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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ช่วงชั้นที่ 3   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 

รายวิชา SCIENCE 6  รหัสวิชา SCI 23102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

เรื่อง การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศ  จำนวน 2 คาบ   (100 นาที) 

===================================================================== 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

 ด้านความรู้ นักเรียนสามารถ 

1. อธิบายกลไกของวัฎจักรน้ำได้ 

2. อธิบายกลไกของวัฎจักรฟอสฟอรัสได้ 

3. อธิบายกลไกของวัฏจักรกำมะถันได้  
ด้านทักษะ/กระบวนการ 

     นักเรียนสามารถส่ือสารปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียนได้ 

ด้านคุณลักษณะ 

1. นักเรียนเป็นผู้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 

      2.    มีความเพียรพยายาม 

   3.   มีความอยากรู้อยากเห็น  
             สาระการเรียนรู้  
        วัฏจักรน้ำ (Water cycle)  
       น้ำจัดเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนข้ึนใหม่ได้  น้ำประมาณ 97 % เป็นน้ำในมหาสมุทร  
และอีก 3% เป็นน้ำที่ข้ัวโลก แม่น้ำลำธาร น้ำใต้ดิน และอื่น ๆ ในการหมุนเวียนของน้ำเริ่มจากแสงแดดที่ส่องมายัง

โลก โดยใช้พลังงานจากแสงแดดนี้จะมีผลต่อการละเหย (Evaporation)และการคายน้ำของพืช (Transpiration) 

เม่ือไอน้ำตกกระทบความเย็นจะเกิดการควบแน่น(Condensation) แล้วตกมาสู่แผ่นดินและมหาสมุทรหมุนเวียน

เช่นนี้ไปเรื่อยไป จึงทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำ อยู่ในสภาวะที่สมดุลแต่ในปัจจุบันเสียสมดุลอันเนื่องมาจากสาเหตุ 2 

ประการ  
 1.การตัดไม้ทำลายป่า  
 2.การเกิดประกฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) 

 วัฏจักรน้ำของน้ำแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้  
 1.วัฏจักรส้ัน (Short cycle) เป็นวัฏจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม โดยเริ่มจากพื้นน้ำ และพื้นดินระเหย 

กลายเป็นไอลอยข้ึนไปในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวกลายตกลงมาเป็นน้ำฝนหมุนเวียนกลับ สู่พื้นดินและพื้นน้ำต่อ

ไป  
 2.วัฏจักรยาว(Long cycle) เป็นวัฏจักรที่เกี่ยงข้องกับการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต วัฏจักรนี้เริ่มจากน้ำ ซ่ึงอยู่

ในบริเวณที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ น้ำที่ได้จากการคายน้ำของพืชจากการหายใจ จากร่างกายของพืชและสัตว์ เม่ือ
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ส่ิงมีชีวิตตายลง ในน้ำในร่างกายจะระเหยกลายเป็นไอ ลอยตัวอยู่ในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมา

เป็นฝน หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นน้ำพื้นดิน และส่ิงมีชีวิตอีกด้วย หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป  
             วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus Cycle) 
 ฟอสฟอรัส เป็นธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นองค์ประกอบของ DNA, RNA และ 

ATP ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติน้อยมาก และเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดิน

ไหว ภูเขาไฟระเบิด ด้วยเหตุนี้ฟอสฟอรัสจึงถูกใช้หมุนเวียนอยู่ระหว่างส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในปริมาณที่จำกัด 

ดังนั้นฟอสฟอรัส จึงเป็นปัจจัยที่จำกัดจำนวนส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศหลายชนิด ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป

ของหินฟอสเฟตหรือแร่ฟอสเฟต เม่ือถูกกัดกร่อนโดยน้ำและกระแสลมปะปนอยู่ในดิน แล้วถูกน้ำชะล้างให้อยู่ใน

รูปที่ละลายน้ำได้ ซ่ึงพืชสามารถนำไปใช้และ ถ่ายทอดไปในระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร เม่ือตายลงก็จะถูกย่อย

สลายด้วยพอสฟาไท ซ่ึงแบคทีเรีย (Phosphatizing Bacteria) ให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ ส่วนนี้นอกจากพืชนำไป

ใช้โดยตรงแล้ว ยังถูกกระบวนการชะล้างพัดพาลงสู่ทะเล มหาสมุทรปะปนอยู่ในดินตะกอนทั้งทะเลลึกและต้ืน 

และถูกส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ในทะเลนำมาใช้ถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารจนถึงปลาขนาดใหญ่และนกทะเล เม่ือสัตว์

พวกนี้ตายลงเกิดการสะสมเป็นแหล่งสะสมชนิดกัวโน (Guano) ซ่ึงเกิดจากการสะสมตัวของมูลนกและกระดูกนก

เช่นเดียวมูลค้างคาว ธาตุไนโตรเจนที่เกิดร่วมอยู่ด้วยในมูลสัตว์เหล่านี้ละลายน้ำได้ดีมากจึงถูกพัดพาไปหมด คง

เหลือไว้แต่ธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยาก นำมาใช้ไม่ได้ จากนั้นจะเริ่มวัฏจักรใหม่อีก ปัจจุบันฟอสฟอรัสมีส่วน

ทำให้เกิดมลภาวะทางน้ำได้ เนื่องจากผงซักฟอกซ่ึงมีฟอสเฟต เป็นส่วนผสม เม่ือปล่อยลงสู่แม่น้ำลำธาร ทำให้พืช

น้ำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงทำให้เกิดปัญหาแก่แหล่งน้ำมากข้ึน  
 จะเห็นได้ว่าวัฏจักรของฟอสฟอรัสเป็นวัฏจักรที่ไม่ซับซ้อน มีทิศทางการเคลื่อนย้ายไปทางเดียว และแตก

ต่างจากวัฏจักรของสารอื่นๆตรงที่สารนี้ไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยายเลย เพราะไม่อยู่ในสถานนะที่เป็นแก๊ส จึง

เป็นวัฏจักรแบบที่มีการตกตะกอนของสาร (Sedimentary cycle) การหมุนเวียนของธาตุเกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ เพราะ

สารประกอบฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ถูชะล้างลงสู่ทะเลมหาสมุทร เกิดเป็นตะกอนหินฟอสเฟตค้างอยู่ โดยไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน แต่ผู้บริโภคโดยเฉพาะนกทะเล มีบทบาทในการนำสารนี้กลับคืนสู่ผิวดินเข้าสู่ 
วัฏจักรได้อีก นอกจากนี้ การนำหินฟอสเฟต (หินฟอสเฟตก็คือ แคลเซียมฟอสเฟต) มาบดเป็นปุ๋ยให้แก่พืชจึง

เป็นการเร่งวัฏจักรนี้ให้เร็วข้ึนและสมบูรณ์ข้ึน  

 วัฏจักรกำมะถัน 
 กำมะถันเป็นธาตุที่กระจายอยู่ในดิน ภูเขาไฟ หรือในรูปสารประกอบพวกซัลเฟต หรืออยู่ในอากาศ ใน

รูปของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในส่ิงมีชีวิตพบว่า กำมะถัน เป็นส่วนประกอบ ของโปรตีน

บางชนิด แต่โดยปกติแล้ว ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถ นำกำมะถันจากธรรมชาติ ไปใช้ได้โดยตรง ต้องอาศัยจุลินทรีย์ 

เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของซัลเฟตก่อน  
 วัฏจักรของกำมะถันเริ่มจากพืชดูดกำมะถันไปใช้ในรูปของซัลเฟต สารประกอบซัลเฟตนี้ได้จาก  
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศจะรวมตัวกับน้ำ ตกลงมาสู่ดินในรูปของกรดซัลฟูริก สารประกอบซัลเฟตใน

ดิน ส่วนหนึ่งจะแตกตัว ได้ซัลเฟตพืชดูดไปใช้ได้ โดยนำไปเป็นส่วนประกอบ ของโปรตีนดังกล่าวมาแล้ว 

กำมะถันในดิน หิน เม่ือถูกชะล้างกัดกร่อนตามธรรมชาติ เป็นสารประกอบซัลไฟต์ แล้วถูกออกซิไดซ์ ได้

สารประกอบซัลเฟต พืชดูดไปใช้ได้ แต่พวกซัลเฟต ที่ถูกชะล้างไปกับน้ำ จะถูกแบคทีเรีย ที่ไม่ใช้ออกซิเจน  
รีดิวส์ซัลเฟตให้เป็ไฮโดรเจนซัลไฟด์ และออกซิเจนหมุนเวียนสู่บรรยากาศ ส่วนไฮโดรเจนซัลไฟต์ ที่สะสมในดิน
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และโคลน เม่ือได้รับแสงแบคทีเรียพวก Beggiatoa ก็จะออกซิไดซ์ เปลี่ยนให้เป็นซัลเฟอร์และซัลเฟตได้  
 นอกจากนี้ไฮโดรเจนซัลไฟต์สามารถรวมกับเหล็กได้สารประกอบเฟอรัสซัลไฟต์ ( FeS ) และ  
เฟอรัสไดซัลไฟต์ (FeS 2 ) ซ่ึงจะเปลี่ยนรูป ไปเป็นรูปของแข็ง ทำให้ดูเหมือนว่าหายไปจากวัฏจักร แต่ก็สามารถ

กลับเข้าสู่วัฏจักรได้ ต่อมาโดยการระเบิดของภูเขาไฟ และการกัดกร่อน เปลี่ยนเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

ซัลเฟต การใช้น้ำมันปิโตรเลียม และถ่านหิน มาเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ซัลเฟอร์กลับเข้าสู่บรรยากาศ ในรูปของ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงจะถูกเปลี่ยน ให้เป็นซัลเฟต เม่ือได้รับความชื้นในบรรยากาศ ตกลงมาพร้อมกับฝนสู่ดิน

และแหล่งน้ำ พืชสามารถดูดไปใช้ได้  
 ไทโอบาซิลลัส ( Thiobacilus ) เป็นแบคที่เรียที่สามารถสังเคราะห์กรดกำมะถัน จากกำมะถันที่มีในดิน 

ซ่ึงจะทำให้ แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม และอลูมิเนียม ถูกเปลี่ยน ให้อยู่ในสภาพที่พืช

สามารถดูดซึมไปใช้ได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมฟอสเฟตของรากพืชด้วย เม่ือสารประกอบซัลเฟต

ไปเป็นองค์ประกอบโปรตีนในพืช และสัตว์มากินพืช กำมะถันก็จะถูกถ่ายทอด ไปตามลำดับ และเม่ือพืชและ

สัตว์เหล่านี้ตายลง จุลินทรีย์ย่อยสลาย จะย่อยสลายซาก ตามกระบวนการ มินเนอรัลไรเซชัน ( mineralization ) ได้

สารประกอบซัลเฟต ที่ละลายน้ำได้ อยู่ในดิน ที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้อีก หมุนเวียนเช่นนี้อยู่ตลอดไป  
กิจกรรมการเรียนการสอน (100 นาที) 
ขั้นนำ (10 นาที) 
 1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับการหมุนเวียนของสารทั้ง 2 วัฏจักรดังนี้  
  - วัฏจักรของน้ำ  
  - วัฏจักรฟอสฟอรัส  
   

ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน (75 นาที) 
 1. ครูอธิบายการทำกิจกรรม “ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์” ดังนี้  
                  - ให้นักเรียนจับกลุ่มๆละประมาณ 5 คน จากนั้นในระหว่างที่ครูอธิบายการหมุนเวียนในวัฏจักรต่างๆ

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาและจับประเด็นสำคัญในแต่ละวัฏจักรให้ได้ 
                  - เม่ือจบ 1วัฏจักร จะมีคำถามให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบ โดยที่ถ้ากลุ่มใดตอบถูกโดยไม่ข้อดูตัว

ช่วยจะได้แต้ม 2 คะแนน แต่ถ้าดูตัวช่วยจะได้ 1คะแนน 
     - การตอบคำถามจะแจกกระดาษให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนคำตอบส่ง โดยที่ ถ้าใครตอบโดยไม่ดูตัว

ช่วยให้ส่งกระดาษคำตอบที่อาจารย์ก่อนเปิดตัวช่วยให้ดู  
                 - ปฏิบัติเช่นนี้จนครบทั้ง 3 วัฏจักร กลุ่มใดที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ  
               2. ครูเริ่มกิจกรรม “ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์” โดยเริ่มอธิบายจากวัฏจักรของน้ำ ดังนี้  
                    น้ำจัดเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างทดแทนข้ึนใหม่ได้  น้ำประมาณ 97 % เป็นน้ำในมหาสมุทร  
และอีก 3% เป็นน้ำที่ข้ัวโลก แม่น้ำลำธาร น้ำใต้ดิน และอื่น ๆ ในการหมุนเวียนของน้ำเริ่มจากแสงแดดที่ส่องมายัง

โลก โดยใช้พลังงานจากแสงแดดนี้จะมีผลต่อการระเหย (Evaporation) การหายใจของส่ิงมีชีวิต(respiration) 

และ การคายน้ำของพืช (Transpiration) เม่ือไอน้ำตกกระทบความเย็นจะเกิดการควบแน่น(Condensation) แล้วตก

มาสู่แผ่นดินและมหาสมุทรหมุนเวียนเช่นนี้ไปเรื่อยไป จึงทำให้เกิดวัฏจักรของน้ำ อยู่ในสภาวะที่สมดุลแต่ใน

ปัจจุบันเสียสมดุลอันเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ  
 1.การตัดไม้ทำลายป่า  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 2.การเกิดประกฎการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) 
วัฏจักรน้ำของน้ำแบ่งได้ 2 แบบ ดังนี้  
 1.วัฏจักรส้ัน (Short cycle) เป็นวัฏจักรที่ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม โดยเริ่มจากพื้นน้ำ และพื้นดินระเหย 

กลายเป็นไอลอยข้ึนไปในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวกลายตกลงมาเป็นน้ำฝนหมุนเวียนกลับ สู่พื้นดินและพื้นน้ำต่อ

ไป  
 2.วัฏจักรยาว(Long cycle) เป็นวัฏจักรที่เกี่ยงข้องกับการดำรงชีวิตของส่ิงมีชีวิต วัฏจักรนี้เริ่มจากน้ำ ซ่ึงอยู่

ในบริเวณที่เป็นพื้นดินและพื้นน้ำ น้ำที่ได้จากการคายน้ำของพืชจากการหายใจ จากร่างกายของพืชและสัตว์ เม่ือ

ส่ิงมีชีวิตตายลง ในน้ำในร่างกายจะระเหยกลายเป็นไอ ลอยตัวอยู่ในบรรยากาศแล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมา

เป็นฝน หมุนเวียนกลับคืนสู่พื้นน้ำพื้นดิน และส่ิงมีชีวิตอีกด้วย หมุนเวียนเป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยไป  

     

 คำถามวัฏจักรของน้ำ 
 1. วัฏจักรยาวหมายถึงอะไร   ( ก. )  
  ก. การหมุนเวียนของน้ำผ่านส่ิงมีชีวิต  
  ข. การหมุนเวียนของน้ำผ่านบรรยากาศ  
  ค. การหมุนเวียนของน้ำผ่านส่ิงไม่มีชีวิต  
  ง. การหมุนเวียนของน้ำผ่านส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิต  
 2. วัฏจักรส้ันหมายถึงอะไร   ( ข. )  
  ก. การหมุนเวียนของน้ำผ่านส่ิงมีชีวิต  
  ข. การหมุนเวียนของน้ำผ่านส่ิงไม่มีชีวิต  
  ค. การหมุนเวียนของน้ำผ่านส่ิงมีชีวิตและส่ิงไม่มีชีวิต  
  ง. การหมุนเวียนของน้ำผ่านบรรยากาศ 

วัฏจักรฟอสฟอรัส (Phosphorus Cycle) 
 ฟอสฟอรัส เป็นธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของส่ิงมีชีวิต เพราะเป็นองค์ประกอบของ DNA, RNA และ 

ATP ฟอสฟอรัสเป็นธาตุที่อยู่ในธรรมชาติน้อยมาก และเกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดิน

ไหว ภูเขาไฟระเบิด ด้วยเหตุนี้ฟอสฟอรัสจึงถูกใช้หมุนเวียนอยู่ระหว่างส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในปริมาณที่จำกัด 

ดังนั้นฟอสฟอรัส จึงเป็นปัจจัยที่จำกัดจำนวนส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศหลายชนิด ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป

ของหินฟอสเฟตหรือแร่ฟอสเฟต เม่ือถูกกัดกร่อนโดยน้ำและกระแสลมปะปนอยู่ในดิน แล้วถูกน้ำชะล้างให้อยู่ใน
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รูปที่ละลายน้ำได้ ซ่ึงพืชสามารถนำไปใช้และ ถ่ายทอดไปในระบบนิเวศตามห่วงโซ่อาหาร เม่ือตายลงก็จะถูกย่อย

สลายด้วยพอสฟาไทซ่ิงแบคทีเรีย (Phosphatizing Bacteria) ให้อยู่ในรูปที่ละลายน้ำได้ ส่วนนี้นอกจากพืชนำไปใช้

โดยตรงแล้ว ยังถูกกระบวนการชะล้างพัดพาลงสู่ทะเล มหาสมุทรปะปนอยู่ในดินตะกอนทั้งทะเลลึกและต้ืน และ

ถูกส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ ในทะเลนำมาใช้ถ่ายทอดไปตามห่วงโซ่อาหารจนถึงปลาขนาดใหญ่และนกทะเล เม่ือสัตว์พวก

นี้ตายลงเกิดการสะสมเป็นแหล่งสะสมชนิดกัวโน (Guano) ซ่ึงเกิดจากการสะสมตัวของมูลนกและกระดูกนกเช่น

เดียวมูลค้างคาว ธาตุไนโตรเจนที่เกิดร่วมอยู่ด้วยในมูลสัตว์เหล่านี้ละลายน้ำได้ดีมากจึงถูกพัดพาไปหมด คงเหลือ

ไว้แต่ธาตุฟอสฟอรัสที่สลายตัวยาก นำมาใช้ไม่ได้ จากนั้นจะเริ่มวัฏจักรใหม่อีก ปัจจุบันฟอสฟอรัสมีส่วนทำให้

เกิดมลภาวะทางน้ำได้ เนื่องจากผงซักฟอกซ่ึงมีฟอสเฟต เป็นส่วนผสม เม่ือปล่อยลงสู่แม่น้ำลำธาร ทำให้พืชน้ำ

เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงทำให้เกิดปัญหาแก่แหล่งน้ำมากข้ึน  
 จะเห็นได้ว่าวัฏจักรของฟอสฟอรัสเป็นวัฏจักรที่ไม่ซับซ้อน มีทิศทางการเคลื่อนย้ายไปทางเดียว และแตก

ต่างจากวัฏจักรของสารอื่นๆตรงที่สารนี้ไม่มีการหมุนเวียนสู่บรรยายเลย เพราะไม่อยู่ในสถานนะที่เป็นแก๊ส จึง

เป็นวัฏจักรแบบที่มีการตกตะกอนของสาร (Sedimentary cycle) การหมุนเวียนของธาตุเกิดข้ึนไม่สมบูรณ์ เพราะ

สารประกอบฟอสฟอรัสส่วนใหญ่ถูชะล้างลงสู่ทะเลมหาสมุทร เกิดเป็นตะกอนหินฟอสเฟตค้างอยู่ โดยไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานาน แต่ผู้บริโภคโดยเฉพาะนกทะเล มีบทบาทในการนำสารนี้กลับคืนสู่ผิวดินเข้าสู้วัฏจักร

ได้อีก นอกจากนี้ การนำหินฟอสเฟต (หินฟอสเฟตก็คือ แคลเซียมฟอสเฟต) มาบดเป็นปุ๋ยให้แก่พืชจึงเป็นการเร่ง

วัฏจักรนี้ให้เร็วข้ึนและสมบูรณ์ข้ึน 

 

     
 คำถามวัฏจักรฟอสฟอรัส 
 1. ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปใด  ( ข.)  
  ก. เกลือฟอสเฟต  
  ข. หินหรือแร่ฟอสเฟต  
  ค. สารประกอบฟอสเฟต  
  ง. สารละลายฟอสเฟต 

 2. วัฏจักรฟอสฟอรัสจัดเป็นวัฏจักรแบบใด  
  ก. Hydrologic cycle  
  ข. Sedimentary cycle  
  ค. Gaseouscycle  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  ง. Hydrologic cycle และ Sedimentary cycle  
              วัฏจักรกำมะถัน  
 กำมะถันเป็นธาตุที่กระจายอยู่ในดิน ภูเขาไฟ หรือในรูปสารประกอบพวกซัลเฟต หรืออยู่ในอากาศ ใน

รูปของ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในส่ิงมีชีวิตพบว่า กำมะถัน เป็นส่วนประกอบ ของโปรตีน

บางชนิด แต่โดยปกติแล้ว ส่ิงมีชีวิตไม่สามารถ นำกำมะถันจากธรรมชาติ ไปใช้ได้โดยตรง ต้องอาศัยจุลินทรีย์ 

เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของซัลเฟตก่อน  
 วัฏจักรของกำมะถันเริ่มจากพืชดูดกำมะถันไปใช้ในรูปของซัลเฟต สารประกอบซัลเฟตนี้ได้จาก  
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศจะรวมตัวกับน้ำ ตกลงมาสู่ดินในรูปของกรดซัลฟูริก สารประกอบซัลเฟตใน

ดิน ส่วนหนึ่งจะแตกตัว ได้ซัลเฟตพืชดูดไปใช้ได้ โดยนำไปเป็นส่วนประกอบ ของโปรตีนดังกล่าวมาแล้ว 

กำมะถันในดิน หิน เม่ือถูกชะล้างกัดกร่อนตามธรรมชาติ เป็นสารประกอบซัลไฟต์ แล้วถูกออกซิไดซ์ ได้

สารประกอบซัลเฟต พืชดูดไปใช้ได้ แต่พวกซัลเฟต ที่ถูกชะล้างไปกับน้ำ จะถูกแบคทีเรีย ที่ไม่ใช้ออกซิเจน  
รีดิวส์ซัลเฟตให้เป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ และออกซิเจนหมุนเวียนสู่บรรยากาศ ส่วนไฮโดรเจนซัลไฟต์ ที่สะสมใน

ดินและโคลน เม่ือได้รับแสงแบคทีเรียพวก Beggiatoa ก็จะออกซิไดซ์ เปลี่ยนให้เป็นซัลเฟอร์และซัลเฟตได้  
 นอกจากนี้ไฮโดรเจนซัลไฟต์สามารถรวมกับเหล็กได้สารประกอบเฟอรัสซัลไฟต์ ( FeS ) และ  
เฟอรัสไดซัลไฟต์ (FeS 2 ) ซ่ึงจะเปลี่ยนรูป ไปเป็นรูปของแข็ง ทำให้ดูเหมือนว่าหายไปจากวัฏจักร แต่ก็สามารถ

กลับเข้าสู่วัฏจักรได้ ต่อมาโดยการระเบิดของภูเขาไฟ และการกัดกร่อน เปลี่ยนเป็นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ

ซัลเฟต การใช้น้ำมันปิโตรเลียม และถ่านหิน มาเป็นเชื้อเพลิง ทำให้ซัลเฟอร์กลับเข้าสู่บรรยากาศ ในรูปของ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซ่ึงจะถูกเปลี่ยน ให้เป็นซัลเฟต เม่ือได้รับความชื้นในบรรยากาศ ตกลงมาพร้อมกับฝนสู่ดิน

และแหล่งน้ำ พืชสามารถดูดไปใช้ได้  
 ไทโอบาซิลลัส ( Thiobacilus ) เป็นแบคที่เรียที่สามารถสังเคราะห์กรดกำมะถัน จากกำมะถันที่มีในดิน 

ซ่ึงจะทำให้ แคลเซียม แมกนีเซียม โปแตสเซียม แมกนีเซียม และอลูมิเนียม ถูกเปลี่ยน ให้อยู่ในสภาพที่พืช

สามารถดูดซึมไปใช้ได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมฟอสเฟตของรากพืชด้วย เม่ือสารประกอบซัลเฟต

ไปเป็นองค์ประกอบโปรตีนในพืช และสัตว์มากินพืช กำมะถันก็จะถูกถ่ายทอด ไปตามลำดับ และเม่ือพืชและ

สัตว์เหล่านี้ตายลง จุลินทรีย์ย่อยสลาย จะย่อยสลายซาก ตามกระบวนการ มินเนอรัลไรเซชัน ( mineralization ) ได้

สารประกอบซัลเฟต ที่ละลายน้ำได้ อยู่ในดิน ที่พืชสามารถดูดไปใช้ได้อีก หมุนเวียนเช่นนี้อยู่ตลอดไป  

     



!  7

 คำถามวัฏจักรกำมะถัน 
 1. กำมะถันในรูปใดที่ส่ิงมีชีวิตสามารถนำไปใช้ได้  ( ค. )  
  ก. ซัลเฟอร์  
  ข. ซัลไฟต์  
  ค. ซัลเฟต  
  ง. ซัลไฟด์  
 2. ก๊าซที่เม่ือรวมตัวกับน้ำแล้วทำให้เกิดฝนกรดคือก๊าซใด  
  ก. ไฮโดรเจนซัลไฟด์  
  ข. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
  ค. ไนโตรเจนซัลไฟด์  
  ง. คาร์บอนไดออกไซด์  
 ขั้นสรุป (15 นาที) 

 1. ครูให้นักเรียนดูวีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ และวัฏจักรฟอสฟอรัส  อีกครั้งเพื่อเป็น  
การสรุป 

ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู ้

1. PowerPoint เรื่องการหมุนเวียนสารในระบบนิเวศเกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ วัฏจักรฟอสฟอรัส และวัฏจักร

กำมะถัน  

2. วีดิทัศน์เกี่ยวกับวัฏจักรน้ำ  และ วัฏจักรฟอสฟอรัส 

3. เอกสารประกอบการเรียน 

การวัดและประเมินผล 

การวัด การประเมินผล เครื่องมือ

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2. ความครอบคลุมของคำ

ตอบ 

ที่เขียนลงในใบงาน 

1. นักเรียนมีส่วนร่วมใน 

ชั้นเรียนมากกว่า 70 % 

2. นักเรียนสามารถอธิบาย 

เนื้อหาได้ครอบคลุมมากกว่า  

70 % 

1. แบบประเมินพฤติกรรม 

ในชั้นเรียน 

2. แบบประเมินองค์ประกอบ 

ของเนื้อหา 
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แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน 

วิชา......................................................................................................ชั้น....................................... 

3  =   ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกอย่างสม่ำเสมอ   2   =  ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกเป็นครั้งคราว    

1  =   ผู้เรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกน้อยครั้ง 

ลำ
ดับ
ที่

                                       พฤติกรรม 

ชื่อสกุล

ความสนใจ
ใฝ่รู้

การแสดง
ความคิด
เห็น

ตั้งใจเรียน
และร่วม
กิจกรรม

ความรับผิด
ชอบ

ความเป็น
ระเบียบ

รวม
คะแนน

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 15

1

2

3

4

5

6
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เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

7

8

9

10

11

12

13

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

13-15 

9-12 

5-8

 มากกว่า 70% 

 50% - 69% 

 น้อยกว่า 50%


