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บทเรียนส ำเร็จรูป 

ตอนที่ 8 
เรื่อง แหล่งแร่ที่ส ำคัญในประเทศไทย 
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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 ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  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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แหล่งแร่ที่ส ำคัญในประเทศไทย 
 
สำระส ำคัญ 
 ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่เป็นจ านวนมาก  กระจายอยู่เกือบทั่วทุกจังหวัดและสามารถ
น าไปผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/5 ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการน าไปใช้
ประโยชน์ 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  ด้ำนควำมรู้ 
 1.1  บอกแหล่งแร่ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ 
 1.2  อธิบายวิธีการอนุรักษ์แร่ได้ 
 2.  ด้ำนทักษะและกระบวนกำร 
       เขียนแผนที่ความคิด  หรือแผนผังมโนทัศน์สรุปแหล่งแร่ที่ส าคัญในประเทศไทยได้ 
 3.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1  ตระหนักถึงความส าคัญในการน าแร่มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบในการท างาน 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง แหล่งแร่ท่ีส าคัญในประเทศไทย 

 
 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. แร่อะไรที่มีประโยชน์ส าหรับใช้ในการท าเครื่องเคลือบดินเผา 
ก.  ยิปซัม    ข.  ดินขาว 

     ค.  ใยหิน    ง.  พลวง 
2. อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องมีความสัมพันธ์กับแร่ในข้อใดมากท่ีสุด 

ก.  แร่ดีบุก    ข.  แร่สังกะสี 
     ค.  แร่เหล็ก    ง.  แร่ทองแดง 

3. ถ้านักเรียนต้องการจะท าอุตสาหกรรมผลิตไส้หลอดไฟฟ้า และเครื่องมือตัดโลหะ  
 นักเรียนจะท าที่จังหวัดใด เมื่อค านึงถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

     ก.  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน   ข.  สุราษฎร์ธานี  กระบี่ 
     ค.  จันทบุรี  อุตรดิตถ์   ง.  กาญจนบุรี  แม่ฮ่องสอน 

4. ข้อใดเป็นแร่อโลหะที่ใช้ท าปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ 
     ก.  ใยหิน    ข.  ดินขาว 
     ค.  ยิปซัม    ง.  เกลือหิน 

5. ถ้านักเรียนต้องการท าเสื้อพนักงานดับเพลิง วัสดุกันความร้อน ผ้าเบรก นักเรียนควรเลือก
 แร่ชนิดใด 

ก.  พลวง    ข.  ดีบุก 
ค.  ใยหิน    ง.  โครเมียม 
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6. แร่ทุกข้อจัดเข้าประเภทและน าไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด 
 

ข้อ ชื่อแร่ ประเภทของแร่ ประโยชน์ 

ก. แอนทราไซต์ แร่เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 
ข. แกรไฟต์ แร่อโลหะ ท าสีตกแต่งถ้วยชาม 

ค. ยูเรเนียม แร่โลหะ ใช้ในวงการแพทย์ 

ง. โคบอลต์-60 แร่กัมมันตรังสี ใช้เคลือบผิวโลหะป้องกันการผุกร่อน 
 

7. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แร่ 
 ก.   ขุดแร่มาใช้ให้มากท่ีสุดก่อนเสื่อมคุณภาพ 
 ข.   น าเศษโลหะที่ใช้แล้วมาหลอมใหม่ 
 ค.   คัดเลือกเฉพาะแร่ที่มีคุณภาพเท่านั้นมาใช้ 
 ง.   สิ่งที่เหลือจากการถลุงแร่ควรก าจัดทิ้ง 
8. แหล่งแร่มักพบในบริเวณพ้ืนที่ลักษณะใด 

ก.   ภูเขา    ข.   ทะเล 
ค.   ที่ราบลุ่ม    ง.   ทะเลสาบ 

9. ผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ มีโลหะชนิดเป็นองค์ประกอบมากที่สุด 

ก. ดีบุก    ข.   ตะกั่ว 
ค.   พลวง    ง.   ทองแดง 

    10.  ข้อใดใช้ประโยชน์ของแร่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของแร่ 
         ก.   แร่ใยหินใช้ท าวัสดุทนไฟ        ข.   แร่ยิปซัม ใช้ท าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
         ค.   แร่สังกะสี ท าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  ง.   แร่ทังสเตน ใช้ท าไส้หลอดไฟฟ้า 

 
 
 

ไม่ยำกเลยใช่ไหมครับ 
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มำเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนกันดีกว่ำนะคะ 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง แหล่งแร่ท่ีส าคัญในประเทศไทย 

 
 

1. ข 
2. ก 
3. ง 
4. ค 
5. ค 
6. ก 
7. ข 
8. ก 
9. ก 
10. ค 
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จุดประสงค์ท่ีให้นักเรียนศึกษำเรื่อง  แหล่งแรท่ี่
ส ำคัญในประเทศไทยเพรำะต้องกำรให้นักเรียนรู้และ
เข้ำใจแหล่งแร่ทีส่ ำคัญทำงเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรกัษ์แร่ 
 
 

สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ำรักทุกคน 
วันนี้เรำมำศึกษำเรื่อง แหล่งแร่
ที่ส ำคัญในประเทศไทยกันนะคะ 
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วิธีเรียนง่ำยมำก ลองท ำดูนะคะ 
เนื้อหำจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอ่ำนเนื้อหำก่อน
อ่ำนค ำถำม/ท ำกิจกรรม ทดลองตอบด้วยตนเอง 
ในกระดำษค ำตอบ  ตรวจค ำตอบจำกเฉลยกรอบ
ถัดไป 
 
 

สวัสดีครับเพื่อนๆ เรำมำเรียนรู ้
เรื่อง แหล่งแร่ทีส่ ำคัญในประเทศ
ไทยพร้อมๆ กันนะครับ 
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แหล่งแร่ที่ส ำคัญในประเทศไทย 
 

มนุษย์รู้จักน าทรัพยากรของโลกมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีซึ่งวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต  คือ  แร่ 
 

นักเรียนทรำบหรือไม่ว่ำในประเทศไทยมีกำรพบ
แหล่งแร่ที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจอะไรบำ้ง พบทีใ่ด  
และน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงไรบ้ำงคะ 
 

กรอบที่ 1 

 
 

รูป 7.1  มรกต 
ที่มา : หนังสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ปี พ.ศ.2549  หน้า 664 
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ประเทศไทยมีแร่ที่ส ำคญัหลำยชนิดดังนี้ค่ะ 

ชื่อ
สำมัญ 

ชื่อ 
ทำงธรณีวิทยำ 

กำรใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบมำกในประเทศ
ไทย 

ดีบุก แคสซิเทอไรต์ ท ากระป๋องบรรจุ
อาหาร ท าตะกั่ว
บัดกรี ท าผลิตภัณฑ์
พิวเตอร์ 

ภูเก็ต  พังงา  ระนอง 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ราชบุรี 
ก าแพงเพชร อุทัยธานี  ตาก 
เชียงใหม่ เชียงราย  ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน 

เหล็ก ฮีมาไทต์ ใช้ในการก่อสร้าง   
ท าเครื่องมือเครื่องใช้
และอุปกรณ์ต่างๆ 

ลพบุรี  นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช 
 

 
 
 

ยังมีแร่อีกหลำยชนิดนะคะติดตำมกรอบถัดไปได้เลยค่ะ 
 

กรอบที่ 2 
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ชื่อ
สำมัญ 

ชื่อ 
ทำง

ธรณีวิทยำ 

กำรใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบมำกในประเทศ
ไทย 

สังกะสี ซิงก์เบลนด์ ใช้ในการก่อสร้าง  
ท าเครื่องมือและเคร่ืองใช้ 

แพร่  กาญจนบุรี  ตาก 

ตะกั่ว กาลีนา ท าตะกั่วบัดกรี   ลูกปืน  
ใช้เป็นตัวกั้นกัมมันตรังสี
และรังสีเอกซ์ ท าแบตเตอรี ่

กาญจนบุรี  เพชรบูรณ์  เลย
เพชรบุรี  เชียงใหม่  ล าปาง 
แพร่ สุโขทัย  นครพนม 

 

กรอบที่ 3 

 
 

รูป 7.2  แร่ตะกั่ว 
ที่มา : หนังสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ปี พ.ศ. 2549  หน้า 667 
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    นักเรียนได้ศึกษำแร่ดีบกุ  เหล็ก  สังกะสี  และตะกั่วมำแล้ว เรำมำ
ทดสอบควำมรู้ควำมเขำ้ใจกันหน่อยนะคะ 
 
    ให้นักเรียนน ำตัวอักษรหน้ำข้อควำมทำงขวำมือมำเตมิลงใน
หน้ำข้อควำมทำงซ้ำยมือที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
.............1.  ดีบุก    ก.  ใช้ในการก่อสร้าง 
.............2.  เหล็ก    ข.  กระป๋องบรรจุอาหาร 
.............3.  สังกะสี    ค.  ลูกปืน 
.............4.  ตะก่ัว    ง.  เครื่องมือเครือ่งใช้ 
 
 

ตรวจค ำตอบ 
กรอบถัดไปนะคะ 
 

กรอบที่ 4 
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เฉลยกรอบท่ี  4 
 

1. ข     2.  ง     3.  ก     4.  ค 
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ชื่อสำมัญ ชื่อ 
ทำง

ธรณีวิทยำ 

กำรใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบมำกในประเทศ
ไทย 

ทังสเตน วุลแฟรมไมต์ ท าไส้หลอดไฟฟ้า  
ท าเครื่องมือตัดโลหะ 

กาญจนบุรี  แม่ฮ่องสอน 
 

ทองแดง คอปเปอร์ ใช้ท าสายไฟ  เครื่องมือ
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

เลย  ล าปาง  พิษณุโลก
นครสวรรค์  แพร่  อุทัยธานี 

แมกนีเซียม แมกนีไทต ์ ใช้ท าไส้หลอดไฟแฟลช
ท าโลหะผสมกับ
อะลูมิเนียม ท าปีก
เคร่ืองบิน 

จันทบุรี  อุตรดิตถ์ 

 

กรอบที่ 3 

 
 

รูป 7.4  แร่แมกนีเซียม 
ที่มา : http://geology.com/minerals/  

photos/magnetite-302.jpg 
 
 
 

 

 
 

รูป 7.3  แร่ทองแดง 
ที่มา : http://geology.com/minerals/  

photos/copper-230.jpg 
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เรำมำทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกันหน่อยนะคะ 
     ให้นักเรียนน ำตัวอกัษรหน้ำข้อควำมทำงขวำมือมำเติมลงใน
หน้ำข้อควำมทำงซ้ำยมือที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
..........1.  ทังสเตน     ก.  ท าสายไฟ 
..........2.  ทองแดง     ข.  ท าเครื่องประดับ 
..........3.  แมกนีเซียม    ค.  ท าไส้หลอดไฟฟ้า 
       ง.   ท าปีกเครื่องบิน 
       จ.  ท าอุปกรณ์รถยนต ์
 

กรอบที่ 5 
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เฉลยกรอบท่ี  5 
 

1. ค        2.  ก      3.  ง 
 
 

ประเทศไทยของเรำยังมีแร่
ส ำคัญอีกมำกมำย ติดตำมได้
ในกรอบถัดไปได้เลยครับ 
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ชื่อสำมัญ ชื่อ 
ทำง

ธรณีวิทยำ 

กำรใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบมำกในประเทศ
ไทย 

โครเมียม โครไมต ์ ใช้ท าอุปกรณ์รถยนต์และ
เคร่ืองมือต่างๆ 

อุตรดิตถ ์

เงิน เงิน ใช้ท าเคร่ืองประดับและ
เคร่ืองใช้ 

แหล่งแร่ตะกั่วท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี  และแหล่งแร่
ตะกั่วเกือบทุกแห่ง 

ทองค า ทองค า ใช้ท าเคร่ืองประดับ ใช้ใน
วงการทันตแพทย์ ใช้เป็น
หลักประกันเงินตรา
ระหว่างประเทศ 

ปราจีนบุรี  นราธิวาส ลพบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ เชียงราย 
อุดรธานี 

 

กรอบที่ 6 

 
 

รูป 7.5  แร่โครเมียม 
ที่มา : http://geology.com/minerals/  

photos/chromite-307.jpg 
 

 
 

รูป 7.6  แร่เงิน 
ที่มา : http://upload.wikimedia.org/  

wikipedia/commons/f/f1/Ag%2C4
7.jpg 
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เรำมำทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกันหน่อยนะครับ 
1. แร่ชนิดใดมีประโยชน์ต่อวงการแพทย์

................................................................................................................. 
2. แร่ชนิดใดที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องประดับ 

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

กรอบที่ 7 
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เฉลยกรอบท่ี  7 
 

1. ทองค า       2.  เงิน 
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กรอบที่ 8 

ชื่อสำมัญ ชื่อ 
ทำง

ธรณีวิทยำ 

กำรใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบมำกในประเทศ
ไทย 

เกลือจืด ยิปซัม ใช้ผสมท าปูนซีเมนต์ ปุ๋ย พิจิตร  นครสวรรค์   
สุราษฎร์ธานี 

ดินขาว เกาลิน ท าเซรามิก ล าปาง ระนอง สุราษฎร์ธานี
กระบี่ 

พลวง สติบไนต ์ ใช้ผสมตะกั่วและดีบุก 
ท าตัวพิมพ์ ไม้ขีดไฟ 
หมึกพิมพ์โรเนียว 

สุราษฎร์ธานี  กระบี่  
ล าปาง ล าพูน 
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กรอบที่ 9 

มำตอบค ำถำมกันหน่อยนะคะ 
     ให้นักเรียนน ำตัวอักษรหน้ำข้อควำมทำงขวำมือมำเติมลงใน
หน้ำข้อควำมทำงซ้ำยมือที่มีควำมสัมพันธ์กัน 
 
..........1.  เกลือจืด  ก.   ท าเซรามิก 
..........2.  เกาลนิ  ข.   ยิปซัม 
..........3.  พลวง  ค.   วุลแฟรมไมต์ 
    ง.   ท าตัวพิมพ ์ไม้ขีดไฟ   
  หมึกพิมพโ์รเนยีว 
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เฉลยกรอบท่ี  9 
 

1.   ข     2.  ก     3.  ง 
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ชื่อ
สำมัญ 

ชื่อ 
ทำง

ธรณีวิทยำ 

กำรใช้ประโยชน์ แหล่งที่พบมำกใน
ประเทศไทย 

ใยหิน แอสเบสทอส ใช้ท าวัสดุกันความร้อน 
เสื้อพนักงานดับเพลิง  
ผ้าเบรก 

อุตรดิตถ ์
 

ก ามะถัน ซัลไฟต ์ ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
กรดก ามะถัน ปุ๋ย ยาฆ่า
แมลง 

เชียงราย  แม่ฮ่องสอน 

 

กรอบที่ 10 

 
 

รูป 7.7  แร่ก ำมะถัน 
ที่มา : หนังสือหนังสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ เลม่ 6 ปี พ.ศ. 2549  หน้า 667 
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เรำมำทดสอบควำมรู้ควำมเข้ำใจกันหน่อยนะคะ 
ให้นักเรียนน าตัวอักษรหน้าข้อความทางขวามอืมาเติมลงใน

หน้าข้อความทางซ้ายมอืที่มคีวามสัมพันธ์กัน 
 
............1.  แอสเบสทอส   ก. ใช้ท าเครื่องประดับ 
………. 2.  ก ามะถัน            ข.   ใช้ท าวัสดุกันความร้อน   
           เสื้อพนักงานดับเพลิง 
                                 ค.   กาญจนบุรี 
                           ง.   เชียงราย  แม่ฮ่องสอน 
 

กรอบที่ 11 

ไม่ยำกเลยใช่ไหมคะ 
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เฉลยกรอบท่ี 11 
 

1.  ข        2.  ง 
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แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เนื่องจาก  
ได้มีการขุดและผลิตแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ  และ
ส่งเป็นสินค้าออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ การขุดและผลิตแร่ขึ้นมาใช้ประโยชน์  
ย่อมประสบกับปัญหาต่างๆ ได้แก่ การใช้แร่บางชนิดมากเกินไป  การใช้แร่         
อย่างไม่คุ้มค่าและสิ้นเปลือง ดังนั้นเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว   
จึงต้องมีการอนุรักษ์ 
 

เอ! .....  แล้วเรำจะช่วยกัน
อนุรักษ์แร่ได้อย่ำงไรครบั 
 
 

กรอบที่ 12 
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 กำรอนุรักษ์แร่  หมายถึง  การรู้จักใช้ทรัพยากรแร่อย่างประหยัด  และใช้ 
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมท้ังการส ารวจและขุดแร่อย่างมีประสิทธิภาพ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรแร่แต่ละชนิดมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 

1. การใช้แร่อย่างประหยัด  หมายถึง  การน าเอาแร่มาใช้ในปริมาณหรือ 
จ านวนเท่าที่จ าเป็นโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 

2. การน าเอาแร่ท่ีใช้ประโยชน์แล้วกลับมาใช้อีก 
3. การหาวัสดุอื่นมาใช้ทดแทนแร่บางชนิดที่ใช้กันมาก 
4. รัฐบาลจัดให้มีการควบคุมการให้สัมปทานเหมืองแร่ 
5. การตรึงราคาแร่  เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรแร่  โดยอาศัยแนวคิดทางวิชา 

เศรษฐศาสตร์ 
 

กรอบที่ 13 
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มำตอบค ำถำมเพื่อทดสอบควำมเข้ำใจกันหน่อยนะคะ 
1. ข้อใดไม่เป็นการอนรุักษ์แร ่

ก. วางแผนการใช้อย่างประหยัด 
ข. หาสิ่งอื่นมาทดแทนแร ่
ค. น าแร่ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ 
ง. ใช้สารเคมีในแร่ที่ใช้แลว้ให้สลายตัวได้เอง 

2. นักเรียนควรท าอยา่งไรเพื่อเป็นการอนุรักษ์แร่ 
ก. หยุดใช้สิ่งที่มาจากแร ่
ข. เก็บกระดาษหนังสือพมิพ์ขาย 
ค. เก็บกระดาษเก่าๆ เผาทิง้ 
ง. ทั้ง ก  ข  และ ค 

 
 

 ไม่ยำกเลยใช่ไหมครับอย่ำลืมตรวจ
ค ำตอบกรอบถัดไปนะครับ 
 
 

กรอบที่ 14 
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เฉลยกรอบท่ี  14 
 

1.  ง               2.  ข 
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สรุปได้ว่ำ แรธ่ำตตุ่ำงๆ ที่นักเรียนได้
ศึกษำมำแล้วล้วนเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ
ในแผ่นดินที่น ำมำใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบต่ำงๆ กันตลอดชีวิต เรำทุกคน
จึงควรรักและหวงแหน 
 
 

ประเทศไทยมีแร่ชนิดต่ำงๆ ที่ส ำคัญทำงเศรษฐกิจ  ได้แก่ 
- แร่ดีบุก  พบมากทางภาคใต้ 
- แร่เหล็ก  พบมากท่ีเขาทับควาย  จังหวัดลพบุรี  ภูเหล็ก  ภูเฮี๊ยะ  

อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
- แร่ใยหิน  พบมากที่ม่อนไก่แจ้  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- แร่รัตนชาติ  พบมากท่ีจังหวัดจันทบุรี  ตราด  และกาญจนบุรี 
- ทองค า  พบมากท่ีบ้านบ่อทอง  จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดนราธิวาส 
 

 เมื่อนักเรียนศึกษำเข้ำใจดีแล้วมำท ำแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง แหล่งแร่ทีส่ ำคัญในประเทศไทยได้เลยคะ่  
 

กรอบที ่15 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง แหล่งแร่ท่ีส าคัญในประเทศไทย 

 
 

ค ำสั่ง  ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. แร่อะไรที่มีประโยชน์ส าหรับใช้ในการท าเครื่องเคลือบดินเผา 
ก.  ยิปซัม    ข.  ดินขาว 

     ค.  ใยหิน    ง.  พลวง 

2. อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องมีความสัมพันธ์กับแร่ในข้อใดมากท่ีสุด 
ก.  แร่ดีบุก    ข.  แร่สังกะสี 

     ค.  แร่เหล็ก    ง.  แร่ทองแดง 

3. ถ้านักเรียนต้องการจะท าอุตสาหกรรมผลิตไส้หลอดไฟฟ้า และเครื่องมือตัดโลหะ  
นักเรียนจะท าที่จังหวัดใด เมื่อค านึงถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น 

     ก.  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน   ข.  สุราษฎร์ธานี  กระบี่ 
     ค.  จันทบุรี  อุตรดิตถ์   ง.  กาญจนบุรี  แม่ฮ่องสอน 

4. ข้อใดเป็นแร่อโลหะที่ใช้ท าปูนซีเมนต์ ปูนปลาสเตอร์ 
     ก.  ใยหิน    ข.  ดินขาว 
     ค.  ยิปซัม    ง.  เกลือหิน 

5. ถ้านักเรียนต้องการท าเสื้อพนักงานดับเพลิง วัสดุกันความร้อน ผ้าเบรก นักเรียนควรเลือก
แร่ชนิดใด 
ก.  พลวง    ข.  ดีบุก 
ค.  ใยหิน    ง.  โครเมียม 
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6. แร่ทุกข้อจัดเข้าประเภทและน าไปใช้ประโยชน์ได้ถูกต้อง ยกเว้น ข้อใด 
 

ข้อ ชื่อแร่ ประเภทของแร่ ประโยชน์ 

ก. แอนทราไซต์ แร่เชื้อเพลิง เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า 
ข. แกรไฟต์ แร่อโลหะ ท าสีตกแต่งถ้วยชาม 

ค. ยูเรเนียม แร่โลหะ ใช้ในวงการแพทย์ 

ง. โคบอลต์-60 แร่กัมมันตรังสี ใช้เคลือบผิวโลหะป้องกันการผุกร่อน 
 

7. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นการอนุรักษ์แร่ 

ก. ขุดแร่มาใช้ให้มากที่สุดก่อนเสื่อมคุณภาพ 

ข. น าเศษโลหะที่ใช้แล้วมาหลอมใหม่ 

ค. คัดเลือกเฉพาะแร่ที่มีคุณภาพเท่านั้นมาใช้ 

ง. สิ่งที่เหลือจากการถลุงแร่ควรก าจัดทิ้ง 
8. แหล่งแร่มักพบในบริเวณพ้ืนที่ลักษณะใด 

ก.   ภูเขา    ข.   ทะเล 
ค.   ที่ราบลุ่ม    ง.   ทะเลสาบ 

9. ผลิตภัณฑ์พิวเตอร์ มีโลหะชนิดเป็นองค์ประกอบมากที่สุด 
ก.   ดีบุก    ข.   ตะกั่ว 
ค.   พลวง    ง.   ทองแดง 

 10. ข้อใดใช้ประโยชน์ของแร่ไม่ตรงกับคุณสมบัติของแร่ 
         ก.   แร่ใยหินใช้ท าวัสดุทนไฟ        ข.   แร่ยิปซัม ใช้ท าอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
         ค.   แร่สังกะสี ท าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์  ง.   แร่ทังสเตน ใช้ท าไส้หลอดไฟฟ้า 
 
 

ไม่ยำกเลยใช่ไหมครับ 
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มำเฉลยแบบทดสอบหลังเรียนกันดีกว่ำนะคะ 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
เร่ือง แหล่งแร่ท่ีส าคัญในประเทศไทย 

 
 

ตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะ   เก่งมำกค่ะ 
เมื่อนักเรียนศึกษำครบทั้ง 7 ตอนแล้ว  
อย่ำลืมท ำแบบทดสอบหลังเรียนด้วย 
นะคะ 
     
 

1. ข 
2. ก 
3. ง 
4. ค 
5. ค 
6. ก 
7. ข 
8. ก 
9. ก 
10. ค 
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