
สรุปเนื้อหา เตรียมความพรอมวิชาวิทยาศาสตร (1) 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร โรงเรยีนอนุราชประสิทธิ ์
 

ทําไมเราตองเรียนรูเรือ่งการเปลี่ยนแปลงของโลก ??? 
 โลกเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ ส่ิงมีชีวิต โดยประกอบดวยสวนที่เปนพ้ืนดิน พื้นนํ้า และมีบรรยากาศซ่ึงประกอบดวย
แกสชนิดตางๆ หอหุมผิวโลกอยู การเปลี่ยนแปลงของโลกจะเกิดข้ึนตลอดเวลาท้ังบริเวณเปลือกโลกและบริเวณท่ีอยูใต
เปลือกโลก โดยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นอยูทั่วไป ไดแก ผิวดินถูกกัดเซาะโดยน้ําฝน หรือตลิ่งที่พังเน่ืองจากถูกกระแสน้ํากัด
เซาะ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลานี้เปนการเปลี่ยนแปลงไมรุนแรง แตบางครั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกมีความรุนแรงถึงกับทํา
ใหเกิดความเสียหายแก ทรัพยสินและชีวิตของมนุษยอยางมาก เชน ภูเขาไฟระเบิด แผนดินไหว 

นักวิทยาศาสตรรูอะไรเกี่ยวกับโลกบาง ??? 

 
นักธรณีวิทยา แบงโครงสรางภายในของโลกออกเปน 3 สวน โดยพิจารณาจากองคประกอบทางเคมี ดังนี้ 
  เปลือกโลก (Crust) เปนผิวโลกชั้นนอก สวนใหญเปนซิลิกอนออกไซด และอะลูมิเนียมออกไซด แบงเปน 
   เปลือกโลกสวนบน ประกอบดวยช้ันดินและหินจําพวกแกรนิตหรือไซอัล (Sial) สวนใหญ  
 ประกอบดวยซิลิกา (Silica) และ _____________________ 
   เปลือกโลกสวนลาง เปนสวนมหาสมุทรประกอบดวยหินที่เปนเบสปานกลางหรือไซมา (Sima) ที่เปน
  หินบะซอลต ประกอบดวยซิลิการ (Silica) และ ______________________ 
  เนื้อโลก หรือ แมนเทิล (Mantle) คือสวนซ่ึงอยูอยูใตเปลือกโลกลงไปจนถึงระดับความลึก 2,900 กิโลเมตร มี
องคประกอบหลักเปนซิลิคอนออกไซด แมกนีเซียมออกไซด และเหล็กออกไซด เปนช้ันท่ีมีหินอัคนีและหินหลอมเหลว 
เรียกวา _______________________ มีอุณหภูมิ 2000 oC  
  แกนโลก (Core) คือสวนที่อยูใจกลางของโลก แบงเปน 2 สวน คือแกนโลกชั้นนอกเปนช้ันของเหลวท่ีรอนจัด 
และแกนโลกช้ันในท่ีเปนช้ันของแข็ง มีองคประกอบหลักเปน _________________ และ ________________ มีอุณหภูมิ
ประมาณ 5000 oC  



     เนื่องจากแกนโลกมีองคประกอบหลักเปนเหล็ก แกน
โลกชั้นใน (Inner core) มีความกดดันสูงจึงมีสถานะเปน
ของแข็ง สวนแกนช้ันนอก (Outer core) มีความกดดัน
นอยกวาจึงมีสถานะเปนของเหลวหนืด แกนช้ันในมี
อุณหภูมิสูงกวาแกนช้ันนอก พลังงานความรอนจากแกน
ช้ันใน จึงถายเทข้ึนสูแกนช้ันนอกดวยการพาความรอน 
(Convection) เหล็กหลอมละลายเคลื่อนที่หมุนวนอยาง
ชาๆ ทําใหเกิดการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟา และ
เหนี่ยวนําใหเกิดสนามแมเหล็กโลก (The Earth’s 
magnetic field) 

แผนเปลือกโลกเคลื่อนท่ีไดหรอืไม ถาใช มนัไปแบบไหน ??? 

 
  ทฤษฎีวงจรการพาความรอน (Convection current theory): กลาวไววาการหมุนเวียนของกระแสความรอน
ภายในโลก มีลักษณะเชนเดียวกับการเดือดของน้ําในแกว กลาวคือโลกสงผานความรอนจากแกนโลกข้ึนมาสูช้ันแมนเทิล 
ซ่ึงมีลักษณะเปนของไหลท่ีมีสถานะกึ่งแข็งกึ่งเหลว และผลักดันใหสารในช้ันน้ีหมุนเวียนจากสวนลางข้ึนไปสูสวนบน
สงผลให เปลือกโลกซ่ึงเปนของแข็งปดทับอยูบนสุดเกิดการแตกเปนแผน (Plate) และเคลื่อนที่ในลักษณะเขาหากัน แยก
ออกจากกัน และไถลตัวขนานออกจากกัน 
  ทฤษฎีทวีปเลื่อน(Continental Drift Theory): ในป ค.ศ.1915 นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมันชื่อ alfred Wegenerได
เสนอสมมติฐานทวีปเลื่อนข้ึน และไดรับการยอมรับในป ค.ศ.1940 สมมติฐานกลาวไววา เม่ือราว 250 ลานปกอน ทวีปตาง 
ๆ เคยติดกันเปนทวีปขนาดใหญเรียกวา พันเจีย (Pangea) ตอมามีการเคลื่อนตัวแยกออกจากกัน จนมาอยูในตําแหนงปจจุบัน 
หลักฐานท่ีเช่ือวาแผนทวีปเคลื่อนที่นี้ คือในปจจุบันไดพบชนิดหินที่เกิดในสภาวะแวดลอมเดียวกันแตอยูคนละทวีปซ่ึง
หางไกลกันมากหินอายุเดียวกัน ที่อยูตางทวีปกันมีรูปแบบสนามแมเหล็กโลกโบราณคลายคลึงกัน และขอบของทวีป
สามารถเช่ือมตัวประสานแนบสนิทเขาดวยกันได 

โลกมีสนามแมเหล็กไดยังไง ???



  ทฤษฎีเปลือกโลกใตมหาสมุทรแยกตัว (Sea Floor Spreading Theory): จากปรากฏการณการแตกตัวและแยก
ออกจากกันของแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและใตมหาสมุทรสัมพันธกับการเคลื่อนไหว การเกิดหมูเกาะภูเขาไฟ การเกิด
แนวเทือกเขากลางมหาสมุทร การขยายตัว และการเกิดใหมของมหาสมุทร ทําใหเกิดสมมติฐานและกลายเปนทฤษฎีน้ีข้ึน
เพ่ืออธิบายปรากฏการณตาง ๆ เหลานั้นและการเคลื่อนตัวของแผนเปลือกโลกตาง ๆ 
  ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก (Plate Tectonic Theory): เกิดจากการนําทฤษฎีทวีปเลื่อนและทวีปแยก
มารวมกันต้ังเปนทฤษฎีใหมข้ึนมาโดยกลาวไววา เปลือกโลกทั้งหมดแบงออกเปน แผนที่สําคัญ จํานวน 13 แผน โดยแตละ
แผนจะมีขอบเขตเฉพาะไดแก แผนอเมริกาเหนือ อเมริกาใต ยูเรเซีย แอฟริกา อินเดีย แปซิฟก แอนตารกติก ฟลิปปนส 
อาหรับ สกอเทีย โกโก แคริเบียน และนาซกา แผนเปลือกโลกท้ังหมดไมหยุดนิ่งอยูกับที่จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาใน 3 
แบบ ไดแกการเคลื่อนที่เขาหากัน แยกออกจากกัน และไถลตัวขนานออกจากกันซ่ึงผลของการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกทํา
ใหเกิดปรากฎการณตาง ๆ ข้ึน เชน แผนดินไหว เทือกเขา ภูเขาไฟ และกระบวนการเกิดแรและหิน 
คําชีแ้จง ใหนกัเรยีนสืบคนขอมูล และสรปุเปนความเขาใจของตนเองในประเด็นตอไปน้ี 

  สาเหตุของการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก 
 
 
 
  ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผนเปลอืกโลก 
 
 
 
 
 
 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกมีดวยหรอื ??? 

  แผนดินไหว : การเคลื่อนที่ของเพลท (แผนเปลือกโลก) ทําใหเกิดแรง
เครียดมหาศาลกระทําตอหินจนเกินกําลังท่ีมวลหินจะรับได เกิดการเคลื่อนตัว
ทันทีทันใด พรอมกับปลดปลอยพลังงานออกมา ทําใหเกิดแผนดินไหว ตําแหนง
ท่ีหินเกิดการแตกและเคลื่อนตัวที่อยูลึกลงไปจากผิวโลก เรียกวา Focus (จุด
กําเนิดแผนดินไหว) ในขณะท่ีตําแหนงที่ผิวโลกเหนือตําแหนง Focus เรียกวา 
Epicenter (จุดทําลาย) ซ่ึงเครื่องมือตรวจสอบแผนดินไหว เรียกวา ไซโมกราฟ 

(Seismograph) โดยหนวยวัดท่ีใชคือ มาตรารกิเตอรและมาตราเมอรคัลลี 
  



  ภูเขาไฟ : ภูเขาไฟมาจากคําวา Vulcan (ภาษา
โรมัน) หมายความวา God of Fire โดยความหมายแลว ภูเขา
ไฟ อาจหมายถึง (1) เปนชอง (รูเปด) ในเปลือกโลกที่หินหนืด 
(Magma) และกาซจากภายในโลก สามารถหนีข้ึนมาที่
พ้ืนผิวโลกได หรือ (2) ภูเขาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจาก
การระเบิดของภเูขาไฟ 
 มากกวา 80% ของเปลือกโลกทั้งที่เปนพ้ืนทวีปและ
พ้ืนมหาสมุทร เปนผลพวงมาจากการเกิดภูเขาไฟ นอกจากนั้น 
อากาศ นํ้า ที่มนุษยเราใชอยูในปจจุบันก็เปนผลพวงมาจากการ
เกิดภูเขาไฟที่มีมาอยาง ตอเนื่องหลายรอยหรือหลายพันลานป 
ต้ังแตโลกเริ่มเย็นตัวลง 
คําชี้แจง ใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้  

  ภูเขาเกิดข้ึนไดอยางไร 
 
 
 
  การกรอนของเปลือกโลกเกิดขึ้นไดอยางไร 
 
 
 
  หินงอก และหินยอยเกิดขึ้นไดอยางไร 
 
 
  ตะกอนรูปพัดเกิดขึ้นไดอยางไร 
 
 
 
  ตะกอนรูปดินดอนสามเหลี่ยมเกิดขึ้นไดอยางไร 
 
 
 



ทรัพยากรหิน (Rocks) มันเปนยังไงนะ??? 
 หินคือ กอนวัตถุแข็งที่เปนสวนประกอบสําคัญของเปลือกโลกประกอบดวยแรท่ีเกาะรวมตัวกันอยู หินแตละชนิดมี
สมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน เนื้อ สี โครงสราง วิธีการเกิด และความแข็งแกรงทนตอการกัดเซาะพังทลาย เปนตน นัก
ธรณีวิทยาแบงหินตามการเกิดหรือวิธีการเกิดออกเปน 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 

  หินอัคนี (Igneous rocks) เกิดจากการแข็งตัวของหินหนืดที่หลอมละลายอยูใตเปลือกโลกและลาวา มีหลายชนิด
ทั้งมีรูปผลึกและไมมีรูปผลึก ชนิดท่ีมีรูปผลึกจะเล็กหรือใหญข้ึนกับระยะเวลาในการเย็นตัว ทําใหเนื้อหินมีลักษณะแตกตาง
กัน ดังนี้ 

ชนิดของหินอคันี ลกัษณะของเน้ือหิน ประโยชน แหลงท่ีพบ 
1. หินแกรนิต เกิดจากการเยน็
ตัวชาๆ ขอหินหนืดใตผวิโลก 

  ภูมิประเทศที่เปนภูเขา ไดแก 
ชลบุรี จันทบุร ีแพร เชียงใหม 

2. หินบะซอลต 
 

 ใชทําถนน กอสราง  

3. หินออบซิเดียน 
 

  ยังไมพบในประเทศไทย 

4. หินสคอเรีย 
 

 ใชทําหินขัด พบตามชายฝงทะเล 

5. หินพัมมิช เกิดเหมือน 
หินสคอเรีย 

 ใชทําหินขัด พบตามชายฝงทะเล 

6. หินไรโอไลต  
 

  สระบุรี  เพชรบูรณ 

7.หินแอนดีไซต 
 

 ใชในงานกอสรางถนน สระบุรี  เพชรบูรณ 

 
การนําไปใชประโยชน ชนิดของหินท่ีเลือก เหตุผลที่เลือก

ประดับอาคาร 
 
 

 

ทําถนน  
 
 

ทําหินขัด 
  

 
 



  หินตะกอน (Sedimentary rock) คือ หินที่เกิดจากการทับถมและตกตะกอนของสารอนินทรียและสารอินทรีย 
และการผุพังของหินตางๆท่ีผิวโลก ลักษณะของหินตะกอนจะเปนช้ันๆ ที่มีความหนาแตกตางกันเน่ืองจากปริมาณตะกอน
และระยะเวลาการทับถม 
คําชีแ้จง จงเติมขอความในตารางใหสมบูรณ พรอมทั้งสเกตภาพและระบายสีหินตางๆใหครบถวน 

ชนิดของหินตะกอน ลกัษณะของเน้ือหิน ประโยชน แหลงท่ีพบ 
1. ศิลาแลง  
 

เนื้อแข็ง มีรูพรุน เน้ือหยาบ 
ขรุขระ สีนําตาลแดง 

ใชทํากําแพง  

2. หินทราย 
  

  เพชรบุรี ราชบรุี กาญจนบรุ ี

3. หินดินดาน 
  

  สงขลา เลย 

4. หินปูน 
 

  สระบุรี ราชบรุี เพชรบรุ ี

5. หินกรวดมน  
 

 ใชทําถนนเขาบาน  
ใชในการกอสราง 

 

 หินที่เกิดจากการตกตะกอนของสารอินทรียมักเกิดจากการทับถมของซากพืชหรือซากสัตว แลวกลายเปนหินที่
เรียกวา ฟอสซิล (Fossil) สวนใหญจะเปนหินตะกอนชนิด หินปูน การทับถมของตะกอนของหินชนิดตางๆจะทับถมกันเปน
ช้ันๆ โดยอาศัยวัตถุประสานเชน เหล็กออกไซด อะลูมิเนียมออกไซด แคลเซียมคารบอเนต ซิลิกอนไดออกไซดเปนตัวชวย
ประสานใหช้ันหินแตละช้ันเช่ือมติดกัน 

   หินแปร (Metamorphic Rocks) เกิดจากหินอัคนี หรือหินตะกอนหรอืหินแปรเองถกูแปรสภาพเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของหินเดิมกลายเปนโครงสรางหินใหมเนื่องจากอุณหภูมิและความกดดันใตผิวโลกท่ีสูง ซ่ึงโครงสรางใหมที่เรียง
ตัวเปนริว้ขนาน เชน หินไนส หินชีสต หินฟลไลต สวนหินแปรทีไ่มมีริ้วขนาน เชน หินออน 
คําชีแ้จง จงเติมขอความในตารางใหสมบูรณ พรอมทั้งสเกตภาพและระบายสีหินตางๆใหครบถวน 

ชนิดของหินตะกอน ลกัษณะของเน้ือหิน ประโยชน แหลงท่ีพบ
1. หินชนวน แปรสภาพมาจาก
หินดินดาน 
 

 ทํากระดานชนวน  
มุงหลังคา ปูพื้นทางเดิน  
ทําแผนกันความรอน 

 

2. หินออน  
 

  สระบุรี นครนายก ยะลา 

3. หินไนส 
  

  ชลบุรี กาญจนบุรี ชุมพร 



ชนิดของหินตะกอน ลกัษณะของเน้ือหิน ประโยชน แหลงท่ีพบ 
4. หินควอรตไซต 
 

  ชลบุรี ราชบรุ ี

5. หินชีสต แปรสภาพมาจาก
หินแกรนิตและหินดินดาน 

 ใชในการกอสราง  

6. หินฟลไลต แปรสภาพมา
จากหินชนวน 

  ราชบรุี กาญจนบุร ี

 
วัฏจกัรของหินมันเปนยังไงเหรอ ??? 
   วัฏจักรของหิน (Rock cycle) คือ กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หินตะกอน 
และหินแปร โดยไดรับความรอน แรงกดดัน การพัดพา และการทับถม 

 
 
ทรัพยากรแร (Minerals) มันเปนยังไงนะ ??? 

 แร หมายถึง สารเคมีที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ประกอบดวยธาตุหรือสารประกอบซ่ึงมีลักษณะเปนของแข็งมีรูปผลึก
สมบัติทางกายภาพของแร ซ่ึงแรแตละชนิดมีสมบัติแนนอนเฉพาะตัว ไดแก รูปผลึก สี ความแข็ง สีผงละเอียดความโปรง
แสง ความวาวและความหนาแนน เปนตน 
   สมบัติของแร เปนสมบัติเฉพาะตัวของแรแตละชนิดท่ีสามารถพิสูจนและตรวจสอบได หรือก็คือสมบัติทาง
กายภาพที่ท่ีแสดงความแตกตางของแรนั่นเอง โดยสมบัติของแรมีดังนี้ 
 

คําช้ีแจง จงเติมขอความใหสมบูรณ 



 รูปผลกึ: แรแตละชนิดจะมีรูปทรงเรขาคณิต ผลึกแรหน่ึงอาจประกอบดวยผลึกรูปเดียวหรือหลายรูปก็ได 

1. สี: ____________________________________________________________________________________ 
2. สีผงละเอียด: ____________________________________________________________________________ 
ตรวจสอบไดโดย ____________________________________________________________________________ 
3. ความแข็งของแร _________________________________________________________________________ 
แรทีถู่กเล็บขูดก็เปนรอย ไดแก ___________________________ มีความแข็งตามหลักของไมสในชวง _________ 
แรทีถู่กมีดขูดจึงเปนรอย ไดแก ________________________________________ มีความแข็งในชวง __________ 
แรที่ขูดกระจกเปนรอย ไดแก __________________________________________ มีความแข็งในชวง _________ 
4. ความวาว _______________________________________________________________________________ 
ความวาวมีหลายแบบ ไดแก ____________________________________________________________________ 
5. ความหนาแนนและความถวงจําเพาะ _________________________________________________________ 
ความหนาแนนของสารคํานวณไดจากสมการ _____________________________________________________ 
ความถวงจําเพาะของสารคํานวณไดจากสมการ ____________________________________________________ 

 

   ชนิดของแร สามารถแบงตามลักษณะการนําไปใชไดดงัน้ี 
 

1. แรกัมมันตรังสี ___________________________________________________________________________ 
2. แรรัตนชาติ ______________________________________________________________________________ 
3. แรโลหะ ________________________________________________________________________________ 
ทองสัมฤทธิ์ = _________ + ________ , ทองเหลือง = _________ + ________ , นาก = _________ + __________ 
สเตนเลส = __________ + _________ , ฟวเตอร =________ + _________ , เหล็กวลิาส = ________ + _________ 
4. แรอโลหะ _______________________________________________________________________________ 
5. แรเช้ือเพลิง ______________________________________________________________________________ 

 

ทรัพยากรดิน (Soils) มันเปนยังไงนะ ??? 

 ดินจัดเปนสารอนินทรียท่ีเกิดจากธรรมชาติ เกิดจากการสลายตัวของหินและ
แรธาตุตางๆเปนช้ินเล็กๆ รวมท้ังสารอินทรีย เชน ใบไม กิ่งไมที่รวงหลนลงสูพื้นดิน 
ซากสัตว ของเสียที่สัตวขับถายออกมา ส่ิงเหลานี้จะถูกส่ิงมีชีวิตเล็กๆ ในดิน เชน 
แมลงและแบคทีเรีย สลายซากพืชซากสัตวทําใหดินมีสีดํา เรียกวา ฮิวมัส (Humus) ซ่ึง
อุดมไปดวยแรธาตุที่พืชใชในการเจริญเติบโต โดยฮิวมัสและดินท่ีสลายตัวจากหิน
และแรผสมกันเปนดินท่ีเรียกวา ดินช้ันบน 



 “ดิน” เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตวกลายเปนฮิวมัสคลุกเคลาผสมกับหิน-แรที่สลายตัวกลายเปนวัตถุตน
กําเนิดของดินโดยอาศัยจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตใตดิน เชน ไสเดือน, แมลงตางๆ จนกลายเปนดินซ่ึงขบวนการสรางดินตองใช
ระยะเวลานานในการเปลี่ยนแปลงและสลายตัวของสารตนกําเนิดดิน 
 

 สมบัติของดนิ 
 สมบัติของดินเปนลกัษณะเฉพาะตัวที่ทําใหเราจําแนกดินประเภทตางๆออกจากกันได โดยสมบัติของดินมีดังนี ้

 ดินทราย จะมีอนุภาค __________________________________________________________________________ 
ดินเหนียว ___________________________________________________________________________________ 
ดินรวน _____________________________________________________________________________________ 
1. สีของดิน จะแตกตางกันเนื่องมาจากวัตถุตนกําเนิดดิน 
ดินสีคล้ํา แสดงวา _____________________________________________________________________________ 
ดินสีแดง แสดงวา _____________________________________________________________________________ 
ดินสีเขียวปนน้ําเงิน แสดงวา ____________________________________________________________________ 
2. ในการวัดคาความเปนกรด-ดางของดิน เราใชอุปกรณใด __________________________________________ 
3. คาความเปนกรด-ดางของดิน (คา pH) โดยท่ัวไปดินจะมีคา pH อยูระหวาง ____________________________ 
วิธแีกความเปนกรดของดิน ทําไดโดย ____________________________________________________________ 
ดินที่มีความเปนเบสหรือดินเค็ม เกิดจาก __________________________________________________________ 
4. ความพรุนของดินรวนและดนิเหนียวตางกนัอยางไร 
___________________________________________________________________________________________ 
  

 ชั้นของดิน 
 ดินท่ีอยูในระดับความลึกตางกัน สวนใหญจะมีลักษณะตางกัน แบงดินตั้งแตช้ันผิวดิน 
จนถึงช้ันตนกําเนิดดินออกกวางๆ เปน 4 ช้ัน ซึ่งบนดินจะมีตนไมปกคลุม พื้นดินมีความชุมช้ืน
สูง เกิดการยอยสลายของซากพืชและซากสัตวไดดี ทําใหผิวดินมีฮิวมัสปนอยูมาก 
 ดินช้ันบนสุดเรียกวา O มีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช จึงพบรากของพืช
แผกระจายอยูท่ัวไป 
 ถัดลงมาคือดินช้ัน A ซึ่งตางจากช้ันบนสุดคอนขางชัดเจน ประกอบดวยอินทรียวัตถุท่ี
สลายแลวผสมคลุกเคลากับแรธาตุในดิน 
 ช้ัน B จัดเปนชั้นสะสมตะกอนและแรธาตุท่ีมีองคประกอบของเหล็ก อะลูมิเนียม 
คารบอเนต และซิลิกา เปนตน สารเหลานี้ถูกชะลางลงมาจากชั้นบน ทําใหดินมีเนื้อแนน และมี
จุดประ (Mottle) สีสมแดง กระจายอยูในช้ันหนาตัดดินเห็นไดชัดเจน ดินช้ันนี้มักเปนดินเหนียว 
 สําหรับช้ันท่ีลึกท่ีสุด คือ ชั้น C เปนช้ันของหินผุและเศษหินท่ีแตกหักจากหินดานท่ีเกิด

อยูในพ้ืนท่ีนั้น มีลักษณะเปนกอน เปนพืด ซึ่งหินดานนี้จักเปนหินตนกําเนิดดิน 



 การปรับปรุงคุณภาพดินและการใชประโยชน 
คําชีแ้จง จงเติมคํา/ขอความใหสมบูรณ 

1. สาเหตุท่ีทําใหดินเกดิการสูญเสียสภาพ หรือเกิดมลพิษทางดิน ไดแก 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
2. การชะลอการพังทลายของดนิทําไดโดย 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
3. หญาแฝกมีผลตอการปรับปรุงสภาพดินไดอยางไร  ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

ทรัพยากรน้ํา (Water) มันเปนยังไงนะ ??? 

 ผิวโลกมนํ้ีาเปนสวนประกอบประมาณ 3 ใน 4 สวนของพ้ืนที่ท้ังหมด ซ่ึงเปนน้ําทะเลประมาณรอยละ 97 น้ําแข็ง
รอยละ 2 และที่เหลืออีกรอยละ 1 เปนนํ้าจดื แหลงน้ําแบงออกเปน 2 ประเภท คือแหลงนํ้าธรรมชาติและแหลงนํ้าที่มนุษย
สรางข้ึนแหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําธรรมชาติแบงได 2 ชนิด คือน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน 
คําชีแ้จง จงเติมคํา/ขอความใหสมบูรณ 

1. น้ําผวิดิน คือ ______________________________________________________________________________ 
2. แหลงน้ําผิวดนิ ไดแก _______________________________________________________________________ 
3. น้ําใตดนิ คือ ______________________________________________________________________________ 
4. แหลงน้ําใตดนิ ไดแก _______________________________________________________________________ 
5. น้ําบาดาล เกิดขึ้นไดอยางไร _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 



 


