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                                                              เรือ่งท่ี 3 ทรพัยากรหิน 

                                         ใบความร ูท่ี้ 3.1 ทรพัยากรหิน 

1. วฏัจกัรหิน  
 หินมี 3 ประเภท ไดแ้ก่ หินตะกอน หินอคันี และหินแปร ทั้งหมดลว้นมีตน้ก าเนิดจาก “แมกมา” หือ  
“หินหนืด” ท่ีอยูใ่นชั้นเน้ือโลกแทรกตวัออกมาตามรอยแยกเปลือกโลก เม่ือแมกมาแทรกตวัออกมาบริเวณเปลือก
โลก จะเรียกวา่ “ลาวา” ท  าใหเ้กิดวฏัจกัรของหิน 2 วฏัจกัร ดงัน้ี 
 

 

 

 
หมายเหตุ 
          1. วฏัจกัรท่ี 1 : แมกมา                 หินอคันี                  หินแปร                   แมกมา  
          2. วฏัจกัรท่ี 2 : แมกมา             หินอคันี               เศษตะกอน              หินตะกอน          หินแปร        แมกมา 
 วฏัจักรของหินจะเร่ิมต้น และส้ินสุดท่ีแมกมาเสมอ 

2. ประเภทของหิน 
     1) หินตะกอน (Sedimentary Rock)  
          1.1 เกดิจาก : การผพุงัของเศษหิน ดิน แร่ และการเน่าเป่ือยของอินทรียวตัถุต่าง ๆ ทบัถมกนัเป็น
ชั้น ๆ เป็นเวลานาน จนแขง็ตวักลายเป็นหินในท่ีสุด การจบัตวักนัของเศษหิน ดิน และซากพืชซากสัตว ์
เกิดจากตวัประสาน คือ แร่ท่ีละลายน ้าและตกผลึกเช่ือมประสานเมด็ตะกอนต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั 
              1.2 กระบวนการเกดิ : การเกิดหินตะกอนเกิดจาก 4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
                   1. การสลายตวั : หินอคันี หินแปร และซากพืชซากสัตวเ์กิดจากผพุงัจากลม น ้า แสงแดด 
                   2. การพดัพา : ตะกอนถูกน ้าพดัพาไปทบัถมกนับริเวณดินดอนสามเหล่ียมหรือแอ่งกระทะ 
                   3. การทบัถม : เศษซากท่ีเกิดจากการสลายตวัเกิดการทบัถมตามแรงโนม้ถ่วง  
                   4. การอดัแน่น : เกิดจากแร่พวกซิลิกา (SiO2) หรือเหล็กออกไซด ์(Fe2O3) เป็นตวัประสาน 
              1.3 ชนิดหินตะกอน คือ ศิลาแลง , หินทราย , หินดินดาน , หินปูน , หินกรวดมน 

     2) หินอคันี (Igneous Rock)  
          1.1 เกดิจาก : แมกมา (สารท่ีมีลกัษณะเป็นของเหลวหนืดอยูใ่นชั้นเน้ือโลก) ท่ีดนัตวัออกมา
บริเวณรอยแยกภายใตเ้ปลือกโลก เยน็ตวัลงเพราะอุณหภูมิบริเวณผวิโลกต ่ากวา่เน้ือโลก 
               
 

 

แมกมา หินอคันี เศษตะกอน หินตะกอน 
เยน็และตกผลึก 

หลอมละลาย 

ผพุงั สะสม 

ทบัถมกนั 

หินแปร 

ความร้อนและความดนั 
ความร้อนและความดนั หลอมละลาย 
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              1.2 ชนิดของหินอคันี : แบ่งตามลกัษณะการเกิด 
                   1. หินอคันีพุ หรือหินภูเขาไฟ : เกิดจากลาวาท่ีระเบิดออกมาจากภูเขาไฟเยน็ตวัลง และแขง็ตวั
อยา่งรวดเร็วในเวลาไม่ก่ีชัว่โมง ท าใหหิ้นมีผลกึขนาดเลก็ หินประเภทน้ีมีทั้งท่ีเป็นรูพรุนและเน้ือเนียน
ละเอียด ข้ึนกบัลกัษณะการเยน็ตวัของหิน ถา้ขณะเยน็ตวั มีไอน ้าแทรกตวัอยูใ่นชั้นของเหลวหนืด จะท า
ใหหิ้นเป็นรูพรุน เช่น หินพมัมิช , หินสคอเรีย แต่ถา้ขณะเยน็ตวัไม่มีไอน ้า จะไดหิ้นเน้ือละเอียด เช่น หิน
ออบซิเดียน , หินบะซอลต ์, หินไรโอไลต์ 
                   2. หินอคันีแทรกซ้อน : เกิดจากแมกมา แทรกตวัข้ึนมาตามรอยแยกเปลือกโลก จนถึงระดบั
หน่ึง แลว้เยน็ตวัลงก่อนท่ีจะออกมาพน้เปลือกโลกได ้การเยน็ตวัภายใตเ้ปลือกโลก จะท าใหแ้มกมาเยน็
ตวัลงอยา่งชา้ ๆ เกิดเป็นแร่ผลึกขนาดใหญ่ และมีแร่หลายชนิดเกาะประสานกนัอยู ่เน้ือหินจะมีลกัษณะ
หยาบ เช่น หินแกรนิต , หินไดออไรต ์, หินแกบโบร , หินเพริโดไทต ์

              1.3 ชนิดหินอคันี คือ หินแกรนิต , หินบะซอลต์ , หินออบซิเดียน , หินสคอเรีย , หินพมัมิช ,  
หินไรโดไลต์ 

         3) หินแปร (Metamorphic Rock)  
          1.1 เกดิจาก : หินตะกอนหรือหินอคันี เกิดการแปรสภาพจากเดิม กลายเป็นหินชนิดใหม่ อนั
เน่ืองมาจาก ความร้อนสูงและความดนัสูง จากการทบัถมของชั้นหินท่ีอยูด่า้นบนเป็นเวลานาน (ดงันั้น จะ
ไม่พบหินแปรบริเวณพื้นผวิโลก)               
              1.2 ชนิดของหินแปร :  
                   1. หินแปรร้ิวขนาน : ลกัษณะเน้ือหินจะเป็นแร่เรียงตวัขนานกนั กะเทาะแตกออกเป็นแผน่ๆ 
                   2. หินแปรไม่เป็นร้ิวขนาน : ลกัษณะเน้ือหินจะเป็นเมด็แร่ขนาดเท่า ๆ กนั ไม่มีการจดัเรียงตวั
เป็นแนว ท าใหเ้น้ือหินสมานแน่น มกัพบในหินท่ีเกิดจากแร่เพียงชนิดเดียว 
              1.3 หินแปรทีค่วรรู้จัก     
                   1. หินไนส์ : แปรสภาพมาจากหินแกรนิต ใชท้  าครก , หินประดบั , หินก่อสร้าง 
                   2. หินอ่อน : แปรสภาพมาจากหินปูน (จะท าปฏิกิริยากบักรด) ใชท้  าหินประดบัตกแต่ง 
                   3. หินชนวน : แปรสภาพมาจากหินดินดาน ใชท้  าหินประดบั , ปูพื้น , กระดานชนวน 
                   4. หินควอร์ตไซต์ : แปรสภาพมาจากหินทราย ใชท้  าหินก่อสร้าง 
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     ใบงานท่ี 3.1 เรือ่ง วฏัจกัรชีวิตของหิน 

ค าช้ีแจง     ใหน้กัเรียนเขียนแผนผงัแสดงวฏัจกัรชีวติของหินและอธิบายการเกิดวฏัจกัรของหิน    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิบายการเกดิวฏัจักรของหิน................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

การกร่อนและการพา 

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

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

หลอมละลาย 

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

กดักร่อนผพุงั 

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

...................... 
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ใบงานท่ี 3.2 เรือ่ง ลกัษณะหินชนิดต่างๆ 

ค าช้ีแจง   ใหน้กัเรียนเขียนอธิบายลกัษณะ ท่ีมา และประโยชน์ของหินแต่ละชนิดใหต้รงกบัภาพท่ีก าหนดให้ 
 

ภาพหิน ลกัษณะและทีม่า ประโยชน์ 

หินทราย  
 
 
 

 

หินดินดาน  
 
 
 

 

หินไรโอไลต์  
 
 
 

 

หินบะซอลต์  
 
 
 

 

หินชนวน  
 
 
 

 

 
หินแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่............................................................................................................................. 
ยกตัวอย่างหินแต่และประเภท 

1. ............................... เช่น .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 

2. ............................... เช่น .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 

3. ............................... เช่น .......................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................... 


