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บทเรียนส ำเร็จรูป 

ตอนที่ 3  
เรื่อง หินตะกอน 
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ค ำชี้แจงส ำหรับนักเรียน 

บทเรียนเล่มนี้  เรียกว่า  บทเรียนส ำเร็จรูป  เป็นบทเรียนที่สร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีครูอธิบาย  นักเรียนอาจใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่ 
ใช้ทบทวนสิ่งที่นักเรียนเรียนมาแล้ว  หรืออาจใช้ซ่อมเสริมในสิ่งที่นักเรียนบกพร่องก็ได้  
บทเรียนส าเร็จรูปจะท าหน้าที่เสมือนเป็นผู้สอนประจ าตัวนักเรียน ฉะนั้นนักเรียนจะต้องปฏิบัติ
ตามค าสั่งของบทเรียนอย่างเคร่งครัด  จึงจะได้ผลดี 

รายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนส าเร็จรูป   มีดังนี้ 
1.  บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องท่ีเรียนนี้ตรงกับสาระที่ 6 

 มำตรฐำน  ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  ภูมิประเทศ และ
สัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัด  
ว 6.1 ม.2/3  ทดลองเลียนแบบเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะ 

องค์ประกอบของหิน 
ว 6.1 ม.2/4   ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนก 

ประเภทของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ว 6.1 ม.2/5  ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการ 

น าไปใช้ประโยชน์ 
ว 6.1 ม.2/6  สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ 

ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ ามัน และการน าไปใช้ประโยชน์ 
2. จัดแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อยๆ เรียกว่า กรอบ เรียงล าดับตามเนื้อหา 
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3. ในแต่ละกรอบจะมีความรู้ให้นักเรียนอ่าน มีค าถามน าให้คิด  มีกิจกรรมให้
นักเรียนได้ค้นคว้าและท าแบบฝึกหัด  นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปทีละกรอบและสามารถทดสอบ
ความเข้าใจไปพร้อมๆ กับการเรียนด้วยการตอบค าถามเป็นตอนๆ ไป 

4. ก าหนดเนื้อหาเรื่อง หินและแร่ แบ่งเป็น 8 ตอน  ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของหินและการจ าแนกหิน 
ตอนที่ 2 หินอัคนี 
ตอนที่ 3 หินตะกอน 
ตอนที่ 4 หินแปร 
ตอนที่ 5 วัฏจักรของหิน 
ตอนที่ 6 ลักษณะทั่วไปของแร่ 
ตอนที่ 7 ชนิดและประโยชน์ของแร่ 
ตอนที่ 8 แหล่งแร่ที่ส าคัญในประเทศไทย 

1.  5. นักเรียนสามารถตรวจสอบค าตอบได้ทันทีในกรอบถัดไป ถ้านักเรียนตอบค าถาม
ถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจดี  สามารถผ่านไปอ่านกรอบต่อไปได้  แต่ถ้านักเรียนตอบผิด      
ลองกลับไปอ่านกรอบเดิมอีกครั้งให้เข้าใจเสียก่อน  ต่อจากนั้นแล้วจึงอ่านกรอบต่อไป 
 6. ให้นักเรียนศึกษาทีละกรอบเรียงตามล าดับโดยไม่ศึกษาข้ามกรอบ เพราะจะท าให้
สับสน 
 7. ถ้านักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนได้น้อยกว่า 8 ข้อ  ขอให้นักเรียนศึกษา 
บทเรียนนี้ซ้ า 
 8.  นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่เปิดดูค าตอบก่อน 
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หินตะกอน 

 
สำระส ำคัญ 
 หินตะกอนเป็นหินที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืช  ซากสัตว์  และตะกอนขนาดต่างๆ 
จากการผุพังสึกกร่อนของหินอัคนีหรือหินอ่ืนๆ เป็นระยะเวลานานโดยมีวัตถุประสานเป็นตัวเชื่อม
ประสานให้เศษตะกอนที่ทับถมกันจับตัวเป็นหินแข็ง  หินตะกอนแต่ละชนิดจะมีลักษณะ           
ที่แตกต่างกันเนื่องจากเกิดจากการทับถมกันของตะกอนต่างชนิดกันในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน 
  ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนกประเภท
ของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  ด้ำนควำมรู้ 
 1.1  อธิบายกระบวนการเกิดหินตะกอนได้ 
 1.2  บอกชนิด  ลักษณะ ประโยชน์  และแหล่งที่พบหินตะกอนได้ 
 2.  ด้ำนทักษะและกระบวนกำร 
   จ าแนกประเภทของหินตะกอนได้ 
 3.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1  ตระหนักถึงคุณค่าการน าหินไปใช้ประโยชน์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 3.2  มีจิตส านึกและรับผิดชอบ 
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สวัสดีค่ะนักเรียนทีน่่ำรักทุกคน 
วันนี้เรำมำศึกษำเรื่อง หินตะกอน 
กันนะคะ 
 
 
 

จุดประสงค์ท่ีใหน้ักเรียนศึกษำเรื่อง หินตะกอน 
เพรำะต้องกำรให้นักเรยีนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กระบวนกำรเกิด  ชนิด  ลักษณะ  ประโยชน์ 
และแหล่งที่พบหินตะกอน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง หินตะกอน 

 

ค ำสั่ง  ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่  ถ้าถูกให้เขียน ถ้าผิดให้เขียน  
..........1.  เรามักพบซากของสิ่งมีชีวิตในหินปูน 
..........2.  หินทรายเป็นหินตะกอนท่ีมีความแข็งมาก สามารถขูดเหล็กให้เป็นรอยได้ 
..........3.  หินกรวดมน  หินทราย และหินปูน เป็นตะกอนท้ังหมด 
..........4.  ศิลาแลง เกิดจากการผุพังและสึกกร่อนของหินอัคนี โดยมีแคลเซียมคาร์บอเนต 
เป็นวัตถุประสาน 
..........5.  หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และถ่านหิน เป็นหินตะกอนเนื้อประสม 
..........6.  เมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนหินปูน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
..........7.  ซากสัตว์โบราณ เช่น ไดโนเสาร์มักปนอยู่ในหินดินดาน 
..........8.  แร่ธาตุที่เป็นวัตถุประสานในหินตะกอน ไดแ้ก่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์  
อะลูมิเนียมออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 
..........9.  แหล่งทีพ่บหินตะกอน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ า ทะเล บริเวณภูเขาท่ีเคยเป็น        
ลุ่มน้ าทะเลมาก่อน 
..........10. หินทรายแป้ง ใช้ท าหินลับมีด และหินประดับ 
  
 ท ำเสร็จแล้วตรวจค ำตอบ 

กรอบถัดไปได้เลยนะครับ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง หินตะกอน 

  
..........1.  เรามักพบซากของสิ่งมีชีวิตในหินปูน 
   เพราะ เรามักพบซากของสิ่งมีชีวิตในหินปูน 
..........2.  หินทรายเป็นหินตะกอนท่ีมีความแข็งมาก สามารถขูดเหล็กให้เป็นรอยได้ 
   เพราะ หินทรายเป็นหินตะกอนท่ีมีความแข็งมาก สามารถขูดเหล็กให้เป็น
รอยได้ 
..........3.  หินกรวดมน หินทราย และหินปูน เป็นตะกอนท้ังหมด 
   เพราะ หินกรวดมน หินทราย และหินปูน เป็นตะกอนท้ังหมด  
..........4.  ศิลาแลง เกิดจากการผุพังและสึกกร่อนของหินอัคนี โดยมีแคลเซียมคาร์บอเนต 
เป็นวัตถุประสาน 
   เพราะ ศิลาแลง เกิดจากการผุพังและสึกกร่อนของหินอัคนี โดยมี 
เหล็กออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์เป็นวัตถุประสาน   
..........5.  หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และถ่านหิน เป็นหินตะกอนเนื้อประสม 
    เพราะ หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และถ่านหิน เป็นหินตะกอน 
เนื้อประสานหรือหินตะกอนเคมี  
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง หินตะกอน 

  
..........6.  เมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนหินปูน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
   เพราะ เมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนหินปูน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
..........7.  ซากสัตว์โบราณ เช่น ไดโนเสาร์มักปนอยู่ในหินดินดาน 
   เพราะ ซากสัตว์โบราณ เช่น ไดโนเสาร์มักปนอยู่ในหินปูน 
..........8.  แร่ธาตุที่เป็นวัตถุประสานในหินตะกอน ไดแ้ก่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์  
อะลูมิเนียมออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 
   เพราะ แร่ธาตุที่เป็นวัตถุประสานในหินตะกอน ได้แก่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์ 
อะลูมิเนียมออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 
..........9.  แหล่งที่พบหินตะกอน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ า ทะเล บริเวณภูเขาท่ีเคยเป็นลุ่ม
น้ าทะเลมาก่อน 
   เพราะ แหล่งที่พบหินตะกอน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ า ทะเล บริเวณภูเขา 
ท่ีเคยเป็นลุ่มน้ าทะเลมาก่อน 
..........10. หินทรายแป้ง ใช้ท าหินลับมีด  และหินประดับ 
  เพราะ หินทรายแป้ง ใช้ท าหินลับมีด  และหินประดับ 
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สวัสดีครับเพื่อนๆ เรำมำเรียนรู ้
เรื่อง หินตะกอนพร้อมๆ กันนะครับ 
 
 

วิธีเรียนง่ำยมำก ลองท ำดูนะคะ 
เนื้อหำจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอ่ำนเนื้อหำ
ก่อน อ่ำนค ำถำม/ท ำกิจกรรม ทดลองตอบด้วย
ตนเองในกระดำษค ำตอบ  ตรวจค ำตอบจำกเฉลย
กรอบถัดไป 
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นักเรียนทราบไหมว่าการพัดพาตะกอน
ขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กโดยน้ าในธรรมชาติ
จะแตกต่างกัน ตะกอนขนาดใหญ่ตกตะกอนก่อน 
ส่วนตะกอนขนาดเล็กกว่าตกตะกอนทีหลัง และ  
ถูกพัดพาไปไกลจากต้นก าเนิดได้มากกว่า 
นอกจากนี้ซากพืชหรือซากสัตว์ที่ถูกทับถม        
จนกลายเป็นหิน (fossil) เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย ์
รู้ความเป็นมาของโลกและวิวฒันาการของสิ่งมชีีวิต
ต่างๆ ในอดีตได้อีกด้วย เอ......แล้วนักเรียนทราบ
ไหมคะว่าหินตะกอนเกดิขึ้นมาได้อย่างไร 
 
 

กรอบที่ 1 

 
 

รูปที่ 3.1  กำรคัดขนำดตะกอนดว้ยกำรพัดพำของน้ ำ 
ที่มา : http://www.navy.mi.th/sattahipbase/unit/wfrock/Images/transportation_s.gif 
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กรอบที่ 2 

 

ลองตอบค ำถำมต่อไปนี้ดูนะคะ 
 
1. การพัดพาตะกอนขนาดใหญ่และตะกอนขนาดเล็กโดยน้ าในธรรมชาติ 
 ตะกอนชนิดใดตกตะกอนก่อน และตะกอนชนิดใดถูกพัดพาไปไกลจาก 
 ต้นก าเนิดได้มากกว่า 
 .......................................................................................................................... 
2. ซากพืชหรือซากสัตวท์ี่ถกูทับถมจนกลายเป็นหิน (fossil) มีประโยชน์อย่างไร 
 .......................................................................................................................... 
 

 
 

รูปที่ 3.2  ฟอสซิลที่พบในหินตะกอน 
ที่มา : หนังสือส ารวจโลกวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2547  หน้า 169 
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เฉลยกรอบท่ี 2 
 

1. ตะกอนขนาดใหญ่ตกตะกอนก่อน ส่วนตะกอนขนาดเล็กกว่า
 ตกตะกอนทีหลัง และตะกอนขนาดเล็กถูกพัดพาไปไกล 
 จากต้นก าเนิด ไดม้ากกว่า  
2. ซากพืชหรือซากสัตวท์ี่ถกูทับถมจนกลายเป็นหิน (fossil) 
 เป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษยร์ูค้วามเป็นมาของโลกและวิวัฒนาการ
 ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในอดีตได้ 
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กรอบที่ 3 

กระบวนกำรเกิดหินตะกอน 
 

 
 

รูป 3.3  กระบวนกำรเกิดหินตะกอน 
ที่มา : หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 2 (สสวท.)  ปี พ.ศ. 2553  หน้า 58 
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หินตะกอนหรือหินชั้น  เป็นหินท่ีเกิดจากการทับถมของโคลน ตะกอน และสารต่างๆ   
ท่ีเกิดจากการผุพังของหินและถูกพัดพามาโดยแม่น้ า ล าธาร ลม หรือธารน้ าแข็ง มาทับถมกัน 
ใต้ท้องทะเลหรือแอ่งน้ า โดยมีวัตถปุระสำนจนกลายเป็นหินตะกอนในท่ีสุด หินตะกอน 
มีลักษณะเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีความหนาต่างกัน ท้ังนี้เน่ืองจากช่วงเวลาในการทับถมและปริมาณ
ของตะกอนต่างกัน หินตะกอนยังเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์อีกด้วย 

 

 
 กระบวนกำรเกดิหินตะกอน 

กรอบที่ 4 

หินอัคนี พืชและสตัว ์

ดินและทรำย ซำกพืชและซำกสัตว์ 

หินตะกอนหรือหินชั้น 

ตำย อำกำศ 

ทับถมกันและมีวัตถุประสำน 
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ลองตอบค ำถำมต่อไปนี้ดูนะคะ 
 

1.  1. หินชนิดใดเกิดจากการทับถมของโคลน ตะกอน และสารต่างๆ ที่เกิดจากการ
 ผุพังของหินและถูกพัดพามาโดยแม่น้ า ล าธาร ลม หรือธารน้ าแข็ง  

2.   มาทับถมกันใต้ท้องทะเลหรือแอ่งน้ า โดยมีวัตถปุระสาน
 ................................................................................................................... 
2. เหตุใด โคลน ตะกอน และสารต่างๆ เมือ่ทับถมกันใต้ท้องทะเลหรือแอ่งน้ า 
 นานๆ เข้ากลายเป็นหินตะกอน 

3.   ................................................................................................................... 
4.  3. เพราะเหตุใดหินตะกอนมีลักษณะเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นมีความหนาต่างกัน

 ................................................................................................................... 
5.  

กรอบที่ 5 
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เฉลยกรอบท่ี 5 
 

1. หินตะกอน 
2. มีวัตถุประสาน 
3. ช่วงเวลาในการทับถมและปริมาณของตะกอน

ต่างกัน 
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หินตะกอนแบ่งออกเปน็  2  ประเภทดังนี้ค่ะ 
 

กรอบที่ 6 

เป็นหินตะกอนที่เกิดจากการตกผลึก 
ทางเคมี หรือจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อ
ประสานกันแน่นไม่สามารถพิสูจน์สภาพ
เดิมได้  

ประเภทหินตะกอน 

หินตะกอนเนื้อประสำนหรือ
หินตะกอนเคมี 

หินตะกอนเนื้อประสม 

เป็นหินตะกอนที่เนื้อเดิมของตะกอน 
พวกกรวด ทราย เศษหินและดิน ยังคง
สภาพอยู่ให้พิสูจน์ได้ 

ได้แก ่ ได้แก ่

หินทราย หินดินดาน หินโคลน 
และหินกรวดมน เป็นต้น 
 
 
 

หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และ 
ถ่านหิน เป็นต้น 
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จงตอบค ำถำมตอ่ไปน้ีดูนะคะ 
 

1. หินทราย หินดินดาน หนิโคลน และหินกรวดมน เป็นหินตะกอนประเภทใด 
............................................................................................................................. 

2. หินตะกอนที่เกิดจากการตกผลึกทางเคมี หรอืจากสิ่งมีชีวิต มีเนื้อประสาน    
กันแน่น ไม่สามารถพิสจูน์สภาพเดมิได้ เป็นหินตะกอนประเภทใด 

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

กรอบที่ 7 

 
 

รูปที่ 3.4  หินตะกอนเนื้อประสำนหรือหินตะกอนเคมี และหินตะกอนเนื้อประสม 
ที่มา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures33/l33-227.jpg 
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ตอบถูกทุกข้อไหมเอ่ย........ถ้ำถูกทุกข้อ 
จงภูมิใจตัวเองเถอะว่ำ......ตัวเองเก่ง
จริงๆ ศึกษำกรอบถัดไปได้เลยค่ะ 
 
 

เฉลยกรอบท่ี 7 
 

1. หินตะกอนเนื้อประสม 
2. หินตะกอนเนื้อประสาน 
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หินตะกอนนอกจำกจะเกิดในน้ ำแล้ว 
ยังอำจจะเกิดบนบกก็ได้นะคะ 
 

ศิลำแลง เป็นหินตะกอนที่เกิดบนบก เกิดจากการสึกกร่อนผพุังของหนิอัคนีทีอ่ยู่
บนบกโดยมีเหล็กออกไซด์หรืออะลูมิเนยีมออกไซด์เป็นวัตถุประสาน  หินตะกอนมักมี
ลักษณะเป็นชั้นๆ แตล่ะช้ันมีความหนาแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากช่วงเวลาในการทับถม
และปริมาณของตะกอนที่ถูกพัดพามาทับถมในธรรมชาติแตกต่างกัน  ด้วยอิทธพิลของ
แรงโน้มถ่วงของโลกจะท าให้ตะกอนที่มีขนาดใหญ่สุดจะตกตะกอนก่อน จึงทับถมอยู่ชั้น
ล่างสุด  ส่วนตะกอนที่มขีนาดเล็กกว่าตกตะกอนทีหลัง จึงทับถมอยู่ชั้นบนขึ้นมา
ตามล าดับ 

กรอบที่ 8 

 

รูป 3.5  ภำพกำรสะสมตะกอน ตะกอนเม็ดใหญ่จะนอนก้นอยูช่ั้นล่ำง ส่วนตะกอนเม็ดเล็กซ่ึงแขวนลอยจะทับถมอยู่
ด้ำนบน 
ที่มา : หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  โลก ดาราศาสตร์  และอวกาศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (สสวท.)  ปี พ.ศ. 2547

 หน้า 21 
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นักเรียนลองตอบค ำถำมนะคะ 
 

1. เพราะเหตุใดตะกอนที่มขีนาดใหญ่สุดจะตกตะกอนก่อน จึงทับถมอยู่ชั้นล่างสุด  
ส่วนตะกอนทีม่ีขนาดเลก็กว่าตกตะกอนทีหลัง จึงทับถมอยู่ชั้นบนขึ้นมา
ตามล าดับ 
.............................................................................................................................. 

2. หินตะกอนชนิดใดที่เกิดจากการสึกกร่อนผพุังของหินอัคนทีี่อยู่บนบก 
…………………………...……………............................................................................... 

3. ลักษณะเด่นของหินตะกอน คือ 
…………………………………………………………………………………................................... 

 

กรอบที่ 9 
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เฉลยกรอบท่ี 9 

 
1. แรงโน้มถ่วงของโลก 
2. ศิลาแลง 
3. มีลักษณะเป็นช้ันๆ และมีวัตถุประสาน 
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 วัตถุประสำนหินตะกอน มีดังนี้ค่ะ 
 เหล็กออกไซด ์  พบใน   หินศิลาแลง   หินทราย 
 อะลมูิเนียมออกไซด์  พบใน   หินศิลาแลง 
 แคลเซยีมคาร์บอเนต  พบใน   หินทราย   หินปูน 
 ซิลิกอนไดออกไซด ์  พบใน   หินทราย 

นักเรียนได้ทรำบแล้วว่ำหินตะกอนแตล่ะชนิดมีสำรใดเป็นวัตถุประสำน 
แต่   เอ!.....หินตะกอนแต่ละชนดิมลีักษณะอย่ำงไรนะ....... 
 

ศึกษำกรอบถัดไปเลยค่ะ 
 
 

กรอบที่ 10 
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กรอบที่ 11 

ชนิด  ลักษณะ ประโยชน์ และแหล่งที่พบมีดงันี ้
1.   หินทรำย (Sandstone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะ หินทรายประกอบด้วยเศษหินที่มีลักษณะกลมหรือเหลี่ยมขนาดเม็ดทราย 
อาจมีวัตถุประสานตะกอน เช่น ซิลิกา เหล็กออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต ตะกอนขนาด
ทรายท่ีประกอบเป็นหินทรายส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์ หินทรายมีหลายสี เช่น สีแดง เหลือง 
น้ าตาล เทา และขาว  

ประโยชน์  ส่วนใหญ่ใช้ในงานก่อสร้าง การแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ ท าหินลับมีด  
 แหล่งที่พบ พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
 
 

 
 

รูป 3.6  หินทรำย 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/sandstone.jpg 
 

หินตะกอนที่พบใน
ประเทศไทย มีดังนี้ค่ะ 
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กรอบที่ 12 

2.   หินทรำยแป้ง (Siltstone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ลักษณะ  เนื้อละเอียด มีขนาดของเม็ดตะกอนระหว่าง 0.003-0.062 มิลลิเมตร 
          ประโยชน์   ใช้ท าหินลับมีด  และหินประดับ 
          แหล่งที่พบ   พบมากในบริเวณท่ีราบสูงโคราช 
 

 
 

รูป 3.7  หินทรำยแป้ง 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/siltstone.jpg 
 
 
 
 
 
รูป 2.4 หินทรายแป้ง 
ที่มา : http://www.puniga.th.gs/webp/uniga/image 
 

http://www.puniga.th.gs/webp/uniga/image
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นักเรียนลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. หินทรายพบมากในภาคใดของประเทศไทย
.......................................................................................................................... 

2. ตะกอนขนาดทรายที่ประกอบเป็นหินทรายส่วนใหญ่เป็นแร่ใด
.......................................................................................................................... 

3. หินทรายมีประโยชน์อยา่งไร
.......................................................................................................................... 

4. หินทรายแป้งมีประโยชน์อย่างไร
.......................................................................................................................... 

 
 

กรอบที่ 13 
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เฉลยกรอบท่ี 13 
    

1. พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
2. แร่ควอตซ์  
3. ส่วนใหญ่ใช้ในงานก่อสรา้ง การแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ  

ท าหินลับมีด 
4. ใช้ท าหินลับมีด  และหนิประดับ 

 

ตอบถูกหมดเลยใช่ไหมคะ.....เก่งมำก 
ใครยังไม่เข้ำใจก็ลองอำ่นอีกครั้งนะคะ 
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กรอบที่ 14 

3.  หินกรวดมน (Conglomerate) และหินกรวดเหลี่ยม (Breccia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 ลักษณะ  ประกอบด้วยส่วนผสมของเศษแตกของหินท่ีมีขนาดแตกต่างกัน ซึ่งเศษแตก
ของหินจะมีขนาดตั้งแต่ขนาดเม็ดทรายและกรวดไปจนถึงหินขนาดใหญ่ ถ้าเศษแตกนั้น 
มีขอบกลมมนจะมีการก่อตัวของหินเป็นลักษณะที่เรียกว่า หินกรวดมน ส่วนหินท่ีเกิดขึ้นมา
จากเศษแตกของหินขนาดใหญ่ท่ีมีขอบท่ีแหลมคมจะเรียกว่า หินกรวดเหลี่ยม   

ประโยชน์   เป็นหินก่อสร้าง ใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานท่ี และแกะสลักเป็นรูปร่าง
ต่างๆ 

แหล่งที่พบ  พบมากในบริเวณท่ีราบสูงโคราชของประเทศไทย เช่น จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา 

 
 

รูป 3.8  หินกรวดมน 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/ 

conglomerate-380.jpg 
 
 

 
 

รูป 3.9  หินกรวดเหลี่ยม  
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/ 
 breccia-380.jpg 
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กรอบที่ 15 

4.  หินปูน (Limestone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลักษณะ  หินปูนมีสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตมากกว่าร้อยละ 50 โดย
น้ าหนัก  หินปูนอาจเกิดจากการตกจมทับถมของซากเปลือกหอยหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ท่ีอาศัย
อยู่ในทะเล หรือเกิดจากการตกตะกอนทางเคมี (พบได้น้อย) ส่วนมากจะพบซากดึกด าบรรพ์
ปรากฏอยู่  เนื้อแน่น ประกอบด้วยแร่แคลไซต์หรือแคลเซียมคาร์บอเนต   
       ประโยชน์  นิยมใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปูนขาว   
      แหล่งที่พบ  พบมากในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคใต้ของประเทศ
ไทย 

 
 

รูป 3.10  หินปูน 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/black-limestone-380.jpg 
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ลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. หินตะกอนชนิดใดน ามาแกะสลักเป็นรูปร่างตา่งๆ ได้
...................................................................................................................... 

2. หินกรวดมนและหินกรวดเหลี่ยม พบมากบริเวณใดของประเทศไทย
...................................................................................................................... 

3. หินชนิดใดที่อาจเกิดจากการตกจมทับถมของซากเปลือกหอยหรอืสิ่งมชีีวิต
อื่นๆ ทีอ่าศัยอยู่ในทะเล
...................................................................................................................... 

4. จงบอกประโยชน์ของหนิปูน
...................................................................................................................... 

กรอบที่ 16 
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ใครไม่เข้ำใจก็ลองอ่ำนทบทวนใหม่นะคะ 
 

เฉลยกรอบท่ี 16 
  

1. หินกรวดมนและหินกรวดเหลี่ยม 
2. พบมากในบริเวณทีร่าบสูงโคราชของประเทศไทย เช่น จังหวัดชัยภูมิ 

นครราชสีมา 
3. หินปูน 
4. นิยมใช้เป็นวัสดุก่อสรา้งและใช้ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และปูนขาว   
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กรอบที่ 17 

5.  หินดินดำน  (Shale) และหินโคลน (Mudstone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลักษณะ   มีเน้ือละเอียดมาก เม็ดตะกอนจะมีขนาดเล็กกว่า 0.003 มิลลิเมตร 
ประกอบด้วยแร่ดินเหนียว ถ้ามีลักษณะเป็นชั้นหรือมีแนวแตกถี่ เรียกว่า หินดินดำน         
ถ้าเนื้อหินประกอบด้วยดินเหนียวและทรายแป้ง ไม่มีแนวแตกถี่ เรียกว่า หินโคลน 
      ประโยชน์   ใช้ผสมกับหินปูนในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และใช้ในอุตสาหกรรม
เซรามิก  
      แหล่งที่พบ   จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรีและสระบุรี 
 
 

 
 

รูป 3.11  หินดินดำน 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/shale-

colors-380.jpg 
 
 

 

 
 

รูป 3.12  หินโคลน 
ที่มา : http://flexiblelearning.auckland.ac.nz/ 

rocks_minerals/rocks/images/mudstone1.jpg 
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6.  ศิลำแลง (Laterite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ  เป็นรูพรุน มีสีน้ าตาลแดง (สีสนิมเหล็ก)  เนื้อแข็ง เกิดจากการผุพังและ 
สึกกร่อนของหินอัคนี  โดยมีเหล็กออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์เป็นวัตถุประสาน 
 ประโยชน ์ ใช้รองพื้นถนน ก่อผนังก าแพง ตกแต่งอาคาร กรุบ่อน้ า 
 แหล่งที่พบ จังหวัดบุรีรัมย์  ศรีสะเกษ 
 
 
 

 
รูป 3.13  ศิลำแลง 

ที่มา : http://www.stonedepot.co.th/resizer.php?imgfile=photo/ 
product/1303017223_1.jpg&size=150 

 

กรอบที่ 18 
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เมื่อนักเรียนเข้ำใจแล้วลองตอบค ำถำมดูนะคะ 
 
1.  จงบอกประโยชน์ของหนิโคลนและหินดินดาน
 ............................................................................................................................ 
2.  ถ้านักเรียนต้องการก่อผนังก าแพงลอ้มรอบบริเวณสวน นักเรยีนจะเลือกหิน
 ชนิดใด
 ............................................................................................................................ 
            
  
 

กรอบที่ 19 
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เฉลยกรอบท่ี  19 
 

1. ใช้ผสมกับหินปูนในอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และใช้ใน
อุตสาหกรรมเซรามิก  

2. ศิลาแลง 
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7.  ซำกดึกด ำบรรพ์ (Fossil) 
       ในบางพื้นท่ีจะมีแอ่งสะสมตะกอนท่ีมีซากพืชและซากสัตว์ถูกพัดพามาทับถมปนอยู่ด้วย 
บางครั้งก็เป็นซากพืชและสัตว์ท่ีเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อพืชและสัตว์ตายลง เนื้อเย่ือจะถูก
จุลินทรีย์ย่อยสลาย จนเหลือเฉพาะส่วนท่ีเป็นโครงสร้างแข็ง เช่น กระดูก ฟัน ล าต้น หรือ  
เปลือกหอย ท าให้แร่ธาตุต่างๆ ท่ีละลายปนอยู่ในน้ าไหลซึมแทรกไปตามรูพรุนของซากพืชและ
ซากสัตว์เหล่านั้นอย่างช้าๆ โดยเข้าไปแทนท่ีเนื้อเย่ือท่ีถูกย่อยสลายไป ท าให้โครงสร้างของ
สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยังคงรูปร่างเดิมไว้ได้และกลายเป็นซำกดึกด ำบรรพ์ เกิดเป็นหินตะกอน 
ซากสัตว์ดึกด าบรรพ์ ท าให้มนุษย์รู้ถึงความเป็นมาของโลกและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน
อดีต 
 
 

กรอบที่ 20 

 
 

รูป 3.14  รูปฟอสซิลไดโนเสำร์ภูกุ้มข้ำว ต.โนนบุรี  อ. สหัสขันธ์  จ. กำฬสนิธุ ์
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/ 
 science04/34/image/44.gif 
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กรอบที่ 21 

ค ำถำม : นักเรียนทราบไหมว่าซากพืชซากสัตวด์ึกด าบรรพ์ 
ที่พบในหินตะกอนมีประโยชนอ์ย่างไร 
..................................................................................................... 
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เฉลยกรอบท่ี 21 
 

ท าให้มนุษย์รู้ถึงความเป็นมาของโลกและวิวฒันาการของสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ ในอดีต 
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 ให้นักเรียนพิจารณาหินต่อไปนี้  หินทราย  หินปูน  หินดินดาน และศลิาแลง 
เติมลงในตารางให้ตรงกบัจุดประสงค์ของการน าไปใช้  และบอกเหตุผลที่เลอืกหิน 
แต่ละชนิดด้วยนะคะ 
  

จุดประสงค์กำรใช ้ หินท่ีเลือก เหตุผลทีเ่ลือก 
ท าหินลับมีด   
ท าเป็นก้อนเล็กๆ ผสม
ท าคอนกรีต 

  

ท าก าแพง   

 
 
 
 
 

กรอบที่ 22 
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ถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหมคะ..... 
เก่งมำก...ใครยังไม่เข้ำใจ 
ลองอ่ำนทบทวนใหม่นะคะ 
 
 

จุดประสงค์กำรใช ้ หินท่ีเลือก เหตุผลทีเ่ลือก 
ท าหินลับมีด หินทราย มีลักษณะสาก และท าให้มีด

คมได ้
ท าเป็นก้อนเล็กๆ ผสมท า
คอนกรีต 

หินปูน สามารถยอ่ยเป็นก้อนเลก็ๆ 
ได ้

ท าก าแพง ศิลาแลง แข็ง ทนทาน มสีีน้ าตาล
สวยงาม และท าให้เป็นก้อน
ได ้

 

เฉลยกรอบท่ี 22 
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นักเรียนคิดว่ำควำมเร็วใน
กำรตกตะกอนเกี่ยวข้องกบั
ขนำดของตะกอนหรือไม่ 
อย่ำงไร 
 
 

ถ้ำนักเรียนอยำกทรำบว่ำควำมเร็วในกำรตกตะกอน
เกี่ยวข้องกับขนำดของตะกอนหรือไม่ อย่ำงไร เรำมำ
ศึกษำจำกใบงำนที่ 2 เรื่อง  กำรทับถมของตะกอน 
กันนะคะ  
 

 
 

 

เพื่อนๆ ไปรับใบงำนที่ 2 เรื่อง กำรทับถม
ของตะกอน จำกครูคนละ 1 ชุดนะครับ 
เมื่อท ำเสร็จแล้ว ส่งครูด้วยนะครับ  
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ชื่อ _______________________________ 
ชั้น_______ เลขที่ _______ 
 

ใบงำนที่ 3       
เรื่อง  การทับถมของตะกอน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบของหิน 
ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 

ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. อ่านวิธีท ากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ     2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
 3. ท ากิจกรรมและบันทึกผล                          4. ตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ดินละเอียด    1  กล่องพลาสติกเบอร์ 1 
 2. ทรายหยาบ    1  กล่องพลาสติกเบอร์ 1 
 3. เศษหินหรือกรวดก้อนเล็กๆ  1  กล่องพลาสติกเบอร์ 1 
 4. กระดาษขาวขนาด A4   1  แผ่น 
 5. ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร  1  ใบ 
 6. น้ า           1,000  cm3 
วิธีท ำ 
        1. ตวงดินละเอียด ทรายหยาบ และเศษหินหรือกรวดก้อนเล็กๆ อย่างละ 1 กล่องพลาสติก 
เบอร์ 1 เทปนลงไปบนแผ่นกระดาษ คลุกเคล้าให้เข้ากัน 
     2. เทสารในข้อ 1 ลงในขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ที่บรรจุน้ าไว้เกือบเต็ม ปิดฝาขวด แล้วเขย่า 
แรงๆ ประมาณ 5 - 6 ครั้ง ตั้งทิ้งไว้และสังเกตล าดับการตกตะกอนของสารแต่ละชนิด 
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รูป 3.15  กำรทดลองกำรทับถมของตะกอน 

ที่มา : ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หน้า 148 

 
ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
ปัญหำ 
1.  ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 
 ___________________________________________________________________________
สมมุติฐำน 
2.  เศษหินหรือกรวด ทรายหยาบ และดินละเอียด สมมุติแทนสิ่งใดในธรรมชาติ_____________________   
 ____________________________________________________________________________ 
3.  ขวดพลาสติกที่มีน้ าเต็ม สมมุติแทนสิ่งใดในธรรมชาติ_____________________________________
 ___________________________________________________________________________ 
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4.  นักเรียนคิดว่าดินละเอียด ทรายหยาบ และเศษหิน เคลื่อนลงสู่ก้นขวดพลาสติกพร้อมกันหรือไม่     
 อย่างไร_____________________________________________________________________ 
5.  นักเรียนคิดว่าดินละเอียด ทรายหยาบ และเศษหิน เมื่อเคลื่อนลงสู่ก้นขวดพลาสติกแล้วจะมีลักษณะเป็น
 อย่างไร 
 ___________________________________________________________________________ 
 
บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
ตำรำง ล าดับการตกตะกอนของสารชนิดต่างๆ 

สำร ล ำดับกำรตกตะกอน 
ดินละเอียด  

ทรายหยาบ  

เศษหินหรือกรวด  
 
ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
แปลควำมหมำยและสรุปผล 
1.  ล าดับการตกตะกอนของดินละเอียด ทรายหยาบ และเศษหินหรือกรวดเป็นอย่างไร_______________   
 ___________________________________________________________________________ 
2.  ความเร็วในการตกตะกอนเกี่ยวข้องกับขนาดของตะกอนหรือไม่ อย่างไร_______________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
3.  ถ้าไม่มีน้ าจะเกิดการทับถมของตะกอนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด______________________________ 
 ___________________________________________________________________________
4.  สรุปผลการทดลองได้อย่างไร______________________________________________________    
 ___________________________________________________________________________ 
5.  มีอะไรเป็นวัตถุประสานท าให้ตะกอนติดกันแน่นได้บ้าง___________________________________   
 ___________________________________________________________________________ 
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กำรน ำไปใช ้
6.  นักเรียนสามารถสร้างแผนผังเพ่ือแสดงกระบวนการเกิดหินตะกอนให้อยู่ในลักษณะที่เข้าใจง่ายได้ 
    อย่างไร 
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       หินตะกอน เกิดจากการทับถมและสะสมตัวของตะกอนต่างๆ ได้แก่ เศษหิน แร่ กรวด 
ทราย ดิน อินทรียสาร สารเหล่านี้ถูกแรงน้ า แรงลม พัดพาไปสะสมเป็นตะกอนในท่ีต่างๆ    
ในหินตะกอนมักมีซากสัตว์หรือซากพืชท่ีกลายเป็นหิน  เรียกว่า  ฟอสซิล (fossil) ฝังอยู่ด้วย
เสมอ 
 

กรอบที่ 23 

แบ่งตามลักษณะเนื้อหิน 

หินตะกอน 

หินตะกอนเนื้อประสม หินตะกอนเนื้อประสำน 
หรือหินตะกอนเคม ี

สรุปได้ว่ำ 
 

ถ้ำนักเรียนเข้ำใจดีแล้ว ลองท ำ
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง 
หินตะกอน เพื่อตรวจสอบ
ควำมเข้ำใจหน่อยนะคะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง หินตะกอน 

 

ค ำสั่ง  ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่  ถ้าถูกให้เขียน ถ้าผิดให้เขียน  
..........1.  เรามักพบซากของสิ่งมีชีวิตในหินปูน 
..........2.  หินทรายเป็นหินตะกอนท่ีมีความแข็งมาก สามารถขูดเหล็กให้เป็นรอยได้ 
..........3.  หินกรวดมน  หินทราย และหินปูน เป็นตะกอนท้ังหมด 
..........4.  ศิลาแลง เกิดจากการผุพังและสึกกร่อนของหินอัคนี โดยมีแคลเซียมคาร์บอเนต 
เป็นวัตถุประสาน 
..........5.  หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และถ่านหิน เป็นหินตะกอนเนื้อประสม 
..........6.  เมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนหินปูน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
..........7.  ซากสัตว์โบราณ เช่น ไดโนเสาร์มักปนอยู่ในหินดินดาน 
..........8.  แร่ธาตุที่เป็นวัตถุประสานในหินตะกอน ไดแ้ก่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์  
อะลูมิเนียมออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 
..........9.  แหล่งที่พบหินตะกอน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ า ทะเล บริเวณภูเขาท่ีเคยเป็น 
ลุ่มน้ าทะเลมาก่อน 
..........10. หินทรายแป้ง ใช้ท าหินลับมีด  และหินประดับ 
  
 ท ำเสร็จแล้วตรวจค ำตอบ 

กรอบถัดไปได้เลยนะครับ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง หินตะกอน 

  
..........1.  เรามักพบซากของสิ่งมีชีวิตในหินปูน 
   เพราะ เรามักพบซากของสิ่งมีชีวิตในหินปูน 
..........2.  หินทรายเป็นหินตะกอนท่ีมีความแข็งมาก สามารถขูดเหล็กให้เป็นรอยได้ 
   เพราะ หินทรายเป็นหินตะกอนท่ีมีความแข็งมาก สามารถขูดเหล็กให้เป็น
รอยได้ 
..........3.  หินกรวดมน หินทราย และหินปูน เป็นตะกอนท้ังหมด 
   เพราะ หินกรวดมน หินทราย และหินปูน เป็นตะกอนท้ังหมด  
..........4.  ศิลาแลง เกิดจากการผุพังและสึกกร่อนของหินอัคนี โดยมีแคลเซียมคาร์บอเนต 
เป็นวัตถุประสาน 
   เพราะ ศิลาแลง เกิดจากการผุพังและสึกกร่อนของหินอัคนี โดยมี 
เหล็กออกไซด์หรืออลูมิเนียมออกไซด์เป็นวัตถุประสาน   
..........5.  หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และถ่านหิน เป็นหินตะกอนเนื้อประสม 
    เพราะ หินปูน หินเชิร์ต เกลือหิน และถ่านหิน เป็นหินตะกอน 
เนื้อประสานหรือหินตะกอนเคมี  
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง หินตะกอน 

  
..........6.  เมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนหินปูน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
   เพราะ เมื่อหยดกรดไฮโดรคลอริกลงบนหินปูน มีฟองแก๊สเกิดขึ้น 
..........7.  ซากสัตว์โบราณ เช่น ไดโนเสาร์มักปนอยู่ในหินดินดาน 
   เพราะ ซากสัตว์โบราณ เช่น ไดโนเสาร์มักปนอยู่ในหินปูน 
..........8.  แร่ธาตุที่เป็นวัตถุประสานในหินตะกอน ไดแ้ก่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์  
อะลูมิเนียมออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 
   เพราะ แร่ธาตุที่เป็นวัตถุประสานในหินตะกอน ได้แก่ ซิลิกา เหล็กออกไซด์ 
อะลูมิเนียมออกไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต 
..........9.  แหล่งที่พบหินตะกอน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ า ทะเล บริเวณภูเขาท่ีเคยเป็นลุ่ม
น้ าทะเลมาก่อน 
   เพราะ แหล่งทีพ่บหินตะกอน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่น้ า ทะเล บริเวณภูเขา 
ท่ีเคยเป็นลุ่มน้ าทะเลมาก่อน 
..........10. หินทรายแป้ง ใช้ท าหินลับมีด  และหินประดับ 
  เพราะ หินทรายแป้ง ใช้ท าหินลับมีด  และหินประดับ 

ถูกต้องแล้วครับ 
พบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับ 


