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4.4 หินแปร
หินแปร (metamorphic rocks) คือหินที่ถือกําเนิดขึ้นภายในชั้นเปลือกโลก โดยเปลี่ยน
แปลงมาจากหินเดิมที่อาจเปนหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปรก็ได การเปลี่ยนแปลงเหลานี้เกิดขึ้นใน
สถานะของแข็ง ไมผานการหลอมเหลว ดวยผลจากอุณหภูมิสูง ความดันสูง หรือทั้ง 2 ประการ ใน
กระบวนการนี้อาจมีสารใหมหรือไมมีเพิ่มเขาไปดวยก็ได
4.4.1 ผลกระทบและผลิตผลของการแปรสภาพ
การแปรสภาพ หมายถึง การเปลีย่ นแปลงทางกายภาพและทางเคมีของหิน (ตารางที่ 4.4)
โดยเปลี่ยนเนื้อหิน โครงสราง และสวนประกอบทางแร เพื่อปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมภายใน
โลก ทัง้ นีไ้ มรวมถึงการเปลีย่ นแปลงอันเปนผลมาจากการผุพงั บนพืน้ ผิวโลก การแปรสภาพมีผลทําใหเกิด
1. การเกิดผลึกใหม (recrystallization) การตกผลึกใหมเพื่อใหไดขนาดที่หยาบกวา ซึ่ง
จะเกิดขึ้นในหินที่ประกอบดวยแรชนิดเดียว
2. การจัดเรียงตัวใหม (reorganization) การจัดสวนประกอบของหินเดิมเพือ่ ใหไดแรใหม
3. การรวมตัวกันใหม (recombination) การรวมตัวของหินเดิมกับสารที่เพิ่มเขาไปทําให
เกิดแรใหม
4. การแทนที่ (replacement) การแทนที่แรในหินเดิมดวยสารที่เพิ่มเขาไปชวงการแปร
สภาพ
5. การบดของเม็ดแร (crushing and pulverization) แรในหินเดิมถูกบด ในกรณีที่เกิด
รอยเลื่อน
หินแปรแตละชนิดที่เกิดขึ้นมาได มักไดรับอิทธิพลสวนหนึ่งมาจากหินเดิม (ตารางที่
4.5) ซึ่งอาจทําใหสรางภาพยอนหลังไปไดถึงสภาพแวดลอมบริเวณนั้นไดเชนกัน
ตารางที่ 4.5 หินอัคนีและหินตะกอนทั่วไปกับหินแปรที่ได
หินเดิม
หินตะกอน
หินทราย
หินดินดาน
หินปูน หินโดโลไมต
ถานบิทูมินัส
หินอัคนี
หินอัคนีเนื้อทรรศน
หินอัคนีเนื้อจุณ

หินแปร
หินควอรตไซต (quartzite)
หินชนวน (slate) หินฟลไลต (phyllite) หินชีสต (schist)
หินฮอรนเฟลส (hornfels)
หินออน (marble)
แอนทราไซต แกรไฟต
หินไนส
หินชีสต
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4.4.2 ชนิดของการแปรสภาพ
แบงไดเปน การแปรสภาพสัมผัส (contact metamorphism) การแปรสภาพบริเวณ
ไพศาล (regional metamorphism) การแปรสภาพบด (cataclastic metamorphism) และ การแปรเปลี่ยน
แบบน้ํารอน (hydrothermal alteration)

(1) การแปรสภาพสัมผัส
เปน การแปรสภาพเพราะความรอน (thermal metamorphism) นัน้ เอง เกิดขึน้ เมือ่ หินหนืดที่
หลอมเหลวแผซานเขาไปในหินทองที่มีอุณหภูมิต่ํากวา ทําใหแรในหินเดิมเกิดผลึกใหม อาจมีผลึกแร
ชนิดใหมหรือใหญขึ้นกวาเดิม และสงผลตอการแปรเปลี่ยนเนื้อหิน การแปรสภาพสัมผัสจะเกิดขึ้นรอบ
หินอัคนี เรียกวา ปริมณฑลสัมผัส (aureole) อาจมีอาณาเขตกวางเพียงเซนติเมตรไปจนถึงหลายกิโลเมตร
ความกวางของปริมณฑลสัมผัสจึงขึ้นกับปจจัยของความรอนที่ไดรับ ของไหลที่รอน และชนิดของหิน
ทองที่วาจะยอมใหความรอนนี้ผานเขาไปไดสะดวกหรือไม นอกจากนี้ลําดับแรบางชนิดสามารถบงบอก
การอยูหางไกลได เชน คอรเดียไรต ไบโอไทต และคลอไรต หินแปรที่เกิดจากการแปรสภาพเชนนี้มักจะ
ใหหินที่ ไมเปนริ้วขนาน (unfoliated) เปนสวนใหญ ไดแก หินออน เม็ดหยาบ หินควอรตไซต และ
หินฮอรนเฟลส
ตัวอยางการแปรสภาพแบบนี้ เชน หินออน แถบหมูเหมืองถ้ําทะลุ จังหวัดยะลา
หินฮอรนเฟลสที่น้ําตกโตนงาชาง โขดหินริมหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา (ภาพที่ 4-36) หินแปรที่เกิดจาก
หินปูนหรือหินดินดานเนื้อปูนกับหินแกรนิต เรียกวา หินสการน (skarn) ซึ่งเปนแหลงแรเศรษฐกิจ ไดแก
เหล็ก ดีบุก ทังสเตน ทองแดง และสังกะสี

ภาพที่ 4-36 โขดหินฮอรนเฟลสที่คดโคงริมหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา

(2) การแปรสภาพบริเวณไพศาล
หรืออาจเรียกวา การแปรสภาพพลวัต (dynamic metamorphism) สวนมากเกิดขึน้ บริเวณ
มุดตัวของแผนเปลือกโลก และเกิดหินอัคนีแทรกซอนขนาดมวลไพศาลในชวงการกอเทือกเขา ความดัน
มหาศาลไดทําใหชั้นหินมีการคดโคง รอยแตก การเลื่อนและบดบี้ เปนบริเวณกวางขวางมากและได
เปลี่ยนแปลงแปรสภาพอยางซับซอน ไดแก เทือกเขาสูงของโลก เชน แอลป (Alps) หิมาลัย (Himalayas)
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แอนดิส (Andes) แอปปาลาเชียน (Appalachians) กลุมเทือกเขาตะวันตกของอเมริกาเหนือ (North
American Cordillera) ซึ่งลักษณะเดนของหินแปรบริเวณไพศาลมักจะเปนชั้นบางหรือเปนแถบลาย เรียก
วา เปนริ้วขนาน อันเกิดจากความเคนที่กระทําตอหิน ทําใหแรมีการจัดเรียงตัวตามทิศทางที่มีความดัน
นอยที่สุด
หินแปรที่เกิดจากกระบวนนี้มัก ไดแก หินชนวน ฟลไลต หินชีสต หินไนส หินออน
ควอรตไซต และแอนทราไซต เปนตน ตัวอยางสถานที่พบได บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

(3) การแปรสภาพบด
เกิดจากการเคลื่อนที่ของหินตามรอยเลื่อนที่ความลึกหลายกิโลเมตร ทําใหหินแตกหัก
เปนเศษเม็ดและบดเปนผงละเอียดตามแนวของรอยเลื่อน อาณาเขตการเปลี่ยนสภาพแบบนี้อาจกวางเปน
กิโลเมตร หินในเขตรอยเลื่อน จะอยูภายใตอิทธิพลของความดันและความรอนสูง อันเนื่องมาจากการ
เสียดสี บางครั้งเศษหินที่แตกอาจยืดออกไปตามทิศทางของการเคลื่อนที่ ไดแก หินกรวดเหลี่ยมบด
(tectonic breccia) ไมโลไนต (mylonite) เปนตน

(4) การแปรเปลี่ยนดวยน้ํารอน
เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารละลายดวยความรอน ในสวนที่เหลือจากการเย็นตัว
ของหินหนืดหรือน้ําบาดาลที่ไดรับความรอนมาจากหินอัคนีแทรกซอน ทําใหแรบางชนิดแปรเปลี่ยนไป
เปนแรอีกชนิดหนึ่ง เชน
เฟลดสปาร
เปลี่ยนสภาพเปน
เซริไซต ไมกา หรือดินขาว
ฮอรนเบลนด
เปลี่ยนสภาพเปน
คลอไรต
โอลิวีน
เปลี่ยนสภาพเปน
เซอรเพนทีน
การเปลี่ยนสภาพแบบนี้มักจะเกิดการเติมหรือลดสารบางอยางไปในตัวดวย หรืออาจจะ
เกิดขึ้นไดทั้ง 2 ประการ การแทนที่จะเกิดขึ้นพรอมกับการสะสมตัวของสินแรโลหะ
4.4.3 เนื้อหินแปรและการจําแนก
เนื้อหินแปรแบงออกเปน 2 ลักษณะใหญ คือ เปนริ้วขนาน และ ไมเปนริ้วขนาน ซึ่ง
ถือเปนเกณฑหลักที่ใชในการจําแนกหินแปร (ตารางที่ 4.6)

(1) หินเปนริ้วขนาน
คือลักษณะของเนื้อหินที่มีแรเรียงตัวขนานกัน เปนแนวไปตามทิศทางที่ตั้งไดฉากกับทิศ
ทางที่แรงเคนกระทํา เกิดลักษณะเปนริ้วขนานมีอยู 3 ชนิดหลัก ไดแก แนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty
cleavage) สภาพเรียงตัวแบบหินชีสต (schistosity) และ สภาพเรียงตัวแบบหินไนส (gneissosity) หินที่มี
ลักษณะดังกลาวไดอธิบายตอไปนี้
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หินชนวน
เปนหินมีลักษณะเนื้อละเอียดมาก ผลึกแรตรวจไมพบดวยตาเปลา แสดงแนวแตกเรียบ
แบบหินชนวน และกะเทาะออกเปนแผนเรียบบางไดงาย มีไดหลากสีแตมักสี เทา ดํา เขียว แดง (ภาพที่ 437 ก) มีประโยชนในการนํามาปูทําหลังคา กระดานดํา และทางเทา
C

หินชีสต
มีเม็ดปานกลางถึงหยาบ เกิดขึ้นภายใตความดันมหาศาลกวาหินชนวน ประกอบดวยแร
ไมกาเปนหลัก บางครั้งก็มี คลอไรต ทัลก แกรไฟต ฮีมาไทต เปนตน ที่เรียงตัวเกือบขนานกัน เรียกวา
แนวแตกแบบหินชีสต บอยครั้งที่ปริแยกออกตามชั้นหรือแผนบางซึ่งคดงอและแตกหักไดงาย เพื่อระบุ
ชื่อหินใหชัดเจน จึงเรียกแรที่เดนมองเห็นบนผิวนําหนา เชน หินไมกาชีสต หินคลอไรตชีสต เปนตน
(ภาพที่ 4-37 ข)
C

C หินฟลไลต

เปนหินเม็ดละเอียดกวาหินชีสต แตหยาบกวาหินชนวน ผิวที่แตกใหมจะมีลักษณะวาว
แบบไหมหรือเปนมันเงา เนื่องจากมีแรไมกาเม็ดละเอียดอยู มักเปลี่ยนมาจากหินดินดาน ดวยความดัน
มหาศาลกวาที่หินชนวนไดรับ แตไมรุนแรงกวาที่เกิดกับหินชีสต
C หินไนส

เปนหินลายเม็ดหยาบที่เกิดจากแปรสภาพอยางรุนแรงมาก มีลักษณะแรสีออน เชน
ควอตซ เฟลดสปาร เรียงตัวเปนแถบเปนลายสลับกับแถบของแรสีเขม เชน แรไบโอไทต ฮอรนเบ
ลนด แถบมีการโคงงอและบิดเบี้ยว เรียกวา สภาพเรียงตัวแบบหินไนส (ภาพที่ 4-37 ค) หินบางกอนก็ดู
คลายหินชีสต หินนี้แซะออกไดยาก การเห็นเปนแถบนั้นอาจบงถึงการปูตัวชั้นหินของหินตะกอนเดิมมา
กอนหรืออาจมีสาเหตุจากการแปรเปลี่ยนของหินอัคนีเนื้อทรรศนที่ประกอบดวยแรเฟลดสปารและค
วอตซ เชน หินแกรนิต

ก)

ข)

ค)

ภาพที่ 4-37 ก) หินชนวนสีเทาและสีแดง ข) หินการเนตมัสโคไวตชีสต และ ค) หินไนส
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(2) หินไมเปนริ้วขนาน
คือ ลักษณะของเนื้อหินที่มีเม็ดแรขนาดเทากัน ไมมีการจัดเรียงตัว ทําใหเปนเนื้อหิน
ลักษณะสมานแนน มักจะพบในหินที่ประกอบดวยแรชนิดเดียวกัน เชน หินควอรตไซต หินออน
หินฮอรนเฟลส เปนตน
หินควอรตไซต
เปนหินมีความคงทนมากที่สุดชนิดหนึ่ง ประกอบดวยมวลเนื้อผลึกของเม็ดทรายที่ขนาด
ไลเลี่ยกัน ประสานติดกันแนบแนน เรียกวา เนื้อเม็ดแปร (granoblastic) หากเกิดจากทรายแกวบริสุทธิ์จะ
ไดหินควอรตไซตสีขาว แตมักมีสิ่งเจือปนอาจยอมใหหินมีสีแดง เหลืองหรือน้ําตาล
C

หินออน
เปนหินเนื้อผลึก คอนขางเม็ดหยาบ แปรสภาพมาจากหินปูนและหินโดโลไมต เกิดจาก
การเกิดผลึกใหม ทําใหหลักฐานซากดึกดําบรรพหรือการปูตัวของหินบางอยางที่พบบอยในหินปูนถูก
ทําลายไป หินออนบริสุทธิ์มีสีขาว หากมีสิ่งเจือปนจะทําใหหินออนมีไดหลายสี นํามาทําหินประดับและ
หินกอสราง ตลอดจนแกะสลัก (ภาพที่ 4-38 ก)
C

แอนทราไซต
บิทูมินัสไดรับการกดทับ โคงงอและความรอนอยางมากก็ผันรูปไปสูแอนทราไซต
เพราะไดประสบกับการเพิ่มคารบอนสูงสุด ภายในก็คงเหลือแตองคประกอบดวยคารบอนคงที่สูงและ
วัสดุสารระเหยไดขับออกไปแทบหมดสิ้น มีน้ําหนักเบา ความมันวาวและบางครั้งสะทอนแสงออกเปนสี
ปกแมลงทับ
C

หินฮอรเฟลส
คือหินที่มีลักษณะของเนื้อหินที่เม็ดแรละเอียดมาก มีขนาดเทากัน เรียกวา เนื้อละเอียด
เดียวกัน (hornfelsic) ไมมีการเรียงตัว ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา (ภาพที่ 4.38 ค)
C

ก)

ข)
ภาพที่ 4-38 ก) หินออน ข) แอนทราไซต และ ค) หินฮอรนเฟลส

ค)

120

ตารางที่ 4.6 การจําแนกหินแปร (จาก ดนุพล 2542)
หินแปร

กลุมตามกําเนิด

ริ้วขนาน
สมานแนน
ควอตซ เฟลดสปาร ไมกา แร ควอตซ เฟลดสปาร ไมกา แรสี
สีเขม
เขม คารบอเนต

หินฟลไลต

องคประกอบ
เม็ดหยาบมาก
เม็ดหยาบ
2
เม็ดปานกลาง
0.06

หินแอมพิโบไลต

หินชนวน
หินไมโลไนต (mylonite)

60

ขนาดเม็ดที่โดดเดน (มิลลิเมตร)

หินกรวดเหลี่ยมบด (tectonic breccia)
หินมิกมาไทต (migmatite)
หินไนส
หินฮอรนเฟลส
หินออน
หินแกรนูไลต (granulite)
หินควอรตไซต
หินชีสต

โครงสรางปกติ

เม็ดละเอียด
เม็ดละเอียดมาก

0.002

เนื้อแกว
อสัณฐาน
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ปุจฉาบทที่ 4
4.1 ตอบคําถามที่เกี่ยวกับแรควอตซ
ก) ประกอบดวยธาตุอะไร
ข) สูตรทางเคมีเขียนวาอยางไร
ค) มีโครงสรางซิลิเกตเปนแบบชนิดใด
ง) ทําไมจึงพิจารณาวาเปนแร
4.2 อธิบายความแตกตางระหวางพันธะแบบไอออนกับโควาเลนต?
4.3 ทําอยางไรจึงใหเฟลดสปารแตละชนิดแตกตางกันทางเคมี?
4.4 มาตราความแข็งสัมพัทธของโมร แรที่ออนที่สุดและแข็งที่สุดคือ?
4.5 แรหลักที่ประกอบในหินปูนคือ?
4.6 สัณฐานแรคือพวกมีลักษณะอยางไร? ไดแก
4.7 ผิวหนาเรียบของแรบางชนิดสามารถแซะออกไดเรียกวาอะไร?
4.8 ทานจําแนกแรคูตอไปนี้ออกจากกันบนพื้นฐานสมบัติกายภาพ
ก) เฟลดสปารกับควอตซ
ข) แอมฟโบลกับไพรอกซีน
ค) มัสโคไวตกับทัลก
ง) ไพรอกซีนกับเฟลดสปาร
จ) แคลไซตกับฟลูออไรต
4.9 ทําไมหินหนืดสีเขมแนวโนมวาขึ้นมาถึงพื้นผิวมักมากกวาหินหนืดสีออน
4.10 ถาหินบะซอลตไดหลอมละลายลําดับสวน ทานคาดวาหินหนืดนั้นจะประกอบดวยอะไร และอะไร
ตกคางเปนวัสดุแข็ง?
4.11 หินอะไรที่นาจะเกิดได ถาหินหนืดนั้นมีสวนประกอบภูเขาไฟที่ไดแข็งตัวในระดับความลึกหนึ่ง
4.12 ทําไมที่อุณหภูมิสูงขึ้นทําใหเกิดหินหนืดขึ้นในเทือกเขากลางสมุทรมากกวาในเปลือกโลกภาคพื้น
ทวีป?
4.13 แรเฟลดสปารที่พบในหินแกบโบรกับในหินแกรนิตแตกตางกันอยางไร?
4.14 พนังกับพนังแทรกชั้นตางกันอยางไร?
4.15 หินอัลตราเมฟกหรือหินอัคนีสีเขมจัดเชื่อวาเกิดขึ้นมาอยางไร?
4.16 รอยระแหงโคลนบอกเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทับถมของหินตะกอนอยางไร
4.17 ชั้นหินเรียงขนาดเกิดขึ้นมาไดอยางไร?
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4.18 แจกแจงอนุภาคตะกอนเศษหินเรียงลําดับไปหาขนาดเล็กลง?
4.19 อธิบายถึงตนกําเนิดหินปูนตางกัน 3 แบบ?
4.20 หินโดโลไมตมักเกิดขึ้นแบบใด?
4.21 ถานหินกําเนิดจากอะไร?
4.22 หินกรวดเหลี่ยมปรากฏขึ้นและกําเนิดแตกตางจากหินกรวดมนอยางไร?
4.23 วาดภาพการประสานกันของหินทราย
4.24 หมวดหินคืออะไร?
4.25 บอกชื่อหินตะกอนที่พบทั่วไป 3 ชื่อ
4.26 วาดภาพหนทางการวางชั้นเฉียงระดับมาทั้งสองแบบ
4.27 หินเกลือระเหยเกิดขึ้นไดอยางไร? บอกชื่อชนิดหินดังกลาวมาสักสองชื่อ
4.28 อธิบายพรอมกับวาดรูปถึงการโคลนเปยกอัดแนนกอนกลายเปนหินดินดานไดอยางไร?
4.29 ซากดึกดําบรรพมักพบในหินหมวดใดในภคอีสาน
4.30 นอกจากพบซากโครงกระดูกดึกดําบรรพในภาคอีสาน ยังมีหลักฐานใดอีกที่บงวาเปนไดโนเสาร
จริง
4.31 แหลงความรอนสําหรับการแปรสภาพคืออะไร
4.32 เนื้อหินของหินแปรบริเวณไพศาล หินแปรสัมผัสและหินแปรบดแตกตางกันอยางไร?
4.33 ทําไมจึงไดหินแปรชนิดที่มีความหลากหลายจากการรวมกันของสภาพแวดลอมดานความดันและ
อุณหภูมิในชวงการแปรสภาพ?
4.34 ทานจําแนกระหวางหินคูตอไปนี้ไดอยางไร?
ก) หินชีสตกับหินไนส
ข) หินชนวนกับหินฟลไลต
ค) หินควอรตไซตกับหินออน
ง) หินแกรนิตกับหินไนส
4.35 การที่หินแปรบริเวณไพศาลไดแสดงถึงภัยพิบัติ เหตุใดผูกอสรางและวิศวกรควรคํานึงถึงดวย
4.36 ทําไมการกอสรางดวยกอนหินควอรตไซตจึงทนทานกวากอนหินออน?
4.37 ในอดีตกระดานเขียนหนังสือของคนไทย หรือกระเบื้องมุงหลังคามักนิยมทําจากหินชนิดใด?
4.38 แอนทราไซตเปนหินที่มีตนกําเนิดมาจากหินอะไร?
4.39 หินแปรชนิดใด ที่เปนตัวดัชนีบงบอกถึงการแปรสภาพสัมผัสไดเปนอยางดี
4.40 แหลงแรที่เกิดจากอิทธิพลของการแปรสภาพแบบใด และเรียกหินที่มีสินแรอยูวาอะไร?
4.41 แผนหินแสดงถึงขอบขัณฑสีมาของอุโบสถนั้นบางแหงทํามาจากหินแปรชนิดใด
4.42 หินทิ้งหนาเขื่อนบางลาง รัชชประภา แกงกระจาน เปนชนิดใด
4.43 บรรดาน้ําตกในภาคใตเปนหินชนิดใด
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กิจกรรมเสริมความรูบทที่ 4
4.1 เก็บรวบรวมหินชนิดตางๆ บริเวณทองถิ่นของทาน และนํามาจําแนกตามสี ความแข็ง ความหนัก
หรืออาจใชหลักเกณฑตามที่ไดเรียนรูมาใช
4.2 เขาชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรธรรมชาติ เพื่อศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากที่อานในหนังสือ
4.3 เขาชมการประกอบการทําเหมืองแร เชน หนาเหมือง โรงแตงแร
4.4 สรางสวนหินจากบรรดาหินที่มีอยูในทองถิ่นติดปายบอกชื่อและลักษณะที่สําคัญ เก็บจากใด
4.5 บันทึกหรือรวบรวมสื่อจากโทรทัศนและแผนซีดีที่เกี่ยวกับปรากฏการณหินวงศตางๆ
4.6 สังเกตแผนหินที่นํามาปูในอาคารตางๆ วาเปนหินอะไร
4.7 เยี่ยมชมวัดวาอาราม พิพิธภัณฑตางๆ ใหตั้งขอสังเกตวา รูปปนเกาะสลัก วัตถุภาชนะทํามาจากหิน
ชนิดใด
4.8 ทดลองนําเกลือมาละลายน้ําแลวตั้งทิ้งไวใหตกผลึก ปรากฏการณของหินเกลือระเหยหรือไปชมการ
ทํานาเกลือในทองถิ่น หรือการทําเหมืองใตดินโพแทช
4.9 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรหรือพิพิธภัณฑศิลปากร ใหตั้งขอสังเกตวัตถุของใชโบราณที่ทํามา
จากหิน หรือรูปเกาะสลักหิน

