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จุดประสงค์การเรียนรู้ 

  ส ารวจและเขียนสรุปสัญลักษณ์ของชั้นหน้าตัดดิน สมบัติของดิน และ 
    กระบวนการเกิดดิน 

 ส ารวจ วิเคราะห์และเขียนบรรยายการใช้ประโยชน์และการปรับปรุงคุณภาพดิน
 สร้างสถานการณ์จ าลอง เพ่ือเขียนสรุปกระบวนการเกิดลักษณะของเน้ือหิน 

 ทดสอบและสังเกตองค์ประกอบและสมบัติของหิน เพ่ือจ าแนกประเภทและ 
   ชนิดของหิน และยกตัวอย่างการน าหินไปใช้ประโยชน์ 
 ตรวจสอบและเขียนบรรยายลักษณะทางกายภาพของแร่และรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ 
                 การน าแร่ไปใช้ประโยชน ์



1. ดิน (Soil)  
• ดิน คือ เป็นผลลัพธ์โดยตรงของหิน แร่ 

ที่สลายตัวผุพังแล้ว ทับถมกันเกิดเป็น
วัตถุต้นก าเนิดดนิ เมื่อผสมคลุกเคล้ากับ
อินทรียวัตถุ และ 
ผ่านกระบวนการทางดิน จะปรากฏ
ลักษณะและเกิดเป็นชัน้ดนิตา่งๆ ขึ้น 
ประกอบด้วย  
1. แร่ธาตุ (mineral matter ) 45%        
2. สารอินทรีย์ (organic matter) 5%  
3. อากาศ (air) 25%        
4. น้ า (water) 25% 

1.1 สัดส่วนองค์ประกอบของดิน   



1.2 องค์ประกอบของดิน   

1. อนินทรียวัตถุ  

2. อินทรียวัตถุ  

3. น้ าในดิน 

4. อากาศในดิน 



•    อนินทรียวัตถุ หรือ แร่ธาตุ เป็นส่วนประกอบที่มีปริมาณมากที่สุดในดิน
ทั่วไป ได้มาจากการผุพังสลายตัวของหินและแร่ จากเปลือกโลก  
ขนาดของดินหรืออนภุาคดิน  แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
        1. กลุ่มอนุภาคขนาดทราย (เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.00-0.05 ม.ม.) 
        2. กลุ่มอนุภาคขนาดทรายแป้ง (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.05-0.002 ม.ม.) 
        3. กลุ่มอนุภาคขนาดดินเหนียว (เส้นผ่าศูนย์กลาง < 0.002 ม.ม) 

 

1.2 องค์ประกอบของดิน   

1.อนินทรียวัตถุ   



• อินทรียวัตถุในดนิ ในที่นี้มีความหมายครอบคลุมตั้งแตส่่วนของซากพชืซาก
สัตว์ที่ก าลังสลายตัว เซลล์จุลินทรีย์ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และในส่วนที่ตายแล้ว 
ตลอดจนสารอินทรียท์ี่ไดจ้ากการยอ่ยสลาย หรือส่วนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา
ใหม่ แต่ไม่รวมถึงรากพืช หรือเศษซากพืช หรือสัตว์ที่ยังไม่มีการยอ่ยสลาย 

1.2 องค์ประกอบของดิน   
2. อินทรียวัตถุ 



• น้ าในดิน หมายถึง ส่วนของน้ าที่พบอยู่ในช่องว่างระหว่างอนุภาคดินหรือ 
เม็ดดิน มีความส าคัญมากต่อการปลูก และการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจาก
เป็นตัวช่วยในการละลายธาตอุาหารต่างๆ ในดิน และเป็นส่วนส าคัญใน 
การเคล่ือนย้ายอาหารพืชจากรากไปสู่ส่วนตา่งๆของพชื 

1.2 องค์ประกอบของดิน   

3. น้ าในดิน 



• อากาศในดิน หมายถึง ส่วนของก๊าซต่างๆ ที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเมด็
ดินในส่วนที่ไม่มีน้ าอยู่ ก๊าซที่พบโดยทั่วไปในดิน คือ ก๊าซไนโตรเจน (N2) 
ออกซิเจน (O2) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งรากพืชและจุลินทรีย์ดนิ
ใช้ในการหายใจ และสร้างพลังงานในการด ารงชีวิต 

1.2 องค์ประกอบของดิน   

4. อากาศในดิน 



•  พัฒนาการของดินเกิดจากกระบวนการต่างๆ หลายกระบวนการแบ่งได้เป็น 
2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  1.กระบวนการท าลาย และ 2. กระบวนการสร้าง 
กระบวนการทั้งสองแบบนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมๆกัน หรือเกิดกระบวนการ
ท าลายก่อนแล้วเกิดการกระบวนการสร้างดินตามมาก็ได้ 

1.3 พัฒนาการของดิน 



 1.ภูมิอากาศ  

 2.สิ่งมีชีวิต  

 3.สภาพพื้นที่  

 4.วัตถุต้นก าเนิดดิน   

 5.เวลา 

1.4 ปัจจัยในการเกิดดิน   



• อุณหภูมิและหยาดน้ าฟา้ เช่น ฝน 
น้ าค้าง หิมะ ฯลฯ เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้เป็นตัวควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ทั้งกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ ซึ่งมีผลต่ออัตรา 
การผุพังสลายตัวของวัสดตุ่างๆ ทั้ง
หิน แร่ และเศษซากส่ิงมีชีวิตตา่งๆ 
รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
เปล่ียนแปลง เคล่ือนย้าย และสะสม
วัสดุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดนิด้วย 

1.4 ปัจจัยในการเกิดดิน   
1. ภูมิอากาศ (climate) 



• พืชพรรณธรรมชาติ สัตว์ รวมถึง
เอนไซม์และสารต่างๆ ที่ผลิต
ออกมาจากพืช สัตว์ จุลินทรีย์ 
และกิจกรรมของมนษุย์ ซึ่งมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
และเคมีของส่วนประกอบในดนิ 
และเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ท าให้เกิด
ความแตกต่างกันของดนิ เช่น การ
สะสมอินทรียวัตถุในดนิ การผสม
คลุกเคล้าภายในหน้าตัดดิน การ
หมุนเวียนของธาตุอาหารพืช และ
ความคงทนของโครงสร้างดิน  
เป็นต้น 

1.4 ปัจจัยในการเกิดดิน   

2. ส่ิงมีชีวิตหรือ 
ปัจจัยทางชีวภาพ (organism) 



• อุณหภูมิและหยาดน้ าฟา้ เช่น ฝน 
น้ าค้าง หิมะ ฯลฯ เนื่องจากปัจจัย
เหล่านี้เป็นตัวควบคุมการ
เกิดปฏิกิริยาต่างๆ ทั้งกายภาพ เคมี 
และชีวภาพ ซึ่งมีผลต่ออัตรา 
การผุพังสลายตัวของวัสดตุ่างๆ ทั้ง
หิน แร่ และเศษซากส่ิงมีชีวิตตา่งๆ 
รวมทั้งยังมีอิทธิพลต่อกระบวนการ
เปล่ียนแปลง เคล่ือนย้าย และสะสม
วัสดุต่างๆ ที่เกิดขึ้นในดนิด้วย 

1.4 ปัจจัยในการเกิดดิน   
3. สภาพภูมิประเทศ (relief) 



• วัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายตวัของ หิน แร่ และเศษซากพืชและสัตว์ ซึ่ง
อาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที ่ณ บริเวณนั้นๆ หรือเป็นพวก
ตะกอนต่างๆ ที่ถูกเคล่ือนย้ายมาจากแหล่งอื่นโดย น้ า ลม หรือธารน้ าแข็ง 
แล้วมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง องค์ประกอบของวัสดุเหล่านี้จะ
เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลตอ่ลักษณะและสมบัติตา่งๆ ของดินที่เกิดขึน้เชน่ 
เนื้อดิน สีดิน ชนิดและปริมาณธาตุอาหารในดนิ 

1.4 ปัจจัยในการเกิดดิน   4. วัตถุต้นก าเนิดของดิน 
(parent material) 



• ดินที่มีอายุนานกว่าจะมสีภาพ
หน้าตัดข้างของดนิสมบูรณ์
กว่าดินที่มีอายุน้อย แต่ถ้าเกิด
อยู่ในภูมิอากาศที่ท าให้วัตถุมี
การสลายตัวเร็ว เช่น ในเขต
ร้อนชื้น ลักษณะของหน้าตดั
ข้างของดินที่เกดิขึน้จะ
ค่อนข้างสมบูรณ์ ถึงไม้จะใช้
เวลาน้อยกว่าปกต ิ

1.4 ปัจจัยในการเกิดดิน   
5. เวลา(time) 



• นักวิทยาศาสตร์ทางดินหรือนัก
ปฐพีวิทยา เรียกผิวด้านข้างของ
หลุมดินที่ตัดลงไปจากผวิหน้าดนิ
ตามแนวดิ่งซึ่งปรากฏให้เหน็ชั้น
ต่างๆ ภายในดินนี้ว่า หน้าตัดดิน 
(soil profile) และเรียกชั้นต่างๆ 
ในดินที่วางตัวขนานกับผวิหน้าดนิ
ว่า ชั้นดิน (soil horizon) 
การศึกษาหน้าตัดดินมักจะท ากัน
ในช่วงความลึกตั้งแตผ่ิวหนา้ดินลง
ไปประมาณ 2 เมตร  

1.5 หน้าตัดดิน (soil profile)   



• ชั้นดิน (Soil Horizon)  
ถ้าแบ่งแบบหยาบๆ จะแบ่งได้ 2 
ชั้น คือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง 
ถ้าแบ่งอย่างละเอียดได้ 5 ช้น 
1. ดินชั้นบน (Top soil) : ดินสีคล้ า 
เพราะมีอินทรียวัตถุ (ฮิวมัส) อยู่
มาก เม็ดดินโต ร่วนซุย เหมาะแก่
การเพาะปลูก 
2. ดินชั้นล่าง (Sub soil) : ดินสี
อ่อน อินทรียวัตถุน้อย และมีแร่
ต่างๆ มาก เป็นหินและแร่ 

1.6 ชั้นดิน หรือ ชั้นก าเนิดดิน (Soil Horizon)   



• หน้าตัดของดนิหนึง่ๆ นั้น 
ประกอบด้วยชั้นตา่งๆ มากมาย 
โดยที่ชั้นเหล่านี้อาจเป็นชั้นที่เกดิ
จากกระบวนการทางดิน หรือเป็น
ชั้นของวัสดุต่างๆ ก็ได้  
 ชั้นดินหลักๆ มีอยู่ด้วยกัน 5 
ชั้น คือ ชั้น O, A, E, B และ C แต่
ในบางหน้าตัดดนิอาจพบ ชั้น R ซึ่ง
เป็นชั้นหินพื้นทีอ่าจจะมีความ
เกี่ยวข้องกับชั้นดนิหลักตอนบน
หรือไม่ก็ได้ 

1.6 ชั้นดิน หรือ ชั้นก าเนิดดิน (Soil Horizon)   



• ชั้น “O” หรือเรียกว่า ชั้นดิน
อินทรีย์ คือ ชั้นที่มีการสะสม
อินทรียวัตถุทั้งทีม่าจากพืชและสัตว์ 
ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมาจากพืช เช่น 
ใบไม้ กิ่งไม้ หญ้า และพืชอื่นๆ ทั้ง
พวกที่มีการสลายตัวเพียงเล็กนอ้ย 
สลายตัวปานกลาง หรือสลายตัว
มากจนไม่สามารถสังเกตเห็น
ลักษณะของชิ้นส่วนดัง้เดมิ 

1.6 ชั้นดิน (Soil Horizon)   ชั้น O horizon 



1.6 ชั้นดิน (Soil Horizon)   ชั้น A , E horizon 

“ชั้น A” (topsoil) หรือ ชั้นดินบน  
ช้ันดินท่ีประกอบด้วยอินทรียวัตถุท่ี
สลายตัวแล้วผสมคลุกเคล้าอยู่กับแร่ธาตุ
ในดิน มีแร่ธาตุและซากพืชซากสัตว์
สมบูรณ์ มักมีสีคล้้า สีด้าเข้ม 

“ชั้น E” หรือ ชั้นชะล้าง  
เป็นช้ันดินท่ีมีสีซีดจาง มีปริมาณ
อินทรียวัตถุน้อยกว่ากว่าช้ัน A และ
มักจะมีเนื้อดินหยาบกว่าช้ัน B ท่ีอยู่
ตอนล่างลงไป 



1.6 ชั้นดิน (Soil Horizon)   ชั้น B และ C horizon 

“ชั้น B” หรือ ชั้นดินล่าง (subsoil) 
เป็นช้ันท่ีแสดงถึงการเคล่ือนย้ายมา
สะสมของวัสดุต่างๆ เช่น อนุภาคดิน
เหนียว  

  “ชั้น C” หรือ ชั้นวัตถุต้นก าเนิดดนิ 
เป็นช้ันของวัสดุท่ีเกาะตัวกันอยู่หลวมๆ 
อยู่ใต้ช้ันท่ีเป็นดิน ประกอบด้วยหินและ
แร่ท่ีก้าลังผุพังสลายตัว ช้ันหินพ้ืนฐาน 
หรือท่ีเรียกกันว่า ช้ัน R ซึ่งเป็นช้ันของ
หินแข็งชนิดต่างๆ ท่ียังไม่มีการผุพัง
สลายตัวอยู่ 



1.6 ชั้นดิน (Soil Horizon)   ชั้น R horizon 

“ชั้น R” หรือ ชั้นหินพื้น หรือ ชั้นหิน
ดาน (Bed rocks) 
เป็นช้ันหินแข็งท่ียังไม่ผุพังสลายตัว 
อาจจะมีหรือไม่มีในหน้าตัดดินก็ได้ หิน
ดานของแต่ละพ้ืนท่ีอาจเป็นหินชนิด
ต่างๆกัน ข้ึนอยู่กับโครงสร้างของช้ัน
หินในพ้ืนท่ีนั้นๆ หินดานในพ้ืนท่ีจัดเป็น 
หินต้นก้าเนิดดิน ในพ้ืนท่ีดังกล่าว  
(ไม่ถือเป็นช้ันหิน) 



1.6 ชั้นดิน (Soil Horizon)   



• เป็นสมบัติของดินที่มองเห็นไดช้ัดเจน เป็นคุณสมบัติที่สะท้อนถึง
สภาพแวดล้อม กระบวนการเกิดดิน แร่ที่เป็นองค์ประกอบของดนิ หรือวัสดุ
อื่นๆ ที่อยู่ในดิน สีของดิน มีหลายสี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงสีด า น้ าตาล แดง 
เหลือง เหลืองแดง เหลืองเทา หรือสีเทา  

1.7 สมบัติบางประการของดิน   

1. สีของดิน (soil color) 



  1.1 ดินสีด า คือ ดินที่มีฮิวมัสอยู่มาก 
และแร่ Mn เป็องค์ประกอบ เหมาะแก่
การเพาะปลูกพืช 
  1.2 ดินสีเขียวปนน้ าเงนิ คือ ดินที่มี
ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบ 
  1.3 ดินสีเหลือง , น้ าตาล และเทา 
คือ ดินที่มี SiO2 , CaCO3 , Mg และ
ยิปซัม เป็นองค์ประกอบ 
 1.4 ดินสีแดง คือ ดินที่มีอายุมาก ผ่าน
การสลายตัวอย่างรุนแรง ไม่มีแร่ธาตุ 

 

   

1.7 สมบัติบางประการของดิน   

1. สีของดิน (soil color) 



• วัดด้วยค่า pH เป็นสมบัติที่ส าคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพชื โดยค่า 
pH จะขึ้นอยู่กับปริมาณแร่ธาตุในดนิ หลักๆ คือ Ca , Mg , K และ Na 

1.7 สมบัติบางประการของดิน   

2. ความเป็นกรด-เบสในดิน 



• 2.1) ดินที่มีสภาพเป็นกลาง คือ ดินที่มีค่า pH เท่ากับ 7 มีความสมดุล
ระหว่างปริมาณอินทรียสาร และอนินทรียสารในดนิ ท าให้ดินเหมาะแก่ 
การเพาะปลูกส่วนใหญ่ 
2.2 ดินที่มีสภาพเป็นกรด หรือดินเปร้ียว คือ ดินที่มี pH ต่ ากว่า 7 
 สาเหตุ : เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพงัของสารอินทรีย์มากเกินไป , ฝนกรด 
หรืออาจเกิดจากการใส่ปุ๋ยเคมีจ าพวกแอมโมเนยีซลัเฟต [(NH4)2SO4]                            
การปรับปรุง : ท าได้โดยการใส่สารที่เป็นเบส (ด่าง) เช่น ปูนขาว (CaO) 

1.7 สมบัติบางประการของดิน   

2. ความเป็นกรด-เบสในดิน 



• 2.3 ดินที่มีสภาพเป็นเบส หรือดินเค็ม คือ ดินที่มี pH มากกว่า 7 
 สาเหตุ : เกิดจากการสลายตัวของหนิปูน , การเติมปูนขาวในดินมาก
เกินไป จะท าให้เกิดการสะสมตวัของแร่แคลเซยีม (Ca2+ ) น้ าทะเลที่ขังตัว
อยู่ในดินเป็นเวลานาน จะท าให้เกิดการสะสมตัวของ Na+  , Mg2+ , K+     
      การปรับปรุง : ท าได้โดยใช้น้ าจืดชะล้าง แล้วท าทางระบายน้ าเกลือทิ้ง
ออกไป หรือสารใส่ก ามะถัน (S) เพื่อท าให้ปฏิกิริยาเกิดเป็นกรดซัลฟวิริก 
(H2SO4) เพื่อเพิ่มความเป็นกรด 

1.7 สมบัติบางประการของดิน   

2. ความเป็นกรด-เบสในดิน 



• 4) ดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ หรือดินจืด คือ ดินที่ขาดแร่ธาตุอาหาร 
ของพืช เนื่องจากการขาดการบ ารุงดินแก้ไขไดโ้ดยการเตมิปุ๋ยอินทรีย์  
เพื่อเพิ่มปราณแร่ธาตุ และเพิ่มความร่วนซุยของดนิ 
5) ดินมาร์ล หรือดินสอพอง คือ ดินที่มี CaCO3 ปนอยู่มาก เกิดจากการผุพัง
ของหินปูน ใช้ท าดินสอพอง 
 สภาพดินมีสมบัติเป็นเบส ใช้แก้ความเป็นกรดของดนิ เมื่อหยดกรดลงไปจะ
ได้แก๊ส CO2 เป็นผลิตภัณฑ์  

1.7 สมบัติบางประการของดิน   

2. ความเป็นกรด-เบสในดิน 



โครงสร้างดิน หมายถึง รูปแบบของการยึดและ 
การเรียงตัวของอนุภาคเด่ียวของดินเป็นเม็ดดินในหน้า
ตัดดิน เม็ดดินแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันท้ังด้าน
ขนาดและรูปร่าง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ 
    1. แบบก้อนกลม (Granular )  
    2. แบบก้อนเหลี่ยม (Blocky) 
    3. แบบแผ่น (Platy)              

    4. แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic)              

    5. แบบแท่งหัวมน (Columnar)              

    6. แบบก้อนทึบ (Massive) 
    7. แบบอนุภาคเด่ียว (Single Grained) 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure) 



  มีรูปร่างคล้ายทรงกลม เม็ดดินมี
ขนาดเล็กประมาณ 1 - 10 มิลลิเมตร 
มักพบในดินชัน้ A เนื้อดินมีความ
พรุนมาก จึงระบายน้ าและอากาศได้ดี 
รวมทั้งการกระจายของรากด ี

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

1. แบบก้อนกลม (Granular )ดิน (soil color) 

Photo – Thank you Dr. Lindo - NCSU 



มีรูปร่างคล้ายกล่อง เม็ดดินมีขนาด
โตกว่าประเภทก้อนกลม คืออยู่ในช่วง 
5-50 มิลลิเมตร มักพบในดินชั้น B 
น้ าและอากาศซึมผ่านได้ มีการ
กระจายของรากพืชปานกลาง 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

2. แบบก้อนเหล่ียม (Blocky) 



ก้อนดินแบนวางตวัในแนวราบ และ
ซ้อนเหล่ือมกันเป็นชั้น มักเป็นดินชั้น 
A ที่ถูกบีบอัดจากการบดไถของ
เคร่ืองจักรกลการเกษตร ขัดขวางการ
ไหลซึมของน้ าและอากาศ รวมทั้งการ
กระจายตัวของรากพืช 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

3. แบบแผ่น (Platy) 



ก้อนดินแต่ละก้อนมีผิวหนา้แบนและ
เรียบ เกาะตัวกันเป็นแท่งหัวเหล่ียม
คล้ายปริซึม ก้อนดินมีลักษณะยาวใน
แนวดิ่ง ส่วนบนของปลายแท่งมักมี
รูปร่างแบน เม็ดดินมีขนาด10-100 
มิลลิเมตร มักพบในดินชั้น B น้ าและ
อากาศซึมได้ปานกลาง 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

4. แบบแท่งหัวเหลี่ยม (Prismatic) 



มีการจับตัวคล้ายคลึงกับแบบแท่งหัว
เหล่ียม แต่ส่วนบนของปลายแท่งมี
ลักษณะกลมมน ปกคลุมด้วยเกลือ 
เม็ดดินมีขนาด 10-100 มิลลิเมตร มัก
พบในดินชั้น B และเกิดในเขตแห้ง
แล้ง น้ าและอากาศซึมผ่านได้น้อย 
และมีการสะสมของโซเดียมสูง 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

5. แบบแท่งหัวมน (Columnar) 



เป็นดินเนื้อละเอยีดยึดตวัติดกันเป็น
ก้อนใหญ่ เช่น ดินนาที่ผ่านการท า
เทือกหรือย่ ากวนมาใหม่ๆ ขนาด
ประมาณ 30 เซนติเมตร ดินไม่แตก
ตัวเป็นเม็ด จึงท าให้น้ าและอากาศซึม
ผ่านได้ยาก 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

6. แบบก้อนทึบ (Massive) 



ไม่มีการยึดตัวติดกันเป็นก้อน ได้แก่ 
ดินเนื้อหยาบประเภทดนิทราย ซึ่งน้ า
และอากาศซึมผ่านได้ดี 

 

   

1.8 โครงสร้างดิน (soil structure)   

7. แบบอนุภาคเด่ียว (Single Grained) 



    1. การน าหน้าดินซึ่งอุดมสมบูรณไ์ปใช้งานอื่นทีไ่ม่เหมาะสม 
    2. การใช้ประโยชน์จากทีด่ินผิดประเภท 
    3. การชะล้างพังทลายของหนา้ดินอนัเกดิจากการท าเกษตรกรรมไม่ถูกวิธี 
        บนที่ลาดเขา 
    4. การปลูกพืชและการใช้ปุ๋ย ใช้ยาปราบศัตรูพืชผิดวิธี และการมีสารพิษ 
        สะสมจากกระบวนการต่างๆ 
    5. เกิดภาวะน้ าท่วม ท าให้ปริมาณน้ าในดินมากเกินไป หรือการที่มีน้ าทะเล 
       ไหลบ่าเข้ามาท าให้ดินเค็ม 

 

1.9 สาเหตุท่ีท าให้ดินเส่ือมสภาพ   



2. หิน (Rock)  
 หิน (Rock) หมายถึง  มวลของแข็ง 
ที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดยีวกันหรือ
หลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ    

เปลือกโลกประกอบด้วยชัน้ของหินมา
นานกว่าหลายล้านปี  หินบริเวณพื้นผิว
เปลือกโลกจะมีการสึกกร่อนเนื่องจาก   
น้ า  น้ าแข็ง  ลม  และจากการเคล่ือนตัว
ของเปลือกโลก  ส่งผลให้หินบนผิวโลกมี
การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ
และลักษณะทางเคมีไปเป็นหินประเภท    
   ต่างๆ ได้  

2.1 ลักษณะทั่วไปของหิน 



 หินเป็นวัตถุที่มีมากทีสุ่ดในโลก   
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุอืน่ๆ หินจะมี
คุณสมบัติที่แตกต่างกัน เช่น  

 มีความแข็ง หรือสีที่แตกต่างกนั หิน
อาจจะประกอบด้วยแร่เพยีงชนดิเดียว 
หรือประกอบด้วยแร่แคลไซท์ 

 เพียงอย่างเดยีว 

2.1 ลักษณะทั่วไปของหิน 



   หินมี 3 ประเภท ได้แก่ 
   1. หินตะกอน  
   2. หินอัคนี 
   3. หินแปร  
ทั้งหมดล้วนมีต้นก าเนิดจาก “แมกมา” 
หรือ “หินหนืด” ที่อยู่ในชั้นเนื้อโลกแทรก
ตัวออกมาตามรอยแยกเปลือกโลก เมื่อ 
แมกมาแทรกตัวออกมาบริเวณเปลือกโลก 
จะเรียกว่า “ลาวา” ท าให้เกิดวัฏจักรหิน 

2.2 ประเภทของหิน 



   เกิดจาก : การผุพังของเศษหิน ดิน แร่ และ
การเน่าเปื่อยของของอินทรียวัตถตุ่างๆ ทับถม
กันเป็นชั้นๆ เป็นเวลานาน  จนแข็งตัว
กลายเป็นหินในที่สุด การจับตัวกันของเศษหนิ 
ดิน และซากพืชซากสัตว์ เกิดจากตัวประสาน 
คือ แร่ที่ละลายน้ าและตกผลึกเชือ่มประสานเม็ด
ตะกอนต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน  
 

2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

1. การเกิดหินตะกอน 



   การเกิดหินตะกอนเกดิจาก 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การสลายตัว : หินอัคนี , หินแปร และซากพืชซากสัตว์
เกิดการผุพัง เกิดจากลม น้ า และแสงแดด 
2. การพัดพา : ตะกอนถูกน้ าพัดพาไปทับถมกันบริเวณดนิ
ดอนสามเหล่ียมหรือบริเวณแอ่งกระทะ 
3. การทับถม : เศษซากที่เกิดจากการสลายตวัเกิดการทับ
ถมตามโรงโน้มถ่วง ตะกอนขนาดใหญ่จะอยู่ดา้นล่าง 
4. การอัดแน่น : เกิดจากแร่พวกซิลิกา (SiO2) หรือเหล็ก
ออกไซด์ (Fe2O3) หรือคาร์บอเนต (CaCO3) เป็นตัว
ประสาน 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

2. กระบวนการเกิดหินตะกอน 



ประเภทของหินตะกอน  
นักธรณีวิทยาจ าแนกหนิตะกอนตามลักษณะ 
การเกิดออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
1. หินตะกอนอนภุาค (Clastic rocks)  
2. หินตะกอนเคมี (Chemical sedimentary 
rocks)  
3. หินตะกอนอินทรีย์ (Organic sedimentary 
rocks)  

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

3. ชนิดของหินตะกอน ตามลักษณะการเกิด 



2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

3.1 หินตะกอนอนุภาค (Clastic rocks) 

รูป  หิน  แร่หลัก  ลักษณะ  ที่มา  

หินกรวดมน 
Conglomerate  

ข้ึนอยู่กับ  

ก้อนกรวด  

ซ่ึงประกอบกัน  

เป็นหิน  

เน้ือหยาบ เป็นกรวด
มนหลายก้อน  

เช่ือมติดกัน  

เม็ดกรวดที่ถูกพัดพา  

โดยกระแสน้้า และเกาะติดกันด้วย  

วัสดุประสาน  

หินทราย 
Sandstone  

ควอรตซ์  

SiO2  

เน้ือหยาบสีน้้าตาล  

สีแดง  

 

ควอรตซ์ใน  

หินอัคนี ผุพังกลายเป็นเม็ดทราย  

ทับถมกัน  



2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

3.1 หินตะกอนอนุภาค (Clastic rocks) 

รูป  หิน  แร่หลัก  ลักษณะ  ที่มา  

หินดินดาน 
Shale  

แร่ดินเหนียว  

Al2SiO5(OH)4  

เนื้อละเอียดมาก  

สีเทา ผสมสีแดง  

เนื่องจากแร่เหล็ก  

เฟลด์สปาร์ใน  

หินอัคนี ผุพังเป็นแร่ดิน
เหนียว ทับถมกัน  



2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

3.2 หินตะกอนเคมี (Chemical sedimentary) 
rocks)  

 
รูป  หิน  แร่หลัก  ลักษณะ  ที่มา  

หินปูน 
Limestone  

แคลไซต์  

CaCO3  

เน้ือละเอียดมีหลาย
สี ท้าปฏิกิริยากับ

กรด  

การทับถมกันของ  

ตะกอนคาร์บอนเนต  

ในท้องทะเล  

หินเชิร์ต 
Chert  

ซิลิกา  

SiO2  

เน้ือละเอียด  

แข็งสีอ่อน  

การทับถมของซาก  

ส่ิงมีชีวิตเล็กๆ  

ในท้องทะเล จนเกิดการ  

ตกผลึกใหม่ของซิลิกา  



2.2 ประเภทของหิน 1. หินตะกอน (Sedimentary Rocks) 

3.3 หินตะกอนอินทรีย์ (Organic sedimentary rocks rocks) 

ได้แก่ ถ่านหิน (Coal) เกิดจากการทับถมของซาก
พืชที่ยังไม่เน่าเปื่อยไปหมดเนือ่งจากสภาวะ
ออกซิเจนต่ า สภาวะเช่นนี้เกิดตามห้วยหนองคลอง
บึง ในแถบภูมิอากาศแบบเส้นศูนย์สูตร การทับถม
ท าให้เกิดการแรงกดดันที่จะระเหยขับไล่น้ าและ
สารละลายอื่นๆออกไป ยิ่งมีปริมาณคาร์บอนมากขึ้น
ถ่านหินจะยิ่งมีสีด า ลิกไนต์ (Lignite) เป็นถ่านหิน
คุณภาพปานกลาง มีมากที่เหมืองแม่เมาะ จ.ล าปาง 
แอนทราไซต์ (Anthracite) เป็นถ่านหินคุณภาพสูง 
ต้องน าเข้าจากต่างประเทศ  

 
 

 
 
 



   เกิดจาก : หินที่เกิดจากการรวมตัวของแร่ที่
ตกผลึกจากสารหลอมละลายหรือหินหนืด หรือ
Magma  (หินหนืดที่ถูกผลักดนัสู่ผวิโลกหรือ
เรียกหินละลาย หรือ lava) 

   ที่อุณหภูมิสูง ประกอบด้วยสารประกอบ
จ าพวกซิลิเกตเป็นส่วนใหญ่ทีม่ีก าเนิดอยูใ่ตผ้ิว
โลกลึกลงไป  

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

1. การเกิดหินอัคนี 



แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ตามลักษณะเนื้อหิน  
(Texture) และสถานที่ๆ แร่ตกผลึก คือ 
1. หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous  
   rocks)  

 2. หินอัคนีพุ (Extrusive igneous rocks) 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2. ชนิดของหินอัคนี ตามลักษณะการเกิด 



   หมายถึง หินอัคนีเนื้อหยาบที่เกิดจากการเย็น
ตัวอย่างช้า ๆ  ตกผลึกและแข็งตัวจากการหลอม
ละลาย ณ ระดับหนึ่งใตผ้ิวโลก (โดยทั่วไปลึก
มากกว่า 2 กิโลเมตร)  

    หินอัคนีแทรกซ้อนอาจเรียกอีกอย่างว่า  หิน
อัคนีบาดาล(Plutonic rock) 
เช่น หินแกรนิต , หินไดออไรต์ , หินแกบโบร , 

หินแพริโดไทต ์ 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.1 หินอัคนีแทรกซอน (Intrusive igneous rocks)  



 - หินแกรนิต(Granite)  เป็นหินอัคนี 
แทรกซอน สีขาวเทาอาจมีจุดประสีด าๆ 
ประกอบด้วย แร่เขี้ยวหนุมาน (Quartz; สีขาว
ใส) แร่ฟันม้า (feldspar; สีขาวขุ่น) และแร่
ด าๆ เช่น แร่ไบโอไทท์ (biotite) เป็นส่วนใหญ่  

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.1.1 หินแกรนิต(Granite)  



 -หินไดโอไรท์(Diorite) เป็นหินอัคนีแทรกซอน 
สีคล้ าเข้มกว่าหินแกรนิตออกไปทางสีเทา,เขียว 
เนื่องจากมีปริมาณแร่เขี้ยวหนุมานลดลงมาก
ปริมาณแร่ฟันม้าและแร่ด าๆ เช่น ไบโอไต์
และฮอน เบลนด์ (hornblende;สีด าเสี้ยน
ยาว) เพิ่มมากขึ้นจึงเห็นเป็นสีขาวประด าเป็น
ส่วนใหญ่ ในเมืองไทยพบไม่มากนกั 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.1.2 หินไดโอไรท์(Diorite)  



- หินแกบโบร(Gabbro) เป็นหินอัคนี 
แทรกซอน สีเข้มถึงด า และประกอบด้วย 
แร่ไพรอกซีน (Pyroxene;สีด าเสี้ยนส้ัน) แร่ฟัน
ม้าชนิดแพลจิโอเคลส(Plagioclase) เป็นส่วน
ใหญ่และอาจมีแร่โอล-ิวีน(Olivine;สีเขียวใส) 
อยู่บ้าง 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.1.3 หินแกบโบร(Gabbro)  



 หมายถึง หินอัคนีเนื้อละเอียดหรือ
ละเอียดมาก (คล้ายแก้ว)  

    จนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นซึ่งเกิดจากการ
เย็นตัวอย่างรวดเร็วจากหนิละลาย (Lava)  ที่
ไหลขึ้นมาสู่ผิวโลก  หินอัคนีพุอาจเรียกอีกอยาก
ว่า หินภูเขาไฟ (Volcanic rock) 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.2 หินอัคนีพุ (Extrusive ingneous rocks) 



-หินไรโอไลท์ (Rhyolite) เป็นหินภูขาไฟที่มีสี
ขาวเทาเนื้อละเอียดและมีส่วนประกอบทางแร่
คล้ายกับหินแกรนิต มักประกอบด้วยผลึกดอก
(Phenocryst) ซึ่งมองด้วยตาเปล่าไดช้ัดเจน
กระจัดกระจายอยูใ่นเนือ้หิน   หินไรโอไลท์มัก
เกิดเป็นภูเขาหรือเนินกลม ๆ  บางที่ก็เรียงราย
เป็นเทือกเขา  

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.2.1 หินไรโอไลท์ (Rhyolite)  



หินแอนดีไซท ์(Andesite) เป็นหินภูเขาไฟที่มีสี
เขียวหรือเขียวเทาเนื้อละเอียด มีส่วนประกอบ
ทางแร่คล้ายหินไดโอไรท์ ผลึกดอกมักเป็นแร่ฟัน
ม้า แร่ไพรอกซีนและแร่แอมฟโิบล มักเกิดเป็น
แนวเทือกเขาเป็นแนวยาว 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.2.2 หินแอนดีไซท์ (Andesite)  



-หินบะซอลต์ (Basalt) เป็นหินภูเขาไฟสีเข้มถึง
ด า เนื้อละเอียดมีส่วนประกอบทางแร่คล้ายหิน
แกบโบร ผลึกดอกมักเป็นแร่โอลิวีน หรือไพรอก
ซีน หินมักพบแร่ กระจายเป็นบริเวณกว้าง 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 2. หินอัคนี (Igneous Rocks) 

2.2.3 หินบะซอลต์ (Basalt)  



   เกิดจาก : หินที่แปรสภาพไปจากโดย 
การกระท าของความร้อน แรงดัน และปฏิกิริยา
เคมี หินแปรบางชนิดยังแสดงเค้าเดิม บางชนิด
ผิดไปจากเดิมมากจนต้องอาศัยดรูายละเอียด
ของเนื้อใน หรือสภาพส่ิงแวดล้อมจึงจะทราบ
ที่มา อย่างไรก็ตามหินแปรชนิดหนึง่ๆ จะมี
องค์ประกอบเดียวกันกับหินต้นก าเนดิ แต่
อาจจะมีการตกผลึกของแร่ใหม่ เช่น หินชนวน
แปรมาจากหินดินดาน หินอ่อนแปรมาจาก  
    หินปูน เป็นต้น 

 
 

2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

1. การเกิดหินแปร 



หินแปรส่วนใหญ่เกิดขึน้ในระดับลึกใต ้
เปลือกโลกหลายกิโลเมตร ที่ซึ่งมีความดันสูงและอยูใ่กล้กลับ
หินหนืดร้อนในชั้นแอสทโีนสเฟยีร์ แต่การแปรสภาพใน
บริเวณใกล้พื้นผิวโลกเนือ่งจากส่ิงแวดล้อมโดยรอบก็คงม ี 
นักธรณีวิทยาแบ่งการแปรสภาพออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. การแปรสภาพสัมผัส (Contact metamorphism) 

2. การแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamophic) 

 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

2. การแปรสภาพของหินแปร  



    การแปรสภาพสัมผัส (Contact metamorphism)  
เป็นการแปรสภาพเพราะความร้อน เกิดขึ้น ณ บริเวณที่หินหนืดหรือลาวา
แทรกดันขึ้นมาสัมผัสกบัหินทอ้งที ่ความร้อนและสารจากหินหนืดหรือลาวาท า
ให้หินท้องที่ในบริเวณนั้นแปรเปล่ียนสภาพผิดไปจากเดิม  

 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

2.1 การแปรสภาพสัมผัส (Contact metamorphism)  



    การแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamophic)  
เป็นการแปรสภาพของหินซึ่งเกิดเป็นบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลเนื่องจาก
อุณหภูมิและความกดดัน โดยปกติการเปรสภาพแบบนี้จะไม่มีความเกี่ยวพันกับ
มวลหินอัคนี และมักจะมี “ร้ิวขนาน” (Foliation) จนแลดูเป็นแถบลายสลับสี 
บิดย้วยแบบลูกคล่ืน ซึ่งพบในหินชสีต์ หินไนส์ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการการตก
ผลึกใหม่ของแร่ในหิน ทั้งนี้ร้ิวขนานอาจจะแยกออกไดเ้ป็นแผ่นๆ และมีผิวหน้า
เรียบเนียน เช่น หินชนวน 

 

 

 
 

 
 
 

2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

2.2 การแปรสภาพบริเวณไพศาล (Regional metamophic)  
 



   1. หินแปรร้ิวขนาน :  
      ลักษณะเนื้อหินจะเป็นแร่เรียงตวัขนานกัน 
เมื่อกะเทาแล้ว หินจะแตกออกเป็นแผน่ๆ 
   2. หินแปรไม่ริ้วขนาน :  
      ลักษณะเนื้อหินจะเป็นเม็ดแร่ขนาดเทา่ๆ 
กัน ไม่มีการจัดเรียงตวัเป็นแนว ท าให้เนื้อหิน
สมานแน่น มักพบในหินที่เกดิจากแร่เพียง 
ชนิดเดียว 

 
 

2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

3. ชนิดของหินแปร 



2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

หินแปร  แร่หลกั  
หินตน้
ก  ำเนิด  

ค ำอธิบำย  

 
 
 
 
 

หินไนซ์ (gneiss)  

ควอรตซ์ 
เฟลด์สปาร์ 

ไมก้า  

 
 
 
 
 

หินแกรนิต  

หินแปรเน้ือหยาบ มีร้ิวขนาน หยักคดโค้งไม่
สม่้าเสมอ สีเข้มและจางสลับกัน แปรสภาพมาจาก
หินแกรนิต โดยการแปรสภาพบริเวณไพศาล ที่มี
อุณหภูมิสูงจนแร่หลอมละลาย และตกผลึกใหม ่
(Recrystallize) 

 
 
 
 

หินควอร์ตไซต์ 
(Quartzite)  

ควอรตซ์  

 
 
 
 

หินทราย 
(Sandstone)  

หินแปรเน้ือละเอียด เน้ือผลึกคล้ายน้้าตาลทราย มี
สีเทา หรือสีน้้าตาลอ่อน โดยการแปรสภาพบริเวณ
ไพศาลที่มีอุณหภูมิสูงมาก จนแร่ควอรตซ์หลอม
ละลายและตกผลึกใหม่ จึงมีความแข็งแรงมาก 



2.2 ประเภทของหิน 3. หินแปร (Metamorphic rocks) 

หินแปร  แร่หลกั  
หินตน้
ก  ำเนิด  

ค ำอธิบำย  

 
 
 
 

หินชนวน 
(Slate)  

แร่ดิน
เหนียว  

 
 
 
 

หินดินดาน 
(Shale)  

หินแปรเน้ือละเอียดมาก เกิดจากการแปรสภาพของ
หินดินดานด้วยความร้อนและความกดอัดท้าให้แกร่ง 
และเกิดรอยแยกเป็นแผ่นๆ ข้ึนในตัว โดยรอยแยกน้ี
ไม่จ้าเป็นต้องมีระนาบเหมือนการวางช้ันหินดินดาน
เดิม หินชนวนสามารถแซะเป็นแผ่นใหญ่ 

 
 
 
 

หินชีตส์ 
(Schist)  

ไมก้า  

 
 
 
 

หินชนวน 
(Slate)  

หินแปรมีเน้ือเป็นแผ่น เกิดจากการแปรสภาพบริเวณ
ไพศาลของหินชนวน แรงกดดันและความร้อนท้าให้
ผลึกแร่เรียงตัวเป็นแผ่นบางๆ ขนานกัน  



2.3 วัฏจักรหิน (Rock Cycle) 



2.3 วัฏจักรหิน (Rock Cycle) 



2.3 วัฏจักรหิน (Rock Cycle) 



1. ตระกูลซิลิเกต  
 เฟลด์สปาร์ (Feldspar) เป็นกลุ่มแร่ที่มีมากกว่าร้อยละ 
50 ของเปลือกโลก ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของหินหลาย
ชนิดในเปลือกโลก เฟลด์สปาร์มีองค์ประกอบหลักเป็นอะลูมิเนยีม 
ซิลิเกต รูปผลึกหลายชนิด เมื่อเฟลด์สปาร์ผุพังจะกลายเป็นอนภุาค
ดินเหนียว (Clay minerals)  

 ควอรตซ์ (SiO2) เป็นซิลิกาไดออกไซดบ์ริสุทธิ ์มีรูปผลึก 
         ทรงหกเหล่ียมยอดแหลม มีอยู่ทั่วไปในเปลือกทวีป แต่หา 
         ได้ยากในเปลือกมหาสมุทรและแมนเทลิ เมื่อควอรตซ์ผุพัง
จะกลายเป็นอนุภาคทราย (Sand) ควอรตซ์มีความแข็งแรงมาก  
     ขูดแก้วเป็นรอย  

2.4 แร่ประกอบหิน 



1. ตระกูลซิลิเกต  
 ไมก้า (Mica) เป็นกลุ่มแร่ซึ่งมีรูปผลึกเป็นแผ่นบาง  
มีองค์ประกอบเป็นอะลูมิเนยีมซิลิเกตไฮดรอกไซด ์มีอยู่ทั่วไปใน
เปลือกทวีป ไมก้ามีโครงสร้างเช่นเดียวกับ แร่ดินเหนียว  

(Clay minerals) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญของดนิ  

 แอมฟิโบล (Amphibole group) มีลักษณะคล้าย
เฟลด์สปาร์แต่มีสีเข้ม มีองค์ประกอบเป็นอะลูมิเนยีมซิลิเกต 
ไฮดรอกไซด์ ที่มีแมกนีเซียม เหล็ก หรือ แคลเซียม เจือปนอยู่ มีอยู่
แต่ในเปลือกทวีป ตัวอย่างของกลุ่มแอมฟโิบลที่พบเห็นทั่วไปคือ 
แร่ฮอร์นเบลนด์ ซึ่งอยู่ในหินแกรนติ  

2.4 แร่ประกอบหิน 



1. ตระกูลซิลิเกต  
 ไพร็อกซีน (Pyroxene group) มีสีเข้ม มีองค์ประกอบ 
     ที่เป็นแมกนีเซียมและเหล็กซลิิเกตอยู่มาก มีลักษณะคล้าย 
     แอมฟิโบล มีอยู่แต่ในเปลือกมหาสมุทร  

 

 โอลิวีน (Olivine) มีองค์ประกอบหลักเป็นแมกนเีซียมและ
เหล็กซิลิเกต มีอยู่น้อยมากบนเปลือกโลก ก าเนิดจากแมนเทิลใต้
เปลือกโลก  

2.4 แร่ประกอบหิน 



2. ตระกูลคาร์บอเนต  

      แคลไซต์ (Calcite) เป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3)  
เป็นองค์ประกอบหลักของหินปูนและหินอ่อน 
โดโลไมต์ (Dolomite) ซึ่งเป็นแร่คาร์บอเนตอกี
ประเภทหนึ่งที่มีแมงกานีสผสมอยู่ CaMg(CO3)2 
แร่คาร์บอเนตท าปฏิกิริยากับกรดเป็นฟองฟู่ให้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดอ์อกมา  

2.4 แร่ประกอบหิน 



3. แร่ (Mineral)   
    เกิดขึ้นเองในธรรมชาต ิเป็น 
สารอนินทรีย์ เป็นของแข็ง มีโครงสร้าง
ภายในที่เป็นระเบียบ กล่าวคือ อะตอม
ถูกจัดเป็นระเบียบที่แนน่อน และมี
ส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน โดยอาจ
แปรผันได้ในวงจ ากัด จึงสามารถเขียน
เป็นสูตรโครงสร้างทางเคมีได ้

3.1 ลักษณะทั่วไปของแร่ 



3. แร่ (Mineral)   
    ส่วนประกอบและโครงสร้างภายในของ
แร่ ประกอบไปด้วย 
    ธาตุ อะตอม และ ไอออน 
ส่วนประกอบของแร่ และโครงสร้างของ
ผลึกแร่สามารถวิเคราะห์ได้ใน
ห้องปฎิบัติการด้วยเคร่ืองมือเฉพาะ หาก
แร่มีผลึกใหญ่และรูปผลึกสมบูรณ ์อาจ
สะท้อนให้เห็นโครงสร้างการจัดตวัของ
อะตอมภายในของแร่นั้นได ้เพราะรูปทรง
ผลึกจะถูกก าหนดและเกี่ยวขอ้งโดยตรงกับ 
   การจัดวางตัวของโครงสร้างภายใน 

 

 

3.1 ลักษณะทั่วไปของแร่ 



3. แร่ (Mineral)   
       แร่ในธรรมชาติส่วนใหญ่มักไม่มี
รูปผลึกใหญ่ที่สามารถตรวจสอบได้ดว้ย
ตาเปล่า ยิ่งกว่านั้นแร่ที่มีรูปทรง
คล้ายกันอาจมีหลายชนิด การตรวจสอบ
แร่เพื่อรู้ถึงส่วนประกอบทางเคมีจึงต้อง
อาศัยสมบัติทางกายภาพอื่นๆ สนับสนุน 
ในกรณีที่ต้องการทราบเบื้องตน้และไมม่ี
เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ให้ใช้อยา่งสะดวก 

 

 

3.1 ลักษณะทั่วไปของแร่ 



3. แร่ (Mineral)   

   เป็นสมบัติที่แสดงให้เหน็ไดอ้ยา่ง
ชัดเจน แต่จะให้ระบุชนิดของแร่ว่าเป็น
แร่ตัวใดนั้นเป็นส่ิงที่ยากเพราะแร่หลาย
ชนิดมีสีคล้ายๆกัน จึงไม่เหมาะที่จะใช้
การดูสีเป็นหลักเกณฑ์ตายตวัในการ
บอกชนิดของแร่ เพียงแต่สามารถ
น ามาใช้ในการคาดเดาว่าอาจจะเป็นแร่
ชนิดใด แล้วจึงน าสมบัติอื่นๆ มา
เปรียบเทียบ ต่อไป 

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 1. สี (Color) 

แร่ควอตซ์ทีม่ีสีแตกต่างกนั 



3. แร่ (Mineral)   

   สีผงของแร่ท่ีได้จากการขูด หรือ บดเป็นผงอาจจะ
แตกต่างจากสีท่ีเป็นจริงของแร่ และแร่จะมีสีผงละเอียดท่ี
แน่นอน เช่น แคลไซต์ ในแร่ชนิดเดียวกันจะมีความ
แตกต่างกันท้ังทาง สี และรูปร่าง แต่แคลไซต์ทุกตัวจะมีสี
ผงละเอียดเป็นสีขาวเหมือนกัน การดูจากสีผงละเอียด 
จะท าให้สามารถแยกแร่ท่ีมีสีเหมือนกันแต่แตกต่างกันใน
สีของผงละเอียด    ตัวอย่างเช่น   ทอง gold)    กับ   
ชาร์โคไพไรท์ (chalcopyrite) ซึ่งมีสีของแร่เป็นสีเหลือง
เหมือนกัน แต่ท าให้เป็นผงแล้วสีของแร่ท้ังสองนี้จะ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ ทองจะมีสีผงละเอียดเป็นสี
เหลืองแต่ชาร์โคไพไรท์จะมีสีผงละเอียดเป็นสีด า 

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 2. สีผง (streak) 



3. แร่ (Mineral)   
3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 2. สีผง (streak) 

ทอง (gold) ชาร์โคไพไรท์ (chalcopyrite)  

เปรียบเทียบความคล้ายของสีแต่ถ้าขูดสีผงละเอียดออกมาจะตา่งกัน 



3. แร่ (Mineral)   

   เป็นสมบัติหลักของแร่ ด้วยรูปลักษณ์และสมบัตินีท้ าใหส้ามารถจ าแนกแร่
ได้ง่ายขึ้น  ความแข็งของแร่ หมายถึง ความทนทานต่อการขูดหรือการ
กะเทาะของแร่ เช่น ถ้าน าแร่ A มาขูดกับแร่ B แล้วท าให้แร่ B เป็นรอยได้ แต่
เมื่อน าแร่ B มาขูดแร่ A ไม่สามารถท าให้แร่ A เป็นรอยได้ แสดงว่า แร่ A มี
ความแข็งกว่าแร่ B ความแข็งโดยใช้สเกลของ เฟเดอริก  โมห์  (Frederick 
Mohs) ซึ่งมีอยู่ 10 แร่ เรียงตามล าดับจากอ่อนสุดไปหาแข็งสุด ได้ดังนี้ 

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 3. ความแข็ง (hardness) 



3. แร่ (Mineral)   
3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 3. ความแข็ง (hardness) 



3. แร่ (Mineral)   
3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 3. ความแข็ง (hardness) 

ทัลก์ (talc) ยิปซัม (gypsum) 

แคลไซต์ (calcite) ฟลูออไรต์ (fluorite)  

อะพาไทต์ (apatite) เฟลด์สปาร์ (feldspar) 



3. แร่ (Mineral)   
3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 3. ความแข็ง (hardness) 

เพชร (diamond) 

ควอตซ์ (quartz) 
โทแพซ (topaz) 

คอรันดัม (corundum) 



3. แร่ (Mineral)   

วัตถุอื่นที่มีความแข็งใกล้เคียง 
เล็บมือ                       มีค่าความแข็งประมาณ 2.5 

เหรียญหรือลวดทองแดง   มีค่าความแข็งประมาณ 3-3.5 

ตะปู มีดพับ และกระจก   มีค่าความแข็งประมาณ 5-6 

ตะใบเหล็ก    มีค่าความแข็งประมาณ 6.5-7 

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 3. ความแข็ง (hardness) 



3. แร่ (Mineral)   

คือ ลักษณะผิวแร่ที่เกิดการสะทอ้นแสง 
แบ่งออกได้เป็น 3 พวก คือ ความวาว
แบบโลหะ (metallic luster) ความ
วาวแบบอโลหะ (non-metallic 
luster) และความวาวแบบกึ่งโลหะ 
(sub-metallic luster)  

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 4. ความวาว (Luster) 



3. แร่ (Mineral)   

1. วาวแบบโลหะ 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 4. ความวาว (Luster) 

ไพไรต์ (pyrite) 

แมกนีไทต์ (magnetite) 



3. แร่ (Mineral)   

 2. วาวแบบอโลหะ 
วาวแบบแก้ว (vitreous luster) เช่น ควอตซ์ 

วาวแบบเพชร (adamentine luster) เช่น เพชร 

วาวแบบยางสน (resinous luster) หรือวาวแบบไข (waxy luster) 

วาวแบบมุก (pearly luster) เช่น มัสโคไวต์ 

วาวแบบอาบน้ ามัน (greasy luster) เช่น โอปอ 

วาวแบบใยไหม (silky luster) เช่น แร่ใยหิน 

ด้านเหมือนดิน (earthy luster หรือ dull luster) เช่น ดินขาว 

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 4. ความวาว (Luster) 



3. แร่ (Mineral)   

3. วาวแบบกึ่งโลหะ 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 4. ความวาว (Luster) 

อิลเมไนต์ (ilmenite) 

โครไมต์ (chromite) 



3. แร่ (Mineral)   

ความวาว : เกิดจากลักษณะในการสะท้อนแสงของแร่ มี 8 แบบ ดังนี้ 
1. แบบ M (Metallic) คือ มันวาวเหมือนโลหะ เช่น แร่ไพไรต์ 
2. แบบ A (Adamentine) คือ มันวาวเหมือนเพชร เช่น เพชร , ดีบุก 
3. แบบ V (Vitreous) คือ วาวใสเหมือนแก้ว เช่น ควอตซ์ , โทแพซ 
4. แบบ R (Resinous) คือ มันมีเหลือบน้อยๆ คล้ายยางไม้ เช่น สฟาเลอไรต์ 
5. แบบ P (Pearly) คือ มันวาวเหลือบสีรุ้งคล้ายไข่มุก เช่น ทัลก์ , มัสโคไวต์ 

6. แบบ G (Greasy) คือ มันวาวเหลือบผิวอาบน้ ามันบางๆ เช่น แกรไฟต์ 
7. แบบ S (Silky) คือ มันวาวเหมือนเส้นไหม เช่น ยิปซัม , เซอรเ์พนทีน 
    8. แบบ D (Dull) คือ ด้านๆ เหมือนเดิน เช่น ดินขาว , ชอล์ค 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 4. ความวาว (Luster) 



3. แร่ (Mineral)   

ดูจากลักษณะแสงทีผ่่านไปได้  
จ าแนกออกเป็น 3 แบบ คือ 

  - โปร่งใส (transparent) คือ ความโปร่งที่สามารถมอง
ทะลุผ่านได้ เช่น หินเขี้ยวหนุมาน (rock crystal) 

  - โปร่งแสง (translucent) คือ ความโปร่งที่ยอมให้แสง
ทะลุผ่านได้อย่างเดยีว เช่น คาลซิโดนี (chalcedony) 

  - ทึบแสง (opaque) คือ ไม่ยอมให้แสงและสายตาผ่าน
ได้ เช่น ควอตซ์สีขาวขุ่น 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 5. ความโปร่งแสง 
(diaphaneity หรือ 

transparency) 



3. แร่ (Mineral)   

       ผลึกประกอบด้วยหนา้ผลึก  
ซึ่งจัดเรียงกนัอยา่งมีระเบียบ และสัมพันธ์
กับโครงสร้างการจับกันของอะตอม มุม
ระหว่างหน้าผลึกที่ติดกันคงตวั 

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 6. ผลึก (crystal) 

ผลึกรูปเข็มของรูไทล์ 
ที่งอกอยู่ในผลึกควอตซ ์

ผลึกรูปเส้นใยของแร่ใยหิน 



3. แร่ (Mineral)   

คือ ผิวแตกของแร่ไม่
สม่ าเสมอ ไม่มีทิศทาง
แน่นอน มีหลายลักษณะ  

 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 7. รอยแตก (fracture) 

 รอยแตกโค้งเว้า 
(Conchoidal) 

รอยแตกแบบเส้ียน 
(Splintery)  

รอยแตกหยักแหลม (Hackly)  

รอยแตกขรุขระ (Uneven) รอยแตกเรียบ (Even) 



3. แร่ (Mineral)   

   คือ อัตราส่วนความหนาแน่นของสารตอ่ 
ความหนาแน่นของน้ า 
1. ความหนาแน่นของแร่ 
   โดยที่   D = ความหนาแน่นของแร่   หน่วยความหนาแน่น  g/ cm3

                    
            M = มวลของแร่                หน่วยมวล  g 
            V = ปริมาตรของก้อนแร่      หน่วยปริมาตร cm3       

2. ความถ่วงจ าเพาะของแร่ : จะมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของแร่ แต่ไม่มี
หน่วย เพราะเกิดจากการเปรียบเทียบความหนาแน่นของแร่ กับความ
หนาแน่นของน้ า ซึ่งเท่ากับ 1 g/cm3  
 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 8. ความถ่วงจ าเพาะของ
แร่ง  (Relative Density) 

D = 
M

V
 



3. แร่ (Mineral)   

   3. วิธีการหาความถ่วงจ าเพาะโดยใชห้ลัก 
       อาร์คิมิดิส 
 : หลักอารค์คิมิดิส กล่าวว่า เมื่อชั่งน้ าหนักน้ า น้ าหนักของวัตถุท่ีหายไปจะเท่ากับ
น้ าหนักของของน้ าท่ีถูกวัตถุแทนท่ี  
    * น้ าหนักของแร่ท่ีหายไป    = น้ าหนักแร่ในอากาศ – น้ าหนักแร่ในน้ า 

  จาก ความถ่วงจ าเพาะของวัตถุ   = 
น้้าหนักของวัตถุ

น้้าหนักของน้้าท่ีปริมาตรเท่าวัตถุ
 

  จะได้ว่า ความถ่วงจ าเพาะของแร่ = 
น้้าหนักของแร่

น้้าหนักของแร่ในอากาศ−น้้าหนักของแร่ในน้้า
 

3.2 ลักษณะสมบัติทางกายภาพของแร่ 8. ความถ่วงจ าเพาะของ
แร่ง  (Relative Density) 



3. แร่ (Mineral)   

      1. การจ าแนกชนิดของแร่โดยใชส่้วนประกอบทางเคมีเป็นเกณฑ์  
   แบ่งได้เป็น แร่โลหะ แร่อโลหะ แร่รัตนชาติ และแร่เชื้อเพลิง 
      2. ถ้าจ าแนกโดยใช้ลักษณะการน าไปใช้ประโยชนเ์ป็นเกณฑ์ แบ่งได้
เป็น แร่กัมมันตรังสี แร่รัตนชาติ แร่โลหะ แร่อโลหะ และแร่เชื้อเพลิง 

      3. การจ าแนกแร่เป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ  

           1) แร่ประกอบหิน คือ แร่ที่มักพบอยู่ในหนิชนิดต่างๆ  เป็นกลุ่ม
แร่ซิลิเกตที่มีธาตซุิลิกอน ออกซิเจน อะลูมิเนียม เหล็ก เป็นส่วนประกอบ 

           2) แร่เศรษฐกิจ  คือ แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น แร่โลหะ  
  และอโลหะ 

 

 

3.3 ชนิดของแร่ 



3. แร่ (Mineral)   

   คือ แร่ที่สลายตัวแล้วให้
กัมมันตรังสีซึ่งมีพลังงานมหาศาล 
น าไปใช้ประโยชน์ในดา้น
วิศวกรรมพลังงาน การแพทย์ 
และการเกษตรได้ ตัวอย่างเช่น 
แร่ยูเรเนียม เรเดียม โคบอลต์-60 
เป็นต้น 

3.3 ชนิดของแร่ 3.3.1 แร่กัมมันตรังสี 

 แร่เดียม  

แร่โคบอลต์  



3. แร่ (Mineral)   

   คือ แร่ที่น ามาเจียระไนแล้วมีความสวยงาม น าไปใช้เป็นเคร่ืองประดับได้    
แบ่งออกป็น 2 ประเภท คือ 
1. แร่ที่เกิดจากอินทรีสาร   เช่น ไข่มุก อ าพัน 

 

อ าพันเกิดจากยางสนในในรูปของฟอสซลิธรรมชาติฟอร์มตวัจนแข็งเป็นเรซนิ 

2. แร่ที่เกิดจากอนินทรียสาร เช่น เพชร ทับทิม มรกต 

 

 

3.3 ชนิดของแร่ 3.3.2 แร่รัตนชาติ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99&um=1&hl=th&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=OGhhBlRty5jHmM:&imgrefurl=http://www.mljewelry-stones.com/product.detail_0_th_1803488&docid=npCEtNq2HGLd8M&imgurl=http://www.mljewelry-stones.com/shop/m/mljewelry_stones/img-lib/spd_20100826133255_b.jpg&w=400&h=406&ei=Aus1T9inI8_3mAWyztGHAg&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=106136754030665739298&page=1&tbnh=127&tbnw=124&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=92&ty=82


3. แร่ (Mineral)   
3.3 ชนิดของแร่ 3.3.2 แร่รัตนชาติ 



3. แร่ (Mineral)   

แร่โลหะ คือ แร่ที่มีโลหะผสมอยู่ 
เวลาจะใช้ต้องน ามาถลุงก่อน  

ตัวอย่างของแร่อโลหะ เช่น 
ทองค า เงิน ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว 
แมงกานีส  

แร่อโลหะ คือ แร่ที่ไม่มีการถลุง 
น าไปใช้ประโยชน์ไดท้ันที เช่น 
ก ามะถัน กราไฟต์ ยิปซัม 

 

3.3 ชนิดของแร ่ 3.3.3แร่โลหะและแร่อโลหะ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=57F1VQpD_mNnxM:&imgrefurl=http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/lowha.html&docid=QXcC7cH51-pUiM&imgurl=http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/PIC/img2.gif&w=369&h=161&ei=rO01T7apI8r0mAWZgb33AQ&zoom=1


3. แร่ (Mineral)   

แร่โลหะ คือ แร่ที่มีโลหะผสมอยู่ 
เวลาจะใช้ต้องน ามาถลุงก่อน  

ตัวอย่างของแร่อโลหะ เช่น 
ทองค า เงิน ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว 
แมงกานีส  

แร่อโลหะ คือ แร่ที่ไม่มีการถลุง 
น าไปใช้ประโยชน์ไดท้ันที เช่น 
ก ามะถัน กราไฟต์ ยิปซัม 

 

3.3 ชนิดของแร ่ 3.3.4 แร่โลหะและแร่อโลหะ 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=57F1VQpD_mNnxM:&imgrefurl=http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/lowha.html&docid=QXcC7cH51-pUiM&imgurl=http://www.bwc.ac.th/e-learning/virachai/PIC/img2.gif&w=369&h=161&ei=rO01T7apI8r0mAWZgb33AQ&zoom=1


3. แร่ (Mineral)   

คือ แร่ที่น ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงจักรผลิตกระแสไฟฟา้ และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น 
ถ่านหิน ลิกไนต์ และปิโตรเลียม  

 

3.3 ชนิดของแร ่ 3.3.3แร่แร่เชื้อเพลิง  

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99&um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=606&tbm=isch&tbnid=Y9K67Xa1oEgOwM:&imgrefurl=http://www.dpixmania.com/forum/index.php?topic=94.50&docid=PgTmzpFafQc1lM&imgurl=http://img713.imageshack.us/img713/8219/anthraciteview0.jpg&w=800&h=800&ei=_-81T9eqGrDqmAWK7Jz6AQ&zoom=1


3. แร่ (Mineral)   

เป็นแร่เชื้อเพลิงที่มีสถานะเป็น
ของแข็ง มีความเปราะมีสีต่างๆ 
เช่น สีด า น้ าตาล น้ าตาลแกมด า 
และน้ าตาลเข้ม เกิดจากการทับ
ถมและแปรสภาพจากพืช มี 4 
ชนิด คือ 1. พีต  2. ลิกไนต์  

3. บิทมูินัส  4. แอนทราไซต์ 

 

3.3 ชนิดของแร ่ 3.3.4 แร่แร่เชื้อเพลิง  



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

ดีบุก แคสซิเทอไรต์ เทาด้า ขาว 
ใช้ผสมโลหะท้าตะก่ัวบัดกรี , ใช้ฉาบเหล็กใน

กระป๋องบรรจุอาหาร 

ทังสเตน วูลแฟรมไมต์ 
น้้าตาล

ด้า 
ด้า ผลิตไส้หลอดไฟฟ้า , โลหะผสม 



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

เหล็ก ฮีมาไทต์ 
น้้าตาล
แดง 

แดงเลือด
หมู 

เมื่อถลุงเหล็กออกมาแล้วจะน้าไปแปรรูปหรือ
ข้ึนรูปใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

ทองแดง ซาลโคไพไรต์ แดง แดง ใช้ผลิตลวดทองแดงในงานวงจรไฟฟ้า 



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

สังกะสี สฟาเลอไรต์ เหลือง 
น้้าตาล
อ่อน 

เคลือบโลหะป้องกันการกัดกร่อน + สนิม , 
ปลอกถ่านไฟฉาย 

ตะกั่ว กาลีนา เทา เทา ใช้ท้าตะก่ัวบัดกรี 



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

พลวง สติปไนต์ เทา เทา 
ผ้าทนไฟ , ไม้ขีดไฟ , กระสุนปืน , หมึกพิมพ์

โรเนียว , เคร่ืองเคลือบ 

บุษราคัม โทแพซ เหลือง - อัญมณี 



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

ยิปซัม ยิปซัม ขาวเทา ขาว 
ใช้ผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ , ปูน

ปลาสเตอร์ 

หินปูน แคลไซต์ ขาว ขาวเทา 
ปูนซีเมนต์ , ปูนขาว , เคร่ืองปั้นดินเผา ,  

หินประดับ 



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

เข้ียว 
หนุมาน 

ควอตซ์ ไม่มีสี ขาว 
เลนส์ของกล้องจุลทรรศน์ , ควบคุมความ

เที่ยงตรงของนาฬิกา 

แร่ฟันม้า เฟลด์สปาร์ ขาวนวล ขาวเทา น้้าเคลือบในอุตสาหกรรมเซรามิก 



3. แร่ (Mineral)   
3.4 สมบัติของแร่บางชนิดที่ควรรู้จัก 

ช่ือสามัญ  
ช่ือทางธรณี 

วิทยา 
ภาพ สี สีผง การใช้งาน 

พลอยอ่อน ฟลูออไรต์ 
น้้าตาล
อ่อน 

ไม่มีสี 
ใช้ก้าจัดส่ิงเจือปนในการถลุงเหล็ก , ใช้ใน

อุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา 



• www.kruseksan.com 
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