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บทเรียนสําเรจ็รูป 

ตอนที่ 1 
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของหินและการจําแนกหิน 
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คําชี้แจงสาํหรับนกัเรียน 
 

บทเรียนเล่มนี้  เรียกว่า  บทเรียนสําเร็จรูป  เป็นบทเรียนท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีครูอธิบาย  นักเรียนอาจใช้ในการเรียนบทเรียนใหม่ 
ใช้ทบทวนสิ่งท่ีนักเรียนเรียนมาแล้ว  หรืออาจใช้ซ่อมเสริมในสิ่งท่ีนักเรียนบกพร่องก็ได้  
บทเรียนสําเร็จรูปจะทําหน้าท่ีเสมือนเป็นผู้สอนประจําตัวนักเรียน ฉะนัน้นักเรียนจะต้องปฏิบัติ
ตามคําสั่งของบทเรียนอย่างเคร่งครัด  จึงจะได้ผลดี 

รายละเอียดเก่ียวกับบทเรียนสําเร็จรูป   มีดังนี ้
1. บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องท่ีเรียนนี้ตรงกับสาระท่ี 6 

มาตรฐาน  ว 6.1  เข้าใจกระบวนการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนบนผิวโลกและภายในโลก 
ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ    
ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และ 
จิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งท่ีเรียนรู้และนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ตัวช้ีวัด  
ว 6.1 ม.2/3  ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน 
ว 6.1 ม.2/4   ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจําแนก
ประเภทของหิน และนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์
ว 6.1 ม.2/5  ตรวจสอบและอธิบายลักษณะทางกายภาพของแร่ และการ
นําไปใช้ประโยชน์ 
ว 6.1 ม.2/6  สืบค้นและอธิบายกระบวนการเกิด ลักษณะและสมบัติของ
ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ํามันและการนําไปใช้ประโยชน ์

2. จัดแบ่งเนื้อหาเป็นตอนย่อยๆ เรียกว่า กรอบ เรียงลําดับตามเนื้อหา 
3. ในแต่ละกรอบจะมีความรู้ให้นักเรียนอ่าน มีคําถามนําให้คิด  มีกิจกรรมให้

นักเรียนได้ค้นคว้าและทําแบบฝึกหัด  นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปทีละกรอบและ
สามารถทดสอบความเข้าใจไปพร้อมๆ กับการเรียนด้วยการตอบคําถามเป็น
ตอนๆ ไป 
 



3 
 

 

4. กําหนดเนื้อหาเรื่อง หินและแร่แบ่งเป็น 8 ตอน  ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 
ตอนท่ี 2 หินอัคนี 
ตอนท่ี 3 หินตะกอน 
ตอนท่ี 4 หินแปร 
ตอนท่ี 5 วัฏจักรของหิน 
ตอนท่ี 6 ลักษณะท่ัวไปของแร ่
ตอนท่ี 7 ชนิดและประโยชน์ของแร่ 
ตอนท่ี 8 แหล่งแร่ท่ีสําคัญในประเทศไทย 

5. นักเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบได้ทันทีในกรอบถัดไป ถ้านักเรียนตอบคําถาม
ถูกแสดงว่านักเรียนเข้าใจดี  สามารถผ่านไปอ่านกรอบต่อไปได้  แต่ถ้านักเรียน
ตอบผิด ลองกลับไปอ่านกรอบเดิมอีกครั้งให้เข้าใจเสียก่อน  ต่อจากนั้นแล้วจึง
อ่านกรอบต่อไป 

6. ให้นักเรียนศึกษาทีละกรอบเรียงตามลําดับโดยไม่ศึกษาข้ามกรอบเพราะ         
จะทําให้สับสน 

7. ถ้านักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนได้น้อยกว่า 8 ข้อ  ขอให้นักเรียนศึกษา
บทเรยีนนี้ซํ้า 

8. นักเรียนต้องซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ไม่เปิดดูคําตอบก่อน 
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ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 

 
สาระสําคัญ 
 หินเป็นอนินทรีย์สารท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก  เนื่องจากอุณหภูมิและ
ความดันภายในโลก  นักธรณีวิทยาจําแนกหินตามลักษณะการเกิดได้เป็น  3  ประเภท  คือ     
หินอัคนี  หนิตะกอน  และหินแปร 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
 ว 6.1  ม.2/4   ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจําแนกประเภท
ของหิน และนําความรู้ไปใช้ประโยชน ์

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์การเรียนรูสู้่ตัวช้ีวัด 
 1.  ด้านความรู ้(K) 
  1.1. อธิบายความหมายของหินได้  
  1.2 บอกเกณฑ์ท่ีใช้ในการสังเกตลักษณะของหนิและจําแนกหินออกเป็นกลุ่มๆ 
ได้  
 2.  ด้านทักษะและกระบวนการ (P) 
   2.1 กําหนดปัญหาของการทําการทดลองได้  
   2.2 ตั้งสมมุติฐานจากปัญหาท่ีกําหนดให้ได้  
   2.3 ทดลองและสรุปผลการทดลองเก่ียวกับลักษณะของหินและการจําแนกหนิ
ได้  
   2.4 จําแนกหินออกเป็นกลุ่มๆ โดยใช้เกณฑ์ท่ีกําหนดข้ึนเองได้  
  2.5 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของหินได้ 
 3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
  3.1 แสดงความเป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด ช่างสงสัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งม่ันในการ
เสาะแสวงหาความรู้  
  3.2 มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการทํางาน 
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คําสั่ง   ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวโดยกากบาททับหัวข้อของคําตอบ
นั้น 
 

1.  ข้อใดเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหิน 
ก.    เด็กชายอานนท์ ใช้แว่นขยายมาศึกษาหินก้อนหนึ่งพบว่า ผลึกมีขนาดใหญ่   
 แวววาว สวยงาม 
ข    เด็กชายอักษร หยดกรดไฮโดรคลอริกเจือจางลงบนหินปูน แล้วสังเกตปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนบนเนื้อหิน พบว่ามีฟองแก๊สเกิดข้ึน 
ค.   เด็กหญิงเมษยา ขูดผิวของหินแต่ละชนิดด้วยขอบของเหรียญ แล้วดูว่าหินชนิด
 ไหนแข็งกว่ากัน 
คําตอบคือ 

  ก.   ก, ข    ข.   ข, ค   
  ค.   ก, ค    ง.   ก, ข และ ค 
2.  ถ้าเดก็ชายอานนท์ ทะลุมิติย้อนยุคเข้าไปในยุคหิน เด็กชายอานนท์จะแนะนําคนในสมัย
 ยุคหินให้ใช้หินทําสิ่งใดท่ีเหมือนคนในยุคปัจจุบัน 
 ก.   แนะนําให้ใช้หินขัดทําประกายไฟ ข. แนะนําให้ใช้หินทําอาวุธ 
 ค.   แนะนําให้ใช้หินทําอาคารสถานท่ี ง. แนะนําได้ทุกข้อ 
3.  "การศึกษาหินในท้องถ่ิน" นักเรียนคิดว่าจะใช้การตรวจสอบในข้อใดได้บ้าง 
 ก.   การตรวจสอบเนื้อหิน   ข.   การตรวจสอบความหนัก-เบา 
 ค.   การตรวจสอบความแข็ง  ง.   ตรวจสอบได้ท้ังสามข้อ 
 
 
 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 
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4.  ข้อใดคือลักษณะเด่นของหินแปร 
 ก.   บางก้อนพบซากดึกดําบรรพ์อยู่ด้วย บางชนิดทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก 
 ข.   ส่วนมาก ไม่ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยกเว้นหินอ่อน 
 ค.   มีผลึกขนาดใหญ ่มีความแวววาวสวยงาม เนื้อแข็งทนต่อการสึกกร่อน 
 ง.   ข้อ ก และ ข ถูก 
 
ใช้ตารางผลการทดลองต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 5 

ชนิดหิน ผลการทดสอบกับกรดไฮโดรคลอริก 

เกิดฟองแก๊ส ไม่เกิดฟองแก๊ส 

A �  

B  � 
C �  

D  � 
 
5. จากผลการทดสอบในตาราง หินชนิดใด น่าจะเป็นหินออบซิเดียน 
      ก.   A, B     ข.   A, C 
      ค.   B, D     ง.   C, D 
6. นักเรียนใช้เกณฑ์ในข้อใด แบ่งชนิดของหิน ออกเป็น หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 
      ก.   ลักษณะการเกิด    ข.   ส่วนประกอบของหิน 
      ค.   ลักษณะของหิน    ง.   ถูกทุกข้อ 
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7.  ส่วนประกอบของหินเป็นอย่างไร 
 ก.   ประกอบด้วยแร่เพียงชนิดเดียว   
 ข.   ประกอบด้วยแร่มากกว่าสองชนิด 

ค.   ประกอบด้วยดินและแร่   
ง.   อาจประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได ้

8. หินชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นชั้นๆ บางก้อนพบซากดึกดําบรรพ์อยู่ด้วย บางชนิดทํา
 ปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก หินท่ีกล่าวถึงเป็นหินชนิดใด 

ก.   หินตะกอน    ข.   หินอัคนี 
ค.   หินแปร    ง.   ข้อ ก และ ค ถูก 

9. หินตะกอนท่ีทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจางเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่  
ก.   หินอ่อน    ข.   หินดินดาน   
ค.   หินกรวดมน    ง.   หินหินปูน 

10. มนุษย์ยุคหิน รู้จักนําหินมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง    

 ก.  ใช้เป็นอาวุธ     ข.   ใช้ในการก่อไฟ                      

ค.   ใช้ทําเครื่องมือหินขัด   ง.   ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
      
 

ทําเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจ
คําตอบกรอบถัดไปนะครับ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 

 

มาตรวจคําตอบกันหน่อย    ทําได้กี่คะแนนเอ่ย  ? 
 1.  ค   2.  ค    3.  ง 
 4.  ข   5.  ค    6.  ง 
 7.  ง   8.  ก    9.  ง 
 10. ง 
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สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคน 
วันน้ีเรามาศึกษาเรื่อง   
ลักษณะทั่วไปของหินและการ
จําแนกหินกันนะคะ 

จุดประสงค์ท่ีให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ลักษณะ
ทั่วไปของหินและการจาํแนกหินเพราะ
ต้องการให้นักเรียนรู้และเข้าใจลักษณะทั่วไป
ของหิน และการจําแนกหิน 
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วิธีเรียนง่ายมาก  ลองทําดูนะคะ 
เน้ือหาจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอา่น
เน้ือหาก่อน อ่านคําถาม/ทํากิจกรรม ทดลอง
ตอบด้วยตนเองในกระดาษคําตอบ       
ตรวจคําตอบจากเฉลยกรอบถัดไป 
 

สวัสดีครับเพ่ือนๆ เรามาเรียนรู้
เรื่อง ลักษณะทั่วไปของหินและ
การจําแนกหินพร้อมๆ กันนะครับ 
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ลักษณะทั่วไปของหินและการจําแนกหิน 

กรอบที่ 1 

หิน (Rock) เป็นวัสดุท่ีเกิดในธรรมชาติท่ีมนุษย์รู้จักนํามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่
สมัยเร่ิมแรกท่ีมนุษย์ยังอาศัยอยู่ในถ้ําและตามเพิงผาธรรมชาติ โดยการกะเทาะหินให้
แตกทําให้มีเหลี่ยมมีคมเกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นอาวุธ เรียกว่า หินกะเทาะ และ เคร่ืองมือ
หินขัด เช่น ขวานหินขัด เป็นต้น และใช้หินขัดถูกันโดยใช้ใบไม้แห้งเป็นเชื้อเพลิงเพื่อ
ใช้ในการก่อไฟ เราจึงเรียกมนุษย์ในสมัยนั้นว่า มนุษย์ยุคหิน เพราะเคร่ืองใช้ต่างๆ ทํา
ด้วยหิน 

 
รูป 1.1  พระท่ีนั่งอนันตสมาคมทําด้วยหินออ่น 

ท่ีมา : http://board.postjung.com/data/643/643624-topic-ix-1.jpg 
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กรอบที่ 2 

นักเรียนทราบไหมว่า............จากการเคลื่อนตัว
ของเปลือกโลก ทําให้โลกเราเกิดหิน 
หลายประเภท นักเรียนเคยสงสัยหรือไม่ว่า 
หินเหล่านี้เกิดข้ึนมาได้อยา่งไร 
 

หิน เป็นอนินทรียสารท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียว
หรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ เป็นอนินทรียสารท่ีเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก อันเนื่องมาจากความดันและอุณหภูมิภายในเปลือกโลก  
 

หิน (Rock) 

 
รูป 1.2  งานแกะสลักจากหิน 

ท่ีมา : หนังสือสู่โลกวิทยาศาสตร์ เล่ม 6 ปี พ.ศ.2549  หน้า 665 
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กรอบที่ 3 

ลองตอบคําถามดูนะคะ 
คําถาม : ส่วนประกอบของหินเป็นอย่างไร 
 1. ประกอบด้วยแร่เพียงชนิดเดียว    

2. ประกอบด้วยแร่มากกว่าสองชนิด 
3. ประกอบด้วยดินและแร ่
4. อาจประกอบด้วยแรช่นิดเดียวหรือมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้ 

คําตอบคอื ข้อ.......... 
 

ตรวจคําตอบ 
กรอบถัดไปนะครับ 
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เฉลยกรอบที่ 3 
 

ข้อ 4 
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กรอบที่ 4 

ลักษณะทั่วไปของหิน 
หินจะมีลักษณะทางกายภาพและสมบัติทางเคมีท่ีแตกต่างกัน   

ขึ้นอยู่กับลักษณะการเกิด และองค์ประกอบของหินแต่ละชนิด ดังนี้
ค่ะ 

1. ลักษณะทางกายภาพของหิน  เป็นลักษณะท่ีสังเกตได้
ด้วยตาเปล่า เช่น สี เนื้อหิน การเรียงตัวเป็นชั้น และซากดึกดําบรรพ์
ท่ีมีอยู่ในหิน เป็นต้น 

2. สมบตัิทางเคมีของหิน สามารถทดสอบได้โดยการทดลอง     
หยดกรดบางชนิดลงไปในหิน แล้วสังเกตการทําปฏิกิริยากับกรด 

 
รูป 1.4  การทดสอบสมบัติทางเคมีของหิน 
โดยการหยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปในหิน 
ท่ีมา : หนังสือสํารวจโลกวิทยาศาสตร์  
ปี พ.ศ.2547  หน้า 159 
 

 

 
รูป 1.3  การทดสอบลักษณะทางกายภาพของหิน   
โดยการใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะเนื้อหิน 
ท่ีมา : หนังสือสํารวจโลกวิทยาศาสตร์  
ปี พ.ศ.2547  หน้า 146 
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กรอบที่ 5 

นักเรียนลองพิจารณาดูว่าสถานการณ์ต่อไปนี ้
ข้อใดเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหิน 
และขอ้ใดเป็นการศึกษาสมบัติทางเคมีของหิน เพราะเหตุใด 
 

1. เด็กชายปิติ ใช้แว่นขยายมาศึกษาหินก้อนหนึ่งพบว่า ผลึกมขีนาด
ใหญ่ แวววาว สวยงาม 
……………………………………………………………………………………………. 

2. เด็กชายมานะ หยดกรดไฮโดรคลอริกเจือจางลงบนหินปูน      
แล้วสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนเนื้อหิน พบว่ามฟีองแก๊สเกิดขึ้น 
……………………………………………………………………………………………. 

 3. เด็กหญิงมานี ขูดผิวของหินแต่ละชนิดด้วยขอบของเหรียญ  
  แล้วดูว่าหินชนิดไหนแขง็กว่ากัน 

……………………………………………………………………………………………. 
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เฉลยกรอบที่ 5 
 

1. ลักษณะทางกายภาพของหิน   
 เพราะสังเกตได้ด้วยตา 
2. สมบัติทางเคมขีองหิน    
 เพราะทําปฏิกิรยิากับกรด 
3. ลักษณะทางกายภาพของหิน   
 เพราะทดสอบความแขง็ของเนื้อหิน 
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กรอบที่ 6 

การจําแนกหิน   
นักธรณีวิทยาจําแนกหินตามลักษณะการเกิด ได้เป็น  3  ประเภท คือ      

หินอัคนี (Igneous  Rocks) หินตะกอน (Sedimentary  Rocks) และหินแปร 
(Metamorphic  Rocks) 
 

 
รูป 1.5  การจําแนกหิน 

ท่ีมา : http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/pictures33/l33-211.jpg 
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กรอบที่ 7 

มาตอบคําถามกันก่อนนะคะ 
 
1. นักธรณีวิทยา จําแนกหินออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คอื 
 ................................................................................................................. 
2.  นักธรณีวิทยา ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจําแนกหิน
 ................................................................................................................... 
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เฉลยกรอบที่ 7 
 

1. หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร  
2. ลักษณะการเกิด 
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เพื่อนๆ ไปรับใบงานท่ี 1 เรื่อง  ลักษณะ

ท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน จากครู

คนละ 1 ชุดนะครับ เม่ือทําเสร็จแล้วส่งครู

ด้วยนะครับ  

ถ้านักเรียนอยากทราบว่าเพราะเหตุใด 

หินแต่ละก้อนจึงมีลักษณะแตกต่างกัน 

และหินเหล่าน้ีจะมลีักษณะการเกิดเหมือน

หรือต่างกันอย่างไร เรามาศึกษาจากใบ

งานที่ 1 เรือ่ง  ลักษณะทั่วไปของหินและ

การจําแนกหินกันนะคะ  

นักเรียนทราบไหมว่า............เพราะเหตุใดหิน
แต่ละก้อนจึงมีลักษณะแตกต่างกัน และหิน
เหล่านี้จะมีลักษณะการเกิดเหมือนหรือต่างกัน
อย่างไร 
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ใบงานท่ี 1    
เรื่อง  ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 
มาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด 
 ว 6.1  ม.2/4   ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจําแนก
ประเภทของหิน และนําความรู้ไปใชป้ระโยชน ์

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
คําช้ีแจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัต ิดังนี ้
  1. อ่านวิธีทํากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ    2. ตอบคําถามก่อนทํากิจกรรม 
  3. ทํากิจกรรมและบันทึกผล                          4. ตอบคําถามหลังทํากิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ ์
1. หินตัวอย่าง 4 ชนิด คือหินแกรนิต หินปูน หินอ่อน และหินไนส ์
2. แว่นขยาย   1 อัน/กลุ่ม 
3. กรดไฮโดรคลอริก 
4. หลอดหยด  1 อัน/กลุ่ม 
วิธีทํา 
1. ใช้แว่นขยายสังเกตรูปร่าง ขนาด สี ลักษณะเนื้อหินของหินตัวอย่าง 4 ชนิด คือ หินแกรนิต 
หินปูน หินอ่อน และหินไนส์ บันทึกผลลงในตาราง 
2. หยดกรดไฮโดรคลอริกเจือจางลงบนหินแต่ละก้อน สังเกตปฏิกิริยาบนเนื้อหิน บันทึกผลลง
ในตาราง 
3. จําแนกประเภทของหินโดยใช้เกณฑ์ท่ีกําหนดข้ึนเอง แล้วเขียนผังมโนทัศน์เรื่อง  
การจําแนกหิน 
คําถามก่อนทํากิจกรรม 
ปัญหา 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ชื่อ _______________________________ 
ชั้น_______ เลขท่ี _______ 
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สมมุติฐาน 
2. นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ใดเพ่ือขยายประสาทสัมผัสทางตา ขณะสังเกตลักษณะของหิน 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. นักเรียนสามารถสังเกตลักษณะของหินในเรื่องใดบ้าง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
บันทึกผลการทํากิจกรรม 
ตาราง รูปร่าง ขนาด สี และลักษณะเนื้อหินของหินชนิดต่างๆ  

หินก้อนท่ี ลักษณะก้อนหิน เม่ือหยดกรด 
ไฮโดรคลอริก 

1. หินแกรนิต  
(หินอัคนี) 

รูปร่าง ขนาด ส ี ลักษณะเนื้อหิน มีฟอง ไม่มี
ฟอง 

2. หินปูน  
(หินตะกอน) 

      

3. หินอ่อน (หินแปร)       

4. หินไนส์ (หินแปร)       

 
ผังมโนทัศน์เรื่อง การจําแนกหิน เขียนได้ดังนี ้
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คําถามหลังทํากิจกรรม 
1.  ลักษณะของหินแต่ละก้อนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.  การจําแนกตัวอย่างหิน นักเรียนใช้อะไรเป็นเกณฑ์ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3.  นักเรียนจําแนกตัวอย่างหินได้เป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------
สรุปผลการทํากิจกรรม 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ลักษณะเด่นของหินแตล่ะประเภท 
  1.   ลักษณะเด่นของหินตะกอน เนื้อหินส่วนใหญ่ประกอบด้วย 

เศษตะกอนมวลเม็ดของแร่และหนิ มีท้ังเนื้อหยาบและเนื้อละเอียด มีลักษณะเป็นเม็ด  

และบางชนิดเป็นเนื้อผลึกท่ียึดเกาะกันแน่น หินตะกอนส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นชั้นๆ  

แซะให้แตกออกตามชั้นได้ บางก้อนพบซากดึกดําบรรพ์อยู่ด้วย บางชนิดทําปฏิกิริยากับ 

กรดไฮโดรคลอริก 

   2.   ลักษณะเด่นของหินอัคนี เนื้อหินจะมีลักษณะเป็นผลึกเก่ียวประสานกัน 

มีท้ังผลึกขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และผลึกท่ีเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นผลึกได้ด้วยตา

เปล่า บางชนิดอาจเป็นเนื้อแก้ว หรือมีฟองอากาศแทรกอยู่ในเนื้อหิน มีท้ังสีเข้ม  สีจาง  

ทุบให้แตกค่อนข้างยาก ส่วนมากไม่ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก 

 3.   ลักษณะเด่นของหินแปร  เป็นหินท่ีแปรสภาพมาจากหินอัคนี  

หินตะกอนและหินแปร เนื้อหินจึงมีลักษณะท้ังเนื้อแน่น หรืออาจพบลักษณะเป็นชั้น     

บางชนิดองค์ประกอบต่างๆ จะมีการเรียงตัวขนานกันเป็นแถบ เป็นริ้วขนาน บางชนิด  

แซะออกเป็นแผ่นๆ ได้ ส่วนมากไม่ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยกเว้นหินอ่อน 

 

กรอบที่ 8 

สรุปได้ว่า นักธรณีวิทยา

จําแนกหินตามลักษณะการเกิด    
ได้เป็น  3  ประเภท คือ หินอัคนี 
หินตะกอน และหินแปร 
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คําสั่ง   ให้นักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียวโดยกากบาททับหัวข้อของคําตอบ
นั้น 
 

1.  ข้อใดเป็นการศึกษาลักษณะทางกายภาพของหิน 
ก.    เด็กชายอานนท์ ใช้แว่นขยายมาศึกษาหินก้อนหนึ่งพบว่า ผลึกมีขนาดใหญ่   
 แวววาว สวยงาม 
ข    เด็กชายอักษร หยดกรดไฮโดรคลอรกิเจือจางลงบนหินปูน แล้วสังเกตปฏิกิริยาท่ี

เกิดข้ึนบนเนื้อหิน พบว่ามีฟองแก๊สเกิดข้ึน 
ค.   เด็กหญิงเมษยา ขูดผิวของหินแต่ละชนิดด้วยขอบของเหรียญ แล้วดูว่าหินชนิด
 ไหนแข็งกว่ากัน 
คําตอบคือ 

  ก.   ก, ข    ข.   ข, ค   
  ค.   ก, ค    ง.   ก, ข และ ค 
2.  ถ้าเด็กชายอานนท์ ทะลุมิติย้อนยุคเข้าไปในยุคหิน เด็กชายอานนท์จะแนะนําคนในสมัย
 ยุคหินให้ใช้หินทําสิ่งใดท่ีเหมือนคนในยุคปัจจุบัน 
 ก.   แนะนําให้ใช้หินขัดทําประกายไฟ ข. แนะนําให้ใช้หินทําอาวุธ 
 ค.   แนะนําให้ใช้หินทําอาคารสถานท่ี ง. แนะนําได้ทุกข้อ 
3.  "การศึกษาหินในท้องถ่ิน" นักเรยีนคิดว่าจะใช้การตรวจสอบในข้อใดได้บ้าง 
 ก.   การตรวจสอบเนื้อหิน   ข.   การตรวจสอบความหนัก-เบา 
 ค.   การตรวจสอบความแข็ง  ง.   ตรวจสอบได้ท้ังสามข้อ 
 
 
 
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 
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4.  ข้อใดคือลักษณะเด่นของหนิแปร 
 ก.   บางก้อนพบซากดึกดําบรรพ์อยู่ด้วย บางชนิดทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก 
 ข.   ส่วนมาก ไม่ทําปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก ยกเว้นหินอ่อน 
 ค.   มีผลึกขนาดใหญ่ มีความแวววาวสวยงาม เนื้อแข็งทนต่อการสึกกร่อน 
 ง.   ข้อ ก และ ข ถูก 
 
ใช้ตารางผลการทดลองต่อไปนี้ตอบคําถามข้อ 5 

ชนิดหิน ผลการทดสอบกับกรดไฮโดรคลอริก 

เกิดฟองแก๊ส ไม่เกิดฟองแก๊ส 

A �  

B  � 
C �  

D  � 
 
5. จากผลการทดสอบในตาราง หินชนิดใด น่าจะเป็นหินออบซิเดียน 
      ก.   A, B     ข.   A, C 
      ค.   B, D     ง.   C, D 
6. นักเรียนใช้เกณฑ์ในข้อใด แบ่งชนิดของหิน ออกเป็น หินอัคนี หินตะกอน และหินแปร 

      ก.   ลักษณะการเกิด    ข.   ส่วนประกอบของหิน 

      ค.   ลักษณะของหิน    ง.   ถูกทุกข้อ 
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7.  ส่วนประกอบของหินเป็นอย่างไร 
 ก.   ประกอบด้วยแร่เพียงชนิดเดียว   
 ข.   ประกอบด้วยแร่มากกว่าสองชนิด 

ค.   ประกอบด้วยดินและแร่   
ง.   อาจประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได ้

8. หินชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นชั้นๆ บางก้อนพบซากดึกดําบรรพ์อยู่ด้วย บางชนิดทํา
 ปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริก หินท่ีกล่าวถึงเป็นหินชนิดใด 

ก.   หินตะกอน    ข.   หินอัคนี 
ค.   หินแปร    ง.   ข้อ ก และ ค ถูก 

9. หินตะกอนท่ีทําปฏิกิริยากับกรดเกลือเจือจางเกิดฟองแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่  
ก.   หินอ่อน    ข.   หินดินดาน   
ค.   หินกรวดมน    ง.   หินหินปูน 

10. มนุษย์ยุคหิน รู้จักนําหินมาใช้ประโยชน์ในด้านใดบ้าง    

 ก.  ใช้เป็นอาวุธ     ข.   ใช้ในการก่อไฟ                      

ค.   ใช้ทําเครื่องมือหินขัด   ง.   ถูกทุกข้อ 

 
 
 
 
      
 

ทําเสร็จแล้วอย่าลืมตรวจ
คําตอบกรอบถัดไปนะครับ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
เร่ือง ลักษณะท่ัวไปของหินและการจําแนกหิน 

 

มาตรวจคําตอบกันหน่อย    ทําได้กี่คะแนนเอ่ย  ? 
 1.  ค   2.  ค    3.  ง 
 4.  ข   5.  ค    6.  ง 
 7.  ง   8.  ก    9.  ง 
 10. ง 
 

นักเรียนสอบผ่านใช่ไหมคะ เก่งมาก 
 

เอ.....แล้วหินอัคนี
เกิดข้ึนได้อย่างไรครับ 
 

เรียนตอนที่  2  เรือ่งหนิอัคนีได้เลยค่ะ 
 


