
 



 

 

 

 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก 
(Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถทักษะการคิดวิเคราะห์
กระบวนการเรียนการสอนในแต่ละขั้นตอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) (Inquiry 
Cycles : 5E) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2548, หน้า 6) ประกอบด้วยขัน้ตอนท่ีสำคัญ ดังนี้  

 1) ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) ดังนี้ 1) สร้างความสนใจ 2) สร้างความอยากรู้อยากเห็น     
3) ต้ังคำถามกระตุ้นให้นักเรียนคิด 4) ดึงเอาคำตอบท่ียังไม่ครอบคลุมส่ิงท่ีนักเรียนหรือความคิดรวบยอดหรือ
เนื้อหาสาระ 

 2) ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) ดังนี้  1) นักเรียนทำงานร่วมกันในการสำรวจคำตอบ           
2) สังเกตและฟังคำโต้ตอบกันระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 3) ซักถามเพื่อนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบของ
นักเรียน 4) ให้เวลานักเรียนในการคิดข้อสงสัยตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 5) ทำหน้าท่ีให้คำปรึกษาแก่นักเรียน 

 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) ดังนี้ 1) ส่งเสริมให้นักเรียนอธิบายความคิดรวบยอด
หรือแนวคิดหรือให้คำจำกัดความด้วยคำพูดของนักเรียนเอง 2) ให้นักเรียนแสดงหลักฐานให้เหตุผลและอธิบาย
ใหก้ระจ่าง 3) ให้นักเรียนอธิบายให้คำจำกัดความและช้ีบอกส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีได้จากข้อมูลหรือหลักฐาน 

 4) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) ดังนี้ 1) นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากการช้ีบอกส่วนประกอบต่าง ๆ 
ในผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) คำจำกัดความและการอธิบายส่ิงท่ีเรียนรู้มาแล้ว 2) ส่งเสริมส่ิงท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้หรือขยายความรู้และทักษะในสถานการณ์ใหม่ 3) ให้นักเรียนอธิบายอย่าง
หลากหลาย 4) ให้นักเรียนอ้างอิงข้อมูลท่ีมีอยู่พร้อมท้ังแสดงหลักฐานและถามคำถามนักเรียนได้เรียนรู้
อะไรบ้างหรือได้แนวคิดอะไร (ท่ีจะนำกลวิธีจากการสำรวจตรวจสอบครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้) 

 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation) ดังนี้  1) นักเรียนในการนำความคิดรวบยอดและทักษะใหม่ไป
ประยุกต์ใช้ 2) ประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน 3) หาหลักฐานท่ีแสดงว่านักเรียนได้เปล่ียนความคิดหรือ
พฤติกรรม 4) ให้นักเรียนประเมินตนเองเกี่ยวกับการเรียนรู้และทักษะกระบวนการกลุ่ม 5) ถามคำถาม
ปลายเปิดเช่นทำไมนักเรียนคิดเช่นนั้น มีหลักฐานอะไร เกี่ยวกับส่ิงนั้น และจะอธิบายกับส่ิงนั้นอย่างไร 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  (5E) ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก 

(Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102  ของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีท้ังหมดจำนวน 10 ชุด ได้แก่ 
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  ชุดท่ี 1 ภัยพิบัติธรรมชาติ   ชุดท่ี 2 แผ่นดินไหว    
  ชุดท่ี 3 ภูเขาไฟปะท ุ  ชุดท่ี 4 สึนามิ 
  ชุดท่ี 5 แผ่นดินถล่ม  ชุดท่ี 6 วาตภัยและพายุ 
  ชุดท่ี 7 ภัยแล้ง  ชุดท่ี 8 ไฟป่า 
  ชุดท่ี 9 อุทกภัย  ชุดท่ี 10 การกัดเซาะชายฝ่ัง 
 
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการ
ใช้ผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ีี 6 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปของผู้เรียนและนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนนิชีวิตได้อย่างเหมาะสม  

 
                                                                          นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ 

                                                                        ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
                                                                        โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 
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 คู่มือสำหรับครูประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 
ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา 
ส33102 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
1. บทบาทของครูผู้สอน 
 1.1 ครูผสู้อนเตรียมตัวให้พร้อมโดยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดช้ัน
เรียน และการเตรียมส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  
 1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครูจะต้องจัดกิจกรรมให้ครบตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
เพื่อใหก้ิจกรรมเป็นไปอยา่งต่อเนื่องและบรรลุจุดประสงค์  
 1.3 ก่อนทำกิจกรรมทุกครั้งครูตอ้งอธิบาย ช้ีแจงวิธีปฏิบัติกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อให้นักเรียน เข้าใจ
ตรงกันจึงจะทำใหก้ารจัดกิจกรรมการเรียนบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  
 1.4 ครูควรเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อเป็นการให้นักเรียนรู้จักการ
ทำงานร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและกล้าแสดงออก  
 1.5 ขณะดำเนินกิจกรรม ครูต้องสังเกตกระบวนการทำงานกลุ่มของนักเรียนแต่ละกลุ่มและบันทึกผล
ในแบบบันทึกผลการประเมินนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 1.6 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จส้ินลงในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ครูเป็นผู้ประเมินผล
การเรียนของนักเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 
2. สิ่งท่ีครูต้องเตรียม 
 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้  
 2.2 ส่ือการเรียนรู้ท๋ีใช้ในกิจกรรม  
 2.3 ใบความรู้  
 2.4 ใบกิจกรรม  
 2.5 แบบทดสอบ  
 2.6 แบบประเมิน 
3. การประเมินผลการเรียนรู้  
 3.1 ประเมินผลด้านความรู้  
 3.2 ประเมินผลด้านทักษะกระบวนการ  
 3.3 ประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 

คูม่ือสำหรับครู 
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 การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหม์ีข้ันตอนการจัดการกิจกรรมท่ีนกัเรียนต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียรู้ให้เข้าใจ 
 2. นักเรียนต้ังใจเรียนรู้ตามข้ันตอนท่ีกำหนดให้ไม่ข้ามข้ันตอน 
 3. ศึกษาและลงมือปฏิบัติติตามข้ันตอนอย่างเคร่งครัดและมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่เปิดดูเฉลย 
                คำตอบก่อน  
 4. ขณะศึกษาหากมีข้อสงสัยหรือขัดข้องใจให้ถามครูผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำ 
 5. หลังจากศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จจะมีการทดด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 

 6. หากนักเรียนคนใดยังทำแบบทดสอบและกิจกรรมไม่ผ่านร้อยละ 80 ให้ศึกษาชุดกิจกรรมตาม 
                  ขั้นตอนใหม่อีกครั้งหากไมผ่่านหรือมีข้อสงสัยใหน้ักเรียนยืมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไปศึกษานอก 
                  เวลาเรียนหรือปรึกษาครูผู้สอน 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิด 
วิเคราะห)์ นี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียน ถ้านักเรียนศึกษาตามลำดับขั้นตอนและมีความซื่อสัตย์ ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ท่ี
กำหนดท่ีกำหนดให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรู้ความสามารถส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
 

คูม่อืสำหรับนักเรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึ่งมีผลต่อกันใช้แผนท่ี 
   และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทาง 
   ภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 มาตรฐาน ส 5.2  เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถี  
      การดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อ 
                          การพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

ตัวชีวั้ด 
 ส 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย

และภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
ส 5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
 และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
 

สาระการเรียนรู้ 
  ภูเขาไฟปะทุ เป็นภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้นแสดงให้เห็นว่าใต้พื้นโลก
ของเราลึกลงไประดับหนึ่ง มีความร้อนสะสมอยู่มาก โดยเฉพาะท่ีเรียกว่า จุดร้อน ณ บริเวณนี้มีหินหลอมละลาย
เรียกว่า แมกมา และเมื่อถูกพ่นขึ้นมาตามรอยแยกหรือปล่องภูเขาไฟ จะเรียกว่า ลาวา ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิต
และทรัพย์สินของมนุษย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. อธิบายความหมายของภูเขาไฟปะทุ (K) 
 2. วิเคราะห์ประเภท สาเหตุ และผลกระทบการเกิดภูเขาไฟปะทุ (P) 
 3. เห็นความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ (A) 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด / จุดประสงค์การเรียนรู ้
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 คำช้ีแจง  นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด  เพี่ยงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน 
          กระดาษคำตอบ 
 

1. ภูเขาไฟมีก่ีประเภท 
 ก. 2 ประเภท 
 ข. 3ประเภท 
 ค. 4 ประเภท 
 ง. 5 ประเภท 
2. ภูเขาไฟประเภทใดมีความอันตรายน้อยที่สุด 
 ก. ภเูขไฟแบบกรวยสูง 
 ข. ภูเขาไฟแบบโล่ 
 ค. ภูเขาไฟแบบกรวยกรวด 
 ง. ภูเขาไฟแบบสลับช้ัน 
3. ข้อใดคือลักษณะของภูเขาไฟแบบกรวยสูง 
 ก. มีลักษณะไม่สูงจากพื้นมาก 
 ข. มีลักษณะเป็นกรวยสูงขึ้น ฐานแคบ 
 ค. มีรูปร่างสมมาตรมีหลายช้ันสลับช้ัน 
 ง. รูปกรวยคว่ำของภูเขาไฟมีความสูง 
4. ภูเขาไฟในขอ้ใดมีความอันตรายมากที่สุด 
 ก. แบบสลับช้ัน 
 ข. แบบกรวยกรวด 
 ค. แบบโล่ 
 ง. แบบกรวยสูง 
5. ภูเขาไฟในขอ้ใดมีการระเบิดไม่รุนแรง 
 ก. แบบสลับช้ัน 
 ข. แบบกรวยกรวด 
 ค. แบบโล่ 
 ง. แบบกรวยสูง 

แบบทดสอบก่อนเรียน  ชุดท่ี 2  ภูเขาไฟปะทุ 
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6. ภูเขาไฟในขอ้ใดมีการระเบิดรุนแรง 
 ก. แบบสลับช้ัน 
 ข. แบบกรวยกรวด 
 ค. แบบโล่ 
 ง. แบบกรวยสูง 
 
7. ภูเขาไฟในประเทศไทย มีอยู่กี่แห่ง 
 ก.  5  แห่ง 
 ข.  6  แห่ง 
 ค.  7  แห่ง 
 ง.  8  แห่ง 
 
8. ภูเขาไฟในภาคอีสาน มีอยู่กีแ่ห่ง 
 ก.  3   แห่ง 
 ข. 4   แห่ง 
 ค.  5   แห่ง 
 ง.  6   แห่ง 
 
9. เม่ือเกิดการระเบิดของภูเขาไฟ เม่ือแมกมาถูกพ่นออกแมกมามีชื่อเรียกว่าอะไร 
 ก. ลาวา 
 ข. แมกมา 
 ค. หินหนืด 
 ง. หินร้อน 
 
10. แรงสั้นสะเทือนของภูเขาไฟ จะทำใหเ้กิดภัยพิบัติอะไร 
 ก. แผ่นดินไหว 
 ข. น้ำท่วม 
 ค. ไฟไหม้ 
 ง. ฝนตก 
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ช่ือ-สกุล..............................................................ช้ัน..........เลขท่ี............ 

 
ข้อ 

ตัวเลือก 
ก ข ค ง 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     

 

 

กระดาษคำตอบ 

(แบบทดสอบก่อนเรียน) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 √     ตอบถูก             ข้อละ 1 คะแนน 
 X     ตอบผิด / ไม่ตอบ ข้อละ 0 คะแนน 
         หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ 

แปลผลคะแนน 
  8 – 10 คะแนน  ดี 
 5 – 7    คะแนน  พอใช้ 
 0 – 4 คะแนน  ปรับปรุง 
  สรปุผล 

      8 – 10  คะแนน 

          0 – 7   คะแนน 

 
สรุปผลการประเมิน 

รวม.......................คะแนน 

(  )  ผ่าน   (  )  ไม่ผ่าน 
 

ช่ือ                                       ผู้สอน 

         (นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ) 
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ภูเขาไฟ (Volcano) 
 ภูเขาไฟ (Volcano) คือ ช่องระบายของเปลือกโลกท่ีให้หินหลอมเหลวและ ส่ิงต่าง ๆ จากภูเขาไฟแทรก
ซอนผ่านขึ้นมาได้ ภูเขาไฟ และปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิเช่น พุแก๊ส (Fumaroles) และ พุน้ำร้อน (Hot 

Spring) ล้วนเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจหนึ่งในบรรดากระบวนการทางธรณีวิทยาท้ังหลาย โดยท่ัวไปภูเขาไฟมี
รูปทรงกรวยที่เรียกวา่ ปากปล่องภูเขาไฟ (Crater) รูปกรวยอยู่เหนือปล่องภูเขาไฟได้ผ่านต่อลงไปทางล 
 

 

 

ภาพ 1 จำลองช่องระบายของเปลือกโลกท่ีให้หินหลอมเหลวและส่ิงต่างๆ ไหลจากภูเขาไฟ 
ท่ีมา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 

 
ปล่องหรือรางท่อถึงห้องโถงหินหนืดใต้โลกและในช่วงท่ีปะทุ ไอน้ำฝุ่นเถ้าธุ ลีภู เขาไฟ (Ash) ก้อนหิน             
หินหลอมเหลว เรียกวา่ ลาวา พวยพุ่ง คละคลุ้งขึน้จากปล่อง ซึ่งหอ้งโถงหินหนืดอยู่ลึกลงไปใต้ผิวโลกเป็นแอ่งท่ี
บรรจุวัสดุหินหลอม เหลวร้อนระอุ ซึ่งอาจท้ังแทรกซอนสู่เปลือกโลกหรือปะทุขึ้นมาบนพื้นผิวมี 2 ลักษณะ คือ 
ปะทุพ่น  (Effusive) และ ปะทุระเบิด (Explosive) 
 

ใบความรู ้ เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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การกระจายของภูเขาไฟ 
ภูเขาไฟบนโลกปรากฏแออัดอยู่ในแดนหรือเขตภูมิศาสตร์ได้กำหนดชัดเจน เขตภเูขาไฟเหล่านี้ปรากฏแน่น

ขนัดมากท่ีสุดในพื้นท่ีภายใน เปลือกโลกไม่เสถียรหรือย่านปรากฏการณ์ก่อเทือกเขาในสมัยปัจจุบันเรียกว่า      
วงแหวนแห่งไฟ (Ring of Fire) แบ่งออกได้ 2 แนวหลัก คือ 

 

 
ภาพ 2 อาณาเขตวงแหวนแห่งไฟ ( Ring of Fire) บนแผ่นเปลือกโลก 

ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี 
 

1. แนววงรอบแปซิฟิก (Circum-Pacific belt) ต ั้งอยู่รอบมหาสมุทรแปซิฟิกถือว่าสำคัญท่ีสุดเขตนี้ 
ประกอบด้วยภูเขาไฟอเมริกาใต้และอเมริกากลาง อะลาสกา ฮาวายและอะซอร์ส (Azores) บรรดาหมู่เกาะญี่ปุ่น 
ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ 

2. แนววงรอบเมดิเตอร์เรเนียน (Circum-Mediterranean belt) แผ่ขยายไปทางทิศตะวันออก-ตก 
ประกอบด้วยภูเขาไฟท่ีลุ่มเมดิเตอร์เรเนียน อินเดียตะวันตก 

ซึ่งท้ังสองแนวนี้มักเกิดร่วมกับรอยเล่ือนขนาดใหญ่หรือเขตรอยแตกบนเปลือกโลก แนววงรอบแปซิฟิก 
นอกจากแนววงรอบท้ังสองนี้ ภูเขาไฟก็ต้ังอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติก และอินเดีย เกาะไอซ์แลนด์และใน    
แอนตาร์กติก 
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ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ 

ปรากฏการณ์ภูเขาไฟ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก ่
1. ภูเขาไฟมีพลัง (Active Volcanoes) ภูเขาไฟท่ีอยุ๋ในสภาวะมีการปะทุอยา่งต่อเนื่องหรือขาดหายไปเป็น

ช่วงใหจั้ดเป็นภูเขาไฟมีพลัง เช่น ภูเขาไฟเอต็นา (Etna) ในเกาะชิชิลีตอนใต้ประเทศอิตาลี 
2. ภูเขาไฟสงบ (Dormant Volcanoes) ภูเขาไฟท่ีปัจจุบัน ไม่มีพลังแต่ได้เคยปะทุขึ้นในอดีต เรียกว่า

ภูเขาไฟสงบ เช่น ภูเขาไฟวิสุเวยีสในอิตาลี ท่ีได้ปะทุข้ึนและสงบมานานหลายศตวรรษ 
3. ภูเขาไฟดับสนิท (Extinct Volcanoes) ภูเขาไฟท่ีไม่มีการปะทุอีกในอดีตกาล เรียกว่าภูเขาไฟดับสนิท 

ในประเทศไทยมีภูเขาไฟดับสนิทหลายแห่ง เช่น ท่ีอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ เช่น เขากระโดง เขาไปรบัด ภูอังคาร เขาพนมรุ้ง อันเป็นท่ีต้ังประสาทหินเขาพนมรุ้ง 

 

 
 

ภาพ 3 แสดงการเกิดภูเขาไฟ 
ที่มา: http://www.eduzones.com 
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สาเหตุการเกิดภูเขาไฟระเบิด  
การเกิดภูเขาไฟ เป็นภัยธรรมชาติได้เพิ่มความรุนแรงให้เราได้เห็นมากขึ้นทุกวันไม่วา่จะเป็นการเกิด

แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ หากเราเข้าใจถึงท่ีมาของส่ิงเหล่านี้จะทำให้สามารถปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมกระบวนการระเบิดของภูเขานั้นยังไม่เป็นท่ีเข้าใจกระจ่างชัดนักธรณีวิทยาคาดว่ามีการสะสมของความ
ร้อนอย่างมากบริเวณนั้นทำให้มีแมกมา ไอน้ำและแก๊ส สะสมตัวอยู่มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งก่อให้เกิดความดัน ความ
ร้อนสูง เมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกมาอตัราความรุนแรงของการระเบิดขึน้อยู่กบัความรุนแรงของการระเบิด 
รวมทัง้ขึน้อยู่กับความดันของไอน้ำและความหนืดของลาวาถ้าลาวาข้นมาก ๆ อัตราการรุนแรงของการระเบิดจะ
รุนแรงมากตามไปด้วย เวลาภูเขาไฟระเบิด มิใช่มีแต่เฉพาะลาวาท่ีไหลออกมาเท่านั้นยังมีแก๊สไอน้ำ ฝุ่นผงเถ้า
ถ่านต่าง ๆ ออกมาด้วย มองเป็นกลุ่มควันม้วนลงมาพวกไอน้ำจะควบแน่นกลายเป็นน้ำนำเอาฝุ่นละอองเถ้าต่าง 
ๆ ท่ีตกลงมาด้วยกันไหลบ่ากลายเป็นโคลนท่วมในบริเวณเชิงเขาต่ำลงไป ยิ่งถ้าภูเขาไฟนั้นมีหิมะคลุมอยู่ มันจะ
ละลายหิมะ 
 
ผลจาภเูขาไฟระเบิด 

เมื่อภูเขาไฟปะทุได้พ่นวัสดุออกมาหลากหลาย ซึ่งอาจแปรผันได้ต้ังแต่เป็นแก๊สต่าง ๆ จนถึงเศษหินขนาด
มหึมา หรืออยู่ในส่วนประกอบ 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง 
 1. แก๊ส  แก๊สท่ีพวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไอน้ำท่ีมีปริมาณหลากหลายของ
คาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สไข่เน่า และคลอรีน ในช่วงมีการปะทุแก๊สท่ีเล็ดลอดอาจผสมรวมกันเข้ากับฝุ่นภูเขาไฟ
ปริมาณมากและบ่อยครั้งท่ีพวยพุ่งจากปากปล่องภูเขาไฟมีกลุ่มควันดำโขมง ซึ่งอาจมองเห็นได้หลายกิโลเมตร 
เช่น ภูเขาไฟกรากะตัว (Krakatoa) ระเบิดเมื่อ พ.ศ. 2426 ท่ีช่องแคบสุมาตรา ระหว่างเกาะชวากับเกาะ         
สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย 
 2. ของเหลว ของเหลวท่ีได้จากภูเขาไฟ คือ ลาวา ปริมาณของหินหลอมเหลวร้อนระอุ โดยท่ัวไปลาวา
ปะทุจากปากปล่องบนยอดภูเขาไฟ แต่พบไม่ บ่อยท่ีลาวาได้แตกทะลักออกมาทางด้านข้างปล่องและเล็ดลอด
ออกมาตามรอยแตกท่ีได้พัฒนาตัวมาตามเขตพังทลายง่ายในเหล่าบรรดาลาวามีสมบติัทางเคมีและทางกายภาพ
ต่างกันและสมบัติเหล่านี้อาจสะท้อนถึงรูปแบบภูเขาไฟปะทุ นอกจากองค์ประกอบทางเคมีของลาวาก็มีอิทธิพล
ต่อความหนืดซึ่งส่งผลกระทบอัตราและระยะทางในการไหลหลากและยังผลต่อถึงรูปทรงกรวยภูเขาไฟได้เช่นกัน 
จะทำให้มีบางส่ิงบนโครงสร้างผิวของหินท่ีเกิดขึ้น เมื่อหินท่ีหลอมเหลวแข็งตัว เนื่องจากลาวามีลักษณะต่างกัน
กับ ธรณีวิทยาได้จำแนกพวกนี้ออกเป็นสภาพกรด สภาพด่างและสภาพกลาง ลาวาสภาพกรดมีปริมาณ  ซิลิกา
สูง (ร้อยละ 65-75) มักมีความหนืดสูงและปะทุบ่อย ลาวาสภาพด่างมีซิลิกาต่ำ (น้อยกวา่ ร้อยละ50) ความหนืด
น้อยและไม่ค่อยปะทุ เพราะแก๊สท่ีละลายปนออกมา สามารถเล็ดลอดออกจากลาวาท่ีมีความเหลวน้อยกว่าได้
ง่าย ลาวาสภาพกลางมีปริมาณซิลิกาอยูร่ะหว่างสภาพกรดและด่างร้อยละ 50-60 
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ภาพ 4 การไหลของลาวาก็มีอิทธิพลต่อความหนืดขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมี 
ที่มา : http://www.mitrearth.org/6-3-lava-and-factor-of-eruption 

 
ภาพ 5  ภูเขาไฟปะทุได้พ่นวัสดุ 

ท่ีมา http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano 
 

 องค์ประกอบของลาวาและวิธีการเย็นตัวลงและแข็งตัว บ่อยครั้งสะท้อนถึงโครงสร้างผิวของหินบางครั้ง
ลาวาทะลักขึ้นมามีแรงไม่พอทำให้ลาวาแขง็ตัวรอบบ่อนั้นเกิดเป็น ลาวากรวยสาดกระเซ็น (Spatter Cone) เมื่อ
ลาวาหลากไหลบ่าไปบนพ ี้นผวิโลกมีการเย็นตัวลงและลดความดันโดยยอมให้แก๊สท่ีกักอยู่เล็ดลอดแก๊สท่ีเล็ดลอด
เหล่านี้ทำให้เกิดฟองอากาศ เมื่อลาวาเย็นตัวได้รูพรุนว่างเปล่า ลาวาปนกรวดภูเขาไฟแข็งขึ้นประกอบด้วย       
รูขรุขระ มากมาย เรียกวา่ ตะกรันภูเขาไฟ (Scoria) หากผิวลาวาปกคลุมด้วยแท่งหนามแหลมของตะกรัน  ภูเขา
ไฟ เรียกว่า อาอา (Aa) และลาวาท่ีมี ผิวค่อนข้างเรียบแบบคล่ืนหรือผิวเกลียว เรียกว่า ลาวาปาฮอย              
ฮอย (Pahoehoe) ท้ังสองพจน์นี้มีกำเนิดมาจากหมู่เกาะฮาวาย เป็นสถานท่ีพบแบบฉบับการเกิดขึน้เป็นครั้งแรก 
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http://www.mitrearth.org/6-3-lava-and-factor-of-eruption


 

   

 

ภาพ 6  ลาวากรวยสาดกระเซ็น สูงประมาณ 1 เมตร 
ท่ีมา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 

 

3. ของแข็ง หินอัคนีพุโดยท่ัวไปพบในรูป ลาวาหลาก (Lava Flow) ตามธรรมชาติคล้ายแผ่นหินแบนอาจ
แผ่ปกคลุมได้หลายร้อยตารางกิโลเมตร และลึกเกือบกิโลเมตร ลาวาหลากเกิดร่วมกับภูเขาไฟและส่วนอื่นได้ไหล
ขึ้นมาตามรอยแตก มักแสดงแนวแตกเสาเหล่ียม (Columnar Joint) และยังมีกอ้นขรุขระของตะกอนภูเขาไฟ
นอกจากนั้นวัสดุแข็งหลากหลายซึ่งอาจพ่นมาจากภูเขาไฟปะทุระเบิดและสสารนี้อาจมีขนาดต้ังแต่ฝุ่นละเอียด
มากไปจนถึงก้อนหินมหึมาหนักหลายตันหากของแข็งเหล่านี้แข็งตัวขึน้เป็นหิน เรียกว่า ตะกอนภูเขาไฟ  
(Pyroc lactic) และหากอนุภาคลาวาปลิวว่อนในอากาศจับตัวกันขึ้นเป็นเถ้าธุลีภูเขาไฟ (Volcanicash) ฝุ่นภูเขา
ไฟ จนถึงก้อนวัสดุร่วน เรียกว่า ช้ินส่วนภูเขาไฟ (Tephra) 

 
ภาพ 7  เถ้าธุลีภูเขาไฟ 

ท่ีมา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 
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 แต่ถ้าลาวาแข็งได้หมุนควงแหวกอากาศ มีลักษณะวัตถุทรงกลมหรือยาวรี่คล้ายลูกสาลี ขนาดใหญ่กว่า    
64 มม. เรียกว่า บอมบ์ภูเขาไฟ (Volcanic Bomb) พบกระจัดกระจายตามเชิงเขาในภาคอีสานตอนใต้ของ
ประเทศไทย เช่น เขาพนมรุ้ง เขากระโดง ภูอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
ภาพ 9  บอมบภ์ูเขาไฟ ที่ภูองัคาร จงัหวดับุรีรัมย ์

ท่ีมา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 
 

และหากมีลักษณะสะเก็ดเหล่ียม เรียกวา่ บล็อกภูเขาไฟ (Volcanic block) หากมีขนาดประมาณ 2-64 
มิลลิเมตร เรียกวา่ มูลภูเขาไฟ (Lapilli) และเป็นเนื้ออแก้วชนิดด่าง เรียกวา่ กรวดภูเขาไฟ (Volcanic cinder) 

ภูมิลักษณ์จากปรากฏการณ์ภูเขาไฟ  ปรากฏการณ์ภูเขาไฟและการปะทุของลาวายังผลให้เกิดภูมิลักษณ์
หลัก 4 แบบ คือ 

1. ที่ราบสูงบะซอลต์ หรือ ท่ีราบลาวา (Plateau Basalt or Lava Plain) เกิดจากการปะทุ ของลาวา
จำนวน มหาศาลขึ้นมาตามรอยแตกและไหล่แผ่ซ่านเป็นช้ันเหนือพื้นผิวโลกกลายเป็นท่ีราบบะซอลต์กว้างไพศาล 
มีการสะสมหนาบางแห่งหนากวา่ 1,000 เมตร เช่น ท่ีราบสูงแม่น้ำโคลัมเบีย ปกคลุมหลายมลรัฐในตะวันตกเฉียง
เหนืออเมริกา ท่ีราบสูงเดคคาน (Deccan plateau) ของอินเดียและทีราบสูงปารานา(Parana) ในทวีปอเมริกาใต้ 

 
ภาพ 10 แผนที่ ทีร่าบสงเดคคาน (Deccanplateau) ของอินเดีย 

ที่มา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 
 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 13 

นางสาววทิติา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

  
 2. เทือกภูเขาไฟ เทือกเขาเหล่านี้ประกอบด้วย ผลผลิตภูเขาไฟท่ีปะทุออกจากกลางปล่องและจำแนก
ออกเป็นกรวยภูเขาไฟระเบิดหรือ กรวยกรวดภูเขาไฟ (Cinder Cone) กรวยภูเขาไฟสลับช้ัน (Composite 
condor Composite Volcano or Strato Volcano) และโดมลาวาภูเขาไฟ (Lava dome) หรือกรวยลาวา
ภูเขาไฟ (lava cone) หรือ ภูเขาไฟรูปโล่ (shield volcano) กรวยภูเขาไฟระเบิดท้ังหลายเกิดขึ้นจากการปะทุ
ระเบิดสืบต่อกันมาครั้งแล้วครั้งเล่าช้ันเอียงเทของตะกอนภูเขาไฟทับถมรอบปากปล่องภูเขาไฟ ทำให้กรวยแบบนี้ 
สูงกวา่ 300 เมตร และมักเป็นผลจากการระเบิดภูเขาไฟเพียงครั้งเดียว กรวยภูเขาไฟสลับช้ันเป็นภูเขาไฟท่ีมี
ความชันประกอบด้วยลาวาและวัสดุตะกอนภูเขาไฟท่ีผุพังแบบผิวแผ่น เป็นหลักฐานแสดงถึงช่วงท่ีมีการสงบลง
และการปะทุระเบิดสลับกันประกอบด้วยหินหนืดพวกแอนดีไซต์ท่ีแทรกซอนขึ้นมาจากเปลือกโลก เช่น ภูเขาไฟ 
วิสุวีอุสในอิตาลีและฟูจิยามาในญี่ปุ่น 
 

 
ภาพ 11 ภูเขาไฟฟูจิยามา 

ท่ีมา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 
 

 3. ปากปล่องภูเขาไฟ คือ ท่ีลุ่มรูปปล่องบนยอดภูเขาไฟทะลุไปถึงใจกลางท่ีเกิดการระเบิดข ึ้น ปากปล่อง
ส่วนมากเกิดมาจากผลของปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิด และเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ควรเกิน 1.5 กิโลเมตรหรือมี
ความลึกเกินกว่าร้อยเมตรโดยลาวาภูเขาไฟหรือภูเขาไฟรูปโล่กว้างไพศาล มีความลาดน้อยลักษณะแสดงผิวบน
นูนมนน้อย ภูเขาไฟชนิดนี้ประกอบด้วยหินหนืดบะซอลต์หลากชนิดท่ีคลุกเคล้ากันมากเกิดจากกลางปล่องหรือ
ปะทุออกมาด้านขา้งผ่านรอยแตกขึ้นมาจากช้ันเนื้อโลกได้แก ่ปากปล่องภูเขาไฟฟูจิยามา 
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ภาพ 12 ปากปล่องภเขาไฟฟูจิยามาท่ีสงบ 
ท่ีมา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 

 

 4. แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด เกือบเป็นรูปวงกลม ท่ีลุ่มรูปแอ่งอยู่บนยอดภูเขาไฟและใหญ่กว่า ปล่องภูเขา
ไฟมาก มีด้วยกัน 2 ชนิด คือ ชนิดแรกเป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ระเบิดและอีกชนิดเป็นผลจากการยุบตัว
หรือจมตัวลง แอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดชนิดระเบิดมาจากผลของการระเบิดภูเขาไฟอย่างรุนแรงทำให้ปริมาณหิน
มหาศาลเคล่ือนย้ายแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดท่ียุบตัวหรือจมตัวลงเป็นผลจากท่ีส่วนบนของภูเขาไฟยุบตัวลง
เนื่องจากหินหนืดท่ีพยุงไวได้อ่อนตัวลงทันควัน เช่ือว่าแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาดอาจเกิดจากท้ังผลการระเบิดและย
บุตัวลงก็ได้ และนานวันมีน้ำขัง ก็กลายมาเป็นทะเลสาบ 
 

 

ภาพ 13 ทะเลสาบโอริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  
อยูใ่นแอ่งภูเขาไฟรูปกระจาด ท่ีกว้าง 8 กิโลเมตรบนยอดภเูขาไฟ 

ที่มา : นางนภาพร เกาะทอง, (2556) 
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 ประโยชน์ของการเกิดภูเขาไฟ 
1. แผ่นดินขยายกว้างขึน้หรือสูงขึ้น 

 2. เกิดเกาะใหม่ภายหลังท่ีเกิดการปะทุใต้ทะเล 
 3. ดินท่ีเกิดจากภูเขาไฟระเบิดจะอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ 
 4. เป็นแหล่งเกิดน้ำพุร้อน 
 5. เปลวเศษแร่ธาตุต่าง ๆ ทำให้บริเวณใกล้ภูเขาไฟ เหมาะแก่ทำการเกษตรกรรม เพราะดินดี 

โทษของการเกดิ ภเูขาไฟ 
 1. เมื่อภูเขาไฟระเบิดจะมีเขม่าควันและก๊าซบางชนิดซึ่งอาจเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวติได้ 
 2. การปะทขุองภูเขาไฟอาจทำใหเ้กิดแผ่นดินไหวขึ้นได้ 
 3. ชีวติและทรัพย์สินท่ีอยู่ใกล้เคียงเป็นอันตราย 
 4. สภาพภูมิอากาศเกิดการเปล่ียนอย่างเห็นได้ชัด 
 

 
 

ภาพ 14  แหล่งกำเนิดแมกมาบริเวณสันเขาใต้มหาสมุทร 
 

 
 

ภาพ 15  แหล่งกำเนิดแมกมาในเขตมุดตัว 
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คำช้ีแจง : นักเรียนดูวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับภูเขาไหปะทุร่วมกันตอบคำถามท่ีกำหนดให ้
 

     นักเรียนดูวีดีทัศน์หรือภาพการปะทุของภูเขาไฟ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

 1. การปะทุของภูเขาไปในภาพมีลักษะเป็นอย่างไร 
  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
 2. ภูเขาไฟมีอยู่ในประเทศใดบ้าง 

  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
 3. ประเทศใดมีภูเขาไฟมากท่ีสุดในโลก 

  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
 4. นักเรียนคิดว่าภูเขาไฟเกิดจากอะไร 

  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
 5.  นักเรียนสังเกตภาพตัดขวางกระบวานการเกิดภูเขาไฟ แล้วรว่มกันแสดงความคิดเห็นและตอบคำถาม 

  1) ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีทำให้ภูเขาไปปะทุข้ันได้ 

  .............................................................................................................................................................. 
  .............................................................................................................................................................. 
  2.) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแมกมาท่ีอยู่ใต้ผิวโลกสามารถเคล่ือนตัวสู่ท่ีสูงได้ 

  .............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 1 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 17 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 

 คำชี้แจง : ใหผู้้เรียนนำตัวเลขหน้าข้อความท่ีเห็นว่า ถูกต้องเติมลงในรูปภาพการเกิดภูเขาไฟปะท ุ

 

 
 

 

1. แผ่นดินท่ีเกิดจากลาวาท่ีเย็นลง 6. ช่องทางท่ีแมกมาพลุ่งขึน้มา 

2. ปล่องภูเขาไฟท่ีเกิดิขึน้ภายหลังและซ่อนอยู่ 

    ในปล่องเดิม 

7. แมกมาซึ่งอยู่ใต้พิภพ 

3. เมฆดำอันเกดิจากเถ้าและก๊าซจากภูเขาไฟ 8. ห่าลูกไฟ 

4. ปล่องขนาดเล็ก 9. น้ำพุร้อนท่ีเกดิจากความร้อนของแมกมา 

5. กรวยภูเขาไฟเกิดจากลาวาและเถ้าภูเขาไฟ 

   ท่ีแข็งตัว 

10. แมกมาท่ีแข็งตัวอยู่ในระหว่างช้ันหิน 

 

 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 2 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 18 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 คำช้ีแจง  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
    © การปะทุของภูเขาไฟมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 
     โดยบนัทึกคำตอบของนักเรียนเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 3 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ  หน้า 19 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

คำช้ีแจง  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
   ® ปะทขุองภูเขาไฟมีประโยชน์และโทษอย่างไร 
             โดยบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
 

 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 4 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 20 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 

คำชี้แจง  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
       ® การปะทุของภูเขาไฟมีประโยชน์และโทษอย่างไร 
              โดยบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นผังกราฟฟกิ (Graphic Organizers) ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

 
   โทษจากการปะทุของภูเขาไฟ 
 

 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 5 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะท ุหน้า 21 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 
 

 ค าชี้แจง  นักเรียนสังเกตแผนท่ีแสดงการกระจายของภูเขาไฟมีพลังในโลก ดังนี ้

 

  นักเรียนวิเคราะห์การแสดงการกระจายของภูเขาไฟ โดยตอบคำถาม ดังนี้ (กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกตและการแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์)  
 4.1) จากแผนท่ีส่วนใหญ่ ภูเขาไฟมีการกระจายบริเวณใดมากท่ีสุด 
   ..................................................................................................................................... 
   ..................................................................................................................................... 
 4.2) วงแหวนแห่งไฟ หมายความว่าอย่างไร และอยู่บริเวณใดในโลก 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 
 4.3) วงแหวนแห่งไฟมีผลกระทบต่อประเทศท่ีอยู่บริเวณดังกล่าวอย่างไร 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 6 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 22 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

   คำชี้แจง  นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการวิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อประสบภัย 
จากภูเขาไฟปะทุเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) 
 
 
 
 

ก่อนเกิดภูเขาไฟปะท ุ

   

 
ขณะเกิดภูเขาไฟปะท ุ

   

                     

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 7 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 23 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 

มาตรการวิธีป้องกันและการปฏิบัติตน 



 

 

 

 

 คำชี้แจง : ใหนักเรียนพิจารณาภาพและอ่านข้อความท่ีกำหนดให้แล้วแสดงความคิดเห็นว่าส่งผล
กระทบต่อประชากรอย่างไร 
 

 
 

 ข้อคิดวิเคราะห์ 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 8 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 24 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 คำช้ีแจง  นักเรียนยกตัวอย่างประเทศต่าง ๆ ในโลกท่ีมีการปะทุของภูเขาไฟมา 1 ประเทศ แล้ววิเคราะห์ 

1) สาเหตุ 2) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และ 3) แนวทางการป้องกันและแกไ้ขเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) 

(ผังกราฟฟิกแบบก้างปลา) 

 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 9 เรื่อง ภูเขาไฟ

ปะทุ 
 

 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะท ุหน้า 25 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 คำชี้แจง นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้   ส่ิงท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด  เพื่อนนักเรียนใน
กลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด  
นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไปได้อย่างไร เป็น       ผัง
กราฟฟิก (Graphic Organizers) (ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 10 เรื่อง ภูเขาไฟ

ปะทุ 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 26 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 

 คำช้ีแจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพี่ยงข้อเดียวแล้วทำเครื่องหมายกากบาท (X) ลงใน

กระดาษคำตอบ 

1. เพราะเหตุใด ก่อนภูเขาไฟระเบิดมักจะเกิดแผน่ดินไหว 
 ก. การขยายตัวของหินหนืดแต่ละช้ันต่างกัน 
 ข. การปรับตัวของหินหนืดกับช้ันหิน 
 ค. เกิดคล่ืนลมในทะเลท่ีมีแรงดันมาก 
 ง. หินหนืดท่ีมีแรงดันสูงเคล่ือนตัว 
2. ข้อมูลใด ไม่ใช่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
 ก. ขอบแผ่นธรณีเคล่ือนเข้าหากัน 
 ข. ขอบแผ่นธรณีซ้อนทับกนั 
 ค. ขอบนธรณีเคล่ือนหากัน 
 ง. ขอบแผ่นธรณีแยกออกจากกัน 
3. ข้อใด ไม่ใช ่สาเหตุที่ถูกต้องของการเกิดแผ่นดินไหว 
 ก. เปลือกโลกมีการขยายตัว 
 ข. ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงกว่าแก่นโลก 
 ค. ความร้อนจากแก่นโลกทำใหเ้ปลือกโลกเคล่ือนท่ีช้า ๆ ประทุออกมา 
 ง. เปลือกโลกเยน็ตัวลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดแรงดันจากภายใน 
4. เหตุใด จึงต้องมีการกำหนดขนาดของแผ่นดินไหว 
 ก. เพื่อป้องกันการเกิดแผ่นดินไหว 
 ข. เพื่อตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้า 
 ค. เพื่อทราบผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ง. เพื่อทราบถึงศูนย์กลางของการเกิดแผ่นดินไหว 
5. เม่ือภูเขาไฟระเบิดขึ้นของเหลวที่ไหลออกมานมาจากเปลือกโลกชั้นใด 
 ก. ช้ันแก่นโลก 
 ข. ช้ันแมนเทิล 
 ค. เปลือกโลกช้ันบน 
 ง. เปลือกโลกช้ันล่า 
 
 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน   
ชุดท่ี 3 ภูเขาไฟปะทุ 

 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 27 



 

 
6. ข้อใด คือ เคร่ืองบันทึกคลื่นแผ่นดินไหว 
 ก. บารอมิเตอร์ 
 ข. ไซสโมกราฟ 
 ค. ไกเกอร์ เคาเตอร์ 
 ง. สเฟียร์โรมิเตอร์ 
 
7. มนุษย์ทุกคนสามารถช่วยชะลอการกร่อนของเปลือกโลกได้ อย่างไร 
 ก. หยุดระเบิดภูเขา 
 ข. ไม่สร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
 ค. ไม่สร้างเข่ือนและอ่างเก็บน้ำ 
 ง. ไม่ขุดดินและหินมาใช้ในการก่อสร้าง 
 
8. จากคากล่าว ภูเขาไฟมีพลัง มีความหมายตรงกับขอ้ ใด 
 ก. ภูเขาไฟท่ีมีการระเบิดค่อนข้างถี่ 
 ข. ภูเขาไฟท่ีเกิดขี้นมานานมาก 
 ค. ภูเขาไฟมีการระเบิดอย่างรุนแรง 
 ง. ภูเขาไฟท่ีกำลังก่อตวัแต่ยังไม่มีการระเบิด 
 
9. ถ้าแผน่ดินไหววัดได้ ขนาด 6 ริคเตอร์ จะทำให้เกิดผลตามมาเป็นอย่างไร 
 ก. อาคารส่ิงก่อสร้างโดยมากเสียหาย สะพานพังทลาย 
 ข. อาคารท่ีมีการออกแบบและโครงสร้างท่ีไม่ดีเสียหายกำแพงล้ม 
 ค. ทุกส่ิงทุกอย่างเสียหายวัตถุทุกอยา่งกระเด็นปลิวว่อนในอากาศ 
 ง. ต้นไม้โอนเอน เครื่องประดับบ้านเคล่ือนท่ีได้ ส่ิงก่อสร้างเสียหายเล็กน้อย 
 
10. ข้อความใดกล่าวได้ ถูกต้อง 
 ก. การเกิดแผ่นดินไหวตอ้งเกิดควบคู่ไปกบัภูเขาไฟเสมอ 
 ข. ก๊าซท่ีพุ่งออกมาจากปล่องภูเขาไฟซึ่งเป็นก๊าซพษิ ได้แก่ CO2 และ N2 
 ค. แนวรอยตอ่ระหว่างงแผ่นเปลือกโลกเป็นบริเวณท่ีมีโอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดน้อยกว่าบริเวณอื่น ๆ 
 ง. บริเวณท่ีเปลือกโลกใต้มหาสมุทรมุดตัวลงไปใต้เปลือกโลกส่วนท่ีเป็นทวีปจะมีหินแทรกขึน้มาง่ายทำใหม้ี 
       โอกาสเกิดภูเขาไฟระเบิดมากกว่าบริเวณอื่น 
 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 28 

นางสาววทิิตา  สุขทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

 

 

 

ช่ือ-สกุล..............................................................ช้ัน..........เลขท่ี............ 

    

 
ข้อ 

ตัวเลือก 

ก ข ค ง 

  1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

 

กระดาษคำตอบ 

(แบบทดสอบหลังเรียน) 
 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 √     ตอบถูก             ข้อละ 1 คะแนน 
 X     ตอบผิด / ไม่ตอบ ข้อละ 0 คะแนน 
         หรือตอบมากกว่า 1 ข้อ 

แปลผลคะแนน 
  8 – 10 คะแนน  ดี 
 5 – 7    คะแนน  พอใช้ 
 0 – 4 คะแนน  ปรับปรุง 
  สรปุผล 

      8 – 10  คะแนน 

       0 – 7   คะแนน 

 

สรุปผลการประเมิน 

รวม.......................คะแนน 

(  )  ผ่าน   (  )  ไม่ผ่าน 

 

 ลงช่ือ                                       ผู้สอน 

           (นางสาววิทิตา  สุขท่ัวญาติ) 
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ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3   
แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E)  

ร่วมกับการใชผ้ังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาสังคมศึกษา รหัส ส33102 : ภูมิศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เร่ือง ภูเขาไฟปะทุ  เวลาเรียน  2 ช่ัวโมง 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 1.1 มาตรฐานการเรียนรู้         
  มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะทางกายภาพของโลกและความสัมพันธ์ของสรรพส่ิงซึง่มีผลต่อกัน ใช้ 
      แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ตาม 
                               กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนใช้ภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธร์ะหว่างมนุษยก์ับส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
       วิถีการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
      เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 1.2 ตัวชี้วัด 
   ส 5.1 ม.4-6/2 วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพซึ่งทำให้เกิดปัญหาและภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศ 
                             ไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
   ส 5.2 ม.4-6/2 วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านทรัพยากร 
      ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก  
 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2.1 ด้านความรู้ 

2.1.1 อธิบายความหมายของภเูขาไฟปะทุ (K) 
  2.1.2 วิเคราะห์ประเภท สาเหตุ และผลกระทบการเกิดภูเขาไฟปะทุ (P) 
  2.1.3 เห็นความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ (A) 
 2.2 ด้านทักษะกระบวนการ 
 2.2.1 การตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์ 
 2.2.2 การรวบรวมข้อมูล 
 2.2.3 การจัดการข้อมูล 
 2.2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
 2.2.5 การสรุปเพื่อตอบคำถาม 
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2.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2.3.1 ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3.2 มุ่งมั่นในการทำงาน 

  2.4 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

   2.4.1 ความสามารถในการส่ือสาร 
   2.4.2 ความสามารถในการคิด 
   2.4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 
   2.4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
   2.4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
3. สาระสำคัญ 

  ภูเขาไฟปะทุ เป็นภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้นแสดงให้เห็นว่าใต้พื้น
โลกของเราลึกลงไประดับหนึ่ง มีความร้อนสะสมอยู่มาก โดยเฉพาะท่ีเรียกว่า จุดร้อน ณ บริเวณนี้มีหินหลอม
ละลายเรียกว่า แมกมา และเมื่อถูกพ่นขึ้นมาตามรอยแยกหรือปล่องภูเขาไฟ จะเรียกว่า ลาวา ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
 
4. สาระการเรียนรู้ 

   ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค : ภูเขาไฟปะทุ 

5. คำถามสำคัญ   

    นักเรียนการปฏิบัติตนเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุดจากการเกิดภูเขาไฟปะทุควรทำอย่างไร 
(กิจกรรมนี้สร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์) 
 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ชัว่โมงที่ 1  
  นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน จำนวน 10 ข้อ 

  คำช้ีแจง ครูจัดจัดกลุ่มนักเรียน เป็นกลุ่มละ 5-7 คน คละนักเรียนมีความสามารถเกง่ ปานกลาง อ่อน 
 ขัน้ที่ 1 การสร้างความสนใจ (Engagement) 

  1. นักเรียนร่วมกันสนทนาหรือดูวีดีโอเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ (กิจกรรมนี้สร้างเสริม
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการตั้งคำถามเชิงภูมิศาสตร์)      
   1.1) นักเรียนเคยเห็นภูเขาไฟหรือไม่ 
            (คำตอบ   เคย/ไม่เคย) 
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     1.2) ภูเขาไฟมีอยู่ในประเทศใดบ้าง 
       (คำตอบ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์) 
  1.3) ประเทศใดมีภูเขาไฟมากท่ีสุดในโลก 
     (คำตอบ ประเทศอินโดนีเซีย) 
  1.4) นักเรียนคิดว่าภูเขาไฟเกิดจากอะไร 
        (คำตอบ เกิดจากหินหนืดร้อนเหลว (แมกมา) ท่ีอยู่ในส่วนลึกใต้เปลือกโลกเคล่ือนตัวด้วยแรงดัน
ออกมาสู่ผิวของเปลือกโลก เรียกว่า ลาวา) 
 2. นักเรียนศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง ภูเขาไฟปะทุ จากหนังสือเรียนและแหล่งการเรียนรู้
อื่น ๆ เพิ่มเติม (กิจกรรมนี้สร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการรวบรวมข้อมูล) 
 ขั้นที่ 2 การสำรวจค้นหา (Exploration) 
  3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
  3.1) การปะทุของภูเขาไฟมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 
  3.2) การปะทุของภูเขาไฟมีประโยชน์และโทษอย่างไร 
             โดยบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ในชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
  4. นักเรียนสังเกตแผนท่ีแสดงการกระจายของภูเขาไฟมีพลังในโลก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์การแสดง
การกระจายของภูเขาไฟ โดยตอบคำถาม ดังนี้ (กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกตและ
การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์) 
  4.1) จากแผนท่ีส่วนใหญ่ ภูเขาไฟมีการกระจายบริเวณใดมากท่ีสุด 
         (คำตอบ ตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก ตามแนวเทือกเขาริมฝ่ังมหาสมุทรของทวีปต่าง ๆ) 
  4.2) วงแหวนแห่งไฟหมายความว่าอย่างไร และอยู่บริเวณใดในโลก  
         (คำตอบ วงแหวนแห่งไฟ คือ แนวท่ีมีการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มี
ลักษณะเป็นเส้นเกือกม้า มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตร วางตัวพาดผ่านแนวร่องมหาสมุทร แนวภูเขาไฟ
และขอบแผ่นเปลือกโลก ไล่ไปต้ังแต่ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกา
ใต้) 
  4.3) วงแหวนแห่งไฟมีผลกระทบต่อประเทศท่ีอยู่บริเวณดังกล่าวอย่างไร  
         (คำตอบ เกิดแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงบ่อยครั้ง และทำให้เกิดคล่ืนสึนามิขนาดใหญ่ เช่น เกิด
แผ่นดินไหว 8.9 ริกเตอร์ ท่ีประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554 ทำให้เกิดคล่ืนสึนามิขนาดใหญ่พัดถล่มประเทศญี่ปุ่นสร้าง
ความเสียหายเป็นจำนวนมาก) 
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 5. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการ วิธีป้องกัน และการปฏิบัติตนเมื่อประสบภัยจากภูเขาไฟ
ปะทุเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) (กิจกรรมนี้สร้างเสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการ
วิเคราะห์ข้อมูล) ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 6. นักเรียนคิดประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่า แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
   การปฏิบัติตนเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการเกิดภูเขาไฟปะทุควรทำอย่างไร (กิจกรรมนี้สร้าง
เสริมกระบวนการทางภูมิศาสตร์ ด้านการสรุปเพื่อตอบคำถาม) 
  (คำตอบ ติดตามประกาศการเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำ
ของเจ้าหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด) 

 
 

ภาพ จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่น 7 ส.ค. 2562 มติชนออนไลน์ 
 ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) 
  7. นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาและยกตัวอย่างประเทศต่าง ๆ ในโลกท่ีมีการปะทุของภูเขาไฟมา 1 
ประเทศ แล้ววิเคราะห์สาเหตุ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และแนวทางการป้องกันและแก้ไขเป็นผังกราฟฟิก (Graphic 
Organizers) ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  8. นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของผลงาน หากพบข้อผิดพลาดควรปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
  9. นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีเข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
   สรุปได้ว่า ภูเขาไฟปะทุ เป็นภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงอย่างหนึ่ง การระเบิดของภูเขาไฟนั้นแสดงให้
เห็นว่าใต้พื้นโลกของเราลึกลงไประดับหนึ่ง มีความร้อนสะสมอยู่มาก โดยเฉพาะท่ีเรียกว่าจุดร้อน ณ บริเวณนี้มี
หินหลอมละลาย เรียกว่า แมกมา และเมื่อถูกพ่นขึ้นมาตามรอยแยกหรือปล่องภูเขาไฟ จะเรียกว่า ลาวา ท่ีส่งผล
กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 
 ขัน้ที่ 4 ขั้นขยายความรู้ (Elaboration) 
   10. นักเรียนนำเสนอผลงานกลุ่มตนเองหน้าช้ันเรียน กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะศตวรรษท่ี 21 ด้าน
การส่ือสาร 
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  11. นักเรียนร่วมกนัอภิปรายสรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เห็นการคิดเชิงระบบและวิธีการทำงาน 
ท่ีมีแบบแผน 
 ชั้นท่ี 5 ขั้นประเมินผล (Evaluation) 
   12. นักเรียนนำผลงานกลุ่มไปจัดป้ายนิเทศหน้าช้ันเรียน เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป 
   13. นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้ 
    13.1) ส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร 
    13.2) นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
    13.3) เพื่อนนักเรียนในกลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด   
    13.4) นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่ เพียงใด 
    13.5) นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไป 
ได้อย่างไร 
   จากนั้นแลกเปล่ียนกับเพื่อนในกลุ่มตรวจสอบขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอนว่าจะเพิ่มคุณค่าไปสู่
สังคม เกดิประโยชน์ต่อสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนใดบ้าง สำหรับการทำงานในครั้งต่อไป 
 

7. สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้       

     1. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6   

 2. แผนท่ีบริเวณพื้นท่ีเส่ียงภัยจากภูเขาไฟปะทุ ในประเทศไทย 

 3. แหล่งการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 

8. การประเมินการเรียนรู้       

       1. ประเมินความรู้ เรื่อง ภัยพิบัติธรรมชาติทางธรณีภาค: ภูเขาไฟปะทุ (K) ด้วยแบบทดสอบ จำนวน 
 10 ข้อ 
   2. ประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม (P) ด้วยแบบประเมนิ 
       3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน (A) ด้วยแบบประเมิน      

แบบประเมินตามสภาพจริง (Rubrics) 
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รายการการ
ประเมิน 

ระดับคุณภาพ 

4 3 2 1 

กระบวนการ 

ทำงานกลุ่ม 
มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน และ 
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
การทำงาน มีการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อย่างร่วมมือร่วมใจ 
พร้อมกับการ
ประเมินเป็นระยะ ๆ  

มีการกำหนดบทบาท 
สมาชิกชัดเจน  
มีการช้ีแจงเป้าหมาย 
อย่างชัดเจนและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
แต่ไม่มีการประเมิน 
เป็นระยะ ๆ 

มีการกำหนดบทบาท 
เฉพาะหัวหน้า 
ไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย 
อย่างชัดเจน 
ปฏิบติังานร่วมกัน 
ไม่ครบทุกคน 

ไม่มีการกำหนด 
บทบาทสมาชิก 
และไม่มีการช้ีแจง
เป้าหมาย สมาชิก 
ต่างคนต่างทำงาน  

 

แบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 
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1. สรุปผลการสอน 
 1.1 ผลการสอน ผลการทดสอบเรื่อง ภูเขาไฟปะทุ นักเรียน 32 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ทุก
คน มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.60  
 1.2 ผลการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนด้านทักษะกระบวนการ นักเรียน 32 คน ผ่านเกณฑ์ การประเมิน
ระดับ 3 ขึน้ไป จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
 1.3 ผลการประเมินคุณลักษณะ นักเรียน 32 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 2 ขึน้ไป จำนวน 32  คน 
คิดเป็นร้อยละ 100  
 1.4 ผลการประเมินด้านสมรรถนะสำคัญ นักเรียน 32 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ 2 ขึน้ไป จำนวน 
30 คน คิดเปน็ร้อยละ 93.75 
 

2. ปัญหา/อุปสรรค 
 นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะจำนวน 2 คน เนื่องจากนักเรียนไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
 

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
 นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เป็นปัญหาด้านพฤติกรรมนักเรียน ผู้สอนได้ศึกษา กรณีศึกษานักเรียน 
โดยพบกับนักเรียนเป็นการส่วนตัวพดูคุย ให้คำปรึกษา แนะนำทำข้อตกลงร่วมกันและมอบหมายให้ทำกิจกรรม
กลุ่มร่วมกันโดยการศึกษาผลงานของแต่ละกลุ่มจาก ใบกิจกรรมของเพื่อน และร่วมกันทำใบกิจกรรมท่ี 2 
 

 
ลงช่ือ...............................................ครูผู้สอน 

               (นางสาววิทิตา   สุขท่ัวญาติ)  
                     ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

    วันท่ี.......เดือน..........................พ.ศ. ............ 
 

 

บันทึกหลังสอน 
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........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

                                                               ว่าท่ีร้อยตรี 

                  (วีรภัทร   แก้วทอง) 

       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา 
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แบบประเมินทักษะกระบวนการ 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก  

(Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ์ วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

คำชี้แจง:  ให้ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด √ ลงในช่องท่ีตรง
กับระดับคะแนน 
 

 
 
 
 

เลขที่ 
 
 
 

 
 
 
 

ชื่อ-สกุล 

รายการประเมิน  

 

รวม 
คะแนน 

สรุปผล 
การ 

ประเมิน 
 ข

ั้นก
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สร
้าง

คว
าม

สน
ใจ

 (E
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t) 

 ข
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) 

 ขั้น
อธิ

บา
ยแ
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ข้อ
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ุป 
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) 
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ู้ (E
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at
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) 

 ชั้น
ปร
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มิน

ผล
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) 
 

 
ผ่าน 

ไม่ 
ผ่าน 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
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ตาราง ต่อ 
 
 
 
 

เลข
ท่ี 
 
 
 

 
 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน  

 

รวม 
คะแนน 

สรุปผล การ 
ประเมิน 

 ข
ั้นก

าร
สร

้าง
คว

าม
สน

ใจ
 (E

ng
ag

em
en

t) 

 ข
ั้นก

าร
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 ขั้น
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ผ่าน 

ไม่ 
ผ่าน 

14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

 
ลงช่ือ ............................................................... ประเมิน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
 - พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ   ให้ 3 คะแนน  
 - พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบอ่ยครั้ง   ให ้2 คะแนน 
 - พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง    ให้ 1 คะแนน 
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เกณฑ์การให้คะแนน : (ต่อ) 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับคะแนน 
3 2 1 

1. ขั้นการสร้าง
ความสนใจ 
(Engagement) 
 

การกระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้อยากเห็น สนใจส่ิงท่ี
จะเรียนรู้ในหัวข้อใหม่ และ
ทบทวนประสบการณ์เดิม
ของผู้เรียน จาการต้ังคำถาม
กระตุ้นให้คิด เพื่อนำไปสู่
การระบุปัญหาและการ
คาดคะเนคำตอบล่วงหน้าท่ี
ปฏิบัติชัดเจนและ 
สม่ำเสมอ 

ต้ังคำถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็น สนใจส่ิงท่ีจะ
เรียนรู้ในหัวข้อใหม่ 
(ศึกษาอะไร ช่วงเวลา
ไหน สมัยใด และเพราะ
เหตุใด) โดยผู้เรียนและ
ผู้สอนร่วมกันกำหนด
หัวขอ้ท่ี ปฏิบัติชัดเจน
และ บ่อยครั้ง 

ต้ังคำถามกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็น 
สนใจส่ิงท่ีจะเรียนรู้ใน
หัวข้อใหม่ (ศึกษาอะไร 
ช่วงเวลาไหน สมัยใด และ
เพราะเหตุใด) โดยผู้เรียน
และผู้สอนร่วมกันกำหนด
หัวขอ้บางครั้ง 

2) การสำรวจ
และค้นหา 
(Exploration) 

ดำเนินการสำรวจค้นคว้า
ข้อมูลหรือหลักฐาน ของ
หัวข้อเรื่องท่ีศึกษา หรือ
ประเด็นปัญหาท่ีปฏิบติั
ชัดเจนและสม่ำเสมอ 

ดำเนินการสำรวจค้นคว้า
ข้อมูลหรือหลักฐาน ของ
หัวข้อเรื่องท่ีศึกษา หรือ
ประเด็นปัญหาท่ี ปฏิบติั
ชัดเจนและ บ่อยครั้ง 

ดำเนินการสำรวจค้นคว้า
ข้อมูลหรือหลักฐาน ของ
หัวข้อเรื่องท่ีศึกษา หรือ
ประเด็นปัญหาท่ี ปฏิบติั
ชัดเจนและบางครั้ง 

3) การอธิบาย
และลงข้อสรุป 
(Explanation) 

กระตุ้นให้ทำความเข้าใจใน
ปัญหาท่ีศึกษา อธิบายความ
เป็นไปได้ของคำตอบ วิธีการ
แก้ปัญหาความสัมพันธ์ของ
ส่ิงต่าง ๆ จากข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ โดยการใช้ 

กระตุ้นให้ทำความเข้าใจ
ในปัญหาท่ีศึกษา อธิบาย
ความเปน็ไปได้ของ
คำตอบ วิธีการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง 
ๆ จากข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมไว้ โดยการใช้ 

กระตุ้นให้ทำความเข้าใจ
ในปัญหาท่ีศึกษา อธิบาย
ความเปน็ไปได้ของคำตอบ 
วิธีการแก้ปัญหา
ความสัมพันธ์ของส่ิงต่าง ๆ 
จากข้อมลูท่ีเกบ็รวบรวมไว้ 
โดยการใช้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : (ต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน 
ระดับคะแนน 

3 2 1 
 คำถามเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ 

และทำความเข้าใจกับ
ปัญหาท่ีศึกษาจนนำมาสู่
ข้อสรุปปฏิบัติชัดเจนและ 
สม่ำเสมอ 

คำถามเพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบ และทำความ
เข้าใจกับปัญหาท่ี
ศึกษาจนนำมาสู่
ข้อสรุปปฏิบัติชัดเจน
และสม่ำเสมอท่ีปฏิบติั
ชัดเจนและ บ่อยครั้ง 

คำถามเพื่อให้ได้ข้อค้นพบ 
และทำความเข้าใจกับ
ปัญหาท่ีศึกษาจนนำมาสู่
ข้อสรุปปฏิบัติชัดเจนและ 
สม่ำเสมอท่ีปฏิบัติชัดเจน
และบางครั้ง 

4. ขั้นขยายความรู้ 
(Elaboration) 

นำข้อค้นพบท่ีได้มา
เช่ือมโยงกับส่ิงรอบตัวของ
ผู้เรียน เพื่อประยุกต์ใช้
ความรู้สึกผ่านกิจกรรม
การทดลอง สำรวจ ศึกษา 
ค้นคว้าจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม
ชัดเจนและสม่ำเสมอ 

นำข้อค้นพบท่ีได้มา
เช่ือมโยงกับส่ิงรอบตัว
ของผู้เรียน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ความรู้สึก
ผ่านกิจกรรมการ
ทดลอง สำรวจ ศึกษา 
ค้นคว้าจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม
ปฏิบติัชัดเจนและ 
บ่อยครั้ง 

นำข้อค้นพบท่ีได้มา
เช่ือมโยงกับส่ิงรอบตัวของ
ผู้เรียน เพื่อประยุกต์ใช้
ความรู้สึกผ่านกิจกรรม
การทดลอง สำรวจ ศึกษา 
ค้นคว้าจากแหล่งการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม
ปฏิบติัชัดเจนและบางครั้ง 

5. ขั้นประเมินผล 
(Evaluation) 

การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียน จะแทรกอยู่ใน
ทุกขั้นตอน ผู้สอน
ออกแบบการประเมินท่ี
หลากหลายท่ีเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง
ชัดเจนและสม่ำเสมอ 

การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียน จะแทรก
อ ยู่ ใ น ทุ ก ขั้ น ต อ น 
ผู้สอนออกแบบการ
ประเมินท่ีหลากหลาย
ท่ีเน้นการประเมินตาม
สภาพจริงชัดเจนและ 
บ่อยครั้ง 
 

การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียน จะแทรกอยู่ใน
ทุ ก ขั้ น ต อ น  ผู้ ส อ น
ออกแบบการประเมิน ท่ี
หลากห ลาย ท่ี เน้ น ก าร
ประเมินตามสภาพจริ ง
ชัดเจนและบางครั้ง 
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แบบประเมินคุณลกัษณะอันพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับการใชผ้ังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือ....................................นามสกุล............................................................เลขท่ี............................. 

คำชี้แจง : ให้ผู้สอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด √ ลงในช่องท่ีตรง

กับระดับคะแนน 
ใฝ่เรียนรู้ 
 ตัวชี้วัดท่ี 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ส่ือ
อย่างเหมาะสม บันทึกความรู้วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
4.2.1 ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์  
ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ 
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้ส่ือได้อย่าง
เหมาะสม 
4.2.2 บันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ ตรวจสอบ
จากส่ิงท่ีเรียนรู้ 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
4.2.3 แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง 
ๆ เพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์  
ส่ือเทคโนโลยี  
และสารสนเทศ 
 แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือ 
ได้อย่างเหมาะสม 
มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและ
เผยแพร่แก่บุคคล
ท่ัวไปนำไปใช้ 
ในชีวิตประจำวันได้ 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จากหนังสือ 
เอกสาร ส่ิงพิมพ์  
ส่ือเทคโนโลยี  
และสารสนเทศ  
แหล่งเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน 
และเลือกใช้ส่ือ 
ได้อย่างเหมาะสม  
มีการบนัทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปเป็นองค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กับผู้อื่นได้ และ
นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ์  
ส่ือเทคโนโลยี  
แหล่งเรียนรู้ 
ท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
เลือกใช้ส่ือ 
ได้อย่างเหมาะสม  
มีการบันทึกความรู้ 

ไม่ศึกษาค้นคว้า 
หาความรู้ 

 

ชุดที่ 3 ภูเขาไฟปะทุ หน้า 43 

นางสาววทิิตา  สขุทั่วญาติ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 

 



 

 

มุ่งม่ันในการทำงาน 

 ตัวชี้วัดท่ี 6.2  ทำงานด้วยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

พฤติกรรมบ่งชี้ ดีเยี่ยม (3) ดี (2) ผ่าน (1) ไม่ผ่าน (0) 
6.2.1 ทุ่มเททำงาน อดทน 

ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 

และอุปสรรคในการ
ทำงาน 

6.2.2 พยายาม
แก้ปัญหาและ
อุปสรรค 

ในการทำงานให้
สำเร็จ 

6.2.3 ช่ืนชมผลงาน 

ด้วยความภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยัน อดทน ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหา 
พยายามแก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
ทำงาน ให้งานสำเร็จ
ตามเป้าหมาย 
ก่อนเวลาท่ีกำหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยัน อดทน ไม่
ย่อท้อ 
ต่อปญัหา 
พยายาม 
แก้ปัญหา
อุปสรรค 
ในการทำงาน ให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมายภายใน
เวลาท่ีกำหนด  
ช่ืนชมผลงาน 
ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ทำงานด้วยความ
ขยัน อดทน ไม่ย่อ
ท้อต่อปัญหาในการ
ทำงาน พยายามให้
งานสำเร็จตาม
เป้าหมาย ช่ืนชม
ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

ไม่ขยัน อดทน  
ในการทำงาน 

  

ลงช่ือ......................................................................ผู้ประเมิน 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 - พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ  ให้ 3 คะแนน  
 - พฤติกรรมท่ีปฏิบัติชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให ้2 คะแนน  
 - พฤติกรรมท่ีปฏิบัติบางครั้ง    ให้ 1 คะแนน 
 - พฤติกรรมท่ีไม่ปฏิบติั    ให้ 0 คะแนน 
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แบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผูเ้รียน 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) 

ร่วมกับการใช้ผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ช่ือ....................................นามสกุล............................................................เลขท่ี............................. 

คำชี้แจง : ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด √ ลงในช่องท่ีตรงกับ

ระดับคะแนน 
คุณลักษณะ  

อันพึงประสงค ์
รายการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 
 
1. สมรรถนะสำคัญ 

1.1 มีความสามารถในการรับ – ส่งสาร    
1.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความคิด  
     ความเข้าใจของ ตนเองโดยใช้ภาษาอย่างเหมาะสม 

   

1.3 ใช้วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสม    
2. ความสามารถ 
    ในการคิด 

2.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เพื่อการสร้างองค์ 
     ความรู้ 

   

2.2 มีความสามารถในการคิดเป็นระบบ เพื่อการสร้าง 
     องค์ความรู้ 

   

3. ความสามารถ 
   ในการแก้ปัญหา 

3.1 แกปัญหาโดยใช้เหตุผล    
3.2 แสวงหาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหา    
3.3 ตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อืน่    

4. ความสามารถใน 
   การใช้ทักษะชีวิต 

4.1 ทำงานและอยู่รว่มกับผู้อืน่ด้วยความสัมพนัธ์อันดี    
4.2 มีวิธีแก้ไขความขัดแยง้อยา่งเหมาะสม    

5. ความสามารถใน 
   การใช้เทคโนโลยี 

5.1 เลือกใช้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม    
5.2 เลือกใช้ข้อมูลในการทำงานและอยู่รว่มกับผู้อืน่ 
     อยา่งเหมาะสม 

   

 
ลงช่ือ ................................................................................. ผู้ประเมิน 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :   - พฤติกรรมที่ปฏิบัติชัดเจนและสม่ำเสมอ   ให้ 3 คะแนน  
   - พฤติกรรมที่ปฏิบติัชัดเจนและบ่อยครั้ง   ให้ 2 คะแนน  
         - พฤติกรรมที่ปฏิบัติบางครั้ง    ให้ 1 คะแนน 
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 คำชี้แจง : นักเรียนดูวีดิทัศน์ (VDO) รว่มกัน เกี่ยวกับภูเขาไฟปะท ุแล้วร่วมกันตอบคำถามท่ีกำหนดให้ 
      นักเรียนดูวีดีทัศน์หรือภาพภูเขาไฟปะท ุแล้วร่วมกันแสดงึวามคิดเห็น โดยใช้คำถาม ดังนี้ 

  1. การปะทุของภูเขาไปในภาพมีลักษะเป็นอย่างไร 

       คำตอบ มีกลุ่มควัน แก๊สต่างๆ ลอยขึ้นสู่ช้ันบรรยากาศ 

  2. ภูเขาไฟมีอยู่ในประเทศใดบ้าง 

            คำตอบ ประเทศอินโดนีเซีย 

  3. ประเทศใดมีภูเขาไฟมากท่ีสุดในโลก 

       คำตอบ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ 

   4. นักเรียนคิดว่าภูเขาไฟเกิดจากอะไร 

      คำตอบ  เกิดจากหินหนืดร้อนเหลว  (แมกมา) ท่ีอยู่ในส่วนลึกใต้เปลือกโลกเคล่ือนตัว ด้วยแรงดัน 

                           ออกมาสู่ผิวของเปลือกโลก เรียกว่า ลาวา  

   5. นักเรียนสังเกตภาพตัดขวางกระบวนการเกิดภูเขาไฟ แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็น  

       5.1) ส่ิงใดเป็นสาเหตุท่ีทำให้ภูเขาไปปะทุขีน้ได้ 

      คำตอบ  การท่ีหินหนืดใต้พื้นผิวเปลือกโลกแทรกขั้นมาตามรอยแยกหรือปล่องจนพ้นผิว 

       5.2) นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดแมกมาท่ีอยู่ใต้ผิวโลกสามารถเคล่ือนตัวสู่ท่ีสูงได้ 

        คำตอบ เนื่องจากแมกมา เกิดแรงดันขึ้นจึงทำให้หินเหนือใต้ผิวโลก ถยูกตัวแทรกขึ้นมาตาม 

                       รอยแยกของผิวโลก 

 

เฉลยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1 ภูเขาไฟปะทุ 
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 คำชี้แจง : ใหผู้้เรียนนำตัวเลขหน้าข้อความท่ีเห็นว่า ถูกต้องเติมลงในรูปภาพการเกิดภูเขาไฟปะทุ 

 

 
 

1. แผ่นดินท่ีเกิดจากลาวาท่ีเย็นลง 6. ช่องทางท่ีแมกมาพลุ่งขึน้มา 

2. ปล่องภูเขาไฟท่ีเกิดิขึน้ภายหลังและซ่อนอยู่ 

    ในปล่องเดิม 

7. แมกมาซึ่งอยู่ใต้พิภพ 

3. เมฆดำอันเกดิจากเถ้าและก๊าซจากภูเขาไฟ 8. ห่าลูกไฟ 

4. ปล่องขนาดเล็ก 9. น้ำพรุ้อนท่ีเกดิจากความร้อนของแมกมา 

5. กรวยภูเขาไฟเกิดจากลาวาแ 

ละเถ้าภูเขาไฟท่ี แข็งตัว 

10. แมกมาท่ีแข็งตัวอยู่ในระหว่างช้ันหิน 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 2 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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ค าชี้แจง  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
   ® การปะทุของภูเขาไฟมีกี่ประเภท แต่ละประเภทมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด 

        โดยบนัทึกคำตอบของนักเรียนเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 3 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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คำช้ีแจง  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 

        ® การปะทุของภูเขาไฟมีประโยชน์และโทษอย่างไร 
                           โดยบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็น ผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ลงในชุด
กิจกรรมการเรียนรู้   

ประโยชน์จากการปะทุของภูเขาไฟ 

 

 

แผ่นดินขยายกว้างข้ึนหรือสูงข้ึน 

หากภูเขาไฟปะทุใต้ทะเลจะเกิด 
เกาะใหม่ข้ึน 

 

ดินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ 
จะเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ 

 

เป็นแหล่งเกิดบ่อน ้าพุร้อน 

 

ท าให้หินช้ันใต้ลาวาไหลผ่าน 
แปรสภาพเป็นหินท่ีแข็งแรงข้ึน 
 

ช่วยปรับระดับของเปลือกโลกให้ 
อยู่ในสภาวะสมดุล 

 

 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 4 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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คำช้ีแจง  นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภูเขาไฟปะทุ โดยตอบคำถาม ดังนี้ 
             ® การปะทุของภูเขาไฟมีประโยชน์และโทษอย่างไร 
                       โดยบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ลงในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้   

โทษจากการปะทุของภูเขาไฟ 
 

 

โทษจากการ 

ปะทุของภูเขาไฟ 

ท าให้เกิดแผ่นดินไหว 

 

ท า ห เกิดค  ่ ส  ามิ หากเกิดจาก 
ภูเขาไฟ   ท องมหาสมุทร 

 

ท าให้เกิดน ้าท่วม หากเป็น 
ภูเขาไฟใต้ธารน ้าแข็ง 

 

เกิดควัน ฝุ่น และแก๊สท่ีเป็น 
อันตรายต่อส่ิงมีชีวิต 

สภาพภูมิอากา เกิดการ 
เ  ่ีย แ  ง 

 

 

เป็นอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 

 

 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 5 เรื่อง ภูเขาไฟ

ปะทุ 
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 คำช้ีแจง  นักเรียนสังเกตแผนท่ีแสดงการกระจายของภูเขาไฟมีพลังในโลก ดังนี้ 

 
 

 นักเรียนวิเคราะห์การแสดงการกระจายของภูเขาไฟ โดยตอบคำถามดังนี้  (กิจกรรมนี้สร้างเสริมทักษะ
ทางภูมิศาสตร์ ด้านการสังเกตและการแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์)  
 4.1) จากแผนท่ีส่วนใหญ่ ภูเขาไฟมีการกระจายบริเวณใดมากท่ีสุด 
   คำตอบ ตามแนวขอบของแผ่นเปลือกโลกตามแนวเทือกเขาริมฝ่ังมหาสมุทรของทวีปต่าง ๆ 
 
 4.2) วงแหวนแห่งไฟหมายความว่าอย่างไร และอยู่บริเวณใดในโลก 
     คำตอบ วงแหวนแห่งไฟ คือ แนวที่มีการเกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง มีลักษณะเป็น
เส้นเกือกม้า มีความยาวประมาณ 40,000 กิโลเมตร วางตัวพาดผ่านแนวร่องมหาสมุทรแนวภูเขาไฟและขอบแผ่น
เปลือกโลกไล่ไปต้ังแต่ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้  
 4.3) วงแหวนแห่งไฟมีผลกระทบต่อประเทศท่ีอยู่บริเวณดังกล่าวอย่างไร 
  คำตอบ เกิดแผ่นดินไหวท่ีรุนแรงบ่อยครั้งและทำให้เกิดคล่ืนสึนามิขนาดใหญ่ เช่นเกิดแผ่นดินไหว 
8.9 ริกเตอร์ ท่ีประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2554 ทำให้เกิดคล่ืนสึนามิขนาดใหญ่พัดถล่มประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหาย
เป็นจำนวนมาก 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 6 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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 คำชี้แจง นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์เกี่ยวกับมาตรการวิธีป้องกันและการปฏิบัติตนเมื่อประสบภัย 
จากภูเขาไฟปะทุเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้   
 

 
 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 7 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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คำชี้แจง : ผู้เรียนพิจารณาภาพและอ่านข้อความท่ีกำหนดใหแ้ล้วแสดงความคิดเห็นวา่ส่งผลกระทบต่อประชากร
อยา่งไร 
 

 
  
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 8 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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จากการวิเคราะห์พบว่า 
 1. มีภูเขาไฟปะทุท่ีดับแล้วจำนวน 8 ลูก อยู่บริเวณจังหวดับุรีรัมย์และจังหวัดลำปาง 
 2. มีหลายประเทศเพื่อนบ้าน ล้วนแล้วอยู่ในวงแหวนแห่งไฟ พร้อมท่ีจะระเบิดได้ตลอดเวลา เช่น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ถ้าภูเขาไฟเหล่านี้ระเบิดข้ึน ก็มีผลกระบทต่อสภาพแวดล้อมของไทย  
 3. ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว 9.3 ริกเตอร์ ท่ีเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 
2547 สถิติการเกิดแผ่นดินไหวตามรอยเลื่อนต่างๆในประเทศไทย ก็เพิ่มมากข้ึน และรุนแรงข้ึน 
 4. ภูเขาไฟ Banren  Islaand ท่ีอินเดียท่ีอยู่ในทะเลอันดามัน เพราะมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการปะทุมาก
ท่ีสุดและถ้าเกิดข้ึน ประเทสไทยจะได้รับผลกระทบแน่นอน เช่นเดียวกับการระเบิดท่ีประเทศ ฟิลิปปินส์            
อินโดนีเซีย 
 สรุปได้ว่า ไม่ว่าภูเขาไฟจะระเบิดบริเวณใดก็จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเกิด
แผ่นดินไหวเกิดข้ึนในประเทศไทย ให้รีบออกจากอาคาร ตึกบ้าน วิ่งออกไปอยู่บริเวณโล่งแจ้งทันที 
 



 

 

 

 คำชี้แจง  นักเรียนยกตัวอย่างประเทศต่าง ๆ ในโลกท่ีมีการปะทุของภูเขาไฟมา 1 ประเทศ แล้ววิเคราะห์ 
1) สาเหตุ 2) ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และ 3) แนวทางการป้องกันและแก้ไขเป็นผังกราฟฟิก (Graphic Organizers) 
(ผังกราฟฟิกแบบก้างปลา) ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้   

  

 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 9 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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        คำชี้แจง นักเรียนประเมินตนเอง โดยเขียนแสดงความรู้สึกหลังการเรียน ในประเด็นต่อไปนี้  ส่ิงท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไร  นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด  เพื่อนนักเรียนใน
กลุ่มมีส่วนร่วมกิจกรรมในกลุ่มมากน้อยเพียงใด  นักเรียนพอใจกับการเรียนในวันนี้หรือไม่เพียงใด  
นักเรียนจะนำความรู้ท่ีได้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมท่ัวไปได้อย่างไร เป็นผังกราฟฟิก 
(Graphic Organizers) (ดุลยพินิจของครูผู้สอน) 

 
 

กิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 10 เรื่อง ภูเขาไฟปะทุ 
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ข้อ คำตอบ 
1 ค 
2 ข 
3 ข 
4 ง 
5 ค 
6 ง 
7 ง 
8 ง 
9 ข 
10 ก 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องภูเขาไฟปะทุ 
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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ข้อ คำตอบ 
1 ง 
2 ก 
3 ค 
4 ข 
5 ก 
6 ค 
7 ง 
8 ข 
9 ข 
10 ง 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องภูเขาไฟปะทุ 
วิชาสังคมศึกษา รหัสวิชา ส33102 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
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http://www.lesa.biz/earth/lithosphere/geological-phenomenon/volcano
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