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บทคัดยอ 

การศึกษาลักษณะและชนิดของหิน ตามเสนทางทัศน
ศึกษา  ขอนแกน – หนองบัวลําภู และเลย  พบหินอยู 2 ประเภท คือ หิน
อัคนี และหินชั้น หรือหินตะกอน ตามแหลงศึกษาสามารถจําแนกได
ดังน้ี  

1. หินชั้นหรือหินตะกอน ตามเสนทางศึกษาประกอบดวย 
กลุมหินทราย มีสีขาวอมเหลือง การคัดขนาดดี ความกลมมนถึงเปน
เหลี่ยม การเรียงขนาดของตะกอนดี เน้ือแนน กลุมหินทรายแปง มีสี
นํ้าตาลแดง        มีเม็ดปูนปน หินทรายแป งสีสดเปนสีนํ้าตาลแดง 
หินทรายแปง สีผุเปนเหลือง กลุมหินโคลน มีสีนํ้าตาลแดง หินสดมีสี
แดง หินผุมีสีเหลืองสม เน้ือหินมีลักษณะขรุขระกลุมหินปูน มีสีเทา
เขม สีผุสีเทาอมน้ําตาลเหลือง เน้ือผลึก 

 2. หินอัคนี ตามเสนทางศึกษาประกอบดวย หินแกรนิต 
(Granite) สีสดมีสีขาวขุนปนกับจุดดําของแร ไบโอไทด สีผุมีสีเหลือง 
มีสวนประกอบของแร Quartz, Feldspar และ Mica หินไรโอไรต 
(Rhyolite) สวนประกอบคลายหินแกรนิต สีสดมีสีขาวขุนปนเทา สีผุ
มีสีนํ้าตาล พบรอยเลื่อนขนาดเล็กเปนแนวเล็กๆ และบางชวงมีหิน
ทรายเนื้อทัฟฟแทรกสลับหินไดโอไรต (Diolite) สีสดสีเทาเขียว สีผุสี
นํ้าตาล มีการแตกเปนกาบเหมือนหินแกรนิต ลักษณะเนื้อหินเปนผลึก
ละเอียดขนาดเดียวกัน มีสวนประกอบของแร  แพลจิโอเคส  ฮอน
เบลนด  ไบโอไทด  สวนแรควอรต มีนอยกวา 5 % 

1. บทนํา  

หิน (Rock) คือ อนินทรียสารที่เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ 
ซ่ึงประกอบดวยแรตั้งแต 1 ชนิด ข้ึนไป ซ่ึงข้ึนอยูกับลักษณะการเกิด 
นักวิชาการบางทาน จัดหินที่มีแรเดนเพียง 1 ชนิด ซ่ึงอาจจะมีแรอื่น
ผสมอยูแตมีปริมาณที่นอยมาก วาเปน "แร" ในการศึกษาเรื่องหิน
หรือศิลาวิทยา (Petrology) จึงนับวาเปนประโยชนตอการจําแนก
ชนิดและคุณสมบัติของหิน หินเปนสวนประกอบที่สําคัญของเปลือก
โลก     ประเทศไทยประกอบไปดวยแผนเปลือกดินขนาดเล็ก ซ่ึง
เปนแนวตะเข็บที่เชื่อมตอกัน 2 แผน คือ แผนเปลือกโลกชาน-ไทย 
อยูทางทิศตะวันตก พื้นที่ครอบคลุมบริเวณ บริเวณภาคเหนือ
ตะวันตก – ภาคใตของประเทศไทย รองรับดวยหินตั้งแตมหายุคพรี
แคมเบรียน มหายุคพาลีโอโซอิก มหายุคมีโซโซอิก และมหายุคซีโน
โซอิกเปนสวนใหญ  แผนเปลือกโลกอินโดจีนซ่ึงอยูทางทิศตะวันออก 
พื้นที่ครอบคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ภาคตะวันออก
ของประเทศไทย รองรับดวยหินมหายุคพาลีโอโซอิกมหายุคมีโซโซ
อิก และมหายุคซีโนโซอิกเปนสวนใหญ  

หิน (Rock) ซ่ึงเปนทรัพยากรที่มีคุณคามากทางเศรษฐกิจ
กระบวนการทางธรรีวิทยาที่เกิดข้ึนบนโลกขึ้นกับสมบัติวัตถุเหลานั้น 
ไมวาจะการประทุของภูเขาไฟ การเกิดเทือกเขา การผุพัง การพัดพา
หรือการเกิดแผนดินไหว วัตถุเหลานี้มีสวนเกี่ยวของทั้งส้ิน การเขาใจ
ถึงวัตถุเหลานี้ยอมเปนพื้นฐานใหเขาใจถึงปรากฏการณตางๆที่
เกิดข้ึนบนโลกได  หินแตละกอนไดบันทึกถึงสภาพแวดลอมขณะท่ี
หินน้ันเกิดเศษชิ้นสวนของเปลือกหอยในหินยอมแสดงใหเห็นถึง
ตําแหนงที่หินน้ันเกิดข้ึนในบริเวณพื้นมหาสมุทรที่มีความลึกไมมาก
นัก  หินบางกอนแสดงหลักฐานของการเกิดในขณะที่มีการประทุของ
ภูเขาไฟ หรือบงบอกถึงความลึกที่มีอุณหภูมิและความกดดันสูง  
(ดร.พิษณุ วงคพรชัย.2548 : 22) 

ผูทําการวิ จัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาลักษณะเพื่อให
สามารถทําการจําแนกชนิดของหินตามเสนทางทัศนศึกษาโครงการ
ครุวิจัย ซากดึกดําบรรพรุนที่ 5 ทั้งน้ีเพราะ หินเปนแหลงรวบรวม
ขอมูลที่สําคัญ บอกถึงเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึนในประวัติศาสตรอัน
ยาวนานของโลกรวมถึงสามารถนําไปประยุกตในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของนักเรียนตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อศึกษาและจําแนกชนิดของหินตามเสนทางทัศนศึกษาครุวิจัย
รุนที่ 5 จังหวัดขอนแกน จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดเลย 
 2. เพื่อนําไปพัฒนาและจัดทําสื่อการเรียนการสอน เร่ือง คูมือ
ลักษณะและการจําแนกชนิดของหินตามเสนทางทัศนศึกษาครุวิจัย
รุนที่ 5 จังหวัดขอนแกน จังหวัดหนองบัวลําภูและจังหวัดเลย 
วิธีการ 

1.1 ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของ รวบรวมรายงานการวิจัย
ลักษณะธรณีวิทยาตามเสนทางทัศนศึกษาโครงการครุ
วิจัยรุนที่ 5 (จังหวดัขอนแกน,หนองบัวลําภู,เลย) จาก
แหลงเรียนรูตาง ๆ เชน หองสมุดของพิพิธภัณฑสิรินธร 
คนควาจากทาง internet เปนตน 

1.2  สืบคนหาขอมูลเน้ือหาที่เกี่ยวของกับชนิดของหินและ
ลักษณะของหิน 

1.3   ขอมูลแผนที่ตามเสนทาง 
1.4   กําหนดพื้นที่ในการศึกษา 
1.5   เก็บขอมูลภาคสนาม 
1.6   พิกัดอางอิงที่/สถานที่ (Grid/Location)  
1.7   บรรยายลักษณะของหินรวมทั้งชื่อของหิน (Lithologic 

Description) 



1.8 บรรยายลักษณะทัว่ไปของหิน (Sedimentary structure)   
1.9   ประมวลผลขอมูล/แปลความหมายขอมูล 
1.10    สรุปผลการศึกษา 
1.11   เขียนรายงาน 

3. ผลการศึกษา 

จุดศึกษาที่  1  แหลงบานสําราญ 

                        หินลูกรัง : ลักษณะเนื้อแข็งเกาะกันติด  
ดวยสารเชื่อมประสานเหล็ก  
มีโพรงเปนรู 

 

หินทรายแปง: สีขาวอมเหลือง ตะกอนมีการ
คัดขนาดดี มีความกลมมนถึงเปนเหลี่ยม การ
เรียงขนาดของตะกอนดี ขนาดปานกลาง มีCaCO3 
เปนสารเชื่อมประสาน แสดงลักษณะ cross 
bedding 

จุดศึกษาที่  2  ชองเขาขาด   

                        
หินทราย (สีเทาขาว) :เน้ือหยาบ จับดู ระคายมือ 
เพราะประกอบดวยเม็ดทรายขนาดแตกตางกัน  

   

 

            หินทรายแปง : เปนหินตะกอนเนื้อละเอียด 
  ปานกลาง เกิดจากการทับถมตัวของทราย  
  มีสีมวงแกมแดง 
 

จุดศึกษาที่  3  ชองชาด   เทือกเขาภูพาน 

 หินทราย : เน้ือหยาบ เพราะประกอบดวยเม็ด
ทรายที่แตกตางกนั 

 

จุดศึกษาที่  4  วัดถํ้าผาวัง    

หินเชิรต : ลักษณะกอนทรงมนหินตะกอนเนื้อ 
แนน แข็ง เกิดจากการตกผลึกใหม 

 

หินปูน : ลักษณะหินมีเน้ือแนนละเอียด มีการ
สะสมตัวแบบการตกผลึก เน้ือหินมองดูสกปรก 
พบ เชิรตกอนทรงกลม แทรกอยูในเน้ือหิน  

 

จุดศึกษาที่ 5 วัดปากิตติโสภณาราม   

หินดินดาน : หินดินขนาดเม็ดละเอียดพวกเคลย 
(<1/256 มม.) มีลักษณะเปนชั้นชัดเจนสามารถ

แยกเปนแผนๆได 

หินปูน:เน้ือหินปูนสีขาว เปนหินตะกอนเนื้อผลึก 
มีหินเซิรตสลับกับหินดินดาน และหินปูน สีสดสี
เทาออน สีผุสีนํ้าตาลเหลือง  มีสวนประกอบของ 
CaCO3 และ SiO2 พบฟอสซิลอยูในเน้ือหิน

เปนพวก สโตรมาโตโปลอยด และไครนอยด 

 

จุดศึกษาที่  6  หนาวัดปากิตติโสภณาราม  

 

หินเชิรต : สดสีเทาดํา สีผุสีนํ้าตาลแดง เน้ือ
หินแสดงการตกผลึก มองไมเห็นเม็ดตะกอน 
แสดงลักษณะโครงสรางแบบคดโคง 

 

จุดศึกษาที่  7  วัดปาภูฝางสันติธรรม   

หินปูน : หินปูนมีเน้ือแนนละเอียดทึบ มีสีขาว ซ่ึงมี 
ซากดึกดําบรรพปนอยูในหิน โดยเฉพาะปะการัง   

 

จุดศึกษาที่ 8  อางเก็บน้ําหวยอีเลิศ   

หินปูน : หินปูนที่มีเน้ือแนนละเอียดทึบ มีสีออก
ขาว เทา ชมพู หรือสีดํา 

 

หินดินดาน : สีนํ้าตาลแกมเหลือง แสดงลักษณะ
เปนเม็ดขนาดเล็ก 

  
จุดศึกษาที่  9  ภูสะนาว   

หินอัคนี (แกรนิต) : หินอัคนีแทรกซอนที่มี  เน้ือ
หยาบถึงหยาบมาก เน้ือหินสมํ่าเสมอมีดอกผลึกแร
เกาะประสานกันอยูแนน สวนใหญมีสีเทาหรือสีขาว 

จุดศึกษาที่  10  กม.4 ของทางหลวงหมายเลข 2108   

หินไรโอริติกทัฟฟ : สวนประกอบคลาย

หินแกรนิต สีสดมีสีขาวขุนปนเทา  สี ผุมี สี



นํ้าตาล พบรอย fault เปนแนวเล็กๆ และบางชวงมี หินทรายเนื้อ

ทัฟฟแทรกสลับ 

จุดศึกษาที่  11  บานน้ําสวยภัคดี   
หินอัคนี (ไดโอไรต) : เปนหินอัคนีแทรกซอน 
มีลักษณะคลายหินแกรนิต แตมีสีเขมมากข้ึน 
ปริมาณของแรควอตซนอยมากจนถึงไมมี สวน
ใหญจะเปนแรแพลจิโอเคลส 
หินอัคนี (ไรโอไลท) : เปนหินอัคนีภูเขาไฟที่มี
สวนประกอบเหมือนหินแกรนิต แตมีเ น้ือ
ละเอียด ประกอบดวยแรที่ สําคัญ คือ แร
ควอตซ เฟลดสปาร มีสีจาง 
 
 

จุดศึกษาที่  12  บานวังเย็น   
 หินปูน : หินปูนที่มีเน้ือแนนละเอียดทึบ มีสี
ออกขาว เทา ชมพู หรือสีดําก็ได มีซากดึกดํา
บรรพปนอยูในหินได เชน ซากหอย ปะการัง 
ภูเขาหินปูนมักมียอดยักแหลมเปนหนาผา 
และเปนหินที่ละลายน้ําไดดี 

4. สรุปและอภิปราย 

1.  จากการศึกษาและเก็บขอมูลตามเสนทางทัศนศึกษาโครงการ  
ครุวิจัย – ซากดึกดําบรรพรุนที่ 5 จังหวัดขอนแกน จังหวัด
หนองบัวลําภู และจังหวัดเลยหินที่พบตามเสนทางทัศนศึกษามีอยู  
2 ประเภทใหญๆ คือกลุมหินอัคนี และกลุมหินตะกอน หินอัคนีไดแก 
หินแกรนิต หินไดโอไรต และหินลิโอติกทัฟฟ ซ่ึงพบในจุดที่ศึกษาที่ 
11,12 และ 13  หินตะกอนไดแก หินทราย พบจุดศึกษาที่ 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9  หินทรายแปง พบจุดศึกษาที่ 10  หินโคลน หินปูน 
หินดินดาน พบจุดศึกษาที่  11-12 โดยมีชวงอายุแกจนถึงออนที่สุด 
ตั้งแตยุคโวเนียน – ยุคครีเทเชียส 

หินอัคนีที่พบตามเสนทางศึกษาดังกลาวประกอบดวยกลุมหินอัคนี 
ซ่ึงไดแก หินแกรนิต (Granite) สีสดมีสีขาวขุนปนกับจุดดําของแร ไบโอ
ไทด สีผุมีสีเหลือง มีสวนประกอบของแร Quartz, Feldspar และ Mica 
หินไรโอไรต (Rhyolite) สวนประกอบคลายหินแกรนิต สีสดมีสีขาวขุนปน
เทา สีผุมีสีนํ้าตาล พบรอยเลื่อนขนาดเล็กเปนแนวเล็กๆ และบางชวงมี
หินทรายเนื้อทัฟฟแทรกสลับหินไดโอไรต (Diolite) สีสดสีเทาเขียว สีผุสี
นํ้าตาล มีการแตกเปนกาบเหมือนหินแกรนิต ลักษณะเนื้อหินเปนผลึก
ละเอียดขนาดเดียวกนั มีสวนประกอบของแร แพลจิโอเคส ฮอนเบลนด ไบ
โอไทด สวนแรควอรต มีนอยกวา 5 % 
    หินตะกอน ตามเสนทางศึกษาดังกลาวประกอบดวย กลุมหินทราย มีสี
ขาวอมเหลือง การคัดขนาดดี ความกลมมนถึงเปนเหล่ียม การเรียง
ขนาดของตะกอนดี เน้ือแนน กลุมหินทรายแปง สีผุเปนเหลือง กลุม
หินโคลน มีสีนํ้าตาลแดง หินสดมีสีแดง หินผุมีสีเหลืองสม เน้ือหินมี
ลักษณะขรุขระกลุมหินปูน มีสีเทาเขม สีผุสีเทาอมน้ําตาลเหลือง เน้ือ
ผลึกหินทรายแปง มีสีนํ้าตาลแดง มีเม็ดปูนปน หินทรายแปงสีสด
เปนสีนํ้าตาลแดง 
     หินตะกอนเนื้อประสาน ตามเสนทางทัศนศึกษาประกอบดวย 

      หินเชิรต ยุคโวเนียน มีสภาพแวดลอมการตกสะสมของตะกอน
ในนํ้าทะเลลึก ปกติมักพบฟอสซิลสัตวเซลลเดียวขนาดเล็กจําพวก
เรดิโอลาเรีย และพบเปนกอนหินเชิรต ในเน้ือหินยุคเพอรเมียน  
      หินปูน (limeston) อายุตั้งแตยุคดีโวเนียน (Devonian) ถึงยุค
เพอรเมียน (Permin) มีสภาพแวดลอมการตกสะสมตัวของตะกอนใน
ทะเลตื้นใกลแนวปะการัง ฟอสซิลที่พบเปนพวกฟูซูลูนิคและไครนอยด 
นอกจากนั้นยังพบปะการัง และหอยตะเกียง จํานวนเล็กนอย พบ
ฟอสซิลพวกสโตรมาโตโปลอยด  
2. การนําไปใชประโยชน  การเลือกหัวขอวิจัย ศึกษาลักษณะของหิน
และชนิดของหินตามเสนทางทัศนศึกษาครุวิจัยรุนที่ 5  
      2.1 เพื่อนําไปพัฒนาและจัดทําสื่อการเรียนการสอน ระดับ
ประถมศึกษา ตลอดจนเด็กปฐมวัย 
      2.2 เพื่อนําไปจัดทําคูมือลักษณะและการจําแนกชนิดของหิน
ตามเสนทางทัศนศึกษาครุวิจัยรุนที่ 5 
 
5. ขอเสนอแนะ 
1. ในการศึกษาลักษณะและชนิดของหินควรที่จะมีความรูพื้นฐานใน
เร่ืองเกี่ยวกับหิน เพื่อเปนแนวทางในการเก็บขอมูล 
2. การศึกษาในครั้งน้ีผูศึกษามีเวลาคอนขางจํากัดในการทํางานวิจัย
ดังน้ันขอมูลบางอยางยังตองมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลที่
ถูกตองยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การวิ จัยครั้ ง น้ีได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ในโครงการครุวิจัย- ซากดึกดําบรรพ รุน 5 
ขอขอบคุณศูนยวิจัยไดโนเสารภูกุมขาว ตําบลโนนบุรี อําเภอ 
สหัสขันธจังหวัดกาฬสินธุ ที่ใหความรูและคําปรึกษา ที่พักอนุเคราะห
สถานที่ อุปกรณในการวิจัย สนับสนุนและใหความชวยเหลือในทุกๆ 
ดาน ขอขอบคุณคณะผูรวมโครงการ นักวิจัยพี่ เลี้ยง และนอง
นักศึกษาทุกคนที่ใหคําปรึกษาความชวยเหลือ และเปนกําลังใจทําให
งานสําเร็จลงดวยดี ขอขอบคุณ ดร.วราวุธ สุธีธร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา นางสาวกมลลักษณ วงษโก ที่ให
ความรู คําแนะนําตรวจเอกสารและความชวยเหลืออยางดี ทําให
งานวิจัยมีความสมบูรณถูกตองครบถวน 
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