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หน่วยการเรียนรู้ที ่5 โลกของเรา 
ผงัมโนทศัน์ (Concept  Maps) 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถ 
 

  1.  ส ารวจ ทดลอง และอธิบายลกัษณะของชั้นหนา้ดิน สมบติัของดิน และกระบวนการเกิดดิน   
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 1) 
  2. ส ารวจ วเิคราะห์ และอธิบาย การใชป้ระโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพของดิน  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 2) 
  3. ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลกัษณะองคป์ระกอบของหิน  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 3) 
  4. ทดสอบและสังเกตองคป์ระกอบและสมบติัของหิน เพื่อจ าแนกประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 4) 
  5. ตรวจสอบและอธิบายลกัษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใชป้ระโยชน์  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 5) 
  6. สืบคน้และอธิบายกระบวนการเกิดลกัษณะและสมบติัของปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน ้ามนั และการ
น าไปใชป้ระโยชน์ (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 6) 
  7. ส ารวจและอธิบายลกัษณะแหล่งน ้าธรรมชาติ การใชป้ระโยชน์และการอนุรักษแ์หล่งน ้าในทอ้งถ่ิน  
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 7) 
  8. ทดลองเลียนแบบและอธิบายการเกิดแหล่งน ้าบนดิน แหล่งน ้าใตดิ้น (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 8) 
  9. ทดลองเลียนแบบและอธิบายกระบวนการผพุงัอยูก่บัท่ี การกร่อน การพดัพา การทบัถม การตกผลึก 
และผลของกระบวนการดงักล่าว (มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 9) 
  10. สืบคน้ สร้างแบบจ าลอง และอธิบายโครงสร้างและองคป์ระกอบของโลก   
(มฐ. ว 6.1 ตวัช้ีวดัขอ้ 10 
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แบบทดสอบก่อนเรียน  ประจ าหน่วยการเรียนรู้ที ่5 โลกของเรา 

 
ค าช้ีแจง : ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

  1. จากความรู้เร่ือง โครงสร้างของโลก นักเรียนคิดว่าเราด ารงชีวติอยู่บนส่วนใดของโลก 
   ก.   บนเปลือกโลก    ข.   บนเน้ือโลก 
   ค.   ในแกนโลก    ง.   อยูร่ะหวา่งเปลือกโลก กบัเน้ือโลก 
 

  2. จากภาพ A B และ C คือส่วนประกอบใดของโลก ตามล าดับ 
  

 
 

 
 
 
 
  ก.   A = เปลือกโลก, B = เน้ือโลก, C =  แก่นโลก      ข.  A = เน้ือโลก, B = แก่นโลก, C = เปลือกโลก 
  ค.   A = แก่นโลก,    B   =   เน้ือโลก, C = เปลือกโลก   ง.   A + B   =   แก่นโลก,   C   =   เปลือกโลก 
 

 3.   ข้อใดหมายถึงแผ่นเปลอืกโลก 
  ก.   แผน่หินแขง็ท่ีลอยพน้น ้าทะเล เป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติบนบก 
  ข.   แผน่หินแขง็ต่อกนั ห่อหุ้มเน้ือโลกไว ้มีส่วนท่ีอยูใ่ตพ้ื้นมหาสมุทร และใตท้วปีต่างๆ 
  ค.   เป็นหินหนืด อุณหภูมิสูง 2,250 – 4,500 องศา 
  ง.   แผน่ดินท่ีเป็นภาคพื้นทวีปประกอบดว้ย 7 ทวปี 
 

 4. การเปลีย่นแปลงของเปลอืกโลกข้อใด ทีเ่ป็นผลมาจากการเคลือ่นตัวของเปลอืกโลก 
  ก.   การคดโคง้   ข.   การยกตวัและยบุตวั 
  ค.   การคดโคง้ กบัการยกตวัและยบุตวั  ง.   การคดโคง้ การยกตวัและยบุตวั การผพุงัอยูก่บัท่ี และ 
                                                                                        การกร่อน 
 

 5. การทีส่่วนประกอบแผ่นเปลือกโลก อาท ิหิน ดิน ผุพงัสลายออกเป็นช้ินเลก็ ๆ ซ่ึงเรียกว่า การผุพงั 
  อยู่กบัที ่ข้อใดต่อไปนี ้เป็นการผุพงัอยู่กบัทีท่ี่เกดิจากปัจจัยทางเคมี 
  ก.   ชั้นหินท่ีมีรอยแตกรอยแยกจากการเปล่ียนสถานะของน ้าในรอยแยกของหิน 
  ข.   รากพืชท่ีซอกซอนไปในรอยแยกของหิน ท าให้รอยแตกขยายข้ึน 
  ค.   หินงอก และหินยอ้ย  ง.    การตกผลึก 
 

A B 

C 
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 6. ข้อใดสัมพนัธ์กบัการก าเนิดดิน 
  ก.   การตกผลึก     ข.   การผพุงัอยูก่บัท่ี 
  ค.   การพดัพาและทบัถม    ง.   การยกตวัและยบุตวัของแผน่เปลือกโลก 
 

 7. ข้อใดล าดับการเกดิดินได้ถูกต้อง 
  ก.   การผพุงัอยูก่บัท่ี          พืชและสัตวต์ายสลายเป็นฮิวมสั          กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
  ข.   พืชเจริญเติบโตบนซอกหิน          การเจริญเติบโตของพืชท าใหหิ้นผพุงั           
         กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์     
      ค.   สัตวเ์ล็ก ๆ ในดินเคล่ือนท่ีไปมาช่วยผสมฮิวมสักบัหินและแร่          เกิดการผพุงัอยู ่
                กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์ 
  ง.    แมลงเล็กๆ และสัตวอ่ื์นๆ เขา้มาอาศยับริเวณรอยแตกตายกลายเป็นฮิวมสั          ผสมกบัดิน 
         กลายเป็นดินท่ีอุดมสมบูรณ์   
 

 8. ข้อใดต่อไปนีเ้รียงล าดับช้ันดิน จากช้ันดิน (O) ถึง ช้ันวตัถุต้นก าเนิด (C) ได้ถูกต้อง 
  ก.   ชั้นการผพุงัของหิน          ชั้นสะสมของแร่          ชั้นดินแร่          ชั้นอินทรียวตัถุ 
  ข.   ชั้นดินแร่          ชั้นสะสมของแร่          ชั้นอินทรียวตัถุ          ชั้นการผพุงัของหิน 
  ค.   ชั้นอินทรียวตัถุ          ชั้นดินแร่          ชั้นสะสมของแร่          ชั้นการผพุงัของหิน 
  ง.    ชั้นสะสมของแร่          ชั้นดินแร่          ชั้นอินทรียวตัถุ          ชั้นการผพุงัของหิน 
 

 9. ข้อใดต่อไปนี ้ไม่ใช่การปรับปรุงคุณภาพดิน 
  ก.   การปลูกพืชหมุนเวยีน         ข.   การใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุต่างๆ 
  ค.   การปรับความเป็นกรด – เบสของดิน       ง.    การเผาตอฟางขา้วของชาวนา ก่อนฤดูกาลเพาะปลูก 
 

         10. ข้อใดเป็นหินตะกอนทั้งหมด    
  ก.   หินดินดาน, หินแอนดีไซด,์ หินซีสต์   ข.   หินทราย, หินแกรนิต, หินชนวน 
  ค.   หินทรายแป้ง, หินกรวดมน, หินปูน   ง.    หินปูน, หินบะซอลต,์ หินอ่อน 
 

 11. การเกดิแผ่นดินไหวเกดิขึน้ที่โครงสร้างของโลกช้ันใด   
  ก.   แมนเทิล      ข.   แก่นโลกชั้นนอก 
  ค.   แก่นโลกชั้นใน     ง.    เปลือกโลก 
 

 12. เมื่อเปรียบเทียบอตัราส่วนระหว่างพืน้ดินกบัพืน้น า้บนโลกจะมีอตัราส่วนเป็นไปตามข้อใด   
  ก.   3 ใน 4      ข.   2 ใน 5 
  ค.   1 ใน 4      ง.    1 ใน 2 
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 13. การเกดิสินามิมีสาเหตุมาจากข้อใด   
  ก.   การเกิดแผน่ดินไหว    ข.   การละลายของธารน ้าแข็งท่ีขั้วโลก 
  ค.   การหมุนรอบตวัเองของโลกเร็วเกินไป  ง.    การเปล่ียนแปลงทิศทางของกระแสลม 
  

 14. ข้อใดอธิบายการเกดิภูเขาได้อย่างถูกต้องมากทีสุ่ด   
  ก.   เกิดจากการทบัถมของตะกอนดิน  
  ข.   เกิดจากการกดัเซาะของธารน ้าแขง็ 
  ค.   เกิดจากแรงดึงดูดของโลกท่ีดึงดินท่ีอ่อนตวัใหย้บุตวั      
  ง.    เกิดจากการเคล่ือนท่ีชนกนัของแผน่เปลือกโลกท าใหพ้ื้นดินมีการยกตวัสูงข้ึน 
 

 15. ดินดอนสามเหลีย่มเกดิจากกระบวนการในข้อใด   
  ก.   การกดัเซาะ     ข.   การทบัถม 
  ค.   การกร่อนโดยกระแสน ้า    ง.    การกร่อนโดยคล่ืน 
 

 16. นักธรณวีิทยาแบ่งหินออกเป็น 3 ประเภท ตามข้อใด  
  ก.   หินปูน หินแกรนิต และหินตะกอน   ข.   หินอคันี หินตะกอน และหินแปร 
  ค.   หินแกรนิต หินแปร และหินปูน   ง.    หินปูน หินตะกอน และหินอคันี 
 

 17. ข้อใดต่างจากข้ออืน่   
  ก.   หินปูน หินทราย หินดินดาน   ข.   หินแกรนิต หินบะซอลต ์หินพมัมิช 
  ค.   หินซีสต ์หินควอร์ตไซต ์หินไนส์   ง.    หินชนวน หินดินดาน หินอ่อน 
 

 18. ขณะเกดิภูเขาไฟระเบิดลาวาจะไหลไปรอบปล่องภูเขาไฟ เมื่อลาวาเยน็ตัวลงจะเกดิเป็นหินชนิดใด  
  ก.   หินปูน      ข.   หินตะกอน  
  ค.   หินอคันี      ง.    หินทราย 
 

 พจิารณาแผนภาพแสดงวัฏจักรหินต่อไปน้ีแล้วตอบค าถามข้อ 19-20 
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19. หิน A1 และหิน A2 เป็นหินชนิดใด ตามล าดับ   
  ก.   หินแปรและหินแปร    ข.   หินแปรและหินตะกอน 
  ค.   หินอคันีและหินตะกอน    ง.    หินอคันีและหินแปร 
 

20. กระบวนการ B เป็นกระบวนการอะไรในวฏัจักรหิน   
  ก.   การทบัถม      ข.   การแปรสภาพ 
  ค.   การกร่อน      ง.    การพดัพา 
 

21. ของเหลวหนืดในช้ันแมนเทลิเรียกว่าอะไร   
  ก.   แมกมา      ข.   ลาวา 
  ค.   หินร้อน      ง.    แมนเทิล 
 

22. “ธาตุและสารประกอบอนินทรีย์ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติในรูปของผลกึ” เป็นความหมายของข้อใด  
  ก.   ธาตุ      ข.   สารประกอบ 
  ค.   แร่      ง.    สารประกอบอินทรีย ์
 

23. แร่ในข้อใดมีความแข็งน้อยที่สุด   
  ก.   แร่แคลไซต ์     ข.   แร่อะพาไทต ์
  ค.   แร่ควอตซ์      ง.    เพชร 
 

24. ข้อใดไม่ใช่วธีิการตรวจสอบแร่   
  ก.   สังเกตสีผง      ข.   ทดสอบความแขง็ 
  ค.   สังเกตความวาว     ง.    ทดสอบการละลาย 
 

25. แผ่นเปลอืกโลกช้ันบนจะมีทั้งส่วนทีเ่ป็นพืน้ดินและส่วนทีร่องรับน า้บนโลก อยากทราบว่าส่วนทีเ่ป็นพืน้น า้
มีอตัราส่วนเท่าไรเมื่อเทยีบกับพืน้ดิน   
  ก.   1 : 1      ข.   1 : 4 
  ค.   3 : 1      ง.    3 : 4 
 

26. น า้บนโลกมีน า้จืดอยู่ร้อยละ 3 อยากทราบว่าแหล่งน า้จืดในข้อใดมีปริมาณมากทีสุ่ดบนโลก   
  ก.   น ้าบาดาลชั้นต้ืน     ข.   น ้าแขง็ 
  ค.   น ้าบาดาลชั้นลึก     ง.    แม่น ้า 
 

27. แหล่งน า้ในข้อใดแตกต่างจากข้ออืน่   
  ก.   มหาสมุทร      ข.   น ้าตก 
  ค.   น ้าบาดาล      ง.    ล าคลอง 
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28. “ดินทีม่ีขนาดอนุภาคเลก็ละเอยีด ยดึติดกนัเป็นก้อน ท าให้เนือ้ดินแน่น อุ้มน า้ได้ดี” เป็นลกัษณะของดิน
ชนิดใด   
  ก.   ดินชั้นล่าง      ข.   ดินเหนียว 
  ค.   ดินชั้นบน      ง.    ดินร่วน 
 

29. ข้อใดเป็นส่วนประกอบของดิน   
  ก.   อากาศ      ข.   น ้า 
  ค.   ซากพืชซากสัตว ์     ง.    ถูกตอ้งทุกขอ้ 
 

30. หินและแร่ชนิดต่าง ๆ เป็นวตัถุอนินทรียสารเมื่อเกดิการสลายตัวจะเรียกว่าอะไร   
  ก.   ฮิวมสั      ข.   วตัถุตน้ก าเนิดดิน 
  ค.   ดินโคลน      ง.    ตะกอนดิน 
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เรือ่งท่ี 1 สว่นประกอบของโลก 

                                          ใบความร ูท่ี้ 1.1 เรือ่ง สว่นประกอบของโลก 

1. การก าเนิดโลก 

                 เอกภพ หรือ จกัรวาล (Universe) อุบติัข้ึนเม่ือประมาณ 13,000 ลา้นปีมาแลว้ตามทฤษฏีบิกแบง  
ในยคุเร่ิมแรกจกัรวาลมีขนาดเล็ก พลงังานมหาศาลอดัแน่นเป็นสสาร ตามทฤษฎีสัมพทัธภาพทัว่ไปของไอสไตน์ 
(E = mc2)  เม่ือจกัรวาลเยน็ตวัลง ธาตุแรกท่ีเกิดข้ึนคือ ไฮโดรเจน ซ่ึงประกอบข้ึนอยา่งเรียบง่ายดว้ยโปรตอนและ
อิเล็คตรอนอยา่งละตวั  ไฮโดรเจนจึงเป็นธาตุท่ีมีอยูม่ากท่ีสุดในจกัรวาล เม่ือไฮโดรเจนเกาะกลุ่มกนัจนเป็นกลุ่ม
แก๊สขนาดใหญ่เรียกวา่ เนบิวลา (Nebula) แรงโนม้ถ่วงท่ีศูนยก์ลางท าใหก้ลุ่มแก๊สยบุตวักนัจนเกิดปฏิกริยา
นิวเคลียร์ฟิวชนั หลอมรวมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียม ดาวฤกษจึ์งก าเนิดข้ึน  เม่ือดาวฤกษเ์ผาผลาญไฮโดรเจน 
จนหมด ก็จะเกิดฟิวชนัฮีเลียม เกิดธาตุล าดบัต่อไป ไดแ้ก่ คาร์บอน ออกซิเจน ซิลกิอน และเหลก็ (เรียงล าดบัใน
ตารางธาตุ) ธาตุเหล่าน้ีจึงเป็นธาตุสามญัและพบอยูม่ากมายบนโลก ในทา้ยท่ีสุดเม่ือดาวฤกษข์นาดใหญ่ส้ินอายขุยั 
ก็จะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวา เกิดธาตุหนกัท่ีหายากในล าดบัต่อมา เช่น เงิน ทอง เป็นตน้ ธาตุเหล่าน้ีจึงเป็นธาตุท่ี 
หายากบนโลก   

                 
                                                             ภาพที ่1 ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย ์
                   การเวยีนวา่ยตายเกิดของดาวฤกษเ์กิดข้ึนหลายรอบ และคร้ังสุดทา้ยเม่ือประมาณ 4,600 ลา้นปีมาแลว้ 
กลุ่มแก๊สในเอกภพบริเวณน้ีไดร้วมตวักนัเป็นหมอกเพลิงช่ือวา่ “โซลาร์เนบิวลา” (Solar แปลวา่ สุริยะ,  
Nebula แปลวา่ หมอกเพลิง) แรงโนม้ถ่วงท าใหก้ลุ่มแก๊สยบุตวัและหมุนรอบตวัเอง ใจกลางมีความร้อนสูงมากจน
เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชนั กลายเป็นดาวฤกษท่ี์ช่ือวา่ดวงอาทิตย ์ส่วนวสัดุท่ีอยูร่อบๆ มีอุณหภูมิต ่ากวา่ 

http://www.lesa.biz/astronomy/universe
http://www.lesa.biz/astronomy/universe/big-bang
http://www.lesa.biz/astronomy/star/starbirth
http://www.lesa.biz/astronomy/star/main-sequence
http://www.webelements.com/
http://www.webelements.com/
http://www.lesa.biz/astronomy/star/death-of-stars
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รวมตวัตามล าดบัชั้นกลายเป็นดาวเคราะห์ทั้งหลาย โคจรรอบดวงอาทิตย ์ (ภาพท่ี 1) และเศษวสัดุท่ีโคจรรอบดาว
เคราะห์ก็รวมตวัเป็นดวงจนัทร์บริวาร 

1.1 ลกัษณะทางกายภาพของโลก 
                                          12,755 km                                  1. โลกมีรูปร่างเป็นทรงกลมแบนเล็กนอ้ย มีเส้นผา่น 
                                                                                                        ศูนยก์ลางแนวนอน 12,755 กิโลเมตร และเส้น 
                                                                                                        ผา่นศูนยก์ลางแนวด่ิง 12,711 กิโลเมตร 
          2. โลกหมุนครบรอบใชเ้วลา 23 ชัว่โมง 56 นาที  
               และหมุนรอบดวงอาทิตย ์1 รอบใช ้365.25 วนั 
          3. พื้นผวิโลกเป็นพื้นน ้า 3 ส่วน (71%) และเป็น 
              พื้นดิน 1 ส่วน (29%)  
          4. โลกมีพื้นท่ีทั้งหมด 508 ลา้นตารางกิโลเมตร 
          5. พื้นดินของโลกประกอบดว้ยเทือกเขา  
              ประมาณ 20% และทะเลทราย ประมาณ 14% 

1.2 โครงสรา้งโลก : ตั้งแต่พื้นผวิโลก จนถึงแกนกลางโลก แบ่งออกเป็น 3 ชั้น 

 
 1) เปลอืกโลก (Crust) : คือส่วนท่ีอยูน่อกสุดของโลก มีทั้งส่วนท่ีเป็นแผน่ดินและมหาสมุทร รวมทั้งส่วน

ท่ีเป็นหินแขง็ซ่ึงอยูลึ่กลงไปใตผ้วิดินและผวิน ้า เปลือกโลกหนาประมาณ 0-70 กิโลเมตร (บริเวณใตท้อ้ง

มหาสมุทรจะบาง บริเวณเทือกเขาสูงจะหนา) ท าหนา้ท่ี ห่อหุม้พลงังานความร้อนของโลก เปลือกโลก  

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

  - เปลอืกโลกตอนบน หรือหินไซอลั (sial) :   ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแร่ซิลิกาและอลูมินา เช่น หินแกรนิต 

  - เปลอืกโลกตอนล่าง หรือหินไซมา (sima) : ส่วนใหญ่ประกอบดว้ยแร่ซิลิกาและแมกนีเซียม  

                                                                                     เช่น หินบะซอลต ์

 2) เนือ้โลก หรือแมนเทิล (Mantle) : คือ ส่วนท่ีอยูลึ่กถดัลงไปจากชั้นเปลือกโลก มีความหนาประมาณ 
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3,000 กิโลเมตร ประกอบดว้ยหินและแร่ต่าง ๆ ในสภาพหลอมเหลวเคล่ือนท่ีตลอดเวลา เรียกวา่ “หินหนืด” หรือ 

“แมกมา” บริเวณน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 800 – 4,300 องศาเซลเซียส แร่ธาตุส าคญัท่ีพบ ไดแ้ก่ Al , Mg ,Fe , Si , O 

 3) แก่นโลก (Core) : คือส่วนชั้นในสุดของโลก มีความหนาประมาณ 3,440 กิโลเมตร  

แบ่งออกเป็น 2 ชั้นยอ่ย ดงัน้ี  

      - แก่นโลกช้ันนอก (Outer core) : ความหนาประมาณ 2,100 km อุณหภูมิประมาณ 4,300 – 6,200  

องศาเซลเซียส เป็นของเหลวร้อนท่ีประกอบดว้ยธาตุ Fe + Ni หลอมละลายปนกนัอยู ่ความถ่วงจ าเพาะ 

ประมาณ 12 

      - แก่นโลกช้ันใน (Inner core) : อุณหภูมิบริเวณจุดศูนยก์ลางของโลก ความหนาประมาณ 1,300 km 

อุณหภูมิประมาณ 6,200 – 6,400 องศาเซลเซียส เป็นของแข็งท่ีเกิดจาก Fe + Ni ถูกอดัดว้ยแรงดนัสูงประมาณ  

3-4 ลา้นเท่าของความดนับรรยากาศ ความถ่วงจ าเพาะประมาณ 17  

2. การเปลี่ยนแปลงของโลก 

2.1 การเคล่ือนท่ีของแผน่เปลือกโลกและแผน่เปลือกโลกในปัจจบุนั 

              อลัเฟรด เวเจเนอร์ ไดใ้หข้อ้สันนิษฐานไวว้า่ เม่ือ 200 ลา้นปีมาแลว้ผวิโลกส่วนท่ีเป็นแผน่ดินยื่นพน้น ้า

ข้ึนมานั้นมีเพียงส่วนเดียว เป็นทวปีเพียงทวปีเดียว เรียกวา่ "พนัเจีย" (pangaea) ต่อมาแผน่ดินไดมี้การแยก 

ออกเป็นส่วนๆ ดงัเช่นในปัจจุบนั 

  
              นกัธรณีวทิยาเช่ือวา่ แผน่เปลือกโลกไม่ไดติ้ดเป็นแผน่เดียวกนั เน่ืองจากพบรอยแยกท่ีอยูลึ่กลงไปจากผวิ

โลก ท าใหเ้ปลือกโลกถูกแบ่งออกเป็นแผน่ๆ ท่ีเรียกวา่ "แผ่นเปลอืกโลก" โดยระบบของแผน่เปลือกโลก  

นกัธรณีวทิยาแบ่งแผน่เปลือกโลกออกเป็น 6 แผน่ใหญ่ และแผน่ขนาดเล็กมากมาย  

             1. แผ่นยูเรเชีย (Eurasian Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีเอเชียและยุโรป 

              2. แผ่นแอฟริกา (African Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีแอฟริกาและพื้นน ้ารอบทวปีน้ี 

              3. แผ่นแอนตาร์กติก (Antarctic Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีแอนตาร์กติก 
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               4. แผ่นออสเตรเลยี (Australian Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีออสเตรเลีย อินเดีย และพื้นน ้า

ระหวา่งทวปีออสเตรเลีย 

                5. แผ่นแปซิฟิก (Pacific Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับมหาสมุทรแปซิฟิก 

                6. แผ่นอเมริกา (American Plate) เป็นแผน่เปลือกโลกท่ีรองรับทวปีอเมริกาเหนือและใตพ้ื้นน ้าคร่ึงซีก

ตะวนัตกของมหาสมุทรแอตแลนติก 

 

 

2.2 ลกัษณะการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก 

              ลกัษณะการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกมีรูปแบบการเคล่ือนท่ี 3 แบบ ดงัน้ี 

 

1)  แผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นทีแ่ยกออกจากกัน (divergent boundary) : เกิดข้ึนบริเวณมหาสมุทรมากกวา่
พื้นทวปี เพราะพื้นมหาสมุทรจะบางกวา่พื้นทวปีท าใหแ้มกมาจะพยายามดนัตวัออกมาตามรอยต่อแผน่เปลือกโลก
ไดง่้ายกวา่ เช่น รอยต่อของแผน่อเมริกาเหนือกบัแผน่ยเูรเชีย  
  2)  แผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นทีเ่ข้าหากนั (convergent boundary) : กรณีท่ีเป็นแผน่เปลือกโลกพื้น
มหาสมุทรชนกนัจะเกิดแผน่ดินไหวในมหาสมุทร ถา้แผน่เปลือกโลกเกิดการซอ้นเกยกนั มีโอกาสท าใหเ้กิด 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

6 
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คล่ืนยกัษซึ์นามิได ้, กรณีแผน่เปลือกโลกพื้นมหาสมุทรชนกบัแผน่พื้นทวปี แผน่พื้นมหาสมุทรจะมุดตวัลง 
ใตแ้ผน่พื้นทวปี จึงเกิดแนวสันเขาหรือเทือกเขาได ้และอาจเกิดภูเขาไฟได ้, กรณีแผน่พื้นทวปีชนกนัเอง  
เช่น แผน่ออสเตรเลียท่ีชนกบัแผน่ยเูรเชีย พื้นดินจะถูกอดัและเกิดการโก่งตวัข้ึน กลายเป็นแนวเทือกเขา เช่น 
เทือกเขาหิมาลยั 
 3) แผ่นเปลอืกโลกเคลือ่นทีส่วนทางกนั (transform boundary) : การเคล่ือนท่ีสวนทางกนัจะท าใหเ้กิด
รอยเป็นแนวยาวขนาดใหญ่ เรียกวา่ “รอยเลือ่น” เช่น รอยเล่ือยแชนแอนเดรียสในรัฐแคลิฟอร์เนียท่ีเกิดจากแผน่
เปลือกโลกอเมริกาเหนือกบัแผน่แปซิฟิก 
            

           2.3 ผลกระทบจากการเคลื่อนท่ีของเปลือกโลก :  
                       การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกก่อใหเ้กิดแรงดนัมหาศาล ส่งผลใหเ้กิดเหตุการณ์ธรรมชาติหลายอยา่ง 
โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

                                          1) รอยคดโค้ง (fold) : เกิดจากการท่ีแผน่เปลือกโลกชนกนัและออกแรงดนั 
                                                            ซ่ึงกนัและกนั จนเกิดความเครียดในหินเป็นเวลานานหลายพนัปี ชั้นหินท่ี                  
                                                            อยูบ่นแผน่เปลือกโลกจะเกิดการบิด คดโคง้ โก่ง งอ หรือหกัพบั 
                        
                                                         2) รอยเลือ่น (fault) : เกิดจากการท่ีแผน่เปลือกโลกเคล่ือนท่ีสวนทางกนั  
          ท าใหเ้กิดบริเวณรอยต่อของแผน่เปลือกโลกทั้งสองเกิดเป็นรอยแนวยาว 
 
 
       3) แนวเทอืกเขา (mountain range) : เม่ือเปลือกโลกเคล่ือนท่ีเขา้ชนกนั  
          เปลือกโลกท่ีเบากวา่มุดตวัลงไปใตแ้ผน่เปลือกโลกท่ีหนากวา่ เกิดการ 
         โก่งตวัข้ึนของแผน่เปลือกโลกดา้นบน จึงเกิดเป็นแนวเทือกเขา เช่น 
          เทือกเขาหินมาลยั 
     
      4) แผ่นดินไหว (earthquake) : การเคล่ือนตวัของแผน่เปลือกโลกทุกรูปแบบ 
          มีโอกาสท าใหเ้กิดแผน่ดินไหวทั้งส้ิน แต่การเคล่ือนท่ีเขา้ชนกนัของ 
          แผน่เปลือกโลกมีโอกาสท าใหเ้กิดแผน่ดินไหวรุนแรงขนาด 7-8 ริกเตอร์ 

 

     5) สึนามิ (tsunami) : เป็นกลุ่มคล่ืนน ้าท่ีเกิดข้ึนจากการยา้ยท่ีของปริมาณน ้า 
          กอ้นใหญ่ในมหาสมุทร สาเหตุเกิดจากแผน่ดินไหว  
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ใบงานท่ี 1.1 เรือ่ง โครงสรา้งโลก 

ตอนที ่1 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   จงอธิบายทฤษฎีการก าเนิดโลก มาพอสังเขป 
   
   
   
     2.   เปลือกโลก หมายถึง 
   
  
     3.   เน้ือโลก หมายถึง 
  

 
     4.   แก่นโลก หมายถึง 
   
  
   

ตอนที ่2 
ค าช้ีแจง      ใหน้กัเรียนอธิบายโครงสร้างของโลกจากชั้นบรรยากาศไปสู่แก่นโลก 
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       ใบงานท่ี 1.2 เรือ่ง การเปลี่ยนแปลงของแผน่เปลือกโลก 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   รอยเล่ือน หมายถึง 
  
  
 2.   รอยเล่ือนมีก่ีลกัษณะ อะไรบา้ง 
  
              
              
              

3.   จากรูป จงระบุวา่รูปใดเป็นรอยเล่ือนปกติ รอยเล่ือนยอ้น และรอยเล่ือนฉีก 
 
 
 

 
           

 4.   อธิบายสาเหตุของการเกิดการคดโคง้โก่งงอ และการยกตวัและยบุตวั 
   
              
 5.   ดูภาพ แลว้บอกวา่เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการเปล่ียนแปลงของเปลือกโลกแบบใด 
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 6. จากภาพ ให้นักเรียนเติมค าและอธิบายการเปลี่ยนแปลงของเปลอืกโลก 
  บนพื้นผวิของเปลือกโลกและใตเ้ปลือกโลกมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การเปล่ียนแปลงเหล่านั้นอาจ
เกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วและปรากฏทนัที หรือเกิดข้ึนอยา่งชา้  และเห็นผลในระยะเวลานานหลายปี ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. การกร่อน (Erosion) หมายถึง ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
2. การพดัพา (Transportation) หมายถึง ................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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                                                              เรือ่งท่ี 2 ทรพัยากรดิน 

                                         ใบความร ูท่ี้ 2.1 ทรพัยากรดิน 

        ดินเกิดจากการสลายตวัของหินและแร่ รวมตบักบัซากพืชและซากสัตวท่ี์เน่าเป่ือยผพุงัลง เกิดเป็นดินประเภท

ต่าง ๆ  

1. องคป์ระกอบของดิน 

 1) อนิทรียวตัถุ : ไดแ้ก่ ซากพืชซากสัตวท่ี์ผา่นการยอ่ยสลายแลว้ และสารอินทรียท่ี์ไดม้าจากส่ิงมีชีวติท่ี

ผา่นการยอ่ยสลายมาแลว้ แต่ไม่รวมเศษซากพืชหรือสัตว ์ท่ียงัไม่ไดผ้า่นกระบวนการยอ่ยสลาย  

 2) อนินทรียวตัถุ : ไดจ้าก การผพุงัสลายตวัของหินและแร่จากเปลือกโลก เป็นองคป์ระกอบท่ีมีมากท่ีสุด

ในดิน ขนาดเน้ือดินแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

  1. กลุ่มอนุภาคขนาดทราย        คือ     มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.0 – 0.05 mm 

  2. กลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง คือ     มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.05 – 0,002 mm 

  3. กลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว คือ     มีเส้นผา่นศูนยก์ลาง เล็กกวา่ 0.002 mm 

 3) อากาศ : คือ ก๊าซต่าง ๆ ท่ีแทรกตวัอยูต่ามช่องวา่งในดิน เช่น O2 , N2 , CO2 

 4) สารละลาย : ส่วนใหญ่คือ น ้า ท่ีแทรกอยูร่ะหวา่งช่องวา่งในเมด็ดิน  

 สัดส่วนองค์ประกอบของดิน : ดินมีสัดส่วนองคป์ระกอบตามธรรมชาติ 4 อยา่ง ไดแ้ก่ แร่ธาตุ , 

อินทรียวตัถุ , สารละลาย (น ้าในดิน) และอากาศ  

2. ชัน้ดนิ (Soil Horizon)  

 ชั้นดินเกิดจากการศึกษาหนา้ตดัดินตามแนวด่ิง (Soil Profile) ของนกัวทิยาศาสตร์ แลว้พบวา่เน้ือดินจะ

แบ่งเป็นชั้นๆ วางตวัขนาดกบัผวิหนา้ดิน ถา้แบ่งอยา่งหยาบ ๆ จะแบ่งได ้2 ชั้น คือ ดินช้ันบนและดินช้ันล่าง 

แต่ถา้แบ่งอยา่งละเอียด จะมีทั้งหมด 5 ชั้น คือ ชั้น O , ชั้น A , ชั้น E , ชั้น B และชั้น C 

 1) ดินช้ันบน (Top soil) : ดินมีสีคล ้า เพราะมีอินทรียวตัถุ (ฮิวมสั) อยูม่าก เมด็ดินโต ร่วนซุย มีช่องวา่ง

ระหวา่งเม็ดดินมาก น ้าและอากาศถ่ายเทดี มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 

 2) ดินช้ันล่าง (Sub soil) : ดินมีสีอ่อน อินทรียวตัถุมีอยูน่อ้ยลง และมีแร่ต่าง ๆ มากกวา่ดินชั้นบน ส่วน

ใหญ่เป็นหินและแร่ท่ีก าลงัสลายตวั เน้ือดินจะอดัแน่นมากกวา่ชั้นบน อากาศและน ้าถ่ายเทไม่ดี 
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3. สมบตับิางประการของดนิ  

 1) สีดิน (Soil color) : สีดินสามารถบอกแร่ธาตุองคป์ระกอบของดินได ้และยงัสามารถบอก
ความสามารถในการดูดซบัน ้ าและความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ อีกดว้ย 

  1.1 ดินสีด า คือ ดินท่ีมีฮิวมสัอยูม่าก และแร่ Mn เป็นองคป์ระกอบ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช 

  1.2 ดินสีเขียวปนน า้เงิน คือ ดินท่ีมีธาตุเหล็กเป็นองคป์ระกอบ 

  1.3 ดินสีเหลอืง , น า้ตาล และเทา คือ ดินท่ีมี SiO2 , CaCO3 , Mg และยปิซมั เป็นองคป์ระกอบ 

  1.4 ดินสีแดง คือ ดินท่ีมีอายมุาก ผา่นการสลายตวัอยา่งรุนแรง ไม่มีแร่ธาตุ  

 2) ความเป็นกรดเบสของดิน : วดัดว้ยค่า pH เป็นสมบติัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  

  2.1) ดินทีม่ีสภาพเป็นกลาง คือ ดินท่ีมีค่า pH เท่ากบั 7 มีความสมดุลระหวา่งปริมาณอินทรียสาร 

และอนินทรียสารในดิน ท าใหดิ้นเหมาะแก่การเพาะปลูกส่วนใหญ่ 

 

 

ความลึกของหนา้ตดัดินแต่ละท่ีจะไม่เท่ากนั แต่ส่วนใหญ่จะศึกษาท่ีความลึก 2 เมตร 

ช้ัน O : มีอินทรียวตัถุหรือฮิวมสัมาก ดินมี
สภาพเป็นกรด ไม่พบในพื้นท่ีเกษตร 

ช้ัน A : (topsoil) สีด าเขม้ มีแร่ธาตุและซาก
พืชซากสัตว ์ท่ีสลายสมบูรณ์แลว้อยูด่ว้ยกนั 

ช้ัน E : มีซีด มีฮิวมสันอ้ยลง ปริมาณแร่ธาตุ 
เป็นองคป์ระกอบมากข้ึน 

ช้ัน B : (Subsoil) สีน ้าตาลปนแดง เป็นดิน
เหนียว มีการผสมผลึกแร่จ านวนมาก 

ช้ัน C : ไม่มีอินทรียวตัถุเลย เกิดจากชั้นหิน
ในชั้น R เร่ิมผพุงักลายเป็นกอ้นเล็กลง 

  ช้ัน R : (Bedrock) คือ หินตน้ก าเนิดดิน  
  ส่วน ใหญ่เป็นหินดินดาน (ไม่ถือเป็นชั้นหิน) 
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  2.2 ดินทีม่ีสภาพเป็นกรด หรือดินเปร้ียว คือ ดินท่ีมี pH ต ่ากวา่ 7 

  สาเหตุ : เกิดจากการเน่าเป่ือยผพุงัของสารอินทรียม์ากเกินไป , ฝนกรด หรืออาจเกิดจากการใส่

ปุ๋ยเคมีจ าพวกแอมโมเนียซลัเฟต [(NH4)2SO4] 

                            การปรับปรุง : ท าไดโ้ดยการใส่สารท่ีเป็นเบส (ด่าง) เช่น ปูนขาว (CaO) 

  2.3 ดินทีม่ีสภาพเป็นเบส หรือดินเค็ม คือ ดินท่ีมี pH มากกวา่ 7 

  สาเหตุ : เกิดจากการสลายตวัของหินปูน , การเติมปูนขาวในดินมากเกินไป จะท าใหเ้กิด 

การสะสมตวัของแร่แคลเซียม (Ca2+) น ้าทะเลท่ีขงัตวัอยูใ่นดินเป็นเวลานาน จะท าใหเ้กิดการสะสมตวัของ  

Na+ , Mg2+ , K+  

                            การปรับปรุง : ท าไดโ้ดยใชน้ ้าจืดชะลา้ง แลว้ท าทางระบายน ้าเกลือทิ้งออกไป หรือสารใส่

ก ามะถนั (S) เพื่อท าใหป้ฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซลัฟิวริก (H2SO4) เพื่อเพิ่มความเป็นกรด 

 4) ดินทีข่าดความอุดมสมบูรณ์ หรือดินจืด คือ ดินท่ีขาดแร่ธาตุอาหารของพืช เน่ืองจากการขาดการบ ารุง

ดินแกไ้ขไดโ้ดยการเติมปุ๋ยอินทรีย ์เพื่อเพิ่มปราณแร่ธาตุ และเพิ่มความร่วนซุยของดิน 

 5) ดินมาร์ล หรือดินสอพอง คือ ดินท่ีมี CaCO3 ปนอยูม่าก เกิดจากการผพุงัของหินปูน ใชท้  าดินสอพอง 

สภาพดินมีสมบติัเป็นเบส ใชแ้กค้วามเป็นกรดของดิน เม่ือหยดกรดลงไปจะไดแ้ก๊ส CO2 เป็นผลิตภณัฑ ์ 
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2. ชั้น A   

ใบงานท่ี 2.1 เรือ่ง ส่วนประกอบของชัน้ดิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนดูภาพ แลว้อธิบายลกัษณะของดินในแต่ละชั้นลงในช่องวา่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ช้ัน O 

ช้ัน A 

ช้ัน B 

ช้ัน C 

ช้ันหินดาน 

1. ชั้น O  

3. ชั้น E   

4. ชั้น B  

5. ชั้น C  

ช้ัน E 
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ใบงานท่ี 2.2 เรือ่ง ประโยชนข์องดิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัแสดงประโยชน์ของดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ใบงานท่ี 2.3 เรือ่ง การปรบัปรงุคณุภาพดิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   เพราะเหตุใด จึงตอ้งมีการปรับปรุงคุณภาพดิน    
   
   
          
   
 2.   นกัเรียนจะมีวธีิปรับปรุงคุณภาพดิน เพื่อใหก้ารปรับปรุงนั้นเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื ใหป้ระโยชน์สูงสุด 
       และไม่เป็นมลพิษดว้ยวธีิใด จงอภิปรายและใหเ้หตุผล     
        

  
  
  

 

ประโยชน์ของดิน 
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                                                              เรือ่งท่ี 3 ทรพัยากรหิน 

                                         ใบความร ูท่ี้ 3.1 ทรพัยากรหิน 

1. วฏัจกัรหิน  
 หินมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ หินตะกอน หินอคันี และหินแปร ทั้งหมดลว้นมีตน้ก าเนิดจาก “แมกมา” หือ  
“หินหนืด” ท่ีอยูใ่นชั้นเน้ือโลกแทรกตวัออกมาตามรอยแยกเปลือกโลก เม่ือแมกมาแทรกตวัออกมาบริเวณเปลือก
โลก จะเรียกวา่ “ลาวา” ท  าใหเ้กิดวฏัจกัรของหิน 2 วฏัจกัร ดงัน้ี 
 

 

 

 
หมายเหตุ 
          1. วฏัจกัรท่ี 1 : แมกมา                 หินอคันี                  หินแปร                   แมกมา  
          2. วฏัจกัรท่ี 2 : แมกมา             หินอคันี               เศษตะกอน              หินตะกอน          หินแปร        แมกมา 
 วฏัจักรของหินจะเร่ิมต้น และส้ินสุดท่ีแมกมาเสมอ 

2. ประเภทของหิน 
     1) หินตะกอน (Sedimentary Rock)  
          1.1 เกดิจาก : การผพุงัของเศษหิน ดิน แร่ และการเน่าเป่ือยของอินทรียวตัถุต่าง ๆ ทบัถมกนัเป็น
ชั้น ๆ เป็นเวลานาน จนแขง็ตวักลายเป็นหินในท่ีสุด การจบัตวักนัของเศษหิน ดิน และซากพืชซากสัตว ์
เกิดจากตวัประสาน คือ แร่ท่ีละลายน ้าและตกผลึกเช่ือมประสานเมด็ตะกอนต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
              1.2 กระบวนการเกดิ : การเกิดหินตะกอนเกิดจาก 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                   1. การสลายตวั : หินอคันี หินแปร และซากพืชซากสัตวเ์กิดจากผพุงัจากลม น ้า แสงแดด 
                   2. การพดัพา : ตะกอนถูกน ้าพดัพาไปทบัถมกนับริเวณดินดอนสามเหล่ียมหรือแอ่งกระทะ 
                   3. การทบัถม : เศษซากท่ีเกิดจากการสลายตวัเกิดการทบัถมตามแรงโนม้ถ่วง  
                   4. การอดัแน่น : เกิดจากแร่พวกซิลิกา (SiO2) หรือเหล็กออกไซด ์(Fe2O3) เป็นตวัประสาน 
              1.3 ชนิดหินตะกอน คือ ศิลาแลง , หินทราย , หินดินดาน , หินปูน , หินกรวดมน 

     2) หินอคันี (Igneous Rock)  
          1.1 เกดิจาก : แมกมา (สารท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลวหนืดอยูใ่นชั้นเน้ือโลก) ท่ีดนัตวัออกมา
บริเวณรอยแยกภายใตเ้ปลือกโลก เยน็ตวัลงเพราะอุณหภูมิบริเวณผวิโลกต ่ากวา่เน้ือโลก 
               
 

 

แมกมา หินอคันี เศษตะกอน หินตะกอน 
เยน็และตกผลึก 

หลอมละลาย 

ผพุงั สะสม 

ทบัถมกนั 

หินแปร 

ความร้อนและความดนั 
ความร้อนและความดนั หลอมละลาย 
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              1.2 ชนิดของหินอคันี : แบ่งตามลกัษณะการเกิด 
                   1. หินอคันีพุ หรือหินภูเขาไฟ : เกิดจากลาวาท่ีระเบิดออกมาจากภูเขาไฟเยน็ตวัลง และแขง็ตวั
อยา่งรวดเร็วในเวลาไม่ก่ีชัว่โมง ท าใหหิ้นมีผลกึขนาดเลก็ หินประเภทน้ีมีทั้งท่ีเป็นรูพรุนและเน้ือเนียน
ละเอียด ข้ึนกบัลกัษณะการเยน็ตวัของหิน ถา้ขณะเยน็ตวั มีไอน ้าแทรกตวัอยูใ่นชั้นของเหลวหนืด จะท า
ใหหิ้นเป็นรูพรุน เช่น หินพมัมิช , หินสคอเรีย แต่ถา้ขณะเยน็ตวัไม่มีไอน ้า จะไดหิ้นเน้ือละเอียด เช่น หิน
ออบซิเดียน , หินบะซอลต ์, หินไรโอไลต์ 
                   2. หินอคันีแทรกซ้อน : เกิดจากแมกมา แทรกตวัข้ึนมาตามรอยแยกเปลือกโลก จนถึงระดบั
หน่ึง แลว้เยน็ตวัลงก่อนท่ีจะออกมาพน้เปลือกโลกได ้การเยน็ตวัภายใตเ้ปลือกโลก จะท าใหแ้มกมาเยน็
ตวัลงอยา่งชา้ ๆ เกิดเป็นแร่ผลึกขนาดใหญ่ และมีแร่หลายชนิดเกาะประสานกนัอยู ่เน้ือหินจะมีลกัษณะ
หยาบ เช่น หินแกรนิต , หินไดออไรต ์, หินแกบโบร , หินเพริโดไทต ์

              1.3 ชนิดหินอคันี คือ หินแกรนิต , หินบะซอลต์ , หินออบซิเดียน , หินสคอเรีย , หินพมัมิช ,  
หินไรโดไลต์ 

         3) หินแปร (Metamorphic Rock)  
          1.1 เกดิจาก : หินตะกอนหรือหินอคันี เกิดการแปรสภาพจากเดิม กลายเป็นหินชนิดใหม่ อนั
เน่ืองมาจาก ความร้อนสูงและความดนัสูง จากการทบัถมของชั้นหินท่ีอยูด่า้นบนเป็นเวลานาน (ดงันั้น จะ
ไม่พบหินแปรบริเวณพื้นผวิโลก)               
              1.2 ชนิดของหินแปร :  
                   1. หินแปรร้ิวขนาน : ลกัษณะเน้ือหินจะเป็นแร่เรียงตวัขนานกนั กะเทาะแตกออกเป็นแผน่ๆ 
                   2. หินแปรไม่เป็นร้ิวขนาน : ลกัษณะเน้ือหินจะเป็นเมด็แร่ขนาดเท่า ๆ กนั ไม่มีการจดัเรียงตวั
เป็นแนว ท าใหเ้น้ือหินสมานแน่น มกัพบในหินท่ีเกิดจากแร่เพียงชนิดเดียว 
              1.3 หินแปรทีค่วรรู้จัก     
                   1. หินไนส์ : แปรสภาพมาจากหินแกรนิต ใชท้  าครก , หินประดบั , หินก่อสร้าง 
                   2. หินอ่อน : แปรสภาพมาจากหินปูน (จะท าปฏิกิริยากบักรด) ใชท้  าหินประดบัตกแต่ง 
                   3. หินชนวน : แปรสภาพมาจากหินดินดาน ใชท้  าหินประดบั , ปูพื้น , กระดานชนวน 
                   4. หินควอร์ตไซต์ : แปรสภาพมาจากหินทราย ใชท้  าหินก่อสร้าง 
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     ใบงานท่ี 3.1 เรือ่ง วฏัจกัรชีวิตของหิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัแสดงวฏัจกัรชีวติของหินและอธิบายการเกิดวฏัจกัรของหิน    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายการเกดิวฏัจักรของหิน................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

การกร่อนและการพา 

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

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

หลอมละลาย 

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

กดักร่อนผพุงั 

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

...................... 
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ใบงานท่ี 3.2 เรือ่ง ลกัษณะหินชนิดต่างๆ 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนอธิบายลกัษณะ ท่ีมา และประโยชน์ของหินแต่ละชนิดใหต้รงกบัภาพท่ีก าหนดให้ 
 

ภาพหิน ลกัษณะและทีม่า ประโยชน์ 

หินทราย  
 
 
 

 

หินดินดาน  
 
 
 

 

หินไรโอไลต์  
 
 
 

 

หินบะซอลต์  
 
 
 

 

หินชนวน  
 
 
 

 

 
หินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่............................................................................................................................. 
ยกตัวอย่างหินแต่และประเภท 

1. ............................... เช่น .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 

2. ............................... เช่น .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 
             3. ............................... เช่น .......................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
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                                                              เรือ่งท่ี 4 ทรพัยากรแร ่

                                         ใบความร ูท่ี้ 4.1 ทรพัยากรแร ่

1. ความหมายของแร ่ 
 แร่ (mineral) คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียท่ี์เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เป็นทรัพยากรท่ีใชแ้ลว้หมดไป 
ไม่อาจผลิตข้ึนมาทดแทนไดใ้นช่วงเวลาอนัสั้น มนุษยใ์ชป้ระโยชน์แร่โดยการน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในกระบวนการ
ผลิต 

2. สมบติัและการตรวจสอบสมบติัทางกายภาพของแร่ 
 สมบัติของแร่ หมายถึง สมบติัเฉพาะตวัของแร่แต่ละชนิดท่ีสามารถพิสูจน์และตรวจสอบไดโ้ดยเคร่ืองมือ
ง่าย ๆ ซ่ึงสมบติัทางกายภาพของแร่ ดงัน้ี 
 1) สี (Color) เป็นลกัษณะเฉพาะของแร่อยา่งหน่ึง แต่ไม่สามารถยดึเป็นเกณฑ์ตายตวัได ้เกิดจากการท่ีแร่ 
มีมลทิน (impurities) เขา้มาเจือปน ท าใหเ้ห็นเป็นสีต่าง ๆ แร่ชนิดเดียวกันอาจมีสีต่างกนัได้ เช่น แร่คอรันดัม  
มีสีแดงคือทบัทิม สีน ้าเงินคือไพลิน สีเหลืองคือบุษราคมั 
 2) สีผง (Streak) มกัจะต่างจากสีของตวัแร่เอง โดยการน าแร่ไปขีดลงบนแผน่กระเบ้ืองหรือบนแผน่ขดูสี 
สีของผงแร่จะติดบนกระเบ้ือง แต่แร่บางชนิดจะทดสอบสีผงไดย้าก เพราะมีความแขง็มากและไม่มีสี 
              3) ความแข็งของแร่ (Hardness) คือ ความคงทนต่อการขดูขีด โดยเปรียบเทียบกบัสเกลความแขง็ของ
โมห์ส (Mohs) ไดเ้ป็นผูก้  าหนดความแขง็ ซ่ึงมีอยู ่10 ระดบัดงัตาราง 

แร่ ความแข็ง ลกัษณะของแร่ 
ทลัก ์(Talc) 1 ขดูเป็นรอยไดด้ว้ยเล็บมือ 
ยปิซมั (Gypsum) 2 ขดูเป็นรอยไดด้ว้ยเล็บมือไดบ้า้ง แต่ไม่สามารถขีดเหรียญทองแดงได ้
แคลไซต ์(Calcite) 3 ขดูขีดเหรียญทองแดงไดเ้ล็กนอ้ย แต่แคลไซตเ์องก็เกิดรอย 
ฟลูออไรต ์(Fluorite) 4 ขดูขีดทองแดงไดง่้าย แต่ไม่สามารถขดูขีดแกว้ได ้
อะพาไทต ์(Apatite) 5 ขดูขีดแกว้กระจกได ้แต่อะพาไทตเ์องก็เกิดรอย 
ออร์โทเคลส (Orthoclase) 6 ขดูขีดแกว้กระจกไดง่้าย และถูกขดูขีดไดโ้ดยใบมีด 
ควอตซ์ (Quartz) 7 ใบมีดไม่สามารถขดูขีดได ้(แขง็เท่าใบมีด) 
โทแพช (Topaz) 8 สามารถขดูขีดควอตซ์ใหเ้ป็นรอยได ้แต่ขดูขีดคอรันดมัไม่ได ้
คอรันดมั (Corumdum) 9 สามารถขดูขีดโพแทซให้เป็นรอยได ้แต่ขดูขีดเพชรไม่ได ้
เพชร (Diamond) 10 เพชรดว้ยกนัจึงจะขดูขีดกนัเองได ้และสามารถตดัแร่อ่ืนไดด้ว้ย 
  4) ความวาว (Luster) เกิดจากลกัษณะในการสะทอ้นแสงของแร่ มี 8 แบบ ดงัน้ี 
     1. แบบ M (Metallic)   คือ  มนัวาวเหมือนโลหะ  เช่น แร่ไพไรต ์
     2. แบบ A (Adamentine)  คือ  มนัวาวเหมือนเพชร  เช่น เพชร , ดีบุก 
     3. แบบ V (Vitreous)   คือ  วาวใสเหมือนแกว้  เช่น ควอตซ์ , โทแพซ 
     4. แบบ R (Resinous)  คือ  มนัมีเหลือบนอ้ย ๆ คลา้ยยางไม ้เช่น สฟาเลอไรต ์
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     5. แบบ P (Pearly)  คือ  มนัวาวเหลือบสีรุ้งคลา้ยไข่มุก   เช่น ทลัก ์, มสัโคไวต ์
     6. แบบ G (Greasy)  คือ  มนัวาวเหมือนผิวอาบน ้ามนับาง ๆ เช่น แกรไฟต ์
     7. แบบ S (Silky)  คือ  มนัวาวเหมือนเส้นไหม เช่น ยปิซมั , เซอร์เพนทีน 
     8. แบบ D (Dull)  คือ  ดา้น ๆ เหมือนดิน เช่น ดินขาว , ชอลค์ 
 5) รูปผลกึ สารแต่และชนิดมีรูปทรงเลขาคณิต ผลึกหน่ึง ๆ อาจประกอบดว้ยรูปผลึกเพียงรูปเดียวหรือ
หลายรูปก็ได ้
 6) ความแกร่ง (Tenacity) คือ ความทนทานต่อแรงทุบ แรงบด แรงบีบ แรงดึง แรงดนั โดยสามารถแยก
ยอ่ยไดเ้ป็น 
  6.1 เปราะ : เม่ือทุบจะแตกออกเป็นช้ิน ๆ เช่น เพชร 
  6.2 อ่อน : สามารถตดัไดด้ว้ยมี หรือเล็บขดูแลว้เป็นรอย เช่น แร่ยปิซมั 
  6.3 ตีเป็นแผ่นได้ : เกิดกบัแร่จ าพวกโลหะ เม่ือทุบจะแผเ่ป็นแผน่บางได ้เช่น ทอง เงิน 
  6.4 ยดึเป็นเส้นได้ : เกิดกบัแร่จ าพวกโลหะ สามารถดึงเป็นเส้นลวดได ้เช่น ทองแดง เงิน 
  6.5 โค้งงอได้ : สามารถบิดใหง้อไดโ้ดยไม่แตกหกั เช่น แร่ไมกา 
 7) ความถ่วงจ าเพาะของแร่ (Relative Density) คือ อตัราส่วนความหนาแน่นของสารต่อความหนาแน่น
ของน ้า 
  7.1 ความหนาแน่นของแร่ 
     โดยท่ี  D   =   ความหนาแน่นของแร่     หน่วยความหนาแน่น g/cm3 
      M   =   มวลของแร่                     หน่วยมวล g 
      V   =   ปริมาตรของกอ้นแร่        หน่วยปริมาตร cm3 
  7.2 ความถ่วงจ าเพาะของแร่ : จะมีค่าเท่ากบัความหนาแน่นของแร่ แต่ไม่มีหน่วย เพราะเกิดจาก
การเปรียบเทียบความหนาแน่นของแร่ กบัความหนาแน่นของน ้า ซ่ึงเท่ากบั 1 g/cm3 
  7.3 วธีิการหาความถ่วงจ าเพาะโดยใช้หลกัอาร์คิมิดิส 
 * หลกัการอาร์คิมิดิส กล่าววา่ เม่ือชัง่วตัถุในน ้า น ้าหนกัของวตัถุท่ีหายไปจะเท่ากบัน ้าหนกัของน ้าท่ีถูก
วตัถุแทนท่ี 
  ดงันั้น  น ้าหนกัแร่ท่ีหายไป   =   น ้าหนกัแร่ในอากาศ – น ้าหนกัแร่ในน ้า 
  จาก     ความถ่วงจ าเพาะของวตัถุ   =                    น ้าหนกัของวตัถุ 
          น ้าหนกัของน ้าท่ีปริมาตรเท่าวตัถุ 
  
 จะไดว้า่ 

 

 

D = 
V

M
 

                                                                            น ้าหนกัของแร่ 
   ความถ่วงจ าเพาะของแร่      =      

    น ้าหนกัของแร่ในอากาศ – น ้าหนกัของแร่ในน ้า 
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8) ชนิดของแร่ : แบ่งตามลกัษณะการน าไปใชป้ระโยชน์ ไดด้งัน้ี 
             8.1 แร่กมัมันตรังสี คือ แร่ท่ีสามารถปล่อยพลงังานออกมาในรูปรังสีแอลฟา , เบตา หรือ 
รังสีแกมมาได ้เช่น แร่ยเูรเนียม โคบอลต-์60 เรเดียม น าไปใชป้ระโยชน์ดา้นการแพทย ์และการเกษตร 
             8.2 แร่รัตนชาติ คือ แร่ท่ีมีความสวยงาม มีมูลค่าเน่ืองจากหาไดย้าก ใชท้  าเคร่ืองประดบั เช่น 
เพชร , ทบัทิม (สีแดง) , ไพริน (สีน ้าเงิน) , บุษราคมั (สีเหลือง) , มรกต (สีเขียว) , โอปอล (มีหลายสี) , 
โกเมน (สีแดงหรือน ้าตาลแดง) เป็นตน้ 
             8.3 แร่เช้ือเพลิง คือ แร่ท่ีสามารถน ามาเผาใหพ้ลงังานความร้อนได ้เช่น ถ่านหิน , น ้ามนั
ปิโตรเลียม , ก๊าซธรรมชาติ 
             8.4 แร่โลหะและแร่อโลหะ ส่วนมากแร่ท่ีขดุข้ึนมาได ้จะอยูใ่นรูปสารประกอบ เรียกวา่ “สินแร่” 
แร่โลหะจะตอ้งผา่นกระบวนการ เรียกวา่ “การถลุงแร่” ก่อน เพื่อใหไ้ดโ้ลหะบริสุทธ์ิจึงจะน ามาใช้
ประโยชน์ไดดี้กวา่สินแร่ท่ีไม่ไดถ้ลุงส่วนแร่อโลหะสามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ลย โดยไม่ตอ้งถลุง 
                  8.4.1 แร่อโลหะ (ไม่ต้องถลุง) : ยปิซมั (ท าปูนซีเมนต)์ , เกลือแกง (ปรุงอาหาร) , แร่รัตนชาติ 
                           (เคร่ืองประดบั) 
                  8.4.2 แร่โลหะ (ต้องถลุง) : ดีบุก (ชุบแผน่เหล็กกนัสนิม – โลหะบดักรี) , วุลแฟรม (เม่ือถลุง  
                           แลว้เรียกวา่ทงัสเตน ใชท้  าหลอดไฟ – เคร่ืองตดัเจาะ) , เหล็ก (ใชใ้นงานก่อสร้าง) ,  
                           ตะกัว่ (ลูกปืน – แบตเตอร่ี – แท่นพิมพ)์ , ทองแดง (สายไฟ – อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) , 
                           ทองค า (เคร่ืองประดบั) 
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ใบงานท่ี 4.1 เรือ่ง ทรพัยากรแร ่

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

           1.   แร่ หมายถึง     

   2.   เราสามารถหาความหนาแน่นของแร่ ไดอ้ยา่งไร 
    
     
 3.   จงอธิบายคุณสมบติัของแร่โลหะ มาพอสังเขป 
   
         
 4.   ถา้นกัเรียนพบแร่ชนิดหน่ึง แลว้น ามาทดสอบคุณสมบติัพบวา่ แขง็แต่เปราะ แตกหกัง่าย 
       ไม่น าความร้อน และไม่น าไฟฟ้า เคาะไม่มีเสียงดงักงัวาน นกัเรียนจะสรุปวา่เป็นแร่ประเภทใด 
   
 
 5.   เราศึกษาลกัษณะทางกายภาพของแร่ เพื่ออะไร 
   
 
 6. ตารางแสดงสมบติัของแร่บางชนิดท่ีควรรู้จกั 
ช่ือสามญั ช่ือธรณีวทิยา สี สีผง การใชง้าน 
ดีบุก     

ทงัสเตน     
เหล็ก     

ทองแดง     
สังกะสี     
ตะกัว่     
พลวง     

บุษราคมั     
ยปิซมั     
หินปูน     

เข้ียวหนุมาณ     
แร่ฟันมา้     
พลอยอ่อน     

 



29 
 

                                                              เรือ่งท่ี 5 ทรพัยากรน ้า 

                                         ใบความร ูท่ี้ 5.1 ทรพัยากรน ้า 

1. สมบติัและความส าคญัของน ้า  
 โลกประกอบดว้ยพื้นน ้าประมาณ 3 ส่วน (71%) และพื้นดิน 1 ส่วน (ประมาณ 29%) โดยส่วนท่ีเป็นพื้น
น ้า แบ่งออกเป็นน ้าทะเลและมหาสมุทร 97% , ธารน ้าแขง็และภูเขาน ้าแขง็ 2% ท่ีเหลืออีกเพียงหน่ึง คือ น ้าจืด ท่ีใช้
ในการอุปโภคบริโภคของส่ิงมีชีวติต่าง ๆ ไดแ้ก่ คลอง บึง ทะเลสาบ แม่น ้า บ่อน ้า รวมทั้งน ้าท่ีอยูใ่ตดิ้นดว้ย 
 1) สมบัติของน า้ : น ้ามีสมบติัในการรักษาระดบั มีรูปร่างเหมือนภาชนะท่ีบรรจุ และไหลจากท่ีสูงสู่ท่ีต ่า
เสมอ นอกจากนั้น น ้ายงัเปล่ียนสถานะไดท้ั้ง ของแขง็ ของเหลวและแก๊ส 
             2) ความส าคัญของน ้าในส่ิงมีชีวติ : ส่ิงมีชีวติทุกชนิดตอ้งการน ้าในการด ารงชีวิต ร่างกายมนุษยมี์น ้าเป็น
องคป์ระกอบ 65% หรือประมาณ 2 ใน 3 ของน ้าหนกัตวั  
             3) ความส าคัญของน ้าต่อสภาพอากาศ : น ้ามีอิทธิพลต่อสภาพอากาศของโลกอยา่งมาก น ้าท าใหอ้ากาศไม่
แหง้จนเกินไป และท าใหเ้กิดฝน ลม ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

2. วฏัจกัรของน ้า 
           วฏัจกัรของน ้า หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีน ้าจากแหล่งต่าง ๆ บนพื้นโลก รวมทั้งจากการขบัถ่ายของ
ส่ิงมีชีวติ การหายใจ การคายน ้าของพืช การสังเคราะห์แสงของพืช ไดรั้บความร้อนจากดวงอาทิตย ์และระเหยข้ึน
ไปในอากาศ กลายเป็นไอ จากนั้นเม่ือความร้อนท่ีสะสมในไอน ้าลดลง จะเกิดการควบแน่นเป็นละอองน ้า รวมกนั
เป็นกอ้นเมฆ และเม่ือกอ้นเมฆมีขนาดใหญ่ข้ึนจะตกมาเป็นฝน ลูกเห็บหรือหิมะ ลงสู่พื้นและแหล่งน ้าอีกคร้ัง 

 

                            
                                                                    ภาพที ่2 การเกิดวฎัจกัรน ้า  
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3. แหลง่น ้าบนโลก 
        แหล่งน ้าบนโลก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
             3.1 น า้ผวิดินหรือน า้บนดิน (Surface water) : ไดแ้ก่ แม่น ้ าล าคลอง หนอง บึง ทะเล แบ่งออกได ้2  ชนิด 
     1) น ้าจืด : คือ น ้าท่ีไม่มีเกลือละลายอยูใ่นปริมาณน ้าทั้งหมด เช่น ฝาย เข่ือน อ่างเก็บน ้า หรือบ่อน ้า 
     2) น ้าเคม็ : คือ น ้าท่ีมีเกลือละลายอยูเ่ป็นจ านวนมาก พบในทะเล มหาสมุทร 
 3.2 น า้ใต้ดิน (Ground waater) : คือ น ้าท่ีถูกกกัเก็บอยูใ่ตผ้วิดิน เป็นแหล่งส าคญัแห่งหน่ึงของโลก เพราะ
มีถึง 31% ของปริมาณน ้าจืดทั้งหมดบนโลก เรียกน ้าท่ีอยูบ่ริเวณใตดิ้นดา้นบนชั้นหิน วา่ “น า้ใต้ดิน” น ้าท่ีไหลซึม
ต่อลงไปดา้นล่างโดยผา่นรอยแยกของชั้นหินลงไป จะไปขงัอยูท่ี่ชั้นหินดา้นล่าง เรียกน ้าในชั้นน้ีวา่ “น า้บาดาล” 
 3.3 น า้ในบรรยากาศ : คือ น ้าท่ีพบบริเวณชั้นบรรยากาศ โดยอาจเป็นน ้าท่ีอยูใ่นสถานะของแขง็ เช่น 
ลูกเห็บ หิมะ สถานะของเหลว เช่น น ้าฝน น ้าคา้ง หรือในสถานะแก๊ส เช่น หมอก เมฆ เป็นตน้  

4. แหลง่น ้าบนโลก 
             4.1 ดินดอนสามเหลีย่มปากแม่น า้ : เกิดจากน ้าพดัพาตะกอนไหลจากท่ีราบลงสู่แอ่งน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึง
อาจจะเป็นทะเลสาบ หรือทะเลได ้ตะกอนบางส่วนจะจมทบัถมกนัเป็นบริเวณกวา้ง พบเห็นไดท้ัว่ไปบริเวณปาก
แม่น ้าท่ีเช่ือต่อกบัทะเล เช่น ปากแม่น ้าเจา้พระยา 
 4.2 เนินตะกอนน า้รูปพดั : น ้าท่ีพดัพาตะกอนจากบริเวณท่ีสูงลงสู่ท่ีต ่า เช่น บริเวณแอ่งน ้าตก 
 4.3 การกร่อนและการทบัถมจากกระแสน า้  
 4.4 การกดักร่อนจากปฏิกิริยาเคมี : เกิดจากน ้าฝนท่ีตกลงมาละลายแก๊สต่าง ๆ ไดแ้ก่ NO2 , SO2 , CO2 
 4.5 การเกดิหินงอกหินย้อย  

5. การอนรุกัษน์ ้า 
             5.1 ประโยชน์ของน า้ : ใชใ้นการอุปโภคบริโภคเพื่อการด ารงชีวติ แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ 
 5.2 ปัญหาของน า้ : ผลจาการตดัไมท้  าลายป่า ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกลูต่าง ๆ  
 5.3 ดัชนีช้ีวดัคุณภาพน า้เสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน า้ : 
       1) ค่า DO (Dissolved Oxygen) : คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีละลายอยูใ่นน ้า มีค่าตั้งแต่ 0-9 mg/l 
น ้าสะอาดจะมีค่า DO มาก น ้าท่ีมีค่า DO ต ่ากวา่ 3 mg/l จดัเป็นน ้าเสีย น ้ามีค่า DO ต ่ากวา่ 1 mg/l น ้าน่าจะตาย 
       2) ค่า COD (Chemical Oxygen Demand) : คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีตอ้งใชใ้นการยอ่ยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้าโดยใชส้ารเคมีเป็นตวัยอ่ยสลาย น ้าสะอาดจะมีค่า COD ต ่า น ้าเสียค่า COD จะสูงตั้งแต่ 100 
จนถึงมากกวา่ 10,000 mg/l น ้าเสียปล่อยลงสู่แม่น ้าไดจ้ะตอ้งมีค่า COD ไม่เกิด 120 
       3) ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) : คือ ปริมาณแก๊สออกซิเจนท่ีตอ้งใชใ้นการยอ่ยสลาย
สารอินทรียใ์นน ้า โดยใชจุ้ลินทรียเ์ป็นตวัยอ่ยสลาย น ้าสะอาดจะมีค่า BOD ต ่า น ้าเสียค่า BOD จะสูง ตั้งแต่ 100 
จนถึงมากกวา่ 1,000 mg/l และน ้าเสียท่ีสามารถปล่อยลงสู่แหล่งน ้าไดจ้ะตอ้งมีค่า BOD ไม่เกิด 20 mg/l 
      เพิม่เติม : ค่า COD จะมีค่ามากกว่า BOD เสมอ และค่า BOD/COD จะแปรผกผันกบัค่า DO เสมอ 

แหล่งน ้าใดมีค่า BOD สูง แสดงว่าเป็นน ้าเสีย มีสารอินทรีย์ละลายในน ้ามาก กจ็ะมีค่า DO ต ่า 
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     ใบงานท่ี 5.1 เรือ่ง ทรพัยากรน ้า 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนใชค้วามรู้ท่ีเรียนมาตอบค าถาม 

 1.   ทะเลสาบเป็นแหล่งน ้าจืดหรือน ้าเคม็ 
   
  
    
  
 2.   จงเรียงล าดบัแหล่งน ้าบนผวิดินต่อไปน้ีจากขนาดเล็กไปหาขนาดใหญ่ 

 
 
 
  

 3.   น ้าใตดิ้น หมายถึงอะไร 
   
            
              

4.   ดินดอนสามเหล่ียม เกิดจากสาเหตุใด 
   
            
              
            

5.   น ้า สามารถท าลายสภาพแวดลอ้มไดอ้ยา่งไร 
    

          
            
            

          
 
 
 
 
 
 

บึง     ทะเลสาบ     คลอง     หนอง     แม่น ้า 
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6.  อธิบายการเกิดวฏัจกัรของน ้าตามธรรมชาติแบ่งออก 4 ขั้นตอน ดงัภาพ 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การเกิดวฏัจกัรของน ้าตามธรรมชาติ......................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
           7. อธิบายวธีิการอนุรักษน์ ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

การควบแน่น (Condensation) 

ก้อนเมฆ 

      ฝน (Precipitation) 
      ระเหย  (Evaporation) 

การคายน า้ของพชื (Transpiration) 

การรวมตวัของน า้ (Collection) 

น า้ทะเล 
มหาสมุทร 

น า้ใต้ดนิ 
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ค าช้ีแจง : คิดวเิคราะห์  แลว้ตอบค าถามต่อไปน้ีใหถู้กตอ้ง 
 

ข้อ 1. ชั้นเปลือกโลกเป็นชั้นท่ีส าคญัท่ีสุด เน่ืองจาก.................................................................................................. 
ข้อ 2. หินเม่ือสัมผสัอากาศ น ้า และความร้อนจากดวงอาทิตยน์านๆ จะเกิดการกร่อนไปเป็น............................... 
ข้อ 3. นกัธรณีวิทยาจ าแนกหินตามลกัษณะการเกิดได.้..........ประเภท คือ............................................................ 
ข้อ 4. หินตะกอนเกิดจาก..................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................... 
ข้อ 5. หินปูนจดัเป็นหิน .....................เพราะเกิดจาก............................................................................................ 
ข้อ 6. ผลึก หมายถึง ................................................................................................................................................... 
ข้อ 7. ในดา้นเกษตรกรรม โคบอลต-์60 ใชใ้น............................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 8. การใชแ้นวก่ึงกลางของแม่น ้าเป็นเส้นแบ่งเขตท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจาก........................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 9. โดยธรรมชาติดินจะประกอบดว้ย................................................................................................................................ 
ข้อ 10. ดินมาร์ลคือ........................... ใชใ้นการ......................................................................................................... 
ข้อ 11. พื้นท่ีในกรุงเทพมหานครพบวา่ ชั้นดินมีการทรุดตวัลง มีสาเหตุมาจาก........................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 12. ปลาอีดูดและปลาแคอ้าศยัอยูใ่นแหล่งน ้า..................... การปรับตวั............................................................... 
ข้อ 13.  ในฐานะท่ีนกัเรียนเป็นเยาวชนของชาติจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษน์ ้าไดอ้ยา่งไร 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ประจ าหน่วยการเรียนรู้ 
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แหล่งเรียนรู้ 
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 2553. 
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2555. 
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