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บทเรียนส ำเร็จรูป 

ตอนที่ 4  
เรื่อง หินแปร 
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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 ทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  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. จัดแบ่งเนื้อหวาเป็นตอนย่อยๆ 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 หินอัคนี 
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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หินแปร 

 
สำระส ำคัญ 
 หินแปรเกิดจากการที่หินอัคนีและหินตะกอน  ได้รับความร้อนและแรงกดดันสูงมากจาก
ภายในโลกท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเนื้อหิน  และชนิดของแร่ประกอบหินจนเกิด
เป็นหินชนิดใหม่  หินแปรมีรูปร่างและลักษณะต่างๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะและส่วนประกอบของ
หินเดิมที่ถูกแปรสภาพไป  ท าให้สามารถบอกได้ว่าหินแปรแปรมาจากหินชนิดใดโดยดูจากเนื้อสาร
ที่เป็นแร่ในหินนั้น 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะ
องค์ประกอบของหิน 
  ม.2/4 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนกประเภท
ของหิน และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
จุดประสงค์กำรเรียนรู้ 
 1.  ด้ำนควำมรู้ 
   บอกกระบวนการเกิดหินแปรได้ 
 2.  ด้ำนทักษะและกระบวนกำร 
   ระบุชนิด  ลักษณะ  ประโยชน์  และแหล่งที่พบหินแปรได้ 
 3.  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3.1  ตระหนักถึงคุณค่าการน าหินไปใช้ประโยชน์โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ 
   3.2  มีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบในการท างาน 
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ตอนที่ 1 
ค ำสั่ง  ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่  ถ้าถูกให้เขียน  ถ้าผิดให้เขียน  
.............1. หินแปร หมายถึง หินที่ถูกความร้อนและแรงกดดัน ท าให้ลักษณะเนื้อหินผิดไป 
.............2. หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย  
.............3. หินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ มีเนื้อแน่นแข็ง มีหลายสี แปรมา
จากหินปูนหรือหินโดโลไมต์ ได้แก่  หินไนส์ 
.............4. หินที่แซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้ ใช้ท าแผ่นมุงหลังคา ได้แก่ หินชนวน 
.............5. หินควอร์ตไซต์แปรมาจากหินปูน 
 
ตอนที่ 2  
ค ำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. หินอ่อนไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ท าโต๊ะปฏิบัติการเคมีเนื่องจากเหตุใด 
ก. หินอ่อนหนัก มักใช้ปูพ้ืนมากกว่าท าโต๊ะ 
ข. หินอ่อนหายากท่ีจะมีแผ่นใหญ่พอท าโต๊ะ 
ค. ราคาแพงเกินไป เป็นของฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่ง 
ง. ถูกกับกรดแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดการกัดกร่อน 

2. ข้อพิสูจน์ใดที่ท าให้เราตัดสินว่าหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูน 
ก. มีเนื้อละเอียด 
ข. มีรูปผลึกสีต่างๆ 
ค. เมื่อเผาจะแตก 
ง. ท าปฏิกิริยากับกรดให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง หินแปร 
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3. หินแปรเกิดจากหินอัคนีและหินตะกอนที่ได้รับความดันสูง ความดันในที่นี้หมายถึง 
ก.   ความดันน้ า 
ข.   ความดันไอน้ า 
ค.   ความดันบรรยากาศ 
ง.   ความดันเกิดจากน้ าหนักของเปลือกโลก 

4. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่พบในหินแปร   
ก.   มีฟอสซิล    ข.   มีริ้วขนาน 
ค.   มีผลึกแวววาวสวยงาม  ง.   มีความแข็งแกร่งมาก    

5. หินในข้อใดจัดเข้าประเภทได้ถูกต้อง 

ข้อ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร 
ก. หินแกรนิต หินชนวน หินปูน 

ข. หินทราย หินบะซอลต์ หินอ่อน 

ค. หินออบซิเดียน หินควอร์ตไซต์ หินชีสต์ 
ง. หินสคอเรีย หินดินดาน หินไนส์ 

 
 
 

อย่ำลืมตรวจค ำตอบ
กรอบถัดไปนะคะ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง หินแปร 
 
ตอนที่ 1 
.............1.  หินแปร หมายถึง หินที่ถูกความร้อนและแรงกดดัน ท าให้ลักษณะเนื้อหิน   
ผิดไป 
             ถูก เพราะ หินแปร หมายถึง หินที่ถูกความร้อนและแรงกดดัน ท าให้ลักษณะ
เนื้อหินผิดไป 
.............2.  หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย  
  ถูก เพราะ หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย 
.............3.  หินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ มีเนื้อแน่นแข็ง         
มีหลายสี แปรมาจากหินปูนหรือหินโดโลไมต์ ได้แก่  หินไนส์ 
  ผิด เพราะ หินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ  
มีเนื้อแน่นแข็ง มีหลายสี แปรมาจากหินปูนหรือหินโดโลไมต์ ได้แก่  หินอ่อน 
.............4.  หินที่แซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้ ใช้ท าแผ่นมุงหลังคา ได้แก่ หินชนวน 
  ถูก เพราะ หินที่แซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้ ใช้ท าแผ่นมุงหลังคา  
ได้แก่ หินชนวน 
.............5.  หินควอร์ตไซต์ แปรมาจากหินปูน 

 ผิด เพราะ หินควอร์ตไซต์ แปรมาจากหินทราย 
      

 
      
  
 
ตอนที่ 2 
 1. ง    4. ข 
 2. ง    5. ง 
 3. ง 
 

เฉลยกันดีกว่ำ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

เร่ือง หินแปร 
 
ตอนที่ 2 
 1. ง     
 2. ง     
 3. ง 
 4. ข 
 5. ง 

เฉลยกันดีกว่ำ 



142 
 

 

สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ำรักทุกคน 
วันนีเ้รำมำศึกษำเรื่อง หินแปร        
กันนะคะ 
 
 

จุดประสงค์ท่ีใหน้ักเรียนศึกษำเรื่อง หินแปร
เพรำะต้องกำรให้นักเรยีนรู้และเข้ำใจ
เกี่ยวกับกระบวนกำรเกิด  ชนิด  ลักษณะ  
ประโยชน์  และแหล่งที่พบหินแปร 
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สวัสดีครับเพื่อนๆ เรำมำเรียนรู ้
เรื่อง หินแปรพร้อมๆ กันนะครับ 
 
 

วิธีเรียนง่ำยมำก  ลองท ำดูนะคะ 
เนื้อหำจะแบ่งเป็นกรอบ ให้นักเรียนอ่ำน
เนื้อหำก่อน อ่ำนค ำถำม/ท ำกิจกรรม ทดลอง
ตอบด้วยตนเองในกระดำษค ำตอบ       
ตรวจค ำตอบจำกเฉลยกรอบถัดไป 
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โลกเป็นดำวเครำะห์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง      
มีกำรเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ ซึ่งผลของกำรเคลื่อนที่ของ
เปลือกโลกท ำให้เกิดปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ 
ขึ้น เช่น แผ่นดินไหว เทือกเขำ ภูเขำไฟ 
และกระบวนกำรเกิดแร่และหิน 

         ภายในโลกของเรานั้นยังมีความร้อนสะสมอยู่มาก    
ยิ่งลึกลงไปยิ่งมีอุณหภูมิและความดันสูง เมื่อหินตะกอนและ     
หินอัคนีถูกกดทับเปน็เวลานานและได้รับอิทธิพลจากความร้อน
และความดันก็จะท าให้เกิดการแปรสภาพจนกลายเป็นหินแปรได้ 
ซึ่งในระหว่างการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ส่งผลให้สมบัติทางกายภาพ
และสมบัติทางเคมีของหินนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง 

ถ้ำเพ่ือนอยำกทรำบเกี่ยวกับ 
หินแปร ศึกษำกรอบถัดไปเลยค่ะ 
 
 
 

กรอบที่ 1 
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หินแปร (Metamorphic  Rock) 
 

 หินแปร เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระท าของความร้อน ความดัน และ
ปฏิกิริยาทางเคมี   ท าใหเ้นื้อหิน แร่ประกอบหิน และโครงสร้างของเนื้อหินเปลี่ยนไป 
จากเดิม โดยการแปรสภาพของหินยังอยู่ในสถานะของของแข็ง  หินแปรมีรูปร่างลักษณะ
ต่างๆ กันขึ้นอยู่กับลักษณะและส่วนประกอบของหินเดิมท่ีถูกแปรสภาพไป 
 แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 

1. กำรแปรสภำพบริเวณไพศำล (Regional metamorphism) เกิดเป็น 
บริเวณกว้างโดยมีความร้อนและความดันท าให้เกิดแร่ใหม่หรือผลึกใหม่เกิดขึ้น มีการ
จัดเรียงตัวของแร่ใหม่ และแสดงริ้วขนำน (Foliation) อันเนื่องมาจากแร่เดิมถูกบีบอัด
จนเรียงตัวเป็นแนวหรือแถบขนานกัน เช่น หินไนส์ (Gneiss) หินชีสต์ (Schist) และ
หินชนวน (Slate) เป็นต้น 

กรอบที่ 2 

 
 

ภำพที่ 4.1  กำรแปรสภำพบริเวณไพศำล 
ที่มา : http://www.navy.mi.th/sattahipbase/unit/wfrock/Images/meta_region.jpg 
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2. กำรแปรสภำพสัมผัส (Contact metamorphism) เกดิจากการแปร 
สภาพโดยความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีของสารละลายท่ีขึ้นมากับหินหนืดมาสัมผัส   
กับหินท้องท่ี ไม่มีอิทธิพลของความดันมากนัก ปฏิกิริยาทางเคมีอาจท าให้ได้แร่ใหม่
บางส่วนหรือเกิดแร่ใหม่แทนท่ีแร่ในหินเดิม หินแปรท่ีเกิดขึ้นจะมีการจัดเรียงตัวของแร่
ใหม ่ไม่แสดงริ้วขนำน (Nonfoliation) เช่น หินอ่อน (Marble) หินควอร์ตไซต์ 
(Quartzite) 

กรอบที่ 3 

 
 

ภำพที่ 4.2  กำรแปรสภำพสัมผัส 
ที่มา : http://www.navy.mi.th/sattahipbase/unit/wfrock/Images/meta_contact.jpg 
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นักเรียนตอบค ำถำมดนูะคะ 
 

1. เพราะเหตุใดหินแปรจึงมีรูปร่างลักษณะต่างๆ กัน 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. หินแปรที่เรียงตัวเป็นแนวหรือริ้วที่เรยีกว่าริ้วขนาน ได้แก่หินอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. หินแปรที่เกิดจากการแปรสภาพโดยความร้อนและปฏิกิริยาทางเคม ี
ของสารละลายที่ขึ้นมากับหินหนืดมาสัมผัสกับหินท้องที่ ไม่มีอทิธิพล
ของความดันมากนัก ได้แก่หินอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

กรอบที่ 4 
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เฉลยกรอบท่ี 4 
 

1. ลักษณะและส่วนประกอบของหินเดิมที่ถูกแปรสภาพไป 
2. หินไนส์ (Gneiss) หินชีสต์ (Schist) และหินชนวน (Slate) 

เป็นต้น 
3. หินอ่อน (Marble) หินควอร์ตไซต์ (Quartzite) 
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กรอบที่ 5 

กระบวนกำรเกิดหินแปร 
เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนถูกกดทับจากหินที่อยู่ด้านบน อันเนื่องมาจากการ

เคล่ือนไหวของเปลือกโลก กระบวนการเหล่านี้ท าให้เกิดความร้อนและความดัน
มหาศาล และเมื่อมีของเหลวไหลแทรกซึมเข้าไปท าปฏิกิริยาเคมีกับหินในบริเวณนั้น   
ก็จะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเคมีของธาตุต่างๆ ในหินเดิม และโครงสร้างผลึก    
ก็อาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วย ท าให้เกิดเป็นหินชนิดใหม่ท่ีมีสมบัติทางกายภาพและ
สมบัติทางเคมีท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และแร่เดิมที่อยู่ในหินอาจมีการเรียงตัวใหม่
เป็นแบบริ้วขนาน (foliation) เป็นแถบลายสลับสี หรือเกิดการตกผลึกใหม่ ซึ่งเรียกหิน
ท่ีเกิดใหม่จากกระบวนการนี้ว่า หินแปร  ลักษณะเด่นของหินแปร คือ เป็นริ้วขนาน 
เนื้อแน่น มีความแข็ง มีสีเข้มกว่าเดิม พบบริเวณภูเขาและทะเล 
 

 
 
 

ภำพที่ 4.3  หินไนสม์ีกำรเรียงตัวใหม่เป็นแบบร้ิวขนำน 
ที่มา : หนังสือส ารวจโลกวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547  หน้า 162 
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นักเรียนตอบค ำถำมดนูะคะ 
 

1. เมื่อหินอคันีและหินตะกอน เปลี่ยนแปลงทั้งชนดิแร่ประกอบหิน และ
โครงสร้างของเนือ้หิน โดยผลจากความร้อนและแรงกดดันภายในโลก 
จะกลายเป็นหินชนิดใด 
................................................................................................................. 

2. ลักษณะเด่นของหินแปร คือ 
................................................................................................................. 
 
 

 
 

กรอบที่ 6 
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เฉลยกรอบท่ี 6 
 

1. หินแปร 
2. เป็นริ้วขนาน เนื้อแน่น มีความแข็ง มสีีเข้มกว่าเดิม 

พบบริเวณภูเขาและทะเล 
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เพ่ือนๆ คงจะเข้ำใจแล้วนะคะว่ำ 
หินแปรมีกระบวนกำรเกดิอย่ำงไร 
หินแปรที่มีอยู่ในประเทศไทยมีมำกมำย 
เลยค่ะ มำศึกษำกรอบถัดไปกันนะคะ 
 

กรอบที่ 7 

แผนภำพ กระบวนกำรเกิดหินแปร 

อำกำศ 

ควำมร้อนและแรงกดดัน 

ทับถมกันและมีวัตถุประสำน 

หินอัคน ี

ดินและทรำย 

หินตะกอนหรือหินชั้น 

หินแปร 

ควำมร้อน 
และแรงกดดัน 
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หินแปรที่พบในประเทศไทย    มีดงันี้ 
1.  หินชนวน (Slate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ หินมีเนื้อเนยีน ประกอบด้วยผลึกแร่ขนาดเล็กๆ เรียงตัวกัน หินมีความ
แข็งแกร่งและเกิดรอยแตกและรอยแยกเป็นแผ่นตามการเรียงตัวของแร่  แปรมาจาก
หินดินดานหรือหินทัฟฟ์ 
 ประโยชน์  หินชนวนท่ีแซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้จะใช้ท ากระดานชนวน  
แผ่นมุงหลังคา 
 แหล่งที่พบ  แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา  
 
 

 
 

รูป 4.4  หินชนวน 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/slate.jpg 

 
 

กรอบที่ 8 
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2.  หินอ่อน (Marble) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ   มีเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ มีเนื้อแน่นแข็ง หินอ่อนมี
หลายสี เช่น สีขาว เทา ด า เหลือง ชมพู น้ าตาล เขียว แปรมาจากหินปูนหรือ     
หินโดโลไมต ์
 ประโยชน์  หินอ่อนจะมีลวดลายต่างๆ ท่ีสวยงามสามารถน ามาขัดมันและใช้ 
ในงานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และใช้ประดับตกแต่งอาคารสถานท่ีได้ดี          
รูปแกะสลัก 
 แหล่งที่พบ แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ท่ีจังหวัดสระบุรีและล าปาง 

กรอบที่ 9 

 
 

รูป 4.5  หินอ่อน 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/pink-marble.jpg 
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มำตอบค ำถำมกันนะคะ 
1. หินชนวนแปรมาจากหินใดได้บ้าง

.............................................................................................................. 
2. ถ้านักเรียนต้องการท าแผ่นมุงหลังคาจะเลือกใช้หินชนิดใด

.............................................................................................................. 
3. ถ้านักเรียนต้องการแกะสลักนักวิทยาศาสตรส์ าคัญของโลกจะเลอืกใช้

หินชนิดใด...........................เพราะเหตุใด.............................................. 
4. หินอ่อนแปรมาจากหินใดได้บ้าง

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

 

กรอบที่ 10 
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เพื่อนๆ มำศึกษำหินแปร 
ชนิดต่อไปกันนะครับ 
 
 

เก่งมำกค่ะ อย่ำลมืปรบมือให้ตัวเอง 
นะคะ 
 

เฉลยกรอบท่ี 10 
 

1.  แปรมาจากหินดินดานหรือหินทัฟฟ ์
2.  หินชนวน 
3.  หินอ่อน เพราะหินอ่อนจะมีลวดลายตา่งๆ ทีส่วยงาม 

สามารถน ามาขัดมันได ้
4. แปรมาจากหินปูนหรือหินโดโลไมต ์
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3.  หินชีสต์ (Schist) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลักษณะ  เนื้อหยาบ  มีลักษณะเป็นแผ่นแร่เรียงตัวขนานกัน ส่วนใหญ่
ประกอบด้วยแร่ไมกา  คลอไรต์ ฮอร์นเบลนด์  ควอตซ์  เฟลด์สปาร์ การ์เนต แปรมา
จากหินดินดานหรือหินทัฟฟ์ 
 ประโยชน์  ใช้ท าหินประดับ 
 แหล่งที่พบ  เขื่อนภูมิพล  จ. ตาก  อ. หัวหิน   จ. ประจวบคีรีขันธ์    
อ. พนัสนิคม จ. ชลบุรี           
 

 
 

รูป 4.6  หินชีสต ์
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/chlorite-schist.jpg 

 

กรอบที่ 11 
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4.  หินฟิลไลต์ (Phyllite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ  คล้ายหินชนวน แต่เนื้อหยาบกว่า  มีลักษณะเป็นชั้นเรียงตัวขนานกัน  
ผิวหน้าหินส่วนใหญ่จะราบและเป็นมัน เนื่องจากมีแร่ไมกาเป็นส่วนประกอบมากขึ้น 
แปรมาจากหินดินดานหรือหินทัฟฟ์ 
 ประโยชน์  ใช้ท าหินประดับ  ก่อสร้าง 
 แหล่งที่พบ  จังหวัดเชียงใหม่  กาญจนบุรี สงขลา 

 
 

รูป 4.7  หินฟิลไลต์ 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/phyllite.jpg 

กรอบที่ 12 
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ลองตอบค ำถำมนะคะ 
 

1. หินชีสต์น ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
............................................................................................................... 

2. หินชีสต์  แปรมาจากหินชนิดใดได้บ้าง 
………………………………………………………………………………………………….. 

3. หินฟิลไลต์น ามาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
............................................................................................................... 

4. หินฟิลไลต์ แปรมาจากหินชนิดใดได้บ้าง
............................................................................................................... 

กรอบที่ 13 
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ถ้ำเพ่ือนๆ ยังไม่เข้ำใจ 
อ่ำนทบทวนอีกครั้งนะครับ 
 
 
 

เฉลยกรอบท่ี 13 
 

1. ใช้ท าหินประดับ 

2. หินดินดานหรือหินทัฟฟ ์

3. ใช้ท าหินประดับ  ก่อสรา้ง 

4. หินดินดานหรือหินทัฟฟ ์
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กรอบที่ 14 

5.  หินไนส์ (Gneiss)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ลักษณะ  เนื้อหยาบ แสดงริ้วขนานหรือแถบลายทางของแร่ และมีการเรียงตัว
ของผลึกแร่ในหิน หินมีเนื้อแน่นแข็ง ลักษณะความเป็นเน้ือเดียวกันของหินไนส์อาจใช้
บอกถึงหินต้นก าเนิดได้ กล่าวคือ หินไนส์ท่ีมีต้นก าเนิดมาจากหินอัคนี เนื้อหินจะ
เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ขณะท่ีหินไนส์ที่มีต้นก าเนิดมาจากหินตะกอน เนื้อหินจะมีการ
แปรเปลี่ยนมาก หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย  
       ประโยชน์  ใช้เป็นหินท้ิง หินบด หินก่อสร้างและใช้เป็นหินประดับ ท าครก   
ท าโม ่   
       แหล่งที่พบ  พบกระจายตัวอยู่ทางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย   

 
 

รูป 4.8  หินไนส์ 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/gneiss.jpg 
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กรอบที่ 15 

6.  หินควอร์ตไซต์ (Quartzite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ  หินมีลักษณะเนื้อแน่นแข็ง เป็นหินท่ีประกอบด้วยแร่ควอตซ์ 
เป็นส่วนใหญ่ หินควอร์ตไซต์แปรมาจากหินทราย 
 ประโยชน์  ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง ใช้ในอุตสาหกรรมแก้วและเซรามิก  
 แหล่งที่พบ  พบในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย 

 
 

รูป 4.9  หินควอร์ตไซต์ 
ที่มา : http://geology.com/rocks/pictures/quartzite.jpg 
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ลองตอบค ำถำมนะคะ 
 

1. ถ้าท้องถิ่นของนักเรียนมีหินอ่อน  หินไนส์  และหินชนวน นักเรียน 
จะเลือกหินชนิดใดมาท าโม ่
.............................................................................................................. 

2. หินควอร์ตไซต์แปรมาจากหินชนิดใด 
.............................................................................................................. 
 

 
 
 
 

กรอบที่ 16 
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ถูกหมดเลยใช่ไหม......เก่งมำก 
ใครไม่เข้ำใจก็ลองอ่ำนทบทวนใหม่ 
นะคะ 
 
 

เฉลยกรอบที่ 16 
 

1. หินไนส ์
2. หินทราย 
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เรำมำศึกษำจำกใบงำนที่ 4 เร่ือง ถ้ำหินอัคนี
หรือหินตะกอนได้รับควำมร้อนและแรงกดดัน 
สูงมำก จะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กันนะคะ  
 
 
 

นักเรียนคิดว่ำถ้ำหินอัคนีหรือ
หินตะกอนได้รับควำมร้อน
และแรงกดดันสูงมำก จะเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
อย่ำงไร   

 

เพื่อนๆ ไปรับใบงำนที่ 4 จำกครูคนละ 
1 ชุดนะครับ เมื่อท ำเสร็จแล้ว ส่งครู
ด้วยนะครับ  
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ใบงำนที่ 4 
ตอนที่ 1   เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงของสำรเม่ือได้รับควำมร้อน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบ
ของหิน 

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. อ่านวิธีท ากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ     2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
 3. ท ากิจกรรมและบันทึกผล                      4. ตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ดินเหนียว    20  g 
 2. ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่ก้ันลม 1  ชุด 
 3. ตะแกรงลวด    1  ชุด 
วิธีท ำ 
     1. สังเกตลักษณะของดินเหนียว เช่น สี เนื้อดิน ความแข็ง บันทึกผลลงในตาราง 
     2. ท าดินเหนียวให้เป็นแผ่นขนาด 5 cm  5 cm   1 cm 
 3. วางแผ่นดินเหนียวบนตะแกรงลวด เผาประมาณ 10 นาที สังเกตการเปลี่ยนแปลงและ
บันทึกผลลงในตาราง 

 
 
 
 

ชื่อ _______________________________ 
ชั้น_______ เลขที่ _______ 
 

รูป 4.10  กำรเผำดินเหนียว 
ที่มา : ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หน้า 161 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
ปัญหำ 
1.  ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร_____________________________________________ 
 ____________________________________________________________________
สมมุติฐำน 
2.  ดินเหนียวใช้แทนสิ่งใดในธรรมชาติ___________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
3.  นักเรียนคิดว่าภายหลังการเผาดินเหนียวจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร__________________ 
 ____________________________________________________________________ 
บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
ตำรำง ลักษณะดินเหนียวก่อนเผาและหลังเผา 

การทดลอง ลักษณะดินเหนียว 

ก่อนเผาดินเหนียว  

หลังเผาดินเหนียว  
 
ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
แปลควำมหมำยและสรุปผล 
1.  เมื่อเผาแผ่นดินเหนียวแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็นไปตามที่คาดคะเนไว้หรือไม่ 
 ____________________________________________________________________ 
2.  สรุปผลการทดลองได้อย่างไร_______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________
กำรน ำไปใช ้
3.  ถ้าหินอัคนีหรือหินตะกอนได้รับความร้อนสูงมาก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร  
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
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ใบงำนที่ 4 
ตอนที่ 2   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อได้รับแรงกดดัน 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 

ว 6.1   ม.2/3 ทดลองเลียนแบบเพ่ืออธิบายกระบวนการเกิดและลักษณะองค์ประกอบ
ของหิน  

ว 8.1  ม.1-3/1 - ม.1-3/9 
ค ำชี้แจง   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. อ่านวิธีท ากิจกรรมการทดลองให้เข้าใจ     2. ตอบค าถามก่อนท ากิจกรรม 
 3. ท ากิจกรรมและบันทึกผล                          4. ตอบค าถามหลังท ากิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ์ 
 1. ดินน้ ามันขนาด 5 cm  5 cm  1 cm 1 ก้อน 
 2. เส้นเชือกขนาดเล็กยาว 7 cm   1 เส้น 
 3. ไม้บรรทัด     2 อัน 

 
 
 

 

 

วิธีท ำ 
     1. ปั้นดินน้ ามันให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาด 5 cm  5 cm   1 cm 
     2. น าเส้นเชือกมาวางไว้บนก้อนดินน้ ามันและจัดให้มีลักษณะดังภาพ แล้วใช้นิ้วค่อยๆ  
กดเส้นเชือกลงในดินน้ ามัน แต่อย่าให้จมหายไป 
 3. ใช้ไม้บรรทัด 2 อัน ขนาบตามด้านข้างของดินน้ ามันทั้ง 2 ข้าง แล้วกดไม้บรรทัดทั้ง        
2 ข้างเข้าหากัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

 
 

รูป 4.11  กำรทดลอง กำรเปลี่ยนแปลงของสำรเมื่อได้รับแรงกดดัน 
ที่มา : ชุดกิจกรรมพัฒนาการคิด สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) หน้า 162 
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ค ำถำมก่อนท ำกิจกรรม 
ปัญหำ 
1. ปัญหาของการทดลองนี้คืออะไร______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
สมมุติฐำน 
2.  เส้นเชือกแทนสิ่งใดในธรรมชาติ______________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
3.  หลังจากใช้ไม้บรรทัดกดด้านข้างของดินน้ ามันเข้าหากันแล้ว แนวของเส้นเชือกจะเกิดการ 
    เปลี่ยนแปลงอย่างไร______________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
บันทึกผลกำรท ำกิจกรรม 
ตำรำง ลักษณะการจัดเรียงตัวของเส้นเชือกในดินน้ ามัน ก่อนและหลังการกดด้วยไม้บรรทัด 

การทดลอง ลักษณะการจัดเรียงตัวของเส้นเชือกในดินน้ ามัน 

ก่อนกดด้วยไม้บรรทัด  

หลังกดด้วยไม้บรรทัด  
 
ค ำถำมหลังท ำกิจกรรม 
แปลควำมหมำยและสรุปผล 
1.  เมื่อใช้ไม้บรรทัดกดดินน้ ามัน ลักษณะการเรียงตัวของเส้นเชือกมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 อย่างไร ตรงตามท่ีคาดคะเนไว้หรือไม่_________________________________________ 
2.  สรุปผลการทดลองได้อย่างไร________________________________________________ 
กำรน ำไปใช ้
3.  ถ้าหินอัคนีหรือหินตะกอนได้รับแรงกดดันสูงมาก จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร   
 ____________________________________________________________________ 
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 สรุปได้ว่ำ 
 หินแปร  เกิดจากการแปรสภาพโดยการกระท าของความร้อน  และความดัน
ท าให้เนื้อหิน  แร่ประกอบหิน และโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิม 
 

ลองท ำแบบฝึกหัดท้ำยบทเรื่อง หินแปร 
ดูนะคะ ถ้ำนักเรียนยังไม่เข้ำใจดีพอ......... 
ให้นักเรียนกลับไปอ่ำนทบทวนอีกครั้งนะคะ 
 

กรอบที่ 17 

หินฟิลไลต์ 

ชนิดหินแปร หินอ่อน 

หินชนวน 

หินชีสต์ 

หินไนส์ 

หินควอร์ตไซต์ 
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ตอนที่ 1 
ค ำสั่ง  ข้อความต่อไปนี้ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่  ถ้าถูกให้เขียน  ถ้าผิดให้เขียน  
.............1. หินแปร หมายถึง หินที่ถูกความร้อนและแรงกดดัน ท าให้ลักษณะเนื้อหินผิดไป 
.............2. หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย  
.............3. หินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ มีเนื้อแน่นแข็ง มีหลายสี  
แปรมาจากหินปูนหรือหินโดโลไมต์ ได้แก่  หินไนส์ 
.............4. หินที่แซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้ ใช้ท าแผ่นมุงหลังคา ได้แก่ หินชนวน 
.............5. หินควอร์ตไซต์แปรมาจากหินปูน 
 
ตอนที่ 2  
ค ำสั่ง   ให้นักเรียนเลือกค ำตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 

1. หินอ่อนไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ท าโต๊ะปฏิบัติการเคมีเนื่องจากเหตุใด 
ก. หินอ่อนหนัก มักใช้ปูพ้ืนมากกว่าท าโต๊ะ 
ข. หินอ่อนหายากท่ีจะมีแผ่นใหญ่พอท าโต๊ะ 
ค. ราคาแพงเกินไป เป็นของฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่ง 
ง. ถูกกับกรดแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีท าให้เกิดการกัดกร่อน 

2. ข้อพิสูจน์ใดที่ท าให้เราตัดสินว่าหินอ่อนเป็นหินที่แปรสภาพมาจากหินปูน 
ก. มีเนื้อละเอียด 
ข. มีรูปผลึกสีต่างๆ 
ค. เมื่อเผาจะแตก 
ง. ท าปฏิกิริยากับกรดให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง หินแปร 
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3. หินแปรเกิดจากหินอัคนีและหินตะกอนที่ได้รับความดันสูง ความดันในที่นี้หมายถึง 
ก.   ความดันน้ า 
ข.   ความดันไอน้ า 
ค.   ความดันบรรยากาศ 
ง.   ความดันเกิดจากน้ าหนักของเปลือกโลก 

4. ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่พบในหินแปร   
ก.   มีฟอสซิล    ข.   มีริ้วขนาน 
ค.   มีผลึกแวววาวสวยงาม  ง.   มีความแข็งแกร่งมาก    

5. หินในข้อใดจัดเข้าประเภทได้ถูกต้อง 
ข้อ หินอัคนี หินตะกอน หินแปร 

ก. หินแกรนิต หินชนวน หินปูน 

ข. หินทราย หินบะซอลต์ หินอ่อน 
ค. หินออบซิเดียน หินควอร์ตไซต์ หินชีสต์ 

ง. หินสคอเรีย หินดินดาน หินไนส์ 

 
 
 

อย่ำลืมตรวจค ำตอบ
กรอบถัดไปนะคะ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรยีน 

เร่ือง หินแปร 
ตอนที่ 1 
.............1.  หินแปร หมายถึง หินที่ถูกความร้อนและแรงกดดัน ท าให้ลักษณะเนื้อหินผิด
ไป 
             ถูก เพราะ หินแปร หมายถึง หินที่ถูกความร้อนและแรงกดดัน ท าให้ลักษณะ
เนื้อหินผิดไป 
.............2.  หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย  
  ถูก เพราะ หินไนส์ แปรมาจากหินแกรนิต หรือหินทราย 
.............3.  หินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ มีเนื้อแน่นแข็ง         
มีหลายสี แปรมาจากหินปูนหรือหินโดโลไมต์ ได้แก่  หินไนส์ 
  ผิด เพราะ หินที่มีลักษณะเนื้อละเอียดถึงหยาบ เนื้อผลึกสม่ าเสมอ  
มีเนื้อแน่นแข็ง มีหลายสี แปรมาจากหินปูนหรือหินโดโลไมต์ ได้แก่  หินอ่อน 
.............4.  หินที่แซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้ ใช้ท าแผ่นมุงหลังคา ได้แก่ หินชนวน 
  ถูก เพราะ หินที่แซะออกเป็นแผ่นใหญ่ๆ ได้ ใช้ท าแผ่นมุงหลังคา  
ได้แก่ หินชนวน 
.............5.  หินควอร์ตไซต์ แปรมาจากหินปูน 

 ผิด เพราะ หินควอร์ตไซต์ แปรมาจากหินทราย 
      

 
      
  
 
ตอนที่ 2 
 1. ง    4. ข 
 2. ง    5. ง 
 3. ง 
 

เฉลยกันดีกว่ำ 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

เร่ือง หินแปร 
 
ตอนที่ 2 
 1. ง     
 2. ง     
 3. ง 
 4. ข 
 5. ง 

เฉลยกันดีกว่ำ 

 
นักเรียนเก่งมำกค่ะพบกันใหม่ 
ตอนที่ 5 วัฏจักรของหินนะคะ 
 


