
เกร�่นนําความรู�ในเร�่องการเปลี่ยนแปลงของดินและน้ํา การทรุดตัวของพ�้นดิน ดินและ
ทรายกลายเป�นของเหลว เเละเร�ยนรู�ว�าการทรุดตัวของพ�้นดินเเละแผ�นดินเหลวมีความ
เช�่อมโยงกันอย�างไร ประเทศฟ�ลิปป�นส�เป�นประเทศที่มีลักษณะเป�นหมู�เกาะ โดยมีความยาว
ของชายฝ��งทั�งสิ�น 36,289 กิโลเมตร โดยมีความยาวเป�นอันดับ 5 ของโลก เเนวชายฝ��ง
ของประเทศฟ�ลิปป�นส�เป�นสัญลักษณ�ความเป�นอยู�ของชาวฟ�ลิปป�นส� รายล�อมไปด�วยการ
ทําประมงในพ�้นที่ต�างๆ การขนส�ง เเละการท�องเที่ยว

อย�างไรก็ตาม หนึ่งในความท�าทายที่ประเทศนี้จะต�องพบเจอคือการทรุดตัวของพ�้นดินเเละ
ป�ญหาเดินเหลว หลายๆ เมือง เเละหลายๆ เกาะในฟ�ลิปป�นส�กําลังจมลง นอกเหนือจาก
นั�นก็ยังมีการบันทึกจํานวนของพ�้นที่ในประเทศเเละพ�้นที่ไกลจากชายฝ��งที่ประสบป�ญหา
เร�่องเเผ�นดินทรุดเช�นกัน การฟ��นฟูสภาพดิน นโยบายในการขุดเจาะน้ําบาดาลยังคงไม�ได�
รับการพ�จารณาปรับปรุงให�ดีข�้น ความตระหนักรับรู�ถึงป�ญหาของผู�คนในประเทศเร�่อง
การทรุดตัวของพ�้นดินก็ยังคงไม�เเพร�หลาย ส�วนมากเเล�วมักจะอ�างอิงถึงปรากฏการณ�
เหล�านี้ว�าเป�นเร�่องของระดับน้ําทะเลที่ข�้นสูงเเละเร�่องเล�านิทานชาวบ�าน โดยปฏิเสธที่จะ
บรรเทาป�ญหาดังกล�าวผ�านการบร�หารจัดการในพ�้นที่เเละความพยายามในการกําหนด
นโยบายท�องถิ�น กิจกรรมนี้มุ�งเน�นประเด็นเร�่องการเปลี่ยนแปลงของดินเเละน้ําต�อความ
ปลอดภัยในชุมชนเเละความอันตรายที่อาจเกิดข�้นจากเหตุการณ�ดังกล�าว การทดลองที่
สามารถทําได�เองที่บ�านนี้จะช�วยให�ผู�ทํากิจกรรมเห็นภาพการขุดเจาะน้ําบาดาล การฟ��น
สภาพดิน เเละการพัฒนาพ�้นที่ชายฝ��งที่ไม�เหมาสม และส�งเสร�มให�เกิดการถกป�ญหาใน
เร�่องนี้จะนําพาให�เกิดความตระหนักรู�เข�าถึงเร�่องการอนุรักษ�สิ�งเเวดล�อม (เร�่องน้ํา) เเละ
สามารถนําไปสู�การทบทวนนโยบายการจัดการทรัพยากรต�อไปด�วย
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ว�ทยาศาสตร�โลก

หัวข�อ

ดินชนิดต�างๆ เเหล�งน้ํามีความสําคัญต�อการอุปโภคบร�โภคและการนําไป

ใช�ในกิจกรรมต�างๆ ของมนุษย� วัฏจักรน้ํา อากาศ การกัดกร�อนของดิน

 เเละกระบวนการของน้ําในดินก�อให�เกิดเป�นพ�้นผิวโลกเเละส�งผลกระทบ

คําค�น

น้ําบาดาล การทรุดตัวของดิน ดิน/ทรายเหลว

ระดับน้ําบาดาล

ความเช�่อมโยงกับ SDGs

แผนผังเนื้อหา STEM

15-20 นาที
ระยะเวลาทํากิจกรรม

บทนํา

เเนะนําผู�เร�ยนให�รู�จักการเคลื่อนที่ของดินเเละน้ํา ตามเเนวคิดพ�้นฐานด�าน
อุทกธรณีว�ทยา

4

วัตถุประสงค�หลัก

ให�ความรู�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดข�้นได�ของการทรุดตัวของ
พ�้นดินเเละว�ธีการที่ทําให�อันตรายที่อาจเกิดข�้นได�บรรเทาลง

เสร�มสร�างความเข�าใจเร�่องความสําคัญของการพัฒนาโครงการ และการกําหนด
หลักเกณฑ�ในการการสูบน้ําบาดาล หร�อน้ําใต�ดินอย�างถูกต�อง

(สามารถเลือกทําได�) ให�ผู�เร�ยนตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาสภาพเเว
ดล�อมบร�เวณชายฝ��งเเละนโยบายการจัดการน้ําบาดาล 
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วัสดุอุปกรณ�

ขวดพลาสติกที่สามารถร�ไซเคิลได� เเก�วพลาสติก
หร�อบรรจุภัณฑ�แบบโปร�งใส
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ขั�นเตร�ยมการ

4

แนวคําถาม
เวลาฝนตก น้ําฝนไหลไปไหน

คุณคิดว�าน้ําซ�มลงพ�้นดินมากเท�าไหร� คิดว�ามีน้ํามากเเค�ไหน
อยู�ใต�ดิน

น้ําที่อยู�ใต�ดินมีผลกระทบต�อเรา

จะเกิดอะไรข�้นถ�าเอาดินเเละน้ํามาผสมกัน ดินนั�นจะเปลี่ยนไป
หร�อไม� มันจะค�อยๆ เปลี่ยนตอนที่เราใส�น้ําลงไปหร�อไม� หร�อ
เกิดการเปลี่ยนทันที

ดินเกิดจากอะไร มีดินที่เเตกต�างชนิดกันหร�อไม� แตกต�าง
อย�างไร ทรายกับกรวดต�างกันอย�างไร
หิน โคลน ดินเหนียว เเละดินร�วนต�างกันอย�างไร ความรู�สึก
ตอนสัมผัสเป�นอย�างไร

ทรายเป�ยกกับทรายเเห�งต�างกันอย�างไร (สังเกตจากลักษณะ
กายภาพที่มองเห็นเเละจากผิวสัมผัส) ดินร�วมเป�ยกกับดิน
ร�วนเเห�งต�างกันอย�างไร

น้ํามีวันหมดหร�อไม� น้ําบาดาลมาจากไหน

ถ�าเราดึงน้ําออกจากใต�ดินอย�างรวดเร�วจะเกิดอะไรข�้นกับมวล
ของดินข�างบนบนพ�้นผิวของมัน 
หมายเหตุ ผู�สาธิตสามารถเปร�ยบเทียบเหตุการณ�นี้กับการ
ดื่มนมป��นที่มีว�ปคร�มอยู�ด�านบนด�วยหลอด

เกิดอะไรข�้นหากเราเอาทรายเเละดินมาถมบนน้ํา (เช�น การถม
หน�าดิน ถมคลอง ถมชายฝ��งทะเล เป�นต�นการฟ��นสภาพดิน)
หมายเหตุ ผู�สาธิตสามารถเเสดงให�ดูโดยการใช�ฟองน้ําเเละ
น้ํา

น้ํา

ทรายเเละที่ตักทราย

ช�อนหร�อปากกา หร�ออะไรก็ได�ที่มีด�านจับแบบยาว

บ�านของเล�นหร�ออิฐที่สร�างเป�นกําเเพงของเล�น หร�อ
อุปกรณ�ที่มีความเเข�งเเรง มีน้ําหนักพอที่จะเป�นตัว
เเทนสิ�งก�อสร�างหร�อบ�านเเละมีขนาดพอดีกับบรรจุ
ภัณฑ�

(ทางเลือก) ถั�วเข�ยว เเกรบจากมะพร�าว สําลี เส�น

ว�ธีทํา/ขั�นตอน

เติมน้ําลงขวดพลาสติกใสหร�อถาดพลาสติกใสที่เตร�ยมเอาไว�
ให�สูง 3-4 ซม.

ใส�ทรายลงไปในถาดเเล�วเร�่มผสมน้ําโดยใช�ที่ตักทราย ให�
สังเกตอัตราส�วนของน้ําเเละทราย โดยไม�ควรให�เกิดเป�นเเอ�ง
หร�อน้ําขังเป�นกระจุก ทรายก็ไม�ควรเป�ยกหร�อเเห�งจนเกินไป
(ผู�สาธิตกิจกรรมสามารถทดสอบความเหลวของดินก�อน
เร�่มกิจกรรม โดยทําตามขั�นตอนการผสมทรายและน้ํานี้ก�อน 
แล�วดูว�ามีน้ําผุดข�้นมาบนพ�้นผิวมากน�อยแค�ไหน หากมีน้ําผุด
ข�้นมา ให�ทดลองปรับสัดส�วนของทรายกับน้ําก�อนอีกครั�ง จน
ไม�มีน้ําเอ�อข�้นมาบนพ�้นผิว
นําเอาบ�านหร�ออิฐของเล�นวางลงบนทรายที่ผสมกับน้ําในถาด

ใช�ช�อนหร�อปากกากดลงบร�เวณขอบถาดเบาๆ เเต�รวดเร�ว
 เเละสังเกตว�าน้ําค�อยๆ ผุดข�้นมาบนพ�้นผิวอย�างไร อีกเเบบ
หนึ่งคือผู�สาธิตนําเอาถาดนี้ไปวางบนสเก็ตบอร�ดค�อยๆไถไป
มาอย�างรวดเร�ว (หร�อเขย�าถาดไปทางซ�าย-ขวาแบบเร�วๆ) 
เพ�่อให�เกิดผลลัพท�เดียวกัน

การทดลองเเละการสาธิตกิจกรรม ประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษา

เกาะไร�เเผ�นดิน
ว�ชา

ว�ทยาศาสตร�โลก

หัวข�อ

ดินชนิดต�างๆ เเหล�งน้ํามีความสําคัญต�อการอุปโภคบร�โภคและการนําไป

ใช�ในกิจกรรมต�างๆ ของมนุษย� วัฏจักรน้ํา อากาศ การกัดกร�อนของดิน

 เเละกระบวนการของน้ําในดินก�อให�เกิดเป�นพ�้นผิวโลกเเละส�งผลกระทบ

คําค�น

น้ําบาดาล การทรุดตัวของดิน ดิน/ทรายเหลว

ระดับน้ําบาดาล
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การทดลอง

อภิปรายผลที่เกิดข�้นกันในกลุ�ม

ใช�คําถามนํากิจกรรม ให�นักเร�ยนมีส�วนร�วมในการผสมทราย
เเละน้ํา ให�ผู�ร�วมกิจกรรมสังเกตสิ�งที่เกิดข�้นระหว�างน้ํากับ
ทรายระหว�างการทดลอง สอบถามความคิดเห็นถึงลักษณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผิวสัมผัสเเละลักษณะทางกายภาพจาก
การมองเห็น เมื่ออัตราส�วนของทรายเเละน้ําที่เเตกต�างกัน
นักเร�ยนเร�่มมีความเข�าใจในเร�่องการเปลี่ยนเเปลงของดิน
และทราย ผู�สาธิตสามารถเร�่มให�ความรู�พ�้นฐานในด�านการ
เปลี่ยนเเปลงที่อาจเกิดข�้นได�เอง น้ํากับดิน ในตอนที่สาธิตขั�น
ตอนข�อ 4.1

ผู�สาธิตสามารถต�อยอดหัวข�อ โดยให�นักเร�ยนทดลองขั�น
ตอนเดิมเเต�ใช�ดินชนิดอื่นๆเเละจํานวนน้ําที่ต�างกัน โดยมีจุด
ประสงค�เพ�่อให�สังเกตในตอนที่ลักษณะของดิน และทราย
กําลังจะเปลี่ยนเป�นของเหลว แต�ในลักษณะใดที่จะไม�ทําให�ดิน
และทราบกลายเป�นของเหลว
ลองทดลองเพ��มเติมโดยใช�อุปกรณ�ทางเลือกอื่นๆ (อาทิเช�น
ถั�วเข�ยว แกลบจากกากมะพร�าว สําลีเเละอื่นๆ)ใช�คําถามนํา
เข�ากิจกรรมดังต�อไปนี้

ระดับน้ําจะเป�นอย�างไร หากเราผสมสําลีเเละเเกลบลงไป
ในส�วนผสมของดินและน้ําที่เตร�ยมเอาไว� 

ดินและทรายจะกลายเป�นของเหลวหร�อไม� ถ�าไม� น้ําใน
ดินไปไหน วัสดุที่เติมลงไปเป�นตัวแทนของอะไรได�บ�าง
ในช�ว�ตจร�งเเล�วถ�าเราใส�ถั�วเข�ยวลงในส�วนผสมนี้ เเละ
ปล�อยให�มันงอก จะเกิดอะไรข�้นกับน้ํา

ระดับน้ําเปลี่ยนแปลงไปหร�อไม� (ใช�ปากกาข�ดระดับน้ํา
ไว�เเล�วสังเกตการเปลี่ยนแปลง) จะเกิดอะไรข�้นหากเรา
ทําให�ระดับน้ําคงที่แล�วเติมวัสดุอื่นลงไป จะทําให�ความ
เข�มข�นของส�วนผสมแตกต�างไปหร�อไม� จะเกิดอะไร
ข�้นกับถั�วเข�ยว และวัสดุเหล�านี้ รวมทั�งระดับน้ําในส�วน
ผสมเป�นตัวแทนของสิ�งใดในช�ว�ตจร�ง

ข�อมูลเพ�่อการอภิปราย
ผู�สาธิตสามารถนําคําถามนําเข�ากิจกรรมมาถามนักเร�ยนก�อนเร�่ม
กิจกรรม เพ�่อกระตุ�นความอยากรู�อยากเห็นของนักเร�ยน และเมื่อ
เสร�จการทดลองแล�วผู�สาธิตสามารถใช�ชุดคําถามเดิมนี้ถามนักเร�ยน
อีกครั�ง แล�วดูว�าคําตอบแตกต�างไปจากเดิมหร�อไม� สอบถาม
นักเร�ยนและผู�เข�าร�วมกิจกรรมว�าเคยได�ยินเหตุการณ�ธรณีสูบ หร�อ
ดินและทรายกลายเป�นของเหลวหร�อไม� ผู�สาธิตสามารถเเนะนําให�
นักเร�ยนใช�กลุ�มและสื่อในโซเช�ยล มีเดียเพ�่อสนับสนุนการใช�น้ําอย�าง
ยั�งยืน โดยอาจจะเร�่มทํากิจกรรมในท�องถิ�น โดยผู�สาธิตกิจกรรม
ค�นหาข�อมูลเบื้องตนมาเล�าให�นักเร�ยนฟ�งก�อน และสนับสนุนให�
นักเร�ยนได�สร�างบทสนทนาและสร�างส�วนร�วมในการพัฒนาท�องถิ�น
ของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีกลุ�มดังกล�าวในระดับนานาชาติ อาทิเช�น
กลุ�ม Greenpeace เเละ SDG Youth Force 2020 ที่จะสามารถ
เข�าไปร�วมได�
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คําแนะนําด�านความปลอดภัย

ไม�ควรใช�บรรจุภัณฑ�ที่ทํามาจากเเก�วในการ
ทดลองนี้ เเม�ว�าเเก�วดูเหมือนจะเป�นอุปกรณ�ที่
เหมาะสมที่สามารถมองเห็นสิ�งที่อยู�ข�างในได�
ชัดเจนก็ตาม ควรใช�วัสดุที่เป�นพลาสติกใสในการ
ทดลองแทน จะดีมากถ�าจะทําการทดลองนี้บนพ�้น
ผิวที่กันน้ํา

การนํากิจกรรมไปต�อย

การสาธิตหร�อการทดลองนี้สามารถต�อยอดขยายไปสู�การทดลอง
เเบบทุ�นลอย โดยใช�ว�ธีการเดิม เเต�ใช�วัสดุที่สามารถลอยน้ําได� (เช�น
ลูกป�งปอง) โดยฝ�งลูกป�งปองลงในส�วนผสมของทรายกับน้ํา ทํา
ตามขั�นตอนเดิมจะทําให�ลูกป�งปองจะลอยข�้นสู�พ�้นผิว เหตุการณ�นี้
จะเเสดงให�เห็นถคงความเป�นไปได�เมื่อฝ�งถังน้ําหร�อวัตถุที่เป�นของ
เสียลงในพ�้นดินใต�น้ํา การทดลองระดับน้ําใต�ดินก็สามารถทําป�
นการทดลองต�อยอดจากการทดลองนี้ได� (หร�อทําการทดลองก�อน
) นักเร�ยนอาจจะลองทดสอบตรวจสอบระดับน้ําใต�ดินโดยอิงจาก
ชนิดของดิน อัตราส�วนเเละความหนาของชั�นดินได�
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