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บทคัดยอ  

 วิทยาศาสตรຏ ปຓนศาสตรຏทีไเดຌอบฝงอยู฿นชีวิตประจ าวันของราอยางนบนียน  ปຓนความรูຌ
พืๅนฐาน฿นการด ารงชีวิตของมนุษยຏ   วิทยาศาสตรຏยังมีสวนท า฿หຌลกมีความจริญกຌาวหนຌาเปอยางตอนืไอง 
ทัๅงดຌานทคนลยี  การผลิต  การพทยຏ ปຓนตຌน  ศาสตรຏนีๅมีความส าคัญตอมวลมนุษยຏปຓนอยางมาก จึง
ตຌองมีการสงสริมความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌานนีๅ  ถึงกระนัๅนหลายโคนกใมองขຌามวิทยาศาสตรຏเปดยหในวา
ปຓนรืไองทีไซับซຌอนยุงยาก กิดความเมขຌา฿จ ละละทิๅงเป฿นทีไสุด 

 ดิน ปຓนอีกรืไองพืๅนฐานทีไนาสน฿จ  พราะดินปຓนสิไง฿กลຌตัวมนุษยຏมากทีไสุด  อีกทัๅงประทศเทย
ปຓนประทศกษตรกรรม ท า฿หຌรืไองดินปຓนรืไองทีไส าคัญปຓนปัจจัยทีไท า฿หຌประทศกຌาวหนຌาละพัฒนา
ตอเปเดຌอยางตอนืไอง ทัๅงนีๅรืไองดิน ปຓนรืไองทีไสามารถขຌา฿จเดຌดยงาย เมซับซຌอนกินเป ละสามารถ
ทดลอง฿หຌหในผลจริงเดຌ  มืไอกลาวถึงจุดนีๅ การรียนรูຌชิงทดลองทีไมีผูຌบรรยาย ละอุปกรณຏทีไ฿ชຌ฿นปัจจุบัน
นัๅนกใยังเมนาสน฿จ มันยังปຓนการท าผูຌฟังเมกิดความสน฿จ฿นการทดลองละงานกิจกรรมอีกดຌวย  ทัๅงทีไ
ปຓนรืไองนีๅส าคัญมากนืไองจากปຓนรืไอง฿กลຌตัวทุกคน 

 ดังนัๅนจึงกิดปຓนครงการออกบบผลิตภัณฑຏสงสริมการรียนรูຌชิงวิทยาศาสตรຏนอกหຌองรียน
รืไอง ดิน ส าหรับชวงชัๅนประถมศึกษาตอนปลาย ซึไงตรงกับสาระการรูຌวิทยาศาสตรຏของชวงประศึกษาปทีไไ 
พืไอ฿หຌนักรียนมีความสน฿จ฿นการทดลองมากขึๅน   เดຌรับความรูຌกีไยวกับดินละการ฿ชຌประยชนຏจากดิน
ตละประภททีไถูกน ามา฿ชຌ฿นชีวิตจริง  อีกทัๅงยังปຓนการฝຄกทักษะการท างานรวมกันปຓนกลุม อีกดຌวย 
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  Soil is a fundamental basis that influences many industires. Such as construction 

and Cultivation.   Referring to our daily lives, soil became our significances. But in 

contrast, we havent notice its benefit.  Even children or elementary students, they dont 

even notice any useful study from the soil either.  

  So I come up with the concept that we, as graduating Product Designers, should 

consider how to apply soil as a 'study tool' for children in order to apply outside studies 

into academically curriculums. 
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บททีไ แ 

บทน ำ 

1.1  ควำมส ำคัญละทีไมำของครงกำร  

 วิทยาศาสตรຏ ปຓนศาสตรຏทีไเดຌอบฝงอยู฿นชีวิตประจ าวันของราอยางนบนียน  ปຓนความรูຌ
พืๅนฐาน฿นการด ารงชีวิตของมนุษยຏ   วิทยาศาสตรຏยังมีสวนท า฿หຌลกมีความจริญกຌาวหนຌาเปอยางตอนืไอง 
ทัๅงดຌานทคนลยี  การผลิต  การพทยຏ ปຓนตຌน  ศาสตรຏนีๅมีความส าคัญตอมวลมนุษยຏปຓนอยางมาก จึง
ตຌองมีการสงสริมความรูຌความขຌา฿จ฿นดຌานนีๅ   ถึงกระนัๅนหลายโคนกใมองขຌามวิทยาศาสตรຏเปดยหในวา
ปຓนรืไองทีไซับซຌอนยุงยาก กิดความเมขຌา฿จ ละละทิๅงเป฿นทีไสุด 

 ดิน ปຓนอีกรืไองพืๅนฐานทีไนาสน฿จ  พราะดินปຓนสิไง฿กลຌตัวมนุษยຏมากทีไสุด  อีกทัๅงประทศเทย
ปຓนประทศกษตรกรรม ท า฿หຌรืไองดินปຓนรืไองทีไส าคัญปຓนปัจจัยทีไท า฿หຌประทศกຌาวหนຌาละพัฒนา
ตอเปเดຌอยางตอนืไองทัๅงนีๅรืไองดิน ปຓนรืไองทีไสามารถขຌา฿จเดຌดยงาย เมซับซຌอนกินเป ละสามารถ
ทดลอง฿หຌหในผลจริงเดຌ  มืไอกลาวถึงจุดนีๅการรียนรูຌชิงทดลองทีไมีผูຌบรรยาย ละอุปกรณຏทีไ฿ชຌ฿นปัจจุบัน
นัๅนกใยังเมนาสน฿จ มันยังปຓนการท าผูຌฟังเมกิดความสน฿จ฿นการทดลองละงานกิจกรรมอีกดຌวย  ทัๅงทีไ
ปຓนรืไองนีๅส าคัญมากนืไองจากปຓนรืไอง฿กลຌตัวทุกคน 

 ดังนัๅนจึงกิดปຓนครงการออกบบผลิตภัณฑຏสงสริมการรียนรูຌชิงวิทยาศาสตรຏนอกหຌองรียน
รืไอง ดิน ส าหรับชวงชัๅนประถมศึกษาตอนปลาย ซึไงตรงกับสาระการรูຌวิทยาศาสตรຏของชวงประศึกษาปทีไไ 
พืไอ฿หຌนักรียนมีความสน฿จ฿นการทดลองมากขึๅน   เดຌรับความรูຌกีไยวกับดินละการ฿ชຌประยชนຏจากดิน
ตละประภททีไถูกน ามา฿ชຌ฿นชีวิตจริง  อีกทัๅงยังปຓนการฝຄกทักษะการท างานรวมกันปຓนกลุม อีกดຌวย 
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1.2 วัตถุประสงค์ของครงกำร 

  แ.  พืไออออกบบผลิตภัณฑຏสงสริมการรียนรูຌชิงวิทยาศาสตรຏนอกหຌองรียน 

    รืไองดินส าหรับชวงชัๅนประถมปลาย 

  โ. พืไอออกบบผลิตภัณฑຏทีไสดงถึงขຌอมูลของดินละการน าดินมา฿ชຌประยชนຏ 
  ใ. พืไอออกบบผลิตภัณฑຏทีไกอ฿หຌกิดความสนุกสนาน฿นการทดลองเดຌ 

1.3   ขอบขตของกำรออกบบ 

  1.  ออกบบผลิตภัณฑຏสงสริมการรียนรูຌชิงวิทยาศาสตรຏนอกหຌองรียนทีไตรงกับนืๅอหาการ 

       สอน ของ กลุมสาระ การรียนรูຌวิทยาศาสตรຏ รองรับการ฿ชຌงานปຓนกลุม ใู5 คน ละ  

       หมาะสมส าหรับดใกชวง อายุ ู้แแป 
  โ.  ตัวผลิตภัณฑຏสามารถตอบสนองการทดลองกีไยวกับดินเดຌ   อาทิชน   
   ู  ผลิตภัณฑຏสามารถบอกประภทละคุณสมบัติของดินเดຌ 
   ู  ผลิตภัณฑຏสามารถปรับสภาพของดินเดຌ ชน การปรับดินหนียว฿หຌปຓนปຓนดินรวน  ปຓนตຌน 

  ใ.  ออกบบผลิตภัณฑຏทีไสงสริม฿หຌกิดการน าประยชนຏของดินประภทตางโมา฿ชຌประยชนຏ   
       อาท ิ ู การขึๅนรูปดินหนียว ดินทราย  ิชน  การ฿ชຌปຓนของลน ของ฿ชຌี   
     ู การน าดินทีไถูกปรับสภาพลຌวมาปลูกพืชิชน ตຌนหอม ดอกเมຌดาวรือง  ี 
    ปຓนตຌน 
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1.4   นวทำง฿นกำรออกบบละกຌเขปัญหำ 

ปัญหำ :     อุปกรณຏทีไ฿ชຌทดลอง฿นปัจจุบันเมมีความนาสน฿จ  
นวทำงกຌเข :  ออกบบผลิตภัณฑຏสงสริมการรียนรูຌ฿หຌดูปຓนองคຏรวมทีไนาสน฿จ กิดความ 

     สนุกสนานวลา฿ชຌงาน 

ปัญหำ :   ยังเมมีชุดการทดลองทีไตอบสนองกับกระบวนการทดลอง 
นวทำงกຌเข :  ศึกษากระบวนการทดลอง ลຌวน าความรูຌมาออกบบผลิตภัณฑຏทีไตอบสนองตอ 

    กระบวนละความตຌองการของผูຌ฿ชຌ 

 ปัญหำ :    การทดลอง฿นปัจจุบัน เมมีการสดง฿หຌหในความสัมพันธຏ฿นชีวิตจริง 
นวทำงกຌเข :    ออกบบผลิตภัณฑຏทีไสดง฿หຌหในถึงความสัมพันธຏระหวางการรียน฿น
หຌองรียน  
      กับการท าความรูຌนัๅนมาประยุกตຏ฿ชຌ฿นชีวิตจริง 

ปัญหำ :   เมมีผลิตภัณฑຏทีไรองรับกิจกรรมทีไกีไยวกับดินดยตรง 
นวทำงกຌเข :   ออกบบผลิตภัณฑຏทีไมีความสามารถ฿นการท ากิจกรรมกีไยวกับดินตางโ 
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1.5  วิธีกำรศึกษำ 

1.  การศึกษาขຌอมูลทีไกีไยวขຌอง 
  ศึกษากีไยวกับดิน ละคุณสมบัติของดิน 

  ู  ศึกษากีไยวกับประภทละคุณสมบัติของดิน 

    ู  ศึกษากีไยวกับการทดลอง฿นบทรียนทีไมีปัจจุบัน 

    ู  ศึกษาการน าดินมา฿ชຌการ฿นรูปบบละลักษณะตางโ 

 ศึกษากีไยวกับกลุมผูຌ฿ชຌ 
   -  ขอบขตความสามารถ฿นการรียนรูຌของดใก฿นชวงชัๅน ู้แแ ป 

  ู   ศึกษาขຌอมูลนืๅอหาการรียนรูຌของดใกชวงประถมปลายทีไจะกีไยวขຌองกับตัวครงการ 

 ศึกษากีไยวกับวัสดุทีไจะน ามา฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต 

    ู  วัสดุทีไเมปຓนอันตรายตอผูຌ฿ชຌงาน 

   ู  วัสดุทีไมีความทนทานตอการ฿ชຌงาน 

 ศึกษากีไยวกับพืๅนทีไละชวงวลา฿ชຌงาน 

    ู  ชวงวลาการรียนการสอนของหนึไงคาบรียน 

 ศึกษากีไยวกับผลิตภัณฑຏดิมละผลิตภัณฑຏ฿กลຌคียง 
   ู ของลนชิงวิทยาศาสตรຏทีไมี฿นปัจจุบัน 

   ู ชุดKIDการทดลองตางโ 

   ู อุปกรณຏทีไ฿ชຌ฿นการทดลอง 
   ู ชุดอุปกรณຏการกษตร฿นปัจจุบัน 

2. วิคราะหຏขຌอมูลพืไอปຓนนวทางการออกบบ  

-  รวบรวมขຌอมูลนามา฿ชຌปຓนนวทางการออกบบ  

-  สังคราะหຏขຌอมูลทีไเดຌมา พืไอนามาพัฒนา ตอ฿นการออกบบ  

-  สรุปนวทางการออกบบ  

3. ขัๅนตอนการออกบบ ละพัฒนาผลิตภัณฑຏ  
4. น าเปทดสอบกับกลุมผูຌ฿ชຌ  
5. สรุปละประมินผลการ฿ชຌงาน พรຌอมขຌอสนอนะ  
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1.6 ผนกำรด ำนินงำน ระยะวลำ ล ำดับขัๅนตอนกำรด ำนินงำน 

1. สนอหัวขຌอครัๅงทีไ แ  วิคราะหຏขຌอมูลละนวนຌมความปຓนเปเดຌของครงการ  แ  
สัปดาหຏ 

2. ตรวจงานครัๅงทีไ แ  ศึกษาขຌอมูลชิงลึกละวิคราะหຏขຌอมูล    ไ  
สัปดาหຏ 

3. ตรวจงานครัๅงทีไ โ  ทดลองท าบบจ าลองละพัฒนานวทางการออกบบ  ไ  
สัปดาหຏ 

4. ตรวจงานครัๅงทีไ ใ  วิคราะหຏละศึกษาการออกบบ พรຌอมจัดท าตຌนบบ  ไ  
สัปดาหຏ 

5. ตรวจงานครัๅงทีไ ไ  จัดท าอกสาร บบน าสนอ บบพืไอการผลิต ละหุนจ าลอง ๆ  
สัปดาหຏ 

 

1.7 งบประมำณ฿นกำรด ำนนิงำน 

1. คาขຌอมูลละอกสารตางโ      แ,เเเ บาท 

2. คาดยสารละการกใบขຌอมูลตามสถานทีไตางโ    5เเ บาท 

3. คาอุปกรณຏการท า Study Model      โ,000 บาท 

4. คาขียนบบละ Presentation      2,000 บาท 

5. คาท า Prototype Model      โเ,000 บาท 

6. คาจัดท ารูปลม        โ,000 บาท 

7. อืไนโ         โ,000 บาท 

รวม           โ้,500 บำท 

 

 

1.8 ผลทีไคำดวำจะเดຌรับ 

1. เดຌออกบบผลิตภัณฑຏทีไสงสริมการรียนรูຌรืไองดินส าหรับดใก 

2. เดຌออกบบผลิตภัณฑຏทีไตอบสนองตอการทดลอง ละการ฿ชຌประยชนຏจากดิน 

3. เดຌชุดสงสริมการรียนรูຌนอกหຌองรียนทีไหามะสมกับชวงวัยดใก ู้แแ ป 
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บททีไโ 

วรรณกรรมทีไกีไยวขຌอง 
 

โ.แ  ดิน   

   หมายถึง  วัตถุทีไกิดขึๅนองตามธรรมชาติ   กิดจาการผุพังของหินละรธาตุ รวมกับอินทรียสาร
จ าพวกซากพืชซากสัตวຏทับถมรวมกันปຓนชัๅนโ  ซึไงตละบริวณจะมีความตกตางกันตามสภาพการกิด
ของดินนัๅนโ            

       1.  ดินปຓนทรัพยากรธรรมชาติทีไมีประยชนຏละมีความส าคัญตอสิไงมีชีวิตปຓนอยางยิไง 
ดยฉพาะมนุษยຏซึไงเดຌอาศัยดิน฿นการสรຌางทีไอยูอาศัย  ท าการพาะปลูกละลีๅยงสัตวຏพืไอ฿หຌเดຌ
อาหาร  ละกิดปัจจัยส าคัญอืไนโ อีก  ชน  ครืไองนุงหม  ยารักษารค   ปຓนตຌน   นับปຓนปัจจัยทีไส าคัญ
ตอ    การด ารงชีวิตของมนุษยຏ  ปຓนผลทีไเดຌจากดินทัๅงทางตรงละทางอຌอมทัๅงสิๅน 

           2.  สัตวຏละพืชสวน฿หญจะ฿ชຌดินปຓนหลง฿นการด ารงชีวิต  ถຌาปราศจากดินลຌว
สิไงมีชีวิต หลายโ ชนิดจะเมสามารถด ารงชีวิตอยูเดຌ  นอกจากนีๅ฿นดินยังมีทรัพยากรทีไมีคุณคาอีกมากมาย 

           3.  ดินทีไมาจากหลงตางกัน  หรือจากหลงดียวกันทีไมีระดับความลึกตางโ กันจะมี ลักษณะ
ละครงสรຌางเมหมือนกัน  ชนขนาดของมใดดิน  การกาะตัวกันระหวางมใดดิน  สีของ  นืๅอ
ดิน  อากาศละนๅ า฿นดิน  ความปຓนกรด – บสของดิน  ปຓนตຌน 

  ดินกิดจากกระบวนการสลายตัวของหินละรธาตุปຓนชิๅนลใกโ  รียกวา  วัตถุตຌนก านิดดินลຌว
คลุกคลຌารวมกับอินทรียสาร  ชน  ซากพืช  ซากสัตวຏ  มูลสัตวຏตางโ  ปຓนตนอินทรียสารหลานีๅ จะถูก
ยอยสลายดยผูຌยอยสลายตามธรรมชาติ(จุลินทรียຏ ี ละจะกลายปຓนฮิวมัส  มืไอวัตถุตຌนก านิดดินผสม
คลุกคลຌากับฮิวมัสดยมีพืชละสัตวຏตางโชวยจนกลายปຓนดิน฿นทีไสุด 

     ดินปຓนวัตถุทีไกิดขึๅนองตามธรรมชาติ  ดยการสลายตัวของหิน  ร  ละอินทรียูวัตถุ   จึงท า฿หຌมี
ลักษณะปຓนชัๅนโ หอหุຌมลกอยู 
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    กระบวนการสรຌางดิน  การกิดดินนัๅนตຌอง฿ชຌระยะวลานาน฿นการปลีไยนละสลายตัวของ
สสาร  ตຌนก านิดดิน  ส าหรับล าดับขัๅนของการสรຌางดิน  ปຓนดังนีๅ 
                    1. การสลายตัวของหินละรตามธรรมชาติ    จากทีไมีขนาด฿หญจนมีขนาดลใกลง 
กลายปຓนวัตถุตຌนก านิดดินซึไงวัตถุตຌนก านิดดินนีๅมีธาตุอาหารพียงพอ  ทีไจะ฿ชຌ฿นการจริญติบตของพืช
เดຌ  จากวัตถุตຌนก านิดดินทีไกิดอยูตรงบริวณหินละรสลายตัว สวนมาก จะถูกธรรมชาติพัดพาอา
อนุภาคเปทับถม฿นทีไหลง฿หม ละกลายปຓนวัตถุตຌนก านิดดิน฿นทีไนัๅนโ ตอเป 

                    2. กระบวนการพิไมติมสาร อินทรียຏ฿หຌกับวัตถุตຌนก านิดดินจากซากของสสาร ชน  ซาก
พืช  ซากสัตวຏ  มูลสัตวຏ  มืไอกิดการสลายตัวตามธรรมชาติจนกลายปຓน ฮิวมัส ิHumus) ซึไงมี  สีนๅ าตาล
ด า จัดวาปຓนดิน ทีไมีประยชนຏตอพืชมาก  นืไองจากปຓนหลงอาหารทีไส าคัญของพืช 

                     3. การผสมคลุกคลຌาของวัตถุตຌนก านิดดินละฮิวมัส  พวกจุลินทรียຏละสัตวຏอาศัยอยู
฿นดินจะมีสวน  ฿นการสรຌางดินจากสิไงมีชีวิตทัๅงหลาย  หิน  ละรธาตุตางโ ฿หຌผุกรอนมีขนาดลใกลงจน
กลายปຓนดิน  ท า฿หຌกิดชัๅนดินทีไมีสีนๅ าตาลด ายกตางจากชัๅนดินอืไนโ อีกทัๅงมีรธาตุอาหารทีไหมาะกับ
การจริญติบตของพืช 

                  

โ.แ.แ  ปัจจัยทีไมีผลตอกำรก ำนิดดิน 

           ดินจะกิดขึๅนเดຌรใวหรือชຌา จะขึๅนอยูกับปัจจัยตางโ  ดังนีๅ 
        1. ภูมิอากาศ  ภูมิอากาศจะปຓนตัวควบคุมอุณหภูมิ  นๅ า  ละความชืๅน  ซึไงมีอิทธิพล ตอการ
สลายตัวของหินละรธาตุทัๅงทางตรงละทางอຌอม 

        2. วัตถุตຌนก านิดดิน  คือ หินละรทีไสลายตัว ซึไงจะมีผลตอความรวดรใว฿นการปรสภาพของหิน
ตลอดจนชนิดละลักษณะของดิน 

        3. สิไงมีชีวิต฿นดิน  สิไงมชีีวิตทัๅงพืชละสัตวຏจะมีอิทธิพล฿นงการพิไมสารอินทรียຏ฿หຌก
ดิน  เดຌก  จุลินทรียຏจ าพวก  หใด  รา  บคทีรีย 

       4. สภาพภูมิประทศ  บริวณทีไมีลักษณะภูมิประทศทีไมีความลาดชันจะกิดการพังทลายละถูกกัด
ซาะเดຌงายท า฿หຌกิดดินเดຌรวดรใว 
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โ.แ.โดินมีสวนประกอบทีไส ำคัญอยู  4 อยำงคือ 

    1. อนินทรียสาร  องคຏประกอบนีๅกิดจากสลายตัวของหินละรธาตุซึไงจะมีขนาดละอนุภาคตกตาง
กันทัๅงนีๅขึๅนอยูกับชนิดของหินละรธาตุละระยะวลา฿นการสลายตัวสารอินทรียຏทีไพบมาก฿นดิน
เดຌก   รควอตซຏ พบ฿นลักษณะของมใดทรายรฟลดຏสปารຏมืไอสลายตัวจะ฿หຌรดินหนียว ปຓนตຌน 

     2. อินทรียสาร  คือ  องคຏประกอบหนึไงของดินทีไปຓนซากพืชซากสัตวຏละมูลสัตวຏตางโ  สิไงหลานีๅจะ
ทับถมกันลຌวจะถูกจุลินทรียຏชนิดตางโ   ยอยสลายจนนาปດอยซึไงจะมีความอุดมสมบูรณຏ  ละมีธาตุ
อาหารทีไพืชตຌองการ  รียกวา  ฮิวมัส 

    3. อากาศ  อากาศจะทรกตัวอยู฿นชองวางระหวางมใดดิน  ชน  กຍาซคารຏบอนเดออกเซดຏ  กຍาซ
ออกซิจน  ปຓนตຌน  ปริมาณอากาศ฿นดินจะขึๅนอยูกับชนิดของดินพราะดินตละชนิดมีชองวางระหวาง
มใดดินทีไตกตางกัน  ชน  ดินรวง  จะมีอากาศละธาตุอาหารอยูมาก  พราะมีชองวางระหวางมใดดิน
มาก  ปຓนตຌน 

    4. นๅ า  นๅ าปຓนของหลวทีไทรกอยูตามชองวางระหวางมใดดิน  ดินทีไมีปริมาณนๅ าพอหมาะจะท า฿หຌพืช
จะจริญติบตเดຌดี  ชน  ดินรวน  ปຓนตຌน      

ความพรุนของดิน  คือ  สวนทีไปຓนชางวางระหวางมใดดินชองวาง฿นมใดดินจะปຓนทีไอยูของนๅ าละอากาศ
ภาย฿นดิน  ซึไงการถายทอากาศละการระบายนๅ าจะขึๅนอยูกับความพรุนของดิน ดังนีๅ 

1.  ดินทีไมีความพรุนมาก  หรือมีชองวางระหวางมใด฿หญ   จะระบายนๅ าละอากาศเดຌดี ท า฿หຌพืชสามารถ
จริญติบตเดຌดี   
2. ดินทีไมีความพรุนนຌอย  หรือชองวางระหวางมใดดินมีขนาดลใกนืๅอดินจะติดกันนนเมมีออกซิจนทรก
อยู  ท า฿หຌกิดความปຓนพิษนืไองจากมีกຍาซคารຏบอนเดออกเซดຏสูงกิน 

เปละการระบายนๅ าจะเมดีท า฿หຌพืชเมจริญติบต  ดินทีไหมาะส าหรับปลูกพืชควรมีทีไวางระหวางมใด
ดินประมาณ  50  % ซึไงปຓนชองวางส าหรับนๅ าละอากาศอยางละ  25 % 

3. ดินทีไมีขนาดของมใดดิน฿หญ  จะมีขนาดของชองวางระหวางมใดดิน฿หญสวนดินทีไมีขนาดมใดดิน
ลใก  จะมีขนาดของชองวางระหวางมใดดินลใกดຌวย 
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โ.แ.ใ  จ ำนกดินตำมลักษณะของนืๅอดิน  บงเดຌ  3  ชนิด 

    1 ดินทราย  ปຓนทีไประกอบดຌวยทรายตัๅงตรຌอยละ  70 ขึๅนเป  ดยนๅ าหนักมีสมบัติหมือนทราย นๅ าซึม
ผานเดຌงายมาก 

    2 ดินรวน    ปຓนดินทีไประกอบดຌวย  ทราย  คลนตม  ละดินหนียว ดยมีปริมาณดินทรายละดิน
หนียวเมมากนัก       ดังนัๅน นๅ าละอากาศจึงเหลผานดินรวนเดຌดีกวาดินหนียว 

    3 ดินหนียว   ปຓนดินทีไมีนืๅอละอียดนน  อุຌมนๅ าเดຌดี  ละเมยอม฿หຌนๅ าซึมผานเดຌงาย  เมหมาะสม
฿นการพาะปลูกพืช                       
 ประภทของดิน   ดยทัไวเปบงดินออกปຓน 2 ประภทงายโ คือ  ดินชัๅนบนละดินชัๅนลาง 
       1 ดินชัๅนบน ปຓนดินทีไมีความอุดมสมบูรณຏ  มีรธาตุหลายชิดละมีซากพืชซากสัตวຏนา
ปດอย  ิฮิวมัสี ทีไพืชตຌองการทับถมกันอยูมาก  ลักษณะของนืๅอดินปຓนสีด าคลๅ ามใดดินหยาบ  หรือมใดดิน
มีขนาด฿หญรวนซุย ปຓนดินทีไหมาะตอการจริญติบตของพืช 

       2 ดินชัๅนลาง  อยูถัดจากดินชัๅนบนลงเป มีความอุดมสมบูรณຏนຌอยมาก นืๅอดินนน  มใด
ละอียด     สีจาง  ปຓนดินทีไเมหมาะตอการจริญติบตของพืช 

 

โ.แ.ไ คุณสมบัติทำงกำยภำพของดิน 

  คุณสมบัติทางกายภาพของดิน หมายถึง  คุณสมบัติของดินทีไปຓนสิไงซึไงราสามารถตรวจสอบเดຌ
ดຌวยการลหในหรือจับตຌองเดຌ ชน นืๅอดินความปรงหรือนนทึบของดิน ความสามารถ฿นการอุຌมนๅ าของ
ดินละสีของดิน ปຓนตຌน คุณสม บัติของดินหลานีๅ บางครัๅงรารียกวา คุณสมบัติทางฟຂสิกสຏ จะขอกลาว
พียงสองประการทานัๅนคือ นืๅอดินละครงสรຌางของดิน 

1.  นืๅอดิน ิSoil Texture) 

  คุณสมบัติทีไรียกวานืๅอดินนัๅน เดຌก ความหนียว ความหยาบหรือละอียดของดิน ทีไรามี
ความรูຌสึกมืไอราหยิบอาดินทีไปยกพอหมาดโ ขึๅนมาบีๅดຌวยนิๅวหัวมมือกับนิๅวชีๅ ความรูຌสึกทีไกิดขึๅน
วาดินบางกຌอนหนียว บางกຌอนหยาบละสากมือนัๅน นืไองจากอนุภาคของรหรืออนินทรียสารทีไ
ปຓนองคຏประกอบอยู฿นดินนัๅนมีขนาดตางกัน อยูรวมกันทัๅงหยาบละละอียดปຓนปริมาณสัดสวน
ตกตางกันออกเป฿นตละนืๅอดิน นืๅอดินมีอยูทัๅงหมด ํ๎ ชนิดตกใสามารถบงออกปຓนกลุมนืๅอ
ดินเดຌ ๐ กลุมดังสดงอยู฿นตารางขຌางลางนีๅ 
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โ.แ.5 ควำมส ำคัญของนืๅอดินทีไมีตอควำมหมำะสม฿นกำรพำะปลูก 

   1. ดຌานการตรียมดิน กลุมดินหนียวละกลุมดินคอนขຌางหนียวจะเถพรวนล าบาก กลาวคือ มืไอ
ปยกจะหนียวจัด ถຌาหຌงกใจะขใงจัดการตรียมดินพืไอการปลูกพืชท าเดຌล าบากกวากลุมดินรวนละกลุม
ดินทราย ซึไงจะเถพรวนงายกวา 
           2. ดຌานความอุดมสมบูรณຏของดิน กลุมดินหนียวละคอนขຌางหนียวจะมีความสามารถอุຌมปุຉย 
หรือธาตุอาหารพืชละนๅ าเวຌ฿นดินเดຌมากกวากลุมดินรวนละดินทราย ดังนัๅนถຌาราสามารถท า฿หຌดิน
หนียวละดินคอนขຌางหนียวมีสภาพเมนนทึบ ดินมีความปรงพอสมควร ดินพวกนีๅจะปลูกพืชเดຌงามดี 
เมตຌองการปุຉยมากนัก ตรงขຌามกับกลุมดินรวนละดินทรายซึไงจะอุຌมนๅ าละปุຉยเดຌนຌอย ถຌาดินเมเดຌรับปุຉย 
หรืออินทรียวัตถุ฿นดินมีอยูนຌอย พืชทีไปลูกมักจะเมคอยงาม ตຌองรดนๅ าบอย฿สปุຉยบอยโ พืชจึงจะงอกงามดี 
           3. ความปรงละรวยซุย ดิน฿นกลุมดินหนียวมักจะนนทึบ ตຌองพรวนบอยโ หรือตຌองจัดการ
รืไองการระบายนๅ า฿หຌดี พราะจะขังนๅ าเดຌงาย ท า฿หຌรากพืชนาละเมสามารถดูดนๅ าละปุຉยเดຌอยางปกติ 
จึงตຌองหาวิธีท า฿หຌดินพวกนีๅปรง ชน ฿ชຌปุຉยคอกละปุຉยหมักผสมดินตอนตรียมดิน฿หຌมากโ สวนดินรวน
ละดินทรายจะมีคุณสมบัติปรง การระบายนๅ าดี อากาศถายทดีหมาะกับการจริญติบต ละการ
ดึงดูดปุຉยละนๅ า฿นดินของราก ตบางครัๅงดินทีไมีทรายปนอยูมากจะปรงจนกินเป พืชขาดนๅ างายพราะ
ดินหຌงรใว ตຌองรดนๅ าบอยโ ท า฿หຌการดูลล าบากราสามารถพิไมความอุຌมนๅ าของดินรวนละดินทรายเดຌ 
ดยการ฿ชຌปุຉยอินทรียຏ ชน ปุຉยคอก ปุຉย หมัก หรืออินทรียวัตถุตางโ ผสมกับดิน฿หຌมากโ 

 

โ.แ.ๆครงสรຌำงของดิน ิSoil Structure)  

          ปຓนคุณสมบัติของดินทีไกิดจากสภาพทีไอนุภาคของดินทีไกาะกันปຓนกຌอนหรือมใดดิน มีขนาด
ตางโ อยูรวมกันอยางหลวมโ ตามธรรมชาติท า฿หຌดินมีสภาพปรงเมนนทึบ ดินทราย ละดินหนียว ถຌา
มีครงสรຌางทีไหมาะสมกใจะสามารถปลีไยนสภาพความปรงละความนนทึบอันปຓนคุณสมบัติดิมของ
นืๅอดินนัๅนเดຌ ชน ดินหนียวคุณสมบัติดิมคือหนียวละนนทึบ ถຌารา฿สปุຉยอินทรียຏลงเป นานโ ขຌา
ครงสรຌางทีไดีกใจะกิดขึๅนซึไงมีผล฿หຌดินนัๅนมีคุณสมบัติปรง เถพรวนงายขึๅนพราะดินจะฟูขึๅนมา นืไองจาก
อนุภาคดินหนียวจะจับกาะกันปຓนมใดดินกຌอนลใกโ อยูรวมกันอยางหลวมโ ชนดียวกับดินทราย 
คุณสมบัติดิมทีไปรงกินเป มืไอ฿ชຌปุຉยคอก฿สลงเป฿นดินนานโ ขຌา ดินจะมีครงสรຌางทีไหมาะสมกลาวคือ 
อนุภาคทรายทีไอยูอยางหลวมโ จะจับกาะกันปຓนกຌอนดินลใกโ ทีไนนทึบขึๅน ลดความปรงลง อุຌมนๅ าดีขึๅน 
การเถพรวนกใยังคงงายละสะดวกหมือนดิม ดังนัๅนครงสรຌางของดินปลีไยนปลงเดຌ กลาวคือ ราท า฿หຌ
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กิดขึๅนหรือ฿หຌหมดสภาพเปเดຌ สวนนืๅอดินนัๅนราปลีไยนปลงเดຌยาก ดยฉพาะ฿นสภาพเรนา ดินผสม
ปลูกตຌนเมຌ฿นกระถางทานัๅนทีไราสามารถปลีไยนปลงชนิดของนืๅอดินเดຌ 
          ลักษณะครงสรຌางทีไดีของดินกใเดຌก สภาพทีไมใดดินกาะกันปຓนกຌอนลใกโ ขนาดทาหัวเมຌขีดบຌาง 
ลใกกวาบຌาง หรืออาจจะตกวาบຌางลใกนຌอยอยูรวมกันอยางหลวมโ ตลอดชัๅนของหนຌาดินลึกประมาณ 
ํ๑ู๎์ ซม. ิดินพืๅนผิวี มใดดินหลานีๅจะมีความคงทนพอสมควรตอรงกระทกของนๅ าฝนหรือการเถ
พรวน ตถຌามีการเถพรวนปลูกพืชปຓนวลานานประกอบกับเมมีการ฿สปุຉยอินทรียຏพิไมติมลงเป฿นดินลย 
ครงสรຌางดังกลาวจะสลายตัวละหมดสภาพเป พวกดินหนียวกใจะกลับนนทึบละขใงมืไอหຌง สวน
พวกดินทรายกใจะอุຌมนๅ าเดຌนຌอยลง ดินจะปรงละหຌงรใวจนกินเป 

          มใดดินทีไประกอบกันปຓนครงสรຌางทีไดีนีๅสวน฿หญกิดจากอินทรียวัตถุ฿นดินปຓนตัวชืไอมอนุภาค
ดินหนียว ดินตะกอนละทรายขຌาดຌวยกันปຓนมใดดินกຌอนลใกโ ดังนัๅนการ฿สปุຉยอินทรียຏลงเป฿นดิน
สมอโ จึงสงสริม฿หຌกิดสภาพครงสรຌางทีไดีดังกลาว มืไออินทรียวัตถุ฿นดินหมดเปครงสรຌางทีไดีของดินกใ
จะหมดสภาพเปดຌวย การ฿ชຌปุຉยคมีจะเมมีผล฿นการชวยท า฿หຌกิดครงสรຌางทีไดีตอยาง฿ด ดังนัๅนดินทีไปຓน
ทรายจัดหรือดินหนียวซึไงตดิมมีครงสรຌางทีไดี ถຌากสิกร฿ชຌตปุຉยคมีอยางดียว ถึงมຌพืชจะติบตเดຌดีมี
ผลิตผลสูง฿นระยะรกตนานโ ขຌาอินทรียวัตถุ฿นดินจะคอยโ หมดเป ครงสรຌางทีไดีของดินกใจะหมด
สภาพเปดຌวย การทีไมีผูຌกลาววาหาก฿ชຌปุຉยคมีลຌวท า฿หຌดินสียนัๅนดຌวย ความจริงกใคงจะดຌวยหตุผลทีไวา
มืไอครงสรຌางทีไดีของดินสืไอมสภาพลงนัไนคือดินหนียวกใจะนนทึบ สวนดินทรายกใจะปรงซุยมากกินเป 
มຌจะ฿สปุຉยคมีลงเป พืชกใจะเมติบตดีหมือนชนคย ฿นสภาพชนนีๅรากของพืชจะติบตชຌา ดึงดูดปุຉย
ละนๅ า฿นดนิเป฿ชຌเดຌนຌอยลง การทีไกสิกรเถพรวนดินปลูกพืชติดตอกันปຓนระยะวลานานดยเม฿ชຌปุຉย
อินทรียຏบຌางลย ครงสรຌางทีไดีของดินจะหมดสภาพเปดินกใจะนนทึบเดຌ฿นทีไสุด ดินทีไนนทึบหรือมี
ครงสรຌางเมดี มຌจะ฿สปุຉยคมีมากทา฿ด พืชกใจะเมติบตดีทาทีไควร 
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 1. ดินหนียว หมายถึง ดินทีไมีสຌนผาศูนยຏกลางของอนุภาคดินลใกกวา 0.002 มม. ปຓนพวกนืๅอดิน
ละอียดละมีการจับตัวกันอยางหนานน มีชองวางระหวางมใดดินนຌอย จึงสามารถอุຌมนๅ าเวຌเดຌมาก ต
การระบายถายทอากาศเมสะดวก  

2. ดินรวน หมายถึง ดินทีไมีสຌนผาศูนยຏกลางของอนุภาค ตัๅงต 0.002 - 0.05 มม. ดินชนิดนีๅจะมีชองวาง
ระหวางมใดดินมาก ท า฿หຌนๅ าซึมเดຌสะดวก ตการอุຌมนๅ านຌอยกวาดินหนียว  

 3. ดินทราย หมายถึง ดินทีไมีสຌนผาศูนยຏกลางของอนุภาค ตัๅงต 0.05 - 2.0 มม. นืๅอดินมีลักษณะหยาบ 
มใดดินเมกาะตัวกัน ท า฿หຌการระบายนๅ าเดຌรใวมาก จึงเมสามารถกักกใบนๅ าเวຌเดຌ 

 

โ.แ.็   กำร฿ชຌประยชน์จำกดิน 

ดินปຓนทรัพยากรธรรมชาติชนิดหมุนวียนทีไมีสวนกืๅอหนุนตอสิไงมีชีวิต ท า฿หຌสิไงมีชีวิตสามารถ
ด ารงอยู฿นลกเดຌ ดย฿ชຌผลผลิตทีไกิดจากดินหรือเดຌจาก฿ตຌดิน นอกจากนีๅดินยังปຓน
หลงก านิดละหลงผลิตปัจจัยส าคัญทีไกีไยวขຌองกับการด ารงชีวิต ซึไงเดຌก อาหาร 
ครืไองนุงหม ทีไอยูอาศัย ละยารักษารค รวมถึงบริวณผิวลกสวนทีไลึกยังประกอบดຌวย
ทรัพยากรทีไมีคา ชน นๅ ามันปຂตลียม รธาตุชนิดตางโ ปຓนตຌน 

      ประยชนຏของดิน บงออกปຓน 2 ประภท เดຌก 
      1. ประยชนຏของดินตอมนุษยຏ การทีไมนุษยຏด ารงชีพอยูเดຌจ าปຓนตຌองอาศัยปัจจัยสีไเดຌก 
อาหาร ครืไองนุงหม ทีไอยูอาศัยละยารักษารค ปัจจัยทัๅงหมดนีๅปຓนสิไงทีไมนุษยຏเดຌมาจากดิน
ทัๅงสิๅนเมทางตรงกใทางอຌอม  

          - อาหารของมนุษยຏ เดຌมาจากพืชละสัตวຏ พืชตຌองอาศัยดิน฿นการยังชีพละ
จริญติบต สัตวຏกใเดຌอาหารจากพืชละสัตวຏดຌวยกัน ดังนัๅนมนุษยຏจึงเดຌรับอาหารจากดิน฿น
ทางอຌอม 

          - ครืไองนุงหมของมนุษยຏสวนมากเดຌมาจากสຌน฿ยของพืช หรือจากขนสัตวຏ นัไนคือ
มนุษยຏเดຌครืไองนุงหมจากดิน฿นทางอຌอม 

          - ทีไอยูอาศัยละสิไงปลูกสรຌางตางโ ของมนุษยຏเดຌมาจากวัสดุทีไก านิดจากดิน ชน เมຌ 
อิฐ ซีมนตຏ ละหลใก ปຓนตຌน 

          - ยารักษารค ราเดຌยารักษารคตຌนต ารับทีไมาจากพืชสมุนเพรตางโ นอกจากนีๅ 
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จุลินทรียຏตางโ ทีไ฿ชຌ฿นการผลิตยา ชน ยาพนนิซิลลิน กใปຓนจุลินทรียຏทีไอาศัยอยู฿นดิน 

      2. ประยชนຏของดินตอพืช ดินมีความจ าปຓนตอการจริญติบตของพืช ดยสามารถสรุป
เดຌดังนีๅ  
          - ดินปຓนทีไยึดกาะของรากพืช พืไอ฿หຌพืชยืนตຌนอยูเดຌ 
          - ดินปຓนทีไกักกใบนๅ า ส าหรับ฿ชຌ฿นการจริญติบตของพืช 

          - ดิน฿หຌรธาตุอาหารตางโ ทีไจ าปຓนตอการจริญติบตของพืช  

          - ดิน฿หຌอากาศกรากพืช 

 

โ.แ.่ กำรขึๅนรูปดิน 

การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏซรามิก 

  ซรามิกปຓนผลิตภัณฑຏอยางหนึไงทีไราพบหในเดຌทัไวเป฿นชีวิตประจ าวัน ชน ถຌวยชาม กระบืๅอง 
สุขภัณฑຏ หรือมຌกระทัไงชิๅนสวนของอุปกรณຏครืไอง฿ชຌชนิดตางโ ผลิตภัณฑຏซรามิกหลานีๅมีรูปรางลักษณะ
ตกตางกัน ทานคยสงสัยหรือเมวา ผลิตภัณฑຏทีไมีรูปรางตกตางกันชนนีๅ จะมีวิธีการขึๅนรูปทีไตกตางกัน
หรือเมอยางเร วันนีๅราจะมาน าสนอ฿หຌทราบกัน  

  การขึๅนรูปผลิตภัณฑຏซรามิกมีอยูหลายวิธี ซึไงตละวิธีมีขຌอตกตางกัน ทัๅง฿นการตรียมนืๅอดินปัຕน 
ละอุปกรณຏครืไองมือครืไอง฿ชຌ รวมถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑຏทีไสามารถขึๅนรูปเดຌ ดยทัไวเปลຌว 
สามารถบงออกเดຌปຓน 3 กลุม฿หญโ คือ  

  1. การขึๅนรูปดยอาศัยความหนียว ิplastic forming) ปຓนวิธีการขึๅนรูปทีไกากทีไสุด การตรียม
นืๅอดินปัຕนจะกระท าดยการผสมดินกับวัตถุดิบอืไนโ ละนวด฿หຌขຌากันดี หรืออาจผสม฿นรูปของนๅ าดิน
ลຌวน าเปกรอง฿หຌปຓนผน จากนัๅนจึงน าเปขึๅนรูป ซึไงอาจบงเดຌปຓนอีกหลายวิธียอยโ ชน  

การปัຕนดຌวยมือ ิhand forming) ปຓนวิธีขึๅนรูปทีไอิสระทีไสุด ผูຌปัຕนจะ฿ชຌมือละอุปกรณຏตางโ ขຌา 
ชวย฿นการปัຕนดิน฿หຌปຓนรูปรางตามตຌองการ วิธีนีๅสามารถปัຕนผลิตภัณฑຏเดຌทุกรูปราง ตมีขนาดเม
นนอน ละตຌองอาศัย฿ชຌวลาละความช านาญของผูຌปัຕนมาก จึงมัก฿ชຌกับงานศิลปะ หรืองาน
หัตถกรรมพืๅนบຌาน ทีไเมตຌองการก าลังผลิตสูงนัก 
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จิกกอริไง ิjiggering) ปຓนวิธีทีไ฿ชຌ฿นอุตสาหกรรม ดยน าผนนืๅอดินมาวางบนบบปูนปลาสตอรຏ  
ลຌว฿ชຌ฿บมีดกดรีด฿หຌนืๅอดินเดຌรูปรางตามตຌองการ ฿ชຌกับผลิตภัณฑຏทีไมีรูปกลมละบน ชน จาน
ชนิดตางโ ปຓนตຌน  

การรีด ิextrude) วิธีนีๅจะน าดินมาผานขຌาครืไองรีด฿หຌออกมาปຓนทงยาวโ ซึไงมีรูปหนຌาตัด
ตามทีไออกบบเวຌ มัก฿ชຌกับผลิตภัณฑຏทีไมีรูปปຓนทงยาวโ ชน ทอ ิtube) ปຓนตຌน 

  2. การทบบ ิcasting) วิธีนีๅจะตรียมนืๅอดินปัຕน฿หຌอยู฿นรูปนๅ าดินขຌนโ ิslip) ทีไเหลตัวเดຌดี 
จากนัๅนจึงทลง฿นบบปูนปลาสตอรຏ ปูนจะดูดนๅ าละท า฿หຌนืๅอดินกาะติดกับผนังบบ เดຌปຓนผลิตภัณฑຏ
ตามตຌองการ วิธีนีๅสามารถขึๅนรูปผลิตภัณฑຏเดຌหลากหลายรูปทรง ตตຌอง฿ชຌนๅ า฿นการขึๅนรูปมาก ท า฿หຌการ
หดตัวหลังอบหຌงสูง ซึไงอาจกิดการตกหรือบิดบีๅยวเดຌงาย ตัวอยางของผลิตภัณฑຏทีไขึๅนรูปดຌวยวิธีนีๅ 
เดຌก ชน สุขภัณฑຏ ถຌวยชาม ของทีไระลึกประภทตางโ ปຓนตຌน  

  3. การอัด ิpressing) วิธีนีๅจะตรียมนืๅอดินปัຕน฿หຌอยู฿นรูปของผงกลมโ ทีไเหลตัวเดຌดี จากนัๅนจึง
น าเปอัด ดຌวยครืไองอัดรงดันสูงพืไอ฿หຌกาะติดกันปຓนผน วิธีนีๅจะ฿ชຌนๅ า฿นการขึๅนรูปนຌอยทีไสุด ท า฿หຌ
ผลิตภัณฑຏหลังอบหຌง มีการหดตัวนຌอยกวาาวิธีอืไนโ ตรูปทรงผลิตภัณฑຏทีไสามารถขึๅนรูปเดຌจ ากัดกวา 
ตัวอยางของผลิตภัณฑຏทีไขึๅนรูปดຌวยวิธีนีๅ เดຌก กระบืๅองชนิดตางโ ปຓนตຌน  
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โ.แ.้  ขัๅนตอนกำรท ำซรำมิกส์ 

แ.การตรียมวัตถุดิบ 

การทบบมี โ ลักษณะคือ 

  แ.การทบบดย฿หຌนๅ าดินขใงตัวอยู฿นบบ รียก Solid Casting ซึไงหมาะกับการทบบ
ผลิตภัณฑຏทีไมีความหนาละรูปรางปลกโ 

  โ.การทบบดยมีการทนๅ าดินทีไหลือทิๅง รียก Drain Casting ซึไงหมาะกับผลิตภัณฑຏทีไตຌองการ
ผนังบางละตຌองการความหนาสมไ าสมอ 

- กำรขึๅนรูปดย฿ชຌรงอัด 

  การขึๅนรูปดยวิธีการนีๅ฿ชຌพรหลาย฿นการผลิตผลิตภัณฑຏซรามิกสຏชนิดพิศษ รงอัดจะอัดลงบน
บบ ซึไงมีผงนืๅอดินปัຕนหຌงโ หรือความชืๅนลใกนຌอยอยูภาย฿นบบ บบทีไ฿ชຌปຓนลหะขใง การขึๅนรูปดย 
วิธีนีๅมีหลายสิไงหลายอยางทีไจะตຌองค านึงถึง ขนาดละรูปรางละการกระจายตัวของอนุภาคของนืๅอดิน
ปัຕน 

- กำรขึๅนรูปดยวิธีกำรอัดนืๅอดินปั้นหຌงโิ Dry and Dust Pressing ) 

  ฿ชຌกับการขึๅนรูปผลิตภัณฑຏซรามิกสຏทีไ฿ชຌ฿นงานประยุกตຏทัๅงทางดຌานอิลใกทรอนิกสຏละเฟฟງา ปຓน
วิธีการอัด ผงกลมโ ของนืๅอดินปัຕนหຌงภาน฿นบบลหะดຌวยรงอัดทีไสูง ความชืๅนภาย฿นผงนืๅอดินปัຕนเม
กิน ไ ั ผงนืๅอดินปัຕนกลมโคลืไอนทีไเดຌอิสระตมีความหนียวเมดีทาทีไควรตมืไอถูกรงอัด    จะอัด
ตัวกันเดຌหนานนดี 
 

-  กำรขึๅนรูปผลิตภัณฑืดยกำรหลอมหลวลຌวทลงบบ 

                การขึๅนรูปวิธีนีๅจะ฿ชຌ฿นการท า฿หຌผลิตภัณฑຏวัสดุทนเฟมีความหนานนสูงละทนทาน    ตอ
การกัดกรอนของขีๅถลุง ดยหลอมนืๅอผลิตภัณฑຏดຌวยตาเฟฟງา ลຌวทลง฿นบบลหะหรือ บบทราย ต
จะกิดชองวาง ขึๅน฿นระหวาง ปลอย ฿หຌผลิตภัณฑຏยในตัวลง 

- กำรผำละกำรคลือบซรำมิกส์ 
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์  กำรผำ 

 

 

 

 
ภาพทีไ โ.แ รูปสดงตาส าหรับผาซรามิค 

  การผาผลิตภัณฑຏซรามิกสຏครัๅงรกรียกวาผาดิบ ดยพิไมอุณหภูมิของตาผา  ฿หຌสูงขึๅนอยาง
ชຌาโพืไอ฿หຌผลิตภัณฑຏคงรูปเมตกช ารุดผลิตภัณฑຏซรามิกสຏทีไผานการผาดิบลຌวบางชนิด    น าเป฿ชຌเดຌ
ดยเมตຌอง คลือบ ชน กระถางตຌนเมຌ อิฐ เสຌครืไองกรองนๅ าตผลิตภัณฑຏสวน฿หญจะตຌองคลือบผิวพืไอ 
฿หຌกิดความสวยงาม มีความคงทนละปງองกันการกิดรอยขีดขวนบนผิว 

           ์  กำรคลือบ 

                คลือบคือชัๅนของกຌวบางโทีไหลอมละลายติดอยูกับผิวดินซึไงขึๅนรูปปຓน   ภาชนะทรงตางโ 
สารทีไ฿ชຌ คลือบ ผลิตภัณฑຏ ซรามิกสຏรียกวา นๅ าคลือบ ซึไงปຓนสารผสมระหวางซิลิกตกับสารชวยหลอม
ละลายวัตถุดิบทีไปຓนนๅ ายาคลือบถูกบด    จนละอียดมากกวาดินหลายทา กอนน ามาคลือบบนดิน
ผา ปຓนชัๅน หนา  1-1.5 มม. มืไอคลือบลຌวตຌองทิๅง฿หຌผลิตภัณฑຏหຌง ชใดกຌนผลิตภัณฑຏ฿หຌสะอาดกอนขຌา
ตาผา ผลิตภัณฑຏทีไคลือบลຌวดนผาผานความรຌอนอุณภูมิสูงวัตถุดิบทีไปຓนกຌว฿นคลือบ    มืไอถึงจุด
หลอมละลายชัๅนของคลือบจะกลายปຓนกຌวมันวาวติดอยูกับผิวดินคลือบ    ชวย฿หຌการลຌางภาชนะ
สะดวก นืไองจากคลือบมีสมบัติลืไนมือ สามารถท าความสะอาด        งายกวา ผิวดินทีไมีลักษณะคอนขຌาง
หยาบคลือบมีคุณสมบัติปຓนกຌวเมดูดซึมนๅ า ละยังพิไมความขใงรงทนทานท า฿หຌภาชนะดินผาเมบิไน
งายมืไอกระทบกันบอยโ    ขณะลຌางท าความสะอาด ละสามารถ฿สของหลวเดຌดยเมรัไวซึม 

      ภาพทีไ โ.โ รูปสดงการคลือบซรามิค 
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  โ.โ ทรำย 

ทรายมีหลงกิดอยู 4 หง คือ 

แ ทรายบก หรือ ทรายบอ เดຌจากการขุดพืๅนทีไดินบางหง ทรายชนิดนีๅ จะมีดินปนอยูการน ามา฿ชຌงานตຌอง
ท า ความสะอาดกอน 

2 ทรายมนๅ า เดຌจากพืๅนทีไราบ฿ตຌทຌองนๅ าตามมนๅ าล าคลอง 
3 ทรายทะล เดຌจากตามชายฝัດงทะล ตทรายจะมีความคใมละกลือติดอยูกอน น า 

มา฿ชຌตຌองลຌางนๅ า฿หຌสะอาดกอน 

ไ ทรายทีไท าขึๅนจากการรอนปຓนหินทีไมนุษยຏทุบหรือม ปຓนกຌอนลใก โนอกจากจะ ทราบหลงทีไมาลຌว 
ทรายยังบงตามลักษณะเดຌ 3 ชนิด คือทรายหยาบ, ทรายละอียด ละทรายขีๅปຓด 

ู  ทรายหยาบ ฿ชຌ฿นงานกอสรຌางทัไว โเป 

ู  ทรายละอียด ฿ชຌ฿นงานฉาบปูนตกตงผิว฿หຌรียบ 

ู  ทรายขีๅปຓด ฿ชຌปຓนทรายถมทีไ 

 

  ทรายปຓนวัสดุทีไส าคัญชนิดหนึไง ซึไงปຓนสวนผสมของคอนกรีต ละมอรຏตຌา ิMortar ) ทีไน ามา฿ชຌ
กอหรือฉาบ ทรายเดຌจากการตกตัวของหินกຌอน฿หญ ซึไงกิดการปลีไยนปลงทางธรรมชาติ ท า฿หຌเดຌหิน
มใดลใกโ รียกวา ทราย ปัจจุบันครืไองมือละอุปกรณຏ฿นการกใบทราย เดຌกรือดูดทราย สามารถน า
ทรายขึๅนมา฿ชຌเดຌอยางรวดรใว 

  ทราย ิsand) ปຓนหินขใงทีไตกยกออกมาจากกຌอนหิน฿หญ ดยทรายจะยกตัวออกมาเดຌอง
ตามธรรมชาติ ทรายมีขนาดระหวาง 1/12 นิๅวถึง 1/400 นิๅว ถຌามีขนาดลใกกวานีๅจะมีสภาพปຓนฝุຆนทราย 
จะประกอบดຌวยรควอตซຏหรือหินบะซอลตຏ ทรายบงออกปຓน 2 ชนิด เดຌก ทรายบกละทรายมนๅ า 

ทรายบก 

  ทรายบกกิดจากหินทรายทีไตกยกช ารุดออกมา ปຓนมใดทรายตามสภาพภูมิอากาศสิไงวดลຌอม 
ละจะฝังจมอยู฿นพืๅนดินปຓนหง โ ทรายชนิดนีๅจะมีดิน ซากพืชละซากสัตวຏปะปนอยูดຌวย ฿นการ฿ชຌงาน
จึงตຌองน าทรายมาลຌางยกดินซากพืชละซากสัตวຏออก฿หຌสะอาด ทรายจากทะลทรายกใจัดปຓนทรายบก
ดຌวย 

ทรายมนๅ าทรายชนิดนีๅมีอยูทัไว โ เป฿นทีไราบลุมของมนๅ า ทรายชนิดนีๅกิดจากปรากฎการณຏตาม
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ธรรมชาติ ดยกระสนๅ าเดຌพัดพาทรายจากทีไตาง โ มาตกตะกอนรวมกัน฿นหลงทีไราบลุมทีไปຓนทีไรวมของ
ทราย 

 

โ.โ.แ หลงทีไกิดของทรำย 

ทรายธรรมดามีหลงทีไกิดอยู 2 ลักษณะดຌวยกันคือ 

 1. ทรายบก หรือทรายบอ ิPit Sand or Bank Sand ) กิดจากการปลีไยนปลงของสภาพภูมิอากาศ 
กิดจากการตกยกสียหายช ารุดของหินทราย ิSand Stone ) จะฝังอยู฿ตຌพืๅนดินปຓนหลงโ ทรายชนิด
นีๅนิยม฿ชຌมากลักษณะของทรายบก มีลักษณะปຓนหลีไยม มีงมุมขใงรงดี ปຓนทรายทีไหมาะกการผสม
คอนกรีต พราะการทรกตัวของทราย จะท า฿หຌกิดชองวางของคอนกรีตลดนຌอยลง จะเดຌคอนกรีตทีไดี 
ขຌอสีย ทรายบกนีๅมักจะมีดิน ซากพืชซากสัตวຏปะปนอยู วลาจะน าทรายเป฿ชຌงาน จะตຌองลຌาง หรือท า
ความสะอาดทรายสียกอน จะดຌวยวิธี฿ดกใตาม ปัจจุบันปຓนทรายทีไหาเดຌยาก 

 2. ทรายมนๅ า ิ River Sand ) ทรายชนิดนีๅถูกภัยจากปรากฎการทางธรรมชาติพัดพาหรือน ามาจากทีไอืไน 
รวมตัวกันอยู฿นถบราบลุม ตามทຌองมนๅ า ล าคลองปัจจุบัน฿ชຌทรายชนิดนีๅมาก พราะหาเดຌงายกวาทราย
บกลักษณะของทรายมนๅ า มีลักษณะกลมกลีๅยงสะอาด นืไองจากการพัดพาของนๅ า ท า฿หຌสิไงสกปรกทีไติด
อยูกับทรายตกหลนระหวางทาง นอกจากนีๅขณะทีไถูกพัดพามากับนๅ านัๅน มใดทรายจะกิดการสียดสีกัน
จนกระทัไงปຓนทรายทีไมีลักษณะกลมกลีๅยง 
ขຌอสีย ลักษณะกลมกลีๅยงของทรายมนๅ า ท า฿หຌการประสานกับสวนผสมของ ปูนซีมนตຏเมดีทาทีไควร 
ท า฿หຌกิดชองวางขนาดของทราย 

   ฿นวงการกอสรຌางทัไวเป ทรายทีไนิยม฿ชຌกันอยางพรหลายนัๅน เดຌจากทรายมนๅ า มีอยู 3 ชนิด
ดຌวยกัน คือ 

 1. ทรายหยาบ หรือทีไรียกวา ทรายราชบุรี ปຓนทรายมใด฿หญ มีหลีไยม งมุม ขใงรงดี หมาะส าหรับ
฿ชຌปຓน สวนผสมของคอนกรีต ทีไตຌองการตຌานทานก าลังสูง ชน ครงสรຌางสะพาน อาคารทีไปຓนคอนกรีต
สริมหลใก ฐานราก ขืไอนกัๅนดิน ปຓนตຌน ทรายชนิดนีๅจะมี ปลือกหอย ละศษหินปะปนอยู วลาจะ฿ชຌ
ตຌองน าเปรอนดຌวยตะกรง ท าความสะอาดสียกอน 

 2. ทรายกลาง หรือทีไรียกวา ทรายอางทอง ปຓนทรายทีไมีขนาดปานกลาง เมหยาบละเมละอียดนัก 
หมาะส าหรับงานปูนทัไวเป ชน น ามาปຓนสวนผสมของปูนกอ ส าหรับ กออิฐ หรือ฿ชຌทพืๅนคอนกรีตทีไเม
ตຌองการความขใงรงมากนัก ทรายชนิดนีๅ วลาจะ฿ชຌจะตຌองรอน อาปลือกหอยละสิไงอืไนโทีไเมตຌองการ
ออกสียกอน 

 3. ทรายละอียด หรือทีไรียกวา ทรายอยุธยา ปຓนทรายมใดละอียดมาก น ามา฿ชຌกับงานทีไเมตຌอง฿ชຌก าลัง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

19 

 

มากนัก หมาะส าหรับน ามาปຓนสวนผสมของปูนฉาบผิวหนຌา ท าบัว ท าลวดลายตางโ กอน฿ชຌจะตຌองรอน
ทรายพืไอขจัดสิไงตางโ ทีไเมตຌองการออก 

 

2.3 ดใก 

  ดใกวัยรียนนีๅปຓนวัยหงการตรียมพรຌอมทัๅงดຌานรางกาย อารมณຏ สังคมละสติปัญญา ถຌาดใก
เดຌรับสิไงวดลຌอมทีไชวยสงสริมพัฒนาการของดใกทุก โ ดຌาน ดใกกใจะสามารถปรับตัว฿หຌขຌากับ
ประสบการณຏ฿หมหรือสิไงวดลຌอม฿หมเดຌอยางราบรืไน ดใก฿นวัยนีๅจะมีการรียนรูຌพิไมขึๅน นืไองจากปຓนวัยทีไ
ขຌารงรียน ดใกจะริไมรียนรูຌ฿นสิไงทีไอยู฿กลຌตัวกอนลຌวจึงคอยปຓนประสบการณຏเปหาสิไงวดลຌอมทีไอยู
เกลตัวออกเป ส าหรับดใกทีไริไมขຌารียน จะสามารถรียนรูຌเดຌดี ถຌาทางรงรียนเดຌจัดสิไงวดลຌอมดยปลอย
฿หຌดใกเดຌมีการคลืไอนเหว ละขຌารวม฿นกิจกรรมตาง โอยูสมอ ซึไงจะปຓนการพิไมหรือสริมพัฒนาการ
ทางปัญญาของดใกปຓนอยางมาก นืไองจากสิไงตาง โ จะปຓนสิไงทีไชวยหรือกอ฿หຌกิดความอยากรูຌอยากหใน 
อยากทดลอง คຌนควຌาสิไงหลานีๅของดใก เดຌก ภาพยนตรຏ ทรทัศนຏ ภาพการຏตูน สิไงดังกลาวนีๅมี อิทธิพล
อยางมากตอการพัฒนาการของดใก฿นดຌานอารมณຏ ภาษาละสติปัญญา ดใกวัยรียนนีๅวุฒิภาวะทุกดຌาน
ก าลังงอกงามกือบตใมทีไ ท า฿หຌดใกมีความสามารถพิไมขึๅนอีกหลายดຌาน ปຓนพราะดใกเดຌรียนรูຌกวຌางขวาง
ขึๅน฿นชวงนีๅ ท า฿หຌดใกสามารถทีไจะคิดละกຌปัญหาตาง โ ดຌวยตัวของตัวอง               

                ดใก฿นวัยนีๅจะริไมรียนรูຌลกกวຌางมากขึๅน ชอบความตืไนตຌน พึงพอ฿จ฿นสิไงปลก฿หม จะหัน
หเปสูการรียนรูຌสิไงตางโ จากสิไงวดลຌอมนอกบຌาน ชน รียนรูຌกีไยวกับพืไอน ครู การรียน การลนกับ
พืไอน ิFreud : Psychoanalytic Theory , Latency stage) ดใกจะ฿ฝຆรียนรูຌละพยายามกระท าสิไง
ตางโพืไอ฿หຌหในวาขาสามารถท าเดຌหรือประสบความส ารใจ อยาก฿หຌผูຌอืไนยอมรับ฿นความสามารถของ
ตนอง ิErikson : ทฤษฎีจิตสังคม ขัๅนทีไ 4) ดังนัๅน พอมควรชวย฿หຌดใกเดຌกิดความรูຌสึกวาขามีดี มี
ความสามารถ ดยการสนับสนุน฿หຌดใกเดຌท า฿นสิไงทีไขาชอบอยางสุดความสามารถ หาจุดดีูจุดดนของตัว
ดใกพืไอชมชย ปຓนการบมพาะความรูຌสึกขยันหมัไนพียร฿หຌกิดขึๅน พราะความสามารถจริงของดใกทีไ
ปฏิบัติเดຌนัๅน ยังตຌองเดຌรับการสงสริมละชวยหลือจากผูຌ฿หญละสังคม฿นการชวย฿หຌดใกมีศักยภาพสูงสุด
ทีไปຓนเปเดຌ ิVygotsky : Cultural-Historical Theory , Zone of Proximal Development) ตถຌา
เมเดຌรับการสงสริม หรือเดຌรับการสงสริมทีไมากกินความสามารถของดใก ดใกจะรูຌสึกวาตัวองดຌอยคา เม
มีความสามารถ 
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พอมควรท าความขຌา฿จวาดใก฿นวัยนีๅมีความรูຌความขຌา฿จ฿นสิไงตางโรอบตัวมากขึๅน สามารถคิดหา
หตุผล กຌปัญหาอยางปຓนระบบ ละสามารถขຌา฿จกฏกณฑຏตางโเดຌกใจริง ตกใมีขຌอจ ากัดวาความรูຌ
ความขຌา฿จหลานีๅกใจะตຌองอยู฿นรูปธรรม ชน การสอน฿หຌดใกท าความดี ินามธรรมี พอมจะตຌอง
ยกตัวอยาง฿หຌอยู฿นรูปของพฤติกรรมทีไดใกสามารถปฎิบัติเดຌ ชน การตัๅง฿จรียน  ชืไอฟังค าสัไงสอนของ
ผูຌ฿หญ ปຓนการท าความดี ิPiaget : Constructivist Theory ,Concrete operational stage)   

   ทักษะการรียนรูຌของดใกวัยนีๅจะปຓนลักษณะการ฿ชຌกลຌามนืๅอมัดลใก คือ การประสานกัน
ระหวางมือกับสายตา ชน การตอบลใอก การขียนหนังสือ จะหในเดຌวาดใกวัยนีๅปຓนวัยทีไมีการ
ปลีไยนปลงสิไงวดลຌอมจากบຌานสูรงรียน ดังนัๅน ทักษะการขຌาสังคม฿นกลุมพืไอน ละทักษะทางภาษา
ปຓนรืไองทีไส าคัญปຓนอยางยิไง กระบวนการพัฒนาตางโจะปຓน฿นลักษณะของกระบวนการทางสังคมขຌามา
หลอหลอม฿นตัวดใก พราะวัยดใกตอนปลายเมตຌองการลนตามล าพังทีไบຌานหรือท าสิไงตางโรวมกับสมาชิก
ของครอบครัวอีกตอเป พืไอนจึงปຓนบุคคลอันดับรกโทีไดใกจะลือกปฏิบัติตาม ทัๅงดຌานการตงกาย 
ความคิด ละพฤติกรรม มืไอกิดความขัดยຌงขึๅนระหวางพอมกับพืไอนดใกมักจะท าตามละ฿หຌ
ความส าคัญกับกลุมพืไอนมากกวา ซึไงท า฿หຌดใกกิดการรียนรูຌทักษะการขຌาสังคมหลายอยางทีไปຓน
ประยชนຏ ชน ดใกจะรียนรูຌถึงการยอมรับละมีความรับผิดชอบ การมีนๅ า฿จนักกีฬา ละการมีพฤติกรรม
ทีไสังคมยอมรับ พืไอปຓนรากฐาน฿นการปຓนสมาชิกทีไดีของสังคมตอเป 

  จากทีไกลาวมาขຌางตຌน จะสามารถหในเดຌวา ชวงอายุของดใก฿นวัยรียน 6-12 ปนัๅน ถือปຓนชวง
ส าคัญของดใก฿นการรียนรูຌทักษะชีวิต ละพัฒนาการตางโทางดຌานสติปัญญา ิhigher cognitive 

functions) ปຓนชวงทีไการท างานของสมองมีการพัฒนาอยางรวดรใวละตใมทีไ ดังนัๅนธรรมชาติละ
พฤติกรรมการรียนรูຌของดใก฿นชวงวัยรียนจึงมีการปลีไยนปลงละสดง฿หຌหในถึงการจริญติบตทีไ
คอนขຌางดนชัด฿นตละขวบป ซึไงสามารถสรุปเดຌดังตอเปนีๅ 

- อำยุ 8 ป   ดใกวัยนีๅจะมีความอยากรูຌอยากหใน สน฿จซักถามมากขึๅน ชอบท าสิไง฿หม โ ทีไตนเมคย
ท ามากอน มีสมาธิจดจอกับกิจกรรมนานขึๅน มีความสน฿จทีไจะท างาน฿หຌส ารใจ มีความพิถีพิถันละ
รับฟังค านะน า฿นการท างานมากขึๅน สามารถขຌา฿จค าชีๅจงงาย โ มีความสน฿จ฿นการลนตาง โ 
สามารถสดงละครงาย โ เดຌ สน฿จการวาดภาพ ดูภาพยนตรຏ ทรทัศนຏ การຏตูน ฟังวิทยุ ละชอบ
นิทาน สน฿จ฿นการสะสมสิไงของ 

- อำยุ 9 ปดใกวัยนีๅปຓนวัยทีไรูຌจัก฿ชຌหตุผล สามารถตอบค าถามอยางมีหตุผล มีความรูຌ฿นดຌานภาษา 
ละความรูຌรอบตัวกวຌางขึๅน ชอบอานหนังสือทีไกลาวถึงขຌอทใจจริง สามารถกຌปัญหาละรูຌจักหา
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หตุผลดยอาศัยการสังกต ฿นวัยนีๅตຌองการอิสรภาพพิไมขึๅน สน฿จทีไจะสะสมสิไงของ ละจะ
ลียนบบการกระท าตาง โ ของคนอืไน 

- อำยุ 10 ปวัยนีๅปຓนวัยทีไสมองก าลังพัฒนาตใมทีไ การรียน การหาหตุผล ความคิดละการ
กຌปัญหาดีขึๅน สามารถตัดสิน฿จดຌวยตนอง ละมีการเตรตรองกอนตัดสิน฿จ เมท าอยางหุนหัน
พลันลน มีความคิดริริไม ดใกชายชอบรียนดาราศาสตรຏ วิทยาศาสตรຏ ดใกหญิงจะสน฿จกีไยวกับ
การรือน การสรຌางมนภาพกีไยวกับวลา มนย าละกวຌางขวางขึๅน ท า฿หຌสามารถศึกษา
ประวัติศาสตรຏส าคัญ วัน ดือนป เดຌ สามารถขຌา฿จสิไงตาง โเดຌอยางรวดรใว 

- อำยุ 11-12 ป  ดใกวัยนีๅจะมีพืไอนวัยดียวกัน มีการลนปຓนกลุม บางคนจะริไมสดงความสน฿จ
฿นพศตรงขຌาม สน฿จกีฬาทีไลนปຓนทีม กิจกรรมกลางจຌง สัตวຏลีๅยง งานอดิรก หนังสือ การຏตูน 
จะมีลักษณะปຓนคนทีไปลีไยนปลงเดຌงาย โ อาจกลายปຓนคนจຌาอารมณຏ ละชอบการ
วิพากษຏวิจารณຏ จะหในวาความคิดหในของกลุมพืไอนมีความส าคัญมากกวาความคิดหในของผูຌ฿หญ 
ละจะมีความกังวล ริไมอา฿จ฿สการปลีไยนปลงของรางกาย  ตຌองการ฿หຌผูຌอืไนขຌา฿จละยอมรับ
฿นการปลีไยนปลงของตนดຌวย 

โ.ใ.แผลกระทบของสืไอตอดใก฿นวัยรียน 

฿นยุคปัจจุบันการรียนรูຌของดใกเดຌมีการปຂดกวຌางขึๅน ละขຌาถึงเดຌงายกวามืไอกอน นืไองจากวิวัฒนาการ
ทางดຌานทคนลยีละสารสนทศ รวมเปถึงชนิดของสืไอ ครืไองมือ ละอุปกรณຏ multimedia ตางโมี
การพัฒนารูปบบ฿หมโออกมา พืไออืๅอตอการรียนรูຌ ละ฿ชຌประยชนຏ อยางเรกใตามสืไอนับวาปຓนพียง
ชองทาง หรือ ครืไองมือ฿นการสืไอสารทานัๅน สวนทีไส าคัญคือนืๅอหา ละ การน าสนอของสืไอสาระทีไปຓน
ตัวชีๅวัดความหมาะ฿นการรับสืไอ นืไองจากดใก฿นวัยนีๅยังเมมีวุฒิภาวะ ละ การเตรตรองทีไรอบคอบ
พียงพอตอการลือกรับ หรือ สพสืไอ ดังนัๅนผลกระทบของสืไอจึงปຓนหมือนดาสองคม ซึไงสามารถสง฿หຌ
กิดทัๅงผลดีทีไปຓนประยชนຏ ละ ผลสียทีไกอ฿หຌกิดทษตอดใก฿นวัยรียนเดຌชนกัน 

โ.ใ.โ ผลกระทบของสืไอตอพัฒนำกำรดຌำนมิติสัมพันธ์ 

                รูปบบของอุปกรณຏ multimedia ตางโ฿นปัจจุบันถูกออกบบ฿หຌมีการประสาทสัมผัสตางโ
พรຌอมกัน เมวาจะปຓนคอมพิวตอรຏ วีดีอกมสຏ฿หมโทีไชวยฝຄกทักษะการชืไองยงของการ฿ชຌประสาทสัมผัส 
ละ การคลืไอนเหว฿หຌกับดใกเดຌ ชน กมสຏตຌน กมสຏครืไองดนตรี฿นบบตางโ ิกลอง กีตຌารຏ คียຏบอรຏดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%9A
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD


 

 

22 

 

ซึไงการลนกมสຏประภทนีๅอืๅอ฿หຌกิดพัฒนาการดຌานมิติสัมพันธຏ ละถือวาปຓนกิจกรรมทีไ฿ชຌพืไอความ
บันทิง ผอนคลายส าหรับดใกเดຌ 

  

โ.ใ.ใ ผลกระทบของสืไอตอพัฒนำกำรดຌำนสังคม ละ ปฏิสัมพันธ์ 

                ฿นปัจจุบันการสืไอสารติดตอ หรือ ท าความรูຌจักผาน social networking ตางโ สามารถชวย
พัฒนาการดຌานสังคม ละปฏิสัมพันธຏเดຌ฿นระดับหนึไงถຌามีการ฿ชຌอยางหมาะสม ดຌวยสังคม฿นลก cyber 

ทีไปຂดกวຌางละคอนขຌางเรຌขຌอจ ากัดสามารถปຓนประยชนຏ฿นการรียนรูຌสังคมตางวัฒนธรรมเดຌ รวมเปถึง 
community ตางโทีไมีการท ากิจกรรมสรຌางสรรคຏละกิดประยชนຏตอการ฿ชຌวลาวางชน web 2.0 ทีไ
ปຓน interactive website สามารถปຓนชองทางหนึไง฿นการสรຌางรงจูง฿จ฿หຌดใกเดຌสดงออกดຌานความ
นึกคิด ละความสามารถ 

โ.ใ.ไ ผลกระทบของสืไอตอกำรรียนรูຌดຌำนภำษำ 

  สืไอ multimedia ฿นรูปบบตางโสามารถอืๅอตอพัฒนาการทางดຌานภาษา฿หຌกับดใก฿นวัยรียนเดຌ
หลากหลายวิธี  การดูหนัง soundtrack ทีไสามารถลือก subtitle ภาษาตางโเดຌ สามารถชวยผึกทักษะ
ดຌานการอาน ละความรูຌดຌานค าศัพทຏ การสนทนา  การฟังพลงภาษาตางชาติ สามารถชวยการรียนดຌาน
ประสาทการฟังละสรຌางความคุຌนคย฿นการออกสียง การลนกมสຏภาษา สามารถฝຄกทักษะความขຌา฿จ
฿นการสืไอสารผานการสังกต ละการตอบสนองของตัวคารกตอรຏ฿นกมสຏ ดยบางครัๅงอาจริไมจากการ
เมรูຌภาษานัๅนโลยกใเดຌ  

โ.ใ.5  ผลกระทบของสืไอตอกำรรียนรูຌชิงพฤติกรรม 

                สืไอ นับวาปຓนการน าสนอของลกสมือนจริง ิVirtual Reality) นืไองจากดใก฿นวัยรียนมี
ความอยากรูຌอยากหใน ละยังมีวุฒิภาวะ฿นการลือกรับ ละเตรตรองเมพียงพออาจสงผลกระทบ฿หຌกดิ
พฤติกรรมทีไเมหมาะสมเดຌ ดยการรียนรูຌพฤติกรรมส าคัญตาง โ ทัๅงทีไสริมสรຌางสังคม ิProsocial 

Behavior) ละพฤติกรรมทีไปຓนภัยตอสังคม ิAntisocial Behavior) เดຌนຌนความส าคัญของการรียนรูຌ
บบการสังกตหรือลียนบบจากตัวบบ ซึไงอาจจะปຓนเดຌทัๅงตัวบุคคลจริง โ ชน ครู พืไอน หรือจาก
ภาพยนตรຏทรทัศนຏ การຏตูน หรือจากการอานจากหนังสือเดຌ การรียนรูຌดยการสังกตประกอบดຌวย 2 ขัๅน 
คือ ขัๅนการรับมาซึไงการรียนรูຌปຓนกระบวนการทางพุทธิปัญญา ละขัๅนการกระท า ตัวบบทีไมีอิทธิพลตอ
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พฤติกรรมของบุคคลมีทัๅงตัวบบ฿นชีวิตจริงละตัวบบทีไ ปຓนสัญญลักษณຏ พราะฉะนัๅนพฤติกรรมของ
ผูຌ฿หญ฿นครอบครัว รงรียน สถาบันการศึกษา ละผูຌน า฿นสังคมประทศชาติละศิลปຂน ดารา บุคคล
สาธารณะ ยิไงตຌองตระหนัก฿นการสดงพฤติกรรมตาง โ พราะยอมมีผลตอพฤติกรรมของยาวชน฿น
สังคมนัๅน โ 

โ.ใ.ๆ  ผลกระทบของสืไอตอกำรรียนรูຌชิงวิชำกำร 

                สืไอปຓนชองทาง฿นการรียนรูຌทีไปຂดกวຌางละขຌาถึงเดຌงายทีไสุด ชน สืไอทรทัศนຏปຓนชองทาง
฿หຌดใกขຌาถึงละติดตามขาวสารทีไปຓนความรูຌรอบตัว หรือ อินตอรຏปຓนชองทาง฿นการคຌนควຌาความรูຌ ละ
วิชาการตางโ ฿นปัจจุบันทีไทักษะดຌานการ฿ชຌครืไองมือคอมพิวตอรຏของดใก฿นวัยนีๅมีการพัฒนารวดรใว 
ละสูงขึๅน การรียนูการสอนผานอินตอรຏนใต ิe-learning) สามารถปຓนประยชนຏตอดใกเดຌ ดยฉพาะ
฿นกรณีทีไดใกมีความบกพรอง หรือ ขຌอจ ากัดทางรางกายทีไล าบากตอการดินทาง การ฿ชຌสืไอทาง
อินตอรຏนใตปຓนชองทางดຌานการรียนชวย฿นการลดขຌอจ ากัดของระยะทาง ละวลา฿นการรียนเดຌ รวม
เปถึงนืๅอหาสาระดຌานวิชาการทีไดใกสามารถคຌนหาเดຌมากมายดยเมตຌองเปรียนพิศษ ซึไงถือวาปຓนการ
ประหยัดคา฿ชຌจายเดຌอีกดຌวย 

โ.ไ หลักกำรทำงวิทยำศำสตร์ 
  ดยหลักการทางวิทยาศาสตรืทีไจพน ามาอຌางอิง฿นทีไนีๅคือหลักการของ  
คานละมมนตຏของรงซึไงปຓนกานผอนรงของผูຌ฿ชຌงานลงเปเดຌพอสมควร 

  โ.ไ.แคำนละมมนต์ของรง 

       มมนต์  
            มมนตຏของรง ิmoment of force) หรือมมนตຏ ิmoment) หมายถึง ผลของรงทีไกระท า
ตอวัตถุพืไอ฿หຌวัตถุหมุนเปรอบจุดหมุน ดังนัๅน มมนตຏของรงกใคือ ผลคูณของรงกับระยะตัๅงฉากจาก
นวรงถึงจุดหมุน ดังสูตร 

 
มมนตຏ ิM) = รง x ระยะทางตัๅงฉากจากจุดหมุนถึงนวรง หนวยปຓนนิวตัน ู มตร ิN-m) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ม มนต์ของ รงคูควบ - มืไอมีรงคูควบกระท าตอวัตถุ วัตถุจะกิดการหมุน ดังนัๅนมมนตຏรงคูควบ หา
จาก รง 1 รง  ระยะทางตัๅงฉากระหวางนวรง 
การได ปรยบ ชงกล ิMA) คือ อัตราสวนของรงทีไเดຌจากครืไองกล กับรงทีไ฿หຌกับครืไองกล  

 
F0 = รงทีไเดຌจากครืไองกล 

F1 = รงทีไ฿หຌกับครืไองกล 

ทิศทางของมมนตຏ มี 2 ทิศทาง คือ 

            1. มมนตຏตามขใมนาฬิกา 

            2. มมนตຏทวนขใมนาฬิกา 

  

 
ภาพทีไโ.ใ รูปสดงทิศทางของมมนตຏ 

 

จากรูป มมนตຏตามขใมนาฬิกา = WxL2 (นิวตันูมตรี 
มมตຏทวนขใมนาฬิกา = ExL1 (นิวตันูมตรี 
ถຌามีรงหลายรงกระท าตอวัตถุชิๅนหนึไง ลຌวท า฿หຌวัตถุนัๅนอยู฿นสภาวะสมดุลจะเดຌวา 

ผลรวมของมมนตຏทวนขใมนาฬิกา = ผลรวมของมมนตຏตามขใมนาฬิกา 

   

คาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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            หลักการของมมนตຏ ราน ามา฿ชຌกับอุปกรณຏทีไรียกวา คาน ิlever) หรือคานดีดคานงัด คาน
ปຓนครืไองกลชนิดหนึไงทีไ฿ชຌดีดงัดวัตถุ฿หຌคลืไอนทีไรอบจุดหมด ิfulcrum) มีลักษณะปຓนทงยาว หลักการ
ท างานของคาน฿ชຌหลักของมมนตຏ 

 

 
ภาพทีไโ.ไ รูปสดงทิศทางของมมนตຏ 

 

-  รูปสดงลักษณะของคาน 

 สวนประกอบของคาน สวนประกอบทีไส าคัญ฿นการท างานของคานมี 3 สวน คือ 

            ์   จุดหมุนหรือจุดฟัลกรัม ิFulcrum) F 

            ์   รงความตຌานทาน ิW) หรือนๅ าหนักของวัตถุ 
์ รงความพยายาม ิE) หรือรงทีไกระท าตอคาน 

   

ู   การจ านกคาน คานจ านกเดຌ 3 ประภทหรือ 3 อันดับดังนีๅ 
  1. คานอันดับทีไ 1 ปຓนคานทีไมีจุด ิF) อยูระหวางรงความพยายาม ิE) ละรงความตຌานทาน 
ิW) ชน กรรเกรตัดผຌา กรรเกรตัดลใบ คีมตัดลวด รือจว เมຌกระดก ปຓนตຌน 

 
ภาพทีไโ.5 รูปสดงลักษณะของบบทีไแ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2. คานอันดับ 2 ปຓนคานทีไมีรงความตຌานทาน ิW) อยูระหวางรงความพยายาม ิE) ละจุด
หมุน ิF) ชน ทีไปຂดขวดนๅ าอัดลม รถขในทราย ทีไตัดกระดาษ ปຓนตຌน 

 
ภาพทีไโ.ๆ รูปสดงลักษณะของบบทีไโ 

 

 

  3. คานอันดับทีไ 3 ปຓนคานทีไมีรงความพยายาม ิE) อยูระหวางรงความตຌานทาน ิW) ละจุด
หมุน ิF) ชน ตะกียบ คีมคีบถาน หนบ ปຓนตຌน 

 
     ภาพทีไโ.็ รูปสดงลักษณะของบบทีไใ 

 

โ.5 อุปกรณ์ละวัสดุ 
      ดยทีไนีๅผูຌจัดท าบงวัสดุอุปกรณຏปຓน โ ประภท คือ อุปกรณຏทางวิทยาศาตรຏ  ละอุปกรณຏ
ทางการกษตร 

         วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   วิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์  ปຓนขัๅนตอนการท างานอยางปຓนระบบทีไนักวิทยาศาสตรຏ฿ชຌ฿นการ
สวงหาความรูຌทางวิทยาศาสตรຏ  ประกอบดຌวยขัๅนตอนตางโ  ดังนีๅ 

1. กำรสังกต  คือ  การท า฿หຌกิดความสงสัยละปຓนปัญหากิดขึๅน 

2. กำรก ำหนดปัญหำ  คือ การระบุปัญหาหรือสิไงทีไตຌองการศึกษาละ
ก าหนดขอบขตของปัญหา 

3. กำรตัๅงสมมติฐำน  คือ การคิดหาค าตอบทีไคาดหวังวาจะปຓนหรือการ
คาดคะนค าตอบของปัญหาอยางมีหตุผล 

4. กำรทดลอง  คือ การออกบบการทดลองละท าการทดลองตาม
สมมติฐานทีไตัๅงเวຌ 

5. กำรสรุปผล  คือ การสรุปวาจะปฏิสธหรือยอมรับสมมติฐาน ตามหลัก
หตุละผล พืไอ฿หຌเดຌค าตอบของปัญหาทีไถูกตຌอง 

จะหในวาวิธีการทางวิทยาศาสตรຏมี 5 ขัๅนตอน เดຌก 
-------สังกตูููููู ระบุปัญหำูููููููตัๅงสมมติฐำนููููููููทดลองูููููููสรุปผลูู----- 

฿นขัๅนตอนหลานีๅจะตຌองมีการ " ศึกษำคຌนควຌำละรวบรวมขຌอมูล " อยูสมอโ 

  ทักษะกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์  
หมายถึง  คุณลักษณะทีไมีความจ าปຓนตຌองมี฿นตัวของผูຌทีไจะตຌองอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตรຏ฿นการ
กຌปัญหา หรือปฏิบัติงานตางโ ซึไงมีทัๅงหมด 13 ทักษะ ดังนีๅ 

1. ทักษะกำรสังกต  หมายถึง  การ฿ชຌประสาทสัมผัสทัๅง 5 เดຌก ตา  ห ู จมูก  ลิๅน  ละผิวกาย  

อยาง฿ดอยางหนึไงหรือหลายอยางรวมกัน ละอาจ฿ชຌครืไองมือชวย฿นการสังกตดຌวย 

2. ทักษะกำรวัด  หมายถึง  ความสามารถ฿นการลือกละ฿ชຌครืไองมือตางโ ท าการวัดหาปริมาณ
ของสิไงตางโ ออกมาปຓนตัวลขทีไนนอนเดຌอยางหมาะสมละถูกตຌอง ชน จะวัดอะเร  จะ฿ชຌ
ครืไองมืออะเรวัด  หตุ฿ดจึง฿ชຌครืไองมือนัๅน  จะวัดอยางเร ปຓนตຌน 

3. ทักษะกำรจ ำนก  หมายถึง  การจ านกหรือการจัดจ าพวกวัตถุหรือหตุการณຏออกปຓนประภท
ตางโ ดยมีกณฑຏ฿นการจ านกหรือจัดจ าพวก กณฑຏทีไ฿ชຌอาจพิจารณาจากลักษณะทีไหมือนกัน 
ตกตางกัน 

หรือสัมพันธຏกันอยาง฿ดอยางหนึไงกใเดຌ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. ทักษะกำรหำควำมสัมพันธ์ระหวำงสปสกับสปสละสปสกับวลำ   สปส ิSpace) หมายถึง 
ทีไวาง 
ทีไวัตถุครองอยู  ชน ลองนึกวา ถຌาตัวราลงเปชอยู฿นนๅ าซึไงอยู฿นถังจนมิดหัว ลຌวน าเปชยใน
จนขใง 
ตัวรากใจะถูกฝังอยู฿นกຌอนนๅ าขใงนัๅน หากรามีความสามารถพิศษหายตัวออกจากกຌอนนๅ าขใง
นัๅนเป ทีไวางทีไอยู฿นกຌอนนๅ าขใงนัๅนกใคือ สปสของตัวรานัไนอง 

5. ทักษะกำรค ำนวณ  หมายถึง  การนับจ านวนของวัตถุ ละน าตัวลขทีไสดงจ านวนทีไนับเดຌมาคิด
ค านวณดยการบวก  ลบ  คูณ  หาร  หาคาฉลีไย  หรืออืไนโ  

6. ทักษะกำรจัดกระท ำละสืไอควำมหมำยขຌอมูล  หมายถึง  การน าขຌอมูลทีไเดຌจากการสังกต  การ
วัด  การทดลอง  ละจากหลงอืไนโ มาจัดกระท าสีย฿หม พืไอ฿หຌผูຌอืไนเดຌมีความขຌา฿จ฿นขຌอมูลทีไ
น าสนอเดຌตรงกันละงายตอการท าความขຌา฿จ 

7. ทักษะกำรลงควำมคิดหในจำกขຌอมูล  หมายถึง  การ฿ชຌประสาทสัมผัส สัมผัสสิไงของหรือ
หตุการณຏ฿หຌเดຌขຌอมูลอยางหนึไง ลຌวพิไมความคิดหในสวนตัวลงเป฿หຌกับขຌอมูลนัๅน  ความคิดหใน
สวนตัวอาจเดຌมาจาก ความรูຌดิม ประสบการณຏดิม หรือหตุผลตางโ 

8. ทักษะกำรพยำกรณ์  หมายถึง  การท านายผล หตุการณຏ หรือสิไงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ดย
อาศัยขຌอมูล  ความสัมพันธຏของขຌอมูล  หลักการ  กฎ  หรือทฤษฎีกีไยวกับสิไงทีไท านาย 

9. ทักษะกำรตัๅงสมมติฐำน หมายถึง  การท านายผล  หตุการณຏ หรือสิไงทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ดย
เมทราบหรือเมมีความสัมพันธຏของขຌอมูล  กฎ  หลักการ  หรือทฤษฎีกีไยวกับสิไงทีไท านาย 

10. ทักษะกำรก ำหนดนิยำมชิงปฏิบัติกำร  หมายถึง การ฿หຌความหมาย  ขอบขต  หรือ฿หຌค าจ ากัด
ความของค าตางโ ทีไ฿ชຌ฿นการทดลอง  พืไอ฿หຌกิดความขຌา฿จตรงกัน ถึงสิไงทีไจะท าการทดลอง ซึไง
สามารถท าการทดสอบเดຌ 

11. ทักษะกำรก ำหนดละควบคุมตัวปร   ตัวปร หมายถึง วัสดุ  สิไงของ  สถานการณຏ  หรือ
ปริมาณ 

ทีไสามารถท า฿หຌผลของการทดลองออกมาผิด  หรือถูกตຌอง  นาชืไอถือหรือเม  บงเดຌ  3 

ชนิด  คือ 

    ู  ตวัปรตຌน หรือตัวปรอิสระ คือตัวปรทีไปຓนตຌนหตุ ฿หຌราคาดวาท า฿หຌผลออกมาตางกัน 

   ู   ตวัปรตาม คือผลทีไกิดจากตัวปรตຌน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

29 

 

   ู   ตวัปรควบคุม คือสิไงทีไราตຌองก าหนดหรือควบคุม฿หຌหมือนกัน พืไอ฿หຌน฿จวาผลการ
ทดลองกิดจากตัวปรตຌนทานัๅน 

12. ทักษะกำรทดลอง  ปຓนกระบวนการปฏิบัติการพืไอทดสอบสมมติฐานทีไตัๅงขึๅน฿นการทดลอง   จะ
ประกอบดຌวยกิจกรรม 3 ขัๅนตอน฿หญโ คือ การออกบบการทดลอง  การปฏิบัติการ
ทดลอง  ละการบันทึก       ผลการทดลอง 

13. ทักษะกำรตีควำมละลงขຌอสรุปขຌอมูล 

- การตีความหมายขຌอมูล  คือ การบรรยายลักษณะละคุณสมบัติ 
- การลงขຌอสรุป คือ การบอกความสัมพันธຏของขຌอมูลทีไมีอยู ชน ถຌาความดันนຌอย นๅ าจะ
ดือด                             
 ทีอุณหภูมิตไ าหรือนๅ าจะดือดรใว ถຌาความดันมากนๅ าจะดือดทีไอุณหภูมิสูงหรือนๅ าจะดือดชຌาลง 

โ.5.แ  อุปกรณ์ทำงวิทยำศำสตร์ 
อุปกรณຏวิทยาศาสตรຏ฿นตละอยางมีคุณสมบัติทีไตกตางกัน จึงท า฿หຌมีวิธีการ฿ชຌเมหมือนกันพืไอพิไม
ความรูຌสริมปัญญาดຌวยการทดลอง สังกต ละรูຌจักลือก฿ชຌสืไออุปกรณຏวิทยาศาสตรຏเดຌอยางถูกตຌอง
ละหมาะสมกับการท ากิจกรรม฿นตละครัๅง จึงจ าปຓนตຌองท าความขຌา฿จบืๅองตຌนกีไยวกับอุปกรณຏ
ทางวิทยาศาสตรຏทีไ฿ชຌ฿นหຌองทดลอง ดังตอเปนีๅ 

ขวดปริมำตร  ( Flask )     ปຓนครืไองมือทีไ฿ชຌตรียมสารละลายมาตรฐานหรือ
สารละลายทีไมีความขຌมขຌนนຌอยกวาสารละลายดิมเดຌ ขวดปริมาตรมีหลายขนาดละมี
ความจุตางโ กัน ชน ขนาด 50 มิลลิลิตร 100 มิลลิลิตร 250 มิลลิลิตร  

500 มิลลิลิตร 1,000 มิลลิลิตร ละ 2,000 มิลลิลิตร ปຓนตຌน บงตามรูปรางละ
ลักษณะการ฿ชຌเดຌดังตอเปนีๅ  
1.   ขวดปริมาตรฟลอรนสຏ ิFlorence Flask) หรือรียกวา Flat Bottomed Flask มี
ลักษณะคลຌาย    ลูกบอลลูนมักจะ฿ชຌส าหรับตຌมนๅ า ตรียมกຍส ละปຓน wash bottle 

2.   ขวดปริมาตรกຌนกลม ิRound Bottom Flask) ขวดปริมาตรชนิดนีๅมีลักษณะ
หมือนกับ Florence Flask ตตรงกຌนขวดจะมีลักษณะกลมท า฿หຌเมสามารถตัๅงเดຌ 
3.   ขวดปริมาตรทรงกรวย ิErlenmeyer Flask หรือ Conical Flask) ขวดปริมาตร
ชนิดนีๅมีลักษณะปຓนทรงกรวย ละมีความจุขนาดตางโ กัน ตทีไนิยม฿ชຌกันมากมีความจุ
ปຓน 250 - 500 มิลลิลิตร สามารถ฿ชຌเดຌ฿นหลายกรณี ชน ฿นการเตตรท 

4.  ขวดปริมาตรกลัไน ิDistilling Flask) ขวดปริมาตรชนิดนีๅนิยม฿ชຌ฿นการกลัไน
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ของหลว                           

 5.   Volumetric Flask ขวดปริมาตรชนิดนีๅมีลักษณะปຓนขวดคอยาวทีไมีขีดบอก
ปริมาตรบนคอขวดพียงขีดดียว นิยม฿ชຌ฿นการตรียมสารละลาย ดยทัไวเปจะน าสาร
นัๅนมาละลาย฿นบีกกอรຏกอนทีไจะทลง฿นขวดปริมาตรดย฿ชຌกรวยกรอง ลຌวทนๅ าลຌาง 
 

 

 

 

 

 

 

                             ภาพทีไโ.่ รูปสดงลักษณะของขวดปริมาตรลักษณะตางโ 

บีกกอรຏหลายโ ครัๅงดຌวยตัวท าละลายลຌวทลง฿นกรวยกรอง พืไอลຌางสารทีไติดอยู฿หຌลง
฿นขวด฿หຌจนหมด อยา฿หຌสารละลาย฿น volumetric flask มีกิน 2 ฿น 3 ของปริมาตร
ทัๅงหมด ทตัวท าละลายลง฿นขวดดยผานกรวยอีก พืไอปຓนการลຌางกรวย จนขวดมี
ปริมาตรถึงขีดบอกปริมาตร                                

 ๐  บีกกอร์ ิ Beaker )มีหลายขนาดละมีความจุตางกัน ดยทีไขຌางบีกกอรຏจะมีตัวลขระบุ
ความจุของบีกกอรຏ ท า฿หຌผูຌ฿ชຌสามารถทราบปริมาตรของของหลวทีไบรรจุอยูเดຌอยางคราวโ ละ
บีกกอรຏมีความจุตัๅงต 5 มิลลิมตรจนถึงหลายโ ลิตร อีกทัๅงปຓนบบสูง บบตีๅย ละบบ
รูปทรงกรวย ิconical beaker) บีกกอรຏจะมีปากงอหมือนปากนกซึไงรียกวา spout ท า฿หຌการ
ทของหลวออกเดຌดยสะดวก spout ท า฿หຌสะดวก฿นการวางทงกຌวซึไงยืไนออกมาจากฝาทีไปຂด
บีกกอรຏ ละ spout ยังปຓนทางออกของเอนๅ าหรือกຍสมืไอท าการระหยของหลว฿นบีกกอรຏทีไ
ปຂดดຌวยกระจกนาฬิกา ิwatch grass)   การลือกขนาดของบีกกอรຏพืไอ฿สของหลวนัๅนขึๅนอยูกับ
ปริมาณของหลวทีไจะ฿ส ดยปกติ฿หຌระดับของหลวอยูตไ ากวาปากบีกกอรຏประมาณ 1 – 1.5 นิๅว  

ประยชน์ของบีกกอร์  
1. ฿ชຌส าหรับตຌมสารละลายทีไมีปริมาณมากโ  

2. ฿ชຌส าหรับตรียมสารละลายตางโ 

3. ฿ชຌส าหรับตกตะกอนละ฿ชຌระหยของหลวทีไมีฤทธิ์กรดนຌอย 
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 ภาพทีไโ.้ รูปสดงลักษณะของบิกกอรຏลักษณะตางโ 

๐  หลอดทดลองมีหลายชนิดละหลายขนาด ชนิดทีไมีปากละเมมีปาก ชนิดธรรมดาละชนิด
ทนเฟ ขนาดของหลอดทดลองระบุเดຌ 2 บบ คือ ความยาวกับสຌนผาศูนยຏกลางริมนอกหรือ
ขนาดความจุปຓนปริมาตร  ดังสดง฿นตารางตอเปนีๅ 

 

    ภาพทีไโ.แเ รูปสดงลักษณะของหลอดทดลองลักษณะตางโ 

  หลอดทดลองสวนมาก฿ชຌส าหรับทดลองปฏิกิริยาคมีระหวางสารตางโ ทีไปຓนสารละลาย ฿ชຌตຌม
ของหลวทีไมีปริมาตรนຌอยโ ดยมี test tube holder จับกันรຌอนมือ ซึไงหลอดทดลองบบทนเฟจะมี
ขนาด฿หญ ละหนากวา 

หลอดธรรมดา ฿ชຌส าหรับผาสารตางโ ดຌวยปลวเฟดยตรง฿นอุณหภูมิทีไสูง หลอดชนิดนีๅเมควรน าเป฿ชຌ
ส าหรับทดลองปฏิกิริยาคมีระหวางสารหมือนหลอดธรรมดา 
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๐  กระบอกตวง  มีขนาดตางโ กัน ตัๅงต 5 มิลลิลิตรจนถึงหลายโ ลิตร ฿ชຌปຓนอุปกรณຏส าหรับ
วัดปริมาตรของของหลว 

ทีไมีอุณหภูมิเมสูงกวาอุณหภูมิของหຌองปฏิบัติการ กระบอกตวงเมสามารถ฿ชຌวัดของหลวทีไมี
อุณหภูมิสูงเดຌนืไองจากอาจจะท า฿หຌกระบอกตวงตกเดຌ กระบอกตวงจะบอกปริมาตรของ
ของหลวอยางคราวโ ถຌาตຌองการ 

วัดปริมาตรทีไนนอนตຌอง฿ชຌอุปกรณຏวัดปริมาตรอืไนโ ชน ปຂปตตຏหรือบิวรตตຏ ดยปกติความ
ผิดพลาด 

ของกระบอกตวงมืไอมีปริมาตรสูงสุดจะมีประมาณ 1 ปอรຏซในตຏ กระบอกตวงขนาดลใก฿ชຌวัด
ปริมาตร 

เดຌ฿กลຌคียงความจริงมากกวากระบอกตวงขนาดลใก 

วิธีอานปริมาตรของของหลว฿นกระบอกตวงนัๅนสามารถท าเดຌดยการยกกระบอกตวง฿หຌตัๅงตรง
ละ฿หຌ  ทຌองนๅ าอยู฿นระดับสายตา ลຌวอานคาปริมาตร  ณ  จุดตไ าสุดของทຌองนๅ า 

 
ภาพทีไโ.แ1 รูปสดงลักษณะของกระบอกตวง 
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๐  หลอดหยด  มีลักษณะปຓนหลอดกຌวทีไปลายขຌางหนึไงยาวรียวลใก ละปลายอีกขຌางหนึไงมี
กระปาะยางสวมอยู  หลอดหยด฿ชຌส าหรับดูดรีอจนตຏจากขวดเปหยดลง฿นหลอดทดสอบทีไมี
สารอืไนบรรจุอยู  พืไอ฿ชຌ฿นการดูปฏิกิริยาคมี 

ของรีอจนตຏนัๅนโ  

              ขຌอควรระวัง฿นกำร฿ชຌหลอดหยดกใคือ : อยา฿หຌปลายของหลอดหยดกระทบหรือ
ตะกับปากหลอดทดลอง 

 
ภาพทีไโ.แโ รูปสดงลักษณะของหลอดหยด 

 

๐ บิวรตต์ ิ Burette )  ปຓนอุปกรณຏวัดปริมาตรทีไมีขีดบอกปริมาตรตางโ ละมีกຍอก ส าหรับ
ปຂดูปຂด พืไอบังคับการเหลของของหลว บิวรตตຏปຓนอุปกรณຏทีไ฿ชຌ฿นการวิคราะหຏ มีขนาดตัๅงต 
10 - 100 มิลลิลิตร บิวรตตຏสามารถวัดปริมาตรเดຌอยาง฿กลຌคียงความจริงมากทีไสุด ตกใยังมี
ความผิดพลาดอยูลใกนຌอย ซึไงขึๅนอยูกับขนาดของบิวรตตຏ ชน 

บิวรตตຏขนาด 10 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.4%  

บิวรตตຏขนาด 25 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.24%  

บิวรตตຏขนาด 50 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.2%  

บิวรตตຏขนาด 100 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.2% 

 
ภาพทีไโ.แใ รูปสดงลักษณะของบวิรตตຏ 
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๐ ปຂปตต์ ิ Pipette )ปຓนอุปกรณຏทีไ฿ชຌ฿นการวัดปริมาตรเดຌอยาง฿กลຌคียง มีอยูหลายชนิด ต
ดยทัไวเปทีไมี฿ชຌอยู฿นหຌองปฏิบัติการมีอยู 2 บบ คือ Volumetric pipette หรือ Transfer 

pipette ละ Measuring pipette Transfer pipette ซึไง฿ชຌ฿นการวัดปริมาตรเดຌพียงคาดียว 
คือ ถຌาหาก Transfer pipette บรรจุ 25 มิลลิลิตร กใจะวัดปริมาตรของของหลวเดຌฉพาะ 25 

มิลลิลิตรทานัๅน Transfer pipette มีหลายขนาดตัๅงต 1 - 100 มิลลิลิตร ถึงมຌปຂปตตຏชนิดนีๅ
จะ฿ชຌวัดปริมาตรเดຌอยาง฿กลຌคียงความจริงกใตาม ตกใยังมีขຌอผิดพลาดซึไงขึๅนอยูกับขนาดของปຂ
ปตตຏ  ชน  

Transfer pipette ขนาด 10 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.2%  

Transfer pipette ขนาด 30 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.1%  

Transfer pipette ขนาด 50 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.1%  

Transfer pipette ฿ชຌส าหรับสงผานของสารละลาย ทีไมีปริมาตรตามขนาดของปຂปตตຏ มืไอปลอย
สารละลาย 

ออกจากปຂปตตຏลຌว หຌามปຆาสารละลายทีไตกคຌางอยูทีไปลายของปຂปตตຏ ตควรตะปลายปຂปตตຏ
กับขຌางภาชนะหนือระดับสารละลายภาย฿นภาชนะนัๅนประมาณ 30 วินาที พืไอ฿หຌสารละลายทีไ
อยูขຌาง฿นปຂปตตຏเหลออกมาอีก        ปຂปตตຏชนิดนีๅ฿ชຌเดຌงายละรใวกวาบิวรตตຏ  
Measuring pipette หรือ Graduated pipette (บางทีรียกวา Mohr pipette) จะมีขีดบอก
ปริมาตรตางโ เวຌ  ท า฿หຌสามารถ฿ชຌเดຌอยางกวຌางขวาง คือสามารถ฿ชຌทน Transfer pipette เดຌ 
ต฿ชຌวัดปริมาตรเดຌนนอนนຌอยกวา Transfer pipette ละมีความผิดพลาดมากกวา ชน  

Measuring pipette ขนาด 10 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.3%  

Measuring pipette ขนาด 30 มิลลิลิตร มีความผิดพลาด 0.3% 

 
ภาพทีไโ.แไ รูปสดงลักษณะของปຂปตตຏ 
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๐ เมຌหนีบ ิ Test Tube Holder )ท าจากวัตถุหลายชนิด ชน เมຌ หรือลวดหลใก ฿ชຌส าหรับจับ
หลอดทดลอง นืไองจากมืไอ฿ชຌหลอดทดลองทีไบรรจุของหลวตຌม เอระหยทีไกิดจากการตຌม
ของหลวภาย฿นหลอดจะท า฿หຌมือทีไจับรຌอน ฉะนัๅนจึงควร฿ชຌเมຌหนีบ ฿นการจับหลอดทดลอง ต
อยา฿ชຌเมຌหนีบจับบีกกอรຏหรือขวดปริมาตรพราะจะท า฿หຌลืไนตกตกเดຌ ละอยา฿ชຌคีบหรือจับ
ถຌวยกระบืๅองละฝา พราะถຌวยกระบืๅองตຌอง฿ชຌจับดຌวย Crucible Tong 

 
ภาพทีไโ.แ5 รูปสดงลักษณะของเมຌหนบี 

๐ Clamp  ท าดຌวยหลใกละมีเมຌคอรຏกหุຌมดຌาน฿นทีไตะกับกຌว มักจะ฿ชຌรวมกับ Stand ดยมี 
Clamp  holder ปຓนตัวชืไอม Clamp ฿ชຌส าหรับจับอุปกรณຏตางโ ชน ขวดปริมาตร Clamp ทีไ
฿ชຌจับบิวรตตຏ รียกวา Buret Clamp 

 
ภาพทีไโ.แๆ รูปสดงลักษณะของClamp 
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๐  หลอดฉีดยำ ปຓนอุปกรณຏวัดปริมาตรของของหลวอยางงายทีไเมตຌองการความละอียดมาก
นัก  นิยม฿ชຌ฿น รงรียนนืไองจากราคาถูก ละหาซืๅอเดຌงาย ท าดຌวยกຌวหรือพลาสติกมีขนาด
ตางโ กัน ทีไ฿ชຌ฿นรงรียน  สวนมากมีตัๅงตขนาด 5  cm3  จนถึง 35 cm3 

วิธีกำร฿ชຌ  
1.   ลือกขนาดของหลอดฉีดยา฿หຌหมาะสมกับปริมาตรทีไตຌองการวัด ดึงกຌานหลอดฉีดยาขึๅนละ
กดลง พืไอ฿หຌยางทีไปลายกຌานหลอดฉีดยาลือนเดຌคลอง  
2.   กดกຌานหลอดฉีดยาจนสุดพืไอเลอากาศออก฿หຌหมด  

3.   จุมปลายหลอดฉีดยาลง฿นของหลว คอยโ ดึงกຌานหลอดฉีดยาขึๅน ขณะทีไดูดสารละลายขຌา
เป฿น 

หลอดฉีดยา ระวังอยา฿หຌมีฟองอากาศถຌามีตຌองกดกຌานหลอดฉีดยาลงเปจนสุดพืไอเลอากาศ ลຌว
คอยโ ดึงกຌานหลอดฉีดยา฿หຌสวนทีไคຌงตไ าสุดของลูกยางตรงกับขีดปริมาตรทีไตຌองการ  

  กำรกใบรักษำ 

หຌาม฿ชຌหลอดฉีดยาทีไท าดຌวยพลาสติกตวงสารอนินทรียຏ  พราะจะท า฿หຌพลาสติกละลาย มืไอสรใจ
งานลຌวตຌองลຌางท าความสะอาด ชใด฿หຌหຌงสนิท 

 

โ.5.โ  อุปกรณ์ทำงกำรกษตร 

  ครืไองมือการกษตรปຓนครืไองมือของกษตรกร฿นการพาะหรือขยายพันธุຏ  ซึไงผูຌ฿ชຌควรเดຌศึกษา
ถึงวิธีการ฿ชຌ  การดูลรักษา  พืไอ฿หຌครืไองมือมีอายุการ฿ชຌงานทีไยาวนานละควรรูຌจักการปງองกัน อุบัติหตุ
ทัๅงผูຌ฿ชຌละผูຌทีไอยู฿กลຌคียง  การลือกครืไองมือทีไดีจะท า฿หຌเดຌรับผลประยชนຏหรือเดຌผลผลิตทีไมีคุณภาพดี 
ประภทครืไองมือกษตร…..บงตามลักษณะของการ฿ชຌงานดังนีๅ 

 

 
ภาพทีไ โ.แ็ รูปสดงถึงอุปกรณຏทัไวเปทางการกสิกรรม 
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1.  ครืไองมือทีไ฿ชຌกับงานดิน…ครืไองมือประภทนีๅ฿ชຌส าหรับการท างานกษตรทีไกีไยวขຌองกับ
ดิน 

2.  ครืไองมือ฿ชຌ฿นการ฿หຌนๅ าครืไองประภทนีๅสวน฿หญ฿ชຌ฿นการดูลพืช 

3.  ครืไองมือตัดตงกิไงละขยายพันธຏพืช 

 

  ครืไองมือกษตรกีไยวกับดิน ครืไองมือกษตรกีไยวกับพืช 

ครืไองมือทีไ฿ชຌกับดินมี 6 ชนิด ครืไองมือทีไ฿ชຌกับพืชมี 5 ชนิด 

ครืไองมือกีไยวกับดิน 

  ์ จอบ ฿ชຌส าหรับ ขุดดินถางหญຌาขุดปลง หรือ฿ชຌส าหลับขุดหลุม฿หญโ สຌอมพรวน ฿ชຌส าหลับ
พรวนดินรอบโตຌนพืช 

  ความปลอดภัย฿นการ฿ชຌ กอน฿ชຌควรตรวจดูวาจอบขຌาดຌามนนหนาหรือเมขณะทีไ ฿ชຌจอบตຌอง
ระวังพืไอนทีไอยูขຌางคียงละทຌาของผูຌ฿ชຌดຌวย 

กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ หลังจาก฿ชຌลຌวลຌางท าความสะอาดละ฿ชຌผຌาชใด฿หຌหຌง ทานๅ ามันกัน
สนิมลຌวกใบขຌาทีไ฿หຌรียบรຌอย 

๐ สຌอมพรวน   ฿ชຌส าหรับพรวนดินรอบ โ ตຌนพืช เมควร฿ชຌพรวน฿นดิน ขใง พราะจะหักละงองาย 

  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ เมควรลนกัน฿นขณะท างาน พราะ สຌอมพรวนมีความหลมคม 
อาจจะเดຌรับอันตรายจากการ฿ชຌเดຌ ถຌาผูຌ฿ชຌขาด ความระมัดระวัง  
  กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ  ภายหลังการ฿ชຌควรลຌางท าความสะอาดละชใด฿หຌหຌง ทา
นๅ ามันกันสนิมลຌวกใบขຌาทีไ฿หຌรียบรຌอย 

๐ ครำด  ฿ชຌส าหรับยอยดินละกใบศษหญຌา ตงปลงปลูกการจับคราด฿ชຌมือทัๅงสองจับดຌามคราด฿หຌหาง
กันพอสมควร ลຌวถึงขຌาหาตัว 

  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌกอน฿ชຌควรตรวจดูวาคราดอยู฿นสภาพทีไ ฿ชຌเดຌหรือเม ขณะ฿ชຌควร
ระมัดระวังเม฿หຌดຌามคราดเปถูกคน฿กลຌคียง 
  กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ หลังจาก฿ชຌลຌวลຌางท าความสะอาดละ฿ชຌผຌาชใด฿หຌหຌง ทา
นๅ ามันกันสนิมลຌวกใบขຌาทีไ฿หຌรียบรຌอย 

๐ สียม  ฿ชຌส าหรับขุดหลุมปลูกตຌนเมຌ สวนมากนิยม฿ชຌขุดหลุมขนาด ลใกลึก หรือ฿ชຌ฿นบริวณคบเม
หมาะกับการ฿ชຌจอบ วลาขุด ฿ชຌมือทัๅงสองขຌางจับดຌามสียม฿หຌมือยูหางกันพอสมควร ลຌวกด ปลายสียม
ลงเป฿นดิน 

  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ  กอน฿ชຌควรตรวจสภาพของสียมสียกอน ขณะปฏิบัติงาน฿หຌ 
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ระมัดระวังเม฿หຌดຌามสียมเปดนคนขຌางคียงทีไยืนอยูเดຌ 
  กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ ภายหลังการ฿ชຌควรลຌางท าความสะอาด ชใด฿หຌหຌง ทานๅ ามัน
กันสนิมลຌวกใบขຌาทีไ฿หຌรียบรຌอย 

๐  พลัไว  ฿ชຌส าหรับตักวัสดุทีไ฿ชຌ฿นการกษตร ชน ดิน ปุຉย 

  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ  กอน฿ชຌควรตรวจดูวาช ารุดหรือเม พืไอจะเดຌซอม฿หຌรียบ รຌอย ฿นขณะ
ทีไ฿ชຌตักดิน ควรระวังเม฿หຌถูกทຌาละคนขຌางคียง   
  กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำหลังจากการ฿ชຌทุกครัๅง ลຌางนๅ า฿หຌสะอาดละชใด฿หຌหຌง ทา
นๅ ามันกันสนิมลຌวกใบขຌาทีไครืไองมือกีไยวกับพืช 

๐  บัวรดนๅ ำ  ฿ชຌส าหรับรดนๅ าพืช นๅ าทีไออกจากฝักบัวจะปຓนฝอยกระจายทัไวตຌนพืช ท า฿หຌพืชเดຌรับนๅ าอยาง
ทัไวถึง ละสวนตาง โ ของพืชเมหักงาย การ฿ชຌ บัว รดนๅ า ถຌาเมระมัดระวังจะสียหายงายทีไสวนคอของ 
ฝักบัวจึงควรจับทีไหูหิๅวหรือทีไมือจับทานัๅน 

  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ  กอน฿ชຌควรตรวจดูสภาพของบัวรดนๅ าตรงทีไมือจับหรือหูหิๅวสียกอน 
ถຌาช ารุดควรซอม฿หຌรียบรຌอยกอนน าเป฿ชຌ ละขณะทีไ฿ชຌตຌองจับถือ฿หຌนนพืไอเม฿หຌตกลงทຌา   

   กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำภายหลังการ฿ชຌลຌว ควรลຌางท าความสะอาดถังตัวถังละ
ฝักบัว อยา฿หຌศษหญຌาหรืออยางอืไนอุดตัน ลຌวควไ ากใบขຌาทีไ 

๐  กรรเกรตัดหญຌำ฿ชຌส าหรับตัดหญຌาหรือตกตงรัๅวตຌนเมຌหรือตัดหญຌา฿นสนามทีไมีมุมคบ 

  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ ขณะทีไ฿ชຌควรระมัดระวังคนทีไอยูขຌางคียง เมควร฿ชຌมือจับ ฿กลຌคน
กรรเกรมากกินเป มือจะพลาดเปถูกคมของกรรเกรเดຌ ขณะ฿ชຌควรระวังเม฿หຌปลายกรรเกร เปถูกผูຌอืไน
ดຌวย 

  กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ ภายหลังการ฿ชຌควรลຌางท าความสะอาดชใด฿หຌหຌง ทานๅ ามัน 
กันสนิม หยอดนๅ ามัน กใบขຌาทีไ ดยการขวน 

๐  มีดดำยหญຌำ ฿ชຌส าหรับดายหญຌาหรือถางหญຌาทีไขึๅนสูง ซึไงเมสามารถทีไ จะ฿ชຌกรรเกรตัดหญຌาเดຌ 
  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ  กอน฿ชຌควรตรวจดูวาดຌามนนดีหรือเม ขณะ฿ชຌมีดดายหญຌาตຌอง
ระมัดระวัง฿หຌมาก พราะมีดดายหญຌามีความคม อาจปຓนอันตรายตอผูຌ฿ชຌละผูຌทีไอยูขຌางคียง ควรค านึงถึง
รัศมีของมีด เมควร฿ชຌมีดดายหญຌากวงลนหยอกลຌอกัน 

   กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ มืไอ฿ชຌมีดดายหญຌาลຌว ควรลຌางท าความสะอาดดย฿ชຌผຌา 
ชใด฿หຌหຌง ทานๅ ามันกันสนิม ดຌวยจะชวยรักษาคมมีด฿หຌอยูเดຌ นาน ลຌวกใบขຌาทีไ 
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๐  กรรเกรตัดกิไง  ฿ชຌส าหรับตัดตงกิไงเมຌขนาดลใก ชน กิไงทีไหຌงเม สมบูรณຏ ปຓนรคละมลงกัดกิน 
หรือ฿ชຌตัดตงพืชทีไมี ฿บละกิไงหนา กินเป กอน฿ชຌควรปลดทีไรัดสปริงออก ฿ชຌมือทีไผูຌ฿ชຌถนัดจับดย฿ชຌอุຌง
มือบริวณนิๅวหัวมมือบังคับกรรเกร ตอนบน฿นการตัดกิไง  
  ควำมปลอดภัย฿นกำร฿ชຌ ขณะตัดตงกิไงควร฿ชຌอยางระมัดระวังดยเม฿หຌหลุดมือหรือกวงลน  
  กำรท ำควำมสะอำดละกใบรักษำ ภายหลังการ฿ชຌควรลຌาง ชใดท าความสะอาด ทานๅ ามัน กัน
สนิม ละหยอดนๅ ามันตรงสปริงขากรรเกร ลຌวกใบขຌาทีไ ดยการขวน 
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บททีไใ 

วิธีด านินการวิจัย 

ใ.แ ขัๅนตอนการวิคราะหຏขຌอมูลละสรุปผลขຌอมุลพืไอปຓนนวทางการออกบบ 

ใ.แ.แ กิจกรรม  ตัวผลิตภัณฑืจะถูกออกบบพืไอรองรับกิจกกรรมตางทีไจะขึๅนดดยทางผูຌจัดท า
เดຌก าหนดกิจกกรรมบืๅองตຌนทีไดใกตຌองกระท าพืไอการรียนรูຌรืไองดิน ดังนีๅ 

ู กใบดิน    

    ู ตรวจสอบดิน   

   ู ปรับปรุงสภาพดิน    

   ู การน าดินมา฿ชຌประยชนຏ 

 

ู  กใบดิน 

  ลักษณะของกิจกรรม 

  ์  ขุด  กิริยาทีไสับ จาะ ทง หรือคุຌยอาดินหรือสิไงทีไอยู฿นดินขึๅนมา 

 ์  จาะ   ท า฿หຌปຓนชองปຓนรู 
 ์  ตัก  กิริยาการกระท าทีไน าสิไงอยูบริวณดຌานบน ขึๅนมา 

 ์  กใบ    รวมเวຌ  รักษาเวຌ 

 ู  กำรตรียมดิน 

  การรอน 

วิคราะหຏจากลักษณะกิจกรรม 

  แ. จากการหาขຌอมูลพบวาอุปกรณຏทีไ฿ชຌงาน฿นปัจจุบันมีการ฿ชຌงานหลักการชิงลึก คือการน ารืไอง 
คานละดมมนของรงมา฿ชຌ 
  โ.  กนของการขุดดินนัๅน คือการน าดินสวนหนึไงยกออกมาจากสวน฿หญ  ซึไงกลาวเดຌวานีๅปຓน
วัตถุประสงคຏหลักของผลิตภัณฑຏทีไจะกิดขึๅน฿นสวนนีๅลยกใปຓนเดຌ 
 ใ.  ขัๅนตอนการตรียมดินกอนน ามาทดลองนัๅน กนของมันสวนนีๅคือการท าดิน฿หຌปลอดภัย
พืไอทีไจะรอน าดินการท ากิจกรรมตอเป ดยดินตประภทจะมีการตรียมทีไตงตางกัน  พราะฉะนัๅนกอน
จะมาถึงขึๅนตอนนีๅ จ าปຓนตຌองรูຌกอนวา ดินนันคือดินอะเร?  ตຌองการตรียมชนเร? 
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ู ดิน 

 ตามหลักสุตรการรียนรูຌวิชา วิทยาศาสตรຏชัๅนประศึกาปทีไ ไ จะ฿ชຌสภาพของนืๅอดินปຓนกณฑຏการ
บง 

  ์  ดินหนียว  นืๅอดินประกอบดຌวยอนุภาคขนาดดินหนียวตัๅงตรຌอยละ ไเ ขึๅนเป  มีอนุภาค
ขนาดทรายรຌอยละ ไ5 หรือ นຌอยกวาละมีอนุภาคขนาดทรายปງงนຌอยกวารຌอยละ ไเ  ดินหนียวปຓนดิน
ทีไมีนืๅอดินละอียด  ฿นสภาพ ดินหຌงจะตกออกปຓนกຌอนขຌงมากมืไอปยกนๅ าลຌวจะมีความยืดหยุน  
สามารถปัຕนปຓนกຌอนหรือคลึงเดຌ 
  ์ ดินรวน  ปຓนดินทีไมีองคຏประกอบปຓนมากทีไสุด฿นดินทัๅง ใ ประภท  มีความสามารถระบายนๅ า
เดຌดี 
  ์ ทราย    ปຓนดินทีไมีอนุภาคขนาดทรายปຓนองคຏประกอบหลักอยูมากกวารຌอยละ ่5   
ู กำรตรวจหำประภทดิน 

  วิครำะห์ดิน 

 การดึงคุณสมบัติการเหลผานของนๅ า ท า฿หຌบงประภทของดินเดຌงาย  
ถຌานๅ าเดຌผานเดຌ รຌอยละ  ้เ %  ดินนัๅนมีคุณสมบัติ฿กลຌคียงดินทราย 

ถຌานๅ าเดຌผานเดຌ รຌอยละ  ๆเ %  ดินนัๅนมีคุณสมบัติ฿กลຌคียงดินรวน 

ถຌานๅ าเดຌผานเดຌ รຌอยละ  เเ %  ดินนัๅนมีคุณสมบัติ฿กลຌคียงดินหนียว 

  ท า฿หຌตัวกิจกรรมทีไจะน ามาทดลองคือการ฿ชຌน าเหลผานดินทีไดใกเดຌออกเปกຌบตัวอยางมา 

- กำรปรับปรุงดิน 

 วัตถุประสงคຏ฿นกิจกรรมนีๅ คือการ฿หຌดใกเดຌน าดินมาทดลองปรับปรุงสภาพ฿หຌหามะสมกับการ
กิจกรรมตางโ ชน 

การปลูกพืช   การปัຕนขึๅนรูป ปຓนตຌน 

 การปรับปรุงดิน฿นหาะสมกับการพราะปลูก 

ดินทีไมีสภาพหนียว   ฿ชຌ   ดินนัๅน 5 สวน กลบ  โ สวน   
    ทราย โ สวน ศษถาน แ สวน 

ดินทีไมีสภาพทราย     ฿ชຌ ดินนัๅน  ไ สวน  ดินรวน ใ สวน 

    กบล   โ  สวน ปลือกถัไว   แ สวน   

   ส
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-  กำรน ำดินมำ฿ชຌประยชน์ตำมประภทของดิน 

  การขึๅนรูปดย฿ชຌดินประภทตางโ 

  ๐ ดินหนียว 

 ฿ชຌวิธีการท ามล พืไอ฿หຌกิดความงาย฿นการขึๅนรูป  ดยตัวมลนัๅนมีทัๅงมพิมพຏ มตัด ปຓนตัๅน 
ปຓนการลียนบบการขึๅนรูปงานดินของซรามิกมาประยุกตื฿หຌหามะสมกับชวงวัยดใก 

  ๐ ทรำย 

  ฿ชຌวิธีการทีไนักกอทรายขึๅนรูปนิยม฿ชຌกัน คือการผสมดินลงเปลใกนຌอยพืไอ฿หຌงายตอการขึๅนรูป 
ลຌวตຌอง  รักษาความชืๅนของดຌวยทราย  ดຌวยวีการนีๅ ตัวงานทีไอกมาจะมีขนาดทีไ฿หญ 
  ฿ชຌวิธีผสมปງงปยกลงเป฿นทราย พืไอ฿หຌกิดการยึดตัวกัน ละสามารถปัຕนขึๅนรูปเดຌงาย  ซึไง
วิธีการนีๅจะท า฿หຌทราย สามารถขึๅนรูปเดຌอิสระมากขึๅน ตามมพิมพຏทีไจะ฿ชຌ  อีกทัๅงมืไอหຌงลຌว 
ทรายนัๅนจะขຌงละคงรูปเดຌดຌวยตนอง 

๐ ดินรวน 

  ฿ชຌวิธีการอัด มีวิธีการคลຌายกับดินหนียวพราะคุณสมบัติตางกันตเมมากจนกินเป สามารถ
ดียวรงลຌวขึๅนปຓนรูป เดຌ ดยงานทีไจะออกมานัๅน อาจจะปຓน ศิลปะนูนตไ า หรือการขึๅนรูปทรง
งายโ ปຓนตຌน 

- วัสดุ 
  วิคราะหຏวัสดุ 
  วัสดุทีไจะน ามา฿ชຌ฿นตัวผลิตภัณฑຏนัๅน บงปຓน โ สวน คือ วัสดุหลัก กับ วัสดุยอย ดยการลือก฿ชຌ
วัสดุนัๅน ฿ชຌกณฑຏ การลือกตามลักษณะการ฿ชຌงานทีไตังผลิตภัณฑຏตຌองรองรับ  กลุมปງาหมายทีไ฿ชຌ  
ซึไงวัสดุดังกลาว ประกอบดຌวย 

   พลาสติกิวัสดุหลักี    นืไอจาก  ู  มีนๅ าหนักบา   
        ู  งายตอการท าความสะอาด  
   ยางิวัสดุรองี     นืไองจาก ู  ฿ชຌรองรับรงกระทงเดຌ 
        ู  มีความยืดหยุนสูง 
         ู  ท าความสะอาดงาย 

   ลหะิวัสดุรองี    นืไองจาก  ู  ฿ชຌ฿นสวนทีไตຌองรับนๅ าหนัก 

   ผຌาิวัสดุหลักี     นืไองจาก ู  สวนทีไสัมพัสกับรางกายของดใก 
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สรุปขຌอมุลกีไยวกับกำรออกบบ 

1. ผลิตภัณฑຏสามารถพกพา/คลืไอนทีไเดຌสะดวก 

2. ส าหรับดใกอายุู้แแ ป ฿ชຌงานปຓนกลุม ใู5 คน 

3. สงสริมการรียนรูຌรืไองดิน 

4. สงสริม฿หຌดใกรูຌถึงการ฿ชຌประยชนຏจากดิน 

5. งายตอการดูลรักษา  ท าความสะอาด 

6. วัสดุทีไ฿ชຌ฿นการผลิต  
วัสดุหลัก   พลาสติก 

วัสดุรอง   ยาง  หลใก ผຌา 

7. สรຌางปฎิสัมพันธຏระหวางคน฿นกลุม 

8. มีกลเก  

 

ขຌอสนอนะจำกกำรตรวจ 

1. นวทางทีไลือก นຌนความสนุกสนานมากกวาสาระ 

2. ลือกกิจกรรมทีไจะดนมา แ กิจกรรมนอกจากทดลอง 
3. นຌนรืไองการทดลอง฿หຌมากขึๅน 

4. ยกสถานทีไ฿ชຌงานผลิตภัณฑຏ฿ชຌชัดจนกวานีๅ วาสวนเหน฿ชຌ นอก หรือ฿น สถานทีไ 
5. ท า฿หຌกิดปฏิสัมพันธຏ฿นกลุมมากขึๅนดย฿ชຌลักษณะทีไตางกันของดิน 

6. อยา฿หຌกลายปຓนอุปกรณຏทางวิทยาสาสตรຏ หรือ อุปกรณຏทางการกสิกรรม 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

44 

 

ใ.โ  กำรออกบบบบรำง 

   ดยการออกบบจะบงปຓน โ สวน฿หญ คือสวนการทดลองิยูนิตทีไแี ละสวนการลนิยูนิตทีไโี 
ภาย฿นสวนการทดลองิยุนิตทีไแีจะมีการบงดังนีๅ 
   Theme หลัก  
  ู  Drilling Bee 

   ์ นวทางยอยทีไแ 

    ์ นวทางยอยทีไโ 

  -  Mining base 

   ์ นวทางยอยทีไแ 

ภาย฿นสวนการลนิยูนิตทีไโีจะมีการบงดังนีๅ 
    Theme หลัก 

   ู Mold your soil 

    ์  theme E 

   ์  theme F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

45 

 

สวนการทดลองิยุนิตทีไแี 
   Theme หลัก  
  ู  Drilling Bee 

   ์ นวทางยอยทีไแ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพทีไ ใ.แ รูปนวทางการออกบบทีไแ ยูนิตส าหรับทดลอง 
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์ นวทางยอยทีไ2 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

ภาพทีไ ใ.โ รูปนวทางการออกบบทีไโ ยูนิตส าหรับทดลอง 
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-  Mining base 

์ นวทางยอยทีไแ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพทีไ ใ.ใ รูปนวทางการออกบบทีไใ ยูนิตส าหรับทดลอง 
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ู Mold your soil 

   ์  theme E 

 

 

 

 

 

ภาพทีไ ใ.ไ รูปนวทางการออกบบทีไไ ยูนิตส าหรับกิจกรรมจากดินทีไดใกกใบมา 

 

์  theme F 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ภาพทีไ ใ.5 รูปนวทางการออกบบทีไ5 ยูนิตส าหรับกิจกรรมจากดินทีไดใกกใบมา  
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วิคราหะหຏตละนวทาง  
   Theme หลัก  
 ู  Drilling Bee 

      ์ นวทางยอยทีไแ   ตัวงานสงสริม฿หຌกิจกรรมกิดความหลากหลายของดินทีไดใกจะหามาเดຌ การท า
การ 

                                   ทดลองของตละคนหรือกลุมนัๅนจะตางกันเปดຌวย ท า฿หຌกิดการลกปลีไยน
ดินกันพืไอ 

                                   ฿หຌเดຌดินทีไมีคุณสมบัติทีไตຌองการ 

      ์ นวทางยอยทีไโ   นวทางนีๅจะมีลักษณะทีไคลຌายกับนวทางทีไแ ตางกันพียงครูปราง  ตความ
สนุก 

                                    จะกิดขึๅนมืไอดใกเดຌลากรถของตนเปหาดินลຌวท ากลับมาทดลองทีไยานม 
 -  Mining base 

      ์ นวทางยอยทีไแ    นวทางทีไสุดสนจะจริงนีๅ จ าปຓนทีไตຌอง฿ชຌดใกจ านวน5คน  พืไอตัๅนฐานขุด
จาะดิน 

                                     ตามจุดหรือบริวณตางโตามตຌองการ 

 

ภาย฿นสวนการลนิยูนิตทีไโีจะมีการบงดังนีๅ 
Theme หลัก 

  ู Mold your soil 

     ์  theme E   การขึๅนรูปภาชนะ฿นชีวิตประจ าวันท า฿หຌดใกเดຌรียนรูຌการ฿ชຌประดยชนຏจากดิน฿น
รูปบบตางโ 

     ์  theme F   ปຓนการน าดินมาท าปຓนกมกระดาน ดดยมีกติกางายโพืไอน฿หຌดใกเดຌฝຄกการขึๅนรูป
ละความ 

                          ขຌา฿จรืไองดินเดຌมากขึๅน 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

50 

 

สรุปผลการสงงาน/ละค านะน าจากอาจารยຏ 
แ.  นຌนรืไองการทดลอง฿หຌสนุกมากขึๅน 

โ.  การคลืไอนควรเปบบผสมผสาน 

ใ.  การลนดินอยาก฿หຌมีทัๅง โ บบคือ ปຓนกม ละภาชนะ ต฿นรูปบบกมควรมีกติกาทีไงายตอการ
ลน 

ไ.  ระวังอยา฿หຌหมือนของลนผุຌชายกิดเป 

 

3.3 กำรพัฒนำบบ 

         ฿นสวนของการตรวจครัๅงนีๅปຓนการท าหุนจ าลองพืไอศึกษาดูกลเกล ละภาพรวมของงาน ดยทาง
ผูຌจัดท าเดຌพัฒนาตัวบบมาจาก การตรวจขัๅนทีไ โ   ดังรูป 

                                                   ภาพทีไใ.ๆ รูปสดงหุนจ าลองกระดาษ  
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ภำพ ใD Model 

 

 

 

 
ภาพทีไใ.็ รูปสดงใD Render 

 

   ดย฿นการพัมนาครัๅงนีๅ เดຌมีการปรับปลีไยนยานพาหนะหัๅวงานพืไอความสนุกสนานทีไมากขึๅน฿น
การ฿ชຌงาน ละความสะดวกสบาย฿นรืไองการจัดกใบอีกดຌวย ดยตัวงานยังมีกลเลดังดิม ละมีการพิไม
ลูกลนตางโขຌาเปมากมายอีกดຌวย 

สรุปผลละค านะน าจากอาจารยຏ 
แ. ลดขนาดของลง ละนຌนการจัดกใบ฿หຌดีมากขึๅน 

โ. เมอารถขใน พราะจะท า฿หຌกิดปัญหาตางโตามมาเดຌ 
ใ. กลเกลมากกิดเป ควรลดลง ละ฿หຌดู฿ชຌงายตอการ฿ชຌมากขึๅน 
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บททีไไ  
ผลงำนกำรออกบบ 

 

 

 

 

 

 

 

     ภาพทีไไ.แ รูปสดงลักษณะดยรวมของกระปຉาทดลอง  

   กระปຉาทดลอง Soil Hunting Box  

ประกอบดຌวย  ู ทีไฉีดนๅ า 
   ู หัวขุด บบจาะละบบตัก 

   ู ทีไสวมหัวชุด 

   ู หลอดทดลอง   

 

 

 

 

 

       ภาพทีไไ.โ รูปสดงลักษณะดยรวมของกระปຉาผสมดิน 

  กระปຉาผสมดิน Mixer box 

ประกอบดຌวย ูถาดผสมดิน   ูทีไตัดละปาดดิน  ูลูกกลิๅงส าหรับนวดดิน 
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                         ภาพทีไไ.ใ รูปสดงลักษณะดยรวมของกระปຉากิจกกรรม 

 

  กระปຉากิจกรรม  Soil Saga & Soil Molder 

กระปຉากิจกรรม  Soil Saga 

ประกอบดຌวย ูวิธีการลน 

   ูบลຍอคส าหรับยัดดินพืไออัดออกมาปຓนตัวละครผาตางโ 

   ูผนทีไ ละลูกตຎา 

กระปຉากิจกรรม Soil Molder 

ประกอบดຌวย  ู ทีไปัຕน 

   ู กระถางรองปัຕน 

 

    ดยมีการ฿ชຌงานปຓนกลุมสมาชิก฿นกลุมตຌองถือ testing box คนแ ฿บออกเปหาดินตามจุดตางโ ลຌว
น าดินกลับมา ณ คนทีไถือ Mixer box ก ลຌวจึๅงริไมการท ากิจกรรมผสม ดินพืไอน าเปลนปຓนกม ปัຕนปຓน
ภาชนะ หรือการทดลองทางวิยาศาสตรຏ 
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บททีไ5 

สรุปผล อภิปรำยละขຌอสนอนะ 

 

  การออกบบผลิตภัณฑຏครบทุกการ฿ชຌงานตามขอบขตทีไตัๅงเวຌ  สามารถรองรับความตຌองการ
ตางโ฿นการทดลองบืๅองตຌนกีไยวกับดินเดຌ ละยังสามารถน าดินมา฿ชຌงาน฿นรูปบบของกิจกรรมตางเดຌ 
คือการน าดินทีไดใกกใบมาเดຌมาผสมกัน พืไอท าปຓนกม  หรือการขึๅนรูปภาชนะดยงาย 

ค านะน าจากอาจารยຏผูຌตรวจ 

ู  ควรปรับรืไองสีสรรคຏ฿นตัวงาน฿หຌดูนาลนมากยิไงขึๅน 

ู  ปรับขนาดของกระปຉา฿หຌดูลใกลงกวานีๅอีกลใกนຌอย 
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ภำคผนวก 

ขียนบบพืไอกำรผลิต 
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