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บทเรียนส ำเร็จรูป 

ตอนที่ 5  
เรื่อง วัฏจักรของหิน 
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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 หนิอัคนี 
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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วัฏจักรของหิน 
 
สำระส ำคัญ 
 วัฏจักรของหิน  คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงและหมุนเวียนของหินอัคนี  หินตะกอน
และหินแปร  โดยเริ่มจากหินหนืดเย็นตัวลงกลายเป็นหินอัคนี  จากนั้นหินอัคนีจะผุพังและ      
สึกกร่อนเป็นเศษหินและตะกอนต่างๆ ซึ่งถูกพัดพาและทับถมกันเป็นหินตะกอน  เมื่อหินตะกอน
ได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงจะกลายเป็นหินแปร และเมื่อหินแปรได้รับความร้อนสูงมากจน
หลอมละลายจะกลายสภาพเป็นหินหนืด  ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงจะตกผลึกเป็นหินอัคนีอีกครั้งวนเวียน
เช่นนี้เรื่อยไปเป็น วัฏจักรของหิน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  ด้ำนควำมรู้ 
 1.1  บอกการหมุนเวียนของหินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปรได้ 
 1.2  บอกกระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินได้ 
 2.  ด้ำนทักษะและกระบวนกำร 
       เขียนแผนผังวัฏจักรของหินได้ 
 3.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 3.1  ตระหนักถึงคุณค่าการน าหินไปใช้ประโยชน์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
 3.2  มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง วัฏจักรของหิน 

 

ค ำสั่ง  จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 

1. วัฏจักรของหิน หมายถึงอะไร
.............................................................................................................................. 

 
ใช้แผนภำพวัฏจักรของหินต่อไปนี้ ประกอบกำรตอบค ำถำม ข้อ 2 - 7 
 

 

แมกมำ 

หิน C 

หิน B 

ตะกอนต่ำงๆ 

หิน A 
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2. X คืออะไรท่ีมีผลท าให้หิน B กลายเป็นหิน C ได้
.............................................................................................................................. 

3. ถ้าจะให้วัฏจักรนี้สมบูรณ์ ควรเติมลูกศรจากหิน..........ไปยังหิน............................ 
4. นักเรียนคิดว่า ต้นไม้มีส่วนท าให้หินเกิดการผุพังและสึกกร่อนได้หรือไม่ อย่างไร

.............................................................................................................................. 
5. แมกมาท่ีเย็นตัวลงกลายเป็นหิน A อยากทราบว่าหิน A หมายถึงหินอะไร

.............................................................................................................................. 
6. ตะกอนต่างๆ จะถูกพัดพาและทับถมเกิดเป็นหิน B อยากทราบว่าหิน B 

หมายถึงหินอะไร
.............................................................................................................................. 

7. หินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดดัน ก็จะกลายเป็นหิน C  อยากทราบว่า
หิน C หมายถึงหินอะไร
.............................................................................................................................. 

8. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดวัฏจักรของหิน คือ
.............................................................................................................................. 

9. การท่ีหินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปรสามารถเปลี่ยนจากหินชนิดหนึ่งไปเป็น
หินอีกชนิดหนึ่งได้ รวมท้ังยังอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นหินชนิดเดิมได้อีกด้วย 
เรียกว่าอะไร 
.............................................................................................................................. 

10. วัฏจักรของหินเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของหินใด
.............................................................................................................................. 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง วัฏจักรของหิน 

 
1. การท่ีหินชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งโดยความร้อน  

แรงกดดัน การผุพัง การพัดพา และการทับถม 
2. ความร้อนและแรงกดดัน 
3. ควรเติมลูกศรจากหิน A ไปยังหิน C 
4. ได้ เพราะรากของต้นไม้จะงอกชอนไชไปในเน้ือหิน ท าให้หินผุพัง   

สึกกร่อนได้ 
5. หินอัคนี 
6. หินตะกอน 
7. หินแปร 
8. ความร้อนและแรงกดดัน 
9. วัฏจักรของหิน 
10. หินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร 
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สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ำรักทุกคน 
วันนี้เรำมำศึกษำเรื่อง วัฏจักรของหิน 
กันนะคะ 
 

จุดประสงค์ท่ีให้นักเรียนศึกษำเรื่อง  วัฏจักรของหิน 
เพรำะต้องกำรให้นักเรยีนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของหินและกำรหมนุเวียน
ของหินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร 
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สวัสดีครับเพื่อนๆ เรำมำเรียนรู ้
เรื่อง วัฏจักรของหินพร้อมๆ กัน
นะครับ 
 
 

วิธีเรียนง่ำยมำก  ลองท ำดูนะคะ 
เนื้อหำจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอ่ำน
เนื้อหำก่อน อ่ำนค ำถำม/ท ำกิจกรรม 
ทดลองตอบด้วยตนเองในกระดำษค ำตอบ       
ตรวจค ำตอบจำกเฉลยกรอบถัดไป 
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เพื่อนๆ ทรำบไหมว่ำเมื่อเวลำผ่ำนไป 
เกิดอะไรกับหินบ้ำง.......เรำมำศึกษำ
รำยละเอียดกันนะคะ 

โลกเปลี่ยนหินเป็นวัฏจกัร ไม่ว่าหินจะมีก าเนิดอย่างไร  น้ าและลม      
จะกัดกร่อนหินเป็นตะกอน  เช่น   ทรายและโคลน น้ าจะพัดพาไปสะสมตัว   
ในทะเลเกิดเป็นหินตะกอน การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกช่วยในการ
เปลี่ยนวัฏจักรของหิน ทั้งหินอัคนีและหินตะกอนจากทะเลถูกลากลงไปในเขต
มุดตัวบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลก  เศษหินจะถกูความรอ้นและแรงกดดันท าให้
เปลี่ยนไปเป็นหินแปร  วัฏจักรการสรา้งและท าลายนี้เกิดซ้ าตอ่เนื่องหลายลา้นปี 
 

ศึกษำกรอบถัดไปนะครับ 
 

กรอบที่ 1 
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ก่อนอื่นมำทบทวนกระบวนกำรเกิด 
หินตะกอนกันนะคะ 

 

ศึกษำกรอบถัดไปนะครับ 
 

กรอบที่ 2 

รูป 4.1  หินตะกอนก่อตัวผ่ำนกำรตกตะกอน กำรอัดแน่น และกำรประสำนของตะกอน 
ที่มา  : หนังสือส ารวจโลกวิทยาศาสตร์ ภายใต้โลก ปี พ.ศ. 2547  หน้า 155 
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กรอบที่ 3 

 รูป 4.2   ควำมร้อนและควำมดันมหำศำล สำมำรถเปลี่ยนหินชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง 
  จำกภำพ หินดินดำนกลำยเป็นหนิชนวน และหนิทรำยกลำยเป็นหินควอร์ตไซต์ 

ที่มา : หนังสือส ารวจโลกวิทยาศาสตร์ ภายใต้โลก ปี พ.ศ. 2547  หน้า 163 
 

มำทบทวนกระบวนกำรเกิดหินแปร 
กันนะคะ 
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กรอบที่ 4 

รูป 4.3  กำรเย็นตัวและแข็งตัวของแมกมำและลำวำที่ร้อนจัดภำยในเปลือกโลกเกิดเป็นหนิอัคน ี
ที่มา  : หนังสือส ารวจโลกวิทยาศาสตร์ ภายใต้โลก ปี พ.ศ. 2547  หน้า 95 

 
 

มำทบทวนกระบวนกำรเกิดหินอัคน ี
กันนะคะ 
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            วฏัจักรของหิน (Rock cycle) หมำยถึง การเปลี่ยนแปลงของหิน  
ท้ัง 3 ชนิด จากหินชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่งหรืออาจเปลี่ยนกลับไปเป็นหิน
ชนิดเดิมอีกก็ได้ กล่าวคือ เมื่อหินหนืด เย็นตัวลงจะตกผลึกได้เป็น หินอัคนี    
เมื่อหินอัคนีผ่านกระบวนการผุพังอยู่กับท่ีและการกร่อนจนกลายเป็นตะกอน     
มีกระแสน้ า ลม ธารน้ าแข็ง หรือคล่ืนในทะเล พัดพาไปสะสมตัวและเกิดการ
แข็งตัวกลายเป็นหิน อันเนื่องมาจากแรงบีบอัดหรือมีสารละลายเข้าไปประสาน
ตะกอน เกิดเป็นหินตะกอนขึ้น เมื่อหินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดอัดสูง
จะเกิดการแปรสภาพกลายเป็นหินแปร และหินแปรเมื่อได้รับความร้อนสูงมาก
จนหลอมละลาย ก็จะกลายสภาพเป็นหินหนืด ซึ่งเมื่อเย็นตัวลงก็จะตกผลึก    
เป็นหินอัคนีอีกครั้งหนึ่ง วนเวียนเช่นนี้เร่ือยไปเป็น วัฏจักรของหิน กระบวนการ
เหล่านี้อาจข้ามขั้นตอนดังกล่าวได้ เช่น จากหินอัคนีไปเป็นหินแปร หรือจาก   
หินแปรไปเป็นหินตะกอน 

 

 

 

 

วัฏจักรของหิน 

กรอบที่ 5 
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รูป 4.4  วัฎจักรของหิน 
ที่มา : http://www.dmr.go.th/ewtadmin/ewt/dmr_web/images/info/info2_33.jpg 

 

กรอบที่ 6 
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จำกแผนภำพวัฏจักรของหินนักเรียนตอบค ำถำมดูนะคะ 
 

1. เมื่อหินหนืด เย็นตัวลงจะตกผลึกได้เป็นหินชนิดใด 
………………………………………………………………………………………………………… 

2. เมื่อตะกอนตา่งๆ ถูกพดัพาและทับถมจะเกิดเป็นหินชนิดใด 
………………………………………………………………………………………………………… 

3. สาเหตุส าคัญที่ท าให้หินเปลี่ยนสภาพจากชนิดหนึ่งไปเป็นอีกชนิดหนึ่ง 
ได้แก…่……………………………………………………………………………………………… 

 

กรอบที่ 7 
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เฉลยกรอบท่ี 7 
 

1. หินอัคน ี
2. หินตะกอน 
3. ความร้อนและแรงกดดัน 

 
 

เก่งมำกค่ะ..........พยำยำม 
ต่อไปนะคะ 
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เกิดจาก เกิดจาก เกิดจาก 

 สรุปได้ว่ำ   ท้ังหินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร สามารถเปลี่ยนจากหิน      
ชนิดหนึ่งไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งได้ รวมท้ังยังอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นหินชนิดเดิมได้อีกด้วย
โดยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดวัฎจักรของหิน คือ ความร้อนและแรงกดดัน 
 
 
 

หิน 

หินตะกอนหรือหินชั้น 

การทับถมกันของเศษหิน 
ซากพืช  ซากสัตว์ มีวัตถุ
ประสาน 

การเยน็ตัวและแข็งตัว
ของลาวาและแมกมา 

การที่หินอัคนีและ   
หินตะกอนได้รับความ
ร้อนและแรงดันสูง 

-  หินแกรนิต 
-  หินออบซิเดียน 
-  หินไดออไรต์ 
-  หินแอนดีไซต์ 
-  หินไรโอไลต์ 
-  หินสคอเรีย 
-  หินพัมมิซ 
-  หินแกบโบร 
-  หินบะซอลต์ 

หินแปร หินอัคนี 

กรอบที่ 8 

-  หินทราย 
-  หินทรายแป้ง 
-  หินกรวด 
-  หินปูน 
-  หินโคลนและ
หินดินดาน 
-  ศิลาแลง 

-  หินชนวน 
-  หินอ่อน 
-  หินชีสต ์
-  หินฟิลไลต์ 
-  หินไนส์ 
-  หินควอร์ตไซต์ 

วัฏจักรของหิน 

ควำมร้อนและแรงกดดัน 

เรำมำทบทวนกันนะคะ 
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นักเรียนคงเข้ำใจ กำรเกิดวัฏจักร   
ของหินดีแล้ว เรำมำลองท ำ
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง  
วัฏจักรของหินดูนะคะ ถ้ำยัง    
ไม่เข้ำใจดีพอ  ขอให้นกัเรียน
กลับไปอ่ำนทบทวนอีกครั้งค่ะ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง วัฏจักรของหิน 

 

ค ำสั่ง  จงเติมข้อความต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ 
 

1. วัฏจักรของหิน หมายถึงอะไร
.............................................................................................................................. 

 
ใช้แผนภำพวัฏจักรของหินต่อไปนี้ ประกอบกำรตอบค ำถำม ข้อ 2 - 7 
 

 

แมกมำ 

หิน C 

หิน B 

ตะกอนต่ำงๆ 

หิน A 



195 
 

 

2. X คืออะไรท่ีมีผลท าให้หิน B กลายเป็นหิน C ได้
.............................................................................................................................. 

3. ถ้าจะให้วัฏจักรนี้สมบูรณ์ ควรเติมลูกศรจากหิน..........ไปยังหิน............................ 
4. นักเรียนคิดว่า ต้นไม้มีส่วนท าให้หินเกิดการผุพังและสึกกร่อนได้หรือไม่ อย่างไร

.............................................................................................................................. 
5. แมกมาท่ีเย็นตัวลงกลายเป็นหิน A อยากทราบว่าหิน A หมายถึงหินอะไร

.............................................................................................................................. 
6. ตะกอนต่างๆ จะถูกพัดพาและทับถมเกิดเป็นหิน B อยากทราบว่าหิน B 

หมายถึงหินอะไร
.............................................................................................................................. 

7. หินตะกอนได้รับความร้อนและแรงกดดัน ก็จะกลายเป็นหิน C  อยากทราบว่า
หิน C หมายถึงหินอะไร
.............................................................................................................................. 

8. ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดวัฏจักรของหิน คือ
.............................................................................................................................. 

9. การท่ีหินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร สามารถเปลี่ยนจากหินชนิดหนึ่งไปเป็น
หินอีกชนิดหนึ่งได้ รวมท้ังยังอาจเปลี่ยนกลับมาเป็นหินชนิดเดิมได้อีกด้วย 
เรียกว่าอะไร 
.............................................................................................................................. 

10. วัฏจักรของหินเป็นการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของหินใด
.............................................................................................................................. 
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ถูกหมดทุกข้อเลยใช่ไหม.....เก่งจริงๆ  

เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 
เร่ือง วัฏจักรของหิน 

 
1. การท่ีหินชนิดหนึ่งเปลี่ยนไปเป็นหินอีกชนิดหนึ่งโดยความร้อน  

แรงกดดัน การผุพัง การพัดพา และการทับถม 
2. ความร้อนและแรงกดดัน 
3. ควรเติมลูกศรจากหิน A ไปยังหิน C 
4. ได้ เพราะรากของต้นไม้จะงอกชอนไชไปในเน้ือหิน ท าให้หินผุพัง 

สึกกร่อนได้ 
5. หินอัคนี 
6. หินตะกอน 
7. หินแปร 
8. ความร้อนและแรงกดดัน 
9. วัฏจักรของหิน 
10. หินอัคนี  หินตะกอน  และหินแปร 

 
 


