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 หินทีปรากฏอยูบ่นพืนผวิโลกทงั 3 ประเภท ไดแ้ก่ หินอคันี หินตะกอน และหินแปร มีกระบวนการ

เกิดหมุนเวียนเป็นวฏัจกัร หินอคันีเกิดจากกระบวนการเยน็ตวัของหินหนืด เมือหินหนืดแทรกดนัตวัขึนสู่ผวิ

โลก หินตะกอนเกิดจากกระบวนการผุพงั กดักร่อน สะสมตวั และกลายเป็นหินตะกอน หินแปรเกิดจาก

กระบวนการแปรสภาพอนัเนืองมาจากความร้อน และความดนัใตผ้วิโลก  

 หินต่างๆทีเราพบเห็นตามธรรมชาติ มีลกัษณะอยา่งไร และเกิดเป็นวฏัจกัรหินไดอ้ยา่งไร 
   

กตกิา 

 

ตอนที 1   

สงัเกตตวัอยา่งหินจากภาพ แลว้จบัคู่หินกบัชือหินทีกาํหนดใหต้รงกบัชือหินชนิดนนั   

(ศึกษาลกัษณะของหินเพิมเติมไดจ้ากใบความรู้แนบทา้ย)  

 

1. หินบะซอลต ์     

2. หินแกบโบร 

3. หินพมัมิซ 

4. หินแกรนิต 

5. หินกรวดมน 

6. หินดินดาน 

7. หินทราย 

8. หินปูน 

9. หินไนส์ 

10. หินอ่อน 

11. หินควอตไซต ์

12. หินชนวน 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที 2   

นาํหินทีจบัคู่กบัชือหินไดถ้กูตอ้งแลว้ ไปเติมลงในช่องว่างในวฏัจกัรหินทีกาํหนดให ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

1. 2. 3. 4. 

5. 6. 7. 8. 

9. 10. 11. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ใบความรู้ ประกอบ เกมวฏัจกัรหิน 

 หิน เป็นของแข็งทีประกอบดว้ยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตวักนัอยู่ตามธรรมชาติ มีรูปร่าง 

ลกัษณะ และสีสนัแตกต่างกนัออกไปตามแหล่งทีพบ  หินสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ หินอคันี 

หินตะกอน และหินแปร 

 

หินอคัน ี (Igneous rock) 

หินอคันีเป็นหินทีแข็งตวัมาจากหินหนืดใตผ้วิโลก หินหนืดทีพวยพุ่งขึนสู่ผวิโลก ตามรอยแยก หรือ

ปล่องภูเขาไฟ แลว้เยน็ตวัลงกลายเป็นหิน เรียกว่า หินอคันีพุ หรือหินอคันีภูเขาไฟ (volcanic rock) แต่ถา้หิน

หนืดเย็นตัวลงกลายเป็นหินใต้ผิวโลก เรียกว่า หินอคันีแทรกซอน หรือหินอคันีบาดาล (plutonic rock)  

ตวัอยา่งหินอคันี เช่น หินแกรนิต หินบะซอลต ์

 

 

หินตะกอน (Sedimentary rock) 

หินตะกอนเกิดจากการผุพงัอยู่กบัทีของหินทีโผล่อยู่บนพืนผิวโลก กลายเป็นเศษหินหรืออาจจะ

ละลายไปในตวัทาํละลาย จากนนัมีตวักลางเช่น นาํ ธารนาํแข็ง และลม พดัพาไปจากทีเดิม ลงสู่แอ่งนาํ ทะเล 

หรือมหาสมุทร แลว้สะสมตวัอยูที่นนั อาจมีสิงมีชีวิตทีตายแลว้ถกูทบัถมอยูด่ว้ย เมือเวลาผา่นไปชนัของเศษ

หิน หรือตะกอนทีสะสมทบัถมกนัมาก ๆ เขา้ก็จะแข็งตวักลายเป็นหินตะกอน หินตะกอนสามารถจาํแนก

ประเภทไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ หินตะกอนเนือเมด็ (clastic sedimentary rock) และหินตะกอนเคมี (chemical 

sedimentary rock) ตวัอยา่งหินตะกอน เช่น หินทราย หินปูน 

 

หิน ลกัษณะ ประโยชน์ 

หินแกรนิต 

 

 โดยทัวไปมีสีขาว เทา หรือชมพู 

 อาจมีจุดสีดําประปราย 

 เนือหินประกอบด้วยผลึกแร่สีอ่อน 

 อาจพบผลึกแร่ขนาดใหญ่ในเนือหิน 

 ใช้ทําแผ่นปูพืน หรือผนัง  

 ใช้ทําหินประดับ 

 ใช้เป็นส่วนประกอบของสิงก่อสร้าง 

 ใช้ทํารูปแกะสลัก 

หินบะซอลต์ 
 

 มีสีเทา ถึงสีดํา 

 เนือหินประกอบด้วยผลึกแร่สีเข้ม 

 มีเนือละเอียด หรือเป็นรูพรุน 

 มีลักษณะแนวแตกเสาเหลียม 

 

 ใช้ทําแผ่นปูพืน หรือผนัง 

 ใช้เป็นส่วนประกอบของสิงก่อสร้าง 

 ใช้ทํารูปแกะสลัก 

 เป็นหินทีนําพาอัญมณีขึนมาบนผิวโลก 



 

 

หิน ลักษณะ ประโยชน์ 

หินทราย 
 

 มีสีเหลือง นําตาล แดง 

 เนือหินหยาบเหมือนเม็ดทราย 

 อาจพบซากดึกดําบรรพ์ในเนือหิน 

 อาจแสดงรอยชันให้เห็น 

 

 ใช้เป็นวัสดุในการสร้างโบราณสถาน 

 ใช้เป็นวัสดุในการสร้างถนน 

  ใช้ทํารูปแกะสลัก 

 เป็นหินกักเก็บนํามัน 

หินปูน 

 

 

 มีสีขาว เทา หรือ ดํา 

 เนือละเอียดมองไม่เห็นเม็ดตะกอน 

 อาจพบซากดึกดําบรรพ์ในเนือหิน 

 ทําปฏิกิริยากับกรด 

 

 ใช้ทําปูนซีเมนต์ และปูนขาว 

 ใช้เป็นวัสดุในการสร้างถนน 

 ใช้ทําหินประดับ 

 ใช้เป็นวัสดุทําปุ๋ ย และทําสี 

 

 

หินแปร (Metamorphic rock) 

 หินแปร คือ หินทีถือกาํเนิดขึนภายในชนัเปลือกโลก โดยแปรสภาพมาจากหินเดิมทีอาจเป็นหิน

อคันี หินตะกอน หรือหินแปรก็ได ้การเปลียนแปลงเหล่านีเกิดขึนในสถานะของแข็งจากอุณหภูมิสูง หรือ

ความดนัสูง หินแปรสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ หินแปรมีริวขนาน (foliated metamorphic rock) 

และหินแปรไม่มีริวขนาน (non-foliated metamorphic rock) ตวัอยา่งหินแปร เช่น หินไนส์ หินอ่อน 

 

หิน ลักษณะ ประโยชน์ 

หินไนส์ 
 

 มีแถบสีขาวดําสลับกัน 

 เม็ดแร่มีการเชือมประสานกัน 

 แร่สีเข้มเรียงตัวกันเป็นริวขนาน 

 มีความแข็ง และทนทานมาก 

 

  ใช้ทําครก และโม่ 

 ใช้ทําแผ่นปูพืน หรือผนัง 

 ใช้ทําหินประดับ 

 ใช้เป็นส่วนประกอบของสิงก่อสร้าง 

หินอ่อน 
 

 มีสีขาว หรือสีขาวเทา 

 เนือหินประกอบด้วยผลึกแร่แคลไซต์ 

 อาจมีมีลักษณะเม็ดแร่คล้ายเกล็ดนําตาล 

 ทําปฏิกิริยากับกรด 

 

  ใช้ทําแผ่นปูพืน หรือผนัง 

  ใช้ทําหินประดับ 

  ใช้ทํารูปแกะสลัก 

  ใช้เป็นวัสดุทําปุ๋ ย และเคมีภัณฑ์ 
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