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หินและแร
จากที่กลาวมาแลววาบนพื้นผิวโลกมีดินปกคลุมอยูเปนชั้นบางๆและจากการศึกษาผิวดินและหนา
ตัดดินพบวาสวนประกอบที่เปนของแข็งในดินสวนใหญจะเปนหิน กรวด ทราย ใตชั้นดินลงไปจะเปน
สวนแข็งของพื้นผิวโลกที่ประกอบดวยหินและแรเพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับหินและแรจึงควรศึกษาถึง
ลักษณะทั่วไป กระบวนการเกิด ชนิดและการนําหินและแรไปใชประโยชนตอไป
หินและแร
หิน คือ กอนวัตถุแข็งที่เปนสวนประกอบสําคัญของเปลือกโลก ประกอบดวยแรที่เกาะรวมตัวกันอยู หิน
แตละชนิดมีสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน เชน เนื้อ สี โครงสราง วิธีการเกิด และความแข็งแกรงทน
ตอการกัดเซาะพังทลาย เปนตน
นักธรณีวิทยาแบงหินตามการเกิดหรือวิธีการเกิดออกเปน 3 ประเภท คือ หินอัคนี หินตะกอน และหิน
แปร
หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด หินอัคนีมีหลายชนิด แตละชนิดมีลักษณะและ
คุณสมบัติบางอยางแตกตางกัน
หินตะกอนเกิดจากการทับถมของตะกอนในธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสานหรือเกิดการทับถมของซากพืช
และซากสัตว
หินแปรเกิดจากหินอัคนีและหินตะกอนที่ไดรับความรอนและแรงกดดันสูง แลวรวมตัวกันกลายมาเปนหิน
แปร
หินแตละชนิดจะมีลักษณะและสมบัติบางอยางที่แตกตางกันจึงนําไปใชประโยชนไดตางกัน
กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร เรียกวา
วัฏจักรของหิน
ลักษณะทั่วไปของหิน
หินเปนวัสดุธรรมชาติที่มนุษยรูจักนํามาใชประโยชน ตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่มนุษยยังอาศัยอยูในถ้ําและ
ตามเพิงผาธรรมชาติ โดยกะเทาะหินใหมีเหลี่ยมคมเพื่อใชเปนอาวุธ เรียกวาหินกะเทาะ กอไฟ เปนตน
จึงเรียกมนุษยในสมัยนั้นวามนุษยยุคหิน ตอมาเมื่อมนุษยรูจักพัฒนาเทคโนโลยีสูงขึ้นจึงไดนําหินมาใช
ประโยชน ในการ กอสรางที่อยูอาศัย อาคาร และศาสนาตางๆตลอดจนดัดแปลงทําเครื่องใช เครื่อง
ประดับ ปจจุบันมนุษย ก็ยังใชประโยชนจากหินอยางแพรหลาย เชน ใชหินปูนผสม ปูนซีเมนตในการกอ
สราง ใชหินแกรนิต หินออน
ปูพื้นบาน ตกแตงอาคาร ใชหินทราย หินดินดาน หินชนวนปูสนาม และใชหินปูนทําฐานรากของถนน
หิน ( Rocks )
นักธรณีวิทยาจําแนกหินตามลักษณะการเกิดได 3 ประเภท ดังนี้
หินอัคนี ( Igneous Rocks )
หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวของแข็งตัวของหินหนืด หินหนืดเมื่ออยูภายในเปลือกโลกเรียกวา แมกมา
( Magma ) และเมื่อผุดพนออกจากผิวโลก เรียกวา ลาวา ( Lava ) การเย็นตัวของแมกมามักจะเปนไป
อยางชา ๆ สวนการเย็นตัวของลาวาจะเปนไปอยางรวดเร็ว มีผลทําใหหินอัคนีมีลักษณะตาง ๆ กัน
หินอัคนีเกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหลอมละลายที่เรียกวาหินหนืดซึ่งไหลออกมายังสวนที่
เปนชั้นของเปลือกโลก ถาหินหนืดที่หลอมละลายอยูภายในเปลือกโลกเราเรียกวา แมกมา แตถาหิน
หนืดเหลานั้นผุดขึ้นมาบนผิวโลกเราเรียกวา ลาวา ดังนั้นเราจะพบหินอัคนีทั้งภายในและภายนอกของ
เปลือกโลก ลักษณะของหินอัคนีโดยทั่วไปจะเปนผลึก ไมมีชั้นปรากฏใหเห็น และไมมีซากดึกดําบรรพ
อยูในเนื้อหินประเภทนี้เลย
การเย็นตัวและการแข็งตัวของหินหนืดที่อุณหภูมิตางกันทําใหหินอัคนีมีขนาดของผลึกแตกตางกัน
นักธรณีวิทยาไดใชจุดกําเนิดเปนเกณฑในการพิจารณาแบงหินอัคนี ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุม
ใหญๆ คือ
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1. หินอัคนีที่แข็งตัวอยูในเปลือกโลกระดับลึก ( Intrusive Igneous Rock ) หินกลุมนี้เปนมวลหินอัคนี
ขนาดใหญ เนื้อหยาบและแข็งตัวอยูใตผิวโลก หินกลุมนี้มีหินสําคัญที่ควรรูจัก เชน
1. หินแกรนิต ( Granite ) เปนหินอัคนีที่เนื้อหินสวนใหญประกอบดวยแร เขี้ยวหนุมาน ( Quartz ) และ
แรฟนมา ( Feldspar ) โดยมีแรชนิดอื่นๆปะปนอยูบาง เชน แรไมกา แรฮอรนเบลนด แรแตละชนิดมีสี
ตางกัน แรเขี้ยวหนุมานใสหรือขาวขุน แรฟนมามีสีขาวดานๆ สําหรับแรฮอรนเบลนดจะมีสีดําเขียวคล้ํา
จึงทําใหเราสังเกตเห็นหินแกรนิตมีลักษณะเปนดอกเปนดวงปะปนอยูในมวลหิน ทั้งนี้เนื้อหินโดยทั่วไป
แข็งคอนขางหยาบ
2. หินไดออไรต (Diorite ) เปนหินอัคนีที่เนื้อหินมากกวารอยละ 60 ประกอบดวยแรฟนมาที่มีสีขาวและ
สีเขียวคล้ําหรือเขียวแก รวมทั้งแรฮอรนเบลนดจึงทําใหเรามองเห็นเนื้อหินไดออไรตเปนดอกโดยทั่วไป
ในเนื้อหิน
3. หินเพอริโดไทต ( Peridotite ) เปนหินอัคนีที่มีปริมาณแรซิลิกาอยูจํานวนนอย โดยสวนใหญ
ประกอบดวยแรไพร็อกซินและออลิวีน หินจําพวกนี้เปนตนกําเนิดของเพชร เชน ในประเทศสหภาพ
แอฟริกาใต นอกจากนี้บางแหงยังเปนตนกําเนิดของแรใยหินและโครเมียม
4. หินดูไนต ( Dunite ) เปนหินอัคนีที่ปรากฏอยูใตผิวโลก มีจํานวนนอยมาก เนื้อของหินประกอบดวย
แร ออลิวีน ที่มีสมบัติทางเคมีเปนเบสอยางมาก
2. หินอัคนีที่ขึ้นมาแข็งตัวบนผิวโลก ( Extrusive Igneous Rock ) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่ไหล
ออกมาเย็นตัวอยูภายนอกผิวโลก
ลักษณะของเนื้อหินจะมีความละเอียดและหยาบไมเทากัน ขึ้นอยูกับอัตราการแข็งตัวของลาวา หินกลุม
นี้มีหินสําคัญที่ควรรูจัก เชน
1. หินออบซิเดียน (Obsidian) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่ไหลออกมาแข็งตัวภายนอกผิวโลกอยาง
รวดเร็วมาก เนื้อหินละเอียด มีรอยแตกคลายรอยแตกของแกว มีสีน้ําตาลแกไปจนถึงสีดํา นักธรนีวิทยา
เรียกชื่อหินชนิดนี้วา แกวภูเขาไฟ
2. หินตะกรันภูเขาไฟ (Scoria) เปนหินอัคนีที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่กระจายขึ้นไปในอากาศ
แลวแข็งตัวตกลงมายังพื้นโลก มีสีคอนขางแก ลักษณะเนื้อหินมีรูพรุนอยูโดยทั่วไป และมีรูขนาดใหญ
3. หินพัมมิซ ( Pumice ) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่เย็นตัวลงอยางชาๆ ทําใหมีรูพรุนขนาดเล็กกวา
หินตะกรัน ภูเขาไฟ ในเนื้อหินมีฟองอากาศเล็กๆ จนดูเหมือนฟองน้ําสามารถลอยน้ําได จนบางครั้งเรียก
กันวา หินลอยน้ํา ใชทําวัสดุขัดถูภาชนะ
4. หินบะซอลต (Basalt) เปนหินอัคนีที่เกิดจากลาวาที่ยังรอนและหลอมเหลวอยู ซึ่งไหลออกมาจาก
ปลองภูเขาไฟแลวมาแข็งตัวอยูบริเวณที่ต่ําลงมาขณะกระทบกับอากาศเย็นจะแข็งตัวเปนหินสีดําหรือสี
ดําสนิท ดูแลวมีลักษณะคลายแกวสีดํา เนื้อแนนภายในอาจมีรูพรุนอยูบางเล็กนอย หินชนิดนี้เปนบอเกิด
ของแรรัตนชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งพลอยชนิดตางๆ
โดยปกติบริเวณที่พบหินอัคนี ไดแก พื้นที่ที่เปนภูเขาไฟ และบริเวณที่หินหนืดดันแทรกรอยแยกของ
เปลือกโลกขึ้นมา ในประเทศไทยพบหินอัคนีที่จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําพูน สระบุรี เพชรบุรี
บุรีรัมย ชลบุรีศรีสะเกษ สุราษฎรธานี เปนตน
เนื่องจากหินอัคนีมีความแข็งแกรงจึงนิยมนํามาทําเปนแผนหินปูถนน หินที่มีลวดลายจะนําไปสลักเปน
รูปปนตางๆ ทําแผนปาย เสาหิน ทําครก โมหิน ในสมัยโบราณจะนําหินที่มีเนื้อเปนแกวมาทําใบหอก
และหัวลูกธนู เปนตน
ชนิดของหินอัคนี
หินอัคนีเปนหินที่เกิดกอนหินประเภทอื่น ๆ ลักษณะของหินอัคนีที่เกิดจากแมกมามักมีผลึกขนาดใหญ
เนื่องจากแมกมามีการเย็นตัวอยางชา ๆ สวนหินอัคนีที่เกิดจากลาวามักมีผลึกเล็กละเอียดมากหรือไมมี
ผลึก เนื่องจากลาวามีการเย็นตัวอยางรวดเร็ว และถาลาวามีการเย็นตัวอยางฉับพลันก็จะไดหินที่มีเนื้อ
เปนแกว นอกจากนี้ยังมี หินอัคนีบางชนิดที่เกิดพรอมกับการระเบิดของภูเขาไฟ หินอัคนีที่เกิดใน
ลักษณะนี้จะมีแกสดันพุงผานเนื้อหินขณะเย็นตัวลง ทําใหมีลักษณะเปนรูพรุน จากการที่หินอัคนีมีความ
แตกตางกันซึ่งสามารถจําแนกชนิดของหินอัคนี โดยใชเนื้อของหินเปนเกณฑไดดังตารางตอไปนี้
ชนิดของหิน

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด

ประโยชน

แหลงที่พบ

- ใชในการกอ
สราง
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-

มีผลึกขนาดใหญ แวววาว สวยงาม
แข็งและทนทานตอการผุพัง สึกกรอน
มีสีออน ขาว เทา ชมพู
เกิดจากการเย็นตัวอยางชา ๆ ของแมกมา

- เนื้อแนนละเอียด
- มีผลึกขนาดเล็ก
2. หินบะซอลต
- แข็งและทนทานตอการผุพัง สึกกรอน
( Basalt )
- มีรูพรุน มีสีคล้ํา ไมแวววาว
- เกิดจากลาวาเย็นตัวอยางรวดเร็ว
- เนื้อละเอียดคลายแกว
- ไมมีผลึก
3. หินออบซิเดียน
- มีสีดํา เรียบ มัน
( Obsidian )
- เมื่อแตกออก รอยแตกจะคมเหมือนแกวแตก
( หินแกวภูเขาไฟ)
และเวาเปนกนหอย
- เกิดจากการเย็นตัวของลาวา อยางฉับพลัน
- มีลักษณะเหมือนหินสคอเรีย แตมีขนาดของรู
4. หินพัมมิซ
พรุนเล็กๆ มีน้ําหนักเบา ชาวบาน เรียกวา หินลอย
(Pumice)
น้ํา หรือหินสม
- เปนหินภูเขาไฟหรืออัคนีพุ
5. หินแอนดีไซต
- เนื้อละเอียดแนนทึบ
(Andesite)
- มีผลึกเล็กละเอียดกระจายอยูในเนื้อหิน
6. หินไรโอไลต
- หินภูเขาไฟหรือหินอุคนีพุ
(Rhyolite)
- มีผลึกขนาดเล็กของแรหลายชนิดปนอยู

- ประดับ
อาคาร
- ปูพื้น
- แกะสลัก
- ทํา
อนุสาวรีย
- ทําครก

จังหวัดระยอง
ชลบุรี จันทบุรี
นราธิวาส

จังหวัดจันทบุรี
- ใชในการกอ กาญจนบุรี
สราง
ลําปาง
ทําถนน
ศรีสะเกษ บุรีรัมย
ลพบุรี
- ใชทําอาวุธ
สงคราม
ยังไมพบใน
ในสมัย
ประเทศไทย
โบราณ
- ใชทําวัสดุ
ขูดถู

- ตามชายฝง
ทะเล

- ทําถนน
จ. สระบุรี,
- ทําทางรถ
เพชรบูรณ
ไฟ
- ใชในการกอ จ. สระบุรี,
สราง
เพชรบูรณ

หินตะกอน (Sedimentary Rocks)
เมื่อตะกอนของเศษหิน ซากพืช ซากสัตวทับถมกันเปนชั้นๆ ตามธรรมชาติเปนระยะเวลาอันยาวนาน
และเมื่อมีวัตถุประสานหรือสารเชื่อมก็จะจับตัวกันเปนกอนแข็งกลายเปนหินที่เรียกวา หินตะกอน หรือ
หินชั้น
ลักษณะเดนของหินตะกอนหรือหินชั้น คือ จะมีชั้นหินปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด ชั้นหินดังกลาวนี้จะมี
ความหนา ตั้งแต 2-3 เซนติเมตร ไปจนถึงหลายเมตร นอกจากนี้ในเนื้อหินอาจปรากฏซากพืชและสัตว
ดึกดําบรรพอยู
หินตะกอนเกิดจากการผุพังของหินชนิดใดก็ไดที่ผิวโลก แลวถูกแรงน้ํา แรงลมพัดพาทับถมอัดตัวกัน
หรือตกตะกอน เชน ทราย เศษหิน ดิน โคลน รวมทั้ง ซากพืชซากสัตว โดยมีวัตถุประสานใหติดกัน
หรือ
สิ่งตางๆที่แขวนลอยในน้ําจะเกิดการตกตะกอนในธรรมชาติ กระบวนการที่สําคัญในการเกิดหินตะกอน
คือ การกัดรอน การผุพัง การพัดพา การสะสมตัวหรือการตกตะกอน และการแข็งตัวกลายเปนหิน กลาว
คือหลังจากที่หินถูกกัดกรอนผุพังกลายเปนตะกอน ตอมาตะกอนเหลานั้นถูกน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง และแรง
โนมถวงของโลก พัดพาไปตามความลาดชันของพื้นที่จากภูเขาลงสูที่ราบตามแมน้ํา ลําคลอง ทะเล
และมหาสมุทร เปนตน จนกระทั่งการพัดพาสิ้นสุดลงเนื่องจากความเร็วหรือพลังงานในการพัดพาลดลง
ทําใหตะกอนเหลานั้นตกสะสมตัวตามสภาพแวดลอมของบริเวณนั้น ตอมาเมื่อระยะเวลานาน ตะกอนที่
ทับถมกันมีความหนามากขึ้น น้ําหนักของตะกอนที่ทับถมกันทําใหตะกอนอัดตัวกันแนนมากขึ้นและสาร
ที่แทรกอยูระหวางรูพรุนของเม็ดตะกอนจะชวยเชื่อมตะกอนใหยึดติดกัน จนในที่สุดตะกอนที่ทับถมกัน
จึงแข็งตัวกลายเปนหิน
เมื่อหินชนิดตางๆ บนผิวโลกผุพังแลวถูกแรงน้ําและแรงลมพาไป จะเกิดการทับ ถมของตะกอน โดยมีซิ
ลิกา เหล็กออกไซด และแคลเซียมคารบอเนตเปนวัตถุประสานตางๆ ใหเกิดเปนหินตะกอน เมื่อใชความ
แตกตางของตะกอนเปนเกณฑ จะสามารถจําแนกชนิดของหินไดดังนี้
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ชนิดของหินตะกอน
ชนิดของหิน

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด

1. หินกรวด
(Conglomerate)

2. หินทราย
(Sandstone)

3.หินดินดาน
(Shale)

4. หินปูน
(Limestone)

5. ศิลาแลง
(Laterite)

ประโยชน

แหลงที่พบ
- พบไดทาง
- เกิดจากตะกอนของกรวด
ภาคตะวันออก
- เนื้อหยาบมาก ประกอบดวยเศษหิน
เฉียงเหนือ
หรือแรขนาดใหญในลักษณะ
- ใชในงานกอสราง ทําถนน
ทุกจังหวัดและ
ของกรวดตางๆ ปนรวมกันอยูกับเศษ
บางแหงทาง
ตะกอนเล็กละเอียด
ใต
- เกิดจากตะกอนของทราย
- มีลักษณะแข็ง เนื้อหยาบ สาก มี
- พบที่เพชรบุรี
หลายสีประกอบดวยเม็ดทรายลวนๆ - ใชในการกอสราง ทําหิน
ราชบุรี และ
ลับมีด
เกาะกันเปนกอนโดยมีซิลิกา เหล็ก
กาญจนบุรี
ออกไซดหรือแคลเซียมคารบอเนต
เปนวัตถุประสาน
- เกิดจากตะกอนของดินเหนียว เศษ
หิน และเศษแรที่มีขนาดเล็กละเอียด
- ใชผสมทําปูนซีเมนต ปู - พบที่เลย
มากเทากับเนื้อดิน
พื้นทางเดิน
สงขลา
- เนื้อละเอียดกะเทาะหรือหลุดออก
เปนแผนๆ ไดงาย
- เกิดจากการทับถมของซากพืชซาก
- ใชในการกอสราง ทําถนน
สัตว
ทางรถไฟ ปูนกินกับหมาก
- เนื้อแข็ง มีแคลเซียมคารบอเนตเปน
- พบที่สระบุรี
ทําวัสดุทนไฟ ทํา
วัตถุประสาน
ราชบุรี เพชรบุรี
แคลเซียม-คารไบด ทําปุย
- อาจพบซากพืซซากสัตวติดในเนื้อ
และสี
หิน
- เกิดจากการผุพังและสึกกรอนของ
หินอัคนี
- พบที่บุรีรัมย
- มีเหล็กออกไซดหรืออะลูมิเนียม
- ใชทํากําแพง
ศรีสะเกษ
ออกไซดเปนวัตถุประสาน
- มีลักษณะสีน้ําตาลแดง เนื้อแข็ง มีรู
พรุน

ซากดึกดําบรรพหรือฟอสซิล (Fossil) ซึ่งเปนซากพืซซากสัตวดึกดํา-บรรพในหินปูน เปนประโยชนใน
การสืบสานขอมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตางๆ ในอดีต
หินแปร (Metamorphic rock)
เมื่อหินอัคนียและหินตะกอนไดรับความรอนและแรงกดดันภายในโลกจะทําใหโครงสรางและองค
ประกอบเปลี่ยนแปลงไป
ชนิดของหินแปร
เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนไดรับความรอนและแรงกดดันภายในโลกทําใหเกิดการ เปลี่ยนแปลงทั้งชนิด
แรประกอบหินและโครงสรางของเนื้อหินจนเกิดเปนหินแปร โดยหินอัคนีและหินตะกอนที่มีสวนประกอบ
หลายอยางที่เห็นไดชัดเจน เมื่อถูกความรอนและแรงกดดันจะเปลี่ยนเปนหินแปร โดยสวนประกอบที่
เห็นเดนชัดแตเดิมจะถูกอัดเขาหากัน เกิดการเรียงตัวตอกัน ทําใหมองเห็นเปนริ้วขนาน สวนหินอัคนี
และหิน ตะกอนที่ดูสวนประกอบ ไมเห็นเดนชัดเมื่อถูกแรงอัดก็เพียงแตเห็นวามีเนื้อแนนขึ้นเทา นั้น ไม
เห็นเปนริ้วขนาน หินแปรที่มีรอยขนาน ไดแก หินชนวน หินไนส หินชีสต และหินฟลไลต สวนหินแปรที่
ไมมีรอยขนาน ไดแก หินออนและหิน ควอรตซไชต หินแปรมีหลายชนิด แตละชนิดมีลักษณะตาง ๆ กัน
ชนิดของหิน

ลักษณะเนื้อหิน/การเกิด

ประโยชน
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- แปรมาจากหินแกรนิตหรือหินกรวด
1. หินไนส
- มีผลึกเรียงกันเปนริ้วขนาน
- พบที่ชลบุรี
- ใชทําครก โม กําแพง
(Gneiss)
- แข็งและทนทาน
กาญจนบุรี ชุมพร
- มีทั้งเนื้อหยาบและละเอียด
- แปรมาจากหินดินดาน
- ทํากระดานชนวน ใชมุง
-พบตามเสนทาง
2. หินชนวน
- เนื้อแนนละเอียด ผิวเรียบ
หลังคา
ถนนมิตรภาพ
(Slate)
- หลายสี มีรอยขนาน
- ทําแผนปูพื้นทางเดินใน
กอนถึงปากชอง
- สามารถแซะออกจากกันเปนแผน
สวน
- แปรมาจากหินปูน
- มีทั้งละเอียดและเนื้อหยาบ จนเห็น
ผลึก
3. หินออน
- ไมมีริ้วขนาน
- พบที่สระบุรี
- ใชทําอนุสาวรีย แกะสลัก
( Marble )
นครนายก ยะลา
- เมื่อขัดผิวหนาจะมันวาว
- หินออนที่บริสุทธิ์จะมีสีขาว แตถามี
สารที่มลทินเจือปนอยูในเนื้อหิน จะทํา
ใหหินออนมีสีตาง ๆ
- แปรมาจากหินชนวน
- ใชเปนวัสดุถมถนนชั่ว
4. หินฟลไลต - เนื้อหยาบ ผิวนวล
- พบที่ราชบุรี
คราว เพราะเปนหินที่มี
- มีริ้วขนานที่มักจะคดโคงเปนลูก
(Phyllite)
กาญจนบุรี
คุณภาพไมดี
คลื่นเล็กๆเห็นไดชัด
- แปรจากหินแกรนิตหรือหินดินดาน
5. หินซีสต
- พบที่บริเวณเขื่อน
- เนื้อหยาบมาก ผิวมีรอยแตกขรุขระ ใชในการกอสราง
(Schist)
ภูมิพล จังหวัดตาก
มีริ้วขนาน
- แปรมาจากหินทรายหรือหินกรวด
- ใชรองพื้นถนน เปนหิน
6. หิน
- เนื้อแนน แข็งแกรงมาก
ผสมคอนกรีต
ควอรตซไซต
- พบที่ชลบุรี ราชบุรี
- เมื่อแตกจะมีรอยแตกเวาโคงแบบกน - ทําหินอัดเม็ด ทําหินลับ
(Quartzite)
หอย
มีด และใชทําวัสดุทนไฟ
วัฏจักรของหิน ( Rock cycle )
จากการที่เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหหินประเภทหนึ่งเปลี่ยนไปตามหินอีก
ประเภทหนึ่งไดโดยเริ่มตนจากหินหนืดไดเย็นตัวลงกลายเปน หินอัคนีเมื่อหินอัคนีเกิดการผุกรอนเนื่อง
จากธรรมชาติ และการกระทําของมนุษย โดยมีกระแสลมและกระแสน้ําชวยพัดพาตะกอนไปทับถมกัน
และมีวัตถุประสานเกิดเปนหินตะกอนขึ้น เมื่อหินอัคนีและหินตะกอนไดรับความรอนและแรงกดดันภาย
ในโลกเปลี่ยนเปนหินแปร และหินแปรที่ถูกแรงอัดใหลึกลงไปใตผิวโลก จะหลอมเหลวกลับเปนหินหนืด
ไดอีก กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงและการหมุนเวียนของหินอัคนี หินตะกอนและหินแปรเชนนี้
เรียกวา วัฏจักรของหิน
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แร (Minerals)
ขอมูลทั่วไปของแร
แร(Minerals) เปนสารประกอบอนินทรีย หรือ ธาตุที่เกิดโดยธรรมชาติ รวมทั้งสารประกอบอินทรีย
บางอยาง เชน ถานหินและน้ํามันดวย ถาจะใหละเอียดยิ่งขึ้นก็กลาวไดวา แรมีสวนประกอบทางเคมีซึ่ง
เขียนสูตรเคมีแทนได และมีคุณสมบัติทางเคมี ทางฟสิกส และทางแสงเฉพาะตัว จะเปลี่ยนแปลงบางก็
อยูในขอบเขตจํากัด ลักษณะของแรนั้น จะเห็นวาเปนสารที่มีเนื้อเดียวกัน (Homogeneous
Substanece) แตที่กลาววามีสวนประกอบทางเคมีและเขียนสูตรทางเคมีและเขียนสูตรเคมีแทนไดนั้น
อธิบายไดงายๆ เชน ที่เราเรียกตะกั่ว กาลีนานั้น ประกอบดวยธาตุ 2 ธาตุ คือ ธาตุตะกั่ว ใชสุญทางเคมี
Pb กับธาตุกํามะกัน สัญลักษณทางเคมี S เมื่ออยูในสภาพตะกั่วกาลีกามีสูตรเปน PDS ซึ่งตองนํามา
ถลุงไลกํามะถันออกไปจึงจะไดโลหะตะกั่ว ดังนี้เปนตนแรอื่นๆก็เชนเดียวกัน อาจจะประกอบดวยธาตุ
เพียงธาตุเดียว เชน แรทองแดง (Au) เพชร (C) ฯลฯ หรือแรอาจจะประกอบดวยธาตุ 3 ธาตุก็มี ที่
ประกอบดวยธาตุมากกวานี้ก็มี อันจะไดกลาวตอไป สําหรับคุณสมบัติทางเคมีนั้น หมายถึง การที่มีแร
ปฏิกิริยาเปนฟองฟูกับกรดเกลือ เปนตน นอกจากนั้น แรยังใหสีของเปลวไฟเมื่อถูกกับเปลวไฟ แตจะ
เปนสีอะไรนั้น แลวแตวาแรนั้นจะมีธาตุอะไรประกอบอยู เชน ถามีแคลเซียมจะใหเปลวสีอิฐ เปนตน สวน
คุณสมบัติทางฟสิกส หมายถึงลักษณะตางๆ ของแร เชน รูปรางสี รอยแตก ความแข็ง ความเหนียว
น้ําหนัก ความวาว และอื่นๆ คุณสมบัติ ทางฟสิกสตางๆ เหลานี้มีประโยชนมาก เพราะสามารถนําไป
ตรวจสอบแรไดอยางงายๆ
แร หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่พบไดทั้งในดิน ในหิน ในน้ําและใน
อากาศ แรที่พบในลักษณะที่เปนธาตุ ไดแก ทองคํา ทองคําขาว และเงิน สวนใหญแลวจะพบในรูปของ
สารประกอบอนินทรีย เชน สารประกอบออกไซด ( มีออกซิเจนเปนองคประกอบอยู ) สารประกอบ
ซัลไฟด ( มีกํามะถันเปนองคประกอบอยูดวย ) และสารประกอบคารบอเนต
แรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป (exhausting natural resources ) มนุษยรูจักนําแรมาใช
ประโยชนในการดํารงชีวิตในทุกยุคทุกสมัย เชน ใชในการกอสรางอาคารบานเรือนใชผลิตเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ เชน เครื่องจักร เครื่องยนต ยวดยานพาหนะ อาวุธยุทโธปกรณ เครื่องอํานวยความ
สะดวกสบาย เชน สวนประกอบของสิ่งประดิษฐตางๆ ใชทําอุปกรณไฟฟา ใชทําโลหะผสม ใชทําเครื่อง
ประดับ เชน เชื้อเพลิงใหความรอน เปนตน
แรตาง ๆ มีลักษณะการกําเนิดแตกตางกัน เชน เกิดจากการเย็นตัวของหินหนืด ( magma ) ที่รอนและ
หลอมเหลวอยูภาคใตเปลือกโลก หรือเกิดจากปฏิกิริยาเคมีของธาตุหรือสารประกอบใตความกดดันและ
อุณหภูมิที่พอเหมาะ หรือเกิดจากการละลายของน้ํารอนหรือกาซรอน เชน บริเวณใตปลองภูเขาไฟหรือ
บอน้ําพุรอน น้ํารอนเหลานี้จะละลายแรธาตุตางๆ เมื่อน้ํารอนเย็นตัวลงแรจะตกผลึกกลายเปนสายแร
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แทรกตัวอยูตามรอยแตกหรือชองวางในหิน แรบางชนิดใชเวลาในการเกิดเปนแสน ๆ ป หรือลานป ภาย
ใตอิทธิพลของความรอนและความดัน
แร หมายถึง สารเคมีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ประกอบดวยธาตุหรือสารประกอบซึ่งเปนของแข็ง มี
ลักษณะเปนผลึก เกิดขึ้นจากวิธีการทางอนินทรียเคมีตามธรรมชาติ สมบัติทางกายภาพของแร ไดแก
รูปผลึก แนวแตก สี ความแข็ง สีผงละเอียด ความวาว และความหนาแนนสัมพัทธ แรบางชนิดแมเหล็ก
ดูดติด บางชนิดก็นําไฟฟาได
ประเทศไทยมีทรัพยากรหินและแรกระจายอยูทุกภาคของประเทศ ทรัพยากรหินประเภทหินอัคนี หิน
ตะกอน และหินแปรนั้นมีพบเปนแหลงๆ โดยที่หินอัคนีมักเปนหินที่ดันแทรกตัวขึ้นมา มีปะปนอยูกับหิน
ปูนและหินตะกอนซึ่งมีอยูทั่วไป ประเทศไทยมีแหลงแรอยูในบางจังหวัด แรที่ทํารายไดสูงสุด ไดแก แร
ดีบุก รองลงมาคือ ยิปซัม ตะกั่ว และสังกะสี สวนแรเงิน ทองคํา และอัญมณีมีอยูไมมากนัก
การจําแนกแร
แรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมากมายหลายชนิด มีลักษณะการเกิดและสมบัติเฉพาะตัวที่แตกตาง
กัน ถาเราจําแนกประเภทของแรโดยใชเกณฑการนําไปใชประโยชนจะสามารถจําแนกแรออกไดเปน 4
ประเภท ดังนี้
1. แรโลหะและแรอโลหะ จัดเปนแรที่พบอยูในหินทั่วๆไป
แรโลหะ เปนแรที่อยูในรูปของสารประกอบออกไซดของโลหะ ซึ่งประกอบดวยโลหะกับออกซิเจน การ
นําแรโลหะมาใชประโยชนจะตองทําการถลุงแรใหไดโลหะบริสุทธิ์เสียกอน แรโลหะที่ยังไมผานการถลุง
เรียกวา
สินแร การถลุงแรเปนกระบวนการแยกเอาโลหะออกจากสินแรโดยใชปฏิกิริยาทางเคมีและความรอนสูง
สินแรชนิดหนึ่งอาจมีโลหะอยูเพียงชนิดเดียวหรือสองชนิดก็ได เชน สินแรดีบุกถลุงแลวจะใหดีบุกเพียง
ชนิดเดียว สินแรทองแดงถลุงแลวอาจใหโลหะทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และทองคํา สินแรกาลีนาถลุง
แลวจะไดตะกั่ว สินแร
บอกไซดเมื่อถลุงแลวจะไดอลูมิเนียม เปนตน
ตัวอยางแรโลหะที่สําคัญ เชน ตะกั่ว สังกะสี ดีบุก ทองแดง แมงกานีส พลวง โครเมียม เปนตน
แรอโลหะ เปนแรที่มีสารอโลหะเปนองคประกอบเปนสวนใหญ แรอโลหะไมตองมีการถลุง สามารถขุด
แลวนํามาใชไดเลย ตัวอยางแรอโลหะที่สําคัญมีดังนี้
1. กํามะถัน ทําดินปน ไมขีดไฟ ใชในอุตสาหกรรมเคมี
2. ใยหิน ทําวัสดุทนไฟ
3. ยิปซัม ทําปูนซีเมนต ปูนปลาสเตอร แปง ชอลก ปุย
4. ฟลูออไรต ใชในอุตสาหกรรมเคมี
5. โพแทสเซียม ทําปุย
6. ฟอสเฟต ทําปุย อาหารสัตว
7. แกรไฟต ทําไสดินสอ ขั้วไฟฟา
8. ไมกา ทําอุปกรณไฟฟา
9. ควอรตซ ทําเครื่องมือทางวิทยาศาสตร วัสดุขัดสี อุตสาหกรรมแกว
10. เฟลดสปาร ทําเครื่องเคลือบ เครื่องปนดินเผา อุตสาหกรรมแกว
2. แรรัตนชาติ เปนแรอโลหะที่มีรูปผลึกที่สามารถนํามาเจียระไนหรือขัดมันใหเกิดความสวยงาม แรรัตน
ชาติมีสมบัติเฉพาะตัวที่เดนชัดในเรื่องของสี ความวาว การใหแสงผานและการกระทบแสง นิยมนํามา
ทําเครื่องประดับโดยทําการซื้อขายกันเปนกะรัต ( 1 กะรัต เทากับ 200 มิลลิกรัม ) ตัวอยางแรรัตนชาติ
เชน เพชร ทับทิม ไพลิน บุษราคัม เพทาย มรกต โกเมน ไพทูรย หยก เปนตน
3. แรกัมมันตรังสี เปนแรที่มีสภาพของนิวเคลียสไมเสถียรจะมีการปลอยรังสีออกจากอะตอมอยูตลอด
เวลาและเมื่อสิ้นสุดการสลายตัวจะไดธาตุใหมเกิดขึ้น แรกัมมันตรังสีจัดเปนแรที่ใหพลังงาน
อยางมหาศาล ซึ่งปจจุบันสามารถนํารังสีที่ปลดปลอยออกจากแรกัมมันตรังสีมาใชประโยชนในดาน
ตางๆ เชน ใชผลิตกระแสไฟฟา รักษาโรคมะเร็ง ถนอมผลผลิตจากการเกษตร คํานวณหาอายุของโลก
ทําระเบิดนิวเคลียร เปนตน ตัวอยางแรกัมมันตรังสี เชน ยูเรเนียม โคบอลต-60 เปนตน
4.แรเชื้อเพลิง เปนแรที่จัดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญตอเศรษฐกิจในปจจุบันเปนอยางมาก มีทั้ง
ชนิดที่สามารถขุดนํามาใชประโยชนไดเลย และชนิดที่ตองนํามาผานกระบวนการกลั่นกอน เชน
ถานหิน เปนแรเชื้อเพลิงที่ประกอบดวยธาตุคารบอนที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว
ถานหินมีหลายชนิด ไดแก ลิกไนต บิทูมินัส และแอนทราไซต ถานหินที่นํามาใชประโยชนโดยตรง ใช
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เปนเชื้อเพลิงในโรงงานผลิตกระแสไฟฟา แตถานํามาอบจะไดกาซเชื้อเพลิงและน้ํามันดิบ
กาซธรรมชาติ เปนแรเชื้อเพลิงที่มักพบวาเกิดรวมกับน้ํามันดิบ เรานํากาซธรรมชาติมาใชประโยชน
สําหรับเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟา และใชหุงตมในอาคารบานเรือน
เปนแรเชื้อเพลิงที่เปนหินชั้น ลักษณะ หินน้ํามันเม็ดหินจะละเอียด มีสีดําหรือสีเทา ถานําไปอบดวย
ความรอนสูงจะใหน้ํามันดิบที่สามารถนําไปกลั่นใหเกิดน้ํามันไดเชนกัน
น้ํามันดิบหรือปโตรเลียม เปนแรเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว จนกระทั่ง
แปรสภาพกลายเปนของเหลวจําพวกไฮโดรคารบอนที่มีธาตุไฮโดรเจนและคารบอนเปนธาตุหลัก น้ํามัน
ดิบจะตองนําไปผานกระบวนการกลั่นลําดับสวนกอนจึงจะไดน้ํามันที่ใชกับยานพาหนะตางๆ เชน น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันดีเซล เปนตน
ประเทศไทยมีทรัพยากรหินและแรกระจายอยูทั่วทุกภาค ทรัพยากรหินประเภทหินอัคนี หินตะกอน และ
หินแปรนั้นมีพบเปนแหลงๆ โดยที่หินอัคนีจะเปนหินที่ดันแทรกตัวขึ้นมา มีปะปนอยูกับหินตะกอน ซึ่งมี
อยูทั่วไป ในสวนของแรนั้นประเทศไทยมีแหลงแรอยูในบางจังหวัด
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีพลังงานความรอนใตพิภพจําพวกบอน้ํารอนหรือน้ําพุรอนกระจายอยูทั่วทุก
ภาคของประเทศ ซึ่งพบมากทางภาคเหนือ อยางไรก็ตามแหลงพลังงานความรอนใตพิภพยังเปนแหลง
ขนาดเล็ก จึงใชประโยชนไดไมมากนัก
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