�้อผลึกหยาบ
เน�้อผลึกละเอียด
เน�้อแกว
เน�้อฟองอากาศ

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุชนิด และอธิบายลักษณะหินอัคน�แทรกซอน
และหินอัคน�พุได
2. ระบุชนิด แหลงที่พบและการนํําไปใชประโยชน ได

เวลาที่ใช 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการตกผลึกแข็งตัวของแมกมา ในบริเวณใตเปลือกโลกที่มีความลึกตางกัน และ
การตกผลึกของลาวา แลวใหนักเรียนคิด วิเคราะหลักษณะเน�้อหินสัมพันธกับกระบวนการเกิดของหินอัคน�
ตัวอยางแตละกอน แลวนําเสนอแลกเปลี่ยนกัน ดังตัวอยางเชน
ตาราง คิด วิเคราะหลักษณะเน�้อหินสัมพันธกับกระบวนการเกิดของหินอัคน�ตัวอยาง
หินอัคน�
ตัวอยาง
แกรนิต
แอนดีไซต
พัมมิซ
บะซอลต
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ผลการวิเคราะห
ลักษณะเน�้อหิน
ผลึกขนาดใหญหลายสี สวนใหญสีขาว สีเทา
ผลึกขนาดเล็กหลายสี มีทั้งผลึกสีเขม และสีจาง
ผลึกละเอียดมีรูพรุน มีสีนํ้าตาลออนปนขาวเล็กนอย
ผลึกขนาดเล็กถึงละเอียด สวนใหญมีสีดํา

กระบวนการเกิด
ตกผลึกชาๆ ใตเปลือกโลก
ตกผลึกเร็ว บนผิวโลก
ตกผลึกเร็วมาก บนผิวโลก
ตกผลึกเร็ว บนผิวโลก

ครู ใหนักเรียนสืบคนเกี่ยวกับกระบวนการเกิด และผลที่ทําใหเกิดหินอัคน�ลักษณะตางๆ จากตาราง 3.5
ในหนังสือเรียนเพิ�มเติม แลวนํามาเชื่อมโยง และอางอิงจากขอมูลที่คิด วิเคราะห เพื่อใหไดขอสรุปวา ลักษณะ
ของเน�้อหินอัคน� จะสามารถบงบอกกระบวนการเกิดของหินอัคน�ได ดังตัวอยาง
• หิ น แกรนิ ต เน�้ อ หิ น แน� น แข็ ง มี เ น�้ อ ผลึ ก หยาบประกอบด ว ยผลึ ก แร ที่ มี สี จ างจํ า พวกควอตซ
และเฟลดสปารเปนสวนใหญ มีผลึกแรสีเขมเปนสวนนอย เกิดจากการตกผลึกอยางชาๆ ของแมกมา
ใตเปลือกโลก ทําใหผลึกแรมีขนาดใหญหลายชนิดสอดประสานเกาะกันแน�น
• หินแกบโบร เน�้อหินแน�นแข็ง มีเน�้อผลึกหยาบประกอบดวยผลึกแรที่มีสีเขมเปนสวนใหญ มีผลึกแร
สีจางเปนสวนนอย เกิดจากการตกผลึกอยางชาๆ ของแมกมาใตเปลือกโลก
• หินพัมมิซ เปนหินที่มีเน�้อฟองอากาศ มีลักษณะเปนรูพรุน สีจาง เกิดจากลาวาที่เปนฟองกาซ พน
หรือระเบิดพุง ขึน้ มาจากการระเบิดของภูเขาไฟ แลวตกผลึกอยางรวดเร็ว ถามีสเี ขม เรียกวา หินสคอเรีย
• หินไรโอไลต เน�อ้ หินแน�น เปนผลึกละเอียดถึงเล็กละเอียดมากจนมองไมเห็นดวยตาเปลา ประกอบดวย
แรที่มีสีจางเปนสวนใหญ มีแรสีเขมเปนสวนนอย เกิดจากการตกผลึกอยางรวดเร็วบนผิวโลกของ
ลาวาที่ไหลบาไปตามพื้น ทั้งน�้เน��องมาจากการปะทุหลากของลาวาที่แทรกดันขึ้นมาตามรอยแตกของ
เปลือกโลก หรือเกิดขึ้นหลังจากการปะทุระเบิดของภูเขาไฟ
• หินบะซอลต เน�้อแน�นเปนผลึกละเอียด ประกอบดวยผลึกแรที่มีสีเขมเปนสวนใหญ มีผลึกแรสีจาง
เปนสวนนอย เกิดจากการตกผลึกอยางรวดเร็วบนผิวโลกของลาวาที่ไหลบาไปตามพื้น เชนเดียวกับ
หินไรโอไลต
ครูใหขอมูลเพิ�มเติมวา หินอัคน�แตละชนิดจะมีลักษณะเฉพาะ ซึ�งสามารถนําไปใชประโยชน ไดแตกตางกัน
หินอัคน�แตละชนิดสามารถพบไดจากแหลงใดบางในประเทศไทย ใหศึกษาเพิ�มเติมจากตาราง 3.6 ในหนังสือเรียน
แลวนํามาอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปวา หินอัคน�ที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด แตละชนิดสามารถนํา
ไปใชประโยชน ได ดังตัวอยาง
• หินอัคน�ที่มีเน�้อผลึกหยาบถึงหยาบมาก เน�้อหินสมํ่าเสมอ อาจมีผลึกแรดอกเกาะประสานกันแน�น
มีสีออน ไดแก หินแกรนิต มักจะใชทําหินประดับ ปูพื้น ผนังอาคาร เปนหินสลัก
• หินอัคน�ที่มีเน�้อผลึกละเอียดมาก อาจมีแรดอก สีออน ขาว ชมพู เทา ไดแก หินไรโอไลต ใชใน
อุตสาหกรรมเซรามิก และกอสราง
• หินอัคน�ที่มีเน�้อผลึกหยาบ ผลึกมักมีขนาดเดียว และสมํ่าเสมอ มีสีดํา เทาเขม ไดแก หินไดออไรต
ใชเปนหินประดับ และใชในอุตสาหกรรมกอสราง ใชทําครก
• หินอัคน�ที่มีเน�้อผลึกละเอียดแน�นทึบ สีมวง เขียว เทา และดําเขม ไดแก หินแอนดีไซต มักใชเปน
หินประดับ และใชในอุตสาหกรรมกอสราง ใชทําครก
• หินอัคน�ที่มีเน�้อผลึกหยาบ ผลึกแรขนาดใหญ สีเขม ไดแก หินแกบโบร ใชเปนหินประดับ
• หินอัคน�ทม่ี เี น�อ้ ผลึกแน�นละเอียด มักมีรพู รุน มีสดี าํ เขม ไดแก หินบะซอลต ใชในอุตสาหกรรมกอสราง
ครูใหนักเรียนทบทวนความรูเกี่ยวกับหินตะกอน หินอัคน� แลวตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
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หินอัคน�และหินตะกอนมีลักษณะและการกําเนิดเหมือนหรือตางกันอยางไร
แนวคําตอบ หินอัคน�จะมีลักษณะเน�้อหินเปนเน�้อผลึกเกิดจากการตกผลึกแข็งตัวของแมกมา
และลาวา สวนหินตะกอนสวนใหญมีลักษณะเน�้อหินเปนเน�้อเม็ดตะกอนขนาดตางๆ เกิดจาก
การสะสมทับถมตะกอน และเชื่อมประสานดวยสารละลายตางๆ จนตะกอนเหลานั้นเกิดการแข็งตัว
รวมอยูดวยกัน ยกเวนหินตะกอนบางชนิด ซึ�งเปนหินตะกอนเน�้อผลึกที่เกิดจากการสะสมตะกอน
ของสารละลายในนํ้าทะเล

3.2.6 การเกิดหินแปร (Metamorphic Rocks)
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลองและอภิปราย เพื่อเชื่อมโยงขอมูลจากสถานการณ
จําลองสูสถานการณจริง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแปรในธรรมชาติ

จ�ดประสงคการเรียนรู
คําสําคัญ
• การแปรสภาพ
• การตกผลึกใหม

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอภิปรายการเกิดหินแปรจากสถานการณจําลอง
เชื่อมโยงไดกับการเกิดหินแปรในธรรมชาติได
2. อธิบายสรุปกระบวนการเกิดหินแปรในธรรมชาติได

เวลาที่ใช 45 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูอภิปรายทบทวนรวมกับนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะเดนของหินแปรวามีลักษณะอยางไรบาง ใหนักเรียน
ทดลองจําแนกกลุมของหินแปร โดยกําหนดเกณฑ ในการจําแนกขึ้นเอง แลวนําเสนอแลกเปลี่ยนกัน ซึ�งควรจะ
สรุปรวมกันไดวา เน�้อหินแปรจะมีลักษณะเน�้อหินที่มีเน�้อแน�น บางชนิดองคประกอบตางๆ จะมีการเรียงตัว
ขนานกันเปนแถบ เปนริ้วขนาน บางชนิดแซะออกเปนแผนๆ ได สวนมากไมทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก
ยกเวนหินออน
ลักษณะของหินแปรดังกลาวมีความสัมพันธกับกระบวนการเกิดหินแปรหรือไม หินแปรเกิดขึ้นไดอยางไร
ศึกษาจากกิจกรรม 3.6

108 คูมือครู

กิจกรรม 3.6 การแปรสภาพของดินเหนียว
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่ อ ทํ า กิ จ กรรมน�้ แ ล ว นั ก เรี ย นควรจะสามารถ
ทํําการทดลอง และอธิบายการแปรสภาพของดินเหน�ยวได

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 70

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ดินเหน�ยว
2. คลิปหน�บกระดาษ
3. กระดาษเปลา
4. ตะเกียงแอลกอฮอล พรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
5. ไมขีดไฟ
6. คีมโลหะสําหรับใชทําการทดลอง
7. หนังสือที่มีนํ้าหนักมากๆ
8. ไมบรรทัด

จํํานวน/กลุม
120 g
15 อัน
1 แผน
1 ชุด
1 กลัก
1 อัน
1 เลม
1 อัน

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. นักเรียนไมควรจับดินเหน�ยวขณะที่กําลังเผา หรือหลังจากการเผากอนดินเสร็จใหมๆ ควรใช
คีมโลหะคีบกอนดิน แทนการจับดินดวยมือเปลา
2. การสังเกตดินเหน�ยวหลังจากการเผา ควรสังเกตขณะที่ดินเหน�ยวอยูบนตะแกรงลวด แลวทิ้งไว
ชั�วครู เมื่อดินเหน�ยวเย็นแลวจึงทดสอบเน�้อดิน และความแข็งดวยมือได
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี 109

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตารางบันทึกผลการแปรสภาพของดินเหน�ยว
การแปรสภาพของดินเหน�ยว ที่สังเกตได
ตํําแหน�ง และทิศทาง
การวางตัวของ
สี
เน�้อดิน
ความแข็ง
คลิปหน�บกระดาษ
กดทับดวยวัตถุที่มี เปลี่ยนไปจากเดิม ไมเปลี่ยน รูปรางเปลี่ยนไปจาก
ไมเปลี่ยน
นํ้าหนักมาก
เดิม เน�้อดินแน�นขึ้น
นําไปเผาไฟ
ไมเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนไป
รูปรางไมเปลี่ยน ความแข็งเพิ�มขึ้น
ทั้ง 2 ดาน
จากเดิม
กิจกรรม
การทดลอง

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอ สรุปวา เมือ่ มีแรงกดทับกอนดินเหน�ยว
จะทําใหดินเหน�ยวเปลี่ยนรูปราง วัสดุที่อยูภายในกอนดินเหน�ยวจะเปลี่ยนตําแหน�งและลักษณะการวางตัวไปดวย
และเมื่อเผากอนดินเหน�ยวพบวาดินเหน�ยวจะเปลี่ยนสีและมีความแข็งเพิ�มขึ้น
ครูใหนกั เรียนนําผลทีไ่ ดจากการทํากิจกรรม มาคิดวิเคราะหและตอบคําถามทายกิจกรรรมในหนังสือเรียน ดังน�้
เมือ่ ออกแรงกดกอนดินเหน�ยวและนํากอนดินเหน�ยวไปเผา ดินเหน�ยวมีการเปลีย่ นสภาพอยางไรบาง
เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ เมื่อออกแรงกดกอนดินเหน�ยว ดินเหน�ยวจะเปลี่ยนรูปราง และเมื่อนํากอนดินเหน�ยว
ไปเผา ดินเหน�ยวจะเปลี่ยนสีไปจากเดิม และเน�้อดินมีความแข็งเพิ�มขึ้น ทั้งน�้เน��องจากผลของ
ความกดดัน และความรอน
คลิปหน�บกระดาษในกอนดินเหน�ยวบงบอกการแปรสภาพที่เกิดขึ้นจากปจจัยใด
แนวคําตอบ คลิปหน�บกระดาษที่อยูในกอนดินเหน�ยวจะเปลี่ยนตําแหน�งไปจากเดิม เน��องจาก
มีแรงกดดันมากดทับกอนดินเหน�ยว
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา การเปลี่ยนแปลงของดินเหน�ยวดังกลาว เปนการแปรสภาพของดินเหน�ยว
ที่เปนผลใหสี รูปราง ความแข็ง และตําแหน�งของวัสดุที่อยู ในกอนดินเหน�ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งน�้
เน��องมาจากความกดดัน และความรอน
ครูใหความรูเพิ�มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินแปรในธรรมชาติวา กระบวนการเกิดหินแปรในธรรมชาติ
เริ�มจากความรอน และความกดดันสูง จากการกดทับของชั้นหินที่อยูดานบน และจากกระบวนการที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติของโลก ไดแก การเคลื่อนที่ของแผนธรณ� การแทรกดันของแมกมา สงผลใหหินในบริเวณดังกลาว
และบริ เ วณใกล เ คี ย งถู ก แรงกระทํ า ในทิ ศ ทางต า งๆ และได รั บ ความร อ น กระบวนการเหล า น�้ ส ง ผลทํ า ให
แรเดิมที่อยูในหิน มีการตกผลึกใหมเกิดเปนแรเดิมที่มีขนาดใหญขึ้น หรืออาจเปนแรชนิดใหม และอาจมีการ
เรียงตัวใหมเปนริ้วขนาน (foliation) หรือเปนริ้วลายสลับสี หินที่มีการแปรสภาพดังกลาวน�้เรียกวา หินแปร
110 คูมือครู

ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูเพิ�มเติมที่ไดมาอภิปรายรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงการแปรสภาพของดินเหน�ยว
จากกิจกรรม 3.6 กับกระบวนการแปรสภาพของหินแปรในธรรมชาติ ซึง� ควรจะสรุปไดวา การแปรสภาพของดินเหน�ยว
ดังกลาว เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นทํานองเดียวกันกับกระบวนการเกิดหินแปรในธรรมชาติ นั�นคือ ดินเหน�ยวที่
ถู ก กดทั บ ด ว ยหนั ง สื อ และจากการถูก เผาทั้ ง 2 ด าน เปรี ยบเสมื อ นหิ น ที่ ถู ก ความร อ น และ/หรื อ ความดั น
จากการเปลี่ ยนแปลงของเปลือ กโลก สวนคลิป หน� บกระดาษที่ ใ ส ล งไปในก อ นดิ น เหน� ยวเปรี ยบเสมื อ นเป น
แรประกอบหินที่เปนตัวแทนของแรที่เกิดขึ้นใหม ในหินที่ถูกแปรสภาพ ซึ�งการเปลี่ยนแปลงลักษณะของคลิป
หน�บกระดาษมีการเรียงตัวใหม โดยวางตัวในระนาบที่ตั้งฉากกับทิศของแรงที่มากระทํา ซึ�งเปรียบเสมือนแร
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในหิ น ที่ ถู ก แปรสภาพวางตั ว ตั้ ง ฉากกั บ ทิ ศ ทางของแรงดั น ที่ ม ากระทํ า นั� น เอง ซึ� ง แรงดั น ดั ง กล า ว
อาจเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในรูปแบบตางๆ ดวยสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะ
เปนผลใหหินเกิดการแปรสภาพเปนหินแปร
ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาสังเคราะหและตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนยกตัวอยางหินแปรที่รูจักมา 2 - 3 ชนิด พรอมบอกลักษณะของหินแปรดังกลาว
แนวคําตอบ หินชนวน มีลักษณะผิวคอนขางมันและเรียบ เปนชั้นๆ แซะออกเปนแผนได หินออน
มีสี และลวดลายสวยเน�้อแน�นแกรง หินไนส เน�้อแน�นแข็ง เปนผลึกขนาดใหญ มีริ้วขนานชัดเจน
หินแปรที่มีการแปรสภาพแลว นักเรียนคิดวาจะเกิดการแปรสภาพไดอีกหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ถึงแมวาหินแปรผานการแปรสภาพมาแลว แตถาถูกกดทับและไดรับความรอนสูงๆ
ใหมอีกครั้ง จากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกก็น�าจะเกิดการแปรสภาพซ้ําอีกครั้งได
ถาหินตางชนิดกันถูกกดทับ และไดรับความรอนในปริมาณเทากัน นักเรียนคิดวาจะทําใหเกิดเปน
หินแปรที่มีลักษณะเหมือนหรือตางกัน
แนวคําตอบ หินแตละชนิดมีองคประกอบไมเหมือนกัน เมื่อแปรสภาพไปแลวอาจจะกลายเปน
หินแปรที่มีลักษณะตางกันได
จากนั้นครูทบทวนความรูกระบวนการเกิดหินแปร และใหนักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายตอวา ถา
หินแปรที่มีการแปรสภาพจากหินเดิมชนิดเดียวกัน โดยไดรับสภาพความกดดันและความรอนสูงมาก และ
เกิดการแปรสภาพหลายครั้ง หินแปรดังกลาวจะยังคงมีลักษณะเหมือนการแปรสภาพครั้งแรก และเปน
หินแปรชนิดเดิมอยูหรือไม หินแปรแตละชนิดมีลักษณะและนําไปใชประโยชน ไดอยางไรบาง ศึกษาจาก
หัวขอ 3.2.7
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3.2.7 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของหินแปร
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน คิด วิเคราะห และอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสู
ความเขาใจเกี่ยวกับชนิดและลักษณะของหินแปร อันเน��องมาจากกระบวนการแปรสภาพ แหลงที่พบ และการนํา
ไปใชประโยชน
คําสําคัญ
• ริ้วขนาน

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุชนิด และอธิบายลักษณะหินแปรทีม่ กี ารแปรสภาพ ตางกันได
2. ระบุชนิด แหลงที่พบและการนําไปใชประโยชน ได

เวลาที่ใช 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับการแปรสภาพจากทั้งหินเดิมชนิดเดียวกันและตางชนิดกัน โดยไดรับสภาพ
ความกดดัน และความรอนสูงมาก ทัง้ ในบริเวณกวางและในบริเวณที่ไมกวางมากนัก แลวใหนักเรียนคิด วิเคราะห
ลักษณะเน�้อหินสัมพันธกับกระบวนการแปรสภาพของหินตัวอยาง ซึ�งเปนหินแปรแตละกอน แลวนําเสนอ
แลกเปลี่ยนกัน ดังตัวอยางเชน
ตาราง คิด วิเคราะหลักษณะเน�้อหินสัมพันธกับกระบวนการแปรสภาพของหินแปร
หินแปรตััวอยาง
หินชนวน
หินไนส

หินควอรตไซต
หินออน
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ผลการวิเคราะห
ลักษณะเน�้อหิน
เน�้อละเอียดแน�น มีสภาพเปนชั้นชัดเจน องคประกอบ
ของเน�้อหินมีการเรียงตัวเปนริ้วขนาน
เน�้อหินแน�นละเอียด มีริ้วขนานของแรชัดเจนมากขึ้น
ผลึกแรขนาดใหญขึ้น

การแปรสภาพ
น�าจะแปรสภาพมาจากหินเดิม
ที่เปนหินดินดาน
น�าจะแปรสภาพมาจากหินเดิม
ที่เปนหินแกรนิต และมีการ
แปรสภาพมาก
เน�้อหินประสานตัวกันแกรง และแน�นมากกวาหินทราย น�าจะแปรสภาพมาจากหินเดิม
องคประกอบของเน�้อหินไมมีการเรียงตัว
ที่เปนหินทราย
เน�้อหินแกรงขึ้น มีแรตกผลึกใหมประสานกันแน�นขึ้น น�าจะแปรสภาพมาจากหินเดิม
กวาหินปูน สีอาจเปลี่ยนไปจากเดิม
ที่เปนหินปูน

ครูใหนกั เรียนสืบคนเพิ�มเติมเกีย่ วกับกระบวนการแปรสภาพ และผลจากการแปรสภาพ ที่ทําใหเกิดหินแปร
ลักษณะตางๆ จากตาราง 3.7 ในหนังสือเรียน แลวนํามาเชือ่ มโยงและอางอิงจากขอมูลทีค่ ดิ วิเคราะห เพือ่ ใหไดขอ สรุปวา
ลักษณะของเน�้อหินแปรสามารถบงบอกหรือคาดการณ กระบวนการแปรสภาพของหินแปรชนิดนั้นได ดังตัวอยาง
• หินชนวน เปนหินที่มีเน�้อละเอียดแน�นมีสภาพเปนชั้นชัดเจน องคประกอบของเน�้อหินมีการเรียงตัว
เปนริ้วขนาน เกิดจากการแปรสภาพของหินดินดาน หรือหินทัฟฟที่ ไดรับสภาพความกดดันและ
ความรอนสูง
• หินฟลไลต มีลักษณะคลายหินชนวนแตเน�้อหยาบกวา มีลักษณะเปนชั้นเรียงตัวขนานกัน ผิวหนาหิน
สวนใหญจะเรียบและเปนมัน เน��องจากมีแรไมกาเปนสวนประกอบมากขึ้น เกิดจากการแปรสภาพ
ที่ ไดรับความกดดัน และความรอนสูงขึ้นจากหินชนวน ทําใหมีแรไมกาตกผลึกมากขึ้น และเห็น
ชัดเจนขึ้น
• หินไนส เปนหินที่มีเน�้อแน�นแข็ง มีผลึกแรขนาดใหญขึ้น มีแถบแรเปนริ้วขนานกัน ชัดเจนมากขึ้น
แถบริ้วไมเรียบ อาจบางหรือหนาไมเทากันในแตละแถบริ้ว เกิดจากการแปรสภาพจากหินดินดาน
หรือหินทราย หรือหินแกรนิต
ครู ใหขอมูลเพิ�มเติมวา หินแปรแตละชนิดมีลักษณะเฉพาะ สามารถนําไปใชประโยชน ไดแตกตางกัน
หินแปรแตละชนิดสามารถพบไดจากแหลงใดบางในประเทศไทย ใหศึกษาเพิ�มเติมจากตาราง 3.8 ในหนังสือเรียน
แลวนํามาอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปวา หินแปรที่พบในประเทศไทยมีหลายชนิด แตละชนิดสามารถนําไป
ใชประโยชน ได ดังตัวอยาง
• หินชนวน เปนหินเน�้อแน�น แสดงแถบริ้วขนานระนาบเรียบมากเรียงไปทางเดียวกัน ผิวหนาเรียบ
แซะเปนแผนบางไดงาย ใชทําหินประดับ ปูพื้น และมุงหลังคา
• หินฟลไลต หินชีสต มีลักษณะคลายหินชนวนแตเน�้อหยาบมากขึ้น มีลักษณะเปนชั้นเรียงตัวขนานกัน
ผิวหนาหินสวนใหญจะเรียบและเปนมัน โดยเฉพาะหินชีสตจะเห็นการเรียงตัวของแผนแรชัดเจน
ใชทําหินประดับ
• หินไนส เปนหินมีลักษณะเน�้อหินเปนริ้วขนานกัน แถบริ้วไมเรียบ อาจบางหรือหนาไมเทากันใน
แตละแถบริ้ว เน�้อแน�นแข็ง มีผลึกเปนแถบของแรตางๆ ใชทําหินประดับ หินกอสราง
• หินควอรตไซต เปนหินที่มีลักษณะเปนเม็ด เน�้อแน�นแข็ง ใชทําหินกอสราง
• หินออน เปนหินที่มีเน�้อแน�น และเน�้อละเอียดถึงหยาบ ใชทําหินประดับ และวัสดุกอสราง
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายทบทวนความรูเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหินตะกอน หินอัคน�และหินแปร
และตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
หินตะกอน หินอัคน�และหินแปร มีกระบวนการเกิดตางกันอยางไร
แนวคําตอบ หินตะกอน เกิดจากการสะสมทับถมของตะกอนขนาดตางๆ และถูกเชื่อมประสานดวย
สารละลายที่ถูกพัดพามาสะสมรวมตัวอยูดวยกัน เกิดเปนหินตะกอนชนิดตางๆ หินอัคน� เกิดจาก
การตกผลึกและแข็งตัวของแมกมาและลาวา ทั้งใตเปลือกโลกและบนผิวโลกตามลําดับ เกิดเปน
หิ น อั ค น� ช นิ ด ต า งๆ ส ว นหิ น แปร เกิ ด จากการแปรสภาพจากหิ น เดิ ม ชนิ ด ต า งๆ ทํ า ให เ น�้ อ หิ น
แปรสภาพ แรที่เปนองคประกอบในหินเดิมเกิดการตกผลึกใหม และอาจมีการเรียงตัวใหม เกิดเปน
หินแปรชนิดตางๆ
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จากนั้นครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปองคความรูเกี่ยวกับหิน ซึ�งควรไดขอสรุปวา หิน เปน
วัสดุแข็งตามธรรมชาติที่เกิดจากการรวมตัวของแรตางๆ ภายในโลก ตั้งแตหนึ�งชนิดขึ้นไป ดวยกระบวนการ
ที่แตกตางกัน และการที่นักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับหินตะกอน หินอัคน�และหินแปรไปแลว นักเรียนทราบ
ไหมวาหินแตละประเภทมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางไรบาง ศึกษาไดจาก 3.2.8 วัฏจักรหิน

3.2.8 วัฏจักรหิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดคิด วิเคราะหและอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสูความเขาใจ
เกี่ยวกับการกําเนิด การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงของหินชนิดตางๆ ซึ�งลวนมีความสัมพันธกัน
คําสําคัญ
• วัฏจักรหิน

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมือ่ เรียนจบหัวขอน�แล
้ ว นักเรียนควรจะสามารถ
อธิบายความสัมพันธของการกําเนิด การดํารงอยู และ
การเปลี่ยนแปลงของหินชนิดตางๆ ได

เวลาที่ใช 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใหนักเรียนนําตัวอยางหินชนิดตางๆ มาศึกษาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะเน�้อหินอีกครั้งหนึ�ง แลวทดลอง
จั ด ลํ า ดั บ การเปลี่ ย นแปลง เชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ กั น ระหว า งหิ น ชนิ ด ต า งๆ โดยใช กระบวนการเกิ ด เป น เกณฑ
ในการพิจารณา ซึ�งนักเรียนสามารถใชความรูที่ไดเรียนมาทั้งหมดเกี่ยวกับหิน มาพิจารณาไดตามความเขาใจ
ดังตัวอยาง
• หินตะกอน เชน หินทราย เมื่อถูกแปรสภาพจะเปนหินควอรตไซต เมื่อหินควอรตไซตผุพังเปน
ตะกอน สะสมทับถมเกิดเปนหินตะกอนขึ้นใหมไดอีก
• หินอัคน� เชน หินแกรนิต เมื่อผุพังเปนตะกอนก็จะสะสมทับถมเกิดเปนหินตะกอน และตอมาถูก
เปลือกโลกดันกลับไปใตโลกถูกหลอมเปนแมกมา ตกผลึกแข็งตัวรวมกับแมกมาเดิมที่บนผิวโลกเกิด
เปนหินอัคน�ไดอีกครั้ง
ครู ใหนักเรียนนําเสนอการทดลองจัดลําดับการเปลี่ยนแปลงของหินของแตละคน แลวรวมกันอภิปราย
และจัดทําแผนภาพเปนวัฏจักรหินดวยตัวเอง หลังจากนั้นครูใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมวัฏจักรหินจากภาพ 3.20
ในหนังสือเรียน เพื่อใหไดขอสรุปวาการกําเนิด การดํารงอยู และการเปลี่ยนแปลงของหินชนิดตางๆ ลวนมี
ความสัมพันธกัน สรุปเปนวัฏจักรหินได ดังภาพ 3.8
114 คูมือครู

การสะสมและทับถม
หินตะกอน
ความรอน
และความดัน
หินแปร

ตะกอน
การกรอนและการพา
ความรอนและความดัน

กัดกรอนผุพัง
หินอัคน�

หลอมเหลว
เย็นและตกผลึก
แมกมา
ภาพ 3.8 วัฏจักรหิน
ในการศึกษาเรื่องหิน ครูอาจใหนักเรียนศึกษาดวยการทําโครงงาน ดังตัวอยางกิจกรรมเสนอแนะใน
หนังสือเรียน ดังน�้
1. สํารวจสิ�งกอสรางที่สรางดวยหินวา ใชหินอะไรบาง มีลักษณะและสีอยางไรบาง
2. ทํากิจกรรมภาคสนาม เพื่อสํารวจศึกษาหิน และการใชประโยชนของหินในทองถิ�น
3. เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรมกระจก โรงงานปูนซีเมนต เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากทรัพยากรหิน
4. ศึกษาสํารวจการใชประโยชนของทรายและกรวด
กอนจบบทเรียนครูทบทวนองคความรูที่ ไดจากการเรียนหัวขอ 3.1 ดิน และ 3.2 หิน เพื่อเชื่อมโยง
องคความรูเขาดวยกัน และนําไปสูการเรียนรูเรื่องตอไป ซึ�งอาจสรุปไดวา จากการศึกษากระบวนการเกิดดิน
และหิน ทําใหเรารูวา กวาจะมาเปนดินและหินตองใชเวลาและกระบวนการตางๆ มากมาย ดินและหินเปน
ทรั พ ยากรธรณ� ที่ สํ า คั ญ และมี ความสั ม พั น ธ กั น โดยหิ น เป น ต น กํ า เนิ ด ของดิ น ทั้ ง ดิ น และหิ น ล ว นมี แ ร เ ป น
สวนประกอบที่สําคัญ แรทําใหดินมีสมบัติแตกตางกัน เชนเดียวกับหิน ตัวอยางเชน หินทรายประกอบดวย
แรควอตซเปนสวนใหญ เมื่อผุพังกลายเปนดินจะไดดินรวน หรือดินทราย หินดินดาน สวนใหญจะประกอบดวย
แรดิน เมื่อผุพังก็จะกลายเปนดินเหน�ยวที่มีแรดินมาก เปนตน ครูกระตุนใหนักเรียนสนใจอยากรูตอไปวา นักเรียน
ทราบไหมแรที่สําคัญๆ บนโลกมีแรอะไรบาง แรแตละชนิดมีความสําคัญอยางไร ซึ�งจะไดศึกษาในหัวขอ 3.3
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แร
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน สํารวจตรวจสอบ ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะห
และอธิบาย เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับประโยชน และความสําคัญของแรในชีวิตประจําวัน ลักษณะและสมบัติ
ทางกายภาพของแรบางชนิด สมบัติบางประการของแร และแหลงแรที่สําคัญในประเทศไทย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คําสําคัญ
ความวาว
ความแข็ง
สีผงละเอียด
สีของแร
แรประกอบหิน
รัตนชาติ
พลอย
เพชร
แรโลหะ
แรอโลหะ
แหลงแร
หนังสือเรียนหนา 76

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจตรวจสอบ ระบุและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแรตัวอยางได
2. เปรียบเทียบ ระบุและอธิบายลักษณะและสมบัติทางกายภาพที่แตกตางกันของแรตัวอยางแตละชนิดได
3. ระบุแหลงแร และประโยชนของแรโลหะ แรอโลหะ ที่สําคัญในประเทศไทยได

เวลาที่ใช

116 คูมือครู

3.3.1 ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร
3.3.2 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของแร

75 นาที
45 นาที

รวม 2 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูนําเขาสูการเรียนรูเรื่องแรโดยใหนักเรียนรวมกันยกตัวอยาง และอภิปรายเกี่ยวกับวัสดุตางๆ ที่นํามาใช
ทําสิง� ของเครือ่ งใชในชีวติ ประจําวัน ซึง� ครูอาจใหนกั เรียนสํารวจจากกระดาษหอ หรือกลองผลิตภัณฑ หรือปายฉลาก
ที่ระบุสวนประกอบของผลิตภัณฑนั้นๆ แลวนําเสนอแลกเปลี่ยนและอภิปรายรวมกัน
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา ผลิตภัณฑตา งๆ ที่ใชในชีวติ ประจําวันลวนทํามาจากแรตา งๆ
ตัวอยางดังตาราง
ตาราง แสดงตัวอยางแรที่เปนสวนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน
ผลิตภัณฑ
เครื่องสําอาง
เครื่องดินเผา เซรามิก
กระดาษ
ปลาสเตอร ชอลกค
ปูนพลาสเตอร
พลาสติก
ยาสีฟน
เครื่องแกว
กระเบื้องมุงหลังคา วัสดุกันความรอน

แรที่เปนสวนประกอบในการผลิต
แรทัลก
แรทัลก แรเฟลดสปาร
แรทัลก แรแคลไซต
แรยิปซัม
แรแคลไซต
แรแคลไซต
แรควอตซ
แรใยหิน

3.3 แร

ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนอภิปรายตอวา แรที่มนุษยนํามาใชประโยชนมีหลายชนิด และจากการสังเกต
เน�้อหินแตละชนิดจากการเรียนรูในหัวขอที่ผานมาจะพบวา เน�้อหินแตละชนิดมักที่จะเห็นผลึกแรที่มีสี และรูปผลึก
ตางๆ กัน แรที่เห็นเหลานั้นเปนแรอะไร แรแตละชนิดมีลักษณะ และสมบัติทางกายภาพอยางไรบาง เพื่อนํา
นักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.3.1
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3.3.1 ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแร
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนสํารวจตรวจสอบ รวบรวมขอมูล ระบุและอธิบายลักษณะ
และสมบัติทางกายภาพของแรตัวอยาง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะ และสมบัติทางกายภาพของ
แรบางชนิด

จ�ดประสงคการเรียนรู
•
•
•
•

คําสําคัญ
ความแข็ง
ความวาว
สีผงละเอียด
สีของแร

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ตรวจสอบ สั ง เกต ระบุ แ ละอธิ บ ายลั ก ษณะ
ทางกายภาพของแรตัวอยางได
2. เปรี ย บเที ย บและอธิ บ ายความแตกต า งของ
ลักษณะทางกายภาพของแรบางชนิดได

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง 15 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู ใหความรูเพิ�มเติมแกนักเรียนวา แรเปนธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แรมี
มากมายหลายชนิด ครู ใหนักเรียนระบุหรือยกตัวอยางเกี่ยวกับแรที่ประกอบอยูในหิน เทาที่สังเกตพบมีลักษณะ
อยางไรบาง ผลึกแรที่ประกอบอยูในหินมีรูปผลึก และสีของผลึกเปนอยางไร จากนั้นครูตั้งคําถามตอวา แรที่เห็น
เหลานั้นเปนแรอะไร เราสามารถสังเกตและตรวจสอบลักษณะเพื่อระบุชนิดของแรได ศึกษาหาคําตอบไดจาก
กิจกรรม 3.7
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กิจกรรม 3.7 ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแรตัวอยาง
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สังเกต บันทึกขอมูลและอธิบายสี ความวาว
ความสามารถดูดติดแมเหล็กของแรตัวอยางได
2. ตรวจสอบ บันทึกขอมูลและอธิบายสีผงละเอียด
และความแข็งของแรตัวอยางได

เวลาที่ใช 45 นาที

หนังสือเรียนหนา 77

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ตัวอยางแร ไดแก 1. แรควอตซ 2. แรเฟลดสปาร 3. แรแคลไซต
4. แรยิปซัม 5. แรแบไรต 6. แรแมกน�ไทต และ 7. แรฟลูออไรต
2. แผนกระเบื้องปูพื้นสีขาว ขนาดประมาณ 5 cm x 5 cm
3. เหรียญสตางคทองแดง
4. แผนกระจกใส หนาประมาณ 2 mm ขนาดประมาณ 5 cm x 5 cm
5. ตะไบสามเหลี่ยม
6. มีดพับเล็ก
7. แมเหล็กขั้วขางขนาดเล็ก อยางแรง
8. แวนขยาย กํําลังขยาย 10 เทา (แวนดูพระ)

จํํานวน/กลุม
ชนิดละ 1 กอน
1 แผน
1 เหรียญ
1 แผน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
2 อัน
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ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. การตรวจสอบความแข็งของแร พิจารณาดังน�้
• เมือ่ นําวัสดุทมี่ าทดสอบขีดลงบนกอนแรแลวไมเกิดรอยขูดขีดทีก่ อ นแรแสดงวา ตัวอยางแรนนั้
มีความแข็งมากกวาวัสดุนั้น
• เมื่อนําวัสดุที่นํามาทดสอบขีดลงบนกอนแรแลวเกิดรอยขูดขีดที่กอนแรแสดงวา ตัวอยางแรมี
ความแข็งนอยกวาวัสดุนั้น
2. การนําวัสดุไปขีดที่กอนแร จะตองเลือกขีดบริเวณพื้นผิวของแรที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือผุพัง
เพราะแรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแลวคาความแข็งก็จะลดนอยลงไป
3. ในการตรวจสอบความแข็งขั้นแรก ควรใชมีดพับเล็ก (มีคาความแข็ง 5 - 5.5) มาขีดตัวอยาง
แรนั้นๆ กอน เพื่อทําใหประมาณคาไดวาตัวอยางแรนั้นมีคาความแข็งมากหรือนอยกวา 5 - 5.5
หลังจากนั้นใหทําการทดสอบขั้นตอไป โดยใชวัสดุหรือกอนแรชนิดอื่นๆ ที่มีคาความแข็งมากกวา
หรือนอยกวา 5 - 5.5 มาขีดทดสอบตอไป ดังตาราง
ตาราง แสดงตัวอยางแรที่เปนสวนประกอบในการผลิตผลิตภัณฑที่ใชในชีวิตประจําวัน
วัสดุ
คาความแข็ง
เล็บมือ
2 - 2.5
เหรียญสตางคทองแดงหรือแผนทองแดง
3 - 3.5
มีดพับเล็ก
5 - 5.5
แผนกระจก
5.5 - 6
ตะไบเหล็ก
6.5 - 7
4. การตรวจสอบสีและสีผงละเอียด พิจารณาดังน�้
• การสังเกตสีของตัวอยางแร ใหสังเกตในบริเวณผิวหนาของแรที่ยังสดอยู เน��องจากสีของแร
เปนสมบัติของแรที่ขึ้นอยูกับองคประกอบของแร และมลทินของแร ตลอดจนโครงสรางภายใน
ของแรนั้นๆ ผิวหนาของแรที่ผุจะทําใหสีของแรเปลี่ยนแปลงไป ทําใหสีที่สังเกตไดไม ใชสี
ที่แทจริงของแรชนิดนั้นๆ
• การตรวจสอบสีผงละเอียดของตัวอยางแร ใหนําตัวอยางแรไปขีดใหเปนรอยลงบนแผนกระเบื้อง
ดานหลังที่ไมเคลือบ เพื่อดูสีผงละเอียดที่ปรากฏอยูบนแผนกระเบื้องไมเคลือบนั้น เน��องจาก
แผนกระเบื้องไมเคลือบมีคาความแข็งประมาณ 7 จึงไมสามารถใชตรวจสอบสีผงละเอียด
ของตัวอยางแรที่มีความแข็งมากกวา 7 ได
• บางครั้งสีผงละเอียดของแร จะมีสีผิดไปจากสีที่เห็นจากแรทั้งกอนได เชน แรแมกน�ไทต ที่มี
สีเทา-ดํา แต ใหสีผงละเอียดเปนสีนํ้าตาลเขม หรือแรไพไรต และทองคํา ซึ�งมีสีทอง แต
แรไพไรตมีสีผงละเอียดเปนสีนํ้าตาลปนเขียว สวนทองคํามีสีผงละเอียดเปนสีทอง เปนตน
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การตรวจสอบสีผงละเอียดของตัวอยางแร
5. การตรวจสอบความวาว พิจารณาดังน�้
• เน��องดวยความวาวเปนลักษณะทั�วไปของผิวแรที่เกิดจากการสะทอนแสง ดังนั้น การสังเกต
ความวาวใหดูจากลักษณะที่ปรากฏบนผิวแรเมื่อแสงสะทอนจากผิวแร
• ตัวอยางความวาวของแร ไดแก วาวเหมือนโลหะ วาวเหมือนไหม วาวเหมือนนํา้ มัน วาวเหมือน
มุก วาวเหมือนแกว หรือวาวดานเหมือนดิน เปนตน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ตาราง บันทึกลักษณะและสมบัติของแร จากการสังเกตและทดสอบตัวอยางแรทั้ง 7 ชนิด

แรควอตซ
7 ใส ไมมีสี และสีขาวขุน
แรเฟลดสปาร 6 - 6.5 มีสขี าว และสีเทา

สีผง
ละเอียด
สีขาว
สีขาว

แรแคลไซต

3

สีขาว

แรยิปซัม

2

ตัวอยางแร

ความ
แข็ง

สี

ไมมีสี มีมลทินสีนํ้าตาล
หรือสีเหลืองปน
ใสไมมีสี

สีขาว

แรแบไรต

3 - 3.5 สีขาว

สีขาว

แรแมกน�ไทต
แรฟลูออไรต

5 - 6 สีดํา
4 ใสไมมีสี สีมวง สีเขียว
สีชมพู

สีดํา
สีขาว

ความวาว
เหมือนแกว
เหมือนแกว
เหมือนมุก
เหมือนแกว
เหมือนมุก
เหมือนแกว
เหมือนมุก
เหมือนไหม
เหมือนแกว
เหมือนมุก
เหมือนโลหะ
เหมือนแกว

การดูดติด
แมเหล็ก
ไมดูดติดแมเหล็ก
ไมดูดติดแมเหล็ก
ไมดูดติดแมเหล็ก
ไมดูดติดแมเหล็ก
ไมดูดติดแมเหล็ก
ดูดติดแมเหล็ก
ไมดูดติดแมเหล็ก
บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี 121

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอ สรุปวา ลักษณะทางกายภาพของแรท่ี
สามารถตรวจสอบได ไดแก สี สีผงละเอียด ความแข็ง ความวาว สมบัติความเปนแมเหล็ก ซึ�งแรแตละชนิดจะมี
ลักษณะ และสมบัตทิ างกายภาพแตกตางกัน
ครูใหนกั เรียนนําผลที่ไดจากการทํากิจกรรม มาคิดวิเคราะหและตอบคําถามทายกิจกรรรมในหนังสือเรียน ดังน�้
เรียงลําดับความแข็ง และบอกความวาวของแรที่ทดสอบ
แนวคําตอบ สามารถเรียงลําดับความแข็ง และบอกความวาวของแรที่ทดสอบได ดังน�้
ตัวอยางแร
แรควอตซ
แรเฟลดสปาร
แรแมกน�ไทต
แรฟลูออไรต
แรแบไทต
แรแคลไซต
แรยิปซัม

คาความแข็ง
7
6
5-6
4
3 - 3.5
3
2

ความวาว
เหมือนแกว
เหมือนแกว
เหมือนโลหะ
เหมือนแกว
เหมือนแกว
เหมือนแกว
เหมือนแกว

แรตัวอยางชนิดใดแข็งที่สุด และชนิดใดออนที่สุด
แนวคําตอบ แรควอตซแข็งที่สุด และแรยิปซัมออนที่สุด
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา ลักษณะและสมบัตทิ างกายภาพของแรแตละชนิดจะมีลกั ษณะเฉพาะ ดังนัน้ จึง
สามารถนํามาใชเปนเกณฑในการจําแนก และระบุชนิดของแรได
ครูใหคําแนะนําเพิ�มเติมเกี่ยวกับการศึกษาลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแรชนิดอื่นๆ จากตาราง 3.9
และตาราง 3.10 ในหนังสือเรียน เพือ่ เปรียบเทียบและระบุความแตกตางของแรแตละชนิด โดยใชลกั ษณะและสมบัติ
ทางกายภาพของแรเปนเกณฑ
หลังจากนั้นครูใหนักเรียนสืบคนเพิ�มเติมเกี่ยวกับสมบัติบางประการของแรท่นี ักเรียนควรรู ไดแก ความแข็ง
ความวาว สีของแร สีผงละเอียดของแรในหนังสือเรียน แลวนํามาอภิปรายรวมกันเพือ่ ใหไดองคความรู ดังน�้
ความวาว (luster) เปนสมบัตหิ นึง� ของแรทส่ี งั เกตไดดว ยตาเปลา จากการสะทอนแสงของแรเปรียบเทียบกับ
ลักษณะของวัตถุทเ่ี ปนทีร่ จู กั กันทัว� ไป ไดแก วาวแบบโลหะ วาวแบบอโลหะ วาวแบบกึง� โลหะ
ความแข็ง (hardness) เปนสมบัติในการตานทานการครูดถูหรือกัดกรอนของแร แรแตละชนิดมักมี
ความแข็งไมเทากัน ทนตอการครูดถูตางกัน การเปรียบเทียบความแข็งของแรทําไดงาย โดยการทดสอบกับแรท่รี ู
คาความแข็ง แรท่แี ข็งกวาจะทําใหเกิดรอยขูดบนผิวแรท่อี อนกวาเสมอ มาตราสวนเปรียบเทียบความแข็งที่นิยมใช
คือ สเกลความแข็งของโมส (Mohs Scale of Hardness)
122 คูมือครู

สีผงละเอียด (streak) เปนสีของแรที่ไดจากแรที่บดเปนผง ทําไดโดยการนํากอนแรขีดบนแผนกระเบื้อง
ไมเคลือบจะมีสีติดอยูที่แผนกระเบื้อง แรที่มีสีเหมือนกันอาจใหสีผงละเอียดตางกัน เชน ทองคํากับไพไรตเปนแร
ที่มีสีเหลืองทองเหมือนกัน แตทองคําจะมีสีผงเปนสีเหลืองทอง สวนแรไพไรต มีสีผงเปนสีดํา
สีของแร (color) เปนสีทป่ี รากฏออกมาจากแสงสะทอน ซึง� เปนสมบัตทิ เ่ี ดนของแร เชน แรกาํ มะถันมีสเี หลือง
ทองคํามีสเี หลืองทอง ควอตซโดยปกติจะใส แตถา เปนควอตซทม่ี สี มี ว ง เรียกวา แอเมทีสต
ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปวา แรเปนธาตุ หรือสารประกอบอนินทรีย ที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติมโี ครงสรางภายในทีเ่ ปนระเบียบ มีสตู รเคมีทแ่ี น�นอนหรือเปลีย่ นแปลงไดในวงจํากัด มีสถานะเปน
ของแข็ง แรท่พี บมากบนเปลือกโลกทั้งบนพื้นทวีป และพื้นมหาสมุทร สวนใหญพบแทรกกระจายอยูในหิน
ชนิ ด ต า งๆ เรี ย กว า แร ป ระกอบหิ น ซึ�ง ส ว นใหญ ไ ม ไ ด นํา มาใช ป ระโยชน เ พราะกระจายอยู ใ นเน�้อ หิ น
ยากแกการสกัดออกมาใช ครูตง้ั ประเด็นและคําถามใหนกั เรียนคิดตอเพือ่ เชือ่ มโยงในการเรียนรูใ นหัวขอตอไปวา
แรแตละชนิดจะมีลักษณะและสมบัติเฉพาะตัว แรมีหลายชนิด แตละชนิดนําไปใชประโยชน ไดอยางไรบาง
ศึกษาจากหัวขอ 3.3.2

3.3.2 ชนิด แหลงที่พบและประโยชนของแร
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน คิด วิเคราะหและอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสู
ความเขาใจเกี่ยวกับแหลงแรที่สําคัญ และประโยชนของแรโลหะ แรอโลหะในประเทศไทย
คําสําคัญ
• แรโลหะ
• แรอโลหะ
• แหลงแร

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ระบุแหลงแรโลหะ และแรอโลหะที่สําคัญๆ ใน
ประเทศไทยได
2. ยกตัวอยางและอธิบายชนิดของแรโลหะ แรอโลหะ
และการนําไปใชประโยชน ได

เวลาที่ใช 45 นาที
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแรบางชนิด แลวใหนักเรียนนําเสนอ
ชนิดของแร ลักษณะและสมบัติทางกายภาพของแรที่รูจักหรือคุนเคย หรือจากการเรียนรูที่ผานมา แลกเปลี่ยนกัน
แลวอภิปรายรวมกันถึงการนําไปใชประโยชนตามประสบการณของนักเรียน
ครู ให ขอ มู ล เพิ�ม เติม วา แรสวนใหญที่พบบนเปลื อ กโลกประกอบด ว ยธาตุ ห ลั ก เพี ยงแปดธาตุ ได แ ก
ออกซิเจน ซิลคิ อน อะลูมเิ น�ยม เหล็ก แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม และแมกน�เซียม เราจึงสามารถจําแนกแร
อยางเปนระบบตามสวนประกอบทางเคมีไดเปนกลุมๆ กวาสิบกลุม แตในที่น�้จะกลาวเฉพาะชนิดของแรที่นํามา
ใชประโยชนซึ�งจัดเปนกลุมของแรโลหะ และแรอโลหะ ครูตั้งคําถามใหนักเรียนคิดตอวา แรโลหะ และแรอโลหะ
ที่นํามาใชประโยชน ไดแกแรอะไรบาง และแหลงที่พบแรเหลาน�้อยูที่ใดบาง
ครูใหนกั เรียนสืบคนเกีย่ วกับชนิดของแรโลหะ และแรอโลหะ แหลงทีพ่ บและประโยชนของแร ในหนังสือเรียน
เพิ�มเติมจากตาราง 3.11 ตาราง 3.12 และจากภาพ 3.21 ในหนังสือเรียน แลวนํามารวบรวมขอมูลอยางเปน
ระบบ เพื่อใหไดขอสรุป ดังตัวอยางเชน
• แรดีบุก เปนแรโลหะที่มีสีนํ้าตาล หรือดํา สีผงละเอียดเปนสีขาวเทาจนถึงเทาอมเขียว มีความแข็ง 6 - 7
ใชทําโลหะผสมเปนโลหะบัดกรี สารประกอบของดีบุกใชเปนสวนผสมของสีทาบาน สวนมากพบทาง
ภาคใตในจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธาน� นครศรีธรรมราช
• แรยิปซัม เปนแรอโลหะ ไมมีสี หรือสีขาว อาจมีสีแดงปน มีความแข็ง 2 ใชทําสวนผสมปูนซีเมนต
ปูนปลาสเตอร แผนยิปซัมบอรด ชอลก กระดาษ และปุย สวนมากพบที่อําเภอหนองบัว จังหวัด
นครสวรรค อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธาน� อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย และที่จังหวัดพิจิตร
ครูใหนักเรียนรวบรวมความรูที่ไดมาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
พิจารณาภาพ 3.21 (แหลงแรที่สําคัญของประเทศไทย) และตอบคําถามตอไปน�้
• ในทองถิ�นที่นักเรียนอาศัยอยูมีแหลงแรอะไรบาง และมีมูลคาทางเศรษฐกิจมากนอยเพียงใด
แนวคําตอบ พบใยหินที่จังหวัดอุตรดิตถ ซึ�งสามารถนํามาใชทําผาทนไฟ ผาเบรก กระเบื้อง
มุงหลังคา วัสดุกันความรอน นับวาเปนแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจ
• แหลงแรทองคําพบที่ไหนบาง
แนวคําํ ตอบ ในธรรมชาติสว นมากจะพบทองคําทีห่ ลุดรวงมาจากหินตนกําเนิด ซึง� มีลกั ษณะเปนผง
เปนเกล็ดเล็กๆ มีพบเปนกอนบางแตนอย พบที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
บานบอทอง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี หมูบานโตะโมะ จังหวัดนราธิวาส
กอนจบบทเรียนครูทบทวนความรูที่ไดจากการเรียนรูวา แรนอกจากจะเปนสวนประกอบที่สําคัญ
ของดินและหินแลว แรยงั เปนทรัพยากรธรณ�ทม่ี บี ทบาทในชีวติ ประจําวันของมนุษยมาก มนุษยนาํ แรหลายชนิด
มาใช ป ระโยชน นอกจากดิ น หิ น และแร แ ล ว ยั ง มี ท รั พ ยากรธรณ� อี ก กลุ ม หนึ� ง ที่ นํ า มาใช ป ระโยชน
อยางกวางขวางในรูปของพลังงาน เรียกวา เชื้อเพลิงธรรมชาติ กลุเชื้อเพลิงธรรมชาติประกอบดวยอะไรบาง
แตละชนิดมีลักษณะอยางไร เกิดขึ้นไดอยางไร จะไดศึกษาตอไปในหัวขอ 3.4
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เชื้อเพลิงธรรมชาติ
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคน รวบรวมขอมูลและอธิบาย เพื่อนําไปสูความเขาใจ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการเกิ ด แหล ง และปริ ม าณที่ พ บถ า นหิ น ป โ ตรเลี ย ม (นํ้ า มั น ดิ บ และก า ซธรรมชาติ ) และ
การนําไปใชประโยชน

•
•
•
•

คําสําคัญ
ถานหิน
ปโตรเลียม
นํ้ามันดิบ
กาซธรรมชาติ

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายกระบวนการเกิดของถานหิน และปโตรเลียมได
2. สืบคน รวบรวมขอมูล และนํําเสนอเกี่ยวกับแหลงและ
ปริมาณทีพ่ บถานหิน ปโตรเลียมทีส่ าํ คัญในประเทศไทยได
3. ยกตั ว อย า งและอธิ บ ายการใช ป ระโยชน จ ากถ า นหิ น
และปโตรเลียมได

หนังสือเรียนหนา 85

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายทบทวนเกี่ยวกับดิน หิน แร โดยใหนักเรียนยกตัวอยางประโยชน และความ
สําคัญของดิน หิน แร ที่พบในชีวิตประจําวัน แลวครูกระตุนใหนักเรียนคิดและอภิปรายตอเกี่ยวกับทรัพยากรธรณ�
อีกกลุมหนึ�งซึ�งมีกระบวนการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกัน และมนุษยนํามาใชประโยชนดานพลังงาน
โดยเฉพาะในการคมนาคม การผลิตไฟฟา ไดแก ถานหิน ปโตรเลียม ถานหินและปโตรเลียมมีกระบวนการเกิด
อยางไร เหมือนกันหรือตางกันกับกระบวนการเกิดหินตะกอนอยางไรบาง
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3.4 เชื้อเพลิงธรรมชาติ

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

ถานหิน
ครู ใหนักเรียนวิเคราะหสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหเกิดถานหิน แลวนํามาจัดลําดับขอมูล และ
เขียนแผนภาพแสดงกระบวนการเกิดถานหินโดยอางอิงจากภาพ 3.22 และตาราง 3.13 ในหนังสือเรียน ดังตัวอยาง
การสะสมตัวของซากพืชที่ลมตายอยูในแองตะกอน
นํ้าตื้น ซึ�งมีลักษณะเปนหนองนํ้า บึงหรือพรุ ที่มีพืช
ปกคลุมหนาแน�น มีลักษณะยังคงเห็นเปนซากพืช
เมื่อแหงจะติดไฟไดดี เชนเดียวกับถานไม

พีต

สวนของใบพืชจะผุพังสลายเหลือสวนที่เปนลําตน
ทั บถมกั นอยู ม ากขึ้น ไมเห็น โครงสรางของพืช มี
สีเขม เน�้อแข็ง มีความชื้นตํ่า ใชเปนเชื้อเพลิงใน ลิกไนต
โรงงานไฟฟา ใชบมใบยา
มีการกดทับดวยความดันสูง ภายใตความรอนสูง
ทําใหซากพืชดังกลาว เกิดการแปรสภาพมากขึน้ และ
มี ส ารระเหิ ด ปนอยู เมื่ อ นํ า มาเผาไหม จ ะให ค า บิทูมินัส
ความรอนสูง ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงงานไฟฟา
ซากพืชเกิดการแปรสภาพหลายครั้ง และมีความแข็ง
มากขึ้นเปนถานหินที่มีการแปรสภาพสูงสุด นํ้าและ
สารระเหยตางๆ ในซากพืชหมดไปเหลือแตคารบอน
มี เ น�้ อ แข็ ง มี สี ดํ า วาวแบบกึ� ง โลหะ มั ก แตกแบบ
กนหอยติดไฟยาก เมื่อเผาไหมจะใหคาความรอนสูง
ให เ ปลวไฟสี นํ้ า เงิ น ไม มี ค วั น ใช เ ป น เชื้ อ พลิ ง ใน แอนทราไซต
อุตสาหกรรมตางๆ
ครู ใหขอมูลเพิ�มเติมวา พืชเมื่อผุพังสลายตัวจะเหลือสวนที่แข็งสะสมตัวทับถมกันอยู ในที่ลุม ชื้นแฉะ
เมื่อถูกอัดทับถมกันเปนเวลานานภายใตความกดดันสูง ซากพืชจะเกิดการแปรสภาพ เปนสารประกอบที่มีคารบอน
เปนสวนประกอบหลัก เกิดเปนถานหิน หลังจากนั้นครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันเพื่อใหไดขอสรุปวา ซากพืช
เมื่อถูกกดทับ และแปรสภาพ ยิ�งแปรสภาพหลายครั้งจะยิ�งทําใหเปนถานหินที่มีความแข็งมากขึ้น และใหพลังงาน
ในรูปของความรอนมากขึ้นดวย และมีชื่อเรียกเรียงตามลําดับ ดังน�้ พีต ลิกไนต บิทูมินัส แอนทราไซต
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ครู ใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมเกี่ยวกับชนิด ลักษณะ และแหลงที่พบถานหินในประเทศไทย จากตาราง
3.13 ในหนังสือเรียน แลวนํามารวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอสรุป ดังตัวอยางเชน
• ลําดับแรกของการแปรสภาพของถานหิน จะยังเห็นเปนลักษณะซากพืช เมือ่ แหงจะติดไฟไดดเี ชนเดียว
กับถานไม เรียกวา พีต พีตที่เปนชั้นหนามักจะพบในปาพรุ เชน พรุทาสะทอน จังหวัดสุราษฎรธาน�
พรุที่อําเภอเชียรใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช และพรุโตะแดง จังหวัดนราธิวาส
• เมื่อแปรสภาพตอจากพีต ซากพืชในพีตจะสลายตัวหมด ไมเห็นโครงสรางของพืช มีสีเขม เน�้อแข็ง
มีความชืน้ ตํา่ เรียกวา ลิกไนต ใชเปนเชือ้ เพลิงในโรงงานผลิตไฟฟา ซึง� ทัว� โลกสวนใหญมกั จะใชถา นหิน
เปนเชือ้ เพลิงหลัก เน�อ� งจากมีตน ทุนผลิตไฟฟาตํา่ กวา แหลงลิกไนตทท่ี าํ การผลิตแลว ไดแก ทีอ่ าํ เภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง ทีค่ ลองขนาน คลองทอม อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นอกจากน�ย้ งั พบทีอ่ าํ เภอสะบายอย
จังหวัดสงขลา อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม และอําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธาน�
• เมื่อแปรสภาพตอจากลิกไนต จะทําใหไดถานหินที่มีคุณภาพดีขึ้น เมื่อเผาไหมแลวจะใหคาความรอน
สูง แตมีสารระเหิดอยูดวย เรียก บิทูมินัส ใชเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และโรงงานไฟฟา
พบที่อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน และอําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
• เมื่อแปรสภาพตอจากบิทูมินัสจะไดถานหินที่มีการแปรสภาพสูงสุด เน��องจากแรงกดดันและความรอน
ภายใตผิวโลก ทําใหนํ้าและสารระเหยตางๆ ในพืชหมดไปเหลือแตคารบอน มีเน�้อแข็ง มีสีดํา วาว
แบบกึ�งโลหะ มักแตกแบบกนหอย ติดไฟยาก เมื่อเผาไหมจะใหคาความรอนสูง ใหเปลวไฟสีนํ้าเงิน
ไมมีควัน เรียก แอนทราไซต ใชเปนเชื้อพลิงในอุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศไทยไมพบแอนทราไซต
แตจะพบเซมิแอนทราไซต (ถานหินที่อยูระหวางบิทูมินัสกับแอนทราไซต) ซึ�งพบที่อําเภอนาดวง
จังหวัดเลย และอําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
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ปโตรเลียม
ครูกําหนดสถานการณ ใหมใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหและคาดการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามลําดับ
แลวบันทึกขอมูลในตาราง โดยใหนักเรียนรวมกันวิเคราะหโดยใชภาพ 3.23 ในหนังสือเรียน ดังตัวอยาง
สถานการณ
การทับถมซากพืช ซากสัตวทั้งบนบก และ
ในทะเล
ตอมาเมื่อเปลือกโลกเปลี่ยนแปลง ชั้นตะกอน
ตางๆ ที่อยูบนผิวโลกจมตัวอยูดานลางของ
ชั้นหิน
ถาเปลือกโลกเปลี่ยนแปลงอีก ชั้นที่สะสม
ซากพืช ซากสัตวถูกกดทับลึกลงไปอีก

การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
การเน�าเปอย ยอยสลายตัว
เกิดการทับถมอยางรวดเร็ว และอยูในสิ�งแวดลอมที่
ขาดออกซิเจน ภายใตความรอน และความดันสูง
ซากพืช ซากสัตวยอยสลายเปนสารอินทรีย อยู
ภายใตชั้นหิน

ครู ใหขอมูลเพิ�มเติมวา ซากพืชซากสัตวที่สะสมทับถมตัวในสภาพแวดลอมที่มีออกซิเจนนอย มีการ
เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติเกิดการทับถมอยางเร็ว จะทําใหซากสิ�งมีชีวิตไมเน�าเปอยไปจนหมดสิ้น ซากสิ�งมีชีวิต
เหลานั้นก็จะยอยสลายกลายเปนสารอินทรียสะสมตัวอยูรวมกัน เมื่อเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในเวลาตอมา
ชั้นตะกอนน�้จะจมตัวลงเรื่อยๆ พรอมกับเกิดกระบวนการเปลี่ยนสภาพของสารอินทรีย ไปตามลําดับขั้นตอน
จนกระทั�งเปนปโตรเลียม
ปโตรเลียม มีธาตุที่เปนองคประกอบหลัก คือ ธาตุไฮโดรเจน และคารบอน อาจอยูในรูปของนํ้ามันดิบ และ
กาซธรรมชาติ จะไหลซึมออกจากชั้นหินตะกอนตนกําเนิดไปตามรอยเลื่อน รอยแตก รอยแยก และรูพรุนของหิน
เชน หินทราย หินกรวดมน หินปูน ไปสะสมตัวอยู ใตชั้นหินที่มีโครงสรางปดกั้น เรียกวา แหลงปโตรเลียม
โดยชั้นหินปดกั้นดานบนตองมีเน�้อละเอียด เพื่อกั้นไมใหปโตรเลียมรั�วไหลออกไปได ซึ�งสวนมากจะเปนหินดินดาน
และมักจะมีโครงสรางเปนรูปประทุนหรือโครงสรางรูปโดม ดังภาพ 3.23 ลักษณะโครงสรางชัน้ หินของแหลงกักเก็บ
ปโตรเลียม ในหนังสือเรียน
ครูและนักเรียนอภิปรายรวมกันอีกครั้งเพื่อใหไดขอสรุปวา ปโตรเลียม มีกระบวนการเกิดเปนลําดับขั้นตอน
ดังรายละเอียดในภาพ 3.9 กระบวนการเกิดของปโตรเลียม
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เมื่อหลายลานป ทะเลเต็มไปดวยสัตวและ
พืชเล็กๆ จําพวกจุลินทรีย เมื่อสิ�งมีชีวิตตายลง
จํานวนมหาศาลก็จะตกลงสูก น ทะเล และถูกทับถม
ดวยโคลนและทราย

หินอัคน�

แม นํ้ า จะพั ด พากรวดทรายและโคลนสู
ทะเลปละหลายแสนตัน ซึ�งกรวด ทรายและโคลน
จะทั บ ถมสั ตว แ ละพื ช สลั บ ทั บ ซ อ นกั น เป น ชั้ น ๆ
อยูตลอดเวลานับเปนลานป

หินอัคน�

หินอัคน�

หินโคลน
หินทราย
หินปูน
หินดินดาน
หินดินดานเน�้อแน�น
หินทราย
หินปูน
หินทราย

นํ้ามันดิบ

กาซ

การทับถมของชั้นตะกอนตางๆ มากขึ้น
จะหนานั บ ร อ ยฟุ ต ทํ า ให เ พิ� ม นํ้ า หนั ก ความกด
และบีบอัดจนทําใหทรายและชั้นโคลน กลายเปน
หิ น ทรายและหิ น ดิ น ดาน ตลอดจนเกิ ด กลั� น
สลายตัวของสัตวและพืชทะเล เปนนํ้ามันดิบและ
กาซธรรมชาติ

นํ้ามันดิบและกาซธรรมชาติ มีความเบา
จะเคลื่ อ นย า ยไปกั ก เก็ บ อยู ใ นชั้ น หิ น เน�้ อ พรุ น
เฉพาะบริเวณที่สูงของโครงสรางแตละแหงและ
จะถูกกักไวดวยชั้นหินเน�้อแน�นที่ปดทับอยู

หินอัคน�

ที่มา : กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
ภาพ 3.9 กระบวนการเกิดของปโตรเลียม
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ครู ใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมเกี่ยวกับแหลงสํารวจ การผลิตของนํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติท่ีสําคัญ ใน
ประเทศไทยจากตาราง 3.14 ภาพ 3.26 ในหนังสือเรียน แลวนํามารวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ เพือ่ ใหไดขอ สรุป
ดังตัวอยางเชน
• แหลงนํา้ มันดิบทีพ่ บบนบกทีส่ าํ คัญ ไดแก แหลงสิรกิ ติ ์ิ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร ผลิตเฉลีย่
ไดวนั ละ 22,534 บารเรล แหลงนาสนุน ตะวันออก จังหวัดเพชรบูรณ ผลิตเฉลีย่ ไดวนั ละ 5,694 บารเรล
แหลงฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 1,147 บารเรล เปนตน
• แหลงนํา้ มันดิบทีพ่ บในอาวไทยทีส่ าํ คัญ ไดแก กลุม แหลงทานตะวัน ผลิตเฉลีย่ ไดวนั ละ 50,082 บารเรล
กลุม แหลงเอราวัณผลิตเฉลีย่ ไดวนั ละ 39,703 บารเรล แหลงจัสมินผลิตเฉลีย่ ไดวนั ละ 19,041 บารเรล
เปนตน
• แหลงกาซธรรมชาติที่พบบนบกที่สําคัญ ไดแก แหลงสินภูฮอม จังหวัดอุดรธาน� และจังหวัดขอนแกน
ผลิตเฉลีย่ ไดวนั ละ 72 ลานลูกบาศกฟตุ แหลงสิรกิ ติ ์ิ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก กําแพงเพชร ผลิตเฉลีย่ ได
วันละ 63 ลานลูกบาศกฟุต แหลงนํ้าพอง จังหวัดขอนแกน ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 16 ลานลูกบาศกฟุต
เปนตน
• แหลงกาซธรรมชาติที่พบในอาวไทยที่สําคัญ ไดแก กลุมแหลงเอราวัณ ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 843 ลาน
ลูกบาศกฟุต แหลงบงกช ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 528 ลานลูกบาศกฟุต แหลงอาทิตย ผลิตเฉลี่ยไดวันละ
546 ลานลูกบาศกฟุต เปนตน
• แหลงกาซธรรมชาติเหลว (LPG) ซึ�งสวนใหญพบในอาวไทยที่สําคัญ ไดแก กลุมแหลงเอราวัณ
ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 22,343 บารเรล แหลงไพลิน ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 22,722 บารเรล แหลงอาทิตย
ผลิตเฉลี่ยไดวันละ 19,533 บารเรล เปนตน
ครู ใหนักเรียนรวมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใชประโยชนของถานหิน นํ้ามันดิบ และกาซธรรมชาติ ใน
ประเทศไทย โดยวิเคราะหขอมูลจากภาพ 3.27, 3.28, 3.29 และ 3.30 ในหนังสือเรียน แลวนํามารวบรวมขอมูล
อยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอสรุป ดังตัวอยางเชน
• ถานหิน เน�อ� งจากเมือ่ เผาไหมแลวจะใหคา ความรอนสูง จึงนิยมใชเปนเชือ้ เพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
และโรงงานไฟฟา เชน ใน พ.ศ. 2550 ประเทศไทยใชลิกไนตที่ผลิตในประเทศไทยในการผลิตไฟฟา
รอยละ 12.6 และเน��องจากถานหินเปนเชื้อเพลิงตนทุนตํ่า ทั�วโลกจึงนิยมใชในการผลิตไฟฟาคิดเปน
รอยละ 40.1 ของเชื้อเพลิงชนิดอื่น
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เน��องจากกระบวนการแปรสภาพของถานหินจะมีกํามะถันเกิดปนอยู เมื่อเผาถานหินในปริมาณมากก็จะ
ทําใหเกิดกาซซัลเฟอร ไดออกไซด ซึ�งทําใหเกิดมลภาวะตออากาศได แตก็สามารถแกไขใหถานหินสะอาด คือ
มีกํามะถันปนอยูไมเกินรอยละ 1 ไดดวยการใชเทคโนโลยี Flue Gas Desulfurization ซึ�งเปนสวนหนึ�งของ
เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal Technologies) กําจัดกาซซัลเฟอร ไดออกไซด ไดถึงรอยละ 97 - 99
ชวยลดมลภาวะจากการใชประโยชนถานหิน ซึ�งมีหลายวิธี ไดแก
• การปรับคุณภาพถานหินใหดีขึ้นกอนนําไปใชประโยชน โดยการชําระลางถานหินซึ�งจะชวยลดปริมาณ
ซัลเฟอรในถานหิน ทําใหลดกาซซัลเฟอร ไดออกไซดหลังการเผาไหม
• การกําจัดมลภาวะในระหวางการเผาถานหิน โดยการเลือกใชเตาเผาไหมประสิทธิภาพสูง ความรอน
ประมาณ 800 องศาเซลเซียส จะชวยลดกาซไนโตรเจนออกไซด การใสหินปูน ปูนขาวพรอมกับ
ถานหินในการเผาไหมจะชวยลดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
• การกําจัดมลภาวะหลังการเผาถานหิน เทคโนโลยี Flue Gas Desulfurization โดยการฉ�ดผงปูนขาว
หรื อ นํ้าปูน ขาวไปผสมกาซที่ เกิด จากเผาไหม เ พื่ อ ดั ก จั บ รวมตั ว กั บ ก าซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ได
ผลิตภัณฑพลอยไดเปนยิปซัม (gypsum) ใชกําจัดกาซซัลเฟอร ไดออกไซด ไดถึงรอยละ 97 - 99
รวมถึงการติดตั้งเครื่องกําจัดฝุนขนาดเล็กซึ�งสามารถจํํากัดไดถึงรอยละ 97 - 99

เทคโนโลยีถานหินสะอาดสํําหรับโรงไฟฟา

(ก) ถานหินกํํามะถันตํ่า

(ข)

(ค 1)

เตาเผา
หมอไอนํ้า

ระบบ
กํําจัดกาซ
NOx

ระบบ
กํําจัดฝุน

ระบบ
กํําจัดกาซ
SO2

NOx
SO2

NOx

ฝุนเถา
ขนาดเล็ก

SO2

ใชผสมซีเมนต

ยิปซัม

ผลพลอยได :

(ค 2)

อากาศเผาไหม
มลภาวะตํ่า

(ค 3)

ปลองควัน
มลภาวะที่ถูกกํําจัดทิ้งไป

ภาพ 3.10 เทคโนโลยีถานหินสะอาดสําหรับโรงไฟฟา
(เอื้อเฟอภาพโดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย)
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• กาซธรรมชาติ ที่สํารวจไดจากอาวไทย สามารถนํามาแยกแกสไดเปนแกสมีเทน อีเทน โพรเพน
LPG NGL และแกสคารบอนไดออกไซด และนํามาใชประโยชนได ดังน�้
1. แกสมีเทน (Methane) ใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม และ
ใชเปนเชื้อเพลิงรถยนตในรูปของ NGV
2. แกสอีเทน (Ethane) และโพรเพน (Propane) ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี
3. แกส LPG ใชเปนแกสหุงตม
4. แกส NGL นํามาควบแน�นเปนของเหลวสงขายโรงกลัน� และเปนวัตถุดบิ สําหรับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี
5. แกสคารบอนไดออกไซด ใชในอุตสาหกรรมถนอมอาหาร
• นํ้ามันดิบ เมื่อนํามากลั�นจะไดแกสเชื้อเพลิง กํามะถันเหลว แกสหุงตม นํ้ามันเบนซินไรสารตะกั�ว
นํ้ า มั น เครื่ อ งบิ น นํ้ า มั น ก า ด นํ้ า มั น ดี เ ซล และนํ้ า มั น เตา ซึ� ง ส ว นใหญ จ ะนํ า ไปใช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง
ในรถยนต เครื่องบิน ในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ เปนตน
กอนจบบทเรียนครูทบทวนความรูที่ไดจากการเรียนรูวา เชื้อเพลิงธรรมชาติเปนทรัพยากรธรณ�
อี ก กลุ ม หนึ� ง ที่ นํ า มาใช ป ระโยชน อ ย า งกว า งขวางในรู ป ของพลั ง งาน ได แ ก ถ า นหิ น นํ้ า มั น ดิ บ ก า ซ
ธรรมชาติ ซึ�งแตละชนิดลวนเปนทรัพยากรธรณ�ที่มีคาในแผนดินที่มนุษย ไดนําขึ้นมาใชจากแหลงพลังงาน
ใตดิน เมื่อใชหมดแลวธรรมชาติไมสามารถสรางขึ้นมาใหมหรือหามาทดแทนไดทันความตองการในเวลา
อันรวดเร็ว จัดอยู ในกลุมของพลังงานสิ้นเปลือง เราทุกคนจึงควรรักและหวงแหน ชวยกันดูแลรักษา
ใหมีการใชอยางคุมคาเหมาะสม นอกจากทรัพยากรเหลาน�้ในธรรมชาติยังมีทรัพยากรธรณ�อีกกลุมหนึ�ง
ที่เปนแหลงพลังงานหมุนเวียน นํามาใชไดไมหมดสามารถสรางขึ้นเองไดใธรรมชาติ ไดแก แหลงนํ้า
แหลงนํ้าธรรมชาติ จึงเปนทรัพยากรธรณ�ที่สําคัญอีกอยางหนึ�ง ดังจะไดศึกษาในหัวขอตอไป

3.5 แหลงนํ้า
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสังเกต ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหและอธิบาย เพื่อนํา
ไปสูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะแหลงนํ้าธรรมชาติ การเกิดแหลงนํ้าผิวดิน แหลงนํ้าใตดิน การใชประโยชน
และการอนุรักษแหลงนํ้าในทองถิ�น และธรณ�พิบัติภัยจากนํ้า
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

คําสําคัญ
นํ้าผิวดิน
ธารนํ้า
รองนํ้า
ตนนํ้า
ปลายนํ้า
นํ้าบาดาล
นํ้าใตดิน
ชั้นตะกอน
ชั้นหินอุมนํ้า
แผนดินทรุด
หลุมยุบ
การกัดเซาะชายฝง

จ�ดประสงคการเรียนรู

หนังสือเรียนหนา 97

เวลาที่ใช

3.5.1 นํ้าผิวดิน
3.5.2 นํ้าบาดาล
3.5.3 การใชประโยชนและการอนุรักษแหลงนํ้า
3.5.4 ธรณีพิบัติภัยจากนํ้า

45 นาที
1 ชั่วโมง
30 นาที
45 นาที

รวม 3 ชั่วโมง
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3.5 แหลงนํ้า

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจ สังเกตและอธิบายลักษณะแหลงนํ้าธรรมชาติได
2. ทดลองกระบวนการเกิดและปจจัยที่สงผลตอลักษณะของธารนํ้าดวยสถานการณจําลอง และอธิบาย
เชื่อมโยงกับการเกิดและลักษณะของแหลงนํ้าในธรรมชาติได
3. อธิบายลักษณะแหลงนํ้าสัมพันธกับกระบวนการเกิดได
4. ทดลองกระบวนการเกิดและลักษณะของแหลงกักเก็บนํ้าบาดาลดวยสถานการณจําลอง และอธิบาย
เชื่อมโยงกับการเกิดและลักษณะของแหลงกักเก็บนํ้าบาดาลในธรรมชาติได
5. นําเสนอเคาโครงงานเกี่ยวกับการใชประโยชนและการอนุรักษแหลงนํ้าได
6. ทดลองกระบวนการเกิดและปจจัยที่สงผลตอกระบวนการเกิดการทรุดตัวของแผนดิน การกัดเซาะ
ชายฝง ดวยสถานการณจําลอง และอธิบายเชื่อมโยงกับการเกิดในธรรมชาติได

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูนําเขาสูการเรียนรูเรื่องแหลงนํ้า โดยใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและยกตัวอยางเกี่ยวกับลักษณะ และ
ความสําคัญของแหลงนํ้า ซึ�งอาจใชความรูเดิมหรือประสบการณตรงของนักเรียน
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา แหลงนํ้าในธรรมชาติ ไดแก แมนํ้า ทะเล มหาสมุทร บึง
คลอง ธารนํ้าในที่ตางๆ ลวนมีลักษณะและความสําคัญในการนําไปใชประโยชนตางกัน เชน
• นํ้าตก มีลักษณะเปนแหลงนํ้าที่มีความลาดชัน สวนใหญอยูบนเขาใชเปนที่พักผอน
• แมนา้ํ มีลกั ษณะเปนแหลงนํา้ ทีม่ คี วามกวาง และไหลเปนทางยาวไกล ใชในการเกษตรกรรมและการคมนาคม
• ทะเล มีลักษณะเปนแหลงนํ้าเค็มที่กวางใหญ เปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าเค็ม ใชในการคมนาคม
ครูใหความรูเ พิม� เติมวานํา้ บนโลกแบงออกเปน 3 สวน ไดแก นํา้ ในบรรยากาศ นํา้ ผิวดิน นํา้ ใตดนิ
ซึ�งนํ้าผิวดินมีทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม แหลงนํ้าจืด เชน แมนํ้า ทะเลสาบ ธารนํ้าแข็ง และแหลงนํ้าเค็ม
ไดแก ทะเลและมหาสมุทร ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนคิดและอภิปรายตอวา อะไรเปนปจจัยที่สงผลให
แหลงนํ้าผิวดินแหลงตางๆ มีลักษณะแตกตางกัน แหลงนํ้าผิวดินแตละแหลงเกิดขึ้นไดอยางไร เพื่อนํา
นักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 3.5.1 นํ้าผิวดิน

3.5.1 นํ้าผิวดิน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลองและอภิปราย เชื่อมโยงขอมูลจากสถานการณ
จําลองสูสถานการณจริง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและลักษณะของแหลงนํ้าผิวดิน

•
•
•
•

คําสําคัญ
ธารนํ้า
รองนํ้า
ตนนํ้า
ปลายนํ้า

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายการเกิดธารนํา้ จากสถานการณ
จําลอง เชือ่ มโยงกับการเกิดธารนํา้ ในธรรมชาติได
2. ระบุ แ ละอธิ บ ายป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ลั ก ษณะของ
ธารนํ้าในธรรมชาติได

เวลาที่ใช 45 นาที
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู ใหนักเรียนยกตัวอยางและอธิบายลักษณะและความสําคัญของแหลงนํ้าผิวดินที่สําคัญในทองถิ�น หรือ
โดยการตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
ในทองถิ�นที่นักเรียนอาศัยอยูพบแหลงนํ้าผิวดินลักษณะอยางไรบาง
แนวคําตอบ ขึ้นอยูกับทองถิ�นนักเรียน เชน ทะเล คลอง แมนํ้า บึง ธารนํ้าตก เปนตน
ครูตั้งคําถามเพื่อเปนประเด็นใหนักเรียนอภิปรายตอวา แหลงนํ้าผิวดินดังกลาวเกิดขึ้นไดอยางไร และ
ปจจัยใดบางที่เปนผลตอลักษณะของแหลงนํ้า ซึ�งสามารถหาคําตอบไดจากการทํากิจกรรม 3.8

กิจกรรม 3.8 จําํ ลองการเกิดและปจจัยทีส่ ง ผลตอลักษณะของธารนํา้
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลอง สังเกตและอธิบายลักษณะของรองนํ้าที่
เกิดจากสถานการณจําลองได
2. สังเกตและวาดรูปลักษณะธารนํา้ จําลองทีเ่ กิดขึน้
ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า
3. อธิบายเกีย่ วกับทิศทางการไหลของนํา้ ขนาดและ
รูปรางของธารนํา้ ความเร็วของนํา้ ในรองนํา้ รวมถึง
การกัดเซาะ การพัดพาและการสะสมของทราย
ที่เกิดขึ้นจากสถานการณจําลอง ดังภาพ

หนังสือเรียนหนา 98

เวลาที่ใช 30 นาที
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. กรวด
2. ทราย
3. นํ้าสะอาด
4. กระบะพลาสติกหรือถาดพลาสติก ขนาดใหญและเจาะรูระบายนํ้าไว
5. สายยางขนาดเล็ก ยาวประมาณ 60 cm
6. ภาชนะทรงสูงสําหรับใสนํ้าและรองรับนํ้า
7. หนังสือที่มีความหนา

จํํานวน/กลุม
1,000 g
2,000 g
1,500 cm3
1 ใบ
1 อัน
2 ใบ
1 - 2 เลม

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตารางบันทึกผลการสังเกตลักษณะของธารนํ้าจํําลอง
กิจกรรมการทดลอง
ผลที่ไดจากการสังเกต
ภาพวาดที่ไดจากการสังเกต
เทนํ้าเทากันบนกอง กองกรวดและกองทรายจะถูกนํ้ากัด
ตะกอนตางชนิดที่มี เซาะเปนรองนํ้า แตกองกรวดซึง� มี
ความสูงเทากัน
ขนาดตะกอนหยาบกวาจะตานทาน
ตอการกัดเซาะของนํ้าที่เทลงมาได
กองกรวด
มากกวา กองทรายจะถูกนํ้ากัดเซาะ กองทราย
ใหไหลออกมาจากกองทรายกอน
กองกรวด
เทนํ้าเทากันบนกอง การเทนํ้าลงบนกองตะกอน นํ้าจะ
ตะกอนชนิดเดียวกัน กัดเซาะกองตะกอนใหเกิดลักษณะ
แตมีความสูง
เปนรอง กองตะกอนที่สูงกวา นํ้า
กองทรายที่ 1
กองทรายที่ 2
ไมเทากัน
จะกัดเซาะกองตะกอนใหเกิดเปน
รองไดมากและรวดเร็วกวา
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กิจกรรมการทดลอง
ผลที่ไดจากการสังเกต
ฉ�ดนํ้าบนกระบะทราย เมื่อฉ�ดนํ้าลงไปบนกองตะกอนใน
กระบะทราย ตะกอนที่มีขนาด
เล็กสุด ไดแก ทรายละเอียด จะถูก
นํ้าพัดพาออกมาจากกองตะกอน
กอนตะกอนขนาดอื่นๆ และจะถูก
นํ้าพัดพาไปสะสมและทับถมใน
ลักษณะที่แผกระจายออกไป และ
เมื่อฉ�ดนํ้าตอไปเรื่อยๆ ทราย
ละเอียดที่สะสมและทับถมกันใน
บริเวณดังกลาว จะถูกนํ้าพัดพาตอ
ไปอีก และจะไปสะสมและทับถมกัน
ในบริเวณพื้นที่ราบตอไปตามลําดับ

ภาพวาดที่ไดจากการสังเกต

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ดังน�้

ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม โดยตอบคําถามทายกิจกรรมในหนังสือเรียน
รองนํ้าที่เกิดขึ้นจากกองกรวดและทรายที่มีความสูงเทากัน มีลักษณะแตกตางกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ รองนํา้ ทีเ่ กิดจากกองทรายจะถูกกัดเซาะทรายออกมามากกวารองนํา้ ทีเ่ กิดจากกองกรวด
รองนํ้าที่เกิดขึ้นจากกองทรายที่มีความสูงตางกัน มีลักษณะแตกตางกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ รองนํ้าที่เกิดจากกองทรายที่สูงกวาจะถูกกัดเซาะลึกกวา
จากกิจกรรมขอ 1. และ 2. ถาเทนํ้าดวยความเร็วและปริมาณนํ้าที่เพิ�มขึ้น นักเรียนคิดวาลักษณะ
รองนํ้าที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ รองนํ้าจะมีลักษณะลึกและกวางมากขึ้น
จากกิจกรรมมีปจจัยใดบางที่สงผลใหรองนํ้าที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกตางกัน
แนวคําตอบ ความแรง ความเร็วและปริมาณของนํ้า ชนิดของตะกอน ความสูงของกองตะกอน
จากกิจกรรมขอ 3. ตั้งแตตนนํ้าจนถึงปลายนํ้า ธารนํ้าจําลองที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
แนวคํําตอบ บริเวณตนนํ้าจะมีตะกอนกรวดขนาดใหญสะสมตัว สวนบริเวณปลายนํ้าจะมีตะกอน
ทรายสะสมตัวอยู
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จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา เมือ่ ฉ�ดนํา้ ลงไปบนกองตะกอน ตะกอนกรวดจะทนตอการกัดเซาะของนํา้ ได
มากกวาตะกอนทรายซึ�งมีขนาดเล็กกวา ทรายละเอียดจึงถูกนํ้ากัดเซาะพัดพาออกมาจากกองตะกอนกอน
ตะกอนกรวด และกองตะกอนที่อยูสูงกวาความลาดชันพื้นที่มีผลทําใหน้าํ มีความแรง และความเร็วมากกวา ดังนั้น
รองนํ้าของกองตะกอนที่สูงกวาจะถูกนํ้ากัดเซาะมากกวา เมื่อฉ�ดนํ้าไปที่ทรายจะพบวา ตะกอนทรายละเอียดจะ
ถูกพัดพาออกมาสะสมตัวกอน และถายิง� ฉ�ดนํา้ นานขึน้ ตะกอนทรายก็จะถูกพาไปไกลมากขึน้ และตะกอนกรวดก็จะถูก
พัดมาสะสมและทับถมกันตอไปตามลําดับ
ครูใหนกั เรียนศึกษาเพิม� เติมเกีย่ วกับกระบวนการเกิดธารนํา้ ในธรรมชาติจากภาพ 3.33, 3.34 และภาพ 3.35
ในหนังสือเรียน และอภิปรายรวมกัน เพื่อเชื่อมโยงการจําลองการกระทําของนํ้าผิวดินกับการกระทําของนํ้าผิวดินที่
กอใหเกิดภูมลิ กั ษณตา งๆ ทางธรณ�วทิ ยาบนพืน้ ผิวโลก
ในการอภิปรายควรไดขอ สรุปวา การกัดเซาะของนํา้ อยางตอเน�อ� งทําใหรอ งนํา้ เปลีย่ นแปลงขนาด รูปราง และ
ทิศทางการไหลไปจากเดิม จากรองนํา้ เล็กๆ จํานวนมาก เมือ่ ไหลรวมกันมากขึน้ ๆ จะกลายเปนธารนํา้ (stream) ธารนํา้
ที่เกิดขึ้นมาเปนระยะเวลาหนึ�งจะเริ�มมีสภาพคลองตัวในการไหลมากขึ้นสามารถพัดพาตะกอนขนาดตางๆ ไปกับ
กระแสนํา้ ไดสะดวก ธารนํา้ ทีถ่ กู กัดเซาะอยางตอเน�อ� ง ในทีส่ ดุ จะกลายเปนแมนา้ํ (river) ซึง� จะมีขนาดความกวางหลาย
เมตรหรือกิโลเมตร ซึ�งพบอยูบริเวณปลายนํ้าหรือบริเวณพื้นที่ราบลุมหรือบริเวณกอนที่แมน้ําจะไหลออกสูทะเล
หรืออาว
ในแมนา้ํ ทีพ่ ฒ
ั นาสมบูรณแลวการกัดเซาะของนํา้ ในแนวระดับจะกวางมากกวาในทางลึก สาเหตุดงั กลาวทําให
ขนาดของแมน้ํามีขนาดใหญ และรูปรางของแมน้ํามีลักษณะการไหลคดเคี้ยวไปมาอยูบนพื้นที่ราบ ดังตัวอยาง
แมนา้ํ เจาพระยาที่ไหลคดเคีย้ วผานทีร่ าบลุม ภาคกลางตอนลางของประเทศไทย ดังภาพ 3.11

ภาพ 3.11 แมนํ้าเจาพระยาที่ไหลผานบริเวณพื้นที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง บริเวณจังหวัดชัยนาท
(เอื้อเฟอภาพโดย สิน สินสกุล)
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ครูถามคําถามใหนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับแหลงนํ้าผิวดินที่เปนนํ้าเค็มวาไดแกแหลงใดบาง และปจจัยใด
ที่สงผลตอความเค็มของนํ้า โดยใหนักเรียนสืบคนจากหนังสือเรียน ซึ�งควรจะไดขอสรุปวา แหลงนํ้าผิวดินที่อยูใน
ระดับที่ตํ่าที่สุดของผิวโลกและเปนนํ้าเค็ม คือ ทะเล (sea) และมหาสมุทร (ocean) ทะเลเปนแหลงนํ้าเค็มที่มี
ขนาดเล็กกวามหาสมุทร มหาสมุทรจะมีพื้นที่ครอบคลุมผิวโลกทั้งหมดประมาณรอยละ 71 ความเค็มของทะเล
และมหาสมุทรสวนหนึง� มาจากการละลายของแรธาตุตา งๆ บนแผนดิน เชน เกลือหิน (เฮไลต) ยิปซัม แอนไฮไดรต
หรือคารบอเนตบางชนิด สารละลายดังกลาวจะถูกนํ้าพัดพาใหไหลผานชายฝงลงสูทะเลและมหาสมุทร ความเค็ม
ของนํ้าอีกสวนหนึ�งมาจากใตผิวโลก โดยสารละลายของแรธาตุตางๆ ไดไหลผานรอยแตกของผิวโลกขึ้นมา
ตกตะกอนทับถมกันอยูในทองทะเลและมหาสมุทร จากนั้นใหนักเรียนตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
ทะเลและมหาสมุทรมีประโยชนตอมนุษยในดานใดบาง
แนวคําตอบ ทะเลและมหาสมุทรใชเปนเสนทางคมนาคมที่ทําใหมนุษยสามารถเดินทางติตตอกัน
ไดทั�วโลก และเปนที่อยูอาศัยของสัตวนํ้าที่หลากหลายสายพันธุ และที่สําคัญเปนแหลงนํ้าที่มี
ปริมาณมหาศาล ทําใหโลกของเรามีภูมิอากาศที่เอื้อตอการดํารงชีวิตของมนุษย พืชและสัตว
จากนั้นครูทบทวนความรูกระบวนการเกิดและลักษณะของแหลงนํ้าผิวดิน และใหนักเรียนรวมกันคิดและ
อภิปรายตอเกี่ยวกับแหลงนํ้าใตดินวามีลักษณะและกระบวนการเกิดอยางไร ศึกษาจากหัวขอ 3.5.2 นํ้าบาดาล

3.5.2 นํ้าบาดาล
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลอง และอภิปรายเชื่อมโยงขอมูลจากสถานการณจําลอง
สูสถานการณจริง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดและลักษณะของแหลงนํ้าใตดิน

จ�ดประสงคการเรียนรู
•
•
•
•
•

คําสําคัญ
นํ้าใตดิน
นํ้าในดิน
นํ้าบาดาล
ชั้นหินอุมนํ้า
ระดับนํ้าใตดิน

เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดนํา้ บาดาล
จากสถานการณจําลอง เชื่อมโยงกับการเกิด
นํ้าบาดาลในธรรมชาติได
2. อธิบายลักษณะและความแตกตางของนํ้าในดิน
นํ้าบาดาลได
3. ระบุ แ ละอธิ บ ายป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ลั ก ษณะของ
นํ้าบาดาลได

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใหนกั เรียนยกตัวอยางลักษณะและการใชประโยชนจากนํา้ บาดาลจากประสบการณเดิมของนักเรียน จากนัน้
ครูใหความรูเ พิม� เติมวานํา้ บาดาล (ground water) เปนแหลงนํา้ จืดทีอ่ ยูในสถานะของเหลวทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ดุ บนโลก
ของเรา
ครูต้งั คําถามเพื่อเปนประเด็นใหนักเรียนอภิปรายตอวา นักเรียนทราบหรือไมวานํ้าบาดาลเกิดขึ้นไดอยางไร
และกักเก็บอยูใตดนิ ไดอยางไร ซึง� สามารถหาคําตอบไดจากการทํากิจกรรม 3.9

กิจกรรม 3.9 จําลองการเกิดและจําลองลักษณะแหลงกักเก็บนํ้าบาดาล
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมือ่ ทํากิจกรรมน�แ้ ลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลอง สรางแบบจํําลองและอธิบายลักษณะแหลงกัก
เก็บนํ้าบาดาลได

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 102
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วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการวัสดุอุปกรณ
1. กลองพลาสติกใส (ขนาดประมาณ 14 cm x 26 cm และสูง 10 cm)
เจาะรูบริเวณกึ�งกลางดานกวางสูงจากพื้น 1.5 cm พรอมมีจุกยางอุดไว
2. ดินเหน�ยว
3. ทราย
4. ไมบรรทัด
5. นํ้าสะอาด
6. ดินสอ
7. หลอดกาแฟชนิดใส ยาวประมาณ 4 cm
8. กระดาษทิชชู
9. สีผสมอาหาร
10. ฝกบัวรดนํ้า

จํํานวน/กลุม
1 ใบ
4,000 - 5,000 g
2,000 - 2,500 g
1 อัน
1,000 cm3
1 แทง
1 อัน
1 มวน
1 ขวด
1 อัน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตารางบันทึกผลการสังเกตลักษณะของแหลงกักเก็บนํ้าบาดาล
กิจกรรมการทดลอง
พรมนํ้าลงไปที่กลองพลาสติก

ผลที่ไดจากการสังเกต
ระดับนํ้าจะคอยๆ ไหลซึมลงไปในชั้นทราย และระดับนํ้า
ในหลอดกาแฟจะคอยๆ เพิ�มขึ้นและจะคอยๆ ไหลลน
ออกจากปากหลอดกาแฟ

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลทีไ่ ดจากการทํากิจกรรม โดยตอบคําถามทายกิจกรรมในหนังสือเรียน ดังน�้
ขนาดตะกอนทรายและดินเหน�ยวมีขนาดแตกตางกันอยางไร
แนวคําตอบ ตะกอนทรายจะมีขนาดใหญกวาดินเหน�ยว
เมือ่ พรมนํา้ ไปทีก่ ลองพลาสติก ระดับนํา้ ในชัน้ ทรายและในหลอดกาแฟมีการเปลีย่ นแปลงอยางไรบาง
แนวคําตอบ ระดับนํ้าในชั้นทรายและในหลอดกาแฟจะคอยๆ เพิ�มระดับสูงขึ้น
นํา้ ทีเ่ ทลงไปถูกกักเก็บอยูใ นชัน้ ตะกอนชนิดใดบาง จําํ นวนกีช่ นั้ และตะกอนดังกลาวมีลกั ษณะอยางไร
แนวคําตอบ นํา้ จะไหลซึมและสะสมอยูในชัน้ ทรายจํานวน 2 ชัน้ แตละชัน้ จะถูกขนาบดวยชัน้ ดินเหน�ยว
ดานใดดานหนึ�งหรือทั้ง 2 ดาน และตะกอนทรายมีลักษณะรวนและเม็ดตะกอนมีขนาดเทาๆ กัน
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ชั้นตะกอนที่รองรับชั้นที่กักเก็บนํ้าไว มีลักษณะตะกอนอยางไร
แนวคําตอบ ชัน้ ตะกอนทีร่ องรับชัน้ ทีก่ กั เก็บนํา้ ไวจะมีลกั ษณะตะกอนเน�อ้ ละเอียดแน�น และมีชอ งวาง
ระหวางอนุภาคนอย ทํําใหไมสามารถกักเก็บนํ้าไวได
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา นํ้าที่ไหลซึมเขาสูชั้นทรายจะคอยๆ ไหลซึมลงสูใตดิน นํ้าสวนที่เหลือจาก
ที่ดินดูดซับไวจะไหลซึมในระดับลึกลงตอไปอีก และไปกักเก็บไวอยูตามชองวางระหวางตะกอนทรายทั้งสองชั้น
จนกระทั�งแหลงกักเก็บนํ้าดังกลาวอิ�มตัวดวยนํ้า เกิดเปนแหลงนํ้าใตดิน
ครูใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมเกี่ยวกับการเกิดแหลงนํ้าใตดินในธรรมชาติ โดยการสืบคนจากภาพ 3.36 และ
ภาพ 3.37 ในหนังสือเรียน แลวนํามาอภิปรายเชื่อมโยงกับการเกิดแหลงนํ้าใตดินที่ไดจากการทํากิจกรรมรวมกัน
ในการอภิปรายควรไดขอสรุปวา นํ้าที่ ไหลซึมเขาสูชั้นทรายจากกิจกรรม 3.9 เปรียบเสมือนนํ้าผิวดิน
ที่คอยๆ ไหลซึมลงสูใตดิน นํ้าที่ไหลซึมลงสูใตดินสวนแรกจะไหลซึมอยูตามชองวางระหวางเม็ดดิน เรียกวา
นํ้าในดิน (soil water) ซึ�งมีปริมาณนอยมากไมสามารถนํามาใชประโยชน ได นํ้าสวนที่เหลือจากที่ดินดูดซับไวจะ
ไหลซึมในระดับลึกลงตอไปอีก สุดทายจะไปถูกกักเก็บไวอยูตามชองวางระหวางตะกอนหรือตามรอยแตก
รอยแยกที่อยูตอเน��องกันของหิน ชั้นหินหรือชั้นตะกอน จนกระทั�งแหลงกักเก็บนํ้าดังกลาวอิ�มตัวดวยนํ้า เรียกนํ้าที่
ถูกกักเก็บไวน�้วา นํ้าบาดาล
ชัน้ หินหรือชัน้ ตะกอนทีส่ ามารถกักเก็บนํา้ บาดาลไวได ตัวอยางเชน ชัน้ หินทราย ชัน้ ตะกอนทราย ชัน้ กรวด
เรียกวา ชั้นหินอุมนํ้า (aquifer) โดยทั�วไปชั้นหินอุมนํ้าจะมีสมบัติยอมใหนํ้าซึมเขาไดโดยงาย เน��องจากมีชองวาง
ระหวางอนุภาคของตะกอนกวาง จึงทําใหกกั เก็บนํา้ ไวไดเปนปริมาณมากจนกลายเปนแหลงนํา้ บาดาล ชัน้ หินอุม นํา้
จะมี ชั้ น หิ น หรื อ ชั้ น ตะกอนที่ ป ระกอบด ว ยตะกอนขนาดเล็ ก และมี เ น�้ อ ละเอี ย ดแน� น เช น ชั้ น หิ น ดิ น ดาน
ชั้ น หิ น ทรายแป ง ซึ� ง มี ส มบั ติ ไ ม ย อมให นํ้ า ซึ ม ผ า นได ร องรั บ ไว ด า นล า งหรื อ อาจถู ก ขนาบไว ทั้ ง ด า นบน
และดานลาง ซึ�งมีผลตอแรงดันของนํ้าในชั้นหินอุมนํ้า ดังนั้นถาเราขุดบอบาดาลลงไปที่ชั้นหินอุมนํ้าดังกลาว
นํ้าบาดาลจะไหลพุงขึ้นไปอยูที่จุดใดจุดหนึ�งในบอ หรือไหลลนออกมาจากปากบอก็ ได ซึ�งขึ้นอยูกับลักษณะ
การวางตัวของชั้นหินดังกลาวในแตละพื้นที่ ดังภาพ 3.12

นํ้าใ

นด

ิน

ฝน

นํ้าในดิน
ระดับนํ้าใตดิน

บอนํ้าบาดาล
แมนํ้าหรือทะเลสาบ
ชั้นตะกอนที่มีสมบัติ
ไมยอมใหนํ้าซึมผานได

ชั้นตะ
ไมยอ กอนที่มีส
ม
ม
ชั้นหิน ใหนํ้าซึมผ บัติ
านได
อุมนํ้า


ชั้นหินอุมนํ้า

ภาพ 3.12 แสดงนํ้าในดิน นํ้าบาดาล ระดับนํ้าใตดิน ชั้นหินอุมนํ้าและชั้นหินที่รองรับชั้นหินอุมนํ้า
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ครู ใหนักเรียนพิจารณาภาพ 3.38 ในหนังสือเรียน แลวสรางประเด็นใหนักเรียนคิดตอ ดังตัวอยางเชน
ลักษณะของตะกอนในชั้นหินอุมนํ้ามีผลตอปริมาณของนํ้าบาดาลที่ถูกกักเก็บหรือไม โดยหาคําตอบรวมกันจาก
กิจกรรม 3.10

กิจกรรม 3.10 ลักษณะของตะกอนมีผลตอการกักเก็บนํ้าบาดาลหรือไม
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ ทดลอง ระบุและอธิบายลักษณะของตะกอนที่สามารถ
กักเก็บนํ้าไดดี

เวลาที่ใช 15 นาที
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
จํํานวน/กลุม
1. ภาชนะปากกวางที่มีปริมาตรเทากัน (ขนาดเสนผานศูนยกลาง
2 ใบ
ของภาชนะประมาณ 8 cm และสูงประมาณ 9 cm)
2. ทรายหยาบ
1,000 g
3. กรวดขนาดเทาๆ กัน
2,000 g
4. นํ้าสะอาด
1,000 cm3
5. กระบอกตวง 100 cm3
1 อัน

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตัวอยางตารางบันทึกผลการสังเกตลักษณะการกักเก็บนํ้าของตะกอนในภาชนะ
กิจกรรมการทดลอง
ผลที่ไดจากการสังเกต
ภาชนะที่ใสกรวดขนาดเทาๆ กัน ระดับนํ้าตํ่ากวา เพราะวานํ้าไหลลงไปอยูในชั้นกรวดไดมากกวา
ภาชนะที่ใสกรวดผสมทรายหยาบ ระดับนํ้าอยูสูงกวา เพราะวานํ้าไหลลงไปอยูในชั้นกรวดผสม
ทรายหยาบไดนอยกวา

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครู แ ละนั ก เรี ย นร ว มกั น อภิ ป รายข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการทํ า กิ จ กรรม โดยตอบคํ า ถามท า ยกิ จ กรรมใน
หนังสือเรียน ดังน�้
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ตะกอนที่กักเก็บนํ้าไวไดมากที่สุดมีลักษณะอยางไร
แนวคําตอบ ตะกอนควรมีขนาดเทากัน ทั้งน�้เน��องจากตะกอนที่มีขนาดเทาๆ กัน ชองวางระหวาง
ตะกอนจะกวาง และมีจํานวนมากกวา นํ้าจึงไหลเขาไปอยูในชองวางระหวางตะกอนไดมากกวา
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา ตะกอนทีม่ ขี นาดเทากันจะกักเก็บนํา้ ไวไดปริมาณมากทีส่ ดุ และในธรรมชาติ
ชั้นหินอุมนํ้าที่ประกอบดวยตะกอนที่มีลักษณะกลมมนและมีขนาดเทาๆ กัน จะสามารถกักเก็บนํ้าไวไดปริมาณ
มากกวาตะกอนที่มีลักษณะเปนเหลี่ยมเปนมุมหรือมีขนาดคละกัน เพราะตะกอนที่มีลักษณะกลมมนและมี
ขนาดเทาๆ กัน ชองวางระหวางตะกอนที่เกิดขึ้นจะกวางและมีจํานวนมากกวา
ครูทบทวนและใหนักเรียนตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้

ก.

ข.

จากภาพ นักเรียนคิดวาตะกอนลักษณะใดสามารถกักเก็บนํ้าไวไดมากที่สุด จงใหเหตุผลประกอบ
แนวคําตอบ ตะกอนในภาพ ก. จะกักเก็บนํ้าไวไดปริมาณมากที่สุด เพราะตะกอนมีขนาดเทาๆ กัน
จึงทํําใหมีชองวางระหวางเม็ดตะกอนไดมากกวา
จากนั้นครูทบทวนความรูกระบวนการเกิดและลักษณะของแหลงนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน และให
นักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายตอวาทัง้ นํา้ ผิวดินและนํา้ ใตดนิ เปนแหลงนํา้ จืดทีส่ าํ คัญ และมีปริมาณนอยมาก
เมื่อเทียบกับปริมาณนํ้าทั้งโลก เราจะมีวิธีการใชอยางไรใหคุมคาและไดประโยชนสูงสุด ศึกษาจากหัวขอ
3.5.3 การใชประโยชนและการอนุรักษแหลงนํ้า
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3.5.3 การใชประโชนและการอนุรักษแหลงนํ้า
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมาย
ใหนักเรียนไดสํารวจ รวบรวมขอมูลและ
อธิบาย เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากแหลงนํ้าตางๆ และ
ผลกระทบตลอดจนการดูแลรักษาแหลงนํา้

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สํารวจ รวบรวมขอมูล และนําเสนอเกีย่ วกับการใชประโยชน
จากแหลงนํ้าตางๆ
2. วิเคราะหและอธิบายผลทีเ่ กิดขึน้ ตอแหลงนํา้ หลังจากการใช
ประโยชนจากแหลงนํ้าได
3. วางแผนและเสนอแนะโครงการ เกี่ยวกับการดูแลรักษา
แหลงนํ้าได

เวลาที่ใช 30 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู ใ ห สํา รวจ สื บ ค น และนํ า เสนอข อ มู ล เกี่ย วกั บ การใช ป ระโยชน จากแหล ง นํ้า ต า งๆ แล ว นํ า มาเสนอ
และอภิปรายรวมกันในชัน้ เรียน และตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้

การใชประโยชนจากนํ้าผิวดิน
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การใชประโยชนจากนํ้าบาดาล
(เอื้อเฟอภาพโดย กรมทรัพยากรธรณ�)
ภาพ 3.13 การใชประโยชนจากแหลงนํ้าผิวดินและนํ้าบาดาล
จากภาพ 3.13 มนุษยใชประโยชนจากแหลงนํ้าในดานใดบาง
แนวคําตอบ ขึ้นอยูกับทองถิ�นของนักเรียน เชน การเกษตรกรรม การประมง การคมนาคม
การผลิตไฟฟา และการอุปโภคบริโภค
ในชีวิตประจําวัน นักเรียนใชประโยชนจากนํ้าในดานใดบาง
แนวคําตอบ การอุปโภคบริโภค เชน ซักผา ลางจาน ใชเปนนํ้าดื่ม ใชประกอบอาหาร ฯลฯ
ครู ใหนักเรียนวิเคราะหและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการใชประโยชนจากแหลงนํ้า
ในแตละกลุม ซึ�งควรไดขอสรุปดังตัวอยางในตาราง
ลักษณะการใชนํ้า
ผลกระทบตอแหลงนํ้า
การเกษตรกรรม • มีสารเคมีจากไร นา ลงใน
แหลงนํ้ามากขึ้น
• สัตวและพืชบางชนิดในแหลงนํ้า
ไมสามารถดํารงชีวิตหรือไม
สามารถเจริญเติบโตได
• นํ้าเน�าเสีย นํ้าตื้นเขินในหนาแลง
เน��องจากใชประโยชนจากแหลงนํ้า
มากเกินไป
การประมง
• ปลอยขยะที่ไมสลายตัวในแหลงนํ้า
• ทําลายระบบนิเวศสิ�งมีชีวิตของ
แหลงนํ้า
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แนวทางแกไข
• ไมระบายนํ้าจากไร นา สวน
ลงในแหลงนํ้าโดยตรง
• ดูแลรักษาระบบนิเวศแหลงนํ้า
• มีการจัดการใชนํ้าในฤดูแลง
อยางรอบคอบ

• ไมทิ้งขยะและของเสียใน
แหลงนํ้า
• ไมจับสัตวนํ้าในฤดูวางไข
• บําบัดนํ้าเสียกอนระบายลง
แหลงนํ้า

ลักษณะการใชนํ้า
ผลกระทบตอแหลงนํ้า
การคมนาคมขนสง • พบการปนเปอนของนํ้ามันเชื้อเพลิง
ในแหลงนํ้า ทําใหนํ้าขาดออกซิเจน
เปนผลทําใหสิ�งมีชีวิตในนํ้าตาย
การอุปโภคบริโภค • ปลอยหรือระบายนํ้าเสียจากบานเรือน
ลงแหลงนํ้า ทําใหนํ้าขาดออกซิเจน
และเน�าเสียในที่สุด
ในอุตสาหกรรม
• ปลอยสารเคมีหรือระบายนํ้าที่
ปนเปอนสารตางๆ ลงแหลงนํ้า ทําให
นํ้าในแหลงนํ้าปนเปอนและเน�าเสีย
ในที่สุด
• ระบายนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงลงแหลงนํ้า

แนวทางแกไข
• ควบคุมดูแลการทิ้งหรือถาย
นํ้ามันลงนํ้า
• ไมระบายนํ้าเสียลงในแหลงนํ้า
• บําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลง
แหลงนํ้า
• ไมระบายนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
มีสารปนเปอนลงแหลงนํ้า
• บําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลง
แหลงนํ้า

ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้

แหลงเกษตรกรรม
โรงงานอุตสาหกรรม

ระดับนํ้าใตดิน

ชุมชนที่พักอาศัยและอาคารสํํานักงานตางๆ

า้ บาดาล

ทิศทางการไหลของนํ

ภาพ 3.14 ภาพกิจกรรมของมนุษยในดานตางๆ ที่สงผลทําใหนํ้าบาดาลเกิดการปนเปอน
จากภาพ 3.14 นักเรียนคิดวาของเสียและนํ้าเสียจากแหลงใดบาง ที่อาจทําใหนํ้าบาดาลเกิด
การปนเปอนขึ้นได
แนวคําตอบ แหลงโรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน การเกษตรกรรม
นักเรียนมีวิธีจัดการนํ้าที่ใชแลวภายในบานอยางไรบาง
แนวคําตอบ ใชรดนํ้าตนไม ใชลางลานบาน ใชลางถนน
นักเรียนมีวิธีการใชนํ้าอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดอยางไรบาง
แนวคําตอบ อยาเปดกอกนํ้าทิ้งไวขณะนํ้าไมไหล ขณะอาบนํ้าอยาเปดนํ้าจากฝกบัวทิ้งไวขณะถูสบู
หรือสระผม นํานํ้าจากการลางจาน ถูพื้น หรือจากกิจกรรมอื่นๆ ไปรดนํ้าตนไม
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ครูทบทวนความรูวิธีการใชนํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ อยางไรใหคุมคา และไดประโยชนสูงสุด ครู ให
นักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายตอวา ถามีการใชนํ้าในปริมาณที่มากจนเกินไปจะมีผลกระทบตอแหลงนํ้า
และพื้ น ที่ ข า งเคี ย งแหล ง นํ้ า ทั้ ง แหล ง นํ้ า ผิ ว ดิ น และแหล ง นํ้ า ใต ดิ น หรื อ ไม ศึ ก ษาจากหั ว ข อ 3.5.4
ธรณ�พิบัติภัยจากนํ้า

3.5.4 ธรณีพิบัติภัยจากนํ้า
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลอง และอภิปรายเชื่อมโยงขอมูลจากสถานการณจําลอง
สูสถานการณจริง เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับการทรุดตัวของแผนดิน การกัดเซาะชายฝง
คําสําคัญ
• การทรุดตัวของแผนดิน
• หลุมยุบ
• การกัดเซาะชายฝง

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองและอธิ บ ายการเกิ ด แผ น ดิ น ทรุ ด จาก
สถานการณ จํ า ลอง เชื่ อ มโยงได กั บ การเกิ ด
แผนดินทรุดในธรรมชาติได
2. ทดลองและอธิบายการเกิดการกัดเซาะชายฝง จาก
สถานการณจําลอง เชื่อมโยงไดกับการเกิดการ
กัดเซาะชายฝงในธรรมชาติได

เวลาที่ใช 45 นาที

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูใหนักเรียนยกตัวอยางและอภิปรายรวมกันเกี่ยวกับความเสียหายตอทรัพยสินของมนุษย หรือตอมนุษย
โดยตรงอันเน��องมาจากนํ้าในแหลงนํ้าตางๆ ทั้งแหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าใตดิน และครู ใหความรูเพิ�มเติมวา
ธรณ�พิบัติภัยทางนํ้าเปนปรากฏการณทางธรรมชาติท่เี กิดขึ้นบนผิวโลกเน��องจากการกระทําของนํ้า ผลที่เกิดขึ้นจะ
นํามาซึง� ความเสียหายแกมนุษยและสิง� แวดลอมบนพืน้ ผิวโลก
ครูตง้ั คําถามเพือ่ เปนประเด็นใหนกั เรียนอภิปรายตอวา นักเรียนทราบหรือไมวา ธรณ�พบิ ตั ภิ ยั จากนํา้ มีอะไรบาง
และเกิดขึน้ ไดอยางไร ซึง� สามารถหาคําตอบไดจากการทํากิจกรรมเสนอแนะในหนังสือเรียน

148 คูมือครู

กิจกรรมเสนอแนะ จํําลองการทร�ดตัวของแผนดิน
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลอง สรางแบบจําํ ลอง และอธิบายสาเหตุการทรุดตัว
ของแผนดินได

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 108

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ถุงพลาสติก ขนาด 10 cm x 20 cm
2. ยางรัดของ
3. ดินหรือทราย
4. ไมปลายแหลม (ไมเสียบลูกชิ้น)
5. ปากกาเคมีชนิดไมละลายนํ้า
6. นํ้าสะอาด
7. ตะกราพลาสติกที่มีรูระบายดานลาง ขนาด 20 cm x 30 cm
8. นาิกาจับเวลา
9. ไมบรรทัด
10. กอนหิน

จํํานวน/กลุม
6 ใบ
6 เสน
3,000 - 4,000 g
5 อัน
1 ดาม
3,000 cm3
2 ใบ
1 เรือน
1 อัน
2 - 3 กอน
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ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตัวอยางตารางบันทึกผลการสังเกตการเกิดการทรุดตัวของแผนดิน
ตะกรา
กิจกรรมการทดลอง
ตะกราใบที่ 1 นํําไมปลายแหลมเสียบไปที่ผิวดิน
ในแนวดิ�งทะลุถึงถุงพลาสติกที่อยู
ดานลาง
ตะกราใบที่ 2 นําไมปลายแหลมเสียบไปที่ผิวดิน
ในแนวดิ�งทะลุถึงถุงพลาสติกที่อยู
ดานลางและนํากอนหิน 2 - 3 กอน
วางทับไปที่ผิวดิน

ผลที่ไดจากการสังเกต
นํ้าคอยๆ ไหลออกจากถุงพลาสติกและดินคอยๆ
ทรุดตัวลง
นํ้าไหลออกจากถุงพลาสติกรวดเร็วกวาตะกราใบ
ที่ 1 และดินทรุดตัวลงรวดเร็วกวาตะกราใบที่ 2

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลทีไ่ ดจากการทํากิจกรรม โดยตอบคําถามทายกิจกรรมในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุทที่ าํ ใหดนิ ในตะกราเกิดการทรุดตัวลง และเมือ่ นํากอนหินไปวางทับไว
ดินในตะกราทรุดตัวเร็วขึ้นกวาเดิมหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ การลดระดับของนํ้าเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหดินในตะกราเกิดการทรุดตัวลง คือเมื่อนํ้า
เริ�มไหลออกจากถุงพลาสติก ดินก็จะเริ�มทรุดตัวลง และเมื่อนํากอนหินไปวางทับยิ�งทําใหดิน
ทรุดตัวเร็วขึ้น
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา กอนทดลอง ถุงนํ้าทําหนาที่รองรับดินไว เมื่อนํ้าถูกระบายออกดวยการ
เจาะถุ ง นํ้ า ถุ ง นํ้ า จะยุ บ ตั ว ลงทํ า ให ดิ น ทรุ ด ลง ถ า ยิ� ง มี นํ้ า หนั ก มากดทั บ ด า นบนด ว ยก อ นหิ น ยิ� ง ทํ า ให
นํ้าระบายออกจากถุงเร็วขึ้น ดินก็ทรุดตัวเร็วขึ้นตามไปดวย
ครู ใหนักเรียนศึกษาเพิ�มเติมเกี่ยวกับการทรุดตัวของแผนดินในธรรมชาติจากหนังสือเรียน และอภิปราย
รวมกันเพื่อเชื่อมโยงการทรุดตัวของดินจากแบบจําลองกับการทรุดตัวของแผนดินในธรรมชาติ
ในการอภิปรายควรไดขอสรุปวา ในธรรมชาติถาบริเวณใดมีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชเปนปริมาณมาก
จนเกินกวาอัตราที่นํ้าจะไหลเขามาแทนที่ชองวางระหวางตะกอนในชั้นหินอุมนํ้าไดทัน ก็จะสงผลใหระดับนํ้าใตดิน
ลดระดับลงอยางรวดเร็ว และเปนสาเหตุทําใหเกิดแผนดินทรุดตัวตามมา การทรุดตัวจะเกิดมากที่สุดตรงบริเวณ
ศูนยกลางที่มีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใช ความรุนแรงของการทรุดตัวของพื้นที่ขึ้นอยูกับอัตราการลดระดับลงของ
ระดับนํ้าใตดินหรืออัตราการใชนํ้าบาดาล ความเสียหายที่ตามมาจากการทรุดตัวของพื้นที่ คือ สิ�งกอสรางตางๆ
จะเกิดการทรุดตัว และเกิดการแตกราวขึ้น เชน การทรุดตัวของแผนดินในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ดังภาพ 3.15
150 คูมือครู

ภาพ 3.15 ตึกแถว 3 ชั้น บริเวณอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรุดตัวลงเน��องจากเกิดแผนดินทรุด
(เอื้อเฟอภาพโดย สิน สินสกุล)
ครู ใ ห ความรู เ พิ� ม เติ ม ว า ในบางกรณ� ที่ พื้ น ที่ เ ป น โพรงหรื อ ถํ้ า อยู ใ ต ดิ น ซึ� ง เกิ ด จากนํ้ า ใต ดิ น กั ด เซาะ
เป น เวลานานเมื่ อ นํ้ า ใต ดิ น ลดระดั บ ลงด ว ยสาเหตุ ใ ดสาเหตุ ห นึ� ง ก็ จ ะทํ า ให แ ผ น ดิ น เหน� อ โพรงถํ้ า ยุ บ ตั ว ลง
สงผลทําใหเกิดหลุมยุบ (sinkhole) ไดอีกดวย ธรณ�พิบัติภัยที่เกิดจากนํ้านอกจากจะเกิดจากนํ้าใตดินแลว
นํ้าผิวดินที่มีปริมาณมากจนเกินไปก็อาจทําใหเกิดธรณ�พิบัติภัยขึ้นได เชน นํ้าทวม แผนดินถลม เปนตน
ครูและนักเรียนทบทวนความรูรวมกัน และตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
ในทองถิ�นที่นักเรียนอาศัยอยูมีการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใชหรือไม การสูบนํ้าขึ้นมาใชสงผลกระทบ
ตอพื้นที่บริเวณดังกลาวและพื้นที่ขางเคียงหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ไมมกี ารสูบนํา้ บาดาลขึน้ มาใช แตจากการทํากิจกรรมและการศึกษาทีผ่ า นมา สรุปไดวา
การสูบนํา้ บาดาลขึน้ มาใชปริมาณมากและเปนเวลานาน จะสงผลใหพนื้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ทรุดตัว สวนบริเวณ
ใกลเคียงขึ้นอยูกับโครงสรางใตดินของพื้นที่นั้นวามีแหลงนํ้าใตดินอยูหรือไม และวางตัวตอเน��องกับ
บริเวณที่สูบนํ้าขึ้นมาใชหรือไม
ครูใหนักเรียนคิดและอภิปรายตอวา ธรณ�พิบัติภัยที่เกิดจากนํ้ายังมีสาเหตุมาจากสิ�งใดอีกบาง ใหนักเรียน
ศึกษาจากกิจกรรมเสนอแนะในหนังสือเรียน ดังน�้
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กิจกรรมเสนอแนะ จํําลองการกัดเซาะชายฝง
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สรางแบบจําลอง และอธิบายกระบวนการการ
กัดเซาะชายฝงได
2. ระบุและอธิบายผลกระทบ และแนวทางแกไขจาก
การกัดเซาะชายฝงได

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 110

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. กลองพลาสติกหรือตูเลี้ยงปลา
2. ทรายละเอียด
3. ไมบรรทัด
4. นํ้าสะอาด

จํํานวน/กลุม
1 ใบ
3,000 - 4,000 g
1 อัน
1,500 - 2,000 cm3

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ตัวอยางตารางบันทึกผลการสังเกตการจําลองการกัดเซาะชายฝง
กิจกรรมการทดลอง
เมื่อเกิดคลื่นนํ้า
(ใชไมบรรทัดกระทบนํ้า)
152 คูมือครู

ผลที่ไดจากการสังเกต
เมื่อคลื่นนํ้ากระทบทราย ทํําใหเม็ดทรายหลุดออกตามแรงนํ้า
ที่กระทบ

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลทีไ่ ดจากการทํากิจกรรม โดยตอบคําถามทายกิจกรรมในหนังสือเรียน ดังน�้
บริเวณชายฝงจําลองมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
แนวคําตอบ เมื่อคลื่นนํ้ากระทบชายฝงจําลอง เม็ดทรายก็จะหลุดออกตามแรงนํ้า
นักเรียนจะมีวิธีการปองกันการกัดเซาะชายฝงจําลองไดอยางไรบาง และวิธีการดังกลาวมีผลกระทบ
ตอบริเวณขางเคียงหรือไม อยางไร
แนวคํําตอบ ปลูกปาชายเลน หรือสรางเครื่องกีดขวางเพื่อลดความแรงของคลื่นที่มากระทบชายฝง
แตตองไมสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายตอพื้นที่ใกลเคียง
ครูใหนกั เรียนศึกษาเพิม� เติมเกีย่ วกับกระบวนการกัดเซาะชายฝง ในธรรมชาติจากภาพ 3.43 ในหนังสือเรียน
และอภิปรายรวมกันเพื่อเชื่อมโยงการกัดเซาะชายฝงจากแบบจําลองกับการกัดเซาะชายฝงในธรรมชาติ
ในการอภิปรายควรไดขอสรุปวา การกัดเซาะชายฝงอาจเกิดเน��องจากระดับนํ้าทะเลที่เพิ�มสูงขึ้น หรือ
อาจเกิดจากการทรุดตัวของแผนดินหรือจากกิจกรรมตางๆ ของมนุษ ย การกัดเซาะชายฝงสงผลทําใหเกิด
การสู ญ เสี ย พื้ น ที่ แ ละเกิ ด ความเสี ย หายด า นทรั พ ยากรชายฝ ง บางบริ เ วณจึ ง มี การเสริ ม หาดหรื อ ก อ สร า ง
โครงสรางแบบตางๆ เพื่อปองกันการกัดเซาะที่เกิดขึ้น การกอสรางโครงสรางแบบตางๆ สวนใหญจะใชแกปญหา
พื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรง และกอนที่จะดําเนินการกอสรางตองศึกษาผลกระทบในดานตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นทั้งบริเวณที่กอสราง และบริเวณขางเคียงดวย
กอนจบบทเรียนครูทบทวนความรูที่ไดจากการเรียนรูวา ดิน หิน แร เชื้อเพลิงธรรมชาติ และแหลงนํ้า
ลวนเปนทรัพยากรธรณ�ที่มีคุณคาในแผนดิน และมีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษยมาก มนุษย ไดนํามาใช
ประโยชน ในรูปแบบตางๆ กัน ตลอดชั�วชีวิตของเรา เราทุกคนจึงควรรักและหวงแหน ชวยกันดูแลรักษาใหมี
การใชอยางคุมคา เหมาะสม เพราะกวาจะมาเปนดิน หิน แร เชื้อเพลิงธรรมชาติ และแหลงนํ้าตางๆ ตองใชเวลา
นับลานป ทรัพยากรธรณ�เหลาน�้ลวนเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงดวยกระบวนทางธรรมชาติ บนผิวโลกของเรา
ครู ใหนักเรียนคิดตอวา นอกจากกระบวนการเหลาน�้แลว ยังมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงใดอีกบางที่เกิดขึ้นอยาง
ตอเน��องบนโลกของเรา
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คําถามทายบทที่ 3
1. เน�้อดิน หมายถึงอะไร
แนวคําตอบ เน�้อดิน เปนสมบัติที่บงถึงปริมาณของอนุภาคอนินทรียขนาดตางๆ ของดิน ไดแก
ขนาดเม็ดทราย (sand) เม็ดทรายแปง (silt) ขนาดดินเหน�ยว (clay) ซึ�งเปนอนุภาคหลักของ
องคประกอบของดิน และเมือ่ อนุภาคเหลาน�ร้ วมตัวกันดวยสัดสวน (โดยนํา้ หนัก) ตางกัน จะทําใหเปน
ดินที่มีลักษณะเน�้อดินตางกัน เชน ดินเหน�ยวปนทราย ประกอบดวยอนุภาคของเม็ดทรายรอยละ
45 - 65 เม็ดทรายแปงรอยละ 0 - 20 และดินเหน�ยวรอยละ 35 - 55 โดยนํา้ หนัก สวนดินรวนปนทราย
ประกอบดวยอนุภาคของเม็ดทรายรอยละ 45 - 85 เม็ดทรายแปงรอยละ 0 - 50 และดินเหน�ยวรอยละ
0 - 20 โดยนํ้าหนัก เปนตน
2. แรธาตุตางๆ ในดิน สูญเสียไปจากดินไดอยางไรบาง
แนวคํําตอบ แรธาตุตางๆ ในดินสูญเสียไปจากดินได โดยพืชที่ขึ้นอยูบนดินดูดแรธาตุในดินไปใชใน
กระบวนการเจริญเติบโต หรืออาจเกิดการชะลางโดยนํา้ ที่ไหลผาน ทําใหแรธาตุถกู ชะลาง และไหลซึม
ลงในดินที่นํ้าไหลผาน
3. จากลักษณะภาพหนาตัดขางของดิน ก. และ ข. นักเรียนคิดวา ตนไมจะเจริญเติบโตไดดีในดิน
ภาพใด เพราะเหตุใด
ก.
ข.
ดินระดับบน (ชั้น A)

ดินระดับบน (ชั้น A)

ดินระดับลาง (ชั้น B)

ชั้นหินผุ (ชั้น C)

ชั้นหินผุ (ชั้น C)

ชั้นหินดาน

ชั้นหินดาน

แนวคํําตอบ พื้นที่ ก. พืชจะเจริญเติบโตไดดีกวา ข. เพราะพื้นที่ ก. มีชั้นดิน B หนา ซึ�งชั้นน�้จะมี
ดินและแรมาก พืชสามารถนําไปใชในการเจริญเติบโตไดดี
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4. จากภาพหนาตัดขางของดิน ชั้น C อยูบริเวณใด (จากหมายเลข 1 - 4) และทราบไดอยางไร

1
2
3
4
แนวคําตอบ จากภาพดังกลาว ชัน้ ดิน C จะอยูในชัน้ ทีเ่ ปนหมายเลข 3 เพราะชัน้ C จะเปนชัน้ หินผุ
ซึ�งจะอยูบนชั้นหินที่อยูลางสุด (4)
5. หินอัคน�ที่เกิดมาจากแมกมาเหมือนหรือแตกตางกับหินอัคน�ที่เกิดมาจากลาวาอยางไร
แนวคําํ ตอบ หินอัคน�เปนหินทีเ่ กิดจากหินหลอม กระบวนการเกิดหินอัคน�ประกอบดวยการเย็นตัว และ
แข็งตัวของหินหลอมทั้งบนเปลือกโลกและใตเปลือกโลก หินหลอภายในโลก มีลักษณะเหน�ยวหน�ด
บางครั้งจึงเรียกหินหน�ดหรือแมกมา เมื่อแมกมาโผลขึ้นมาสูพื้นผิวโลกเราเรียกวา ลาวา หินอัคน�ที่
เกิ ด จากแมกมาและลาวามี ลั ก ษณะเหมื อ นกั น ตรงที่ มี การตกผลึ ก จากสารละลายร อ น และ
ประกอบดวยแรธาตุบางชนิดเหมือนกัน และมีลกั ษณะแตกตางกันตรงทีห่ นิ อัคน�ทเี่ กิดจากแมกมาจะ
มีการเย็นตัวและแข็งตัวใตเปลือกโลก มีผลึกหยาบ เชน หินแกรนิต หินไดออไรต หินแกบโบร
สวนหินอัคน�ที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาเย็นตัวจะมีผลึกละเอียด เชน หินบะซอลต หินแอนดีไซต
6. อธิบายความสัมพันธระหวางการตกผลึกของสารสมเหลวและการเย็นตัวของหินแกรนิต และ
หินออบซิเดียน
แนวคํําตอบ หินแกรนิตจะมีเม็ดหยาบ มีขนาดผลึกโต แสดงวา เย็นตัวชา สวนหินออบซีเดียนไมมี
รูปผลึก ลักษณะเน�อ้ หินแบบแกว แสดงวา เย็นตัวเร็วมาก รูปผลึกขึน้ กับอัตราการเย็นตัวของแมกมา
และลาวา เชนเดียวกับการเย็นและแข็งตัวตกผลึกของสารสมที่หลอมละลาย ถาใหตกผลึกชาจะได
เน�้อผลึกหยาบกวาใหตกผลึกอยางรวดเร็ว
7. จากการสํารวจพบภูเขาหินปูนที่มีซากดึกดําบรรพของหอยทะเล นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร
เกี่ยวกับการกําเนิดภูเขาหินปูนดังกลาว
แนวคําํ ตอบ แสดงวาภูเขาหินปูนลูกนัน้ เกิดจากการตกตะกอนของสารละลาย และมีซากหอย ปะการัง
เกิดรวมอยูดวยในทะเลเมื่อหลายลานปที่ผานมา และแสดงวาบริเวณที่พบครั้งหนึ�งในอดีตเคยเปน
ทะเลมากอน
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8. หินอัคน�และหินตะกอน สามารถแปรเปลี่ยนเปนหินแปรไดอยางไร
แนวคําตอบ หินอัคน�และหินตะกอนเปลี่ยนเปนหินแปรได เน��องจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ
เปลือกโลก ทําใหบริเวณทีเ่ ปนหินอัคน�และหินตะกอน ไดรบั ความรอนอยางสูงจนเกิดการแปรสภาพ
กลายเปนหินชนิดใหม คือ หินแปร
9. หินอัคน� หินแปรและหินตะกอน มีกระบวนการเกิดทีส่ มั พันธกนั อยางไรบาง หินแตละชนิดสามารถ
เปลี่ยนไปเปนหินอีกชนิดหนึ�งไดหรือไม จงอธิบาย
แนวคํําตอบ หินอัคน� หินแปรและหินตะกอน มีกระบวนการเกิดที่สัมพันธกัน เรียกวา วัฏจักรหิน
โดยที่หินแตละชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงไปเปนหินอีกชนิดหนึ�งไดจากกระบวนการเย็นตัว แข็งตัว
การกัดเซาะผุพัง การบีบอัด เชื่อมประสาน ความรอน ความดันและการหลอมละลาย เปนตน
10. เพราะเหตุใดสีผงละเอียดของแรจึงสามารถใชบอกลักษณะของแรไดดีกวาสีของแร
แนวคํําตอบ เพราะสีผงละเอียดเปนสีเฉพาะของแรแตละชนิด สวนสีของแรที่ปรากฏใหเห็นของแร
แตละชนิดมีความไมแน�นอน เพราะแรตางชนิดกันอาจมีสีปรากฏใหเห็นเหมือนกันได
11. แรชนิดใดบางที่มนุษยนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
แนวคําํ ตอบ แรดบี กุ ใชทาํ ภาชนะบรรจุอาหาร แรพลวงใชผสมกับตะกัว� เพือ่ ทําแผนแบตเตอรี่ แรเหล็ก
ใชในอุตสาหกรรมเหล็ก และเหล็กแปรรูปตางๆ แรดนิ ขาวใชในการทําเครือ่ งปน ดินเผา แรใยหินใชทาํ
ผาทนไฟ ผาเบรกรถยนต เปนตน
12. จากรูปดานลางโครงสรางดินขอใดที่สามารถกักเก็บนํ้าไดมากกวา เพราะเหตุใด

ก.

ข.

แนวคํําตอบ ภาพ ก. จะกักเก็บนํ้าไวไดดีกวา ข. เพราะตะกอนของภาพ ก. มีขนาดเทาๆ กันทําให
มีชองวางระหวางเม็ดตะกอนมากจึงกักเก็บนํ้าไดมากกวา
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13. เพราะเหตุใดบอนํา้ บาดาลบางบริเวณจึงมีนาํ้ ใชไดทกุ ฤดูกาล แตบางบอจะไมมนี าํ้ ใหใชในฤดูแลง
แนวคําตอบ บอที่ไมมนี าํ้ ใชในฤดูแลง เน�อ� งจากเปนชัน้ กักเก็บนํา้ ทีน่ าํ้ ใตดนิ จากบริเวณนัน้ ไมสามารถ
ไหลเชื่อมตอได สวนบอที่มีนํ้าใชทุกฤดูกาล เน��องจากเปนพื้นที่ที่มีชั้นกักเก็บนํ้าที่เชื่อมตอกันทําให
มีนํ้าบาดาลจากบริเวณขางเคียงไหลมาทดแทนได
14. ปจจัยที่สงผลใหแหลงนํ้าแตละแหลงมีลักษณะแตกตางกันไดแกอะไรบาง
แนวคํําตอบ ความทนทานในการกัดเซาะของดิน หิน แร แตละชนิดในพื้นที่ที่นํ้าไหลผาน ความเร็ว
และปริมาณของกระแสนํ้าในแตละฤดูกาล ระยะเวลาในการกัดเซาะของนํ้า ลักษณะภูมิประเทศ และ
ลักษณะโครงสรางทางธรณ�วิทยาของพื้นที่
15. แหลงนํ้าลักษณะใด สามารถกักเก็บนํ้าจืดที่มีสถานะเปนของเหลวไวไดมากที่สุด
แนวคํําตอบ นํ้าบาดาล
16. นํ้าในดินและนํ้าบาดาลแตกตางกันอยางไร
แนวคํําตอบ นํ้าในดิน (soil water) เปนนํ้าที่ไหลซึมอยูตามชองวางระหวางเม็ดดิน ซึ�งมีปริมาณ
นอยมาก ไมสามารถนํามาใชประโยชนได นํา้ บาดาล เปนนํา้ สวนทีเ่ หลือจากทีด่ นิ ดูดซับไว และไหลซึม
ไปกักเก็บอยูต ามชองวางระหวางตะกอน หรือตามรอยแตก รอยแยกทีอ่ ยูต อ เน�อ� งกันของหิน ชัน้ หิน
หรือชั้นตะกอน มีปริมาณมากสามารถนําไปใชประโยชน ได
17. จากภาพ นักเรียนคิดวาอะไรเปนสาเหตุที่ทําใหนํ้าเสียและจะมีวิธีแกไขอยางไร

แนวคําํ ตอบ ตองไมทงิ้ ขยะจากบานเรือนลงแหลงนํา้ ควรทิง้ ในถังขยะ สวนนํา้ เสียจากบานเรือน กอนทิง้
ตองมีการบําบัดและกรองของเสียกอนระบายนํ้าเสียลงแหลงนํ้า
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18. นักเรียนมีวิธีการอนุรักษแหลงนํ้าผิวดินและแหลงนํ้าบาดาลในบริเวณทองถิ�นที่อาศัยอยูให
สะอาดและมีใชไดตลอดไปอยางไรบาง
แนวคําตอบ มีดังน�้
- ไมระบายนํ้าจากไร นา สวน ลงในแหลงนํ้าโดยตรง
- ดูแลรักษาระบบนิเวศแหลงนํ้า
- มีการจัดการใชนํ้าในฤดูแลงอยางรอบคอบ
- ไมทิ้งขยะและของเสียในแหลงนํ้า
- บําบัดนํ้าเสียกอนระบายลงแหลงนํ้า
- ไมระบายนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีสารปนเปอนลงแหลงนํ้า
- ควบคุมดูแลการทิ้งหรือถายนํ้ามันลงนํ้า เปนตน
- ไมสูบนํ้าบาดาลมาใชในปริมาณที่มากจนเกินไป
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บทที่

4 โลกของเรา

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล สรางแบบจําลองและ
อธิบายลักษณะโครงสรางโลกแตละชั้น
2. วิเคราะหขอมูลและอธิบายความสัมพันธของระบบโลก
ทั้ง 4 ระบบ
3. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายกระบวนการผุพัง
อยูก บั ที่ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
ที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ
4. ศึกษาและอธิบายปจจัยที่ทําใหผิวโลกเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ
5. สืบคนขอมูล สํารวจและอธิบายการใชประโยชน ตลอด
จนการอนุรักษภูมิลักษณในทองถิ�นของตนเอง

หนังสือเรียนหนา 115 - 134

4.1 โครงสรางโลก
2 ชั�วโมง
4.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาบนเปลือกโลก 4 ชั�วโมง

รวมเวลาที่ใช
ในบทนี้
6 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
โครงสรางโลกแบงออกเปน 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก เน�้อโลกและแกนโลก โลกประกอบดวย 4 ระบบ
ไดแก ธรณ�ภาค อุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค ภูมิลักษณที่ปรากฏบนผิวโลกเกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณ�วิทยาตางๆ ไดแก การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน การใชประโยชน
จากภูมิลักษณตางๆ ตองมีการจัดการภูมิลักษณดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อเปนการอนุรักษภูมิลักษณดังกลาวให
คงสภาพเดิมใหไดมากที่สุด โดยมีสาระสําคัญดังน�้
โครงสรางโลกแบงออกเปน 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก เน�้อโลกและแกนโลก แตละชั้นมีลักษณะ สถานะ
และสวนประกอบแตกตางกัน ยิ�งลึกลงไปจากผิวโลก อุณหภูมิและความดันของโครงสรางโลกแตละชั้นจะยิ�งมี
คาสูงขึ้นตามลําดับ
โลกประกอบดวย 4 ระบบ ไดแก ธรณ�ภาค อุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค ระบบโลกทั้ง 4 ระบบ
มีความสัมพันธซ�งึ กันและกัน ถาระบบโลกระบบใดระบบหนึ�งเสียสมดุลไปจะสงผลกระทบทําใหระบบโลกระบบอื่นๆ
เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย

ภูมิลักษณเปนลักษณะของผิวโลกที่มีรูปพรรณสัณฐานตางๆ เกิดขึ้นจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณ�วิทยาตางๆ ไดแก การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน ปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดกระบวนการเปลีย่ นแปลงทางธรณ�ตา งๆ เหลาน�้ ไดแก ประเภทและชนิดของหิน ลักษณะโครงสรางทางธรณ�วทิ ยา
การกระทําของนํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง แรงโนมถวงของโลก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ สิ�งมีชีวิต และ
ปฏิกิริยาเคมีตางๆ
ปจจุบันมนุษยมีการใชประโยชนจากภูมิลักษณ ในดานตางๆ มากมาย เชน การทองเที่ยว การปลูกสราง
อาคารตางๆ จึงมีความจําเปนตองมีการจัดการภูมิลักษณตางๆ ใหคงสภาพเดิมใหไดมากที่สุดดวยวิธีการที่
เหมาะสมและยั�งยืน

โครงสรางโลก
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูลและสรางแบบจําลอง เพื่อนํา
ไปสูความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางโลกแตละชั้นและความสัมพันธของระบบโลกทั้ง 4 ระบบ
คําสําคัญ
• โครงสรางโลก
• อุทกภาค
• ระบบโลก
• บรรยากาศ
• ธรณ�ภาค
• ชีวภาค

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูล วิเคราะหขอมูล สรางแบบจําลองและ
อธิบายลักษณะโครงสรางโลกแตละชั้น
2. วิเคราะหขอมูลและอธิบายความสัมพันธของระบบ
โลกทั้ง 4 ระบบ
3. อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้น เมื่อระบบโลกระบบใด
ระบบหนึ�งเสียสมดุลไป

เวลาที่ใช 2 ชั่วโมง
160 คูมือครู

หนังสือเรียนหนา 117

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครู นํ า เข า สู การเรี ย นรู เ รื่ อ งโครงสร า งโลก โดยให นั ก เรี ย นสื บ ค น ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะโครงสร า ง
ภายในโลก ซึ�งอาจใหนักเรียนชมวีดิทัศน ศึกษาแผนภาพหรือแบบจําลองเรื่องโครงสรางโลก จากแหลงเรียนรู
ภายในหรือภายนอกโรงเรียนหรือศึกษาจากสื่อโครงสรางโลกแบบ 3 มิติ แลวใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
และอภิปรายรวมกันวา โครงสรางโลกแตละชั้นมีลักษณะเหมือนหรือแตกตางกันอยางไรบาง
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา โครงสรางโลกประกอบดวย 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก
เน�้อโลกและแกนโลก โครงสรางโลกแตละชั้นจะมีลักษณะแตกตางกัน และยิ�งลึกลงไปจากผิวโลก อุณหภูมิและ
ความดันของโครงสรางโลกแตละชั้นจะยิ�งมีคาสูงขึ้นตามลําดับ ซึ�งนักเรียนจะไดศึกษาความแตกตางเกี่ยวกับ
ลักษณะโครงสรางโลกแตละชั้น จากกิจกรรม 4.1

กิจกรรม 4.1 โครงสรางภายในโลก
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. สืบคนขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางโลกแตละชั้น
2. สรางแบบจําลองและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางโลก
แตละชั้น

เวลาที่ใช 45 นาที

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
ปริมาณ/กลุม
1 เรื่อง
1 ชุด
1 แผน
1 ชุด
1 - 2 แผน
1 แทง
1 กอน
สีละ 1 แทง, สีละ 1 ขวด
1 ชุด
1,000 cm3
สีละ 1 กอน
1 อัน
1 ฉบับ
1 อัน
บทที่ 4 โลกของเรา 161

4.1 โครงสรางโลก

รายการ
1. วีดิทัศน เรื่อง โครงสรางโลก (ใชรวมกันทั้งหองได)
2. เครื่องเลนวีดิทัศน พรอมจอฉายภาพ (ใชรวมกันทั้งหองได)
3. แผนภาพ เรื่อง โครงสรางโลก
4. สื่อโครงสรางโลก แบบ 3 มิติ (ประกอบดวยแผนซีดีรอมและเอกสาร)
(ใชรวมกันทั้งหองได)
5. กระดาษเปลาสํําหรับวาดภาพ
6. ดินสอ
7. ยางลบ
8. สีไม สีเทียนหรือสีนํ้า จํํานวน 3 สี
9. พูกันและจานผสมสี (กรณ�ที่ใชสีนํ้า)
10. นํ้าสะอาด
11. ดินนํ้ามันกอนใหญ จํํานวน 3 สี
12. ไมบรรทัด
13. กระดาษหนังสือพิมพ
14. มีดพลาสติก

การเตรียมลวงหนา
กรณ�ที่ไมมีวีดิทัศน แผนภาพหรือสื่อ 3 มิติ เรื่อง โครงสรางโลก อาจใชวิธีศึกษาจากภาพ 4.1 ใน
หนังสือเรียน หรือศึกษาจากแหลงเรียนรูจริงภายในหรือภายนอกโรงเรียน และเพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของนักเรียน ครูจะตองติดตอประสานงานแจงการเขาชมแหลงเรียนรูน อกโรงเรียนทีจ่ ะไปศึกษาลวงหนา

ขอเสนอแนะในการทํากิจกรรม
1. การจําลองโครงสรางโลกแตละชัน้ อาจใชวธิ กี ารวาดภาพและระบายสี หรืออาจใชวธิ กี ารปน ดินนํา้ มัน
ชั้นละ 1 สี เพื่อแทนเปลือกโลก เน�้อโลกและแกนโลก
2. การจําลองโครงสรางโลก นักเรียนตองคํานึงถึงมาตราสวนในการยอสวนแบบจําลองโครงสรางโลก
และเขียนบอกมาตราสวนที่ใชยอสวนแบบจําลองโครงสรางโลกดวย
3. ขณะสรางแบบจําลองควรใชไมบรรทัดชวยในการวัดระยะความหนาแบบจําลองโครงสรางโลกแตละชัน้
ตัวอยางการคิดมาตราสวนในการยอสวนแบบจําลองโครงสรางโลก
เปลือกโลก
มีความหนาตั้งแต
5 - 35 กิโลเมตร
เน�้อโลก
มีความหนา
ประมาณ
2,885 กิโลเมตร
เปลือกโลก
เน�้อโลก
แกนโลกชั้นนอก
แกนโลก
ชั้นใน

แกนโลกชั้นนอก
มีความหนาประมาณ
2,270 กิโลเมตร
แกนโลกชั้นใน
มีความหนาประมาณ
1,216 กิโลเมตร

ภาพ 4.1 ในหนังสือเรียน แสดงลักษณะโครงสรางโลก
จากการศึกษาภาพ 4.1 ในหนังสือเรียน ทีแ่ สดงลักษณะโครงสรางโลก พบวาโครงสรางโลกแตละชัน้
มีความหนาแตกตางกัน ดังแสดงในตาราง 4.1
162 คูมือครู

ตาราง 4.1 แสดงความหนาโครงสรางโลกแตละชั้น
โครงสรางโลก
ความหนา (กิโลเมตร)
เปลือกโลก
มีความหนามากที่สุด 35 กิโลเมตร
เน�้อโลก
2,885 กิโลเมตร
แกนโลก
มีความหนาเริ�มตั้งแตแกนโลกชั้นนอกจนถึงระยะสิ้นสุดของแกนโลกชั้นใน
ทั้ง 2 ชั้นยอยน�้ มีความหนารวมกันเทากับ 3,486 กิโลเมตร
เมือ่ หาความหนาโครงสรางโลกแตละชัน้ เปนหน�วยกิโลเมตรไดแลว ใหจดั ทําแบบจําลองโครงสรางโลก
แบบยอสวน โดยใชมาตราสวน 1 เซนติเมตร : 500 กิโลเมตร ดังน�้
ความหนา (เซนติเมตร) เมื่อใชมาตราสวน
1 เซนติเมตร : 500 กิโลเมตร

โครงสรางโลก ความหนา (กิโลเมตร)
เปลือกโลก

35 กม.

เน�้อโลก

2,885 กม.

แกนโลก

3,486 กม.

35 กม.
x 1 ซม.
500 กม.
2,885 กม.
=
x 1 ซม.
500 กม.
3,486 กม.
=
x 1 ซม.
500 กม.
=

0.07 ซม.
ประมาณ 5.8 ซม.
ประมาณ 7 ซม.

การยอสวนแบบจําลองโครงสรางโลก กําหนดใหเปลือกโลกมีความหนา 0.07 เซนติเมตร เน�้อโลกมี
ความหนา 5.8 เซนติเมตร และแกนโลกมีความหนา 7 เซนติเมตร ตามลําดับ
· ถานักเรียนใชวิธีจําลองโครงสรางโลกดวยวิธีการปนดินนํ้ามัน เมื่อปนดินนํ้ามันเรียบรอยแลว
ใหใชมีดพลาสติกผาแบบจําลองออกเปน 2 สวนเทาๆ กัน และนํามารวมกันอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะ
โครงสรางโลกแตละชั้น
· เนนใหนักเรียนใชวัสดุในทองถิ�นหรือวัสดุเหลือใชมาจัดทําแบบจําลองโครงสรางโลก

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
จากการสืบคนขอมูล เรื่อง โครงสรางโลก ดวยวิธีการชมวีดิทัศนหรือจากการศึกษาแผนภาพหรือ
จากการศึกษาสื่อโครงสรางโลกแบบ 3 มิติ สามารถจําลองโครงสรางโลกและสรุปความรูเกี่ยวกับลักษณะ
โครงสรางโลกได ดังน�้
บทที่ 4 โลกของเรา 163

จํําลองโครงสรางโลกโดยการปนดินนํ้ามัน

ใชดินนํ้ามันสีแดงปนเปนแกนโลก
และใชดินนํ้ามันสีสมปนเปนเน�้อโลก
เปลือกโลก
เน�้อโลก
แกนโลก

ใชดินนํ้ามันสีเขียว
ปนเปนเปลือกโลก

เมื่อปนดินนํ้ามันเสร็จแลวใหใชกระดาษกาว
ติดลงไปในแตละชั้น และเขียนชื่อโครงสราง
โลกและคาความหนาของแตละชั้นลงไปบน
กระดาษกาว

จํําลองโครงสรางโลกโดยการวาดภาพและระบายสี
เปลือกโลก
เน�้อโลก

แกนโลกชั้นนอก
แกนโลกชั้นใน

โครงสร า งโลกที่ จํ า ลองขึ้ นมี รู ปร า งเป น ทรงกลมและมี ลั ก ษณะโครงสร า งภายในแบ ง ออกเป น
3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก (crust) เน�้อโลก (mantle) และแกนโลก (core) โครงสรางโลกแตละชั้นมี
ลักษณะแตกตางกัน ดังแสดงในตารางบันทึกผล 4.2

164 คูมือครู

ตาราง 4.2 แสดงลักษณะและสถานะของโครงสรางโลกแตละชั้น
โครงสรางโลก
ลักษณะ
เปลือกโลก
เปนโครงสรางชั้นนอกสุดของโลกและ
เปนชั้นที่บางที่สุด
เน�้อโลก
เปนชั้นที่อยูถัดจากเปลือกโลกลึกเขาไป
ดานใน มีความหนามากกวาเปลือกโลก
แตนอยกวาแกนโลก
แกนโลก

สถานะ
ของแข็ง

เน�้อโลกมีสถานะเปนของแข็ง แตที่ระดับ
ความลึกจากผิวโลกประมาณ 100 - 350
กิโลเมตร มีสารเริ�มตนที่จะหลอมเหลว
เปนหินหลอมเหลวที่เรียกวา แมกมา
เปนโครงสรางชั้นในสุดของโลก และเปน แกนโลกชั้นนอกมีลักษณะเปนของเหลว
ชั้นที่หนาที่สุด แบงออกเปน 2 ชั้นยอย หน� ด ส ว นแก น โลกชั้ น ในมี ส ถานะเป น
ไดแก แกนโลกชั้นนอกและแกนโลก
ของแข็ง
ชั้นใน

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา จากการทําแบบจําลอง
โครงสรางโลกพบวาโลกของเราแบงออกเปน 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก เน�้อโลกและแกนโลก แตละชั้นมี
ความหนาและสถานะแตกตางกันออกไป
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปรายมาตอบคําถามทายกิจกรรม 4.1 ในหนังสือเรียน ดังน�้
โลกของเราที่นักเรียนจําลองขึ้นมีลักษณะโครงสรางภายในอยางไร
แนวคําตอบ แบบจําลองโครงสรางโลกที่สรางขึ้น แบงออกเปน 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก เน�้อโลก
และแกนโลก แตละชั้นมีความหนาและสถานะแตกตางกัน
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา โครงสรางโลกของเรามีลักษณะแบงออกเปน 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก
เน�้อโลกและแกนโลก แตละชั้นมีลักษณะและสถานะแตกตางกันออกไป เปลือกโลกเปนโครงสรางชั้นนอกสุด
ของโลกและเปนชั้นที่บางที่สุด มีสถานะเปนของแข็ง เน�้อโลกเปนชั้นที่อยูถัดจากเปลือกโลกลึกเขาไปดานใน
มีความหนามากกวาเปลือกโลกแตนอยกวาแกนโลก เน�้อโลกมีสถานะเปนของแข็ง แตเน�้อโลกที่ระดับความลึก
จากผิวโลกประมาณ 100 - 350 กิโลเมตร มีสารเริม� ตนทีจ่ ะหลอมเหลวเปนหินหลอมเหลวที่ เรียกวา แมกมา และ
โครงสรางสวนชั้นในสุดของโลก ไดแก แกนโลก แบงออกเปน 2 ชั้นยอย ไดแก แกนโลกชั้นนอกมีลักษณะเปน
ของเหลวหน�ดและแกนโลกชัน้ ในมีสถานะเปนของแข็ง และยิง� ลึกลงไปจากผิวโลก อุณหภูมแิ ละความดันภายในโลก
จะยิ�งมีคาสูงขึ้นตามลําดับ
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
โครงสรางโลกประกอบดวย 3 ชั้นหลัก เรียงลําดับจากชั้นนอกสุดไปหาชั้นในสุด ไดแก เปลือกโลก เน�้อโลก
และแกนโลก ดังภาพ 4.1
เปลือกโลก มีความหนา 5 - 35 กม.

ภาพ 4.1 ลักษณะโครงสรางโลกแตละชั้น
เปลือกโลก (crust) เปนโครงสรางชั้นนอกสุดของโลก เปลือกโลกเปนชั้นที่มีความหนา อุณหภูมิ ความดัน
และความหนาแน�นนอยที่สุดเมื่อเทียบกับโครงสรางชั้นอื่นๆ และมีสถานะเปนของแข็ง ถาเปรียบผลสมหรือไขตม
เปนโลกของเรา เปลือกโลกจะเปรียบไดกับเปลือกสมหรือเปลือกไขที่จะอยูบริเวณนอกสุด ซึ�งจะมีลักษณะบางมาก
มนุษยและสิ�งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกจะอาศัยอยูบนเปลือกโลกน�้หรืออาศัยลึกลงไปจากผิวโลกเพียงไมกี่รอยเมตร
เทานั้น เปลือกโลกแบงออกเปน 2 แบบ ซึ�งมีความหนาไมเทากัน ไดแก
1. เปลือกโลกทวีป (continental crust) มีความหนาเฉลี่ย 35 กิโลเมตร เปนเปลือกโลกสวนที่เปนพื้นทวีป
และไหลทวีป เปลือกโลกทวีปสวนที่หนาจะอยูบริเวณใตเทือกเขาสูงใหญ
2. เปลือกโลกมหาสมุทร (oceanic crust) มีความหนาเฉลีย่ 5 กิโลเมตร เปนเปลือกโลกทีอ่ ยูใตมหาสมุทรตางๆ
ภาพเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร แสดงดังภาพ 4.2
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เปลือกโลกทวีป มีความหนาเฉลี่ย 35 กม.

เปลื อ กโลกมหาสมุ ท ร
มีความหนาเฉลี่ย 5 กม.

ภาพ 4.2 แสดงลักษณะเปลือกโลกทวีปและเปลือกโลกมหาสมุทร
(ภาพจาก https://www.etap.org/demo/Earth_Science/es3/crust.jpg)
เน�อ้ โลก (mantle) เปนโครงสรางทีอ่ ยูร ะหวางเปลือกโลกและแกนโลก มีความหนาประมาณ 2,885 กิโลเมตร
เปนชั้นที่มีอุณหภูมิ ความดันและความหนาแน�นสูงกวาเปลือกโลก แตนอยกวาแกนโลก เน�้อโลกแบงออกเปน
2 ชั้นยอย ไดแก เน�้อโลกตอนบน (upper mantle) มีความหนาประมาณ 665 - 695 กิโลเมตร มีสถานะเปน
ของแข็ง เน�้อโลกตอนบนที่ระดับความลึกจากผิวโลกประมาณ 100 - 350 กิโลเมตร มีสารเริ�มตนที่จะหลอมเหลว
เปนหินหลอมเหลวทีเ่ รียกวา แมกมา ถัดจากเน�อ้ โลกตอนบนลึกเขาไปดานในจะเปนเน�อ้ โลกตอนลาง (lower mantle)
มีความหนาประมาณ 2,190 - 2,220 กิโลเมตร มีสถานะเปนของแข็ง
แกนโลก (core) เปนโครงสรางชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 3,486 กิโลเมตร ชั้นน�้มีอุณหภูมิ
ความดันและความหนาแน�นสูงที่สุด แกนโลกแบงออกเปน 2 ชั้นยอย ไดแก แกนโลกชั้นนอก (outer core) มี
ความหนาประมาณ 2,270 กิโลเมตร มีลักษณะเปนของเหลวหน�ด และถัดจากแกนโลกชั้นนอกลึกเขาไปดานในสุด
จะเปนแกนโลกชั้นในมีความหนาประมาณ 1,216 กิโลเมตร มีสถานะเปนของแข็ง
แกนโลกประกอบดวยธาตุเหล็กและนิกเกิลเปนสวนใหญ เมื่ออยูที่ผิวโลกธาตุเหล็กจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ
2,750 องศาเซลเซียส และธาตุนิกเกิลจะมีจุดเดือดที่อุณหภูมิ 2,732 องศาเซลเซียส แตที่แกนโลกชั้นนอก
ธาตุเหล็กและนิกเกิลยังคงมีลักษณะเปนของเหลวหน�ด ไมเปลี่ยนเปนสถานะกาซ เพราะความดันที่เกิดจาก
นํ้าหนักของเปลือกโลกและเน�้อโลกมีคาสูงมาก จึงทําใหอะตอมของธาตุดังกลาวยังคงมีแรงดึงดูดเขาหากัน
จึงทําใหธาตุเหล็กและนิกเกิลยังคงมีลักษณะเปนของเหลวหน�ด ในทํานองเดียวกันที่แกนโลกชั้นใน ความดันจะยิ�ง
มีคาสูงมากขึ้น จึงทําใหธาตุเหล็กและนิกเกิลยังคงมีสถานะเปนของแข็ง ถึงแมวาบริเวณดังกลาวจะมีอุณหภูมิ
สูงมากก็ตาม

แหลงเรียนรู
สามารถศึกษาหัวขอ โครงสรางโลก เพิ�มเติมไดที่เว็บไซต
http://scign.jpl.nasa.gov/learn/plate1.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Structure_of_the_Earth
http://mediatheek.thinkquest.nl/~ll125/en/struct.htm
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ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับเรื่องโครงสรางโลก และนําเขาสูการเรียนรูหัวขอระบบโลก
โดยใหนักเรียนสังเกตสิ�งตางๆ รอบตัว และจําแนกสิ�งตางๆ ที่สังเกตไดออกเปนหมวดหมูโดยใชเกณฑการจําแนก
ของตนเอง ใหนกั เรียนสงตัวแทนออกมานําเสนอหนาชัน้ เรียนวาไดจาํ แนกสิง� ตางๆ ทีส่ งั เกตไดออกเปนกีห่ มวดหมู
ใชเกณฑใดในการจําแนก และแตละหมวดหมูประกอบดวยสิ�งใดบาง และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาสิ�งที่เพื่อน
นําเสนอหนาชั้นเรียนไดจําแนกสิ�งตางๆ ที่สังเกตได เหมือนหรือแตกตางจากสิ�งที่นักเรียนไดจําแนกไวหรือไม
อยางไร
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา สิ�งตางๆ ที่นักเรียนสังเกตไดสามารถจําแนกออกไดเปน
4 สวนใหญๆ ไดแก
1. สวนที่เปนของแข็ง เชน ดิน หิน แร เรียกระบบสวนน�้วา ธรณ�ภาค
2. สวนที่เปนนํ้า เชน นํ้าจืด นํ้าเค็ม เรียกระบบสวนน�้วา อุทกภาค
3. สวนที่เปนอากาศและกาซตางๆ เรียกระบบสวนน�้วา บรรยากาศ
4. สวนของสิ�งมีชีวิต เชน มนุษย พืชและสัตวตางๆ เรียกระบบสวนน�้วา ชีวภาค
ระบบทั้ง 4 ระบบน�้ มีความสัมพันธซึ�งกันและกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อใหนักเรียน
มี ความเข า ใจเรื่ อ งความสั ม พั น ธ ข องระบบโลกทั้ ง 4 ระบบมากขึ้ น ครู อาจให นั ก เรี ย นทํ า กิ จ กรรมเพิ� ม เติ ม
เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธของระบบโลกทั้ง 4 ระบบ โดยอาจใชวิธีสรางสถานการณจําลอง ดังน�้
กิจกรรมสถานการณจําลอง ความสัมพันธของระบบโลกทั้ง 4 ระบบ
ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1. ใหนักเรียนสังเกตสิ�งตางๆ รอบตัว และเขียนชื่อสิ�งตางๆ ที่สังเกตได 1 ชื่อ ลงในบัตรคํา
2. ใหนกั เรียนวิเคราะหวา ชือ่ สิง� ทีน่ กั เรียนเขียนลงไปในบัตรคํา สิง� ดังกลาวจัดอยูใ นระบบใดของระบบโลก ไดแก
1.ธรณ�ภาค 2.อุทกภาค 3.บรรยากาศ และ 4.ชีวภาค
3. เมือ่ นักเรียนแตละคนวิเคราะหไดแลววา ชือ่ สิง� ทีเ่ ขียนลงไปในบัตรคําจัดอยูในระบบใดของโลก ใหนกั เรียน
แบงกลุมออกเปน 4 กลุม ตามชื่อระบบโลกทั้ง 4 ระบบ
4. ครูตั้งประเด็นถามนักเรียนและใหนักเรียนคิดวิเคราะหในประเด็นคําถามดังกลาว เชน
• ถามนุษยมกี ารตัดไมทาํ ลายปาระบบใดของโลกจะไดรบั ผลกระทบบาง ใหนกั เรียนแตละคนคิดวิเคราะหวา
ชื่อสิ�งที่ตนเองเขียนไวในบัตรคําจะไดรับผลกระทบจากการตัดไมทําลายปาหรือไม เชน ถานักเรียน
เขียนคําวา “อาหาร” นักเรียนอาจจะคิดวา เมื่อมีการตัดไมทําลายปาแลวอาจทําใหไมมีผลผลิตของ
พืชตางๆ มารับประทานได จึงคิดวาคําวา “อาหาร” นั้นไดรับผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา
ใหนักเรียนที่เขียนคําวา “อาหาร” ลงที่พื้น
• ถานักเรียนคนอื่นๆ คิดวาชื่อสิ�งที่ตนเองเขียนลงในบัตรคําไดรับผลกระทบจากการตัดไมทําลายปา
เชนเดียวกัน ใหนักเรียนนั�งลงที่พื้น
• ใหนกั เรียนทีน่ ง�ั ลงกับพืน้ ชูบตั รคําขึน้ และใหนกั เรียนคนอืน่ ๆ วิเคราะหดวู า ถาปราศจากชือ่ สิง� ทีอ่ ยูใน
บัตรคําของเพือ่ นทีน่ ง�ั ลงแลวตนเองจะไดรบั ผลกระทบหรือไม ถาคิดวาไดรบั ผลกระทบใหนกั เรียนนัง� ลง
ที่พื้นและทํากิจกรรมในลักษณะเดียวกันน�้จนกระทั�งนักเรียนนั�งลงที่พื้นจนครบทุกคนหรือไมมีใคร
สามารถนั�งลงที่พื้นไดอีก
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• ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายความสัมพันธของระบบโลกทัง้ 4 ระบบจากสถานการณจาํ ลองทีผ่ า นมาวา
เมื่อระบบโลกระบบใดระบบหนึ�งเสียสมดุลหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไป จะมีระบบโลกระบบใด
ไดรับผลกระทบบาง
จากการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา ระบบโลกทั้ง 4 ระบบ มีความสัมพันธซึ�งกันและกัน
และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถาระบบใดระบบหนึ�งเสียสมดุลไปจะสงผลกระทบทําใหระบบโลกระบบอื่นๆ
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนําไปสูป ญ หาสิง� แวดลอมทีส่ าํ คัญหลายอยางตามมา
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปรายมาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
ถาระบบโลกระบบใดระบบหนึ�งเสียสมดุลไป นักเรียนคิดวาจะสงผลกระทบตอระบบโลกระบบอื่นๆ
หรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ระบบโลกทัง้ 4 ระบบ ไดแก ธรณ�ภาค อุทกภาค บรรยากาศและชีวภาค มีความสัมพันธ
ซึ�งกันและกัน และมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถาระบบใดระบบหนึ�งเสียสมดุลไป จะสงผล
กระทบทําใหระบบโลกระบบอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือนําไปสูปญหาสิ�งแวดลอมที่สําคัญ
หลายอยางตามมาได เชน เกิดภาวะโลกรอน เกิดพายุฝนรุนแรง เกิดความแหงแลงในพื้นที่
เกิดนํ้าทวม หรือเกิดภาวะขาดแคลนอาหาร นอกจากนั้นการแกไขปญหาภาวะตางๆ ที่เกิดขึ้น
จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมของมนุษยบนโลกดวย
จากภาพ 4.2 ในหนังสือเรียน นักเรียนคิดวาระบบของโลกแตละระบบมีความสัมพันธกนั อยางไรบาง

ภาพ 4.2 ในหนังสือเรียน แสดงระบบโลกทั้ง 4 ระบบ
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แนวคําตอบ จากภาพ 4.2 ในหนังสือเรียนไดแสดงระบบโลกทัง้ 4 ระบบไว ไดแก สวนทีเ่ ปนของแข็ง
ที่เรียกวา ธรณ�ภาค สวนของนํ้าที่เรียกวา อุทกภาค สวนของอากาศที่เรียกวา บรรยากาศ และ
สวนของสิ�งมีชีวิตที่เรียกวา ชีวภาค ระบบโลกทั้ง 4 ระบบมีความสัมพันธซ�งึ กันและกัน ถาระบบโลก
ระบบใดระบบหนึ�งเสียสมดุลไป จะสงผลกระทบทําใหระบบโลกระบบอื่นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง
และนําไปสูปญหาตางๆ ขึ้นได เชน ผิวโลก ซึ�งอยู ในระบบธรณ�ภาค เปนแหลงอาศัยที่สําคัญ
ของสิ�งมีชีวิต ไดแก มนุษย พืชและสัตว ถาปราศจากผิวโลก สิ�งมีชีวิตตางๆ ที่อยูในระบบชีวภาค
จะไมสามารถดํารงชีวิตอยูได และถาปราศจากผิวโลกก็จะไมมีสวนรองรับแหลงนํ้าตางๆ เชน
แมนํ้า ทะเล มหาสมุทร ซึ�งแหลงนํ้าตางๆ เปนสิ�งจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิตทุกชนิด
ที่อาศัยอยูบนผิวโลก
นอกจากนั้ น ในวั ฏ จั ก รนํ้ า ยั ง จํ า เป น ต อ งอาศั ย ระบบบรรยากาศ เพื่ อ ให วั ฏ จั ก รนํ้ า มี
การหมุนเวียนไปใหไดครบวัฏจักร บรรยากาศนอกจากเปนสวนสําคัญในวัฏจักรนํ้าแลว กาซบางชนิด
ในระบบอากาศยังมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิตเชนกัน นอกจากนั้นพืชยังเปน
สวนสําคัญในการผลิตกาซที่สําคัญหลายชนิดออกสูระบบบรรยากาศดวย ถาปราศจากพืชในการผลิต
กาซบางชนิด จะสงผลทําใหระบบบรรยากาศเสียสมดุลและเกิดปญหาสิ�งแวดลอมตางๆ ตามมาได
จากภาพ 4.3 (ก) ถึง 4.3 (ง) ในหนังสือเรียน นักเรียนคิดวามีระบบโลกระบบใดปรากฏอยูบาง แตละ
ระบบมีความสัมพันธกันอยางไร

ก.

ข.

ค.
ง.
ภาพ 4.3 ในหนังสือเรียน แสดงความสัมพันธของระบบโลกระบบตางๆ
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แนวคํําตอบ จากภาพ 4.3 ก. ในหนังสือเรียนมีระบบโลกทั้ง 4 ระบบปรากฏอยู แตละระบบมี
ความสั ม พั น ธ กั น เช น พื้ น ดิ น ที่ อ ยู ใ นระบบธรณ� ภ าคเป น แหล ง รองรั บ นํ้ า จื ด และสิ� ง มี ชี วิ ต
ในนํ้ า จื ด ไว นํ้ า จื ด ที่ อ ยู ใ นระบบอุ ท กภาคเป น แหล ง อาศั ย ของสั ตว นํ้ า สั ตว นํ้ า ในนํ้ า จื ด เป น
แหลงอาหารที่สําคัญของมนุษ ยและสัตว นํ้าจืดเมื่อไดรับแสงอาทิตยจะระเหยเปนไอลอยขึ้น
สูบรรยากาศซึ�งเปนสวนหนึ�งของวัฏจักรนํ้า และในบรรยากาศประกอบดวยกาซหลายชนิดที่จําเปน
ตอการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิตบนโลก
ภาพ 4.3 ข. ในหนังสือเรียนมีระบบโลกทัง้ 4 ระบบปรากฏอยู แตละระบบมีความสัมพันธกนั
เชน พื้นดินที่อยูในระบบธรณ�ภาคใชเปนแหลงเพาะปลูกพืชและเปนแหลงอาศัยของสิ�งมีชีวิตใน
ทองนา พืชที่ปลูกอยูในนาขาวเปนแหลงอาหารที่สําคัญของมนุษย นํ้าในนาขาวเปนแหลงอาศัย
ของสิ�งมีชีวิต และนํ้าในนาขาวเมื่อไดรับแสงอาทิตยจะระเหยเปนไอลอยขึ้นสูบรรยากาศ และใน
บรรยากาศประกอบดวยกาซหลายชนิดที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของสิ�งมีชีวิตบนโลก
ภาพ 4.3 ค. ในหนังสือเรียนมีระบบโลกทั้ง 4 ระบบปรากฏอยู แตละระบบมีความสัมพันธกัน
เช น พื้ น ดิ น ที่ อ ยู ใ นระบบธรณ� ภาคใช เ ป น แหล ง ปลู ก สร า งอาคารหรื อ ที่ อ ยู อาศั ย ของมนุ ษ ย
ควันพิษที่ปลอยออกมาจากเครื่องปรับอากาศและทอไอเสียรถยนตจะสงผลทําใหระบบบรรยากาศ
เสียสมดุล และเกิดปญหาสิ�งแวดลอมตามมา และนํ้าเสียตางๆ ที่ปลอยออกมาจากบานเรือน
หรื อ จากสํ า นั ก งานต า งๆ อาจทํ า ให นํ้ า ในแม นํ้ า ลํ า คลองเน� า เสี ย และอาจทํ า ให สิ� ง มี ชี วิ ต
ในนํ้าตายได
ภาพ 4.3 ง. ในหนังสือเรียนมีระบบโลกทัง้ 4 ระบบปรากฏอยู แตละระบบมีความสัมพันธกนั
เชน พื้นดินที่อยูในระบบธรณ�ภาคใชเปนที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ถาโรงงานอุตสาหกรรม
ปลอยนํ้าเสียลงสูแมนํ้า ลําคลอง จะสงผลทําใหนํ้าในแมนํ้า ลําคลองเน�าเสีย และอาจทําใหสิ�งมี
ชีวิตในนํ้าตายได และถาโรงงานอุตสาหกรรมปลอยควันพิษออกสูบรรยากาศ อาจทําใหอากาศเปน
พิษ และอาจสงผลตอระบบหายใจของมนุษยและสิ�งมีชีวิตบนโลกได

แหลงเรียนรู
สามารถศึกษาหัวขอ ระบบโลกทั้ง 4 ระบบ เพิ�มเติมไดที่เว็บไซต
http://geography.about.com/od/physicalgeography/a/fourspheres.htm
http://www.ucar.edu/learn/1.htm
http://www.ccpo.odu.edu/SEES/veget/class/Chap_1/1_3.htm
ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับระบบโลกทั้ง 4 ระบบ จากนั้นครูตั้งประเด็นให
นักเรียนคิดและอภิปรายรวมกันวา ถาระบบอุทกภาค ไดแก แหลงนํ้าตางๆ มีการกระทํากับระบบธรณ�ภาค
เชน ผิวโลก เปนระยะเวลานาน นักเรียนคิดวาผิวโลกที่เปนของแข็งจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร
เพื่อนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอ 4.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาบนเปลือกโลก
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กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดสืบคนขอมูล สํารวจ สังเกต ทดลองเลียนแบบและอภิปราย
ขอมูล เพื่อนําไปสูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของ
ตะกอนที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ อธิบายปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ และอธิบายวิธีการปองกันหรืออนุรักษภูมิลักษณ ในทองถิ�นของตนเองดวย
วิธีการที่เหมาะสม

•
•
•
•
•
•
•

คําสําคัญ
ภูมิลักษณ
การผุพังอยูกับที่
การกรอน
การพัดพา
การสะสมตัวของตะกอน
คาสต
เนินทราย
หนังสือเรียนหนา 120

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัว
ของตะกอน ที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยที่ทําใหผิวโลกเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ
3. สืบคนขอมูล สํารวจและอธิบายการใชประโยชน ตลอดจนการอนุรักษภูมิลักษณในทองถิ�นของตนเอง

เวลาที่ใช

172 คูมือครู

4.2.1 การผุพังอยูกับที่
1 ชั�วโมง
4.2.2 การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน 3 ชั�วโมง

รวม 4 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูนําเขาสูการเรียนรู เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาบนเปลือกโลก โดยอาจใหนักเรียน
เลนเกมจับคูภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกจนเกิดเปนภูมิลักษณตางๆ โดยใหจับคูภาพใหตรงกันระหวาง
ภาพของผิ ว โลกในอดี ต ก อ นเกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทางธรณ� วิ ท ยาและภาพภู มิ ลั ก ษณ ภ ายหลั ง ที่ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ และใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาภูมิลักษณตางๆ เหลาน�้เกิดขึ้นไดอยางไร
เกมจับคูภาพแสดงการเกิดภูมิลักษณ

http://www.uwec.edu/jolhm/eh/below/Images/
karst_erosional_cycle_flat_limestone_diagram.jpg
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4.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาบนเปลือกโลก

http://www.uwec.edu/jolhm/eh/below/Images/
karst_erosional_cycle_flat_limestone_diagram.jpg

เฉลยการเลนเกมจับคูภาพแสดงการเกิดภูมิลักษณ

ภาพกอนเกิดภูเขายอดราบ
และเนินยอดปาน

http://www.uwec.edu/jolhm/eh/below/Images/
karst_erosional_cycle_flat_limestone_diagram.jpg

ภาพภูเขากอนถูกกัดกรอน

ภาพกอนเกิดซุมหิน

ภาพภูมิลักษณภูเขายอดราบ
และเนินยอดปาน

http://www.uwec.edu/jolhm/eh/below/Images/
karst_erosional_cycle_flat_limestone_diagram.jpg

ภาพภูเขาที่ถูกกัดกรอนจนเกิดเปนภูมิลักษณแบบคาสต

ภาพภูมิลักษณซุมหิน

ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา ผิวโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยา
ตางๆ มากมาย การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหผิวโลกมีรูปรางลักษณะที่แตกตางกัน เชน เกิดเปนภูเขา
ที่ มี รู ป ร า งลั ก ษณะตางๆ เกิด เปน ที่ร าบ ภูเขายอดราบ เนิ น ยอดป าน ซุม หิ น ถํ้า ลั กษณะผิ ว โลกที่มี
รูปพรรณสัณฐานที่แตกตางกันเหลาน�้ เรียกวา ภูมิลักษณหรือธรณ�สัณฐาน ภูมิลักษณตางๆ บนผิวโลก
เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ ไดแก การผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและ
การสะสมตัวของตะกอน การเปลี่ยนแปลงบางกระบวนการเกิดขึ้นอยางชาๆ ใชเวลานับพัน นับลานป จึง
จะเห็นการเปลี่ยนแปลง แตบางกระบวนการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว จนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไดทันทวงที จากนั้นใหครูนํานักเรียนเขาสูการเรียนรู เรื่อง กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ
ทีท่ าํ ใหผวิ โลกของเราเกิดการเปลีย่ นแปลงจนเกิดเปนภูมลิ กั ษณตา งๆ

174 คูมือครู

4.2.1 การผุพังอยูกับที่
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลองเลียนแบบ สังเกตและอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสู
ความเขาใจเกี่ยวกับการผุพังอยูกับที่ ที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ และอธิบาย
ปจจัยทางธรรมชาติที่สําคัญที่ทําใหหินเกิดการผุพังอยูกับที่ได
คําสําคัญ
• การผุพังทางกายภาพ
• การผุพังทางเคมี

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการผุพัง
อยูกับที่ของหินในธรรมชาติ
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยทางธรรมชาติที่ทําใหหิน
เกิดการผุพังอยูกับที่

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูจัดเตรียมภาพเศษหินที่หลนอยูตามหนาผาสูงชันหรือบริเวณเชิงเขา และใหนักเรียนวิเคราะหรวมกันวา
หินตรงบริเวณหนาผาหรือบริเวณเชิงเขาเกิดการเคลื่อนที่ลงมาดานลางไดอยางไร และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จัดเปนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือทางเคมี
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา เศษหินที่หลนอยูตามหนาผาสูงชันหรือบริเวณเชิงเขานั้น
เปนเศษหินที่หลุดออกมาจากหินตนกําเนิดที่มีรอยแตก รอยแยก ซึ�งจัดเปนการผุพังทางกายภาพของหินใน
ธรรมชาติการผุพังทางกายภาพที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของกอนหินเฉพาะภายนอก
ไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในเน�้อหิน
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ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปรายมาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนคิดวามีปจจัยใดบางที่ทําใหหินเกิดการผุพังทางกายภาพขึ้นได
แนวคําตอบ การผุพงั ทางกายภาพของหินขึน้ อยูก บั ปจจัยหลายอยาง เชน ประเภทและชนิดของหิน
ลักษณะโครงสรางทางธรณ�วิทยา การกระทําของนํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง แรงโนมถวงของโลก การ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศและสิ�งมีชีวิต
จากภาพ 4.6 ในหนังสือเรียน นักเรียนคิดวาตนไมที่เจริญเติบโตอยูบนหินที่มีรอยแตก สามารถ
ทําใหหินแตกออกจากกันไดหรือไม อยางไร

ภาพ 4.6 ในหนังสือเรียน แสดงตนไมที่เจริญเติบโตอยูบนหินที่มีรอยแตก
แนวคําตอบ ตนไมที่เจริญเติบโตอยูบนหินเปนสาเหตุหนึ�งที่ทําใหหินเกิดการผุพังขึ้นได กลาวคือ
รากที่ชอนไชลงไปในรอยแตกของหิน เมื่อเวลาผานไปจํานวนของรากจะเพิ�มขึ้นและรากจะมี
ขนาดใหญขน้ึ สงผลทําใหรอยแตกของหินมีจาํ นวนเพิม� ขึน้ และชองวางทีเ่ กิดจากรอยแตกจะมีขนาด
ความกวางมากขึ้นเชนกัน การกระทําของตนไมดังกลาวเปนเวลานานสามารถทําใหหินแตก
ออกจากกันได
นอกจากพืชแลว นักเรียนคิดวายังมีสิ�งมีชีวิตใดอีกบางที่ทําใหหินเกิดการผุพังทางกายภาพขึ้นได
แนวคําํ ตอบ นอกจากพืชแลว มนุษยและสัตวกเ็ ปนสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ใหหนิ เกิดการผุพงั ทางกายภาพ
ขึ้น ได เช น การเจาะเน�้อ หิ น ที่เ กิ ด จากการกระทํ า ของสั ตว จนทํ า ให หิน เกิ ด เป น รู จํา นวนมาก
หรือการระเบิดภูเขาของมนุษยเพื่อนําหินมาสรางถนน สรางเขื่อน นอกจากนั้นการเจาะอุโมงคใตดิน
หรือการทําเหมืองหินและแรตางๆ ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย ก็เปนสาเหตุหนึ�งที่ทําใหหิน
เกิดการผุพังทางกายภาพขึ้นได
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนคิดและอภิปรายรวมกันวา ในบริเวณที่อุณหภูมิของอากาศมีการเปลี่ยนแปลง
สลับกันเปนเวลานาน นักเรียนคิดวาจะมีผลทําใหหนิ เกิดการผุพงั ทางกายภาพขึน้ ไดหรือไม อยางไร เพือ่ หาคําตอบ
ดังกลาว ใหครูนํานักเรียนเขาสูกิจกรรม 4.2 ผลที่เกิดขึ้นจากการที่นํ้าเปลี่ยนสถานะ
176 คูมือครู

กิจกรรม 4.2 ผลที่เกิดขึ้นจากการที่นํ้าเปลี่ยนสถานะ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายปจจัยที่
ทําใหหินเกิดการผุพังทางกายภาพ

เวลาที่ใช 30 นาที
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. แกวนํ้าพลาสติกใส ขนาดเสนผานศูนยกลางของปากภาชนะ ประมาณ
8 cm และสูงประมาณ 9 cm
2. ปากกาเคมีชนิดไมละลายนํ้า
3. ไมบรรทัด
4. นํ้าสะอาด

จํํานวน/กลุม
1 ใบ
1 ดาม
1 อัน
160 cm3

ขอเสนอแนะในการทํากิจกรรม
ในการทํากิจกรรมควรใชแกวนํ้าพลาสติก เพื่อปองการแตกราวของแกวในขณะอยูในชองแชเย็น

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
เมื่อนํ้าในแกวเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง ระดับนํ้าในแกวจะเปลี่ยนแปลงระดับสูงขึ้น
ไปจากระดับเดิมประมาณ 0.7 เซนติเมตร

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา เมื่อนํ้าในแกวเปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปนของแข็ง ระดับนํ้าในแกวจะเปลี่ยนแปลงระดับสูงขึ้นไปจากเดิม
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามทายกิจกรรม 4.2 ในหนังสือเรียน ดังน�้
เมื่อนํ้าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็ง ปริมาตรของนํ้าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ เมื่อนํ้าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็งจะมีปริมาตรเพิ�มขึ้น
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จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา เมื่อนํ้าเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็งจะมีปริมาตรเพิ�มขึ้น ครูให
นั ก เรี ย นคิ ดวิ เ คราะห เ พิ� ม เติ ม ว า ในธรรมชาติ ถ า นํ้ า ดั ง กล า วขั ง อยู ใ นรอยแตกของหิ น และพื้ น ที่ ดั ง กล า วมี
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศจากอากาศที่มีอุณหภูมิสูงและเปลี่ยนเปนอากาศที่มีอุณหภูมิต่าํ จนทําใหน้าํ เปลี่ยน
สถานะจากของเหลวเปนของแข็ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศที่สลับกันเปนเวลานานดังกลาว สามารถ
ทําใหหินที่มีรอยแตกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม อยางไร
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา นํ้าที่ซึมลงไปในรอยแตกของหิน แลวขังอยูในรอยแตกนั้น
เมื่อ ถึ ง ฤดู ห นาวอุ ณ หภูมิอากาศลดลง จะทําใหอุณหภู มิ ข องนํ้ าลดลงตามไปด ว ย ถ าอุ ณหภู มิ ข องนํ้ าลดลง
จนถึงจุดเยือกแข็ง นํ้าจะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเปนของแข็งและมีปริมาตรเพิ�มขึ้น การเปลี่ยนแปลงปริมาตร
ดังกลาวจะดันรอยแตกของหินใหมีขนาดกวางขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเมื่อเกิดขึ้นซํ้ากันอยางตอเน��อง
เปนเวลานานจะทําใหหินแตกราวหรือหลุดออกจากกันได
ครูตั้ง ประเด็นใหนักเรียนคิดและอภิปรายเพิ�มเติ มเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงอุณ หภูมิอากาศระหวาง
ชวงเวลากลางวันและกลางคืนเปนเวลานาน วาสามารถทําใหหินเกิดการผุพังทางกายภาพขึ้นไดหรือไม อยางไร
ในการอภิปรายรวมกันนักเรียนควรจะสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศระหวางชวงเวลากลางวัน
และกลางคืนเปนเวลานาน สามารถทําใหหินเกิดการผุพังทางกายภาพขึ้นได กลาวคือ เมื่อหินไดรับความรอน
จากแสงอาทิตย ในชวงเวลากลางวัน หินจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดการขยายตัว ในชวงเวลากลางคืน อุณหภูมิ
อากาศลดลง สงผลทําใหหินมีอุณหภูมิลดลงและเกิดการหดตัว การเพิ�มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมิอากาศสลับกัน
เปนเวลานาน สงผลทําใหหินเกิดการแตกราวและผุพังขึ้นได การเปลี่ยนแปลงลักษณะน�้สวนใหญเกิดขึ้นในบริเวณ
พื้นที่สูงและมีอุณหภูมิอากาศในชวงเวลากลางวันและกลางคืนแตกตางกันมาก
ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับการผุพังทางกายภาพของหินและปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดการผุพังอยูกับที่ จากนั้นนํานักเรียนเขาสูการเรียนรูหัวขอการผุพังทางเคมี โดยอาจใหนักเรียนทํา
กิจกรรมเสนอแนะ จําลองการผุพังทางเคมีของหิน

178 คูมือครู

กิจกรรมเสนอแนะ จําลองการผุพังทางเคมีของหิน
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการผุพังทางเคมีของหิน
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยทางธรรมชาติที่ใหหินเกิดการผุพังทางเคมี

เวลาที่ใช 30 นาที
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. กรดซัลฟวริก
2. นํ้าสะอาด
3. หลอดหยดสาร
4. หินปูน

จํํานวน/กลุม
5 cm3
5 cm3
2 อัน
2 กอน

ขอเสนอแนะในการทํากิจกรรม
ในขณะทํากิจกรรมนักเรียนควรใสแวนตา เพื่อปองกันสารเคมีกระเด็นหรือระเหยเขาตา

ขั้นตอนการทํากิจกรรม

1. หยดกรดซัลฟวริกลงบนหินปูนกอนที่ 1 และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. หยดนํ้าสะอาดลงบนหินปูนกอนที่ 2 และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
ตัวอยางหินปูน
กอนที่ 1
กอนที่ 2

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้น สังเกตไดจากการเกิดฟองกาซ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
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อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา เมื่อหยดกรดซัลฟวริกไปที่
หิ น ปู น ก อ นที่ 1 จะมี ป ฏิ กิ ริ ย าเคมี เ กิ ด ขึ้ น สั ง เกตได จ ากการเกิ ด ฟองก า ซ และเมื่ อ หยดนํ้ า สะอาดไปที่
หินปูนกอนที่ 2 ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา สารประกอบแคลเซียมคารบอเนตซึ�งเปนสวนประกอบทางเคมีของหินปูน
เมื่อทําปฏิกิริยากับกรดซัลฟวริกจะทําใหเกิดสารใหมที่สามารถสังเกตได คือ กาซคารบอนไดออกไซด ครู ให
นักเรียนรวมกันอภิปรายผลการทํากิจกรรมและเชื่อมโยงไปถึงการผุพังทางเคมีของหินในธรรมชาติ
จากผลการทํากิจกรรมสามารถอธิบายเชื่อมโยงไปถึงการผุพังทางเคมีของหินในธรรมชาติไดวา ปฏิกิริยา
เคมีตางๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหหินเกิดการผุพังทางเคมีขึ้นได เชน ในบรรยากาศจะมี
กาซบางชนิด เชน กาซคารบอนไดออกไซด เมื่อฝนละลายกาซดังกลาวจะทําใหฝนมีสมบัติเปนกรดคารบอนิก
เมื่อนํ้าดังกลาวไหลไปตามลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบดวยหินที่มีสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตเปน
องคประกอบ เชน หินปูน นํ้าที่มีสมบัติเปนกรดคารบอนิกจะทําปฏิกิริยากับสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต
จนทําใหหินกรอนลงและมีลักษณะเวาแหวงหรือมีลักษณะตะปุมตะปา เรียกภูมิลักษณที่มีลักษณะดังกลาววา
คาสต (karst) ดังภาพ 4.9 ในหนังสือเรียน

ภูเขาหินปูนบริเวณบานพุปลู อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี
ภาพ 4.9 ในหนังสือเรียน แสดงภูเขาหินปูนที่เกิดการผุพังทางเคมี
ทําใหหินมีลักษณะเวาแหวงหรือมีลักษณะเปนริ้วรองลึกลงไปในเน�้อหิน

ภูเขาหินปูนที่เขาพะวอ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก

ครูต้งั ประเด็นใหนักเรียนคิดวิเคราะหวา ถานํ้าที่มีสมบัติเปนกรดคารบอนิกไหลซึมลงสูใตดินและทํา
ปฏิกิริยากับหินที่มีสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ จะทําใหหินที่อยูใตดินดังกลาว
เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือไม อยางไร เพื่อเปนการหาคําตอบในประเด็นดังกลาว ครูอาจใหนักเรียน
ทดลองเลียนแบบการเปลีย่ นแปลงดังกลาว จากกิจกรรมเสนอแนะจําลองการเกิดหลุมยุบ

180 คูมือครู

กิจกรรมเสนอแนะ จําลองการเกิดหลุมยุบ
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการเกิดหลุมยุบ
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยทางธรรมชาติที่ใหหินเกิดหลุมยุบ

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ถวยหรือแกวนํ้าพลาสติกใส
2. ถาดพลาสติก
3. นํ้าตาลกอน
4. นํ้าสะอาด
5. ทรายละเอียด
6. ขาตั้งเหล็กวงกลม
7. กระดาษทิชชู
8. กระบอกฉ�ดนํ้า

จํํานวน / กลุม
1 ใบ
1 ใบ
200 - 500 g
1,000 cm3
100 - 200 g
1 อัน
1 มวน
1 อัน

ขั้นตอนการทํากิจกรรม
1. เจาะรูที่กนถวยหรือแกวนํ้าพลาสติก จํานวน 10 รู ใหมีระยะหางกันพอประมาณ
2. นําขาตั้งเหล็กวงกลมวางบนถาดพลาสติก และนําถวยหรือแกวนํ้าพลาสติกวางบนขาตั้งเหล็ก
วงกลม
3. ใสนํ้าตาลกอนลงไปในถวยหรือแกวนํ้าพลาสติก ประมาณ 1 ใน 3 ของความสูงของถวย
4. ใสทรายละเอียดปดทับลงไปบนนํ้าตาลกอน ใหเหลือที่วางจากปากถวยถึงระดับผิวหนาของ
ทรายประมาณ 3 เซนติเมตร
5. นํากระดาษทิชชูชุบนํ้าใหชุมและนําไปวางบนทรายละเอียด ดังภาพ
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6. ฉ�ดนํ้าจากกระบอกฉ�ดนํ้าลงไปที่กระดาษทิชชูใหชมุ ใหฉ�ดนํ้าทุกๆ 2 นาที จนกระทั�งนํ้าตาลกอน
ละลายนํา้ จนหมด

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

เมื่อฉ�ดนํ้าลงไปที่กระดาษชําระ นํ้าจากกระดาษชําระจะคอยๆ ซึมลงสูทรายละเอียดที่อยูดานลาง
และจะไหลซึมตอลงไปที่นํ้าตาลกอน สงผลทําใหนํ้าตาลกอนละลายนํ้า และนํ้าจะคอยๆ ซึมออกจาก
ถวยหรือแกวนํ้าพลาสติกตรงบริเวณรูที่เจาะไว การละลายของนํ้าตาลกอนสงผลทําใหทรายละเอียดที่อยู
ดานบนคอยๆ ยุบตัวตามลงมาเปนระยะๆ จนกระทัง� เมือ่ นํา้ ตาลกอนละลายนํา้ จนหมด ทรายละเอียดก็จะยุบตัว
ลงมาที่กนถวยหรือแกวนํ้าพลาสติก

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา การยุบตัวลงมาของ
ทรายละเอียดเกิดจากการละลายนํ้าของนํ้าตาลกอน
จากผลการทํากิจกรรมสามารถอธิบายเชื่อมโยงไปการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติไดวา ถาเราเปรียบนํ้าตาล
กอนที่อยูในถวยหรือแกวนํ้าพลาสติกเปนหินปูนที่มีรอยแตก รอยแยกมากมาย และเปรียบนํ้าที่ไหลซึมลงมาจาก
กระดาษชําระเปนนํ้าที่มีสมบัติเปนกรดคารบอนิก ซึ�งเกิดจากฝนไดละลายกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศ
เมื่อนํ้าที่มีสมบัติเปนกรดคารบอนิกตกลงสูผิวโลกและไหลซึมลงสูใตดิน และทําปฏิกิริยากับหินที่มีสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ เชน หินปูน นํ้าที่มีสมบัติเปนกรดคารบอนิกจะทําปฏิกิริยากับสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตจนทําใหหินกรอนลงจนเกิดเปนโพรงหรือถํ้าใตดิน และถาพื้นที่ดานบนของโพรงหรือ
ถํ้าใตดินยุบตัวหรือพังทลายลงจะเกิดเปนหลุมยุบขึ้น นอกจากนั้นยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหเกิดหลุมยุบขึ้นได เชน
การเปลีย่ นแปลงระดับนํา้ ใตดนิ การเปลีย่ นแปลงแรงดันนํา้ และอากาศภายในโพรงหรือถํา้ ใตดนิ การเกิดแผนดินไหว
สึนามิ หรือการสูบนํ้าบาดาลมาใชประโยชนในปริมาณที่มากจนเกินไป หรือการกอสรางอาคารบนพื้นดินที่มีโพรง
หรือถํ้าใตดินระดับตื้น

แหลงเรียนรู
สามารถศึกษา เรื่อง หลุมยุบ เพิ�มเติมไดที่เว็บไซตของกรมทรัพยากรธรณ� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอม ซึ�งในเว็บไซตน�้จะมีขอมูลเกี่ยวกับพื้นที่ที่เกิดหลุมยุบ สถิติหลุมยุบในประเทศไทย แผนที่แสดง
พื้นที่เสี่ยงภัยหลุมยุบในประเทศไทย และความรูอื่นๆ เกี่ยวกับหลุมยุบอีกมากมาย
http://www.dmr.go.th
http://www.dmr.go.th/download/document/sh.pdf
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ครูกระตุน ใหนกั เรียนนําความรูท ่ไี ดจากการเรียนรูห วั ขอการผุพงั ทางกายภาพและการผุพงั ทางเคมี มาตอบ
คําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
การผุพังอยูกับที่ทางกายภาพและทางเคมีแตกตางกันอยางไร และเกิดจากปจจัยทางธรรมชาติ
ใดบาง
แนวคําตอบ การผุพังอยูกับที่ทางกายภาพเปนการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของหินเฉพาะ
ภายนอกไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีในเน�้อหิน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหหิน
มีขนาดและรูปรางเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน มีขนาดเล็กลง การผุพังทางกายภาพเกิดจากปจจัย
ตางๆ ตามธรรมชาติ ไดแก ประเภทและชนิดของหิน ลักษณะโครงสรางทางธรณ�วิทยา การกระทํา
ของนํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง แรงโนมถวงของโลก สิ�งมีชีวิต และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ
สวนการผุพังทางเคมีเปนการเปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีของหิน เน��องจากปฏิกิริยา
เคมีตางๆ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหหินมีสมบัติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชน นํ้าที่มีสมบัติ
เปนกรดคารบอนิกเมื่อทําปฏิกิริยากับสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่เปนสวนประกอบของ
หินปูนจะเกิดเปนสารใหม คือ สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต ซึ�งสามารถละลายนํ้าได
ปฏิกิริยาดังกลาวทําใหหินปูนสึกกรอนออกไป การผุพังทางเคมีเกิดจากปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ
ไดแก การเกิดปฏิกิริยาเคมี ประเภทและชนิดของหิน
ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับการผุพังอยูกับที่ ไดแก การผุพังทางกายภาพและ
การผุพงั ทางเคมี และปจจัยตางๆ ทีท่ าํ ใหเกิดการผุพงั อยูก บั ที่ แลวนํานักเรียนเขาสูก ารเรียนรูห วั ขอ 4.2.2
การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
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4.2.2 การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
การเรียนในหัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนไดทดลองเลียนแบบ สังเกตและอภิปรายขอมูล เพื่อนําไปสู
ความเขาใจเกี่ยวกับการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน ที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
ภูมิลักษณตางๆ และอธิบายปจจัยทางธรรมชาติที่สําคัญที่ทําใหเกิดการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของ
ตะกอน
คําสําคัญ
• การกรอน
• ภูเขายอดราบ
• เนินยอดปาน
• การพัดพา
• การสะสมตัวของตะกอน

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบหัวขอน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการกรอน การพัดพา
และการสะสมตัวของตะกอนในธรรมชาติ
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยทางธรรมชาติที่ทําใหเกิดการกรอน
การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน

เวลาที่ใช 3 ชั่วโมง

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูนํานักเรียนเขาสูการเรียนรู เรื่อง การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน โดยตั้งประเด็นให
นักเรียนรวมกันอภิปรายวา ตะกอนหรือเศษหินที่เกิดจากการผุพังอยูกับที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปหรือไม
และด ว ยกระบวนการทางธรณ� วิ ท ยาใด เพื่ อ หาคํ า ตอบดั ง กล า วให ค รู นํ า นั ก เรี ย นเข า สู การทํ า กิ จ กรรม 4.3
จําลองการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน

184 คูมือครู

กิจกรรม 4.3 จํําลองการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการกรอน การพัดพา
และการสะสมตัวของตะกอน
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยทางธรรมชาติทท่ี าํ ใหเกิดการกรอน
การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน

เวลาที่ใช 45 นาที

หนังสือเรียนหนา 126

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ดินนํ้ามันหรือดินเหน�ยว (ใชสีเดียวกันได)
2. กลองพลาสติกใส ขนาดกวางประมาณ 13.5 cm ยาวประมาณ 26 cm
และสูงประมาณ 10 cm ไมตองมีฝาปด เจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง
1.0 cm บริเวณกึ�งกลางดานกวางสูงติดพื้น จํํานวน 1 ดาน
3. กระดาษหนังสือพิมพ
4. กรวด ทรายหยาบและทรายละเอียด
5. ถุงพลาสติกขนาดใหญ
6. ยางรัดของ
7. กระบอกฉ�ดนํ้า
8. นํ้าสะอาด

จํํานวน/กลุม
3,000 g
1 ใบ
1 ฉบับ
ชนิดละ 40 g
1 ใบ
1 เสน
1 อัน
1,000 cm3
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การเตรียมตัวลวงหนา
1. เตรียมกรวด ทรายหยาบและทรายละเอียด อยางละ 40 กรัม ซึง� หาซือ้ ไดจากรานขายปลาสวยงาม
ตามทองตลาด
2. นําดินนํ้ามันหรือดินเหน�ยวมาปนเปนภูมิประเทศจําลองลงในกลองพลาสติกใสที่เจาะรูระบายนํ้า
ออกได โดยปน ดินนํา้ มันใหมลี กั ษณะเปนพืน้ ลาดเชิงเขา ใหดา นหนึง� สูงกวาอีกดานหนึง� และใหภมู ปิ ระเทศ
จําลองดานสูงอยูต รงขามกับรูทเี่ จาะกลองพลาสติกไว และปน ดินนํา้ มันหรือดินเหน�ยวใหมลี กั ษณะเปน
หุบเขา 2 ชวง ระหวางบริเวณหุบเขา 2 ชวง ใหปน เปนพืน้ ทีร่ าบคัน� ไว ดังภาพ

ดานสูง
ดานตํ่า
หุบเขา

ดานสูง

ดานตํ่า
พื้นที่ราบ

3. วิธกี ารผสมตะกอนขนาดตางๆ เขาดวยกัน ใหเทกรวด ทรายหยาบและทรายละเอียดชนิดละ 40 กรัม
ลงในถุงพลาสติกขนาดใหญ ปดปากถุงพลาสติก รัดยางใหแน�นและเขยาตะกอนขนาดตางๆ ให
เขากัน

ขอแนะนําในการทํากิจกรรม
1. ควรทํากิจกรรมบริเวณสนามหญาหรือบริเวณนอกหองเรียน เพราะขณะทํากิจกรรมจะมีนา้ํ ไหลออก
มาจากแบบจําลองตลอดเวลา
2. ใหคอ ยๆ ฉ�ดนํา้ ลงบนกองตะกอนในบริเวณติดกับริมขอบกลองพลาสติกใสดานภูมปิ ระเทศจําลองทีม่ ี
ระดับสูง ใหคอ ยๆ ฉ�ดนํา้ เพราะถาฉ�ดนํา้ รุนแรง ตะกอนทีก่ องไวจะถูกพัดพาไปแบบรวดเร็ว ทําใหไม
สามารถสังเกตเห็นผลการทํากิจกรรมได
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ตัวอยางผลการทํากิจกรรม

ภาพการพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนภายในกลองพลาสติกใส
เมื่ อ ฉ� ด นํ้ า ลงไปบนกองตะกอน ตะกอนชนิ ด ทรายละเอี ย ดจะถู ก นํ้ า กั ด เซาะและถู ก พั ด พาให
เคลื่อนที่ไปจากกองตะกอนกอนตะกอนขนาดอื่นๆ และจะถูกพัดพาไปสะสมตัวตรงบริเวณปลายหุบเขา
และบริ เ วณที่ ร าบ และขนาดของตะกอนที่ ส ะสมตั ว ตรงบริ เ วณภู มิ ป ระเทศจํ า ลองระดั บ สู ง จะมี
ขนาดใหญกวาขนาดของตะกอนที่สะสมตัวกันในบริเวณภูมิประเทศจําลองระดับตํ่า

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอ สรุปวา เมือ่ ฉ�ดนํา้ ลงไปบนกองตะกอน
ตะกอนที่มีขนาดเล็กที่สุด ไดแก ทรายละเอียด จะถูกนั้ากัดเซาะและถูกพัดพาใหเคลื่อนที่ไปจากกองตะกอนกอน
ตะกอนขนาดอื่นๆ และจะถูกนํ้าพัดพาไปสะสมตัวในลักษณะแผกระจายออกไปจากบริเวณปลายหุบเขา และเมื่อ
ฉ�ดนํ้าตอไปเรื่อยๆ ทรายละเอียดที่สะสมตัวในบริเวณปลายหุบเขาจะถูกนํ้าพัดพาตอไปอีก และจะไปสะสมตัวกัน
ในบริเวณพื้นที่ราบและในบริเวณปลายหุบเขาชวงที่ 2 ตอไปตามลําดับ และเมื่อฉ�ดนํ้าตอไปเรื่อยๆ ตะกอน
ชนิดทรายหยาบและกรวดจะคอยๆ ถูกนํ้ากัดเซาะและถูกพัดพาใหเคลื่อนที่ไปจากกองตะกอนเปนลําดับถัดไป
และจะไปสะสมตัวในบริเวณปลายหุบเขาและพื้นที่ราบตามลําดับ เชนเดียวกับตะกอนชนิดทรายละเอียด
ครูกระตุน ใหนกั เรียนนักเรียนนําความรูท ่ไี ดจากการอภิปรายมาตอบคําถามทายกิจกรรม 4.3 ในหนังสือเรียน
ดังน�้
ตะกอนขนาดใดถูกพัดพาออกไปเปนลําดับแรก
แนวคําตอบ เมื่อฉ�ดนํ้าลงไปบนกองตะกอน ตะกอนที่มีขนาดเล็กที่สุด ไดแก ทรายละเอียด จะถูกนํ้า
กัดเซาะและถูกพัดพาใหเคลื่อนที่ไปจากกองตะกอนกอนตะกอนขนาดอื่นๆ
ขนาดของตะกอนที่สะสมตัวบริเวณดานภูมิประเทศจําลองที่มีระดับสูงและที่ระดับตํ่ากวา มีขนาด
แตกกตางกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ขนาดของตะกอนที่สะสมตัวบริเวณตนนํ้าและบริเวณปลายนํ้ามีขนาดแตกตางกัน
ขนาดของตะกอนที่สะสมตัวบริเวณตนนํ้า (ภูมิประเทศที่อยูในระดับสูง) จะมีขนาดใหญกวาขนาด
ของตะกอนที่สะสมตัวในบริเวณปลายนํ้า (ภูมิประเทศที่อยูในระดับตํ่า)
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การสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นตรงบริเวณภูมิประเทศจําลองที่มีลักษณะอยางไรบาง
แนวคํ า ตอบ ตะกอนจะสะสมตั ว กั น บริ เ วณปลาหุ บ เขาจํ า ลองและบริ เ วณที่ ร าบในลั ก ษณะที่
แตกตางกันออกไป ตัวอยางลักษณะรูปรางของตะกอนทีส่ ะสมตัวกัน เชน เกิดเปนลักษณะเนินตะกอน
คลายรูปพัดซึง� จะพบตรงบริเวณปลายหุบเขาจําลอง เกิดจากธารนํา้ ในแบบจําลองมีการเปลีย่ นแปลง
ระดับการไหลจากหุบเขาชันลงสูท ร่ี าบ ทําใหความเร็วของกระแสนํา้ ลดลงจนไมสามารถพัดพาตะกอน
บางสวนไหลตอไปไดอีก ทําใหตะกอนตางๆ สะสมตัวกันในลักษณะแพรกระจายออกไปดานขาง
คลายรูปพัด และตรงบริเวณปากแมน้ําจําลองกอนที่น้ําจะไหลออกจากแบบจําลอง ตะกอนจะ
สะสมตั ว กั น คล า ยดิ น ดอนสามเหลี่ ย ม เกิ ด จากธารนํ้ า ได พั ด พาตะกอนมาสะสมตั ว กั น อยู
ตลอดเวลา จนทํ า ให พ้ื น ท อ งนํ้ า มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น ส ง ผลทํ า ให น้ํ า ไหลช า ลง เมื่ อ เวลาผ า นไป
ตะกอนที่สะสมตัวจะพอกพูนสูงขึ้นจนพนระดับนํ้า เกิดเปนพื้นแผนดินงอกยื่นออกไปบริเวณ
ปากแมนํ้าจําลองจนมีขนาดใหญขึ้นๆ
จากผลการทํากิจกรรมสามารถอธิบายเชื่อมโยงไปถึงการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
ในธรรมชาติไดวา การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนที่เกิดจากการกระทําของนํ้าผิวดิน เปน
กระบวนการสําคัญที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ ขึ้น การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกที่เกิด
จากการกระทํ า ของนํ้ า จะเป น ไปอย า งช า ๆ หรื อ รวดเร็ ว จะขึ้ น อยู กั บ ปริ ม าณและความเร็ ว ของกระแสนํ้ า ที่
เปลี่ ย นแปลงไปตามฤดู กาล นอกจากนั้ น ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ประเภทและชนิ ด ของหิ น ดิ น แร ข องพื้ น ที่ ลั ก ษณะ
โครงสรางทางธรณ�วิทยาของพื้นที่ และรวมถึงลักษณะภูมิประเทศในบริเวณนั้นๆ
ตัวอยางภูมิลักษณที่เกิดจากการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน เชน ภูเขายอดราบ
เนินยอดปาน เนินตะกอน (นํ้าพา) รูปพัด ดินดอนสามเหลี่ยม
ภูเขายอดราบเปนภูเขาที่มียอดลักษณะราบๆ โดยดานหนึ�งหรือหลายดานมีลักษณะเปนผาชันลงไป
เกิ ด จากการกร อ นของชั้ น หิ น ที่ มี ค วามแข็ ง แกร ง ทนทานต า งกั น เมื่ อ ภู เ ขายอดราบถู ก กร อ นต อ ไปอี ก
จะเกิดเปนเนินยอดปาน ซึ�งมีลักษณะเปนภูเขาขนาดเล็กที่มีดานขางชันและมียอดคอนขางราบ
ถาธารนํ้ามีการเปลี่ยนแปลงระดับการไหลจากหุบเขาชันลงสูที่ราบ จะทําใหความเร็วของกระแสนํ้าลดลง
จนไมสามารถพัดพาตะกอนบางสวนตอไปไดอีก ตะกอนดังกลาวจะตกตะกอนสะสมตัวกันในลักษณะแผกระจาย
ออกไปดานขางคลายรูปพัด เนินตะกอนดังกลาว เรียกวา เนินตะกอน (นํ้าพา) รูปพัด (alluvial fan) และใน
บริเวณปากนํ้าที่ธารนํ้าจะไหลออกสูทะเล อาจเกิดดินดอนสามเหลี่ยม (delta) ขึ้น ซึ�งเกิดจากธารนํ้าหรือแมนํ้า
ขนาดตางๆ ไหลลงสูทะเลตรงบริเวณปากนํ้าไดพัดพาตะกอนมาตกตะกอนสะสมตัวกันอยูตลอดเวลา จนทําให
พื้ น ท อ งนํ้ า มี ร ะดั บ สู ง ขึ้ น ส ง ผลทํ า ให นํ้ า ไหลออกสู ท ะเลช า ลง เมื่ อ เวลาผ า นไปเป น เวลานาน ตะกอนที่
สะสมตัวกันจะพอกพูนสูงขึ้นจนพนระดับนํ้าเกิดเปนพื้นแผนดินงอกยื่นออกไปบริเวณปากแมนํ้า และจะเพิ�มขนาด
ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเปนดินดอนรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ
ครูตั้งประเด็นใหนักเรียนคิดวิเคราะหเพิ�มเติมวา นอกจากนํ้าแลวยังมีปจจัยทางธรรมชาติอื่นอีกหรือไม
ที่ทําใหผิวโลกของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ ขึ้นได เพื่อหาคําตอบดังกลาว ครูอาจใหนักเรียน
ทํากิจกรรมเสนอแนะ เรื่องการกรอนของผิวโลกโดยลม
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กิจกรรมเสนอแนะ การกรอนของผิวโลกโดยลม
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนโดยลม
2. อธิบายลักษณะภูมิลักษณจําลองที่เกิดจากการกระทํา
ของลม
เวลาที่ใช 30 นาที

วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. ทรายละเอียด
2. กระบะไมหรือกระบะพลาสติกหรือกลองกระดาษ
3. หลอดกาแฟ
4. แวนตาสําหรับใสทําการทดลอง

จํํานวน/กลุม
2,000 g
1 อัน, 1 ใบ
1 อัน
1 อัน

ขอแนะนํําในการทํํากิจกรรม
เพื่อปองกันทรายเขาตา ขณะทํํากิจกรรมใหนักเรียนใสแวนตาตลอดเวลา

ขั้นตอนการทํํากิจกรรม
1. นําทรายละเอียดใสลงในกระบะไมหรือกระบะพลาสติกหรือกลองกระดาษ
2. เปาผิวหนาของทรายละเอียดดวยหลอดกาแฟ และสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
เมื่อเปาลมผานหลอดกาแฟไปที่ผิวหนาของทรายละเอียด ทรายละเอียดจะเคลื่อนที่จากตําแหน�ง
หนึ�งไปสะสมตัวในอีกตําแหน�งหนึ�ง
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อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา เมื่อนักเรียนเปาลมผาน
หลอดกาแฟไปที่ผิวหนาของทรายละเอียด ทรายละเอียดจะเคลื่อนที่จากตําแหน�งหนึ�งไปสะสมตัวกันในอีก
ตําแหน�งหนึ�ง
จากผลการทํากิจกรรมสามารถอธิบายเชื่อมโยงไปถึงการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน
โดยลมในธรรมชาติไดวา ในธรรมชาติลมสามารถทําใหผิวโลกของเราที่ตั้งอยูในบริเวณแนวชายฝงทะเลหรือ
บริเวณที่เปนทะเลทรายเกิดการกรอนได โดยลมจะกรอนและพัดพาทรายใหปลิวขึ้นไปในอากาศจากที่หนึ�งไป
สะสมตัวในอีกที่หนึ�งในลักษณะของเนินทราย ดังภาพ 4.13 ในหนังสือเรียน

ภาพ 4.13 ในหนังสือเรียน แสดงเนินทรายบริเวณชายฝงบานนํ้าพุ อําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร
ครูกระตุนใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปราย มาตอบคําถามในหนังสือเรียน ดังน�้
นักเรียนคิดวาในบริเวณปาทึบกับบริเวณทะเลทราย พืน้ ทีบ่ ริเวณใดจะมีการกรอนโดยลมมากกวากัน
เพราะเหตุใด
แนวคําตอบ บริเวณทะเลทรายจะมีการกรอนโดยลมมากกวาบริเวณปาทึบ เพราะทะเลทรายเปนพื้นที่
แหงแลง มีลักษณะเปนพื้นที่โลงขนาดใหญ และเปนพื้นที่ท่ีมีทรายปกคลุมผิวโลกไว เมื่อลมพัด
ผานพื้นที่ทะเลทราย ลมจะพัดพาทรายใหปลิวขึ้นไปในอากาศจากที่หนึ�งไปสะสมตัวในอีกที่หนึ�ง
และในขณะที่ ล มพั ด พาทรายไปในอากาศ ทรายจะขั ด สี กั น เองทํ า ให มี ข นาดเล็ ก ลง และ
ทรายจะครูดถูหรือขัดสีหนิ ในพืน้ ที่ จนเกิดการกรอนเปนภูมลิ กั ษณตา งๆ ขึน้
ส ว นในบริ เ วณป า ทึ บ เป น พื้น ที่ท่ีมีความชื้น สู ง มี ตน ไม ข นาดใหญ ข้ึน ปกคลุ ม เต็ ม พื้น ที่
ทําใหลมพัดพาดินหรือทรายบริเวณผิวดินใหลอยขึ้นไปในอากาศไดไมสะดวก สาเหตุดังกลาวจึง
ทําใหพน้ื ทีบ่ ริเวณปาทึบเกิดการกรอนโดยลมนอยกวาบริเวณทะเลทราย
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนที่เกิดจากการกระทํําของนํ้าผิวดิน

ธารนํ้า ที่ราบ

กรวด (gravel)

ทราย (sand)

ทรายแปงและเคลย (silt and clay)

(ดัดแปลงภาพจากหนังสือ
Thompson, G. R. and Turk, J. (1991). Modern Physical Geology. Orlando : Holt,
Rinehart and Winston, Inc.)
ในธรรมชาติขนาดของตะกอนที่สะสมตัวกันตรงบริเวณตนนํ้าจะมีขนาดใหญกวาขนาดของตะกอนที่
สะสมตัวกันตรงบริเวณปลายนํ้า กลาวคือ เมื่อหินตนกําเนิด (source rock) ผุพังลงดวยปจจัยตางๆ ทางธรรมชาติ
เชน จากลมฟาอากาศ สิ�งมีชีวิต การแตกตัวทางกลศาสตร การเพิ�มและลดอุณหภูมิสลับกันเปนเวลานาน ปจจัย
ตางๆ เหลาน�จ้ ะทําใหหนิ ตนกําเนิดผุพงั เปนตะกอนขนาดตางๆ จากนัน้ ตะกอนขนาดตางๆ จะถูกพัดพา(transportation)
ใหกระจัดกระจายไปจากแหลงกําเนิดเดิมหรือที่ เรียกวา การกรอน (erosion) โดยปจจัยตามธรรมชาติ เชน นํ้า
ลม ธารนํ้าแข็ง แรงโนมถวงของโลก
ตะกอนทีม่ ขี นาดเล็กจะถูกพัดพาไปไดไกลกวาตะกอนทีม่ ขี นาดใหญกวา และในขณะทีต่ ะกอนตางๆ ถูกพัดพา
ไปโดยปจจัยตางๆ ตามธรรมชาติ เชน ถูกพัดพาไปโดยกระแสนํ้าในธารนํ้า ตะกอนตางๆ จะครูดถู (abrasion) หรือ
เสียดสีไปกับผิวทองนํ้าหรือไปตามขางตลิ�ง หรือมีการเสียดสีกันเองระหวางตะกอน กระบวนการดังกลาวจะทําให
ทองนํ้าถูกกรอนลึกลงไปหรือทําใหธารนํ้ามีขนาดความกวางเพิ�มขึ้น ตะกอนที่เสียดสีกันเองขณะถูกพัดพาไปจะมี
ขนาดและความมนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กลาวคือ ตะกอนจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และจะมีความมนมากขึ้น
ตามระยะทางที่ถูกพัดพาไปจากหินตนกําเนิด ถาตะกอนถูกพัดพาไปไกลจากหินตนกําเนิดมากเทาใด ตะกอนจะ
ยิ�งมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และจะมีความมนมากขึ้น
เอกสารอางอิง
ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). พจนานุกรมศัพทธรณ�วทิ ยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ.
Thompson, G. R. and Turk, J. (1991). Modern Physical Geology. Orlando : Holt, Rinehart and
Winston, Inc.
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ความรูเพิ่มเติมสําหรับครู
การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนที่เกิดจากการกระทํําของลมและธารนํ้าแข็ง
เนินทรายเปนพื้นที่ที่มีลักษณะนูนขึ้นเปนโคกเตี้ยๆ เกิดจากลมพัดพาทรายมากองรวมกัน เนินน�้สามารถ
เคลื่อนที่จากตําแหน�งหนึ�งไปอีกตําแหน�งหนึ�งไดโดยอาศัยลมเปนตัวกลางในการพัดพา ทิศทางการเคลื่อนที่ของ
เนินทรายจะอยู ในแนวเดียวกันกับทิศทางการพัดพาของลมที่พัดพาทรายไปสะสมตัว ณ ตําแหน�งใหม โดย
เนินทรายจะยังคงมีรูปรางลักษณะเปนเนินอยูเชนเดิม คือ ดานขางของเนินดานที่อยูทางตนลมจะมีลักษณะลาด
สวนดานที่อยูปลายลมจะมีลักษณะชัน เนินทรายน�้อาจมีพืชปกคลุมหรือไมมีก็ได
ในขณะที่ลมพัดพาทรายจากตําแหน�งหนึ�งไปอีกตําแหน�งหนึ�ง ทรายจะไปกระแทกหรือครูดถูกับผิวโลก
ทําใหผิวโลกบริเวณนั้นๆ เกิดการกรอนขึ้น การกรอนที่เกิดขึ้นโดยลมสวนใหญจะเกิดขึ้นในพื้นที่แหงแลงหรือ
บริเวณที่ไมมีตนไมหรือหญาขึ้นปกคลุม ความเร็วลมที่พัดจะทําใหทรายถูกพัดหรือปลิวไปไดเปนระยะทางที่ใกล
หรือไกลแตกตางกันไป และในขณะที่ลมพัดพาทรายไปในอากาศ ทรายจะขัดสีกันเองทําใหมีขนาดเล็กลง และ
ทรายที่ถูกพัดพาไปจะครูดถูหรือขัดสีกับผิวโลก จนทําใหผิวโลกเกิดการกรอนเปนภูมิลักษณตางๆ ขึ้นได ปจจัย
ที่มีผลตอการกรอนที่เกิดจากลม ไดแก ความชื้น ขนาดตะกอน ความหนักเบาของตะกอน ความเร็วหรือ
ความรุนแรงของลมที่พัด และระยะเวลาในการพัดพา
นอกจากนั้นธารนํ้าแข็ง (glacier) ที่เคลื่อนที่อยูบนผิวโลก สามารถทําใหผิวโลกเกิดการกรอนขึ้นไดเชนกัน
ธารนํ้าแข็งเปนมวลนํ้าแข็งขนาดใหญที่เกิดขึ้นบนแผนดินซึ�งเกิดจากการอัดตัวและการตกผลึกใหมของหิมะ
มวลนํ้าแข็งน�้จะหมายรวมถึงภูเขานํ้าแข็งเล็กๆ แผนนํ้าแข็งที่ปกคลุมทวีปและแผนนํ้าแข็งที่เคลื่อนที่ออกไป
ลองลอยอยูในทะเลดวย ธารนํ้าแข็งจะเคลื่อนที่อยางชาๆ ลงมาตามไหลเขา เชิงเขาและแผกระจายไปทุกทิศทาง
อันเน��องจากนํ้าหนักของตัวมันเอง การเคลื่อนที่ของธารนํ้าแข็งจะทําใหหินดานลางที่ธารนํ้าแข็งเคลื่อนที่ผาน
ถูกบด ขูด กระแทกหรือขัดสี การกระทําของธารนํ้าแข็งดังกลาว จะทําใหผิวโลกถูกกรอนออกไปจนเกิดเปน
รองรอยการเคลื่อนที่ของธารนํ้าแข็งบนผิวโลกขึ้น
เอกสารอางอิง
ราชบัณฑิตยสถาน. (2544). พจนานุกรมศัพทธรณ�วทิ ยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ.
ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับหัวขอการกรอน การพัดพาและการสะสมของตะกอน
และตั้งประเด็นใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวา นักเรียนคิดวาการกระทําของนํ้าใตดินสามารถทําใหผิวโลก
ของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไดหรือไม อยางไร เพื่อหาคําตอบดังกลาวใหนักเรียนทํากิจกรรม 4.4
จําลองการเกิดหินงอก หินยอย
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กิจกรรม 4.4 จํําลองการเกิดหินงอก หินยอย
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. ทดลองเลียนแบบ สังเกตและอธิบายการเกิดหินงอก หินยอย
2. ศึกษาและอธิบายปจจัยทางธรรมชาติทท่ี าํ ใหเกิดหินงอก หินยอย

เวลาที่ใช 45 นาที
วัสดุอุปกรณและสารเคมี
รายการ
1. สารสม
2. นํ้าสะอาด
3. บีกเกอรขนาด 250 cm3
4. เสนเชือกที่ทําจากฝาย ยาว 40 cm
5. แทงแกวคนสาร
6. ตะเกียงแอลกอฮอล พรอมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
7. ไมขีด
8. เครื่องชั�งสาร
9. กระดาษแข็ง ขนาด 7 x 7 cm

จํํานวน/กลุม
50 - 60 g
200 cm3
2 ใบ
1 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 กลัก
1 เครื่อง
1 แผน

ขอแนะนํําในการทํํากิจกรรม
1. ครูเตือนนักเรียนอยาสูดดมไอของสารที่กําลังตมอยู
2. ใหนักเรียนเตรียมสารละลายอิ�มตัวของสารสม 200 cm3 ดังน�้
• ปริมาณของสารสมที่ละลายไดมากที่สุดในนํ้า 100 cm3 ณ อุณหภูมิ 60o เทากับ 24.75 g
ดังนั้นถาตองการเตรียมสารละลายอิ�มตัวของสารสม 200 cm3 จะตองเตรียมสารสม ดังน�้
ปริมาณสารสมทีล่ ะลายไดมากทีส่ ดุ ในนํา้ 100 cm3 ณ อุณหภูมิ 60o = 24.75 g
ปริมาณสารสมทีล่ ะลายไดมากทีส่ ดุ ในนํา้ 200 cm3 ณ อุณหภูมิ 60o = 24.75 g3 × 200 cm3
100 cm
= 49.5 g
บทที่ 4 โลกของเรา 193

ตัวอยางผลการทํากิจกรรม
จากการสั ง เกตสารละลายสารส ม ในบี ก เกอร บนเส น เชื อ กและที่ กระดาษแข็ ง พบว า มี ผ ลึ ก
เกาะสะสมตัวอยู ผลึกสารสมที่เกาะสะสมอยูบนเสนเชือกจะสะสมตัวในทิศทางพุงลงสูดานลาง สวนที่
กระดาษแข็ง ผลึกสารสมจะสะสมตัวพอกพูนขึ้นดานบน

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอ สรุปวา สารละลายสารสมทีซ่ มึ ออกมา
จากเสนเชือก เมื่อนํ้าระเหยไปจะเหลือเปนผลึกสารสมเกาะสะสมอยูบนเสนเชือกในทิศทางพุงลงสูดานลางคลาย
การเกิดหินยอยในธรรมชาติ สวนสารละลายสารสมที่หยดจากเสนเชือกลงบนกระดาษแข็ง เมื่อนํ้าระเหยไปจะ
เหลือเฉพาะผลึกสารสมสะสมพอกพูนอยูบนกระดาษแข็ง โดยจะคอยๆ สะสมพอกพูนจนมีระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ
คลายการเกิดหินงอกในธรรมชาติ
ครูกระตุนใหนักเรียนนักเรียนนําความรูที่ไดจากการอภิปรายมาตอบคําถามทายกิจกรรม 4.4 ในหนังสือ
เรียน ดังน�้
บนเสนเชือกและทีแ่ ผนกระดาษแข็ง มีการเปลีย่ นแปลงหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ บนเสนเชือกและที่กระดาษแข็งจะเกิดผลึกสารสมเกาะสะสมตัวขึ้น บริเวณเสนเชือกจะ
พบวาผลึกสารสมจะเกาะสะสมตัวในทิศทางพุงลงดานลาง สวนที่กระดาษแข็งจะพบวาผลึกสารสม
จะสะสมพอกพูนขึน้ เรือ่ ยๆ
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา หินงอกและหินยอยจําลองที่เกิดขึ้น เกิดจากกระบวนการสะสมตัวเน��องจาก
การตกตะกอนจากปฏิกิริยาเคมี และจากการทํากิจกรรมสามารถเชื่อมโยงไปสูธรรมชาติไดวา ในธรรมชาติ
เมื่อฝนละลายกาซบางชนิด เชน กาซคารบอนไดออกไซด ฝนจะมีสมบัติเปนกรดคารบอนิก เมื่อตกลงสูผิวโลก
บางสวนจะไหลซึมลงสูใตดินกลายเปนนํ้าใตดิน ถาใตผิวดินลงไปประกอบดวยหินที่มีสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตเปนองคประกอบ หรือมีสูตรทางเคมี คือ CaCO3 เชน หินปูน นํ้าที่มีสมบัติเปนกรดคารบอนิกจะทํา
ปฏิกิริยากับสารประกอบแคลเซียมคารบอเนต และทําใหเกิดสารใหม คือ สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจน
คารบอเนตมีสูตรทางเคมี คือ [Ca(HCO3)2] ซึ�งสามารถละลายนํ้าได ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทําใหเน�้อหินสึกกรอน
ออกไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนเวลานาน ทําใหชองวางที่เกิดจากการสึกกรอนของหินมีขนาดกวางขึ้น
เมื่อระดับนํ้าใตดินลดตํ่าลงจึงพบเปนถํ้าขนาดตางๆ ใตดิน และถาที่เพดานถํ้าหรือที่พื้นถํ้ามีสารละลายแคลเซียม
ไฮโดรเจนคารบอเนตเกาะซึมอยู ถานํ้าในสารละลายดังกลาวระเหยออกไป จะเหลือเฉพาะสารประกอบแคลเซียม
คารบอเนตสะสมพอกพูนออกมาจากเพดานถํ้า เกิดเปนหินยอย หรือถาสะสมพอกพูนขึ้นจากพื้นถํ้าจะเกิดเปน
หินงอก ถาหินงอกและหินยอยสะสมตัวจนบรรจบเขาหากันจะเกิดเปนแทงเสาขึ้น ดังนั้นหินงอก หินยอย และ
แทงเสาจึงเปนภูมิลักษณที่เกิดจากกระบวนการสะสมตัวเน��องจากการตกตะกอนจากปฏิกิริยาเคมี
ครูกระตุน ใหนกั เรียนนําความรูท ่ไี ดจากการเรียนรูห วั ขอการเกิดหินงอก หินยอย มาตอบคําถามในหนังสือเรียน
ดังน�้
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ในธรรมชาติ การเกิดหินงอกและหินยอย ตองอาศัยปจจัยใดบาง
แนวคําตอบ การเกิด หิน งอก หินย อ ยในธรรมชาติ ต อ งอาศั ยกระบวนการสะสมตั ว เน��อ งจาก
การตกตะกอนจากปฏิกริ ยิ าเคมี
นักเรียนคิดวา ถํา้ หินงอกและหินยอย สวนใหญเกิดขึน้ ในหินชนิดใด
แนวคําตอบ ถํา้ หินงอกและหินยอย สวนใหญเกิดขึน้ ในหินปูน ซึง� เปนหินตะกอน เพราะหินดังกลาว
มีสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตเปนองคประกอบ หรือมีสูตรทางเคมี คือ CaCO3 ถานํ้าที่มี
สมบัติเปนกรดคารบอนิกทําปฏิกิริยากับสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจะทําใหเกิดสารใหม คือ
สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนต มีสตู รทางเคมี คือ [Ca(HCO3)2] ซึง� สามารถละลายนํา้ ได
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทําใหเน�้อหินสึกกรอนออกไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนเวลานาน ทําให
ชองวางที่เกิดขึ้นมีขนาดกวางขึ้น เมื่อระดับนํ้าใตดินลดตํ่าลงจะพบเปนโพรงหรือถํ้าขนาดตางๆ
ใตดิน และถาที่เพดานถํ้าหรือที่พ้นื ถํ้ามีสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคารบอเนตเกาะซึมอยู ถานํ้า
ในสารละลายดังกลาวระเหยออกไปจะเหลือเฉพาะสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตสะสมพอกพูน
ออกมาจากเพดานถํา้ เกิดเปนหินยอย หรือถาสะสมพอกพูนขึน้ จากพืน้ ถํา้ จะเกิดเปนหินงอก
ครูและนักเรียนรวมกันทบทวนความรูเกี่ยวกับกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและ
การสะสมตัวของตะกอนที่ทําใหผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนภูมิลักษณตางๆ ปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาตางๆ ไดแก ประเภทและชนิดของหิน ลักษณะโครงสราง
ทางธรณ�วิทยา การกระทําของนํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง แรงโนมถวงของโลก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
อากาศ สิ�งมีชีวิต และปฏิกิริยาเคมีตางๆ และตั้งประเด็นใหนักเรียนคิดและอภิปรายเพิ�มเติมวา ปจจุบัน
มนุษยมีการใชประโยชนจากภูมิลักษณ ในดานตางๆ มากมาย นักเรียนจะมีวิธีการจัดการภูมิลักษณตางๆ
ให ค งสภาพเดิ ม ให ไ ด ม ากที่ สุ ด อย า งไรบ า ง จากครู นํ า นั ก เรี ย นเข า สู ก ารทํ า กิ จ กรรม 4.5 ร ว มกั น
อนุรักษภูมิลักษณตางๆ ในทองถิ�น
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กิจกรรม 4.5 รวมกันอนุรักษภูมิลักษณตางๆ ในทองถิ่น
จ�ดประสงคของกิจกรรม

เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ สืบคนขอมูล สํารวจและอธิบายการใชประโยชน
ตลอดจนการอนุรักษภูมิลักษณในทองถิ�นของตนเองดวยวิธีการที่เหมาะสม

เวลาที่ใช 30 นาที
การเตรียมตัวลวงหนา
1. ครูควรศึกษาและสํารวจสถานทีต่ ง้ั ภูมลิ กั ษณตา งๆ ในทองถิน� ของตนเอง พรอมทัง้ สํารวจเสนทาง
การเดินทางและการเขาถึงพื้นที่อยางปลอดภัย
2. เพือ่ ความสะดวกและความปลอดภัยในการพานักเรียนไปสํารวจภูมลิ กั ษณตา งๆ ครูควรทําจดหมาย
แจงเจาหนาที่ที่ดูแลภูมิลักษณนั้นๆ กอนลวงหนาและศึกษารายละเอียดการเขาชมพื้นที่อยางละเอียด

ขอแนะนํําในการทํํากิจกรรม
1. แนะนํานักเรียนเกีย่ วกับกฎหรือขอควรปฏิบตั ติ า งๆ ในการสํารวจหรือเขาชมภูมลิ กั ษณตา งๆ ดังน�้
• ศึกษาปายแสดงขอมูลประวัตคิ วามเปนมาของพืน้ ทีแ่ ละปฏิบตั ติ ามกฎทีเ่ จาหนาทีแ่ จงไวอยาง
เครงครัด
• ไมควรทิ้งขยะลงในสถานที่ที่เขาชม
• ไมควรหัก ทุบ ทําลายหรือขีดเขียนใดๆ ในบริเวณสถานที่ที่เขาชม
• เดินชมสถานที่ในแนวทางเดินที่เจาหนาที่ไดจัดไวให
• ถาจะหยุดพัก ใหหยุดพักในบริเวณที่เจาหนาที่ไดจัดไวให
2. ใหนักเรียนบันทึกขอมูลเกี่ยวกับลักษณะภูมิลักษณ การใชประโยชนภูมิลักษณหรือวาดภาพ
ภูมิลักษณตางๆ ที่ไปสํารวจลงในสมุด เพื่อนําขอมูลที่ไดไปใชในการทํากิจกรรมในหองเรียนตอไป

ตัวอยางผลการทํํากิจกรรม
จากการศึกษาถํ้าแกวโกมล อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน พบวาภูเขาที่เกิดถํ้าเปนภูเขา
หินปูน ภายในถํ้าจะมีผลึกของแรแคลไซตที่มีลักษณะเปนรูปเข็มแทงเล็กๆ ที่เกิดรวมตัวกันเปนกลุม
ซึ�งมีความสวยงามมาก เน�้อหินปูนในถํ้ามีสีเทาดําถึงดํา ปจจุบันถํ้าแกวโกมลน�้ไดถูกอนุรักษ ไวเพื่อเปน
ประโยชนสําหรับไวศึกษาทางดานธรณ�วิทยาและเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ
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บริเวณปากทางเขาถํ้าแกวโกมล

ผลึกของแรแคลไซตภายในบริเวณถํ้า

อภิปรายหลังทํากิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรมควรไดขอสรุปวา ถํ้าเปนภูมิลักษณที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไดงาย และใชเวลายาวนานกวาสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตจะตกผลึกสะสมตัวจนเกิดเปน
หินงอกและหินยอยได การกระทําของนักทองเที่ยวที่ไมเหมาะสมในระยะเวลาอันสั้นจะทําใหความชื้นภายในถํ้า
ลดลง สงผลทําใหการกอตัวหรือการตกผลึกของสารประกอบแคลเซียมคารบอเนตที่จะเกิดเปนหินงอกและหินยอย
หยุดชะงักลงไปได ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตนใหถูกตองในขณะเดินเขาสํารวจหรือเขาชมถํ้าตางๆ ดังน�้
• ไมควรเปดปากถํ้าใหโลง ควรเปดไฟภายในถํ้าเฉพาะที่นํานักทองเที่ยวเขาชมเทานั้น
• ใชเวลาในการเขาชมถํ้าใหนอยที่สุด
• ควบคุมปริมาณนักทองเที่ยวในแตละรอบไมใหมีจํานวนมากเกินไป
• การเขาชมถํ้าของนักทองเที่ยวอยางไมเหมาะสม เปนการเพิ�มอุณหภูมิอากาศภายในถํ้า ซึ�งจะ
ทําใหนํ้าหรือความชื้นภายในถํ้าลดลง และสงผลทําใหการกอตัวหรือการตกผลึกของสารประกอบ
แคลเซียมคารบอเนตที่จะเกิดเปนหินงอกและหินยอยหยุดชะงักลงไปได
• เมือ่ เขาชมภายในถํา้ แลว ไมควรหักหรือทุบหินใดๆ เพราะจะเปนการทําลายสภาพแวดลอมภายในถํา้
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แหลงเรียนรู
ภูมิลักษณที่เกิดจากกระบวนการผุพังอยูกับที่ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของ
ตะกอน
ภาพภูมิลักษณ
หินปูน บริเวณเขาพะวอ อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

รายละเอียดภูมิลักษณ
หินปูน บริเวณเขาพะวอ บนเสนทางแมสอด - ตาก
ดานทิศตะวันออกของอําเภอแมสอด จังหวัดตาก
หิ น ปู น ที่ เ ขาพะวอมี ลั ก ษณะเป น หิ น ปู น เน�้ อ
โดโลไมต (dolomite) มีสีเทาหรือเทาขาว และเปน
หินทีป่ ระกอบดวยแรทต่ี กผลึกใหม จึงเปนสาเหตุหนึง� ที่
ทํ า ให พ บซากดึ ก ดํ า บรรพ ไ ด ย าก เป น หิ น ที่ เ กิ ด ใน
บริเวณทะเลนํ้าตื้น ผิวของหินปูนสวนใหญจะแตกเปน
ระแหงกายกันไปมาคลายกับหนังชาง จากการสํารวจ
พบว า หิ น ปู น เน�้ อ โดโลไมต บ ริ เ วณน�้ ว างตั ว อยู
ลักษณะภูเขาหินปูนที่เขาพะวอ
บนหินปูน ซึ�งมีซากดึกดําบรรพที่บงบอกอายุไดวา
มีอายุอยู ในยุคเพอรเมียน ลักษณะของภูเขาหินปูน
บริเวณน�้มีลักษณะเปนหนาผา บริเวณยอดเขาเกิดการ
กัดกรอนผุพัง ทําใหสันเขามีลักษณะตะปุมตะปา
หินปูน หินเชิรตและซากดึกดําบรรพ บริเวณ หินปูน หินเชิรตและซากดึกดําบรรพ บริเวณเขาพุปลู
เขาพุปลู อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนบานพุปลู อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
จากการลําดับชั้นหินของประเทศไทย หินปูนที่
เขาพุปลูจัดอยูในกลุมหินปูนราชบุรี มีซากดึกดําบรรพ
หลายชนิ ด เช น ฟ ว ซู ลิ นิ ด ปะการั ง หอยสองฝา
พวกแบรคิโอพอดและหอยฝาเดียว ซากดึกดําบรรพ
เหล า น�้ บ ง ชี้ ถึ ง สภาพแวดล อ มที่ เ ป น ทะเลของยุ ค
เพอรเมียนเมื่อประมาณ 250 ลานป ที่ผานมา
หินปูนทีเ่ ขาพุปลูมสี เี ทาและสีเทาดํา มีเน�อ้ แน�น
ภูเขาหินปูนที่เขาพุปลู
ไม แ สดงชั้ น หิ น ที่ ชั ด เจน บนพื้ น ผิ ว ของหิ น ปู น มี
หินเชิรตสีดํา ปูดนูนขึ้นมาเปนสัน ซึ�งเปนพวกซิลิกาที่
ตกตะกอนจากนํ้าทะเล มีทั้งแบบที่เปนชั้นบางตาม
แนวชั้นหิน และมีลักษณะเปนกอน
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ภาพภูมิลักษณ

รายละเอียดภูมิลักษณ
หินปูนในบริเวณน�้จะสังเกตเห็นริ้วรองที่เกิด
จากการสึ ก กร อ นและเกิ ด จากการละลายโดยนํ้ า ที่
สวนมากเปนนํ้าฝน ริ้วรองเหลาน�้จะวางตัวอยูแนวดิ�ง
และสวนที่เปนสันเขาจะมีลักษณะเวาแหวงหรือเปน
หยักขึ้นลง ซึ�งเปนลักษณะทางกายภาพของหินปูนที่
เดนชัด

ซากดึกดําบรรพแบรคิโอพอดและปะการัง
หินปูน หินดินดานและซากดึกดําบรรพ บริเวณ หิ น ปู น หิ น ดิ น ดานและซากดึ ก ดํ า บรรพ บริ เ วณ
เขานางพันธุรัต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เขานางพันธุรัต อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ในพื้นที่ชายฝงทะเลของอําเภอชะอํา มีภูเขา
หินปูนอยูกลุมหนึ�งซึ�งประกอบดวยหินปูนที่มีลักษณะ
เปนหนาผาตั้งชันอยูบนหินดินดานและหินทราย ที่
บริเวณเชิงเขาหินปูนน�้จะมีโรงงานปูนซีเมนตตั้งอยู
และดานหลังของบริเวณโรงงานปูนซีเมนตจะมีภูเขา
ที่วางตัวอยูในแนวทิศตะวันตก - ตะวันออก เมื่อมอง
ไปจากทิศใตของภูเขาจะเห็นรูปทรงของภูเขาน�้คลาย
หินปูนที่วางตัวอยูบนหินดินดานและหินทราย กับผูหญิงนอนหงาย โดยสวนหัวจะอยูทางทิศตะวันตก
เหยี ย ดเท า ไปทางทิ ศ ตะวั น ออก ภู เ ขาลู ก น�้ รู จั ก กั น
มานานในชื่อ “เขานางพันธุรัต”
เขานางพันธุรัตเปนภูเขาหินปูนยุคเพอรเมียนมี
อายุเดียวกันกับกลุมหินปูนราชบุรี ในป พ.ศ. 2542
สวนหนึง� ของภูเขาน�้ไดเลือ่ นหลุดพังทลายลงมาในคืนทีม่ ี
พายุและมีฝนตกหนัก ตอมาพืน้ ทีบ่ ริเวณเขานางพันธุรตั
ไดมีการดําเนินการใหเปนวนอุทยานเขานางพันธุรัต
หินปูนทีเ่ ขานางพันธุรตั มีสเี ทาจนถึงสีดาํ มีซากดึกดําบรรพ
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หินปูน บริเวณอุทยานแหงชาติ
เขาสามรอยยอด อําเภอสามรอยยอด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ภูเขาหินปูน และที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน
บริเวณอุทยานเขาสามรอยยอด

200 คูมือครู
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ที่บงชี้ถึงสภาพแวดลอมของทะเลในอดีตเมื่อประมาณ
250 ลานปที่ผานมา ลักษณะของภูเขามีภูมิลักษณ
แบบคาสตที่ชัดเจน มีถํ้า หินงอก หินยอย หลุมยุบ
และการสึกกรอนของหินปูนในรูปแบบตางๆ ที่สวยงาม
ปจจุบนั เขานางพันธุรตั มีศนู ยบริการนักทองเทีย่ ว
เหมาะสํ า หรั บ เป น ที่ นั น ทนาการด า นวิ ท ยาศาสตร
ธรรมชาติและสิ�งแวดลอมใหแกเยาวชนและผูสนใจ
ทั�วไป
หิ น ปู น บริ เ วณอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาสามร อ ยยอด
อําเภอสามรอยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สามร อ ยยอดเป น ชื่ อ ท อ งถิ� น ที่ ใ ช เ รี ย กภู เ ขา
หินปูนกลุมหนึ�งซึ�งมีลักษณะเปนหนาผาชัน มียอดเขา
ที่มีลัก ษณะแหลมจํานวนหลายยอดที่มีระดับสูง ตํ่า|
แตกตางกัน เรียกพื้นที่ลักษณะน�้วา “คาสต”
ปจจุบันสามรอยยอดนอกจากจะเปนชื่อภูเขา
แลวยังเปนชื่อของอุทยานและชื่ออําเภอของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ หินปูนที่อุทยานแหงชาติเขาสามรอย
ยอดเปนหินปูนยุคเพอรเมียนเชนเดียวกับกลุมหินปูน
ราชบุรี เมื่อประมาณ 10,000 ปที่ผานมา หลังสิ้นสุด
ยุคนํ้าแข็ง อากาศของโลกเริ�มอบอุนขึ้นทําใหนํ้าแข็ง
บริเวณขั้วโลกละลายลงสูแมนํ้า ทะเลและมหาสมุทร
ส ง ผลทํ า ให ร ะดั บ นํ้ า ทะเลสู ง ขึ้ น แล ว ไหลเข า มา
ท ว มพื้ น ที่ ที่ มี ร ะดั บ ตํ่ า ทั� ว ไปในแผ น ดิ น ระดั บ นํ้ า
ทะเลเมื่ อ ประมาณ 6,000 ป ที่ ผ า นมาได ขึ้ น ถึ ง
จุ ด สู ง สุ ด ด ว ยระดั บ ความสู ง ประมาณ 4 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปจจุบัน
นํ้าทะเลในอดีตทําใหเกิดการสะสมตะกอนจาก
นํ้าทะเลตามกระบวนการทางธรณ�วิทยาจนเกิดเปน
ภู มิ ลั ก ษณ รู ป แบบต า งๆ รอบๆ ภู เ ขา เช น พรุ
ที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน ลากูน หาดทราย ซึ�งพื้นที่
เหล า น�้ จ ะพบอยู บ ริ เ วณกว า ง โดยแนวชายทะเลใน
อดี ต จะอยู ห า งจากชายฝ ง ทะเลป จ จุ บั น ประมาณ
10 กิโลเมตร
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หินปูน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร
อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

ถํ้าลอดซึ�งในอดีตมีทางนํ้าลอดผาน
ปจจุบันไดปรับเปนถนนที่รถสามารถ
ลอดผานได
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หินปูน บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร อําเภอเมือง
จังหวัดพังงา
พังงาเปนจังหวัดที่มีภูมิลักษณแบบคาสตทั้งใน
ตั ว เมื อ งและพื้ น ที่ ร อบนอก บริ เ วณที่ มี ชื่ อ เสี ยงและ
เป น ที่ รู จั ก กั น ดี ได แ ก หมู เ กาะหิ น ปู น ในอ า วพั ง งา
หิ น ปู น เหล า น�้ มี แ นวต อ เน�� อ งมาถึ ง ชายฝ ง ทะเล
ตั้ ง แต ส ว นที่ เ ป น ขอบตอนบนของอ า วพั ง งา ได แ ก
ตั้งแตบานบางเตย ปากคลองพังงา จนกระทั�งจรด
แนวภูเขาหินปูนที่บานวังหมอแกง ซึ�งเปนขอบของ
อ า วพั ง งาด า นทิ ศ ตะวั น ตก และเป น พื้ น ที่ ข อง
สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร
หิ น ปู น ในบริ เ วณน�้ เ กิ ด ขึ้ น ในยุ ค เพอร เ มี ย น
ประกอบด ว ยภู เ ขามี ย อดสู ง แหลมและมี ห น า ผาชั น
หลายลูก ตอมาเมือ่ ประมาณ 6,000 ปทผ่ี า นมา นํา้ ทะเล
เคยทวมขึ้นมาถึงพื้นที่น�้ เมื่อระดับนํ้าทะเลลดลง และ
ถอยรนออกไปจึงเกิดเปนที่ราบนํ้าขึ้นถึงปาชายเลน
ซึ�งยังคงเห็นรองรอยของนํ้าทะเลในอดีตตามภูเขาซึ�ง
ปจจุบันเปนลานจอดรถติดกับทางหลวงหมายเลข 4
ขอบของภูเขาดานลางจะเปนรอยหยักเวาเขา
ไปในเน�้อหิน เรียกวา รอยนํ้าเซาะหิน ซึ�งเปนแนวของ
ระดับนํ้าทะเลในอดีตที่เคยทวมเขามาในพื้นที่น�้แลว
กั ด เซาะหิ น ปู น จนบางส ว นที่ มี ร อยแตก รอยแยก
พังทลายลงกลายเปนโพรงถํา้ ซึง� นํา้ สามารถลอดผานได
หรือที่เรียกกันวา ถํ้าลอด ถํ้าลอดในบริเวณน�้จะเหมือน
กั บ ถํ้ า ลอดในอ า วพั ง งา แต จ ากการถมที่ แ ละการ
ปรับปรุงพื้นที่ใหมีระดับสูงกวาระดับนํ้าทะเลปจจุบัน
นํ้ า จึ ง ไม ส ามารถลอดผ า นได จึ ง กลายเป น ถํ้ า ลอด
บนดิน ลักษณะธรณ�สัณฐานแบบน�้จะพบเห็นไดเกือบ
ทุ ก ภู เ ขาในบริ เ วณสวนสาธารณะน�้ สวนสาธารณะ
แห ง น�้ เ หมาะสมสํ าหรั บการเรีย นรู เ รื่ อ งหิน ปู น และ
การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น บนผิ ว โลก ตลอดจนการ
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ ใ ห เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล อ ม
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หินทราย หินกรวดมน บริเวณปาหินงาม
อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดภูมิลักษณ
หินทราย หินกรวดมน บริเวณปาหินงาม อําเภอเทพสถิต
จังหวัดชัยภูมิ
ปาหินงามเปนภูมิลักษณที่เกิดจากการกรอน
และการผุ พั ง ของเน�้ อ หิ น โดยลมและนํ้ า จนทํ า ให
ชั้นหินเปลี่ยนแปลงรูปรางไปจากเดิม จนมีลักษณะ
แปลกตาแลวแตจินตนาการของผูพบเห็น
หิ น ที่ ป า หิ น งามส ว นมากเป น หิ น ทรายและ
หิ น ทรายปนกรวดสี ข าว เม็ ด ตะกอนมี ข นาดเล็ ก ถึ ง
หยาบ การคัดขนาดและความมนของเม็ดทรายคอนขางดี
การกัดเซาะในหินทรายจนเหลือเปนแทงเสา
กรวดสวนมากเปนแรควอตซและสวนใหญจะเกิดเปน
ลักษณะชัน้ เฉ�ยงระดับ หินในบริเวณน�จ้ ะมีหนิ ทรายแปง
หินโคลนและหินกรวดมนแทรกสลับเปนชั้นบาง หิน
เหลาน�้จัดอยูในหมวดหินพระวิหาร ยุคจูแรสซิกตอน
กลาง - ยุคครีเทเชียสตอนตน
หินที่ถูกกัดเซาะจนมีลักษณะเปนซุมหนาตาง
และเพิงผา
หินทราย หินทรายแปง หินกรวดมนและ
หินทราย หินทรายแปง หินกรวดมนและซากดึกดําบรรพ
ซากดึกดําบรรพไดโนเสาร บริเวณภูกุมขาว ไดโนเสาร บริเวณภูกุมขาว อําเภอสหัสขันธ จังหวัด
อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ
กาฬสินธุ
ภู กุ ม ข า วเป น ภู เ ขายอดราบ ตั้ ง อยู ใ นระดั บ
ความสู ง ประมาณ 300 เมตร เหน� อ ระดั บ นํ้ า
ทะเลปานกลาง ประกอบดวยหินตะกอนสองหมวด คือ
หมวดหินภูพานและหมวดหินเสาขัว หมวดหินภูพาน
ไดแก หินทราย หินทรายปนกรวดและหินกรวดมน
วางตัวอยูบนหมวดหิน เสาขัว ซึ�งเปนหินทรายแปง
หิ น ทราย หิ น ดิ น ดานและหิ น กรวดมนสี นํ้ าตาลแดง
ภูกุมขาวมีลักษณะเปนภูเขายอดราบ
พบซากดึ ก ดํ า บรรพ ไ ดโนเสาร ที่ ส มบู ร ณ อ ยู ใ นชั้ น
ประกอบดวยชั้นหินในแนวระนาบ
หินทรายปนหินดินดานของหมวดหินเสาขัว ในระดับ
ความสู ง ประมาณ 200 เมตร เหน� อ ระดั บ นํ้ า ทะเล
ปานกลาง ทางดานทิศตะวันออกของวัดสักกะวัน ซึ�ง
เปนวัดที่ตั้งอยูบริเวณเชิงเขาและเปนสถานที่ซึ�งพบ
กระดูกไดโนเสารเปนครั้งแรกของบริเวณน�้
202 คูมือครู
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ซากดึ ก ดํ า บรรพ ไ ดโนเสาร ที่ ภู กุ ม ข า วเป น
ไดโนเสารพันธุที่กินพืชเปนอาหาร ที่บริเวณหลุมขุด
คนซึ�งลึกประมาณ 1.50 เมตร พบกระดูกไดโนเสาร
มากกว า 600 ชิ้ น ส ว นมากเป น กระดู ก ส ว นขา คอ
สะโพก ซี่โครงและหาง รวมกันทั้งหมดประมาณ 7 ตัว
ไมพบสวนหัวแตพบฟนของไดโนเสารทั้งชนิดที่กินพืช
และกินเน�้อปะปนอยู
จากลักษณะของกระดูกทั้งหมด ทําใหทราบวา
ซากดึกดําบรรพของไดโนเสารเกือบสมบูรณ ไดโนเสารกินพืชที่ภูกุมขาวเปนซอโรพอดชนิดใหม
ทั้งตัวที่ภูกุมขาว
มีชื่อวา ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน (Phuwiangosaurus
sirindhornae) มีอายุอยูในยุคครีเทเชียสตอนตน
หินทราย หินกรวดมน บริเวณภูผาเทิบ อุทยานแหงชาติ
หินทราย หินกรวดมน บริเวณภูผาเทิบ
อุทยานแหงชาติมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ภูผาเทิบเปนภูมิลักษณที่เกิดจากการกัดเซาะ
ผุพังของหินตะกอนรูปแบบตางๆ กัน ภูผาเทิบจัดอยู
ในหมวดหินภูพาน ประกอบดวยหินทราย หินทราย
ปนกรวดและหินกรวดมน มีลักษณะเปนชั้นหนา มี
โครงสรางของหินตะกอนที่เดนชัด มีการวางชั้นเฉ�ยง
ระดับของตะกอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ของกระแสนํ้า ทําใหตะกอนตกทับถมกันเปนมุมเอียง
ภูมิลักษณที่เกิดจากการกัดเซาะผุพังในชั้น เทกั บ ชั้ น หิ น ปกติ ชั้ น หิ น ที่ ภู ผ าเทิ บ ส ว นมากเอี ย ง
หินตะกอนที่ภูผาเทิบ
เทเล็ ก น อ ยไปทางทิ ศ ตะวั น ตกและพบชั้ น เฉ� ย ง
ระดับหลายชุด
หิ น ตะกอนของหมวดหิ น ภู พ านเกิ ด จากการ
ตกตะกอนสะสมตัวของแมนํ้าประสานสายที่มีตะกอน
กรวด ทรายมาทั บ ถมกั น เป น จํ า นวนมาก ทํ า ให
นํ้ า ไหลไม ส ะดวก ทางนํ้ า ต อ งไหลอ อ มแยกออกไป
หลายๆ สายดวยความเร็วสูง หมวดหินภูพานจัดอยูใน
ยุคครีเทเชียสตอนตน
ผลของการกัดเซาะที่เกิดขึ้นในหิน
ซึ�งมีความทนทานตางกัน
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หินตะกอน บริเวณอุทยานแหงชาติผาแตม
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน�

เสาเฉลียง บริเวณอุทยานแหงชาติผาแตม

204 คูมือครู

รายละเอียดภูมิลักษณ
หินที่ภูผาเทิบไดผานกาลเวลามาเปนเวลานาน
ป จ จั ย ตามธรรมชาติ เช น ลม นํ้ า ฝนและนํ้ า ในดิ น
ทําใหหินที่ภูผาเทิบมีการกัดเซาะผุพังเปลี่ยนแปลง
ไปตามฤดูกาล ประกอบกับเน�้อหินซึ�งสวนมากเปน
หิ น ทรายปนกรวด หิ น กรวดมนและมี ร อยแตก
รอยแยก ทําใหการกัดเซาะผุพังของหินในบริเวณน�้
เกิดขึ้นไดงาย โดยเฉพาะอยางยิ�งหินที่อยูตรงสวนที่มี
การวางชั้นเฉ�ยงระดับจะพุพังเร็วกวาสวนอื่นๆ
หินตะกอน บริเวณอุทยานแหงชาติผาแตม
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธาน�
ผาแตมเปนแนวหนาผายาวของภูเขา ชั้นหินที่
ผาแตมจะมีลักษณะวางตัวซอนกันขึ้นไปโดยมีมุมเอียง
เทเล็กนอยจนเกือบจะเปนแนวระนาบ จากแนวชั้นหิน
จะเห็นขอบเขตรอยตอระหวางหมวดหินเสาขัวที่อยู
ดานลางกับหมวดหินภูพานที่อยูดานบนอยางเดนชัด
หมวดหิ น เสาขั ว ประกอบด ว ยหิ น ทรายชั้ น
บาง หิ น ดิ น ดานและหิ น โคลนสี เ ทาดํ า ส ว นหมวด
หินภูพานประกอบดวยหินทราย หินทรายปนกรวด
และหินกรวดมน เปนชั้นหนาปดทับอยูดานบน จาก
ลั ก ษณะของตะกอนและการลํ า ดั บ ชั้ น หิ น บ ง ชี้ ว า
หมวดหินเสาขัวที่มีขนาดตะกอนเม็ดเล็กถึงละเอียด
จะเป น การสะสมตั ว ตามทางนํ้ า ที่ มี ลั ก ษณะคดโค ง
และในบริเวณที่ราบนํ้าทวม สวนหมวดหินภูพานที่มี
ตะกอนทรายและตะกอนที่ มี ข นาดเม็ ด ใหญ จ ะเป น
การสะสมตั ว จากแม นํ้ า ประสานสายในอดี ต ของยุ ค
ครีเทเชียสตอนตนหรือประมาณ 130 ลานป ที่ผานมา
บริเวณทางเขาอุทยาแหงชาติผาแตม มีชั้นหิน
ที่มีการกัดเซาะผุพังที่แตกตางกันของหินทรายและหิน
กรวดมนของหมวดหินภูพาน จนหินที่มีความทนทาน
นอยกวาหลุดรวงออกไป เหลืออยูเฉพาะสวนที่มีความ
ทนทานมากกว า เป น รู ป เสาหิ น ที่ มี ลั ก ษณะเทิ น หิ น
อีกแผนหนึ�งอยูบนยอด คลายกับหมวกครอบลงบน
เสาหิน เรียกกันวา “เสาเฉลียง”

ภาพภูมิลักษณ
หินทราย บริเวณแหลงหินตัดโบราณ
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แหลงหินตัดโบราณ รองรอยของหินทรายที่
ถูกตัดออกไปเพื่อนําไปใชประโยชน

กุมภลักษณในแหลงหินตัดโบราณ

หินทราย บริเวณเขาจันทรงาม อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

การกัดเซาะผุพังที่เกิดขึ้นในหินทราย

รายละเอียดภูมิลักษณ
หิ น ทราย บริ เ วณแหล ง หิ น ตั ด โบราณ อํ า เภอสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา
แหลงหินตัดโบราณที่ริมถนนมิตรภาพ ในเขต
อํ า เภอสี คิ้ ว เป น หนึ� ง ในแหล ง หิ น ตั ด หลายๆ แห ง
ของภาคตะวันออกเฉ�ยงเหน�อ ประกอบดวยหินทราย
ที่มีเน�้อหินเปนเม็ดทรายขนาดเล็กถึงขนาดปานกลาง
มี สี ข าวและขาวอมชมพู เป น หิ น ทรายในหมวดหิ น
พระวิหาร เกิดจากแมนํ้าในสมัยโบราณเมื่อประมาณ
140 ล า นป ที่ ผ า นมา หิ น ทรายหมวดน�้ มี ส มบั ติ
เหมาะสมในการใชเปนวัสดุกอสรางมากกวาหินทราย
ชุดอื่นๆ ของกลุมหินโคราช นอกจากน�้ยังพบลักษณะ
ชั้นเฉ�ยงระดับในเน�้อหินซึ�งทําใหเกิดเปนลายหินที่มี
การเรียงชั้นสลับกันระหวางทรายเม็ดหยาบกับทราย
เม็ดละเอียด ทําใหหินมีความตานทานตอการสึกกรอน
ตางกัน ซึ�งจะเห็นไดจากกุมภลักษณซึ�งมีลักษณะเปน
หลุมลึกขนาดตางๆ กันหลายแหงบนลานหินน�้ แสดงวา
ในอดีตไดเกิดการหมุนวนของกระแสนํ้าและไดนําพา
กรวดมาครูดถูหรือขัดถูผวิ หนาของชัน้ หินเปนเวลานาน
จนทําใหชั้นหินมีลักษณะเปนหลุมลึกลงไป
แหลงหินทรายที่บริเวณน�้คาดวาคงมีการนําไป
ใชสรางปราสาทหินที่ใดที่หนึ�งในบริเวณน�้ แหลงหินตัด
จึงบงชี้ถึงกระบวนการผลิตหินของคนในอดีตที่ตัดหิน
ดวยเครื่องมืออยางงาย แตมีความสามารถในการนํา
ทรัพยากรหินไปใชประโยชนและรูจักเลือกชนิดหินที่
เหมาะสมกับการใชประโยชนดวย
หินทราย บริเวณเขาจันทรงาม อําเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา
เขาจันทรงามเปนสวนหนึ�งของทิวเขาเขื่อนลั�น
อยูทางทิศตะวันตกเฉ�ยงใตของขอบที่ราบสูงโคราช
บริเวณเขาจันทรงามเปนภูเขาหินทรายที่มีขนาดเม็ด
หยาบปานกลางจนถึงละเอียด ตะกอนมีการเรียงตัว
เปนชั้นบาง และมีการวางชั้นเฉ�ยงระดับหลายชุด ซึ�ง
เปนลักษณะของหินทรายในหมวดหินพระวิหาร
บทที่ 4 โลกของเรา 205

ภาพภูมิลักษณ

กอนหินมนใหญของหินทราย ที่มีลักษณะ
การวางชั้นเฉ�ยงระดับ

รายละเอียดภูมิลักษณ
นํ้าเปนปจจัยหลักในการกัดเซาะทําใหหินทราย
ที่เขาจันทรงามผุพังแตกหักไปตามรอยแตก รอยแยก
ที่มีอยูในหิน หินทรายสวนที่เปนเนินเขาเดิม เมื่อถูก
กั ด เซาะผุ พั ง หิ น ก็ จ ะหลุ ด ร ว งออกไปจนเกิ ด เป น
ช อ งเขา โพรงหิ น ชะง อ นหิ น และหน า ผาหิ น
หิ น ทรายบนที่ สู ง บางส ว นเมื่ อ ถู ก กั ด เซาะผุ พั ง ก็ จ ะ
ถู ก นํ้ า พั ด พาลงมาติ ด อยู ตามซอกและตามช อ งเขา
บางก อ นก็ ถู ก พั ด พาไปไกลลงไปด า นล า งตามทาง
เดินขึน้ เขา หินทรายทีถ่ กู นําพาลงมาน�ม้ ขี นาดใหญมาก
มีศพั ททางธรณ�วทิ ยา เรียกวา กอนหินมนใหญ (boulder)
ตามมาตราขนาดตะกอนเวนตเวิรทไดกําหนดขนาด
เส น ผ า นศู น ย ก ลางของก อ นหิ นมนใหญ ไ ว ม ากกว า
256 มิลลิเมตร แตกอ นหินมนใหญบริเวณเขาจันทรงาม
มี ข นาดใหญ ม ากโดยมี ข นาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง
ประมาณ 1 - 2 เมตร
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คําถามทายบทที่ 4
1. อธิบายลักษณะโครงสรางโลกตามความเขาใจ
แนวคําตอบ โลกของเรามีลักษณะแบงออกเปน 3 ชั้นหลัก ไดแก เปลือกโลก เน�้อโลกและแกนโลก
แตละชั้นมีลักษณะ สถานะและสวนประกอบแตกตางกัน และยิ�งลึกลงไปจากผิวโลก อุณหภูมิและ
ความดันจะยิ�งมีคาสูงขึ้นตามลําดับ
• เปลือกโลกเปนโครงสรางชั้นนอกสุดของโลกและเปนชั้นที่บางที่สุด มีสถานะเปนของแข็ง
• เน�้อโลกเปนชั้นที่อยูถัดจากเปลือกโลกลึกเขาไปดานใน มีความหนามากกวาเปลือกโลก
แตนอยกวาแกนโลก มีสถานะเปนของแข็ง
• แกนโลกเปนโครงสรางชั้นในสุดของโลก แบงออกเปน 2 ชั้นยอย ไดแก แกนโลกชั้นนอก
มีลักษณะเปนของเหลวหน�ดและแกนโลกชั้นใน มีสถานะเปนของแข็ง
2. ยกตัวอยางกิจกรรมของมนุษยที่สงผลกระทบทําใหระบบโลกเสียสมดุลหรือเกิดปญหาตางๆ ได
แนวคําตอบ ตัวอยางกิจกรรมของมนุษยที่สงผลกระทบทําใหระบบโลกเสียสมดุลหรือเกิดปญหา
ขึ้นได เชน
• การใชทรัพยากรธรณ�ทมี่ อี ยูอ ยางจํากัดอยางฟุม เฟอย เชน การใชสนิ คาหรือผลิตภัณฑทผี่ ลิต
มาจากสินแรตางๆ ที่มีอยูบนผิวโลกหรือใตผิวโลกอยางฟุมเฟอยหรือในปริมาณที่มากจน
เกินไป การกระทําดังกลาวจะสงผลกระทบทําใหระบบโลกในสวนของระบบธรณ�ภาคเสียสมดุลได
และการหาวัสดุทดแทนทรัพยากรธรณ�ทห่ี มดไปจะสงผลกระทบตอระบบโลกระบบอืน่ ๆ ตามมา
• การปลอยควันพิษหรือกาซพิษตางๆ ของโรงงานอุตสาหกรรมออกสูชั้นบรรยากาศ หรือ
การเผาปาจะสงผลใหระบบโลกในสวนของระบบบรรยากาศเสียสมดุลหรือเกิดปญหา
สิ�งแวดลอมตางๆ ตามมาได เชน อาจทําใหอากาศเปนพิษและอาจสงผลตอระบบหายใจ
ของมนุษยและสิ�งมีชีวิตบนโลกได
• การปลอยสารพิษและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม จากเหมืองแรหรือจากบานเรือนใน
ชุมชนออกสูแหลงนํ้าตางๆ จะสงผลใหระบบโลกสวนในสวนของระบบอุทกภาคเสียสมดุล
หรือเกิดปญหาสิ�งแวดลอมตางๆ ตามมาได เชน อาจทําใหนํ้าในแมนํ้า ลําคลองเน�าเสีย
และอาจทําใหสิ�งมีชีวิตในนํ้าตายได
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3. จากภาพ กิจกรรมของมนุษยสงผลกระทบตอระบบโลกระบบใดบาง และนักเรียนจะมีสวนชวย
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางไร

ภาพจาก http://www.oknation.
net/blog/doghouse/2009/07/01/
entry-1

แนวคําตอบ การปลอยกาซหรือควันพิษออกสูชั้นบรรยากาศ สงผลใหระบบโลกในสวนของระบบ
บรรยากาศเกิดปญหาสิ�งแวดลอมตางๆ ตามมา นักเรียนสามารถชวยแกไขปญหาดังกลาวไดดวย
การใชสิ�งของในชีวิตประจําวันอยางคุมคาที่สุด เพื่อลดอัตราการผลิตสินคาในภาคอุตสาหกรรม
การนําไมมาใชประโยชนเปนจํานวนมาก สงผลใหระบบโลกในสวนของระบบชีวภาค
เสียสมดุลได นักเรียนสามารถชวยแกไขปญหาดังกลาวไดดวยการปลูกตนไมทดแทน และชวยกัน
ดูแลรักษาปา ลดการนําวัตถุดิบที่ไดมาจากปามาใชในภาคอุตสาหกรรม เชน การผลิตกระดาษ
4. จากภาพ หินบริเวณรอบๆ ตนไมเกิดการแตกออกจากกัน จัดเปนการผุพังทางกายภาพ
หรือทางเคมี

แนวคําตอบ หินบริเวณรอบๆ ตนไมที่แตกออกจากกัน จัดเปนการผุพังทางกายภาพเน��องจากการ
กระทําของตนไม รากที่ชอนไชลงไปในรอยแตกของหิน เมื่อเวลาผานไปจํานวนของรากจะเพิ�มขึ้น
และรากจะมีขนาดใหญขึ้น สงผลทําใหรอยแตกของหินมีจํานวนเพิ�มขึ้นและมีขนาดใหญขึ้น
เชนกัน การกระทําของตนไมดงั กลาวเปนเวลานานจะทําใหหนิ แตกออกจากกันได การผุพงั ดังกลาว
เปนการเปลี่ยนแปลงขนาดและรูปรางของหินเฉพาะภายนอก ไมมีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ทางเคมีในเน�้อหิน
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5. การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนเกิดจากปจจัยทางธรรมชาติใดบาง และ
ยกตัวอยางภูมิลักษณที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณ�วิทยาดังกลาว ประมาณ 1-2
ตัวอยาง
แนวคําตอบ การกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอนเกิดจากปจจัยตางๆ ทางธรรมชาติ
เชน นํ้า ลม ธารนํ้าแข็ง แรงโนมถวงของโลก สิ�งมีชีวิตและปฏิกิริยาเคมีตางๆ
ตัวอยางภูมิลักษณที่เกิดจากการกรอน การพัดพาและการสะสมตัวของตะกอน เชน
ภูเขายอดราบ เนินยอดปาน เนินทราย เนินตะกอน (นํ้าพา) รูปพัด เนินตะกอน (นํ้าพา) รูปกรวย
ทางนํ้าโคงตวัด ทะเลสาบรูปแอก ดินดอนสามเหลี่ยม
6. จากภาพ นักเรียนจะเลือกปลูกบานบริเวณฝง ใดของแมนาํ้ จงใหเหตุผลประกอบ และถานํา้ ในแมนาํ้
ยังมีการไหลอยางตอเน��อง นักเรียนคิดวาแมนํ้าสายดังกลาวจะมีลักษณะและรูปรางเปลี่ยนแปลง
ไปหรือไม อยางไร
ฝง ดานนอกของธารนํา้

บริเวณทีถ่ กู กัดเซาะ

กขน้ึ
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บรเิ วณทต่ี
ะกอนสะส
ลง
ด
ล
มทบั ถม
ํ
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า
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ส
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ความเรว็

ฝง ดานใน
ของธารนํา้

ฝง ดานนอก
ของธารนํา้
ธารนํา้

ฝง ดานในของธารนํา้

แนวคําตอบ จากภาพดานลางจะเลือกปลูกบานบริเวณฝงดานในของธารนํ้า เพราะฝงดานนอก
ของธารนํ้ากระแสนํ้าจะไหลแรงและจะไหลมาปะทะตลิ�งฝงดังกลาวอยูตลอดเวลา ทําใหตลิ�ง
ฝงดานนอกของธารนํ้าคอยๆ พังทลายไปทีละนอยๆ จัดเปนฝงที่สูญเสียพื้นที่ ในขณะเดียวกันตลิ�ง
ฝงดานในของธารนํ้าที่อยูตรงขามฝงดานนอกของธารนํ้า กระแสนํ้าจะไหลรุนแรงนอยกวา
การลดความเร็วของกระแสนํ้า ทําใหตะกอนที่ถูกพัดพามากับกระแสนํ้าตกตะกอนสะสมตัวงอก
ยื่นออกมาเรื่อยๆ จัดเปนฝงที่เพิ�มพื้นที่
ถานํ้าในแมนํ้ายังมีการไหลอยางตอเน��อง การกัดเซาะพื้นที่และการสะสมตัวของตะกอน
ทัง้ 2 ฝง ของตลิง� จะดําเนินไปอยางตอเน�อ� ง สงผลทําใหธารนํา้ มีลกั ษณะโคงตวัด จนบางครัง้ ธารนํา้
จะโคงตวัดจนเกือบจะชนประชิดกัน ถาหากประชิดกันมากเขา กระแสนํา้ จะเซาะตรงคอคอดใหขาด
เปนธารนํ้าตัดตรงไป ทําใหธารนํ้าโคงเดิมที่ถูกตัดขาดออกไปกลายเปนทะเลสาบรูปแอกได
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7. ถานักเรียนพบหินในทองนํ้าซึ�งมีลักษณะมนมาก นักเรียนอธิบายไดหรือไมวาความมนของ
หินเกิดขึ้นไดอยางไร
แนวคําตอบ กอนหินในทองนํ้าที่มีลักษณะกลมมน เกิดจากหินกอนดังกลาวถูกกระแสนํ้าพัดพามา
ตามธารนํ้าในระยะทางที่ไกลจากหินตนกําเนิด ขณะที่กอนหินถูกกระแสนํ้าพัดพาไป กอนหินจะ
ครูดถูหรือเสียดสีไปกับผิวทองนํา้ หรือตามขางตลิง� หรือมีการเสียดสีกนั เองระหวางกอนหินดวยกัน
กอนหินที่ถูกครูดถูหรือเสียดสีจะมีขนาดและความมนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ยิ�งถูกพัดพามาไกล
จากหินตนกําเนิดมากเทาใด กอนหินจะยิ�งมีขนาดและความมนมากขึ้น
8. ใหนักเรียนยกตัวอยางภูมิลักษณที่ตนเองสนใจ และบอกวิธีการปองกันหรืออนุรักษภูมิลักษณ
นั้นเพื่อไมใหเสื่อมสภาพหรือถูกทําลายไป
แนวคําตอบ วิธีการปองกันชายฝงทะเลไมใหถูกคลื่นทะเลกัดเซาะออกไป เชน ถาเปนหาดโคลนให
ดําเนินการปลูกปาชายเลนและไมปลูกสรางสิ�งกอสรางรุกลํ้าเขาไปในทะเล เน��องจากจะทําใหเกิด
การเสียสมดุลของการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝงที่จะมาเติมเต็มชายหาด หรือไมเคลื่อนยายหรือ
นําตะกอนทรายบริเวณชายหาดไปใชประโยชนอนื่ ๆ เพราะจะทําใหตะกอนบริเวณชายหาดมีจาํ นวน
ลดลงและจะเปนการเรงการกัดเซาะชายฝงใหเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
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บทที่

5 แรงในชีวิตประจํําวัน

จ�ดประสงคการเรียนรู
เมื่อเรียนจบบทน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. อธิบายขนาดและทิศทางของแรงที่กระทําตอวัตถุ
2. ทดลองและอธิบายไดวา แรงเปนปริมาณเวกเตอร
3. ทดลองและอธิ บ ายการหาแรงลั พ ธ ข องแรงหลายแรงที่
กระทําตอวัตถุในระนาบเดียวกัน
4. ทดลองและอธิบายไดวา เมือ่ แรงลัพธทก่ี ระทําตอวัตถุเปนศูนย
วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ�งหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว
5. ทดลองวัดคาแรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอวัตถุ
6. อธิบายความหมายของนํ้าหนักของวัตถุได
7. ทดลองและอธิบายไดวา แรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอ
วัตถุมีความสัมพันธกับมวลของวัตถุ
8. อธิบายประโยชนของแรงโนมถวงที่ใชในชีวิตประจําวัน
หนังสือเรียนหนา 135 - 151
5.1 แรงที่กระทํําตอวัตถุ
5.2 ขนาดและทิศทางของแรง
5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธที่กระทํําตอ
วัตถุเทากับศูนย

1 ชั�วโมง
3 ชั�วโมง
1 ชั�วโมง

รวมเวลาที่ใช
ในบทนี้
5 ชั่วโมง

แนวความคิดหลัก
แรงเปนปริมาณทีม่ ที ง้ั ขนาดและทิศทาง แรงจึงเปนปริมาณเวกเตอร การรวมแรงตองรวมแบบเวกเตอร ถาผลรวม
ของแรงทีก่ ระทําตอวัตถุเปนศูนย วัตถุนน้ั จะคงสภาพหยุดนิง� หรือเคลือ่ นทีด่ ว ยความเร็วคงตัว แรงดึงดูดที่โลกกระทําตอ
วัตถุเรียกวา แรงโนมถวงของโลกหรือนํา้ หนักของวัตถุ ซึง� แรงโนมถวงน�จ้ ะมีคา มากหรือนอยขึน้ อยูก บั มวลของวัตถุ
ในชวงฤดูฝน เราสังเกตเห็นเม็ดฝนที่ตกลงมาอยูในแนวดิ�ง แตบางครั้งไมอยูในแนวดิ�ง ที่เปนเชนน�้
น�าจะเปนเพราะเหตุใด
แนวคําตอบ บางครั้งเมื่อฝนที่ตกลงสูพื้นไมอยูในแนวดิ�ง เน��องจาก นอกจากเม็ดฝนถูกกระทําดวย
แรงโนมถวงของโลกในแนวดิง� แลว ยังมีแรงอืน่ ๆ กระทําในแนวอืน่ ๆ เชน แรงเน�อ� งจากลม หรือกรณ�
ที่ผูสังเกตมีการเคลื่อนที่ ผูสังเกตอาจจะมองเห็นเม็ดฝนไมอยูในแนวดิ�ง เน��องจากความเร็วสัมพัทธ
ระหวางเม็ดฝนกับผูสังเกต
211

5.1 แรงที่กระทําตอวัตถุ
หัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียน สังเกต วิเคราะห
และอธิบายเกี่ยวกับแรงที่กระทําตอวัตถุ

จ�ดประสงคการเรียนรู
สังเกต วิเคราะหและอธิบายแรงที่กระทํําตอวัตถุ

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 137

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับแรงวา แรงสามารถทําใหวัตถุเปลี่ยนรูปรางหรือเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่
จากนั้นใหผูเรียนพิจารณาแรงที่กระทํากับวัตถุในภาพตางๆ ในหนังสือเรียน โดยเนนถึงแรงที่มากระทําตอวัตถุ
จนไดขอสรุปวา วัตถุตางๆ ในภาพจะมีแรงหลายแรงมากระทําและไดแกแรงใดบาง
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ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู

F1

ถาพิจารณาที่ตัวคน จะมีแรงที่มา
กระทําตอคน 2 แรง ไดแก
F1 คือ แรงที่โลกกระทําตอคน
F2 คือ แรงที่พื้นกระทําตอคน

ถาพิจารณากลองที่อยูบนบาคน ดังภาพที่ 5.2 จะมีแรงอะไรบางที่กระทําตอกลอง
แนวคําตอบ แรงที่กระทําตอกลอง ไดแก นํ้าหนักของกลองซึ�งเปนแรงโนมถวงของโลกที่กระทําตอ
กลอง มีทิศทางลงและแรงที่บาของคนกระทําตอกลองมีทิศทางขึ้น
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5.1 แรงที่กระทํําตอวัตถุ

ถาพิจารณาที่ตัวคน จะมีแรงที่มา
กระทําตอคน 3 แรง ไดแก
F1 คือ แรงที่โลกกระทําตอคน
F2 คือ แรงที่พื้นกระทําตอคน
F3 คือ แรงที่กลองกระทําตอคน

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 3 ของนิวตัน กลาวไววา แรงกิริยาทุกแรงจะมีปฏิกิริยา โดยที่ขนาดของแรงปฏิกิริยา
จะเทากับขนาดแรงกิริยา แตมีทิศทางตรงกันขามเสมอ
โดยทั�วไปเราอาจเขาใจวา แรงคูปฏิกิริยาของแรงที่โลกดึงดุดวัตถุ (นํ้าหนักของวัตถุ) คือ แรงที่พื้นที่กระทํํา
ตอวัตถุนั้น ในความเปนจริงแลว แรงคูปฏิกิริยาของนํ้าหนักของวัตถุคือ แรงที่วัตถุดึงดูดโลก
วัตถุ 2
F12

วัตถุ 2
F12
N21
N12

จากภาพ ก

F21

F21

วัตถุ 1

วัตถุ 1

ก) กรณ�วัตถุไมสัมผัสกัน

ข) กรณ�วัตถุสัมผัสกัน

F12
F21

คือ แรงโนมถวงที่วัตถุ 1 กระทํําตอวัตถุ 2
คือ แรงโนมถวงที่วัตถุ 2 กระทํําตอวัตถุ 1

ขนาดของ F12 เทากับขนาดของ F21 เสมอ ตามกฎขอที่ 3 ของนิวตัน
จากภาพ ข

คือ แรงกิริยาที่วัตถุ 1 กระทํําตอวัตถุ 2
N21 คือ แรงปฏิกิริยาที่วัตถุ 2 กระทํําตอวัตถุ 1

N12

ขนาดของ N12 เทากับขนาดของ N21 เสมอ ตามกฎขอที่ 3 ของนิวตัน
ในกรณ�ที่วัตถุสัมผัสกัน จะมีแรงกระทํําตอกันเน��องจากการสัมผัสกันเกิดขึ้นอีก 1 คู ดังภาพ ข โดยในบาง
กรณ�ขนาดของ F12 อาจจะเทากับขนาดของ N12
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5.2 ขนาดและทิศทางของแรง
หัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนทดลอง วิเคราะห
และอธิบายเกีย่ วกับการวัดขนาดของแรง และวิธกี ารรวมแรง
ซึ�งเปนปริมาณเวกเตอร

จ�ดประสงคการเรียนรู
1. ทดลองและอธิ บ ายได ว า แรงมี ทั้ ง ขนาดและ
ทิศทางจึงเปนปริมาณเวกเตอร
2. ทดลองและอธิ บ ายการหาแรงลั พ ธ ข องแรง
หลายแรงที่กระทําตอวัตถุในระนาบเดียวกัน

เวลาที่ใช 3 ชั่วโมง
หนังสือเรียนหนา 138

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู

นิวตัน

5.2 ขนาดและทิศทางของแรง

กรัม
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1. ครูทบทวนสวนประกอบและการใชเครื่องชั�งสปริง วา
หน�วยที่กํากับไวบนเครื่องชั�งสปริง มี 2 หน�วย คือ หน�วยที่เปนนิวตัน (N) ซึ�งเปนหน�วยของแรง และหน�วย
ที่เปนกรัม (g) ซึ�งเปนหน�วยของมวล ครูควรเนนใหผูเรียน ใชหน�วยที่เปนนิวตันในการวัดขนาดของแรง
2. ครูใหผูเรียนทดลองใชมือดึงเครื่องชั�งสปริง สังเกต วิเคราะห และอภิปรายผลดังน�้
- คาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริงเปนคาของอะไร
- ในการดึงแตละครั้งสปริงจะยืดออกเทากันหรือไมอยางไร
- คาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริงเมื่อสปริงยืดตางกัน จะแตกตางกันอยางไร
จากการทดลองและอภิปรายรวมกัน ผูเรียนควรสรุปไดวา คาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริงเปนคาของแรงที่
ดึงสปริง ถาออกแรงมาก สปริงจะยืดมาก คาที่อานไดก็จะมีคามาก
คาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง นอกจากจะเปนคาของแรงที่ดึงเครื่องชั�งสปริงแลว ยังเปนคาของแรงที่
เครื่องชั�งสปริงดึงมือหรือดึงวัตถุดวย
ครูใหนักเรียนรวมกันคิดและอภิปรายตอวา แรงที่มือดึงเครื่องชั�งสปริงและแรงที่เครื่องชั�งสปริงดึงมือมี
ทิศทางเดียวกันหรือไม แรงเปนปริมาณที่มีลักษณะอยางไรจากการทํากิจกรรม 5.1

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
นํ้าหนักเปนแรงซึ�งเปนปริมาณเวกเตอร ในขณะที่มวลเปนปริมาณสเกลารซึ�งจะนํามาเทียบกันไมได และ
ในทางปฏิบัติ ในการกําหนดสเกลของเครื่องชั�งสปริง สามารถหาคาของมวลของวัตถุไดจากแรงที่กระทําตอวัตถุ
และความเรงของวัตถุตามกฎขอที่ 2 ของนิวตัน
F = ma
m = aF
บนพื้นผิวโลก คา a
=
g
g
=
9.8 m/s2
เราจึงสามารถหาคาของมวลบนผิวโลกจากการวัดแรงที่โลกดึงวัตถุแลวหารดวยคา g จึงสามารถกําหนด
คามวลบนสเกลได

216 คูมือครู

กิจกรรม 5.1 มาวัดแรงกันเถอะ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
1. วัดขนาดของแรงจากคาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง
2. ทดลองและอธิบายไดวา แรงเปนปริมาณที่มีขนาดและ
ทิศทาง

เวลาที่ใช 30 นาที

หนังสือเรียนหนา 139

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. ถุงทราย
2. เครื่องชั�งสปริง

จํํานวน/กลุม
3 ถุง
1 อัน

ขอแนะนํําในการทํํากิจกรรม
ครูควรใหนักเรียนสังเกตสเกลวัดหน�วยของแรงบนเครื่องชั�งสปริง เพื่ออานคาไดถูกตองและ
รวดเร็วในขณะทําการทดลอง

ตัวอยางผลของการทํํากิจกรรม
จํํานวนถุงทราย (ถุง)
1
2
3

คาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง (นิวตัน)
1.2
2.4
3.6
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อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจาการทํากิจกรรม ควรไดขอสรุปวา แรงที่ใชดึงถุงทรายสัมพันธ
กับจํานวนถุงทรายและมีทิศทางเดียวกับแรงที่ใชดึงถุงทราย
ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดตอบคําถามทายกิจกรรม ดังน�้
นักเรียนคิดวา ขนาดของแรงดึงมีความสัมพันธกับจํานวนถุงทรายหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ ขนาดของแรงดึงมีความสัมพันธกบั จํานวนถุงทราย เมือ่ จํานวนถุงทรายมากขึน้ ขนาด
ของแรงดึงก็จะมากขึ้นดวย
การเคลื่อนที่ของถุงทรายมีความสัมพันธกับทิศทางของแรงดึงอยางไร
แนวคําตอบ ถุงทรายจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่กระทําตอถุงทราย
จากผลการทํากิจกรรมแสดงวา คาที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริงเปนคาของแรงที่เครื่องชั�งสปริงดึงถุงทราย
โดยเมื่อเพิ�มจํานวนถุงทรายใหมากขึ้น คาของแรงที่ใชในการดึงถุงทรายก็จะมากขึ้นดวย แสดงวา แรงมีขนาด
การดึงถุงทรายผูดึงถุงทรายจะออกแรงในทิศทางเขาหามือผูดึง และทุกครั้งที่ถุงทรายถูกดึง ถุงทรายก็จะเคลื่อนที่
มาทางมือของผูดึง สรุปไดวา ถุงทรายเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงที่กระทํา แรงเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและ
ทิศทาง
ครูใหความรูตามหนังสือเรียนวาปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เรียกวา ปริมาณเวกเตอร ดังนั้นแรงจึงจัด
เปนปริมาณเวกเตอรดวย มีหน�วยเปนนิวตัน

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
ปริมาณทางวิทยาศาสตรแบงออกเปน 2 ชนิด คือ ปริมาณสเกลาร (scalar quantity) และปริมาณเวกเตอร
(vector quantity)
ปริมาณสเกลารเปนปริมาณที่มีเฉพาะขนาดแตไมมีทิศทาง เชน มวล เวลา ระยะทางอัตราเร็ว เปนตน
ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง เชน การกระจัด ความเร็ว ความเรง แรง โมเมนตัม
เปนตน
จากกิจกรรม 5.1 ผูเรียนไดศึกษาวาแรงเปนปริมาณเวกเตอร ครูตั้งประเด็นวา การรวมปริมาณ
เวกเตอรจะมีวิธีการทําไดอยางไร เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 5.2

218 คูมือครู

กิจกรรม 5.2 มารวมแรงกันเถอะ
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิ บ ายหลั ก การรวมแรงซึ� ง เป น ปริ ม าณ
เวกเตอร ได

เวลาที่ใช 30 นาที
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วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. ถุงทราย
2. เครื่องชั�งสปริง

จํํานวน/กลุม
1 ถุง
2 อัน

ขอแนะนํําในการทํํากิจกรรม
ครูควรใหนักเรียนฝกฝนการลากถุงทรายดวยความเร็วคงตัวในแนวเสนตรงและบันทึกคาของแรง
ในขณะความเร็วคงตัว

อภิปรายกอนทํํากิจกรรม
ครูนําอภิปรายโดยใชสถานการณดังน�้
1. ในการรวมปริมาณที่มีขนาดแตไมมีทิศทาง หรือปริมาณสเกลาร จะมีวิธีการรวมอยางไร เชน
มวล 5 กิโลกรัม รวมกับ มวล 2 กิโลกรัม ผลลัพธจะมีคาเทาใด
(ผลลัพธ มีคาเทากับ 7 กิโลกรัม โดยนําขนาดมารวมกันไดโดยตรงถาเปนหน�วยเดียวกัน)
2. ในการรวมปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง หรือ ปริมาณเวกเตอร จะมีวิธีการรวมอยางไร เชน
แรง 5 นิวตัน รวมกับ แรง 2 นิวตัน ผลลัพธจะมีคาเทาใด ตองพิจารณาอะไรบาง
หลังจากนั้นใหนักเรียนทํากิจกรรม 5.2
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ตัวอยางผลของการทํํากิจกรรม
การลากถุงทราย
ใชเครื่องชั�งสปริง 1 อัน
ใชเครื่องชั�งสปริง 2 อัน ลากขนานกัน
ใชเครื่องชั�งสปริง 2 อัน ลากทํํามุมกัน 30 องศา

คาของแรงที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง (นิวตัน)
1.2
0.6
0.7

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม ตอบคําถาม ดังน�้
คาของแรงที่ใชลากถุงทรายใหเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงตัวโดยใชเครื่องชั�งสปริง 1 อันกับผลรวม
ของแรงที่ใชลากถุงทรายใหเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงตัวดวยเครื่องชั�งสปริง 2 อัน ในแนวขนานกัน
มีขนาดและทิศทางเหมือนกันหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ มีขนาดเทากันและมีทิศทางเดียวกัน
ผลรวมขนาดของแรง เมื่อลากถุงทรายดวยเครื่องชั�งสปริง 2 อัน ในแนวขนานและไมขนานกัน
มีขนาดเทากันหรือไม และมีทิศทางเปนอยางไร
แนวคําตอบ ผลรวมขนาดของแรงทั้งสองกรณ�มีขนาดไมเทากัน ในกรณ�ที่ลากถุงทรายดวยเครื่อง
ชั�งสปริง 2 อันทิศทางการเคลื่อนที่ของถุงทรายจะอยูระหวางแนวแรงทั้งสอง
ถาดึงถุงทราย 1 ถุงดวยเครือ่ งชัง� สปริง 3 อันทีข่ นานกันดวยอัตราเร็วคงตัวและอยูใ นทิศทางเดียวกัน
จะไดผลอยางไร
แนวคําตอบ ผลรวมของแรงที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง 3 อัน จะเทากับคาที่อานจากการใชเครื่อง
ชั�งสปริง 1 อันดึงถุงทรายไปดวยอัตราเร็วคงตัว
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม ควรไดขอสรุปดังตารางผลการทํากิจกรรม
จนสรุปไดวา
ผลรวมคาของแรงที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง 2 อัน ที่ขนานกันดวยอัตราเร็วคงตัวจะเทากับคาของแรงที่
อานไดจากเครื่องชั�งสปริง 1 อัน
ในกรณ�ที่เครื่องชั�งสปริง 2 อันไมขนานกัน ผลรวมขนาดของแรงที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริงทั้ง 2 อัน จะ
ไมเทากับขนาดของแรงที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง 1 อัน ดังนั้นการรวมแรงจะรวมเฉพาะขนาดของแรงไมได
ตองพิจารณาทิศทางของแรงดวย
ครูตั้งประเด็นใหผูเรียนอภิปรายวา ถามีแรงกระทําตอวัตถุ 2 แรงหรือมากกวากระทําตอวัตถุหนึ�งในทิศทาง
ตางกัน วัตถุจะเคลื่อนที่ไปในทิศใด โดยอาจใชสถานการณตอไปน�้
ถามีคน 2 คน ชวยกันออกแรงผลักโตะตัวหนึ�งโดยที่
1. ผลักในทิศทางทํามุมกัน 90 องศา
2. ผลักในทิศทางตรงกันขาม
220 คูมือครู

จากนั้นใหอภิปรายวา ผลรวมของแรงทั้งสองจะชี้ไปในทิศทางใดโดยครูยังไมสรุปคําถามเหลานั้น
แลวใหผูเรียนศึกษาจากกิจกรรม 5.3 ตอไป

กิจกรรม 5.3 การรวมแรงในระนาบเดียวกัน 3 แรง
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ
ทดลองและอธิบายวิธีหาผลรวมของแรง 2 แรง โดยการ
เขียนเวกเตอรแทนแรง

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 142

วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. วงแหวน
2. เชือก
3. เครื่องชั�งสปริง

จํํานวน / กลุม
1 อัน
90 ซม.
3 อัน

อภิปรายกอนทํํากิจกรรม
1. ครูทบทวนการเขียนเวกเตอรบนกระดาษใหเปนสัดสวนกับขนาดของแรงที่อานไดจากเครื่อง
ชั�งสปริง
2. ครูนําอภิปรายโดยถามนักเรียนวา ตองออกแรงดึงเครื่องชั�งสปริงทั้งสามอยางไรจึงจะทําให
วงแหวนอยูนิ�งได
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ตัวอยางผลของการทํํากิจกรรม
เมื่อใชเครื่องชั�งสปริง 2 อัน ดึงวงแหวนใหอยูนิ�ง

เมื่อใชเครื่องชั�งสปริง 3 อัน ดึงวงแหวนใหอยูนิ�ง

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดจากการทํากิจกรรม ตอบคําถาม ดังน�้
ดึงวงแหวนดวยเครือ่ งชัง� สปริง 2 อัน จนวงแหวนอยูน งิ� ขนาดและทิศทางของแรงทีก่ ระทําตอวงแหวน
เปนอยางไร
แนวคําตอบ แรง 2 แรง จะมีขนาดของแรงเทากันกระทําตอวงแหวนในแนวเดียวกัน แตมีทิศทาง
ตรงกันขาม
ดึงวงแหวนดวยเครือ่ งชัง� สปริง 3 อัน จนวงแหวนอยูน งิ� แรงทัง้ สามแรงมีขนาดและทิศทางเปนอยางไร
และผลรวมของแรง 2 แรงจะเทากับขนาดของแรงที่เหลือหรือไม อยางไร
แนวคําตอบ แรงทัง้ 3 จะมีขนาดเทากันหรือไมเทากันก็ได และมีทศิ ทางตางกัน โดยถาลากเสนตาม
แนวแรง จะพบวาแนวแรงทั้ง 3 จะพบกันที่จุดหนึ�ง ผลรวมของแรงที่ 1 และ 2 จะมีขนาดเทากับ
แรงที่ 3 แตมีทิศทางตรงกันขาม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม ผลสรุปไดวา
เมื่อมีแรง 2 แรงกระทําตอวงแหวนแลวทําใหวงแหวนอยูนิ�ง อานคาแรงทั้งสองมีขนาดเทากัน แตมีทิศทาง
ตรงกันขาม แสดงวา การที่วงแหวนอยูนิ�ง เปนผลมาจากผลรวมของแรงที่กระทําตอวงแหวนเปนศูนย จึงสรุปไดวา
ถามีเวกเตอรของแรงสองแรงที่มีขนาดเทากันแตมีทิศทางตรงกันขาม ผลรวมของแรงจะตองเปนศูนย
F1
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F2

F2 + F2 = 0

ถามีแรง 3 แรง กระทําตอวงแหวน แลวทําใหวงแหวนอยูนิ�ง แสดงวา ผลรวมของแรงทั้งสามที่กระทําตอ
วงแหวนเปนศูนยเชนเดียวกัน และเมื่อรวมแรง F2 และ F3 กอน โดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมดานขนานเพื่อหาผลรวม
ของแรงทั้งสองดังภาพตอไปน�้
F2

ให R เปนผลรวมของ F2 กับ F3

F1
R

=

R

+

F2

F3

F3

หลังจากนั้น นําเอาแรง

R

ไปรวมกับแรงที่เหลือหรือแรง

F1 ดังรูป

F1
R

ผลรวมของแรงหรือแรงลัพธ
หาไดจากแรง R ที่ไดในตอนแรก
มารวมกับแรงที่เหลือ
Fรวม

จะพบวา ความยาวของลูกศร R หรือขนาดของแรง R จะมีขนาดเทากับแรง
ผลรวมของแรงทั้งสองเปนศูนย เปนผลทํําใหวงแหวนอยูนิ�งนั�นเอง

=

F1

+

R

F1 แตมีทิศทางตรงกันขาม

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
ครูอาจจะใหความรูเพิ�มเติมวา ถาเรารวมแรง F1 กับ F2 เขาดวยกันกอน ใหไดแรง

S

ดังรูป

S

F2
F1
F3
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หลังจากนั้น นํําแรง S ไปรวมกับ F3 จะพบวา แรง
หมายความวา ผลรวมของแรงทั้งสองเปนศูนยเชนเดียวกัน

S

กับ

F3

มีขนาดเทากันและทิศทางตรงกันขาม

S

F3

การรวมแรงซึ�งเปนปริมาณเวกเตอรทําไดโดยการเขียนเวกเตอรแทนแรง ใหความยาวของเวกเตอรเปน
สัดสวนกับขนาดของแรง ในการรวมแรง 2 แรง ทําไดโดยการสรางสี่เหลี่ยมดานขนาน โดยมีความยาวของเวกเตอร
2 เวกเตอรเปนดานทั้งสองของสี่เหลี่ยมดานขนาน เสนทแยงมุมที่ลากจากหางของเวกเตอรทั้งสองจะเปนผลรวม
ของเวกเตอรทั้งสองน�้ ซึ�งก็คือ ผลรวมของแรง 2 แรงนั�นเอง
จากนัน้ ครูใหผเู รียนรวมกันอภิปรายวา เมือ่ เพือ่ น 2 คน ดันโตะพรอมกัน แตดนั คนละทิศทาง โตะจะเคลือ่ นที่
ไปทิศทางใด ทําไมจึงเปนเชนนั้นใหผูเรียนอธิบายโดยเขียนเวกเตอรแทนแรง
F1

โตะเรียน
F2
F2

โตะจะเคลื่อนที่ไปทางแรงลัพธ

R
F1

R ซึ�งเปนผลรวมของ F1 และ F2

ความรูเพิ่มเติมสํําหรับครู
1. ปริมาณเวกเตอรเปนปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง ดังนั้นถาเวกเตอร 2 เวกเตอร จะเทากันไดตองมี
ขนาดเทากันและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน เชน เวกเตอร A เทากับ เวกเตอร B หมายความวาเวกเตอร A
และ B เวกเตอร ตองมีขนาดเทากัน และมีทิศทางไปในทางเดียวกัน
A=3
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หน�วย

B

= 3 หน�วย

C

= 3 หน�วย

จากรูป A =

B เพราะมีขนาดเทากันและมีทิศไปทางเดียวกัน

A = C เพราะเวกเตอรทั้ง 2

มีทิศทางไมเหมือนกัน
ถึงแมจะมีขนาดเทากัน

2. ในการรวมปริมาณสเกลารจะรวมเฉพาะขนาด เชน เงิน 3 บาท มารวมกับเงิน 4 บาท ได ผลรวม
เทากับเงิน 7 บาท ทุกครั้ง แตการรวมปริมาณเวกเตอรจะรวมเฉพาะขนาดไมไดตองคิดทิศทางดวย เชน
เมื่อ F1 เปนแรงขนาด 3 นิวตัน รวมกับ F2 ซึ�งเปนแรงขนาด 4 นิวตัน ผลรวม F1 และ F2 ขึ้นอยูกับขนาดและ
ทิศทางของแรงทั้ง 2 เชน
ถา F1 และ F2 มีทิศทางเดียวกันคือ ไปทางตะวันออก
N

F1
F2
R

เวกเตอร R จะมีขนาด 7 นิวตัน ไปทางทิศตะวันออก
ถา F1 และ F2 มีทิศทางตรงกันขาม คือ F1มีทิศทางไปทางทิศตะวันออก และ F2 มีทิศทางไปทาง
ทิศตะวันตก
F1

F2

แรงลัพธ R จะมีขนาด 1 นิวตัน มีทิศทางไปทางทิศตะวันตก
R

ถา F1 และ F2 ตั้งฉากกัน โดย F1 มีทิศทางไปทางทิศตะวันออก และ F2 มีทิศทางไปทางทิศเหน�อ

F1

F2

แรงลัพธ R จะมีขนาด 5 นิวตัน มีทิศทางอยูระหวาง ทิศตะวันออกและทิศเหน�อ

F2

R

F1
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3. พิจารณาการหาผลรวมของเวกเตอร A และ B ตอไปน�้
B

A

B
A

เมื่อนําหัวของเวกเตอร A มาตอกับหางของเวกเตอร

B จะไดเวกเตอรลัพธ R ดังรูป
B

A
R

เวกเตอรลัพธจะมีทิศทางจากหางของเวกเตอรตัวแรกไปยังหัวของเวกเตอรตัวสุดทายเสมอ ในกรณ�ที่มี
เวกเตอรมากกวา 2 เวกเตอรก็สามารถใชวิธีการดังกลาวได โดยการนําหัวของเวกเตอรมาตอหางของเวกเตอร
อยางตอเน��อง เชน มีเวกเตอร A B และ C ดังรูป
C
B

A

เมื่อนําหัวของเวกเตอร A มาตอกับหางของเวกเตอร
เวกเตอร C จะไดเวกเตอรลัพธ R ดังรูป

B

แลวนําหัวของเวกเตอร

B

มาตอกับหางของ

B
C

A
R

ผลรวมของเวกเตอร
เวกเตอร C
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A B

และ

C

คือ เวกเตอรลัพธ

R

ที่ลากจากหางของเวกเตอร

A

ไปหัวของ

3. ในกรณ�ที่มีแรงกระทําตอวัตถุหลายๆ แรง สามารถหาแรงลัพธ ไดโดยการเขียนรูปเวกเตอรแทนแรง
เขี ย นเวกเตอร ข องแรงลั พ ธ โ ดยลากเส น ตรงจากหางเวกเตอร แ รกไปยั ง หั ว ของเวกเตอร สุ ด ท า ย เช น แรง
F1 , F2 , F3 และ F4 กระทํํ า ต อ วั ต ถุ ห นึ� ง โดยแรงมี ข นาดและทิ ศ ทางดั ง รู ป หาแรงลั พ ธ ซึ� ง เป น ผลรวมของ
F1 + F2 + F3 + F4 ไดดังน�้ ให R เปนแรงลัพธของ F1 + F2 + F3 + F4

F4 = 20 N
F1

R

o

53

F2 = 10 N

F2

o

37

F3 = 20 N
F3

F4

F1 = 15 N

4. การรวมเวกเตอรของแรง F1, F2 , F3 และ F4 สามารถสลับลําดับของเวกเตอร ได เชน การรวมเวกเตอร
ของแรง F2 + F4 + F3 + F1 เขียนรูปไดเปน ดังน�้
F3

F4

F2

F1
R

จะไดเวกเตอรลัพธ R ซึ�งมีขนาดและทิศทางเชนเดียวกับการรวมเวกเตอรในขอ 3
เน��องจากเวกเตอรมีคุณสมบัติของการสลับที่ในการบวก ดังนั้น ในการหาเวกเตอรลัพธสามารถสลับลํําดับ
ของเวกเตอร ได
การรวมแรงสามารถนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางไรบาง
แนวคําตอบ การเคลือ่ นยายวัตถุสงิ� ของ การกระโดดรม การลดความเร็ว ใชในการออกแบบอาคาร
สิ�งกอสราง ฯลฯ
นักเรียนคิดวาขณะที่ยกนํ้าหนักอยู ดังภาพที่ 5.12 นั้น ลูกนํ้าหนักถูกกระทําดวยแรงอะไรบาง
แนวคําตอบ แรงโนมถวงของโลกหรือนํ้าหนักของลูกเหล็ก และแรงยกของผูยกนํ้าหนัก
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5.3

ผลทีเ่ กิดขึน้ กับวัตถุเมือ่ แรงลัพธทก่ี ระทําตอวัตถุเทากับศูนย

หัวขอน�้มีจุดมุงหมายใหนักเรียนศึกษาสภาพของ
วัตถุ เมื่อแรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนย

จ�ดประสงคการเรียนรู
ทดลองและอธิ บ ายได ว า เมื่ อ แรงลั พ ธ ที่
กระทําตอวัตถุเปนศูนย วัตถุจะคงสภาพหยุดนิ�งหรือ
เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง

หนังสือเรียนหนา 148

แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ครูทบทวนความรูเกี่ยวกับ แรงที่กระทําตอวัตถุใหหยุดนิ�งโดยใชเครื่องชั�งสปริง 2 อัน และ 3 อัน ดึงวงแหวน
ใหหยุดนิ�ง พบวา แรงลัพธที่กระทําตอวงแหวนมีคาเปนศูนย ในทั้งสองกรณ� ครูตั้งประเด็นถามนักเรียนวา เมื่อมี
แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุเปนศูนยแลว นอกจากวัตถุจะคงสภาพหยุดนิ�ง แลววัตถุจะคงสภาพเคลื่อนที่ไดหรือไม
คําตอบจากนักเรียนบางสวนหรือสวนใหญอาจตอบวา เปนไปไมได เพื่อนําเขาสูกิจกรรม 5.4

กิจกรรม 5.4 ลองดึงถุงทรายกันอีก
จ�ดประสงคของกิจกรรม
เมื่อทํากิจกรรมน�้แลว นักเรียนควรจะสามารถ ทดลองวัดแรงดึงถุงทรายกระทําตอเครื่องชั�งสปริง
ในขณะที่ถุงทรายอยูในสภาพหยุดนิ�ง และสภาพเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว

เวลาที่ใช 1 ชั่วโมง
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วัสดุอุปกรณ
รายการ
1. ถุงทราย
2. เครื่องชั�งสปริง

จํํานวน/กลุม
1 ถุง
3 อัน

อภิปรายกอนทํํากิจกรรม
1. ครูใหนกั เรียนฝกฝนการเคลือ่ นทีเ่ ครือ่ งชัง� สปริงขึน้ และลงในแนวดิง� อยางชาๆ ดวยความเร็วคงตัว
2. เพื่อใหสามารถสังเกตขณะที่อานคาแรงที่เครื่องชั�งสปริงคงที่ อาจตองเคลื่อนที่เครื่องชั�งสปริง
เปนชวงยาวๆ เชน การเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ�ง โดยเริ�มจากบริเวณใกลพื้นหองจนสุดแขนของ
ผูทดลอง

กิจกรรม
เมื่อถุงทรายอยูนิ�ง
เมื่อถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ�ง
เมื่อถุงทรายเคลื่อนที่ลงในแนวดิ�ง

คาของแรงที่อานไดจากเครื่องชั�งสปริง (นิวตัน)
0.5
0.5
0.5

อภิปรายหลังกิจกรรม
ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายขอมูลที่ไดจากการทํากิจกรรม ควรไดขอสรุปวา
ขณะที่ถุงทรายอยูนิ�ง จะมีแรงที่กระทําตอถุงทราย 2 แรง ไดแก แรงดึงดูดของโลกที่กระทําตอถุงทราย
(นํ้าหนักของถุงทราย) และแรงที่ดึงถุงทรายขึ้น โดยแรงที่ดึงถุงทรายขึ้นมีขนาดเทากับแรงที่ดึงถุงทรายลง
จากผลการทํากิจกรรม แสดงวา
1. ในขณะที่ถุงทรายเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงดวยความเร็วคงตัว เราอานคาแรงดึง ไดคาเทากับ แรงดึง
ขณะที่ถุงทรายอยูนิ�ง แสดงวา แรงลัพธกระทําตอถุงทรายที่เคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวมีคาเปนศูนย
เชนเดียวกับตอนที่ถุงทรายอยูนิ�ง
2. ในขณะที่วัตถุอยูนิ�งหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัว แรงลัพธที่กระทําตอวัตถุจะมีคาเปนศูนย

ขอเสนอแนะสํําหรับครู
การใหนักเรียนดึงถุงทรายใหเคลื่อนที่อยางชาๆ เน��องจากทําใหสามารถควบคุมความเร็วของถุงทรายให
คงตัวไดงายกวาการดึงถุงทรายใหเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว
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5.3 ผลที่เกิดขึ้นกับวัตถุเมื่อแรงลัพธที่กระทํําตอวัตถุเทากับศูนย

ตัวอยางผลของการทํํากิจกรรม

ใหนักเรียนยกตัวอยางเหตุการณในชีวิตประจําวัน 1 เหตุการณ ที่เกี่ยวของกับกฎการเคลื่อนที่
ขอที่ 1 ของนิวตัน
แนวคําตอบ
• แรงที่ พื้ น ลิ ฟ ต ก ระทํ า ต อ เท า ของเราในขณะที่ อ ยู ใ นลิ ฟ ต ที่ เ คลื่ อ นที่ ขึ้ น หรื อ ลงด ว ย
ความเร็วคงตัว แรงกระทําดังกลาวจะเทากับแรงที่พื้นลิฟตกระทําตอเทาของเราขณะที่
ลิฟตอยูนิ�ง เชน ถาเราชั�งนํ้าหนักในลิฟตที่เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงดวยความเร็วคงตัว คานํ้าหนักที่
อานไดจะเทากับนํ้าหนักของเราที่ชั�งในลิฟตที่อยูนิ�ง
• แรงลัพธที่กระทําตอเรา ในขณะที่นั�งอยูบนรถที่กําลังเคลื่อนที่เปนเสนตรงดวยความเร็วคงตัว
จะเทากับแรงลัพธที่กระทําตอเราในขณะที่เราอยูนิ�ง
ตัวอยางเหตุการณทั้งสองกรณ� เปนไปตามกฎการเคลื่อนที่ขอที่ 1 ของนิวตัน ดังนั้น แรงลัพธที่
กระทําตอวัตถุที่อยูนิ�งหรือเคลื่อนที่ดวยความเร็วคงตัวจะมีคาเปนศูนย

คําถามทายบทที่ 3
1. ใหนักเรียนระบุแรงทั้งหมดที่กระทํําตอกลองที่แขวนดวยเชือกติดกับเพดาน ดังภาพ

แนวคําตอบ มีแรงกระทํําตอกลอง 2 แรง คือ แรงที่เชือกดึงกลองในทิศขึ้น ( T ) และแรงที่โลก
ดึงดูดกลอง ( W )
T

W
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2. ใหนักเรียนระบุแรงทั้งหมดที่กระทํําตอตูที่ถูกผลักใหเคลื่อนที่ในแนวราบ ดังภาพ
แนวคําตอบ มีแรงกระทํําตอกลอง 4 แรง คือ แรงที่คนผลักกลอง ( F ) แรงเสียดทานที่พื้นกระทํํา
ตอกลอง ( f ) แรงที่โลกดึงดูดกลอง ( W ) และแรงที่พื้นดันกลอง ( N ) ดังภาพ
F
W

f

N

3. จงหาแรงลัพธที่เกิดจากการรวมแรงของ F1 , F2 และ

F3 โดยการวาดรูป

กํําหนดให F1 = 2 N, F2 = 4 N และ F3 = 5

F3

F1

F2

แนวคําตอบ แรงลัพธ R ที่เกิดจากการรวมแรง F1

F2

และ F3 จะเปนดังรูป

F2
F1

F3
R

4. แรงลัพธที่กระทํําตอวัตถุที่อยูนิ�งจะเหมือนหรือแตกตางแรงลัพธที่กระทํําตอวัตถุเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วคงตัวอยางไร
แนวคําตอบ แรงลัพธที่กระทํําตอวัตถุที่อยูนิ�งจะเหมือนกับแรงลัพธที่กระทํําตอวัตถุเคลื่อนที่ดวย
ความเร็วคงตัว โดยมีคาเทากับศูนย
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5. มีแรง 3 แรง กระทํําตอวัตถุแลวทํําใหวัตถุอยูนิ�ง ดังรุป แรง

F

มีขนาดและทิศทางอยางไร

7N

10 N

F

แนวคําตอบ แรง F มีขนาดเทากับ 3 N มีทิศทางไปทางทิศตะวันออก
6. มีแรง 3 แรง กระทํําตอวัตถุแลวทํําใหวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นดวยความเร็วคงตัว ดังรูป F แรงมีขนาด
และทิศทางอยางไร
F

50 N
100 N

แนวคําตอบ แรง F มีขนาดเทากับ 150 N มีทิศทางไปทางเหน�อ
7. มีแรง 3 แรง กระทําํ ตอวัตถุแลวทําํ ใหวตั ถุเคลือ่ นที่ ดังรูป
เพราะเหตุใด
15 N

F

วัตถุดงั กลาวจะเคลือ่ นทีใ่ นลักษณะใด

10 N
5N

แนวคําตอบ วัตถุดังกลาวจะเคลื่อนที่ดวยอัตราเร็วคงตัวในทิศทางเดิม เพราะแรงลัพธที่กระทํากับ
กับวัตถุมีคาเปนศูนย
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ภาคผนวก
• การเตรียมสารละลาย
• รายการวัสดุอุปกรณและสารเคมี
• คําศัพท
• บรรณานุกรม
• คณะกรรมการพัฒนาคูม อื ครู รายวิชาวิทยาศาสตร ๓

การเตรียมสารละลาย
กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปที่ 2
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1.0 mol/dm3
ชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำานวน 4.0 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตรครบ
100 cm3 หรือชั่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ จำานวน 10.0 g ละลายในนำ้า 40 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตร
ครบ 250 cm3 หรือ ตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 50 % จำานวน 8 cm3 แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไป
ทำาให้สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3 จากนั้นใส่ขวดเก็บไว้ใช้ในการทดลองและเพื่อเตรียมสารละลายที่มี
ความเข้มข้นที่น้อยกว่าต่อไป
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ตวงสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1.0 mol/dm3 จำานวน 10 cm3 แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไป
ทำาให้สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1.0 mol/dm3
ตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 6.0 mol/dm3 จำานวน 16.7 cm3 แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไป
ทำาให้สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3 หรือตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 6.0 mol/dm3
จำานวน 41.8 cm3 แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไป ทำาให้สารละลายมีปริมาตรครบ 250 cm3 จากนั้นใส่ขวดเก็บไว้ใช้ใน
การทดลองและเพื่อเตรียมสารละลายที่มีความเข้มข้นที่น้อยกว่าต่อไป
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ตวงสารละลายกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 1.0 mol/dm3 จำานวน 10 cm3 แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไปทำาให้
สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3
สารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.5 mol/dm3
ตวงสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 6.0 mol/dm3 จำานวน 8.3 cm3 แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไปทำาให้
สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3 หรือตวงสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้น 6.0 mol/dm3 จำานวน 20.8 cm3
แล้วเติมนำ้ากลั่นลงไปทำาให้สารละลายมีปริมาตรครบ 250 cm3
สารละลายเลด(II)ไนเตรต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชั่งเลด(II)ไนเตรต จำานวน 36.3 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3
สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชั่งโพแทสเซียมไอโอไดด์จำานวน 16.6 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตรครบ
100 cm3
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สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชั่งโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนตจำานวน 15.8 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตร
ครบ 100 cm3
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชั่งโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต จำานวน 8.4 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตร
ครบ 100 cm3
สารละลายแบเรียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชัง่ แบเรียมคลอไรด์ จำานวน 20.8 g ละลายในนำา้ 20 cm3 แล้วเติมนำา้ ให้สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3
สารละลายโซเดียมซัลเฟต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชั่งโซเดียมซัลเฟต จำานวน 14.2 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตรครบ 100 cm3
สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
ชั่งโซเดียมไทโอซัลเฟต จำานวน 15.8 g ละลายในนำ้า 20 cm3 แล้วเติมนำ้าให้สารละลายมีปริมาตรครบ
100 cm3
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รายการวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
กลุ่มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ปที่ 2
บทที่ 1 การจําแนกสาร
ลำาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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รายการ
ตะแกรงร่อน
กรวยกรอง
กระดาษกรอง
ถ้วยระเหย
บีกเกอร์ ขนาด 50 cm3
ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลม และตะแกรงลวด
แท่งแก้วคนสาร
ขาตั้งและที่จับหลอดทดลอง
แม่เหล็ก
ขวดรูปกรวยขนาด 100 cm3 พร้อมจุกปิดปากขวด
บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3
กรวยแก้ว
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
เครื่องชั่ง
กล่องพลาสติกเบอร์ 2
กระดาษกรองขนาด 2 cm x 5.5 cm
กระดาษกาว (เทปกาวใส) ยาว 5 cm
หลอดแคปิลลารีปลายตีบ
กระดาษโครมาโทกราฟขนาด 2 cm x 5.5 cm
กระดาษแข็ง ขนาด 10 cm x 10 cm
หลอดทดลองขนาดใหญ่
หลอดทดลองขนาดกลาง
จุกยางเบอร์ 10 เจาะ 2 รู
บีกเกอร์ขนาด 100 cm3
หลอดนำาแกสรูปตัว V
สายพลาสติกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm ยาว 50 cm
ที่วางหลอดทดลอง

จำานวน/กลุ่ม
1 อัน
1 อัน
1 แผ่น
1 ใบ
1 ใบ
1 ชุด
1 อัน
1 อัน
1 แท่ง
2 ชุด
2 ใบ
1 ชุด
1 อัน
3 ใบ
3 แผ่น
3 แผ่น
2 อัน
3 แผ่น
2 แผ่น
1 หลอด
1 หลอด
1 อัน
1 ใบ
1 อัน
1 เส้น
1 อัน

หมายเหตุ

1 - 2 เครื่อง/ห้อง

บทที่ 1 การจําแนกสาร
ลำาดับที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

รายการ
เทอร์มอมิเตอร์
ธูป
ชุดแยกนำ้าด้วยไฟฟา
กระบะถ่าน พร้อมถ่านไฟฉาย 4 ก้อน
เครื่องตรวจการนำาไฟฟา พร้อมกระบะถ่านไฟฉาย
ชุดตรวจการนำาความร้อน
ดินนำ้ามัน
กระดาษทราย
ทองแดง สังกะสี เหล็ก ทองคำาเปลว อะลูมิเนียม เงิน
คาร์บอน กำามะถัน ลวดแมกนีเซียม
พริกปนแบบหยาบ
เกลือปน
นำ้าตาลทราย
ผงตะไบเหล็ก
แปง
นำ้าเกลือ
นำ้ามันพืช
นำ้ากลั่น
ขมิ้นหั่นเปนชิ้นเล็กๆ
พืชอื่นๆ ที่มีในท้องถิ่น
เอทานอล
สารละลายโซเดียมคลอไรด์
นำ้าประปา
นำ้าร้อน

จำานวน/กลุ่ม
1 อัน
1 ดอก
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ก้อน
1 แผ่น
อย่างละ 1 ชิ้น

หมายเหตุ

1g
1g
2g
2g
2g
10 cm3
10 cm3
50 cm3
10 g
10 g
15 cm3
20 cm3
100 cm3
100 cm3
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บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ลำาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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รายการ
ที่ตั้งหลอดทดลอง
หลอดทดลองขนาดเล็ก
หลอดทดลองขนาดกลาง
หลอดทดลองขนาดใหญ่
จุกยางที่พอดีกับหลอดทดลองขนาดใหญ่
บีกเกอร์ขนาด 100 cm3
บีกเกอร์ขนาด 250 cm3
กระบอกตวงขนาด 10 cm3
หลอดฉีดยาขนาด 5 cm3
ช้อนตักสารเบอร์ 1
เครื่องชั่ง CENT-O-GRAM OAHAUS
กระดาษทราย
สารละลายเลด(II)ไนเตรต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด์ ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายแบเรียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายโซเดียมซัลเฟต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น 1.0 mol/dm3
สารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายกรดซัลฟิวริก ความเข้มข้น 0.5 mol/dm3
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 0.1 mol/dm3
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ความเข้มข้น 1.0 mol/dm3
นำ้าส้มสายชูกลั่น 5 %
กรดซิตริก
ผงฟู
ผงแคลเซียมคาร์บอเนต
เม็ดหินปูน
ชิ้นสังกะสี ขนาด 5 cm x 1.5 cm

จำานวน/กลุ่ม หมายเหตุ
1 อัน
6 หลอด
8 หลอด
1 หลอด
1 อัน
2 ใบ
8 ใบ/ห้อง
1 ใบ
8 ใบ/ห้อง
1 ใบ
6 อัน/ห้อง
4 อัน/ห้อง
4 เครื่อง/ห้อง
1 แผ่น/ห้อง
3
5 cm
5 cm3
5 cm3
5 cm3
5 cm3
5 cm3
6 cm3
15 cm3
11 cm3
6 cm3
5 cm3
3 cm3
3 cm3
5 cm3
1g
1g
3g
5 - 8 ชิ้น
2 ชิ้น

บทที่ 2 ปฏิกิริยาเคมี
ลำาดับที่
รายการ
32 ชิ้นทองแดง ขนาด 5 cm x 1.5 cm
33 ชิน้ แมกนีเซียม ขนาด 5 cm x 1.5 cm
34 แผ่นอะลูมิเนียม ขนาด 1 cm x 4 cm

จำานวน/กลุ่ม
2 ชิ้น
2 ชิ้น
2 ชิ้น

หมายเหตุ

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
ลำาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รายการ
จำานวน/กลุ่ม
หมายเหตุ
อย่างละ 1 อัน/ห้อง
เครื่องมือขุดดิน ได้แก่ จอบ เสียม พลั่ว
1 อัน
ตลับเมตร (ความยาว 3 m พร้อมมีทล่ี อ็ คในตัว) หรือไม้บรรทัด
1 อัน
ค้อนตอกตะปู
แท่งไม้กำาหนดระยะชั้นดินหรืออาจใช้วัสดุอื่นๆ เช่น ตะปู
5 อัน
แว่นขยายพร้อมด้ามจับ
1 อัน
กระบอกฉีดนำ้าพร้อมบรรจุนำ้ากลั่นไว้ให้เต็ม
1 อัน
แผ่นพลาสติกสำาหรับวางดิน ขนาด 30 cm x 30 cm
1 แผ่น
ตะแกรงร่อนดินเบอร์ 10 (ขนาดรูตะแกรง 2 mm)
1 อัน
เครื่องชั่งสปริง
1 อัน
ถุงพลาสติกหูหว้ิ อย่างบาง ขนาดประมาณ 13 cm x 19.5 cm
1 ใบ
บีกเกอร์ขนาด 100 cm3
1 ใบ
บีกเกอร์ขนาด 250 cm3
2 ใบ
บีกเกอร์ขนาด 500 cm3
1 ใบ
นำ้ากลั่น (ใช้ทดสอบหาค่าความเปนกรด-เบส ของดิน)
40 cm3
นำ้าสะอาด
9,700 cm3
แท่งแก้วคนสาร
1 อัน
กระดาษยูนิเวอร์ซัลอินดิเคเตอร์
1 กล่อง/ห้อง
ตัวอย่างดินในท้องถิ่น (ขนาดถุง 20 cm x 28 cm)
1 ถุง
ใบความรู้ วิธีสังเกตและทดสอบดินอย่างง่าย
1 ชุด
ตัวอย่างหิน 12 ชนิด ได้แก่
ชนิดละ 1ก้อน
1. หินแกรนิต
7. หินปูน
2. หินไดออไรต์ 8. หินดินดาน
3. หินบะซอลต์
9. หินไนส์
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บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
ลำาดับที่

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
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รายการ
จำานวน/กลุ่ม หมายเหตุ
4. หินพัมมิซ 10. หินอ่อน
5. หินทราย
11. หินชนวน
6. หินกรวดมน 12. หินควอร์ตไซต์
หรือตัวอย่างหินที่หาได้ในท้องถิ่น (หินอัคนี หินตะกอนและ
หินแปร ประเภทละ 4 ชนิด)
1 ขวด
กรดไฮโดรคลอริก 1.0 mol/cm3 จำานวน 15 cm3 บรรจุใส่ขวด
สีชาขนาดเล็ก พร้อมหลอดหยด
ผ้าแห้ง
1 ผืน
แว่นขยาย กำาลังขยาย 10 เท่า (แว่นดูพระ)
2 อัน
ขวดนำ้าพลาสติกใส ขนาด 1,500 cm3
3 ใบ
กรรไกรหรือคัตเตอร์
1 อัน
เทปใส
1 ม้วน
กรวดหยาบ
1,600 g
กรวดขนาดเท่าๆ กัน
2,000 g
ทรายหยาบ
2,000 g
ทราย
4,500 g
ทรายละเอียด
600 g
ทรายหรือดิน
4,000 - 3,000 g
ดินเหนียว
5,000 g
ภาชนะทรงกระบอก
1 ใบ
ไม้บรรทัด
1 อัน
กาวนำ้า
1 ขวด
ถ้วยฟอยล์ใส่ขนม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากถ้วย
2 ใบ
ประมาณ 6.5 cm
สารส้ม
50 g
คีมโลหะสำาหรับใช้ทำาการทดลอง
1 อัน
ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
1 ชุด
ไม้ขีดไฟ
1 กลัก
ขันนำ้าพร้อมนำ้าแข็ง
1 ใบ
คลิปหนีบกระดาษ
15 อัน
กระดาษเปล่า
1 แผ่น

บทที่ 3 ทรัพยากรธรณี
ลำาดับที่
รายการ
จำานวน/กลุ่ม
1 เล่ม
45 หนังสือที่มีนำ้าหนักมาก ๆ
46 ตัวอย่างแร่ ได้แก่ 1.แร่ควอตซ์ 2.แร่เฟลด์สปาร์ 3.แร่แคลไซต์ ชนิดละ 1 ก้อน
4.แร่ยิปซัม 5.แร่แบไรต์ 6.แร่แมกนีไทต์ และ 7.แร่ฟลูออไรต์
หรือตัวอย่างแร่ที่หาได้ในท้องถิ่น จำานวน 7 ชนิด
1 แผ่น
47 แผ่นกระเบื้องปูพื้นสีขาว ขนาดประมาณ 5 cm x 5 cm
1 เหรียญ
48 เหรียญสตางค์ทองแดง
1 แผ่น
49 แผ่นกระจกใส หนาประมาณ 2 mm ขนาดประมาณ 5 cm x 5 cm
1 อัน
50 ตะไบสามเหลี่ยม
1 อัน
51 มีดพับขนาดเล็ก
1 อัน
52 แม่เหล็กขั้วข้างขนาดเล็ก อย่างแรง
1 ใบ
53 กระบะพลาสติกหรือถาดพลาสติกขนาดใหญ่ (ขนาดประมาณ
32 cm x 45 cm)
1 ใบ
54 กล่องพลาสติกใส (ขนาดประมาณ 14 cm x 26 cm และสูง 10 cm)
เจาะรูบริเวณกึ่งกลางด้านกว้างสูงจากพื้น 1.5 cm พร้อมมี
จุกยางอุดไว้
1 แท่ง
55 ดินสอ
1 อัน
56 หลอดกาแฟชนิดใส ยาวประมาณ 4 cm
1 ม้วน
57 กระดาษทิชชู่
2 ใบ
58 ภาชนะปากกว้างที่มีปริมาตรเท่ากัน (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของภาชนะประมาณ 8 cm และสูงประมาณ 9 cm)
3 ใบ
59 ถุงพลาสติก ขนาด 10 x 20 cm พร้อมยางรัด
5 อัน
60 ไม้ปลายแหลม (ไม้เสียบลูกชิ้น)
1 ด้าม
61 ปากกาเคมีชนิดไม่ละลายนำ้า
2 ใบ
62 ตะกร้าพลาสติกทีม่ รี รู ะบายด้านล่าง ขนาดประมาณ 20 cm x 30 cm
1 เรือน
63 นาิกาจับเวลา
1 ใบ
64 กล่องพลาสติกหรือตู้เลี้ยงปลา
1 อัน
65 กระบอกตวง 100 cm3

หมายเหตุ
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บทที่ 4 โลกของเรา
ลำาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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รายการ
วีดิทัศน์ เรื่อง โครงสร้างโลก
เครื่องเล่นวีดิทัศน์ พร้อมจอฉายภาพ
แผ่นภาพ เรื่อง โครงสร้างโลก
สื่อโครงสร้างโลก แบบ 3 มิติ (ประกอบด้วยแผ่นซีดีรอมและ
เอกสาร)
กระดาษเปล่าสำาหรับวาดภาพ
ดินสอ
ยางลบ
สีไม้ สีเทียนหรือสีนำ้า จำานวน 3 สี
พู่กันและจานผสมสี (กรณีที่ใช้สีนำ้า)
นำ้าสะอาด
ดินนำ้ามันก้อนใหญ่ จำานวน 3 สี
ดินนำ้ามันก้อนใหญ่หรือดินเหนียว (ใช้สีเดียวกันได้)
ไม้บรรทัด
กระดาษหนังสือพิมพ์
มีดพลาสติก
แก้วนำ้าพลาสติกใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปากภาชนะ
ประมาณ 8 cm และสูงประมาณ 9 cm
ปากกาเคมีชนิดไม่ละลายนำ้า
กรดซัลฟิวริก
หลอดหยดสาร
หินปูน
ถ้วยหรือแก้วพลาสติกใส
ถาดพลาสติก
นำ้าตาลก้อน
ขาตั้งเหล็กวงกลม
กระดาษทิชชู่
กระบอกฉีดนำ้า

จำานวน/กลุ่ม หมายเหตุ
1 เรื่อง/ห้อง
1 ชุด/ห้อง
1 แผ่น
1 ชุด/ห้อง
1 - 2 แผ่น
1 แท่ง
1 ก้อน
สีละ 1 แท่ง,
สีละ 1 ขวด
1 ชุด
4,500 cm3
สีละ 1 ก้อน
3,000 g
1 อัน
1 ฉบับ
1 อัน
1 ใบ
1 ด้าม
5 cm3
2 อัน
2 ก้อน
1 ใบ
1 ใบ
200 - 500 g
1 อัน
1 ม้วน
1 อัน

บทที่ 4 โลกของเรา
ลำาดับที่
รายการ
27 กล่องพลาสติกใส ขนาดกว้างประมาณ 13.5 cm ยาวประมาณ
26 cm และสูงประมาณ 10 cm ไม่ต้องมีฝาปิด เจาะรูขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 cm บริเวณกึ่งกลางด้านกว้างสูงติดพื้น
จำานวน 1 ด้าน
28 กรวด
29 ทรายหยาบ
30 ทรายละเอียด
31 ถุงพลาสติกขนาดใหญ่
32 ยางรัดของ
33 กระบะไม้หรือกระบะพลาสติกหรือกล่องกระดาษ
34 หลอดกาแฟ
35 แว่นตาสำาหรับทำาการทดลอง
36 สารส้ม
37 บีกเกอร์ขนาด 250 cm3
38 เส้นเชือกที่ทำาจากฝาย ยาว 40 cm
39 แท่งแก้วคนสาร
40 ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด
41 ไม้ขีด
42 เครื่องชั่งสาร
43 กระดาษแข็ง ขนาด 7 x 7 cm

จำานวน/กลุ่ม
1 ใบ

หมายเหตุ

40 g
40 g
2,500 g
1 ใบ
1 เส้น
1 ใบ
1 อัน
1 อัน
50 - 60 g
2 ใบ
1 อัน
1 อัน
1 ชุด
1 กลัก
1 เครื่อง
1 แผ่น

บทที่ 5 แรง
ลำาดับที่
1
2
3
4

รายการ
ถุงทราย
เครือ่ งชัง่ สปริง
วงแหวน
เชือก

จำานวน/กลุ่ม
3 ถุง
3 อัน
1 อัน
1 ม้วน

หมายเหตุ
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คำาศัพท์
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน Newton’s law of motion
กฎทรงมวลของสาร
law of conservation of
mass
กระดาษกรอง
filter paper
กัมมันตภาพรังสี
radioactivity
กาซธรรมชาติ
natural gas
การกดทับ
compaction
การกรอง
filtration
การกร่อน
erosion
การกลั่น
distillation
การกลั่นลำาดับส่วน
fractional distillation
การกัดเซาะชายฝัง
coastal erosion
การควบแน�น
condensation
การเคลื่อนที่
motion
การซึมชะ
eluviation
การซึมชะละลาย
leaching
การตกตะกอน
precipitation
การ์เนต; โกเมน
garnet
การแปรสภาพ
metamorphism
การผุพังทางกายภาพ
mechanical weathering
การผุพังทางเคมี
chemical weathering
การผุพังอยู่กับที่
weathering
การเผาไหม้
combustion
การพัดพา
transportation
การแยกสลายด้วยไฟฟา electrolysis
การระเหย
evaporation
การวางชั้นแบบเรียงขนาด graded bedding
การสกัด
extraction
การสะสมตัวของตะกอน deposition
กึ่งโลหะ
metalloid
เกลือหิน
rock salt
แก่นโลก
core
แก่นโลกชั้นนอก
outer core
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แก่นโลกชั้นใน
ขนาด
ควอตซ์
ความแข็ง
ความวาว
คอรันดัม
คาบ
คาร์บอเนต
คาสต์
คีโรเจน
แคลไซต์
โคควินยา
โครมาโทกราฟ
จุดประ
ชั้นหินอุ้มนำ้า
ชีวภาค
เชิร์ต
เชื่อมประสาน
ซากดึกดำาบรรพ์
ซิลิกา
แซฟไฟร์
ดินขาว
ดินดอนสามเหลี่ยม
ดินเหนียว
โดโลไมต์
ตารางธาตุ
ถ่านหิน
ถำ้า
ทราย
ทรายแปง
ทะเล
ทะเลสาบรูปแอก
ทัลก์

inner core
magnitude
quartz
hardness
luster
corundum
period
carbonate
karst
kerogen
calcite
coquina
chromatography
mottle
aquifer
biosphere
chert
cementation
fossil
silica
sapphire
kaolin
delta
clay
dolomite
periodic table
coal
cave
sand
silt
sea
oxbow lake
talc

ทางนำ้าโค้งตวัด
meander
ทิศทาง
irection
เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด clean coal technology
ธรณีพิบัติภัย
geologic hazard
ธรณีภาค
lithosphere
ธาตุ
element
ธาตุกัมมันตรังสี
radioactive element
ธารนำ้า
stream
นำ้าใต้ดิน
subsurface water
นำ้าท่วม
flood
นำ้าในดิน
soil water
นำ้าในบรรยากาศ
meteoric water
นำ้าบาดาล
ground water
นำ้าผิวดิน
surface water
นำ้าพุ
spring
นำ้ามันดิบ
crude oil
นำ้าหนัก
weight
เนินตะกอน (นำา้ พา) รูปกรวย alluvial cone
เนินตะกอน (นำ้าพา) รูปพัด alluvial fan
เนินทราย
sand dune
เนินยอดปาน
butte
เน�้อโลก
mantle
บรรยากาศ
atmosphere
บิทูมินัส
bituminous coal
แบไรต์
barite
ปฏิกิริยาการเผาไหม้
combussion reaction
ปฏิกิริยาคายความร้อน exothermic reaction
ปฏิกิริยาเคมี
chemical reaction
ปฏิกิริยาดูดความร้อน
eadothermic reaction
ปริมาณเวกเตอร์
vector quantity
ปริมาณสเกลาร์
scalar quantity
ปิโตรเลียม
petroleum
เปลือกโลก
crust
ผลึก
crystal
แผ่นดินถล่ม
landslide

พลวง
พลังงานสิ้นเปลือง

antimony
nonrenewable
energy
พีต
peat
เพริดอต
peridot
ไพไรต์
pyrite
ฟลูออไรต์
fluorite
เฟลด์สปาร์
feldspar
ภูเขายอดราบ
mesa
ภูมิลักษณ์; ธรณีสัณฐาน landform
มหาสมุทร
ocean
มาตรฐานความแข็งของโมส์ Mohs hardness scale
แมกมา
magma
แม่นำ้า
river
โมเลกุล
molecule
ไม้กลายเปนหิน
petrified wood
ไมกา
mica
ยิปซัม
gypsum
ใยหิน
asbestos
รัตนชาติ
gemstone
แรงดึงดูดของโลก
gravitational force
แร่ประกอบหิน
rock-forming
minerals
รอยแตก
fracture
รอยเลื่อน
fault
ระดับนำ้าใต้ดิน
water table
ระบบกำาจัดฝุนขนาดเล็ก electro-static
precipitation
ระบบจำากัดกาซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ flue gas
desulfurization
ระยะทาง
distance
รังสี
ray
ริ้วขนาน
foliation
แร่
mineral
แรง
force
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แรงลัพธ์
resultant force
ลาวา
lava
ลิกไนต์
lignite
โลหะ
metal
วัฏจักรหิน
cycle of rock; rock cycle
เวกเตอร์
vector
สมการเคมี
chemical equation
สัญลักษณ์
symbol
สารตั้งต้น
reactance
สารบริสุทธิ์
pure substance
สารประกอบ
compound
สารผลิตภัณฑ์ product
สารผสม
mixture
สีผงละเอียด
streak
หน้าตัดข้างของดิน soil profile
หมู่
group
หลุมยุบ
sinkhole
หิน
rock
หินกรวดมน
conglomerate
หินกรวดเหลี่ยม breccia
หินแกบโบร
gabbro
หินแกรนิต
granite
หินควอร์ตไซต์ quartzite
หินเคลย์
claystone
หินโคลน
mud rock; mudrock; mudstone
หินงอก
stalagmite
หินชนวน
slate
หินชีสต์
schist
หินดาน
bed rock
หินดินดาน
shale
หินไดออไรต์ diorite
หินต้นกำาเนิด parent rock; source rock
หินตะกอน
sedimentary rock
หินทราย
sandstone
หินทรายแปง siltstone
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หินนำ้ามัน
หินไนส์
หินบะซอลต์
หินปูน
หินแปร
หินพัมมิซ
หินฟิลไลต์
หินย้อย
หินไรโอไลต์
หินสคอเรีย
หินอ่อน
หินออบซิเดียน
หินอัคนี
หินอัคนีแทรกซอน
หินอัคนีพุ
หินแอนดีไซด์
อนุภาค
อโลหะ
ออร์โทเคลส
อะเกต; โมรา
อะตอม
อะพาไทต์
อะลูมิเนียม
อิเล็กตรอน
อุทกภาค
แอนทราไซต์
แอนไฮไดรต์
แอเมทิสต์
โอลิวีน
ฮอร์นเบลนด์
ฮิวมัส
ฮีมาไทต์

oil shale
gneiss
basalt
limestone
metamorphic rock
pumice
phyllite
stalactite
rhyolite
scoria
marble
obsidian
Igneous rock
intrusive igneous rock
extrusive igneous rock
andesite
particle
non-metal
orthoclase
agate
atom
apatite
aluminium
electron
hydrosphere
anthracite
anhydrite
amethyst
olivine
hornblende
humus
haematite; hematite
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