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หน่วยการเรียนรู้ที่
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และการนําเสนอการใชประโยชน
ของทรัพยากรหินที่เหมาะสมได

3.  อธิบายกระบวนการเกดิ และสาํรวจ 
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4.  อธิบายสมบัติของผลิตภัณฑที่ได
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เหมาะสมได



แรเกีย่วของกบัชีวิต
ประจาํวนัของมนษุย
อยางไร

Prior Knowledge
 1. แร่
	 แร่	 (mineral)	 หมายถึง	 ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์	

(inorganic	compound)	ทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ	มีสถานะเป็น

ของแข็ง	มีโครงสร้างเป็นผลึก	มีสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพที่แน่นอนหรืออาจแปรผัน

ได้บ้างในขอบเขตทีจ่�ากดั	แร่แต่ละชนดิมสีมบติัแตกต่างกนั	จึงสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่างกนั

1.1	 โครงสรางทางเคมีของแร่
	 ลักษณะทางกายภาพของแร่ที่ปรากฏให้เห็นโดยทั่วไปนั้นล้วนเป็นผลมาจากสมบัติทางเคมี

ของแร่		ดงันัน้	หากทราบโครงสร้างทางเคมขีองแร่	(chemical structure)	จะช่วยให้สามารถจ�าแนก

แร่ต่าง	ๆ 	ได้

	 จากท่ีกล่าวไปแล้วว่า	แร่	หมายถงึ	ธาตหุรอืสารประกอบอนนิทรย์ีทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ	

ซึง่ธาตทุุกชนดิจะประกอบด้วยอะตอมจ�านวนมาก	ส่วนสารประกอบนัน้เกดิจากการรวมตวักนัของ

ธาตุ	เนื่องจากอะตอมของธาตุมีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกันที่เรียกว่า	พันธะเคมี	(chemical bond)	

ซึ่งชนิดของพันธะเคมีเป็นตัวก�าหนดสมบัติทางกายภาพของแร่	 เช่น	 ความแข็ง	 แนวแตกเรียบ	

ความสามารถในการน�าไฟฟ้าและความร้อน	เป็นต้น	โดยพันธะเคมีที่ท�าให้เกิดแร่	มีดังนี้

	 1.	 พันธะไอออนิก	 (ionic	 bond)	

เกดิจากธาตโุลหะเสยีอเิลก็ตรอนแล้วกลายเป็น

ไอออนบวก	ส่วนธาตุอโลหะรับอิเล็กตรอนแล้ว

กลายเป็นไอออนลบ	 ไอออนทั้งสองจะดึงดูด

กันด้วยแรงดึงดูดระหว่างประจุไฟฟ้า	 ท�าให้

เกดิสารประกอบไอออนกิซ่ึงพบในหมู่แร่เฮไลด์	

(halide)	เช่น	เฮไลต์	(halite)	ซิลไวต์	(sylvite)	

ฟลูออไรต์	 (fluorite)	 เป็นต้น	 โดยแร่จ�าพวกนี้

จะมีสมบัติแข็งแต่เปราะ	 น�าไฟฟ้าและความ

ร้อนได้ไม่ดี

		ภาพท่ี	5.1	แบบจ�าลองโครงสร้างของแร่เฮไลต์	ซึง่อะตอม
เชื่อมกันด้วยพันธะไอออนิก

	 2.	 พันธะโคเวเลนต์	 (covalent	 bond)	 เกิดจากอะตอมของธาตุอโลหะน�าคู่อิเล็กตรอน

มาใช้ร่วมกัน	จากนั้นเกิดแรงดึงดูดระหว่างอิเล็กตรอนกับโปรตอนในนิวเคลียสของทั้งสองอะตอม	

โดยแร่จ�าพวกนี้จะมีความแข็งมาก	จุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง	น�าไฟฟ้าและความร้อนได้ไม่ดี	

ได้แก่	เพชร	(diamond)	และสฟาเลอไรต์	(sphalerite)

โซเดียม	(Na)

คลอรีน	(Cl)
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  เมือ่อะตอมรวมตวักนัดวยพนัธะโคเวเลนตแลว แตละโมเลกลุจะมแีรงยดึเหนีย่วระหวาง

โมเลกุล โดยแรบางชนิดมีแรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุลเปนแรงแวนเดอรวาลส ซึ่งแรจําพวกนี้มี

จดุหลอมเหลวตํา่ ละลายไดในตัวทาํละลายทีเ่ปนสารประกอบอนิทรยี สามารถลอกเปนแผนไดงาย 

เชน แกรไฟตหรือแรดินสอดํา (graphite) แรดิน (clay minerals) ไมกา (mica) ทัลก (talc) เปนตน

  ภาพที่ 5.2 แบบจําลองโครงสรางของเพชร
 ซึ่งอะตอมเชื่อมกันดวยพันธะโคเวเลนต

  ภาพที่ 5.3 แบบจําลองโครงสรางของแกรไฟต 
 ซึ่งโมเลกุลยึดเหนี่ยวกันดวยแรงแวนเดอรวาลส

 3. พันธะโลหะ (metallic bond) สวนมากธาตุโลหะ

เสียอิเล็กตรอนไดงายแลวกลายเปนไอออนบวก ซึ่งเวเลนซ

อิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้มีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงกับไอออน

บวกนั้น พบในแรโลหะ เชน ทองคํา (Au)  เงิน (Ag)  ทองแดง 

(Cu) เปนตน  ซึ่งแรจําพวกนี้มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูง 

มีความเหนียวมาก สามารถตีแผหรือดึงเปนเสนได นําไฟฟา

และความรอนไดดี

+ + + +

+ + + +

+ + + +

+ + + +

  ภาพที่ 5.4 แบบจําลองโครงสราง
ของแรโลหะ

Earth Science 
     Focus พันธะเคมี (Chemical bond)

 พันธะเคมี คือ แรงยึดเหนี่ยวระหวางอะตอมกับอะตอมในโมเลกุล หรือกลาวไดวา เปนแรงยึด

เหนี่ยวระหวางอะตอมที่ทําใหเกิดโมเลกุลของสาร

 ตามกฎออกเตตนัน้ อะตอมของธาตตุาง ๆ  จะรวมตวักนัดวยสดัสวนทีท่าํใหเวเลนซอเิลก็ตรอน

เทากับ 8 ซึ่งการรวมตัวกันมี 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. อะตอมใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน เกิดเปนพันธะโคเวเลนซ

 2. อะตอมใหหรือรับอิเล็กตรอน เกิดเปนพันธะไอออนิก

 3. อะตอมใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกันทั้งกอน เกิดเปนพันธะโลหะ

 ตามกฎออกเตตนัน้ อะตอมของธาตตุาง ๆ  จะรวมตวักนัดวยสดัสวนทีท่าํใหเวเลนซอเิลก็ตรอน

คารบอน (C) คารบอน (C)

  ภาพที่ 5.5

4 โครงสรางทางเคมีของแร



1.2	 สมบัติทางกายภาพของแร่

	 สมบัติทางกายภาพ	(physical property)	มีความส�าคัญต่อการจ�าแนกชนิดของแร่	และเป็น

ความรู้พื้นฐานเพื่อศึกษาทางด้านธรณีวิทยา	 ซึ่งสามารถตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของแร่ได้

โดยง่าย	ดังนี้

	 1.	 ส	ี(color)	เป็นลกัษณะทีเ่หน็ได้อย่างชดัเจน	แต่อาจใช้

เป็นเกณฑ์ในการจ�าแนกชนดิของแร่ได้เพยีงการประมาณเท่านัน้	

เพราะแร่บางชนดิอาจมหีลายส	ีเช่น	ควอตซ์มีชีมพ	ูม่วง	ด�าเทา	

หรือใสไม่มีสี	 และแร่ต่างชนิดกันอาจมีสีคล้ายกัน	 โดยขึ้นอยู่กับ

ธาตุที่เป็นองค์ประกอบ

	 2.	 สผีง	(streak)	เป็นสผีงทีห่ลดุออกมาจากแร่	โดยเมือ่
		ภาพท่ี	5.6	แร่ก�ามะถนั	(sulfer)	มสีี
เหลืองและมีสีผงละเอียดเป็นสีขาว

น�าแร่มาขีดบนแผ่นกระเบ้ืองท่ีไม่ได้เคลือบ	 จะเห็นสีของรอยขีดติดอยู่บนแผ่นกระเบื้องนั้น	 ซึ่งสี

ผงอาจมีสีต่างจากสีที่ปรากฏภายนอกของตัวแร่	เช่น	ฮีมาไทต์	(hematite)	มีสีด�า	หรือน�้าตาลเข้ม

อมแดง	แต่มีสีผงเป็นสีน�้าตาลแดง	ไพไรต์	(pyrite)	มีสีทอง	แต่มีสีผงเป็นสีเทาแกมเขียว	เป็นต้น

	 3.	 ความวาว	 (luster)	 เป็นลักษณะของผิวแร่ที่เกิดจากการสะท้อนแสง	ซึ่งแร่แต่ละชนิด

มักมีความวาวแตกต่างกันไป	โดยแบ่งออกเป็น	3	แบบ	ดังนี้

	 	 1)	 ความวาวแบบโลหะ	(metallic	luster)	ผิวแร่จะมีลักษณะเป็นมันวาวแบบโลหะ	เช่น	

ทองค�า	เงิน	ทองแดง	แมกนีไทต์	(magnetite)	คาลโคไพไรต์	(chalcopyrite)	เป็นต้น

ทองค�า แมกนีไทต์

		ภาพที่	5.7	ตัวอย่างแร่ที่มีความวาวแบบโลหะ

ทรัพยากรธรณี 5



  2) ความวาวแบบอโลหะ (non-metallic luster) โดยมากพบในแรอโลหะ ซึ่งจําแนก

ตามลักษณะตาง ๆ  ไดดังนี้

ความวาวแบบเพชร 
(adamantine luster)

เปนประกายคลายเพชร 

เชน เพชร(diamond)

เซรัสไซต (cerussite) 

ดีบุก (tin)

ความวาวแบบยางสน
(resinous luster)

เปนมันมีเลื่อมคลายยาง

ไมที่แหง เชน 

สฟาเลอไรต (sphalerite)

ไพโรมอรไฟต (pyromorphite)

ดานเหมือนดิน
(dull luster)

ผิวดานคลายดิน เชน ชอลก (chalk)

ดินขาว (kaolinite) ไลมอไนต (limonite)

ความวาวแบบใยไหม
(silky luster)

เปนเสน ๆ  ที่แวววาว

เหมือนไหม เชน 

ใยหิน (asbestos) 

ยิปซัม (gypsum) 

ชนิดซาทินสปาร (satin spar)

ความวาวแบบอาบนํ้ามัน 

(greasy luster)

เปนมันคลาย

ผิวอาบดวยนํ้ามัน

เชน โอปอล (opal) 

วิเทอรไรต (witherite)

ความวาวแบบมุก 

(pearly luster)

เปนมันแวววาวและอาจ

เหลือบสีรุง เชน ทัลก (talc)

มัสโคไวต (muscovite) 

แซนบอรไนต (sanbornite)

ควอตซ

ทัลก

ใยหิน

ชอลก

สฟาเลอไรต

โอปอล

เซรัสไซต

 ภาพที่ 5.8 ตัวอยางแรที่มีความวาวแบบอโลหะ

ความวาวแบบแกว 
(vitreous luster) 

เปนประกายคลายแกว 

เชน ควอตซ (quartz) 

โทแพซ (topaz) 

ฟลูออไรต (fluorite)

คอรันดัม (corundum)
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	 	 3)	 ความวาวแบบกึ่งโลหะ	 (sub-metallic	 luster)	 ผิวแร่ของกลุ่มแร่โลหะบางชนิดที่มี

ความวาวอยู่ก�้ากึ่งระหว่างความวาวท้ังสองชนิดที่กล่าวมา	 เช่น	 อิลเมไนต์	 (ilmenite)	 โครไมต์	

(chromite)	คาลโคไซต์	(chalcocite)	เป็นต้น

อิลเมไนต์ โครไมต์

	ภาพที่	5.9	ตัวอย่างแร่ที่มีความวาวแบบกึ่งโลหะ

	ภาพที่	5.10

	ภาพที่	5.12

	ภาพที่	5.11

	 4.	 ความโปร่ง	(diaphaneity)	เป็นสมบัติของแร่ที่ยอมให้แสงผ่าน	โดยสังเกตได้จากการ
น�าแร่ไปส่องกับแสงสว่าง	ซึ่งแบ่งออกเป็น	3	แบบ	ดังนี้

โปร่งใส	(transparent)	คอื	ความโปร่งทีส่ามารถมองทะลุผ่านได้	เช่น	หนิ
เขี้ยวหนุมาน	(rock	crystal)	ควอตซ์	(quartz)	โทแพซ	(topaz)	เป็นต้น

โปร่งแสง	 (translucent)	 คือ	 ความโปร่งที่ยอมให้แสงทะลุผ่าน	 แต่ไม่
สามารถมองทะลุผ่านได้	เช่น	คาลซิโดนี	(chalcedony)	ซิงไคต์	(zincite)	

เป็นต้น

ทึบแสง	 (opaque)	 คือ	 สมบัติของแร่ที่ไม่ยอมให้แสงทะลุผ่านได้	 เช่น	
แมกนีไทต์	(magnetite)	ไพไรต์	(pyrite)	เป็นต้น
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 5. แนวแตกเรียบ (cleavage) คือ แนวที่แตกขนานไปกับระนาบของอะตอม (atomic 

plane) ในผลึกแร ซึ่งอาจมีแนวเดียวหรือหลายแนว

แนวแตกเรียบของแร่ (cleavage)

1 แนว

4 แนว

6 แนว

2 แนวตั้งฉาก

2 แนวไมตั้งฉาก

3 แนวตั้งฉาก

3 แนวไมตั้งฉาก

 ภาพที่ 5.13 แนวแตกเรียบของแร

ไมกา (mica)

ออรโทเคลส (orthoclase)

แอมฟโบล (amphibole)

กาลีนา (galena)

แคลไซต (calcite)

เพชร (diamond)

สฟาเลอไรต (sphalerite)
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	 6.	 ผลึก	(crystal)	คือ	ของแข็งที่มีเนื้อเดียว	มีโครงสร้างภายในเป็นระเบียบ	ซึ่งผลึกจะมี
รูปร่างต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับระบบผลึก	โดยแบ่งออกเป็น	6	ระบบ

ระบบผลึกของแร่ (crystal system)

ระบบสามแกนเท่า	(isometric	system)	

ผลกึประกอบข้ึนด้วยแกน	3	แกนทีย่าวเท่ากนั	ซึง่แต่ละแกนท�ามมุกนั	90	องศา	

หรือตั้งฉากซึ่งกันและกัน	เช่น	ฟลูออไรต์	การ์เนต	(garnet)	เฮไลต์

ระบบสองแกนเท่า	(tetragonal	system)	
ผลึกประกอบขึ้นด้วยแกน	2	แกนที่ยาวเท่ากัน	วางตั้งฉากในแนวราบ	ส่วน

แกนที่	3	วางตัวในแนวดิ่ง	โดยแต่ละแกนท�ามุม	90	องศา	ซึ่งกันและกัน	เช่น	

เซอร์คอน	(zircon)	ดีบุก	คาลโคไพไรต์

ระบบสามแกนราบ	(hexagonal	system)

ผลึกประกอบขึ้นด้วยแกน	4	แกน	โดยมี	3	แกนที่ยาวเท่ากัน	วางตัวในแนว

ราบ	 ท�ามุมกัน	 120	 องศา	 ส่วนแกนที่	 4	 วางตัวในแนวดิ่ง	 เช่น	 ควอตซ์	

คอรันดัม	แคลไซต์	โรโดโครไซต์	(rhodochrosite)

ระบบสามแกนต่าง	(orthorhombic	system)	

ผลกึประกอบขึน้ด้วยแกน	3	แกน	ทีม่คีวามยาวไม่เท่ากนั	แต่ละแกนวางท�ามมุ	

90	องศา	หรอืตัง้ฉากซึง่กนัและกนั	เช่น	โทแพซ	ก�ามะถนั	(sulfer)	แบไรต์	(barite)	

โอลิวีน	(olivine)	โคลัมไบต์	(clumbite)

ระบบหนึ่งแกนเอียง	(monoclinic	system)

ผลกึประกอบขึน้ด้วยแกน	3	แกน	ทีม่คีวามยาวไม่เท่ากนั	โดยม	ี2	แกน	วางตวั

ตั้งฉากกัน	ส่วนอีก	1	แกนจะท�ามุมใด	ๆ 	กับ	2	แกนแรก	เช่น	ฮอร์นเบลนด์	

(hornblende)	ออร์โทเคลส	ออร์ไจต์	(augite)

ระบบสามแกนเอียง	(triclinic	system)

ผลึกประกอบขึ้นด้วยแกน	3	แกน	ที่มีความยาวไม่เท่ากัน	และแต่ละแกนจะ

วางตัวไม่ตั้งฉากกัน	เช่น	แพลจิโอเคลส	(plagioclase)	โรโดไนต์	(rhodonite)	

คาลแคนไทต์	(chalcanthite)

	ภาพที่	5.14	ระบบผลึกของแร่
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ลักษณะผลึกของแร่ (crystal habits)

 7. ลักษณะผลึก (crystal habits) นอกจากผลึกจะมีรูปทรงตามระบบผลึกแลว ยังมี

รูปรางเฉพาะตามชนิดของแรอีกดวย โดยอาจเปนผลึกเดี่ยวหรือผลึกกลุม

ผลึกเดี่ยว ผลึกกลุม

รูปเข็ม (acicular)

เชน เนโทรไลต (natrolite)

เสนใย (fibrous)

เชน โอคีไนต (okenite)

รูปตนไม (arborescent)

เชน ทองคํา (gold)

รูปใบมีด (bladed)

เชน ไคยาไนต (kyanite)

รูปอวนสั้น (stubby)

เชน โทแพซ (topaz)

เม็ดแบบไขปลา (oolitic)

เชน ฮีมาไทต (hematite)

กอนเหลี่ยม (blocky)

เชน ออรโทเคลส (orthoclase)

รูปดอกกะหลํ่าปลี (mamillary)

เชน พรีหไนต (prehnite)

แบบเม็ด (granular)

เชน แฟรงคลิไนต (franklinite)

แผนกระดาน (tabular)

เชน วุลฟไนต (wulfenite)

แผนเกล็ด (micaceous)

เชน มัสโคไวต (muscovite)

รูปลูกโลก (globular)

เชน ไกโรไลต (gyrolite)

กอนลูกเตา (cube)

เชน กาลีนา (galena)

กาบ (platy)

เชน วุลฟไนต (wulfenite)

สมานแนน (massive)

เชน อะซูไลต (azurite)

แทงปริซึม (prism)

เชน ทัวรมาลีน (tourmaline)

รูปพวงองุน (botryoidal)

เชน ฮีมาไทต (hematite)

แบบหินยอย (stalactitic)

เชน โรโดโครไซต (rhodocrosite)

แผนเกล็ด (micaceous)

เชน ไมกา (micas)

รูปกิ่งไม (dendritic)

เชน ไพโรลูไซต (pyrolusite)

แผเปนรัศมี (radiated)

เชน อะทาคาไมต (atacamite)

ขนาดเทา (equant)

เชน ฟลูออไรต (fluorite)

กอนทรงมน (nodular)

เชน ไพไรต (pyrite)

เม็ดนํ้าตาลฉาบ (drusy)

เชน ซาลามอเนก (salamoniac)
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