
เกาะไร้เเผ่นดิน

ดินชนิดต่างๆ เเหล่งน้ำามีความสำาคัญต่อการอุปโภคบริโภคและ
การนำาไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  วัฏจักรน้ำา อากาศ
 การกัดกร่อนของดิน เเละกระบวนการของน้ำาในดินก่อให้เกิด
เป็นพื้นผิวโลกเเละส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต ชีวิตความเป็นอยู่
เเละสิ่งเเวดล้อม 

น้ำาบาดาล 

เขื่อมโยงกับ เป้าหมาย SDGs

ประถมศึกษาเเละมัธยมศึกษา

1. เเนะนำาผู้เรียนให้รู้จักการเคล่ือนท่ีของดินเเละน้ำา ตามเเนวคิดพ้ืนฐานด้านอุทกธรณีวิทยา
2. ให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ของการทรุดตัวของพ้ืนดินเเละวิธีการท่ีทำาให้

อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้บรรเทาลง
3. เสริมสร้างความเข้าใจเร่ืองความสำาคัญของการพัฒนาโครงการ และการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการการสูบน้ำา

บาดาล หรือน้ำาใต้ดินอย่างถูกต้อง(Optional) 
4. (สามารถเลือกทำาได้) ให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาสภาพเเวดล้อมบริเวณชายฝ่ังเเละ

นโยบายการจัดการน้ำาบาดาล 

วัตถุประสงค์หลัก

1. เวลาฝนตก น้ำาฝนไหลไปไหน
2. คุณคิดว่าน้ำาซึมลงพ้ืนดินมากเท่าไหร่ คิดว่ามีน้ำามากเเค่ไหนอยู่ใต้ดิน
3. น้ำาท่ีอยู่ใต้ดินมีผลกระทบต่อเราอย่างไร
4. จะเกิดอะไรข้ึนถ้าเอาดินเเละน้ำามาผสมกัน ดินน้ันจะเปล่ียนไปหรือไม่ มันจะค่อยๆ เปล่ียนตอนท่ีเราใส่น้ำาลงไป

หรือไม่ หรือเกิดการเปล่ียนทันที
5. ดินเกิดจากอะไร มีดินท่ีเเตกต่างชนิดกันหรือไม่ แตกต่างอย่างไร ทรายกับกรวดต่างกันอย่างไร
6. ทรายเปียกกับทรายเเห้งต่างกันอย่างไร (สังเกตจากลักษณะกายภาพท่ีมองเห็นเเละจากผิวสัมผัส) 

             ดินร่วนเปียกกับดินร่วนเเห้งต่างกันอย่างไร
7. น้ำามีวันหมดหรือไม่ น้ำาบาดาลมาจากไหน
8. ถ้าเราดึงน้ำาออกจากใต้ดินอย่างรวดเร็วจะเกิดอะไรข้ึนกับมวลของดินข้างบนบนพ้ืนผิวของมัน 
9. หมายเหตุ ผู้สาธิตสามารถเปรียบเทียบเหตุการณ์น้ีกับการด่ืมนมป่ันท่ีมีวิปครีมอยู่ด้านบนด้วยหลอด
10. เกิดอะไรข้ึนหากเราเอาทรายเเละดินมาถมบนน้ำา (เช่น การถมหน้าดิน ถมคลอง ถมชายฝ่ังทะเล                

การฟ้ืนสภาพดิน เป็นต้น) หมายเหตุ ผู้สาธิตสามารถเเสดงให้ดูโดยการใช้ฟองน้ำาเเละน้ำา

เกร่ินนำาความรู้ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงของดินและน้ำา การทรุดตัวของพ้ืนดิน ดินและทรายกลายเป็นของเหลว เเละเรียนรู้
ว่าการทรุดตัวของพ้ืนดินเเละแผ่นดินเหลวมีความเช่ือมโยงกันอย่างไร ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศท่ีมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ
 โดยมีความยาวของชายฝ่ังท้ังส้ิน 36,289 กิโลเมตร โดยมีความยาวเป็นอันดับ 5 ของโลก เเนวชายฝ่ังของประเทศฟิลิปปินส์
เป็นสัญลักษณ์ความเป็นอยู่ของชาวฟิลิปปินส์ รายล้อมไปด้วยการทำาประมงในพ้ืนท่ีต่างๆ การขนส่ง เเละการท่องเท่ียว
อย่างไรก็ตาม หน่ึงในความท้าทายท่ีประเทศน้ีจะต้องพบเจอคือการทรุดตัวของพ้ืนดินเเละปัญหาเดินเหลว หลายๆ เมือง เเละ
หลายๆ เกาะในฟิลิปปินส์กำาลังจมลง นอกเหนือจากน้ันก็ยังมีการบันทึกจำานวนของพ้ืนท่ีในประเทศเเละพ้ืนท่ีไกลจากชายฝ่ัง
ท่ีประสบปัญหาเร่ืองเเผ่นดินทรุดเช่นกัน การฟ้ืนฟูสภาพดิน นโยบายในการขุดเจาะน้ำาบาดาลยังคงไม่ได้รับการพิจารณา
ปรับปรุงให้ดีข้ึน ความตระหนักรับรู้ถึงปัญหาของผู้คนในประเทศเร่ืองการทรุดตัวของพ้ืนดินก็ยังคงไม่เเพร่หลาย ส่วนมาก
เเล้วมักจะอ้างอิงถึงปรากฏการณ์เหล่าน้ีว่าเป็นเร่ืองของระดับน้ำาทะเลท่ีข้ึนสูงเเละเร่ืองเล่านิทานชาวบ้าน โดยปฏิเสธท่ีจะบรรเทา
ปัญหาดังกล่าวผ่านการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีเเละความพยายามในการกำาหนดนโยบายท้องถ่ิน กิจกรรมน้ีมุ่งเน้นประเด็น
เร่ืองการเปล่ียนแปลงของดินเเละน้ำาต่อความปลอดภัยในชุมชนเเละความอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ดังกล่าว การ
ทดลองท่ีสามารถทำาได้เองท่ีบ้านน้ีจะช่วยให้ผู้ทำากิจกรรมเห็นภาพการขุดเจาะน้ำาบาดาล การฟ้ืนสภาพดิน เเละการพัฒนา
พ้ืนท่ีชายฝ่ังท่ีไมเหมาะสม และส่งเสริมให้เกิดการถกปัญหาในเร่ืองน้ีจะนำาพาให้เกิดความตระหนักรู้เข้าถึงเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิง
เเวดล้อม (เร่ืองน้ำา) เเละสามารถนำาไปสู่การทบทวนนโยบายการจัดการทรัพยากรต่อไปด้วย

หัวข้อ

จุดเชื่อมโยง

หัวข้อนี้สามารถเชื่อมโยงกับวัฏจักรน้ำาเเละการเปลี่ยนเเปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (วัฏจักรของน้ำาเเละลักษณะการตกตะกอน
ของหยาดน้ำาฟ้า เช่น ฝนหรือหิมะ) การวางผังเมือง และการ
วางเเผนด้านสิ่งเเวดล้อม (โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่ถูกสร้าง
ตามเเนวชายฝั่งทะเล เช่น กำาเเพงกันคลื่นเเละภูเขา ท่าเรือ ที่
จอดเรือ เขื่อนชายฝั่งป้องกันคลื่น) เเละทางด้านธรณีวิทยาเเละ
สมุทรศาสตร์กายภาพ จุดนี้อาจเชื่อมโยงกับเป้าหมาย SDG ข้อ
ที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เเละข้อที่ 14 
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

คำาค้น

การทรุดตัวของดิน ดิน/ทรายเหลว  

ระดับน้ำาบาดาล

ระดับ

ประเภทของกิจกรรม

การทดลองเเละการสาธิตกิจกรรม 

จำานวนผู้ร่วมกิจกรรม

กลุ่ม 6-7 คน สำาหรับการทดลอง 
(จำานวนกลุ่มอิงตามจำานวนอุปกรณ์ที่มีให้)
กลุ่ม 15-20 คน สำาหรับการสาธิต หรือมากกว่านั้นโดยที่ผู้สาธิต
จะต้องสามารถสื่อสารกับทุกคนได้

รูปเเบบการจัดกิจกรรม

สามารถจัดในห้องที่มีพื้นที่กว้าง (ที่มีกล้องเเละโปรเจกเตอร์ติด
ตั้ง) หรือ จัดการทดลองในกลุ่มเล็กๆ ถ่ายทอดสดช่วงหรือจัด
เเบบออนไลน์

ระยะเวลาในการทำากิจกรรม

15-20 นาที

บทนำา 

คำาถามนำากิจกรรม

1. ขวดพลาสติกท่ีสามารถรีไซเคิลได้ เเก้วพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์แบบโปร่งใส
2. น้ำา
3. ทรายเเละท่ีตักทราย 
4. ช้อนหรือปากกา หรืออะไรก็ได้ท่ีมีด้านจับแบบยาว
5. บ้านของเล่นหรืออิฐท่ีสร้างเป็นกำาเเพงของเล่น หรืออุปกรณ์ท่ีมีความเเข็งเเรง มีน้ำาหนักพอท่ีจะเป็นตัวเเทนส่ิง

ก่อสร้างหรือบ้านเเละมีขนาดพอดีกับบรรจุภัณฑ์
6. (ทางเลือก) ถ่ัวเขียว เเกรบจากมะพร้าว สำาลี เส้นด้าย หลอด กรรไกร

วัสดุอุปกรณ์



ข้ันเตรียมการ
1. เติมน้ำาลงขวดพลาสติกใสหรือถาดพลาสติกใสท่ีเตรียมเอาไว้ให้สูง 3-4 ซม.
2. ใส่ทรายลงไปในถาดเเล้วเร่ิมผสมน้ำาโดยใช้ท่ีตักทราย ให้สังเกตอัตราส่วนของน้ำาเเละทราย โดยไม่ควรให้เกิดเป็นเเอ่งหรือน้ำาขังเป็นกระจุก ทรายก็ไม่ควรเปียกหรือเเห้งจนเกินไป (ผู้สาธิต

กิจกรรมสามารถทดสอบความเหลวของดินก่อนเร่ิมกิจกรรม โดยทำาตามข้ันตอนการผสมทรายและน้ำาน้ีก่อน แล้วดูว่ามีน้ำาผุดข้ึนมาบนพ้ืนผิวมากน้อยแค่ไหน หากมีน้ำาผุดข้ึนมา ให้
ทดลองปรับสัดส่วนของทรายกับน้ำาก่อนอีกคร้ัง จนไม่มีน้ำาเอ่อข้ึนมาบนพ้ืนผิว

3. นำาเอาบ้านหรืออิฐของเล่นวางลงบนทรายท่ีผสมกับน้ำาในถาด
4. ใช้ช้อนหรือปากกากดลงบริเวณขอบถาดเบาๆ เเต่รวดเร็ว เเละสังเกตว่าน้ำาค่อยๆ ผุดข้ึนมาบนพ้ืนผิวอย่างไร อีกเเบบหน่ึงคือผู้สาธิตนำาเอาถาดน้ีไปวางบนสเก็ตบอร์ดค่อยๆไถไปมา

อย่างรวดเร็ว (หรือเขย่าถาดไปทางซ้าย-ขวาแบบเร็วๆ) เพ่ือให้เกิดผลลัพท์เดียวกัน
5. อภิปรายผลท่ีเกิดข้ึนกันในกลุ่ม

1. ใช้คำาถามนำากิจกรรม ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการผสมทรายเเละน้ำา ให้ผู้ร่วมกิจกรรมสังเกตส่ิงท่ีเกิดข้ึนระหว่างน้ำากับทรายระหว่างการทดลอง สอบถามความคิดเห็นถึงลักษณะท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผิวสัมผัสเเละลักษณะทางกายภาพจากการมองเห็น เม่ืออัตราส่วนของทรายเเละน้ำาท่ีเเตกต่างกัน

2. นักเรียนเร่ิมมีความเข้าใจในเร่ืองการเปล่ียนเเปลงของดินและทราย ผู้สาธิตสามารถเร่ิมให้ความรู้พ้ืนฐานในด้านการเปล่ียนเเปลงท่ีอาจเกิดข้ึนได้เอง น้ำากับดิน ในตอนท่ีสาธิตข้ันตอน
ข้อ 4.1

3. ผู้สาธิตสามารถต่อยอดหัวข้อ โดยให้นักเรียนทดลองข้ันตอนเดิมเเต่ใช่ดินชนิดอ่ืนๆเเละจำานวนน้ำาท่ีต่างกัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้สังเกตในตอนท่ีลักษณะของดิน และทรายกำาลังจะ
เปล่ียนเป็นของเหลว แต่ในลักษณะใดท่ีจะไม่ทำาให้ดินและทรายกลายเป็นของเหลว

4. ลองทดลองเพ่ิมเติมโดยใช้อุปกรณ์ทางเลือกอ่ืนๆ (อาทิเช่น ถ่ัวเขียว แกลบจากกากมะพร้าว สำาลีเเละอ่ืนๆ) ใช้คำาถามนำาเข้ากิจกรรมดังต่อไปน้ี 
 ก. ระดับน้ำาจะเป็นอย่างไร หากเราผสมสำาลีเเละเเกลบลงไปในส่วนผสมของดินและน้ำาท่ีเตรียมเอาไว้   
 ข. ดินและทรายจะกลายเป็นของเหลวหรือไม่ ถ้าไม่ น้ำาในดินไปไหน วัสดุท่ีเติมลงไปเป็นตัวแทนของอะไรได้บ้างในชีวิตจริงเเล้วถ้าเราใส่ถ่ัวเขียวลงในส่วนผสมน้ี เเละปล่อยให้   
                มันงอก จะเกิดอะไรข้ึนกับน้ำา 
 ค. ระดับน้ำาเปล่ียนแปลงไปหรือไม่ (ใช้ปากกาขีดระดับน้ำาไว้เเล้วสังเกตการเปล่ียนแปลง) จะเกิดอะไรข้ึนหากเราทำาให้ระดับน้ำาคงท่ีแล้วเติมวัสดุอ่ืนลงไป จะทำาให้ความเข้มข้น 
                ของส่วนผสมแตกต่างไปหรือไม่ จะเกิดอะไรข้ึนกับถ่ัวเขียว และวัสดุเหล่าน้ี รวมท้ังระดับน้ำาในส่วนผสมเป็นตัวแทนของส่ิงใดในชีวิตจริง

วิธีทำา/ขั้นตอน

การทดลอง

ผู้สาธิตสามารถนำาคำาถามนำาเข้ากิจกรรมมาถามนักเรียนก่อนเร่ิมกิจกรรม เพ่ือกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน และเม่ือเสร็จการทดลองแล้วผู้สาธิตสามารถใช้ชุดคำาถามเดิมน้ีถาม
นักเรียนอีกคร้ัง แล้วดูว่าคำาตอบแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่ สอบถามนักเรียนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าเคยได้ยินเหตุการณ์ธรณีสูบ หรือดินและทรายกลายเป็นของเหลวหรือไม่ ผู้สาธิต
สามารถรถเเนะนำาให้นักเรียนใช้กลุ่มและส่ือในโซเชียลมีเดียเพ่ือสนับสนุนการใช้น้ำาอย่างย่ังยืน โดยอาจจะเร่ิมทำากิจกรรมในท้องถ่ิน โดยผู้สาธิตกิจกรรมค้นหาข้อมูลเบ้ืองตนมาเล่าให้นักเรียนฟัง
ก่อน และสนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างบทสนทนาและสร้างส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มดังกล่าวในระดับนานาชาติ อาทิเช่น กลุ่ม Greenpeace เเละ SDG Youth 
Force 2020 ท่ีจะสามารถเข้าไปร่วมได้

Peter Jeffrey V. Maloles

https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products

ข้อมูลเพื่อการอภิปราย

ไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีทำามาจากเเก้วในการทดลองน้ี เเม้ว่าเเก้วดูเหมือนจะเป็นอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมท่ีสามารถมองเห็นส่ิงท่ีอยู่ข้างในได้ชัดเจนก็ตาม ควรใช้วัสดุท่ีเป็นพลาสติกใสในการทดลองแทน จะ
ดีมากถ้าจะทำาการทดลองน้ีบนพ้ืนผิวท่ีกันน้ำา

คำาแนะนำาด้านความปลอดภัย

การสาธิตหรือการทดลองน้ีสามารถต่อยอดขยายไปสู่การทดลองเเบบทุ่นลอย โดยใช้วิธีการเดิม เเต่ใช้วัสดุท่ีสามารถลอยน้ำาได้ (เช่นลูกปิงปอง) โดยฝังลูกปิงปองลงในส่วนผสมของทรายกับน้ำา 
ทำาตามข้ันตอนเดิมจะทำาให้ลูกปิงปองจะลอยข้ึนสู่พ้ืนผิว เหตุการณ์น้ีจะเเสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้เม่ือฝังถังน้ำาหรือวัตถุท่ีเป็นของเสียลงในพ้ืนดินใต้น้ำา การทดลองระดับน้ำาใต้ดินก็สามารถ
ทำาป็นการทดลองต่อยอดจากการทดลองน้ีได้ (หรือทำาการทดลองก่อน) นักเรียนอาจจะลองทดสอบตรวจสอบระดับน้ำาใต้ดินโดยอิงจากชนิดของดิน อัตราส่วนเเละความหนาของช้ันดินได้

การนำากิจกรรมไปต่อยอด

เเหล่งที่มาของเนื้อหาสำาหรับนักเรียน นักศึกษา

ผู้แต่ง/แหล่งที่มา

เกาะไร้เเผ่นดิน


