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4.3 หินตะกอน
หินที่โผลอยูบนพื้นผิวโลกจะเกิดการผุพังอยูกับที่ กลายเปนเศษหินชิ้นเล็กชิ้นนอยหรือ
ตะกอนหรืออาจจะละลายไปในสารละลาย ถัดมามีตัวกลางน้ํา ธารน้ําเข็ง และลม พัดพาไปจากที่เดิม ลงสู
แองน้ํา ทะเลหรือมหาสมุทร แลวสะสมตัวอยูที่นั้น ระหวางที่สะสมตัวอาจมีสิ่งมีชีวิตที่ตายแลวถูกทับ
ถมอยูดวย เมื่อกาลเวลาผานไปนานเขา ชั้นของเศษหินหรือตะกอนที่สะสมทับถมกันมาก ๆ เขาก็จะแข็ง
ตัวกลายเปน หินตะกอน หรือ หินชั้น (sedimentary rocks) ซึ่งพื้นที่ประมาณสามในสี่ของผืนดิน ปกคลุม
ดวยหินตะกอน ปจจุบันในแมน้ํา ทะเล มหาสมุทรก็ยังมีการสะสมตัวของตะกอนเหลานี้ บางแหงอาจมี
การสะสมมาหลายลานปโดยไมหยุดนิ่ง
หินตะกอนมีทรัพยากรแรอยูมาก เปนแหลงที่พบน้ํามันและแกสธรรมชาติ ถานหิน หินกอ
สราง ดินที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ แรที่ใชเปนปุย เกลือหิน ตลอดจนแรโลหะบางชนิด เชน
เหล็ก อะลูมินา แมงกานีส และไทเทเนียม นอกจากนี้ในหินตะกอนยังมีพวกซากดึกดําบรรพ ซึ่งมี
ประโยชนในการบอกอายุของหินและเปนลักษณะโครงสรางในตัวหินตะกอนบางชนิดที่สามารถใชบง
ถึงสภาพแวดลอมในระหวางการทับถมได
4.3.1 กฎในการศึกษาหินตะกอน
หลักในการศึกษาเกี่ยวกับหินตะกอนที่สําคัญ ๆ เพื่อใหเขาใจถึงการกําเนิดของหิน
ตะกอนและความเปนมาของชั้นหิน ไดแก
1) หลักความเปนเอกภาพ (principle of uniformitarianism) กฎนี้ James Hutton (1795)
เปนผูเขียนไววา “ปจจุบันคือกุญแจไขไปสูอดีต” (The present is the key to the past) เปนหลักการที่เชื่อ
ถือกันมากในทางธรณีวิทยา มีความหมายวา การเกิดเหตุการณตาง ๆ ในทางธรณีวิทยา ซึ่งตองใชเวลาอัน
ยาวนานในอดีตนั้น สามารถจะอธิบายไดจากกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน นั่นคือ เหตุการณ
ปจจุบันสะทอนถึงความลี้ลับและซับซอนที่เกิดขึ้นในอดีตกาลได
2) หลักการแนวราบเดิม (original horizontally) มีวา “ชั้นของหินตะกอนจะสะสมตัวอยู
ในแนวราบ” หากพบชั้นที่เอียงเท ก็แสดงวาเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่มี
การสะสมตัวแลว
3) กฎการลําดับชั้น (law of superposition) กฎนี้ Nicholas Steno (1669) เปนผูใหไววา
ในชั้นหินตะกอนที่ไมเคยไดรับแรงมากระทําใหคดโคงหรือเอียงไป ชั้นหินที่วางตัวอยูขางบนสุดจะเปน
ชั้นหินที่เกิดขึ้นหลังสุด (อายุออนที่สุด) และชั้นหินที่อยูลางสุดจะเปนชั้นหินเกิดแรกสุด (อายุแกที่สุด)
4.3.2 กําเนิดหินตะกอน
อาศัยลักษณะของหินตะกอนอาจแบงการกําเนิดออกไดเปน 3 วิธีดวยกันคือ กรรมวิธี
ทางกายภาพหรือเชิงกล กรรมวิธีทางเคมี และจากกรรมวิธีทางชีวภาพ
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(1) การสะสมตัวทางกายภาพ
บรรดาตะกอนตาง ๆ ที่ถูกพัดพาไปในลักษณะของแข็ง ซึ่งมีเม็ดขนาดเล็กจนโตกวา
กอนกรวด โดยแรงดึงดูดของโลก น้ํา ลม หรือธารน้ําแข็ง ลงสูแองน้ําและมหาสมุทร ตกทับถมกันเปน
ชั้น ๆ ขบวนการที่ทําใหเศษหินหรือตะกอนที่รวนแข็งตัวกลายเปนหิน เรียกวา กระบวนการเปลี่ยนเปน
หินตะกอน ซึ่งประกอบดวย
การกดทับ (compaction) อันเนื่องมาจากน้ําหนักของชั้นตะกอนที่ทับอยูขางบน ทําให
เศษหินและเม็ดตะกอนถูกอัดแนนเขาดวยกัน เปนการลดปริมาตรเดิมลง
การประสาน (cementation) โดยมีวัตถุประสาน เชน สารพวกปูน ซิลิกา หรือเหล็ก
ออกไซด ในรูปสารละลายเขาไปเชื่อมในชองวางระหวางเม็ด ทําใหตะกอนแตละเม็ดจับตัวเขาดวยกัน
กลายเปนหินแข็ง เชน หินกรวดมน หินทราย เปนตน
การเกิดผลึกใหม (recrystallization) เกิดขึ้นในชวงมีอุณหภูมิและความดันเพิ่ม เชน แร
ดินในหินดินดานจะมีผลึกโตขึ้นหรือเปลี่ยนเปน แรคลอไรตหรือมัสโคไวต หรือผลึกแรแคลไซตในหิน
ปูนเนื้อและเอียดจะตกผลึกโตขึ้นในระดับลึก
การแทนที่ (replacement) คือการแทนที่ของแรชนิดหนึ่งโดยแรอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งละลาย
ปนในน้ําบาดาล เชน ชั้นหินเชิรตในหินปูน ชั้นหินโดโลไมตในหินปูน
การกอตัวใหม (diagenesis) การเปลี่ยนแปลงตะกอนใหกลายเปนหิน ดวยความดันและ
ความรอนนอย ไมถึงขั้นการแปรสภาพ และการผุพังอยูกับที่
(2) การสะสมตัวทางเคมี
หินที่เกิดการผุพังทางเคมี ทําใหแรที่ละลายไดถูกพาไปในสภาพของสารละลายไหลไป
กับน้ําบนผิวดิน เชน ลําธาร แมน้ํา หรือไหลซึมลงสูชั้นน้ําบาดาล จะตกตะกอนจากสารละลายเมื่ออยูใน
สภาวะที่เหมาะสม ไดแก หินปูน (limestone) หินโดโลไมต (dolostone) บรรดาหินเกลือระเหย
(evaporite) ไดแก ยิปซัม เกลือหิน (rock salt) แอนไฮไดรต เปนตน
(3) การสะสมตัวทางชีวภาพ
หมายถึงหินตะกอนที่เกิดจากการสะสมของสิ่งมีชีวิต เชน พืชและสัตวเมื่อตายลงไดเนา
เปอย เหลือแตสวนที่แข็งและคงทน เชน เปลือกหอย กระดูกและของเสียที่ขับถาย ลําตนและกิ่งไม ทับ
ถมกันกลายเปนหิน เชน หินปูน ไดอะทอไมตหรือดินเบา (diatomite) ถานหิน หินฟอสเฟต หินปะการัง
(coral rock) หินโสโครก (reef deposit) เปนตน
4.3.3 เนื้อหินตะกอน
หมายถึง ขนาด การคัดขนาด รูปราง และการเรียงตัวของเม็ดแรหรือเศษหินในตะกอน
แบงออกเปน 2 พวก คือ เนื้อเศษหิน ซึ่งเกิดมาจากกระบวนการทางกายภาพ และเนื้อผลึก ที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการทางเคมี
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(1) เนื้อเศษหิน (Clastic texture)
โดยทั่วไปเนื้อหินแบบนี้จะประกอบดวยเม็ดแรหรือเศษหินขนาดตาง ๆ กัน ซึ่งถูกพัดพา
ไปโดยตัวกลางตาง ๆ เชน น้ํา ลม น้ําและลมจะหาพวกเม็ดใหญไปไดไมไกล สวนพวกเม็ดเล็กอาจถูกพา
ไปไกลและตกทับถมในทะเล นอกจากนีย้ งั มีวตั ถุประสาน ซึง่ ประสานระหวางเม็ดแรกบั เศษหินชนิดตาง
ๆ ขนาดของเม็ดแรมชี อื่ เรียกตาง ๆ กัน วัดตามขนาดของเสนผานศูนยกลาง ดังตาราง 4.4
ตารางที่ 4.4 ขนาดของเศษหินและชนิดของหินตะกอน
ชื่อของขนาดอนุภาค
เสนผานศูนยกลาง (มิลลิเมตร)
>256
กอนหินมนใหญ (boulder)
64-256
กอนหินมนเล็ก (cobble)
4-64
กรวด (pebble)
2-4
กรวดเล็ก (granule)
1/16-2
ทราย (sand)
1/256 - 1/16
ทรายแปง (silt)
<1/256
ดินเหนียว (clay)

หินตะกอน
หินกรวดมน (conglomerate)
ลักษณะมน (round) และ
หินกรวดเหลี่ยม (breccia)
ลักษณะเหลี่ยม (angular)
หินทราย (sandstone)
หินทรายแปง (siltstone)
หินดินดาน (shale) หรือหินโคลน
( mudstone)

นอกจากนี้ เนื้อหินยังพิจารณาจากระดับขั้นของการคัดขนาด ดังนี้
ก) ระดับขั้นของการคัดขนาด
เปนลักษณะเนื้อหินที่ประกอบขึ้นดวยจํานวนขนาดเม็ดแร (ภาพที่ 4-25) ไดแก
C การคัดขนาดดี ประกอบดวยเม็ดตะกอนขนาดไลเลี่ยกัน
C การคัดขนาดกลาง ประกอบดวยเม็ดตะกอนตางกัน 2 ขนาด
C การคัดขนาดไมดี ประกอบดวยเม็ดตะกอนตางกัน 3 ขนาด นอกจากมีขนาดหยาบ
กับละเอียดแลวยังมีขนาดกลางอีกดวย เชน หินทรายเนื้อดิน (argillaceous sandstone) ประกอบดวย
ทราย ทรายแปง และอนุภาคดิน
ลักษณะของการคัดขนาดจะบอกใหทราบถึงตัวนําที่พาเอาเม็ดตะกอนมา เชน ตะกอนคัด
ขนาดดี แสดงถึงวามีลมหอบมาหรือน้ําพัดพามาดวยความเร็วสม่ําเสมอพามาสะสม ถาตะกอนคัดขนาด
ไมดี แสดงถึงความเร็วของน้ําปนปวน หรือธารน้ําแข็งพามาเปนตน แตทั้งนี้ตองพิจารณาถึงปจจัยอื่น
ประกอบดวย เชน ความถวงจําเพาะ ขนาด รูปราง ความคงทน และระยะเวลา เปนตน
ข) ระดับขั้นของความมนและภาวะทรงกลม
ความมนเปนลักษณะเนื้อหินที่ประกอบดวยเม็ดตะกอนที่มีขอบมุมเปนเหลี่ยมหรือมน
มากนอยเพียงใด แบงออกเปน เหลี่ยมคม เหลี่ยม กึ่งเหลี่ยม กึ่งมน กลม และกลมมน (ภาพที่ 4-26)
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สวนภาวะทรงกลมเปนระดับขั้นของรูปรางเศษชิ้นที่เขาใกลทรงกลม สวนมากนิยมในคําวา
ทรงกลม หมายถึงมีมิติทุกดานเทากันหมด
คลายจาน หมายถึงเปนแผนแบน
คลายทอน หมายถึงเปนรูปปริซึม
ทั้งความมนและภาวะทรงกลมขึ้นกับรูปทรงเดิมของเศษชิ้นที่แตกหักออกมาจากมวลตน
กําเนิด ลักษณะนี้จะบอกใหทราบวาเม็ดตะกอนที่ประกอบ ไดพัดพามาเปนระยะทางใกลหรือไกล และ
เปนเวลานานมากนอยเพียงไร

ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ภาพที่ 4-25 ระดับขั้นของการคัดขนาด ก) ดีมาก ข) ดี ค) ปานกลาง ง) ไมดี และ จ) ไมดีมาก
(จาก Compton, 1962)

ก)
ข)
ค)
ง)
จ)
ฉ)
ภาพที่ 4-26 ระดับขั้นของความมน ก) เหลี่ยมคม ข) เหลี่ยม ค กึ่งเหลี่ยม ง) กึ่งมน จ) กลม และ ฉ) และ
กลมมน (จาก Compton, 1962)
(2) เนื้อผลึก
เปนลักษณะเนื้อหินที่เกิดจากการตกตะกอนโดยวิธีเคมี ประกอบดวยผลึกแรที่ประสาน
กันเอง ทําใหไมเกิดชองวางผลึก ลักษณะเนื้อหินนี้แบงตามขนาดของผลึก เปนตน
C เนื้อผลึกใหญ

สามารถมองเห็นผลึกไดชัดเจนดวยตาเปลาหรือแวนขยายธรรมดา
C เนื้อผลึกเล็ก แตละผลึกจะเห็นไดโดยอาศัยกลองจุลทรรศน
C เนื้อผลึกเล็กมาก ตองมองเห็นดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน
4.3.4 การจําแนกหินตะกอน
หินตะกอนจําแนกโดยทั่วไปได 2 พวกคือ หินตะกอนเนื้อประสม (clastic sedimentary
rocks) หินตะกอนเคมี (chemical sedimentary rocks) ยึดถือตามแหลงวัสดุกําเนิดที่กอ (ตารางที่ 4.3)
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(1) หินตะกอนเนื้อประสม
ตะกอนเนื้อประสมประกอบดวย เศษชิ้นหินที่มาจากการสลายตัวหรือการแตกสลายของ
หินอัคนีหรือหินตะกอนหรือหินแปร และซากสิ่งมีชีวิต หากหินนั้นมีเพียงเศษหินหรือแรที่ไดหลุดออก
มา อาจเรียกวา หินตะกอนเศษหิน (detrital sedimentary rock) เนื่องจากตะกอนที่เกิดเปนหินชนิดนี้ไดพัด
พามาดวยเชิงกลของน้ํา ลม ธารน้ําแข็ง จึงเปนการคัดขนาดโดยทางธรรมชาติ ดังนั้นหินตะกอนเนื้อ
ประสมจึงประกอบดวยเศษหินหลากหลายชนิดและมีขนาดแตกตางกัน จึงใชเปนบรรทัดฐานในการ
จําแนก (ตารางที่ 4.3) ขอกลาวถึงเฉพาะหินตะกอนชนิดที่พบแพรหลายดังนี้
หินดินดาน
เปนหินที่แพรหลายมากที่สุด เกิดมาจากทรายแปงและดินเหนียวที่แข็งตัวเปนหิน เม็ด
ละเอียด ชั้นบางและแซะออกไดงายตามระนาบชั้นหิน (ภาพที่ 4-27 ก) หินดินดานเนื้อถาน สีดําและมีสาร
อินทรียสูง อาจใหปโตรเลียมหรือถานหิน สําหรับหินดินดานเนื้อปูนนํามาผลิตซีเมนตปอรตแลนด
C

หินทราย
องคประกอบหลักคือ เม็ดทรายที่ประสานติดกัน จึงมีเนื้อหินแบบเม็ด เปนหินตะกอนที่
แพรหลายเปนอันดับสอง เม็ดสวน นอกจากควอตซหินทรายก็อาจประกอบดวยแรแคลไซต ยิปซัมหรือ
สารประกอบเหล็กตางๆ ที่มีขนาดเม็ดทราย หินทรายที่มีเศษชิ้นเฟลดสปารปริมาณมากพอกับควอตซ
เรียกวา หินอารโคส (arkose) (ภาพที่ 4-27 ข) พบทั่วไปในภาคอีสาน เชน สรางประสาทหินและทับหลัง
นารายณบรรทมสินธุ เปนตน หินทรายนํามาทําเปนผงขัดและหินกอสราง
C

หินกรวดมน
หินกรวดมนอาจประกอบดวย กรวดกลางมนหลายขนาด สวนใหญจะเปนขนาดกรวดที่
ผสมกับทรายและยึดประสานกันดวยซีเมนตธรรมชาติ (ภาพที่ 4-27 ค) เศษชิ้นที่กอเปนหินกรวดมนอาจมี
ขนาดตั้งแตทรายแปงจนถึงกอนหินมนใหญ หินกรวดที่ประกอบดวยกรวดกลางเหลี่ยม เรียกวา หินกรวด
เหลี่ยม (breccia) (ภาพที่ 4-27 ง) หากเกิดจากตะกอนธารน้ําแข็ง เรียกวา หินตะกอนธารน้ําแข็ง (tillites)
C

ก)
ข)
ค)
ง)
ภาพที่ 4-27 ก) แนวแตกถี่ตามชั้นหินดินดาน ข) หินอารโคส ค) หินกรวดมน และ ง) หินกรวดเหลี่ยม
(จาก ดนุพล 2546)
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ตารางที่ 4.5 การจําแนกหินตะกอน (จาก ดนุพล, 2542)

เนื้อ

หินกรวดมน (conglomerate)

กรวด

เม็ดเหลี่ยม เปน

หินกรวดเหลี่ยม (breccia)
เนื้อ

เม็ดเปนเศษชิ้นแรสวนมาก

หินทราย เม็ดสวนมากเปนเศษชิ้นแร
เนื้อดิน หินโคลน
หินทรายแปง มีเม็ด
หรือ
หินดินดาน ละเอียดรอยละ 50
เนื้อปูน คื อ หิ น โคลน หิ น โ ค ล น มี เ ม็ ด
มีแนวแตกถี่

ละเอียดมากรอยละ 50

ดินสอพอง

ทราย

หินปูน
เนื้อหยาบ

เฮไลต
แอนไฮไดรต
ยิปซัม

หินปูน
เนื้อทราย
หินปูนเนื้อ

หินเนื้อปูน

มาก
60

เม็ดหยาบ
เม็ดปาน
กลาง

0.06

หินปูนs

ทรายแปง

หินโดโลไมต
ชอลก
หินปูนเนื้อแปง

หินเนื้อซิลิกา
เชิรต ฟลินต

หินเนื้อถาน

2

เม็ด
ละเอียด
เม็ดละ
เอียดมาก

ขนาดเม็ดที่โดดเดน (มิลลิเมตร)

เม็ดกลมมน เปน

หินปูน (แยกไมออก)

ตะกอนเศษหิน
เคมี/อินทรีย
กลุมตามกําเนิด
เปนชั้น
โครงสรางปกติ
เม็ดแรควอตซ เฟลดสปาร และแรดิน
อยางนอย 50 % เม็ด เกลือ คารบอเนต ซิ
องคประกอบ
แรเปนคารบอเนต
ลิกา เนื้อคารบอน
เม็ดหยาบ
เม็ดเปนเศษชิ้นหิน
หินเกลือระเหย

0.002

เนื้อแกว
อสัณฐาน

ลิกไนต ถานหิน

(2) หินตะกอนเคมี
ตะกอนที่สะสมจากวัสดุที่ละลายในน้ําเรียกวา ตะกอนเคมี บางชนิดตกตะกอนโดยตรง
จากวัสดุละลายในน้ํา เชน เกลือหิน (ภาพที่ 4-28 ข) ตกตะกอนจากการระเหยของสารละลายในน้ําทะเล
ดังนั้นสิ่งทับถมอาจหมายถึงตะกอนเคมีอนินทรีย สวนตะกอนทับถมโดยหรือรวมกับพืชและสัตว เรียก
วา ตะกอนชีวเคมีหรืออินทรีย เชน หอยนางรมสกัดแคลเซียมคารบอเนตจากน้ําทะเล และนํามาสราง
เปลือกเนื้อปูนหรือเหมือนปูนหอหุมตัว เมื่อหอยนางรมตายลงซากเปลือกหอยก็ทับถมอยูตามทองสมุทร
และสะสมอยูขางลาง
2.1) หินตะกอนเคมีอนินทรีย
พวกนีเ้ กิดจากกระบวนการทางเคมีอนินทรีย ไดแก หินปูน (ภาพที่ 4-28 ค) หินโดโลไมต
แหลงแรเหล็ก (iron-stone) เชิรต โอปอ เปนตน ตัวอยางหินที่สําคัญมีดังนี้
B หินปูน

109

ประกอบดวยแรเบื้องตนเดียวคือ แคลไซต มีหลายพรรณ บางชนิดเกิดจากอนินทรีย เชน
การตกตะกอนโดยตรง ขณะที่ชนิดอื่นๆ กําเนิดจากอินทรีย คราบหินปูน (travertine) ซึ่งกอตัวเปน หิน
งอก (stalagmite) หินยอย (stalactite) ในถ้ําตางๆ เปนเนื้อผลึก มักเปนหินปูนที่มีแถบหลายชั้น สวน
คราบหินพรุน (tufa) เปนหินตะกอนเคมีแบบฟองน้ํา มีรูพรุน สะสมตัวรอบน้ําพุและทะเลสาบหรือจาก
การไหลซึมผานของน้ําบาดาล
B หินโดโลไมต

หรือก็คือหินปูนแมกนีเซียม เกิดขึ้นเมื่อแคลเซียมในหินปูนถูกแทนที่ดวยแมกนีเซียม
มักมีผิวแตกลายหนังชาง (ภาพที่ 4-28 ข) และเกิดเปนชิ้นสะเก็ดแหลม
B หินเกลือระเหย

หินตะกอนที่ไดจากแรที่ตกตะกอนจากน้ําทะเลในรูปการระเหย ประกอบดวย ยิปซัม
(ภาพที่ 4-28 ค) แอนไฮไดรต และเฮไลตหรือเกลือหิน (ภาพที่ 4-28 ง) ในประเทศไทยทั้งยิปซัมและแอน
ไฮไดรต พบมากใน จังหวัดพิจิตร นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี สวนเกลือหินนั้นพบเปนบริเวณ
กวางขวางในภาคอีสาน

ก)
ข)
ค)
ง)
ภาพที่ 4-28 ก) หินปูนเนื้อประสมชีวภาพ ข) ผิวลายหนังชางหินโดโลไมต ค) ยิปซัม ง) เกลือหิน
2.2) หินตะกอนชีวเคมีหรืออินทรีย
คือหินตะกอนที่เกิดจากการสะสมตัวของซากสิ่งที่มีชีวิต (พืชและสัตว) และ/หรือสิ่งขับ
ถายตางๆ ของอินทรีย ไดแก กะสาหอย ถานหิน หินฟอสเฟตหรือหินฟอสฟอไรต (phosphorite) ดินเบา
ชอลก (chalk) ปโตรเลียมและแกสธรรมชาติก็มีกําเนิดจากสิ่งมีชีวิต ลวนจัดอยูในหินชนิดนี้ทั้งสิ้น
+ หินปูน

สวนมากถือกําเนิดจากอินทรียและบอยครั้งที่ยังคงซากอินทรีย กะสาหอย (coquina) จัด
เปนหินปูนชนิดหนึ่งที่ประกอบดวยเปลือกหอยและเศษชิ้นเหลี่ยมของหอย (ภาพที่ 4-29 ก) พืดหิน
ปะการังและพืดหินสาหราย (coral and algae reefs) ประกอบดวยปะการังและสิ่งขับถายอินทรียเหมือน
ปูนอื่นๆ สวนชอลกเปนหินปูนที่เนื้อพรุน เนื้อละเอียด ประกอบดวยเปลือกเนื้อปูนของจุลินทรีย เชน ฟอ
เรมมินิฟอร (foraminifers)
+ ถานหิน
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สวนใหญประกอบดวยซากพืชที่เปนถาน มักพบในชั้นที่เกิดรวมกับหินตะกอนชนิดอื่น
การเกิดชั้นถานหินมีหลายขั้น ขั้นแรกไดเปน พีต (peat) ประกอบดวยวัสดุพืชเปนถานอยูบางสวน
ลิกไนต (lignite) หรือถานหินสีน้ําตาล ถือเปนขั้นสอง การเปลี่ยนแปลงถัดมาอาจนําไปสู บิทูมินัส
(bituminous) หรือถานหินออน และถานหินบิทูมินัสที่แปรสภาพก็เปลี่ยนเปน แอนทราไซต (anthracite)
หรือถานหินแข็ง
สําหรับหินตะกอนอินทรียอื่น ไดแก เรดิโอลาไรต (radiolarite) สวนใหญประกอบดวย
โครงรางแข็งภายนอก เนื้อซิลิกาของสัตวเซลลเดียวขนาดเล็กที่ เรียกวา เรดิโอเรีย (radioria) และดินเบา
ซึ่งเกิดจากซากเนื้อซิลิกาของพืชจุลินทรีย เรียกวา ไดอะตอม (diatom) อินทรียทะเลกระจิดริดที่พัดลอยละ
ลองไปตามผิวน้ํา ไดตายสะสมบนทองทะเล เรียกวา ชอลก (ภาพที่ 4-29 ค)

ก)
ข)
ค)
ภาพที่ 4-29 ก) กะสาหอย ข) หินฟอสฟอไรต และ ค) ชอลก (จาก ดนุพล 2546)
4.3.5 โครงสรางปฐมภูมิ
ในชวงที่ตะกอนถูกพัดพามาทับถมในแองของการสะสมตัวนั้น ตะกอนยังรวนและยัง
ไมแข็งตัว ในชวงนี้อาจมีลักษณะบางอยางอาจจะเกิดขึ้นในตะกอน บนผิวบนหรือผิวดานลางของแตละ
ชั้นของตะกอน ลักษณะดังกลาวเกิดขึ้นพรอมกับการเกิดหินตะกอน และใหสื่อความหมายถึงบริเวณที่
ตะกอนนั้นสะสม ลักษณะที่สําคัญไดแก
(1) การปูตัวชั้นหิน
การเรียงตัวของตะกอนเปนชั้น แตละชั้นเรียก ชั้นหิน พื้นผิวที่เปนระนาบซึ่งแยกแตละ
ชั้นออกจากกันเรียก ระนาบชั้นหิน การเรียงตัวเปนขั้นอาจเกิดจากความแตกตางของขนาดตะกอน ชนิด
ของตะกอน หรือจากการสิ้นสุดของการทับถมของตะกอนในชวงระยะเวลาหนึ่ง ความหนาของตะกอนมี
ตั้งแตบางกวาหนึ่งมิลลิเมตรในหินโคลนจนถึงหลาย ๆ เมตร ในหินทราย ลักษณะของการปูตัวชั้นหิน
เปนลักษณะที่โดดเดนและสําคัญอยางหนึ่งของหินตะกอน (ภาพที่ 4-30 ก)
(2) การวางชั้นเฉียงระดับ
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ชั้นหินบางหลาย ๆ ชั้นที่เอียงเทไปจากแนวของชั้นหิน หนวยที่ใหญกวา ลักษณะแบบนี้
จะพบในหินตะกอนที่มีขนาดหลาย เชน หินกรวดมนและหินทราย อาจพบในหินปูนและหินทรายแปง
บางก็ได ตะกอนลักษณะนี้จะสะสมในบริเวณ ดานหนาของดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ํา ตามสันดอน
นอกฝง เนินตะกอนน้ําพารูปพัด และตาม เนินทราย จากการวางชั้นเฉียงระดับ ทําใหสามารถจะบอก
ทิศทางการไหลของกระแสน้ําหรือกระแสลมในชวงที่มีการสะสมได และบอกตําแหนงบนลาง (ภาพที่ 430 ข)

ก)

ข)

ภาพที่ 4-30 ก) การปูตัว
ชั้นหิน และ ข) การวางชั้น
เฉียงระดับของหินทราย

(3) การวางชั้นแบบเรียงขนาด
เปนลักษณะของชั้นหินที่ประกอบดวยตะกอนเม็ดหยาบวางตอนลางของชั้นหิน และมี
ขนาดเล็กลงไปเรื่อยจนถึงตอนบนของชั้น เกิดในบริเวณตอนลางของลาดทวีป ในกรณีที่เปนตะกอนที่
สะสมในทะเล หรืออาจเกิดขึ้นบนแผนดินเมื่อน้ําทวม ขณะที่น้ําลดจะเกิดลักษณะการวางชั้นแบบเรียง
ขนาด (graded bedding) ลักษณะนี้เปนสารนิเทศที่จะบอกถึงสวนขางบนหรือขางลางของขั้นวางราบ (รูป
ที่ 4-30 ก) สําหรับชั้นที่เอียงเทจะบอกไมไดวาชั้นไหนเปนชั้นหินที่เกิดกอน
(4) ระแหงโคลน
เปนลักษณะรอยแตกของผิวบนของหินดินดาน มักเปนรูปหกเหลี่ยม ขนาดกวางหลาย
เซนติเมตรและลึกเปนสิบเทา (ภาพที่ 4-31 ก) เกิดจากการหดตัวของโคลนในขณะที่แหง เมื่อน้ําไหลมา
ทวมอีกครั้งก็จะพาตะกอนอุดเขาไปตามรอยแตกนั้นเกิดการแข็งตัวกลายเปนหิน (ภาพที่ 4-31 ข)
ลักษณะของระแหงโคลนจะพบในบริเวณของที่ราบน้ําทวมถึง และทองของแองน้ําชั่วคราวตามทะเล
เปนสารนิเทศที่ใชบอกตอนบน-ลางของชั้นหิน

ก)

ข)
(5) รอยริ้วคลื่น

ภาพที่ 4-31 ก) ระแหงโคลน
ปจจุบัน และ ข) ระแหงโคลน
บรรพกาล (จาก Plummer &
McGear, 1988)
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ลักษณะรอยริ้วคลื่น (ripple marks) ที่พบบนระนาบของชั้นหิน เกิดจากการกระทําของ
น้ํา (คลื่น กระแสน้ํา) หรือลมตอตะกอนขนาดเม็ดทราย หรือพวกที่เล็กกวาเกิดเปนสันและแองที่มีระยะ
เทากันมี 2 แบบ ไดแก
N รอยริ้วคลื่นสมมาตร (symmetrical or oscillatory ripple marks) ซึ่งจะเกิดในบริเวณ
น้ําตื้น (ความลึกต่ํากวา 15 เมตร) มียอดแหลมและฐานของแองโคง (ภาพที่ 4-32 ก) ใชเปนสารนิเทศ
บอกตอนบน-ลางของชั้นหินได
N รอยริ้วคลื่นอสมมาตร (asymmetrical ripple marks) เกิดจากกระแสลมหรือกระแส
น้ํา ทําใหมีดานที่ลาดและดานที่ชัน ดานชันจะใชบอกทิศทางการพัด-ไหลของลมหรือน้ํา (ภาพที่ 4-32 ข)
ลักษณะนี้เกิดไดทั้งในบริเวณทองลําธาร หรือบริเวณที่น้ําลึกหลายพันเมตร
ดานกระแสน้ําลดลง

ทิศทางกระแสน้ําหรือลม

ก)
ข)
ภาพที่ 4-32 รอยริ้วคลื่นแบบ ก) สมมาตร และ ข) อสมมาตร (จาก ดนุพล 2545)
(6) ซากดึกดําบรรพ
ในหินตะกอนบางครั้งมีพวกซากหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิตที่กลายเปนหินหลงเหลืออยู
เชน รูที่เกิดจากการชอนไชของตัวหนอน ไขและรอยตีนไดโนเสาร (ภาพที่ 4-32 ก ข) หรือการแทนที่ของ
สารเดิมเกิดขึ้น เชน การแทนที่ของซิลิกาในเนื้อไมเกิดเปน ไมกลายเปนหิน (petrified wood) พบทั่วไป
ในภาคอีสานไทย การแทนที่ของแคลเซียมในเปลือกหอย ไดหินปูนเนื้อหอย (ภาพที่ 4-33 ค)

ก)
ข)
ค)
ภาพที่ 4-33 ก) ไขไดโนเสาร ข) รอยตีนไดโนเสาร และ ค) หินปูนเนื้อหอยน้ําจืดกาบเดี่ยว อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
(7) ชั้นหินรูปเลนซ
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ชัน้ ของหินตะกอนอาจยาวตอเนือ่ งกันเปนระยะทางหลายกิโลเมตร แตบางครัง้ ความหนา
ของชั้นอาจลดลงหรือตีบหายไป ภายในระยะทางสั้นทําใหมีลักษณะคลายเลนซ เชน ชั้นหินทรายหรือหิน
ปูนในบางบริเวณ เปนตน ตะกอนแบบนี้มักเกิดในบริเวณปากแมน้ําหรือในบริเวณลําธาร
4.3.6 ความสัมพันธของลําดับชั้นหินตะกอน
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางชั้นหินในบริเวณกวาง ๆ เชน ลักษณะการวางตัวตาม
รู ป ทรงทางเรขาคณิ ต อายุ ก ารเกิ ด ก อ นหลั ง ของชั้ น หิ น ส ว นประกอบทางแร การเที ย บสั ม พั น ธ
(correlation) ตลอดจนลักษณะของหินเหลานี้อยูในขอบเขตของ วิชาลําดับชั้นหิน (stratigraphy) ซึ่งได
จัดหินออกเปน กลุมหิน (group) หมวดหิน (formation) หมูหิน (member) หนวยหิน (unit) และ ชั้นหิน
(bed) ลักษณะที่ควรเขาใจในการศึกษาเบื้องตน ไดแก
(1) รอยชั้นตอเนื่องและรอยชั้นไมตอเนื่อง
ถาการสะสมตัวของชั้นหินเปนไปอยางตอเนื่อง โดยที่ชั้นหินหนึ่งทับบนอีกชั้นหนึ่งไม
มีชวงเวลาที่ขาดตอนไป เรียกวา รอยชั้นตอเนื่อง (conformity) แตถาหากวามีพื้นผิวที่เกิดจากการกรอน
(erosion) ปรากฏอยูระหวางชั้นหินทั้งสอง แสดงวาการสะสมตัวของตะกอนมีการขาดตอน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากการยกตัวในบริเวณนั้นสูงขึ้น ทําใหเกิดการกรอน ภายหลังชวงระยะเวลาหนึ่ง บริเวณนั้นกลับ
จมตัวลงเกิดตะกอนสะสมบนผิวที่ถูกกรอน ลักษณะของพื้นผิวที่กรอน หรืออีกนัยหนึ่งพื้นผิวที่ไมมีการ
สะสมตัวซึ่งถูกตะกอนเกิดขึ้นภายหลังทับถม เรียกวา รอยชั้นไมตอเนื่อง (unconformity)
ลักษณะของรอยชั้นไมตอเนื่อง แบงออกเปน 3 แบบ ดังนี้
1) รอยชั้นไมตอเนื่องคงระดับ (disconformity) ถาชั้นหินที่อยูบนและลางของพื้นผิวที่ผุ
พังทําลายวางตัวขนานกัน (ภาพที่ 4-34 ก)
2) รอยชั้นไมตอเนื่องเชิงมุม (angular unconformity) ถาชั้นหินที่อยูใตพื้นผิวที่ผุพัง
ทําลายเอียงทํามุมกับชั้นหินที่วางอยูขางบน (ภาพที่ 4-34 ข)
3) รอยชั้นไมตอเนื่องบนหินตางวงศ (nonconformity) ถาชั้นหินที่อยูใตพื้นผิวที่ผุพัง
ทําลายวางตัวอยูบนหินอัคนีหรือหินแปร (ภาพที่ 4-34 ค)

ก)
ข)
ค)
ภาพที่ 4-34 รอยชั้นไมตอเนื่อง ก) คงระดับ ข) เชิงมุม และ ค) บนหินตางวงศ (จากศัพทธรณีวิทยา 2544)
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(2) การเทียบสัมพันธ
หมายถึงการเปรียบเทียบชั้นหินที่อยูตางบริเวณวามีอายุทางธรณีวิทยาเทากัน และมี
ตําแหนงของการเรียงลําดับชั้นหิน (position in the stratigraphic sequence) ในแบบเดียวกันดวย การ
เปรียบเทียบนี้อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. เปรียบเทียบจากลักษณะทางกายภาพของหิน อาศัยขนาดและรูปรางของเม็ดแร สวน
ประกอบทางแร ลักษณะของชัน้ หิน และสี เปนตน การเปรียบเทียบแบบนีใ้ ชไดเฉพาะกับระยะทางสัน้ ๆ
ถาไกลเกินไปลักษณะของหินอาจจะเปลี่ยนแปลงได (ภาพที่ 4-35)
2. เปรียบเทียบจากซากดึกดําบรรพ การเปรียบเทียบที่อาศัยลักษณะทางกายภาพใชได
ในพื้นที่จํากัด เชน ในแองเดียวกัน แตถาในกรณีคนละแองหรือคนละทวีป มักจะใชเปรียบเทียบจากซาก
ดึกดําบรรพ
3. เปรียบเทียบจากการหาอายุทางไอโซโทป (isotopes) ของหินอัคนี ซึ่งมีความสัมพันธ
กับหินตะกอน จะชวยใหทราบถึงอายุโดยประมาณของหินตะกอนดวยโดยเฉพาะกรณีที่ปราศจากซากดึก
ดําบรรพในชั้นหิน

ภาพที่ 4-35 การเทียบลักษณะทางกายภาพของชุดหิน (จาก ดนุพล, 2545)

