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วัฏจักรหิน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4: วัฏจักรหิน 
 

บทน า 

ในแผนการจัดการเรียนรู้นี้ นักเรียนจะได้ท างานร่วมกับผู้เช่ียวชาญจาก 1) คณะกรรมการการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ 2) ผู้เช่ียวชาญจากพิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา ซึ่งในแผนการจัดการเรียนรูน้ี้ 
ต้องการให้นักเรียนพฒันาเว็บไซต์ที่จะแสดงถึงลักษณะทางธรณีวิทยาของประเทศไทย ที่จะน าเสนอให้
นักท่องเที่ยวมีความสนใจทางด้านธรณีวิทยา ซึ่งการที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจนั้น จะต้องมีการ
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทางธรณีวิทยาในภาษาที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าใจได้ง่าย ในบทนี้จะกล่าวถึงการ
ก าเนิดและคุณสมบัติของหินอัคนี หินแปร และหินตะกอนโดยจะให้ดูตัวอย่างประกอบในหินบางประเภท  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 นักเรียนจะพบกับผู้เช่ียวชาญและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการก าเนิดของหิน
ตะกอนโดยอ้างอิงกับหินที่พบในกรุงเทพมหานคร 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับหินอัคนีที่พบใกล้กับปราสาทหินพนมรุ้งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยศึกษาเกี่ยวกับอัตราในการเย็นตัวของหินมีผลต่อขนาดของผลึกใน
หินอัคนีอย่างไร 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับหินอ่อนในวัดที่สร้างด้วยหินอ่อนในกรุงเทพมหานคร  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 นักเรียนวาดรูปเกี่ยวกับวัฏจักรหินที่นักเรียนได้เรียนรู้มาแล้ว 
 

ค าส าคัญ 
 

วัฏจักรหิน, หินอัคน,ี หินแปร, หินตะกอน, การผุพัง, การยึดเกาะ, การกร่อน, ความร้อน, อุณหภูมิ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

1. เขียนแผนภาพวัฏจักรหินเพื่อเตรียมออกแบบเว็บไซต ์
2. อธิบายวัฏจักรหิน 

 

กิจกรรมการเรียนรู้             105 นาที 

ขั้นสร้างความสนใจ (Engage)        25 นาท ี
ต้อนรับนักเรียนและแนะน าภาระงานสุดท้ายคือการออกแบบแผนภาพวัฏจักรหินที่สมบูรณ์ 
 

ภาพน่ิงที ่1-2     แนะน าหน่วยการเรียนรู้และอธิบายวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู ้

ภาพน่ิงที ่ 3 - 4     อธิบายภาระงานที่ให้นักเรียนออกแบบเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับหินใน
ประเทศไทย ก่อนเริ่มด าเนินกิจกรรมควรเตรียมตัวอย่างหินแต่ละชนิด จากแหล่งต่างๆ
เพื่อให้นักเรียนทราบว่าพวกเขาจะต้องเตรียมอะไรบ้างในการออกแบบเว็บไซต ์
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ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore)        20 นาท ี
นักเรียนแต่ละกลุ่มท าการจัดกลุ่มหินโดยวิธีที่แต่ละกลุ่มใช้จะข้ึนอยู่กับข้อมูลที่ได้ 
ภาพน่ิงที ่ 5     แสดงตัวอย่างหินและถามนักเรียนเพื่อให้นักเรียนแบ่งกลุ่มของหินอัคนี หินแปร และหิน

ช้ัน นักเรียนควรจะต้องอธิบายและให้เหตุผลที่ในการใช้แบ่งกลุ่มหินได้ ซึ่งกิจกรรมนี้เป็น
กิจกรรมที่ดีในการปรับความเข้าใจของนักเรียนเรื่องหินชนิดต่าง  ๆ

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain)        25 นาที 
นักเรียนออกแบบโปสเตอร์เพื่อน าเสนอวัฏจักรหินและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินชนิดตา่งๆ 
ภาพน่ิงที ่ 6     ภูรินทร์น าเสนอว่าเธอไม่เข้าใจว่าท าไมหินทุกชนิดไม่ใช่หินอัคนี ทั้งที่หินทุกชนิดก็มีจุด

ก าเนิดมาจากการเย็นตัวลงของลาวา  

ภาพน่ิงที ่ 7  ให้นักเรียนออกแบบวัฏจักรหิน โดยวาดกล่องข้อความบนกระดานและระบุว่าเป็น     
“หินอัคน”ี ลากลูกศรจากหินอัคนีและระบุที่ลูกศรว่าเกิดการผุพัง กระบวนการนี้
สอดคล้องกับการแปรสภาพของหินที่เกิดจากการกระท าของลม, น้ า, การเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ ฯลฯ ต่อไปช้ีลูกศรไปที่กล่องข้อความใหม่ที่ช่ือว่า 'ตะกอน'   อธิบายว่าตะกอน
เหล่าน้ีจะถูกพัดพาไปและมีแนวโน้มที่จะตกลงในทะเลสาบและก้นแม่น้ า ตะกอนจะเกิด
การทับถมกันมากขึ้นท าให้เกิดเป็นหินตะกอน วาดกล่องนี้บนกระดาน 

ภาพน่ิงที ่ 8  แสดงภาพน่ิงที่ 8 เพื่อให้ค าแนะน าเพิ่มเติมแก่นักเรียน ว่านักเรียนควรจะแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มส าหรับกิจกรรมนี้ โดยใช้แหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ เช่น อนิเทอร์เน็ตและหนังสือ 
ฯลฯ นักเรียนควรจะน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดกันเห็นในเรื่องวัฏจักรหิน
และความรู้ที่ได้รับจากแผนการจัดการเรียนรู้ที่แล้ว 

ภาพน่ิงที ่ 9  แสดงแผนภาพวัฏจักรหิน ซึ่งเป็นวัฏจักรหินอีกรูปแบบหนึ่งและนักเรียนอาจะเติมบาง
ข้ันตอนที่นักเรียนยังขาดไปลงในแผนภาพของนักเรียน โดยครูเน้นหลักของการ
เปลี่ยนแปลง (การเย็นตัวของลาวา ผุพัง การตกตะกอน การทับถม การแปรสภาพ ฯลฯ) 
และตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนเข้าใจหลักของการเปลี่ยนแปลงนี้ 

 

ขั้นขยายความรู(้Elaborate)        15 นาที 
นักเรียนตีความและเรียงล าดับเหตกุารณ์โดยใช้ความรู้และความเข้าใจเรื่องวัฏจักรหิน 
ภาพน่ิงที ่ 10  แสดงภาพน่ิงนี้เพื่อจะแนะน าปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการเกิดวัฏจักรหิน 
ภาพน่ิงที ่ 11  หาดทรายนี้อยู่บนเกาะบาหลี ซึ่งมีทรายสีด า ที่เกิดจากการผพุังและการกร่อนของหินภูเขา

ไฟที่มีสีด า จากการกัดกรอ่นของน้ าและกระบวนการทางเคมีท าให้หินถูกกัดเซาะและแตก
ออกกลายเป็นตะกอนในแม่น้ าและล าธาร ในส่วนอื่น ๆ ของเกาะบาหลทีี่มีหาดทรายสีขาว 
ทรายเหล่าน้ีเกิดจากหินคนละชนิดกับทรายสีด า แตม่ีกระบวนการกัดกร่อนเหมือนกัน 

ภาพน่ิงที ่  12  พื้นที่บริเวณสีแดงเป็นภูเขาไฟ ส่วนบรเิวณสีเขียวมีแนวโน้มที่จะเกิดการแปรสภาพ
เนื่องจากตะกอนจากภูเขาไฟได้รบัความร้อนและความดันจากภูเขาไฟใต้พื้นดิน 
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   เราไม่สามารถช้ีได้ชัดเจนจากแผนที่เพียงอย่างเดียว ว่าพื้นที่สีเขียวจะเป็นหินตะกอนหรือ
หินแปร หินตะกอนที่เกิดจากการพังทลายของหินภูเขาไฟอาจไม่ได้เปลีย่นแปลงรูปร่าง 
เราต้องศึกษาในภาคสนามจึงจะรู้ว่าหินนั้นเป็นหินแปร 

ภาพน่ิงที ่ 13  เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนรูเ้กี่ยวกับวัฏจักรหินว่าเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและสามารถกลับไป
กลับมาได ้ในทางทฤษฎีหินบริเวณตอนเหนือของกรุงเทพฯ จะถูกกัดเซาะกลายเป็น
ตะกอนขนาดเล็กและถูกพดัพาไปในทะเล ตะกอนเหล่าน้ีอาจจะถูกบบีอัด ทับถม 
กลายเป็นช้ันหิน เมื่อเวลาผ่านไปช้ันหินอาจจะมุดตัวลงใต้โลกและหลอมเหลวหลายเป็น
ลาวา ซึ่งลาวาจะไหลวนอยู่ใต้เปลือกโลกและอาจจะไหลออกมาทางตอนเหนือ เกิดการ
เย็นตัวกลายเป็นหินอัคนแีละถูกกัดเซาะอีกครั้งเกิดเป็นตะกอน ตะกอนจะถูกพัดพาผ่าน
แม่น้ ามาสู่กรุงเทพฯแล้วไหลลงสู่ทะเลอีกครั้ง 

 

ขั้นประเมินผล (Evaluate)        20 นาท ี
นักเรียนวางแผนการท าเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยเพื่อน าเสนอความรู้เรื่องวัฏจักรหินและเรื่องธรณีวิทยาในประเทศ
ไทย 
แผนภาพที่  14  นี่คือโอกาสสุดท้ายที่นักเรียนทีจ่ะไดจ้ัดท าเว็บไซต์ หากนักเรียนยังท างานไม่เสร็จ สามารถ

ท าในช่ัวโมงนี้ได้ ถ้าหากมีคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่ใช้สร้างเว็ปไซต์ก็จะง่ายและสะดวก
ในการพัฒนาเว็ปไซต์ของนักเรียน หรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ นักเรียนสามารถออกแบบใน
กระดาษได ้

   หลังจากนักเรียนท าเว็บไซต์หรือวางแผนสร้างเว็บไซต์เสร็จ ควรใช้เวลาร่วมกันในการ    
ช่ืนชมผลงานของนักเรียน นักเรียนสามารถเดินชมงานของกลุ่มอื่นและดูว่ากลุ่มของเขายัง
ขาดหรือจะต้องอธิบายในส่วนใดของแผนงานเพิ่มเติมหรือไม่ เน้นย้ าว่าที่ท าเช่นน้ีเป็น
โอกาสในการหาแนวทางที่เป็นไปได้ในการสร้างเว็บไซต์มากกว่าจะระบุว่าเว็บไซต์ใดดีที่สุด
ในช้ันเรียน 

 

การประเมินผลโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 

การประเมินผลย่อย 
     ประเมินความสามารถของนักเรียนในการสังเคราะห์ความรู้จากกิจกรรมที่หลากหลายและแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
ในการวางแผนในการท าเว็บไซต์ของพวกเขา โดยพิจารณาความสามารถในการดึงข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์
จากการท างานของผู้อื่น  
 

ความแตกต่างระหว่างผู้เรียน 
     เราสามารถช่วยเหลือนักเรียนที่อ่อนได้ โดยให้นักเรียนจับกลุ่มท างานโดยคละความสามารถในเรียนรู้ของ
นักเรียน 
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การเตรียมตัวส าหรับบทเรียน 
 

สื่อการเรียนการสอนท่ีใช้ 
 
 
 

เครื่องมือท่ีใช้ 
 

ขั้นสร้างความสนใจ (Engage) 
- 

ขั้นส ารวจและค้นหา (Explore) 
- 

ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explain) 
แผ่นกระดาษขนาดใหญ่และปากกาเพื่อออกแบบแผนภาพวัฏจักรหิน 
 

ขั้นขยายความรู ้(Elaborate) 
- 

ขั้นประเมินผล (Evaluate) 
    คอมพิวเตอร์มีประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือส าหรับคู่มือท่องเที่ยว การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช  
  โดยใช้ซอฟต์แวร์ iWeb  (จาก www.Apple.com) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาเว็บไซต์นักเรียน 


