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คํานํา 
หนังสือเลมน้ีมีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายความหมายศัพทธรณีวิทยาโครงสราง สําหรับนักศึกษาธรณีวิทยา

ในระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตร ีตลอดจนผูสนใจท่ัวไป  อยางไรก็ดี ผูอานควรมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

และธรณีวิทยาท่ัวไป เน่ืองจากเปนศัพทเทคนิคเฉพาะท่ีตองอาศัยศัพทพื้นฐาน คําศัพทสวนใหญในหนังสือเลมน้ี

ผูเขียนไดนําเอา “ศัพทเทคนิคท่ีควรจดจํา” ท่ีผูเขียนไดเขียนแนะนําไวทายบทในหนังสือธรณีวิทยาโครงสราง ท่ีได

ใชประกอบการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน ในการเทียบเคียง

ศัพทอังกฤษเปนภาษาไทย หากไมมีการบัญญัติในราชบัณฑิตยสถาน หรือแหลงเช่ือถืออ่ืน ๆ เทาท่ีผูเขียนสามารถ

สืบคนได ผู เขียนจะเทียบเคียงข้ึนใหม และแมวาศัพทบางคําไดมีการบัญญัติไวแลว หากผู เขียนเห็นวาไม ส่ือ

ความหมายตรงตามตนศัพท ผู เขียนจะเทียบคําข้ึนใหม  อยางไรก็ดี การเทียบคําหรือการใหความหมายใด ๆ 

เปนไปตามการสืบคน วิเคราะห และเขาใจของผูเขียนในขณะท่ีเขียนหนังสือเลมน้ีเทาน้ัน  ดังน้ันหากผูอานเห็นวา

ไมถูกตอง ยอมสามารถเทียบคําข้ึนใหม หรือใหคําอธิบายใหมท่ีถูกตอง เหมาะสมตอไปได  

การแตงและเรียบเรียงหนังสือธรณีวิทยาโครงสรางเลมแรกของผูเขียน ในป พ.ศ. 2542 แมผูเขียนตรวจ

พบวาศัพทบางคํามีการบัญญัติไวแลวโดยราชบัณฑิตยสถาน แตผูเขียนไมไดนํามาใช แตเทียบคําข้ึนใหม ผูเขียน

ไมไดใหเหตุผลประกอบอยางชัดเจน กอใหเกิดความสับสนแกผูท่ีเครงครัดในการใชศัพทท่ีบัญญัติไวแลว แตละเลย

หรือไมไดใหความสําคัญในความหมายหรือเน้ือหาท่ีแทท่ีจริงของตนศัพท เพราะตนศัพทท่ีมาจากภาษาอังกฤษคํา

เดียวกันยอมมีความหมายแตกตางกันเม่ือใชในสาขาวิชาอ่ืน ๆ กอใหเกิดการบัญญัติศัพทแตกตางกันไป แมจะเปน

ภาษาอังกฤษคําเดียวกัน  นอกจากน้ี การเทียบคําของศัพทธรณีวิทยาโครงสรางของผูเขียน โดยเฉพาะศัพทท่ี

ตรงกันกันขาม หรือศัพทท่ีอยูเปนกลุมเปนหมวดหมู ผูเขียนจะเลือกใชคําท่ีมีรูปแบบเดียวกัน เพื่อใหส่ือความหมาย

สอดคลองกัน แตท้ังน้ีและท้ังน้ันตองส่ือความหมายตรงกับธรรมชาติของศัพทน้ัน ๆ  

ศัพทธรณีวิทยาโครงสรางในหนังสือเลมน้ี มีคําอธิบายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใหความหมาย

ภาษาไทยและอังกฤษ เปนการใหความหมายท่ีมีเน้ือหาทํานองเดียวกัน แตไมใชเปนการแปลไทย-อังกฤษแบบตรง

ตัวอักษรในทุก ๆ คําศัพท ผูอานสามารถเลือกอานไดท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรืออานท้ังสองภาษา ศัพทและ

คําอธิบายศัพทท่ีจัดทําข้ึนน้ี ยังคงมีขอบกพรองท่ีควรแกไขปรับปรุง หากผูอานพบขอบกพรองประการใด หรือมี

ขอเสนอแนะใด ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการแกไขปรับปรุงในโอกาสตอ ๆ ไป โปรดสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

มายังผูเขียน โดยสงมาท่ีภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแกน  ประโยชนอันเกิดจากหนังสือเลมน้ีขอมอบ

ให ทุก ๆ ทานท่ีไดมีสวนชวยสนับสนุน สงเสริม ใหหนังสือเลมน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเฉพาะนักศึกษาท่ีไดเรียนกับ

ผูเขียน และเหนืออ่ืนใดขอขอบพระคุณ “ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน” อันเปน

สถาบันท่ีบมเพาะ ใหความรู และใหโอกาส ผูเขียนดวยดีเสมอมา  

 

เพียงตา สาตรักษ 

มิถุนายน 2557  
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การวางรูปแบบของคําศพัท ์ 

หากมีการวางภาษาอังกฤษ คูกับภาษาไทยในบรรทัดเดียวกัน หมายความวาเปนศัพทท่ีมีการบัญญัติโดย

ราชบัณฑิตยสถานดานธรณีวิทยา บรรทัดตอมาจะเปน ศัพทภาษาไทยท่ีตรงตามบรรทัดบน และตอดวยคําอธิบาย 

เม่ือจบคําอธิบายแบบส้ัน กะทัดรัด หรือไดเน้ือความสมบรูณแลวจะตามดวยวงเล็บคําอธิบายภาษาอังกฤษ และ

คําอธิบายเพิ่มเติม การยกตัวอยาง หรือรูปภาพประกอบ เชน  

 

active fault [ac’-tive] รอยเลื่อนมีพลัง 

รอยเล่ือนมีพลัง : ตามนิยามของ Neuendorf et al. (2011) รอยเล่ือนมีพลังคือ รอยเล่ือนท่ีมีการเล่ือนมาแลวใน

ยุคปจจุบัน (ประมาณ 10,000 ป) และจะมีการเล่ือนเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต [a fault on which slip has 

occurred recently and is likely to occur in the future] ดู dead fault; capable fault ประกอบ  

 

หากมีการวางภาษาอังกฤษ คูกับภาษาไทยในบรรทัดเดียวกัน และมีเครื่องหมาย * อยูทายศัพทภาษาไทย 

หมายความวาหรือเปนศัพทมีการหากใชกันมาแพรหลายจนเปนท่ีคุนเคย ท้ังน้ีท้ังน้ัน คือ คําท่ีผู เขียนไมได

เทียบเคียงข้ึนมาเอง  

 

axial stress ความเคนตามแกน* 

ความเคนตามแกน : ความเคนทําใหวัตถุเปล่ียนความยาวไปตามทิศทางท่ีความเคนกระทํา [stress that tends 

to change the length of a body along the direction of applied stress] เชน ความเคนอัด 

(compressive stress) เปนความเคนตามแกนท่ีลดความยาวในทิศทางของเดียวกันกับความเคนท่ีกระทํา หรือ

ความเคนดึง (tensile stress) เปนความเคนตามแกนท่ีเพิ่มความยาวของวัตถุในทิศทางของความเคนท่ีกระทํา  

 

หาก คําศัพท ในบร ร ทัดแร กมีเ ฉพาะภาษาอั งกฤษ หมายความว า ยังไ ม มี ศัพท บัญญัติ โดย

ราชบัณฑิตยสถานดานธรณีวิทยา บรรทัดตอมา เปนศัพทท่ีผูเขียนเทียบเคียงข้ึน เชน  

 

active folding 

การโคงแบบจํากัด : กลไกการโคงของช้ันหินท่ีอยูภายใตอิทธิพลของแรงเสียดทานระหวางช้ันหิน ทําใหรูปทรงของ

การคดโคงเกิดอยูในวงจํากัด [a fold mechanism under significant influence of both rock properties 

and stress i.e., friction] ความแรงของแรงเสียดทานระหวางช้ันหินข้ึนอยูกับ ความหนืดของช้ันหินแตละช้ัน 

ความหนาของช้ันหิน ความแตกตางดานความหนืดระหวางช้ัน อุณหภูมิ โครงสรางเดิม ปริมาณของแรงและทิศทาง

ของแรงภายนอกท่ีมากระทํา ดู passive folding ประกอบ 
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A  
 

accommodation zone [ac-com-mo-da’-tion] 

เขตพื้นท่ีเอ้ือ : (1) เขตพื้นท่ีซึ่งมีโครงสรางรอยเล่ือนขนาดเล็ก และ/หรือช้ันหินคดโคงขนาดเล็ก ท่ีเกิดรวมอยูใน

โครงสรางขนาดใหญ เพื่อลดทอนการเกิดปญหาพื้นท่ีวางในระหวางกําเนิดของโครงสรางท่ีใหญกวา [a zone 

where local faulting and/or folding develops to accommodate room problems during the 

development of a larger structure]  (2) สวนของพื้นท่ีบริเวณแองทรุดท่ีแกนของการยืด หรือมุมเทของรอย

เล่ือน เปล่ียนทิศทางตางออกไปจากเดิมโดยกะทันหัน [a portion of a rift zone where the axis of 

extension and/or the regional dip of faults changes abruptly]  (3) เขตพื้นท่ีระหวางรอยเล่ือน 2 รอย

เล่ือนท่ีซอนกันอยูในลักษณะท่ีเอ้ือตอการถายโอน ซึ่งระยะการเล่ือนของรอยเล่ือนหน่ึงสามารถถายโอนไปยังรอย

เล่ือนอีกรอยเล่ือนหน่ึงได [an area between two overlapping faults along which displacement is 

transferred from one fault to another]  เขตพื้นท่ีเอ้ือจะเกิดไดตอเม่ือ รอยเล่ือนสองแนวมีแนวระดับ (strike) 

แนวเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สวนมุมเท (dip) ของระนาบรอยเล่ือนจะไปตามกัน หรือตรงกันขามกันก็ได ตาม

ความหมายน้ีจะคลายกับศัพทคําวา “transfer zone” ดู transfer zone ประกอบ 

 

 
 

accordant fold [ac-cord’-ant] ชั้นหินคดโคงรวมแนว 

ช้ันหินคดโคงรวมแนว : ชุดของหินคดโคงท่ีประกอบดวยช้ันหินคดโคงหลาย ๆ ลูก วางตัวไปในแนวเดียวกัน [one 

of several folds having similar orientation]  
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accreted terrane [ac-cre’-ted]; accretionary terrane 

การพอกพูนโดยศิลาภูมิประเทศ : ดู accretionary terrane 

 

accretionary [ac-cre’-tion-a’-ry] พอกพูน  

การพอกพูน : ลักษณะของการเพิ่มมวลท่ีเกิดจากมวลภายนอกท่ีเขามาสะสมเพิ่ม [a characteristic that tends 

to increase by external addition or accumulation] ตัวอยางของการพอกพูนของหินตะกอน เชน การพอก

พูนของของเม็ดแรโดยสารละลายแรตางชนิด การเพิ่มมวลในลักษณะเชนน้ีมีช่ือเฉพาะวา การพอกพูนผลึกตาง 

(pressure shadow) ถาหากการพอกพูนของเม็ดแรโดยสารละลายแรชนิดเดียวกัน จะมีช่ือเฉพาะวา การตกผลึก

ซอน (overgrowth)  การพอกพูนในความหมายของธรณีแปรสัณฐาน เปนการเพิ่มพื้นท่ีใหกับแผนเปลือกโลกจาก

ภายนอก  โดยท่ีแผนเปลือกโลกมีท้ังการสรางและการทําลาย กระบวนการทําลายของแผนเปลือกโลก คือ การ

หลอมหินในเปลือกโลกใหกลายเปนหินหนืด โดยท่ีแผนเปลือกโลกหน่ึงทรุดลงไปใตแผนเปลือกโลกอีกแผนหน่ึง 

มวลของแผนเปลือกโลกท่ีทรุดลงไปจะถูกทําลายโดยถูกหลอมเหลวใหเปนหินหนืด ซึ่งแทรกซอนเขามาในแผน

เปลือกโลกท่ีวางตัวอยูขางบนหรือปะทุสูอากาศเปนการเพิ่มมวลใหกับแผนเปลือกโลกอีกแผนหน่ึง เชนเดียวกันกับ

การท่ีเศษหินจากการกรอนและผุพังของแผนเปลือกโลกอีกแผนเคล่ือนไปตกสะสมท่ีแผนเปลือกโลกอีกแผนหน่ึงใน

บริเวณท่ีมีการชนกัน เปนตน ดู accretionary terrane ประกอบ 

 

accretionary prism; accretionary wedge 

การพอกพูนรูปปริซึม; การพอกพูนรูปล่ิม : ลักษณะการสะสมของตะกอนในบริเวณท่ีมีการชนกันของแผนเปลือก

โลกสองแผน โดยแผนหน่ึงทรุดลงไปใตอีกแผน ทําใหเกิดพื้นท่ีวางหรือรองรูปปริซึม หรือรูปล่ิม ท่ีทําใหเศษตะกอน

เคล่ือนลงไปสะสมอยูได [a prism-shaped or wedge-shaped mass of tectonically deformed sediment 

at a convergent plate boundary] ตนกําเนิดเศษตะกอนบริเวณน้ีอาจเปนเศษหินท่ีมาจากแผนเปลือกโลกสอง

แผนท่ีชนกันซึ่งอยูในรูปของเศษหินท่ีเกิดแตกหัก-บดอัด-ครูด-รีดใหบาง และ/หรือ เศษหินหรือตะกอนจากภูเขาไฟ

ในกรณีท่ีมีแนวภูเขาไฟเกิดข้ึนจากผลการชนกัน ลักษณะของหินบริเวณน้ีจะถูกทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะเปน

อยางมาก อาจจะมีท้ังโครงสรางของรอยเล่ือนยอน (thrust fault)  ช้ันหินคดโคง (fold)  และเขตรอยเฉือน 

(shear zone) ปรากฏอยูในเน้ือหินบริเวณรูปปริซึม/รูปล่ิม  

 



 
3 A  

accretionary terrane [ac-cre’-tion-a’-ry]; accreted terrane  

การพอกพูนโดยศิลาภูมิประเทศ : ลักษณะการเพิ่มมวลและ/หรือพื้นท่ีซึ่งเปนผลมากจากการพอกพูน ในบริเวณ

ขอบของแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปแผนหน่ึงเม่ือมีการชนและเช่ือมติดกับมวลหินเคล่ือน (allochthon) ท่ีมาจาก

แผนเปลือกโลกอีกแผน ซึ่ งอาจจะเปนแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหรือแผนเปลือกโลกใตสมุทร  [an 

allochthonous mass of continental or oceanic material added to the margin of a continent by 

collision and welding]  ถึงแมจะมีการชนและเช่ือมติดของมวลหิน แตเน้ือหิน ลําดับของช้ันหิน สภาพการ

เปล่ียนลักษณะ และ/หรือโครงสรางต าง ๆ ท่ีอยู ในมวลหินเคล่ือน (allochthon) และมวลหินอยู กับท่ี 

(autochthon) จะคงความแตกตางกันอยางชัดเจน   

 

accretionary wedge; accretionary prism 

การพอกพูนรูปล่ิม; การพอกพูนรูปปริซึม : ดู accretionary prism 

 

active fault [ac’-tive] รอยเลื่อนมีพลัง 

รอยเล่ือนมีพลัง :  ตามนิยามของ Neuendorf et al. (2011) รอยเล่ือนมีพลังคือ รอยเล่ือนท่ีมีการเล่ือนมาแลวใน

ยุคปจจุบัน (ประมาณ 10,000 ป) และจะมีการเล่ือนเกิดข้ึนไดอีกในอนาคต [a fault on which slip has 

occurred recently and is likely to occur in the future] ดู dead fault; capable fault ประกอบ  

 

active folding 

การโคงแบบจํากัด : กลไกการโคงของช้ันหินท่ีอยูภายใตอิทธิพลของแรงเสียดทานระหวางช้ันหิน ทําใหรูปทรงของ

การคดโคงเกิดอยูในวงจํากัด [a fold mechanism under significant influence of both rock properties 

and stress i.e., friction] ความแรงของแรงเสียดทานระหวางช้ันหินข้ึนอยูกับ ความหนืดของช้ันหินแตละช้ัน 

ความหนาของช้ันหิน ความแตกตางดานความหนืดระหวางช้ัน อุณหภูมิ โครงสรางเดิม ปริมาณของแรงและทิศทาง

ของแรงภายนอกท่ีมากระทํา ดู passive folding ประกอบ 

 

active margin; active plate margin 

ขอบแผนเปลือกโลกมีพลัง : ดู active plate margin 
 

active plate margin; active margin 

ขอบแผนเปลือกโลกมีพลัง : บริเวณขอบของแผนเปลือกโลกท่ีมีแนวของการเกิดการเปล่ียนลักษณะและ

แผนดินไหวอยูเปนประจําท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ [a plate margin at which there is significant 

seismicity and deformation] ขอบของแผนเปลือกโลกมีพลังจะอยูตามแนวขอบแผนเปลือกโลกท่ีเคล่ือนสวน
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ทางกัน (transform plate boundary) แนวขอบแผนเปลือกโลกเคล่ือนเขาหากัน (convergent plate 

boundary) หรือแนวขอบแผนเปลือกโลกเคล่ือนแยกออกจากกัน (divergent plate boundary)  หินในพื้นท่ีขอบ

แผนเปลือกโลกมีพลังท่ีอยูในบริเวณขอบแผนเปลือกโลกเคล่ือนชนกัน จะมีลักษณะท่ีเปล่ียนไปเปนอยางมาก  ดู 

passive plate margin ประกอบ 

 

 
 

active rifting  

การเกิดแองทรุดอยางตอเนื่อง : กลไกการดึงยืดของเปลือกโลกและธรณีภาคช้ันนอกอยางตอเน่ือง [a 

mechanism that the Earth's crust and lithosphere are being pulled apart]  กอใหเกิดการแตกและ

เล่ือนของรอยเล่ือนปรกติ (normal fault) หรือเกิดแองแบบยืด ในระหวางการดึงยืดจะมีการโกงหรือดันของเน้ือ

โลกเพื่อปรับสมดุลของนํ้าหนักของหินท่ีกดทับซึ่งหายไป สงผลใหคาความหนาแนนของเปลือกโลก (crust) หรือ

แผนเปลือกโลก (plate) ในบริเวณท่ีนํ้าหนักกดทับหายไปมีคาลดลง และเน้ือโลกโกงตัวข้ึน ทําใหเกิดแรงดึงกระทํา

กับเปลือกโลก ตลอดจนมีการแตกและเล่ือนมากข้ึน ลักษณะของสภาพการเล่ือนทําใหแผนเปลือกโลกเกิดการยืด

ยาวออกไปพรอมกับมีความหนาลดนอยลง  ในท่ีสุดแผนเปลือกโลกจะขาดออกจากกัน หากมีการดึงยืดอยาง

ตอเน่ืองไปเรื่อย ๆ และเม่ือแผนเปลือกโลกสวนท่ีเปนทวีปขาดออกจากกัน  เปลือกทวีปจะเปล่ียนเปนเปลือกโลกใต

สมุทร เกิดเปนแนวการแยกของแผนเปลือกโลก (sea-floor spreading)  ตัวอยางของพื้นท่ีท่ีมีการเกิดแองทรุด

อยางตอเน่ือง เชน แอฟริการิฟต (Africa rift) ท่ีครอบคลุมบริเวณพื้นท่ีทะเลแดง อาวเอเดน และพื้นท่ีของทวีป

แอฟริกาท่ีอยูใกลกับทะเลแดงและอาวเอเดน  
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actual slip [ac’-tu-al]; net slip; true slip  

ระยะเล่ือนจริง; แนวเล่ือนจริง : ดู net slip 

 

allochthon [al-loch’-thon] มวลหินเคลื่อน 

มวลหินเคล่ือน : บล็อกของมวลหินเพดาน (hanging wall) ขนาดใหญท่ีเคล่ือนข้ึนมาทับหินพื้น (footwall) มวล

หินเพดานจะเคล่ือนท่ีดวยระยะทางหลายสิบหรือหลายรอยกิโลเมตร เน่ืองจากการเล่ือนท่ีเกิดจากผลของ

กระบวนการแปรสัณฐาน [a mass of rock or a fault block that has been moved from its place of 

origin by tectonic processes] หินในมวลหินเคล่ือนจะมีลักษณะแตกตางจากหินขางเคียง และฐานของมวลหิน

เคล่ือนจะเปนรอยเล่ือนแบบดีแทชเมนต (detachment fault) หรือดีคอลลีเมนต (decollement) หรือรอยเล่ือน

ยอนมุมตํ่า (thrust fault)  

 
 

หมายเหตุ: คําวา allochthon ใชคู กับ autochthon เหมือนกับ hanging wall ใชคู กับ footwall แต 

allochthon และ autochthon ใชสําหรับมวลหินเพดานของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีมีขนาดใหญในมาตราสวน

ไพศาลท่ีเคล่ือนท่ีดวยระยะทางยาวหลาย ๆ สิบกิโลเมตร สวน hanging wall ท่ีใชคูกับ footwall ใชไดกับทุกรอย

เล่ือน หากมีการเล่ือนข้ึนหรือเล่ือนลงสัมพันธกัน (relative to one another)  สวนคําวา “chthon” มาจาก

ภาษากรีก แปลวา “แผนดิน ดิน-หิน โลก (earth)”  คําวา “allo” แปลวา “อ่ืน หรือตางออกไป (other, 

different)” ตรงกันขามกับคําวา “auto” แปลวา “ตัวเอง (self, one’s own)”  สําหรับศัพทคําวา 

“autochthon” พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใชคําวา “ช้ันหินอยูกับท่ี” แตผูเขียนเรียกวา 

“มวลหินอยูกับท่ี” เพราะ คําวา “ช้ันหิน” ส่ือความหมายเปนหินตะกอนท่ีวางตัวเปนช้ัน ๆ แตในสภาพธรรมชาติ 

อาจเปนไปไดท้ังหินตะกอนและหินอ่ืนท่ีไมไดวางช้ัน  และเน่ืองจาก allochthon และ autochthon เปนคําคูกัน 

เม่ือศัพทคําหน่ึงใชวา “มวลหิน” อีกคําก็ควรใชคําวา “มวลหิน”เชนเดียวกัน  
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Amontons’ first law of friction  

กฎแรงเสียดทานขอท่ี 1 ของอะมอนตัน : ดู friction 

 

Amontons’ law of friction  

กฎแรงเสียดทานของอะมอนตัน : ดู friction 

 

Amontons’ second law of friction  

กฎแรงเสียดทานขอท่ี 2 ของอะมอนตัน : ดู friction 

 

amplitude [am’-pli-tude’] แอมพลิจูด 

แอมพลิจูดของช้ันหินคดโคง : ครึ่งหน่ึงของระยะหางระหวางจุดสูงสุด (สันหรือยอด) และจุดตํ่าสุด (ทอง) ของการ

คดโคง [half the crest-to-trough height of any fold] 

 

amygdale [a-myg’-dale]; amygdule ฟองในหิน 

ฟองในหิน : ดู amygdule 

 

amygdule [a-myg’-dule]; amygdale ฟองในหิน 

ฟองในหิน : โพรงอากาศหรือชองวางในหินอัคนีท่ีมีแรเขาแทรกภายหลัง [a gas cavity or vesicle in an 

igneous rock, which is filled with secondary minerals] แรท่ีแทรกสวนใหญเปน ควอตซ แคลไซต หรือ     

ซีโอไลต  

 

Anderson’s fault classification; Anderson’s theory of faulting   

ประเภทรอยเล่ือนของแอนเดอรสัน; รอยเล่ือนตามทฤษฎีแอนเดอรสัน : Anderson (1942) แบงชนิดของรอย

เล่ือนออกเปน 3 ประเภท ไดแก รอยเล่ือนปรกติ (normal fault) รอยเล่ือนยอนมุมตํ่า (thrust fault) และรอย

เล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) [three types of fault including normal fault, thrust fault and 

strike-slip fault base on classification of fault by Anderson’s fault classification] แอนเดอรสัน

พิจารณาลักษณะของแรงกอใหเกิดการแตกและการเล่ือน โดยท่ีพื้นผิวของโลกมีคาความเคนเฉือนเทากับศูนย

หรือไมมีความเคนเฉือน ดังน้ันความเคนหลักจะไดเปนแนวด่ิงต้ังฉากกับพื้นผิวโลก และเม่ือมีแรงแนวด่ิงยอมมีแรง

แนวนอนสองทิศทางกระทําต้ังฉากซึ่งกันและกัน และต้ังฉากกับแรงแนวด่ิง จากแนวความคิดน้ีทําให แอนเดอรสัน 

สรุปทิศทางความเคนหลักท่ีมากระทําใหเกิดรอยเล่ือนได 3 ประเภทดังกลาว 

 



 
7 A  

 

 
 

Anderson’s theory of faulting; Anderson’s fault classification  

รอยเล่ือนตามทฤษฎีแอนเดอรสัน;ประเภทรอยเล่ือนของแอนเดอรสัน : ดู Anderson’s fault classification 

 

angular shear [an’-gu-lar] 

มุมเฉือน : การวัดการเปล่ียนแปลงของมุมโดยวัดเทียบระหวางเสนตรงสองเสนซึ่งเดิมเคยต้ังฉากกัน ภายหลังมีการ

เปล่ียนลักษณะมุมจะเกิดการเบ่ียงเบนไปจากมุมฉาก [a measure of the change in angle between two 

lines, normally determined by measuring the change in angle between two lines that were 

originally orthogonal] มุมเฉือนเกิดจากการเปล่ียนลักษณะแบบไมไปตามแกน (non-coaxial deformation) 

หรือการเฉือนแบบงาย (simple shear) คาความเครียดเฉือนของวัตถุคือ คาแทนเจนตของมุมเฉือน  

 

 
 

 

angular unconformity รอยชั้นไมตอเนื่องเชิงมุม 

รอยช้ันไมตอเนื่องเชิงมุม : รอยสัมผัสของหินสองชุดโดยหินชุดท่ีเกิดกอนวางตัวแบบเอียงเทและอยูในสภาพผุ

กรอน ตอมาถูกวางปดทับดวยหินอายุออนกวาแบบทํามุมซึ่งกันและกัน [angular relationship that exists in 

rocks where a sequence has been deposited and later tiled and eroded, then deposited] ดู 

unconformity ประกอบ 
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anisotropy [an-i-sot’-ro-py] แอนไอโซทรอป 

แอนไอโซทรอป :  การมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีแตกตาง เม่ืออยูในกันทิศทางท่ีตางกัน [a condition that has 

different properties in different directions]  

 

annealing [an-neal’-ing] 

แอนนิลล่ิง : การปรับแกโครงขายผลึก (crystal lattice) เพื่อใหมีคุณสมบัติดีข้ึนกวาเดิม โดยใชความรอน เชน 

การเผา หรือการอบ [a high-temperature adjustment to crystal lattice] ความรอนจะชวยทําใหผลึกจัดเรียง

โครงขายผลึกใหม พรอมท้ังไลขอบกพรองแนวเสน และ/หรือขจัดส่ิงแปลกปลอมออกจากผลึก ตัวอยางเชน การหุง

หรือเผาพลอย เพื่อใหพลอยมีความบริสุทธ์ิและสวยงามมากข้ึน การเผาแกวเพื่อเพิ่มความทนทาน หรือการอบ-ชุบ

เหล็กเพื่อเพิ่มความเหนียว เปนตน  

 

anticlinal theory [an’-ti-cli’-nal] ทฤษฎีชั้นหินโคงรูปประทุน 

ทฤษฎีช้ันหินโคงรูปประทุน : ทฤษฎีท่ีต้ังข้ึนโดย White (1885) กลาววาสารไฮโดรคารบอนมีแนวโนมท่ีสะสมอยู

ในโครงสรางช้ันหินโคงรูปประทุน [a theory states that oil and gas tend to accumulate in an anticlinal 

structure]  

 

anticline [an’-ti-cline] ชั้นหินโคงรูปประทุน 

ช้ันหินโคงรูปประทุน : ช้ันหินคดโคงท่ีมีลักษณะโคงนูน โดยท่ียอดโคงอยูดานบน และหินท่ีอยูในแกนกลางมีอายุ 

สอดคลองกับลําดับการเกิดกอน-หลังของช้ันหิน [a fold, convex upward, whose core contains the 

stratigraphically older rocks] ตรงกันขามกับ syncline ดู antiform; synformal anticline ประกอบ  

 

 
 

anticlinorium [an’-ti-cli’-no-ri-um] ชั้นหินโคงรูปประทุนลูกฟูก 

ช้ันหินโคงรูปประทุนลูกฟูก : ช้ันหินคดโคงมีลักษณะโคงนูนขนาดใหญ โดยท่ีสวนขางของช้ันหินคดโคงชนิดน้ีแตละ

ขางประกอบข้ึนดวย ช้ันหินโคงรูปประทุนและประทุนหงายขนาดเล็กเปนจํานวนมาก [a composite anticlinal 
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structure of regional extent composed of smaller folds] มีลักษณะเปนคล่ืน และหากมีหลายลูกคล่ืน

เรียกวา anticlinoria ดู synclinorium ประกอบ 

 

 
 

antiform [an’-ti-form] รูปประทุน 

รูปประทุน : ช้ันหินคดโคงท่ีมีการโคงนูน ท่ีไมสามารถระบุลําดับอายุออน-แกของช้ันหินได [a fold where 

layering is concave downward and age of the rocks is unknown] ดู synform ประกอบ 

 

antiformal stack [an-ti-form’-al]; antiformal stack duplex 

รูปประทุนจากรอยเล่ือนยอนกาย : การซอนเหล่ือมของรอยเล่ือนยอน กอเกิดโครงสรางการโคงนูน [a stack of 

horses and leads to a local culmination in thrust sheet] ดูรูปประกอบใน duplex structure 

 

antiformal stack duplex; antiformal stack 

รูปประทุนจากรอยเล่ือนยอนกาย : ดู antiformal stack 

 

antiformal syncline; downward facing syncline ชั้นหินโคงรูปประทุนเทียม 

ช้ันหินโคงรูปประทุนเทียม : ช้ันหินคดโคงท่ีมีลักษณะโคงนูน โดยมีหินในแกนกลางอายุออนสุด ไมสอดคลองกับ

ลําดับช้ันหินปรกติ [a syncline that its limbs close upward] 

 

 



 
10 อภิธานศัพทธรณีวทิยาโครงสราง 

anti-Riedel shear [an’-ti-Rie’-del]; conjugate Riedel shear; R’-shears  

รอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาน; แอนติไรเดลเชียร; คอนจูเกตไรเดลเชียร; ไรเดลเชียรรวม; อารพามเชียร : 

รอยเล่ือนแขนงท่ีแตกออกจากแนวของรอยเล่ือนหลักท่ีอยูในเขตรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) แต

การเล่ือนเกิดข้ึนในทิศทางตรงกันขามกับการเล่ือนของรอยเล่ือนหลัก โดยจะทํามุมประมาณ 75° กับทิศทางของ

รอยเล่ือนหลัก [the secondary fault that form at a high angel (∼75°) to the main strike-slip fault 

and has a motion sense opposite]  รอยเล่ือนดังกลาวน้ีเกิดไดเฉพาะกับหินท่ีมีลักษณะเปนพลาสติกหรือก่ึง

พลาสติก และมีความเปนเน้ือเดียวสูงขณะเกิดการเล่ือน อาทิเชน หินดินเหนียว หินปูน เปนตน 

 

 
 

antitaxial vein [an-ti-tax’-i-al] 

สายแรแทรกแกน : ดู vein 

 

antithetic fault [an’-ti-thet’-ic] รอยเลื่อนแขนงขวาง 

รอยเล่ือนแขนงขวาง : แขนงรอยเล่ือนท่ีมีมีขนาดเล็กกวารอยเล่ือนหลัก และมีระนาบการเล่ือนในทิศทางตรงกัน

ขามกับรอยเล่ือนหลัก [a fault that is subsidiary to a larger fault and whose dip is opposite to the 

dip of the larger fault] ดู synthetic fault ประกอบ 
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หมายเหตุ : คําวา “antithetic” จะตรงกันกันขามกับ “synthetic” มักใชเรียกรอยเล่ือนปรกติ (normal fault) 

และรอยเล่ือนยอน (reverse fault) หากเปนรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) จะใชคําวา “Riedel 

shear” และ “anti-Riedel shear” ซึ่งคําวา “anti” แปลวา “ตรงกันขาม ปรปกษ หรือตอตาน (against, 

hostile to)” ตรงกันขามกับคําวา “syn” แปลวา “เหมือนกันหรือพรอมกัน (together, with)”  

 

apparent dip [ap-par’-ent] มุมเทปรากฏ 

มุมเทปรากฏ : มุมเทใด ๆ ของระนาบท่ีไมไดวัดในแนวต้ังฉากกับแนวระดับ (strike) ของระนาบ [the angle that 

a structural surface makes with the horizontal, measured in any random section rather than 

perpendicular to the strike] คามุมเทปรากฏของระนาบใด ๆ อาจมีไดต้ังแต ศูนยองศา (น่ันคือ มุมเทท่ีวัดตาม

แนวระดับของระนาบ) ถึงมุมเทท่ีมีคาใกลกับมุมเทจริง (true dip) ของระนาบ ซึ่งก็คือคามุมท่ีวัดไดมากสุด ดู true 

dip ประกอบ  

 

asperity [as-per’-i-ty] 

รอยตะปุมตะปา : (1) ปุมขรุขระบนระนาบการแตกท่ียับย้ังการเล่ือนไถล [a protrusion above the surface of 

a fault, which inhibits slip] เน่ืองจากเปนจุดท่ีมีการเช่ือมติดกันท่ีอยูระหวางแนวการแตก ดังน้ันเม่ือปุมขรุขระ

จะถูกขัดใหเรียบโดยการเล่ือน ทําใหการเล่ือนเกิดข้ึนไดโดยไมติดขัด (2) ความไมเรียบของระนาบรอยเล่ือน 

เน่ืองจากเม็ดแรท่ีมีความแข็งแรงแตกตางกัน เม่ือเกิดการแตกจะไดระนาบท่ีมีรอยตะปุมตะปา [an irregularity 

on a fracture surface] รอยตะปุมตะปาน้ีจะถูกขัดใหเรียบมากข้ึนตามระยะทางการเล่ือนไถล   

 

 
 

asthenosphere [as-then’-o-sphere] ฐานธรณีภาค  

ฐานธรณีภาค : ช้ันท่ีอยูตอจากธรณีภาคช้ันนอก ซึ่งไมมีความแข็งแรง ดังน้ันจึงสามารถไหลไดแมมีความเคน

กระทําเพียงเล็กนอย และเปนช้ันท่ีทําใหเกิดดุลเสมอภาคของแผนเปลือกโลก หินหนืดอาจเกิดในช้ันน้ีและคล่ืน

เคล่ือนท่ีผานจะถูกดูดกลืนเปนอยางมาก [the layer or shell of the Earth below the lithosphere, which 

is weak and where isostatic adjustments take place, magmas may be generated, and seismic 

waves are strongly attenuated]  สวนลางของฐานธรณีภาคอยูติดมัชฌิมภาค (mesosphere) ณ ปจจุบัน ยัง

ไมมีขอสรุป เก่ียวกับขอบเขตรอยตอของฐานธรณีภาคและมัชฌิมภาค เพราะนักธรณีวิทยาสวนหน่ึงกําหนดให
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ขอบเขตรอยตออยูท่ีความลึกประมาณ 360-400 กิโลเมตรใตผิวดิน ซึ่งเปนช้ันความเร็วคล่ืนตํ่า (low velocity 

zone) แตนักธรณีวิทยาอีกสวนหน่ึงกําหนดท่ีความลึก 670-700 กิโลเมตรใตผิวโลก  

 

astrobleme [as’-tro-bleme’] การกรอนของหุบอุกกาบาต 

การกรอนของหุบอุกกาบาต : ตามนิยามของ Dietz (1961) หมายถึง บริเวณรอยการกรอนจากการตกกระแทก

ของอุกกาบาตในอดีต มีลักษณะเปนแองกลม หินภายในแองแสดงถึงการเปล่ียนลักษณะแบบถูกกระแทกอยาง

รุนแรงในทันทีทันใด [an ancient erosional scar on the Earth's surface, produced by the impact of a 

cosmic body, and usually characterized by a circular outline and highly disturbed rocks showing 

evidence of intense shock]  ดู impact structure ประกอบ 

หมายเหตุ : คําวา “astrobleme” มาจากภาษกรีกกวา “astron, blema” แปลวา รอยแผลจากดาวตก (star 

wound) ศัพทคําน้ีไมนิยมใชแลว จะใชคําวา “impact structure” แทน ซึ่งคําวา “impact structure” ผูเขียน

เรียกวา “หุบอุกกาบาต” 

 

asymmetric fold [a’-sym-met’-ric] ชั้นหินคดโคงอสมมาตร  

ช้ันหินคดโคงอสมมาตร : (1) ช้ันหินคดโคงท่ีมุมเทของสวนขางช้ันหินคดโคงท้ังสองขางไมเทากัน เม่ือวัดเทียบกับ

ระนาบแกน [a fold whose limbs have different angles of dip relative to the axial surface] (2) ช้ันหิน

คดโคงท่ีแบงออกเปนสองสวนโดยใชระนาบแกนกลาง จะไดรูปรางท่ีไมเหมือนกัน ดู symmetric fold ประกอบ 

 

attitude [at’-ti-tude’] สภาพการวางตัวของชั้นหิน 

สภาพการวางตัวของช้ันหินหรือโครงสราง : ในความหมายทางธรณีวิทยาโครงสราง จะหมายถึง สภาพการวางตัว

ของระนาบ (plane) และแนวเสน (line) เปรียบเทียบกับระนาบแนวนอน (horizontal plane) [an orientation 

of a structural element (plane or line) relative to a horizontal plane] น่ันคือ ในกรณีของระนาบ สภาพ

การวางตัวของระนาบ จะวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) และในกรณีของแนวเสน สภาพการวางตัวของ

แนวเสนจะวัดเทรนด (trend) และ พลันจ (plunge)  การวัดคาของทิศทาง (bearing) ของแนวระดับ (strike) 

และ เทรนด (trend) มีวิธีการวัด ท่ีเปนท่ีนิยมอยูสองวิธี คือ (1) วัดคามุมจากทิศเหนือตามเข็มนาฬิกา (azimute 

bearing)  คาท่ีอานไดอยูระหวาง 0º-360º เชน  015º, 125º, 287º, 326º เปนตน (2) วัดคามุมโดยใชทิศเหนือ

หรือทิศใตเปนหลัก (quadrant bearing) คาท่ีอานไดเปรียบเทียบทิศเหนือหรือใต เชน  N15ºE, S55ºE, N63ºW, 

N34ºW เปนตน  คาของมุมเทจะวัดในแนวด่ิง หากเม่ือมุมเทท่ีวัดอยูในทิศทางต้ังฉากกับแนวระดับ เรียกวา มุมเท

จริง (true dip)  ถาวัดในทิศทางอ่ืนๆ ท่ีไมต้ังฉากกับกับแนวระดับ เรียกวา มุมเทปรากฏ (apparent dip)  ดังน้ัน

มุมเทปรากฏจึงมีคานอยกวามุมเทจริงเสมอ สวนเทรนด (trend) เปนการวัดมุมไปตามแนวราบของโครงสรางแนว

เสน สวนพลันจ (plunge) เปนการวัดมุมเทในแนวด่ิงเทียบกับแนวของเทรนด หรือไปตามแนวราบ 
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หมายเหตุ : ศัพทบัญญัติใชคําวา สภาพการวางตัวของช้ันหิน ซึ่งคอนขางจําเพาะ ดังน้ัน เพื่อใหคลอบคลุมจึงขอ

เรียกวา สภาพการวางตัวของช้ันหินหรือโครงสราง หากกลาวถึงโครงสราง ศัพทคําน้ีควรเรียกวา สภาพการวางตัว

ของโครงสราง หากกลาวถึงช้ันหิน ศัพทคําน้ีควรเรียกวา สภาพการวางตัวของช้ันหิน  

 

augen [au’-gen; pron: ou’-gen] รูปตา 

รูปตา : ใชกับเม็ดแรหรือกลุมของเม็ดแรขนาดใหญท่ีมีรูปรีคลายตา พบในหินแปรแบบพลวัตท่ีมีริ้วขนานปรากฏ [a 

large lenticular mineral grain or mineral aggregate having the shape of an eye in cross section] 

น่ันคือ หินในเขตรอยเฉือน เม็ดแรรูปตาเกิดจากแรดอก (porphyroclast) หรือแรดอกแปร (porphyroblast) ท่ีมี

การพอกพูนสายแรตามขอบเม็ดแรในบริเวณความเคนตํ่า พรอมกับการหมุน อันเปนผลแรงเฉือนแบบไมไปตาม

แกน (non-coaxial) 

 

autochthon [au-toch’-thon] ชั้นหินอยูกับที่ 

มวลหินอยูกับท่ี : มวลหินพื้น (footwall) ขนาดใหญของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีวางตัวอยูกับท่ี [a body of rocks 

in the footwall of a thrust fault that has not moved substantially from its site of origin] มวลหินอยู

กับท่ีอาจจะถูกปกคลุม หรือเคยถูกปกคลุมดวยมวลหินเพดาน (hanging wall) ขนาดใหญ โดยมวลหินพื้นอาจมี

การเปล่ียนลักษณะจากการเล่ือนเพียงเล็กนอย หรือไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากด้ังเดิม ดู allochthon ประกอบ  

 

axial elongation [ax’-i-al] 

การยืดตามแกน : ดู axial strain 

 

axial plane; axial surface ระนาบแกน 

ระนาบแกน; ระนาบแกนการคดโคง : ดู axial surface 

 

axial-plane cleavage  

แนวแตกเรียบตามระนาบแกน : แนวแตกเรียบท่ีเกิดขนานกับระนาบแกนของช้ันหินคดโคง [a cleavage that is 

parallel to the axial surface of the fold] แนวแตกชนิดน้ีเกิดพรอมกับการเกิดช้ันหินคดโคง โดยเฉพาะอยาง

ย่ิง ในช้ันหินคดโคงท่ีมีคาความตางดานความหนืดระหวางช้ันนอย ดู fan cleavage ประกอบ 

 

axial strain ความเครียดตามแกน* 

ความเครียดตามแกน : ความเครียดท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนลักษณะในแนวขนานกับทิศทางความเคนตามแกน 

[strain resulting in the direction parallel to axial stress] เชน การยืดของกอนกรวดกลมในทิศทางเดียว ทํา
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ใหกอนกรวดเปล่ียนรูปจากกลมเปนรูปวงรีคลายไสกรอก หรือการกดกอนกรวดกลมใหแบนราบในทิศทางใดทิศทาง

หน่ึง ทําใหกอนกรวดเปล่ียนรูปจากกลมเปนแบน เปนตน 

 

axial stress ความเคนตามแกน* 

ความเคนตามแกน : ความเคนทําใหวัตถุเปล่ียนความยาวไปตามทิศทางท่ีความเคนกระทํา [stress that tends 

to change the length of a body along the direction of applied stress] เชน ความเคนอัด 

(compressive stress) เปนความเคนตามแกนท่ีลดความยาวในทิศทางของเดียวกันกับความเคนท่ีกระทํา หรือ

ความเคนดึง (tensile stress) เปนความเคนตามแกนท่ีเพิ่มความยาวของวัตถุในทิศทางของความเคนท่ีกระทํา  

 

axial surface; axial plane ระนาบแกน 

ระนาบแกน; ระนาบแกนการคดโคง : มีสองความหมาย ดังน้ี  (1) ระนาบสมมติท่ีแบงแขนของการคดโคงออกเปน

สองสวนเทา ๆ กัน เปนไดท้ังระนาบเรียบและระนาบโคง [an imaginary plane/surface that divides the 

fold’s limbs into two parts symmetrically]  (2) ระนาบท่ีประกอบดวยการเช่ือมตอของแนวพับรอยโคง 

(hinge line) ตอเน่ืองในแตละช้ัน [plane or surface that results by connecting hinge lines on 

successive folded surfaces of the same fold]  

 

 

 
 

axial trace แนวแกนชั้นหินโคง 

แนวแกนช้ันหินโคง : แนวเสนท่ีลากเช่ือมระหวางจุดพับรอยโคง (hinge point) ของแนวตัดขวางใด ๆ กับระนาบ

แกนช้ันหินคดโคง [the intersection of the axial surface/plane of a fold with other given surface]  
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axis of fold [ax’-is]; fold axis แกนชัน้หนิคดโคง  

แกนช้ันหินคดโคง : ตามนิยามของ Davis and Reynolds (1996) หมายถึง เสนแสดงการวางตัวของช้ันหินคดโคง 

คลายกับแนวพบัรอยโคง (hinge line) แตท่ีไมสามารถกําหนดจุดท่ีมีคาความโคงมากท่ีสุดได ดังน้ันจึงกําหนดโดย

ใชจินตนาการของผูสังเกต [an imagination line drawn along the points of maximum curvature of a 

layer of a fold] คาของการวางตัวของแกนช้ันหินคดโคงจึงเปนคาประมาณ สวนคาการวางตัวของแนวพับรอยโคง 

ไมไดมาจากจิตนาการของผูสังเกตแตเปนคาท่ีเทียบเคียงกับจุดควบคุม หรือจุดอางอิง  
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B 
 

back-arc basin  

แองหลังแนวภูเขาไฟ : แองท่ีเกิดตามแนวภูเขาไฟ โดยพื้นแองเปนเปลือกโลกใตสมุทรท่ีอยูติดกับบริเวณแนวแยก

กลางสมุทร หรือในบริเวณฝงตรงกันขามกับแนวรองลึกท่ีมีการทรุดตัวของแผนมหาสมุทร [a basin floored by 

oceanic crust formed by sea-floor spreading on the opposite side of a volcanic arc from an 

oceanic trench] 

 

 
backstripping [back-s-trip’-ping] 

การวิเคราะหตะกอนยอนกลับ : เทคนิคการวิเคราะหการตกสะสมของหินตะกอน โดยพิจารณายอนลําดับการเกิด 

เชน พิจารณาจากขณะท่ียังเปนเศษเม็ดตะกอนจับตัวกันอยางหลวม ๆ กอนท่ีจะจมลงสูใตผิวดิน และอัดตัวแนนท่ี

ความลึกใด ๆ โดยจะพิจารณาความลึก ลักษณะของตะกอน ความหนา รูพรุน อายุของหิน อุณหภูมิในชวงเวลาท่ี

แตกตางกัน และ/หรือระดับนํ้าทะเล จากน้ันวิเคราะหกลับไปยังตําแหนงท่ีหินน้ัน ๆ ยังคงเปนตะกอนสะสมท่ีผิวดิน 

โดยมีการปรับเปล่ียนคาตัวแปรตาง ๆ เชน คาการบีบอัดจากนํ้าหนักกดทับ คาอุณหภูมิท่ีความลึกของตะกอน หรือ

คาจากนํ้าหนักกดทับของระดับนํ้าทะเล เปนตน [a technique that progressively removes the effects of 

sediment loading (including the effects of compaction), eustasy, and paleoenvironment from 

basin subsidence to obtain tectonic subsidence] 

 

back thrust  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําสวนทาง : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีเกิดในบริเวณแนวของช้ันหินคดโคงและรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า 

(fold-thrust belt) หรือบริเวณแดนหลังเทือกเขา (hinterland) ท่ีมีทิศทางการเล่ือนตรงกันขามกับทิศทางการ

เล่ือนของรอยเล่ือนหลัก [a thrust fault in a fold-thrust belt that dips opposite to the general dip of 

faults] น่ันคือ มีทิศทางเคล่ือนเขาหาแดนหลังเทือกเขา ดู fore thrust ประกอบ  
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หมายเหตุ : คําวา “back thrust” จะตรงกันกันขามกับ “fore thrust” เชนเดียวกับ “antithetic fault” 

ตรงกันขามกับ “synthetic fault” คําวา “back” แปลวา “หลังหรือยอนกลับ” ตรงกันขามกับคําวา “fore” 

แปลวา “ขางหนา” ผูเขียนจึงใชคําวา “รอยเลื่อนยอนมุมตํ่าสวนทาง” สําหรับคําวา “back thrust” และ “รอย

เลื่อนยอนมุมตํ่าตาม” สําหรับคําวา “fore thrust”  

 

balanced cross section [bal’-anced] 

ภาพตัดขวางสมดุล : ภาพตัดขวางท่ีไมพบความผิดปรกติเม่ือวิเคราะหยอนกลับ หรือวิเคราะหกลับคืนสูสภาพกอน

การเปล่ียนลักษณะ [a cross section that can be restored] 

 

basement [base’-ment]หินฐาน  

หินฐาน : (1) ใชเรียกหินใด ๆ ท่ีอยูใตช้ันหินท่ีสนใจ [undifferentiated rocks that underlie the rocks of 

interest in an area] (2) หินท่ีถูกปกคลุมดวยกลุมหินตะกอนท่ีอยูลึกลงไปถึงรอยช้ันไมตอเน่ืองโมโฮโรวิซิก [the 

crust of the Earth below sedimentary deposits, extending downward to the Mohorovicic 

discontinuity] หากไมมีขอมูลการสํารวจใตผิวดินจะไมสามารถบงบอกไดวาหินฐานน้ันเปนหินอัคนีหรือหินแปร 

 

basement-involved fault  

รอยเล่ือนตัดหินฐาน : รอยเล่ือนท่ีมีระนาบของการเล่ือนตัดผานหินฐาน ซึ่งเปนหินท่ีเกิดกอนหินท่ีตกสะสมปดทับ 

[a fault that cuts the basement, which are those rocks that formed before the cover rocks 

accumulated] ดู decollement; thick-skin deformation ประกอบ  

 

basin [ba’-sin] แอง 

แอง : แผนดินท่ีมีลักษณะโคงเวาแบบรูปถวยปากกวาง ทําใหมีพื้นท่ีวางสําหรับเม็ดตะกอน เศษหิน และ/หรือ

สารละลายแร ซึ่งเคล่ือนลงไปตกสะสมตัวได [a bowl-shaped landform that has open space for 

sediments deposited]     
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basin-and-range เทือกเขาสลับแอง  

เทือกเขาสลับแอง : ภูมิประเทศท่ีเกิดจากการเล่ือนสวนทางกันของหินพื้นและหินเพดานของรอยเล่ือนปรกติ พบ

ในบริเวณท่ีแผนเปลือกโลกท่ีมีการยืด โดยมีแนวเทือกเขาเกิดสลับกับแองหรือท่ีราบ [a topography results 

from crustal extension by a series of normal fault blocks that develops to accommodate the 

extension]  

 

 
 

bedding [bed’-ding] การวางชั้น  

การวางช้ัน : โครงสรางปฐมภูมิท่ีพบในหินตะกอนหรือหินอัคนีบางชนิด เปนโครงสรางท่ีเกิดจากการเรียงตัวของ

เม็ดตะกอนหรือเม็ดแรท่ีมีความหนา สี หรือองคประกอบแตกตางกัน ทําใหปรากฏเปนช้ันเรียงซอนกัน [primary 

arrangement of sedimentary and some volcanic rocks in beds or layers of varying thickness, 

color, and/or compositions]   

 

bedding fault รอยเลื่อนตามชั้นหิน  

รอยเล่ือนตามช้ันหิน : รอยเล่ือนท่ีมีระนาบการเล่ือนขนานกับการวางช้ันของช้ันหิน [a fault whose surface is 

parallel to the bedding plane of the constituent rocks] อีกช่ือหน่ึงคือ “bedding glide” แตปจจุบันไม

นิยมใชศัพทคําน้ีแลว 

 

bedding joint  

แนวแตกตามช้ันหิน : แนวแตกท่ีมีระนาบการเล่ือนขนานกับการวางช้ันของช้ันหิน [a joint that is parallel to 

the bedding plane] 
 

bedding-plane slip การไถลตามชั้นหิน  

การไถลตามช้ันหิน : การเล่ือนไถลระหวางช้ันหินท่ีกอเกิดการคดโคงในช้ันหินท่ีแทรกสลับกัน [slip between 

rock layers during folding]  การเล่ือนไมเทากันเกิดจากมีความเสียดทานระหวางช้ัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากช้ันหิน

แทรกสลับมีความตางดานความหนืดสูง  คําวา “bedding-plane slip” มีความหมายคลายกับ “flexural slip” 
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โดยคําวา “flexural slip” มักใชในความหมายของกลไกการเกิดช้ันหินคดโคง คูกับคําวา “flexural shear”  ดู 

flexural slip; flexural shear ประกอบ  

 

 
bedding thrust  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําตามช้ันหิน : ระนาบของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า วางขนานกับแนวการวางช้ันของช้ันหิน [a 

nearly horizontal thrust that is parallel to bedding plane] มักเกิดกับหินท่ีมีความเปนพลาสติกสูง เชน 

หินดินดาน เกลือหิน หรือถานหิน 

 

bending [bend’-ing] 

การโคงจากแรงอัดแบบทํามุม : การเกิดช้ันหินคดโคงจากแรงอัดทํามุมกับช้ันหิน [folding that occurs in 

response to forces applied oblique to layering] ซึ่งทําใหหินโคงตัวข้ึนหรือแอนตัวลง เชน แรงจากการ

แทรกซอนของหินอัคนี แรงจากผลการเล่ือนตัวของหินฐาน แรงจากนํ้าหนักกดทับของเทือกเขา หรือแรงท่ีเกิดจาก

การท่ีนํ้าหนักกดทับสูญหายจากการละลายของภูเขานํ้าแข็ง ทําใหแผนดินแอนตัวลงเปนรูปแอง หรือดีดตัวข้ึนเปน

รูปโดม ดู buckling ประกอบ 

 

 
 

Benioff zone เขตเบนิออฟฟ  

เขตเบนิออฟฟ : บริเวณการทรุดตัวของแผนเปลือกโลก ท่ีทําใหเกิดของแผนดินไหวตามแนวเดียวกับบริเวณการ

ทรุดตัว [a zone of seismicity associated with deep-sea trenches]  อาจเรียกวา Benioff-Wadati zone, 

Wadati-Benioff zone หรือ Benioff seismic zone  
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beta diagram [be’-ta]; β-diagram  

ไดอะแกรมเบตา : การใชวิธีทางสเตริโอเนตเพื่อวิเคราะหหาการวางตัวของแกนการคดโคงของช้ันหินคดโคง

ทรงกระบอกดวย โดยการเขียนระนาบสวนขางของช้ันหินคดโคงท้ังสองขาง และตําแหนงท่ีสวนขางช้ันหินคดโคง

ท้ังสองขางตัดกัน คือ ทิศทางการวางตัวของแกนการคดโคง [a diagram used to fix the orientation of the 

axis of a cylindrical fold, by finding, on a stereographic projection, the intersections of great 

circles representing distinct orientations of the folded layers] 

 

 
 

biaxial stress [bi-ax’-i-al] ความเคนหลักสองแกน* 

ความเคนหลักสองแกน : ระบบความเคนหลักท่ีมีคาความเคนหลักของแกนใดแกนหน่ึงในสามแกนมีคาเปนศูนย 

[a stress system which one of the three principal stresses is zero] 

 

blastomylonite [blas-to’-my-lo-nite] 

หินปลาสโตไมโลไนต : ดู mylonite  

 

blind thrust  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําบอด: รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีมีระยะการเล่ือนลดลงตามลําดับเม่ือเขาใกลผิวดิน และระนาบ

การเล่ือนยังฝงอยูใตผิวดิน [a thrust fault that does not reach the surface and decreases in upward] 

ตรงกันขามกับ emergent thrust และดูรูปประกอบใน back thrust  

 

block diagram แผนภาพบล็อก* 

แผนภาพบล็อก : แผนภาพแบบ 3 มิติ ของรูปทรงสัณฐานทางธรณีวิทยา เพื่อแสดงการวางตัวอยางชัดเจน [a 

figure representing an imaginary rectangular block of the Earth's crust (depicting geologic and 

topographic features) that appears to be a three-dimensional perspective] ดูรูปตัวอยางใน 

allochthon 
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blocking temperature [block’-ing] 

อุณหภูมิปดก้ัน : อุณหภูมิท่ีปดก้ันไมใหไอโซโทปของสารกัมมันตรังสีเคล่ือนออกจากโครงขายผลึก [the 

temperature that locks the radiogenic isotopes into crystal lattice] 

 

body force [bod’-y] แรงจากมวลวัตถุ*; แรงสนาม* 

แรงจากมวลวัตถุ : ดู force 

 

boomerang fold pattern [boo’-mer-rang]; Type II interference pattern  

รูปแบบช้ันหินคดโคงบูมเมอแรง; รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีสอง : ดู type of interference fold 

pattern  

 

borehole breakout [bore’-hole] 

รอยปริขอบหลุมเจาะ : รอยแตกเฉือนตามขอบของหลุมเจาะ ซึ่งเกิดตามแนวของความเคนแนวนอนท่ีมีคานอยสุด 

[a shear fracture at the edge of a borehole as a consequence of a concentration of the 

minimum horizontal stress]   

 

 

 
 

boudin [bou-din’] 

รูปไสกรอก : ลักษณะของหินท่ีมีรูปทรงรีคลายไสกรอก ท่ีเปนผลจากการยืดท่ีไมเทากันของช้ันหินแทรกสลับท่ีมีคา

ความหนืดแตกตางกันเปนอยางมาก [a feature of a series of elongate, sausage-shaped segments 

occurring in boudinage, either separated or joined by pinched connections, and having oval-

shaped in cross sections]  ดู boudinage ประกอบ 
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boudinage [bou-din-age’] 

โครงสรางไสกรอก : โครงสรางท่ีเกิดจากการยืดของช้ันหินแทรกสลับไดไมเทากัน หินท่ีมีลักษณะเปนรูปไสกรอกซึ่ง

มีคาความหนืดสูง (มีความเปนพลาสติกตํ่า) จะแทรกตัวอยูในหินท่ีมีคาความหนืดตํ่า (มีความเปนพลาสติกสูง) ทํา

ใหเกิดการยืดท่ีไมเทากัน [a structure formed by extension, where a relatively rigid layer, embedded 

between two relatively ductile layers] สําหรับหินท่ีมีความเปนพลาสติกตํ่าจะคอดก่ิวบริเวณหัว-ทายแบบไส

กรอก และชวงระหวางไสกรอกแตละลูกอาจมีแรแทรกเปนลักษณะแบบเสนใย 

 

 
box fold  

ช้ันหินคดโคงรูปกลอง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแนวพับการคดโคง 2 แนว ซึ่งเกิดข้ึนพรอมกันขณะเกิดการคดโคง [a 

fold with two hinge lines]  

 

branch line  

เสนแยกรอยเล่ือน : เสนตัด ชน หรือเช่ือมติดกันของระนาบรอยเล่ือน 2 ระนาบ [a line along which two 

fault surfaces join] ดูรูปประกอบใน branch point 

 

branch point  

จุดเช่ือมหรือแยกรอยเล่ือน : จุดท่ีปรากฏในแผนท่ี หรือภาพตัดขวางของตําแหนงแสดงการเช่ือมหรือแยกของรอย

เล่ือน 2 รอยเล่ือน [the point on a map or a cross section where two faults join or separate] 

 
 

break-thrust fold; fault-propagation fold; shark-fin fold  

ช้ันหินคดโคงปลายรอยเล่ือน; ช้ันหินคดโคงรูปครีบฉลาม : ดู fault-propagation fold 
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breccia [brec’-cia; bret'-shia] หินกรวดเหลีย่ม 

หินกรวดเหล่ียม : ตามนิยามของ Neuendorf et al. (2011) เปนหินเม็ดเหล่ียมขนาดใหญท่ีเช่ือมติดกันดวยสาร

เช่ือมประสาน หรือเม็ดหินขนาดเล็ก [a coarse-grained clastic rock, composed of angular broken rock 

fragments held together by a mineral cement or in a fine-grained matrix]  หินกรวดเหล่ียมหากเปน

หินท่ีเกิดจากผลของรอยเล่ือน ควรใชช่ือวา หินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือน (fault breccia) ถาหากเกิดจากการตก

สะสมของตะกอนรูปเหล่ียม ควรใชช่ือวา หินตะกอนกรวดเหล่ียม (sedimentary breccia) หรือ ถาหากเกิดจาก

การเกิดหินอัคนี ควรใชช่ือวา หินอัคนีกรวดเหล่ียม (igneous breccia) หรือหินภูเขาไฟกรวดเหล่ียม (volcanic 

breccia)  

 

Breddin graph [Bred’-din] 

กราฟของเบรดดิน : กราฟท่ีเขียนแสดงการเปล่ียนแปลงของความเครียดเฉือนเชิงมุม เปรียบเทียบกับมุมเบ่ียงเบน 

โดยการวัดมุมกับแกนการยืดหลักของสนามความเครียด ตามวิธีของเบรดดิน (Breddin, 1956) [a graph 

showing variations of angular shear strain with orientation of the principal extension axis] เปนการ

วิเคราะหหาปริมาณความเครียดท่ีเกิดข้ึน โดยใชรูปแบบของคาความเปนวงรี ดู Wellman method; ellipticity 

ประกอบ 

 

 
 

brittle behavior [brit’-tle] คุณสมบัติแบบเปราะ* 

คุณสมบัติแบบเปราะ : คุณสมบัติของวัตถุท่ีสูญเสียความตอเน่ืองในระหวางการเปล่ียนลักษณะ ซึ่งเปนผลของแรง

กระทําภายนอก [the response of a rock to stress during which the rock loses continuity] กลไกการ

เปล่ียนลักษณะเน่ืองจากการสูญเสียความตอเน่ือง ไดแก การเล่ือน (sliding) การแตก (fracturing) และการแตก

เปนเม็ด (cataclasis)  
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brittle deformation  

การเป ล่ียนลักษณะแบบเปราะ  : การ เปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีปรากฏเปนเน้ือวัตถุท่ีไมตอเ น่ืองกัน 

[discontinuous deformation] น่ันคือ เกิดการแตก เชน รอยเล่ือน (fault) แนวแตก (joint) หรือรอยแตกเฉือน 

(shear fracture) เปนตน 

 

brittle-shear zone  

เขตรอยเฉือนแบบเปราะ : ดู shear zone  

 

buckle fold [buck’-le]  

ช้ันหินคดโคงจากแรงอัดแบบขนาน : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากการโกงโดยแรงอัดดานขางท่ีขนานกับช้ันหิน [a fold 

that is occurred in response to forces parallel to layers]  

 

buckling [buck’-ling] 

การโคงจากแรงอัดแบบขนาน : กระบวนการเกิดช้ันหินคดโคงจากแรงอัด ท่ีดานขางตามแนวยาวของช้ันหิน ทําให

ช้ันหินโคงงอ [a folding that occurs in response to forces parallel to layers] ลักษณะการโคงโดยกลไกน้ี

มีไดหลายรูปแบบ ข้ึนอยูกับคุณสมบัติกายภาพของช้ันหินแตละช้ัน (เชน ความหนืด ความหนา โครงสรางเดิม 

ความเปนหรือไมเปนเน้ือเดียว และ/หรืออุณหภูมิ) ตลอดจนคาความแตกตางของความหนืดระหวางช้ันหินแทรก

สลับ ลักษณะบงช้ีแรงเฉือนท่ีเกิดข้ึนตามระนาบของช้ันหิน ไดแก :- 

1. มีรอยไถลระหว างช้ันหิน แตไม มีความเครียดแบบยืด-หดภายในช้ันหิน (คลายกับการเล่ือนของ

แผนกระดาษในสมุด เม่ือทําใหเกิดการคดโคง กระดาษไมสูญเสียปริมาตรหรือความหนาขณะเล่ือน

ระหวางแผน เรียกวา การโคงแบบเล่ือนไถล (flexural-slip folding)  

2. ไมมีการเปล่ียนลักษณะของจุดยอดของช้ันหินคดโคง แต่มีการเปล่ียนลักษณะแบบยืด-หดท่ีแขนการคด

โคง พรอมท้ังสูญเสียปริมาตร ช้ันหินบางช้ันเปล่ียนความหนา ในขณะท่ีบางช้ันมีความหนาคงท่ี เรียกวา 

การโคงแบบไหล (flexural-shear folding หรือ flexural-flow folding)  
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bulk modulus; modulus of incompressibility; volume elasticity  

มอดูลัสตานการบีบอัด; บัคกมอดูลัส : เปนคุณลักษณะทางกายภาพท่ีบงบอกความสัมพันธระหวางปริมาตรและ

ความดันรอบขาง [a physical property which relates a change in volume (∆V) to a change in 

hydrostatic stress (∆P)] คาคงท่ีของวัตถุแบบยืดหยุน คํานวณจาก อัตราสวนระหวางการเปล่ียนแปลงความดัน

รอบขางของวัตถุ ตอการเปล่ียนแปลงปริมาตรของวัตถุ เชน มอดูลัสตานการบีบอัดของกอนหินทรายและกอน

ฟองนํ้าท่ีมีขนาดเทากัน  ถาออกแรงบีบกอนหินทรายและกอนฟองนํ้า จะพบวากอนฟองนํ้าแมออกแรงบีบเพียง   

เบา ๆ กอนฟองนํ้าเปล่ียนลักษณะรูปรางไดงายกวากอนหินทรายมาก กลาวไดวาคามอดูลัสตานการบีบอัดของกอน

หินทรายมีคามากกวากอนฟองนํ้า นิยมใชสัญญาลักษณ "k" ดังน้ัน k=∆P/∆V   

 

bull-eye fold 

ช้ันหินคดโคงรูปตาวัว : ดู sheath fold 

 

Burgers circuit [burg’-ers] 

วงจรเบอรเกอร : เสนทางเดินของขอบกพรองแนวเสนภายในโครงขายในลักษณะวนรอบ (loop) เม่ือถูกขัดขวาง

หรือมีอุปสรรค เสนทางเดินแบบวนรอบจะเบ่ียงเบนออกไป และจะไมสามารถกลับมาท่ีตําแหนงเริ่มตนในระนาบ

เดียวกันได ทิศทางและขนาดการเบ่ียงเบนของการวนรอบจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย จะแสดงดวยเวคเตอร ท่ีมีช่ือ

วา เบอรเกอรเวคเตอร [a loop that encloses a dislocation line in a crystal and that fails to close by 

an amount known as the Burgers vector] 

 

 
 

Burgers vector  

เบอรเกอรเวคเตอร : เวคเตอรท่ีแสดงขนาดและทิศทางเบ่ียงเบน สืบเน่ืองจากมีอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถกลับสู

ระนาบเดียวกันได [a vector that is required to complete a Burgers circuit] ดูรูปประกอบใน Burgers 

circuit 
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burial joints [bur’-i-al] 

แนวแตกจากน้ําหนักกดทับ : ใชเรียกแนวแตก (joint) ท่ีเกิดในขณะตกตะกอนและจมลงของตะกอน หรือขณะ

การเปนหิน [a term for those joints forming during sedimentation, downwarping, or diagenesis] 

 

burrow [bur’-row] รูชอนไช 

รูชอนไช : รูหรือโพรงท่ีสัตวขุดเจาะซึ่งปรากฏเปนรองรอยอยูในหินตะกอน [tunnels produced in sediment 

by organism] 

 

Byerlee’s law  

กฎไบเยอรลี : กฎท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางคาเคนต้ังฉากและคาความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตก

ของหินท่ีอยูระดับใกลผิวดิน [a law of a linear relationship between shear stress and normal stress 

during faulting that holds for most types of shallow crustal rocks] กลาววา “เมื่อระนาบการแตกมี

ความเคนต้ังฉากมากกวา 200 MPa ขึ้นไป สัมประสิทธ์ิของการเสียดทานภายในเม็ดแรในเน้ือหินบนระนาบรอย

แตกมีคาประมาณ 0.6  และคาการยึดเกาะระหวางเม็ดแรตอเม็ดแรในเน้ือหิน บนระนาบรอยแตกมีคาประมาณ 50 

MPa คาทั้งสองคาน้ีไมขึ้นกับชนิดของหิน และในกรณีที่คาความเคนต้ังฉากนอยกวา 200 MPa สัมประสิทธ์ิการ

เสียดทานภายในเม็ดแรในเน้ือหินบนระนาบรอยแตกมีคาประมาณ 0.85”  กฎไบเยอรลีเขียนเปนสมการไดดังน้ี :  

ในกรณีท่ีคาความเคนต้ังฉากมากกวา 200 MPa จะได  

 

   𝜎𝑠  = 50 + 0.6𝜎𝑛     MPa   

 

ในกรณีท่ีคาความเคนต้ังฉากนอยกวา 200 MPa จะได  

 

   𝜎𝑠  = 0.85𝜎𝑛     MPa     

 

เม่ือ σs   คือ  คาความเคนเฉือนวิกฤตของการวิบัติ  

 σn คือ  คาความเคนต้ังฉากบนระนาบรอยแตก 

 

กฎไบเยอรลีเปนกฎท่ีสรุปมาจากผลการรวบรวมคาความเคนต้ังฉาก และคาความเคนเฉือนวิกฤตบน

ระนาบรอยแตกของหินหลากหลายชนิดท่ีไดนํามาทดสอบในหองปฏิบัติการ จากน้ันวิเคราะหคาตาง ๆ ท่ีไดโดยการ

หาความสัมพันธแบบเสนตรงตามเง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ (Mohr-Coulomb’s failure criteria) การศึกษา

และวิเคราะหของไบเยอรลี พบวาถาหินอยูระดับต้ืน ซึ่งมีความเคนต้ังฉากไมเกิน 200 MPa สามารถเขียนเปน

สมการตามเง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ โดยท่ีไบเยอรลีกําหนดใหคามุมเสียดทานภายในเม็ดแร (φ) มีคาประมาณ 
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40° และคาการยึดเกาะระหวางเม็ดแรมีคาเปน 0  และถาคาความเคนต้ังฉากเกิน 200 MPa ไปแลว ไบเยอรลี

กําหนดใหสัมประสิทธ์ิการเสียดทาน (tanφ) มีคา 0.6 น่ันคือ คามุมเสียดทานภายในเม็ดแร (φ) มีคาประมาณ 31° 

คาการยึดเกาะระหวางเม็ดแร 50 MPa และชนิดของหินไมมีผลตอคามุมเสียดทาน และคาการยึดเกาะระหวางเม็ด

แร  

 

 

 
 

 

กฎของไบเยอรลีท่ีสรุปในป ค.ศ. 1978 (Byerlee, 1978) นิยมนํามาใชประเมินหาคาความเคนเฉือน

วิกฤตโดยไมจําเปนตองการนําหินมาทดสอบในหองปฏิบัติการ  อยางไรก็ดี สมการไบเยอรลีมีขอยกเวน 

เชนเดียวกับสมการมอร-คูลอมบ น่ันคือ หินจะตองอยูในสภาวะเปราะ หากหินอยูภายใตอุณหภูมิสูง เชนอยูท่ีระดับ

ความลึกมากกว า 15-20 กิโลเมตร ใต ผิวดินลงไป หินจะมีสภาพออนน่ิม ซึ่งการ วิบัติจะไม เปนไปตาม            

สมการมอร-คูลอมบ ดังน้ันจึงไมสามารถใชสมการของไบเยอรลีในการวิเคราะห นอกจากน้ีแลวสมการไบเยอรลีไม

สามารถนํามาประยุกตไดกับหินมีรอยแตกเดิม (pre-existing fracture) และมีความไมเปนเน้ือเดียวสูง ขอยกเวน

อ่ืน ๆ ของสมการไบเยอรลี ไดแก ระนาบรอยแตกท่ีมีแรจําพวกท่ีทําใหคาความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตก

มีคาตํ่ากวาคาท่ีกําหนดไวในสมการไบเยอรลี แรจําพวกดังกลาว ไดแก แรมอนตมอริลโลไนต (montmorillonite) 

และแรเวอรมิคิวไลต (vermiculite)  
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C 
C-surface [C-sur’-face] 

ระนาบซี: ริ้วขนานในเขตรอยเฉือนซึ่งวางตัวขนานกับทิศทางการเฉือน [foliation in shear zone that 

developed parallel to shear-zone boundary] โดยท่ี C มาจาก cisaillement เปนภาษาฝรั่งเศสของคําวา 

“shear” และจะใชคูกับระนาบเอส (S-surface)  

 

 
 

capable fault [ca’-pa-ble]   

รอยเล่ือนท่ีสามารถมีพลัง : รอยเล่ือนท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการท่ีออกกฎระเบียบเก่ียวกับท่ีต้ังโรงไฟฟา

นิวเคลียส โดยเปนรอยเล่ือนท่ีอาจมีการเล่ือนในอนาคต ซึ่งมีการเล่ือนในแตละรอบไมเกิน 35,000 ป  [a fault 

defined by the Nuclear Regulatory Commission as one that is “capable” of “near future” 

movement; in general, a fault on which there has been movement within the last 35,000 years]  

นิยามกําหนดข้ึนมาเพื่อใชในการเลือกพื้นท่ีเหมาะสมในการต้ังโรงไฟฟานิวเคลียส  ดู active fault ประกอบ  

 

cataclasis [cat-a-clas’-is] การแตกเปนเม็ด 

การแตกเปนเม็ด : กระบวนการแตกเปนเม็ดและฝุนผง การบดอัด เสียดสี ครูด หมุน ทําใหเกิดเศษแตกหักท่ีมี

ขนาดเล็กลง เกิดชองวางและเพิ่มปริมาตร กระบวนการน้ีเกิดตามระนาบรอยเล่ือน หรือเขตรอยเล่ือน ในขณะท่ีหิน

มีสภาพแบบเปราะ [a process typically occurring along fault planes or in fault zones involving 

brittle fragmentation of minerals, with rotation of grain fragments, grain-size reduction, grain-

boundary sliding, and volume increase] 
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cataclasite [cat-a-clas’-ite] หินบด 

หินบด; หินคาตาคลาไซต : เศษหินท่ีมีการยึดเกาะแนนซึ่งเกิดในบริเวณเขตรอยเล่ือน หรือเขตรอยเฉือน ดังน้ัน

ภายในเน้ือหินไมมีการคัดขนาด เน้ือหินมีเม็ดรูปเหล่ียมขนาดเล็กและขนาดใหญคละกัน เกิดจากกลไกการแตกเปน

เม็ด (cataclasis) ทําใหเน้ือหินแตกเปนรูปเหล่ียม [a fine-grained and cohesive cataclastic rock]  หินบด 

หรือหินคาตาคลาไซต จัดเปนหินแปรแบบพลวัต (dynamic metamorphic rock) ท่ีเกิดการเปล่ียนลักษณะใน

ขณะท่ีอยูในสภาวะเปนหินแบบเปราะ หินบด หรือหินคาตาคลาไซต แบงยอยได 5 ชนิด ไดแก :- 

1. หินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือน (fault breccia) เปนหินบดท่ีมีกรวดเหล่ียมขนาดใหญ   

2. หินบดเม็ดใหญ หรือหินโพรโตคาตาคลาไซต (protocataclasite) เปนหินบดท่ีมีเม็ดขนาด (matrix) 

นอยกวารอยละ 50 

3. หินบดเม็ดเล็ก หรือหินมีโซคาตาคลาไซต (mesocataclasite) เปนหินบดท่ีมีเม็ดขนาด (matrix) 

รอยละ 50 ถึงรอยละ 90 

4. หินบดเม็ดละเอียด หรือหินอุลตราคาตาคลาไซต (ultracataclasite) เปนหินบดท่ีมีเม็ดขนาด 

(matrix) มากกวารอยละ 90 

5. หินบดริ้วขนาน หรือหินโพลิเอทเต็ด คาตาคลาไซต (foliated cataclasite) เปนหินบดท่ีมีริ้วขนาน

ของแรเม็ดละเอียดท่ีเกิดจากบดอัดเปนผงรอยเล่ือน (gouge) ตอมาภายหลังจับตัวกันแนน มี

ลักษณะเปนริ้วขนานในเน้ือหิน โดยริ้วขนานจากผงรอยเล่ือนท่ีปรากฏนอยกวารอยละ 70  

 

cataclastic flow [cat-a-clas’-tic] 

การไหลของเศษหินบด : การหมุน-กล้ิง-ไถล ของเศษหินท่ีเกิดจากการแตกเปนเม็ดในเขตรอยเล่ือน หรือเขตรอย

เฉือนท่ีมีการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ [mechanical displacement of cataclatic particles relative to 

each other in fault zone or shear zone]   

 

cataclastic lineation  

แนวเสนในหินบด : การเรียงตัวของเศษหินท่ีแตกเปนเม็ด ในบริเวณเขตรอยเล่ือนหรือเขตรอยเฉือน ทําใหเห็นเปน

โครงสรางแนวเสน [alignment of minerals and rock fragments by brittle fault zone or shear zone] 

 

cataclastic metamorphism  

การแปรสภาพแบบแตกเปนเม็ด : ประเภทของการแปรสภาพแบบเฉพาะท่ีในบริเวณรอยเล่ือน ท่ีทําใหหิน หรือ

เม็ดแรแตกหัก-บดอัด กลายเปนเม็ดละเอียดและฝุนผง โดยไมมีการแปรสภาพทางเคมี [a type of local 

metamorphism confined to the vicinity of faults, involving purely mechanical forces causing 

crushing of mineral grains or aggregates without chemical reconstitution] 
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cataclastic rock  

หินจากการแตกเปนเม็ด : (1) หินท่ีมีลักษณะเปนกรวดเหล่ียมท่ีเกิดเน่ืองจากการแตกเปนเม็ด เกิดในบริเวณรอย

เล่ือน ไดแก หินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือน (fault breccia) หินบด (cataclacite) และผงรอยเล่ือน (gouge) [a rock, 

containing angular fragments that have been produced by the crushing and fracturing of 

preexisting rocks as a result of mechanical forces in the crust]  (2) หินแปรท่ีเกิดจากกระบวนการแปร

สภาพแบบแตกเปนเม็ด [a metamorphic rock produced by cataclasis metamorphism] 

 

 
 

center-to-center method [cen’-ter]  

วิธีเช่ือมจุดก่ึงกลาง : วิธีการหาขนาดและทิศทางการวางตัวของวงรีความเครียดในเน้ือหิน โดยใชความสัมพันธ

ระหวางระยะทางและมุมของการเรียงตัวของกอนกรวด หรือตัวบงช้ีความเครียดกอนการเปล่ียนลักษณะเปน

รูปทรงกลม โดยกอนทรงกลม-ทรงรีน้ันตองท่ีมีผิวสวนใดสวนหน่ึงสัมผัสกับกอนกรวดท่ีพิจารณา [a method for 

determination of deformation of the shape and orientation of the strain ellipsoid in a rock mass 

by using the distance and angular relationships of strain-oriented, closely packed objects in the 

deformed aggregate]  

 

chattermark [chat’-ter-mark’]  

รองรอยจากการเล่ือน : ตามนิยามของ Neuendorf et al. (2011) หมายถึง รอยครูด รอยขีด รองลึก หลุม หรือ

รอยใด ๆ ปรากฏบนระนาบในเน้ือหิน เน่ืองจากการครูด หรือเสียดสี [any mark, pit, or scratch made on a 

rock surface by frictional sliding or indentation] 

 

chemical bond [chem’-i-cal] พันธะเคม*ี  

พันธะเคมี : แรงยึดเหน่ียวระหวางอะตอมเพื่อใหอยูในโมเลกุล หรือระหวางหลาย ๆ โมเลกุล กอเกิดสารเคมีท่ี

ประกอบดวยอะตอมต้ังแต 2 อะตอม หรือมากกวา 2 อะตอมข้ึนไป [an interaction that account for holding 

of atoms into molecules that allows the formation of chemical substances that contain two or 
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more atoms] แรงยึดเหน่ียวมี 2 ประเภท ไดแก แรงยึดเหน่ียวระหวางอะตอมภายในโมเลกุล และระหวาง

โมเลกุลตอโมเลกุล สําหรับแรงยึดเหน่ียวระหวางอะตอม แบงออกเปน 3 ชนิด คือ พันธะโควาเลนต พันธะไออนิก 

และพันธะโลหะ สวนแรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุลตอโมเลกุล แบงออกเปน 4 ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน แรงดึงดูด

ระหวางไอออนกับข้ัวคู (ion-dipole force) แรงดึงดูดระหวางไอออนกับข้ัวคูเหน่ียวนํา (ion-induced dipole 

force) และแรงแวนเดอรวาลส (van der Waals force) ซึ่งแรงแวนเดอรวาลส แบงยอยเปน 3 ชนิด คือ แรง

ดึงดูดระหวางข้ัวคู (dipole-dipole force) แรงกระจายลอนดอน (London dispersion force) และแรงดึงดูด

ระหวางข้ัวคูกับข้ัวคูเหน่ียวนํา (dipole-induced dipole force)  

หมายเหตุ : ในพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถาน คําวา covalent เขียนวา โควาเลนต แตคําวา 

covalent bond เขียนวา พันธะโควาเลนซ  

 

Chevron fold [chev’-ron] ชั้นหินคดโคงหนาจั่ว 

ช้ันหินคดโคงหนาจ่ัว; เชฟรอนโฟลด : ช้ันหินคดโคงท่ีมียอดแหลมคลายรูปตัวอักษรวี (V) ท่ีมีแขนท้ังสองเปน

เสนตรงและสมมาตร [a kink fold that limbs are equal length] นิยมเรียกทับศัพท   

 

 
 

Chocolate-tablet boudinage [choc’-o-late] 

โครงสรางไสกรอกรูปส่ีเหล่ียม : โครงสรางรูปส่ีเหล่ียมคลายไสกรอกเกิดจากการยืดแบบสองทิศทาง [square to 

rectangular boudinage as resulted from layer-parallel extension in two directions]   

 

 

ชั้นหินคดโคง้หน้าจัว่บริเวณจงัหวดัเลย 
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Class 1 fold  

ช้ันหินคดโคงประเภทหนึ่ง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีดิพไอโซกอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโคง เม่ือพิจารณาจากผิว

โคงดานนอกสูผิวโคงดานในของช้ันหิน [a fold that dip isogons converge toward the concave part of 

the fold in Ramsay’s standard fold classification] ดู dip isogon ประกอบ 

 

Class 1A fold  

ช้ันหินคดโคงประเภทหนึ่งเอ : ช้ันหินคดโคงท่ีมีดิพไอโซกอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโคงเปนอยางมาก 

รวมท้ังมีการวางตัวท่ีเปล่ียนไปมากกวาช้ันหิน เม่ือพิจารณาจากผิวโคงดานนอกสูผิวโคงดานในของช้ันหิน [a fold 

that has isogons strongly converge toward hinge, isogons change orientation during folding more 

that the folded layer] ดู dip isogon ประกอบ 

 

Class 1B fold  

ช้ันหินคดโคงประเภทหนึ่งบี : ช้ันหินคดโคงท่ีมีดิพไอโซกอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโคง โดยมีช้ันหินท่ีมี

ความหนาเทากันตลอดรูปการคดโคง [a fold that dip isogons converge corresponding to parallel-

concentric fold] ดู dip isogon ประกอบ 

 

Class 1C fold  

ช้ันหินคดโคงประเภทหนึ่งซี : ช้ันหินคดโคงท่ีมีดิพไอโซกอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโคงเพียงเล็กนอย และ

รวมท้ังมีการวางตัวท่ีเปล่ียนไปนอยกวาช้ันหินคดโคง เม่ือพิจารณาจากผิวโคงดานนอกสูผิวโคงดานในของช้ันหินคด

โคง [a fold that has weakly convergent isogons, isogons change orientation less than the folded 

layer] ดู dip isogon ประกอบ 

 

Class 2 fold  

ช้ันหินคดโคงประเภทสอง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีดิพไอโซกอนขนานกัน [a fold with parallel isogons] ดู dip 

isogon ประกอบ 

 

Class 3 fold  

ช้ันหินคดโคงประเภทสาม : ช้ันหินคดโคงท่ีมีดิพไอโซกอนหลูเขาหาจุดยอดการคดโคง เม่ือพิจารณาจากผิวโคง

ดานนอกสูผิวโคงดานในช้ันหินคดโคง [similar-like folds with isogons that diverge from the tightly 

curved part of the fold] ดู dip isogon ประกอบ 
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clay injection  

การฉีดของดินเหนียว : การเคล่ือนไหลของดินเหนียวแทรกเขาไปตามระนาบรอยเล่ือน [injection of clay 

along a fault] มักเกิดจากระนาบรอยเล่ือนตัดผานช้ันหินท่ีมีแรดินเหนียวเปนสวนประกอบ โดยดินเหนียวมีความ

เปนพลาสติกสูงจึงสามารถเคล่ือนไหลไดโดยงาย  

 

clay smear  

การเปอนดินเหนียว : การแทรกปะปน หรือเลอะดวยแรดินเหนียวในระนาบรอยเล่ือน [smearing of clay along 

a fault] เกิดเน่ืองจากการท่ีรอยเล่ือนตัดผานหินท่ีมีแรดินเหนียว หรือการบดอัดเศษหินกลายเปนผงตะกอนขนาด

เล็กเทาดินเหนียว สงผลใหระนาบรอยเล่ือนมีรูพรุนลดลง เปนอุปสรรคตอการไหลผานของของเหลวผานไปตาม

ระนาบการเล่ือน  

 

cleavage [cleav’-age] แนวแตกเรียบ 

แนวแตกเรียบ : (1) โครงสรางปฐมภูมิท่ีเกิดข้ึนในผลึกแร โดยการจัดเรียงตัวรูปผลึกในโครงสรางผลึก ซึ่งทําใหแรง

ในการยึดเกาะของโครงสรางผลึกมีคาตํ่าสุด ดังน้ันจึงเกิดแนวเม็ดแรท่ีสามารถแตกไดงายสุด [a primary 

structure reflecting in mineral crystal structure and revealing a breaking of the mineral along its 

crystallographic planes owing to either paucity of, or systematically weak, atomic bonds] แนวแตก

เรียบน้ีเรียกเฉพาะวา “แนวแตกเรียบภายในผลึกแร (mineral cleavage)” ซึ่งไมไดเปนผลของแรงกระทําจาก

ภายนอก เน่ืองจากแรแตละชนิดมีแนวแตกเรียบแตกตางกัน ดังน้ันแนวแตกเรียบจึงเปนคุณสมบัติทางกายภาพ

ประเภทหน่ึง ท่ีสามารถนํามาใชในการบงบอกชนิดหรือช่ือแรได เชน กลุมแรไมกา มีแนวแตกเรียบ 1 แนว กลุมแร

เฟลดสปาร มีแตกเรียบ 2 แนว หรือแรแคลไซต มีแตกเรียบ 3 แนว เปนตน (2) โครงสรางทุติยภูมิท่ีเปนโครงสราง

ของการเปล่ียนลักษณะเน่ืองจากแรงกระทําจากภายนอก โดยปรากฏลักษณะเปนระนาบแนวแตกในเน้ือหิน แต

เน้ือหินยังไมแยกขาดออกจากกัน เม็ดหินตามแนวระนาบแตกยังคงยึดเกาะกันแนน [a secondary structure 

due to a rock subjected to stress thus the rock texture resulted as a locally planar fabric in fine-

grained rock defined by either a tendency of a rock to split in a particular direction, a preferred 

orientation of crystal planes in mineral grains, or a preferred orientation of inequant grain 

shapes] การเรียงตัวของเม็ดแรในเน้ือหินท่ีแสดงแนวแตกเรียบแยกเปน 2 อาณาจักร คือ อาณาจักรแนวแตกเรียบ 

(cleavage domain) และอาณาจักรเม็ดแร (microlithon domain) กระบวนการท่ีกอใหเกิดแนวแตกเรียบท่ี

สําคัญ คือ การละลายจากความดัน (pressure solution) และการเกิดผลึกใหม (recrystallization) เน่ืองจากแนว

แตกเรียบมีลักษณะการเกิดคลายคลึงกับริ้วขนาน (foliation) ดังน้ันแนวแตกเรียบสามารถจัดรวมอยูในริ้วขนาน 

อยางไรก็ดี แนวแตกเรียบจัดเปนโครงสรางริ้วขนานท่ีเกิดกับหินท่ีมีเม็ดแรขนาดเล็กหรือผลึกละเอียด (fine grain) 

มองไมเห็นดวยตาเปลา สวนริ้วขนานเกิดในหินท่ีมีเม็ดแรขนาดใหญหรือผลึกหยาบ (coarse grain) ดู cleavage 

domain ประกอบ 
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cleavage domain  

อาณาจักรแนวแตกเรียบ : อาณาจักรเล็ก ๆ มีรูปรางบาง เรียว ก่ึงขนาน มีการวางตัวของกลุมแรไมกา จะขนาน

กับอาณาจักรเม็ดแร [thin, typically phyllosilicate-rich laminae in cleaved rock that bound 

microlithons] แรท่ีอยูในอาณาจักรของแนวแตกเรียบ จะจัดเรียงตัวตามแนวใดแนวหน่ึง ท่ีแตกตางจากหินเดิม  

 

 
 

cleavage refraction ; refracted clevage 

แนวแตกเรียบแบบหักเห : แนวแตกเรียบท่ีเกิดในหินเน้ือออน แทรกสลับช้ันกับหินเน้ือแข็ง เม่ือเปล่ียนช้ันหิน

ทิศทางของแนวแตกเรียบจะเปล่ียนไป [change in the angle between cleavage and bedding as the 

cleavage passes from one layer to another layer] เชน แนวแตกเรียบท่ีเกิดในหินทรายแทรกช้ันกับ

หินดินดาน โดยแนวแตกจะแตกต้ังฉากกับแนวของช้ันหินทราย แตจะหักเหทํามุมแหลมกับช้ันหินดินดาน 

 

 
climb  

การไต : การตะกายหรือไตของขอบกพรองแนวเสนท่ีทําใหสามารถเล่ือนผานได โดยการหลบหลีกส่ิงท่ีขวางแนว

การเล่ือนไถล [movement of a dislocation out of a glide surface]  

 

Cloos’s method  

วิธีของคูลส : วิธีหาขนาดความเครียดในเน้ือหินโดยใชเม็ดอูอิด [a technique for determination of strained 

rock from ooid] เม็ดอูอิดจะเปล่ียนจากลักษณะกลมเปนวงรีเม่ือถูกความเครียด การวัดขนาดความเครียดในเน้ือ

หิน จะตองกําหนดเง่ือนไขวา พื้นท่ีของวงรีหรือปริมาตรของวงรีเทากับพื้นท่ีของวงกลมหรือปริมาตรของทรงกลม 

ดังน้ันสามารถหาความยาวของอูอิดกอนและหลังเปล่ียนลักษณะได  
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close fold ชั้นหินคดโคงปด 

ช้ันหินคดโคงแขนปด : ช้ันหินคดโคงตามการจัดแบงของ Fleuty (1964) ท่ีกําหนดใหมุมระหวางแขนสองขาง

ระหวาง 30°และ 70° [a fold that an inter-limb angle varies between 30° and 70°] ดูภาพใน 

interlimb fold classification 

 

closure [clo’-sure] โครงสรางปด  

โครงสรางปด : โครงสรางท่ีมีลักษณะเปนวงรอบปด เม่ือแสดงดวยแผนท่ีเสนช้ันความความสูงของโครงสราง [a 

structure that the vertical distance between the structure's highest point and its lowest closed 

structure contour] 

 

coaxial deformation [co-ax’-i-al]; pure shear  

การเปล่ียนลักษณะแบบไปตามแกน; การเฉือนบริสุทธิ์ : การเปล่ียนลักษณะท่ีแกนความเคนหลักไมเปล่ียน

ทิศทาง และไมมีการหมุน [deformation in which the principal axes of the strain ellipsoid coincide 

with the same material lines during all stages of deformation] ตรงกันขามกับ non-coaxial 

deformation; simple shear  

 

 
 

 

Coble creep; grain boundary diffusion creep  

โคเบิลครีพ; การแพรจากขอบเม็ดผลึก : ดู grain boundary diffusion creep  

 

coefficient of internal friction [co’-ef-fi’-cient] 

สัมประสิทธิ์การเสียดทานภายในเม็ดแร : คุณสมบัติหน่ึงของวัตถุท่ีคํานวณไดจาก คาเทนเจนตของมุมเสียดทาน

ภายในเม็ดแร [material property expressed as the tangent of internal friction angle] น่ันคือ คาของ 

tan φ โดยท่ี φ คือ มุมเสียดทานภายในเม็ดแร 



 
36 อภิธานศัพทธรณีวทิยาโครงสราง 

coefficient of sliding friction  

สัมประสิทธิ์การเสียดทานของการเล่ือนไถลบนรอยแตกเดิม : คุณสมบัติของวัตถุท่ีคํานวณไดจาก อัตราสวนของ

คาความเคนเฉือนตอความเคนต้ังฉากบนระนาบรอยแตก [material property expressed as the ratio of 

shear stress to the normal stress of material] น่ันคือ µf = σs/σn เม่ือ µf คือ สัมประสิทธ์ิการเสียดทาน

ของการเล่ือนไถลบนรอยแตกเดิม σs คือ ความเคนเฉือนบนระนาบรอยแตก และ σn คือ ความเคนต้ังฉากบน

ระนาบรอยแตก) ตามกฎไบเยอรลีกําหนดใหคาสัมประสิทธ์ิมีคาเทากับ 0.85 ดู Byerlee’s law ประกอบ 

 

cohesion [co-he’-sion]  

การเช่ือมติดระหวางเม็ด : ความแข็งแรงเฉือนซึ่งเกิดจากผลการยึดติด หรือเช่ือมระหวางเม็ดแรแตละเม็ดท่ี

ประกอบเปนหิน [a rock shear strength that is independent of the normal effective stress in mass 

movement] หินมีความแข็งแรงมาก หากมีการเช่ือมกันอยางแนนมาก การเช่ือมระหวางเม็ดจะไมข้ึนกับความเคน

ต้ังฉากท่ีกระทํา 

 

cohesive strength [co-he’-sive] 

คาความแข็งแรงจากการเช่ือมติด : คาความเคนเฉือนมากท่ีสุดท่ีจะทําใหหินเกิดการวิบัติ โดยมีคาความเคนต้ัง

ฉากเทากับศูนย [inherent strength of a material when normal stress across the prospective surface 

of failure is zero] คาความแข็งแรงชนิดน้ีของหินท่ัวไป จะมีคาประมาณสองเทาของคาความแข็งแรงดึง 

 

columnar joints [co-lum’-nar] แนวแตกเสาเหลี่ยม  

แนวแตกเสาเหล่ียม : รอยแตกท่ีมีลักษณะเปนแทงเสาหลายเหล่ียม ซึ่งเกิดจากแรงดึงขณะการเย็นตัวของหินอัคนี

ประทุและแทรกซอน มักพบในหินบะซอลตมากกวาหินชนิดอ่ืน [parallel, prismatic columns, polygonal in 

cross section, in basaltic flows and sometimes in other extrusive and intrusive rocks, and forming 

as a result of contraction during cooling] 

 

compaction [com-pac’-tion] การอัดแนน* 

การอัดแนน : การลดปริมาตรหรือเน้ือท่ีในรูพรุน โดยการเพิ่มนํ้าหนักกดทับ [a reduction in bulk volume or 

a pore space within a body of material in response to the increasing weight of overlying 

material] 

 

compaction band  

การอัดแนนแบบแถบ : ดู deformation band 
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compaction cleavage  

แนวแตกเรียบจากการอัดแนน : แนวแตกเรียบท่ีเกิดจากนํ้าหนักกดทับ [cleavage resulting by overburden 

pressure] เชน แนวแตกเรียบในหินโคลน หรือแนวแตกเรียบในหินดินดาน 

 

compaction curve  

เสนกราฟการอัดแนน : เสนโคงท่ีแสดงบนกราฟท่ีมีแกนนอนเปนคาความมีรูพรุน และมีแกนต้ังเปนคาความลึก

ของหินตะกอนของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง [a curve that shows relationship between porosities and depths 

of particular soil and rock masses in particular area] คาความมีรูพรุนจะลดลงตามความลึก เน่ืองจาก

นํ้าหนักกดทับท่ีมากข้ึน ทําใหเม็ดตะกอนถูกอัดแนน และลดรูพรุน  

 

competence [com’-pe-tence] 

ความสามารถในการรับแรง : คําท่ีใชเปรียบเทียบวัตถุสองส่ิงหรือมากกวา หากวัตถุใดท่ีมีความสามารถในการรับ

แรงไดมาก จะเรียกวา วัตถุน้ันมีความแข็งแรงทําใหสามารถรับแรงไดมากกวา [a term used to compare the 

resistance to deformation among different rocks]   

 

composite terrane [com-pos’-ite] 

ศิลาภูมิประเทศผสม : มวลหินเคล่ือนขนาดใหญสองแผนหรือมากกวาสองแผนท่ีเ ช่ือมติดกัน และมีลักษณะ

ธรณีวิทยารวมกันภายหลังจากการเช่ือมติดกันแลว แมวามวลหินเหลาน้ีจะมีแหลงกําเนิดมาจากแผนเปลือกโลก

ตางกัน [two or more distinct terranes that became amalgamated and subsequently shared a 

common geologic history before their accretion to a continental margin] น่ันคือ มวลหินจากแผน

เปลือกโลกแผนใดแผนหน่ึงหรือหลายแผนไดกลายเปนมวลหินเคล่ือน (allochthon) ท่ีเคล่ือนไปปดทับบริเวณขอบ

ของแผนเปลือกโลกอีกแผนในลักษณะของศิลาภูมิประเทศพอกพูน (accretionary terrane)  ดู accretionary 

terrane ประกอบ 

 

compositional banding [com’-po-si’-tion-al]; compositional foliation 

แนวแตกเรียบผสม; ริ้วขนานผสม : แนวแตกเรียบหรือริ้วขนานแบบไมตอเน่ือง โดยจะมีเน้ือหินท่ีมีแรตางชนิด

และตางสีเรียงตัวเปนช้ันบาง ๆ แบบก่ึงขนาน [alternating thin layers of different minerals] ปรากฏเปนริ้ว

ขนานอยางนอยสองแนวผสมกันในเน้ือหิน การเรียงตัวเปนช้ันบาง ๆ ทําใหหินมีความแข็งแรงตํ่าตามแนวระนาบ 

แนวแตกเรียบหรือริ้วขนานผสมแบงยอยเปน 2 ชนิด คือ (1) แนวแตกเรียบหรือริ้วขนานแบบแพร (diffuse 

foliation) ซึ่งเปนแนวการเรียงตัวของแรท่ีมีระยะหางมองเห็นไดดวยตาเปลา เชน การเรียงเปนแถบ (band) ของ
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แรไพรอกซีนในหินดันไนต และ (2) แนวแตกเรียบหรือริ้วขนานแบบแถบ (banded foliation) เปนแนวการเรียง

ตัวท่ีมีระยะหางนอย เชน การเรียงตัวของแรในหินไนส  

 

compositional foliation; compositional banding 

แนวแตกเรียบผสม; ริ้วขนานผสม : ดู compositional banding  

 

compressibility [com-press’-i-bil’-i-ty]; modulus of compressibility  

การอัดได : คาสวนกลับของความสามารถในการตานการบีบอัด [a reciprocal of bulk modulus] น่ันคือ 

อัตราสวนระหวางการเปล่ียนแปลงของปริมาตรและการเปล่ียนแปลงของความดันรอบขางของวัตถุ  

 

compressive strength [com-pres’-sive] ความทนแรงอัด 

ความทนแรงอัด : ดู strength 

 

compressive strength test  

การทดสอบความทนแรงอัด : ดู strength test 

 

compressive stress ความเคนแรงอัด 

ความเคนอัด : ความเคนต้ังฉากท่ีพุงเขาสูระนาบของวัตถุท่ีความเคนกระทํา ทําใหปริมาตรหรือความยาวของวัตถุ

ลดลง [a normal stress that tends to push together material on opposite sides of a real or 

imaginary plane] ดู stress ประกอบ 

หมายเหตุ : ผูเขียนตัดคําวา “แรง”ออกจากศัพทบัญญัติคงไวแตคําวา “ความเคนอัด” เพราะ “ความเคน” 

หมายถึง แรงตอพื้นท่ีจึงมีความหมายคลอบคลุมแรงอยูแลว  

 

concentric faults [con-cen’-tric]   

รอยเล่ือนกระจายแบบวงกลม : รอยเล่ือนหลาย ๆ แนวท่ีมีทิศทางพุงสู จุดเดียวกัน [faults that form 

concentric as a point] 

 

concentric fold; parallel concentric fold ชั้นหินคดโคงขนาน 

ช้ันหินคดโคงขนานรูปทรงกลม : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแขนโคงเปนรูปทรงกลมและมีความหนาเทากันในช้ันหินตลอด

การคดโคง [a parallel fold that folded surface defines as circular arcs and maintains the same 

center of curvature]  
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หมายเหตุ : ผูเขียนเพิ่มคําวา “รูปทรงกลม” เพราะหากใชคําวา “ช้ันหินคดโคงขนาน” จะตรงกับศัพทคําวา 

“parallel fold”  

 

conical fold [con’-i-cal] ชั้นหินคดโคงรูปกรวย  

ช้ันหินคดโคงรูปกรวย : ช้ันหินคดโคงท่ีมีจุดยอดการคดโคงเบนเขาหากัน [non-cylindrical fold with 

convergent hinge line/zone] 

 

 
 

conjugate [con’-ju-gate’] รวม; คู* 

รวม : ใชกับโครงสรางท่ีเกิดรวมแบบเปนคู [structures that form as interactive pairs] เชน รอยเล่ือนรวม 

(conjugate faults) แนวแตกแบบแอนเอคซีลอนรวม (conjugate en echelon joint) สายแรรวม (conjugate 

veins) หรือช้ันหินคดโคงรวม (conjugate folds) เปนตน  

 

conjugate en echelon joints 

แนวแตกแบบแอนเอคซีลอนรวม : แนวแตกของสองแนวท่ีทํามุมกัน ซึ่งเกิดเปนระยะ ๆ [en echelon joints 

that form as interactive pairs] 

 

conjugate faults รอยเลื่อนรวม 

รอยเล่ือนรวม : รอยเล่ือนสองแนวท่ีมีลักษณะการเกิดสัมพันธกัน [faults that form as interactive pairs] ถา

หากเปนรอยเล่ือนปรกติ (normal fault) และรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า (thrust fault) ท่ีอยูในแนวระดับแนวเดียวกัน 

จะมีมุมเทเหมือนกัน แตอยูในทิศทางตรงกันขาม ถาหากเปนรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) มุมเทจะ

อยูแนวเดียวกัน แตจะทํามุมกับทิศทางของแนวระดับ 
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conjugate folds  

ช้ันหินคดโคงรวม : ดู box fold  

 

conjugate Riedel shear; anti-Riedel shear; R’-shears 

รอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาน; แอนติไรเดลเชียร; คอนจูเกตไรเดลเชียร; อารพามเชียร; ไรเดลเชียรรวม : 

ดู anti Riedel shear 

 

constant area restoration [con’-stant]  

การสรางคืนพื้นท่ีคงท่ี : การทําใหภาพตัดขวาง หรือแผนท่ีกลับสูสภาพเดิมกอนการเปล่ียนลักษณะ โดยกําหนดให

พื้นท่ีไมเปล่ียนแปลง [restoration of a cross section or map that area is preserved]  

 

constant displacement restoration  

การสรางคืนระยะการเล่ือนคงท่ี : การทําใหรอยเล่ือนกลับสูสภาพเดิมกอนการเปล่ียนลักษณะ โดยกําหนดใหระยะ

การเล่ือนเปนแบบคงท่ี [a displacement considered to be constant along the fault]  

 

constant length restoration  

การสรางคืนความยาวคงท่ี : การทําใหภาพตัดขวางกลับสูสภาพเดิมกอนการเปล่ียนลักษณะ โดยกําหนดใหความ

ยาวของช้ันหินท่ีสนใจคงท่ี [restoration of one or several marker in a cross section that the length of 

marker is the same before and after restoration]  

 

constitutive equation [con’-sti-tu’-tive]; constitutive relationship  

กฎความสัมพันธของวัตถุ : สมการท่ีอธิบายความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด (น่ันคือ กฎของฮุค) 

หรือระหวางความเคนกับอัตราการเกิดความเครียด สมการอาจไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ หรือจาก

ทฤษฎี [an equation relating either stress and strain or stress and strain rate and may be 

empirically derived from laboratory data or based on theoretical relations]  

 

constitutive relationship; constitutive equation 

กฎความสัมพันธของวัตถุ : ดู constitutive equation  

 

contemporaneous fault; growth fault; synsedimentary fault 

รอยเล่ือนขณะตกตะกอน : ดู growth fault 
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continental crust [con’-ti-nen’-tal] เปลือกโลกภาคพื้นทวีป  

เปลือกโลกภาคพื้นทวีป : ดู crust 

 

continental displacement; continental drift ทวีปเลื่อน 

ทวีปเล่ือน : ดู continental drift 

 

continental drift; continental displacement ทวีปเลื่อน 

ทวีปเล่ือน : สมมุติฐานของ Wegener (1912) กลาววา การเคล่ือนของแผนทวีปมีความสัมพันธกัน [continents 

move relative to one another] อยางไรก็ตามสมมุติฐานน้ีไมสามารถอธิบายการเกิดใหมตลอดเวลาของ

เทือกเขากลางสมุทร ท้ังน้ีเน่ืองจากสมมุติฐานของทวีปเล่ือนกําหนดใหสวนท่ีเปนมหาสมุทรคงอยูกับท่ีตลอดเวลา 

ดังน้ันทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก จึงใหคําอธิบายท่ีสอดคลองกับธรรมชาติการเคล่ือนท่ี 

 

continental nucleus; continental shield; shield หินฐานทวีป 

หินฐานทวีป : ดู shield  

 

continental shield; continental nucleus; shield หินฐานทวีป 

หินฐานทวีป : ดู shield  

 

continuous cleavage [con-tin’-u-ous]  

แนวแตกเรียบแบบตอเนื่อง : แนวแตกเรียบท่ีปรากฏท่ัวท้ังเน้ือหินเม็ดละเอียด โดยแนวของอาณาจักรเม็ดแรและ

แนวของอาณาจักรแนวแตกเรียบไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา [cleavage in fine-grained rocks that 

pervades the rock mass] แบงยอยเปน 2 ชนิด ไดแก แนวแตกเรียบตอเน่ืองแบบเน้ือละเอียด (fine 

continuous cleavage) และแนวแตกเรียบตอเน่ืองแบบเน้ือหยาบ (coarse continuous cleavage) ซึ่งแนวแตก

เรียบตอเน่ืองแบบเน้ือหยาบน้ีอาจเรียกวา ริ้วขนานแบบตอเน่ือง (continuous foliation) ตรงกันขามกับ spaced 

(discontinuous) cleavage และดู cleavage ประกอบ 

 

continuous deformation; progressive deformation 

การเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง : การเปล่ียนลักษณะโดยท่ีภายในเน้ือหินไมสูญเสียความตอเน่ือง เม่ือใชมาตรา

สวนท่ีตาเปลามองเห็น [deformation that occurs without the loss of continuity at the scale of 

observation] ดู discontinuous deformation ประกอบ 
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continuous foliation 

ริ้วขนานแบบตอเนื่อง : แนวแตกเรียบท่ีปรากฏท่ัวท้ังเน้ือหินเม็ดหยาบ [cleavage in coarse-grained rocks 

that pervades the rock mass]  ดู cleavage ประกอบ 

 

continuous schistosity; schistosity 

สภาพเรียงตัวแบบหินชีสต : ดู schistosity 

 

contraction [con-trac’-tion]; shortening การหดตัว*  

การหดตัว : การลดขนาดของความยาว [reduction in length] โดยจะรวมถึงการลดขนาดของรูปราง 

 

contractional fault  

รอยเล่ือนท่ีทําใหช้ันหินหนาข้ึน : รอยเล่ือนท่ีเกิดในกับช้ันหินตะกอน ซึ่งทําใหช้ันหินหนาข้ึน เน่ืองจากการบีบอัด 

ตามแนวขนานกับช้ันหิน [a fault in sedimentary rocks along which there has been bed-parallel 

shortening, giving rise to tectonic thickening] 

 

contraction fracture  

รอยแตกจากการหดตัว : รอยแตกเน่ืองจากการหดตัวของหิน [fracture caused by contraction] เชน แนวฟน

ในหิน (stylolite)  

 

coordinate system [co-or’-di-nate’] ระบบพิกัด* 

ระบบพิกัด : การกําหนดแกนสมมุติหรือแกนอางอิงเพื่อระบุตําแหนงเปรียบเทียบของวัตถุใด ๆ [a reference 

system for defining points in space or on a particular surface by means of distances and/or 

angles with relation to designated axes, planes, or surfaces] เชน ระบบพิกัดฉาก (cartesian 

coordinate) ระบบพิกัดเชิงข้ัว (polar coordinate) ระบบพิกัดทรงกระบอก (cylindircal coordinate) หรือ

ระบบพิกัดทรงกลม (spherical coordinate) ระบบเหลาน้ีสามารถแปลง (transform) หรือยายไป-มาระหวางกัน

ได  

 

core แกนโลก 

แกนโลก : สวนของโลกท่ีความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตร อยูถัดจากเน้ือโลกและเปนสวนในสุด [the central 

zone or nucleus of the Earth's interior, below the Gutenberg discontinuity at a depth of 2,900 

km] แกนโลกมีความหนาหนาประมาณ 3,460 (6,360-2,900) กิโลเมตร แบงยอยออกเปนสองช้ัน คือ แกนโลก
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ช้ันนอก (outer core) และแกนโลกช้ันใน (inner core) แกนโลกช้ันนอกเปนของเหลวโดยสังเกตจากคล่ืนเฉือน 

(shear wave) ท่ีไมสามารถผานในช้ันน้ีได สวนแกนโลกช้ันในเปนของแข็ง ประกอบของแรเหล็กและนิกเกิล ท่ีอัด

ตัวแนน   

 

Coulomb’s failure criterion [Cou-lomb’s’]; Mohr-Coulomb’s failure criterion 

เง่ือนไขการวิบัติคูลอมบ; เง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ : เง่ือนไขเก่ียวกับความสัมพันธระหวางคาเคนต้ังฉากกับ

คาความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตกของวัตถุท่ีอยูในสภาวะเปราะ (brittle condition) ระบุวา “คาความ

เคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตกของหิน จะขึ้นอยูกับคาการยึดเกาะระหวางเม็ดแรในเน้ือหิน (cohesion) 

สัมประสิทธ์ิการเสียดทานภายในเม็ดแร (tanφ) และความเคนต้ังฉากของระนาบรอยแตก” [a criterion of 

brittle shear failure based on the concept that shear failure will occur along a surface when the 

shear stress acting in that plane is large enough to overcome the cohesive strength of the 

material plus the resistance to movement. Cohesive strength is equal to inherent shear strength 

when the stress normal to the shear surface is zero; resistance to movement is equal to stress 

normal to the shear surface multiplied by the coefficient of internal friction of the material] เขียน

เปนสมการ ไดดังน้ี :- 

 

σs = C + σntan ∅ 

 

เม่ือ σs  หรือ τ คือ ความเคนเฉือนวิกฤตของการวิบัติ  

 σn  คือ ความเคนต้ังฉากบนระนาบรอยแตก 

 C   คือ คาการยึดเกาะระหวางผลึกกับเม็ดแรในเน้ือหิน 

tan φ   คือ สัมประสิทธ์ิการเสียดทานภายในเม็ดแร  

φ   คือ มุมเสียดทานภายในเม็ดแรแตละเม็ดแร 

ถาหากหินมีรูพรุน และมีนํ้าแทรกภายในรูพรุน เง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ กําหนดใหผลของความดันนํ้า (fluid 

pressure, σf) ท่ีทําใหคาความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตกลดลง ตามสมการ  

 

    σs = C + (σn − 𝜎𝑓)tan ∅  

 

Coulomb’s failure envelope; Mohr-Coulomb failure envelope 

กรอบวิบัติของคูลอมบ : เสนแบงเขตระหวางการวิบัติและไมวิบัติของหินท่ีแตกออกจากกันเม่ือไดรับแรงกระทํา 

แสดงไดดวยเสนตรงท่ีมีความชันไมเปนศูนย ในกราฟมีคาความเคนต้ังฉากบนระนาบการแตกเปนแกนนอน และคา
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ความเคนเฉือนบนระนาบการแตกเปนแกนต้ัง [an envelope of a series of Mohr circles; the locus of 

points whose coordinates represent the normal and shear stresses at failure] 

 

 
 

Coulomb’s modulus; shear modulus; modulus of rigidity; rigidity modulus 

มอดูลัสของคูลอมบ; มอดูลัสตานแรงเฉือน; มอดูลัสความแข็งแกรง : ดู shear modulus  

 

covalent bonding [co-va’-lent] พันธะโความเลนต*  

พันธะโควาเลนต : พันธะท่ีเกิดข้ึนระหวางอะตอมสองอะตอมใชเวเลนซอิเล็กตรอนหน่ึงคู หรือมากกวารวมกัน ทํา

ใหเกิดแรงดึงดูดระหวางอะตอมท่ีประกอบกันเปนโมเลกุล [a chemical bond that involves sharing a pair of 

electrons between atoms in a molecule] 

 

craton [cra’-ton] หินฐานธรณี  

หินฐานธรณี : พื้นท่ีท่ีมีหินอายุมากวาพันลานป แตมีหินท่ีแปรไมท่ัวท้ังเน้ือหิน หรือกลาวไดวามีหินท่ีเปล่ียน

ลักษณะเพียงเล็กนอยเทาน้ัน หินฐานธรณี จะรวมถึง พื้นท่ีของหินฐานทวีป (shield) ซึ่งประกอบดวยหินอายุพรี

แคมเบรียนโผลปรากฏ โดยลานของหินพรีแคมเบรียนน้ีถูกคลุมทับบาง ๆ ดวยหินอายุฟาเนอโรโซอิกท่ีมีอายุออน

กวา [continental areas that have not been pervasively metamorphosed and deformed for at 

least about one billion years, including shield areas where Precambrian rocks are exposed, and 

platform areas, where Precambrian rocks are overlain by a thin layer of Phanerozoic strata] 

 

creep การคืบ*  

การคืบ : การเปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีเกิดข้ึนอยางชา ๆ ตอเน่ืองและถาวร เกิดข้ึนไดดวยวัตถุน้ันอยูภายใตแรง

กระทําท่ีมีขนาดคงท่ี ซึ่งตํ่ากวาพิกัดยืดหยุนมาเปนระยะเวลายาวนาน [continuously increasing, usually 
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slow, deformation of solid rock resulting from small constant stress acting over a long period of 

time] 

 

creep mechanism  

กลไกการคืบ : การเปล่ียนลักษณะของหินท่ีเกิดเน่ืองจากความเคนท่ีมากระทํามีขนาดตํ่ากวาขนาดของความเคน

ของการวิบัติของหิน (rupture strength) การเปล่ียนลักษณะของหินจึงเปนไปอยางชา ๆ ตามขนาดความเครียดท่ี

เกิดข้ึน [deformation mechanism at work in a crystal that respond in to sustaining stress by 

gradual accumulation of plastic strain] การคืบแบงไดเปน 2 ประเภท ไดแก :- 

1. การคืบแบบการแพร (diffusion creep) แบงยอยเปน 3 ชนิด ไดแก (1) การคืบแบบการแพรจาก

ขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion creep หรือ Coble creep) (2) การคืบแบบแพรของ

ชองวางหรือส่ิงแปลกปลอมภายในเม็ดแร (volume-diffusion creep หรือ Nabarro-Herring 

creep) และ (3) การคืบแบบการละลาย (dissolution creep) 

2. การคืบแบบการเล่ือนไถล (dislocation creep) แบงยอยเปน 3 ชนิด ไดแก (1) การไต 

(dislocation climb) (2) การ ไถล (dislocation glide) และ (3) การ เกิดผลึกใหม 

(recrystallization)  

 

crenulation [cren’-u-la’-tion] รอยหยัก; การหยัก 

รอยหยัก : ช้ันหินคดโคงท่ีมีความยาวคล่ืนอยูในชวงไมเกินเซนติเมตร อาจเกิดตามระนาบของแนวแตกเรียบ 

[small-scale folding (wavelength up to a few millimeters), crenulations may occur along the 

cleavage planes of a deformed rock]  

 

crenulation cleavage  

รอยหยักซอนแนวแตกเรียบ : แนวแตกเรียบท่ีเกิดจากแรงภายนอกท่ีมากระทําในเวลาและทิศทางท่ีแตกตาง

กัน ทําใหเกิดแนวแตกเรียบและช้ันหินคดโคงขนาดเล็กซอนทับกัน [spaced cleavage that overprints 

bedding or an existing cleavage or foliation, by crinkling the earlier structure, forming series if 

straight-limb dominant, small folds with narrow, tight curved hinges] น่ันคือ มีการคดโคงเปนรอยหยัก

เล็ก ๆ ซอนแนวแตกเรียบมี 2 ชนิด ไดแก :- 

1. รอยหยักซอนแนวแตกเรียบแบบเล่ือน (discrete crenulation cleavage) โดยท่ีแนวแตกเรียบ

ซอนแนวแตกเรียบแบบเล่ือน แนวแตกเรียบท่ีเกิดกอนและเกิดภายหลัง จะตัดขาดและเล่ือนออก

จากกันอยางชัดเจน คลายกับการเกิดรอยเล่ือนเล็ก ๆ มักพบในหินชนวน (slate) 
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2. รอยหยักซอนแนวแตกเรียบแบบแถบ (zonal crenulation cleavage) สวนแนวแตกเรียบซอน

แนวแตกเรียบแบบแถบ เกิดจากการท่ีแนวแตกเรียบเดิมมีความกวางเพิ่มข้ึนเฉพาะบางแนว และมี

ระยะหางท่ีแตกตางกัน มักพบในหินชีสต (schist) หินฟลไลต (phyllite) และหินไนส (gneiss) ซึ่ง

แนวแตกเรียบซอนแนวแตกเรียบ เกิดไดเฉพาะหินแปรท่ีมีริ้วขนาน หรือแนวแตกเรียบมากอน

เทาน้ัน จากน้ันตอมาจึงเกิดแนวแตกเรียบอีกแนวหน่ึงข้ึนมาซอนทับแนวเดิม  

 

 
 

crenulation lineation  

โครงสรางแนวเสนจากรอยหยัก : แนวเสนท่ีลากตามแนวพับรอยหยัก หรือช้ันหินคดโคงขนาดเล็กท่ีเกิดในรอย

หยักซอนแนวแตกเรียบ [a lineation defined by the hinges of small folds (crenulations) associated 

with crenulation cleavage]  

 

crest  

ยอดการคดโคง : จุดสูงสุดของช้ันหินคดโคง เทียบกับระดับช้ันหินในแนวตัดขวางใด ๆ [the highest point of a 

given stratum in any vertical section through a fold] 

 

critical stress [crit’-i-cal] ความเคนวิกฤต* 

ความเคนวิกฤต : ความเคนสูงสุดท่ีวัตถุสามารถรับไดโดยไมเกิดการวิบัติ วัตถุจะเกิดการวิบัติ หากความเคนเกิน

ความเคนวิกฤต [the maximum stress that a material can withstand while being pushed or pulled 

before breaking]  

 

critical taper  

รูปล่ิมวิกฤต : ลักษณะมวลหินเคล่ือนรูปล่ิมท่ีเกิดจากผลของแรงดัน [a wedge-shaped thrust terrane] ซึ่งเกิด

ในบริเวณท่ีแผนเปลือกโลกชนกัน โดยเปนรอยเล่ือนยอนท่ีดันมวลหินอายุแกกายทับหินอายุออน ผลของการดันจะ

ไดมวลหินอายุแกถูกดันและเล่ือนเปนกองรูปล่ิม (คลายกองดินท่ีใชรถเทรคเตอรไถดินใหเคล่ือนท่ี) ซึ่งฐานจะเปน
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รอยเล่ือนแบบดีคอลลีเมนตท่ีมีมุมเทนอย สวนดานบนจะเปนลักษณะลาดเอียงของมวลหินเคล่ือน โดยจะลาดลง

ชนกับฐานรอยเล่ือนหรือดีคอลลีเมนตท่ีปลาย เกิดเปนรูปล่ิม มุมระหวางผิวบนและผิวลางเรียกวา มุมเทเพอร  

 

 
 

critical taper theory  

ทฤษฎีรูปล่ิมวิกฤต : ทฤษฎีท่ีอธิบายการเกิดรูปล่ิมวิกฤต (critical taper) และมุมเทเพอร (taper angle) [a 

theory for expressing a development of critical taper and taper angle] มวลหินท่ีอยูดานลางถูกดันให

ข้ึนมากองอยูบนผิวดิน โดยมีทิศทางการดันเพียงทางเดียว กองของมวลหินเคล่ือนจะถูกดันไปเรื่อย ๆ และในท่ีสุด

จะเกิดเปนรูปล่ิม รูปล่ิมจะหนาเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ หากมุมเทเพอรยังไมถึงมุมวิกฤต แตถามุมเทเพอรมีคาเกินมุมวิกฤต 

รูปล่ิมจะเพิ่มมวลเฉพาะท่ีปลายและกอเกิดเปนรอยเล่ือนใหม หากรูปล่ิมมีมุมเทเพอรมีคาเทากับมุมวิกฤตพอดี มวล

หินรูปล่ิมจะเล่ือนดวยระยะทางหลายสิบ หรือหลายรอยกิโลเมตร โดยไมมีการเปล่ียนลักษณะภายในรูปล่ิม  

 

critical tensile strength  

ความทนแรงดึงวิกฤต : คาความแข็งแรงดึงสูงสุดท่ีวัตถุท่ีจะรับไดโดยไมเกิดการวิบัติ [the maximum tensile 

stress that a material can withstand while being stretched or pulled before breaking] 

 

cross bedding การวางชั้นเฉียงระดับ  

การวางช้ันเฉียงระดับ : การเรียงของเม็ดตะกอนทรายแบบทํามุม เน่ืองมาจากมีความลาดเอียงของพื้นท่ี โดย

ปรากฏเปนช้ันเอียงเท [layering inclined to the principal bedding planes in sedimentary rocks 

composed of sand-sized particles] 

 

 การวางชั้นเฉียงระดบัของหินทรายบริเวณภูววั 
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cross slip  

การเล่ือนไถลขาม : กระบวนการท่ีขอบกพรองแนวเสน (dislocation) ในผลึกเปล่ียนระนาบการเล่ือนไถล เพื่อให

พนจากส่ิงท่ีขวาง [a process that dislocation can move from one slip plane to another] 

 

crust เปลือกโลก  

เปลือกโลก : สวนผิวนอกสุดของโลก [the outermost layer or shell of the Earth] เปลือกโลกมีปริมาตรนอย

กวารอยละ 0.1 ของปริมาตรของโลกท้ังหมด เปลือกโลกมี 2 ประเภท ไดแก :- 

1. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป เรียกส้ัน ๆ วา เปลือกทวีป (continental crust) มีความหนาประมาณ 

25 ถึง 70 กิโลเมตร และมีความหนาแนนเฉล่ียประมาณ 2,700 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เปลือก

โลกสวนท่ีเปนทวีปประกอบดวย ซิลิคอน และ อะลูมิเนียม เรียกยอวา ไซอัล (Sial) มาจาก ซิลิกอน 

(silicon) + อะลูมิเนียม (aluminum) สาเหตุท่ีเปลือกทวีปมีความหนาแตกตางกัน (25-70 

กิโลเมตร) เปนเพราะความสูง-ตํ่าของพื้นท่ีแตกตางกัน เชน ภูเขา หุบเขา แมนํ้า หรือท่ีราบ หาก

พื้นท่ีน้ันมีภูเขาสูงกวาพื้นท่ีขางเคียง 5 กิโลเมตร เปลือกโลกสวนน้ันจะมีความหนาประมาณ 6-8 

เทาของพื้นท่ีใกลเคียง ตามหลักดุลเสมอภาคของเปลือกโลก (ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมใน isostasy) 

เปลือกทวีปปรกติ (normal continental crust) หนาประมาณ 30-40 กิโลเมตร สวนเปลือกทวีปท่ี

ไมปรกติ คือ บริเวณท่ีมีการทรุดตัวลงไปใตแผนเปลือกโลกอีกแผนความหนาจึงมากกวาปรกติ 

2. เปลือกโลกใตสมุทร (oceanic crust) หนาประมาณ 4 ถึง 11 กิโลเมตร มีความหนาแนน เฉล่ีย

ประมาณ 2,900 กิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร เปลือกโลกสวนท่ีเปนมหาสมุทรประกอบดวยธาตุ 

ซิลิคอน และแมกนีเซียม เรียกยอวา ไซมา (Sima) มาจาก ซิลิกอน (silicon) + แมกนีเซียม 

(magnesium) เปลือกโลกใตสมุทรปรกติ (normal oceanic crust) มีความหนาประมาณ 9-11 

กิโลเมตร สวนบริเวณไมปรกติ (abnormal oceanic crust) หรือ บริเวณเกิดใหมซึ่งความหนาเริ่ม

จากมากกวา 0 กิโลเมตร ความหนาจะเพิ่มมากข้ึนตามระยะหางจากบริเวณท่ีเกิดใหม 

 

crystal lattice [crys’-tal] แลตทิซผลึก 

โครงขายผลึก : เคาโครงหรือรูปแบบของการจับระหวางอะตอมกับอะตอม หรือระหวางโมเลกุล หรือไอออน 

[skeleton pattern of the internal array of atoms, ions or molecules in a compound] หมายเหตุ : 

ผูเขียนขอใชคําวา “โครงขายผลึก” เพราะคําวา โครงขายนาจะตรงกับคําวา “lattice” และทําใหเห็นภาพลักษณ

ไดชัดเจนมากกวาการทับศัพท  

 

crystalline rocks [crys’-tal-line] 

หินเม็ดผลึก : หินอัคนีหรือหินแปรท่ีมีเม็ดผลึกเปนแรองคประกอบ [igneous and metamorphic rocks]    



 
49 C  

crystalline solid  

รูปผลึก : รูปทรงสัณฐานของการเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุลท่ีเปนของแข็ง เพื่อเปนหนวยยอยซ้ํา ๆ ของ

สารประกอบ [geometric arrangement of atoms, ions, or groups to form a repeat unit in a 

compound] 

 

crystalline thrust  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําตัดหินฐาน : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีตัดเขาไปในหินแปร และ/หรือหินอัคนี [thrust involving 

crystalline igneous and/or metamorphic rocks]   

culmination [cul’-mi-na’-tion] 

ตําแหนงสูงสุด : ตําแหนงสูงสุดของโครงสรางใด ๆ [the highest point of any structural feature] เชน ยอด

ของโดม ตําแหนงสูงสุดของช้ันหินคดโคงรูปประทุน หรือทองช้ันหินคดโคงรูปประทุนหงาย 

 

cutoff [cut’-off] 

จุดตัดขาด : จุดตัด (intersection) ระหวางระนาบรอยเล่ือนกับระนาบช้ันหิน หรือแนวเสนท่ีเคยตอเน่ือง [the 

intersection between a once-continuous planar or linear geological feature and a fault surface] 

 

cutoff line  

แนวตัดขาด : เสนแสดงแนวส้ินสุดของหินเพดาน (hanging wall) หรือหินพื้น (footwall) ของช้ันหินใดช้ันหิน

หน่ึงท่ีถูกตัดโดยระนาบรอยเล่ือน [a hanging wall or footwall cutoff of a particular stratum] 

 

cutoff-line map  

แผนท่ีแสดงแนวตัดขาด : ตามนิยามของ Woodward and Beets (1988) หมายถึง แผนท่ีแสดงตําแหนงของ

แนวตัดขาดหลาย ๆ แนว จากช้ันหินหลาย ๆ ช้ัน เกิดจากระนาบรอยเล่ือนใดรอยเล่ือนหน่ึง หรือระนาบของกลุม

ของรอยเล่ือน [a map showing the relative positions of hanging wall and footwall cutoffs for 

several different strata cut by a single fault or a system of faults] 

 

cylindrical fold [cy-lin’-dri-cal] ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก 

ช้ันหินคดโคงรูปทรงกระบอก : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแกนการคดโคงเปนเสนตรง [a fold that has straight fold 

axis] น่ันคือ มีลักษณะเหมือนรูปทรงกระบอก  
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D 
 

damage zone [dam’-age]  

เขตเสียหาย : (1) บริเวณท่ีมีการเปล่ียนลักษณะในรูปของการแตกท่ีสัมพันธกับรอยเล่ือน ตลอดจนการ

แพรกระจายของแนวรอยเล่ือน หรือการเช่ือมตอกับรอยเล่ือนท่ีอยูใกลเคียงกัน โดยเปนความเครียดสะสมท่ีปรากฏ

ออกมาในรูปของการแตกและเล่ือน [the area of fracturing around and related to a fault, typically 

caused by accumulation of displacement on a fault as well as fault-propagation and linkage] (2) 

บริเวณท่ีมีการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ [a brittle deformation zone] น่ันคือ บริเวณท่ีมีการแตก (fracturing) 

ท่ีกอเกิดโครงสรางตาง ๆ เชน รอยเล่ือน (fault) แนวแตก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) แนวฟนในหิน 

(stylolite) แถบการเปล่ียนลักษณะ (deformation band) หรือแถบการเปล่ียนขนาด (dilational band) เปนตน 

 

dead fault  

รอยเล่ือนสงบ : รอยเล่ือนท่ีจะไมมีการเล่ือนเกิดข้ึนอีกในอนาคต ภายหลังการเล่ือนตัวไดเกิดข้ึนไปแลว [a fault 

along which movement has ceased] ดู active fault; capable fault ประกอบ  

 

decollement [de-colle’-ment]; detachment  

ดีคอลลีเมนต; ดีแทชเมนต : ระนาบโคงมุมตํ่า หรือระนาบแนวนอน หรือก่ึงแนวนอนของรอยเล่ือน หรือเขตรอย

เฉือน ท่ีมีขนาดเปนกิโลเมตรหรือหลาย ๆ กิโลเมตร [a large-displacement (kilometers to tens of 

kilometers) shallowly dipping to subhorizontal fault zone or shear zone]  น่ันคือ หินเพดาน 

(hanging wall) และหินพื้น (foot wall) ท่ีถูกแยกออกโดยดีคอลลีเมนต สภาพของการเปล่ียนลักษณะของหิน

เพดานและหินพื้นมีความแตกตางกันเปนอยางมาก กลาวคือ หินเพดานเปนหินตะกอน สวนหินพื้นท่ีอยูใกลเคียง

กับหินเพดานเปนหินแปรเกรดสูง และในสวนของบริเวณระนาบการเล่ือน หินในรอยเล่ือนจะมีการเปล่ียนลักษณะ

มาก เปนผลจากการเล่ือนท่ีเกิดข้ึนซ้ํา ๆ เปนระยะทางยาวหลาย ๆ กิโลเมตร  ดูรูปประกอบใน back thrust 

หมายเหตุ : คําวา “decollement” มาจากภาษาฝรั่งเศสวา “décoller” หมายถึง “to detach from หรือ 

ungluing” แปลวา “ทําใหหางออกจากกัน หรือแยกออก” อีกช่ือเรียกคือ basal detachment fault; basal 

shearing plane; floor thrust แตไมเปนท่ีนิยมใชเหมือนคําวา decollement และ detachment fault 

 

decollement fault; detachment fault 

รอยเล่ือนแบบดีคอลลีเมนต; รอยเล่ือนแบบดีแทชเมนต : ดู decollement  
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decollement fold; detachment fold; superficial fold  

ช้ันหินคดโคงบนดีคอลลีเมนต; ช้ันหินคดโคงบนดีแทชเมนต : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดบนรอยเล่ือนแบบดีคอลลีเมนต 

[a fold developed by above a decollement/detachment] ท้ังน้ีเพื่อเอ้ือตอการเปล่ียนแนวการเล่ือน 

 

decollement zone; detachment zone  

เขตดีคอลลีเมนต; เขตดีแทชเมนต : (1) ชวงช้ันระหวางการตกสะสมของตะกอนแบบตอเน่ืองท่ีมีแนวของดีคอลลี

เมนต/ดีแทชเมนตปรากฏ มักเกิดในบริเวณของหินดินดานและเกลือหิน ท่ีมีการเปล่ียนลักษณะโดยงาย [an 

interval in a stratigraphic succession in which a decollement occurs, typically in a soft/weak rock 

like shale or an evaporite]  (2) บริเวณท่ีหินในแนวของดีคอลลีเมนต/ดีแทชเมนต ถูกเฉือนอยางรุนแรง น่ันคือ 

บริเวณท่ีมีหินไมโลไนตปรากฏ อันเปนผลจากหินมีสภาพพลาสติก หรือบริเวณท่ีมีหินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือนปรากฏ

เน่ืองจากหินมีสภาพเปราะ [a zone of intensely sheared rock bordering a decollement, i.e., mylonite 

if formed by plastic deformation, or breccia if formed by brittle deformation] 

 

decoupling [de-coup’-ing] 

คูตาง : ใชเรียกหินสองช้ัน หรือชุดหินสองชุด โดยท่ีหินในแตละช้ันหรือชุดมีคุณสมบัติทางกายภาพแตกตางกัน

อยางชัดเจน [any two adjoining rocks/layers in which have physical property distinctly from each 

other]   

 

defect [de’-fect]; defect in crystal  

ขอบกพรองในผลึก : ความไมสมบูรณของผลึก [an imperfection in an ideal crystal structure] สามารถ

กลาวอีกนัยหน่ึงคือ มีตําหนิ หรือขอบกพรองภายในผลึก ปรากฏเปน 3 รูปแบบ ไดแก ขอบกพรองแบบจุด (point 

defect) ขอบกพรองแบบเสน (line deflect or dislocation) และขอบกพรองแบบระนาบ (planar defect)  

 

defect in crystal 

ขอบกพรองในผลึก : ดู defect  

 

deformation [de’-for-ma’-tion] การเปลี่ยนลักษณะ 

การเปล่ียนลักษณะ : การเล่ือนท่ี การหมุน การเปล่ียนขนาด และการบิดเบ้ียวของวัตถุ อันเน่ืองมาจากแรงกระทํา

จากภายนอก [a change in position (rigid-body translation), orientation (rigid-body rotation), shape 

(distortion), and/or size (dilation)] การพิจารณาวาวัตถุมีการเปล่ียนลักษณะหรือไม ทําไดโดยการเปรียบเทียบ

วัตถุกอนและหลังไดรับแรงกระทํา หากสามารถบงบอกไดวาแตกตางไปจากเดิม ถือวาวัตถุน้ันเปล่ียนลักษณะ การ
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เปล่ียนลักษณะมี 2 ประเภท คือ (1) การเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน (elastic deformation) หรือไมถาวร 

(impermanent deformation) และ (2) การเปล่ียนลักษณะแบบถาวร (permanent deformation) การเปล่ียน

ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสราง จะหมายถึงการเปล่ียนลักษณะแบบถาวร 

 

deformation band  

แถบการเปล่ียนลักษณะ : (1) ตามนิยามของ Peacock et al. (2000) หมายถึง บริเวณท่ีมีการเปล่ียนลักษณะ

แบบแถบเกิดจากการเฉือนแบบไมไปตามแกน โดยท่ีกลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดจากหินซึ่งถูกบดอัด-ครูด-แตก

ปนเปนฝุนผง ปรากฏเปนรอยแตกขนาดเล็ก และการแตกเปนเม็ด ๆ [a planar zone of distributed 

deformation in which the strain is approximately simple shear, typically involving micro-

fracturing and cataclasis]  (2) ตามนิยามของ Aydin and Johnson (1978) คือ เขตรอยเฉือนหรือรอยเล่ือนท่ี

เกิดในสภาวะเปราะ ความมีรูพรุนในบริเวณเขตการเปล่ียนลักษณะลดลง มักเกิดกับหินท่ีมีรูพรุนมาก (เชน หิน

ทรายท่ีเกิดในสภาพทะเลทราย หินปูน หรือหินทัฟฟ) [a brittle shear zone that develops in highly porous 

rocks (e.g., eolian sandstone) and is characterized by a reduction of porosity] ท่ีแนวระนาบการเฉือน

จะมีการสูญเสียปริมาตร เกิดข้ึนโดยรูพรุนลดขนาดลงพรอมท้ังเม็ดตะกอนอยูชิดกันมากข้ึน แถบการเปล่ียน

ลักษณะเกิดข้ึนแบบไมสอดคลองกับเง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ เน่ืองจากเง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบกําหนดวา 

การแตกและเล่ือนของหินโดยไมมีการสูญเสียปริมาตร แตในกรณีของแถบการเปล่ียนลักษณะในหิน สามารถกลาว

ไดวา หินมีการสูญเสียปริมาตรในขณะเกิดการเฉือน ดู shear band ประกอบ 

 

deformation map  

แผนท่ีการเปล่ียนลักษณะ : กราฟแสดงขอบเขตระหวางความเคนและอุณหภูมิของกลไกการเปล่ียนลักษณะชนิด

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในหินชนิดใดชนิดหน่ึง หรือแรชนิดใดชนิดหน่ึง เปนขอมูลท่ีไดจากการทดสอบในหองปฏิบัติการ [a 

graph showing an experimental determined range of physical conditions of deformation 

mechanisms for particular mineral or rock]  
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deformation mechanism  

กลไกการเปล่ียนลักษณะ : กระบวนการเปล่ียนลักษณะของหินหรือแรชนิดใดชนิดหน่ึง ท่ีมีความสัมพันธกับความ

เคนและอุณหภูมิ [any mechanism occurs in a rock or mineral while it is subjected to particular 

stress and particular temperature] กลไกการเปล่ียนลักษณะของหินในเปลือกโลกมี 2  ประเภท ไดแก :- 

1. กลไกการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ (brittle deformation mechanism) แบงยอยเปน 3 

ชนิด คือ กลไกการแตก (fracturing mechanism) กลไกการเล่ือนไถล (sliding mechanism) ท่ี

รวมถึงการครูดถูระหวางเม็ดแรในแนวของการเล่ือนไถล และกลไกการแตกเปนเม็ด (cataclasis 

mechanism) ทําใหเน้ือหินท่ีแตกถูกบดอัด-ครูด-หมุน และกลายเปนเม็ดและฝุนผง 

2. กลไกการเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม (ductile deformation mechanism) แบงยอยเปน 4 

ชนิด คือ กลไกการแพร (diffusion) กลไกการเกิดผลึกแฝดจากแรงเฉือน (mechanical twins) 

กลไกการพับงอ (kinking mechanism) และกลไกการเล่ือนไถลในโครงขายเม็ดผลึกท่ีเกิดข้ึนอยาง

ชา ๆ (dislocation creep mechanism) 

 

deformation path  

วิถีการเปล่ียนลักษณะ : สภาพของความเครียดท่ีปรากฏในหิน ขณะท่ีหินเปล่ียนลักษณะจากสภาวะหน่ึงไปอีก

สภาวะหน่ึงในแบบคอยเปนคอยไปในชวงเวลาตาง ๆ [a path taken by a deforming object in going from 

one strain state to another] 

 

deformation phase  

ระยะเวลาการเปล่ียนลักษณะ : ชวงเวลาของการเกิดโครงสรางในพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง ท่ีเปนผลสืบเน่ืองจากความ

เคนมากระทํา [an interval period during strained state]  

 

deformation shear band; shear band   

แถบรอยเฉือน : ดู shear band  

 

deformation twins  

ผลึกแฝดจากแรงเฉือน : การเกิดผลึกแฝดโดยแรงเฉือน [twins due to shear stress]   

 

delamination model [de-lam’-i-na’-tion] 

รูปจําลองการหลุดรวงของธรณีภาคช้ันนอกสุด : รูปจําลองการหลุดของมวลสวนลางสุดของธรณีภาคช้ันนอกสุด 

ลงไปสูฐานธรณีภาค [a model illustrating a mass of the lowermost lithosphere drops down to the 
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asthenosphere] การหลุดเกิดจากนํ้าหนักท่ีเพิ่มข้ึนอันเปนผลของการชนกันของแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป 

(continental collision) หรือการยืดของแผนเปลือกโลก (rifting) และการกรอนของบริเวณสวนรอนผิดปกติของ

เน้ือโลก (mantle plume erosion) หรือการแปรเปล่ียนของกระแสการไหลเวียนความรอน (convection 

instability) 

 

delta prophyroclast [del’-ta]; δ porphyroclast  

แรดอกรูปเดลตา : เศษเม็ดแรเดิมท่ีเหลือจากการแปรสภาพ หรือการเกิดผลึกใหม ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเม็ดแร

เฟลดสปาร การหมุนของเม็ดแรและแรพื้นในบริเวณเขตรอยเฉือนแบบไมไปตามแกนท่ีปรากฏเปนลักษณะของหาง

หรือปกแบบอสมมาตร สามารถบงบอกทิศทางการเฉือนได [the δ shape porphyroclast that has been 

recognized as products of non coaxial deformation, has asymmetric wing as resulted of rotation, 

and can be used for shear sense indication] ดูเพ่ิมเติมใน prophyroclast 

 

delta structure; triangle structure  

โครงสรางสามเหล่ียมจากรอยเล่ือนยอน : โครงสรางท่ีเกิดจากรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า 2 แนว ทําใหมีมุมเทไปใน

ทิศทางตรงกันขามกัน [a structure formed by thrusts that their dips opposite each other] 

 

detachment [de-tach’-ment]; decollement  

ดีแทชเมนต; ดีคอลลีเมนต : ดู decollement 

 

detachment fault; decollement fault 

รอยเล่ือนแบบดีแทชเมนต; รอยเล่ือยแบบดีคอลลีเมนต : ดู decollement fault 

 

detachment fold; decollement fold; superficial fold   

ช้ันหินคดโคงบนดีแทชเมนต; ช้ันหินคดโคงบนดีคอลลีเมนต : ดู decollement fold 

 

detachment horizon  

ช้ันของดีแทชเมนต : ช้ันหินมีความเปนพลาสติกสูงและมีรอยเล่ือนแบบดีแทชเมนตปรากฏอยู [a weak 

stratigraphic horizon in which a detachment forms] 

 

detachment zone; decollement zone  

เขตดีแทชเมนต; เขตดีคอลลีเมนต : ดู decollement zone 
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deviatoric stress [de’-vi-a’-to-ric] ความเคนเบี่ยงเบน* 

ความเคนเบี่ยงเบน : คาความเคนหลักลบดวยคาความเคนเฉล่ีย [normal stress minus mean stress] เปนคาท่ี

แตกตางไปจาก คาผลตางความเคน (differential stress) โดยท่ีคาความเคนเบ่ียงเบนจะบงบอกสภาพของสนาม

ความเคน (stress filed) ในสภาวะอัด หรือสภาวะดึง ความเคนเบ่ียงเบนเขียนในรูปของเทนเซอร (tensor) ดังน้ี :- 

 

σdev = �
σxx − σm          σxy            σxz 
σyx             σyy − σm         σyz

   σzx            σzy           σzz − σm   
� 

 

เม่ือ σdev คือ ความเคนเบ่ียงเบน 

 σm คือ ความเคนเฉล่ีย  

 σxx คือ คาความเคนต้ังฉากสามแกนบนระนาบ X และมีทิศทางขนานแกน X 

 σyy คือ คาความเคนต้ังฉากสามแกนบนระนาบ Y และมีทิศทางขนานแกน Y 

 σzz คือ คาความเคนต้ังฉากสามแกนบนระนาบ Z และมีทิศทางขนานแกน Z 

 σxy คือ คาความเคนเฉือนสามแกนขนานระนาบ X และมีทิศทางขนานแกน Y 

 σxz คือ คาความเคนเฉือนสามแกนขนานระนาบ X และมีทิศทางขนานแกน Z 

 σyx คือ คาความเคนเฉือนสามแกนขนานระนาบ Y และมีทิศทางขนานแกน X 

 σyz คือ คาความเคนเฉือนสามแกนขนานระนาบ Y และมีทิศทางขนานแกน Z 

 σzx คือ คาความเคนเฉือนสามแกนขนานระนาบ Z และมีทิศทางขนานแกน X 

 σzy คือ คาความเคนเฉือนสามแกนขนานระนาบ Z และมีทิศทางขนานแกน Y 

 

devitrification [de-vit’-ri-fi-ca’-tion] การเปลี่ยนสภาพแกวเปนรูปผลึก 

การเปล่ียนสภาพแกวเปนรูปผลึก : กระบวนการเกิดผลึกของแกวจากสภาวะไมมีรูปผลึก [a process of 

crystallization in amorphous glass]  

 

dextral strike-slip fault [dex’-tral]; right-lateral strike-slip fault; right-lateral fault  

รอยเล่ือนตามแนวระดับจากขวาไปซาย : ดู right-lateral strike-slip fault 

 

diapir [di’-a-pir] ชั้นหินคดโคงแทรกดัน 

โครงสรางจากการแทรกดัน : โครงสรางรูปโดมหรือช้ันหินโคงประทุน ท่ีเกิดจากหินท่ีมีความเปนพลาสติกสูง

เคล่ือนตัวข้ึนในแนวด่ิง หรือเคล่ือนหนีแรงดึงดูดของโลกของ เปนผลใหหินท่ีปดทับอยูดานบนถูกดันข้ึนและเปล่ียน

ลักษณะโดยการโกงตัวสูงข้ึนเปนรูปโดม [a dome or anticlinal fold in which the overlying rocks have 
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been ruptured by the squeezing-out of plastic core material] พบมากคือ โครงสรางจากการแทรกดัน

ของเกลือหิน หรือของหินอัคนี 

หมายเหตุ : คําวา “diaper” มาจากภาษากรีก คําวา “diapeirein” หมายถึง แทงทะลุเขาไป (to pierce หรือ to 

push through) พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถานใชคําวา “ช้ันหินคดโคงแทรกดัน” กับศัพท

ภาษาอังกฤษคําวา “diapir, diapiric fold, piercement หรือ piercing fold” จากนิยามของ diaper ผูเขียนเห็น

วา “ช้ันหินคดโคงแทรกดัน” ตรงกับคําวา diapiric fold และ piercing fold  

 

diapirism [di’-a-pir-ism’] 

กลไกการแทรกดัน : กระบวนการกอเกิดของโครงสรางท่ีแทรกดันข้ึนขางบน เปนผลของการเคล่ือนตัวของหินท่ี

วางตัวอยูลางซึ่งมีความเปนพลาสติกสูง หรือจากการแทรกซอนของหินอัคนี หรือจากแรงทางธรณีวิทยาแปร

สัณฐาน ตลอดจนจากนํ้าหนักกดทับท่ีไมเทากันในช้ันเกลือหินหรือช้ันหินดินดานท่ีมีความเปนพลาสติกสูง 

กอใหเกิดการเคล่ือนไหล [a process of piercing or rupturing of domed or uplifted rocks by mobile 

core material, by tectonic stresses as in anticlinal folds, by the effect of differential loading on 

salt layer, or by igneous intrusion, forming diapiric structures such as plugs] 

 

differential compaction [dif’-fer-en’-tial] 

ผลตางการอัดแนน : คาการอัดแนนท่ีแตกตางของพื้นท่ีสองพื้นท่ี [differences in pore water and produces 

dip of the more compactable sediment away from the less compactable]   

 

differential loading  

ผลตางน้ําหนักกดทับ : การเปล่ียนแปลงความเคนหรือแรงตามแนวนอน เน่ืองจากนํ้าหนักกดตามแนวยืนไมเทากับ

นํ้าหนักกดตามแนวด่ิง [creation of lateral pressure gradients caused by lateral variations in density, 

strength, or especially thickness of the overburden]   

 

differential stress  

ผลตางความเคน : คาความเคนหลักมากสุดลบดวยคาความเคนหลักนอยสุด [the maximum principal stress 

minus the minimum principal stress] เขียนสมการไดดังน้ี :-  

 

σdif = σ1 − σ3 

 

เม่ือ σdif คือ ผลตางความเคน; σ1 คือ คาความเคนหลักคามาก; σ3 คือ คาความเคนหลักคานอย  
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diffusion [dif-fu’-sion] การแพร* 

การแพร : การเคล่ือนท่ีของอะตอม และ/หรือชองวาง ปรากฏเปนการเคล่ือนของขอบกพรองแบบจุดออกจาก

โครงขายผลึก [a movement of atoms and/or vacancies through a crystallographic lattice] การแพร

ถูกกระตุนโดยอุณหภูมิ กลาวคือ อุณหภูมิท่ีสูงข้ึนจะกระตุนอะตอม หรือชองวางเคล่ือนออกจากผลึก เปนการลด

ความเครียดท่ีสะสมอยูในผลึก กลไกการแพรแบงยอยเปน 2 ประเภท ไดแก :- 

1. การแพรแบบเปยก (wet diffusion) เปนกลไกท่ีมีนํ้าเขามาชวยทําใหการแพรของอะตอม หรือ

ชองวางในเม็ดผลึกสูญหายไปพรอมกับสารละลายของแรท่ีละลายนํ้าได เกิดในบริเวณท่ีมีนํ้าเคลือบ

อยูบนผิวเม็ดแร กลไกน้ีอีกช่ือหน่ึงคือ กลไกการละลายโดยความดันของของเหลว (pressure 

solution หรือ dissolution) 

2. การแพรแบบแหง (dry diffusion) แบงยอยเปน 2 ชนิด ไดแก  

2.1 การแพรจากขอบเม็ดแร (grain-boundary diffusion หรือ Coble creep) เปนการ

แพรของอะตอมตามขอบของโครงขายในบริเวณท่ีมีคาความเคนสูง ไปสูขอบเม็ดแรท่ีมีคา

ความเคนตํ่า 

2.2 การแพรภายในโครงขาย (volume diffusion หรือ Nabarro-Herring creep) เปนการ

แพรของอะตอม และ/หรือชองวางท่ีอยูท่ีภายในโครงขาย 

 

dilatation [dil’-a-ta’-tion]; dilation การขยายขนาด 

การเปล่ียนขนาด : ดู dilation 

 

dilation [di-la’-tion]; dilatation การขยายขนาด 

การเปล่ียนขนาด : การเปล่ียนปริมาตรของวัตถุแบบยืดขยายหรือหดตัว โดยท่ีรูปรางไมเปล่ียน [deformation by 

a positive or negative change in volume but not shape] หากวัตถุใดมีความเปนเน้ือเดียวและไอโซทรอป 

วัตถุน้ันจะขยายตัว หรือหดตัว ทําใหมีปริมาตรมากข้ึนหรือนอยลงเทาน้ัน โดยวัตถุน้ันจะยังคงรูปรางเดิม  

หมายเหตุ : พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใชคําวา การขยายขนาด แตผูเขียนขอใชคําวา 

การเปล่ียนขนาด เพราะคําวา “dilation” ในทางธรณีวิทยาโครงสรางเปนไดท้ัง การขยายขนาด และการลดขนาด  

 

dilational band [di-la’-tion-al] 

แถบการเปล่ียนขนาด : การเปล่ียนลักษณะดวยการเพิ่มขยายของแถบโดยไมมีการเฉือน [a deformation band 

that volume increases without shear] บริเวณท่ีขยายจะมีรูพรุนเพิ่มมากข้ึน แตกตางจากแถบการเปล่ียน

ลักษณะ (deformation band) ท่ีทําใหหินในบริเวณแถบมีรูพรุนและปริมาตรลดลง ดู deformation band 

ประกอบ  
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dilational shear zone  

เขตรอยเฉือนจากการเปล่ียนขนาด : หินในบริเวณเขตรอยเฉือนท่ีมีขนาดเปล่ียนไป [shear zone with a 

component of dilation across the wall] 

 

dip มุมเท  

มุมเท : มุมของระนาบเอียงท่ีวัดต้ังฉากกับแนวระดับ (strike) ของระนาบ [an angle made by an inclined 

surface/plane with the horizontal and measured perpendicular to strike] 

 

dip isogon  

ดิพไอโซกอน : เสนในภาพตัดขวางของช้ันหินคดโคง ท่ีเช่ือมจุดท่ีมีมุมเทระหวางผิวบนและผิวลางของช้ันหินคดโคง

เทากัน โดยการวัดเทียบจากเสนตรงท่ีสัมผัสจุดยอดของช้ันหินคดโคง [a line drawn on a cross section of a 

folded surface so as to connect points of equal dip on the top and bottom of the surface] การ

จัดแบงช้ันหินคดโคงโดยการสรางดิพไอโซกอนเปนวิธีวิธีของ Ramsay (1967) 

 

 
 

dip separation; normal separation  

ระยะหางตามแนวมุมเท : ระยะทาง หรือระยะหางระหวางช้ันของหินหรือตัวบงช้ีท่ีขาดออกจากกันบนระนาบรอย

เล่ือน ท่ีวัดไปตามแนวมุมเทของระนาบการเล่ือน [a distance or separation of formerly adjacent beds or 

markers on either side of a fault surface/plane, measured in the dip direction of the fault 

surface/plane] หากรอยเล่ือนน้ันเปนรอยเล่ือนตามแนวมุมเท (dip-slip fault) ระยะหางตามแนวมุมเทจะเปน

ระยะเล่ือนจริง (net slip) แตหากรอยเล่ือนไมเปนไปตามแนวมุมเทจะจัดเปนระยะเล่ือนปรากฏ (apparent dip 

slip) ซึ่งเปนเวคเตอรท่ีมีองคประกอบของระยะเล่ือนแนวนอน (heave) และระยะเล่ือนแนวยืน (throw) ดู dip 

slip และ strike separation ประกอบ 



 
59 D  

dip slip  

ระยะเล่ือนตามมุมเท : องคประกอบของเวคเตอรการเล่ือนบนระนาบของรอยเล่ือน ซึ่งมีทิศทางการเล่ือนขนานกับ

มุมเท (dip) ของระนาบ [in a fault, a component of the movement or slip that is parallel to the dip 

of the fault surface/plane] ดู strike slip; oblique slip ประกอบ 

 
dip-separation fault รอยเลื่อนแยกตามมุมเท 

รอยเล่ือนแยกตามมุมเท : รอยเล่ือนท่ีมีระยะทางหรือระยะหางของช้ันหินท่ีขาดออกจากกันตามมุมเท เปนศัพทท่ี

ใชคอนขางนอย [a little-used term for a fault on which the displacement has been dip separation] 

 

dip-slip fault รอยเลื่อนตามแนวมุมเท 

รอยเล่ือนตามแนวมุมเท : รอยเล่ือนข้ึนหรือลงของหินเพดาน ซึ่งเปนไปตามทิศทางของมุมเท [a fault that the 

displacement moves parallel to the dip of the fault surface] ดู strike-slip fault ประกอบ 

 

disconformity [dis’-con-form’-i-ty]; paraconformity รอยชั้นไมตอเนื่องคงระดับ  

รอยช้ันไมตอเนื่องคงระดับ : รอยสัมผัสของหินสองชุดท่ีมีอายุตางกัน หินชุดท่ีเกิดกอน เกิดการผุกรอนหรือไมมี

การตกทับถม ทําใหการตกตะกอนไมตอเน่ือง จากน้ันจึงมีหินอีกชุดตกทับเปนแนวช้ันขนาน หรือก่ึงขนานกับหินท่ี

ถูกตกทับ [an unconformity where the bedding planes above and below the break are parallel, 

indicating an interruption in the orderly sequence of sedimentary rocks, generally by an interval 

of erosion or nondeposition, and marked by irregular or uneven erosion surface]   

 

discontinuity [dis-con’-ti-nu’-i-ty] 

ความไมตอเนื่อง : ระนาบท่ีทําใหแผนหินท่ีอยูติดกันโดยไมตอเน่ือง เชน ระนาบท่ีเกิดจากการเล่ือนของรอยเล่ือน 

หรือระนาบของรอยช้ันความไมตอเน่ือง [a surface/plane separating two unrelated groups of rocks, e.g., 

a fault or an unconformity] 
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discontinuous cleavage; spaced cleavage 

แนวแตกเรียบแบบไมตอเนื่อง : ดู spaced cleavage 

 

discontinuous deformation [dis-con-tin’-u-ous]  

การเปล่ียนลักษณะแบบไมตอเนื่อง : (1) การเปล่ียนลักษณะท่ีมีการสูญเสียความตอเน่ืองอยูในมาตราสวนท่ี

มองเห็นไดดวยตาเปลา [deformation involving the loss of continuity at the scale of observation]  (2) 

การเปล่ียนลักษณะท่ีทําใหภายในแผนหินไมตอเน่ือง เชน เกิดรอยแตกชนิดตาง ๆ หรือ เกิดแนวแตกเรียบ 

[deformation with development of kinematic discontinuities, e.g., fractures or cleavage planes] 

 

discrete crenulation cleavage [dis-crete’]  

รอยหยักแบบเล่ือน : ดู crenulation cleavage  

 

disharmonic fold [dis-har-mon’-ic]   

ช้ันหินคดโคงไมไปตามกัน : ช้ันหินคดโคงท่ีมีรูปรางและการวางตัวของช้ันหินในแตละช้ันในลักษณะท่ีไมไปตามกัน 

หรือไมสอดคลองกัน [a fold that varies distinctly in profile form and wavelength in the various 

layers through which it passes] ตรงกันขามกับ harmonic fold 

 

 

 
 

disjunctive cleavage [dis-junc’-tive]  

แนวแตกเรียบเหล่ือมขาง : แนวแตกเรียบแบบไมตอเน่ือง ซึ่งมองเห็นไดดวยตาเปลา [a cleavage where the 

cleavage domain may be seen with the unaided eye] มีลักษณะของอาณาจักรแนวแตกเรียบท่ีไมเช่ือมตอ

กัน กลาวคือ อาจมีลักษณะเหล่ือมขางกัน ตัดกัน ขนานกัน หรือเปนเสนหยัก  

หมายเหตุ : คําวา “disjunctive” มาจากภาษาลาตินวา “disjunctus” หมายถึง “ไมตอกัน (disjoined or 

detached)” 
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disjunctive foliation  

ริ้วขนานเหล่ือมขาง : ริ้วขนานแบบไมตอเน่ืองซึ่งมองเห็นไดดวยตาเปลา [a foliation where the cleavage 

domain may be seen with the unaided eye] มีลักษณะของอาณาจักรแนวแตกเรียบไมเช่ือมตอกัน แตมี

ความคลายคลึงกับแนวแตกเรียบแบบเหล่ือมขาง ใชเรียกหินเม็ดหยาบ ดู disjunctive cleavage ประกอบ 

 

dislocation [dis’-lo-ca’-tion] การเคลื่อน 

การเคล่ือนท่ี; ขอบกพรองแนวเสน : คําวา dislocation มีสองความหมาย หากกลาวโดยท่ัวไป จะหมายถึง การ

เคล่ือนท่ี (displacement) หากกลาวถึงผลึกจะหมายถึง ขอบกพรองแนวเสน (line defect) [two meaning for 

dislocation, in general it means displacement, in crystal lattice it means line defect]  

 

dislocation; line defect ขอบกพรองแนวเสน* 

ขอบกพรองแนวเสน : ความไมสมบูรณในการเรียงตัวของอะตอมในแนวยาว หากผลึกมีขอบกพรองแนวเสน การ

ผิดรูปของผลึกจะเกิดในบริเวณท่ีมีขอบทพรองแนวเสน และเม่ือดูผานกลองจุลทรรศนจะเห็นภายในเม็ดผลึกมี 

ความมืด-สวางแตกตางกัน [a linear array of crystallographic lattice imperfections, a crystallographic 

lattice is distorted around dislocations, resulting in undulose extinction] ขอบทพรองภายในเม็ดผลึกมี 

2 ลักษณะ ไดแก :-  

1. ขอบกพรองแนวเสนตรงบริเวณขอบ (edge dislocation) : เปนความไมสมบูรณของผลึกแบบ

แนวเสน ท่ีเกิดจากโครงขายจับกันไมครบ เหลือเศษเปนแนวเสนครึ่งระนาบ (extra half plane) ใน

โครงขาย ทําใหอะตอมสวนเกินท่ีอยูใกลบริเวณระนาบเคล่ือนท่ีไปรอบ ๆ แนวเสนท่ีบกพรอง และ

เกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการเล่ือนไถลในโครงขาย เม่ือมีความเคนจากภายนอกมากระทํา 

ขอบกพรองน้ีจึงเปนจุดออนท่ีทําใหโครงขายขาดหรือแยกออกจากกันไดโดยงาย ณ จุดก่ึงกลางของ

แขนท่ียึดเกาะระหวางอะตอม พรอมกับมีการเล่ือนต้ังฉากไปกับแนวเสนท่ีบกพรอง 

2. ขอบกพรองแนวเสนรูปเกลียว (screw dislocation) : เปนความไมสมบูรณของผลึกแบบแนว

เสน ไดเปนโครงขายท่ีบิดเบ้ียวคลายเกลียว ท่ีเกิดจากผลของความเคนเฉือน น่ันคือ ระนาบของ

อะตอมแนวใดแนวหน่ึงเล่ือนสูงข้ึนหรือเล่ือนตํ่าลงจากระดับเดิม เปนผลใหอะตอมท่ีอยูใกลหมุนรอบ

แกนแนวเสน ดังน้ัน เม่ือวัตถุไดรับความเคนจากภายนอกมากระทํา จะทําใหโครงขายเล่ือนไถลไป

ตามแนวของขอบกพรองในรูปเกลียว โดยมีการเล่ือนขนานกับแนวเสนท่ีบกพรอง 

dislocation climb  

การไตระดับของขอบกพรองแนวเสน : ดู dislocation creep ประกอบ 
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dislocation creep  

การคืบของขอบกพรองแนวเสน : กลไกการเปล่ียนลักษณะแบบออนน่ิมหรือพลาสติกภายในโครงขายผลึก ท่ีเม็ด

ผลึกมีขอบกพรองแนวเสนลดลงหรือหมดไป โดยการทําใหแนวเสนเล่ือนตัวออกไปจากโครงขายเม็ดผลึกอยางชา ๆ 

ตามระนาบการเล่ือนไถล (glide plane) และการไตระดับ (climb) ข้ึนหรือลง กลไกน้ีเกิดในชวงท่ีผลึกถูกความ

เคนขนาดปานกลางถึงสูง และ/หรืออยูภายใตอุณหภูมิระดับปานกลางถึงสูง [combination of glide and climb 

motion of dislocation through crystal lattice, occurs at moderate to high stress and /or 

temperature] กลไกน้ีเกิดในเม็ดแรประกอบหินท่ีมีสภาพแบบออนน่ิมหรือพลาสติก จัดเปนกลไกสมานหรือรักษา

ตัวของเม็ดผลึกสืบเน่ืองจากมีความเครียดสะสมในเม็ดผลึกเปนอยางมาก (ถูกความเคนกระทํามาก) การคืบของ

ขอบกพรองแนวเสนเกิดข้ึนในโครงขายเพื่อขจัดขอบกพรองแนวเสนมี 2 ลักษณะ ไดแก :- 

1. การเล่ือนไถลของขอบกพรองแนวเสน (dislocation glide) : กลไกการเปล่ียนลักษณะภายใน

โครงขายผลึกแบบออนน่ิมหรือพลาสติก ทําใหขอบกพรองแนวเสนถูกขจัดออกจากจากโครงขาย 

โดยทําใหแนวเสนเคล่ือนออกตามระนาบการเล่ือนท่ีเกิดไดงายสุด 

2. การไตระดับของขอบกพรองแนวเสน (dislocation climb) : กลไกการเปล่ียนลักษณะภายใน

โครงขายผลึกแบบออนน่ิมหรือพลาสติก เม่ือมีส่ิงแปลกปลอมท่ีตานไมใหแนวการเล่ือนงายสุด

สามารถเล่ือนไดโดยงายอีกตอไป แนวการเล่ือนไถลของแนวเสนจะตะกายหรือไตระดับ (climb) ข้ึน

หรือลง (higher or lower) ไปสูตําแหนงใหม เพื่อเปล่ียนเสนทางการเล่ือนไถล ซึ่งหลีกหนีส่ิงกีด

ขวาง และเม่ือไมมีส่ิงกีดขวาง ขอบกพรองแนวเสนจะสามารถเล่ือนไปตามระนาบท่ีเล่ือนไดงายสุด

ดังเดิม ทําใหขอบกพรองแนวเสนถูกขจัดออกจากจากโครงขาย 

 

dislocation density  

ความหนาแนนของขอบกพรองแนวเสน : จํานวนของขอบกพรองแนวเสนในเม็ดผลึก เม่ือเทียบกับพื้นท่ีหรือ

ปริมาตรของเม็ดผลึก [relative concentration of dislocations in a crystal] เม็ดผลึกจะมีความหนาแนนของ

ขอบกพรองแนวเสนมาก หากเม็ดผลึกมีความเครียดสะสมมาก (ถูกแรงกระทํามาก) น่ันคือ เม็ดผลึกจะมีความ

เสถียรนอย  

 

dislocation glide  

การเล่ือนไถลของขอบกพรองแนวเสน : ดู dislocation creep 

 

dislocation wall  

ผนังขอบกพรองแนวเสน : ขอบกพรองแนวเสนท่ีกองอยูรวมกันเปนแนวยาวคลายกําแพงภายในเม็ดผลึก 

[accumulation of line defects in a crystal like a wall] โดยมีแนวโนมการเกิดผลึกใหมดวยการแบงยอย 
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(subgrain) โดยจะแบงเม็ดผลึกออกเปนสองสวน ทําใหแนวเสนกลายเปนขอบของเม็ดผลึกยอย เปนการขจัด

ความเครียดออกจากเม็ดผลึก หรือการสมานและรักษาตัวของเม็ดผลึกโดยการยอยผลึกใหมีขนาดเล็กลง 

 

displacement [dis-place’-ment] ; dislocation การเคลื่อน 

การเคล่ือนท่ี : (1) เปนคําศัพทท่ีกลาวรวม ๆ เพื่อใหทราบการเปล่ียนตําแหนงหรือเคล่ือนท่ีของวัตถุ [a general 

term for the relative movement of an object] (2) ปริมาณและทิศทางของการเคล่ือนท่ีของวัตถุใน

ระยะทางท่ีส้ันสุด ท่ีวัดจากจุดเริ่มตนท่ียังไมถือวาเกิดการเปล่ียนลักษณะ มายังจุดสุดทายท่ีเปนการเปล่ียนลักษณะ 

[amount and direction of translation, going from an undeformed state to a deformed state]  

 

displacement field  

สนามการเคล่ือนท่ี : สนามเวคเตอรท่ีแสดงการเปล่ียนลักษณะของวัตถุจากตําแหนงเริ่มตน ไปสูตําแหนงสุดทาย 

[vectors showing deformation path] 

 

displacement loading  

แรงจากการเคล่ือนท่ี : ดู force 

 

displacement vector  

เวคเตอรการเล่ือนท่ี; เวคเตอรการเคล่ือนท่ี : เวคเตอรท่ีปรากฏอยูในสนามการเล่ือนท่ีหรือการเคล่ือนท่ี ซึ่งเช่ือม

ระหวางตําแหนงกอน และหลังการเปล่ียนลักษณะ [vector points from original to final positions] 

 

distortion [dis-tor’-tion] การบิดเบี้ยว  

การบิดเบี้ยว; การผิดรูป : การเปล่ียนลักษณะแบบเปล่ียนรูปราง [strain involving change in shape] 

 

 
 

distributed deformation [dis’-tri-bu’-tion] 

การเปล่ียนลักษณะแบบกระจายท่ัวถึง : การเปล่ียนลักษณะแบบเน้ือเดียวในมาตราสวนท่ีสังเกตเห็นไดดวยตา

เปลา [homogeneous deformation in a scale of observation] 
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divergent fan cleavage [di-ver’-gent] 

แนวแตกเรียบแบบหลูออก : แนวแตกเรียบรูปพัดท่ีเกิดในช้ันหินคดโคงท่ีมีลักษณะแผออกจากแกนกลางของช้ัน

หินคดโคง [cleavage that divers from the core of the fold] 

 

divergent plate boundary  

แนวแผนเปลือกโลกแยกตัว : ดู active plate boundary 

 

domainal cleavage [do-main’-al]; spaced cleavage  

แนวแตกเรียบท่ีตาเปลามองเห็น : ดู spaced cleavage 

 

dome โดม  

โดม : ลักษณะการยกตัวของแผนดินท่ีมีโครงสรางแบบช้ันหินคดโคงรูปประทุนหรือโคงควํ่า มีมุมเทซึ่งกระจายออก

จากจุดยอดการโคงในทุกทิศทาง และอาจมีลักษณะเปนวงกลมหรือวงรี [an uplift or anticlinal structure, 

either circular or elliptical in outline, in which the rocks dip gently away in all directions] ตรงกัน

ขามกับ basin 

 

dome-and-basin fold pattern; egg-carton structure; Type I interference fold 

pattern 

ช้ันหินคดโคงรูปโดมและแอง; ช้ันหินคดโคงรูปถาดไข; รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีหนึ่ง : ดู type 

of interference fold pattern 

 

domino-style fault [dom’-i-no] 

รอยเล่ือนแบบโดมิโน : รอยเล่ือนปรกติหลาย ๆ รอยเล่ือน ท่ีมีระนาบการเล่ือนขนานกัน เล่ือนตัดแผนหินทําให

แผนหินแตกเปนบล็อก ๆ ตอมาแตละบล็อกของหินหมุนตัว หรือลมตามกันแบบโดมิโน [rotation or 

displacement of parallel to subparallel normal fault blocks]  เทียบเคียงคลายกับลักษณะการลมของ

หนังสือบนช้ันวางหนังสือ จึงมีอีกช่ือวา bookshelf fault 
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double plunging fold [dou’-ble] 

ช้ันหินคดโคงพลันจคู  : ช้ันหินคดโคงท่ีมีพลันจ 2 ทิศทาง เน่ืองจากมีแนวพับรอยโคง (hinge line) ซึ่งไมเปน

เสนตรง แตจะโคงนูน [a fold that has two plunges due to its hinge line curved] 

 
 

downdip [down’-dip] 

ลงตามมุมเท : ทิศทางการเล่ือนลงแบบขนานกับแนวของมุมเทของระนาบ หรือโครงสราง [downward 

direction that parallels to the dip-slip direction or a plane] ตรงกันขามกับ up dip 

 

downthrow [down’-throw] สวนเลื่อนลง  

สวนเล่ือนลง : (1) บล็อกหินท่ีอยูติดกับระนาบรอยเล่ือนท่ีในสวนท่ีเล่ือนลง เม่ือเทียบกับอีกดานหน่ึงของระนาบ

รอยเล่ือน [a downthrown side of a fault]  (2) ปริมาณการเล่ือนลงแนวยืนเม่ือเทียบกับบล็อกหินท่ีอยูในดาน

ตรงกันขาม [an amount of downward vertical displacement of a fault] ตรงกันขามกับ upthrow 

 

down-to-basin fault  

รอยเล่ือนลูเขาหาแอง : รอยเล่ือนปกติฐานโคงท่ีมีสวนเล่ือนลงอยูใกลหรือติดกับแอง [listric normal fault that 

the downthrown side is toward an adjacent basin] 

 

downward-facing syncline [down’-ward] ชั้นหินโคงรูปประทุนเทียม 

ช้ันหินโคงรูปประทุนเทียม : ดู antiformal syncline 

 

downwarping [down’-warp-ing] 

การเกิดแผนดินโกงตัวลง : ลักษณะการโคงเวาลงจากการทรุดตัวของพื้นผิวดิน หรือช้ันหินบริเวณกวางในมาตรา

สวนแบบไพศาล [subsidence of a regional area of the Earth's crust] ตรงกันขามกับ upwarping 

 

drag fold ชั้นหินคดโคงยวย 

ช้ันหินคดโคงยวย : ช้ันหินคดโคงรองท่ีวางตัวอยูขางรอยเล่ือน [a minor fold, formed due to shear 

resulting from slip on a fault] เกิดจากการเล่ือนบนระนาบท่ีมีคาความเสียดทานสูง ทําใหแผนหินไมสามารถ
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เล่ือนออกจากกันไดโดยงาย รวมท้ังช้ันหินมีสภาพก่ึงพลาสติกจึงมีการคดโคงของช้ันหินท่ีอยูตามแนวระนาบการ

เล่ือน โดยเกิดกอนท่ีรอยเล่ือนจะทําใหช้ันหินขาดออกจากกัน ช้ันหินคดโคงยวยน้ีสามารถกลาวไดวา เปนการเกิด

รวมการแตกและเล่ือนของแผนหิน 

 

 
 

drape fold  

ช้ันหินคดโคงคลุมทับ : (1) ช้ันหินคดโคงแบบย่ิงยวด หรือช้ันหินคดโคงแบบบีบอัด [a supratenuous fold or 

compaction fold] (2) ตามนิยามของ Friedman et al. (1976) หมายถึง ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากรอยเล่ือน

ปรกติมุมสูง หรือรอยเล่ือนยอนมุมสูงท่ีทําใหเกิดการแอนลง หรือโกงตัวสูงข้ึนของช้ันหินปดทับบนแนวรอยเล่ือน [a 

fold produced in layered rocks by movement of an underlying brittle block at high angles to the 

layering] 

 

 
ductile deformation [duc’-tile] 

การเปล่ียนลักษณะแบบออนนิ่ม : การเปล่ียนลักษณะอยางตอเน่ืองแบบพลาสติก หรือการไหล [continuous 

deformation by plastic or viscous flow] การเปล่ียนลักษณะประเภทน้ี นิยมกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะใน

โครงขายของผลึก เกิดกับหินท่ีอยูในเปลือกโลกตอนกลาง (middle crust) และตอนลาง (lower crust) ดูเพ่ิมเติม

ใน deformation และ deformation mechanism 
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ductile shear zone  

เขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม : ดู shear zone 

 

ductility [duc-til’-i-ty] 

ความออนนิ่ม : การวัดคุณสมบัติการเปล่ียนลักษณะแบบถาวรของวัตถุ อาทิเชน การยืด ไหล บิดโคง หรือพับงอ 

โดยยังไมเกิดการแตกหัก [a measure of the degree to which a rock exhibits ductile behavior under 

given conditions] 

 

ductility contrast  

ผลตางความออนนิ่ม : ความแตกตางของคุณสมบัติในการเปล่ียนลักษณะแบบถาวรดานการยืด ไหล บิดโคง หรือ

พับงอ ระหวางช้ันหิน [contrast in ability to flow between one rock and the other rock] 

 

duplex [du’-plex]; duplex structure 

โครงสรางกายทับ : ลักษณะของโครงสรางรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า ท่ีมีระนาบรอยเล่ือนขนาบดานบนและดานลาง 

(floor thrust and roof thrust) โดยจะมีระนาบรอยเล่ือนยอนขนาดเล็กซอนเกยกันอยูในระหวางกลาง ดังน้ัน

มวลหินภายใตรอยเล่ือนเหลาน้ีจึงถูกลอมรอบดวยระนาบรอยเล่ือน [a structural complex consisting of a 

roof thrust at the top and a floor thrust at the base, within which a suite of more steeply 

dipping imbricate thrust faults thicken and shorten the intervening panel of rock] อธิบายอีกนัยหน่ึง 

คือ โครงสรางท่ีประกอบดวยเอกลักษณ 3 ประการ ไดแก (1) รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าแบบขนาบดานบนท่ีมีช่ือวา รอย

เล่ือนยอนมุมตํ่าคลุมทับ (roof thrust) (2) รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าแบบขนาบดานลางท่ีมีช่ือวา รอยเล่ือนยอนมุมตํ่า

ฐาน (floor thrust) และ (3) มวลหินท่ีลอมรอบดวยรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าคลุมทับ รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าฐาน และ

รอยเล่ือนยอนขนาดเล็กท่ีซอนเกยกัน มวลหินท่ีลอมรอบดวยรอยเล่ือนเหลาน้ีมีช่ือเฉพาะวา ฮอรส (horse)  
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duplex structure; duplex 

โครงสรางแบบกายทับ : ดู duplex 

 

dynamic analysis [dy-nam’-ic] 

การวิเคราะหเชิงพลศาสตร : การวิเคราะหทิศทางและปริมาณของแรงกระทําท่ีกอเกิดการเปล่ียนลักษณะหรือ

ความเครียดในวัตถุท่ีสนใจ [a study of a stress field responsible for strain that has developed in a 

rock] 

 

dynamic geology  

ธรณีวิทยาพลวัต; ธรณีวิทยาเชิงพลศาสตร : เปนคําศัพทท่ีหมายถึง การศึกษากระบวนการและมูลเหตุของ

ปรากฏการณทางธรณีวิทยา หรือการศึกษาดานธรณีวิทยากายภาพ [a general term for the branch of 

geology that deals with the causes and processes of geologic phenomena] 

 

dynamic metamorphism; cataclasis metamorphism การแปรสภาพพลวัต 

การแปรสภาพพลวัต : กระบวนการและผลท้ังหมดของแรงจากภายนอกท่ีกระทําตอหิน กอใหเกิดการเปล่ียน

ลักษณะหรือแปรสภาพไปจากหินเดิม [a total of the processes and effects of differential stresses in 

producing new rocks from old] เชน เม่ือเกิดการเคล่ือนตัวทางดานขางของแผนเปลือกโลก (transform fault 

หรือ strike-slip fault) เม่ือเปลือกโลกเคล่ือนออกจากกันโดยแรงกระทํา จะเกิดความรอนในบริเวณแนวของรอย

เล่ือนจากการขัดสี การเล่ือนและความรอนจะทําใหหินในบริเวณรอยเล่ือนท่ีอยูในสภาวะเปราะ เกิดการแตกเปน

เม็ด ๆ และ/หรือผงละเอียด เม็ดและ/หรือผงจะถูกบดอัด หรือครูด เรียกหินน้ีวา หินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือน 

(breccia) แตถาหากการเล่ือนเกิดในสภาวะท่ีหินเปนพลาสติก หินในบริเวณรอยเล่ือนจะถูกรีดใหแบนตามแนวของ

แรงเฉือน ซึ่งหินท่ีถูกรีดจะเรียงตัวเปนแนว เรียกหินประเภทน้ีวา หินไมโลไนต (mylonite) หากไมมีแนวการเรียง

ตัวแตมีรอยครูดหรือบดอัด และแข็งตัวเปนหิน เรียกหินน้ีวา หินบดหรือหินคาตาคลาไซต (cataclacite) ใน

ระหวางการเคล่ือนท่ีของหินอาจจะมีของเหลว ท่ีเกิดจากการหลอมของแรโดยความรอนจากการขัดสี และตอมาจะ

มีผลึกใหมเกิดข้ึน หรือการเย็นตัวอยางรวดเร็ว ถาหากมีเน้ือแกวแทรกในรอยเล่ือนจะเรียกหินน้ีวา หินแทคไวไลต

เทียม (pseudotachylite) น่ันคือ หินถูกแปรสภาพแตกตางไปจากเดิม 

 

dynamic recrystallization; syntectonic recystallization  

การเกิดผลึกใหมพลวัต : ดู syntectonic recystallization 
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dynamic similarity  

ความเหมือนเชิงพลศาสตร : การวิเคราะหเชิงพลศาสตรของโครงสรางโดยการสรางรูปจําลอง ซึ่งใชหลักการ

วิเคราะหแรง ความทนแรงของหิน หรืออ่ืน ๆ ท่ีเหมือนสภาพจริง เพียงแตลดมาตราสวนของการวิเคราะห [a 

condition in which all forces, stresses, and strengths in scaled physical models are reduced by 

the same amount relative to the forces, stresses, and strengths in the natural prototype]  
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E 
 

earthquake [earth’-quake]  แผนดินไหว 

แผนดินไหว : อาการส่ัน-ไหวของแผนดิน [a shaking of the ground] ตัวการท่ีทําใหเกิดการส่ัน-ไหว คือ คล่ืน 

แหลงกําเนิดของคล่ืนท่ีทําใหเกิดการส่ัน-ไหวแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ แหลงกําเนิดธรรมชาติ และ

แหลงกําเนิดจากมนุษย ตัวอยางของแหลงกําเนิดแผนดินไหวธรรมชาติ เชน การแตกและเล่ือนตัวของแผนหิน 

(faulting) การเคล่ือนตัวของหินหนืด (magma movements) การเปล่ียนเฟสอยางรวดเร็วของแรใตผิวดินระดับ

ลึก หรือการตกกระแทกของอุกกาบาต (meteorite impacts) โดยสวนใหญแลวแผนดินไหวเกิดจากการเล่ือนตัว

ของแผนหิน ตัวอยางของแหลงกําเนิดแผนดินไหวจากมนุษย เชน การระเบิดใตผิวดิน (buried explosions) หรือ

การปลอยจรวดหรือทะยานข้ึนจากฐานของจรวด (rocket launch) 

 

edge dislocation 

ขอบกพรองแนวเสนบริเวณขอบ : ดู line defect 

 

effective normal stress [ef-fec’-tive]  

ความเคนตั้งฉากประสิทธิผล : ความเคนต้ังฉากท่ีกระทําตอสวนท่ีเปนของแข็งของวัตถุ [the normal stress 

that is carried by the solid particles] ความเคนต้ังฉากประสิทธิผลคํานวณไดจาก คาความดันนํ้าในโพรง 

(pore fluid pressure) ลบคาความเคนต้ังฉาก (normal stress); σe = σn - σf เม่ือ σe คือ ความเคนต้ังฉาก

ประสิทธิผล; σn คือ ความเคนต้ังฉาก; σf คือ ความดันนํ้าในโพรง 

 

effective stress 

ความเคนประสิทธิผล : ความเคนรวมท่ีกระทําตอสวนท่ีเปนของแข็งของวัตถุ [the total stress that is carried 

by the solid particles] ความเคนประสิทธิผลเปนผลตางระหวางความดันนํ้าในโพรง (pore fluid pressure) 

และความเคนรวม (total stress); σe = σt - σf เม่ือ σe คือ ความเคนประสิทธิผล; σt คือ ความเคนรวม; σf 

คือ ความดันของนํ้าในโพรง 

 

effective tension  

ความเคนดึงประสิทธิผล : สภาพของสนามความเคนท่ีมีปริมาณมาก เกิดจากความดันของนํ้าในโพรงหรือใน

ชองวางของรอยแตก ทําใหเกิดสภาพความเคนดึงท่ีปลายของรอยแตก ภายใตสนามความเคนอัด [a stress state 
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in which high pore pressures within flaws or joints result in local tensile stresses at the crack tip 

in otherwise fully compressive stress fields] ความเคนดึงประสิทธิผลทําใหเกิดการแตกในรูปแบบวิธีท่ีหน่ึง-

แบบเปด น่ันคือ แนวแตกจากความดันนํ้าภายในโพรง 

 

egg-carton structure [egg-ca’-ton]; dome-and-basin fold pattern; Type I 

interference pattern 

ช้ันหินคดโคงรูปถาดไข; ช้ันหินคดโคงรูปแองและโดม; รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีหนึ่ง : ดู type 

of interference fold pattern 

 

elastic behavior [e-las’-tic]   

คุณสมบัติยืดหยุน : คุณสมบัติอยางหน่ึงของวัตถุท่ีทําใหกลับคืนสูสภาพเดิม เม่ือแรงท่ีมากระทําถูกทําใหหมดไป [a 

material is elastic if the material returns to its initial shape and size when the force is removed] 

วัตถุแตละชนิดมีคุณสมบัติของความยืดหยุนแตกตางกัน  

 

elastic constant   

คาคงท่ีการยืดหยุน : คาสัมประสิทธ์ิชนิดตาง ๆ ของการยืดหยุนของวัตถุใด ๆ [constants that express an 

elastic behavior of a material] คาคงท่ีการยืดหยุนท่ีสําคัญมี 4 ชนิด ไดแก มอดูลัสของยัง (Young’s 

modulus) มอดูลัสตานแรงเฉือน (shear modulus) มอดูลัสตานการบีบอัด (bulk modulus) และคาปวสซอง 

(Poission’s ratio) 

 

elastic deformation 

การเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน : การเปล่ียนลักษณะของวัตถุใด ๆ ท่ีเปนไปตามกฎของฮุค [a deformation 

that obeys the Hooke's law] น่ันคือ วัตถุจะไมเปล่ียนลักษณะอยางถาวร เม่ือไดรับแรงกระทําจากภายนอก 

ดังน้ัน เม่ือแรงกระทําน้ันหยุดไป วัตถุสามารถคืนสูสภาพเดิมเหมือนกอนไดรับแรงกระทําจากภายนอก ดู plastic 

deformation ประกอบ 

 

elastic limit ขีดยืดหยุน* 

ขีดยืดหยุน; ขีดจํากัดการยืดหยุน : คาความเคนสูงสุดท่ีทําใหสภาพของวัตถุคงอยูเม่ือความเคนน้ันหายไป ไม

กอใหเกิดการเปล่ียนลักษณะอยางถาวร [the greatest stress that can be applied in a material without 

permanent deformation remaining when the stress is released] 
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elastic material; Hookean substance 

วัตถุยืดหยุน; วัตถุตามกฎของฮุค : วัตถุท่ีมีคุณลักษณะการเปล่ียนลักษณะของความยืดหยุนตรงตามกฎของฮุค [a 

material that deforms in accordance with Hooke's law] 

 

elastic modulus; modulus of elasticity; Young’s modulus  

มอดูลัสยืดหยุน; มอดูลัสของยัง : คาคงท่ีชนิดหน่ึงของวัตถุท่ีมีสภาพยืดหยุน ซึ่งบงบอกความแข็งแรงของวัตถุ โดย

คามอดูลัสยืดหยุนคํานวณไดจาก อัตราสวนระหวางความเคน (σ) ตอความเครียด (ε)ของวัตถุท่ีอยูในสภาพท่ี

เปนไปตามกฎของฮุค [the ratio of stress to its corresponding strain under given conditions of load, 

for materials that deform elastically, according to Hooke's law] จัดเปนคาคงท่ีการยืดหยุนชนิดหน่ึง 

นิยมใชสัญญาลักษณ "E" ดังน้ัน E = σ/ε โดยเปนคาท่ีบอกความแข็งแรงของวัตถุ หากวัตถุมีคามอดูลัสยืดหยุน 

หรือมอดูลัสของยังสูง แสดงวาวัตถุน้ันมีความแข็งแรงมาก  

 

elastic rebound  

การคืนตัวอยางฉับพลัน : การคืนตัวหรือการปลดปลอยความเครียดอยางรวดเร็วของวัตถุ หลังจากวัตถุสะสม

ความเครียดไวมาก [elastic recovery from strain] 

 

elastic rebound theory  

ทฤษฎีการคืนตัวอยางฉับพลัน : ทฤษฎีอธิบายการเกิดคล่ืนท่ีทําใหเกิดแผนดินไหว อันเปนผลจากการสะสม

ความเครียดของหินในแผนเปลือกโลก ท่ีเปนไปในแบบคอยเปนคอยไป แตในท่ีสุดยอมถึงจุดความเครียดสะสมท่ีหิน

ไมสามารถสะสมไดอีกตอไป จึงเกิดวิบัติหรือการปลดปลอยความเครียดออกมาในรูปของ “พลังงานความเครียด 

(strain energy)” แบบฉับพลัน โดยพลังงานความเครียดท่ีปลดปลอยออกมาบางสวนเปล่ียนรูปเปนความรอน การ

แตก การเล่ือน คล่ืน และ/หรือพลังงานในรูปอ่ืน ๆ โดยคล่ืนจะเคล่ือนท่ีออกจากบริเวณท่ีมีการปลดปลอย

ความเครียด การสะสมความเครียดจะเกิดข้ึนไดใหม หากยังคงมีความเคนมากระทํากับแผนหินน้ัน จนกระท่ังแผน

หินทนรับความเครียดไมไดก็จะปลดปลอยความเครียดออกมาอีกครั้ง เกิดเปนกระบวนการวนเวียนซ้ําไปเรื่อย ๆ 

ทฤษฎีน้ีเสนอโดย Reid (1911) [the statement that movement along a fault is the result of an 

abrupt release of a progressively increasing elastic strain between the rock masses on either side 

of the fault. Such a movement returns the rocks to a condition of little or no strain] 

 

elastic strain  

ความเครียดยืดหยุน : ความเครียดท่ีสามารถกําจัดออกไดท้ังหมด ในทันทีท่ีแรงกระทําน้ันหมดไป โดยไมหลงเหลือ

ผลของแรงกระทําตอวัตถุแตอยางใด [the strain developed during the elastic behavior of a material] 
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elasticity [e-las-tic’-i-ty] สภาพยืดหยุน* 

สภาพยืดหยุน : คุณสมบัติของวัตถุท่ีจะเปล่ียนลักษณะเม่ือไดรับแรงกระทํา และวัตถุน้ันสามารถคืนสูสภาพเดิมได 

เม่ือแรงกระทําหายไปหรือหยุดไป ถือวาวัตถุน้ันมีคุณสมบัติยืดหยุน [a property of a solid material to return 

to its original shape after being deformed by force, if the material returns to its initial shape and 

size when the force is removed, this material is elastic] หินทุกชนิดมีคุณสมบัติยืดหยุนมากนอยแตกตาง

กัน หากแรงกระทํามากกวาความสามารถในการยืดหยุนของหิน หินน้ันจะเปล่ียนลักษณะแบบถาวร และไม

สามารถคืนสูสภาพเดิมไดอีกตอไป   

 

elastic-plastic [e-las’-tic-plas’-tic]   

ยืดหยุนและพลาสติสมบรูณแบบ : ใชกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีมีสภาพยืดหยุนสมบูรณแบบ (perfect 

elastic) และสภาพพลาสติกสมบูรณแบบ (perfect plastic) [a term used for a material having perfect 

elastic and plastic properties] น่ันคือ วัตถุท่ีมีคุณลักษณะตามหลักของเซนตวีแนนต (Saint Venant 

substance)  

 

elastic-plastic behavior  

คุณสมบัติยืดหยุนและพลาสติก : คุณสมบัติท่ีจะทําใหวัตถุเปล่ียนลักษณะเม่ือไดรับแรงกระทํา โดยจะมีท้ัง

คุณสมบัติแบบยืดหยุนและแบบพลาสติก [combination of elastic and plastic behavior] 

 

elastic-viscous behavior [e-las’-tic-vis’-cous]   

คุณสมบัติยืดหยุนและหนืด : คุณสมบัติท่ีทําใหวัตถุเปล่ียนลักษณะเม่ือไดรับแรงกระทํา โดยจะมีท้ังคุณสมบัติแบบ

ยืดหยุนและการไหล [combination of elastic and viscous behavior] 

 

ellipticity   

คาความเปนวงรี : เปนการบงบอกปริมาณความเครียดในรูปของคาความเปนวงรีความเครียด ท่ีคํานวณจาก

อัตราสวนระหวางคาการเหยียดแกนยาวสุด [S1 หรือ (1+e1)] กับคาการเหยียดแกนส้ันสุด [S3 หรือ (1+e3)] [the 

ratio of minor to major axes of an ellipse] นิยมใชสัญลักษณ R น่ันคือ R=(S1/S3)=(1+e1)/(1+e3) ถาคา R 

มีคาเทากับหน่ึง แสดงวาเปนวงกลม ถา R มากกวาหน่ึงบงบอกการขยายตัวของวัตถุ แตถา R นอยกวาหน่ึงบงบอก

การหดตัวของวัตถุ 

 

elongation [e-lon’-ga’-tion]; extension  

การยืดหรือหด : ดู extension 
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emergent thrust [e-mer’-gent]   

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําโผล : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีมีระนาบของรอยเล่ือนโผลเหนือผิวดิน [thrust that rupture to 

ground surface] มักใชคูกับรอยเล่ือนมุมตํ่าบอด (blind thrust) ท่ีอยูใตผิวดิน ดู blind trust ประกอบ 

 

en echelon fault  

รอยเล่ือนเรียงตัวเปนระยะ ๆ; รอยเล่ือนเอนแอคซีลอน : กลุมรอยเล่ือนท่ีมีระนาบรอยแตกขนานกับแนวระดับ 

(strike) โดยเรียงตัวกันเปนระยะ ๆ เกิดเปนแนวการเล่ือนแบบส้ัน ๆ ซึ่งคาบเก่ียวกัน [faults that strike 

approximately parallel to one another; they occur in short and overlapping]  

หมายเหตุ : คําวา “en echelon” เปนคําในภาษาฝรั่งเศส หมายถึง การเรียงตัวเปนข้ัน หรือเปนระยะ ๆ (in 

steplike arrangement) 

 

en echelon joints; en echelon tension gash  

แนวแตกแบบเปนระยะ ๆ; แนวแตกแบบเอนแอคซีลอน : กลุมของแนวแตกท่ีแตกเปนระยะ ๆ และวางเรียง

ขนานกันเปนข้ัน ๆ [a series of parallel joints which are systematically offset in either a left-stepping 

or right-stepping manner] เกิดจากแรงเฉือนกระทําขนาบขางกับแผนหินหนา กอใหเกิดแรงดึงท่ีทําใหแผนหิน

แตกในรูปแบบวิธีท่ีหน่ึง-แบบเปด หากยังคงมีแรงเฉือนท่ีกระทํากับแผนหินตอไปเรื่อยๆ แนวแตกจะหมุนและ

ปรากฏเปนรูปตัวเอสเรียงเปนระยะ ๆ ตามแนวการเฉือน ถามีสารละลายของแรควอตซ และ/หรือแรแคลไซตเขา

แทรกและตกสะสมอยูในแนวแตกรูปตัวเอสน้ีจะปรากฏเปนรูปตัวเอสสีขาว 

 

  
 

en echelon tension gash; en echelon joints  

แนวแตกแบบเปนระยะ ๆ; แนวแตกแบบเอนแอคซีลอน : ดู en echelon joint 

 

endurance[en-dur’-ance]; fatigue 

ความทนทาน; ความลา : ดู fatigue; endurance limit 
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endurance limit; fatigue limit 

ขีดความทนทาน; ขีดความลา : ปริมาณความเคนสูงสุดท่ีกระทําตอวัตถุแบบซ้ํา ๆ เปนจํานวนหลายรอยลานครั้ง 

(hundreds of millions) แตวัตถุยังคงสภาพอยูไดโดยไมมีการวิบัติ [the stress that is lower than rupture 

strength and below which a material can withstand hundreds of millions of repetitions of stress 

without fracturing] ซึ่งก็คือ ความเคนท่ีมีคาตํ่ากวาความเคนท่ีทําใหเกิดการวิบัติน่ันเอง ระดับของความเคน

ดังกลาวของวัตถุแตละชนิดสามารถทดสอบและวิเคราะหหาคาท่ีแทจริงได  

 

enveloping surface [en-vel’-op-ing] 

กรอบช้ันหินคดโคง : ระนาบสมมุติท่ีเช่ือมระหวางตําแหนงของยอดกับทองของช้ันหินคดโคง ใชเปนกรอบในการ

พิจารณาลักษณะของช้ันหินคดโคง [an imaginary surface tangent to antiformal and synformal hinges 

in a single folded surface]   

 
 

erosion thrust [e-ro’-sio] 

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําโผลจากการกรอน : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีโผลเหนือผิวดิน เน่ืองจากผลของการกรอน [a 

thrust that rupture the ground surface as resulting of erosion] เดิมอาจเปนรอยเล่ือนมุมตํ่าบอด (blind 

thrust) แตมีมวลหินเพดานปดทับรอยเล่ือนมุมตํ่าบอดซึ่งหลุดหายไป ปรากฏเปนรอยเล่ือนมุมตํ่าโผล (emergent 

thrust) เปนตน 

 

eustasy [eu’-sta-sy] 

ระดับน้ําทะเลโลก : สภาพของระดับนํ้าทะเลของโลก ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงของระดับนํ้าข้ึน-นํ้าลง อันเปนผล

จากวัฎจักรนํ้า (การละลายของนํ้าแข็งข้ัวโลก สภาพนํ้าบาดาล ความช้ืนในดินและในบรรยากาศ) และ/หรือการ

เคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกท่ีนําไปสูการสรางและการทําลายแผนเปลือกโลกใตสมุทร การเกิดภูเขาไฟ และการ

เปล่ียนแปลงกระแสความรอนของแผนเปลือกโลก [a condition of world-wide sea-level fluctuation 

caused by change in the global hydrologic balance (glacier ice, groundwater, soil moisture), a 
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volumetric change; or a change in the capacity of ocean basins, such as by plate tectonic 

activity]     

 

exfoliation [ex-fo’-li-a’-tion]  การแยกเปนกาบมน 

การแยกเปนกาบมน : กระบวนการท่ีทําใหเกิดแนวแตกเปนแบบแผนและหลุดออกจากมวลหินขนาดใหญ แผนท่ี

แตกมีความหนาต้ังแตเซนติเมตรถึงหลายเมตร [a process by which concentric scales, plates, or shells of 

rock, from less than a centimeter to several meters in thickness, are successively stripped from 

the bare surface of a large rock mass] การแยกเปนกาบมนเกิดจากนํ้าหนักกดทับท่ีหายไป หรือการ

ปลดปลอยความเครียดสะสม อาจเกิดจากเม็ดแรหรือผลึกแรในเน้ือหินท่ีอยูติดกันมีการยืด-หดในปริมาณท่ีตางกัน 

ทําใหเน้ือหินขยายตัวไดไมเทากัน เกิดเปนแนวแตกเปนช้ัน ๆ คลายกลีบหัวหอม หรือกลํ่าปลี และมีลักษณะเปน

ระนาบโคงไปตามสภาพภูมิประเทศ  

 

exfoliation joint; pressure-release joint  

แนวแตกกาบมน : แนวแตกท่ีมีการแยกเปนกาบมน [a joint formed by exfoliation] เปนแนวแตกท่ีเกิดใกลผิว

ดิน สืบเน่ืองจากนํ้าหนักกดทับหายไป และการยืดขยายท่ีไมเทากันของแรประกอบในเน้ือหิน 

 

exhumation [ex’-hu-ma’-tion] 

การโผล; การยกตัวของหินเทียบกับผิวดิน : ดู uplift 

 

exotic terrane [ex-ot’-ic] 

ศิลาภูมิประเทศประหลาด : มวลหินเคล่ือนขนาดใหญ (allochthon) ท่ีไมมีความสัมพันธ หรือเก่ียวของกับหินของ

แผนเปลือกโลกท่ีถูกปดทับโดยมวลหินเคล่ือน [a terrane that has undergone significant motion with 

respect to the stable craton to which it is accreted] ดู terrane ประกอบ 

 

extension [ex-ten’-sion]; elongation การยืด* 

การยืด; การยืดหรือหด : ปริมาณความเครียดท่ีเกิดในวัตถุ โดยวัดเปรียบเทียบความยาวของวัตถุท่ีถูกเปล่ียนไป 

ขณะท่ี หรือภายหลังการไดรับแรงกระทําจากภายนอก กับความยาวกอนไดรับแรงกระทํา [a measure of the 

change in length of a line, specif. the ratio of the change in length to the original length] นิยมใช

สัญญาลักษณ “ε หรือ e” ดังน้ัน การยืดเขียนสมาการไดดังน้ี 𝜀 =   𝐿𝑓−𝐿𝑜
𝐿𝑜

  เม่ือ Lo คือ ความยาวเริ่มตน; Lf 

คือ ความยาวสุดทาย หากคา ε เปนบวก แสดงวาเกิดการยืด หากเปนลบ แสดงวาเกิดการหดส้ัน ดังน้ัน “ε หรือ 

e” จึงเปนไดท้ังการยืดและการหดส้ัน ดู stretch ประกอบ 
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extensional bend; opening bend; releasing bend 

แนวโคงดึง : ดู releasing bend 

 

extensional collapse [ex-ten’-sion-al]; orogenic collapse  

การทรุดของเทือกเขาจากน้ําหนักกด : ปรากฏการณทรุดตัวของเทือกเขาสูงท่ีเกิดจากมวลของเทือกเขาเอง ท้ังน้ี

เน่ืองจากเปลือกโลกช้ันกลางและช้ันลางมีความเปนพลาสติกสูง จึงไมสามารถรับนํ้าหนักของเทือกเขาสวนบนไวได 

ทําใหเกิดการทรุดลงตามแนวยืนโดยแรงโนมถวงจากนํ้าหนักของเทือกเขา และเกิดสภาพความเครียดแบบดึง

ภายในเปลือกโลก [a phenomenon that occurs in an orogenic belt when crustal thickening leads to 

a condition that the mid-crust becomes warm and soft such that the upper crust collapses 

under its own weight and develops extensional strain] ดู gravitational spreading ประกอบ 

 

extensional fault  

รอยเล่ือนจากการยืด : รอยเล่ือนท่ีเกิดในบริเวณท่ีแผนหินถูกยืดอกแบบขนานกับพื้นผิวโลก สงผลใหแผนหินแตก

และเล่ือน [a fault produced by extensional stress regime] เกิดเปนรอยเล่ือนท่ีเรียกวา รอยเล่ือนปรกติ 

(normal fault) ดูเพ่ิมเติมใน Anderson’s fault classification  

 

extensional fracture  

รอยแตกจากแรงดึง : รอยแตกใด ๆ ท่ีเกิดจากแรงดึง [any fracture produced by extensional stress 

regime] มีช่ือเรียกเจาะจง ไดแก แนวแตก (joint) ซึ่งใชในความหมายของรอยแตกท่ีเกิดจากแรงดึงท่ัว ๆ ไป และ

ถาหากแนวแตก (joint) ถูกแทรกดวยหินหนืดท่ีเย็นตัวในระยะตอมาภายหลัง เรียกช่ือใหมวา พนัง (dike) หากแนว

แตก (joint) ถูกแทรกดวยผลึกแร เรียกช่ือใหมวา สายแร (vein) หรือหากแนวแตก (joint) ถูกแทรกดวยนํ้า และ/

หรือมีชองวางกวาง ๆ เรียกวา รอยแยก (fissure) ดังน้ัน การใชช่ือเรียก หากเปนการแตกจากแรงดึง จะเรียกวา 

รอยแตกจากแรงดึง (extensional fracture) หรือแนวแตก (joint) หรือช่ืออ่ืน ๆ ท่ีกลาวมาขางตน 

 

extra half plane [ex’-tar] 

ครึ่งระนาบสวนเกิน : ลักษณะของโครงขายผลึกท่ีมีการจับตัวเพียงครึ่งสวน (1/2) ของระนาบท่ีสมบูรณ [layer 

forming an edge dislocation produced by deformation of a crystal, so that a discontinuous layer 

of atoms is produced from existing atoms in the crystal] 

 

eyed fold; sheath fold  

ช้ันหินคดโคงรูปตา : ดู sheath fold 
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F  
 

fabric [fab’-ric]; rock fabric   

ริ้วลายในเนื้อหิน; ลวดลายในเนื้อหิน : รูปแบบการจัดเรียงของเม็ดแร-เม็ดตะกอนท่ีเปนองคประกอบเปนหิน 

[the complete spatial and geometrical configuration of all those components that make up a 

deformed rock] ริ้วลายในเน้ือหิน โดยภาพรวมหมายถึง “เน้ือหินท่ีมีคุณสมบัติไมเหมือนกันในทุกทิศทาง” หรือ

เน้ือหินไมมีความเปนเน้ือเดียว ดังน้ัน หากเน้ือหินประกอบข้ึนดวยการเรียงตัวของเม็ดแรตางชนิด หากพิจารณาใน

ทิศทางต้ังฉากกับการเรียงตัวของเม็ดแร ยอมไดลักษณะท่ีแตกตางไปจากการพิจารณาในทิศทางท่ีขนานกับการ

เรียงตัว บงบอกริ้วลายในเน้ือหิน ริ้วลายในเน้ือหินเกิดข้ึนไดในทํานองเดียวกันกับเน้ือผาท่ีประกอบดวยเสนใยตางสี

ทอประสานกันในทิศทางการวางตัวของเสนใยท่ีตางกันออกไป ทําใหเกิดริ้วลายในเน้ือผา ริ้วลายในเน้ือหินมี 2 

ชนิด ไดแก :- 

1. ริ้วลายท่ีเกิดพรอมกับหิน (primary fabric) : ริ้วลายท่ีเกิดในระหวางการตกสะสมของเม็ด

ตะกอน หรือการตกผลึกของแรตางชนิดของหินตะกอน ถือเปนโครงสรางปฐมภูมิ เชน ช้ันหิน ช้ัน

หินบาง ช้ันหินเฉียงระดับ หรือแนวแตกถ่ี หรือการเรียงช้ันของเม็ดแรในหินอัคนีท่ีเกิดระหวางการ

ตกผลึก เปนตน 

2. ริ้วลายท่ีเกิดหลังจากเปนหินแลว (secondary fabric) : ริ้วลายท่ีเกิดจากแรงกระทํา ทําใหเน้ือ

หินเปล่ียนลักษณะ ถือเปนริ้วลายท่ีนาสนใจและศึกษาเชิงธรณีวิทยาโครงสราง หากมีลักษณะ

ปรากฏเพียง 1 มิติ น่ันคือ เปนเสน เรียกวา ริ้วลายแนวเสน (L-fabric, L มาจาก “lineation” 

หมายถึงแนวเสน) หากมีริ้วลาย 2 มิติ น่ันคือ เปนระนาบ เรียกวา ริ้วลายระนาบ (S-fabric, S มา

จากภาษาฝรั่งเศสวา “schistosite” หรือภาษาเยอรมันวา “schieferung” เทียบภาษาอังกฤษ คือ 

“surface” หรือ “planar” หมายถึงระนาบ) และหากมีท้ังแนวเสนและแนวระนาบผสมกัน โดยมี

แนวเสนเดนกวาระนาบ เรียกวา ริ้วแนวเสนและระนาบ (LS-fabric) หรือริ้วแนวระนาบและเสน 

(SL-fabric) หากระนาบเดนกวาเสน  

 

  
ริ้วลายในเนื้อหินไมโลไนต ริ้วลายในเนื้อหินไมโลไนต 
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fabric element  

องคประกอบของริ้วลายในเนื้อหิน : องคประกอบภายในเน้ือหินมีลักษณะเปนริ้วลาย เชน โครงสรางริ้วขนาน 

โครงสรางแนวเสน โครงสรางของช้ันหินคดโคงขนาดเล็ก หรืออ่ืน ๆ ท่ีทําใหเน้ือหินมีคุณสมบัติแตกตางกันเม่ือ

พิจารณาในทิศทางท่ีตางกัน [a component of a rock fabric, such as fold axes, foliation, lineation, or 

crystallographic axes]  

 

facing direction [fac’-ing] 

ทิศทางดานหนา : (1) ทิศทางท่ีช้ีออกจากจุดเริ่มตน [a direction toward the original top] เชน ช้ีแสดงลําดับ

ช้ันหินจากหินแกไปยังหินอายุออน  (2) ทิศทางขนานท่ีช้ีตามแนวแกนของช้ันหินคดโคง (axial trace) จากหินอายุ

แกไปยังหินท่ีมีอายุออนกวา [a direction pointed from axial trace to younger rock] 

 

failed arm; failed rift  

แผนเปลือกโลกแยกลมเหลว : แผนเปลือกโลกแตกและยืดออกจากกันแบบสามแยก (triple junction) หากการ

ยืดดําเนินตอไปเรื่อย ๆ มีแนวโนมท่ีจะแยกออกจากกันเปนสามดาน ทําใหเกิดแผนเปลือกโลกใตสมุทร แต

กระบวนการยืดไดหยุดลงกอนท่ีแนวท้ังสามจะแยกออกจาการกันเปนผลสําเร็จ [initial rift in a triple junction 

that does not continue to develop a spread apart] 

 

failed rift; failed arm  

แผนเปลือกโลกแยกลมเหลว : ดู failed arm 

 

failure [fail’-ure] 

การวิบัติ : การท่ีวัตถุแตกหัก หรือสูญเสียความแข็งแรง [loss of cohesion in material] ความเคนท่ีทําใหวัตถุ

แตกหัก เรียกวา ความเคนวิบัติ (failure/rupture stress) 

 

failure criteria  

เง่ือนไขการวิบัติ : ความสัมพันธระหวางความเคนต้ังฉากและความเคนเฉือนวิกฤต ท่ีทําใหหินแตกหัก [condition 

for a loss of cohesion in material] เง่ือนไขการวิบัติของหินมี 3 เง่ือนไข ไดแก :-  

1. เง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ (Mohr-Coulomb failure criteria หรือ Coulomb-Navier 

criteria) หรือเรียกส้ัน ๆ วา เง่ือนไขการวิบัติของคูลอมบ : ดูอธิบายใน Coulomb’s failure 

criteria 
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2. เง่ือนไงการวิบัติกริฟฟท (Griffith failure criteria) : ดูอธิบายใน Griffith failure criteria และ 

Griffith’s law of failure 

3. เง่ือนไขการวิบัติวองมิสเสส (von Mises criteria) : ดูอธิบายใน von Mises criteria 

 

fan cleavage  

แนวแตกเรียบรูปพัด : แนวแตกเรียบในช้ันหินคดโคงท่ีมีการเปล่ียนแปลงของทิศทางอยางเปนระบบคลายรูปพัด 

[fanlike cleavage] หากพิจารณาจากดานในสูดานนอก ทิศทางของแนวแตกเรียบรูปพัดจะเปนประเภทหลูออก 

(convergence) จากแนวโคงเม่ือ และหากพิจารณาจากดานในสูดานนอกจะเปนประเภท หลูเขา (divergence) 

จากแนวโคง 

 

fan fold  

ช้ันหินคดโคงรูปพัด : ช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมระหวางแขนเปนลบ [a fold with a broad hinge region and limbs 

that converge away from the hinge] ดู interlimb angle ประกอบ 

 

 

 
 

 

fatigue [fat’-ique]; endurance ความลา* 

ความลา : แนวโนมการวิบัติของหินท่ีเกิดข้ึนภายหลังหินน้ันไดรับแรงกระทําแบบซ้ํา ๆ โดยท่ีแรงกระทําน้ัน ๆ มี

ขนาดไมเกินแรงสูงสุดท่ีสามารถทําใหหินเกิดการวิบัติไดทันที [a tendency of a material to fracture by 

mean of cyclic stresses of an amount of intensity below its strength] 

 

fatigue limit; endurance limit 

ขีดความลา; ขีดความคงทน : ดู endurance limit 
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fault รอยเลื่อน; รอยเหลื่อม  

รอยเล่ือน : ลักษณะความไมตอเน่ืองของหิน โดยในบริเวณท่ีขาดความตอเน่ืองจะมีการเล่ือนขาดออกจากกัน [a 

discrete surface or zone of discrete surfaces separating two rock masses across which one mass 

has slid past the other] รอยเล่ือนเปนโครงสรางการเปล่ียนลักษณะของหินในสภาพเปราะ ซึ่งเกิดข้ึนในขณะท่ี

หินไดรับแรงจากภายนอกมาก ทําใหหินแตกในรูปแบบวิธีท่ีสอง-แบบเฉือน หรือวิธีท่ีสาม-แบบฉีก พรอมเล่ือนตัว

ออกจากกัน น่ันคือ เกิดกลไกการแตกหัก เ ล่ือนไถล และ/หรือแตกเปนเม็ด (fracturing, sliding and/or 

cataclasis mechanisms) โครงสรางรอยเล่ือนมีท้ังแบบการแตกเปนระนาบเรียบ หรือระนาบโคง การเล่ือนขาด

ออกจากกันของแผนหินสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน มีขอบเขตแตกหักของหินปรากฏอยูในแนวการแตก หรือมี

หลักฐานบงบอกการขาดจากกันและเล่ือน ดู fault zone, shear zone ประกอบ 

 

fault-bend fold; snake-head fold  

ช้ันหินคดโคงจากการดัดของรอยเล่ือน; ช้ันหินคดโคงรูปหัวงู : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากการเปล่ียนมุมเท หรือการ

ดัดใหโคงของระนาบรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า [a fold formed by movement on a bend fault surface] โดยมี

ลักษณะคลายหัวงูปรากฏอยูบนระนาบรอยเล่ือน ลักษณะการเกิดเริ่มจากการเล่ือนของระนาบไปตามแนวราบ 

หรือก่ึงราบตามแนวการวางตัวของช้ันหิน จากน้ันจะไตระดับสูงข้ึน และตอมาการเล่ือนจะเปนไปตามแนวราบ

ขนานกับแนวระนาบของช้ันหิน ทําใหช้ันหินบริเวณท่ีระนาบรอยเล่ือนเปล่ียนมุมเกิดเปนโครงสรางช้ันหินคดโคงมี

รูปรางคลายหัวงูเม่ือดูจากภาพตัดขวาง  ดู fault-propagation fold ประกอบ 

 

 

 
 

fault breccia 

หินกรวดเหล่ียมรอยเล่ือน : หินในรอยเล่ือนท่ีแตกหัก-บดอัด ท่ีมีลักษณะเปนเหล่ียมขนาดใหญและเล็กปะปนกัน 

อาจเช่ือมประสานกันเล็กนอย หรือไมเช่ือมประสานกัน [angular rock fragments resulting from fracturing 

and frictional slip along a fault; may be cohesive or incohesive] หากหินเช่ือมประสานกันแนน เรียกวา 

หินบด หรือหินคาตาคลาไซต (cataclasite) 
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fault fissure  

รอยแยกจากการเล่ือน : รอยแยก (fissure) ท่ีเกิดจากการเล่ือน [a fissure that is the result of faulting] ดู

คําอธิบายเพ่ิมเติมใน fissure  

 

fault groove  

รองลึกรอยเล่ือน : รองลึกแนวยาวขนาดวัดไดเปนเมตรข้ึนไปท่ีปรากฏอยูบนระนาบรอยเล่ือน [long, linear, 

meter scale undulations on a fault surface/plane] เกิดจากความไมราบเรียบของระนาบ เพราะมีเม็ดแรท่ี

มีความแข็งแรงไมเทากัน ดังน้ันเม่ือเกิดการแตก เม็ดแร ท่ีคงทนจากแผนหินแผนหน่ึง จึงครูดแผนหินอีกแผน 

ปรากฏเปนรองลึก 

 

fault plane; fault surface ระนาบรอยเลื่อน  

ระนาบรอยเล่ือน: บริเวณแตกและเล่ือนของหินเพดานกับหินพื้น ท่ีทําใหเกิดแนวระดับ (strike) และมุเท (dip) ท่ี

สามารถวัดได [a fault surface/plane that is more or less planar and can be measured its dip and 

strike] ระนาบรอยเล่ือนไมจําเปนตองเปนระนาบเรียบ แตอาจเปนระนาบโคงหรือบิดเบ้ียว 

 

 
 

fault-propagation fold; break-thrust fold; shark-fin fold  

ช้ันหินคดโคงปลายรอยเล่ือน; ช้ันหินคดโคงรูปครีบฉลาม : ช้ันหินคดโคงท่ีมีลักษณะคลายครีบฉลามปรากฏอยู

เหนือระนาบรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า [a shark-fin liked fold that forms just in front of the tip of an actively 

propagating thrust fault]  เกิดจากการไตระดับสูงข้ึนของระนาบการเล่ือน โดยเริ่มจากการเล่ือนไปตามแนวราบ

หรือก่ึงราบในแนวทางเดียวกันของช้ันหิน จากน้ันจะไตระดับข้ึน การไตระดับทําใหช้ันหินบิดและคดโคง ดู fault-

bend fold ประกอบ  
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fault-related fold [fault-re-lat’-ed] 

ช้ันหินคดโคงจากผลของรอยเล่ือน : คําศัพทท่ีใชเรียก ช้ันหินคดโคงทุกชนิดท่ีเปนผลของรอยเล่ือน เชน ช้ันหินคด

โคงใหโคงปลายรอยเล่ือน (fault-propagation fold) ช้ันหินคดโคงจากการดัดของรอยเล่ือน (fault-bend fold) 

ช้ันหินคดโคงบนดีแทชเมนต (detachment fold) เปนตน โดยมีรอยเล่ือนปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน [a 

general term describing folds such as fault-bend folds, fault-propagation folds, and detachment 

folds, that have a clear geometric relationship and probable genetic relationship with faults] 

 

fault rock  

หินในรอยเล่ือน : หินท่ีแตกหัก-บดอัด ท่ีปรากฏอยูในบริเวณรอยเล่ือน [any rock associated with fault 

surfaces and genetically linked to fault movements] เชน หินกรวดเหล่ียม (breccia) หินบด หรือหินคา

ตาคลาไซต (cataclasite) หินไมโลไนต (mylonite) หรือหินแทคไวไลตเทียม (pseudotachylite) เปนตน ถาหาก

มีเศษหินขนาดเล็กจนเปนฝุนผงท่ีไมเช่ือมติดกันปรากฏรวมอยูในรอยเล่ือน โดยเฉพาะในชวงท่ีกําลังเกิดการแตก

และเล่ือน เรียกวา ผงรอยเล่ือน (gouge) 

 

fault scrap ผารอยเลื่อน  

ผารอยเล่ือน: แนวหนาผาของแผนดินท่ีถูกยกใหสูงข้ึนกวาอีกดานในบริเวณท่ีมีการเล่ือน แนวของผารอยเล่ือนมัก

เปนรูปสามเหล่ียมหนาตัด เน่ืองจากการผุกรอน [scarp formed in which a topographic surface is offset 

by dip-slip motion along a fault surface/plane]  

 

fault surface; fault plane   

ระนาบรอยเล่ือน : ดู fault plane 

 

fault tip  

ปลายรอยเล่ือน : จุดปลาย หรือจุดหยุดเคล่ือนท่ีของรอยเล่ือน ท่ีปรากฏบนแผนท่ีหรือบนภาพตัดขวาง [a point 

on a map or a cross section where a fault terminates]     
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fault zone เขตรอยเลื่อน  

เขตรอยเล่ือน : กลุมของแนวรอยแตกขนาดเล็ก หินกรวดเหล่ียม และ/หรือผงรอยเล่ือน ท่ีปรากกฏอยูในแนวรอย

เล่ือนใหญ [a fault that is expressed as a zone of numerous small fractures, breccia, and/or fault 

gouge] อาจมีความหนาต้ังแตเซนติเมตรถึงหลายกิโลเมตร เขตรอยเล่ือนหนาแสดงถึงการเล่ือนท่ีเกิดหลาย ๆ ครั้ง 

ซ้ําๆ กัน 

 

fenster [fen’-ster]; window  

หนาตางรอยเล่ือนยอน : ดู window 

 

fiber lineation [fi’-ber] 

โครงสรางแนวเสนแบบเสนใย : โครงสรางแนวเสนท่ีภายหลังมีเสนใยแรมาสะสม และเสนใยแรน้ันปรากฏอยูบน

ระนาบรอยเล่ือน [lineation of fibers if secondary mineral deposited on the fault plane] แรท่ีมีเสนใย

จะแทรกเขามาเม่ือการแตกและการเล่ือนเกิดข้ึน 

 

  
 

finite strain [fi’-nite] 

ปริมาณความเครียดท่ีวัดได : ปริมาณความเครียดท่ีเกิดข้ึนในวัตถุ โดยการเปรียบเทียบวัตถุกอนและหลังการ

เปล่ียนลักษณะ [the difference in the present state of strain with a previous less deformed state]  

 

finite-strain theory; large-strain theory  

ทฤษฎีความเครียดขนาดใหญ : ทฤษฎีท่ีกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีมีขนาดใหญมากจนไมสามารถ

ประเมินไดโดยทฤษฎีการเกิดความเครียดขนาดเล็ก [a theory of material deformation which considers 

displacements and strains too large to be evaluated through infinitesimal-strain theory] ดู 

infinitesimal-strain theory ประกอบ 
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first-order fold [first-or’-der] 

ช้ันหินคดโคงอันดับท่ีหนึ่ง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีขนาดใหญสุดในพื้นท่ี ในบริเวณใดบริเวณหน่ึง [the largest fold in 

an area] ในการกําหนดอันดับของขนาดของช้ันหินคดโคงในพื้นท่ีท่ีศึกษา จะกําหนดใหช้ันหินคดโคงท่ีมีขนาดใหญ

สุดเปนอันดับท่ีหน่ึง ช้ันหินคดโคงขนาดรองลงมาเปนอันดับท่ีสอง หากมีหลายขนาด ตัวเลขของอันดับท่ีมากสุด 

หมายถึง ช้ันหินคดโคงท่ีมีขนาดเล็กสุดในพื้นท่ี ดูรูปประกอบใน enveloping surface 

 

first-rank tensor เทนเซอรอันดับหนึ่ง* 

เทนเซอรอันดับหนึ่ง : เทนเซอรท่ีมีสามองคประกอบท่ีสามารถเขียนแทนในรูปเวคเตอรได [a tensor that has 

three components and can be stated as a vector] ดู tensor ประกอบ  

 

fissility [fis-sil’-i-ty] 

แนวแตกถ่ี : คําศัพทท่ีใชเรียก แนวของระนาบขนาดเล็ก ท่ีสามารถทําใหเน้ือหินแตกออกไดงายสุด มักปรากฏเปน

แนวเล็ก ๆ ในเน้ือหินท่ีวางตัวเรยีงขนาน หรือก่ึงขนานกัน เชนแนวแตกถ่ีในหินดินดาน หรือแนวแตกเรียบในหินท่ี

เปล่ียนลักษณะไปแลว [a general term for the property possessed by some rocks of splitting easily 

into thin layers along closely spaced, roughly planar, and approximately parallel surfaces, such 

as bedding planes in shale or cleavage planes in deformed rocks] 

 

fissure [fis’-sure]; open joint รอยแยก 

รอยแยก : รอยแตกท่ีซึ่งมีระนาบและการแยกขาดออกจากกันปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน รวมท้ังการมีแรเขาไป

ตกสะสม [a surface of fracture or a crack in rock along which there is a distinct separation and 

often filled with mineral-bearing material]   

 

flattening strain [flat’-ten-ing]; oblate strain; oblate spheroid 

ความเครียดแบบแบนราบ; ทรงรีความเครียดรูปแพนเคก : ความเครียดสามแกนท่ีมีขนาดของ S1=S2<S3 เกิด

จากการกดใหแบนราบ [three-dimensional strain defined by a strain tensor in which the magnitude 

of the maximum and intermediate strains are approximately equal and greatly exceed that of 

the minimum strain] ดู Flinn’s diagram; prolate spheroid ประกอบ 

 

flexural flow; flexural shear  

การโคงแบบไหล : กลไกการเกิดช้ันหินคดโคงท่ีเกิดในช้ันหินท่ีแทรกสลับระหวางหินความหนืดสูงและความหนืด

ตํ่า ทําใหมีการเปล่ียนลักษณะท่ีไมเหมือนกัน การไหลของหินท่ีความหนืดสูงจะทําใหความหนาเปล่ียนไป อาทิเชน 
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มีความหนาเพิ่มมากข้ึนในบริเวณยอดและทองการคดโคง และมีความหนาลดลงในบริเวณสวนขางการคดโคง สวน

ความหนาของช้ันหินความหนืดตํ่าจะคงท่ีตลอดรูปการคดโคง [fold mechanism in which some layer in a 

sequence flow ductilely during folding, whereas stronger layers remain brittle and buckle] ดู 

flexural slip ประกอบ 

 

flexural fold [flex’-ur-al] 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไถล-ไหล : คําศัพทรวมของ ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไถล (flexural-slip fold) และ ช้ันหิน

คดโคงแบบไหล (flexural-flow/flexural-shear fold) [a general term for flexure-flow folds and 

flexure-slip folds] โดยช้ันหินคดโคงแบบไหล แบงยอยเปน 2 ลักษณะคือ ช้ันหินคดโคงแบบไหลต้ังฉาก 

(orthogonal flexure fold) และช้ันหินคดโคงแบบไหลปรกติ (normal flexural-flow fold) ดู flexural 

folding และดูรูปประกอบใน buckling 

 

flexural folding  

การโคงแบบเล่ือนไถล-ไหล : กลไกการเกิดช้ันหินคดโคงโดยการพิจารณาการเปล่ียนลักษณะภายในช้ันหิน และ

การเปล่ียนลักษณะระหวางช้ันหิน แบงยอยเปน 3 ชนิด คือ การโคงแบบเล่ือนไถล (flexural-slip folding) การ

โคงแบบไหล (flexural-flow folding หรือ flexural-shear folding ) และ การโคงแบบก่ึงเล่ือนไถล-ไหล (quasi-

flexural folding) [fold mechanisms including flexural-slip, flexural shear and quasi-flexural] การ

จําแนกกลไกการเกิดของช้ันหินคดโคงตองอาศัยการพิจารณา คาความหนืดหรือความออนน่ิมของช้ันหินแทรกสลับ 

(viscosity or ductility) และคาความหนืดเฉล่ียหรือความออนน่ิมเฉล่ีย (mean viscosity or mean ductility)  

 

flexural-flow fold; flexural-shear fold 

ช้ันหินคดโคงแบบไหล : ช้ันหินคดโคงท่ีมีกลไกการเกิดแบบการเคล่ือนขนานของช้ันหินแทรกสลับ และการไหล

ของมวลภายในช้ันหิน ทําใหความหนาของช้ันหินเปล่ียนแปลง โดมีความหนาเพิ่มข้ึนท่ียอดและทองช้ันหินคดโคง 

และมีความหนาลดลงท่ีสวนขางช้ันหินคดโคงจะบาง [a flexural fold in which the mechanism of folding 

includes displacement parallel to layer boundaries and some flow within layers, resulting in 

thickening of hinge areas and thinning of limbs] 

 

flexural shear; flexural flow 

การโคงแบบไหล : ดู flexural flow 
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flexural-shear fold; flexural-flow fold  

ช้ันหินคดโคงแบบไหล : ดู flexural-flow fold 

 

flexural slip  

การโคงแบบเล่ือนไถล : กลไกการเกิดช้ันหินคดโคง ท่ีมีการครูดระหวางช้ันหินแตละช้ัน [slip parallel to 

layering during folding] เปนกลไกท่ีไมทําใหมีการเปล่ียนลักษณะ ณ จุดยอดและทองการคดโคง หรือความหนา

ของช้ันหินท่ีแทรกสลับ เรียก ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากกลไกน้ีวา ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไถล (flexural-slip fold) ดู

รูปประกอบใน buckling; flexural-slip fold 

 

flexural-slip fold  

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไถล : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากการเล่ือนและครูดระหวางช้ันหินแตละช้ัน ซึ่งมีความหนืด

แตกตางกัน โดยไมมีการเปล่ียนลักษณะท่ีจุดยอดหรือทองการคดโคง ตลอดจนไมมีการเปล่ียนลักษณะความหนา

ของช้ันหินท่ีแทรกสลับ (คลายกับการจับใหกระดาษหลาย ๆ แผนโกงตัวข้ึน แมจะมีการโกงตัว แตความหนาของ

ระยะระหวางแผนกระดาษ ตลอดจนความหนาของกระดาษไมเปล่ียนแปลง) และรูปรางของช้ันหินคดโคงแบบ

เล่ือนไถล คือ ช้ันหินคดโคงขนาน (parallel fold) [a flexure fold in which the mechanism of folding is 

slip along bedding planes or along surfaces of foliation, no change in thickness of individual 

strata, and the resultant folds are parallel] ดู flexural-flow fold ประกอบ 

 

 
 

Flinn diagram  

ไดอะแกรมฟลินน : ไดอะแกรมท่ีเสนอโดย Flinn (1962) เพื่อใชแยกกลุมการเปล่ียนลักษณะของหินแบบการยืด 

หรือการบีบอัด โดยพิจารณาจากรูปลักษณของวงรีความเครียด เปนไดอะแกรมท่ีแสดงความสัมพันธแบบสามมิติ 

ของคาสัดสวนการยืดหรือหดมากสุดกับคาการยืดหรือหดปานกลาง และคาสัดสวนการยืดหรือหดนอยสุดกับคาการ

ยืดหรือหดปานกลาง [a plot of maximum/intermediate stretches versus intermediate/minimum 

stretches used to represent three-dimensional strain] กลาวคือ หากหินมีการเปล่ียนลักษณะแบบการยืด 

จะมีวงรีความเครียดแบบแทงดินสอ (prolate spheroid) ท่ีมีคา S1 > S2 = S3 หากมีการเปล่ียนลักษณะแบบการ
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บีบอัด จะมีวงรีความเครียดแบบแบนราบ (oblate spheroid) ท่ีมีคา S1 = S2 > S3   และหากมีการเปล่ียน

ลักษณะผสม คาแกนความเครียดไมเทากันท้ังสามแกนเปนวงรีท่ีมีคา S1 >S2 > S3  ถือเปนแบบความเครียดแบบ

ระนาบ (plane strain) นอกจากน้ีไดอะแกรมฟลินน สามารถใชวิเคราะหความเปนไปไดของการเกิดความเครียด ท่ี

ทําใหสูญเสียหรือไมสูญเสียปริมาตร ทําโดยเขียนอัตราสวนของ S1/S2 และ S2/S3 

 

 
 

floor thrust; sole thrust; sole fault  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําฐาน : ดู sole thrust 

 

flow fold; passive fold; passive-flow fold; passive-shear fold; oblique-shear fold; 

oblique-flow fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ: ดู passive fold 

 

flow folding; passive folding; passive-flow; passive shear; oblique shear; oblique 

flow 

การโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ: ดู passive folding 

 

flower structure [flow’-er] 

โครงสรางรูปดอกไม : ลักษณะหรือรูปแบบของแขนงรอยเล่ือนท่ีเกิดในเขตรอยเล่ือนตามแนวระดับ [an array of 

upward-diverging fault splays within a strike-slip zone] แขนงรอยเล่ือนเกิดจากการยืดหรือการบีบอัด 
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ในขณะแผนหินสองแผนเล่ือนสวนทางกัน กลาวคือ เกิดการคดโคงหรือบิดงอท่ีขอบของแผนหินท้ังสองแผน เม่ือหิน

ท้ังสองแผนเล่ือนสวนทางกันจะมีชองวางเกิดข้ึนไดเพราะการดึง หรือบีบอัด และจะมีรอยเล่ือนแขนงเล็ก ๆ แตก

ออกจากรอยเล่ือนหลักในบริเวณใกลผิวดินหรือท่ีผิวดิน และในภาพตัดขวางจะปรากฏเปนแขนงรอยเล่ือนรูป

ดอกไม หากเปนรอยเล่ือนแขนงซึ่งการเล่ือนแบบรอยเล่ือนยอน (reverse fault) เรียกวา โครงสรางรูปดอกไมบวก 

(positive flower structure) หรือโครงสรางรูปตนปาลม (palm-tree structure) และหากเปนรอยเล่ือนปรกติ 

(normal fault) เรียกวา โครงสรางดอกไมลบ (negative flower structure) หรือ โครงสรางรูปดอกทูลิป (tulip 

structure) 

 
 

flysch deposit  

การตกสะสมตะกอนแบบฟริช : การตกสะสมของตะกอนในทะเลลึก มีลักษณะเปนชุดหินท่ีมีความหนามากแตมี

ซากบรรพชิวินสะสมเพียงเล็กนอย ชุดหินสวนใหญประกอบดวยช้ันหินเน้ือละเอียดแทรกสลับแบบช้ันบาง มี

องคประกอบเปน หินมารล หินดินดาน และหินโคลน และอาจมีหินทรายเน้ือหยาบ หินเกรเวกย และกรวดมน 

แทรกสลับ [a deep marine sedimentary facies characterized by a thick sequence of poorly 

fossiliferous, thinly bedded, graded deposits composed chiefly of marls and sandy and 

calcareous shales and muds, rhythmically interbedded with conglomerates, coarse sandstones, 

and graywackes] 

หมายเหตุ : คําวา “flysch” มาจากภาษาเยอรมันวา “fliessen” หมายถึง “ไหล (to flow)” 

 

  
 ชุดหินท่ีมีการตกสะสมตะกอบแบบฟริช บริเวณ จ. เลย 
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fold ชั้นหินคดโคง  

ช้ันหินคดโคง : โครงสรางท่ีปรากฏของช้ันหิน ริ้วขนาน หรือแนวแตกเรียบ ท่ีมีการโคงงอ พับ-ทบเขาหากัน ไหล-

เล่ือนแบบข้ึนลง หรือวกวนไปมา [a curve or bend of a planar structure such as rock strata, bedding 

planes, foliation, or cleavage]  เปนการเปล่ียนลักษณะแบบถาวรโดยแรงภายนอกท่ีมากระทําในขณะท่ีหินมี

สภาพก่ึงออนน่ิมถึงออนน่ิม ขนาดของช้ันหินคดโคงมีไดท้ังขนาดเล็กมากจนมองไมเห็นดวยตาเปลาตองใชกลอง

ขยาย และมีขนาดภูมิภาคท่ีปรากฏในภาพถายดาวเทียม  การเปล่ียนลักษณะของช้ันหินคดโคง เปนแบบหด-ส้ัน

จากแรงอัด แรงดึง และ/หรือแรงเฉือน รูปรางของช้ันหินคดโคงถูกกําหนดโดย ทิศทางและปริมาณของแรงท่ีมา

กระทํา คุณสมบัติทางกายภาพของช้ันหินแตละช้ัน (ความหนืด ความหนาและโครงสรางเดิมกอนการคดโคง) และ

คาความแตกตางดานความหนืดระหวางช้ัน เปนตน  

 

 
 

fold axis; axis of fold แกนชั้นหินคดโคง 

แกนช้ันหินคดโคง : ดู axis of fold 

 

fold classification  

การจัดแบงช้ันหินคดโคง : ช้ันหินคดโคงสามารถแบงไดหลายประเภท พรอมท้ังการเรียกช่ือแตกตางกันออกไป 

อาทิเชน การจัดแบงโดยใชมุมระหวางสวนขางช้ันหินคดโคง การจัดแบงโดยการพิจารณาเสนตรงท่ีลากจาก

ตําแหนงท่ีมีมุมเทเทากันของผิวบนและผิวลางช้ันหิน หรือการจัดแบงตามกลไกการเกิด [many types of fold 

classification, e.g., interlimb angle, dip isogon or fold mechanism] ซึ่งแตละประเภทสามารถแบงยอย

ออกไปไดอีก เชน :- 

1. การจัดแบงโดยใชมุมระหวางสวนขางช้ันหินคดโคง (interlimb angle classification) มี 6 

ชนิด คือ gentle fold, open fold, close fold, tight fold, isocline fold และ fan fold 
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2. การจัดแบงโดยการพิจารณาเสนตรงท่ีลากจากตําแหนงท่ีมีมุมเทเทากันของผิวบนและผิวลางช้ัน

หิน (dip isogon classification) มี 5 ชนิด ไดแก Class 1 A, Class 1 B, Class 1C, Class 2 

และ Class 3 

3. การจัดแบงตามกลไกการเกิด (fold mechanism) มี 6 ชนิด เชน buckling fold, bending 

fold, flexural slip fold, flexural flow fold, oblique shear fold (passive fold, shear 

fold) และ kinking 

 

fold crest  

ยอดการโคง : บริเวณสูงสุดของภูมิประเทศท่ีมีสันช้ันหินคดโคงปรากฏ [the highest point of the fold 

surface] ดูรูปประกอบใน fold 

 

fold limb สวนขางช้ันหินคดโคง 

สวนขางช้ันหินคดโคง, แขนช้ันหินคดโคง : บริเวณท่ีอยูระหวางยอดและทองของช้ันหินคดโคง [portion 

between hinge and trough] ดูรูปประกอบใน fold 

 

fold mechanism  

กลไกการเกิดช้ันหินคดโคง : กระบวนการท่ีทําใหช้ันหินเกิดการคดโคง [formation of fold] รูปรางของช้ันหินคด

โคงสามารถบงบอกกลไกการคดโคงได  ในทางกลับกัน กลไกการคดโคงสามารถบงบอกรูปรางของการคดโคงได 

กลไกการคดโคงถูกจําแนกไดหลายวิธี เชน กลไกการเกิดท่ีจําแนกตามตามทิศทางของแรงท่ีมากระทํามี 3 ชนิด 

ไดแก bending, buckling และ shearing; กลไกการเกิดท่ีจําแนกตามรูปลักษณะการคดโคงมี 2 ชนิด คือ active 

folding และ passive folding; กลไกการเกิดท่ีจําแนกตามทิศทางของแรงกระทําและลักษณะการคดโคงมี 6 ชนิด 

ไดแก bending, buckling, flexural-slip folding, flexural-shear/flexural flow folding, oblique-shear 

folding และ kinking; กลไกการเกิดท่ีจําแนกตามความหนืดหรือออนน่ิมของช้ันหินมี 4 ชนิด คือ flexural-slip 

folding, flexural-shear folding, passive-flow folding และ quasi-flexural folding เปนตน เชนเดียวกับ

การจําแนกชนิดตามกลไกการคดโคง การเรียกช้ันหินคดโคงก็มีไดหลากหลายข้ึนอยูกับผูเรียกท่ีตองการส่ือใหเห็น

ความสําคัญดานใดของช้ันหินคดโคง  

 

fold profile  

ภาพตัดขวางช้ันหินคดโคง : ภาพตัดขวางของช้ันหินคดโคงรูปทรงกระบอกท่ีต้ังฉากกับแกนการคดโคง หรือแนว

รอยพับการคดโคง [a section of a cylindrical fold on a plane oriented perpendicular to its fold axis 

or hinge line] 
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fold train  

ขบวนช้ันหินคดโคง : ช้ันหินคดโคงท่ีชุดขบวนมีความสูงและความยาวเทากัน หรือมีรูปรางคลายคลึงกัน [a series 

of folds of the same generation having similar amplitude and wavelength] 

 

fold trough  

ทองของช้ันหินคดโคง : บริเวณท่ีตํ่าสุดของช้ันหินคดโคง [the lowest zone of a fold] ดูรูปประกอบใน fold 

 

fold-thrust belt  

แนวช้ันหินคดโคงและรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : แนวช้ันหินคดโคงและรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีขนานไปตามขอบของ

เทือกเขา เกิดจากการชนกันของแผนเปลือกโลก [folds and thrust faults structural domain, usually 

found along the margins of an orogenic belt, in which crustal shortening occurs by slip on sub-

parallel thrust faults that verge toward the exterior of the belt]  

 

foliation [fo’-li-a’-tion]ริ้วขนาน 

ริ้วขนาน : โครงสรางในเน้ือหินใด ๆ ท่ีมีเม็ดแรเรียงตัวเปนลวดลายและเปนระนาบเล็ก ๆ ก่ึงขนาน [a tiny 

planar arrangement of textural or structural features in any rock type] โดยมีการยึดเกาะระหวาง

ระนาบท่ีมีแนวโนมแตกไดโดยงาย คําวา “foliation” มาจากภาษาลาตินวา “folium” หมายถึง “ใบไม (leaf)” 

ดังน้ันลักษณะการแตกจะเปนระนาบเล็ก ๆ และบางคลายใบไม โครงสรางแนวแตกเรียบและริ้วขนานมีลักษณะ

คลายคลึงกัน หากเกิดในเน้ือหินท่ีมีเม็ดแรขนาดเล็ก (fine grain) เปนองคประกอบ เรียกวา แนวแตกเรียบ 

(cleavage)  โครงสรางริ้วขนานเกิดได 2 ลักษณะ ดังน้ี :-  

1. ริ้วขนานเกิดจากแรงเฉือน เปนริ้วขนานของเขตรอยเฉือน (shear zone) ท่ีปรากฏในหินแปรแบบ

พลวัต (dynamic metamorphism) มีโครงสรางริ้วขนานเปนหินท่ีแตกเปนแผนบาง ๆ เม็ดแรใน

หินถูกทําใหยืดยาวโดยการรีด การเปล่ียนลักษณะของเน้ือหินในเขตรอยเฉือน เริ่มจากการเรียงตัว

ของเม็ดแรบางสวนในเน้ือหิน การละลายจากความดัน (pressure solution) และการเกิดผลึกใหม 

(recrystalization) ทําใหไดโครงสรางริ้วขนาน ตัวอยางของหินแปรแบบไดนามิก เชน หินไมโลไนต 

(mylonite) หินแกรนิติก ไมโลไนต (granitic mylonite) หินฟลโลไนต (phyllonite) หินเอสเทคโท

ไนต (S-tectonite) หรือ หินเอลเอสเทคโทไนต (L-S tectonite) เปนตน 

2. ริ้วขนานเกิดจากแรงอัด เปนริ้วขนานปรากฏในหินแปรแบบไพศาล (regional metamorphic 

rock) ท่ีถูกแรงจากนํ้าหนักกดทับจนทําใหเม็ดแรบางสวนในเน้ือหินเรียงตัว และ/หรือละลายตัวจาก

ความดัน และ/หรือเกิดผลึกใหม เกิดเปนโครงสรางริ้วขนาน ตัวอยางหินแปรแบบไพศาล ไดแก หิน

ไนส (gneiss) หินชีสต (schist) หรือหินฟลไลต (phyllite) เปนตน  



 
93 F  

footwall หินพื้น  

หินพื้น : หินสวนท่ีอยูใตระนาบรอยเล่ือน [an underlying side of a fault] 

 

 
 

force แรง  

แรง : ความสามารถใด ๆ ท่ีทําใหวัตถุเกิดการเปล่ียนลักษณะ เชน ทําใหวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีอยูน่ิง ทําใหวัตถุท่ีอยูน่ิง

เคล่ือนท่ีหรือเปล่ียนมุม หรือทําใหวัตถุเปล่ียนรูปรางหรือขนาด เปนตน [any influence that tends to put a 

stationary body in motion or to change the direction or speed of a moving body] แรงเปนปริมาณ

เวกเตอร เพราะแรงมีท้ังขนาดและทิศทาง หนวยของแรงตามระบบเอสไอ คือ นิวตัน (Newton, N) ซึ่ง เทากับ 

กิโลกรัม-เมตร/วินาทีกําลังสอง (N = kg-m/s2) แรงแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก :-  

1. แรงจากมวลวัตถุ หรือแรงสนาม (body force) เปนแรงกระทําท่ีข้ึนตรงตอมวลวัตถุ แตไมข้ึนกับ

แรงท่ีเกิดจากวัตถุขางเคียง เชน แรงดึงดูดของโลก แรงจากสนามแมเหล็กไฟฟา แรงดึงดูดหรือแรง

ผลักระหวางประจุไฟฟา แรงจากการสลายตัวของกัมมันตภาพรังสี หรือแรงดึงดูดระหวางโมเลกุล

และภายในอะตอม (พันธะเคมี) เปนตน 

2. แรงปะทะจากผิวสัมผัส หรือแรงปะทะ (contact force) เปนแรงผลักหรือแรงอัดบริเวณ

ผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิด เชน บริเวณระนาบรอยเล่ือนจะเกิดแรงปะทะจากผิวสัมผัสระหวางหิน

พื้นและหินเพดาน  โดยท่ีนํ้าหนักปะทะของมวลหินเพดานตอมวลของหินพื้น แรงปะทะจาก

ผิวสัมผัสแบงยอยเปน 3 ชนิด ไดแก :-  

2.1 แรงจากน้ําหนักกดทับ (gravitational loading) : แรงท่ีเกิดจากนํ้าหนักท่ีกดทับ

บริเวณผิวสัมผัสของวัตถุท่ีพิจารณา 

2.2 แรงจากการขยายตัวหรือหดตัวจากผลของความรอน (thermal loading) : แรง

ท่ีเกิดจากเม็ดแรถูกทําใหรอนเพิ่มข้ึนหรือเย็นลงภายในสภาวะท่ีจํากัด เกิดการ

ขยายตัว หรือหดตัวของเม็ดแร จึงทําใหเกิดแรงดึงเม่ือเกิดการหด และเกิดแรงอัด

เม่ือเกิดการขยาย 

2.3 แรงจากการเล่ือนท่ี (displacement loading) : แรงท่ีเกิดจากการเล่ือนของหิน

มวลขนาดใหญไปปะทะกับมวลหินท่ีเคยอยูหางไกลออกไป เชน การปะทะหรือชนกัน

ของแผนเปลือกโลกสองแผนทําใหเกิดการกายซอนกันเกิดเปนรอยเล่ือนยอน ทําให
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เกิดทรุดตัวลงของแผนเปลือกโลกแผนใดแผนหน่ึง หรือทําใหเกิดช้ันหินคดโคงภายใน

แผนเปลือกโลก เปนตน 

 

forced fold  

ช้ันหินคดโคงจากรอยเล่ือน : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากหินฐานเล่ือนตัวออกไป จากรอยเล่ือนเดิม หรือการบิดหรือดัด

ของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า [a fold whose final overall shape and trend are dominated by the shape of 

some forcing member below, typically a fault] มักจะไดการคดโคงแบบแขนขางเดียว 

 

fore thrust  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําตาม : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีมีระนาบการเล่ือนในแนวเดียวกับระนาบการเล่ือนของรอยเล่ือน

หลัก [a thrust fault in a fold-thrust belt that dips the same direction to the general dip of the 

main fault] ดูเพ่ิมเติมใน back thrust 

 

forearc basin  

แองหนาแนวโคงภูเขาไฟ : แองสะสมตะกอนภูเขาไฟและตะกอนจากการกรอน ปรากฏเปนแนวยาวอยูระหวาง

แนวโคงภูเขาไฟและเขตทรุดตัวของแผนเปลือกโลก เกิดจากการชนกันของแผนเปลือกโลก [an elongate 

sedimentary basin lying between the volcanic arc and the shelf break in a convergent plate 

boundary zone, and parallel to the arc and closer to it than to the trench-slope basin and the 

trench] ดูรูปประกอบใน back-arc basin 

 

foreland basin [fore’-land] 

แองหนาแผนดิน: แองขนาดใหญท่ีเกิดตอนหนาของเทือกเขา ท่ีติดกับแผนดินบริเวณท่ีไมมีการเคล่ือนหรือเปล่ียน

ลักษณะ แมจะมีการเกิดการชนกันของแผนเปลือกโลก แองหนาเทือกเขาจะมีความยาวขนานกับแนวเทือกเขา 

เกิด ข้ึนเน่ืองจากนํ้าหนักจํานวนมหาศาลของเ ทือกเขา ท่ีกดทับแผนเปลือกโลก ทําให ธร ณีภาคช้ันนอก 

(lithosphere) แอนตัวลงกลายเปนแองท่ีสามารถรองรับการตกสะสมของตะกอนท่ีถูกพัดพา หรือการเล่ือนไถล

จากเทือกเขาสูงท่ีอยูติดกับแอง [a linear sedimentary basin in a foreland; these basins subside in 

response to flexural loading of the lithosphere by heavy loads of thrust sheets] รูปแบบของแอง

หนาเทือกเขามี 2 รูปแบบ ไดแก :- 

1. แองหนาแผนดินขางแนวเทือกเขา (peripheral foreland basin) เปนแองท่ีเกิดบนแผนเปลือกโลก

แผนท่ีทรุดตัวลงไป และมีรอยเล่ือนยอนปรากฏตามแนวติดกับเทือกเขา เกิดระหวางแนวการชนกัน

ของแผนทวีปสองแผน 
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2. แองหนาแผนดินขางแนวภูเขาไฟ (retroarc foreland basin) เปนแองท่ีเกิดระหวางการชนกันของ

แผนทวีปกับแผนเปลือกโลกใตสมุทร โดยแองจะเกิดอยูในแผนทวีป 

 

 
 

forward modeling [for’-ward] 

รูปจําลองแบบไปขางหนา : รูปจําลองท่ีสรางจากระยะเริ่มตนไปหาระยะสุดทายตามลําดับ [a model 

constructed from an original stage to a final stage] ตรงกันขามกับ backward/inverse modeling 

 

four-way dip closure  

โครงสรางปดแบบเอียงเทส่ีทิศทาง : โครงสรางท่ีไมยอมใหมีการเคล่ือนยายของของเหลวออกไป โดยมีลักษณะ

การเอียงเทของช้ันหินเปนรูปโดม [a dome shape structure] 

 

fracture [frac’-ture] รอยแตก  

รอยแตก : ศัพทท่ีเรียกรวม ๆ ของระนาบใด ๆ ท่ีเกิดจากการแตกท่ีทําใหสูญเสียการยึดเกาะระหวางเม็ดแรหรือ

เม็ดหิน [a general term for any surface within a material across which there is no cohesion] โดยมี

แรงภายนอกมากระทําในขณะท่ีหินอยูในสภาวะเปราะ แรงท่ีมากระทําน้ันมีคาเกินกําลังรับแรงของหินท่ีจะ

ตานทานไวได รอยแตกมีท้ังขนาดเล็กมองไมเห็นดวยตาเปลา จนถึงขนาดใหญหลายกิโลเมตร รอยแตกใน

ความหมายของธรณีวิทยาโครงสรางแบงยอยเปน 3 ชนิด ไดแก :- 

1. แนวแตก (joint) เปนรอยแตกท่ีเกิดจากแรงดึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมใน joint 

2. รอยเล่ือน (fault) เปนรอยแตกท่ีเกิดการแรงอัด หรือแรงเฉือน สามารถสังเกต หรือบงบอกระยะ

การเล่ือน (offset) ได ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมใน fault 

3. รอยแตกเฉือน (shear fracture) เปนรอยแตกท่ีเกิดการแรงอัด หรือแรงเฉือน ไมสามารถบงบอก

ระยะการเล่ือนได ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมใน shear fracture 
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fracture cleavage แนวแตกเรียบประชิด  

แนวแตกเรียบประชิด : รอยแตกขนาดเล็กท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับแนวแตกเรียบ [a small fracture similar to 

cleavage] แตมีการสูญเสียการยึดเกาะระหวางเม็ดแรในเน้ือหิน จึงไมใชลักษณะของแนวแตกเรียบจริง หากเปน

แนวแตกเรียบจริงการยึดเกาะระหวางเม็ดแรจะคงอยู และมีการเรียงตัวใหมในเน้ือหิน โดยแบงเปนสองอาณาจักร 

คือ อาณาจักรของเม็ดแรและอาณาจักรของแนวแตกเรียบ ในปจจุบันศัพทคําน้ีไมนิยม เพราะจะสับสนกับศัพทคํา

วา แนวแตกเรียบแบบไมตอเน่ือง (spaced cleavage) หรือแนวแตกเรียบแบบเหล่ือมขาง (disjunctive 

cleavage) 

 

friction [fric’-tion] แรงเสียดทาน*  

แรงเสียดทาน : แรงตานการเคล่ือนท่ีของพื้นผิววัตถุสองชนิดท่ีสัมผัสกัน [mechanical resistance to motion 

of one object moving against another] ซึ่งไดแกแรงเสียดทานท่ีมีทิศทางตรงกันขามกับทิศทางการเคล่ือนท่ี

ของวัตถุ แรงเสียดทานมี 2 ชนิด คือ แรงเสียดทานสถิต (static friction) และแรงเสียดทานจลน (kinetic or 

dynamic friction) แรงเสียดทานสถิตเปนแรงท่ีเกิดข้ึนท่ีผิวสัมผัสของวัตถุขณะท่ียังไมมีการเคล่ือน สวนแรงเสียด

ทานจลนเปนแรงเสียดทานท่ีเกิดข้ึนขณะวัตถุกําลังเคล่ือนท่ี กฎของแรงเสียดทาน (law of friction) มี 3 ขอ ไดแก 

:- 

1. กฎแรงเสียดทานขอท่ี 1 ของอะมอนตัน (Amontaons’ first law of friction) : กลาววา แรง

เสียดทานเปนสัดสวนตรงกับแรงท่ีมากระทํา [the force of friction is directly proportional to 

the applied load] 

2. กฎแรงเสียดทานขอท่ี 2 ของอะมอนตัน (Amontaons’ second law of friction) : กลาววา 

แรงเสียดทานไมข้ึนกับพื้นท่ีผิวสัมผัส [the force of friction is independent of the apparent 

area of contact] แตแรงเสียดทานจะข้ึนกับแรงต้ังฉากท่ีกระทําตอผิวสัมผัสและคาสัมประสิทธ์ิ

ของการเสียดทานของวัตถุ น่ันคือ  

 

Ff = µFN 
 

เม่ือ  Ff   คือ แรงเสียดทาน มีหนวยเปน นิวตัน  

   FN   คือ แรงท่ีกระทําต้ังฉากกับผิวสัมผัส มีหนวยเปน นิวตัน 

  µ  คือ สัมประสิทธ์ิของการเสียดทาน (coefficient of friction) ไมมีหนวย 

3. กฎแรงเสียดทานของคูลอมบ (Coulomb’s law of friction) : กลาววา แรงเสียดทานระหวาง

การเคล่ือนสวนทางกันของวัตถุท่ีมีผิวสัมผัสกัน และจะไม ข้ึนกับความเร็วของวัตถุท่ีเคล่ือนท่ี 

[kinetic friction is independent of the sliding velocity] 
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frictional sliding [fric’-tion-al] 

การไถลแบบขัดสี : การเล่ือนไถลไปตามระนาบการแตก ท่ีมีการขัดสีหรือครูดระหวางระนาบ ทําใหเกิดกรวด

เหล่ียมและผงรอยเล่ือน [a type of shear movement producing frictional wear material, known as 

breccia and gouge and involving plowing of asperities and/or brittle failure of asperities] 

 

fringe joint  

แขนงแนวแตก : แนวแตกขนาดเล็กท่ีอยูรอบนอกของแนวแตกหลัก โดยทํามุมประมาณ 5° - 25° เกิดจากแรงดึง 

และหากปรากฏเปนชุด จะมีรูปแบบเอนเอคซีลอน [a small-scale joint peripheral to a master joint, 

usually at a 5° - 25° angle from the face of the main joint; it is formed by tension and a set of 

fringe joints forms an en echelon pattern]   

 

frontal ramp [fron’-tal] 

ทางลาดดานหนา : ทางลาดของระนาบรอยเล่ือนยอนซึ่งวางตัวต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกับทิศทางการเล่ือน [a 

thrust ramp that is oriented nearly perpendicular to the transport direction of the thrust sheet] 

 

 
 

Fry method  

วิธีของไฟร : วิธีหาขนาดและทิศทางการวางตัวของวงรีความเครียดในเน้ือหินท่ีเสนอโดย Fry (1979) [a type of 

strain analysis, strain ellipse, developed by Fry (1979)] วิธีการของไฟรจะวิเคราะหโดยลอกเฉพาะจุด

ก่ึงกลางของกอนกรวดหรือตัวบงช้ีความเครียดกอนการเปล่ียนลักษณะเปนรูปทรงกลม เม่ือเปล่ียนลักษณะไปแลว

ยอมมีรูปผิดรูปไปจากทรงกลม 
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G 
 

gentle fold [gen’-tle] 

ช้ันหินคดโคงแขนกางมาก : ช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมระหวางแขนสองขางมีคาระหวาง 120° กับ 180° [a fold with 

an interlimb angle between 120° and 180°] เปนการจัดแบงของ Fleuty (1964) ดูภาพประกอบใน 

interlimb fold classification  

 

geodynamics [ge-o-dy-nam’-ics] ธรณีพลศาสตร*; ธรณีวิทยาพลวัต* 

ธรณีพลศาสตร; ธรณีวิทยาพลวัต : การศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลกภายใตแรงกระทํา [a 

branch of science which deals with the forces and processes of the interior of the Earth]  โดยการ

ประยุกตใชขอมูลทางธรณีฟสิกสและขอมูลอ่ืน ๆ รวมท้ังคณิตศาสตร เพื่อศึกษาสภาพใตผิวดินและการเปล่ียน

ลักษณะแบบพลวัตใหไดลึกมากสุด เชน การสรางรูปจําลองคณิตศาสตรเพื่อศึกษาและคํานวณยอนกลับ การหาการ

แอนตัวและคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของแผนเปลือกโลกโดยศึกษานํ้าหนักกดทับของเทือกเขา การศึกษาลักษณะการ

เย็นตัวของแผนเปลือกโลกใตสมุทร หรือการศึกษาความรอนและการทรุดตัวของแองสะสมตะกอนท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

เปนตน 

 

geological structures [ge’-o-log’-i-cal] 

โครงสรางทางธรณีวิทยา : รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตใด ๆ ท่ีปรากฏของช้ันหินหรือในเน้ือหิน [any feature 

that appears in rock texture and/or strata] โครงสรางทางธรณีวิทยามี 2 ประเภท ไดแก :-  

1. โครงสรางปฐมภูมิ (primary structure) : โครงสรางท่ีเกิดพรอมกับการเกิดหินกอนการแข็งตัว 

ไดแก โครงสรางในหินตะกอน และโครงสรางในหินอัคนี เชน ช้ันหิน ช้ันหินเฉียงระดับ หรือ ริ้วรอย

คล่ืน   

2. โครงสรางทุติยภูมิ (secondary structure) : โครงสรางใหมซอนทับโครงสรางเดิมท่ีเกิดจากแรง

ภายนอกท่ีมากระทําตอหิน โครงสรางทุติยภูมิท่ีสําคัญ ๆ มี 8 ชนิด คือ แนวแตก รอยแตกเฉือน 

รอยเล่ือน ช้ันหินคดโคง ริ้วขนาน แนวแตกเรียบ โครงสรางแนวเสน และเขตรอยเฉือน   

 

geostatic pressure; geostatic stress; overburden stress; overburden pressure; 

lithostatic pressure; lithostatic stress  

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ : ดู lithostatic pressure 
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geostatic stress; geostatic pressure; overburden stress; overburden pressure; 

lithostatic pressure; lithostatic stress  

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ : ดู lithostatic pressure  

 

geosyncline [ge’-o-syn’-cline]ธรณีแอนตัว  

ธรณีแอนตัว : แองรูปวงรีขนาดใหญหลายกิโลเมตร ท่ีมีการสะสมของหินตะกอนและหินภูเขาไฟท่ีมีความหนา

หลายพันเมตร [a downwarping of the crust of the Earth, either elongate or basin like, measured in 

scales of kilometers, in which sedimentary and volcanic rocks accumulate to thicknesses of 

thousands of meters] เดิมเช่ือวาเกิดจากช้ันหินคดโคง โดยบริเวณแองคือสวนทองของช้ันหินคดโคง ท่ีขนาบ

ขางดวยยอดของช้ันหินคดโคง จึงเรียกแองวา ธรณีแอนตัว (geosynclines) คําวา “geosynclines” มาจาก “geo 

+ syncline” คําวา “geo = ธรณี”และคําวา “syncline เทียบเคียงกับการแอนตัวโคงลง” และเรียกสวนยอด

เรียกวา ธรณีโคงตัว (geanticlines) คําวา “geanticlines” มาจาก “geo+ anticline” “geo = ธรณี” และคําวา 

“anticline เทียบเคียงกับ การแอนตัวโคงข้ึน” การตกตะกอนสะสมในบริเวณนํ้าลึกภายในตัวแองเรียกวา ธรณี

แอนตัวมาก (eugeosyncline) คําวา “eu” ภาษากรีกหมายถึง  "real" น่ันคือ “real geosynclines” สวนบริเวณ

นํ้าต้ืน เรียกวา ธรณีแอนตัวนอย (miogeosyncline) คําวา “mio” ภาษากรีกหมายถึง "somewhat" น่ันคือ 

“sort of geosynclines” ตอมาภายหลังมีทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก หรือหลังจาก ป ค.ศ. 1968 

คําอธิบายตาง ๆ ของธรณีแอนไมเปนท่ีนิยมและมีการใชนอยลง จนกระท่ังไมมีการใชในท่ีสุด ทฤษฎีการเคล่ือนท่ี

ของแผนเปลือกโลกไดถูกนํามาใชในการแปลความหมายเก่ียวกับการเกิดแองตาง ๆ จึงมีความชัดเจนมากข้ึน  

 

geotectonics; tectonics ธรณีแปรสัณฐาน 

ธรณีแปรสัณฐาน : ดู tectonics 

 

glide fold; slip fold; shear fold  

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนตามระนาบแกน : ดู shear fold  

 

glide folding; slip folding; shear folding  

การโคงแบบเล่ือนตามระนาบแกน : ดู passive slip 

 

gneissic banding [gneiss’-ic]; gnessic (gneissose) structure; gneissosity  

แถบหินไนส; สภาพการเรียงตัวแบบหินไนส : ริ้วขนานของหินไนสท่ีเรียงเปนริ้วของกลุมแรสีเขม แยกออกจาก

การเรียงตัวของกลุมแรสีจาง มีลักษณะเปนแถบ [a type of foliation in metamorphic rock defined by 
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compositional banding and commonly consisting of alternating dark (mafic) and light (felsic or 

silicic) bands of rock]  

 

gnessic (gneissose) structure; gneissic banding; gneissosity 

แถบหินไนส; สภาพการเรียงตัวแบบหินไนส : ดู gnessic banding 

 

gneissosity [gneiss’-o-si’-ty]; gneissic banding; gnessic (gneissose) structure 

แถบหินไนส; สภาพการเรียงตัวแบบหินไนส : ดู gnessic banding 

 

gouge ผงรอยเลื่อน  

ผงรอยเล่ือน : เม็ดแรหรือเศษหินขนาดละเอียดเทาเม็ดดินเหนียว หรือเม็ดแรดินเหนียว ท่ีเกิดจากการบดอัด ครูด 

ในขณะเกิดการเล่ือนของหิน [uncemented pulverized clayey or claylike material formed by frictional 

wear of rock material during slip] 

 

graben [gra’-ben] กราเบน  

กราเบน : แองหรือหุบเขาท่ีเกิดจากการเล่ือนลงของบล็อกหินเพดานเทียบกับหินพื้นของรอยเล่ือนปรกติ ขอบแอง

จะขนาบดวยรอยเล่ือนปรกติท่ีมีมุมเทหันเขาหากัน [an elongate trough or basin, bounded on both sides 

by high-angle normal faults that dip toward one another] 

 

 
 

grain-boundary diffusion creep [grain-bound’-a-ry]; Coble creep 

การแพรจากขอบเม็ดผลึก; โคเบิลครีพ: กลไกการเปล่ียนลักษณะของเม็ดผลึกแบบออนน่ิมหรือแบบพลาสติก เปน

การเคล่ือนยายมวลโดยกลไกการแพรออกจากบริเวณขอบของเม็ดผลึก [grain-scale, ductile deformation 

accomplished by the diffusion of atoms along grain boundaries] ดูเพ่ิมเติมใน diffusion 
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grain-boundary migration  

การรุกจากขอบเม็ดแร : การเพิ่มขนาดของเม็ดผลึกโดยการรุกจากดานขอบของเม็ดแรสูเม็ดแรขางเคียง เน่ืองจาก

ไดรับแรงกระทํา [movement of grain boundary due to pressure acting on the grain] ทําใหเกิดผลึกใหม 

หรือขยายขนาดของเม็ดผลึก  

 

grain-boundary sliding  

การเล่ือนไถลบริเวณขอบเม็ดผลึก : กลไกการเปล่ียนลักษณะของเม็ดผลึกแบบพลาสติก เกิดท่ีอุณหภูมิปานกลาง

ถึงสูง โดยจะเล่ือนไถลออกจากกันบริเวณขอบเม็ดผลึกดวยการแพร เม็ดผลึกแตละเม็ดไมเปล่ียนรูปรางแตเปล่ียน

ลักษณะการเกาะกันของเม็ดผลึกในมวลรวม [a high to moderate temperature deformation mechanism 

in fine-grained rocks whereby grains slip past one another along their grain boundaries, with 

compatibilities along grain boundaries being accommodated by solid-state diffusion creep or 

dislocation creep] 

 

granular flow [gran’-u-lar] 

การไหลของเศษหินแตกหัก : การเคล่ือนยายของเศษหินแตกหักโดยการกล้ิง-หมุน-ครูด-การบีบอัด-แตกปน ไป

ตามแรงการเล่ือนตัวของรอยเล่ือน หรือตามแรงดึงดูดของโลก [gravitational or mechanical flow of rock 

fragments] 

 

gravitational orogenic collapse [grav’-i-ta’-tion-al]; gravitational spreading 

การทรุดของเทือกเขาจากการเล่ือนไถลตามแรงโนมถวง : การทรุดตัว หรือยุบตัวของเทือกเขาท่ีเปนผลของการ

เล่ือนไถลตามแรงดึงดูดของโลก เกิดเม่ือมวลหินขนาดมหึมายกตัวสูงข้ึนกวาบริเวณขางเคียง กอเกิดการเล่ือนไถล-

ถลม ของมวลหินขนาดใหญ ท่ีไมสามารถตานแรงดึงดูดของโลกได [an orogen compensates for uplift 

derived from horizontal compression laterally under the influence of gravity, i.e. gravitational 

sliding]    

 

gravitational sliding; gravity sliding   

การถลมตามแรงโนมถวง : การถลมหรือการเล่ือนตัวของมวลหินตามแนวลาดชันโดยแรงโนมถวง [a downward 

movement of a rock mass on a slope by the force of gravity]     

 

gravitational spreading; gravitational orogenic collapse 

การทรุดตัวของเทือกเขาจากการเล่ือนไถลตามแรงโนมถวง : ดู gravitational orogenic collapse 
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gravity sliding [grav’-i-ty]; gravitational sliding   

การถลมตามแรงโนมถวง : ดู gravitational sliding 

 

Griffith cracks [Grif’-fith]; microcracks; microfractures  

รอยแตกกริฟฟท; รอยแตกราวขนาดเล็ก : ดู microcracks 

 

Griffith failure criteria  

เง่ือนไขการวิบัติกริฟฟท : การวิบัติแบบสองมิติท่ีพิจารณาความสัมพันธระหวางความเคนต้ังฉากกับความเคน

เฉือนวิกฤต ซึ่งกลไกการแตกจะเก่ียวเน่ืองกับการมีรอยแตกราวขนาดเล็ก หรือรอยแตกกริฟฟท (Griffith cracks) 

อยูภายในเ ม็ดแรหรือผลึกแรประกอบหิน  [fracturing of rock is strongly controlled by 

microcracks/Griffith cracks] ปลายรอยแตกราวจะมีการสะสมของความเคน ถาหากความเคนมีคาเกินกวาคา

ความแข็งแรงของหิน จะทําใหรอยแตกราวเปดกวางและเช่ือมตอกับรอยแตกราวขางเคียง และในท่ีสุดจะแตก

ออกเปนระนาบ ชองวางในรอยแตกกริฟฟท จะเปดกวางข้ึนหากหินอยูภายใตความเคนอัดรอบขางในปริมาณท่ีตํ่า 

แตถาหากมีความเคนอัดรอบขางอยูในปริมาณท่ีสูงมาก ๆ ชองวางของรอยแตกกริฟฟทจะปด ในกรณีน้ีการวิบัติจะ

เกิดตามเง่ือนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ 

 

Griffith’s law of failure  

กฎการวิบัติกริฟฟท : ความสัมพันธแบบ 2 มิติ ระหวางคาความเคนต้ังฉากและคาความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบ

รอยแตก ท่ีมีกรอบการวิบัติเปนแนวโคงรูปพาราโบลา และข้ึนกับความแข็งแรงดึงของวัตถุ น่ันคือ “คากําลังสอง

ของความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตก เทากับสี่เทาของคาความแข็งแรงดึงของวัตถุยกกําลังสอง รวมกับสี่

เทาของคาความแข็งแรงดึงคูณกับคาความเคนต้ังฉากของระนาบรอยแตก [critical shear stress required for 

failure is a function of tensile strength and normal stress as the below equation]” เขียนเปน

สมการ ไดดังน้ี  

 

    σs2 = 4T02 + 4T0σN 

 

เม่ือ σ S คือ ความเคนเฉือนวิกฤตของการวิบัติ (critical shear stress required for failure) 

 T0  คือ คาความแข็งแรงดึง หรือกําลังรับแรงดึง (tensile strength) 

 σN  คือ ความเคนต้ังฉาก (normal stress) 
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Griffith-Murrel failure criteria [Grif’-fith-Mur’-rel] 

เง่ือนไขการวิบัติของกริฟฟท-เมอรเรล : ความสัมพันธแบบ 3 มิติระหวางคาความเคนเฉือนวิกฤตและความเคนต้ัง

ฉากของระนาบรอยแตก กลาวคือ “คากําลังสองของความเคนเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตก เทากับแปดเทาของ

คาผลคูณระหวางความแข็งแรงดึงของวัตถกับคาเฉลี่ยความเคนหลักสามแกน [critical shear stress required 

for failure is a function of tensile strength and mean stress as the below equation]”  เขียนสมการ

ไดดังน้ี  

    σs2 = 8T0P 

 

เม่ือ  σ S  คือ ความเคนเฉือนวิกฤตของการวิบัติ (critical shear stress required for failure) 

 T0  คือ คาความแข็งแรงดึง (tensile strength) 

σ1  คือ ความเคนหลักคามากสุด (maximum stress) 

σ2  คือ ความเคนหลักคาปานกลาง (intermediate stress) 

σ3  คือ ความเคนหลักคานอยสุด (minimum stress)  

P คือ คาเฉล่ียความเคนหลัก 3 แกน (mean stress) ซึ่ง P = 
1
3
(σ1+σ2+σ3)  

หรือ หาไดจากสมการ  

𝜎s =
1
3
�(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 

 

growth fault; contemporaneous fault; synsedimentary fault  

รอยเล่ือนขณะตกตะกอน : รอยเล่ือนท่ีมีการเล่ือนเกิดข้ึนพรอม ๆ กับการตกตะกอนสะสม ทําใหช้ันของตะกอน

ใกลกับรอยเล่ือนมีความหนามากกวาช้ันตะกอนบริเวณขอบแอง [a fault in sedimentary rock that forms 

contemporaneously and continuously with deposition, so that the stratigraphic throw of 

synfaulting sedimentary units increases significantly with depth and the strata of the 

downthrown side are thicker than the correlative strata of the upthrown side]  
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H  
 

half graben 

แองก่ึงกราเบน : แองแนวยาวท่ีมีแนวตัดขวางเปนแบบอสมมาตร โดยท่ีขอบดานหน่ึงของแองเปนระนาบของรอย

เล่ือนปรกติ [an elongate, asymmetric trough or basin bounded on one side by a normal fault] ดูรูป

ประกอบใน graben 

 

hanging wall [hang’-ing] หินเพดาน  

หินเพดาน: มวลหินสวนท่ีอยูบนระนาบรอยเล่ือน [a wall rock above a fault plane/surface] ดูรูปประกอบ

ใน footwall 

 

hard linkage  

การเช่ือมเขม : ลักษณะการเช่ือมตอของรอยเล่ือนขนาดใหญสองแนวท่ีอยูหางกัน โดยรอยเล่ือนขนาดเล็กหน่ึงแนว

หรือมากกวาหน่ึงแนว แนวรอยเล่ือนเช่ือมตอขนาดเล็กน้ันสามารถสังเกตเห็นได [a geometry or process 

whereby two faults are connected by one or more (usually smaller) faults at the scale of 

observation] ดู soft linkage ประกอบ 

 
 

heave ระยะเลื่อนแนวนอน 

ระยะเล่ือนแนวนอน : ระยะการเคล่ือนท่ีวัดตามแนวราบ เปนองคประกอบสวนหน่ึงของเวคเตอรระยะการเล่ือน 

[a horizontal component of displacement on a dip-slip fault] ดูรูปประกอบใน dip slip 

 

helicitic structure; snowball structure  

โครงสรางหมุนเกลียว : ดู snowball structure  
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heterogenous material [het’-er-og’-e-nous] 

วัตถุเนื้อผสม; วัตถุไมเปนเนื้อเดียวกัน : วัตถุท่ีภายในวัตถุน้ันมีคุณสมบัติแตกตางกัน หากพิจารณาในทิศทางหรือ

ตําแหนงท่ีตางกัน [material whose properties vary in magnitude with direction] ตรงกันขามกับ 

homogeneous material 

 

high-angle fault [high-an’-gel] 

รอยเล่ือนมุมสูง : รอยเล่ือนท่ีมีมุมเทมากกวา 45° [a fault with a dip more than 45°] ตรงกันขามกับ low-

angle fault 

 

hinge line แนวพับรอยโคง 

แนวพับรอยโคง : เสนท่ีลากเช่ือมจุดยอดช้ันหินคดโคงบนผิวของช้ันหิน น่ันคือ พิจารณาอยางนอย 2 จุด [an axis 

along which the curvature of a fold is greatest] กลาวอีกนัยหน่ึงคือ แนวทางเดินของจุดยอดบนผิวของช้ัน

หินคดโคง ซึ่งแนวพับรอยโคงเปนไดท้ังเสนตรง เสนโคงหรือบิดเบ้ียว ดูรูปประกอบใน axial plane 
 

hinge point จุดพับรอยโคง  

จุดพับรอยโคง : จุดท่ีมีคาการโคงมากท่ีสุดบนผิวช้ันหินคดโคง [the maximum curvature in a folded 

surface] หากจุดโคงของช้ันหินคดโคงไมชัดเจน และปรากฏเปนบริเวณกวาง จะเรียกวา เขตพับรอยโคง (hinge 

zone) ดูรูปประกอบใน axial plane  

 

hinterland [hin’-ter-land] แดนหลังเทือกเขา  

แดนหลังเทือกเขา : พื้นท่ีบริเวณเทือกเขาสูงท่ีมีหินแปรเกรดสูงปรากฏขนานกับแนวของแองหนาเทือกเขา และมี

การเปล่ียนลักษณะของหินแบบพลาสติก [an area bordering, or within an orogenic belt on the internal 

side away from the foreland] 
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homocline [ho’-mo-cline] 

เอียงตามกัน : เปนศัพทรวมของ โครงสรางท่ีมีมุมเทของช้ันหินวางตัวในแนวเดียวกัน [a general term for a 

series of rock strata having the same dip] 

 

homogenous material [ho-mog’-e-nous] 

วัตถุเนื้อเดียว : วัตถุท่ีภายในวัตถุ มีคุณสมบัติเหมือนกัน เม่ือพิจารณาในทุกทิศทางหรือตําแหนงใด ๆ [material 

whose properties remain the same in all directions]  

 

Hook fold pattern; Type III fold interference pattern  

ช้ันหินคดโคงซอนทับรูปตะขอ; รูปแบบช้ันหินคดโคงแบบซอนทับประเภทสอง : ดู type of fold interference 

pattern 

 

Hooke’s law กฎของฮุค  

กฎของฮุค : ความเคนท่ีกระทําตอวัตถุจะเปนสัดสวนโดยตรงกับความเครียดท่ีเกิดภายในวัตถุ ภายใตพิกัดยืดหยุน 

[stress is proportional to strain, under elastic limit] 

    σ   α  ε ; σ = Eϵ  

เม่ือ    σ  คือ  ความเคน มีหนวยเปน พาสคัล  

  ε  คือ ความเครียด ไมมีหนวย  

  E  คือ มอดูลัสของยัง (Young’s modulus) มีหนวยเปนพาสคัล 

 

Hookean substance [hook’-ean]; elastic material  

วัตถุตามกฎของฮุค; วัตถุยืดหยุน : ดู elastic material 

 

horizontal separation 

ระยะหางการเล่ือนแนวนอน : ระยะหางของช้ันหินหรือตัวบงช้ี ท่ีขาดความตอเน่ืองแนวนอน การขาดความ

ตอเน่ืองเกิดจากการเล่ือน [the horizontal displacement of the rock layer or marker measured in a 

direction at right angles to the strike of a faulted stratum] 

 

horse  

ฮอรส : มวลหินภายใตรอยเล่ือนยอน ท่ีลอมรอบดวยระนาบรอยเล่ือน [a displaced block of rock that is 

bounded on all sides by faults] ดูรูปประกอบใน duplex 
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horse-tail structure  

โครงสรางรอยเล่ือนแบบหางมา; รอยเล่ือนแบบหางมา : รอยเล่ือนท่ีแตกแขนงออกไป แบบประสานสายท่ี

ปรากฏในบริเวณท่ีรอยเล่ือนหยุดเล่ือน [a fanlike array of fault or tensile fracture splays at the 

termination of a larger fault] ดูรูปประกอบใน spray  

 

horst ฮอสต  

ฮอสต : เนินเขาท่ีขนานกับแองหรือหุบเขา เกิดจากการเล่ือนข้ึนของหินพื้น เม่ือเทียบกับหินเพดานในรอยเล่ือน

ปรกติ ขอบเนินท้ังสองขางคือแนวของระนาบของรอยเล่ือนปรกติท่ีเอียงเทออกจากกัน [an elongate block 

bounded on both sides by normal faults that dip away from one another] ดูรูปประกอบใน graben 

 

hot spot; thermal plume; mantle plume  

จุดรอน : ตําแหนงความรอนสูง ท่ีเช่ือวาเกิดจากเน้ือโลกมีความรอนสูงอยางผิดปกติ [it is thought to be the 

surface expression of a persistent rising plume of hot mantle material] อธิบายได 2 แบบ แบบแรก

กลาววา ช้ันแกนโลก (core) ทําใหเน้ือโลกรอน แบบท่ีสองกลาววา ช้ันเน้ือโลกตอนลาง (lower mantle) หรือลึก

กวาธรณีภาคช้ันนอกทําใหเกิดจุดรอน ณ ตําแหนงท่ีมีความรอนสูงหินในเน้ือโลกจะถูกหลอมเหลวเปนบางสวน 

(partial melting) และปะทุข้ึนมาเปนภูเขาไฟ หรือแทรกซอนอยูใตผิวดิน จุดรอนจะไมเคล่ือนท่ี แตเน่ืองจากการ

เคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลกเกิดข้ึนตลอดเวลา แนวภูเขาไฟในบริเวณท่ีมีจุดรอน จึงมีการขยับไปตามการเคล่ือนท่ี

ของแผนเปลือกโลก 

หมายเหตุ : คําวา “hot spot” มักเรียกบริเวณบนพื้นผิวดิน สวนคําวา “thermal plume หรือ mantle 

plume” ในภาพรวมมีความหมายเหมือนกัน แตใชเรียกกรณีใตผิวดิน  

 

hydraulic [hy’-drau-lic] fracture 

รอยแตกจากความดันน้ําในโพรง : ศัพทท่ีใชรวม ของรอยแตกท่ีเกิดจากความดันนํ้าในโพรงท่ีสูงผิดปกติ ทําใหเกิด

การแตก [a general term for the fracture propagating in response to high pore pressure] อาจเกิดโดย

ธรรมชาติ หรือโดยมนุษยเปนผูทําใหเกิด ซึ่งการเกิดโดยมนุษยมีหลายวิธี เชน การอัดดวยนํ้าท่ีมีความดันสูง เพื่อให

เกิดการแตก และของเหลวจะไดไหลผานเน้ือหินไดดีย่ิงข้ึน 
 

hydraulic joint   

แนวแตกจากความดันน้ําในโพรง : แนวแตกท่ีเกิดจากความดันนํ้าในโพรงท่ีเพิ่มสูงมากข้ึน โดยนํ้าหนักกดทับท่ี

เพิ่มมากข้ึน หรือมีการขับนํ้าบางสวนออกจากแรดินเหนียว หรือมีกาซท่ีถูกขับออกจากกระบวนการเกิดปโตรเลียม 

[a joint that propagates in response to high pore pressure generated by compaction 
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accompanying overburden loading, the release of water on clay dewatering, or the release of 

gas on the maturation of hydrocarbons] 

 

hydrostatic pressure [hy’-dro-stat’-ic]; hydrostatic stress  

ความดันทุกทิศทาง; ความดันน้ํา : ความดันท่ีมีปริมาณเทากันทุกทิศทุกทาง โดยไมมีความเคนเฉือนกระทํากับ

วัตถุ [a state of stress in which the normal stresses acting on any plane are equal and where 

shearing stresses do not exist in the material]  

 

hydrostatic stress; hydrostatic pressure   

ความดันน้ํา : ดู hydrostatic pressure 

 

hysteresis [hys’-ter’-e-sis]; hysteresis loop ฮิสเทอรีซิส  

ฮิสเทอรีซิส : วิถีหรือเสนทางเดินของความเคนและความเครียดของวัตถุ เม่ือกําหนดใหวัตถุถูกแรงกระทําเพิ่มข้ึน 

หรือลดลงตามลําดับ ภายในเง่ือนไขการเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน [a lag in the return of an elastically 

deformed body to its original shape after the load has been removed] หากวัตถุมีสภาพยืดหยุน

สมบรูณแบบ (perfect elasticity) จะไดวิถีความเคน-ความเครียดในขณะเพิ่มแรงกระทํา และลดแรงกระทําเปน

เสนตรงทับกัน แตหากวัตถุมีสภาพยืดหยุนไมสมบรูณแบบ (non perfect elasticity) วิถีความเคน-ความเครียด

ของการเพิ่มแรงกระทําและลดแรงกระทําจะมีลักษณะเปนวงวน (loop) 

 

 
 

hysteresis loop; hysteresis ฮิสเทอรีซิส  

ฮิสเทอรีซิส : ดู hysteresis  
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imbricate fan [im’-bri-cate]  

โครงสรางหินแบบซอนเกยรูปพัด : ชุดรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีเกิดติดตอกัน โดยมีระนาบการเล่ือนท่ีมีมุมเทไปใน

ทิศทางเดียวกัน และมีการเล่ือนแบบซอนเหล่ือมกันอยางเปนระเบียบ หรือคอนขางเปนระเบียบ [a series of 

faults that splay from a thrust fault and separate upward] 

 

 
 

imbricate structure โครงสรางหินแบบซอนเกย 

โครงสรางหินแบบซอนเกย : โครงสรางท่ีแสดงการเรียงซอนกันแบบมุมสูงของมวลหิน ท่ีถูกลากข้ึนมาเรียงซอน

เกยกันอยางคอนขางเปนระเบียบโดยรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า [a series of nearly parallel and overlapping 

minor thrust faults that are approximately equidistant and have the same displacement and 

that are all steeply inclined in the same direction toward the source of stress] ดูรูประกอบใน 

imbricate fan และ ดู duplex ประกอบ 

 

impact structure [im’-pact] 

หุบอุกกาบาต : โครงสรางท่ีเกิดจากการตกกระแทกของอุกกาบาต มีลักษณะเปนรูปครึ่งทรงกลม  หินบริเวณท่ีถูก

กระแทกจะมีการเปล่ียนลักษณะแบบการแตก และ/หรือหลอมเหลวแลวเย็นตัวลงทันที [a generally circular or 

craterlike structure produced by an impact (usually extraterrestrial) on the Earth’s surface] 

 

inclined fold [in-clined’] 

ช้ันหินคดโคงตะแคง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีระนาบการคดโคงเอียง [a fold whose axial plane is inclined]   
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incompetent bed [in-com’-pe-tent] ชั้นหินเนื้อเปราะ 

ช้ันหินเนื้อเปราะ : หินท่ีมีคาความหนืดตํ่า หรือความแข็งแกรงนอย [rock strata of low viscosity or rigidity] 

 

infinitesimal-strain theory [in’-fin-i-tes’-i-mal]  

ทฤษฎีการวิเคราะหความเครียดขนาดเล็ก : ทฤษฎีท่ีกลาวถึงการเปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีมีปริมาณนอยกวา

ขนาดของวัตถุท่ีพิจารณา หรือมีความเครียดนอยกวา 1% [a theory of material deformation in which 

small displacements and small strains in geology, less than about 1% are analyzed] สามารถสมมุติ

ไดวาไมมีการเปล่ียนแปลงในคุณสมบัติของวัตถุ หากตองการพิจารณาวัตถุขนาดใหญ โดยทฤษฎีน้ีจะตองแบงขนาด

ของวัตถุเล็กลง จนกระท่ังมีไดขนาดท่ีปริมาณความเครียดเกิดนอยกวาขนาดของวัตถุ ดู finite-strain theory 

ประกอบ 

 

inflection point [in-flec’-tion] จุดเปลี่ยนโคง* 

จุดเปล่ียนโคง : บริเวณท่ีมีการเปล่ียนแนวการคดโคง เชน เปล่ียนจากโคงข้ึนเปนโคงลง [a point on a curve 

that the curvature changes from upward to downward or from downward to upward] ดูรูป

ประกอบใน interlimb angle 

 

inlier [in’-li-er] 

หินอายุออนปดลอม : บริเวณท่ีมีหินอายุแกลอมรอบดวยหินอายุออน [an area or group of rocks 

surrounded by younger rocks] เกิดจากการผุกรอนของมวลหินอายุออน ตรงกันขามกับ outlier ดูรูปประกอบ

ใน allochthon 

 

in-sequence thrust [in-se’-quence]; normal-sequence thrust  

ชุดรอยเล่ือนยอนมุมต่ําตามลําดับ : ชุดของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า ท่ีมีลําดับการเกิดตอเน่ืองกัน โดยท่ีรอยเล่ือนยอน

ตัวใหมเกิดตามทิศทางหลักของการเคล่ือนของแผนเปลือกโลก และมีหินอายุแกวางทับหินอายุออน [a series of 

thrust faults that place older rocks on top of younger rocks as they cut upsection in the 

transport direction] ชุดรอยเล่ือนยอนท่ีเกิดจากการชนกันของแผนเปลือกโลก จะมีลําดับการเกิดเริ่มจากรอย

เล่ือนท่ีอยูติดกับบริเวณท่ีชนกัน จากน้ันจะเกิดรอยเล่ือนยอนตัวใหมเคล่ือนเขามาในบริเวณท่ีหางจากการชนกัน 

น่ันคือ เคล่ือนเขาหาแผนดินใหญมากข้ึน ๆ ตามลําดับ สามารถลําดับอายุการเกิดของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าได 

กลาวคือ รอยเล่ือนท่ีอยูใกลบริเวณท่ีไมมีการเปล่ียนลักษณะจากการชนกัน จะมีอายุนอยสุด สวนรอยเล่ือนท่ีอยูใน

บริเวณท่ีชนกันหรือบริเวณแดนหลังเทือกเขา (hinterland) จะมีอายุมากสุด ซึ่งจะเปนไปตามลําดับการเกิด ดู 

out-of-sequence thrust ประกอบ 
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interferenece fold [in-ter’-fer-enece]; superimposed folds; superposed folds; 

refolded folds 

ช้ันหินคดโคงซอนทับ : ดู refolded folds; type of fold interference pattern; superposed fold 

 

interlimb angle [in-ter’-limb] 

มุมระหวางสวนขางช้ันหินคดโคง : มุมท่ีวัดระหวางเสนตรงสองเสนท่ีตัดกัน โดยเสนท้ังสองลากสัมผัสกับสวนขาง

ช้ันหินคดโคงสองขาง [an angle between adjacent limbs of a fold, normally determined by drawing 

tangents to the fold limbs at the inflection points] 

 
 

interlimb fold classification  

การแบงช้ันหินคดโคงใชมุมระหวางสวนขางช้ันหินคดโคง : การจัดแบงรูปรางท่ีเสนอโดย Fluety (1964) [a 

fold classification based on Fluety, 1964] โดยใชมุมระหวางสวนขางช้ันหินคดโคง จําแนกเปน 6 ชนิด คือ 

ช้ันหินคดโคงปด (close fold) ช้ันหินคดโคงเปด (open fold) ช้ันหินคดโคงพับผา (isocline fold) ช้ันหินคดโคง

แขนกางมาก (gentle fold) และ ช้ันหินคดโคงตีบ (tight fold) 
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inversion [in-ver’-sion]; structural inversion  

โครงสรางกลับข้ัว: การเกิดการโครงสรางใหมท่ีมีลักษณะของการเกิดตรงกันขามกับการเกิดของโครงสรางเดิม [a 

reversal of tectonic mode] เชน โครงสรางเดิมเปนแบบแรงอัด ตอมาเกิดโครงสรางแบบแรงดึง เม่ือเกิดการ

กลับข้ัว เปนตน  

 

inverted fault structure [in-ver’-ted] 

โครงสรางรอยเล่ือนกลับข้ัว : รอยเล่ือนท่ีเกิดสวนทางหรือในทิศทางตรงกันขามกับรอยเล่ือนเดิม [a reversal of 

fault] เชน โครงสรางเดิมคือรอยเล่ือนปรกติ และเม่ือเกิดโครงสรางกลับข้ัวจะไดโครงสรางรอยเล่ือนยอน 

 

inverted rift structure  

โครงสรางแองทรุดแบบกลับข้ัว : ชุดของรอยเล่ือนปรกติในแองท่ีมีการยืดตัวของแผนดิน ตอมาอยูภายใตอิทธิพล

ขงแรงอัด ทําใหรอยเล่ือนเกิดการเล่ือนสวนทางกับทิศทางการเล่ือนเดิม [a reversal of normal fault in a rift 

basin] น่ันคือ เกิดเปนรอยเล่ือนยอน (reverse fault) 

 

isoclinal fold [i’-so-clin’-al] 

ช้ันหินคดโคงพับผา : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแขนการคดโคงขนานกัน [a fold whose limbs are parallel] หรือกลาว

อีกนัยหน่ึง คือ ช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมระหวางแขนสองขางมีคา 0° ดูรูปประกอบใน interlimb fold classification 

 

isostasy [i-sos’-ta-sy] ดุลเสมอภาคของแผนเปลือกโลก 

ดุลเสมอภาคของแผนเปลือกโลก : การปรับสภาพแผนเปลือกโลกหรือเปลือกโลก เพื่อใหอยูในสภาวะท่ีสมดุลตาม

กฎความโนมถวงของโลก [a condition of equilibrium, comparable to floating, of the units of the 

lithosphere above the asthenosphere or the curst above the mantle] ซึ่งคําวา “isos” เปนภาษากรีก

หมายถึง “เทาเทียม (equal)” และ “stasis” หมายถึง “ยืนน่ิง หรือยืนตระหงาน (standstill)” ในกรณีท่ี

พื้นผิวโลกมีความสูง-ตํ่าไมเทากัน ตัวอยางเชน มีเทือกเขาสูงกวาพื้นท่ีขางเคียงเปนระยะทางหลายกิโลเมตร เปลือก

โลกหรือแผนเปลือกโลก จําตองมีการปรับสภาพแบบถวงดุล เพื่อใหเทือกเขาสูงทรงตัวอยูไดโดยไมโคนลม 

สมมุติฐานท่ีอธิบายการปรับสภาพแบบถวงดุลมี 2 สมมุติฐาน ไดแก :-  

1. สมมุติฐานของแอรี (Airy root hypothesis) : สมมุติฐานรากของภูเขา โดยมีเง่ือนไขวา หินใน

เปลือกโลกมีคาความหนาแนนในแนวนอนคงท่ี ดังน้ันพื้นท่ีใตเทือกเขามีการปรับสภาพท่ีบริเวณฐาน

ของเปลือกโลกช้ันกลาง ฐานของเปลือกโลก (ช้ันโมโฮ) หรือฐานของธรณีภาคช้ันนอก โดยมีรากหย่ัง

ลึกลงไป สมมุติฐานรากภูเขาพบประมาณรอยละ 70  
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2. สมมุติฐานของแพท (Platt hypothesis) : สมมุติฐานไมมีรากของภูเขา มีเง่ือนไขวา หินใน

เปลือกโลกมีคาความหนาแนนในแนวนอนแตกตางกัน หินท่ีมีความหนาแนนนอยจะอยูสูงกวาหินท่ีมี

ความหนาแนนมาก ดังน้ันเทือกเขาสามารถทรงตัวอยูไดโดยไมโคนลม เพราะวาหินในเทือกเขาสูงมี

ความหนาแนนนอยกวาหินขางเคียง สมมุติฐานไมมีรากของภูเขาพบประมาณรอยละ 30 

 

isostatic uplift [i’-so-stat’-ic] 

การยกตัวเพื่อปรับสมดุล : การปรับตัวของเปลือกโลกหรือแผนเปลือกโลก เพื่อกอเกิดการสมดุลโดยการเพิ่มระดับ 

[rise in the level of the land relative to the sea caused by the adjustment of the 

crust/lithosphere for equilibrium] โดยหากมวลของพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงหายไป ความหนาแนนของพื้นท่ีน้ันจะมี

คานอยกวาพื้นท่ีขางเคียง มวลขางเคียงจะเคล่ือนท่ีเขามาทดแทนเพื่อรักษาสมดุล  
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J  
 

joint แนวแตก  

แนวแตก :  ระนาบการแตกของหินไมไดเปนผลจากแรงเฉือน [a planar fracture, crack, or parting in a rock, 

without shear displacement] แนวแตกจัดเปนโครงสรางท่ีเกิดจาการเปล่ียนลักษณะของแผนหินในสภาวะ

เปราะ โดยปรากฏเปนระนาบ (plane/surface) อันเน่ืองจากแรงดึง (tension) ท่ีทําใหหินแตกออกจากกัน โดยมี

ระนาบการแตกต้ังฉากกับแรงดึง  

 

 
 

joint density  

ความหนาแนนของแนวแตก : ในกรณีของ 1 มิติ ความหนาแนนของแนวแตก คือ จํานวนแนวแตกตอความยาว

เสน ในกรณีของ 2 มิติ ความหนาแนนของแนวแตก คือ อัตราสวนความยาวของแนวแตกท่ีเกิดในเน้ือหินตอพื้นท่ี; 

ในกรณีของ 3 มิติ ความหนาแนนของแนวแตก คือ อัตราสวนพื้นท่ีของแนวแตกท่ีเกิดในเน้ือหินตอปริมาตร [the 

number of joints per length of scanline (1-D sample); the ratio of joint length per unit surface 

area (2-D sample); the surface area of joints per unit volume (3-D sample)]   

 

joint frequency  

ความถ่ีของแนวแตก : จํานวนแนวแตกตอระยะทาง [the number of joints per distance] 

 

joint plane  

ระนาบแนวแตก : ระนาบการแตกของแนวแตกท่ีสามารถวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) ได [a 

surface/plane of a joint] 

 

joint set  

ชุดแนวแตก : กลุมแนวแตกในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียงกัน [a group of more or less parallel joints] 
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joint spacing  

ระยะหางของแนวแตก : ระยะหางระหวางแนวแตกในชุดแนวแตกใด ๆ โดยวัดตามแนวต้ังฉากกับระนาบแนวแตก 

[the interval between joints of a particular joint set, measured on a line perpendicular to the 

joint planes]  

 

joint system  

ระบบแนวแตก : ชุดแนวแตกท่ีมีรูปแบบ ซึ่งถูกกําหนดโดยเกิดโดยทิศทางของแรงกระทํา [two or more joint 

sets that intersect] ตรงกันขามกับ non systematic joint 

 

 
 

joint valley  

หบุเขาตามแนวแตก : หุบเขาท่ีมีทางนํ้าท่ีถูกกําหนดโดยลักษณะของระบบแนวแตก [a valley whose drainage 

pattern is controlled by master joint systems] 
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K 
 

kinematic analysis [kin’-e-mat’-ic] 

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส : การวิเคราะหการเปล่ียนลักษณะอันเปนผลหรือผลลัพธของความเครียดท่ีเกิดใน

วัตถุ โดยไมคํานึงถึงตัวการท่ีทําใหเกิดความเครียด ประกอบดวยการวิเคราะหใน 4 ลักษณะ ไดแก การเคล่ือนท่ี

ของวัตถุจากตําแหนงเดิมไปยังตําแหนงใหม (translation) การหมุนของวัตถุ (rotation) การยืดหรือการหดของ

วัตถุ (dilation) และ/หรือ การบิดเบ้ียวหรือผิดรูปของวัตถุ (distortion) [the part of structural analysis that 

deals with the movements without consideration of the causes of the movements, including 

translation, rotation, distortion and dilation that occurred during deformation] คําวา “kinema” 

เปนภาษากรีก แปลวา “การเคล่ือนท่ี (movement, motion)” 

 

kinematic indicator; shear-sense indicator  

ตัวบงช้ีความเครียด : ดู shear-sense indicator 

 

kinetics [ki-net’-ic] จลศาสตร* 

จลศาสตร : การศึกษาและวิเคราะหความเคนภายนอกท่ีกระทําตอวัตถุ ทําให วัตถุเคล่ือนท่ี [the study of 

motion and its causes] 

 

kink band  

แถบโคงมุมแหลม : แถบการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดในมาตราสวนต้ังแตขนาดใหญมองเห็นดวยตาเปลา ถึงขนาดเล็ก

ท่ีมองไมเห็นดวยตาเปลา เชน การเล่ือนตัดแนวแถบ (เชน ริ้วขนาน ช้ันหินบาง) ทําใหเกิดการหักเปนมุมแหลม [a 

type of deformation band occurring microscopically in crystals and megascopically in foliated 

and thin-bedded rocks, in which the orientation of the lattice or of the foliation is changed or 

deflected by gliding or slippage] 

   แถบโคงมุมแหลม บริเวณ จ. นาน 
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kink fold ชั้นหินคดโคงยอดแหลม 

ช้ันหินคดโคงยอดแหลม : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแขนเปนระนาบเรียบ และมีมุมระหวางแขนการคดโคงเปนมุมแหลม [a 

fold with planar limbs and a sharp angular hinge] ดูรูปประกอบใน kinking 

 

kinking [kink’-ing] 

การโคงมุมแหลม : กระบวนการท่ีทําใหเกิดช้ันหินคดโคง โดยทําใหหินโคงแบบแขนท่ีเปนระนาบเรียบ และมีมุม

มุมแหลมท่ีจุดยอดการโคง โดยท่ีรูปทรงของช้ันหินคดโคงเกิดจากการหมุนของช้ันหินหรือการถูกเฉือน [fold 

mechanism that produces a fold with planar limbs and a sharp angular hinge as resulted of twist 

or shear rock strata] 

 
 

klippe [klip’-pe]; nappe outlier; thrust outlier  

ช้ันหินทบตัวคงเหลือ; เศษมวลหินเคล่ือนรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : มวลหินเคล่ือนท่ียังคงทนตอการผุกรอน ปรากฏ

เปนเศษหลงเหลือของมวลหินเคล่ือน ท่ีถูกลอมรอบดวยมวลหินอยูกับท่ี [an erosional remnant of a thrust 

sheet or nappe that is completely surrounded by exposure of the footwall; an isolated rock unit 

that is an erosional remnant or outlier of a nappe] พหูพจนของ klippe คือ klippen ดูรูปประกอบใน 

allochthon  
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large-strain theory; finite-strain theory  

ทฤษฎีการวิเคราะหความเครียดขนาดใหญ : ดู finite-strain theory 

 

lateral ramp [lat’-e-ral] 

ลาดดานขาง : การเปล่ียนระดับเปนทางลาด ดวยการไตระดับสูงข้ึน หรือตีบหายไป บริเวณฐานรอยเล่ือนยอนมุม

ตํ่า โดยแนวระดับของลาดดานขางตัดขวางกับแนวระดับลาดดานหนา [a thrust ramp that strikes generally 

parallel to a transport direction of a thrust sheet] ดูรูปประกอบใน frontal ramp 

 

law of concealed stratification  

กฎการซอนตัวของหินโผล : กฎท่ีกลาววา “การหายไปของหินโผลในบริเวณขอบ จําเปนตองมีคําอธิบายถึงสาเหตุ

การขาดหายไปของหินโผล เชน เกิดจากการผุกรอน การคดโคง หรืออ่ืน ๆ ท่ีปรากฏเปนขอบ [every outcrop in 

which the edges of strata are exposed demands an explanation, e.g., erosion, folding, volcanism, 

earthquake, etc]” ต้ังโดย Nicholas Steno 

 

law of crosscutting relationships  

กฎการตัดกันของหิน : กฎท่ีกลาววา “หิน (โดยเฉพาะหินอัคนี) ท่ีตัดกับหินทองท่ี ยอมมีอายุออนกวาหินทองท่ี [a 

rock (esp. an igneous rock) is younger than any other rock across which it cuts]” ต้ังโดย James 

Hutton 

 

law of faunal assemblages กฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาต ิ

กฎการเปล่ียนแปลงทดแทนสัตวชาติ; กฎการวิวัฒนาการ : กฎท่ีกลาววา “ซากส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏในช้ันหิน ยอมมี

อายุเดียวกับช้ันหิน [similar assemblages of fossil organisms (faunas and floras) indicate similar 

geologic ages for the rocks that contain them]” ดังน้ันสามารถประยุกตไดวา หากหินมีซากส่ิงมีชีวิตท่ีมี

วิวัฒนาการนอย ยอมจะมีอายุแกกวาช้ันหินท่ีพบซากส่ิงมีชีวิตท่ีมีวิวัฒนาการมาก 
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law of faunal succession 

กฎการลําดับอายุจากซากบรรพชีวิน : กฎท่ีกลาววา “อายุของหินสามารถบงบอกไดจากซากส่ิงมีชีวิตท่ีปรากฏอยู

ในเน้ือหิน [the relative age of rocks can be determined from their fossil content]” 

 

law of friction  

กฎแรงเสียดทาน : ดู friction 

 

law of original horizontality  

กฎการวางตัวแนวราบ : กฎท่ีกลาววา “การตกตะกอนของหินตะกอนจะเริ่มตนจากการตกตะกอนในแนวราบ 

[water-laid sediments are deposited in strata that are horizontal or nearly horizontal, and 

parallel or nearly parallel to the Earth's surface]” ต้ังโดย Nicholas Steno 

 

law of superposition กฎการลําดับชั้น 

กฎการลําดับช้ัน : กฎท่ีกลาววา “เม่ือพบตะกอนของหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ หินท่ีแกกวาจะอยูดานลางของหิน

ท่ีออนกวาเสมอ ถาหากไมมีถูกการเปล่ียนลักษณะทางกระบวนการธรณีแปรสัณฐานดวยการตลบกลับ [in any 

sequence of layered rocks, sedimentary or extrusive volcanic, that has not been overturned, the 

youngest stratum is at the top and the oldest at the base]” ต้ังโดย Nicholas Steno 

 

law of uniformitarianism; uniformitarianism เอกรูปนิยม 

กฎเอกรูปนิยม; เอกรูปนิยม : กฎหรือหลักท่ีกลาวโดยรวมวา “ปจจุบันเปนกุญแจไขไปสูอดีต [the present is 

the key to the past]” ต้ังโดย James Hutton 

 

layer-parallel shortening [lay’-er-par’-al-lel] 

การหดส้ันขนานช้ันหิน : การเปล่ียนลักษณะท่ีทําใหขนาดของแนวช้ันหินหดส้ัน [deformation resulting in 

shortening of a layered sequence parallel to bedding] ซึ่งสวนใหญเกิดจากการละลายเจากความดัน 

(pressure solution)  

 

left-lateral strike-slip fault [left-lat’-e-ral]; sinistral strike-slip fault  

รอยเล่ือนตามแนวระดับจากซายไปขวา : รอยเล่ือนตามแนวระดับท่ีมีการเล่ือนไปทางดานซายมือของผูสังเกต 

เม่ือมองในทิศทางต้ังฉากกับระนาบการเล่ือน [strike-slip fault that the left side has moved toward an 

observer looking perpendicular to the fault plane] ตรงกันขามกับ right-lateral strike-slip fault 
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L-fabric [L-fab’-ric] 

ริ้วลายเสน : ริ้วลายท่ีเกิดท่ัวท้ังเน้ือหิน มีลักษณะเปนแบบแนวเสน [a penetrative rock texture that 

lineation is dominated] สามารถวัดทิศทางของแนวเสน (trend) และมุมพลันจ (plunge) ของเสนบนระนาบได 

เชน แนวเสนการยืดของเม็ดแร หรือแนวเสนการเรียงตัวของเม็ดแร ตรงกันขามกับ S-fabric 

 

limb สวนขางของชั้นคดโคง 

สวนขางของช้ันคดโคง; แขนช้ันหินคดโคง : ดู fold geometry 

 

line defect; dislocation  

ขอบกพรองแบบเสน : ดู dislocation 

 

lineament [lin’-e-a-ment] 

แนวเสน : สภาพภูมิประเทศท่ีมีลักษณะเปนแนวเสน [topographic feature consisting of aligned surface 

features] เชน แนวของรองเขา หรือแนวของยอดเขา เปนตน 

 

linear structure; lineation 

โครงสรางแนวเสน : ดู lineation 

 

lineation [lin’-e-a’-tion]; linear structure  

โครงสรางแนวเสน : โครงสรางท่ีมีลักษณะเปนแนวเสนตรง ก่ึงตรง หรือโคง มีไดในทุกขนาดและเปนแนวท่ี

สามารถบงบอกได โดยการสังเกตตรงหรือโดยจิตนาการ [structure on any scale that can be expressed as 

a real or imaginary line] ตัวอยางโครงสรางแนวเสนท่ีสังเกตได เชน เสนจากการครูดของเม็ดแรตามระนาบรอย

เล่ือน แนวเสนจากการเรียงของเม็ดแร หรือแนวเสนตามแนวตัดกันของระนาบโคงสองระนาบ เปนตน ตัวอยางของ

โครงสรางแนวเสนโดยจินตนาการ เชน แนวเสนตามแนวของจุดยอด หรือทองของช้ันหินคดโคง หรือ แนวเสนตาม

แนวรอยหยักของแนวแตกเรียบ เปนตน การวางตัวของโครงสรางแนวเสนวัดออกมาในรูปของคาเทรนด (trend) 

และมุมพลันจ (plunge) ของแนวเสนบนระนาบ 

 

listric fault [lis’-tric] 

รอยเล่ือนฐานโคง : รอยเล่ือนท่ีมีระนาบโคงท่ีฐาน พบไดท้ังรอยเล่ือนปรกติ (nomral fault) และรอยเล่ือนยอน 

(reverse fault) สวนท่ีอยูใกลผิวดินจะมีมุมสูง เม่ือลึกลงไปมุมเทจะลดลงเรื่อย ๆ จนกลายเปนระนาบโคง     

และ/หรือในท่ีสุดจะวางตัวแนวราบ [a curved downward-flattening fault, generally concave upward. 
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Listric faults may be characterized by normal or reverse separation] ศัพทคําน้ีมักใชกับรอยเล่ือนปรกติ 

และรอยเล่ือนปรกติท่ีเกิดพรอมกับการตกตะกอน 

หมายเหตุ : คําวา listic มาจากภาษากรีกวา “listros” หมายถึง “รูปรางคลายชอน (spoon shaped)” 

 

 
 

lithosphere [lith’-o-sphere] ธรณีภาคชั้นนอก  

ธรณีภาคช้ันนอก : ช้ันนอกสุดของโลก ประกอบดวยเปลือกโลกและเน้ือโลกตอนบน [the outer, relatively 

rigid layer of the Earth that consists of the entire crust, plus the uppermost mantle] แปลตามราก

ศัพทของคําวา “litho” หมายถึง “หิน (rock or stone)” และ “sphere” หมายถึง “ช้ัน (layer)” ความหมาย

รวมตามรากศัพท คือ “ช้ันท่ีเปนของแข็งหรือช้ันท่ีมีความแข็งแกรง” ธรณีภาคช้ันนอกวางอยูบนฐานธรณีภาค 

(asthenosphere) ซึ่งฐานธรณีภาค แปลตามรากศัพทของคําวา “a” หมายถึง “ปราศจาก (without)” และ 

“sthenes” หมายถึง “ความแข็งแรงหรือแข็งแกรง (strength)” ความหมายรวมตามรากศัพท คือ “ช้ันท่ี

ปราศจากความแข็งแกรงหรือช้ันท่ีออนน่ิม” โดยท่ีฐานธรณีภาคสามารถไหลไดถาหากมีความแตกตางทางความเคน

เพียงเล็กนอย ดังน้ันธรณีภาคช้ันนอกจึงสามารถเคล่ือนบนฐานธรณีภาคได  รอยตอระหวางธรณีภาคช้ันนอกและ

ฐานธรณีภาค คือ ขอบเขตของความแตกตางของความแข็งแรง แมจะมีองคประกอบของแรเหมือนกันแตมี

พฤติกรรมท่ีแตกตางกัน โดยท่ีฐานธรณีภาค ออนน่ิมและไหลได ตลอดจนมีความหนืดมาก จึงทําใหธรณีภาค

ช้ันนอกเคล่ือนท่ีอยูบนฐานธรณีภาค  ธรณีภาคช้ันนอกของแผนเปลือกโลกใตสมุทรมีความหนาหนาประมาณ 25-

70 กิโลเมตร ธรณีภาคช้ันนอกของแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปมีความหนาหนาประมาณ 100-225 กิโลเมตร ความ

หนาของธรณีภาคช้ันนอกไมเทากัน ข้ึนอยูกับความหนาของเปลือกโลก และประเภทของเปลือกโลก   

 

lithostatic pressure [lith’-o-stat’-ic]; lithostatic stress; geostatic pressure; geostatic 

stress; overburden pressure; overburden stress 

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ : ความเคน (σ) ท่ีกระทํา ณ ตําแหนงใด ๆ ใต

ผิวดินในแนวด่ิง [overburden or vertical stress in the Earth's crust] น่ันคือ ความเคนจากนํ้าหนักกดทับซึ่งมี

คาเทากับ ผลคูณระหวางคาความหนาแนน (ρ) และความลึก (h) ของหินท่ีอยู ณ ตําแหนงน้ัน ๆ และคาแรงดึงดูด

ของโลก (g) เขียนสมการไดดังน้ี    𝜎 = 𝜌𝑔ℎ 
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lithostatic stress; lithostatic pressure; geostatic pressure; geostatic stress; 

overburden pressure; overburden stress  

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ : ดู lithostatic pressure 

 

load cast โครงสรางจากน้ําหนักกดทับ* 

โครงสรางจากน้ําหนักกดทับ : โครงสรางท่ีแสดงการคดโคงหรือการแอนเฉพาะในบริเวณผิวสัมผัสระหวางหิน

ตะกอนเม็ดละเอียดจําพวกดินเหนียว กับหินตะกอนเม็ดหยาบจําพวกทรายและกรวดมน [depressions in fine-

grained sediments beneath coarse-grained sediments bed] จัดเปนโครงสรางปฐมภูมิท่ีเกิดในขณะท่ีหิน

ยังไมแข็งตัว เปนผลมาจากนํ้าหนักกดทับของตะกอนเม็ดหยาบ (ตะกอนทราย หรือกรวดมน) ท่ีอยูดานบนของ

ตะกอนเม็ดละเอียด (ตะกอนดินเหนียว หรือแรดินเหนียว) ท่ีมีความออนน่ิม และเคล่ือนไหลไดโดยงาย ทําใหเกิด

การคดโคงบริเวณรอยสัมผัส 

 

low-angle fault  

รอยเล่ือนมุมต่ํา : รอยเล่ือนท่ีมีมุมเทนอยกวา 45° [a fault with a dip of 45° or less] ตรงกันขามกับ high-

angle fault 

 

LS-tectonite [LS-tec’-ton-ite] 

หินแอลเอสเทคโทไนต :  หินเทคโทไนตท่ีมีโครงสรางแนวเสนและริ้วขนาน [a tectonite whose fabric has 

both linear and planar fabric elements caused by deformation] 

 

L-tectonite [L-tect’-ton-ite] 

หินแอลเทคโทไนต : หินเทคโทไนตท่ีมีโครงสรางแนวเสนเดน เชน หินท่ีเม็ดกรวดในเน้ือหินถูกยืดใหเปนแทงยาว 

[a tectonite whose fabric is dominated by the presence of lineations, e.g., a deformed 

conglomerate in which the pebbles are strongly elongate] 
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macroscopic scale [mac’-ro-scop’-ic] 

มาตราสวนขนาดใหญ : มาตราสวนขนาดเทือกเขา [mountain size scale] มาตราสวนท่ีมองเห็นหินโผลจากท่ี

หน่ึง ๆ แตจะไมสามารถเห็นขนาดของโครงสรางท้ังหมดได (ขนาด ~10-100 กิโลเมตร หรือมากกวา)  

 

main fault; master fault; major fault 

รอยเล่ือนหลัก : ดู master fault 

 

major fault [ma’-jor]; master fault; main fault  

รอยเล่ือนหลัก : ดู master fault 

 

major fold  

ช้ันหินคดโคงหลัก : ช้ันหินคดโคงท่ีสวนขางของการคดโคงประกอบดวยช้ันหินคดโคงขนาดเล็กหรือช้ันหินคดโคง

รองหลาย ๆ ลูก [the fold whose limbs contain minor folds] ดู minor fold ประกอบ 

 

mantle [man’-tle] เนื้อโลก 

เนื้อโลก : สวนท่ีอยูระหวางเปลือกโลกและแกนโลก [the region of the earth’s interior between the crust 

and the core] เน้ือโลกจะอยูท่ีความลึกถัดจากเปลือกโลกลงไปจนกระท่ังถึงความลึกมากสุดประมาณ 2,900 

กิโลเมตร มีสวนประกอบเชนเดียวกับเปลือกโลก อาทิเชน ดวยหินและแรท่ีมีธาตุซิลิกา เหล็ก แมกนีเซียม และ

อะลูมิเนียม แตการจับผลึกแตกตางกันทําใหเน้ือหินแตกตางกัน หินในเน้ือโลก ไดแก หินเพริโดไทต (peridotite) 

หินเอโคไจต (ecogite) และแรจําพวกเพเรฟสไคต (perovskite) ซึ่งแรท่ีจัดวาเปนจําพวกเพเรฟสไคต คือ แรท่ีมี

การจัดโครงสรางใหมทําใหโครงสรางอะตอมเปนแบบ ABC3 โดยโครงสรางอะตอมมีการเกาะกันแนนมากข้ึน แรจะ

มีคาความหนาแนนเพิ่มข้ึน สงผลใหคาความแข็งแรงเพิ่มข้ึน ตัวอยางของแรจําพวกเพเรฟสไคต เชน แคลเซียมไท

ทาเนียมออกไซด (calcium titanium oxide, CaTiO3) หรือไพรอกซีนเอนสตาไทต (pyroxene enstatite, 

MgSiO3) เน้ือโลกแบงเปนสองช้ัน คือ เน้ือโลกตอนบน (upper mantle) และ เน้ือโลกตอนลาง (lower mantle) 

ระหวางเน้ือโลกตอนบนและตอนลางจะเปนชวงรอยตอซึ่งอยูท่ีระดับลึกประมาณ 670-700 กิโลเมตร น่ันคือ สวนท่ี

เปนรอยตอระหวางฐานธรณีภาค (asthenosphere) และมัชณิมภาค (mesosphere)  ในปจจุบันความรูเก่ียวกับ

เน้ือโลกมีนอยมาก การศึกษาสวนใหญกําหนดใหเน้ือโลกมีความเปนเน้ือเดียว (homogeneous) 
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mantle plume; hot spot; thermal plume;  

จุดรอน : ดู hot spot 

 

master fault [mas’-ter]; main fault; major fault 

รอยเล่ือนหลัก : รอยเล่ือนท่ีมีระยะการเล่ือนยาวท่ีสุด พรอมท้ังมีแขนงรอยเล่ือนหรือรอยเล่ือนขนาดเล็กเกิดรวม

ดวย [the fault with the largest displacement and having numerous minor faults associated] ดู 

minor fault ประกอบ 

 

McKenzie model [Mc’-ken-zie] 

รูปจําลองแมคเคนซี : รูปจําลองการยืดของแผนเปลือกโลกในแบบการเปล่ียนลักษณะท่ีเปนไปตามแกน ทําใหเกิด

รอยเล่ือนปรกติในรูปแบบของกราเบน (graben) และฮอสต (horst) [a model illustrating coaxial (pure 

shear) deformation of an extensional crust produced graben and horst structures] การทรุดตัวของ

แผนดินกลายเปนแอง เรียกวา แองทรุด (rift basin) 

 

 
 

M-domain [M-do-main’]; mica-rich domain  

อาณาจักรไมกา : ดู mica-rich domains 

 

mean stress  

ความเคนเฉล่ีย : คาเฉล่ียผลรวมความเคนหลัก 3 แกน [an average of the three principal stresses] คํานวณ

ไดจากสมการ  

 

σm =
σ1 + σ2 + σ3

3  

 

 เม่ือ : σm  คือ ความเคนเฉล่ีย     

  σ1  คือ คาความเคนหลักคามากสุด  
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 σ1 คือ  คาความเคนหลักคาปานกลาง    

 σ3   คือ คาความเคนหลักคานอยสุด 

 

mechanical twinning [me-chan’-i-cal] 

กลไกการเกิดผลึกแฝด : กลไกการเปล่ียนลักษณะภายในโครงขายผลึก เกิดโดยความเคนเฉือนกระทําตอเม็ดแร ใน

ทิศทางท่ีเหมาะสม จะทําใหโครงขายของผลึกถูกบิดแทนการแตกหัก สงผลใหโครงขายของผลึกมีลักษณะผลึกท่ีมี

รูปรางเหมือนกัน เสมือนเปน ผลึกแฝด [a deformation mechanism that reorients a crystal lattice by a 

discrete angle, so that the twin boundary becomes a crystallographic mirror plane] 

 

 
 

mechanical twin plane; twin plane 

ขอบกพรองจากระนาบแฝด : ดู planar defect 

 

mechanism of plate motion [mech’-a-nism] 

กลไกการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก : แรงท่ีทําใหแผนเปลือกโลกเคล่ือนท่ี [force that moves the plate]  

แรงขนาดใหญท่ีทําใหเกิดการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ไดแก :- 

1. แรงดึงจากแผนเปลือกโลก (slap pull) ความเคนของแรงดึงจากแผนเปลือกโลกมีคาประมาณ 50 

MPa 

2. แรงผลักออกจากเทือกเขากลางสมุทร (ridge push)  แรงดันท่ีเกิดข้ึนขณะท่ีแผนเปลือกโลกแยก

ออกจากกัน มีคาความเคนประมาณ 20-30 MPa 

3. แรงลอยตัวลบ (negative buoyancy) แรงท่ีของเหลวไมสามารถพยุงวัตถุไมใหจมลงได เพราะมี

ปริมาณของแรงนอยกวาแรงดึงดูดของโลก 

4. แรงดึงบริเวณรองลึก (trench suction) แรงท่ีดึงแผนเปลือกโลกท่ีอยูในบริเวณเขตทรุดตัวลงไปตาม 

แนวรองลึกของแผนเปลือกโลกใตสมุทร (oceanic plate) แรงน้ีมีคาความเคนประมาณ 20 MPa 

แรงขนาดใหญท่ีตานการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ไดแก :- 

1. แรงตานจากบริเวณเทือกเขากลางสมุทร (ridge resistance) 
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2. แรงตานจากการโคงงอ (bending resistance) 

3. แรงตานจากแผนเปลือกโลก (slap resistance) 

4. แรงตานจากแผนเปลือกโลกท่ีอยูบน (overriding plate resistance) 

5. แรงลากใตแผนเปลือกโลกใตสมุทร (mantle drag under ocean) 

6. แรงลากใตแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป (mantle drag under continent) 

7. แรงตานจากการลากของแผนเปลือกโลก (slap-drag resistance) 

 

 
 

megalineament [meg’-a-lin’-e-a-ment] 

โครงสรางแนวเสนขนาดใหญ : โครงสรางแนวเสนท่ีมีความยาวเปนระยะทางมากกวา 100 กิโลเมตร [any 

lineation more than 100 kilometers long] 

 

megashear [meg’-a-shear] 

แนวการเฉือนขนาดใหญ : (1) รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท่ีมีการเล่ือนตามแนวนอนเปน

ระยะทางหลายสิบถึงหลายรอยกิโลเมตร [a strike-slip fault with a horizontal displacement measured in 

tens to hundreds of kilometers] (2) รอยเล่ือนหรือเขตรอยเล่ือนขนาดใหญท่ีมีแนวยาวเปนระยะทางมากกวา 

700 กิโลเมตร [a regional fault or fault zone whose trace length is greater than about 700 km] สวน

ใหญมักใชกับบริเวณขอบของแผนเปลือกโลกในอดีต 

 

mélange [me-lange’] 

เมลอน : หินท่ีถูกบดอัดและถูกรีดในบริเวณท่ีมีการชนกันและการทรุดตัวของแผนเปลือกโลก [mixture of 

sheared rocks within and along subduction zone] น่ันคือ หินแปรบริเวณเขตรอยเล่ือน และเขตรอยเฉือน 

ในบริเวณท่ีมีการทรุดตัวของแผนเปลือกโลก 
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mesoscopic scale [mes’-o-scop’-ic] 

มาตราสวนขนาดกลาง : มาตราสวนท่ีสามารถมองเห็นขนาดของโครงสรางของหิน ในหินท่ีมีขนาดมือถือได ถึง

ขนาดมองเห็นภายในหินโผลได [scale of structures in the size range from hand specimen to outcrop] 

 

mesosphere [mes’-o-sphere] มัชณิมภาค 

มัชณิมภาค : สวนท่ีตอจากฐานธรณีภาค [the region of the earth’s interior beneath the 

asthenosphere] ฐานของมัชณิมภาคอยูท่ีบริเวณท่ีลึกถึงสวนท่ีเปนแกนโลกช้ันนอก (outer core) ซึ่งมีความลึก

โดยประมาณ 2,900 กิโลเมตร หรืออยูใตช้ันดี ดับเบิลไพม (D”) ซึ่งมีความลึกประมาณ 2,600-2,700 กิโลเมตร 

องคประกอบทางเคมีของแรในมัชณิมภาคไมแตกตางไปจากแรในฐานธรณีภาค แตมัชณิมมีความแข็งแรงกวาฐาน

ธรณีภาค เน่ืองจากมีคาความหนาแนนมากกวา ท้ังน้ีเปนเพราะแรสปเนล (spinel, MgAl3O4) ถูกเปล่ียนโครงสราง

ใหเปนแบบแรเพเรฟสไคต (perovskite) ทําใหมีคาความหนาแนนสูงข้ึน ดู mantle ประกอบ 

 

metallic bonding [me-tal’-lic] 

พันธะโลหะ : เปนพันธะท่ีเกิดจากอะตอมของโลหะท่ีใชเวเลนซอิเล็กตรอนรวมกัน [a metallic bonding that 

mobile valence electrons are shared among atoms in a usually stable crystalline structure] ซึ่ง

เวเลนซอิเล็กตรอนสามารถเคล่ือนท่ีไปไดท่ัวท้ังกอนอยางมีอิสระ ทําใหเกิดแรงดึงดูดระหวางไอออนบวกท่ีอยูกับท่ี

กับวาเลนซอิเล็กตรอนท่ีเคล่ือนท่ีได ดู chemical banding ประกอบ 

 

metamorphic core complex [met’-a-mor’-phic] 

แกนซับซอนธรณีวิทยาแปรสภาพ : การโผลเปนรูปโดมของหินพื้นซึ่งถูกแปรสภาพทางธรณีวิทยาและการเปล่ียน

ลักษณะท่ีซับซอน และเปนการโผลจากผลของรอยเ ล่ือนปรกติมุมตํ่า [domal uplift of deformed 

metamorphic and igneous rocks of the footwall of a low angle normal fault] แกนซับซอนธรณีวิทยา

แปรสภาพจะตองมีเอกลักษณครบ 3 ประการ ไดแก (1) เปนภูเขารูปโดมท่ีเกิดจากหินพื้นของรอยเล่ือนปกติ หินท่ี

ปรากฏเปนพวก หินแปรท่ีผานความรอนและความดันสูง หินอัคนีระดับลึก และหรือหินมิกมาไทต ท่ีถูกเปล่ียน

ลักษณะในแบบพลาสติก (2) มีหินเพดานของรอยเล่ือนปรกติ ปรากฏเปนหินท่ีไมผานการแปร หรือถูกแปรเล็กนอย 

การเปล่ียนลักษณะของกลุมหินสวนน้ีเปนแบบแตกหัก (3) มีหินไมโลไนต ซึ่งเปนหินท่ีเกิดในเขตรอยเฉือนระดับลึก

ปรากฏ หรือมีหินไมโลไนตท่ีแตกและถูกบดอัดเปน หินบดหรือคาตาคลาไซต เน่ืองมาจากการเปล่ียนลักษณะ

ซอนทับท่ีเกิดในขณะท่ีหินไมโลไนตถูกเล่ือนข้ึนมาสูผิวดิน นอกจากน้ี ระนาบของริ้วขนานของหินไมโลไนตมีมุมเท

ตํ่าประมาณ 10°-20°  ในอดีตการเกิดของแกนซับซอนธรณีวิทยาแปรสภาพ อธิบายวาเกิดจากรอยยอนมุมตํ่า ท่ี

ดึงใหหินแปรเกรดสูงโผลท่ีผิวดิน  
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metamorphic terrane  

ศิลาภูมิประเทศหินแปร : สภาพของศิลาภูมิประเทศ (terrane) ท่ีมีหินแปรเปนองคประกอบใหญ [a terrane 

consisting mostly of metamorphic rocks] โดยท่ีหินแปรเหลาน้ันถูกแปรสภาพหรือถูกเปล่ียนลักษณะไปเปน

อยางมาก จนกระท่ังไมสามารถบงบอกหินเดิม (protrolith) หรือโครงสรางเดิมกอนการแปรสภาพได ดู terrane; 

exotic terrane; composite terrane; suspect terrane ประกอบ  

 

mica fish [mi’-ca] 

ไมการูปปลา : เม็ดแรกลุมไมกา ท่ีมีการเปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือนซึ่งไมเปนตามแกน โดยจะมีแกนทํามุมกับ

ริ้วขนาน ในลักษณะคลายรูปปลา [mica grains in non coaxial shear zone that have long axes inclined 

to mylonitic foliation] หากหินมีลักษณะของไมการูปปลา เม่ือนําหินน้ันมาสองกับแสงพระอาทิตยในทิศทางท่ี

ขนานไปกับระนาบการเฉือน สามารถบงบอกทิศทางการเฉือนได เน่ืองจากลักษณะของแรไมกาท่ีเลนแสงไดแวว

วาวกวาดานตรงกันขาม  

 

 

 
 

mica-rich domains [mi’-ca-rich]; M-domians 

อาณาจักรไมกา : อาณาจักรแนวแตกเรียบท่ีมีแรกลุมไมกาเรียงตัวเปนแนวยาว [cleavage domain consisting 

of mica grain] ดู QF-domains ประกอบ 

 

microcracks [mi’-cro-cracks]; microfractures; Grffith cracks 

รอยแตกราวขนาดเล็ก; รอยแตกกริฟฟท : รอยแตกราวท่ีมีขนาดประมาณ 0.001 มิลลิเมตร หรือนอยกวา 

ปรากฏกระจัดกระจายภายในเม็ดแรหรือผลึกแร ระหวางเม็ดแร และ/หรือรอยตอระหวางเม็ดแร [microscopic-

scale fractures in individual crystals and mineral aggregates] รอยแตกราวขนาดเล็กจะทําใหสงมีความ

แข็งแรงของหินลดลง และความแข็งแรงของหินจะลดลงไดมากท่ีสุด หากรอยแตกราวน้ันมีทิศทางต้ังฉากกับทิศทาง

ของแรงดึง ท้ังน้ี เน่ืองจากความเคนดึงจะสะสมท่ีจุดปลายของรอยแตกราวมากกวาบริเวณอ่ืน ตัวอยางเชน คา

ความแข็งแรงดึงท่ีไดจากการคํานวณโดยใชโครงสรางของอะตอมและโมเลกุลของเม็ดแรท่ีเปนองคประกอบหินได
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คาเทากับ 10,000 MPa  แตหินแตกไดงายโดยแรงดึงเพียง 10 MPa เทาน้ัน ท้ังน้ีเพราะมีรอยแตกราวขนาดเล็ก

กระจายอยูในเม็ดแรประกอบหิน หรือเพราะมีรอยแตกราวขนาดเล็กวางตัวต้ังฉากกับทิศทางของแรงดึง  โดย

ลักษณะของการแตกจะเริ่มท่ีปลายท้ังสองขาง  รอยแตกราวเหลาน้ีอาจอยูในเม็ดแร (intragranular crack) 

ระหวางเม็ดแร (intergranular crack) ระหวางเม็ดแรหลาย ๆ เม็ด (transigranular crack) หรือเกิดผสม น่ันคือ 

ตัดในเม็ดแรและระหวางเม็ดแร (transi grainular microcrack) รอยแตกราวขนาดเล็กน้ี อีกช่ือหน่ึงเรียกวา รอย

แตกกริฟฟท (Griffith cracks) เพื่อเปนเกียรติแก Griffith ซึ่งเปนนักวิศวกรการบินชาวอังกฤษท่ีพบรอยแตกน้ี  

Griffith (1924) สามารถอธิบายไดอยางชัดเจนวา ทําไมคาท่ีไดจากการคํานวณหาความแข็งแรงของวัตถุตามทฤษฎี

โดยเฉพาะอยางย่ิงคาความแข็งแรงดึง มีความแตกตางอยางมากกับคาความแข็งแรงจริงของวัตถุเม่ือนํามาทดสอบ

หาคาความแข็งแรงในหองปฏิบัติการ  

 

microfractures; microcracks; Griffith cracks 

รอยแตกราวขนาดเล็ก;รอยแตกราวขนาดเล็ก : ดู mircrocracks 

 

microlithon domain [mi’-cro-lith’-on] 

อาณาจักรเม็ดแร : อาณาจักรท่ีมีเม็ดแรท่ียังคงสภาพเดิมไวบางสวนหรือท้ังหมด [relatively undeformed zone 

between cleavage surface] ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมใน cleavage 

 

microscopic scale [mi’-cro-scop’-ic] 

มาตราสวนขนาดเล็ก : มาตราสวนท่ีตองขยายโดยกลองจุลทรรศน (10-3-10-5 เมตร) หรือกลองอิเล็กตรอน (นอย

กวา 10-5 เมตร) จึงจะศึกษาได [scale of observation requiring magnification] 

 

mineral fish [min’-er-al] 

แรรูปปลา : เม็ดแรท่ีมีการเปล่ียนลักษณะในเขตรอยเฉือนแบบไมเปนตามแกน โดยมีแกนทํามุมกับริ้วขนาน มี

ลักษณะคลายรูปปลา [mineral grains in non coaxial shear zone that have long axes inclined to 

mylonitic foliation] ดู mica fish ประกอบ 

 

mineral lineation  

โครงสรางแนวเสนจากเม็ดแร : การท่ีเม็ดแรเรียงเปนแนวยาวเปนรูปแทงหรือแผน ปรากฏเปนแนวเสน [a linear 

fabric element defined by the preferred orientation of elongated grain aggregates] เชน โครงสราง

แนวเสนจากแรฮอรนเบลนด แรไมกา หรือแรควอตซและเฟลดสปารท่ีถูกเฉือน   
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minor fault  

รอยเล่ือนรอง : รอยเล่ือนท่ีมีขนาดเล็ก ซึ่งเกิดรวมกับรอยเล่ือนหลัก [small displacement faults associated 

with the largest displacement fault] ดู major fault ประกอบ  

 

minor fold  

ช้ันหินคดโคงขนาดเล็ก : ช้ันหินคดโคงท่ีมีขนาดเล็กท่ีเกิดรวมกับช้ันหินคดโคงขนาดใหญ [folds which are 

generally in harmonic accordance with the geometry of a major fold] ดู parasitic fold ประกอบ 

 

Mode I : opening  

วิธีท่ีหนึ่ง-แบบเปด : ดู modes of fracture 

 

Mode II: sliding shear fracture  

วิธีท่ีสอง-แบบเฉือน : ดู modes of fracture 

 

Mode III: tearing shear fracture  

วิธีท่ีสาม-แบบฉีก : ดู modes of fracture 

 

modes of fracture  

วิธีการแตก : ลักษณะของการแตกของวัตถุ [fracture characteristics of material] แบงตามลักษณะของ

ระนาบการแตกได 3 วิธี ไดแก :- 

1. วิธีท่ีหนึ่ง-แบบเปด (Mode I: opening joints) : ระนาบการแตกเคล่ือนท่ีแยกออกจากกันโดย

แรงดึง [fracture formed by extension] 

2. วิธีท่ีสอง-แบบเฉือน (Mode II: sliding shear fractures) : ระนาบการแตกเคล่ือนท่ีขนานกับ

ระนาบรอยแตก [fracture formed by sliding] 

3. วิธีท่ีสาม-แบบฉีก (Mode III: tearing shear fractures) : ระนาบการแตกเคล่ือนท่ีแบบบิด 

[fracture formed by tearing] 
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modulus of compression [mod’-u-lus]; compressibility 

มอดูลัสการอัด; การอัดได : ดู compressibility 

 

modulus of elasticity; elastic modulus; Young’s modulus  

มอดูลัสยืดหยุน; มอดูลัสของยัง : ดู elastic modulus 

 

modulus of incompressibility; bulk modulus; volume elasticity 

บัคกมอดูลัส; มอดูลัสตานการบีบอัด : ดู bulk modulus 

 

modulus of rigidity; shear modulus; rigidity modulus; Coulomb’s modulus  

มอดูลัสความแข็งแกรง; มอดูลัสตานแรงเฉือน; มอดูลลัสของคูลอมบ : ดู shear modulus  

 

Mohorovicic discontinuity [Mo’-ho-ro-vic’-ic] แนวแบงเขตโมโฮโรวิซิก 

ช้ันความไมตอเนื่องโมโฮโรวิซิก; แนวแบงเขตโมโฮโรวิซิก : ช้ันรอยสัมผัสระหวางเปลือกโลกกับเน้ือโลก [a 

boundary between the Earth's crust and mantle]  ช้ันความไมตอเน่ืองโมโฮโรวิซิก เรียกส้ัน ๆ วา ช้ันโมโฮ 

(Moho) เปนช้ันท่ีมีความแข็งแรงในปริมาณท่ีสูงมาก มีความเร็วคล่ืนประมาณ 7.8 - 8.2 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 

(ความเร็วคล่ืนของหินในเปลือกโลกมีคาโดยเฉล่ียประมาณ 5.8-6.5 กิโลเมตรตอช่ัวโมง) หากคล่ืนผานช้ันน้ีจะถูก

หักเหและสะทอนกลับ ปรากฏเปนรูปลักษณะของคล่ืนหักเห และคล่ืนสะทอนท่ีชัดเจน ซึ่งสามารถสังเกตได 

 

Mohr circle  

วงกลมมอร : วงกลมเพื่อแสดงสภาพความเคนท่ีกระทําตอวัตถุใด ๆ ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยกําหนดใหคา

ความเคนต้ังฉาก (normal stress) เปนแกนแนวนอน และความเคนเฉือน (shear stress) เปนแกนแนวต้ัง [a 

graphic representation of the state of stress at a particular point at a particular time, the 

coordinates of each point on the circle are the shear stress and the normal stress on a particular 

plane] การเขียนวงกลมมอรสามารถเขียนในรูปของวงกลมหรือครึ่งวงกลม ดูรูปประกอบใน Coulomb failure 

envelope 

 

Mohr construction  

การสรางวงกลมมอร : วงกลมท่ีมีการเขียนเสนผาศูนยกลางผานคาความเคนหลักมากสุดและความเคนหลักนอย

สุด โดยมีคาความเคนต้ังฉากเปนแกนแนวนอนและคาความเคนเฉือนเปนแกนแนวต้ัง [circles produced by a 
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plot of values of maximum and minimum principal stresses (σ1 and σ3) as diameter on the 

normal stress axis (σn) versus shear stress axis (τ)] วงกลมมอรแสดงไดท้ังความเคนและความเครียด 

 

Mohr-Coulomb failure envelope; Coulomb failure envelope 

กรอบการวิบัติมอร; กรอบการวิบัติมอร-คูลอมบ : ดู Coulomb failure envelope 

 

Mohr’s hypothesis  

สมมุติฐานมอร : ความแข็งแรงเฉือนข้ึนกับความเคนต้ังฉาก [shear strength is related to normal stress]  

 

Mohr–Coulomb failure criterion; Coulomb’s failure criteria 

เง่ือนไขการวิบัติของมอร-คูลอมบ; เง่ือนไขการวิบัติคูลอมบ : ดู Coulomb’s failure criteria 

 

mollasse deposit [mol’-lasse] 

การตกสะสมตะกอนแบบโมลาสส : การตกตะกอนสะสมของหินทราย หินดินดาน และหินกรวดมน ในบริเวณ

แผนดินหรือทะเลนํ้าต้ืน ลงในแองท่ีอยูหนาเทือกเขา ซึ่งเปนการตกตะกอนในชวงการกอเทือกเขา [a deposition 

of sandstones, shales and conglomerates formed as terrestrial or shallow marine deposits in 

front of rising mountain chains] 

 

monocline [mon’-o-cline]; step fold 

ช้ันหินคดโคงแขนเดี่ยว : การบิดของช้ันหินเปนระยะส้ัน ๆ ในแนวด่ิง ในสวนท่ีเหลือจะบิดเปนแนวราบหรือเกือบ

ราบ [a bend in rock strata consisting of a zone of steeper dip within otherwise horizontal or so]  

 

mountain building [moun’-tain]; orogeny  

การกอเทือกเขา; การเกิดเทือกเขา : ดู orogeny 

 

mullion [mul’-lion] 

โมลยัน : โครงสรางแนวเสนตามรอง คลาย ๆ กับรองรอยยนของการคดโคง รอยหยักแนวแตกเรียบ หรือทองของ

โครงสรางโมลยัน [linear corrugated surfaces resulting from folding, crenulation formation, or 

mullion structure] ดู mullion structure ประกอบ 
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mullion structure  

โครงสรางโมลยัน : โครงสรางแนวเสนแบบโคงแหลมท่ีเกิดในหินแทรกสลับตางชนิด ท่ีมีคาความหนืดตางกันเปน

อยางมาก [linear corrugated surfaces formed at the interface between rocks of different relative 

ductility] ซึ่งเปนผลจากการคดโคงเล็ก ๆ คลายกับโครงสรางไสกรอก เกิดในหินท่ีมีคาความหนืดแตกตางกัน เกิด

เปนโครงสรางโคงแหลม โดยสวนโคงแหลมจะช้ีไปท่ีหินท่ีมีความแข็งมากกวา โครงสรางไสกรอกแตกตางจาก

โครงสรางโมลยัน คือ โครงสรางไสกรอกเกิดในสภาพท่ีหินถูกยืด ดังน้ันโครงสรางโมลยัน อาจจัดเปนโครงสรางไส

กรอก หากเกิดข้ึนโดยการยืด  

หมายเหตุ : คําวา “mullion” มากจาภาษาฝรั่งเศสวา “moinel” หมายถึง สถาปตยกรรมแบบกอทิก (Gothic 

architecture)  

 

 
 

multiple working hypothesis [mul’-ti-ple] 

หลักการตั้งหลายสมมุติฐาน : กรอบความคิดท่ีชวยวิเคราะหปญหา และหาคําตอบได เม่ือมีสมมุติฐานของความ

นาจะเปนไดหลาย ๆ สมมุติฐาน [formulation of more than one possible explanation from the same 

data] 

 

mushroom fold [much’-room] 

ช้ันหินคดโคงรูปดอกเห็ด : ช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมระหวางแขนเปนลบ [a fold model whose interlimb angle is 

negative] ดู interlimb angle ประกอบ 

 

mylonite [my’-lo-nite] 

ไมโลไนต : หินท่ีมีเม็ดขนาดเล็ก และปรากฏในเน้ือหินในรูปโครงสรางริ้วขนาน (foliation) เกิดในเขตรอยเฉือน [a 

fine-grained, foliated rock in shear zone] หินไมโลไนต จัดเปนหินแปรแบบพลวัต (dynamic 

metamorphism) ท่ีมีการเปล่ียนลักษณะของหินในสภาวะออนน่ิม (ductile) หรือก่ึงออนน่ิม (semi ductile) 

โดยเกิดจากแรงภายนอกท่ีบดอัดเม็ดแรในเน้ือหินเดิมใหกลายเปนเม็ดขนาดเล็ก ท่ีสามารถเล่ือนไถล และ/หรือกอ
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เกิดผลึกใหม จากการสะสมมีความเครียดในเม็ดแร กระบวนการแตกเปนเม็ด (cataclasis) จะไมเกิดข้ึน หากหิน

เดิมมีสภาพออนน่ิม หินไมโลไนตจะเกิดจากการเล่ือนไถลระหวางโครงขายของเม็ดแร (dislocation) การแพร 

(diffusion) การลดขนาดของเม็ดแร (grain-size reduction) ดวยการแบงยอยเปนเม็ดแรขนาดเล็ก และ/หรือการ

เกิดผลึกใหม (recrystallization) ซึ่งเปนการลดความเครียดท่ีสะสมในเม็ดแร  เพื่อใหเขาใจและเห็นภาพลักษณ

ชัดเจนมากข้ึน ในการเรียกช่ือหินไมโลไนตน้ัน ควรบงบอก หินเดิมหรือหินคนกําเนิด (protolith) กอนการเปล่ียน

ลักษณะ อาทิเชน หินแกรนิติกไมโลไนต หินไมโลนิติกควอรตไซต หรือ หินไมโลนิติกไนส เปนตน ตามการจัดแบง

ของ Sibson (1977) หินไมโลไนตมี 2 กลุม ไดแก :-  

1. กลุมท่ีเม็ดแรเดิมมีขนาดลดลง (grain size reduction) เน่ืองจากกระบวนการแตกเปนเม็ด บดอัด

และรีด ประกอบดวยหิน 3 ชนิด ไดแก :-  

1.1 หินโปรโตไมโลไนต (protomylonite) หินท่ีมีเม็ดขนาดใหญ กลาวคือ มีหินขนาดละเอียด 

(fine-grained matrix) อยูนอยกวา 50%  

1.2 หินไมโลไนต (mylonite) หินท่ีมีขนาดละเอียดอยูประมาณ 50-90% และมีลักษณะของ

ริ้วขนานปรากฏชัดเจน  

1.3 หินอุลตราไมโลไนต (ultramylonite) หินท่ีมีขนาดละเอียดมากกวา 90% ข้ึนไป 

2. กลุมท่ีเม็ดแรเดิมมีขนาดใหญข้ึน (grain growth) ไดแก หินบลาสโตไมโลไนต (blastomylonite) 

 

mylonitic foliation [my’-lo-ni-tic] 

ริ้วขนานแบบหินไมโลไนต : ริ้วขนานท่ีเกิดจากการเฉือนแบบไมไปตามแกน [foliation developed during non 

coaxial deformation] ดูรูปประกอบใน fabric 

 

mylonitization [my'-lo-nit'-i-za'-tion]  

การเกิดหินไมโลไนต : ตามนิยามของ Schieferdecker (1959) หมายถึง การเปล่ียนลักษณะของหินจากการทําให

แตกปนโดยแรงกระทํา เปนการเปล่ียนลักษณะท่ีไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางเคมีอยางเดนชัด สภาพหินท่ีถูก

เปล่ียนลักษณะจะยังคงยึดเกาะกันแนน มีแถบหรือริ้วขนาน หรือแนวเสน อาจมีเม็ดแรเดิมหลงเหลือและมีบางสวน

ท่ีมีลักษณะของเม็ดแรรูปตา หรือรูปเลนส ปรากฏในเน้ือหิน [a deformation of a rock by extreme 

microbrecciation, due to mechanical forces applied in a definite direction, without significant 

chemical reconstitution of granulated minerals.  The mylonites produced have a flinty, banded, 

or streaked appearance, and undestroyed augen and lenses of the parent rock in a granulated 

matrix.] 
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Nabarro-Herring creep [Na-bar-ro-her-ing]; volume diffusion creep 

เนบราโรเฮอรริงครีพ; การคืบแบบท่ัวท้ังโครงขาย : ดู volume diffusion creep; diffusion 

 

nappe [pron: nap] ชั้นหินทบตัว  

ช้ันหินทบตัว : แผนมวลหินท่ีเคล่ือนตามแนวราบ อาจเกิดจากการเคล่ือนตัวตามระนาบแนวนอน [a sheetlike 

allochthonous rock unit, which has moved on a predominantly horizontal surface] กลไกท่ีทําให

เกิดช้ันหินทบตัว เชน จากการเล่ือนของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า หรือการเคล่ือนตัวในรูปของช้ันหินคดโคงนอนทับ 

หรือเกิดโดยกลไกการเล่ือนและการคดโคง ซึ่งคําวา “nappe” มาจาก "nappe de recouvrement" ท่ีใชโดย 

Schardt (1893) เพื่อเรียกมวลหินเคล่ือนขนาดใหญในบริเวณเทือกเขาแอลสตะวันตก ดู thrust sheet ประกอบ 

 

nappe outlier; klippe; thrust outlier 

ช้ันหินทบตัวหลงเหลือ; เศษมวลหินเคล่ือนรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : ดู klippe 

 

negative buoyancy [neg’-a-tive] 

แรงลอยตัวลบ : แรงท่ีไมสามารถพยุงวัตถุใหลอยตัวอยูในของเหลวได เพราะมีความแรงนอยกวาแรงดึงดูดของโลก 

[a gravitational force pulls on a material is greater than a buoyant force]  

 

negative flower structure; Tulip structure 

โครงสรางดอกไมลบ; โครงสรางรูปดอกทูลิป : โครงสรางรูปดอกไมประเภทหน่ึงท่ีเกิดในบริเวณการโคงแบบแรง

ดึงของรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ทําใหเกิดแขนงรอยเล่ือนแบบรอยเล่ือนปรกติ โดยแตกออกจาก

แนวรอยเล่ือนหลักเปนรูปดอกไม เห็นเปนแองเล็ก ๆ (ประทุนหงาย) ในบริเวณเขตรอยเล่ือนตามแนวระดับ [a 

flower structure formed along a transtensional strike-slip fault in which the upward diverging 

fault splays are predominantly of normal separation and commonly associated with a 

prominent synformal structure or structures in strata above or cut by the faults] มีช่ือเรียกวา 

โครงสรางดอกไมลบหรือโครงสรางรูปดอกทูลิป และมีลักษณะตรงกันขามกับโครงสรางรูปดอกไมบวกหรือ

โครงสรางรูปตนปาลม ดู flower structure ประกอบ 
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neocrystallization [ne’-o-re-crys’-tal-li-za’-tion] 

การตกผลึกหรือเกิดผลึกของแรใหม : การตกผลึก (crystallization) หรือการเกิดผลึกใหม (recrystallization) 

ของแรชนิดใหม (new mineral) ในระหวางการไดรับแรงกระทําท่ีกอเกิดการเปล่ียนลักษณะ [crystallization or 

recrystallization that involves the development of new minerals among the fabric elements] 

 

neotectonic joint [ne’-o-tect’-ton-ic] 

แนวแตกจากธรณีแปรสัณฐานยุคใหม : แนวแยกใด ๆ ท่ีเกิดภายใตแรงจากกระบวนการธรณีแปรสัณฐาน

ภายหลังยุคไมโอซีนเรื่อยมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน [any joint formed since Miocene] แนวแยกจะแพรออกไป

ตามทิศทางเดียวกับความเคนแนวนอนสูงสุด (maximum horizontal stress) 

 

neotectonic map  

แผนท่ีธรณีแปรสัณฐานยุคใหม : แผนท่ีท่ีแสดงสภาพธรณีวิทยาของพื้นท่ีใด หลังยุคไมโอซีนเรื่อยมาจนกระท่ังถึง

ปจจุบัน [a map portraying the post-Miocene geologic structures] 

 

neotectonics  

ธรณีแปรสัณฐานยุคใหม : การศึกษาธรณีแปรสัณฐาน หลังยุคไมโอซีนเรื่อยมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน [a study of 

the post-Miocene structures and structural history] 

 

net slip; actual slip; true slip 

ระยะเล่ือนจริง; แนวเล่ือนจริง : ระยะหางท่ีวัดจากตําแหนงใด ๆ 2 ตําแหนง บนระราบรอยเล่ือน (fault 

plane/fault surface) ท่ีเดิมเคยอยูติดกัน แตตอมาเคล่ือนออกจากกันโดยการเล่ือนท่ี โดยวัดเฉพาะระยะทางท่ีส้ัน

ท่ีสุดจากจุดเริ่มตนไปยังจุดสุดทายของการเล่ือน เปนลักษณะของเวคเตอรการเล่ือนท่ี ซึ่งประกอบดวยขนาดและ

ทิศทาง [a distance between two formerly adjacent points on either side of a fault, measured on 

a fault surface or parallel to it, and in the direction of the slip vector] ดูรูปประกอบใน dip slip  

 

neutral fold [neu’-tral] 

ช้ันหินคดโคงไรอัตลักษณ : ช้ันหินคดโคงท่ีไมสามารถบอกไดวาสวนใดเปนรูประทุนหรือประทุนหงาย [a fold 

that cannot identify which portion is syncline or anticline]  เชน ช้ันหินคดโคงท่ีมีระนาบการคดโคง

วางตัวแนวนอน หรือช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมพลันทแนวด่ิงและระนาบการคดโคงแนวด่ิง 
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Newton’s first law of motion  

กฎขอท่ี 1 ของนิวตัน : ดู Newton’s law of motion 

 

Newton’s law of motion  

กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน : กฎท่ีอธิบายเก่ียวกับธรรมชาติของแรง มี 3 ขอ ไดแก :-  

1. กฎขอท่ี 1 ของนิวตัน (Newton’s first law of motion) : วัตถุทุกชนิด จะรักษาสภาพหยุดน่ิง

หรือเคล่ือนท่ีดวยความเร็วคงท่ีตลอดไป ถาตราบใดท่ียังไมมีแรงลัพธ ท่ีมากกวาศูนยมากระทํา  

ภาษาอังกฤษคราวๆ ท่ีแปลจากภาษาลาตินตามใจความท่ีนิวตันเขียนไว คือ “every object 

persists in its state of rest or uniform motion unless an external force is applied to 

it” จากกฎขอน้ีบงบอกใหทราบวา ลักษณะของวัตถุทุกชนิดเปล่ียนได โดยแรงลัพธท่ีมีคาไมเทากับ

ศูนย 

2. กฎขอท่ี 2 ของนิวตัน (Newton’s second law of motion) : ความสัมพันธระหวางมวลของ

วัตถุ (mass, m) ความเรง (acceleration, a) และแรงลัพธท่ีมีคาไมเทากับศูนยท่ีมากระทําตอวัตถุ 

(force, F) คือ F= ma  ภาษาอังกฤษคราวๆ ท่ีแปลจากภาษาลาตินตามใจความท่ีนิวตันเขียนไว คือ 

“the relationship between an object's mass m, its acceleration a, and the applied 

force F is F = ma” 

3. กฎขอท่ี 3 ของนิวตัน (Newton’s third law of motion) : เม่ือมีแรงกิริยายอมมีแรงปฏิกิริยา

ขนาดท่ีเทากัน แตในทิศตรงขามกัน ภาษาอังกฤษคราวๆ ท่ีแปลจากภาษาลาตินตามใจความท่ีนิวตัน

เขียนไว คือ “for every action, there is always an equal and opposite reaction” 

 

Newton’s second law of motion  

กฎขอท่ี 2 ของนิวตัน : ดู Newton’s law of motion 

 

Newton’s third law of motion  

กฎขอท่ี 3 ของนิวตัน : ดู Newton’s law of motion 
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non-coaxial deformation [non-co-ax’-i-al]; simple shear  

การเปล่ียนลักษณะแบบไมไปตามแกน; การเฉือนแบบงาย : การเปล่ียนลักษณะท่ีแกนของคาความเคนหลัก เชน 

การเปล่ียนทิศทางหรือหมุน [a deformation in which the principal strain directions of the incremental 

and finite strain ellipsoids are not parallel during all stages of deformation]  ดู coaxial 

deformation ประกอบ 

 

nonconformity [non-con-form’-i-ty] รอยชั้นไมตอเนื่องบนหินอัคนี 

รอยช้ันไมตอเนื่องบนหินอัคนี : ดู unconformity 

 

noncylindrical fold [non-cy-lin’-dri-cal] 

ช้ันหินคดโคงไมใชรูปทรงกระบอก : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแนวพับรอยโคง (hinge line) ไมเปนเสนตรง [a fold in 

which hinge line is curved] ดู cylindrical fold ประกอบ 

 

non-penetrative structure [non-pen’-e-tra’-tive] 

โครงสรางแบบไมทะลุทะลวง : โครงสรางท่ีไมไดเขาไปท่ัวท้ังเน้ือหิน หรือโครงสรางท่ีไมไดทําใหเกิดการเปล่ียน

ลักษณะท่ัวท้ังเน้ือหิน [deformation structure that affects only part of a rock, where some 

subdivisions of a rock lack the texture] เชน รอยเล่ือน รอยแตกเฉือน แนวแตก หรือช้ันหินคดโคง ดู 

penetrative structure ประกอบ 

 

non-plunging fold [non-plung’-ing] 

ช้ันหินคดโคงไมมีพลันจ : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแนวพับรอยโคง (hinge line) วางตัวในแนวนอน [a fold having a 

horizontal hinge line] ดู plunging fold ประกอบ 

 

nonsystematic joints [non-sys’-tem-a’-tic]  

แนวแตกแบบไมมีระบบ : แนวแตกท่ีมีระนาบการแตกอยูในทิศทางท่ีไมสอดคลองกันหรือไรทิศทาง ไมมีทิศทาง

รวมเพื่อเปนตัวแทนซึ่งกันและกันได [irregular fractures that do not share a common orientation] 
 

normal displacement 

ระยะการเล่ือนปรกติ : องคประกอบการเล่ือนซึ่งมีหินเพดานเล่ือนลงตามมุมเท เม่ือเทียบกับหินพื้น [a 

displacement component in which the hanging wall moves down-dip relative to the footwall]  
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normal fault [nor’-mal] รอยเลื่อนปรกต ิ

รอยเล่ือนปรกติ : รอยเล่ือนซึ่งมีหินเพดานเล่ือนลง เม่ือเทียบกับหินพื้น [a fault in which the hanging wall 

has moved downward relative to the footwall] มุมเทของระนาบการเล่ือนมีคาประมาณ 40°- 90° แต

โดยสวนใหญจะมีคาประมาณ 60°  ดูอธิบายเพ่ิมเติมใน Anderson’s fault classification และ ดู reverse 

fault; thrust fault; strike-slip fault ประกอบ  

 

normal-sequence thrust; in-sequence thrust 

ชุดรอยเล่ือนยอนมุมต่ําตามลําดับ : ดู in-sequence thrust 

 

normal separation; dip separation  

ระยะหางตามแนวมุมเท : ดู dip separation 

 

normal stress  

ความเคนตั้งฉาก : ความเคนท่ีกระทําในแนวต้ังฉากกับผิวระนาบท่ีพิจารณา [stress that acts perpendicular 

to a plane/surface] อาจเปนความเคนต้ังฉากดึง หรือความเคนต้ังฉากอัด ดู stress ประกอบ 
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oblate spheroid [ob’-late]; oblate strain; flattening strain   

ความเครียดแบบแบนราบ; ทรงรีความเครียดรูปแพนเคก : ดู flattening strain 

 

oblate strain; oblate spheroid; flattening strain   

ความเครียดแบบแบนราบ; ทรงรคีวามเครียดรูปแพนเคก : ดู flattening strain; prolate spheroid 

 

oblique fault; oblique-slip fault  

รอยเล่ือนเฉียง : รอยเล่ือนท่ีมีระยะของการเล่ือนจริงเย้ืองไปจากมุมเทและแนวระดับ ของระนาบการเล่ือน [a 

fault on which the net slip has dip slip and strike slip components] กลาวอีกนัยหน่ึงคือ รอยเล่ือนท่ี

ไมไดเล่ือนไปตามแนวของมุมเท หรือไมไดเล่ือนไปตามแนวระดับแนวใดแนวหน่ึงเพียงแนวเดียว แตเล่ือนทํามุมกับ

มุมเทและทํามุมกับแนวระดับ ดูรูปประกอบใน dip slip 

 

oblique [o-blique’] flow; oblique shear; passive flow; passive shear; passive 

folding 

การโคงอยางเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive folding 

 

oblique-flow fold; oblique-shear fold; passive-flow fold; passive-shear fold; 

passive fold; flow fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive fold 

 

oblique shear; oblique flow; passive flow; passive shear; passive folding  

การโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive folding 
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oblique-shear fold; oblique-flow fold; passive-flow fold; passive-shear fold; 

passive fold; flow fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive fold 

 

oblique slip  

การเล่ือนเฉียง : การเล่ือนท่ีมีเวคเตอรองคประกอบของการเล่ือนตามแนวมุมเท และตามแนวระดับ [in a fault, a 

movement or net slip that has dip slip and strike slip components] ดูรูปประกอบใน dip slip 

 

oblique-slip fault; oblique fault 

รอยเล่ือนเฉียง : ดู oblique fault 

 

obsequent fault-line scarp [ob-se’-quent] 

ผารอยเล่ือนไมสอดคลอง: ผารอยเล่ือนท่ีแสดงทิศทางของการเล่ือนไปในทางตรงกันขามกับการเล่ือนจริง 

เน่ืองจากสวนของหินท่ีเปนหินเพดาน (hanging wall) และหินพื้น (footwall) คงทนตอการผุกรอนไดแตกตางกัน 

สวนท่ีหลงเหลือปรากฏในสภาพท่ีไมสอดคลองการการเล่ือนจริงของรอยเล่ือน เชน การเล่ือนลงของหินเพดาน 

เทียบกับหินพื้นของรอยเล่ือนปรกติ แตเน่ืองดวยหินพื้นเปนหินท่ีผุกรอนไดเร็วกวา จึงหายไปโดยการผุกรอน สวน

หินเพดานเปนหินท่ีคงทนตอการผุกรอน จึงยังคงเหลืออยู และปรากฏอยูในตําแหนงท่ีมีภูมิประเทศสูงกวา หนาผา

รอยเล่ือนท่ีเกิดข้ึนจึงปรากฏในแบบตรงกันขามกับการเล่ือนจริง [a fault-line scarp that faces in the 

opposite direction from the original fault scarp (i.e. faces the upthrown block) or in which the 

structurally downthrown block is topographically higher than the upthrown block] ดู resequent 

fault-line scarp ประกอบ 

 

offset [off’-set] 

ระยะหาง; ระยะเล่ือน : (1) เปนคําศัพทท่ีไมระบุระยะหางอยางเฉพาะเจาะจง แตมีหลักฐานแสดงการขาดจากกัน 

[amount or distance by which something is out of line] เชน สังเกตไดจากหินโผล หรือภาพตัดขวาง 

ระยะท่ีสอถึงการขาดจากกัน เรียกรวม ๆ วา ระยะหาง หรือระยะเล่ือน  (2) เปนศัพทแบบไมเจาะจงของคําวา 

“ระยะหางการเล่ือน (separation)” ของรอยเล่ือน [an informal term for the separation on a fault]   

 

omission of strata [o-mis’-sion] 

การหายไปของช้ันหิน : การขาดหายไปของช้ันหิน เม่ือการท่ีช้ันหินถูกตัดโดยรอยเล่ือน ทําใหช้ันหินในบางบริเวณ

ขาดหายไป [an absence of strata]  
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ooid [o’-oid] 

อูอิด : เม็ดตะกอนขนาดเล็กรูปทรงกลมหรือทรงรี โดยมีสารจําพวกแคลเซียมคารบอนเนต ออกไซตของเหล็ก 

(iron oxide) หรือฟอสเฟต (phosphate) พอกพูนรอบเม็ดตะกอนเปนช้ัน ๆ [concentric layered, spheriodal 

to ellipsoidal, concretionary body composed of calcium carbonate, iron oxide or phosphate]      

อูอิดมีขนาดของเสนผาศูนยกลางตํ่ากวา 2 มิลลิเมตร และหากมีเสนผาศูนยกลางมากกวา 2 มิลลิเมตร เรียกวา    

พิสโซอิด (pisoid) 

 

open fold [o’-pen] 

ช้ันหินคดโคงเปด : ช้ันหินคดโคงตามการจัดแบงของ Fleuty (1964) หมายถึง ช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมระหวางแขน

สองขางระหวาง 70° และ 120° [a fold whose interlimb angle is between 70° and 120°, based on 

Fleuty 1964 fold classification] ดู interlimb angle ประกอบ 

 

open joint; fissure 

รอยแยก : ดู fissure  

 

opening bend; releasing bend; extensional bend  

แนวโคงดึง : ดู releasing bend 

 

ophiolite [o’-phi-o-lite] 

โอฟโอไลต : ชุดของหินในสวนเปลือกโลกใตสมุทร ประกอบดวยหินอัคนีจําพวกอุลตราเมฟกและเมฟก 

(ultramafic and mafic) ตลอดจนหินอัคนีแทรกซอนและหินอัคนีปะทุ [an assemblage of ultramafic and 

mafic intrusive and extrusive rocks in an oceanic crust] โดยมีการเรียงจากช้ันบนสูช้ันลางดังน้ี :- 

- เม็ดตะกอนของพวกเชิรตหรือหินปูน ตะกอนท่ีตกสะสมในทะเลลึก  

- หินบะซอลตรูปหมอน มีการแทรกซอนของพนัง และพนังแทรกช้ันของหินบะซอลต หรือหินจําพวก

ท่ีมีแรแมกนีเซียมและเหล็กในปริมาณมาก (mafic rocks) 
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- หินแกบโบร (gabbro) และภายในหินแกบโบรมีการแทรกซอนของพนังและพนังแทรกช้ันของอัคนี

ปะทุจําพวกหินบะซอลต หรือหินจําพวกท่ีมีแรแมกนีเซียมและเหล็กมาก (mafic rocks)  

- หินแกบโบรหนา (massive gabbro) และมีการเปล่ียนลักษณะเพียงเล็กนอย 

- หินเซอรเพนทีน (serpentine) และเพริโดไทต (peridotite) ท่ีถูกเฉือน 

 

 

 
 

orogenic collapse [or-o-gen’-ic]; extensional collapse 

การทรุดของเทือกเขาจากน้ําหนักกด : ดู extensional collapse 

 

orogenic uplift  

การยกตัวของเทือกเขา : การชนกันของแผนเปลือกโลกจะทําใหแผนเปลือกโลกหนาข้ึน และสงผลใหเกิดการยก

ตัวสูงข้ึน เม่ือเทียบกับระดับความสูงเฉล่ียของพื้นผิวโลก [a tectonic uplift of the mean earth surface]   

 

orogeny [o-rog’-e-ny]; mountain building การเกิดเทือกเขา; การกอเทือกเขา 

การเกิดเทือกเขา; การกอเทือกเขา : กระบวนการสรางเทือกเขาสูง [a process of mountains building] อัน

เปนผลจากการชนและทรุดตัวของแผนเปลือกโลก ทําใหเกิดแรงในแนวนอนในปริมาณท่ีมากพอท่ีดันใหแผนเปลือก

โลกเปล่ียนลักษณะแบบหดส้ัน ไดเปนโครงสรางของช้ันหินคดโคงและรอยเล่ือนยอนมุมตํ่ากอตัวเปนเทือกเขาสูง 

(fold and thrust belt) 

 

outlier [out’-li-er] 

หินอายุแกปดลอม : พื้นท่ีท่ีพบหินอายุออน ลอมรอบดวยหินอายุแก [an area or group of rocks surrounded 

by older rocks] เชน บริเวณชองหนาตางของรอยเล่ือนยอน ท่ีเกิดจากการผุกรอนของมวลหินเคล่ือน ทําใหมวล
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หินอยูกับท่ี ซึ่งอายุออนกวาปรากฏและเห็นเปนหินอายุออนลอมรอบดวยหินอายุแก หรือในกรณีของช้ันหินคดโคง

แบบประทุนหงายท่ีมีแกนการคดโคงเปนหินอายุออน ลอมรอบดวยหินอายุแก ดูรูประกอบใน allochthon 

 

out-of-sequence thrusting [out’-of-se’-quence] 

ชุดรอยเล่ือนยอนมุมต่ําผิดลําดับ : ชุดรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า ซึ่งจะมีรอยเล่ือนยอนตัวใหมในทิศทางท่ีตรงกันขามกับ

ทิศทางหลักของการเคล่ือนของแผนเปลือกโลก อายุการเกิดไมเปนไปตามลําดับท่ีควรจะเปน [thrusting in which 

successively younger thrusts do not form uniformly on the hinterland or foreland side of existing 

thrusts] น่ันคือ รอยเล่ือนอายุออนอยูใกลกับบริเวณเทือกเขา (hinterland) ซึ่งเปนบริเวณท่ีมีการเปล่ียนลักษณะ

มาก สวนรอยเล่ือนอายุแกอยูใกลกับบริเวณท่ีมีการเปล่ียนลักษณะนอย ดู in-sequence thrust ประกอบ  

 

outrangeous hypothesis [out’-rangeous] 

สมมุติฐานฝนธรรมชาติ : สมมุติฐานท่ีอธิบายปรากฏการณธรรมชาติแตยังมีการยอมรับ เพราะอาจจะขัดแยงกับ

ความเปนจริง ท้ังน้ีเพื่อกระตุนใหเกิดความสนใจในปญหาท่ียังแกหรือหาคําตอบไมได [initially unacceptable 

hypothesis formulated to explain a phenomenon, hypothesis is not in being right or wrong but 

focusing attention on an unsolved problem] 

 

overburden pressure [o’-ver-bur’-den]; overburden stress; geostatic pressure; 

geostratic stress; lithostatic pressure; lithostatic stress  

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ : ดู lithostatic pressure 

 

 

overburden stress; overburden pressure; geostatic pressure; geostatic stress; 

lithostatic pressure; lithostatic stress  

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ : ดู lithostatic pressure 

 

overgrowth [o’-ver-growth’] การเกิดผลึกซอน 

การเกิดผลึกซอน : การพอกพูนของเม็ดแรโดยสาระละลายแรท่ีมีแรชนิดเดียวกันกับเม็ดแรท่ีสารละลายตัวอยู ทํา

ใหเม็ดแรมีขนาดใหญมากข้ึน [a secondary material deposited in optical and crystallographic 

continuity around a crystal grain of the same composition] ดู pressure shadow ประกอบ 
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overlapping fault [o’-ver-lap’-ping] 

รอยเล่ือนคาบเก่ียว : รอยเล่ือนสองรอยเล่ือนท่ีอยูหางกัน แตยังอยูภายใตแรงกระทําในทิศทางเดียวกัน มีแนว

ระดับแนวเดียวกันหรือใกลเคียงกัน และมีบางสวนของปลายการเล่ือนคาบเก่ียวกัน [the distance between the 

ends of overlapping parallel faults measured parallel to the faults] สวนมุมเทของรอยเล่ือนจะเอียงใน

ทิศทางเดียวกันหรือตรงกันขามกันก็ได ดู underlapping fault ประกอบ 

 

 

 
 

overprint [o’-ver-print’] 

การซอนทับ : การเกิดโครงสรางใหมทับโครงสรางเดิมท่ีมีอยูแลวในเน้ือหิน [a superposition of a new set of 

structural features on an older set] เชน ช้ันหินคดโคงซอนทับช้ันหินคดโคงเดิม รอยเล่ือนปรกติซอนทับช้ัน

หินคดโคง หรือเขตรอยเล่ือนซอนทับเขตรอยเฉือน  

 

overstep [o’-ver-step’]  

พื้นท่ีขาม; การขาม : (1) พื้นท่ีคาบเก่ียว (overlapping) หรือพื้นท่ีปลายตอปลาย (underlapping) ท่ีอยูระหวาง

รอยเล่ือนสองแนว ท่ีมีแนวระดับ (strike) ในทิศทางเดียวกันหรือใกลเคียง [an area between two 

subparallel, noncollinear faults] (2) ลักษณะการลําดับของช้ันหินท่ีมีหนวยหินอายุออนวางตัวแบบไมตอเน่ือง

ตรงบริเวณขอบของหินอายุแก [a stratigraphic relation in which one or more stratigraphic units 

unconformably overlie the eroded edge of older generally tilted or folded sedimentary rocks] ดู

รูปประกอบใน overlapping fault และaccommodation zone  

 

overthrust [o’-ver-thrust’]; overthrust fault รอยเลื่อนไถลทับ 

รอยเล่ือนไถลทับ : (1) รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าขนาดใหญ โดยระนาบของการเล่ือนมีมุมเทตํ่ามาก ๆ เคล่ือนจากใตผิว

ดินดวยระยะทางหลายกิโลเมตร [a large low-angle thrust fault with displacement generally measured 
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in kilometers] (2) รอยเล่ือนยอนมุมตํ่า ท่ีมีการเคล่ือนท่ีเฉพาะหินเพดาน (hanging wall) สวนหินพื้น 

(footwall) อยูกับท่ี [a thrust whose hanging wall moves whereas footwall stays still] ดู underthrust 

ประกอบ 

 

overthrust fault; overthrust รอยเลื่อนไถลทับ 

รอยเล่ือนไถลทับ : ดู overthrust 

 

overturned fold [o’-ver-turned’] ชั้นหินคดโคงตลบทับ 

ช้ันหินคดโคงตลบทับ : ช้ันหินคดโคงแบบอสมมาตร ท่ีมีสวนขางของช้ันหินคดโคงขางใดขางหน่ึงหงายข้ึน จึงทําให

มุมเทของสวนขางของช้ันหินคดโคงท้ังสองขางไมเทากัน [an asymmetrical fold that has an axial plane 

inclined to such an extent that the strata on one limb are overturned] 
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P 
 

P-shear; secondary synthetic fault 

รอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับเสริม; พีเชียร : รอยเล่ือนแขนงทํามุมประมาณ 10° กับแนวของรอยเล่ือนตามแนว

ระดับ (strike-slip fault) มักเกิดภายหลังรอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาน (anti Riedel shear) โดยจะมีขนาด

และระยะการเล่ือนเหมือนกับรอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาม (Riedel shear) แตมีทิศทางการเล่ือนตรงกันขาม 

ดูรูปประกอบใน anti Riedle shear  

 

paleostructure map [pa’-le-o-struc’-ture]  

แผนท่ีโครงสรางโบราณ : ตามนิยามของ Levorsen (1960) คือ แผนท่ีท่ีแสดงความหนาของหนวยหรือช้ันหินใด

ช้ันหินหน่ึง พรอมลักษณะโครงสรางในอดีต กอนการตกสะสมของช้ันหินหรือหนวยหินใหมแบบไมตอเน่ือง บนรอย

ช้ันไมตอเน่ือง [a map shows thickness contour lines and the geologic structure that existed at the 

time when a surface of unconformity was completed and before the overlapping strata were 

deposited]  แผนท่ีโครงสรางโบราณ แสดงความหนาท่ีวัดจากผิวลางสุดสูผิวบนสุดท่ีเหลือจากการผุกรอนของช้ัน

หินใดช้ันหินหน่ึง และโครงสรางเดิมท่ีสามารถแสดงไดในแผนท่ี เชน รอยเล่ือน หรือช้ันหินคดโคง  

 

paleotectonic map [pa’-le-o-tec’-ton-ic] 

แผนท่ีธรณีแปรสัณฐานโบราณ : แผนท่ีแสดงสภาพธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแปรสัณฐานในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง

ของอดีต [a map that shows geologic and tectonic/structural features as they existed at some 

time in the past, rather than the sum of all tectonics of the region] ดู tectonic map ประกอบ  

 

palinspastic restoration [pal-in-spas’-tic]; section restoration; restoration  

การสรางคืนสูสภาพเดิม : การวิเคราะหและการสรางใหกลับคืนสูสภาพของช้ันหินกอนการถูกเปล่ียนลักษณะ

อยางตอเน่ือง เพื่อตรวจสอบวาการแปลความหมาย สอดคลองกลมกลืนกับสภาพเดิมอยางเหมาะสมหรือไม [a 

technique that is used to progressively undeform a geological section in order to validate the 

interpretation used to build the section] 
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Palm-tree structure; positive flower structure 

โครงสรางรูปตนปาลม; โครงสรางรูปดอกไมบวก : ดู positive flower structure 

 

paraconformity [par’-a-con-form’-i-ty]; disconformity  

รอยช้ันไมตอเนื่องคงระดับ : ดู unconformity 

 

parallel [par’-al-lel] concentric fold; parallel fold  

ช้ันหินคดโคงขนาน : ดู parallel fold 

 

parallel fold; parallel concentric fold  

ช้ันหินคดโคงขนาน : ช้ันหินคดโคงท่ีมีช้ันหินซึ่งมีความหนาคงท่ี เม่ือวัดในแนวต้ังฉากกับผิวบนและผิวลาง [a fold 

in which the orthogonal thickness of the layers is constant] ดู similar fold ประกอบ 
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parasitic fold [par’-a-sit’-ic]; subsidiary fold ชั้นหินคดโคงระนาบแกนรวม 

ช้ันหินคดโคงกาฝาก; ช้ันหินคดโคงระนาบแกนรวม : ช้ันหินคดโคงรองหรือขนาดเล็ก (minor fold) ท่ีแทรกอยู

ในสวนขางของช้ันหินคดโคง และ/หรือ สันและทองของช้ันหินคดโคงขนาดใหญ [minor folds on the limb or 

hinge of a larger fold] ช้ันหินคดโคงกาฝากมักมีรูปคลายตัวอักษร S, Z, M และ W อาจมีระนาบแกน (axial 

surface) เหมือนกับช้ันหินคดโคงหลัก หรือแตกตางจากช้ันหินคดโคงหลัก ซึ่งหากมีระนาบแกนอยูในแนวเดียวกัน 

ถือวามีโครงสรางแบบลงรอยกัน (congruent) แตหากมีระนาบแกนแตกตางกัน ถือวามีโครงสรางแบบไมลงรอยกัน 

(incongruent) 

 
 

passive flow [pas’-sive]; passive folding; passive shear; oblique shear; oblique 

flow 

การโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive folding 

 

passive-flow fold; passive-shear fold; passive fold; oblique-shear fold; oblique-

flow fold; flow fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive fold  

 

passive fold; passive-flow fold; passive-shear fold; oblique-shear fold; oblique-

flow fold; flow fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : (1) ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากหินท่ีมีสภาพออนน่ิมและบิดโคง เล่ือนไหลได ดวย

แรงจากมวลหรือนํ้าหนักของหินท่ีมากกวาแรงกระทําจากภายนอก [a fold model in which the folded rocks 

are believed to have behaved in a purely passive way during folding] (2) ช้ันหินคดโคงท่ีมีกลไกการ

เกิดแบบการไหลหรือเล่ือน (flow or slip) ตัดผานเน้ือหินท่ีแทรกสลับกัน ท่ีมีคุณลักษณะเสมือนเปนเน้ือหิน

เดียวกัน ท้ังน้ีเน่ืองจาก ช้ันหินท่ีแทรกสลับมีความหนืดท่ีไมแตกตางจากช้ันหินหลัก [a fold model in which 

the mechanism of folding, either flow or slip, crosses the boundaries of the strata] (3) คําศัพทท่ี
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เรียกช่ือรวม ๆ ของช้ันหินคดโคงท่ีมีกลไกการเกิดแบบ passive slip, passive flow, oblique shear or 

oblique flow [a general term of a fold model formed by passive slip, passive flow, oblique shear 

or oblique flow] ดูเพ่ิมเติมใน passive folding 

 

passive folding; passive flow; passive shear; oblique shear; oblique flow; flow 

folding 

การโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : กลไกการโคงของช้ันหินคดโคงท่ีเปนไปอยางเสรี ไมวาจะเปนการเล่ือน และ/หรือ

การไหลไปมาระหวางช้ันหินหรือการตัดผานเน้ือหิน แมจะเปนหินตางชนิดกัน [fold mechanism involving 

uniform ductile flow of the entire rock mass] ท้ังน้ีเน่ืองจากการไมมีแรงเสียดทานระหวางช้ันหิน หรือมีการ

เสียดทานนอยมากจนไมมีผลตานการคดโคง ดังน้ันรูปรางของช้ันหินคดโคง จึงถูกกําหนดโดยปริมาณแรงและ

ทิศทางของแรงท่ีมากระทําเทาน้ัน ช้ันหินคดโคงท่ีไดจากกลไกน้ี คือ ช้ันหินคดโคงแบบล่ืนไหลอิสระ (passive 

fold) 

 

 
 

passive margin; passive-plate margin  

ขอบแผนเปลือกโลกสงบ : ดู passive margin 

 

passive-plate margin; passive margin  

ขอบแผนเปลือกโลกสงบ : ขอบแผนเปลือกโลกในบริเวณท่ีมีการเกิดแองทรุด โดยมีรอยเล่ือนปรกติกัดลึกลงไป

จนกระท่ังแผนเปลือกโลกแยกขาดจากกัน โดยไมมีความรุนแรงทางธรณีแปรสัณฐาน [a continental boundary 

formed by rifting and continental rupture and without plate-boundary tectonism] ขอบแผนเปลือก

โลกสงบเปนบริเวณชวงรอยตอระหวางแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปกับแผนเปลือกโลกใตสมุทร การกัดลึกลงไป

เรื่อย ๆ ของรอยเล่ือนปรกติในหลาย ๆ แนว โดยเริ่มจากระดับผิวดินหรือใกลผิวดินเรื่อยไปจนถึงฐานธรณีภาค ทํา

ใหแผนเปลือกโลกแยกขาดออกจากกัน เกิดการเช่ือมระหวางเปลือกโลกใตสมุทรท่ีเกิดใหมกับเปลือกโลกภาคพื้น

ทวีป และตอมาเปลือกโลกภาคพื้นทวีปทวีปจะถูกดันใหเคล่ือนหางจากบริเวณแนวแยกตัว ในขณะท่ีเปลือกโลกใต
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สมุทรใหมถูกสรางใหมีพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน มีเทือกเขากลางสมุทร และในท่ีสุด ขอบของชวงรอยตอระหวางแผน

เปลือกโลกภาคพื้นสวนทวีปกับสวนท่ีเปนแผนเปลือกโลกใตสมุทร กลายเปนบริเวณท่ีสงบ มีการเปล่ียนลักษณะ

นอยลงซึ่งแตกตางจากเดิมท่ีเคยมีการเปล่ียนลักษณะอยางมาก ขอบรอยตอบริเวณน้ีจึงไดช่ือวา ขอบแผนเปลือก

โลกสงบ ดู active-plate margin ประกอบ 

 

passive shear; passive folding; passive flow; oblique shear; oblique flow; flow 

folding 

การโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive folding 

 

passive-shear fold; passive-flow fold; passive fold; oblique-shear fold; oblique-

flow fold; flow fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ : ดู passive fold 

 

passive slip  

การเล่ือนไปตามระนาบ : มี 2 ความหมาย (1) หากกลาวถึงช้ันหินคดโคงจะหมายถึง การโคงแบบเล่ือนและไหล 

[a fold model formed by flow and slip along planes inclined to the layering] (2) ในความหมายท่ัวไป 

หมายถึง การเล่ือนไดอยางอิสระ น่ันคือ การเล่ือนไปตามระนาบท่ีมีอยูเดิมในเน้ือหิน ทําใหสามารถเล่ือนไดโดยงาย 

โดยไมตองออกแรงก็สามารถเล่ือนได เชน เล่ือนไปตามแนวแตกเรียบ หรือเล่ือนไปแนวริ้วขนาน เปนตน [slip 

(simple shear) along the planes at an angle to layering, e.g., cleavage or schistosity] 

 

 
 

passive-slip fold;   

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนตามระนาบ : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากการเล่ือนตามระนาบแนวแตกเรียบหรือริ้วขนาน ท่ี

ทํามุมกับช้ันหินเดิม และมีรูปรางแบบช้ันหินคดโคงความหนาตางหรือซิมิลารโฟลด (similar fold) [a similar-like 

fold that is formed by shearing along planes (cleavage or foliation) inclined to the layering]  
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pencil cleavage [pen’-cil] 

แนวแตกเรียบแทงดินสอ: โครงสรางท่ีเกิดจากการแตกของหินเปนแทงยาวเรียวคลายแทงดินสอ [cleavage 

whose presence causes a rock body to break into long, pencil-like pieces] เกิดจากการตัดกันของ

ระนาบสองระนาบ ท่ีมีระยะหางระหวางระนาบส้ัน ๆ เชน ระนาบของช้ันหินบาง (thin bed) ตัดกับระนาบของ

แนวแตกเรียบ (cleavage) หรือระนาบของแนวแตกเรียบของหินชนวน (slaty cleavage) ตัดกับระนาบของแนว

แตกเรียบตามแกนการคดโคง (axial plane cleavage) เปนตน 

 

pencil structure  

โครงสรางแทงดินสอ : ดู pencil cleavage 
 

penecontemporaneous deformation [pen’-e-con-tem-po’-ra-ne-ous]  

การเปล่ียนลักษณะรวมสมัย : การเปล่ียนลักษณะในเน้ือหินซึ่งเกิดข้ึนในขณะตกตะกอน มักเกิดกับช้ันตะกอนท่ีมี

ความเปนพลาสติกสูง เชน การเกิดการคดโคง หรือการเล่ือน จากการไถลไปตามแรงโนมถวง [usually forms in 

soft-sedimentary layers, that occurs almost at the same time as deposition, e.g., folding related 

to slumping of a sedimentary mass] หากไมตองการความเฉพาะเจาะจง อาจเรียกใหส้ันลงไดวา 

contemporaneous deformation 

 

penetrative structure [pen’-e-tra’-tive] 

โครงสรางแบบทะลุทะลวง : ลักษณะปรากฏของโครงสรางหรือเน้ือหิน ท่ีจะยังคงสภาพโครงสรางหรือเน้ือหินใน

ลักษณะเดิม ท่ีหลังถูกแบงยอยลงเปนสวน ๆ [said of a feature or texture if all subdivisions of the rock 

at some scale possess that feature] การท่ีจะกลาววาโครงสรางใดเปนโครงสรางแบบทะลุทะลวง ตอง

คํานึงถึงมาตราสวนท่ีพิจารณา หรือมาตราสวนของการแบงยอย เชน โครงสรางแนวแตกเรียบ (cleavage) หรือริ้ว

ขนาน (foliation) ถือวาเปนโครงสรางแบบทะลุทะลวงเม่ือพิจารณาในหินโผล และในขนาดมือถือได (hand 

specimen) แตเม่ือถูกยอยในขนาดของแผนหินบาง จะไมเปนโครงสรางแบบทะลุทะลวง เพราะสามารถเห็นความ

แตกตาง แสดงวาโครงสรางน้ันไมปรากฏท่ัวท้ังเน้ือหิน เปนตน ดู non-penetrative structure ประกอบ  

 

perfect crystal [per’-fect] 

ผลึกสมบูรณแบบ : ผลึกท่ีภายในโครงขายผลึกไมมีขอบกพรองใด ๆ [crystal without lattice defects] ตัวอยาง

ของขอบกพรองในผลึก เชน ขอบกพรองแบบจุด (point defect) ขอบกพรองแบบเสน (line defect) หรือ

ขอบกพรองแบบระนาบ (planar defect) ซึ่งผลึกทุกผลึกท่ีเกิดเองตามธรรมชาติ ตองมีขอบกพรองเหลาน้ี แตจะมี
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ขอบกพรองในปริมาณมากหรือนอยแตกตางกันไป ผลึกสมบูรณแบบมีไดเฉพาะผลึกสังเคราะหหรือผลึกธรรมชาติท่ี

มนุษยทําใหเกิดความบริสุทธ์ิเทาน้ัน  

 

perfect fluid  

ของเหลวสมบูรณแบบ : ของเหลวท่ีไมมีความเคนเฉือน ความหนืด หรือการนําความรอน [fluids that have no 

shear stresses, viscosity, or heat conduction] 

 

permanent strain [per’-ma-nent] 

ความเครียดถาวร : ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในวัตถุและคงอยู แมความเคนจากภายนอกท่ีมากระทําตอวัตถุหายไป

แลว [a strain that develops and remains within a body after stress removes] 

 

phyllite [phyl’-lite] หินฟลไลต 

หินฟลไลต : หินแปรท่ีเกรดหรือระดับการแปรอยูระหวางหินชนวนกับหินชีสต [a metamorphosed rock, 

intermediate in grade between slate and mica schist] หินฟลไลตมีริ้วขนาน มีการเรียงตัวของกลุมแร

ไมกาผลึกเล็ก แตไมเดนชัด และขนาดของผลึกไมใหญเชนเดียวกับหินชีสต    

 

phyllitic foliation [phyl’-li-tic]; phyllitic structure  

ริ้วขนานแบบหินฟลไลต : ริ้วขนานท่ีพบในหินท่ีมีเม็ดแรซึ่งมีขนาดประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร โดยอาณาจักร

แนวแตกเรียบจะมีการเรียงตัวของกลุมแรไมกาขนาดเล็ก สวนอาณาจักรเม็ดแรจะมีแรควอตซและกลุมแร

เฟลดสปารขนาดเล็ก รวมท้ังแรอ่ืน ๆ [foliation formed in fine grained (0.5-1.0 mm) phyllitic rocks 

composed on Mica cleavage domain and quartz-feldspar microlithon] 

 

phyllitic structure; phyllitic foliation 

ริ้วขนานแบบหินฟลไลต : ดู phyllitic foliation 

 

phyllonite [phyl’-lon-ite] หินฟลโลไนต 

หินฟลโลไนต : หินท่ีมีลักษณะเหมือนหินฟลไลต โดยเกิดจากเม็ดแรขนาดใหญของหินเดิม (protolith) เชน 

หินแกรนิต หินไนส หรือหินกรวดมน ท่ีถูกทําใหเม็ดแรหรือเม็ดหินมีขนาดเล็กลง ดวยกลไกการเกิดหินไมโลไนตและ

กลไกการเกิดผลึกใหม [a rock that macroscopically resembles phyllite [petrology] but that is 

formed by mechanical degradation (mylonization) of initially coarser rocks, e.g. graywacke, 

granite, or gneiss] 
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phyllonitization [phyl-lon'-i-ti-za'-tion]    

กลไกการเกิดหินฟลโลไนต : กลไกการเกิดเปนหินฟลโลไนต ท่ีประกอบดวยกลไกการเกิดหินไมโลไนตและกลไก

การเกิดผลึกใหม [the processes of mylonitization and recrystallization to produce a phyllonite] ดู 

mylonitization ประกอบ 

 

pi-diagram; π-diagram  

ไดอะแกรมพาย : การวิเคราะหดวยสเตริโอเนต เพื่อหาคาของแกนการคดโคงของช้ันหินคดโคงรูปทรงกระบอก 

โดยเขียนโพลของสวนขางช้ันหินคดโคงท้ังสองขาง จากน้ันหาระนาบท่ีมีโพลของสวนขางช้ันหินคดโคงท้ังสองขาง

วางตัวอยูในตําแหนงเกรทเซอรเคิล (great circle) แนวเดียวกัน โดยแนวแกนการคดโคงหาไดจากตําแหนงของ   

โพลของระนาบท่ีมีโพลของสวนขางช้ันหินคดโคงท้ังสองขาง [a fabric diagram in which the poles 

representing normals to fabric planes have been plotted, the pi diagram of cylindrical folding for 

bedding would be a great-circle girdle at right angles to the fold axis]  ดู β–diagram ประกอบ 

 

 
 

piggyback thrust sequence [pig’-gy-back] 

รอยเล่ือนยอนซอนบนหลัง : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีมีลําดับการเกิดแบบรอยเล่ือนตัวเกา ซอนข้ึนไปอยูบนหลังของ

รอยเล่ือนตัวใหม ทําใหมุมเทของรอยเล่ือนตัวเกาสูงข้ึน กอเกิดการกายหรือซอนของรอยเล่ือนตัวใหมไปเรื่อย ๆ [a 

thrust sequence developed by the progressive formation of thrusts on the top of moving 

thrusts; the newly developed thrust becomes the active thrust surface and the older thrusts are 

carried forward on it passively] รอยเล่ือนยอนซอนบนหลัง เปนแบบชุดรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีเกิดไป

ตามลําดับ (in-sequence thrust) แตหากมีการเกิดในลําดับท่ีตรงกันขาม น่ันคือ แบบชุดรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ี

เกิดผิดลําดับ (out-of-sequence thrust) จะเรียกวา “รอยเล่ือนยอนมุมตํ่ากาวขาม (overstep thrust)”  
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pillow structure [pil’-low]   

โครงสรางรูปหมอน : โครงสรางปฐมภูมิของหินตะกอน ท่ีมีลักษณะคลายหมอน a primary sedimentary 

structure resembling the size and shape of a pillow] มักปรากฏท่ีฐานของหินทรายท่ีวางทับหินดินดาน 

ซึ่งมีความเปนพลาสติกสูง ดังน้ันจึงไหลไดเม่ือถูกกดทับโดยหินทราย  

 

pinch-and-swell structure  

โครงสรางคอดก่ิว : ตามนิยามของ Ramberg (1955) คือ โครงสรางท่ีเกิดจากการยืดของช้ันหินท่ีมีความเปน

พลาสติกสูงและตํ่า โดยท่ีช้ันหินท่ีเปนพลาสติกตํ่ามีการยืดเปนขอ ๆ โดยยังไมขาดออกจากกัน จึงมีการคอดก่ิวเปน

ชวง ๆ มักเกิดกับสายแรควอตซ และเพกมาไทต ท่ีเปนสายแรบางแทรกอยูในหินแปร หรือในหินอัคนี [a 

structural condition commonly found in quartz veins and pegmatites, in which the vein is 

pinched and thinned at frequent intervals, leaving expanded parts between] ดู boudin ประกอบ 

 

pitch; rake  

พิทช; เรค : ดู rake   

 

planar defect [pla’-nar] 

ขอบกพรองแบบระนาบ : ความไมสมบูรณในผลึก เน่ืองจากการจัดรูปท่ีผิดเพี้ยนไปตามระนาบผลึกของอะตอม

หลาย ๆ อะตอมและในหลาย ๆ แถว [mismatch of a crystal structure across a surface/plane] แบงยอย

เปน 3 ชนิด ไดแก :- 

1. ขอบกพรองตามขอบเม็ดผลึก (grain boundary defect) : ความไมสมบูรณในบริเวณผิวของ

เม็ดแร (เม็ดแรในท่ีน้ี หมายถึงบริเวณท่ีผลึกเรียงตัวไปในแนวเดียวกัน) เม็ดแรแตละเม็ดมีทิศทาง 

ขนาด และรูปรางแตกตางกัน [interfaces between two single crystal regions of different 

orientation] เม่ือเม็ดแรแตละเม็ดสัมผัสกัน ทําใหเกิดขอบของเม็ดแรแตละเม็ด จะมีแรงยึดเกาะ

ระหวางเม็ดท่ีขอบของแรแตละเม็ด แรงน้ีจะมีคานอยกวาแรงยึดเกาะภายในเม็ด นอกจากน้ี อาจมี



 
156 อภิธานศัพทธรณีวทิยาโครงสราง 

ส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ แทรกระหวางขอบของเม็ดแรแตละเม็ด ทําใหเกิดเปนขอบกพรองแบบระนาบ

ตามขอบเม็ดแร น่ันเอง หากบริเวณใดของผลึกใดมีขอบกพรองน้ี ความแข็งแรงในบริเวณน้ันจะมี

ลดลง  

2. ขอบกพรองจากระนาบแฝด (twin plane defect) : ความไมสมบูรณในผลึกแบบระนาบท่ีเปน

ผลจากความเคนเฉือนจากภายนอกท่ีมากระทําตอผลึก จนทําใหอะตอมเคล่ือนท่ีไปตามทิศทางของ

ความเคนเฉือนท่ีมากระทํา และผลึกถูกแบงออกเปน 2 สวนคลาย ๆ กัน โดยสวนหน่ึงเปนกระจก

เงาของอีกสวนหน่ึง หากผลึกใดมีขอบกพรองน้ีอยู ณ บริเวณใด ความแข็งแรงของบริเวณน้ันจะ

ลดลง [result of stress on the crystal after the crystal has formed, one crystal the 

mirror image of the other; atoms are shared by the two crystals at regular intervals] 

3. ขอบกพรองจากการจัดเรียงผิดรูป (stacking fault defect) : ความไมสมบูรณในผลึกแบบ

ระนาบ อันเน่ืองมากจากการจัดเรียงโครงขายท่ีไมเปนไปตามลําดับ มีการขาดหาย หรือผิดรูป [one 

or two crystal structure interruption in the stacking sequence of crystal 

surfaces/planes] เชน ผลึกควรมีการเรียงระนาบ ABCDABCD หากเกิดการหายไปจะได 

ABCD/BCD (เครื่องหมาย “/” หมายถึง ชองวาง) ขอบกพรองเน่ืองจากระนาบสูญหายไปเรียกวา 

ขอบกพรองจากการจัดเรียงผิดรูป หากผลึกใดมีขอบกพรองน้ีอยูในบริเวณใด บริเวณระนาบท่ีสูญ

หายจะมีความแข็งแรงลดลง 

 

plane strain  

ความเครียดแบบระนาบ : สภาพความเครียดท่ีเกิดข้ึนเพียง 2 ทิศทาง โดยความเครียดในทิศทางท่ีสาม หรือแกนท่ี

สามมีคาเปนศูนย เน่ืองจากไมมีการเปล่ียนลักษณะ ดังน้ัน รูปทรงรีความเครียดจะเปนแบบสามแกนไมเทากัน 

(triaxial ellipsoid) [a state of strain involves no change in one principal direction, resulting in a 

triaxial ellipsoid]  

 

plane stress  

ความเคนแบบระนาบ : ความเคนท่ีเกิดข้ึนเพียง 2 แกน เพราะความเคนของแกนท่ีสามมีคาเปนศูนย เน่ืองจากไม

มีแรงมากระทํา น่ันคือ σ1>σ2>σ3=0 [a state of stress involves no stress acting in one principal 

direction, the stress state can be represented by a tensor of two-dimension, i.e., σ1>σ2>σ3=0] 
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plastic strain [plas’-tic] 

ความเครียดพลาสติก : ความเครียดท่ีหากเกิดข้ึนกับวัตถุ (หินหรือแร) ใด ๆ แลว วัตถุน้ันไมสามารถกลับคืนสู

สภาพเดิมได ท้ังๆ ท่ีวัตถุน้ันไมสูญเสียการยึดเกาะระหวางเม็ดผลึก และยังไมแตกหัก [nonrecoverable strain or 

permanent strain occurring without loss of cohesion] 

 

plasticity [plas-tic’-i-ty] 

คุณสมบัติพลาสติก : ความสามารถของวัตถุในการเปล่ียนลักษณะไดอยางถาวร ไมคืนสูสภาพเดิม โดยท่ีวัตถุไม

สูญเสียการยึดเกาะระหวางเม็ดผลึก และไมแตกหัก [deformation mechanism in which atomic bonds are 

broken while material cohesion is remained] 

 

plate  

แผนเปลือกโลก : ผิวช้ันนอกสุดของโลกท่ีประกอบดวยสวนท่ีเปนธรณีภาคช้ันนอกท้ังหมด หรือสวนท่ีเปนเปลือก

โลกและเน้ือโลกตอนบนท้ังหมด มีขอบเขตท่ีชัดเจนตามแนวปรากฏของแผนดินไหวท่ีเกิดเปนประจําและ/หรือภูเขา

ไฟระเบิด และติดอยูกับแผนเปลือกโลกแผนอ่ืน ๆ [a rigid thin segment of the Earth's lithosphere or the 

outer shell of the Earth’s crust and upper mantle, which is assumed to move horizontally and 

adjoins other plates along zones of seismic activity] 

 

plate boundary  

ขอบแผนเปลือกโลก : ผิวช้ันนอกของโลกแยกเปนแผน ๆ โดยแตละแผนมีขอบท่ีติดกับแผนอ่ืน ๆ และท่ีขอบของ

แผนเปลือกโลก จะเปนบริเวณท่ีแผนดินไหวเกิดข้ึนเปนประจํา และ/หรือภูเขาไฟระเบิด [zone of seismic 

activity along the edges of lithosphere plates, due to relative motion between plates] ขอบของ

แผนเปลือกโลกแบงยอยไดเปน 3 ประเภท แผนเปลือกโลกแตละแผน อาจมีขอบท้ัง 3 ประเภทอยูในแผนเดียวกัน

แตตางดานกัน ขอบของแผนเปลือกโลกท้ัง 3 ประเภท ไดแก :-  

1. ขอบแบบเคล่ือนชนและทรุดตัว (convergent plate boundary) : บริเวณท่ีขอบของแผน

เปลือกโลกสองแผนท่ีซอนทับกัน โดยขอบของแผนหน่ึงวางตัวอยูบนขอบของอีกแผน  

2. ขอบแบบแยกตัว (divergent plate boundary) : บริเวณท่ีแผนเปลือกโลกสองแผนเคล่ือนตัว

แยกออกจากกัน 

3. ขอบแบบเล่ือนตามแนวระดับ (transform plate boundary) : บริเวณท่ีขอบของแผนเปลือก

โลกสองแผนเคล่ือนหางออกจากกันตามแนวนอนหรือแนวระดับ ท่ีขอบปรากฏเปนรอยเล่ือนท่ีมี

ระนาบในแนวด่ิง หรือเกือบแนวด่ิง  
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plate tectonics theory  

ทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก : ทฤษฎีท่ีกลาววา ผิวภายนอกของโลกประกอบดวยแผน

เปลือกโลกขนาดเล็กหรือใหญจํานวนหลาย ๆ แผนประกอบกัน โดยแตละแผนจะเคล่ือนท่ีสัมพันธกัน และทุกแผน

ลอยอยูบนช้ันท่ีรอนกวาและเคล่ือนท่ีไดดีกวา [the Earth's outermost layer is fragmented into a dozen or 

more large and small plates that are moving relative to one another as they ride atop hotter, 

more mobile material] 

 

plate tectonics  

กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก; กระบวนการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก : ทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตรท่ีอธิบายกลไกการสราง การทําลาย และการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก [a scientific theory that 

describes the large-scale motions of Earth's lithosphere, i.e., construction and destruction of the  

Earth's lithosphere] 

 

plumose structure [plu’-mose] 

โครงสรางพูลโมส : โครงสรางท่ีมีลักษณะคลายขนไกหรือขนนก ปรากฏบนระนาบแนวแตก [a feather on the 

joint’s surface] 

 

โครงสรางพูลโมส ปรากฏในหินทราย จ. เลย 
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plunge พลันจ 

พลันจ : มุมแหลมของแนวเสนวัดเทียบกับแนวระดับ โดยวัดตามระนาบแนวยืน ท่ีมีแนวเสนน้ันปรากฏอยู [an 

amount of acute angle between an inclined line and the horizontal measured in a vertical plane 

containing the line] 

 

 
 

plunging fold [plung’-ing] 

ช้ันหินคดโคงแกนเอียง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีแกนการคดโคงเอียงเทไปจากแกนแนวนอน [a fold with 

nonhorizontal axis]  

 

 
point defect  

ขอบกพรองแบบจุด : ความไมสมบูรณ อันเน่ืองมาจาก อะตอมในผลึกเกาะตัวกันไดไมครบ ทําใหเกิดการสูญ

หายไปและมีชองวาง (vacancy) มีอะตอมของธาตุอ่ืนแทรกอยูในโครงขายของผลึก (interstitial impurity atom) 

และ/หรือ อะตอมของธาตุอ่ืนสามารถท่ีจะเกาะอยูในโครงขาย แทนท่ีอะตอมของธาตุหลัก (substitutional 

impurity atom) [defect in crystal structure including vacancy, interstitial impurity atom, and/or 

substitutional impurity atom] การมีชองวางในเม็ดผลึกกอเกิดการเปล่ียนลักษณะของเม็ดผลึกไดมากสุด  

 

poise ปวส* 

พอยส : หนวยของความหนืด [a unit of viscosity] ใชสัญลักษณ P หากเปนหนวยในระบบเอสไอจะใช พาสคัล-

วินาที (Pa-s)  
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หมายเหตุ : หนวยความหนืดจะออกเสียงวา “poiz (พอยส)” แตพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน เขียนคําอานวา “ปวส” และสําหรับผูเขียนขอเรียกช่ือหนวยน้ีวา “พอยส”  

 

Poisson’s ratio [Pois’-son 

คาปวสซอง : คุณสมบัติคงท่ีของวัตถุท่ีมีสภาพแบบยืดหยุน โดยท่ีคาปวสซองคือ อัตราสวนระวางคาลบของคา

ความเครียดแกนขวางตอคาความเครียดแกนยาว เม่ือมีความเคนท่ีแกนยาวของวัตถุ [a ratio of the lateral unit 

strain to the longitudinal unit strain in a body that has been stressed longitudinally within its 

elastic limit] คาปวสซองไมมีหนวย  

 

pop-up structure 

การโผลข้ึนอยางรวดเร็ว : การยกตัวข้ึนอยางรวดเร็วของบล็อกหินท่ีถูกแรงอัด เปนผลจากการเล่ือนตัวของแผน

หิน หรือการเกิดรอยเล่ือน [a relatively uplifted block between thrusts verging in opposite directions] 

 

porphyroblast [por'-phy-ro-blast'] แรดอกแปร 

แรดอกแปร : เม็ดแรขนาดใหญเม่ือเทียบกับแรพื้น (groundmass) ในหินแปร ท่ีเปนผลจากการเกิดผลึกใหม 

(recystallization) และการเกิดผลึกแรชนิดใหม (neomineral) ในระหวางหรือหลังกระบวนการแปรสภาพ [a 

large crystal, relative to average matrix minerals, in a rock produced by metamorphic 

recrystallization] 

 

porphyroclast [por'-phy-ro-clast'] 

แรดอก : เศษเม็ดแรเดิมท่ีหลงเหลืออยูในหินแปร น่ันคือ เปนเศษเม็ดแรท่ีอายุมากสุด เพราะเม็ดแรอ่ืน ๆ ถูก

เปล่ียนลักษณะไปแลว มักปรากฏเปนเม็ดขนาดใหญกวาแรพื้น (groundmass) [a relict, partly crushed 

protolith grain within a finer-grained (often recrystallized) matrix in a metamorphic rock] เม่ือหิน

เปล่ียนลักษณะแบบออนน่ิม หากมีเม็ดแรแข็ง (rigid grain) อยูในเน้ือหิน อาจถูกแปรสภาพไปบางสวน สวนท่ีเหลือ

เรียกวาแรดอกหรือเรียกทับศัพทว า พอร ไฟ โรคลาสท (porphyroclast) ซึ่ งจัดเปน เ ม็ดแรขนาดใหญ 

(phenocryst) ประเภทหน่ึงท่ีอยูในเน้ือหินแปร  

 

positive flower structure [pos’-i-tive]; Palm-tree structure 

โครงสรางดอกไมบวก; โครงสรางรูปตนปาลม : โครงสรางรูปดอกไมประเภทหน่ึงท่ีเกิดในเขตรอยเล่ือนตามแนว

ระดับ ท่ีมีแขนงรอยเล่ือนเปนแบบรอยเล่ือนยอนแตกออกจากรอยเล่ือนหลัก [a flower structure in which the 
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upward-diverging fault splays are predominantly] เม่ือดูจากภาพตัดขวางมีรูปรางคลายตนปาลม จึงมีช่ือ

อีกช่ือหน่ึงวา โครงสรางรูปตนปาลม ดู flower structure ประกอบ 
 

preferred orientation [pref’-erred] 

ทิศทางการเรียงตัวกําหนด : การเรียงตัวของวัตถุท่ีถูกกําหนดใหเปนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ไมเปนไปโดย

อิสระ [nonrandom orientation of planar or linear fabric elements] 

 

pressure [pres’-sure] fringe; pressure shadow  

การพอกพูนผลึกตาง : ดู pressure shadow 

 

pressure-release joint [pres’-sure-re-lease’]; exfoliation joint   

แนวแตกกาบมน : ดู exfoliation joint 

 

pressure shadow; pressure fringe การพอกพูนผลึกตาง : โครงสรางท่ีเกิดจากการตกสะสมของเม็ด

ผลึกแรจําพวกควอตซ แคลไซต คลอไรต หรือไมกา ในบริเวณสวนปลายของเม็ดแรเดิม [aggregates of new 

grains growing on opposed sides of a host porphyroblast or detrital grain] ดู overgrowth ประกอบ 

 

pressure solution  

การละลายจากความดัน : กระบวนการเปล่ียนลักษณะของหินภายใตแรงกระทําภายนอกหรือความดัน โดยเม็ดแร

บางสวนจะถูกละลายออกไป บริเวณท่ีเม็ดแรถูกละลายออกไป คือ บริเวณขอบของเม็ดแรท่ีอยูติดกับขอบของเม็ด

แรอีกเม็ด มักเกิดกับแรควอตซ และแคลไซต [deformation mechanism that involves partial dissolution 

at grain boundaries under stress of soluble constituents such as quartz and calcite] สารละลายท่ี

ละลายเม็ดแรออกมา จะเคล่ือนไปสะสมในบริเวณท่ีมีแรงภายนอกกระทํานอยกวา การสะสมของสารละลายของ

เม็ดแรควอตซ จะตกสะสมเปนสายแร หรือพอกพูนในเม็ดแร สวนท่ีหลงเหลือจากการละลายของแรแคลไซตออก

จากหินปูนจะปรากฏเปนแนวฟนในหิน (stylolite) และ/หรือ การขาดหายของสายแร ท่ีไมใชแนวของรอยเล่ือน

หรือรอยเฉือน 

 

primary fabric [pri’-mar-y] 

ริ้วลายในเนื้อหินแบบปฐมภูมิ : ริ้วลายท่ีเกิดในเน้ือหิน ในระหวางการตกตะกอนหรือตกผลึกเปนหิน [fabric 

formed as a rock was deposited or crystallized]  
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primary structures  

โครงสรางปฐมภูมิ : โครงสรางในเน้ือหินหรือช้ันหิน ท่ีปรากฏพรอม ๆ กับการเกิดเปนหิน [structure formed as 

a rock was deposited or crystallized] หินตะกอนและหินอัคนีเทาน้ันท่ีมีโครงสรางปฐมภูมิ สวนหินแปรน้ันถูก

แปรสภาพไปจากหินตะกอน หรือหินอัคนี หรือหินแปร ดังน้ันจึงไมถือวาเปนโครงสรางปฐมภูมิ โครงสรางปฐมภูมิท่ี

สําคัญในหินตะกอน ไดแก ช้ันหิน ช้ันหินเฉียงระดับ หรือช้ันหินบาง เปนตน 

 

principal strain axis [prin’-ci-pal] 

แกนความเครียดหลัก : แกนความเครียดหลักสามแกนท่ีวางตัวต้ังฉากซึ่งกันและกัน [three mutually 

perpendicular symmetry strain axes] S1, S2 และ S3 โดยท่ี S1 คือ แกนความเครียดหลักคามากสุด S2 คือ 

แกนความเครียดหลักคาปานกลาง และ S3 คือ แกนความเครียดหลักคานอยสุด    

 

principal stress axis  

แกนความเคนหลัก : แกนความเคนหลักสามแกนท่ีวางตัวต้ังฉากซึ่งกันและกัน [three mutually perpendicular 

symmetry stress axes] σ1, σ2 และ σ3 โดยท่ี σ1 คือ แกนความเคนหลักคามากสุด σ2 คือ แกนความเคน

หลักคาปานกลาง และ σ3 คือ แกนความเคนหลักคานอยสุด  

 

progressive deformation [pro-gres’-sive]; continuous deformation 

การเปล่ียนลักษณะแบบตอเนื่อง : ดู continuous deformation  

 

prolate [pro’-late] spheroid; prolate strain  

ทรงรีความเครียดรูปแทงดินสอ : ทรงรีความเครียดท่ีมีแกนหลักคาปานกลางมีคาเทากับแกนหลักท่ีมีคานอยสุด 

(S1>S2=S3) [three-dimensional strain defined by a strain tensor in which the magnitude of the 

intermediate and minimum strains are equal and less than that of the maximum strain] ดู oblate 

spheroid ประกอบ 
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prolate strain; prolate spheroid 

ทรงรีความเครียดรูปแทงดินสอ : ดู prolate spheroid 

 

protolith [pro’-to-lith] 

หินเดิม; หินตนกําเนิด : (1) หินเดิมกอนท่ีจะถูกเปล่ียนลักษณะ [an original rock type from which a given 

metamorphic rock is derived] (2) หินท่ีเปนตนกําเนิดของเม็ดตะกอน [a parent or unweathered rock 

from which regolith is formed] 

 

pseudotachylite [pseu’-do-tach-y-lite] 

หินซูสโดแทคไวไลต; หินแทคไวไลตเทียม : หินเน้ือแนนถูกบดอัดใหปนละเอียด หรือถูกทําใหหลอมเหลวเปน

บางสวน ปรากฏในเขตรอยเล่ือน หรือเขตรอยเฉือน [a dense rock produced in the compression and 

shear associated with intense fault movements, involving extreme mylonitization or partial 

melting]  หินชนิดน้ีมีเน้ือละเอียดและแข็งมาก หรือมีบางสวนเปนเน้ือแกว อาจมีเศษปนของเม็ดหินท่ีแตก และ

บดอัด ปะปนอยูดวย นอกจากน้ี หินชนิดน้ีเกิดข้ึนไดจาก การตกกระแทกของอุกกาบาตขนาดใหญ และเน่ืองจากมี

คาของอัตราการเปล่ียนแปลงความเครียดสูง หินแตกแบบเปราะ พรอม ๆ กับมีความรอนสูง ทําใหมีแรบางตัว

หลอมเหลวและตกผลึกใหมแทรกสะสมตามรอยแตก 

 

  
 

ptygmatic fold [ptyg’-ma-tic] 

ช้ันหินคดโคงขยุกขยิก : ช้ันหินคดโคงของหินอยางนอยสองชนิด ท่ีเกิดจากกลไกการโคงงอจากแรงอัดดานขาง 

โดยหินชนิดหน่ึงมีความเปนพลาสติกสูงมาก สวนอีกชนิดหน่ึงมีความเปนพลาสติกตํ่ามาก [near-parallel folds 

formed by buckling of strong layers in a much more ductile matrix] ธรรมชาติของช้ันหินคดโคง

ขยุกขยิก คือช้ันท่ีมีความเปนพลาสติกสูง จะมีความหนานอยกวาหินท่ีมีความเปนพลาสติกตํ่ามาก ๆ ทําให

รูปลักษณะของการคดโคงแตกตางกัน 

หินแทคไวไลตเทียม บริเวณทองแมนํ้าโขง จ. เลย 
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pull-apart basin [pull-a-part’] 

แองจากแรงดึง : (1) แองท่ีเกิดจากแรงดึงภายในเปลือกโลก (crustal extension) โดยเปนแรงดึงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ

พื้นท่ีภายใตการเล่ือนของรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท่ีมีลักษณะของแนวโคงเปด (releasing 

bend) [a basin formed by crustal extension at a releasing bend or releasing overstep along a 

strike slip fault zone] (2) แองใด ๆ ท่ีเกิดจากแรงดึงภายในเปลือกโลก [any basin resulting from crustal 

extension] 

 

 

 
 

 

Pumpelly’s rule [Pum’-pel-ly] 

กฎของพัมเพลลี : กฎท่ีต้ังข้ึนโดย Raphael Pumpelly (1894) โดยกลาวในเริ่มแรกวา “หากแกนและระนาบ

แกนของช้ันหินคดโคงรองมีความลงรอยกัน (congluent) ยอมหมายถึง การเกิดข้ึนพรอมกันของแกนและระนาบ

แกนของช้ันหินคดโคงหลัก [the axes and axial surfaces of minor folds of an area are congruent with 

those of the major fold structures of the same phase of deformation]” ซึ่งสามารถประยุกตไดวา 

“การศึกษาโครงสรางเล็กในพื้นท่ีใด ๆ สามารถอธิบายถึงโครงสรางใหญท่ีเกิดข้ึนท่ีสภาวะเดียวกัน แรงกระทํา

เดียวกัน และหินชุดเดียวกัน” หรือกลาวอีกนัย คือ “โครงสรางเล็กหรือใหญมีสภาพการเปล่ียนแปลงเหมือนกัน จะ

ศึกษาดวยมาตราสวนเล็กหรือใหญ จะไดผลเก่ียวกับการเปล่ียนลักษณะเหมือนกัน” น่ันคือ “การศึกษาจาก

โครงสรางเล็กสามารถอธิบายโครงสรางใหญท่ีเหมือนกันได หรือศึกษาโครงสรางใหญสามารถอธิบายโครงสรางเล็ก

ท่ีเหมือนกันได (large scale indicates small scale, small scale indicates large scale)” 
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pure shear; coaxial deformation  

การเฉือนบริสุทธิ์; การเปล่ียนลักษณะแบบไปตามแกน: ดู coaxial deformation 

 

push-up range; rhomb horst 

ภูเขาจากแรงผลัก : การยกตัวของบล็อกหินขนาดใหญจากแรงดันหรือแรงผลัก โดยแรงเกิดจากการเล่ือนของรอย

เล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ในบริเวณสวนท่ีมีลักษณะแบบแนวโคงอัด [a block elevated by 

crustal shortening at a restraining bend or restraining overstep along a strike-slip fault zone]  ดู 

restraining bend; strike-slip fault ประกอบ 
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Q 
 

QF-domains; quartz-feldspar domains 

อาณาจักรควอตซและเฟลดสปาร : อาณาจักรเม็ดแร ท่ีประกอบดวยแรควอตซ และกลุมแรเฟลดสปาร 

[cleavage domains dominated by quartz (Q) and feldspar (F)] 

 

quadratic elongation [quad-rat’-ic]   

คากําลังสองของคาการเหยียด : คายกกําลังสองของอัตราสวนระหวางคาการเปล่ียนแปลงความยาวของวัตถุกอน

และหลังการเปล่ียนลักษณะ (∆L) กับคาความยาวกอนการเปล่ียนลักษณะ [a measure of the change in the 

length of a line, specifically the square of the ratio of its final length to its initial length] 

 

quartz-feldspar domains; QF-domains 

อาณาจักรควอตซและเฟลดสปาร : ดู QF-domains 
 

quasi-flexural fold [qua’-si-flex’-u-ral]; quasi-passive fold 

ช้ันหินคดโคงแบบก่ึงเล่ือนไถล-ไหล;ช้ันหินคดโคงแบบก่ึงเล่ือนไหลอิสระ : ดู quasi-flexural folding 

 

quasi-flexural folding; quasi-passive folding  

การโคงแบบก่ึงเล่ือนไถล-ไหล; การโคงแบบก่ึงเล่ือนไหลอิสระ : กลไกการคดโคงท่ีมีกลไกการโคงแบบเล่ือนไถล-

ไหล (flexural slip and flexural flow) ผสมกับกลไกการโคงแบบเล่ือนไหลอิสระ (passive folding) [a 

combination of flexural and passive folding] รูปแบบช้ันหินคดโคงท่ีเกิดข้ึนในแตละช้ันหินท่ีแทรกสลับจะไม

ไปตามกัน (disharmonic fold) นิยมเรียกช้ันหินคดโคงท่ีเปล่ียนลักษณะตามกลไกน้ีวา ช้ันหินคดโคงแบบก่ึงเล่ือน

ไถล-ไหล หรือการโคงแบบก่ึงเล่ือนไหลอิสระ  

 

quasi-passive fold; quasi-flexural fold 

ช้ันหินคดโคงแบบก่ึงเล่ือนไถล-ไหล; ช้ันหินคดโคงแบบก่ึงเล่ือนไหลอิสระ : ดู quasi-flexural folding 

 

quasi-passive folding; quasi-flexural folding  

การโคงแบบก่ึงเล่ือนไถล-ไหล; การโคงแบบก่ึงเล่ือนไหลอิสระ : ดู quasi-flexural folding 
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R 
 

R-shear; Riedel shear   

รอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาม; อารเชียร; ไรเดลเชียร : ดู Riedel shear 

 

R’-shear; anti-Riedel shear; conjugate Riedel shear  

อารพาม เชียร; รอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาน; แอนติไรเดลเชียร; คอนจูเกตไรเดลเชียร; ไรเดลเชียรรวม : 

ดู anti-Riedel shear 

 

radial fault [ra-dial’] 

รอยเล่ือนตามแนวรัศมี : รอยเล่ือนหลายแนวท่ีแผกระจายออกจากจุดเดียวกัน [faults that radiate from a 

single point] ปรากฏในพื้นท่ีท่ีมีโครงสรางการแทรกดัน โครงสรางการกระแทกโดยอุกกาบาต หรือโครงสราง

บริเวณภูเขาไฟ 

 

rake; pitch  

เรค; พิทช : มุมของเสนบนระนาบ วัดเทียบกับแนวระดับของระนาบ วัดไดโดยใชไมวัดมุม [an angle from the 

horizontal (strike line) of a line in an inclined plane measured in the plane] เชน เรคของรอยครูดบน

ระนาบของรอยเล่ือน  

 
ramp  

ทางลาด : ระนาบรอยเล่ือนของรอยเล่ือยปรกติและรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า ท่ีมีมุมเทเปล่ียนเปนสูงข้ึนโดยระยะ

ทางการเปล่ียนมุมส้ัน ๆ ทางลาดข้ึนของระนาบรอยเล่ือนยอนมุมตํ่ามีมุมเทประมาณ 30° สวนทางลาดลงของ

ระนาบรอยเล่ือนปรกติมีมุมเทประมาณ 60° [high-angle segment along a thrust or normal fault, thrust 

fault and normal fault ramps commonly have dips of 30° and 60°, respectively] 
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ramp valley  

หุบรอยเล่ือน : หุบหรือแองท่ีมีขอบเปนระนาบรอยเล่ือน [a valley that is bounded by high-angle faults, 

or ramps] 

 

rebound [re’-bound]; upwarping การเกิดแผนดินโกงตัวขึ้น  

การเกิดแผนดินโกงตัวข้ึน : ดู upwarping 

 

reclined fold [re’-cline-d] 

ช้ันหินคดโคงตะแครง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีมุมพลันจของแนวพับรอยโคงและมุมเทของระนาบแกนการคดโคงเทากัน 

[a fold that hinge line plunges at the same angle as the dip of the axial surface/plane]  

 

recovery [re-cov’-er-y] 

การคืนตัวของเม็ดผลึก : กระบวนการกําจัด หรือจัดเรียงขอบกพรองแนวเสนในผลึก เพื่อลดความเครียดสะสมใน

เม็ดผลึก ทําใหเม็ดผลึกทนทานตอแรงกระทําไดมากข้ึน [a process that removes or rearranges 

dislocations in a crystal to produce domain of fewer dislocations and hence lower strain energy]  

กระบวนการทําใหคืนกลับสภาพเดิมเสมือนไมเคยถูกเปล่ียนลักษณะหรือไดรับแรงกระทํามากอน เม่ือมีความเครียด

สะสมมากในเม็ดผลึก  เม็ดผลึกสามารถสมานหรือรักษา หรือกูกลับสภาพเดิมได โดยทําการกําจัดขอบกพรองแนว

เสน อันเปนความเครียดสะสมท่ีอยูในเม็ดผลึกออกไป เม็ดผลึกสามารถจัดเรียงแนวเสนท่ีกระจายอยูในผลึก ให

กลายเปนผนังของผลึกท่ีมีขอบกพรองแนวเสน (dislocation wall) เปนองคประกอบ ทําใหเม็ดผลึกถูกแบง

ออกเปนสองสวน หรือหลาย ๆ สวนตามผนังท่ีเกิดจากการเรียงตัวของขอบทพรองแนวเสน หรือทําใหเกิดการ

เคล่ือนแนวเสนในโครงขายใหมาชนกันเพื่อหักลางกันเอง เปนการขจัดขอบกพรองอีกวิธีหน่ึง เปนตน   

 

recrystallization [re-crys’-tal-li-za’-tion] การเกิดผลึกใหม  

การเกิดผลึกใหม : (1) การเกิดผลึกแรใหมในสภาพท่ีเปนของแข็ง [a formation, in a solid state, of new 

crystalline mineral grains in a rock] เม็ดแรใหมท่ีเกิดข้ึนมักมีขนาดใหญกวาเม็ดแรเดิม สวนองคประกอบทาง

เคมีอาจเปล่ียนไปหรือคงเดิม จัดเปนระบวนการสมานหรือรักษาของเม็ดผลึก โดยการลดความเครียดท่ีสะสมในเม็ด

ผลึก น่ันคือ เม่ือภายในเม็ดผลึกมีขอบกพรองแนวเสนอยูเปนจํานวนมาก เม็ดผลึกสามารถขจัดขอบกพรองไดโดย

กระบวนการเกิดเม็ดแรใหม เพื่อลดหรือขจัดขอบกพรองพรองแนวเสน จากการเรียงเปนขอบเม็ดผลึกยอย การเกิด

ผลึกใหมมี 2 ประเภท คือ การเกิดผลึกใหมขณะยังคงมีแรงกระทํา เรียกวา การเกิดผลึกใหมพลวัต (dynamic 

recrystalliztaion) และการเกิดผลึกใหมหลังจากแรงกระทําไดหายไปแลว เรียกวา การเกิดผลึกใหมสถิต (static 

recrystalliztion)  กลไกการเกิดผลึกใหมมี 2 ชนิด ไดแก :- 
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1. กลไกการเกิดผลึกใหมดวยการหมุนของแนวเสมือนขอบเม็ดผลึก (subgrain rotation 

recrystallization) เปนกลไกท่ีเกิดหลังจากขอบกพรองแนวเสนถูกเล่ือนมารวมกันเปนกลายผนัง 

ของขอบผลึกใหม ท่ีทําใหเกิดการแบงยอยของเม็ดผลึกใหมีขนาดเล็กลง แนวเสมือนขอบเม็ดแร 

และผลึกใหมเกิดข้ึน หากแนวผนังของขอบผลึกใหมสามารถหมุนดวยมุมมากกวา 10° จากแนวของ

เม็ดผลึกเดิม  

2. กลไกการเกิดผลึกใหมจากการแทรกท่ีขอบเม็ดผลึก (grain boundary migration หรือ 

migration recrystallization) เปนกลไกการแทรกตัวของเม็ดผลึกท่ีมีความเครียดนอย ไปสูเม็ด

ผลึกท่ีมีความเครียดมาก ทําใหเม็ดผลึกท่ีมีความเครียดสะสมมากมีขนาดลดลงเรื่อย ๆ และในท่ีสุด 

จะถูกแทนท่ีดวยเม็ดผลึกท่ีบริสุทธ์ิมากกวา เม็ดผลึกใหมอาจมีขนาดใหญหรือเล็กกวาเดิมก็ได  
 

recumbent fold [re’-cum-bent] รอยคดโคงนอนทับ 

รอยคดโคงนอนทับ : ช้ันหินคดโคงตลบทับท่ีมีระนาบแกนของการคดโคงวางตัวในแนวราบ [an overturned 

fold that has horizontal (or nearly horizontal) hinge line and axial surface] 

 

refolded folds [re’-fold-ed]; superposed folds; superimposed folds; interference 

folds 

ช้ันหินคดโคงซอนทับ : การคดโคงซอนทับการคดโคงเดิมท่ีเกิดข้ึนซ้ํากันอยางนอยสองครั้ง หรือมากกวาสองครั้ง 

โดยการเปล่ียนลักษณะเกิดข้ึนในชวงเวลาท่ีตางกัน หรือเปนการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดจากการเปล่ียนทิศทางของ

แรงท่ีมากระทําซึ่งเกิดข้ึนอยางคอยเปนคอยไป ดังน้ัน รูปแบบของการคดโคงจึงถูกเปล่ียนไป [a complex three-

dimensional structure created by the interference of two or more folding events, or by a 

progressive rotating deformation event] รูปทรงสัณฐานของช้ันหินคดโคงซอนทับ มีความซับซอนมาก 

จําตองพิจารณา 3 มิติ เพื่อใหไดภาพโครงสรางท่ีครบถวน  ดู type of fold interference pattern ประกอบ 

 

  
 ช้ันหินคดโคงซอนทับ บริเวณพื้นท่ี จ. เลย พบในบริเวณใกลเคียงกัน 
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refoliation [re-fo’-li-a’-tion] 

ริ้วขนานแนวใหม : การเกิดริ้วขนานแนวใหมท่ีมีทิศทางท่ีแตกตางไปจากริ้วขนานแนวเดิม [a foliation that is 

subsequent to and oriented differently from an earlier foliation]   

 

refracted cleavage [re-fract’-ed]; cleavage refraction 

แนวแตกเรียบแบบหักเห : แนวแตกเรียบท่ีตัดผานช้ันหินท่ีมีความแข็งแตกตางกัน กอเกิดการเบ่ียงเบนของทิศทาง

ของแนวแตกเรียบระหวางช้ันหินตอช้ันหิน [a cleavage that changes orientation from layer to layer 

where layers are of different rock types] 

 

 

 
 

regional structural geology [re’-gion-al] 

ธรณีวิทยาโครงสรางไพศาล : การศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาในมาตราสวนของเทือกเขา เขตภูเขาไฟหรือ

แผนดินไหว พื้นท่ีบางสวนของทวีป หรือพื้นท่ีบริเวณแผนเปลือกโลกทรุดตัวหรือแยกตัว เปนตน เปนการศึกษาเพื่อ

สรางแผนท่ีธรณีวิทยา วิเคราะหแรงและผลของแรง ตลอดจนวิวัฒนาการของลําดับการเกิดทางธรณีวิทยา [a 

study of parts of mountain ranges, small parts of continents, trenches, and island arcs by 

geologic mapping, kinematic and dynamic analysis and the relationship of the resolved 

structural history to stress and tectonics] 

 

relay [re’-lay] 

เขตเปล่ียนถาย : เขตพืน้ท่ีระหวางรอยเล่ือนสองแนวท่ีอยูในแนวระดับแนวเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน สวนมุมเทจะ

เปนแนวเดียวกัน หรือตรงกันขามกันก็ได [a zone between overlapping fault segment]   

 

release joint [re-lease’]; unloading joint 

แนวแตกปลดปลอย : ดู unloading joint 
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releasing bend [re-leas’-ing]; opening bend; extensional bend 

แนวโคงดึง : แนวการบิด-โคงของรอยเล่ือนตามแนวระดับ ท่ีกอเกิดการเปล่ียนลักษณะแบบการยืด [a bend in a 

strike-slip fault that produces a local extensional strain] แรงดึงท่ีเกิดจากแผนหินสองขางตามแนวรอย

เล่ือนตามแนวระดับเคล่ือนสวนทางกัน จะเปนผลใหรอยเล่ือนแขนงขนาดเล็กภายในพื้นท่ีบริเวณแนวบิด-โคงทรุด

ตัว ตัวอยางของรอยเล่ือน เชน กลุมของรอยเล่ือนปรกติ (normal fault) ท่ีเรียกวา โครงสรางรูปดอกทิวลิป (tulip 

structure) หรือ โครงสรางรูปดอกไมลบ (negative flower structure) ดู restraining bend ประกอบ 

 

 
 

 

repetition of strata [rep’-e-ti-tion’] 

การซ้ํากันของช้ันหิน : การปรากฏซ้ําของช้ันหินท่ีผิดไปการลําดับช้ันปรกติ (a reoccurrence of a particular 

sequence of rock strata) เชน ช้ันหินจากลางข้ึนบนเปน ABCDE แตเม่ือช้ันหินแตกเปนระนาบมีมุมเทและเล่ือน 

ในขณะเดียวกันมวลหินเพดานท่ีอยูบนระนาบรอยเล่ือนถูกเล่ือนข้ึนแบบรอยเล่ือนยอน จึงทําใหมีพื้นท่ีในบางสวน

ในบริเวณรอยเล่ือนมีช้ันหินเกิดซ้ํากัน เชน ช้ันหินเรียงจากลางข้ึนบนเปน ABCDECDE น่ันคือมีการซ้ําของ CDE ดู 

omission of strata ประกอบ 

 

resequent fault-line scarp  

ผารอยเล่ือนปรกต ิ: ผารอยเล่ือนท่ีเล่ือนไปในทิศทางเดียวกับการเล่ือนจริงของรอยเล่ือน น่ันคือ หนาผาหันหนาไป

ในสวนเล่ือนลง [a fault-line scarp that preserves the original facing direction of the fault scarp] ดู 

obseqence fault-line scarp ประกอบ 

 

restoration [res’-to-ra’-tion]; palinspastic restoration; section restoration 

การสรางคืนสูสภาพเดิม: ดู palinspastic restoration 
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restraining bend [re-strain’-ing] 

แนวโคงอัด : แนวการบิด-โคงของรอยเล่ือนตามแนวระดับ ท่ีทําใหการเปล่ียนลักษณะเปนแบบการบีบอัด [a 

bend in a strike-slip fault that produces a local contractional strain] แรงจากการเคล่ือนสวนทางกัน

ของแผนหินสองขางตามแนวรอยเล่ือนตามแนวระดับ จะเปนผลทําใหรอยเล่ือนแขนงขนาดเล็กในพื้นท่ีบริเวณแนว

บิด-โคง ยกตัวข้ึน ตัวอยางรอยเล่ือนเชน กลุมของรอยเล่ือนยอน (reverse fault) ท่ีเรียกวา โครงสรางรูปตนปาลม 

(palm-tree structure) หรือ โครงสรางรูปดอกไมบวก (negative flower structure) ดู releasing bend 

ประกอบ 

 

retrodeform [re-tro’-de-form]  

การถอยกลับ :  การทําใหคืนกลับสภาพเดิมท่ีไมเคยถูกเปล่ียนลักษณะ [transform back to an undeformed 

stage] 

 

reverse drag 

ยวยสวนทาง: การเปล่ียนลักษณะตามแนวรอยเล่ือนท่ีทําใหเกิดช้ันหินคดโคงขนาดเล็ก หรือกลุมช้ันหินคดโคง

ขนาดเล็กหลายๆ ลูก โดยโคงในทิศทางตรงกันขามกับความนาจะเปนไปได หากถูกกําหนดโดยทิศทางการเล่ือน

ของรอยเล่ือน [deformation along a fault that creates a fold or set of folds that curvature is 

inconsistent with sense of offset on fault] มักปรากฏรวมกับรอยเล่ือนปรกติฐานโคง (listric normal 

fault) ดู reverse drag fold ประกอบ 

 

reverse drag fold; rollover anticline 

ช้ันหินคดโคงยวยสวนทาง : การคดโคงของช้ันหินใกลแนวรอยเล่ือน ท่ีมีลักษณะแบบโคงลงหรือประทุนหงาย เม่ือ

ติดกับรอยเล่ือน มักปรากฏรวมกับรอยเล่ือนปกติฐานโคง [a fold that form along listric normal fault 

where the part of the downthrown block close to the fault is displaced downward more than 

the parts farther away] ดู normal drag fold ประกอบ 
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reverse fault [re-verse’] รอยเลื่อนยอน  

รอยเล่ือนยอน : ตามนิยามของ Hill (1959) หมายถึง รอยเล่ือนท่ีมีการเล่ือนข้ึนของหินเพดาน เม่ือเทียบกับหินพื้น 

[a fault on which the hanging wall has moved upward relative to the footwall] ดังน้ัน นิยามขางตน

ไมไดระบุวามุมเทจะเปนเทาใด หากมุมเทของระนาบมากกวา 45° จะนิยมเรียกวา รอยเล่ือนยอน (reverse fault) 

และหากมุมเทตํ่ากวา 45° จะเรียกวา รอยเล่ือนยอนมุมตํ่า (thrust fault) อยางไรก็ดีปจจุบันยังไมมีการระบุท่ี

ตายตัว ดังน้ัน ในการเรียกช่ือรอยเล่ือน ควรบงบอกมุมเท ท่ีวัดไดจริงจากสนาม จึงจะใหภาพลักษณท่ีชัดเจนได   

 

rheid [rhe’-id] 

การเปล่ียนลักษณะแบบไหล : การเปล่ียนลักษณะของวัตถุแข็งแกรงตามคุณสมบัติความหนืด (viscous flow) 

ภายใตแรงกระทําท่ีมีขนาดความแรงอยางนอยเปนสามเทาของแรงท่ีทําใหวัตถุเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุน [a 

substance (below its melting point) which deforms by viscous flow during the time of applied 

stress at an order of magnitude at least three times that of the elastic deformation under similar 

conditions] คําวา ‘rheid” มาจาก “rheology” หมายถึง “การไหล (flow)” 

 

rheid fold  

ช้ันหินคดโคงแบบล่ืนไหล : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดจากการไหลของช้ันหินท่ีมีสภาพเสมือนของเหลว ในขณะท่ีมีการคด

โคงเกิดข้ึน [a fold that the strata have deformed by flow as if they were fluid]  

 

rhomb graben  

แองจากแรงดึง : แองท่ีเกิดจากแรงดึงภายในเปลือกโลก โดยเปนแรงดึงท่ีเกิดข้ึนเกิดเฉพาะพื้นท่ีภายใตการเล่ือน

ของรอยเล่ือนตามแนวระดับ ท่ีมีลักษณะของแนวโคงดึง [a basin formed by crustal extension at a 

releasing bend in a strike-slip fault zone] 

หมายเหตุ : มีความหมายเหมือน pull-apart basin ตามนิยามท่ีเกิดโดยรอยเล่ือนตามแนวระดับ 
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rhomb horst; push-up range 

ภูเขาจากแรงผลัก : ดู push-up range 

 

Riedel shear; R-shear [Rie’-del] 

รอยเล่ือนแขนงตามแนวระดับตาม; ไรเดล เชียร : รอยเล่ือนลําดับท่ีสอง (รอยเล่ือนรอง) ท่ีเกิดในเขตรอยเล่ือน

ตามแนวระดับ (strike-slip fault) โดยแนวของรอยเล่ือนน้ีเรียงเปนแนวเล็ก ๆ ทํามุมประมาณ 15° [φ/2 โดยท่ี 

φ คือ คาสัมประสิทธ์ิการเสียดทานระหวางเม็ดแรของหินท่ีถูกแรงมากระทํา ซึ่งคาสัมประสิทธ์ิการเสียดทาน

ระหวางเม็ดแรของหินสวนใหญมีคาประมาณ 30° ดังน้ัน φ/2 จึงมีคา 15°] กับแนวของรอยเล่ือนหลัก รอยเล่ือน

น้ีจะเกิดควบคูกับรอยเล่ือนตามแนวระดับขวาง (anti-Riedel shear; R’ shear) ซึ่งจะเกิดท่ีมุม 90°-φ/2 น้ันคือ 

จะเกิดท่ีมุม 90°-15° =75° กับแนวรอยเล่ือนหลัก เม่ือคามุม φ = 30° [a secondary slip surface which 

develops during the early stage of shearing.  Such shears are typically arranged en échelon, 

usually at inclinations of between 10° and 30° to the direction of relative movement (Riedel, 

1929).  Riedel shears are subsidiary sets of faults inclined to the trace of a through going fault.  

The most common sets are conjugate faults whose acute bisectrix is inclined roughly 45° to the 

through going fault] ดูรูปประกอบใน anti-Riedel shear 

 

rift basin  

แองทรุด : แองท่ีเกิดจากการคอย ๆ ทรุดตัวของเปลือกโลก เน่ืองจากเปลือกโลกถูกดึงหรือยืด จึงเกิดเปนรอยเล่ือน

ปรกติ และทรุดลงเปนแอง [a basin developed by normal faulting in an extension regime of the 

crust] หากแผนเปลือกโลกมีการยืดไปเรื่อย ๆ ในท่ีสุดจะขาดจากกัน เกิดเปนแผนเปลือกโลกใตสมุทรท่ีมีขอบดาน

หน่ึงติดกับเปลือกโลกภาคพื้นทวีป   

 

right-lateral fault [right-lat’-er-al]; right-lateral strike-slip fault; dextral strike-slip 

fault 

รอยเล่ือนตามแนวระดับขวาไปซาย : ดู right-lateral strike-slip fault  

 

right-lateral strike-slip fault; right-lateral fault; dextral strike-slip fault  

รอยเล่ือนตามแนวระดับขวาไปซาย : รอยเล่ือนตามแนวระดับท่ีแยกแผนหินออกเปนสองฝง โดยแผนหินจะ

เคล่ือนท่ีไปทางขวามือของผูสังเกต เม่ือผูสังเกตมองไปในแนวต้ังฉากกับแนวระดับของการเล่ือน [a fault where 
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the right side moves toward and observer looking perpendicular to the strike of the fault plane] 

ดู left-lateral strike-slip fault ประกอบ 

 

rigidity [ri-gid’-i-ty] 

ความแข็งแกรง : ความสามารถของวัตถุในการตานแรงท่ีทําใหเกิดการบิดเบ้ียว ซึ่งของเหลวไมมีความสามารถใน

การตานแรงท่ีทําใหบิดเบ้ียวไดเลย น่ันคือ ของเหลวมีคาความแข็งแกรงเปนศูนย [the property of a material 

to resist applied stress that would tend to distort it. A fluid has zero rigidity]   

 

rigidity modulus; shear modulus; modulus of rigidity; Coulomb’s modulus  

มอดูลัสความแข็งแกรง; มอดูลัสตานแรงเฉือน; มอดูลลัสของคูลอมบ : ดู shear modulus 

 

ring fault  

รอยเล่ือนวงแหวน : รอยเล่ือนท่ีมีรูปแบบเปนวงกลมหรือก่ึงวงกลม ท่ีเกิดรวมกับโครงสรางการแทรกดันของเกลือ

หิน การตกกระแทกของอุกกาบาต หรือการยุบตัวของแผนดิน [a circular fault pattern that is associated 

with diapirism, meteorite impacts, and land subsidence] 

 

rock fabric; fabric 

ริ้วลายในหิน : ดู fabric  

 

rock mechanics  

กลศาสตรหิน : สาขาหน่ึงของกลศาสตรท่ีเก่ียวกับแรงและผลของแรงท่ีกระทําตอหินโดยเฉพาะ [a branch of 

mechanics concerned with the response of rock to the force fields of its physical environment]  

 

roding [rod’-ing] 

โครงสรางรูปแทง : โครงสรางแนวเสนท่ีเกิดจาการเรียงของเม็ดแรขนาดใหญ กอนกรวด หรืออ่ืนๆ ท่ีทําใหปรากฏ

ใหเห็นเปนแทงแบบเสน [a lineation produced by linear alignment of coarse mineral aggregates, 

pebbles, or other objects to give the rock an appearance of being composed of rods]  

 

rolling-hinge model [roll’-ing-hinge] 

รูปจําลองแบบการหมุนของระนาบรอยเล่ือนปรกติ : รูปจําลองของ Wernicke and Axen (1988) ท่ีอธิบาย

กระบวนการเกิดของแกนซับซอนธรณีวิทยาแปรสภาพ (metamorphic core complex) โดยการเกิดรอยเล่ือน
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ปรกติท่ีระดับใกลพื้นผิวและมีระนาบรอยเล่ือนมุมสูง และตอมาจะเกิดการกัดลึกลงไปอยางตอเน่ือง จนกระท่ังถึง

เปลือกโลกช้ันกลาง หรือท่ีความลึก 10-15 กิโลเมตรจากผิวดิน และวางตัวแนวราบหรือเกือบราบ พรอมการโกงตัว

ของหินฐาน เน่ืองจากมีการปรับตัวของเปลือกโลก เพราะความไมสมดุลของมวลท่ีเกิดข้ึนเม่ือแผนเปลือกโลกถูกฉีก

ขาดทางตอนบน ดังน้ัน ตอนลางของเปลือกโลกจึงโกงตัว ทําใหหินท่ีเคยอยูท่ีระดับกลางของเปลือกโลกถูกยกตัว

สูงข้ึนสูผิวดิน [a model where the upper part of an initial steep normal fault flattens as offset 

accumulates, the hinge of the curved fault moves or rolls toward the hanging wall due to 

isostatic adjustments during faulting]   

 

rollover [roll’-o-ver] anticline; reverse drag fold   

ช้ันหินคดโคงยวยสวนทาง :  ดู reverse drag fold 

 

roof thrust  

รอยเล่ือนยอนสวนบน : รอยเล่ือนยอนหลักสองแนวท่ีวางตัวขนานกัน ในแนวบนและลาง ดังน้ันจากภาพตัดขวาง 

รอยเล่ือนยอนสวนบน ก็คือ รอยเล่ือนท่ีปรากฏอยูบนสุด [an upper boundary of a duplex fault zone] ดู 

floor thrust ประกอบ 

 

room problem  

ปญหาพื้นท่ีวาง : ชองวางหรือโพรงท่ีปรากฏในภาพตัดขวางของโครงสราง (รอยเล่ือน หรือช้ันหินคดโคง) ท่ีไม

เหมาะสม [unfilled voids resulting from improper construction of a cross section]   

 

rotational fault [ro-ta’-tion-al] 

รอยเล่ือนหมุน : รอยเล่ือนท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบหมุน [a fault on which rotational movement is exhibited] 

รอยเล่ือนท่ีมีระยะการเล่ือนของแผนหินไมเทากัน หากมีการเล่ือนในซีกหน่ึง ซีกตรงกันขามจะเล่ือนไดนอยมาก น่ัน

คือ เกิดการหมุนโดยปลายขางหน่ึงยึดแนน สงผลใหปลายตรงกันขามสามารถหมุนได  

 

rule of V’s  

กฎรูปตัววี : (1) กฎของเสนช้ันความสูงบริเวณรองนํ้าโดยรูปตัววีจะช้ีไปทางเหนือนํ้า [the v-shaped contour 

lines indicate points where a stream flows out of the V shape] (2) กฎของลักษณะปรากฏของช้ันหินท่ี

เอียงเทเม่ือผานบริเวณรองเขามีลักษณะบนแผนท่ีเปนรูปตัววี [the outcrop of a formation that crosses a 

valley forms an acute angle (V shape)]  
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rupture point [rup’-ture] จุดแตกหัก 

จุดแตกหัก : จุดท่ีวัตถุแตกหัก หรือสูญเสียการยึดเหนียวของเน้ือหิน [a point at which material breaks or 

loses cohesion] 

 

rupture stress  

ความเคนวิบัติ : คาความเคนท่ีทําใหวัตถุแตกหัก [the stress that produces the failure in the object] ดู 

stress-strain curve ประกอบ 
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S  
 

salt anticline  

เกลือหินปูดรูปประทุน : (1) ใชเรียกโครงสรางท่ีมีลักษณะคลายโดมเกลือหิน [a diapiric structure, like a salt 

dome] (2) การแทรกดันของเกลือหินท่ีทําใหแผนหินโกงตัวสูงข้ึน และมวลของเกลือไหลสูแกนกลางของการโกงตัว

แบบโคงนูน [salt-cored anticline, typically formed by salt movement into the anticline structure 

and bending the overlying strata] 

 

salt canopy  

มวลเกลือหินเพดาน : มวลเกลือหินท่ีเคล่ือนหลุดออกจากช้ันเกลือหินหรือโดมหินเกลือเปนบางสวนหรือท้ังหมด 

และแทรกดันเขาไปในช้ันหินท่ีอยูดานบน หางออกไปจากช้ันเกลือหินหรือโดมหินเกลือท่ีมวลเกลือหินหลุดออกมา 

[composite diapiric structure formed by partial or complete coalescence of diapir bulbs or salt 

sheets] จากภาพตัดขวางจะมีลักษณะแผกวางคลายรม เพดาน หรือหลังคา 

 

salt diapir; salt intrustion  

การแทรกดันของเกลือหิน : ดู salt intrusion 

 

salt dome โดมหินเกลือ 

โดมหินเกลือ : คําศัพทท่ัวไปท่ีใชเรียกการปูดของเกลือหินเปนรูปโดม ดวยการดันแผนหินท่ีวางอยูดานบนใหโกงตัว

ข้ึน [a general term for a domal upwelling comprising a salt core and its envelope of deformed 

overburden] ดู salt intrusion ประกอบ 

 

salt expulsion; salt withdrawal  

เกลือหินยายออก : การเคล่ือนยายของเกลือหินออกจากพื้นท่ีหน่ึงไปยังอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีอยูใกลเคียงอยางตอเน่ือง 

จากภาพตัดขวางจะไมเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน [mass transfer of salt over time without obvious 

change in salt area in cross section] ซึ่งการเคล่ือนยายออกไปของเกลือหิน อาจทําใหเกิดการยุบตัวของช้ัน

หินในบริเวณท่ีเกลือหินเคล่ือนยายท่ีออกไป เกิดเปนแองท่ีสามารถรองรับตะกอนท่ีตกสะสมไดในท่ีสุด แตท้ังน้ีตอง

อาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน 
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salt intrusion; salt diapir  

การแทรกดันของเกลือหิน : การท่ีเกลือหินแทรกตัด และ/หรือเขาไปแบบขนานในช้ันหินท่ีวางตัวอยูเหนือช้ันเกลือ

หิน เปนการตัดท่ีเกิดในทิศทางตรงกันขามกับแรงดึงดูดของโลก [mass of salt that has flowed ductilely and 

appears to have discordantly intruded the overburden] เน่ืองจากเกลือหินมีความเปนพลาสติกสูงกวาช้ัน

หินท่ีกดทับ จึงสามารถเคล่ือนไหลไดงาย แมถูกกระทําโดยความเคนเพียงเล็กนอย รูปรางของเกลือหินท่ีแทรกดันมี

ไดหลากหลาย เชน โดมหินเกลือ (salt dome) หินเกลือรูปดอกเห็ด (mushroom anticline) เสาหินเกลือ (salt 

stock) หรือหินเกลือแบบแผน (salt sheet/salt nappe) เปนตน การแทรกของเกลือหินทําใหช้ันหินท่ีอยูดานบน

เกิดเปล่ียนลักษณะของ เชน คดโคง เล่ือน และ/หรือแยก เกิดเปนโครงสรางท่ีซับซอน ตลอดจนการเปล่ียนรูปทรง

สัณฐานของโครงสรางอยางทันทีทันใด ไมสามารถศึกษาแบบ 2 มิติ หรือโดยอาศัยขอมูลจากขางเคียงในการ

วิเคราะหและประเมินได จําเปนตองศึกษาในลักษณะ 3 มิติ  โครงสรางการแทรกดันของเกลือหินในบริเวณอาว

เม็กซิโก ไดรับการศึกษา-วิจัยคอนขางมาก ท้ังน้ีเพราะเปนโครงสรางท่ีเอ้ืออํานวยการเกิดโครงสรางกักเก็บของ

ปโตรเลียมท่ีดี  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีการแทรกดันของเกลือหิน ในหมวดหินมหาสารคาม 

ท่ีทําใหเกิดปญหาดินเค็ม-นํ้าเค็ม และ ณ ปจจุบันยังไมมีการศึกษาในรายละเอียดเก่ียวกับการวางตัวและการปูด

ของเกลือหินท่ัวท้ังภาค มีเพียงการทดลองศึกษาของพื้นท่ีเล็ก ๆ เทาน้ัน  

 

 
 

 

salt tectonics  

ธรณีแปรสัณฐานจากการแทรกดันของเกลือหิน : ลักษณะของหินทองท่ีท่ีถูกเปล่ียนเน่ืองจากการแทรกของเกลือ

หิน ทําใหเกิดโครงสรางใหมของหินโดยปราศจากแรงทางธรณีแปรสัณฐาน [a form of salt tectonics in which 

salt flow is powered entirely by gravity, i.e., by release of gravity potential energy alone, in the 

absence of significant lateral tectonic forces] โครงสรางท่ีเกิดรวมจากการแทรกดัน เชน รอยเล่ือน (fault) 

แนวแตก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) หรือช้ันหินคดโคง (fold) เปนตน โครงสรางท่ีเกิดข้ึนจะ

เปล่ียนแปลงแบบไรรูปแบบ จึงยากท่ีจะทํานายหรือคาดการณดวยขอมูลแบบหยาบ (2 มิติ) ได 
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salt withdrawal; salt expulsion  

เกลือหินยายออก : ดู salt expulsion 

 

S-C fabric [S-C-fab’-ric] 

ริ้วลายเอสซี : ริ้วลายท่ีเกิดในหินแปรแบบพลวัตท่ีมีระนาบตัดกัน 2 ระนาบ ไดแก ระนาบริ้วขนานหรือระนาบเอส 

(S-surface) และแถบการเฉือนหรือระนาบซี (C-surface) โดยท่ีระนาบริ้วขนานวางทํามุมกับระนาบเฉือน [a 

fabric in a dynamic metamorphic rock consisting of two intersecting surfaces: a foliation (S-

surface) and a shear band (C-surface)] ริ้วลายเอส-ซี พบในหินไมโลไนต เรียกวา เอส-ซีไมโลไนต ซึ่งลักษณะ

การวางตัวของริ้วลายเอส-ซี ใชบงบอกทิศทางการเฉือนได  

 

 
 

S-C mylonite [S-C-my’-lo-nite] 

หินเอสซีไมโลไนต : หินไมโลไนตท่ีแสดงริ้วลายของระนาบเอส (S-surface) และระนาบซี (C-surface) มุมระหวาง

ระนาบท้ังสองสามารถใชบงบอกทิศทางการเฉือนได [a mylonite showing two intersecting surfaces (S-

surface and C-surface) with an oblique angle that indicates sense of shear] เอสซีไมโลไนสเกิดจาก

การเฉือนแบบไมไปตามแกน (non-coaxial)  ตามนิยามของ Berthe et al. (1979) หินเอสซีไมโลไนต หมายถึง 

หินไมโลไนตท่ีมีตนกําเนิดจากหินไนส (gneiss) ท่ีเกิดในเขตรอยเฉือน โดยมีแนวของริ้วขนาน 2 แนว คือ ระนาบ

เอส และระนาบซี โดยท่ีระนาบซีเปนระนาบท่ีมีความเครียดเฉือนเกิดมากสุด สวนระนาบเอสเปนระนาบท่ีมีการ

สะสมของความเครียดนอย 
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scale model  

รูปจําลองตามมาตราสวนจริง : รูปจําลองท่ีสรางโดยการกําหนดมาตราสวนจริงดังท่ีปรากฏในธรรมชาติ น่ันคือ 

การยอหรือขยายท่ียังคงรักษาสัดสวนเดิมไว [a model that has been properly scaled down or up from a 

natural feature] 

 

Schmidt net [Sch-midt’] ตาขายชมิดต* 

ตาขายของชมิดต : ระบบพิกัดรูปตาขายท่ีกําหนดข้ึนมาประเภทหน่ึง สําหรับใชเขียนการวางตัวของเสน ระนาบ 

และวิเคราะหหาตัวแทนของเสนและระนาบ [a coordinate system used to plot a Schmidt projection] ดู 

Wulff net ประกอบ 

 
 

schist หินชีสต  

หินชีสต : หินแปรท่ีมีเม็ดแรเรียงตัวใหมในสภาพเรียงตัวแบบหินชีสต หรือเรียกส้ัน ๆ วา ริ้วขนานแบบหินชีสต [a 

strongly foliated metamorphic rock showing a well-develop schistosity] หากหินมีแรไมกาเดนจะ

เรียกวา หินไมกาชิสต (micar schist) หากแรควอตซเดนจะเรียกวา หินควอตซชีสต (quartz schist) 

 

schistosity [schis-tos’-i-ty]; continuous schistosity สภาพเรียงตัวแบบหินชีสต  

สภาพเรียงตัวแบบหินชีสต; ริ้วขนานแบบหินชีสต : ริ้วขนานท่ีพบในหินท่ีมีเม็ดแรขนาดประมาณ 1-10 

มิลลิเมตร โดยจะมีแรไมกาขนาดเม็ดใหญเรียงตัวอยูในอาณาจักรแนวแตกเรียบ สวนอาณาจักรเม็ดแรจะเปนแร

ควอตซ เฟลดสปาร และแรอ่ืน ๆ การแยกของอาณาจักรท้ังสองไมเดนชัด [the foliation in schist or other 

coarse-grained strongly foliated metamorphic rock due to the parallel alignment of platy 

mineral grains (mica) or elongate crystals of other minerals] เปนผลมาจากหินถูกแปรสภาพท่ีอุณหภูมิ

และความดันปานกลาง แตมีการแปรสภาพเกิดข้ึนมากกวาชวงการเกิดแนวแตกเรียบตอเน่ืองแบบหินชนวน ทําให

แรในหินเฉพาะท่ีเปนแรตระกูลไมกามีการเรียงตัว นอกจากน้ีมีสภาพเรียงตัวแบบหินชีสต (schistosity) ในบริเวณ

เขตรอยเฉือน เชน มีการเฉือนในหินเดิม คือ หินแกรนิต ภายใตสภาวะท่ีมีนํ้าเขารวมปฏิกิริยาสามารถทําใหแร

เฟลดสปารในหินแกรนิตเปล่ียนเปนไมกา 
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scissor fault [scis’-sor] 

รอยเล่ือนแบบกรรไกร : รอยเล่ือนท่ีมีระยะการเล่ือนเพิ่มมากข้ึนท่ีปลายขางหน่ึง ขณะท่ีปลายอีกขางไมมีการเล่ือน 

หรือเล่ือนดวยระยะทางท่ีนอยกวา [a fault increasing offset or separation along a strike from an initial 

point of no offset] มีความหมายคลายกับ rotational fault 

 

screw dislocation ขอบกพรองแนวเสนรูปเกลียว* 

ขอบกพรองแนวเสนรูปเกลียว : ดู defect in crystal 

 

sea-floor spreading  

การแยกออกจากกันของพื้นสมุทร; การขยายตวัของแผ่นเปลือกโลกใต้สมุทร : กระบวนการเกิดใหมของ

แผนเปลือกโลกใตสมุทร ดวยการเคล่ือนตัวออกจากกันในบริเวณเทือกเขากลางสมุทร จากการลอยตัวข้ึนของหิน

หนืดท่ีถูกหลอมเหลวบางสวนของเน้ือโลก [a process whereby new oceanic crust is formed by 

upwelling of magma at the center of mid-ocean ridges and by a moving-away of the new 

material from the site of upwelling] การลอยตัวทําใหเกิดแรงผลักและการเล่ือนตัวแยกออกจากกัน ดังน้ัน 

แผนเปลือกโลกใตสมุทรท่ีมีอายุออนสุดจะปรากฏตรงกลางของเทือกเขากลางสมุทร และแผนเปลือกโลกใตสมุทร

อายุแกจะอยูหางออกไปจากจุดกลางมากสุด 

 

sealing fault [seal’-ing] 

รอยเล่ือนปดก้ัน : รอยเล่ือนท่ีตัดช้ันหินใหขาดออกจากกัน โดยท่ีบริเวณระนาบรอยเล่ือนจะมีคุณสมบัติการยอมให

ของเหลวไหลผานตํ่ามาก ๆ หรือไมยอมใหไหลผานเลย [an impermeable or a very low permeability fault 

in porous and permeable rocks that prevents fluids from crossing fault] เน่ืองจากมีลักษณะการเล่ือน

ท่ีทําใหหินท่ีมีนํ้าซึมผานมากเล่ือนมาชนกับหินท่ีมีนํ้าซึมผานสูง จึงเกิดการปดก้ันของเหลวไมใหไหลผานไปได ขณะ

เล่ือนมีผงรอยเล่ือนเขาไปอุดตันชองวางตามระนาบการเล่ือน ของเหลวจึงไมสามารถไหลผานตามระนาบการเล่ือน 

แมหินท้ังสองขางของรอยเล่ือนจะยอมใหของเหลวไหลผานไดโดยงายก็ตาม 
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secondary foliation [sec’-ond-ar’-y] 

ริ้วขนานทุติยภูมิ : ริ้วขนานท่ีเกิดในเน้ือหินภายหลังการกลายเปนหินเรียบรอยแลว ไดแก ริ้วขนานแบบหินชนวน 

(slaty cleavage) ริ้วขนานแบบหินชีสต (schistosity) รอยหยัก (crenulation cleavage) หรือริ้วขนานแบบหิน

ไนส (gneissic banding) เปนตน [a foliation formed after a formation of a rock completed including 

slaty cleavage, schistosity, crenulation cleavage, and gneissic banding] 

 

secondary synthetic fault; P-shear  

รอยเล่ือนแขนงเสริม; พีเชียร : ดู P-shear 

 

second-order folds [sec’-ond-or’-der] 

ช้ันหินคดโคงอันดับสอง : ช้ันหินคดโคงขนาดเล็กจํานวนมาก ปรากฏอยูในสวนขางของช้ันหินคดโคงขนาดใหญ 

[smaller folds on a flank of the largest fold] 

 

second-rank tensor [sec’-ond-rank] เทนเซอรอันดับสอง* 

เทนเซอรอันดับสอง : เทนเซอรท่ีมี 9 องคประกอบ เม่ือพิจารณาองคประกอบแบบ 3 แกน หรือ 3 มิติ [a tensor 

consisting of nine components in three-dimensional space] ดูเพ่ิมเติมใน tensor 

 

section restoration; palinspastic restoration; restoration  

การสรางคืนสูสภาพเดิม : ดู palinspastic restoration 

 

semi-ductile deformation [sem’-i-duc’-tile] 

การเปล่ียนลักษณะแบบก่ึงออนนิ่ม : การเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดในเน้ือหินแบบออนน่ิมและเปราะ [both brittle 

and ductile deformation occurring in rock texture] เน่ืองจากหินมีแรหลายชนิดโดยแตละชนิดแสดง

คุณสมบัติออนน่ิมและเปราะแตกตางกัน เชน หินท่ีมีแรควอตซและเฟลดสปารเปนองคประกอบ ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน

แรควอตซมีการเปล่ียนลักษณะแบบออนน่ิม ขณะท่ีกลุมแรเฟลดสปารมีการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ จึงเปนผล

ใหเน้ือหินเกิดการเปล่ียนลักษณะท้ังแบบเปราะและออนน่ิม 

 

separation [sep’-a-ra’-tion] 

ระยะหางการเล่ือน : (1) ตามนิยามของ Reid et al. (1913); Neuendorf et al. (2011) หมายถึง ระยะทาง

ระหวางตําแหนงท่ีเคยอยูติดกัน เม่ือวัดเทียบกับทิศทางใดทิศทางหน่ึง เชน ช้ันหิน หรือสายแร แตตอมาถูกรอย

เล่ือนตัดขาดออกจากกัน [the apparent displacement that is measured in a specified direction, 
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between two once-adjacent points on an index plane (e.g., a bed or vein) disrupted by a fault] 

เชน ระยะหางการเล่ือนตามแนวด่ิง (vertical separation) ระยะหางการเล่ือนตามแนวนอน (horizontal 

separation) ระยะหางการเล่ือนต้ังฉาก (normal separation) หรือระยะหางการเล่ือน 30° ไปทางทิศตะวันออก 

(N 30°E separation)  (2) ตามนิยามของ Mann et al. (1983) หมายถึง ระยะหางท่ีวัดตามแนวต้ังฉากกับแนว

ระดับ (strike) ของรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) สองแนว ท่ีมีแนวรอยเล่ือนคาบเก่ียวกัน [the 

perpendicular distance between overlapping parallel strike-slip faults]  (3) ตามนิยามของ Segal and 

Polland (1980) หมายถึง ระยะหางท่ีวัดตามแนวต้ังฉากกับแนวระดับของรอยเล่ือนตามแนวระดับสองแนวท่ีคาบ

เก่ียวกัน หรือเพียงแตอยูในแนวขนานกัน [the distance between overstepping parallel strike-slip faults 

either overlapping or underlapping measured parallel to the faults] 

 

 
 

S-fabric [S-fab’-ric] 

ริ้วลายระนาบ : ริ้วลายท่ีเกิดท่ัวท้ังเน้ือหินโดยมีลักษณะเปนแบบระนาบ [a planar or surface fabric] ดังน้ัน 

สามารถวัดทิศทางของแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) ได ตัวอยางเชน แนวแตกเรียบ หรือริ้วขนาน ตรงกัน

ขามกับ L-fabric 

 

S-fold  

ช้ันหินคดโคงรูปตัวเอส : ช้ันหินคดโคงท่ีมีรูปลักษณะคลายอักษรตัวเอส [asymmetrical fold with S-shape] ดู

รูปประกอบใน parasitic fold 

 

shark-fin fold; fault-propagation fold; break-thrust fold 

ช้ันหินคดโคงครีบฉลาม; ช้ันหินคดโคงปลายรอยเล่ือน : ดู fault-propagation fold 
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shatter cone [shat’-ter] 

รอยแตกรูปกรวย : รอยแตกเปนรองคลายรอยครูดท่ีลึกและยาว โดยแนวของรองจะแผกวางออกจากจุดยอดคลาย

กรวยปลายแหลม ความยาวของรอยแตกอาจนอยกวา 1 เซนติเมตรถึงหลายเมตร เกิดจากการตกกระแทกของ

อุกกาบาต [a distinctively striated conical fracture in rocks, ranging in length from less than a 

centimeter to several meters, along which fracturing has occurred, and is generally found in 

nested or composite groups in the rocks of impact structures]    

 

shear  

การเฉือน : ความเครียดอันเปนผลจากความเคน ท่ีทําใหวัตถุเคล่ือนหางหรือแยกออกจากกันตามแนวขนานกับ

ระนาบท่ีถูกแรงกระทํา [a strain resulting from stress that causes or tends to cause parts of a body 

to move relatively to each other in a direction parallel to a plane of a contact] ดู pure shear; 

simple shear ประกอบ 

 

shear band 

แถบการเฉือน : ขอบเขตของรอยการเฉือนขนาดเล็กท่ีปรากฏภายในเขตรอยเฉือนขนาดใหญ [a thin zone of 

very high shear strain occurring in a shear zone] แถบการเฉือนจะแสดงขอบเขตของการเปล่ียนลักษณะ

จากการถูกเฉือนไดมากกวาบริเวณขางเคียง โดยท่ัวไปจะหนาประมาณ 0.2-0.3 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-

20 เซนติเมตร เห็นไดดวยตาเปลาหรือจากแผนหินบาง แถบการเฉือนอาจขนานหรือทํามุมกับระนาบการเฉือน ถา

ทํามุมในทิศทางเดียวกับการเคล่ือนเรียกวา แถบการเฉือนตาม (synthetic shear band) ถาทํามุมในทิศทาง

ตรงกันขามกับการเคล่ือนท่ีเรียกวา แถบการเฉือนตาน (antithetic shear band) แถบการเฉือนมี 2 ชนิด ไดแก :- 

1. แถบการเฉือนแบบขนานประเภทซี (C-type shear band) ซึ่งแนวของ C วางขนานกับระนาบ

การเฉือน และต้ังฉากกับริ้วขนาน 

2. แถบการเฉือนแบบทํามุมประเภทซพีาม (C’-type shear band) ซึ่งมีแนวการเฉือนทํามุมกับ

ระนาบการเฉือน 
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shear fold; slip fold; glide fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเฉือนตามระนาบแกน : ช้ันหินคดโคงท่ีมีกลไกการเกิดแบบการเล่ือนไถล (slip) หรือการเฉือน 

(shear) ตามแนวระนาบแกนของการคดโคง [a fold model of which a mechanism is shearing or slipping 

along closely spaced planes parallel to the fold's axial surface/plane] น่ันคือ การไถลตัดผานช้ันหิน 

กอเกิดลักษณะของช้ันหินคดโคงความหนาตางหรือซิมิลารโฟลด (similar fold) คําวา “slip fold” และ “glide 

fold” มีความความหมายเหมือนช้ันหินคดโคงชนิดน้ี แตจะไมนิยมใช และ shear fold สามารถจัดรวมอยูใน 

passive fold ไดอีกเชนกัน ดู passive fold; cleavage fold ประกอบ 

 

shear folding; slip folding; glide folding  

การโคงแบบเล่ือนตามระนาบแกน : ดูคําอธิบายใน passive slip  

 

shear fracture  

รอยแตกเฉือน : รอยแตกท่ีเกิดจากการเช่ือมตอของแนวรอยแตกเล็ก ๆ บนระนาบท่ีมีแรงเฉือนมากระทํา ทําให

หินเล่ือนออกจากกัน [a fracture that forms by the linkage and coalescence of microcracks along a 

plane of high shear stress] รอยแตกเฉือนเกิดในสภาวะหินแบบเปราะ และเปนการแตกแบบเล่ือน หรือแบบ

ฉีก การพิจารณารอยแตกเฉือนของหินในสนาม จะตองเห็นระนาบรอยแตก และปรากฏของรอยครูดท่ีบนระนาบ

รอยแตก ซึ่งแสดงวาแผนหินมีความเคนเฉือนเกิดท่ีระนาบรอยแตก หากไมมีรอยครูดปรากฏจะเปนการแตกใน

รูปแบบวิธีท่ีหน่ึงแบบเปด หรือแตกดวยแรงดึง ดู tension fracture ประกอบ 

 

shear modulus; modulus of rigidity; rigidity modulus; Coulomb’s modulus  

มอดูลัสตานแรงเฉือน; มอดูลัสความแข็งแกรง; มอดูลลัสของคูลอมบ : คุณสมบัติคงท่ีของวัตถุท่ีมีสภาพยืดหยุน 

กลาวคือ วัตถุแตละชนิดจะมีความสามารถตานแรงเฉือนแตกตางกัน ซึ่งมอดูลัสตานแรงเฉือนของวัตถุเม่ือถูกแรง

กระทํา คํานวณไดจากอัตราสวนระหวางความเคนเฉือน ( σS) ตอคาความเครียดเฉือน (γ ) [an elastic constant 

determined from the ratio of shear stress to shear strain] มอดูลัสตานแรงเฉือนนิยมใชสัญญาลักษณ " µ" 

ดังน้ัน µ = σS/γ  เน่ืองจากอากาศและนํ้าไมมีความสามารถตอตานแรงเฉือน มอดูลัสตานแรงเฉือนของอากาศ

และของนํ้าจึงมีคาเทากับศูนย 

 

shear plane; shear surface; slip plane; slip surface 

ระนาบการเฉือน : ระนาบของบริเวณท่ีแผนหินเล่ือนออกจากกัน [a surface/plane along which differential 

movement has taken place parallel to the surface/plane] 
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shear sense indicator; kinematic indicator  

ตัวบงช้ีทิศทางการเฉือน : ลักษณะปรากฏในเน้ือหินท่ีสามารถบงบอกทิศทางของการถูกเฉือน [a feature in a 

deformed rock body that indicates the movement direction during deformation] ทิศทางของการถูก

เฉือนบงบอกไดเฉพาะในกรณีท่ีเปนการเฉือนแบบไมไปตามแกน (non-coaxial shear or simple shear) เทาน้ัน 

เชน ริ้วขนานแบบเอสซี (S-C fabric) ไมการูปปลา (mica fish) หรือแถบการเฉือน (shear band) เปนตน ดูรูป

ประกอบใน S-C fabric; Sigma-porphyroclast; mica fish; shear band  

 

shear strain ความเครียดเฉือน  

ความเครียดเฉือน : การวัดหาปริมาณการถูกเฉือนโดยกําหนดไววา คาความเครียดเฉือนคือ คาเทนเจนตของมุม

การเฉือน มุมการเฉือนวัดไดจากการเปล่ียนลักษณะเทียบระหวางเสนตรง 2 เสน ท่ีอยูในลักษณะต้ังฉากซึ่งกันและ

กันกอนการเปล่ียนลักษณะ แตเม่ือถูกเฉือนแบบไมไปตามแกน จะเกิดการหมุน มุมระหวางเสนจึงเปล่ียนไป มุมท่ี

เปล่ียนไปคือ มุมการเฉือน [a measurement of an amount by which parallel lines have been sheared 

past one another by deformation, i.e., the tangent of the change in angle between initially 

perpendicular lines] 

 

shear strength ความทนแรงเฉือน* 

ความทนแรงเฉือน : ความสามารถของวัตถุในการตานแรงเฉือนท่ีมากระทํา จึงยังคงสภาพเดิมไวได เม่ือแรงเฉือน

หมดไป [an internal resistance of a material to shear stress] 

 

shear strength test การทดสอบความทนแรงเฉือน*  

การทดสอบความทนแรงเฉือน : ดู strength test 

 

shear stress ความเคนเฉือน*  

ความเคนเฉือน : ความเคนท่ีวางตัวในแนวสัมผัสกับระนาบท่ีความเคนกระทํา [stress that acts parallel to a 

surface] ความเคนเฉือนเปนองคประกอบหน่ึงของเวคเตอรความเคน ท่ีกระทํากับผิววัตถุแบบทํามุม ทําใหแยก

องคประกอบออกไดเปน 2 องคประกอบ คือ ความเคนต้ังฉาก (normal stress) ซึ่งวางตัวต้ังฉากกับระนาบท่ีความ

เคนกระทํา และความเคนเฉือน (shear stress) ซึ่งวางตัวในแนวสัมผัสกับระนาบท่ีความเคนกระทํา 

 

shear structure  

โครงสรางจากการเฉือน : โครงสรางใด ๆ ท่ีปรากฏในเน้ือหินท่ีโดยแรงเฉือน [any rock structure caused by 

shearing] เชน ริ้วขนานของหินไมโลไนต (mylonitic foliation) หรือ แถบการเฉือน (shear band) เปนตน 
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shear surface; shear plane; slip plane; slip surface  

ระนาบการเฉือน : ดู shear plane 

 

shear thrust  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําเฉือน : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีเกิดจากแรงเฉือนตามแนวช้ันหิน และทํามุมกับช้ันหิน ทําใหมุม

เทของระนาบการเล่ือนถูกเปล่ียนมุมไป [a thrust fault formed by shearing parallel to and across 

layering and formed as dip of the fault flattens over a ramp] มีความหมายคลายกับช้ันหินคดโคงรูปหัวงู 

(snake-head fold) หรือช้ันหินคดโคงบนรอยเล่ือน (fault-bend fold) ดูรูปประกอบใน fault-bend fold 

 

shear zone  

เขตรอยเฉือน : โครงสรางท่ีมีขอบเขตการเปล่ียนลักษณะของหินอยางชัดเจน โดยท่ีแผนหินถูกแรงเฉือน ขณะท่ีอยู

ในสภาพออนน่ิมถึงก่ึงออนน่ิม [a tabular strain zone dominated by ductile-semi ductile deformation] 

เขตรอยเฉือนเกิดไดท้ังแบบการเปล่ียนลักษณะแบบไปตามแกน และไมไปตามแกน (coaxial and non coaxial) 

แตทิศทางการเฉือนบอกไดเฉพาะเขตรอยเฉือนแบบไมไปตามแกนเทาน้ัน เม็ดแรในเน้ือหินท่ีอยูในเขตรอยเฉือนจะ

เรียงตัวเปนริ้วขนานหรือแนวแตกเรียบ และ/หรือแตกเปนเม็ด แตกตางจากเน้ือหินท่ีอยูขางเคียง ตัวอยางเชน 

ภายในเขตรอยเฉือน เน้ือหินมีโครงสรางริ้วขนานแบบหินชีสต หรือแนวแตกเรียบแบบหินชนวน ขณะท่ีหินท่ีอยู

ขางเคียงเปนหินกรวดมนและหินดินดาน น่ันแสดงวา หินกรวดมนถูกแรงเฉือนจึงเปล่ียนลักษณะไปจากหินเดิม 

กลายเปนหินท่ีมีริ้วขนานแบบหินชีสต เชนเดียวกันกับหินดินดานถูกแรงเฉือนเปล่ียนลักษณะไปจากหินเดิม 

กลายเปนหินท่ีแนวแตกเรียบแบบหินชนวน เปนตน  หินในเขตรอยเฉือน จัดเปนหินแปรแบบพลวัต และหากเน้ือ

หินมีริ้วขนาน จะเรียกช่ือใหมวา ไมโลไนต (mylonite) หากเม็ดเหล่ียมท่ีมีการเช่ือมประสานกันแนน จะเรียกวา 

หินบดหรือหินคาตาคลาไซต (cataclacite) การเรียกช่ือหินในเขตรอยเฉือน ท่ีส่ือความหมายไดชัดเจน คือ การ

นําเอาช่ือหินเดิมมาประกอบ เชน หินกรวดมนไมโลไนต (conglomoratic mylonite) หินแกรนิติกไมโลไนต 

(granitic mylonite) หินไมโลไนติกแกรนิต (mylonitic granite) หินไมโลนิติกชีสท (mylonitic schist) หินไมโล

นิติกฟลไลต (mylonitic phyllite or phyllonite) หรือหินไมโลนิติกมาเบิล (mylonitic marble) เปนตน ชนิด

ของเขตรอยเฉือน แบงออกได 4 ประเภท ไดแก :- 

1. เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (brittle shear zone) : เกิดในบริเวณเปลือกโลกท่ีมีความลึก

จากผิวดินประมาณ 5-10 กิโลเมตร มีการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะ และอาจเรียกวา 

เขตรอยเล่ือน (fault zone) ก็ได หินของเขตรอยเฉือนแบบเปราะ ไดแก หินกรวดเหล่ียม

รอยเล่ือน (fault breccia) ซึ่งเปนไดท้ังแบบยึดเกาะกันแนน (cohesive) หรือไมมีการยึด

เกาะเลย (non-cohesive) 

2. เขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม (ductile shear zone) : เกิดจากการเฉือนภายใตสภาวะท่ี

ออนน่ิม น่ันคือหินท่ีเปล่ียนลักษณะตองอยูในระดับความลึกจากผิวดินมากกวา 10-15 
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กิโลเมตร น่ันคือ อยูในสวนของเปลือกโลกช้ันกลาง เปลือกโลกช้ันลาง และฐานธรณีภาค 

หินเดิมท่ีเกิดในเขตรอยเฉือนแบบออนน่ิม ไดแก หินแปรเกรดสูง เพราะเปนหินท่ีอยูท่ี

ความลึก ต้ังแต 10-15 กิโลเมตรลงไป เชน หินไนส หินชีสต หินแอมฟโบไลต หินออน หิน

แปรเหลาน้ี หากถูกทําใหเปล่ียนลักษณะดวยการเฉือนแบบไมไปตามแกน ซอนทับการ

แปรสภาพท่ีปรากฏอยูกอน ดังน้ันหินเหลาน้ี จะมีการเปล่ียนลักษณะอยางนอย 2 ครั้ง คือ 

หินถูกแปรและตอมาถูกเฉือนแบบไมไปตามแกน หากพบหินมีริ้วขนาน และมีหลักฐานใน

เน้ือหินท่ีบงบอกการเฉือน (sense of shear and shear marker) แสดงวาหินน้ัน เกิดใน

เขตรอยเฉือน การเรียกช่ือ โดยใชคําขยาย เชน หินไมโลนิติกชีสท (mylonitc schist) หิน

ไมโลนิติกไนส (mylonitic gneiss) หรือหินไมโลนิติกมารเบิล (myonitc marble) เปน

ตน หินแปรท่ีมีหลักฐานการเฉือนแบบไมไปตามแกน จะถือวาเปนหินแปรท่ีเกิดแบบการ

เฉือนแบบไปตามแกน  

3. เขตรอยเฉือนแบบก่ึงเปราะ (semi brittle shear zone) : เกิดจากการเปล่ียน

ลักษณะแบบเปราะโดดเดนกวาแบบออนน่ิม โดยพบรอยเฉือนเปนระยะ ๆ (en echelon 

shear fracture) แนวฟนในหิน (stylolite) และหินบดหรือหินคาตาคลาไซด 

(cataclasite) 

4. เขตรอยเฉือนรวมระหวางแบบเปราะและออนนิ่ม (brittle ductile shear zone) : 

เกิดจากการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะรวมกับแบบออนน่ิม เน่ืองจากในหินมีแรท่ีมีการ

เปล่ียนลักษณะเปราะ หรือออนน่ิมท่ีอุณหภูมิตาง ๆ กัน เชน กรณีของหินออน (marble) 

ท่ีมีแรแคลไซต (calcite) และแรโดโลไมต (dolomite) เปนองคประกอบ โดยท่ีแรแคล

ไซตจะเปล่ียนลักษณะแบบออนน่ิมท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาแรโดโลไมต ดังน้ันหินออนจึงเปล่ียน

ลักษณะไดท้ังสภาพออนน่ิมและเปราะ ทํานองเดียวกับหินแกรนิตท่ีมีแรควอตซ และแร

เฟลดสปาร เปนองคประกอบ โดยท่ีแรควอตซจะเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติกท่ีอุณหภูมิ

ตํ่ากวาแรเฟลดสปาร หรือกรณีท่ีมีการเกิดการซอนทับกัน (superimposed) ของหินท่ีถูก

เปล่ียนลักษณะไปแลวในระดับลึกแบบพลาสติก แตจะมีการเปล่ียนลักษณะใหมในสภาวะ

แบบเปราะเม่ือมีการเคล่ือนท่ีข้ึนสูผิวดินดวยการเล่ือน จึงปรากฏสภาพแตกเปนเม็ด หรือ

แตกปนรวมกับริ้วขนานในเน้ือหิน  

 

shear zone walls  

ผนังเขตรอยเฉือน : บริเวณแบงของหินท่ีมีการเปล่ียนลักษณะแบบการเฉือน กับหินท่ีไมมีการเปล่ียนลักษณะแบบ

การเฉือน ปรากฏเปนแนวแบงเขตสองแนว [a two bounding sides of a shear zone] หินภายในเขตรอยเฉือน

มักจะมีการเปล่ียนลักษณะมากสุดในบริเวณก่ึงกลางระหวางผนังท้ังสองขาง ซึ่งการเปล่ียนลักษณะจะลดลงไป

ตามลําดับเม่ือเขาใกลผนังเขตรอยเฉือน 
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sheath fold; eye fold  

ช้ันหินคดโคงรูปตา : ช้ันหินคดโคงท่ีมีลักษณะคลายช้ันหินคดโคงรูปกรวย มีแนวพับรอยโคง เปนเสนโคง ปรากฏ

ในบริเวณท่ีมีความเครียดเฉือนสูง น่ันคือ เกิดในเขตรอยเฉือน [a conical fold that hinge line curves and is 

formed in zones of high shear strain] ช้ันหินคดโคงรูปตาเกิดในเขตรอยเฉือนไดท้ังแบบไปตามแกน 

(coaxial) และไมไปตามแกน (non coaxial) โดยสวนใหญเกิดแบบไมไปตามแกน มีลักษณะเปนช้ันหินคดโคงแบบ

อสมมาตรหากมองตามแนวตัดขวางต้ังฉากกับระนาบแกน  

 

 
 

 

sheet fracture; exfoliation  

แนวแตกแบบแผน : แนวแตกแบบแผนหรือก่ึงแผน ท่ีมีลักษณะขนานกับสภาพภูมิประเทศ เกิดจากนํ้าหนักกดทับ

ท่ีหายไปและการยืดขยายตัวท่ีไมเทากันของแรประกอบหิน มักเกิดกับหินเน้ือแนน เชน หินแกรนิต หินไดออไรต 

หรือหินไนส [a joint produced more or less parallel to surface topography, that forms by 

unloading, generally forms in a massive rocks, e.g., granite, diorite or gneiss] ดู pressure-release 

jointing ประกอบ 

 

shield; continental nucleus; continental shield หินฐานทวีป  

หินฐานทวีป : พื้นท่ีรูปโดมขนาดใหญท่ีมีหินยุคพรีแคมเบรียนโผล [a large area of Precambrian exposed] 

 

sigma porphyroclast [sig’-ma]; σ porphyroclast  

แรดอกรูปซิกมา : เศษเม็ดแรเดิมท่ีเหลือจากการแปรสภาพ หรือการเกิดผลึกใหม ซึ่งสวนใหญเปนกลุมเม็ดแร

เฟลดสปาร ท่ีปรากฏในบริเวณเขตรอยเฉือน ท่ีมีหาง (tail) หรือปก (wing) แบบอสมมาตรเม่ือแบงครึ่ง ใชบงบอก

ทิศทางการเฉือนแบบไมไปตามแกนได [winged asymmetric relict of a lager crystal, commonly feldspar, 

produced in ductile shear zone having a σ-shape] ดู delta porphyroclast ประกอบ 
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sill พนังแทรกชั้น 

พนังแทรกช้ัน : หินอัคนีท่ีแทรกและเย็นตัวอยูตามแนวการวางตัวของช้ันหิน [tabular igneous rocks intruding 

parallel to bedding or foliation] 

 

similar folds [sim’-i-lar] 

ซิมิลารโฟลด : ช้ันหินคดโคงมีความหนาของช้ันหินท่ีวัดตามแนวต้ังฉากเทากับความหนาท่ีวัดตามระนาบแกน 

ตลอดท้ังรูปการคดโคง [the fold that maintains the same shape throughout a section normal to the 

hinge, implying that the distance between the arcs parallel to the axial plane is the same 

everywhere] ดู parallel fold เปรียบเทียบ 

 

 
 

simple shear [sim’-ple]; non-coaxial deformation  

การเปล่ียนลักษณะแบบไมไปตามแกน; การเฉือนแบบงาย : ดู non-coaxial plane strain deformation 

 

sinistral strike-slip fault [sin’-is-tral]; left-lateral strike-slip fault  

รอยเล่ือนแนวระดับจากซายไปขวา : ดู left-lateral strike-slip fault 

 

sinusoidal fold [si’-nu-soid’-al] 

ช้ันหินคดโคงรูปไซน : ช้ันหินคดโคงท่ีมีรูปคลายคล่ืนรูปไซนในภาพตัดขวาง [a sine wave fold, in cross 

section] 
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S-L tectonite  

หินเอสแอล เทคโทไนต : ดู tectonite 

 

slaty cleavage [slat’-y] 

แนวแตกเรียบแบบหินชนวน : โครงสรางท่ีเกิดจากแรงท่ีกระทํากับหินท่ีมีเม็ดแรขนาดเล็กมองไมเห็นดวยตาเปลา 

(ขนาดนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร) ทําใหเม็ดแรน้ันเกิดการละลายจากความดัน พรอมท้ังเรียงตัวใหมของกลุมแรดิน

เหนียวและแรไมกา การเรียงตัวใหมน้ันทําใหเกิดเปนระนาบท่ีสามารถแตกออกเปนแผน ๆ ไดโดยงาย [a foliation 

defined by elongated domains of quartz or feldspar aggregates separated by anastomosing, 

mica-rich laminae] 

 

slickenfiber [slick’-en-fi’-ber]; slip-fiber lineation 

เสนใยในรอยครูด : โครงสรางแนวเสนท่ีเกิดจากการสะสมของแร ท่ีมีลักษณะเปนเสนใยตามแนวรองการครูด หรือ

รอยขรุขระ พบบนระนาบของรอยเล่ือน หรือระนาบของช้ันหินในกรณีท่ี ช้ันหินมีการเล่ือนระหว างช้ัน 

[slickensides composed of fibers of secondary minerals deposited in the direction of movement 

on a fault or bedding surface] 

 

slickenline [slick’-en-line] 

รอยครูด; รอยไถล : โครงสรางแนวเสนขนาดเล็กท่ีปรากฏบนระนาบรอยเล่ือน หรือรอยแตกเฉือน เกิดข้ึนขณะเกิด

การแตกและเล่ือน เพราะความขรุขระของระนาบ [a lineation on a slickenside defined by grooves, 

ridges, and/or striations, generally parallel to the direction of movement] รอยครูดหรือรอยไถลใช

เปนหลักฐานบงบอกทิศทางของการเล่ือนของแผนหินได 

 

 
 

slickenside [slick’-en-side] รอยไถล 

ระนาบท่ีมีรอยครูด; ระนาบท่ีมีรอยไถล : ระนาบท่ีเกิดจากการแตกและเล่ือนออกจากกันของแผนหิน โดยมีรอย

ครูดหรือรอยไถลปรากฏ [a polished fault surface formed by frictional wear during sliding] 
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หมายเหตุ : พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติวา “รอยไถล” แตผู เขียนขอเรียกวา 

“ระนาบท่ีมีรอยครูด หรือระนาบท่ีมีรอยไถล” เพราะส่ือความหมายตรงกับตนศัพท 

 

slickolite [slick’-o-lite] 

รอยฟนในหินจากการครูด : แนวของรอยฟนในหินท่ีเกิดจากแรงโดยการเล่ือน และเฉือน น่ันคือ มีการครูด และ

แรถูกละลายออกไปเกิดเปนแนวฟนในหิน พบในทิศทางท่ีทํามุมกับช้ันหินของหินปูน หรือหินโดโลไมต [a 

vertically discontinuous striation produced by slippage and shearing and developed on strongly 

dipping bedding planes of limestone or dolomite that forms the molding on the wall of a 

solution cavity] 

 

slip  

การเล่ือน; การเล่ือนไถล : (1) การเล่ือนของช้ันหิน หรือตัวบงช้ีวาเคยอยูติดกันมากอน แตตอมาถูกตัดขาดโดย

รอยเล่ือน การเล่ือนจะวัดบนระนาบของรอยเล่ือน [a relative displacement of formerly adjacent points 

on opposite sides of a fault, measured in the fault surface]  (2) การเล่ือนของขอบกพรองแนวเสน อัน

เปนผลจากการเปล่ียนลักษณะแบบออนน่ิม [dislocation glide of plastic deformation in crystal lattice] 

 

slip fold; shear fold; glide fold 

ช้ันหินคดโคงแบบเล่ือนตามระนาบแกน : ดู shear fold 

 

slip folding; shear folding; glide folding 

การโคงแบบเล่ือนตามระนาบแกน : ดู passive slip 

 

slip line  

เสนจากการเล่ือน : เสนใด ๆ บนระนาบการเล่ือน ท่ีเกิดข้ึนในขณะมีการเล่ือน [any line produced by relative 

motion on a slip plane/surface] เชน เสนบนระนาบรอยเล่ือน หรือเสนบนระนาบของช้ันหินในโครงสรางช้ัน

คดโคงท่ีเกิดจากการครูดระหวางช้ันหินจากการเล่ือนท่ีไมเทากัน 

 

slip plane; slip surface; glide plane; glide surface  

ระนาบการเล่ือน : (1) ระนาบท่ีเกิดจากการเล่ือน เปนไดท้ังระนาบเรียบและระนาบโคง [a planar or curvi-

planar slip surface/plane]  (2) ระนาบในโครงขายของผลึกท่ีเปนแนวการเล่ือนของขอบกพรองแนวเสน [a 

crystal lattice plane along which dislocation moves] ดู slip ประกอบ 
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slip surface; slip plane; glide plane; glide surface 

ระนาบการเล่ือน : ดู slip plane 

 

slip system  

ระบบการเล่ือน : ระนาบหรือทิศทางการเล่ือน ท่ีเฉพาะเจาะจงของผลึก เปนไปตามลักษณะธรรมชาติของผลึกแต

ละชนิด [a specific plane and direction in crystal lattice that slip may occur] 

 

slip-fiber lineation [slip-fi’-ber]; slickenfiber  

เสนใยในรอยครูด : ดู slickenfiber 

 

smear  

บริเวณเปอนฝุน; บริเวณฉาบดวยฝุน : บริเวณท่ีมีผงตะกอนขนาดเม็ดละเอียดมาก ซึ่งไมยอมใหนํ้าไหลผาน [a 

zone of fine-grained and impermeable rock] เชน ผงจากการครูด เม็ดตะกอนขนาดดินเหนียว หรือแรดิน

เหนียว ท่ีฉาบหรือพอก ทําใหของเหลวไมสามารถไหลหรือซึมผาน 

 

smooth cleavage  

แนวแตกเรียบสมบูรณ : แนวแตกเรียบท่ีเห็นไดดวยตาเปลา มีการเรียงตัวของแนวแตกเรียบคอนขางสมบูรณ [a 

disjunctive cleavage that can be seen by naked eye, characterized by well-developed, 

continuous, and planar cleavage] ดู rough cleavage เปรียบเทียบ 

 

snake-head fold; fault-bend fold  

ช้ันหินคดโคงรูปหัวงู; ช้ันหินคดโคงบนรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : ดู fault-bend fold 

 

snowball structure [snow’-ball]; helicitic structure  

โครงสรางหมุนเกลียว : ลักษณะการหมุนเปนขดเปนวงของแรดอกแปร มีลักษณะคลายลูกบอล เปนผลของการ

เฉือนแบบไมไปตามแกน [a spiral structure in some porphyroblasts that has an appearance of a 

rolled snowball] 

 

soft linkage  

การเช่ือมจาง : ลักษณะปรากฏในรูปทรงของการลาดเอียง ท่ีเกิดจากการเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติกของบริเวณ

ท่ีอยูระหวางรอยเล่ือนสองแนว ท่ีมีแนวระดับแนวเดียวกันหรือใกลเคียงกัน แนวรอยเล่ือนคาบเก่ียวหรือไมคาบ
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เก่ียวกันก็ได แสดงถึงความสัมพันธระหวางรอยเล่ือนท้ังสองแนว [the geometric coherence between faults 

achieved by ductile strain of the wall rocks, i.e., there is no linkage by faults visible at the scale 

of observation] ดูรูปประกอบใน hard linkage 

 

sole fault; sole thrust; floor thrust  

ฐานรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : บริเวณลางสุดของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า [a thrust fault forming at the base of a 

thrust sheet] ดู decollement; detachment fault ประกอบ 

 

sole thrust; sole fault; floor thrust  

ฐานรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : ดู sole fault 

 

spaced cleavage; discontinuous cleavage  

แนวแตกเรียบแบบไมตอเนื่อง : แนวแตกเรียบท่ีเกิดข้ึนในเน้ือหิน โดยมีแนวของอาณาจักรเม็ดแร และแนวของ

อาณาจักรแนวแตกเรียบท่ีมองเห็นดวยตาเปลา [a cleavage with distinct cleavage and microlithon 

domains that can be seen by naked eye i.e., distinguishable in a rock sample] แบงยอยเปน 3 กลุม 

ไดแก แนวแตกเรียบซอนแนวแตกเรียบ (crenulation cleavage) แนวแตกเรียบแบบไมตอกัน (disjunctive 

cleavage) และแนวแตกเรียบผสมผสาน (compositional cleavage) ดู continuous cleavage ประกอบ 

 

splay fault 

แขนงรอยเล่ือน : รอยเล่ือนรองขนาดเล็กหลาย ๆ แนว ท่ีแยกออกจากแนวของรอยเล่ือนหลัก [smaller faults 

that branches from the larger fault] มักใชเปนหลักฐานบงบอกการหยุดเคล่ือนท่ีของรอยเล่ือน 
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S-surface [S-sur’-face] 

ระนาบเอส : โครงสรางระนาบเรียบหรือระนาบโคงแบบทะลุทะลวงท่ัวเน้ือหิน อันเกิดจากแรงภายนอกกระทํา 

[penetrative planer tectonic structure in rocks] ดูรูปประกอบใน C-surface  

 

stacking fault [stack’-ing] 

ขอบกพรองจากการจัดเรียงผิดรูป : ดู defect 

 

state of stress at a point  

ความเคน ณ จุดใด ๆ; สภาพความเคน ณ จุดใด ๆ : เทนเซอรความเคน ณ จุดท่ีสนใจภายในวัตถุ ระบุตําแหนง 

ของจุดท่ีสนใจน้ัน ดวยการกําหนดแกนอางอิงหรือพิกัดข้ึนมา [stress tensor at a point in three-dimensional 

space of specific coordinate] ดูเพ่ิมเติมใน tensor stress 

 

static recrystallization [stat’-ic] 

การเกิดผลึกใหมสถิต : การเกิดผลึกใหมในขณะท่ีแรงกระทําไดหยุดไปแลว เช่ือวานาจะเปนผลของอุณหภูมิท่ีทํา

ใหเกิดผลึกใหม [recrystallization in mineral grains after deformation, commonly thermally driven] ดู 

dynamic recrystallization ประกอบ 

 

steady-state deformation mechanism [stead’-y-state] 

กลไกการเปล่ียนลักษณะแบบคงตัว : กลไกการเปล่ียนลักษณะท่ีข้ึนกับอัตราการเปล่ียนลักษณะท่ีคงท่ี เชน การ

คืบ หรือการละลายจากความดัน [deformation of material at a constant strain rate, e.g., creep or 

pressure solution] 

 

S-tectonite [S-tec’-ton-ite] 

หินเอสเทคโทไนต : ดู tectonite 

 

step fold; monocline แนวเทเดี่ยวชั้นหิน 

แนวเทเดี่ยวช้ันหิน : ดู monocline 

 

step-over [step-o’-ver] 

การกาวกระโดด : กลไกท่ีรอยเล่ือนตามแนวระดับกระโดดขาม หรือถายโอนไปยังตําแหนงใหมท่ีมีสภาพความเคน

แบบการยืดหรือบีบอัด [a mechanism in faulting that motion is transferred from one segment of 
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strike-slip fault to another zones of extension or compression]  (2) บริเวณท่ีอยูระหวางรอยเล่ือนสอง

แนว ท่ีตอมาพบวาวางตัวขนาน หรือก่ึงขนานกัน โดยมีแนวการเล่ือนคาบเก่ียว หรือไมคาบเก่ียวกันก็ได [a 

discontinuity between two approximately parallel overlapping or underlapping faults]  รอยเล่ือน

จะเปนไดท้ังรอยเล่ือนปรกติ รอยเล่ือนยอนมุมตํ่า หรือรอยเล่ือนตามแนวระดับ แตสวนใหญมักพบการกาวกระโดด

ของรอยเล่ือนตามแนวระดับ   

 

stick-slip movement  

การเล่ือนตะกุกตะกัก : การเล่ือนแบบติด ๆ ขัด ๆ ไปตามระนาบรอยแตกท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการเสียดทานไม

เทากัน [a slip motion associated with fault movement that may be locked and later moved]   

 

strain ความเครียด  

ความเครียด : ผลท่ีเกิดจากแรงภายนอกท่ีมากระทําตอวัตถุกอเกิดการเปล่ียนขนาด หรือรูปราง [the change in 

shape and/or size of a body when the body is subjected to stress] เม่ือใดก็ตามท่ีวัตถุถูกแรงภายนอก

มากระทํา จะทําใหความเครียดเกิดข้ึนในวัตถุ หากความเครียดหายไป เม่ือหยุดแรงกระทํา ถือเปนการเปล่ียน

ลักษณะแบบยืดหยุน แตถาความเครียดยังคงอยู ถูกในวัตถุ เม่ือแรงกระทําจะหยุดไปแลว ถือเปนการเปล่ียน

ลักษณะแบบถาวร ในการวิเคราะหเชิงไคนิมาติกสของธรณีวิทยาโครงสรางจะวิเคราะหเฉพาะกรณีท่ีความเครียด

ถูกคงไวในวัตถุหรือการเปล่ียนลักษณะแบบถาวรเทาน้ัน  ดังน้ัน ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในหินในอดีต จึงสามารถวัด

ในเชิงตัวเลข ดวยการเปรียบเทียบการเปล่ียนความยาว (1 มิติ) พื้นท่ี (2 มิติ) หรือปริมาตร (3 มิติ) ของวัตถุกอน-

หลังมีแรงภายนอกมากระทํา เชน เปรียบเทียบขนาดของความยาวของวัตถุกอน-หลังแรงภายนอกมากระทํา โดย

กําหนดให  

  ความยาวกอนมีความเคน = Lo   

  ความยาวหลังถูกความเคน = Lf   

  ความเครียด นิยมใชสัญลักษณ ε (epsilon) ความเครียดสามารถหาไดจากความสัมพันธ 

 

ε  =  
Lf−Lo
Lo

 

 

 ความเครียดไมมีหนวย แตสามารถใชเปรียบเทียบความกวางของวัตถุกอน-หลังถูกแรงภายนอกมากระทํา 

หรือเปรียบเทียบการเปล่ียนลักษณะ ณ ตําแหนงหรือบริเวณใด ๆ ท่ีสนใจกอน-หลังถูกแรงภายนอกมากระทําได

เชนกัน  การเปล่ียนลักษณะของหินในธรรมชาติเกิดข้ึนและสะสมอยางตอเน่ือง อยางไรก็ดี ปริมาณความเครียดท่ี

คํานวณหรือวิเคราะหได ถือเปนคาความเครียดรวมท่ีเกิดในหิน  ความเครียดท่ีเกิดข้ึนในวัตถุแบงออกเปน 3 ชนิด 

ไดแก :- 
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1. ความเครียดดึง (tensile strain) เปนความเครียดท่ีเกิดจากแรงดึงกระทําตอวัตถุ  

2. ความเครียดอัด (compressive strain) เปนความเครียดท่ีเกิดจากแรงอัดกระทําตอวัตถุ 

3. ความเครียดเฉือน (shear strain) เปนความเครียดท่ีเกิดจากแรงเฉือนกระทําตอวัตถุ นิยมใช

สัญลักษณ γ (gamma) ความเครียดเฉือนสามารถหาไดจากความสัมพันธ  

 

γ = tan φ 
 

เม่ือ ψ (psi) คือ มุมเฉือน ซึ่งหมายถึงมุมท่ีเฉไปจากเดิม เง่ือนไขในการวิเคราะหหาคามุมเฉือน คือ กอน

การเปล่ียนลักษณะจะตองมีเสนตรงสองเสน โดยเสนตรงท้ังสองตองต้ังฉากซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากพบวาเสนตรง

สองเสนน้ีถูกทําใหเฉไปจากมุมฉาก ยอมแสดงวาเสนตรงท้ังสองน้ีถูกกระทําดวยแรงเฉือน ปริมาณของความเครียด

เฉือน (γ) จึงสามารถคํานวณไดจากคาแทนเจนตของมุมท่ีเฉไป (tan ψ) 

 

strain compatibility  

ความสอดคลองกลมกลืนของความเครียด : รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต ท่ีแสดงใหเห็นความลงรอยของ

ความเครียดอยางตอเน่ืองภายในวัตถุกอนและหลังการเปล่ียนลักษณะ [the geometric constraints required 

to keep a body of rock coherent and continuous during deformation] ถาความเครียดมีความ

สอดคลองลงรอยกัน จะตองสามารถวิเคราะหรูปทรงสัณฐานกลับคืนไดอยางไมผิดรูป อาทิ จะตองไมมีชองวาง 

หรือมีความไมตอเน่ืองเกิดข้ึน หรือไมลงรอยเกิดข้ึน ดู strain incompatibility ประกอบ 

 

strain ellipse  

วงรีความเครียด : รูปวงรีความเครียดแบบสองแกนท่ีต้ังฉากซึ่งกันและกัน ไดมาจากรูปวงกลมท่ีถูกเปล่ียนลักษณะ

เปนวงรี [an ellipse in a deformed state that is derived from a circle in an undeformed state]  

 

strain ellipsoid  

ทรงรีความเครียด : รูปทรงรีความเครียดแบบสามแกน (X, Y, Z) ท่ีต้ังฉากซึ่งกันและกัน โดยท่ี X ≥ Y ≥ Z เม่ือ X 

คือ คาความเครียดสูงสุด Y คือ คาความเครียดปานกลาง และ Z คือ คาความเครียดนอยสุด ไดมาจากรูปทรงกลม

ถูกเปล่ียนลักษณะเปนรูปทรงรี [an ellipsoid with three mutually perpendicular symmetry axes.  Axis 

magnitudes are X ≥ Y ≥ Z; X is the axis of greatest principal strain, Y is the axis of intermediate 

principal strain and Z is the axis of least principal strain] ดูรูปประกอบใน prolate spheroid 
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strain energy  

พลังงานความเครียด : พลังงานท่ีสะสมในเม็ดผลึกขณะท่ีเม็ดผลึกกําลังถูกแรงภายนอกมากระทํา โดยปรากฏเปน

ลักษณะของขอบกพรองแนวเสน [the energy stored within a crystal as dislocations accumulate during 

straining] 

 

strain gage  

มาตรวัดความเครียด : เครื่องมือหรืออุปกรณท่ีใชวัดความเครียด [a device for strain measurement] 

 

strain geometry  

รูปทรงเรขาคณิตของความเครียด : ลักษณะของรูปทรงรีความเครียดท่ีเกิดข้ึนในหิน [shape of a strain 

ellipsoid] เชน รูปทรงรีแบบแทงดินสอ (prolate ellipsoid) รูปทรงรีแบบไขดาว (oblate ellipsoid) หรือ 

รูปทรงรีแบบสามแกนไมเทากัน (triaxial ellipsoid) เปนตน 

 

strain hardening  

การตานไมใหเกิดความเครียด : เปนพฤติกรรมของการเปล่ียนลักษณะในสภาพแบบพลาสติก ภายหลังจากท่ีวัตถุ

น้ันไดตานแรงสูงสุดมาแลวก็ตาม วัตถุยังคงสามารถตานทานแรงท่ีมากระทําท่ีเพิ่มมากข้ึนได จึงตองเพิ่มแรงกระทํา

เพิ่มข้ึนอีก [a behavior of a material whereby each additional increment of strain requires an 

additional increment of differential stress] ดู strain softening ประกอบ 

 

strain incompatibility  

ความไมสอดคลองกลมกลืนของความเครียด : ลักษณะตรงกันขามกับความสอดคลองกลมกลืนของความเครียด 

[an opposite to strain compatibility] น่ันคือ รูปทรง สัณฐานทางเรขาคณิต ท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมลงรอย

ของความเครียดท่ีเกิดข้ึนกับวัตถุกอนและหลังการเปล่ียนลักษณะ ดู strain compatibility ประกอบ 

 

strain marker 

ตัวบงช้ีความเครียด : วัตถุท่ีทราบลักษณะเดิมกอนถูกเปล่ียนลักษณะ ซึ่งหากวัตถุถูกกระทําใหเกิดความเครียด 

และความเครียดยังคงอยูในวัตถุน้ัน วัตถุน้ันยอมมีรูปลักษณะผิดไปจากเดิม [any deformed object in rocks 

where the original shape can be quantitatively inferred from the present deformed shape] ตัว

บงช้ีความเครียดท่ีดี เชน จุดกลมจากผลของการรีดักชัน (reduction spots) กอนกรวด (pebbles) อูอิด (ooids) 

พิสโซอิด (pisoid) ซากดึกดําบรรพ (fossils) รูฟองอากาศ (vesicles or gas bubbles) หินภูเขาไฟรูปหมอน 

(pillow lava) หรือหลุมหรือรูไชชอนจากสัตว (burrows) เปนตน 
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strain partitioning  

การแบงสวนความเครียด : การแบงความเครียดออกเปนสวน ๆ ตามกลไกการเกิดความเครียดในปริมาณท่ี

แตกตางกัน หรือรูปลักษณะของความเครียดแตกตางกันท่ีปรากฏในเน้ือหิน [separation of stain into 

component strains that has different quantity or mechanism] เชน บริเวณรอยเล่ือนตามแนวระดับ ท่ีมี

แนวการเล่ือนแบบบิดโคง มีท้ังการยืดและการบีบอัด ดังน้ันจําเปนตองแบงสวนของความเครียด เน่ืองจากลักษณะ

การเปล่ียนท่ีแตกตางกัน  

 

strain path วิถีความเครียด*  

วิถีความเครียด : เสนทางแสดงลําดับการเปล่ียนลักษณะของวัตถุท่ีเปล่ียนลักษณะแบบตอเน่ือง [a path during 

progressive deformation] เชน เริ่มจาก การยืด-ยาว จากน้ันเปนการเล่ือนท่ี และในท่ีสุดกลับมาอยู ณ ตําแหนง

เดิม หรือไปอยู ณ ตําแหนงใหม 

 

strain rate อัตราการเกิดความเครียด* 

อัตราการเกิดความเครียด : ความเรว็ของการสะสมความเครียดภายในวัตถุ เม่ือไดรับแรงกระทําจากภายนอก [a 

rate or speed at which strain accumulates] แบงยอยได 2 ชนิด คือ อัตราการยืดหรือหด (elongation 

rate) และอัตราการเฉือน (shear strain rate) 

 

strain softening  

การยอมใหเกิดความเครียด : เปนพฤติกรรมของการเปล่ียนลักษณะของวัตถุในสภาพแบบพลาสติก ภายหลังจาก

ท่ีวัตถุไดตานแรงสูงสุดมาแลว โดยวัตถุจะสูญเสียความสามารถในการตานทานแรงท่ีมากระทํา กลาวคือ 

ความสามารถของวัตถุท่ีจะตานทานแรงตอ ๆ ไปจะลดลงเรื่อย ๆ [a behavior of a material whereby stress 

level decreases with increasing amount of strain, i.e., opposite to strain hardening] ดู strain 

hardening ประกอบ   

กอนกรวดในหินกรวดมนถูกเฉือนใหเปล่ียนรูปรางไปจากเดิม 
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strain tensor เทนเซอรความเครียด*  

เทนเซอรความเครียด : องคประกอบความเครียดท่ีเกิดข้ึน ณ จุดใด ๆ ภายในวัตถุ [stress component at a 

point] การเขียนองคประกอบความเครียด ณ จุดใดๆ ได จําเปนตองสมมุติแกนอางอิงหรือพิกัด เชน กําหนดแกน

อางอิง XYZ เทนเซอรความเครียด ณ จุดใด ๆ มี 9 องคประกอบ ซึ่งเขียนอยูในรูปของเมทริกซไดดังน้ี :- 

𝜀 = tensor stress = �
ϵxx          εxy            εxz 
ϵyx          εyy            ϵyz

   εzx            εzy           εzz   
� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
εxx
εyy
εzz
εxy
εxz
εyz⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

   เม่ือ 𝜀xy = 𝜀yx ;   𝜀xz = 𝜀zx  ;  𝜀yz = 𝜀zy 

 

stratigraphic separation; stratigraphic throw  

ระยะหางการเล่ือนตามแนวช้ันหิน : ระยะหางท่ีวัดในแนวต้ังฉากกับช้ันหินท่ีเคยอยูติดกันแตตอมาถูกตัดและ

เล่ือนใหแยกขาดออกจากกันโดยระนาบรอยเล่ือน และรอยตอจึงปรากฏอยูท่ีระนาบรอยเล่ือน [the distance of 

the strata that originally separated two beds brought into contact at a fault] ดู vertical 

separation ประกอบ 

 

 
 

stratigraphic throw; stratigraphic separation   

ระยะหางการเล่ือนตามแนวช้ันหิน : ดู stratigraphic separation 

 

strength ความแข็งแรงของหิน* 

ความแข็งแรงของหิน; กําลังรับน้ําหนักของหิน : ความตานทานสูงสุด หรือความสามารถสูงสุดของหิน ท่ีจะทน

ตอแรงท่ีมากระทํา โดยท่ีไมเกิดการวิบัติหรือเกิดวิบัติพอดี [an amount of stress that a rock can withstand 

before it fails or yields] ความแข็งแรงของหินมี 3 ชนิด ไดแก :-  
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1. ความทนแรงอัด (compressive strength) : คาความเคนอัดสูงสุด ท่ีหินสามารถตานทานอยูได

โดยไมเกิดการวิบัติ หรือเกิดวิบัติพอดี  

2. ความทนแรงดึง (tensile strength) : คาความเคนดึงสูงสุด ท่ีหินสามารถตานทานอยูไดโดยไม

เกิดการวิบัติ หรือเกิดวิบัติพอดี  

3. ความทนแรงเฉือน (shear strength) : คาความเคนเฉือนสูงสุด ท่ีหินสามารถตานทานอยูไดโดย

ไมเกิดการวิบัติ หรือเกิดวิบัติพอดี 

 

strength test การทดสอบความแข็งแรงของหิน  

การทดสอบความแข็งแรงของหิน : การนําแทงตัวอยางหินมาทดสอบกับแรงกระทํา จนกระท่ังเกิดการวิบัติ [a 

test in which a specimen of rock is subjected to the stress that is increased gradually until a 

failure occurs] โดยท่ัวไปการใหแรงกระทําจะเปนไปอยางชา ๆ พรอมบันทึกคาของความเคนและความเครียดท่ี

เกิดข้ึน จากน้ันจึงเพิ่มคาแรงกระทําใหมากข้ึนตามลําดับ พรอมหาความเครียด ทําการทดสอบจนกระท่ังแทง

ตัวอยางแตก จากน้ันนําคาของความเคนและความเครียดท่ีไดจากการทดสอบมาเขียนกราฟเสนโคงความเคน-

ความเครียด (stress-strain curve) โดยใหแกนแนวด่ิงเปนคาความเคน สวนแกนแนวนอนเปนคาความเครียด 

ตําแหนงท่ีเสนกราฟแสดงคาความเคนสูงสุด คือ คาความแข็งแรงของหินท่ีนํามาทดสอบ ซึ่งหินแตละชนิดมีเสนโคง

ความเคน-ความเครียด ตลอดจนคาความแข็งแรงแตกตางกัน การทดสอบความแข็งแรงของหินมี 3 ชนิด คือ  

1. การทดสอบความทนแรงดึง (tensile strength test) : การใหแรงดึงอยางชา ๆ แกแทงตัวอยาง 

จนกระท่ังหินแตก ผลของแรงดึงท่ีกระทําแทงตัวอยางวัดออกมาในรูปของการเปล่ียนยาวของแทง

ตัวอยางขณะถูกแรงกระทําซึ่งแทงตัวอยางท่ีถูกแรงดึงจะเกิดการยืด  

2. การทดสอบความทนแรงอัด (compressive strength test) : การใหแรงอัดอยางชา ๆ แกแทง

ตัวอยาง จนกระท่ังหินแตก ผลของแรงอัดท่ีกระทําแทงตัวอยางวัดออกมาในรูปของการเปล่ียนยาว

ของแทงตัวอยางขณะถูกแรงกระทํา  ซึ่งแทงตัวอยางท่ีถูกแรงอัดจะเกิดการหดส้ัน   

3. การทดสอบความทนแรงเฉือน (shear strength test) : การใหแรงเฉือนอยางชา ๆ แกแทง

ตัวอยาง จนกระท่ังหินแตก ผลของแรงเฉือนท่ีกระทําแทงตัวอยางวัดออกมาในรูปของการเปล่ียนมุม

หรือความยาวของแทงตัวอยางขณะถูกแรงเฉือนกระทํา 

 

stress ความเคน*  

ความเคน : อัตราสวนของแรงภายนอกท่ีกระทําตอพื้นท่ีผิว [the force per unit area] น่ันคือ เม่ือมีแรงภายนอก

กระทําท่ีผิวของวัตถุ ความเคน ณ จุดใด ๆ ท่ีผิวของวัตถุ คือ อัตราสวนของแรงภายนอกท่ีกระทําตอพื้นท่ีผิว  ความ

เคนเปนเวคเตอร ท่ีมีท้ังขนาดและทิศทาง องคประกอบของความเคนแยกออกเปน ความเคนต้ังฉาก (normal 

stress) และความเคนเฉือน (shear stress) โดยท่ีความเคนต้ังฉาก คือ ความเคนท่ีกระทําในทิศทางต้ังฉากกับผิว
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วัตถุ สวนความเคนเฉือน คือ ความเคนท่ีกระทําในทิศทางท่ีขนานกับผิววัตถุ ความเคนนิยมใชสัญลักษณวา  σ 
(sigma) ดังน้ัน เราสามารถของความเคนของวัตถุ ไดจาก 

σ =
F
A 

เม่ือ  F คือ แรง มีหนวยเปนนิวตัน (N)  

 A คือ พื้นท่ีผิว หนวยเปนตารางเมตร (m2) 

σ คือ ความเคน มีหนวยเปนนิวตันตอตารางเมตร หรือเรียกวา พาสคัล (Pascal, Pa) 

σ =
F
A

=
kg(m/s2)

m2 =
N

m2 = Pascal 
 

ขนาดของความเคนท่ีมีผลตอการเปล่ียนลักษณะของหินมีขนาดใหญมาก  จึงนิยมใชหนวย เมกกะพาสคัส 

(megapascal, MPa) ซึ่งเทากับ 106 พาสคัส 

หนวยของความเคนในระบบตาง ๆ มีช่ือตางกัน หนวยของความเคนตามระบบ SI มีหนวย เปน พาสคัส 

หนวยของความเคนในระบบ CGS มีหนายเปน บาร (bar) ซึ่ง 1 บาร เทากับ 105 พาสคัส เพื่อปองกันความสับสน 

และเพื่อใหสามารถแปลงหนวยกลับไปมาได ช่ือหนวย และความสัมพันธระหวางหนวยท่ีควรทราบ มีดังน้ี :-   

  Kilopascal = 1 kPa = 103 Pa 

  Megapascal = 1 MPa = 106 Pa 

  Gigapascal = 1 GPa = 109 Pa 

ระบบ CGS ความเคนมีหนายเปน บาร ซึ่ง 1 bar = 105 Pa 

Kilobar = 1 kb = 108 Pa = 100 MPa 

ความดัน 1 บรรยากาศ (atmospheric pressure) มีคาประมาณ 101325 Pa น่ันคือ 1 atm 

มีคาประมาณ 1 bar หรือ 105 Pa 

กรณีหนวยความเคน เปน ปอนดตอตารางน้ิว (pound-force per square inch, psi) ซึ่ง 1 

psi = 6894 Pa 

การเทียบหนวย เพื่อใหแปลงกลับไดรวดเร็ว หากพบการใชเรียกท่ีปะปนกัน คือ 1 GPa = 10 

kb =10,000 atm=14,500 psi 

ชนิดของความเคนในทางธรณีวิทยาโครงสรางแบงเปน 3 ชนิด ไดแก :- 

1. ความเคนดึง (tensile stress) : ความเคนท่ีเกิดจากแรงดึงกระทําตอหิน มีผลใหหินเกิดการยืด 

2. ความเคนอัด (compressive stress) : ความเคนท่ีเกิดจากแรงอัดกระทําตอหิน มีผลใหหินเกิด

การหดส้ัน 

3. ความเคนเฉือน (shear stress) : ความเคนท่ีเกิดจากแรงเฉือนกระทําตอหิน มีผลใหหินเกิดการ

เปล่ียนแปลงมุม 
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stress ellipse วงรีความเคน* 

วงรีความเคน : รูปวงรีความเคนแบบสองแกน ท่ีต้ังฉากซึ่งกันและกัน ประกอบดวยแกนความเคนหลักมากสุด และ

แกนความเคนหลักนอยสุด [a two dimension of stress ellipsoid consisting of two mutually 

perpendicular axes, minimum and maximum axes] 

 

stress ellipsoid ทรงรีความเคน*  

ทรงรีความเคน : รูปทรงรีความเคนแบบสามแกน ท่ีต้ังฉากซึ่งกันและกัน และท้ังสามแกนมีคาดังน้ี  σ1≥σ2≥σ3 

เม่ือ σ1 คือ คาความเคนสูงสุด σ2 คือ คาความเคนปานกลาง และ σ3 คือ คาความเคนนอยสุด  [an ellipsoid 

with three mutually perpendicular symmetry axes.  Axis magnitudes are σ1≥σ2≥σ3; σ1 is the 

axis of greatest principal stress, σ2 is the axis of intermediate principal stress and ≥σ3 is the axis 

of least principal stress] 

 

stress tensor เทนเซอรความเคน* 

เทนเซอรความเคน : องคประกอบความเคนท่ีเกิดข้ึน ณ จุดใด ๆ ภายในวัตถุ [tensor describing the state of 

stress at a point] การเขียนองคประกอบความเคน ณ จุดใด ๆ ได จําเปนตองสมมุติแกนอางอิงหรือพิกัด เชน 

กําหนดแกนอางอิง XYZ เทนเซอรความเคน ณ จุดใด ๆ มี 9 องคประกอบ เขียนในรูปของเมทริกซ ไดดังน้ี :- 

 

σ = tensor stress = �
σxx          σxy            σxz 
σyx              σyy         σyz

   σzx            σzy           σzz   
� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
σxx
σyy
σzz
σxy
σxz
σyz⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

   เม่ือ 𝜎xy = 𝜎yx ;   𝜎xz = 𝜎zx   ;  𝜎yz = 𝜎zy 

 

 

stress trajectory วิถีความเคน* 

วิถีความเคน : แนวเสนท่ีสัมผัสกับทิศทางของความเคน ณ จุดใด ๆ ในพื้นท่ีหรือวัตถุท่ีพิจารณา [a line showing 

the continuous change in the orientation of a principal stress throughout an interested area or 

object] ซึ่งหากเช่ือมแนวเสนตามจุดตาง ๆ เขาดวยกัน จะเกิดเปนโครงขายตัดกันเปนมุมฉาก กลุมแนวเสนชุดหน่ึง

แสดงวิถีความเคนคามาก และอีกชุดหน่ึงแสดงวิถีความเคนคานอย 
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stress-strain curve เสนโคงความเคน-ความเครียด*  

เสนโคงความเคน-ความเครียด : แนวเสนแสดงความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ท่ีไดจากการ

ทดสอบหาความแข็งแรงของหิน ดวยการใหแรงกระทํา (แรงดึง หรือแรงอัด หรือแรงเฉือน) แกแทงตัวอยางหินท่ี

ตองการทดสอบ [the plot of conventional strain in percent shortening or elongation and true 

longitudinal differential stress] 

 

 
 

เสนกราฟท่ีแสดงในรูปเปนเสนกราฟของการใหแรงดึงแทงตัวอยาง โดยท่ีเม่ือเริ่มใหแรงดึงแทงตัวอยาง 

แทงตัวอยางจะยืดออก จนถึงจุดจุดหน่ึง คือ จุด A จุดน้ีเรียกวา จุดคลาก (yield strength) ความสัมพันธระหวาง

ความเคน-ความเครียด จากจุดเริ่มตนถึงจุด A จะมีสัดสวนคงท่ี กราฟเปนเสนตรง เปนไปตามกฎของฮุค (Hooke’s 

law) และจุด A ถือวาเปนจุดท่ีบงบอกพิกัดยืดหยุน (elastic limit) น่ันคือ ภายใตพิกัดน้ี แทงตัวอยางจะแสดง

คุณสมบัติแบบยืดหยุน (elastic behavior) ดังน้ัน หากหยุดแรงกระทํา แทงตัวอยางจะกลับคืนสูสภาพเดิม เสมือน

ไมเคยถูกแรงกระทํามากอน แตถาหากเพิ่มแรงกระทําใหเกินพิกัดน้ี แทงตัวอยางจะเปล่ียนลักษณะอยางถาวร วัตถุ

ท่ีมีเสนโคงความเคน-ความเครียดเกินจุดคลากออกไป ถือวาวัตถุน้ันมีคุณสมบัติของการเปล่ียนลักษณะแบบ

พลาสติก และคาอัตราสวนระหวางความเคนตอความเครียด ซึ่งเปนคาคงท่ี ภายใตพิกัดยืดหยุนในกรณีแรงดึง หรือ

แรงอัด เรียกวา มอดูลัสยืดหยุนหรือมอดูลัสของยัง (elastic modulus or Young’s modulus) ในกรณีออกแรง

เฉือน เรียกวา มอดูลัสตานแรงเฉือน (shear modulus) จุด B เปนจุดท่ีแสดงความเคนสูงสุด (ultimate 

strength) ซึ่งเปนคาความเคนสูงสุดท่ีแทงตัวอยางจะทนไดกอนท่ีจะเกิดการวิบัติหรืออาจเกิดการวิบัติพอดี  นิยาม 

คาความแข็งแรง (strength) ของแทงตัวอยาง หรือกําลังรับนํ้าหนักของแทงตัวอยาง คือ คาความเคนสูงสุด ณ 

ตําแหนง B สวน จุด C จุดวิบัติ (rupture point) เกิดไดเฉพาะในกรณีท่ีแทงตัวอยางยังไมเกิดการวิบัติท่ีจุด B  

ดังน้ัน คาความเคนท่ีจุด C เรียกวา คาความเคนวิบัติ (rupture strength)  

หินแตละชนิดจะมีเสนโคงความเคน-ความเครียดแตกตางกัน น่ันคือ คามอดูลัสของยัง มอดูลัสตนแรง

เฉือน คาความแข็งแรงของหิน คาความเคนวิบัติ และคุณสมบัติของการเปล่ียนลักษณะแบบยืดหยุนและแบบ

พลาสติกแตกตางกัน เชนหินท่ีแข็งมาก ๆ อาทิ หินควอรตไซต หรือหินบะซอลตเน้ือแนน อาจมีจุด A, B และ C 
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เปนจุดเดียว น่ันคือ ไมมีคุณสมบัติแบบพลาสติก; มีเฉพาะคุณสมบัติยืดหยุนเพียงประการเดียว คาความเคนสูงสุด 

คาความเคนวิบัติ และพิกัดยืดหยุน มีคาเทากัน สวนหินท่ีแข็งปานกลาง-นอย อาทิ หินปูน หินทราย หรือหินดิน

เหนียว อาจมีคาของจุด A, B และ C ไมเทากัน ดังน้ัน หินเหลาน้ี มีท้ังคุณสมบัติยืดหยุนและพลาสติก  

 

stretch การเหยียด* 

การเหยียด : การคํานวณหาปริมาณการเปล่ียนแปลงความยาวในวัตถุใด ๆ โดยคาการเหยียด คือ คาความยาวท่ี

ถูกทําใหเปล่ียนลักษณะไปจากเดิม หารดวยคาความยาวเดิมกอนถูกเปล่ียนลักษณะ [a ratio of the deformed 

line length to the original length of a reference line] ดู quadratic elongation; extension 

เปรียบเทียบ 

 

striae [stri’-ae]; striation ริ้วลายขนาน  

ริ้วลายขนาน : ดู striation 

 

striation [stri’-a-tion]; striae ริ้วลายขนาน  

ริ้วลายขนาน : รอยขีดขนาดเล็กบนระนาบรอยเล่ือน เกิดจากการครูดในระหวางการเล่ือน [linear scratches 

and grooves on a slip surface, formed by frictional movement of a fault plane] 

 

strike แนวระดับ  

แนวระดับ : ระนาบแนวนอนท่ีใชเทียบเม่ือวัดมุมเท [an azimuth of a horizontal line in an inclined 

surface] 

 

 
 

strike separation  

ระยะหางตามแนวระดับ : ระยะทาง (distance) หรือระยะหาง (separation) ท่ีแผนหินเล่ือนขาดออกจากกัน 

โดยวัดไปตามแนวระดับของระนาบรอยเล่ือน [distance or separation measured parallel to the strike of 

a fault] ระยะหางตามแนวระดับจะเปนระยะเล่ือนจริง (net slip) ก็ตอเม่ือรอยเล่ือนน้ันเปนรอยเล่ือนตามแนว
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ระดับ (strike-slip fault) แตหากไมเปนรอยเล่ือนตามแนวระดับจะเปนระยะเล่ือนปรากฏ (apparent strike slip) 

ดู strike slip; dip separation ประกอบ 

 

strike slip  

ระยะเล่ือนตามแนวระดับ : องคประกอบของเวคเตอรการเล่ือนบนระนาบของรอยเล่ือน ท่ีมีทิศทางการเล่ือน

ขนานกับแนวระดับของระนาบรอยเล่ือน [a component of the slip measured parallel to the strike of a 

fault] ดู dip slip; strike separation; oblique slip ประกอบ 

 

strike-slip basin  

แองจากรอยเล่ือนตามแนวระดับ : แองใด ๆ ท่ีเกิดจากการเล่ือนของรอยเล่ือนตามแนวระดับ [any basin where 

sedimentation is accompanied by strike slip] 

 

strike-slip fault รอยเลื่อนตามแนวระดับ  

รอยเล่ือนตามแนวระดับ : รอยเล่ือนท่ีมีการเล่ือนสวนใหญไปตามแนวระดับ; รอยเล่ือนท่ีเล่ือนขนานไปกับแนว

ระดับของระนาบรอยเล่ือน [a fault along which most of the displacement is accomplished by strike 

slip; a fault on which the movement is parallel to the fault's strike] โดยท่ัวไประนาบการเล่ือนของรอย

เล่ือนตามแนวระดับจะมีมุมเทต้ังฉาก หรือเกือบต้ังฉาก และรอยเล่ือนชนิดน้ีจะมีช่ือเรียกเฉพาะเจาะจง เพื่อส่ือ

ความหมายท่ีชัดเจน ไดแก :- 

1. รอยเล่ือนตามแนวระดับขนาดใหญ (wrench fault) : ตามนิยามของ Wilcox et al. (1973) 

หมายถึง รอยเล่ือนตามแนวระดับขนาดไพศาล ท่ีมีระนาบการเล่ือนวางตัวในแนวด่ิงหรือชันมาก ๆ 

และระนาบการเล่ือนน้ีตัดหินฐานประเภทหินอัคนีและหินแปร รวมท้ังตะกอนและหินตะกอน [a 

strike slip fault typically sub vertical at depth involving igneous and metamorphic 

basement rocks as well as supracrustal sediments and sedimentary rocks, Wilcox et 

al. (1973)] พจนานุกรมศัพทธรณีวิทยา บัญญัติคําวา “รอยเล่ือนเหล่ือมขางแนวยืน” สําหรับคําวา 

“wrench fault” แตเม่ือพิจารณาจากนิยามของ “wrench fault” ตามนิยามของ Wilcox et al. 

(1973) ท่ีกลาวมาขางตน ช่ือภาษาไทยไมตรงกับความหมายของ “wrench fault” ผู เ ขียน

เห็นสมควรวา ควรเรียกทับศัพทวา “เรนชฟอลต” หรือเรียกวา “รอยเล่ือนตามแนวระดับขนาด

ใหญ” 

2. รอยเล่ือนตามแนวระดับบริเวณขอบแผนเปลือกโลก (transform fault) : รอยเล่ือนตามแนว

ระดับ (strike-slip fault) ท่ีเช่ือมระหวางรอยเล่ือนสองแนว หรือเช่ือมบริเวณขอบของแผนเปลือก
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โลกสองแนว [a strike-slip fault that links two other faults or two other plate 

boundaries] น่ันคือ สามารถระบุปลายท้ังสองขางของรอยเล่ือนไดอยางชัดเจน เชน รอยเล่ือนตาม

แนวระดับท่ีเล่ือนตัดเทือกเขากลางสมุทรออกจากกัน (ridge-ridge) รอยเล่ือนตามแนวระดับท่ีเล่ือน

ตัดแนวภูเขาไฟออกจากกัน (arc-arc) หรือรอยเล่ือนแนวระดับท่ีเล่ือนตัดแนวภูเขาไฟออกจาก

เทือกเขากลางสมุทร (arc-ridge) เปนตน 

 
 

3. รอยเล่ือนถายโอน (transfer fault) : รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท่ีเกิดระหวาง

การถายโอนระยะการเล่ือนของรอยเล่ือนหน่ึงไปยังอีกรอยเล่ือนหน่ึง [a strike-slip fault that 

transfer offset from one fault to another] เชน รอยเล่ือนตามแนวระดับตัดรอยเล่ือนปรกติท่ี

มีแนวระดับทิศทางเดียวกัน เพื่อถายโอนไปยังรอยเล่ือนปรกติอีกตัวท่ีอยูใกลเคียงกัน มีลักษณะ

คลายกับรอยเล่ือนฉีก แตมักใชเรียกในกรณีท่ีเกิดในสภาพการยืด พื้นท่ีตามแนวของรอยเล่ือนถาย

โอนปรากฏ เรียกวา เขตพื้นท่ีถายโอน (transfer zone) 

 
 

4. รอยเล่ือนเหล่ือมขาง (transcurrent fault) : รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท่ีเกิด

ในบริเวณแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป ท่ีมีระยะการเล่ือนไมเทากันตลอดแนวการเล่ือน ท่ีจุดปลาย

ดานใดดานหน่ึง หรือท้ังสองดานของรอยเล่ือนมีระยะการเล่ือนนอยกวาตรงกลาง ตลอดจนมีแนว
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การเล่ือนไมถึงขอบของแผนเปลือกโลก [a continental strike-slip fault that does not 

terminate at plate boundaries] 

5. รอยเล่ือนฉีก (tear fault) : รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) หรือรอยเล่ือนเฉียง 

(oblique-slip fault) ท่ีตัดหรือเช่ือมโครงสรางรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าหลัก โดยมีทิศทางต้ังฉากหรือ

เกือบต้ังฉากกับแนวระดับของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าหลัก [a strike-slip fault or oblique-slip 

fault that is linked or terminated to but generally strikes perpendicular or oblique 

to a thrust fault] รอยเล่ือนฉีกเกิดข้ึนเพื่อใหเอ้ือตอการเกิดโครงสรางหลักไดอยางสอดคลอง

กลมกลืนกับโครงสรางขางเคียง หากไมมีรอยเล่ือนฉีกตัดขวาง จะเกิดปญหาของความไมสอดคลอง

ของการเกิดโครงสราง [tear fault accommodates differential displacement within a 

given thrust fault or between the thrust fault and adjacent structural units] รอยเล่ือน

ฉีกมีลักษณะคลายกับรอยเล่ือนถายโอน แตมักใชเรียกในกรณีท่ีเกิดในสภาพบีบอัด น่ันคือ ใช

รวมกับรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า 

 

 
 

6. รอยเล่ือนแขนงแบบอัด (transpressional fault) : รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท่ี

มีลักษณะของแขนงรอยเล่ือนเกิดแบบการอัด เปนโครงสรางรูปดอกไมบวก หรือโครงสรางรูปตน

ปาลม [a strike-slip fault across which there is a component of shortening and may 

lead to a formation of positive flower structure or Palm-tree structure] 

7. รอยเล่ือนแขนงแบบดึง (transtensional fault) : รอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท่ีมี

ลักษณะของแขนงรอยเล่ือนเกิดแบบการดึง เปนโครงสรางรูปดอกไมลบ หรือโครงสรางรูปดอกทูลิป 

[a strike-slip fault across which there is a component of extension and may lead to 

a formation of negative flower structure or Tulip structure] 
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structural analysis [struc’-tu-ral] การวิเคราะหโครงสราง*  

การวิเคราะหโครงสราง : การศึกษาและแปลความหมายของโครงสรางท่ีปรากฏในสนาม โดยเริ่มจากการสังเกต 

บรรยายรูปลักษณะ วัดทิศทางการวางตัว วิเคราะห และแปลความหมายผลของแรง และแรงท่ีมากระทํา ตาม

รูปทรงสัณฐานท่ีพบ พรอมตอเติมรูปทรงสัณฐานสวนท่ีขาดหายไปใหสมบูรณ การวิเคราะหสามารถเปนไปไดในทุก

มาตราสวน [a study that includes the analysis of structural features on all scales from thin section 

to outcrop and also involves interpretations on the movements and stress fields that were 

responsible for deformation] 

 

structural contour เสนชั้นความสูงโครงสราง* 

เสนช้ันความสูงโครงสราง : เสนช้ันความสูงท่ีลากไปตามผิวบนหรือผิวลางของช้ันหินท่ีสนใจ เชน ผิวบนของหิน

ทราย หรือตามลักษณะของโครงสรางท่ีสนใจ เชน ตามระนาบรอยเล่ือน [a contour that portrays a structural 

surface such as a formation boundary or a fault] 

 

structural contour map แผนที่เสนชั้นความสูงโครงสราง* 

แผนท่ีเสนช้ันความสูงโครงสราง : ดู structural map 

 

structural element  

องคประกอบโครงสราง : โครงสรางยอยโครงสรางหน่ึง ท่ีปรากฏอยูในหินโผลรวมกับโครงสรางอ่ืน ๆ [a single 

class of structure in an outcrop or region that contains many classes of structures] เชน แนวแตก

เรียบ (cleavage) เปนโครงสรางยอยท่ีประกอบในหินโผล ท่ีมีปรากฏของรอยเล่ือน ช้ันหินคดโคง และแนวแตก 

เปนตน 

 

structural geology ธรณีวิทยาโครงสราง  

ธรณีวิทยาโครงสราง : การศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมของหินในเปลือกโลก เปนจากผลของแรงภายนอกท่ีมา

กระทํา ทําใหหินในเปลือกโลกเปล่ียนลักษณะไปจากสภาพเดิมอยางถาวร เพื่อใหเขาใจถึงรูปทรงสัณฐาน การ

กระจายตัวและลําดับการเกิด [a study of architecture of the Earth’s crust in response to stresses in 

order to understand their geometry, distribution and evolution] โดยมีการวิเคราะหโครงสรางแบบการ

บรรยายลักษณะ การวิเคราะหแรงและผลของแรง 

 

structural inversion; inversion  

โครงสรางกลับข้ัว : ดู inversion 
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structural map แผนที่โครงสราง  

แผนท่ีโครงสราง : แผนท่ีแสดงเสนช้ันความสูงโครงสรางใตผิวดิน [a map portrays contour lines of 

subsurface structure] ดู contour map ประกอบ 

 

structural province 

อาณาเขตโครงสราง : เขตพื้นท่ีท่ีมีโครงสรางทางธรณีวิทยาแตกตางจากพื้นท่ีขางเคียง สามารถแบงแยกออกเปน

ขอบเขตได [a region whose geologic structure differs significantly from that of adjacent regions] 

 

stylolite [sty’-lo-lite] แนวฟนในหิน  

แนวฟนในหิน : ลักษณะผิวขรุขระท่ีเกิดจากการละลายของเม็ดผลึกหรือเม็ดแรเน่ืองจากผลของความดัน [an 

irregular surface resulting from partial dissolution of the host rock by pressure solution] มีลักษณะ

หยักคลายรอยฟน ตามแนวของรอยฟนพบเศษตะกอนท่ีไมละลาย เชน แรดินเหนียว หรือถาน และมักพบในหินปูน 

หินโดโลไมต หินออน หรือหินทราย 

 

 
 

 

subduction zone [sub’-duc-tion] เขตมุดตัวของแผนเปลือกโลก 

เขตทรุดตัวของแผนเปลือกโลก; เขตมุดตัวของแผนเปลือกโลก : บริเวณรองลึกตามแนวขอบท่ีแผนเปลือกโลก

แผนหน่ึงถูกกดลงไปอยูใตแผนเปลือกโลกอีกแผนหน่ึง [a long, narrow belt in which subduction takes 

place] เชน แผนเปลือกโลกใตสมุทรทรุดตัวลงใตแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีป 

 

subgrain [sub-grain] 

การแบงยอยผลึก : พื้นท่ีบางสวนของผลึกท่ีทิศทางการเรียงของโครงขายตางจากพื้นท่ีขางเคียงเพียงเล็กนอย 

(<6°) เปนผลจากการเรียงตัวของขอบกพรองแนวเสน ทําใหผลึกถูกแบงออกเปนสวน ๆ ตามทิศทางการเรียงตัว

แนวฟนในหินปูน พบในพื้นท่ี จ. เลย 
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ของขอบกพรองแนวเสนท่ีตางออกไป [a region within a mineral grain whose lattice is slightly 

misoriented (typically by <6°) with respect to the lattice of the surrounding mineral grain] ซึ่ง

รูปรางของผลึกยอยสามารถสังเกตไดจากแผนหินบาง ซึ่งมีสีออน-เขมปรากฏภายในเม็ดผลึก 

 

subgrain boundary  

แนวผลึกยอย : ขอบของผลึกยอยท่ีมีมุมแตกตางกันภายในโครงขายเพียงเล็กนอย เกิดจากการเรียงตัวผิดเพี้ยน

ภายในเม็ดผลึก ซึ่งแนวขอบผลึกจะเปนแนวท่ีมีขอบกพรองแนวเสนรวมตัวอยูเปนจํานวนมาก [a planar crystal 

defect bounding a subgrain consisting of a low angle boundary separating parts of a crystal 

whose lattices are tilted at low angles with respect to one another, and grain boundary is 

defined by a concentration of dislocations] 

 

subsidence [sub’-sid-ence] การยุบตัว 

การยุบตัว : การยุบตัวเปนหลุมหรือแองของแผนดิน เน่ืองจากการละลายหลุดออกไปของแร หรือหินท่ีถูกทํา

ละลายไดงาย หรือหินท่ีเคล่ือนไหลไดงาย เชน การละลายของเกลือหิน การละลายของแรยิปซัม หรือการละลาย

ของหินปูน ซึ่งทําใหเกิดโพรงใตผิวดิน ท่ีอาจยุบตัวลงได [a sinking or downward settling of the Earth's 

surface due to dissolution or flow of dissoluble minerals (e.g., rock salt, gypsum, or limestone) 

underneath] 

 

subsidiary fold [sub-sid’-i-ar’-y] parasitic fold ชั้นหินคดโคงระนาบแกนรวม 

ช้ันหินคดโคงกาฝาก; ช้ันหินคดโคงระนาบแกนรวม : ดู parasitic fold 

 

superficial fold [su’-per-fi’-cial]; detachment fold; decollement fold  

ช้ันหินคดโคงบนดีแทชเมนต; ช้ันหินคดโคงบนดีคอลลีเมนต : ดู decollement fold แตศัพทคําน้ีไมเปนที่นิยม

ใชแลว 

 

superimposed folds [su-per’-im-posed]; superposed folds; interference folds  

ช้ันหินคดโคงซอนทับ : ดู superposed fold 

 

superimposed structure โครงสรางซอนทับ* 

โครงสรางซอนทับ : การเกิดโครงสรางใหมทับโครงสรางเดิมท่ีมีปรากฏอยูแลวในเน้ือหิน [structures that 

preexisting structures are affected by a younger structure] เชน การเกิดริ้วขนานในหินแปรแบบไพศาล 
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แตตอมาหินแปรถูกเฉือน ทําใหไดริ้วขนานแนวใหมตามแกนการเฉือน ถือเปนการเกิดโครงสรางซอนทับครั้งท่ีหน่ึง 

และตอมาหินท่ีถูกเฉือนถูกรอยเล่ือนดึงข้ึนสูผิวดิน ทําใหหินแตกหักในแนวการเล่ือน กลายเปนหินกรวดเหล่ียมรอย

เล่ือน ถือเปนการโครงสรางซอนทับครั้งท่ีสอง เปนตน ดู type of fold interference pattern ประกอบ 

 

 
 

 

superplastic creep [su’-per-plas-tic’] 

การคืบพิเศษ  : การคืบท่ีเกิดแบบการแพรพรอม ๆ กับการเล่ือนไถล [gliding along grain boundaries, 

involving both grain-boundary diffusion creep and grain-boundary sliding] การคืบพิเศษจะเกิดขณะท่ี

อุณหภูมิสูงมากกวาก่ึงหน่ึงของอุณหภูมิท่ีทําใหเกิดการหลอมเหลว 

 

superposed folds [su’-per-posed’]; superimposed folds; interference folds; 

refolded folds  

ช้ันหินคดโคงซอนทับ : ดู refolded folds; type of fold interference pattern ประกอบ 

 

supratenuous fold [su’-pra-ten-u-ous]  

ช้ันหินคดโคงย่ิงยวด : ช้ันหินคดโคงท่ีเกิดขณะหินกําลังอยูระหวางการตกสะสม เน่ืองจากนํ้าหนักกดทับไมเทากัน 

ทําใหเกิดการคดโคงในช้ันหินท่ีเคล่ือนไหลไดงาย รูปแบบของช้ันหินคดโคงท่ีเกิดข้ึน จะมีความหนาของช้ันหิน

บริเวณทองหนากวาสวนยอด [a pattern of fold in which there is thickening at the synclinal troughs 

and thinning at the anticlinal crests] ดู compaction fold ประกอบ 

 

surface force [sur’-face] แรงจากผิวสัมผัส* 

แรงจากผิวสัมผัส : ดู force 

 

ริ้วขนานแบบหินชีสต ถูกซอนทับดวยการแตกจากการถูกเฉือน 
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suspect terrane [sus’-pect] 

ศิลาภูมิประเทศตองสงสัย : ตามนิยามของ Jones et al. (1983) หมายถึง เศษหลงเหลือของมวลหินเคล่ือนขนาด

ใหญ ท่ีไมสามารถระบุตําแหนงในอดีต หรือไมแนใจวาในอดีตเคยอยูติดกับแผนเปลือกโลกแผนใด [a terrane 

whose spatial and genetic relations with respect to adjacent terranes during their time of 

formation is unknown or uncertain] ศิลาภูมิประเทศตองสงสัย เสนอครั้งแรกโดย Coney et al. (1980) 

หมายถึง ศิลาภูมิประเทศของพื้น ท่ีแถบอเมริกาเหนือไมทราบแหล งท่ีไปและท่ีมา [a terrane whose 

paleogeographic or paleotectonic setting with respect to the North American Craton is uncertain] 

ดู terrane ประกอบ 

 

suture [su’-ture] 

แนวเช่ือม : แนวของรอยเล่ือนหรือแนวของเขตรอยเฉือน ท่ีพบอยูระหวางแผนเปลือกโลกในอดีตสองแผน ท่ีเคย

แยกออกจากกันอยางอิสระแตตอมาเช่ือมติดกันตามแนวเช่ือม [a fault or complex shear zone that marks 

the boundary between two crustal blocks that were once widely separated, often on different 

plates] หินท่ีปรากฏในแนวเช่ือมจะเปนหินมีการเปล่ียนลักษณะมาก ปรากฏของแนวเช่ือมบงบอกไดวา หินจาก

แผนเปลือกโลกใตสมุทรมีการถูกทําลายในบริเวณน้ี 

 

 

 
 

 

symmetrical fold [sym-met’-ri-cal] ชั้นหินคดโคงสมมาตร 

ช้ันหินคดโคงสมมาตร : ช้ันหินคดโคงท่ีเม่ือใชระนาบแกนแบงช้ันหินคดโคงแลวทําใหไดสองสวนท่ีมีลักษณะ

เหมือนกัน หรือแขนยาวเทากัน และเอียงเทจากระนาบแกนเทากัน [a fold that limbs have the same length 

and are inclined at the same angle away from the axial surface] ดู asymmetrical fold ประกอบ 

 

หินในบริเวณแนวเช่ือมในอดีต พบในบริเวณ จ. จันทบุรี 
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syncline [syn’-cline] ชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย  

ช้ันหินโคงรูปประทุนหงาย : ช้ันหินโคงท่ีมีการโคงเวา และลําดับช้ันหินท่ีมีหินอายุแกอยูลางหินอายุออน 

สอดคลองกับลําดับการเกิดกอน-หลัง [a fold that a core contains the stratigraphically younger rocks 

and is generally concave upward] ตรงกับขามกับ anticline 

 

synclinorium [syn’-cli-no’-rium] ชั้นหินโคงรูปประทุนหงายลูกฟูก  

ช้ันหินโคงรูปประทุนหงายลูกฟูก : ช้ันหินโคงท่ีมีการโคงเวาขนาดใหญท่ีแขนแตละขางของการโคงประกอบดวย 

ช้ันหินโคงรูปประทุน และรูปประทุนหงายขนาดเล็กจํานวนมาก [a composite synclinal structure of 

regional extent composed of lesser folds] ดู anticlinorium ประกอบ 

 

synform [syn’-form] รูปประทุนหงาย  

รูปประทุนหงาย : ช้ันหินคดโคงท่ีมีการโคงเวา หรือมีรูปรางคลายกระทะหงาย ไมสามารถระบุลําดับอายุของหินได 

[a fold where layering is concave upward and age of the rocks is unknown] ดู antiform ประกอบ 

 

synformal anticline [syn’-form-al]; upward facing (opening) anticline ชั้นหินโคงรูป

ประทุนหงายเทียม 

ช้ันหินโคงรูปประทุนหงายเทียม : ช้ันหินโคงท่ีมีการโคงลง โดยหินตรงกลางมีอายุแกสุด น่ันคือ ช้ันหินโคงประทุน

กลับขาง ทําใหลําดับช้ันหินผิดไปจากปรกติ เพราะหินอายุแกอยูบนหินอายุออน [an anticline that has the 

shape of a synform, i.e., anticline turned upside down] 

 

synsedimentary fault; growth fault; contemporaneous fault 

รอยเล่ือนขณะตกตะกอน : ดู growth fault 

 

syntaxial vein [syn-tax’-i-al] 

สายแรแทรกผนัง : ดู vein 

 

syntectonic recystallization [syn-tec-ton’-ic]; dynamic recrystallization  

การเกิดผลึกใหมพลวัต : การเกิดผลึกใหมขณะท่ีเม็ดแรยังคงไดรับแรงกระทําท่ีกอเกิดการเปล่ียนลักษณะ 

[recrystallization that occurs while the rocks mass is undergoing deformation] ตรงกันขามกับ static 

recrystallization ดูเพ่ิมเติมใน recrystallization 
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synthetic fault [syn-thet’-ic] รอยเลื่อนแขนงตาม  

รอยเล่ือนแขนงตาม : รอยเล่ือนท่ีมีขนาดเล็กกวารอยเล่ือนหลัก เกิดภายใตสนามความเคนเดียวกัน และมีมุมเท

นอยกวารอยเล่ือนหลัก หากเปนรอยเล่ือนตามแนวระดับ จะมีการเล่ือนแนวเดียวกัน หากเปนรอยเล่ือนปรกติ จะมี

มุมเทท่ีอยูในทิศทางเดียวกัน [a fault that is subsidiary to a major fault, formed in the same stress 

regime, is oriented at a low angle to the major fault, and (for strike-slip faults) has the same 

sense of displacement as the major fault or (for normal faults) dips in the same direction] ดู 

antithetic fault ประกอบ 

 

systematic joints [sys-tem’-at-ic] 

แนวแตกมีระบบ : แนวแตกท่ีมีระนาบการแตกในทิศทางท่ีสอดคลองหรือไปตามกัน สามารถหาทิศทางรวมเพื่อ

เปนตัวแทนได [joints that are parallel and thus occur as one set] ดู nonsystematic joints ประกอบ 

 

  
 แนวแตกแบบมีระบบ พื้นท่ีบริเวณภูวัว 
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tear fault รอยเลื่อนฉีก  

รอยเล่ือนฉีก : ดู strike-slip fault 

 

tectonic depression  

แองธรณีแปรสัณฐาน : (1) สภาพภูมิประเทศตํ่าเปนรูปแองท่ีเกิดจากโครงสรางทางธรณีวิทยา [any geological 

structure that is produced topographic low] (2) สภาพภูมิประเทศตํ่าเปนรูปแองท่ีเปนผลจากการเล่ือนของ

รอยเล่ือนตามแนวระดับ [a topographic low that is produced by a strike-slip deformation] 

 

tectonic joints [tec-ton’-ic] 

แนวแตกจากธรณีแปรสัณฐาน : (1) แนวแตกท่ีเปนผลของแรงอัดทางธรณีแปรสัณฐาน [joints which 

propagate under tectonic compaction] (2) แนวแตกท่ีเกิดในระดับลึกไมเกิน 3 กิโลเมตร ซึ่งเปนระดับลึกท่ี

ทําใหหินอยูภายใตคาความดันนํ้าในโพรงท่ีสูงอยางผิดปกติ [abnormal pore water pressures leading to a 

formation of joint] ลักษณะของแนวแตกปรากฏเปนบริเวณกวางครอบคลุมมาตราสวนแบบไพศาล 

 

tectonic map  

แผนท่ีธรณีแปรสัณฐาน : แผนท่ีท่ีแสดงสภาพพื้นผิวของเปลือกโลก คลายกับแผนท่ีโครงสราง (แผนท่ีท่ีแสดงช้ัน

หินเอียงเท ช้ันหินคดโคง และ/หรือรอยเล่ือน) โดยมีชนิดและอายุของหิน ท่ีเปนองคประกอบของโครงสรางน้ัน ๆ 

เพื่อแสดงลําดับวิวัฒนาการของพื้นท่ีน้ัน [a map that portrays an outer part of the Earth, similar to a 

structure-contour map that shows dipping strata, folds, and/or faults, but also presents some 

indication of the ages and rocks from which the structures were made, as well as historical 

development] ดู paleotectonic map ประกอบ 

 

tectonic stress 

ความเคนจากธรณีแปรสัณฐาน : ความเคนสวนท่ีนอกเหนือไปจากความเคนของนํ้าหนักท่ีกดทับ [any 

component of a principal stress that makes the principal stress different from a lithostatic stress]  
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tectonic structure  

โครงสรางจากธรณีแปรสัณฐาน : โครงสรางทางธรณีวิทยาท่ีเกิดจากแรงกระทํา อันเน่ืองจากการเคล่ือนท่ีของ

แผนเปลือกโลก ไดแก รอยเล่ือน แนวแตก รอยแตกเฉือน ช้ันหินคดโคง แนวแตกเรียบ โครงสรางแนวเสน ริ้วขนาน 

เขตรอยเฉือน หรือโครงสรางธรณีวิทยาอ่ืน ๆ [any geological structures that are produced in rocks in 

response to stresses generated by plate motion, including faults, joints, folds, cleavages, 

lineations, foliations, shear zones and other geological structures] 

 

tectonic stylolite  

แนวฟนในหินจากธรณีแปรสัณฐาน : แนวฟนในหินท่ีเกิดจากแรงกระทําภายนอก อันเปนผลของการเคล่ือนท่ีของ

แผนเปลือกโลก แนวฟนในหินจะวางตัวในทิศทางท่ีต้ังฉากกับทิศทางของแรงท่ีมากระทํา มักทํามุมกับแนวการวาง

ช้ันของหิน [a stylolite that is produced by a tectonic stress, generally oriented at a moderate to 

high angle to bedding] ดู stylolite ประกอบ 

 

tectonics; geotectonics ธรณีแปรสัณฐาน  

ธรณีแปรสัณฐาน : การศึกษาเปลือกโลกและเน้ือโลกในมาตราสวนไพศาลซึ่งรวมท้ังการกอเกิดเทือกเขา ลักษณะ

ของแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและแผนเปลือกโลกใตสมุทร แนวภูเขาไฟ และความสัมพันธระหวางแรงและ

กระบวนการท่ีทําใหแผนเปลือกโลกเคล่ือนท่ี เปนการศึกษาในลักษณะท่ีคลายกับการศึกษาธรณีวิทยาโครงสราง แต

การแบงแยกการศึกษาระหวางธรณีวิทยาโครงสรางกับธรณีแปรสัณฐานไมชัดเจน สามารถกลาวในทํานองวาธรณี

แปรสัณฐานศึกษาดวยมาตราสวนท่ีใหญกวาธรณีวิทยาโครงสราง [a branch of geology dealing with the 

broad architecture of the Earth’s crust, i.e., the regional assembling of structural or 

deformational features, a study of their mutual relations, origin, and historical evolution; it is 

closely related to structural geology, but tectonics generally deals with larger features] 

 

tectonite [tec’-ton-ite] หินเทคโทไนต** 

หินเทคโทไนต : (1) หินทุกชนิดท่ีแสดงการเปล่ียนลักษณะของเน้ือหินปรากฏเปนริ้วลาย น่ันคือ หินท่ีเน้ือหินมีการ

เปล่ียนลักษณะแบบการไหล (solid-state flow) ขณะท่ียังมีสภาพเปนของแข็ง เน้ือหินถูกเปล่ียนโดยกลไกการ

เปล่ียนลักษณะแบบการละลายจากความดัน (pressure solution) และการเกิดผลึกใหม (recrystallization) ซึ่ง

กอใหเกิดโครงสรางแนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และ/หรือโครงสรางแนวเสน [any rock whose fabric reflects a 

history of its deformation; any rock whose fabric clearly displays coordinated geometric features 

that indicate continuous solid flow during formation] (2) หินท่ีมีริ้วลายในเน้ือหินภายหลังจากเปนหินแลว 

จึงเปนการเปล่ียนลักษณะอยางมากน่ันเอง [a rock whose fabric has been modified substantially by 

secondary deformation processes] หินเทคโทไนตมี 4 ชนิด ไดแก :-   
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1. หินแอลเทคโทไนต (L-tectonite) : หินท่ีมีโครงสรางแนวเสนเดน [a tectonite whose fabric is 

dominated by a presence of lineation] เดิมเรียกวา บีเทคโทไนต (B-tectonite) 

2. หินเอสเทคโทไนต (S-tectonite) : หินมีโครงสรางริ้วขนานเดน [a tectonite whose fabric is 

dominated by a presence of planar element] 

3. หินแอลเอสเทคโทไนต (LS-tectonite) : หินท่ีมีท้ังโครงสรางแนวเสนและริ้วขนานเดนดวยกันท้ังคู 

[a tectonite whose fabric has both planar and linear elements] 

4. หินเอสเอฟเทคโทไนต (SF-tectonite) : หินแปรท่ีมีระนาบรอยแตก (fracture) และ/หรือการเฉือน

ปรากฏในเน้ือหิน ในมาตราสวนขนาดกลาง (mesoscropic scale) [a metamorphic rock with 

planar fabric in which the fabric elements were produced by fracture and/or shear, 

in mesoscropic scales, along a pervasive set of subparallel surfaces] 

 

tectonophysics [tec-ton’-o-phy’-sics] 

ธรณีแปรสัณฐานฟสิกส : (1) เปนธรณีฟสิกสแขนงหน่ึงท่ีศึกษาแรงท่ีกอเกิดการแปรสัณฐานของเปลือกโลกและ

แผนเปลือกโลก [a branch of geophysics that deals with forces responsible for plate tectonics and 

deformation of an outer part of the Earth’s crust] (2) การศึกษาธรณีฟสิกสแขนงหน่ึงท่ีเนนถึงศึกษา

กระบวนการแปรสัณฐานของเปลือกโลก สนามความเคน สนามความเครียด และการเปล่ียนลักษณะแบบพลาสติก

หรือการเปล่ียนลักษณะแบบการไหลของธรณีภาคช้ันนอกและฐานธรณีภาค รวมท้ังความสัมพันธระหวางสนาม

ความเคนท่ีเปนผลของการเปล่ียนลักษณะ [a branch of geophysics that studies the physical processes 

that underlie tectonic deformation. The field encompasses the spatial patterns of stress, strain, 

and differing rheologies in the lithosphere and asthenosphere of the Earth; and that studies the 

relationships between these patterns and the observed patterns of deformation due to plate 

tectonics] 

 

tenacity [te-nac’-i-ty] 

ความเหนียว : คุณสมบัติของวัตถุตอตานไมเกิดการแยกหรือขาดออกจากกัน [a property of material to resist 

separation] 

 

tensile failure envelope [ten’-sile] กรอบการวิบัติแรงดึง* 

กรอบการวิบัติแรงดึง : กรอบการวิบัติท่ีไดจากการทดสอบหินในหองปฏิบัติการ ดวยการใหแรงดึงจนกระท่ังหิน

แตก [an envelope that indicates the force required to pull a rock to the point where it breaks] 

คาความเคนดึงท่ีทําใหหินแตก คือ คาความทนแรงดึงของหิน หรือกําลังรับแรงดึงของหิน (tensile strength) 
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กรอบการวิบัติจะเปนเสนตรงท่ีมีคาความเคนดึงสูงสุดเพียงคาเดียว และคาความเคนเฉือนท่ีระนาบการแตกจากแรง

ดึงจะมีคาเปนศูนย น่ันคือ ไมมีความเคนเฉือนท่ีระนาบการแตกจากแรงดึง 

 

 
 

 

tensile strength ความทนแรงดึง 

ความทนแรงดึง; ความแข็งแรงดึง; กําลังรับแรงดึง : คาความเคนดึงสูงสุดในขณะท่ีวัตถุกําลังจะเกิดการวิบัติพอดี 

[the maximum applied tensile stress that a body can withstand before failure occurs] หาก

พิจารณาเสนโคงความเคน-ความเครียด (stress-strain curve) คาความเคนดึงสูงสุดจะปรากฏบนเสนโคงกอนท่ี

วัตถุจะเกิดการแตกหัก ดู strength ประกอบ 

 

tensile strength test การทดสอบความทนแรงดึง* 

การทดสอบความทนแรงดึง : ดู strength test 

 

tensile stress; tensional stress ความเคนแรงดึง 

ความเคนดึง : ความเคนต้ังฉากท่ีทําใหวัตถุยืดหรือแยกออกจากกัน [a normal stress that tends to cause 

separation across the plane on which it acts] ดู compressive stress; shear stress ประกอบ 
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tension [ten’-sion] 

สภาพดึง : สภาพของสนามความเคนท่ีมีความเคนดึงเปนความเคนเดน น่ันคือ มีความเคนท่ีทําใหวัตถุยืดหรือแยก

ออกจากกันเปนผลใหวัตถุมีปริมาตรเพิ่มข้ึน [a state of stress that tends to lengthen or increase the 

volume of a substance] 

 

tension fracture  

รอยแตกจากแรงดึง : รอยแตกใด ๆ ในเน้ือหินเปนผลของแรงดึง [a fracture that is a result of tensional 

stress in a rock] ดู shear fracture; extension fracture; joint ประกอบ 

 

tension gash  

แนวแตกจากแรงดึง : รอยแตกขนาดเล็กท่ีระนาบการแตกถูกแยกหางออกจากกันโดยแรงดึง [a short 

extensional fracture along which the walls have been pulled apart] ระนาบการแตกถูกแยกหางออก

โดยไมมีการครูด อาจมีลักษณะเหมือนโครงสรางแอนเอคซีลอน มักปรากกฎใกลกับเขตรอยเล่ือน สวนใหญเปน

กลไกการเกิดจากแรงเฉือนกระทํากับแผนหิน ทําใหแผนหินขนาบดวยแรงเฉือน และแตกแบบวิธีท่ีหน่ึงแบบเปด 

น่ันคือ แตกดวยแรงดึง 

 

 
 

tensional stress [ten’-sion-al] ความเคนแรงดึง 

ความเคนดึง : ดู tensile stress 

 

tensor [ten’-sor] เทนเซอร*  

เทนเซอร : วิธีการทางคณิตศาสตรและฟสิกสท่ีใชในการนิยามลักษณะของวัตถุท่ีมีขนาดและ/หรือทิศทาง และ

ตําแหนง โดยการกําหนดพิกัดเพื่อชวยในการพิจารณาตําแหนง [a mathematical way of representing a 

physical quantity by referring it to an appropriate coordinate system] การกําหนดพิกัดมีหลายรูปแบบ 

เชน พิกัดฉาก พิกัดทรงกลม หรือพิกัดทรงกรวย เปนตน ณ ตําแหนงในพิกัดใด ๆ สามารถระบุขนาดและทิศทางได 

จึงทําใหสามารถระบุลักษณะของวัตถุไดอยางสอดคลองกับความเปนจริง เทนเซอรบนพิกัดใด ๆ จะมี 3 

องคประกอบ และเทนเซอรอันดับท่ี n ในพิกัดใด ๆ จะมี 3n องคประกอบ เชน เทนเซอรอันดับศูนย จะมี 30 = 1 
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องคประกอบ เทนเซอรอันดับหน่ึง จะมี 31 = 3 องคประกอบ และเทนเซอรอันดับสอง จะมี 32 = 9 องคประกอบ 

ท้ังความเคนและความเครียดบนพิกัดใด ๆ จะมี 9 องคประกอบ น่ันคือ ความเคนและความเครียดเปนเทนเซอร

อันดับสอง  

 

terrane [ter-rane’] ศิลาภูมิประเทศ 

ศิลาภูมิประเทศ; เศษมวลหินเคล่ือนขนาดใหญ : ภูมิประเทศขนาดไพศาลท่ีมีขอบเปนรอยเล่ือน มีลักษณะทาง

ธรณีวิทยาตางจากพื้นท่ีขางเคียงอยางชัดเจน [a fault-bounded body of rock of regional extent, 

characterized by a geologic history different from that of contiguous terranes or bounding 

continents] น่ันคือ เศษมวลหินเคล่ือนขนาดใหญของแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและ/หรือแผนเปลือกโลกใต

สมุทร ท่ีเคล่ือนปดทับมวลหินอยูกับท่ี สามารถใชเปนหลักฐานบงบอกวาเปนพื้นท่ีของการชนกันในอดีตของแผน

เปลือกโลก ดู accretionary terrane; composit terrane; exotic terrane; metamorphic terrane; 

suspect terrane ประกอบ 

 

thermal loading [ther’-mal]   

แรงจากการขยายหรือหดดวยผลของความรอน : ดู force 

 

thermal plume; mantle plume; hot spot  

จุดรอน : ดู hot spot 

 

thickness map [thick’-ness] แผนที่ความหนาชั้นหิน* 

แผนท่ีความหนาช้ันหิน : แผนท่ีท่ีแสดงเฉพาะความหนาของช้ันหินใดช้ันหินหน่ึง [a map showing thickness 

of a given stratigraphic unit] แผนท่ีแสดงความหนาของช้ันหินมี 2 ชนิด คือ (1) แผนท่ีท่ีแสดงความหนาแนว

ยืน (True Vertical Thickness, TVT) มีช่ือเฉพาะวา “แผนท่ีความหนาแนวยืน (isochore map)” และ (2) แผน

ท่ีท่ีแสดงความหนาจริง (true thickness หรือ True Stratigraphic Thickness, TST) ความหนาของช้ันหินท่ี

แสดงโดยวัดต้ังฉากจากขอบบนและลางของช้ันหินท่ีวางตัวเอียงเท มีช่ือเฉพาะวา “แผนท่ีความหนาจริง (isopach 

map)” หากช้ันหินวางตัวแนวราบ แผนท่ีความหนาแนวยืน เปนแผนท่ีเดียวกันกับแผนท่ีความหนาจริง แตหากช้ัน

หินเอียงเท แผนท่ีความหนาแนวยืนจะมีความหนามากกวาแผนท่ีความหนาจริงเสมอ 

 

thick-skinned deformation  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําตัดหินฐาน : สภาพการเปล่ียนลักษณะแบบไพศาลท่ีรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าตัดเขาไปในหินฐาน 

ทําใหหินฐานบางสวนรวมอยูในบล็อกหินเพดาน คลายกับเปลือกโลกผิวบนมีความหนาเพิ่มมากข้ึน [a style of 
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regional deformation that involves crystalline basement, often by slip on basement-penetrating 

faults] ดู thin-skinned deformation ประกอบ 

 

 

 
 

thin-skinned deformation 

รอยเล่ือนยอนมุมต่ําไมตัดหินฐาน : สภาพการเปล่ียนลักษณะแบบไพศาลท่ีรอยเล่ือนและช้ันหินคดโคงเกิดเฉพาะ

กับช้ันหินท่ีอยูบนหินฐาน หรือบนดีแทชเมนต น่ันคือ หินฐานหรือหินพื้นไมมีการเปล่ียนลักษณะ จึงคลายกับ

เปลือกโลกช้ันบนมีลักษณะท่ีบางมาก เฉพาะหินท่ีอยูในสวนของบล็อกหินเพดานท่ีเปล่ียนลักษณะ [a style of 

regional deformation in which faulting and folding occurs above a subhorizontal detachment 

and does not involve basement below the detachment] ดู thick-skinned deformation ประกอบ 

 

throw ระยะเลื่อนแนวยืน 

ระยะเล่ือนแนวยืน : ระยะการเล่ือนของรอยเล่ือนท่ีมีการเล่ือนไปตามมุมเท โดยวัดตามแนวด่ิงหรือแนวต้ัง [a 

vertical component of displacement on a dip-slip fault] ระยะเล่ือนแนวยืนเปนองคประกอบหน่ึงของ

เวคเตอรการเล่ือนท่ี ดู heave ประกอบ 

 

thrust fault รอยเลื่อนยอนมุมต่ํา  

รอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : รอยเล่ือนท่ีมีมุมเทของระนาบการเล่ือน 45°หรือนอยกวา การเล่ือนของหินเพดานเปนแบบ

เล่ือนข้ึนเม่ือเทียบกับหินพื้น [a fault with a dip of 45° or less over much of its extent, on which the 

hanging wall has moved upward relative to the footwall] เกิดจากแผนหินในเปลือกโลกถูกแรงอัดใน

แนวนอน ดูเพ่ิมเติมใน Anderson’s fault classification 

 

thrust outlier; klippe; nappe outlier   

ช้ันหินทบตัวคงเหลือ; เศษมวลหินเคล่ือนรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : ดู klippe 
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thrust sheet  

มวลหินเคล่ือนรอยเล่ือนยอนมุมต่ํา : มวลหินเพดานขนาดใหญท่ีอยูเหนือระนาบรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า และระนาบ

รอยเล่ือนวางตัวแนวราบหรือเกือบราบ [a body of rock above a large-scale thrust fault whose surface 

is horizontal or very gently dipping] มีความหมายคลายกับ nappe ดูรูปประกอบใน allochthon 

 

tight fold ชั้นหินคดโคงตีบ  

ช้ันหินคดโคงตีบ : ช้ันหินคดโคงตามการจัดแบงของ Fleuty (1964) ท่ีมีมุมระหวางแขนสองขางระหวาง 0° และ 

30° [a fold that an inter-limb angle varies between 0° and 30°] ดูภาพใน fold limb classification 

 

tip line  

ปลายเสน : จุดปลายของเสนท่ีแสดงคาการเล่ือนเทากับศูนย น่ันคือ ไมมีการเล่ือน ใชแบงเขตของหินท่ีเล่ือนท่ีและ

หินท่ีไมเล่ือนท่ี [the line marking the tip or termination of a fault surface/plane; a tip line separates 

faulted rock from unfaulted rock]  

 

traction [trac’-tion] 

แทรคชัน : เวคเตอรความเคนท่ีกระทํากับระนาบใด ๆ ของวัตถุ [a stress vector acting across a particular 

plane in a body] น่ันหมายถึงท้ัง ความเคนต้ังฉาก (normal stress) และความเคนเฉือน (shear stress) บน

ระนาบท่ีพิจารณาเปนองคประกอบของแทรคชันเวคเตอร 

 

transcurrent fault [trans-cur’-rent] รอยเลื่อนเหลื่อมขาง  

รอยเลื่อนเหลื่อมขาง : ดู strike-slip fault 

 

transected fold [tran-sect’-ed] 

ช้ันหินคดโคงตัดขวาง : ช้ันหินคดโคงท่ีระนาบของแนวแตกเรียบไมขนานกับระนาบแกนการคดโคง [a fold that 

cleavage and axial plane are not coincident; do not lie parallel to each other] 

 

transecting cleavage [tran-sect’-ing] 

แนวแตกเรียบขวาง : แนวแตกเรียบท่ีตัดขวางช้ันหินคดโคง หรือไมขนานกับระนาบแกนการคดโคง [a cleavage 

transecting an axial surface of a fold] ซึ่งแนวแตกเรียบขวางอาจเกิดกอน-หลัง หรือระหวางการคดโคงก็ได 
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transfer fault [trans-fer’] 

รอยเล่ือนถายโอน : ดู strike-slip fault 

 

transfer zone  

เขตพื้นท่ีถายโอน : บริเวณท่ีความเครียดจากรอยเล่ือนหน่ึงถูกถายโอนไปยังอีกรอยเล่ือนหน่ึงท่ีอยูในตําแหนงคาบ

เก่ียวกัน [an area of deformation between two overstepping faults in which slip is transferred 

from one fault to the other] เขตพื้นท่ีถายโอนจะอยูระหวางแนวของรอยเล่ือน 2 แนว ท่ีคาบเก่ียวกัน โดยท่ี

รอยเล่ือนท้ังสองมีแนวระดับ (strike) วางตัวในแนวเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สวนมุมเท (dip) อยูในทิศทาง

เดียวกันหรือตรงกันขามกันก็ได การถายโอนความเครียดจากรอยเล่ือนหน่ึงไปยังอีกรอยเล่ือนหน่ึงภายในเขตพื้นท่ีน้ี 

เปนผลของความเครียดจากการถายโอน ปรากฏในรูปของรอยเล่ือนถายโอน (transfer fault) รอยเล่ือนฉีก (tear 

fault) หรือทางลาด (ramp) ดู accommodation zone ประกอบ 

 

 

 
 

transform fault [trans’-form] 

รอยเล่ือนตามแนวระดับบริเวณขอบแผนเปลือกโลก : ดู strike-slip fault 

 

translation [trans-la’-tion] การเลื่อนที่* 

การเล่ือนท่ี : การท่ีวัตถุเปล่ียนตําแหนงไปโดยไมหมุนหรือไมมีรูปผิดไป [a rigid body movement without any 

rotation or strain] 

 

translation gliding  

การเล่ือนตามระนาบผลึก : กระบวนการเปล่ียนลักษณะท่ีเกิดในโครงขายผลึก โดยการเล่ือนตามแนวของระนาบ

ของโครงขาย [a process that deformation occurs in a crystal lattice by a slip along an existing 

crystallographic plane] 
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translational fault [trans-la’-tion-al] 

รอยเล่ือนแบบเล่ือนท่ี : รอยเล่ือนท่ีมีเฉพาะการเปล่ียนลักษณะแบบการเล่ือนท่ี หรือเล่ือนโดยไมหมุน [a fault 

that moves without rotation] ดู rotational fault; scissor fault ประกอบ 

 

transposition [trans-po-si’-tion]   

การสับเปล่ียน : การเปล่ียนลักษณะการวางตัวของช้ันหิน โดยการหมุน เปนไปไดโดยการคดโคงหรือการพับทบ

ของช้ันหิน กอเกิดการวางตัวในทิศทางและรูปแบบใหม [a disruption of preexisting structure (e.g., bed, 

foliation) so that all structural elements are rotated to a new orientation] 

 

transpositional layering [trans-po-si’-tion-al]   

ช้ันหินเทียมจากการสับเปล่ียน : ลักษณะของโครงสรางการวางช้ันของช้ันหินท่ีเปนผลของการเปล่ียนลักษณะเปน

อยางมากของช้ันหินเดิมตามแนวขวางหรือทํามุมกับช้ันหินเดิม กอเกิดริ้วขนานหรือแนวการวางตัวแบบขนานคลาย

การวางตัวของช้ันหิน [layering formed by tectonic flattening or original cross-cutting elements into 

a composite foliation or subparallel elements] ช้ันหินเทียมจากการสับเปล่ียนท่ีพบไดในทุกมาตราสวน 

โดยเริ่มจากช้ันหินท่ีถูกทําใหคดโคง และถูกทําใหละลายหลุดออกไปบางสวนจากความดันท่ีเพิ่ม ทําใหเกิดลักษณะ

ของคลายช้ันหินท่ีขาดความตอเน่ืองของการวางช้ัน 

 

 

 
 

 

transpression [trans-pres’-sion]   

การเล่ือนแบบบีบอัด : สภาพความเคนท่ีเกิดบริเวณเขตรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) กอเกิดการ

เปล่ียนลักษณะแบบหดส้ัน [a state of stress that operates by a movement of a strike-slip fault in a 
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zone of oblique shortening] คําวา “transpression” มากจากคําวา “transform + compression”ตรงกัน

ขามกับ transtension 

 

transpressional fault [trans-pres’-sion-al]   

รอยเล่ือนจากการเล่ือนแบบบีบอัด : รอยเล่ือนแขนงท่ีเกิดตามแนวของรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip 

fault) ภายใตสภาพความเคนแบบบีบอัด จากการเล่ือนของรอยเล่ือนตามแนวระดับ [minor faults developed 

in a zone of oblique compression produced by a movement of a strike-slip fault] กอเกิดโครงสราง

รูปดอกไมบวก (positive flower structure) หรือโครงสรางรอยเล่ือนยอนรูปตนปาลม (Palm-tree structure) 

 

 
 

 

transtension [trans-ten’-sion] 

การเล่ือนแบบยืด : สภาพความเคนท่ีเกิดบริเวณเขตรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) กอเกิดการ

เปล่ียนลักษณะแบบยืด-ยาว [a state of stress that operates by a movement of a strike-slip fault in a 

zone of oblique extension] คําวา “transtension” มาจากคําวา “transform + extension” ตรงกันขามกับ 

transpression 

 

transtensional fault [trans-ten’-sion-al] 

รอยเล่ือนจากการเล่ือนแบบยืด : รอยเล่ือนแขนงท่ีเกิดตามแนวของรอยเล่ือนตามแนวระดับ (strike-slip fault) 

และเกิดภายใตสภาพความเคนดึง เปนผลจากการเล่ือนของรอยเล่ือนตามแนวระดับ [minor faults developed 
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in a zone of oblique extension produced by a movement of a strike-slip fault] กอเกิดโครงสรางรูป

ดอกไมลบ (negative flower structure) หรือโครงสรางรูปดอกทูลิป (Tulip structure) ดูรูปประกอบใน 

transpressional fault 

 

transverse fault [trans’-verse] รอยเลื่อนตามขวาง  

รอยเล่ือนตามขวาง : รอยเล่ือนใด ๆ (รอยเล่ือนปกติ รอยเล่ือนยอน หรือรอยเล่ือนตามแนวระดับ) ท่ีมีทิศทางการ

เล่ือนแบบขวาง ไมวาจะขวางในแนวใด ๆ กับทิศทางของโครงสรางหลัก เชน ขวางแบบต้ังฉาก หรือทํามุมทแยง 

45° เปนตน [any fault that strikes obliquely or perpendicular to the general structural trend of 

the region] รอยเล่ือนฉีก (tear fault) ถือวาเปนรอยเล่ือนตามขวาง 

 

trend เทรนด 

เทรนด : ทิศทางของแนวเสนท่ีปรากฏบนระนาบ [a compass direction of an orientation of a linear 

structure or other feature] วัดมุมในแนวนอนเทียบกับทิศเหนือ หรือใต เชน 020°, N 45° E, S20°W เปนตน 

คาเทรนดมักปรากฏคูกับคาพลันจ (plunge) ของแนวเสน ดู plunge ประกอบ 

 

triangle structure; delta structure 

โครงสรางสามเหล่ียมจากรอยเล่ือนยอน : ดู delta structure 

 

triaxial compression test [tri-ax’-i-al] 

การทดสอบความทนแรงอัดสามแกน : การทดสอบความแข็งแรงของแทงหินตัวอยาง โดยการใหความดันรอบขาง

หรือความดันลอม (confining pressure) กอนแลวจึงเพิ่มแรงอัดตามแกนไปจนกระท่ังแทงหินตัวอยางเกิดการวิบัติ 

[a test in which a cylindrical specimen of rock encased in an impervious membrane is subjected 

to a confining pressure and then loaded axially to failure] 

 

triaxial extension test  

การทดสอบความทนแรงดึงสามแกน : การทดสอบความแข็งแรงของหินแทงตัวอยาง โดยการใหความดันรอบขาง

หรือความดันลอมกอนใหแรงดึงตามแกนไปจนกระท่ังหินแทงตัวอยางเกิดการวิบัติ [a test in which a 

cylindrical specimen of rock encased in an impervious membrane is subjected to a confining 

pressure and the axial load is decreased to failure]  
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triple junction [trip’-le]   

แนวเช่ือมสามแผน : ขอบของแผนเปลือกโลก ท่ีมีเปลือกโลกสามแผนอยู ติดกัน [a point where three 

lithospheric plates meet] 

 

trishear [tri-shear]   

รอยเล่ือนสามแนว; ไตรเชียร : รูปจําลองการเปล่ียนลักษณะท่ีบริเวณปลายรอยเล่ือน [model for a 

deformation ahead of a propagating fault tip] ระยะทางการเล่ือนท่ีจุดปลายรอยเล่ือนจะลดลง เน่ืองจาก

การถายโอนแรง กลายเปนรอยเล่ือนแขนงแยกยอยออกจากปลายของรอยเล่ือนหลัก กอเกิดเปนพื้นท่ีแยกเปนรูป

สามเหล่ียม ท่ีมีการเฉือนหรือเล่ือนสามแนว 

 

 
 

trough  

ทองการคดโคง : ตําแหนงตํ่าสุดของช้ันหินคดโคง [the lowest point in a syncline or synformal fold] ดู 

fold ประกอบ 

 

true dip  

มุมเทจริง : มุมเทโดยวัดในแนวต้ังฉากกับแนวระดับของระนาบ ท่ีมีคามากสุดของระนาบใด ๆ [the maximum 

angle that a structural surface/plane makes with the horizontal; measured perpendicular to the 

strike of the structure and in the vertical plane] 

 

true slip; net slip; actual slip  

ระยะเล่ือนจริง; แนวเล่ือนจริง : ดู net slip 

 

tubular fold [tab’-u-lar] 

ช้ันหินคดโคงแบนราบ : ช้ันหินคดโคงรูปตาท่ีมีมุมของแนวพับรอยโคง (hinge line) นอยกวา 20° [a sheath 

fold that has a hinge-line angle less than 20°] ดู sheath fold ประกอบ 
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Tulip structure [Tu’-lip]; negative flower structure  

โครงสรางรูปดอกทูลิป; โครงสรางดอกไมลบ : ดู negative flower structure 

 

turbidite [tur’-bid-ite]   

การตกสะสมแบบการไหล : การตกสะสมของเม็ดตะกอนท่ีถูกพัดพาโดยกระแสนํ้าตามแนวลาดของทองทะเลหรือ

มหาสมุทร เม็ดตะกอนท่ีพบจะเปนตะกอนหยาบอยูลางและตะกอนละเอียดอยูดานบน ตามลําดับการสะสมตัว

แบบโบมา [a sediment or rock deposited from turbidity currents and characterized by graded 

bedding, moderate sorting, and well-developed primary structures in the sequence noted in the 

Bouma sequence] 

 

twin plane; mechanical twin plane  

ขอบกพรองจากระนาบแฝด : ดู planar defect 

 

type of fold interference pattern 

ประเภทของรูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับ : รูปแบบของช้ันหินคดโคงท่ีซอนทับ หรือเกิดซ้ํา [a kind of patterns 

of refolded folds] กอเกิดรูปแบบของการคดโคงท่ีแตกตางไปจากเดิม ตามการศึกษาของ Ramsay (1967) การ

คดโคงซอนทับ มีรูปแบบท่ีเดน ๆ 4 รูปแบบ ไดแก :- 

1. Type 0 fold interference pattern รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับประเภทศูนย: รูปแบบช้ัน

หินคดโคงซอนทับ ท่ีเกิดจากช้ันคดโคงท่ีมีระนาบแกนต้ังตรงและมีแกนการคดโคงอยูในแนวนอน 

ตอมาถูกซอนทับดวยรูปแบบของช้ันคดโคงท่ีมีลักษณะและทิศทางเดียวกัน กอเกิดรูปแบบช้ันหินคด

โคงท่ีแขนการคดโคงตีบมากข้ึน [superposed folds that have upright axial surfaces and 

horizontal axes that are superposed with the same upright axial surfaces and 

horizontal axes resulting a tighter fold structure]  

2. Type 1 fold interference pattern; dome-and-basin fold pattern; egg-carton 

structure; down-to-basin pattern รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีหนึ่ง; ช้ันหินคด

โคงรูปแองและโดม; ช้ันหินคดโคงรูปถาดไข : รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับ ท่ีเกิดจากช้ันคดโคงท่ี

มีระนาบแกนต้ังตรงและมีแกนการคดโคงอยูในแนวนอน ตอมาถูกซอนทับดวยรูปแบบของช้ันคดโคง

ท่ีมีลักษณะเดียวกัน แตมีการวางตัวของแกนการคดโคงทํามุมต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกันกับแกน

การคดโคงเดิม กอเกิดรูปแบบการคดโคงแบบถาดไข [superposed folds that have upright 
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axial surfaces and horizontal axes that intersect at right or high angles and interfere 

to produce an egg-carton or dome-to-basin pattern, once eroded] 

3. Type 2 fold interference pattern; boomerang fold pattern รูปแบบช้ันหินคดโคง

ซอนทับประเภทท่ีสอง; รูปแบบช้ันหินคดโคงบูมเมอแรง : รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับ ท่ีเกิดจาก

ช้ันคดโคงแบบตะแคง ท่ีตอมาถูกซอนทับดวยรูปแบบของช้ันหินคดโคงแบบต้ังตรงและแกนการคด

โคงทํามุมสูงกับแกนการคดโคงท่ีเกิดกอน กอเกิดรูปการคดโคงแบบบูมเมอรแรง [superposed 

folds that have inclined or reclined axial surfaces that are superposed by folds with 

steeply dipping axial surfaces and axes at high angles to those of the first set; once 

eroded, result in a boomerange fold pattern] 

4. Type 3 interference pattern; Hook fold pattern รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับประเภท

ท่ีสาม; ช้ันหินคดโคงซอนทับรูปตะขอ : รูปแบบช้ันหินคดโคงซอนทับ ท่ีเกิดจากช้ันคดโคงแขนตีบ 

ท่ีตอมาถูกซอนทับดวยรูปแบบของช้ันหินคดโคงแบบต้ังตรงและมีแกนการคดโคงในแนวเดียวกัน กอ

เกิดรูปแบบการคดโคงแบบตะขอ [a superposed folds pattern in which early-formed tight 

to isoclinals folds are folded about the same axes but with different axial surfaces, 

producing a hook fold pattern, once eroded] 
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type of mylonite  

ชนิดของหินไมโลไนต : ชนิดของหินไมโลไนต [a kind of mylonitic rocks] จากการเรียงตัวของเม็ดแรในเน้ือหิน 

แบงไดเปน 3 ชนิด ไดแก :- 

1. หินเอสไมโลไนต (S-mylonite) : หินไมโลไนตท่ีมีการเรียงของริ้วขนานเดนชัด 1 แนว [a 

mylonite whose fabric is dominated by a presence of lineation 

2. หินแอลไมโลไนต (L-mylonite) : หินไมโลไนตท่ีมีการยืดและแสดงลักษณะของโครงสรางแนวเสน

เดนชัด [a mylonite whose fabric is dominated by a presence of planar element] 

3. หินแอลเอสไมโลไนต (LS-mylonite) : หินไมโลไนตท่ีมีท้ังริ้วขนานและโครงสรางแนวเสนเปน

ลักษณะเดน [a mylonite whose fabric has both planar and linear elements] 

แบงตามแรประกอบหินแบงได 2 ชนิด ไดแก :- 

1. หินเอสซีไมโลไนตประเภทท่ีหนึ่ง (Type I S-C mylonite) : หินเอสซีไมโลไนต ท่ีมีแรควอตซ 

และกลุมแรเฟสดสปาร [S-C mylonite in quartzo-felspathic rocks] 

2. หินเอสซีไมโลไนตประเภทท่ีสอง (Type II S-C mylonite) : หินเอสซีไมโลไนต ท่ีเกิดจากหินท่ีมี

แรควอตซและไมกาจํานวนมาก [S-C mylonite resulting from mylonitization of quartz-

mica-rich rocks] 

type of thrust faults  

ประเภทของกลุมรอยเล่ือนยอนบริเวณเทือกเขา : กลุมรอยเล่ือนยอนมุมตํ่าในบริเวณท่ีมีการกอเทือกเขา [a 

group of thrust faults developed in an orogenic belt] แบงได 3 ประเภทคราว ๆ ไดแก :-  

1. กลุมรอยเล่ือนยอนมุมต่ําบริเวณแองหนาเทือกเขา (Foreland fold-thrust belt (and 

accretionary complex) thrusts) : เปนกลุมรอยเล่ือนยอนท่ีเกิดในบริเวณแองหนาเทือกเขา 

และบริเวณรองการทรุดตัว ในบริเวณท่ีมีการชนและทรุดตัวของแผนเปลือกโลก [thrusts that 

form near hinterland] 

2. กลุมรอยเล่ือนยอนมุมต่ําตัดหินฐานประเภทซี (Type C (composite) thrust sheet) : กลุม

รอยเล่ือนยอนของแผนเปลือกโลกใตสมุทรหรือแผนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปท่ีตัดเขาไปยังหินฐาน

และหินตะกอน บริเวณชวงรอยตอระหวางหินท่ีมีสภาพพลาสติกและเปราะ กอเกิดรอยเล่ือนขนาด

ใหญท่ีดึงหินข้ึนสูผิวดิน [crystalline thrusts that are detached along a ductile-brittle 

transition and cut through all earlier structures and rock units to form the largest of 

thrust sheets] 
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3. กลุมรอยเล่ือนยอนมุมต่ําและช้ันหินคดโคงประเภทเอฟ (Type F (fold-related) crystalline 

thrust sheet) : กลุมรอยเล่ือนยอนทุกขนาดไมวาเล็กหรือใหญ ท่ีเกิดในบริเวณชวงรอยตอ

ระหวางหินท่ีมีสภาพพลาสติกและเปราะ เปนผลของแรงเฉือนตัดแขนของช้ันหินคดโคงระหวางรูป

ประทุน และประทุนหงายท่ีเกิดในขณะหินอยูในสภาพพลาสติก แตตอมายกตัวสูงข้ึน หินจึงมีความ

เปนพลาสติกนอยลงหรือมีความเปราะเพิ่มข้ึน อาจเกิดในลักษณะของกลุมรอยเล่ือนยอนประเภทซี 

[thrust that form on all scales as a product of plastic folding by cutting out of the 

common limb between the anticline and synclines.  As they cool and move into 

higher levels of the crust, and may evolve into Type C] 
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ultimate compressive strength [ul’-ti-mate] ความทนแรงอัดสูงสุด* 
ความทนแรงอัดสูงสุด; ความแข็งแรงอัดสูงสุด : คาความแข็งแรงอัดสูงสุดของหินหรือกําลังรับนํ้าหนักตอแรงอัด

สูงสุดของหิน [the highest point on a stress-strain curve of compressive strength test] ความทนแรงอัด

ของหินใด ๆ คือคาความเคนอัดสูงสุดบนเสนโคงความเคน-ความเครียด (stress-strain curve) ท่ีไดจาการนําหิน

น้ัน ๆ มาทดสอบโดยการใหแรงอัดแกหินไปจนกระท่ังหินเกิดการวิบัติ  

 

ultimate shear strength ความทนแรงเฉือนสูงสุด* 

ความทนแรงเฉือนสูงสุด; ความแข็งแรงเฉือนสูงสุด : คาความแข็งแรงเฉือนสูงสุดของหินหรือกําลังรับนํ้าหนักตอ

แรงเฉือนสูงสุดของหิน [the highest point on a stress-strain curve of shear strength test] ความทนแรง

เฉือนของหินใด ๆ คือคาความเคนเฉือนสูงสุดบนเสนโคงความเคน-ความเครียด (stress-strain curve) ท่ีไดจาการ

นําหินน้ัน ๆ มาทดสอบโดยการใหแรงเฉือนแกหินจนกระท่ังหินเกิดการวิบัติ 

 

ultimate strength; breaking strength ความทนแตกหัก 

ความทนแตกหัก : คาความแข็งแรงสูงสุดของหิน หรือกําลังรับนํ้าหนักสูงสุดของหิน [the highest point on a 

stress-strain curve] ความทนแตกหักของหินใด ๆ คือคาความเคนดึงสูงสุดบนเสนโคงความเคน-ความเครียด 

(stress-strain curve) ท่ีนําหินน้ัน ๆ มาทดสอบเพื่อหาความคงทนหรือความแข็งแรงดึง มีความหมายเหมือนกับ 

ultimate tensile strength 
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ultimate tensile strength ความทนแรงดึงสูงสุด* 

ความทนแรงดึงสูงสุด; ความแข็งแรงดึงสูงสุด : คาความแข็งแรงดึงสูงสุดของหิน หรือกําลังรับนํ้าหนักตอแรงดึง

สูงสุดของหิน [the highest point on a stress-strain curve of tensile strength test] ความทนแรงดึงของ

หินใด ๆ คือ คาความเคนดึงสูงสุดบนเสนโคงความเคน-ความเครียด (stress-strain curve) ท่ีไดจาการนําหินน้ัน ๆ 

มาทดสอบโดยการใหแรงดึงแกหินไปจนกระท่ังหินเกิดการวิบัติ มีความหมายเหมือนกับ ultimate strength 

 

ultramylonite [ul’-tra-my’-lo-nite]   

หินอุลตราไมโลไนต; หินบดละเอียด : หินไมโลไนตชนิดหน่ึง ท่ีเม็ดแรในเน้ือหินถูกบดอัดใหมีขนาดลดลงอยางมาก 

โดยมากกวารอยละ 90 มีเม็ดขนาดละเอียด สวนท่ีเหลือจะเปนเม็ดขนาดหยาบอันเน่ืองจากถูกบดอัดไมหมด [a 

kind of mylonite that has undergone extreme grain-size reduction and that is defined by modal 

percentage of matrix grains more than 90 % and less than 10% relict grains]  

 

unconfined compressive strength กําลังอัด; กําลังอัดแกนเดี่ยว  

กําลังอัดแกนเดี่ยว : คาความเคนสูงสุดบนเสนโคงความเคน-ความเครียด (stress-strain curve) ท่ีนําเอาแทงหิน

ตัวอยางมาทดสอบโดยการใหแรงกดแกหินในทิศทางหรือแกนในแกนหน่ึง จนกระท่ังหินเกิดการวิบัติหรือแตกหัก 

[the highest point on a stress-strain curve of unconfined compressive strength test]  

 

unconformity [un’-con-for’-mi-ty] รอยชั้นไมตอเนื่อง 

รอยช้ันไมตอเนื่อง : รอยตอระหวางช้ันหินท่ีวางทับกัน โดยหินช้ันลางมีอายุมากกวาหินช้ันบน หินช้ันลางบริเวณ

รอยตอจะผุกรอน และการตกสะสมของตะกอนขาดหายไป [a buried surface of erosion or non deposition] 

แบงยอยออกเปน 3 ชนิด ไดแก (1) รอยช้ันไมตอเน่ืองเชิงมุม (angular unconformity) (2) รอยช้ันไมตอเน่ืองคง

ระดับ (disconformity or paraunconformity) และ (3) รอยช้ันไมตอเน่ืองบนหินอัคนี (noncomformity) 
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underplating [un’-der-plat’-ing]   

แทรกใตฐาน : (1) การเพิ่มมวลในสวนใตฐานของบริเวณการพอกพูนรูปล่ิมหรือรูปปริซึม [addition of material 

to the base of an accretionary wedge/prism] (2) การเพิ่มมวล (มวลจากหินอัคนี) ใตแผนเปลือกโลก 

[addition of igneous rock to the base of the crust]  

 

underthrust fault [un’-der-thrust]  รอยเลื่อนมุด  

รอยเล่ือนมุด : รอยเล่ือนยอนมุมตํ่าท่ีหินพื้น (footwall) เคล่ือนท่ี ในขณะท่ีหินเพดาน (hanging wall) อยูกับท่ี [a 

type of thrust fault in which it is the lower rock mass that has been actively moved under the 

upper rock mass] ดู overthrust ประกอบ 

 

uniaxial compression [u’-ni-ax’-i-al]  การอัดแกนเดี่ยว* 

การอัดแกนเดี่ยว : การหดส้ันในทิศทางเดียว โดยการสมมุติใหความเครียดเกิดข้ึนเฉพาะตามแนวการบีบอัด และ

ไมมีความเครียดในแนวต้ังฉาก[compression in one direction and no strain in the plane perpendicular 

to this direction] 

 

uniaxial extension การยืดแกนเดี่ยว* 

การยืดแกนเดี่ยว : การยืดในทิศทางเดียว โดยการสมมุติใหความเครียดเกิดข้ึนเฉพาะตามแนวการยืด และไมมี

ความเครียดในแนวต้ังฉาก [extension in one direction and no strain in the plane perpendicular to 

this direction]  

 

uniform extension [u’-ni-form’]   

การยืดหรือหดเสมอกัน : วัตถุเม่ือนํามาทําใหยืดในแกนใดแกนหน่ึง ปริมาณของการยืดในแกนท่ีทําใหยืด จะมีคา

เทากับปริมาณการหดส้ันของแกนอีกสองแกนท่ีต้ังฉาก [a state of strain where stretching in X direction is 

compensated for by equal shortening in the plane orthogonal to the X direction]  

 

uniform flattening 

การแบนราบเสมอกัน : วัตถุเม่ือถูกทําใหแบนราบ (บีบอัด) ในแกนใดแกนหน่ึง ปริมาณการหดส้ันในแกนท่ีถูกบีบ

อัด จะมีคาเทากับปริมาณการยืดของแกนอีกสองแกนท่ีต้ังฉาก [a state of strain where shortening in Z 

direction is compensated for by equal stretching in all directions orthogonal to the Z direction] 
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uniformitarianism; law of uniformitarianism เอกรูปนิยม 

กฎเอกรูปนิยม; เอกรูปนิยม : ดู law of uniformitarianism 

 

unit cell [u’-nit] เซลลหนวย* 

หนวยเซลล : หนวยเล็กสุดของการกอเปนรูปผลึก หรือโครงขายของผลึกท่ีมีปริมาตรนอยสุด [the smallest 

volume of a complete crystal structure] โดยอาศัยมุมและความยาวแตละดานของหนวยเซล สามารถ

จัดแบงตามการวางของโครงขายได 7 ระบบ โดยกําหนดให   

a, b, c เปนความยาวของหนวยเซลแตละดาน  

 มุม α เปนมุมระหวาง b และ c 

มุม β เปนมุมระหวาง a และ c 

มุม γ เปนมุมระหวาง a และ b 

 

1 ระบบสามแกนเทาและมุมต้ังฉาก (cubic system) น่ันคือ มีดานยาวเทากันท้ังสามดาน (a=b=c) 

และมีมุมท้ังสามต้ังฉากซึ่งกันและกัน  (α=β=γ=90°)  

2 ระบบสามแกนเทาและมุมไมต้ังฉาก (rhombohedral system) น่ันคือ มีดานยาวเทากันท้ังสาม

ดาน (a=b=c) และมีมุมท้ังสามเทากันแตไมเปนมุมฉาก (α=β=γ≠90°)  

3 ระบบสามแกนราบ (hexagonal system) โดยมีดานสองดานยาวเทากัน (a=b≠c) และต้ังฉากกัน

กับดานท่ีเหลือ โดยมุมระหวาดานท่ีเทากันมีคา 120° (α=β=90°, γ=120°)  

4 ระบบสองแกนเทา (tetragonal system) โดยมีดานยาวเทากัน 2 ดาน (a=b≠c) ดานท้ังสามต้ัง

ฉากซึ่งกันและกัน (α=β=γ=90°) 

5 ระบบสามแกนตาง (orthorhombic system) โดยมีดานท้ังสามยาวไมเทากัน (a≠b≠c) แตดานท้ัง

สามต้ังฉากซึ่งกันและกัน (α=β=γ=90°) 

6 ระบบหน่ึงแกนเอียง (monoclinic system) โดยมีดานท้ังสามยาวไมเทากัน (a≠b≠c) มีดานสอง

ดานต้ังฉากซึ่งกันและกัน อีกดานไมต้ังฉาก (α=γ=90°, β≠90°) 

7 ระบบสามแกนเอียง (triclinic system) มีดานท้ังสามยาวไมเทากัน (a≠b≠c) และไมต้ังฉากกัน 

(α≠β≠γ≠90°) 

 

unloading joint [un’-load-ing]; release joint 

แนวแตกปลดปลอย : ตามนิยามของ Engelder (1985) หมายถึง แนวแตกโดยความเครียดสะสมท่ียังหลงเหลือ

อยู หรือตามทิศทางความเคนหลักปจจุบัน โดยระนาบแนวแตก (joint plane) มีแนวระดับ (strike) ต้ังฉากกับ
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ทิศทางของความเคนหลักแนวนอนคานอยสุด (least principal stress) อาจเกิดในระดับใกลผิวดินหรือบนผิวดิน 

[a joint forming upon exhumation and its orientation controlled by either a residual or 

contemporary tectonic stress, with propagation normal to least principal stress] มีความหมายคลาย

กับ neotectonic joints ดู neotectonic joint 

 

updip [up’-dip]   

ข้ึนตามมุมเท : ทิศทางของการเล่ือนข้ึนและขนานกับแนวมุมเทของระนาบ หรือโครงสราง [a direction that is 

upwards and parallel to the dip of a structure or surface] ตรงกันขากับ downdip  

 

uplift [up’-lift] การยกตัว  

การยกตัว : การเคล่ือนท่ีในทิศทางตรงกันขามกับแรงดึงดูดของโลก [a structurally high area in the crust 

that is produced by positive movements opposed to the gravity force] การยกตัวมักเทียบกับ

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง กลไกท่ีทําใหเกิดการยกตัว คือ แรงดังตอไปน้ี แรงอัดและแรงดึงจากการเคล่ือนท่ี 

(displacement loading) แรงจากการขยายและหดดวยผลของความรอน (thermal loading) และแรงจาก

นํ้าหนักกดทับท่ีเพิ่มมากข้ึนหรือลดลง (gravitational loading or unloading) ตัวอยางของการยกตัวเชน การยก

ตัวของท่ีราบสูงทิเบต (Tibetan Plateau) ซึ่งเกิดจากการเคล่ือนชนกันของแผนเปลือกโลกสองแผน ทําใหแผน

เปลือกโลกมีความหนาข้ึน พรอมกับการปรับสภาพเพื่อรักษาสมดุล โดยการยกตัวสูงข้ึน หรือเม่ือมวลของพื้นท่ีใด

พื้นท่ีหน่ึงหายไป ความหนาแนนของพื้นท่ีน้ันจะนอยกวาความหนาแนนของพื้นท่ีขางเคียง มวลจากขางเคียงจึง

เคล่ือนท่ีเขามาเพื่อปรับสมดุล  การเคล่ือนของมวลกอใหเกิดไดท้ังการยกตัว หรือการทรุดตัว ท้ังน้ีข้ึนกับความ

หนาแนนของหินท่ีอยูในพื้นท่ี ดังน้ัน ในกรณีน้ี กําหนดใหพื้นท่ีท่ีมวลหายไปมีความหนาแนนตํ่า ดังน้ัน จึงเกิดการ

ยกตัวข้ึน หรือมีการแทรกซอนของหินหนืดเขามาในเปลือกโลกเย็นตัว และเปนตัวการทําใหเปลือกโลกน้ันมีมวล

เพิ่มมากข้ึน เปลือกโลกบริเวณท่ีมีหินหนืดแทรกจึงยกตัวข้ึนเพื่อปรับสมดุล เปนตน หินจากใตผิวดินเคล่ือนท่ีสูผิว

ดินในแนวด่ิง กระบวนการท่ีทําใหเกิดยกตัวของหิน ไดแก ความหนาแนนซึ่งไมเทากันของหินในเปลือกโลกและเน้ือ

โลก การยกตัวสามารถเขียนในรูปของสมการไดดังน้ี  

 

Us = Ur - Ue 

 

เม่ือ  Ue คือ การยกตัวของหินเทียบกับผิวดิน (exhumation)  

Ur   คือ การยกตัวของหินเทียบกับระดับนํ้าทะเล (rock uplift)  

Us  คือ การยกตัวของเปลือกโลก เทียบกับระดับนํ้าทะเลปานกลาง (surface uplift) [น่ันคือ 

ระดับจีออยด (geoid)] 
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uplift joint  

แนวแตกจากการยกตัว : แนวแตกท่ีเกิดจากการยกตัวของแผนดิน สังเกตไดจากการตัดเขาไปในช้ันหินหลาย ๆ 

ช้ันในแนวเดียวกัน มีแนวแตกกวาง แตมีระยะหางของแนวแตกไมคงท่ี [a joint forming upon exhumation 

and cutting through multilayers with wide and irregular spacing] 

 

upright fold [up’-right]   

ช้ันหินคดโคงตั้งตรง : ช้ันหินคดโคงท่ีมีระนาบแกนการคดโคงในแนวด่ิง [a fold having a vertical axial 

surface]  

 

upthrow [up’-throw]; upthrow block สวนเลื่อนขึ้น 

สวนเล่ือนข้ึน : (1) บล็อกหินสวนท่ีเล่ือนข้ึนตามระนาบการเล่ือน เทียบกับบล็อกท่ีอยูตรงกันขาม [the upthrown 

side of a fault] (2) ระยะการเล่ือนข้ึนในแนวยืนของบล็อกหินสวนท่ีเล่ือนข้ึนตามระนาบการเล่ือน เทียบกับ

บล็อกหินท่ีตรงกันขาม [the amount of downward vertical displacement of a fault] ดู downthrow 

ประกอบ 

 

upthrow block; upthrown สวนเลื่อนขึ้น 

สวนเล่ือนข้ึน : ดู upthrow 

 

upward facing anticline [up’-ward]; synformal anticline ชั้นหินคดโคงประทุนหงาย

เทียม  

ช้ันหินคดโคงประทุนหงายเทียม : ดู synformal anticline 

 

upwarping [up’-warp-ing]; rebound การเกิดแผนดินโกงตัวขึ้น 

การเกิดแผนดินโกงตัวข้ึน : ลักษณะการโคงนูนของพื้นผิวดิน เปนผลของการปลดปลอยความเครียดเพื่อปรับ

สมดุล [upward flexing of the Earth's crust, a the result of release of isostatic pressure] อาจเปนช้ัน

หินบริเวณกวางในมาตราสวนแบบไพศาล ซึ่งเม่ือถูกนํ้าหนักกดทับเปนเวลานาน ๆ และตอมาในภายหลังนํ้าหนักกด

ทับหายไป ทําใหพื้นผิวดิน หรือช้ันหินขยายตัวดวยการดีดตัวโกงข้ึน เปนการปลดปลอยความเครียดท่ีสะสม

ภายหลังจากนํ้าหนักกดทับหายไป ทํานองเดียวกันกับกรณีของเน้ือโลก หากนํ้าหนักกดทับหายไปบางสวน เชน 

บริเวณท่ีมีการยืดของแผนเปลือกโลก ความหนาของเปลือกโลกในสวนน้ันจะบางลง และเน้ือโลกจะโกงตัวข้ึน เพื่อ

ปรับฐานใหเกิดสมดุล ตรงกันขามกับ downwarping 
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V 
 

vacancy [va’-can-cy] ชองวาง 

ชองวาง : ตําแหนงวางอันเน่ืองมาจากการหายไปของอะตอมหรือไอออนภายในโครงขายผลึก [an unoccupied 

site in a crystal lattice, due to the absence of an atom or ion from its normal structural position] 

 

vein สายแร; ทางแร 

สายแร : รอยแตกแบบยืดใด ๆ ท่ีมีสารละลายเขมขนของแรเขาไปตกสะสมเปนผลึก [any extensional fracture 

filled with mineral(s)] การเขาแทรกของสายแรมี 2 รูปแบบ ไดแก :- 

1. สายแรแทรกแกน (antitaxial vein) : สายแรเริ่มแทรกจากแกนของรอยแตก และขยายออกจาก

แกน ทําใหผนังของรอยแตกถูกขยายกวางมากข้ึน  

2. สายแรแทรกผนัง (syntaxial vein) : สายแรแทรกในรอยแตกจากผนังและตกสะสมเขาหาแกน  

 

 
 

vergence [ver’-gence] การเบน* 

การเบน : คําท่ีใชกับช้ันหินคดโคงแบบอสมมาตรและรอยเล่ือนยอน เพื่อบงบอกทิศทางของการตลบกลับของช้ัน

หินคดโคง หรือทิศทางการเฉือนของช้ันหินคดโคง หรือบงบอกทิศทางการเคล่ือนท่ีของรอยเล่ือนยอนมุมตํ่า [a 

direction of overturning, sense of shear of a fold, or a transport direction of a thrust fault] 

หมายเหตุ : คําวา “vergence” มาจากภาษาเยอรมันวา “vergenz” หมายถึง “overturn” (การพลิกกลับ ควํ่า 

หรือทําใหลม)  
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vertical dip [ver’-ti-cal] มุมเทแนวยืน* 

มุมเทแนวยืน : มุมเทของระนาบท่ีวัดเทียบกับแนวนอนมีคาเทากับ 90° [a 90°dip angle respected to 

horizontal plane] 

 

vertical separation  

ระยะหางการเล่ือนแนวยืน : ระยะหางระหวางตําแหนงในแนวยืนของช้ันหิน หรือตัวบงช้ีการเล่ือนของรอยเล่ือน 

[a distance measured vertically between two parts of a displaced marker in a fault] ดู horizontal 

separation ประกอบ 

 

vertical slip การเลื่อนแนวยืน* 

การเล่ือนแนวยืน : การเล่ือนตามระนาบของรอยเล่ือน ท่ีมีมุมเทวัดเทียบกับแนวนอนมีคา 90° [a vertical 

component of the net slip] 

 

viscosity [vis-cos’-i-ty] ความหนืด* 

ความหนืด : คุณสมบัติของวัตถุในการตานการเคล่ือนท่ีของวัตถุในของเหลว น่ันคือ คาอัตราสวนระหวางความเคน

เฉือนกับอัตราเร็วของการเกิดความเครียดของวัตถุ [a property of a substance to allow an internal 

resistance to flow, i.e., the ratio of the shear stress to the rate of shear strain] 

 

viscous behavior [vis’-cous] คุณสมบัติการหนืด* 

คุณสมบัติการหนืด : คุณสมบัติการตานการเคล่ือนท่ีของวัตถุในของเหลว น่ันคือ ความเคนเปนสัดสวนกับอัตรา

การเกิดความเครียดตอหนวยเวลา [fluid behavior, i.e., stress is proportional to strain rate] ของเหลวใดมี

ความหนาแนนมาก ของเหลวน้ันจะมีคาความหนืดมาก 

หมายเหตุ : คาความหนืดจะมีหนวยเปน พอยส (poise, P) หรือ กิโลกรัมตอเมตรตอวินาที) โดยท่ี 1 พอยส คือ 

ความเคนหน่ึงหนวยกระทํากับของเหลวทําใหเกิดหน่ึงหนวยความเครียดในหน่ึงวินาที (kg/m-s หรือ Pa/s) 

 

volume change [vol’-ume] การเปลี่ยนปริมาตร* 

การเปล่ียนปริมาตร : ดู dilation 

 

volume diffusion creep; Nabarro-Herring creep  

การคีบแบบท่ัวท้ังโครงขาย; เนบารโร เฮอรริง ครีพ : กลไกการเปล่ียนลักษณะของวัตถุแบบพลาสติก โดยเกิด

ภายใตอุณหภูมิสูง แตความเคนตํ่า กอเกิดการเปล่ียนลักษณะท่ัวท้ังโครงขายผลึก น่ันคือ ขอบกพรองแบบจุด 
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(อะตอม ส่ิงแปลกปลอม และชองวาง) ท่ีอยูในโครงขายซึ่งถูกขับออกชา ๆ ดวยกระบวนการแพร [deformation 

mechanism, occurring at high temperature and low stress, whereby point defects (atoms, 

impurities and vacancies) diffuse through crystal lattices] 

 

volume elasticity; bulk modulus; modulus of incompressibility 

มอดูลัสตานการบีบอัด; บัคกมอดูลัส : ดู bulk modulus 

 

von Mises criteria  

เง่ือนไขวองมิสเสส : เง่ือนไขการวิบัติของวัตถุท่ีมีคุณสมบัติแบบพลาสติกโดยการเฉือน หากแรงเฉือนยังไมถึงจุด

วิกฤต จะไมมีการเปล่ียนลักษณะ หากแรงเฉือนเกินจุดวิกฤตไปแลวการเปล่ียนลักษณะจะเกิดอยางตอเน่ือง เสนอ

โดย von Mises (1913) [a shear failure criterion for ductile deformation where no deformation 

occurs until the second invariant of the stress tensor reaches a critical value. Once stresses 

attain that level, deformation will be continuous; proposed by von Mises (1913)] 



 
243 W  

 

W 
 

wall rock หินผนัง 

หินผนัง : หินท่ีขนาบอยูกับเขตรอยเฉือน หรือรอยเล่ือน [the rock on each side of a shear zone or a 

fault] เปนหินท่ียังคงสภาพเดิมหรือถูกเปล่ียนลักษณะเพียงเล็กนอย มีสภาพตางจากหินในเขตรอยเฉือนและรอย

เล่ือน 

 

wellbore breakout, borehole breakout  

รอยปริหลุมเจาะ : ดู borehole breakout 

 

Wellman’s method  

วิธีของเวลแมน : วิธีหาขนาดและทิศทางการวางตัวของวงรีความเครียดในเน้ือหินโดยใชตัวบงช้ีความเครียดท่ี

ประกอบดวยเสนตรงสองเสนต้ังฉากกัน [a technique for strain ellipticity determination by using strain 

markers that have two original perpendicular lines] ดังน้ันเม่ือตัวบงช้ีความเครียดเปล่ียนลักษณะแบบไม

ไปตามแกน มุมระหวางเสนตรงท่ีเคยต้ังฉากกันจะเฉไป สามารถนํามาหาวงรีความเครียดได ซึ่งตัวบงช้ีความเครียด

จะตองหาจากหลาย ๆ ตัว และตัวบงช้ีความเครียดจะตองมีการวางตัวกระจายในทิศทางตาง ๆ  ดู Breddin 

grape ประกอบ 

 

Wernicke model  

รูปจําลองของเวอรนิกี : รูปจําลองของการเกิดหุบเขาทรุดโดยการเฉือนแบบงาย (simple shear) โดยท่ีเม่ือธรณี

ภาคช้ันนอกถูกยืดออกไมเทากัน เน่ืองจากการเกิดรอยเล่ือนปรกติมุมตํ่าและเขตรอยเฉือนท่ีบริเวณตรงกลางของ

แองทรุด [a simple shear model for rifting, in which the lithosphere is stretched asymmetrically 

with a controlling low-angle simple shear zone in the central part of the rift] ดู McKenzie model 

ประกอบ. 
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Wiechert-Gutenberg discontinuity  

รอยไมตอเนื่องของวเิชิรต-กูเทนเบรก : แนวแบงเขตแกนโลกกับเน้ือโลก ท่ีอยูระหวางสวนท่ีเปนของแข็งของสาร

จําพวกซิลิเกตกับสวนท่ีเปนของเหลวของสารจําพวกเหล็กและนิเกิล [the core and mantle boundary lies 

between the Earth's silicate mantle and its liquid iron-nickel outer core]  

 

Wilson cycle [Wil’-son] วัฎจักรวิลสัน* 

วัฎจักรวิลสัน : วัฎจักรการเคล่ือนท่ีของแผนเปลือกโลก ท่ีอธิบายถึงการเกิดและทําลายของแผนเปลือกโลกใต

สมุทรและมหาสมุทร [a tectonic cycle of opening and closing of oceanic basin] 

 

window [win’-dow]; fenster  

หนาตางรอยเล่ือนยอน : บริเวณท่ีมีมวลหินอยูกับท่ี (autochthon) ลอมรอบดวยมวลหินเคล่ือน (allochthon) 

น่ันคือ ชองวางท่ีเกิดจากมวลหินเคล่ือนผุกรอน ทําใหเห็นมวลหินอยูกับท่ี ลอมรอบดวยมวลหินเคล่ือนสวนท่ียังไมผุ

กรอน [an eroded area of a thrust sheet that displays the rocks beneath the thrust sheet] ดู

เพ่ิมเติมใน allochthon 

 

wing crack   

รอยราวท่ีปก : รอยราวท่ีเกิดตอจากจุดปลายของรอยแตกเฉือน ขณะท่ีรอยแตกเฉือนขยายตัวกวางข้ึน หรือเกิดซ้ํา 

โดยมีทิศทางท่ีบิดไปจากทิศทางของรอยแตกเฉือน [the tensile fracture forming at a tip of a shear 

fracture during fracture growth or reactivation, oriented oblique or out-of-plane propagation to 

the host fracture] รอยราวท่ีปกเกิดจากแรงดึงในรูปแบบวิธีท่ีหน่ึงแบบเปด สวนรอยแตกเฉือนเกิดจากแรงเฉือน

ในรูปแบบวิธีท่ีสองแบบเล่ือน หรือในรูปแบบวิธีท่ีสามแบบบิด ดังน้ัน ทิศทางของรอยราวท่ีปก จึงตองมีทิศทางท่ีบิด

ไปจากทิศทางของรอยแตกเฉือน ดู splay fault ประกอบ 

 

wrench fault รอยเลื่อนเหลื่อมขางแนวยืน 

รอยเล่ือนตามแนวระดับขนาดใหญ : ดู strike-slip fault 

 

Wulff net  

ตาขายของวุลฟ : ระบบพิกัดรูปตาขายท่ีกําหนดข้ึน สําหรับใชเขียนการวางตัวของเสน และระนาบ [a 

coordinate system for plotting orientations of lines and planes] ดู Schmidt net ประกอบ 
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xenolith [xen'-o-lith] หินแปลกปลอม  

หินแปลกปลอม : เศษหินทองท่ีหรือเศษวัตถุอ่ืน ๆ ท่ีปลอมปนอยูในเน้ือหินอัคนีแทรกซอน หรือหินอัคนีประทุ [a 

fragment of country rock within a plutonic or volcanic rock]  

 

 

Y  
 

yield point จุดคลาก* 

จุดคลาก : จุดบนเสนโคงความเคนและความเครียด (stress-strain curve) ท่ีบงบอกพิกัดยืดหยุน (elastic limit) 

ของวัตถุหรือพิกัดส้ินสุดของการเปล่ียนลักษณะตามกฎของฮุค [the point on a stress-strain curve where 

Hooke’s law no longer holds, marked by a change in slope on the stress-strain curve] ดูเพ่ิมเติมใน 

stress-strain curve 

 

yield stress ความเคนจุดคลาก* 

ความเคนจุดคลาก : คาแตกตางความเคน (σ1-σ3) สูงสุดท่ีกระทําตอวัตถุ โดยท่ีไมสามารถทําใหวัตถุเปล่ียน

ลักษณะอยางถาวรได และเม่ือความเคนหยุด วัตถุสามารถคืนสูสภาพเดิมเสมือนไมเคยไดรับความเคนมากอน [the 

differential stress at which permanent deformation first occurs in a material] ดูเพ่ิมเติมใน stress-

strain curve 

 

Young’s modulus; elastic modulus; modulus of elasticity  

มอดูลัสของยัง; มอดูลัสยืดหยุน : ดู elastic modulus  
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Z 
 

zero-rank tensor [ze’-ro-rank] เทนเซอรอันดับศูนย*  

เทนเซอรอันดับศูนย : ปริมาณสเกลาร ท่ีมีองคประกอบเพียงองคประกอบเดียว [a scalar that consists of one 

component] เชน อุณหภูมิ เวลา ความสูง หรือความยาว เปนตน ดูเพ่ิมเติมใน tensor 

 

Z-fold 

ช้ันหินคดโคงรูปตัวแซด : ช้ันหินคดโคงขนาดเล็กท่ีมีรูปแบบการคดโคงเปนรูปตัวแซด [a Z-shape minor fold] 

ปรากฏอยูในสวนขางของช้ันหินคดโคง (limbs) ขนาดใหญรวมกับช้ันหินคดโคงรูปตัวเอส (S-fold) โดยอยูคนละ

ขาง ช้ันหินคดโคงรูปตัวแซดและรูปตัวเอส ใชบงบอกรูปลักษณะการคดโคงของช้ันหินคดโคงขนาดใหญได ดูรูป

ประกอบใน parasitic fold 

หมายเหตุ : การออกเสียงตัวอักษร Z ออกได 2 แบบ คือ ซี (Zee) และ แซด (Zad) แตหากออกเสียง Zee จะไป

คลายกับ C จึงขอเรียกวา “แซด” แทน 

 

zigzag fold [zig’-zag] ชั้นหินคดโคงซิกแซ็ก  

ช้ันหินคดโคงซิกแซ็ก : ช้ันหินคดโคงยอดแหลมท่ีมีสวนขางของช้ันหินคดโคง (limbs) เปนเสนตรงท่ีมีความยาวไม

เทากัน น่ันคือ มีรูปรางอสมมาตร [asymmetrical kink fold with angular hinge zone and straight limbs] 

ดู kink fold ประกอบ 

 

zonal crenulation cleavage [zon’-al] 

รอยหยักแบบแถบ : ดู cleavage; crenulation cleavage  

 

zone of fracture  

เขตรอยแตก : (1) สวนของเปลือกโลกช้ันบน ท่ีหินมีการเปล่ียนลักษณะแบบเปราะกอเกิดเขตรอยแตก [the 

upper crust where deformation is by fracturing] (2) บริเวณหินในสภาวะเปราะเกิดการแตกหัก หินใน

บริเวณน้ีจะมีการเปล่ียนลักษณะแบบแตกหัก [an area where brittle deformation is dominant] 

 

zone of fracture and plastic flow  

เขตรอยแตกและการไหลแบบพลาสติก : สวนของเปลือกโลกช้ันกลาง ท่ีมีหินท่ีมีความแข็งถูกเปล่ียนลักษณะแบบ

แตกหัก และหินท่ีออนน่ิมถูกเปล่ียนลักษณะแบบการไหลคลายพลาสติก [the middle crust where 
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deformation of the weaker rocks is by plastic flow, and of the stronger rocks by fracturing] ท้ังน้ี

เน่ืองจากหินมีความแข็งแรงและการหนืดตางกัน หินบางชนิดประกอบดวนแรแสดงพฤติกรรมแบบเปราะ และหิน

บางชนิดประกอบดวยแรท่ีแสดงพฤติกรรมแบบออนน่ิม ดังน้ันการเปล่ียนลักษณะจึงเปนไปไดท้ังแบบแตกหัก และ

แบบไหลคลายพลาสติก  

 

zone of plastic flow 

เขตการไหลแบบพลาสติก : สวนของเปลือกโลกกลางและช้ันลาง ท่ีหินท้ังหมดมีการเปล่ียนลักษณะแบบออนน่ิม 

กลาวคือ มีการเปล่ียนลักษณะโดยการไหลคลายพลาสติก [the middle and lower crust where deformation 

of the rocks is by plastic flow] 
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คําเทียบไทย-อังกฤษ 
ก 
กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน     Newton’s law of motion  

กฎการซอนตัวของหินโผล     law of concealed stratification  

กฎการตัดกันของหิน      law of cross-cutting relationship  

กฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ;    law of faunal assemblages  

    กฎการวิวัฒนาการ     

กฎการลําดับชั้น     law of superposition  

กฎการลําดับอายุจากซากบรรพชีวิน    law of faunal succession  

กฎการวางตัวแนวราบ      law of original horizontality  

กฎการวิบัติกริฟฟท      Griffith’s law of failure  

กฎการวิวัฒนาการ;     law of faunal assemblages 

    กฎการเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ   

กฎของพัมเพลลี      Pumpelly’s rule 

กฎของฮุค       Hooke’s law  

กฎขอท่ี 1 ของนิวตัน      Newton’s first law of motion  

กฎขอท่ี 2 ของนิวตัน      Newton’s second law of motion  

กฎขอท่ี 3 ของนิวตัน      Newton’s third law of motion  

กฎความสัมพันธของวัตถุ     constitutive equation; constitutive relationship 

กฎไบเยอรลี      Byerlee’s law  

กฎรูปตัววี       rule of V’s 

กฎแรงเสียดทาน      law of friction  

กฎแรงเสียดทานของอะมอนตัน     Amontons’ law of friction  

กฎแรงเสียดทานขอท่ี 1ของอะมอนตัน   Amontons’ first law of friction  

กฎแรงเสียดทานขอท่ี 2 ของอะมอนตัน   Amontons’ second law of friction  

กฎเอกรูปนิยม; เอกรูปนิยม     uniformitarianism; law of uniformitarianism  

กรอบการวิบัติมอร; กรอบการวิบัติมอร-คูลอมบ   Mohr failure envelope;  

    Mohr-Coulomb failure envelope  

กรอบการวิบัติมอร-คูลอมบ; กรอบการวิบัติมอร  Mohr failure envelope;  

    Mohr-Coulomb failure envelope  

กรอบการวิบัติแรงดึง      tensile failure envelope  

กรอบชั้นหินคดโคง      enveloping surface  

กรอบวิบัติของคูลอมบ     Coulomb’s failure envelope;  

    Mohr-Coulomb failure envelope 

กระบวนการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก;    plate tectonics  

    กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก  
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กระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก;   plate tectonics  

    กระบวนการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก   

กราเบน      graben 

กราฟของเบรดดิน     Breddin graph 

กลไกการเกิดชั้นหินคดโคง     fold mechanism  

กลไกการเกิดผลึกแฝด      mechanical twinning  

กลไกการเกิดหินฟลโลไนต     phyllonitization 

กลไกการคืบ      creep mechanism  

กลไกการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก    mechanism of plate motion  

กลไกการแทรกดัน      diapirism 

กลไกการเปลี่ยนลักษณะ     deformation mechanism  

กลไกการเปลี่ยนลักษณะแบบคงตัว    steady-state deformation mechanism  

กลศาสตรหิน      rock mechanics  

การกรอนของหุบอุกกาบาต     astrobleme 

การกอเทือกเขา; การเกิดเทือกเขา    mountain building; orogeny 

การกาวกระโดด      step-over  

การเกิดเทือกเขา; การกอเทือกเขา    mountain building; orogeny 

การเกิดผลึกใหม      recrystallization  

การเกิดผลึกใหมพลวัต     syntectonic recystallization;  

   dynamic recystallization 

การเกิดผลึกใหมสถิต      static recrystallization  

การเกิดแผนดินโกงตัวข้ึน    upwarding  

การเกิดแผนดินโกงตัวลง     downwarping 

การเกิดแผนดินโกรงตัวข้ึน    rebound; upwarping 

การเกิดหินไมโลไนต      mylonitization 

การเกิดแองทรุดอยางตอเนื่อง     active rifting  

การขยายตัวของแผนเปลือกโลกใตสมุทร;    sea-floor spreading  

    การแยกออกจากกันของพื้นสมุทร  

การขาม; พื้นท่ีขาม     overstep 

การคีบแบบท่ัวท้ังโครงขาย; เนบารโร เฮอรริง ครีพ   volume diffusion creep; Nabarro-Herring creep  

การคืนตัวของเม็ดผลึก      recovery 

การคืนตัวอยางฉับพลัน     elastic rebound  

การคืบ      creep  

การคืบของขอบกพรองแนวเสน     dislocation creep  

การคืบพิเศษ      superplastic creep  

การเคลื่อนท่ี     displacement; dislocation 

การโคงจากแรงอัดแบบขนาน     buckling  

การโคงจากแรงอัดแบบทํามุม     bending  
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การโคงแบบกึ่งเลื่อนไถล-ไหล; การโคงแบบเลื่อนไหลอิสระ  quasi-flexural folding; quasi-passive folding 

การโคงแบบเลื่อนไหลอิสระ; การโคงแบบกึ่งเลื่อนไถล-ไหล  quasi-flexural folding; quasi-passive folding 

การโคงแบบไรอิสระ      active folding  

การโคงแบบเลื่อนตามระนาบแกน     slip folding; shear folding; glide folding 

การโคงแบบเลื่อนไถล      flexural slip  

การโคงแบบเลื่อนไถล-ไหล     flexural folding 

การโคงแบบเลื่อนไหลอิสระ     passive flow; passive shear; passive slip; flow folding; 

    oblique shear; oblique flow; passive folding 

การโคงแบบไหล      flexural flow; flexural shear  

การโคงมุมแหลม      kinking 

การจัดแบงชั้นหินคดโคง     fold classification  

การฉีดของดินเหนียว      clay injection  

การเฉือน       shear  

การเฉือนบริสุทธ์ิ; การเปลี่ยนลักษณะแบบไปตามแกน  pure shear; coaxial deformation  

การเฉือนแบบงาย; การเปลี่ยนลักษณะแบบไมไปตามแกน  simple shear; non-coaxial deformation   

การเชื่อมเขม     hard linkage  

การเชื่อมจาง     soft linkage 

การเชื่อมติดระหวางเม็ด      cohesion 

การซอนทับ      overprint  

การซ้ํากันของชั้นหิน      repetition of strata  

การตกผลึกซอน     overgrowth 

การตกผลึกหรือเกิดผลึกของแรใหม    neocrystallization 

การตกสะสมตะกอนแบบฟริช     Flysch deposit  

การตกสะสมตะกอนแบบโมลาสส     mollasse deposit  

การตกสะสมแบบการไหล     turbidite 

การตานไมใหเกิดความเครียด     strain hardening  

การแตกเปนเม็ด     cataclasis  

การไต       climb 

การไตระดับของขอบกพรองแนวเสน    dislocation climb  

การถลมตามแรงโนมถวง     gravity sliding; gravitational sliding  

การถอยกลับ      retrodeform 

การไถลตามชั้นหิน     bedding-plane slip 

การไถลแบบขัดสี      frictional sliding  

การทดสอบความแข็งแรงของหิน     strength test  

การทดสอบความแข็งแรงดึง     tensile strength test  

การทดสอบความทนแรงเฉือน     shear strength test  

การทดสอบความทนแรงดึงสามแกน   triaxial extension test  

การทดสอบความทนแรงอัด     compressive strength test  
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การทดสอบความทนแรงอัดสามแกน   triaxial compression test  

การทรุดของเทือกเขาจากการเลื่อนไถลตามแรงโนมถวง  gravitational spreading;  

    gravitational orogenic collapse 

การทรุดตัวของเทือกเขาจากน้ําหนักกด    extensional collapse; orogenic collapse 

การแทรกดันของเกลือหิน     salt intrusion; salt diapir  

การบิดเบ้ียว; การผิดรูป     distortion 

การเบน      vergence 

การแบงชั้นหินคดโคงใชมุมระหวางสวนขางชั้นหินคดโคง   interlimb fold classification  

การแบงยอยผลกึ      subgrain 

การแบงสวนความเครียด     strain partitioning  

การแบนราบเสมอกัน     uniform flattening  

การเปลี่ยนขนาด     dilatation; dilation 

การเปลี่ยนปริมาตร      volume change  

การเปลี่ยนลักษณะ      deformation 

การเปลี่ยนลักษณะแบบกระจายท่ัวถึง    distributed deformation  

การเปลี่ยนลักษณะแบบกึ่งออนนิ่ม    semi-ductile deformation  

การเปลี่ยนลักษณะแบบตอเนื่อง     continuous deformation; progressive deformation 

การเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ     brittle deformation  

การเปลี่ยนลักษณะแบบไปตามแกน; การเฉือนบริสุทธ์ิ   coaxial deformation; pure shear 

การเปลี่ยนลักษณะแบบไมตอเนื่อง    discontinuous deformation  

การเปลี่ยนลักษณะแบบไมไปตามแกน; การเฉือนแบบงาย  non-coaxial deformation; simple shear 

การเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุน     elastic deformation  

การเปลี่ยนลักษณะแบบลื่นไหล    rheid  

การเปลี่ยนลักษณะแบบออนนิ่ม     ductile deformation  

การเปลี่ยนลักษณะรวมสมัย     penecontemporaneous deformation  

การเปลี่ยนสภาพแกวเปนรูปผลึก    devitrification  

การเปอนดินเหนียว      clay smear  

การแปรสภาพแบบแตกเปนเม็ด     cataclastic metamorphism  

การแปรสภาพพลวัต     dynamic metamorphism  

การโผล; การยกตัวของหินเทียบกับผิวดิน    exhumation 

การโผลข้ึนอยางรวดเร็ว    pop-up structure 

การพอกพูน      accretionary 

การพอกพูนโดยศิลาภูมิประเทศ    accreted terrane; accretionary terrane 

การพอกพูนผลึกตาง      pressure fringe;  pressure shadow   

การพอกพูนรูปปริซึม; การพอกพูนรูปลิ่ม    accretionary prism; accretionary wedge 

การพอกพูนรูปลิ่ม; การพอกพูนรูปปริซึม    accretionary wedge; accretionary prism 

การแพร       diffusion 

การแพรจากขอบเม็ดผลึก; โคเบิลครีพ   grain-boundary diffusion creep; Cobal creep 
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การยกตัว       uplift  

การยกตัวของเทือกเขา     orogenic uplift  

การยกตัวเพื่อปรับสมดุล     isostatic uplift  

การยอมใหเกิดความเครียด     strain softening  

การยืด; การยืดหรือหด     extension; elongation 

การยืดแกนเดี่ยว      uniaxial extension  

การยืดตามแกน      axial elongation  

การยืดและหดเสมอกัน     uniform extension 

การยืดหรือหด; การยืด     elongation; extension  

การยุบตัว       subsidence  

การแยกเปนกาบมน      exfoliation 

การแยกออกจากกันของพื้นสมุทร;    sea-floor spreading  

    การขยายตัวของแผนเปลือกโลกใตสมุทร    

การรุกจากขอบเม็ดแร      grain-boundary migration  

การละลายจากความดัน     pressure solution  

การเลื่อน; การเลื่อนไถล     slip  

การเลื่อนเฉียง     oblique slip 

การเลื่อนตะกุกตะกัก      stick-slip movement  

การเลื่อนตามระนาบ      passive slip  

การเลื่อนตามระนาบผลึก     translation gliding  

การเลื่อนไถล; การเลื่อน     slip  

การเลื่อนไถลของขอบกพรองแนวเสน    dislocation glide  

การเลื่อนไถลขาม      cross slip  

การเลื่อนไถลบริเวณขอบเม็ดผลึก     grain-boundary sliding  

การเลื่อนท่ี      translation 

การเลื่อนแนวยืน     vertical slip  

การเลื่อนแบบบีบอัด     transpression  

การเลื่อนแบบยืด     transtension 

การวางชั้น       bedding 

การวางชั้นเฉียงระดับ      cross bedding  

การวิเคราะหโครงสราง     structural analysis  

การวิเคราะหเชิงไคนิมาติกส     kinematic analysis  

การวิเคราะหเชิงพลศาสตร     dynamic analysis  

การวิเคราะหตะกอนยอนกลับ    backstripping  

การวิบัติ       failure  

การสรางคืนความยาวคงท่ี     constant length restoration  

การสรางคืนพื้นท่ีคงท่ี      constant area restoration  

การสรางคืนระยะการเลื่อนคงท่ี     constant displacement restoration  
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การสรางคืนสูสภาพเดิม      palinspastic restoration; restoration;  

    section restoration 

การสรางวงกลมมอร      Mohr construction  

การสับเปลี่ยน      transposition 

การหดตัว      contraction 

การหดสั้นขนานชั้นหิน     layer-parallel shortening  

การหายไปของชั้นหิน      omission of strata  

การเหยียด      stretch  

การไหลของเศษหินแตกหัก     granular flow 

การไหลของเศษหินบด     cataclastic flow  

การอัดแกนเดี่ยว      uniaxial compression  

การอัดได       compressibility; modulus of compressibility 

การอัดได; มอดูลัสการอัดได    modulus of compressibility; compressibility 

การอัดแนน       compaction 

การอัดแนนแบบแถบ     compaction band   

กําลังรับน้ําหนักของหิน; ความแข็งแรงของหิน   strength 

กําลังรับแรงดึง; ความทนแรงดึง; ความแข็งแรงดึง  tensile strength  

กําลังอัดแกนเดี่ยว     unconfined compressive strength  

เกลือหินปูดรูปประทุน      salt anticline  

เกลือหินยายออก      salt expulsion; salt withdrawal  

แกนความเคนหลัก      principal stress axis  

แกนความเครียดหลัก      principal strain axis  

แกนชั้นหินคดโคง     axis of fold; fold axis 

แกนซับซอนธรณีวิทยาแปรสภาพ     metamorphic core complex  

แกนโลก       core  

ข  
ขบวนชั้นหินคดโคง      fold train  

ของเหลวสมบูรณแบบ      perfect fluid  

ขอบกพรองจากการจัดเรียงผิดรูป     stacking fault  

ขอบกพรองจากระนาบแฝด     mechanical twin plane; twin plane 

ขอบกพรองแนวเสนบริเวณขอบ     edge dislocation  

ขอบกพรองแนวเสนรูปเกลียว    screw dislocation  

ขอบกพรองในผลึก      defect; defect in crystal 

ขอบกพรองแบบจุด      point defect  

ขอบกพรองแบบระนาบ     planar defect  

ขอบกพรองแบบเสน      dislocation (crystal); line defect 

ขอบกพรองแบบเสน      line defect 
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ขอบแผนเปลือกโลก      plate boundary  

ขอบแผนเปลือกโลกมีพลัง     active margin; active plate margin 

ขอบแผนเปลือกโลกสงบ     passive margin; passive-plate margin  

ขอบแผนเปลือกโลกสงบ     passive-plate margin 

ขีดความทนทาน; ขีดความลา     endurance limit; fatigue limit 

ขีดความลา; ขีดความคงทน     fatigue limit; endurance limit 

ขีดจํากัดการยืดหยุน; ขีดยืดหยุน    elastic limit  

ขีดยืดหยุน; ขีดจํากัดการยืดหยุน     elastic limit  

ข้ึนตามมุมเท      updip 

เขตการไหลแบบพลาสติก     zone of plastic flow 

เขตดีคอลลเีมนต; เขตดีแทชเมนต     decollement zone; detachment zone  

เขตดีแทชเมนต; เขตดีคอลลีเมนต    detachment zone; decollement 

เขตทรุดตัวของแผนเปลือกโลก;     subduction zone 

    เขตมุดตัวของแผนเปลือกโลก   

เขตเบนิออฟฟ      Benioff zone 

เขตเปลี่ยนถาย      relay  

เขตพื้นท่ีถายโอน      transfer zone  

เขตพื้นท่ีเอื้อ      accommodation zone  

เขตมุดตัวของแผนเปลือกโลก;     subduction zone 

    เขตทรุดตัวของแผนเปลือกโลก  

เขตรอยเฉือน      shear zone  

เขตรอยเฉือนจากการเปลี่ยนขนาด    dilational shear zone  

เขตรอยเฉือนแบบเปราะ     brittle shear zone  

เขตรอยเฉือนแบบออนนิ่ม     ductile shear zone  

เขตรอยแตก      zone of fracture  

เขตรอยแตกและการไหลแบบพลาสติก    zone of fracture and plastic flow  

เขตรอยเลื่อน      fault zone  

เขตเสียหาย      damage zone  

แขนงแนวแตก      fringe joint  

แขนงรอยเลื่อน      spray fault  

แขนชั้นหินคดโคง; สวนขางชั้นหินคดโคง   fold limb; limb 

ค  
ครึ่งระนาบสวนเกิน      extra half plane  

ความแข็งแกรง     rigidity  

ความแข็งแรงของหิน; กําลังรับน้ําหนักของหิน   strength 

ความแข็งแรงเฉือนสูงสุด; ความทนแรงเฉือนสูงสุด  ultimate shear strength  

ความแข็งแรงดึง; กําลังรับแรงดึง; ความทนแรงดึง  tensile strength  
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ความแข็งแรงดึงสูงสุด; ความทนแรงดึงสูงสุด   ultimate tensile strength  

ความแข็งแรงอัดสูงสุด; ความทนแรงอัดสูงสุด    ultimate compressive strength  

ความเคน       stress 

ความเคน ณ จุดใด ๆ; สภาพความเคน ณ จุดใด ๆ   state of stress at a point  

ความเคนจากธรณีแปรสัณฐาน     tectonic stress 

ความเคนจากน้ําหนักกดทับ; ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ geostatic pressure; geostatic stress;  

    lithostatic pressure; lithostatic stress;  

    overburden pressure; overburden stress 

ความเคนจุดคลาก      yield stress  

ความเคนเฉลี่ย      mean stress  

ความเคนเฉือน     shear stress  

ความเคนดึง      tensional stress  

ความเคนดึงประสิทธิผล     effective tension  

ความเคนตั้งฉาก      normal stress  

ความเคนตั้งฉากประสิทธิผล     effective normal stress  

ความเคนตามแกน      axial stress  

ความเคนเบ่ียงเบน      deviatoric stress  

ความเคนแบบระนาบ      plane stress  

ความเคนประสิทธิผล      effective stress  

ความเคนวิกฤต      critical stress  

ความเคนวิบัติ      rupture stress  

ความเคนหลักสองแกน     biaxial stress  

ความเคนอัด      compressive stress  

ความเครียด     strain 

ความเครียดเฉือน      shear strain  

ความเครียดตามแกน      axial strain  

ความเครียดถาวร      permanent strain  

ความเครียดแบบแบนราบ; ทรงรีความเครียดรูปแพนเคก   flattening strain; oblate strain; oblate spheroid 

ความเครียดแบบระนาบ     plane strain  

ความเครียดพลาสติก      plastic strain  

ความเครียดยืดหยุน      elastic strain  

ความเคนดึง      tensile stress; tensional stress 

ความดันทุกทิศทาง; ความดันน้ํา     hydrostatic stress; hydrostatic pressure   

ความดันน้ํา; ความดันทุกทิศทาง    hydrostatic stress; hydrostatic pressure   

ความดันรอบขางจากน้ําหนักกดทับ; ความเคนจากน้ําหนักกดทับ  geostatic pressure; geostatic stress;  

    lithostatic pressure; lithstatic stress;  

    overburden pressure; overburden stress 

ความถ่ีของแนวแตก      joint frequency  
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ความทนแตกหัก     ultimate strength  

ความทนทาน; ความลา     endurance; fatigue 

ความทนแรงเฉือน      shear strength  

ความทนแรงเฉือนสูงสุด; ความแข็งแรงเฉือนสูงสุด   ultimate shear strength  

ความทนแรงดึง; ความแข็งแรงดึง; กําลังรับแรงดึง   tensile strength  

ความทนแรงดึงวิกฤต      critical tensile strength  

ความทนแรงดึงสูงสุด; ความแข็งแรงดึงสูงสุด    ultimate tensile strength  

ความทนแรงอัด      compressive strength  

ความทนแรงอัดสูงสุด; ความแข็งแรงอัดสูงสุด    ultimate compressive strength  

ความไมตอเนื่อง      discontinuity  

ความไมสอดคลองกลมกลืนของความเครียด    strain incompatibility  

ความลา; ความทนทาน     fatigue; endurance 

ความสอดคลองกลมกลืนของความเครียด    strain compatibility  

ความสามารถในการรับแรง     competence 

ความหนาแนนของขอบกพรองแนวเสน   dislocation density  

ความหนืด       viscosity  

ความเหนียว      tenacity 

ความเหมือนเชิงพลศาสตร     dynamic similarity  

ความออนนิ่ม      ductility  

คอนจูเกตไรเดลเชียร; รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาน;   conjugate Riedel shear; anti-Riedel shear; R’-shears 

    แอนติไรเดลเชียร; อารพามเชียร; ไรเดลเชียรรวม  

คากําลังสองของคาการเหยียด     quadratic elongation  

คาคงท่ีการยืดหยุน      elastic constant   

คาความแข็งแรงจากการเชื่อมติด    cohesive strength  

คาความเปนวงรี      ellipticity 

คาปวสซอง      Poisson’s ratio  

คุณสมบัติการหนืด      viscous behavior  

คุณสมบัติแบบเปราะ      brittle behavior  

คุณสมบัติพลาสติก      plasticity 

คุณสมบัติยืดหยุน      elastic behavior  

คุณสมบัติยืดหยุนและพลาสติก     elastic-plastic behavior  

คุณสมบัติยืดหยุนและหนืด     elastic-viscous behavior  

คูตาง      decoupling  

โคเบิลครีพ; การแพรจากขอบเม็ดผลึก   Coble creep; grain-boundary diffusion creep 

โครงขายผลึก      crystal lattice  

โครงสรางกลับข้ัว      structural inversion; inversion  

โครงสรางกายทับ     duplex; duplex structure 

โครงสรางคอดกิ่ว     pinch and-swell structure  
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โครงสรางจากการเฉือน     shear structure  

โครงสรางจากการแทรกดัน    diapir 

โครงสรางจากธรณีแปรสัณฐาน    tectonic structure  

โครงสรางจากน้ําหนักกดทับ     load cast  

โครงสรางซอนทับ      superimposed structure  

โครงสรางดอกไมบวก; โครงสรางรูปตนปาลม    positive flower structure; palm-tree structure 

โครงสรางดอกไมลบ; โครงสรางรูปดอกทูลิป   negative flower structure; Tulip structure 

โครงสรางทางธรณีวิทยา     geological structures  

โครงสรางแทงดินสอ      pencil structure 

โครงสรางแนวเสน      linear structure; lineation 

โครงสรางแนวเสน      lineation; linear structure  

โครงสรางแนวเสนขนาดใหญ     megalineament 

โครงสรางแนวเสนจากเม็ดแร     mineral lineation  

โครงสรางแนวเสนจากรอยหยัก     crenulation lineation  

โครงสรางแนวเสนแบบเสนใย     fiber lineation  

โครงสรางแบบทะลุทะลวง     penetrative structure  

โครงสรางแบบไมทะลุทะลวง     non-penetrative structure  

โครงสรางปฐมภูมิ      primary structures  

โครงสรางปด      closure  

โครงสรางปดแบบเอียงเทสี่ทิศทาง     four-way dip closure  

โครงสรางพูลโมส      plumose structure  

โครงสรางโมลยัน      structure; mullion 

โครงสรางรอยเลื่อนกลับข้ัว     inverted fault structure  

โครงสรางรอยเลื่อนแบบหางมา; รอยเลื่อนแบบหางมา  horse-tail structure  

โครงสรางรูปดอกทูลิป; โครงสรางดอกไมลบ    Tulip structure; negative flower structure  

โครงสรางรูปดอกไม     flower structure 

โครงสรางรูปตนปาลม; โครงสรางรูปดอกไมบวก   Palm-tree structure; positive flower structure 

โครงสรางรูปแทง      roding 

โครงสรางรูปหมอน      pillow structure  

โครงสรางสามเหลี่ยมจากรอยเลื่อนยอน    delta structure; triangle structure  

โครงสรางไสกรอก      boudinage 

โครงสรางไสกรอกรูปสี่เหลี่ยม     Chocolate-block boudinage  

โครงสรางหมุนเกลียว      snowball structure; helicitic structure  

โครงสรางหินแบบซอนเกย    imbricate structure 

โครงสรางหินแบบซอนเกยรูปพัด     imbricate fan  

โครงสรางแองทรุดแบบกลับข้ัว     inverted rift structure  
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ง  
เงื่อนไขการวิบัติ      failure criteria  

เงื่อนไขการวิบัติกริฟฟท     Griffith failure criteria  

เงื่อนไขการวิบัติของกริฟฟท-เมอรเรล    Griffith-Murrel failure criteria  

เงื่อนไขการวิบัติคูลอมบ; เงื่อนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ   Coulomb’s failure criteria;  

    Mohr-Coulomb’s failure criterion 

เงื่อนไขการวิบัติมอร-คูลอมบ; เงื่อนไขการวิบัติคูลอมบ  Coulomb’s failure criteria;  

    Mohr-Coulomb’s failure criterion 

เงื่อนไขวองมิสเสส      von Mises criterion  

จ  
จลศาสตร       kinetics 

จุดคลาก       yield point  

จุดเชื่อมหรือแยกรอยเลื่อน     branch point  

จุดตัดขาด       cutoff 

จุดแตกหัก       rupture point  

จุดเปลี่ยนโคง      inflection Point  

จุดพับรอยโคง     hinge point  

จุดรอน       hot spot; thermal plume; mantle plume  

ช  
ชนิดของหินไมโลไนต      type of mylonite  

ชองวาง       vacancy 

ชั้นของดีแทชเมนต      detachment horizon  

ชั้นความไมตอเนื่องโมโฮโรวิซิก     Mohorovicic discontinuity  

ชั้นหินคดโคง      fold 

ชั้นหินคดโคงกาฝาก; ชั้นหินคดโคงระนาบแกนรวม   parasitic fold ; subsidiary fold  

ชั้นหินคดโคงแกนเอียง     plunging fold  

ชั้นหินคดโคงขนาดเล็ก     minor fold  

ชั้นหินคดโคงขนาน      parallel concentric fold; parallel fold 

ชั้นหินคดโคงขยุกชยิก      ptygmatic fold  

ชั้นหินคดโคงแขนกางมาก    gentle fold  

ชั้นหินคดโคงครีบฉลาม; ชั้นหินคดโคงปลายรอยเลื่อน   shark-fin fold; fault-propagation fold;  

    break-thrust fold 

ชั้นหินคดโคงคลุมทับ      drape fold  

ชั้นหินคดโคงจากการดัดของรอยเลื่อน; ชั้นหินคดโคงรูปหัวงู  fault-bend fold; snake-head fold  

ชั้นหินคดโคงจากผลของรอยเลื่อน     fault related fold  

ชั้นหินคดโคงจากรอยเลื่อน     forced fold  
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ชั้นหินคดโคงจากแรงอัดแบบขนาน    buckle fold  

ชั้นหินคดโคงซอนทับ      interference fold; superimposed folds;  

    superposed folds; refolded folds  

ชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทหนึ่ง; ชั้นหินคดโคงรูปโดมและแอง; Type I interference fold pattern; 

    ชั้นหินคดโคงรูปถาดไข        dome-and-basin fold pattern; egg-carton structure 

ชั้นหินคดโคงซอนทับรูปตะขอ;     Hook fold pattern; Type III fold interference pattern 

    รูปแบบชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีสาม    

ชั้นหินคดโคงซิกแซ็ก      zigzag fold  

ชั้นหินคดโคงตลบทับ     overturned fold  

ชั้นหินคดโคงตะแคง     reclined fold  

ชั้นหินคดโคงตะแคง      inclined fold  

ชั้นหินคดโคงตั้งตรง      upright fold  

ชั้นหินคดโคงตัดขวาง     transected fold  

ชั้นหินคดโคงตีบ     tight fold  

ชั้นหินคดโคงบนดีคอลลีเมนต; ชั้นหินคดโคงบนดีแทชเมนต;  superficial fold; detachment fold; decollement fold   

ชั้นหินคดโคงบนดีแทชเมนต; ชั้นหินคดโคงบนดีคอลลีเมนต  superficial fold; detachment fold; decollement fold   

ชั้นหินคดโคงแบนราบ      tubular fold  

ชั้นหินคดโคงแบบกึ่งเลื่อนไถล-ไหล;    quasi-flexural fold; quasi-passive fold  

    ชั้นหินคดโคงแบบกึ่งเลื่อน-ไหลอิสระ     

ชั้นหินคดโคงแบบกึ่งเลื่อนไหลอิสระ;    quasi-passive fold; quasi-flexural fold 

    ชั้นหินคดโคงแบบกึ่งเลื่อนไถล-ไหล 

ชั้นหินคดโคงแบบลื่นไหล     rheid fold  

ชั้นหินคดโคงแบบเลื่อนตามระนาบ     passive-slip fold 

ชั้นหินคดโคงแบบเลื่อนตามระนาบแกน    shear fold; slip fold; glide fold 

ชั้นหินคดโคงแบบเลื่อนไถล     flexural-slip fold  

ชั้นหินคดโคงแบบเลื่อนไถล-ไหล     flexural fold  

ชั้นหินคดโคงแบบเลื่อนไหลอิสระ    flow fold; passive fold; passive-flow fold;  

    passive-shear fold; oblique-shear fold;  

    oblique-flow fold 

ชั้นหินคดโคงแบบไหล      flexural-flow fold; flexural-shear fold 

ชั้นหินคดโคงประทุนหงายเทียม     upward facing (opening) anticline; synformal anticline   

ชั้นหินคดโคงประเภทสอง     Class 2 fold  

ชั้นหินคดโคงประเภทสาม     Class 3 fold  

ชั้นหินคดโคงประเภทหนึ่ง     Class 1 fold  

ชั้นหินคดโคงประเภทหนึ่งซี     Class 1C fold  

ชั้นหินคดโคงประเภทหนึ่งบี     Class 1B fold  

ชั้นหินคดโคงประเภทหนึ่งเอ     Class 1A fold  
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ชั้นหินคดโคงปลายรอยเลื่อน; ชั้นหินคดโคงรูปครีบฉลาม   fault-propagation fold; shark-fin fold;  

    break-thrust fold  

ชั้นหินคดโคงปด      close fold  

ชั้นหินคดโคงเปด     open fold  

ชั้นหินคดโคงพลันจคู       doubly plunging fold  

ชั้นหินคดโคงพับผา     isoclinal fold 

ชั้นหินคดโคงไมใชรูปทรงกระบอก    non-cylindrical fold  

ชั้นหินคดโคงไมไปตามกัน     disharmonic fold  

ชั้นหินคดโคงไมมีพลันจ     non-plunging fold  

ชั้นหินคดโคงยวย     drag fold  

ชั้นหินคดโคงยวยสวนทาง     rollover anticline; reverse drag fold   

ชั้นหินคดโคงยอดแหลม    kink fold  

ชั้นหินคดโคงย่ิงยวด      supratenuous fold  

ชั้นหินคดโคงรวม     conjugate folds  

ชั้นหินคดโคงรวมแนว     accordant fold  

ชั้นหินคดโคงระนาบแกนรวม     subsidiary fold; parasitic fold  

ชั้นหินคดโคงระนาบแกนรวม; ชั้นหินคดโคงกาฝาก  parasitic fold; subsidiary fold  

ชั้นหินคดโคงรูปกรวย      conical fold  

ชั้นหินคดโคงรูปกลอง      box fold  

ชั้นหินคดโคงรูปไซน      sinusoidal fold  

ชั้นหินคดโคงรูปดอกเห็ด     mushroom fold  

ชั้นหินคดโคงรูปโดมและแอง; ชั้นหินคดโคงรูปถาดไข;   dome-and-basin fold pattern; egg-carton structure; 

    ชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทหนึ่ง      Type I interference fold pattern 

ชั้นหินคดโคงรูปตัวแซด     Z-fold  

ชั้นหินคดโคงรูปตัวเอส     S-fold  

ชั้นหินคดโคงรูปตา      sheath fold; eye fold  

ชั้นหินคดโคงรูปตาวัว      bull-eye fold 

ชั้นหินคดโคงรูปถาดไข; ชั้นหินคดโคงรูปโดมและแอง;   egg-carton structure; dome-and-basin fold pattern; 

    ชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทหนึ่ง        Type I interference fold pattern 

ชั้นหินคดโคงรูปทรงกระบอก     cylindrical fold  

ชั้นหินคดโคงรูปทรงกลม     concentric fold; parallel concentric fold 

ชั้นหินคดโคงรูปประทุน     anticline 

ชั้นหินคดโคงรูปพัด      fan fold  

ชั้นหินคดโคงรูปหัวงู; ชั้นหินคดโคงจากการดัดของรอยเลื่อน snake-head fold; fault-bend fold 

ชั้นหินคดโคงไรอัตลักษณ    neutral fold  

ชั้นหินคดโคงสมมาตร      symmetrical fold  

ชั้นหินคดโคงหนาจ่ัว; เชฟรอนโฟลด    Chevron fold  

ชั้นหินคดโคงหลัก      major fold  
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ชั้นหินคดโคงอสมมาตร     asymmetric fold  

ชั้นหินคดโคงอันดับท่ีหนึ่ง     first order folds  

ชั้นหินคดโคงอันดับสอง    second-order folds 

ชั้นหินโคงรูปประทุนเทียม    antiformal syncline; downward facing syncline  

ชั้นหินโคงรูปประทุนลูกฟูก     anticlinorium  

ชั้นหินโคงรูปประทุนหงาย     syncline 

ชั้นหินโคงรูปประทุนหงายเทียม    synformal anticline; upward facing (opening) anticline  

ชั้นหินโคงรูปประทุนหงายลูกฟูก     synclinorium 

ชั้นหินทบตัว      nappe  

ชั้นหินทบตัวคงเหลือ; เศษมวลหินเคลื่อนรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา  klippe; nappe outlier; thrust outlier 

ชั้นหินเทียมจากการสับเปลี่ยน     transpositional layering  

ชั้นหินเนื้อเปราะ     incompetent bed  

ชุดแนวแตก      joint set  

ชุดรอยเลื่อนยอนมุมต่ําตามลําดับ     normal sequence thrust; in sequence thrust 

ชุดรอยเลื่อนยอนมุมต่ําผิดลําดับ     out-of-sequence thrust  

เชฟรอนโฟลด; ชั้นหินคดโคงหนาจ่ัว   Chevron fold  

ซ 
ซิมิลารโฟลด      similar folds  

ฐ 
ฐานธรณีภาค     asthenosphere 

ด 
ดิพไอโซกอน      dip isogon  

ดีคอลลีเมนต; ดีแทชเมนต     decollement; detachment  

ดีแทชเมนต; ดีคอลลีเมนต    detachment; decollement 

ดุลเสมอภาคของเปลือกโลก    isostasy 

แดนหลังเทือกเขา     hinterland 

โดม       dome  

โดมหินเกลือ     salt dome  

ไดอะแกรมเบตา     beta diagram; β-diagram  

ไดอะแกรมพาย     pi diagram; π-diagram 

ไดอะแกรมฟนน      Flinn diagram  

ต 
ตัวบงชี้ความเครียด      strain marker  

ตัวบงชี้ความเครียด      kinematic indicator; shear-sense indicator  

ตาขายของวุลฟ      Wulff net  

ตาขายของชมิดต      Schimidt net  
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ตําแหนงสูงสุด      culmination 

ไตรเชียร; รอยเลื่อนสามแนว    trishear 

 
ถ 
แถบการเฉือน      shear band  

แถบการเปลี่ยนขนาด     dilational band 

แถบการเปลี่ยนลักษณะ     deformation band  

แถบโคงมุมแหลม      kink band  

แถบรอยเฉือน      deformation shear band; shear band  

แถบหินไนส; สภาพการเรียงตัวแบบหินไนส    gneissic banding;  

    gnessic (gneissose) structure; gneissosity  

ท 
ทรงรีความเคน     stress ellipsoid  

ทรงรีความเครียด      strain ellipsoid  

ทรงรีความเครียดรูปแทงดินสอ     prolate spheroid; prolate strain 

ทรงรีความเครียดรูปแพนเคก; ความเครียดแบบแบนราบ  flattening strain; oblate strain; oblate spheroid 

ทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผนเปลือกโลก   plate tectonic theory  

ทฤษฎีการคืนตัวอยางฉับพลัน     elastic rebound theory  

ทฤษฎีการวิเคราะหความเครียดขนาดเล็ก    infinitesimal-strain theory  

ทฤษฎีการวิเคราะหความเครียดขนาดใหญ    large-strain theory; finite-strain theory  

ทฤษฎีรูปลิ่มวิกฤต      critical taper theory 

ทฤษฏีชั้นหินโคงรูปประทุน    anticlinal theory  

ทวีปเลื่อน      continental displacement; continental drift  

ทองการคดโคง      trough 

ทองของชั้นหินคดโคง      fold trough  

ทางลาด      ramp 

ทางลาดดานหนา      frontal ramp  

ทิศทางการเรียงตัวกําหนด     preferred orientation  

ทิศทางดานหนา      facing direction  

เทนเซอร       tensor 

เทนเซอรความเคน      stress tensor  

เทนเซอรความเครียด      strain tensor  

เทนเซอรอันดับศูนย      zero-rank tensor  

เทนเซอรอันดับสอง      second-rank tensor  

เทนเซอรอันดับหนึ่ง      first-rank tensor  

เทรนด       trend 
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เทือกเขาสลับแอง     basin-and-range  

แทรกใตฐาน     underplating  

แทรคชัน       traction 

ธ 
ธรณีแปรสัณฐาน      geotectonics; tectonics  

ธรณีแปรสัณฐานจากการแทรกดันของเกลือหิน   salt tectonics  

ธรณีแปรสัณฐานฟสิกส     tectonophysics  

ธรณีแปรสัณฐานยุคใหม     neotectonics  

ธรณีพลศาสตร; ธรณีวิทยาพลวัต     geodynamics 

ธรณีภาคชั้นนอก      lithosphere 

ธรณีวิทยาโครงสราง      structural geology  

ธรณีวิทยาโครงสรางไพศาล     regional structural geology  

ธรณีวิทยาพลวัต; ธรณีพลศาสตร    geodynamics 

ธรณีวิทยาพลวัต; ธรณีวิทยาเชิงพลศาสตร    dynamic geology  

ธรณีแอนตัว      geosyncline 

น 
เนบราโรเฮอรริงครีพ; การคืบแบบท่ัวท้ังโครงขาย   Nabarro-Herring creep; volume diffusion creep 

เนื้อโลก       mantle  

แนวการเฉือนขนาดใหญ     megashear  

แนวแกนชั้นหินคดโคง     axial trace  

แนวโคงดึง      opening bend; releasing bend; extensional bend 

แนวโคงอัด      restraining bend; convergent bend;  

    contractional bend 

แนวชั้นหินคดโคงและรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา    fold-thrust belt 

แนวเชื่อมสามแผน      triple junction  

แนวตัดขาด      cutoff line 

แนวแตก       joint  

แนวแตกกาบมน      exfoliation joint; pressure-release joint  

แนวแตกจากการยกตัว     uplift joint  

แนวแตกจากความดันน้ําในโพรง     hydraulic joint 

แนวแตกจากธรณีแปรสัณฐาน    tectonic joints  

แนวแตกจากธรณีแปรสัณฐานยุคใหม    neotectonic joint  

แนวแตกจากน้ําหนักกดทับ     burial joints 

แนวแตกจากแรงดึง      tension gash 

แนวแตกตามชั้นหิน      bedding joint 

แนวแตกถ่ี       fissility  

แนวแตกแบบเปนระยะ ๆ; แนวแตกแบบเอนแอคซีลอน   en echelon tension gash; en echelon joints  
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แนวแตกแบบแผน      sheet fracture; exfoliation  

แนวแตกแบบไมมีระบบ     non-systematic joints  

แนวแตกแบบเอนแอคซีลอน; แนวแตกแบบเปนระยะ ๆ  en echelon tension gash; en echelon joints  

แนวแตกแบบแอนเอคซีลอนรวม    conjugate en echelon joints 

แนวแตกปลดปลอย      release joint; unloading joint  

แนวแตกมีระบบ      systematic joints  

แนวแตกเรียบ      cleavage 

แนวแตกเรียบขวาง      transecting cleavage  

แนวแตกเรียบจากการอัดแนน     compaction cleavage  

แนวแตกเรียบตามระนาบแกน    axial plane cleavage  

แนวแตกเรียบท่ีตาเปลามองเห็น     domainal cleavage 

แนวแตกเรียบแทงดินสอ    pencil cleavage 

แนวแตกเรียบแบบตอเนื่อง    continuous cleavage 

แนวแตกเรียบแบบไมตอเนื่อง     spaced cleavage; discontinuous cleavage  

แนวแตกเรียบแบบหลูออก     divergent fan cleavage  

แนวแตกเรียบแบบหักเห     cleavage refraction; refracted cleavage  

แนวแตกเรียบแบบหินชนวน     slaty cleavage  

แนวแตกเรียบประชิด     fracture cleavage  

แนวแตกเรียบผสม; ริ้วขนานผสม     compositional banding; compositional foliation 

แนวแตกเรียบรูปพัด      fan cleavage  

แนวแตกเรียบสมบูรณ      smooth cleavage  

แนวแตกเรียบเหลื่อมขาง    disjunctive cleavage 

แนวแตกเสาเหลี่ยม     columnar joint  

แนวเทเดี่ยวชั้นหิน      step fold; monocline 

แนวผลึกยอย      subgrain boundary  

แนวแผนเปลือกโลกแยกตัว    divergent plate boundary 

แนวพับรอยโคง     hinge line  

แนวฟนในหิน      stylolite  

แนวฟนในหินจากธรณีแปรสัณฐาน    tectonic stylolite  

แนวระดับ       strike  

แนวเลื่อนจริง; ระยะเลื่อนจริง    net slip; actual slip; true slip 

แนวเสน       lineament 

แนวเสนในหินบด     cataclastic lineation  

บ 
บริเวณฉาบดวยฝุน; บริเวณเปอนฝุน   smear  

บัคกมอดูลัส; มอดูลัสตานการบีบอัด   bulk modulus; modulus of incompressibility;  

    volume elasticity  
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เบอรเกอรเวกเตอร     Burgers vector  

ป 
ประเภทของกลุมรอยเลื่อนยอนบริเวณเทือกเขา   type of thrust faults  

ประเภทของรอยเลื่อนของแอนเดอรสัน;   Anderson’s fault classification; 

    รอยเลื่อนตามทฤษฎีแอนเดอรสัน       Anderson’s theory of faulting   

ประเภทของรูปแบบชั้นหินคดโคงซอนทับ    type of fold interference pattern  

ปริมาณความเครียดท่ีวัดได     finite strain  

ปลายรอยเลื่อน      fault tip  

ปลายเสน       tip line  

ปญหาพื้นท่ีวาง      room problem  

เปลือกโลก      crust 

เปลือกโลกภาคพื้นทวีป     continental crust  

ผ 
ผงรอยเลื่อน      gouge 

ผนังขอบกพรองแนวเสน     dislocation wall  

ผนังเขตรอยเฉือน      shear zone walls  

ผลตางการอัดแนน      differential compaction  

ผลตางความเคน      differential stress  

ผลตางความออนนิ่ม      ductility contrast  

ผลตางน้ําหนักกดทับ      differential loading  

ผลึกแฝดจากแรงเฉือน      deformation twins  

ผลึกสมบูรณแบบ      perfect crystal  

ผารอยเลื่อน      fault scrap  

ผารอยเลื่อนปรกติ      resequent fault-line scarp  

ผารอยเลื่อนไมสอดคลอง     obsequent fault-line scarp  

แผนดินไหว      earthquake 

แผนท่ีการเปลี่ยนลักษณะ     deformation map  

แผนท่ีความหนาชั้นหิน     thickness map  

แผนท่ีโครงสราง      structural map  

แผนท่ีโครงสรางโบราณ     paleostructure map  

แผนท่ีธรณีแปรสัณฐาน     tectonic map  

แผนท่ีธรณีแปรสัณฐานโบราณ     paleotectonic map  

แผนท่ีธรณีแปรสัณฐานยุคใหม     neotectonic map  

แผนท่ีเสนชั้นความสูงโครงสราง     structural contour map  

แผนท่ีแสดงแนวตัดขาด     cutoff line map 

แผนเปลือกโลก      plate 

แผนเปลือกโลกแยกลมเหลว     failed arm; failed rift 
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แผนภาพบล็อก      block diagram 

พ 
พนังแทรกชั้น      sill  

พลังงานความเครียด      strain energy  

พลันจ      plunge  

พอยส      Poise  

พันธะเคมี       chemical bond 

พันธะโควาเลนต      covalent bonding  

พันธะโลหะ      metallic bonding  

พิทช; เรค      pitch; rake 

พีเชียร; รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับเสริม   P-shear; secondary synthetic fault  

พื้นท่ีขาม; การขาม      overstep 

ฟ 
ฟองในหิน      amygdale; amygdule  

ภ 
ภาพตัดขวางชั้นหินคดโคง     fold profile  

ภาพตัดขวางสมดุล      balanced cross section  

ภูเขาจากแรงผลัก      push-up range; rhomb horst 

ม 
มวลเกลือหินเพดาน      salt canopy  

มวลหินเคลื่อน     allochthon 

มวลหินเคลื่อนรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา    thrust sheet  

มวลหินอยูกับท่ี      autochthon 

มอดูลลัสของคูลอมบ; มอดูลัสความแข็งแกรง;   Coulomb’s modulus; shear modulus;  

    มอดูลัสตานแรงเฉือน        rigidity modulus; modulus of rigidity 

มอดูลัสการอัดได; การอัดได     modulus of compressibility; compressibility 

มอดูลัสของยัง; มอดูลัสยืดหยุน     Young’s modulus; elastic modulus;  

    modulus of elasticity 

มอดูลัสความแข็งแกรง; มอดูลัสตานแรงเฉือน;   modulus of rigidity; shear modulus; rigidity modulus; 

    มอดูลลัสของคูลอมบ         Coulomb’s modulus  

มอดูลัสตานการบีบอัด; บัคกมอดูลัส   modulus of incompressibility; bulk modulus;  

    volume elasticity 

มอดูลัสตานแรงเฉือน; มอดูลัสความแข็งแกรง;   shear modulus; rigidity modulus; modulus of rigidity; 

    มอดูลลัสของคูลอมบ         Coulomb’s modulus  

มอดูลัสยืดหยุน; มอดูลัสของยัง     elastic modulus; modulus of elasticity;  

    Young’s modulus   
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มัชณิมภาค      mesosphere 

มาตรวัดความเครียด      strain gage  

มาตราสวนขนาดกลาง      mesoscopic scale  

มาตราสวนขนาดเล็ก      microscopic scale 

มาตราสวนขนาดใหญ      macroscopic scale  

มุมเฉือน       angular shear  

มุมเท      dip 

มุมเทจริง       true dip  

มุมเทแนวยืน      vertical dip  

มุมเทปรากฏ     apparent dip  

มุมระหวางสวนขางชั้นหินคดโคง     interlimb angle  

เมลอน       mélange 

โมลยัน      mullion  

ไมการูปปลา      mica fish  

ย 
ยวยสวนทาง      reverse drag 

ยอดการคดโคง      crest 

ยอดการโคง      fold crest  

ยืดหยุนและพลาสติสมบรูณแบบ     elastic-plastic  

ร 
รวม      conjugate 

รองรอยจากการเลื่อน      chattermark  

รองลึกรอยเลือ่น      fault groove  

รอยคดโคงนอนทับ     recumbent fold  

รอยครูด; รอยไถล     slickenline  

รอยชั้นไมตอเนื่อง     unconformity 

รอยชั้นไมตอเนื่องคงระดับ     paraconformity; disconformity 

รอยชั้นไมตอเนื่องเชิงมุม    angular unconformity  

รอยชั้นไมตอเนื่องบนหินอัคนี     nonconformity  

รอยเชื่อม       suture  

รอยตะปุมตะปา     asperity  

รอยแตก      fracture 

รอยแตกกริฟฟท; รอยแตกราวขนาดเล็ก    Griffith cracks; micorcracks; microfractures 

รอยแตกจากการยืด      extensional fracture  

รอยแตกจากการหดตัว     contractional fracture  

รอยแตกจากความดันน้ําในโพรง     hydraulic fracture  

รอยแตกจากแรงดึง      tension fracture  
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รอยแตกเฉือน      shear fracture  

รอยแตกราวขนาดเล็ก; รอยแตกกริฟฟท   micorcracks; microfractures; Griffith cracks 

รอยแตกรูปกรวย      shatter cone  

รอยปริหลุมเจาะ      borehole breakout  

รอยปริหลุมเจาะ      wellbore breakout; borehole breakout  

รอยฟนในหินจากการครูด     slickolite 

รอยไมตอเนื่องของวิเชิรต-กูเทนเบรก    Wiechert-Gutenberg discontinuity  

รอยแยก      open joint; fissure  

รอยแยกจากการเลื่อน      fault fissure  

รอยราวท่ีปก      wing crack  

รอยเลื่อน       fault  

รอยเลื่อนกระจายแบบวงกลม     concentric faults  

รอยเลื่อนขณะตกตะกอน    growth fault; contemporaneous fault;  

    synsedimentary fault  

รอยเลื่อนแขนงขวาง     antithetic fault  

รอยเลื่อนแขนงตาม     synthetic fault  

รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาน; แอนติไรเดลเชียร;   conjugate Riedel shear; anti-Riedel shear; R’-shears 

    คอนจูเกตไรเดลเชียร; อารพามเชียร; ไรเดลเชียรรวม 

รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาม; อารเชียร; ไรเดลเชียร  R-shear; Riedel shear   

รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับเสริม; พีเชียร    secondary synthetic fault; P-shear 

รอยเลื่อนคาบเกี่ยว     overlapping fault  

รอยเลื่อนจากการยืด      extensional fault  

รอยเลื่อนจากการเลื่อนแบบบีบอัด    transpressional fault  

รอยเลื่อนจากการเลื่อนแบบยืด     transtensional fault  

รอยเลื่อนฉีก      tear fault  

รอยเลื่อนเฉียง      oblique fault; oblique-slip fault  

รอยเลื่อนฐานโคง      listric fault  

รอยเลื่อนตัดหินฐาน      basement-involved fault  

รอยเลื่อนตามขวาง      transverse fault  

รอยเลื่อนตามชั้นหิน      bedding fault  

รอยเลื่อนตามทฤษฎีแอนเดอรสัน;     Anderson’s theory of faulting 

   ประเภทของรอยเลื่อนของแอนเดอรสัน        Anderson’s fault classification 

รอยเลื่อนตามแนวเฉียง     oblique slip fault; oblique fault 

รอยเลื่อนตามแนวมุมเท    dip-slip fault  

รอยเลื่อนตามแนวระดับ     strike-slip fault  

รอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ    wrench fault  

รอยเลื่อนตามแนวระดับจากขวาไปซาย    dextral strike-slip fault; right-lateral strike-slip fault;  

    right-lateral fault  
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รอยเลื่อนตามแนวระดับตาม    Riedel shear; R-shear  

รอยเลื่อนตามแนวระดับบริเวณขอบแผนเปลือกโลก   transform fault  

รอยเลื่อนตามแนวรัศมี     radial fault  

รอยเลื่อนถายโอน      transfer fault  

รอยเลื่อนไถลทับ     overthrust fault; overthrust 

รอยเลื่อนท่ีทําใหชั้นหินหนาข้ึน     contractional fault  

รอยเลื่อนท่ีสามารถมีพลัง     capable fault  

รอยเลื่อนแนวระดับขวาไปซาย     right-lateral strike-slip fault; right-lateral fault;  

    dextral strike-slip fault 

รอยเลื่อนแนวระดับจากซายไปขวา    left-lateral strike-slip fault; sinistral strike-slip fault   

รอยเลื่อนแบบกรรไกร      scissor fault 

รอยเลื่อนแบบดีคอลลีเมนต; รอยเลื่อนแบบดีแทชเมนต   decollement fault; detachment fault  

รอยเลื่อนแบบดีแทชเมนต; รอยเลื่อยแบบดีคอลลีเมนต   detachement fault; decollemnet fault  

รอยเลื่อนแบบโดมิโน      domino-style fault  

รอยเลื่อนแบบเลื่อนท่ี      translational fault  

รอยเลื่อนแบบหางมา; โครงสรางรอยเลื่อนแบบหางมา  horse-tail structure  

รอยเลื่อนปรกติ      normal fault  

รอยเลื่อนปดกั้น      sealing fault  

รอยเลื่อนมีพลัง      active fault  

รอยเลื่อนมุด      underthrust fault 

รอยเลื่อนมุมต่ํา      low angle fault  

รอยเลื่อนมุมสูง      high-angle fault  

รอยเลื่อนยอน      reverse fault  

รอยเลื่อนยอนเฉือน      shear thrust  

รอยเลื่อนยอนซอนบนหลัง     piggyback thrust  

รอยเลื่อนยอนตัดหินฐาน     thick-skinned deformation  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ํา      thrust fault  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําฐาน     sole fault; sole thrust; floor thrust  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําตัดหินฐาน     crystalline thrust  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําตาม    fore thrust  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําตามชั้นหิน    bedding thrust  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําบอด    blind thrust  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําโผล     emergent thrust 

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําโผลจากการกรอน   erosion thrust  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําไมตัดหินฐาน     thin-skinned deformation  

รอยเลื่อนยอนมุมต่ําสวนทาง    back thrust 

รอยเลื่อนยอนสวนบน      roof thrust  

รอยเลื่อนแยกตามมุมเท    dip-separation fault  
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รอยเลื่อนรวม     conjugate faults  

รอยเลื่อนรอง      minor fault 

รอยเลื่อนเรียงตัวเปนระยะ ๆ; รอยเลื่อนเอนแอคซีลอน   en échelon fault 

รอยเลื่อนลูเขาหาแอง      down-to-basin fault  

รอยเลื่อนวงแหวน      ring fault  

รอยเลื่อนสงบ     dead fault 

รอยเลื่อนสามแนว; ไตรเชียร     trishear 

รอยเลื่อนหมุน      rotational fault  

รอยเลื่อนหลัก      main fault; master fault; major fault 

รอยเลื่อนเหลื่อมขาง     transcurrent fault  

รอยเลื่อนเอนแอคซีลอน; รอยเลื่อนเรียงตัวเปนระยะ ๆ  en échelon fault 

รอยหยัก      crenulation  

รอยหยักซอนแนวแตกเรียบ    crenulation cleavage  

รอยหยักแบบแถบ      zonal crenulation cleavage  

รอยหยักแบบเลื่อน      discrete crenulation cleavage 

ระดับน้ําทะเลโลก      eustasy 

ระนาบการเฉือน      shear plane; shear surface; slip plane; slip surface 

ระนาบการเลื่อน      slip plane; slip surface; glide plane; glide surface  

ระนาบแกน; ระนาบแกนการคดโคง   axial plane; axial surface 

ระนาบแกนการคดโคง; ระนาบแกน   axial surface; axial plane 

ระนาบซี      C surface  

ระนาบท่ีมีรอยครูด; ระนาบท่ีมีรอยไถล    slickeside  

ระนาบท่ีมีรอยไถล; ระนาบท่ีมีรอยครูด   slickeside  

ระนาบแนวแตก      joint plane  

ระนาบรอยเลื่อน      fault plane; fault surface 

ระนาบเอส      S-surface  

ระบบการเลื่อน      slip system  

ระบบแนวแตก      joint system  

ระบบพิกัด       coordinate system  

ระยะการเลื่อนปรกติ      normal displacement   

ระยะเลื่อน; ระยะหาง      offset  

ระยะเลื่อนจริง; แนวเลื่อนจริง     actual slip; net slip; true slip 

ระยะเลื่อนตามแนวระดับ     strike slip  

ระยะเลื่อนตามมุมเท      dip slip  

ระยะเลื่อนแนวนอน      heave 

ระยะเลื่อนแนวยืน     throw 

ระยะเวลาการเปลี่ยนลักษณะ     deformation phase  

ระยะหาง; ระยะเลื่อน      offset  
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ระยะหางการเลื่อน     separation 

ระยะหางการเลื่อนแนวนอน     horizontal separation 

ระยะหางการเลื่อนแนวยืน     vertical separation  

ระยะหางการเลื่อนตามแนวชั้นหิน     stratigraphic separation; stratigraphic throw  

ระยะหางของแนวแตก     joint spacing  

ระยะหางตามแนวมุมเท    normal separation; dip separation  

ระยะหางตามแนวระดับ     strike separation  

ริ้วขนาน       foliation 

ริ้วขนานทุติยภูมิ      secondary foliation  

ริ้วขนานแนวใหม      refoliation 

ริ้วขนานแบบตอเนื่อง      continuous foliation  

ริ้วขนานแบบหินชีสต      schistosity; continuous schistosity  

ริ้วขนานแบบหินฟลไลต     phyllitic foliation; phyllitic structure  

ริ้วขนานแบบหินไมโลไนต     mylonitic foliation  

ริ้วขนานผสม; แนวแตกเรียบผสม     compositional banding; compositional foliation 

ริ้วขนานเหลื่อมขาง      disjunctive foliation  

ริ้วลายขนาน      striae; striation 

ริ้วลายในเนื้อหิน; ลวดลายในเนื้อหิน   fabric 

ริ้วลายในเนื้อหินแบบปฐมภูมิ     primary fabric  

ริ้วลายในหิน     rock fabric; fabric 

ริ้วลายระนาบ      S-fabric  

ริ้วลายเสน       L-fabric  

ริ้วลายเอสซี      S-C fabric  

รูชอนไช       burrow 

รูปจําลองการหลุดรวงของธรณีภาคชั้นนอกสุด   delamination model  

รูปจําลองของเวอรนิกี      Wernicke model  

รูปจําลองตามมาตราสวนจริง     scale model 

รูปจําลองแบบการหมุนของระนาบรอยเลื่อนปรกติ   rolling-hinge model  

รูปจําลองแบบไปขางหนา     forward modeling  

รูปจําลองแมคเคนซี      McKenzie model  

รูปตา       augen  

รูปทรงเรขาคณิตของความเครียด     strain geometry  

รูปแบบชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีสอง;    Type II interference pattern; Boomerang fold pattern 

    รูปแบบชั้นหินคดโคงบูมเมอแรง    

รูปแบบชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทท่ีสาม;    Type III fold interference pattern; Hook fold pattern 

    ชั้นหินคดโคงซอนทับรูปตะขอ 

รูปแบบชั้นหินคดโคงบูมเมอแรง;     Boomerang fold pattern; Type II interference pattern  

    รูปแบบชั้นหินคดโคงซอนทับประเภทสอง  



 
272 อภิธานศัพทธรณีวทิยาโครงสราง 

รูปประทุน       antiform 

รูปประทุนจากรอยเลื่อนยอนกาย     antiformal stack duplex; antiformal stack  

รูปประทุนหงาย      synform  

รูปผลึก       crystalline solid  

รูปลิ่มวิกฤต      critical taper  

รูปไสกรอก      boudin 

เรค; พิทช       rake; pitch 

แรง      force 

แรงจากการขยายหรือหดดวยผลของความรอน   thermal loading  

แรงจากการเคลื่อนท่ี     displacement loading  

แรงจากผิวสัมผัส      surface force  

แรงจากมวลวัตถุ     body force  

แรงลอยตัวลบ      negative buoyancy  

แรงเสียดทาน      friction 

แรดอก       porphyroclast  

แรดอกแปร      porphyroblasts 

แรดอกรูปซิกมา      sigma porphyroclast  

แรดอกรูปเดลตา      delta prophyroclast  

แรรูปปลา       mineral fish  

ไรเดลเชียร; รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาม; อารเชียร  R-shear; Riedel shear   

ล 
ลงตามมุมเท      downdip 

ลวดลายในเนื้อหิน; ริ้วลายในเนื้อหิน   fabric 

ลาดดานขาง     lateral ramp  

ว 
วงกลมมอร      Mohr circle 

วงจรเบอรเกอร      Burgers circuit  

วงรีความเคน      stress ellipse  

วงรีความเครียด      strain ellipse  

วัฎจักรวิลสัน      Wilson cycle  

วัตถุตามกฎของฮุค; วัตถุยืดหยุน    elastic material; Hookean substance 

วัตถุเนื้อเดียว      homogeneous material 

วัตถุเนื้อผสม; วัตถุไมเปนเนื้อเดียวกัน    heterogeneous material  

วัตถุไมเปนเนื้อเดียวกัน; วัตถุเนื้อผสม   heterogeneous material  

วัตถุยืดหยุน; วัตถุตามกฎของฮุค     elastic material; Hookean substance 

วิถีการเปลี่ยนลักษณะ     deformation path  

วิถีความเคน      stress trajectory  
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วิถีความเครียด      strain path  

วิธีการแตก      modes of fracture  

วิธีของคูลส      Cloos’s method  

วิธีของไฟร       Fry method  

วิธีของเวลแมน      Wellman’s methods  

วิธีเชื่อมจุดกึ่งกลาง     center to center method  

วิธีท่ีสอง-แบบเฉือน      Mode II: sliding shear fracture  

วิธีท่ีสาม-แบบฉีก      Mode III: tearing shear fracture  

วิธีท่ีหนึ่ง-แบบเปด      Mode I : opening   

เวคเตอรการเคลื่อนท่ี; เวคเตอรการเลื่อนท่ี   displacement vector  

เวคเตอรการเลื่อนท่ี; เวคเตอรการเคลื่อนท่ี    displacement vector  

ศ 
ศิลาภูมิประเทศ      terrane  

ศิลาภูมิประเทศตองสงสัย     suspect terrane  

ศิลาภูมิประเทศประหลาด     exotic terrane  

ศิลาภูมิประเทศผสม      composite terrane 

ศิลาภูมิประเทศหินแปร    metamorphic terrane 

เศษมวลหินเคลื่อนรอยเลื่อนยอนมุมต่ํา;   klippe; nappe outlier; thrust outlier 

    ชั้นหินทบตัวคงเหลือ  

ส 
สนามการเคลื่อนท่ี     displacement field  

สภาพการเรียงตัวแบบหินไนส; แถบหินไนส   gneissic banding;  

    gnessic (gneissose) structure; gneissosity  

สภาพการวางตัวของชั้นหินหรือโครงสราง    attitude 

สภาพความเคน ณ จุดใด ๆ; ความเคน ณ จุดใด ๆ  state of stress at a point  

สภาพดึง       tension 

สภาพยืดหยุน     elasticity  

สภาพเรียงตัวแบบหินชีสต     continuous schistosity; schistosity 

สมมติฐานฝนธรรมชาติ     outrageous hypothesis  

สมมุติฐานมอร      Mohr’s hypothesis  

สวนขางของชั้นหินคดโคง; แขนชั้นหินคดโคง    limb; fold limb 

สวนเลื่อนข้ึน     upthrow; upthrow block 

สวนเลื่อนลง      downthrow 

สัมประสิทธ์ิการเสียดทานของการเลื่อนไถลบนรอยแตกเดิม  coefficient of sliding friction  

สัมประสิทธ์ิการเสียดทานภายในเม็ดแร    coefficient of internal friction  

สายแร       vein  

สายแรแทรกแกน      antitaxial vein  
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สายแรแทรกผนัง      syntaxial vein  

เสนกราฟการอัดแนน      compaction curve  

เสนโคงความเคน-ความเครียด     stress-strain curve  

เสนจากการเลื่อน      slip line  

เสนชั้นความสูงโครงสราง     structural contour 

เสนแยกรอยเลื่อน      branch line  

เสนใยในรอยครูด      slickenfiber; slip-fiber lineation 

ห 
หนวยเซลล      unit cell  

หนาตางรอยเลื่อนยอน     fenster; window 

หลักการตั้งหลายสมมติฐาน     multiple working hypothesis  

หินกรวดเหลี่ยม     breccia 

หินกรวดเหลี่ยมรอยเลื่อน     fault breccia 

หินคาตาคลาไซต; หินบด      cataclasite 

หินจากการแตกเปนเม็ด     cataclastic rock  

หินชีสต       schist  

หินซูสโดแทคไวไลต; หินแทคไวไลตเทียม    pseudotachylite 

หินฐาน       basement 

หินฐานทวีป      continental nucleus; continental shield; shield  

หินฐานธรณี     craton 

หินเดิม; หินตนกําเนิด     protolith 

หินตนกําเนิด; หินเดิม      protolith 

หินเทคโทไนต      tectonite 

หินแทคไวไลตเทียม; หินซูสโดแทคไวไลต   pseudotachylite 

หินในรอยเลื่อน      fault rock  

หินบด; หินคาตาคลาไซต     cataclasite 

หินบดละเอียด; หินอุลตราไมโลไนต   ultramylonite  

หินปลาสโตไมโลไนต      blastomylonite 

หินแปลกปลอม      xenoliths 

หินผนัง       wall rock  

หินพื้น       footwall  

หินเพดาน       hanging wall  

หินฟลโลไนต     phyllonite 

หินฟลไลต       phyllite 

หินเม็ดผลึก      crystalline rocks  

หินไมโลไนต      mylonite 

หินอายุแกปดลอม      outlier 
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หินอายุออนปดลอม      inlier 

หินอุลตราไมโลไนต; หินบดละเอียด    ultramylonite  

หินเอสซีไมโลไนต      S-C mylonite  

หินเอสเทคโทไนต      S-tectonite  

หินเอสแอลเทคโทไนต      S-L tectonite  

หินแอลเทคโทไนต      L-tectonite  

หินแอลเอสเทคโทไนต      LS-tectonite  

หุบเขาตามแนวแตก      joint valley  

หุบรอยเลื่อน      ramp valley  

หุบอุกกาบาต      impact structure  

อ  
องคประกอบของริ้วลายในเนื้อหิน     fabric element  

องคประกอบโครงสราง     structural element  

อัตราการเกิดความเครียด     strain rate  

อาณาเขตโครงสราง      structural province 

อาณาจักรควอตซและเฟลดสปาร     QF-domains;quartz-feldspar domains 

อาณาจักรแนวแตกเรียบ     cleavage domain  

อาณาจักรเม็ดแร      microlithon domain  

อาณาจักรไมกา      M-domain; mica-rich domain  

อารเชียร; รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาม; ไรเดลเชียร  R-shear; Riedel shear   

อารพามเชียร; รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาน;   R’-shear; anti-Riedel shear; conjugate Riedel shear  

   แอนติไรเดลเชียร; คอนจูเกตไรเดลเชียร; ไรเดลเชียรรวม   

อุณหภูมิปดกั้น      blocking temperature  

อูอิด       ooid 

เอกรูปนิยม; กฎเอกรูปนิยม    uniformitarianism; law of uniformitarianism  

เอียงตามกัน     homocline 

แอง      basin  

แองกึ่งกราเบน      half graben  

แองจากรอยเลื่อนตามแนวระดับ     strike-slip basin  

แองจากแรงดึง      pull-apart basin; rhomb basin  

แองทรุด       rift basin  

แองธรณีแปรสัณฐาน      tectonic depression  

แองหนาแนวโคงภูเขาไฟ     forearc basin  

แองหนาแผนดิน     foreland basin  

แองหลังแนวภูเขาไฟ     back-arc basin 

แอนติไรเดลเชียร; รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับตาน;  anti-Riedel shear; conjugate Riedel shear; R’-shears 

    คอนจูเกตไรเดลเชียร; อารพามเชียร; ไรเดลเชียรรวม  
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แอนนิลลิ่ง       annealing 

แอนไอโซทรอป     anisotropy 

แอมพลิจูด      amplitude 

โอฟโอไลต      ophiolite 

ฮ  
ฮอรส      horse  

ฮอสต      horst 

ฮิสเทอรีซิส      hysteresis 
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