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4.2 หินอัคนีและปรากฏการณภูเขาไฟ
หินอัคนีเปนหินที่แข็งตัวมาจากสถานะเดิมที่หลอมเหลว เราทราบมาแลววาใตลึกลงไปใน
โลกยังรอนระอุ ซึ่งทั้งแรและหินมากมายอยูในสภาวะหลอมเหลว เรียกวา หินหนืด หินหนืดเหลานี้มี
ขนาดเล็กหรือใหญขึ้นกับปริมาณหินที่หลอมเหลวจมลึกอยูภายในโลก วัตถุหินหนืดบางครั้งก็พวยพุงสู
พื้นผิวโลก เชน ลาวาไหลจากภูเขาไฟ วัสดุหลอมเหลวเหลานี้ทะลักขึ้นมาบนพื้นโลก เรียกไดหลายชื่อวา
หินปะทุ (eruptive rock) หรือ หินพุ (extrusive rock) หรือ หินภูเขาไฟ (volcanic rock) ภายใตบางสภาวะ
หินหนืดไมไดขึ้นมาบนผิวโลกอยางเดียว แตอาจมีแรงขับเคลื่อนใหไหลไปทางอื่นหรือแทรกซอนเขาไป
ในหินอื่นที่แข็งตัวอยูกอน วัสดุหินที่แทรกซอนเหลานี้ไดแข็งขึ้นและเกิดเปน หินอัคนีแทรกซอน
(intrusive rocks) หรือ หินอัคนีระดับลึก (plutonic rocks)
ดังนัน้ หินอัคนีจงึ อาจแยกออกจากหินตะกอนและหินแปรดวยลักษณะของ เนือ้ โครงสราง แร
ประกอบและซากดึกดําบรรพแทบไมหลงเหลืออยูเลย หินอัคนีจึงจําแนกออกไดตาม รูปแบบการกําเนิด
เนื้อหิน และ องคประกอบทางเคมี
4.2.1 การตกผลึกของหินหนืด
โบแวน (Bowen) ไดศึกษาปฏิกิริยาระหวางผลึกกับของเหลวจากหินหนืดที่เย็นตัวลง
เรียกวา ชุดปฏิกิริยาของโบแวน ไดแสดงถึงบรรดาแรที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวสูง ไดตกผลึกจากหินหนืด
เย็นตัวกอนพวกที่มีจุดหลอมเหลวต่ํา (ภาพที่ 4-8) การตกผลึกไดแยกออกเปนสองสายคือ ชุดปฏิกิริยาไม
ตอเนื่องกับชุดปฏิกิริยาตอเนื่อง ในชุดปฏิกิริยาไมตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแรชนิดเดียวที่ไปสูอีก
แรอีกชนิดหนึ่งที่อุณหภูมิหนึ่ง สวนการเปลี่ยนแปลงในชุดปฏิกิริยาตอเนื่องเกิดขึ้นมาเปนลําดับตลอด
ชวงอุณหภูมิและใหแรเฟลดสปารชนิด แพลจิโอเคลส เทานั้น
ชุดปฏิกิริยาที่ไมตอเนื่อง

เกิดชวงแรก
อุณหภูมิสูง

ชุดปฏิกิริยาที่ตอเนื่อง

แรโอลิวีน

แรแพลจิโอเคลสมีแคลเซียม

แรไพรอกซีน มีแมกนีเซียม

แรแพลจิโอเคลสชนิดแคลเซียมแอลคาไล

แรไพรอกซีน มีแมกนีเซียม-แคลเซียม
แรแอมฟโบล

แรแพลจิโอเคลสชนิดแอลคาไลแคลเซียม
แรแมกนีไทต

แรไบโอไทต

เกิดชวงปลาย
อุณหภูมิต่ํา

แรโพแทสเซียมเฟลดสปาร
แรมัสโคไวต
แรควอตซ

ภาพที่ 4-8 ชุดปฏิกิริยาของ Bowen (จาก ดนุพล 2542)

แรเฟลดสปารชนิดแอลคาไล
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4.2.2 การแทรกซอนของหินหนืด
หินหนืดแข็งตัวกลายเปนหินแทรกซอนใตผิวโลก ยิ่งจมอยูลึกมากขึ้นเทาใดหินแทรก
ซอนมีแนวโนมเย็นตัวชาลงมากเทานั้น และพัฒนาเนื้อหยาบที่ประกอบดวยผลึกแรขนาดคอนขางใหญ
และในทางกลับกันก็เย็นตัวขึ้นอยางรวดเร็วหากอยูใกลผิวโลก ไดเนื้อหินเหลานี้มีขนาดเล็กลง หินแทรก
ซอนเกิดได 2 แบบ คือ การแทรกซอนรวมแนว (concordant intrusion) และ การแทรกซอนไมรวมแนว
(discordant intrusion)
(1) หินอัคนีแทรกซอนรวมแนว
คือมวลหินอัคนีแทรกซอนขึน้ มารวมไปกับการวางตัวของโครงสรางหินเดิม (ภาพที่ 4-9)
ไดแก พนังแทรกชั้น (sill) เปนหินอัคนีรูปรางแผนกระดานแผกวางออกสวนใหญทางแผนแนวราบแทรก
ในโครงสรางรวมแนว อยูระหวางชั้นหินหรือชั้นบางของหิน มีความหนาหลายรอยเมตร หากเกิดแรงอัด
ทําใหคดโคงรีดขอบขางและสวนตรงกลางของพนังหนา เรียกวา หินอัคนีรูปเบี้ย (phacolith)
หินอัคนีรูปเห็ด รูปรางหินแทรกซอนมีทรงคลายเลนสหรือเห็ด ใตผิวลางคอนขางแบน
และผิวสวนบนโคงหรือโหนกขึ้น คอนขางหนามากตรงศูนยกลางและบางลงใกลขอบ
หินอัคนีรูปฝกบัว (lopolith) มีลักษณะเปนแองยาวกวา 100 กิโลเมตร แทรกเขาไปใน
โครงสรางหินคดโคง
(2) หินอัคนีแทรกซอนไมรวมแนว
คือมวลหินอัคนีแทรกซอนขึ้นมาตัดกับโครงสรางหินทองที่ ไดแก
ลําหินภูเขาไฟ (volcanic neck) เกิดขึ้นเมื่อลาวาที่อุดตันในปลองภูเขาไฟที่สงบ โผลให
เห็นขึ้น ภายหลังจากหินเดิมที่ลอมอยูรอบขางไดกรอนออกไป (ภาพที่ 4-10 ก) มักมีเสนผาศูนยกลางนอย
กวา 1.6 กิโลเมตร อาจสูงตระหงานเปนยอดแหลมทรงกรวยหรือรูปแทงของหินภูเขาไฟ
พนัง (dike) เปนมวลรูปกระดานหรือคลายผนังของหินอัคนีที่ตัดขวางไมรวมแนว โครง
สรางเดิม พนังแทรกมักเขาไปตามรอยราวและรอยแตกของหิน จึงอาจมีความยาวตั้งแตไมกี่เซนติเมตรจน
ถึงหลายกิโลเมตร มักเกิดใกลกับอาณาเขตภูเขาไฟ หากชุดพนังวางตัวขนานกัน เรียกวา ที่ลุมพนัง (dike
swarm) และหากมีลักษณะแผเปนรัศมี เรียกวา พนังรัศมี (dike radii) และเปนรูปวงคลายแหวน เรียกวา
พนังวงแหวน (dike ring)
หินอัคนีมวลไพศาล การแทรกซอนหินอัคนีที่มีขนาดมหึมา รูปทรงไมแนนอนและอาจ
ครอบคลุมถึงหลายพันตารางกิโลเมตร รากเงาหยั่งลึกลงไปในโลก และมักมีขนาดใหญตามความลึก
ลําหินอัคนี คลายกับหินอัคนีมวลไพศาล แตคลุมพื้นที่นอยกวา 100 ตร.กม.
หลังคาหินอัคนี (roof pendant) คือมวลหินทองที่หยั่งลึกลงไปในหินอัคนีมวลไพศาล
หรือลําหินอัคนี และยังคงตอเปนผืนเดียวกับมวลหินทองที่
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ภาพที่ 4-9 การเกิดหินอัคนีในรูปแบบตางๆ (จาก ดนุพล 2542)
4.2.3 ภูเขาไฟ
ภูเขาไฟ (volcano) คือชองระบายของเปลือกโลกที่ใหหินหลอมเหลวและผลจากภูเขาไฟ
ตาง ๆ แทรกซอนผานขึ้นมาได ภูเขาไฟและปรากฏการณที่เกี่ยวของ อาทิเชน พุแกส (fumeroles) และ พุ
น้ํารอน (hot spring) ลวนเปนปรากฏการณที่นาสนใจหนึ่งในบรรดากระบวนการทางธรณีวิทยาทั้งหลาย
และรวมถึงปรากฏการณที่ไดเกริ่นไวในบทที่ผานมา
โดยทั่วไปภูเขาไฟมีรูปทรงกรวยที่เรียกวา ปากปลองภูเขาไฟ (crater) รูปกรวยอยูเหนือ
ปลองภูเขาไฟ (ภาพที่ 4-10 ข) ไดผานตอลงไปทางลําปลองหรือรางทอถึงหองโถงหินหนืดใตโลก และ
ในชวงที่ปะทุ ไอน้ํา ฝุน เถาธุลีภูเขาไฟ (ash) กอนหิน หินหลอมเหลว เรียกวา ลาวา พวยพุงคละคลุงขึ้น
จากปลอง ซึ่งหองโถงหินหนืดอยูลึกลงไปใตผิวโลกเปนแองที่บรรจุวัสดุหินหลอมเหลวรอนระอุ ซึ่งอาจ
ทั้งแทรกซอนสูเปลือกโลกหรือปะทุขึ้นมาบนพื้นผิว มี 2 ลักษณะ คือ ปะทุพน (effusive) และ ปะทุ
ระเบิด (explosive)
(1) การกระจายของภูเขาไฟ
ภูเขาไฟบนโลกปรากฏแออัดอยูในแดนหรือเขตภูมิศาสตรไดกําหนดชัดเจน เขตภูเขาไฟ
เหลานี้ปรากฏแนนขนัดมากที่สุดในพื้นที่ภายในเปลือกโลกไมเสถียรหรือยานปรากฏการณกอเทือกเขา
ในสมัยปจจุบัน เรียกวา วงแหวนแหงไฟ (ring of fire) แบงออกไดสองแนวหลัก คือ แนววงรอบแปซิฟก
(circum-Pacific belt) และ แนววงรอบเมดิเตอรเรเนียน (circum-Mediterranean belt) ซึ่งทั้งสองนี้มักเกิด
รวมกับรอยเลื่อนขนาดใหญหรือเขตรอยแตกบนเปลือกโลก (ภาพที่ 4-11)
แนววงรอบแปซิฟกถือวาสําคัญที่สุดในสองเขตหลัก ตั้งอยูรอบมหาสมุทรแปซิฟก เขต
นี้ประกอบดวยภูเขาไฟอเมริกาใตและอเมริกากลาง อะลาสกา บรรดาหมูเกาะญี่ปุน ไตหวัน ฟลิปปนส
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ปากปลองภูเขาไฟ
ลาวาเกา
ลาวาใหม
ปลองภูเขาไฟ

หินตะกอนภู
เขาไฟใหม

ก)
ข)
ภาพที่ 4-10 ก) โบสถวิหารสรางขึ้นศตวรรษที่ 10 ตั้งอยูบนลําหินภูเขาไฟเกาสูง ประมาณ 83 เมตร
ที่เมือง Le Puy ตอนใตประเทศฝรั่งเศส และ ข) ปลองภูเขาไฟกับบรรดาวัสดุปกคลุมปลองภูเขาไฟ
อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด
สวนแนววงรอบเมดิเตอรเรเนียนแผขยายไปทางทิศตะวันออก-ตก ประกอบดวยภูเขาไฟ
ที่ลุมเมดิเตอรเรเนียน อินเดียตะวันตก ฮาวายและอะซอรส (Azores) นอกจากแนววงรอบทั้งสองนี้ ภูเขา
ไฟก็ยังมีตั้งอยูในมหาสมุทรแอตแลนติก แปซิฟกและอินเดีย เกาะไอซแลนดและในแอนตารกติก

ภาพที่ 4-11 อาณาเขตวงแหวนแหงไฟบนแผนเปลือกโลก
(2) ปรากฏการณภูเขาไฟ
ดังไดเกริ่นไวขางบนวา ภูเขาไฟบางแหงมีพลังขณะที่อื่นไมไดปะทุภายในอดีตกาล เพื่อ
ระบุใหของเกี่ยวกับปรากฏการณภูเขาไฟ จึงไดแบงออกเปน ภูเขาไฟมีพลัง (active volcanoes) ภูเขาไฟ
สงบ (dormant volcanoes) และ ภูเขาไฟดับสนิท (extint volcanoes) ภูเขาไฟที่อยูในสภาวะมีการปะทุ
อยางตอเนื่องหรือขาดหายไปเปนชวงใหจัดเปนภูเขาไฟมีพลัง เชน ภูเขาไฟเอ็ตนา (Etna) ในเกาะชิชิลี
ตอนใตประเทศอิตาลี สวนภูเขาไฟที่ปจจุบันไมมีพลัง แตไดเคยปะทุขึ้นในอดีต เรียกวา ภูเขาไฟสงบ
เชน ภูเขาไฟวิสุเวียสในอิตาลี ที่ไดปะทุขึ้นและสงบมานานหลายศตวรรษ สวนภูเขาไฟที่ไมมีการปะทุ
อีกในอดีตกาล เรียกวา ภูเขาไฟดับสนิท ในประเทศไทยมีภูเขาไฟดับสนิทหลายแหง เชนที่ อําเภอแม

91

เมาะ จังหวัดลําปาง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดบุรีรัมย เชน เขากระโดง เขาไปรบัด ภูอังคาร เขาพนม
รุงอันเปนที่ตั้งประสาทหินเขาพนมรุง
4.2.4 ผลจากภูเขาไฟระเบิด
เมื่อภูเขาไฟปะทุไดพนวัสดุออกมาหลากหลาย ซึ่งอาจแปรผันไดตั้งแตเปนแกสตาง ๆ
จนถึงเศษหินขนาดมหึมา หรืออยูในสวนประกอบ 3 สถานะ คือ แกส ของเหลว และของแข็ง
(1) แกส
แกสที่พวยพุงออกมาจากภูเขาไฟสวนใหญประกอบดวย ไอน้ําที่มีปริมาณหลากหลาย
ของคารบอนไดออกไซด แกสไขเนา และคลอรีน ในชวงมีการปะทุแกสที่เล็ดลอดอาจผสมรวมกันเขากับ
ฝุนภูเขาไฟปริมาณมาก และบอยครั้งที่พวยพุงจากปากปลองภูเขาไฟมีกลุมควันดําโขมง ซึ่งอาจมองเห็น
ไดหลายกิโลเมตร เชน ภูเขาไฟกรากะตัว (Krakatoa) ระเบิดเมื่อ พ.ศ. 2426 ที่ชองแคบสุมาตรา ระหวาง
เกาะชวากับเกาะสุมตรา ประเทศอินโดนีเซีย
(2) ของเหลว
ของเหลวที่ไดจากภูเขาไฟคือ ลาวา ปริมาณของหินหลอมเหลวรอนระอุ โดยทั่วไปลาวา
ปะทุจากปากปลองบนยอดภูเขาไฟ แตพบไมบอยที่ลาวาไดแตกทะลักออกมาทางดานขางปลองและเล็ด
ลอดออกมาตามรอยแตกที่ไดพัฒนาตัวมาตามเขตพังทลายงาย
ในเหลาบรรดาลาวามีสมบัตทิ างเคมีและทางกายภาพตางกัน และสมบัตเิ หลานีอ้ าจสะทอน
ถึงรูปแบบภูเขาไฟปะทุ นอกจากนี้องคประกอบทางเคมีของลาวาก็มีอิทธิพลตอความหนืด ซึ่งสงผล
กระทบอัตราและระยะทางในการไหลหลาก และยังผลตอถึงรูปทรงกรวยภูเขาไฟไดเชนกัน และจะทํา
ใหมีบางสิ่งบนโครงสรางผิวของหินที่เกิดขึ้น เมื่อหินที่หลอมเหลวแข็งตัว (ภาพที่ 4-12 ก)
เนื่องจากลาวามีลักษณะตางกัน นักธรณีวิทยาไดจําแนกพวกนี้ออกเปนสภาพกรด สภาพ
ดางและสภาพกลาง ลาวาสภาพกรดมีปริมาณซิลิกาสูง (รอยละ 65-75) มักมีความหนืดสูงและปะทุบอย
ลาวาสภาพดางมีซิลิกาต่ํา (นอยกวารอยละ 50) ความหนืดนอยและไมคอยปะทุ เพราะแกสที่ละลายปน
สามารถเล็ดลอดออกจากลาวาที่มีความเหลวมากกวาไดงาย ลาวาสภาพกลางมีปริมาณซิลิกาอยูระหวาง
สภาพกรดและดาง รอยละ 50-60
องคประกอบของลาวาและวิธีการเย็นตัวลงและแข็งตัวบอยครั้งสะทอนถึงโครงสรางผิว
ของหิน บางครั้งลาวาทะลักขึ้นมามีแรงไมพอ ทําใหลาวาแข็งตัวรอบบอนั้นเกิดเปน ลาวากรวยสาด
กระเซ็น (spatter cone) (ภาพที่ 4-12 ค) เมื่อลาวาหลากไหลบาไปบนพื้นผิวโลกมีการเย็นตัวลงและลด
ความดัน โดยยอมใหแกสที่กักอยูเล็ดลอด แกสที่เล็ดลอดเหลานี้ทําใหเกิดฟองอากาศ เมื่อลาวาเย็นตัวไดรู
พรุนวางเปลา ลาวาปนกรวดภูเขาไฟแข็งขึ้น ประกอบดวยรูขรุขระมากมาย เรียกวา ตะกรันภูเขาไฟ
(scoria) หากผิวลาวาปกคลุมดวยแทงหนามแหลมของตะกรันภูเขาไฟ เรียกวา อาอา (aa) และลาวาที่มีผิว
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คอนขางเรียบแบบคลื่นหรือผิวเกลียว เรียกวา ลาวาปาฮอยฮอย (pahoehoe) ทั้งสองพจนนี้มีกําเนิดมาจาก
หมูเกาะฮาวาย เปนสถานที่พบแบบฉบับการเกิดขึ้นเปนครั้งแรก (ภาพที่ 4-12 ข)

ก)

ข)
ภาพที่ 4-12 ก) การไหลหลากของลาวาชนิดบะซอลต
ข) ส ว นล า งเป น หิ น ลาวาหลากชนิ ด
ปาฮอยฮอย สวนบนเปนหินลาวาอาอา
(จาก Murck et al., 1988) และ ค) ลาวา
กรวยสาดกระเซ็น สูงประมาณ 1 เมตร

ค)
(3) ของแข็ง
หินอัคนีพุ โดยทั่วไปพบในรูป ลาวาหลาก (lava flow) ตามธรรมชาติคลายแผนหินแบน
อาจแผปกคลุมไดหลายรอยตารางกิโลเมตร และลึกเกือบกิโลเมตร ลาวาหลากเกิดรวมกับภูเขาไฟและ
สวนอื่นไดไหลขึ้นมาตามรอยแตก มักแสดง แนวแตกเสาเหลี่ยม (columnar joint) (ภาพที่ 4-1 ก) และยังมี
กอนขรุขระของตะกรันภูเขาไฟ นอกจากนี้วัสดุแข็งหลากหลาย ซึ่งอาจพนมาจากภูเขาไฟปะทุระเบิด
และสสารนี้อาจมีขนาดตั้งแตฝุนละเอียดมากไปจนถึงกอนหินมหึมาหนักหลายตัน หากของแข็งเหลานี้
แข็งตัวขึ้นเปนหิน เรียกวา ตะกอนภูเขาไฟ (pyroclastic) และหากอนุภาคลาวาปลิววอนในอากาศ จับตัว
กันขึ้นเปน เถาธุลีภูเขาไฟ (volcanic ash) (ภาพที่ 4-13 ก) ฝุนภูเขาไฟ จนถึงกอนวัสดุรวน เรียกวา ชิ้น
สวนภูเขาไฟ (tephra) ซึ่งลาวาแข็งไดหมุนควงแหวกอากาศ มีลักษณะวัตถุทรงกลมหรือยาวรี่คลายลูก
สาลี ขนาดใหญกวา 64 มม. เรียกวา บอมบภูเขาไฟ (volcanic bomb) พบกระจัดกระจายตามเชิงเขาในภาค
อีสานตอนใตของประเทศไทย เชน เขาพนมรุง เขากระโดง ภูอังคาร จังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่ 4-13 ค) และ
หากมีลักษณะสะเก็ดเหลี่ยม เรียกวา บล็อกภูเขาไฟ (volcanic block) หากมีขนาดประมาณ 2-64 มม. เรียก
วา มูลภูเขาไฟ (lapilli) (ภาพที่ 4.13 ข) และเปนเนื้อแกวชนิดดาง เรียกวา กรวดภูเขาไฟ (volcanic cinder)

93

ก)
ข)
ค)
ภาพที่ 4-13 ก) เถาธุลีภูเขาไฟ ข) มูลภูเขาไฟ (จาก Murck et al., 1988) และ ค) บอมบภูเขาไฟ ที่ภูอังคาร
จังหวัดบุรีรัมย
4.2.5 ภูมิลักษณจากปรากฏการณภูเขาไฟ
ปรากฏการณภเู ขาไฟและการปะทุของลาวายังผลใหเกิดภูมลิ กั ษณหลัก 4 แบบคือ ทีร่ าบสูง
บะซอลตหรือที่ราบลาวา เทือกเขาภูเขาไฟ กอนกรวดภูเขาไฟและแองภูเขาไฟรูปกระจาด (caldera)
(1) ที่ราบสูงบะซอลตหรือที่ราบลาวา (Plateau basalt or lava plain)
เกิดจากการปะทุลาวามหาศาลขึน้ มาตามรอยแตกและไหลแผซา นเปนชัน้ เหนือพืน้ ผิวโลก
กลายเปนที่ราบบะซอลตกวางไพศาล มีการสะสมหนา บางแหงหนากวา 1000 เมตร เชน ที่ราบสูงแมน้ํา
โคลัมเบีย ปกคลุมหลายมลรัฐในตะวันตกเฉียงเหนืออเมริกา (ภาพที่ 4-14) ที่ราบสูงเดคคาน (Deccan
plateau) ของอินเดีย และทีราบสูงปาราเน (Parana) ในทวีปอเมริกาใต

ภาพที่ 4-14 ชั้นราบของบะซอลตที่ไหลปกคลุมที่ราบสูงแมน้ําโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา (จาก De Blij
and Muller, 1996)
(2) เทือกภูเขาไฟ
เทือกเขาเหลานี้ประกอบดวย ผลผลิตภูเขาไฟที่ปะทุออกจากกลางปลองและจําแนกออก
เปนกรวยภูเขาไฟระเบิดหรือ กรวยกรวดภูเขาไฟ (cinder cone) กรวยภูเขาไฟสลับชั้น (composite cone or
composite volcano or stratovolcano) และ โดมลาวาภูเขาไฟ (lava dome) หรือ กรวยลาวาภูเขาไฟ (lava
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cone) หรือ ภูเขาไฟรูปโล (shield volcano)
กรวยภูเขาไฟระเบิดทั้งหลายเกิดขึ้นจากการปะทุระเบิดสืบตอกันมาครั้งแลวครั้งเลา ชั้น
เอียงเทของตะกอนภูเขาไฟทับถมรอบปากปลองภูเขาไฟ ทําใหกรวยแบบนี้สูงกวา 300 เมตร และมักเปน
ผลจากการระเบิดภูเขาไฟเพียงครั้งเดียว
กรวยภูเขาไฟสลับชั้นเปนภูเขาไฟที่มีความชัน ประกอบดวยลาวาและวัสดุตะกอนภูเขา
ไฟที่ผุผังแบบผิวแผน เปนหลักฐานแสดงถึงชวงที่มีการสงบลงและการปะทุระเบิดสลับกัน ประกอบดวย
หินหนืดพวกแอนดีไซตที่แทรกซอนขึ้นมาจากเปลือกโลก (ภาพที่ 4-15) เชน ภูเขาไฟวิสุเวียส ในอิตาลี
และฟูจิยามาในญี่ปุน (ภาพที่ 4-16 ก)

ภูเขาไฟรูปโล
กรวยภูเขาไฟสลับชั้น

ศูนยกลางการขยายตัวของภูเขา
ไฟบะซอลต
เทือกเขากรวยภูเขาไฟสลับชั้นแอนดีไซต
แองภูเขาไฟรูป
กระจาดและชิ้น
สวนภเขาไฟ

จุดความรอน

ภาพที่ 4-15 หินหนืดที่แทรกขึ้นมาทําใหเกิดปรากฏการณภูเขาไฟชนิดรูปโลและสลับชั้น
(จาก Murck et al., 1997)
(3) ปากปลองภูเขาไฟ
คือที่ลุมรูปปลองบนยอดภูเขาไฟทะลุไปถึงใจกลางที่เกิดการระเบิดขึ้น ปากปลองสวน
มากเกิดมาจากผลของปรากฏการณภูเขาไฟระเบิด และเสนผาศูนยกลางไมควรเกิน 1.5 กิโลเมตร หรือมี
ความลึกเกินกวารอยเมตร
โดมลาวาภูเขาไฟหรือภูเขาไฟรูปโลกวางไพศาล มีความลาดนอย ลักษณะแสดงผิวบน
นูนมนนอย ภูเขใาไฟชนิดนี้ประกอบดวยหินหนืดบะซอลตหลากชนิดที่คลุกเคลากันมาก เกิดจากกลาง
ปลองหรือปะทุออกมาดานขางผานรอยแตก ขึ้นมาจากชั้นเนื้อโลก ไดแก ภูเขาไฟลูกใหญของเกาะฮาวาย
(4) แองภูเขาไฟรูปกระจาด
เกือบเปนรูปวงกลม ทีล่ มุ รูปแองอยูบ นยอดภูเขาไฟและใหญกวาปลองภูเขาไฟมาก มีดว ยกัน
2 ชนิด คือ ชนิดแรกเปนผลพวงมาจากปรากฏการณระเบิดและอีกชนิดเปนผลจากการยุบตัวหรือจม

95

ก)
ข)
ภาพที่ 4-16 ก) ภูเขาไฟฟูจิยามาที่สงบ (จาก De Blij & Muller, 1996) และ ข) ภูเขาไฟรูปโลในฮาวาย
(จาก Plummer & McGeary, 1988)
ตัวลง แองภูเขาไฟรูปกระจาดชนิดระเบิดมาจากผลของการระเบิดภูเขาไฟอยางรุนแรง ทําใหปริมาณหิน
มหาศาลเคลื่อนยาย แองภูเขาไฟรูปกระจาดที่ยุบตัวหรือจมตัวลงเปนผลจากที่สวนบนของภูเขาไฟยุบตัว
ลง เนื่องจากหินหนืดที่พยุงไวไดออนตัวลงทันควัน เชื่อวาแองภูเขาไฟรูปกระจาดอาจเกิดจากทั้งผลการ
ระเบิดและยุบตัวลงก็ได และนานวันมีน้ําขังก็กลายมาเปนทะเลสาบ (ภาพที่ 4-17)

ภาพที่ 4-17 ทะเลสาบโอริกอน อยูในแองภูเขาไฟรูปกระจาด ที่กวาง 8 กิโลเมตร บนยอดภูเขาไฟ
สลับชั้น (จาก Murck et al., 1997)
4.2.6 พุแกส พุน้ํารอนและพุน้ํารอนไกเซอร
ปรากฏการณบางอยางซึ่งไดเกิดขึ้นรวมกันในพื้นที่มีปรากฏการณภูเขาไฟหรือปรากฏ
การณหินอัคนีอื่น ไดแก พุแกส (fumarole) พุน้ํารอน (hot spring) พุน้ํารอนไกเซอร (geyser) มีราย
ละเอียดดังนี้
(1) พุแกส
คือแกสและไอน้ํารอนที่พวยพุงออกมาตามปลองหรือรอยราวพื้นผิวโลก พุแกสบาง
แหงในอิตาลีและนิวซีแลนดมีปริมาณเพียงพอแกการนําไปปนเครื่องกําเนิดไฟฟา สวนพุแกสที่มีลักษณะ
แกสกํามะถันฟุงกระจายมาก เรียกวา พุแกสไขเนา (solfataras)
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(2) พุน้ํารอน
เกิดจากน้ําใตดินที่ไหลไปกระทบกับมวลขนาดใหญของหินหนืดที่ยังรอนระอุอยูและอยู
ใกลผิวดิน และมักมีรอยเลื่อนเขามาเกี่ยวของดวย ในประเทศไทยพุน้ํารอนพบมากในภาคเหนือและภาค
ใต หลายแหงพัฒนาขึ้นมาเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่อาบน้ํารอนเพื่อสุขภาพ บอน้ํารอนในประเทศ
ไทยที่มีชื่อ เชน ที่อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ที่หาดสมแปน จังหวัดระนอง ที่โปงกระทิง อําเภอสวน
ผึ้ง จังหวัดราชบุรี บอน้ํารอนรัตนโกสัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี สระมรกต อําเภอคลองทอม
จังหวัดกระบี่ และ วัดเขาชัยสน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เปนตน
(3) พุน้ํารอนไกเซอร
เปนพุน้ําชนิดพิเศษที่มีน้ํารอนและไอน้ํารอนพุงขึ้นเปนลําสูงเปนชวงๆ เกิดขึ้นในพื้นที่มี
อุณหภูมิพื้นดินสูงผิดปกติ และมีรอยแตกเปนแนวแคบยาวคลายกับที่เกิดในหินตางๆ น้ําใตดินอยูลึกลง
ไปตามรอยแตกเหลานี้มีความรอนจนอุณหภูมิสูงกวาจุดเดือดของน้ํา อาจเนื่องดวยมีแรงดันขับใหน้ําขึ้นสู
ขางบน น้ําขึ้นมาจึงมีความรอนระอุและเดือด เรียกวา โปงเดือด เชน ปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม และหากมีแรงดันสูงมากก็เปนสาเหตุใหน้ําที่รอนอยูขางบนพุงขึ้นสูง และเมื่อหมดแรงดันก็
หยุดชั่วขณะรอจนมีแรงดันพอก็พุงขึ้นมาใหมสลับเปนชวงตลอดไป พบวามีพุน้ํารอนไกเซอรรอยกวา
แหง ที่มีชื่อเสียงไดแก อุทยานแหงชาติ Yellow Stone มลรัฐไวโอมิง สหรัฐอเมริกา ไอซแลนด (ภาพที่ 418 ข) เกาะตอนเหนือของนิวซีแลนด และญี่ปุน

ก)
ข)
ภาพที่ 4-18 พุน้ํารอนไกเซอรที่ ก) เยลโลสโตน และ ข) ไอซแลนด (จาก De Blij and Muller, 1996)
4.2.7 เนื้อหินอัคนี
คือลักษณะทางกายภาพของหินอัคนีที่ไดรับอิทธิพลมาจากอัตราการเย็นตัวหรือการตก
ผลึกของหินหนืด อันไดแก รูปทรง ขนาด และการจัดเรียงตัวกันแรซิลิเกต หินที่มีเม็ดแรขนาดใหญพอ
เห็นและระบุไดดวยตาเปลา เรียกวามี เนื้อเม็ด (granular texture) หรือ เนื้อทรรศน (phaneritic) เชน หิน
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แกรนิต (granite) แตถาเม็ดแรในหินเล็กจนมองไมเห็นดวยตาเปลา เรียกวา เนื้อจุณ (aphanitic) สวนหิน
เนื้อแกว (glassy texture) เกิดจากการเย็นตัวลงอยางฉับพลัน จนแรไมมีเวลาตกผลึก เชน หินออบซิเดียน
(obsidian) และหากหินหนืดมีแกสผุดเล็ดลอดออกมามากจนเกิดเปน โพรงขาย (vesicular) และรูนั้นมีแร
เขาไปอุดอยู เรียกวา ฟองในหิน (amygdale or amygdule) เชน หินบะซอลต (ภาพที่ 4-9 ก) หินอัคนีบาง
ชนิดปรากฏวามีเนื้อผสมกัน เรียกวา เนื้อดอก (porphyritic) และลักษณะผลึกที่คอนขางใหญ เรียกวา แร
ดอก (phenocryst) ที่รายลอมดวย เนื้อพื้น ของผลึกขนาดเล็กกวา (ภาพที่ 4-9 ข) หินเนื้อดอกเชื่อกันวามี
การเย็นตัวและมีการแข็งตัวสองชวง หินอัคนีแทรกซอนที่เย็นตัวลงดวยอัตราที่ชามาก อาจประกอบขึ้น
ดวยผลึกที่มีความยาวตั้งแตหลายเซนติเมตรจนถึงหลายเมตร ทําใหไดหินเนื้อหยาบที่ เรียกวา หินเพกมา
ไทต (pegmatite) (ภาพที่ 4-9 ค)

ก)
ข)
ค)
ภาพที่ 4-19 ก) เนื้อโพรงอุดดวยโอลิวีนและสปเนลในหินบะซอลต ข) เนื้อดอกมีแพลจิโอเคลสเปนแร
ดอก ค) เพกมาไทต
4.2.8 องคประกอบแรของหินอัคนี
ชนิดของหินอัคนีเกิดขึ้นมาจากหินหนืดและลาวา โดยมีพื้นฐานมาจากองคประกอบทาง
เคมีของวัสดุหินที่หลอมเหลวมากอน แบงออก 2 กลุมหลักคือ
(1) หินอัคนีมีซิลิกาสูง
หินที่มีปริมาณซิลิกา (ควอตซ) และโซเดียมเฟลดสปาร เชน แอลไบต (albite) หรือโอลิ
โกเคลสหรือทั้งสอง และโพแทสเซียมเฟลดสปารเชน ออรโทเคลส ไมโครไคลน สูง ถือวาเปน แรหลัก
สวนเหล็ก แมกนีเซียม และแคลเซียมคอนขางมีนอย ถือวาเปน แรรอง หินอัคนีนี้มักสีออน และมี
ความถวงจําเพาะต่ํา ทําใหมีน้ําหนักเบา มักพบเห็นทั่วไปบนพื้นทวีป ไดแก หินแกรนิต หินไรโอไลต
(rhyolite) และพัมมิซ (pumice)
(2) หินอัคนีมีซิลิกาต่ํา
หินอัคนีสีเขม คอนขางหนัก ประกอบดวยแรที่มีธาตุซิลิกาต่ําและปริมาณของธาตุเหล็ก-
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แมกนีเซียมสูง เชน ไบโอไทต โอลิวีน ไพรอกซีน และฮอรนเบลนด กลุมหินนี้วางตัวอยูใตกลุมหินมีซิลิ
กาสูงของเปลือกโลก และเชื่อวาหินกลุมนี้กอใหเกิดหมูเกาะภูเขาไฟสวนมากและเกิดเปนผืนสวนใหญ
ของทองมหาสมุทรลึก ไดแก หินแกบโบร (gabbro) และหินบะซอลต (basalt)
มีขอสังเกตวาหินอัคนีบางชนิดอาจมีการแปรเปลี่ยนในระหวางหินอัคนีทั้งสองกลุมนี้ได
เชนกัน จึงจัดใหอยูในกลุมหินอัคนีมีซิลิกาปานกลาง ไดแก หินไดออไรต (diorite) และ หินแอนดีไซต
(andesite)
4.2.9 การจําแนกหินอัคนี
หินอัคนีจําแนกไดตามตําแหนงของหินหนืดเมื่อเทียบกับผิวโลก ได 2 ประเภท คือหิน
อัคนีพุและหินอัคนีแทรกซอน
(1) หินอัคนีพุ
หินอัคนีพุเกิดจากหินหลอมเหลวไดแข็งตัวขึ้นภายหลังจากไดมีแรงขับเคลื่อนขึ้นมาบน
ผิวโลก หินเหลานี้อาจทะลักออกมาจากปลองภูเขาไฟหรือจากรอยแยกหรือรอยราวขนาดมหึมาในเปลือก
โลก นอกจากนี้ลาวาเหลว อนุภาคของแข็ง อาทิเชน เถาธุลีภูเขาไฟ ฝุนภูเขาไฟ และ บอมบภูเขาไฟ ก็
อาจปลิววอนออกมาในชวงภูเขาไฟปะทุ
เมือ่ หินหนืดขึน้ มาถึงผิวโลก จะสูญเสียแกสและประสบกับการเย็นตัวอยางรวดเร็ว ทําให
ผลึกงอกชาและไดเนื้อจุลผลึก (microcrystalline) ซึ่งเปนผลึกไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา หากเย็นตัว
ลงอยางรวดเร็วจนไมปรากฏการตกผลึกก็ไดแกวภูเขาไฟ หินอัคนีพุที่พบทั่วไป ไดแก หินอัคนีสีออน
(felsite) หินบะซอลต หินพัมมิซ (pumice) และ หินออบซิเดียน
หินอัคนีสีออน
หมายถึงหินอัคนีเนื้อละเอียดมาก ไมสามารถเห็นดวยแวนขยายกําลังธรรมดาได มีสีตั้ง
แตสีขาว สีเทาออนถึงปานกลาง หรือแรเงาดวยสีชมพู แดง เขียว มวงหรือเหลือง หินนี้ประกอบดวยแร
หลักคือ ควอตซ ออรโทเคลสเฟลดสปาร และไบโอไทต เชนเดียวกับหินแกรนิต บางครั้งก็อาจหมายถึง
หินไรโอไลต (rhyolite) และ หินแทรไคต (trachyte) นั้นเอง
F

หินบะซอลต
เปนหินที่แพรกระจายมากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง มีสีเทาเขม เขียวเขม น้ําตาลหรือดําและ
หนักอึ้ง มีเนื้อละเอียดและแรประกอบเบื้องตน ไดแก ไพรอกซีน แพลจิโอเคลสเฟลดสปาร ในบางครั้งก็
เปนโอลิวีน (ภาพที่ 4-6 ก) ในบางครั้งหินบะซอลตมีชองวางอากาศหรือโพรงอยูจํานวนมาก (ภาพที่ 4-6
ข) แสดงถึงเดิมเปนที่ฟองอากาศอยู หินรูพรุนลักษณะนี้ก็คือ ตะกรันภูเขาไฟ (ภาพที่ 4-6 ค) มักพบใน
ลาวาหลากที่แข็งตัว เวลาผานมารูพรุนหรือโพรงขายเหลานี้อาจอุดตันดวยแรชนิดตาง ๆ อาทิเชน ควอตซ
หรือแคลไซต โพรงขายที่อุดดวยแรมักมีรูปทรงเม็ดถั่วลิสง เรียกวา ฟองในหิน (amygdales or
F
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amygdules) และหินบะซอลตที่มีฟองในหินอยูมาก เรียกวา หินบะซอลตฟองในหิน และบอยครั้งที่พบ
ผลึกแรขนาดเล็กฝงในเนื้อหินเชนนี้ หินบะซอลตมักแสดง แนวแตกเสาเหลี่ยม (columnar jointing) เนื่อง
จากเย็นตัวและเกิดการหดตัวขึ้นและแยกตามแนวดิ่งเกิด โครงสรางรูปเสาเหลี่ยม เชน วัดแสนตุม อําเภอ
เขาสมิง จังหวัดตราด (ภาพที่ 4-6 ง) และสวนปาแมสิน-แมพุง อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร เนื่องจากเปนหิน
มีความแข็งพอสมควร จึงนํามาทําเปนหินรองพื้นถนนและในงานกอสรางอื่น ๆ หินชนิดนี้พบในประเทศ
ไทยแทบทุกภาคยกเวนในภาคใต

ก)
ข)
ค)
ง)
ภาพที่ 4-20 ก) แรหลักประกอบในหินบะซอลต ข) หินบะซอลตเนื้อโพรงขาย ค) ตะกรันภูเขาไฟ ง)
โครงสรางรูปเสาเหลี่ยม
หินพัมมิซ
ลาวาที่แข็งตัวในขณะที่ไอรอนและแกสตาง ๆ ยังเปนฟองอากาศเล็ดรอดออกมา เรียกวา
หินพัมมิซ เกิดจากกอนภูเขาไฟที่เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว ดูใกลคลายใยแกวและมีรูขนาดเล็กกระจายอยูทั่ว
ไป ทําใหหินปรากฏคลายฟองน้ํา (ภาพที่ 4-7 ก) มีน้ําหนักเบามาก เพราะผิวนอกไดหุมปดชองวางอากาศ
ไวมาก จึงสามารถลอยน้ํา บางครั้งจึงเรียกวา หินลอยน้ํา กอนพัมมิซถูกพัดปลิวลงไปในทะเล ในชวงปะทุ
ของภูเขาไฟในหมูเกาะรูปโคง และพลัดลอยไปเปนระยะทางไกลจากตนแหลง เชน หินพัมมิซที่พบตาม
หาดในภาคใตฝงอาวไทย ไดลอยมาจากการปะทุของภูเขาไฟในฟลิปปนส นํามาใชทําเปนผงขัด ผสมใน
สบู ตัวทําความสะอาดและยางลบบางชนิด วัสดุกอสรางชนิดมวลรวมน้ําหนักเบา ในประเทศไทยพบเกิด
รวมกับหินเพอรไลต (perlite) แถวลํานารายณ จังหวัดลพบุรี
F

หินออบซิเดียน
อาจเรียกไดอีกชื่อวา แกวภูเขาไฟ จัดเปนหินอัคนีพุเนื้อแกว ไดเย็นตัวอยางรวดเร็วมาก
จนไมมีการกอรูปผลึกที่แยกจากกันได สีดําหรือน้ําตาลแกมแดง ความวาวแบบแกว แสดงรอยแตกโคงเวา
รูปฝาหอย ที่ขอบแหลมคม (ภาพที่ 4-7 ข) ดวยเหตุนี้มนุษยโบราณไดนํามาทําเปนหัวลูกศร ปลายคมหอก
มีด และเครื่องมือลาสัตว (ภาพที่ 4-7 ค) ในประเทศไทยพบเกิดอยูรวมกับหินเพอรไลตเชนกัน สวนใหญ
นํามาทําเปนเครื่องประดับ (ภาพที่ 4-7 ง)
F

100

ก)
ข)
ค)
ง)
ภาพที่ 4-21 ก) หินพัมมิซ ข) หินออบซิเดียน ค) อุปกรณลาสัตวของมนุษยโบราณ ง) เครื่องประดับ
(จาก ดนุพล 2546)
(2) หินอัคนีแทรกซอน
หินเหลานีแ้ ข็งตัวมาจากสวนผสมของบรรดาแรทหี่ ลอมเหลวอยูใ ตผวิ โลก ยิง่ ลึกมากเทาใด
หินแทรกซอนแนวโนมเย็นตัวลงชาและพัฒนาเนื้อหินหยาบ ประกอบดวยผลึกแรขนาดคอนขางใหญ ตั้ง
แต 0.15 ถึง 1.50 ซม. (ภาพที่ 4-22 ก) ในทางกลับกันหากหินเหลานี้เย็นตัวลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากขึ้นมา
อยูใกลผิวโลก ก็จะไดเนื้อหินละเอียดกวา เนื้อหินอัคนีจึงขึ้นกับรูปทรง ขนาด และการเรียงตัวของเม็ดแร
ที่ประกอบกันขึ้นเปนสวนใหญ ผลจากการที่อนุภาคแรกอตัวขึ้นในสภาพเบียดเสียดยัดเยียด จึงทําใหเม็ด
แรเหลานี้มักมีขอบเปนเหลี่ยมและไมสม่ําเสมอกัน ขออธิบายไวบางชนิด ไดแก หินแกรนิต หินแกบโบร
หินเพริโดไทต (peridotite) หินไซอีไนต (syenite)
หินแกรนิต
หินแกรนิตพบทั่วไปมากที่สุด และเปนหินแทรกซอนเนื้อหยาบที่คุนหูกัน (ภาพที่ 4-22
ข) มักเย็นตัวและแข็งตัวใตโลกที่ระดับความลึกมาก มักประกอบดวย ควอตซและเฟลดสปาร แทรกสลับ
ดวยไมกาหรือฮอรนเบลนด แกรนิตจัดเปนหินสีออน ไดแก สีขาว เทา ชมพูหรือน้ําตาลแกมเหลือง มัก
แยกแตละเม็ดแรออกจากกันไดงาย ยึดตอกันอยางดี จึงทําใหเปนหินแข็งและทนทาน ดวยความคงทน
และสามารถขัดมันเงาอยูไดนาน จึงนิยมนํามาทําเปนหินประดับและอนุสาวรีย มักพบอยูในลักษณะเปน
ลําหินอัคนี หินอัคนีรูปเห็ด และหินอัคนีมวลไพศาล
F

ก)
ข)
ภาพที่ 4-22 หินแกรนิต ก) แรหลักที่ประกอบในหินแกรนิต ข) กอนตัวอยางหินแกรนิต
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หินแกบโบร
เปนหินอัคนีสีเขมและมีน้ําหนัก ประกอบดวยเฟลดสปารและออไจตเม็ดหยาบ ไมมี
ควอตซ และผลึกแรมักสีเทาเขม สีเขียวเขมหรือสีดํา (ภาพที่ 4-23 ก)
F

หินเพริโดไทต
หินที่มีแรสีเขมเดน เรียกวา หินเพริโดไทตหรือไพรอกซีไนต (pyroxenite) สําหรับหิน
คิมเบอรไลต (kimberlite) จัดเปนหินเพริโดไทตที่ประกอบดวยสวนผสมของแรไพรอกซีนกับโอลิวีน มี
ความสําคั ญ มากในแง ที่ พ บว า มี เ พชรจํานวนมากเกิ ด อยู ใ นหิ น ชนิ ด นี้ โดยเฉพาะที่ เ มื อ งคิ ม เบอร ลี
(Kimberley) ในประเทศแอฟริกาใต (ภาพที่ 4-23 ข)
F

หินไซอีไนต
คลายกับหินแกรนิต แตวิถีการเกิดยังเปนปริศนาอยู และเปนหินที่แทบไมมีควอตซอยู
ประกอบดวยโพแทชเฟลดสปารอนั ดับแรกกับไมกาหรือฮอรนเบลนด มักมีเนือ้ เรียบและผลึกแรมกั ขนาด
เล็ก
F

ก)
ข)
ภาพที่ 4-23 ก) หินแกบโบร และ ข) หินคิมเบอรไลต ลูกศรสีแดงชี้คือเพชร
การจําแนกหินอัคนีใหมีความชัดเจนและถูกตองนั้น ตองบูรณาการความรูดานองค
ประกอบแร ลักษณะเนื้อหินและสีหิน (ตารางที่ 4.2) การอาศัยลําพังเพียงปจจัยเดียวไมอาจวินิจฉัย
หินอัคนีทุกชนิดไดอยางถูกตองถองแท
4.2.10 วัฏจักรหิน
หินที่เกิดขึ้นบนโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะแวดลอมที่มากระทําตอหิน
เหลานั้น อาจทําใหเกิดการผุพังอยูกับที่ และการกรอน นอกจากนี้ก็ยังมีแรงธรณีแปรสัณฐาน และ
กระบวนการทางธรณีวิทยาอื่นอีก ลวนยังผลใหหินมีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหวางหินทั้ง 3 วงศ คือ
หินอัคนี หินตะกอนและหินแปร กระบวนดังกลาว เรียกวา วัฏจักรหิน (rock cycle) และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงขามฟากและกลับไปมาไดเชนกัน (ภาพที่ 4-24)
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ตารางที่ 4.2 การจําแนกหินอัคนี (จาก ดนุพล 2542)
หินอัคนี

กลุมตามกําเนิด
โครงสรางปกติ

สมานแนน
อยางนอยที่สุดเม็ดรอย ควอตซ เฟลดสปาร ไมกา แรสี เฟลดสปาร แร
เขม
สีเขม
ละ 50 เปนหินอัคนี
ฤทธิ์เปนกรด
หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ
(agglomerate) เม็ดมน
หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ
(volcanic breccia) เม็ด
เหลี่ยม

หินทัฟฟ (tuff)
หินทัฟฟเม็ดละอียด
หินทัฟฟเม็ดละเอียดมาก

ฤทธิ์เปนกลาง

ฤทธิ์เปนดาง

ฤทธิดางจัด
เม็ดหยาบ .
มาก
60

หินเพกมาไทต
(pegmatite)

หินแกรนิต

หินไดออไรต

(granite)

(diorite)

หินแกบโบร
(gabbro)
หินโดโลไรต
(dolorite)

หินไรโอไลต หินแอนดีไซต หินบะซอลต
(rhyolite)

(andesite)

หินไพรอกซิไนต
(pyroxenite) เม็ดหยาบ

หินเพริโดไทต
(peridotite)

(basalt)

หินแกวภูเขาไฟ

อุณหภูมิลดลง
การตกผลึก

หินหนืด

เม็ดปาน
กลาง

2
0.06

เม็ดละ
เอียด
เม็ดละ 0.002
เอียดมาก
อสัณฐาน
เนื้อแกว

อุณหภูมิสูงขึ้น
หลอมเหลว

หินอัคนี

หินแปร
การแปรสภาพ

การผุพังและการกรอน
ฝนและหยาดน้ํา
ฟาอื่น ๆ แปรผัน
ตามอุณหภูมิ

องคประกอบ

แรสีเขม

ขนาดเม็ดที่โดดเดน (มิลลิเมตร)

หินตะกอนภูเขาไฟ

ตะกอน

แข็งตัวขึ้น
การกดทับและการประสาน

ภาพที่ 4-24 วัฏจักรหิน

หินตะกอน

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
และความดัน

