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 บทคัดยอ  

การศึกษาทางธรณีวิทยา  เกี่ยวกับการลําดับชั้นหิน 
กรณีศึกษาบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพ   โคกสนาม  ตําบลดินจ่ี  
อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ เปนกลุมหินโคราช  หมวดหิน    ภู
กระดึงและพระวิหาร  ประกอบดวยหินทรายปนดวยแรไมกามีสีเขียว
เทาและน้ําตาลแกมแดง  หินทรายแปงสีชมพูอมมวง  หินโคลนสีเทา 
และพบหินหลน(caliche')กระจัดกระจาย  ความหนาแตละชั้นจะไม
เทากัน  ในชั้นหินลางสุดพบ  ripples mark  แสดงทิศทางการไหล
ของกระแสน้ําในครั้งบรรพกาลจากทิศตะวันออกไปสูทิศตะวันตก
แสดงถึงความลาดเอียงเทของพื้นใตนํ้า  ลักษณะหินสวนใหญที่พบ
เปนหินทรายแทรกสลับโคลนมีลักษณะเปนร้ิวๆ    นอกจากนี้ยังพบ
ไมกลายเปนหิน  ฟอสซิลหอย 2 ฝา  กระดองเตา  กระดูกไดโนเสาร
ในชั้นหินที่ เปนหินโคลนใน   หมวดหินภูกระ ดึง   พบความ
หลากหลายของซากดึกดําบรรพ  โดยพบเกล็ดปลา  กระดองเตา  
กระดูกไดโนเสาร พบแคลเซียมคารบอเนตและไมกา  ปะปนอยูใน
ชั้นหินทรายในหมวดหินพระวิหาร   

นอกจากนี้ยังพบการผกผันมีการแทรกสลับกันระหวางทั้ง 
2 หมวดหิน โดยหมวดหินพระวิหารพบในสวนลางโดยมีหมวดหินภู
กระดึงวางตัวอยูบน และแทรกสลับกันไปจนถึงชั้นบนสุดที่มีหมวด
หินพระวิหารวางอยูดานบนลักษณะหินหมวดหินพระวิหาร  จากการ
วิเคราะหตัวอยางตะกอนที่เก็บไดพบวามีการคัดขนาดคอนขางดี 
โดยตะกอนชั้นหินที่อยูดานลางมีความละเอียดกวาชั้นถัดข้ึนไปอาจ
เน่ืองมาจากการพัดพาและการกดทับ  ในการแทรกสลับระหวางสอง
หมวดหินที่มีปรากฏการณ  พลิกกลับดาน อาจเนื่องมาจากในอดีต
แผนเปลือกโลกบริเวณน้ีเกิดการบีบอัดตัว เกิดการโกงตัวดันตัวข้ึน
ในลักษณะพลิกกลับดาน  สามารถนําขอมูลมาจัดทําแผนภาพแสดง
การวางตั วของหินแตชั้ นและทํ าหนั ง สือ อิ เล็ กทรอนิกส (E-
book)ประกอบการสอนตอไป 
 

คําสําคัญ:   ธรณีวิทยา  การลําดับชั้นหิน  ซากดึกดําบรรพ  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส     
 
1. บทนํา  

ในปจ จุ บัน มีการศึกษาการ เปลี่ ยนแปลงทางด าน
ธรณีวิทยากวางขวางเปนระบบมากขึ้น ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
สามารถบงชี้ถึงสภาพเหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนบนแผนเปลือกโลก
นับตั้งแตคร้ังบรรพกาลมาจนถึงปจจุบัน ในการศึกษาทางธรณีวิทยา
โดยเฉพาะการลําดับชั้นหิน ทําใหสามารถทราบเกี่ยวกับ ธรณีวิทยา
ประวัติในบริเวณนั้นๆ  ที่เราไดทําการศึกษา ซ่ึงนําไปสูการคนพบ
แหลงแรเศรษฐกิจและแหลงแรเชื้อเพลิงธรรมชาติ เชน นํ้ามันดิบและ

กาซธรรมชาติ ตลอดจนพบแหลงซากดึกดําบรรพ ทําใหเราสามารถ
ทํานายปรากฏการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในอดีตตามลําดับการเกิดกอน - 
หลัง (time sequence) ของปรากฏการณน้ันๆ ซ่ึงเปนเวลา
เปรียบเทียบ (relation time scale) แสดงใหเห็นวาปรากฏการณ
หน่ึงๆเกิดข้ึนกอนหรือหลังปรากฏการณอื่นๆ อยางไร ในการ
คํานวณหาวาปรากฏการณในอดีตไดเกิดข้ึนมาแลวนานเทาใดนั้น  
จําเปนตองศึกษาและจําแนกลําดับชั้นหินในพื้นที่หรือบริเวณที่สนใจ
ศึกษา  

บริเวณแหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม  ตําบลดินจ่ี  
อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงเปนแหลงที่อยูใกลกับแหลงขุด
คนภูนอยอันเปนบริเวณที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพมากมายอาทิ
เชน กระดูกไดโนเสารกินพืชพวกโซโรพอด  ฟนกรามของไดโนเสาร
กินเน้ือ กระดูกจระเข ปลาโบราณ ฟนฉลามน้ําจืดหลายชนิด ฟน
กรามปลาปอด และเศษกระดองเตา นับวาเปนแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในครั้งบรรพกาล  จึงทําใหผูวิจัย
สนใจที่จะศึกษาการจําแนกลําดับชั้นหินเพื่อทํานายถึงความสัมพันธ
ของหิน  ตลอดจนธรณีประวัติของชั้นหินบริเวณขางเคียง และ
สามารถนําขอมูลที่ไดจัดทําสื่อการเรียนการสอนเร่ืองการลําดับชั้น
หินสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนโดยจัดทําในลักษณะหนังสือ
อิเล็คทรอนิกส (E-book) เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาหาความรู
ของนักเรียนในลําดับตอไป 
 

2. วัตถุประสงค 
1.เพื่อศึกษาการลาํดับชั้นหินในแหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม 
ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
2.เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพหนิ  ชนิดของหิน  การจําแนกชั้น
หิน ที่พบในแหลงซากดึก ดําบรรพโคกสนาม ตําบลดินจ่ี อําเภอคํา
มวง  จังหวัดกาฬสินธุ 
3.จัดทําสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ลําดับชั้นของหินแหลง
ซากดึกดาํบรรพโคกสนาม  ตําบลดินจ่ี  อําเภอคํามวง  จังหวัด
กาฬสินธุ   
 

พ้ืนท่ีศึกษา 
แหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม ตําบลดินจ่ี  อําเภอคํา

มวง  จังหวัดกาฬสินธุ  

2. วิธีดําเนินการศึกษา  วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพโดยการสํารวจและวิเคราะหขอมูล 

2.1 การเตรียมงานกอนออกสํารวจ เปนการรวบรวม 
ศึกษาขอมูลที่มีอยูกอนแลว เชนแผนที่ธรณีวิทยามาตราสวนตางๆ 
รายงานตางๆ ผลการวิเคราะหทางเคมี ทางกล การแปลผลภาพถาย



 

ทางอากาศ การแปลผลภาพถายดาวเทียม การแปลผลทางธรณี
ฟสิกส 

2.2 การปฏิบัติงานในภาคสนาม เทคนิคของการศึกษา
ธรณีวิทยาภาคสนาม ตองวางแผนกอนออกสํารวจ  เดินสํารวจตัด
โครงสราง หรือ strike ของช้ันหิน การศึกษาชั้นหินและธรณี
โครงสรางในภาคสนาม ควรเริ่มตนสังเกตจากระยะหางกอนเพราะ
ลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาบางชนิดมีขนาดใหญ จะเห็นไดชัด
เม่ือมองจากระยะหาง หลังจากนั้นคอยเขาไปดูอยางใกลชิด เพื่อ
ศึกษารายละเอียด การศึกษาและเก็บขอมูลทางธรณีวิทยา การ
บันทึกรายละเอียดของแตละจุดสํารวจ ประกอบดวย ชื่อหิน ลักษณะ
เน้ือหิน ความสัมพันธของหินชนิดตางๆ ความหนา วัดการตัวของ
ลําดับชั้นหิน การวางตัวของช้ันหิน(bed) รอยแตก(joint) รอยเลื่อน 
(fault) รอยแนวแตกเรียบ (cleavage) รวมทั้งชื่อของหนวยหิน และ
ควรเก็บตัวอยางดวย (ตองเก็บทั้งหินสดและหินผุ) โดยข้ันตอนของ
การสํารวจประกอบดวย 
 2.2.1การศึกษาและเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาภาคสนาม  

การศึกษาและเก็บตัวอยางธรณีวิทยาในภาคสนาม ของ
หินชั้นจะตองหาขอมูลในรายละเอียดอยางนอย 6 หัวขอ คือ 
  1.1 Lithology เปนลักษณะทางกายภาพและ
สวนประกอบของหิน รวมทั้งชื่อของหิน 
  1.2 Texture คือลักษณะการเรียงตัว รูปราง 
และขนาดของตะกอน(fabric, grain shape, roundness sorting and 
grain size) 
  1.3 Sedimentary structure ศึกษาลักษณะ
โครงสรางของชั้นหิน ที่พบบนผิว และภายในของชั้นหิน โครงสราง
บางอยางสามารถบอกทิศทางการไหลของตะกอนโบราณได 
  1.4 Color การระบุสีของหินดวยวา มีสีอะไร 
เปนสีสด หรือสีผุ 
  1.5 Thickness and geometry หาความหนา 
และรูปทรง สัณฐานของช้ันหิน(beds) และของหนวยชั้นหิน (rock 
units) 
  1.6 Fossils ศึกษาชนิดและลักษณะที่พบฟอส
ซิล มีการวางตัวเชนไร มีสภาพรูปรางสมบูรณหรือเปนเศษแตกหัก 
รวมทั้งคนพบมากนอยเพียงใด 
 2.3 ศึกษาการลําดบัชั้นหิน (stratigraphy) 
 - หินตะกอนปกติมักเกิดเปนชั้นๆ แนวชั้นอาจเห็นชัดเจน 
แตละชั้นอาจหนาไมกี่เซนติเมตรจนถึงหนาเปนเมตรๆ แนวของช้ัน
หิน เรียกวา ระนาบชั้นหิน (bedding plane) ซ่ึงแสดงถึงตําแหนง
ของพื้นแองสะสมตะกอนในสมัยกอน โดยทั่วไปซากดึกดําบรรพเม่ือ
ทับถม  ในแองสะสมตะกอนมักวางตัวในแนวราบกับพื้น 
 - ศึกษารอยผิดวิสัย และความไมตอเน่ือง 
 - ทําการวัดมุมเทและแนวระดับของชั้นหิน 
 - ศึกษาลักษณะโครงสรางของชั้นหิน 
 - การเทียบเคียงขอมูล 

2.4 วิเคราะห สืบคนขอมูลและสรุปองคความรูที่ได 
2.5 สรุปผลการศึกษา 
2.6 เขียนรายงานสรุปและเผยแพร 

 

 
 
 
3. ผลการศึกษา  

ผลการศึกษาลําดับชั้นหินแหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม  
ตําบลดินจ่ี   อําเภอคํามวง   จังหวัดกาฬสินธุ ผูศึกษาเสนอผล
การศึกษาขอมูลตามลําดับขอมูลที่สําคัญ  ดังตอไปน้ี 

1. ผลการสํารวจและเก็บขอมูลลักษณะทางกายภาพของ
หิน 

2. การวิจารณผลการศึกษา 
3. ลักษณะลําดับชั้นหินในแหลงโคกสนาม บานโคกสนาม 

ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 
 

3.1 ผลการสํารวจและเก็บขอมูลลกัษณะทางกายภาพของหิน 
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินในภาคสนาม  

แหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม ตําบลดินจ่ี  อําเภอคํามวง  จังหวัด
กาฬสินธุ เปนแหลงศึกษาที่มีลักษณะเปนภูเขาสลับเนินสูงๆ ต่ําๆ 
และหุบเหว ในการสํารวจสามารถกําหนดตําแหนงพิกัดในการศึกษา
ดวยเครื่องหาตําแหนงพิกัดโดยดาวเทียม(GPS) จํานวนทั้งหมด 9 
จุด ดังภาพที่ 15 สามารถบรรยายลักษณะทางกายภาพของหินดังแสดง
ในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  แสดงพิกัด ความสูง และลักษณะทางกายของ
หินที่พบในบริเวณที่ศึกษาแตละจุด 



 

 
3.2 วิจารณผลการศึกษา 

จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหินและการลําดับ
ชั้นหินบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม  ตําบลดินจ่ี  อําเภอ
คํามวง  จังหวัดกาฬสินธุ  พบวา ลักษณะหินในบริเวณโคกสนาม  
เปนหินทรายแทรกสลับดินโคลน  และทรายแปงปนดินเคลย ตะกอน
สีมารูน สีของหินทรายเปนสีเขียวเทา อยูในมหายุคพาลีโอโซอิก 
เน่ืองจากขุดพบฟนกระดูกไดโนเสารแลว ยังพบชิ้นสวนที่ เปน
เกล็ดปลา, ฟนของปลากระดูกแข็ง, กระดูกของสัตวคร่ึงบกครึ่งนํ้า ,
แผนกระดองเตาและฟนจระเขซ่ึงอยูในยุคจูแรสสิกและครีเทเชียส 
ตอนตน ประกอบดวยหมวดหิน 2  หมวดหิน คือ  หมวดหินภูกระดึง
กับหมวดหินพระวิหาร  ทั้ง 2 หมวดหิน อยูในกลุมหินโคราช(Khorat 
Group) พบแนวสัมผัส (contact) ของ 2 หมวดหินชัดเจน นอกจากนี้
ยังพบการผกผันมีการแทรกสลับกันระหวางทั้ง 2 หมวดหิน โดย
หมวดหินพระวิหารพบในสวนลางโดยมีหมวดหินภูกระดึงวางตัวอยู
บน และแทรกสลับกันไปจนถึงชั้นบนสุดที่มีหมวดหินพระวิหารวาง
อยูดานบนลักษณะหินหมวดหินพระวิหารประกอบดวย  หินทราย
(sandstone) สีเขียวเทา มีร้ิวสีมารูนแทรกสลับ ขนาดเม็ดละเอียดถึง
ปานกลาง พบแรไมกาและแคลเซียมคารบอเนต  ในหมวดหินภู
กระดึงประกอบดวยหินโคลน สีเทาเขมปนมวงสลับดินเคลยปนทราย
แปง พบcaliche'  ในหินโคลนmudstoneพบฟอสซิลไดแก กระดอง
เตา กระดูก และฟอสซิลหอย 2ฝา  พบแรไมกา และพบไมกลายเปน
หิน จากการวิเคราะหตัวอยางตะกอนที่เก็บไดพบวามีการคัดขนาด
คอนขางดี โดยตะกอนชั้นหินที่อยูดานลางมีความละเอียดกวาชั้นถัด
ข้ึนไปอาจเนื่องมาจากการพัดพาและการกดทับ  ในการแทรกสลับ
ระหวางสองหมวดหินที่ มีปรากฏการณ   พลิกกลับดาน อาจ
เน่ืองมาจากในอดีตแผนเปลือกโลกบริเวณน้ีเกิดการบีบอัดตัว เกิด
การโกงตัวดันตัวข้ึนในลักษณะพลิกกลับดาน 

 
3.3 ลักษณะลําดับชั้นหินในแหลงโคกสนาม บานโคกสนาม 
ตําบลดินจี่ อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ 

จุดท่ี 1–2   หมวดหินพระวิหาร  ประกอบดวย หินทราย สีเขียว
เทา และสวนที่เปนร้ิวมีสีมารูน พบแรไมกา หินทรายแปง สีมารูน แร
ไมกาแคลเซียมคารบอเน็ต 
จุดท่ี 3  หมวดหินภูกระดึง  ประกอบดวย หินโคลน  สีเทาเขม
ปนมวง, ดินเคลยปนทรายแปง caliche' 
จุดท่ี 4  หมวดหินพระวิหาร  ประกอบดวย หินทรายสลับทราย
แปง สีมารูนและมีสีเขียว ปนแรไมกา caliche' 
จุดท่ี 5  หมวดหินภูกระดึง  ประกอบดวย หินโคลนmudstone 
พบฟอสซิลไดแก กระดองเตา กระดูก 
จุดท่ี 6  หมวดหินพระวิหาร  ประกอบดวย หินทรายเนื้อควอรต 
เปนชั้นบางๆแทรกสลับกับดินเคลยclay  
จุดท่ี 7  หมวดหินภูกระดึง  ประกอบดวย หินโคลน สีเขียวร้ิว
หินทรายสีมารูน พบแรไมกา ไมกลายเปนหิน ฟอสซิลหอย2ฝาและ
caliche' 
จุดท่ี 8-9  หมวดหินพระวิหาร  ประกอบดวย หินทราย ดิน
เคลยclay พบฟอสซิล เกล็ดปลา  กระดองเตา พบแรไมกา caliche'  
หินทราย หินผุมีสีเขียวออนและน้ําตาลออน  หินสดสีเขียวเขม 

 
4. สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาลําดับชัน้หินแหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม 
ตําบลดินจ่ี อําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ  สามารถสรุปผล
การศึกษาไดดังน้ี 

ลําดับชั้นหินบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพโคกสนาม 
แบงเปน 2 หมวดหิน คือหินทรายแปงแทรกสลับหินทราย และหิน
โคลน สี มวงแกมแดงซึ่งอยูในหมวดหินภูกระดึงกับหินทราย สีเทา
แกมเขียว แสดงชั้นหินแบบไมแสดงชั้น (Massive bed) ซ่ึงอยูใน
หมวดหินพระวิหาร  ทั้ง 2 หมวดหิน อยูในกลุมหินโคราช(Khorat 
Group) พบแนวสัมผัส (contact) ของ 2 หมวดหินชัดเจน นอกจากนี้
ยังพบการผกผันมีการแทรกสลับกันระหวางทั้ง 2 หมวดหิน โดย
หมวดหินพระวิหารพบในสวนลางมีหมวดหินภูกระดึงวางตัวอยูบน 
และแทรกสลับกันไปจนถึงชั้นบนสุดที่มีหมวดหินพระวิหารวางอยู
ดานบน ลักษณะหินหมวดหินพระวิหารประกอบดวย หินทราย 
(sandstone) สีเทาแกมเขียว ขนาดเม็ดละเอียดถึงปานกลาง แสดง
ชั้นหินแบบไมแสดงชั้น (Massive bed) พบแรไมกา สวนในหมวด
หินภูกระดึงประกอบดวยหินโคลน สีเทาเขมปนมวงสลับดินเคลยปน
ทรายแปง พบcaliche' ในหินโคลน พบฟอสซิลไดแก กระดองเตา 
กระดูก ไมกลายเปนหิน และฟอสซิลหอยกาบคู พบแรไมกาในชั้น
หินทรายแปง จากการวิเคราะหตัวอยางตะกอนที่เก็บไดพบวามีการ

จุดที่ พิกัด ลักษณะที่พบ 
1 48Q  0364975 E 

        1874332 N 
สูง  227 m 

หินทราย สีเขียวเทา แทรกหินโคลนสีมารูน 
พบแรไมกา และแคลเซียมคารบอเน็ตปน ช้ัน
หนา1-3เมตร  พบการแสดงทิศทางไหลของ
ตะกอน ripples mark 

2 48Q  0364964 E 
        1874375 N 
สูง  232 m 

หินทรายแปง สีมารูน พบแรไมกาจํานวนมาก
ปนอยู พบครบแคลเซียมคารบอเน็ต การคัด
ขนาดของตะกอน 0.25 มม.ช้ันหนาประมาณ 
1 เมตร   

3 48Q  0364967 E 
        1874400 N 
สูง  236 m 

หินโคลน  สีเทาเขมปนมวง ประกอบดวยดิน
เคลย ปนทรายแป ง  มี หินหล น  caliche' 
กระจายตัวหนาแนน 

4 48Q  0364972 E  
        1874414 N 
สูง  245 m 

หินทรายสลับทรายแปง หนาประมาณ 60 
ซม. หินผุมีสีมารูนและหินสดมีสีเขียว ปนแร
ไมกา พบcaliche' 

5 48Q  0364966 E 
        1874447 N 
สูง  246 m 

หินโคลน สูงประมาณ1ม.  พบฟอสซิลหลาย
ชนิด ไดแก กระดองเตา กระดูกไดโนเสาร 

6 48Q  0364968 E 
        1874512 N 
สูง  254 m 

พบการหลุดหลนของหินจากbeds พบรอย
การเลื่อนตัวของหินทรายเนื้อควอรต เปนช้ัน
บางๆ แทรกสลับกับดินเคลย 

7 48Q  0365054 E 
        1874631 N 
สูง  282 m 

หินโคลน สีเขียวเทา แทรกหินทรายสีมารูน 
พบแรไมกา และแคลเซียมคารบอเน็ตปน ช้ัน
หนา10 ม. พบไมกลายเปนหิน ฟอสซิลหอย
กาบคูและcaliche' 

8 48Q  0365297 E 
        1874893 N 
สูง  302 m 

หินทรายหนา 60 ซม. แทรกสลับดวยดิน
เ ค ล ย clay หน า  30 ซ ม .  พบ ฟ อ ส ซิ ล 
เกล็ดปลา  กระดองเตา พบแรไมกา และ
แคลเซียมคารบอเน็ตปน และพบ caliche' 

9 48Q  0365271 E 
        1874926 N 
สูง  329 m 

หินทรายประกอบดวยช้ันหนา 3  เมตร  หินผุ
มีสีเขียวออนและน้ําตาลออน  หินสดสีเขียว
เขม 



 

คัดขนาดคอนขางดี โดยตะกอนชั้นหินที่อยูดานลางมีความละเอียด
กวาชั้นถัดข้ึนไปอาจเนื่องมาจากการพัดพาและการกดทับ ในการ
แทรกสลับระหวางสองหมวดหินที่มีปรากฏการณ พลิกกลับดาน อาจ
เน่ือง มาจากในอดีตแผนเปลือกโลกบริเวณนี้เกิดการบีบอัดตัว เกิด
การโกงตัวดันตัวข้ึนในลักษณะพลิกกลับดานจากลักษณะและชนิด
ของฟอสซิลที่พบทําใหอนุมานไดวามีอายุอยูในมหายุคพาลีโอโซอิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1 สัญลักษณแทนการลําดับชั้นหินท่ีไดจากการศึกษา  



 

5. ขอเสนอแนะ 

จากที่ผูศึกษาวิจัยไดผานกระบวนการเรียนรู โดยการ
สืบคนขอมูล  ออกเก็บตัวอยาง  แลวนํามาวิเคราะหสรุปผล  ทําให
เกิดกระบวนการเรียนรูและเกิดองคความรู เกี่ยวกับหัวขอที่
ทําการศึกษาทั้งเชิงลึกและกวาง  ไดทราบถึงวิธีการลําดับชั้นหินซ่ึง
ข้ันตอนเรียนรู สามารถนําไปปรับใชกับสถานที่อื่นๆ  ที่ตองการ
ศึกษาไดเชนกัน  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําวิธีการที่ไดไป
ถายทอดตอนักเรียนในภายภาคหนา  ควรจะตองมีการปรับข้ันตอน
การศึกษาและการเรียนรูใหงายข้ึน  โดยผูสอนอาจจะตองสรางสื่อ
การเรียนการสอนประกอบคําอธิบาย  โดยใชคําที่เขาใจงายข้ึน
ตลอดจนควรมีรูปภาพประกอบที่ชัดเจน  มีการใชสีและรูปภาพ
การตูนประกอบเพื่อเราความสนใจเด็ก 
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