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ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) เป็นการศึกษาโครงสร้างธรณี 

[เช่น ฟ้อลท์ (fault) โฟลด์ (fold) จ๊อยนท ์(joint)] ที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนรูป หรือ
ลักษณะ (deformation) ของหินในเปลือกโลก ที่ปรากฏในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งบนพ้ืนดินและใต้
พ้ืนดิน เพ่ือแปลความหมายของการเกิด และ/หรือเพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปรากฏของโครงสร้างต่างๆ เหล่าน้ัน อาทิ ประโยขน์ในด้านของการวางแผนการใช้พื้นที่อย่าง
เหมาะสมตามธรรมชาติที่เอื้ออ านวย หรือประโยนช์ในด้านแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น 
วัสดุก่อสร้าง สินแร่ น้ าบาดาล น้ ามันและแก๊ส) ซึ่งทั้งน้ีข้ึนกับความสามารถของนักธรณีวิทยา
โครงสร้างที่เข้าใจสภาพธรรมชาติที่แท้จริง และแปลความหมายได้อย่างเหมาะสม  
 

ดร. เพียงตา สาตรักษ์ ขณะที่เขียนหนังสือเล่มน้ี ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจ า

ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร. เพียงตา สาตรักษ์ เดิมเคย
ประกอบอาชีพเป็นนักธรณีวิทยา (ลูกจ้างชั่วคราว) โครงการวิจัยดินเค็ม กรมพัฒนาที่ดิน นักวิศวกร
ธรณี ประจ ากองวิศวกรรมธรณี เหมืองแม่เมาะ และผู้ช่วยนักธรณีฟิสิกส์ และนักธรณีฟิสิกส์ บริษัท
ยูโนแคล ประเทศไทย  
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ค าน า 
ต าราเล่มน้ี ผู้เขียนใช้ช่วงเวลาของการลาเพ่ิมพูนความรู้ ระหว่างพฤษภาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 เรียบเรียง 

ปรับปรุง และแก้ไขเน้ือหาฉบับพิมพ์ครั้งที่สาม ปี พ.ศ. 2552 โดยได้เรียบเรียงภาษาและเน้ือหาให้กระชับย่ิงข้ึน พร้อมการจัด
เรียงล าดับของหัวเรื่องใหม่ให้สอดคล้องและต่อเน่ืองกันเป็นอย่างดี เพ่ิมตัวอย่าง หรือภาพประกอบค าอธิบาย ตลอดจนเพ่ิม
อภิธานศัพท์ธรณีวิทยาโครงสร้าง พร้อมค าอ่านศัพท์ทียึ่ดหลักการออกเสียงตาม Merriam-Webster Collegiate Dictionary 
และ Dictionary of Geology and Mineralogy ศัพท์เท็คหนิคที่เกี่ยวกับเน้ือหาของต าราเล่มน้ี ตลอดจนค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษอื่นๆ ผู้เขียนไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ตามราชบัญฑิตยสถาน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยให้นักศึกษาอ่านออกเสียงตรง
ตามต้นศัพท์ได้อย่างถูกต้อง หรือใกล้เคียง  

จุดประสงค์ของต าราเล่มน้ีมีเช่นเดียวกับการพิมพ์ครั้งที่สาม คือ เพ่ือจัดท าเป็น ต าราประกอบ (additional 
textbook) วิชา S664306 : ธรณีวิทยาโครงสร้าง (Structural Geology) ภาคทฤษฎี ของภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งผู้เขียนได้ก าหนดให้หนังสือ Structural geology of rocks and regions แต่งโดย 
George H. Davis, Stephen J. Reynolds and Charles F. Kluth เป็นต าราบังคับส าหรับนักศึกษาทุกคนต้องอ่าน แต่
เน่ืองจากนักศึกษาบางส่วนมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษ ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงเป็นฉบับภาษาไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้
นักศึกษาได้อ่านควบคู่กันไป ตลอดจนได้สอดแทรกเน้ือหาบางส่วนจากต าราเล่มอื่นๆ โดยเฉพาะภาพประกอบ เพราะต้องการ
ให้นักศึกษาได้เห็นความหลากหลาย นอกจากน้ีได้สอดแทรกเน้ือหาบางส่วนให้เหมาะกับสภาพของการเรียน-การสอน และ
สิ่งแวดล้อมของปรเทศไทย ต าราหลักที่ผู้เขียนน ามาประการเขียนเพ่ิมเติม คือ Structural geology: Principles, concepts, 
and problems โดย Robert D. Hatcher; The techniques of modern structural geology โดย John G. Ramsay 
and Martin I. Huber; Structural Geology โดย Fossen และ Micro-tectonics โดย Cees W. Passchier and 
Rudolph A. J. Trouw  

เน้ือหาในต าราเล่มน้ีแยกได้ 2 หมวดใหญ ่คือ หมวดว่าด้วยพ้ืนฐานทั่วไป (fundamental) ได้แก่เน้ือหาในบทที่ 1-4 
และหมวดว่าด้วยโครงสร้างต่างๆ (structures) ได้แก่เน้ือหาในบทที่ 5-10 ควรอ่านและท าความเข้าใจเน้ือหาในบทที่ 1-4 
ก่อน หลังจากน้ันสามารถเลือกอ่าน/ศึกษารายละเอียดได้ โดยไม่จ าเป็นต้องอ่านเรียงตามล าดับ  

หมวดว่าด้วยพ้ืนฐานทั่วไป บทที่ 1 แนะน าเกี่ยวกับ พ้ืนฐานที่ส าคัญของธรณีวิทยาโครงสร้าง ธ รรมชาติของ
ธรณีวิทยาโครงสร้าง เป็นการศึกษาการเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลกจากแรงกระท า และเมื่อมีโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาเกิดข้ึน ไม่ว่าโครงสร้างน้ันปรากฏให้เห็นบนผิวดินหรือใต้ผิวดิน นักธรณีวิทยาโครงสร้างจะสามารถท าการศึกษา 
อธิบาย และบ่งบอก รูปทรงสัณฐาน การวางตัว การขาดหายไป รวมทั้งล าดับความเป็นมา (evolution) ของโครงสร้างต่างๆ 
ได้ การศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างมี 3 ลักษณะ คือ การศึกษาเชิงพรรณนารูปร่างของโครงสร้างและการท าแผนที่ธรณีวิทยา 
เชิงวิเคราะห์ผลของแรง ตลอดจนวิเคราะห์หาทิศทางและขนาดของแรงที่ท าให้เกิดโครงสร้าง น้ัน เน้ือหาของบทที่ 1 จึงเป็น
บทสรุปของบทอื่นๆ อีก 9 บท บทที่ 2 อธิบายการวิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะจากผลของแรง หรือการวิเคราะห์ห า
ความเครียด โดยการเปลี่ยนลักษณะ 4 รูปแบบ ได้แก่ การเลื่อน การหมุน การยืดหรือหด และการบิดเบี้ยว การค านวณหา
ความเครียดต้องอาศัย ตัวบ่งบอกความเครียดที่ปรากฏในหิน บทท่ี 3 อธิบายการวิเคราะห์หาขนาดและทิศทางของแรง เพราะ
แรงท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะ ท าให้เกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา และ บทที่ 4 อธิบายสาเหตุที่ท าให้ค่าความแข็งแรงของ
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หินที่ค านวณจากทฤษฎีโครงข่ายผลึกแตกต่างจากผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการเป็นอย่างมาก จนกระทั่งไม่สามารถน าค่าที่
ค านวณจากทฤษฎีมาใช้ได้จริง และกล่าวถึงกลไกการเปลี่ยนลักษณะที่ท าให้โครงสร้างทางธรณีวิทยา  

หมวดว่าด้วยโครงสร้าง บทที่ 5-10 ได้ อธิบายธรรมชาติและกลไกการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา 8 โครงสร้าง 
ได้แก่ รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเลื่อน (fault) ชั้นหินคดโค้ง (fold) แนวแตกเรียบ (cleavage) 
ริ้วขนาน (foliation) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) และเขตรอยเฉือน (shear zone) รวมทั้งอธิบายโครงสร้างของโลกและ
กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (structure of the Earth and plate tectonics) 

ผู้เขียนหวังอย่างย่ิงว่าเน้ือหาทั้งหมด ในต าราเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และผู้ที่สนใจ กรณีมีข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอื่นใด เพ่ือท าให้ต าราเล่มน้ีสมบูรณ์ย่ิงๆ ข้ึน หรือหากมีข้อสงสัยในเน้ือหาที่กล่าวไว้ โปรดติดต่อผู้เขียนที่ภาควิชา
เทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อน่ึง นักศึกษาและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเน้ือหาของต าราเล่มน้ีได้
ทางอนิเทอรเน็ท โดยสืบค้นจากค าว่า “peangta textbook”  

กิตติกรรมประกาศ 
ผู้เขียนขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือจัดพิมพ์และเผยแพร่ต าราเล่มน้ีไปยังห้องสมุดต่างๆ  

ขอขอบพระคุณ ดร. สร้อยสังวาลย์ สาตรักษ์ รศ. เพียงใจ-สาตรักษ์ อึ้งสกุล คุณอ านาจ สาตรักษ์ คุณครรชิต สาต
รักษ์ และสมาชิกในครอบครัวของผู้เขียน ท่ีให้ค าแนะน า กระตุ้นเตือน และท้าทาย (challenge) ให้ท างานเพ่ืองาน ขอขอบใจ
เด็กหญิงมินตรา สาตรักษ์ และเด็กชายปั้น สาตรักษ์ ท่ีให้ความร่วมมือ และเป็นก าลังใจเป็นอย่างดี จนกระทั่งผู้เขียนสามารถ
ท างานส าเร็จลุล่วงตามแผนที่ก าหนด  

ขอขอบคุณ คุณอาภัสราภรณ์ วิราศรี และคุณจิตรา แสงชมภู ในการวาดภาพประกอบต่างๆ คุณณัฐกานต์ ทัพภูมี 
และคุณสุชาดา ภูบุญอบ ในการจัดพิมพ์ นักศึกษาที่เคยเรียนกับผู้เขียน และได้ให้ข้อเสนอแนะ ท าให้ผู้เขียนมีก าลังใจที่จะ
ปรับปรุงต าราให้ดีย่ิงๆ ข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

สุดท้ายผู้เขียนขอแสดงความเคารพ และขอบคุณทุกท่านที่น าเสนอข้อมูลการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง ที่มีส่วนท า
ให้ผู้เขียนน ามาเรียบเรียงเป็นต าราเล่มน้ี โดยเฉพาะอาจารย์ของผู้เขียน Professor George H. Davis ที่ผู้เขียนอ้างถึงผลงาน
มากท่ีสุดในต าราเล่มน้ี และศาสตราจารย์ ปริญญา นุตาลัย ผู้สอนเรื่องยากให้เข้าใจถึงแก่นได้ง่าย รวมทั้งสอนการเขียน การ
อ่าน การใช้ภาษาไทย และหลักการเขียนทับศัพท์เพ่ือการออกเสียงตรงต้นศัพท์ ดังน้ัน ความดีของต าราเล่มน้ี ผู้เขียนขอมอบ
ให้ทุกท่านที่ผู้เขียนอ้างถึง หรืออ้างอิงผลงาน รวมทั้งท่านอื่นๆ ที่มีส่วนช่วยให้ต าราเล่มน้ีเสร็จสมบรูณ์ 

เมษายน 2559 
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ค าแนะน าส าหรับนักศึกษา 

 การศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้างเป็นการศึกษาท่ีต้องอาศัยจิตนาการ และการมองภาพ 3 มิติ เพราะการปรากฏให้เห็น
ของโครงสร้างมักไม่สมบูรณ์ มีบางส่วนขาดหายไป จากการผุกร่อน หรือจากการเกิดโครงสร้างใหม่ซ้อนทับ ตลอดจนการเกิด
ซ้ า ดังน้ัน ต าราเล่มน้ีมีจุดประสงค์หลักคือ เพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นต าราประกอบการอ่านล่วงหน้าก่อนฟังค าบรรยาย และการ
อ่านทบทวนหลังการบรรยาย วัตถุประสงค์อีกประการคือ เพ่ือท้าทายให้นักศึกษาเกิดความอยากรู้ อยากศึกษาวิวัฒนาการ
ของธรณีวิทยาโครงสร้างมากย่ิงข้ึน จึงเลือกใช้ภาพประกอบบางส่วนของโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่งดงาม (elegance) มี
ความซับซ้อน (complex) ปานกลางถึงมาก นักศึกษาสามารถจินตนาการล าดับการเกิดของโครงสร้างเหล่าน้ันได้ ต้ังใจวาง
รูปแบบการสื่อสารโดยใช้ภาพประกอบเป็นหลัก ให้นักศึกษาอ่านเฉพาะหัวเรื่อง จากน้ันจึงอ่านภาพประกอบ โดยไม่ต้องอ่าน
ค าบรรยาย แต่ทั้งน้ีนักศึกษาจ าเป็นต้องคิด วิเคราะห์และมีจินตนาการ  

ข้อแนะน าให้นักศึกษาปฏิบัติ  

(1) ก่อนอ่านเน้ือหาในต าราเล่มน้ี ควรอ่านค าน า ค าแนะน าส าหรับนักศึกษา และค าอธิบายเรื่องค าศัพท์ที่ปรากฏ
ในต าราเล่มน้ี ให้เข้าใจ  

(2) การอ่านเน้ือหาในแต่ละบท ครั้งแรกควรอ่านเฉพาะหัวเรื่องและอ่านภาพ (ไม่ใช่ดูภาพ) ไปตลอดทั้งบท ขอย้ า
อีกครั้งว่า “อ่านภาพ ห้ามเปิดผ่านๆ” จากน้ันควรท าแบบทดสอบก่อนอ่าน หากคะแนนได้เกินร้อยละ 80 ไม่
จ าเป็นต้องอ่านค าบรรยายแต่อย่างใด แต่ถ้าอ่านหัวเรื่องและภาพไปตลอดทั้งบทแล้ว ตอบแบบทดสอบก่อน
อ่าน ได้คะแนนไม่ถึงร้อยละ 80 ควรอ่านค าบรรยายประโยคต่อประโยคพร้อมๆ กับคิด และจินตนาการภาพ
ตามไปด้วย อ่านให้จบตลอดทั้งบท จากน้ันจึงตอบแบบทดสอบหลังอ่าน ควรได้คะแนนเกินร้อยละ 80 การท า
เช่นน้ี จะท าให้เข้าใจและจดจ าในเน้ือหาได้ดี โดยไม่ต้องอ่านซ้ าหลายรอบ แบบทดสอบก่อน-หลังอ่าน (เรียน) 
มีอยู่ในเว็บไซ้ท์ของวิชา S664306 : ธรณีวิทยาโครงสร้าง นักศึกษาที่ลงเรียนวิชาน้ีสามารถเข้าตอบ
แบบทดสอบโดยไม่ต้องขอรหัสผ่าน ส่วนนักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน สามารถติดต่อขอรหัสการเข้าท าการ
ทดสอบได้ที่ ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

(3) ศัพท์เท็คหนิคโดยเฉพาะขององค์ประกอบของโครงสร้าง (structural elements) ต้องท าความเข้าใจและ
จดจ า จนกระทั่งสามารถสเก็ชหรือวาดภาพประกอบได้ เพราะเมื่อเห็นโครงสร้างใดๆ ในสนาม สิ่งที่ต้องการ
ทราบคือ ล าดับความเป็นมา หรือวิวัฒนาการ (evolution) ของโครงสร้าง การบรรยาย การวัดการวางตัวของ
โครงสร้างที่พบเห็นเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ ศัพท์เท็คหนิคที่ควรจดจ าแสดงไว้ในท้ายบท หากการสื่อสารด้วยการ
พูด ควรเรียกศัพท์น้ันๆ ด้วยภาษาอังกฤษ จากน้ันจึงตามด้วยภาษาไทย เช่น fault (ฟ้อลทฺ) รอยเลื่อน 
cleavage (คลี′หวิจ) แนวแตกเรียบ joint (จ๊อยนฺทฺ) รอยแยก shear fracture (ฌิร แฟร็ค′เชอรฺ) รอยแตก
เฉือน เป็นต้น ทั้งน้ีเพราะศัพท์ภาษาไทย นักธรณีวิทยาบางส่วนอาจเรียกแตกต่างกันได้  

(4) เราศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ของการเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก (deformation 
of the Earth’s crust) เราใช้สองมือ บีบชั้นหินให้เกิดการคดโค้ง เป็นเทือกเขาสูงไม่ได้ เราใช้สองมือผลัก
เทือกเขาให้เลื่อนขาดออกจากกันไม่ได้ แต่โลกมีกระบวนการที่สามารถท าให้การเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนได้ 
ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้อง เข้าใจกระบวนการที่โลกท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะมาแล้วในอดีต ก าลังกระท าและ
เกิดข้ึนในปัจจุบัน และจะกระท าต่อไป และเกิดข้ึนในอนาคต การศึกษาการเปลี่ยนลักษณะของโลกที่ง่ายและ
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ประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่ีสุด (easy and simple) คือ การศึกษาจากหินที่ปรากฏให้เห็นบนพ้ืนดิน ศึกษาเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจ เน่ืองจากผลของการเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลก เป้นได้ทั้งประโยชน์และโทษต่อ
มนุษย์ ดังน้ัน จ าเป็นต้องศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง ถ้าปรากฏการณ์ใดที่สามารถเข้าใจในธรรมชาติของ
ปรากฏการณ์น้ันๆ ย่อมได้ประโยชน์เสมอ เช่น การแสวงหาแหล่งแร่ที่สะสมตัวอยู่ในชั้นหินคดโค้ง ในช่องว่าง
ของหินที่มีรอยแตก หรือการเตรียมการณ์ป้องกัน บรรเทา ในกรณีที่พบว่าปรากฏการณ์น้ันๆ จะเป็นผลร้ายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ อาทิ การถล่มของหินตามไหล่เขา การเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น  

(5) ต าราเล่มน้ี เป็นต าราพ้ืนฐานทางธรณีวิทยา (basic geology) การน าเน้ือหาไปประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ น้ัน 
นักศึกษายังต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านอื่นๆ มาประกอบ โดยเฉพาะเมื่อนักศึกษาอ่านบทที่ 1-4 อาจจะคิด หรือ
จิตนาการไมไ่ด้ว่าจะน าไปใช้อย่างไร นักศึกษาต้องอ่านให้จบทั้งเล่ม และเรียนภาคปฏิบัติ  

(6) เน่ืองจาก ต าราเล่มน้ียึดหลักการเขียนค าอ่านศัพท์ภาษาอังกฤษตาม Merriam-Webster Collegiate 
Dictionary โดยเขียนภาษาไทยให้ตรงกับการออกเสียง จึงแตกต่างจากที่นักศึกษาคุ้นเคย ทั้งน้ีเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กับนักธรณีวิทยาอื่นๆ ที่ไม่ได้สื่อสารด้วยภาษาไทย ในส่วนของอภิธาน
ศัพท์ จะมีค าอ่านออกเสียงก ากับ นักศึกษาควรอ่าน และฝึกออกเสียง และเน้นเสียงสูง-ต่ าในตรงต าแหน่ง การ
ออกเสียงจะตรงตามต้นศัพท์หรือใกล้เคียงมากสุด ตลอดจน นักศึกษาสามารถฟังการออกเสียงจากเว็บไซ้ท์ของ 
Webster โดยการสืบค้นค าศัพท์ที่ต้องการทราบ และพิมพ์ค าว่า webster ต่อท้าย เช่น feldspar webster; 
geology webster; sedimentary webster เป็นต้น และควรศึกษา phonetic symbols เพ่ิมเติม เพ่ือ
ประโยชน์ใช้ในการออกเสียงอ่านได้อย่างถูกต้อง  
 

เมษายน 2559 
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ค าอธิบายเรื่องค าศัพท์ท่ีปรากฏในต าราเล่มนี้ 

ค าศัพท์เกี่ยวกับธรณีวิทยาที่ปรากฏในต าราเล่มน้ี ยึดหลักตามการออกเสียงที่ปรากฏใน Merriam-Webster 
Collegiate Dictionary ทั้งน้ีเพ่ือให้ออกเสียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากที่สุด จึงใช้วรรณยุกต์ก ากับ มีการเขียนวิธีอ่าน 2 
รูปแบบ ดังน้ี  

(1) กรณีที่ปรากฏอยู่ในอภิธานศัพท์ จะเขียนค าอ่านในวงเล็บหลังค าศัพท์ เช่น accommodation zone 
[เออะคอมเมอเด้′เฌ่ิน โซน] boomerang fold pattern [บู้′เมอแรง โฟลดฺ แพะ′เทิ่รฺน] mylonite 
[มาย′เลอไน้ทฺ] fracture [แฟร็ค′เช่อรฺ]  

(2) กรณีที่ปรากฏอยู่ในเน้ือหาของต ารา จะเขียนค าอ่านในเครื่องหมายค าพูด เช่น “fault – ฟ้อลทฺ” 
หรือค าอ่านอยู่ในวงเล็บ เช่น foliation (โฟลิเอ้′เฌ่ิน) ถ้ากรณีค าศัพท์น้ันปรากฏในเน้ือหา แต่ไม่มีค า
อ่าน หากสงสัยค าศัพท์น้ันๆ ออกเสียงอย่างไร ควรดูที่อภิธานศัพท์ หรือฟังการออกจาก Webster  

เน่ืองจากภาษาอังกฤษมีพยัญชนะควบกล้ ามากกว่าภาษาไทย ปรากฏทั้งในต าแหน่งต้นค า และท้ายค า จึงใช้การขีด
เส้นใต้ส าหรับพยัญชนะควบกล้ าในกรณีที่ปรากฏต้นค า และใช้จุดใต้พยัญชนะที่ปรากฏท้ายค า เพ่ือแสดงว่าพยัญชนะเหล่าน้ัน
ต้องออกเสียงควบกล้ า หรือต้องออกเสียงแม้อยู่หลัง หรืออยู่หน้าตัวสะกดก็ตาม และใช้เครื่องหมาย ( ′ ) แสดงการลงน้ าหนัก 
ปรากฏอยู่หลังพยางค์ที่มีการลงน้ าหนัก เช่น  

cataclasite [แคเทอเคล′ไซ้ทฺ]   joint [จ๊อยนฺทฺ]      

horst [ฮอรฺสทฺ]    mullion structure [เมิล′เย่ิน สเตริ๊ค′เช่อรฺ]  

oblique fault [โอบลีค′ ฟ้อลทฺ]  plate tectonics [เผลท เท็คทอ′หนิคสฺ] 

 ค าศัพท์ธรณีวิทยาโดยเฉพาะชื่อหินและแร่ หากไม่ปรากฏใน Merriam-Webster Collegiate Dictionary จะใช้ค า
อ่านที่ปรากฏใน McGraw-Hill dictionary of geology and mineralogy หรือ http://webmineral.com/  

 การน าค าศัพท์ไปใช้อธิบาย จะเขียนทับศัพท์โดยการน าจุด เส้นใต้ และเครื่องหมายแสดงการลงน้ าหนักออก 
ใช้ทัณฑฆาตเติมเหนือพยัญชนะที่เห็นว่าจะเกิดความสับสนในการออกเสียง แต่ยังคงต้องออกเสียงพยัญชนะน้ัน เช่น  

แคเทอเคลไซ้ท์ (cataclasite)   จ๊อยนท์ (joint) 

ฮอร์สท ์(horst)    เมิลเย่ิน สเตริ๊คเช่อร (mullion structure)  

โอบลีค ฟ้อลท์ (oblique fault)  เผลท เท็คทอหนิคส์ (plate tectonics) 

 อย่างไรก็ดี ค าศัพท์บางค ามีการออกเสียง เป็นส าเนียงภาษาไทยที่อาจถือได้ว่าเป็น “ค าไทย” หรือใช้อย่าง
แพร่หลายแล้ว จะไม่ท าการแก้ไข เช่น เมตร (meter ออกเสียงว่า มี′เท่อรฺ) กิโลเมตร (kilometer ออกเสียงว่า เคอลอ′เมอ
เท่อรฺ หรือคิ′เลอมีเท่อรฺ) อะตอม (atom ออกเสียงว่า แอ๊ะ′เท่ิม) หรือ เอเชีย (Asia ออกเสียงว่า เอ′เฌ่อะ) เป็นต้น   

http://webmineral.com/
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                          บทน ำเรื่องธรณีวิทยำโครงสร้ำง 

              Introduction to Structural Geology 

1.1 ธรรมชำติของธรณีวิทยำโครงสร้ำง (Nature of Structural Geology) 

ธรณีวิทยำโครงสร้ำงเป็นกำรศึกษำลักษณะสถำปัตยกรรมโครงสร้ำงของเปลือกโลก (the Earth’s crust) ทีถู่กท ำให้
เปลี่ยนลักษณะแตกต่ำงไปจำกธรรมชำติเดิม [รูปที่ 1.1 (ก)] ซึ่งเป็นผลเน่ืองมำจำกแรง และ/หรือควำมดัน ที่มำกระท ำ ก่อเกิด
โครงสร้ำงใหม่แตกต่ำงไปจำกโครงสร้ำงเดิม หรือธรรมชำติเดิม [รูป 1.1 (ข)] ดังน้ัน กำรศึกษำ "การเปลี่ยนลักษณะ 
(deformation -  ดีฟอรเม′เฌิ่น)" ของหินในเปลือกโลก เป็นหัวใจของกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำง ซึ่ง การเปลี่ยน
ลักษณะของโครงสร้างธรณี (geological structure – จีเออลอ′จิเคิล่ สเตริค๊′เชอ่รฺ) กล่ำวในควำมหมำยต่ำงๆ กัน ข้ึนอยู่กับ
ว่ำ ผู้ที่ให้นิยำมมุ่งเน้นควำมส ำคัญของส่วนใดในขณะทีก่ล่ำวถึง อำทิ กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของโลกที่เกิดข้ึนที่จุดเริ่มต้น 
ไปสู่จุดที่ก ำลังสนใจ หรือกำรเปลี่ยนทิศทำงกำรวำงตัว รูปร่ำง ขนำด ปริมำตร หรือรูปทรงสัณฐำนทำงเรขำคณิต เป็นต้น กำร
เปลี่ยนลักษณะของโครงสร้ำงธรณียังหมำยรวมถึง กำรเปลี่ยนกระบวนกำรทำงกำยภำพและทำงเคมี ที่เกิดจำกแรงหรือควำม
ดัน ที่น ำไปสู่กำรเปลี่ยนลักษณะถำวร (permanent deformation) 

 

 รูปที่ 1.1 (ก) ชั้นหินวางตัวแนวราบตามธรรมชาติในบริเวณแกรนด์ แคนเย่ิน (Grand Canyon) USA (ข) 
โครงสร้างชั้นหินคดโค้ง (fold) ที่เกิดจากชั้นหินวางตัวในแนวราบตามธรรมชาติคล้ายรูป (ก) ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนลักษณะในรูป
ของการพับทบ/คดโค้งในสภาวะแพลสติค (plastic deformation) [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์]    

หินทุกชนิดไม่ว่าจะมีความแข็งแรง (strength – สเตร็งธฺ′) มากเพียงใด ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะได้เมื่ออยู่ใน
สภาวะที่เอื้ออ านวย ตัวอย่ำงเช่น หินตะกอนที่มตีะกอนหยำบและตะกอนละเอียดแทรกสลับที่พบเห็นทั่วๆ ไปถ้ำเมื่อจมลงไป
ใต้ผิวโลกประมำณ 10-20 กิโลเมตร หินชุดน้ีจะมีสภำพแบบแพลสติค (plastic) อำจเปลี่ยนลักษณะด้วยกำรพับ งอ และ/หรือ
หัก เมื่อถูกแรงกระท ำ และเมื่อหินถูกยกตัว (uplift) ข้ึนมำสู่ผิวดิน จะปรำกฏเป็นชั้นหินคดโค้ง (fold) ดังตัวอย่ำงแสดงในรูป
ที่ 1.1 (ข)  
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กำรเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้ำงธรณีต่ำงๆ (geological structures) เกิดจำกแรงที่มีขนำดมำกกว่ำก ำลังรับแรง
ของหิน (strength) ดังน้ัน เมื่อก ำลังรับแรงของหินมีน้อยกว่ำแรงที่กระท ำ หินจึงเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะถำวร โครงสร้ำงธรณี
หลังจำกกำรเปลี่ยนลักษณะถำวรมี 8 โครงสร้ำง ได้แก่ (1) รอยแยก (joint – จ๊อยนฺทฺ) (2) รอยแตกเฉือน (shear 
fracture – ฌิร แฟร็ค′เช่อร) (3) รอยเลื่อน (fault – ฟ้อลทฺ) (4) ชั้นหินคดโค้ง (fold – โฟลดฺ) (5) ริ้วขนาน 
(foliation – โฟลิเอ′เฌิ่น) (6) แนวแตกเรียบ (cleavage – คลี′หวิจ) (7) โครงสร้างแนวเส้น (lineation – ลินีเอ′
เฌิ่น) และ (8) เขตรอยเฉือน (shear zone – ฌิร โซน) โครงสร้ำงเหล่ำน้ีส่วนใหญม่ักเกิดจำกแรง ที่มำจำก กระบวนการ
แปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonics – เผลท เท็คทอ′หนิคส)์   

1.1.1 นิยำมของกำรเปลี่ยนลักษณะ (Definition of Deformation) 

กำรเปลี่ยนลักษณะ (deformation) ตำมอภิธำนศัพท์ธรณีวิทยำ (glossary of geology)  โดย Neuendorf et al. 
(2011) ให้ควำมหมำยของ “deformation (ดีฟอรเม′เฌิ่น)” ดังน้ี “deformation [exploration structural petrology] 
A change in position (rigid-body translation), orientation (rigid-body rotation), shape (distortion), and/or 
size (dilation). A change in shape and/or size is also known as strain (ดีฟอรเมเฌ่ิน [ศิลาวิทยาโครงสร้างการ
ทดลอง] การเปลี่ยนต าแหน่ง (การเลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่ง – rigid-body translation) การเปลี่ยนการวางตัว (การหมุน
ของวัตถุแข็งแกร่ง – rigid-body rotation) การเปลี่ยนรูป (distortion) และ/หรือการเปลี่ยนขนาด (dilation) ซึ่งหากเป็น
การเปลี่ยนรูป และ/หรือขนาด ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของความเครียด)] ส่วนตำมควำมหมำยตำมกระบวนกำรแปรสัณฐำน หรือ
เท็คทอหนิคส์ กล่ำวว่ำ “deformation [tectonics] (a) A general term for the process of folding, faulting, 
shearing, or fabric development of the rocks as a result of Earth stresses. (b) The change in the geometry 
of a body of rock that occurs as a consequence of stress, e.g. translation, rigid body rotation about an 
axis, and strain or distortion (ดีฟอรเมเฌ่ิน [เท็คทอหนิคส์] (ก) เป็นศัพท์ทั่วไปที่หมายถึง กระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้ง 
กระบวนการเลื่อน กระบวนการเฉือน หรือกระบวนการเกิดแฟะบริคในหินเน่ืองจากความเค้นของโลก (ข) การเปลี่ยนลักษณะ
ทางเรขาคณิตของหินเน่ืองจากความเค้น เช่น การเลื่อน การหมุนของวัตถุแข็งแกร่ง ความเครียด หรือการบิดเบี้ยว)”  

ตำมนิยำมของ Fossen (2010) กำรเปลี่ยนลักษณะ หมำยถึง “การแปลงรูปจากเริ่มต้นไปยังรูปสุดท้าย โดยการ
เลื่อนของวัตถุแข็งแกร่ง การหมุนของวัตถุแข็งแกร่ง การเปลี่ยนรูป และ/หรือการเปลี่ยนปริมาตร [deformation is the 
transformation from initial to final geometry by means of rigid-body translation, rigid-body rotation, 
strain (distortion) and/or dilation)]”  

ค ำนิยำมของ กำรเปลี่ยนลักษณะ (deformation) ตำมพจนำนุกรมศัพท์ธรณีวิทยำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 
(2558) คือ “การที่หินเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ปริมาตร หรือโครงสร้างไปจากธรรมชาติเดิม เช่น เกิดการคดโค้ง การเลื่อนเหลื่อม
ล้ า การบีบอัด การบิดย้วย หรือการเลื่อนไถล ผลต่างๆ นานาอันเน่ืองมาจากความดันในหินเปลือกโลกท าให้แผ่นดินเปลี่ยน
รูปลักษณะไป อาจเป็นแบบยืดหยุ่น คือ แปรรูปไปแล้วอาจกลับรูปเดิมได้ท านองเดียวกับยางลบ แบบไหลเลื่อน คือ หินไหลไป
จากท่ีเดิมและเปลี่ยนรูปไปอย่างถาวรไม่กลับรูปเดิม แบบแตกแยก คือ หินอาจแตกแยกหรือเลื่อนเหลื่อมกันท าให้เกิดรอยแยก
และรอยเลื่อนข้ึนในหิน” นิยำมตำมพจนำนุกรมศัพท์ธรณีวิทยำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน กล่ำวรวมไปถึงกำรเปลี่ยนลักษณะ
แบบยืดหยุ่น (elastic deformation) ที่เมื่อเกิดกับวัตถุใด วัตถุน้ันกลับคืนสู่รูปเดิม เสมือนไม่มีผลของแรงที่เคยกระท ำกับ
วัตถุน้ันบันทึกให้เห็น และสำมำรถตรวจวัดกำรเปลี่ยนลักษณะไปจำกเดิมได้ ในควำมเห็นของผู้เขียน หำกน ำนิยำมของ “การ
เปลี่ยนลักษณะ” ตำมพจนำนุกรมศัพท์ธรณีวิทยำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน มำใช้กับธรณีวิทยำโครงสร้ำง ควรตัดประโยคที่ว่ำ 
“ยืดหยุ่น คือ แปรรูปไปแล้วอาจกลับรูปเดิมได้ ท านองเดียวกับยางลบ" ออก จึงจะสอดคล้องกับ ควำมหมำยของกำร
เปลี่ยนลักษณะโครงสร้ำงธรณี เพรำะกำรเปลี่ยนลักษณะในควำมหมำยทั่วๆ ไปมี 2 ประเภท คือ กำรเปลี่ยนลักษณะแบบ
ยืดหยุ่น (elastic deformation) และกำรเปลี่ยนลักษณะแบบถำวร (permanent deformation) ในกรณีของโครงสร้ำงธรณี 
เป็นประเภทของกำรเปลี่ยนลักษณะแบบถำวร น่ันคือ ท ำให้ได้โครงสร้ำงถำวร 8 โครงสร้ำง บันทึกไว้ในหิน ส่งผลให้นัก
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ธรณวิีทยำโครงสร้ำง (structural geologist) สำมำรถวิเครำะห์-บรรยำยลักษณะ รูปร่ำง กำรวำงตัว ของโครงสร้ำง และ/หรือ
สำมำรถวิเครำะห์ผลของแรงที่ให้เกิดโครงสร้ำง และ/หรือสำมำรถวิเครำะห์ขนำดและปริมำณของแรงที่กระท ำให้เกิด
โครงสร้ำง เหล่ำน้ันได้ นิยำมจำกพจนำนุกรมศัพท์ทำงธรณีวิทยำ ไม่ได้กล่ำวเฉพำะของโครงสร้ำงธรณี เป็นนิยำมที่กล่ำวใน
ภำพรวมของกำรเปลี่ยนลักษณะทั่วๆ ไป หำกน ำมำใช้จึงต้องปรับเพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสม นอกจำกน้ียังมีนิยำมที่แตกต่ำง
ออกไป ซึ่งนิยำมต่ำงๆ เหล่ำน้ี จะข้ึนอยู่กับลักษณะเฉพำะ หรือควำมส ำคัญของงำนที่ต้องกำรเน้น  

ส ำหรับต ำรำเล่มน้ี “การเปลี่ยนลักษณะ” หมำยถึง “การแปลงรูปจากเริ่มต้นไปยังรูปท้ายสุดโดยความเค้น 
ครอบคลุมการเลื่อนที่ การหมุน การเปลี่ยนรูป และ/หรือการเปลี่ยนปริมาตร การแปลงรูปที่เกิดขึ้นที่จุดเริ่มต้นไปสู่จุดที่
สนใจ รวมถึงการเปลี่ยนรูปจากกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี ที่เกิดโดยแรงหรือโดยความดัน ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนลักษณะเกิดขึ้นอย่างถาวร” 

 เรำศึกษำกำรเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้ำงธรณี เพ่ือจะได้เข้ำใจในปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติ ที่ท ำให้เปลือกโลก
เปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนลักษณะไป ซึ่งอำจจะท ำให้เกิดภัยพิบัติทำงธรรมชำติ (natural hazards) เช่น แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม 
หลุมยุบ และเพ่ือส ำรวจหำแหล่งแร่ทำงเศรษฐกิจ (economic resources) ที่จะสำมำรถน ำมำใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่มวล
มนุษยชำติ เช่น ส ำรวจหำน้ ำมันและแก๊สธรรมชำติ (oil and gas) แหล่งแร่ทองค ำ (gold) หรือแหล่งแร่ทองแดง-ตะกั่ว-
สังกะสี (copper-lead-zinc) เป็นต้น  

 ธรณีวิทยำโครงสร้ำงเป็นพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ (basic science) ของสำขำธรณีวิทยำ ที่จ ำเป็นต้องศึกษำ เพ่ือจะ
ได้น ำควำมรู้ไปต่อยอดกับสำขำอื่นๆ ต่อไป กำรศึกษำวิทยำศำสตร์เป็นกำรศึกษำที่ไม่รู้จบ (infinity) ย่ิงโดยเฉพำะสำขำ
ธรณีวิทยำ สำมำรถกล่ำวได้ว่ำควำมรู้ด้ำนธรณีวิทยำในปัจจุบันมีน้อยมำก เมื่อเปรียบเทียบกับควำมไม่รู้ (ผู้เขียนประมำณ
สัดส่วนของสิ่งที่มองเห็นด้วยตำ จำกผิวโลกทั้งหมดหำรด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นใต้ผิวโลกทั้งหมด น่ันคือ สัดส่วนที่เรำยังไม่ทรำบ) 
ควำมรู้ธรณีวิทยำจ ำเป็นต้องใผ่หำเสมอ เพรำะจะมีกำรค้นพบใหม่ๆ เพ่ิมเติมตลอดเวลำ ไม่มีเสี้ยววินำทีใดที่กำรเปลี่ยน
ลักษณะของโลกหยุดน่ิง ดังน้ัน ควำมรู้ธรณีวิทยำจึงไม่หยุดน่ิง  

1.1.2 โครงสร้ำงธรณีและสถำปัตยกรรม (Geological Structures and Architectures) 

กำรศึกษำของธรณีวิทยำโครงสร้ำง หมำยรวมถึงกำรศึกษำ รูปทรงสัณฐำนทำงเรขำคณิต ควำมสมมำตร พร้อมกับ
ควำมงดงำม (elegance – เอ′ลิเกิ้นซฺ) ทำงศิลปกรรมของโลกที่ถูกสร้ำงข้ึนในชั้นหิน และ/หรือในเน้ือหินชนิดต่ำงๆ  ดังภำพ
ตัวอย่ำงในรูปที่ 1.2 และ 1.3 จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรศึกษำโครงสร้ำงธรณีเป็น “การศึกษาสถาปัตยกรรมโครงสร้างของ
เปลือกโลก’’ กระบวนกำรเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลกเกิดข้ึนตลอดเวลำ ดังค ำกล่ำวที่ว่ำ "โลกที่ไม่เคยหยุดน่ิง (the 
dynamic earth)" กำรเปลี่ยนลักษณะ อำจเป็นไปอย่ำงช้ำๆ สังเกตไม่ได้ด้วยตำเปล่ำ เช่น กำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
กำรเปลี่ยนลักษณะอำจเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรระเบิดของภูเขำไฟ หรือกำรเกิดแผ่นดินไหว กำรเปลี่ยนลักษณะของหิน
ในเปลือกโลกจึงเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง  

 นักธรณีวิทยำโครงสร้ำงและสถำปนิกท ำงำนที่คล้ำยคลึงกัน หรือมีควำมสัมพันธ์เทียบเคียงกันได้ แต่สิ่งหน่ึงที่
สถำปนิกแตกต่ำงจำกนักธรณีวิทยำโครงสร้ำง คือ สถำปนิกเป็นผู้ออกแบบโครงสร้ำง (บ้ำน อำคำร ตึก สะพำน หรืออื่นๆ) โดย
ค ำนึงถึง วัสดุ ขนำด รูปทรงสัณฐำนทำงเรขำคณิต ควำมแข็งแรง ควำมงดงำม ประโยชน์ใช้สอย รำคำ ฯลฯ ของโครงสร้ำง
น้ันๆ สถำปนิกควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำงให้เป็นไปตำมแบบที่ออกไว้ ถ้ำหำกพบข้อบกพร่อง สำมำรถท ำกำรแก้ไขได้ เมื่อกำร
ก่อสร้ำงเสร็จสิ้น สถำปนิกอำจยังค ำนึงถึงควำมสัมพันธ์ หรือควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรออกแบบโครงสร้ำงกับผลลัพธ์ที่ได้ 
ในทำงตรงกันข้ำมนักธรณีวิทยำโครงสร้ำงมุ่งค ำนึงถึงโครงสร้ำงที่เปลี่ยนลักษณะไป โดยแรงที่เกิดตำมธรรมชำติ นักธรณีวิทยำ
โครงสร้ำงศึกษำข้อมูลจำกผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน แล้ววิเครำะห์กลับไปหำลักษณะโครงสร้ำงเดิมก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ ค ำถำมที่นัก
ธรณวิีทยำโครงสร้ำงจ ำเป็นต้องวิเครำะห์ เพ่ือหำค ำตอบของวิวัฒนำกำรหรือล ำดับกำรเกิดโครงสร้ำง (structural evolution) 
อำทิเช่น โครงสร้ำงที่ปรำกฏในรูปที่ 1.2 และ 1.3 นักธรณีวิทยำโครงสร้ำงจะท ำกำรศึกษำหำค ำตอบของล ำดับกำรเกิดทำง
โครงสร้ำง ดังค ำถำมย่อยๆ ต่อไปน้ี:- 
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 โครงสร้ำงปฐมภูมิมีอะไรบ้ำง 
 โครงสร้ำงทุติยภูมิมีอะไรบ้ำง 
 รูปทรงสัณฐำนเดิมก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ  
 ทิศทำง (direction) และปริมำณ (magnitude) ของแรง (force) ที่มำกระท ำ 
 ปริมำณควำมเครียด (strain) ทีบ่ันทึกในโครงสร้ำง 
 สำเหตุที่ท ำให้โครงสร้ำงเกิดข้ึน  
 ปัจจัยที่ท ำให้โครงสร้ำงเกิดข้ึน  
 ระยะเวลำของกำรเกิดโครงสร้ำง 
 เกิดทีอุ่ณหภูมิหรือสภำวะควำมดันใด 
 สภำพแวดล้อมในระหว่ำงกำรเปลี่ยนลักษณะเป็นเช่นไร มีอะไรทีเ่ป็นตัวบ่งชี้ 
 ล ำดับกำรเกิดโครงสร้ำงมีอย่ำงไร  
 โครงสร้ำงน้ันๆ มีประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง 
 ค ำถำมอ่ืนๆ  

 

 รูปที่ 1.2 (ก)-(ง) การเปลี่ยนลักษณะของหินท าให้แตกต่างไปจากเดิม (ก) ชั้นหินตะกอนที่เดิมวางตัวในแนวราบ
ตามธรรมชาติกลายเป็นชั้นหินเอียง (ข) ชั้นหินตะกอนที่เดิมวางตัวในแนวราบตามธรรมชาติ ต่อมาเกิดการคดโค้ง (ค) หินที่มี
เม็ดกรวดของหินปูนเป็นองค์ประกอบ ต่อมาถูกยืดยาวเป็นริ้วขนาน พบในเขตรอยเฉือน (ง) ชั้นหินตะกอนมีการเลื่อนขาด
จากกันของชั้นหิน [ภาพ (ก)-(ง)โดย เพียงตา สาตรักษ์] 



บทน ำเรื่องธรณีวิทยำโครงสร้ำง    5 

 

รูปที่ 1.3 (ก) (ข ) (ง) และ (ฉ) ลักษณะการโผล่ของหินตะกอนที่เคยเป็นเม็ดตะกอนขนาดทราย ทรายแป้ง และ
ดินเหนียว ซึ่งตกสะสมในที่ลุ่ม ผ่านกระบวนการเกิดเป็นหิน (diagenesis – ไดเออะเจ′เนอเสิส) ต่อมาถูกยกตัวให้สูงข้ึนและผุ
กร่อน ท าให้ได้รูปร่างที่สามารถจินตนาการได้เป็นภาพต่างๆ กันเช่น รูป (ก) คล้ายเด็กเล็กๆ 2 คน รูป (ข) คล้ายอนุสาวรีย์ 
(monument) รูป (ง) คล้ายดอกเห็ดหรือหอคอย จึงได้ชื่อว่า หอนางอุสา รูป (ฉ) คล้ายก าแพง (ค) การโผล่และการถูกกัด
เซาะเป็นช่องว่างของหินอัคนี ที่เย็นตัวใต้ผิวดินแล้วถูกยกตัวสูงและถูกเซาะภายหลัง (จ) การโผล่และการถูกเซาะและกร่อน
ของหินแคลแคเรียสแซนด์สโตน [ภาพ (ก)- (ฉ) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

1.1.3 ลักษณะและบทบำทของนักธรณีวิทยำโครงสร้ำง  

 นักธรณีวิทยำโครงสร้ำง คือ “นักธรณีวิทยา (geologist – จีออ′เลอจิสทฺ)” ที่สนใจศึกษำโครงสร้ำงธรณีจึงเรียกว่ำ 
“นักธรณีวิทยาโครงสร้าง (structural geologist – สเตริค๊′เชอเริ่ล จีออ′เลอจิสทฺ)” ดังน้ัน ลักษณะที่ดีของนักธรณีวิทยำ
โครงสร้ำงเพ่ิมเติมต่อจำกลักษณะที่ดีของนักธรณีวิทยำ คือ  

(1) สำมำรถจินตนำกำรภำพ 3 มิติ ของโครงสร้ำงต่ำงๆ ที่พบเห็น บ่งบอกหรือต่อเติมส่วนที่ขำดหำยไปของหินโผล่
ได้  

(2) สำมำรถอ่ำนและสร้ำงแผนที่ธรณีวิทยำได้ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงภำพตัดขวำงใต้ผิวดินจำกกำรอ่ำนแผนที่
ธรณีวิทยำได้  
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(3) สำมำรถแปลควำมหมำยโครงสร้ำงธรณีจำกข้อมูลจำกกำรประยุกต์ส ำรวจธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลธรณีเคมี ข้อมูล
ภำพถ่ำยทำงดำวเทียม หรือข้อมูลกำรประยุกต์ส ำรวจธรณีวิทยำอื่นๆ ได้  

(4) สำมำรถเชื่อมโยงหรือบูรณำกำร (integrate) ควำมรู้ด้ำนกลศำสตร์หิน (rock mechanics) กับกำรเปลี่ยน
ลักษณะของหินได้  

(5) สำมำรถเชื่อมโยงกำรศึกษำในมำตรำส่วนขนำดเล็ก (microscopic scale) ไปสู่กำรศึกษำในมำตรำส่วนขนำด
ใหญ่ (macroscopic scale) หรือจำกมำตรำส่วนขนำดใหญ่ ไปสู่มำตรำส่วนขนำดเล็กได้ และ  

(6) สำมำรถประยุกต์ใช้หลักสถิติและคณิตศำสตร์ ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้เป็นอย่ำงดี    

 กล่ำวโดยสรุป หน้ำท่ีหลักของนักธรณีวิทยำโครงสร้ำง คือ เก็บข้อมูลธรณีวิทยำ ออกส ำรวจในสนำม วัดทิศทำงกำร
วำงตัวของโครงสร้ำง ขนำดรูปร่ำง และต่อเติมส่วนที่ขำดหำยของโครงสร้ำง เขียนรูป ถ่ำยรูป เก็บตัวอย่ำงเพ่ือน ำมำวิเครำะห์
ในห้องปฏิบัติกำร ท ำแผนที่ธรณีวิทยำ (geologic map) และแผนที่โครงสร้ำง (structural map) รวมทั้งศึกษำและแปล
ควำมหมำยโครงสร้ำงธรณีจำก ข้อมูลจำกกำรประยุกต์ส ำรวจธรณีฟิสิกส์ ข้อมูลธรณีเคมี ข้อมูลภำพถ่ำยทำงดำวเทียม หรือ
ข้อมูลกำรประยุกต์ส ำรวจธรณีวิทยำอื่นๆ บ่งบอกวิวัฒนำกำรทำงธรณีวิทยำและโครงสร้ำง ท ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงธรณีเชิง
พรรณนำ (descriptive analysis) กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงธรณีเชิงคิเนอแมถิคส์ (kinematic analysis) และกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงธรณีเชิงไดแนหมิคส์ (dynamic analysis) แผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่โครงสร้างที่มีความถูกต้อง แม่นย า สร้าง
ขึ้นตามมาตราส่วนที่ต้องการประยุกต์ใช้ คือ หัวใจการท างานของนักธรณีวิทยาโครงสร้าง   

1.1.4 มำตรำส่วนของกำรศึกษำโครงสร้ำงธรณี (Scale of Observation) 

 มำตรำส่วนทำงธรณีวิทยำโครงสร้ำง สำมำรถจัดแบ่งคร่ำวๆ 5 ประเภท อย่ำงไรก็ดี มำตรำส่วนของกำรศึกษำ
โครงสร้ำงธรณีวิทยำ (ดังตัวอย่ำงของโครงสร้ำงแสดงใน รูปที่ 1.2 - 1.4) สำมำรถก ำหนดได้ตำมควำมสนใจ และควำม
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ศึกษำ  

(1) มำตรำส่วนขนำดเล็ก (microscopic to submicroscopic scale) เป็นขนำดที่มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำต้อง
ศึกษำด้วยกล้องจุลทรรศน์ (10-3-10-5 เมตร (meter ออกเสียงว่ำ มีเท่อร) หรือกล้องอิเล็คทร็อน (น้อยกว่ำ 10-

5 เมตร)  

(2) มำตรำส่วนขนำดกลำง (mesoscopic scale) เป็นมำตรำส่วนที่มองเห็นขนำดของโครงสร้ำงได้ภำยในหินโผล่  

(3) มำตรำส่วนขนำดใหญ่ (macroscopic scale) เป็นมำตรำส่วนที่เมื่อมองหินโผล่จำกที่หน่ึงๆ จะไม่สำมำรถเห็น
ขนำดของโครงสร้ำงทั้งหมดได้ (ขนำด ~10-100 กิโลเมตร (kilometer ออกเสียงว่ำ เคอลอเมอเท่อร))  

(4) มำตรำส่วนขนำดภูมิภำค (regional scale) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ มำตรำส่วนขนำดไพศำล เป็นมำตรำส่วนที่พบ
โครงสร้ำงแบบต่อเน่ืองจำกหินโผล่บริเวณหน่ึงไปยังหินโผล่อีกบริเวณหน่ึง ครอบคลุมพ้ืนที่กว้ำง (ขนำด ~103-
104 กิโลเมตร) เช่น ทั่วทั้งที่รำบสูง หรือทั่วทั้งเทือกเขำ และ 

(5) มำตรำส่วนขนำดทั่วโลก (global scale) ใช้ศึกษำกระบวนกำรแปรสัณฐำน (tectonics -เท็คทอหนิคส์) 
อย่ำงไรก็ดีนิยำมของมำตรำส่วนที่กล่ำวมำไม่มีขอบเขตที่เจำะจง ตำยตัว อำจพบว่ำมีกำรเหลื่อมล้ ำกันได้   

1.1.5 ธรณีวิทยำโครงสร้ำงและกระบวนกำรแปรสัณฐำน  

 ธรณีวิทยำโครงสร้ำงและกระบวนกำรแปรสัณฐำน (tectonics – เท็คทอ′นิคสฺ) มีควำมคล้ำยคลึงกัน คือ เป็น
กำรศึกษำวิวัฒนำกำร (evolution) หรือประวัติ (history) ของกำรเปลี่ยนลักษณะ (deformation) ของหินในโลก ซึ่งค ำว่ำ 
“structure” มำจำกภำษำลำตินว่ำ “struere” หมำยถึง “to build (สร้าง)” ส่วนค ำว่ำ “tectonics” มำจำกภำษำกรีก 
“tektos” หมำยถึง “builder (ผู้สร้าง)” โดยที่มำตรำส่วนของกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำง ศึกษำจำกขนำดเล็กต้ังแต่ขนำด
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ของอะตอม (atom) ถึงขนำดภูมิภำค (atomic scale to regional scale) ส่วนมำตรำส่วนของกำรศึกษำของกระบวนกำร
แปรสัณฐำนศึกษำจำกขนำดภูมิภำคถึงขนำดทั่วโลก (regional scale to global scale) ดังน้ัน เน้ือหำของกำรศึกษำ
ธรณีวิทยำโครงสร้ำงและกระบวนกำรแปรสัณฐำนมีส่วนที่คำบเกี่ยวกัน (overlap) และกระบวนกำรแปรสัณฐำนของแผ่น
เปลือกโลก (plate tectonics) มีบทบำทต่อกำรเกิดโครงสร้ำงต่ำงๆ ที่ปรำกฏในหินเป็นอย่ำงมำก  

 ในกำรศึกษำโครงสร้ำงธรณีเริ่มพิจำรณำโครงสร้ำงที่พบจำกมำตรำส่วนของหินโผล่ (outcrop scale) ที่มองเห็นได้
อำจมีขนำดต่ำงๆ ต้ังแต่มิลลิเมตรถึงหลำยๆ เมตร หรือหลำยๆ กิโลเมตร จำกน้ันอำจน ำมำ (1) ศึกษำในมำตรำส่วนที่มีขนำด
เล็กลง (down scale) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (ขนำด microscopic scale) หรือกล้องอิเล็คทรอน [ขนำด submicroscopic 
scale ที่ศึกษำขนำดเล็ก ~10-6 เมตร (หรือ micron – ไมครอน)] หรือ (2) ศึกษำในมำตรำส่วนภูมิภำค (up scale) ที่มีขนำด
ต้ังแต่ร้อยถึงหลำยพันกิโลเมตร กำรรวบรวมผลจำกกำรศึกษำจำกหินโผล่หลำยๆ จุด ในมำตรำส่วนภูมิภำคน ำไปสู่กำรหำ
ควำมสัมพันธ์ และแปลควำมหมำย 

 

รูปที่ 1.4 (ก) หินโผล่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ าตกลานสาง จังหวัดตาก (ข) และ (ค) ลักษณะของหินที่พบใน
บริเวณน้ าตก ณ จุดที่ยืนถ่ายรูป (ก) พบลักษณะการเฉือนของกลุ่มสายแร่เฟลสปารและแร่ขวอรทส์ ที่มีลักษณะของแร่ดอก 
หรือพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) หรือแร่ที่มีเม็ดขนาดใหญ่รวมอยู่กับขนาดเล็ก ค าว่า “porphyroclast - พอ′ฟิเรอ
แคลสท์” นิยมเรียกทับศัพท์มากกว่า “แร่ดอก” บ่งชี้โครงสร้างเขตรอยเฉือน (shear zone) หินที่พบเป็นมายเลอไน้ท์ 
(mylonite) แสดงริ้วขนาน (foliation) ซึ่งหินเดิมถูกเปลี่ยนลักษณะในสภาพแพลสติค ลักษณะการยืดของกลุ่มสายแร่
เฟลสปารและขวอรทส์บ่งบอกถึงทิศทางของแรงเฉือน ซึ่งแสดงด้วยลูกศรบอกทิศ (ง) ภาพจากแผ่นหินบางของมายเลอไน้ท์ 
เปลี่ยนลักษณะจากหินเดิมคือแกรเหนิท ภาพดูจากกล้องจุลทรรศน์พบลักษณะการแตก การยืด และเรียงตัวของเม็ดแร่ โดยที่
เม็ดแร่ดอกผลึกใหญ่เป็นแร่เฟลสปารที่ถูกเปลี่ยนลักษณะโดยการแตก เป็นการเปลี่ยนลักษณะของแร่ที่มีสภาวะเปราะ ส่วน
เม็ดแร่ผลึกเล็กเป็นแร่ไมเค่อะ มีการเรียงตัวเป็นริ้วขนาน เป็นการเปลี่ยนลักษณะของแร่ไมเค่อะขณะที่อยู่ในสภาวะไหลได้ 
[ภาพ (ก)-(ค) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ง) จาก Fig. 5.43 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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 กำรศึกษำโครงสร้ำงธรณีของหินโผล่ซึ่งขนำดแตกต่ำงกันในแต่ละพ้ืนที่ ดังในภำพตัวอย่ำงรูปที่ 1.4 และ 1.5 อำจ
น ำไปสู่ (1) ศึกษำในมำตรำส่วนที่มีขนำดเล็กลง (down scale) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ (ขนำด microscopic scale) หรือกล้อง
อิเล็คทร็อน (ขนำด submicroscopic scale ที่ศึกษำขนำดเล็ก ~10-6 เมตร ที่แสดงในรูปที่ 1.4 (ง) และ 1.5 (ฉ) หรือ (2) 
ศึกษำในมำตรำส่วนภูมิภำค (up scale) ที่มีขนำดใหญ่หลำยสิบถึงหลำยร้อยกิโลเมตร กำรศึกษำจำกหินโผล่ (outcrop 
scale) ในหลำยๆ จุด แล้วรวบรวมเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ [รูปที่ 1.5 (ค) - (จ)] กำรศึกษำหินโผล่ในต ำแหน่งเดียว ไม่ให้ค ำตอบ
เก่ียวกับธรณีวิทยำภูมิภำคที่สมบูรณ์ (complete regional geology) ได้ ในท ำนองเดียวกัน กำรศึกษำจำกกล้องจุลทรรศน์
เพียงประกำรเดียวก็ไม่สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพกำรเปลี่ยนลักษณะของธรณีวิทยำของพ้ืนที่ทั่วทั้งภูมิภำคได้ 
(complete deformation) ในกำรศึกษำโครงสร้ำงธรณีจึงต้องวิเครำะห์จำกมำตรำส่วนต่ำงๆ ในหลำยๆ พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยง
เข้ำสู่กำรเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้ำงหลัก (major structure) ควำมรู้เกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของกำรเปลี่ยนลักษณะ จะเพ่ิม
มำกข้ึนได้ต่อเมื่อมีกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูลจำกหลำยส่วนในมำตรำส่วนขนำดเล็ก ขนำดกลำง และขนำดใหญ่   

 

 รูปที่ 1.5 (ก) ชั้นหินคดโค้งแบบตลบกลับ (overturned fold) ในบริเวณเทือกเขารูบี้ (Ruby mountains) รัฐ
เนอแวเดอะ สหรัฐอเมริกา หินที่โผล่เป็นหินที่อยู่ระดับลึก 10-15 กิโลเมตรจากผิวดิน หินที่ปรากกฎในภูเขาในรูปมีความลึก
กว่า 10-15 กิโลเมตรจากผิวดิน (ข) ภาพส่วนหน่ึงของเทือกเขารูบี้ (ค) และ (ง) มายเลอไน้ท์ พบเม็ดแร่ขนาดใหญ่ (แร่ดอก) 
หรือพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) ของกลุ่มแร่เฟลสปาร บ่งบอกการเปลี่ยนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือน ภาพถ่าย
จากบริเวณเทือกเขาในรูป (ก) ริ้วขนานที่ปรากฏในมายเลอไน้ท์ (mylonite) มีระนาบการวางตัวด้วยมุมเท (dip) ต่ า บ่งบอก
การเลื่อนข้ึนสู่พ้ืนดินด้วยระยะทางยาว [ภาพ โดย เพียงตา สาตรักษ์] 
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1.1.6 ประวัติของกำรศึกษำทำงธรณีและธรณีวิทยำโครงสร้ำง  

เน้ือหำของธรณีวิทยำเป็นเน้ือหำที่กว้ำงครอบคลุมในมำตรำส่วนของโลก จึงเป็นกำรยำกที่จะบ่งบอกจุดเริ่มต้นของ
กำรศึกษำธรณีวิทยำ หรือธรณีวิทยำโครงสร้ำง ธรณีวิทยำมีส่วนเก่ียวข้องกับศำสตร์หลำกหลำยสำขำ แม้กระทั่งศึกษำนอกโลก
ก็มีส่วนเก่ียวข้องกับธรณีวิทยำเช่นกัน เน่ืองจำก วัตถุประสงค์ประกำรหน่ึงของกำรศึกษำดวงดำวนอกโลก คือ เพ่ือต้องกำร
ทรำบว่ำโลกเกิดข้ึนได้อย่ำงไร มนุษย์จะมีเพ่ือนจำกต่ำงดวงดำวด้วยหรือไม่ มีแหล่งแร่ที่มีประโยชน์ที่จะสำมำรถน ำมำใช้ได้
หรือไม่ ส่วนใหญ่มักเข้ำใจว่ำ ธรณีวิทยำเป็นศำสตร์เก่ียวกับ ดิน หิน และแร่ เท่ำน้ัน ซึ่งควำมจริงแล้ว “ไม่ใช่” ธรณีวิทยำเป็น
กำรศึกษำสิ่งต่ำงๆ ที่เกิดเองตำมธรรมชำติ ท่ีอยู่บนโลก ภำยในโลก และนอกโลก  

ควำมอยำก (อยำกรู้ อยำกเห็น ฯลฯ) เป็นพ้ืนฐำนของมนุษย์ ดังน้ันเมื่อใดก็ตำมที่ มนุษย์เริ่มมีควำมสงสัยเกี่ยวกับ
โลก และเพียรพยำยำมค้นหำค ำตอบ จึงถือได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นธรณีวิทยำ เช่น มีค ำถำมที่ว่ำ ท ำไมตรงน้ีเป็นภูเขำ และ
พยำยำมค้นหำค ำตอบ เพ่ือไปประยุกต์ใช้อธิบำยที่ในอื่นๆ หรือมีค ำถำมว่ำท ำไมตรงน้ีเป็นที่รำบ และพยำยำมหำค ำตอบ เป็น
ต้น ในสมัยเริ่มแรกไม่มีกำรบันทึกค ำถำมและค ำตอบต่ำงๆ จึงไม่สำมำรถน ำมำอ้ำงอิงได้ กำรบันทึกเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ธรณีวิทยำน่ำจะเริ่มต้นในช่วงของ Aristotle (384-322 BC) แต่เมื่อได้อ่ำนบันทึก ที่มีค ำอธิบำยและโต้แย้งของ Aristotle 
สำมำรถทรำบทันทีว่ำก่อนหน้ำน้ันมีควำมคิดต่ำงๆ ที่อธิบำยเกี่ยวกับธรณีวิทยำมำกมำย ไม่ว่ำเป็นกำรเกิดน้ ำทะเล น้ ำทะเล
ท ำไมถึงเค็ม หรือกำรเกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น แม้ในบำงส่วน Aristotle ได้ระบุชื่อคนที่พยำยำมอธิบำยสิ่งต่ำงๆ เกี่ยวกับโลกไว้ 
แต่สืบค้นไม่ได้ เพรำะบุคคลเหล่ำน้ันไม่ได้บันทึกไว้อย่ำงเป็นระบบ (ดังน้ันเมื่อเรำค้นพบสิ่งใดใหม่ๆ เรำจึงต้องเขียนบันทึกและ
น ำเสนอ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ใหม่ให้มวลมนุษยชำติได้รับทรำบ และเป็นหลักฐำนว่ำเรำเป็นผู้ค้นพบ  ส ำหรับศำสตร์ทำงธรณี 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องโลกของเรำยังมีน้อยมำก ปัจจุบันเรำก็ยังไม่เข้ำใจอย่ำงแท้จริงเกี่ยวกับแผ่นดินไหว หำกเข้ำใจจริงแล้ว 
ควรจะท ำนำยหรือคำดกำรณ์ได้ด้วยควำมแม่นย ำ) บันทึกของ Aristotle ที่เขียนเกี่ยวกับ Meteorology โดยเฉพำะเล่ม 2 
จำกทั้งหมด 4 เล่ม เป็นเรื่องที่น่ำอ่ำนมำก แม้ค ำอธิบำยของ Aristotle ไม่ถูกต้องก็ตำม แต่ลักษณะกำรโต้แย้ง และแสดง
ควำมคิดเห็นของ Aristotle เป็นสิ่งที่ควรศึกษำ เช่น Aristotle อธิบำยว่ำกำรเกิดแผ่นดินไหวเกิดจำกลม (winds) โดย
ยกตัวอย่ำงสนับสนุนที่ได้จำกกำรสังเกตต่ำงๆ ซึ่งหำกวิเครำะห์ค ำอธิบำยของ Aristotle พร้อมกับจินตนำกำรรวมด้วย จะ
ทรำบได้ทันทีว่ำ Aristotle เป็นนักสังเกตที่ยอดเย่ียมมำก เพรำะเมื่อเกิดแผ่นดินไหว เรำรับรู้จำกผลของคลื่น (wave) 
คล้ำยคลึงกับคลื่นน้ ำทะเลที่ซัดเข้ำสู่ฝั่งโดยลม ดังน้ันสิ่งที่ Aristotle อธิบำย คือ ผล (result) ไม่ใช่แหล่งก ำเนิดคลื่น
แผ่นดินไหว (source of earthquake) หนังสือ Meteorology by Aristotle สำมำรถสืบค้นและ download ได้จำกอิน    
เทอรเน็ท บำงส่วนอำจถือว่ำ Theophrastus (374-287 BC) เป็นผู้เริ่มต้นของกำรศึกษำธรณีวิทยำ โดยเฉพำะเกี่ยวกับ วิชำ
แร่วิทยำ (Mineralogy) Theophrastus เป็นลูกศิษย์ของ Aristotle ที่ได้เขียนหนังสือ เรื่อง Concerning Stones  

ส ำหรับกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำง ส่วนใหญ่ถือว่ำ Nicolaus Steno (1638-1686) เป็นผู้เริ่มต้น Nicolaus 
Steno อธิบำยกฎธรรมชำติ 3 กฎ ได้แก่ (1) law of superposition ที่กล่ำวว่ำ ชั้นหินที่วำงตัวอยู่ด้ำนบน มีอำยุอ่อนกว่ำชั้น
หินที่วำงตัวอยู่ด้ำนล่ำง (2) law of horizontality ที่กล่ำวว่ำ ชั้นหินจะวำงตัวในแนวรำบเสมอ หำกไม่มีแรงกระท ำให้เปลี่ยน
ลักษณะ และ (3) law of concealed stratification ที่กล่ำวว่ำ เมื่อพบหินโผล่ที่ขอบของหิน บริเวณขอบจะมีกำรขำด
หำยไป (ถ้ำไมข่ำดหำยไปก็จะไม่เรียกว่ำขอบ) ดังน้ันต้องมีค ำอธิบำยว่ำเกิดข้ึนได้อย่ำงไร เช่น จำกกำรผุกร่อน จำกกำรคดโค้ง 
จำกกำรเลื่อน หรืออื่นๆ ที่ท ำให้เห็นเป็นขอบ (every outcrop in which the edges of strata are exposed demands 
an explanation (erosion, folding, faulting, volcanism, etc.)  

กฎกำรวำงตัวในแนวรำบ (law of horizontality) ของ Nicolaus Steno ใช้มำกในกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำง 
เช่น เมื่อเห็นชั้นหินคดโค้ง แสดงว่ำมีแรงมำกระท ำ เพรำะเดิมชั้นหินวำงตัวในแนวรำบ [รูปที่ 1.1 (ก)] และกฎกำรหลบซ่อน
หรือขำดหำยของชั้นหิน (law of concealed stratification) ใช้มำกเช่นกัน อำทิ เมื่อส ำรวจท ำแผนที่ทำงธรณีวิทยำ 
(geologic mapping) เพ่ือแสดงกำรโผล่ของหิน หำกหินโผล่หำยไปจะต้องอธิบำยหรือแสดงให้ทรำบว่ำเกิดข้ึนได้อย่ำงไร รอย
สัมผัส (contact) ของกำรขำดหำยมีลักษณะเป็นอย่ำงไร Nicolaus Steno ได้ต้ังกฎทั้งสำมกฎก่อน James Hutton (1726-
1779) ซึ่งเป็นคนเขียนอธิบำยถึงหลักควำมเป็นเอกภำพ (principle/doctrine of uniformitarianism) โดยกล่ำวว่ำ
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ปรำกฏกำรณ์ที่พบในปัจจุบัน สำมำรถอธิบำยปรำกฏกำรณ์ในอดีตได้ นอกจำกน้ีแล้ว James Hutton ได้ต้ังกฎควำมสัมพันธ์
ของกำรตัดกันของหิน (law of cross-cutting relationship) ที่กล่ำวว่ำหินอัคนี หรือรอยเลื่อนที่ตัดเข้ำไปในหินย่อมมีอำยุ
อ่อนกว่ำหินที่ถูกตัดเข้ำไป อย่ำงไรก็ตำม บำงส่วนถือว่ำกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำงเริ่มจำก ควำมช่ำงสังเกตของจิตกรที่
วำดแสดงรูปร่ำงของโครงสร้ำงของหินที่ปรำกฏอยู่ในภูเขำก่อนสมัยของ Nicolaus Steno  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาผ่านมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อ 1-3 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

1.2 หลักกำรทำงธรณีที่มีควำมส ำคัญต่อกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำง (Fundamentals of Geology for a Study 
of Structural Geology)  

1.2.1 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำของโลก (Geological Processes) 

ต้ังแต่ก ำเนิดโลก พ้ืนผิวของโลกได้ผ่ำนกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีวิทยำมำอย่ำงต่อเน่ือง ดังน้ัน พ้ืนผิวโลกที่
พบในวันน้ีย่อมไม่เหมือนกับวันวำนหรือวันหน้ำ แต่กำรสังเกตด้วยตำเปล่ำ ไม่อำจบอกได้ว่ำพ้ืนผิวโลกทั่วทั้งหมด (whole 
surface) เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ที่มีบ้ำนเรือนอยู่ริมแม่น้ ำขนำดใหญ่ เช่น แม่น้ ำเจ้ำพระยำ แม่น้ ำ
โขง อำจสังเกตเห็นได้ว่ำตลิ่งของสองฝั่งแม่น้ ำถูกกัดเซำะ ผุพัง หรือทับถม และเมื่อมีกระแสน้ ำไหลผ่ำนไป จะมีกระแสใหม่
ไหลตำมมำอย่ำงต่อเน่ือง เป็นกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ (changing) ตัวอย่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกที่สังเกตได้ 
คือ กำรเกิดแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ที่ท ำให้อำคำรบ้ำนเรือนพังพินำศ  ทั้งๆ ที่เมื่อวันวำนหรือเพียงเสี้ยววินำทีที่ผ่ำนมำมี
บ้ำนเรือน-อำคำรสถำนที่ปรำกฏอยู่ในสภำพปกติ หรือกำรเกิดภูเขำไฟระเบิด ที่ท ำให้ภูเขำลูกใหม่เกิดข้ึนในช่วงเวลำอันสั้น 
เป็นต้น ผิวนอกของโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก (plates) หลำยๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลำ
โดยมีอัตรำเร็วเฉลี่ย 4-8 เซนติเมตรต่อปโีดยประมำณ ที่ขอบของแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่น อำจชนกัน (collision) หรือแยก
ออกจำกกัน (pull apart) หรือทรุดตัวซ้อนทับกัน (subduction) กำรเคลื่อนชนกันของแผ่นเปลือกโลก ปรำกฏเป็นแนวชน
กันซึ่งเป็นเทือกเขำสูงที่มีควำมสูงเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หำกไม่มีสำเหตุอื่นที่ท ำให้ทิศทำงกำรชนกันเปลี่ยนไป เช่น ปัจจุบันพบว่ำกำร
สูงข้ึนของเทือกเขำหิมำลัยเพ่ิมข้ึนปีละ 5 เซนติเมตรเพรำะเป็นผลจำกกำรเคลื่อนที่ของแผ่นออสเตรเลีย-อินเดียเข้ำหำแผ่นยุเร
เฌอ เป็นต้น 

กำรหำอำยุจำกหินอุกกำบำต โดยใช้เครื่องมือที่มีควำมละเอียดสูงสุดที่มีในปี 1998 คำดว่ำ โลกมีอำยุประมำณ 
4.55 0.02 พันล้ำนปี (Ricard Harter, 1998) พ้ืนผิวของโลกจึงถูกเปลี่ยนแปลงมำแล้วอย่ำงมำกมำย มีวัฏจักรของหิน
เกิดข้ึนอย่ำงต่อเน่ือง ในระยะหลำยๆ ล้ำนปี  

 กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณีแบ่งออกเป็น 4 กระบวนกำรที่ส ำคัญดังน้ี (1) กระบวนกำรเกิดภูเขำไฟ 
(volcanism) (2) กระบวนกำรแปรสัณฐำนของแผ่นเปลือกโลก (tectonism) (3) กระบวนปรับเปลี่ยนสภำพ (gradation) 
และ (4) กระบวนกำรถูกพุ่งชนจำกวัตถุนอกโลก (impact cratering) ลักษณะภูมิประเทศ อันได้แก่ ภูเขำ หุบเขำ แม่น้ ำ ที่
รำบ แอ่ง ทะเลทรำย ล้วนเกิดข้ึนจำกกระบวนกำรทั้ง 4 ชนิดแทบทั้งสิ้น รำยละเอียดของ 4 กระบวนกำรมีดังน้ี 

(1) กระบวนการเกิดภูเขาไฟ (volcanism) หมำยถึงกำรระเบิดลำเว่อะออกสู่ผิวโลก ซึ่งลำเว่อะเกิดจำกกำร
หลอมเหลวของหินในเปลือกโลก (crustal rocks) และหินในเน้ือโลกบำงส่วน (partial melting of mantle 
rocks) โดยมีแก๊สรวมอยู่ด้วย เมื่อประทุข้ึนมำสู่ผิวดิน ลำเว่อะจะเย็นตัวเป็นของแข็ง แก๊สจะเคลื่อนออกสู่
บรรยำกำศ กำรหลอมเหลวของหินในเปลือกโลกและเน้ือโลกบำงส่วน เกิดข้ึนได้โดยกระบวนกำรเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก ที่ท ำให้หินในเปลือกโลกทรุดตัวลงไปในเน้ือโลกใต้ผิวดิน ที่ควำมลึกประมำณ 60-100 
กิโลเมตร หลังจำกน้ันจึงเกิดกำรหลอมเหลว ท ำให้หินที่อยู่ในเน้ือโลกส่วนใกล้เคียงหลอมเหลวตำมไปด้วย จึง
เรียกว่ำ กำรหลอมเหลวของหินในเน้ือโลกบำงส่วน   
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(2) กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (tectonism) หมำยถึงกระบวนกำรเคลื่อนที่ของหินโดยกำร
คดโค้ง (folding) กำรแตก (fracturing) กำรแยก (jointing) และกำรเลื่อน (faulting) แผ่นดินไหว จัดอยู่ใน
กระบวนกำรน้ี กล่ำวคือ แผ่นดินไหวเป็นกำรเลื่อน (faulting) ของหิน เน่ืองจำกแรงที่มำกระท ำ มีปริมำณ
มำกกว่ำควำมสำมำรถต่อต้ำนของหินน้ัน กระบวนกำรน้ีเก่ียวข้องกับกำรเกิดโครงสร้ำงธรณีโดยตรง  

(3) กระบวนปรับเปลี่ยนสภาพ (gradation) ได้แก่ กำรผุพัง (weathering) สึกกร่อน (erosion) กำรพัดพำ 
(transportation) และกำรทับถม (deposition) เป็นกำรปรับเปลี่ยนสภำพของโลกให้อยู่ในสภำวะสมดุล 
ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนสภำพ ได้แก ่กระแสน้ ำ กระแสลม ธำรน้ ำเข็ง แรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดของ
โลก และปัจจัยที่ควบคุมหรือก ำหนดกระบวนกำรปรับเปลี่ยนสภำพ คือ อุณหภูมิ สภำพภูมิประเทศ สภำพ
ภูมิอำกำศ เช่น หินในภูเขำจะผุพัง สึกกร่อนเพ่ือลดระดับควำมสูงให้น้อยลง เศษของกำรผุพังและสึกกร่อนจะ
ถูกพัดพำมำทับถมในที่ลุ่ม ท ำให้ที่ลุ่มสูงข้ึน  

(4) กระบวนการถูกพุ่งชนจากวัตถุนอกโลก (impact cratering) ผลของกระบวนกำรน้ีท ำให้เปลือกโลกมีกำร
เปลี่ยนแปลง อำทิเช่น กลำยเป็นหลุมที่เกิดจำกกำรกระแทก ปรำกฏกำรณ์แม้จะเกิดข้ึนค่อนข้ำงน้อย แต่มี
หลุมของกำรถูกกระแทกจำกวัตถุนอกโลกปรำกฏ แม้ว่ำจะมีอุกกำบำตตกลงสู่โลกมำกมำยแต่อุกกำบำต
เหล่ำน้ัน ถูกเผำไหม้ในบรรยำกำศ จึงไม่เกิดเป็นหลุมอุกกำบำตในจ ำนวนมำก เหมือนกับพ้ืนผิวของดวงจันทร์ 
หรือดำวเครำะห์ดวงอื่นๆ  

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณี ไม่รวมกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรกระท ำของมนุษย์ หำกกำรเปลี่ยนแปลงน้ันไม่
ค ำนึงถึงลักษณะทำงธรณี หรือฝืนธรรมชำติ เช่น กำรสร้ำงเข่ือนเพ่ือกักเก็บน้ ำหรือเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ำ ที่ท ำให้เกิดกำรเสีย
สมดุลทำงธรรมชำติของบริเวณน้ัน หำกมีกำรศึกษำผลกระทบก่อนกำรก่อสร้ำง ประกอบกับกำรประเมินควำมเหมำะของ
โครงกำรโดยใช้ควำมรู้ทำงธรณีวิทยำ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกโดยมนุษย์ จะท ำให้ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
ของโลก ไม่ถูกท ำลำยอย่ำงที่ปรำกฏในปัจจุบัน น่ีคือ เหตุผลส ำคัญที่ว่ำ ท ำไมเรำต้องศึกษำและเข้ำใจกำรเปลี่ยนลักษณะของ
เปลือกโลก หำกเรำเข้ำใจและสำมำรถเชื่อมโยงควำมรู้ทำงธรณีกับศำสตร์อื่นๆ จะช่วยให้เรำอยู่ร่วมกับธรรมชำติได้อย่ำงย่ังยืน 
และเป็นมิตรกับธรรมชำติ  

กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณี สัมพันธ์กับกระบวนกำรเปลี่ยนลักษณะ กล่ำวคือ กระบวนกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธรณีทั้ง 4 ประกำร มีกำรเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนด้วย แต่ในทำงธรณีวิทยำโครงสร้ำงจะพิจำรณำเฉพำะกำรเปลี่ยนลักษณะโดย
แรงที่มำกระท ำ และมีหลักฐำนปรำกฏให้เห็นว่ำ มีแรงกระท ำต่อวัตถุน้ัน หำกมีแรงกระท ำต่อวัตถุ แต่ไม่มีหลักฐำนปรำกฏ
หรือถูกบันทึกไว้ในวัตถุ จะไม่เรียกว่ำเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะโครงสร้ำงธรณี  

1.2.2 หลักและกฎทำงธรณีวิทยำ (Principal and Laws in Geology)  

1.2.2.1 หลักควำมเป็นเอกภำพ (Principal of Uniformitarianism)  

หลักหรือกฏควำมเป็นเอกภำพต้ังเมื่อศตวรรษที่ 18 โดย James Hutton อย่ำงไรก็ตำม หลักหรือกฎน้ีเป็นที่รู้จักกัน
ในศตวรรษที่ 19 โดย John Playfair น ำกฎน้ีมำกล่ำวถึงใหม่หลักกำรของกฎน้ีกล่ำวว่ำ “processes occurring today 
upon and within the past and will continue in the future” หรือจะกล่ำวง่ำยๆ คือ “ปรากฏการณ์ปัจจุบัน
เปรียบเสมือนกุญแจที่ไขอดีต - the present is the key to the past” ข้อสรุปของ Hutton เกิดจำกกำรสังเกตกำรผุกร่อน
ของชำยฝั่งของสก็อทเลิ่นด์ (Scotland) โดยเริ่มสังเกตกำรกัดกร่อนของโขดหินชำยฝั่ง ที่ถูกคลื่นเซำะกลำยเป็นเศษหินขนำด
ใหญ่ แล้วจึงสลำยเล็กลงเป็นเม็ดทรำย Hutton สังเกตเนินทรำยที่ถูกสร้ำงข้ึนก่อนที่จะถูกท ำลำยโดยพำยุที่พัดเข้ำมำในแต่ละ
ครั้ง จำกน้ันจะเริ่มวัฎจักรใหม่ นอกจำกน้ี Hutton ยังสรุปอ้ำงถึง หินทรำยที่เกิดจำกกำรตกตะกอนของเม็ดทรำย แล้วแข็งตัว
กลำยเป็นหิน กำลต่อมำถูกสลำยกลำยเป็นเม็ดทรำย เช่นเดียวกับโขดหินที่ถูกน้ ำทะเลเซำะ ดังน้ันกำรสังเกตกระบวนกำร
ต่ำงๆ ของโลกที่ปรำกฏในปัจจุบันของโลกสำมำรถน ำไปประยุกต์ อธิบำยเหตุกำรณ์ในอดีตได้ “the present is the key to 
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the past” ผู้เขียนเห็นควรเพ่ิม “the future” เข้ำมำด้วย น่ันคือ “ปรากฏการณ์ปัจจุบันเปรียบเสมือนกุญแจที่ไขทั้งอดีตและ
อนาคต - the present is the key to the past and the future” 

กำรเปลี่ยนแปลงทำงธรณี เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่ใช้เวลำนำนมำก กำรที่เรำพบหินที่ขำดออกจำกกัน เน่ืองจำกกำร
เกิดรอยเลื่อน ท ำให้หินแตกและเลื่อนเป็นแนวยำว 10 หรือ 100 กิโลเมตร จึงอธิบำยได้ว่ำเกิดกำรเคลื่อนตัวเกิดข้ึนอย่ำงช้ำๆ 
ใช้เวลำเป็นหลำยๆ ล้ำนปี ในตรงกันข้ำมอำจอธิบำยได้ว่ำหินแตกและเลื่อนเป็นแนวยำว 10 ถึง 100 กิโลเมตร เกิดข้ึนในเวลำ
เพียงเสี้ยววินำที เน่ืองจำกปรำกฏของแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ เป็นต้น  

1.2.2.2 กฎกำรซ้อนทับ (Law of Superposition)  

กฎน้ีต้ังโดย Nicholas Steno มีนัยส ำคัญว่ำ “เมื่อพบตะกอนของหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ หินที่แก่กว่าจะอยู่ล่าง
ของหินที่อ่อนกว่าเสมอ ถ้าไม่ถูกเปลี่ยนลักษณะทางกระบวนการแปรสัณฐานโดยการพลิก ตลบกลับ  (within a layered 
sequence, commonly sedimentary or volcanic rocks, the oldest rocks will occur at the base of the 
sequence and successively younger rocks will occur toward the top, unless the sequence has been 
inverted through tectonic activity)” 

1.2.2.3 กฎกำรวำงตัวแนวรำบ (Law of Original Horizontality)  

กฎน้ีต้ังโดย Nicholas Steno มีนัยส ำคัญว่ำ  “หินตะกอนจะตกตะกอนในแนวราบเสมอ (bedding planes 
within sediments of sedimentary rocks form in horizontal to nearly horizontal orientation at the time of 
deposition)”   

1.2.2.4 กฎกำรซ่อนตัวของหินโผล่ (Law of Concealed Stratification)  

กฎน้ีต้ังโดย Nicholas Steno มีนัยส ำคัญว่ำ “หากขอบของหินโผล่ปรากฏ จ าต้องให้ค าอธิบายว่าเกิดข้ึนได้อย่างไร 
เช่น การผุกร่อน การคดโค้ง หรืออื่นๆ ที่ปรากฏเป็นขอบที่สังเกตได้ [every outcrop in which the edges of strata are 
exposed demands an explanation (e.g., erosion, folding, faulting, volcanism, etc). 

1.2.2.5 กฎกำรตัดกันของหิน (Law of Cross-cutting Relationship)  

กฏน้ีต้ังโดย James Hutton มีนัยส ำคัญว่ำ “หินอัคนี ชั้นหินคดโค้งและรอยเลื่อน ที่ตัดเข้าสู่หินท้องที่ ย่อมมีอายุ
อ่อนกว่าหินท้องที่ (an igneous body or a structure that is a fold or fault must be younger than the rocks at 
cuts through)“   

1.2.2.6 กฎกำรวิวัฒนำกำร (Law of Faunal Succession)  

กฏน้ีมีนัยส ำคัญว่ำ “ชั้นหินที่มีซากสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการน้อย จะเป็นชั้นหินทีม่ีอายุแก่กว่าชั้นหินที่มซีากสิ่งมีชีวิตที่
มีวิวัฒนาการมาก (fossil organisms should be systematically changed possible more advanced toward the 
top of a sequence)”   

1.2.2.7 กฎของเพิมเพลี่ (Pumpelly’s Law)  

กฏน้ีต้ังข้ึนโดย Raphael Pumpelly มีนัยส ำคัญว่ำ ““หากแกนและระนาบแกนของชั้นหินคดโค้งรองมีความลง
รอยกัน (congluent) ย่อมหมายถึง การเกิดข้ึนพร้อมกันของแกนและระนาบแกนของชั้นหินคดโค้งหลัก” เทียบเคียงได้กับ 
“การศึกษาโครงสร้างเล็กที่อยู่ในพ้ืนที่ใดๆ สามารถอธิบายโครงสร้างใหญ่ที่เกิดข้ึนในสภาวะเดียวกันได้ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง 
คือ โครงสร้างเล็กหรือใหญ่มีสภาพการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ดังน้ัน การศึกษาด้วยมาตราส่วนเล็กหรือใหญ่ สามารถท าให้
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เกิดการเปลี่ยนลักษณะได้เหมือนกัน (small structures are a key to and mimic the styles and orientations of 
larger structures of the same generation within a particular area)” กฎน้ีจึงอธิบำยอย่ำงสั้นๆ ว่ำ “การศึกษา
โครงสร้างเล็กสามารถบ่งบอกหรืออธิบายโครงสร้างใหญ่ที่เหมือนกันได้ หรือศึกษาการโครงสร้างใหญ่สามารถบ่งบอกหรือ
อธิบายโครงสร้างเล็กที่เหมือนกันได้ (small scale indicates large scale; large scale indicates small scale)”  

1.2.2.8 หลักกำรต้ังสมมติฐำนหลำยๆ สมมติฐำน (Multiple Working Hypothesis)  

กำรต้ังสมมติฐำนของควำมน่ำจะเป็นไปได้ เป็นกรอบควำมคิดที่ส ำคัญ ซึ่งช่วยให้มองเห็นปัญหำ และหำค ำตอบได้ 
เช่น หำกพบรอยสัมผัสของหินสองหน่วย สมมติฐำนของควำมเป็นไปได้ของรอยสัมผัส ได้แก ่  

(1) รอยสัมผัสจำกหินอัคนี (intrusive contact)   
(2) รอยสัมผัสจำกกำรเลื่อน (fault contact)  
(3) รอยสัมผัสจำกควำมไม่ต่อเน่ือง (unconformity contact)   

สมมติฐำนทั้ง 3 ข้อ ช่วยท ำให้หำค ำตอบได้โดยท ำกำรส ำรวจในสนำม เช่น ถ้ำสมมติฐำนข้อที่ 1 ถูก กำรส ำรวจใน
สนำมย่อมเห็นรอยสัมผัสมีกำรแปรสภำพ ถ้ำสมมติฐำนข้อที่ 2 ถูก กำรส ำรวจในสนำมย่อมเห็นกำรบดอัดหรือครูดกันของหิน 
และถ้ำสมมติฐำนข้อที่ 3 ถูก กำรส ำรวจในสนำมย่อมเห็นร่องรอยกำรผุกร่อนของบริเวณรอยต่อ และอำจพบ  basal 
conglomerate กำรต้ังสมมติฐำนหลำยๆ สมมต ิฐำนเป็นแนวทำงชี้น ำไปสู่กำรวิเครำะห์และหำค ำตอบได้อย่ำงถูกต้อง 

1.2.2.9 ทฤษฎีกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (Plate Tectonics Theory)  

ทฤษฎีกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเป็นกำรรวมของทฤษฎีทวีปลอย (continental drift) เข้ำไปทฤษฎี
พ้ืนมหำสมุทรแยก (sea-floor spreading) โดยทฤษฎีทวีปลอย อธิบำยว่ำในยุคแรกๆ แผ่นทวีปอยู่ติดกันเป็นแผ่นเดียว ต่อมำ
แยกตัวเป็นแผ่นๆ พร้อมทั้งเคลื่อนออกจำกกัน ส่วนทฤษฎีพ้ืนมหำสมุทรแยก อธิบำยกำรแยกตัวออกจำกกันของมหำสมุทร 
และแนวยำวของภูเขำไฟในกลำงมหำสมุทร ทฤษฎีกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonics) ให้ค ำอธิบำย
กำรเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลกโดยแรงหรือควำมเค้น ที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ท ำให้ได้โครงสร้ำงธรณี 
เช่น ชั้นหินคดโค้ง รอยเลื่อน หรือโครงสร้ำงอื่นๆ ทฤษฎีกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เป็นผลจำกกำรศึกษำและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ของ Bryan Isacks, Jack Oliver และ Lynn Sykes ในปี 1968 แต่เป็นที่น่ำสังเกตคือ ก่อนทฤษฎีน้ีก่อต้ัง หรือ
ในอดีตก่อนกำรค้นพบ กลไกกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก มีค ำอธิบำยกำรเปลี่ยนลักษณะชนิดต่ำงๆ ของโลก เช่น กำรเกิด
ภูเขำ มีค ำอธิบำยว่ำเกิดจำกกำรยกตัวของเปลือกโลกให้สูงข้ึนเป็นภูเขำ หรือชั้นหินคดโค้งและรอยเลื่อน มีค ำอธิบำยว่ำเป็นผล
จำกกำรเลื่อนไถลขนำดใหญ่ (mega-landslide) ตำมแรงโน้มถ่วง (gravity) หินที่ถูกเลื่อนจะถูกดันให้คดโค้ง (folding) หรือมี
ค ำอธิบำยว่ำภูเขำเกิดจำกลักษณะของกำรยืดแบบไส้กรอกขนำดใหญ่ (mega-boudin structure) เป็นต้น ตัวอย่ำงเหล่ำน้ี
อำจเกิดข้ึนได้จริง แต่ค่อนข้ำงน้อยมำก เทือกเขำส่วนใหญ่เกิดในบริเวณขอบที่มีกำรชนกันของแผ่นเปลือกโลก โดยมีแผ่น
เปลือกโลกหน่ึงทรุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง   

1.3 หลักส ำคัญของธรณีวิทยำโครงสร้ำง (Fundamentals of Structural Geology) 

หลักส ำคัญของธรณีวิทยำโครงสร้ำงมีอยู่ 3 กลุ่มใหญ ่ประกอบด้วย (1) รอยสัมผัส (contacts) (2) โครงสร้ำงปฐม
ภูมิ (primary structures) และ (3) โครงสร้ำงทุติยภูมิ (secondary structures)  

1.3.1 รอยสัมผัส (Contacts)   

รอยสัมผัส (รูปที่ 1.6) เป็นขอบรอยต่อของหินสองชนิดประกอบด้วย  

(1) รอยต่อแบบกำรตกตะกอนทับถมปกติ (normal depositional contacts) เป็นรอยสัมผัสที่เกิดข้ึนระหว่ำง
กำรตกตะกอนของตะกอนขนำดต่ำงๆ กลำยเป็นหินที่มตีะกอนขนำดต่ำงกันเช่น ตะกอนขนำดเม็ดทรำย (sand 
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size) เรียก หินทรำย ตะกอนขนำดเม็ดทรำยแป้ง (silt size) เรียก หินทรำยแป้ง หรือตะกอนขนำดเม็ดดิน
เหนียว (clay size) เรียกชื่อได้เป็น หินดินดำนหรือหินดินเหนียว  

(2) รอยสัมผัสแบบไม่ต่อเน่ือง (unconformities - เอินเคินฟอร′เมอที่) มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ 
disconformity, angular unconformity, and nonconformity (รูปที่ 1.6)  

(3) รอยสัมผัสของหินอัคนี (igneous contacts)   

(4) รอยสัมผัสจำกรอยเลื่อน (fault contacts)  

(5) รอยสัมผัสจำกเขตรอยเฉือน (shear zone contacts) 

 

 รูปที่ 1.6 รอยสัมผัสแบบไม่ต่อเน่ือง (unconformity) ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การผุกร่อน (erosion) ที่
บริเวณผิวบนก่อนการสะสมตัวของหินชุดใหม่ การผุกร่อน (erosion) ถือเป็นค าส าคัญ (keyword) [ภาพ (ก) โดย Duncan 
Heron ภาพ (ข) และ (ค) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  

1.3.2 โครงสร้ำงปฐมภูมิ (Primary Structures)  

โครงสร้ำงปฐมภูมิเป็นโครงสร้ำงที่เกิดข้ึนในขณะเกิดเป็นหิน มักพบในหินตะกอน ตัวอย่ำงของโครงสร้ำงปฐมภูมิ 
ได้แก ่กำรวำงชั้น (bedding) กำรวำงชั้นเฉียงระดับ (cross-bedding) กำรวำงชั้นหินเรียงขนำด (graded bedding) ริ้วรอย
คลื่น (ripple marks) ระแหงโคลน (mud crack) รอยประทับจำกเม็ดฝน (rain print) ร่องรอยสัตว์ (track and trail) รูป
พิมพ์จำกน้ ำหนักกด (load cast) รูปพิมพ์แบบเนินร่อง (flute casts) รูปพิมพ์แบบสัน (groove cast) รอยครูดจำกวัตถุ 
(tool marks) รอยกระทุ้ง (prod marks) รอยกลิ้ง (roll marks) รอยกระแทก (bounce marks) รอยขัดหรือรอยแปรง 
(brush marks) รอยกระโดด (skip marks) รอยกัดเซำะจำกกระแส (scour marks) ร่องรอยซำกดึกด ำบรรพ์ (trace fossils) 
ร่องรอยจำกกำรคลำนหรือเดิน (crawling and walking trace) ร่องรอยจำกกำรพักผ่อน (resting trace) รอยจำกกำรขุด
เพ่ือเป็นที่อยู่อำศัย (dwelling structures) ร่องรอยรำกพืช (rootlet) เนินทรำย (sand dune) สันทรำย (sand bars) 
โครงสร้ำงรูปล ำน้ ำ (channels) หรือ ก้อนทรงมน (nodule) โครงสร้ำงที่พบในหินภูเขำไฟ ได้แก่ รูพรุนในหินบะซ้อลท กำร
เรียงตัวของเม็ดแร่ (compositional banding) อันเน่ืองจำกกำรตกผลึกที่ระดับอุณหภูมิ ควำมเข้มข้นต่ำงๆ กันในหินอัคนี 
โครงสร้ำงรูปหมอน (pillow structure) ในหินอัคนีที่ปะทุสู่ผิวโลก และไหลไปตำมท้องน้ ำ โครงสร้ำงแบบปฐมภูมิแสดง
ลักษณะโครงสร้ำงที่เกิดระหว่ำงกระบวนกำรเกิดเป็นหิน เป็นผลของสิ่งแวดล้อมในขณะกำรเกิดของหินน้ันๆ  
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1.3.3 โครงสร้ำงทุติยภูมิ (Secondary Structures)  

โครงสร้ำงทุติยภูมิเป็นโครงสร้ำงที่เกิดจำกหินถูกแรงมำกระท ำ และท ำให้เกิดจำกแรงที่มำกระท ำต่อหิน แล้วท ำให้
หินเปลี่ยนลักษณะแตกต่ำงไปจำกเดิม หำกไม่เข้ำใจโครงสร้ำงปฐมภูมิ อำจท ำให้เกิดควำมสับสนในกำรแยกระหว่ำงโครงสร้ำง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ และอำจแบ่งแยกผิด ซึ่งโครงสร้ำงทุติยภูมิที่ส ำคัญ 8 ชนิด มีลักษณะคร่ำวๆ ดังต่อไปน้ี  

1.3.3.1 รอยแยก (Joint) 

รอยแยก หรือเรียกทับศัพท์ว่ำ “จ๊อยนท์” เกิดจำกแรงกระท ำที่ส่งผลให้เน้ือหินแยกออกจำกกัน โดยหินไม่ครูดกับ
ระนำบรอยแยก ถ้ำหำกเป็นกำรเคลื่อนที่แบบครูดที่ผิวระนำบ เรียกว่ำ รอยเลื่อน (fault) หรือรอยแตกเฉือน (shear 
fracture) รอยแยกส่วนใหญ่พบเป็นกลุ่ม มีหลำยทิศทำง รอยแยกเกิดจำกแรงดึงหรือควำมเค้นดึง และโดยกำรเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิหรือแรงตึงผิว [รูปที่ 1.7 (ก)] รอยแยกมักมีระยะทำงสม่ ำเสมอ รอยแยกอำจมีควำมยำวต้ังแต่เซนติเมตรถึง
หลำยๆ สิบเมตร ตัวอย่ำงกำรเกิดรอยแยก เช่น รอยแยก ที่มีชื่อว่ำ “plumose structure – พลู′โมส สเตริ๊ค′เช่อรฺ” [รูปที่ 
1.7 (ข)] เกิดจำกแรงดึง ท ำให้หินแตกเป็นระนำบ เน้ือหินแยกออกจำกกัน ขณะเกิดมีควำมเร็วของกำรแยกตัวประมำณ
ครึ่งหน่ึงของควำมเร็วเสียง หมายเหตุ: พจนำนุกรมศัพท์ธรณีวิทยำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2558) บัญญัติค ำว่ำ “joint” ใน
ภำษำไทยว่ำ “แนวแตก” แต่ผู้เขียนเรียกว่ำ “รอยแยก” โดยรอยแยกเกิดจำกควำมเค้นดึง (tensional stress) ที่กระท ำต่อ
หินที่อยู่ในสภำวะเปรำะ (brittle deformation) ท ำให้หินเปลี่ยนลักษณะด้วยกำรแตกเป็นระนำบแล้วเคลื่อนตัว “แยก” 
ออกจำกกัน ทิศทำงของควำมเค้นดึงต้ังฉำกกับระนำบของกำรแตก มีค ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน 4 ค ำศัพท์ ได้แก่ fracture (รอย
แตก) joint (รอยแยก) shear fracture (รอยแตกเฉือน) และ fault (รอยเลื่อน) ผู้เขียนใช้ค ำว่ำ “รอย” เพ่ือให้
สอดคล้องกันและมีควำมหมำยในลักษณะภำพ 2 มิติ หำกใช้ค ำว่ำ “แนว” จะมีควำมหมำยเป็นเส้น หรือ 1 มิติ ซึ่งไม่
เหมำะสมอย่ำงย่ิง อย่ำงไรก็ดี ส าหรับนักศึกษาของผู้เขียน เมื่อเรียนในชั้นเรียน ผู้เขียนจะเรียกทับศัพท์ และให้ใช้ไทย-
อังกฤษ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน  

 

รูปที่ 1.7 (ก) รอยแยกที่เกิดจากแรงตึงผิว ของหินบะซ้อลท์ (columnar joint) ในพ้ืนที่แขวงจ าปาสัก ประเทศลาว 
ปรากฏเป็นเสาหินขนาดประมาณ 40-60 เซนติเมตรมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าเสาหินโดยทั่วไป (ข) ระนาบของรอยแยกที่
เรียกว่า “plumose structure – พลู′โมส สเตริ๊ค′เช่อรฺ” เกิดจากแรงดึงที่มีความเร็วของการแยกออกจากกันเป็นระนาบ 
ประมาณครึ่งหน่ึงของความเร็วเสียง [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  

1.3.3.2 รอยแตกเฉือน (Shear Fracture) 

รอยแตกเฉือน เกิดจำกควำมเค้นเฉือน (shear stress) ท ำให้แผ่นหินเลื่อน-ครูด ขำดออกจำกกัน เกิดเป็นระนำบ
กำรแตก รอยแตกเฉือนพบมำกในหินคดโค้งหรือขณะเกิดรอยเลื่อน ควำมเค้นเฉือนมักเกิดจำกกระบวนกำรแปรสัณฐำน หรือ
กำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก มักพบรอยไถล (slickenlines – สลิ′เคินไลนสฺ) ร่วมด้วย (ส ำหรับรอยแยก ไม่จ ำเป็นว่ำต้องมี
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แรงจำกกระบวนกำรแปรสัณฐำน) รอยไถลดังแสดงในรูปที่ 1.8 บนผิวระนำบที่แผ่นหินเลื่อนขำดจำกกัน เป็นตัวบ่งชี้ 
(indicator) ของรอยแตกเฉือน ที่รอยแยกจะไม่มีรอยไถลหรือรอยครูด นอกจำกน้ี ยังพบรอยประสำนกันระหว่ำงส่วนที่เกิด
เป็นรอยแยกและส่วนที่เกิดเป็นรอยแตกเฉือน (transitional tensile fractures) เพรำะเกิดในสภำวะร่วมระหว่ำง แรงดึงและ
แรงเฉือน ควำมดันของของเหลว (fluid pressure) ช่วยท ำให้เกิดรอยแตกได้ กำรเคลื่อนที่ของของเหลวโดยควำมดัน 
สำมำรถสังเกตได้จำกสำยแร่ (vein) เช่น สำยแร่ขวอรทส์ (quartz vein) สำยแร่แคลไซ้ท์ (calcite vein) เป็นต้น  

 

รูปที่ 1.8 (ก) รอยไถลหรือรอยครูด (slickenlines – สลิ′เคินไลนสฺ) บนระนาบผิว (plane surface) ของหินกรวด
มน จากผลการเลื่อนออกจากกันของแผ่นหิน แต่ไม่สามารถวัดระยะการเลื่อน (offset – อ๊อฟ′เซท) ได้ อย่างแน่นอน 
เน่ืองจากไมม่ีตัวบ่งชี้การเลื่อน (marker) ระนาบของรอยเลื่อนพบเม็ดกรวดที่ถูกตัดขาดออกจากกัน ภาพถ่ายบริเวณหินโผล่ที่
ท้องล าน้ าโขง ในฤดูน้ าลด บริเวณอ าเภอปากชม จังหวัดเลย (ข) รอยไถลหรือรอยครูด บนระนาบโค้ง (curviplanar) ของ
หินปูน เป็นผลของการเลื่อนตัวจากการคดโค้ง เป็นการเลื่อนระหว่างชั้นหินที่มีความหนืดแตกต่างระหว่างชั้น สังเกตเห็นการ
เปลี่ยนลักษณะในสภาวะก่ึงแพลสติค มีรูปร่างคอดและกิ่ว แต่ไม่สามารถวัดระยะการเลื่อนได้ พบบริเวณถนนใกล้เข่ือนท่าทุ่ง
นา จังหวัด กาญจนบุรี [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

1.3.3.3 รอยเลื่อน (Fault) 

รอยเลื่อน เรียกว่ำทับศัพท์ว่ำ “ฟ้อลท”์ เป็นระนำบแตกในเน้ือหินที่หินสองด้ำนเลื่อนขำดออกจำกกันอย่ำงชัดเจน 
ระยะทำงของกำรเลื่อน (offset) อำจมต้ัีงแต่เซนติเมตรถึงหลำยร้อยกิโลเมตร ที่ผิวของระนำบรอยเลื่อน (fault plane) ดังรูป
ที่ 1.9 อำจพบผงรอยเลื่อน (gouge – เก๊ำจฺ) กรวดเม็ดเหลี่ยม (breccia – เบร๊ะ′เชี่ย) รอยครูด (slickenlines) กำรขัดสี 
(polished) ของผิวระนำบเกิดในระหว่ำงกำรเลื่อนตัวของหิน รอยเลื่อนเกิดในสภำวะกำรเปลี่ยนลักษณะแบบเปรำะ (brittle 
deformation) กำรเกิดรอยเลื่อนส่วนใหญ่ เกิดจำกแรงในกระบวนกำรแปรสัณฐำน หรือกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก (plate tectonics) ซึ่งหินถูกบีบอัด (compression) หรือหินถูกยืด (extension) ให้อยู่ในสภำวะที่เหมำะสมใน
สมดุลใหม่ กำรเลื่อนตัวของหินบ่งชี้กำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรต้ำนแรงที่มำกระท ำ และหินเกิดกำรวิบัติ (failure) ก่อนที่
จะเกิดกำรปรับสภำพเพ่ือให้เกิดควำมสมดุลใหม่  รอยเลื่อนบำงชนิดสำมำรถเพ่ิม หรือลดควำมหนำของเปลือกโลกได้ 
(thickening and thinning crust) หรือสำมำรถท ำให้เปลือกโลกหดสั้นหรือยำวออกได้ (shortening or lengthening 
crust) ตัวอย่ำงเช่น รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) เปลือกโลกถูกท ำให้สั้นลงพร้อมหนำข้ึน หรือกำรเกิดรอยเลื่อนปกติ 
(normal fault) เปลือกโลกถูกท ำให้บำงลงพร้อมยำวออก อย่ำงไรก็ตำม กำรเกิดรอยเลื่อนแยกด้ำนข้ำง (strike-slip fault) 
จะไมท่ ำให้ควำมหนำของเปลือกโลกเปลี่ยนไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ เพรำะกำรเลื่อนหลักจะกำรเลื่อนไปตำมแนวระดับ (strike) 
ของระนำบกำรเลื่อน แผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดจำกกำรเลื่อน จำกรำยงำนระยะกำรเลื่อน (offset) ของแผ่นหินสองด้ำน ใน
กำรเกิดแผ่นไหวขนำด Mw 9.5 ที่ชิลี ในปี ค.ศ. 1960 มีระยะกำรเลื่อน 24-25 เมตร ดังน้ัน กำรพบระยะกำรเลื่อนหลำยๆ 
100 เมตร ย่อมแสดงว่ำ แผ่นดินไหวเกิดซ้ ำหลำยๆ ครั้งน่ันเอง กำรศึกษำบริเวณรอยเลื่อนที่มีกำรเคลื่อนตัวอยู่ในปัจจุบัน 
เรียกว่ำ "รอยเลื่อนมีพลัง (active fault)" จัดเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรเกิดแผ่นดินไหว (seismology – ไซ้สมอ้′เลอจี้) 



บทน ำเรื่องธรณีวิทยำโครงสร้ำง    17 

 

รูปที่ 1.9 (ก) รอยเลื่อน (fault) ของชั้นหิน ระนาบของรอยเลื่อนอยู่ในแนวเดียวกับฆ้อนที่แสดงเป็นมาตราส่วน
เปรียบเทียบ ลักษณะของระนาบรอยเลื่อนเป็นแบบระนาบกึ่งโค้ง (curviplanar) ชั้นหินที่เลื่อนแสดงการหมุน (rotation) 
พบในพ้ืนที่อ าเภอปากชม จังหวัดเลย (ข) รอยเลื่อน ที่สังเกตได้จากความเข้ม (สี) ของหิน พบบริเวณเส้นทางเชื่อมระหว่าง
จังหวัด แพร่-น่าน [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  

1.3.3.4 ชั้นหินคดโค้ง (Fold) 

ชั้นหินคดโค้ง หรือเรียกทับศัพท์ว่ำ “โฟลด์” เป็นโครงสร้ำงที่เกิดจำกชั้นหินในสภำวะแพลสติค หรือไหลได้ (plastic 
or ductile) ถูกท ำให้เปลี่ยนลักษณะ (deformation) เป็นรูปคดโค้งแบบรูปคลื่น บิดกลับ พับ หรืองอ (รูปที่ 1.10) กำรคด
โค้งเกิดได้ทั้งขนำดเล็กหรือขนำดใหญ่ เป็นกำรเปลี่ยนลักษณะโดยแรงภำยนอกมำกระท ำ กำรคดโค้งท ำให้เปลือกโลกหดสั้นลง 
(crustal shortening) และหนำเพ่ิมข้ึน (crustal thickening) มักพบรอยเลื่อน รอยแยก และ/หรือรอยแตกเฉือนในหินโผล่ 
ที่อยู่ในบริเวณชั้นหินคดโค้ง กำรคดโค้งของหินเกิดข้ึนเมื่อหินน้ันอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิและควำมดันสูง ท ำให้หินมีสภำพ
ไหลได้ จึงเกิดกำรบิดคดโค้ง พับงอ หรือตลบกลับได้ กำรคดโค้งยังพบได้ในสภำวะที่ตะกอนยังไม่แข็งตัว (unconsolidated 
sediments) จึงท ำให้ไหลลงมำได้ (slump) หรืออำจไหลยืดเช่นเดียวกับหินลำเว่อะไหลไปตำมแรงดึงดูดของโลก กำรศึกษำ
กำรคดโค้งของหินต้องมองภำพสำมมิติ กำรวิเครำะห์ต้องพิจำรณำควำมแข็งแรงต่อกำรเปลี่ยนลักษณะของหินในแต่ละชั้นหิน 
ในระหว่ำงที่เกิดกำรคดโค้ง กำรศึกษำกำรคดโค้งมีควำมยุ่งยำกมำกกว่ำกำรศึกษำรอยเลื่อน รอยแยก และรอยแตกเฉือน ซึ่ง
สำมำรถพบร่วมกับชั้นหินคดโค้ง จึงเป็นกำรศึกษำโครงสร้ำงอื่นๆ ร่วมด้วย  

 

รูปที่ 1.10 (ก) ชั้นหินคดโค้งแบบซ้อนทับ (refolded folds) สังเกตจากทิศทางของระนาบการคดโค้ง (axial 
plane) มีมากกว่าหน่ึงแนว (ข) ชั้นหินคดโค้งแบบซ้อนทับ และรอยเลื่อน (fault) บ่งบอกการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดข้ึนขณะ
อยู่ในสภาวะแพลสติค ตลอดจนการเลื่อนที่เกิดข้ึนขณะอยู่ในสภาวะเปราะ และรอยเลื่อนเกิดด้วยหลังการคดโค้ง ภาพ (ก) 
และ (ข) พบในพ้ืนที่อ าเภอปากชม จังหวัดเลย [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 
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1.3.3.5 แนวแตกเรียบ (Cleavage) 

แนวแตกเรียบ หรือเรียกทับศัพท์ว่ำ “คลีหวิจ” เป็นโครงสร้ำงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนลักษณะของหินขณะอยู่ใน
สภำวะที่มีอุณหภูมิและ/หรือควำมดันสูง มีกำรเปลี่ยนขนำดของเม็ดแร่ และไหลเพ่ือเรียงตัวใหม่ เกิดจำกกำรละลำยของแร่
บำงชนิดโดยควำมดัน (pressure solution) หรือกำรแพร่กระจำยตัวออกไป (diffusion) หรือกำรเกิดผลึกใหม่ 
(recrystallization) หรือกำรเกิดแร่ใหม่ (neocrystallization) ซึ่งโครงสร้ำงดังกล่ำวน้ีจัดเป็นแบบทะลุทะลวง (penetrative 
structure) เข้ำไปในเน้ือหิน กำรเปลี่ยนลักษณะของรูปผลึกดูได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 1.11 แนวแตกเรียบ
มักพบร่วมกับชั้นหินคดโค้งและในบำงครั้งพบร่วมกับรอยเลื่อน แนวแตกเรียบบ่งชี้ควำมไม่ต่อเน่ืองที่เกิดในเน้ือหิน แนวแตก
เรียบที่เป็นที่รู้จัก และคุ้นเคย คือ แนวแตกเรียบหินชนวน (slaty cleavage) ดังแสดงในรูปที่ 1.11 (ก) และ (ข) 

 

รูปที่ 1.11 (ก) โครงสร้างแนวแตกเรียบ (cleavage) ในกึ่งหินชนวน ซึ่งแตกออกเป็นแผ่นๆ ทั่วทั้งเน้ือหิน (ข) ภาพ
จากแผ่นหินบางของหินชนวน แสดงแนวแตกเรียบ (slaty cleavage) (ค) และ (ง) ภาพจากแผ่นหินบางของหินฟิไล้ท 
(phyllite) แสดงแนวแตกเรียบประเภท spaced cleavage [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) และ (ค) จาก Figs. 
4.10 and 4.11 โดย Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ง) โดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น]  

1.3.3.6 ริ้วขนำน (Foliation) 

ริ้วขนำน หรือเรียกทับศัพท์ว่ำ “โฟลิเอเฌ่ิน” พบเป็นแนวระนำบปิด (closed space) ไม่มีช่องว่ำง (opened 
space) เหมือนรอยแยก [รูปที่ 1.12] เม็ดแร่ยึดเกำะกัน ริ้วขนำนในเน้ือหินพบได้ทั้งแบบต่อเน่ือง (continuous foliation) 
และไม่ต่อเน่ือง (discontinuous foliation) เช่น ริ้วขนำนของไมเค่อะ ขวอรทส์ เฟลสปำร [รูปที่ 1.5 (ค) และ (ง)] หรือริ้ว
ขนำนของเม็ดกรวดที่ยืดตัว [รูปที่ 1.12 (ก) และ (ข)] แนวแตกเรียบ (cleavage) จัดเป็นกลุ่มหน่ึงในริ้วขนำน ดังน้ัน 
โครงสร้ำงแนวแตกเรียบจึงเรียกได้ว่ำเป็นโครงสร้ำงริ้วขนำน รำยละเอียดจะได้กล่ำวในบทที่ 8 ริ้วขนำนมักพบในหินแปรแบบ
ไพศำล (regional metamorphic rocks) ซึ่งมีกำรเรียงตัวของแร่เป็นแบบริ้ว เช่น ริ้วขนำนในหินฟิไล้ท์ [รูปที่ 1.11 (ค)] 
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ฌิสท ์[รูปที่ 1.12 (ง)] หรือ ไน้ส์ หรือริ้วขนำนในหินแปรแบบไดแนหมิคส์ (dynamic metamorphic rocks) เช่น ริ้วขนำนใน
มำยเลอไน้ท ์[รูปที่ 1.5 (ค) และ (ง), 1.12 (ค)]. เป็นต้น ริ้วขนำนจัดเป็นโครงสร้ำงที่บ่งบอกกำรเปลี่ยนลักษณะของเม็ดแร่ที่
เป็นองค์ประกอบของหินน้ันๆ  

 

รูปที่ 1.12 (ก) หินกรวดมน (conglomerate) ที่ถูกเปลี่ยนลักษณะมีสภาพกึ่งแพลสติค เม็ดกรวดขนาดเล็กถูกยืด
ยาวกลายเป็นริ้วขนาน กรวดเม็ดใหญ่ถูกยืดเพียงเล็กน้อยพบบริเวณเขตรอยเฉือนในบริเวณท้องล าน้ าโขงอ าเภอเชียงคาน -
ปากชม จังหวัดเลย (ข) ภาพจากแผ่นหินบางของหินกรวดมนกึ่งแปร (metaconglomerate) เม็ดกรวดถูกยืดยาวออก
กลายเป็นริ้วขนาน (ค) ลักษณะของริ้วขนานในมายเลอไน้ท ์จากการเรียงตัวของกลุ่มแร่ขวอรทส์ เฟลสปาร และไมเค่อะ (ง) 
ภาพจากแผ่นหินบางแสดงการเรียงตัวของแร่ไมเค่อะ และแร่ขวอรทส์ ที่แยกออกเป็นอาณาจักร (domain) ของแร่แต่ละชนิด
อย่างชัดเจน อาณาจักรของแร่ไมเค่อะ เรียกว่า “cleavage domain – คลี′หวิจ โด′เมน” อาณาจักรของแร่ขวอรทส์ เรียกว่า 
“microlithon domain – ไมโครลิ′ธอน โด′เมน” [ภาพ (ก) และ (ค) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) จาก Fig. 4.25 โดย 
Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ง) โดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

1.3.3.7 โครงสร้ำงแนวเส้น (Lineation) 

โครงสร้ำงแนวเส้น หรือเรียกทับศัพท์ว่ำ “ลินิเอเฌ่ิน” เป็นแนวกำรเรียงตัวของแร่ หรือกลุ่มแร่บำงชนิดในเน้ือหิน 
หรือกำรทีม่ีริ้วลำยขนำน (striation – สไตรเอ′เณิ่น) หรือรอยครูดแบบร่อง (groove – กรูฟ) แทรกอยู่ในเน้ือหิน โครงสร้ำง
แนวเส้นที่เกิดข้ึน ในสภำวะแบบแพลสติค มีลักษณะเฉพำะตัว บ่งบอกถึงแรงที่มำกระท ำต่อหิน หรือกำรเลื่อนของหิน ดัง
ตัวอย่ำงรูปที่ 1.13 กำรเกิดโครงสร้ำงแนวเส้น ทีม่ีเกิดขนำดใหญ ่แบบไม่ทะลุทะลวงเข้ำไปท่ัวทั้งเน้ือหิน ได้แก่ รอยครูดขนำด
ใหญ ่หรือแนวกำรโก่งตัวของชั้นหิน หรือแนวตัดกันของระนำบสองระนำบ กำรปรำกฏของแนวแตกเรียบ และริ้วขนำน บ่ง
บอกถึงกำรเปลี่ยนลักษณะของรูปร่ำง และขนำดของหิน ตลอดจนกำรเคลื่อนที่เกิดข้ึนทั่วทั้งมวลของเน้ือหิน หำกทรำบ
ลักษณะเดิมก่อนกำรเปลี่ยนลักษณะของหิน น ำไปสู่กำรหำกำรเปลี่ยนลักษณะได้ โครงสร้ำงแนวเส้น เป็นโครงสร้ำงที่มีเพียง
มิติเดียว คือมีเฉพำะควำมยำวของเส้นที่เกิดข้ึน (length) เท่ำน้ัน ทิศทำงของแนวเส้น (trend) แตกต่ำงจำกริ้วขนำนและแนว
แตกเรียบ ที่เป็นโครงสร้ำงแบบระนำบทีวั่ดได้ทั้งแนวระดับและมุมเทของระนำบ  
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รูปที่ 1.13 (ก) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) ของแกรนิถิค มายเลอไน้ท์ (granitic mylonite) พบใน Akkajaka, 
Sweden โดยที่แนวโครงสร้างแนวเส้น ขนานไปตามแกนของการคดโค้ง (ข) โครงสร้างแบบร่องขนาดใหญ่ (large scale 
grooving) บนระนาบของรอยเลื่อน พบใน Cayote Mountains, Salton Basin, California, USA [ภาพ (ก) โดย Peter 
Crowley, Amherst College ภาพ (ข) โดย Edward Beutner, Franklin & Marshall College] 

1.3.3.8 เขตรอยเฉือน (Shear zone) 

เขตรอยเฉือน หรือเรียกทับศัพท์ว่ำ “ณิร โซน” คล้ำยกับเขตรอยเลื่อน (fault zone) แตกต่ำงกันที่สภำวะกำรเกิด 
กล่ำวคือ ที่เขตรอยเฉือนเกิดในขณะที่หินมีสภำพแบบแพลสติค ในขณะที่รอยเลื่อน (fault) หรือเขตรอยเลื่อน (fault zone) 
เกิดข้ึนในขณะที่หินอยู่ในสภำวะเปรำะ นอกจำกน้ีแล้วเขตรอยเฉือนมักมีกำรเลื่อน (offset) เกิดร่วมด้วยกลำยเป็นพ้ืนที่ที่มี
ควำมยำวเป็นเซนติเมตรถึงกิโลเมตร ส่วนใหญ่ของหินที่อยู่ต่อระหว่ำงเขตรอยเฉือน ไม่แตกต่ำงกันอย่ำงเด่นชัดเหมือนบริเวณ
ที่เกิดรอยเลื่อน (ชนิดของหินตรงรอยสัมผัส มีควำมแตกต่ำงกันมำก) ลักษณะปรำกฏของเขตรอยเฉือนเป็นโครงสร้ำงแนวเส้น 
เกิดร่วมกับริ้วขนำนและแนวแตกเรียบ [รูปที ่1.4, 1.5 และ 1.12 (ค)] เขตรอยเฉือนส่วนใหญ่ใช้เป็นตัวบ่งบอกถึงจุดปลำยหรือ
จุดจบสิ้นของเขตรอยเลื่อนที่เกิดในระดับที่มีควำมลึกต้ังแต่ 10-15 กิโลเมตรใต้ผิวดินลงไป สืบเองจำกอุณหภูมิและควำมดันที่
เพ่ิมข้ึน ณ ระดับลึกใต้ผิวดิน ท ำให้หินอยู่ในสภำวะแบบแพลสติค และไหลยืดแยกออกจำกกันได้ โดยไม่แตก และท้ำยที่สุด
เคลื่อนตัวออกจำกกัน ดังเช่นกรณีของกำรเกิดรอยเลื่อน 

1.4 กำรจัดประเภทของโครงสร้ำงธรณี 

 โครงสร้ำงธรณี (geological structure) หมำยถึง “ลักษณะรูปทรงเรขาคณิตที่เด่นๆ (geometric feature) 
รูปร่าง (shape) สัณฐาน (form) และมีการกระจาย (distribution) โครงสร้ำงธรณีที่ส ำคัญมี 8 โครงสร้ำง ดังที่กล่ำว
มำแล้ว และจำกนิยำมของโครงสร้ำงทั้ง 8 น้ัน สำมำรถจัดแบ่งประเภทโครงสร้ำงธรณีได้ดังต่อไปน้ี    

(1) การจัดแบ่งโดยพิจารณาการยึดเกาะขณะที่เปลี่ยนลักษณะ (Cohesion During Deformation) หำกใช้
มำตรำส่วนแบบ mesoscopic แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก ่ 

(1) โครงสร้ำงกำรเปลี่ยนลักษณะแบบเปรำะ (brittle deformation structures) เป็นโครงสร้ำงที่
สูญเสียกำรยึดเกำะระหว่ำงผิว 

(2) โครงสร้ำงกำรเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค (plastic deformation structures) เป็นโครงสร้ำงที่
สูญเสียกำรยึดเกำะระหว่ำงผิว  

(3) โครงสร้ำงกำรเปลี่ยนลักษณะแบบกึ่งเปรำะ หรือกึ่งแพลสติค (semi brittle or semi plastic 
deformation structures) เป็นโครงสร้ำงที่แสดงทั้งสองลักษณะคือเปรำะและแพลสติค  
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(2) การจัดแบ่งโดยพิจารณารูปทรงทางเรขาคณิตของโครงสร้าง (Geometry) แบ่งได้เป็นสองชนิดใหญ่ๆ 
ได้แก ่

(1) โครงสร้ำงแบบระนำบตรงและระนำบโค้ง (planar and curiviplanar structures) ได้แก่ รอยเลื่อน 
รอยแยก แนวแตกเรียบ ริ้วขนำน เป็นต้น 

(2) โครงสร้ำงแนวเส้น (lineation structures) ได้แก่ แนวกำรเรียงตัวของเม็ดแร่ รอยครูด แนวตัดกัน
ของระนำบสองระนำบ เป็นต้น  

(3) การจัดแบ่งโดยพิจารณาปัจจัยที่ท าให้เกิดโครงสร้าง (Geologic Significance) แบ่งได้เป็นสองชนิดใหญ่ๆ 
ได้แก ่

(1) โครงสร้ำงปฐมภูมิและโครงสร้ำงที่ไม่ได้เกิดจำกกระบวนกำรแปรสัณฐำน (primary and non 
tectonic structures) ได้แก่ โครงสร้ำงที่เกิดพร้อมกับหิน (primary structures) โครงสร้ำงที่เกิด
จำกกำรเลื่อนไถลไปตำมแรงโน้มถ่วงของโลก (local gravity-driven structures) โครงสร้ำงที่เกิด
จำกกำรปูดของโดมเกลือหรือโคลน (local density-inversion driven structures) เน่ืองจำกถูกกด
ทับโดยน้ ำหนักทีม่ำกกว่ำ ท ำให้เกลือหรือโคลนที่อยู่ข้ำงล่ำงปะทุหรือปูดข้ึนเป็นโดม หรือรูปร่ำงต่ำงๆ 
รวมทั้งโครงสร้ำงที่เกิดจำกแรงดันสูญหำยไป (pressure release structures)  

(2) โครงสร้ำงที่เกิดจำกกระบวนกำรแปรสัณฐำน (tectonic structures) หรือโครงสร้ำงทุติยภูมิ 
(secondary structures) เป็นโครงสร้ำงที่เกิดโดยแรงกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (plate 
tectonics)  

(4) การจัดแบ่งโดยพิจารณาการกระจายตัวของการเปลี่ยนลักษณะในเน้ือหิน (Distribution of 
Deformation in a Volume of Rock) เป็นกำรจัดแบ่งประเภทที่ข้ึนอยู่กับมำตรำส่วนที่ใช้ กรณีแบบทะลุ
ทะลวงเป็นกำรแบ่งโดยพิจำรณำขนำดก้อนหินตัวอย่ำง แต่หำกแบ่งโดยพิจำรณำจำกกล้องจุลทรรศน์จะเป็น
แบบไม่ต่อเน่ือง เป็นต้น กำรแบ่งโดยกำรกระจำยตัวของกำรเปลี่ยนลักษณะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่  

(1) โครงสร้ำงที่กำรเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองทะลุทะลวงทั่วทั้งเน้ือหิน (penetrative) เช่น แนวแตก
เรียบแบบหินชนวน ริ้วขนำนในหินฌิสท ์หรือริ้วขนำนในหินไน้ส์ 

(2) โครงสร้ำงแบบไม่ต่อเน่ือง เกิดเฉพำะส่วน (discrete)  

(3) โครงสร้ำงแบบเฉพำะที่ (localized) จะเป็นโครงสร้ำงแบบต่อเน่ืองหรือทะลุทะลวง ที่พบในบริเวณ
แคบๆ มีขอบเขต เช่น แนวแตกเรียบตำมแนวรอยเฉือน 

(5) การจัดแบ่งโดยพิจารณาจากความเครียด (Strain Significance) แบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

(1) โครงสร้ำงจำกกำรหดสั้น (contractional structures) เช่น โครงสร้ำงกำรคดโคง้ โครงสร้ำงจำกกำร
เลื่อนแบบรอยเลื่อนย้อน  

(2) โครงสร้ำงจำกกำรยืด (extensional structures) เช่น โครงสร้ำงจำกกำรเลื่อนแบบรอยเลื่อนปกติ  

(3) โครงสร้ำงที่เกิดจำกกำรเคลื่อนที่โดยปรำศจำกกำรยืดหรือหด (strike-slip structures) เช่น 
โครงสร้ำงจำกกำรเลื่อนแบบรอยเลื่อนด้ำนข้ำง (strike-slip faults) 

จะเห็นได้ว่ำกำรจัดประเภทของโครงสร้ำงธรณีมีหลำยแบบ ในกำรศึกษำโครงสร้ำงธรณี นิยมจัดแบ่งตำมประเภท
ของกำรเปลี่ยนลักษณะ เช่น กำรเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคจะเกิดเป็นโครงสร้ำง ชั้นหินคดโค้ง ริ้วขนำน เขตรอยเฉือน 
และแนวแตกเรียบ ส่วนกำรเปลี่ยนลักษณะแบบเปรำะ จะเกิดเป็นโครงสร้ำงรอยเลื่อน รอยแยก และรอยแตกเฉือน เป็นต้น  
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กำรจัดหมวดหมู่หรือจัดประเภทข้ึนอยู่กับประเด็น หรือวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ถ้ำหำกต้องกำรศึกษำแรงเป็น
หลัก กำรจัดประเภทของโครงสร้ำง อำจจัดแบ่งตำมควำมเครียด หรืออำจน ำเสนอกำรจัดหมวดหมู่ข้ึนมำใหม่ หำกมีกรอบ
ควำมคิด (concept) ในกำรจัดหมวดหมู่ดี จะมีผู้น ำไปใช้หรืออ้ำงถึงอย่ำงแพร่หลำย ถือว่ำเป็นกำรจัดหมวดหมู่ที่มีประโยชน์ 
จุดประสงค์หลักๆ ของกำรจัดแบ่งหมวดหมู่ เพ่ือให้เข้ำใจและจดจ ำได้ง่ำย  นิยมจัดหมวดหมู่กับสิ่งใดๆ ที่มีหลำกหลำยชนิด 
เช่น หมวดหมู่ของอำหำร เพรำะอำหำรมมีำกหลำกหลำกชนิด จึงได้มีกำรจัดแบ่ง เพ่ือจะได้รับประทำนอำหำรให้ถูกต้องตำม
หลักโภชนำกำร หรือให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของร่ำงกำย โครงสร้ำงธรณีก็เช่นเดียวกัน กำรจัดหมวดหมู่เพ่ือลดจ ำนวน
ลง โดยรวมโครงสร้ำงส่วนที่เหมือนหรือคล้ำยกันเข้ำด้วยกัน ลดเวลำในกำรอธิบำยและท ำควำมเข้ำใจ เมื่อเข้ำใจแล้วจะจดจ ำ
ได้ และง่ำยต่อกำรน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์   

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาผ่านมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 4-8 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

1.5 กรอบควำมคิดของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Concept of Structural Analysis) 

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงธรณีในพ้ืนที่ใหม่ มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษำให้เข้ำใจถึงรูปทรง และกำรเกิดของโครงสร้ำง ใน
กำรศึกษำดังกล่ำว เรำสำมำรถคิด-วิเครำะห์แบบจ ำลองลักษณะทำงธรณีวิทยำโครงสร้ำงแบบง่ำยๆ และโดยคร่ำวๆ 
(simplify) หรือคิดโดยตัดส่วนที่ยุ่งยำกเล็กๆ น้อยๆ ออกไปก่อน (generalization) หรืออำจรวมส่วนเล็กๆ น้อยๆ เข้ำด้วยกัน 
(lump) กำรศึกษำโครงสร้ำงธรณี ต้องอำศัยกำรจินตนำกำรเพ่ือวิเครำะห์หำเหตุผล จำกสภำพที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ กลับไปสู่
สภำพที่ไม่มกีำรเปลี่ยนลักษณะ หรือธรรมชำติเดิมของหินน่ันเอง ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของโครงสร้ำงธรณีมีมำก กำรวิเครำะห์
ของโครงสร้ำงธรณีประกอบด้วย 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังน้ี 

1.5.1 กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) 

กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (descriptive analysis) เป็นกำรบรรยำยกำรเปลี่ยนลักษณะของหิน เช่น กำร
เปลี่ยนแปลงรูปร่ำง ขนำด กำรวำงตัว รูปทรงสัณฐำนของชุดหินที่พบ กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำเป็นพ้ืนฐำนในกำรวิเครำะห์
เชิงคิเนอแมถิคส์ (kinematic analysis) และกำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ (dynamic analysis) หรือกล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ 
จุดประสงค์หลักของกำรวิเครำะห์เพ่ือ (ก) บรรยำยลักษณะของหิน (ข) ระบุต ำแหน่งของหินที่พบในปัจจุบันทั้งบนดินและใต้
ผิวดิน โดยกำรท ำแผนที่ธรณีวิทยำ (geologic map) และ (ค) บรรยำยลักษณะรูปทรง สัณฐำนของโครงสร้ำงธรณี แสดงโดย
แผนที่ (map) ภำพตัดขวำง (cross section) มุมเท (dip) แนวระดับ (strike) และผลกำรวิเครำะห์เชิงสถิติด้วยสเตรีเออเน็ท 
(stereonet) กล่ำวโดยสรุป หลักกำรพ้ืนฐำนในกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำคือ กำรศึกษำลักษณะปรำกฏของโครงสร้ำง รูปทรง
สัณฐำน หรือเค้ำโครง ด้วยกำรวิเครำะห์เชิงเทียบเคียงลักษณะ ว่ำควรจัดเป็นโครงสร้ำงธรณีวิทยำประเภทใด เช่น  เป็น
โครงสร้ำงของรอยเลื่อน (fault) ชั้นหินคดโค้ง (fold) รอยแยก (joint) ริ้วขนำน (foliation) หรืออื่นๆ จำกน้ันวัดทิศทำงกำร
วำงตัว ขนำดรูปทรงสัณฐำนที่พบในพ้ืนที่ที่ศึกษำ พรรณนำถึงลักษณะทำงกำยภำพของโครงสร้ำงที่พบในสนำม หรือจำกหลุม
เจำะ หรือจำกกำรท ำกำรส ำรวจวิธีอื่นๆ เช่น กำรส ำรวจธรณีฟิสิกส์ กำรส ำรวจล ำดับชั้นหิน กำรส ำรวจธรณีเคมี  

การท าแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง (geologic map and cross section) เป็นหัวใจของการศึกษา
วิเคราะห์เชิงพรรณนา แผนที่ธรณีวิทยำแสดงถึง รอยสัมผัสของกลุ่มหิน แผนที่ธรณีวิทยำบ่งบอกถึงควำมเป็นมำ ประวัติกำร
เกิด หรือล ำดับเหตุกำรณ์ทำงธรณีวิทยำ นอกจำกน้ีแผนที่ธรณีวิทยำแสดงภำพสำมมิติของสภำพพ้ืนที่ที่บอกควำมลึกใต้ผิวดิน 
จำกแผนที่ธรณีวิทยำท ำให้สำมำรถแปลควำมหมำยย้อนกลับถึงลักษณะทำงกระบวนกำรแปรสัณฐำนในพ้ืนที่น้ันได้ กำรลงรอย
สัมผัสหน่วยหินในแผนที่ธรณีวิทยำ ตลอดทั้งกำรลงโครงสร้ำงปฐมภูมิ และทุติยภูมิจะต้องมีควำมถูกต้องแม่นย ำ กำรวัดกำร
วำงตัวของหินได้จำกกำรสร้ำงภำพสำมมิติ หรือจำกกำรหำแนวทีป่รำกฏชัดเจน จึงจะก ำหนดกำรวำงตัวของระนำบเอียงเทได้
อย่ำงถูกต้อง กำรสร้ำงภำพตัดขวำง (cross section) มีควำมส ำคัญต่อกำรแปลควำมที่สำมำรถใช้เป็นตัวแทนของแผนที่
ธรณีวิทยำ กำรแปลควำมจำกกำรฉำยภำพ (projection) บนผิวดินและใต้ผิวดิน บอกได้ว่ำ พ้ืนที่ใดมีควำมส ำคัญทำง
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เศรษฐกิจ และสำมำรถท ำกำรเจำะส ำรวจเพ่ือหำรำยละเอียดเพ่ิมได้หรือไม่ ภำพตัดขวำงช่วยก ำหนดบริเวณที่จะท ำกำรเจำะ 
ข้อมูลกำรส ำรวจที่ถูกต้อง จะใหเภำพฉำยบนผิวดินและใต้ผิวดินอย่ำงถูกต้อง  

กำรเจำะส ำรวจและข้อมูลทำงธรณีวิทยำ ที่สำมำรถท ำแผนที่ธรณีวิทยำใต้ผิวดินของหน่วยหินที่สนใจได้ หรือท ำแผน
ที่แสดงเฉพำะควำมหนำ ของหน่วยหินที่สนใจ หรือแสดงเฉพำะควำมลึกของหน่วยหินที่สนใจ กำรท ำแผนที่แสดงควำมลึกและ
ควำมหนำ ในปัจจุบันนิยมใช้ข้อมูลกำรส ำรวจโดยวิธีวัดคลื่นไซ้สมิคแบบสะท้อนสำมมิติ (3D seismic reflection survey) 
เน่ืองจำกได้ข้อมูลที่ต่อเน่ืองมำกกว่ำกำรเจำะหลุมส ำรวจ นอกจำกน้ีแล้ว กำรหำข้อมูลระดับลึกโดยวิธีวัดคลื่นไซ้สมิคแบบ
สะท้อนสำมมิติ จะเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำกำรเจำะหลุมส ำรวจหลำยๆ หลุม  

ส่วนใหญ่ของโครงสร้ำงธรณีที่พบในสนำม จะไม่ปรำกฏเด่นชัด มักพบโครงสร้ำงที่ไม่สมบูรณ์ของหินโผล่ มีกำรขำด
หำยไปหรือถูกปิดทับ พบเป็นหย่อมๆ ท ำให้กำรศึกษำในสนำมมีควำมยุ่งยำกซับซ้อนและต้องเพ่ิมจินตนำกำรให้มำกข้ึน วิธี
กำรศึกษำเชิงพรรณนำในสนำมอย่ำงคร่ำวๆ มีล ำดับดังต่อไปน้ี  

(1) การก าหนดพื้นที่และมาตราส่วนในการศึกษา (Scale of Observation) มำตรำส่วนที่ศึกษำเป็น
หลักเกณฑ์ ที่ก ำหนดควำมละเอียดของกำรศึกษำในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง เช่น ส ำรวจด้วยมำตรำส่วน 1:50,000 
ย่อมมีควำมละเอียดน้อยกำรกำรส ำรวจด้วยมำตรำส่วน 1:500 เป็นต้น ควำมละเอียดของกำรพิจำรณสภำพ
ธรณีวิทยำข้ึนอยู่กับ ขนำดของมำตรำส่วนในแผนที่ อำทิเช่น ขนำดของมำตรำส่วนจะใช้ในกำรก ำหนด
ขอบเขตทีจ่ะศึกษำหินโผล่ ถ้ำลักษณะโครงสร้ำงของหินที่โผล่ มีขนำดเล็กกว่ำสัดส่วนที่สำมำรถลงในแผนที่ได้ 
จึงไมถู่กน ำมำแสดงไว้ในแผนที่ ควำมละเอียดจึงลดน้อยลง   

แผนที่ธรณีวิทยำและภำพตัดขวำง แสดงให้เห็นถึงลักษณะธรณีวิทยำในพ้ืนที่ที่ศึกษำได้เป็นอย่ำงดี มี
ข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่ในตัว มีข้อมูลต่ำงๆ พร้อมกับกำรแปลควำมรวมอยู่ในแผนที่และภำพตัดขวำง จนเป็นที่พูด
ติดปำกกันในหมู่นักธรณีวิทยำว่ำ “ปล่อยให้แผนที่พูดหรืออธิบายแทนเรา (let map talks for us)” แผน
ที่ธรณีวิทยำท่ีสมบูรณ์น้ันต้องมีควำมชัดเจนเหนือค ำบรรยำยด้วยตัวอักษร แผนที่สำมำรถตอบข้อสงสัย หรือ
ค ำถำมต่ำงๆ จำกผู้ที่สนใจได้ด้วย แผนที่สำมำรถตอบได้แม้กระทั่งจินตนำกำรของผู้ที่ท ำแผนที่ จินตนำกำรน้ัน
ปรำกฏอยู่ในแผนที่สมดังค ำกล่ำว “แผนที่พูดได้ (map talks)” ค ำกล่ำวว่ำ “map talks to me หรือ 
map talks to us” เป็นค ำกล่ำวที่ผู้เขียนได้ยินบ่อยครั้งมำกจำกอำจำรย์ของผู้เขียน อำทิเช่น Professor 
George H. Davis ที่ถ่ำยทอดวิชำธรณีวิทยำโครงสร้ำง หรือ Professor Peter J Coney ที่ถ่ำยทอด วิชำ
กระบวนกำรแปรสัณฐำน (tectonics) เมื่อเรียนวิชำธรณีวิทยำโครงสร้ำง และวิชำกระบวนกำรแปรสัณฐำน 
แผนที่ธรณีวิทยำเป็นสื่อ บ่งบอกปริมำณควำมเข้ำใจทำงธรณีวิทยำของนักธรณีวิทยำที่ท ำแผนที่ น้ัน ผู้เขียนมี
ประสบกำรณ์ที่จดจ ำได้ในช่วงที่เป็นนักศึกษำในขณะที่ท ำกำรส ำรวจภำคสนำม  ในทุกระดับของกำรศึกษำ 
ต้ังแต่ปริญญำตรี-โท-เอก ต้องออกสนำม อำจำรย์ที่ถ่ำยทอดจำกออกสนำมให้ผู้เขียนเข้ำใจท่ำนแรก คือ ศ. 
ดร. ปริญญำ นุตำลัย จึงขอน ำประสบกำรณ์มำกล่ำวเตือนนักธรณีวิทยำที่ออกส ำรวจเพ่ือท ำแผนที่ธรณีวิทยำ 
ดังน้ี (1) นักธรณีวิทยำต้องคิด-วิเครำะห์-ไตร่ตรอง อย่ำงรอบคอบและถ่ีถ้วน มองภำพสำมมิติให้ได้ และ
สำมำรถสร้ำงภำพตัดขวำงในแผนที่ที่แสดงได้ทุกแนวโดยไม่ขัดแย้งกับควำมเป็นจริง พร้อมทั้งสำมำรถสร้ำง
โครงสร้ำงที่ขำดหำยไปข้ึนสู่อำกำศและลงสู่ใต้ผิวดินได้ (2) สำมำรถอธิบำยล ำดับกำรเกิดทำงธรณีของพ้ืนที่ได้ 
(3) แผนที่มีไว้เพ่ืออ่ำน เป็นแหล่งข้อมูล ไม่ใช่เป็นเพียงรูปภำพที่ดูผ่ำนๆ หำกต้องกำรประโยชน์จำกแผนที่ต้อง
อ่ำนแผนที่ ไม่ใช่ดูแผนที่ และ (4) แผนที่ธรณีวิทยำ สำมำรถบ่งบอกถึงควำมรู้ ควำมเข้ำใจทำงธรณีวิทยำของ
ผู้ท ำ และเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ท ำ   

(2) องค์ประกอบโครงสร้าง (Structural Elements) ในธรรมชำติมีโครงสร้ำงธรณีที่เป็นโครงสร้ำงหลัก 8 
โครงสร้ำง แต่ละโครงสร้ำงประกอบข้ึนด้วย องค์ประกอบโครงสร้ำง ทีแ่บ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
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(1) องค์ประกอบกำยภำพ (physical elements) เป็นสิ่งที่เห็นได้โดยไม่ต้องจินตนำกำร เช่น 
ระนำบรอยเลื่อน (fault plane) รอยครูด (slickenside) แนวฟันในหิน (stylolite) สำย
แร่ (mineral vein) เป็นต้น   

(2) องค์ประกอบรูปทรงเรขำคณิต (geometric elements) เป็นสิ่งที่ต้องใช้กำรจินตนำกำร
ร่วมด้วย เช่น ระนำบกำรคดโค้ง (axial plane) ซึ่งเป็นระนำบที่เกิดจำกกำรจินตนำกำร 
ต่อจำกกำรที่พบจุดพับชั้นหินคดโค้ง (hinge point) และจุดยอดของรอยคดโค้ง (fold 
axis) เพ่ือสร้ำงเป็นระนำบ แต่หำกไม่พบจุดพับและจุดยอดของรอยคดโค้ง จะไม่สำมำรถ
จินตนำกำรส่วนที่เป็นระนำบกำรคดโค้ง (axial plane) ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นต้น  

1.5.2 กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ (Kinematic Analysis) 

กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ (kinematic analysis) เป็นกำรศึกษำผลของกำรเปลี่ยนลักษณะ โดยมีประเด็นควำม
สนใจทีแ่รงที่มำกระท ำต่อหิน แล้วท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนลักษณะ 4 ประกำร ได้แก่ (1) กำรเลื่อน (translation) (2) กำรหมุน 
(rotation) (3) กำรเปลี่ยนรูป (distortion) และ (4) กำรเปลี่ยนขนำด (dilation) กล่ำวอีกนัยหน่ึง คือ เป็นกำรวิเครำะห์หำ
ควำมเครียด (strain analysis) ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนรูป และขนำด (change in shape and size) รวมไปถึงกำรเลื่อนที่และ
กำรหมุน กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ เป็นวิเครำะห์ที่เกิดข้ึนภำยหลังกำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ จุดประสงค์ของกำร
วิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ เพ่ือแปลควำมหมำยกำรเปลี่ยนลักษณะทั้ง 4 ประกำรของมวลหิน ให้ค ำอธิบำยว่ำ อะไรเกิดข้ึนบ้ำง 
และเกิดข้ึนได้อย่ำงไร กำรวิเครำะห์ท ำได้ทั้งขนำดเล็กและใหญ่ ไม่มีมำตรฐำนของกำรวิเครำะห์ที่ตำยตัว โดยอำจจะเริ่ม
วิเครำะห์จำกขนำดของผลึกโดยกล้องจุลทรรศน์ หรือวิเครำะห์จำกขนำดภูมิภำค (regional) กำรวิเครำะห์ประเภทน้ี ไม่
ค ำนึงถึงแรงท ำให้หินเปลี่ยนลักษณะ แต่จะมุ่งประเด็นกำรวิเครำะห์ไปที่ผลที่เกิดข้ึนจำกแรงน้ันๆ อย่ำงไรก็ดีกำรวิเครำะห์
เชิงคิเนอแมถิคส์จะน ำไปสู่กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ (dynamic analysis) ซึ่งวิเครำะห์เฉพำะแรงกระท ำ หมายเหตุ: กำร
วิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ ในทำงธรณีวิทยำโครงสร้ำงแยกออกจำกกำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ เพ่ือให้ควำมส ำคัญอย่ำง
เท่ำกัน แต่ในทำงวิศวกรรมถือกำรศึกษำเชิงคิเนอแมถิคส์ อยู่ในสำขำย่อยของกำรศึกษำเชิงไดแนหมิคส์ 

กำรวิเครำะห์ควำมเครียด (strain analysis) เป็นพ้ืนฐำน กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนขนำด หรือรูปร่ำง (change in 
shape and size) เป็นกำรประเมินกำรเปลี่ยนเชิงปริมำณของลักษณะธรณีวิทยำที่สนใจ เช่น ลักษณะของซำกดึกด ำบรรพ์ 
ตัวอย่ำงเช่น ไครนอยด์ สเต็ม (crinoid stem) ทีม่ีลักษณะตัดขวำงเป็นวงกลมแต่ถูกเปลี่ยนลักษณะเป็นวงรีโดยควำมเค้น เรำ
สำมำรถหำปริมำณกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนวงกลมเป็นวงรีได้ กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ ต้องศึกษำลักษณะ
ธรณีวิทยำขนำดใหญ่ระดับภูมิภำคประกอบ เพ่ือให้ได้ภำพของกำรเปลี่ยนลักษณะที่ชัดเจน กำรเกิดโครงสร้ำงธรณี 
ประกอบด้วยกำรเปลี่ยนขนำดเล็กไปถึงขนำดใหญ่ แต่ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนขนำดเล็กหรือใหญ่ กำรเปลี่ยนลักษณะมีควำม
สอดคล้องกัน กำรวิเครำะห์ธรณีวิทยำขนำดใหญ่ระดับภูมิภำค ลดควำมคลุมเครือของกำรพบเห็นโครงสร้ำงขนำดระดับ
ท้องถ่ิน (local geology) ที่มบีำงส่วนผิดปกติ  

กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ เป็นกำรศึกษำเก่ียวกับ กำรเลื่อนไถล (slip) และกำรไหล (flow) ของโครงสร้ำงธรณี 
กำรแยกแยะระหว่ำงกำรเลื่อนไถลและกำรไหล ข้ึนอยู่กับมำตรำส่วนที่พิจำรณำ เช่น เมื่อดูด้วยตำเปล่ำ กำรคดโค้งของชั้นหิน
สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำเกิดโดยกำรไหล แต่เมื่อดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ อำจพบกำรเลื่อนไถลระหว่ำงรอยสัมผัสระหว่ำงชั้นหินต่อ
ชั้นหิน เป็นต้น  

1.5.3 กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ (Dynamic Analysis)   

กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ เป็นกำรศึกษำหำขนำด (magnitude) และทิศทำง (orientation) ของแรงที่ท ำให้เกิด
กำรเปลี่ยนลักษณะ รวมทั้งผลของกำรเปลี่ยนลักษณะ กล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นกำรวิเครำะห์หำควำมแข็งแรง หรือก ำลังรับ
แรงของหินขณะถูกเปลี่ยนลักษณะ กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ต้องอำศัยหลักกลศำสตร์ของหิน (rock mechanics) และ
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กำรทดสอบในห้องปฏิบัติกำร ในกำรวิเครำะห์หำทิศทำงของแรง (stress magnitude) อำศัยรูปทรงของกำรเปลี่ยนลักษณะที่
ปรำกฏในโครงสร้ำง ส่วนขนำดของแรง (stress orientation) วิเครำะห์ได้จำกกำรสร้ำงรูปจ ำลอง เพ่ือใช้ที่ทดสอบหำควำม
แข็งแรงของหิน (rock strength test)  

กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ ใช้ในกำรแปลควำมหมำยของควำมเค้นที่กระท ำ พร้อมทั้งอธิบำยกระบวนกำรทำง
กลศำสตร์ ที่ท ำให้โครงสร้ำงธรณีเกิดข้ึนได้ กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ประกอบด้วย กำรบรรยำยถึงลักษณะกำยภำพ 
รูปทรงสัณฐำนของโครงสร้ำงธรณีที่ปรำกฏ และควำมสัมพันธ์เชิงคิเนอแมถิคส์ (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเค้นและ
ควำมเครียด - stress-strain relationship) กำรวิเครำะห์น้ีอำศัยควำมเข้ำใจเก่ียวกับธรรมชำติของมวลหินถูกเปลี่ยนลักษณะ 
อันได้แก่ อุณหภูมิ ควำมดัน ควำมแข็งแรงของหินขณะถูกท ำให้เปลี่ยนลักษณะ และปริมำณของควำมเค้นที่เกิดข้ึนในช่วงที่หิน
เปลี่ยนลักษณะ กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์จะรวมกำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์เข้ำด้วยเสมอ  

1.5.3.1 รูปจ ำลอง (Model) 

กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์และกำรแปลควำมหมำย ประกอบด้วย (1) กำรสังเกตลักษณะอย่ำงละเอียดถ่ีถ้วน 
(observe) (2) กำรทดลอง (experiment) และ (3) กำรสร้ำงรูปจ ำลอง (model) โดยทั่วๆ ไป รูปจ ำลองมี 2 ประเภท คือ 
รูปจ ำลองเชิงกำยภำพ (physical model) และรูปจ ำลองเชิงคณิตศำสตร์ (numerical model) ตัวอย่ำงในรูปที่ 1.14 และ 
1.15 แสดงภำพกำรทดลองเพ่ืออธิบำยกำรเกิดภูเขำและกำรคดโค้ง ตัวอย่ำงรูปจ ำลองเชิงคณิตศำสตร์ ได้แก่กำรเขียนโพร   
แกรมเคิมพ้ิวเทอรช่วยประมวลผลหรือวิเครำะห์ข้อมูล ไฟไน้ท์ ดิเฟอเรินส์ และไฟไน้ท์ เอเลอเมิ่ นท์ มอเด่ิล (finite 
difference and finite elements models) เป็นโพรแกรมเคิมพ้ิวเท่อรที่นิยมใช้ในกำรสร้ำงแบบจ ำลอง มีทั้งประเภทที่ต้อง
ซื้อ หรือ download ทำงอินเทอรเน็ท รูปที่ 1.16 เป็นตัวอย่ำงรูปจ ำลองแบบ finite different model เป็นกำรอธิบำยกำร
เกิดโครงสร้ำงรูปไส้กรอก (boudin structure – บูแดน′ สเตริค′เชอร) รูปจ ำลองเชิงกำยภำพ หรือรูปจ ำลองเชิงคณิตศำสตร์ 
ล้วนจ ำลองลักษณะเงื่อนไข สภำวะต่ำงๆ ของโครงสร้ำงทั้งสิ้น เพ่ือน ำไปสู่กำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนลักษณะ รำยละเอียดของ
กำรสร้ำงรูปจ ำลองเชิงคณิตศำสตร์ สำมำรถอ่ำนเพ่ิมเติมในหนังสือธรณีวิทยำโครงสร้ำงชั้นสูง  

 

รูปที่ 1.14 (ก) ภาพการคดโค้งแบบเฌิฟเรินโฟลด์ (chevron fold) ที่มีหินเชิร์ทแทรกสลับกับหินดินดาน (ข) 
แบบจ าลองทางกายภาพ (physical model) สร้างโดย Bailey Willis ในปี ค.ศ. 1894 ใช้อธิบายการเกิดภูเขา และรูปจ าลอง
น้ีสามารถอธิบายการคดโค้งในรูป (ก) ได้เช่นกัน [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) จาก Figure 3.3 โดย Davis et 
al., 2011]  
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รูปที่ 1.15 (ก) ภาพการทดลองเพ่ืออธิบายการเกิดการคดโค้ง แบบการไหลและเลื่อนสลับ โดยใช้แผ่นกระดาษแข็ง
หลายๆ แผ่น แผ่นกระดาษแข็งที่ในอดีตใช้ส าหรับป้อนข้อมูลลงในเคิมพ้ิวเท่อร (computer card) (ข) ภาพการคดโค้งที่
แสดงการไหลและเลื่อนสลับ [ภาพ (ก) จาก Figure 2.27 โดย Davis et al., 2011 ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

 

รูปที่ 1.16 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ (numerical model) ที่ใช้การค านวณด้วยวิธีไฟไน้ท์ ดิเฟอเริ่นส์ (finite 
difference) ของโครงสร้างรูปไส้กรอก (boudin structure – บูแดน′ สเตริ๊ค′เชอร) โดยก าหนดให้เน้ือหินที่มีค่าความหนืดต่ า 
หรือหินมีความเป็นแพลสติกสูงมีสีจางกว่า ให้เน้ือหินที่มีความหนืดสูงหรือมีความเป็นแพลสติกสูงมีสีเข้ม และก าหนด
โครงสร้างก่อนและหลังการเปลี่ยนลักษณะให้แตกต่างกันออกไป ช่องว่างระหว่างการคอดกิ่ว เป็นปัจจัยควบคุมรูปร่างของ
โครงสร้างรูปไส้กรอก เมื่อออกแรงกดลงแนวด่ิง (vertical compression) (ก) โครงสร้างเดิมมีระยะห่างช่องว่างบริเวณคอด
กิ่วแคบ (ข) โครงสร้างเดิมมีระยะห่างช่องว่างบริเวณคอดกิ่วกว้าง [ภาพจาก Fig 11.9 โดย Passchier and Trouw, 2005 
อ้างถึง Passchier and Druguet, 2002, ภาพถ่ายโครงสร้างไส้กรอก ภาพ (ก) โดย Peter Crowley, Amherst College 
ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  
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ข้อเสียของกำรสร้ำงรูปจ ำลองเชิงกำยภำพ และรูปจ ำลองเชิงคณิตศำสตร์ คือ ไม่สำมำรถสร้ำงรูปจ ำลองอย่ำง
ตำยตัวได้เพียงรูปเดียว แม้ต้ังอยู่บนพ้ืนฐำนข้อมูลที่เหมือนกัน ทั้งๆ ทีใ่นธรรมชำติมีรูปจริงเพียงรูปเดียว ดังน้ันจึงเกิดปัญหำใน
กำรเลือกรูปจ ำลองว่ำ รูปใดคือรูปตัวแทนของธรรมชำติที่แท้จริง จึงเป็นข้อเสียประกำรส ำคัญของกำรสร้ำงรูปจ ำลองเพ่ือกำร
วิเครำะห์โครงสร้ำงธรณี อย่ำงไรก็ตำม กำรบูรณกำรรูปจ ำลองกับข้อมูลด้ำนอื่นๆ พร้อมกับมีข้อมูลเพ่ิมมำกข้ึนเรื่อยๆ อำจ
สำมำรถเลือกรูปจ ำลองที่เหมำะสม และเป็นตัวแทนที่ใช้อธิบำยโครงสร้ำงรูปที่ถูกต้องของธรรมชำติได้  

กำรคิดวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ สำมำรถคิดเปรียบเทียบได้เช่นเดียวกับ กำรประกอบอำหำร หำกเตรียมเครื่องปรุง
หลำยๆ อย่ำง โดยทุกอย่ำงมีปริมำณที่ไม่จ ำกัด หำกให้คนสิบคนมำประกอบอำหำร ไม่จ ำเป็นเสมอไปว่ำคนทั้งสิบคนจะ
ประกอบอำหำรชนิดเดียวกัน มีรสชำดเดียวกัน ในปริมำณที่เท่ำกัน ในท ำนองเดียวกันกับกำรวิเครำะห์ทำงธรณีวิทยำ
โครงสร้ำง เมื่อเรำวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ ที่รวบรวมมำ และทดสอบตำมสภำวะที่ก ำหนดแล้วสรุปผล กำรก ำหนดเงื่อนไขก่อน
หรือหลังแตกต่ำงกัน อัตรำเร็วและปริมำณกำรถูกกระท ำแตกต่ำงกัน ผลย่อมแตกต่ำงกันไป ในกำรทดสอบควำมแข็งแรงของ
หิน กำรค ำนึงหรือไม่ค ำนึงถึงควำมดันของของเหลว ส่งผลให้ค ำอธิบำยปรำกฏกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน ในอดีตรูปจ ำลองโครงสร้ำง
ของเปลือกโลกส่วนใหญ่ ท ำจำกดินเหนียวอ่อน หรือข้ีผึ้ง ต่อมำเมื่อเคิมพ้ิวเท่อรมีใช้แพร่หลำย กำรน ำเคิมพ้ิวเทอรมำวิเครำะห์ 
มีมำกข้ึนตำมล ำดับ โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์แบบ finite elements ที่ถูกประยุกต์เพ่ือศึกษำโครงสร้ำงต่ำงๆ มำกข้ึน เช่น ใช้
ศึกษำกำรเกิดรอยเลื่อนกำรเคลื่อนที่ของเปลือกโลกในยุคต่ำงๆ วิเครำะห์กำรเกิดชั้นหินคดโค้ง เป็นต้น 

ตัวอย่ำงของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงธรณีโดยรูปจ ำลองมีมำกมำย แต่ในที่น้ีของยกมำเพียงสำมตัวอย่ำง รูปที่ 1.17 
เป็นตัวอย่ำงแสดงกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงธรณีของแร่ทองแดงในเมืองทูซอน รัฐแอเรอโซเน่อะ (Tucson Arizona) 
สหรัฐอเมริกำ (America ออกเสียงว่ำ เออะเม′เรอเคอะ) โดย David Lowell กำรสเก็ช (sketch) ภำพของ David Lowell 
แสดงถึงควำมเข้ำใจทำงธรณีวิทยำ ตลอดจนควำมละเอียดถ่ีถ้วนของโครงสร้ำงธรณีของพ้ืนที่ สภำพปรำกฏของแร่ที่ทองแดง
ดังภำพที่แสดงในรูป David Lowell ได้แสดงถึงจินตนำกำรเกี่ยวกับแร่ทองแดงจำกเริ่มต้นจนกระทั่ งปัจจุบัน ภำพที่แสดง
เหมำะสมกับเงื่อนไขเชิงไดแนหมิคส์และเชิงคิเนอแมถิคส์ที่สอดคล้องทั่วทั้งพ้ืนที่ที่ศึกษำและสอดคล้องธรณีวิทยำภูมิภำค 
ภำพตัดขวำงของรูปสเก็ชของหลุมที่เจำะส ำรวจหลำยๆ หลุม ก่อนที่ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ข้ันต่อไป นักธรณีวิทยำต้องจิตนำ
กำรเพ่ือหำควำมสัมพันธ์ของชั้นหิน (correlation) ที่ไม่มีข้อมูลจำกหลุมเจำะส ำรวจ เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ต่อไป เช่นในกรณีน้ีสำมำรถเปิดท ำเหมืองและช่วยให้หำแร่ทองแดงในพ้ืนที่ข้ำงเคียงได้   

 

รูปที่ 1.17 รูปจ าลองการวิเคราะห์โครงสร้างธรณีของการเกิดแร่ทองแดงในเมืองทูซอน รัฐแอเรอโซเน่อะ 
สหรัฐอเมริกา ของ David Lowell ล าดับที่ 1 แสดงการเกิดร่วมกันของ ขวอรทส์ มอนเซอไน้ท์ (quartz monzonite) และ
แร่ทองแดง โดยแทรกตัวอยู่ในหินฐานอายุพรีแคมเบรี่ยน (Precambrian) ในช่วงอายุประมาณ 65 ล้านปี ล าดับที่ 2 ต่อมา
เกิดรอยเลื่อนในช่วง 25 ล้านปี ท าให้มีแอ่งเกิดข้ึนพร้อมการสะสมของตะกอน เกิดการหมุนของรอยเลื่อนเน่ืองจากการยืด
ออกของเปลือกโลก ล าดับที่ 3 มีรอยเลื่อนใหม่ตัดเข้ามาในช่วง 18 ล้านปี ท าให้แหล่งแร่แยกเป็นสองกลุ่ม ล าดับที่ 4 รอย
เลื่อนตัดเข้ามาอีกครั้งในช่วง 10 ล้านปี ล าดับการวิเคราะห์สอดคล้องกับผลของการส ารวจธรณีภูมิภาค (regional geology) 
ของพ้ืนที่อย่างกลมกลืน [ภาพจาก: Figure 1.43 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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ตัวอย่ำงที่สองเป็นตัวอย่ำงจำกกำรศึกษำของผู้เขียน ในบริเวณเทือกเขำรูบี้ (รูปที่ 1.18) รัฐเนอแวเดอะะ (Nevada) 
สหรัฐอเมริกำ หินที่พบในเทือกเขำน้ีเป็นหินแปรเกรดสูง เกิดในระดับลึก 10-15 กิโลเมตรใต้ผิว ต่อมำโผล่เป็นภูเขำสูง ณ 
ควำมสูงของยอดเขำที่สูงที่สุด (1.8 กิโลเมตร) พบเป็นหินแปรที่มีเกรดสูงกว่ำหินแปรที่อยู่ในบริเวณที่มีควำมสูงน้อยกว่ำ 
ลักษณะกำรโผล่ของหินแปรในเทือกเขำน้ี เกิดจำกรอยเลื่อนปกติมุมต่ ำ (low-angle normal fault) ในขณะเปลือกโลกอยู่ใน
สภำพยืด (extension) หำกเกิดรอยเลื่อนปกติ น่ำจะท ำให้แผ่นดินยุบตัวลงมำกกว่ำ แต่แผ่นดินกลับยกตัวสูงข้ึน ด้วยเหตุน้ี จึง
ท ำให้กำรโผล่ของเทือกเขำเป็นที่สนใจ และมีกำรศึกษำเพ่ือหำค ำตอบเกี่ยวกับวิวัฒนำกำรของเทือกเขำน้ี รูปที่ 1.19 แสดง
ภำพตัดขวำงของเทือกเขำ กำรศึกษำโดยข้อมูลกำรกำรส ำรวจทำงธรณีวิทยำและประยุกต์ส ำรวจโดยวิธีธรณีฟิสิกส์ด้วยคลื่น
ไซ้สมิคแบบสะท้อนและหักเห (seismic reflection and refraction) กำรวิเครำะห์สรุปล ำดับกำรเกิดของเทือกเขำรูบี้ สรุป
ได้เป็นสองรูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1.20 น ำเสนอแบบกำรเกิดของภูเขำได้ 2 แบบ เน่ืองจำกควำมไม่ชัดเจน ต้องศึกษำ
เพ่ิมเติมอีกต่อไป น่ันเอง  

ตัวอย่ำงที่สำม (รูปที่ 1.21) เป็นตัวอย่ำงจำกนักศึกษำท่ีอยู่ภำยใต้กำรดูแลของผู้เขียน ท ำกำรแปลควำมหมำยล ำดับ
กำรเกิดโครงสร้ำงธรณีในพ้ืนที่ใต้ทะเลเหนือ (North Sea) โดยใช้คลื่นไซ้สมิคแบบสะท้อนแบบสำมมิติ เพ่ือวิเครำะห์และปร
เมินหำศักยภำพของแหล่งน้ ำมันในพ้ืนที่ที่ศึกษำ กำรปรำกฏของโครงสร้ำงจำกภำพปรำกฏของเส้นคลื่น หำกไม่มีควำมรู้
พ้ืนฐำนด้ำนธรณีวิทยำแบบไพศำล (regional geology) ของพ้ืนที่แล้ว กำรแปลควำมหมำยจะเป็นไปได้หลำกหลำยรูปแบบ 
แต่เมื่อน ำควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับธรณีวิทยำแบบไพศำลมำประกอบ สำมำรถลดควำมน่ำจะเป็นของกำรแปลควำมหมำย
สภำพใต้พ้ืนทะเลลงได้หลำกหลำยรูปแบบ พร้อมทั้งได้สภำพธรณีวิทยำท่ีมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลที่มีปรำกฏ ณ ปัจจุบัน  

1.5.3.2 กำรแปลงกลับสู่ธรรมชำติเดิม (Palinspastic Restoration)  

 ในกำรเปลี่ยนลักษณะของหิน โดยทั่วไปจะเห็นหินเปลี่ยนรูปหรือเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว ไม่ได้เห็นสภำพของหินก่อน
กำรเปลี่ยนรูปหรือลักษณะ ดังน้ัน การแปลงกลับสู่ธรรมชาติเดิม (palinspastic restoration – แพเลิ่นสแป′สติค เรส
เทอเร′เฌิ่น) ของภำพตัดขวำงหรือแผนที่ เป็นเท็คหนิคหน่ึงของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงธรณี คล้ำยกับกำรสร้ำงรูปจ ำลอง เพ่ือ
ตรวจสอบควำมสอดคล้องกลมกลืน-ไม่ผิดปกติ หรือฝืนกฏธรรมชำติ ถือเป็นเท็คหนิคหน่ึงของกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง-
เหมำะสมในกำรแปลควำมหมำยโครงสร้ำงธรณี การแปลงกลับสู่ธรรมชาติเดิม (palinspastic restoration) นิยมเรียก
ทับศัพท์ว่า “แพเลิ่นสแปสติค เรสเทอเรเฌิ่น” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เรสเทอเรเฌิ่น” เป็นกำรสร้ำงกลับคืนสู่สภำพก่อนกำร
เปลี่ยนลักษณะของโครงสร้ำง กำรสร้ำงกลับคืนท ำได้ง่ำยหำกหินมีกำรเปลี่ยนลักษณะแบบกำรเลื่อนที่ หรือกำรหมุนเมื่อหินอยู่
ในสภำวะแบบเปรำะ และจะซับซ้อนมำกข้ึนเมื่อหินมีกำรเปลี่ยนลักษณะในสภำวะแบบแพลสติค เน่ืองจำกมีกำรสูญเสียหรือ
เพ่ิมข้ึนมวลหิน กำรสร้ำงกลับคืนสภำพเดิม ไม่ว่ำจะเป็นภำพตัดขวำงหรือแผนที่ หมำยถึงกำรแสดงสภำพเดิมก่อนที่จะถูกท ำ
ให้เกิดกำรเปลี่ยนลักษณะ โดยไม่มีช่องว่ำง กำรเหลื่อม ควำมผิดปกติของล ำดับชั้นหิน ที่ปรำกฏอย่ำงผิดสังเกต  

ควำมสมดุลของภำพตัดขวำง (cross-section balanced) เป็นภำพตัดขวำงที่ผ่ำนกำรตรวจสอบกำรแปล
ควำมหมำยแบบกำรแปลงกลับสู่ธรรมชำติเดิม น่ันคือ เป็นภำพตัดขวำงที่ผ่ำนกำรสร้ำงกลับคืนสู่สภำพก่อนกำรเปลี่ยน
ลักษณะ ที่มีควำมสอดคล้องกลมกลืน ไม่พบควำมผิดปกติ ภำยใต้เงื่อนไขหรือสมมติฐำนที่ก ำหนด เช่น ก ำหนดให้ควำมหนำ
ของชั้นหินคงที่ หรือควำมยำวของชั้นหินคงที่ หรือมกีารเปลี่ยนลักษณะแบบ 2 แกน (plane strain - การเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะจะเกิดเฉพาะบนระนาบที่สนใจ ไม่เกิดในระนาบที่ตั้งฉากกับระนาบที่สนใจ น่ันคือ เกิดการเปลี่ยนรูปแบบ 2 มิติ) 
เป็นต้น ซึ่งในกำรเลือกใช้เงื่อนไขใดๆ จะพิจำรณำสมบัติของหินเป็นหลัก เช่น หำกโครงสร้ำงธรณีของภำพตัดขวำงพบหินปูน
แทรกสลับกับเฌล อำจใช้เงื่อนไขของควำมหนำและควำมยำวของชั้นหินคงที่ แต่หำกเป็นกำรแทรกสลับของหินที่มีควำมเป็น
แพลสติคสูง อำจต้องใช้เงื่อนไขอื่น เป็นต้น เรำสำมำรถบ่งบอกควำมไม่สมดุลหรือบทพร่องของกำรสร้ำงกลับคืนสู่โครงสร้ำง
เดิมของหินได้ เมื่อมีกำรปรำกฏของช่องว่ำง กำรซ้อนทับ หรือกำรเหลื่อมของชั้นหิน หำกมีปรำกฏในลักษณะเช่นน้ี เรียกได้ว่ำ
เกิดกำรไม่สมดุลในภำพตัดขวำง อย่ำงไรภำพของกำรสร้ำงกลับคืนสภำพเดิม หำกไม่มีควำมสอดคล้องกับธรรมชำติ 
จ ำเป็นต้องปรับปรุงหรือแก้ไข จนกระทั้งได้ภำพของโครงสร้ำงเดิมที่มีควำมสมดุล และแม้ว่ำจะได้ภำพของโครงสร้ำงที่สมดุล 
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ไม่ได้หมำยควำมว่ำภำพที่ได้จะตรงกับธรรมชำติเดิมก่อนกำรเปลี่ยนลักษณะ เพียงแต่มีควำมน่ำเชื่อถือและไม่พบควำมผิดปกติ
อย่ำงชัดเจนเท่ำน้ัน (รำยละเอียดของเน้ือหำน้ี จะอยู่ในกำรศึกษำภำคปฏิบัติกำร) 

 

รูปที่ 1.18  ลักษณะภูมิประเทศของเทือกเขารูบี้ (Ruby mountains) ในรัฐเนอแวเดอะ สหรัฐอเมริกา ซึ่งโผล่สู่ผิว
ดินโดยการเลื่อนของรอยเลื่อนปกติมุมต่ า (low-angle normal) เกิดข้ึนในสภาพของแผ่นเปลือกโลกแบบการยืด 
(extensional environment) เป็นภูเขาท่ีสูงกว่าเทือกเขาข้างเคียง เป็นสิ่งที่แปลกและท้าทายให้นักธรณีวิทยาศึกษาเพ่ือหา
ค าตอบ เส้นตรงที่ลากตามแนวเกือบตะวันออก-ตะวันตกเป็นเส้นที่แสดงภาพตัดขวางของภูเขาในรูปที่ 1.19 และภาพถ่ายที่
ปรากฏในรูปที่ 1.5 (ก) ภาพถ่ายด้านตะวันตกของบริเวณกึ่งกลางเทือกเขา ภาพถ่ายในรูปที่ 1.5 (ข) ภาพถ่ายบริเวณเหนือสุด
ของเทือกเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ยอดเขาสูงที่สุด ที่มีหินแปรเกรดสูง [ภาพจาก Satarugsa, 1997] 
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รูปที่ 1.19 ภาพตัดขวางของเทือกเขารูบี้ (Ruby Mountains) ในรัฐเนอแวเดอะ สหรัฐอเมริกา ตามแนวที่แสดงใน
รูปที ่1.18 การสร้างภาพตัดขวาง อาศัยข้อมูลการศึกษาธรณีวิทยาของหินโผล่ และจากการแปลความด้วยคลื่นไซ้สมิคแบบ
สะท้อน (reflection seismic data) บริเวณที่ตะกอนตกสะสมในแอ่ง Lamoile, Huntington, and Ruby valleys แสดง
ด้วยลูกศรปิดหัวท้าย เป็นข้อมูลที่ได้จากการแปลความด้วยคลื่นสะท้อน ส่วนข้อมูลของหินบริเวณเทือกเขา ได้จากการส ารวจ
ทางธรณีวิทยาของผิวดิน ด้วยการเดินส ารวจภาคสนาม เน่ืองจากหินโผล่ปรากฏให้เห็นชัดเจน พบรอยเลื่อนปกติมุมต่ า (low-
angle normal fault) ที่ฝั่งซ้ายมือของภาพ โดยที่รอยเลื่อนน้ีเคยแปลความหมายว่าเป็นรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (thrust fault) 
เพราะพบว่ามีมุมเทต่ า (15-20) แต่เมื่อพิจารณาหินที่ปรากฏบริเวณรอยเลื่อน พบว่าเป็นรอยเลื่อนปกติ หินอายุอ่อนวางอยู่
บนหินอายุแก่กว่า ให้สังเกตรอยเลื่อน 2 แนวในภาพ โดยเริ่มต้นได้รอยเลื่อนปกติมุมต่ า และมีมายเลอไน้ท์เกิดข้ึนในเขตรอย
เลื่อนหรือเขตรอยเฉือน จากน้ันรอยเลื่อนมุมต่ าถูกตัดอีกครั้งด้วยรอยเลื่อนปกติมุมสูง (high angle normal fault) ซึ่งด้าน
ตะวันตกระนาบของรอยเลื่อนที่ตัดใหม่มีระนาบมุมเทน้อยกว่าระนาบมุมเทของรอยเลื่อนปกติด้านตะวันออก ภาพตัดขวาง A-
A’ และภาพตัดขวาง B-B’ ที่ยอดเขาแสดงหินที่เกิดในบริเวณเขตรอยเฉือน ของมายเลอไน้ท์ ที่แสดงในรูปที่ 1.5 (ง) และ (จ) 
[Satarugsa, 1997] 
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รูปที่ 1.20 รูปจ าลองการวิเคราะห์โครงสร้างธรณีเทือกเขารูบี้ (Ruby Mountains) ในรัฐเนอแวเดอะ สหรัฐอเมริกา 
การวิเคราะห์ล าดับการเกิดในรูปน้ี (กรอบล่างสุด จ าลองจากภาพตัดขวางภาพกลาง) ใช้ภาพตัดขวางภาพกลางที่แสดงในรูป 
1.18 (ก) เทือกเขารูบีเกิดเมื่ออายุก่อน ~43 ล้านปี โดยจะมีหินแกรเหนิท Harrison Pass Pluton เกิดข้ึน จากน้ันจึงเกิดรอย
เลื่อนปกติมุมต่ า และต่อมาถูกตัดด้วยรอยเลื่อนปกติมุมสูง (ข) เกิดประมาณ 43-37 ล้านปี โดยมีรอยเลื่อนปกติมุมต่ าเกิดข้ึน
พร้อมกับมุมสูง แต่รอยเลื่อนมุมสูงยังคงการเคลื่อนต่อไปเรื่อย จึงตัดรอยเลื่อนมุมต่ า ซึ่งรูป (ข) จะสอดคล้องกับ regional 
geology ของพ้ีนที่มากกว่า รูป (ก) แต่เมื่อวิเคราะห์การเกิดของโครงสร้าง มีความซับซ้อนกว่ารูปจ าลอง (ก) ถ้าหากไม่มีผล
ทางการวิเคราะห์การหาอายุที่ส าคัญๆ ของหน่วยหินมาประกอบด้วยแล้ว รูปจ าลอง (ข) ไม่มีความน่าเชื่อถือ แต่เมื่อมีข้อมูล
เก่ียวกับการหาอายุการเกิดของหินแกรเหนิท (Harrison Pass Pluton) และอื่นๆ ท าให้การวิเคราะห์วิวัฒนาการหรือล าดับ
การเกิดเทือกเขาน้ีค่อนข้างซับซ้อน และยังคงเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ คงต้องรอดูต่อไปเพราะยังมีอีกหลายข้อสงสัยที่ยังหาค าตอบ
ไม่ได้ เปรียบเทียบระหว่าภาพ (ก) และ (ข) จะเห็นอายุการเกิดที่แตกต่างกันอย่างมาก [Satarugsa, 1997]   
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 รูปที่ 1.21 รูปแสดงวิวัฒนาการ หรือล าดับการเกิดโครงสร้างธรณีแบบการวิเคราะห์กลับสู่สภาพเดิม ณ เวลาที่
สนใจ ในพ้ืนที่ใต้ทะเลเหนือ ซึ่งภาพในล าดับที่ 8 เป็นภาพตัดขวางของเส้นคลื่นไซ้สมิคแบบสะท้อนที่ปรากฏ ณ ปัจจุบัน พบ
หินมีการตกสะสมเป็นชั้น มีรอยเลื่อนปกติ มีรอยชั้นความไม่ต่อเน่ืองที่ชัดเจน 4 ช่วง และมีโครงสร้างรอยเลื่อนแบบ fault-
bend fold การวิเคราะห์เริ่มจากล าดับที่ 1 ถึงล าดับที่ 7 ล าดับอายุเริ่มจากยุคคารเบอนิเฟอเริสจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาผ่านมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 9-11 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

1.6 อำยุทำงธรณีวิทยำ (Geologic Time) 

อำยุทำงธรณีวิทยำมีควำมส ำคัญในกำรล ำดับเหตุกำรณ์ทำงธรณีวิทยำโครงสร้ำง กำรศึกษำเวลำทำงธรณีวิทยำช่วย
ให้เข้ำใจถึงกำรเปลี่ยนแปลงของโลก รูปที่ 1.22 เป็นตำรำงแสดงล ำดับอำยุทำงธรณีวิทยำ สร้ำงข้ึนโดยอำศัยอำยุสัมพันธ์ จำก
หลักควำมคิดพ้ืนฐำน ได้แก่ หลักของควำมเป็นเอกภำพ หลักกำรซ้อนทับ และหลักวิวัฒนำกำรของซำกดึกด ำบรรพ์ นัก
ธรณีวิทยำรวบรวมร่วมกันเป็นเวลำกว่ำ 200 ปี เพ่ือล ำดับอำยุทำงธรณีวิทยำ โดยอำศัยหลักฐำนต่ำงๆ ที่ค้นพบ น ำมำประมวล
และจัดล ำดับ และมีกำรปรับปรุงแก้ไขตำรำงเวลำเรื่อยมำเมื่อพบข้อมูลใหม่เพ่ิมมำกข้ึน ช่วงเวลำของยุคมีกำรแก้ไข ดังน้ัน 
เมื่อต้องกำรข้อมูลอำยุที่เหมำะสมและแม่นย ำ ควรใช้ตำรำงอำยุทำงธรณีวิทยำล่ำสุด ที่ตีพิมพ์โดย International 
Commission of Stratigraphy  

หน่วยเวลำที่ใหญ่สุดคือ บรมยุค (eon) มหำยุค (era) แล้วแบ่งย่อยเป็น ยุค (period) จำกยุคย่อยเป็น สมัย 
(epoch) กำรเปลี่ยนแปลงและเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนในอดีต ใช้เป็นเส้นแบ่ง บรมยุค มหำยุค ยุค และสมัย เช่น กำรสูญ
พันธ์ของไดโนเสำร์ใช้แยกมหำยุคเมเซอโซอิค (Mesozoic era) ออกจำกมหำยุคซีเนอโซอิค (Cenozoic era) กำรสิ้นสุดของ
ยุคน้ ำแข็ง ใช้แยกสมัยไพลสเตอซีน ออกจำกสมัยโฮเลอซีน เป็นต้น อำยุทำงธรณีวิทยำที่ควรจดจ ำแสดงในรูปที่ 1.22  
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รูปที่ 1.22 ช่วงล าดับเวลาทางธรณีวิทยา ทีค่วรจดจ าในฐานะที่เป็นนักธรณีวิทยา [ข้อมูลจากการรวบรวม และปับ
ปรุงต่อจาก Palmer, 1983; International Commission of Stratigraphy, January 2015]  

1.6.1 วิธีกำรหำอำยุของหินและแร ่

กำรศึกษำอำยุทำงธรณีวิทยำมี 2 วิธีประกอบด้วย กำรศึกษำจำกซำกดึกด ำบรรพ์ (fossil identification) และ
กำรศึกษำจำกสำรกัมมันตรังสี (radioactive dating) ในส่วนน้ีกล่ำวเฉพำะศึกษำจำกสำรกัมมันตรังสี  

ธำตุกัมมันตรังสี ประกอบด้วยอะตอมของธำตุที่ไม่เสถียร สำมำรถสลำยตัวเปลี่ยนไปเป็นอะตอมของธำตุอื่นที่
เสถียร โดยมีอัตรำกำรสะลำยตัวคงที่ ไม่ข้ึนกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เรำเรียกสำรกัมมันตรังสีเริ่มต้นว่ำ “ไอเซอโถพแม่ 
(parent isotope)” และสำรใหม่ที่เกิดจำกกำรสลำยของไอเซอโถพแม่ว่ำ “ไอเซอโถพลูก (daughter isotope)” กำร
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สลำยตัวของไอเซอโถพแม่จะเกิดภำยในเวลำก ำจัด เวลำท่ีใช้ในกำรสลำยและลดลงครึ่งหน่ึงเรียกว่ำ “ครึ่งชีวิต” ตัวอย่ำงเช่น 
มีสำรไอเซอโถพแม่ 1 คิเลอแกรม (kilogram) มีครึ่งชีวิต 5 ล้ำนปี เมื่อครบ 5 ล้ำนปี จะเหลือ ไอเซอโถพแม่ 1/2 คิเลอแกรม 
ดังน้ัน เรำใช้ประโยชน์ของธำตุกัมมันตรังสีโดยใช้หำอำยุของหินที่มีธำตุกัมมันตรังสีประกอบอยู่ กำรสลำยตัวของกัมมันตรังสี
จะปล่อยพลังงำน หรือเรียกว่ำกำรแผ่รังสี เช่น K-40 (40K) เป็นธำตุกัมมันตรังสีที่เกิดในธรรมชำติสำมำรถเปลี่ยนไปเป็นธำตุ
อำร์กอน Ar-40 (40Ar) ได้ ครึ่งชีวิตของไอเซอโถพแต่ละธำตุแตกต่ำงกันตำมสมบัติของธำตุกัมมันตรังสีน้ันๆ   

จำกสมบัติกำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตรังสี ที่ไม่ข้ึนกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ อำทิ อุณหภูมิ ควำมดัน ปริมำณ
ของเหลวที่มำปะปน หรือปฏิกิริยำเคมีรอบข้ำง ดังน้ัน กำรหำอำยุของหิน จึงหำได้จำกกำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตรังสีที่อยู่
ในหินน้ัน ดังแสดงในตำรำงที่ 1 อำยุหลังจำกที่แร่เหล่ำน้ันจับตัวเป็นผลึกจนไอเซอโถพลูก (daughter isotope) ที่เกิดข้ึนไม่
สำมำรถเคลื่อนย้ำยออกจำกผลึกในแร่น้ันๆ ได้ กล่ำวคือ ไอเซอโถพลูก (daughter isotope) ฝังตัวอยู่ที่โครงข่ำยของผลึก 
(crystal lattice) อุณหภูมิที่ท ำให้ ไอเซอโถพลูก ไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยออกไปจำกแร่ เรียกว่ำ อุณหภูมิปิดกั้น (blocking or 
closing temperature) ธำตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิดมีค่ำของ อุณหภูมิปิดกั้นแตกต่ำงกัน ดังแสดงในตำรำงที่ 1  

ตารางที่ 1 ธาตุกัมมันตรังสี ไอเซอโถพลูก ช่วงอุณหภูมิปิดกั้นไม่ให้ไอเซอโถพลูกเคลื่อนออกไป (ข้อมูลจาก Table 1-1 โดย 
Hatcher, 1995) 

แร่ 
(mineral) 

วิธีหำอำย ุ
 

ไอเซอโถพลูก  
(daughter isotope)  

อุณหภูมิปิดก้ัน 
(blocking temperature, C)  

Zircon 
Monazite 
Sphene 
Garnet  
Rutile 
Muscovite 
K-felspar 
Biotite 
Hornblende 
Biotite 
Muscovite 

U-Pb 
U-Pb 
U-Pb 
U-Pb 
U-Pb 
Rb-Sr 
Rb-Sr 
Rb-Sr 
K-Ar 
K-Ar 
K-Ar 

207, 206Pb 
207, 206Pb 
207, 206Pb 
207, 206Pb 

87Sr 
87Sr 
87Sr 
40Ar 
40Ar 
40Ar 
40Ar 

>800 
700-725 
550-650 

>800 
400 
350 
350 
300 
480 
300 
350 

1.6.2 กำรค ำนวณอำยุ (Age Calculation) 

กำรค ำนวณอำยุจำกกำรสลำยของธำตุกัมมันตรังสี เมื่อมีธำตุกัมมันตรังสีสลำยตัว ถ้ำให้ ∆N คือ ปริมำณของธำตุ
กัมมันตรังสีที่สลำยตัวในช่วงเวลำ ∆t นับจำกเวลำ t ดังน้ัน ∆N/∆t คือ ปริมำณของธำตุกัมมันตรังสีที่สลำยตัวในหน่ึงหน่วย
เวลำ น่ันคือ  

 

เมื่อ    คือ อัตรำกำรสลำยที่คงที่หรือค่ำครึ่งชีวิต   
N  คือ ปริมำณของธำตุกัมมันตรังสี 
t  คือ เวลำท่ีสลำยของไอเซอโถพลูก (daughter isotope) 
N0 คือ ปริมำณของธำตุกัมมันตรังสีเริ่มต้น 
t0   คือ เวลำเริมต้น 

N
t

N

tt

NN











0

0



บทน ำเรื่องธรณีวิทยำโครงสร้ำง    35 

และเมื่อ ∆t มีค่ำน้อยมำก และเข้ำใกล้ 0 จะได้  

 
 
 

เน่ืองจำกเพรำะค่ำของไอเซอโถพแม่ (parent isotope) ลดลง สมกำรจึ่งเป็นลบ เมื่อรวมค่ำของ N ต้ังแต่ เวลำ
เริ่มต้นถึงสุดท้ำยจะได้ 

 

 

เมื่อ t0=0 จะได้ 

 

 

ในกรณีที่หินไม่มีซำกดึกด ำบรรพ์ เช่น หินภูเขำไฟ หินอัคนีแทรกซอนและหินแปร อำยุของหินเหล่ำน้ีหำได้จำก
กำรตรวจสอบทำงอำยุด้วยธำตุกัมมันตรังสี กำรหำอำยุได้โดยอำศัยธำตุกัมมันตรังสีนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่ำ “เดทิ่ง (dating)” 
พัฒนำกำรของเท็คหนิคทีใ่ช้ในปัจจุบันสำมำรถลดควำมผิดพลำดได้เป็นอย่ำงมำก ท ำให้อำยุที่หำได้มีควำมน่ำเชื่อถือมำกข้ึน  

1.6.2.1. กำรหำอำยุด้วยวิธี ยุเรเน่ียม-ตะกั่ว (Uranium-Lead, U-Pb)  

กำรหำอำยุด้วยวิธี ยุเรเน่ียม-ตะกั่ว ใช้ส ำหรับหินที่มีอำยุเกินกว่ำ 10 ล้ำนปี กำรหำอำยุด้วยวิธี U-Pb เป็นวิธีที่
ยอมรับว่ำมีควำมน่ำเชื่อถือมำก วิธีน้ีเป็นกำรวิเครำะห์จำกแร่เซอรคอน (zircon) มอเนอไซ้ท์ (monazite) และ สฟีน 
(sphene) ที่พบอยู่ในหิน โดยจะแยกไอเซอโถพแม่ (parent isotope) และ ไอเซอโถพลูก (daughter isotope) ที่ฝังในผลึก
ของแร่ กำรแยกเกิดข้ึนที่อุณหภูมิปิดกัน (blocking temperature) ในระดับสูงๆ (~650-800C) โดยเฉพำะ เซอรคอน (> 
800C) ดังมีกำรสลำยตัวดังน้ี 

238U สลำยได้ 206Pb (ครึ่งชีวิต 4.5x109 ปี) 
235U สลำยได้ 207Pb (ครึ่งชีวิต 0.7x109 ปี) 
232U สลำยได้ 208Pb (ครึ่งชีวิต 1.4x109 ปี) 

อัตรำส่วนของ 206Pb/238U  หรือ  207Pb/235U  หรือ  208Pb/232Th ใช้ส ำหรับหำอำยุของ zircon โดยกำรน ำมำ
เขียนแกรฟรูป 1.23 และ 1.24 ในรูปแกรฟแสดงกำรสลำยตัวเทียบกับเวลำ ถ้ำหำอัตรำส่วนเขียนทับลงไปในเส้นโค้งพอดี 
เรียกว่ำ concordant แต่ถ้ำออกนอกจำกเส้นโค้ง เรียกว่ำ discordant กำรเกิด discordant แสดงว่ำไอเซอโถพลูก 
(daughter isotope) สูญเสียไป อำจเน่ืองจำกยังไม่ถึงอุณหภูมิปิดกัน (blocking temperature) หรือแร่เซอรคอน อำจถูก
ดูดกลืนกลำยเป็นหินหนืดอีกครั้ง บริเวณจุดตัดต่ ำสุดของแกรฟ (lower intercept)  ถือเป็นอำยุของหิน ส่วนจุดตัดบนสุด 
(upper intercept) ถือเป็นอำยุของกำรเกิดผลึกของแร่เซอรคอน ซึ่งยุเรเนียม-ตะกั่ว (U-Pb) ในแร่เซอรคอนใช้ได้ดีในหิน
ภูเขำไฟและอัคนีแทรกซอน ส่วนหินแปรนิยมหำในแร่สฟีน (sphene) หรือ แร่มอเนอไซ้ท์ (monazite) ซึ่งมียุเรเน่ียม-ตะกั่ว
เช่นเดียวกัน 
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1.6.2.2 กำรหำอำยุโดยใช้รูบิเด่ียม-สตรอนเที่ยม (Rubidium-Strontium) 

วิธีน้ีใช้เหมำะกับหินอำยุมำกกว่ำ 100 ล้ำนปี โดยกำรวิเครำะห์หำ 87Rb, 87Sr, และ 86Sr นอกจำกน้ีอำยุของเพอ
แทะเซี่ยม (potassium) ที่มีอยู่ในแร่ไมเค่อะและเฟลสปำร อำจตรวจสอบได้พร้อมกับ Rb แต่อำยุของ Rb-Sr ไม่ค่อย
น่ำเชื่อถือเท่ำกับ U-Pb โดยที ่87Rb สะลำยตัวให้ 87Sr มีครึ่งชีวิต 48.8x109 ปี จำกครึ่งชีวิตที่ยำวจึงเหมำะที่จะหำอำยุหินที่แก่
มำกๆ อำยุของหินหำได้จำกกำร เขียนระหว่ำง 87Rb/86Sr และ 87Rb/86Sr ดังรูปที่ 1.25 และ 1.26 ควำมชันของเส้นตรงคือ 
อำยุของหิน ถ้ำจุดท่ีหำได้ตกอยู่ในแนวของควำมชันที่สมบูรณ์เรียกว่ำ isochron ถ้ำกระจัดกระจำยเรียกว่ำ mixing line หรือ 
scatter chron อำยุที่ได้จึงอำจเป็นอำยุของหินเริ่มต้น หรืออำยุของหินที่ถูกท ำให้มีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน ท ำให้ daughter 
isotope เคลื่อนหำยไป isochron อำจลำกต่อไปตัดแกนของ 87Sr/86Sr ดังรูปที่ 1.25 คือค่ำเริ่มต้นของ 87Sr/86Sr  

 
รูปที่ 1.23 ลักษณะ concordia curve ของสมมติฐานของการเกิด disconcordant ของแร่เซอรคอน (zircon) 

แสดงอายุช่วง upper intercept 1,500 ล้านปี และอายุ lower intercept 350 ล้านปี เขียนด้วยวงกลมขนาดใหญ่เพ่ือ
ยอมรับค่าความผิดพลาดของการหาอายุ [ภาพจาก Figure 1.12 โดย Hatcher, 1995] 

 

รูปที่ 1.24 ลักษณะ concordia curve และผลการหาอายุของหินไน้ส์ ที่บริเวณพ้ืนที่ลานสาง จังหวัดตาก 
disconcordant ของ zircon แสดงอายุช่วง upper intercept ~1,626 ล้านปี และอายุ lower intercept ~197 ล้านปี ใน
รูปแสดงเฉพาะ lower age [ภาพจาก  Mickein, 1997] 
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รูปที่ 1.25 Rb/Rr isochron ของหินแกรเหนิทใน Libia มีอายุ 55011 ล้านปี อายุค านวณได้จากความชันของ
เส้นตรงในแกรฟ [ภาพจาก Figure 1-14 โดย Hatcher, 1995 อ้างถึง Fullager, 1976] 

 

รูปที่ 1.26 Rb/Rr isochron ของหินแกรเหนิทในจังหวัดตาก มีอายุ 20811 ล้านปี อายุค านวณได้จากความชัน
ของเส้นตรงในแกรฟ ค่า 87Sr/86Sr เริ่มต้น 0.712 แสดงว่าหินแกรเหนิทมีก าเนิดมาจากเปลือกทวีป [ภาพจาก: Mickein, 
1997] 

กำรศึกษำค่ำเริ่มต้นพบว่ำเปลือกโลกส่วนบนและส่วนกลำง (upper crust and middle crust) จะมีค่ำ 87Sr/86Sr 
>0.706 แต่เปลือกมหำสมุทรจะมีค่ำ 87Sr/86Sr <0.706 จึงท ำให้สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำหินหนืดมีแหล่งก ำเนิดอยู่ในเปลือก
โลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) หรือเปลือกมหำสมุทร (oceanic crust) นอกจำกน้ี ค่ำอัตรำส่วนของ 87Sr/86Sr ยัง
ใช้ในกำรสร้ำง (reconstruct) เปลือกโลกโบรำณ ปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรหำ Rb-Sr คือกำรเกิด late 
metamorphism และ hydrothermal alteration ถ้ำหินมีอำยุมำกกว่ำ 1,500 ล้ำนปี จะมีควำมผิดพลำดทำงอำยุได้
มำกกว่ำ +200 ล้ำนปี ซึ่งผิดกับ zircon ที่จะมีควำมผิดพลำดเพียง +2 ล้ำนปี 
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1.6.2.3 กำรหำอำยุด้วยเพอแทะเซีย่ม-อำรกอน (Potassium – Argon) 

วิธีน้ีข้ึนอยู่กับกำรสลำยตัวของ 40K ไปเป็น 40Ar โดยขบวนกำร branching decay โดยที่ 40K จะสลำยไปเป็น 40Ca 
โดยปลดปล่อยอนุภำคเบเท่อ () และ 40Ar มีครึ่งชีวิต 1.2x109 ปี แม้ว่ำปริมำณของ 40Ar ที่สลำยมีเพียงเล็กน้อย แต่ในหินมี
แร่ที่มี K ในปริมำณมำก ท ำให้เกิด 40Ar ในปริมำณที่ตรวจวัดได้ จึงใช้หำอำยุที่มำกกว่ำล้ำนปี โดยที่ K-Ar จะมี daughter 
isotope ในรูปของแก๊ส สมมติฐำนของวิธีน้ีคือ แก๊สต้องไม่เคลื่อนหำยไปจำกผลึก วิธี K-Ar น้ีนิยมใช้หำอำยุของแร่ ไบเออไท้ท์ 
(biotite) เมิสเคอไว้ท์ (muscovite) และฮอร์นเบลนด์ (hornblende) ซึ่ง K-Ar จะบอกอำยุของกำรยกตัวของเปลือกโลก 
อุณหภูมิปิดกัน (blocking temperature) ของ ไบเออไท้ท์ เมิสเคอไว้ท์ และ ฮอร์นเบลนด์ คือ 300oC, 350oC, และ 450oC 
ตำมล ำดับ กำรแตกต่ำงของอุณหภูมิเพียงเท่ำน้ี เหมำะสมกับกำรวิเครำะห์ในหินที่มีเม็ดละเอียด เช่น หินชนวน (slate) และฟิ
ไล้ท์ (phyllite) โดยที่สำมำรถแยกแร่เหล่ำน้ันออกมำได้ง่ำย อำยุของหินภูเขำไฟก็สำมำรถได้ด้วยวิธีน้ี 

1.6.2.4 กำรหำอำยุด้วย 39Ar/40Ar 

กำรหำอำยุโดยวิธีน้ีจะท ำให้ 39K เปลี่ยนเป็น 39Ar จำกน้ันหำอัตรำส่วนระหว่ำง 40Ar/39Ar โดยที่ 40Ar/40K เป็นส่วน
ต่อกัน วิธีกำรคือ กำรเผำด้วยอุณหภูมิสูง (~1,000oC) 39Ar ปลดปล่อยออกมำและเขียนปริมำณของ 39Ar กับอำยุที่ค ำนวณได้ 
ดังรูปที่ 1.27 ถ้ำไม่มีอำยุที่ปรำกฏ จะเป็นอำยุของแร่ขณะเย็นตัว ถ้ำอำยุที่ค ำนวณได้มีค่ำไม่สม่ ำเสมอแสดงถึง กำรสูญเสีย Ar 
ออกไปจำกระบบ 39Ar/40Ar ใช้ศึกษำแผ่นหินเคลื่อนทีจ่ำกระนำยรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust sheet) ตลอดจนหำกำรยกตัว 
และกำรเกิดแปรสภำพ (metamorphism) 

 

รูปที่ 1.27 Spectrum release ของ Ar ในหินอัคนีแทรกซอนในแร่ไบเออไท้ท์ และเมิสเคอไว้ท์ [ภาพจาก 
Figure 1.16 โดย Hatcher, 1995 อ้างถึง Dallmeyer and Breeman, 1981] 

1.6.2.5 กำรหำอำยุด้วยเซอเมเรี่ยม-นีโอดิเมี่ยม (Samarium-Neodymium) 

กำรหำอำยุด้วยวิธี 147Sm และ 143Nd ในหินที่มีอำยุหลำยร้อยล้ำนปี ค่ำครึ่งชีวิตของ 147Sm เท่ำกับ 106x109 ปี 
กำรหำอำยุได้ผลเหมือนกับวิธี Rb-Sr โดยเขียน isochron และหำอำยุจำกค่ำควำมชันวิธีวิเครำะห์ Sm-Nd ต้องกำรควำม
แม่นย ำในกำรวิเครำะห์ และมีควำมยุ่งยำกกว่ำวิธี U, Th, และ Pb วิธีน้ีเหมำะส ำหรับหำอำยุหินบะซ้อลท์ที่เกิดในทะเล 
เพรำะน้ ำทะเลไม่มี Nd เป็นองค์ประกอบจึงท ำให้ทรำบปริมำณ Nd ได้โดยไม่มีปัญหำเหมือนกับปริมำณที่วัดได้มำจำกที่อื่นๆ 
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รอบข้ำง ในทำงตรงกันข้ำมกับ Sr พบมำกในทะเล และสำยน้ ำร้อน (hydrothermal alteration) จ ำเป็นต้องท ำต้องหำค่ำ
เริ่มต้นของ 87Sr/86Sr ก่อน วิธี Sm/Nd ได้อำยุขณะที่หินหนืดแยกออกจำกแหล่งก ำเนิด (source) และหำอำยุร่วมกับไอเซอ
โถพของ Sr เพ่ือแยกอำยุกำรถูกปะปนโดยน้ ำทะเล และ/หรือโดยสำยน้ ำร้อน  

1.6.2.6 กำรหำอำยุโดยใช้วิธีฟิเฌิ่นเทร็ค (Fission Track) 

วิธีน้ีอำศัยหลักกำรสลำยตัว ของธำตุกัมมันตรังสียุเรเน่ียมที่ส่งผลให้ ผลึกของแร่ยุเรเนียมถูกกระแทกเป็นร่องรอย 
กำรถูกกระแทกในแต่ละครั้งเกิดเป็นร่องรอยของกำรกระแทก (track) ตรวจสอบโดยใช้กรดไฮโดรฟลอริก (hydrofluoric 
acid) กัดผลึกของแร่ก่อนกำรดูจำกกล้องจุลทรรศน์ อำยุหำได้โดยกำรนับจ ำนวนครั้งของกำรกระแทก เทียบกับปริมำณของแร่
ที่ปรำกฏ หำกมอีำยุมำกๆ จะมีกำรกระแทกเกิดข้ึนมำก กำรหำอำยุด้วยวิธีน้ี ได้รับควำมสนใจและใช้มำกเช่นกัน ใช้หำอำยุได้
ในช่วงระหว่ำง 40,000 ปี ถึง 1.5 ล้ำนปี วิธีอื่นๆ ที่กล่ำวมำมีขีดจ ำกัดเก่ียวกับระยะเวลำท่ีจ ำกัด วิธีฟิเฌ่ินเทร็ค มีขีดจ ำกัดคือ 
ร่องรอยกระแทกท่ีมีอยู่จะหำยไป เน่ืองจำกกำรเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) ของยุเรเน่ียมจะท ำให้โครงสร้ำงของผลึกเดิม
เปลี่ยนไป พร้อมกับกำรสูญหำยของร่อยรอยกำรกระแทก  

ณ จุดน้ี ผู้อ่ำนอำจสงสัยว่ำก่อนกำรหำอำยุด้วยวิธีต่ำงๆ ที่กล่ำวมำแล้วน้ัน นักธรณีวิทยำใช้อะไรในกำรหำอำยุ 
ค ำตอบคือ นักธรณีวิทยำก่อนหน้ำน้ันใช้หลักของควำมเป็นเอกภำพ เช่น สังเกตจำกควำมหนำของชั้นหินตะกอน และหำ
ระยะเวลำท่ีใช้เพ่ือให้ได้ตะกอนหนำ เช่น หน่ึงเมตรใช้เวลำในกำรทับถมกี่ร้อยปี จำกน้ันน ำมำค ำนวณหำอำยุของโลก โดยวิธีน้ี 
โลกมีอำยุประมำณ 100-400 ล้ำนปี นอกจำกน้ียังค ำนวณควำมเค็มของน้ ำทะเล โดยใช้สมมติฐำนว่ำ เมื่อก่อนน้ ำทะเลไม่เค็ม 
เกลือที่อยู่ในน้ ำทะเลเกิดจำกละลำยของแผ่นดินกระทั่งท ำให้น้ ำทะเลเค็ม และควำมเค็มของน้ ำเพ่ิมปริมำณข้ึนเรื่อยๆ  ผลจำก
กำรค ำนวณปริมำณของเกลือได้อำยุของโลกประมำณ 80 ล้ำนปี เมื่อ Henri Becquerel ชำวฝรั่งเศสค้นพบแร่กัมมันตรังสี
จำกในปี 2439 นักธรณีวิทยำจึงสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรหำอำยุของหินในโลก จึงทรำบได้ว่ำโลกมีอำยุประมำณ 
4.550.02 พันล้ำนปี (Richard Harter, 1998) จำกกำรหำอำยุของหินอุกกำบำต อย่ำงไรก็ดี หินที่พบในโลกมีอำยุมำกที่สุด
เพียง 4.3 พันล้ำนปี  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาผ่านมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 12-14 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

1.7 วัฏจักรทำงธรณีวิทยำ (Geologic Cycle) 

วัฏจักรทำงธรณีวิทยำมีอยู่ 2 วัฏจักร คือ วัฏจักรของหิน (rock cycle) และวัฏจักรกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
(tectonic cycle) หรือวัฏจักรวิลเซิน (Wilson cycle) รูปที่ 1.28 และ 1.29 แสดงวัฏจักรของหิน รูปที่ 1.30 และ 1.31 
แสดงวัฏจักรกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ตำมลักกษณะกำรเกิดหินแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ (1) หินอัคนี (2) 
หินแปร และ (3) หินตะกอน หินอัคนีเกิดจำกกำรเย็นตัวของหินหลอมเหลวที่เรียกว่ำ “หินหนืด (magma – แม็ก′เม่อะ)” 
และเมื่อหินหนืดที่ถูกพ่นออกมำเรียกว่ำ “ลำวำ (lava – ลำ′เว่อะ)” หินแปรเป็นหินที่เกิดโดยแรงดันและอุณหภูมิที่สูงข้ึน โดย
มีกำรแปรสภำพไปจำกหินด่ังเดิมโดยไม่มีกำรหลอมเหลว ส่วนหินตะกอนเกิดจำกเศษของหินอัคนี หินแปร หรือหินตะกอน ที่
ผุพัง เศษตะกอนจำกหินที่ผุพังจะถูกพัดพำไปทับถม ณ ที่ต่ ำ ต่อมำภำยหลังเกิดกำรแข็งตัวโดยกำรเชื่อมประสำนกลำยเป็นหิน 

จำกรูปที่ 1.28 และ 1.29 จะเห็นว่ำหินทั้งสำมชนิดสำมำรถเกิดหมุนเวียนไปมำระหว่ำงกันได้ โดยที่สำมำรถเลือก
อธิบำย ณ ต ำแหน่งใดต ำแหน่งของภำพได้ เช่น เริ่มจำกล่ำงสุด เน่ืองจำกควำมร้อนจะเพ่ิมมำกข้ึนตำมควำมลึก กล่ำวคือ ใน
บริเวณที่ไม่ใช่แนวภูเขำไฟที่รอกำรประทุ จะมีค่ำควำมร้อนเพ่ิมข้ึนทุกๆ 25-30 องศำเซลเซียส ต่อควำมลึกหน่ึงกิโลเมตร เมื่อ
หินถูกท ำให้จมลงไปที่ระดับลึกมำกๆ (60-100 กิโลเมตร) หินจะถูกหลอมเหลวกลำยเป็น “หินหนืด” เมื่อหินหนืดสะสมตัว
มำกข้ึน หินหนืดเหล่ำน้ันจะแทรกดันตัวข้ึนมำสู่ผิวโลก ทั้งน้ีเน่ืองจำกหินหนืดมีแก๊สและของเหลวที่มีควำมหนำแน่นน้อยกว่ำ
หินที่อยู่ลึกกว่ำ แต่ยังไม่หลอมเหลว หำกหินหนืดแทรกตัวอย่ำงช้ำๆ และเย็นตัวก่อนที่จะถึงผิวโลก จะได้เป็นหินอัคนีประเภท
มีผลึก สำมำรถมองเห็นผลึกด้วยตำเปล่ำ แต่ถ้ำหินหนืดถูกพ่นออกมำ ก็จะปรำกฏเป็นภูเขำไฟ หินที่ได้เป็นหินอัคนีที่มองด้วย
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ตำเปล่ำไม่เห็นผลึกในเน้ือหิน เมื่อหินอัคนีถูกท ำให้ผุกรอ่นโดยน้ ำ ลมธำรน้ ำแข็ง มนุษย์ หรือสัตว์ หินอัคนีที่ผุกร่อนจะทับถม 
และต่อมำกลำยเป็นหินตะกอน หำกมีตะกอนอื่นมำทับถมเพ่ิมมำกข้ึน หินตะกอนจมตัวลงและถูกแปรสภำพ โดยควำมร้อน
และควำมดันกลำยเป็นหินแปร รูปที่ 1.28 และ 1.29 ลักษณะที่คล้ำยคลึงกัน รูปที่ 1.29 ใช้เพ่ือแสดงสภำพกำรหลอมเหลว
ของหินหนืด ว่ำหินหนืดเกิดจำกกำรหลอมเหลวของหินในเปลือกโลกที่ทรุดลงไป หรือหำกรวมทั้งสองภำพเป็นภำพเดียว 
ควำมละเอียดของส่วนบนของผิวโลกจะลดลง ดังน้ันจึงแสดงทั้งสองภำพ ผู้เขียนชอบรูปที่ 1.29 มำกกว่ำ แต่หนังสือธรณีวิทยำ
กำยภำพนิยมแสดงด้วยภำพคล้ำยคลึงกับรูปที่ 1.28 และจำกรูปที่ 1.30 และ 1.31 แสดงวัฏจักรของกำรเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก วัฏจักรน้ีเป็นกำรท ำลำยและสร้ำงข้ึนมำใหม่ของแผ่นเปลือกโลกไม่ว่ำจะเป็นแผ่นมหำสมุทรและแผ่นทวีป เริ่มจำก
แผ่นเปลือกโลกมีกำรเคลื่อนที่แยกออกจำกกันขณะที่อีกด้ำนของแผ่นจะทรุดลงไปใต้อีกแผ่น กำรทรุดตัวของเปลือกโลกท ำให้
หินของเปลือกโลกมีกำรหลอมเหลว และต่อมำเกิดกำรแทรกดันหรือพ่นออกมำสู่ผิวโลก ส่วนบริเวณที่มีกำรแยกของแผ่น
เปลือกโลก เช่น ที่พ้ืนมหำสมุทรจะมีหินหนืดเคลื่อนข้ึนมำเย็นตัว หินหนืดมำจำกกำรหลอมเหลวบำงส่วนของหินในเน้ือโลก
บริเวณที่แยกตัว ท ำให้แผ่นมหำสมุทรแผ่กว้ำง-ยำวออกไป ขณะที่ส่วนที่ทรุดก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆ แผ่นมหำสมุทรจะแผ่กว้ำง
มำกข้ึนเรื่อยๆ เช่นกัน เมื่อมีกำรทรุด จะมีกำรหลอมเหลวและแทรกดันข้ันมำของหินหนืดเป็นวัฏจักรวนเวียนกันไป  

 

รูปที่ 1.28 วัฏจักรของหิน (rock cycle) ที่มีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนไปมาตลอดเวลา [ภาพปรับปรงุต่อจาก 
Wiscander and Monroe, 2000]  

 

รูปที่ 1.29  วัฏจักรของหิน การเกิดใหม่หมุนเวียนตลอดเวลา ในมาตราส่วนของแผ่นเปลือกโลก [ภาพปรับปรุงต่อ
จาก Wicander and Monroe, 2000]  
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รูปที่ 1.30 วัฏจักรการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบด้วยการทรุดตัวลง (subduction) ของแผ่นเปลือกโลก
ก่อนจะถูกท าลายโดยการหลอมเหลว และการเพ่ิมความยาวแผ่นเปลือกโลกโดยการแทรกดันของหินหนืดในบริเวณที่มีการ
แยก (spreading center) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Plummer and McGeary, 1991] 

 

รูปที่ 1.31 วัฏจักรในกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonic cycle) หรือวัฏจักรวิลเซิน (Wilson cycle) ของการ
เปิด-ปิดของเปลือกมหาสมุทร [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 1.19 โดย Hatcher, 1995] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาผ่านมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 15 ก่อนจะศึกษาในบทสรุป 
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1.8 บทสรุป 

ศำสตร์ของธรณีวิทยำโครงสร้ำงคือ กำรศึกษำกำรเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้ำงธรณี ที่เกิดข้ึนโดยแรงกระท ำ ท ำให้
หินถูกกำรเปลี่ยนลักษณะแตกต่ำงไปจำกธรรมชำติเดิม เป็นกำรศึกษำโครงสร้ำงทุติยภูมิ (secondary structure) ในด้วย
มำตรำส่วนทั้งขนำดเล็กและใหญ่ โครงสร้ำงธรณีในระดับทุติยภูมิที่ส ำคัญมี 8 โครงสร้ำง ได้แก่ รอยแยก (joint) รอยแตก
เฉือน (shear fracture) รอยเลื่อน (fault) ชั้นหินคดโค้ง (fold) แนวแตกเรียบ (cleavage) โครงสร้ำงแนวเส้น (lineation) 
ริ้วขนำน (foliation) และเขตรอยเฉือน (shear zone) กำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำงจ ำเป็นต้องทรำบโครงสร้ำงปฐมภูมิ 
(primary structure) ก่อในเบื้องต้น แล้วจึงอธิบำยโครงสร้ำงทุติยภูมิ กำรวิเครำะห์ทำงธรณีวิทยำโครงสร้ำงแบ่งได้ 3 
ประเภท ได้แก่ กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (descriptive analysis) ซึ่งเป็นกำรบรรยำยลักษณะ รูปร่ำงหรือรูปทรงทำง
เรขำคณิต กำรวำงตัว รวมถึงสิ่งแวดล้อมข้ำงเคียงของหิน กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ (kinematic analysis) เป็นกำร
วิเครำะห์ผลของแรง และกำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ เป็นกำรวิเครำะห์แรงกระท ำรวมทั้งผลของแรง กระบวนกำรแปร
สัณฐำนของแผ่นเปลือกโลกหรือกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีควำมส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนลักษณะของหินและท ำ
ให้เกิดวัฏจักรของหิน และกำรหำอำยุของหิน หำได้จำกซำกดึกด ำบรรพ์ จำกกำรสลำยตัวของธำตุกัมมันตรังสี และจำกล ำดับ
กำรเกิดของโครงสร้ำงธรณี  

 

ค ำศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ ำ (Terms to Remember) 

Deformation, primary structure, secondary structure, descriptive analysis, kinematic analysis, 
dynamic analysis, joint, fault, fold, cleavage, lineation, foliation, shear zone, shear fracture, fracture, 
regional scale, local scale, translation, rotation, dilation, distortion, dating, U/Pb, 40Ar/39Ar, K/Ar, geologic 
cycle, Wilson cycle, tectonic cycle, Pumpelly’s law, unconformity, brittle deformation, ductile 
deformation, penetrative structure, non-penetrative structure, boudin structure 

 

ค ำถำมท้ำยบท (Questions) 

(1) จงให้ค ำจ ำกัดควำมที่ครอบคลุมและกะทัดรัดของค ำว่ำ “การเปลี่ยนลักษณะ (deformation)” ของธรณีวิทยำ
โครงสร้ำง  

(2) ให้ตอบค ำถำมต่ำงๆ ในหัวข้อ 1.1.2 เก่ียวกับรูปที่ 1.2 (ก)-(ฉ)  

(3) อธิบำยควำมแตกต่ำงของกำรศึกษำธรณีวิทยำโครงสร้ำง (structural geology) ตะกอนวิทยำ (sedimentology) และ
ธรณีวิทยำแปรสัณฐำน (geo tectonics)  

(4) สรุปหลักฐำน (evidence) ของรอยสัมผัสแบบต่ำงๆ ทีป่รำกฏในสนำมโดยอธิบำยคร่ำวๆ ว่ำมีอะไรบ้ำง แต่ละประเภท
ของรอยสัมผัสแยกออกจำกกันได้อย่ำงไร เช่น แยกเขตรอยเฉือน (shear zone) ออกจำก เขตรอยเลื่อน (fault zone) 
ได้อย่ำงไร อธิบำยให้ครบทุกประเภทของรอยสัมผัส  

(5) สเก็ช (sketch) ลักษณะควำมไม่ต่อเน่ือง (unconformity) บอกค ำส ำคัญ (key word) ของควำมไม่ต่อเน่ือง  

(6) Igneous intrusive contact กับ nonconformity แยกออกจำกกันได้อย่ำงไรในสนำม  

(7) สเก็ช (sketch) โครงสร้ำงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ พร้อมบ่งบอกองค์ประกอบของโครงสร้ำงเหล่ำน้ัน โดยอำศัยควำมรู้เดิม
ที่ได้เรียนผ่ำนมำแล้ว  
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(8) รูปใด [รูปที่ 1.32 (ก)-(ง)] เป็นโครงสร้ำงปฐมภูมิ (primary structure) รูปใดเป็นโครงสร้ำงทุติยภูมิ (secondary 
structure) และโครงสร้ำงน้ันเรียกว่ำอะไร เกิดได้อย่ำงไร อธิบำยให้ชัดเจนว่ำใช้หลักฐำนใดที่ปรำกฏในภำพ  

 

รูปที่ 1.32 ส าหรับค าถามข้อที่ 8 และ 10 [ภาพ (ก) โดย Peter Crowley, Amherst College  ภาพ (ข) และ (ง) 
จาก Figs. 8.6 and 8.4 โดย Passchier Trouw, 2005 ภาพ (ค) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

(9) เขียนพรรณนำ (descriptive analysis) โครงสร้ำงในรูปที่ 1.32 ใช้ควำมรู้จำกกำรออกภำคสนำม (field work I)  

(10) อธิบำยควำมแตกต่ำงของกำรวิเครำะห์ต่อไปน้ี descriptive, kinematic and dynamic analyses  

(11) สเก็ช (sketch) ล ำดับของวิวัฒนำกำรของโครงสร้ำงธรณีที่แสดงในรูปที่ 1.10 (ก) และ (ข)  

(12) อธิบำยว่ำท ำไม หินชนิดเดียวกันโดยใช้แร่เซอรคอน (zircon) ไบเออไท้ท์ (biotite) และ เมิสเคอไว้ท์ (muscovite) ได้
อำยุไม่เท่ำกัน อำยุจำกแร่ใดแก่สุด เพรำะอะไร 

(13) แปลควำมหมำยของกำรหำอำยุ U/Pb ของหินไน้ส์ จังหวัดตำก รูปที่ 1.24 เขียนสรุปจำกภำพ อำยุใดที่น่ำเชื่อถือ ท ำไม
จึงเป็นอำยุที่น่ำเชื่อถือ  

(14) แปลควำมหมำยของหินแกรเหนิท จังหวัดตำก ในรูปที่ 1.26 โดยตรวจกับแผนที่ธรณีวิทยำของประเทศไทย แหล่งหิน
หนืดมำจำกแผ่นเปลือกโลกประเภทใด (มหำสมุทรหรือทวีป) ให้ดูภำพของแผ่นเปลือกโลกของภูมิภำคเอเฌอใต้ (South 
Asia) ในบทที่ 10  

(15) สเก็ชคร่ำวๆ วัฏจักรวิลเซนิ (Wilson cycle) คล้ำยรูปที่ 1.31 เริ่มที่แผ่นยุเรเฌอชนกับแผ่นอินเดีย-ออสเตรเลีย  

 

ค ำถำมชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) ในชีวิตประจ ำวันเรำแก้ปัญหำแบบกำรต้ังสมมติฐำนหลำยๆ สมมติฐำน จงให้ตัวอย่ำงมำของกำรแก้ปัญหำแบบกำร
ต้ังสมมติฐำนหลำยๆ สมมติฐำน 
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(2) สำเหตุที่น่ำจะเป็นไปได้ทีท่ ำให้นักธรณีวิทยำค้นพบทฤษฎีกำรเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ในช่วงปี 1968 ทั้งๆ ที่กำร
เคลื่อนที่ของเปลือกโลกเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลก  

(3) ท ำไมโลกจึงมีอำยุเพียง 100-400 ล้ำนปี หำกเมื่อค ำนวณเทียบเคียงกับควำมหนำของหินในโลก  

(4) สืบค้นอำยุของโลก ตัวเลขที่แสดง 4.550.02 พันล้ำนปี ในปี ค.ศ. 1998 น้ันมีกำรค้นพบหรือยืนยันเพ่ิมเติมอย่ำงไรบ้ำง  

(5) อภิปรำยสมมติฐำนกำรเกิดโลกจำกท่ีเคยทรำบมำก่อน และเชื่อหรือไม่กับค ำอธิบำยว่ำโลกเกิดจำกกลุ่มแก๊สอัดตัวกันแน่น 
และจะมีวิธีพิสูจน์ว่ำโลกเกิดจำกกลุ่มแก๊สที่อัดตัวกันแน่นได้อย่ำงไร 

(6) เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของกำรจัดแบ่งโครงสร้ำงตำมสมบัติต่ำงๆ ทั้ง 5 แบบที่กล่ำวมำแล้ว พร้อมทั้งจัดแบ่งโครงสร้ำง
ธรณี 8 โครงสร้ำง ให้เข้ำกับกำรจัดแบ่งประเภทต่ำงๆ ทั้ง 5 ประเภท และน ำเสนอประเภทของโครงสร้ำงให้แตกต่ำง
ออกไป พร้อมให้เหตุผลประกอบว่ำกำรจัดแบ่งที่น ำเสนอใหม่ มีข้อเด่นและด้อยอย่ำงไร ท ำไมจึงแบ่งประเภทเช่นน้ัน   

(7) ท ำตำรำงสรุปลักษณะเด่นของโครงสร้ำงธรณีทั้ง 8 โครงสร้ำง จะมีวิธีกำรหรือหลักกำรที่จะบ่งบอก หรือแยกออกจำกกัน
ได้อย่ำงไรในสนำม (ขอให้คิด-วิเครำะห์ โดยอำศัยควำมรู้ที่ได้เรียนมำ รวมทั้งกำรออกภำคสนำม (Field work I เท่ำน้ัน)  

(8) อธิบำยคร่ำวๆ ธรณีวิทยำของประเทศไทย (geology of Thailand) ธรณีวิทยำของที่รำบสูงโครำช (Khorat Plateau) 
และธรณีวิทยำแบบไพศำลของประเทศไทย (regional geology of Thailand) (ขอให้เขียนตอบตำมควำมเข้ำใจ โดยใช้
ควำมรู้เดิม)   
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การวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส ์

Kinematic Analysis 
 

2.1 หลักการวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ (Principals of Kinematic Analysis) 

การวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ของวัตถุใดๆ เป็น การศึกษาที่จ าเพาะเจาะจงไปที่ผล ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
ลักษณะ ในการวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ของหิน มุ่งศึกษา “ผล” ของความเค้น (stress) หรือความดัน (pressure) ที่ท าให้
หินเปลี่ยนลักษณะ ประกอบด้วย การวิเคราะห์หาความเครียด (strain) ที่เกิดข้ึนและถูกบันทึกไว้ในหิน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนลักษณะแบบทุติยภูมิ (secondary deformation) อันเป็นผลลัพธ์ จากการเกิดการเลื่อน การเกิดการ
แตก การเกิดริ้วขนาน การเกิดแนวแตกเรียบ การเกิดชั้นหินคดโค้ง หรือการแทรกของหินอัคนี เป็นต้น  

วัตถุที่ถูกวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์มี 2 ประเภท (รูปที่ 2.1.1) ได้แก่ (1) วัตถุแข็งแกร่ง (rigid body) และ (2) วัตถุ
ไมแ่ข็งแกร่ง (non-rigid body) วัตถุแข็งแกร่งเปลี่ยนลักษณะได้โดยการเคลื่อนที่และการหมุน ส่วนวัตถุที่ไม่แข็งแกร่งเปลี่ยน
ลักษณะได้โดยการยืดหรือการหด และ/หรือการบิดเบี้ยว  

การจัดประเภทของวัตถุข้ึนอยู่กับเงื่อนไขในขณะที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ หากการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนโดยที่ไม่ท าให้
วัตถุสูญเสียปริมาตรเรียกว่า “การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุแข็งแกร่ง (rigid body deformation)” แต่ถ้าการเปลี่ยนท าให้
วัตถุสูญเสียปริมาตรเรียกว่า “การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุไม่แข็งแกร่ง (non-rigid body deformation)” การเปลี่ยน
ลักษณะของวัตถุมีอยู่ด้วยม ี4 รูปแบบ (รูปที ่2.1) ได้แก ่

(1) การเลื่อน (translation)  
(2) การหมุน (rotation)  
(3) การยืดหรือการหด (dilation)  
(4) การบิดเบี้ยว (distortion)  

ในขณะที่วัตถุแข็งแกร่งถูกเปลี่ยนลักษณะได้โดยการเลื่อน (translation) และ/หรือการหมุน (rotation) วัตถุไม่
แข็งแกร่งจะถูกเปลี่ยนลักษณะได้โดยการยืดหรือการหด (dilation) และ/หรือการบิดเบี้ยว (distortion) ถ้าหากการยืดหรือ
การหดเกิดข้ึนโดยไม่ท าให้เปลี่ยนรูปร่างเดิม ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ก) เรียกว่า “การยืดหรือการหดบริสุทธิ์ (pure 
dilation)” ถ้าหากการยืดหรือการหดน้ันท าให้เปลี่ยนรูปแต่ไม่เปลี่ยนปริมาตร ดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ข) เรียกว่า “การบิด
เบี้ยวบริสุทธิ์ (pure distortion)” 

วัตถุทั้งทีแ่ข็งแกร่งและไม่แข็งแกร่งเปลี่ยนลักษณะได้ในหลายๆ แบบ เช่น การเลื่อนของหินจะเปลี่ยนลักษณะแบบวัตถุ
แข็งแกร่ง (rigid body deformation) แต่ถ้าหากพิจารณาในมาตราส่วนขนาดเล็กหรือขนาดไมโคร (microscopic scale) จะ
พบการเปลี่ยนลักษณะแบบวัตถุไม่แข็งแกร่ง (non-rigid body deformation) ที่บริเวณระนาบการเลื่อน (fault plane) เป็น
ต้น  
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รูปที่ 2.1 การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุรูปสี่เหลี่ยม abcd (ก) หากวัตถุแข็งแกร่งถูกเปลี่ยนลักษณะโดยมีการเลื่อน 
(rigid body deformation by translation) (ข) หากวัตถุเป็นวัตถุแข็งแกร่งถูกเปลี่ยนลักษณะโดยการหมุน (rigid body 
deformation by rotation) (ค) หากเป็นวัตถุไม่แข็งแกร่งถูกเปลี่ยนลักษณะโดยการหด (non-rigid body deformation 
by dilation) (ง) หากเป็นวัตถุไม่แข็งแกร่งถูกเปลี่ยนลักษณะโดยมีการบิดเบี้ยว (non-rigid body deformation by 
distortion) 

 

 

รูปที่ 2.2 การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุไม่แข็งแกร่ง (ก) วัตถุเปลี่ยนลักษณะแบบการยืดหรือการหดบริสุทธ์ิ (pure 
dilation) กล่าวคือ รูปร่างคงเดิมแต่พ้ืนที่หรือปริมาตรเปลี่ยนไป (ข) วัตถุเปลี่ยนลักษณะแบบการบิดเบี้ยวบริสุทธ์ิ (pure 
distortion) กล่าวคือ รูปร่างเปลี่ยนไปแต่มีพ้ืนที่หรือปริมาตรคงเดิม  
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ค านิยามที่นิยมใช้บรรยายการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุไม่แข็งแกร่ง (non-rigid body deformation) ดังรูปที่ 2.3 
ได้แก่ การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง (continuous deformation) ที่พบการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองทั่วทั้งก้อน 
เช่น การคดโค้ง (folding) มีความหมายตรงกันข้ามกับค านิยาม การเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ต่อเน่ือง (discontinuous 
deformation) ทีพ่บลักษณะเน้ือหินขาดออกจากกัน เช่น การเกิดการเลื่อน (faulting) ส าหรับการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ
เหมือนกันทั่วทั้งก้อน ค านิยามท่ีใช้เรียกคือ การเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว (homogeneous deformation) แต่ถ้าไม่
เหมือนกันทั่วทั้งก้อน ค านิยามท่ีใช้เรียกคือ การเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือผสม (heterogeneous deformation)  

 

รูปที่ 2.3 การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุไม่แข็งแกร่ง (non-rigid body deformation) (ก) การเปลี่ยนลักษณะ
แบบต่อเน่ือง (continuous deformation) (ข) การเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ต่อเน่ือง (discontinuous deformation) (ค) 
การเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว (homogeneous deformation) (ง) การเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือผสม (heterogeneous 
deformation)  

 ในการวิเคราะห์โครงสร้างธรณีใดๆ จะสมมติให้วัตถุมีการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง (continuous deformation) 
ทั้งน้ีเพราะสามารถค านวณทางคณิตศาสตร์ เ พ่ือหาปริมาณการเปลี่ยนลักษณะได้ โดยใช้กลศาสตร์ความต่อเน่ือง 
(continuum mechanics) บางส่วนของนักวิเคราะห์มีความคิดขัดแย้งในเรื่องของ การวิเคราะห์ตามกลศาสตร์ความต่อเน่ือง 
โดยโต้แย้งว่า การวิเคราะห์กลศาสตร์ความต่อเน่ือง เป็นการต้ังสมมติฐานเริ่มต้นที่ไม่ถูกต้อง (begin with a wrong 
hypothesis/assumption) เพราะโครงสร้างธรณีใด ๆ เป็นโครงสร้างเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง เช่น ลักษณะของหินโดยเฉพาะหิน
ตะกอนทีม่ีการแทรกสลับชั้น โดยธรรมชาติทั่วๆ ไป หินไม่มีความเป็นเน้ือเดียว อาทิเช่น พบหินทราย หินดินดาน หินทราย
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แป้ง แทรกสลับชั้นกัน ท าให้เน้ือหินแต่ละชั้นไม่เหมือนกัน ผลจากการเปลี่ยนลักษณะโดยการแตกและเลื่อน หรือการคดโค้ง 
ย่อมแตกต่างกันตามชนิดของหินที่ไม่เหมือนกัน ค่าของการยืดหรือการหด หรือการบิดเบี้ยว ที่ค านวณได้ ย่อมได้ค่าแตกต่าง
กันตามชนิดของหิน การเปลี่ยนลักษณะจึงไม่ต่อเน่ือง การค านวณโดยกลศาสตร์ความต่อเน่ืองจึงไม่เหมาะสม เป็นต้น  

ถ้าหากก าหนดให้วัตถุเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ต่อเน่ือง ค านวณการเปลี่ยนลักษณะโดยคณิตศาสตร์จะยุ่งยากมาก 
อย่างไรก็ดี สามารถพิจารณาให้เป็นแบบไม่ต่อเน่ืองได้ โดยการแบ่งกลุ่มการวิเคราะห์เป็นส่วนๆ (structural domain) ส่วนใด
ทีส่ังเกตได้ว่า การเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบต่อเน่ือง จัดให้อยูใ่นกลุ่มเดียวกัน (รูปที ่2.4 และ 2.5) จากน้ันน าผลของการเปลี่ยน
ลักษณะของแต่ละกลุ่มมารวมเข้าด้วยกัน  

 

 

 รูปที่ 2.4 การพิจารณามาตราส่วนของการเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้างแบบต่อเน่ือง เพ่ือแยกกลุ่มวิเคราะห์ 
(structural domain)  

 

 

รูปที่ 2.5 การพิจารณาลักษณะของโครงสร้างการคดโค้ง (fold) และรอยเลื่อนย้อนมุมต่่า (thrust fault) เพ่ือบ่ง
บอกความต่อเน่ืองหรือไม่ต่อเน่ือง ข้ึนอยู่กับมาตราส่วนที่ใช้พิจารณา [ภาพปรับปรุงต่อจาก Richard Allmendinger, 2003, 
Lecture note in structural geology, Cornell University, USA] 
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จากลักษณะของการคดโค้งและรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (fold-and-thrust belt) ณ บริเวณขอบของการชนกันของ
แผ่นเปลือกโลก (รูปที่ 2.5) หากศึกษาในมาตราส่วนของทั่วทั้งโลก ตรงบริเวณการคดโค้งและรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า พิจารณาให้
เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียวได้ แต่ถ้าศึกษาในมาตราส่วนขนาดเล็กที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ขยาย (microscopic 
scale) จะเห็นเม็ดแร่มีปริมาณการเปลี่ยนลักษณะแตกต่างกัน ในบริเวณการคดโค้ง หรือรอยเลื่อนที่ต าแหน่งต่างๆ  จึง
จ าเป็นต้องแยกกลุ่มวิเคราะห์ เป็นต้น 

2.1.1 การเลื่อน (Translation) 

การเลื่อนแบบบริสุทธ์ิ (pure translation) ของหินเป็นการเคลื่อนจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง ตามแนวของการเลื่อน 
โดยมีระยะทางเท่าๆ กัน โครงสร้างธรณีที่เกิดการเลื่อนของหิน ในลักษณะดังกล่าวน้ี ได้แก่ รอยเลื่อน (fault) และรอยแตก
เฉือน (shear fracture) ตามระนาบของการเลื่อน นอกจากน้ีหินอาจจะเลื่อนแบบไถลไปตามระนาบรอยต่อระหว่างชั้นหิน 
ในขณะเกิดการคดโค้งของชั้นหินแทรกสลับ ทีห่ินในชั้นต่างๆ มีความแข็งแกร่งไม่เท่ากัน ชั้นที่แทรกสลับจะเลื่อน คล้ายกับการ
เลื่อนของแผ่นกระดาษในสมุด ทีส่มุดทั้งเล่มถูกดันให้โกร่งตัวข้ึน ซึ่งจะมีการเลื่อนระหว่างแผ่นกระดาษแต่ละแผ่น หรือหลายๆ
แผ่นรวมกัน  

มาตราส่วนของการศึกษาการเลื่อน เป็นได้ต้ังแต่มาตราส่วนขนาดเล็ก (microscopic scale) ถึงขนาดทั่วทั้งโลก 
(global scale) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เป็นตัวอย่างของการศึกษาผลการเปลี่ยนลักษณะขนาดทั่วทั้งโลก  

การเลื่อนของวัตถุแข็งแกร่งบรรยายได้ด้วย “เว็คเท่อรการเลื่อน (displacement vector)” ซึ่งมี 3 รูปแบบ 
ได้แก่  

(1) ทิศทางการเลื่อน (direction of translation)  
(2) ระยะทางการเลื่อน (distance of translation) และ 
(3) นัยของการเลื่อน (sense of translation)  

ทิศทางการเลื่อน (direction of translation) บอกได้ด้วย เทร็นด์ (trend) และเพลินจ์ (plunge - เพลินจฺ) ของ
เส้นทางการเลื่อน เช่น 10oN 40oE ส่วนนัยของการเลื่อน (sense of translation) บอกเป็นลักษณะของทวนเข็มหรือตามเข็ม
นาฬิกา หรือเลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตก หรือเลื่อนจากขวามือไปซ้ายมือ ส่วนระยะทางการเลื่อน (distance of 
translation) บอกเป็นระยะทาง เช่น 500 เมตร 5,000 เมตร เป็นต้น  

ตัวอย่างการบรรยายการเลื่อนครบทั้ง 3 รูปแบบ คือ หินเลื่อนไปตะวันตกเฉียงใต้ ตามทิศทาง N 40oE ด้วยมุมเฉียง 
10o จากแกนนอน เป็นระยะ 100 เมตร หรือดูตัวอย่างการบรรยายได้จากรูปที ่2.6 (ก) หรือในรูปที ่2.6 (ข) การเลื่อนบรรยาย
ได้ดังน้ี คือ ทวีปอินเดียเลื่อนจาก N 12oE หรือ S 12oW โดยมีนัยของการเลื่อนไปในทางทิศเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น
ระยะทาง 7,000 กิโลเมตร  

การบ่งบอกลักษณะการเลื่อนใชส้มบัติของเว็คเท่อร สามารถวิเคราะห์การเกิดการเลื่อนที่เกิดข้ึนในรูปจ าลอง หรือ
อธิบายองค์ประกอบของการเลื่อนได้ การศึกษาการเลื่อน จะต้องมจีุดอ้างอิงสองจุด โดยจุดแรก คือ จุดก่อนการเลื่อน และจุด
ที่สอง คือ จุดหลังการเลื่อนหรือจุดที่สนใจ [รูปที่ 2.6 (ก)] แต่การหาระยะของการเลื่อน ในโครงสร้างธรณีไม่อาจกล่าวได้ว่า 
เป็นการหาระยะการเลื่อนจริง (absolute displacement) เน่ืองจากหินมีการเปลี่ยนลักษณะอย่างยาวนานมาก ต าแหน่งเดิม
ไม่สามารถทราบแน่ชัดได้ หินอาจถูกเลื่อนมาแล้วในหลายๆ ครั้ง จึงท าให้ทราบแน่ชัดเพียงต าแหน่งสุดท้าย การวิเคราะห์ระยะ
ทางการเลื่อน เป็นเพียงการหาแบบเทียบความสัมพัทธ์กับจุดใดจุดหน่ึงเท่าน้ัน (relative displacement) หรือเทียบแบบ
เฉพาะจุด (local displacement) โดยก าหนดกรอบ (frame) ที่ใช้พิจารณาข้ึนมา (รูปที่ 2.7) โดยทั่วไปกรอบที่ก าหนดมี 2 
แกนหลัก คือ x, y หรือมี 3 แกนหลัก คือ x, y, z จากน้ัน ค านวณหาระยะการเลื่อนของโครงสร้าง หรือจุดที่ต้องการ (รูปที่ 
2.7) 
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รูปที่ 2.6 (ก) การเขียนเว็คเท่อรของการเลื่อน (displacement vector) จากจุด A ไปจุด B ในระยะทางที่สั้นที่สุด
ระหว่างจุด A และ B ในภาพนัยของการเลื่อนไปทางตะวันตกเฉียงใต้และมีทิศทาง 30จากทิศใต้ (ข) แสดงการเขียนเว็ค    
เท่อรการเลื่อน ของทวีปอินเดียเมื่อประมาณ 71 ล้านปีถึงปัจจุบัน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 2.22 โดย Davis et al., 
2011] 

 

รูปที่ 2.7 หลักการพิจารณาการเลื่อนจริง (absolute displacement) การเลื่อนแบบสัมพัทธ์ (relative 
displacement) และการเลื่อนเฉพาะจุด (local displacement) (ก) วัตถุก่อนการเปลี่ยนลักษณะและอยู่ในต่าแหน่งที่ทราบ
แน่นอนพร้อมระยะทางและทิศทาง (coordinate) (ข) เมื่อวัตถุน้ีเปลี่ยนลักษณะโดยการหมุน การบิดเบี้ยว และการเลื่อนไป
จากต่าแหน่งเดิม สามารถวิเคราะห์การเลื่อนแบบการเลื่อนจริง การเลื่อนแบบสัมพัทธ์ และการเลื่อนแบบเฉพาะจุด (ค) (ง) 
และ (จ) ภาพขยายของการพิจารณาการเลื่อนของรูป (ข) [ภาพจาก Figure 4.6 โดย Ramsay and Huber, 1983] 
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รูปที ่2.8 แสดงการบรรยายการเลื่อนแบบไถล หรือเลื่อนไถล (slip) บอกการเลื่อนปรากฏ (actual displacement) 
ได้โดยจากการเทียบความสัมพันธ์ระหว่างชั้นที่อยู่ข้างเคียง (relative to adjacent layers)  

 

รูปที่ 2.8 การเลื่อนแบบไถล หรือเลื่อนไถล (slide) ชั้นหินที่มีความแข็งแรงของหินในระหว่างชั้นแตกต่างกัน 
สามารถเลื่อนขณะเกิดการคดโค้งได้ 

รูปที่ 2.9 (ก) แสดงการเลื่อนของรอยเลื่อนไปในทิศทาง N 60E และมุมเอียง 50SE โดยที่หินทางซีกตะวันออก
เฉียงใต้เลื่อนลงไปทางซ้ายมือ และมีระยะทางการเลื่อน คือ เว็คเท่อรระหว่างจุด A ไป B ส่วนรูปที่ 2.9 (ข) แสดงด้วย สเตรี
เออเน็ท (stereonet) ของรอยเลื่อนและรอยครูด เขียนเว็คเท่อรได้ดังรูปที่ 2.9 (ค) 

 

รูปที่ 2.9 (ก) ลักษณะของการเลื่อนไปทางซ้ายมือแบบมุมเฉียงปรากฏ (left-hand oblique slip) พบแนวของรอย
ครูด (slickenline) บนระนาบของรอยเลื่อน โดยมีมุมเรค (rake) 35 (ข) สเตรีเออเน็ท หาแนวของเทร็นด์ (trend) และ
เพลินจ์ (plunge) ของเว็คเท่อรการเลื่อน (ค) การเลื่อนจริง (net slip) การเลื่อนตามแนวระดับ (strike slip) และการเลื่อน
ตามมุมเอียง (dip slip) ของเว็คเท่อรการเลื่อน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 2.23 โดย Davis et al., 2011] 
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2.1.2 การหมุน (Rotation) 

การหมุนเป็นการเลื่อนของวัตถุแข็งแกร่ง โดยวัตถุน้ันเคลื่อนไปรอบจุดใดจุดหน่ึง การบรรยายลักษณะการหมุนของ
วัตถุประกอบด้วย  

(1) แกนการหมุน (axis of rotation) โดยบอก แนวของเทร็นด์ (trend) และ เพลินจ์ (plunge) 
(2) นัยของการหมุน (sense of rotation) บอกเป็นทวนเข็มหรือตามเข็มนาฬิกา ข้ึนอยู่กับทิศทางที่

พิจารณา  
(3) องศาของการหมุน (degree of rotation) บอกเป็นองศาโดยเทียบจากทิศใดทิศหน่ึง  

การคดโค้งและการเลื่อน แสดงถึงการหมุนที่เกิดข้ึนได้เช่นกัน นอกจากน้ีแล้ว สามารถพบการหมุนได้ในบางส่วนของ
มาตราส่วนขนาดเล็ก ดังรูปที่ 2.10 

 

รูปที่ 2.10 (ก) และ (ข) การหมุนของแร่การเนทเม็ดใหญ ่(gaenet porphyroblast – การ′เนท พอฟิ′เรอแบลสทฺ) 
ในหินฌิสท์ (schist) ที่มีการเฉือน ท่าให้เม็ดแร่ถูกเปลี่ยนลักษณะแบบการหมุนโดยการเฉือน [ภาพจาก Figs. 7.35 and 7.38 
โดย Passchier and Trouw, 2005) 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 1-4 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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2.1.3 การยืดหรือการหด (Dilation) 

ความเค้นท าให้วัตถุแบบไม่แข็งแกร่ง (non-rigid body deformation) ยืดหรือหด (dilation) ความเครียดที่เกิดข้ึน 
ณ ต าแหน่งใดๆ ท าให้สูญเสียการเรียงตัว (configuration) ของรูปทรงทางเรขาคณิต พร้อมทั้งเปลี่ยนระยะของต าแหน่ง
เหล่าน้ัน หากการยืดหรือการหดที่เป็นแบบสม่ าเสมอ (uniform) และมีรูปร่างเดิม เรียกว่า การยืดหรือการหดบริสุทธิ์ (pure 
dilation) 

หลักพิจารณาการยืดหรือการหดมีดังน้ี หากวัตถุมีปริมาตรเพ่ิมมากข้ึนภายหลังถูกเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว เรียกว่า 
“การยืด” แต่ถ้าหากวัตถุมีปริมาตรลดลงภายหลังถูกเปลี่ยนลักษณะไปแล้วเรียกว่า “การหด” ดังน้ัน หากทราบรูปแบบของ
การเปลี่ยนลักษณะ สามารถเรียกเพียงชื่อเดียวว่า “การยืด” หรือ “การหด”  

การเปลี่ยนแปลงปริมาตรเกิดได้โดย 3 กระบวนการ ได้แก ่ 

(1) การอัดกันแน่นของช่องว่างในเน้ือหิน (compaction) ท าให้เน้ือหินมีปริมาตรลดลง  
(2) การละลายของเม็ดแร่ (dissolution or pressure solution) ในหินจากการถูกบดอัด และการ

ละลายด้วยความดัน (pressure solution) รายละเอียดของกระบวนการน้ีจะได้กล่าวในบทที่ 4 
และ 

(3) การแตก (fracturing) ของเม็ดแร่  

การเปลี่ยนแปลงปริมาตร (dilational strain, ) จากกระบวนการทั้ง 3 ดังกล่าวข้างต้น ค านวณจากสมการ 

 

 

เมื่อ V1 แทนปริมาตรสุดท้าย   

V0 แทนปริมาตรเริ่มต้น 

2.1.4 การบิดเบี้ยว (Distortion) 

การบิดเบี้ยว (distortion) เกิดข้ึนได้เน่ืองจากองค์ประกอบทุกอย่างในวัตถุ เปลี่ยนลักษณะด้วยขนาดที่ไม่เท่ากัน 
การเปลี่ยนลักษณะเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนขนาดและรูปร่าง หรือไม่เปลี่ยนขนาดแต่เปลี่ยนเฉพาะรูปร่างเท่าน้ัน การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนลักษณะแบบบิดเบี้ยว ยุ่งยากมากกว่าการเปลี่ยนลักษณะอื่นทั้ง 3 ประเภทที่ได้กล่าวมาแล้ว วิธีการวิเคราะห์เบื้องต้น 
คือ การแยกส่วนวิเคราะห์ โดยสมมติให้เปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว (homogeneous deformation) หรือโดยการสร้างรูป
จ าลองทางคณิตศาสตร์ เพ่ือค านวณหาปริมาณการเปลี่ยนลักษณะ 

2.2 การหาปริมาณความเครียดที่เกิดขึ้นในหิน (Strain Measurement) 

ความเครียด (strain) ที่เกิดข้ึนของวัตถุในสภาพเดิม (initial undeformed state) ไปเป็นสภาพท้ายสุด (final 
deformed state) น่ันคือ การเปลี่ยนปริมาตร (dilation) และ/หรือการบิดเบี้ยว (distortion) ดังรูปที่ 2.11 การเปลี่ยน
ลักษณะของหิน เป็นการเปลี่ยนอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป โดยมีความเครียดสะสมเพ่ิมข้ึนตามล าดับ (incremental strain 
accumulation) เรียกการเปลี่ยนลักษณะประเภทน้ีว่า “การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป (progressive 
deformation)” ความเครียดสุดท้าย (final strain) คือ ผลรวมของความเครียดสะสมทีละเล็กละน้อย การเปลี่ยนลักษณะที่
ปรากฏในวัตถุ ถือเป็นผลของความเครียดทั้งหมด  

V

V

V

VV 





0

01
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รูปที่ 2.11 การเปลี่ยนลักษณะโดยมีรูปร่างผิดไปจากเดิม (distorted shape) ของเบรคีเออผอด (brachiopod - 
สัตว์ทะเลที่อยู่กับที่ในไฟเลิมเบรคีเออโพดา ซึ่งมีลักษณะบ่งชี้ส่าคัญคือ มีฝาสองฝาสมมาตรกัน) และไทรเลอไบ้ท์ (trilobite – 
สัตว์ทะเลในไฟเลิมอารเธรอโพดา (Arthropoda) มีโครงหุ้มอยู่ด้านนอก มีอายุช่างแคมเบรียนตอนล่างถึงเพอรเมีย่น) 

หากทราบลักษณะเดิมของวัตถุ สามารถบ่งบอกได้ว่า มีความเครียดเกิดข้ึนในวัตถุน้ันหรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจาก หากมี
ความเครียดถูกบันทึกไว้ในวัตถุน้ัน วัตถุน้ันจะมีรูปผิดไปจากเดิม (distorted object) วัตถุที่ใช้เป็นตัววิเคราะห์หาความเครียด
โดยปกติ เรียกว่า “ตัวบ่งชี้ความเครียด (strain markers)” ตัวบ่งชี้ความเครียดที่ดี ได้แก่ จุดกลมจากการริเดิคเฌิ่น 
(reduction spots) ก้อนกรวด (pebbles) โอออยด์ (ooids) ไพเซอไล้ท์ (pisolites) ซากดึกด าบรรพ์ (fossils) รู
ฟองอากาศ (vesicles or gas bubbles) หินภูเขาไฟรูปหมอน (pillow lava) หลุม (pit) หรือรูที่สัตว์ไชชอน 
(burrows) เป็นต้น การหาความเครียดจากตัวบ่งชี้ ต้องทราบลักษณะเดิมของตัวบ่งชี้ จึงจะสามารถวิเคราะห์หาปริมาณของ
ความเครียดที่เกิดข้ึนหลังเปลี่ยนรูปไปจากเดิมได้ การหาปริมาณความเครียดที่ถูกบันทึกไว้ในหินมีอยู่หลายวิธี การเลือกวิธีใด
วิธีหน่ึงข้ึนอยู่กับการปรากฏของตัวบ่งชี้ความเครียด การหาความเครียดมี 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 

(1) การยืดหรือหดของเส้น (change in length) ในระบบวิเคราะห์แบบ 1 มิติ (one-dimension)  
(2) การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (change in areas) หรือการเปลี่ยนมุม (change in angles) ของ

ตัวบ่งชี้ความเครียด ในระบบวิเคราะห์แบบ 2 มิติ (two-dimension) 
(3) การเปลี่ยนแปลงปริมาตรของตัวบ่งชี้ความเครียด ในระบบวิเคราะห์แบบ 3 มิติ (three-

dimension)  

2.2.1 กฎเกณฑ์เบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเครียด 

การวิเคราะห์ความเครียดในระบบแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ สามารถท าได้โดยก าหนดให้วัตถุที่วิเคราะห์เป็นเน้ือเดียว 
(homogeneous) การวิเคราะห์หาความเครียดของการเปลี่ยนลักษณะที่ไม่เป็นระบบท าได้ยาก หรือท าไม่ได้เลย เงื่อนไขของ
การสมมติให้วัตถุมีการเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว (homogeneous deformation) มีดังน้ี 

(1) เส้นตรงที่ปรากฏในวัตถุแข็งแกร่งและไม่แข็งแกร่ง ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ จะยังคงเป็นเส้นตรง 
แม้วัตถุน้ันจะถูกเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว (straight line remains straight line) ดังแสดงในรูป
ที่ 2.12  
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(2) เส้นขนานของวัตถุแข็งแกร่งและไม่แข็งแกร่ง ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ จะยังคงเป็นเส้นขนาน แม้
ถูกเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว (parallel line remains parallel line) ดังแสดงในรูปที่ 2.12 

 

รูปที่ 2.12 การวิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะ สังเกตที่เส้นตรงหรือเส้นขนาน หากเส้นตรงหรือเส้นขนานน้ัน ยังเป็น
เส้นตรงหรือเป็นเส้นขนาน ภายหลังเปลี่ยนลักษณะ สามารถวิเคราะห์หาความเครียดได้ แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหรือบิดเบี้ยวจะ
วิเคราะห์หาความเครียดไม่ได้   

การเปลี่ยนลักษณะในเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบสม่ าเสมอ และเป็นระบบตลอดทั้งมวล
ของวัตถุน้ันๆ อาจกล่าวได้ว่า เส้นตรงไม่แตกหัก ตัวอย่างเช่น เมื่อวงกลมถูกเฉือนจนถูกเปลี่ยนเป็นวงรี รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถูก
เฉือนจนถูกเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน หรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกกดอัดจนถูกเปลี่ยนเป็นรูปสี่เหลียมผืนผ้า เป็นต้น การ
เปลี่ยนลักษณะของหินตามธรรมชาติ ความเครียดน้ันจะไม่ใช่แบบเน้ือเดียว เงื่อนไขของความเป็นเน้ือเดียวสามารถใช้ได้ โดย
การแบ่งกลุ่มหินออกเป็นหน่วยย่อยๆ ขนาดของหน่วยย่อยข้ึนอยู่กับการยอมรับว่าเป็นเน้ือเดียวกันได้หรือไม่ (ดังตัวอย่างรูปที่ 
2.4 และ 2.5) ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องแบ่งย่อยลงไปอีก เพ่ือให้ได้ลักษณะที่ยอมรับว่าเป็นเน้ือเดียว (ในท านองเดียวกับเรื่องของการ
หาอนุพันธ์ในทางคณิตศาสตร์)  

2.2.2 วงรีของความเครียด (Strain Ellipse) 

ความเครียดที่เกิดข้ึนในวัตถุในเชิงปริมาณ (quantitative) สามารถวิเคราะห์ได้ในรูปของวงรีความเครียด (strain 
ellipse) หากวิเคราะห์ได้ขนาดความเป็นวงรีมาก วัตถุน้ันย่อมมีความเครียดมาก หากขนาดของความเป็นวงรีน้อย วัตถุย่อมมี
ความเครียดน้อย วงรีความเครียดมี 2 ชนิด ได้แก่   

(1) วงรีความเครียดแสดงการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรืออย่างช้าๆ (instantaneous 
strain ellipse) และ 

(2) วงรีความเครียดแสดงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด (finite strain ellipse) 

ในการศึกษาเชิงคิเนอแมถิคส์ จะศึกษาถึงผลลัพธ์รวมที่ปรากฏ น่ันคือ การแสดงผลรวมของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 
(finite strain ellipse) จากโครงสร้างน้ันๆ เช่น เราเห็นชั้นหินเปลี่ยนลักษณะ เมื่อน ามาวิเคราะห์หาปริมาณของการเปลี่ยน
ลักษณะ ค่าท่ีค านวณได้ถือเป็นค่าผลลัพธ์รวมทั้งหมด  
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เราสามารถลากเส้นรอบรูปของวงรีได้ หากทราบเส้นที่ต้ังฉากกันสองเส้นภายในวงรี โดยเส้นหน่ึงเป็นเส้นที่ยาวที่สุด 
และอีกเส้นหน่ึงเป็นเส้นที่สั้นที่สุด ดังน้ัน ในการวิเคราะห์ความเครียดจึงเพียงแต่ศึกษา การวางตัวของเส้นและวัดมุมระหว่าง
เส้นตรงสองเส้นน้ัน ไม่จ าเป็นต้องศึกษาทั้งหมด วัดเพียงความยาวของเส้นและมุมที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนความยาวของเส้น 
และมุมระหว่างเส้นที่ต้ังฉากกัน ท าให้สามารถหาขนาดของความเครียดที่เกิดข้ึนได้   

2.2.3 การบรรยายการเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหรือแบบหดของเส้นตรง  

การเปลี่ยนลักษณะของเส้นตรงแบบยืดหรือแบบหด ในลักษณะแบบ 1 มิติ ได้ สามารถบรรยายได้โดยการใช้ตัวแปร 
2 ตัวแปร  

(1) การยืดหรือการหด (extension) ใช้สัญลักษณ์ e หรือ 
(2) การเหยียดออก (stretch) สัญลักษณ์ S  

สมมติให้มีเส้นตรงความยาวเดิม 6 เซนติเมตร (L0 = 6 เซนติเมตร (centimeter)) ถูกเปลี่ยนลักษณะได้ความยาว
ใหม่ 9 เซนติเมตร (Lf = 9 เซนติเมตร) ดังแสดงในรูปที่ 2.13   

 

รูปที่ 2.13 การเกิดความเครียดของเส้นตรงซึ่งมีความยาวเดิม 6 เซนติเมตร ต่อมาเกิดความเครียดท่าให้ความยาว
เปลี่ยนไปเป็น 9 เซนติเมตร 

การยืดหรือการหด (e) จากรูปที่ 2.13 สามารถค านวณ ได้ดังสมการ 

 

 

ค่า  e = 0.5 น่ันก็คือ 50% เกิดการเปลี่ยนลักษณะแบบการยืด เพราะยาวข้ึนจากเดิม หากความยาวลดลงเรียกว่า 
เกิดการเปลี่ยนลักษณะแบบการหด  

ค่าการเหยียด (S) จากรูปที่ 2.13 สามารถค านวณ ได้ดังสมการ 
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ค่าของ e จะมีค่าต้ังแต่  -1 ถึง  และ ค่าของ S มีค่าต้ังแต่ 0 ถึง  หากค่า e เป็นค่าลบ น้ันคือ สั้นลงหรือหด 
(รูปที่ 2.14) หากค่า e เป็นค่าบวก น้ันคือ ยาวเพ่ิมข้ึนหรือยืดออก (รูปที่ 2.14) 

 

รูปที่ 2.14 ลักษณะการยืดหรือการหด และการเหยียดตรงของเส้น ค่าของ e มีค่าต้ังแต่ -1 ถึง  และ S มีค่า
ต้ังแต่ 0 ถึง   

การเกิดการคดโค้งท าให้เกิดการหดของชั้นหิน (รูปที่ 2.15) และการเกิดการเลื่อนท าให้เกิดได้ทั้งการยืด (รูปที่ 2.16) 
หรือเกิดการหด การหาค่า e หาได้จาก ซากดึกด าบรรพ์ เช่น เบเลิมไน้ท์ (belemnites) ไครนอยด์ (crinoids) โอออยด์ 
(ooids) หรือรูปร่างของผลึกที่ดูได้จากแผ่นหินบาง หรือลักษณะของโครงสร้างแบบไส้กรอก (boudins – บูแดนสฺ′) หรือก้อน
กรวด (pebble) หรืออื่นๆ รูปที่ 2.15 และ 2.16 แสดงการวิเคราะห์หาค่า e ส่วนรูปที่ 2.17 แสดงการเปลี่ยนลักษณะของรู
หนอน (worm burrow) และการหาค่า e  

 

รูปที่ 2.15 ภาพตัดขวางแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบหดสั้นโดยโครงสร้างชั้นหินคดโค้ง (ก) เกิดการหด 0.54 หรือ 
ร้อยละ 54 (ข) เกิดการหด 0.11 หรือร้อยละ 11  
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รูปที่ 2.16 (ก) ภาพตัดขวางแสดงการวิเคราะห์การยืด จากรอยเลื่อนปกติในแอ่งแอลเบอเคอรคี่ (Albuquerque 
Basin) ภาพแสดงผลวิเคราะห์การยืดของหินฐาน (basement) ซึ่งมีการยืด 0.35 หรือร้อยละ 35 (ข) ภาพตัดขวางของรอย
เลื่อนปกติ ในบริเวณ Nevada, USA ซึ่งมีการยืด 0.72 หรือร้อยละ 72 [ภาพ (ก) จาก Russel and Snelson, 1994 ภาพ 
(ข) ปรับปรุงต่อจาก Figure 2.33 โดย Davis and Reynolds, 1996]  

 

รูปที่ 2.17 ภาพตัดขวางของรูปวงรีของรูหนอน (worm burrow, genus Skolithus) พบใน Pipe rock ของหิน
อายุแคมเบรี่ยน (Cambrian) บริเวณ Moine Thrust, Scotland [ภาพจาก Figure 2.48 โดย Davis et al., 2011]  
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จากภาพตัดขวางของของรูหนอน (worm burrow) รูปวงรีในรูปที่ 2.17 เดิมเคยเป็นวงกลมที่ถูกท าให้เป็นวงรี ใน
รูปแบบของวงรีความเครียดทั้งหมด (finite strain ellipse) โดยในหินจะมีแกนของการยืดและแกนของการหด ค่า S และ e 
สามารถหาได้โดยการวัดขนาดของรูหนอนหลังเปลี่ยนลักษณะ และสมมติให้ขนาดของพ้ืนที่คงเดิมเมื่อเกิดการเปลี่ยนลักษณะ 
ดังน้ัน จากภาพตัดขวางที่แสดงจะได้ 

พ้ืนที่ของวงรี = พ้ืนที่ของวงกลม 

ab= r2 

เมื่อ a แทนครึ่งหน่ึงของความยาวของเส้นแกนที่ยาวที่สุดของวงรี 
b แทนครึ่งหน่ึงของความยาวของเส้นแกนที่สั้นที่สุดของวงรี 
r แทนรัศมีของวงกลม 

ดังน้ัน    r = (ab)1/2   

ถ้า a=2.6 และ b=2.2 

r=(ab)1/2 

r = 1.2 เซนติเมตร 

หา e และ S ได้ดังน้ี 

 

 

 

ดังน้ัน หินที่มีรูหนอนเกิดการยืด 8.3 % และการหด 8.3 % 

 

 

 

 หรือ หา S ได้จาก   

 

 

 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 5-8 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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2.2.4 การหามุมในการเฉือน (Angular Shear)  

แม้ว่าการเปลี่ยนลักษณะสามารถบ่งบอกได้ด้วยค่าของ การยืดหรือการหด (e) และการเหยียด (stretch) ค่าทั้งสอง
น้ีไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนมุมระหว่างเส้นตรง ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมุมในการเฉือน เรียกว่า “มุมเฉือน 
(angular shear – แอ๊ง′กิวเลอร ฌิร)” ใช้สัญลักษณ์  (psi อ่านว่า ซาย) ซึ่งถูกก าหนดข้ึนเพ่ือหามุมเฉือน ระหว่าง
เส้นตรงในวัตถุที่มีความเครียดเกิดข้ึน และจ าเป็นต้องทราบเส้นตรงอีกเส้นหน่ึง ที่ต้ังฉากกับเส้นตรงที่เบี่ยงเบน (รูปที่ 2.18) 
ส่วนมุมเฉือน วัดจากมุมที่เบี่ยงเบนจากเส้นที่เคยต้ังฉากกันก่อนการเปลี่ยนลักษณะ การบอกมุม  บอกเป็นทวนเข็ม (-) หรือ
ตามเข็มนาฬิกา (+) และค่าองศาของมุม (รูปที่ 2.18) รูปที่ 2.19 แสดงตัวอย่างการเปลี่ยนลักษณะของไทรเลอไบ้ท์ (trilobite) 
ที่สามารถหามุมเฉือนได้   

 

รูปที่ 2.18 การเปลี่ยนลักษณะ (ก) เป็นรูปของวงกลมและเส้นตรงสองเส้นที่ เดิมเคยต้ังฉากกันก่อนการเปลี่ยน
ลักษณะ (ข) เป็นการเปลี่ยนลักษณะของวงกลมและเส้นตรงในรูป (ก) และ (ค) เป็นการหามุมเฉือน (angular shear) โดย
การวัดมุมที่เบี่ยงเบนจากเส้นที่เดิมเคยต้ังฉากกันก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ การบอกมุม  บอกเป็นบวก (+) หรือลบ (-) และค่า
องศาของมุม 
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รูปที่ 2.19 การเปลี่ยนลักษณะของไทรเลอไบ้ท์ (trilobite) โดยวัดมุมในการเฉือน (angular shear) ระหว่างเส้น  
L-L’ และ W-W” 

2.2.5 ความเครียดเฉือน (Shear Strain) 

ถ้าพิจารณาจุดท่ีอยู่บนเส้นตรงแล้วต่อมาเกิดการเลื่อน พร้อมมีมุมเฉือน (angular shear) เกิดข้ึน ดังรูปที่ 2.20 โดย

ก าหนดจุด 1 ถึง 4 และเมื่อเกิดมุมเฉือน ที่ท ามุม  =35 พบว่าจุด 1 ถึง 4 เลื่อนทีแ่บบเป็นระบบ  

 

รูปที่ 2.20 (ก) แสดงการเฉือนของรูปสี่เหลี่ยมโดยมีเส้นตรง A และ B และมีจุดบนเส้นตรง 4 จุดดังภาพบน (ข) 

เมื่อเกิดการเฉือนด้วยมุม  =35 สามารถค่านวณหาค่าความเครียดเฉือนได้ สังเกตการเปลี่ยนลักษณะที่เป็นการเปลี่ยน
รูปร่างแบบเน้ือเดียว จุดทั้ง 4 จุดเคลื่อนที่ด้วยมุมทีเ่ท่ากัน   

จากรูปที่ 2.20 จะได้สมการดังน้ี 

     tan=x/y 
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x=y tan  

tan  เป็นตัวแปรอีกตัวหน่ึงที่ใช้บ่งบอกลักษณะการเปลี่ยนลักษณะ tan  เรียกว่า “ความเครียดเฉือน (shear 
strain)” ใช้แทนโดยสัญญาลักษณ์  (Gamma อ่านว่า แกร′เมอะ) น่ันคือ 

    =tan  

ความเครียดเฉือน (shear strain) มีค่าเป็นบวกหรือลบข้ึนอยู่กับนัยของการหมุน ค่าของความเครียดเฉือนมีค่าต้ังแต่ 
0 ถึง  รูปที่ 2.21 แสดงรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตที่มีการเปลี่ยนค่าของความเครียดเฉือนจาก 0 ถึง 2  

 

รูปที่ 2.21 การเปลี่ยนลักษณะการเฉือนแบบง่าย (simple shear) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ การเฉือนแบบไม่ไปตามแกน 
(non-coaxial) (ก) ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ (ข) ถูกเปลี่ยนลักษณะด้วยค่า =1.0 และ (ค) ถูกเปลี่ยนลักษณะด้วยค่า =2.0 
สังเกตการเปลี่ยนของวงกลมและเส้นตรงก่อนและหลังเปลี่ยน   

จากรูปที่ 2.21 จะเห็นว่าแกนแนวนอนของรูปสี่เหลี่ยมไม่เปลี่ยนแปลง  เฉพาะแกนแนวต้ังเท่าน้ันที่เปลี่ยนไป การ
เปลี่ยนลักษณะชนิดน้ี เรียกว่า “การถูกท าให้เกิดความเครียดเฉือนแบบง่าย (simple shear) หรือไม่ไปตามแกน (non 
coaxial)” นิยมเรียกทับศัพท์ว่า “simple shear – ซิม′เพิล ฌิร” ส่วนรูปที่ 2.22 ค่าของความเครียดเฉือนเท่ากับศูนย์ จะ
มีการเปลี่ยนลักษณะของรูปร่าง โดยไม่เปลี่ยนมุมของการวางตัว การเปลี่ยนชนิดน้ี เรียกว่า “การถูกท าให้เกิดความเครียด
เฉือนแบบบริสุทธิ์ (pure shear) หรือไปตามแกน (coaxial)”  นิยมเรียกทับศัพท์ว่า “pure shear – พิวรฺ ฌิร” มี
เฉพาะค่า e และ S ไม่มีค่า  
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รูปที่ 2.22 การเปลี่ยนลักษณะการเฉือนแบบบริสุทธ์ิ (pure shear) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ การเฉือนแบบไปตามแกน 
(coaxial) (ก) ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ (ข) ถูกเปลี่ยนลักษณะโดยค่า S=1.8 และ (ค) ถูกเปลี่ยนลักษณะโดยค่า S=3.4 
สังเกตการเปลี่ยนของวงกลมและเส้นตรงก่อนและหลังการเปลี่ยน เป็นการเปลี่ยนขนาดแต่ไม่เปลี่ยนการวางตัว 

รูปที ่2.23 แสดงรูปจ าลองของการเปลี่ยนลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป แบบการเฉือนบริสุทธ์ิ (pure shear) ซึ่งการ
เปลี่ยนลักษณะเช่นน้ี จะมีเส้นตรงสองเส้นที่ไม่เปลี่ยนความยาว น่ันคือ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม  

 

 

รูปที่ 2.23 การเปลี่ยนลักษณะของวงกลมเป็นวงรี เมื่อถูกบีบอัด เมื่อกดแท่งฟองน่้าด้วยแรงกดเท่ากัน ไม่ว่าวงรีจะ
เปลี่ยนอย่างไร เช่น วงรีแสดงด้วยเส้นไข่ปลา หรือวงรีแสดงด้วยด้วยเส้นประ จะคงมีเส้นตรงสองเส้นที่ไม่เปลี่ยนความยาว ใน
รูปคือเส้นผ่าศุนย์กลางของวงกลม   
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รูปจ าลองที่ดีรูปหน่ึงของการเฉือนแบบง่าย คือ การใช้แผ่นการ์ดหลายๆ สิบ หรือหลายร้อยแผ่นน ามาเรียงซ้อนกัน 
(ในอดีตในใช้กระดาษป้อนข้อมูลเคมิพ้ิวเท่อร) จากน้ันน ามาเฉือนด้านข้างด้วยมุมต่างๆ เพ่ือดูการเปลี่ยนลักษณะดังแสดงในรูป
ที ่2.24 โดยพิจารณาจากวัตถุที่มีรูปร่างไม่ซับซ้อน เช่น วงกลม หรือรูปสี่เลี่ยม ซึ่งจะเห็นวงกลมเปลี่ยนเป็นวงรี นอกจากน้ีหาก
ใช้โพรแกรมวาดรูปทางเคิมพ้ิวเท่อร สามารถวาดภาพ และจ าลองการกดอัด หรือการเฉือนคล้ายกับการทดลองที่กล่าวมาได้
เช่นเดียวกัน   

 

 รูปที่ 2.24 การเปลี่ยนลักษณะของวงกลมเป็นวงรีเมื่อถูกแรงเฉือน แสดงจากแผ่นกระดาษซ้อนกัน ซึ่งไม่ว่าวงรีจะ
เปลี่ยนอย่างไร จะมีเส้นตรงสองเส้นที่ไม่เปลี่ยนความยาว  

2.2.6 วงรคีวามเครียดรวม (Finite Strain Ellipse) 

เมื่อพิจารณารูปวงรีที่เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะของวงกลม (รูปที่ 2.21-2.24) จะพบว่ามีเส้นตรงเส้นหน่ึงถูกยืด
ออก และอีกเส้นหน่ึงถูกท าให้หด เส้นที่ยืดมากที่สุด เขียนเป็น l1 และ S1 เส้นที่หดที่สุดเขียนเป็น l3 และ S3 เมื่อต้องการ
วิเคราะห์ความเครียด ส าหรับ S1 เรียกว่า “แกนหลักค่ามากสุด (principal axes of maximum)” S3 เรียกว่า “แกน
หลักค่าน้อยสุด (principal axes of minimum)” และส าหรับ S2 เรียกว่า “แกนหลักค่าปานกลาง (principal axes 
of intermediate)” เส้นของ S1 S2 และ S3 ต้ังฉากซึ่งกัน (รูปที ่2.25) 

 

รูปที่ 2.25 วงรีความเครียด S1 เป็นแกนหลักค่ามากสุด (principal axes of maximum) S2 เป็นแกนหลักค่าปาน
กลาง (principal axes of intermediate) และ S3 เป็นแกนหลักค่าน้อยสุด (principal axes of minimum) ในรูปเป็น
ลักษณะแบบ (ก) 2 มิติ และ (ข) 3 มิติ  
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การวิเคราะห์ความเครียดแบบ 3 มิติ เป็นการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์ โดยมีรูปทรงสัณฐานของทรงรี ซึ่งมีแกน S2 ที่เป็น 
แกนหลักค่าปานกลาง (intermediate finite stretch) ร่วมด้วย รูปที่ 2.26 แสดงเส้นของ S1 และ S3 ซึ่งจะยังคงต้ังฉากกัน
เสมอเมื่อเกิดการเปลี่ยนลักษณะ 

 

รูปที่ 2.26 (ก) รูปวงกลมก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ (ข) และ (ค) รูปวงรีที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ สังเกตการเปลี่ยนความ
ยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเริ่มต้น และแกนของวงรีที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนลักษณะ   

รูปที ่2.21-2.24 และ 2.26 แสดงการเปลี่ยนลักษณะของเส้นตรง ที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมโดยการเฉือน 
เมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการเปลี่ยนลักษณะ จากรูปที่แสดง สามารถสรุป เพ่ือค านวณการเปลี่ยนแปลงของความเครียด
ได้ ดังน้ี 

(1) S1 และ S3 มีค่าเท่ากันเมื่อ = 0 

(2) เมื่อเกิดความเครียดเฉือนแบบระนาบ (plane strain) ต้องมีสองเส้นที่ไม่แสดงการเปลี่ยนลักษณะ 
โดยจะมีค่า S=1 

(3) มีสองทิศทางแสดง ความเครียดเฉือนค่ามากสุด (maximum shear strain) และ 

(4) ค่าของ S และ  จะเพ่ิมและลดลงอย่างเป็นระบบ ตามทิศทางของการเปลี่ยนลักษณะ 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 9-12 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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2.2.7 การหาค่าของความเครียดโดยใช้การเปลี่ยนลักษณะของเส้นตรง (Evaluating the Strain of Lines in a Strain 
Marker) 

การวิเคราะห์หาค่าความเครียดในเส้นตรง หาได้จากความยาวและทิศทางของเส้นตรงที่ถูกเปลี่ยนทั้งหมด โดย
ความเครียดที่เกิดข้ึน ดังรูปที่ 2.27 เป็นการเปลี่ยนลักษณะของดินเหนียวทีเ่ดิมเป็นรูปวงกลมดังรูปที่ 2.27 (ก) การยืดของดิน
เหนียว โดยการบีดอัด ดังรูปที่ 2.27 (ข) จากรูปสามารถหาค่า e และ S ได้ ในรูปปรากฏมุม d ซึ่งเรียกว่า “มุมการหมุน
ภายใน (internal rotation angle)” ซึ่งไม่ใช่ค่าความเครียดเฉือน () ความเครียดเฉือนหาได้โดยลากเส้นต้ังฉากกับ
เส้นตรงที่สนใจและวัดมุม ดังรูปที่ 2.27 (ข) ค่าของความเครียดเฉือนที่ได้ คือ =tan = tan (40) = -0.84 ท านองเดียวกับ
รูปที่ 2.28 ที่แสดงการเปลี่ยนลักษณะของเบรคีเออผอด โดยที่ทราบทิศทางของแกนความเครียดหลัก (S1, S2, S3) ดังน้ัน จะ
สามารถหามุม d ได้  

 

รูปที่ 2.27 (ก) การเปลี่ยนลักษณะของแผ่นดินเหนียวที่เป็นรูปวงกลมและมีเส้นตรง L และ M ต้ังฉากกัน (ข) แสดง
การเปลี่ยนลักษณะของ (ก) มุม d วัดเทียบจากแกนหลักค่ามากสุดของวงรี (ค) แสดงเฉพาะเส้นตรง L และ M ก่อนการ
เปลี่ยนลักษณะ (ง) แสดงมุมเฉือน (angular shear) ของเส้นตรง M ซึ่งมีค่า 40º   

 

 รูปที่ 2.28 เบรคีเออผอดที่เปลี่ยนลักษณะไปแล้ว พบอยู่ในพ้ืนที่ที่มีทิศทางของ S1 ดังแสดงด้วยวงรีความเครียด มุม 
d วัดเทียบจากแกน S1 ของเบรคีเออผอด A ทวนเข็มนาฬิกา -48º เบรคีเออผอด B ตามเข็มนาฬิกา +30º 
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2.2.8 สมการความเครียด (Strain Equations)  

สมการของความเครียดมีอยู่ 2 สมการหลัก เพ่ือใช้หาค่าการเหยียด (S) และค่าความเครียดเฉือน () ใดๆ ในระนาบ
ที่ท ามุมกับความเครียดหลัก (d) ภายในวัตถุที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ โดยจะต้องทราบ S1 และ S3 และวิธีการค านวณ มีดังน้ี 

    = S2 
 

 แทน quadratic elongation – ค่ายกก าลังสองของการเหยียด 

 (อ่านว่า แลม′เดอะพารฺม) แทน reciprocal quadratic elongation – ค่าส่วนกลับของค่ายกก าลังสอง

ของการเหยียด 

ดังน้ัน “สมการของความเครียด (strain equation)” เขียนได้ดังน้ี  

 

 

 การพิสูจน์ที่มาของสมการ นิยมพิสูจน์ในรูปของสมการความเค้นในบทที่ 3 เพราะจะห็นภาพได้ชัดเจนและคุ้นเคย
มากกว่า ทั้งน้ีเน่ืองจากความเค้นและความเครียดมีความสัมพันธ์กันตามกฏของฮุค (Hooke’s Law) น่ันเอง  

ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สมการความเครียด เช่น ก าหนดให้พ้ืนที่บริเวณที่มีเบรคีเออผอด ดังที่ปรากฏในรูปที่ 
2.28 มี S1 = 1.55 และ S3 = 0.65 ทิศทางของ S1 ปรากฏตามแกนยาวสุดของวงรีความเครียดที่แสดงในรูป วัดมุม d 
ระหว่างฮินจ์ลายน์ (hinge line) เบรคีเออผอด A ได้ -48º และเบรคีเออผอด B +30º ต้องการทราบว่า ค่าการเหยียด 
(stretch, S) ของฮินจ์ลายน์เบรคีเออผอด A และ B มีค่าเท่าไร ค านวณได้ ดังน้ี  

   1 = S1
2 = (1.55)2 = 2.40 

3 = S3
2 = (0.65)2 = 0.42 

เพราะฉะน้ัน  

      

 

กรณีเบรคีเออผอด A มมีุม d = -48º หาค่า S จากสมการ  

      

แทนค่า จะได้  
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และถ้าจะหามุม  ในกรณีที่เส้นแบ็คลายน์ (back line) ทีต้ั่งฉากกับฮินจ์ลายน์ ปรากฏไม่ชัดเจนจะหาได้จากสมการ  

 

 

แทนค่า จะได้  

 

 

 

 

ท านองเดียวกับ กรณีของเบรคีเออผอด B ที่มีมุม d = +30º หาค่า S ได้โดยแทนค่าลงในสมการ น่ันคือ  

 

 

 

 

 

และแทนค่า เพ่ือหามุม  จะได้ 

 

 

 

 

 

 

 จากการค านวณโดยใช้สมการความเครียดที่กล่าวมาแล้ว จะเห็นว่า กรณีที่ต้องการวิเคราะห์กลับไปหาวัตถุก่อนการ
เปลี่ยนลักษณะของเส้นตรงใดๆ ที่อยู่ภายในวัตถุน้ันๆ หากทราบมุม d ทีเ่ป็นมุมระหว่างเส้นใดๆ ภายในวัตถุ ซึ่งเป็นมุมที่เส้น
น้ันท ากับแกนความเค้นหลักค่ามากสุด จะสามารถหาค่าการเหยียด และมุมเฉือนของเส้นน้ันๆ ได้ และเงื่อนไขที่ส าคัญของ
สมการความเครียดน้ี คือ วัตถุมีการเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว  
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2.2.9 ไดเออะแกรมความเครียดของโมร (Mohr-Strain diagram) 

ในปี 1882 Mohr (อ่านว่า โมรฺ หรือมอรฺ) ผู้ซึ่งเป็นวิศวกรชาวเยอรมันเสนอวิธีค านวณของสมการความเครียด โดย
การสร้างรูปไดเออะแกรมที่เรียกว่า “ไดเออะแกรมความเครียดของโมร (Mohr-Strain diagram)” เป็นการวิเคราะห์
ภายใต้เงื่อนไขความเป็นเน้ือเดียวของวัตถุ จากสมการของความเครียดที่กล่าวมาแล้ว สามารถเขียนวงกลมโมรเพ่ือเป็นตัวแทน
และใช้หาค่า  และ / ของเส้นใดๆ ภายในวัตถุที่เปลี่ยนลักษณะ ดังรูปที ่2.29  

 

รูปที่ 2.29 (ก) การเปลี่ยนรูปของเส้นตรง AB ท่ามุม d =+25 กับแกน S1 จากการเปลี่ยนรูป ถ้าก่าหนดให้ค่า
ของ 3 = 2.0 และ 1 = 0.57 (ข) วงกลมของโมรเพ่ือหาควาเครียดเฉือน (ค) แสดงระยะทางที่วัดได้จากการสร้างรูปวงกลม
ของโมร (ง) แสดงการเปลี่ยนรูปของเส้นตรง AB ท่ามุม d =-25 กับแกน S1 จากการเปลี่ยนรูป ถ้าก่าหนดให้ค่าของ 3 = 
2.0 และ 1 = 0.57 (จ) วงกลมของโมรเพ่ือหาความเครียดเฉือน (shear strain) โดยวัดมุมในแกนที่เป็นลบ 
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จากรูปที่ 2.29 สมการของความเครียด ที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ  

 

 

 

ภายหลังที่เขียนวงกลมโมรแล้วจะได้ ความยาวของ MN =  ความยาวของ ST =  ดังน้ัน ค่าของความเครียด
เฉือน () มุมเฉือน () ค่าการเหยียด (S) ค่าการยืดหรือหด (e) สามารถหาได้จากวงกลมโมร โดยการอ่านค่าจากแกรฟ (, 
) การวิเคราะห์โดยการสร้างวงกลมโมร ท าให้ค านวณได้รวดเร็วข้ึน (หากไมค่ านวณโดยไม่ใช้เคิมพ้ิวเท่อร) โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง ในกรณีของค่า d เปลี่ยนแปลงด้วยมุมต่างๆ  

วิธีการสร้างวงกลมโมรเมื่อทราบค่าของ การยืดหรือหด (e) ของตัวบ่งชี้ความเครียด จากน้ันจึงหาค่าการเหยียด 
(stretch, S) จากค่า S จะหาค่า  โดยที ่ = S2 และส่วนกลับของ  เรียกว่า แลมเดอพาร์ม (lampda prime, ) เป็นค่า
ส่วนกลับของ S2 นอกจากน้ีแล้วยังต้องทราบทิศทางของค่าการเหยียดค่ามากสุด (maximum stretch, S1) เมื่อทราบทิศทาง
ของ S1 วัดค่ามุม d เทียบกับทิศทางของ S1 การวัดมุมจึงต้องคิดค่าของมุมเป็นบวกหรือลบ กล่าวคือ หากมุมวัดทวนเข็ม
นาฬิกาเทียบกับ S1 ได้ค่ามุมเป็นลบ เมื่อเขียนในแกนของวงกลมโมรต้องเขียนทางแกนลบ ในท านองเดียวกันหากมุมวัดตาม
เข็มนาฬิกาเทียบกับ S1 ได้ค่ามุมเป็นบวก เมื่อเขียนในแกนของวงกลมโมรต้องเขียนทางแกนบวก  

รูปที่ 2.30 แสดงการเขียนวงกลมโมร จากตัวอย่างของเบรคีเออผอดในรูปที่ 2.28 เพ่ือหาค่า ,  และ  ซึ่ง
ค่ามุม  วัดได้จากแกรฟ หรือจะใช้การค านวณก็ได้ ผลของการวิเคราะห์จะได้ค าตอบเช่นเดียวกับใช้สมการค านวณ ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว  

 

รูปที่ 2.30 การหาการเปลี่ยนลักษณะของเบรคีเออผอด A และ B ในรูปที่ 2.28 โดยใช้วงกลมโมรแทนการค่านวณ
ด้วยสมการความเครียด  
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ตัวอย่างการใช้วงกลมโมร เพ่ือวิเคราะห์ความเครียดในสนาม ในกรณีที่ทราบค่า  ของตัวบ่งชี้ความเครียด 3 ตัว 
แต่ไม่สามารถหาค่าของ d สามารถวิเคราะห์ด้วยวงกลมโมรได้ แสดงในรูปที่ 2.31 เป็นลักษณะของเบเลิมไน้ท์ 
(belemnites) ที่มคีวามเครียดเกิดข้ึน การวิเคราะห์ด้วยวงกลมโมรมีวิธีดังน้ี   

(1) ค านวณหาค่า S ของเบเลิมไน้ท์ ทั้งสามตัวและวัดมุมที่ระหว่างเบเลิมไน้ท์ A, B, และ C ดังรูป 2.31 
(ก) 

(2) วาดวงกลมด้วยรัศมีใดๆ บนกระดาษใส (tracing paper) และเขียนค่าของมุมที่วัดได้จากข้อหน่ึง
เทียบกับ เบเลิมไน้ทตั์วใดตัวหน่ึงเป็นหลัก โดยจะต้องเขียนค่ามุมเป็นสองเท่าของค่าท่ีวัดได้ [รูป 2.31 
(ข)] 

(3) ลากเส้นตรงเพ่ือให้เป็นแกนของการเขียนวงกลมโมร และวางวงกลมที่วาดไว้โดยให้จุดศูนย์ของ
วงกลมอยู่บนเส้นตรง [รูป 2.31 (ค)] 

(4) หมุนวงกลมโดยการลองผิดลองถูก (trial and error) เพ่ือให้ได้ระยะห่างระหว่าง B-A และ C-
B มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ดังแสดงในภาพ 2.31 (ง) จากน้ันจึงจะใช้วงกลมของโมร 
[รูป 2.31 (จ)] หาค่าของวงรีความเครียด และ  ของเบเลิมไน้ทแ์ต่ละตัวได้  

 

รูปที่ 2.31 การใช้วงกลมโมรเพ่ือหาการเปลี่ยนลักษณะของเบเลิมไน้ท์ (belemnite) โดยที่ไม่ทราบวงรีความเครียด 
(strain ellipse) และทิศทางของวงรีความเครียด (ก) ลักษณะของเบเลิมไน้ท์ที่ต้องปรากฏอย่างน้อยสามตัวข้ึนไปวัดมุมดัง
ภาพ (ข) เขียนมุมสองเท่าของมุมจากท่ีวัดได้ใน (ก) เทียบกับเบเลิมไน้ท์ ตัวใดตัวหน่ึงลงในวงกลม (ค) และ (ง) หมุนหาระยะ
ที่ท่าให้ระยะ x = y หรือ B-A และ C-B (E)  ของเบเลิมไน้ท์แต่ละตัว [ภาพจาก Figure 6.8 และ 6.9 โดย 
Ramsay and Huber, 1983] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 13-14 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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2.2.10 การหาความเครียดเชิงปฏิบัติ (Practical Strain Measurement)  

ความเครียดที่เกิดในหิน ยังหาได้ด้วยเท็คหนิคอื่นๆ ที่อาศัยลักษณะปรากฏที่ผิดรูปไปของตัวบ่งชี้ความเครียด ทั้ง
แบบที่อาศัยแนวของเส้นตรง แนวความสมมาตรของรูปร่าง ตัวบ่งชี้ความเครียด และพ้ืนที่หรือปริมาตร หรือง่ายๆ คือ ต้อง
ทราบรูปร่างเดิมก่อนเปลี่ยน ปัจจุบันการวิเคราะห์ความเครียดที่ยังคงมีการศึกษาค่อนข้างมาก คือ การวิเคราะห์การยืดหรือ
การหดของโครงสร้าง ท้ังน้ีเน่ืองการปรากฏของตัวบ่งชี้ความเครียดในหินโผล่พบค่อนข้างจ ากัด Ramsay and Haber (1983) 
เสนอและรวบรวมวิธีการหาปริมาณของความเครียดจากตัวบง่ชี้ความเครียด ในรูปแบบต่างๆ วิธีการหาความเครียดที่จะกล่าว
ในล าดับต่อไป รวบรวมมาจากเน้ือหาบางส่วนของ Ramsay and Haber (1983), Hatcher (1995) และ Fossen (2010)  

(1) วิธีของคลสู (Cloos’s Method) เสนอโดย Ernst Cloos (1947) การวิเคราะห์ความเครียดโดยวิธีของคลูสใช้
หลักการของการเปลี่ยนรูปร่างภายใต้เงื่อนไข ทีไ่มท่ าให้สูญเสียปริมาตร Cloos วิเคราะห์ความเครียดโดยใช้โอออยด์ (ooids) 
ในหินปูน ที่เปลี่ยนรูปร่างจากทรงกลมเป็นทรงรีเมื่อเกิดการเปลี่ยนลักษณะ โอออยด์เป็นสารพวกพวกแคลแคเรียส 
(calcareous) ที่จับตัวล้อมรอบเม็ดตะกอนเล็กๆ และท าให้รัศมีของวงกลมกว้างขยายออกไปเรื่อยๆ รอบเม็ดตะกอนเล็กๆ 
เหล่าน้ัน (รูปที่ 2.32) โดยที่ Cloos เก็บตัวอย่างหินที่มีโอออยด์ทั้งหมด 227 ตัวอย่างด้วยกัน พร้อมกับวัดค่าต่างๆ ของหิน
ตัวอย่างเหล่าน้ัน เช่น ชั้นหิน รอยแยก และ แนวแตกเรียบ โดยที่ Cloos ลงต าแหน่งของบริเวณที่เก็บตัวอย่าง นอกจากน้ี 
Cloos เตรียมแผ่นหินบาง (thin section) ของโอออยด์จ านวน 404 แผ่น และสามารถวิเคราะห์รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต
และการวางตัวของ ความเครียดได้ในที่สุด 

 

รูปที่ 2.32 การเปลี่ยนลักษณะของโอออยด์ (ooids) (ก) รูปของโอออยด์ (ooids) ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ (ข) รูป
ของโอออยด์ ที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ 50% (ค) รูปของโอออยด์ ที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ 75% (ง) ภาพจากสนามของโอออยด์ [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Figure 2.68 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Cloos, 1947] 

 ในการค านวณ Cloos สมมติให้โอออยด์แต่ละวงเป็นทรงกลม ก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ และสมมติให้ปริมาตรของโอ
ออยด์เท่าเดิมหลังเปลี่ยนลักษณะ ดังน้ัน 

3

3
4

rVs 
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เมื่อ r แทนรัศมีของวงกลม และเมื่อทรงกลมเปลี่ยนเป็นวงรี (ellipse) 

 

เมื่อ a, b, และ c เป็นแกนยาวที่สุด ระหว่างกลาง และแกนยาวน้อยที่สุดของวงรีตามล าดับ และก าหนดให้ 

 

 

จากการวัดค่าต่างๆ ในหินตัวอย่างที่เก็บ โดยที ่a, b,และ c สามารถหาได้ จะหา r ได้ เมื่อได้ r จะหา S1, S2 และ S3 ได้ 

(2) วิธีของเบระเดิน (Breddin’ s Method) หรือเบระเดินแกรฟ (Bredding’s Graph) Hans Breddin 
(1956) ได้เสนอแกรฟเพ่ือใช้วิเคราะห์ความเครียดเฉือน (รูปที่ 2.33) ซึ่งเป็นแกรฟที่เขียนแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
ความเครียดเฉือนเชิงมุม () เปรียบเทียบกับมุมเบี่ยงเบน () โดยการวัดมุมกับแกนการยืดหลักของสนามความเครียด ที่ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณความเครียดที่เกิดข้ึน โดยใช้รูปแบบของค่าความเป็นวงรี  
 

 
 รูปที่ 2.33 แกรฟของเบระเดิน ส่าหรับวิเคราะห์หาวงรีความเครียด กรณีที่พบการเปลี่ยนลักษณะของตัวบ่งชี้ที่มี
แนวเส้นตรงสองเส้น ต้ังฉากกัน ค่าความเป็นวงรี (ellipticity) ของเฟาะเซิล 1-7 มีค่า 2.5 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 3.5 
โดย Fossen, 2010) 

abcVe 
3
4



abcr 

es VV 



74    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

(2) วิธีของเวลแมน (Wellman’s Method) Wellman (1962) ได้เสนอวิธีหาปริมาณของความเครียดของตัว
บ่งชี้ ซึ่งมีเงื่อนไงที่ ตัวบ่งชี้ความเครียด ทีวิ่เคราะห์ต้องมีแนวของเส้นตรงสองเส้นต้ังฉากกัน ตัวอย่างเช่น รูปร่างของเบรคีเออ
ผอด (brachiopod) และไทรเลอไบ้ท์ (trilobite) ดังแสดงในรูปที่ 2.34  

 

รูปที่ 2.34 การวิเคราะห์ด้วยวิธีของเวลแมน (ก) รูปร่างส่วนหัว (cepholon – เซะ′เฟอลอน) ของไทรเลอไบ้ท์ 
(trilobites) ที่ถูกท่าให้ผิดรูปหรือบิดเบี้ยวไป (ข) การลอกรูปที่ปรากฏใน (ก) (ค) วงรีความเครียดที่ได้จากการวิเคราะห์ [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Figure 5-12 โดย Hatcher, 1995] 

เมื่อวัตถุถูกท าให้ผิดรูปร่างไปแนวของเส้นตรงที่เดิมเคยต้ังฉากกันจะถูกเปลี่ยนไป (รูปที่ 2.34) การเปลี่ยของมุมฉาก
ของเส้นตรงสองเส้น สามารถน ามาค านวณหาวงรีความเครียด (strain ellipse) ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.34 เป็นรูปร่างที่เขียน
เฉพาะส่วนหัวของไทรเลอไบ้ท ์ที่ถูกท าให้ผิดรูปหรือบิดเบี้ยวไป ในการวิเคราะห์ใช้ ตัวบ่งชี้ความเครียด มากกว่า 10 ตัวข้ึนไป 
วิธีวิเคราะห์มีดังน้ี 

(1) ลอก (trace) ลักษณะปรากฏของวัตถุที่เป็น ตัวบ่งชี้ความเครียด ดังแสดงในรูปโดยลอกเฉพาะแนว
เส้นตรงที่ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนลักษณะเดิมเคยเป็นเส้นที่ต้ังฉากซึ่งกันและกัน 

(2) ลากเส้นตรง AB ในทิศทางใดๆ ด้วยความยาวที่มากกว่าความยาวของเส้นตรง ที่ปรากฏจากวัตถุใน
ข้อ 1  

(3) วัดมุมของเส้นตรงทั้งสองเส้นของวัตถุน้ันแล้ว น ามาเทียบกับเส้นตรง AB ที่ลากไว้ในข้อ 2 

(4) เขียนมุมที่วัดได้จากข้อ 3 ลงบนจุดปลายของเส้นตรง AB ทั้งสองปลาย ดังแสดงในรูปที ่2.34 (ค) โดย
เขียนทั้งช่วงบนและช่วงล่าง ท าให้ครบทุกวัตถุ หากวัตถุถูกกระท าให้ผิดรูปร่างจะปรากฏเป็นแนวของ
รูปวงรีความเครียด (strain ellipse) หากการเปลี่ยนลักษณะในปริมาณมากจะมีค่าความเป็นวงรีมาก 
และ   

(5) หาแกนที่ยาวที่สุด (S1) และแกนที่สั้นที่สุด (S3) ของวงรีจากข้อ 4 และค านวณหา “ค่าความเป็นวงรี 
(ellipticity, Rs)” ดังสมการ Rs = 1+e1/1+e3 = S1/S3 
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หากตัวบ่งชี้ความเครียด มีลักษณะปรากฏไม่เป็นไปตามวิธีของเวลแมน ไม่สามารถวิเคราะห์โดยวิธีของเวลแมนได้ 
น่ันคือ วิธีของเวลแมนใช้ได้เฉพาะกับตัวบ่งชี้ความเครียดที่มีแนวของเส้นตรงที่เคยต้ังฉากกันสองเส้น และเมื่อถูกเปลี่ยน
ลักษณะไป เส้นตรงยังเป็นเส้นตรงแต่ไม่ต้ังฉากกันอีกต่อไป วิธีของเวลแมนและเบระเดินใช้หลักการวิเคราะห์คล้ายคลึงกัน  

(3) วิธอีารเอฟ-ฟรีพาร์ม (Rf/) Ramsay (1967) ได้เสนอวิธีการหาวงรีความเครียดของวัตถุที่มีลักษณะทรงกลม
หรือทรงรีเป็นลักษณะปกติ แต่เมื่อผิดรูปร่างจะถูกเปลี่ยนเป็นทรงรี (3 มิติ) หรือวงรี (2 มิติ) มากข้ึน การหาวงรีความเครียด
ด้วยวิธีน้ี จึงต้องพิจารณาตัวแปร 3 ตัวแปร ได้แก่  

(1) รูปร่างของค่าความเป็นวงรีเริ่มต้น (initial ellipticity) ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ  
(2) ทิศทางการวางตัวของวงรี และ  
(3) การวางตัวและขนาดของแกนหลักของวงรีความเครียด (principal strain axes)  

หลักการของการวิเคราะห์ คือ ต้องมีตัวบ่งชี้ความเครียด ที่มีจ านวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนของบริเวณที่ศึกษา ตัว
บ่งชี้ความเครียด เช่น ก้อนกรวด (pebbles) โอออยด์ (ooids) หรือเม็ดทราย (sand grains) ต้องหาค่าของความเป็นวงรีของ
วัตถุที่ผิดรูป (Rf ) และวัดมุม  โดยที่มุม  วัดจากแนวของแกนที่ยาวที่สุด (e1) กับเส้นอ้างอิงที่ก าหนดข้ึนในทิศทางใดๆ วัด
ค่า Rf และ  จากน้ันเขียนแกรฟระหว่าง Rf  และ  สามารถหาวงรีความเครียดได้ โดยน าแกรฟที่สร้างได้ เปรียบเทียบกับ
แกรฟที่ค านวณทางทฤษฎี (รูปที่ 2.35)  

 

รูปที่ 2.35 (ก) ความสัมพันธ์ของค่าความเป็นวงรีเริ่มต้น Ri และ การวางตัวเริ่มต้น  ของ ตัวบ่งชี้ความเครียดก่อน
การเปลี่ยนรูป โดยมี Rs=1.0 และแกรฟแสดงค่าระหว่าง Ri และ  (ข) การเปลี่ยนรูปเมื่อมีค่าวงรีความเครียด RS=1.5 (ค) 
การเปลี่ยนรูปเมื่อมีค่าวงรีความเครียด RS=3.0 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 5.3 โดย Ramsay and Huber, 1983] 
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การวิเคราะห์ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการวิเคราะห์แบบย้อนกลับ ลักษณะที่พบเป็นลักษณะที่ผิดรูปไปแล้ว ตัวอย่าง
ต่อไปน้ี เป็นตัวอย่างที่เริ่มจากวัตถุที่ยังไม่ถูกท าให้ผิดรูป [รูปที่ 2.35 (ก)] โดยที่วัตถุมีค่าของความเป็นวงรีเท่ากับสอง (Ri=2) 
วางตัวแบบกระจัดกระจาย (random) วงรีน้ีมีแกนยาวที่สุดของวงรีท ามุม  กับเส้นอ้างอิงซึ่งในภาพใช้เส้นแกนนอนของ
กรอบสี่เหลี่ยม เขียนค่าความเป็นวงรีเริ่มต้น (Ri) กับ  ของวัตถุที่ปรากฏดังแสดงในรูปแกรฟ และค่าของวงรีความเครียด
เท่ากับหน่ึง (Rs=1) ทั้งน้ีเพราะยังไม่ได้เปลี่ยนรูปร่าง รูปที่ 2.35 (ข) แสดงวัตถุถูกท าให้ผิดรูป เน่ืองจากความเครียดที่เกิด ได้
ค่าวงรีความเครียดเท่ากับหน่ึงเท่าครึ่ง (Rs=1.5) ค่าความเป็นวงรีมีทั้งลดลงและเพ่ิมข้ึน น่ันคือ ค่าของ Rf เมื่อค่าความเป็นวงรี
เปลี่ยน มุมก็จะเปลี่ยนไปเช่นกัน เรียกว่า  เขียนค่าของ Rf และ  ได้แกรฟดังแสดงในภาพ พบว่าค่าของ  อยู่ระหว่าง 
90 รูปที่ 2.35 (ค) เป็นรูปที่ท าให้เกิดค่าความเครียดเป็นสามเท่าตัว (Rs=3) หาค่าของ Rf และ  ได้แกรฟดังแสดงในภาพ 
จะพบว่าค่าของ  มากข้ึนหรือลดลง (fluctuation, F) อยู่ระหว่าง 15 จึงสรุปได้ว่าถ้าหากมีความเครียดเกิดข้ึนใน
ปริมาณมาก จะท าให้ค่าของ  เพ่ิมข้ึนหรือลดลงเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน รูปที่ 2.36 แสดงผลการเปลี่ยนค่าของ Ri และ Rs ที่
อัตราส่วนต่างๆ  

 

รูปที่ 2.36 (ก) ความสัมพันธ์ของค่าความเป็นวงรีเริ่มต้น Ri, Rf และ  โดยมี RS เปลี่ยนไป (ข) ลักษณะของ Rf/ 
โดยรูปซ้ายมือค่า Ri>Rs และขวามือค่า Ri<Rs [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 5.4 และ 5.5 โดย Ramsay and Huber, 1995] 
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จากรูปที่ 2.35 และ 2.36 สามารถสรุปได้ว่า การเปลี่ยนเพ่ิมข้ึนหรือลดลง (fluctuation, F) ของค่าของ  ใช้บ่ง
บอกปริมาณของความเครียดได้ การหาวงรีความเครียดโดยการวิเคราะห์ของ Ramsay and Huber (1983) ท านายว่า 50% 
ของข้อมูลสะสมอยู่บริเวณวงรีของความเครียด [รูปที่ 2.35 (ค)] ถ้าค่าความเป็นวงรีเริ่มต้นของวัตถุมีค่ามากกว่าวงรี
ความเครียด (Ri>Rs) ดังน้ัน การคิด 50% ของข้อมูลกับค่ามากที่สุดของ Rf จึงท าให้สามารถลากวงรีความเครียดได้ และถ้าค่า
ความเป็นวงรีเริ่มต้นของวัตถุมีค่าน้อยกว่าวงรีความเครียด  (RI<Rs) พบว่าส่วนมากของข้อมูลจะสะสมอยู่บริเวณวงรีของ
ความเครียดแบบไม่กระจาย ดังแสดงเปรียบเทียบในรูปที่ 2.36 

วิธีหาค่าของ Rimax และ Rs  

กรณีที ่Ri>Rs  มีวิธีหาค่าของ Rimax และ Rs ได้โดย  

Rfmax = RsRimax 

Rfmin=Rimax/Rs 

ดังน้ัน จะได้  

(RfminRfmax)
1/2= Rimax  

(Rfmax/Rfmin)
1/2= Rs 

กรณีที ่RI<Rs  มีวิธีหาค่าของ Rimax และ Rs ได้โดย  

Rfmax=RsRimax  

Rfmin=Rs/Rimin 

ดังน้ัน จะได้   

(Rfmax/Rfmin)
1/2= Rimax   

(RfmaxRfmin )
1/2= Rs 

การวิเคราะห์ด้วยวิธีน้ีใช้เวลามาก หากต้องวิเคราะห์ด้วยมือ เพราะต้องการความละเอียดในการวัด แต่ถ้าหาก
วิเคราะห์โดยเคิมพ้ิวเท่อรจะวิเคราะห์ได้เร็วมากข้ึน วิธีน้ีมีความแม่นย ามากกว่าวิธีอื่นๆ  

(4) วิธีจุดก่ึงกลางต่อจุดก่ึงกลาง (Center-to-Center) อีกชื่อหน่ึงเรียกว่า “tieline method – ทายลายนฺ 
เมะ′เธิด” การวิเคราะห์โดยวิธีน้ีถูกเสนอข้ึนมาเพ่ือช่วยให้สามารถวิเคราะห์ได้เร็วข้ึน เน่ืองจากวิธี Rf/ ใช้เวลามาก หลักการ
ของวิธีน้ีคือ การวัดระยะห่างของวัตถุที่อยู่ติดกันและวัดมุมโดยก าหนดเส้นสมมติข้ึนหน่ึงแนว ดังแสดงในรูปที่ 2.37 วัดค่าของ 
d’ และ  จากน้ันเขียนแกรฟระหว่าง d และ  ท าการลากเส้นโค้ง (fit curve) ที่ผ่านข้อมูลให้ได้มากสุด หาค่า dmax 
และ dmin ค่าของวงรีความเครียดค านวณได้จาก  

Rs=dmax/dmin   



78    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

รูปที่ 2.37 (ก) การต่อจุดระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมที่ใกล้เคียงกันระหว่างระยะทาง  (d) และ มุม () ก่อน
การเปลี่ยนลักษณะและหลังการเปลี่ยนลักษณะ จากรูปวัดเฉพาะ AB, AC, AD ไม่วัด AE (ข) เขียนค่าของ d’ และ  ที่วัด
ได้จากการปรากฏของจุดที่ใกล้เคียงกันของตัวบ่งชี้ความเครียด ทั้งหมดที่วิเคราะห์ [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figures 7.6 and 
7.8 โดย Ramsay and Huber, 1983] 

(5) วิธีของฟราย (Fry’s Method) วิธีน้ีเสนอโดย Norman Fry (1979) ได้จากการปรับปรุงวิธีของ center-to-
center ท าให้ท าการวิเคราะห์ได้ง่ายข้ึน และลดเวลาในการวิเคราะให้น้อยลง วิธีของฟรายมีหลักการโดยการเขียนจุดกึ่งกลาง
ของวัตถุทั้งหมดที่ปรากฏ มีวิธีท าดังน้ี ใช้กระดาษใสที่สามารถมองเห็นวัตถุที่เป็นตัวบ่งชี้ความเครียดได้ ก าหนดจุดที่สนใจไว้
หน่ึงจุด แล้ววางจุดน้ันลงบนกึ่งกลางของวัตถุที่เป็นตัวบ่งชี้ความเครียด เขียนจุดกึ่งกลางของตัวบ่งชี้ความเครียด ที่ปรากฏอยู่
รอบๆ ทั้งหมด จากน้ันเลื่อนจุดไปที่วัตถุอื่นๆ เขียนจุดกึ่งกลางของวัตถุทั้งหมดที่ปรากฏอยู่รอบๆ ท าเช่นน้ีจนกว่าจะพบ
ลักษณะปรากฏของรูปวงรี ดังรูปที่ 2.38 วงรีที่ปรากฏ คือ วงรีความเครียดน่ันเอง อ่านค่า S1 และ S3 และหาค่าเป็นวงรี กรณี
ที่ปรากฏเป็นวงกลมแสดงว่าวัตถุน้ันไม่ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะ   

 

รูปที่ 2.38 (ก) การเขียนจุดกึ่งกลางของตัวบ่งชี้ความเครียดที่ 1 และเขียนจุดกึ่งกลางรอบๆ (ข) เปลี่ยนตัวบ่งชี้
ความเครียดมาท่ี 2 (ค) เมื่อเสร็จจะได้รูปวงรีปรากฏออกมาน่ันคือ วงรีความเครียด [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.10 โดย 
Ramsay and Huber, 1983] 

2.2.11 การเปลี่ยนรูปร่างโดยการยืดหรือการหด (Dilational Changes) 

การเปลี่ยนลักษณะจากการบิดเบี้ยวท าให้ปริมาตรเพ่ิมข้ึน หรือลดลงได้ ตัวอย่างการมีปริมาตรเพ่ิมข้ึน เช่น เมื่อหิน
แตกอาจมีสายแร่เข้าไปแทรก ท าให้ปริมาตรมวลหินเพ่ิมข้ึน เพราะมีช่องว่างและมีแร่อื่นเข้าไปสะสมในช่องว่างน้ัน หรือการ
เกิดพนังแทรกชั้น (dike) หรือพนังแทรกระหว่างชั้น (sill) เป็นต้น ตัวอย่างการมีปริมาตรลดลง เช่น เมื่อเม็ดแร่ในเน้ือหินถูก
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ละลายออกไป (dissolution) (รูปที ่2.39) หรือการเกิดแนวแตกเรียบ (cleavage) ซึ่งท าให้ปริมาตรหายไป สืบเน่ืองจากการ
ละลายด้วยความดัน (dissolution or pressure solution) หรือตัวอย่างของแนวฟันในหิน (stylolites) ที่เกิดจากหินถูกท า
ให้เกิดการละลาย ส่วนที่ไม่ละลายจะเหลือเป็นเศษที่ปรากฏในลักษณะของแนวฟันในหิน [รูปที่ 2.40 (ก)] ในแนวของฟันใน
หิน มักพบเศษดินเหนียวสีด า หรือรูปที่ 2.40 (ข) แนวของสายแร่แคลไซ้ท์ ที่ถูกละลายด้วยความดัน (pressure solution) ท า
ให้สายแร่บางส่วนขาดหายไป ลักษณะที่ขาดหายไม่ได้เกิดจากการเลื่อน (faulting) ดังน้ัน เมื่อพิจารณาวงรีความเครียดใน
ลักษณะแบบ 2 มิติ และไดเออะแกรมสนามความเครียด (strain field diagram) ดังแสดงในรูปที่ 2.41 สามารถสรุปได้ว่าถ้า  

   S1S3=1.0 พ้ืนที่ไม่เปลี่ยน 
   S1 < (1/S3)

1/2 พ้ืนที่ลดลง 
   S1 > (1/S3)

2 พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ี จะมีชื่อเรียกเฉพาะของวงรีความเครียดที่มีค่า S1>S2>S3 ว่า “plane strain” S1>S2=S3ว่า “prolate 
strain – โพร′เลท สเตรน′” และ S1=S2>S3 ว่า “oblate strain – ออเบลท′ สเตรน” ดังแสดงในรูปที่ 2.42-2.44  

 

รูปที่ 2.39 การเปลี่ยนลักษณะแบบท่าให้ปริมาตรลดลง (decrease in volume) โดยการบีบอัด (compaction) 
และการละลายด้วยความดัน (pressure solution) แนวของการละลายโดยความดัน จะพัฒนาเป็นแนวแตกเรียบ 

 

รูปที่ 2.40 (ก) แนวฟันในหิน (stylolite – สไต′เลอไล้ท) พบในบริเวณ พ้ืนที่อ่าเภอเมือง จังหวดเลย (ข) สายแร่
แคลไซ้ท์บางส่วนทีข่าดหายไป เน่ืองจาการละลายโดยความดัน (pressure solution) [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ 
(ข) โดย Rob Butler, University of Leeds, UK]  
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รูปที่ 2.41 ลักษณะของไดเออะแกรมสนามความเครียด (strain field diagram) ระหว่าง S1 และ S3 พิจารณา
เฉพาะพ้ืนที่ส่วนล่างเส้น S1=S3 แยกระหว่าง ปริมาตรลด (S1<(1/S3)

1/2) และปริมาตรเพ่ิม (S1>(1/S3)
2), plane strain 

(S1=1/S3), ideal prolate strain (S1/(1/S3)
2), ideal oblate strain (S1/(1/S3)

1/2, prolate strain มีค่าอยู่ระหว่าง 
S1=1/S3 และ S1/(1/S3)

2, oblate strain มีค่าระหว่าง S1=1/S3 และ S1/(1/S3)
1/2 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 15-11 โดย 

Weijermars, 1997 อ้างถึง Ramsay and Huber, 1983] 

 

รูปที่ 2.42 (ก) ลักษณะของทรงรีความเครียดแบบสามแกนไม่เท่ากัน (plane strain ellipsoid) ซึ่งมี S1>S2>S3 
(ข) วงรีตัดต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S3 (ค) วงรีตัดต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S2 (ง) วงรีตัดต้ังฉากกับแกน
ความเครียดหลัก S1 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 15-32 โดย Weijermars, 1997] 
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รูปที่ 2.43 ลักษณะของทรงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ (prolate strain ellipsoid) ซึ่งมี S1>S2=S3 เป็นการ
เปลี่ยนลักษณะแบบถูกยืด (ข) วงรีตัดตามต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S3 (ค) วงรีตัดตามต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก 
S2 (ง) วงรีตัดตามต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S1 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 15-28 โดย Weijermars, 1997] 

 

รูปที่ 2.44 ลักษณะของทรงรีความเครียดแบบแบนราบ (oblate strain ellipsoid) ซึ่งมี S1=S2>S3 เป็นการเปลี่ยน
ลักษณะแบบบีบอัด (ข) วงรีตัดตามต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S3 (ค) วงรีตัดตามต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S2 (ง) 
วงรีตัดตามต้ังฉากกับแกนความเครียดหลัก S1 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 15-30 โดย Weijermars, 1997] 

2.2.12 ไดเออะแกรมฟลิน (Flinn Diagram) 
รูปที่ 2.45 แสดงไดเออะแกรมฟลิน (Flinn diagram) ทีเ่สนอโดย Flinn (1962) เพ่ือใช้แยกกลุ่มการเปลี่ยนลักษณะ

ของหินแบบการยืด หรือการบีบอัด ในการวิเคราะห์แบบ 3 มิติ โดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ของวงรี ของค่าสัดส่วนการยืดหรือ
การหดมากสุดกับค่าการยืดหรือการหดปานกลาง และค่าสัดส่วนการยืดหรือการหดน้อยสุดกับค่าการยืดหรือการหดปานกลาง 
กล่าวคือ หากหินมีการเปลี่ยนลักษณะแบบการยืด จะมีทรงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ (prolate strain spheroid) ที่มีค่า 
S1>S2=S3 หากมีการเปลี่ยนลักษณะแบบการบีบอัด จะมีวงรีความเครียดแบบแบนราบ (oblate strain spheroid) ที่มีค่า 
S1=S2>S3 และหากมีการเปลี่ยนลักษณะผสม ค่าแกนความเครียดไม่เท่ากันทั้งสามแกนเป็นวงรีที่มีค่า S1>S2>S3  ถือเป็นแบบ
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ความเครียดแบบสามแกนไม่เท่ากัน (plane strain speriod) นอกจากน้ีไดเออะแกรมฟลิน สามารถใช้วิเคราะห์ความน่าจะ
เป็นไปได้ของการเกิดความเครียด ที่จะท าให้ปริมาตรเปลี่ยนแปลง โดยเขียนอัตราส่วนของ S1/S2 และ S2/S3 (รูปที่ 2.45) ได
เออะแกรมฟลิน มีลักษณะคล้ายรูปที่ 2.41 ไดเออะแกรมฟลินต้องวิเคราะห์ความเคียดทั้ง 3 แกน ส่วนไดเออะแกรมในรูปที่ 
2.41 น าเฉพาะค่าความเครียดค่ามากสุดและค่าน้อยสุดมาพิจารณาเพียง 2 แกน ซึ่งหากค่ามากสุดคือ S1 และค่าน้อยสุด คือ 
S3 ที่แท้จริงแล้ว (true principal strain) จะสามารถบ่งบอกได้ทั้งปริมาตรลด (S1<(1/S3)

1/2) ปริมาตรเพ่ิม (S1>(1/S3)
2) ทรง

รีแบบสามแกนไม่เท่ากัน (S1=1/S3) ทรงรีแบบแบนราบ (1/S3<S1>(1/S3)
2<S1 และทรงรีแบบแท่งดิน ((1/S3)

1/2<S1>1/S3)  

 

 รูปที่ 2.45 ไดเออะแกรมฟลิน (Flinn’s diagram) ใช้ส่าหรับตรวจสอบการเปลี่ยนลักษณะที่จะได้รูปวงรี
ความเครียดในสภาพเช่นใด ถ้ามีค่า S1/S2 น้อยกว่า S2/S3 จะได้ทรงรีความเครียดของแบบแบนราบ (oblate spheroid) 
S1/S2 มากกว่า S2/S3 ได้ทรงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ (prolate spheroid) และ S1/S2 เท่ากับ S2/S3 ได้ทรงรีความเครียด
สามแกนไม่เท่ากัน (prolate)  

Ramsay (1967) ได้ดัดแปลงจากไดเออะแกรมของฟลินเพ่ือเขียนในมาตราส่วนของล็อก (logarithmic Flinn 
diagram) สามารถใช้ในการศึกษาการบิดเบี้ยว และการเปลี่ยนปริมาตร ซึ่งค่าความเครียดจากมาตราส่วนของล็อก 
(logarithmic strain) หรือในบางครั้งเรียกว่า ความเครียดปกติ (natural strain) หรือความเครียดจริง (true strain) โดยที่ 
e=loge(S) ดังรูปที่ 2.46 (ก) ส่วนรูปที่ 2.46 (ข) เป็นไดเออะแกรมที่ Ramsay (1967) ดัดแปลงไดเออะแกรมฟลินในรูปที่ 
2.45 เพ่ือแยกพ้ืนที่ระหว่างการเปลี่ยนลักษณะแบบยืด น่ันคือ prolate strain และการเปลี่ยนลักษณะแบบบีดอัด น่ันคือ 
oblate strain ให้แสดงได้ชัดเจนมากข้ึน  

การวิเคราะห์หาค่า S1, S2 และ S3 ของวัตถุ หากระนาบที่วิเคราะห์ ไม่ใช่ระนาบที่ตัดต้ังฉากกับแกนความเครียด
หลัก ค่าท่ีวิเคราะห์ได้จ าเป็นต้องปรับแก้ ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการสูญเสียปริมาตร ที่เรียกว่า “isochoric strain – ไอเซอคอ′ริค 
สเตรน” โดยจะต้องทราบมุมที่เบี่ยงเบนไปจากแกนความเครียดหลัก ในกรณีของทรงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ (prolate 
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strain ellipsoid) และทรงรีความเครียดแบบแบนราบ (oblate strain ellipsoid) มุมที่ต้องการทราบคือ มุม  ซึ่งเป็นมุม
ระหว่างที่แกนความเครียดปรากฏ (oblique strain axis) กับแกนความเครียดหลักจริง (true principal axis) ดังรูปที่ 2.47 
และ 2.48 ส่วนรูปที่ 2.49 แสดงมุมที่จ าเป็นต้องทราบ 2 มุม คือ มุม  และ ß ส าหรับกรณีของทรงรีความเครียดแบบสาม
แกนไม่เท่ากัน สมการที่ใช้ในการปรับแก้ ปรากฏใต้ค าอธิบายใต้รูป (ดูเพ่ิมเติมใน Weijermars, 1997)  

 

รูปที่ 2.46 (ก) ไดเออะแกรมของฟลิน (Logarithmic Flinn diagram) ใช้ตรวจสอบการเพ่ิม หรือสูญเสียปริมาตร
เมือ่ถูกเปลี่ยนลักษณะ (ข) ไดเออะแกรมของฟลิน (Flinn’s diagram) ใช้ส่าหรับตรวจสอบการเปลี่ยนลักษณะที่จะได้รูปวงรี
ความเครียดในสภาพแบบแบนราบ (oblate ellipsoid) น่ันคือ แบบบีบอัด หรือวงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ (prolate 
ellipsoid) น่ันคือ แบบการยืด  

 

รูปที่ 2.47 (ก) การวางตัวของระนาบที่ตัดไม่ต้ังฉากกับแกนความเค้นหลัก ภายในทรงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ 
(prolate strain ellipsoid) (ข) รูปวงรีที่ตัดตามระนาบที่ตัดใน (ก) ความยาวของ L1 reduced สามารถปรับแก้ให้เป็น L1 (S1) 
ได้เมื่อทราบค่ามุม  โดยสมการ L1 reduced = (L1

2cos2 + L3
2sin2)1/2 ค่าความเป็นวงรี (ellipticity) ของรูป (ข) คือ       

Rs oblique = L1 reduced /L3  และเพราะว่า Rs= L1/L3 จะได้ Rs = [(R2
s oblique - sin

2)/cos2]1/2  
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รูปที่ 2.48 (ก) การวางตัวของระนาบที่ตัดไม่ต้ังฉากกับแกนความเค้นหลัก ภายในทรงรีความเครียดแบบแบนราบ 
(oblate strain ellipsoid) (ข) รูปวงรีที่ตัดตามระนาบที่ตัดใน (ก) ความยาวของ L3 inceased สามารถปรับแก้ให้เป็น L3 (S3) 
ได้เมื่อทราบค่ามุม  โดยสมการ L3 increased = (L1

2cos2 + L3
2sin2)1/2 ค่าความเป็นวงรี (ellipticity) ของรูป (ข) คือ       

Rs oblique = L1/L3 increases และเพราะว่า Rs= L1/L3 จะได้ Rs = [(R2
s reduced sin

2)/(1-cos2)]1/2  

 

รูปที่ 2.49 (ก) การวางตัวของระนาบที่ตัดไม่ต้ังฉากกับแกนความเค้นหลัก ภายในทรงรีความเครียดแบบสามแกนไม่
เท่ากัน (plane strain ellipsoid) (ข) รูปวงรีที่ตัดตามระนาบที่ตัดใน (ก) ความยาวของ L1 reduced สามารถปรับแก้ให้เป็น L1 
(S1) และความยาวของ L3 increased สามารถปรับแก้ให้เป็น L3 (S3) ได้เมื่อทราบค่ามุม  และ ß โดยสมการ L1 reduced = 
(L1

2cos2 + L3
2sin2)1/2 และ L3 increased = (L2

2cos2ß + L3
2sin2ß)1/28; ค่าคว่มเป็นวงรี (ellipticity) หาได้จาก Rs obliuqe 

=L1 reduced/L3 increased และ R2
s oblique = (Rs

2cos2+sin2)/(Rs2cos2ß+sin2ß)  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 15-20 ก่อนจะเข้าสู่บทสรุป 
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2.3 บทสรุป  

การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุมี 4 แบบใหญ่ๆ คือ (1) การเลื่อน (2) การหมุน (3) การหดหรือการขยาย และ (4) การ
บิดเบี้ยว หากวัตถุเปลี่ยนลักษณะแบบการเลื่อนและ/หรือการหมุนเรียกวัตถุน้ันว่าวัตถุแข็งแกร่ง (rigid body) แต่หากวัตถุน้ัน
เกิดการเปลี่ยนขนาดและ/หรือการบิดเบี้ยวไป เรียกวัตถุน้ันว่า วัตถุไม่แข็งแกร่ง (non-rigid body) สามารถบ่งบอกการเลื่อน
และการหมุนของวัตถุได้โดยการใช้เว็คเท่อร ส่วนการหดหรือขยายและการบิดเบี้ยว สามารถบ่งบอกได้โดยความเครียดที่
เกิดข้ึน ซึ่งความเครียดที่เกิดข้ึนค านวนหาได้ โดยเปรียบเทียบลักษณะก่อน-หลังการเปลี่ยนลักษณะ เช่น กรณีของวัตถุที่เป็น
แนวเส้น (1 มิติ) การค านวณหาปริมาณความเครียด ท าได้โดย การวัดความยาวก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ เปรียบเทียบกับความ
ยาวหลังถูกเปลี่ยนลักษณะ สมการที่ใช้หาความเครียดคือ e=l/l การวิเคราะห์ความเครียดแบบสองมิติ บ่งบอกด้วย ค่าความ
เป็นวงรี (Rs=1+e1/1+e3 = S1/S3) นอกจากน้ียังสามารถหาปริมาณความเครียดเฉือน (shear strain, ) ได้ด้วย หากทราบมุม
ที่เกิดจากการเฉือน (angular shear, ) โดยที่  = tan  ผลของการวิเคราะห์ความเครียดที่ได้ เป็นผลรวมสุดท้ายที่ถูก
บันทึกไว้ในหิน แม้ว่าในความเป็นจริง ความเครียดในหินเกิดข้ึนอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ แต่ผล
การวิเคราะห์ความเครียด จะเป็นผลรวมทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ จึงจัดเป็นผลรวมความเครียด (finite strain) ความเครียดใน
วัตถุสามารถเขียนในรูปของสมการ และใช้ ไดเออะแกรมของโมร ช่วยในการวิเคราะห์หาความเครียดได้ นอกเหนือจาก
ไดเออะแกรมของโมรยังมีเท็คหนิควิเคราะห์หาความเครียดอื่นๆ แต่ละเท็คหนิคมีขีดจ ากัด อีกท้ังข้ึนกับ ตัวบ่งชี้ความเครียด ที่
ปรากฏในหิน ตัวบ่งชี้ความเครียดที่ใช้ได้ดีในการวิเคราะห์ ได้แก่ ซากดึกด าบรรพ์ ก้อนกรวด หรือวัตถุทุกชนิดที่ทราบรูปร่าง
ก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ ที่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุที่พบว่าถูกเปลี่ยนลักษณะไปจากเดิม หากทราบอัตราการเกิด
ความความเครียดในแกนทั้งสามแกน สามารถใช้ไดเออะแกรมของฟลิน (Flinn diagram) บ่งบอกวงรีความเครียดที่เกิดข้ึนน้ัน
มีปริมาตรสูญเสียหรือปริมาตรเพ่ิมข้ึน และเป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบยืดที่ปรากฏทรงรีความเครียดแบบแท่งดินสอ (prolate 
strain ellipsoid) หรือแบบบีบอัดที่ปรากฏทรงรีความเครียดแบบแบนราบ (oblate strain ellipsoid) และทรงรีความเครียด
แบบสามแกนไม่เท่ากัน (plane strain)  

 

ค าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ า (Terms to Remember) 

Stress, strain, homogenous deformation, heterogeneous deformation simple shear, pure shear, 
coaxial, non-coaxial, finite strain ellipse, progressive deformation, incremental strain, infinitesimal strain, 
strain markers, extension, elongation, stretch, quadratic elongation, angular shear, greatest principal strain, 
least principal strain, intermediate principal strain, Mohr circle, Wellman’s methods, Rf/ method, center-
to-center method, Fry’s method, Flinn’s diagram, prolate strain, oblate strain and plane strain  

 

ค าถามท้ายบท (Questions) 
(1) อธิบาย coaxial, non-coaxial, simple shear และ pure shear 

(2) อธิบาย homogeneous deformation และ heterogeneous deformation ซึ่งในการวิเคราะห์ความเครียดทาง
ธรณีวิทยาโครงสร้าง จะสมมติให้เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว  (homogeeous deformation) สมมติฐานน้ี
สอดคล้องกับธรรมชาติหรือไม่ จงอภิปราย  
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(3) สเก็ช (sketch) รอยเลื่อนที่มีระนาบการเลื่อนในแนว N-S (strike) มีมุมเท (dip) 45 องศาตะวันออก มีระยะการเลื่อนลง 
ตามมุมเท 30 เมตรและตามแนวระดับ (strike) 15 เมตร และจงเขียนบรรยายการเลื่อนของแผ่นหินที่เดิมเคยอยู่ติดกัน
จากรอยเลื่อนดังกล่าว  

(4) สเก็ช (sketch) เว็คเท่อรแสดงการเลื่อนและการหมุนของวัตถุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส   

(5) ตัวบ่งชี้ความเครียด (strain markers) หมายถึงอะไร พร้อมยกตัวอย่าง  

(6) สเก็ช (sketch) (ก) โครงสร้างรอยเลื่อน (ข) โครงสร้างการคดโค้ง ที่มีค่า e = -0.4  

(7) สเก็ช (sketch) โครงสร้างรอยเลื่อนทีม่ีค่า e= 0.2  

(8) จงหาค่า e ของพ้ืนที่ที่แสดงในรูปที่ 2.50 (ก) และ (ข)  

 

 

รูปที่ 2.50 ส่าหรับค่าถามข้อ 8 (ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 2.42 โดย Davis et al., 2011) 

(9) เขียนค่าการเปลี่ยนความยาวของเส้นตรง AB AC และ AD (รูปที่ 2.51) ที่เปลี่ยนไปเน่ืองจากมุม  = 10, 20, 30, 
40, และ 60  

 

รูปที่ 2.51 ส่าหรับค่าถามข้อ 9 

(10) จงหาการค่าความเครียดเฉือนของไทรเลอไบ้ท ์(trilobite) ในรูปที่ 2.52 (ก) และ (ข)  
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รูปที่ 2.52 ส่าหรับค่าถามข้อ 10 [ภาพ (ก) จาก Figure 2.51 โดย Davis et al., 2011 และ ภาพ (ข) จาก 
http://marlimillerphoto.com/SrD-53.html สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 2558] 

(11) สเก็ช (sketch) (ก) ไทรเลอไบ้ท์ และ (ข) เบรคีเออผอด ท่ีมีค่าความเครียดเฉือนเท่ากับ 1.5  

(12) จงหาค่า S1 และ S3 ของวงรีทั้ง 6 รูปที่แสดงอยู่ในรูปที่ 2.17 

(13) จงหาค่า S, e, ,  ของแบ็คลายน์ (back line) ของเบรคีเออผอด A และ B ในรูปที่ 2.28 โดยใช้สมการความเครียด
และเขียนวงกลมโมร  

(14) สร้างวงกลมโมร (Mohr circle) ของการเปลี่ยนลักษณะของก้อนกรวด (pebble) โดยมีค่า S1=1.8 และ S3=1.25 หาค่า
ของมุม d ของเส้นที่สมมติให้อยู่ในก้อนกรวด 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 และ 90 เขียนรูปแกรฟ
แสดงค่าการเหยียด (stretch, S) เทียบกับ d และรูปแกรฟแสดงค่า  เทียบกับ d  

(15) จงหาค่าความเป็นวงรี (ellipticity) ของไทรเลอไบ้ท์ในรูปที่ 2.52 ทิศทางของ S1 แสดงด้วยวงรีในภาพ และของโอออยด์
และไครนอยด์ในรูปที่ 2.53  

(16) จงหาค่าความเป็นวงรี (ellipticity) ของรูปที่ 2.54 ที่แสดงเฉพาะรูป hinge lines ของเบรคีเออผอด  

(17) จงสเก็ช (sketch) รูปของไทรเลอไบ้ท ์จ านวน 10 ตัว ที่มีการเปลี่ยนลักษณะ โดยมีค่าความเป็นวงรี 1.5 (สเก็ชท านอง
เดียวกับรูปที่ 2.54 

(18) การเปลี่ยนลักษณะของข้อใดที่แสดง plane strain, oblate strain และ prolate strain รวมทั้งข้อใดมีการสูญเสีย
ปริมาตร  

1. S1=1.0; S2=1.0; S3=0.5  2. S1=2.0; S2=1.0; S3=1.0  3.  S1=1.2; S2=1.0; S3=0.8 
4. S1=1.1; S2=0.9; S3=0.6  5. S1=1.75; S2=1.0; S3=0.4  6.  S1=1.0; S2=0.8; S3=0.6 
7. S1=0.6; S2=0.42; S3=0.32 8. S1=0.85; S2=0.65; S3=0.4 9.  S1=1.12; S2=0.75; S3=0.55 

http://marlimillerphoto.com/SrD-53.html%20สืบค้น
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(19) จงเขียนค่า S1, S2, S3 ของ plane strain, ideal prolate, regular prolate, ideal oblate, regular oblate อย่างละ 
2 ชุด (เขียนคล้าย S1, S2, S3 ของข้อ18) 

(20) จงแสดงความคิดเห็นของการวิเคราะห์ความเครียด ในเชิงของการน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์  

 

รูปที่ 2.53 ส่าหรับค่าถามข้อ 15 [ภาพปรับปรงุต่อจาก Ramsay and Huber, 1983 และ Passchier and 
Trouw, 2005]  

 

รูปที่ 2.54 ส่าหรับค่าถามข้อ 16 

ค าถามชวนคิด (Questions for Thought)  
(1) จงเขียนสมการ แสดงการเลื่อน (translation) การหมุน (rotation) การเฉือนแบบง่าย (simple shear) การเฉือนแบบ

บริสุทธ์ิ (pure shear) และการบิดเบี้ยว (distortion) ก าหนดให้วัตถุรูปสี่เหลี่ยม (ก าหนด coordinate (x, y) ของรูป
สี่เหลี่ยม จากน้ันจึงสร้างสมการแสดง x’, y’) 

(2) จงระบุค่าการยืดหรือหด ของแอ่งเทอรเฌอรี่ (Tertiary) ต่างๆ ในอ่าวไทย และในภาคเหนือ (ค่าท่ีระบุ ค านวณได้อย่างไร 
ต้องแสดงข้อมูล (เช่น ภาพตัดขวางรอยเลื่อน) ประกอบ  

(3) อธิบายว่าท าไมการวิเคราะห์แบบ Wellman’s, Fry’s, และ center to center จึงใช้ในการหาวงรีความเครียดได้ 

(4) สืบค้นรายงานเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะโดยใช้ โพรแกรมทางเคิมพ้ิวเท่อรเช่น finite element or 
finite differential models ถูกน าไปประยุกต์ใช้อย่างไรบ้าง และได้ผลเป็นอย่างไร (อย่างน้อย 2 เรื่อง) 
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   การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ 
          Dynamic Analysis 

 

3.1 หลักการวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ (Principals of Dynamic Analysis) 

การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์เป็นการวิเคราะห์หาทั้ง ขนาด (magnitude) และทิศทาง (orientation) ของ
ความเค้น ที่มีผลต่อ การเปลี่ยนลักษณะ (deformation) ของหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ บ่งบอกต าแหน่งและที่มาของ
ความเค้นที่กระท าต่อหินน้ัน ความเค้นท าให้หินเปลี่ยนลักษณะได้ 4 แบบ คือ การเลื่อนที่ (translation) การหมุน 
(rotation) การหดหรือขยาย (dilation) และการบิดเบี้ยว (distortion) การเปลี่ยนลักษณะทั้ง 4 แบบน้ี ได้กล่าวมาแล้วใน
การวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ การศึกษาเชิงไดแนหมิคส์เน้นถึง ขนาดและทิศทางของแรงที่ท าให้หินเปลี่ยนลักษณะ 
ตลอดจนค่าความแข็งแรงของหินที่ ต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะ อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะท าการวิเคราะห์หาปริมาณแรง 
จ าเป็นต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับนิยาม และทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรง  

3.1.1 นิยาม และทฤษฎี (Definition and Law) 

3.1.1.1 แรงและกฏของการเคลื่อนที่ของนูเทิ่น (Force and Newton’s Laws of Motion) 

แรง (force) เป็นความสามารถที่ท าให้วัตถุหยุดเคลื่อนที่ หรือท าให้วัตถุน่ิงเคลื่อนที่ได้ นอกจากน้ีแรงยังเป็น
ความสามารถที่ท าให้วัตถุเปลี่ยนมุม หรือเปลี่ยนรูปร่างได้ หากวัตถุถูกปล่อยจากที่สูง วัตถุจะตกลงสู่พ้ืนโดยแรงดึงดูดของ
โลก (gravitational force) กฎของแรงอธิบายโดยนูเทิ่น และรู้จักในนามของ “กฎการเคลื่อนที่ของนูเทิ่น (Newton’s 
laws of motion)” มคีวามสัมพันธ์โดยตรงกับการวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ในการวิเคราะห์หาแรง โดยที่   

กฎข้อที่ 1 ของนูเทิ่น กล่าวว่า  

“วัตถุทุกชนิดจะอยู่ในสภาพหยุดน่ิง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตลอดไปโดยไม่มีความเร่ง (acceleration, a) 
หากไม่มีแรงกระท าเพ่ือให้เกิดอัตราเร่ง” กฎข้อน้ีบ่งบอกให้ทราบว่า วัตถุทุกชนิดเปลี่ยนลักษณะได้ โดยอาศัยแรง  

กฎข้อที่ 2 ของนูเทิ่น กล่าวว่า 

“ความเร่ง (a) ของวัตถุเป็นปฏิภาคโดยตรงกับแรงลัพธ์ที่มากระท าต่อวัตถุ ความเร่งมีทิศทางเดียวกันกับการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ แต่จะเป็นปฏิภาคผกผันกับมวล (mass, m) ของวัตถุ” เขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 

a  F/m 

F  ma = kma 

เมื่อ k คือค่าคงที่และในหน่วยของ SI ค่า k=1 เราจึงทราบกันในรูปของสมการ ดังน้ี 
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กฎข้อที่ 3 ของนูเทิ่น กล่าวว่า 

“เมื่อมีแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยา ในขนาดที่เท่ากัน แต่มีทิศตรงข้ามกันเสมอ”  

สรุป คือ กฎข้อ 1 ของนูเทิ่น กล่าวถึงการไม่เคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อปราศจากแรงกระท า กฎข้อ 2 กล่าวถึงการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ เมื่อมีแรงกระท า และกฎข้อ 3 กล่าวถึง แรงกระท าระหว่างมวล (mass, m) หรือน้ าหนัก (weight. w) 
ของวัตถุ  

3.1.1.2 มวลและน ้าหนัก (Mass and Weight) 

มวล (mass, m) ของวัตถุ คือ ปริมาณของเน้ือสารที่อยู่ในวัตถุใดๆ มีหน่วยเป็นคิเลอแกรมหากเป็นระบบ SI ดังน้ัน 
มวลจึงเป็นผลคูณระหว่างความหนาแน่น (density, ) กับปริมาตรของวัตถุ (volume, v) 

 

น้ าหนัก (weight) ของวัตถุ คือ ผลคูณมวลของวัตถุกับค่าแรงดึงดูดของโลก หรือค่า g  

 

 

 

แรงมีหน่วยเป็น นูเทิ่น (N) โดยก าหนดว่า 1 นูเทิ่น เท่ากับ ออกแรง 1 กิโลกรัม (kilogram ออกเสียงว่า คิ′เลอ   
แกรม) ที่ท าให้วัตถุเกิดความเร่ง 1 เมตรต่อวินาทียกก าลังสอง (m/s2) แรง 1 นูเทิ่น เทียบได้กับแรงที่ใช้ปิดหรือเปิดสวิช 
(switch) ไฟฟ้าในบ้าน หน่วยของแรงเทียบได้จาากสมการ  

 

แรงเป็นปริมาณเว็คเท่อร ซึ่งต้องระบุทั้งขนาดและทิศทาง คุณลักษณะของแรงตามกฎของเว็คเท่อร กล่าวคือ เมื่อ
แรงอยู่ในทิศทางเดียวกันจะเสริมกัน หากแรงอยู่ในทิศทางต่างกันจะหักล้างกัน  

3.1.1.3 แรงภายใต้ผิวโลก (Force in the Subsurface)  

แรงสามารถท าให้ลักษณะของเปลือกโลกเปลี่ยนลักษณะไปได้ การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลกโดยแรง โดยทั่วมี 
2 แบบ คือ   

(1) แรงขนาดที่ท าให้มกีารเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนแบบช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป เช่น การเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก   

(2) แรงขนาดมหาศาลที่ท าให้มีการเปลี่ยนลักษณะแบบรุนแรง เช่น การเปลี่ยนลักษณะของหินภายใน
เวลาอันสั้น เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด   

maF 

vm 

mgw 

)(/ 2 NNewtonsmkgonacceleratimassmaF 

2/8.9 smg 
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การศึกษาทางธรณีวิทยาโครงสร้าง เป็นการศึกษาผลจากแรงที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป
อย่างช้าๆ เช่น การเปลี่ยนต าแหน่งโดยการเลื่อนที่ การหมุน การยืดหรือหด และการบิดเบี้ยว โดยที่วัตถุน้ันๆ ไม่สามารถคืน
สู่สภาพเดิมได้ภายหลังถูกแรงกระท า จึงปรากฏเป็น “ผลลัพธ์ของแรงบันทึกไว้ในหิน” 

3.1.1.4 แรงทางธรณีวิทยาโครงสร้าง (Force in Structural Geology) 

แรงทางธรณีวิทยาโครงสร้างมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ (1) แรงจากมวลวัตถุ (body force) และ (2) แรงจาก
ผิวสัมผัส (contact force)  

(1) แรงจากมวลวัตถุ (body force) เป็นแรงกระท าที่ข้ึนตรงต่อมวลวัตถุ แต่ไม่ข้ึนกับแรงที่เกิดจากวัตถุ
ข้างเคียง ตัวอย่างของแรงจากมวลวัตถุ ได้แก่ แรงดึงดูดของโลก (gravity force) แรงสนามแม่เหล็ก 
(magnetic force) แรงดึงดูดหรือแรงผลักระหว่างประจุไฟฟ้า (electric force) เป็นต้น ผลของแรงจากมวล
วัตถุ ท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะที่มองเห็นได้ ส่วนผลของแรงสนามแม่เหล็ก มีผลต่อวัตถุในระดับของ
อะตอม (atom ออกเสียงว่า แอะเทิ่ม หรือแอเทิ่ม) ที่เป็นองค์ประกอบ ตัวอย่างผลของแรงจากมวลวัตถุ เช่น 
การเลื่อนไถลของหินทีล่าดชัน การตกผลึกของแร่ การผลัก (push) หรือการดึง (pull) ของแผ่นเปลือกโลก  

(2) แรงจากผิวสัมผัส (contact force) เป็นแรงผลักหรือดันบริเวณผิวสัมผัส แรงจากผิวสัมผัสมี 3 ประเภท คือ 

(ก) แรงจากน้ าหนักกดทับ (gravitational loading) เป็นแรงที่เกิดจากน้ าหนักที่กดทับเหนือ
บริเวณผิวสัมผัสที่พิจารณา  

(ข) แรงจากการขยายตัวหรือหดตัวจากผลของความร้อน (thermal loading) เป็นแรงที่เกิด
จากเม็ดแร่ถูกท าให้ร้อนเพ่ิมข้ึนหรือเย็นลง ภายในสภาวะที่จ ากัด เม็ดแร่สามารถขยายตัว
หรือหดตัวได้ 

(ค) แรงจากการเคลื่อนที่ (displacement loading) เป็นแรงที่เกิดข้ึนจากการเลื่อนที่ของ
มวลหินขนาดใหญ่ เช่น การชนหรือเบียดกันของแผ่นเปลือกโลก การก่ายซ้อนกันของรอย
เลื่อนย้อน หรือการมุดตัวลงท าให้เกิดการการคดโค้ง การแทรกของหินหนืด หรือการตก
กระแทกของอุกกาบาต เป็นต้น  

แรงจากมวลวัตถุ (body force) และแรงจากผิวสัมผัส (contact force) เป็นตัวการที่ท าให้เปลี่ยนลักษณะของหิน
ในเปลือกโลก 

3.1.1.5 ความเค้น (Stress) 

จากรูปของสองแท่งลูกบาศก์ที่มีขนาดต่างกัน (รูปที ่3.1) ถูกกระท าโดยแรงในขนาดเท่ากันและในทิศทางเดียวกัน 
แต่แท่งลูกบาศก์ทั้งสองลูกรับรู้แรงได้แตกต่างกัน แท่งขนาดเล็กจะรับรู้แรงได้มากกว่าแท่งขนาดใหญ่ ดังน้ัน ความเค้น 
(stress, ) ถูกก าหนดข้ึนมาเพ่ือท าให้สามารถเปรียบเทียบปริมาณ การรับรู้แรงที่มากระท าต่อวัตถุได้ โดยที่ความเค้นเป็น
ค่าสัดส่วนของแรง (force, F) ต่อพ้ืนที ่(area, A)  

 

A

F
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รูปที่ 3.1 แรง (force) ขนาดเท่ากัน กระท ากับแท่งลูกบาศก์ที่มีขนาดต่างกัน แรงน้ีจะมีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะ
ของลูกบาศก์ขนาดเล็กมากกว่าลูกบาศก์ขนาดใหญ่ 

ความเค้น มีหน่วยเป็น แพสแกล หรือพาสกาล (Pascal, Pa) โดยที่ 1 แพสแกล หมายถึง แรง 1 นูเทิ่น กระท าบน
พ้ืนที่ 1 ตารางเมตร ขนาดของความเค้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะจะมีขนาดใหญ่ จึงนิยมใช้หน่วยเมเกอะแพสแคล 
(MPa) ซึ่งเท่ากับ 106 แพสแกล เทียบหาหน่วยจากสมการ 

หน่วยของความเค้นในระบบต่างๆ มีชื่อต่างกัน หน่วยของความเค้นตามระบบ SI มีหน่วย เป็น แพสแกล หน่วย
ของความเค้นในระบบ CGS มีหน่ายเป็น บาร (bar) ซึ่ง 1 บาร เท่ากับ 105 แพสแกล เพ่ือป้องกันการสับสน และเพ่ือให้
สามารถแปลงหน่วยกลับไปมาได้ ชื่อหน่วยที่ควรทราบมีดังน้ี   

  Kilopascal = 1 kPa = 103 Pa 

  Megapascal = 1 Mpa = 106 Pa 

  Gigapascal = 1 GPa = 109 Pa 

ความเค้นระบบ CGS มีหน่ายเป็น บาร ซึ่ง 1 bar = 105 Pa 

Kilobar = 1 kb = 108 Pa = 100 MPa 

ความดัน 1 บรรยายกาศ (atmospheric pressure) มีค่าประมาณ 101,325 Pa น่ันคือ 1 atm มี
ค่าประมาณ 1 bar หรือ 105 Pa 

ความเค้น ที่มีหน่วยเป็น พาวน์ดต่อตารางน้ิว (pound-force per square inch, psi) ซึ่งความเค้น 1 
psi = 6,894 Pa 

หากพบเห็นการใช้หน่วยปะปนกัน และเพ่ือให้แปลงกลับได้รวดเร็ว การเทียบหน่วยคือ 1 GPa = 10 kb 
= 10,000 atm = 14,500 psi  

 เน่ืองจากแรงเป็นเว็คเท่อร ความเค้นจึงเป็นเว็คเท่อรด้วยเช่นกัน เรียกว่า “เว็คเท่อรความเค้น (stress vector)” 
หรือ “เว็คเท่อรแทร็คเฌิ่น (traction vector)” ส่วนใหญนิ่ยมเรียกทับศัพท์ น่ันคือ “สเตร๊สเว็คเท่อร (stress vector)” 
และ “แทร็คเฌิ่นเว็คเท่อร (traction vector)” เมื่อใช้ค าว่า traction vector จะเกี่ยวข้องกับระนาบ หรือผิวสัมผัส 
(surface element) ที่พิจารณา ในกรณีไม่เจาะจงเรียกว่า stress vector  

Pascal
m

N

m

smkg

A

F
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หากค านวณหาค่าความเค้นของแท่งลูกบาศก์ทั้งสองลูก ในรูปที่ 3.1 จะทราบว่าความเค้นที่กระท าที่แท่งลูกบาศก์
ขนาดเล็กมีค่ามากกว่าแท่งลูกบาศก์ขนาดใหญ่ เพราะแท่งลูกบาศก์ขนาดเล็กมีพ้ืนที่ในการรับแรงกระท าน้อยกว่า  

3.1.1.6 ความเค้น และความดัน (Stress and Pressure)  

 ความเค้น (stress) และความดัน (pressure) แม้มีหน่วยเดียวกัน คือ แพสแกล แต่ใช้ในความหมายต่างกัน ความ
ดันเป็นปริมาณสเกเล่อร (scalar) ที่มีฉพาะขนาด ความดันใช้กับของเหลวและแก๊ส ส่วนความเค้นเป็นเว็คเท่อร ที่มีขนาด
และทิศทาง ความเค้นใช้กับของแข็ง เช่น ความดัน ณ จุด P หมายถึง ความดันทุกทิศทางที่กระท าต่อจุด P ด้วยปริมาณ
เท่าๆ กัน ตรงกันข้ามกับความเค้น ณ จุด P จะมีทิศทางและปริมาณตามความเค้นที่กระท าต่อจุด P  

3.1.1.7 ความเค้น ณ ระนาบใดๆ (Stress on a Plane) 

ถ้าให้ระนาบ P อยู่ที่ระดับใดๆ ใต้ผิวดิน ปริมาณความเค้นที่ระนาบจะข้ึนอยู่กับแรง (force) ที่กระท าลงบนระนาบ
ต่อพ้ืนที่ของระนาบ ขนาดและปริมาณความเค้นที่กระท าบนระนาบน้ันๆ ในแนวด่ิง (v) แสดงในรูปที่ 3.2  

 

รูปที่ 3.2 เว็คเท่อรของความเค้นที่กระท าบนระนาบแนวนอน (ก) กรณีความลึกคงที่ เว็คเท่อรมีขนาดเท่ากัน (ข) 
กรณีความลึกเปลี่ยนเน่ืองจากมพ้ืีนผิวไม่ราบเรียบ 

จากรูปที ่3.2 หากพิจารณาบางส่วนของระนาบที่มีขนาดเล็กมากๆ ความเค้นที่เกิดข้ึนค านวณได้จาก   

 

เมื่อ A แทนพ้ืนที ่แม้จะสมมติพ้ืนทีม่ีขนาดเล็กมากที่เรียกว่า “infinitesimal size – อินฟิเนอเทเซอเมิล ไซ้ซฺ” 
จะยังคงมีพ้ืนที่ปรากฏให้เห็น ดังน้ันความเค้นที่ตัดต้ังฉากกับพ้ืนที ่ค านวณได้จาก 

A

F








94    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

 

 

 

กรณีที่ระนาบมีความลาดชัน (รูปที่ 3.3) สามารถคิดความเค้นที่กระท าบนระนาบในรูปของความเค้นต้ังฉาก 
(normal stress, n) และความเค้นเฉือน (shear stress, s)  

 

รูปที่ 3.3 (ก) ความเค้นในแนวด่ิง (vertical stress, ) กระท ากับระนาบที่มีความลาด 30 จากแนวนอน (ข) 
ความเค้นท ามุมกับระนาบ การแตกแรงของ ความเค้นเฉือนแยกเป็น 2 เว็คเท่อรองค์ประกอบตามแนวระดับ (strike) และ
แนวขนานกับแนวมุมเท (dip) ของระนาบ  

จากรูปที่ 3.3 (ก) ถ้าสมมติให้แรง (F = 5.0 x 105 Newton) กระท าที่ระนาบบนพ้ืนที่ 85 x 20 = 1,700 ตาราง
เมตร ในแนวด่ิง ดังน้ัน  = 5.0 x 105/1,700 = 294 Pa ปริมาณของ n และ s ค านวณได้จากสมการ    

 
 

      Pa 
 
และ  
 
 

       Pa 

จากรูปที่ 3.3 (ข) หากทราบมุมของสามเหลี่ยมที่มี s เป็นองค์ประกอบบนระนาบ และแตกแรงในรูปของ sin 
และ cos เช่นเดียวกับรูปที่ 3.3 (ก)  
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 ดังน้ัน ทิศทางของความเค้นต้ังฉาก ในทางธรณีวิทยาโครงสร้างคือ แนวที่ต้ังฉากกับระนาบแตก (failure plane) 
ส่วนทิศทางของความเค้นเฉือน คือ แนวที่ขนานกับแนวมุมเท (dip) ดังรูปที่ 3.3 (ก) หรือแนวที่ขนานกับแนวระดับ (strike) 
และแนวมุมเท (dip) ของระนาบแตก ดังรูปที่ 3.3 (ข)    

3.1.1.8 ความเค้น ณ จุดใดๆ (Stress at a Point)  

ใต้พ้ืนดิน หินและแร่ถูกความเค้นกระท าทุกทิศทาง หรือกล่าวได้อีกนัยหน่ึงว่า หินและแร่ใต้พ้ืนดินอยู่ภายใต้สนาม
ความเค้น (stress field or state of stress) จุดใดๆ ภายในหินและแร่ถูกกระท าด้วยความเค้น การพิจารณาความเค้นใน
กรณีน้ี จ าเป็นต้องพิจารณาสามมิติ ไม่ใช่ความเค้นต้ังฉาก และความเค้นเฉือน แบบสองมิติเช่นเดียวกับระนาบใดๆ ที่กล่าว
ในหัวข้อที่ผ่านมาแล้ว (รูปที่ 3.3) 

หลักการพิจารณาความเค้นในสามมิติเบื้องต้นมีดังน้ี พิจารณาวัตถุถูกแรงภายนอกกระท า และวัตถุน้ันอยู่ในสภาวะ
สมดุล ดังรูปที่ 3.4 (ก) จากน้ันก าหนดแกนอ้างอิง xyz ให้ต้ังฉากซึ่งกันและกัน และแบ่งวัตถุเป็นสองส่วน ด้วยระนาบเรียบ 
ต้ังฉากกับแกน z (รูปที่ 3.4 (ข)) จะเห็นแรงกระท าบนพ้ืนที่หน้าตัด ที่ตัดฉากกับแกน z โดยที่พ้ืนที่หน้าที่ตัดก าหนดให้เป็น
รูปสี่เหลี่ยมที่มขีนาดเล็กมาก และมี F เป็นแรงลัพธ์ที่กระท าบนพ้ืนที่หน้าตัด แรงลัพธ์ F น้ี ท ามุมกับพ้ืนที่หน้าตัด (ไม่ได้
ต้ังฉาก) ดังน้ัน จึงสามารถแตกแรงลัพธ์ออกเป็นแรงต้ังฉาก (normal force) และแรงเฉือน (shear force) ตามแนวแกนทั้ง
สามแกน ดังรูปที่ 3.5 (ก) ตัดวัตถุในท านองเดียวกัน เพ่ือให้ได้เป็นระนาบต้ังฉากกับแกน y และจะได้แรงลัพธ์กระท าบน
ระนาบที่ต้ังฉากกับแกน y ซึ่งแรงลัพธ์น้ีไม่ได้ต้ังฉากกับระนาบ จึงสามารถแตกแรงได้เป็นแรงลัพธ์ต้ังฉากและแรงลัพธ์เฉือน 
ดังแสดงในรูปที่ 3.5 (ข) หากตัดวัตถุในท านองเดียวกัน เพ่ือให้ได้ระนาบต้ังฉากกับแกน x ก็จะได้แรงลัพธ์ที่สามารถแตกแรง
ออกเป็นแรงลัพธ์ต้ังฉากและแรงลัพธ์เฉือน เช่นเดียวกับกรณีของแกน z และแกน y และหากตัดให้วัตถุเป็นรูปลูกบาศก์
ขนาดเล็กมาก ดังแสดงในรูปที่ 3.6 แรงลัพธ์ที่เกิดในด้านทั้ง 6 ด้านของรูปลูกบาศก์ จะคล้ายกับแรงลัพธ์ที่แสดงในรูปที่ 3.5 
จากรูปหากเปลี่ยนจากแรงเป็นความเค้น โดยน าเอาพ้ืนที่หน้าตัดที่ถือว่าเล็กมากน้ันหารด้วยแรงลัพธ์ต้ังฉาก และแรงลัพธ์
เฉือนในแต่ละด้าน จะได้เป็นความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือน ที่มีขนาดและทิศทางบ่งชี้ตามแกนอ้างอิง ดังแสดงในรูปที่ 
3.6   

 

 รูปที่ 3.4 (ก) วัตถุถูแรงกระท า และอยู่ในสภาพสมดุล (ข) ก าหนดแกนอ้างอิง xyz ต้ังฉากซึ่งกันและกัน แบ่งวัตถุ
ออกเป็นสองส่วนในระนาบที่ต้ังฉากกับแกน z  
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รูปที่ 3.5 (ก) ตัดวัตถุเพ่ือให้ได้ระนาบต้ังฉากกับแกน z (ข) ตัดวัตถุวัตถุเพ่ือให้ได้ระนาบต้ังฉากกับแกน y ท านอง
เดียวกัน ตัดวัตถุในแนวขนานกับแกน z จะได้รูปลูกบาศก์ ดังแสดงในรูปที่ 3.6 

 

รูปที่ 3.6 พิจารณาความเค้นในสามมิติ โดยมีพิกัด x, y และ z เมื่อมีความเค้นกระท าตรงจุด O และให้รูป
ลูกบาศก์แทน infinitesimal size ทีข่ยายใหญข้ึ่นเพ่ือแสดงองค์ประกอบของเว็คเท่อรความเค้น ที่เกิดข้ึนเมื่อมีความเค้นเข้า
มากระท า xx x ตัวแรกบอกแกนที่ต้ังฉากกับทิศทางของความเค้น x ตัวหลังบอกระนาบที่ขนานไปกับแนวความเค้น 

เท็นเซ่อรความเค้น (stress tensor) เป็นองค์ประกอบความเค้นที่เกิดข้ึนภายในวัตถุ ณ จุดใดๆ การเขียน
องค์ประกอบความเค้น ณ จุดใดๆ จ าเป็นต้องสมมติแกนอ้างอิงหรือพิกัดข้ึนมาก่อน เช่น ก าหนดแกนอ้างอิง xyz ต้ังฉากซึ่ง
กันและกัน และก าหนดให้มีแกนหลัก (principal stresses) สามแกน 123 บนพิกัดของ x, y, และ z และ เมื่อมี
ความเค้นภายนอกมากระท าที่จุด O ซึ่งก าหนดให้จุด O มีพ้ืนที่เล็กๆ เป็นรูปลูกบาศก์ ความเค้นที่กระท าในรูปลูกบาศก์
ประกอบด้วยความเค้นต้ังฉาก (normal stress) และความเค้นเฉือน (shear stress) ตามแกน x, y และ z โดยมี 9 เว็ค    
เท่อรสามารถเขียนในรูปของเว็คเท่อรได้ในรูปของเมทริกซ์ดังน้ี 
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โดย ij เรียกว่า “เท็นเซอรความเค้น (stress tensor)” ซึ่งประกอบด้วยเว็คเท่อรองค์ประกอบ 9 เว็คเท่อร หาก
ลูกบาศก์อยู่ในสภาวะสมดุล ลูกบาศก์จะไม่หมุน จะได้ 

yx = xy; zy = yz; xz = zx 

 ดังน้ัน เท็นเซ่อรความเค้นที่เป็นตัวแปรอิสระ (independent variable) มีอยู่ 6 เว็คเท่อร เพราะมีเท็นเซ่อรความ
เค้นที่มีค่าเท่ากันสามคู่ ถ้ากรณี  กระท าต้ังฉาก ค่าของความเค้นเฉือน = 0 เขียนเมทริกซ์ของเว็คเท่อรความเค้นได้ ดังน้ี  

 
 
 

 ในกรณีที่ก าหนดหรือสมมติให้ความเค้นทิศทางต้ังฉาก และความเค้นเฉือนแกนใดแกนหน่ึงมีค่าเป็นศูนย์ น่ันคือ 
ก าหนดให้ความเค้นกระท ากับแผ่นหินบางที่มีเพียงความกว้างและยาว ส่วนความหนาก าหนดให้มีค่าเป็นศูนย์ เรียกว่า 
“plane stress – เพลน สเตร๊ส” เขียนเท็นเซ่อรความเค้นได้ ดังน้ี  

 
 
 
 
 สรุป การบ่งบอกสภาพความเค้น ณ จุดใดๆ ภายในหิน แร่ หรือวัตถุใดๆ จะบ่งบอกด้วย เท็นเซ่อรความเค้น 
(stress tensor) ซึ่งมี 9 เว็คเท่อรองค์ประกอบ และ ณ จุดน้ันๆ หากพบว่ามเีว็คเท่อรความเค้นเฉือนทั้ง 6 เว็คเท่อรเป็นศูนย์
ทั้งหมด จะเหลือเพียงเว็คเท่อรของความเค้นต้ังฉาก 3 เว็คเท่อร น่ันคือ เว็คเท่อรที่แสดงความเค้นหลัก (principle 
stresses)  

3.1.1.9 วงรีความเค้น (Stress Ellipsoid) 

วงรีความเค้นคล้ายคลึงกับวงรีความเครียดที่กล่าวถึงในบทที่ 2 กล่าวคือ หากก าหนดให้ความเค้น xx,yy, zz 

หรือ x, y, z หรือ 1, 2, 3 เรียกเป็นแกนความเค้นหลัก (principle stresses) และก าหนดให้ 1 เป็นแกนความ
เค้นหลักค่ามากสุด (maximum principle stress) 2 เป็นแกนความเค้นหลักค่ากลาง (intermediate principle stress) 
3 เป็นแกนความเค้นหลักค่าน้อยสุด (minimum principle stress) จะได้วงรีความเค้น (stress ellipse) โดยที่ 1, 2 
และ 3 ต้ังฉากซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งมีความเค้นเฉือนเป็นศูนย์ 
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3.1.1.10 ค่าความเค้นเฉลี่ย (Mean Stress) 

 ค่าความเค้นเฉลี่ย (mean stress, m) เป็นค่าเฉลี่ยผลรวมความเค้นหลัก 3 แกน ค านวณได้จากสมการ  

3.1.1.11 ค่าแตกต่างความเค้นมากสุดกับน้อยสุด (Differential Stress) 

 การเปลี่ยนรูปร่างของหินหรือวัตถุ เกิดข้ึนได้โดยความแตกต่างของความเค้นมากสุดกับความเค้นน้อยสุด น่ันคือ  

3.1.1.12 ค่าความเค้นเบี่ยงเบน (Deviatoric Stress) 

ค่าความเค้นเบี่ยงเบน (deviatoric stress) คือ ค่าความเค้นหลัก ลบด้วยค่าความเค้นเฉลี่ย เขียนเท็นเซ่อรความ
เค้นในรูปของเมทริกซ (stress tensor) ได้ดังสมการ 

3.1.1.13 ความเค้นใต้ผิวดิน (Stress Underground) 

จากรูปที่ 3.7 สมมติให้หินแกรเหนิทมีความหนาแน่น 2,500 kg/m3 มีความยาว 2,000 เมตร กว้าง 800 เมตร 
และลึก 1,000 เมตร สามารถหาค่าความเค้นที่ระดับลึก 1,000 เมตร หรือ 1 กิโลเมตร โดยสมการ  

 

ก าหนดให้ g = 10 m/s2 แทนค่า จะได้  

 
 

สมการข้างต้น สามารถเขียนเป็นสมการสั้นๆ ได้ดังน้ี 

 

เมื่อแทนค่าตัวแปรต่างๆ จะได้ 
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รูปที่ 3.7 การค านวณหาความเค้นของหินแกรเหนิทที่มีขนาดยาว 2,000 เมตร กว้าง 800 เมตร และหนา 1,000 

เมตร ค่าความหนาแน่น 2500 kg/m3 

3.1.1.15 สนามความเค้นและวิถีความเค้น (Stress Field and Stress Trajectory)  

 ในกรณีทีพิ่จาณาความเค้น และทิศทางวางตัว ณ จุดใดๆ หลายๆ จุดทั่วพ้ืนที่ (2 มิติ) หรือในวัตถุที่สนใจ (ปริมาตร
หรือ 3 มิติ) รูปแบบ (pattern) การเปลี่ยนแปลงความเค้น ภายในขอบเขตของพ้ืนที่ หรือวัตถุที่สนใจ เรียกว่า “สนามความ
เค้น (stress field)” ซึ่งประกอบด้วยเท็นเซ่อรความเค้น (stress tensor) เฉพาะจากแต่ละจุด หลายๆ จุด ภายในขอบเขต
ที่สนใจ ลักษณะของสนามความเค้นเทียบได้กับ สนามแม่เหล็ก หรือสนามความเร่งโน้มถ่วง ที่มีรูปแบบ ขนาด และทิศ
ทางการวางตัวของความเค้น การแสดงสนามความเค้นโดยทั่วไปแสดงด้วยเส้นที่ลากจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง เพ่ือแสดง
ความต่อเน่ืองของทิศทางความเค้นหลัก (principal stress direction) เรียกว่า “วิถีความเค้น” หรือทับศัพท์ว่า “สเตร๊ส 
เทรอเจ็คเทอรี่ (stress trajectory)” ในกรณี 2 มิติ จะแสดง 1 trajectory และ 2 หรือ 3 trajectory (รูปที่ 3.8) 
เส้นตัวแทนทิศทางความเค้นแต่ละเส้นอาจตรง หรือโค้ง มีได้หลากหลายรูปแบบ สเตร๊สเทรอเจ็คเทอรี่ของ 1, 2 และ 3 
แต่ละเส้นจะต้องต้ังฉากกันและกัน ณ ต าแหน่งที่ตัดกันเสมอ  

 
รูปที่ 3.8 วิถีความเค้น (stress trajectory) ของพ้ืนที่ที่สมมติให้ถูกแรงกระท าทางด้านข้างไม่เท่ากัน และแรงจาก

น้ าหนักกดทับแนวด่ิง วิถีความเค้นหลักค่ามาก (1) แสดงด้วยเส้นทึบ วิถีความเค้นหลักค่าน้อย (3) แสดงด้วยเส้นประ วิถี
ความเค้นหลักค่าปานกลาง (2) อยู่ในแนวพุ่งเข้า-ออกจากระนาบตัดขวาง  
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 สมบัติส าคัญของวิถีความเค้น คือ จะต้องสิ้นสุด ณ ต าแหน่งผิวดินพอดี และจะต้องตั้งฉาก หรือขนานกับผิวดิน 
จะไม่ท ามุมกับผิวดิน เพราะที่ผิวดินไม่มีความเค้นเฉือน และหากระนาบหรือขอบเขตใดที่อยู่ใต้ผิวดินไม่มีความเฉือน วิถี
ความเค้นจะต้องต้ังฉากกับระนาบ หรือขอบเขตน้ันๆ  

 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 1-4 ก่อนจะศึกษาต่อไป 

 

3.1.2 การหาความเค้นตั งฉากและความเค้นเฉือนบนระนาบ (Determination of Normal Stress and Shear 
Stress on Surface) 

การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์จ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเค้น พร้อมกับมีความสามารถในการค านวณ
ความเค้นบนระนาบใดๆ ที่ก าหนดในวัตถุที่สนใจ เมื่อมีแรงกระท าต่อวัตถุน้ัน ซึ่งความเค้นบนระนาบที่ต้องค านวนหาคือ 
ความเค้นต้ังฉาก (normal stress) และความเค้นเฉือน (shear stress) บนระนาบที่เกิดการแตกจากแรงกระท า  

3.1.2.1 กรณีแรงกระท้า 1 ทิศทาง (Force in One Direction) 

รูปที่ 3.9 แสดงการวิเคราะห์หาค่าความเค้นต้ังฉาก (normal stress, n) และค่าความเค้นเฉือน (shear stress, 
s) บนผิวระนาบแตก (failure plane) ที่เกิดจากความเค้นที่มากระท า 1 ทิศทาง (1 มิติ)  

 

รูปที่ 3.9 แท่งหินรูปสี่เหลียมพ้ืนผ้า มีพ้ืนที่หน้าตัดเท่ากับ bh ถูกดึงโดยแรง (extensive force, F) ที่ปลายทั้งสอง
ข้างจนกระทั่งแตกออกเป็นระนาบ ที่ระนาบแตก (failure plane) มีมุมเทที่วัดเทียบแนวด่ิง คือ มุม  และวัดเทียบ
แนวนอน คือ มุม   
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ดังน้ันค่าความเค้นต้ังฉาก (normal stress, n) และค่าความเค้นเฉือน (shear stress, s) ในรูป 3.9 ในกรณีวัด
มุมระนาบแตกเทียบแนวด่ิง คือ มุม  สามารถวิเคราะห์ และค านวณได้ต่อไปน้ี  

พ้ืนที่ของระนาบแตก    
cos

bh
    

   cosFFn    

   sinFFs   

   
bh

F

Area

F
   

ดังน้ัน n และ s จะเท่ากับ Fn และ Fs หารด้วยพ้ืนที่หน้าตัดของระนาบแตก จะได้  

   
bh

Fn
n




cos
        3.1 

   
bh

Fs
s




cos
        3.2 

แทนค่า Fn , Fs และ  ลงในสมการ 3.1 และ 3.2 จะได้  

   


 2
2

cos
cos


bh

F
n      3.3 

   


 sincos
sincos


bh

F
s     3.4 

ท านองเดียวกัน ในกรณีระนาบแตกวัดมุมเทของระนาบเทียบแนวนอน คือ มุม  จะได้ค่าของ n และ s ดังน้ี  

   


 2
2

sin
sin


bh

F
n      3.5 

   


 cossin
cossin


bh

F
s     3.6 

สมการที่ 3.3, 3.4 หรือ 3.5, 3.6 จะให้ค่า n และ s ที่เท่ากัน เน่ืองจากค่าเหล่าน้ี ข้ึนอยู่กับการอ่านมุมของ
ระนาบแตกเทียบกับแกนของแนวแรง ในการค านวณหาความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือน ควรวาดรูปประกอบ เพ่ือ
พิจารณาว่า ค่ามุมของระนาบแตก อ่านเทียบกับแกนใด เพ่ือจะแตกแรงได้สอดคล้องกับมุมที่พิจารณา ดังตัวอย่าง  
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ตัวอย่างที่ 3.1 จงหาค่าความเค้นต้ังฉาก (n) และค่าความเค้นเฉือน (s) บนระนาบแตก ที่เกิดจากแรงใน
แนวนอนขนาด 500 นูเทิ่น ที่ดึงแท่งหินรูปสี่เหลียมผืนผ้าที่มีพ้ืนที่หน้าตัด 10 ตารางเมตร โดยระนาบมีมุมการแตกวัดใน
แนวด่ิง 60 และในวัดแนวนอน 30  

 

 

รูปที่ 3.10 แท่งหินถูกแรงที่ดึงขนาด 500 N แนวนอน ท าให้แท่งหินแตกเป็นระนาบแตกที่มีมุม 60º วัดเทียบ
แนวด่ิง และมีมุม 30º วัดเทียบแนวนอน  

วิธีท้า จากโจทย์ ในรูปที่ 3.10 มุม  = 60 ดังน้ัน หากใช้ สมการที่ 3.3 และ 3.4 ค านวณ ค่า n และ s จะได้  

   5.12
10

)60(cos500cos 22





bh

F
n


    Pa 

   65.21
10

)60cos()60sin(500
s    Pa 

ท านองเดียวกัน มุม  = 30 ดังน้ัน หากใช้ สมการที่ 3.5 และ 3.6 จะได้  

   5.12
10

)30(sin500sin 22


bh

F
n


    Pa 

   65.21
10

)30cos()30sin(500cossin


bh

F
s


    Pa 

3.1.2.2 กรณีแรงกระท้า 2 ทิศทาง (Force in Two Directions) 

ในกรณีที่แท่งหินสี่เหลี่ยมมีแรงกระท าใน 2 ทิศทาง (2 มิติ; แกน x และ แกน y) ดังแสดงในรูปที่ 3.10 ซึ่งท าให้
แท่งหินน้ันแตกเป็นระนาบ สามารถวิเคราะห์หาค่าความเค้นต้ังฉาก (n) และค่าความเค้นเฉือน (s) บนระนาบแตก 
(failure plane) ที่เกิดจากความเค้นในทิศทาง 2 ทิศทางได้ ดังน้ี  
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รูปที่ 3.11 แท่งหินถูกแรงที่มีขนาดของแรงต่างกันกระท าในแนวนอน (Fx) และแนวด่ิง (Fy) แรงดังกล่าวน้ี ท าให้
แท่งหินแตกเป็นระนาบแตกที่มีมุม  เป็นมุมเทวัดเทียบแนวด่ิง (Fy)  และมีมุม  เป็นมุมเทเทียบแนวนอน (Fx) ก าหนดให้
แผ่นหินแตกและเลื่อน โดยแผ่นบนเลื่อนสวนทางกับแผ่นล่าง ดังน้ัน แรงเฉือนจึงมีทิศทางตรงกันข้ามกัน และก าหนดแรงต้ัง
ฉากมีทิศทางเดียวกันกับระนาบแตก พ้ืนที่ของระนาบแตกมีค่า = A ตารางเมตร (ก) แท่งสี่เหลียมถูกแรงกระท าใน 2 
ทิศทาง (ข) ระนาบแตกที่แยกออกเป็น 2 ส่วน (ค) ทิศทางของแรงบนระนาบแตก   

จากรูปที่ 3.11 (ข) และ (ค) จะได้ พ้ืนที่หน้าตัดของแรง Fx = Acos และของแรง Fy = Asin และเพราะว่า   

     +  = 90  

ดังน้ัน 

 sincos   

และเพราะว่า 

    



cosA

Fx
x    

    



sinA

Fy

y    
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จากรูป 3.11 (ค) การแตกแรง และการก าหนดเงื่อนไขให้ แรงต้ังฉากกับระนาบแตกมีทิศทางเดียวกัน ส่วนแรง
เฉือนมีทิศทางสวนทางกัน จะได้  

AFFF nyxn   coscos     3.7 

   ;sincos   AFFF syxs   sinsin    3.8 

เพราะว่า   

 sincos;sincos   

 sin;cos AFAF yyxx   

เพราะฉะน้ัน แทนค่าใน 3.7 และ 3.8 จะได้  

 sinsincoscos yxn AA   

 22 sincos yxn       3.9 

 cossinsincos AAA yxs   

 cossinsincos yxs      3.10 

 

ความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือนหาได้จากสมการ 3.9 และ 3.10 เพ่ือให้ค านวณได้เร็วข้ึน จัดรูปของสมการใหม่ 
ได้ดังน้ี  

เพราะว่า  

2

2cos1
sin2 




  

2

2cos1
cos2 




  

แทนค่า ลงในสมการ 3.9 และจัดรูป จะได้  




 2cos
22

yxyx

n





    3.11 

เพราะว่า  

     2sincossin2   
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แทนค่า ลงในสมาการ 3.10 และจัดรูปจะได้  

    


 2sin
2

yx

s


      3.12 

สมการที่ 3.11 และ 3.12 ถือเป็นสมการที่นิยมใช้ในการหาความเค้นต้ังฉาก และความเค้นเฉือน สมการที่ 3.9 
และ 3.10 ใช้ค านวณได้เช่นเดียวกัน (สมการที่ 3.11 และ 3.12 คล้ายคลึงกับสมการความเครียดที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ) 
หลักการใช้สมการ ต้องพิจารณาการวัดมุม  เทียบกับแกนด่ิง  

ในการพิจารณามุม เพ่ือไม่ให้สับสน ควรวาดรูปก่อนและแตกแรง และควรใช้สมการที่ 3.9 และ 3.10 เพื่อจะไม่
สับสนกับการเขียนวงกลมโมร (Mohr circle) ซึ่งจะกล่าวในล าดับต่อไป การวัดมุม  และ  การลากเส้นต้ังฉากกับ
ระนาบแตก (น่ันคือ ทิศทางของความเค้นต้ังฉาก) มายังจุดตัดของแกนแนวด่ิงกับแกนแนวนอนของสามเหลี่ยมที่มีระนาบ
แตกเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ดังแสดงในรูปที่ 3.11 (ค) จากน้ันพิจารณาว่า มุม  และ  ทวนเข็ม หรือตามเข็มนาฬิกา กับ
แกนของ x โดยวัดออกจาก x มายังแนวของความเค้นต้ังฉาก ส่วนทิศทางของแรงกระท าที่ต้ังฉากกับระนาบแตก หากมี
ทิศทางเดียวกัน จะบวกกัน หากมทีิศทางตรงกันข้าม จะลบกัน ตามกฎของเว็คเท่อร ส่วนกรณีแรงเฉือนหรือความเค้นเฉือน 
จะลบกันเสมอ เพราะการเลื่อนของระนาบเป็นไปในทางตรงกันข้ามเสมอ หากมีแผ่นใดแผ่นหน่ึงเลื่อนข้ึน อีกแผ่นหน่ึงจะต้อง
เลื่อนลง เป็นการเทียบแบบสัมพันธ์กัน (relative)  

นอกจากน้ี ต้องระบุเครื่องหมาย “บวก” หรือ “ลบ” ซึ่งในการวิเคราะห์โครงสร้างธรณี โดยทั่วไปจะก าหนด 
แรงอัด (compressive force) หรือความเค้นอัด (compressive stress) เป็นค่า “บวก” และก าหนดแรงดึง (tensile 
force) หรือความเค้นดึง (tensile stress) เป็นค่า “ลบ” การก าหนดในลักษณะน้ี แตกต่างจากการวิเคราะห์เชิงวิศวกรรม 
เพราะในทางธรณีวิทยาโครงสร้าง แรงอัดพบมากกว่าแรงดึง ส่วนทางวิศวกรรม การพิจารณาใช้หลักที่ว่า หากเว็คเท่อรพุ่ง
ออกจากจุดเริ่มต้นให้เป็น “บวก” ส่วนเว็คเท่อรทีพุ่่งเข้าหาจุดเริ่มต้นให้เป็น “ลบ” แต่ตัวเลข (ปริมาณแรง) ที่ได้ค านวณได้ มี
ค่าเท่ากัน ไม่ว่าจะก าหนดอย่างไร การค านวณและแปลความหมาย จะต้องบอกปริมาณของความเค้นอัด หรือปริมาณของ
ความเค้นดึงเป็นตัวเลขที่ค านวณได้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี  

ตัวอย่างที่ 3.2 แท่งหินรูปสี่เหลี่ยม พบว่ามีระนาบแตกปรากฏอยู่ โดยระนาบแตกน้ีมีมุม 60 กับแกนนอน แท่ง
หินดังกล่าวน้ี ถูกกระท าโดยความเค้นอัด มีขนาด 40 MPa ในแนวด่ิง ส่วนความเค้นดึง (tensile stress) ที่มากระท าอยู่ใน
แนวนอน มีขนาด 20 MPa ดังแสดงในรูปที่ 3.12 จงหาความเค้นต้ังฉาก และความเฉือนที่กระท าบนระนาบแตก   

 

 รูปที่ 3.12 แท่งหินถูกแรงกดอัดในแนวด่ิง พร้อมกับแรงดึงในแนวนอน ท าให้เกิดการแตกเป็นระนาบท ามุม 60 
กับแนวนอน (30 กับแนวด่ิง)  
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วิธีท้า ก าหนดให้ความเค้นอัดเป็น “บวก” และความเค้นดึงเป็น “ลบ” วาดรูปเพ่ือพิจารณามุม  และแตกแรง ดังแสดงใน
รูปที่ 3.13  

 

 

 รูปที่ 3.13 (ก) แท่งหินถูกแรงกดอัดในแนวด่ิง พร้อมกับแรงดึงในแนวนอน (ข) ภาพระนาบการแตก แสดงมุม  
และ มุม  ที่วัดกับระนาบแตก และแนวของความเค้นท าให้หินแตก  

จากรูปที่ 3.13 (ข) มุม  = 90-60 = 30 ดังน้ันพิจารณาเขียนแรงจากหลักของการแตกแรง ท านองเดียวกับ 
สมการที่ 3.9 จะได้ 

    22 sincos yxn   

ดังน้ัน แทนค่า  

30sin4030cos)20( 22 n  

51015 n   MPa 

หาค่าความเค้นเฉือน ใช้การแตกแรง เช่นเดียวกันกับสมการที่ 3.10   

 cossinsincos yxs   

ดังน้ัน แทนค่า  

30cos30sin)40(30sin30cos20 s  

2698.2532.1766.8 s   MPa 

น่ันคือ ความเค้นที่กระท าต้ังฉากกับระนาบแตกเป็นความเค้นดึง (tensile stress) มีค่า 5 MPa และความเค้น
เฉือน มีค่า 26 MPa  
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ตัวอย่างที่ 3.2 หากใช้สมการ 3.11 และ 3.12 จะต้องพิจารณามุมที่วัดเทียบกับทิศทางแนวด่ิง น่ันคือ 30 ดังน้ัน 
 = 30 แทนค่าจะได้ค าตอบเดียวกัน น่ันคือ   




 2cos
22

yxyx

n





 ; 


 2sin

2

yx

s


  

ดังน้ัน แทนค่า  

51510)302cos(
2

)40(20

2

4020






n   MPa 

2698.25)302sin(
2

)40(20



s   MPa 

ตัวอย่างที่ 3.3 สมมติให้แท่งหินตัวอย่างในรูปที่ 3.14 (ก) มีระนาบการแตกวัดเทียบแนวด่ิงได้มุม 25 มีความเค้น
ดึง 20 MPa ตามแนวด่ิง และความเค้นอัด 40 MPa ตามแนวนอน จงหาความเค้นต้ังฉาก และความเฉือนที่กระท าบน
ระนาบแตก   

 

รูปที่ 3.14 (ก) แท่งหินถูกแรงดึงในแนวด่ิง พร้อมกับแรงกดอัดในแนวนอน (ข) ภาพระนาบการแตก แสดงมุม  
และ มุม  ที่วัดกับระนาบแตก และแนวของความเค้นท าให้หินแตก มุม  ที่มีค่า 25 วัดทวนเข็มนาฬิกาจากแกน y 
และ มุม  มีค่า 65 วัดตามเข็มนาฬิกาจากแกน x 

วิธีท้า ก าหนดให้ความเค้นอัดเป็น “บวก” และความเค้นดึงเป็น “ลบ” วาดรูปประกอบ เพ่ือพิจารณามุม  และแตกแรง 
ดังแสดงในรูป ที่ 3.14 (ข) 

จากรูปที่ 3.14 (ข) ดังน้ัน สามารถค านวณหาความเค้นต้ังฉากจะได้จากสมการ 3.9 น่ันคือ 

 22 sincos yxn   

ดังน้ัน แทนค่า  

25sin)20(25cos40 22 n   MPa 
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2927.2957.384.32 n   MPa 

หาค่าความเค้นเฉือน จากการแตกแรง ซึ่งหาได้จากสมการ 3.10 น่ันคือ  

 cossinsincos yxs   

ดังน้ัน แทนค่า 

25cos25sin)20(25sin25cos40 s  

  2397.2264.730.15 s   MPa 

น่ันคือ ความเค้นที่กระท าต้ังฉากกับระนาบแตกเป็นความเค้นอัด (compressive stress) มีค่า 29 MPa และความ
เค้นเฉือน มีค่า 23 MPa  

ตัวอย่างที่ 3.3 หากใช้สมการ 3.11 และ 3.12 จะต้องพิจารณามุม  ที่วัดเทียบกับแนวด่ิง ซึ่งมุมที่วัดได้คือ 25 
ดังน้ัน  = 25 แทนค่าจะได้ค าตอบเดียวกัน น่ันคือ   




 2cos
22

yxyx

n





 ; 


 2sin

2

yx

s


  

ดังน้ัน แทนค่า  

2928.1910)252cos(
2

)20(40

2

2040






n   MPa 

2398.22)252sin(
2

)20(40



s   MPa 

ตัวอย่างที่ 3.4 สมมติให้แท่งหินตัวอย่างในรูปที่ 3.15 มีระนาบการแตกวัดเทียบแนวด่ิงได้มุม 65 มีความเค้นอัด
กระท า 40 MPa ตามแนวด่ิง และความเค้นอัด 20 MPa กระท าตามตามแนวนอน จงหาความเค้นต้ังฉาก และความเฉือนที่
กระท าบนระนาบแตก   

วิธีท้า ก าหนดให้ความเค้นอัดเป็น บวก วาดรูปประกอบ เพ่ือพิจารณามุม  และแตกแรง ดังแสดงในรูป ที่ 3.15 (ข) ใน
กรณีน้ี มุมท่ีวัดวัดเทียบแนวด่ิง ดังน้ัน มุม  ในรูปที่ 3.15 (ข) มีค่า 65 สามารถค านวณหาความเค้นต้ังฉากจะได้จากการ
แทนค่าในสมการ 3.9 น่ันคือ  

 22 sincos yxn   

ดังน้ัน แทนค่า  

65sin4065cos20 22 n  
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  3642.3685.3257.3 n   MPa 

 

 

รูปที่ 3.15 (ก) แท่งหินถูกแรงอัดในแนวด่ิง พร้อมกับแรงอัดในแนวนอน (ข) ภาพระนาบการแตก แสดงมุม  
และ มุม  ที่วัดกับระนาบแตก และแนวของความเค้นท าให้หินแตก มุม  มีค่า 65 วัดทวนเข็มนาฬิกา จากแกน x และ 
มุม  มีค่า 25 วัดตามเข็มนาฬิกาจากแกน y  

 

หาค่าความเค้นเฉือน ในกรณีน้ีแสดงด้วยการใช้สมการที่ 3.10 น่ันคือ  

 cossinsincos yxs   

ดังน้ัน แทนค่า  

65cos65sin4065sin65cos20 s  

422.0906.040906.042.020 s  

865.729.1564.7 s   MPa 

น่ันคือ ความเค้นที่กระท าต้ังฉากกับระนาบแตกเป็นความเค้นอัด (compressive stress) มีค่า 36 MPa และความ
เค้นเฉือน มีค่า 8 MPa  

ตัวอย่างที่ 3.4 หากใช้สมการ 3.11 และ 3.12 จะต้องพิจารณามุมที่วัดเทียบกับทิศทางแนวด่ิง ซึ่งมุมที่วัดได้คือ 
65 ดังน้ัน  = 65 แทนค่าจะได้ค าตอบเดียวกัน น่ันคือ   




 2cos
22

yxyx

n





 ; 


 2sin

2

yx

s


  

ดังน้ัน แทนค่า  
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36427.630)652cos(
2

4020

2

4020






n   MPa 

866.7)652sin(
2

4020



s   MPa 

ความผิดพลาดของการค านวณในตัวอย่างที่ 3.2-3.4 เมื่อใช้สมการ 3.11 และ 3.12 มีโอกาสเกิดได้ใน 2 กรณี 
คือ กรณีที่ 1 เป็นความผิดพลาดจากการอ่านค่ามุม  ผิด กรณีน้ีสามารถป้องกันได้ โดยการวาดรูปและการแตกแรง 
พร้อมใช้สมการที่ 3.9 และ 3.10 แทน กรณีที่ 2 เป็นความผิดพลาดจากการ ไม่ก าหนดเครื่องหมายของความเค้นอัด
และความเค้นดึง ให้แตกต่างกัน เมื่อก าหนดเคร่ืองหมายแล้ว ต้องน ามาค านวณในสมการด้วย  

 ในทางธรณีวิทยาโครงสร้าง แรงที่ส าคัญจะมีเพียงสองแนว น่ันคือ แนวด่ิงและแนวนอน วงรีความเค้นมีสามแกน 
ซึ่งสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของสองแกนได้ โดยให้แกนค่าปานกลางมีค่าเท่ากับแกนค่าน้อย การคิดแรงจึงพิจารณา 2 แกน 
หรือ 2 มิติ โดยก าหนดให้ แกนใดหน่ึงแกนมีค่าศูนย์ เรียกว่า plane stress น่ันเอง 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 5-8 ก่อนจะศึกษาต่อไป 

 

3.1.2.3 การวิเคราะห์หาความเค้นด้วยไดเออะแกรมของโมร (Determination of Stress by Mohr Stress 
Diagram) 

ไดเออะแกรมของโมร หรือมอร ใช้ในการค านวณค่าความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือนที่ระนาบใดๆ ที่เอียง 0o - 
360o ได้ โดยต้องทราบ 1 และ 2 (หรือ 3 ต่อไปจะเรียก 3) ค่าของ N และ S อ่านได้จากไดเออะแกรม วิธีสร้าง
วงกลมโมรท าได้เช่นเดียวกับการเขียนวงกลมโมรเพ่ือวิเคราะห์หาความเครียด วิธีการเขียนโดยย่อมีดังน้ี   

(1) ต้ังแกน N และ S โดยให้แกน x เป็น N  และแกน y เป็น S
   

(2) เขียนความเค้นหลัก 1 และ 3 เขียนลงในแกนต้ังฉากซึ่ง 1 และ 3 ไม่มี S จึงเขียนลงในจุด
ที ่S = 0 น่ันคือ แกน x  

(3) ลากวงกลมผ่านจุด 1 และ 3 โดยมีจุดศูนย์กลางบนแกน x 
(4) หา N และ S ของระนาบที่ต้องการทราบมุม  หรือ  หรือมุมใดๆ ตามที่ต้องการ มุมระหว่าง

เส้นรัศมีของวงกลมมีค่าเป็นสองเท่าของมุมระหว่างแกนของ 1 หรือ 3 กับแนวของ N  การวัด
มุม ต้องวัดออกจากด้านของ 1 หากเทียบมุม  หรือ  กับ 1 และต้องวัดมุมแบบทวนเข็ม 
หรือตามเข็มนาฬิกา สอดคล้องแนวของความเค้น ดังแสดงในรูปที่ 3.16-3.18 การวัดเทียบกับ 3 

มีหลักการเช่นเดียวกัน ต าแหน่งที่เขียนได้ในวงกลม จะเป็นต าแหน่งเดียวกัน จากน้ันอ่านค่า ความ
เค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือน  

ดังน้ัน หากเปลี่ยนค าถามจากตัวอย่างที่ 3.2 - 3.4 ที่ค านวณผ่านมาแล้ว ให้เป็นค าถามเพ่ือวิเคราะห์หาความเค้น
ต้ังฉาก และความเค้นเฉือน ด้วยการเขียนวงกลมโมร ย่อมได้ค าตอบเดียวกัน มีวิธีท าดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

ตัวอย่างที่ 3.5 จากค าถามในตัวอย่างที่ 3.2 สามารถสร้างวงกลมโมร เพ่ือหาความเค้นต้ังฉาก และความเค้นเฉือน 
ได้ดังแสดงในรูปที่ 3.16 ได้ค่า n = -5 MPa และ s = -26 MPa ซึ่ง s เป็นค่าลบ ซึ่งค่าความเค้นเฉือนที่เป็นลบ บอกได้
เพียงว่า รอยเลื่อนน้ันเลื่อนข้ึนหรือเลื่อนลงเท่าน้ัน หาก s เป็นค่าลบ แสดงว่าเป็นรอยเลื่อนปกติ (normal fault) ส่วนที่มี
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ค่าเป็นบวก แสดงว่าเป็นรอยเลื่อนย้อน (reverse fault) อย่างไรก็ดี การเขียนวงกลมโมรโดยทั่วไป จะเขียนเป็นครึ่งวงกลม 
ที่มเีฉพาะค่าความเค้นเฉือนที่เป็นบวก ท้ังน้ี เพ่ือผลจากการค านวณโดยสมการเหมือนกับผลที่ได้จากการเขียนวงกลม ส่วน
กรณีของความเค้นต้ังฉาก จ าเป็นต้องให้ค่าบวกหรือลบ จะแยกได้ว่าเป็นความเค้นอัด หรือความเค้นดึง หากค่าที่อ่านได้เป็น
ค่าบวก หรือค่าลบ ต้องบ่งบอกลักษณะของความเค้นต้ังฉากว่าเป็นประเภทความเค้นอัด หรือความเค้นดึง  

 

 

รูปที่ 3.16 (ก) แท่งหินแตกโดยความเค้นที่กระท า (ข) ลักษณะความเค้นที่กระท าบนระนาบแตก (ค) วงกลมโมร 
ใช้วิเคราะห์หาความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือนของระนาบแตก 

ตัวอย่างที่ 3.6 และ 3.7 แสดงในรูปที่ 3.17 และ 3.18 ตามล าดับ การค านวณโดยใช้สมการ และการเขียนวงกลม
โมร ค่าปริมาณของความเค้นต้ังฉาก และความเค้นเฉือนเท่ากัน ดังทีไ่ด้อธิบายความหมายไว้แล้วข้างต้น  

รูปที่ 3.19 แสดงผลการค านวณ ความเค้นรวม ความเค้นต้ังฉาก และความเค้นเฉือน ที่เกิดข้ึนจากการที่ระนาบ
เปลี่ยนไปทกุๆ 5 จากรูปสังเกตขนาดของความเค้นที่เปลี่ยนเป็นรูปวงรี โดยมี z ยาวที่สุดและ x สั้นที่สุด ซึ่งก็เป็นแกน
ของรูปวงรีน่ันเอง  

รูปที ่3.20 แสดงองค์ประกอบของวงกลมโมร และค านิยามที่ส าคัญๆ ได้แก่ รัศมีของวงกลมซึ่งถือเป็น ค่าความ
เค้นเบี่ยงเบน (deviatoric stress) เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมถือเป็น ค่าความแตกต่างความเค้น (differential 
stress) และจุดกึ่งกลางของวงกลมถือเป็น ค่าความเค้นเฉลี่ย (mean stress)  
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รูปที่ 3.17 (ก) แท่งหินแตกโดยความเค้นที่กระท า (ข) ลักษณะความเค้นที่กระท าบนระนาบแตก (ค) วงกลมโมร 
ใช้วิเคราะห์หาความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือน ของระนาบแตก 

 

รูปที่ 3.18 (ก) แท่งหินแตกโดยความเค้นที่กระท า (ข) ลักษณะความเค้นที่กระท าบนระนาบแตก (ค) วงกลมโมร 
ใช้วิเคราะห์หาความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือน ของระนาบแตก 
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รูปที่ 3.19 แสดง z = 40 MPa และ x = 20 MPa เส้นที่ก ากับด้วย a-s และ b’ ถึง r’ เป็นแนวของระนาบ
ทุกๆ 5 stress (), normal stress (n) และ shear stress (s) ค านวณได้ดังแสดงในรูป พบการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
อย่างเป็นระบบ [ภาพจาก Figure 3.30 โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 3.20 องค์ประกอบวงกลมโมร ค่าเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นความแตกต่างของความเค้น (differential stress) 
หากค่าความแตกต่างมีค่ามาก จะถูกบิดเบี้ยว (distortion) ได้มาก จุดศูนย์ของวงกลมเป็นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวแทนของ 
hydrostatic stress และค่าของรัศมีของวงกลมแทน non-hydrostatic stress ที่ท าให้เกิดการบิดเบี้ยว (distortion) หรือ
การเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึน 
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รูปที่ 3.21 แสดงกรณีที่ความเค้นมีขนาดเท่ากันในทุกทิศทุกทางถือเป็นกรณีพิเศษ ดังน้ัน หากต้องการแยกให้
ชัดเจน ควรเรียกว่า ความดัน (pressure, P) ดังได้กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 3.1.1.6 ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของของเหลว ความดัน
หรือแรงดันจากของเหลวกระท าต่อผนังหรือระนาบในแนวต้ังฉาก จะไม่มีแรงเฉือนหรือความเค้นเฉือนเกิดข้ึน ทั้งน้ีทั้งน้ัน
ความดันของของเหลว (fluid pressure) ในธรรมชาติข้ึนอยู่กับความลึก และความหนาแน่นของของเหลว ความดันของ
ของเหลวจะท าให้เกิดการหด (dilation) ไม่ได้ท าให้หินบิดเบี้ยว (distortion) เพราะไม่มีความเค้นเฉือนเกิดข้ึน และรูปวงรี
ความเค้นของความดันของของเหลวจะเป็นรูปวงกลม  

 

รูปที่ 3.21 ความดันเท่ากันทุกทิศทุกทางของของเหลว ซึ่งหากพุ่งเข้าทุกทิศทุกทางไปยังจุดที่พิจารณา ถือว่าความ
ดันเป็นบวก หากพุ่งออกทุกทิศทุกทางจากจุดท่ีพิจารณา ถือว่าความดันเป็นลบ  

3.1.2.4 การแสดงความเค้น 3 แกนหลักด้วยไดเออะแกรมของโมร (Mohr Stress Diagram in 3D) 

เมื่อน าความเค้นแบบความดันของของเหลว (fluid pressure) มาเขียนวงกลมโมรโดยที่ 1 = 2 = 3 จะได้เป็น
จุดอยู่บนแกน x ดังรูปที่ 3.22 (ก) ไม่สามารถสร้างวงกลมได้ เพราะมีค่าเท่ากันจึงได้เป็นจุด ส่วนกรณีของ uniaxial stress 
มีค่าความเค้นหลักสองค่าเป็นศูนย์ อีกหน่ึงค่าไม่เป็นศูนย์ ได้วงกลมโมรผ่านจุดตัดของแกน x และ แกน y ดังรูปที่ 3.22 (ข) 
กรณีของ biaxial stress ต้องมีความเค้นหลักเป็นศูนย์หน่ึงค่า และความเค้นหลักอีกสองค่าต้องไม่เท่ากัน ดังรูปที่ 3.22 (ค) 
และกรณีสุดท้าย triaxial stress ความเค้นหลักมีค่าไม่เท่ากัน และไม่เท่ากับศูนย์ ดังแสดงในรูปที่ 3.22 (ง) ซึ่งวงกลมโมรที่
แสดงในรูปที่ 3.22 เป็นการแสดงในรูปความเค้นสามมิติ นอกจากน้ีไดเออะแกรมโมรยังสามารถใช้วิเคราะห์หาความเค้นใน
รูปของ 3 มิติได้  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 9-11 ก่อนจะศึกษาต่อไป 

 

3.2 การทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด (Stress-Strain Relationship Experiments) 

วิชาท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด และการไหลของหินเรียกว่า “รีออเลอจ้ี (rheology) 
– การศึกษาลักษณะการไหลของวัตถุภายใต้ความเค้นที่กระท ากับวัตถุ” สิ่งที่ต้องการทราบ คือ การตอบสนองต่อความ
เค้น เมื่อหินอยู่ในสภาวะที่มีความแตกต่างดังต่อไปน้ี อุณหภูมิ (temperature) ความดันรอบข้าง (pressure) ความดันของ
ของเหลว (fluid pressure) หรืออัตราเร็วของการเกิดความเครียด (strain rate) ถ้าหากสามารถบ่งบอกปริมาณของ
ความเครียดของหินต่างๆ ที่ถูกแรงกระท าภายใต้สภาวะดังกล่าวข้างต้น จะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับ
โครงสร้างธรณีได้ สามารถที่จะท าการวิเคราะห์ย้อนกลับ และแปลความหมายต่างๆ ของโครงสร้างได้   
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รูปที่ 3.22 ความเค้นที่สามารถเขียนด้วยวงกลมโมรในรูปของสามมิติ (ก) Hydrostatic pressure, 1=2=3 

(ข) Uniaxial stress, 1>2 =3 =0 (ค) Biaxial stress, 1 >3 ;2 =0 และ (ง) Triaxial stress, 1>2 >3 
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การศึกษามทีัง้ภาคทฤษฏี และการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้เข้าใจถึงสมบัติของหิน และการตอบสนองของ
หินต่อแรงกระท า การศึกษาในห้องปฏิบัติการประกอบด้วย การน าหินตัวอย่างมาท าให้ถูกแรงกระท าภายใต้สภาวะต่างๆ 
แล้วสังเกตการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดข้ึนกับหินน้ัน เพ่ือบ่งบอกการเปลี่ยนลักษณะเฉพาะตัวของหิน ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบ
สามารถ น ามาค านวณและวิเคราะห์หาสมการทางคณิตศาสตร์ เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์การเปลี่ยนลักษณะของหิน แต่
เน่ืองจากโลกไม่ได้ประกอบข้ึนด้วยหินเพียงชนิดเดียว จึงไม่มีกฎเพียงกฎเดียวที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความเค้น
และความเครียด และการไหลของหินภายในโลกได้ อีกทั้งหินภายในโลกมีลักษณะแบบเป็นเน้ือผสม (heterogeneous) ที่
เกิดจากแร่องค์ประกอบซึ่งไม่เหมือนกัน นอกจากน้ียังมีเน้ือหิน (texture) และการวางตัวของหินแตกต่างกัน รวมทั้งความ
แตกต่างของการเกิดโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม สิ่งเหล่าน้ีล้วนท าให้หินมีความไม่เป็นเน้ือเดียว 
สมบัติของแร่ที่เป็นองค์ประกอบหิน ตลอดจนสมบัติด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งผลเป็นภาพรวม สามารถอธิบายได้เพียง
ปรากฏการณ์รวม แบบการประมาณค่าใกล้เคียง หรือค่าความน่าจะเป็นไปได้เท่าน้ัน กล่าวโดยสรุป การตอบสนองของหิน
เมื่อมีแรงกระท า จึงข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ (1) ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแร่ที่เป็นองค์ประกอบ และ
เน้ือของหิน และ (2) สภาวะเงื่อนไขของการเปลี่ยนลักษณะ 

การทดสอบก าลังความแข็งแรงของหิน สามารถท าได้โดยการน าเอาหินตัวอย่างที่สนใจ มาท าให้ถูกแรงกระท าใน
ปริมาณต่างๆ สังเกต และวัดปริมาณการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏจากแรงกระท า จนกระทั่งเกิดการวิบัติ นิยมทดสอบแท่ง
ตัวอย่างหินรูปทรงกระบอกเรียกว่า “core sample – คอร แซม′เพิล” ออกแรงกด (compression) แรงดึง (tension) 
หรือแรงเฉือน (shear) โดยทั่วไปการให้แรงกระท าจะเป็นไปอย่างช้าๆ พร้อมบันทึกค่าของความเค้นและค านวณหาค่า
ความเครียดที่เกิดข้ึน จากน้ันจึงเพ่ิมค่าแรงกระท าให้มากข้ึนตามล าดับ โดยการเพ่ิมแรงมี 2 ลักษณะคือ เพ่ิมแรงด้วยปริมาณ
คงที่อย่างช้าๆ หรือเพ่ิมแรงในปริมาณที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้เกิดความเครียดคงที่  ท าการทดสอบจนกระทั่งแท่งตัวอย่างแตก 
จากน้ันน าค่าของความเค้นและความเครียดที่ได้จากการทดสอบมาเขียนแกรฟเส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (stress-strain 
curve) โดยให้แกนแนวด่ิงเป็นค่าความเค้น ส่วนแกนแนวนอนเป็นค่าความเครียด ต าแหน่งที่เส้นแกรฟแสดงค่าความเค้น
สูงสุด คือ ค่าความแข็งแรงของหินที่น ามาทดสอบ ซึ่งหินแต่ละชนิดมีเส้นโค้งความเค้น -ความเครียด ตลอดจนค่าความ
แข็งแรงแตกต่างกัน ดังตัวอย่างรูปที่ 3.23  

หมายเหตุ: การใช้ศัพท์ compression และ tension ใช้กับความเค้น ส่วนผลของ compression ท าให้หินหดสั้น
ลง ใช้ศัพท์ว่า contractional strain หรือ shortening ส่วนความเค้นแบบ tension ท าให้เกิดความเครียดแบบยืดยาวออก 
ใช้ศัพท์ว่า extension หรือ extensional strain  

 

รูปที่ 3.23 การวิบัติของหินจากการทดสอบ ภาพจากซ้าย เป็นภาพของการวิบัติแบบเป็นระนาบของหินชนวน 
ภาพกลางเป็นภาพของการวิบัติแบบรอยเลื่อนคู่ (conjugate faults) ในหินทราย และภาพขวาเป็นการวิบัติแบบแพลสติค
ของหินปูน สังเกตหินยังไม่แตก แต่เน้ือหินขยายออกด้านข้าง [ภาพจาก Figure 3.50 โดย Davis et al., 2011]  
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3.2.1 ชนิดของการทดสอบ (Types of Experiments) 

การทดสอบความแข็งแรงอัด (compressive strength test) เป็นการให้แรงอัดตามแนวแกนเด่ียวอย่างช้าๆ 
แก่แท่งหินตัวอย่าง จนกระทั่งแท่งหินตัวอย่างแตก ผลของแรงอัดที่กระท าต่อแท่งตัวอย่าง วัดออกมาในรูปของการเปลี่ยน
ยาวของแท่งตัวอย่างขณะถูกแรงกระท า ซึ่งแท่งตัวอย่างที่ถูกแรงอัดจะเกิดการหดสั้น การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบที่ให้ 2 

= 3  0 เป็นความดันรอบข้าง (confining pressure) ที่กระท าทั่วทั้งแท่งหินตัวอย่าง ก่อนที่จะเพ่ิมแรงกดที่ปลายของ
แท่งหินตัวอย่างทั้งสองด้าน ดังรูป 3.24 (ก)    

การทดสอบแข็งแรงดึง (tensile strength test) เป็นการให้แรงดึงตามแนวแกนเด่ียวอย่างช้าๆ แก่แท่งหิน
ตัวอย่าง จนกระทั่งแท่งหินแตก ผลของแรงดึงที่กระท าต่อแท่งหินตัวอย่าง วัดออกมาในรูปของการเปลี่ยนยาวของแท่งหิน
ตัวอย่าง ขณะถูกแรงกระท าซึ่งจะเกิดการยืด การทดสอบน้ีเป็นการทดสอบที่ให้ 1 = 2 >0 เป็นความดันรอบข้างที่กระท า
ทั่วทั้งแท่งหินตัวอย่าง และออกแรงดึง (3) ที่ปลายทั้งสองด้านของแท่งหินตัวอย่าง ดังรูปที ่3.24 (ข) หรือเป็นการทดสอบที่
ให้ 1 = 2 = 0 และออกแรงดึง ดังรูปที่ 3.24 (ค) หินมีความแข็งแรงดึงน้อย ดังน้ัน การทดสอบความแข็งแรงดึง จึงเป็นที่
สนใจมากกว่าการทดสอบวิธีอื่น เพราะเป็นความแข็งแรงดึงทีม่ีปริมาณน้อยที่สุด  

การทดสอบความแข็งแรงเฉือน (shear strength test) เป็นการให้แรงเฉือนอย่างช้าๆ แก่แท่งหินตัวอย่าง 
จนกระทั่งแท่งหินแตก ผลของแรงเฉือนที่กระท าต่อแท่งตัวอย่างวัดออกมาในรูปของการเปลี่ยนมุม หรือระยะการเลื่อนขณะ
ถูกแรงเฉือนกระท า 

 

รูปที่ 3.24 (ก) การทดสอบความแข็งแรงอัดตามแนวแกนเด่ียว (axial compression) (ข) การทดสอบความ
แข็งแรงดึงตามแนวแกนเด่ียว (axial tension) (ค) การทดสอบความแข็งแรงแบบดึง (tensile test) โดยไม่มีความดันรอบ
ข้างก่อนการออกแรงดึง   

หมายเหตุ: การทดสอบความแข็งแรงอัดหรือแรงดึงแบบสามแกน ที่เรียกว่า “ไทรแอ๊กเซียลเทส (triaxial test – 
ไทรแอ๊ก′ซีเอิล หรือไทรแอ๊ก′เซียล เทส)” เพราะแรงกระท าที่พิจารณาอยู่ในสามทิศทาง แต่เมื่อท าการทดสอบจริง ไม่ได้ท า
ให้ ๅ  2 3 จะเป็นการทดสอบที่มี ๅ  2 = 3  

3.2.2 อัตราการเกิดความเครียด (Strain Rate) 

การทดสอบความแข็งแรงดึงและแรงอัด ประกอบด้วยการวัดเกิดการยืดหรือการหด (e) ของแท่งหินตัวอย่าง 
สมการที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ก าหนดอัตราการเพ่ิมความเค้นและวัดอัตราการเกิดความเครียด (strain rate, ) โดยที่ 
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ตัวอย่างเช่น แท่งหินดินเหนียวมีความยาวเริ่มต้น L0 = 5.50 เซนติเมตร น ามาท าการทดสอบแบบออกแรงอัดตาม
แนวแกนเด่ียว ในเวลา 1 ชั่วโมง พบหินดินเหนียวมีความยาว Lf = 5.48 เซนติเมตร ดังน้ันอัตราการเกิดความเครียดค านวณ
ได้ดังน้ี    

อีกตัวอย่างหน่ึง คือ ถ้าน าแท่งหินปูนมีความยาวเริ่มต้น L0 = 3.00 เซนติเมตร มาท าให้หดสั้น ด้วยค่าอัตราการเกิด
ความเครียดคงที่ 10-5 s-1 เมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที จะได้ความยาวที่เปลี่ยนไปเท่าไร ค านวณได้ดังน้ี  

หินปูนมีความยาวเปลี่ยนไป 0.09 มิลลิเมตร หรือความยาวสุดท้ายเมื่อเวลาผ่านไป 5 นาที คือ 300 -0.09 = 
299.91 มิลลิเมตร เมื่อให้อัตราการเกิดความเครียดเป็น 10-5 แม้ดูเหมือนจะช้า แต่เมื่อเทียบกับการเกิดภูเขาทั่วๆ ไป ที่มีค่า
อัตราการเกิดความเครียดประมาณ 0.1 มิลลิเมตรในล้านปี หรือประมาณ 10-14 s-1 จะแตกต่างกันมาก อัตราการเกิด
ความเครียดของภูเขาทั่วไปพบระหว่าง 10-13 ถึง 10 -15 s-1 แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันจะไม่เกิด 10-18 s-1 เพราะอายุโลกประมาณ 4,600 
ล้านปี  

3.2.3 เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (Stress-Strain Curve) 

เส้นโค้งความเค้น-ความเครียดเป็นแนวเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด ที่ไ ด้จากการ
ทดสอบด้วยการให้แรง (แรงดึง หรือแรงอัด หรือแรงเฉือน) แก่แท่งหินตัวอย่าง และเขียนลงบนแกรฟที่แกนต้ังเป็นค่าความ
แตกต่างทางความเค้น (differential stress) น่ันคือ d = 1 - 3 และแกนนอนเป็นค่าของการหดหรือการยืด (e,  = 
L/L) น่ันคือ ความเครียด ดังรูปที่ 3.25 จากรูปสมมติเป็นเส้นแกรฟของการให้แรงดึงแท่งหินตัวอย่าง โดยที่เมื่อเริ่มให้แรง
ดึงแท่งหินตัวอย่าง แท่งหินตัวอย่างจะยืดออก จนถึงจุด A จุดน้ีเรียกว่า “ยีลด์ สเตร็งธ์ (yield strength)” ความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้น-ความเครียด จากจุดเริ่มต้นถึงจุด A จะมีสัดส่วนคงที่ แกรฟเป็นเส้นตรง เป็นไปตามกฎของฮุค (Hooke’s 
law) และจุด A ถือว่าเป็นจุดที่บ่งบอกพิกัดยืดหยุ่น (elastic limit) น่ันคือ ภายใต้พิกัดน้ี แท่งหินตัวอย่างจะแสดงสมบัติแบบ
ยืดหยุ่น (elastic behavior) ดังน้ัน หากหยุดให้แรงกระท า แท่งหินตัวอย่างจะกลับคืนสู่สภาพเดิม เสมือนไม่เคยถูกแรง
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กระท ามาก่อน แต่ถ้าหากเพ่ิมแรงกระท าเกินพิกัดน้ีไปแล้ว แท่งหินตัวอย่างจะเปลี่ยนลักษณะอย่างถาวร และหินที่มีเส้นโค้ง
ความเค้น-ความเครียดเกินจุดยีลด์สเตร็งธ์ออกไป ถือว่าหินน้ันมีสมบัติของการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคด้วย ค่า
อัตราส่วนระหว่างความเค้นต่อความเครียด ซึ่งเป็นค่าคงที่ ภายใต้พิกัดยืดหยุ่นในกรณีแรงดึงหรือแรงอัด เรียกว่า มอเจอเลิส
ยืดหยุ่น หรือเยิงส์มอเจอเลิส (elastic modulus or Young’s modulus) ส่วนในกรณีออกแรงเฉือน เรียกว่า มอเจอเลิส
ต้านแรงเฉือน หรือฌิรมอเจอเลิส (shear modulus)] จุด B เป็นจุดที่แสดงความเค้นสูงสุด (ultimate strength) ซึ่งเป็นค่า
ความเค้นสูงสุดที่แท่งหินตัวอย่างจะทนได้ก่อนที่จะเกิดการวิบัติ หรืออาจเกิดการวิบัติพอดี นิยาม “ความแข็งแรง หรือก าลัง
รับน้ าหนัก (strength)” ของแท่งหินตัวอย่าง คือ ค่าความเค้นสูงสุด ณ จุด B ส่วนจุด C คือ “จุดวิบัติ (rupture point)” 
เกิดได้เฉพาะในกรณีที่แท่งตัวอย่างยังไม่เกิดการวิบัติที่จุด B ดังน้ัน ค่าความเค้นที่จุด C เรียกว่า “ความเค้นวิบัติ (rupture 
strength)” 

 

 รูปที่ 3.25 แกรฟแสดงเส้นโค้งความเค้น-ความเครียด (stress-strain curve) ของหิน ที่เขียนจากผลของการ
ทดสอบแท่งหินตัวอย่างด้วยการให้แรงกระท า 

หินแต่ละชนิดจะมีเส้นโค้งความเค้น-ความเครียดแตกต่างกัน น่ันคือ ค่าเยิงส์มอเจอเลิส ฌิรมอเจอเลิส ค่าความ
แข็งแรงของหิน ค่าความเค้นวิบัติ และสมบัติของการเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่นและแบบแพลสติคแตกต่างกัน เช่น หินที่
แข็งมากๆ เช่น หินขวอรทไซ้ท หรือหินบะซ้อลท์เน้ือแน่น อาจมีจุด A, B และ C เป็นจุดเดียว น่ันคือ ไม่มีสมบัติแบบแพล
สติค (มีเฉพาะสมบัติยืดหยุ่นเพียงประการเดียว ณ อุณหภูมิห้อง) จึงมีค่าความเค้นสูงสุด (untimate stress) ค่าความเค้น
วิบัติ (rupture stress) และยีลด์สเตร๊ส (yield stress) มีค่าเท่ากัน ส่วนหินที่แข็งปานกลาง-น้อย เช่น หินปูน หินทราย หรือ
หินดินเหนียว อาจมีค่าของจุด A, B และ C ไม่เท่ากัน ดังน้ัน หินเหล่าน้ี มีท้ังสมบัติยืดหยุ่นและแพลสติคที่อุณหภูมิห้อง เป็น
ต้น  

รูปที่ 3.26 เป็นแกรฟสเก็ช (sketch) ความเค้นและความเครียดที่อาจจะเกิดข้ึนได้ เมื่อน าแท่งหินตัวอย่างชนิด
ต่างๆ มาทดสอบด้วยการให้แรงกระท า ซึ่งถ้าหินมีสมบัติแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์ (perfect elastic property) ความสัมพันธ์
ของความเค้นและความเครียดจะเป็นเส้นตรง ความเครียดที่เกิดข้ึนจะหายไปทันทีหากความเค้นหมดไป ดังรูปที่ 3.26 (ก) 
หากเพ่ิมน้ าหนักต่อไปอีกเรื่อยๆ หินจะเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคก่อนเกิดการวิบัติ ดังแสดงในรูปที่ 3.26 (ข) การเปลี่ยน
ลักษณะแบบแพลสติค ไม่สามารถท าให้คืนสู่สภาพเดิม การเกิดสภาวะของแพลสติคทราบได้จาก ลักษณะความชัน (slope) 
ของเส้นแกรฟความเค้นและความเครียดเปลี่ยนไป [รูปที ่3.26 (ข)-(ง)] จุดที่เส้นเริ่มเปลี่ยนความชัน คือ ขีดจ ากัดของสมบัติ
ยืดหยุ่น (elastic limit) และจุดน้ีจะบอกถึงความแข็งแรงของหินที่ยอมให้การยืดหยุ่น (yield strength) เกิดข้ึนได้ หินจะมี
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การเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคหรือเกิดการวิบัติ ถ้าความเค้นมากกว่าค่าความแข็งแรงของหินที่ยอมให้เกิดการยืดหยุ่นน้ี 
นอกจากน้ี การเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคที่เกิดข้ึนของหิน ภายหลังจากที่หินได้ต้านแรงสูงสุดมาแล้ว หินน้ันอาจสูญเสีย
ความสามารถในการต้านทานแรงที่มากระท า กล่าวคือ ความสามารถของหินที่จะต้านทานแรงต่อๆ ไปจะลดลงเรื่อยๆ เรียก
ลักษณะปรากฏเช่นน้ีว่า “strain softening – การยอมให้เกิดความเครียดได้ง่ายข้ึน” [รูปที่ 3.26 (ค)] ในทางตรงกันข้าม 
หากการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคที่เกิดข้ึนของหิน ภายหลังจากที่หินได้ต้านแรงสูงสุดมาแล้ว หินน้ันยังคงสามารถ
ต้านทานแรงที่มากระท าที่เพ่ิมมากข้ึนได้ จึงต้องเพ่ิมแรงกระท าเพ่ิมข้ึนอีก เรื่อยๆ เรียกลักษณะปรากฏเช่นน้ีว่า “strain 
hardening – การต้านไม่ให้เกิดความเครียด” [รูปที่ 3.26 (ง)] 

 

รูปที่ 3.26 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดจากการทดสอบแท่งหินตัวอย่าง (ก) หินมีสมบัติตามกฎ
ของฮุค ค่าความลาดชันของแกรฟเป็นค่าเยิงส์มอเจอเลิส (ข) ความเค้นที่มีขนาดเกินขีดจ ากัดของสมบัติยืดหยุ่น และเกิด
ความเครียดแบบแพลสติคแบบสมบรูณ์ (perfect plastic) (ค) ความเค้นที่มีขนาดเกินขีดจ ากัดของสมบัติยืดหยุ่น และเกิด
ความเครียดแบบแพลสติคไปแล้ว แท่งหินยังคงเปลี่ยนลักษณะต่อไป โดยต้องลดขนาดของความเค้นกระท าต่อแท่งหิน
ตัวอย่างลง เพ่ือรักษาอัตราการเกิดความเครียดให้คงที่ตลอดการทดสอบ และ (ง) ความเค้นที่มีขนาดเกินขีดจ ากัดของสมบัติ
ยืดหยุ่น และเกิดความเครียดแบบแพลสติคไปแล้ว แท่งหินตัวอย่างยังคงเปลี่ยนลักษณะต่อไป โดยต้องเพ่ิมขนาดความเค้น
กระท าต่อแท่งหินตัวอย่าง เพ่ือรักษาอัตราการเกิดความเครียดให้คงที่ตลอดการทดสอบ 

ในการเปลี่ยนลักษณะภายในช่วงของสภาพยืดหยุ่น (elastic limit) ของหิน เส้นทางเดินของการกลับสู่สภาพเดิม
ของหิน เมื่อความเค้นถูกปลดปล่อยออกไป เรียกว่า “ฮิสเตอรีเสิส หลูพ (hysteresis loop)” ซึ่งอาจเป็นเส้นที่ทับเส้นเดิม 
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[รูปที่ 3.27 (ก)] หรืออาจเป็นวงรอบ [รูปที่ 3.27 (ข)] หินส่วนใหญ่จะแสดงลักษณะแบบวงรอบ น่ันคือ จะไม่ทับเส้นเดิมพอดี 
จะมีการเบี่ยงเบนต่างออกไป   

 

รูปที่ 3.27 การเปลี่ยนลักษณะของหินของหินเมื่อเพ่ิมความเค้น และลดความเค้นแบบวนรอบ หรือฮิสเตอรีเสิส
หลูพ (hysteresis loop) (ก) วนรอบแบบทับเส้นเดิม เรียกว่า หินมีลักษณะยืดหยุ่นสมบรูณ์ (perfect elastic) (ข) วนรอบ
แบบไม่ทับเส้นเดิม  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 11-14 ก่อนจะศึกษาต่อไป 

 

3.2.4 ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของหิน (Effects of Variation in Rock Strength) 

ปัจจัยที่มีผลต่อความความแข็งแรงของหินชนิดใดชนิดหน่ึง ปัจจัยเหล่าน้ีท าให้ค่าความแข็งแรงของหินน้ันแตกต่าง
กันไป หากหินอยู่ในสภาวะที่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่  

(1) ปัจจัยภายในเนื อหิน เป็นปัจจัยที่ประกอบด้วย แร่องค์ประกอบภายในหิน ความไม่สมบรูณ์ของผลึกแร่ รอย
แตกขนาดเล็ก (microcracks) รอยแตกเดิม (preexisting fractures) ที่ซึ่งเป็นแนวรอยแตกเดิมแต่มีการเชื่อมประสานใหม่ 
หรือแนวที่แสดงความไม่สมบูรณ์ของการยึดเหน่ียว ท าให้ความแข็งแรงของหินลดลง หินอาจแตกตามแนวแตกเดิม  

(2) ปัจจัยภายนอก ได้แก ่ 

(ก) ความดันรอบข้าง (confining pressure) หินจะมีความแข็งแรงมากข้ึน ถ้าค่าความดันรอบข้าง
เพ่ิม ดังรูปที ่3.28 (ก)  

(ข) อุณหภูมิ (temperature) หินมีความแข็งแรงน้อย พร้อมกับค่าความเป็นแพลสติคมากข้ึน ถ้ามี
อุณหภูมิสูงข้ึน ดังรูปที ่3.28 (ข)  

(ค) ความดันของของเหลว (pore fluid pressure) หินมีค่าความแข็งแรงลดลง ถ้ามีค่าของความ
ดันของของเหลวเพ่ิมข้ึน ดังรูปที่ 3.28 (ค)  

(ง) อัตราเร็วของความเครียดที่เกิดขึ น (strain rate) หินจะมีสมบัติยืดหยุ่นน้อยลง แต่มีสมบัติเป็น
แพลสติคมากข้ึน หากการทดลองก าหนดให้อัตราการเกิดความเครียดช้า ดังรูปที่ 3.28 (ง) 
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รูปที่ 3.28 แกรฟจ าลองความเค้นและความเครียดของหิน (ก) เมื่อทดสอบในสภาวะที่ปริมาณความดันรอบข้าง
ปริมาณไม่เท่ากัน (ข) เมื่อทดสอบในสภาวะที่มีอุณหภูมิไม่เท่ากัน (ค) เมื่อทดสอบด้วยการยอมให้ปริมาณความดันน้ าเกิดข้ึน
ที่แท่งตัวอย่างไม่เท่ากัน (ง) เมื่อทดสอบในสภาวะที่ก าหนดให้ปริมาณอัตราการเกิดความเครียดปริมาณไม่เท่ากัน  

3.2.5 การไหลอย่างช้าๆ ของหิน (Creep of Rock) 

หินจะมีความแข็งแรงลดลง หากหินน้ันรับน้ าหนักไว้เป็นเวลานานๆ (นานในที่น้ีหมายถึงเวลาทางธรณีวิทยาที่
กล่าวถึงเวลาเป็นล้านปี, Ma) เพราะเกิดความล้า และเกิดการไหลอย่างช้าๆ นิยมเรียกทับศัพท์ว่า “ครีพ (creep)” กล่าว
อีกนัยหน่ึงคือ ความเค้นที่มากระท าต่อหินน้ัน มีขนาดต่ ากว่าขนาดของความเค้น ที่ท าให้หินน้ันวิบัติ (rupture strength) จึง
ไม่ท าให้เกิดการวิบัติโดยการแตก แต่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะอย่างถาวร (permanent deformation) แบบการไหล
อย่างช้าๆ ภายใต้ความเค้นที่กระท าตลอดเวลา น่ันคือ เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบถาวรที่เกี่ยวข้องกับเวลา ซึ่งการไหลอย่าง
ช้า หรือการครีพเกิดได้ใน 3 ลักษณะ (รูปที ่3.29) คือ  

(1) ปฐมภูมิครีพ (primary creep) เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบกึ่งยืดหยุ่น หรือกึ่งของไหล 

(2) ทุติยภูมิครีพ (secondary (plastic) creep) เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบของไหล (viscosity) ด้วยอัตรา
ค่อนข้างคงที่ 

(3) ตติยภูมิครีพ (tertiary (viscous) creep) เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบการไหล โดยจะมีอัตราการไหล
เพ่ิมข้ึนและพร้อมจะวิบัติ หรือวิบัติ 
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รูปที่ 3.29 แกรฟแสดงแกนของค่าความเครียดและเวลา พร้อมการไหลอย่างช้าๆ หรือการครีพสามช่วง
ประกอบด้วย ปฐมภูมิครีพ (primary creep) ทุติยภูมิครีพ (secondary (plastic) creep) และตติยภูมิครีพ (tertiary 
(viscous) creep) การครพีเกิดเมื่อวัตถุถูกกระท าโดยความเค้นที่มีปริมาณคงทีใ่นเวลานาน และความเค้นน้ันมีขนาดต่ ากว่า
ขนาดของความเค้น ที่ท าให้หินน้ันวิบัติ  

3.3 การวัดค่าความเค้นในสนาม (Measuring Stress in a Field ) 

3.3.1 การวัดความเค้นปัจจุบัน (Neostress Measurement)  

 การวัดหาความเค้นโดยตรงในสนามท าได้ยุ่งยากกว่าการวัดหาค่าความเครียด ดังน้ัน ในสนามจะนิยมวัด
ความเครียด จากน้ันจึงแปลงเป็นความเค้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดตามกฎของฮุค น่ันคือ หาก
ทราบความเครียดแล้วย่อมสามารถทราบความเค้นได้ โดยเทียบความสัมพันธ์แบบเส้นตรง (linear relationship) วิธีวัด
ความเค้นในสนาม ได้แก่   

การวัดเส้นรอบวงของหลุมเจาะ (Borehole Breakouts) ซึ่งเส้นรอบวงของหลุมเจาะ ที่แสดงด้วยการแตกอัน
เป็นผลจากความเค้นเบี่ยงเบน (deviatoric stress) ทีซ่ึ่งมีปริมาณไม่เท่ากัน จะแสดงเส้นรอบวงเป็นวงรี (รูปที่ 3.30) วัดโดย
เครื่องมือวัดเส้นรอบวง (caliper – แค′เลอเพอร) แกนยาวของวงรีแสดงทิศทางของ ความเค้นหลักแบบอัดค่าน้อย 
(minimum compress stress) ที่กระท ากับหลุมเจาะ แกนสั้นของวงรีแสดงทิศทางของความเค้นหลักแบบอัดค่ามาก 
(maximum compressive stress) ดังน้ัน ทิศทางการวางตัวของแกนความเค้นหลัก จึงหาได้จากการวัดเส้นรอบวงของหลุม
เจาะ และหลุมเจาะจะต้องวางตัวแนวด่ิง มีลักษณะของความเค้นเป็นไปตามสมมติฐานของแอนเดอรเซิ่น (Anderson 
assumption – ความเค้นเฉือนที่พ้ืนผิวโลกเป็นศูนย์ ดังน้ัน ความเค้นหลักจะได้เป็นแนวด่ิงต้ังฉากกับพ้ืนผิวโลก และเมื่อมี
แรงแนวด่ิง จะมีแรงแนวนอนสองทิศทางกระท าต้ังฉากซึ่งกันและกัน และต้ังฉากกับแรงแนวด่ิง) การวัดจึงวัดระนาบที่ต้ังฉาก
กับหลุมเจาะ  

การวัดด้วยวิธีโอเว่อรคอริ่ง (Overcoring Test) วิธีการน้ีอาศัยหลัก “strain relaxation – สเตรน′ รีแลคเซ′
เฌ่ิน” น่ันคือ แยกมวลหินออกมาจากมวลรวมทั้งหมด และตรวจวัดการปรับสภาพของมวลหินเพ่ือปรับสมดุล (re-
equilibrium) ซึ่งเป็นการเจาะเก็บแท่งตัวอย่างด้วยหัวเจาะขนาดเล็กเข้าไปในมวลหินตัวอย่าง พร้อมกับการติดเครื่องวัด
ความเครียด (strain gauge - สเตรน เกจ) จากน้ันเจาะครอบด้วยหัวเจาะขนาดใหญ่กว่า เพ่ือน าแท่งตัวอย่างออกมามาจาก
หลุมเจาะ บันทึกการเปลี่ยนลักษณะแท่งตัวอย่างในหลุม และออกมาจากหลุม ซึ่งแท่งตัวอย่างเมื่อออกมาจากหลุม จะมีการ
เปลี่ยนลักษณะลักษณะเน่ืองจากน้ าหนักกดทับหายไป แท่งตัวอย่างบางส่วน จะถูกน าไปวิเคราะห์หาค่าเยิงส์มอเจอเลิสและ
พัวซองส์เรโฌ จึงจะสามารถค านวณหาความเค้นที่กระท า ณ ต าแหน่งของแท่งตัวอย่างที่เก็บจากสนาม ค่าความเค้นที่ได้เป็น



124    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

ค่าเฉพาะในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หน่ึง (local stress) การขยายของแท่งตัวอย่าง มักขยายออกในทิศทางความเค้นหลักค่ามาก
แนวนอน 

 

 รูปที่ 3.30 เส้นรอบวงของหลุมเจาะ กรณีที่สภาพใต้ผิวดินมีความเค้นเบี่ยงเบน (deviatoric stress) ปริมาณ
เท่ากันกันทุกทิศทาง จะได้วงกลม แต่หากมีปริมาณไม่เท่ากันจะได้เส้นรอบวงคล้ายวงรี  

การวัดโดยวิธีอัดน ้า (Leakoff Testing) วิธีการน้ี วัดโดยการเจาะหลุม ในต าแหน่งที่ต้องการวัด จากน้ันจะอุด
หลุมในช่วงที่ต้องการวัด อัดน้ าลงไป เมื่อน้ าที่อัดมีค่าแรงดันเกินกว่าค่าความเค้นประสิทธิผลค่าน้อย (effective 3) ซึ่ง
ความเค้นประสิทธิผลค่าน้อยจะเป็นแบบยืด (tensile) ท าให้รอยแตกเปิดออก วิธีการน้ีใช้หาปริมาณ (magnitude) และ
ทิศทางของ 3 ได้จากการสร้างรอยแตก (ระนาบแตกต้ังฉากกับ 3)  

การวิเคราะห์จากผลของแผ่นดินไหว (Earthquake Focal Mechanisms) วิธีการน้ีเป็นการวิเคราะห์จากคลื่น
อัด (compression) และขยาย (extension) ที่เกิดจากการเลื่อน ที่เกิดข้ึนโดยการปลดปล่อยความเครียด ซึ่งแกนของคลื่น
อัดเป็นแนวของ 1 ส่วนคลื่นขยายเป็นแนวของ 3   

การอ่านจากแผนที่แสดงทิศทางความเค้นหลักของโลก (World Stress Map) แผนที่แสดงทิศทางความเค้น
หลักของโลก (รูปที่ 3.31) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ความเค้น ณ ต าแหน่งต่างๆ โดยวิธีการข้างต้น แล้วจึง
น ามาเขียนลงในแผนที่คร่าวๆ แสดงทิศทางความเค้นหลักปัจจุบันที่กระท ากับแผ่นเปลือกโลก  

3.3.2 การวัดหาความเค้นโบราณ (Measuring Paleostress) 

การวัดความเค้นโบราณ จะเป็นการวิเคราะห์รอยเลื่อนที่ไม่ใช่รอยเลื่อนมีพลัง ซึ่งรอยเลื่อนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความเครียดที่เกิดกับหิน ความเค้นที่ท าให้เกิดรอยเลื่อน องค์ประกอบของการวิเคราะห์รอยเลื่อน ได้แก่ การวางตัวของรอย
เลื่อน (strike and dip) และการวางตัวของรอยครูด (slickenline – สลิ′เคินไลนฺ) ที่ปรากฏบนระนาบรอยเลื่อน มีเงื่อนไข
ของการวิเคราะห์ คือ ต้องพบแนวของรอยครูด และแกนของความเครียดที่วิเคราะห์ คือ แกนของความเค้น น่ันคือ ไม่มีการ
หมุนของรอยเลื่อน และหินมีความเป็นเน้ือเดียว รอยเลื่อนที่เกิดแบบเป็นคู่ (conjugate faults) เป็นรอยเลื่อนที่เกิดร่วมกัน 
ท ามุมระหว่างกันประมาณ 60 รอยเลื่อนมักจะมีระนาบน้อยกว่า 45 ส่วนใหญ่ประมาณ 30 กับ 1 น่ันคือ แสดง
ทิศทางของความเค้นหลัก  
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 รูปที่ 3.31 แผนที่ทิศทางความเค้นหลักปัจจุบันที่กระท ากับแผ่นเปลือกโลก จากการรวบรวมข้อมูลที่วัด ณ 
ต าแหน่งต่างๆ ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้มีประมาณ 21,750 ต าแหน่ง เลือกแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีคุณภาพระดับดี (A-C) จ านวน 
11,346 ต าแหน่ง; แนวเส้นแสดงทิศทางความเค้นหลักค่ามากแนวนอน (H) ค าย่อในแผนที่ NF = Normal Fault; SS = 
Strike-Slip; TF = Thrust fault; U = Unknown (source: http://dc-app3-14.gfz-potsdam.de 
/pub/release_2008/release_2008.html) สืบค้นเมื่อ ธันวาคม 2558 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 15-16 ก่อนจะศึกษาต่อไป 

 
3.4 สมบัติของหิน (Rock Behavior) 

การตรวจสอบความแข็งแรงของหิน โดยการท าการทดสอบแบบยืดหรือหด ตามแนวแกนเด่ียวในสภาวะแตกต่าง
กัน เช่น เปราะ (brittle) กึ่งเปราะ (semibrittle) หรือ แพลสติค (plastic) ท าให้ทราบถึง ร้อยละของการหดสั้น หรือการยืด
ก่อนการวิบัติของหิน การทีบ่่งบอกว่าหินมีสภาวะแบบเปราะ หรือแพลสติคน้ัน อาจบอกได้ทันทีเมื่อสังเกตเห็นหินสูญเสียค่า
การยึดเหน่ียว (cohesion) ของเม็ดหินหรือไม่ หากมีการสูญเสียการยึดเหน่ียว แสดงว่าอยู่ในสภาวะแบบเปราะ แต่ถ้าหินไม่
สูญเสียการยึดเหน่ียว แสดงว่าอยู่ในสภาวะแบบแพลสติค การสูญเสียค่าการยึดเหน่ียว เกิดในพ้ืนที่แคบๆ แต่ถ้าเป็นสภาวะ
แบบแพลสติคจะเกิดในพ้ืนที่กว้าง (รูปที่ 3.26) สมบัติของหินใช้ในการตรวจสอบค่าความแข็งแรงของหินแบ่งมี 4 ประเภท 
ดังน้ี 

(1) สมบัติทางความยืดหยุ่น (elastic behavior) 
(2) สมบัติทางการหนืด (viscous behavior) 
(3) สมบัติทางแพลสติค (plastic (ductile) behavior) 
(4) สมบัติผสมยืดหยุ่น การหนืด และแพลสติค  

ตัวอย่างรูปจ าลองทางอุดมคติของสมบัติของหินในแผ่นเปลือกโลก (plate) ซึ่งมีสมบัติทั้ง 4 ประเภท เพ่ือใช้ศึกษา 
ท านาย หรืออธิบายเก่ียวกับหินระดับต้ืน (upper crust) ระดับลึก (lower crust) หรือหินทั้งแผ่นเปลือกโลก (plate) แสดง
ในรูปที่ 3.32 และสมบัติทั้ง 4 ประเภท มีรายละเอียดดังน้ี  

http://dc-app3-14.gfz-potsdam.de/
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รูปที่ 3.32 (ก)–(ฉ) รูปจ าลองทางอุดมคติที่มีความน่าจะเป็นของสมบัติของหิน (ระดับต้ืน ระดับลึก และทั้งแผ่น
เปลือกโลก) แกรฟของความเค้นและความเครียด และแกรฟความเครียดและเวลาของการเปลี่ยนลักษณะของหิน [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Figure 6.2 และ 6.11 โดย Fossen, 2010] 
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3.4.1 สมบัติยืดหยุ่น (Elastic Behavior) 

ความยืดหยุ่นเป็นสมบัติในการคืนสู่สภาพเดิมของวัตถุ เมื่อแรงที่มากระท าหมดไป วัตถุแต่ละชนิดมีความยืดหยุ่น
มากน้อยต่างกัน เช่น แพลสติค ยาง สปริง เหล็ก หิน ไม้ ฯลฯ สามารถเขียนแกรฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นต่อ
ความเครียด [เช่น รูปที่ 3.25, 3.26 หรือ 3.32 (ก)] ส าหรับวัตถุที่มีความยึดหยุ่น จะได้ความสัมพันธ์ตามกฎของฮุค 
(Hooke’s Law) คือ  

  ;   = C    

เมื่อ C แทนค่าคงที่ ถ้าวัตถุเป็นลักษณะแบบเน้ือเดียว และมีสมบัติทางกายภาพเหมือนกันทุกทิศทาง จะได้ 

=E    

เมื่อ E แทนค่า เยิงส์มอเจอเลิส (Young’s modulus) 

เยิงส์มอเจอเลิส (Young’s modulus, E) เป็นสมบัติของวัตถุที่มีสภาพแบบยืดหยุ่น โดยค่าความชันของเส้นตรง
ของความเค้น () ต่อความเครียด () แกรฟจะมีความชันมากหากหินที่มีความแข็งแรงมาก ถ้าความเค้นอัดเป็นบวก (+) 
การยืดจะเป็นลบ (-) ดังน้ันค่า เยิงส์มอเจอเลิสมีค่าเป็นลบ ดังแสดงในตารางที่ 3.1 ค่าเยิงส์มอเจอเลิสที่จ าเพาะส าหรับหิน
ชนิดต่างๆ ใช้ในการบ่งบอกความแข็งแรงของหินได้  

ตารางที่ 3.1 ค่าเยิงส์มอเจอเลิส (Young’s modulus) ของหินบางตัวอย่าง ค่าเยิงส์มอเจอเลิสเป็นค่าเฉพาะตัว จ าต้องบอก
ชื่อของแหล่งที่มาของหินให้ชัดเจน (ข้อมูลจาก Table 3.1 โดย Davis et al., 2011; Table 6.1 โดย Fossen, 2010 และ
จากผลทดสอบในห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ลัดดา วรรณขาว) 

หิน (rock) E (GPa) 
หินแกรเหนิท (Westerly granite) -56 
หินขวอรทไซ้ท์ (Cheshire quartzite) -79 
หินไน้ส์ (gneiss) -16 ถึง -100 
หินบะซ้อลท์ (basalt) -15 ถึง -100 
หินไดเออะเบส (Karroo diabase) -84 
หินอ่อน (Tennessee marble) -48 
เพชร (diamond) -1,050-1,200 
หินปูน (Solenhofen limestone) -53 
หินทราย อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  -24 ถึง -28 
หินอ่อน จังหวัดสระบุรี  -55 ถึง -89 
เกลือหิน  -21 ถึง –23 
หินทรายแป้ง ชุดภูทอก  -5.2 
หินทรายเน้ือปูนเชื่อมประสาน -45 
หินโคลนชุดมหาสารคาม (เปียก) -4 ถึง –8 
หินโคลนชุดมหาสารคาม (แห้ง) -16 
ถ่าน (coal) -2 ถึง -4 



128    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

พัวซองส์เรโฌ (Poission’s ratio, ) เป็นสมบัติของวัตถุที่มีลักษณะแบบยืดหยุ่น โดยที่พัวซองส์เรโฌเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความเครียดแกนขวางต่อความเครียดแกนยาว เมื่อมีความเค้นเกิดที่แกนยาวของวัตถุ (รูปที่ 
3.33) ค่าทีพั่วซองส์เรโฌไม่มีหน่วย ตัวอย่างของค่าที่พัวซองส์เรโฌของหินต่างๆ แสดงในตารางที่ 3.2 สมการของพัวซองส์
เรโฌแสดงในรูปที่ 3.33 

 

รูปที่ 3.33 แสดงนิยามของพัวซองส์เรโฌ แท่งหินทรงกระบอกถูกกดด้วย 1 ตามแนวยาวมีการขยายออกด้านข้าง 

ตารางที่ 3.2 ค่าของพัวซองส์เรโฌ (Poission’s ratio) ในหินบางชนิด ค่าเหล่าน้ีได้จากหินที่มีเน้ือแน่นขณะท าการทดสอบ 
ค่าท่ีแสดงเป็นค่าประมาณจากความเร็วคลื่นอัดและคลื่นเฉือน (ข้อมูลจาก Table 3.2 โดย Davis et al., 2011; Table 6.1 
โดย Fossen, 2010) หมายเหตุ: ค่าท่ีแตกต่างเน่ืองจากหินที่ทดสอบเป็นหินเน้ือผสม  

หิน (rock) Poisson’s ratio 
หินปูนเน้ือละเอียด (limestone, fine grain) 0.25-0.32 
หินปูนมีรูพรุนมาก (limestone, porous) 0.10-0.32 
หินแกรเหนิท (granite) 0.12-0.27 
หินไดเออไร้ท์ (diorite) 0.12-0.25 
หินทราย (sandstone) 0.10-0.32 
หินขวอรทไซ้ท์ (quartzite) 0.18-0.22 
หินอ่อน (marble) 0.24-0.30 
หินแก๊ะโบร (gabbro) 0.20-0.40 
หินแอมฟิเบอไล้ท์ (amphibolite)  0.10-0.33 
หินบะซ้อลท์ 0.14-0.25 
หินดินดาน (shale)  0.11-0.48 
เงิน (silver)  0.37 
ทอง (gold)  0.42-0.44 
เพชร (diamond) 0.2 
เกลือ (salt) 0.38 
เหล็ก (iron) 0.29 
น้ า (water) 0.5 
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เบิล์คมอเจอเลิส (Bulk Modulus, K) นิยมใช้สัญญลักษณ์ "K" เบิล์คมอเจอเลิส เป็นสมบัติของวัตถุที่มีลักษณะ
แบบยึดหยุ่น มีค่าเป็นอัตราส่วนของ การเปลี่ยนแปลงความดัน (pressure gradient, P) รอบๆ ข้างของวัตถุใดๆ ต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาตร (dilation) ของวัตถุน้ัน ดังน้ัน ค่าเบิล์คมอเจอเลิส คือ ความสามารถของวัตถุที่จะต่อต้านการถูกกดอัด 
เช่น สมมติมีแท่งหินทรายและแท่งฟองน้ าขนาดเท่ากัน หากออกแรงบีบแท่งหินทรายและแท่งฟองน้ าที่มีขนาดเท่ากัน จะ
พบว่าแรงบีบเพียงเบาๆ สามารถเปลี่ยนลักษณะของฟองน้ าได้ ซึ่งสังเกตได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนลักษณะของแท่งหินทราย 
ดังน้ัน กล่าวได้ว่าค่าเบิล์คมอเจอเลิสของแท่งฟองน้ า มีค่าน้อยกว่าค่าเบิล์คมอเจอเลิสของแท่งหินทรายอย่างแน่นอน จาก
ตัวอย่างจึงอนุมานว่าได้ว่า ค่าเบิล์คมอเจอเลิสของหินมีค่ามากกว่าดิน ตารางที่ 3.3 แสดงค่าเบิล์คมอเจอเลิสของวัตถุบาง
ชนิด สมการของเบิล์คมอเจอเลิสมีดังน้ี 

 

ฌิรมอเจอเลิส หรือมอเจอเลิสเฉือน (Shear Modulus,  หรือ G) นิยมใช้สัญญลักษณ์ " และ “G” ฌิรมอ
เจอเลิสเป็นสมบัติของวัตถุที่มีลักษณะแบบยึดหยุ่น มีค่าเป็นอัตราส่วนของความเค้นเฉือน (s) ต่อค่าความเครียดเฉือน () 
ของวัตถุเมื่อถูกแรงมากระท า ใช้บอกถึงความสามารถของวัตถุที่จะต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะโดยแรงเฉือน อากาศกับ
ของเหลวไม่สามารถต่อต้านความเค้นเฉือนได้ จึงมีค่าฌิรมอเจอเลิสจึงเท่ากับศูนย์ ค่าฌิรมอเจอเลิสของวัตถุบางชนิดแสดงใน
ตารางที่ 3.3 สมการของฌิรมอเจอเลิสมีดังน้ี   

 

ตารางที่ 3.3 ตัวอย่างค่าความยืดหยุ่น K, E, ,  รวมทั้งความหนาแน่น (ข้อมูลจาก Table 2.3 โดย Lay and Wallace, 
1995; Table 5-1 โดย Weijermars, 1997) หมายเหตุ: * หมายถึง เป็นค่าท่ีได้มาจากการค านวณ ไมใ่ช่การวัดโดยตรง  

วตัถุ K(GPa)*  (GPa) E(GPa)  (kg/m3) 
น้ า (water) 2.1 0 0 0.5 1,000 
หินทราย (sandstone) 17 6 16 0.34 1,900 
แร่ออเลอวีน (olivine) 129 82 202 0.24 3,200 
หินปูน (limeston) 45 20 60 0.28 2,680 
หินไน้ส์ (gneiss) 14 10 30 0.15 2,900 
หินแกรเหนิท (granite) 19 20 40 0.15 2,500 
หินแก๊ะโบร (gabbro) 56 35 100 0.20 3,000 
หินบะซ้อลท์ (basalt) 53 30 80 0.25 3,000 
หินไดเออไร้ท์ (diorite) 44 35 80 0.20 2,800 
หินดูไน้ท์ (dunite) 107 70 160 0.25 3,200 
หินอ่อน (marble) 26 90 34 0.28 2,700 
หินไดเออะเบส (diabase) 20 80 30 0.25 3,000 
แร่เพอร็อฟสไกท์๊ 
(Perovskite) 

267 153 385 0.26 4,100 
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ตัวอย่างแสดงความหมายและความส าคัญของค่าความยืดหยุ่นของวัตถุ เช่น จงหาแรงที่กระท ากับเหล็กของราง
รถไฟจากการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก 0C เป็น 40C โดยก าหนดให้รางรถไฟยาว 30 เมตร มีพ้ืนที่หน้าตัด 30 ตาราง
เซนติเมตร เหล็กทีม่ีค่า thermal expansion () ประมาณ 11 x 10–6 และเหล็กมีค่าเยิงส์มอเจอเลิสประมาณ 20 x 1010 
N/m2 วิธีท า มีดังน้ี :   

จากสมการ การขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อน  

 
 

แทนค่า จะได้  
 
 
 
 
 

ดังน้ัน ความยาวของเหล็กรางรถไฟยืด 0.013 เมตรหรือ 1.3 เซนติเมตร และค านวณหาค่าของค่าความเค้น 
(stress) และแรง (force) ที่ท าให้แท่งเหล็กยืด 1.3 เซนติเมตร ได้ดังน้ี 

จากสมการ  
 
 

แทนค่า จะได้  
 
 
 

 

ดังน้ัน การยืดเหล็กรางรถไฟ ต้องออกแรง 2.6 x 105 N หรือประมาณ 26 ตัน  

จากตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ถ้าทราบค่า E, , และขนาดของความเค้นที่ต้ังฉากในแนว x, y, z สามารถ
ค านวณหาค่า extension (e หรือ ) ได้จากสมการ  

 

 

 

เมื่อแทนค่าของ E และ  ที่เหมาะสมของหินแกรเหนิท สามารถค านวณหาค่า e ในแกน x, y, และ z ได้ โดยที่
ทราบค่า x, y, z, E, และ  ในสมการที่กล่าวมาข้างต้น 
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 จากสมการการขยายตัวของวัตถุโดยความร้อน ที่ท าให้แขนของการยึดเกาะของโมเลกุลยาวมากข้ึน ส่งผลให้แรง
ของการยึดเกาะลดลง ดังน้ัน วัตถุจึงมีก าลังรับน้ าหนักหรือความแข็งแรงลดลง ตัวอย่างอีกตัวอย่างของการขยายตัวโดยความ
ร้อน เช่น กรณีของการเย็นตัวของลาเว่อะบะซ้อลท์ (basaltic lava) พบเป็นรูปแท่ง (columnar joint) ดังรูปที ่3.34 

 

 รูปที่ 3.34 ลักษณะการไหลของลาเว่อะก่อนและหลังการเย็นตัว พบลักษณะของช่องว่างที่เกิดจากการเย็นตัวของ
ลาเว่อะบะซ้อลท ์ 

จากรูปที่ 3.34 ก าหนดให้อุณหภูมิของลาเว่อะเริ่มต้น 1,025C และเมื่อเย็นตัวได้อุณหภูมิ 25C ดังน้ัน  

 

 

ถ้า  = 2.5x10-6 C-1 จะได้ 

 
 
 
 
 
 
ถ้าความยาวเริ่มต้น 1,000 เมตร อัตราการเปลี่ยนความยาว (L) จะได้  
 
 
 

 

 

 ดังน้ัน เมื่อเราวัดระยะห่างของรอยแยกระหว่างแท่งหิน เทียบกับระยะ 1,000 เมตร ระยะห่างจะรวมกันได้ 2.5 
เมตร  
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 ความสัมพันธ์ของค่าสมบัติยืดหยุ่น (E, K, , ) ส าหรับวัตถุที่มีความเป็นเน้ือเดียว และมีสมบัติยืดหยุ่นทุกทิศทุก
ทาง (isotropic) เท่ากัน สามารถค านวณหาค่าสมบัติยืดหยุ่นอื่นได้ดังสมการ  

 

 

 

 จากสมการทั้งสามสมการข้างต้น เมื่อน ามาเทียบสัดส่วนในรูปของ E/, E/K และ G/K และเขียนแกรฟเทียบกับ
พัวซองส์เรโฌ (รูปที่ 3.35) จะพบว่า เยิงส์มอเจอเลิสมีค่าเป็น 2 หรือ 3 เท่าของฌิรมอเจอเลิสหากค่าพัวซองส์เรโฌอยู่
ระหว่าง 0.2 และ 0.3 และวัตถุจะถูกบีบอัดได้ง่ายหากมีค่าค่าพัวซองส์เรโฌต่ า  

 

 

 รูปที่ 3.35 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าพัวซองส์เรโฌและสัดส่วนระหว่าง E/, E/K และ G/K วัตถุที่มีค่าค่าพัวซองส์
เรโฌน้อย จะมีค่าเบิล์คมอเจอเลิสสูง ค่าฌิรมอเจอเลิสเป็นศูนย์ ค่าเบิล์คมอเจอเลิสน้อย และค่าพัวซองส์เรโฌเข้าใกล้ 0.5 
วัตถุที่มีค่าฌิรมอเจอเลิสเป็นศูนย์ ยังสามารถบีบอัดได้ [ภาพจาก Figure 5-11 โดย Weijermars, 1997] 

 นอกจากน้ี สมบัติยืดหยุ่นทั้ง 4 ชนิดที่กล่าวมา ยังมีอีกหน่ึงชนิดคือ “Lamé constant” ใช้สัญลักษณ์  ก าหนด
ข้ึนมาเพ่ือเปรียบสัดส่วนกับสมบัติอื่น ไม่มีลักษณะทางกายภาพเฉพาะ มีสมการสัมพันธ์กับสมบัติยืดหยุ่นอื่น เช่น   

 

 

 การหาค่าสมบัติยืดหยุ่นของวัตถุใดๆ รวมถึงหินในแผ่นเปลือกโลกที่ความลึกใดๆ นิยมวัดโดยใช้ความเร็วของคลื่น
อัด (compressive wave, Vp) และคลื่นเฉือน (shear wave, Vs) ที่เดินทางผ่านวัตถุน้ันๆ ด้วยความเร็วแตกต่างกัน และ
หากทราบค่าความหนาแน่น () ของวัตถุ จะสามารถค านวณค่าความยืดหยุ่นทั้ง 5 ชนิดได้ เช่น  
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3.4.2 สมบัติการหนืด (Viscous Behavior)  

ความหนืด (viscous, ) เป็นสมบัติของของไหลที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหลน้ัน ถ้าหากของไหลมี
ความหนาแน่นสูงมากๆ จะมีความหนืดมาก แรงต้านภายในของของไหลที่มีต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่าน เรียกว่า แรงหนืด ความ
หนืดจะมีหน่วยเป็น พ้อยซ์ (poise, P) หรือ กิโลกรัมต่อเมตรต่อวินาที โดยที่ 1 พ้อยซ์ คือ ความเค้นเฉือน 1 กรัมต่อ
เซนติเมตร กระท ากับของไหลแล้วท าให้เกิดอัตราการเกิดความเครียด 1.0 s-1 (10 Poise = 1 Pascal sec = 1 kg·m−1s−1) 
นิยมเรียกหน่วยเป็น เซ็นเทอพ้อยซ์ (centipoise, cP) (cP = 10-2 P = 10-3 Pascal sec) ตัวอย่างค่าความหนืดของวัตถุ
แสดงในตารางที่ 3.4 ค่าความหนืดของของไหลใดๆ ค านวณได้จาก 

 

 

เมื่อ  s  คือ ความเค้นเฉือน (shear stress)  

   คือ อัตราความเครียดเฉือน (shear strain)  

นูเทิ่นเป็นคนแรกที่ได้ศึกษาและเสนอสมการความหนืดข้ึนมา ของไหลใดๆ ที่มีสมบัติสมบัติตามสมการข้างต้น 
เรียกว่า “Newtonian fluid หรือ linear (perfect) viscous material” และสมการข้างต้น สามารถเขียนในรูปของ
ความเค้นต้ังฉากและอัตราการเกิดความเครียด [รูปที่ 3.32 (ข)] ได้ดังน้ี  

 

 

จากสมการความหนืดทั้งสองสมการแสดงให้เห็นว่า ความเค้นเฉือนหรือความเค้นต้ังฉาก มีความสัมพันธ์แบบเชิง
เส้น (เป็นสมการเส้นตรง) กับอัตราการเกิดความเครียด หากมีความเค้นสูง ความเครียดหรือการไหลจะเกิดได้เร็ว และ
ความเครียดที่เกิดข้ึนจะมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย (time-dependent deformation) ความเครียดจะไม่เกิดทันทีทันใด 
(instantaneous) แต่จะสะสม (accumulation) และจะไม่กลับคืนสภาพเดิม เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบถาวร  

 









n







s
























22

22

2

3

1

23

sp

sp

s

VV

VV
VE 

)(2

2
22

22

sp

sp

VV

VV






2

sV 

)
3

4
( 22

sp VVK  

)2( 22

sp VV  



134    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

ตารางที่ 3.4 ค่าความหนืด (ข้อมูลจาก Table 3.3 โดย Davis et al., 2011 และ Pluijm and Marshak, 1997) 

ความหนดื (Viscous material) พ้อยซ ์(Poises) 
เน้ือโลก (the Earth’s mantle) 1021 -1023 
แกรเหนิท (granite) 1024 
เพอริเดอไท้ท์ (peridotite) 1020 
หินทราย (sandstone)  1018 
เกลือหิน (rock salt) 1017 
น้ าแข็ง (ice) 1012 
ลาเว่อะของไรเออไล้ท์ (rhyolite lava) 109 
ทาร (roofting tar) 107 
ลาเว่อะหินบะซ้อลท์ (basalt lava) 103 
น้ าเชื่อม (syrup) 102 
น้ าผึ้ง (honey) 4 
น้ ามันมะกอก (olive oil) 0.8 
น้ าท่ีอุณหภูมิ 30 C (water at 30 C) 0.008 
อากาศ (air) 10-5 

ความหนืดมีความส าคัญต่อการเกิดโครงสร้างธรณีชั้นหินคดโค้ง ความแตกต่างของความหนืดระหว่างชั้นหินแทรก
สลับ จะท าให้รูปทรงของชั้นหินคดโค้งแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะกล่าวต่อไปในบทที่ 7 การจ าลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
ความเค้นกับอัตราการเกิดความเครียดของของไหล โดยการใส่น้ ามันเครื่อง น้ าเชื่อม นมข้น หรือจาระบี (grease – เกรีส) ลง
ในทรงกระบอกสูบและให้แรงดึงลูกสูบ [รูปที่ 3.32 (ข)] แรงที่ให้จะต้องเพ่ิมหรือลด เพ่ือรักษาให้เกิดความเครียดด้วยอัตราที่
คงที่ และหากเพ่ิมอุณหภูมิให้สูงข้ึน ความหนืดจะลดลง ความเค้นที่ให้ต้องลดลง เพ่ือที่จะรักษาอัตราความเครียดให้คงที่ 
ดังน้ัน อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเปลี่ยนลักษณะของของไหล หินที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิสูง จะเปลี่ยนลักษณะได้
ด้วยปริมาณความเค้นที่น้อยกว่าหินชนิดเดียงกันที่อยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ า   

3.4.3 สมบัติแพลสติค (Plastic Behavior)  

แพลสติคเป็นสมบัติที่เมื่อหินถูกท าให้เกิดความเครียด จนกระทั่งถูกเปลี่ยนลักษณะไปจากเดิม โดยที่ไม่สามารถ
กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ เป็นสมบัติแบบการไหลของของแข็ง (flow of soild material) จากเส้นแสดงความสัมพันธ์ของ
ความเค้นและความเครียด สมบัติแพลสติคเกิดข้ึนเมื่อความเครียดมีขนาดเกินขีดจ ากัดกฎของฮุค แต่ยังไม่ถึงจุดที่เกิดการ
วิบัติ ดังแสดงในรูปแกรฟของความเค้นและความเครียดรูปที่ 3.26 (ข)-(ง) 

การจ าลองเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของความเค้นกับการเกิดความเครียดแบบถาวรของของแข็ง แสดงในรูปที่ 3.32 
(ค) โดยการดึงแท่งหินที่ให้แรงดึงปริมาณคงที่ และความเครียดเกิดเพ่ิมข้ึนตามล าดับ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบแพล
สติคสมบรูณ์ (perfect plastic) แต่ส าหรับหินโดยทั่วไป เส้นแสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียดจะมีลักษณะ
ดังรูปที่ 3.26 (ค) หรือ (ง) น่ันคือ จะเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่น และแพลสติค ก่อนที่จะเกิดการแตกหรือการวิบัติ และ
ในช่วงที่มีการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค หินอาจต้านความเค้นได้ลดลง เส้นแกรฟจะตกลง [รูปที่ 3.26 (ค)] หรือหินอาจ
ต้านความเค้นได้มากข้ึน เส้นแกรฟจะสูงข้ึน [รูปที่ 3.26 (ง)] การที่หินต้านความเค้นได้สูงข้ึน เน่ืองจากเกิดการปรับสภาพ
ของความไม่สมบรูณ์ของเน้ือหินในระดับโครงสร้างอะตอม ท าให้หินมีความแข็งแรงเพ่ิมข้ึน รายละเอียดของการเปลี่ยน
ลักษณะระดับโครงสร้างอะตอม จะกล่าวในบทที่ 4  
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ความหนืดเป็นสมบัติแบบการไหลของของเหลว แพลสติคเป็นสมบัติแบบการไหลของของแข็ง ของเหลวและ
ของแข็งแยกจากกันที่ ของแข็งสามารถต้านแรงเฉือนได้ ดังน้ัน หากหินหรือวัตถุใดไม่สามารถต้านแรงเฉือนได้ แสดงว่าหิน
หรือวัตถุน้ันมีสมบัติเป็นของเหลว กลไกการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคมีหลายกลไก เน้ือหินจะไม่แตก แต่จะมีการเปลี่ยน
ลักษณะในรูปของการเลื่อนไถล (glide) และ/หรือการไต่ (climb) อย่างช้าๆ ภายในโครงข่ายผลึก (cystal lattice) สมการ
การเปลี่ยนลักษณะของแต่ละกลไก จะกล่าวในบทที่ 4 เน้ือหาส่วนน้ีกล่าวถึงเฉพาะกลไกการเปลี่ยนลักษณะที่พบมาก คือ 
สมการการเปลี่ยนลักษณะแบบช้าๆ ด้วยความเค้นที่ต่ ากว่าค่าความแข็งแรงของหิน น่ันคือ การครีพ (creep) ซึ่งอยู่ในรูปของ
สมการ exponential เรียกว่า “flow law creep” และ “power law creep” 

ในกรณีวัตถุอยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ า รูปแบบของการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค ค านวณได้ด้วยสมการ flow 
law creep ดังน้ี   

 

 

 ในกรณีวัตถุอยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิสูง รูปแบบของการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค ค านวณได้ด้วยสมการ 
power law creep ดังน้ี  

 
 
 
 
และสมการ power law creep จัดเรียงใหม่ ได้ดังน้ี 
 
 
 
 

เมื่อ   คือ อัตราการเกิดความเครียด 
A คือ ค่าคงที่ของวัตถุ 

 R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส (Boltmann’s gas constant, 8.315 JK-1 mol-1) 
 T คือ อุณหภูมิองศาเคลเวิน (absolute temperature, ºK) 
 Ec คือ พลังงานกระตุ้นที่ท าให้เกิดการครีพ (activate energy for creep)  
   คือ ความเค้น  
 Vc คือ ปริมาตรกระตุ้นที่ท าให้เกิดการครีพ (activate volume for creep) 
 P คือ ความดัน  
 Q คือ ค่าพลังงานกระตุ้น ความดัน และปริมาตรของวัตถุ  
 n  คือ ค่าคงที่ มีค่าเป็น 1 เมื่อวัตถุเป็น perfect viscous fluid 

 จากสองสมการข้างค้น หากค่า n = 1 สมการ “power law creep” คือ สมการ flow law creep และโดยทั่วไป 
n มีค่าอยู่ระหว่าง 2 ถึง 8 (ขวอรทไซ้ท์แห้ง n = 2; ขวอรทไซ้ท์เปียก n = 2.4; แกรเหนิท n=2.9; ไดเออเบส n = 3.4; หิน
อ่อน n = 7.6) น่ันคือ ความเค้นยังคงมีผลต่ออัตราการเกิดเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค รูปที่ 3.36 แสดงแกรฟระหว่าง
อุณหภูมิ และค่าความแตกต่างความเค้น ที่ได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการภายใต้อัตราการเกิดความเครียด 10 -14 s-1 
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(ประมาณ 0.1 มิลลิเมตรในล้านปี) และจากแกรฟสรุปได้ว่า ความแข็งแรงของหินและแร่ลดลงแบบสมการ exponential 
ตามอุณหภูมิหรือความลึก หมายเหตุ: ค่าความแตกต่างความเค้น เทียบได้กับความแข็งแรง (strength) ของหินหรือแร่ และ
ค่าอุณหภูมิที่แสดงในแกรฟสามารถเปลี่ยนกลับเป็นความลึกได้ เมื่อทราบอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิตามความลึก 
(geothermal gradient)  

 

 รูปที่ 3.36 แกรฟระหว่างอุณหภูมิหรือความลึก และความเค้นของการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคของหินและแร่ 
ภายใต้การอัตราการเกิดความเครียด 10-14 s-1 [ภาพจาก Figure 8.12 โดย Weijermars, 1997] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 17-18 ก่อนจะศึกษาต่อไป  

 

3.4.4 สมบัติผสมระหว่างยืดหยุ่น หนืด และแพลสติค 

 เมื่อพิจารณาหินที่อยู่ในเปลือกโลก (crust) หรือแผ่นเปลือกโลก (plate) จากพ้ืนดินลงไป สมบัติของหินจะเปลี่ยน
ตามความลึก เพราะหินจะมีความดันรอบข้าง และอุณหภูมิที่สูงข้ึนตามล าดับ การพิจารณาหินที่อยู่ในระดับลึก ภายใต้ความ
ดันและอุณหภูมิสูง จ าเป็นต้องก าหนดให้มีสมบัติของหินมีลักษณะแบบผสม เช่น มีลักษณะแบบยืดหยุ่น ที่ซึ่งมีความเครียด
ข้ึนกับค่าเยิงส์มอเจอเลิส (E) ร่วมกับมีลักษณะเป็นของไหล ที่ซึ่งมีความเครียดข้ึนกับค่าความหนืด () โดยเมื่อเริ่มต้นหินมี
สมบัติยืดหยุ่น แต่เมือ่เวลาผ่านไปจะมีสมบัติแบบของไหล ตัวอย่างรูปจ าลองความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด
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ในสภาพแบบผสมแบบยืดหยุ่น-หนืด (elastic-viscous) ที่ซึ่งสมบัติบัติของหินรู้จักในนามของ Maxwell body [รูปที่ 3.32 
(ง)] หรือ Kelvin body [รูปที่ 3.32 (จ)] สามารถเขียนสมการเพ่ือหาความเค้นได้ดังน้ี  

 

 

 รูปที่ 3.32 (ฉ) แสดงสมบัติของหินมีลักษณะแบบผสมระหว่างยืดหยุ่นและการไหลของของแข็ง (elastic–plastic) 
ที่ซึ่งสมบัติของหินรู้จักในนามของ Prandtl body ส่วนตัวอย่างสมบัติของหินมีลักษณะแบบผสมระหว่างการไหลของ
ของแข็งและการไหลของของเหลว (plastic – viscous) ที่ซึ่งสมบัติของหินรู้จักในนามของ Bingharm body ในกรณีน้ี การ
ไหลจะเกิดหลังจากเกินค่ายีลด์เสตร็งธ์ของหินไปแล้ว หินไม่มีความเครียดใดๆ หากยังไม่ถึงค่ายีลด์เสตร็งธ์ และความเครียด
จะเกิดเพ่ิมข้ึน จากน้ันจะเกิดคงที่ รูปที่ 3.37 แสดงแกรฟเชิงอุดมคติของความสัมพันธ์ของความเค้นและเวลาของหิน เมื่อมี
ความเค้นกระท าเกินค่ายีลด์เสตร็งธ์ไปแล้ว และการสนองตอบของหินภายหลังความเค้นหมดไป   

 

 รูปที่ 3.37 แกรฟแบบอุดมคติของความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดและเวลาของวัตถุที่เปลี่ยนลักษณะแบบแพล
สติค ภายหลังจากมีค่าความเค้นเกินค่ายีลด์สเตร็งธ์ไปแล้ว  

นอกจากน้ียังการก าหนดรูปแบบผสมของหินที่อยู่ระดับลึกอีกหลายรูปแบบ เช่น Burger body หรือ Linear 
body รวมทั้งรูปแบบพฤติกรรมของหินภายหลังจากแรงกระท าสิ้นสุดไปแล้ว ที่มีการตอบสนองเป็นไปอย่างช้าๆ ท านอง
เดียวกับการค่อยๆ ยกตัวข้ึน (rebound) ของแผ่นดินเมื่อน้ าหนักกดทับหายไป อย่างไรก็ดี พฤติกรรมของหินในระดับลึกมี
รายละเอียดอยู่ในวิชาแผ่นดินไหว (earthquake seismology) และการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก (geodynamics) 
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากต าราของ 2 วิชาน้ี  

3.5 ความเค้น และความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลก (Lithospheric Stress and Strength) 

ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) เรียกอีกชื่อว่า “แผ่นเปลือกโลก (plate)” มีความหมายรวมถึงเปลือกโลก 
(crust) และบางส่วนของชั้นเน้ือโลกตอนบน (upper mantle) แผ่นเปลือกโลก ในส่วนของเปลือกทวีป (continental 
plate) มีความหนาระหว่าง 80-120 กิโลเมตร แผ่นเปลือกโลกในส่วนของเปลือกมหาสมุทร (oceanic plate) มีความหนา
ระหว่าง 40-60 กิโลเมตร สมบัติของแผ่นเปลือกโลกตอนบนมีลักษณะแบบยืดหยุ่น ส่วนแผ่นเปลือกโลกตอนล่างมีลักษณะ
แพลสติค ระหว่างแผ่นเปลือกโลกตอนบนและตอนล่างมีลักษณะกึ่งยืดหยุ่น การเข้าใจถึงการเปลี่ยนสภาพของหินและแร่ 
ตลอดจนลักษณะการเปลี่ยนของหินและแร่เมื่อมีอุณหภูมิ และความดันเพ่ิมข้ึน ท าให้สามารถอธิบายถึงปรากฏการณ์ที่พบ

  E
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เมื่อหินและแร่โผล่ข้ึนมาสู่ผิวโลก การเปลี่ยนลักษณะของหินในแผ่นเปลือกโลกจึงข้ึนอยู่กับสภาพเค้น พร้อมทั้งความแข็งแรง
ของหินแบบยืดหยุ่นและแบบแพลสติค เน่ืองจากมีอุณหภูมิและความดันเพ่ิมตามความลึก  

3.5.1 สภาพความเค้นของแผ่นเปลือกโลก (State of Stress in Lithosphere)  

โครงสร้างธรณีเกิดได้โดยแรง แรงส่วนใหญ่มาจากกระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก สภาพแรงหรือสภาพ
ความเค้นของแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่น และแต่ละต าแหน่งจะแตกต่างกัน รูปแบบสภาพความเค้นที่พบมี 3 ลักษณะ ได้แก่  

(1) ความเค้นเท่ากันทุกทิศทุกทาง (1=2=3= P) สภาพแผ่นเปลือกโลก ณ ต าแหน่งน้ันๆ จะมีสมบัติเป็น
ของเหลว การเปลี่ยนลักษณะเกิดได้เฉพาะการยืดหรือการหด (dilation) บริเวณที่พบเช่น แหล่งแม็กเมอ 
(magma chamber) หินฐานที่ไม่มีการเปลี่ยนลักษณะใดๆ เกิดข้ึนในช่วงหลายสิบ หรือหลายร้อยล้านปี
มาแล้ว น้ าหนักกดทับ ณ ต าหน่งของพ้ืนที่ที่มีลักษณะสภาพความเค้นเช่นน้ี สามารถเรียกว่า “lithostatic 
pressure” สภาพความเค้นแสดงด้วยวงกลม [รูปที่ 3.38 (ก)]  

(2) ความเค้นแกนเด่ียว (1>2=3) แบบยืด (extension) สภาพแผ่นเปลือกโลก ณ ต าแหน่งน้ันๆ จะมีความ
เค้นแนวด่ิง, v =1=gh และความเค้นแนวนอน, h=2=3= [/(1-)]v สภาพความเค้นแสดงด้วย
วงรี [รูปที่ 3.38 (ข)] 

(3) ความเค้นแกนเด่ียว (1=2>3) แบบหด (contraction) สภาพแผ่นเปลือกโลก ณ ต าแหน่งน้ันๆ จะมี
ความเค้นแนวด่ิง, v =3=gh และความเค้นแนวนอน ผนวกกับความเค้นจากกระบวณการเคลื่อนที่ของ
แผ่นเปลือกโลก (h=1=2= [/(1-)]v + tectonic stress สภาพความเค้นแสดงด้วยวงรี [รูปที่ 3.38 
(ค)] 

 

 รูปที่ 3.38 รูปแบบสภาพความเค้นของเปลือกโลกที่เปลี่ยนแปลงตามความลึก (ก) ความเค้นหลักเท่ากันทั้งสาม
แกน (ข) แกนความเค้นหลักค่ามากแนวด่ิง (ค) แกนความเค้นหลักค่ามากแนวนอน   

3.5.2 สภาพความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลก (Lithospheric Strength) 

เมื่อหินหรือแร่ในสภาวะเปราะถูกแรงกระท าเกินค่าความแข็งแรงของหินหรือแร่ที่ จะทนได้ จะเกิดการแตกและ
เลื่อน ซึ่งการแตกและเลื่อนที่เกิดข้ึนมีทิศทางความเค้นที่กระท า 3 ลักษณะ และสามารถท าให้เกิดโครงสร้างรอยเลื่อน 3 
ประเภท ได้แก่    
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(1) ความเค้นหลักค่ามากวางตัวแนวด่ิง ความเค้นหลักค่าปานกลางและค่าน้อยวางตัวแนวนอน ท าให้เกิด
โครงสร้างรอยเลื่อนปกติ (normal fault) [รูปที่ 3.39 (ก)] 

(2) ความเค้นหลักค่ามากและความเค้นหลักค่าปานกลางวางตัวแนวนอน ความเค้นหลักค่าน้อยวางตัวแนวด่ิง ท า
ให้เกิดโครงสร้างรอยเลื่อนย้อน (reverse fault) [รูปที่ 3.39 (ข)] 

(3) ความเค้นหลักค่ามากและความเค้นหลักค่าน้อยวางตัวแนวนอน ความเค้นหลักค่าปานกลางวางตัวแนวด่ิง ท า
ให้เกิดโครงสร้างรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) [รูปที่ 3.39 (ค)] 

 

รูปที่ 3.39 ทิศทางของความเค้นที่กระท าให้เกิดรอยเลื่อนตามกฏของแอนเดอรเซิ่น (ก) รอยเลื่อนปกติ (ข) รอย
เลื่อนย้อน (reverse fault) (ค) รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault)  

ทิศทางความเค้นของรอยเลื่อนทั้ง 3 ชนิด รู้จักในชื่อของ “Anderson’s theory of faulting หรือ 
Anderson’s fault classification” ซึ่งแอนเดอรเซิ่น (Anderson, 1942) ศึกษาและสรุปไว้ แอนเดอรเซิ่นพิจารณา
ลักษณะของแรง และพบว่า “พ้ืนผิวของโลกมีค่าความเค้นเฉือนเท่ากับศูนย์ หรือไม่มีความเค้นเฉือน (เพราะเป็นอากาศ) 
ดังน้ัน ความเค้นหลักจะได้เป็นแนวด่ิงต้ังฉากกับพ้ืนผิวโลก และเมื่อมีแรงแนวด่ิงย่อมมีแรงแนวนอนสองทิศทางกระท าต้ังฉาก
ซึ่งกันและกัน และต้ังฉากกับแรงแนวด่ิง” จากแนวความคิดน้ีท าให้ แอนเดอรเซิ่น สรุปทิศทางความเค้นหลักที่มากระท าให้
เกิดรอยเลื่อนได้ 3 ประเภท (รูปที่ 3.39) และจากลักษณะทิศทางของเค้น สามารถเขียนสมการแสดงความแข็งแรงของหินที่
จะทนต่อการเกิดรอยเลื่อนทั้ง 3 ประเภท ได้ดังน้ี 

รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) เปลือกโลกมีสภาพหดสั้น  

 

 

รอยเลื่อนปกติ (normal fault) เปลือกโลกมีสภาพยืด  
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 รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault)  

 

 
 เมื่อ  c0 คือ ค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ (หรือเม็ดหิน กรณีของหินตะกอน) 

 คือ สัมประสิทธิ์การเสียดทานภายในเม็ดแร่ = tan เมื่อ  คือ ค่ามุมเสียดทานภายในเม็ด
แร่ (หรือเม็ดหิน) 

 คือ สัมประสิทธ์ิความดันของของเหลวต่อความดันของหิน (conefficient of fluid pressure) 
= Pliquid/Prock เรียกสั้นๆ ว่า สัมประสิทธิ์ความดันของของเหลว 

จากสมการ 3 สมการข้างต้นพบว่า หากทราบค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ (c0) ค่ามุมเสียดทานภายในเม็ดแร่ 
() สัมประสิทธ์ิความดันของของเหลว () ค่าความหนาแน่นของหิน (rock) ที่ความลึกใดๆ ใต้พ้ืนดิน จะสามารถท านาย
ความแข็งแรงของหินในเปลือกโลกได้  

ความแข็งแรงของหินและแร่ในสภาพเปราะ (brittle) ภายในแผ่นเปลือกโลกสามารถใช้กฎของไบเยอรลี (Byerlee, 
1978) มาอธิบายได้ ซึ่งกฏของไบเยอรลีกล่าวว่า “เมื่อระนาบการแตกมีความเค้นต้ังฉากมากกว่า 200 MPa ข้ึนไป 
สัมประสิทธ์ิของการเสียดทานภายในเม็ดแร่ในเน้ือหินบนระนาบแตกมีค่าประมาณ 0.6 และค่าการยึดเกาะระหว่างเม็ดแร่ต่อ
เม็ดแร่ในเน้ือหิน บนระนาบแตกมีค่าประมาณ 50 MPa ค่าทั้งสองค่าน้ีไม่ข้ึนกับชนิดของหินหรือแร่ และในกรณีที่ค่าความ
เค้นต้ังฉากน้อยกว่า 200 MPa สัมประสิทธ์ิการเสียดทานภายในเม็ดแร่ในเน้ือหินบนระนาบแตกมีค่าประมาณ 0.85” กฎไบ
เยอรลีเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี  

ในกรณีที่ค่าความเค้นต้ังฉากมากกว่า 200 MPa จะได้  

MPa 

ในกรณีที่ค่าความเค้นต้ังฉากน้อยกว่า 200 MPa จะได้  

MPa 

กฎไบเยอรลีเป็นกฎที่สรุปมาจากผลการรวบรวมค่าความเค้นต้ังฉาก และค่าความเค้นเฉือนวิกฤตบนระนาบแตก
ของหินหลากหลายชนิด ที่ได้น ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการ เป็นกฏที่สรุปมาจากผลการทดสอบความแข็งแรงของหิน
จ านวนมาก ท าให้สามารถวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์เพ่ือที่จะได้น าไปประยุกต์ใช้กับหินที่ไม่ได้ทดสอบ การศึกษาและ
วิเคราะห์ของไบเยอรลี พบว่าถ้าหินอยู่ระดับต้ืน ซึ่งมีความเค้นต้ังฉากไม่เกิน 200 MPa สามารถเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเค้นเฉือนวิกฤตและความเค้นต้ังฉากบนระนาบแตกเป็นสมการเส้นตรง โดยที่ค่ามุมเสียดทานภายในเม็ดแร่ () มี
ค่าประมาณ 40º และค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่มีค่าเป็น 0 และถ้าค่าความเค้นต้ังฉากเกิน 200 MPa ไปแล้ว (แต่ต้อง
ไม่เกินกว่า 1,700 MPa หรือหินและแร่น้ันๆ ไม่มีสภาพเปราะอีกต่อไป) สัมประสิทธ์ิการเสียดทาน (tan) มีค่า 0.6 น่ันคือ 
ค่ามุมเสียดทานภายในเม็ดแร่ () มีค่าประมาณ 31º มีค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ 50 MPa ชนิดของหินไม่มีผลต่อค่า
มุมเสียดทาน และค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ กฎของไบเยอรลี จึงเป็นที่นิยมน ามาใช้ประเมินหาค่าความเค้นเฉือน
วิกฤต หากไม่สามารถน าหินตัวอย่ามาทดสอบในห้องปฏิบัติการได้ (รายละเอียดจะกล่าวเพ่ิมเติมในบทที่ 5)  
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จากสมการของการเกิดรอยเลื่อน 3 ประเภท สามารถน าค่าความแข็งแรงของหินตามกฏไบเยอรลีแทนค่าลงใน
สมการ จะสามารถท านายความแข็งแรงของเปลือกโลกได้ ดังรูปที่ 3.40 -3.43 

 

 

รูปที่ 3.40 ความแข็งแรงของหินในเปลือกโลกที่จะเกิดรอยเลื่อนย้อน รอยเลื่อนปกติ และรอยเลื่อนตามแนวระดับ 
ก าหนดค่าความแข็งแรงของหินตามกฏไบเยอรลี โดยให้มีเฉพาะประสิทธ์ิการเสียดทานภายใน,  =0.85 ค่าการยึดเหน่ียว
ระหว่างเม็ดแร่, c0 = 0 ความหนาแน่นของหิน,  = 2,500 kg/m3 (ก) ค่าสัมประสิทธ์ิความดันของของเหลว,  = 0 หิน
จะมีค่าความแข็งแรง 10 เท่าของค่าสัมประสิทธ์ิความดันของของเหลว,  = 0.9 (ข) ค่าสัมประสิทธ์ิความดันของของเหลว, 
 = 0.58  [ภาพปรับปรุงต่อจาก 6.25 โดย Weijermars, 1997]  

แร่องค์ประกอบที่ส าคัญและพบมากในแผ่นเปลือกโลกตอนบน คือ เฟลสปาร ขวอรทส์ และออเลอวีน (olivine) 
ซึ่งเฟลสปารเทียบได้กับหินไดเออเบส (diabase) ขวอรทส์เทียบได้กับหินขวอรทไซ้ท์ และออเลอวีนเทียบได้กับหินดูไน้ท์ 
(dunite) ขวอรทส์เปลี่ยนลักษณะแบบเปราะที่อุณหภูมิต่ ากว่า 300-350 ºC ถ้าอุณหภูมิของแผ่นเปลือกโลกเพ่ิมข้ึนในอัตรา 
25ºC ต่อกิโลเมตร ขวอรทส์เปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคที่ความลึกประมาณ 12-14 กิโลเมตรลงไป ส่วนเฟลสปารเปลี่ยน
ลักษณะแบบแพลสติคที่อุณหภูมิสูงกว่า 500 ºC น่ันคือ เฟลสปารจะเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคที่ความลึกมากกว่า 20 
กิโลเมตรลงไป และออเลอวีนเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคที่ความลึกมากกว่า 50 กิโลเมตร ทั้งเฟลสปาร ขวอรทส์ และออ
เลอวีน เมื่อเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคความแข็งแรงที่จะต้านการเปลี่ยนลักษณะจะลดลงแบบสมการ exponential ตาม
สมการ power law creep หรือตามเส้นแกรฟที่แสดงในรูปที่ 3.36 แผ่นเปลือกโลกตอนบน ในส่วนของเปลือกโลก (crust) 
ประกอบด้วยขวอรทส์และเฟลสปาร เน้ือโลกตอนบน (upper mantle) ประกอบด้วยออเลอวีน ซึ่งออเลอวีนที่อยู่ส่วนบน
ของเน้ือโลก ยังมีสภาพแบบเปราะ แต่เมื่อลึกเกินกว่า 50 กิโลเมตร ออเลอวีนมีสภาพแบบแพลสติคและความแข็งแรงของออ
เลอวีนจะลดลง ดังน้ัน สภาพความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกตามเงื่อนไขที่กล่าวมาสามารถสเก็ช (sketch) ภาพคร่าวๆ ได้
ดังรูปที่ 3.42 โดยค่าความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกใช้ค่าตามกฏของไบเยอรลีก าหนด และค่าความแข็งแรงของหินที่ลดลง
แบบ exponential ตามสมการ power law creep (รูปที่ 3.36)  
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 รูปที่ 3.41 กรอบค่าความแข็งแรงมากสุดของหินในเปลือกโลกที่มีสภาพแบบยืด (tension) และสภาพแบบหด 
(compression) ในกรณีที่ไม่มีความดันของของเหลว (แห้ง), =0 จะมีความแข็งแรงมาก และกรอบค่าความแข็งแรงจะ
ลดลงเมื่อมีความดันน้ าเข้ามาเก่ียวข้อง (=0.3, 0.58, 0.7) และไม่มีความแข็งแรงเมื่อ =1 

 

รูปที่ 3.42 (ก) แกรฟความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกตามกฏของไบเยอรลี และกฏการไหลของขวอรทส์ 
เฟลสปาร และออเลอวีนในสภาพแพลสติคอย่างช้าๆ (power law creep) (ข) ลักษณะความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกที่
แบ่งเป็น 4 ชั้น คือ เปลือกโลกชั้นบน (upper crust) เปลือกโลกชั้นกลาง (middle crust) เปลือกโลกชั้นล่าง (lower curst) 
และเน้ือโลกตอนบน (upper mantle) โดยเปลือกโลกชั้นบนและชั้นกลางมีสภาพแห้ง ส่วนเปลือกโลกชั้นล่างและเน้ือโลก
ตอนบนมีสภาพเปียก (ค) ลักษณะความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลก โดยเปลือกโลกชั้นบนและชั้นกลางมีสภาพเปียก ส่วน
เปลือกโลกชั้นล่างและเน้ือโลกตอนบนมีสภาพแห้ง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 6.19 โดย Fossen] 
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 รูปที่ 3.43 ความแข็งแรงของหินในเปลือกโลกที่เปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและแบบแพลสติค (ก) สภาพหินใน
เปลือกโลกเป็นขวอรทไซ้ทแห้ง ไม่มีความดันน้ า (ข) สภาพหินในเปลือกโลกมีค่าความดันน้ า และสัมประสิทธ์ิความดันน้ า
เท่ากับ 0.42 (ค) สภาพหินในเปลือกโลกมีค่าความดันน้ า และสัมประสิทธ์ิความดันน้ าเปลี่ยนตามความลึก  

ค่าความแข็งแรงของแผ่นปลือกโลกตรงบริเวณรอยต่อระหว่างชั้นเปลือกโลกและชั้นเน้ือโลก (mantle) ซึ่งรอยต่อน้ี
เรียกว่า “โมเฮอโรเวอชิช (Mohorovicic)” นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “โมเฮอ” เป็นไปได้ทั้งลดลง [รูปที่ 3.42 (ข)] หรือสูงเพ่ิมข้ึน 
[รูปที่ 3.42 (ค)] ข้ึนอยู่กับสภาพของเปียกหรือแห้งของเปลือกโลก (รูปที่ 3.42) ในกรณีที่เปลือกโลกตอนกลาง (middle 
crust) เป็นส่วนที่ไม่แข็งแรงมีสภาพแบบแพลสติค เพราะมีแร่ขวอรทส์เป็นองค์ประกอบอยู่มาก เปลือกโลกตอนล่าง (lower 
crust) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแร่เฟลสปาร จะมีความไม่แข็งแรงเช่นกัน หากเฟลสปารมีสภาพแบบแพลสติค ชั้นเน้ือโลกตอนบน 
(upper mantle) มแีร่ออเลอวีน ท าให้มีความแข็งแรงเพ่ิม และความแข็งแรงลดลงเมื่อลึกลงไปถึงตอนล่างของแผ่นเปลือก
โลก เน่ืองจากอุณหภูมิและความดันที่เพ่ิมข้ึนตามความลึก ส่งผลให้แร่ออเลอวีนมีการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค เมื่อลึก
ลงไปเรื่อยๆ แต่หากแร่ออเลอวีนมีน้ าเข้ามาเก่ียวข้อง ความแข็งแรงจะลด  

ในการสร้างรูปจ าลอง การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก อาจก าหนดการเปลี่ยน
ลักษณะของแผ่นเปลือกโลกทั้งหมดให้เป็นแบบยดืหยุ่น และก าหนดชั้นธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) เป็นชั้นที่มีการ
เปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค แตกต่างไปจากรูปที่ 3.42 ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสมมติฐานและมาตราส่วนที่พิจารณา รวมทั้งอาจมี
การจ าลองความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกหลายๆ ชั้น ก าหนดค่าความแข็งแรงแต่ละชั้นแตกต่างไปจากกฏของไบเยอรลี 
ก าหนดอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึก (geothermal gradient) แตกต่างจาก 25 ºC ต่อกิโลเมตร (อยู่ระหว่าง 
15-65ºC ต่อกิโลเมตร) ก าหนดแร่องค์ประกอบแตกต่างออกไป (เช่น ผสมระหว่างขวอรทส์และเฟลสปาร) และก าหนดอัตรา
การเกิดความเครียดเร็วข้ึนหรือช้าลง (อยู่ระหว่าง 10-13 ถึง 10-15 s-1 นิยมใช้ 10-14 s-1 หากต่ ากว่า 10-18 s-1 จะเกินกว่าอายุ
ของโลก) ท าให้ได้สภาพความแข็งของแผ่นเปลือกโลกแตกต่างอย่างมากจากรูปที่ 3.42 (ก) หรือ (ข) อย่างไรก็ดี ในการ
ก าหนดค่าต่างๆ ต้องมีหลักฐานสนันสนุน เพ่ือจะได้อธิบายสภาพธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม การที่จะบ่งบอกสภาพความ
แข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกเชิงเปรียบเทียบระหว่างรูปที่ 3.42 (ข) หรือ (ค) ของพ้ืนที่ใดๆ อาจเทียบจากข้อมูลความลึกของ
แผ่นดินไหวที่บันทึกได้ในพ้ืนที่น้ันๆ กรณีที่แผ่นดินไหวเกิดเฉพาะที่ระดับต้ืนในส่วนของเปลือกโลกตอนบน (0-15 กิโลเมตร) 
ไม่ข้อมูลความลึกของแผ่นดินไหวที่มาจากเปลือกโลกตอนล่างและเน้ือโลกตอนบน แสดงว่าสภาพความแข็งแรงแผ่นของ
เปลือกโลกพ้ืนที่น้ันมีสภาพคล้ายรูปที่ 3.42 (ข) เป็นต้น รูปที่ 3.43 เป็นอีกตัวอย่างของการพิจารณาสภาพความแข็งแรง
เฉพาะเปลือกโลกตอนบน (upper crust) ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิตามความลึก 
(geothermal gradient), 30ºC ต่อกิโลเมตร และ 15ºC ต่อกิโลเมตร ของขวอรทไซ้ท์ ตลอดจนค่าความดันน้ าที่
เปลี่ยนแปลงตามความลึก จากรูปที่ 3.42 และ 3.43 แสดงให้เห็นว่า สภาพความแข็งแรงของหินภายแผ่นเปลือกโลก มีปัจจัย
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ควบคุมหลายปัจจัย กล่าวได้ว่า ความรู้ความเข้าใจสภาพใต้พ้ืนดินยังมีจ ากัด ท าให้การอธิบายและท านายปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่เกิดใต้ผิวดินขาดความแม่นย า จ าเป็นต้องศึกษา วิเคราะห์เชิงลึกเพ่ิมมากข้ึน  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 19-20 ก่อนจะถึงบทสรุป  

 

3.6 บทสรุป  

การวิเคราะห์เพ่ือหาปริมาณความเค้นที่มีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะของหิน ตลอดจนความแข็งแรงของหินที่ต่อต้าน
ต่อการเปลี่ยนลักษณะ ที่ซึ่งการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนได้ด้วยแรงเพียงเท่าน้ัน ในการวิเคราะห์จะให้นิยามความเค้นว่าเป็น 
ความสัมพันธ์ของแรงต่อพ้ืนที่ (=F/A) สามารถค านวณความเค้นบนระนาบใดๆ ได้ หากทราบแรงและทิศทางของแรง
กระท า โดยความเค้นที่กระท าบนระนาบบ่งบอกในรูปของความเค้นต้ังฉาก (normal stress) และความเค้นเฉือน (shear 
stress) ความเค้นที่กระท า ณ จุดใดๆ บ่งบอกในรูปสามมิติด้วยเท็นเซ่อรความเค้น (stress tensor) ที่ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบเว็คเท่อรย่อยของความเค้นต้ังฉากของสามระนาบเล็กๆ ที่เป็นตัวแทนของจุด ที่ต้ังฉากกัน และเว็คเท่อรย่อย
ของความเค้นเฉือนจากท้ังสามระนาบ ส่วนความเค้นใต้ผิวดินในแนวด่ิงที่ความลึกใดๆ ค านวณได้จาก =gh สามารถใช้
สมการหรือวงกลมของโมร ในการค านวณหาความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือนที่กระท าในระนาบใดระนาบหน่ึง สามารถ
แสดงทรงรีความเค้นได้หากทราบค่าของความเค้นค่ามากสุด ความเค้นค่าปานกลาง และความเค้นค่าน้อยสุด สามารถ
ทดสอบหาค่าความความแข็งแรงของหินโดยใช้วิธีการทดสอบแบบกดอัด การทดสอบแบบยืด และการทดสอบแบบดึง หินมี
ค่าความแข็งแรงต่อการกดอัดมากกว่าการดึงประมาณ 3 เท่า ความแข็งแรงของหินข้ึนกับสมบัติ 4 ประการของหิน ได้แก่ 
สมบัติยืดหยุ่น สมบัติการหนืด สมบัติแพลสติค และสมบัติผสมยืดหยุ่น การหนืด และแพลสติค สมบัติยืดหยุ่นของหินท าให้
หินเกิดการเปลี่ยนลักษณะขณะที่ถูกแรงกระท า แต่เมื่อแรงกระท าหายไป หินจะกลับคืนสภาพเดิม เสมือนไม่เคยถูกแรง
กระท ามาก่อน ส่วนสมบัติแบบแพลสติคท าให้หินเกิดการเปลี่ยนลักษณะไปอย่างถาวร โดยการไหล และไม่มีการแตกเกิดข้ึน
ในเน้ือหิน น่ันคือ เปลี่ยนลักษณะไปแล้ว ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิม ส่วนความหนืดเป็นสมบัติต้านการไหลของของเหลว 
ความหนืดเป็นอัตราส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนกับอัตราความเครียดเฉือน หรืออัตราส่วนของ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นต้ังฉากกับอัตราความเครียด นอกจากน้ีแล้วค่าความแข็งแรงข้ึนอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของหิน 
ปัจจัยที่มีผลต่อความแข็งแรงของหิน ได้แก่ ความดันรอบข้าง ความดันของของเหลว อุณหภูมิ อัตราเร็วของความเครียดที่
เกิดข้ึนในหิน ความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลก สามารถค านวณคร่าวๆ โดยใช้กฏของไบเยอรลี ซึ่งหินในแผ่นเปลือกโลกที่มี
สภาพแบบหดสั้น จะมีความแข็งแรงมากกว่าหินในแผ่นเปลือกโลกที่มีสภาพแบบยืด การศึกษาความแข็งแรงของแผ่นเปลือก
โลกต้องพิจารณาสมบัติของหินเปลี่ยนแปลงตามความลึก เน่ืองจากมีปัจจัยของความดันและอุณหภูมิที่สูงเข้ามาเก่ียวข้อง  

ค้าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ้า (Term to Remember) 

Stress, pressure, traction, body force, contact force, gravitational loading, thermal loading, 
displacement loading, normal stress, shear stress, stress tensor, stress ellipse, mean stress, deviatoric 
stress, differential stress, lithostatic stress, hydrostatic pressure, Mohr stress diagram, uniaxial stress, 
triaxial stress, confining pressure, strain rate, stress-strain curve, yield strength, hysteresis loop, elastic 
deformation, plastic deformation, viscousity, rupture strength, ultimate strength, strain hardening, strain 
softening, creep, Hooke’s law, Byerlee’s law, flow law, power law creep, Poisson’s ratio, Young’s 
modulus, Bulk modulus, shear modulus, poise, coefficient of fluid pressure, stress trajectory, lithospheric 
strength profile  



 การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส ์   145 

ค้าถามท้ายบท (Questions) 

ก าหนดให้ compressive stress มีค่า “บวก” ส่วน tensile stress มีค่า “ลบ” และ g = 10 m/s2  

(1) จงอธิบายความหมายของ force, traction, stress, pressure และ stress at a point  

(2) จงเขียน stress tensor ที่จุด P ก าหนดให้ 11=100 MPa, 22 = 80 MPa, 33 = 65 MPa ส่วน  ใน
องค์ประกอบอื่นๆ ให้ก าหนดเองตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความน่าจะเป็น  

(3) พ้ืนที่ใต้ผิวดิน ณ จุด P มีค่า 1=120 MPa, 2 = 80 MPa, 3 = 60 MPa ซึ่งเป็นแบบความเค้นอัด จงหา (ก) 
mean normal stress (ข) maximum shear stress (ค) differential stress (ง) deviatoric stress (จ) ทิศทางใดที่
ท าให้หินในพ้ืนที่น้ีเกิดการยืดตัว (extension) และทิศทางใดที่ท าให้หินในพ้ืนที่เกิดการอัด (compression) (ฉ) พ้ืนที่น้ี
ต้องการความเค้นดึง (tensile stress) กระท าหรือไมเ่พ่ือให้หินยืด   

(4) ค านวณหาความเค้นจากน้ าหนักกดทับของหิน (lithostatic stress) และจากน้ าหนักกดทับของน้ า (hydrostatic 
pressure) ที่ระดับ 0, 10, 100, 1000, 5,000 เมตร (meter) โดยที่ระดับน้ าใต้ดินอยู่ที่ 100 เมตรจากผิวดิน โดยหินมี
ความหนาแน่น 2,500 kg/m3 เขียนแกรฟระหว่างความลึกและค่าความเค้นจากน้ าหนักกดทับของหิน และจากน้ าหนัก
กดทับของน้ า ที่ความลึกต่างๆ ตามที่ก าหนดให้   

(5) ค านวณหาความเค้น (n, s) ที่กระท าบนระนาบรอยย้อนมีมุมเท 15 ที่ความลึก 2 กิโลเมตร และมีความเค้นจาก
กระบวนการแปรสัณฐานด้านข้างในปริมาณ 40 MPa ถ้าหิน ณ บริเวณน้ันมีความหนาแน่น 2,800 kg/m3  

(6) หาค่าของ n and s บนระนาบ ท่ีวางตัว 45 ทวนเข็มนาฬิกากับ ทิศทางของ 1 เมื่อ 1 = 8 MPa, และ 3 = 
3 MPa ซึ่ง 1 และ 3 เป็นแบบ tensile stress  

(7) ก าหนดให้ความเค้นอัด (compressive stress) วางตัวในแนวนอนมี trends ในแนว E-W และมีขนาด 4 MPa ค่า
ความเค้นอัดแนวนอนวางตัว N-S มีค่า 2 MPa จงหา n, s ที่ท ากับรอยเลื่อนแนวด่ิงมี strike N30E  

(8) ค านวณหาความเค้น (n, s) ที่กระท าบนระนาบรอยเลื่อนปกติ (normal fault) มีมุมเท 50 ที่ความลึก 10 
กิโลเมตร (kilometer) ถ้าหินบริเวณน้ันมีความหนาแน่น 2,700 kg/m3  

(9) จงสร้าง Mohr diagram แสดง 1=40 MPa, 2 = 22 MPa, 3 = 18 MPa (ก) ก าหนดให้ 1 วางตัวแนวด่ิง จงหา 
n, s ที่ท ากับรอยเลื่อนที่วัดมุมเทได้ 40 (ข) หากรอยเลื่อนที่มีลักษณะ conjugate กับรอยเลื่อนในข้อ (ก) จงหา 
n, s ของรอยเลื่อนน้ี และ (ค) ทิศทางใดที่เกิดสภาวะยืด (extension)  

(10) รอยเลื่อน 2 แนว มีลักษณะการเลื่อนแบบ left-lateral และมีค่า shear stress = 8 MPa รอยเลื่อนแนวที่หน่ึงมี 
strike = N30 E และมีค่า normal compressive stress = 14 MPa รอยเลื่อนที่สอง มีค่า normal compressive 
stress = 2 MPa ก าหนดให้ความเค้นรอบๆ รอยเลื่อนเท่าเดิม (ก) จงสร้าง Mohr circle และ (ข) หาค่าขนาด และ
การวางตัวของ principal stresses 

(11) ตัวอย่างหิน ที่น ามาทดสอบ compressive strength test มีค่า principal stress = 30 MPa และ 10 MPa สมการ
การวิบัติของหิน คือ |s| = |n|(tan30) (ก) จงเขียนกรอบการวิบัติ และเขียน Mohr circle และ (ข) หินเกิดการ
วิบัติหรือไม่ ถ้าไม่จงหา normal stress และ shear stresse บนระนาบที่ท ามุม 60 กับแกนของ 1 
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(12) ตัวอย่างหิน ท่ีน ามาทดสอบ compressive strength test โดยใส่ค่า principal stress = 40 MPa (maximum) และ 
20 MPa (minimum) ถ้าหินน้ีมีสมการการวิบัติของหิน |s| = |n|(tan30) หากต้องการท าให้หินเกิดการวิบัติ จะ
ท าอะไรได้บ้าง (บอกเป็นปริมาณตัวเลขค่าน้อยสุด) 

(13) หินทรายมีค่าความแข็งแรง s= 50 + 0.6n MPa และก าหนดให้ confining pressure รอบหินทรายมีค่า 10 MPa 
จงหาว่าจะต้องเพ่ิม axial compressive stress เข้าไปเท่าไร หากต้องการให้หินทรายดังกล่าวน้ีเลื่อน และหินน้ัน
เลื่อนด้วยมุมกี่องศา 

(14) แท่งรูปทรงกลมของหินดินดานยาว 10 เซนติเมตร พ้ืนที่หน้าตัดมีรัศมี 1 เซนติเมตร Young’s Modulus = 4 GPa 
ค่า Poisson’s ratio = 0.4 จงความเครียดที่เกิดในตามแกนที่ขนานกับทิศทางของแรง และแกนที่ต้ังฉากกับทิศทาง
ของแรง หากออกแรงดึงที่ปลายทั้ง 2 ข้าง ด้วยแรง 500 นูเท่ิน  

(15) จากการทดสอบหินในห้องปฏิบัติการ สเก็ช (sketch) แกรฟระหว่างความเค้นและความเครียดของหินทราย หินปูน 
หินแกรเหนิท และหินอ่อน ให้เขียนลงในแกรฟรูปเดียวกัน หรือใช้มาตราส่วนเดียวกัน 

(16) อะไรที่เป็นปัจจัยในการควบคุมความแข็งแรงของหิน จงเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปหาน้อย   

(17) ส่วนใหญ ่Poisson’s ratio ของหินมีค่าเป็นบวก ในบางกรณีมีค่าเป็นลบ หินหรือแร่เปลี่ยนลักษณะอย่างไรเรียกว่า มี 
Poisson’s ratio เป็นลบ และหินหรือแร่ที่มสีมบัติดังกล่าวน้ีมีอะไรบ้าง   

(18) จงสเก็ชแกรฟแสดงความสัมพันธ์ของความเค้นและความเครียด ในกรณีที่ก าหนดอัตราความเครียดเกิดแตกต่างกัน   

(19) หลุมเจาะลึก 15 กิโลเมตร พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์ิความดันแหลวที่ความลึก 0-1 กิโลเมตร= 0.42; 1-3 กิโลเมตร = 
0.7; 3-5 กิโลเมตร = 0.82; 5-8 กิโลเมตร = 0.3 และ 8-10 กฺโลเมตร = 1.0 จงเขียนกรอบความแข็งแรงของหิน
ตามแนวหลุมเจาะในสภาพยืดและหดสั้น   

(20) จงแสดงจงสเก็ช (sketch) สภาพความแข็งแรงของเปลือกโลกบริเวณอ่าวไทย  

ค้าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) หินตัวอย่างในรูปที่ 3.44 (ก) และ (ข) หากน ามาทดสอบด้วย (ก) ความเค้นดึง (ข) ความเค้นอัดแกนเดียว (ค) ความเค้น
อัด 3 แกน ให้สเก็ช (sketch) ระนาบของการแตก และลักษณะการแตก  

(2) ชั้นหินในรูปที่ 3.44 (ค) หากถูกแรงกระท าในสภาวะ (ก) เปราะ (ข) อ่อนน่ิม (ค) กึ่งเปราะกึ่งแพลสติค ให้สเก็ช 
(sketch) รูปของโครงสร้างธรณีที่เกิดข้ึน (ก าหนดชั้นหินความยาวไม่จ ากัด)   

 
รูปที่ 3.44 ส าหรับค าถามชวนคิดข้อ 1 และ 2 
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     โครงสร้างไมโครและกลไกการเปลี่ยนลักษณะ 

Microstructures and Deformation Mechanisms 
4.1 โครงสร้างไมโคร (Microstructures)  

หลักฐานการเปลี่ยนลักษณะของหิน ในระดับอะตอม (atom – แอ๊ะ′เทิ่ม) และโมเลกุล (molecule – มอ′ลิคิวลฺ) 
สามารถศึกษาได้จากหินโผล่ และหินที่หลุดร่วง [รูปที่ 4.1 (ก) และ (ข)] การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหรือกลไก (process 
or mechanism) ที่ท าให้หินหรือเน้ือหินเปลี่ยนลักษณะมีหลายระดับ เช่น ระดับที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ระดับที่ต้องอาศัย
กล้องจุลทรรศน์ต้ังแต่ก าลังขยายต่ า ถึงสูงมาก (10 เท่าข้ึนไป - 1,000,000 เท่า) หรืออาศัยเท็คหนิคอื่นๆ ผลของการศึกษา
การเปลี่ยนลักษณะของหิน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระดับมาตราส่วนใด ย่อมมีส่วนช่วยให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนลักษณะของหิน
ได้ ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.2 ท่ีแสดงภาพของหินทรายจากหินโผล่ [รูปที่ 4.2 (ก)] จากก้อนหินร่วง [รูปที่ 4.2 (ข)] เม็ดแร่ในหิน
ทรายก่อนการเปลี่ยนลักษณะที่ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ และเม็ดแร่ในหินภายหลังการเปลี่ยนลักษณะ [รูปที่ 4.2] 

 

รูปที่ 4.1 (ก) สายแร่ขวอรทส์ (quartz vein) ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะโดยการคดโค้ง ความยาวของสายแร่ขวอรทส์
ในภาพประมาณ 30 เมตร (ข) สายแร่เฟลสปารและขวอรทส์ ที่ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะในขณะที่ แร่ทั้งสองชนิดน้ีมีสภาพที่
เป็นแพลสติค (ค) และ (ง) หินโผล่ของหินทรายแทรกสลับกับเฌล (จ) และ (ฉ) ภาพหินร่วง ที่ถูกทุบเพ่ือสังเกตผิวสดของ
เน้ือหิน [ภาพ (ก) โดย Michael Williams, University of Massachusetts ภาพ (ข) – (จ) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 
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รูปที่ 4.2 (ก) หินหินทราย (ข) ก้อนหินร่วงแสดงโครงสร้างการวางชั้นของหิน (ค) ภาพจากแผ่นหินบางของหิน
ทราย มีของแร่ขวอรทส์ เป็นองค์ประกอบ (ง) ภาพจากแผ่นหินบางของหินมายเลอไน้ท์ ซึ่งเป็นหินเขตรอยเฉือน แสดงแร่  
ขวอรทส์ และแร่เมิสเคอไว้ท์ (ไมเคอะ) ที่มีรูปร่างคล้ายปลา (mica fish) (จ) ภาพของแร่ขวอรทส์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์
อิเล็คทร็อนแบบส่องกราด [Scanning Electron Microscope (SEM)] ซึ่งแสดงรูปปลา คล้ายแร่ไมเคอะรูปปลา ในรูป (ค) 
(ฉ) ภาพของผลึกแร่ขวอรทส์โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน [Transmission Electron Microscope 
(TEM)] (ก) ภาพโดย Water, D. J., University of Oxford รูป (ค) และ (ฉ) ภาพโดย Jan Tullis, Brown University (ง) 
และ (จ) ภาพจาก Figs. 5.31 and 5.35 โดย Passchier and Trouw, 2005 ) 

การศึกษารูปทรงสัณฐานของโครงสร้าง และแร่องค์ประกอบในหินในมาตราส่วนขนาดเล็กมาก เรียกว่า การศึกษา
โครงสร้างไมโคร หรือโครงสร้างขนาดเล็ก หรือเรียกว่า “การศึกษาไมโครสเตริคเชอร” ค าว่า “microstructure” พจนานุกรม
ศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2558) เรียกว่า “โครงสร้างจุลภาค” ต าราเล่มน้ีเรียกว่า “โครงสร้างไมโคร” ซึ่ง
โครงสร้างไมโคร หมายถึง ลักษณะโครงสร้างของหิน ที่ศึกษาได้โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ หรือกล้องอื่นๆ ที่มีก าลังขยาย
สูงเท่าน้ัน  

หากใช้มาตราส่วนของการศึกษาในการพิจารณา สามารถแบ่งการศึกษาทางธรณีวิทยาโครงสร้างได้ 5 ประเภท
ใหญ่ๆ ได้แก่ (1) การศึกษามาตราส่วนขนาดเล็ก (micro to submicroscopic scale) (2) การศึกษาในมาตราส่วนขนาด
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กลาง (mesoscopic scale) (3) การศึกษาในมาตราส่วนขนาดใหญ่ (macroscopic scale) (4) การศึกษาในมาตราส่วนขนาด
ภูมิภาค (regional scale) และ (5) การศึกษาในมาตราส่วนขนาดทั่วโลก (global scale) การศึกษาในส่วนน้ี จะเป็น
การศึกษาในมาตราส่วนขนาดเล็ก (micro to submicroscopic scale) โครงสร้างไมโคร ซึ่งอีกชื่อหน่ึงในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า “fabric – แฟะบริค” หรือ “microfabric – ไมโครแฟะบริค”  

การศึกษาโครงสร้างไมโครช่วยท าให้เราสามารถเข้าใจถึง  ความสัมพันธ์ของกระบวนการเปลี่ยนลักษณะ 
(deformation process) ตลอดถึงสภาพ หรือสิ่งแวดล้อมทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonic process) สมบัติและ
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด (stress and strain relationship) เวลา (time) อุณหภูมิ (temperature) 
ความดัน (pressure) และองค์ประกอบอื่นๆ ที่มี ผลต่อการเปลี่ยนลักษณะให้หินแตกต่างไปจากธรรมชาติเดิมอย่างถาวร อัน
เป็นหัวใจของวิชาธรณีวิทยาโครงสร้าง  

การศึกษาโครงสร้างไมโครสามารถท าได้ทั้งในสนามและในห้องปฏิบัติการ และโดยการทดลองแบบสร้างรูปจ าลอง
เหมือนจริง (simulation) การศึกษาโครงสร้างไมโครในสนาม ประกอบด้วย การวัดโครงสร้างขนาดเล็ก เช่น แนวแตกเรียบ 
(cleavage) ริ้วขนาน (foliation) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) หรือเขตรอยเฉือน (shear zone) เป็นต้น ส่วนการศึกษา
โครงสร้างไมโครในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย การดูลักษณะเม็ดแร่ประกอบหินด้วยกล้องจุลทรรศน์  (microscope) และ
จุลทรรศน์อิเล็คทร็อน (electron Microscope) ตัวอย่างของกล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนที่ใช้ ได้แก่ กล้องจุลทรรศน์
อิเล็คทร็อนแบบส่องกราด [Scanning Electron Microscope (SEM)] ซึ่งเป็นการวัดอิเล็คทร็อนที่สะท้อน หักเห และ
เลี้ยวเบนจากผิววัตถุ ภายหลังการฉายล าแสงอิเล็คทร็อนไปยังวัตถุ ได้ภาพ 3 มิติ ที่เป็นรูปทรงสัณฐานของวัตถุ ดังภาพ
ตัวอย่างแสดงในรูปที่ 4.2 (จ) กล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน [Transmission Electron Microscope (TEM)] ซึ่ง
เป็นการวัดความหนาแน่นของอิเล็คทร็อนที่ผ่านเข้าไปในวัตถุที่ตัดให้บางมาก ได้ภาพ 2 มิติ กล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบ
ส่องผ่านและส่องกราด [scanning transmission electron microscope (STEM)] ซึ่งเป็นการวัดความหนาแน่นของ
อิเล็คทร็อนที่ผ่านวัตถุ รวมทั้งรูปแบบของการสะท้อน หักเห และเลี้ยวเบนของอิเล็คทร็อนจากผิววัตถุ น่ันคือ ใช้ตรวจพ้ืนผิว 
และโครงสร้างภายในวัตถุ ดังภาพตัวอย่างแสดงในรูปที่ 4.2 (ฉ) นอกจากกล้องจุลทรรศน์ชนิดต่างๆ แล้วการศึกษาเสริมใน
ห้องปฏิบัติการแบบอื่นๆ ได้แก่ ดูการกระจายตัวของแร่ (Crystallographic Preferred Orientation) และดูรูปร่างและชนิด
ของแร่จาก Cathodoluminescence (CL), Image Analysis, Chemical and Isotope Analysis, X-ray tomography 
เป็นต้น  

ในปัจจุบันนิยมศึกษาโครงสร้างไมโคร โดยใช้แผ่นหินบาง (thin section) ดังแสดงในรูปที่ 4.2 (ค)-(ง) เน่ืองจากไม่
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก การวิเคราะห์ผลและแปลผล ท าได้ง่าย มีความถูกต้อง นอกจากน้ีอาจมีการใช้วิธีวิเคราะห์อื่น เช่น 
SEM, STEM, TEM ร่วมด้วย เมื่อต้องการความละเอียดเพ่ือใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ดี ส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเท็คนอเลอ
จี้ “ความรู้รากฐาน (fundamental) มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เน่ืองจากความรู้รากฐานจะท าให้ทราบได้ว่า เรามี
ความรู้อะไรบ้าง และมีอะไรบ้างที่เรายังไม่มีความรู้ วิธีการที่ใหม่ๆ (new technologies) หรือวิธีต่างๆ ที่ไม่ยังคุ้นเคย 
(unfamiliar technologies) ท าให้ได้ข้อมูล (data) อย่างง่ายดาย แต่สิ่งที่ยุ่งยากมากกว่า คือ การแปลความหมาย
เข้าสู่สภาพที่แท้จริงของธรรมชาติ และน าสิ่งน้ันมาท าให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติให้ได้” ซึ่งค ากล่าวในท านองน้ี มี
ปรากฏอยู่ในหนังสือ “the last lecture” โดย Randy Pausch (2007) หรือในหนังสือ microtectonics โดย Passchier 
and Trouw (2005) เป็นต้น ดังน้ัน ไม่ควรว่ิงตามเท็คนอเลอจี้ (technology) หรือถูกเทค็นอเลอจี้ใช้ แต่เป็นผู้ใช้เท็คนอเลอจี้  

วิชาวัสดุศาสตร์ (material sciences) เป็นวิชาท่ีศึกษาโครงสร้างไมโครเชิงลึก เช่น โครงสร้างไมโครของโลหะและ 
เซอแรหมิค (ceramic) ความรู้จากการศึกษาทางวัสดุศาสตร์ ช่วยให้เราเข้าใจถึงลักษณะของแร่และหินเพ่ิมมากข้ึน โลหะหรือ
เซอแรหมิค ถือเป็นส่วนหน่ึงของแร่ (mineral) ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) พบแร่มากกว่า 4,700 ชนิด ในอนาคตจ านวนของ
แร่จะมีเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ เพราะมีความจ าเป็นในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติใหม่ๆ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ
ของมนุษย์ที่เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับเช่นกัน วิชาวัสดุศาสตร์จึงเป็นการศึกษาแร่ที่สนใจเพียงบางกลุ่ม แต่ศึกษาในรายละเอียด 
(ลึกซึ้ง) จึงช่วยให้เข้าใจถึงธรรมชาติของแร่เพ่ิมมากข้ึน พร้อมน ามาใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน  
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4.1.1 โครงสร้างรูปผลึก (Crystalline Structure)   

อะตอม (atom – แอะ๊′เท่ิม) และโมเลกุล (molecule – มอ′ลิคิวลฺ) เป็นโครงสร้างในขนาดไมโครที่ต้องกล่าวถึง โดย
ทีอ่ะตอม คือ อนุภาคที่เล็กที่สุดของสสาร ที่ประกอบตัวกันเป็นโมเลกุล ถ้าอะตอม หรือโมเลกุลจัดตัวเป็นรูปแบบแน่นอนที่
ซ้ าๆ กัน จะได้โครงสร้างเรียกว่า “ผลึก (crystal – ครสิ′เต้ิล)” (รูปที่ 4.3) การจัดเรียงของอะตอมในผลึกน้ันสามารถแสดงได้ 
โดยใช้จุดตัดของเส้นโครงสร้างผลึกร่างตาข่าย (crystalline lattice) ดังแสดงในรูปที่ 4.4 “โครงสร้างผลึกร่างตาข่าย 
(crystalline lattice)” นิยมเรียกสั้นๆ ว่า “โครงข่าย (lattice – และ′เทิส)” และจากน้ีไปจะเรียก “โครงข่าย” แทน 
“โครงสร้างผลึกร่างตาข่าย (crystalline lattice)” ภายในโครงข่ายมี “จุดตัดโครงข่าย (lattice point)” ที่แสดงถึงอะตอมใน
โครงข่าย ระยะห่างของแต่ละโครงข่ายน้ีเรียกว่า “ระยะห่างของโครงข่าย (space lattice)” ที่ประกอบด้วยจุดต่างๆ เรียงกัน
แบบสามมิติ ดังรูปที่ 4.4 การจัดวางและการจัดเรียงของผลึก เพ่ือให้เกิดเสถียรภาพมากสุดและสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด  

 

รูปที่ 4.3 รูปจ าลองลักษณะการเกิดของผลึกแร่สเปอเนล (spinel) ประกอบด้วย อะตอม โมเลกุล และโครงข่าย จับ
ตัวเป็นรูปผลึก [ภาพปรับปรุงต่อจาก Perkins, 2001]  

 

รูปที่ 4.4 โครงสร้างผลึกรูปตาข่าย (crystal lattice) หรือโครงข่าย (lattice) รูปสี่เหลี่ยมแบบง่ายๆ หน่วยเซล 
(unit cell) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่เป็นตัวแทนขององค์ประกอบโครงข่าย วงกลมแทน อะตอม หรือโมเลกุล เส้นต่อระหว่าง
วงกลมแทนแขนของการยึดเหน่ียวโดยพันธะเคมี  
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“ผลึก (crystal)” เมื่อกล่าวในความหมายของหินแปรและหินอัคนี อาจเรียกว่า “เม็ด (grain)” ซึ่งเป็นเม็ดของแร่
ชนิดเดียว มีรูปทรง 3 มิติ (มีปริมาตร) ผลึกของแร่ชนิดเดียวกันจะมีทิศทางการเรียงตัวของโครงข่ายแตกต่างกัน ผลึกของแร่
ต่างชนิด ต่างกันที่ขอบของเม็ด (grain boundary) ส่วนค าว่า “เม็ด (grain)” ในความหมายของหินตะกอน หมายถึง เม็ดของ
แร่ และ/หรือเม็ดของหิน (เม็ดของหิน ในแต่ละเม็ดมีแร่เป็นองค์ประกอบหลายชนิดด้วยกัน ค าว่า เม็ด (grain) ในส่วนของ
ค าอธิบายกลไกการเปลี่ยนลักษณะ ผู้เขียนเรียกกว่า “เม็ดแร่” หมายถึง เม็ดของแร่ชนิดเดียวกัน  

4.1.2 พันธะเคมี (Bonding)  

พันธะเคมีในโครงข่ายโมเลกุล ตามการจับตัวของอิเล็คทร็อน (classification based on electron 
configuration) แบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่  

(1) พันธะโคเวเลิ่นท์ (covalet bond)  
(2) พันธะไอออหนิค (ionic bond) 
(3) พันธะโลหะ (metallic bond) 

ในทางเคมี ธาตุต่างๆ ที่จับตัวกันได้จะสร้างพันธะทางเคมีได้ใน 3 ลักษณะดังต่อไปน้ี (1) มีอิเล็คทร็อนที่สามารถ
ร่วมกันได้กับอะตอมของธาตุอื่น เรียก การสร้างพันธะโคเวเลิ่นท์ (covalent bond) หรือ (2) มีประจุไฟฟ้าในอะตอมต่างกัน
กับอะตอมของธาตุอื่น ซึ่งประจุไฟฟ้าต่างกันจะดูดกัน ท าให้อะตอมของธาตุต่างชนิดกันรวมตัวกันได้ เรียก การสร้างพันธะไอ
ออหนิค (ionic bond) หรือ (3) มีอิเล็คทร็อนที่สามารถร่วมกันได้กับอะตอมของธาตุอื่น โดยที่อิเล็คทร็อนหน่ึงอิเล็คทร็อน
สามารถร่วมได้หลายอะตอม เรียก การสร้างพันธะโลหะ ทั้งสามพันธะน้ีท าให้ธาตุรวมตัวเป็นสารประกอบ และแร่ใหม่เกิดข้ึน
ได้  

พันธะแวนเดอรวอลซ์ (van der Waals) และพันธะไฮเดรอเจิ้น (hydrogen) ที่พบในแร่ เป็นพันธะที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับอิเล็คทร็อน แต่เป็นพันธะทีเ่กิดจากแรงทางไฟฟ้า (electrostatic force) เน่ืองการกระจายของประจุในโครงข่ายไม่เท่ากัน 
จึงไม่จัดเป็นประเภทพันธะทางเคมีที่เกี่ยวกับอิเล็คทร็อน เช่นเดียวกับ พันธะโคเวเลิ่นท ์ไอออหนิค และโลหะ   

การเกิดพันธะเคมีในสารประกอบต่างๆ โดยทั่วไปเป็นการท าให้เวเลินท์อิเล็คทร็อน หรืออิเล็คทร็อนที่อยู่ในวงนอก
สุดของอะตอม มีจ านวนครบแปด (ยกเว้น He และ H) เช่น NaCl เป็นสารประกอบที่มี Na+ ถ่ายอิเล็คทร็อนให้กับ Cl- ท าให้
อิเล็คทร็อนในระดับวงนอกสุดของ Na ครบแปด และจัดเป็นพันธะเคมีไอออหนิค สารประกอบของเพชร ไม่สามารถเขียนสูตร
ของโมเลกุลได้เพราะมคีารเบิ้น (carbon) เกาะกันเป็นจ านวนมาก เกิดจากการน าเอาอิเล็คทร็อน ในแต่ละอะตอมของคารเบิน 
มาร่วมกันให้ครบแปด เป็นพันธะโคเวเลิ่นท์ ส่วนพันธะโลหะเกิดข้ึนได้เน่ืองจาก อิเล็คทร็อนในอะตอมของโลหะ สามารถ
เคลื่อนที่ไปมาได้ โดยไม่ได้ยึดอยู่กับอะตอมใดอะตอมหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจาก อะตอมของโลหะมีค่าพลังงานการแตกตัวเป็นไอออน
ต่ า ดังน้ัน อิเล็คทร็อนที่อยู่วงนอกสุดของอะตอมจึงหลุดได้ง่าย พร้อมเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปยังอะตอมอื่นๆ ทั่วทั้งก้อนโลหะ 
พันธะระหว่างอะตอมจึงเกิดข้ึนได้ จากการใช้เวเลินท์อิเล็คทร็อนร่วมกัน โดยไอออนประจุบวกถูกยึดเหน่ียวรอบข้างด้วย
อิเล็คทร็อนประจุลบ ไอออนประจุบวกสามารถผลักให้เลื่อนห่างออกไปได้โดยไม่มีการกระโดดข้าม 

4.1.3 การเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่นของโครงข่าย (Elastic Deformation of a Lattice) 

โครงข่ายของอนุภาคสามารถเปลี่ยนรูปหรือลักษณะได้เมื่อถูกความเค้น (รูปที่ 4.5) เช่น โครงสร้างของอนุภาคใน
ผลึก ที่สมมติให้มีการยึดเหน่ียวกันอย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความบกพร่อง (defect) ถูกท าให้การเปลี่ยนลักษณะดังรูปที่ 4.5 
(ข) โดยความเค้นกดอัดแบบเท่ากันทุกทิศทุกทาง (hydrostatic stress) หากโครงข่ายอยู่ในสภาวะแบบยืดหยุ่น จะคืนสภาพ
เดิมและมีโครงข่ายคงอยู่ในสภาพปกติเมื่อความเค้นหายไป น่ันคือ ได้รูปที่ 4.5 (ก) เป็นการเปลี่ยนลักษณะในสภาวะแบบ
ยืดหยุ่นที่สมบูรณ์ (perfect elastic deformation) เช่นเดียวกันรูปที ่4.5 (ค) ถ้าหากความเค้นดึง ไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยน
ลักษณะแบบถาวร (permanent deformation) โครงข่ายจะคืนสู่สภาพเดิม หากความเค้นดึงน้ันหายไป ดังรูปที่ 4.5 (ก) 
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และรูปที่ 4.5 (ง) แต่ถ้าค่าความเค้นมีปริมาณมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะดังแสดงในรูปที่ 4.5 (จ) และ 4.5 (ฉ) 
โครงข่ายจะไม่คืนสภาพเดิม แสดงว่าความเค้นที่กระท าต่อโครงข่าย มีค่าเกินกว่าก าลังความแข็งแรงที่โครงข่ายจะรับไว้ได้ จึง
ไม่สามารถแสดงสภาวะยืดหยุ่นต่อไปได้ เกิดการแตก (fracturing) ไปตามแนวของผลึก ที่มีสภาพทนต่อการรับความเค้นน้อย
ที่สุด (the weakest plane) ซึ่งข้ึนอยู่กับลักษณะการจับตัวของโครงข่ายน่ันเอง ความเค้นที่จะท าให้ผลึกแตกได้น้ัน ต้องมี
ปริมาณเกินความแข็งแรงโครงข่ายของผลึกต้านความเค้นดึง ตารางที่ 4.1 แสดงความแข็งแรงอัด ความแข็งแรงดึง และความ
แข็งแรงเฉือนของหินบางชนิด  

 

รูปที่ 4.5 การเปลี่ยนลักษณะของโครงข่าย (ก) รูปร่างของโครงข่ายก่อนการเปลี่ยนลักษณะ (ข) การเปลี่ยน
ปริมาตรเน่ืองจากระยะของโครงข่าย (space lattice) หดสั้น เมื่อมีแรงกระท าทุกทิศทุกทาง (ค) การยืดออกเมื่อถูกกระท า
ด้วยแรงดึง เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่น (ง) การเปลี่ยนลักษณะเมื่อถูกกระท าด้วยแรงเฉือน (จ) การขาดออกจากกัน
ของโครงข่าย เมื่อถูกกระท าด้วยแรงดึง ที่มีขนาดเกินขีดของความยืดหยุ่น (ฉ) การเลื่อนไถล (slip) ออกจากกันเมื่อถูกกระท า
ด้วยแรงเฉือน  
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ตารางที่ 4.1 ความแข็งแรงต่อความเค้นอัด ความแข็งแรงต่อความเค้นดึง และความแข็งแรงเฉือนของหินบางชนิด (ข้อมูลจาก 
Attewell and Farmer 1976) 

แร่หรือหิน  
(mineral or rock type) 

ความแข็งแรงอัด 
(compressive strength, 

MPa) 

ความแข็งแรงดึง 
Tesile Strength 

(MPa) 

ความแข็งแรงเฉือน 
Shear Strength 

(MPa) 
หินดินดาน (shale) 5-100 2-10 3-30 
หินทราย (sandstone) 20-170 4-25 8-40 
หินปูน (limestone) 30-250 5-25 10-50 
หินอ่อน (mable) 100-250 7-20 - 
หินบะซ้อลท์ (basalt) 100-300 10-30 20-60 
หินแกรเนิท (granite) 100-250 7-25 14-50 
หินขวอรทไซ้ท์ (quartzite) 150-300 10-30 20-60 
หินไดเออไร้ท์ (diorite) 150-300 15-30 - 
หินไดเออะเบส (diabase) 100-350 15-35 25-60 
หินแก๊ะโบร (gabbro) 150-300 15-30 - 
หินไน้ส์ (gneiss)) 50-200 5-20 - 

4.1.4 ระบบการจัดเรียงตัวของรูปผลึก (Crystallographic System)   

การจัดเรียงของอนุภาคของวัตถุที่เป็นของแข็ง ท าให้ของแข็งเหล่าน้ันมีรูปร่างแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับรูปผลึกเฉพาะ
ของแต่ละวัตถุ ผลึกจัดเป็นของแข็งที่เป็นสารเน้ือเดียวกันมีระนาบเรียบ และมีมุมระหว่างพ้ืนผิวที่แน่นอน ดังตัวอย่างที่แสดง
ในรูปที่ 4.6 (ก) ผลึกของแร่ออเลอวีน และรูปที่ 4.6 (ข) ผลึกของแร่ไมเคอะ ในผลึกของแร่ออเลอวีนมีรูปแบบเชิงโมเลกุลที่ยึด
กันมีระนาบในแนว [010] ซึ่งเลื่อนไถล (slip) ได้ง่าย ดังน้ัน เมื่อถูกความเค้นเฉือนมากระท า ผลึกจะเกิดการเลื่อนไถลไปตาม
แนวระนาบ โดยไม่ท าให้แนวแกนด้านอื่นๆ เปลี่ยนลักษณะ ความแข็งแรงของโครงข่ายอะตอม ข้ึนอยู่กับพันธะที่ยึดเหน่ียว 
และรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตของการจัดเรียงของอะตอม เน่ืองจากการเลื่อนไถลเกิดข้ึนที่ระนาบ ที่มีพันธะการยึดเหน่ียว
กันของโมเลกุลหรืออะตอมน้อยที่สุด ดังน้ัน ทิศทางของแนวแตกเรียบในแร่ จึงแสดงถึงการแตกของผลึกในทิศทางที่มีพันธะ
การยึดเหน่ียวน้อย ตัวอย่างเช่น แร่ไมเคอะที่มีระนาบพันธะการยึดเหน่ียวน้อยที่สุดอยู่ที่ระนาบ [001] พบเป็นแนวของแนว
แตกเรียบของผลึก [รูปที ่4.6 (ข)] 

4.1.5 ระบบการเลื่อนไถลและพันธะยึดเหน่ียว (Slip System and Bonding) 

พันธะการยึดเหน่ียวอะตอมหรือโมเลกุลในรูปผลึก เป็นตัวก าหนดการเกิดแนวแตกเรียบ และระนาบการเลื่อนไถล 
ตัวอย่างเช่น พันธะไอออหนิค เกิดจากการถ่ายเทอิเล็คตรอนจากอะตอมของธาตุที่มีพลังงานไอเออเนอเซเฌ่ินต่ า (ionization) 
ให้กับอะตอมของธาตุที่มีพลังงานไอเออเนอเซเฌ่ินสูง การดึงดูดกันของไอออนต่างชนิดกัน ท าให้เกิดแรงยึดเหน่ียวระหว่าง
อะตอม ดังน้ัน ระนาบการเลื่อนไถลจึงเกิดข้ึนได้ในบริเวณที่ไอออนที่มีประจุเหมือนกันอยู่ตรงข้ามกัน (รูปที่ 4.7) ซึ่งมีแรงยึด
เหน่ียวน้อยสุด หรือในกรณีของพันธะโลหะทีม่ไีอออนประจุบวกล้อมรอบอิเล็คทร็อนประจุลบ และไอออนที่มีประจุเดียวกันจะ
ผลักกัน ดังน้ัน ระนาบการเลื่อนไถล จึงเกิดข้ึนได้ในบริเวณที่ประจุเหมือนกันอยู่ห่างกันมากที่สุดในโครงข่าย หรือระยะ
โครงข่ายที่ยาวที่สุด  

ในโครงข่ายของแร่บางชนิดมีพันธะโคเวเลิ่นท์และไอออหนิคอยู่ด้วยกัน การแตกเกิดข้ึนได้ง่ายที่พันธะไอออหนิค 
เช่น แร่ที่มีองค์ประกอบจ าพวกสิเลอเขท (SinOn) โครงสร้างของแนวแตกเรียบ หรือระนาบการเลื่อนไถล จะไม่เกิดข้ึนใน
บริเวณที่มีพันธะโคเวเลิ่นท์ระหว่าง Si และ O  
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รูปที่ 4.6 (ก) รูปผลึกของแร่ออเลอวีน มีการเลื่อนไถลเป็นแนวที่อยู่ในทิศทาง [100] ของระนาบ [010] ภาพซ้ายมือ
เป็นโครงข่าย ภาพขวามือเป็นระนาบเมื่อเกิดการเลื่อนไถล (ข) แนวแตกเรียบ และระนาบการเลื่อนไถลของแร่ไมเคอะ ตาม
แนว [100] บนระนาบ [001] ภาพซ้ายมือเป็นโครงข่าย ภาพขวามือเป็นระนาบเมื่อเกิดการเลื่อนไถล [ภาพจาก Figures 4.5 
and 4.6 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Nicolas and Poirier, 1976]  

 

 

รูปที่ 4.7 แนวการเลื่อนไถลในโครงข่ายผลึกของ NaCl จะไม่เกิดข้ึน ในแนวที่ห่างจากบริเวณที่มีไอออน (ion อ่าน
ว่า ไอ′เอิ้น) ต่างชนิดกันอยู่ติดกันเป็นระยะสั้นสุด [ภาพจาก Figures 4.8 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Nicolas and 
Poirier, 1976]  
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4.1.6 ทฤษฎีความแข็งแรงของผลึก (Theory of Crystal Strength) 

ความแข็งแรงของผลึก ก าหนดโดยแรงยึดเหน่ียวของพันธะระหว่างอะตอมหรือโมเลกุลในรูปผลึก หากทราบแรงยึด
เหน่ียวระหว่างพันธะ จะสามารถค านวณหาความแข็งแรงรวม (strength) ของผลึกได้ จากตัวแปรต่อไปน้ีคือ (1) ชนิดของ
พันธะ (โคเวเลิ่นท์ ไอออหนิค หรือโลหะ) (2) ประจุ (3) รัศมีของอะตอม (4) จ านวนอะตอมในหน่วยเซล (5) จ านวนปริมาตร
ของอะตอมต่อปริมาตรของหน่วยเซล (atomic packing factor, APF) และ (5) รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตของผลึก [รูป
หน่วยเซล (unit cell) ซึ่งมี 7 รูป ได้แก่ cubic/isometric, tetragonal, hexagonal, orthorombic, triclinic, 
rhomohedral, and monoclinic] ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความแข็งแรงของผลึกของแร่ต่างๆ  

จากตารางที่ 4.2 จะเห็นว่า พันธะโคเวเลิ่นท์ มีความแข็งแรงมากกว่าพันธะไอออหนิค และพันธะไอออหนิคมีความ
แข็งแรงมากกว่าพันธะโลหะ การเลื่อนไถลของแร่เกิดข้ึนได้ง่ายหากแร่มีความแข็งแรงน้อย หรือการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนได้
ง่ายในสภาพแพลสติค ตัวอย่างเช่น ในสภาพของอุณหภูมิห้อง แร่ขวอรทส์และเพชร มีลักษณะแข็ง และแตกเมื่อถูกทุบ แต่ใน
สภาวะของอุณหภูมิห้องเช่นเดียวกัน ลวดทองแดง ท่ีมีพันธะโลหะ เมื่อถูกทุบ จะแบนราบ ตามแรงทุบ หรือสามารถบิดโค้งไป
มาได้ มีลักษณะแบบแพลสติคมากกว่าแรข่วอรทส์และเพชร  

ตารางที่ 4.2 แสดงความแข็งแรงของแร่ที่ค านวณได้จากค่าต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น (ข้อมูลจาก Table 4.3 โดย Davis and 
Reynolds, 1996) 

แร่ 
(mineral) 

ความแข็งแรงเฉือน 
(shear strength, GPa) 

ความแข็งแรงดึง 
(cleavage (tensiIe strength), GPa) 

ทองแดง (copper, metallic bond) 1.2 3.9 
ผลึกแมกนีเซี่ยมออ๊กไซด์ (MgO, 
metallic bond) 

1.6 3.7 

ผลึกเกลือหิน (NaCl, ionic bond) 2.84 0.43 
ขวอรทส์ (quartz, covalent bond) 4.4 16 
เพชร (diamond, covalent bond) 121 205 

4.1.7 ข้อบกพร่องผลึก (Crystals Deflects)   

สามารถกล่าวได้ว่า “ผลึกที่เกิดเองในธรรมชาติ เป็นผลึกไม่สมบูรณ์” ผลึกทุกผลึกที่เกิดตามธรรมชาติจะมี 
“ข้อบกพร่อง (defects)” เช่น มีช่องว่าง (vacancy) มีสิ่งแปลกปลอม (impurity) มีอะตอมของโครงข่ายบางส่วนขาด
หายไป หรือมีระนาบส่วนเกินเพราะโครงข่ายจับตัวกันไม่ครบ เป็นต้น ข้อบกพร่องในผลึกมีมากน้อยแตกต่างกัน  

การหาค่าความแข็งแรงของผลึกในทางทฤษฎี เช่น ค่าความแข็งแรงอัด หรือค่าความแข็งแรงดึง สามารถค านวณหา
ค่าความแข็งแรงของผลึกได้ หากทราบลักษณะการจับตัวของโครงข่าย การค านวณอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผลึกน้ันต้องเป็นผลึก
สมบูรณ์แบบ (perfect crystal) น่ันคือ ต้องไม่มีข้อบกพร่องอยู่ในโครงข่ายของผลึก แต่ในธรรมชาติไม่มีผลึกใดที่สมบูรณ์แบบ 
ดังน้ัน การหาค่าความแข็งแรงของผลึกที่แท้จริง จึงไม่สามารถค านวณจากลักษณะของโครงข่ายตามทฤษฎีได้ ต้องน าเอา
ตัวอย่างแร่หรือหินน้ันๆ มาทดสอบหาค่าความแข็งแรงในห้องปฏิบัติการ และเมื่อน าเอาแร่หรือหินมาตรวจสอบหาค่าความ
แข็งแรง เช่น ค่าความแข็งแรงดึง (tensile strength) หรือค่าความแข็งแรงอัด (compressive stress) พบว่าค่าที่ได้แตกต่าง
เป็นทวีคูณ จากค่าท่ีค านวณได้ตามทฤษฎีของโครงข่าย  

ข้อบกพร่อง (defect) ที่ท าให้โครงข่ายไม่สมบูรณ์มี 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ข้อบกพร่องแบบจุด (point defects) 
(2) ข้อบกพร่องแบบเส้น (line defects หรือ dislocation) และ (3) ข้อบกพร่องแบบระนาบ (plannar defects) 
รายละเอียดของข้อบกพร่องทั้ง 3 ประเภท แสดงในหัวข้อย่อยดังน้ี   
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4.1.7.1 ข้อบกพร่องแบบจุด (Point Defect) 

 ข้อบกพร่องแบบจุด (point defect) เป็นข้อบกพร่องแบบ 1 มิติ (จุด) โดยที่ในผลึกจะมี ช่องว่าง (vacancy) 
กระจายตัวอยู่ในโครงข่าย หรือมีสิ่งแปลกปลอม (impurity) ต่างๆ เข้าไปแทนที่ (substitution) อะตอมที่ขาดหายไป หรือ
แทรก (interstitial) ระหว่างโครงข่าย (รูปที ่4.8) การปรากฏของข้อบกพร่องแบบจุดในผลึก มีผลต่อความแข็งแรงมากหรือ
น้อยของผลึก ตัวอย่างเช่น เมื่อผลึกอยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงและความเค้นทีสู่งข้ึน อาจเกิดกระบวนการแพร่ในขณะที่ยังคง
เป็นของแข็ง (solid-state diffusion) กระบวนการแพร่ในขณะเป็นของแข็งน้ัน จะท าให้ผลึกเปลี่ยนรูปร่างได้ เน่ืองจาก
อะตอมในโครงข่ายจะเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณที่ถูกกระท าด้วยความเค้นมากสุด (1) ไปยังบริเวณที่ถูกกระท าด้วยความ
เค้นน้อยสุด (3) สิ่งแปลกปลอมที่แทรกระหว่างอะตอม จะท าให้การเคลื่อนที่ของอะตอมช้าลง น่ันคือ เกิดความแข็งแรงมาก
ข้ึน แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับลักษณะของสิ่งแปลกปลอม  

 

รูปที่ 4.8 (ก) ข้อบกพร่องแบบจุดที่เกิดจากการมีช่องว่าง (vacancy) สิ่งแปลกปลอม (impurity) หรืออะตอมเกิน
แทรกระหว่างแขนของพันธะ (ข) ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องกราด (SEM) ของผิวเม็ดแร่แคลไซ้ท์ที่มี
ช่องว่าง [ภาพ (ข) จาก Fig. 6c โดย Schenk et al., 2005] 

4.17.2 ข้อบกพร่องแบบเส้น (Line Defect) 

ข้อบกพร่องแบบเส้น (line defect) เป็นข้อบกพร่องแบบ 1 มิติ (เส้น) “dislocation – ดิสโลเคเฌิ่น” เป็นอีกชื่อ
หน่ึงของข้อบกพร่องแบบเส้น ภาพของข้อบกพร่องแบบเส้นในโครงข่ายของเม็ดแร่ สามารถตรวจดูได้จากกล้องจุลทรรศน์
อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน (TEM) [รูปที่ 4.9 (ก)-(ค)] และการมีข้อบกพร่องแนวเส้นหลายๆ แนวรวมกันอยู่คล้ายก าแพง 
(dislocation wall) จะท าให้สังเกตเห็นสี่อ่อน-เข้มไม่เท่ากันภายในผลึก (undulose extinction) เมื่อมองผ่านแผ่นหินบาง
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ [รูปที่ 4.9 (ง)] ส่วนใหญ่ของข้อบกพร่องแบบเส้น เกิดขณะผลึกแข็งตัวจากสภาพของของเหลว 
ข้อบกพร่องแบบเส้นมีผลต่อการเปลี่ยนลักษณะของผลึก คือ จะท าให้ผลึกบิดเบี้ยว และจะท าให้บริเวณที่มีข้อบกพร่องน้ันมี
ความแข็งแรงน้อย ท าให้การเลื่อนไถลเกิดข้ึนได้ง่ายภายในโครงข่าย การเลื่อนไถลในโครงข่ายของเม็ดแร่ (รูปที่ 4.10) จะไม่ท า
ให้ผลึกสูญเสียการยึดเหน่ียว (no loss of cohesion) และผลึกแร่ยังคงมีค่าความแข็งแรงระหว่างการยึดเหน่ียวในโครงข่าย 
แต่การแตกของผลึกหรือเม็ดแร่ จะท าให้สูญเสียค่าการยึดเหน่ียวระหว่างโครงข่าย  

การอธิบายลักษณะของการเลื่อนไถล ที่เกิดข้ึนจากข้อบกพร่องแบบเส้นน้ัน ยากกว่าการอธิบายผลของข้อบกพร่อง
แบบจุด ดังน้ัน จึงนิยมใช้ภาพประกอบอธิบายเก่ียวกับการเลื่อนไถล ที่เกิดข้ึนโดยข้อบกพร่องแบบเส้น แสดงในรูปที่ 4.11 
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 รูปที่ 4.9 ภาพของเม็ดแร่ขวอรทส์จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน (TEM) แสดงข้อบกพร่องแบบเส้น 
(line defect หรือ dislocation) และลักษณะสีอ่อน-เข้มไม่เท่ากันภายในผลึก (undulose extinction) ที่มีข้อบกพร่องแนว
เส้น (ก) และ (ข) ข้อบกพร่องแนวเส้นที่เกิดกระจายอย่างอิสระปรากฏค่อนข้างน้อย (individual dislocation) (ค) 
ข้อบกพร่องแนวเส้นกระจายค่อนข้างมาก และเรียงตามแนวสเมือนขอบผลึก (subgrain boundary) ซึ่งมีแนวโน้มจะพัฒนา
เป็นขอบผลึกใหม่ (ง) ภาพจากแผ่นหินบางที่แสดงสีอ่อน-เข้มไม่เท่ากันภายในผลึกขวอรทส์ ซึ่งเป็นต าแหน่งของก าแพง
ข้อบกพร่องแนวเส้น [ภาพจาก (ก) จาก Fig 3.36b โดย Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ข) –(ง) จาก Figures 10.10 
and 10.14 โดย Fossen, 2010]  

 

รูปที่ 4.10 การเลื่อนไถล (slip) ในผลึกรูปลูกบาศก์ (ก) แสดงโครงข่าย ที่ถูกตัดด้วยระนาบการเลื่อนตรงกลาง
ระหว่างอะตอม หรือกึ่งกลางของแขน (bond) (ข) การเลื่อนอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งไม่สามารถคืนสู่สภาพเดิม [ภาพจาก Figure 
4.42 โดย Davis and Reynolds, 1996] 
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รูปที่ 4.11 (ก) ภาพล าดับแสดงการเลื่อนไถล (slip) ของเสื่อน้ ามันซึ่ง ซึ่งจะไม่เคลื่อนได้ง่ายนักหากออกแรงดึง หาก
ค่อยๆ ขยับเสื่อให้เกิดระนาบของการเลื่อน เสื่อน้ ามันก็จะเลื่อนไถลจะได้โดยง่าย (ข) ล าดับการเลื่อนไถลของโครงข่ายเมื่อมี
ระนาบการเลื่อนเกิดข้ึนโดยแรงที่มากระท า โดยโครงข่ายจะเริ่มจากเกิดการตัดแขนในระนาบของการเลื่อนไถล  (slip or 
glide) ซึ่งจะตัดไปเรื่อยๆ ตามแนวการเลื่อนไถล จนกระทั่งได้การเลื่อนสมบูรณ์ การยึดเหน่ียว (cohesion) ของโครงข่ายยัง
สมบูรณ์ แม้หลังการเลื่อนไถล   

จากรูปที่ 4.11 (ก) ให้จินตนาการเสื่อน้ ามันที่ปูพ้ืนเป็นเวลานานๆ เสื่อน้ันจะแนบสนิทกับพ้ืน หากเลื่อนเสื่อน้ ามัน 
ด้วยการดึงปลายด้านใดด้านหน่ึง อาจต้องใช้แรงมาก แต่ถ้าเราขยับเสื่อจากปลายใดปลายหน่ึง โดยท าให้เสื่อโก่งข้ึน แล้วขยับ
ให้เสื่อโก่งเข้าไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งแผ่น ด้วยวิธีดังกล่าวน้ี จะสามารถเลื่อนเสื่อที่ติดแน่นกับพ้ืนได้โดยง่าย การขยับไปเรื่อยๆ 
ของเสื่อ คล้ายกับการขยับตัดแขนของโครงข่าย ดังรูปที่ 4.11 (ข) ท าให้การเลื่อนไถลในโครงข่าย เกิดข้ึนโดยไม่สูญเสียการยึด
เหน่ียวระหว่างโครงข่าย (no loss of cohesion)  

ข้อบกพร่องแบบเส้น สามารถแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท (รูปที่ 4.12 และ 4.13) ได้แก่ ข้อบกพร่องแนวเส้นบริเวณขอบ 
นิยมเรียกทับศัพท์ว่า “edge dislocation - เอจ ดิสโลเคเฌิ่น” และข้อบกพร่องแนวเส้นแบบเกลียว นิยมเรียกทับศัพท์ว่า 
“screw dislocation - สกร ูดิสโลเคเฌิ่น” ข้อบกพร่องแบบเส้นท้ัง 2 ประเภท เกิดร่วมกันได้  

1. เอจดิสโลเคเฌิ่น (Edge Dislocation) หรือข้อบกพร่องแนวเส้นบริเวณขอบ เกิดข้ึนจากการที่โครงข่ายจับตัว
กันไม่ครบ เหลือเศษของอะตอมในโครงข่ายของผลึกเป็นแนวเส้นของครึ่งระนาบ (extra half plane) [รูปที่ 
4.12 (ก)] ท าให้อะตอมส่วนเกินที่อยู่ใกล้บริเวณระนาบเคลื่อนที่ไปรอบๆ แนวเส้นที่บกพร่อง และเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะแบบการเลื่อนไถล (slip or glide) ในโครงข่ายเมื่อมีความเค้นจากภายนอกมากระท า ข้อบกพร่องน้ีจึง
เป็นจุดอ่อนที่ท าให้โครงข่ายขาดหรือแยกออกจากกันได้โดยง่าย ณ จุดกึ่งกลางของแขนที่ ยึดเหน่ียวระหว่าง
อะตอม โดยมีการเลื่อนต้ังฉากไปกับแนวเส้นที่บกพร่อง หมายเหตุ: แนวเส้นคือภาพ 1 มิติ มีเฉพาะความยาว 
การต่อแนวจากระนาบที่ 1 ไประนาบที่ 2 คือ แนวเส้น) เมื่อมีการเปลี่ยนลักษณะแบบการเลื่อนไถลในโครงข่าย 
จะท าให้โครงข่ายขาดหรือแยกออก ที่กึ่งกลางของแขนที่ยึดเหน่ียวระหว่างอะตอม พร้อมกับการเคลื่อนที่ต้ังฉาก
ไปตามแนวการบกพร่องแบบเส้น (dislocation line) (รูปที่ 4.14)  
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รูปที่ 4.12 (ก) เอจดิสโลเคเฌ่ิน (edge dislocation) (ข) สกรูดิสโลเคเฌ่ิน (screw dislocation) (ค) ข้อบกพร่อง
ทั้งแบบเอจดิสโลเคเฌ่ิน และสกรูดิสโลเคเฌ่ิน ในโครงข่ายเดียวกัน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Passchier and Trouw, 2005] 

 

รูปที่ 4.13 (ก) ลักษณะของเอจดิสโลเคเฌ่ิน (edge displocation) (ข) ลักษณะของสกรูดิสโลเคเฌ่ิน (screw 
dislocation) (ค) เส้นทางเดินของข้อบกพร่องแนวเส้นภายในโครงข่ายในลักษณะวนรอบ (loop) (ง) เส้นทางเดินของ
ข้อบกพร่องแนวเส้นภายในโครงข่ายในลักษณะวนรอบที่มีการเบี่ยงเบน แสดงโดยเบอรเกอรส์ เว็คเท่อร (burgers vector) 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 10.11 โดย Fossen, 2010]  
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2. สกรูดิสโลเคเฌิ่น (Screw Dislocation) หรือข้อบกพร่องแนวเส้นแบบเกลียว ที่เกิดจากการมีความเค้นเฉือน
ที่โครงสร้างผลึก น่ันคือ ระนาบของอะตอมแนวใดแนวหน่ึงเลื่อนสูงข้ึนหรือเลื่อนต่ าลงจากระดับเดิม เป็นผลให้
อะตอมที่อยู่ใกล้หมุนรอบแกนแนวเส้น ดังน้ัน เมื่อวัตถุได้รับความเค้นจากภายนอกมากระท า จะท าให้โครงข่าย
เลื่อนไถลไปตามแนวของข้อบกพร่องในรูปเกลียว โดยมีการเลื่อนขนานกับแนวเส้นที่บกพร่อง  (dislocation 
line) ในโครงข่ายผลึก ท าให้ผลึกบิดเบี้ยวหรือเสียรูปไป [รูปที่ 4.12 (ข) และ (ค), 4.13]  

เส้นทางเดินของข้อบกพร่องแนวเส้นภายในโครงข่ายมีลักษณะวนรอบ (loop) เมื่อถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรค 
เส้นทางเดินแบบวนรอบจะเบี่ยงเบนออกไป และจะไม่สามารถกลับมาที่ต าแหน่งเริ่มต้นในระนาบเดียวกันได้ 
ทิศทางและขนาดการเบี่ยงเบนของการวนรอบจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย จะแสดงด้วยเว็คเท่อร ที่มีชื่อว่า เบอร
เกอรส์ เว็คเท่อร (bergers vector) [รูปที่ 4.13 (ง)] 

4.1.7.3 ข้อบกพร่องแบบระนาบ (Planar Defect) 

ข้อบกพร่องแบบระนาบ (planar defect) เป็นความไม่สมบูรณ์ในผลึก เน่ืองจากการจัดรูปที่ผิดเพ้ียนไปตามระนาบ
ผลึกของอะตอมหลายๆ อะตอมและในหลาย ๆ แถว สามารถตรวจได้จากแผ่นหินบาง ข้อบกพร่องแบบระนาบที่ส าคัญๆ 
ได้แก่ ข้อบกพร่องตามระนาบขอบผลึกหรือเม็ดแร่ (grain boundary defect) [รูปที่ 4.14 (ก)] ข้อบกพร่องตามระนาบ
เสมือนขอบเม็ดแร่ (subgrain boundary defect) [รูปที่ 4.15 (ข)] ข้อบกพร่องตามระนาบแฝด [รูปที่ 4.14 (ค)] และ
ข้อบกพร่องจากการจัดเรียงผิดรูป (stacking fault defect) [รูปที่ 4.15 (ง)] 

ข้อบกพร่องตามระนาบขอบผลึกหรือเม็ดแร่ (grain boundary defect) เป็นความไม่สมบูรณ์ในบริเวณผิวของผลึก
หรือเม็ดแร่ โดยเม็ดแร่แต่ละเม็ดมีทิศทาง ขนาด และรูปร่างแตกต่างกัน เมื่อเม็ดแร่แต่ละเม็ดสัมผัสกัน ท าให้เกิดขอบของเม็ด
แร่ และจะมีแรงยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดที่ขอบของแร่แต่ละเม็ด แรงน้ีจะมีค่าน้อยกว่าแรงยึดเหน่ียวภายในเม็ด นอกจากน้ี อาจ
มีสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ แทรกระหว่างขอบของเม็ดแร่แต่ละเม็ด ท าให้เกิดเป็นข้อบกพร่องแบบระนาบตามบริเวณขอบเม็ดแร่ 
น่ันเอง หากบริเวณใดของผลึกใดมีข้อบกพร่องน้ี ความแข็งแรงในบริเวณน้ันจะมีลดลง  

ข้อบกพร่องตามระนาบเสมือนขอบผลึก หรือเม็ดแร่ (subgrain boundary defect) เป็นความไม่สมบูรณ์คล้ายกับ
กรณีของข้อบกพร่องตามระนาบขอบผลึก หรือเม็ดแร่ (grain boundary defect) โดยระนาบเสมือนขอบผลึก หรือเม็ดแร่มี
ลักษณะมุมที่แยกออกจากกันในแต่ละขอบผลึกต่ ากว่า 15 องศา [รูปที่ 4.15 (ข)] ข้อบกพร่องน้ีท าให้ความแข็งแรงในบริเวณ
ระนาบเสมือนขอบผลึกน้ันลดลง 

ข้อบกพร่องจากระนาบแฝด (twin plane defect) เป็นความไม่สมบูรณ์ในผลึกแบบระนาบที่เป็นผลจากความเค้น
เฉือนจากภายนอกท่ีมากระท าต่อผลึก จนท าให้อะตอมเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของความเค้นเฉือนที่มากระท า และผลึกถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคล้ายๆ กัน (แฝด) โดยส่วนหน่ึงเป็นกระจกเงาของอีกส่วนหน่ึง หากผลึกใดมีข้อบกพร่องน้ีอยู่ ณ บริเวณใด 
ความแข็งแรงของบริเวณน้ันจะลดลง  

ข้อบกพร่องจากการจัดเรียงผิดรูป (stacking fault defect) เป็นความไม่สมบูรณ์ในผลึกแบบระนาบ อันเน่ืองมาก
จากการจัดเรียงโครงข่ายที่ไม่เป็นไปตามล าดับ มีการขาดหาย หรือผิดรูป เช่น ผลึกควรมีการเรียงระนาบ ABCDABCD หาก
เกิดการหายไปจะได้ ABCD/BCD (เครื่องหมาย “/” หมายถึง ช่องว่าง) ข้อบกพร่องเน่ืองจากระนาบสูญหายไปเรียกว่า 
ข้อบกพร่องจากการจัดเรียงผิดรูป หากผลึกใดมีข้อบกพร่องน้ีอยู่ในบริเวณใด บริเวณระนาบที่สูญหายจะมีความแข็งแรงลดลง  
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รูปที่ 4.14 ข้อบกพร่องแบบระนาบต่างๆ (ก) ข้อบกพร่องตามระนาบขอบผลึกหรือเม็ดแร่ (grain boundary 
defect) (ข) ข้อบกพร่องตามระนาบเสมือนขอบเม็ดแร่ (subgrain boundary defect) (ค) ข้อบกพร่องระนาบแฝด (twin 
plane defect) อันเป็นลักษณะของโครงข่ายที่มีการหมุนเกิดข้ึน (rotate of crystal lattice) ท าให้ได้ twin band (ง) 
ข้อบกพร่องจากการจัดเรียงผิดรูป (stacking fault defect) มีครึ่งระนาบขาดหายไป (missing half plane) และมีครึ่ง
ระนาบเกิน (extra half plane) [ภาพปรับปรุงจาก Twiss and Moores, 1992 และ Davis et al., 2011] 

ความไม่สมบรูณ์ของผลึกเกิดจากข้อบกพร่องแบบจุด (point defect) ข้อบกพร่องแบบเส้น (line defect) และ
ข้อบกพร่องแบบระนาบ (plannar defect) แล้ว นอกจากน้ี ผลึกที่ไม่สมบรูณ์เกิดข้ึนได้จาก ของเหลวที่แทรกในเม็ดแร่ (fluid 
inclusions) และรอยแตกขนาดเล็กหรือรอยแตกไมโคร หรือเรียกทับศัพท์ว่า “ไมโครแคร็คส (microcracks)” ตลอดจน
อุณหภูมิที่สูงกว่า –273C จึงกล่างได้ว่า “ในธรรมชาติไม่มีผลึกใดมีความสมบูรณ์แบบ” ทั้งน้ีเน่ืองจาก ผลึกสมบูรณ์แบบ
เกิดข้ึนได้ที่อุณหภูมิต่ ากว่า –273C ความบกพร่องในโครงสร้างข่ายผลึก ท าให้ความแข็งแรงของหินลดลง  อีกทั้งท าให้ผลึก
ทุกผลึกในโลกมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (เช่นเดียวกับมนุษย์ ท่ีแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่มีใครเหมือน
และไม่เหมือนใคร) ดังน้ัน จึงนิยมน ามาวิเคราะห์หาความแข็งแรงของหินในห้องปฏิบัติการ หากค านวณตามทฤษฎี จะได้ค่าที่
แตกต่างจากความเป็นจริงเป็นอย่างมาก เพราะแร่ประกอบหินมีข้อบกพร่อง (defect) และมีรอยแตกไมโคร (microcracks) 
อยู่ในผลึกของแร่ เป็นผลให้ค่าของความแข็งแรงที่ค านวณได้จากทฤษฎีและจากการทดลองปฏิบัติ แตกต่างกันเป็นเท่าทวีคูณ 
ตัวอย่างเช่น ค่าจากทฤษฎีค านวณได้ -10,000 MPa แต่ค่าจากการทดลองได้เพียง -10 MPa เป็นต้น   

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 1-5 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

4.2 กลไกการเปลี่ยนลักษณะ (Deformation Mechanisms) 

การเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาพเปราะ หรือสภาพแพลสติค ท าให้เกิดเป็นโครงสร้างต่างๆ ที่ส าคัญ 8 โครงสร้าง 
ได้แก่ รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอยเลื่อน (fault) ชั้นหินคดโค้ง (fold) แนวแตกเรียบ (cleavage) 
ริ้วขนาน (foliation) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) และเขตรอยเฉือน (shear zone) การเปลี่ยนลักษณะเพ่ือให้ได้โครงสร้าง
ต่างๆ เหล่าน้ี จะต้องผ่านกลไกต่างๆ หลายๆ กลไกด้วยกัน  

รูปที่ 4.15 แสดงแผนที่กลไกของการเปลี่ยนลักษณะของหิน ในต าแหน่งที่มีความแตกต่างความเค้น (differential 
stress) และอุณหภูมิ (temperature) เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ัน อุณหภูมิและความเค้น เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้หินเปลี่ยน
ลักษณะ ตลอดจนควบคุมการเปลี่ยนลักษณะของหินตามกลไกต่างๆ  
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รูปที่ 4.15 ภาพสเก็ชของแผนที่กลไกการเปลี่ยนลักษณะอย่างคร่าวๆ (generalized deformation mechanism 
map) ซึ่งเขียนได้จากความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ (temperature) และความแตกต่างความเค้น (differential stress) 

เม็ดแร่ประกอบหินทีอ่ยู่ในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ า อาทิเช่น อยู่บริเวณใกล้ผิวดิน จะเปลี่ยนลักษณะในสภาวะเปราะ 
เมื่อถูกความเค้นสูงจากภายนอกมากระท า เม็ดแร่ของหินดังกล่าวจะแตกหรือเลื่อน (รูปที่ 4.16) หากอุณหภูมิสูงข้ึน เม็ดแร่
ประกอบหินจะมีลักษณะเป็นแพลสติค และเมื่อถูกความเค้นสูงจากภายนอกมากระท า เม็ดแร่จะละลาย และ/หรือเกิดผลึก
ใหม่ (รูปที่ 4.16)  

 

รูปที่ 4.16 การเปลี่ยนลักษณะของหินที่อุณหภูมิต่างๆ กัน เมื่อท าให้เกิดแรงเฉือนมากกว่าก าลังรับแรงเฉือน (shear 
strength) ของหินใดๆ หินแสดงพฤติกรรมของการเปลี่ยนลักษณะต่างกัน [ภาพจาก Figure 7-1 โดย Hatcher, 1995] 
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กลไกการเปลี่ยนลักษณะ (deformation mechanism or deformation process) ของเม็ดแร่ประกอบหินใน
เปลือกโลกแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ (รูปที่ 4.15) ดังน้ี   

(1) กลไกการแตก (fracturing mechanism) กลไกการเลื่อน (sliding mechanism) กลไกการเสียดสี-ครูด
ระหว่างเม็ดแร่ (frictional mechanism) และกลไกการแตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง (cataclasis 
mechanism) ในกลุ่มน้ีมีทั้งหมดด้วยกัน 4 กลไกย่อย เรียกรวมสั้นๆ ว่า “กลไกการแตก การเลื่อน การเสียด
สี-ครูด และการแตกหักบดอัด (fracturing, sliding, frictional and cataclasis mechanism)” เป็น
การเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาวะเปราะ และเม็ดแร่สูญเสียค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ด (loss of 
cohesion)   

(2) กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ของเม็ดแร่บางส่วนอย่างช้าๆ (dissolution-precipitation creep 
mechanism) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ กลไกการละลายโดยความดันของของเหลว (pressure solution 
mechanism) กลไกการเกิดผลึกแฝด (mechanical twinning mechanism) และกลไกการพับงอ (kinking 
mechanism) ในกลุ่มน้ีมีทั้งหมด 3 กลไกย่อย เรียกรวมสั้นๆ ว่า “กลไกการละลายและตกสะสม การเกิด
ผลึกแฝดและการพับงอ (dissolution-precipitation creep, mechanical twinning and kinking 
mechanisms)” เป็นการเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาวะแพลสติค และเม็ดแร่ไม่สูญเสียค่าความยึดเหน่ียว
ระหว่างเม็ด (cohesion)  

(3) กลไกการเลื่อนต าแหน่งอย่างช้าๆ ในเม็ดแร่ หรือระหว่างขอบเม็ดแร่ หรือตัดผ่านเม็ดแร่ (dislocation creep) 
เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการเลื่อนไถล (dislocation creep mechanism)” เป็นการเปลี่ยนลักษณะของหิน
ในสภาวะแพลสติค และเม็ดแร่ไม่สูญเสียค่าความยึดเหน่ียวระหว่างเม็ด (cohesion)  

(4) กลไกการแพร่อย่างช้าๆ จากขอบเม็ดแร่ที่มีค่าความเค้นสูง ไปยังขอบเม็ดแร่ที่มีค่าความเค้นต่ า (grain-
boundary diffusion creep mechanism หรือ coble creep mechanism) เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการ
แพร่จากขอบเม็ดแร่ (grain-boundary diffusion creep mechanism)” เป็นการเปลี่ยนลักษณะของ
หินในสภาวะแพลสติค และเม็ดแร่ไม่สูญเสียค่าความยึดเหน่ียวระหว่างเม็ด (cohesion)  

(5) กลไกการแพร่อย่างช้าๆ ของช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร่ (volume-diffusion creep 
mechanism หรือ Nabarro Herring creep mechanism) เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการแพร่ของช่องว่างหรือ
สิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร่ (volume-diffusion creep mechanism)” เป็นการเปลี่ยนลักษณะของ
หินในสภาวะแพลสติค และเม็ดแร่ไม่สูญเสียค่าความยึดเหน่ียวระหว่างเม็ด (cohesion)  

รูปที่ 4.15 และรูปที่ 4.16 แสดงหัวใจที่ส าคัญของกลไกการเปลี่ยนลักษณะของเม็ดแร่ประกอบหิน ที่มีปัจจัยหลักคือ 
ความแตกต่างความเค้น (dfifferential stress) และอุณหภูมิ (temperature) นอกจากน้ียังมีปัจจัยรองอื่นๆ ได้แก่ (1) ปัจจัย
ภายนอก เช่น ความดันจากน้ าหนักกดทับหรือความดันรอบข้าง (lithostatic pressure, gh) ความดันน้ า (fluid pressure) 
อัตราเร็วของการเกิดความเครียด (strain rate) (2) ปัจจัยภายใน เช่น เม็ดแร่ (mineral grain) ขนาดของเม็ดแร่ (grain size) 
ช่องว่างในเน้ือหินหรือรูพรุน (porosity) ของเหลว (fluid) ที่แทรกในช่องว่างในเน้ือหิน และการยอมให้ของของเหลว 
(permeability) ซึมผ่าน เป็นต้น ถ้าหินมีแร่ประกอบเพียงชนิดเดียว เช่น แคลไซ้ท์ ภายใต้เงื่อนไขของการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนลักษณะ อาจมีกลไกการเปลี่ยนลักษณะเพียงหน่ึงประเภทหรือสองประเภท ที่เกิดพร้อมๆ กันได้ แต่ถ้ามีแร่หลายชนิด
แล้ว กลไกการเปลี่ยนลักษณะจะข้ึนอยู่กับสมบัติของแร่แต่ละชนิด จึงท าให้ได้ลักษณะปรากฏที่แตกต่างกัน เน้ือหินอาจแสดง
การเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะของเม็ดแร่ชนิดหน่ึง และเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติคของแร่อีกชนิดหน่ึง ดังตัวอย่างในรูปที่ 
4.17 นอกจากน้ีการเปลี่ยนลักษณะของหิน เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองและค่อยเป็นค่อยไป (gradually 
deformation) เช่น การเปลี่ยนที่สภาวะอุณหภูมิและความดันที่เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับเมื่อหินน้ันจมลึกลงใต้ผิวดิน และเกิด
การแปรสภาพแบบไพศาล รายละเอียดของกลไกการเปลี่ยนลักษณะทั้ง 5 กลุ่ม มีดังต่อไปน้ี  
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 รูปที่ 4.17 การเปลี่ยนลักษณะของหินไน้ส์ถูกเฉือน (sheared gness) ที่มีแร่ประกอบต่างกัน โดยแร่ขวอรทส์จะมี
การเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค ขณะที่แร่เฟลสปารมีการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ (ภาพจาก Haakon Fossen)  

4.2.1 กลไกการแตก การเลื่อน การเสียดสี-ครูด และการแตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง (Fracturing, Sliding, 
Frictional and Cataclasis Mechanisms) 

กลไกการแตก การเลื่อน การเสียดสี-ครูด และการแตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง (รูปที่ 4.18) หรือเรียกสั้นๆ 
ว่า “กลไกการแตก การเลื่อน และการแตกหักบดอัด (fracturing, sliding and cataclasis mechanism)” เป็นการ
เปลี่ยนลักษณะ เมื่อมีความเค้นสูงกระท ากับหิน ในขณะที่หินน้ันมีสภาพเปราะ กลไกการแตกจะเริ่มที่เม็ดแร่ โดยเป็นรอยแตก
เล็กๆ จากน้ันขยายพ้ืนที่กว้างข้ึน เชื่อมกับรอยแตกเล็กๆ แนวอื่นๆ (ถ้ามี) รอยแตกจึงมีขนาดใหญ่ข้ึน ในเขตรอยเลื่อน (fault 
zone) จะมีปรากฏของรอยแตกเล็กๆ มากมายที่เชื่อมต่อกัน ตลอดจนเน้ือหินที่แตกเป็นกรวดเหลี่ยมและผง ซึ่งผงที่เกิดจาก
การขัดสีหรือครูดกันของกรวดเหลี่ยมในระหว่างการแตก เรียกว่า ผงในรอยเลื่อน (gouge – เก๊าจ̣) กรวดเหลี่ยมเลื่อนไถลไป
ตามแนวของการเลื่อน โครงสร้างที่เกิดจากกลไกการเปลี่ยนลักษณะประเภทน้ี คือ รอยเลื่อน รอยแยก รอยแตกเฉือน และ
เขตรอยเฉือนบางส่วน เป็นต้น  

กลไกการการแตกของเม็ดแร่ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเน้ือหิน จะเกิดข้ึนได้ เมื่ออยู่ในสภาวะเปราะ (brittle) น่ันคือ 
จะต้องอยู่ในสภาวะอุณหภูมิต่ า และมีความเค้นทีสู่งมากพอที่จะเอาชนะค่าความแข็งแรง (strength) ของเม็ดแร่ที่จะต่อต้าน
ไว้ได้ (รูปที่ 4.15, 4.16 และ 4.18) เมื่อเปลี่ยนลักษณะไปแล้วเม็ดแร่จะสูญเสียค่าการยึดเหน่ียวระว่างเม็ด (loss of 
cohesion)  

 

 รูปที่ 4.18 หินแตกที่เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะในสภาวะที่มีความเค้นสูง อุณหภูมิต่ า จัดเป็นการเปลี่ยนลักษณะ
แบบการแตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง หรือแคเทอคลาเสิส (cataclasis) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Hatcher, 1995] 
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นอกจากข้อบกพร่องในโครงข่ายผลึกของแร่ประกอบหินแล้ว ปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหน่ึงที่ท าให้ความแข็งแรงของ
หินลดลง คือ รอยแตกในเม็ดแร่ขนาดไมโคร (micorcrack) เรียกสั้นๆ ว่า รอยแตกไมโคร ซึ่งเกิดจาก (1) ความเค้นที่เป็นผล
จากกระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก หรือกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (tectonic loading) (2) 
ความเค้นจากน้ าหนักกดทับ (overburden loading or lithostatic pressure) หรือ (3) ความเค้นจากการขยายหรือหดตัว
ของเม็ดแร่เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยน (thermal loading) ซึ่งแร่แต่ละชนิดขยายหรือหดได้แตกต่างกัน จึงท าให้เกิดความเค้นดึงหรือ
ความเค้นอัด สะสมในบางจุด ท าให้รอยแตกไมโครเกิดข้ึนได้ นอกจากน้ีแร่บางชนิดมีการเปลี่ยนลักษณะในหลายทิศทาง
แตกต่างกัน (anisotropy - แอไนเซอทรอผิค) ท าให้ผิวหน้าของผลึกบางส่วนแตกได้ไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น เม็ดแร่ขวอรทส์มี
ลักษณะเป็นแบบแอไนเซอทรอผิค อยู่ติดกับเม็ดแร่เฟลสปาร เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเม็ดแร่ขวอรทส์ขยายตัว แต่ไม่สามารถ
ขยายตัวออกได้เพราะเม็ดแร่เฟลสปารที่อยู่ติดกันแน่นมากกว่า เม็ดแร่ขวอรทส์จึงแตกภายในโครงข่าย แทนที่จะขยายออก
ด้านข้าง จากผลการขยายตัวที่ ไม่เท่ากันของเม็ดแร่ เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไป ดังเช่น กรณีของระหว่างเม็ดแร่ขวอรทส์
และเฟลสปาร ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับการผุกร่อนอย่างรวดเร็วของหินแกรเนิท ที่มีเม็ดแร่ขวอรทส์และเฟลสปารเป็น
องค์ประกอบ เมื่อหินแกรเนิทน้ันโผล่ที่ผิวดิน หรือกรณีการเกิดรอยแตกไมโครเมื่อน้ าหนักกดทับหายไป หรือมีน้ าหนักกดทับ
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เช่น เมื่อหินจมลง ความดันรอบข้างจะเพ่ิมข้ึน เม็ดแร่ถูกบีบอัด จึงเกิดการกระแทกกันของเม็ดแร่ท าให้เกิดการ
แตก และรอยแตกที่มีมุมต้ังฉากกับทิศทางของความเค้นค่ามากเท่าน้ันที่ถูกปิดแน่น (รอยแตกไม่ได้หายไปไหน) รอยแตกไม
โครแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย (รูปที ่4.19) ดังน้ี   

(1) รอยแตกไมโครภายในเม็ดแร่ (intragranular microcracks) ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในเม็ดผลึกเป็นแนวของแนว
แตกเรียบ เกิดได้เน่ืองจากเม็ดผลึกมีค่าความเข็งแรงน้อยกว่าค่าความแข็งแรงขอบของผลึก  

(2) รอยแตกไมโครระหว่างเม็ดแร่ (intergranular microcracks) เกิดที่บริเวณผิวต่อของผลึก เกิดข้ึนได้
เน่ืองจากผิวขอบของผลึกมีค่าความแข็งแรงน้อยกว่าค่าความแข็งแรงภายในเม็ดผลึก และมักพบในหินที่มี
เม็ดแร่ขนาดเล็ก   

(3) รอยแตกไมโครระหว่างเม็ดแร่และภายในเม็ดแร่ (transigranular microcracks) เป็นรอยแตกขนาดเล็กที่
ตัดระหว่างเม็ดแร่ และผิวขอบของเม็ดแร่ เกิดข้ึนได้เน่ืองจากผิวเม็ดแร่มีความแข็งแรงมาก ประกอบกับมี
แนวของแนวแตกเรียบ ภายในเม็ดแร่อยู่ในทิศทางใกล้เคียงกัน สามารถเชื่อมติดกันได้ง่าย 

 

รูปที่ 4.19 รอยแตกประเภทต่างๆ ประกอบด้วย รอยแตกไมโครภายในเม็ดแร่ รอยแตกไมโครระหว่างเม็ดแร่ และ
รอยแตกไมโครภายในและระหว่างเม็ดแร่ [ภาพ (ข) และ (ค) จาก Figure 7.2 โดย Fossen (2010)] 
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หินก้อนเดียวอาจมีรอยแตกขนาดเล็กทั้ง 3 ชนิดได้ เพราะหินน้ันมีแร่องค์ประกอบที่มีสมบัติต่างๆ กันรวมอยู่ในก้อน
เดียวกัน ส่วนการแตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง (cataclasis) จะพบตามรอยเลื่อนและ/หรือบางส่วนของเขตรอย
เลื่อน เศษแตกหักของหินที่แตกจะได้เป็นกรวดเหลี่ยมหรือป่นเป็นผงละเอียดและเลื่อนไถล และ/หรือหมุน เรียกว่า 
“cataclastic flow – แคเทอคลาเสิส โฟล” ลักษณะ รูปร่าง และองค์ประกอบของการไหลของกรวดเหลี่ยมและผงจากการ
แตกของหินน้ัน อาจพบในลักษณะความเป็นเน้ือเดียว (homogeneous) ได้ในมาตราส่วนของมิลลิเมตร หรือเซนติเมตร หรือ
หลายๆ ร้อยเมตร  

หากพบกรวดที่มีความมน แสดงว่าเกิด “การไหลเลื่อนของการแตกหักบดอัด (cataclastic flow)” ท าให้ก้อนกรวด
เหลี่ยมถูกลบเหลี่ยม หากก้อนกรวดเกิดการเลื่อนไถล และหมุน เรียกว่า “granular flow – แกร′นิวเล่อร โฟล” ดังน้ัน เมื่อ
กล่าวถึง granular flow จะมองภาพในลักษณะของการเลื่อนไถล-ครูด-หมุน ของเศษหิน (รูปที่ 4.20) 

กรวดเหลี่ยม ทีจ่ับตัวกันกลายเป็นหินแข็ง เรียกว่า แคเทอคลาไซ้ท์ (cataclasite) ส่วนใหญ่เน้ือหินแคเทอคลาไซ้ท ์
มีลักษณะของกรวดเหลี่ยมคละขนาด กรวดเหลี่ยมเกิดจากเม็ดแร่มีขนาดลดลง โดยการแตกเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งท าให้หินมี
ปริมาตรเพ่ิมข้ึน เพราะมีช่องว่างเกิดข้ึน จากการแตกหักบดอัด ซึ่งเป็นการปรับตัวของหินเมื่อถูกความเค้นสูงมากระท า ปัจจัย
ที่ท าให้เกิดหินแคเทอคลาไซ้ท์ คือ ความเค้นจากกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (tectonic loading) หินแค
เทอคลาไซ้ท์พบในเขตรอยเลื่อน (fault zone) และเขตรอยเฉือน (shear zone)   

 

รูปที่ 4.20 ภาพบนแสดงการแตกแบบเปราะ ลักษณะของ grannular flow ส่วนภาพล่างแสดงลักษณะของการ
แตกของหิน โดยถูกกระบวนการแตกหักบดอัด (cataclasis) ได้หินที่เป็นก้อนเหลี่ยม (breccia – เบระเชี่ย) หรือได้เป็นผง
รอยเลื่อน (gouge – เก๊าจ̣) [ภาพจาก Mark Jessel and Pual Bons, Monash University] 

4.2.2 กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ การเกิดผลึกและการพับงอ (Dissolution-Precipitation, Mechanical 
Twinning, and Kinking Mechanisms) 

กลไกการเปลี่ยนลักษณะกลุ่มน้ีประกอบด้วย (1) กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ของเม็ดแร่บางส่วนอย่างช้าๆ 
(dissolution-precipitation creep mechanism) หรืออีกชื่อคือ กลไกการละลายโดยความดันของของเหลว (pressure 
solution mechanism) (2) กลไกการเกิดผลึกแฝด (mechanical twins) และ (3) กลไกการพับงอ (kinking mechanism) 
รายละเอียดของกลไกย่อยทั้ง 3 กลไก มีดังน้ี  

(1) กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ของเม็ดแร่บางส่วนอย่างช้าๆ (Dissolution-Precipitation Creep 
Mechanism) หรือกลไกการละลายโดยความดันของของเหลว (Pressure Solution Mechanism)” นอกจาก 
dissolution-precipitation creep และ pressure solution แล้ว ยังมีเรียกอีก 1 ชื่อในภาษาอังกฤษ คือ stress-induced 
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solution transfer ซึ่งทั้ง 3 ชื่อเรียกน้ี ใช้ในความหมายเดียวกัน ชื่อแรกที่บัญญัติข้ึนคือ pressure solution หมายถึง การ
ละลายโดยความดันเพียงอย่างเดียว ไม่ครอบคลุมการเคลื่อนที่ไปตกสะสม (precipitate) ดังน้ัน บัญญัติชื่อใหม่ ที่ครอบคลุม
ถึงการตกสะสมและการเคลื่อนที่ของมวลสาร น่ันคือ dissolution-precipitation creep หรือ stress-induced solution 
transfer แต่นิยมใช้ dissolution-precipitation creep มากกว่าชื่ออื่นๆ 

กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ของเม็ดแร่บางส่วนอย่างช้าๆ (dissolution-precipitation creep 
mechanism) เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่” เป็นกลไกที่เม็ดแร่ละลายไปกับของเหลวที่เคลือบอยู่
ระหว่างเม็ดแร่ หรือของเหลวที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดแร่ หรือของเหลวที่แทรกผ่านเข้ามาในเม็ดแร่ (รูปที่ 4.21) กลไกน้ีท า
ให้ เม็ดแร่เปลี่ยนลักษณะประเภท หดหรือขยาย (dilation) และ/หรือบิดเบี้ยว (distortion) กล่าวโดยสรุป กลไกการละลาย
และตกสะสมตัวใหม่ ประกอบด้วยกระบวนการย่อย 3 กระบวนการ ได้แก่ (1) การละลาย (dissolution) (2) การเคลื่อนอย่าง
ช้าๆ (creep) และ (3) การตกสะสมตัวใหม่ (precipitation)  

 

รูปที่ 4.21 กลไกการละลายและตกสะสมใหม่ (dissolution-precipitation creep) ที่ประกอบด้วยกลไกย่อย 3 
กลไก คือ (1) การการละลาย (dissolution) (2) การไหลหรือการเคลื่อนอย่างช้าๆ (creep) และ (3) การตกสะสมตัวใหม่ 
(precipitation) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Nicolas (1987) และ Ramsay (1980] 

หินที่อยู่ผิวโลกและเปลือกโลกส่วนบน (upper crust) ที่เกิดโดยธรรมชาติ จะมีของเหลว (fluid) บรรจุอยู่ในช่องว่าง 
(porosity) ของเน้ือหิน ของเหลวเหล่าน้ีถูกขับออกจากช่องว่างโดยกลไกการละลาย และตกสะสมตัวใหม่ของเม็ดแร่ ของเหลว
จะไหลไปที่ที่มีค่าความเค้นต่ า (minimum stress) เพราะในที่ซึ่งมีค่าความเค้นสูง (maximum stress) เม็ดแร่ในเน้ือหิน มี
ความอัดแน่นสูงท าให้ช่องว่างระหว่างเม็ดแร่ลดลง ดังน้ัน ของเหลวในช่องว่างจึงถูกขับออกจากช่องว่าง ไปยังที่ที่มีค่าความ
เค้นน้อยสุด (รูปที่ 4.22) เมื่อของเหลวที่ถูกขับออกโดยความดัน (fluid pressure) เคลื่อนผ่านร่องแตกในเม็ดแร่ หรือรอบๆ 
ขอบของเม็ดแร่ (grain boundary) มวลของเม็ดแร่บางส่วน อาจละลาย (selective dissolution) แยกตัวปะปนออกไปกับ
น้ าที่ถูกขับโดยความดัน ทั้งหมดคือ ปรากฏการณ์ของ “กลไกการละลายโดยการแยกตัวออกช้าๆ ของเม็ดแร่บางส่วน ด้วย
ผลจากการมีความดันน้ าที่เคลื่อนผ่าน และเคลื่อนไปตกสะสมตัวใหม่” ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนได้หลังการละลาย คือ การ
ขาดหายไปของเน้ือหินบางส่วน (รูปที่ 4.23) การเกิดฟันในหิน (stylolite – สไต′เลอไล้ทฺ) (รูปที่ 4.24) นอกจากน้ีแล้ว 
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สารละลายที่ได้อาจจะเคลื่อนออกไปตกสะสม (precipitation) ในบริเวณที่มีค่าความเค้นต่ า และหากการตกสะสมเกิดข้ึนใน
เม็ดแร่ชนิดเดียวกัน จะท าให้เม็ดแร่น้ันมีมวลเพ่ิมมากข้ึน เรียกว่าเกิด “การพอกพูนผลึกเหมือน (overgrowth – โอเวอร
โกรธฺ๊)” หากการตกสะสมเกิดข้ึนกับเม็ดแร่ชนิดอื่นจะท าให้เม็ดแร่ชนิดอื่นน้ันมีมวลเพ่ิม เรียกว่าเกิด “การพอกพูนผลึกต่าง
ชนิด (pressure shadow – เพระเชอรฺ ฌาโด้)” (รูปที่ 4.25)  

 

รูปที่ 4.22 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหินโดยความเค้น เริ่มจากเม็ดแร่ละลายในบริเวณที่มีความเค้นสูง แล้ว
สารละลายแพร่ไปสู่บริเวณความเค้นต่ า ก่อนเกิดการสะสมตัวเรียกว่าการพอกพูนผลึกต่าง (pressure shadow)  

 

รูปที่ 4.23 การละลายของแร่ (dissolution) ท าให้สายแร่ขาดหายไป ส่วนที่ละลายเคลื่อนออกไปตกสะสม 
(precipitation) การขาดหายของสายแร่คล้ายถูกรอยเลื่อนตัด หินไม่ได้เกิดการแตก เน้ือหินยังมีค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ด 
[ภาพจาก Fig. 5.13 โดย โดย Passchier and Trouw, 2005] 

 

รูปที่ 4.24 แนวฟันในหิน (stylolite – สไต′เลอไล้ทฺ) เกิดโดยกระบวนการละลายและตกสะสม (dissolution-
precipitation) แนวฟันสีด าที่พบในภาพเป็นเศษแร่ที่เหลือจากการละลายของเม็ดแร่ พบบริเวณเขาหินปูน อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ์]  
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รูปที่ 4.25 เม็ดแร่ไพไร้ท์ (บริเวณทึบ-สีด า) แสดงลักษณะของการสะสมของแร่ขวอรทส์แบบผลึกต่างชนิด 
(pressure shadow) แร่ขวอรทส์ที่ละลายจากบริเวณอื่น เคลื่อนมาสะสมแบบเส้นใย (fibers) ตามแนวทิศทางแกนความเค้น
หลักค่าน้อยที่กระท าขณะสะสม เกิดการหมุนของแนวเส้นใย สืบเน่ืองจากความเค้นหลักค่าน้อยเปลี่ยนทิศทาง [ภาพจาก Fig. 
6.20a โดย Passchier and Trouw, 2005] 

การเกิดแนวฟันในหิน (stylolites) ดังภาพในรูปที ่4.23 เป็นตัวอย่างของปรากฏการณ์ของกลไกการละลาย มักพบ
แร่สีด าตามแนวรอยฟันในหิน ซึ่งเป็นแร่ที่ไม่ได้ละลายออก ได้แก่ แร่จ าพวก mica, clays, carbonaceous organic residue 
และ iron-manganese oxides รูปที่ 4.25 (ก) แสดงภาพการพอกพูนผลึกเหมือน (overgrowth) ซึ่งเป็นการพอกพูนเม็ดแร่
ชนิดเดียวกันในบริเวณที่ค่าความเค้นน้อยสุด ส่วนรูปที่ 4.25 (ข) แสดงภาพการพอกพูนผลึกต่างชนิด (pressure shadow) ที่
มีสารละลายของแร่ไปตกสะสมอยู่กับเม็ดแร่ต่างชนิดกัน ท าให้เม็ดแร่น้ันมีมวลเพ่ิมแต่เป็นมวลคนละชนิด  

สารละลายที่เกิดจากผลึกจะมีรูปเป็นเส้นใย (fiber) หรือรูปลิ่ม (wedge-shaped) สารละลายอาจเคลื่อนย้ายไกล
ออกไปจากแหล่งก าเนิด ท าให้ปริมาตรสูญเสีย หลังการเปลี่ยนลักษณะ ดังน้ัน วงรีความเครียดของการละลายและตกสะสมตัว
ใหม่ในบริเวณที่มีความเค้นต่ าสุด การเปลี่ยนของปริมาตรเป็นได้ทั้งแบบเพ่ิมข้ึนและลดลง ดังวงรีความเครียดแสดงในรูปที่ 
4.26 หากพิจารณาวงรีความเครียดของการเปลี่ยนลักษณะตรงบริเวณที่มีการพอกพูนผลึกเหมือน หรือการพอกพูนผลึกต่าง 
จะได้ปริมาตรเพ่ิมมากข้ึน หรือปริมาตรลดลงในส่วนที่ละลายออก ข้ึนอยู่กับบริเวณทีพิ่จารณา  

 

รูปที่ 4.26 วงรีความเครียดของการเปลี่ยนลักษณะที่ท าให้ปริมาตรเปลี่ยนไปแบบเพ่ิมข้ึน และลดลง โดยกลไกการ
ละลายและตกสะสมใหม่ (dissolution -precipitation creep mechanism)  

(2) กลไกการเกิดผลึกแฝด (Mechanical Twinning) เป็นกลไก เมื่อมีความเค้นกระท ากับเม็ดแร่ ในทิศทางที่
เหมาะสม จะท าให้เกิดการการบิดแทนการแตกหักในโครงข่ายของผลึก ที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในเน้ือหิน โครงข่ายของผลึก
สามารถแสดงลักษณะของผลึกที่มีรูปร่างเหมือนกันหรือผลึกแฝด ที่มักมีรูปร่างเป็นรูปลิ่ม (wedge shape) หรือแถบยาว 
(tabular) ผลึกแฝดใหม่สามารถเกิดต่อจากปลายของแนวผลึกแฝดเดิม (twin tip) หรือเคลื่อนออกจากขอบด้านข้างของแนว
ผลึกแฝดเดิม โดยคงลักษณะของเส้นขอบตรงและเรียบไว้ได้ (รูปที่ 4.27)  
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รูปที่ 4.27 (ก) ลักษณะของการเกิดผลึกแฝดโดยความเค้นเฉือน (mechanical twins) (ข) การเปลี่ยนมุมหรือบิด 
จากการเฉือน (ค) ผลึกแฝดแบบปฐมภูมิ (growth twins) ของแร่เฟลสปาร (ง) ผลึกแฝดแบบทุติยภูมิ (mechanical twins 
หรือ deformation twins) ของแร่แคลไซ้ท ์[ภาพ (ง) จาก Fig 9.7 โดย Passchier and Trouw, 2005] 

ผลึกแฝดจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อทิศทางของความเค้นเฉือน ท ามุมขนานกับการวางตัวของระนาบโครงข่าย ผลึกแฝดโดย
ความเค้นเฉือนเกิดได้กับแร่ที่แสดงระนาบโครงข่ายของผลึก เช่น โครงข่ายของแร่แคลไซ้ท์ (calcite) เพลจีเออเคลส หรือเพล
เจอเคลส (plagioclase) โดเลอไม้ท์ (dolomite) ไคเออไน้ท์ (kyanite) ไมโครไคลน์ (microcline) ไบเออไท้ท์ (biotite)   
ขวอรทส์ (quartz) ไดออพไซ้ด์ (diopside) เจได๊ท์ (jadeite) เป็นต้น เราสามารถใช้รูปทรงทางเรขาคณิตและการปรากฏของ
รูปผลึกแฝดของแร่แคลไซ้ท์ สามารถบ่งบอกอุณหภูมิและปริมาตรของการเปลี่ยนลักษณะได้ดังตัวอย่างในรูปที่ 4.28  

 

รูปที่ 4.28 รูปร่างและชนิดของการเกิดผลึกแฝด (twins) ในลักษณะต่างๆ ที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิ [ภาพจาก Figure 
4.25 โดย Davis and Reynolds, 1996 และ ภาพจาก Fig 9.7 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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ผลึกแฝดโดยความเค้นเฉือนเกิดข้ึนได้ในเวลาที่ค่อนข้างเร็ว เมื่อใดก็ตามที่โครงข่ายหมุน จะมีผลึกแฝดเกิดข้ึนได้ 
และเมื่อผลึกแฝดเกิดข้ึนแล้ว จะไม่เกิดซ้ า แต่จะเกิดการเปลี่ยนลักษณะด้วยกลไกประเภทอื่นหากความเครียดเพ่ิมข้ึน เช่น ที่
อุณหภูมิต่ า การเปลี่ยนลักษณะเกิดโดยกลไกการแตก (fracturing) หรือการเลื่อน (sliding) ตามระนาบผลึกแฝด (twin 
plane) ซึ่งเป็นแนวของการบิด-เอียงไปหาแนวการแตก ถ้าอุณหภูมิสูงข้ึน ขอบของผลึกแฝดจะโค้งเข้าหาบริเวณที่ยังไม่มีผลึก
แฝดเกิดข้ึน หรือเคลื่อนไปชนผลึกแฝดที่มีทิศทางการวางตัวต่างกัน และหากอุณหภูมิสูง เพ่ิมข้ึนอีก จะเปลี่ยนลักษณะโดย
กลไกเกิดการเกิดผลึกใหม่ (recrystalization) เป็นต้น ส่วนใหญ่ของผลึกแฝดในแร่แคลไซ้ท์เป็นผลึกแฝดที่เกิดจากกลไกการ
เปลี่ยนลักษณะที ่เรียกว่า mechanical twins (มิแค′นิเคิล ทวินส̣) ส่วนผลึกแฝดที่เกิดแบบปฐมภูมิ เรียกว่า “growth twins 
- โกร๊ธ̣ ทวินส̣′” ตารางที่ 4.3 แสดงข้อแตกต่างระหว่างผลึกแฝดแบบปฐมภูมิกับผลึกแฝดที่เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะ  

ตารางที่ 4.3 ข้อแตกต่างระหว่างผลึกแฝดแบบปฐมภูมิ (growth twins) กับผลึกแฝดที่เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะ 
(deformation twins) 

ผลึกแฝดแบบปฐมภูมิ 
(growth twins) 

ผลึกแฝดจากการเปลี่ยนลักษณะ  
(deformation twins) 

อาจมีแถบเดียว (single) หรือหลายแถบ (multiple or 
lamellar) [รูปที่ 4.27 (ค)] 

มีหลายแถบ (multiple) [รูปที่ 4.27 (ง)] 

ส่วนใหญ่มีความกว้างของแถบเท่าๆ กัน  
 

มีความกว้างของแถบไม่คงที่ ความกว้างของแต่ละแถบอาจ
ค่อยๆ ขยายไปตามล าดับ [รูปที่ 4.27 (ง) และ 4.28] 

แนวแถบเป็นเส้นตรง ไม่มสี่วนใดโค้งหรือบิด หากมีการ
ลดหลั่น จะหักมุมเป็นเส้นตรง หากมีหลายแนว การตัด
กันของแถบจะชัดเจน [รูปที่ 4.27 (ค)] 

แนวแถบเป็นเส้นตรง ที่ปลายของแถบจะโค้งมน หรือบิด การ
ตัดกันของแถบไม่ชัดเจน อาจมีการโค้งทีปลายเมื่อตัดเข้าการ
กัน [รูปที่ 4.27 (ง) และ 4.28] 

ในการค านวณความเค้นและความเครียดของการเกิดผลึกแฝด ส่วนใหญ่ของความเค้นที่กระท า จะท ามุม 45o กับ
ระนาบของของผลึกแฝด ดังรูปที่ 4.29 

 

รูปที่ 4.29 การวางตัวของ twin plane มักท ามุม 45 กับ 1 น่ันคือ ระนาบที่เป็นแนวถูกเฉือน (ก) แนวของ 1  

และระนาบของ twin ซึ่งสามารถหา n  และ s ได้ (ข) วงกลมของโมรที่สามารถหา n  และ s ได้เช่นกัน 

(3) กลไกการพับงอของโครงข่ายผลึก (Kinking) เป็นกลไกท าให้โครงข่ายผลึกที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในบางส่วน
ของเน้ือหินพับงอ เมื่อมีความเค้นเฉือนกระท ากับเม็ดแร่ ในทิศทางที่เหมาะสม การพับงอจะเกิดในระนาบที่มีความแข็งแรง
น้อยที่สุดในโครงข่ายผลึก การพับงอทีเ่กิดในผลึกเป็นแบบไม่ต่อเน่ือง (รูปที่ 4.30) การพับงอเกิดข้ึนได้ คล้ายกับการเกิดผลึก
แฝด และเกิดกับแร่มากชนิดกว่าผลึกแฝด การพับงอของผลึกจะเกิดไ ด้ ก็ ต่อเมื่อมี ระนาบโครง ข่ายของผลึก 
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(crystallographic plane) วางตัวท ามุมขนานกับทิศทางของความเค้นเฉือน ส่วนใหญ่เกิดกับแร่ที่มีโครงข่ายผลึกของแนว
เลื่อนแนวเดียว (single-slip system) เช่น กลุ่มแร่ไมเคอะ มีลักษณะเป็นแผ่นแสดงการพับงอ (kinking) หากถูกกระท าให้หด
สั้นในทิศทางที่ขนานกับแนวแตกเรียบ (cleavage) ของเม็ดแร่ การพับงอจะอัดแน่นเพราะโครงสร้างการเอียงตัวของโครงข่าย 
ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่มุมใดมุมหน่ึง เหมือนกับการเกิดผลึกแฝด นอกจากน้ีแล้ว การพับงอของโครงข่ายผลึกเกิดในกลุ่มแร่เฟลสปาร 
กลุ่มแร่แอมเฟอโบล (amphibole) กลุ่มแร่ไพร็อกซีน แร่ขวอรทส์ และแร่ไคเออไน้ท์ (kyanite)   

 

รูปที่ 4.30 การเกิดการพับงอ (kinging) จากแรงกดที่ปลายทั้งสองข้าง โดย L เป็นความยาวเริ่มต้น และ L’ เป็น
ความยาวทีเ่กิดหลังถูกกด [ภาพจาก Figure 4.27 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

ก่อนที่จะกล่าวถึง กลไกการครีพแบบการเลื่อนไถล (dislocation creep) ในล าดับต่อไป ขอทบทวนความหมายของ
ค าว่า “ครีพ (creep)” ที่ได้กล่าวมาแล้วบ้างในบทที่ 3 พร้อมอธิบายความหมายของค าว่า “การแพร่ (diffusion – ดิฟิว′
เฌิ่น)”   

การครีพ (Creep) เป็นการเปลี่ยนลักษณะของหินไปอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้ความเค้นที่มากระท า 
โดยความเค้นที่มากระท าน้ัน มีขนาดต่ ากว่าขนาดของความเค้นของการวิบัติของหิน (rupture strength) ท าให้หินเกิด
ความเครียดและเปลี่ยนลักษณะอย่างช้าๆ (very slow) ในลักษณะที่เรียกว่า “มีการเปลี่ยนลักษณะสัมพันธ์กับเวลา (time-
dependent strain)” การครีพจัดแบ่งได้เป็น 3 หรือ 4 ประเภทย่อย กรณีที่จัดแบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ (1) การ    
ครีพแบบการแพร่ (diffusion creep) (2) การครีพแบบการเลื่อนไถล (dislocation creep) และ (3) การครีพแบบการ
ละลาย (dissolution creep) กรณีแบ่งจัดแบ่งเป็น 4 ประเภทย่อย ได้แก่ (1) การครีพแบบการเลื่อนไถล (dislocation 
creep) (2) การครีพแบบการละลาย (dissolution creep) (3) การครีพแบบการแพร่จากขอบเม็ดแร่ (grain-boundary 
diffusion creep หรือ Coble creep) และ (4) การครพีแบบการแพร่ของช่องว่างหรือสิ่งแปลปลอมภายในเม็ดแร่ (volume-
diffusion creep หรือ Nabarro-Herring creep) น่ันคือ กรณีที่แบ่งเป็น 3 ประเภท จะจัดการครีพแบบการแพร่จากขอบ
เม็ดแร่ และการครีพแบบการแพร่ของช่องว่างหรือสิง่แปลปลอมภายในเม็ดแร่ อยู่ในประเภทเดียวกัน  

การแพร่ (Diffusion – ดิฟิว′เฌิ่น) เป็นการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดจาก การเคลื่อนที่ของอะตอม หรือช่องว่างผ่าน
เข้าไปในโครงข่ายของเม็ดแร่ ผิวสัมผัสของเม็ดแร่ และช่องว่างในระหว่างเม็ดแร่ที่มีของเหลวบรรจุ (pore fluids) ส่งผลให้
อะตอมกระโดดข้ามระหว่างเม็ดแร่ด้านต่อด้าน (รูปที่ 4.31) การแพร่ถูกกระตุ้นให้เกิดข้ึนได้โดยอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึน
อะตอมจะถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่ การแพร่เกิดได้ 2 สภาวะ คือ ในสภาวะที่เป็นของเหลว (aqueous solution) และในสภาวะ
ที่เป็นของแข็ง (solid stage) การแพร่ในสภาวะที่เป็นของแข็งจะเกิดได้ช้ามาก เพราะอะตอมเกาะและยึดตัวกันแน่น การแพร่
ในสภาวะทีเ่ป็นของเหลวหรือหนืดจะเกิดได้เร็ว การแพร่เกิดข้ึนได้ต่อเมื่อ ในผลึกของของแข็งมีช่องว่าง หรือผลึกมีความไม่
สมบูรณ์ และการแพร่เกิดได้เร็วข้ึนถ้าผลึกมีความไม่บริสุทธ์ิมาก และการแพร่เกิดได้เร็วถ้าผลึกมีระยะทางระหว่างอะตอมสั้น 
ดังน้ัน การแพร่จึงมีผลต่อหินที่มีผลึกละเอียด 
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 รูปที่ 4.31 ล าดับลักษณะการแพร่ของอะตอม สังเกตอะตอมสีเข้มที่เคลื่อนไปตามช่องว่างของโครงข่าย [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Twiss and Moores, 1992] 

4.2.3 กลไกการครีพแบบการเลื่อนไถล (Dislocation Creep) 

กลไกการครีพแบบการเลื่อนไถลเกิดข้ึนอย่างช้าๆ ภายในเม็ดแร่ หรือระหว่างขอบเม็ดแร่ หรือตัดผ่านเม็ดแร่ 
(dislocation creep) เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการเลื่อนไถล (dislocation creep)” ซึ่งกลไกดังกล่าวน้ี เกิดเมื่อหินอยู่ใน
สภาวะที่ ทั้งอุณหภูมิและความเค้นมีค่าสูง ในสภาวะดังกล่าว หินอยู่ในสภาพแพลสติค ในขณะที่มีความเครียดเกิดข้ึนใน
โครงข่ายของเม็ดแร่ในหิน โดยความเครียดที่สูงท าให้โครงข่ายของเม็ดแร่เลื่อนทีไ่ปตามทิศทางของความเค้น เมื่อโครงข่ายของ
เม็ดแร่เลื่อน (รูปที่ 4.10) เม็ดแร่จะไม่มีสูญเสียค่าการยึดเหน่ียว (cohesion) โครงสร้างธรณีที่มีกลไกประเภทน้ีเกิดข้ึน ได้แก่ 
เขตรอยเฉือน (shear zone) ริ้วขนาน (foliation) และแนวแตกเรียบ (cleavage)  

การเลื่อนของผลึกโครงข่าย (dislocation) มี 2 ประเภท ตามท่ีได้อธิบายมาแล้วในเรื่องข้อบกพร่องของผลึก (รูปที่ 
4.10-4.12) คือ การเลื่อนแบบเอจดิสโลเคเฌ่ิน (edge dislocation) [รูปที่ 4.12 (ก)] ซึ่งเป็นการเลื่อนต้ังฉากกับทิศทางของ
การเลื่อน และการเลื่อนแบบสกรูดิสโลเคเฌ่ิน (screw dislocation) [รูปที่ 4.12 (ข)] ซึ่งเป็นการเลื่อนที่ขนานกับทิศทางของ
การเลื่อน (รูปที่ 4.13) แนวของการเลื่อนที่เกิดข้ึนในโครงข่าย วิเคราะห์ได้ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน 
(TEM) ดังตัวอย่างรูปที่ 4.9 แผ่นหินบางใช้ศึกษากลไกประเภทน้ีไม่ได้ การเลื่อนแบบ screw dislocation และ edge 
dislocation สามารถเกิดร่วมกันได้ และการเลื่อนภายในโครงข่ายอาจพบการพับงอ (kinking) [รูปที่ 4.32 (ก)] และ/หรือการ
ลดหลั่น (jog) [รูปที่ 4.32 (ข)] และ/หรือการไต่ (climb) (รูปที่ 4.33) ภาพจาก TEM แสดงการเลื่อนในโครงข่ายที่เกิดข้ึนเป็น
อิสระ (free dislocation) (รูปที่ 4.34) การเกิดการลดหลั่น และการไต่ ท าให้ได้รูปแบบของการเลื่อนแบบ edge 
dislocation และ crew dislocation (รูปที่ 4.35) 

 

รูปที่ 4.32 (ก) การพับงอ (kink) (ข) การลดหลั่น (jog) ในโครงข่ายผลึก ทีเ่กิดข้ึนโดยการเปลี่ยนลักษณะแบบเลื่อน
ไถล [ภาพปรับปรุงต่อจาก Twiss and Moores, 1992] 
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รูปที่ 4.33 การไต่ (climb) ของสิ่งแปลกปลอม และท าให้มีช่องว่าง (vacancy, v) ในโครงข่ายผลึก ที่เกิดข้ึนโดย
การเปลี่ยนลักษณะแบบเลื่อนไถล [ภาพปรับปรุงต่อจาก Twiss and Moores, 1992] 

 

รูปที่ 4.34 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน (TEM) ของลักษณะเลื่อนไถลในโครงข่าย (ก) รูปร่าง
แนวเส้นแบบกระจายอย่างอิสระ (free dislocation) ปรากฏในเม็ดแร่ขวอรทส์ ของหินในรอยเลื่อน (ข) รูปวงล้อมปิด (loop 
dislocation) ซึ่งปรากฏในเม็ดแร่ออเลอวีนจาก kimberlite xenolith หมายเหตุ: เม็ดกลมเล็กปรากฏในภาพ (ก) และ (ข) 
เป็น fluid inclusion [ภาพจาก Figs. 3.13 and 3.14 โดย Passchier and Trouw, 2005]      

 

รูปที่ 4.35 การลดหลั่น (jog) และการไต่ (climb) ท าให้เกิดการเลื่อนแบบ edge dislocation และ screw 
dislocations (ก) การเลื่อนตัดกันของสองระนาบ และเมื่อมีการลดหลั่น (ข) ลักษณะของครึ่งระนาบส่วนเกิน (extra half 
plane) บริเวณที่มีการลดหลั่น [ภาพปรับปรุงต่อจาก Twiss and Moores, 1992] 
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4.2.4 กลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่ (Grain-Boundary Diffusion Creep Mechanism)  

กลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่ เป็นกลไกที่เม็ดแร่แพร่อย่างช้าๆ จากขอบที่มีค่าความเค้นสูง ไปยังขอบที่มีค่าความ
เค้นต่ า (grain-boundary diffusion creep mechanism หรือ coble creep mechanism) เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการแพร่
จากขอบเม็ดแร่ (grain-boundary diffusion creep)” กลไกประเภทน้ีเกิดที่สภาวะความเค้นต่ า อุณหภูมิสูง (รูปที่ 
4.16) เกิดเฉพาะบริเวณขอบของเม็ดแร่ (grain boundary) แต่ละเม็ดเท่าน้ัน โดยที่มวลที่ผิวของเม็ดแร่จะเคลื่อนย้ายจาก
บริเวณที่มีค่าของความเค้นสูง ไปยังบริเวณที่มีความเค้นต่ า การเคลื่อนย้ายและระยะทางจะเป็นไปตามผิวสัมผัสของเม็ดแร่ ไม่
เคลื่อนตัดทะลุโครงข่ายภายในเม็ด (รูปที่ 4.36) และไม่แพร่ออกไปสะสมที่เม็ดข้างเคียง น่ันคือ มวลของเม็ดแร่จะไม่ เคลื่อน
ออกไปจากเม็ดแร่ และปริมาตรไม่เปลี่ยน (pure distortion) ดังน้ัน ในการวิเคราะห์หาวงรีความเครียด สามารถสมมติให้อยู่
บนพ้ืนฐานของมวลคงที่ น่ันคือ พ้ืนที่วงกลมก่อนการเปลี่ยนลักษณะ เท่ากับพ้ืนที่วงรีหลังการเปลี่ยนลักษณะ แตกต่างจากการ
วิเคราะห์หาความเครียดใน กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ของเม็ดแร่บางส่วนอย่างช้าๆ (dissolution-precipitation 
creep mechanism) ในกรณีหลังมวลของเม็ดแร่อาจละลายออกไป จึงท าให้ปริมาตรลดลง หรืออาจมีมวลจากบริเวณอื่น
เคลื่อนมาสะสม-พอกพูนข้ึน จึงท าให้มีปริมาตรเพ่ิมข้ึน ในการวิเคราะห์หาวงรีความเครียด จึงไม่สามารถสมมติให้อยู่บน
พ้ืนฐานของมวลคงที่ โครงสร้างธรณีที่เกิดจากกลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่ ได้แก่ ริ้วขนาน (foliation) และแนวแตกเรียบ 
(cleavage)  

 

รูปที่ 4.36 การแพร่จากขอบเม็ดแร่ (grain-boundary diffusion creep) (ก) อะตอมแพร่จากบริเวณขอบ
ผิวสัมผัสที่มีความเค้นสูง (ข) วงรีความเครียดของการแพร่จากขอบเม็ดแร่   

กลไกการเลื่อนไถล (dislocation creep mechanism) ที่เกิดข้ึนพร้อมกับกลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่ (sliding 
along grain boundaries, involving both grain-boundary diffusion creep and grain-boundary sliding) เรียกว่า 
“กลไกการแพร่และเลื่อนไถล (super plastic creep mechanism หรือ grainsize-sensitive flow mechanism)” 
กลไกน้ีพบจากการทดลองกับแร่จ าพวกโลหะ รูปที่ 4.37 แสดงกลไกการแพร่และเลื่อนไถล (superplastic creep 
mechanism) กลไกดังกล่าวน้ี ท าให้มีช่องว่างระหว่างเม็ดแร่ และเม็ดแร่มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่งผลท าให้เม็ดแร่ทน
ต่อการเกิดความเครียดได้มากข้ึน หรือสามารถที่จะรับแรงกระท าได้มากข้ึน (การรับแรงได้มากข้ึน เป็นข้อดีที่น ามาใช้
ประโยชน์ได้ ในกรณีทีต้่องการให้วัสดุรับแรงได้มากข้ึนน่ันเอง การท าให้วัสดุแข็งแรงมากข้ึน มีความยุ่งยากกว่า การลดความ
แข็งแรงของวัสดุลดลง) กลไกการแพร่และเลื่อนไถลน้ี เกิดข้ึนได้เน่ืองจากอัตราเร็วของความเครียดที่เพ่ิมสูงข้ึนมากกว่า
ความเครียดในกลไกการเลื่อนไถล ภายใต้อุณหภูมิที่สูงมากกว่าครึ่งหน่ึงของอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวของแร่หรือหินน้ันๆ 
และต้องไม่มีของเหลวอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดแร่ (หากมีน้ าในช่องว่าง จะไม่เกิดกลไกประเภทน้ี) และเม็ดแร่ที่จะเกิดกลไก
ประเภทน้ีได้ ต้องมีเม็ดแร่ที่มีขนาดเล็กมาก (ขนาน 1-10 m) เพ่ือให้ระยะทางการแพร่และเลื่อนไถลสั้น รูปร่างจึงจะไม่ถูก
เปลี่ยนไป  
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รูปที่ 4.37 ลักษณะของการเลื่อนไถลและการแพร่ (super plastic creep) เกิดข้ึนพร้อมๆ กัน (ก) เมื่อมีแรง
กระท า (ข) และ (ค) การเลื่อนไถลและการแพร่ ที่ส่งผลให้เม็ดแร่สลับที่เท่าน้ัน [ภาพจาก Figure 4.33 โดย Davis el al., 
2011 อ้างถึง Ashby and Verrall, 1973] 

4.2.5 กลไกการแพร่ของช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร่ (Volume-Diffusion Creep Mechanism or 
Nabarro-Herring Creep Mechanism) 

กลไกที่ท าให้ช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอมแพร่กระจายอย่างช้าๆ ภายในเม็ดแร่ (volume-diffusion creep 
mechanism หรือ Nabarro Herring creep mechanism) เรียกสั้นๆ ว่า “กลไกการแพร่ของช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอม
ภายในเม็ดแร่ (volume-diffusion creep mechanism)” กลไกประเภทน้ีเกิดในสภาวะความเค้นต่ า แต่มีอุณหภูมิที่สูง
เพ่ิมมากข้ึนกว่ากรณีของ กลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่ (grain boundary-diffusion creep mechanism) (รูปที่ 4.15) หาก
การจับตัวของโครงข่ายที่อยู่ในเม็ดแร่ไม่ครบถ้วน จะท าให้เกิดช่องว่าง (vacancy) ข้ึน หรือมีสิ่งแปลกปลอมจับตัวในโครงข่าย 
(substitution) หรือมีสิ่งแปลกปลอมแทรกในโครงข่าย (interstitial atom) ช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอมเหล่าน้ี จะแพร่ไปยัง
บริเวณขอบผลึกที่มีค่าความเค้นสูง ส่วนอะตอมหรือโมเลกุลที่อยู่ในส่วนที่มีค่าความเค้นสูง จะแพร่ไปยังขอบผลึกที่มีค่าความ
เค้นต่ า การแพร่เกิดเฉพาะภายในเม็ดแร่แต่ละเม็ด โดยไม่มีการแพร่ออกไปสะสมที่เม็ดแร่ข้างเคียง มวลของเม็ดแร่ไม่เคลื่อน
ออกไปเช่นเดียวกับการแพร่จากขอบเม็ดแร่ (รูปที่ 4.36) ในการวิเคราะห์หาวงรีความเครียด สามารถสมมติให้อยู่บนพ้ืนฐาน
ของมวลคงที่ น่ันคือ พ้ืนที่วงกลมก่อนการเปลี่ยนลักษณะ เท่ากับพ้ืนที่วงรีหลังการเปลี่ยนลักษณะ (รูปที่ 4.38) โครงสร้างธรณี
ที่เกิดจากกลไกประเภทน้ี ได้แก่ ริ้วขนาน (foliation) และแนวแตกเรียบ (cleavage)  

 

รูปที่ 4.38 (ก) การแพร่ของช่องว่างและสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร่ อะตอมเปลี่ยนที่กับช่องว่าง และอะตอม
เคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเค้นสูงไปต่ า ช่องว่างจะเคลื่อนที่จากความเค้นต่ าไปหาความเค้นสูง (ข) วงรีความเครียดเมื่อเกิด 
การแพร่ของช่องว่างและสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร่ [ภาพ Figure 4.29 โดย Davis el al., 2011] 
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การแพร่จะเกิดได้ดีหากเม็ดแร่มีขนาดกลมเท่ากันทุกทิศทาง ดังน้ันเมื่อเม็ดแร่ถูกยืดออกไปแล้ว จะท าให้ทางเดิน
ของการแพร่ยาวเพ่ิมข้ึน การแพร่จะเกิดได้ช้าลง การทดลองการแพร่ประเภทน้ี มีความยุ่งยาก เพราะต้องการความเค้นต่ า 
และอุณหภูมิใกล้ถึงจุดหลอมเหลวของแร่หรือหินน้ันๆ ดังรูปที่ 4.39 แสดงแผนที่กลไกการเปลี่ยนลักษณะ (deformation 
map) ของแร่ขวอรทส์ และแร่แคลไซ้ท์ และแร่ออเลอวีน และกรอบต่อจากรูปที่ 4.39 แสดงสมการการค านวณกระบวนการ
ไหลอย่างช้าๆ หรือการครีพประเภทต่างๆ  

 

รูปที่ 4.39 แผนที่การเปลี่ยนลักษณะ (deformation maps) ของแร่ขวอรทส์ แคลไซ้ท์ และออเลอวีน เส้นชั้น
ระดับ (contour) บอกปริมาณของอัตราการเกิดความเครียด ค่าของอุณหภูมิ ความเค้น และอัตราการเกิดความเครียด ซึ่งมี
ผลต่อการเกิดกลไกการเปลี่ยนลักษณะแตกต่างกัน ค าย่อ GBDC มาจาก Grain Boundary Diffusion Creep [ภาพจาก 
Figure 4.56 โดย Davis et al., 2011 ปรับปรุงต่อจาก Rutter, 1976 และ Ashby and Verrall, 1977] 
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 การละลายและตกสะสม (dissolution-precipitation creep) ค านวณได้จากสมการ 

 

 

 

เมื่อ   แทน อัตราเร็วการเกิดความเครียด; K แทน ค่าคงที่วัตถุ (material constant); Dgb แทน 
สัมประสิทธ์ิคงที่ของ grain-boundary diffusion;  แทน molar volume; C0 แทน ความ
เข้มข้นของสารละลายนอกเม็ดแร่; x แทน ขนาดของเม็ดแร่; k แทน ค่าคงที่ของ Boltzmann; 
T แทน ค่าสัมบูรณ์ของอุณหภูมิ;  แทน ค่าความหนาแน่น; d แทน ค่าความแตกต่างทาง
ความเค้นเฉือน 

 การค านวณ การแพร่จากขอบของเม็ดแร่ (grain-boundary diffusion creep) ค านวณได้จากสมการ 

 

 

 

เมื่อ  แทน ค่าความหนาของขอบเม็ดแร่;  แทน ค่าความเค้นเฉือน 

 การเลื่อนไถล (dislocation creep) ค านวณได้จากสมการ 

 

 

 

เมื่อ Q แทน ค่าปรากฏของพลังงานกระตุ้น; R แทน ค่าคงที่ของก๊าซ, n แทน ตัวเลขยกก าลังของ
ความเค้นเฉือน 

 การแพร่ของสิ่งแปลกปลอมและช่องว่าง (volume-diffusion creep) ค านวณได้จากสมการ 

 

 

 

เมื่อ  แทนปัจจัยที่ได้จากขนานเม็ดแร่ ; Dsd แทนสัมประสิทธ์ของการแพร่ของผลึก (self-
diffusion) 

 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 6-11 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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4.3 การคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหม่ (Recovery and Recrystallization) 

 ในการเปลี่ยนลักษณะของเม็ดแร่ในสภาวะแบบแพลสติค กลไกการเลื่อนไถล (dislocation creep) ถ้าหากภายใน
โครงข่ายของเม็ดแร่ มีข้อบกพร่องแบบเส้น (line defect หรือ dislocation) เป็นจ านวนมาก และข้อบกพร่องแบบเส้น
เหล่าน้ีมีทิศทางแตกต่างกัน หรือตัดกันไปมา [เช่น รูปที่ 4.9 (ค) หรือ 4.34 (ก)] ข้อบกพร่องแบบเส้นเหล่าน้ี จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเปลี่ยนลักษณะโดยกลไกการเลื่อนไถล ข้อบกพร่องเหล่าน้ันจะท าให้การเลื่อนไถลระหว่างโครงข่ายเป็นไปได้ยากข้ึน ท า
ให้เม็ดแร่ปรับสภาพ เพ่ือให้การเปลี่ยนลักษณะด าเนินต่อไปได้ เม็ดแร่ปรับสภาพโดยการลดข้อบกพร่องแบบเส้นในโครงข่าย
ของเม็ดแร่ การปรับสภาพของเม็ดแร่เพ่ือลดข้อบกพร่องต่างๆ ที่มีอยู่ในโครงข่ายมี 2 ประเภท คือ การคืนตัวของผลึก 
(recovery) และการเกิดผลึกใหม่ (recrystallization)   

4.3.1 การคืนตัวของผลึก (Recovery) 

การคืนตัวของผลึก เป็นความสามารถของผลึกที่ท าให้ผลึกกลับคืนสู่สภาพเดิม เสมือนไม่เคยถูกเปลี่ยนลักษณะมาก่อน 
(แต่ความจริงเปลี่ยนมาแล้ว) หรือผลึกสามารถกู้สภาพเดิมกลับคืนมาได้ เพ่ือที่จะได้คงทนต่อการเปลี่ยนลักษณะใหม่ได้อีก 
พร้อมกับมีความแข็งแรงมากข้ึนกว่าเดิม (ผลึกแร่ คล้ายสิ่งมีชีวิต ซึ่งจะมีภูมิคุ้มกัน หลังจากป่วยและหายป่วยแล้ว) เรียก
กระบวนการเช่นน้ีว่า “การสมาน (healing)” ของเม็ดแร่  

โดยทั่วไปการคืนตัวของผลึก เป็นกระบวนการที่ท าให้ปริมาณข้อบกพร่องแบบเส้นลดลง เพ่ือให้เกิดการสมานได้ 
ตัวอย่างของการสมาน เช่น การเลื่อนไถล (dislocation creep) ถ้าหากการเลื่อนไถลน าไปสู่การท าลายข้อบกพร่องแบบเส้น
เดิมที่มีอยู่ เช่น เมื่อเกิดการเลื่อนไถล หากเลื่อนให้ครึ่งระนาบส่วนเกินชิดกัน (รูปที่ 4.40) จะท าให้ กลายเป็นระนาบสมบรูณ์ 
การเลื่อนไถลจะหยุดไป การสมานตัวของผลึกในลักษณะน้ีเรียกว่า “การล้างข้อบกพร่องแบบเส้นออกจากโครงข่าย 
(annihilation)”  

 

รูปที่ 4.40 การล้างข้อบกพร่องแบบเส้นในโครงข่าย (annihilation) (ก) ต าแหน่งของแนวเส้น (dislocation line) 
มีทิศทางตรงข้ามกัน (ข) เมื่อต าแหน่งของแนวเส้นเคลื่อนมาอยู่แนวเดียวจะหักล้างกัน โครงข่ายผลึกจะมีลักษณะสมบูรณ์มาก
ข้ึน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Mark Jessel and Pual Bons, Monash University] 

การเลื่อนไถลท าให้บริเวณใดบริเวณหน่ึงของเม็ดแร่ ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน อาจเป็นผลจากการถูกขวางด้วยผลึก
แปลกปลอมอื่นๆ ท าให้มีการไต่ (climb) ไปในชั้นที่สูงกว่าเกิดข้ึน ท าให้แนวการเลื่อนไถลเปลี่ยนไป (รูปที่ 4.41) หรือถ้าแนว
การเลื่อนไถล ในต าแหน่งต่างๆ เคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเดียวกันคล้ายก าแพง (dislocation wall) [รูปที่ 4.9 (ข)] ซึ่งมีลักษณะ
เสมือนขอบของเม็ดแร่ (subgrain boundary) เท่ากับเป็นการลดพลังงาน ท าให้ผลึกมีความสมดุลมากข้ึน (รูปที่ 4.42)  

4.3.2 การเกิดผลึกใหม่ (Recrystallization) 

การเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) เป็นกระบวนการอีกกระบวนการหน่ึงที่อยู่ภายใต้การคืนตัวของผลึก เป็น
การขจัดข้อบกพร่องในผลึกออกไป กลายเป็นเม็ดผลึกใหม่ที่ไม่มีข้อบกพร่อง โดยผลึกใหม่เกิดขึ้นในสภาวะเป็นของแข็ง 
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หากกระบวนการคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหม่ เกิดข้ึนพร้อมกับการเปลี่ยนลักษณะเรียกว่า “การคืนตัวและการเกิด
ผลึกแบบทันทีทันใดเมื่อถูกแรงกระท า (dynamic recovery and recrystallization)” ถ้าเกิดหลังการเปลี่ยนลักษณะ
เรียกว่า “การคืนตัวและการเกิดผลึกแบบค่อยเป็นค่อยไปภายหลังแรงถูกกระท า (static recovery and 
recrystallization)” กระบวนการคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหม่ท าให้รูปหรือลักษณะเดิมของผลึกหายไป โดยปกติ
ผลึกใหม่จะเกิดจากเม็ดแร่แต่ละเม็ดแร่หรือเม็ดแร่ใกล้เคียง รูปที่ 4.43 แสดงภาพตัวอย่างของการเกิดผลึกใหม่ ที่เป็นการ
ปรับเปลี่ยนข้อบกพร่องเดิมกลายเป็นเม็ดผลึกใหม่ที่มีข้อบกพร่องน้อยลง  

 

รูปที่ 4.41 ถ้าหากการเลื่อนไถลท าให้บริเวณใดบริเวณของเม็ดแร่ ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน อาจเป็นผลจากถูกขวางด้วย
ผลึกแปลกปลอมอื่นๆ จะเกิดการไต่ (climb) ไปในชั้นที่สูงกว่า [ภาพปรับปรุงต่อจาก Passchier and Trouw, 2005] 

 

รูปที่ 4.42 การเคลื่อนที่ของแนวการเลื่อนไถล (ก) อยู่ในต าแหน่งต่างๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในแนวโค้งของขอบเม็ด
แร่ เมื่อเกิดการสมาน (healing) จะเคลื่อนมาอยู่ในแนวเดียวกันมีลักษณะเสมือนขอบของเม็ดแร่ (subgrain boundary) (ข) 
ข้อบกพร่องแบบเส้นเรียงต่อกันเป็นแนวผนัง แบ่งขนาดเม็ดแร่ให้เล็กลง (ค) และ (ง) ภาพจากแผ่นหินบางของเม็ดแร่ขวอ
รทส์ แสดงแนวเสมือนขอบของเม็ดแร่สังเกตจากสีอ่อนและสีเข้มต่างกันภายในเม็ดแร่ เป็นการสร้างขอบของเม็ดแร่ใหม่ [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Vernon, 2004, ภาพ (ค) และ (ง) ภาพจาก Figs. 3.22 and 3.23 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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รูปที่ 4.43 ภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน (TEM) (ก) ผลึกมีข้อบกพร่องแบบเส้น (dislocation) 
(ข) ผลึกด้านขวามือ ไมม่ีข้อบกพร่องแบบเส้นปรากฏ เพราะเป็นผลึกเกิดใหม่ ที่ข้อบกพร่องแบบเส้นถูกก าจัดออกไป [ภาพ 
(ก) จาก Figure 9.5 โดย Davis, 1984 ภาพ (ข) จาก Fig. 3.24 โดย Passchier and trouw, 2005] 

การเกิดผลึกใหม่ เกิดจากอุณหภูมิที่สูงเพ่ิมข้ึน และอาจมีค่าความแตกต่างความเค้นร่วมด้วย การเกิดผลึกใหม่ท าให้
ปริมาณความหนาแน่นของข้อบกพร่องแบบเส้น (dislocation) ลดลง โดยการหมุนของแนวเสมือนขอบของเม็ดแร่ เดิม 
(subgrain rotation) ที่มีข้อบกพร่องแนวเส้นเรียงเป็นแนวเสมือนขอบ [รูปที่ 4.44 (ก)] และการที่เคลื่อนย้ายแทรกเข้าไปใน
เม็ดแร่ข้างเคียง (grain boundary migration หรือ migration recrystallization) [รูปที ่4.44 (ข)] โดยเม็ดแร่ที่ข้อบกพร่อง
น้อยหรือไม่มีข้อบกพร่อง จะแทรกเข้าไปแทนที่เม็ดแร่ที่มีข้อบกพร่องมาก  

รูปที่ 4.45 แสดงลักษณะของเม็ดแร่ผลึกใหม่ หากเม็ดแร่ถูกแรงกระท าให้เกิดความเครียดสะสมมากข้ึนตามล าดับ 
ขนาดของผลึกใหม่ของเม็ดแร่เป็นได้ทั้งใหญ่ข้ึนและเล็กลง ข้ึนอยู่กับความเครียดสะสมในเม็ดแร่ อุณหภูมิ และเม็ดแร่ข้างเคียง 
[รูปที่ 4.45 (ค)] ผลึกของเม็ดแร่ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กลงเมื่ออุณหภูมิต่ า (ส าหรับแร่ขวอรทส์ เมื่ออุณหภูมิประมาณ 250-
300º เซลเซียส ส าหรับแร่เฟลสปาร เมื่ออุณหภูมิประมาณ 400-450º เซลเซียส) และ/หรือ เมื่อมีอัตราการเกิดความเครียดที่
เร็วข้ึน (ส าหรับแร่ขวอรทส์ เมื่ออุณหภูมิประมาณ 400-450º เซลเซียส ส าหรับแร่เฟลสปาร เมื่ออุณหภูมิมากกว่า 500º 
เซลเซียส) ในกรณีที่อุณหภูมิสูง อัตราการเกิดความเครียดช้า เม็ดแร่จะมีขนาดใหญ่ข้ึน (Vernon, 2004) หากผิวของเม็ดแร่
เดิมขรุขระ การเกิดผลึกใหม่จะไม่สมบูรณ์ ดังน้ัน หากผลึกใหม่ของเม็ดแร่ขวอรทส์ เฟลสปาร มีขนาดเล็กลง อาจแปล
ความหมายเพ่ือบ่งบอก อุณหภูมิขณะเปลี่ยนลักษณะ ตามท่ีกล่าวมาข้างต้นได้ 

รูปที่ 4.46 แสดงถึงผลของการทดลองท าให้เกิดความเครียดสูงในผลึกของหินขวอรทไซ้ท์ ส่งผลให้เม็ดแร่เรียงตัว 
[รูปที่ 4.46 (ก)] หากมีเม็ดแร่ผลึกใหม่เกิดข้ึน จากการปรับสมดุล จะไม่มีความเครียดหลงเหลืออยู่ [รูปที่ 4.46 (ข)] รูปที่ 4.47 
และ 4.48 เป็นภาพการทดลอง เพ่ือติดตามสภาพการเปลี่ยนลักษณะและการเกิดผลึกใหม่ของเม็ดแร่ชนิดเดียวกัน สังเกตขอบ
เม็ดแร่เคลื่อนย้าย (grain boundary migration) ขณะทีผ่ลึกใหม่เกิด ซึ่งข้ึนอยู่กับ อุณหภูมิ ความเค้น อัตราเร็วของการเกิด
ความเครียด พลังงานสะสมในเม็ดแร่ ตลอดจนลักษณะของเม็ดแร่ข้างเคียง หมายเหตุ: ควรพิจารณาภาพเปรียบเทียบรูปที่ 
4.45 กับรูปที่ 4.47 และ 4.48  จากน้ันจึงดูรูปที่ 4.49-4.51 แล้วเปรียบเทียบกับรูปที่ 4.45  

จากรูปที่ 4.45-4.51 สรุปได้ว่า สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เม็ดแร่คืนตัว หรือเกิดปลึกใหม่ในลักษณะที่แตกต่างกัน
ออกไป มีอยู่ด้วยกันหลายประการ เช่น อุณหภูมิ ค่าความแตกต่างความเค้น อัตราเร็วของการเกิดความเครียด แร่
องค์ประกอบ การเรียงตัวของผลึก (รูปที่ 4.52) รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต เม็ดแร่ที่อยู่รอบข้าง พลังงานสะสมที่มีอยู่ในเม็ด
แร่ ข้อบกพร่องต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเม็ดแร่ รอยแตกไมโคร (microcrack) ลักษณะขอบของเม็ดแร่ และประวัติการเปลี่ยน
ลักษณะของเม็ดแร่น้ันๆ เช่น เคยมีการเกิดผลึกและเปลี่ยนลักษณะมาแล้วกี่ครั้ง เป็นต้น ด้วยเหตุของความไม่บริสุทธ์ิของเม็ด
แร่ในธรรมชาติ ดังน้ัน การหาค่าความแข็งแรงของเม็ดแร่หรือของหิน จึงจ าเป็นต้องน าหินตัวอย่างจากหินโผล่ที่พบในบริเวณที่
สนใจมาศึกษาในห้องปฏิบัติการ เพ่ือตอบค าถามต่างๆ ค าตอบที่ได้เป็นค าตอบที่เฉพาะของหินตัวแทนในบริเวณน้ันๆ ความรู้
เก่ียวกับการเปลี่ยนลักษณะของหิน จะท าให้เราสามารถวิเคราะห์วิวัฒนาการ (evolution) ของหินในบริเวณที่ศึกษาได้  
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รูปที่ 4.44 (ก) การเกิดผลึกใหม่ โดยการหมุนแนวเสมือนขอบของเม็ดแร่ (subgrain rotation recrystallization) 
(ข) กระบวนการเกิดผลึกใหม่ โดยเคลื่อนย้ายแทรกเข้าไปในเม็ดแร่ข้างเคียง (grain boundary migration)  

 

 รูปที่ 4.45 กระบวนการเกิดผลึกใหม่ (ก) และ (ข) การเกิดผลึกใหม่โดยพลังงานที่สะสมในเม็ดแร่ผิวขรุขระ (ค) 
และ (ง) การเคลื่อนขยายขอบของเม็ดแร่ หรือการขยายตัวของเม็ดแร่ ที่ข้ึนอยู่กับพลังงานความเครียดสะสมในเม็ดแร่ และ
เม็ดแร่ข้างเคียง (จ) และ (ฉ) การเคลื่อนขยายขอบของเม็ดแร่ของเม็ดแร่ที่มีผิวโค้ง กลายเป็นเม็ดผลึกที่ผิวขอบตรง [ภาพจาก 
Figure 4.53 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Nicolas and Poirier, 1976 และ Urai, Means, and Lister, 1986]  
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 รูปที่ 4.46 ภาพจากผลการทดลองท าให้ที่ขอบของเม็ดแร่เกิดความเครียด (strain) ในหินขวอรทไซ้ท์ (ก) ท าให้หด
สั้นร้อยละ 60 เม็ดแร่จะถูกยืดหรือรีดให้ เป็นแนวยาว จะเห็นเม็ดแร่ที่มีขนาดเล็ก จากการเกิดผลึกใหม่ (small 
recrystallized grains) (ข) จากหินตัวอย่างเดียวกันกับ (ก) เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนเม็ดแร่จะอ่อนตัวลง (annealed) และ
หลังจากท่ีถูกความเครียดสูง มีการสมานของรูปร่างของเม็ดแร่ พร้อมกับไม่แสดงผลของความเครียด (strain free) ให้เห็นอีก
ต่อไป [ภาพจาก Figure 4.52 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึงภาพจากความเอื้อเฟ้ือของ Jan Tullis, Brown University]  

 

รูปที่ 4.47 การเกิดผลึกใหม่ของผลึกสังเคราะห์ “octachloropropane – อ๊อคเทอคลอโรโพรเพน” ซึ่งมีการเปลี่ยน
ลักษณะแบบแพลสติคได้ที่อุณหภูมิต่ า โดยการทดลองเช่นเดียวกับรูปที่ 4.46 จากทั้ง 4 ภาพ (ก-ง) จุดเล็กๆ สีด าเป็นซิลิเคิน
คารบายด์ (silicon carbide) ใช้เป็น จุดสังเกต หรือเกณฑ์เปรียบเทียบ เพราะซิลิเคินคารบายด์จะไม่เปลี่ยนลักษณะในสภาพ
วะของการทดลอง สังเกตลักษณะขอบของเม็ดแร่ (grain boundary) ที่เคลื่อนย้ายแทรกเข้าไปในเม็ดแร่ข้างเคียง (grain 
boundary migration) ในช่วงรูป (ค) และ (ง) ลักษณะขอบของเม็ดแร่เป็นแบบขรุขระ (irregular grain boundary) ขอบ
ของเม็ดแร่ที่แทรกเข้าไปในเม็ดอื่น ซึ่ งจะมี ข้อบกพร่องแบบเส้นมากกว่าเม็ดข้างเคียงที่แทรกเข้าไป (bulging 
recrystallization) และที่รูป (ค) และ (ง) มีแนวเสมือนขอบของเม็ดแร่ (subgrain boundary) เกิดข้ึน หากมองผ่านกล้อง
จุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (TEM) จะปรากฏแนวของ dislocation wall ที่เป็นแนวเสมือนขอบของเม็ดแร่ [ภาพจาก Win 
Means, State University of New York at Albany]  
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รูปที่ 4.48 การทดลองการเปลี่ยนลักษณะ และการปรับแก้เพ่ือให้มีสมบัติดีข้ึนกว่าเดิม (annealing) ของผลึกของอ๊อ
คเทอคลอโรโพรเพน (octachlorapropane) (ก) ผลึกขณะไม่มีความเครียดสะสม ขอบผลึกเป็นเส้นตรง (ข) – (ค) ผลึกถูก
เฉือน ท าให้ปรากฏของสีอ่อน-เข้ม ภายในผลึกแตกต่างกัน เป็นลักษณะของแนวเสมือนขอบ (subgrain boundary) (ง) – 
(จ) การสมานโดยมีการเคลื่อนย้ายจากขอบผลึกหน่ึงไปยังขอบของอีกผลึกที่มีความเครียดสูงกว่า และปรากฏผลึกที่ไม่มี
ความเครียดสะสม [ภาพจาก Figure 4.60 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึงภาพจาก Win Means]  

 

รูปที่ 4.49 (ก) ภาพปรากฏของแนวเสมือนขอบเม็ดแร่ (subgrain) ที่ต าแหน่งปลายเม็ดแร่ขวอรทส์ขนาดใหญ่ ซึ่ง
จะสามารถพัฒนาเป็นผลึกแยกออกจากเม็ดใหญ่ (ข) ภาพสายแร่ขวอรทส์ที่มีการเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) ไปแล้ว 
ในหินเมะเทอะไรเออไล้ท์ (metarhyolite) (ค) ภาพหินในบริเวณเขตรอยเฉือน ท่ีปรากฏริ้วขนานจากการเปลี่ยนลักษณะ (ง) 
ภาพขยายบางส่วนของรูป (ค) สังเกตการเกิดผลึกใหม่ขณะเปลี่ยนลักษณะ (dynamic recrystallization) [ภาพจาก Figures 
10.16, 10.17 และ 10.19 โดย Fossen, 2010] 
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รูปที่ 4.50 ภาพจากแผ่นหินบางของหินอ่อน (marble) ที่ถูกกดด้วยความเค้นอัด (compression stress) ที่
อุณหภูมิ 600-1,000 องศา เซลเซียส ด้วยอัตราความเครียด 10-5 s-1 โดยทดสอบกับหินตัวอย่างแห้ง (dry) และหินเปียก 
(wet) เพ่ือเปรียบเทียบผลของน้ าท่ีมีต่อการเปลี่ยนลักษณะของเมด็แร่ ภาพล่างสุดแสดงเส้นขอบของเม็ดแร่ เพ่ือให้เห็นภาพที่
ชัดเจนของเม็ดแร่ เมื่อมีผลึกใหม่เกิดข้ึน [ภาพจาก Figs. 6 and 7 โดย De Bresse et al., 2005]  
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 รูปที่ 4.51 (ก) และ (ข) ภาพจากหินโผล่ (ค)-(ซ) ภาพจากแผ่นหินบางบริเวณเขตรอยเฉือนในกรอบแสดงด้วย
เส้นประในรูป (ก) โดยเลือกศึกษาแร่ขวอรทส์ ที่อยู่ต าแหน่งห่างจากบริเวณที่มีการเฉือน (ค) 15 เซนติเมตร (ง) 4 เซนติเมตร 
(จ) 2.5 เซนติเมตร (ฉ) 1.5 (ช) 1.0 เซนติเมตร (ซ) 0.2 เซนติเมตร เทียบขนาดของเม็ดแร่ขวอรทส์ที่มีขนาดเล็กลงจากรูป 
(ค)-(ซ) มาก [ภาพจาก Figs. 2 and 3 โดย Michibayashi and Murakami, 2007] 
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รูปที่ 4.52 ภาพจ าลองแบบเหมือนจริง (simulation) ของผลึกที่มีแนวการเรียงตัวของผลึกแตกต่างกัน (ก) ก่อน
เปลี่ยนลักษณะ (ข) เมื่อถูกกระท าด้วยแรงเฉือนในหน่ึงทิศทาง พบว่าบางผลึกมีการเปลี่ยนลักษณะได้มากกว่า โดยมีความเป็น
วงรีมากกว่า บางผลึกยังไม่มีการเปลี่ยนลักษณะ หรือมีการพับงอ (kinking) เกิดข้ึนในผลึก [ภาพจาก Mark Jessel and 
Pual Bons, Monash University] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 12-16 ก่อนจะศึกษาในบทสรุป 

4.4 บทสรุป 

ความแข็งแรงของหินสามารถค านวณโดยใช้ทฤษฎี และการศึกษาผลึกของแร่ที่เป็นองค์ประกอบของหิน โดยต้อง
ทราบ ชนิดของพันธะเคมี รัศมีอะตอม ประจุ และรูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิตของผลึก อย่างไรก็ตาม ค่าความแข็งแรงของ
ผลึกที่ได้จากการค านวณทางทฤษฎีมีค่าสูงกว่า ค่าความแข็งแรงของหินที่น ามาตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ ด้วยขนาดที่
มากกว่า 103 เท่า สาเหตุที่เป็นเช่นน้ันแพราะ ผลึกที่เป็นองค์ประกอบของหินน้ันมีข้อบกพร่อง (defect) ต่างๆ เกิดข้ึนภายใน
ผลึก ข้อบกพร่องภายในผลึกเหล่าน้ัน ได้แก่ ข้อบกพร่องแบบจุด (point defect) ข้อบกพร่องแบบเส้น (line defect) และ
ข้อบกพร่องแบบระนาบ (planar defect) นอกจากข้อบกพร่องดังกล่าวแล้ว ยังมีรอยแตกไมโคร (microcrack) ที่เกิดในผลึก
เด่ียว หรือตัดผ่านผลึกหลายๆ ผลึก หรือตัดผ่านระหว่างขอบผลึก ล้วนท าให้หินมีความแข็งแรงลดลง  

กลไกที่ท าให้หินเปลี่ยนลักษณะ (deformation mechanism) มี 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การแตก การเลื่อน และการ
แตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง (fracturing, sliding and cataclasis) (2) การละลายและตกสะสม (dissolution-
precipitation creep) การเกิดผลึกแฝด (mechanical twins) และการพับงอ (kinking) (3) การเลื่อนไถล (dislocation 
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creep) (4) การแพร่จากขอบของเม็ดแร่ (grain-boundary diffusion creep) และ (5) การแพร่ของสิ่งแปลกปลอมและ
ช่องว่างภายในเม็ดแร่ (volume diffusion creep) การเปลี่ยนลักษณะของหินโดยกลไกการแตก การเลื่อน และการแตกหัก
บดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง เกิดข้ึนในสภาวะที่เม็ดแร่มีสภาพเปราะ (brittle) เม็ดแร่สูญเสียค่าการยึดเหน่ียวระหว่าง
ระนาบการแตก (loss of cohesion) ส่วนกลไกอื่นๆ เกิดข้ึนในสภาวะที่เม็ดแร่มีสภาพแพลสติค (plastic) เม็ดแร่ไม่สูญเสีย
ความยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ (no loss of cohesion) หลังจากเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว สามารถเขียนแผนที่การเปลี่ยน
ลักษณะของเม็ดแร่ (deformation map) ได้ แร่แต่ละชนิดจะเปลี่ยนลักษณะได้ในช่วงอุณหภูมิ และความแตกต่างความเค้น 
(differential stress) ที่เฉพาะ รูปที่ 4.15 เป็นหัวใจของกลไกการเปลี่ยนลักษณะของเม็ดแร่ และแร่ทุกชนิดไม่จ าเป็นต้องเกิด
การเปลี่ยนลักษณะครบทั้ง 5 กลไก ข้ึนอยู่กับสมบัติเฉพาะตัวของแร่ เช่น แร่บางชนิดเมื่อถูกความเค้นเฉือน (mechanical 
twins) จะเปลี่ยนลักษณะเป็นผลึกแฝด นอกจากน้ี อาจมีการสมานตัวของเม็ดแร่เกิดข้ึนขณะ และ/หรือหลังจากเม็ดแร่ถูกแรง
กระท า ซึ่งเป็นการลด หรือปลดปล่อยพลังงานที่สะสมในผลึก (recovery) มีอยู่ด้วยกันหลายกระบวนการที่เด่นชัด เช่น 
กระบวนการการล้างข้อบกพร่องในผลึก (annihilation) และกระบวนการการจัดเรียงใหม่ข้อบกพร่องแนวเส้นใหม่ เพ่ือให้มี
เสถียรภาพมั่นคงมากข้ึน ทีซ่ึ่งอาจน าไปสู่การก่อแนวเสมือนขอบเม็ดแร่ (subgrain boundary) และในที่สุดเป็นกระบวนการ
การเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) โดยการหมุนแนวเสมือนขอบเม็ดแร่ให้มีมุมสูงข้ึน (rotation of subgain) การขยาย
ขนาดของผลึกเม็ดแร่โดยการเคลื่อนย้ายจากขอบผลึกเข้าไปในผลึกที่มีความเครียดสะสมสูง (grian boundary migration) 
อันเป็นการสร้างกลุ่มของเม็ดผลึกที่ไม่มีความเครียดสะสม ตลอดจนเม็ดผลึกขนาดใหญ่กลืนหรือรวมเม็ดผลึกขนาดเล็กที่อยู่
ข้างเคียง   

 

ค าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ า (Terms to Remember) 

Deformation mechanism, microstructure, microcrack, lattice, bonding, covalent bonding, ionic 
bonding, metallic bonding, slip plane, glide plane, dislocation plane, defect, point defect, line defect, 
dislocation, planar defect, screw dislocation, edge dislocation, diffusion, creep, glide, climb, deformation 
map, cataclasis, twinning, kinking, dissolution creep, granular flow, cataclasis flow, superplastic creep, 
overgrowth, pressure shadow, grain-boundary diffusion creep, volume-diffusion creep, Cobble creep, 
Nabarro-Herring creep, subgrain, subgrain boundary, grain boundary migration, recovery, recrystallization, 
healing, annihilation, bulging recrystallization  

 

ค าถามท้ายบท (Questions) 

(1) ท าไมจึงต้องศึกษาโครงสร้างธรณีในมาตราส่วนขนาดเล็ก หรือโครงสร้างไมโคร และการศึกษาโครงสร้างไมโครมี
ประโยชน์อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 3 ตัวอย่าง 

(2) โครงสร้างไมโครศึกษาได้อย่างไรบ้าง อธิบาย  

(3) สาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้ผลึกมีข้อบกพร่องต่างๆ มีอะไรบ้าง และจากข้อบกพร่องทั้งสามชนิด ชนิดใดพบมากที่สุด  

(4) ข้อบกพร่องชนิดใดมีผลมากสุดต่อค่าความแข็งแรงของเม็ดแร่ 

(5) ข้อบกพร่องใดที่สามารถตรวจสอบได้จากแผ่นหินบาง  

(6) disolocation creep แตกต่างจาก diffusion อย่างไร  

(7) อะไรคือหลักส าคัญของการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและแบบแพลสติค และกลไกใดบ้างที่จัดเป็นการเปลี่ยนลักษณะ
แบบเปราะ และแบบแพลสติค  
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(8) หินไน้ส์ และมายเลอไน้ท์ มีกลไกการเปลี่ยนลักษณะอะไรเกิดได้บ้าง  

(9) ผลึกแฝดในรูปที่ 4.53 เป็นผลึกแฝดแบบ growth twins หรือ mechanical twins สังเกตจากหลักฐานใด 

(10) บรรยายการเปลี่ยนทิศทางของ fibers บริเวณ pressure shadow ในรูปที ่4.54 

(11) สเก็ช (sketch) deformation map ของหินอ่อน และหินทราย (ใช้รูปที่ 4.39 เป็นตัวอย่าง) พร้อมอธิบายที่ความลึก 5, 
10, 15, 20 และ 60 กิโลเมตร (kilometer) หินจะมีกลไกใดเกิดข้ึนได้บ้าง และเกิดได้อย่างไร ให้ก าหนดเงื่อนไขอื่นข้ึน
ได้ถ้าจ าเป็น เพ่ือประการอธิบายให้ชัดเจน  

(12) บ่งบอกกลไกการเปลี่ยนลักษณะของหินที่ปรากฏ จากการศึกษาชั้นหินคดโค้งของรูปที่ 4.55 

(13) บรรยายการเปลี่ยนลักษณะในรูปที่ 4.56  

(14) บรรยายการเปลี่ยนลักษณะในรูปที่ 4.57  

(15) จงเขียนการกลไกการเปลี่ยนลักษณะได้เป็นหินที่แสดงในรูป 4.58 พร้อมบอกหลักฐานที่ใช้เป็นตัวบ่งบอก  

(16) จงเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก ของข้อบกพร่องแนวเส้น (dislocation) ปรากฏอยู่ในแร่ขวอรทส์ที่แสดงในรูปที่ 4.59  

 

รูปที่ 4.53 ส าหรับค าถามข้อที่ 9 [ภาพจาก Mark Jessel and Pual Bons, Monash University] 

 

รูปที่ 4.54 ส าหรับค าถามข้อที่ 10 [ภาพ (ก) ภาพจาก Fig. 6.21 โดย Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ข) 
โดย Edward Beutner, Frankin and Marshall College] 
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รูปที่ 4.55 ส าหรับค าถามข้อที ่12 [ภาพจาก Fig. 2 โดย Bastida et al., 2007] 

 

รูปที่ 4.56 ส าหรับค าถามข้อที ่13 ภาพจาก Fig. 3 โดย Schenk et al., 2005] 
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รูปที่ 4.57 ส าหรับค าถามข้อที่ 14 ภาพจาก Fig. 5 โดย Koroknai et al., 2008] 

 

รูปที่ 4.58 ส าหรับค าถามข้อที่ 15 
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รูปที่ 4.59 ส าหรับค าถามข้อที่ 16 [ภาพ (ก) และ (ข) จาก Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ค) จาก Figure 
10.15 โดย Fossen, 2010; ภาพ (ง) โดย D.J. Waters]  

 

ค าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) การคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหม่  (recovery and recrystallization) ท าให้ความแข็งแรงของหินเพ่ิมข้ึนได้
อย่างไร อธิบายในลักษณะของโครงข่ายผลึก  

(2) ข้อดี-ข้อเสีย และความแตกต่างของการศึกษาด้วย Scanning Electron Microscope (SEM), Transmission Electron 
Microscope (TEM), Scanning Transmission Electron Microscope (STEM) และ Cathodoluminescence (CL)  

(3) จากแร่กว่า 4,700 กว่าชนิด แร่ชนิดใดที่เกิด mechanical twins และ kinking ได้บ้าง  

(4) กลการเปลี่ยนลักษณะประเภทใดที่พบมากที่สุด หากพิจารณาทั้งเปลือกโลก (whole crust) เพราะอะไร อธิบาย  

(5) หินเมื่อดูใน (1) หินโผล่ในสนาม (out crop) (2) ก้อนหินขนาดมือถือ (hand specimen) (3) แผ่นหินบาง (thin 
section) มีวิธีแยกอย่างไรว่าหินมีถูกความเครียดสะสมหรือไม่ ยกตัวอย่างมา 3 ตัวอย่าง อธิบาย พร้อมสเก็ช (sketch) 
รูปประกอบคร่าวๆ  
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 รอยแยกและรอยแตกเฉือน 
  Joints and Shear Fractures 

5.1 ธรรมชาติของรอยแยกและรอยแตกเฉือน (Nature of Joints and Shear Fractures) 

หินโผล่ทุกชนิดมีรอยแตก (fracture) และรอยแตกเป็นโครงสร้างในหินโผล่ที่พบได้มากสุด ไม่มีหินโผล่ในบริเวณใด
ในโลกที่ไม่มีรอยแตกปรากฏ (รูปที่ 5.1) หินโผล่มีรอยแตกในระดับมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความแข็งแรงของหินน้ันๆ รอยแตก
เป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่า “หินเปลี่ยนลักษณะด้วยกลไกการแตก (fracturing mechanism)” หรือหินถูกกระท าด้วยค่า
ความแตกต่างความเค้น (differential stress) ที่มีปริมาณมากกว่าความแข็งแรงของหิน รอยแตกถือว่าเป็นโครงสร้างที่มี
ความส าคัญมากต่องานทางวิศวกรรมธรณีฐานราก อุโมงค์ เหมืองแร่ และน้ าบาดาล รอยแตกเป็นการเปลี่ยนลักษณะของหิน
ในสภาวะเปราะ (brittle deformation) อย่างไรก็ดี ก่อนเข้าถึงรายละเอียดของบทน้ี ขอทบทวนความเข้าใจเบื้องต้นของ
ค าศัพท์ 4 ค าศัพท์ ได้แก่ (1) รอยแยก (joint) (2) รอยเลื่อน (fault) (3) รอยแตก (fracture) และ (4) รอยแตกเฉือน (shear 
fracture)  

 

 รูปที่ 5.1 หินโผล่ (rock outcrop) (ก) หินโผล่บริเวณลานหินปุ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (ข) หินบริเวณ 
Fernilea, Highland, Great Britain (ค) หินโผล่บริเวณแม่น ้าโขง อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย [ภาพ (ก) และ (ค) โดย    
เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) โดย Richard Dorrell]  
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รอยแตกเป็นลักษณะปรากฏในเน้ือหิน แบ่งออกได้เป็นสองประเภทย่อย คือ ประเภทที่มีการเคลื่อนที่ต้ังฉากกับ
ระนาบรอยแตก เรียกว่า “รอยแยก (joint)” และประเภทที่มีการเคลื่อนที่ไปตามระนาบรอยแตก เรียกว่า “รอยเลื่อน 
(fault)” และ “รอยแตกเฉือน (shear fracture)” หากการเลื่อน (offset) สังเกตุได้ด้วยตาเปล่า เรียกว่า “รอยเลื่อน 
(fault)” และหากสังเกตไมไ่ด้ด้วยตาเปล่า เรียกว่า “รอยแตกเฉือน (shear fracture or shear joint)” ดังน้ันค าว่ารอย
แตกจึงเป็นภาพรวม ถ้าหากไม่สามารถบ่งบอกเฉพาะลงไปได้ว่าเป็นรอยเลื่อน หรือรอยแยก หรือรอยแตกเฉือน จะเรียกรวม
ว่า รอยแตก (fracture)  

นิยามรอยแยกตาม glossary of geology () คือ “joint [struc geol] A planar fracture, crack, or parting in 
a rock, without shear displacement; the surface is usually decorated with a plumose structure. Often 
occurs with parallel joints to form part of a joint set. (รอยแยก [ธรณีวิทยาโครงสร้าง] คือ ระนาบแตก ขาด หรือ
แยกจากกันในหิน โดยปราศจากแรงเฉือน; ระนาบมักแสดงด้วยโครงสร้างพลูโมส (plumose structure) และมักเกิดขนาน
กันเป็นกลุ่ม)” นิยามของรอยแยกโดย Narr and Suppe (1991) กล่าวว่า “joint is a planar tensile opening-mode 
fracture with little or no displacement parallel to the fracture plane. (รอยแยก คือ ระนาบแตกที่เปิดออกด้วย
แรงดึง ท่ีมีการเคลื่อนที่ขนานกับระนาบรอยแตกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มี” นิยามของรอยแยกโดย Davis et al. (2011) สรุปได้
ดังน้ี “joint is continuous pull-apart planar fractures, commonly on length scales of centimeters to tens 
or hundreds of meters and with its movement more or less perpendicular to the fracture surface. (รอย
แยก คือ ระนาบแตกที่เกิดจากแรงดึง มีขนาดตั งแต่เซนติเมตร ถึงหลายสิบ หรือหลายร้อยเมตร และระนาบแตกนั นมีการ
เคลื่อนทีแ่ยกออกจากกันในแนวตั งฉากหรือเกือบตั งฉาก)” ส่วนพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (2558) ให้นิยามของ joint ดังน้ี 
“Joint แนวแตก : แนวของเนื อหินเปลือกโลกที่แตกออก เกิดจากความเค้นและความเครียด จึงท้าให้เปลือกโลกพยายาม
แยกตัวออกเพ่ือให้หมดภาวะความกดดัน ดังนั น จึงพบเห็นเสมอว่าหินเกือบทุกแห่งมีรอยแตกรอยร้าวอยู่ ถ้าหิน 2 ฟากรอย
แตกเคลื่อนตัวเหลื่อมกันไป เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) โดยที่แนวแตกนั นเกิดจากความกดดันดังกล่าวแล้ว แนวและความเอียง
เทของแนวแตกมักสม่้าเสมอทั่วผืนหินแถบนั น และแสดงทิศทางการกระท้าจากแรงเค้นด้วย แนวแตกในผืนหินแถบหน่ึงๆ อาจ
มีมากกว่าทิศทางเดียวก็ได้ เพราะการเกิดและเวลาต่างกัน” จากนิยามทั้ง 4 นิยามที่กล่าวมา ขอให้อ่านซ้ าอีกรอบ พร้อมกับ
จินตนาการภาพตามไปด้วยอีกครั้ง ต่อจากน้ันสังเกตรอยแยกที่แสดงในรูปที่ 5.2  

นิยามของ fracture, joint, shear fracture และ fault สรุปต่อจาก glossary of geology (Neuendorf et al., 
2011) ดังน้ี “รอยแตก (fracture) คือ ระนาบใดๆ ในวัตถุ ที่ท าให้มวลของวัตถุตัดแยก ฉีกขาด และ/หรือเลื่อนออกจากการที่
เคยยึดติดกัน”; “รอยแยก (joint) คือ ระนาบที่เกิดจากความเค้นดึง ท่ีท าให้มวลหินแยกขาดจากกัน”; “รอยแตกเฉือน (shear 
fracture) คือ ระนาบที่เกิดจากการเชื่อมต่อกันของกลุ่มระนาบแตกขนาดเล็ก หรือไมโครแคร็ค (microcrack) ที่ท าให้มวลหิน
ขาดและเลื่อนออกจากกัน ไปตามระนาบที่มคีวามเครียดเฉือนสูง”; “รอยเลื่อน (fault) คือ ระนาบที่แบ่งมวลหินออกเป็นสอง
ซีก โดยซีกหน่ึงมีการเลื่อนที่เมื่อเทียบกับอีกซีกหน่ึง” อย่างไรก็ดี การแยกระหว่างรอยเลื่อนและรอยแตกเฉือน เมื่อพิจาณา
จากนิยามข้างต้น จะเห็นว่ามีความคลุมเครือ Twiss and Moores (1992) จึงได้ให้นิยามเพ่ิมเติมของรอยเลื่อนและรอยแตก
เฉือนว่าเป็น “รอยแตกจากแรงเฉือนที่มีการเลื่อนมากกว่าหน่ึงเมตรขึ้นไป เรียกว่า รอยเลื่อน หากน้อยกว่าหน่ึงเมตร 
เรียกว่า รอยแตกเฉือน” ส่วน Davis et al. (2011) ให้นิยามเพ่ิมเติมของรอยเลื่อนและรอยแตกเฉือนว่า “หากสังเกตุการ
เลื่อน (offset) ได้ด้วยตาเปล่าเรียกว่า รอยเลื่อน หากสังเกตไม่ได้ด้วยตาเปล่าเรียกว่า รอยแตกเฉือน” ดังน้ัน ควรระบุ
ลักษณะและระยะของการเลื่อนให้ชัดเจนเมื่อบรรยายรอยแตกเฉือนและรอยเลื่อน นิยามเพ่ิมเติมของรอยเลื่อนและรอยแตก
เฉือนโดย Davis et al. (2011) เหมาะสมในการน าไปใช้ส ารวจในสนามมากกว่านิยามเพ่ิมเติมโดย Twiss and Moores 
(1992) ระนาบรอยแยกที่มีลักษณะเปิดออกเป็นช่องว่าง ถ้าภายในมีน้ า หรืออากาศอยู่ภายในช่องว่างเรียกว่า “fissure – ฟิ′
เฌ่อร” ถ้ามีแร่แทรกเรียกว่า “vein – เวน” รูปที ่5.3 แสดงรอยแยก และรอยแตกเฉือนที่อยู่ในโครงสร้างของชั้นหินคดโค้ง 
ตลอดจนรอยแตกเฉือนที่ตัดร่วมกับรอยเลื่อน รวมทั้งรอยแยกที่เกิดร่วมกับการคดโค้งโดยเขียนสเตรีเออเน็ท (stereonet) 
ของลักษณะทิศทางการวางตัวของรอยแยกและรอยแตกเฉือน ในบริเวณต่างๆ  
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 รูปที่ 5.2 ตัวอย่างของรอยแยกที่ปรากฏในสนาม (ก) รอยแยกในหินทราย Entrada Formation ใน Arches 
National Park, Utah, USA (ข) รอยแยกในหินทราย ใน Zion National Park, Utah, USA (ค) รอยแยกในหินขวอรท
ไซ้ท ์บริเวณ Himalayan Mountains, Tibet (ง) รอยแยกในหินทราย บริเวณลานหินแตก อุทยานภูหินร่องกล้า (จ) รอย
แยกในหิน เฌลถูกเฉือน (sheared shale) บริเวณเทือกเขาระหว่างเส้นทางเชียงม่วน-น่าน กรอบเล็กแทรกแสดงภาพขยาย
บริเวณใกล้เคียง (ฉ) รอยแยกในหินเฌลเนื อแก้ว (siliceous shale) โผล่ในเทือกเขาข้างถ ้าผาปู่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย (ช) 
รอยแยกในหินทรายบริเวณ อุทยานแห่งชาติภูวัว (ซ) รอยแยกในหินทราย บริเวณเสาเฉลียง จังหวัดอุบลราชธานี [ภาพ (ก) 
โดย Mirkazemian; ภาพ (ข) โดย Phil Stoffer ภาพ (ค)-(ซ) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  
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รูปที่ 5.3 รอยแยกทีอ่ยู่ในโครงสร้างการคดโค้งและรอยเลื่อน (ก) รอยแยกเกิดจากแรงดึงหรือการยืด (extension) 
(ข) รอยแตกเฉือน ในลักษณะแบบการเกิดร่วมกับรอยแยก แต่มีทิศทางตรงกันข้าม (ค) รอยเลื่อนและรอยแตกเฉือนที่เกิด
ร่วมกัน (ง) ภาพของโรสไดเออะแกรมแสดงเฉพาะทิศทางของรอยเลื่อน และรอยแตกเฉือนตามเขตรอยเลื่อน (fault zone) 
(จ) ภาพสเก็ช (sketch) รอยแยกและรอยแตกเฉือนในโครงสร้างการคดโค้งในบริเวณต่างๆ พร้อมภาพสเตรีเออเน็ทของแนว
รอยแยกและรอยแตกเฉือน เส้นปะแสดงชั นหิน ส่วนเส้นทึบในสเตรีเออเน็ทแสดงทิศทางการวางตัวของรอยแยกและรอยแตก
เฉือน (ฉ) แผนที่ธรณีวิทยาแสดงโรสไดเออะแกรมของทิศทางการวางตัวของรอยแยก [ภาพ (ก)- (จ) ปรับปรุงต่อจาก Twiss 
and Moores, 1992 ส่วนภาพ (ฉ) โดย Jackson et al., 2006]   
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5.1.1 โหมดของการเกิดรอยแตก (Mode of Fractures) 

โหมดของการเกิดรอยแตก (รูปที ่5.4) มี 3 ประเภทได้แก่  

(1) โหมดหน่ึง-แบบเปิด (Mode I: opening joints) เคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยแรงดึง  

(2) โหมดสอง-แบบเฉือน (Mode II: sliding shear fractures) เคลื่อนที่ขนานไปกับระนาบรอยแตก เทียบ
ได้กับการเกิดเอจ ดิสโลเคเฌ่ิน (edge dislocation) 

(3) โหมดสาม-แบบฉีก (Mode III: tearing shear fractures) เคลื่อนที่แบบบิด เทียบได้กับการเกิดสกรู ดิส
โลเคเฌ่ิน (screw dislocation)  

 
รูปที่ 5.4 โหมดของรอยแตกสามประเภท (ก) โหมดหน่ึง-แบบเปิด (ข) โหมดสอง-แบบเฉือน (ค) โหมดสาม-แบบฉีก 

[ภาพจาก Figure 5.15 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Atkinson, 1988] 

5.1.2 รูปทรงและการพัฒนาของรอยแยกและรอยแตกเฉือน (Geometries and Development of Joints and 
Shear Fractures)  

รอยแยกเป็นการแตกที ่(1) เป็นระนาบ (planar fractures) ซึ่งมีมาตราส่วนต้ังแต่เซนติเมตรถึงกิโลเมตร หรือมากกว่า 
(2) มีการเคลื่อนแบบแยกออกจากกันด้วยความเค้นดึง (pull-apart movement) ที่มีทิศทางต้ังฉากหรือเกือบจะต้ังฉากกับผิว
ของระนาบรอยแตก เป็นการแตกของโหมดหน่ึง-แบบเปิด และ (3) เกิดข้ึนจากการแยกในขณะที่หินอยู่ในสภาพเปราะ การ
แยกที่เกิดข้ึนน้ันมีสาเหตุมาจากความเค้นดึงที่สามารถเอาชนะความแข็งแรงต่อความเค้นดึงของหิน ขนาดและความยาวของ
รอยแยกข้ึนอยู่กับความหนาและความแข็งแรงของหิน รอยแยกจะมีขนาดเล็กๆ ถ้าชั้นหินน้ันบางและไม่คงทน รอยแยกจะเป็น
แนวยาวถ้าชั้นหินหรือหินน้ันหนาและมีการยึดเหน่ียวของเม็ดแร่แน่น หากรอยแยกมีทิศทางการวางตัวอย่างเป็นระบบ มี
ระยะห่างเท่าๆ กันเรียก รอยแยกลักษณะน้ีว่า “รอยแยกมีระบบ (systematic joint)” แต่ถ้าหากแนวของรอยแยกไม่มี
ลักษณะเป็นระบบดังกล่าวแล้วน้ัน เรียกว่า “รอยแยกไม่มีระบบ (non-systematic joint)” รูปที่ 5.5 แสดงภาพสเก็ช 
(sketch) ของรอยแยกแบบมีระบบและแบบไม่มีระบบ  

รอยแยกสัมพันธ์กับความหนาของชั้นหิน ดังแกรฟตัวอย่างในรูปที่ 5.6 ที่แสดงให้เห็นระยะห่างของรอยแยก จะมี
ความสัมพันธ์กับความหนาของหินในช่วงจ ากัดเท่าน้ัน ส่วนลักษณะรูปร่างของรอยแตกเฉือน (shear fracture) น้ัน จะพบ
เป็นรอยเลื่อนเล็กๆ โดยที่มีแนวของการเลื่อนขนานไปกับระนาบของการแตก เป็นการแตกแบบโหมดสอง-แบบเฉือน และ
โหมดสาม-แบบฉีก ไม่เรียกว่า รอยเลื่อน (fault) เน่ืองจากไม่พบการเลื่อน (offset) จากการสังเกตด้วยตาเปล่า 

อุปสรรคของการศึกษารอยแยก (joint) ในสนาม ได้แก่ การแยกซ้ า (reactivate) ของรอยแยกส่วนใหญ่ ท าให้ไม่
สามารถหาอายุของรอยแยกที่แน่ชัดได้ นอกจากน้ี รอยแยกยังเกิดได้หลายกระบวนการ รอยแยกส่วนใหญไ่ม่แสดงหลักฐานบ่ง
บอกการเกิดความเครียด (strain) ที่สามารถวัดขนาดได้ (no measurable strain) เพียงแค่สังเกตเห็นผลของการเปลี่ยน
ลักษณะที่เกิดข้ึนจากการแยกเท่าน้ัน   
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รูปที่ 5.5 รูปแบบของรอยแยกที่พบทั่วไป (ก) (ข) และ (ค) รอยแยกแบบมีระบบ (systematic joints) (ง) รอยแยก
แบบไม่มีระบบ (non-systematic joints) แทรกในรอยแยกแบบมีระบบ [ภาพจาก Figure 3.10 โดย Twiss and Moores, 
1992] 

 

รูปที่ 5.6 แกรฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะห่างของรอยแยกกับความหนาของชั นหินปูนและหินเกรแวค (limestone 
and greywacke) [ภาพจาก Figure 3.11 โดย Twiss and Moores, 1992]  

บางส่วนของระนาบของรอยแตก (fracture) แสดงลักษณะของการถูกครูดด้วยแรงเฉือน ในขณะที่บางส่วนไม่มี
ปรากฏของการครูด ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการแตกซ้ าของรอยแตกเดิม (reactivate) ส่วนใหญ่ของแรงกระท าจะมีการเฉือนไป
ตามแนวระนาบที่เกิดจากการแตกก่อนหน้าน้ัน  

รอยแยกและรอยแตกเฉือนรวมทั้งรอยเลื่อนที่พบในสนามมีลักษณะคล้ายกัน แม้ว่ารอยเหล่าน้ีเกิดข้ึนโดยความเค้น
ที่มากระท าในทิศทางที่ไม่เหมือนกัน รอยแตกเฉือนและรอยเลื่อนมีการแตกเป็นแบบโหมดสอง-แบบเฉือน และโหมดสาม-
แบบฉีก การแตกข้ึนอยู่กับความแข็งแรงต่อแรงเฉือนของหิน หากไม่แน่ใจว่าผิวระนาบของรอยแตกที่พบเป็นรอยแยก หรือ
รอยเลื่อน หรือรอยแตกเฉือน ให้ดูท่ีระนาบแตก [ดูตัวอย่างในรูปที่ 5.7 (ก) และ (ข)]  

รอยแยก (joint) และรอยแตกเฉือน (shear fracture) ไม่ปรากฏเด่ียวๆ แต่ปรากฏเป็นเซ็ท เป็นหมวดหมู่ (รูปที่ 5.2 
และ 5.5) ในการพรรณนาลักษณะของรอยแยกและรอยแตกเฉือน สามารถใช้การวิเคราะห์ทางสถิติมาช่วย โดยแบ่งออกเป็น
อาณาจักรของโครงสร้าง โดยแต่ละอาณาจักร (domain) มีความเป็นเอกลักษณ์ บางครั้งอาณาจักรของโครงสรา้งยังแบ่งย่อยๆ 
ได้อีก โดยอาศัยลักษณะของความแตกต่างของ (1) ชุดหิน (2) ความสัมพันธ์ทางสภาพภูมิประทศ (3) ล าดับของหน่วยหิน (4) 
รูปลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้าง หรืออื่นๆ ที่ช่วยให้แยกความแตกต่างและจัดกลุ่มของรอยแยก ซึ่งทั้งหมดน้ีข้ึนอยู่กับ 
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ขอบเขต เงื่อนไขการส ารวจ และการน ามาใช้ประโยชน์ ตัวอย่างเช่น แบ่งตามลักษณะของโครงสร้างที่เกิดจากการคดโค้ง โดย
แบ่งเป็นส่วนข้างหรือแขนของชั้นหินคดโค้ง (fold limb domain) หรือแบ่งตามลักษณะฮินจ์ไลน (hinge line) ของชั้นหินคด
โค้ง ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า การแบ่งอาณาจักรน้ันไม่มีหลักตายตัว  

 

รูปที่ 5.7 (ก) ผิวของระนาบรอยแยก มลีักษณะเรียบไม่มีรอยครูด เป็นการเลื่อนแบบแยก โหมดหน่ึง (ข) ผิวระนาบ
รอยเลื่อนมีรอยครูด (slickenline) เป็นหลักฐานบ่งบอกการเลื่อนแบบโหมดสอง และโหมดสาม (ค) ภาพรอยแยกตัดกันแบบ 
การชนตรงปลาย (butting relationship) ที่ปรากฏในสนาม (ง) ภาพสเก็ชจากรูป (ค) แสดงการพิจารณาหาล้าดับการเกิด
ก่อน-หลังของรอยแยกตัดกันแบบชนตรงปลาย (butting relationship) [ภาพ (ก)-(ค) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  

ในการวิเคราะห์เพ่ือหาอายุของรอยแยก ใช้หลักความสัมพันธ์แบบการชนตรงปลาย (butting relationship) กล่าวคือ 
ปลายของรอยแยกที่มีอายุอ่อนกว่า จะชนหรือหยุด ท ามุมกับรอยแยกที่มีอายุแก่กว่า (รูปที่ 5.7) โดยที่รอยแยกอายุแก่ ท าให้
รอยแยกอายุอ่อนหยุด เน่ืองจากเน้ือหินตรงรอยแยกเดิมมีช่องว่างเกิดข้ึนจากแนวของรอยแยกเดิม เน้ือหินตรงบริเวณน้ันจึงมี
ลักษณะแบบมีผิวสัมผัสกับส่วนที่เป็นอากาศ (free surface) ท าให้ไม่มีความเค้นเฉือน (shear stress = 0) รอยแยกเกิดใหม่
จึงหยุด บริเวณที่ไม่สามารถสังเกตทิศทางของรอยแยกหรือรอยแตกเฉือน เรียกทับศัพท์ว่า “แฌเท่อร (shatter) หรือ เขต
การแตกหัก (broken zone)”  

ระนาบของรอยแยก (joint) จะต้ังฉากกับทิศทางการวางตัวของความเค้นที่มีค่าน้อยที่สุด  แต่ถ้าหากความเค้น
เปลี่ยนทิศทาง ระนาบรอยแยกจะปรับเปลี่ยนทิศทาง มีการเอน (tilt) หรือการบิด (twist) น่ันแสดงว่า มีการเปลี่ยนลักษณะ
แบบการหมุน (rotation) ในกรณีที่พบระนาบรอยแยกเปลี่ยนทิศทาง ต้องบ่งบอกในรูปของแกนของการเอน (tilt) ซึ่งอยู่ใน
ระนาบของรอยแยกและต้ังฉากกับทิศทางที่รอยแยกเคลื่อนออกไป การเอนหรือบิดของรอยแยกเรียกว่า “rib -ริบ” ดังแสดง
ในรูปที่ 5.8 ส่วนแกนของการเอนหรือบิด จะอยู่ในระนาบของรอยแยก และขนานกับทิศทางที่รอยแยกเคลื่ อนออกไป รอย
แยกเอนหรือบิดแบบต่อเน่ืองได้ โดยจะเอนหรือบิดไปตามระนาบการแยก ส่วน “hackle - แฮะ′เคลิ” ดังแสดงในรูปที่ 5.8 ซึ่ง
เป็นผลของการบิดในกระบวนการของการเกิดรอยแยก สามารถใช้ลักษณะของริบ (rib) และแฮะเคิล (hackle) เป็นหลักฐาน
บ่งบอกการเปลี่ยนลักษณะของการแตกอออกจากกันของแผ่นหินโดยความเค้นดึงได้ การปรากฏของลักษณะดังกล่าว เรียกว่า 
“โครงสร้างพูโมส (plumose structure – พลู′โมส สเตรคิ′เชอร)” 
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รูปที่ 5.8 (ก) รูปร่างของโครงสร้างพูลโมส (plumose structure) บนผิวระนาบของรอยแยก แฮะเคิล (hackle) 
แสดงทิศทางการเคลื่อนที่ (ข) โครงสร้างพูลโมสในชั นหินที่เกิดจากแรงดึง (ค) โครงสร้างพูลโหมสในชั นหินที่เกิดจากแรงดึง
และการหมุนของชั นหิน (ง) และ (จ) ภาพตัวอย่างโครงสร้างพูลโมส [ภาพจาก Figures 5.18 and 5.24 โดย Davis et al., 
2011 ภาพ (ง) โดย Callan Bentley ภาพ (จ) โดย Roberto Weinberg] 

รอยแยกและรอยแตกเฉือนส่วนมากมีผิวเป็นแผ่นเรียบหรือแผ่นโค้ง วิธีการตรวจพิจารณาเพ่ือบ่งบอกว่าเป็นผิวของ
รอยแยก หรือรอยแตกเฉือน มีดังต่อไปน้ี   

(1) ตรวจว่ามีแนวของการครูดที่เกิดจากแรงเฉือนหรือไม่   

(2) ตรวจหาแนวระนาบตรงหรือระนาบโค้ง ที่ตัดกับแนวช่องว่างที่เกิดจากการแตกและสังเกตดูว่ามีการ
เลื่อน (offset) ของมวลหินหรือไม่  
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ถ้าเป็นหินตะกอนมักพบลักษณะของโครงสร้างแบบพูลโมส (plumose structure) ดังรูปที่ 5.8 และโครงสร้างแบบ
รูปสี่เหลี่ยม (rectangular structure) ถ้าเป็นหินอัคนี รอยแยกจะมีผิวระนาบเป็นวงรี (elliptical structure)  

รอยแยกรูปเสา (columnar joints) ถือเป็นโครงสร้างปฐมภูมิที่เกิดข้ึนในหินภูเขาไฟ เกิดข้ึนเน่ืองจากการเย็นตัว
และหดตัวของหินหนืด ซึ่งเมื่อแทรกดันหรือประทุข้ึนสู่ผิวโลก จะเกิดเป็นรอยแยกรูปเสา รอยแยกรูปเสาประกอบด้วยระนาบ
หลายระนาบทีไ่ม่ต่อเน่ืองกัน (discrete joint faces) ดังแสดงในรูปที่ 5.9 การเย็นตัวของหินหนืด ท าให้เกิดรอยแยกรูปเสา
เคลื่อนจากผิวบนลงสู่ผิวล่างสุด และจากผิวล่างสุดเคลื่อนข้ึนสู่ผิวบนสุด แต่จะไม่พบจุดแบ่งตรงกึ่งกลางพอดีของแท่งรูปเสา 
เพราะการเคลื่อนจากผิวบนเกิดเร็วกว่าการเคลื่อนจากผิวล่าง อาจมีรอยแตกแทรกเข้ามาเพ่ิมในช่วงการประสานกันของรอย
แยก จากปลายบนลงล่างและจากปลายล่างข้ึนบนในทิศทางตรงกันข้ามกัน  

 

รูปที่ 5.9 ลักษณะการแตกของรอยแยกรูปเสา มักเป็นรูป 5 - 7 เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมเป็นผิวระนาบของรอยแยก มัก
พบลักษณะโครงสร้างพูลโมสที่บริเวณเหลี่ยมแต่ละหน้า บริเวณ Giant's Causeway, Northen Ireland [ภาพสะสมของ 
British Geological Survey โดย Bob Mcintosh] 

รอยแยกแบบเปลือกหัวหอม (sheet or exfoliation joint) ถือเป็นโครงสร้างปฐมภูมิที่เกิดข้ึนในหินแกรเหนิท 
หรือแกรโนไดเออไร้ทเ์ป็นส่วนใหญ่ (รูปที่ 5.10) พบเป็นลักษณะแบบแผ่นโค้งขนานไปตามรูปร่างของหินโผล่หรือภูมิประเทศ 
ลักษณะของแผ่นจะหนามากข้ึนตามความลึก และจะสิ้นสุดที่ความลึกประมาณ 40 เมตรจากผิวดิน รอยแยกแบบเปลือกหัว
หอมเกิดจากน้ าหนักกดทับที่สลายไปกับการผุกร่อน  

 

 รูปที่ 5.10 (ก) และ (ข) ภาพรอยแยกของหินแกรเหนิท-แกรโนไดเออไร้ท์เป็นแบบเปลือกหัวหอม บริเวณ 
Yosemite National Park, California, USA. [ภาพ (ก) โดย Robert J. Varga; ภาพ (ข) โดย David Rogers] 
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5.1.3 การหยุดของรอยแยกและรอยแตกเฉือน (Termination of Joints and Shear Fractures) 

Davis et al. (2011) ได้อ้างถึงผลการศึกษาของ Helgeson and Aydin (1991) ที่ศึกษาระนาบรอยแยกในหินทราย
แป้งในบริเวณที่ราบสูงแอะเพอเลเซียน (Appalachian Plateau) ซึ่งพบว่าหินแต่ละชั้นแสดงลักษณะของระนาบหลายระนาบ
ที่ไม่ต่อเน่ืองกัน โดยแต่ละระนาบมีการแพร่กระจายออกไปสู่บริเวณผิวบนและผิวล่างของชั้นหิน พร้อมกับแสดงลักษณะ
โครงสร้างพูโมส จุดเริ่มต้นของรอยแยก เกิดข้ึนจากผิวบนเสมอ  

Pollard and Aydin (1988) ได้แบ่งลักษณะการตัดกันของรอยแยกออกเป็น 3 แบบ (รูปที่ 5.11) ดังน้ี (1) ตัดกันใน
รูป Y (Y-intersections) (2) ตัดกันในรูป X (X-intersections) และ (3) ตัดกันในรูป T (T-intersections) 

 

รูปที่ 5.11 ลักษณะการตัดกันของรอยแยก (ก) การตัดกันแบบรูป Y (ข) การตัดกันแบบรูป T (ค) การตัดกันรูป X 
[ภาพจาก Figure 5.39 โดย Davis et al., 2011] 

การแสดงลักษณะปรากฏแบบต่างๆ กันของการเกิดและการหยุดของรอยแยก บ่งบอกถึงความสัมพันธ์กับเวลาที่เกิด 
ลักษณะรูปแบบของการหยุดของรอยแยก เผยลักษณะของความเค้นที่ท าให้เกิดรอยแยกน้ันๆ นอกจากน้ี Davis et al. 
(2011) ที่ได้อธิบายถึง การที่รอยแยกสองชุดเกิดในทิศทางเคลื่อนเข้าหากัน โดยการเพ่ิมความเค้นดึง เมื่อจุดปลายของรอย
แยกทั้งสองรอยแยกเคลื่อนเข้าหากันและซ้อนทับกัน รอยแยกแต่ละรอยแยกอาจเอียงและโค้งเข้าหารอยแยกอีกรอยหน่ึง เกิด
ลักษณะแบบเกาะติดกัน หรือเมื่อมีการบิดจะท าให้รอยแยกหยุดแบบเอนเอะเฌอลอน (en echelon) ลักษณะสิ้นสุด หรือ
หยุดของรอยแยกปรากฏดังรูปที่ 5.12 และลักษณะสิ้นสุด หรือหยุดของรอยแตกเฉือน (รวมทั้งรอยเลื่อน) แสดงในรูปที่ 5.13  
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รูปที่ 5.12 ลักษณะสิ นสุดหรือหยุดของรอยแยก (ก) ปลายเกิดการโค้งงอและหยุด (ข) ปลายของรอยแยกสองรอย
แยกโค้งเข้าหากัน (ค) ปลายของรอยแยกสองรอยแยกโค้งเข้าหากันและชนกันเป็นรูป T (ง) การแตกออกเป็นส่วนย่อยๆ แบบ
เอนเอะเฌอลอน (en echelon) (จ) และ (ฉ) ภาพตัวอย่างบริเวณส่วนปลายรอยแยก [ภาพ (จ) และ (ฉ) โดย เพียงตา สาต
รักษ์]  

 

รูปที่ 5.13 ลักษณะสิ นสุดหรือหยุดของรอยแตกเฉือน (ก) รอยแยกที่ส่วนปลาย (wing crack) (ข) รอยแยกหลาย
แนวคล้ายพู่คล้ายหางม้า (horsetailing) ที่ส่วนปลาย (ค) รอยแตกเฉือนกระจายที่ส่วนปลาย (splaying) (ง) รอยแตกเฉือน
หลายๆ แนว ที่มีขนาดเล็กกว่าและตั งฉากกับแนวเดิม (en echelon shear fractures) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.27 
โดย Fossen (2010)]  
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การสิ้นสุดของรอยแตกเฉือน (shear fracture) รวมทั้งการสิ้นสุดของรอยเลื่อน (fault) มักจะมีลักษณะแตกออกเป็น
สอง หรือมากกว่าสองแนว ที่ซึ่งมีทิศทางต่างออกไปจากเดิม อาจพบเป็นรอยแยกที่ส่วนปลาย (wing crack) [รูปที่ 5.13 (ก)] 
หรือพู่คล้ายหางม้า (horsetailing) [รูปที ่5.13 (ข) และ 5.14 (ก)] หรืออาจพบเป็นรอยแตกเฉือนขนาดเล็กแตกกระจายออกที่
ปลาย (splaying) [รูปที่ 5.13 (ค) และ 5.14 (ข)] หรือรอยแตกเฉือนหลายๆ แนว และเป็นระยะๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าและต้ัง
ฉากกับแนวเดิม (en echelon shear fractures) [รูปที่ 5.13 (ง)]  

 

รูปที่ 5.14 ตัวอย่างลักษณะสิ นสุดของรอยแตกเฉือน (ก) รอยแยกหลายแนวคล้ายพู่คล้ายหางม้า (horsetailing) ที่
ส่วนปลาย (ข) รอยแตกเฉือนกระจายที่ส่วนปลาย (splaying) สองแนว [ภาพ (ก) จาก Figure 7.28 โดย Fossen (2010) 
ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

 จากการศึกษาโดย Olsen and Polland (1988) และ Cruikshank et al. (1991) พบความสัมพันธ์ของรูปแบบ
ของการหยุดของรอยแยก รอยแตกเฉือน ตลอดจนรอยเลื่อน ข้ึนอยู่กับสภาพของความแตกต่างความเค้นที่ปลาย 
(termination tip) จากพ้ืนที่ข้างเคียง ในขณะที่เกิดการแตก ดังแสดงในรูปที่ 5.15   

 

รูปที่ 5.15 รูปแบบของการหยุดของรอยแตกที่สัมพันธ์กับทิศทางความเค้น และปริมาณของค่าความแตกต่างความ
เค้น (differential stress) จากพื นที่ข้างเคียง [ภาพจาก Figure 7.30 โดย Fossen (2010)]  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 1-5 ก่อนจะศึกษาในเนื อหาต่อไป 
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5.2 การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ของรอยแยกและรอยแตกเฉือน  

5.2.1 การสร้างรอยแยกและรอยแตกเฉือนในห้องปฏิบัติการ 

สามารถทดลองการเกิดรอยแยกและรอยแตกเฉือนได้ในห้องปฏิบัติการ  เพ่ือหาค่าความแข็งแรงของหิน พร้อมทั้ง
ทิศทาง (orientation) ของความเค้นที่ท าให้หินแตก ดังรูปที่ 5.16 หลักทั่วไปของการวิเคราะห์หาปริมาณความเค้นอัด (กรณี
รอยแตกเฉือน และรอยเลื่อน) หรือดึง (กรณีรอยแยก) ด้วยไดเออะแกรมโมร คือ ต้องใชแ้ท่งหินตัวอย่างอย่างน้อย 3 แท่ง (รูป
ที่ 5.16) ให้แรงอัดหรือดึงซึ่งมีความเค้นเริ่มต้น (3) จากน้ันเริ่มออกแรงอัดหรือดึง จนแท่งหินแตก (1) ท าจนครบทั้ง 3 แท่ง 
ด้วยค่าความเค้นเริ่มต้นที่แตกต่างกัน จากน้ันน าค่า 1 และ 3 ของแต่ละแท่งหินตัวอย่างน้ัน มาเขียนวงกลมลงในแกรฟ รูป
ที่ 5.17 แสดงวงกลมโมร ในกรณีให้ความเค้นอัดแก่แท่งหินตัวอย่าง 3 แท่ง จนกระทั้งแท่งตัวอย่างแตก เส้นตรงที่สามารถลาก
สัมผัสวงกลมทั้ง 3 วงได้ เรียกว่า “กรอบการวิบัติ (failure envelope)” สามารถหาค่าความเค้นเฉือนและความเค้นต้ังฉาก
บนระนาบของการแตกได้จากสมการเส้นตรงของกรอบการวิบัติ รูปที่ 5.18 แสดงวงกลมโมร ในกรณีให้ความเค้นดึงแก่แท่งหิน
ตัวอย่าง 

 

รูปที่ 5.16 (ก) ภาพในอุดมคติของการทดลองแบบความแข็งแรงต่อความเค้นดึง (ข) ภาพในอุดมคติของการทดลอง
ความแข็งแรงต่อความเค้นอัด  

 

รูปที่ 5.17 ไดเออะแกรมของวงกลมโมรเมื่อท้าการทดสอบหาการวิบัติ (failure) ของหินโดยให้ความเค้นอัด และ
กรอบการวิบัติ (failure envelope) พื นที่ที่อยู่ภายในกรอบ เป็นเขตที่หินไม่เกิดการวิบัติ แต่ถ้ามีค่าความแตกต่างความเค้น 
(1 -3 ) มากเกินออกไปจากกรอบ หรือวงกลมโมรขนาดใหญ่เกินกรอบการวิบัติ หินเกิดการแตก  
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รูปที่ 5.18 ไดเออะแกรมของวงกลมโมร เมื่อท้าการทดสอบความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง (ก) ไม่มีความดัน
รอบข้าง (no confining pressure) วงกลมแสดงการเพ่ิมขึ นของความเค้นดึงก่อนหินวิบัติ เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลม คือ 
ค่าความแตกต่างความเค้น (differential stress) (ข) มีความดันรอบข้าง (confining pressure) เป็นการทดสอบแบบให้
ความเค้นอัดก่อนการให้ความเค้นดึง จึงเรียกว่า การทดสอบความเค้นอัดและความเค้นดึง (compressive and tensile 
strength test)  

5.2.2 การทดสอบความแข็งแรงของหิน (Strength Tests) 

5.2.2.1 การทดสอบความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง (Tensile Strength Test) 

รอยแยกในหินเกิดจากความเค้นดึง ดังน้ัน จึงจ าเป็นต้องศึกษาการทดสอบความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง และ
ผลที่เกิดข้ึนกับหิน (เช่น รูปที ่5.18) ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 4 ว่า หินมีค่าของความแข็งแรงต่อความเค้นดึงน้อยกว่าความ
เค้นอัด โดยทั่วไปค่าความแข็งแรงแบบดึงประมาณ -5 MPa ถึง -20 MPa (ในที่น้ีก าหนดให้ ความแข็งแรงของหินต่อความเค้น
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ดึงมีค่าเป็นลบ และความแข็งแรงของหินต่อความเค้นอัดมีค่าเป็นบวก) หินทั่วไปมีค่าความแข็งแรงอัดประมาณ 40-150 MPa 
หินที่แตกด้วยความเค้นดึง เป็นการวิบัติแบบโหมดหน่ึง รอยแตกที่เกิดขนานกับ 1 และต้ังฉากกับ 3 ดังน้ัน จะได้ 3 = T0 

การสร้างไดเออะแกรมของวงกลมโมร จากการทดสอบความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง ท าโดยลากเส้นตรงสัมผัส
กับ T0 [รูปที ่5.18 (ก)] เส้นตรงจะแสดงความเค้นที่มีค่ามากสุด ก่อนที่หินจะแตก เมื่อก าหนดให้ความเค้นดึงเป็นค่าลบ ต้อง
เขียนลงแกนที่แสดงค่าลบ 

ในการทดสอบแบบไทรแอ๊กเซียล (Triaxial test – ไทรแอก๊′ซิเอิล หรือไทรแอ๊ก′เซียล เทส) หินตัวอย่างจะถูกท าให้อยู่
ในสภาพของแรงอัดก่อนการให้แรงดึง จุดที่แสดงค่าของความดันรอบข้างของของเหลว (fluid pressure) อยู่ในแกนบวกของ 
n [เช่น รูปที ่5.18 (ข)] เมื่อเพ่ิมค่าความเค้นดึง แทนด้วย 3 ดังน้ัน จะมีการเคลื่อนไปทางซ้ายของแกน n ถ้าเพ่ิมค่าความ
แตกต่างความเค้น (differential stress, 1-3) มากข้ึนเรื่อยๆ ขนาดวงกลมใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ แต่ทุกวงกลมต้องผ่าน 1 

จนกระทั่งหินแตก ซึ่งจะได้ 3=T0 

ถ้าตัวอย่างเป็นหินทรายทีม่ีค่าของ 1 อยู่ระหว่าง 3T0 ถึง 5T0 เมื่อทดสอบความแข็งแรงของหินทรายต่อความเค้น
ดึง และการทดสอบความแข็งแรงของหินทรายต่อความเค้นอัด (tensile and compressive strength tests) ผลของการ
วิบัติจะเป็นไปตามกรอบของแนวโค้งเพอแรเบอเลอ (parabola envelope) ดังรูปที ่5.19 (ก) 

 

รูปที่ 5.19 (ก) วงกลมโมรแสดงการทดสอบแบบความเค้นอัด และความเค้นดึงภายใต้ความเค้นอัดรอบข้าง 
(confining pressure) ที่มีค่ามากกว่าสามเท่าของค่าความแข็งแรงต่อความเค้นดึง แต่น้อยกว่าห้าเท่าของค่าความแข็งแรง
ของความเค้นดึงของหิน กรอบการวิบัติแสดงด้วยเส้นโค้งเพอแรเบอเลอ (เส้นสีด้าเข้ม) (ข) การเกิด รอยแตกแบบคอนจิเกท 
(conjugate fractures) ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวไว้ใน (ก) พบการแตกแบบโหมดหน่ึงและโหมดสอง   

ในการทดสอบความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึงหรือความเค้นอัด ที่ท าให้หินมีรอยแตกเกิดข้ึน ค่าของความ
แตกต่างความเค้นที่สัมผัสกับกรอบของแนวโค้งต่อการวิบัติรูปเพอแรเบอเลอ จุดสัมผัสพอดี คือ จุดวิกฤตของการเกิดการ
วิบัติ ค่าตรงจุดสัมผัสบ่งบอกค่าความเค้นเฉือนและค่าความเค้นต้ังฉากของแนวที่จะแตก [รูปที่ 5.19 (ก)] 

ถ้า 1 น้อยกว่า 3T0 หินจะแตกแบบโหมดหน่ึง-แบบเปิด แต่ถ้า 1 ระหว่าง 3T0 และ 5T0 หินจะวิบัติทั้งแบบโหมด
หน่ึง-แบบเปิด และโหมดสอง-แบบเฉือน จึงอาจพบรอยครูด และรอยแตกเฉือน จะท ามุมกับ 1 ดังรูปที่ 5.19 (ข) 
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กรอบของแนวโค้งต่อการวิบัติรูปเพอแรเบอเลอสามารถเขียนเป็นรูปสมการสองมิติ เรียกว่า “กฎการวิบัติของกริเฟิธ 
(Griffith’s law of failure)” มีดังน้ี 

           5.1 

เมื่อ c แทน ความเค้นวิกฤตที่ต้องการส าหรับการวิบัติ 
    T0 แทน ความเค้นดึง 
    n แทน ความเค้นต้ังฉาก 

จากสมการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสมการแบบสองมิติ โดยก าหนดให้ 2=3 แม้ในความเป็นจริงแล้ว 1>2>3 ค่า
ของ 2 มีผลต่อการวิบัติ สมการการวิบัติส าหรับสามมิติมีดังน้ี  

 

 

เมื่อ    oct  แทน ค่าความเค้นเฉือนส าหรับการวิบัติแบบสามมิติ  

P แทน ค่าความเค้นอัดรอบข้าง (confining pressure) 

 

 

หรือใช ้

 

 

สมการที่พิจารณาสามมิติเรียกว่า “Griffith-Murrel failure criterion – กริเฟิธ-เมอเริล เฟเลียร ไครทิเรี่ยน” 
การวิบัติตามกฏเกณฑ์ของกริเฟิธ-เมอเริล เป็นการเร่งให้ช่องว่างในรอยแตกไมโครเปิดกว้างข้ึน ในกรณีที่หินอยู่ภายใต้ความ
เค้นอัดรอบข้างที่ต่ าๆ โดยเฉพาะหากมคีวามเค้นอัดรอบข้างสูงมากๆ จะเป็นการเร่งให้ช่องว่างของรอยแตกไมโครถูกปิด ค่า
การวิบัติจะเกิดตามกฎของคูลอม  

 เราสามารถค านวณหาความลึกมากสุดของรอยแยกใต้ผิวดินได้ โดยรอยแยกจะเกิดข้ึนเมื่อค่าของ 1 มีค่าไม่เกิน 
3T0 (สรุปจากผลการทดลอง) และมื่อก าหนดให้ 1 อยู่ในแนวด่ิง สามารถค านวณหาความลึกมากสุดได้จากสมการ  

 
 
ดังน้ัน แทนค่า 1 = 3T0 จะได้  
 
 
           5.2 

 จากสมการ 5.2 ถ้าให้ ค่า T0 40 MPa และความหนาแน่นของหิน = 2,650 kg/m3 ดังน้ันค านวณหาความลึกมาก
สุด จะได้  
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        กิโลเมตร 

 หมายเหตุ: ค่าท่ีค านวณในสมการที่ 5.2 ยังไม่ได้พิจารณาผลของความดันของของเหลว (fluid pressure) หากคิด
ผลของความดันของของเหลว จะได้ค่าความลึกเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะกล่าวอีกครั้งในหัวข้อเรื่องความดันของของเหลว  

5.2.2.2 การทดสอบความแข็งแรงต่อความเค้นอัด (Compressive Strength Test) 

การทดสอบความแข็งแรงต่อความเค้นอัด เป็นการทดสอบโดยการเพ่ิม 1 ในหินที่น ามาทดสอบภายใต้ความดันรอบ
ข้าง (confining pressure, 3) ซึ่งเป็นการหาค่าความแข็งแรงของหินที่เกิดภายใต้ความเค้นอัด   

จากรูปที่ 5.20 เป็นการทดลองในหินทรายโดยการเพ่ิมความเค้นอัดรอบข้าง 4, 10, และ 14 MPa จากผลการทดสอบ
พบว่ารอยแตกที่เกิดข้ึนเป็นแบบโหมดสอง-แบบเฉือน พบรอยเลื่อนและรอยครูด เมื่อวัดมุมระนาบของรอยเลื่อน เทียบกับ
ทิศทางของ 1 ได้ประมาณ =25- 35 และโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ซึ่งพบว่ามีค่าท่ีค่อยข้างคงที่อยู่ในระหว่างช่วงน้ี  

ไดเออะแกรมของวงกลมโมรจากการทดสอบหินตัวอย่างชนิดเดียวกันทั้ง 3 ชุด เขียนลงในแกรฟ (รูปที่ 5.20) วงกลม
โมรของมุม 2 ท ากับแกนของ n โดยจุดร่วมของจุดที่วงกลมเกิดจากรัศมีของวงกลมท ามุม 2 กับแกนของ n (รูปที่ 
5.20)  

เมื่อต่อจุดต่างๆ ของการเกิดการวิบัติของหิน จะได้กรอบการวิบัติคูลอม (Coulomb failure envelope) ซึ่งเป็น
เส้นตรงและความชันของเส้นตรงจะแสดงค่าของ มุมเสียดสีภายในเน้ือหิน (internal friction, ) ส่วนค่า 0 หรือ C เป็นค่า
การยึดเหน่ียวของเน้ือหิน (cohesive strength)  

 

รูปที่ 5.20 วงกลมโมรแสดงการทดสอบแบบความเค้นอัด โดยให้มีความดันเริ่มต้น 4, 10, และ 14 MPa กรอบของ
การวิบัติลากสัมผัสกับจุดที่แสดงระนาบของการแตก ลักษณะเป็นเส้นตรงตามสมการ  

การที่เราน าเอาหินตัวอย่างมาทดสอบหาค่าความแข็งแรงของหินในสภาวะเปราะ ก่อนที่หินจะเกิดการวิบัติ หินมี
สภาพ ดังน้ี  

6.4
102650

403





h

 tanns C 
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(1) เมื่อหินถูกกดอัด จนท าให้ค่าความเค้นเฉือน ที่สะสมอยู่ในหินเกินครึ่งหน่ึงของค่าความเค้นเฉือน ที่จะเกิดการ
วิบัติ หินเริ่มแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบถาวร น่ันคือ รอยแตกไมโคร (microcrack) จะขยายตัวกว้างขึ้น 
และจะกลายเป็นแนวของการเลื่อน  

(2) เมื่อความเค้นอัดเพ่ิมข้ึน ใกล้ถึงค่าการวิบัติ หินจะมีปริมาตรเพิ่มขึ้น เพราะมีช่องว่างเกิดขึ้น มีระนาบแตก
ขยายกว้างข้ึน กรณีที่หินอยู่ที่ความลึกใดความลึกหน่ึง อาจมีน้ าหรือของเหลวไหลเข้ามาแทรกในช่องว่าง น้ าหรือ
ของเหลวเหล่าน้ัน จะรับน้ าหนักแทนเม็ดหิน ท าให้ค่าก าลังรับน้ าหนักจริงของหินลดลง เน่ืองจากน้ ารับไว้แทน 
ท าให้ค่าความแข็งแรงของหินลดลง ดังน้ัน หินจึงแตกหรือเลื่อนได้เร็วข้ึนเมื่อน้ าไหลออกไป เพราะหินไม่สามารถ
ปรับคืนสภาพการรับน้ าหนักได้ดังเดิม ด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราการไหลออกของน้ า กรณีเช่นน้ี อาจเกิดข้ึนได้
หากสร้างเข่ือนอยู่บนรอยเลื่อน น้ าจะเร่งให้รอยเลื่อนเคลื่อนตัวได้เร็วกว่าปกติ ถ้าหากบริเวณรอยเลื่อนมีความ
พรุนและน้ าสามารถไหลเข้า-ออกได้ หินปรับคืนสภาพการรับน้ าหนักไม่ทัน จึงเกิดการวิบัติ  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 7-8 ก่อนจะศึกษาในเนื อหาต่อไป 

5.2.3 กฎการวิบัติของคูลอม (Coulomb’s Law of Failure) 

กฎการวิบัติของคูลอม เป็นผลในเชิงมิแคหนิคส์ และไดแนหมิคส์ (mechanic and dynamic) ที่ได้จากการศึกษา
สมบัติความแข็งแรงของหินมีสมการดังน้ี 

           5.3 

เมื่อ s แทน ค่าวิกฤตของความเค้นเฉือน (critical stress)   
   0  หรือ C แทน ค่ายึดเหน่ียวภายในเน้ือหิน (cohesion) 
   n แทน ค่าความเค้นต้ังฉาก (normal stress) 

 แทน มุมเสียดสีภายใน (internal friction angle) 
tan หรือ  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของมุมเสียดสีภายใน (coefficient of interal friction) 

กฎการวิบัติของคูลอม ดังสมการที่ 5.1 ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Coulomb fracture criterion หรือ Navier-Coulomb 
fracture criterion หรือ Mohr-Coulomb fracture criterion หรือ Coulomb-Mohr fracture criterion เป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์แบบสมการเส้นตรง และจากรูปที่ 5.20 ค่าของ c ในภาพคือ 13 MPa เป็นค่าส าหรับที่จะเกิดการแตก o 

หรือ C=7.5 MPa ซึ่งอ่านได้จากแกรฟ โดยมีค่า n=0 ส่วนค่าของ =25 ได้จากการวัดค่ามุมความชันของเส้นแสดงกรอบ
การวิบัติคูลอม หินส่วนใหญ่มีค่า  ระหว่าง 25 และ 35 ค่าของมุม  สามารถบ่งบอกค่ามุมของระนาบแตก  ที่วัดเทียบ
ค่าความเค้นมากสุด (1) ได้ดังน้ี 

2=90+ 

    =45+/2 

จากสมการสรุปได้ว่าหินส่วนใหญ่มีค่า   30 ดังน้ัน   60 ด้วย ดังน้ัน มุมของระนาบแตก จะมีค่าประมาณ 
30 เมื่อวัดเทียบกับ 1 ดังลักษณะระนาบแตกและเลื่อนของแท่งหินตัวอย่างในรูปที่ 5.21  

nnns CC   tantan0
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การประยุกต์ใช้เง่ือนไขของกฎการวิบัติคูลอม เราสามารถใช้กฎการวิบัติคูลอมเพ่ือท านายการเกิดการแตกภายใต้
ความเค้นอัด เช่น หากต้องการทราบว่าหินภายใต้ความดัน 10 MPa (รูปที่ 5.22) การวิบัติของหินจะเป็นแบบใดและมีความ
เค้นอัดในปริมาณเท่าใด จากรูปถ้า 1 = 40 MPa (แสดงด้วยวงกลมเล็กในรูป) หินจะยังไม่วิบัติ แต่ถ้า 1 = 55 MPa หินถึง
จุดวิกฤตของการวิบัติ ถ้า 1 เกินกว่าน้ี หินจะวิบัติทันที เพราะวงกลมของโมรสัมผัสกับกรอบของการวิบัติคูลอมพอดี และ
สามารถหามุม  ได้ในรูปที ่5.22 คือ 35º  

 

รูปที่ 5.21 ลักษณะระนาบแตกของรอยเลื่อนปกติ (normal fault) และรอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ที่ท้ามุม
ประมาณ 30 เทียบกับค่าความเค้นมากสุด (1) ตามกฏการวิบัติคูลอม  

 

รูปที่ 5.22 กรอบการวิบัติคูลอม ส้าหรับท้านายการวิบัติที่จะเกิดขึ น ถ้ามีความดันรอบข้าง 10 MPa หากให้ค่าความ
เค้นอัดเพ่ิมเป็น 40 MPa ไม่ท้าให้หินวิบัติ แต่ถ้าหากเพ่ิมเป็น 55 MPa จะถึงจุดวิกฤต หินจะยังไม่วิบัติ แต่หากเพ่ิมค่าความ
เค้นอัดเกินกว่า 55 MPa หินจะวิบัติทันที  

5.2.4 กรอบการวิบัติของโมร (Mohr Failure Envelope)  

กรอบการวิบัติของโมร (รูปที่ 5.23 และ 5.24) หมายถึง เส้นที่เขียนบนไดเออะแกรมโมร ที่แสดงขอบเขตของการ
วิบัติของหิน ที่ซึ่งใช้ท านายว่าหากสภาพความแตกต่างความเค้น (differential stress) หรือวงกลมโมรของหินตกอยู่ภายใน
กรอบ หินจะไม่เกิดการวิบัติ แต่หากวงกลมโมรตัดกรอบออกไป หินเกิดการแตกหรือวิบัติ กรอบการวิบัติคูลอม (Coulomb 
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failure envelope) ที่มีลักษณะเป็นเส้นตรง หรือกรอบการวิบัติกริเฟิธ (Griffith failure envelope) ที่มีลักษณะเป็นเส้นโค้ง 
หรือกรอบการวิบัติแบบแรงดึงที่ปรากฏเป็นจุด จัดเป็นหน่ึงในกรอบการวิบัติของโมร (รูปที่ 5.23 และ 5.24)  

 

 รูปที่ 5.23 ไดเออะแกรมของวงกลมโมร และกรอบการวิบัติจากการให้แรงดึง และแรงอัดแบบแกนเด่ียวแก่แท่งหิน
ตัวอย่าง และการให้แรงเพ่ือให้แตกตามการวิบัติกริเฟิธ  

 

 รูปที่ 5.24 (ก) เปรียบเทียบกรอบการวิบัติคูลอม และกริเฟิธภายใต้ค่าสัมประสิทธ์ิมุมเสียดทานภายใน 0.6 (ข) 
ภาพรวมกรอบการวิบัติคูลอม และกรอบการวิบัติกริเฟิธ สร้างขึ นเพ่ือประยุกต์ใช้ท้านายความแข็งแรงของหิน ในสภาพแรงอัด
และแรงดึง  

ในธรรมชาติเมื่อหินอยู่ลึกมากข้ึน น่ันคือ ความดันรอบข้างเพ่ิมมากๆ จะไม่สามารถใช้ กฎการวิบัติคูลอมได้อีกต่อไป 
เน่ืองจากท่ีความดันรอบข้างสูง หินไม่อยู่ในลักษณะเปราะแต่จะเริ่มเป็นแบบแพลสติค ดังทีอ่ธิบายไว้แล้วในเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด จากการทดลองเพ่ิมความดันรอบข้างมากๆ จะท าให้กรอบของการวิบัติคูลอม เปลี่ยนเป็น
เส้นโค้งลงและมีความชัน (เอียง) น้อยลงเรื่อยๆ กลายเป็นเส้นตรงไม่มีมุมเทอีกต่อไป สาเหตุที่ท าให้ความชันลดลง เน่ืองจาก  
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(1) มีความดันที่เพ่ิมมากข้ึน ท าให้หินอยู่ในสภาวะเปราะ-แพลสติค และ  
(2) มีมุมของการเกิดการแตกแบบเฉือน มากกว่า 30 กับ 1 (ถ้าเกิน 45 หินจะวิบัติแบบแพลสติค) 

การท านายความแข็งแรงของหิน โดยใช้กรอบการวิบัติคูลอม และกริเฟิธ ดังรูปที่ 5.24 (ข) ไม่ได้ กรอบการวิบัติดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 5.24 (ข) ใช้ได้กับหินในสภาวะเปราะ น่ันคือ หินที่อยู่ในระดับต้ืน ทฤษฎีที่อธิบายช่วงต่อจากสภาพเปราะ-
แพลสติค คือ “ฟอนมิเซส ไครทเิรี่ยน (Von Mises criterion)” หินเกิดการวิบัติแบบกึ่งการเฉือนแบบแพลสติค กับระนาบ
ของความเค้นเฉือนค่ามากที่สุด ดังน้ัน กรอบการวิบัติของหินในสภาวะเปราะ และแพลสติค เขียนได้ดังรูปที่ 5.25 ซึ่งเป็นรูปที่
แสดงผลสรุปของไดเออะแกรมการวิบัติโมรของหินทั่วๆ ไป ไดเออะแกรมน้ีใหญ่มากหากเขียนมาตราส่วนที่เท่ากันของแกนที่
เรียกว่า “true scale plot – ทรู สเกล พล็อท” จึงต้องลดขนาดที่ไม่ใช่สัดส่วนจริง รูปที่ 5.25 แสดง (1) เส้นกรอบวิบัติกริ
เฟิธ (2) กรอบการวิบัติของแรงดึง (3) กรอบการวิบัติคูลอม และ (4) กรอบวิบัติฟอนมิเซส หินแต่ละชนิดแทนได้ด้วยค่ากรอบ
การวิบัติทีแ่ตกต่างกัน ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของหิน  

 

รูปที่ 5.25 เส้นกรอบการวิบัติของโมรที่พบในหินทั่วไปเมื่อ 1 เพ่ิมมากขึ นเรื่อยๆ และหินอยู่สภาพเปราะ แพลสติค
และกึ่งแพลสติค; แท่งตัวอย่างสภาพการแตกของหิน 1 = แตกแบบแรงดึงในสภาวะเปราะ, 2 = แตกผสมระหว่างแรงดึงและ
แรงอัดในสภาวะเปราะ, 3 = แตกแบบเฉือนในสภาวะเปราะ, 4 = แตกกึ่งแพลสติคในสภาวะกึ่งเปราะ, 5 = เปลี่ยนลักษณะ
แบบแพลสติในสภาวะแพลสติค [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.15 โดย Fossen (2010)]  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 9-10 ก่อนจะศึกษาในเนื อหาต่อไป 

5.2.5 การทดลองของหินที่มีรอยแตกอยู่แล้วจะเกิดการวิบัติลักษณะอย่างไร  

การทดสอบหินที่มีรอยแตกอยู่แล้ว หรือรอยแตกเดิม (pre-existing fracture) ด้วยความเค้นดึงหรือความเค้นอัด 
หินน้ันอาจเหมือนและไม่เหมือนหินที่ไม่มีรอยแตก ขึ้นอยู่กับทิศทางของการวางตัวของรอยแตกเดิมน้ัน หินอาจแตกตาม
รอยแตกเดิมรอยใดรอยหน่ึง เพราะบริเวณน้ันไม่มีค่าความแข็งแรงต่อการยึดเหน่ียวของเม็ดหิน (cohesive strength) น่ันคือ 
0 ในสมการที่ 5.3 เป็นศูนย์ จึงเพียงแต่เอาชนะค่าของการเสียดทานต่อการเลื่อนไถล (frictional resistance to sliding) 
น่ันคือ ntan ในสมการที่ 5.3 เท่าน้ัน จะท าให้หินแตกได้ ค่าของการเสียดทานต่อการเลื่อนไถล ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง 
ปัจจัยที่ส าคัญๆ คือ n ที่กระท ากับระนาบแตก โดยที่ ค่าของการเสียดทานเป็นสัดส่วนตรงกับ n การต้านทานต่อการเลื่อน
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ไถลหรือครูดของหิน ข้ึนอยู่กับผิวเดิมของรอยแตก นอกจากน้ีการต้านทานต่อการเลื่อนไถลหรือครูดของหิน จะเพ่ิมข้ึนเมื่อมี
ความขรุขระ (asperity) ซึ่งความขรุขระมีมากมายและกระจัดกระจายในบริเวณผิวของรอยแตกเดิม (รูปที ่5.26)  

 

รูปที่ 5.26 (ก) ลักษณะของความขรุขระ (asperity) และช่องว่าง (void) ที่ปรากฏอยู่ในระนาบแตกของหิน (ข) 
การทดลองเพ่ือดูลักษณะการเลื่อน โดยใช้สปริงด้วยการออกแรงดึงสปริงให้ยืด (ค) แกรฟระหว่างความเร็วของการเลื่อนเทียบ
กับเวลา ในช่วงแรกเป็นการเอาชนะการยึดของเม็ดแร่ตรงบริเวณที่ขรุขระและช่องว่าง เมื่อหินเลื่อนผ่าน ความขรุขระ ต้องใช้
แรงเอาชนะการเสียดทานระหว่างเม็ดแร่ที่มีความขรุขระ แต่เมื่อผ่านช่องว่างจะเลื่อนได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อสามารถเอาชนะ
หรือลบความขรุขระได้หมดจะเคลื่อนด้วยความเร็วคงที่ [ภาพจาก Figure 10-10 โดย Hatcher, 1995]  

เราสามารถท าการทดสอบหินที่มีรอยแตกเดิม และหาการต้านทานต่อการเลื่อนไถล หรือครูดของหินได้ ดังรูปที่ 
5.27 มุมของความชัน คือ มุมการต้านทานต่อการเลื่อนไถล หรือครูด (angle of sliding friction, ) สมการของการ
ต้านทานต่อการเลื่อนไถล หรือครูด คือ 

      5.4 

น่ันคือ สมการของคูลอมโดยที่ 0 = 0 อย่างไรก็ตาม เราเรียกกฎของสมการที่จะเกิดข้ึนใหม่ว่า “กฎของไบเยอรลี 
(Byerlee’s law)” เมื่อมีการแทนค่าของมุมเสียดทานภายใน ในกรณีที่ไม่ค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ในเน้ือหิน ความ
เค้นวิบัติเฉือนมีค่า  

MPa    5.5 

ในกรณีที่มีค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ในเน้ือหิน และมุมเสียดทานภายใน ความเค้นวิบัติเฉือนมีค่า  

   MPa    5.6  

รูปที่ 5.28 แสดงแกรฟที่มา s = 0.85n  และ s = 50 + 0.6n  โดย Byerlee (1978) ซึ่งไบเยอรลีพบว่า ถ้า 
n น้อยๆ (น้อยกว่า 200 MPa) หินจะมีเฉพาะค่ามุมของการเสียดทานภายใน ซึ่งมีมุมประมาณ 40º น่ันคือ สมการที่ 5.5 

nns   tan

ns  85.0

ns  6.050
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และเมื่อหินมีความดันรอบข้างเพ่ิมมากข้ึน (มากกว่า 200 MPa) จะมีทั้งมุมของการเสียดทานภายในประมาณ 30º และค่าการ
ยึดเหน่ียวระหว่างเม็ด 50 MPa น่ันคือ สมการที่ 5.6 เราสามารถน าสมการของไบเยอรลี มาท านายความแข็งแรงของหินใดๆ 
ได้ หากไม่ได้ท าการทดสอบหิน เพ่ือหาค่าตัวแปรตามสมการการวิบัติของคูลอม (สมการที่ 5.3)  

 

รูปที่ 5.27 ไดเออะแกรมของโมรเมื่อไม่มีค่ายึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ มุม  คือมุมต้านทานต่อการเลื่อนไถล หรือครูด 
(angle of sliding friction)  

 

รูปที่ 5.28 ไบเยอรลี (Byerlee) ได้ค้านวณหามุมการต้านทานต่อการเลื่อนไถล หรือครูด (angle of sliding friction) 
ของหินต่างๆ พบค่าความสัมพันธ์ตามสมการการวิบัติของคูลอม ดังแสดงในแกรฟ [ภาพจาก Byerlee, 1978] 

รูปที่ 5.29 แสดงลักษณะของกรอบของการเสียดทานต่อการเลื่อนไถล  พบต่ ากว่าการวิบัติตามกฎของคูลอม โดยที่
กรอบของการวิบัติของหิน จะพบหินแตกตามรอยแตกเดิม ถ้าความแตกต่างความเค้นมาก วงกลมจะตัดเกินออกไปจากกรอบ
ของการเสียดทานต่อการเลื่อนไถล [รูปที่ 5.29 (ค)] น่ันแสดงว่า รอยแตกเดิมไม่มีผลต่อความแข็งแรงของหิน ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองจากรอยแตกเดิมที่มีอยู่ถูกปิดด้วยความเค้นอัดที่เพ่ิมมากข้ึน หรือทิศทางของรอยแตกเดิมไม่ได้อยู่ในแนวที่จะเสริมให้เกิด
การแตกเร็วข้ึน จุดระหว่างวงกลมที่ตัดกับกรอบของการเสียดทานต่อการไถล แสดงถึง n และ s ของการวางตัวของรอย
แตกเดิมสามารถท าให้หินวิบัติ แต่ถ้าการวิบัติยังไม่เกิดข้ึน และมีการเพ่ิมค่า 1 ข้ึนไปอีก จนสัมผัสกับกรอบของการวิบัติคู
ลอม [รูปที่ 5.29 (ง)] รอยแตกใหม่จะเกิดข้ึนโดยท ามุม 30 กับ 1 รอยแตกใหม่ไมไ่ด้เป็นผลจากรอยแตกเดิมอีกต่อไป  



216    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

รูปที่ 5.29 ไดเออะแกรมของโมร แสดงกรอบการวิบัติคูลอม และกรอบการวิบัติเฉพาะมุมเสียดทานภายใน (ก) 
ก้าหนดให้ 3 มีค่าคงที่เท่ากับ 6 MPa เพ่ิมค่า 1 ขึ นเรื่อยๆ จนกระทั่งสัมผัสกับกรอบการวิบัติเฉพาะมุมเสียดทานภายใน 
(ข) ถ้ามีรอยแตกเดิมที่ท้ามุม = 25 กับ 1 ซึ่งเท่ากับมุม 2 ที่เกิดจากเส้นรัศมีวงกลมที่ลากไปยังจุดสัมผัส กับแกน n จะ
เกิดการเลื่อนไถลไปตามรอยแตกเดิม น่ันคือ หินเกิดการวิบัติ ท่ีไม่ได้เป็นไปตามกฏการวิบัติคูลอม เน่ืองจากหินไม่มีค่าการยึด
เหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ในเนื อหิน กล่าวได้ว่าหินมีรอยแตกเดิม (ค) สมมติให้การวิบัติของหินยังไม่เกิด และเพ่ิมค่าของ 1 เลย
ออกไปจากกรอบการวิบัติเฉพาะมุมเสียดทานภายใน จนกระทั่ง 1 =37 MPa ถ้ามีรอยแตกเดิม ระหว่าง 12.5 และ 32.5 
หินเลื่อนไถล (ง) สมมติหินยังไม่วิบัติและเพ่ิม 1 ขึ น จนสัมผัสกับกรอบการวิบัติคูลอม หินแตกตามกฎของคูลอม น่ันคือ มีมุม 
2 = 65º ซึ่งการแตกจะไม่ไปตามแนวแตกเดิมอีกต่อไป และอาจกล่าวได้ว่าแท่งหินตัวอย่าง ไม่มีรอยแตกเดิมวางตัวใน
ระหว่างมุม 12.5º – 37.5º กับ 1  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 11-12 ก่อนจะศึกษาในเนื อหาต่อไป 



รอยแยกและรอยแตกเฉือน   217 

5.2.6 แรงดันของของเหลวต่อการเกิดรอยแยกและรอยแตกเฉือน  

แรงดันของของเหลว หรือความดันของของเหลว (fluid pressure, Pf) มีความส าคัญต่อความแข็งแรงของหินเป็น
อย่างมาก แรงดันของของเหลวเป็นปัจจัยส าคัญในการท าให้มวลหินขนาดใหญ่ (มวลเทือกเขา) จากระดับลึกเลื่อนข้ึนมาทับ
มวลที่อยู่ใกล้ผิวดินมากกว่า หรือแม้กระทั่งเลื่อนข้ึนสู่ผิวดินเป็นเทือกเขาสูง จากสมการที่ 5.3 ถ้ามแีรงดันของของเหลว จะได้ 

 

           5.7 

หรือ  

           5.8 

 

โดยที ่n
* คือ ความเค้นประสิทธิผล (effective stress) มีค่าเท่ากับ n ลบด้วยแรงดันของของเหลว (Pf)  

จากสมการที่ 5.7 จะเห็นว่าค่าแรงดันของของเหลว ท าให้ค่าความแข็งแรงของหินลดลง เป็นผลให้ความแข็งแรงต่อ
แรงเฉือนลดลงตามไปด้วย ถ้า n

* = 0 ค่าของ c = o เท่าน้ัน ดังน้ัน รอยแตกจึงเกิดได้ง่ายข้ึน เพราะต้องการแรงที่จะ
เอาชนะค่าการยึดเหน่ียวของเน้ือหินเพียงเท่าน้ัน ถ้าหินที่เคยแตกมาก่อนแล้ว น่ันแสดงว่า ย่อมเกิดได้ง่ายย่ิงข้ึนอีก 

แรงดันของของเหลวพบได้มากมายโดยเฉพาะที่ระดับหลายๆ กิโลเมตรลงไปจากผิวดิน Davis et al. (2011) กล่าวถึง 
Twiss and Moores (1992) ที่เสนอว่าระดับ 3 กิโลเมตรใต้ผิวดิน ค่าของความดันน้้า (hydrostatic pressure, Pf) 
ค านวณได้จากสมการ 

           5.9 

เมื่อ h แทน ความลึก 
    f แทน ความหนาแน่นของน้ า 
    g แทน ค่าเร่งโน้มถ่วงของโลก 

ถ้ามากกว่า 3 กิโลเมตร แรงดันของน้ าจะเกินกว่า hydrostatic pressure อันเป็นผลจากการกดอัด น้ าจะถูกขับออก 
ตลอดจนการกดอัดของเม็ดตะกอนท าให้มีแรงดันสะสมมากข้ึน หากอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนน้ าจะมีแรงดันจากน้ าร้อน เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างน้ ากับเม็ดตะกอน น้ ามีอุณหภูมิสูงมากกว่าเม็ดตะกอนเพราะน้ ามีค่าการขยายตัวทางอุณหภูมิ (thermal 
expansion, ) มากกว่าเม็ดตะกอน จึงพบค่าแรงดันรอบข้าง หรือความดันรอบข้างของน้ าสูงมากย่ิงๆ ข้ึน นอกจากน้ี หิน
เมื่อในระดับลึกลงไปเรื่อยๆ หินจะเกิดการแปรสภาพ มักจะปลดปล่อยน้ าออกมา ดังน้ัน หากน้ าไม่สามารถเคลื่อนที่ออกไปยัง
ที่อื่นได้ จะยิ่งท าให้ความดันสูงเพ่ิมข้ึนอีก การปรากฏของสายแร่ (vein) แทรกในรอยแตก เป็นหลักฐานบ่งบอกแรงดันน้ าใน
อดีต ค่าความดันที่เกิดจากหิน (lithostatic pressure) ค านวณได้จากสมการ 

           5.10 

เมื่อ r แทน ความหนาแน่นของหิน 
    g แทน ค่าแรงดึงดูดของโลก 
    h แทน ความลึก 

ghP ff 

ghP rr 

 tan)(0 fnc P

 tan*

0 nc 
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ก าหนดให้ อัตราส่วนของความดันของของเหลว (fluid pressure ration) หรือเรียกอีกชื่อว่า สัมประสิทธ์ิของความ
ดันของของเหลว (coefficience of fluid pressure) มีสัญลักษณ์  คือ 

 

           5.11 

 

ความดันของของเหลวทียั่งคงอยู่ในลักษณะเป็น ความดันของของเหลวปกติ (normal fluid pressure) เมื่อ  มี
ค่า ระหว่าง 0.37 ถึง 0.47 หรือเมื่อค านวณโดยเทียบกับค่าความหนาแน่นของน้ าปกติ (1,000 km/m3) เช่น หินมีความ
หนาแน่น 2,400 km/m3 ที่ความลึก 1 กิโลเมตร  = 1,000/2,400 = 0.42 แต่เมื่อมีผลจากอุณหภูมิที่สูงข้ึน  มีค่าระหว่าง 
0.5 ถึง 0.9 จะเรียกว่า ความดันของของเหลวไม่ปกติ (abnormal fluid pressure) ซึ่งจะใช้ค่าความหนาแน่นของน้ า
ปกติ มาค านวณหาค่าความดันตามสมการที่ 5.9 ไม่ได้ เพราะในสภาพจริงไม่ได้เป็นเช่นน้ัน และการค านวณหาความลึกมาก
สุดของหินที่จะเกิดรอยแยก เมื่อคิดความดันน้ ามาเก่ียวข้อง จะได้ดังสมการ   

 
           5.12 
 

 จากสมการที่ 5.12 ต้องทราบค่า  ดังน้ัน สมมติให้ค่าของ T0 = 40 MPa และความหนาแน่น = 2,650 kg/m3 ค่า 
 = 0.0, 0.4 และ 0.6 จะได้ความลึกมากสุดของรอยแยก = 4.6, 7.7, 11.5 กิโลเมตร ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นว่าความดันของ
ของเหลว มีผลเป็นอย่างมากต่อการเกิดรอยแยกในธรรมชาติที่เกิดในระดับลึก   

5.2.6.1 การเกิดรอยแยกจากผลของความดันของของเหลว  

เราสามารถใช้หลักการของความดันของของเหลวไม่ปกติ เพ่ืออธิบายว่าท าไมรอยแยกจึงเกิดที่ความลึก 5 ถึง 10    
กิโลเมตรหรือมากกว่า (ข้ึนอยู่กับค่าของ ) ดังสมการที่ 5.11 และ 5.12 ทีพ่ึ่งกล่าวมาข้างต้น  

Davis et al. (2011) ได้กล่าวสรุปถึงผลงานของ Secor (1965) ที่อธิบายปรากฏการณ์ของ pore fluid pressure ดัง
แสดงในรูปที่ 5.30 (ก) โดยก าหนดไดเออะแกรมของโมร และกรอบการวิบัติของที่หินให้อยู่ภายใต้ความเค้นอัด ถ้า 1-3 มี
ค่าไม่มากพอทีจ่ะเกิดการวิบัติ แต่เมื่อมี Pf มากๆ การวิบัติจะเกิดได้ดังรูปที่ 5.30 (ข) ถ้ามีความลึกมากข้ึน จะเกิดอยู่ในกรอบ
การวิบัติคูลอม [รูปที ่5.30 (ค)] หากมีรอยแตกเฉือนเกิดข้ึน ความดันของของเหลวจะเคลื่อนออกตามรอยแตก 1 และการ
จัดตัวใหม่ของ 3 ท าให้การเปลี่ยนลักษณะแบบถอนร่น ดังรูปที่ 5.30 (ง) ถ้าหากมีน้ าเพ่ิมเข้ามาอีก หินจะแตกตามเงื่อนไข
ดังกล่าว จนสามารถเกิดเป็นวงจรกลับไปกลับมาได้   

5.2.6.2 การเกิดสายแร่จากผลของความดันของของเหลว   

รอยแตกที่เกิดโดยความดันของของเหลว จะเกิดเป็นสายแร่ (vein) ได้ โดยเริ่มพัฒนาจากรอยแตกก่อน เช่น สายแร่ข
วอรทส์ สายแร่แคลไซ้ท์ รูปที ่5.31 แสดงการเข้าแทรกของสายแร่ หากพบสายแร่แบบต้ังฉากกับผนังของหิน แสดงว่าเกิดจาก
โหมดหน่ึง-แบบเปิด [รูปที่ 5.31 (ก)] ถ้ามีมุมเฉียงกับผนัง [รูปที่ 5.31 (ข)] แสดงว่าเกิดการเฉือนร่วมด้วย หากมีการเกิด
แบบต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไปจะพบเป็นรูปโค้ง [รูปที่ 5.31 (ค)] ในรูปโค้งของแร่แบ่งได้เป็น 2 แบบ (รูปที่ 5.32) คือ แบบเกิด
จากผนังไปสู่ส่วนกลางเรียกว่า “syntaxial vein – ซินแทะ′เซียล เวน” และแบบเกิดจากส่วนกลางไปหาผนังเรียกว่า 
“antitaxial vein – แอนทีแทะ′เซียล เวน” แต่บางครั้งพบว่าบางสายแร่เกิดสลับกลับไปกลับมาระหว่างจากผนังไปสู่
ส่วนกลาง หรือจากส่วนกลางไปสู่ผนัง การเปลี่ยนลักษณะของสายแร่ ตลอดจนทิศทางของความเค้นสามารถศึกษาได้จาก
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ลักษณะของสายแร่ นอกจากน้ีแล้ว ในสายแร่อาจจะมีแร่บางตัวที่สามารถน ามาหาอายุได้ด้วย อีกทั้งแร่บางชนิดสามารถบ่ง
บอกถึงสภาพของความดัน และอุณหภูมิขณะเกิดสายแร่น้ันๆ ได้เช่นเดียวกัน  

 

รูปที่ 5.30 รูปแสดง Secor’s (1965) model (ก) เริ่มจากให้1 และ 3 มีค่ามากๆ แต่มีค่าความแตกต่างความเค้น 
(differential stress) น้อย น่ันคือ วงกลมขนาดเล็ก เมื่อให้ค่าของความดันของของเหลว (fluid pressure) มาก ค่าของ 1 

และ 3 ลดลงในปริมาณที่เท่ากัน เท่ากับว่า วงกลมไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด หากค่าของความดันของของเหลวมาก 
จนกระทั่งวงกลมเคลื่อนมาสัมผัสกับกรอบการวิบัติแบบแรงดึง จะพบการแตกแบบโหมดหน่ึง-แบบเปิด (ข) กรณีที่มีค่าความ
แตกต่างความเค้นเพ่ิมมากขึ น วงกลมขนาดใหญ่ขึ น เมื่อค่าความดันของของเหลวสูงขึ น วงกลมเลื่อนไปสัมผัสกับเส้นโค้งเพอ
แรเบอเลอเกิดการแตกแบบกึ่งแรงดึงและแรงเฉือน ตามการวิบัติกริเฟิธ (ค) ถ้าค่าความแตกต่างความเค้นมาก หินแตกตามกฎ
ของคูลอมโดยมีการเลื่อนไถล โหมดสอง-แบบเฉือน (ง) แสดงการเกิดย้อนกลับไปของการเปลี่ยนค่าความดันของของเหลวใน
หิน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 5.66 โดย Davis et al., 2011 อ้างผลการศึกษาของ Secor, 1965] 

 
รูปที่ 5.31 การเกิดสายแร่แบบเส้นใย (fiber vein) ซึ่งเป็นผลจากการมีรอยแตกเกิดขึ นโดยเริ่มจาก (ก) เกิดโหมด

หน่ึง-แบบเปิด (ข)ต่อมาเกิดโหมดสอง-แบบเฉือนร่วมด้วย และ (ค) ปรากฏสุดท้ายของล้าดับการเกิดของสายแร่แบบเส้นใย 
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รูปที่ 5.32 การเกิดแบบ (ก) แอนทิแทะเซียล (antiaxial) เริ่มจากตรงกลางไปที่ผนัง (ข) ซินแทะเซียล (syntaxial) 
โดยเริ่มจากผนังเคลื่อนมาตรงกลาง 

 

รูปที่ 5.33 แนวแรงหรือความเค้นที่เปลี่ยนทิศทางและบันทึกไว้ในสายแร่ ซึ่งจะวางขนานไปกับแนวของผลึก  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 13-14 ก่อนจะศึกษาในเนื อหาต่อไป 

5.3 รอยแตกขนาดไมโคร (Microcracks)  

หลายๆ คนอาจสงสัยว่า ท าไมหินมีความแข็งแรงต่อแรงดึงได้น้อยกว่าแรงอัด และอาจสงสัยต่อไปอีกว่า ท าไมช่วงต่อ
ระหว่างการวิบัติด้วยความเค้นดึงและความเค้นอัด ดังรูปตัวอย่างที่ 5.29 จึงไม่เป็นเส้นตรงเช่นเดียวกับกรอบการวิบัติคูลอม 
แต่กลับได้รูปโค้งเพอแรเบอเลอ และอีกค าถามหน่ึงคือ ท าไมแรงอัดที่ท าให้หินแตกที่ค านวณจากผลของการทดสอบในสนาม
หรือในห้องปฏิบัติการ มีค่าน้อยกว่าค่าที่ได้จากการค านวณทางทฤษฎี ตลอดทั้งตัวการส าคัญที่มีผลต่อความแข็งแรงของหิน 
ได้แกอ่ะไรบ้าง ค าตอบมีดังน้ี   

ในการค านวณค่าความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึงในทางทฤษฎีน้ัน หากอาศัยพันธะที่จับกันของอะตอม ค่าของ
ความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึงจะประมาณ 1/10 ของค่าเยิงส์มอเจอเลิส (E) ถ้าหินมีค่าเยิงส์มอเจอเลิส = -100,000 
MPa ดังน้ันความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึงประมาณ -10,000 MPa แต่ในความเป็นจริงหินมีค่าความแข็งแรงต่อความ
เค้นดึงเพียง -10 MPa 

กริเฟิธ (Griffith, 1724) อ้างถึงโดย Hatcher (1995), Fossen (2010) และ Davis et al. (2011) ผู้ซึ่งเป็นนักวิศวกร
ชาวอังกฤษได้อธิบายเหตุผลที่ท าให้ค่าความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง ต่ ากว่าค่าจากการค านวณโดยใช้พันธะการยึด
เหน่ียวของอะตอม ว่าเกิดข้ึนได้เน่ืองจาก “รอยแตกไมโคร (microcrack)” ในหิน หรือเรียกว่า “รอยแตกกริเฟิธ (Griffith 
crack – กริเฟิธ แคร็ค)” ท าให้หินไม่มีความแข็งแรง ความเค้นจะสะสมที่จุดปลายของรอยแตกไมโคร จึงสามารถเอาชนะ
ความแข็งแรงได้ และเราสามารถสร้างภาพจ าลองของรอยแตกไมโคร ให้เหมือนกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือวงรีเล็กๆ พ้ืนที่
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ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือวงรีเปรียบเสมือนช่องว่างเล็กในเน้ือหิน เช่น รอยแตกไมโครรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ดังแสดง
ในรูปที่ 5.34 ที่มีความยาวของช่องว่างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนประมาณ 100 ถึง 1,000 m และความกว้างประมาณ 1 
m ซึ่งช่องว่างหรือรอยแตกไมโครดังกล่าวน้ี อาจจะอยู่ในเม็ดแร่ประกอบหิน ซึ่งหากอยู่ในเม็ดแร่ เด่ียวๆ เรียกว่า 
“intragranular crack – อินทราแกรนเยอเล่อร แคร็ค” หากรอยแตกไมโครระหว่างเม็ดแร่หลายๆ เม็ด เรียกว่า 
“transgranular crack – แทรนสแกรนเยอเล่อร แคร็ค” หากอยู่ระหว่างรอยต่อของเม็ดแร่ เรียกว่า “ intergranular 
crack - อินเทอรแกรนเยอเล่อร แคร็ค” รอยแตกไมโครจะกระจายอยู่ในเน้ือหิน อาทิเช่น ในเน้ือหินอัคนีที่มักพบว่ามีรอย
แตกไมโคร ที่มีการกระจายแบบคงที่ (uniform distribution) บ่งบอกถึงความเป็นเน้ือเดียวของเม็ดแร่ 

 

รูปที่ 5.34 การเกิดรอยแตกในบริเวณจุดปลายของรอยแตกไมโคร โดยมีความเค้นดึงจากบริเวณภายนอก (remote 
stress) เพียง –2 MPa ความเค้นที่จุดปลายของรอยแตก (local stress at the microcrack’s tip) จะมีค่าสูงถึง 13,000 
MPa หากรอยแตกนั นมีความกว้าง b=1 m และความยาว a=100 m  

5.3.2 การสะสมตัวของความเค้นที่จุดปลายของรอยแตกไมโคร   

การสะสมของความเค้นมีมากที่จุดปลายท้ังสองข้างของรอยแตกไมโคร ท าให้เกิดการเสริม และการเอาชนะค่าความ
แข็งแรงทางพันธะของการยึดเหน่ียวของอะตอม ดังสมการ 

           5.13 

 

เมื่อ a  แทน  ความยาวของรอยแตกไมโคร 
 b  แทน  ความกว้างของรอยแตกไมโคร 

ดังตัวอย่างในรูปที่ 5.34 เมื่อมีค่าของความเค้นดึงจากภายนอก (remote stress or far-filed stress) มีค่า -2 MPa 
สามารถค านวน t เกิดที่จุดปลายของรอยแตกไมโคร ที่มีความยาว = 10 m และกว้าง =1 m โดยการแทนค่าลงใน
สมการที่ 5.13 จะได้  
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ค่าความเค้นดึงที่จุดปลาย 13,000 MPa เป็นค่าที่สูงมาก สูงเกินกว่าก าลังรับแรงดึงของหิน ดังน้ัน จึงเกิดการแตก 
กล่าวโดยสรุป หากภายในเน้ือหินมีรอยแตกขนาดเล็ก ที่มีสัดส่วนของความยาวและความกว้างมาก และมีทิศทางต้ังฉากกับ
ทิศทางของแรงดึง [ปลายทั้งสองของรอยแตกขนานกับ 1 และต้ังฉากกับ 3 (เช่น รูปที่ 5.34)] ด้วยการมีความเค้นดึงจาก
ภายนอก (remote stresss) เพียงเล็กน้อยกระท าต่อหิน (น้อยกว่าความแข็งแรงดึงของหิน) หินสามารถแตกได้  

5.3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในมาตราส่วนของรอยแตกไมโคร  

ในการทดสอบหินตัวอย่าง หินจะเกิดรอยแยกในลักษณะแบบยืดหยุ่น หากไม่รวมบริเวณที่จุดปลายของรอยแตกไมโคร
ที่แพร่ออกไป ซึ่งถือว่ามกีารวิบัติเกิดข้ึนแล้ว หินจะแสดงลักษณะของแพลสติค หากมีรอยแตกไมโครเกิดข้ึนมากๆ แต่ถ้าหาก
ไม่มรีอยแตกไมโคร หินจะแสดงลักษณะเปราะ ถ้าเสร้างเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด เพ่ือบอกลักษณะ
ของปรากฏการณ์ที่เกิดจากการมีรอยแตกไมโครร่วมกับจุดที่หินเกิดการแตก โดยไม่แสดงลักษณะสอดคล้องกับหลักการ
ยืดหยุ่น แต่ต้องเป็นเส้นตรงตามกฎของฮุค และจะโค้งที่จุดปลายของเส้นความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด 
เพราะมีสาเหตุจากสภาพแพลสติค ท าให้ความเค้นลดลงก่อนที่จะแตก โดยที่บริเวณรอยแตกไมโคร เคลื่อนไปยังบริเวณที่มีการ
สะสมตัวของความเค้นมากๆ การเคลื่อนเข้าหากันและการแตกดังรูปที่ 5.35 เป็นการแตกโหมดหน่ึง-แบบเปิด 

 

รูปที่ 5.35 ภาพแสดงการแพร่กระจายของรอยแตก จากการทดลองโดยผ่านแรงไปตามแนวรูปลิ่ม [ภาพจาก Figure 
5.77 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Atkinson, 1987] 

 
เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 15-16 ก่อนจะศึกษาในเนื อหาต่อไป 

5.4 แบบจ าลองการเกิดรอยแยกในธรรมชาติ 

การเกิดรอยแยกต้องการ 3 ความเค้นที่มีค่าเกินค่าของความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง (T0) โดยที่ค่าความ
แตกต่างความเค้น (differential stress) อาจน้อยกว่า 4T0 และการเกิดรอยแยกจากแรงดึงต้องมี 3 อยู่ในแกนของความเค้น
ดึง (แกนลบ; ดูตัวอย่างในรูปที่ 5.18) ส่วน 1 เป็นแกนของความเค้นอัด [แกนบวก; ดูตัวอย่างในรูปที่ 5.18 (ข)] และได้ 1-
3 น้อยกว่า 4T0 มีผลท าให้เกิดรอยแยกตามกรอบการวิบัติกริเฟิธ (เส้นโค้งเพอแรเบอเลอ) แต่ถ้าเกิดรอยแตกแบบเฉือน 
(โหมดสอง-แบบเฉือน) ต้องมี 1 เป็นความเค้นอัด และ 3 เป็นความเค้นดึง ซึ่ง 1-3 ต้องมีค่ามากพอที่จะตัดกรอบการ
วิบัติคูลอม กระบวนการทางธรณีวิทยาท่ีจะเกิดข้ึนได้ ต้องมีลักษณะต่อไปน้ีคือ การจมตัว (burial) การยกตัว (uplift) การถูก
ท าให้ร้อนและเย็น และการหดหรือยืดตัวด้วยแรงทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics)  
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5.4.1 สภาพของการเกิดรอยแตกตามธรรมชาติ  

เพ่ือให้เกิดภาพพจน์ของการเกิดรอยแตกตามธรรมชาติ จะใช้หินทรายที่มีการเกิดของตะกอนทรายเป็นตัวอย่าง โดย
ก าหนดให้หินทรายมีลักษณะเป็นชั้นหนามาก เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนทางทะเล และเมื่อน้ าทะเลรุกเข้ามาที่ชายฝั่ง
มากข้ึน ท าให้ตะกอนทรายจมตัวลงลึกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก่อนจะเริ่มเป็นหินแข็ง ประกอบกับความร้อนที่เพ่ิมมากข้ึน
ตาม geothermal gradient คือ 25C ทุกๆ 1 กิโลเมตร และก าหนดอุณหภูมิที่ผิวดิน 25C รูปที่ 5.36 แสดงภาพจ าลอง
ของการเปลี่ยนแปลงความเค้นขณะจมตัวและยกตัว และรูปที่ 5.37 แสดงไดเออะแกรมของโมร ของการจมตัวของตะกอน
ทราย และการยกตัวของหินทรายข้ึนสู่ผิวดิน วิธีการค านวณเพ่ือให้หาค่าความเค้นที่ความลึกต่างๆ แสดงในหัวข้อถัดไป   

 

รูปที่ 5.36 (ก) รูปจ้าลองสภาพความเค้นที่อาจเกิดขึ นขณะเกิดการจมตัวจนกระทั่งเป็นหิน และยกตัวขึ นภายหลังเป็น
หินแล้วของตะกอนทราย และดินเหนียว (ข) กระบวนการจมตัวของเม็ดทราย เกิดเป็นหินทราย จากนั นเกิดการยกตัวของหิน
ทราย พบรอยแตกในช่วงล้าดับต่างๆ ภายใต้สภาพความเค้นแสดงในรูป (ก) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Fossen (2010); Davis 
and Reynolds, 1996] 
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รูปที่ 5.37 (ก)-(ฉ) ภาพสเก็ชไดเออะแกรมโมรแสดงขั นตอนของการเกิดการแตกที่ความลึกระดับต่างๆ สัมพันธ์กับรูป
ที ่5.36 [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis and Reynolds, 1996] 

ความดันของของเหลวเป็นปัจจัยส าคัญต่อความแข็งแรงของหิน ถ้าอัตราส่วนความดันของของเหลว (=Pf /Pr) มีค่า
ระหว่าง 0.4 ณ บริเวณความลึกจากผิวลงไป 3 กิโลเมตร และจาก 3 ถึง 5 กิโลเมตร อัตราส่วนความดันของของเหลว จะเพ่ิม
มากข้ึนถึง 0.8 ตะกอนทรายที่จมลงเรื่อยๆ จะขยายตัวออกด้านข้างเรียกว่า “Poissons’effect - พัวซองสฺ อิเฟ็คทฺ′” หรือ
ผลกระทบจากการขยายตัว ในแกนที่ต้ังฉากกับทิศทางของความเค้น เช่น ถ้าทิศทางความเค้นเข้ามาทางแกนต้ัง การขยายตัว
จะเป็นไปตามแกนนอน และเช่นเดียวกับภาพจ าลองที่ก าลังอธิบาย ดังน้ัน เมื่อมีการขยายตัวด้านข้าง การขยายตัวจะถูกจ ากัด
เพราะมีผลจากตะกอนที่อยู่รอบๆ ความเค้นทางแกนนอน จะเริ่มสะสมเพ่ิมข้ึน เน่ืองจาก Poisson’s effect โดยไม่จ าเป็นต้อง
มีแรงเพ่ิมข้ึนจากความเค้นทางแกนนอนจากแรงทางกระบวนการแปรสัณฐานใดๆ อีก เมื่อตะกอนทรายถูกท าให้ร้อนข้ึน จึง
ขยายตัวออกแต่การขยายตัวถูกจ ากัดโดยตะกอนรอบข้าง จึงมีความเค้นสะสมเกิดข้ึนในตะกอนทราย ในช่วงความลึกต้ังแต่ 
3.0 กิโลเมตรลงไป หินทรายเริ่มเกิดการแตก ซึ่งจะเป็นการแตกแบบโหมดหน่ึง -แบบเปิด และโหมดสอง-แบบเฉือน ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าหากตะกอนทรายที่กลายเป็นหินทรายไปแล้วยกตัวข้ึนสู่ผิวดิน ผลของ Possion’s effect และอุณหภูมิยังคงมี
ผลต่อการขยายออกด้านข้างของหิน ความดันของของเหลวจะมีผลต่อหิน โดยจะต่อต้านผลของความเค้นอัดในแนวด่ิงและ
แนวนอน  

สมมติให้หินทรายจมตัวลง 5 กิโลเมตร และถูกความเค้นอัดแนวนอนจากกระบวนการแปรสัณฐาน 40 MPa สามารถ
ที่จะท าให้เกิดรอยแตกแบบโหมดสอง-แบบเฉือน ขณะที่ความดันของของเหลวยังคงสะสมอยู่ จากน้ันเกิดการยกตัวของหิน
ทรายจาก 5 กิโลเมตร ข้ึนมาท่ีระดับ 3 กิโลเมตร จะเป็นการลดแรงจากผิวสัมผัสทางด้านข้างลง 2 กิโลเมตร และความดันของ
ของเหลวถูกขับออกตามรอยแตก และเมื่อเคลื่อนข้ึนมาท่ีผิวโลก จะเป็นการลดแรงจากผิวสัมผัสทางด้านข้างลงอีก 3 กิโลเมตร 
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หากยอมให้หินทรายยืดได้ประมาณ 0.001 ต่อกิโลเมตร ดังน้ัน ที่ช่วงสุดท้าย หินทรายยืดออกทางด้านข้างได้ประมาณ 0.003 
ของทั้งหมด รอยแยกจะเกิดข้ึน รูปที่ 5.36 คือ ภาพไดเออะแกรมแสดงการจมตัวและยกตัวของหินทราย ที่มีสภาพก่อนการ
จมตัวเป็นเพียงเม็ดตะกอน ไม่มีรอยแตก ผ่านกระบวนการแข็งตัวเป็นหินภายหลังจากที่จมตัวไปแล้วประมาณ 1.5 กิโลเมตร 
จากน้ันภายหลังจมตัวไปแล้วมากกว่า 3 กิโลเมตร รอยแตกเริ่มเกิดข้ึนจากอุณหภูมิที่สูงข้ึน น้ าหนักกดทับที่มากข้ึน ความดัน
ของของเหลวปกติ (=0.4) หรือความดันของของเหลวไม่ปกติ (=0.5-0.8) และแรงจากกระบวนการแปรสัณฐาน  

5.4.2 วิธีการค านวณ 

หลักในการค านวณ เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความเค้นที่ท าให้เกิดการแตกของหินทราย ดังได้กล่าวในหัวข้อที่ผ่านมา โดย
ค านวณหา v, h, v

*, h
*, 1

* และ 3
* โดยให้ 1

*=v
* และ 1

*=h
* เริ่มจากสมการ  

 

 
 
 

เมื่อ  v แทน ความเค้นแนวด่ิง 
v* แทน ความเค้นประสิทธิผลแนวด่ิง 
 แทน ค่าความหนาแน่น  
g แทน ค่าแรงดึงดูดของโลก 
h แทน ความลึก 

    Pf แทน ความดันของของเหลว 

และสมการ   

 
 
 
 
 
 
  เมื่อ  h แทน ความเค้นแนวนอน 

h* แทน ความเค้นประสิทธิผลแนวนอน 
     แทน พัวซองส์เรโฌ 
     E แทน เยิงส์มอเจอเลิส 

 แทน สัมประสิทธ์ิการขยายตัวของความร้อน 
T แทน ค่าแตกต่างของอุณหภูมิ 

ในการค านวน นอกจากสมการ v
*, h

* แล้ว จะต้องใช้สมการที่ 5.11 เพ่ือค านวณหาค่าความดันของของเหลวที่ทราบค่า
ของ  น่ันคือ  
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5.4.3 ผลการค านวณ  

ตารางที่ 5.1 แสดงผลของการค านวณหาค่าความเค้นที่ใช้เขียนในรูปที่ 5.37 รวมทั้งค่าตัวแปรต่างๆ ที่ก าหนดข้ึน 
ตัวอย่างการค านวณมีดังต่อไปน้ี เริ่มจากการค านวนหาความเค้นแนวด่ิงและแนวนอนทุกๆ 0.5 ถึง 5 กิโลเมตร น่ันคือ ที่ความ
ลึก 0.5 กิโลเมตร ก าหนดให้ความหนาแน่นของเม็ดทราย = 2,650 km/m3; ความหนาแน่นน้ า = 1,000 km/m3; g = 10 
m/s2; ค่าพัวซองส์เรโฌ 0.42; E ของทรายและหินทราย = 10,000 MPa;  = 7 x 10-6 ºC-1และ ∆T = 12.5 ºC แทนค่าลง
ในสมการ จะได้  

           MPa 

           MPa 

           MPa 
 

           MPa 
 

จากน้ัน ค านวนหาค่าความเค้นที่ความลึก 1, 1.5, 2, 2.5 … 5.0 กิโลเมตร โดยที่ความลึก 3.5, 4, 4.5 และ 5 
กิโลเมตร ก าหนดให้  = 0.5, 0.6, 0.7 และ 0.8 ตามล าดับ ซึ่งค่า  เหล่าน้ีถือเป็นค่าความดันของของเหลวไม่ปกติ 
ค านวณหาค่าความดันของของเหลวไม่ปกติได้โดย   

 

           MPa 

 

จากผลการค านวนทั้งหมดที่แสดงในตารางที่ 5.1 พบว่าความเค้นอัดประสิทธิผลแนวด่ิง (v*) ขณะจมลงเพ่ิมจาก 0 
MPa ไปถึง 49.50 MPa (จากผิวดินถึง 3 กิโลเมตร) จากน้ันจะมีค่าลดลง ส่วนความเค้นอัดประสิทธิผลแนวนอน (h*) ขณะ
จมลงเพ่ิมจาก 0 MPa ไปถึง 7.65 MPa (1 กิโลเมตร) จากน้ันจะมีค่าลดลง เน่ืองจากผลของอุณหภูมิที่เพ่ิมข้ึน และเปลี่ยนเป็น
ความเค้นดึง เมื่อมีความดันของของเหลวไม่ปกติเข้ามาเก่ียวข้อง h* จะลดลงถึง -60.67 MPa เมื่ออยู่ที่ความลึก 5 กิโลเมตร  

รอยแตกโหมดหน่ึง-แบบเปิด และโหมดสอง-แบบเฉือน เกิดข้ึนขณะที่จมตัว ดังแสดงในรูปที่ 5.36 และ 5.37 โดยเริ่ม
มีการแตกของหินในโหมดหน่ึง-แบบเปิด และโหมดสอง-เกิดการวิบัติแบบเฉือน ภายหลังจากที่หินทรายจมตัวลงเกิน 3 
กิโลเมตร โดยผลของความดันของของเหลวไม่ปกติ และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง [รูปที ่5.36 และ 5.37 (ค)]  

5.4.4 แรงทางกระบวนการแปรสัณฐานและกรณีหินยกตัว  

ที่ความลึก 5 กิโลเมตร ก าหนดให้หินถูกกดอัดทางด้านข้างโดยความเค้นจากกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) 
จ านวน 40 MPa โดยที่ความเค้นแนวด่ิงไม่เปลี่ยน เป็นผลให้หินแตกแบบโหมดหน่ึง-แบบเปิด และโหมดสอง-แบบเฉือน [รูปที่ 
5.37 (ง)] ต่อมาก าหนดให้ความดันของของเหลวหายไปทั้งหมด ส่วนความเค้นอัดทางด้านข้างจากกระบวนการแปรสัณฐาน
ยังคงอยู่ หินถูกยกตัวสูงข้ึน ค่าความเค้นแนวด่ิงพิจารณาเฉพาะความเค้นที่เกิดจากน้ าหนักกดทับ ส่วนค่าความเค้นแนวนอน
พิจารณาความเค้นที่เกิดจากน้ าหนักกดทับร่วมกับค่าความเค้นจากกระบวนการแปรสัณฐาน ขนาดและต าแหน่งของวงกลม  
โมรจะอยู่ภายในกรอบการวิบัติคูลอม รอยแตกจะไม่เกิดข้ึน [รูปที่ 5.37 (จ)] ถ้ายอมให้หินทรายยืดออกได้เมื่อโผล่ข้ึนมาที่ผิว
ดิน วงกลมโมรจะเคลื่อนมาอยู่ในกรอบการวิบัติกริเฟิธ และกรอบการแตกแบบแรงดึง [รูปที่ 5.37 (ฉ)] รอยแยกจึงเกิดข้ึนได้
อีกมากมาย และเรียกว่า “release joint” การแตกจะเกิดข้ึนเป็นช่วงๆ ข้ึนอยู่กับความหนาของหิน  
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ตารางที่ 5.1 ผลการค้านวนหาค่า v, h, v
*, h

* ของรูปจ้าลองการเกิดรอยแตกขณะมีการจมตัวของตะกอนทราย 
จนกระทั่งเกิดเป็นหินทราย และยกตัวของหินทราย  

ความลึก (km)   v (MPa) v
*(MPa) h(MPa) h

*(MPa) 
0.5 0.42 0.4 13.25 8.25 9.59 6.10 
1.0 0.38 0.4 26.50 16.5 16.24 7.65 
1.5 0.32 0.4 39.75 24.75 18.71 4.99 
2.0 0.28 0.4 53.00 33.00 20.61 1.83 
2.5 0.25 0.4 66.25 41.25 22.08 -1.75 
3.0 0.25 0.4 79.50 49.50 26.50 -2.33 
3.5 0.25 0.5 92.75 46.38 30.92 -14.29 
4.0 0.25 0.6 106.00 42.40 35.33 -27.10 
4.5 0.25 0.7 119.25 35.78 39.75 -42.56 
5.0 0.25 0.8 132.50 26.50 44.17 -60.67 

5.5 การวิเคราะห์และแปลความหมายของรอยแยกและรอยแตกเฉือน 

5.5.1 การวิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือนในสนาม  

การวิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือน ในที่น้ีจะกล่าวรวมถึงการวิเคราะห์รอยเลื่อนด้วย หากมีรอยเลื่อนจ านวน
มากในพ้ืนที่ศึกษา เพราะใช้หลักการวิเคราะห์เดียวกัน รอยแยกและรอยแตกเฉือนไม่พบเด่ียวๆ แต่มักพบเป็นกลุ่ม เป็นจ านวน
มาก ดังน้ัน จ าเป็นต้องน าหลักของสถิติมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก เพ่ือย่นเวลาและเพ่ือให้ได้ภาพตัวแทนของ
รอยแยกและรอยแตกเฉือนในพ้ืนที่ที่ศึกษา เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายรอยแยกและรอยแตกเฉือนทุกๆ รอยที่พบในสนาม  

การศึกษารอยแยกและรอยแตกเฉือนโดยทั่วไป จะจัดรวมเป็นกลุ่ม (structural domain) หรือเป็นเซ็ท (set) ใช้
หลักทางสถิติช่วยในการจัดรวมเซ็ทเข้าด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มหรือเซ็ท จะมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว แยกออกกันได้ชัดเจน มี
ทิศทางที่วางตัวในแนวเดียวกัน การแยกกลุ่มอาจแบ่งออกโดยอาศัยลักษณะหน่วยหินที่แตกต่างกัน อายุหินที่แตกต่างต่างกัน 
หรืออื่นๆ การแบ่งกลุ่มข้ึนอยู่กับจุดประสงค์ของการส ารวจเป็นหลัก เมื่อได้กลุ่มของรอยแยกและรอยแตกเฉือนแล้ว จากน้ันจึง
การวิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะ (เชิงพรรณนา เชิงคิเนอแมถิคส์ หรือเชิงไดแนหมิคส์)  

การศึกษา-วิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือนในพ้ืนที่ที่มีรอยแยกขนาดใหญ่ มีปัญหาการผุกร่อน ดังน้ัน การท า
แผนที่รอยแตกในมาตราส่วนแบบไพศาลที่ดี คือ การศึกษาด้วยภาพถ่ายทางอากาศหรือทางดาวเทียม ซึ่งจะได้ภาพบริเวณ
กว้าง (regional geology) แต่ข้อเสียของการท าการแผนที่รอยแตกด้วยภาพถ่าย คือ ไม่สามารถบอกมุมเทของระนาบรอย
แตกได้ อีกท้ังจะเห็นได้เฉพาะในส่วนที่มีรอยแตกที่มีขนาดกลางและใหญ่เท่าน้ัน  

การศึกษา-วิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือนในมาตราส่วนท้องถ่ิน วิธีการศึกษา คือ (1) เลือกสถานี (station) 
ที่จะด าเนินการวิเคราะห์ตามกลุ่ม (structural domain) ที่จัดแบ่ง โดยจ าเป็นต้องจ ากัดพ้ืนที่ ที่จะศึกษาในรายละเอียดให้เล็ก
ลง และพ้ืนที่ศึกษาน้ันสามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มได้ การเลือกพ้ืนที่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของการโผล่ของหินและ
โครงสร้างที่ปรากฏในสนาม ดังแสดงในรูปที่ 5.38 (2) วัดการวางตัวของรอยแยกและรอยแตกเฉือน มีวิธีปฏิบัติอยู่ 2 วิธีที่นิยม
ใช้ในการเก็บข้อมูลของรอยแยกและรอยแตกเฉือนวิธีแรกเรียกว่า “การวิเคราะห์แบบคัดเลือก (selection method)” ซึ่ง
จะเลือกศึกษาวิเคราะห์เฉพาะ รอยแยกและรอยแตกเฉือนบางเซ็ทหรือบางตัวเท่าน้ัน เหตุผลของการวิเคราะห์แบบคัดเลือก 
เพ่ือหาความสัมพันธ์แบบต่อเน่ืองกับบริเวณอื่นในพ้ืนที่กว้าง  (regional geology) เช่น เลือกวัดเฉพาะรอยแยกที่มีระนาบ
เรียบหรือเฉพาะแบบโครงสร้างพลูโมส (plumose structure) หรือเลือกเฉพาะมีรอยครูดแบบต่อเน่ือง หรือเลือกเฉพาะรอย
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แยกรอยแตกเฉือน และสายแร่ (vein) ที่เกิดเป็นเซ็ทมากกว่าสองเซ็ทข้ึนไป เป็นต้น ส่วนวิธีที่สองคือ “การวิเคราะห์แบบ
รวบรวมทั้งหมด (inventory method)” จะวิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือนที่พบในพ้ืนที่ที่ศึกษาทั้งหมด  

 

รูปที่ 5.38 สถานีส้าหรับเก็บข้อมูลของรอยเแยก เพ่ือวิเคราะห์หาความหนาแน่นของรอยแยก (joint density) ใน
หินโผล่ [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ์] 

Titley (1982) ได้เสนอวิธีการวิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือนแบบรวบรวมทั้งหมด (inventory method) ที่
เรียกว่า circle-inventory method โดยเริ่มจากการก าหนดรัศมีของวงกลม (ส่วนมากน้อยกว่า 3 เมตร ลงบนหินโผล่ ดัง
แสดงในรูปที่ 5.38 จากน้ันวัดทิศทางการวางตัว ความยาว แล้วบันทึกข้อมูล ดังแสดงในภาพรูปที่ 5.38 อาจใช้ปากกาวาด
วงกลมและลงรอยแยกที่วัดไปแล้วเพ่ือไม่ให้สับสน วัดทั้งมุมเทและแนวระดับ แต่ถ้าไม่สามารถวัดมุมเทได้ วัดเพียงเทร็นด์ 
(trend) หากวิเคราะห์หินตะกอนและหินภูเขาไฟควรค านึงถึงความหนาของชั้นหินที่พบด้วย เพ่ือประกอบการก าหนดรัศมีของ
วงกลม เพ่ือหาพ้ืนที่ของการวิเคราะห์ โดยอาจใช้รัศมีเท่ากับความหนาของชั้นหิน ซึ่งวิธีน้ีจะใช้ได้ดีกับหินที่หนาปานกลางถึง
บาง ถ้าหินหนามาก เช่น ต้ังแต่ 15 ถึง 150 เมตร หรือมากกว่าการก าหนดรัศมีวงกลม ให้เท่ากับความหนา ไม่เหมาะในการ
ปฏิบัติ ในกรณีเช่นน้ีควรใช้วิธีที่เรียกว่า การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ (photogeologic approach) กล่าวคือ เลือกก าหนดรัศมี
ของวงกลมของพ้ืนที่ศึกษา ลงในภาพถ่ายทางอากาศโดยวัดเทร็นด์ (trend) และความยาวของรอยแยกและรอยแตกเฉือนจาก
ภาพถ่าย จากน้ันจึงวัดมุมเทตามลักษณะปรากฏในสนาม ประกอบกับจากภาพถ่ายทางอากาศ  ความหนาแน่นของรอยแยก
และรอยแตกเฉือน (joint and shear fracture density) มีวิธีการหาดังน้ี 

 

 

เมื่อ Df  แทน ความแน่นของรอยแยก หรือรอยแตกเฉือน 
  L  แทน ความยาวรวมของรอยแตกที่พบทั้งหมด 
  r  แทน รัศมีของวงกลมที่ใช้ก าหนด 

การบอกความหนาแน่นของหินจะบ่งบอกเป็นความยาวต่อพ้ืนที่ (cm/cm2 หรือ m/m2) ในทางปฏิบัติหน่วยความ
หนาแน่นจะเป็นส่วนกลับของระยะทาง (m-1 หรือ cm -1) เน่ืองจากข้อมูลรอยแยกและรอยแตกเฉือนในสนามค่อนข้างมีมาก 
ในการน าเสนอข้อมูลต้องแสดงผลของการวิเคราะห์ทิศทาง (orientation) การวางตัวของรอยแยกของพ้ืนที่ ที่อยู่ในรูปของ
ไดเออะแกรมโรส (rose diagram) หรือในรูปแบบของโพลซึ่งเขียนลงในสเตรีเออเน็ท (pole diagram) หรือในรูปของแกรฟ
แท่ง (histogram) นิยมใช้ไดเออะแกรมโรส เพราะไดเออะแกรมโรสแสดงทิศทางการวางตัวหลักของรอยแยกได้ชัดเจน (รูปที่ 

2r
LD f 
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5.3) ดังน้ัน ในการศึกษาในสนามน้ันควรวัดโครงสร้างต่างๆ ที่พบให้ได้มากที่สุด เมื่อน ามาวิเคราะห์จึงจะเห็นตัวแทนของ
โครงสร้างเหล่าน้ันได้ชัดเจน และท าให้ทราบถึงทิศทางของความเค้นที่เข้ามากระท ากับหินในบริเวณน้ันได้ เป็นการวิเคราะห์
เชิงไดแนมิคทีม่ีวัตถุประสงค์หลักประการหน่ึงคือ ต้องการทราบทิศทางของแรงที่มากระท า  

5.5.2 การแปลความหมายของกระบวนการเกิดรอยแยกแบบไพศาล 

ตัวอย่างการเกิดรอยแยกในหินขณะหินยกตัวที่เรียกว่า “cross-fold joint – ครอส โฟลดฺ จ๊อยนฺทฺ” โดย Engelder 
and Oerter (1985) พบเป็นรอยแยกที่เกิดจากกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonics) และจากแรงดันน้ าของโหมดหน่ึง-แบบ
เปิด ทีว่างตัวขนานกับทิศทางความเค้นอัด และแสดงความสัมพันธ์กับการเกิดการคดโค้ง ดังรูปที่ 5.39 รอยแยกแบบ cross-
fold joint เกิดจากความดันของของเหลวร่วมกับแรงอัดจากกระบวนการแปรสัณฐาน แตกต่างจากรอยแยก ที่เรียกว่า 
“hydraulic joint – ไฮดรอ′หลิค จ๊อยนฺทฺ” ที่เกิดจากน้ าหนักกดทับบริเวณส่วนบน ร่วมกับความดันของของเหลว และ
แตกต่างกับรอยแยกแบบ “release joint – ริลีส′ จ๊อยนฺทฺ”และรอยแยกแบบ “unloading joint – เอินโล′ด่ิง จ๊อยนฺทฺ” 
ที่เกิดในบริเวณใกล้ผิวโลกและมีการผุกร่อนของมวลที่เคยกดทับสลายออกไป ซึ่งหากความเค้นอัดหายไป release joint จะ
เกิดในแนวต้ังฉากกับทิศทางความเค้นทางกระบวนการแปรสัณฐาน เดิมคล้ายกับ “strike joint –สไตร้ค จ๊อยนฺทฺ” โดย
ขนานกับแนวของการคดโค้งเมื่อน้ าหนักกดทับสลายไป  

การแปลความหมายของกระบวนการเกิดรอยแยกแบบไพศาล ต้องพิจารณาทั้งภาพรวมและภาพแบ่งย่อย กล่าวคือ 
สนามความเค้นประจ าท้องถ่ิน (local stress field) จะมีผลต่อแนวของการเกิด รอยแยกทางกระบวนการแปรสัณฐาน 
(tectonics) ด้วย เช่น แนวของรอยเลื่อนที่เกิดเฉพาะพ้ืนที่หรือท้องถ่ินขนาดเล็ก จะท าให้เกิดรอยแยกที่ไม่เป็นไปตามแนวของ
รอยแยกทางกระบวนการแปรสัณฐาน (tectonic joint) ที่เป็นมาตราส่วนของพ้ืนที่ขนาดไพศาล  

 

รูปที่ 5.39 ลักษณะของรอยแยกแบบ cross-fold joints จัดเป็นประเภท tectonic and hydraulic joints ส่วน 
strike joints จัดเป็น release and unloading joints [ภาพจาก Figure 5.78 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Engelder 
and Oerter, 1985] 

5.5.3 การเกิดรอยแยกและรอยแตกเฉือนจากผลของการแทรกซอนของหินอัคนี  

โครงสร้างปฐมภูมิของรอยแยก และรอยแตกเฉือนในหินอัคนีแทรกซอนเกิดจากอุณหภูมิ ดังรูปที่ 5.40 โดยที่ cross 
joint จะเป็นแนวยาว และระนาบมักมีแร่ฉาบที่ผิวและต้ังฉากกับโครงสร้างแนวเส้น ถ้าขนานกับโครงสร้างแนวเส้น เรียกว่า 
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“รอยแตกแนวยาว (longitudinal fracture)” ซึ่งไม่มีแร่ฉาบ หินที่มีผิวสัมผัสกับอากาศ มีรอยแตกที่ผิว และมีมุมของ
ระนาบรอยเฉือนเป็นมุมต่ า มีลักษณะของริ้วลายขนาน (striation) ที่มีแนวเดียวกันกับโครงสร้างแนวเส้น  

 

รูปที่ 5.40 ลักษณะของรอยแยกในหินแกรเหนิท [ภาพจาก Figure 5.70 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง 
Cloos, 1922] 

5.5.4 แถบการเปลี่ยนลักษณะในหินความพรุนสูง (Deformation Band in Porous Rock)   

แถบการเปลี่ยนลักษณะ หรือนิยมเรียกทับศัพท์ว่า “ดีฟอรเมเฌิ่น แบนด (deformation band)” ตามนิยาม
ของ Peacock et al. (2000) หมายถึง บริเวณที่มีการเปลี่ยนลักษณะแบบแถบเกิดจากการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน โดยที่
กลไกการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดจากหินซึ่งถูกบดอัด-ครูด-แตกป่นเป็นฝุ่นผง ปรากฏเป็นรอยแตกขนาดเล็ก และการแตกเป็น
เม็ดๆ [a planar zone of distributed deformation in which the strain is approximately simple shear, typically 
involving micro-fracturing and cataclasis] หรือตามนิยามของ Aydin and Johnson (1978) หมายถึง เขตรอยเฉือนที่
เกิดในสภาวะเปราะ ในหินที่มคีวามพรุนสูง (เช่น หินทรายที่เกิดในสภาพทะเลทราย หินปูน หรือหินเทิฟ) และแสดงลักษณะ
ของการลดลงของความพรุน [a brittle shear zone that develops in highly porous rocks (e.g., eolian sandstone) 
and is characterized by a reduction of porosity]  

บริเวณแถบการเปลี่ยนลักษณะจะมีการสูญเสียปริมาตรเกิดข้ึน น่ันคือ รูพรุนจะลดขนาดลงพร้อมทั้งเม็ดตะกอนอยู่
ชิดกันมากข้ึน แถบการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนแบบไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการวิบัติโมร-คูลอม เน่ืองจากเงื่อนไขการวิบัติโมร-คู
ลอมก าหนดว่า การแตกและเลื่อนของหินโดยไม่มีการสูญเสียปริมาตร แต่ในกรณีของแถบการเปลี่ยนลักษณะในหิน สามารถ
กล่าวได้ว่า หินมีการสูญเสียปริมาตรในขณะเกิดการเปลี่ยนลักษณะ รูปที่ 5.41 แสดงการภาพเปรียบเทียบสภาพของรอยแยก 
รอยแตกเฉือน และสไตเลอไล้ท กับแถบการเปลี่ยนลักษณะ  

ลักษณะเด่นของแถบการเปลี่ยนลักษณะได้แก่ (1) เกิดเฉพาะกับหินที่มีความพรุนสูง โดยเฉพาะหินทราย (2) สังเกต
ความกว้างของแถบได้ชัดเจน (3) ระยะการเลื่อน (offset) น้อย (ไม่กีเ่ซนติเมตร) แม้จะมีความยาวของแถบมาก ต่างจากรอย
แตกเฉือนที่มีระยะการเลื่อนได้มากกว่า (4) ความหนาของแถบพบในมาตราส่วนมิลลิเมตร ที่เกิดเฉพาะที่ (localized 
deformation) และ (5) พบเป็นโครงสร้างเด่ียวๆ (single structure) [รูปที่ 5.42 (ก)] เป็นกลุ่ม (cluster) ) [รูปที่ 5.42 (ข)] 
หรือเป็นขอบเขตที่สัมพันธ์กับระนาบการเลื่อน (zone associated with slip suface)  

ประเภทของแถบการเปลี่ยนลักษณะจัดแบ่งตามลักษณะการเกิดมี 3 ประเภท (รูปที่ 5.41 ) ได้แก่ shear 
(deformation) band, dilational band และcompaction band กลไกการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดข้ึนประกอบด้วย กลไก
การแตก การเลื่อน และแคเทอคลาเซิส (facturing, sliding and cataclasis) และการละลายจากความดัน (dissolution)  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเนื อหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 17-20 ก่อนจะศึกษาบทสรุป 
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รูปที่ 5.41 รอยแยก รอยแตกเฉือน สไตเลอไล้ท และแถบการเปลี่ยนลักษณะ (deformation bands) ที่มี
ความสัมพันธ์กับความหนา และระยะการเลื่อนในบริเวณที่เกิดการเปลี่ยนลักษณะ ตลอดจนความพรุนของหิน [ภาพปรับปรุง
ต่อจาก Figure 7.37 โดย Fossen, 2011]  

 

 รูปที่ 5.42 แถบการเปลี่ยนลักษณะที่พบในหินทราย (ก) แบบแถบการเฉือน (shear bands) พบระยะการเลื่อน 
(offset) เพียงเล็กน้อย (ข) แบบคู่ (conjugate deformation bands) (ค) แบบบีบอัด (compation band) [ภาพจาก 
Figures 7.38, 7.41 and 7.43 โดย Fossen, 2010] 
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5.6 บทสรุป 

รอยแยกและรอยแตกเฉือนเป็นการเปลี่ยนลักษณะของหินที่มีสภาพแบบเปราะ รอยแยกและรอยแตกเฉือนเกิดข้ึน
ได้เมื่อหินถูกแรงกระท าในสภาวะที่มีอุณหภูมิต่ า น่ันคือ ต้องอยู่ที่ส่วนบนของเปลือกโลก (0-10 กิโลเมตร) รอยแตก 
(fracture) เป็นชื่อรวมของ รอยแยก รอยแตกเฉือน และรอยเลื่อน หากต้องการบ่งชัดเจน เช่น กรณีที่หินแตกโดยแรงดึงที่ท า
ให้หินสูญเสียค่าการยึดเหน่ียวของเน้ือหินควรเรียกว่า รอยแยก (joint) ถ้าหินมีรอยแตกเกิดข้ึนในเน้ือหินโดยความเค้นเฉือน
และเกิดการเลื่อนไถล สังเกตการเคลื่อนที่แบบเลื่อนออกจากกันได้ด้วยตาเปล่าควรเรียกว่า รอยเลื่อน (fault) แต่ถ้าไม่สามารถ
เห็นการเลื่อนออกจากกันของหินด้วยตาเปล่าควรเรียกว่า รอยแตกเฉือน (shear fracture) การที่หินถูกยกตัวข้ึน และการที่
หินถูกท าให้จมตัวลง ท าให้เกิดรอยแยกในหินได้ทั้งสองกรณี นอกเหนือจากการยกตัวและจมตัวของหินแล้ว แรงตึงผิวที่
แตกต่างกันสามารถท าให้เกิดรอยแยกในหินได้เช่นเดียวกัน รอยแตกในหินเกิดข้ึนได้มากหรือน้อย ข้ึนอยู่กับค่าความแข็งแรง
ของหิน หินแต่ละชนิดมีค่าของกรอบการวิบัติแตกต่างกัน สามารถใช้กรอบการวิบัติคูลอม เพ่ือบ่งบอกค่าความแข็งแรงของหิน
ต่อความเค้นอัด หากความดันรอบข้างของหินมีค่าสูงมาก และ/หรือหินมีสภาพแพลสติค อธิบายได้โดยใช้กรอบการวิบัติของ
ฟอนมิเซส ในกรณีความเค้นดึงการวิบัติของหินโดยความเค้นดึงเกิดข้ึนได้ง่ายกว่าการวิบัติโดยความเค้นอัด มุมเสียดทาน
ภายในหินส่วนใหญ่ที่ได้จากการทดลองมีค่าประมาณ 25- 35 ค่าเหล่าน้ีท าให้สามารถท านายได้ว่าระนาบของการแตกของ
หินมีค่าประมาณ 30 หินส่วนใหญ่มีระนาบการแตกเป็นไปตามทฤษฎีของคูลอม อย่างไรก็ตาม เมื่อหินน้ันมีรอยแตกเดิม การ
แตกของหินน้ันอาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีของคูลอม แต่สามารถท านายได้ หากทราบระนาบของรอยแตกเดิม สามารถใช้ทฤษฎี
ของไบเยอรลีค านวณหาความแข็งแรงของเปลือกโลก ณ. บริเวณความลึกใดๆ ได้อย่างคร่าวๆ และกริเฟิธ (Griffith) แสดงให้
เห็นความส าคัญย่ิงยวดของรอยแตกไมโคร ต่อการวิบัติของหินด้วยความเค้นดึง หากทราบความกว้างและความยาวของรอย
แตกไมโคร จะสามารถค านวณหาความเค้นดึงที่จะท าให้หินน้ันแตกได้ ผลของรอยแตกไมโคร เป็นสาเหตุหน่ึงที่ท าให้ค่าความ
แข็งแรงของหินโดยการค านวณจากผลการทดลองแตกต่างจากค่าค านวณโดยทฤษฎี  

 

ค าศัพทเ์ท็คหนิคที่ควรจดจ า (Terms to Remember) 

Joints, shear fractures, Mode I failure, Mode II failure, Mode III failure, systematic joints, non-
systematic joints, groove, slickenside, slickenline, plumose structure, Griffith law of failure, Coulomb’s law 
of failure, Von Misses Criteria, tensile failure envelope, Coulomb failure envelope, Von Misses failure 
envelope, Byerlee’s law, syntaxial vein, antitaxial vein, deformation band  

 

ค าถามท้ายบท (Questions) 

(1) จงเขียนรูปและอธิบายรอยแตก (fracture) รอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) และรอยเลื่อน (fault) ที่
พบในสนามว่ามลีักษณะแตกต่างกันอย่างไร  

(2) สเก็ช (sketch) ผิวระนาบ (surface) ของรอยแยก (joint) รอยแตกเฉือน (shear fracture) 

(3) สเก็ชผิวระนาบของโครงสร้างพลูโมส (plumose structure) และโครงสร้างน้ีจัดอยู่ในโหมดใด  

(4) รอยแตกเกิดจากโหมดใดมากท่ีสุด  

(5) รอยแยก และรอยแตกเฉือน ตลอดจนรอยเลื่อนหยุด หรือสิ้นสุด (terminate) ได้อย่างไร และมีลักษณะอย่างไร  

(6) ความเค้นดึงแม้มีค่าน้อยกว่าความเค้นอัด แต่สามารถท าให้หินแตกได้ เพราะเหตุใด  
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(7) จงเขียนกรอบการวิบัติกริเฟิธ (Griffith failure envelope) เพ่ือท านายค่าความเค้นเฉือนวิกฤตที่จะท าให้หินปูนเกิดการ
วิบัติ (s) โดยหินปูนที่มีค่าความแข็งแรงดึง 15 MPa ก าหนดให้ค่าความเค้นต้ังฉาก (3) ค่าจาก 0 ถึง 60 MPa  

(8) จงเขียนสมการเส้นตรงที่มีตัวแปรเฉพาะ s และ n ของกรอบการวิบัติที่แสดงในรูปที่ 5.20 (อ่านค่า C และ tan 
จากแกรฟ จากน้ันแทนค่าลงในสมการ)  

(9) จากกรอบการวิบัติของหินในรูปที่ 5.20 ถ้าก าหนดให้ความเค้นรอบข้างของหิน (3) มีค่า 0 และ 20 MPa จงหาค่าของ 
ความเค้นที่จะต้องให้แก่หิน (1) หากต้องการให้หินอยู่ ณ ต าแหน่งของจุดวิกฤติที่จะเกิดการวิบัติ  

(10) จงเขียนกรอบการวิบัติของโมร (Mohr failure envelope) คล้ายกับรูปที่ 5.24 (ข) ของหินทรายที่มีค่าการยึดเหน่ียว
ระหว่างเม็ด (cohesion) 30 MPa และค่ามุมเสียดทานภายใน 45º  

(11) จงเขียนกรอบการวิบัติของหินทรายแป้งที่มีเฉพาะค่ามุมเสียดทานภายใน 40º และกรอบการวิบัติคูลอมที่มีค่าค่าการยึด
เหน่ียวระหว่างเม็ด (cohesion) 20 MPa และค่ามุมเสียดทานภายใน 30º หากหินทรายแป้งถูกกระท าด้วยค่าความ
แตกต่างความเค้น (differential stress) 10, 20 และ 40 MPa หินจะวิบัติตามรอยแตกเดิม หรือวิบัติตามกฏการวิบัติ
ของคูลอมหรือไม่  

(12) จงใช้กฎของไบเยอรลีท านายความแข็งแรงของหินต่อไปน้ี หินทราย หินแกรเหนิท หินบะซ้อลท์ และหินปูน ที่ความลึก 
1, 2, 5, 10, 15, และ 20 กิโลเมตร (ก าหนดให้ความหนาแน่นของหินทราย = 2,500 kg/m3 หินแกรเหนิท = 2,650 
kg/m3 หินบะซ้อลท์ = 3,000 kg/m3 และหินปูน = 2,700 kg/m3)  

(13) ค านวณค่า hydrostatic pressure และ lithostatic pressure ของหินทรายและหินแกรเหนิท ใช้สมบัติเช่นเดียวกับ
ของข้อ 12 ให้ค านวณทุกๆ 1 กิโลเมตร ถึง 10 กิโลเมตร แสดงค าตอบโดยเขียนในรูปของแกรฟ 

(14) ค่า hydrostatic pressure จะมากกว่าค่า lithostatic pressure ได้ในกรณีใด และค่ามากสุดของ hydrostatic 
pressure ควรเป็นเท่าใด  

(15) รอยแตกของกริเฟิธ (Griffith) มีผลต่อค่าความแข็งแรงของหินต่อความความเค้นดึงอย่างไร และต่อความเค้นอัดอย่างไร  

(16) ถ้ารอยแตกของกริเฟิธ (Griffith) ในหินแกรเหนิทมีความยาว= 8 m กว้าง 1.5 m และ 3 = 1 MPa หินแกรเหนิท
มีค่าความแข็งแรงต่อแรงดึง 20 MPa หินแกรเหนิทน้ันจะเกิดการแตกหรือไม่ ถ้าหากหินไม่แตก 3  ควรมีค่าเท่าไรจึง
จะท าให้หิน้ันแตกตามสมการของกริเฟิธ หรือถ้า 3 คงที่ ค่าความยาวน้อยที่สุดของรอยแตกควรเป็นเท่าไรจึงสามารถ
ท าให้หินแตก 

(17) จงเขียนไดเออะแกรมของโมร แสดงค่าความเค้นที่เกิดข้ึนทุก 0.5 กิโลเมตร ถึง 3 กิโลเมตร ของตะกอนดินเหนียวที่มี
การจมตัวลง กลายเป็นหินดินดาน จนถึงความลึก 3 กิโลเมตร จากน้ันถูกความเค้นอัดแนวนอนจากกระบวนการแปร
สัณฐาน 20 MPa เข้ามาท าให้ยกตัวข้ึนสู่ผิวดิน ก าหนดให้ค่า  ที่ 1.5, 2.0, 2.5 และ 3.5 มีค่า 0.7 ส่วนค่าตัวแปรอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ก าหนด ให้ก าหนดข้ึนเองตามความเหมาะสม  

(18) ในสนาม release joint, unloading joint, tectonic joint, strike joint, cross-fold joint และ hydraulic joint มี
ลักษณะแตกต่างกันอย่างไร อธิบาย  

(19) แถบการเปลี่ยนลักษณะ (deformation band) ต่างจากรอยเลื่อนอย่างไร และต่างจากเขตรอยเฉือนอย่างไร   

(20) แถบการเปลี่ยนลักษณะ (deformation band) และสไตเลอไล้ท์ (stylolite) สามารถเกิดในหินชนิดใดได้บ้าง สามารถ
กล่าวได้หรือไม่ว่า หากหินใดสามารถเกิดสไตเลอไล้ท์ได้ จะสามารถเกิดแถบการเปลี่ยนลักษณะได้  
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ค าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) หลักฐานทีส่ าคัญที่บ่งบอกว่ารอยแยกเกิดข้ึนได้จากแรงดึง ได้แก่อะไรบ้าง  

(2) รอยแตกไมโครเกิดได้อย่างไร  

(3) เปรียบเทียบและยกตัวอย่างการเกิดรอยแยกแบบ systematic และ nonsystematic ในหินทราย  

(4) จงหาความลึกมากสุดที่จะพบรอยแยกใน (ก) หินทราย (ข) หินแกรเหนิท และ (ค) หินปูน สมมติให้หินมีความหนาถึง
เปลือกโลก (ถึงชั้นโมเฮอ) อธิบายพร้อมให้เหตุผลประกอบ  
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          รอยเลื่อน 
   Faults 

6.1 ธรรมชาติของรอยเลื่อน (Nature of Faults) 

ค ำว่ำ “รอยเลื่อน (fault – ฟ้อลท)ฺ” ดูเสมือนเป็นสิ่งที่น่ำกลัวส ำหรับบุคคลทั่วไป เพรำะเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดข้ึน จะ
ได้ยินค ำอธิบำยว่ำเป็นผลของรอยเลื่อน หำกมีระยะกำรเลื่อนมำก ควำมรุนแรงของแผ่นดินไหวจะมำกตำมไปด้วย ส ำหรับนัก
ธรณีวิทยำ ค ำว่ำ “รอยเลื่อน (fault)” ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 6.1 เป็นโครงสร้ำงธรณีประเภทหน่ึง ที่ถูกบันทึกไว้ในหิน พบได้
ทั่วไป รอยเลื่อนเป็นผลของกำรเปลี่ยนลักษณะในสภำวะเปรำะ (britle deformation) ของหินอันเน่ืองมำจำกแรงภำยนอก
กระท ำต่อหิน โดยมีค่ำควำมแตกต่ำงควำมเค้น (differential stress) สูงกว่ำค่ำควำมแข็งแรงของหิน  

พจนำนุกรมศัพท์ธรณีวิทยำ ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน (2558) ให้นิยำมของว่ำ “fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม : รอย
แตกหรือแนวรอยแตกของหิน 2 ฟาก ซึ่งเคลื่อนที่สัมพันธ์กันและขนานกันไปกับรอยแตกน้ัน” นอกจำกน้ีพจนำนุกรมศัพท์
ธรณีวิทยำยังได้ให้ค ำอธิบำยเพ่ิมเติมต่อเน่ืองจำกนิยำมของรอยเลื่อน คือ “กำรเลื่อน (faulting)” โดยให้นิยำมว่ำ “faulting 
การเลื่อน : กระบวนการที่ท าให้เกิดรอยแตกและรอยเลื่อนอันสืบเน่ืองจากความเค้น (stress) และความเครียด (strain) ใน
เน้ือหินเปลือกโลก อาจเกิดภายใต้ผิวโลกโดยไม่ปรากฏบนพ้ืนดิน หรือปรากฏให้เห็นบนพ้ืนดินก็ได้ การเลื่อนน้ีอาจเป็นไปได้
ทุกทิศทุกทาง บางทีก็เลื่อนเพียง 2-3 เซนติเมตร บางทีถึงกว่า 10 กิโลเมตร หากเกิดข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป จะท าให้เกิด
แผ่นดินไหวอันดับต่ า แต่ถ้าเกิดข้ึนอย่างฉบับพลันทันทีจะเกิดแผ่นดินไหวอันดับสูงขนาดตึกรามบ้านช่องพังทลายได้” อย ่ำงไร
ก็ดี เพ่ือประมวลควำมเชื่อมโยงเน้ือหำเข้ำด้วยกัน ผู้เขียนขอให้นิยำมและอธิบำยเกี่ยวกับรอยเลื่อนและกำรเลื่อนใหม่ 
ดังต่อไปน้ี  

นิยำมของ รอยเลื่อน (fault) ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในบทที่ 5 สรุปได้ว่ำ “fault รอยเลื่อน คือ ระนาบที่แบ่งมวลหิน
ออกเป็นสองซีก โดยซีกหน่ึงมีการเลื่อนที่เมื่อเทียบกับอีกซีกหน่ึง และสามารถสังเกตเห็นระยะการเลื่อน (offset) ของหินสอง
ซีกได้ด้วยตาเปล่า” รอยเลื่อนเกิดจำกกลไกกำรแตก กำรเลื่อนไถล และกำรแตกหักบดอัด (fracturing, sliding and 
cataclasis mechanisms) หินแตกเป็นระนำบและเลื่อนตัวออกจำกกัน (รูปที่ 6.2) หำกกำรเลื่อนของหินเกิดซ้ ำๆ และมี
ระนำบแตกเกิดข้ึนหลำยระนำบ เรียกว่ำ “เขตรอยเลื่อน (fault zone)” กำรเกิดรอยเลื่อนเกิดจำกการเปลี่ยนลักษณะ
แบบเปราะ (brittle deformation) ถ้ำอยู่ที่ระดับลึกที่สภำวะหินมีสภำพเป็นแพลสติกจะเกิดเป็น “เขตรอยเฉือน (shear 
zone)” รอยเลื่อนมีได้หลำยขนำด ทั้งขนำดเล็กถึงขนำดใหญ่ อำจพบเป็นควำมยำวถึงกว่ำ 1,000 กิโลเมตร  

รอยเลื่อนอำจสับสนได้กับ “fissure- ฟิ′เฌ่อรฺ” ซึ่งเป็นรอยแยก (joint) ที่มีขนำดใหญ่เน่ืองจำกแผ่นดิน/หิน แยก
หรือเปิดออกโดยกำรหดตัว (dilational opening) มีช่องว่ำงระหว่ำงแผ่นหินสองด้ำนที่สังเกตได้ชัดเจน อำจมีหรือไม่มีน้ ำ
แทรกอยู่ภำยในช่องว่ำงน้ัน ฟิเฌอรจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่ำ “open joint – โอ′เพ่ิน จ๊อยนฺทฺ” ส่วนใหญ่ฟิเฌอรเกิดในบริเวณที่
เป็นแนวแผ่นดินไหวและภูเขำไฟระเบิดทียั่งไม่สงบ (active fault and active volcano) กำรยืด (stretching) และกำรแยก
ออกจำกกัน (pull apart) เกิดข้ึนเฉพำะแห่ง เคยพบฟิเฌอรในจังหวัดกำญจนบุรีใกล้เข่ือนศรีนครินทร์ ใกล้กับเข่ือนเขำแหลม 
ซึ่งเป็นหลักฐำนแสดงว่ำมรีอยเลื่อนมีพลัง (active fault) รวมทั้งในบริเวณรอยเลื่อนมีพลังแถบภำคเหนือของประเทศไทย  



236    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

 รูปที่ 6.1 ลักษณะของรอยเลื่อน (faults) ที่พบได้ในมาตราส่วนต่างๆ (ก) รอยเลื่อนแบบแยกด้านข้าง Piqiang 
Fault ใน Xinjiang ประเทศจีน (ข) รอยเลื่อนตามแนวระดับ San Andreas Fault ใน California, USA (ค) รอยเลื่อน ใน
หินทรายและหินทรายแป้ง ใน Ketobe Knob, Utah, USA (ง) รอยเลื่อน บริเวณเส้นทางแพร่-น่าน สังเกตหินสองด้านเลื่อน
ออกจากกันได้จากความเข้มสีหินที่แตกต่างกัน (จ) นักศึกษาธรณีวิทยา ยรรยง วงศ์ร าพันธ์ ยืนอยู่บนระนาบรอยเลื่อนย้อน
ของหินดินดานยุคคารเบอนิเฟอเริส หินที่อยู่ขวามือของ ยรรยง มีทิศทางเคลื่อนมาทางซ้าย (ฉ) รอยเลื่อนตัดชั้นหินดินดาน
แทรกสลับเชิร์ท มีระยะการเลื่อนเพียงเล็กน้อย พบในบริเวณเส้นทางหล่มสัก-ชุมแพ (ช) และ (ฌ) รอยเลื่อนบริเวณเส้นทาง
หล่มสัก-เพชรบรูณ์ [ภาพ (ก) โดย Robert Simmon and Jesse Allen, ภาพ (ข) จาก David K. Lynch, ภาพ (ค) โดย 
Haakon Fossen, ภาพ (ง) – (ช) โดย เพียงตา สาตรักษ์ และภาพ (ฌ) โดย ธัญญา เพียมูล]  
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รูปที่ 6.2 (ก) รอยเลื่อน (fault) พบเป็นระนาบการเลื่อนชัดเจน (ข) เขตรอยเลื่อน (fault zone) พบระนาบการ
รอยเลื่อนหลายระนาบ (ค) เขตรอยเฉือน (shear zone) พบการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค 

6.1.1 หลักฐานที่พบร่วมกับรอยเลื่อน (Features Association with Faults) 

 ในกรณีที่ไม่สำมำรถสังเกตเห็นระยะกำรเลื่อนขำดจำกกันของหิน (offset) หลักฐำนที่จะกล่ำวในล ำดับต่อไปน้ี 
สำมำรถใช้บ่งบอกรอยเลื่อนได้  

6.1.1.1 ผารอยเลื่อน (Fault Scarp) 

ผำรอยเลื่อน (fault scarp) สำมำรถสังเกตเห็นได้ชัดเจนในบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง (active fault) แต่หำกไม่มีรอย
เลื่อนปรำกฏที่ผิวดิน น่ันคือ มีรอยเลื่อนเกิดข้ึนในระดับลึก ผำรอยเลื่อนเป็นแนวของแผ่นดินที่ถูกยกให้สูงข้ึนกว่ำแผ่นดินของ
อีกด้ำนในบริเวณที่มีกำรเลื่อน (รูปที่ 6.3) แนวของผำรอยเลื่อน ที่มีกำรผุกร่อนมักจะปรำกฎเป็นรูปสำมเหลี่ยมหน้ำตัด 
(triangular facets)  

 

รูปที่ 6.3 ผารอยเลื่อน (ก) บริเวณถนนหล่มสัก-เพชรบรูณ์ (ข) บริเวณ Cargo Muchacho Mountains, Mojave 
Desert, California, USA. พบผิวรอยเลื่อน (fault surface) ร่องลึกรอยเลื่อน (groove) ริ้วลายขนาน (striation) สังเกต
ความแวววาวของผิวรอยเลื่อน [ภาพ (ก) โดย ธัญญา เพียมูล, ภาพ (ข) โดย Christine Smith, Colorado College] 

6.1.1.2 ผิวรอยเลื่อน (Fault Surface)  

กำรเรียกว่ำ “ผิวรอยเลื่อน (fault surface)” แทน “ระนำบรอยเลื่อน (fault plane)” เน่ืองจำกระนำบรอยเลื่อน 
(รูปที ่6.3 และ 6.4) อำจโค้งหรือบิดเบี้ยว ดังน้ัน จึงเรียกว่ำ “ผิวรอยเลื่อน” ส่วนใหญ่ของผิวรอยเลื่อนจะเกิดที่จุดใดจุดหน่ึง
แล้วกระจำยออกจำกจุดเริ่มต้นเป็นรูปวงรี ดังรูปที่ 6.5 ซึ่งแสดงถึงควำมเป็นเน้ือผสมของแผ่นหิน เส้นระดับชั้น (contour) ใน
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รูปที่ 6.5 แสดงแนวกำรกระจำยออกจำกจุดเริ่มต้น ในบริเวณผิวรอยเลื่อน โดยกำรแตกเริ่มจำกจุดกลำง จำกน้ันแพร่กระจำย
ออกไป  

 

รูปที่ 6.4 ผิวรอยเลื่อน (fault surface) มีลักษณะเรียบจากการครูดและเลื่อน (ก) ผิวรอยเลื่อนของรอยเลื่อนปกติ
มุมต่ า พบที่บริเวณเทือกเขา Catanina, Tucon, Arizona USA สมุดสนามในวงกลมเป็นมาตราส่วน (ข) ผิวรอยเลื่อนหิน
ทรายแป้ง บริเวณข้างเส้นทางหล่มสัก-เพชรบูรณ์ [ภาพ (ก) และ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  

 

รูปที่ 6.5 (ก) ภาพสเก็ชรอยเลื่อน แสดงการเลื่อนออกจากจุดก าเนิดแพร่กระจายออกไปเป็นรูปวงรี (ข) เส้นชั้นที่
เกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนจากจุดก าเนิด (displacement contour) เส้นชั้นลากจากเวลาที่เดินทางไปกลับของ
ความเร็วคลื่นไซ้สมิค np ในภาพหมายถึง no point หรือ ไม่มีข้อมูล [ภาพจาก (ก) จาก Figure 8.16 โดย Fossen, 2010 
ภาพ (ข) จาก Figure 6.9 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Davison, 1994] 

6.1.1.3 ผิวรอยครูด (Slickenside) และรอยครูด (Slickenline) 

ผิวรอยครูด หรือผิวรอยไถล (slickenside) และรอยไถลหรือรอยครูด (slickenline) ผิวรอยไถล และรอยครูด (รูปที่ 
6.6 และ 6.7) เกิดข้ึนได้โดยกำรเลื่อนไถลออกจำกกันของแผ่นหินสองด้ำน ท ำให้ได้ผิวค่อนข้ำงเรียบ [รูปที่ 6.4 (ก)] หรือ
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ค่อนข้ำงเรียบและเป็นมันวำว [รูปที ่6.4 (ข)] ปรำกฏของรอยครูดหรือรอยไถลข้ึนอยู่กับลักษณะของหิน ผิวรอยเลื่อนบำงรอย
อำจไม่พบรอยครูด ทั้งน้ีเน่ืองจำกรอยครูดถูกฉำบโดยกำรเกิดแร่ใหม่ หรือเน้ือหินมีควำมเป็นเน้ือเดียวสูง ตลอดจนเม็ดแร่
ประกอบหินมีควำมแข็งเท่ำๆ กัน จึงท ำให้ไม่เกิดร่องรอยของกำรครูดขณะเลื่อน รอยครูดที่พบเป็นแนวเส้นตรงขนำดเล็กๆ 
ปรำกฏบนผิวรอยเลื่อน เรียกว่ำ “ริ้วลายขนาน (striation)” และหำกมีขนำดใหญ่เรียกว่ำ “ร่องลึกรอยเลื่อน (fault 
groove)” นอกจำกน้ียังพบโครงสร้ำงแนวเส้นแบบเป็นเส้นใย (fiber lineation) ดังแสดงในรูปที่ 6.6 บนผิวรอยเลื่อนมีกำร
เกิด คล้ำยภำพทีส่เก็ชในรูปที่ 6.6 โดยเส้นใยเกิดข้ึนในขณะที่มีกำรเคลื่อนที่ เส้นใยจะเกิดตรงผิวรอยเลื่อน ที่มีกำรเคลื่อนที่
ร่วมกับกำรละลำยของแร่จำกผลของควำมดัน (pressure solution) น่ันคือ จะพบลักษณะแนวฟันในหิน (stylolite) อันเป็น
ผลของกำรละลำย (dissolution creep) ทีแ่ร่เคลื่อนออกไปโดยกำรละลำย ดังที่กล่ำวมำแล้วในบทที่ 4 

6.1.1.4 แชเท่อรมาร์ค (Chatter Mark) 

แชเท่อรมำร์ค (chatter mark) พบบนผิวรอยเลื่อนจะเป็นแนวที่ต้ังฉำกกับริ้วลำยขนำน ดังแสดงในรูปที่ 6.7  

 

รูปที่ 6.6 ภาพจ าลองแสดงการเกิดเส้นใยตามรอยครูด (slickenline) หรือรอยไถลบนผิวรอยเลื่อน (fault surface) 
และลักษณะของแร่แคลไซ้ท์ที่ถูกครูดและไถลท าให้เป็นเส้นใย แสดงโครงสร้างแนวเส้นแบบเป็นเส้นใย ของรอยเลื่อนใน
บริเวณเขาหินปูน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ์] 

 

รูปที่ 6.7 ภาพสเก็ชลักษณะรอยครูดในรอยเลื่อน และรอยครูดในหินกรวดมน (conglomerate) พบแนวของรอย
ครูด ไม่แสดงลักษณะเส้นใยดังรูปที่ 6.6 [ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ์] 
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6.1.1.5 การการขาดหายและการซ ้ากันของล้าดับชั นหิน  

หำกกำรล ำดับชั้นหินขำดหำยไป หรือพบกำรซ้ ำกันของล ำดับชั้นหิน เป็นหลักฐำนบ่งบอกกำรเลื่อน ดังรูปที่ 6.8 ที่
แสดงข้อมูลของหลุมเจำะ ในบริเวณที่มีรอยเลื่อนแล้วพบกำรขำดหำยไปของชั้นหิน (omission of strata) [รูปที่ 6.8 (ก)] 
หรือกำรซ้ ำของชั้นหิน (repetition of strata) ทีไ่ม่ใช่เกิดจำกรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง (unconformity) [รูปที่ 6.8 (ข)] หลักฐำนที่
ใช้ในกำรแยกรอยชั้นไม่ต่อเน่ืองออกจำกรอยเลื่อนคือ กำรผุกร่อนบริเวณรอยสัมผัส  

 

รูปที่ 6.8 ภาพตัดขวางของบริเวณที่มีรอยเลื่อน หากเจาะหลุมพบชั้นของหินขาดหายไปของชั้นหิน (omission of 
strata) หรือพบการซ้ า (repetition) ของชั้นหิน (ก) รอยเลื่อนย้อน หลุมเจาะ 2 พบการซ้ าของชั้นหิน (repetition of 
strata) (ข) รอยเลื่อนปกติ หลุมเจาะ 4 เกิดการขาดหายไปของชั้นหิน [ภาพจาก Twiss and Moores, 1992] 

6.1.1.6 ชั นหินคดโค้งจากการถูกลาก (Drag Fold)  

 ชั้นหินที่อยู่ใกล้กับรอยเลื่อน อำจจะคดโค้งเมื่อใกล้หรือติดกับรอยเลื่อน ท้ังน้ีเน่ืองจำกบนระนำบรอยเลื่อนที่ค่ำควำม
เสียดทำนสูง ท ำให้แผ่นหินไม่สำมำรถเลื่อนขำดจำกกันได้ง่ำย ตลอดจนชั้นหินมีสภำพกึ่งแพลสติก กำรคดโค้ง ดังกล่ำวน้ีเกิด
ก่อนกำรถูกท ำให้ขำดจำกกัน และเรียกว่ำ ชั้นหินคดโค้งจำกกำรถูกลำก หรือแดร็กโพลด์ (drag fold) ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 6.9  

 

รูปที่ 6.9 ภาพตัวอย่างของชั้นหินคดโค้งจากการถูกลาก (drag fold – แดร็ก โฟลดฺ) ที่เกิดจากการเลื่อนในแบบ
ต่างๆ (ก) เมื่อเกิดรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (ข) เมื่อเกิดรอยเลื่อนแนวมุมเทปกติ (ค) เมื่อเกิดรอยเลื่อนแนวระดับแบบไปทาง
ซ้ายมือและขวามือ (ง) ลักษณะชั้นหินคดโค้งจากการถูกลากรูป S (sigmoidal drag fold) ของรอยเลื่อนแนวระดับแบบไป
ทางซ้ายมือและขวามือ [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 6.53 โดย Davis et al., 2011]  
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6.1.1.7 เขตรอยเลื่อน (Fault Zone) 

เขตรอยเลื่อน (fault zone) เป็นเขตของกลุ่มของกำรเลื่อนที่มีปรำกฏของกำรบดอัด ครูด เลื่อนไถล ของเม็ดหินที่
เกิดจำกกำรแตกหักบดอัด (fracturing and cataclasis) มีควำมหนำต้ังแต่เซนติเมตรถึงหลำยๆ กิโลเมตร ถ้ำเขตรอยเลื่อน
หนำแสดงถึงกำรเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนที่เกิดข้ึนซ้ ำๆ กัน หลำยๆ ครั้ง  

6.1.2 หินในรอยเลื่อน (Fault Rocks) 

ในเขตรอยเลื่อน หรือระหว่ำงกำรเคลื่อนที่ของรอยเลื่อน หินจะเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบใด ข้ึนอยู่กับค่ำควำม
แข็งแรงที่สำมำรถต้ำนทำนกำรเคลื่อนที่ ลักษณะทำงกำยภำพของหิน ตลอดจนสภำพของสิ่งแวดล้อมข้ำงเคียง Davis et al. 
(2011) เสนอกำรจ ำแนกหินในรอยเลื่อน ดังปรำกฏในตำรำงที่ 6.1 แต่กำรจ ำแนกหินในรอยเลื่อนของ Sibson (1977) ดัง
แสดงในรูปที่ 6.10 เป็นที่นิยมและอ้ำงถึง Sibson (1977) ได้รวมมำยเลอไน้ท์อยู่ในกำรจัดแบ่งด้วย กำรแบ่งหินในรอยเลื่อน
ของ Sibson (1977) เป็นกำรจัดแบ่งประเภทของหินในสภำพเปรำะและแพลสติค ส่วน Davis et al. (2011) จัดแบ่งเฉพำะ
หินในสภำพเปรำะเท่ำน้ัน (ตำรำงที่ 6.1) จึงไม่มีปรำกฏของมำยเลอไน้ท์ รูปที่ 6.11 แสดงสภำพกำรเกิดหินในรอยเลื่อนของ
เปลือกโลก จะเห็นว่ำมำยเลอไน้ทเ์ป็นหินที่อยู่ทีค่วำมลึกมำกกว่ำ 10-15 กิโลเมตรลงไป ทั้งน้ีสภำพกำรเปลี่ยนลักษณะของหิน
ที่ควำมลึกมำกกว่ำ 10-15 กิโลเมตรลงไปจะมีลักษณะเป็นแพลสติค หินแคเทอคลำไซ้ท์ (cataclasite) อยู่ในช่วงรอยต่อ 
(transition) ระหว่ำงกึ่งเปรำะกึ่งแพลสติค  

ตารางที่ 6.1 การจ าแนกหินในรอยเลื่อน กรณีที่หินเกิดในสภาวะเปราะ (ข้อมูลจาก Davis et al., 2011)  

Breccia series (เบระเชี่ย ซีรีซ) 

กลุ่มหินจะมีลักษณะเป็นเม็ดกรวดเหลี่ยมขนำดใหญ่ปะปนกับขนำดเล็กๆ ไม่มีกำรเรียงตัวของเม็ดขนำด พบ
กำรยึดเหน่ียวกันแบบหลวมไปจนถึงแบบอัดแน่น (noncohesive to compacted) ยกเว้นหำกมีกำรเชื่อม
ประสำนด้วยซิลิเคอ หรือจำกกำรเกิดแร่ใหม่ แบ่งตำมลักษณะเม็ดขนำดได้เป็น 4 ชนิด 

Megabreccia Clast size > 0.5 m 

Breccia Clast size > 1 mm <0.5 m 

Microbreccia Clast size >0.1 mm < 1 mm 

Gouge Clast size < 0.1 mm 

Cataclasite series (แคเทอคลาไซท้์ ซีรีซ) 

กลุ่มหินจะมีลักษณะเป็นเม็ดกรวดเหลี่ยมขนำดใหญ่ปะปนกับขนำดเล็กๆ ไม่มีกำรเรียงตัวของเม็ดขนำด พบ
กำรยึดเหน่ียวกันแน่น (cohesive) คงทนต่อกำรผุกร่อนแบ่งตำมลักษณะเม็ดขนำดได้ 2 ชนิด 

Catacasite Clast size > 0.1 mm < 10 mm 

Ultracataclasite Clast size < 0.1 mm 

Pseudotachylite (ซูโดแทเคอไล้ท์)   

กลุ่มหินที่แตกต่ำงไปจำก breccia และ cataclasite เกิดจำกกำรขัดสีของเม็ดขนำดจนเกิดควำมร้อนและ
กำรหลอมเหลวของแร่ในหิน (frictional melting) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกขวอรทส์ เพรำะมีจุดหลอมเหลวต่ ำ 
เกิดกำรจับตัวใหม่ได้เน้ือแก้ว อำจจะมีผลึกขนำดเล็กกว่ำ 1m   
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รูปที่ 6.10 การจ าแนกหินในรอยเลื่อน กรณีที่หินเกิดในสภาวะเปราะและแพลสติคโดย Sibson (1977) 

 

 

 รูปที่ 6.11 ภาพไดเออะแกรมแสดงหินในรอยเลื่อนที่ระดับความลึกต่างๆ พบหินกรวดเหลี่ยม แคเทอคลาไซ้ท์และ
มายเลอไน้ท ์[ภาพปรับปรุงต่อจาก Twiss and Moores, 1992] 



รอยเลื่อน    243 

กำรพบหินที่แสดงลักษณะของกำรแตกและเลื่อนตัวของหิน จะช่วยบ่งบอกถึง รอยสัมผัสที่พบระหว่ำงหิน น่ันคือ 
รอยสัมผัสแบบรอยเลื่อน (fault contact) ไม่ใช่รอยสัมผัสแบบรอยชั้นหินไม่ต่อเน่ือง (unconformity contact) หรือรอย
สัมผัสแบบอื่นๆ หินในรอยเลื่อนถูกท ำให้แตกโดยกระบวนกำรแตก-บดอัด-ครูดของหิน และกำรเคลื่อนที่แยกออกจำกกันของ
หิน มักมีรอยแตกขนำดต่ำงๆ เกิดข้ึนมำกมำย และพบว่ำหินที่แตกหักมักเป็นก้อนขนำดต่ำงๆ ปะปนกันโดยไม่มีกำรคัดขนำด 
หินในรอยเลื่อนจะไม่เรียงตัวไปเป็นแนวของริ้วขนำน (foliation) ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 6.12 และรำยละเอียดของหินในรอย
เลื่อนมีดังน้ี  

 

รูปที่ 6.12 (ก) ภาพของกรวดเหลี่ยมในรอยเลื่อน พบเป็นเม็ดหินแตกเกาะกันหลวมๆ อยู่ใต้หินทราย และที่ใต้หิน
ทรายพบรอยครูดของการเลื่อน (ข) ภาพจากแผ่นหินบาง (thin section) ของกรวดเหลี่ยม (fault breccia) ภาพกว้าง 8 
มิลลิเมตร บริเวณ Orobic, Alps Italy [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) จาก Fig 5.3 โดย Passchier and Trouw, 
2005] 

6.1.2.1 ผงรอยเลื่อน (Gouge) 

ผงรอยเลื่อน (gouge – เก๊ำจฺ) พบเป็นผงละเอียด อยู่ตำมรอยเลื่อน มีขนำดประมำณ 0.1 มิลลิเมตร ถ้ำอยู่ในสภำวะ
ที่แข็งจะพบเป็นผงแข็งไม่เนียน และมักพบเศษของหินแข็งปะปนอยู่ด้วย ถ้ำเปียกจะเหนียวคล้ำยดินเหนียว บริเวณที่มีผงรอย
เลื่อนอำจพบบำงๆ หรือหนำหลำยๆ เมตร สำเหตุที่พบขนำดเม็ดมีขนำดเล็กเท่ำเม็ดดินเหนียวแสดงว่ำเกิดในสภำวะที่มี
อุณหภูมิต่ ำ ในกรณีที่ไม่มีกำรเชื่อมประสำนจะไม่พบผงรอยเลื่อนเลย เพรำะผงรอยเลื่อนผุกร่อนออกไปแล้ว 

6.1.2.2 หินกรวดเหลี่ยม (Breccia) 

หินกรวดเหลี่ยม (breccia – เบระ′เชี่ย) เป็นหินในรอยเลื่อนที่ประกอบด้วยเม็ดหินรูปเหลี่ยม ปะปนอยู่กับเม็ดขนำด
เล็กๆ เกิดจำกกำรแตกแบบบดอัด (cataclasis) เน่ืองจำกมีกำรเคลื่อนตัวของหินเดิม (เช่น รูปที่ 6.12 และ 6.13) หินกรวด
เหลี่ยมอำจจะเกิดจำกกระบวนกำรหมุน (rotation) และกำรเลื่อนที่ (translation) ขณะมีกำรเลื่อน หรือกำรแตก เกิดอยู่
ระหว่ำงตรงกลำงหรือในขอบเขตที่มีกำรแตกและกำรเลื่อน (fracturing and sliding zone) เป็นผลของแผ่นหินที่ถูกท ำให้
เลื่อนขำดออกจำกกัน หินกรวดเหลี่ยมแบ่งออกได้ตำมขนำดของเม็ดกรวด โดยเรียกว่ำ “หินกรวดเหลี่ยมขนาดใหญ่ 
(megabreccia)” หำกมีขนำดมำกกว่ำ 0.5 เมตร “หินกรวดเหลี่ยมขนาดเล็ก (microbreccia)” หำกมีเม็ดกรวดเหลี่ยม
เล็กกว่ำ 2 มิลลิเมตร และเรียก “หินกรวดเหลี่ยม (breccia)” เมื่อมีขนำดเม็ดกรวดระหว่ำง 2 มิลลิเมตร ถึง 0.5 เมตร 
(ตำรำงที่ 6.1) กำรเกิดหินกรวดเหลี่ยมเกิดในสภำวะที่มีอุณหภูมิต่ ำและควำมดันต่ ำ หรืออำจจะมีควำมดันของของเหลวสูง 
(high fluid pressure) ท ำให้ปริมำตรของมวลหินเพ่ิมข้ึน (increase in rock volume) หำกพบช่องว่ำงบ่งบอกกำรแตกและ
เลื่อนออกจำกกันของเม็ดหินหรือเม็ดแร่ ช่องว่ำงที่เกิดข้ึนจำกกำรแตกน้ัน อำจถูกแทรกโดยมีแร่อื่นตกสะสมตัวได้ในภำยหลัง 
กำรพบแร่ใหม่แทรก ที่ซึ่งเป็นหลักฐำนบ่งบอกถึงกำรมีช่องว่ำงที่เกิดข้ึนขณะเกิดกำรแตกและเลื่อน พร้อมกับมีควำมดันน้ ำเพ่ิม
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เข้ำมำในระหว่ำงกำรเลื่อน หินในรอยเลื่อนอาจมีกระบวนการท าให้แตกออกได้อีก เรียกว่ำ “breccia dike – เบระเชี่ย 
ได๊คฺ” ในระนำบของรอยแตกในเบระเชี่ยได๊ค จะไม่มีผิวรอยเลื่อน หรือรอยไถล (slickenside) หรือรอยครูด (slickenline)  

หินกรวดเหลี่ยมมีลักษณะคล้ำยกับหินกรวดเหลี่ยมจำกหินตะกอน เรียกว่ำ  “basal conglomerate – เบ′เซิ่ล 
เคินกลอ′เมอเริท” หรือ “sediment breccia – เซะ′เดอเมิ่นทฺ เบระเชี่ย” ดังรูปที่ 6.14 วิธีสังเกตคือ basal 
conglomerate จะมีเศษเม็ดกรวดเหลี่ยมของหินต่ำงชนิดปะปนกัน ส่วนในบริเวณกรวดเหลี่ยมจะเป็นกรวดที่เกิดจำกหินใน
บริเวณรอยเลื่อน ถ้ำเป็นรอยเลื่อนในหินชนิดเดียวจะมีกรวดเหลี่ยมอยู่ชนิดเดียว เป็นต้น  

 

รูปที่ 6.13 (ก) ภาพของหินกรวดเหลี่ยมเน้ือหยาบ (crush or tectonic breccia) ของเศษหินปูนที่มีการเชื่อม
ประสานและเกาะตัวแน่น ไม่มีการเรียงตัวและการคัดขนาดของเศษหิน (ข) หินกรวดเหลี่ยมของเศษหินปูนเม็ดสีด า (micritic 
limestone clasts) เชื่อมประสานด้วยสารแคลแคเลียส ในเขตเท็คทอหนิคส์ของ Pyrenees Mountains, France (ค) หิน
กรวดเหลี่ยม (tectonic breccia) ของเศษหินอ่อน (marble clasts) สายแร่แคลไซ้ท์ และเม็ดแร่เซอรเพนทีน จากบริเวณ 
Apenine Mountains, Italy (ง) หินกรวดเหลี่ยมจากการกระแทกของอุกกาบาต (impact breccia) จาก Rochechouart 
Impact Crater, France [ภาพ  (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข)-(ง) โดย James St. John, Ohio State University, 
USA]  

6.1.2.3 แคเทอคลาไซท้์ (Cataclasite) 

แคเทอคลำไซ้ท์ (cataclasite) เป็นหินแข็งที่มีขนำดของเม็ดเศษแตกหักระหว่ำง 0.1 มิลลิเมตรถึง 10 มิลลิ      
เมตร (รูปที ่6.15) ถ้ำเล็กกว่ำน้ีจะเรียกว่ำ เอิลเทรอแคเทอคลำไซ้ท์ (ultracataclasite) ในเน้ือหินจะยึดกันแน่นและแข็งมำก 
เช่น แคเทอคลำไซ้ท์ที่พบจำกหินเดิมที่เป็นหินแกรเหนิท พบเฟลสปำรและขวอรทส์ แตกป่นเป็นเม็ดเล็กๆ รูปเหลี่ยม แคเทอ 
คลำไซ้ท์เกิดในสภำวะที่มีอุณหภูมิสูงและควำมดันสูง น่ันคือ เกิดข้ึนที่ระดับลึก เศษแตกหักและป่นเกำะตัวกันแน่นกว่ำหิน
กรวดเหลี่ยม โดยมีกำรเชื่อมประสำนด้วยสำรละลำยจำกน้ ำร้อน (hydrothermal) หรือแร่ที่เกิดจำกกำรแปรสภำพ แคเทอ 
คลำไซ้ทผ์ุกร่อนได้น้อย ดังน้ัน รอยเลื่อนที่มแีคเทอคลำไซ้ทจ์ึงพบได้ง่ำย 
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รูปที่ 6.14 (ก) หิน basal conglomerate ของหินชุดห้วยหินลาด พบเป็นรูปกรวดเหลี่ยมของหินปูน หินทราย
แป้ง หินภูเขาไฟ มีเม็ดขนาดแตกต่างกันคล้ายกับหินกรวดเหลี่ยมในรอยเลื่อนเป็นอย่างมาก (ข) หินตะกอนกรวดเหลี่ยม 
(sediment breccia) เป็นเศษตะกอนของแจ๊สเปอร (jasper) และหินอื่นๆ [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) โดย 
James St John, Ohio State University, USA]  

 

รูปที่ 6.15 (ก) หินแคเทอคลาไซ้ท์จากแผ่นหินบาง แสดงเศษแตกหักเป็นเม็ดขนาดที่ไม่มีการเรียงตัว หรือการคัด
ขนาด (ข) หินแคเทอคลาไซ้ท์ที่ถูกบดและเกาะตัวกัน อยู่ในเขตรอยเลื่อนปัว จังหวัดน่าน เมื่อทุบหินแตกเป็นผงละเอียด 
ปะปนเม็ดกรวด [ภาพ (ก) โดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash University, ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

6.1.2.4 มายเลอไน้ท์ (Mylonite) 

นิยำมของมำยเลอไน้ท์ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ผู้ที่ต้ังชื่อหินน้ีคนแรกคือ Lapworth จำกกำรศึกษำหินใน
บริเวณ Moine thrust ในสก็อตเลิ่นด์ (Scotland) นิยำมของมำยเลอไน้ท์ตำม Lapworth คือ “หินที่มีเม็ดละเอียด มีการ
เรียงตัวของแร่หรือเศษหินเม็ดเล็กๆ ที่เกิดจากผลของการบดอัดในเขตรอยเลื่อน (fine grained, laminated rock 
produced by extreme microbrecciation and milling of rock during movement on fault surface)” ต่อมำมีผู้ให้
นิยำมใหม่ว่ำ “มายเลอไน้ท ์คือ หินใดๆ ที่มีการเรียงตัวของเศษหินหรือเม็ดขนาดเล็กๆ ละเอียดๆ อันเป็นผลจากกระบวนการ
บดอัดระหว่างการเลื่อน (mylonite is any laminated rock in which the grain size has been reduced by any 
mechanism during the process of faulting)”  

อย่ำงไรก็ดี นิยำมของมำยเลอไน้ทท์ีย่อมรับกันมำก คือ “หินในรอยเลื่อนที่มีหินเน้ือเม็ด (matrix) ส่วนใหญ่ถูกท า
ให้เปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค แต่อาจมีหินเน้ือเม็ดบางส่วนแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะด้วยการแตก (a fault 
rock in which the matrix has deformed by dominantly crystal-plastic mechanisms, even through 
more resistant grains may deform by cracking and breaking)” จำกนิยำมที่กล่ำวมำ ไม่ว่ำจะเป็นนิยำมจำก 
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Lapworth ผู้ต้ังชื่อ มำยเลอไน้ท์ เป็นนิยำมที่กล่ำวถึง กำรเกิด (origin) มำกกว่ำกำรบรรยำยลักษณะของหิน จำกธรรมชำติ
ของหินหรือแร่ เมื่ออยู่ในสภำวะอุณหภูมิและควำมดันต่ำงกัน หินหรือแร่มีกำรเปลี่ยนลักษณะไม่เหมือนกัน ดังน้ัน กำรที่จะใช้
ลักษณะของกำรเกิด ในกำรบรรยำยหิน จึงท ำให้ได้ลักษณะที่ไม่ตำยตัว และกำรที่ตัดสินว่ำนิยำมใดดีหรือไม่ดี ควรพิจำรณำว่ำ
ค ำนิยำมน้ันๆ สำมำรถบรรยำยได้เฉพำะเจำะจงต่อลักษณะของสิ่งน้ันๆ ได้หรือไม ่เช่น นิยำมของแกรเหนิท เมื่ออ่ำนนิยำมน้ัน
แล้ว ต้องทรำบว่ำเป็นแกรเหนิท นักธรณีวิทยำอื่นๆ เมื่อได้อ่ำนนิยำมก็ต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ำเป็นแกรเหนิท แสดงว่ำ 
นิยำมน้ันดีและเหมำะสม และที่ส ำคัญอีกประหน่ึงคือ นิยำมควรต้องสั้น กระทัดรัด มีเฉพำะใจควำมส ำคัญ ดังน้ัน นิยำมของ
มำยเลอไน้ท์ ที่กล่ำวมำท้ังสำมนิยำม ถือว่ำยังไม่เหมำะสม แต่ก็ยังไม่สำมำรถหำนิยำมท่ีกระทัด เฉพำะเจำะจงส ำหรับมำยเลอ
ไน้ทไ์ด้ รูปที่ 6.16 แสดงภำพตัวอย่ำงของมำยเลอไน้ท ์ที่ปรำกฏบริเวณหินโผล่ 

 

รูปที่ 6.16 (ก) มายเลอไน้ท์ พบการยืดของแร่ขวอรทส์เป็นรูปไส้กรอก (boudin) และมีการเรียงตัวแบบริ้วขนาน
ตามแนวการเฉือน พบบริเวณน้ าตกลานสาง จังหวัดตาก (ข) มายเลอไน้ท ์เกิดจากการเลื่อนในหินกรวดมน (conglomerate) 
พบริ้วขนานที่บ่งบอกการเลื่อน (ค) และ (ง) มายเลอไน้ท ์มีลักษณะการแตกเป็นเม็ดของแร่เฟลสปาร และการเปลี่ยนลักษณะ
แบบแพลสติคของแร่ขวอรทส์ และมีการเรียงตัวแบบริ้วขนาน พบในบริเวณเหมืองหินเก่า อ าเภอหนองใหญ่ จ. ชลบุรี [ภาพ 
(ก), (ค) และ (ง) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) จาก Fig.8 โดย Martinez, 2006] 

6.1.2.5 แทเคอไล้ท์เทียม หรือซูโดแทเคอไล้ท์ (pseudotachylite) 

แทเคอไล้ท์เทียม หรือซูโดแทเคอไล้ท์ (pseudotachylite) ในธรรมชำติพบหินชนิดน้ีน้อยมำก มักพบในบริเวณที่
เกิดรอยเลื่อนในระดับลึก tachylite (แทเคอไล้ท์) เป็นชื่อของหินภูเขำไฟเน้ือแก้วที่มีองค์ประกอบของบะซ้อลท์ เมื่อเติมค ำ 
“pseudo” เข้ำข้ำงหน้ำซึ่งหมำยควำมว่ำ “เทียมหรือเลียนแบบ” ดังน้ัน ซูโดแทเคอไล้ท์พบคล้ำยลักษณะเป็นเน้ือแก้วแต่
ควำมจริงไม่ใช่เน้ือแก้วทั้งหมด (รูปที่ 6.17) เป็นหินแข็งเน้ือละเอียดมำก หรือเป็นเน้ือแก้วบำงส่วนเท่ำน้ัน อำจมีเศษป่นของ
เม็ดหินปะปนอยู่ด้วย กำรที่พบเน้ือแก้วปะปนเกิดจำกกำรตกผลึกของแก้ว ท ำให้ได้เม็ดละเอียด ซูโดแทเคอไล้ท์พบเป็นสำยแร่
เล็กๆ ซึ่งน่ำจะเป็นผลมำจำก แร่บำงตัวหลอมละลำยขณะเกิดรอยเลื่อน ท ำให้เกิดเป็นสำยแร่ อย่ำงไรก็ดี หำกพบ ซูโดแทเคอ
ไล้ท์ที่มีควำมหนำมำกๆ แสดงว่ำกำรเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนมำก เน่ืองจำกซูโดแทเคอไล้ท์ เกิดจำกอุณหภูมิและควำมดันที่สูง
มำก พร้อมอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเครียดสูง ดังน้ัน มักพบในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว หำกพบซูโดแทเคอไล้ท์ที่หนำ
มำกแสดงว่ำบริเวณที่พบน้ัน เคยเกิดแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ในระดับลึก  
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กำรตกกระแทกของอุกกำบำตขนำดใหญ่ๆ สำมำรถท ำให้เกิดแทเคอไล้ท์เทียมได้เช่นเดียวกัน เพรำะมีค่ำของอัตรำ
กำรเปลี่ยนแปลงควำมเครียดสูง หินแตกแบบแข็ง (เปรำะ) พร้อมๆ กับมีอุณหภูมิที่สูง ท ำให้มีแร่บำงตัวหลอมเหลวตกผลึก
ใหม่แทรกสะสมตัวตำมรอยแตก พบร่องรอยของกำรกระแทก  

 

รูปที่ 6.17 หินซูโดแทเคอไล้ท์ (pseudotachylite) (ก) พบในรอยเลื่อนของหินแอ๊ะไพล้ท์ (aplite) บริเวณล าน้ า
โขง ในเขตอ าเภอปากชม จังหวัดเลย (ข) (ค) และ (จ) ภาพจากแผ่นหินบาง (ง) พบในเทอรเบอได๊ท์ (turbidite) ที่วางตัว
เหนือเมลานจ์ (mélange) [ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) และ (ง) จาก Figs. 3 and 5 โดย Ujie et al., 2007 
ภาพ (ค) และ (จ) จาก Figs 5.5 and 5.6 โดย Passchier and Trouw, 2005] 

6.1.3 การเกิดและพัฒนาการของรอยเลื่อน (Brith and Growth of Faults)  

 ตัวกำรที่ท ำให้เกิดเกิดรอยเลื่อนของหินในเปลือกโลกคือ ค่ำควำมแตกต่ำงควำมเค้น (differential stress) ที่มี
ปริมำณมำกเกินกว่ำควำมแข็งแรงของหินที่จะรับไว้ได้ กำรแตกและเลื่อนของหินมักจะเริ่มจำกรอยแตกเล็กๆ หลำยๆ แนว 
เชื่อมต่อกันและพัฒนำเป็นรอยแตกขนำดใหญ่ พร้อมทั้งแผ่กว้ำงออกไป หรืออำจมีกำรเลื่อนไปตำมรอยแตกเดิม ถ้ำหำกมีรอย
แตกเดิม อำทิ รอยแยก รอยแตกเฉือน หรือแม้กระทั่งรอยเลื่อนที่มีอยู่เดิม เป็นต้น รูปที่ 6.18 แสดงภำพตัวอย่ำงพัฒนำกำร
ของรอยเลื่อนที่พบค่อนข้ำงมำก รวมทั้งภำพสเก็ชแสดงกำรพัฒนำกำรของรอยเลื่อน รูปที่ 6.19 แสดงอีกตัวอย่ำงของ
พัฒนำกำรของรอยเลื่อนปกติที่จำกสังเกตและกำรแปลควำมหมำยข้อมูลคลื่นไซ้สมิค (seismic data) และรูปที่ 6.20 แสดง
ควำมสัมพันธ์กันเชิงสมกำรเส้นตรงของควำมยำวรอยเลื่อน (length, L) และระยะกำรเลื่อน (displacement, D) น่ันคือ Log 
Dmax = tan()L เมื่อ  คือ ค่ำควำมชั้นของเส้นตรงของควำมสัมพันธ์ในแกรฟ 
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เรำพบระยะกำรเลื่อนต้ังแต่ตำเปล่ำมองเห็น จนกระทั้งหลำยกิโลเมตร ซึ่งถ้ำหำกแผ่นหินในเปลือกโลกเลื่อนได้
มำกกว่ำ 1 กิโลเมตร ย่อมแสดงว่ำจะต้องมีแรงจ ำนวนมหำศำลกระท ำกับหิน และแรงน้ันมีขนำดเท่ำใด จำกผลกำรศึกษำ
เกี่ยวกับแผ่นดินไหวพบว่ำ แผ่นดินไหวขนำด MW = 6.5-6.9 เกิดจำกรอยเลื่อนที่มีควำมยำว 15-20 กิโลเมตร มีระยะกำร
เลื่อนไม่เกิน 1 เมตร และแผ่นดินไหวขนำดใหญ่ท่ีสุด เกิดจำกรอยเลื่อนมีระยะกำรเลื่อนมำกสุดเพียง 24-25 เมตร ย่อมแสดง
ว่ำ ระยะกำรเลื่อน (offset) ของรอยเลื่อนที่พบหลำยๆ กิโลเมตร ย่อมเกิดจำกแผ่นดินไหวหลำยร้อยครั้งที่เกิดต่อเน่ืองกัน 
หมายเหตุ: ข้อมูลแผ่นดินไหวที่ใหญ่ที่สุด มีขนำด MW = 9.5 เกิดที่ประเทศชิลี ปี ค.ศ. 1960 โดยเกิดจำกรอยเลื่อนย้อนยำว
กว่ำ 1,000 กิโลเมตร ลึก 200 กิโลเมตร มีระยะกำรเลื่อน 24 เมตร และรอยเลื่อนสุมำตรำ-อันดำมัน ที่ท ำให้เกิดแผ่นดินไหว
และคลื่นสุนำหมี่ (Tsunami) ในวันที่ 26 ธันวำคม 2547 ที่ท ำควำมเสียหำยในพ้ืนที่ชำยฝั่งอันดำมันของประเทศไทย และ
ประเทศอื่นๆ มีขนำด MW = 9.0 รอยเลื่อนน้ันมีควำมยำวกว่ำ 1,200 กิโลเมตร ลึก 38 กิโลเมตร มีระยะกำรเลื่อน 9-10 เมตร  

 

รูปที่ 6.18 (ก) ภาพสเก็ชการเชื่อมต่อกันของรอยเลื่อนที่มีลักษณะบิด-โค้ง (ข) ภาพจ าลองของการเกิดรอยเลื่อน
ปกติที่เกิดแบบรอยเลื่อนเด่ียว จากน้ันเชื่อมติดกัน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figures 8.38 and 8.40 โดย Fossen, 2010]  

 

รูปที่ 6.19 ภาพสเก็ชพัฒนาการของรอยเลื่อนปกติของแอ่งที่เกิดจากสภาพการยืดของหินในแผ่นเปลือกโลก (rift 
basin) จากการสังเกตและการแปลความหมายข้อมูลคลื่นไซ้สมิคมีลักษณะคล้ายกับรูปที่ 6.18 (ข)  
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รูปที่ 6.20 แกรฟแสดงการเลื่อนสะสมที่เกิดจากแผ่นดินไหวจ าลองในแต่ละรอบ (repreated slip) ระยะการเลื่อน
และความยาว (length, L) จะเพ่ิมข้ึนในแต่ละรอบ [ภาพปรับปรุงต่อจากจาก Figure 8.36 โดย Fossen, 2010)  

6.1.4 ลักษณะการหยุดของรอยเลื่อน (Termination of Faults)  

 กำรสิ้นสุดของรอยเลื่อนมีลักษณะคล้ำยกับกรณีของรอยแยก หรือรอยแตกเฉือนซึ่งได้กล่ำวมำแล้วในบทที่ 5 โดยมี
ระนำบรอยเลื่อน (fault plane) แผ่ออกจำกจุดเริ่มต้นเป็นรูปวงรี ดังแสดงในรูปที่ 6.5  

6.1.5 นิยามส้าคัญที่เก่ียวของกับรอยเลื่อน  

นิยำมท่ีส ำคัญๆ และเก่ียวข้องในกำรวิเครำะห์กำรเลื่อน ได้แก่  

(1) หินพื้น (foot wall) หินส่วนที่อยู่ใต้รอยเลื่อน (รูปที ่6.21) 

(2) หินเพดาน (hanging wall) ส่วนที่อยู่เหนือรอยเลื่อน (รูปที่ 6.21) 

(3) ระนาบรอยเลื่อน (fault plane) คือ พ้ืนที่ของกำรเลื่อนตัว สำมำรถวัด strike และ dip ของระนำบรอย
เลื่อนได้  

(4) ระยะห่างของการเลื่อนจริง หรือแนวการเลื่อนจริง (actual slip หรือบางทีเรียกว่า true slip หรือ net 
slip) คือ ระยะห่ำงที่วัดจำกจุด 2 จุด ที่เดิมเคยอยู่ติดกัน แต่ต่อมำเคลื่อนห่ำงจำกกัน เน่ืองจำกเกิดกำรเลื่อน 
ดังแสดงในรูปที่ 6.22 

(5) ระยะเลื่อนแนวระดับ (strike slip) คือ ระยะเลื่อนวัดบนระนำบรอยเลื่อนตำมแนวระดับของระนำบรอย
เลื่อน จัดเป็นองค์ประกอบส่วนหน่ึงของเว็คเท่อรระยะเลื่อนจริง (รูปที่ 6.22)  

(6) ระยะเลื่อนแนวมุมเท (dip slip) ระยะเลื่อนวัดบนระนำบรอยเลื่อนแนวมุมเทของระนำบรอยเลื่อน จัดเป็น
องค์ประกอบส่วนหน่ึงของเว็คเท่อรระยะเลื่อนจริง (รูปที่ 6.22) 

(7) ระยะเลื่อนแนวด่ิง (throw – โธร) คือ ระยะกำรเคลื่อนที่วัดตำมแนวด่ิง (vertical) จัดเป็นองค์ประกอบส่วน
หน่ึงของเว็คเท่อรระยะกำรเลื่อน (vertical component of displacement vector) ดังแสดงในรูปที่ 6.22 

(8) ระยะเลื่อนแนวราบ (heave – ฮีฟ) คือ ระยะกำรเคลื่อนที่วัดตำมแนวรำบ (horizontal) จัดเป็น
องค์ประกอบส่วนหน่ึงของเว็คเท่อรระยะกำรเลื่อน (horizontal component of displacement vector) 
ดังแสดงในรูปที่ 6.22 
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(9) ระยะห่างการเลื่อน หรือแนวกำรแยก (separation หรือ shift) คือ ระยะห่ำงที่ได้จำกองค์ประกอบของระยะ
กำรเคลื่อนที่ วัดตำมแนวด่ิงและระยะกำรเคลื่อนที่วัดตำมแนวรำบ ดังแสดงในรูปที่ 6.22 

 

รูปที่ 6.21 การพิจารณาหินพ้ืน (footwall) และหินเพดาน (hanging wall) ในรอยเลื่อนให้พิจารณาโดยใช้ตัวคนที่
อยู่ในอุโมงค์ หากหินอยู่บนหัวเรียกว่า หินเพดาน หากอยู่ที่เท้าเรียกว่า หินพ้ืน  

 

รูปที่ 6.22 ลักษณะของการเลื่อน (ก) แสดงนิยามของค าว่าแนวการเลื่อน (slip) ที่ซึ่งอยู่บนระนาบการเลื่อน (fault 
plane) (ข) แสดงนิยามของค าว่า แนวการแยก (separation) ที่ซึ่งอยู่บนระนาบสมมติต้ังฉากกับระนาบการเลื่อน  

หมำยเหตุ: ค ำว่ำ “fault” มำจำกศัพท์ทำงเหมืองแร่ (mining term) ในช่วงศตวรรษที่ 18 โดยเป็นค ำที่เรียกกำร
เลื่อนของชั้นถ่ำน ค ำว่ำ “hanging wall – แฮ′งิ่ง วอล” และ “footwall – ฟุท′วอล” ก็มำจำกศัพท์ทำงเหมืองแร่
เช่นเดียวกนั โดยใช้เรียกหินที่อยู่เหนือศีรษะของคนที่อยู่ในอุโมงค์ในรอยเลื่อนว่ำเป็น “hanging wall”  

กำรวิเครำะห์ของโครงสร้ำงรอยเลื่อนเชิงคิเนอแมถิคส์ จะเป็นกำรบรรยำยลักษณะต่อไปน้ีของรอยเลื่อน (1) ทิศทำง
ของกำรเลื่อน (direction of displacement) (2) นัยกำรเลื่อน (sense of displacement) (3) ระยะทำงกำรเลื่อน 
(magnitude of displacement) น่ันคือ กำรบอกกำรเลื่อนที่ (translation) ดังที่ได้กล่ำวมำแล้วในบทที่ 2 แนวกำรเลื่อนเป็น
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ระยะจริง (true slip) ของกำรเคลื่อนที่ไปตำมระนำบของรอยเลื่อน (fault plane) ถ้ำไมพ่บแนวกำรเลื่อนจริง (true slip) จะ
ใช้แนวกำรแยก (separation) แทน เพรำะแนวกำรแยกของชั้นหินจะเป็นระยะปรำกฏ (actual separation) ของกำรเลื่อนที่
ของแผ่นหินที่เลื่อนห่ำงจำกกันสองฝำก  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 1-4 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

6.2 การเรียกชื่อรอยเลื่อน (Fault Nomenclature)  

กำรเรียกชื่อรอยเลื่อนจ ำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ (1) เรียกชื่อตำมรูปทรงสัณฐำนของรอยเลื่อน (fault 
geometry nomenclature) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ เรียกชื่อโดยใช้กำรพิจำรณำลักษณะหินพ้ืนและหินเพดำน (hanging wall 
and footwall nomennclature) (2) เรียกชื่อโดยพิจำรณำระยะกำรเลื่อน (slip and separation nomennclature 
classifications) แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ เรียกชื่อโดยพิจำรณำจำกสลิพ (slip nomennclature) และเรียกชื่อโดยพิจำรณำ
จำกเซะเพอเรเฌ่ิน (separation nomennclature) และ (3) เรียกชื่อตำมทิศทำงของแรงกระท ำ (stress direction 
nomennclature) หรืออีกชื่อหน่ึงคือ กำรเรียกชื่อรอยเลื่อนตำมแอนเดอรเซิ่น (Anderson’s fault nomennclatur)  

6.2.1 การเรียกชื่อโดยพิจารณาลักษณะหินพื นและหินเพดาน (Hanging Wall and Footwall Nomenclature) 

กำรเรียกชื่อโดยพิจำรณำลักษณะหินพ้ืนและหินเพดำน เป็นกำรจ ำแนกตำมรูปทรงสัณฐำนของรอยเลื่อน จ ำแนกได้ 
3 ชนิด (รูปที่ 6.23) ได้แก ่(1) รอยเลื่อนปกติ (normal fault) ที่ซึ่งหินเพดำนเลื่อนลงเมื่อเทียบกับหินพ้ืน (2) รอยเลื่อนย้อน 
(reverse fault) ท่ีซึ่งหินเพดำนเลื่อนข้ึนเมื่อเทียบกับหินพ้ืน (3) รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ที่ซึ่งหินเพดำน
เลื่อนขนำนกับแนวระดับ (strike) ของระนำบรอยเลื่อน และในกรณีทีร่อยเลื่อนย้อนมีมุมเท (dip) ของระนำบรอยเลื่อนมุมต่ ำ
กว่ำ 30º เรียกว่ำ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) ในกรณีที่พบระนำบของรอยเลื่อนเป็นฐำนโค้ง อำจมีกำรเพ่ิมค ำขยำย
เป็น listric normal fault หรือ listric reverse fault เป็นต้น หรือในกรณีที่พบระนำบของรอยเลื่อนที่มีมุมเทมำกกว่ำ 45º 
อำจเพ่ิมค ำขยำยเป็น high-angle normal fault หรือหำกมีมุมเทน้อยกว่ำ 45º จะเพ่ิมค ำขยำยเป็น low-angle normal 
fault เป็นต้น ท ำนองเดียวกับรอยเลื่อนตำมแนวระดับ หำกพบกำรเลื่อนแบบขวำไปซ้ำย อำจเพ่ิมค ำขยำยเป็น right-latteral 
(dextral) strike-slip fault เป็นต้น  

 

 รูปที่ 6.23 รอยเลื่อนปกติ (normal fault) รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) และรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-
slip fault) ตามชนิดของรอยเลื่อนตามการเรียกชื่อโดยพิจารณาลักษณะหินพ้ืนและหินเพดาน และภาพสเตรีเออเน็ทแสดง
ระนาบและทิศทางการเลื่อน  
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6.2.2 การเรียกชื่อพิจารณาระยะการเลื่อน (Slip and Separation Nomenclature) 

6.2.2.1 การเรียกชื่อโดยใช้สลิพ (Slip Nomenclature) 

กำรเรียกชื่อรอยเลื่อนโดยใช้สลิพ (slip) หรือระยะกำรเลื่อนที่ปรำกฏบนระนำบรอยเลื่อน (slip on fault plane) 
แบ่งออกได้เป็นกลุ่ม 4 กลุ่มย่อย ดังน้ี (1) รอยเลื่อนแนวระดับ (strike-slip fault) (2) รอยเลื่อนแนวมุมเท (dip-slip fault) 
(3) รอยเลื่อนแนวเฉียง (oblique-slip fault) และ (4) รอยเลื่อนหมุน (rotational fault) รอยเลื่อนทั้งสี่ชนิดจะแบ่งย่อยๆ 
ต่อไปอีก เพ่ือกำรบรรยำยเกิดภำพลักษณ์ได้ง่ำย กำรแบ่งย่อยๆ แสดงในรูปที่ 6.24 เช่น หำกเป็นกำรเลื่อนแนวมุมเท จะ
แบ่งย่อยลงไปเป็น รอยเลื่อนแนวมุมเทปกติ (dip-slip normal fault) และรอยเลื่อนแนวมุมเทย้อน (dip-slip thrust fault) 
หำกเป็นกำรเลื่อนตำมแนวเฉียงก็จะได้เป็น รอยเลื่อนแนวเฉียงปกติไปทำงซ้ำย หรือขวำ (oblique-slip left- (or right) 
handed normal fault) และรอยเลื่อนแนวเฉียงย้อนไปทำงซ้ำยหรือขวำ (oblique-slip left- (or right) handed reverse 
fault) ส ำหรับรอยเลื่อนตำมแนวระดับ แบ่งย่อยๆ เป็นรอยเลื่อนตำมแนวระดับไปทำงซ้ำย (left (sinistral) strike-slip fault) 
และรอยเลื่อนตำมแนวระดับไปด้ำนขวำ (right (dextral) strike-slip fault) สำมำรถแยกรอยเลื่อนแนวมุมเทย้อนมุมต่ ำ 
(thrust-slip fault) ออกจำกรอยเลื่อนแนวมุมเทย้อน (reverse-slip fault) ได้ โดยรอยเลื่อนแนวมุมเทย้อนมุมต่ ำ มีมุมน้อย
กว่ำ 45 รอยเลื่อนแนวมุมเทปกติ (normal-slip fault) ที่มีมุมน้อยกว่ำ 45 จะเรียกว่ำ รอยเลื่อนแนวมุมเทปกติมุมต่ ำ 
(law-angle normal slip fault) กำรจ ำแนกรอยเลื่อน โดยใช้สลิพ หรือแนวกำรเลื่อนน้ี จะไม่มีปัญหำใดๆ หำกมีระนำบรอย
เลื่อนและชั้นหินที่บ่งบอกระยะกำรเลื่อนปรำกฏชัดเจน แต่หำกมีกำรขำดหำยไปจำกกำรผุกร่อน หรือปรำกฏไม่ชัดเจนของ
ระนำบกำรเลื่อนและชั้นหินที่บ่งบอกระยะกำรเลื่อน อำจเรียกชื่อรอยเลื่อนผิดได้ ซึ่งในสนำมมักปรำกฏไม่ชัดเจน  

 

รูปที่ 6.24 การแบ่งรอยเลื่อนตามการเลื่อน (slip) ซึ่งจะต้องเห็นระนาบการเลื่อนชัดเจน แบ่งได้เป็น 4 ประเภท (ก) 
รอยเลื่อนแนวระดับ (strike-slip fault) (ข) รอยเลื่อนแนวมุมเท (dip-slip fault) (ค) รอยเลื่อนแนวเฉียง (oblique-slip 
fault) และ (ง) รอยเลื่อนหมุน (rotational fault) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 6.42 โดย Davis et al., 2011]   
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6.2.2.2 การเรียกชื่อโดยพิจารณาเซะเพอเรเฌิ่น (Separation Nomenclature) 

กำรใช้เซะเพอเรเฌ่ิน (separation) หรือระยะกำรเลื่อนที่สังเกตได้จำกหินโผล่ ที่ซึ่งไม่จ ำเป็นว่ำจะต้องเป็นระยะกำร
เลื่อนบนระนำบของรอยเลื่อน เช่นเดียวกับกรณีของกำรเรียกชื่อโดยพิจำรณำสลิพ กำรเรียกชื่อในลักษณะน้ีจะใช้ เมื่อระนำบ
กำรเลื่อนและชั้นหินที่บ่งบอกระยะกำรเลื่อนปรำกฏไม่ชัดเจน กำรใช้เซะเพอเรเฌ่ิน (separation) ในกำรแบ่งรอยเลื่อนน้ัน 
อำศัยหลักฐำนของ ระยะการเลื่อนปรากฏ (actual separation) เป็นหลัก น่ันคือ สังเกตเห็นการเลื่อนปรากฏอย่างไร 
เรียกชื่อไปท่ีเห็น ดังตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 6.25 โดยที่ รูปที่ 6.25 (ก) แสดงกำรเลื่อนของชั้นหินสีเข้มเป็นระยะ 160 เมตร ไป
ตำมด้ำนข้ำงแบบขวำมือ (right-lateral separation) ส่วนรูปที่ 6.25 (ข) แสดงกำรเลื่อนแบบปกติ (normal separation) 
ของชั้นหินสีเข้มเป็นระยะ 15 เมตร สำมำรถใช้ระยะเลื่อนแนวยืน (throw) หรือแนวนอน (heave) เพ่ือหำระยะกำรเลื่อน
ปรำกฏได้ ซึ่งวัดได้โดยตรงจำกภำพ   

 

รูปที่ 6.24 (ก) แผนที่ธรณีวิทยาแสดงการเลื่อนตามแนวระดับแบบขวามือไปซ้ายมือ (right-lateral separation) 
(ข) ภาพตัดขวางของชั้นหินทรายพบมีการเลื่อนแบบปกติ (normal separation)  

กำรใช้เซะเพอเรเฌ่ินเพ่ือเรียกชื่อรอยเลื่อน โดยอำศัยภำพตัดขวำงสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิดย่อย คือ (1) รอย
เลื่อนปกติ (normal fault) (2) รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) และ (3) รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ดังรูปที่ 6.26 
(ก) แต่ถ้ำดูจำกภำพตำนก (plan view) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย คือ รอยเลื่อนตำมแนวระดับไปทำงซ้ำยมือ (left lateral 
fault) กับรอยเลื่อนตำมแนวระดับไปทำงขวำมือ (right lateral fault) ดังรูปที่ 6.26 (ข) เพ่ือควำมรัดกุม เรำควรดูทั้ง
ภำพตัดขวำงและภำพตำนก ดังรูปที่ 6.26 (ค) ในรูปเป็น รอยเลื่อนย้อนไปทำงขวำมือ (right-lateral reverse fault) 

 

รูปที่ 6.26 การแบ่งรอยเลื่อนโดยใช้การแยกของชั้นหิน (ก) จากภาพตัดขวางแบ่งได้ 3 ประเภท (ข) จากภาพตานก
แบ่งได้ 2 ประเภท (ค) เมื่อรวมทั้ง A และ B ได้ รอยเลื่อนย้อนแบบไปทางขวามือ (right-lateral reverse fault) [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Figure 6.49 โดย Davis et al., 2011] 
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ระยะกำรเลื่อนที่ปรำกฏหรือเซะเพอเรเฌ่ิน อำจจะไม่สัมพันธ์กับระยะจริง (true slip) ของกำรเลื่อน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
กำรวำงตัวของชั้นหิน แนวระดับ (strike) มุมเท (dip) ของระนำบรอยเลื่อน (fault plane) ระยะทำงกำรเลื่อน ทิศทำงของ
กำรเลื่อน กำรวำงตัวของหินโผล่ ตลอดจนระยะทำงกำรเลื่อนที่มองเห็นจำกหินโผล่ ดังตัวอย่ำงในรูปที่ 6.27 กำรเลื่อนเป็น
สองแบบคือ แบบแนวมุมเทปกติ และแนวระดับ ลักษณะกำรเลื่อนจะสังเกตแตกต่ำงไปจำกเดิม หำกเกิดกำรผุกร่อน เช่น รูปที่ 
6.27 (ก) รอยเลื่อนแบบแนวมุมเทปกติ (normal-slip) เมื่อมีกำรผุกร่อนของรอยเลื่อนที่พบเป็นแบบแนวระดับ (strike-slip) 
หรือรูปที่ 6.27 (จ) รอยเลื่อนแนวระดับแบบไปทำงซ้ำยมือ (left-handed strike-slip fault) เมื่อมีกำรผุกร่อนด้ำนข้ำง 
ปรำกฏเป็นรอยเลื่อนแนวมุมเทปกติ (normal slip fault) เป็นต้น  

 

รูปที่ 6.27 (ก)-(จ) บล๊อคไดเออะแกรมแสดงความแตกต่างระหว่างการเลื่อนจริงที่ปรากฏบนระนาบรอยเลื่อน และ
การเลื่อนปรากฏ และเมื่อเกิดการผุกร่อนที่ท าให้ เห็นรูปร่างของรอยเลื่อนผิดไปจากเดิม สามารถเรียกชื่อลักษณะของเซะเพอ
เรเฌ่ินที่พบได้เป็นรอยเลื่อนประเภทอื่น [ภาพปรับปรุงต่อจาก Lahee, 1962]  

6.2.3 การเรียกชื่อโดยใช้ทิศทางของแรงกระท้า (Stress Direction Nomenclature) 

กำรเรียกชื่อโดยใช้ทิศทำงของแรงกระท ำ หรืออีกชื่อคือ “การเรียกชื่อรอยเลื่อนตามแอนเดอรเซิ่น (Anderson’s 
fault nomenclature)” เป็นกำรเรียกชื่อโดยใช้แกนควำมเค้นหลักที่พิจำรณำจำกธรรมชำติของเปลือกโลก น่ันคือ ที่พ้ืนผิว
ของโลกมีค่ำควำมเค้นเฉือนเท่ำกับศูนย์ (ไม่มีควำมเค้นเฉือน) ดังน้ัน  ควำมเค้นหลักจะต้องเป็นแนวด่ิงต้ังฉำกกับพ้ืนผิวโลก 
และเมื่อมีแรงแนวด่ิงย่อมมีแรงแนวนอนสองทิศทำงกระท ำต้ังฉำกซึ่งกันและกัน และต้ังฉำกกับแรงแนวด่ิง น่ันคือ แกนแรง
สำมแกนต้ังฉำกซึ่งกันและกัน และจำกหลักคิดน้ีทิศทำงควำมเค้นหลักที่มำกระท ำภำยในแผ่นเปลือกโลกเกิดรอยเลื่อนได้ 3 
ชนิดหลักๆ ได้แก่ (1) รอยเลื่อนปกติ (normal fault) ที่ซึ่งมีแกนควำมเค้นหลักค่ำมำกสุดวำงตัวแนวด่ิง แกนควำมเค้นหลักค่ำ
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น้อยสุดวำงตัวแนวนอน (2) รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) ที่ซึ่งมีแกนควำมเค้นหลักค่ำมำกสุดวำงตัวแนวนอน แกนควำม
เค้นหลักค่ำน้อยสุดวำงตัวแนวด่ิง และ (3) รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ที่ซึ่งแกนควำมเค้นหลักค่ำมำกสุดและ
แกนควำมเค้นหลักค่ำน้อยสุดวำงตัวแนวนอน (รูปที่ 6.28)  

 

รูปที่ 6.28 รอยเลื่อนที่แบ่งตามแอนเดอรเซิ่น (Anderson) พร้อมลักษณะของความเค้นหลัก ที่เกิดในทิศทางต่างกัน
ของรอยเลื่อนแต่ละประเภท และภาพสเตรีเออเน็ทของระนาบการเลื่อน (ก) รอยเลื่อนย้อน (ข) รอยเลื่อนตามแนวระดับ (ค) 
รอยเลื่อนปกติ [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis and Reynolds, 1996]  

กล่ำวโดยสรุป กำรเรียกชื่อรอยเลื่อนทั้ง 3 กลุ่มที่กล่ำวมำแล้ว มีชื่อเรียกโดยทั่วไปๆ คือ รอยเลื่อนปกติ (normal 
fault) รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) และรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) 
โดยรอยเลื่อนปกติคือ รอยเลื่อนที่มีมุมเทและชั้นหินอำยุอ่อนกว่ำอยู่บนหินอำยุแก่กว่ำ รอยเลื่อนย้อนคือรอยเลื่อนที่มีมุมเท
มำกกว่ำ 45 และมีชั้นหินอำยุแก่อยู่บนหินอำยุอ่อนกว่ำ ถ้ำมีมุมเทน้อยกว่ำ 45 เรียกว่ำ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ส่วนรอยเลื่อน
แนวระดับคือ รอยเลื่อนที่เคลื่อนไปตำมแนวระดับ  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 5 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไ 

6.3 การวิเคราะห์รอยเลื่อนเชิงคิเนอแมถิคส์  

รอยเลื่อนเกิดได้เน่ืองจำกมีแรงมำกระท ำต่อหินแล้วท ำให้หินน้ันเปลี่ยนลักษณะไป กำรเกิดรอยเลื่อนปกติ (normal 
fault) รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) และรอยเลื่อนแนวระดับ (strike-slip fault) มี
ปรำกฏกำรณ์ร่วม คือ กำรยืดของเปลือกโลกในด้ำนใดด้ำนหน่ึง และกำรหดสั้นเข้ำในอีกด้ำนใดด้ำนหน่ึง ทิศทำงจะเป็นมุมต้ัง
ฉำกซึ่งกันและกัน กำรวิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ของรอยเลื่อน ส่วนใหญ่จะใช้กำรจ ำลองกำรเกิดแบบสองมิติ หรือ plane 
strain (S1, S2  0 แต่ S3 = 0) หรืออีกนัยหน่ึงคือ ก ำหนดให้ปริมำตรเท่ำเดิม หรือไมสู่ญเสียปริมำตรขณะเกิดรอยเลื่อน โดยที่
ต้องไม่มีกำรหด หรือยืดในแกนของ S3   
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รอยเลื่อนแนวมุมเท (normal-slip fault) กำรยืดออกจะเกิดข้ึนในแกนนอน กำรหดสั้นจะเกิดข้ึนในแกนต้ัง 
พิจำรณำชั้นหินมีควำมหนำ 10 เมตร ยำว 105 เมตร ดังรูปที่ 6.29  

 

รูปที่ 6.29 การยืดเมื่อมีการเกิดรอยเลื่อนแนวมุมเทปกติ (normal-slip fault) โดยความยาวเริ่มต้น 105 เมตร เมื่อ
เกิดรอยเลื่อนได้ความยาว 115 เมตร  

จำกรูปที่ 6.29 เมื่อชั้นหินถูกตัดและเลื่อนด้วยมุมลำดชัน ~60 จะได้ควำมยำวของจุดปลำย AB ยำว 115 เมตร 
น่ันคือ ชั้นหินถูกยืด ซึ่งสำมำรถค ำนวณได้ดังน้ี 

 

 

 

ควำมยำวที่ยืดออก 10 (115-105 = 10) เมตร คือช่องว่ำงระหว่ำงชั้นหิน กำรค ำนวณท ำได้โดยก ำหนดให้ 

S แทน  strain 
Lf แทน  ควำมยำวสุดท้ำย 

   Lo แทน  ควำมยำวเริ่มต้น 

จำกควำมหนำชั้นหินเริ่มต้น 10 เมตร สำมำรถค ำนวนหำควำมหนำชั้นหินทีล่ดลงจำกเดิมได้โดยกำรก ำหนดพ้ืนที่ภำพตัดขวำง
เริ่มต้น (A0) เท่ำกับพ้ืนที่ภำพตัดขวำงสุดท้ำย (Af) น่ันคือ  

 

 

 

 

 

  เมื่อ  t0 แทน  ควำมหนำเริ่มต้น  
   tf แทน  ควำมหนำสุดท้ำย 

ควำมหนำสุดท้ำยที่ค ำนวณได้เรียกว่ำควำมหนำเฉลี่ย และเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะค่อนข้ำงจะเป็นเน้ือเดียว (homogeneous)  
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รอยเลื่อนย้อนและรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (reverse-slip and thrust-slip faults) เป็นรอยเลื่อนที่มีลักษณะ
ตรงกันข้ำมกับรอยเลื่อนแนวมุมเท โดยที่ชั้นหินจะสั้นในแนวนอนและจะหนำเพ่ิมในแนวต้ัง ดังรูปที่ 6.30  

 

รูปที่ 6.30 การหดสั้นเมื่อเกิดรอยเลื่อนแนวมุมย้อนและแนวมุมย้อนมุมต่ า (reverse and thrust faults)  

จำกรูปที่ 6.30 ถ้ำให้ควำมหนำของชั้นหินในรูปเท่ำกับ 10 เมตร และควำมยำวเท่ำกับ 105 เมตร เกิดรอยเลื่อนย้อน 
(reverse fault) และรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) กำรเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนท ำให้ชั้นหินซ้อนทับกัน และควำมหนำ
ของชั้นหินเพ่ิมข้ึน ขณะทีค่วำมยำวแนวนอนจะสั้นลง ผลรวมของระยะทำงกำรซ้อนทับกันดังรูปที่ 6.30 จะได้ 13 (105-92 = 
13) เมตร สำมำรถค ำนวณหำปริมำณกำรยืดได้ คือ 

 

 

 

ควำมหนำสุดท้ำยสำมำรถค ำนวณได้ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ควำมหนำท่ีค ำนวณได้ เรียกว่ำ ควำมหนำเฉลี่ย และเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะค่อนข้ำงเป็นเน้ือเดียว (homogeneous)  

รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip faults) ท ำให้เกิดกำรยืดและหดในแนวนอน จะไม่มีผลต่อควำมหนำของ
ชั้นหิน กำรหดและยืดจะต้ังฉำกกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเคลื่อนที่ไปทำงซ้ำยหรือขวำหำกได้ระยะที่เท่ำกัน จะได้กำรเปลี่ยน
ลักษณะแบบไปตำมแกน (coaxial deformation) แต่ถ้ำหำกกำรเคลื่อนที่ไม่สมดุล จะได้กำรเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ไปตำม
แกน (non-coaxial deformation) และจำกรูปที่ 6.29 และ 6.30 จะพบลักษณะของรอยเลื่อนตำมแนวระดับทั้งสองภำพ 
หำกดูจำกภำพตำนก (plan view) 

กำรยืดและหดสั้นของรอยเลื่อนในแต่ละประเภท มีลักษณะปรำกฏแตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจน ผลของรอยเลื่อนชนิด
ต่ำงๆ จึงสำมำรถท ำให้เปลือกโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปได้อย่ำงมำกมำย เปลือกโลกอำจจะบำงลงหรือหนำข้ึน แต่ต้องอำศัย
แรงกระท ำที่เป็นผลจำกกระบวนกำรแปรสัณฐำนของแผ่นโลก (plate tectonics) หรือเป็นผลจำกค่ำแตกต่ำงควำมเค้นเฉพำะ
แห่ง (local differential stress) ก็ได้   
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6.4 การวิเคราะห์รอยเลื่อนเชิงไดแนหมิคส์ 

กำรวิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์สำมำรถอธิบำยได้ว่ำ ท ำไมรอยเลื่อนจึงมีกำรเกิดได้ในแบบต่ำงๆ และท ำไมถึงได้รอย
เลื่อนปกติที่มีมุมประมำณ 60 รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำมีมุมน้อยกว่ำ 30 และรอยเลื่อนแนวระดับมีมุมเกือบต้ังฉำก หำกไม่
ต้องกำรค ำตอบที่ลงรำยละเอียด ย่อมจะสำมำรถตอบได้ว่ำ สำเหตุที่ระนำบรอยเลื่อนมีมุมเทแตกต่ำงกันน้ัน เกิดข้ึนเน่ืองจำก
ทิศทำงของแรงที่กระท ำกับแผ่นหินในเปลือกโลกในต่ำงกันจึงท ำให้เกิดระนำบกำรแตกด้วยมุมเทที่ต่ำงกัน ทั้งน้ีและทั้งน้ัน
ปริมำณของแรงที่กระท ำต้องมำกกว่ำค่ำควำมแข็งแรงของหิน และหินอยู่ในสภำวะเปรำะหรือกึ่งเปรำะ  

6.4.1 การทดสอบหาค่าความแข็งแรงของหินเพื่อวิเคราะห์รอยเลื่อนเชิงไดแนหมิคส์  

ในกำรวิเครำะห์กลศำสตร์ของกำรเกิดรอยเลื่อน (mechanics of faulting) มักจะท ำกำรทดสอบหำค่ำควำม
แข็งแรงของหินในสภำวะเปรำะ (หินอยู่ใกล้ผิวดิน) โดยให้ควำมเค้นอัดแก่แท่งหินตัวอย่ำง (compressive strength test) 
จนกระทั่งแท่งหินตัวอย่ำงเกิดกำรวิบัติหรือแตก และสร้ำงกรอบกำรวิบัติของหิน หรือเส้นแบ่งเขตระหว่ำงกำรวิบัติและไม่วิบัติ
ของหินที่แตกออกจำกกันเมื่อได้รับแรงกระท ำ ที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นตรงที่มีควำมชันไม่เป็นศูนย์ เป็นไปตำมกรอบกำรวิบัติ
ของคูลอม (Coulomb’s law of failure) รำยละเอียดของกำรทดสอบและกรอบกำรวิบัติชนิดต่ำงๆ ได้กล่ำวมำแล้วในบทที่ 
3 และ 5  

6.4.2 กฏการวิบัติของคูลอม (Coulomb’s Law of Failure)  

 กฏกำรวิบัติของคูลอมเป็นกฏเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำเค้นต้ังฉำกกับค่ำควำมเค้นเฉือนวิกฤตบนระนำบแตก
ของหินในสภำวะเปรำะ กล่ำวว่ำ “ค่ำควำมเค้นเฉือนวิกฤตบนระนำบแตกของหิน จะข้ึนอยู่กับค่ำกำรยึดเหน่ียวระหว่ำงเม็ดแร่
ในเน้ือหิน (cohesion, c) สัมประสิทธ์ิกำรเสียดทำนภำยในเม็ดแร่ (tan) และควำมเค้นต้ังฉำกกับระนำบแตก” เขียนเป็น
สมกำรได้ดังน้ี  

 

 

เมื่อ s แทน ค่ำควำมเค้นเฉือนวิกฤต (critical shear stress) 
n แทน ควำมเค้นต้ังฉำก 

   c แทน ค่ำกำรยึดเหน่ียวของเน้ือหิน (cohesive strength) 
tan แทน ค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรเสียดทำน 

ถ้ำหำกหินมีรูพรุน และมีน้ ำแทรกภำยในรูพรุน กำรวิบัติของคูลอมก ำหนดให้ผลของควำมดันน้ ำ (fluid pressure, 
Pf) จะท ำให้ค่ำควำมเค้นเฉือนวิกฤตของระนำบแตกลดลง ดังสมกำร 

 

 

6.4.3 ทฤษฎีของแอนเดอรเซิ่นต่อการเกิดรอยเลื่อน (Anderson’s Fault Theory)  

Ernest M. Anderson (1951) เป็นนักธรณีวิทยำชำวอังกฤษ ที่พบว่ำกฎกำรวิบัติคูลอม (Coulomb’s law of 
failure) ท ำให้เกิดรอยเลื่อนได้ 3 ชนิด (รูปที่ 6.28) อันได้แก่ รอยเลื่อนปกติ (normal fault) รอยเลื่อนตำมแนวระดับ 
(strike-slip fault) และรอยเลื่อนย้อน (reverse fault) รอยเลื่อนทั้ง 3 ชนิดน้ี ปรำกฏกับหินในบริเวณเปลือกโลกระดับต้ืนๆ 
เท่ำน้ัน (ไม่เกิน 10-15 กิโลเมตร) หำกพิจำรณำบริเวณพ้ืนผิวโลกที่สัมผัสกับอำกำศ (free surface) บริเวณน้ีจะมีควำมเค้น

 tanns c 

 tan)( fns Pc 
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เฉือนเป็นศูนย์หรือไม่มีควำมเค้นเฉือน หำกก ำหนดให้ควำมเค้นหลัก (principal stress) เป็นทิศทำงที่ควำมเค้นเฉือนเป็นศูนย์ 
ดังน้ัน บนพ้ืนผิวโลกจึงเป็นระนำบหลัก (principal plane) น่ันคือ จะมีแนวของควำมเค้นหลักอยู่หน่ึงแนวด่ิงต้ังฉำกกับ
พ้ืนผิวโลก และจะมีควำมเค้นหลักอีก 2 ทิศทำงในแนวนอน ท่ีต้ังฉำกซึ่งกันและกัน และต้ังฉำกกับควำมเค้นหลักแนวด่ิง จำก
ปรำกฏของธรรมชำติเป็นเช่นน้ีท ำให้แอนเดอรเซิ่น สรุปทิศทำงควำมเค้นหลักที่มำกระท ำให้เกิดรอยเลื่อนได้ 3 ชนิด ดังกล่ำว 
(รูปที่ 6.27) นอกจำกน้ี แอนเดอรเซิ่นอธิบำยมุมเทเฉลี่ยและกำรเลื่อนที่เกิดกับหินบนเปลือกผิวโลก โดยอำศัยกฎกำรวิบัติคู
ลอม โดยแอนเดอรเซิ่นก ำหนดมุม  ของหินทั่วไปๆ มีค่ำประมำณ 30 ดังน้ัน จำกรูปที่ 6.31 (ก) หำกมุม =30 จะได้ 
2=90-   ถ้ำ 30 ดังน้ัน 30 ดังสมกำรในข้ำงต้น ระนำบรอยเลื่อนปกติและรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ จึงมักท ำมุม 
30 กับควำมเค้นหลักค่ำมำกสุด [รูปที่ 6.31 (ข)] ดังน้ัน ระนำบรอยเลื่อนปกติส่วนใหญ่จึงมีมุมเทประมำณ 60 และ
ระนำบรอยเลื่อนย้อนจึงมีมุมเทประมำณ 30  

 

รูปที่ 6.31 (ก) วงกลมโมรและกรอบการวิบัติของคูลอม มุมของระนาบการแตกเท่ากับ  และมีความสัมพันธ์กับมุม 
 โดย =90-2 (ข) รอยเลื่อนปกติ และรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า มีระนาบการเลื่อนท ามุม 30º กับ 1  

6.4.4 การวิเคราะห์รอยเลื่อนเชิงไดแนหมิคส์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 

ทฤษฎีกำรวิบัติของคูลอมที่บ่งบอกถึงกำรวิบัติของหินแบบ conjugate set สำมำรถทดสอบได้โดยวิธี triaxial 
deformation จะพบ conjugate fault ได้มำกมำยในธรรมชำติ อย่ำงไรก็ตำมลักษณะของรอยเลื่อนดังรูปที่ 6.31 (ข) 6.32 
และ 6.33 สำมำรถเกิดพร้อมกันได้ กำรเกิดในลักษณะน้ีเป็นกำรเปลี่ยนลักษณะแบบ 2 มิติ หรือเพลนสเตรน (plane strain) 
[1  2 = 3] 

รูปที ่6.32 แสดงกำรเกิดรอยเลื่อนสองแนวตัดกันด้วยมุมแหลม (conjugate fault – คอน′จิเกิท ฟ้อลทฺ) พร้อมกับ
รอยแยกซึ่งพบบนของเปลือกโลก รูปที่ 6.32 (ก) แสดงควำมเค้นหลัก (principle stress) รูปที่ 6.32 (ข) แสดงควำมเครียด
หลัก (principle strain) ท ำนองเดียวกับรูปที่ 6.33 (ก) แสดงรอยเลื่อนสองแนวตัดกันด้วยมุมแหลม ซึ่งมีมุมประมำณ 60 
และไม่ว่ำรอยเลื่อนน้ัน จะเป็นรอยเลื่อนย้อนหรือรอยเลื่อนแนวระดับก็ตำม จุดตัดของรอยเลื่อนทั้งสองแนวจะขนำนกับ 2 
(S2) โดยที่จะเป็นเส้นแบ่งมุมแหลมและต้ังฉำกกับ 2 และ 1   
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จำกกำรศึกษำของ Reches (1978) อธิบำยได้ถึงกำรเกิดรอยเลื่อนมำกกว่ำสองเซท น่ันคือ มำกกว่ำในรูปที่ 6.33 
(ก) โดยใช้เงื่อนไขของกำรเปลี่ยนลักษณะแบบ 3 ทิศทำง (3 มิติ) [1  2  3] ดังกำรทดสอบกำรแตกของหินที่มีรูปร่ำง
แบบลูกบำศก์ถูกแรงกดอัดทั้ง 3 แกน กำรแตกเป็นดังรูปที่ 6.33 (ข) น่ันคือ ผลของแรงที่เข้ำมำกระท ำทั้ง 3 แกนในหิน  

 

รูปที่ 6.32 การเกิดรอยเลื่อนแบบคอนจิเกิท (conjugate) และรอยแยก (joint) (ก) ทิศทางความเค้นหลัก (ข) 
ทิศทางความเครียดหลัก [ภาพจาก Figure 6.73 โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 6.33 บล็อคไดเออะแกรมรอยเลื่อนที่มีระนาบแตกมากว่าหน่ึงทิศทาง และภาพของสเตรีเออเน็ทของระนาบ
รอยเลื่อน (ก) รอยเลื่อนที่เกิดจากความเครียดหลักแบบ 2 มิติ มีการแตกเป็นแบบคอนจิเกิท (conjugate faults) 
สองทิศทาง(ข) รอยเลื่อนที่เกิดจากความเครียดหลักแบบ 3 มิติ มีการแตกเป็นแบบคอนจิเกิทสี่ทิศทาง [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Figures 6.66 and 6.87 โดย Davis et al., 2011] 
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6.4.5 ข้อยกเว้นของกฎการวิบัติของคูลอมและทฤษฎีของแอนเดอรเซิ่นและเง่ือนไขพิเศษ 

กฎกำรวิบัติคูลอมและทฤษฎีของแอนเดอรเซิ่น สำมำรถอธิบำยกำรเกิดกำรเลื่อน แต่ทฤษฎีทั้งสองน้ี ไม่สำมำรถ
อธิบำยหรือคำดกำรณ์ปรำกฏกำรณ์ต่อไปน้ีได้ คือ หินมีลักษณะแบบไม่เป็นเน้ือเดียว (anisotropic) เช่น มีรอยแตก มีแนว
แตกเรียบ หรือมีแนวของริ้วขนำน ในกำรตอบสนองต่อแรงกระท ำ หินน้ันเปลี่ยนลักษณะแตกต่ำงกันไปดังรูปที่ 6.34  

 

รูปที่ 6.34 แท่งหินตัวอย่างที่มีลักษณะของ anisotropic โดยมีแนวของริ้วขนาน (foliation) ในมุมต่างๆ [ภาพจาก 
Figure 6.68 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

หินที่มีลักษณะของโครงสร้ำงอื่นปรำกฏในเน้ือหิน ทีจ่ัดเป็นประเภท anisotropic rocks แล้ว ทฤษฎีของแอนเดอร
เซิ่นและคูลอม อำจจะไม่สำมำรถน ำมำอธิบำยหรือคำดกำรณ์ได้ โดยเฉพำะหินที่มีรอยแตกเดิม (pre-existing fracture) หรือ
มีริ้วขนำน (foliation) มีโอกำสที่จะเกิดกำรเลื่อนไปตำมรอยแตกเดิมหรือริ้วขนำนหำกมีควำมเค้นมำกระท ำ กำรเลื่อนไปตำม
รอยแตกเดิม ใช้กฎของไบเยอรลี (Byerlee’s law) หรือ กฎข้อหน่ึงของเออเมินเทิ่น (Amontons’ first law) มำอธิบำย 
กฎของไบเยอรลีคล้ำยกับกฎข้อหน่ึงของเออเมินเทิ่น [Amomtons เป็นนักฟิสิกส์ชำวฝรั่งเศส (1663-1705)] โดยที่เออเมิน
เท่ินไม่ได้ระบุว่ำค่ำสัมประสิทธ์ิของกำรไถลของหินควรมีค่ำเป็นเท่ำไร แต่ในกฏของของไบเยอรลีระบุค่ำสัมประสิทธ์ิของกำร
ไถลของหินไว้โดยประมำณ ส่วนกฎข้อสองของเออเมินเทิ่น (Amontons’ second law) กล่ำวว่ำ “กำรต้ำนทำนต่อกำร
เคลื่อนที่ไม่ข้ึนตรงกับผิวสัมผัสระหว่ำงวัตถุ” กำรเลื่อนไปตำมแนวแตกเดิมต้องกำรเพียงเอำชนะ ค่ำกำรยึดเหน่ียวระหว่ำงเม็ด
แร่ในหิน (friction) ค่ำกำรยึดเหน่ียวระหว่ำงเม็ดแร่ในหินมำกข้ึนหำกมีค่ำควำมเค้นต้ังฉำกมำกข้ึน ดังแสดงจำกสมกำร 

 

  

เมื่อ s แทน ค่ำควำมเค้นเฉือนวิกฤต  
     แทน สัมประสิทธ์ิของกำรไถล  

กำรศึกษำวิเครำะห์ของ Byerlee ท ำให้ทรำบว่ำค่ำกำรยึดเหน่ียวระหว่ำงเม็ดแร่ในหิน มีค่ำใกล้เคียงกัน ดังรูปที่
แสดงมำแล้วในบทที่ 5 หรือสเก็ชคร่ำวๆ ได้ดังรูปที่ 6.35 จำกรูปโดยทั่วไปหำกควำมเค้นต้ังฉำกระหว่ำง 0-200 MPa ค่ำของ 
=0.85 น่ันคือ มุม  เท่ำกับ 40 ดังน้ันจะได้  

 

และควำมเค้นต้ังฉำกมำกกว่ำ 200 MPa ค่ำของ =0.60 น่ันคือ จะได้มุม  เท่ำกับ 31 ดังน้ันจะได้  

 

ns  

ns  85.0

ns  6.050
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รูปที่ 6.35 แกรฟระหว่างค่าความเค้นต้ังฉาก (n) และค่าความเค้นเฉือน (s) ของเปลือกโลกอย่างคร่าวๆ จาก
ข้อมูลการรวบรวมของ Byerlee, (1978) 

6.4.6 ปัญหาของรอยเลื่อนย้อน  

รอยเลื่อนย้อนมุมสูง ทีแ่สดงในรูปที่ 6.36 เกิดข้ึนในเปลือกโลกได้อย่ำงไร ค ำอธิบำยที่น่ำจะเป็นไปได้คือ กำรเกิดซ้ ำ 
(reactivation) แต่อยู่ในทิศทำงตรงกันข้ำมของรอยเลื่อนปกติ (รูปที่ 6.36) หรืออำจเกิดจำกทิศทำงของควำมเค้นหลัก ที่ไม่
จ ำเป็นต้องวำงตัวในแนวด่ิง และแนวนอนอำจเอียงก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 6.37 หรือจำกค ำอธิบำยของ Sanford (1959) ที่เกิด
จำกกำรยกตัวในแนวด่ิงดังรูป 6.38  

 

รูปที่ 3.36 ลักษณะของรอยเลื่อนย้อนมุมสูง ที่พบจริงในธรรมชาติ และภาพในอดีตที่คาดว่าจะเกิดแบบรอยเลื่อน
ปกติมาก่อน จากน้ันเลื่อนซ้ า แต่ทิศทางของความเค้นที่มากระท าแตกต่างกัน (ก) รอยเลื่อนปกติตัดหินฐานจากน้ันเลื่อนสวน
ทาง (ข) รอยเลื่อนปกติฐานโค้ง จากน้ันเลื่อนสวนทาง [ภาพจาก Figures 6.89 โดย Davis et al., 2011]  
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รูปที่ 6.37 (ก) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของความเค้นเฉือน เมื่อมีค่าของ 1 ในแนวระนาบและหมดไป (ข) 
ลักษณะของรอยเลื่อนย้อนที่เกิดข้ึนเน่ืองจากทิศทางของความเค้นที่กระท าในรูป  ก [ภาพจาก Figure 6.92 โดย Davis et 
al., 2011อ้างถึง Hafne, 1951] 

 

 

รูปที่ 6.38 รูปจ าลองแสดงการเกิดรอยเลื่อนย้อน เน่ืองจากการยกตัวไม่เท่ากันของพ้ืนที่ [ภาพจาก Figure 6.96 
โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Sanford, 1959]  

6.3.7 การเลื่อนที่เกิดพร้อมกับการสูญเสียปริมาตร  

จำกทฤษฎีกำรวิบัติของคูลอม สมมติให้ไม่มีกำรสูญเสียปริมำตรในระหว่ำงกำรเลื่อน หรือกล่ำวอีกนัยหน่ึงคือ 
ก ำหนดให้หินไม่มีรูพรุน (non-porous rocks) ระนำบแตกที่เกิดข้ึนจะบำงมำก แต่มีหินบำงชนิด โดยเฉพำะหินทรำยที่มีรูพรุน
มำกๆ (porous rocks) เมื่อเกิดกำรแตกและเลื่อนจะมีลักษณะปรำกฏเป็นระนำบที่มีควำมหนำท่ีสังเกตควำมหนำได้ชัดเจนใน
สนำม ที่เรียกว่ำ “deformation band – ดีฟอรเม′เฌ่ิน แบนดฺ” หรือ “band fault – แบนดฺ ฟ้อลทฺ” (รูปที่ 6.39) ร่วมกับ
กำรเสียปริมำตร เน่ืองจำกรูพรุนจะลดลง และเม็ดแร่อยู่ชิดกันมำกข้ึน กำรพัฒนำเป็นดีฟอรเมเฌ่ิน แบนดฺ ถือเป็นกำรปรับ
สภำพของหินเพ่ือต้ำนแรงกระท ำในลักษณะที่เรียกว่ำ “strain hardening” ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ำมกับหินที่ไม่มีควำมพรุน ที่
เมื่อเกิดระนำบแตก ควำมพรุนที่บริเวณระนำบแตกจะเพ่ิมข้ึน กำรต่อต้ำนต่อแรงกระท ำจะลดลงในลักษณะที่เรียกว่ำ “strain 
solftening” ส ำหรับรำยละเอียดของ deformation band ได้อธิบำยแล้วในบทที่ 5  
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รูปที่ 6.39 การเกิดการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองในหินทราย โดยเริ่มจากการเกิดเป็นแนวบางๆ (band) จากน้ัน
จะเริ่มขยายกว้างข้ึน ดังล าดับ 1-4 [ภาพจาก Figure 6.96 โดย Davis et al., 2011] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 6-9 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

6.5 กลุ่มรอยเลื่อน (Fault Systems) 

 ในธรรมชำติเรำพบรอยเลื่อนที่มีอำยุเดียวกันเกิดเป็นกลุ่ม และพบว่ำรอยเลื่อนที่เป็นกลุ่มๆ น้ัน ถูกควบคุมโดยเท็ค
ทอนิคส์ (tectonics) หรือระบบของกระบวนกำรเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonic regimes) ในขณะที่รอยเลื่อน
พัฒนำข้ึน ซึ่งลักษณะของกระบวนกำรเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกมี 3 รูปแบบ คือ divergent tectonic regime, 
convergent tectonic  regime และ strike-slip tectonic regime ในแต่ละรูปแบบจะมีรอยเลื่อนเกิดข้ึนไม่เหมือนกัน 
จ ำแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust faults) กลุ่มรอยเลื่อนปกติ (normal faults) และ 
กลุ่มรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip faults)  

กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust faults) จะเกิดในบริเวณที่มีสภำพเท็คทอหนิคส์แบบกดอัด (compression) น่ัน
คือ ที่ขอบของแผ่นเปลือกโลกเกิดกำรชนกัน (convergence plate boundary) ท ำให้ภำยในเปลือกโลกมีแรงกดอัดทำง
ด้ำนข้ำงเพ่ิมมำกข้ึน ตรงกันข้ำมกับ กลุ่มรอยเลื่อนปกติ (normal faults) จะเกิดในบริเวณที่มีสภำพเท็คทอหนิคส์แบบยืดหรือ
ดึง (extension) น่ันคือ ท่ีขอบแผ่นเปลือกโลกมีสภำพแบบยืดออก (divergent plate boundary) ท ำให้ภำยในเปลือกโลกมี
แรงดึงทำงด้ำนข้ำงเพ่ิมมำกข้ึน ซึ่งแรงดึงมีทิศทำงตรงกันข้ำมกับแรงอัด จึงหักล้ำงกันตำมกฏของแรง แรงกดอัดจำกด้ำนบนมี
มำกกว่ำด้ำนข้ำง เกิดเป็นรอยเลื่อนปกติ ส่วนกลุ่มรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip faults) จะเกิดในบริเวณที่ขอบของ
แผ่นเปลือกโลกเลื่อนสวนทำงกัน (transform plate boundary) มีแรงกดอัดอยู่ในแนวนอนตำมแนวกำรเลื่อนของแผ่น
เปลือกโลก อย่ำงไรก็ดี กลุ่มรอยเลื่อนทั้ง 3 กลุ่ม อำจพบร่วมกัน น่ันคือ พัฒนำข้ึนในเวลำเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันได้ แต่จะ
เกิดในลักษณะที่เป็นหลัก (mian) และเป็นรอง (minor) เช่น ในกลุ่มรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip faults) จะพบทั้ง
กลุ่มรอยเลื่อนปกติ และรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ แต่ทั้งสองกลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มรอยเลื่อนรอง รำยละเอียดของรูปแบบของกลุ่มรอย
เลื่อนทั้ง 3 กลุ่ม มีดังน้ี   
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6.5.1 กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต้่า (Thrust Fault Systems)  

กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ที่ปรำกฏเป็นแนวเทือกเขำยำวของมำตรำส่วนไพศำล  ดูงดงำมมำก อำทิ เทือกเขำ
หิมำลัย (Himalaya Mountains) เทือกเขำเรำะคี่ (Rocky Mountains) เทือกเขำแอนดีส (Andes Mountains) เทือกเขำ
แอะเพอเลเชี่ยน (Appalachian Mountains) หรือเทือกเขำเพชรบรูณ์ (Phetchabun Fold and Thrust Belts) เป็นต้น 
กลุ่มรอยเลื่อนของเทือกเขำเหล่ำน้ี จะมีกำรเลื่อนแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เกิดข้ึนภำยครั้งเดียว จำกภำพตัดขวำงดังรูปที่ 
6.40 มวลหินซ้อนทับกันก่อเป็นเทือกเขำยำวเป็นผลจำกกระบวนกำรแปรสัณฐำน ในรูปที่ 6.40 (ก) จำกกำรศึกษำของ Price 
and Mountjoy (1970) บริเวณ Canadian Rockies พบตะกอนของกำรตกสะสมในแอ่งกว้ำงกว่ำ 500 กิโลเมตร โดยฐำน
หนำประมำณ 12 กิโลเมตร และที่ปลำยยอดประมำณ 2 กิโลเมตร จำกตะวันตกไปตะวันออกชั้นหินที่ฝั่งตะวันตกสุด จะถูกดึง
ให้เลื่อนข้ึนมำมำกกว่ำ 200 กิโลเมตร เลื่อนมำทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบ รอยชั้นไม่ต่อเน่ืองบนหินอัคนี 
(nonconformity) ระหว่ำงหินตะกอนและหินอัคนีใต้ชั้นที่ถูกดันข้ึนมำและถูกท ำให้คดโค้ง มีมุมเทจะไปทำงตะวันตก รอย
เลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust-slip fault) ไม่ตัดเข้ำไปในหินอัคนีที่เป็นหินฐำน (basement) รองรับ แต่จะตัดข้ึนไปบนหินอัคนี 
และมีกำรเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบแพลสติค ของหินตะกอน หินอัคนีดูเสมือนไม่มีกำรเปลี่ยนลักษณะ ท ำนองเดียวกับในรูปที่ 
6.40 (ข) รอยเลื่อนย้อนไม่ตัดเข้ำไปในหินฐำน ตรงกันข้ำมกับรูปที่ 6.40 (ค) ที่รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำตัดหินฐำนข้ึนมำด้วย กรณี
ที่รอยเลื่อนตัดหินฐำนข้ึนมำด้วย เป็นกำรเปลี่ยนลักษณะที่เรียกว่ำ “thick-skinned deformation” กรณีที่ไม่ตัดหินฐำน
เป็นกำรเปลี่ยนลักษณะที่เรียกว่ำ “thin-skinned deformation” ส่วนรูปที่ 6.41 แสดงภำพเส้นคลื่นไซ้สมิคและกำรแปล
ควำมหมำยของสภำพใต้ผิวดิน ซึ่งมีปรำกฏของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ที่ในอดีตเคยโผล่ที่ผิวดิน และต่อมำถูกฝั่งใต้ผิวดิน  

 

รูปที่ 6.40 (ก) ภาพตัดขวางทางธรณีวิทยาของ Canadian Rockies ให้สังเกตรอยเลื่อนย้อนที่ซ้อนทับกันและ
วางตัวอยู่บนหินพ้ีนฐานคือหินแกรเหนิท ที่ไม่แสดงการเปลี่ยนลักษณะให้สังเกตได้และไม่ถูกตัด (ข) ภาพตัดขวางของรอย
เลื่อนย้อนที่ซ้อนทับกัน บริเวณไต้หวัน หินฐานไมแ่สดงการเปลี่ยนลักษณะให้สังเกตได้และไม่ถูกตัด (ค) ภาพตัดขวางของรอย
เลื่อนย้อนที่ซ้อนทับกัน บริเวณ Longmen Shan ประเทศจีน หินฐานถูกตัดข้ึนมาโดยรอยเลื่อน [ภาพ (ก) จาก โดย Davis 
and Reynolds, 1996 อ้างถึง Price and Mountjoy, 1970 ภาพ (ข) จาก Figure 6.106 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง 
Suppe, 1980 ภาพ (ค) จาก Figure 12 โดย Jia et al., 2006]  
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 รูปที่ 6.41 ภาพตัวอย่างเส้นคลื่นไซ้สมิคและสภาพใต้ผิวดินในบริเวณพบการเกิดรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (ก) บริเวณ 
Andean intramontane Magdalena basin, Colombia (ข) บริเวณ Longmen Shan ประเทศจีน[ภาพ (ก) จาก Box 
16.2 โดย Fossen, 2010 ภาพ (ข) จาก Jia et al., 2006]  

6.5.1.1 ศัพท์เฉพาะของรอยเลื่อนย้อนมุมต้่า (Thrust Faults Terminology)  

ร้อยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust fault) ตำมนิยำมใน Glossary of Geology หมำยถึง “a fault with a dip of 45º 
or less over much of its extent, on which the hanging wall has moved upward relative to the footwall 
(รอยเลื่อนที่มีมุมเทของระนาบการเลื่อน 45º หรือน้อยกว่า การเลื่อนของหินเพดานเป็นแบบเลื่อนข้ึนเมื่อเทียบกับหินพ้ืน )” 
ส ำหรับนิยำมของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ เมื่อกล่ำวในมำตรำส่วนแบบไพศำล หมำยถึง รอยเลื่อนที่มีมุมเทของระนำบกำรเลื่อน
น้อย มีหินอำยุแก่วำงทับอยู่บนหินอำยุอ่อน และมีระยะกำรเลื่อนตำมแนวนอน (heave) หลำยๆ กิโลเมตร หรือมำกกว่ำ 5 
กิโลเมตรข้ึนไป  

ในมำตรำส่วนแบบไพศำล หินที่อยู่เหนือรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ เรียกว่ำมวลหินจำกรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust 
sheet หรือ thrust nappe ค ำว่ำ “nappe” ออกเสียงว่ำ “แนพ”) ส่วนมวลหินจำกรอยเลื่อนย้อนที่เคลื่อนเป็นระยะทำง
หลำยสิบกิโลเมตร เรียกว่ำ “มวลหินเคลื่อน (allochthon – เออล็อค′เธิ่น)” และมวลหินจำกรอยเลื่อนย้อน ปิดทับเรียกว่ำ 
“มวลหินอยู่กับที่ (autochthon – ออท็อค′เธิ่น)” หำกมีกำรขำดหำยไปของมวลหินเคลื่อนเน่ืองจำกกำรผุกร่อน จะพบมวล
หินอยู่กับทีเ่ท่ำน้ัน ช่องว่ำงที่เกิดจำกกำรขำดหำยของมวลหินเคลื่อน เรียกว่ำ “ช่องหน้าต่างรอยเลื่อนย้อน (windows or 
fenster)” ถ้ำพบมวลหินเคลื่อนที่เด่ียวๆ เรียกว่ำ “เศษหินหลงเหลือจากรอยเลื่อนย้อน (klippe – คลิพ)” (รูปที่ 6.42) 
ระนำบรอยเลื่อนที่ต ำแหน่งฐำนจะเรียกว่ำ “decollement – เดคอลเมิ่นท” หรือ “detachment – ดิแทชเมิ่นทฺ” หรือ 
“floor thrust” หรือ “basal shearing plane” หรือ “sole thrust” ส่วนระนำบรอยเลื่อนที่อยู่ส่วนบนเรียกว่ำ “roof 
thrust” หมายเหตุ: ค ำว่ำ allochthon ใช้คู่กับ autochthon เหมือนกับ hanging wall ใช้คู่กับ footwall แต่ 
allochthon และ autochthon ใช้ส ำหรับมวลหินเคลื่อน หรือมวลหินเพดำนของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำท่ีมีขนำดใหญ่ในมำตรำ
ส่วนไพศำลที่เคลื่อนที่ด้วยระยะทำงยำวหลำยๆ กิโลเมตร ส่วน hanging wall ที่ใช้คู่กับ footwall ใช้ได้กับทุกรอยเลื่อน หำก
มีกำรเลื่อนข้ึนหรือเลื่อนลงสัมพันธ์กัน (relative to one another) ส่วนค ำว่ำ “chthon” มำจำกภำษำกรีก แปลว่ำ 
“แผ่นดิน ดิน-หิน โลก (earth)” ค ำว่ำ “allo” แปลว่ำ “อื่น หรือต่ำงออกไป (other, different)” ตรงกันข้ำมกับค ำว่ำ 
“auto” แปลว่ำ “ตัวเอง (self, one’s own)”  

มวลหินขนำดมหึมำทีเ่คลื่อนปิดทับมวลหินที่อยู่ในระดับควำมลึกที่น้อยกว่ำ ปรำกฏเป็นเทือกเขำที่มีหินแปรเกรดสูง 
และเปน็แนวขนำนกับแอ่งหน้ำเทือกเขำ เรียกลักษณะปรำกฏน้ีว่ำ “hinterland – ฮิน′เทอรแลนดฺ” แอ่งที่อยู่หน้ำฮินเทอร
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แลนด์ เรียกว่ำ “foreland – ฟอร′แลนดฺ” (รูปที่ 6.43) ซึ่งแอ่งน้ี เกิดข้ึนเน่ืองจำกผลของน้ ำหนักกดทับจำกมวลหินขนำด
มหึมำน่ันเอง เป็นกำรโก่งตัวของแผ่นเปลือกโลกเพ่ือปรับสมดุล (รูปที่ 6.44)   

 

รูปที่ 6.42 แผนภาพบล็อค และแผนที่ธรณีวิทยาของบริเวณกลุ่มของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า แสดงมวลหินขนาดใหญ่
เคลื่อนข้ึนมาทับหินที่อยู่ต้ืนกว่าด้วยระยะทางหลายๆ สิบกิโลเมตร ปรากฏสภาพภูมิประเทศที่หลงเหลือจากการผุกร่อน 

 

 รูปที่ 6.43 ภาพตัดขวางบริเวณเทือกเขาสูงที่มีแนวขนานกับแนวของแอ่งหน้าเทือกเขา หรือบริเวณ hinterland 
และ foreland  

 
 รูปที่ 6.44 สภาพสเก็ชการเกิดแอ่งหน้าเทือกเขา เน่ืองจากผลของน้ าหนักกดทับจากมวลหินเคลื่อนขนาดใหญ่โดย
การเลื่อนของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า   
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6.5.1.2 รูปแบบของกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต้่า (Geometry of Thrust Faults)  

 ลักษณะของมวลหินอำยุแก่ทับมวลหินอำยุอ่อนกว่ำ มักปรำกฏคล้ำยรูปของข้ันบันได (รูปที่ 6.45) โดยมีลักษณะเป็น
พ้ืนรำบ (flat) จำกกำรเลื่อนของระนำบไปตำมแนวรำบ หรือกึ่งรำบตำมแนวกำรวำงตัวของชั้นหิน จำกน้ันจะไต่ระดับสูงข้ึน
เป็นทำงลำด (ramp) ตัดแผ่นหินท ำมุมประมำณ 30º กับแนวนอน ต่อจำกน้ันจะพัฒนำกำรเลื่อน 2 รูปแบบ (รูปที่ 6.46) คือ 
รูปแบบกำรเลื่อนแบบเรียงซ้อนเกยเป็นกลุ่มแบบมุมสูงของมวลหินเพดำนที่ค่อนข้ำงเป็นระเบียบ เรียกรูปแบบชนิดน้ีว่ำ 
“imbricate structure -อิม′บรเิคิท สเตริ๊ค′เชอร” [รูปที่ 6.46 (ก)] และรูปแบบกำรเลื่อนแบบเรียงซ้อนเกยเป็นกลุ่มของ
มวลหินเพดำนล้อมรอบด้วยระนำบรอยเลื่อน เรียกรูปแบบชนิดน้ีว่ำ “duplex structure - ดู′เพล็กซ สเตริ๊ค′เชอร” [รูปที่ 
6.46 (ข)] ในสนำมส่วนใหญ่พบรอยเลื่อนย้อนแบบ duplexes รูปที่ 6.47 เป็นล ำดับกำรเกิดรอยเลื่อนแบบ duplexes และ 
imbricate และรูปที ่6.48 เป็นตัวอย่ำงภำพถ่ำย และภำพสเก็ชรอยเลื่อนย้อนแบบ duplexes ที่พบในสนำม นอกจำกน้ีกลุ่ม
รอยเลื่อนย้อนอำจเกิดกำรเลื่อนสวนทำงกับทิศทำงกำรเคลื่อนที่หลัก (back thrust) ได้ ดังแสดงในรูปที่ 6.49 

 

 รูปที่ 6.45 ภาพไดเออะแกรมแสดงลักษณะการเลื่อน และไต่ระดับของมวลหินเพดานของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 6.108 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Marshak and Mitra, 1980]  

 

รูปที่ 6.46 ลักษณะการเลื่อนของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ก) Imbricate fan (ข) Duplex 
[ภาพจาก Figure 6.111 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง McClay, 1992] 
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รูปที่ 6.47 ล าดับการเกิดของรอยเลื่อนแบบ (ก) imbricate structure ตามการวิเคราะห์ของ McClay (1992) 
(ข) duplexes structure ตามการวิเคราะห์ของ Boyer and Elliot (1982) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figures 6.107 and 
6.111โดย Davis et al, 1996] 

 

รูปที่ 6.48 (ก) ภาพตัวอย่างรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าแบบ duplexes ที่พบในสนามบริเวณ Moine thrust beslt (ข) 
ภาพสเก็ชรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าแบบ duplexes ที่พบในสนามบริเวณ central Appalachian Valley and Ridge 
province, south of Albany, New York, USA. [ภาพจาก Figure 6.112 โดย Davis et al., 2011 ภาพ (ข) Davis et al., 
2011 อ้างถึง Boyer and Elliott, 1982] 

 

รูปที่ 6.49 รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าท่ีพัฒนาสวนทางกับทิศทางรอยเลื่อนหลัก (back thrust) ล าดับการเกิดเคลื่อนเข้า
หา hinterland ตรงกันข้ามกับ fore thrust ที่มีล าดับการเกิดเคลื่อนออกจาก hinterland  
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 นอกจำกน้ียังมีโครงสร้ำงชั้นหินคดโค้ง (fold) ที่พัฒนำอยู่บนระนำบกำรเลื่อน ชั้นหินคดโค้ง (folds) ที่พบร่วม
ดังกล่ำว จ ำแนกได้ 3 ลักษณะ (รูปที่ 6.50) ได้แก่ fault-bend folds, fault-propagation folds และ detachment folds 
ชั้นหินคดโค้งชนิด fault-bend folds หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกว่ำ snake-head fold เป็นชั้นหินคดโค้งที่เกิดจำกกำรดัดโค้งของ
ระนำบกำรเลื่อนเมื่อไต่ระดับสูงข้ึน หำกมองจำกภำพตัดขวำงชั้นหินคดโค้งน้ีมีลักษณะคล้ำยหัวงู [รูปที่ 6.50 (ก)] ส่วนชั้นหิน
คดโค้งชนิด fault-propagation folds หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกว่ำ shark-fin fold เป็นชั้นหินคดโค้งที่เกิดจำกแรงดันส่วนปลำย
ของระนำบกำรเลื่อนเมื่อมีกำรไต่ระดับสูงข้ึน หำกมองจำกภำพตัดขวำงชั้นหินคดโค้งน้ีมีลักษณะคล้ำยครีบฉลำม [รูปที่ 6.50(
ข)] และชั้นหินคดโค้งชนิด detachment folds เป็นชั้นหินคดโค้งที่เกิดบนดิแทชเมินท์ มักเกิดกับชั้นหินที่มีควำมเป็นแพล
สติคสูงทับอยู่บนหินที่มีควำมแข็งแรงสูง [รูปที่ 6.50 (ค)] 

 

 รูปที่ 6.50 ลักษณะของชั้นหินคดโค้งที่พบร่วมกับกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (ก) fault-bend folds, (ข) fault-
propagation folds และ (ค) detachment folds บริเวณ Jura Mountains of the Swiss Alps ภาพ original โดย 
Buxtorf (1916) ต่อ[ภาพ (ค) จาก Figure 8.13 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Buxtorf, 1916 และ Shankar Mitra, 
2003]  

6.5.1.3 พัฒนาการของกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต้่า (Development of Thrust Faults)  

กำรพบกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำมักจะพบว่ำตรงหินฐำน [เช่น รูปที่ 6.40 (ก) และ (ข)] ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้วย
ควำมเค้นจึงคล้ำยกับเปลือกโลกผิวบำง เกิดกำรเปลี่ยนลักษณะ (thin-skinned deformation) ตรงฐำนที่ไม่เปลี่ยนเรียกว่ำ 
ฐำนระนำบของกำรเฉือน (decollement, detachment, basal shearing plane or floor thrust) เป็นกำรสัมผัสระหว่ำง
กลุ่มชั้นหินที่เปลี่ยนลักษณะกับกลุ่มชั้นหินฐำนล่ำง โดยมีลักษณะของควำมแตกต่ำงทำงกำรเปลี่ยนลักษณะแบบเปรำะกับแบบ
แพลสติคระหว่ำงหินช่วงบนและล่ำง ที่ฐำนระนำบของกำรเฉือนจะเป็นส่วนของระนำบของหินไม่แข็งแรง (weak plane) เช่น 
พวกหินดินเหนียว (clay) หรือหินดินดำน (shale) หรือเกลือหิน (rock salt) ที่ควำมลึก 10 กิโลเมตร พวกหินไม่แข็งแรง
เหล่ำน้ี จะมีลักษณะอ่อน โดยเฉพำะเกลือหินซึ่งไหลได้ แม้ควำมเค้นเฉือน (shear stress) มีค่ำเพียง 1 MPa สำมำรถพบและ
สังเกตฐำนระนำบของกำรเฉือนได้ชัดเจนในสนำม แต่กำรเกิดของระนำบกำรเฉือนยังอธิบำยได้ไม่สมบูรณ์นัก เน่ืองจำกกลุ่ม
หินบนและหินฐำนแตกต่ำงเป็นอย่ำงมำก โดยหินกลุ่มที่เปลี่ยนลักษณะมีกำรคดโค้งมำกมำย ปรำกฎทับอยู่บนหินฐำนที่มี
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สภำพปกติ ข้อสงสัย คือ ถ้ำรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำเกิดจำกกำรกดอัดของควำมเค้น ท ำไมกำรกดอัดของควำมเค้นเกิดข้ึนเฉพำะ
กับกลุ่มบนเท่ำน้ัน หรือว่ำเกิดข้ึนกับหินฐำนเช่นกัน และหำกมีกำรเคลื่อนของชั้นหินกลุ่มบน ต้องมีควำมเค้นในขนำดเท่ำไรจึง
ท ำให้เคลื่อนทีเ่ป็นระยะกว่ำร้อยกิโลเมตรได้  

Rich (1934) ได้ศึกษำลักษณะของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ในบริเวณ Pine Mountain thrust บริเวณ Central 
Appalachian Mountains พร้อมกับอธิบำยกำรซ้อนทับของ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำของกลุ่มหินผิวบน ในลักษณะก่ำยกันแบบ
ข้ันบันไดของหินดังรูปที่ 6.50 Rich วิเครำะห์และอธิบำยพัฒนำกำรของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำดังรูป ต่อมำ Harris (1979) ได้
แสดงถึงกำรเกิด รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ดังรูปที่ 6.51 (ก) และ (ข) จำกกำรพบลักษณะโครงสร้ำงแอนทิไคลน์ และซินไคลน์ตำม
ควำมลำดชัน เมื่อมีกำรซ้อนทับของชั้นหิน ลักษณะของโครงสร้ำงประทุนคว่ ำที่พบโดย Harris (1979) เรียกว่ำ fault 
propagating fold [รูปที่ 6.51 (ก)] และ fault-bend folds หรือ snake head folds [รูปที่ 6.51 (ข)] ในกรณีของรูปที่ 
6.51 (ข) อำจเรียกว่ำ “Rich’s model” ซึ่งท ำให้เข้ำใจถึงกำรซ้อนทับกันของผิวบนบริเวณที่เป็นรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ  

 

รูปที่ 6.51 (ก) ภาพตัดขวางของ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า Pine Mountains ในพ้ืนที่ Appalachian Mountains 
และ รูปจ าลองก่อนการเกิดรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าใน (ข) รูปจ าลองล าดับการเกิดของรอยเลื่อนย้อนต้นแบบ โดย Harris (1979) 
แสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง มีการพัฒนาไปในแนวลาดข้ึน (ramp) ท าให้มีชั้นหินเคลื่อนที่ก่ายข้ึนบนชั้นหินที่อยู่กับ
ที่ เป็นลักษณะแบบ fault bend fold หรือ snake head fold [ภาพจาก Figures 6.86 and 6.83 โดย Davis and 
Reynolds, 1996]  
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รูปที่ 6.52 (ก) รูปจ าลองล าดับการเกิดของรอยเลื่อนย้อน เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง มีการพัฒนาไปใน
แนวลาดข้ึน (ramp) เป็นลักษณะแบบ fault-propagation fold (ข) รูปจ าลองล าดับการเกิดของรอยเลื่อนย้อน เป็นการ
เปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง มีการพัฒนาไปในแนวลาดข้ึน (ramp) ท าให้มีชั้นหินเคลื่อนที่ก่ายข้ึนบนชั้นหินที่อยู่กับที่ เป็น
ลักษณะแบบ fault-bend fold หรือ snake-head fold [ภาพจาก Figures 8.3 and 8.6 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง 
Harris, 1979]  

กำรศึกษำข้อมูลทำงธรณีฟิสิกส์จำกคลื่นไซสมิคและผลกำรเจำะส ำรวจน้ ำมัน สำมำรถน ำไปสร้ำงเป็นภำพสำมมิติ
ของรูปร่ำงสัณฐำนของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำได้ ซึ่งช่วยในกำรอธิบำยกำรเกิดของรอยเลื่อนมุมต่ ำได้ชัดเจนและน่ำเชื่อถือมำกข้ึน 
เช่น กำรศึกษำของ Boyer and Elliott (1982) ที่ได้แสดงลักษณะของ ระบบกำรเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ที่เป็น 
ramp-flat geometry (เช่น รูปที่ 6.51 และ 6.52) โดยมีกำรก่ำยทับกันตำมแนวของ ramp-flat นอกจำกน้ียังพบลักษณะ
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ของรอยเลื่อนย้อนแบบโค้ง (listic thrust fault) ดังแสดงในรูปที่ 6.53 ส่วนรูปที่ 6.54 แสดงภำพสเก็ชของแผนที่ธรณีวิทยำ
ของบริเวณที่ปรำกฏระบบกำรเคลื่อนที่ของกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ  

 

รูปที่ 6.53 ลักษณะของรอยเลื่อนย้อนแบบ listric thrust fault มีระนาบการเลื่อนเป็นเส้นโค้ง พบมีการคดโคง้แบบ
ประทุนคว่ า (anticline) และประทุนหงาย (syncline) [ภาพจาก Figure 53 โดย Powell, 1992] 

 

รูปที่ 6.54 ลักษณะของแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง ของบริเวณรอยเลื่อนย้อยมุมต่ า [ภาพจาก Figure 6.109 
โดย Davis et al., 2011]  
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6.5.1.4 กลไกการเกิดกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต้่า (Mechanism of Thrust Faults)  

ลักษณะกำรปรำกฏของกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ ท ำให้กระบวนกำรเกิดของกลุ่มรอยเลื่อนชนิดน้ีเป็นที่น่ำสงสัย
อย่ำงย่ิง รอยเลื่อนย้อนที่พบทั่วไปมีมุมเทน้อยกว่ำ 15 หินที่วำงตัวอยู่บนเป็นหินแก่มีควำมหนำประมำณ 5-10 เคอลอเมอ  
เท่อร ขณะที่ควำมยำวของรอยเลื่อนยำวถึง 100-300 กิโลเมตร เมื่อเทียบควำมหนำกับควำมยำว สำมำรถกล่ำวได้ว่ำควำม
หนำน้อยมำก กำรเลื่อน (displacement) ของบล็อครอยเลื่อนย้อนจะมีระยะหลำยๆ 10 ถึงหลำยๆ 100 กิโลเมตร น่ันคือ 
แผ่นหินบำงๆ (5-10 กิโลเมตร) ที่ถูกผลัก (push) ข้ึนเหนือหินอื่นเป็นระยะกว่ำ 100 กิโลเมตร กำรที่จะผลักหินข้ึนมำทับหิน
อื่นเป็นระยะกว่ำ 100 กิโลเมตร โดยหินที่ถูกผลักยังมีลักษณะรูปร่ำงไม่เปลี่ยนแปลงเลยน้ัน สำมำรถเกิดข้ึนได้ในธรรมชำติ แม้
จะมีค ำอธิบำยดังที่จะกล่ำวต่อไป แต่ค ำอธิบำยเหล่ำน้ัน ยังไม่เป็นที่ยอมรับทั้งหมด  

Hubbert and Rubey (1959) ได้แสดงวิธีวิเครำะห์กำรเกิดรอยเลื่อนย้อน โดยเริ่มจำกก ำหนดให้ลักษณะของหินใน
รอยเลื่อนย้อนเป็นแท่งหนำ z และยำว x ดังรูปที่ 6.55  

 

 รูปที่ 6.55 ไดเออะแกรมแสดงลักษณะของแผ่นหินหนา z และยาว x วางอยู่บนแกน X และ Z โดยให้มีแรงผลัก 
(push) ด้านข้างxx  

 จำกรูปที่ 6.55 เมื่อแท่งหินพร้อมที่จะเคลื่อนโดยควำมเค้น xx ควำมเค้นเฉือน zx ที่ฐำนของแท่งหินต้องสมดุล
ก่อนกำรเลื่อน เขียนสมกำรได้ว่ำ 

 

 

จำกกฎของมุมเสียดทำนจะได้  

      

ดังน้ันจำกรูปที่ 6.55 จะได้  

 

 

และแรงจำกน้ ำหนักกดทับ (lithostatic pressure) ของ zz  
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ดังน้ันจะได้  

 

จำกสมกำร 6.1 แทนค่ำ zx 

 

 

 

เรำต้องกำรค ำนวณหำควำมเค้นสูงสุดที่จะท ำให้เกิดกำรเลื่อนพอดี (รูปที่ 6.56) ดังน้ัน แท่งหินจะต้องพร้อมที่จะเกิด
กำรเลื่อน แต่หินจะต้องไม่แตก [รูปที่ 6.56 (ข)] เมื่อเกิดเช่นน้ีได้ควำมเค้นเฉือนที่ฐำนจะต้องไม่มี น่ันคือ จะได้ 1 = xx และ 
3 = zz  และสำมำรถใช้กฎกำรวิบัติของคูลอม จะได้เส้นกำรวิบัติของคูลอมแสดงในรูปที่ 6.57 

 

 รูปที่ 6.56 ลักษณะของจ าลองแท่งหินเพ่ือเป็นตัวแทนแผ่นหิน (thrust sheet) (ก) เริ่มต้น (ข) เกิดการเลื่อนโดยไม่
เปลี่ยนลักษณะภายใน (no internal change) เมื่อมีแรงผลักเป็นสมมติฐานที่วิเคราะห์ (ค) เกิดการเปลี่ยนลักษณะภายใน
จากผลของแรงผลัก (internal change) ไม่ใช่สมมติฐานที่วิเคราะห์   

 

รูปที่ 6.57 วงกลมโมรและกรอบการวิบัติ การวิเคราะห์เพ่ือหาสมการความยาวและหนาของแผ่นหินเลื่อน (thrust 
sheet) พิจารณารูปสามเหลี่ยมมุมด้านและด้านต่างๆ ที่ประกอบสามเหลี่ยม  
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จำกรูปที่ 6.57 จะได้  

 

 

 

จำกสมกำรแก้ค่ำให้อยู่ในรูปของ 1 และ 3 ที่ดูแล้วง่ำยข้ึนได้ดังน้ี 

 

เพ่ือให้อยู่ในรูปของ 1 และ 3 น่ันคือ  

เมื่อ 

 

 

 

ดังน้ัน  

 

และ zz = gz จะได้  

 

จำกสมกำร 6.2 จะได้ 

 

ย้ำยค่ำ เพ่ือดูควำมสัมพันธ์ของ x 

 

 

 

 

 

 

จำกสมกำรที่ 6.3 แทนค่ำต่ำงๆ ที่ควรจะเป็นตำมท่ีสังเกตได้ จำกกำรทดลองและจำกธรรมชำติ  
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     = 30;  = tan = 0.58 
   0 = 20 MPa;  = 2,300 Kg/m3   

สำมำรถค ำนวณหำค่ำ C0 และ K ได้ 

    C0 = 69.28 MPa   

    K = 3 km 

แทนค่ำในสมกำร 6.3 จะได้  

    xmax = 5.4 km +2.6z…………………….6.4 

จำกควำมหนำของแผ่นหินแก่ที่ถูกผลักข้ึนมำทับหินที่มีอำยุอ่อนในระหว่ำง 5-10 กิโลเมตร ดังน้ัน แทนค่ำ z ใน
สมกำรที่ 6.4 จะได้ควำมยำวของ x = 18.4 และ 31.4 ตำมล ำดับ แต่ควำมยำวของแผ่นรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำที่พบในธรรมชำติ 
อยู่ระหว่ำง 100-300 กิโลเมตร ค่ำที่ค ำนวณได้จำกสมกำรที่ 6.4 จึงน้อยกว่ำควำมเป็นจริงของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำที่พบใน
ธรรมชำติ น่ันแสดงว่ำ จะต้องมีกลไก (mechanisms) อย่ำงอื่นร่วมด้วย ในกำรส่งเสริมให้หินเกิดเป็นแผ่นบำงยำว (หนำ 5-10 
กิโลเมตร ยำว 100-300 กิโลเมตร) ทีเ่ลื่อนได้ กำรวิเครำะห์ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถตอบข้อสงสัยน้ีได้ ต้องหำค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
และค ำอธิบำยเพ่ิมเติมต่อจำกกำรวิเครำะห์เดิม คือ  

(1) สมมติหินฐำนที่รองแผ่นหิน (thrust sheet) ให้เป็นหินแข็งมีแรงเสียดทำน เน่ืองจำกหินที่ไม่มีแรงเสียดทำน
สำมำรถถูกท ำให้เลื่อนที่ได้ระยะทำงยำวถึงอินฟิเนอที่ (infinity) รอยเลื่อนย้อยธรรมชำติเลื่อนได้ระยะทำง 
100-300 กิโลเมตร ดังน้ัน จึงมีแรงเสียดทำน เพ่ือหยุดกำรเลื่อนของแผ่นหิน น่ันคือ เป็นลักษณะของหินมี
สภำพแพลสติค ตัวอย่ำงหินที่มีสภำพแพลสติค ได้แก่ หินดินดำน หินดินเหนียว หรือเกลือหิน อย่ำงไรก็ตำม 
หินที่รองอยู่ที่ฐำนของแผ่นหินที่เลื่อน (thrust sheet) เป็นหินอัคนี 

(2) ระยะของแผ่นหินเลื่อนยำวมำกได้ เน่ืองจำกมีกำรเลื่อนลงมำกกว่ำกำรเลื่อนข้ึน (slide down hill) แต่กำร
เลื่อนข้ึน (up hill) ในธรรมชำติพบว่ำ ท ำมุมประมำณ 2-10 ซึ่งไม่ตรงกับค ำอธิบำย กำรเลื่อนได้ระยะ
ทำงไกลเป็นเพรำะควำมดันน้ ำ (fluid pressure) ที่ท ำให้ควำมแข็งแรงของหินลดลง น่ันคือ zz

*=zz-Pf 

ดังน้ัน ค่ำควำมดันน้ ำจะลดค่ำของควำมเสียดทำนลง แผ่นหินจึงเลื่อนได้ไกล แกรฟรูปที่ 6.58 แสดงผลของ
ควำมดันน้ ำในรอยเลื่อน มีกำรศึกษำโดย Hubbert and Rubey (1959) จำกแกรฟจะเห็นว่ำ ควำมดันน้ ำใน
รอยเลื่อนมีผลต่อกำรเลื่อนเป็นอย่ำงมำก  

(3) รูปร่ำงของแผ่นหิน (thrust sheet) ที่เลื่อนเป็นแบบลิ่ม เทียบเคียงกับคล้ำยกองดินหน้ำรถไถดิน [รูปที่ 6.59 
(ก)] ไม่ได้เป็นรูปแท่งตำมกำรเสนอของ Hubbert and Rubey (1959) ดังน้ัน ระยะทำงเลื่อนของแผ่นหิน
แบบลิ่มจึงไกลหรือยำวกว่ำแผ่นหินรูปแท่ง Chapple (1978) และจำกรูปจ ำลองของ Davis, Suppe and 
Dahlen (1983) แสดงให้เห็นว่ำ รูปลิ่มที่จะเลื่อนได้ระยะทำงที่สั้นหรือยำว ข้ึนอยู่กับค่ำ “wedge taper – 
เว็จ เท′เพ่อร” ซึ่ง เวจเทเพ่อร คือ ผลบวกของมุมเทส่วนบนของรูปลิ่ม (มุม ) หรือมุมของสภำพพ้ืนที่ 
(topographic slope) กับมุมที่ฐำน (มุม ) ของรูปลิ่ม (basal decollement slope) ดังแสดงในรูปที่ 6.59 
(ข) น้ันคือ “wedge taper” มีค่ำเท่ำกับ  +  และค่ำของ “critical wedge taper – รูปลิ่มวิกฤต” 
ค ำนวณจำกสมกำร  

 

 1)1(
)1(






k
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เมื่อ  ค่ำ  คือ ค่ำควำมเสียดทำน  
ค่ำ  คือ อัตรำส่วนของควำมดันน้ ำ (Pf/gh) 
ค่ำ k คือ earth pressure coefficient เท่ำกับ K ของ Hubbert and Rubey (1959) 

 

รูปที่ 6.58 แกรฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันน้ าในรอยเลื่อน กับค่าความยาวของรอยเลื่อน [ภาพจาก 
Hubbert and Rubey, 1959] 

 

รูปที่ 6.59 (ก) ภาพเทียบเคียงการเลื่อนของมวลหินเพดานรูปลิ่มที่เกิดจากผลของแรงดัน (wedge or bulldozer 
model) ในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกชนกัน ผลของการดันจะได้มวลหินอายุแก่ถูกดันและเลื่อนเป็นกองรูปลิ่ม คล้ายกองดินที่
ใช้รถไถดินให้เคลื่อนที่ ซึ่งฐานจะเป็นรอยเลื่อนแบบดิแทชเมินท์ที่มีมุมเทน้อย ส่วนด้านบนจะเป็นลักษณะลาดเอียงของมวล
หินเคลื่อน โดยจะลาดลงชนกับฐานดิแทชเมินท์ มุมระหว่างผิวบนและผิวล่างเรียกว่า มุมเทเพ่อร (taper) (ข) ลักษณะของรูป
ลิ่มที่จะเกิดมวลหินเคลื่อน (thrust sheet) ทีม่ีความลาดชันทั้งบนและล่าง ด้วยมุมเท  และ   
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มวลหินที่อยู่ด้ำนล่ำงถูกดันให้ข้ึนมำกองอยู่บนผิวดิน โดยมีทิศทำงกำรดันเพียงทำงเดียว และกองของมวลหินเคลื่อน
จะถูกดันไปเรื่อยๆ จนในที่สุดจะเกิดเป็นรูปลิ่ม รูปลิ่มจะหนำเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ หำกมุมเทเพ่อรยังไม่ถึงมุมวิกฤต [(รูปที่ 6.59 (ข)] 
แต่ถ้ำมุมเทเพ่อรมีค่ำเกินมุมวิกฤต รูปลิ่มจะเพ่ิมมวลเฉพำะที่ปลำยและก่อเกิดเป็นรอยเลื่อนใหม่ หำกรูปลิ่มมีมุมเทเพ่อรมีค่ำ
เท่ำกับมุมวิกฤตพอดี ดังสมกำรข้ำงต้น มวลหินรูปลิ่มจะเลื่อนด้วยระยะทำงหลำยสิบ หรือหลำยร้อยกิโลเมตร โดยไม่มีกำร
เปลี่ยนลักษณะภำยในรูปลิ่ม และเคลื่อนอย่ำงช้ำๆ มีระยะกำรเลื่อนสะสมเพ่ิมข้ึนไปตำมล ำดับ  

กล่าวโดยสรุป การเพิ่มค่าความดันน้ า และลักษณะของ critical wedge taper เป็นการอธิบายกลไกของการ
เกิดรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่ค่อนข้างยอมรับ กำรทดลองเพ่ือดูผลจำกแรงดันน้ ำอย่ำงง่ำย คือ กำรแช่กระป๋องน้ ำอัดลมเปล่ำ 
(ไม่มีน้ ำบรรจุอยู่ภำยใน) ให้เย็นจัด จำกน้ันน ำกระป๋องน้ ำอัดลมเปล่ำอีกประป๋องหน่ึงที่ไม่ได้แช่เย็น มำวำงลงบนแผ่นกระจก
เรียบที่ปลำยด้ำนใดด้ำนหน่ึง จำกน้ันยกปลำยแผ่นกระจกด้ำนที่วำงกระป๋องข้ึน โดยปลำยอีกด้ำนติดกับพ้ืน (ท ำเป็นมุมเท) 
เพ่ือตรวจสอบว่ำ ยกด้วยมุมเทกี่องศำ กระป๋องน้ ำอัดลมเปล่ำจึงจะไหลลงมำตำมมุมเท วัดมุมเทที่ได้ น่ันคือ ค่ำควำมเสียดทำน
ของกระจกกับกระป๋องน้ ำอัดลมเปล่ำ (~15) จำกน้ันน ำกระป๋องน ำอัดลมเปล่ำที่แช่เย็นจัด มำวำงบนแผ่นกระจกแผ่น
เดียวกัน ท ำเช่นเดียวกับกระป๋องที่ไม่ได้แช่ดังกล่ำวมำแล้ว และวัดมุมเทที่กระป๋องเกิดกำรเลื่อน จะพบว่ำกระป๋องที่แช่เย็นจัด 
จะไหลเลื่อนด้วยมุมเททีน้่อยกว่ำ (~10) กระป๋องที่ไม่ได้แช่เย็นจัด กำรทดลองน้ี แสดงให้เห็นว่ำควำมดันน้ ำ สำมำรถลดค่ำ
ควำมเสียดทำนได้ ส่วนกำรทดลองรูปลิ่มเพ่ือดูกำรเลื่อนของรอยเลื่อนย้อน ท ำได้ง่ำยๆ เช่นเดียวกัน คือ หำดินทรำยที่ผ่ำนกำร
แยกขนำด เพ่ือเปรียบเทียบ เช่น ทรำยหยำบ ทรำยละเอียด และทรำยละเอียดมำก น ำมำกองอยู่บนที่ปลำยแผ่นกระจก 
จำกน้ันยกแผ่นกระจกเพ่ือให้เกิดมุม  ดังรูปที ่6.59 ใช้แผ่นไม้เรียบดันดินทรำยข้ึนตำมมุมเทเพ่ือให้มีลักษณะเป็นลิ่ม ในช่วง
แรกๆ จะสังเกตกำรเกิดมุม  เมื่อกองทรำยปรับมุม  ได้ กองทรำยจะเกิดกำรเลื่อนคล้ำยกับรอยเลื่อนย้อนเมื่อถึงมุมวิกฤต   

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 10-11 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

6.5.2 กลุ่มรอยเลื่อนปกติ (Normal Fault Systems) 

กำรปรำกฏของกลุ่มรอยเลื่อนปกติ ดังตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 6.60-6.61 เกิดจำกกำรยืดของหินในแผ่นเปลือกโลก 
ลักษณะปรำกฏจะพบหินอ่อนกว่ำอยู่บนหินแก่ (younger-on-older) ซึ่งตรงกันข้ำมกับรอยเลื่อนย้อนที่จะพบหินแก่อยู่บนหิน
อ่อนกว่ำ (older-on-younger) ตัวอย่ำงของกลุ่มรอยเลื่อนปกติที่พบ เช่น Tertiary basins หรือ Basins and Ranges ใน
ประเทศไทย, Basins and Ranges ในสหรัฐอเมริกำ, East African rift valleys (basins), Rhine graben ในเยอรมัน หรือ 
Viking graben ในทะเลเหนือ เป็นต้น นอกจำกน้ีรอยเลื่อนปกติพบมำกมำยในบริเวณกึ่งกลำงของแนวแยกของแผ่น
มหำสมุทร (mid-oceanic spreading center) กลุ่มรอยเลื่อนปกติมีโครงสร้ำงซับซ้อนน้อยกว่ำกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ และ
ลักษณะโครงสร้ำงไม่ว่ำเกิด ณ ที่ใด จะมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน กำรบรรยำยล ำดับวิวัฒนำกำรหรือพัฒนำกำรของกลุ่มรอย
เลื่อน สำมำรถน ำมำปรับ-อธิบำยใช้ร่วมกันได้ ดังแสดงในรูปที่ 6.62 และ 6.63 

6.5.2.1 รูปทรงของกลุ่มรอยเลื่อนปกติ (Geometry of Normal Fault System) 

รูปที่ 6.63 แสดงไดเออะแกรมของกลุ่มรอยเลื่อนปกติที่พบทั่วๆ ไป ลักษณะเด่นของพ้ืนที่ที่มีโครงสร้ำงแบบรอย
เลื่อนปกติคือ กำรปรำกฏของแอ่งสลับกับเทือกเขำ (basin and range) หรือ “graben – กรำ′เบิ่น” สลับกับ “horst –     
ฮอรฺสทฺ” โดยขอบแอ่งขนำบด้วยภูเขำ หำกขอบแอ่งขนำบด้วยภูเขำทั้งสองด้ำน เรียกว่ำ “full graben” หำกขนำบด้วยภูเขำ
เพียงด้ำนเดียวเรียกว่ำ “half graben” รอยเลื่อนที่ควบคุมรูปทรงของแอ่ง เรียกว่ำ “รอยเลื่อนหลัก (main fault)” ซึ่งใน
กรณีของ full graben จะมีรอยเลื่อนหลักสองแนว ที่มีมุมเทตรงกันข้ำมกัน และมีแนวระดับ (strike) แนวเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน รอยเลื่อนที่เกิดภำยหลังจำกรอยเลื่อนหลัก หำกมีมุมเทแนวเดียวกันกับรอยเลื่อนหลัก เรียกว่ำ “synthetic 
fault – ซินเธะ′ถิค ฟ้อลทฺ” หำกมีมุมเทตรงกันข้ำมเรียกว่ำ “antithetic fault – แอนเทอเธะ′ถิค ฟ้อลทฺ” (รูปที่ 6.64) 
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 รูปที่ 6.60 ตัวอย่างภาพตัดขวางของกลุ่มรอยเลื่อนปกติที่พบบริเวณอ่าวไทย แสดงสภาพใต้ผิวดินของแอ่งปัตตานี 
แอ่งกระ และแอ่งตะวันตก [ภาพปรับปรุงต่อจาก Racey, 2011]  

 

รูปที่ 6.61 ตัวอย่างภาพตัดขวางของกลุ่มรอยเลื่อนบริเวณ Viking Graben ในทะเลเหนือ แหล่งเพอโทรเลี่ยมแหล่ง
ใหญ่แหล่งหน่ึงของโลก (ก) ภาพในมาตราส่วนไพศาล แสดงความลึกตลอดชั้นเปลือกโลก (Moho) (ข) ภาพแสดงความลึก
เฉพาะระดับที่เกี่ยวข้องกับเพอโทรเลี่ยม [ภาพจาก aapgbull.geoscienceworld.org อ้างถึง Isaksen et al., 2002]  
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รูปที่ 6.62 ไดเออะแกรมแสดงพัฒนาการของรอยเลื่อนปกติในบริเวณแผ่นเปลือกโลกอยู่ในสภาพถูกยืด การเปลี่ยน
ลักษณะถึงชั้นโมเฮอ (Moho) หรือตลอดเปลือกโลก (whole crust) เมื่อเปลือกโลกแตกออกและเลื่อนออกจากกัน จะมี
ช่องว่างเกิดข้ึน ตะกอนจะเข้ามาทับถมเกิดเป็นแอ่ง ความหนาแน่นบริเวณที่แตกและเกิดการทับถมจะลดลง เน้ือโลกที่รองรับ
จะปรับสมดุลด้วยการยกตัวสูงข้ึน หากมีการยืดต่อไปเรื่อยๆ แผ่นเปลือกโลกจะขาดออกจากกัน เกิดเป็นกึ่งกลางแนวแยกของ
แผ่นมหาสมุทร (mid oceanic ridge) และมีเปลือกมหาสมุทรเกิดข้ึนใหม่  

 

รูปที่ 6.63 ไดเออะแกรมแสดงพัฒนาการของรอยเลื่อนปกติในบริเวณแผ่นเปลือกโลกอยู่ในสภาพถูกยืด  แสดง
รายละเอียดในส่วนของเปลือกโลกส่วนบน ได้ลักษณะแบบฮอร์สท์ (horst), กราเบิ่น (garben) และกึ่งกราเบิ่น (haft 
graben)  
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รูปที่ 6.64 ลักษณะของซินเธะถิคฟ้อลท์ (synthetic fault) และแอนเทอเธะถิคฟ้อลท์ (antithetic fault) 
หลักการพิจารณา คือ เทียบกับทิศทางของรอยเลื่อนหลัก (main fault) ว่าเอียงเทไปทางด้านใด ตามเอียงเทไปทิศทาง
เดียวกัน เรียกว่าซินเธะถิค ตรงกันข้ามกัน เรียกว่าแอนเทอเธะถิค  

รอยเลื่อนที่มีระนำบกำรเลื่อนเป็นรูปโค้งลงเมื่ออยู่ระดับลึก หรือเมื่อตัด (incise) ลงไปในหินที่มีลักษณะแพลสติค 
เรียกว่ำ “listric normal fault – ลิ′สตริค นอร′เมิ่ล ฟ้อลทฺ” รอยเลื่อนที่มีระนำบกำรเลื่อนเกิดข้ึนพร้อมๆ กับกำร
ตกตะกอนทับถมอย่ำงต่อเน่ือง เรียกว่ำ “growth fault – โกรธ๊ ฟ้อลทฺ” ลักษณะเด่นของรอยเลื่อนชนิดน้ีคือ ควำมหนำของ
ชั้นหินเมื่ออยู่ใกล้กับระนำบกำรเลื่อนจะหนำมำกข้ึนตำมล ำดับ (รูปที่ 6.65)  

 

รูปที่ 6.65 ลักษณะของ (ก) listric fault (ข) lsitric and growth fault ทีซ่ึ่งมคีวามหนาของชั้นหินเมื่ออยู่ใกล้กับ
ระนาบการเลื่อนจะหนามากข้ึนตามล าดับ 

6.5.2.2 กลไกและพัฒนาการของกลุ่มรอยเลื่อนปกติ (Mechnaism and Development of Normal Fault System) 

รอยเลื่อนปกติมักมีมุมลำดชันเทมำกกว่ำ 45 ส่วนใหญ่ประมำณ 60 เป็นไปตำมกฎกำรวิบัติของคูลอม น่ันคือ 
ภำยใต้เงื่อนไขหินอยู่ในสภำวะเปรำะ รูปที ่6.66 แสดงล ำดับกำรเกิด (evolution) หรือพัฒนำกำร (development) ของกลุ่ม
รอยเลื่อนปกติบริเวณทะเลแดง (Red Sea) ซึ่งมีลักษณแช่นเดียวกับรูปที่ 6. 62 จุดเริ่มต้นหรือนูเคลียส (iniciate point) ของ
กำรเกิดรอยเลื่อนปกติเกิดได้ทั้งบนดินและใต้ผิวดิน จำกน้ันจะแผขยำยออกไป ดังแสดงในรูปที่ 6.67 รอยเลื่อนปกติที่เกิดใน
หินที่มีควำมเป็นแพลสติคสูง มุมเทของระนำบกำรเลื่อนจะต่ ำกว่ำมุมเทที่เกิดในหินที่มีควำมเป็นแพลสติคต่ ำ ดังน้ัน มักพบมุม
เทของระนำบกำรเลื่อนเปลี่ยนไปตำมควำมลึก ไม่เป็นไปตำมกำรวิบัติของคูลอม ทั้งน้ีเพรำะเมื่อย่ิงลึกหินจะมีควำมเป็นแพล
สติคเพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ เพรำะอุณหภูมิภำยในโลกสูงข้ึนตำมล ำดับ โครงสร้ำงรอยเลื่อนที่เกิดในหินที่มีสภำพแพลสติคสูง จะ
เรียกชื่อเป็น เขตรอยเฉือน (shear zone) จัดเป็นโครงสร้ำงเฉพำะอีกโครงสร้ำงหน่ึงที่จะกล่ำวในบทที่ 9 อย่ำงไรก็ดี กำร
เปลี่ยนมุมของระนำบรอยเลื่อนเมื่ออยู่ระดับลึก หำกหินน้ันยังมีสภำพเปรำะแต่ยังคงพบมุมเทต่ ำ แสดงว่ำระนำบกำรเลื่อนเกิด
กำรหมุน เน่ืองจำกมีช่องว่ำงเกิดข้ึนมำก ท ำให้แต่บล็อคหินแต่ละบล็อคหมุนเข้ำหำแนวนอน เพ่ือปรับสมดุลตำมกฏกำรดึงดูด
ของแรงโน้มถ่วงของโลก  
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รูปที่ 6.66 ล าดับการเกิดของทะเลแดง (Red Sea) มีการเกิดแบบ rifting basin ซึ่งปัจจุบันแผ่นมหาสมุทรก าลงั
เพ่ิมขนาดพ้ืนที่มากข้ึนตามล าดับ [ภาพ Lowell and Genile, 1972] 

 

 

 รูปที่ 6.67 จุดเริ่มต้นของระนาบการเลื่อน (ก) เริ่มจากผวิดิน (ข) เริ่มจากใต้ผิวดิน [ภาพจาก Figure 6.126 โดย 
Davis et al., 2011]  
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กลไกกำรเกิดของกลุ่มรอยเลื่อนปกติที่พบในระดับต้ืน สำมำรถใช้กฏกำรวิบัติของคูลอมและกฏกำรเกิดรอยเลื่อน
ของแอนเดอรเซิ่นมำอธิบำยได้ ทั้งน้ีกฏกำรวิบัติของคูลอมใช้ได้กับหินที่มีควำมเป็นเน้ือเดียว และ/หรือไม่มีโครงสร้ำงเดิม เช่น 
รอยแตกเดิม ท่ีจะท ำให้กำรแตกของหินไม่เป็นไปตำมกฏของคูลอมได้ กลุ่มรอยเลื่อนปกติเกิดจำกกำรยืดของแผ่นเปลือกโลก 
อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีค ำอธิบำยที่แตกต่ำงเก่ียวกับกลไกกำรเกิดและพัฒนำกลุ่มรอยเลื่อนปกติที่มีลักษณะผิดแปลกไปจำกธรรมดำ 
ดังน้ี   

(1) ความผิดแปลกไปจากธรรมดาของรอยเลื่อนปกติมุมต่ า (paradox of low-angle normal fault) กำร
พบรอยเลื่อนปกติมุมต่ ำ (low-angle normal fault หรืออีกชื่อเรียกว่ำ low-angle detachment fault ที่ในอดีตมีกำร
โต้แย้งค่อนข้ำงมำก เพรำะขัดกับกฎกำรวิบัติของคูลอม เน่ืองจำกเป็นรอยเลื่อนที่มีระนำบมุมเทต่ ำกว่ำ 30 แม้ปรำกกฏที่ผิว
ดิน รูปที ่6.68 อธิบำยกำรเกิดรอยเลื่อนปกติมุมต่ ำ โดยกำรหมุนของมุมลำดชันให้ได้มุมต่ ำลงภำยหลัง ผู้ที่ให้ค ำอธิบำยและ
ค ำอธิบำยกำรเกิดรอยเลื่อนปกติมุมต่ ำ สรุปได้ดังน้ี  

 

รูปที่ 6.68 รูปจ าลองแสดงการวิเคราะห์การเกิดรอยเลื่อยปกติมุมต่ า (ก) แบบ Domono, (ข) แบบ listric and 
reverse drag, (ค) แบบ imbricate listric และ (ง) แบบ listric nromal faulting bounding with planar normal 
faults. [ภาพจาก Figure 6.129 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Wenicke and Burchfiel, 1982)] 

รอยเลื่อนแบบปกติมุมต่ ำ (law-angle normal faults) เดิมเข้ำใจว่ำเป็นรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust faults) แต่
ควำมเข้ำใจ เป็นที่สงสัยเป็นอย่ำงมำกในอเมริกำช่วงก่อนปี 1980 รอยเลื่อนปกติมุมต่ ำพบในบริเวณที่เรียกกันว่ำ “North 
American Cordilleran Metamorphic Core Complexes – นอรฺธ เออะเม′เรอเคิ่น คอรเดิลเย′เริ่น เมะเทอมอร′ฝิค คอร 
คอม′เพล็กซฺ” หรือเรียกสั้นๆว่ำ “Cordilleran Metamorphic Core Complexes (CMCCs)” ซึ่งเป็นชี่อเรียกของเทือกเขำ 
ที่มีลักษณะกระจำยเป็นแนวแบบไม่ต่อเน่ือง พบทำงตอนใต้ของด้ำนตะวันตกของประเทศแคนำดำ ลักษณะเด่นของ CMCCs 
คือ เป็นเทือกเขำท่ีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับเทือกเขำท่ีอยู่ในพ้ืนที่ข้ำงเคียง กลุ่มหินที่ปรำกฏในบริเวณที่เรียกว่ำ CMCCs สำมำรถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มหินแปร หินอัคนี และ/หรือหินมิกเมอไท้ท์ ที่เคยอยู่ที่ควำมลึกประมำณ 10-15 
กิโลเมตรจำกผิวดินลงไป วำงตัวแบบสัมผัสหรือวำงอยู่ล่ำงของกลุ่มหินพวกที่จัดเป็นกลุ่มที่สอง กลุ่มหินกลุ่มที่สองน้ีเป็นกลุ่ม
หินตะกอนที่ไม่มีกำรแปร หรือมีกำรแปรเพียงเล็กน้อย ตรงรอยสัมผัสระหว่ำงหินสองกลุ่มน้ี พบเป็นรอยเลื่อนแบบปกติมุมต่ ำ
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ที่มีระนำบเทไม่เกิน 30 องศำ ซึ่งส่วนใหญ่มีระนำบเทระหว่ำง 10-15 องศำเท่ำน้ัน จึงเรียกว่ำ "Low-angle detachment 
fault – โล แอง′เก้ิล ดิแทช′เมิน่ทฺ ฟ้อลทฺ"  

โดยค ำว่ำ "Metamorphic Core Complexs (MCCs)" น่ำจะเทียบเป็นภำษำไทยได้ว่ำ “แก่นซับซ้อนของธรณีแปร
สภำพ" หรือถ้ำจะให้เกิดภำพพจน์มำกกว่ำน้ีน่ำจะเรียกว่ำ "ที่สุดของแก่นแห่งควำมยุ่งยำกซับซ้อนทำงของธรณีแปรสภำพ 
(เพรำะมำจำก core of complexities)" เทือกเขำท่ีจัดเป็น CMCCs จะต้องมีลักษณะของ เอกลักษณ์ครบสามส่วน ดังน้ี  

(1) จะต้องพบเป็นภูเขำรูปโดมที่เกิดจำกส่วนเลื่อนข้ึน (foot wall) ของรอยเลื่อนปกติ หินที่พบเป็นพวก หินแปรที่
ผ่ำนควำมร้อน ควำมดันสูง หินอัคนีระดับลึก และ/หรือ หินมิกเมอไท้ท์ อีกท้ังกำรเปลี่ยนลักษณะ ของกลุ่มหิน
ส่วนน้ีเป็นชนิดแพลสติค 

(2) จะต้องพบหินเพดำน (hanging wall) ของรอยเลื่อน เป็นหินที่ไม่ผ่ำนกำรแปร หรือมีกำรแปรเพียงเล็กน้อย 
กำรเปลี่ยนลักษณะของกลุ่มหินส่วนน้ีเป็นชนิดแตกหัก (brittle) และ  

(3) จะต้องพบระนำบรอยเลื่อนหรือเขตรอยเฉือน เช่น เขตของแนวมำยเลอไน้ท์ (mylonitic zone) ซึ่งเป็นหินที่
เกิดในแนวรอยเลื่อนหรือรอยเฉือน ที่ต้องเป็นชนิดไหล-เลื่อน (granular flow and sliding) อำจพบหินแค
เทอคลำไซ้ท ์(cataclasite) ทั้งน้ีเพรำะเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะซ้อนทับ (superimposed) ขณะที่มำยเลอไน้ท์
ถูกเลื่อนข้ึนมำสู่ผิวดิน ปรำกฏของระนำบของริ้วขนำนของมำยเลอไน้ทจ์ะมีมุมต่ ำ  

อย่ำงไรก็ดี ยังคงมีค ำถำมเก่ียวกับกำรปรำกฏของ CMMCs อำทิ เช่น (1) ท ำไมรอยเลื่อนปกติที่มีระนำบรอยเลื่อนเท 
10-15 องศำ สำมำรถเลื่อนหินที่ระดับ 10-15 กิโลเมตรข้ึนมำสู่ผิวดินเกิดเป็นเทือกเขำท่ีสูงกว่ำพ้ืนที่ข้ำงเคียง ในขณะที่บริเวณ
น้ัน เปลือกโลกอยู่ในสภำพแรงดึง (extension) ถ้ำกำรเปลี่ยนลักษณะแบบไพศำลเกิดข้ึนทั่วทั้งหมด (regional 
deformation) ของเปลือกโลกบริเวณน้ัน น่ำจะมีแอ่งต่ำงๆ (basins) เกิดข้ึน พร้อมกับเทือกเขำต่ำงๆ (ranges) เป็นแนวยำว
มำกมำยหลำยแนวขนำนกัน มีรอยเลื่อนปกติที่มีมุมมำกกว่ำ 30º เป็นแนวแสดงขอบเขตของแอ่งและเทือกเขำเท่ำน้ัน แต่
ท ำไม เทือกเขำ CMCCs อยู่ในระดับที่มีควำมสูงที่มำกกว่ำเทือกเขำข้ำงเคียง ทั้งๆ ที่เกิดจำกรอยเลื่อนมุมต่ ำเท่ำน้ัน นอกจำกน้ี
แล้วยังพบอีกว่ำ ปริมำณของกำรที่ถูกดึงในบริเวณ CMCCs มีค่ำสูงมำกกว่ำบริเวณข้ำงเคียง จึงน่ำจะเกิดกำรจมตัวของแผ่นดิน
ที่ปรำกฏของบริเวณ CMCCs มำกกว่ำกำรยกตัวสูงเหนือระดับน้ ำทะเล หรือ (2) หลักฐำนกำรเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่ำงๆ ของ
โลก ระบุว่ำรอยเลื่อนที่ท ำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ระดับควำมลึกประมำณ 10-20 กิโลเมตร น้ันมีระนำบรอยเลื่อนเทมำกกว่ำ 30 
องศำ (ดังเช่นตัวอย่ำงกำรศึกษำของ Jackson, 1987; Doser, 1987; Doser and Smith, 1989) รอยเลื่อนดังกล่ำวน้ี ไม่
สอดคล้องกับระนำบรอยเลื่อนของ CMCCs ซึ่งมีมุมระหว่ำง 10-15 องศำ ดังน้ัน จึงเป็นไปได้หรือไม่ที่ มีกำรหมุนของระนำบ
รอยเลื่อนของ CMCCs ในขณะที่เกิดกำรเลื่อน แต่จำกข้อมูลกำรส ำรวจธรณีฟิสิกส์แบบคลื่นสั่นสะเทือนแบบสะท้อน ภำพ
สะท้อนของโครงสร้ำงใต้ผิวดิน สนับสนุนระนำบรอยเลื่อนปกติมุมเทต่ ำ เพรำะพบว่ำท่ีระดับต้ืน มุมของระนำบรอยเลื่อนมีมุม
เทสูง และมุมลดลงเรื่อยๆ และระนำบรอยเลื่อนเกือบอยู่ในแนวรำบ เมื่อถึงควำมลึกที่ 10 กิโลเมตรลงไป แต่ท ำไมข้อมูลของ 
แผ่นดินไหวและ จำก CMCCs ไม่สอดคล้องกัน หรือ (3) เมื่อหินที่อยู่ที่ระดับลึก 10-15 กิโลเมตร ถูกเลื่อนข้ึนมำ ควำมหนำ
ของเปลือกโลกในบริเวณน้ันเปลี่ยนแปลง แสดงว่ำใต้เปลือกโลกลงไป จะต้องมีกำรยกตัวสูงข้ึนของชั้นแมนเทิล (mantle 
upwelling) หินที่เคยปิดทับหนำประมำณ 10-15 กิโลเมตร ผุกร่อน-พังสลำยไป ดังน้ัน หินที่ควำมลึกลงไปกว่ำ 10-15 
กิโลเมตรเคลื่อนเข้ำมำแทนที่ หำกเป็นเช่นน้ี ภำพตัดขวำงของบริเวณ CMCCs ต้องแตกต่ำงอย่ำงชัดเจนกับบริเวณข้ำงเคียง 
แต่ปรำกฏว่ำ ข้อมูลทำงกำรส ำรวจด้วยวิธีทำงธรณีฟิสิกส์ ไม่พบควำมแตกต่ำงของภำคตัดขวำงของ CMCCs กับบริเวณ
ข้ำงเคียง (Satarugsa and Johnson, 1998) ในบำงบริเวณพบว่ำ ควำมหนำของเปลือกโลกใต้ CMCCs กับบริเวณข้ำงเคียงมี
ควำมหนำเกือบจะเท่ำๆ กัน ทั้งๆ ที่ CMCCs น้ันสูงกว่ำบริเวณข้ำงเคียงมำก แต่ท ำไมมีควำมหนำไม่แตกต่ำงกัน เพรำะจำก
หลักของ “Airy root – เอรี่ รูท” ถ้ำเทือกเขำสูงกว่ำพ้ืนที่ข้ำงเคียง 1 กิโลเมตรย่อมม ีรำกลึกประมำณ 6 กิโลเมตร แต่ปรำกฏ
ว่ำบำงพ้ืนที่ไม่เป็นเช่นน้ัน ตัวอย่ำงที่ไม่พบ Airy Root คือ Ruby Mountains Metamorphic Core Complex, Nevada 
(Satarugsa and Johnson, 1998) ส่วนตัวอย่ำงที่พบ Airy Root คือ Santa Catalina Metamorphic Core Complex, 
Arizona (Myers and Beck, 1994) หรือ (4) ปัจจุบันยังไม่มีโมเดลใดที่สำมำรถอธิบำยกระบวนกำรเกิด CMCCs ได้อย่ำง
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ชัดเจน ตัวอย่ำงโมเดลเหล่ำน้ีได้แก่ Coney and Harms (1984); Holt et al. (1986); Gans (1987); Wernicke and Axen 
(1988); Lister and Davis (1989); Buck (1988); Block and Royden (1990); Thompson and McCarthy (1990) และ 
Yin (1991) ในส่วนน้ีสรุปเฉพำะโมเดล ที่ยังเป็นทีส่นใจ มีควำมน่ำเชื่อถือ ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงล ำดับของกำรพยำยำมแปล
ควำมหมำยธรรมชำติ ภำยใต้ข้อมูลที่เพ่ิมข้ึนตำมล ำดับ ได้แก่  

(1) Gravitaional spreading model เสนอโดย Coney and Harms (1984) อธิบำยกำรเกิด CMCCs โดย
อำศัยผลวิเครำะห์ทำง Palinspastic reconstruction ซึ่ง Coney and Harms (1984) พบว่ำในบริเวณ
พ้ืนที่ใต้ CMCCs น้ันเคยมีควำมหนำมำกกว่ำบริเวณข้ำงเคียง โดยที่ในบริเวณข้ำงเคียง CMCCs เปลือกโลก
หนำประมำณ 40 กิโลเมตร แต่ส่วนที่อยู่ใต้ CMCCs มีควำมหนำประมำณ 60 กิโลเมตร ดังน้ัน จึงเป็นไปได้
ว่ำ กำรยกตัวของ CMCCs น้ี เกิดจำกควำมหนำผิดปกติของเปลือกโลก ภูเขำที่เห็นจึงน่ำจะเกิดจำก กำร
เลื่อนไถลลงมำ (gravitational sliding หรือ mega-landslides) และท ำให้เห็นหินที่ระดับควำมลึก 10-15 
กิโลเมตรโผล่ข้ึน พ้ืนดินมีกำรไถลเลื่อนของแผ่นดิน เพ่ือลดควำมสูงลงเป็นกำรปรับสภำพสู่สมดุล   

(2) Isostatic uplift model (Spencer, 1984; Wernicke, 1985; Wernicke and Axen, 1988) อธิบำย
กำรเกิด CMCCs ว่ำเมื่อมีรอยเลื่อนเกิดข้ึน เปลือกโลกขำดออกจำกกันที่ระดับ “Moholovicic 
discontinuity – โมเฮอโร′เวอชิช ดิสคอนเทอนู′เออที่ หรือเรียกสั้นๆว่ำ Moho – โมเฮอ” หรือภำยใน
เปลือกโลกเอง ท ำให้เกิดช่องว่ำงเพรำะแผ่นดินเคลื่อนต่ำงระดับกัน ท ำให้เสียสมดุลและเกิดแรงดันภำยใต้
พ้ืนทีท่ี่มีระดับแตกต่ำงกัน แรงดันที่อยู่ใต้พ้ืนที่ที่มีควำมต่ำงระดับจะดันพ้ืนทีใ่ห้สูงข้ึน  

(3) Magmatic underplating and/or intrusion (Holt et al., 1986; Gans, 1987; Thompson and 
McCarthy, 1990; Yin, 1991) อธิบำยกำรเกิดของ CMCCs ว่ำเกิดจำกกำรเพ่ิมเติมของแม็กเมอที่ชั้น 
Moholovicic discontinuity ใต้ CMCCs หรือจำกกำรดันตัวของหินอัคนี ท ำให้เกิดภูเขำยกตัวสูงข้ึน ดังจะ
พบว่ำส่วนที่เลื่อนข้ึนมีหินอัคนีร่วมด้วย เมื่อรอยเลื่อนเกิดข้ึน พร้อมกับกำรแทรกดันของหินอัคนี ส่งผลให้
เกิดกำรยกตัวอย่ำงรวดเร็วปรำกฏเป็นเทือกเขำสูง แต่ทว่ำ CMCCs ในบำงพ้ืนที่ไม่มีหินอัคนี และมีค ำถำม
ตำมมำคือ ท ำไมจึงเป็นเพียงเฉพำะ CMCCs เท่ำน้ัน ทั้งๆ ที่หินอัคนีมีอยู่มำกมำยทั่วไป ส่วนกรณีของกำร
เพ่ิมเติมของแม็กเมอ จำกผลกำรศึกษำของ Satarugsa and Johnson (1998) พบว่ำ CMCCs ในพ้ืนที่ที่
ศึกษำไม่มีหลักฐำนของกำรเพ่ิมเติมแม็กเมอที่บริเวณพ้ืนที่ใต้ CMCCs  

(4) Rolling hinge and flexural uplift (Wenicke and Axen, 1988; Buck, 1988; Lister and Davis, 
1989) อธิบำยกำรเกิดของ CMCCs ว่ำมีรอยเลื่อนขำดออกจำกกันที่พ้ืนผิว เกิดข้ึนก่อนและเมื่อเปลือกโลก
ยืดตัวไปเรื่อยๆ รอยเลื่อนจะกัดลึกลงไปโดยเริ่มต้นที่ควำมลึกต้ืนๆ ก่อน จำกน้ันจะมีรอยเลื่อนแนวใหม่เกิด
ต่อเน่ือง กัดลึกลงไปและจะหยุดที่ชั้นกลำงของเปลือกโลก หรือที่ควำมลึก 10-15 กิโลเมตรจำกผิวดิน (รูปที่ 
6.69) ระนำบรอยเลื่อนจะเกิดกำรหมุนข้ึนรอยเลื่อนกัดลึกลงมำกๆ และอำจจะมีรอยเลื่อนตัดทับรอยเลื่อน
เดิม ท ำให้พบรอยเลื่อนปกติมุมต่ ำ ส่วนเปลือกโลกที่ระดับ Moholovicic discontinuity จะมีกำรปรับตัว
เพรำะมคีวำมไม่สมดุลของมวลเกิดข้ึน เมื่อแผ่นเปลือกโลกถูกฉีกขำดทำงตอนบน ดังน้ันในตอนล่ำงพ้ืนโลก
จะดันให้หินโผล่ ท ำให้หินที่เคยอยู่ที่ระดับกลำงของเปลือกโลกเลื่อนสูงข้ึนสู่ผิวดิน  

(5) Crustal flow model (Block and Royden, 1990) อธิบำยกำรเกิด CMCCs ว่ำเป็นกำรเคลื่อนไหลของ
มวลที่มคี่ำควำมหนำแน่นของหินในเปลือกโลกไม่เท่ำกัน ค่ำควำมหนำแน่นของหินของ CMCCs กับบริเวณ
ข้ำงเคียงแตกต่ำงกัน โดยที่ CMCCs ควรจะมีค่ำควำมหนำแน่นน้อยกว่ำค่ำควำมหนำแน่นของหินข้ำงเคียง 
จึงเป็นเทือกเขำที่มีควำมสูงกว่ำ สมดุลของมวลจะเกิดที่เปลือกโลก ไม่ใช่ที่ระดับโมเฮอ (Moho) ผลของ
กำรศึกษำคลื่นสะท้อนและแบบหักเห และผลกำรส ำรวจวัดค่ำควำมหนำแน่นของบริเวณ CMCCs ดัง
ตัวอย่ำงกำรศึกษำของ Satarugsa and Johnson (1998) สนับสนุนค ำอธิบำยของโมเดลน้ี  
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 รูปที่ 6.69 ลักษณะของการเลื่อนแบบ rolling hinge and flexural uplift ที่เน้ือโลกปรับตัวสูงข้ึน เพ่ือให้เกิด
ความสมดุล [ภาพปรับปรุงต่อจาก Wernicke and Axe, 1988] 

แก่นซับซ้อนของธรณีแปรสภำพดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon Metamorphic core complex) เสนอโดย 
MacDonald et al. (1993) ส่วนแก่นซับซ้อนของธรณีแปรสภำพดอยสุเทพ (Doi Suthep Metamorphic Core Complex) 
เสนอโดย Rhodes et al. (1997) จึงไม่เป็นที่สงสัยว่ำ เมื่อดูแผนที่ธรณีวิทยำของเทือกเขำตะวันตก เช่น แผนที่ธรณีวิทยำ
มำตรำส่วน 1:500,000 พบแนวรอยเลื่อนที่เป็นสัญญำลักษณ์ของรอยเลื่อนย้อน แต่จำกผลกำรศึกษำของ MacDonald et al. 
(1993) และ Rhodes et al. (1997) รอยเลื่อนย้อนถูกเปลี่ยนเป็นรอยเลื่อนปกติ ดังที่เคยปรำกฏในประเทศอเมริกำเมื่อ 20 ปี
ที่แล้ว เพรำะควำมยุงยำกซับซ้อนอย่ำงมำกมำยของ Metamorphic Core complexes น่ันเอง  

ดังน้ัน กำรทีร่อยเลื่อนย้อนกลับกลำยเป็นรอยเลื่อนปกติจึงไม่ใช่เรื่องที่น่ำฉงน เพรำะดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ
ของเทือกเขำตะวันตก พบว่ำมีลักษณะธรณีวิทยำคล้ำยกับ CMCCs อีกทั้ง ดอยอินทนนท์ก็คือที่ที่สูงที่สุดเทียบกับบริเวณ
ข้ำงเคียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่ำงหน่ึงของ MCCs ผู้เขียนเชื่อว่ำหำกท ำกำรศึกษำธรณีวิทยำข้ันละเอียด มีกำรลงขอบเขตของ
มำยเลอไน้ท์ ที่แสดงขอบเขตของรอยเฉือนของเทือกเขำตะวันตก จะท ำให้ทรำบถึงกำรวำงตัวของแนวรอยเลื่อนได้ชัดเจน
ย่ิงข้ึน โดยเฉพำะด้ำนขอบตะวันออกและขอบตะวันตกของเทือกเขำ เพรำะจำกลักษณะ regional geology ในช่วง 
“Cenozoic – ซีเนอโซอิค” ของประเทศไทยและประเทศข้ำงเคียง มีควำมซับซ้อนอยู่แล้ว กำรพบ MCCs เพ่ิมเติมเข้ำมำ 
น่ำจะท้ำทำยควำมอยำกรู้ อยำกเห็น และอยำกศึกษำของนักธรณีวิทยำและนักธรณีฟิสิกส์ เพ่ือหำค ำอธิบำย 
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 (2) ความผิดแปลกไปจากธรรมดาของรอยเลื่อนย้อนพบร่วมกับรอยเลื่อนปกติ (paradox of reverse faults 
associated in Normal fault system) ในบำงพ้ืนที่ที่ตรวจพบว่ำเปลือกโลกมีสภำพแบบกำรยืด (extension) แต่กลับมี
รอยเลื่อนย้อนเกิดร่วมกับรอยเลื่อนปกติ แม้รอยเลื่อนย้อนน้ันเกิดจ ำนวนน้อย แต่ควรมีค ำอธิบำย ซึ่งค ำอธิบำยที่เป็นที่ยอมรับ
ค่อนข้ำงมำกคือ รอยเลื่อนย้อนสำมำรถเกิดข้ึนได้ เน่ืองจำกสภำพรูปทรงของหินฐำน (basement geometry) น่ันคือ หินฐำน
ไม่ได้รำบเรียบเท่ำกันหมด แต่มีควำมสูงต่ ำ หรือมีควำมไม่เป็นเน้ือเดียวสูง ท ำ ให้กำรเปลี่ยนลักษณะไม่เป็นไปตำมกฏของคู
ลอม Ellis and McClay (1988) ได้สร้ำงรูปจ ำลอง (scaled analogue model) ดังรูปแสดงในรูปที่ 6.70 เพ่ือแสดงให้เห็น
ว่ำ รอยเลื่อนย้อนสำมำรถเกิดร่วมกับรอยเลื่อนปกติได้ หำกหินฐำนมีรูปทรงสัณฐำน หรือมีโครงสร้ำงที่เอื้อต่อกำรท ำให้ทิศทำง
ของควำมเค้นเปลี่ยนไป  

 

 รูปที่ 6.70 รูปจ าลองเสมือนจริง (scaled analogue model) แสดงการเกิดของรอยเลื่อนย้อนร่วมกับรอยเลื่อน
ปกติ ในกรณีที่หินฐานมีโครงสร้างควบคุมการเกิดการเลื่อน (ก) รูปจ าลอง (ข) ผลการทดลองโดยการให้แรงดึงทางด้านข้าง 
พบรอยเลื่อนย้อนร่วมกับรอยเลื่อนปกติ เกิดข้ึนได้ในเวลาเดียวกัน [ภาพจาก Figiure 6.125 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง 
Ellis and McClay, 1988]  

6.5.2.4 กลุ่มรอยเลื่อนปกติในบริเวณแผ่นเปลือกโลกที่มีการยืด หรือการชนกัน   

สภำพกำรยืดของแผ่นเปลือกโลกพบได้มำกมำย เช่น บริเวณภำคเหนือของประเทศไทย บริเวณอ่ำวไทย บริเวณ 
Basins and Ranges Province ในอเมริกำ หรือบริเวณทะเลแดง รูปจ ำลองของกำรยืดของเปลือกโลกที่เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปมี 3 รูปจ ำลองคือ (1) รูปจ ำลองของเมอเคนซี (McKenzie or pure-shear model) (2) รูปจ ำลองของเวอรเนอคี 
(Wernicke model or simple shear model) และ (3) รูปจ ำลองแบบดีแลเมอเนเฌ่ิน (Delamination model) ดังแสดง
ในรูปที ่6.71 และจำกกำรศึกษำของ Brun and Choukroune (1983) ได้สรุปโหมดของกำรยืดของเปลือกโลกที่มีควำมน่ำจะ
เป็นไปได้ 5 โหมด ดังแสดงในรูปที่ 6.72 โดยที ่โหมดหน่ึง เปลือกโลกมีกำรยืดและบำงลงในสภำพแบบแพลสติค โหมดสอง 
เปลือกโลกมีสภำพแบบเปรำะส่วนบนและค่อยๆเปลี่ยนเป็นแพลสติคในส่วนที่ลึกลง จึงพบเป็นรอยเลื่อนในส่วนบนและรอย
เลื่อนน้ีหยุดเมื่อเข้ำสู่สภำพแพลสติค โหมดสาม เปลือกโลกมีควำมไม่ต่อเน่ืองชัดเจนก่อนกำรยืด เช่นมีรอยแตกอย่ำงเด่นชัด
ระหว่ำงสภำพเปรำะและแพลสติค โหมดสี่ เปลือกเป็นแบบเปรำะทั้งหมด โหมดห้า เปลือกโลกถูกแทรกซอนด้วยแมกเมอเกิด
แตกเป็นบล็อคใหญ่ๆ ดังรูปที่ 6.72 แต่ส่วนใหญ่เรำพบเพียงโหมดสองและสำม  
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รูปที่ 6.71 รูปจ าลอง 3 แบบ (ก) McKenzie (pure shear) model, (ข) Wernicke model, and (ค) 
Delamination model [ภาพจาก Figure 13-15 โดย Hatcher, 1995 อ้างถึง Lister, Etheridge and Symonds, 1986] 

 

รูปที่ 6.72 รูปจ าลองแสดงโหมดของการยืดของเปลือกโลก [ภาพจาก Figure 13-19 โดย Hatcher, 1995 อ้างถึง 
Brun and Choukroune, 1983] 

 อย่ำงไรก็ดี กลุ่มรอยเลื่อนปกติไม่ได้พัฒนำเฉพำะในแผ่นเปลือกโลกที่มีสภำพกำรยืดเท่ำน้ัน แต่ยังพัฒนำในแผ่น
เปลือกโลกที่มีกำรชนกันด้วย ท้ังน้ีเน่ืองจำกผลของกำรปรับสมดุลในบริเวณที่มีปรำกฏของมวลจ ำนวนมหำศำล (เทือกเขำสูง) 
ด้วยกำรทรุดตัวตำมแรงโน้มถ่วงของโลก (gravitational orgenic collapse) ท ำให้แผ่นเปลือกโลกเกิดกำรยืด-ขยำย ในบำง
พ้ืนที ่เกิดเป็นรอยเลื่อนปกติในระหว่ำงที่มีกำรชนกัน และ/หรือภำยกำรชนกันเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งอธิบำยหลำยรูปแบบ ดังภำพ
ไดเออะแกรมในรูปที่ 6.73 
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รูปที่ 6.73 รูปจ าลองแสดงสภาพการยืดของแผ่นเปลือกโลก ระหว่างและภายหลังการถูกบีบอัด ชน หรือเบียดกัน 
[ภาพจาก Figure 17.19 โดย Fossen, 2010]  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 12-13 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

6.5.3 กลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระดับ (Strike-Slip Faults System)  

รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) หมำยถึง รอยเลื่อนที่เลื่อนขนำนไปกับแนวระดับของระนำบกำรเลื่อน  
ซึ่งระนำบกำรเลื่อนจะมีมุมเทต้ังฉำก หรือเกือบต้ังฉำก รอยเลื่อนน้ีชื่อภำษำไทย ไม่นิยมเรียก มักเรียกทับศัพท์ รอยเลื่อนชนิด
น้ี ส่วนใหญ่พบในบริเวณที่เป็นผลจำก transform fault plate boundaries ตัวอย่ำงเช่น San Andreas fault ในอเมริกำ, 
Motagua fault ในกัวเทอมำลำ, Alpine fault ในนิวซีเลินด์ รอยเลื่อนด่ำนเจดีย์สำมองค์ รอยเลื่อนวังเจ้ำ รอยเลื่อนระนอง 
รอยเลื่อนคลองมำรุ่ย หรือรอยเลื่อนแม่ปิง ในประเทศไทย ซึ่งตัวอย่ำงรอยเลื่อนเหล่ำน้ีมีกำรเลื่อนในอดีตถึงปัจจุบัน  

6.5.3.1 รูปทรงของกลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระดับ (Geometry of Strike-Slip Fault System)  

รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) เป็นรอยเลื่อนที่มหีลำกหลำยรูปแบบ ดังน้ัน จึงมีชื่อเรียกเฉพำะเจำะจง 
ตำมลักษณะรูปทรงที่โดดเด่น ดังน้ี  

1. รอยเลื่อนตามแนวระดับบริเวณขอบแผ่นเปลือกโลก หรือทรานสฟอร์มฟ้อลท์ (transform fault) ดังแสดง
ในรูปที่ 6.74 เป็นรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ที่เชื่อมระหว่ำงรอยเลื่อนสองแนว หรือเชื่อม
บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกสองแนว [a strike-slip fault that links two other faults or two other 
plate boundaries] น่ันคือ สำมำรถระบุปลำยทั้งสองข้ำงของรอยเลื่อนได้อย่ำงชัดเจน เช่น รอยเลื่อนตำมแนว
ระดับที่เลื่อนตัดเทือกเขำกลำงสมุทรออกจำกกัน (ridge-ridge) รอยเลื่อนตำมแนวระดับที่เลื่อนตัดแนวภูเขำไฟ
ออกจำกกัน (arc-arc) หรือรอยเลื่อนแนวระดับที่เลื่อนตัดแนวภูเขำไฟออกจำกเทือกเขำกลำงสมุทร (arc-ridge) 
เป็นต้น 
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รูปที่ 6.74 รอยเลื่อนตามแนวระดับชนิด transform fault เป็นรอยเลื่อนแสดงขอบของแผ่นเปลือกโลก ปลายของ
รอยเลื่อนจะเป็นขอบแผ่นเปลือกโลกแผ่นอื่น หรือรอยเลื่อน  

2. รอยเลื่อนตามแนวระดับขนาดใหญ่ หรือเร้นช์ฟ้อลท์ (wrench fault) ตำมนิยำมของ Wilcox et al. 
(1973) หมำยถึง รอยเลื่อนตำมแนวระดับขนำดไพศำล ที่มีระนำบกำรเลื่อนวำงตัวในแนวด่ิงหรือชันมำกๆ 
และระนำบกำรเลื่อนน้ีตัดหินฐำนประเภทหินอัคนีและหินแปร รวมทั้งตะกอนและหินตะกอน [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)] พจนำนุกรมศัพท์
ธรณีวิทยำ บัญญัติ “wrench fault” ว่ำ “รอยเลื่อนเหลื่อมข้ำงแนวยืน” แต่เมื่อพิจำรณำจำกนิยำมของ 
“wrench fault” ตำมนิยำมของ Wilcox et al. (1973) ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น ชื่อภำษำไทยไม่ตรงกับควำมหมำย
ของ “wrench fault” ดังน้ัน ควรเรียกทับศัพท์ว่ำ “เร้นช์ฟ้อลท์” หรือเรียกว่ำ “รอยเลื่อนตำมแนวระดับ
ขนำดใหญ”่ 
 

3. รอยเลื่อนถ่ายโอน หรือทรานสเฟอรฟ้อลท์ (transfer fault) ดังแสดงในรูปที่ 6.75 หมำยถึง รอยเลื่อน
ตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ที่เกิดระหว่ำงกำรถ่ำยโอนระยะกำรเลื่อนของรอยเลื่อนหน่ึงไปยังอีกรอย
เลื่อนหน่ึง [a strike-slip fault that transfer offset from one fault to another] เช่น รอยเลื่อนตำม
แนวระดับตัดรอยเลื่อนปกติที่มีแนวระดับทิศทำงเดียวกัน เพ่ือถ่ำยโอนไปยังรอยเลื่อนปกติอีกตัวที่อยู่ใกล้เคียง
กัน มีลักษณะคล้ำยกับรอยเลื่อนฉีก แต่มักใช้เรียกในกรณีที่เกิดในสภำพกำรยืด พ้ืนที่ตำมแนวของรอยเลื่อน
ถ่ำยโอนปรำกฏ เรียกว่ำ เขตพ้ืนที่ถ่ำยโอน (transfer zone) 

 

รูปที่ 6.75 รอยเลื่อนตามแนวระดับชนิด transfer fault พบในลักษณะ (ก) ตัดรอยเลื่อนที่มีแนวระดับ (strike) 
และมุมเท (dip) เหมือนกัน (ข) ตัดรอยเลื่อนที่มีแนวระดับ (strike) ใกล้เคียงกัน แต่มุมเท (dip) ต่างกัน 
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4. รอยเลื่อนเหลื่อมข้าง หรือทรานสเคอเรินท์ฟ้อลท์ (transcurrent fault) หมำยถึง รอยเลื่อนตำมแนว
ระดับ (strike-slip fault) ที่เกิดในบริเวณแผ่นเปลือกโลกภำคพ้ืนทวีป ที่มีระยะกำรเลื่อนไม่เท่ำกันตลอดแนว
กำรเลื่อน ที่จุดปลำยด้ำนใดด้ำนหน่ึง หรือทั้งสองด้ำนของรอยเลื่อนมีระยะกำรเลื่อนน้อยกว่ำตรงกลำง 
ตลอดจนมีแนวกำรเลื่อนไม่ถึงขอบของแผ่นเปลือกโลก [a continental strike-slip fault that does not 
terminate at plate boundaries] 
 

5. รอยเลื่อนแขนงแบบอัด หรือทรานสเปรเฌอเนิลฟ้อลท์ (transpressional fault) ดังแสดงในรูปที่ 6.76 
หมำยถึง รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ที่มีลักษณะของแขนงรอยเลื่อนเกิดแบบกำรอัด เป็น
โครงสร้ำงรูปดอกไม้บวก หรือโครงสร้ำงรูปต้นพำล์ม [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] ดังแสดงในรูปที่ 6.77 

 

รูปที่ 6.76 รอยเลื่อนตามแนวระดับชนิด transpressional fault และ transtensional fault ที่เป็นผลจากความ
แตกต่างของบริเวณที่เกิดการยืดและอัดของรอยเลื่อนตามแนวระดับ เมื่อแผ่นหินที่มีขอบบิดโค้งเลื่อนสวนทางกัน  

 

รูปที่ 6.77 ลักษณะในบริเวณเขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ ที่เกิดการแยกออกจากกันจะได้รอยเลื่อนย้อนเพราะถูก
บีบอัด (ก) แนวของรอยเลื่อนที่บิดโค้งเกิดการบีบอัด (ข) แผ่นหินสองด้านเลื่อนสวนทางกันเกิดรอยเลื่อนย้อน (ค) บล็อค
ไดเออะแกรมตามแนว XY ในรูป (ข) [ภาพปรับปรุงต่อจากจาก Figure 7.7 โดย Twiss and Moores, 1992] 
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6. รอยเลื่อนแขนงแบบดึง หรือทรานสเต็นเฌอเน่ิลฟ้อลท์ (transtensional fault) ดังแสดงในรูปที่ 6.76 
หมำยถึง รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ที่มีลักษณะของแขนงรอยเลื่อนเกิดแบบกำรดึง เป็น
โครงสร้ำงรูปดอกไม้ลบ หรือโครงสร้ำงรูปดอกทูเลิพ [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] ดังแสดงในรูปที่ 6.78 

 

รูปที่ 6.78 ลักษณะในบริเวณเขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ ที่เกิดการแยกออกจากกันจะได้รอยเลื่อนปกติ เพราะถูก
ยืดออกจากกัน (ก) แนวของรอยเลื่อนที่บิดโค้งเกิดการยืด (ข) แผ่นหินสองด้านเลื่อนสวนทางกันเกิดรอยเลื่อนปกติ (ค) 
บล็อคไดเออะแกรมตามแนว XY ในรูป (ข) [ภาพปรับปรุงต่อจากจาก Figure 7.6 โดย Twiss and Moores, 1992] 

7. รอยเลื่อนฉีก หรือทิรฟ้อลท์ (tear fault) ดังแสดงในรูปที่ 6.79 เป็นรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip 
fault) หรือรอยเลื่อนเฉียง (oblique-slip fault) ที่ตัดหรือเชื่อมโครงสร้ำงรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำหลัก โดยมี
ทิศทำงต้ังฉำกหรือเกือบต้ังฉำกกับแนวระดับของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำหลัก [a strike-slip fault or oblique-
slip fault that is linked or terminated to but generally strikes perpendicular or oblique to a 
thrust fault] รอยเลื่อนฉีกเกิดข้ึนเพ่ือให้เอื้อต่อกำรเกิดโครงสร้ำงหลักได้อย่ำงสอดคล้องกลมกลืนกับ
โครงสร้ำงข้ำงเคียง หำกไม่มีรอยเลื่อนฉีกตัดขวำง จะเกิดปัญหำของควำมไม่สอดคล้องของกำรเกิดโครงสร้ำง 
รอยเลื่อนฉีกมีลักษณะคล้ำยกับรอยเลื่อนถ่ำยโอน แต่มักใช้เรียกในกรณีที่เกิดในสภำพบีบอัด น่ันคือ ใช้ร่วมกับ
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ 

 

รูปที่ 6.79 รอยเลื่อนตามแนวระดับชนิด tear fault เป็นรอยเลื่อนที่ตัดโครงสร้างหลัก (ก) บล็อคไดเออะแกรม 
(ข) แผนที่ธรณีวิทยาสเก็ชจากรูป (ก) 
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6.5.3.2 กลไกและพัฒนาการของกลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระดับ (Mechanism and Development of Strike-Slip 
Fault System) 

รอยเลื่อนตำมแนวระดับที่พัฒนำในแผ่นเปลือกโลก เกิดแรงบีบอัดค่ำมำกสุดและน้อยสุดวำงตัวแนวนอน แรงค่ำ
ปำนกลำงวำงตัวแนวด่ิง Wilcox, Harding and Seely (1973) ท ำกำรทดลองให้เกิดกำรเลื่อนแบบรอยเลื่อนตำมแนวระดับ 
(strike-slip fault) โดยใช้ดินเหนียว ดังรูปที่ 6.80 (ก) พบกำรเปลี่ยนแปลงดังปรำกฏตำมล ำดับของรูป เริ่มแรกจะมีกำรบิด
เบี้ยว (distortion) [รูปที ่6.80 (ข)] จำกน้ันจะเกิดรอยเลื่อนแบบซินเธะถิค (synthetic) และแอนเทอเธะถิค (antithetic) [รูป
ที ่6.80 (ค) –(ฉ)] เมื่อท ำกำรเลื่อนแผ่นดินเหนียวไปเรื่อยๆ พบแนวของซินเธะถิคฟ้อลท์ (synthetic fault) (รูป 6.81) เป็นมุม
แหลมวัดจำกแนวของเขตรอยเลื่อน ส่วนแอนเทอเธะถิคฟ้อลท ์(antithetic fault) จะมีมุมมำกกว่ำซินเธะถิคฟ้อลท์ (รูป 6.81)  

 

รูปที่ 6.80 (ก)-(ฉ) การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง (progressive deformation) โดยการท าให้เกิดรอยเลื่อนตาม
แนวระดับแบบไปทางซ้ายมือ ของแบบจ าลองดินเหนียว [ภาพจาก Figure 6.140 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Hilcox, 
Harding and Seely, 1973] 

 

รูปที่ 6.81 รอยเลื่อนตามแนวระดับแบบไปทางซ้ายมือ พบ “Riedel shear –รี′เดิล ฌิร” เกิดทั้งทางขวาและ
ซ้ายมือของแนวรอยเลื่อน R และ R จะเป็นลักษณะของคอนจิเกิท R เป็นแบบ synthetic ส่วน R เป็นแบบ antithetic 
ตามแนวของรอยเลื่อน ส่วน P เกิดข้ึนภายหลัง [ภาพปรับปรุงต่อจาก McClay, 1987] 
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ซินเธะถิคฟ้อลท์ (synthetic fault) คือ “Riedel shear - รี′เดิล ฌิร หรือ R-shear – อาร ฌิร” จะท ำมุม
ประมำณ 15 กับ แนวของรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (รูปที่ 6.81) ส่วนแอนเทอเธะถิคฟ้อลท์ (antithetic fault) คือ 
“conjugate Riedel shear – คอนจิเกิท รี′เดิล ฌิร หรือ R/-shear – อาร พารฺม ฌิร” จะท ำมุมประมำณ 75 กับแนว
ของรอยเลื่อนตำมแนวระดับ ทิศทำงของ 1 จะแบ่งมุมระหว่ำง R/-shear และ R/-shear ถ้ำมีกำรเลื่อนต่อไปเรื่อยๆ R-
shear จะมีมุมลดลงจะรวมเข้ำกับแนวของเขตรอยเลื่อนตำมแนวระดับ R/-shear จะหมุนเป็นมุมที่สูงข้ึนจะมี synthetic 
fault เกิดใหม่ เรียกว่ำ “P-shear – พี ฌิร” โดยมีมุมประมำณ 10 จำกแนวของรอยเลื่อนตำมแนวระดับ  

รูปที่ 6.82 แสดงกำรเกิดของ รอยเลื่อนตำมแนวระดับที่มีกำรพัฒนำในแบบ เขตประสำนสำย (briaded or 
anastomosing zone) นอกจำกน้ี ยังพบกำรคดโค้งร่วมกับรอยเลื่อนตำมแนวระดับด้วย โดยจะบรรยำยลักษณะเป็น right-
hander folds หรือ left-handed folds  

 

รูปที่ 6.82 (ก) ลักษณะของการคดโค้งแบบเอน เอ๊ะเฌอลอน (en echelon) เกิดเน่ืองจากรอยเลื่อนตามแนวระดับ
แบบไปทางขวามือ (ข) ลักษณะของการคดโค้งแบบเอน เอ๊ะเฌอลอน (en echelon) เกิดเน่ืองจากรอยเลื่อนตามแนวระดับ
แบบไปทางซ้ายมือ 

ในเขตของรอยเลื่อนตำมแนวระดับ จะมีกำรวำงตัว ดังรูปที่ 6.83 คือ en echelon, relay, anastomosing or 
braided, left-stepping, right stepping รูปร่ำงที่ปรำกฏแตกต่ำงกันไปข้ึนอยู่กับสมบัติของหินและกำรตอบสนองของควำม
เค้น นอกจำกน้ียังมีกำรโค้งและเป็นชั้นลดหลั่นกัน (step) 

 

รูปที่ 6.83 ภาพที่ปรากฏในแผนที่ของบริเวณรอยเลื่อนตามแนวระดับ [ภาพโดย Woodcock and Schubert, 
1994] 
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รูปที่ 6.84 แสดงรูปแบบพัฒนำกำรของรอยเลื่อนตำมแนวระดับในกรณีต่ำงๆ ได้แก่ หำกหินมีควำมเป็นเน้ือเดียวสูง
มำก และมีควำมเป็นแพลสติค อำทิ หินดินดำน หรือหินดินเหนียว เมื่อถูกเฉือนทำงด้ำนข้ำง จะมีรอยเลื่อนพัฒนำในรูปของ 
Riedel shear, anti-Riedel shear และ P-shear ตำมแนวกำรเลื่อนหลัก ดังแสดงในรูปที่ 6.84 (ก) หำกหินมีควำมเป็นไม่
เป็นเน้ือเดียวสูง และมีควำมแตกต่ำงของควำมแข็งแรงมำก จะมีแนวกำรเลื่อนพัฒนำแบบเส้นตรง กำรเปลี่ยนลักษณะของหิน
บริเวณระนำบกำรเลื่อนจะคล้ำยๆ กันตลอดแนวกำรเลื่อน ดังแสดงในรูปที่ 6.84 (ข) ในทำงตรงกันข้ำม หำกมีแนวกำรเลื่อน
บิดโค้ง ดังแสดงในรูปที่ 6.84 (ค) กำรเปลี่ยนลักษณะจะเกิดข้ึนมำกกว่ำรูปแบบกำรเลื่อนในรูปที่ 6.84 (ก) และ (ข) ทั้งน้ี
เพรำะกำรบิดโค้งของรอยเลื่อนตำมแนวระดับ ท ำให้ควำมเครียดสะสมในบริเวณที่บิดโค้งมำกกว่ำบริเวณอื่น เมื่อมีกำรเลื่อน
สวนทำงกัน จะมีบริเวณทีถู่กยืด และบริเวณทีถู่กบีบอัด ข้ึนอยู่กับรูปแบบของกำรบิดโค้ง และทิศทำงกำรเลื่อน ในบริเวณที่ถูก
ยืด จะเกิดรอยเลื่อนปกติ ที่อำจพัฒนำเป็นแอ่งเรียกว่ำ “pull-apart basin” ส่วนในบริเวณที่ถูกบีบอัดจะเกิดรอยเลื่อนย้อน 
ที่อำจพัฒนำเป็นสันเขำหรือภูเขำเรียกว่ำ “push-up range” ลักษณะของแอ่งแบบ pull-apart basin จะเป็นแอ่งลึก (deep 
basin) มีกำรตกสะสมของตะกอนจำกเศษแตกหัก มีลักษณะแตกต่ำงจำกแอ่งที่เรียกว่ำ “rift basin” ทีซ่ึ่งมีลักษณะกำรสะสม
ตะกอนแบบค่อยเป็นค่อยไปตำมปริมำณกำรยืดอย่ำงช้ำๆ ของแผ่นเปลือกโลก กลุ่มรอยเลื่อนขนำดเล็กที่พัฒนำในเขตของรอย
เลื่อนตำมแนวระดับที่มีแนวกำรเลื่อนบิดโค้งน้ี มีชื่อเรียกว่ำ “flower structure –โครงสร้างรูปดอกไม้” แบ่งย่อยเป็น 2 ชนิด 
ได้แก่ Palm-tree structure (โครงสร้ำงรูปต้นพำล์ม) หรือ positive flower structure (โครงสร้ำงรูปดอกไม้บวก) ดังแสดง
ในรูปที่ 6.77 และ Tulip structure (โครงสร้ำงรูปดอกทูเลิพ) หรือ negative flower structure (โครงสร้ำงดอกไม้ลบ) ดัง
แสดงในรูปที่ 6.78 กล่ำวโดยสรุป ภำยในเขตรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault zone) ที่มีแนวกำรเลื่อนแบบบิดโค้ง 
พบทั้งรอยเลื่อนปกติและรอยเลื่อนย้อน รวมทั้งโครงสร้ำงกำรคดโค้ง  

 

รูปที่ 6.84 (ก) การเลื่อนของรอยเลื่อนตามแนวระดับเมื่อผ่านหินที่มีความเป็นเน้ือเดียว และมีความเป็นแพลสติคสูง 
(ข) การเลื่อนที่มีแนวการเลื่อนพัฒนาเป็นเส้นตรง (ค) การเลื่อนที่มีแนวการเลื่อนแบบบิดโค้ง จะมีการพัฒนาแอ่งมีขอบเขต
เป็นรอยเลื่อนปกติ เน่ืองจากถูกยืด และ/หรือพัฒนาเป็นสันเขามีขอบเขตเป็นรอยเลื่อนย้อน เน่ืองจากถูกบีบอัดอัด  

 รูปที่ 6.85 แสดงหน่ึงในรูปแบบของกำรหยุดของรอยเลื่อนตำมแนวระดับ ซึ่งอำจพัฒนำเป็นรอยเลื่อ นปกติ หำก
บริเวณน้ันมีสภำพแบบดึง หรือรอยเลื่อนย้อน หำกบริเวณน้ันมีสภำพแบบบีบอัด (ดูกำรหยุดของรอยเลื่อนในรูปแบบอื่นๆ ใน
บทที่ 5)  
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รูปที่ 6.85 ปลายของรอยเลื่อนตามแนวระดับ (ก) กลุ่มรอยเลื่อนปกติ (ข) กลุ่มรอยเลื่อนย้อน [ภาพจาก Figure 
7.10 โดย Twiss and Moores, 1992] 

6.6 การเกิดโครงสร้างย้อนกลับ (Structural Inversion)  

กำรเกิดโครงสร้ำงย้อนกลับ (structural inversion or inversion) หมำยถึง กำรเกิดโครงสร้ำงใหม่ที่มีลักษณะ
ตรงกันข้ำมกับโครงสร้ำงเดิม เช่น โครงสร้ำงเดิมคือ รอยเลื่อนปกติ ต่อมำเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะได้โครงสร้ำงใหม่เป็นรอย
เลื่อนย้อน โดยที่มีกำรเลื่อนในทิศทำงตรงกันข้ำมกับระนำบกำรเลื่อนเดิม (รูปที่ 6.86) หรือโครงสร้ำงเดิมคือ รอยเลื่อนย้อนมุม
ต่ ำ ต่อมำเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะได้โครงสร้ำงใหม่เป็นรอยเลื่อนปกติ โดยที่มีกำรเลื่อนในทิศทำงตรงกันข้ำมกับระนำบกำร
เลื่อนเดิม เป็นต้น ตัวอย่ำงของกำรเกิดโครงสร้ำงย้อนกลับแสดงในรูปที่ 6.86 มีชื่อเฉพำะว่ำ “positive inversion – พ้อ′
เซอถีฟ อินเวอร′เฌิ่น” ตรงกันข้ำมกับ “negative inversion – เน′เกอถีฟ อินเวอร′เฌิ่น” ที่โครงสร้ำงเริ่มต้นคือรอยเลื่อน
ย้อนมุมต่ ำ ต่อมำเกิดกำรเปลี่ยนลักษณะได้โครงสร้ำงใหม่เป็นรอยเลื่อนปกติ ท่ีมีกำรเลื่อนบนระนำบเดิม แต่มีทิศทำงสวนทำง
กัน นอกจำกน้ี positive inversion ยังใช้ในควำมหมำยของกำรยกตัวข้ึนของแผ่นดิน จำกเดิมที่จมตัวลง และnegative 
inversion ใช้ในควำมหมำยของกำรจมตัวลงของแผ่นดิน จำกเดิมที่เคยยกตัวข้ึน  

 

 รูปที่ 6.86 ไดเออะแกรมการเกิดโครงสร้างย้อนกลับ (structural inversion) แบบ positive inversion (ก) เกิด
รอยเลื่อนปกติชนิด growth normal fault (ข) การเลื่อนสวนกลับที่ชั้นที่สองของ synrift อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ปรากฏ
ระยะการเลื่อน (ค) การเลื่อนสวนกลับที่ชั้นที่หน่ึงของ synrift อยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ปรากฏระยะการเลื่อน [ภาพจาก 
Figure 6.49 โดย Davis et al., 2011]  
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รูปที่ 6.87 แสดงภำพตัดขวำงจำกกำรแปลควำมหมำยคลื่นไซ้สมิคจำกภำพตัดขวำงแปลควำมหมำยได้ว่ำ พ้ืนที่ตำม
แนวตัดขวำงมีกำรสะสมตะกอน ด้วยกำรแตกออกเป็นช่องว่ำงให้ตะกอนมำทับถม แบบรอยเลื่อนปกติชนิด growth normal 
fault สังเกตได้จำกควำมหนำของชั้นหินมำกข้ึนเมื่อเข้ำใกล้รอยเลื่อนหลัก (main fault) หินเพดำนมีกำรเลื่อนลงเมื่อเทียบกับ
หินพ้ืนอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป พร้อมๆ กับกำรตกสะสมของตะกอน ต่อมำเกิดกำรเลื่อนสวนทำง หรือ structural inversion 
น่ันคือ หินเพดำนเลื่อนข้ึน สภำพของแรงจำกท ำให้เกิดกำรยืด เปลี่ยนสภำพเป็นท ำให้เกิดกำรบีบอัด ควำมหนำของชั้นหินผิด
รูปไป เน่ืองจำกกำรกร่อน จำกกำรเลื่อนสูงข้ึนของหินเพดำน จำกน้ันจะเกิดกำรเลื่อนลงของหินเพดำน และมีกำรตกสะสมของ
ตะกอนใหม่อีกครั้ง  

 

รูปที่ 6.87 ภาพตัดขวางจากการแปลความหมายคลื่นไซ้สมิคจากสภาพความหนาของชั้นหิน บ่งบอกพัฒนการของ
แอ่งแบบ positive structural inversion  

6.7 การศึกษารอยเลื่อนในสนามและการแปลความหมาย  

6.7.1 การศึกษารอยเลื่อนมีพลัง   

รอยเลื่อนมีพลัง (acytive fault) หมำยถึง รอยเลื่อนที่มีกำรเลื่อนมำแล้วในยุกคปัจจุบัน (ประมำณ 10,000 ปี) และ
จะมีกำรเลื่อนเกิดข้ึนอีกในอนำคต (Neuendoft et al., 2011; glossary of geology) กำรท ำแผนที่ธรณีวิทยำและศึกษำ
โครงสร้ำงธรณีในบริเวณรอยเลื่อนที่มีพลัง (active fault) หรือที่คำดว่ำจะมีรอยเลื่อนที่มีพลังปรำกฏอยู่ สำมำรถท ำได้โดยกำร
ขุดร่องขนำนและตัดขวำงแนวของรอยเลื่อน กำรศึกษำบริเวณส่วนหน่ึงของ San Andreas fault โดย Kerry Sich (1978) ถือ
เป็นตัวอย่ำงกรณีศึกษำ (case study) ที่แสดงวิธีกำรศึกษำในบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง กำรขุดร่องและกำรท ำแผนที่ธรณีวิทยำ
อย่ำงละเอียด จะได้ภำพตัดขวำงของบริเวณรอยเลื่อน และรูปร่ำงของแนวรอยเลื่อนรวมทั้งชั้นหิน อัตรำเร็วของกำรเกิด และ
กำรเกิดข้ึนใหม่อีกในครั้งต่อมำ (หำกมีหลักฐำนปรำกฏ ) ท ำให้สำมำรถบ่งบอกถึงกำรเกิดรอยเลื่อนในสมัยโบรำณ 
(paleoseismic active) ได้ และเมื่อทรำบเหตุกำรณ์ในอดีต ท ำให้สำมำรถน ำมำคำดกำรณ์ในอนำคตได้ (the present is 
the key to the past and …the future) ข้อมูลของกำรเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณต่ำงๆ บ่งชี้ว่ำมีกำรเกิดซ้ ำเป็นช่วงๆ 
(cycle) เน่ืองจำกแผ่นดินไหวเกิดจำกกำรเลื่อนตัวของแผ่นหิน ธรรมชำติของกำรเลื่อนของแผ่นหินจึงจะเกิดซ้ ำเป็นช่วงๆ 
นอกจำกกำรขุดร่องยังมีกำรใช้คลื่นไซ้สมิคในกำรเก็บบันทึกภำพตัดขวำงของชั้นดิน-หินบริเวณรอยเลื่อนมีพลัง ท ำให้ได้ภำพที่
ระดับลึก แต่อำจต้องใช้งบประมำณมำกกว่ำ เมื่อเกิดรอยเลื่อนใหม่จะท ำกำรส ำรวจทับเส้นกำรส ำรวจเดิมเพ่ือเปรียบ
ภำพตัดขวำงของรอยเลื่อนที่เกิดข้ึนครั้งใหม่กับภำพตัดขวำงเดิม 

6.7.2 การศึกษากลุ่มรอยเลื่อน  

 ในกรณีที่พบรอยเลื่อนเป็นจ ำนวนมำก สำมำรถใช้หลักกำรวิเครำะห์เช่นเดียวกับรอยแยกและรอยแตกเฉือนที่ได้
กล่ำวมำแล้วในบทที่ 5 เมื่อทรำบระนำบของรอยเลื่อน จะสำมำรถบ่งบอกทิศทำง (orientation) ของควำมเค้นที่มำกระท ำให้
เกิดรอยเลื่อน ดังน้ัน เมื่อพบในสนำมจึงต้องวัดระนำบของกำรเลื่อน หำกระนำบมีลักษณะบิด ต้องวัดให้ได้จ ำนวนมำกๆ เพ่ือ
น ำมำวิเครำะห์หำระนำบตัวแทน รูปที่ 6.88 แสดงตัวอย่ำงของแผนที่ธรณีวิทยำของพ้ืนที่มีกำรศึกษำเกี่ยวกับรอยเลื่อน ส่วน
รูปที่ 6.89 แสดงรูปจ ำลองแบบบล็อคของแผนที่ธรณีวิทยำ และกำรแปลควำมหมำยลงไปถึงใต้ผิวดินของบริเวณรอยเลื่อน 
จำกรูปแสดงให้เห็นถึงจินตนำกำรของผู้ท ำแผนที่ เกี่ยวกับล ำดับกำรเกิดของโครงสร้ำง (structural evolution) ได้ด้วยภำพ
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เพียง ภำพเดียว ช่วยย่นเวลำให้ผู้อ่ำนได้เป็นอย่ำงดี กำรแสดงวิวัฒนำกำรของโครงสร้ำงของพ้ืนที่ที่ อดีตเคยได้ชื่อว่ำซับซ้อน 
ต่อมำเมื่อมีกำรเก็บข้อมูลมำกข้ึน ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์และแปลควำมหมำยได้  

 

รูปที่ 6.88 แผนที่แสดงแนวของรอยเลื่อน และการวิเคราะห์ระนาบการเลื่อน ที่พบว่ามีการบิด ไม่เป็นระนาบ ที่มี
ทิศทางเดียว [ภาพจาก Fig. 8 โดย Jackson et al, 2006] 

 

รูปที่ 6.89 รูปจ าลองแบบบล็อค (block model) ของแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวาง บริเวณ Lang Shan 
ประเทศจีน [ภาพจาก Fig. 6 โดย Darby and Ritts, 2007] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบทข้อที่ 14-20 ก่อนจะศึกษาในบทสรุป 
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6.9 บทสรุป  

รอยเลื่อนเป็นกำรเปลี่ยนลักษณะของหินที่ถูกแรงกระท ำ ในขณะเหินน้ันอยู่ในสภำพเปรำะ โดยมีกลไกกำรเปลี่ยน
ลักษณะเป็นแบบกำรแตกและเลื่อน (fracturing and sliding) หลักฐำนที่ใช้บ่งบอกรอยเลื่อน ได้แก่ ผำรอยเลื่อน (fault 
scarp) ผิวรอยไถล (slickenside) ผิวรอยเลื่อน (fault surface) เขตรอยเลื่อน (fault zone) หินในรอยเลื่อน (fault rocks) 
เป็นต้น หินในรอยเลื่อน ได้แก่ ผงรอยเลื่อน (gouge) หินกรวดเหลี่ยม (fault breccia) แคเทอคลำไซ้ท์ (cataclasite) มำย
เลอไน้ท ์(mylonite) หรือซูโดแทเคอไลท์ (pseudotachylite) กำรเรียกชื่อและจ ำแนกรอยเลื่อนแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
(1) กลุ่มที่พิจำรณำจำกลักษณะกำรเลื่อนของหินพ้ืนและหินเพดำน (2) กลุ่มที่พิจำรณำระยะกำรเลื่อน และ (3) กล่มที่
พิจำรณำจำกลักษณะของแรงที่มำกระท ำให้เกิดกำรเลื่อน กลุ่มที่พิจำรณำจำกระยะกำรเลื่อนแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มย่อย 
ได้แก่ กลุ่มที่พิจำรณำโดยใช้สลิพ (slip) และกลุ่มที่พิจำรณำโดยใช้เซะเพอเรเฌ่ิน (separation) ส ำหรับกลุ่มที่พิจำรณำจำก
ลักษณะของแรงที่มำกระท ำให้เกิดกำรเลื่อน เป็นไปตำมทฤษฎีของแอนเดอรเซิ่น โดยมีรอยเลื่อนอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ (1) รอย
เลื่อนปกติ (normal fault) (2) รอยเลื่อนย้อน (reverse fault) และ (3) รอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip fault) ในกำร
วิเครำะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ของโครงสร้ำงรอยเลื่อน จะเป็นกำรวิเครำะห์หำค่ำของกำรยืด หรือกำรหดของชั้นหิน ในกำร
วิเครำะห์เชิงไดแนหมิคส์ หำกทรำบระนำบของกำรเลื่อนของรอยเลื่อนแต่ละประเภท จะสำมำรถหำทิศทำงของควำมเค้น 
(stress orientation) ที่มำกระท ำให้เกิดกำรเลื่อนได้ โดยใช้ทฤษฏีของแอนเดอรเซิ่น ส่วนกำรหำขนำดของควำมเค้น (stress 
magnitude) ต้องน ำแท่งหินตัวอย่ำงมำทดสอบหำค่ำควำมแข็งแรง หรืออำจใช้กฎของไบเยอรลี (Byerlee’s law) มำช่วยใน
กำรประเมินหำค่ำควำมแข็งแรงของหินที่เกิดกำรเลื่อนได้ หินหำกมีควำมไม่เป็นเน้ือเดียวสูง มีโครงสร้ำงเดิมบันทึกในเน้ือหิน 
ทฤษฏีกำรวิบัติของคูลอม หรือกริเฟิธ อำจจะไม่สำมำรถอธิบำยได้ กำรเลื่อนของรอยเลื่อนที่มีระยะกำรเลื่อนหลำยๆ สิบ หรือ
หลำยๆ ร้อย เมตร น้ัน ไม่ได้เกิดกำรเลื่อนในครั้งเดียว แต่จะเกิดแบบสะสมไปตำมล ำดับ และใช้เวลำเทียบได้กับวัฏจักรของ
กำรเกิดแผ่นดินไหว ของรอยเลื่อนที่มีพลัง ซึ่งเมื่อเกิดกำรปลดปล่อยพลังงำนในแต่ละครั้ง รอยเลื่อนจะมีระยะกำรเลื่อนเพ่ิม
มำกข้ึน รอยเลื่อนท ำให้แผ่นเปลือกโลกหนำข้ึน บำงลงได้ หรือแยกออกจำกกันได้ เทือกเขำสูงตำมแนวขอบของแผ่นเปลือก
โลกทั้งในอดีตและปัจจุบัน ก่อข้ึนจำกกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ำ (thrust faults system) ที่เลื่อนหินที่อยู่ควำมลึกหลำยๆ 
กิโลเมตรใต้ผิวดิน ข้ึนมำทับหินที่อยู่ที่ควำมลึกน้อยกว่ำ น่ันคือ กลุ่มรอยเลื่อนน้ีท ำให้แผ่นเปลือกโลกหนำข้ึน ปรำกฏกำรณ์ของ
รอยเลื่อนน้ีเกิดเน่ืองจำก แรงบีบอัดจำกกระบวนกำรเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ร่วมกับแรงจำกควำมดันน้ ำ สำมำรถใช้
ทฤษฎีรูปลิ่มวิกฤต (critical taper) มำอธิบำยกำรเกิดของรอยเลื่อนกลุ่มน้ีได้ กลุ่มรอยเลื่อนปกติ (normal faults system) 
เกิดในสภำพที่แผ่นเปลือกโลกเกิดกำรยืด ควำมหนำของแผ่นเปลือกโลกจะบำงลง กำรแตกและเลื่อนด้วยระยะทำงที่ไม่เท่ำกัน
ของกลุ่มหินพ้ืนและกลุ่มหินเพดำน ท ำให้เกิดโครงสร้ำงแบบแอ่ง (basin) หรือ กรำเบิ่น (graben) และภูเขำ (range) หรือ 
ฮอร์สท์ (horst) กลุ่มรอยเลื่อนตำมแนวระดับ (strike-slip faults system) กลุ่มรอยเลื่อนชนิดน้ีมีชื่อเรียกต่ำงๆ กัน เช่น 
กรณีที่เป็นรอยเลื่อนตำมขอบของแผ่นเปลือกโลกที่เลื่อนสวนทำงกัน เรียกว่ำ  แทรนสฟอร์มฟ้อลท์ (transform fault) หำก
เลื่อนภำยในแผ่นเปลือกโลก เรียกว่ำ แทรนสเคอเรินท์ฟ้อลท์ (transcurrent fault) หำกเลื่อนตัดโครงสร้ำงหลัก เรียกว่ำ ทิร
ฟ้อลท ์(tear fault) หรือหำกเลื่อนแบบกำรถ่ำยโอนพลังงำนระหว่ำงรอยเลื่อนปกติสองรอยเลื่อน เรียกว่ำ แทรนสเฟอรฟ้อลท์ 
(transfer fault) เป็นต้น พ้ืนที่ที่มรีอยเลื่อนตำมแนวระดับเป็นรอยเลื่อนหลัก มักปรำกฏรอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อน และ/
หรือชั้นหินคดโค้ง ทั้งน้ีเพรำะกำรบิดโค้งของแนวรอยเลื่อน ท ำให้สภำพกำรเปลี่ยนลักษณะในบำงพ้ืนที่มีกำรเลื่อนแนวนอน
และกำรยืด (transtension) และบำงพ้ืนที่มีกำรเลื่อนแนวนอนและกำรบีบอัด (transpression) โครงสร้ำงย่อยที่พบร่วมกับ
รอยเลื่อนตำมแนวระดับที่มีสภำพกำรยืด คือ โครงสร้ำงดอกทูเลิพ (Tulip structure) และมีสภำพกำรบีบอัด คือ โครงสร้ำง
ต้นพำล์ม (Palm-tree structure)  

 

ค้าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ้า (Terms to Remember) 

Fault, fault zone, shear zone, fissure, fault scarp, fault-line scarp, triangular facet, fault surface, 
slickenline, slickenside, neomineral coating, striation, asperity, streak, fault groove, fault mullion, slip-fiber 
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lineation, slickolite, chatter mark, gouge, breccia, cataclasite, pseudotachylite, devitrify, repetition of 
strata, omission of strata, slip, seperation, strike-slip fault, normal fault, thrust fault, reverse fault, oblique-
slip fault, rotional fault, drag fold, en echelon, tension gash, Anderson’s theory, Coulomb’s theory, 
deformation band, autochthon, allochthon, window, klippe, thin-skin deformation, decollement, 
detachment, thrust ramp, duplex, floor thrust, roof thrust, imbricate fan, horst, graben, Riedel shear, 
conjugate Riedel shear, P-shear, Palm-tree structure, Tulip structure, structural inversion 

 

ค้าถามท้ายบท (Questions) 

(1) หลักฐำนที่ใช้บ่งบอกรอยเลื่อนมอีะไรบ้ำง อธิบำยให้ละเอียด  

(2) ท ำไม drag folds จึงเกิดร่วมกับรอยเลื่อนได้ 

(3) ระบุต ำแหน่งที่อยู่ของหินเพดำน (hanging wall) และหินพ้ืน (foot wall) ของรอยเลื่อนแนวด่ิง (vertical fault) 

(4) ผิวรอยเลื่อน (slickenside) รอยไถล (slickenline) บ่งบอกอะไรได้บ้ำงและแตกต่ำงกันอย่ำงไร ทั้งผิวรอยเลื่อนและรอย
ไถล พบร่วมกันเสมอในทุกๆ outcrop หำกไม่มีกำรผุกร่อนใช่หรือไม่ และทุกรอยเลื่อนจะต้องมี ผิวรอยเลื่อน 
(slickenside) รอยไถล (slickenline) ใช่หรือไม่  

(5) จงสเก็ชรอยเลื่อนที่มี heave 15 เมตร และ throw 25 เมตร และเลื่อนโดยมี net slip 20 เมตร  

(6) ควำมดันของของเหลว (fluid pressure) มีผลต่อรอยเลื่อนอย่ำงไร และอธิบำยเชิงหลักกำร เมื่อสร้ำงเข่ือนในบริเวณ
รอยเลื่อนจะเร่งให้เกิดกำรเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนได้เร็วข้ึน 

(7) ให้บอกระนำบ (dip และ strike) ของระนำบวำงตัวแนวนอน (horizontal plane) และระนำบวำงตัวแนวต้ัง (vertical 
plane) 

(8) ค่ำของ  มีค่ำเท่ำไร หำกหินทรำยมีควำมเค้นเฉือนสูงสุด 35 MPa ถ้ำ effective normal stress = 65 MPa และค่ำ
กำรยึดเหน่ียวระหว่ำงเม็ด 20 MPa  

(9) ผลกำรวิเครำะห์หำควำมแข็งแรงของหินปูน จำกกำรทดสอบแบบ Triaxial test ได้ผลดังน้ี  

       กำรทดลอง   3 =  2 (MPa)  1 (MPa)  
1      0.1   450.0  14 
2     20.0    550.0  20 
3     40.0   640.0  19 
4   100.0   750.0  20  
5    200.0   900.0  25 

(10) อภิปรำยผลกำรทดลองในข้อ 9 ท ำไมกรอบกำรวิบัติจึงไม่เป็นเส้นตรงที่สมบูรณ์ 

(11) ท ำอย่ำงไร จึงจะท ำให้ thrust, normal, and strike-slip faults เกิดร่วมกันได้ 

(12) จะทรำบได้อย่ำงไรว่ำ เป็นกำรเกิดกำรเลื่อนซ้ ำ (reactivate) 

(13) Thrust, normal, and strike-slip faults หยุดหรือตำยได้อย่ำงไร ให้สเก็ชรูปจ ำลองแบบบล็อค (block model) ของ
กำรหยุด (แสดงคล้ำยรูปที่ 6.72)  

(14) ท ำไมมำยเลอไน้ท ์(mylonite) มีกำรแตกแบบแคเทอคลำไซ้ท ์(cataclasite) 
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(15) อธิบำย structural inversion ในกรณีของรอยเลื่อนปกติ (normal fault) รอยเลื่อนย้อน (thrust fault และรอยเลื่อน
ด้ำนข้ำง (strike-slip fault) เกิดได้อย่ำงไร 

(16) อธิบำยและสเก็ชภำพของโครงสร้ำงแบบ duplexes, imbricate fans, listric normal fault, growth fault, 
synthetic and antithetic faults, Riedel shear and anti Riedel shear, และ pull apart basins ใน strike slip 
faults  

(17) รอยเลื่อนใด (thrust, normal, strike-slip faults) ที่มี growth fault เกิดข้ึนได้ 

(18) ตะกอนที่พบใน pull apart basins มีลักษณะอย่ำงไรบ้ำง พร้อมเปรียบเทียบตะกอนที่เกิดใน extensional basins  

(19) รอยเลื่อนระดับลึกส่วนใหญ่จะเป็นรอยเลื่อนประเภทใด (ใช้กำรวิเครำะห์ตำมหลักของแอนเดอรเซิน่) 

(20) รอยเลื่อนใต้ผิวดินเกิดได้ลึกที่สุดเท่ำใด (ก่ีกิโลเมตร) เพรำะอะไร มีหลักฐำนใดบ่งบอก 

(21) เทือกเขำส่วนใหญ่ในประเทศไทยเกิดจำกสำเหตุใด (กำรยกตัวของแผ่นดิน (uplift) หรือจำกรอยเลื่อน (exhumation))  

 

ค้าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) กำรหักมุมของรอยเลื่อนย้อนเพ่ือก่ำยซ้อนกัน (ramp) เกิดข้ึนได้อย่ำงไร และท ำไมจึงมีมุมสูงกว่ำส่วนของกำรเลื่อนใน
แนวรำบ (detachment)  

(2) จำกกำรแปลควำมหมำยของรอยเลื่อนตำมแนวระดับด่ำนเจดีย์สำมองค์ หรือรอยเลื่อนแม่ปิง-วังเจ้ำ ที่มีกำรเคลื่อน
เปลี่ยนทิศทำงจำกซ้ำยมือเป็นขวำมือกลับกันไปมำ ถ้ำออกส ำรวจในสนำมจะต้องหำหลักฐำนอะไรบ้ำงเป็นตัวบ่งบอก ถึง
กำรเคลื่อนกลับไปกลับมำ อธิบำย  

(3) รูปจ ำลองของกำรยืดของเปลือกโลก รูปใดเหมำะกับกำรเกิด rifting ในอ่ำวไทย อธิบำย  

(4) ค ำนวณหำกำรยืดบริเวณอ่ำวไทย (extension) และบริเวณภำคเหนือของประเทศไทย (ต้องหำภำพตัดขวำงของทั้งสอง
บริเวณก่อน จึงจะสำมำรถค ำนวณได้ ควรสืบค้นได้จำกบทควำมท่ีแสดงภำพตัดขวำงของพ้ืนที่) 

(5) เมื่อ thrust sheet ถูกผลักให้เลื่อนข้ึน ท ำไม thrust sheet จึงไม่ถูกดันให้ไถลลงตำมแรงดึงดูดของโลก (gravity) 

(6) เปรียบเทียบกลไกของกำรเกิดรอยเลื่อนย้อน รอยเลื่อนด้ำนข้ำง และรอยเลื่อนปกติ 
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   ชั้นหินคดโค้ง 
     Folds 

 

7.1 ธรรมชาติของชั้นหินคดโค้ง (Nature of Folds) 

 ชั้นหินคดโค้ง (fold) เป็นการเปลี่ยนลักษณะของหินอีกประเภทหน่ึง เกิดขึ้นได้ในขณะที่หินมีสภาพแพลสติค 
(plastic) และมีความแตกต่างความเค้น (differential stress) มากระท าให้หินเกิดความเครียด (strain) บันทึกไว้ใน
หิน ชั้นหินคดโค้งเป็นการแสดงออกของความเครียด หรือการเปลี่ยนลักษณะในรูปของการโค้ง พับ งอ หรือไหล 
โครงสร้างชั้นหินคดโค้งมีรูปร่างหลากหลาย ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 7.1 และ 7.2 และตัวอย่างอีกมากกมายที่สามารถสืบค้น
ทางอินเทอรเน็ท ภายใต้ค าว่า “fold geology” และ “images” ขนาดของโครงสร้างชั้นหินคดโค้งมีได้ทั้ง ขนาดเล็กมากจน
มองไม่เป็นด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องขยาย (microscopic scale) จนถึงขนาดภูมิภาค (regional scale) เห็นได้จากภาพถ่าย
ทางอากาศ (aerial photo) หรือภาพถ่ายทางดาวเทียม (satellite photo)  

 ชั้นหินคดโค้งดังตัวอย่างในรูปที่ 7.1 และ 7.2 อาจเป็นเรื่องเหลือเชื่อของหลายๆ คน เพราะลักษณะพ้ืนผิวของ
เปลือกโลกส่วนที่สัมผัสกับอากาศ (free air) มีสภาพเปราะ (brittle behavior) ซึ่งยากท่ีจะบีบอัดให้ชั้นหินให้โค้ง พับ งอ หรือ
ไหลได้ ในธรรมชาติชั้นหินคดโค้งเกิดข้ึน ในขณะที่ชั้นหินน้ันอยู่ในสภาพแพลสติค (ductile behavior) ชั้นหินมีลักษณะไหลได้ 
ดังน้ัน ชั้นหินจึงสามารถบิดไปมา โก่ง โค้ง งอ หรือพับทบได้  

นิยามของชั้นหินคดโค้งตาม glossary of geology โดย Neuendorf et al. (2011) กล่าวว่า “fold [struc geol] 
n. A curve or bend of a planar structure such as rock strata, bedding planes, foliation, or cleavage. A 
fold is usually a product of deformation, although its definition is descriptive and not genetic and may 
include primary structures. (โฟลด์ [ธรณีวิทยาโครงสร้าง] ค านาม การโค้ง หรือโค้งงอของโครงสร้างระนาบ เช่น การโค้ง
หรือโค้งงอของชั้นหิน ระนาบชั้นหิน ริ้วขนาน หรือแนวแตกเรียบ ที่ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนลักษณะ แม้ว่านิยามของโฟลด์ 
คือการบรรยายลักษณะและไม่ได้เกี่ยวกับการเกิด จึงอาจรวมถึงโครงสร้างปฐมภูมิด้วย)” ส่วนพจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2558) ให้นิยามชั้นหินคดโค้งว่า “fold รอยคดโค้ง : โครงสร้างทางธรณีวิทยารูปแบบหน่ึงที่มีลักษณะ
คดโค้งปรากฏบนชั้นหิน ระนาบชั้นหิน ริ้วขนาน (foliation) แนวแตกเรียบ เกิดจากความเค้นและความเครียดของเปลือกโลก 
ซึ่งสามารถทราบได้ว่าความเค้นและความเครียดมาจากทิศทางใดได้โดยการตรวจตามรอยคดโค้งของชั้นหินน้ัน” จากนิยามทั้ง
สองนิยามท่ีกล่าวมาข้างต้น ให้ความหมายของศัพท์ที่มีขีดจ ากัด เช่นเดียวกับกรณีของโครงสร้างธรณีอื่นๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะต้องการให้ความหมายในภาพรวมส าหรับบุคคลทั่วๆ ไป รวมทั้งเมื่อมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจากการศึกษาที่มี
มากข้ึน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ค านิยามใหม่ให้ตรงหรือสอดคล้องกับธรรมชาติของสิ่งน้ันๆ  

หมายเหตุ: ค าว่า “fold” พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546) บัญญัติภาษาไทยว่า “ชั้นหิน
คดโค้ง” ต่อมาในปี 2558 ได้แก้ไขเป็น “รอยคดโค้ง” ต าราเล่มน้ียังคงเห็นว่า “ชั้นหินคดโค้ง” ซึ่งเหมาะสมมากกว่า “รอยคด
โค้ง” และเห็นว่า “เหมาะสมมากท่ีสุด” หากเปลี่ยนเป็นการทับศัพท์ เพราะเมื่อยังคิดหรือเทียบค าไทยได้ไม่ตรงตามต้นศัพท์
จริงๆ หรือตรงความหมายจริงของศัพท์แล้ว แทนที่จะเป็นการช่วยให้เข้าใจได้รวดเร็วข้ึน กลับจะเป็นการสร้างความสับสน 
และเข้าใจธรรมชาติของศัพท์น้ันคลาดเคลื่อนไป  
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รูปที่ 7.1 ลักษณะรูปร่างของชั้นหินคดโค้งในมาตราส่วนต่างๆ (ก) และ (ข) ชั้นหินคดโค้งแบบเฌฟเรินโฟลด์ 
(chevron folds) (ค - (ฉ) ชั้นหินคดโค้งที่มีแขนขนาดเท่ากันแพเรอเลลโฟลด์ (parallel fold) (ช) และ (ซ) ชั้นหินคดโค้งที่
มีการคดโค้งซ้อนทับ (refolded fold) ในทิศทางของแรงแตกต่างกัน [ภาพ (ก), (ค), (ง), (จ) และ (ช) โดย Robert J. Varga 
ภาพ (ข) และ (ฉ) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ซ) โดย James St John] 
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 รูปที่ 7.2 ลักษณะรูปร่างของชั้นหินคดโค้งในมาตราส่วนต่างๆ (ก) ภาพถ่ายทางอากาศของคิงค์โฟลด์ (kink fold) 
ในหินตะกอนของบริเวณ Kala Chitta Range (Himalaya foothill), Pakistan (ข) ชั้นหินคดโค้งและรอยเลื่อนย้อน พบ
ลักษณะของ pop-up structure พบในบริเวณ Yukon River near Eagle, Alaska หน้าผาสูงประมาณ 250 เมตร (ค) และ 
(จ) ชั้นหินคดโค้งแบบเฌฟเรินโฟลด์ (Chevron fold) ในหิน Carboniferous greywacke and shale, England (ง) ชั้น
หินคดโค้งแบบโอเว่อรเทิร์นโฟลด์ (overturn fold) ภาพ (ฉ) ชั้นหินคดโค้ง บริเวณ Bandar Abbas, Iran [ภาพ (ก) และ (ข) 
โดย Kevin Pogue, Whitman College, ภาพ (ค) และ (จ) จาก Figs. 1 and 4 โดย Bastida et al., 2007 ภาพ (ง) จาก 
Figure 10.1 โดย Davis, 1984 ภาพ (ฉ) จาก Fig. 18 โดย Sherkati et al., 2005]   
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 ชั้นหินคดโค้งท าให้เกิดโครงสร้างร่วมอื่นๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ภายในชั้นหินคดโค้งอาจมีชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กๆ 
(minor folds) และอาจมีโครงสร้างรอยเลื่อน (fault) รอยแยก (joint) สายแร่ (vein) รอยแตกเฉือน (shear fracture) รอย
ไถล (striation) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) หรือแนวแตกเรียบ (cleavage) โครงสร้างร่วมต่างๆ เกิดในต าแหน่งและ
บริเวณต่างกันภายในโครงสร้างชั้นหินคดโค้ง ทั้งน้ีเพราะ ปริมาณของความเครียด (strain) ที่ไม่เท่ากัน ณ ต าแหน่ง และ
บริเวณต่างๆ ของชั้นหิน บางบริเวณแสดงการบีบอัด บางบริเวณแสดงการขยาย โครงสร้างร่วมภายในชั้นหินคดโค้ง สามารถ
เปน็ส่วนเสริมของการวิเคราะห์โครงสร้างของชั้นหินคดโค้ง ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 7.3 ซึ่งแสดงโครงสร้างชั้นหินคดโค้งขนาด
เล็ก (minor folds) ปรากฏอยู่ภายในโครงสร้างชั้นหินคดโค้งขนาดใหญ่ (major folds) ชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กดังกล่าว มี
ลักษณะการคดโค้งรูป Z (Z-shapes) รูป S (S-shapes) รูป M (M-shapes) หรือรูป W (W-shapes) สามารถน ารูปแบบการ
คดโค้งเหล่าน้ี บ่งบอกรูปร่างของชั้นหินคดโค้งขนาดใหญ่ได้ตามกฎของ Pumpelly ที่กล่าวในท านองว่า “โครงสร้างเล็กบ่ง
บอกถึงโครงสร้างใหญ่ (small scale indicates large scale)”  

 

รูปที่ 7.3 (ก) การปรากฏของการคดโค้งเล็กๆ รูป Z, S, M และ W ซึ่งบ่งบอกถึงโค้งสร้างของการคดโค้งขนาด
ใหญ่ โดยโครงสร้างคดโค้งเล็กๆ รูปตัว Z, S, M และ W จะปรากฏในบริเวณส่วนต่างๆ ของการคดโค้ง [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Hatcher, 1995 และ McClay, 1987, ภาพถ่าย Z-fold โดย Simon Wellings ภาพถ่าย S-fold โดย H. J. Kjoll] 

 รูปที่ 7.4 แสดงการวิเคราะห์หาความเครียด (strain analysis) ที่เกิดข้ึนในโครงสร้างการคดโค้ง บางบริเวณสูญเสีย
ปริมาตร ในขณะที่อีกบางบริเวณปริมาตรเพ่ิมข้ึน หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงในอีกบางบริเวณ ในการพรรณนาเกี่ยวกับรูปทรง
สัณฐานของชั้นหินคดโค้ง นิยมน าสเตรีเออเน็ท (stereonet) วิเคราะห์เชิงสถิติ เพ่ือหาการวางตัวของชั้นหินคดโค้งในภาพรวม 
หรือวิเคราะห์หาแกนของชั้นหินคดโค้ง เป็นต้น  

การศึกษากระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้งเชิงพรรณนา (descriptive analysis) จะพิจารณาเฉพาะรูปทรงทาง
เรขาคณิตของชั้นหินคดโค้ง ที่สังเกตได้ในพ้ืนที่ แต่ในการวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ (kinematic analysis) หรือเชิงไดแน
หมิคส์ (dynamic analysis) จะพิจาณาชั้นหินคดโค้งในมาตราส่วนขนาดไพศาล (regional scale) หรือมาตราส่วนของ
กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (global scale) จากน้ันจึงพิจารณาเล็กลงมาถึงมาตราส่วนที่ต้องการศึกษา โดย
พิจารณาต าแหน่งและบริเวณการเกิดชั้นหินคดโค้งในลักษณะของการวางตัวของแผ่นเปลือกโลก  (plate configurations) ที่
สัมพันธ์กับเวลาเป็นล าดับแรก หรือศึกษาไปพร้อมๆ กัน  
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 รูปที่ 7.4 (ก) ชั้นหินคดโค้งแบบเฌฟเรินโฟลด์ (chevron fold) ในแกรแวค และเฌล (greywacke and shale) 
(ข) และ (ค) ภาพจากแผ่นหินบางในต าแหน่งที่แสดงในรูป (ก) แสดงแนวแตกเรียบที่เกิดจากกลไกการละลายโดยความดัน 
(pressure solution) (ง) ภาพแผ่นหินในบริเวณส่วนยอดด้านใน (inner arc) ของการคดโค้ง และผลการวิเคราะห์
ความเครียดที่ต าแหน่งต่างๆ ด้วยวิธีของฟราย (Fry’s method) ที่บ่งบอกความเครียด ที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณที่มีการ
เปลี่ยนลักษณะ [ภาพจาก Fig.3 โดย Bastida et al., 2007] 
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ชั้นหินคดโค้งส่วนใหญ่พบอยู่ในบริเวณขอบการชนกันของแผ่นเปลือกโลก (convergent plate) และส่วนใหญ่ของ
ขอบการชนกันของแผ่นเปลือกโลก เป็นบริเวณทีก่ว้าง มีเทือกเขา (fold belts) ที่มีชั้นหินคดโค้งด้วยรูปทรงต่างๆ แตกต่างกัน
ออกไป โดยเฉพาะในส่วนของบริเวณที่มีการทรุดตัว หรือมุดตัว (subduction complexes) ลงใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่น ชั้น
หินคดโค้งเป็นผลของแรงบีบอัด เน่ืองจากมีรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (thrust fault) เกิดข้ึนจากการซ้อนกันของแผ่นเปลือกโลก 
นอกจากน้ี ยังพบชั้นหินคดโค้งในตะกอนที่ยังไม่แข็งตัว อันเน่ืองจากน้ าหนักกดทับที่มีค่าความเค้นจากน้ าหนักกดส่วนบน
แตกต่างกัน (differential overburden pressure) ชั้นหินคดโค้งในบริเวณ fore arc, inter arc, และ back arc เกิดข้ึนใน
ระหว่างการเคลื่อนชนกันอย่างช้าๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปของแผ่นเปลือกโลก หรือขณะมีการเกิดการเลื่อนสวนทางกันของรอย
เลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip shearing) เกิดข้ึน จากผลของการเลื่อนตามขอบของแผ่นเปลือกโลก บริเวณที่แผ่นเปลือก
โลกชนกันและบริเวณใกล้เคียง มักพบหินตะกอนและหินภูเขาไฟ การคดโค้งของหินตะกอนที่เกิดข้ึนมีความสลับซับซ้อนยากที่
จะวิเคราะห์โครงสร้างได้ การเปลี่ยนลักษณะมีการเปลี่ยนแบบซ้อนทับ เช่น เกิดรอยเลื่อนซ้อนทับชั้นหินคดโค้ง ชั้นหินคดโค้งที่
เกิดจากความเค้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าชนกัน ซ้อนทับกับการคดโค้งจากการแทรกของหินอัคนี เป็นต้น การวิเคราะห์
การเกิดชั้นหินคดโค้งเชิงคิเนอแมถิคส์และไดแนหมิคส์ไม่สามารถท าได้ หากมีการเปลี่ยนลักษณะที่ซับซ้อน พร้อมทั้งรูปทรง
สัณฐานของชั้นหินคดโค้งโผล่ให้เห็นไม่ชัดเจน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะถูกปกคลุมอยู่ใต้ผิวดิน หรือผุกร่อนออกไป การวิเคราะห์
โครงสร้างชั้นหินคดโค้งเชิงคิเนอแมถิคส์และไดแนหมิคส์มีความยุ่งยากมากกว่าการวิเคราะห์โครงสร้างอื่นๆ จึงไม่เป็นที่แปลก
ใจ หากการแปลความหมายของการเกิดชั้นหินคดโค้ง ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงของนักธรณีวิทยาคณะหน่ึง แตกต่างไปจากนัก
ธรณีวิทยาอีกคณะหน่ึง ทั้งน้ีเน่ืองจากความซับซ้อนของโครงสร้าง ประกอบกับการโผล่ หรือสังเกตได้เพียงบางส่วนของ
โครงสร้างน่ันเอง การแปลความหมายชั้นหินคดโค้ง ค่อนข้างถูกต้องแม่นย า ลดปัญหาของการวิเคราะห์รูปทรงของชั้นหินคด
โค้ง หากใช้ข้อมูลจากคลื่นไซสมิคสามมิติ แต่ข้อมูลคลื่นไซสมิคสามมิติต้องใช้งบประมาณการส ารวจสูงมาก จึงมีการส ารวจโดย
วิธีดังกล่าวน้ีเฉพาะการหาแหล่งแร่ส าคัญๆ ที่ประเมินศักยภาพของแหล่งแร่แล้วพบว่าคุ้มค่ากับการลงทุนเท่าน้ัน เพราะ
จุดประสงค์หลักคือ ต้องการน าแร่ออกมาเพ่ือใช้ประโยชน์  

การแปลความหมายของโครงสร้างทางธรณีวิทยาในโครงสร้างร่วมเล็กๆ ร่วมกับโครงสร้างขนาดใหญ่ของชั้นหินคด
โค้ง ช่วยท าให้สามารถวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์และไดแนหมิคส์ได้สมบูรณ์ โดยที่การวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ต้องอธิบาย
ผลรวมของการเลื่อนที่ (translation) การหมุน (rotation) การหดหรือยืด (dilation) และการบิดเบี้ยว (distortion) ของหิน 
ส่วนการวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ต้องการวิเคราะห์แรงที่มีผลต่อการเกิดชั้นหินคดโค้ง การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์จ าเป็นต้อง
อาศัยทฤษฎีและการทดสอบองค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดข้ึนเก่ียวกับชั้นหินคดโค้ง หรือสร้างรูปจ าลอง  

Ramsay (1967) และ Ramsay and Huber, (1987) อธิบายการวิเคราะห์กระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้งอย่าง
ละเอียดชัดเจน หากต้องการศึกษาในรายละเอียดของการวิเคราะห์ (advanced structural analysis) ควรศึกษาจาก 
Ramsay (1967) และ Ramsay and Huber, (1987) เพราะเน้ือหาของต าราเล่มน้ี เป็นการแนะน า (introduce) และให้
ความรู้ชั้นพ้ืนฐาน (foundation) หากเข้าใจชั้นพ้ืนฐาน ย่อมสามารถศึกษาในรายละเอียดชั้นสูง ได้อย่างรวดเร็ว 

7.1.1 ประโยชน์ของโครงสร้างชั้นหินคดโค้ง  

โครงสร้างชั้นหินคดโค้งเป็นโครงสร้างของแหล่งแร่ทางเศรษฐกิจส าคัญๆ เช่น โครงสร้างชั้นหินคดโค้งแบบประทุน 
(anticline) เป็นแหล่งกักเก็บน้ ามันและแก๊สธรรมชาติที่ดี โครงสร้างที่เรียกว่า “saddle reef deposits – แซะ′เดิล รีฟ ดิพ้อ′
เสิทสฺ” เป็นโครงสร้างที่เกิดจากผลของกระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้ง โดยมีช่องว่างเกิดข้ึนเมื่อชั้นหิน  หรือแนวของริ้วขนาน
แยกออกจากกัน ขณะเกิดกระบวนการคดโค้ง (folding) ที่ซึ่งมักพบว่ามีแร่ขวอรทส์ และแร่โลหะส าคัญๆ เข้าไปสะสม มี 
ตะกั่ว สังกะสี และเงิน ประเภทที่เรียกว่า “strata-bound ore deposits – สเทร′เทอ-บาวนฺดฺ ออร ดิพอ′เสิทสฺ” ใน
โครงสร้างชั้นหินคดโค้งในหินแปร ดังรูปที่ 7.5 ดังน้ัน โครงสร้างชั้นหินคดโค้งจึงเป็นที่สนใจของนักธรณีวิทยามาก เพราะมี
แหล่งแร่ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ เกิดร่วม หรือพบร่วมในปริมาณค่อนข้างมาก รูปที่ 7.5 แสดงการวิเคราะห์ล าดับการเกิดของ
แร่ตะกั่ว สังกะสี และเงิน พบการเปลี่ยนลักษณะของหินค่อนข้างมาก และเกิดในขณะที่หินอยู่ในสภาพแพลสติค พร้อมถูกแรง
บีบอัด 
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 รูปที่ 7.5 โครงสร้างที่มีการสะสมตัวของแร่ เงิน ตะกั่ว และสังกะสี พร้อมล าดับการเกิด (1-5) เริ่มจาก หินตะกอน
ตกสะสม (1) เกิดการคดโค้ง (2) การรีดให้แบน (3) การคดโค้งซ้อนทับ (4) และการคดโค้งซ้อนเข้ามาอีกครั้ง (5) ก่อนที่จะได้
โครงสร้างดังปรากฏในภาพตัดขวางแสดงในกรอบ  [ภาพจาก Figure 7.9 โดย Davis et al., 2011] 

7.1.2 โครงสร้างแอนทิไคลน์และซินไคลน์ (Anticlines and Synclines) 

ถ้าพูดถึงโครงสร้างแอนทิไคลน์ (anticline) หรือ “ประทุน” และซินไคลน์ (syncline) หรือ “ประทุนหงาย” ดัง
แสดงในรูปที่ 7.6 คงคล้ายกับการกล่าวถึงการเริ่มต้นนับเลข คือ 1, 2, 3, … ของผู้เริ่มศึกษาคณิตศาสตร์ หรือ ก, ข, ค,… ของผู้
เริ่มเรียนภาษาไทย เพราะโครงสร้าง anticline และ syncline เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการคดโค้ง โดยที่ anticline เป็นชั้น
หินคดโค้งที่มีการโค้งคว่ าคล้าย “กระทะคว่ า” ส่วน syncline เป็นโครงสร้างของชั้นหินคดโค้ง ที่มีการโค้งหงายข้ึนคล้าย 
“กระทะหงาย” โดยมีล าดับชั้นหินอายุแก่อยู่ล่างหินอายุอ่อน ดังภาพที่ 7.6 (ข) ค าว่า anticline หรือ syncline แตกต่างจาก 
“antiform – แอน′ทิฟอรฺม” หรือ “synform – ซิน′ฟอรฺม” เพราะ antiform หรือ synform บอกเพียงรูปร่างเท่าน้ันไม่ได้
ค านึงว่าหินอายุแก่ต้องอยู่ล่างหินอายุอ่อน แต่เมื่อใช้ค าว่า anticline และ syncline หมายถึง ล าดับชั้นหินที่มีหินอายุแก่อยู่
ล่างหินอายุอ่อนเสมอ ดังน้ัน หากยังไม่สามารถล าดับอายุของชั้นหินจึงควรเรียกเพียง antiform หรือ synform ถ้ากล่าวใน
มาตราส่วนไพศาล เรียก “anticlinorium – แอนทิไคลนอเรียม” หรือ “synclinorium – ซินไคลนอเรียม” หมายเหตุ: ศัพท์
บัญญัติภาษาไทย รวมทั้งการเทียบภาษาไทยในเรื่องของชั้นหินคดโค้งมีปัญหามากกว่าโครงสร้างรอยเลื่อน ทั้งน้ีเพราะขาด
ความสอดคล้องกับต้นศัพท์ หรือหากเทียบภาษาไทยข้ึนใหม่แล้ว จ าเป็นต้องใช้ค าขยายค่อนข้างยาวเพ่ือให้ได้ภาพลักษณ์ 
สอดคล้องกับต้นศัพท์ ดังน้ัน โครงสร้างชั้นหินคดโค้ง จะใช้การทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 1-2 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

7.2 รูปร่างลักษณะของชั้นหินคดโค้ง (Geometry of Fold) 

ชั้นหินคดโค้งมีต้ังแต่เล็กสังเกตไม่ได้ด้วยตาเปล่าถึงใหญ่มาก (รูปที่ 7.1 และ 7.2) อาจเป็นชั้นหินคดโค้งเด่ียวๆ 
หรือประกอบด้วยชั้นหินคดโค้งย่อยๆ คล้ายลูกคลื่นที่ต่อเน่ืองกัน นิยามเฉพาะของชั้นหินคดโค้ง  (รูปที่ 7.7 และ 7.8) 
ประกอบด้วย  
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รูปที่ 7.6 (ก) โครงสร้างแอนทิไคลน์ (anticline) และซินไคลน์ (syncline) ในภาพแสดงความยาวการคดโค้ง หรือ 
wavelength และความสูง หรือ amplitude ของการคดโค้ง (ข) ลักษณะของ anticline/syncline, antiform/synform 
ต้องพิจารณาจากล าดับอายุของหิน เป็นหลักเมื่อทราบล าดับอายุจึงสามารถเรียกเป็น anticline และ syncline ได้   

 

รูปที่ 7.7 ลักษณะรูปร่างของชั้นหินคดโค้งและนิยาม [ภาพปรับปรุงต่อจาก McClay, 1987 และ Powell, 1992] 
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 รูปที่ 7.8 ลักษณะของจุดพับการคดโค้งและเส้นพับการคดโค้ง (ก) การคดโค้งแบบมุมแหลมแสดงจุดพับปรากฏเป็น
จุดชัดเจน (ข) การคดโค้งแสดงเขตของแนวพับการคดโค้ง (hinge zone) (ค) การคดโค้งแบบกลมแสดงจุดพับการคดโค้ง
ชัดเจน (ง) เส้นพับการคดโค้งเป็นเส้นตรง (จ) เส้นพับการคดโค้งเป็นแบบโค้งอย่างมีระบบ (systematic curved) (ฉ) เส้น
พับการคดโค้งแบบบิดเบี้ยว (irregularly curved) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figures 7.25 และ 7.26 โดย Davis et al., 2011]  

(1) จุดยอดชั้นหินคดโค้ง (Hinge Point) คือ จุดที่มีค่าการโค้งมากที่สุด (maximum curvature) (รูปที่ 7.7) 
บางครั้งชั้นหินคดโค้งไม่แสดง จุดยอดชั้นหินคดโค้ง ท่ีชัดเจน แต่สามารถพบเป็นบริเวณกว้างได้ เรียกว่า hinge 
zone (รูปที่ 7.8) 

(2) สันหรือยอดของชั้นหินคดโค้ง (Fold Crest) คือ บริเวณที่สูงสุดของภูมิประเทศของสันชั้นหินคดโค้งที่ปรากฏ 
(maximum topographic height) ดังแสดงในรูปที่ 7.7  

(3) ท้องของชั้นหินคดโค้ง (Fold Trough) คือ บริเวณที่ต่ าสุดของภูมิประเทศของท้องชั้นหินคดโค้งที่ปรากฏ 
(minimum topographic height) ดังแสดงในรูปที่ 7.7  

(4) ฮินจ์ลายน์ หรือเส้นพับการคดโค้ง (Hinge Line) คือ เส้นที่ลากจากจุดยอดชั้นหินคดโค้ง (hinge point) 
ระหว่าง fold surface (รูปที่ 7.7) เส้นพับการคดโค้งมีได้ทั้งเส้นตรง เส้นโค้งอย่างมีระบบ หรือบิดเบี้ยว [รูปที่ 
7.8 (ง)-(ฉ)]  

(5) โฟลด์ลิมบ์ หรือแขนชั้นหินคดโค้ง หรือปีกชั้นหินคดโค้ง (Fold Limb) คือ บริเวณที่อยู่ระหว่างสันและท้อง
ของชั้นหินคดโค้ง (รปูที่ 7.7 และ 7.8) 

(6) แอ็กเซียลเพลน หรือระนาบแกนการคดโค้ง (Axial Plane) คือ ระนาบสมมติที่แบ่งแขนของการคดโค้งออก
เท่าๆ กัน ถ้าไม่เป็นระนาบเรียกว่า ผิวแกนการคดโค้ง (axial surface หรือ hinge surface) หรือระนาบที่
ประกอบด้วย ฮินจ์ลายน์ หรือเส้นพับการคดโค้ง (hinge line) ของแต่ละชั้น (รูป 7.7) ผิวแกนการคดโค้งมี
รูปร่างต่างๆ ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 7.9 การวางตัวของระนาบการคดโค้งจะวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท 
(dip) ของผิวแกนการคดโค้ง  

(7) จุดเปลี่ยนโค้ง (Inflection Point) คือ บริเวณที่มีการเปลี่ยนแนวการคดโค้งของชั้นหินคดโค้ง เช่น เปลี่ยน
จากโค้งข้ึนเป็นโค้งลง (รูป 7.7 และ 7.8) 
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(8) ความยาวของการคดโค้ง (Wavelength) คือ ระยะทางจากสันการคดโค้งลูกหน่ึงถึงสันการคดโค้งอีกลูกหน่ึง  

(9) เพลินจ์ (Plunge – เพลินจฺ) คือ มุมเทของแนวการคดโค้ง (fold axis) (รูปที่ 7.7) 

(10) ความสูงของชั้นหินคดโค้ง (Amplitude) คือ ครึ่งของระยะที่วัดจากสัน (crest) และท้อง (trough) การ
คดโค้ง  

 

รูปที่ 7.9 (ก) ชั้นหินคดโค้งที่มีแกนการคดโค้งเป็นแบบระนาบ (axial plane) (ข)-(ฉ) ชั้นหินคดโค้งที่มีแกนการ
คดโค้งเป็นแบบโค้ง หรือแบบบิดไปมาไม่เป็นระนาบ [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis et al., 2011 และ Powell, 1992] 

 ฮินจ์ลายน์ หรือเส้นพับการคดโค้ง (hinge line) เป็นเส้นที่ลากจากฮินจ์พ้อยนท์ หรือจุดพับการคดโค้ง (hinge 
point) ระหว่างระนาบของชั้นหินที่พิจารณา ดังแสดงรูปที่ 7.7 การที่ชั้นหินคดโค้งมีฮินจ์ลายน์ในแนวเดียวกันไม่ได้หมายความ
ว่ามีรูปร่างของการวางตัวของชั้นหินคดโค้งเหมือนกัน (รูปที่ 7.10) ดังน้ัน เราไม่สามารถบ่งบอกรูปร่างการคดโค้งได้ หากทราบ
การวางตัวฮินจ์ลายน์เพียงอย่างเดียว หรือทราบเฉพาะระนาบแกนการคดโค้ง (axial plane) ไม่สามารถก าหนดรูปร่างตายตัว
ของชั้นหินคดโค้งได้ [รูปที่ 7.10 (ง)-(ฉ)] แต่ทราบทั้งฮินจ์ลายน์ และระนาบแกนการคดโค้ง (axial plane) จะสามารถทราบ
การวางตัวของชั้นหินคดโค้งได้ ดังรูปที่ 7.11 ฮินจ์ลายน์แตกต่างจากโฟลด์แอ็กเสิส หรือแกนการคดโค้ง (fold axis) จึงไม่
สามารถใช้แทนกันได้ เพ่ือก าหนดแนวของฮินจ์ลายน์ (รูปที่ 7.7) จะมีการก าหนดจุดที่มีค่าความโค้งมากที่สุด (fixed point at 
maximum curvature) ส่วนโฟลด์แอ็กเสิส หรือแกนการคดโค้งเป็นการก าหนดแนวโดยใช้จินตนาการ ดังน้ัน ค่าของโฟลด์
แอ็กเสิส หรือแกนการคดโค้งจึงเป็นค่าประมาณ ในทางตรงกันข้าม ค่าของฮินจ์ลายน์เป็นค่าที่มีจุดควบคุม ไม่ว่านักธรณีวิทยา
ใดวัดและอ่าน ควรจะต้องวัดและอ่านได้ค่าเดียวกัน แต่ค่าของโฟลด์แอ็กเสิส หรือแกนการคดโค้งอาจวัดและอ่านได้ค่าแตกต่าง 
ฮินจ์ลายน์จะต้องอยู่บนระนาบการคดโค้ง (axial plane) ซึ่งจะง่ายต่อการต่อเติมรูปทรงสัณฐานของชั้นหินคดโค้ง หากพบ
ฮินจ์ลายน์ขนานกับแนวระดับ (strike) ของระนาบการคดโค้ง ดังรูป 7.11 (ก) และ 7.11 (ข) แต่อย่างไรก็ตาม ฮินจ์ลายน์อาจ
ขนานหรืออาจเปลี่ยนมุมไปจนถึงต้ังฉาก (ท ามุมต้ังแต่ 0-90) กับแนวระดับของระนาบการคดโค้งได้ [รูปที่ 7.11 (ค)] 
สามารถทราบรูปร่างของการคดโค้ง หากทราบทิศทาง (trend and plunge) การวางตัวของฮินจ์ลายน์และแนวระดับและมุม
เท (dip and strike) ของระนาบแกนการคดโค้ง เราจะทราบรูปร่างของการคดโค้ง Fleuty (1964) ได้ใช้มุมเทของระนาบการ
คดโค้ง และมุมเพลินจ์ของฮินจ์ลายน์ในการจัดแบ่งตามรูปร่างของการคดโค้ง ดังแสดงในรูปที่ 7.12 วิธีการเรียกชื่อชั้นหินคด
โค้ง ท าได้ดังตัวอย่างเช่น ถ้าพบชั้นหินคดโค้งมีผิวการคดโค้งในระนาบ N40E, 82NW และฮินจ์ลายน์มีมุม plunge 5 ใน
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แนว N38E เขียนค่าของระนาบการคดโค้งและฮินจ์ลายน์ลงในไดเออะแกรมจะได้ชื่อว่า subhorizontal upright folds หรือ
อีกตัวอย่างเช่น ถ้าพบฮินจ์ลายน์มีแนว 20 N65E และ axial plane มีระนาบ N30W, 20 NE เขียนลงในไดเออะแกรม
เรียกว่า gently plunging, gently inclined, reclined fold 

 

รูปที่ 7.10 (ก)-(ค) ฮินจ์ลายน์ หรือเส้นพับการคดโค้ง (hinge line) ในแนวเดียวกัน แต่ลักษณะของการคดโค้ง
ต่างกัน ใช้บ่งบอกรูปร่างชั้นหินคดโค้งไม่ได้ (ง)-(ฉ) ระนาบการคดโค้ง (axial plane) ในแนวเดียวกัน แต่การวางตัวของการ
คดโค้งต่างกัน ใช้บ่งบอกรูปร่างชั้นหินคดโค้งไม่ได้ [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 7.28 and 7.30 โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 7.11 (ก) และ (ข) ฮินจ์ลายน์ หรือเส้นพับการคดโค้ง (hinge line) ที่มีแนวขนานกับระนาบการคดโค้ง 
(axial plane) (ค) และ (ง) ชั้นหินคดโค้งแสดงด้วยเส้นพับการคดโค้งที่มีแนวไม่เป็นไปตามระนาบการคดโค้ง [ภาพปรับปรุง
ต่อจาก Figure 7.32 โดย Davis et al., 2011] 
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รูปที่ 7.12 ไดเออะแกรมของฟลูที่ (Fleuty, 1964) ใช้บ่งบอกลักษณะรูปร่างของชั้นหินคดโค้งเมื่อทราบมุมเท 
(dip) ของผิวหรือระนาบการคดโค้ง (axial surface or axial plane) และ มุมเพลินจ์ (plunge) ฮินจ์ลายน์หรือเส้นพับการ
คดโค้ง (hinge line) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 11.12 โดย Twiss and Moores, 1992] 

 รูปร่างของชั้นหินคดโค้ง (รูปที่ 7.13) หากแขนชั้นหินคดโค้ง (fold limb) ทั้งสองข้างยาวเท่ากัน และมีมุมเทที่ไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามกันมีค่าเท่ากันเรียกว่า “ชั้นหินคดโค้งแบบสมมาตร (symmetric fold)” แต่ถ้าแขนการคดโค้งยาวไม่
เท่ากันและมุมเทไม่เท่ากันเรียกว่า “ชั้นหินคดโค้งแบบอสมมาตร หรือไม่สมมาตร (asymmetric fold)” หากชั้นหินคดโค้ง
แบบอสมมาตรมีมุมเทของแขนทั้งสองข้างไม่เท่ากัน มีแขนข้างหน่ึงมีการหงายข้ึน เรียกว่า “ชั้นหินคดโค้งตลบกลับ 
(overturned fold)” (รูปที่ 7.13) 

 

 รูปที่ 7.13 รูปร่างของการคดโค้งแบบสมมาตร (symmetric fold) อสมมาตร (asymmetric fold) และชั้นหินคด
โค้งแบบตลบกลับ (overturned fold 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 2-5 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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7.3 การจ าแนกประเภทและเรียกชื่อชั้นหินคดโค้ง 

การแบ่งประเภทของชั้นหินคดโค้งและเรียกชื่อชั้นหินคดโค้ง มีอยู่หลายวิธี ได้แก่  

(1) จ าแนกและเรียกชื่อจากการพิจารณาภาพตัดขวาง (Normal Profile View) โดยที่ภาพตัดขวางต้อง
พิจารณาภาพที่ตัดต้ังฉากกับแกนการคดโค้ง (fold axis) ของชั้นหินคดโค้ง การเรียกชื่อจะเรียกตามลักษณะเด่น
ของรูปร่างการคดโค้งที่พบ ตัวอย่างรูปร่างการคดโค้งและชื่อที่ถูกเรียกและเป็นที่คุ้นเคยแสดงในรูปที่ 7.14 ซึ่งชื่อ
เรียกที่ดี คือ ชื่อที่เมื่อเอ่ยถึงแล้วทุกคนสามารถนึกภาพ รูปทรงสัณฐาน หรือลักษณะการคดโค้งได้  

 

รูปที่ 7.14 การพิจารณาเรียกชื่อชั้นหินคดโค้งตามลักษณะปรากฏจากภาพตัดขวางที่ตัดต้ังฉากกับชั้นหินคดโค้ง 
ชื่อได้จากลักษณะที่รูปร่างการคดโค้งมีความคล้ายคลึงกับสิ่งของที่น ามาต้ังชื่อ  

(2) จ าแนกโดยพิจารณาจากการสมมาตร (Fold Symmetry) การพิจารณาความสมาตรของชั้นหินคดโค้งโดยบ่ง
บอกลักษณะแบบสมมาตร (symmetry) หรืออสมมาตร (asymmetry) พิจารณาจากเส้นกลาง (median 
trace) หากพบว่าเส้นกลางแบ่งแขนของชั้นหินคดโค้งเท่ากัน ถือเป็นสมมาตรถ้าไม่เท่ากันเป็นถือเป็นอสมมาตร 
(รูปที่ 7.13) 

(3) จ าแนกโดยพิจารณาจาก Fold Tightness or Inter Limb Angle ซึ่งการพิจารณาลักษณะของชั้นหินคดโค้ง
ประเภทน้ี พิจารณาจากแขนทั้ง 2 ข้าง หรือมุมระหว่างแขน มี 5 ชนิด ดังรูปที่ 7.15 และ 7.16 ถ้ามุมระหว่าง
แขน 180-120 เรียกว่า gentle fold มุมระหว่างแขน 120-70 เรียกว่า open fold มุมระหว่างแขน 70-
30 เรียกว่า close fold มุมระหว่างแขน 30-0 เรียกว่า tight fold และมุมระหว่างแขน 0 เรียกว่า 
isocline fold   
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รูปที่ 7.15 (ก) การแบ่งชั้นหินคดโค้งโดยใช้มุมระหว่างแขนทั้งสองข้างเพ่ือเรียกชื่อตามลักษณะของชั้นหินคดโค้ง 
(ข) มุมที่เกิดจากแขนทั้งสองข้าง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 3.7 โดย Park, 1997] 

 

รูปที่ 7.16 การพิจารณา tightness จากแขนทั้งสองข้าง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Hatcher, 1995 และ Malcolm 
Reeves, University of Saskatchewan] 

(4) จ าแนกโดยพิจารณาจากขนาด (Fold Size) การจ าแนกประเภทน้ีไม่เป็นที่นิยม เพราะชั้นหินคดโค้ง ที่พบมัก
มีรูปร่างที่ไม่แน่นอน และต่อเน่ือง อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ขนาดรูปร่างการคดโค้ง มีหลากหลายเป็นการ
เปลี่ยนลักษณะของหินแบบแพลสติค นอกจากน้ีแล้ว ชั้นหินคดโค้งอาจถูกตัดโดยรอยเลื่อนหรือเขตรอยเฉือน 
การใช้ขนาดการพิจารณาจ าแนกชั้นหินคดโค้งจึงไม่เหมาะสม อีกทั้งการผุกร่อนและขาดหายไปของชั้นหินในชั้น
หินคดโค้งต่างๆ อย่างไรก็ดี หากต้องการจ าแนกด้วยวิธีน้ี จะใช้ความสูงและความกว้างของชั้นหินคดโค้งมาบ่ง
บอก ในการพรรณนาลักษณะของขนาด การบอกความสูงและความกว้างของชั้นหินคดโค้งให้เป็นระบบ ควร
ก าหนดระนาบกลาง (median plane) ซึ่งเป็นระนาบสมมติที่ลากผ่านจุดเปลี่ยนความโค้ง (inflection points) 
ระหว่างแขนสองข้างของชั้นหินคดโค้ง จากน้ันวัดค่าความสูงของชั้นหินคดโค้งจากระนาบกลางและความกว้าง
จากจุดเปลี่ยนความโค้ง คล้ายกับการวัดความสูงและความยาวของลูกคลื่นน่ันเอง เช่น ชั้นหินคดโค้งสูง 20 เมตร 
กว้าง 100 เมตร เป็นต้น  
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(5) จ าแนกโดยพิจารณาจากระนาบการคดโค้ง (Axial Plane) แบ่งได้ 3 ประเภทย่อย (รูปที่ 7.17) ได้แก่ 
upright fold เป็นชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบการคดโค้งอยู่ในแนวต้ัง, inclined fold เป็นชั้นหินคิดโค้งที่มีมีระนาบ
การคดโค้งไม่เป็นแนวต้ัง overturned fold ถือเป็น inclined fold ที่มีลักษณะของแขนข้างใดข้างหน่ึงหงายข้ึน 
(ไม่จ าเป็นต้องหงายทั้งสองแขน) และการหงายข้ึนน้ันไม่จ าเป็นต้องพลิกกลับจนสมบูรณ์ ถือว่าเป็น overturned 
fold, และ recumbent fold เป็นชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบการคดโค้งอยู่ในแนวนอน แขนวางตัวในแนวเดียวกัน  

 

รูปที่ 7.17 ลักษณะของการเกิดแบบ upright, inclined แบบ overturned, และ recumbent folds [ภาพ
ปรับปรุงต่อจาก Hatcher, 1995 และ Malcolm Reeves, University of Saskatchewan]  

(6) จ าแนกโดยพิจารณารูปร่างการวางตัวของฮินจ์ลายน์ หรือเส้นพับการคดโค้ง (Hinge Line) และระนาบการ
คดโค้ง (axial plane or axial surface) วิธีน้ีเสนอโดย Fleuty (1964) เป็นการจ าแนกและเรียกชื่อของชั้น
หินคดโค้ง โดยอาศัยฮินจ์ลายน์และระนาบการคดโค้ง ไดเออะแกรมของ Fleuty ดังแสดงมาแล้วในรูปที่ 7.12 
ซึ่งมีวิธีการเรียกชื่อของรูปร่างการคดโค้งดังที่ยกตัวอย่างมาแล้ว ควรน ารูปที่ 7.12 มาพิจารณาอีกครั้ง  

(7) จ าแนกโดยพิจารณาลักษณะปรากฏจากชั้นหินคดโค้งที่พบในหินโผล่ของ Hudleston (1973) จากตัวอย่าง
ของการจ าแนกชั้นหินคดโค้งที่กล่าวมา อาศัยรูปร่างในภาพรวมของชั้นหินคดโค้ง ประกอบด้วย การโค้งงอ ความ
สมมาตร อัตราส่วนของความสูงต่อความกว้าง ของสันและท้องการคดโค้ง Hudleston (1973) เสนอวิธีจ าแนก
ชั้นหินคดโค้งออกเป็น 30 แบบ โดยอาศัยลักษณะปรากฏจาก ชั้นหินคดโค้งที่พบในหินโผล่ (รูปที่ 7.18) วิธีแบ่ง
ของ Hudleston ช่วยท าให้ทราบว่าหินบางชนิดเกิดข้ึนได้เฉพาะชั้นหินคดโค้งบางรูปร่างเท่าน้ัน และเป็นการคด
โค้งแบบสมมาตร 

(8) จ าแนกโดยพิจารณาความหนาของชั้นหินคดโค้ง  ชั้นหินคดโค้งมีได้ทั้งแบบที่มีความหนาที่คงที่และแบบที่มี
ความหนาไม่คงที่ แสดงว่ามกีารไหลเกิดข้ึนขณะเปลี่ยนลักษณะร่วมอยู่ในระหว่างชั้นของหิน ถ้าชั้นหินคดโค้งมี
ความหนาของหินคงที่ เรียกว่า “parallel fold – เพ′เรอเลิล โฟลดฺ” และถ้ามีลักษณะทรงกระบอกกลม
เรียกว่า “concentric fold – เคินเซ็น′ทริค โฟลดฺ” หรือ “parallel concentric fold - เพ′เรอเลิล เคิน
เซ็น′ทริค โฟลดฺ” และเรียกชั้นหินคดโค้งที่มีความหนาของหินที่ฮินจ์พ้อยนท์ หรือจุดพับการคดโค้ง (hinge 
point) มากกว่าความหนาในบริเวณแขนว่า “similar fold – ซิ′เมอเล่อรฺ โฟลดฺ” ดังรูปที่ 7.19 หรือกล่าวอีก
นัยหน่ึงคือ เพเรอเลิลโฟลด์ (parallel fold) โดยที่มีความหนาของชั้นหินคงที่ เมื่อวัดต้ังฉากกับชั้นหิน และ ซิ
เมอเล่อรโฟลด์ (similar fold) โดยที่มีความหนาของคงที่เมื่อวัดขนานกับแกนการคดโค้ง 
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รูปที่ 7.18 การจ าแนกชั้นหินคดโค้ง 30 ประเภท อาศัยลักษณะรูปร่าง โดย Hudleston (1973) [ภาพปรับปรุงต่อ
จาก  Figure 14.22 โดย Hatcher, 1995 อ้างถึง Hudleston, 1973] 

 

รูปที่ 7.19 การพิจารณาความหนาของชั้นหินคดโค้ง ถ้าความหนาไม่เปลี่ยนเรียกว่า concentric fold หรือ 
parallel fold ถ้าความหนาเปลี่ยนโดยที่จุดพับการคดโค้งหนามากกว่าบริเวณแขนว่า เรียกว่า similar fold  

(9) จ าแนกโดยพิจารณาลักษณะโดยใช้ดิพไอเซอกอน (Dip Isogon) เสนอโดย Ramsay (1967)การแบ่งอาศัย 
dip isogon ซึ่งเป็นเส้นที่ลากต่อระหว่างจุดในแต่ละชั้นที่แทรกสลับของชั้นหินคดโค้งที่มีมุมเทเท่ากัน ดังรูปที่ 
7.20 หรือ dip isogon เทียบได้ง่ายๆ โดยพิจารณาท่ีความโค้งของชั้นหินคดโค้งตามรูปร่างของการโค้งดังแสดง
ในรูปที่ 7.20 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทย่อย ดังน้ี 

  Class 1: ความโค้งของวงโค้งในมากกว่าวงโค้งนอกและแบ่งย่อยๆ ออกเป็น 3 ชนิดคือ 

    1A: ต้องมีความหนาของ hinge point น้อยกว่าแขน  
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    1B: ต้องมีความหนาเท่ากันของของแขน (parallel fold) 
    1C: ต้องมีความหนาของ hinge point มากกว่าแขน  

  Class 2: ความโค้งของวงโค้งด้านนอกและวงโค้งด้านในเท่ากัน (similar fold)  

  Class 3: ความกว้างของวงโค้งนอกมากกว่าวงโค้งใน 

 

รูปที่ 7.20 (ก) และ (ข) การสร้าง dip isogon line เส้นของ isogon ลากต่อจุดที่มีมุมเทระหว่างชั้นหินแทรก
สลับเท่ากัน (ค) การจ าแนกชั้นหินคดโค้งโดยอาศัยรูปร่างความหนา และความโค้งของชั้นหินคดโค้งโดยวิธีของ  Ramsay 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 13.11 โดย Park, 1997 และ Figure 7.16 โดย Ramsay and Huber, 1987] 

(10) จ าแนกโดยพิจารณาแกนการคดโค้ง (Fold Axis) แบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย ได้แก่ (1) ชั้นหินคดโค้งรูป
ทรงกระบอก (cylindrical fold) และ (2) ชั้นหินคดโค้งที่ไม่เป็นทรงกระบอก (non-cylindrical fold) แกน
การคดโค้งจะมีเฉพาะชั้นหินคดโค้งรูปทรงกระบอก แบ่งย่อยๆ เป็น parallel fold โดยที่มีความหนาของชั้น
หินคงที่ เมื่อวัดต้ังฉากกับชั้นหิน และ similar fold โดยที่มีความหนาของชั้นหินคงที่ เมื่อวัดขนานกับแกนการ
คดโค้ง (รูปที่ 7.19) ส่วนชั้นหินคดโค้งที่ไม่เป็นทรงกระบอก แบ่งย่อยๆ เป็น conical fold และ sheath fold 
(รูปที่ 7.21) 
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 รูปที่ 7.21 ลักษณะของชั้นหินคดโค้งที่ไม่เป็นทรงกระบอก (non-cylindrical folds) ไม่มีแกนการคดโค้ง (ก) 
conical fold (ข) sheath fold (ค) และ (ง) ตัวอย่างของ sheath fold ที่ ของหินขวอรทส์ ไมเลอไนท์ (quartz 
mylonite) ทีป่รากฏในสนาม [ภาพ (ค) และ (ง) จาก Figs. 6 (a) and 8 (b) โดย Alsop and Carreras, 2007]   

(11) จ าแนกโดยพิจารณาลักษณะของ Ductility Contrast และ Mean Ductility เสนอโดย Donath and 
Parker (1964) แบ่งได้ 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ flexural folds และ passive folds ดังรูปที่ 7.22 โดยที่ flexural 
folds แยกย่อยๆ เป็น flexural slip และ flexural flow (รูปที่ 7.23 และ 7.24) หากพบการไถลระหว่างชั้น
หินจะแสดงถึงการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ (brittle deformation) ถ้ามีค่าความเป็นแพลสติคสูง (high 
ductility) จะได้ passive folds และถ้าไม่อยู่ในกลุ่มย่อยๆ ที่กล่าวมาท้ังหมด เรียก quasi-flexural 

ชั้นหินคดโค้งประเภท flexural slip เกิดในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความดันต่ า น่ันคือ บริเวณใกล้กับผิวดิน 
ตรงกันข้ามกับ passive flow ที่เกิดในบริเวณที่ลึก มีความร้อนและความดันสูง ชั้นหินคดโค้งที่จัดเป็น 
flexural-slip fold จะมีความหนาของแต่ละชั้นคงที่ ชั้นหินจะมีการเลื่อนไถลคล้ายแผ่นกระดาษในสมุดเมื่อท า
ให้เกิดการคดโค้ง อาจพบรอยไถล (slickenline) ระหว่างชั้นหินคดโค้งได้ ดังน้ัน flexural-slip folds จะได้
การคดโค้งแบบ parallel หรือ parallel-concentric folds เกิดได้ทั้งจากแรงอัดต้ังฉากกับชั้นหิน หรือโดย
แรงอัดขนานกับชั้นหิน ซึ่งจะกล่าวรายละเอียดอีกครั้ง ในหัวข้อกระบวนการเกิดการคดโค้ง ส าหรับชั้นหินคด
โค้งประเภท flexural flow จะพบการคดโค้งของชั้นหินเน้ืออ่อนแทรกสลับกับชั้นหินเน้ือแข็ง โดยชั้นหิน
เน้ืออ่อนจะมีการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค (plastic deformation) ส่วนชั้นหินเน้ือแข็งจะเปลี่ยนลักษณะ
แบบเปราะ (brittle deformation) ความแตกต่างของความหนืดของหินเน้ืออ่อนและเน้ือแข็งมีค่าปานกลาง
ถึงสูง (moderate to high contrast in viscosity) หินเน้ืออ่อนจะมีความหนาของชั้นหินเปลี่ยนแปลง 
ขณะที่หินเน้ือแข็งมคีวามหนาของชั้นหินคงที่ (รูปที่ 7.24 )  

ส าหรับชั้นหินคดโค้งประเภท passive-flow fold จะเป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค (ductile 
deformation) ทั้งหมดในเน้ือหินหรือทั้งโครงสร้างการคดโค้ง ดังน้ัน ค่าความแตกต่างของความหนืดของชั้น
หินที่แทรกสลับมีน้อยมากหรือไม่มีเลย จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะที่เป็นแบบเน้ือเดียว รูปร่างของการคด
โค้งที่ได้จะเป็นแบบ similar fold โดยแต่ละชั้นเปลี่ยนแปลงเท่าๆ คล้ายๆ กัยการบีบยาสีฟันที่เป็นประเภทเจล 
ดังรูปที่ 7.25  
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รูปที่ 7.22 การจ าแนกโดย Donath and Parker [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 14.27 โดย Hatcher, 1995] 

 

 รูปที่ 7.23 ลักษณะของ flexural-slip fold ลูกศรแสดงการเลื่อนไถลระหว่างชั้น ความหนาชั้นหินจะไม่
เปลี่ยนแปลง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 15-10 โดย Hatcher, 1995] 

 

 รูปที่ 7.24 ลักษณะของ flexural flow พบการเปลี่ยนลักษณะของหินเน้ืออ่อนมีการเปลี่ยนลักษณะในสภาวะแพล
สติค (ductile deformation) หินเน้ือแข็งจะเปลี่ยนแบบเปราะ (brittle deformation) (ก) ภาพสเก็ชชั้นหิน (ข) ภาพการ
คดโค้งของ banded green schist [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 15-11 โดย Hatcher, 1995 และ ภาพ (ข) จาก Fig. 2 
โดย Alvarez (2005)] 
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 รูปที่ 7.25 ลักษณะของ passive-flow fold โดยที่ความหนาของแต่ละชั้นมีการเปลี่ยนแปลงคล้ายคลึงกัน บริเวณ
ขอบเขตของ hinge zone มีความโค้งเท่าๆ กัน (ก) ภาพสเก็ชชั้นหิน (ข) ภาพการคดโค้งที่พบในสนาม [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Figure 15-23 โดย Hatcher, 1995 และ Rob Butler จาก University of Leeds, UK] 

(12) จ าแนกโดยพิจารณาชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากรอยเลื่อนโดยเฉพาะ  ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากรอยเลื่อนแบ่งได้
เป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่ (1) ชั้นหินคดโค้งจากการบิดของรอยเลื่อน (fault-bend folds) หรือบางที่เรียกว่า 
ชั้นหินคดโค้งหัวงู (snake-head folds) เป็นชั้นหินการคดโค้งที่เกิดในลักษณะแบบไพศาลของกระบวนการ
แปรสัณฐาน (regional tectonic scale) ร่วมกับรอยเลื่อนย้อน (thrust fault) มักพบในบริเวณของ fore arc 
basin เกิดจากชั้นหินเคลื่อนที่แยกออกจากกันโดยรอยเลื่อนย้อน (thrust fault) ลักษณะปรากฏที่พบจะเป็น
รูปแบบเคลื่อนทับกันของแผ่นหิน [รูปที่ 7.26 (ก)] (2) การคดโค้งที่เป็นผลของการแพร่ของการเลื่อน (fault-
propagate folds) เป็นชั้นหินคดโค้ง ที่กระบวนการเกิดในมาตราส่วนของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่น
เปลือกโลก ชั้นหินคดโค้งพบที่ปลายของรอยเลื่อน [รูปที่ 7.26 (ข)] (3) มอเนอไคลน์โฟลด์ (monocline fold) 
รูปร่างของมอเนอไคลน์ประกอบด้วยฮินจ์ลายน์ สองเส้น ท่ีส่วนหน่ึงเป็น anticline และอีกส่วนเป็น syncline 
ดังรูปที่ 7.27 การเกิดมอเนอไคลน์มักเป็นผลจากรอยเลื่อน (รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อน หรือรอยเลื่อนย้อน
มุมต่ า) ของหินฐาน ดังแสดงในรูปที่ 7.27 และ 7.28 หรือจากสภาพภูมิประเทศขณะตกตะกอน เช่น ที่บริเวณ
ขอบของแอ่งขนาดใหญ่ และ/หรือเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพ้ืนที่  

 

รูปที่ 7.26 ลักษณะของ (ก) ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากการคดโค้งจากการโก่งของรอยเลื่อน (fault-bend folds) 
หรือชั้นหินคดโค้งหัวงู (snake-head folds) (ข) การคดโค้งที่เป็นผลของการแพร่ของการเลื่อน (fault-propagation folds) 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Hatcher, 1995 และ McClay, 1987] 
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รูปที่ 7.27 ลักษณะของการคดโค้งของแขนเพียงข้างเดียว (ก) ภาพตัวอย่างของมอเนอไคลน์ (monocline) ที่
ปรากฏในธรรมชาติ (ข) ภาพสเก็ชร่วมกับการแปลความหมาย momocline ในรูป (ข) [ภาพ (ก) จาก Thomas Mcguire]  

 

รูปที่ 7.28 ลักษณะการเกิดของมอเนอไคลน์ (monocline) (ก) เกิดจากการยกตัวของหินฐาน (ข) ภาพการ
ทดลองของมอเนอไคลน และรอยเลื่อน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.88 โดย Davis and Reynolds, 1996] 

 ยังคงมีการจ าแนกชั้นหินคดโค้งอีกมากมายหลายประเภทที่ไม่ได้น ามากล่าว ในการเลือกใช้วิธีการจ าแนกชั้นหินคด
โค้งไม่ควรเลือกวิธีที่ใช้การแปลความหมาย เพราะเมื่อแปลความหมายไปแล้ว แต่ละคนอาจแปลความหมายไม่เหมือนกัน วิธี
จ าแนกที่ดีควรเป็นไปในลักษณะที่ ไม่ว่าผู้ใดจ าแนกแล้ว ได้ค าตอบเหมือนกัน อีกทั้งไม่ยุ่งยากและใช้เวลามาก ควรจ าแนกได้
ทันทีในสนาม และเมื่อจ าแนกไปแล้ว นักธรณีวิทยาอื่นๆ ได้ภาพลักษณ์ของรูปทรงสัณฐานชั้นหินคดโค้งดังที่ปรากฏในสนาม 
แต่ที่กล่าวมาท้ังหมด 12 ประเภทของการจ าแนกชั้นหินคดโค้ง ไม่มีประเภทใด มีลักษณะดังกล่าว ทุกประเภทมีข้อบทพร่อง 
จึงท าให้มีผู้เสนอมากมาย อย่างไรก็ดี นักธรณีวิทยาส่วนใหญ่นิยมใช้วิธีการเรียกชื่อโดยพิจารณารูปทรงสัณฐานที่เด่นชัดของชั้น
หินคดโค้ง วิธีของ Ramsay (1967) และ Donath and Parker (1964)  

 ในการพรรณนาลักษณะรูปรางของชั้นหินคดโค้ง Ramsay and Huber (1987) ได้แนะน าดังน้ี (1) ควรพรรณนา
ลักษณะปรากฏของรูปลักษณะของชั้นหินคดโค้งจากแนวการตัดต้ังฉากกับแกนการคดโค้ง (normal profile) ถ้าพบได้ในหิน
โผล่ (2) ขนาดของชั้นหินคดโค้ง ท่ีเป็นลูกคลื่น ควรบ่งบอกความยาวของแต่ละลูกคลื่นของชั้นหินคดโค้ง พร้อมความความสูง
โดยใช้หลักการจ าแนกตามขนาดมาใช้ในการพรรณนา (3) พรรณนารูปร่างของแขนของชั้นหินคดโค้ง แบบพิจารณามุมระหว่าง
แขน (inter limb angle) (4) ใช้การจ าแนกของ Ramsay (1967) และ (5) วิเคราะห์ต่อไปถึงกระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้งใน
เชิงคิเนอแมถิคส์และไดแนหมิคส์ 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 6-7 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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7.4 กลไกการคดโค้ง (Folding Mechanisms) 

การคดโค้งในหินจะเกิดข้ึนได้ หินน้ันต้องมีโครงสร้างแบบระนาบ เช่น ชั้นหิน แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน หรือสายแร่ 
และมีแรงกระท าในทิศทางที่จะท าให้เกิดการคดโค้งได้ ตลอดจนหินน้ันมีสภาพแบบแพลสติค  

ส าหรับโครงสร้างแบบระนาบ (ชั้นหิน) เมื่อถูกท าให้คดโค้งจะมีการเปลี่ยนลักษณะจ าแนกได้ 2 รูปแบบ คือ (1) 
active folding และ (2) passive folding การเปลี่ยนลักษณะของชั้นหินแบบ active folding หมายถึง ชั้นหินที่เปลี่ยน
ลักษณะ (การคดโค้ง) สัมพันธ์กับชั้นหินข้างเคียง รูปทรงเรขาคณิตของการคดโค้งข้ึนอยู่กับสมบัติของชั้นหินข้างเคียง ตรงกัน
ข้ามกับการเปลี่ยนลักษณะ (การคดโค้ง) ของชั้นหินแบบ passive folding ที่ซึ่งเปลี่ยนลักษณะเฉพาะภายในชั้นหิน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับชั้นหินข้างเคียง นอกจากน้ีมีศัพท์เฉพาะอีก 2 ศัพท์ที่เกี่ยวกับมีการเปลี่ยนลักษณะของชั้นหินแต่ละชั้น คือ 
flexural slip และ flexural flow (shear) ซึ่งค าว่า flexural slip ใช้ในความหมายของชั้นหินที่มีการเลื่อนไถลระหว่างชั้น 
ส่วน flexural flow หรืออีกชื่อคือ flexural shear ใช้ในความหมายของชั้นหินที่มีการเลื่อนขนานไปกับทิศทางของความเค้น
เฉือน (shear stress)  

ส าหรับแรงกระท าที่จะท าให้หินในเปลือกโลกเกิดการคดโค้งจ าแนกได้ 3 ชนิด (รูปที่ 7.29) คือ (1) แรงบีบอัดตาม
แนวต้ังฉากหรือท ามุมสูงกับชั้นหิน เรียกชื่อชั้นหินคดโค้งในภาพรวมที่เกิดโดยแรงชนิดน้ีว่า “forced fold” (2) แรงบีบอัดตาม
แนวขนานกับชั้นหิน เรียกชื่อชั้นหินคดโค้งในภาพรวมที่เกิดโดยแรงชนิดน้ีว่า “buckle fold” และ (3) แรงเฉือนแบบ simple 
shear และ pure shear เรียกชื่อชั้นหินคดโค้งในภาพรวมที่เกิดโดยแรงชนิดน้ีว่า “shear fold, slip fold, glide fold, 
flexural-flow (shear) fold, passive fold, passive-slip fold หรือ passive-shear fold”  

 

รูปที่ 7.29 ชนิดของแรงกระท าต่อชั้นหิน (ก) แรงบีบอัดตามแนวต้ังฉากกับชั้นหิน (ข) แรงบีดอัดตามแนวขนาน
กับชั้นหิน (ค) แรงเฉือนที่ท าให้ชั้นหินเลื่อน-ไหล โดยหินไหลไปตามการเฉือนแบบ simple shear และ pure shear  

 จากการศึกษาในสนาม การสร้างรูปจ าลองชั้นหินคดโค้ง การวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส์ โดยอาศัยลักษณะปรากฎ
ของวงรีความเครียด การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ รวมทั้งลักษณะรูปทรงเรขาคณิตที่เด่นชัดของชั้นหินคดโค้ง สามารถแบ่ง
กลไกการเกิดชั้นหินคดโค้งได้ 5 กลไก ได้แก่ bending (เบ็นด่ิง), buckling (เบาะคลิ่ง), flexural folding (เฟล็คเฌอเริล โฟล
ด่ิง), passive folding (แพะสีฟ โฟลด่ิง) และ kingking (คิงคิ่ง) แต่ละกลไกมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

7.4.1 เบ็นด่ิง (Bending)  

 กลไกการคดโค้งแบบ bending มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “forced folding” เกิดเมื่อแรงกระท าตัดกับชั้นหินด้วยมุมสูง 
หรือต้ังฉากกับชั้นหิน (force across layers) [รูปที่ 7.29 (ก)] แรงจะกระท าโดยตรงต่อชั้นหิน เช่น การคดโค้งที่เกิดน้ าหนัก
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กดทับจากตะกอนที่มีน้ าหนักมากกว่าท่ีทับอยู่ด้านบน การคดโค้งจากน้ าหนักกดทับของเทือกเขาสูง น่ันคือ การโค้งเป็นแอ่งที่
เรียกว่า “foreland basin” การคดโค้งจากผลของโครงสร้างบูแดน [รูปที่ 7.30 [(ก)] การคดโค้งจากการบิดของรอยเลื่อนชนิด 
fault-bend fold [รูปที่ 7.30 (ข)] หรือ fault-propagation fold, การคดโค้งจากการเลื่อนของหินฐาน [รูปที่ 7.30 [(ค)] 
หรือชั้นหินคดโค้งการจากแทรกของหินอัคนีหรือเกลือหินเป็นรูปโดม [รูปที่ 7.30 [(ง)] เป็นต้น  

 

 รูปที่ 7.30 กลไกการคดโค้งแบบ bending (ก) ชั้นหินคดโค้งจากผลของโครงสร้างบูแดน (ข) ชั้นหินคดโค้งจากการ
บิดของรอยเลื่อนชนิด fault-bend fold (ค) ชั้นหินคดโค้งจากการเลื่อนของหินฐาน (ง) ชั้นหินคดโค้งการจากแทรกของหิน
อัคนีหรือเกลือหินเป็นรูปโดม [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 11.25 โดย Fossen, 2010]  

7.4.2 เบาะคลิ่ง (Buckling) 

กลไกการคดโค้งแบบ buckling เป็นกลไกหรือกระบวนการที่ท าให้เห็นการคดโค้งรูปตัว S รูปแบบการโค้งจะ
เปลี่ยนไปทีละน้อย โดยมีแรงบีบอัดที่ขนานไปกับชั้นหิน (force parallel layers) ชั้นหินที่มีเกิดการคดโค้งประเภทน้ี จะได้
รูปร่างของ Class 1 แบ่งย่อยเป็นแบบ Class 1A, 1B (parallel folds) และ 1C ตามประเภทย่อยของการจัดแบ่งโดย dip 
isogon ของ Ramsay (1967) พบได้จากการทดลองและจากสนาม ทีแ่สดงให้เห็นว่า การคดโค้งแบบ buckling เกิดกับชั้นหิน
แทรกสลับที่มีชั้นหินเน้ืออ่อนแทรกสลับหินแข็ง ลักษณะการคดโค้งข้ึนอยู่กับความหนืด (viscosity) ระหว่างชั้นหิน ปัจจัยที่
ควบคุมขนาดของการคดโค้งแบบ buckle fold คือ ความหนาของชั้นหินและอัตราส่วนต่างของความหนืด (viscosity ratio) 
ของชั้นหินที่แทรกสลับ [รูปที่ 7.31 (ก)] แกรฟในรูปที่ 7.31 (ข) แสดงความหนาเป็นมาตราส่วนของ log ทีม่ีความสัมพันธ์แบบ
เส้นตรงกับความยาวคลื่นในมาตราส่วนของ log เช่นเดียวกัน ชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กๆ อาจปรากฏอยู่ในชั้นหินคดโค้งขนาด
ใหญ่ เป็นการเกิดแบบซ้อนทับ (superimposed) หากความหนืดของหินแตกต่างกันมากๆ จะได้การคดโค้งที่มีรูปร่างแตกต่าง
กันมาก ดังรูปที่ 7.31 (ค) และ(ง) หากมีรอยต่อ (interface) ระหว่างความหนืดสูงมาก (high viscosity) และความหนืดต่ า
มาก (low viscosity) อย่างชัดเจน จะได้ดังรูปที่ 7.31 (จ) คือ ได้เป็นการเกิดโครงสร้างลอนคลื่น (mullion structure - เมิล′
เยิน สเตริคเชอรฺ) การคดโค้งแบบ buckling อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่ในระหว่างระนาบของรอยต่อ (interface) ที่มีค่า
แตกต่างของความหนืด เมื่อมีค่าความหนืดสูง จะเกิดแบบ antiforms ในทางตรงกันข้ามเมื่อผ่านรอยต่อเข้ามาที่ชั้นหินที่มี
ความหนืดต่ า จะเกิดแบบ synforms พบลักษณะแบบปลายแหลม (cuspate – เคิส′เพท) ที่จุดยอดของการคดโค้งอยู่ที่ชั้นที่มี
ความหนืดสูง เกิดเป็นโครงสร้างลอนคลื่น ดังแสดงในรูปที่ 7.31 (จ) ให้สังเกตปลายแหลมของการคดโค้ง  
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รูปที่ 7.31 (ก) การคดโค้งทีค่วามหนืดและความหนาในแต่ละชั้นหินแตกต่างกัน (ข) ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ยาวและความหนาของลูกคลื่นของการคดโค้ง (ค) การเกิดการคดโค้งแบบ buckle folds มีลูกคลื่นเล็กๆ ซ้อนอยู่ในลูกคลื่น
ขนาดใหญ่ (ง) การเกิดการคดโค้งของชั้นหินที่มีความหนาและค่าความหนืดแตกต่างกัน (1-6) (จ) เกิดการคดโค้งของหิน
สองชนิดที่มีค่าความหนืดแตกต่างกันเป็นอย่างมาก เกิดการคดโค้งที่มีความแตกต่างเด่นอย่างชัดเจนตรงรอยระหว่างชั้น ได้
ลักษณะการคดโค้งแบบปลายแหลม (cuspate fold) โดยที่ ส่วนปลายที่แหลมชี้ไปในชั้นที่มีความหนืดสูง ให้โครงสร้างแบบ
ลอนคลื่น (mullion structure) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 10.5 โดย Park, 1997 และ Rob Butler จาก University of 
Leeds, UK] 

 ถ้าหินมีลักษณะไม่เป็นเน้ือเดียว เช่น กรณีมีสายแร่เพ็กเมอไท้ท์ (pegmatite) แทรกในหินท้องที่ (country rock) 
ซึ่งสายแร่เพ็กเมอไท้ท์มีองค์ประกอบของแร่ขวอรทส์และเฟลสปารเป็นส่วนมาก แร่ขวอรทส์และเฟลสปารถูกท าให้เกิดการ
เปลี่ยนลักษณะได้ง่าย ดังน้ัน จึงพบว่ามีการคดโค้งแบบทิกแมถิค (ptygmatic folds - ทิกแม′ถิค โฟลดฺ) แสดงถึงการเปลี่ยน
ลักษณะแบบแพลสติคของหิน ในขณะที่หินท้องที่ ที่เพ็กเมอไท้ท์ (pegmatite) แทรกจะเปลี่ยนลักษณะในแบบที่แข็งกว่า จึง
ได้ลักษณะการคดโค้งที่เด่นชัด ดังรูปที่ 7.32 ชั้นหินคดโค้งที่เกิดการโค้งงอในหินเน้ือแข็ง จะเกิดการคดโค้งที่มีขนาดของความ
ยาวของการคดโค้งของลูกคลื่นที่เด่น เน่ืองจากผลของ layer-parallel stress น้อยที่สุด และสามารถท านายความยาวของลูก
คลื่นที่จะเกิดการคดโค้งประเภทน้ีได้  
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 รูปที่ 7.32 (ก) และ (ข) ลักษณะของการคดโค้งแบบทิกแมถิค (ptygmatic fold) ที่เกิดจากหินเน้ืออ่อนที่เปลี่ยน
ลักษณะได้ดีกว่าหินเน้ือแข็ง [ภาพ (ก) โดย Edgar Spencer, Washington and Lee University [ภาพ (ข) จาก Figure 
7.66 โดย Davis et al., 2011] 

 การคดโค้งของชั้นหินคดโค้งในชั้นหินแข็งสามารถเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ โดยพบความยาวของลูกคลื่น 
(L) ของชั้นหินคดโค้ง ตามท่ีเสนอของ Bijlaard (1946) และอ้างถึงโดย Davis et al. (2011) มีดังสมการ 

 

 

 

 

 เมื่อ  L แทนค่า  ความยาวของลูกคลื่น 
   t แทนค่า  ความหนาของชั้นหินแข็งที่แทรกหินที่อ่อน 
   B แทนค่า  elastic modulus of stiff layer 
   B0 แทนค่า  elastic modulus of confining medium 
   E  แทนค่า  Young’s modulus 
     แทนค่า  Poisson’s ratio 

ส่วน Currile Patnode and Trump (1962) ซึ่งอ้างถึงเช่นกันโดย Davis et al. (2011) ก าหนดสมการใหม่ โดยไม่
มีค่าของ Poisson’s ratio ดังน้ี 

 

 

นอกจากน้ี Davis et al. (2011) อ้างถึง การวิเคราะห์ของ Biot (1959) และ Ramberg (1959) ที่ก าหนดการเกิด
ชั้นหินคดโค้งแบบสภาวะแพลสติค โดยได้ความสัมพันธ์ดังน้ี 

 

 

 

เมื่อ  แทนค่า สัมประสิทธ์ิทางแพลสติคของชั้นหินโดยมีหน่วยเป็นพ้อยส์ (poises)  
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สมการของ Hudleston (1973) เสนอค่าของการเหยียด (stretch) ในการค านวณหา L ดังน้ี 

 

 

 

เมื่อ      

 

นอกจากน้ี สามารถประมาณปริมาณการหดสั้นที่เกิดข้ึนได้ หากเปรียบเทียบความยาวคลื่น (wave length) 
ต าแหน่งต่างๆ กันของชั้นหินคดโค้ง ดังรูปที่ 7.33 (ก) แสดงตัวอย่างของหิน 3 ชั้น ที่มีความยาวต่างกันก่อนการเกิดการคดโค้ง 
ชั้นที่ 1 มีความหนามาก จึงไม่โค้งงอ ชั้นท่ี 2 เกิดแบบความเครียดแบบเน้ือเดียว (homogeneous strain) ชั้นที่ 3 ชั้นหินเน้ือ
ผสมก าหนดให้เกิดเฉพาะการคดโค้งเพียงอย่างเดียว นอกจากน้ีอัตราส่วนของความแตกต่างของความหนืดที่มีค่ามากๆ มีผลต่อ
การโค้งงอได้เป็นอย่างมาก ดังแสดงในรูปที่ 7.33 (ข)  

 

รูปที่ 7.33 (ก) การคดโค้งของชั้นหินที่ความหนาต่างกันเมื่อถูกบีบอัด แสดงก่อนการคดโค้งและหลังถูกท าให้คด
โค้ง (ข) การคดโค้งโดยท าให้การบีบอัดเท่ากัน (63.2%) แต่ความหนืดต่างกัน สัดส่วนของค่าความแตกต่างความหนืดแสดง
ด้วยตัวเลขใต้ภาพ [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 10.7 โดย Park, 1997] 

วิธีหาการหดสั้น (shortening) หาได้จากเน้ือหาที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 หรือหาได้จากการวัดความยาวของการ
คดโค้ง ดังแสดงในรูปที่ 7.34 โดยความยาวเริ่มต้น (original length, Lo) คือ t และความยาวสุดท้าย (final length, Lf) คือ 
2t ดังน้ัน ค านวณหาการหดได้จาก e = Lo-Lf/Lo= (t-2t)/2t = (-2)/2 =0.57 หรือ 57%  

นอกจากน้ี Ramsay (1967) แสดงวิธีหาการหดสั้น (รูปที่ 7.35) โดยการวัดมุม  และ t/, t0 (การหา t/, t0 และ 
 ดูรูปที่ 7.20 ประกอบ) จะสามารถหา homogenous flattening ของ parallel fold ได้จากแกรฟ ปริมาณการ 
flattening คือ Z/X สิ่งที่ต้องท า คือ วัดค่า , t/ และ t0 วัด 3-4 ค่าและ เขียนลงในแกรฟ หาการบีบอัดปริมาณความเครียด
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ที่เกิดในชั้นหินคดโค้งข้ึนอยู่กับ กระบวนการเกิดการคดโค้งแบบ buckling โดยความเครียดจะเปลี่ยนเฉพาะตรงสันของการคด
โค้ง [รูปที่ 7.35 (ก)] ขณะที่การเกิดแบบ flexural shear ความเครียดเกิดที่แขนการคดโค้ง ซึ่งมีต าแหน่งต่างกัน  

 

รูปที่ 7.34 การค านวณการการหดสั้น (shortening ) ของ concentric fold เสนอโดย Ramsay (1967) t คือ
ความยาวเริ่มต้น และ 2t คือความยาวสุดท้าย [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 10.8 โดย Park, 1997] 

 

รูปที่ 7.35 (ก) การคดโค้งแบบซ้อนทับ โยมีการคดโค้งแบบ parallel fold อยู่ก่อน ต่อมาเกิดการบีบอัด เกิดการ
คดโค้งแบบ similar fold วงรีความเครียดที่เกิดจากการคดโค้ง จะมีการบีบอัดด้วย (ข) แกรฟความสัมพันธ์ของ t และ  
ส าหรับหา Z/X ใน การคดโค้งแบบ parallel fold [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 10.9 โดย Park, 1997] 

ชั้นหินคดโค้งในธรรมชาติมักมีหินเน้ืออ่อนแทรกสลับกับหินเน้ือแข็ง โดยหินทั้งสองชนิดมีค่าความแตกต่างของ
ความหนืดเป็นอย่างมาก เช่น กรณีที่แสดงในรูปที่ 7.36 เป็นชั้นหินแทรกสลับของหินทรายและหินดินดาน โดยหินดินดานมีค่า
ความหนืดมากกว่าหินทราย หินทรายจะโค้งแบบ Class 1 ขณะที่หินดินดานโค้งแบบ Class 3 คือ มีการเกิด flexural shear 
(น่ันคือ มีความหนาไม่เท่ากันของชั้นหิน ท่ีจุดยอดจะหนามากกว่าแขน) หากมีแรงบีบอัด (flattening) เพ่ิมต่อไปอีกเรื่อยๆ จะ
ได้ parallel strain จากความเครียดที่แตกต่างกันท าให้ได้ลักษณะที่ เรียกว่า “แนวแตกเรียบแบบหักเห (cleavage 
refraction)” ซึ่งมีการเปลี่ยนทิศทางของแนวแตกเรียบ เพราะชั้นหินมีการเปลี่ยนลักษณะแตกต่างกัน เกิดการบิดเบี้ยว [รูปที่ 
7.36 (ข)] จากรูปที่ 7.36 (ก) ชั้นหินคดโค้งแสดงการคดโค้งต่างชนิดกัน โดยที่ชั้น a แสดงแบบ Class 1C ชั้น b แสดงแบบ 
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Class 3 ชั้น c แสดงแบบ Class 1C และถ้าหากลาก dip isogon จาก บนสุดของชั้น a มาล่างสุดของชั้น c จะได้ Class 2 - 
parallel fold ดังน้ัน พิจารณาจึงควรรูปทรงการคดโค้งของแต่ละชั้นหิน  ท านองเดียวกับรูปที่ รูปที่ 7.36 (ค) ที่หินทรายแสดง 
Class 1B ส่วนหินดินดานแสดง Class 3  

 

รูปที่ 7.36 (ก) ลักษณะของแนวแตกเรียบแบบหักเห (cleavage refraction) มีทั้งการกระจายออกจากจุดกลาง 
(convergence) ในบางชั้นมีการกระจายจากด้านนอกเข้าหาจุดกลาง (divergence) ในอีกชั้นหน่ึง เน่ืองจากชั้นหินเน้ืออ่อน
แทรกกับหินเน้ือแข็ง ได้รูปทรงชั้นหินคดโค้งต่างกัน คือ Class 1C และ 3 (ข) ภาพแสดงการเปลี่ยนลักษณะและทิศทางของ
แนวแตกเรียบของชั้นหินเน้ืออ่อนแทรกกับหินเน้ือแข็ง (ค) รูปทรงชั้นหินคดโค้ง Class 1B และ 3 [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Figure 10.10 โดย Park, 1997 

 ปัจจัยที่มีผลต่อรูปทรงของการคดโค้งอีกปัจจัย นอกเหนือจากความหนา ความหนืด อัตราส่วนความต่างของความ
หนืด ท่ีท าการศึกษาด้วยรูปจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ คือ อัตราความเร็วของการเกิดความเครียด (strain rate) ดังผลการศึกษา
แสดงในรูปที่ 7.37  

 

 รูปที่ 7.37 เส้นคดโค้งจากผลของอัตราความเครียดที่เกิดข้ึนช้า-เร็ว ต่างกัน โดย อัตราความเครียดเร็ว ลูกคลื่นจะ
เกิดได้มากกว่าอัตราความเครียดช้า [ภาพจาก Figure 7.74 โดย Davis et al., 2011 อ้างถึง Jeng et al., 2002]  

7.4.3 เฟร็กเฌอเริลโฟลด่ิง (Flexural Folding) 

กลไกการคดโค้งแบบ flexural จะเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนลักษณะภายในชั้นหิน และการเปลี่ยนลักษณะ
ระหว่างชั้นหิน แบ่งย่อยเป็น 3 กลไก คือ (1) กลไกการคดโค้งแบบ flexural-slip folding ซึ่งมักเกิดเป็นช้ันหินบาง ที่มีความ
หนืดแตกต่างกันสูง เมื่อเกิดการคดโค้งจะมีการเลื่อนและครูดระหว่างช้ันหินแต่ละช้ัน โดยไม่มีการเปลี่ยนลักษณะที่จุดยอดหรือ
ท้องการคดโค้ง ตลอดจนไม่มีการเปลี่ยนความหนาของช้ันหินที่แทรกสลับ (คล้ายกับการจับให้กระดาษหลายๆ แผ่นโก่งตัวข้ึน 
หรือแอ่นตัวลง แม้จะมีการโก่งตัว หรือแอ่นตัว แต่ความหนาของระยะระหว่างแผ่นกระดาษ ตลอดจนความหนาของกระดาษ
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ไม่เปลี่ยนแปลง) และรูปร่างของช้ันหินคดโค้งแบบจากกลไกน้ี คือ parallel fold (ดูรูปที่ 7.22) การสังเกตในสนาม อาจใช้ 
slickenline ที่ระนาบของช้ันหิน เป็นหลักฐานในการจ าแนก (2) กลไกการคดโค้งแบบ flexural-flow folding หรืออีกชื่อคือ 
flexural-shear folding เกิดกับช้ันหินทีค่่าเฉลี่ยความเป็นแพลสติคต่ า ถึงปานกลาง หินชนิดหน่ึงจะไหลได้โดยง่าย ดังน้ัน การ
คดโค้งที่ เกิดข้ึน จะมีการเลื่อนและไหลของมวลภายในช้ันหินไปตามแรงเฉือน ในลักษณะที่ให้ความหนาของช้ันหิน
เปลี่ยนแปลง โดยมีความหนาเพ่ิมข้ึนที่ยอดและท้องช้ันหินคดโค้ง และมีความหนาลดลงที่ส่วนข้างช้ันหินคดโค้ง รูปร่างของช้ัน
หินคดโค้งแบบจากกลไกน้ี คือ similar fold (ดูรูปที่ 7.22) และ (3) กลไกการคดโค้งแบบ quasi-flexural folding เป็นการ
คดโค้งที่มี flexural slip และ flexural flow ผสมกับกลไกการคดโค้งแบบเลื่อน-ไหลได้อย่างอิสระ (passive folding) ช้ันหิน
ที่แทรกสลับกันจะมีความแตกต่างของความเป็นแพลสติคสูง น่ันคือ หินเน้ือแข็งแทรกสลับกับช้ันหินเน้ืออ่อน รูปแบบช้ันหินคด
โค้งที่เกิดข้ึนในแต่ละช้ันหินที่แทรกสลับจะไม่ไปตามกัน (disharmonic fold)  

 Ramsay (1967) เสนอวิธีการหาค่าการเลื่อนไถล (slip) ของ flexural-slip fold ที่มีแนวต้ังฉากกับ fold axis ดังรูป
ที่ 7.38 ดังน้ี  

 

  เมื่อ S แทน การเลื่อนไถล 
   t แทน ความหนาของชั้นหิน 
    แทน มุมเทของแขนการคดโค้งที่เปลี่ยนไปในแต่ละต าแหน่ง ค านวนเป็น เรเดียน 
    โดย 1= 0.0175 เรเดียน  

 ส่วนค่าความเครียดเฉือน () ค านวณได้จาก  =tan =  โดยคิดเป็นเรเดียน ตัวอย่างเช่น จากรูปที่ 7.38 ใน
กรณีมีชั้นหิน 2 ชั้นทีห่นาต่างกัน ชั้นหิน A หนา 12 เมตร ชั้นหิน B หนา 18 เมตร เป็นชั้นหินคดโค้งแบบ flexural-slip fold 
ที่จุดยอดไม่มีการเลื่อน ค่าการเลื่อนไถล มีค่าเท่ากับ 0 ส่วนค่าการเลื่อนไถลที่ต าแหน่งที่แขนการคดโค้งท ามุม 20º, 40º, 60º 
และ 90º ของชั้นหิน A ค านวณจากสมการข้างต้น จะได้ 4.2 (S=12x20x0.0175), 8.4, 12.6 และ 18.9  ตามล าดับ และมีค่า
ความเครียดเฉียดเท่ากับ 0.35 ( = 20x0.0175), 0.7, 1.05 และ 1.56 ตามล าดับ ในกรณีของชั้นหิน B หรือชั้นหินอื่นๆ จะ
สามารถค านวณได้เช่นเดียวกัน หากทราบความหนา และมุมของชั้นหิน ณ ต าแหน่งที่สนใจ ค่าการเลื่อนและความเครียดเฉือน
เกิดมากสุดท่ีมุมของชั้นหินมีค่า 90º และหากความหนาของชั้นหินมากค่าการเลื่อนและค่าความเครียดเฉือนจะมาก  

 

 รูปที่ 7.38 แนวของการเลื่อนไถลระหว่างชั้นหินที่เกิดข้ึนเน่ืองจากชั้นหินเน้ืออ่อนและหินเน้ือแข็ง จากการเลื่อนได้
ไม่เท่ากันระหว่างชั้นหินขณะเกิดการคดโค้ง และที่ส่วนยอดการคดโค้งจะมีการยืดที่ส่วนโค้งด้านนอก และหดที่ส่วนโค้งด้านใน 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Malcolm Reeves, University of Saskatchewan] 

tS 
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 การแทรกสลับของหินทราย หรือทรายแป้ง และหินปูน หรือโดเลอไม้ท์ สามารถเกิดการคดโค้งแบบ flexural-slip 
ได้ เพราะมีหินเน้ือแข็งสลับหินเน้ืออ่อน เมื่อเกิด flexural-slip fold มักจะมีกระบวนการเกิดอยู่ 4 กระบวนประกอบด้วย  

(1) Overall layer-parallel shortening 
(2) Layer-parallel slip on the fold limbs (รูปที่ 7.38)  
(3) Layer-parallel stretching on the outer arc of hinge zone (รูปที่ 7.38), and 
(4) Layer-parallel shortening on the inner arc of the hinge (รูปที่ 7.38) 

 อาจมีชั้นหินคดโค้งเล็กๆ ในหินที่เป็นชั้นเน้ืออ่อนก่อนการเกิดการคดโค้งขนาดใหญ่ [รูปที่7.39 (ก)] แบบ flexural-
slap folding เมื่อมีการคดโค้งอีกครั้ง [รูปที่ 7.39 (ข)] ชั้นหินเน้ืออ่อนเกิดการบิดเบี้ยว เรียกว่า “drag fold – แดร็ก โฟลดฺ” 
หรือ “parasitic fold – เพเรอซิ′ถิค โฟลดฺ” การคดโค้งขนาดเล็กมีประโยชน์ เพราะลักษณะของแกนการคดโค้ง (fold axis) 
ของ drag fold จะขนานหรือกึ่งขนานกับแกนการคดโค้งขนาดใหญ่ เราจึงสามารถบอกค่าโดยประมาณของแกนการคดโค้ง
ของชั้นหินคดโค้งขนาดใหญ่ได้ โดยไม่ต้องมองภาพของการคดโค้งขนาดใหญ่ ที่ขาดหายไปเน่ืองจากการผุกร่อน เพ่ือต่อภาพ
ของการคดโค้งที่ขาดหายไป อาจอาศัยการแสดงของทิศทางการเลื่อนไถล ดังรูปที่ 7.40 อย่างไรก็การใช้ drag fold หรือใช้
การเลื่อนไถลต้องพิจารณาให้ดี (เปรียบเทียบรูป 7.39 และ 7.40)  

 

 รูปที่ 7.39 การเกิดแดร็กโฟลด์ (drag fold) (ก) ชั้นเน้ืออ่อนกว่าจะคดโค้งก่อน (ข) เกิดการคดโค้งร่วม โดย 
flexural slip ท าให้ได้แดร็กโฟลด์พร้อมกับเปลี่ยนรูปร่างไปด้วย [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.87 โด Davis et al., 2011] 

 

 รูปที่ 7.40 (ก) จากภาพที่ปรากฏของการคดโค้งเป็นแบบ anticline หรือ syncline (ข) ถ้าเป็น anticline การเกิด 
flexural slip ท าให้ไม่สอดคล้องกับการเลื่อนไถลที่พบ (ค) เป็น syncline เพราะสอดคล้องกับ flexural slip สังเกต fold 
axis ของ drag fold จะอยู่แนวเดียวกัน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.88 โด Davis et al., 2011] 
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รูปที่ 7.41 แสดงการเปลี่ยนแปลงของความเครียดในชั้นหิน ส่วน layer-parallel stretching ที่วงนอกของชั้นหิน
คดโค้ง จะเกิดการยืดที่ข้ึนอยู่กับความแข็งแรงของหินต่อความเค้น หินเน้ือแข็งจะแสดง tension fractures หรือ normal-
slip faults หินเน้ืออ่อนอาจแสดงลักษณะของโครงสร้างไส้กรอก (boudin – บูแดน′) ดังรูปที่ 7.42 ส่วน layer-parallel 
shortening ที่วงในของชั้นหินคดโค้ง ท าให้เกิด symmetrical folds, thrust-slip faults และ/หรือแนวแตกเรียบ โดยที่แนว
แตกเรียบพบขนานกับ axial surface (รูปที่ 7.43) ของชั้นหินคดโค้ง หากพบจุดตัดของ conjugate thrust fault จะแสดง
แนวที่ขนานกับ fold axis 

 

 รูปที่ 7.41 (ก) วงรีความเครียดของบริเวณต่างๆ ในชั้นหินการคดโค้งแบบ flexural folding (ข) โครงสร้างขนาด
เล็กทีเ่กิดร่วมกับ flexural slip เช่น รอยแยกที่บริเวณสันด้านนอกการคดโค้ง (เพราะเกิดการยืด) รอยเลื่อนย้อนที่สันส่วนใน
การคดโค้ง (เพราะเกิดการหด) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figures 7.79 และ 7.80 โดย Davis et al., 2011] 

 

 รูปที่ 7.42 ลักษณะของโครงสร้างแบบไส้กรอก (boudin) ที่พบระหว่างหินเน้ืออ่อนแทรกสลับกับหินเน้ือแข็ง การ
คดโค้งของหินแข็งมีลักษณะแบบกึ่งเปราะและแพลสติค ขณะที่หินเน้ืออ่อนจะเป็นแบบการไหล [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Malcolm Reeves, University of Saskatchewan] 

 

 รูปที่ 7.43 ลักษณะของ axial plane cleavage ที่พบเมื่อเกิดการคดโค้ง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Malcolm 
Reeves, University of Saskatchewan] 
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 มีรอยแยกอยู่ 3 ประเภทที่พบร่วมกับการเกิดของชั้นหินคดโค้ง ดังตัวอย่างภาพสเก็ชในรูปที่ 7.41 (ข) คือ cross 
joints, longitudinal joints และ oblique joints ซึ่งเป็นโหมดหน่ึง-แบบเปิด ในทางทฤษฎีรอยแยกจะต้ังฉากกับ fold axis 
ส่วนใหญ่พบ cross joints ที่มีลักษณะเป็นระนาบ ที่มรีะยะห่างของรอยแยกไม่แน่นอน ในขณะที่ longitudinal joint วางตัว
กึ่งขนานกับ axial plane ส่วน oblique joints อาจเกิดจากผลของการบีบอัด ร่วมกับโหมดสอง-แบบเฉือนและโหมดสาม-
แบบฉีกได้  

7.4.4 แพะสีฟโฟลด่ิง (Passive Folding) 

กลไกการคดโค้งแบบ passive หรือ passive-flow folding เป็นกลไกที่ท าให้เกิดชั้นหินคดโค้ง ที่มีการเลื่อน ไหล
อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อน และ/หรือการไหลไปมาระหว่างชั้นหิน หรือตัดผ่านชั้นหิน (cut across strata) แม้จะเป็น
หินต่างชนิดกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากการไม่มีแรงเสียดทานระหว่างชั้นหิน หรือมีการเสียดทานน้อยมากจนไม่มีผลต้านการเลื่อน ไหล 
ในแนวด่ิงหรือแนวนอน น่ันคือ ชั้นหินแทรกสลับมีค่าความแตกต่างของความเป็นแพลสติคระหว่างชั้นหินต่ ามาก (เทียบคล้าย
กับการบีบยาสีฟันจ าพวกเจลที่มีสองสีให้เป็นเส้นคดโค้ง ท้ังยาสีฟันทั้งสองสีมีความหนืดเดียวกัน ต่างกันเฉพาะสี การคดโค้งจึง
ไปตามกัน) ดังน้ัน รูปร่างของชั้นหินคดโค้งแบบ passive folding จึงถูกก าหนดโดยปริมาณแรงและทิศทางของแรงที่มา
กระท าเท่าน้ัน ซึ่งแรงกระท าอาจเกิดจากน้ าหนักของมวลจากชั้นหินที่แทรกสลับ (boday force) ไม่จ าเป็นต้องเป็นแรงจาก
ภายนอก (contact force) ชั้นหินคดโค้งที่ได้จากกลไกน้ี ได้แก่ passive fold, passive-flow fold, passive-slip fold, 
passive-shear fold, oblique-shear fold, oblique-flow fold, หรือ flow fold ดูรูปที่ 7.22 และ 7.44 กลไกการคดโค้ง
แบบ passive folding มักให้รูปทรงของชั้นหินคดโค้งตามการจ าแนกของ Ramsay (1967) ใน Class 1C, 2 และ 3 น่ันคือ 
ความหนาที่ยอดการคดโค้งจะมากกว่าความหนาที่แขนการคดโค้ง มักเกิดกับหินแปรที่อาจผ่านการเปลี่ยนลักษณะมาแล้ว
หลายครั้ง อาจเกิด buckling, bending และ flexural folding มาแล้ว และในที่สุดท าให้เกิด passive folding  

 

รูปที่ 7.44 การคดโค้งแบบ passive folding บนแผ่นหินที่ผ่านการตัดเรียบ (ก) แผ่นหินอ่อนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์หิน
ในเมือง Wuhan, China (ข) แผ่นหินแทรกสลับระหว่าง schist กับ marble ที่น ามาเป็นภาพติดฝาผนัง [ภาพ (ก) และ (ข) 
โดย เพียงตา สาตรักษ์]  

7.4.5 คิงคิ่ง (Kinking)  

 กลไกการคดโค้งแบบ kinking หรือ kink folding เป็นกระบวนการที่ท าให้เกิดชั้นหินคดโค้ง ที่เกิดข้ึนในขณะที่หินมี
สภาพแบบแพลสติคแต่มีความแข็งแรงมีสูง (competent) โดยท าให้หินคดโค้งแบบแขนที่เป็นระนาบเรียบ และมีมุมแหลมที่
จุดยอดการโค้ง โดยที่รูปทรงของชั้นหินคดโค้งเกิดจากการหมุน-บิดของชั้นหิน (rotation or twist) หรือการถูกเฉือน (shear) 
ดังแสดงในรูปที่ 7.45 
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 รูปที่ 7.45 การเกิดชั้นหินคดโค้งที่มีแขนเป็นระนาบเรียบ และมีมุมระหว่างแขนการคดโค้งเป็นมุมแหลม ที่เกิดจาก 
(ก) การหมุน หรือบิดของชั้นหิน (ข) การเฉือน  

การค านวณหาความเครียดเฉือนของการพับงอ () ค านวณได้จากสมการ  

 

 

เมื่อ  คือ ค่ามุมเทของชั้นหินการคดโค้ง 

 

ถ้าชั้นหินคดโค้งไม่แสดงจุดพับ (hinge point) แต่จะเป็นรูปโค้ง (curved hinge) ค่าความเครียดเฉือนประมาณได้
จากสมการ   

 

 

 ถ้าหินมีริ้วขนานและมีน้ าหนักกดทับอยู่ก่อนมีการเกิดชั้นหินคดโค้งข้ึนอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างย่ิงหินฌิสท์ และฟิไล้ท์ 
ถ้าหากมีชั้นหินคดโค้งเกิดข้ึนอีกครั้ง จะพบลักษณะของ kink folds (รูปที่ 7.46) โดยที่ kink folds ที่เกิดข้ึนจะมีขนาดเล็ก 
ความสูงและความกว้างอยู่ในมาตราส่วนของเซนติเมตร และพบฮินจ์พ้อยนท์ หรือจุดพับการคดโค้งเด่นชัด (sharp hinge 
point) แขนของชั้นหินคดโค้งจะตรง โดยพบเป็นลักษณะแบบไม่สมมาตรมีอีกแขนสั้นกว่า หากพบว่าแขนสมมาตรจะเรียกเป็น 
chevron fold หากพบแบบ Z-shape kink fold จะเรียกว่า dextral axial surface และหากพบแบบ S-shape kink fold 
จะเรียกว่า sinistal axial surface ของ kink fold ซึ่งเรียกใหม่เป็น kink plane รูปที่ 7.47 

พบลักษณะของ kink fold แบบเป็นคู่ โดยที่แขนข้างหน่ึงจะยาว อีกข้างจะสั้นกว่า (รูปที่ 7.48) kink band จะอยู่
ในบริเวณแขนสั้นระหว่างระนาบการคดโค้งสองแนว ซึ่งแสดงถึงขอบเขตของ kink band มีการหมุนของ kink band ซึ่งท ามุม
เทียบกับบริเวณชั้นหินที่ไม่ถูกเปลี่ยนลักษณะ  

Ramsay (1967) และ Weiss (1966) ศึกษาลักษณะการเกิดของ kink band โดยสร้างรูปจ าลอง 4 แบบ โดยที่การ
เกิด kink band ทั้ง 4 แบบจะมีแรงเฉือนเกิดขนานไปกับชั้นหินบาง (lamination) รูปที่ 7.49 เป็นแบบจ าลองแสดงการขยาย
ของ kink band ออกไปสู่บริเวณที่ไม่ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะ โดยจะมีมุมอยู่ระหว่างแขนข้างที่สั้นบริเวณ kink band และ
แขนข้างที่ยาวที่ไม่ถูกเปลี่ยนลักษณะ มีระนาบการคดโค้งเป็นเส้นแบ่งที่เท่ากัน ส่วนรูปที่ 7.50 (ก) แสดงการเกิด kink band 
แบบ simple shear โดยที่ความหนาของ kink band ไปตามแนวการเฉือนคงที่ ท าให้มุมระหว่างแขนข้างที่สั้นและข้างที่ยาว
โดยมีระนาบการคดโค้งเป็นเส้นแบ่งไม่เท่ากัน รูปที่ 7.50 (ข) การเกิด kink band ของชั้นหินบางแข็งที่หมุนไปตามขอบเขต
ของ kink band   
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รูปที่ 7.46 (ก) ลักษณะของ kink band ใน conglomeratic mylonite (ข) ลักษณะภาพขยายของ kink band 
ในหินฌิสท์ ภาพแทรกในกรอบล่างแสดงขนาดของหินฌิสท์ [ภาพจาก (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) จาก Figure 7.90 
โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 7.47 ลักษณะของ dextral และ sinistral kink fold [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 7.91 โดย Davis et al., 
2011]  

 

 รูปที่ 7.48 รูปลักษณะของ kink band อยู่ระหว่างระนาบการคดโค้ง (axial surface) ตรงบริเวณ kink band จะ
ถูกเปลี่ยนลักษณะ บริเวณ kink band จะเกิดการหมุน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 12.19 โดย Twiss and Moores, 
1992] 
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 รูปที่ 7.49 การขยายของ kink band จากแนว AB (ก) kink band ขยายขนาดโดยการหมุนและการเปลี่ยนมุมไป
เรื่อยๆ เฉพาะ kink band เท่าน้ันที่มีการเปลี่ยนลักษณะ (ข) การขยายของ kink band โดยมีมุมคงที่  [ภาพปรับปรุงต่อจาก  
Figure 12.20 โดย Twiss and Moores, 1992] 

 

รูปที่ 7.50 (ก) การเกิด kink band แบบ simple shear โดยที่ kink band มคีวามกว้างคงที่ มุมระหว่างแขนของ 
kink fold จะไม่เท่ากัน (ข) การเกิด kink band จากการหมุนของชั้นหินบาง ที่มคีวามยาวคงที่ (L) ขณะที่ชั้นหินบางหมุนเข้า
มาตามแนว kink band ความกว้างของ kink band จะขยายข้ึน หากชั้นหินบางหมุนต้ังฉากกับระนาบการคดโค้ง ความหนา
ของชั้นหินบางจะลดลงเพราะหินถูกอัดแน่นข้ึน และมีมุมระหว่างแขนทั้งสองข้างกับระนาบการคดโค้งเท่ากัน การเกิด  kink 
band ถือว่าสิ้นสุด จะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 12.21 โดย Twiss and Moores, 1992] 
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Ghosh (1968) พบว่า kink folds เกิดข้ึนได้เมื่อมี friction ระหว่างชั้นหินเกิดข้ึนดังแสดงรูปที่ 7.51 ถ้าหากมีการ
เกิด layer-parallel shortening จะได้ชั้นหินคดโค้งแบบ การคดโค้งแบบ buckle fold ดังแสดงในรูป 7.51 (ก) แต่ถ้ามีการ
เสียดทาน (friction) จะได้ในรูป 7.51 (ข) ส่วนรูปที่ 7.52 เป็นการทดลองของ Weiss (1966) แสดงลักษณะปรากฏของ kink 
bands ภายใต้การบีบอัดต่างกัน และรูปที่ 7.53 แสดงการเกิด kink band ในลักษณะต่างๆ 

 

รูปที่ 7.51 (ก) รูปจ าลองการคดโค้งของชั้นหินหลายๆ ชั้นแทรกสับ โดยมีค่า friction ระหว่างผิวน้อย (ข) รูป
จ าลองการคดโค้งของชั้นหินหลายๆ ชั้นแทรกสลับ โดยมีค่าการเสียดทาน (friction) ระหว่างผิวมากเมื่อเทียบระหว่าง (ก) และ 
(ข) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.77 โดย Davis and Reynolds, 1995] 

 

รูปที่ 7.52 แบบจ าลองการทดลองของ Weiss (1966) ที่ท าให้เกิดการหดสั้นในปริมาณต่างๆ กัน พบลักษณะของ 
kink fold [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.92 โดย Davis et al., 2011] 
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รูปที่ 7.53 แสดงรูปแบบของการเกิด Kink band ของผลึก (ก) kind bands เกิดจากน้ าหนักกด ขนานกับทิศทาง
ของ planar anisotropy (ข) kink band ตัดกันแบบ conjugate เกิดจากน้ าหนักกด ขนานกับ planar anisotropy (ค) 
symmetrical kink ในผลึกที่มี slip plane ท ามุมกับ shear stress [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7-8 โดย Spencer, 1988] 

กลไกที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง 5 กลไก ท าให้ชั้นหินคดโค้งมีรูปทรงทางเรขาคณิตแตกต่างกันออกไป มักพบว่าการเกิด 
buckling และ flexural slip จะให้ parallel folds ส่วน flexural shear และ oblique shear จะให้ similar folds และ 
kinking จะให้ chevron fold โดยที่ chevron fold มีแขนเป็นเส้นตรงและมุมที่จุดพับประมาณ 60º หากมีหินแทรกสลับ
ระหว่างหินอ่อนและหินแข็ง หินที่แข็งจะมีความหนาคงที่ หินที่อ่อนจะมีความหนาเปลี่ยน  

นักธรณีวิทยาบางกลุ่มแบ่งกลไกการเกิดชั้นหินคดโค้งออกเป็น 2 กลไกย่อย คือ กลไกการคดโค้งแบบ buckling [รูป
ที่ 7.29 (ก)] และกลไกการคดโค้งแบบ bending [รูปที่ 7.29 (ข)] โดยรวม flexural slip, flexural flow, oblique shear 
และ kinking อยู่กลุ่มเดียวกันกับกลไกการคดโค้งแบบ buckling หรือบางกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 กลไกย่อย ได้แก่ buckling, 
bending, flexural folding และ kinking ซึ่ง flexural folding จะรวม flexural flow, flexural slip และ oblique shear 
เข้าด้วยกัน หรือ Donath and Parker (1964) แบ่งกลไกการเกิดชั้นหินคดโค้งออกเป็น 3 กลไกย่อย คือ flexural folding, 
passive folding และ quasi-flexural folding (รูปที่ 7.22) โดยที่ flexural folding เป็นการเกิดชั้นหินคดโค้ง ชั้นหินเกิด
การเลื่อนระหว่างชั้น (flexural slip) หรือ/และไหลไปตามแนวขนานภายในชั้นหินโดยแรงเฉือน (flexural flow หรือ 
flexural shear) ส่วน passive folding เป็นกลไกที่เกิดจากหินที่มีสภาพแพลสติคไหลได้เอง มากกว่าเกิดจากแรงภายนอก 
(จึงเรียกว่า passive) น่ันคือ หินจะเกิดการคดโค้งแบบไหล ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง บางครั้งสามารถสรุปได้ว่า เป็น
การเกิดการคดโค้งแบบหลอกๆ คือ ไม่มีแรงภายนอกมากระท า (ยกเว้นแรงโน้มถ่วง) หากพบ passive fold มีแนวแตกเรียบ 
ระนาบของแนวแตกเรียบจะตัดขนานหรือกึ่งขนานกับระนาบแกนการคดโค้ง (axial plane or axial surface) เป็นต้น  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 8-12 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

7.5 การเกิดการคดโค้งซ้อนทับและเง่ือนไขควบคุมกลไกการเกิดชั้นหินคดโค้ง 

 ในการเกิดโครงสร้างธรณีส่วนใหญ่จะมี กระบวนเปลี่ยนแปลงหลายกระบวนการเกิดข้ึน โดยอาจเกิดในช่วงเวลา
เดียวกัน หรือต่างช่วงเวลา ในกรณีของการเกิดชั้นหินคดโค้งก็เช่นเดียวกัน ไม่ควรเลือกก าหนดว่ากระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้ง
น้ัน เกิดเพียงกระบวนการเดียวทุกๆ ครั้งไป อาจมีหลายๆ กระบวนเกิดพร้อมกัน หรือเกิดเป็นล าดับต่อเน่ืองกันได้ ดังตัวอย่าง
ของเทือกเขา Alpine ที่ Ramsay and Huber (1987) ได้การวิเคราะห์กระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้ง พบว่ามีล าดับ 
(evolution) ดังน้ี  
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1 เกิด pure fault-bend folding  
2 เกิด a little buckling and pure fault-bend folding 
3 เกิด fault-bend folding ร่วมกับ penetrative shearing และ 
4 เกิด fault-propagation folding  

7.5.1 การเกิดการคดโค้งซ้อนทับ (Refolded Folds) 

 หลักการของการเกิดการคดโค้งแบบซ้อนทับหรือเกิดซ้ า (refolded) คือ การมีชั้นหินคดโค้งเดิม ต่อมาเกิดการคด
โค้งในแนวใหม่ และอาจเกิดมากกว่าสองครั้งก็ได้ ดังภาพตัวอย่างแสดงในรูปที่ 7.54 การเกิดการคดโค้งซ้อนทับ มักเกิด โดย
กระบวนการแบบ oblique flow or shear มากกว่าการเกิดแบบ buckling  

 Ramsay (1967) ได้แบ่งรูปแบบของการซ้อนทับสองครั้งอย่างง่ายออกเป็น 4 แบบ ดังแสดงในรูปที่ 7.55 ท าให้
เห็นการเปลี่ยนลักษณะแบบซับซ้อนข้ึน การวิเคราะห์รูปร่างของการคดโค้งท าได้โดยการ สเก็ช (sketch) การเกิดการคดโค้ง
ครั้งที่หน่ึง จากน้ันวิเคราะห์การเกิดการซ้อนของครั้งที่สอง หรือสาม  ภาพบล็อคไดเออะแกรมของลักษณะของการเกิด 
refolded folds อาจได้ภาพในลักษณะต่างๆ (รูปที่ 7.56)   

7.5.2 เง่ือนไขควบคุมกลไกการเกิดชั้นหินคดโค้ง (Condition Controlling Fold Mechanism) 

 มาตราส่วนที่ใช้พิจารณามีความส าคัญ ต่อการพิจารณากระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้ง ถ้าพิจารณาการคดโค้งแบบ 
buckle folds ในมาตราส่วนขนาดใหญ่อาจมีกระบวนการอื่นร่วมในมาตราส่วนขนาดเล็ก ปัจจุบันยังไม่มีทฤษฎีใดที่สามารถ
ท านายกระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้งภายใต้แรงบีบอัด (compression) ได้อย่างถูกต้อง ทราบเพียงคร่าวๆ เท่าน้ัน แนวทางใน
การพิจารณา การเกิดชั้นหินคดโค้งโดยแรงบีบอัดมี 3 ประการ ดังน้ี  

(1) ถ้าความแตกต่างของค่าความหนืด (viscosity contrast) ของชั้นหินที่อยู่ติดกันมีค่าน้อย จะไม่เกิด buckling 
และ kinking แต่จะเกิด flowing  

(2) ถ้าความแตกต่างของค่าความหนืด (viscosity contrast) ของชั้นหินที่อยู่ติดกันมีค่าสูง จะเกิด buckling 
และ kinking ถ้าชั้นหินที่แทรกสลับกันมีความหนามากและมีสภาพแบบแพลสติค จะเกิด buckling ส่วน 
flexural slip และ flexural flow เกิดร่วมกับการคดโค้งแบบโก่ง (buckling) และ kinking ได้  

(3) ในกรณี passive bending เกิดได้เมื่อมีปัจจัยกระตุ้นภายนอก เช่น เกิดร่วมกับรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า เกิดได้ทั้ง
ในสภาวะแบบอัด (compressive) หรือดึง (extension) อาจมี flexural slip, flexural shear, oblique 
shear, buckling, และ/หรือ kinking ร่วมด้วย   

 

 รูปที่ 7.54 (ก) และ (ข) ภาพตัวอย่างของชั้นหินคดโค้งแบบซ้อนทับ และการแปลความหมาย [ภาพจาก (ก) โดย 
Callan Bentley ภาพ (ข) โดย Simon Wellings] 
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 รูปที่ 7.55 ลักษณะของ refolded folds แสดงลักษณะของการซ้อนทับกัน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 22-15 
โดย Ramsay and Huber, 1987] 

 

 รูปที่ 7.56 รูปแบบต่างๆ ของ refolded folds แสดงภาพแบบ 3 มิติ [ภาพจาก Figure 15.28 โดย Spencer, 
1988] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 13-14 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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7.6 การหาการวางตัวของชั้นหินคดโค้งโดยวิธีทางสเตรีเออเน็ท  

หากเขียนโพล (pole) ของชั้นหิน (bed) ของการคดโค้งของชั้นหินคดโค้งที่มีรูปร่างทรงกระบอก (cylindrical 
fold) แล้วพบว่าอยู่ใน great circle ดังรูปที่ 7.57 ซึ่ง great circle ที่ได้จะต้ังฉากกับฮินจ์ลายน์ (hinge line) ชั้นหินคดโค้งที่
มีรูปร่างทรงกระบอกมน้ีอยมากในธรรมชาติ หากโพล (poles) ของชั้นหินพบอยู่ในแนวของ great circle ได้บ้าง จะเรียกว่า 
near-cylindrical folds หรือถ้าไม่อยู่ในแนวเดียวกันเลย เรียกว่า non-cylindrical folds (รูปที่ 7.58) 

 

รูปที่ 7.57 (ก) ชั้นหินคดโค้งรูปทรงกระบอก (ข) ภาพสเตริโอเนตของระนาบแขนการคดโค้งที่วัดตามจุดต่างๆ (ค) 
ภาพสเตรีเออเน็ทของโพล (poles) ของระนาบแขนการคดโค้งที่วัดตามจุดต่างๆ [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 11.6 โดย 
Twiss and Moores, 1992] 

 

รูปที่ 7.58 ลักษณะของสเตรีเออเน็ทที่แสดงโพล (poles) ของชั้นหิน (bed) ของชั้นหินคดโค้ง (ก) เมื่อเป็นรูป
ทรงกระบอกที่สมบูรณ์ (ข) เกือบสมบูรณ์ (ค) ไม่เป็นทรงกระบอก [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.36 โดย Davis et al., 
2011] 

ขนาดที่ใหญ่มากของชั้นหินคดโค้งและการโผล่ของชั้นหินคดโค้งภายในหินโผล่ (outcrop) เด่ียวๆ มักจะไม่สมบูรณ์ 
ท าให้การวัดระนาบการคดโค้งของชั้นหินคดโค้ง มีความยุ่งยาก การวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสเตรีเออเน็ทช่วยให้สามารถหา
ระนาบการคดโค้งของชั้นหินคดโค้งได้ โดยที่เทรนด์จะต้องผ่านฮินจ์ลายน์ (hinge line) ของชั้นหินคดโค้ง ดังน้ัน เทร็นด์ และ
เพลินจ์ของฮินจ์ลายน์ต้องอยู่ในแนวของ great circle ของระนาบการคดโค้ง ดังรูปที่ 7.59 เทร็นด์ และเพลินจ์ของแกนการ
คดโค้ง หาได้จากการทีท่ราบแขนของชั้นหินคดโค้งทั้ง 2 ข้าง จุดตัดกันของ great circle ของแขนทั้งสองข้างคือ เทร็นด์ และ
เพลินจ์ของแกนการคดโค้ง การวิเคราะห์ในรูปที่ 7.59 เรียกว่า “-diagram analysis” ซึ่งจะได้ค่าประมาณของเส้นพับการ
คดโค้ง หรืออีกวิธีคือ “-diagram analysis” โดยการเขียนโพล (poles) ของแขนสองข้างของชั้นหินคดโค้ง ลาก great 
circle ผ่าน โพลทั้งสอง จากน้ันหาโพลของ great circle ที่ลากผ่านโพลทั้งสองต าแหน่ง โพลใหม่ที่ได้คือ แกนการคดโค้ง น้ัน
คือ ค่าประมาณของเส้นพับการคดโค้งดังรูปที่ 7.60 
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รูปที่ 7.59 -diagram analysis ซึ่งจะได้ค่าประมาณของ fold axis และ ที่เป็นจุดตัดของแขนของชั้นหินคด
โค้ง [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 7.39 โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 7.60 ข้ันตอนการเขียน -diagram analysis (ก) แสดงโพล (poles) แขนของชั้นหินคดโค้งที่ถูกเขียน (ข) 
การ fitting great circle ของโพล (ค) เทร็นด์ และเพลินจ์ ของ  axis [ภาพปรับปรุงต่อจาก  Figure 7.40 โดย Davis et 
al., 2011] 

 สเตรีเออเน็ทใช้ในการหาแกนการคดโค้ง หากไม่สามารถวัดแกนการคดโค้งได้จากหินโผล่ การหาระนาบแกนการคด
โค้ง (axial plane or axial surface) ของชั้นหินคดโค้ง จึงเป็นการประเมินจากแนวตัดกันของระนาบสองระนาบ (bisecting 
surface) น่ันคือ ระนาบของแขนที่สองข้างของชั้นหินคดโค้ง โดยที่แนวตัดกันของทั้งสองระนาบ จะผ่านเส้นพับการคดโค้งหรือ
ฮินจ์ลายน์ และแบ่งมุมออกเป็น 2 มุมที่เท่าๆ กัน [รูปที่ 7.61 (ก)] กรณีที่พิจารณาระนาบการคดโค้ง (fold surface) ใน
ระนาบหลายๆ ระนาบ เส้นที่ลากจากการแบ่งมุมของระนาบการคดโค้ง (fold surface) ในชั้นต่างๆ อาจแตกต่างกัน [รูปที่ 
7.61 (ข)] แต่ค่าความแตกต่างของมุมจะไม่มากนัก ซึ่งประมาณจากแนวตัดกันของสองระนาบ (bisecting surface) ที่
พิจารณาเมื่อหินโผล่ปรากฏในสนาม [รูปที่ 7.61 (ค) และ (ง)] 

รูปที่ 7.62 แสดงวิธีหาแนวตัดกันของระนาบ (bisecting plane) โดยการใช้ -diagram analysis และ -
diagram analysis โดยเขียนแขนทั้ง 2 ข้างของชั้นหินคดโค้งและหาแกนการคดโค้ง (fold axis) น่ันคือ จุดตัดระหว่าง great 
circle ของแขนทั้งสองข้าง จากน้ันเขียนโพลของแขนทั้งสองข้างและลาก great circle หาแนวตัดกันของเส้น great circle ที่
เป็นตัวแทนของระนาบแต่ละระนาบ ที่สามารถแบ่งมุมระหว่างโพลทั้งสองและผ่านฮินจ์ลายน์ (รูปที่ 7.62) จะพบว่าการแบ่ง
มุมระหว่างโพลทั้งสองมีได้ 2 กรณี คือ มุมที่แบ่งเป็นมุมแหลมและมุมที่แบ่งเป็นมุมป้าน ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาในสนาม
ประกอบด้วยว่าจะใช้มุมแหลม หรือมุมป้าน  
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รูปที่ 7.61 (ก) การแบ่งครึ่งมุมของแต่ละชั้นหินจะได้เส้นการแบ่งมุม (ข) เส้นการแบ่งครึ่งมุมแต่ละชั้นหินแตกต่าง
กัน (ค) ชั้นหินคดโค้งของชั้นหินเชิร์ทและหินดินดานกึ่งแปร และการแบ่งครึ่งมุมของแต่ละชั้นหิน แม้จะได้เส้นการแบ่งมุม
ต่างกันก็ตาม สามารถถือได้ว่าใกล้เคียงกัน (ง) ชั้นหินคดโค้งของหินเชิร์ทแทรกสลับกับหินดินดาน (chert interbeded 
shale) [ภาพ (ค) จาก Fig. 2 โดย Okudaira and Beppu, 2008 ภาพ (ง) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

 

รูปที่ 7.62 ข้ันตอนการหา bisecting surface ของชั้นหินคดโค้ง (ก) เขียนแขนของชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้าง (ข) 
เขียนโพล (poles) ของแขนทั้งสองข้าง (ค) วัดมุมระหว่าง pole และแขน fitting great circle ที่เป็นจุดแบ่งกับจุด  (ง) 
ภาพที่แสดงการเขียนที่สมบูรณ์แล้ว [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 7.43 โดย Davis et al.,2011] 
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7.7 ตัวอย่างการศึกษาชั้นหินคดโค้งในสนาม 

 การศึกษาชั้นหินคดโค้งในสนามในรายละเอียด จะเป็นการศึกษาเพ่ือท าแผนที่ของบริเวณที่สนใจน้ัน หากชั้นหินคดโค้ง
เป็นแบบ buckling fold การทราบระนาบแกนของการคดโค้ง (axial plane) จะท าให้ทราบทิศทางของแรงที่กระท าให้เกิด
การคดโค้ง น่ันคือ ต้ังฉากกับระนาบแกนการคดโค้ง แต่หากเป็นการคดโค้งจากการเฉือน ระนาบแกนการคดโค้งไม่ได้บ่งบอก
ทิศทางของแรง ชั้นหินคดโค้งส่วนใหญ่เกิดในระดับลึก เมื่อโผล่ที่ผิวดิน มักถูกซ้อนทับด้วยโครงสร้างแบบเปราะ และมีลักษณะ
ปรากฏของสภาพหินแบบเปราะ ที่อาจท าให้แปลความหมายผิดไปได้ ตลอดจนอาจมีการเปลี่ยนลักษณะมาแล้วหลายครั้ง มี
โครงสร้างซ้อนทับ ย่ิงหินที่มีอายุมาก จะย่ิงผ่านการเปลี่ยนลักษณะมามากกว่าหินอายุน้อย รูปที่ 7.63 แสดงภาพตัดขวางของ
การแปลความหมายจากการศึกษาในสนาม ที่มีการเปลี่ยนลักษณะแบบซ้อนทับหลายครั้ง ตามรายงานการศึกษาคือ 5 ครั้ง  

 

 รูปที่ 7.63 ภาพตัดขวางของการแปลความหมายการเปลี่ยนลักษณะของหินในบริเวณ Hengshan Complex, China 
หมายเหตุ: F1 หมายถึง แนวของ axial plane ของการคดโค้งครั้งที่ 1, F2 หมายถึง แนวของ axial plane ของการคดโค้ง
ครั้งที่ 1, S1 หมายถึง ระนาบในเน้ือหินครั้งที่หน่ึง S2 หมายถึง ระนาบในเน้ือหินครั้งที่สอง สัญลักษณ์เหล่าน้ีจะกล่าวถึงในบทที่ 
8 [ภาพจาก Figure 7 โดย Jian Zhang et al., 2007] 

 การศึกษาชั้นหินคดโค้งใต้ผิวดินในรายละเอียด จะเป็นการแปลความหมายจากคลื่นไซสมิค ดังตัวอย่างในรูปที่ 7.64 
การแปลความหมายของโครงสร้างจากคลื่นไซสมิค จ าเป็นอย่างย่ิงที่ผู้แปลความหมายต้องมีความรู้เรื่องธรณีวิทยา โดยเฉพาะ
ธรณีวิทยาของหิน และธรณีวิทยาโครงสร้าง มิฉะน้ันการแปลความหมายอาจผิดหลักธรรมชาติ หากโครงสร้างมีความซับซ้อน 
และความแตกต่างของสมบัติทางกายภาพของชั้นหินแตกต่างกันน้อย การปรากฏของคลื่นไซสมิคจะไม่ชัดเจนเช่นกัน ผู้แปล
ความหมาย อาจต้องจินตนาการรูปทรงสัณฐานของโครงสร้าง ที่ต้องเข้าใจถึงกลไกของการเกิดของโครงสร้าง เพ่ือน ามา
ประยุกต์ในการแปลความหมาย ดังตัวอย่างรูปที่ 1.21 และ 7.64  



346    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

 รูปที่ 7.64 ตัวอย่างของตัดขวางจากคลื่นไซสมิค แสดงการคดโค้งของชั้นหิน และรอยเลื่อนบริเวณเกาะสุมาเทรอ 
(Sumatra Island) [ภาพจาก Seismic atlas of SE Asian basins อ้างถึง Hennings et al, 2012] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 15-16 ก่อนจะศึกษาในบทสรุป  

7.8 บทสรุป  

 ชั้นหินคดโค้งเป็นการเปลี่ยนลักษณะของหินเกิดได้ในทุกระดับของเปลือกโลก เกิดในขณะที่หินน้ันมีสภาพแพล
สติค ชั้นหินคดโค้งมีรูปร่างมากมายหลากหลายแบบ ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลัก คือ สภาพความเป็นแพลสติค หรือความหนืดของชั้น
หิน (rock viscosity) ตลอดจนความหนาของชั้นหิน และชั้นหินข้างเคียง หรือกลุ่มชั้นหินที่แทรกสลับกัน รวมทั้งทิศทางและ
ปริมาณของความเค้น (stress orientation and magnitude) ที่กระท า ชั้นหินหนาจะเกิดชั้นหินคดโค้งขนาดใหญ่ ชั้นหินบาง
จะเกิดชั้นหินคดโค้งขนาดเล็ก ชั้นหินที่มีความแข็งแรง (competence) ส่วนใหญ่จะเกิดการเลื่อนไถล (slip) ส่วนชั้นหินที่มี
ความแข็งแรงน้อย (incompetence) ส่วนใหญ่จะเกิดการไหล ลักษณะเบื้องต้นของชั้นหินคดโค้ง คือ anticline และ 
syncline การจ าแนกชั้นหินคดโค้งมีหลายวิธี ซึ่งการจ าแนกชั้นหินคดโค้ง โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจรูปทรง
เรขาคณิต ที่อาจจะน าไปสู่การแปลความหมายของการเปลี่ยนลักษณะของชั้นหินในพ้ืนที่ กลไกที่ท าให้เกิดการคดโค้งจ าแนก
โดยแรงกระท ามี 3 กลไก ได้แก่ buckling, bending และ shear (passive) folding โดย buckling fold เกิดจากแรงบีบอัด
ด้างข้าง ขนานกับชั้นหิน ส่วน bending fold เกิดจากแรงท ามุมสูงกับชั้นหิน และ shear fold เกิดจากแรงเฉือน รวมทั้งแรง
จากมวลของหินเน่ืองจากหินมีความเป็นแพลสติคสูงมาก กลไกการคดโค้งจ าแนกโดยพิจารณาความวงรีเครียด และลักษณะ
เด่นของรูปร่างการคดโค้งจ าแนกได้ 5 กลไก คือ buckling, bending, flexural folding, passive folding และ kinking 
ส าหรับ flexural folding แบ่งย่อยเป็น 3 กลไก ได้แก่ flexural-slip folding, flexural-shear folding และ quasi-flexural 
folding มีโครงสร้างอื่นๆ ที่เกิดร่วมกับโครงสร้างชั้นหินคดโค้ง เช่น รอยเลื่อน รอยแตกเฉือน รอยแยก แนวแตกเรียบ และ/
หรือ โครงสร้างแนวเส้น การพิจารณากลไกการเกิดชั้นหินคดโค้ง ข้ึนอยู่กับขนาดที่พิจารณา เช่น ถ้าพิจารณาขนาดใหญ่ การ
เกิดของชั้นหินคดโค้งจะเป็นแบบ buckling แต่เมื่อพิจารณาขนาดเล็กพบว่ามีกระบวนเลื่อนไถล และการเฉือนขณะเลื่อนไถล
เกิดร่วมกับการเกิดของชั้นหินคดโค้ง กลไกการคดโค้งทั้ง 5 กลไก อาจเกิดซ้อนทับกันได้  
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ค าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ า (Terms to Remember) 

 Anticline, antiform, anticlinoria, syncline, synform, synclinoria, saddle reef deposit, overturned 
fold, recumbent fold, isoclinal fold, hinge point, hinge zone, inflection point, limb, axial surface, axial 
plane, plunge, beta diagram, pi diagram, inter-limb angle, bisecting surface, gentle fold, tight fold, open 
fold, upright fold, chevron fold, monocline, circular fold, cuspate fold, similar fold, fold height, fold width, 
concentric fold, dip isogon, Class 1 fold (1A, 1B and 1C), Class 2 fold, Class 3 fold, drag fold, fault-bend 
fold, fault-propagating fold, boudin, mullion, buckling, bending, free folding, forced folding, ptygmatic fold, 
kink fold, parallel fold, passive fold, flexural fold, flexural flow, flexural slip, flexural shear  

 

ค าถามท้ายบท (Questions) 

(1) จงให้นิยามของชั้นหินคดโค้ง  

(2) จงสืบค้นรูปภาพของชั้นหินคดโค้งทางอินเทอรเน็ท ภายใต้ google search และใช้ค าว่า “fold geology” และ 
“images” จากน้ัน print screen ภาพของใช้หินคดโค้ง สเก็ขและเรียกชื่อ ตามรูปทรงสัณฐานที่พบ จ านวน 10 ภาพ  

(3) จงหาค่าความเป็นไปได้ (มากสุด-น้อยสุด) ของเทร็นด์ (trend) และเพลินจ์ (plunge) ของแกนการคดโค้ง (fold axis) 
ของชั้นหินคดโค้งมีระนาบการคดโค้ง (axial plane) ในทิศทาง N 35 E มุมเท 50 ไปทาง SE  

(4) จงเขียนรูปชั้นหินคดโค้งแบบ (ก) symmetrical fold, (ข) asymmetrical fold และ (ค) overturn fold ที่มีระนาบ
การคดโค้ง (axial plane) ในทิศทาง S 45 W มุมเท 45 ไปทาง SE และมี เทร็นด์ (trend) 90  

(5) จงเรียกชื่อชั้นหินคดโค้งในข้อ 4 ตามการเรียกชื่อโดยระนาบการคดโค้ง และเพลินจ์ของเส้นพับการคดโค้ง  

(6) ชั้นหินคดโค้งในข้อ 2 จงเรียกชื่อตามวิธีจ าแนกของ Fleuty (1964), Hudleston (1973), Donath and Parker (1964) 
Ramsay (1967) และให้คัดเลือกวิธีจ าแนกที่กล่าวมาแล้วเพ่ิมเติมอีก 2 วิธี หากต้องการใช้ จะเลือกใช้การจ าแนกของ
ใคร ให้เหตุผลประกอบ 

(7) สเก็ช (sketch) ภาพของ flexural slip fold, flexural flow fold และ passive flow fold พร้อมแสดงให้ชัดเจนว่า
เป็นหินอะไรที่แทรกสลับกัน  

(8) (ก) ในขณะเกิด bending จะเกิด buckling ร่วมด้วยได้หรือไม่ และ (ข) ในขณะเกิด bending หรือ buckling จะเกิด 
flexural slip หรือ flexural shear ร่วมด้วยได้หรือไม ่ 

(9) อธิบายการเกิด kink folds และ ptygmatic folds 

(10) การคดโค้งแบบ kink folds แตกต่างจากการคดโค้งแบบ chevron folds อย่างไร  

(11) ปัจจัยที่ควบคุมการเกิด kinking, buckling, flexural-flow folding, flexural-slip folding และ passive folding มี
อะไรบ้าง (ควรท าเป็นตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน)  

(12) ถ้าค่า Young’s modulus ของหินเชิร์ท=-7.9x104 MPa, หินปูน =-5.3x104 Mpa และหินดินดาน=-6.8x104 MPa 
ก าหนดให้ Poisson’s ratio ของ หินเชิร์ท หินปูน และหินดินดาน =0.25 จงค านวณหาค่าความหนาของชั้นหินแต่ละ
ชนิดที่แทรกอยู่ในหินที่มีค่า Young’s modulus = -4.0x104 MPa จากสมการของ Bijlaard (1946) และ Currile and 
Trump (1962) ถ้าต้องการให้ได้ความยาว (wavelength) ของชั้นหินคดโค้ง 10, 100, 1,000 เมตร  

(13) จงสเก็ชล าดับของชั้นหินคดโค้งที่มีการซ้อนทับจ านวน 2 ครั้ง  
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(14) จงแปลความหมายล าดับการเกิดชั้นหินคดโค้งที่แสดงในรูปที่ 7.65  

(15) ข้อมูลในการท างานสนามส าหรับโครงสร้างชั้นหินคดโค้งที่ต้องเก็บ/บันทึกมีอะไรบ้าง และแต่ละข้อมูลน ามาใช้แปล
ความหมายได้อย่างไร   

(16) จงแปลความหมายธรณีวิทยาท่ีแสดงในรูปที่ 7.66  

 

รูปที่ 7.65 ส าหรับค าถามข้อที่ 14 

 

รูปที่ 7.65 ส าหรับค าถามข้อที่ 16 (ภาพจาก Virtual Seismic Atlas; CGG Veritas) 

ค าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) เราจะหา passive-flow fold ได้ในบริเวณใดของแผ่นเปลือกโลก และบริเวณใดในประเทศไทย 
(2) ลักษณะของข้ันหินคดโค้งในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นมีกลไกการคดโค้งแบบใด  
(3) สืบค้นโครงสร้างทีก่ักเก็บเพอโทรเลี่ยม โครงสร้างใดกักเก็บได้มากท่ีสุด และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดเมื่อเทียบกับโครงสร้าง

อื่นๆ (หาข้อมูลและตัวเลขจากอินเทอรเน็ท)  
(4) ความรู้เกี่ยวกับกลไกการเกิดการคดโค้งของหิน มีประโยชน์อย่างไรในการประยุกต์เพ่ือน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้

อย่างไร ยกตัวอย่าง และอธิบายให้เกิดภาพลักษณ์ 
(5) อธิบายกลไกการเกิดแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร พร้อมกับล าดับความเป็นมาจากอดีตถึงปัจจุบัน  
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  แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสร้างแนวเส้น 
         (Cleavage, Foliation and Lineation) 

 

ค าว่า “คลีวิจ (cleavage)” ศัพท์บัญญัติทางธรณีวิทยาเรียกว่า “แนวแตกเรียบ” และ ค าว่า “โฟลีเอเฌิ่น 
(foliation)” ศัพท์บัญญัติทางธรณีวิทยาเรียกว่า “ริ้วขนาน” ส่วนค าว่า “ลินีเอเฌิ่น (lineation)” ยังไม่มีการบัญญัติไว้ 
ดังน้ันขอเรียกว่า “โครงสร้างแนวเส้น” แทนการเรียกทับศัพท์ “ลินีเอเฌ่ิน” เพ่ือความสอดคล้องกับศัพท์อีกสองค าที่บัญญัติ
ไว้แล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อน าศัพท์ทั้สามค าน้ัน มากล่าวในบทเดียวกัน  

โครงสร้างแนวแตกเรียบ โครงสร้างริ้วขนาน และโครงสร้างแนวเส้น (รูปที่ 8.1) จัดเป็นโครงสร้างรอง (minor 
structures) ที่ศึกษาได้ในหินโผล่ (outcrop) หินตัวอย่าง (hand specimen) และแผ่นหินบาง (thin section) เป็นโครงสร้าง
ทีส่ามารถบันทึกประวัติการเปลี่ยนลักษณะของหินไว้ได้เป็นอย่างดี โครงสร้างรองแบ่งย่อยเป็น 2 ประเภท ได้แก ่ 

1. โครงสร้างแนวเส้น (lineation) เป็นโครงสร้างที่แสดงทิศทางของ “เส้น (line)” ได้แก่ การเรียงตัวของใยแร่ 
(mineral fiber) เส้นของโครงสร้างแบบไส้กรอก (boudin structure – บูแดน′ สเตริ๊ค′เช่อร) เส้นของ
โครงสร้างแบบแท่งและลอนคลื่น (rod and mullion) เส้นจากการตัดกันของระนาบสองระนาบ เป็นต้น  

2. โครงสร้างริ้วขนาน (foliation) เป็นโครงสร้างที่แสดงระนาบ (planar structures) น่ันคือ สามารถวัดการ
วางตัวในแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) แตกต่างจากโครงสร้างแนวเส้นที่สามารถวัดได้เฉพาะ ค่าเทร็นด์ 
(trend) และมุมเพลินจ์ (plunge) ของเส้น ตัวอย่างของโครงสร้างริ้วขนาน ได้แก่ สายแร่ (vein) ฟันในหิน 
(stylolite) แนวแตกเรียบ (cleavage) การเรียงตัวแบบริ้วลายรูป S-C ในเน้ือหิน (S-C fabrics) และแถบรอย
เฉือน (shear band) เป็นต้น  

โครงสร้างแนวเส้นและริ้วขนานเป็นลักษณะที่ปรากฏในเน้ือหินเรียกว่า “ริ้วลายหรือลวดลายในเน้ือหิน (rock 
fabric – ร็อค แฟ′บริค)” ต่อไปน้ีจะใช้ค าว่า ริ้วลายในเน้ือหิน (rock fabric) ความหมายของค าว่า “fabric” ที่คุ้นเคยคือ 
“ผ้า หรือเน้ือผ้า”เมื่อใช้กับหิน ค าว่า “fabric” หมายถึง เน้ือหิน จะเรียกว่า fabric หรือ rock fabric ซึ่งเน้ือหิน เสมือน
เน้ือผ้า โดยที่เน้ือผ้าประกอบด้วยเส้นใยต่างๆ ที่ทอประสานกัน มีทิศทางและลักษณะการวางตัว ท าให้เกิดริ้วลายและเค้าโครง
ในเน้ือผ้า ท านองเดียวกับเน้ือหิน ที่ประกอบด้วยเม็ดแร่ และมีการเรียงตัว เกิดเป็นริ้วลายและเค้าโครงในเน้ือหิน (rock 
fabric) ความหมายของ fabric ตามค านิยามของ Sander (1930) และ Sander (1970) ที่อ้างถึงโดย Davis et al. (2011) 
กล่าวว่า “fabric refers to the total sum of grain shape, grain size, and grain configuration in rock. (แฟบริค 
หมายถึง องค์ประกอบทั้งหมดของรูปทรงของเม็ดแร่ ขนาดของเม็ดแร่ และต าแหน่งของเม็ดแร่ในหิน)” ส่วนค าว่า “texture – 
เท็กซ′เชอรฺ” โดยทั่วไปจะมีความหมายคล้ายกับ fabric แต่ส าหรับในทางธรณีวิทยาโครงสร้างจะให้ความหมายของ texture 
แตกต่างจาก fabric โดยที่ texture เน้นที่โครงสร้างขนาดเล็ก (microstructure) ต้องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ มีความหมาย
เจาะจงถึงการจัดเรียงของโครงสร้างของผลึกต่างๆ (crystallographic orientation pattern) ที่ประกอบเป็นหิน เช่น 
granitic texture แนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และโครงสร้างแนวเส้น ยังไม่มีค านิยามท่ีชัดเจน ดังจะได้กล่าวในล าดับต่อไป  
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 รูปที่ 8.1 (ก) และ (ข) โครงสร้างแนวแตกเรียบ (cleavage) เป็นโครงสร้างระนาบที่หินจะแตกตามระนาบน้ีได้
โดยง่าย (ค) และ (จ) โครงสร้างริ้วขนาน (foliation) เป็นโครงสร้างระนาบของการเรียงตัวของเม็ดแร่ มีความกว้างและความ
ยาว (ช) และ (ซ) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) ซึ่งเป็นเส้นรอยครูดในเน้ือหิน มีเฉพาะความยาว ถือว่าไม่มีความกว้าง 
[ภาพโดย เพียงตา สาตรักษ์]  
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แนวแตกเรียบและริ้วขนานมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หากเกิดในเน้ือหินที่มีเม็ดแร่ขนาดเล็ก (fine grain) เรียกเป็นแนว
แตกเรียบ เช่น แนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavage) แต่ถ้าเน้ือหินมีเม็ดแร่ขนาดใหญ่ เรียกว่า ริ้วขนาน เช่น ริ้ว
ขนานแบบหินไน้ส์ (gneissic foliation) ริ้วขนานแบบหินณิสท์ (schistositic foliation) เป็นต้น แนวแตกเรียบอาจถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของริ้วขนาน หมายเหตุ: ให้สังเกตค าว่า “แบบ” เช่น แนวแตกเรียบแบบหินชนวน ไม่ได้หมายความว่าเป็นหินชนวน 
ริ้วขนานแบบหินไนส์ ไม่ได้หมายความว่าเป็นหินไนส์ การเรียกเช่นน้ีพบว่าสร้างความสับสนค่อนข้างมาก ซึ่งจะกล่าวต่อไป 

8.1 ธรรมชาติของแนวแตกเรียบ (Nature of Cleavage) 

เรามักพบชั้นหินตะกอนและหินแปรที่แสดงการคดโค้งและมีแนวแตกเรียบ (รูปที่ 8.1 (ก) และ (ข), 8.2 และ 8.3) โดย
เห็นหินเป็นระนาบบางๆ ปัจจุบันไม่มีค านิยามของแนวแตกเรียบ ที่ยอมรับกันว่ากะทัดรัด และเข้าใจได้ทันทีว่า คงมีเพียง
ความหมายกว้างๆ ของแนวแตกเรียบ น่ันคือ “ระนาบตรงหรือโค้ง มีระยะห่างในแต่ละระนาบเพียงสั้นๆ” หรือนิยามตาม 
glossary of geology โดย Neuendorf et al. (2011) กล่าวว่า “cleavage [struc geol] A locally planar fabric in an 
unmetamorphosed or weakly metamorphosed, fine-grained rock defined by either the 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; it is a product of deformation or metamorphism. (แนวแตก
เรียบ [ธรณีวิทยาโครงสร้าง] หมายถึง ระนาบภายในเน้ือหิน ของหินเน้ือละเอียดที่ถูกแปรเพียงเล็กน้อย หรือยังไม่ได้แปร
สภาพ ทีซ่ึ่งจะท าให้หินน้ันมีแนวโน้มที่จะแยก หรือแตกไปตามทิศทางเฉพาะ หรือทีซ่ึ่งเกิดจากการเรียงตัวของระนาบผลึกของ
เม็ดแร่ หรือของเม็ดแร่ที่มีขนาดไม่เท่ากันในทิศทางเฉพาะ; ที่ซึ่งเป็นผลของการเปลี่ยนลักษณะ หรือการแปรสภาพ” 
พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (2558) ให้นิยามส าหรับกรณีที่กล่าวถึงในส่วนของธรณีวิทยาโครงสร้างว่า “cleavage แนวแตก
เรียบ : (ธรณีวิทยาโครงสร้าง) แนวแตกเป็นระนาบเรียบในหินตามแนวทุติยภูมิที่เกิดจากการเรียงตัวของแร่ไมเคอะ อันเป็นผล
จากกระบวนการแปรสภาพ เช่น แนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavage)” แนวแตกเรียบมักพบร่วมกับชั้นหินคดโค้ง 
โดยมีทิศทางของแนวแตกขนานหรือกึ่งขนานกับแกนของชั้นหินคดโค้ง (axial plane cleavage) แนวแตกเรียบมีลักษณะเป็น
โครงสร้างแบบทะลุทะลวง (penetrative structure) เข้าไปในเน้ือหิน  

 

รูปที่ 8.2 แนวแตกเรียบที่เกิดพร้อมกับการเกิดโครงสร้างชั้นหินคดโค้ง แนวแตกเรียบขนานไปกับแกนของการคด
โค้ง (axial plane cleavage) พบในบริเวณ Taconics of Western Vermont, USA. [ภาพโดย Paul Karabinos, 
Williams College] 
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รูปที่ 8.3 แนวแตกเรียบแบบ cleavage refraction ที่เกิดเน่ืองจากหินเน้ืออ่อน (soft) แทรกสลับกับหินเน้ือแข็ง 
(hard) ในรูปเป็นหินทรายแทรกสลับหินดินดาน ในหินทรายมีแนวแตกเรียบที่เรียกว่า spaced cleavage และในหินดินดาน
มีแนวแตกเรียบแบบหินชนวน (slaty cleavage) (หมายเหตุ: แนวแตกเรียบแบบหินชนวน ไม่ได้หมายความว่า เป็นหินชนวน) 
[ภาพ (ก) โดย Arthur Goldstein, Colgate University ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

ค าว่า “โครงสร้างแบบทะลุทะลวง (penetrative structure)” หมายถึง โครงสร้างในเน้ือหินที่พบได้ในทุกมาตรา
ส่วนของการพิจารณา ดังน้ัน การเกิดรอยแยก (joint) ที่มีขนาดกว้างๆ ไม่ถือเป็นโครงสร้างแบบทะลุทะลวง เพราะไม่ได้เกิด
ทั่วเน้ือหิน เมื่อดูจากแผ่นหินบางไม่พบการเปลี่ยนลักษณะในเน้ือหิน ลักษณะโครงสร้างแบบทะลุทะลวงพบตัดเข้าไปในเน้ือหิน
ในทิศทางต่างๆ โดยที่การวางตัวของชั้นหินไม่มีผลต่อการเกิดแนวแตกน้ันๆ และเมื่อหินมีแนวแตกเรียบ เมื่อทุบจะพบว่าหินน้ัน
แตกไปตามแนวแตกเรียบ ดังน้ัน แนวแตกเรียบต่างจากรอยแตกทั่วไปตรงที่ ระนาบของแนวแตกเรียบจะยังคงมี “ค่าการยึด
เหน่ียวของเม็ดแร่ (cohesion)” ตรงกันข้ามกับระนาบของรอยแตกทีไ่ม่มีค่าการยึดเหน่ียวของเม็ดแร่ ด้วยเหตุน้ีระนาบของ
แนวแตกเรียบจึงแตกต่างไปจากพวกระนาบของรอยแยก (joint) รอยเลื่อน (fault) และรอยแตกเฉือน (shear fracture) หาก
พบโครงสร้างที่มีลักษณะ “present in all scales of observation” [รูปที่ 8.4 (ก)] ถือเป็นโครงสร้างแบบทะลุทะลวงซึ่ง
ตรงกันข้ามกับ ”โครงสร้างแบบไม่ทะลุทะลวง (non-penetrative structure)” [รูปที่ 8.4 (ข)] 
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รูปที่ 8.4 (ก) โครงสร้างแบบทะลุทะลวง (penetrative structure) (ข) โครงสร้างแบบไม่ทะลุทะลวง (non-
penetrative structure)   

แนวแตกเรียบของหิน (rock cleavage) ที่กล่าวในบทน้ี แตกต่างจากแนวแตกเรียบที่เกิดในแร่ (mineral cleavage) 
เพราะเป็นโครงสร้างของการเปลี่ยนลักษณะของหิน แนวแตกเรียบในเม็ดแร่ (mineral cleavage) ไม่ได้เป็นผลของการ
เปลี่ยนลักษณะ เพราะแนวแตกเรียบในเม็ดแร่เป็นโครงสร้างปฐมภูมิ ท่ีเกิดพร้อมกับการเกิดผลึกแร่ แนวแตกเรียบในเม็ดแร่จึง
ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวแตกเรียบในเน้ือหิน หินที่มีแนวแตกเรียบเป็นหินที่มีการคดโค้ง แต่หินที่คดโค้งไม่จ าเป็นต้องมีแนว
แตกเรียบ ดังน้ัน ถ้าพบหินที่มีแนวแตกเรียบสามารถบ่งบอกได้ว่าหินที่พบน้ันมีการคดโค้งอย่างแน่นอน (almost 
always) หากแนวแตกเรียบที่เกิดจากการคดโค้ง มีแนวการวางตัวขนานหรือเกือบขนานไปกับแกนของการคดโค้ง แนวแตก
เรียบน้ี เรียกว่า “แนวแตกเรียบตามแกนของการคดโค้ง (axial plane cleavage)” ดังแสดงในรูปที่ 8.2 

ในสนามส่วนใหญ่จะไม่พบแนวแตกเรียบขนาน (exactly parallel) ไปกับระนาบการคดโค้ง (รูปที่ 8.2) แต่มักพบ
แนวแตกเรียบเปลี่ยนทิศทางเมื่อตัดเข้าไป ในหินต่างชนิด ท าให้แนวแตกเรียบน้ันกระจายออกเป็นรูปพัดเรียกว่า แนวแตกเรียบ
แบบรูปพัด (fan cleavage) [รูปที่ 8.5 (ก)]  

ส าหรับชั้นหินคดโค้งที่มีหินเน้ืออ่อน (soft) แทรกสลับหินเน้ือแข็ง (stiff) ตัวอย่างเช่น หินทราย (เน้ือแข็ง) และ
หินดินดาน (เน้ืออ่อน) แนวแตกเรียบที่เกิดในหินทรายต้ังฉากกับแนวของชั้นหินทราย และหักเหออกท ามุมแหลมกับชั้น
หินดินดานที่สลับกับชั้นหินทราย [รูปที่ 8.5 (ข)] การเปลี่ยนมุมของแนวแตกเรียบกับชั้นหินต่างชนิด เรียกว่า “แนวแตกเรียบ
แบบหักเห (cleavage refraction)” และส าหรับชั้นหินการคัดขนาดของเม็ดตะกอน หากเกิดการคดโค้ง มุมของแนวแตก
เรียบจะลดลงตามขนาดที่เล็กลงของเม็ดตะกอน [รูปที่ 8.5 (ข) ] 
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รูปที่ 8.5 (ก) แนวแตกเรียบที่แสดงลักษณะแบบแนวแตกรูปพัด (fan cleavage) (ข) แนวแตกเรียบปรากฏในการ
คดโค้งของชั้นหินที่มีการคัดขนาดของเม็ดตะกอน (fining upward) มุมของแนวแตกเรียบสูงเมื่อตะกอนมีเม็ดขนาดใหญ่ และ
มุมลดลงเมื่อเม็ดตะกอนขนาดเล็ก และแนวแตกเรียบเปลี่ยนมุมระหว่างชั้นหินทรายสลับกับหินดินดาน ในชั้นหินทรายแนว
แตกเรียบท ามุมต้ังฉากกับชั้นหิน เมื่อผ่านเข้าไปในหินดินดาน แนวแตกเรียบจะ และเปลี่ยนมุม โดยจะท ามุมแหลมคล้ายกฎ
การหักเหของคลื่น เรียกว่า แนวแตกเรียบแบบหักเห (cleavage refraction)   

แนวแตกเรียบในชั้นหินคดโค้งพลิกกลับ (overturned folds) มีมุมเอียงน้อยกว่ามุมเอียงของชั้นของหิน แต่ถ้าแนว
แตกเรียบตามแกนของชั้นหินคดโค้ง มีมุมเอียงในทิศทางเดียวกันกับมุมเอียงของชั้นหิน แต่มุมเอียงของชั้นหินน้อยกว่า บ่งบอก
ว่าอาจเกิดการพลิกกลับ (overturned folds) ดังแสดงในรูปที่ 8.6 สามารถสร้างภาพของชั้นหินคดโค้งได้ หากทราบ
ความสัมพันธ์ของแนวแตกเรียบตามแกนของชั้นหินคดโค้ง ดังแสดงในภาพที่ 8.7 

อาจมีหินที่ถูกเฉือนปรากฏอยู่ในเขตรอยเลื่อนและเขตรอยแตกเฉือน แม้ว่าจะไม่มีชั้นหินคดโค้งให้เห็น ดังน้ัน จึง
สามารถพบแนวแตกเรียบในบริเวณรอยเลื่อนและเขตรอยเฉือนได้ (รูปที่ 8.8 และ 8.9) แนวแตกเรียบแสดงถึงการยืดตัว
ตามยาวที่อยู่ในระนาบของ S1S2 ของรูปวงรีความเครียด เอ้ือให้สามารถบ่งบอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนได้ 

เมื่อพิจารณาหินที่เกิดแนวแตกเรียบ มักพบว่า รูปร่างของเม็ดแร่ และการจัดเรียงตัวกันในเน้ือหิน เป็นไปอย่างมี
ระบบ จากการเรียงตัวอย่างมีระบบเช่นน้ี ท าให้ทราบว่า แนวแตกเรียบไม่ใช่โครงสร้างปฐมภูมิ แต่เกิดจากการเปลี่ยน
ลักษณะของหินจากการถูกกระท าที่เกิดข้ึนภายหลัง เป็นโครงสร้างทุติยภูมิ น่ันคือ “โครงสร้างแนวแตกเรียบ (cleavage 
structure)  
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รูปที่ 8.6 (ก) ภาพตัดขวางแสดงแนวแตกเรียบของชั้นหินคดโค้งแบบพลิกกลับ (overturned fold) แขนที่หงายข้ึน
จะมีมุมเทมากกว่ามุมเทของแนวแตกเรียบ (ข) แผนที่แสดงความสัมพันธ์ของแนวแตกเรียบและรูปร่างชั้นหินที่ปรากฏในแผน
ที่  

 

รูปที่ 8.7 (ก) พบแนวแตกเรียบในชั้นหินดังรูป (ข) การแปลความหมายที่น่าจะเป็นไปได้ของชั้นหินคดโค้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวแตกเรียบ เป็นการใช้ประโยชน์จากแนวแตกเรียบในการสร้างภาพของการคดโค้งแบบพลิกกลับ 
(overturned fold) ทีข่าดหายไป 

 

รูปที่ 8.8 ลักษณะของแนวแตกเรียบที่พบในเขตรอยเฉือน ท าให้สามารถหาการวางตัวของวงรีความเครียดที่มี S1 ไป
ตามแนวยาวของแนวแตกเรียบ  
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รูปที่ 8.9 (ก) และ (ข) หินที่เกิดแนวแตกเรียบจากการเฉือน เมื่อทุบหินในบริเวณเขตรอยเฉือน จะเห็นการแตกไป
ตามแนวแตกเรียบที่ปรากฏทั่วเน้ือหิน (penetrative) พบในขอบเขตแคบๆ ไม่ใช่ที่เกิดจากการแปรสภาพแบบไพศาล [ภาพ
โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบของเม็ดแร่ รูปร่างของเม็ดแร่ ขนาด และต าแหน่งเม็ดแร่ในเน้ือหินที่มีแนวแตกเรียบ 
สามารถแบ่งลักษณะปรากฏออกได้ 2 กลุ่ม (ดังแสดงในรูปที่ 8.10) ได้แก่ (1) อาณาจักรของแนวแตกเรียบ (cleavage 
domain) และ (2) อาณาจักรของเม็ดแร่ขนาดเล็ก (microlithon domain)  

อาณาจักรของแนวแตกเรียบ เป็นอาณาจักรเล็กๆ มีรูปร่างบาง เรียว กึ่งขนาน มีการเรียงตัวของแร่ไมเคอะ หรือมีแร่
บางตัวถูกก าจัดออกไปโดยการละลายด้วยความดัน (pressure solution) เหลือไว้บางส่วนแสดงเป็นแนวขนาน (parallel) 
แนวตัดกัน (conjugate) หรือแนวประสานสาย-ซ้อนกลับกันไปมา (anastomosing) แร่ที่อยู่ในอาณาจักรของแนวแตกเรียบ 
แสดงลักษณะการจัดเรียงตัวตามแนวใดแนวหน่ึงแตกต่างจากหินเดิม ขณะที่แร่ที่อยู่ในอาณาจักรของเม็ดแร่ขนาดเล็ก หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า อาณาจักรของเม็ดแร่ จะยังคงสภาพของหินเดิมไว้บางส่วนหรือทั้งหมด (รูปที่ 8.10) อาณาจักรของแนวแตก
เรียบ และอาณาจักรของเม็ดแร่ สามารถพบได้ทั้งในหินโผล่ และ/หรือในแผ่นหินบาง (thin section) 

 

รูปที่ 8.10 อาณาจักรของแนวแตกเรียบ (cleavage domain) และอาณาจักรของเม็ดแร่ขนาดเล็ก (microlithon 
domain) การเรียงตัวของไมเคอะเป็นอาณาจักรของแนวแตกเรียบ แยกออกจากแร่ขวอรทส์และแร่เฟสสปาร เป็นภาพจาก
แผ่นหินบางของฌิสท์ [ภาพโดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash University] 
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8.1.1 ประเภทของแนวแตกเรียบ 

สามารถจัดแบ่งจัดหมวดหมู่ของแนวแตกเรียบได้หลายประเภท เช่น การจัดประเภทโดย Powell (1979) แสดงใน
รูปที่ 8.11 และของ Passchier and Trouw (2005) แสดงในรูปที่ 8.12 การจัดแบ่งโดย Powell น้ัน ใช้รูปร่างปรากฏของ
แนวแตกเรียบเป็นหลักในการจัดแบ่ง (morphological classification) และต้องอาศัยการศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
ประกอบ จึงจะจัดแบ่งได้สมบูรณ์ โดยมีหลักว่า ถ้าอาณาจักรของเม็ดแร่ (microlithon domain) มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ 
จัดเป็น ประเภท “แนวแตกเรียบไม่ต่อเน่ือง (spaced cleavage)” ซึ่งหมายถึง มีการขาดหายไปของแนวแตก แต่ถ้ามองไม่
เห็นด้วยตาเปล่า จัดเป็นประเภท “แนวแตกเรียบต่อเน่ือง (continuous cleavage)” ทั้ง 2 ประเภท แบ่งย่อยลงไปอีก ดัง
แสดงในรูปที่ 8.11 และ 8.12   

กรณีของ Passchier and Trouw (2005) ได้เสนอการจัดแบ่งแนวแตกเรียบและริ้วขนานที่แตกต่างไปจากของ 
Powell (1979) ดังแสดงในรูปที่ 8.12 โดยที่ Passchier and Trouw (2005) ได้ปรับปรุงการจัดแบ่งที่มีอยู่ก่อน อาทิ Powell 
(1979), Borradaile et al. (1982) และ Twiss and Moores (1992) ซึ่ง Passchier and Trouw (2005) ไม่เห็นด้วยกับการ
ใช้ชื่อเรียกที่แสดงถึงการเกิด (origin) หรือการได้มาของโครงสร้างเป็นหลักในการจ าแนก เพราะจะท าให้เกิดการเข้าใจผิดได้
ง่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อบรรยายว่าหินมีแนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน (slaty cleavage) อาจจะท าให้เข้าใจว่าเป็น
หินชนวน (slate) ที่เกิดจากการแปรสภาพแบบไพศาลของหินดินดาน ทั้งๆ ที่หินน้ันมีเค้าโครงของหินเดิมที่ไม่ใช่หินดินดาน 
แต่แตกเป็นแผ่นเรียบ เป็นต้น ดังน้ัน Passchier and Trouw (2005) จึงเรียกการจ าแนกแนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน 
(slaty cleavage) ใหม่ เป็น “แนวแตกเรียบต่อเน่ืองเน้ือละเอียด (fine continuous cleavage)” ส่วนแนวแตกเรียบ
ต่อเน่ืองแบบหินฌิสท์ (continuous schistosity) เรียกใหม่เป็น “แนวแตกเรียบต่อเน่ืองเน้ือหยาบ (coarse continuous 
cleavage)” ดังแสดงในรูปที่ 8.12 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะใช้การจ าแนกประเภทของ Powell หรือของ Passchier and Trouw 
ควรต้องเขียนบรรยายลักษณะที่พบของแนวแตกเรียบหรือริ้วขนานให้ชัดเจน ซึ่งรายละเอียดของแนวแตกเรียบตามการแบ่ง
ของ Powell (1979) และ Passchier and Trouw (2005) มีดังน้ี 

 

รูปที่ 8.11 ชนิดของแนวแตกเรียบโดยการจัดแบ่งของ Powell (1979) 
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รูปที่ 8.12 ชนิดของแนวแตกเรียบและริ้วขนานโดยการเสนอของ Passchier and Trouw (2005) ซึ่งได้ปรับปรุง
ต่อจาก Powell (1979) Borradaile et al. (1982) และ Twiss and Moores (1992) 

แนวแตกเรียบแบบต่อเน่ือง (Continuous Cleavage) ตามการจัดแบ่งของ Powell (1979) ประกอบด้วย (1) 
แนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน (slaty cleavage or continuous cleavage) และ (2) แนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบ
หินฌิสท์ (continuous schistosity) พบกับหินที่มกีารเปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างมาก  

แนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน (Continuous Slaty Cleavage) เป็นแนวแตกเรียบที่แบ่งโดย Powell 
(1979) พบกับหินที่มีขนาดของเม็ดแร่ต่ ากว่า 0.5 มเิลอเมตร หินถูกแปรที่อุณหภูมิต่ า เมื่อมีการเกิดแนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบ
หินชนวน (continuous slaty cleavage) จะท าให้หินน้ันแตกออกเป็นแผ่นเรียบ Passchier and Trouw (2005) ได้จ าแนก
แนวแตกเรียบต่อเน่ืองออกเป็น แนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบเน้ือละเอียด (fine continuous cleavage) และแนวแตกเรียบ
ต่อเน่ืองแบบเน้ือหยาบ (coarse continuous cleavage) เช่น เมื่อหินที่เกิดในเขตรอยเฉือน ดังแสดงในรูปที่ 8.9 หินที่พบจะ
มีการแตกเป็นแผ่นๆ มีแนวแตกที่คงที่ เมื่อดูจากรูปบ่งบอกได้ทันทีว่าไมใช่หินชนวน (slate) ที่เกิดจากการแปรสภาพแบบ
ไพศาล แต่เมื่อเราจ าแนกว่าเป็นแนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน ภาพลักษณ์ของผู้ที่ได้ฟังหรืออ่านค าบรรยายจะนึกถึง
หินชนวน ซึ่งความจริงไม่ใช่ ดังน้ันจึงไม่ควรใช้ชื่อว่าหินชนวนมาปะปนกับการเรียกประเภทแนวแตกเรียบ ดังน้ัน Passchier 
and Trouw จึงเสนอให้เรียกชื่อประเภทของแนวแตกเรียบใหม่ ในรูปที่ 8.9 แนวแตกเรียบที่พบ ตามการจัดแบ่งของ 
Passchier and Trouw คือ แนวแตกเรียบต่อเน่ืองเน้ือละเอียด เป็นต้น หากท าการจ าแนกดังเช่นตัวอย่างที่ยกมาน้ี ความ
เข้าใจผิดว่าเป็นหินแปรแบบไพศาลจะไม่เกิดข้ึน เช่นเดียวกับรูปที่ 8.13 จะสังเกตได้ว่า หินแตกไปแนวเดียว เป็นแผ่นๆ ในภาพ
จะเห็นระยะของแนวแตกค่อนข้างห่าง เมื่อทุบหินหินแตกในลักษณะที่เหมือนกัน โดยแตกเป็นแผ่นๆ เป็นโครงสร้างแบบทะลุ
ทะลวง (penetrative) และเมื่อน าแผ่นหินบางมาศึกษา จะเห็นอาณาจักรของแนวแตกเรียบ และอาณาจักรของเม็ดแร่ว่างตัว
แบบห่างๆ ดังน้ันหากจ าแนกว่าเป็นแนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน จะท าให้เข้าใจผิดเช่นเดียวกับรูปที่ 8.9 ที่ได้
ยกตัวอย่างมาแล้ว  
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รูปที่ 8.13 แนวแตกเรียบของมายเลอไน้ท์ (mylonite) ในบริเวณเขตรอยเฉือนของหินเดิม คือหินโคลน หินมี
ลักษณะการแตกเป็นแผ่นๆ บริเวณท้องน้ าแม่น้ าโขง บ้านหาดคัมภีร์ อ าเภอปากชม จังหวัดเลย (สุดาพร เพชรดง นักศึกษา
ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี สันนิษฐานว่าชื่อของ “หาดคัมภีร์” น่าจะมาจากลักษณะของหินที่แตกเป็นแผ่นๆ ดังรูป มีลักษณะ
คล้ายแผ่นคัมภีร์โบราณ) [ภาพโดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาธรณีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น] 

แนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบฌิสต้อเซอที่ (Continuous Schistosity) ส าหรับการจ าแนกตาม Passchier and 
Trouw (2005) คือ แนวแตกเรียบแบบต่อเน่ืองเน้ือหยาบ (coarse grained continuous cleavage) พบในหินที่มีขนาดของ
เม็ดแร่ระหว่าง 1 ถึง 10 มิเลอเมตร พบแร่ตระกูลไมเคอะอยู่มากมายเป็นแผ่นบางๆ โดยที่ส่วนใหญ่พบการเกิดผลึกใหม่ 
(recrystallization) ที่เป็นผลมาจากหินถูกแปรสภาพที่อุณหภูมิและความดันปานกลาง แต่อยู่ในระดับที่มากกว่าช่วงการเกิด
แนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบหินชนวน ท าให้แร่ในหินโดยเฉพาะแร่ตระกูลไมเคอะมีการเรียงตัว เช่น เมิสเคอไว้ท์ (muscovite) 
ไบเออไท้ท์ (biotite) คลอไร้ท์ (chlorite) และซิเรอไซ้ท์ (sericite) นอกจากน้ีในบริเวณเขตรอยแตกเฉือน สามารถท าให้เกิด
โครงสร้างแบบฌิสต้อเซอที่ (schistosity) ตัวอย่างเช่น มีการเฉือนในหินเดิม คือ หินแกรเหนิท ภายใต้สภาวะที่มีน้ าเข้าร่วม
ปฏิกิริยาแร่เฟลสปารในหินแกรเหนิทสามารถเปลี่ยนเป็นไมเคอะได้  

แนวแตกเรียบแบบไม่ต่อเน่ือง (Spaced Cleavage) แนวแตกเรียบแบบไม่ต่อเน่ือง ที่เสนอโดย Passchier and 
Trouw แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทย่อย คือ (1) disjunctive cleavage, (2) crenulation cleavage และ (3) 
compositional layering/foliation โดยที่ Powell แบ่งแนวแตกเรียบแบบไม่ต่อเน่ืองเป็น 2 ประเภท คือ (1) disjunctive 
cleavage และ (2) crenulation cleavage รายละเอียดมีดังน้ี  

แนวแตกเรียบแบบดิสเจิงถีฟ (Disjunctive Cleavage) ประกอบด้วยกลุ่มของอาณาจักรของแนวแตกเรียบ 
(cleavage domain) และอาณาจักรของเม็ดแร่ขนาดเล็ก (microlithon domain) ซึ่งแนวแตกเรียบจะเป็นแนวขนานเล็กๆ 
ไปจนถึงแนวประสานสาย-ซ้อนกลับกันไปมา (anastomosing) หรือพบคล้ายรอยแตกที่มีเม็ดขนาดดินเหนียวหรือแคลไซ้ท์
แทรกอยู่ในช่องว่างของแนวแตกของหินที่มีการคดโค้งแต่ไม่ถูกแปร (รูปที่ 8.14, 8.15 และ 8.16) ซึ่งค าว่า “disjunctive” มา
จากภาษาลาตินว่า “disjunctus” หมายถึง “disjoined or detached (ไม่ต่อกัน)” เรามักพบ disjunctive cleavage ใน
หินปูนสกปรก (skarn) หินมาร์ล (marl) และหินทราย (sandstone) ระยะทางของแนวแตกเรียบมีต้ังแต่ 1 ถึง 10 เซนติเมตร 
ดังน้ัน อาณาจักรของเม็ดแร่ จะมีความหนา ส่วนความหนาของเศษเม็ดดินเหนียวที่แทรก ประมาณ 0.02-1.0 มิเลอมี  เท่อร 
เงื่อนไขส าคัญของ disjunctive cleavage คือ จะต้องมีการเลื่อน (offset) แต่จะไม่พบรอยครูดใดๆ ในผิวระนาบของแนวแตก
เรียบ  
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แนวแตกเรียบแบบครีนิวเลเฌิ่น (Crenulation Cleavage) แนวแตกเรียบชนิดน้ีเป็นแนวแตกเรียบซ้อนแนวแตก
เรียบ น่ันคือ จะต้องมีแนวแตกเรียบ 2 แนว โดยแนวแตกเรียบที่สองตัดแนวแตกเรียบที่หน่ึง (ที่มีอยู่เดิม) ดังรูปที่ 8.16 
นอกจากน้ี crenulation cleavage แบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิด คือ (1) discrete crenulation cleavage และ (2) zonal 
crenulation cleavage โดยที่ discrete crenulation cleavage แสดงการตัดแยกออกจากกันของแนวแตกเรียบเดิมอย่าง
ชัดเจน คล้ายกับการเกิดรอยเลื่อนเล็กๆ [รูปที่ 8.17 (ก) และ (ค)] ส่วน zonal crenulation cleavage เกิดจากการท าให้แนว
แตกเรียบเดิมกว้างข้ึนเป็นบางแนว ดังรูปที่ 8.17 (ข) และ (ง) discrete crenulation cleavage พบในหินชนวน (slate) ส่วน 
zonal crenulation cleavage พบในหินฌิสท์ (schist) และ หินฟิไล้ท์ (phyllite) ทั้งน้ีเพราะต้องมีแนวแตกเรียบหรือริ้ว
ขนานเกิดข้ึนก่อน แล้วจึงมีแนวแตกเรียบอีกหน่ึงแนวเกิดข้ึนมาซ้อนทับ รูปที่ 8.18 แสดง crenulation จากผลของอุณหภูมิ
และความเค้นที่เปลี่ยนแปลง   

 

รูปที่ 8.14 ภาพสเก็ชลักษณะของแนวแตกเรียบที่เรียกว่า disjunctive cleavage อันประกอบด้วยอาณาจักรของ
แนวแตกเรียบ (C) และอาณาจักรของเม็ดแร่ (M) [ภาพปรับปรุงจาก Twiss and Moores, 1992 และ Passchier and 
Trouw, 2005] 

 

รูปที่ 8.15 แนวแตกเรียบที่เรียกว่า disjunctive cleavage แบบประสานสาย (anastomosing cleavage) พบใน
หิน Mid Ordovician carbonates บริเวณ Valley and Ridge, Central Verginia, USA. [ภาพโดย Samuel Root, The 
college of Wooster] 
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รูปที่ 8.16 ภาพจากแผ่นหินบางแสดงแนวแตกเรียบ ที่มีการเรียงของแร่ไมเคอะแบบอาณาจักรของแนวแตกเรียบ 
และมีการเรียงของแร่ขวอรทส์แบบอาณาจักรของเม็ดแร่ จัดเป็นแบบ disjunctive cleavage (rough) ของหินในเขตรอย
เฉือน บริเวณบ้านปากมั่ง อ าเภอปากชม จังหวัดเลย [ภาพโดย ยุทธศักด์ิ สอนสุภาพ นักศึกษาธรณีวิทยา ภาควิชาเทคโนโลยี
ธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น]  

 

รูปที่ 8.17 (ก) Discrete crenulation cleavage มีริ้วขนานหรือแนวแตกเรียบเดิมขาดหายไป (ข) Zonal 
crenulation cleavage เกิดจากการคดโค้งขนาดเล็ก (microfolding) (ค) ภาพจากแผ่นหินบางแสดง discrete 
crenulation cleavage ที่เกิดซ้อนทับกับแนวแตกเรียบเดิม (ง) ภาพจากแผ่นหินบางแสดง zonal crenulation cleavage 
แนวแตกเรียบที่สองขนาด ความกว้างต่างกัน [ภาพ (ค) และ (ง) จาก Figs. 4.20 and 4.13 โดย Passchier and Trouw, 
2005]  
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รูปที่ 8.18 (ก) ภาพสเก็ชการเกิด crenulation cleavage ในกรณีที่มีการเปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างมาก หาก
อุณหภูมิเพ่ิมมากข้ึน จะได้ลักษณะของ crenulation cleavage แตกต่างกัน (ข) ภาพจากแผ่นหินบางแสดง crenulation 
cleavage ที่มีลักษณะสอดคล้องกับรูป (ก) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figs 4.18 and 4.19 โดย Passchier and Trouw, 2005] 

ริ้วขนานแบบผสม (Compositional Foliation or Compositional Layering) เป็นกลุ่มของแนวแตกเรียบหรือ
ริ้วขนานที่แทรกสลับกับการเรียงตัวเป็นชั้นบางๆ ของแร่ต่างชนิดกัน ที่ประกอบอยู่ในเน้ือหินพบเป็นระนาบ การเรียงเป็นชั้น
บาง ท าให้หินมีความแข็งแรงต่ าตามแนวระนาบ (weak plane) แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) diffuse foliation - ดิ′ฟิวส โฟลิ
เอ′เฌ่ิน และ (2) banded foliation – แบน′เดิด โฟลิเอ′เฌ่ิน โดยที่ diffuse foliation เป็นแนวการเรียงตัวของแร่ที่มี
ระยะห่างที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เช่น การเรียงเป็นแถบ (band) ของแร่ไพร็อกซีน (pyroxene) ในดูไน้ท์ (dunite) ส่วน 
banded foliation เป็นแนวการเรียงตัวที่มีระยะห่างน้อย เช่น การเรียงตัวของแร่ในไน้ส์ (gneiss) [รูปที่ 8.1 (ค)] 
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 นอกจากน้ี ยังมีการเรียกชื่อของแนวแตกเรียบอื่นๆ เช่น shear cleavage, fracture cleavage, pressure 
solution cleavage หรือ strain-slip cleavage ไม่ควรใช้ชื่อเหล่าน้ี ในการบรรยายลักษณะของแนวแตกเรียบ เพราะเป็น
การกล่าวถึงการเกิด ตัวอย่างเช่น fracture cleavage เป็นรอยแตกทีเ่กิดหลังแนวแตกเรียบหรือริ้วขนาน ไม่ใช่แนวแตกเรียบ
หรือริ้วขนานเกิดจากรอยแตก หรือกรณีของ shear cleavage หรือ strain-slip cleavage จะหมายถึงแนวแตกเรียบแบบ 
crenulation ในการบรรยายลักษณะของแนวแตกเรียบ ควรยึดตามการจัดแบ่ง และเขียนบรรยายให้ละเอียด ถึงสภาพที่พบ
ในสนาม และจากแผ่นหินบาง  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 1-6 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

 

8.1.2 กลไกการเกิดแนวแตกเรียบ (Mechanism of cleavage)  

ได้มีการโต้แย้งกันมานับศตวรรษ เก่ียวกับการเกิดของแนวแตกเรียบ เพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการค าอธิบาย 
เช่น  

1. ลักษณะความสัมพันธ์ของแนวแตกเรียบกับการเกิดชั้นหินคดโค้งเกิดได้อย่างไร  

2. กระบวนการเกิดเชิงกลศาสตร์ของแนวแตกเรียบและชั้นหินคดโค้งทีเ่กิดร่วมเป็นอย่างไร 

3. การเรียงตัวของเม็ดแร่ตามแนวแตกเรียบ เกิดได้อย่างไร  

4. แร่ไมเคอะ ขวอรทส์ และเฟลสปาร แยกตัวออกมา เพ่ือให้เกิดเป็นอาณาจักรของแนวแตกเรียบ และอาณาจักรของ
เม็ดแร่ ได้อย่างไร 

5. เม็ดขนาดดินเหนียวหรือดินเหนียว ที่อยู่ในบริเวณแนวแตกเรียบไม่ต่อเน่ือง (spaced cleavage) เกิดข้ึนได้อย่างไร 

6.  แนวแตกเรียบกับการการพอกพูน (overgrowth) ของแร่คลอไร้ท์ และขวอรทส์เกิดร่วมกับแนวแตกเรียบได้
อย่างไร 

7. การเกิดระยะการเลื่อน (offset) ของหินโดยไม่มีรอยครูดปรากฏซึ่งไมใ่ช่เป็นลักษณะรอยเลื่อน เกิดได้อย่างไร 

ปัจจุบันเป็นที่เข้าใจแล้วว่า แนวแตกเรียบเกิดจากผลของการละลายด้วยความดัน (pressure solution) โดยแร่ในเน้ือ
หินถูกท าละลายออกไป ภายใต้ความกดดันสภาวะใดสภาวะหน่ึงที่มีผลมาจากแรง จากน้ันแร่ภายในเน้ือหิน จะจัดเรียงตัวใหม่ 
มีการเกิดผลึกใหม่ จึงท าให้ไม่มีการเฉือนเน่ืองจากแรง และพวกซากดึกด าบรรพ์หรือเฟาะเซิล (fossil) ได้ถูกท าให้ละลาย
ออกไป ซากดึกด าบรรพ์บางส่วนจึงขาดหายไป พบรูปร่างของซากดึกด าบรรพ์ที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวแตกเรียบ ซึ่งไม่ได้เป็นผล
ของการเฉือนแต่อย่างใด  

การพบแนวแตกเรียบร่วมกบัหินที่มีการคดโค้ง แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดแนวแตกเรียบกับกระบวนการ
เกิดการคดโค้ง ซึ่งเคยเป็นที่สงสัยว่าท าไมถึงเกิดร่วมกันได้น้ัน อธิบายว่า การคดโค้งแสดงถึงการที่เปลือกโลกถูกท าให้หดสั้น 
(shorten) แต่เมื่อพบแนวแตกเรียบด้วย จึงเข้าใจว่ากระบวนการเกิดแนวแตกเรียบ เป็นการหดสั้นของเปลือกโลกเช่นกัน แต่
ความจริง กระบวนการหลักที่ท าให้เปลือกโลกหดสั้น คือ การคดโค้ง (folding) 

ซากดึกด าบรรพ์พบเป็นแผ่นเรียบตามแนวแตกเรียบของหินชนวน ซึ่งบ่งบอกถึงการท าให้เกิดหดสั้น แต่จากผล
การศึกษาของ Sharpe (1847) ได้แสดงให้เห็นว่า การที่ซากดึกด าบรรพ์เป็นแผ่นเรียบขนานกับแนวแตก น้ันไม่จ าเป็นต้องเป็น
เช่นน้ันเสมอไป สิ่งที่ควบคุมการเกิดแนวแตกเรียบ คือ กระบวนการเกิดการคดโค้ง แนวแตกเรียบจะขนานหรือสมมาตรไปกับ
แกนของชั้นหินคดโค้ง โดยที่แนวแตกเรียบจะเกิดต้ังฉากกับทิศทางของผลของความเครียดค่าน้อยที่สุด (S3) การพบแนวแตก
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เรียบ สามารถกล่าวได้ว่า หินถูกท าให้หดสั้นลงถึง 65-75% การศึกษาแนวแตกเรียบ ในช่วงแรกๆ มุ่งอธิบายการเรียงตัวของ
แร่ไมเคอะและแร่ดินเหนียว เพราะการเรียงตัวของเม็ดแร่เหล่าน้ี น่าจะส่งผลให้เกิดแนวแตกเรียบ หากอธิบายการเรียงตัวของ
แร่เหล่าน้ีได้ น่าจะอธิบายการเกิดแนวแตกเรียบได้ ซึ่ง Sorby (1856) เชื่อว่าการเรียงตัวใหม่ของแร่ไมเคอะและแร่ดินเหนียว
เกิดจากการเกิดผลึกใหม่ และมีการเรียงตัวเป็นแร่ใหม่พร้อมกับเป็นผลมาจากการหมุนของวัตถุแข็งแกร่งที่มีอยู่ในเน้ือหิน
บางส่วน ขณะที่บางส่วนของเน้ือหินเกิดการบิดเบี้ยว แต่ Sorby ไม่สามารถอธิบายได้ว่าท าไมแร่ไมเคอะ จึงสะสมตัวอยู่เป็น
กลุ่ม เมื่อการหมุนเกิดเฉพาะกับวัตถุแข็งแกร่งเท่าน้ัน กระบวนการหมุนเพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถอธิบายการแบนราบ ของ
ซากดึกด าบรรพ์และการพบผลึกแร่ขวอรทส์เป็นรูปเล็นซ์ได้ การหาค าตอบของการเกิดแนวแตกเรียบในล าดับต่อมา ได้มุ่ง
อธิบายการเกิดผลึกใหม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากการเกิดแนวแตกเรียบ ท าให้แร่มีการเปลี่ยนขนาดและรูปร่าง มีการยืดยาวออกและเป็น
แผ่นๆ มีแร่ใหม่เกิดข้ึนในแนวแตกเรียบ ตัวอย่างเช่น การเกิดผลึกแร่ขวอรทส์และแคลไซ้ท์ ในบริเวณการพอกพูนแบบผลึกต่าง
ชนิด (pressure shadow) ดังรูปที่ 8.19 

 

รูปที่ 8.19 ภาพสเก็ชซ้ายมือของลักษณะ pressure shadow รอบผลึกแร่ไพไร้ท์ กรอบสี่เหลี่ยมแสดงบริเวณที่
ปรากฏในภาพขวามือ ของบริเวณการพอกพูนแบบผลึกต่างชนิด (pressure shadow) ที่มีการการเกิดเส้นใย (fibrous) ของ
แร่ขวอรทส์ และแร่แคลไซ้ท์ กรอบรูปกึ่งครึ่งวงกลมสีด าของแร่ไพไร้ท์ ซึ่งแร่ขวอรทส์และแร่แคลไซ้ท์เกิดผลึกใหม่ ติดกับ
ขอบเขตของแร่ที่แข็งแกร่งต่อการเปลี่ยนลักษณะ [ภาพถ่ายโดย Arthur Goldstein, Colgate University] 

อย่างไรก็ตามกระบวนการเกิดผลึกใหม่ ไม่สามารถอธิบายการเกิดเป็นอาณาจักรสองอาณาจักรในเน้ือหินได้ รวมทั้ง
การเกิดผลึกเล็กๆ ของแร่ขวอรทส์ และแร่เฟลสปาร ร่วมกับกลุ่มในตระกูลแร่ไมเคอะ อยู่ในอาณาจักรของแนวแตกเรียบ โดย
ยังคงมีแร่ขวอรทส์และแร่เฟลสปารอยู่ในอาณาจักรของเม็ดแร่ มีนักธรณีวิทยาบางส่วนพยายามอธิบายโดยใช้กฎของการเลื่อน
ไถล (role of slip) เพราะมีลักษณะคล้ายรอยเลื่อนเล็กๆ แต่ก็ไม่สามารถอธิบายได้ เพราะไม่พบหลักฐานการถูกเฉือนในแนว
แตกเรียบเลย 

ในที่สุด พบว่าแนวแตกเรียบเกิดจากกลไกการละลายด้วยความดันและตกสะสมใหม่ (pressure solution and 
precipitation) ซึ่งกลไกการละลายด้วยความดัน สามารถเกิดข้ึนได้ในหินตะกอนและหินแปร การเกิดแนวแตกเรียบ เป็นผล
มาจากการหดสั้นที่เกิดจากกลไกการละลายด้วยความดัน การที่มีแร่หายไป และการเกิดแร่ใหม่ จึงสามารถอธิบายได้โดย
กระบวนการน้ี การเรียงตัวของแร่ไมเคอะที่ไม่มีการหมุนโดยกระบวนการของกลไกการละลายด้วยความดัน สามารถอธิบายได้
ดังรูปที่ 8.20 นอกจากน้ีความสามารถในการละลายของแร่ด้วยความดันเกิดได้มากหรือน้อย [รูปที่ 8.20 (ค)] มีผลต่อการเกิด
แนวแตกเรียบเช่นเดียวกัน  
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รูปที่ 8.20 (ก) การเรียงตัวใหม่ของแร่โดยกลไกการละลายด้วยความดัน (pressure solution) ที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนลักษณะแบบหดสั้น โดยมีผลึกกระจายดังภาพจ าลองสี่เหลี่ยม ต่อมาถูกแรงดันท าให้ละลาย และส่วนที่ละลายออกไป
อยู่นอกเส้นปะ ส่วนที่เหลืออยู่ภายในเส้นปะ จึงท าให้ดูเหมือนมีการจัดเรียงตัวใหม่ของแร่ (ข) การเกิดกลไกการละลายด้วย
ความดัน ท าให้เกิดแนวฟันในหิน (stylolite) และเกิดการขาดหายไปของเน้ือหิน และเกิดระยะการเลื่อนที่ไม่มีรอยครูด ดังเห็น
ได้จากแนวของแถบสีเทาท่ีมีระยะเลื่อนห่างจากกัน (ค) แร่และความสามารถในการถูกท าละลายด้วยความดัน [ภาพปรับปรุง
ต่อจาก Fig. B.4.3a โดย Passchier and Trouw, 2005]  

การประเมินหาปริมาตรที่หายไปของหินเมื่อเกิดการละลายด้วยความดัน (pressure solution) ท าได้ง่าย หากทราบ
ปริมาตรของหินเดิม เช่น อาจใช้ซากดึกด าบรรพ์ที่พบในหินที่ไม่ได้เกิดแนวแตกเรียบ มาเปรียบเทียบกับหินที่เกิดแนวแตกเรียบ 
โดยพิจารณาให้ปริมาตรที่สูญเสียเท่ากับปริมาณของการหดสั้น   

ผลการศึกษาของ Gray and Durney (1979) อธิบายการเกิด crenulation cleavage โดยให้ความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมีของแร่ประกอบในหิน ท่ีมีความสัมพันธ์กับกระบวนการเกิดการละลายด้วยความดัน ดัง
รูปที่ 8.21 โดย Gray and Durney พบว่าตรงส่วนที่เป็น อาณาจักรของแนวแตกเรียบ เป็นส่วนที่มีการละลายออกไปของแร่ 
เหลือไว้เฉพาะบางตัวที่ไม่สามารถละลายได้ เช่น ดินเหนียวและสารพวกคารบอน การละลายด้วยความดัน เกิดที่เม็ดแร่และ/
หรือชั้นขอบเขตของหินที่มีการแยกตัวกัน ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ือง สารละลายจะเคลื่อนที่โดยสมบัติความต่างศักย์ทางเคมี ที่
สัมพันธ์กับทิศทางของแรง แนวแตกเรียบจึงเกิดที่แขนของชั้นหินคดโค้ง (รูปที่ 8.21) ระยะห่างของ แนวแตกเรียบ ข้ึนอยู่กับ
ขนาดของชั้นหินคดโค้งเล็กๆ ที่ปรากฏในหิน การเกิดการหดสั้น เกิดข้ึนในแบบค่อยเป็นค่อยไป (progressive deformation) 
ดังรูปที่ 8.21 การเรียงเป็นชั้นก่อนการคดโค้ง เมื่อคดโค้งมากจะพบมีการคดโค้งเล็กๆ พร้อมกับมีแนวแตกเรียบเกิดตัดแขน
ของชั้นหินคดโค้งเล็กๆ เหล่าน้ัน 

ระนาบของแนวฟันในหิน (stylolitie surface or plane) เป็นตัวบ่งบอกการละลายด้วยความดันที่ดีอีกตัวหน่ึง (รูป
ที่ 8.22) โดยที่ระนาบของแนวฟันในหินจะบอกถึงการหายไปของปริมาตรในมวลหินด้วย และพบว่ามีเศษดินเหนียวและเศษ
พวกคาร์บอนที่ไม่สามารถละลายโดยความดัน ระนาบของแนวฟันในหิน (stylolites) จะบ่งบอกถึงทิศทางของ 1 โดยจะต้ัง
ฉากกับ 1 และภาพ 3 มิติของรูปร่างของฟันในหิน แสดงในรูปที่ 8.22 
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รูปที่ 8.21 ปริมาณการหดสั้น เมื่อมีล าดับการเกิด crenulation cleavage [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 9.26 
โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 8.22  แนวฟันในหิน (stylolite) (ก) และ (ข) ภาพจาก Scanning Electron Microscope (SEM) ของแนว
ฟันในหิน (ค) ภาพ 3 มิติของระนาบแนวฟันในหิน (ง) และ (จ) ภาพของแนวฟันในหินที่ปรากฏในหินตัวอย่าง (ฉ) ภาพของ
ฟันในหิน ดูจากแผ่นหินบาง สีด าเป็นเศษของดินเหนียวและเศษพวกคารเบิ้นที่หลงเหลือจากการละลาย [ภาพ(ก)-(จ) จาก 
Figs. 2, 3 and 4 โดย Gratier et al., 2005 ภาพ (ฉ) โดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash University] 
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ระนาบแนวฟันในหิน (stylolites) อาจขนานกับชั้นหินหรือไม่ก็ได้ ถ้าขนานกับชั้นหิน คือ แนวฟันในหินที่เกิดแบบ
ปฐมภูมิ บ่งบอกถึงด้านบนถูกกดทับด้วยน้ าหนัก แต่ถ้าระนาบแนวฟันในหินไม่ขนานกับชั้นหินแสดงว่า แนวฟันในหินน้ันเกิด
แบบทุติยภูมิเป็นผลจากแรงภายนอก ระนาบแนวฟันในหินจึงสามารถบ่งบอกถึงทิศทางของ 1 น่ันคือ ต้ังฉากกับ 1  

การหายไปของซากดึกด าบรรพ์เมื่อมีแนวแตกเรียบเป็นผลจากการละลาย ซึ่งส่วนที่หายไปจับตัวกันเป็นผลึกใหม่ใน
รูปของสายแร่ หรือเกิดการพอกพูนแบบผลึกซ้อน (overgrowth) หรือแบบผลึกต่างชนิด (pressure shadow)  

การเคลื่อนออกจากกันของชั้นหิน เมื่อเกิดแนวแตกเรียบ เป็นผลจากการละลายออกไปของเม็ดแร่ด้วยความดัน 
ขนาดของระยะการเลื่อน (offset) ของหิน จากกลไกการละลายด้วยความดันข้ึนอยู่กับการวางตัวของชั้นหิน การวางตัวของ
แนวแตกเรียบกับชั้นหิน และแนวแตกเรียบกับทิศทางของแรง ส่วนปริมาณของการเกิดการละลาย ข้ึนอยู่กับ 2 เงื่อนไข การ
ละลายด้วยความดันทีไ่ม่สามารถท าให้ชั้นหินเกิดระยะการเลื่อน (offset) ได้ คือ (1) ทิศทางของแนวแตกเรียบและชั้นหินต้ัง
ฉากกัน และ (2) ทิศทางของแนวแตกเรียบและชั้นหินขนานกันพอดี นอกเหนือจาก 2 เงื่อนไขน้ีแล้ว การละลายของเม็ดแร่ด้วย
ความดันสามารถท าให้เกิดระยะการเลื่อนได้  

8.1.3 การศึกษาย้อนกลับเพื่อหาล าดับการเกิด (Palinspastic Reconstruction) 

การศึกษาย้อนกลับเพ่ือหาล าดับการเกิด (palinspastic reconstruction – แพเลิ่นสแป′สติค รีเคินสเตริ๊ค′เฌ่ิน) 
ของชั้นหินคดโค้งที่มี spaced cleavage ไมไ่ด้เป็นเพียงแต่การท าให้ชั้นหินคืนกับสู่สภาพของการคดโค้งเท่าน้ัน แต่ต้องคิดถึง
การสูญเสียปริมาตรที่เกิดข้ึนเน่ืองจากกลไกการละลายด้วยความดัน (pressure solution) ในระหว่างการเกิดการคดโค้งด้วย 
ดังน้ัน ก่อนที่จะท าให้เกิดการคดโค้ง ต้องยืดชั้นหินออก เพ่ือทดแทนการสูญเสียปริมาตรจากกลไกการละลายด้วยความดัน จึง
เหมือนกับการท า palinspastic reconstruction ท าสวนทางกับการเกิดแนวแตกเรียบ เพราะการเกิดแนวแตกเรียบ เกิดใน
กระบวนการคดโค้ง ไม่ใช่ก่อนการคดโค้ง อย่างไรก็ตาม การยอมให้มีการบวกค่าการยืดเน่ืองจากการเกิดแนวแตกเรียบ น่าจะ
เหมาะสมกว่าการที่ไม่ได้น ามาคิด  

การเกิด disjunctive cleavage โดยปกติ จะสูญเสียปริมาตรประมาณ 40-50% ซึ่งเป็นค่าค่อนข้างมาก ดังน้ัน ใน
การวิเคราะห์กลับไปหาสภาพก่อนการเปลี่ยนลักษณะของหินเดิม ควรพิจารณาผลของกลไกการละลายด้วยความดันของมวล
หิน 

8.1.4 แพะสีฟโฟลด่ิง หรือการคดโค้งแบบแพะสีฟ (Passive Folding) 

การคดโค้งแบบแพะสีฟ หรือแพะสีฟโฟลด่ิง (passive folding) พบคู่กับหินที่มีแนวแตกเรียบ การเข้าใจถึงแพะสีฟ
โฟลด่ิง จะต้องอาศัยความเข้าใจของการเกิดแนวแตกเรียบก่อน ลักษณะของ passive folds เกิดในรูปแบบที่จัดเป็นประเภท 
Class 1C, Class 2, และ 3 ที่พบฮินจ์พ้อยนท์ หรือจุดพับรอยโค้ง (hinge point) หนาข้ึน ขณะที่แขน (limb) ลีบเล็กลงดังรูป
ที่ 8.23 พบแนวแตกเรียบขนานไปกับแกนของการคดโค้ง ในรูปของแนวแตกเรียบต่อเน่ือง (continuous cleavage) และไม่
ต่อเน่ือง (spaced cleavage) ทั่วทั้งหินโผล่ ซึ่งแกนของ passive fold น้ันจะเป็นแนวของเส้นที่เป็นจุดตัดกันของแนวแตก
เรียบ และชั้นหิน 

เงื่อนไขของการเกิดแพะสีฟโฟลด่ิง จ าเป็นจะต้องมีชั้นหินที่มีเน้ืออ่อนไหลได้ ซึ่งได้แก่พวก unconsolidated 
water-rich sediments โดยที่ชั้นตะกอนเน้ืออ่อนเหล่าน้ี สามารถไหลได้โดยไม่สูญเสียแรงยึดเหน่ียว เช่น เกลือหินและจิ๊พเซิ่ม 
(salt and gypsum) ที่มีการเปลี่ยนลักษณะแบบแพะสีฟโฟลด่ิงได้ หินบางชนิดจะแข็งแรงภายใต้อุณหภูมิปกติ แต่ถ้าหาก
เปลี่ยนอุณหภูมิและความดัน อาจเกิดแพะสีฟโฟลด่ิงข้ึนได้ เมื่อหินถูกแรงมากระท าเพ่ิมเข้ามา  
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รูปที่ 8.23 (ก) และ (ข) ภาพของ passive fold ในหินแปร พบที่ Salt River Canyon region, Arizona, USA. 
ในภาพ (ก) ความสูงของชั้นหินคดโค้งประมาณ 1.5 เมตร [ภาพจาก Figure 7.96 โดย Davis et al., 2011]   

การอธิบายในอดีตที่ว่า passive folds เกิดจากรอยเลื่อนเล็กๆ น้ัน เป็นค าอธิบายที่ไม่ถูกต้อง ทั้งน้ีเพราะไม่เคยพบ
หลักฐานของการเฉือนในแนวแตกเรียบ ดังน้ัน การสูญเสียการยึดเหน่ียวของเน้ือหินซึ่งเป็นนิยามของรอยเลื่อน หรือรอยแตก
น้ันไม่ปรากฏในแนวแตกเรียบ แต่พบระยะการเลื่อน (offset) ของชั้นหิน พบการขาดออกจากกันของซากดึกด าบรรพ์ร่วมกับ
แนวแตกเรียบ ซึ่งผลการเกิด passive fold ไม่เหมือนกับรอยเลื่อน ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว  

การเกิดของ passive folding อธิบายได้โดยชั้นหินควรต้องมีการคดโค้งก่อน จากน้ันจึงเกิดกลไกการละลายด้วย
ความดัน (pressure solution) ท าให้มีการสูญเสียแร่บางตัวและเกิดแร่ใหม่ตามมา ผลสุดท้ายของการละลายด้วยความดัน คือ 
การหดสั้นของหินดังในรูปที่ 8.24 การที่ภาพในรูปที่ 8.24 (ก) ลดขนาดลงเป็นภาพรูปที่ 8.24 (ข) ได้ เน่ืองจากแถบเส้นทึบถูก
ละลายออกไป รูปของชั้นหินคดโค้งที่พบจึงได้จุดพับรอยโค้งที่หนาข้ึน ขณะที่แขนของชั้นหินคดโค้งจะบางลง (รูปที่ 8.24) 
เปรียบเทียบกับภาพที่พบจริงในธรรมชาติ (รูปที่ 8.23) การท าให้แบนราบ จะช่วยลดปัญหาช่องว่างเมื่อแร่ถูกละลายออกไป  

 

รูปที่ 8.24 ภาพสเก็ชการเกิด passive fold จาก (ก) โดยเกิดกลไกการละลายด้วยความดัน (pressure solution) 
ที่มกีารละลายบางส่วนออกไปและเหลือไว้บางส่วน ปรากฏเป็นความไม่ต่อเน่ืองโดยไมม่ีการเลื่อนเกิดข้ึน (ข) ภาพจากผลการ
ละลายด้วยความดัน การวิเคราะห์เช่นเดียวกับ รูปที่ 8.20 [ภาพจาก Figure 9.36 โดย Davis et al., 2011]   

8.1.5 การสับเปลี่ยนต าแหน่ง (Transposition) 

หินที่มีแนวแตกเรียบมากๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงหินตะกอนและหินภูเขาไฟที่ถูกแปร มักแสดงลักษณะแนวขนานไปกับ
ริ้วขนาน และชั้นของหิน การแบ่งชั้นของหินดูได้จาก เน้ือหิน แร่องค์ประกอบ และลักษณะปรากฏอื่นๆ ที่แตกต่างกันของกลุ่ม
หิน การแสดงริ้วขนานที่คู่ขนานไปกับชั้นหินเดิมน้ัน ในความเป็นจริงลักษณะดังกล่าวน้ีไม่เป็นไปดังที่ปรากฏในหินโผล่ ส่วน
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ใหญ่ของริ้วขนานมีโครงสร้างของของชั้นหินคดโค้งแบบที่มีมุมระหว่างแขนน้อยๆ (tight to isoclinal folds) เกิดข้ึนมาก่อน 
ต่อมาริ้วขนานน้ันแทรกตัดเข้ามา ในลักษณะคล้ายแนวของแกนการคดโค้ง แต่การคดโค้งที่เกิดใหม่ในชั้นหินคดโค้งที่เป็นหิน
แปร จะแสดงถึงการเกิด bedding transposition ดังรูปที่ 8.25 (ก) และ (ข) โดยที่ tight folding ของชั้นหินเดิมเลื่อนไถล
ขนานไปกับแกนการคดโค้ง จากน้ันแขนของชั้นหินคดโค้ง ขาดหายไปจากผลของ passive slip และผลของการละลายด้วย
ความดัน แขนของชั้นหินคดโค้งขาดหายไปตรงจุดพับของการคดโค้ง ดังรูปที่ 8.25 (ค) และ (ง) ขนาดของการเลื่อนไถลและ
การละลายคือ ริ้วขนาน ที่อยู่ในระนาบ S1S2 ของวงรีความเครียดรวมสุดท้าย (finite strain) โครงสร้างที่เรียกว่า “ชั้นหิน
เทียม (pseudo-stratigraphy)” เกิดได้โดยการสับเปลี่ยนต าแหน่ง (transposition) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการขาดความ
ต่อเน่ืองของชั้นหินปรากฏในรูป bedding-plane cleavage การสับเปลี่ยนต าแหน่งของชั้นหิน จะไม่แสดงล าดับการ
ตกตะกอน เน่ืองมาจากการคดโค้งของชั้นหินที่ถูกท าลาย ดังรูปที่ 8.25 การเรียกชั้นหินที่พบว่า bedding น้ัน มีความหมายไม่
สอดคล้องกับความจริง จึงควรเรียกว่า layering แทน bedding  

 

 รูปที่ 8.25 ภาพสเก็ชการสับเปลี่ยนต าแหน่งของชั้นหิน (ก) ลักษณะของ flexural folding ที่มีชั้นหินแข็งแทรก
สลับกับชั้นหินอ่อน (ข) เกิดเป็น tight folding และแนวแตกเรียบเริ่มพัฒนาข้ึน (ค) แขนของชั้นหินคดโค้งขาดออกจากกัน 
(ง) การแบนราบทีท่ าให้ดูเหมือนเป็นชั้นหินเทียม [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 9.44 โดย Davis et al., 2011]  

การศึกษาหินที่เกิดการคดโค้งแบบ passive folded เป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายมาก เพราะรูปร่างของชั้นหินคดโค้ง
มีลักษณะต่างๆ ที่สวยงาม ย่ิงโดยเฉพาะการเกิดชั้นหินคดโค้งซ้อนทับกลับไปกลับมา ที่ชวนให้สงสัย ว่าเกิดข้ึนได้โดย
กระบวนการเกิด ดังแสดงในรูปที่ 8.26 และ 8.27 อย่างไรก็ดี หากพบลักษณะเช่นน้ี สามารถอธิบายได้ดังที่กล่าวมาข้างต้น 

 
 รูปที่ 8.26 ลักษณะของ refolding (ก) พบในอังกฤษ (ข) พบในจังหวัดเลย [ภาพ (ก) โดย Edger Spencer, 
Washington and Lee University ภาพ (ข) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 
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 รูปที่ 8.27 ภาพแสดงรูปแบบของการเกิด refolding สองครั้ง ได้รูปร่างที่ซับซ้อนข้ึน [ภาพจาก Figure 22.16 โดย 
Ramsay and Huber, 1987] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 7-10 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

8.2 ธรรมชาติของริ้วขนาน (Nature of Foliation)  

 แนวแตกเรียบ เป็นส่วนหน่ึงของ ริ้วขนาน Davis et al. (2011) ได้ให้นิยามของริ้วขนาน ดังน้ี “foliation is any 
mesoscopically penetrative parallel alignment of planar fabric elements in a rock, usually metamorphic 
rocks (ริ้วขนานเป็นโครงสร้างแบบทะลุทะลวงขนาดกลาง มีเม็ดแร่เรียงตัวเป็นริ้วลาย มักพบในหินแปร).” ค าว่า planar 
fabric elements สามารถใช้อ้างถึงลักษณะปรากฏต่างๆ ที่เป็นระนาบ เช่น แนวแตกเรียบ (cleavage) การยืดยาวของก้อน
กรวด หรือแนวการเรียงตัวของกลุ่มแร่ ความหมายของ parallel alignment หมายรวมถึง กึ่งขนานหรือขนานกันอย่าง
สมบูรณ์ ส่วนค าว่า planar บอกถึงระนาบที่ขนานเป็นแนวเรียบหรือระนาบที่มีส่วนโค้งเล็กน้อย Ramsay and Huber 
(1987) กล่าวถึงริ้วขนานว่า “any banding refers to foliation (แถบใดๆ ในเน้ือหินหมายถึงริ้วขนาน)” และตาม glossary 
of geology (Neuendorf et al., 2011) กล่าวว่า “foliation [struc geol] A general term for a planar arrangement 
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of textural or structural features in any type of rock, esp. the locally planar fabric in a rock defined by a 
fissility, a preferred orientation of crystal planes in mineral grains, a preferred orientation of inequant 
grain shapes, or from compositional banding... (โฟลิเอเฌ่ิน [ธรณีวิทยาโครงสร้าง] เป็นศัพท์ทั่วไปส าหรับเรียก
ลักษณะของเท็กซเชอร หรือเน้ือหินที่เป็นระนาบ โดยเฉพาะระนาบในเน้ือหินแบบฟิซิเลอที่ (fissility) การเรียงของระนาบผลึก
ในเม็ดแร่ การเรียงของเม็ดแร่แม้มีขนาดแตกต่างกัน หรือแถบที่เกิดจากองค์ประกอบที่ไม่เหมือนกัน…” ค าว่า “foliation” มา
จากภาษาลาตินว่า “folium” หมายถึง “ใบไม้ (leaf)” ดังน้ัน ลักษณะการแตกจะเป็นระนาบเล็ก ๆ และบางคล้ายใบไม้ ริ้ว
ขนานหากเกิดในเน้ือหินที่มีเม็ดแร่ขนาดเล็ก (fine grain) เป็นองค์ประกอบ เรียกว่า แนวแตกเรียบ (cleavage) ดังได้กล่าว
มาแล้ว  

พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา (2558) ให้นิยามว่า “foliation ริ้วขนาน : (๑) ริ้วรอยที่มีลักษณะเป็นแนวขนานจนแลดู
เป็นแถบเป็นลายสลับสี มักบิดย้วยน้อยๆ แบบลูกคลื่น ซึ่งพบในหินฌิสท์ หินไนส์ ท้ังน้ี เป็นผลเน่ืองจากการแปรสภาพของหิน 
แร่ในหินจึงตกผลึกใหม่และจัดเรียงตัวไปในแนวทางเดียวกัน จนมีลักษณะเป็นริ้วรอยบิดย้วยเป็นแถบขนาน ริ้วรอยขนานอาจ
แยกออกได้เป็นแผ่นๆ และมีผิวหน้าเรียบเนียน เช่น ในหินชนวน (๒) ลักษณะโครงสร้างที่เป็นแถบเป็นแนวขนานและบิดย้วย
น้อยๆ แบบลูกคลื่น ซึ่งพบในชั้นน้ าแข็งตรงส่วนลึกของธารน้ าแข็ง เกิดเน่ืองจากตรงส่วนน้ันถูกกดไถให้บิดเบี้ยวไป”  

 ริ้วขนาน เกิดได้ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยที่โครงสร้างปฐมภูมิเกิดจากหินหนืดหรือชั้นดินเหนียวอ่อน แนวการไหล
ของหินไรเออไล้ท์ (rhyolite) ที่พบลักษณะคล้ายกับ axial plane cleavage ถือเป็นโครงสร้างแบบปฐมภูมิ โครงสร้างทุติย
ภูมิของริ้วขนาน เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะแบบทะลุทะลวง เช่น ริ้วขนานในหินชนวน หินฟิไล้ท์ หินฌิสท์ หินไน้ส์ รวมถึง
มายเลอไน้ทท์ี่เกิดในเขตรอยเฉือน  

ริ้วขนานที่พบในหินแปรเกิดได้ 2 ลักษณะ คือ ริ้วขนานจากแรงเฉือน และริ้วขนานจากแรงกดอัด โดยริ้วขนานจาก
แรงเฉือน เป็นริ้วขนานที่เกิดในเขตรอยเฉือน (shear zone) ของหินแปรแบบพลวัต (dynamic metamorphism) มี
โครงสร้างริ้วขนานเป็นหินที่แตกเป็นแผ่นบางๆ เม็ดแร่ในหินถูกท าให้ยืดยาวโดยการรีด การเปลี่ยนลักษณะของเน้ือหินในเขต
รอยเฉือน เริ่มจากการเรียงตัวของเม็ดแร่บางส่วนในเน้ือหิน การละลายจากความดัน (pressure solution) และการเกิดผลึก
ใหม่ (recrystalization) ท าให้ได้โครงสร้างริ้วขนาน เช่น มายเลอไน้ท์ แกรนิถิคมายเลอไน้ท์ (granitic mylonite) ฟิเลอไน้ท์ 
(phyllonite) เอสเท็คเทอไน้ท์ (S-tectonite) หรือ เอลเอสเท็คเทอไน้ท์ (L-S tectonite) เป็นต้น ส่วนริ้วขนานจากแรงอัด 
เป็นริ้วขนานปรากฏในหินแปรแบบไพศาล (regional metamorphic rock) ที่ถูกแรงจากน้ าหนักกดทับจนท าให้เม็ดแร่
บางส่วนในเน้ือหินเรียงตัว และ/หรือละลายตัวจากความดัน และ/หรือเกิดผลึกใหม่ เกิดเป็นโครงสร้างริ้วขนาน เช่น ไน้ส์ ณิสท์ 
หรือฟิไล้ท์ เป็นต้น 

8.2.1 ริ้วขนานในหินแปร   

ริ้วขนานเป็นโครงสร้างมูลฐานของการเกิดหินแปรแบบไพศาล (regional metamorphic rocks) ริ้วขนานที่รู้จักกัน
ในรูปของแนวแตกเรียบ ได้แก่ ริ้วขนาน หรือแนวแตกเรียบต่อเน่ืองแบบละเอียด (fine continuous cleavage) ริ้วขนาน 
หรือแนวแตกเรียบไม่ต่อเน่ืองแบบประสานสาย (disjunctive (anastomosing) spaced cleavage) เป็นต้น  

ริ้วขนานในหินแปร เช่น ฌิสท์ ฟิไล้ท์ หรือไน้ส์ เป็นผลของการเกิดผลึกใหม่ ของหินอัคนี หินแปร และ/หรือหิน
ตะกอนที่มีระดับการแปรแบบปานกลางถึงสูง (middle to high grade metamorphism) ซึ่งจะประกอบด้วย เม็ดแร่
ค่อนข้างใหญ่มีการเรียงตัวของกลุ่มแร่เป็นริ้ว ดังรูปที่ 8.28 (ก) และ (ข) ริ้วขนานของหินแปร แสดงลักษณะแปลกๆ ใน
บางครั้ง เช่น การยืดยาวของกรวดมนของหิน กรวดมนที่ถูกแปรสภาพ [รูปที่ 8.28 (ค) และ (ง)] หรือการเกิด boudin 
structure หินที่มีความแข็งและอ่อนแทรกสลับกันดังรูปที่ 8.29  
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รูปที่ 8.28 (ก) และ (ข) ภาพมายเลอนิถิคแกรเหนิท ซึ่งมี ริ้วขนานแสดงด้วย feldspar porphyroclasts และริ้ว

ขนานของแร่ไมเคอะ ภาพก้อนกรวดที่ถูกรีดให้แบน จากหินเดิมที่เคยเป็นหินกรวดมน [ภาพจาก Figure 9.51 โดย Davis et 
al., 2011 ภาพ (ง) โดย Jim Talbot]  

 

รูปที่ 8.29 โครงสร้างไส้กรอก (boudin structure) (ก)–(ค) พบในมายเลอนิถิคขวอรทส์ไมเคอะฌิสท์ (mylonitic 
quartz-mica schist) ในบริเวณเขตรอยเฉือน (ง) พบในมายเลอนิถิคไน้ส์ (mylonitic gneiss) ในบริเวณเขตรอยเฉือน [ภาพ 
(ก)-(ค) จาก Fig. 8 โดย Arslan et al., 2008; ภาพ (ง) จาก Figure 9.54 โดย Davis et al., 2011] 
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8.2.2 ริ้วขนานในมายเลอไน้ท์  

มายเลอไน้ท ์(mylonite) เป็นหินที่มีเม็ดขนาดเล็ก และมีโครงสร้างริ้วขนาน (foliation) ในเน้ือหิน เกิดในเขตรอย
เฉือน [a fine-grained, foliated rock in shear zone] ภายใต้สภาวะแบบแพลสติกหรือกึ่งแพลสติก ลักษณะของเม็ดแร่ใน
หินถูกบดอัดจากแรงเฉือนให้กลายเป็นเม็ดขนาดเล็ก ที่สามารถเลื่อนไถล และ/หรือก่อเกิดผลึกใหม่ กระบวนการแตกเป็นเม็ด 
(cataclasis) จะไม่เกิดข้ึน หากหินเดิมมีสภาพแพลสติค โดยจะเกิดจากการเลื่อนไถลระหว่างโครงข่ายของเม็ดแร่ 
(dislocation) การแพร่ (diffusion) การลดขนาดของเม็ดแร่ (grain-size reduction) ด้วยการแบ่งย่อยเป็นเม็ดแร่ขนาดเล็ก 
และ/หรือการเกิดผลึกใหม่แบบพลวัต (dynamic recrystallization) ซึ่งเป็นการลดความเครียดที่สะสมในเม็ดแร่ ริ้วขนาน
ของมายเลอไน้ท ์มีลักษณะเด่นชัดเจน คือ เป็นริ้ววางขนานคล้ายกับถูกท าให้แบนราบของเน้ือหิน  

มายเลอไน้ทม์ักพบลักษณะคล้ายเล็นซ์หรือริเบิ้น (ribbon (รูปที่ 8.30 และ 8.31) พบแร่ขวอรทส์ในมายเลอไน้ส์ ที่
สามารถไหลได้คล้ายวุ้น ขณะที่เฟลสปารแตกเป็นเม็ดเล็กๆ หินที่เคยมีเม็ดแร่ขนาดใหญ่ อาจถูกบดให้มีขนาดเล็กลง เป็นผล
ของการเฉือน เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพลักษณ์ชัดเจนมากข้ึน ในการเรียกชื่อมายเลอไน้ท์น้ัน ควรบ่งบอก หินเดิมหรือหินต้น
ก าเนิด (protolith) ก่อนการเปลี่ยนลักษณะ อาทิเช่น หินแกรนิถิคมายเลอไน้ท์ มายเลอนิถิคขวอรทไซ้ท์ หรือมายเลอนิถิคไน้ท์ 
เป็นต้น Sibson (1977) แบ่งมายเลอไน้ทอ์อกเป็น 2 กลุ่มใหญ ่ได้แก:่- 

1. กลุ่มที่เม็ดแร่เดิมมีขนาดลดลง (grain size reduction) เน่ืองจากกระบวนการแตกเป็นเม็ด บดอัด 
ประกอบด้วยหิน 3 ชนิด ได้แก:่-  

ก. โพรโทมายเลอไน้ท์ (protomylonite) หินที่มีเม็ดขนาดใหญ่ (>50 m) กล่าวคือ มีหินขนาด
ละเอียด (fine-grained matrix) อยู่น้อยกว่า 50%  

ข. มายเลอไน้ท์ (mylonite) หินที่มีขนาดละเอียด (<50 m) อยู่ประมาณ 50-90% และมี
ลักษณะของริ้วขนานปรากฏชัดเจน  

ค. เอิลเทรอมายเลอไน้ท์ (ultramylonite) หินที่มีขนาดละเอียด (<10 m) มากกว่า 90% ข้ึนไป 

2. กลุ่มที่เม็ดแร่เดิมมีขนาดใหญ่ข้ึน (grain growth) ได้แก่ แบลสเตอมายเลอไน้ท ์(blastomylonite) 

มายเลอไน้ท์ในกลุ่มที่มีขนาดลดลง ในช่วงเริ่มแรกของการเกิดมายเลอไน้ท์ หินเดิมจะมีเม็ดขนาดใหญ่ เรียก โฟรโท
มายเลอไน้ท์ (protomylonite) ซึ่งมีขนาดของ fine-grained matrix น้อยกว่า 50% ภายหลังการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เม็ด
ขนาดจะลดลงได้เป็น มายเลอไน้ท์ ที่มีลักษณะของริ้วขนานชัดเจน ถ้าพัฒนา ต่อไปอีกจะได้ เอิลเทรอมายเลอไน้ท์ 
(ultramylonite) อย่างไรก็ดี ถ้าหากหินด้ังเดิมมีเม็ดแร่ขนาดเล็ก ย่อมได้หินเอิลเทรอมายเลอไน้ท์  

  

รูปที่ 8.30 (ก) ลักษณะของมายเลอไน้ท์รูปตา ที่พบในหินโผล่ (ข) มายเลอไน้ท์ จากการเฉือนของหินแกรเหนิท 
[ภาพ (ก) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ (ข) โดย Arthur Goldstein, Colgate University] 
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รูปที่ 8.31 (ก) ภาพจากแผ่นหินบางของเอิลเทรอมายเลอไน้ท ์(ข) ภาพจากแผ่นหินบางของมายเลอไน้ท์ สีขาวเป็น
ผลึกของเฟลสปารและขวอรทส์ (ค) และ (ง) ภาพจากหินโผล่ของมายเลอไน้ท์ บริเวณอ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี [ภาพ 
(ก) และ (ข) จาก Figure 9.54 โดย Davis et al, 2011 ภาพ (ค) และ (ง) โดย เพียงตา สาตรักษ์] 

หินบางชนิดถูกแปรสภาพและถูกเฉือนภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ ได้ลักษณะที่พบเป็นกึ่งมายเลอไน้ท์ เช่น มายเลอนิถิค
ไน้ส์ (mylonitic gneiss) มายเลอนิถิคฌิสท์ (mylonitic schist) ถ้ามีเม็ดขนาดเล็กมาก เรียกว่า ฟิเลอไน้ท์ (phyllonite) ริ้ว
ขนานของมายเลอไน้ทพ์บเป็นรูปเล็นซ์ของผลึกใหญ่รูปตา (augen) หรือ พอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) เช่น รูปที่ 8.30 
และ 8.31 เม็ดแร่รูปตา (augen) จะเป็นผลที่เหลือจากเม็ดแร่ของหินเดิม (protolith) ที่แข็งทนต่อการเปลี่ยนลักษณะ ส่วน
มายเลอนิถิคแกรเหนิท มีลักษณะของเฟลสปารทีถู่กรีดเป็นรูปตา (augen) อยู่ในเม็ดแร่ขวอรทส์และไมเคอะขนาดเล็กที่แปร
สภาพแบบพลาสติก เม็ดแร่รูปตาจะถูกท าลายไปเหลือเฉพาะเม็ดขนาดเล็กๆ ทั่วทั้งเน้ือหินถ้ามีการเกิดของมายเลอไน้ท์ 
(mylonitization) เกิดข้ึน 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 11-12 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

8.3 ธรรมชาติของโครงสร้างแนวเส้น (Nature of Lineation) 

ในท านองเดียวกันริ้วขนานและแนวแตกเรียบ ยังไม่มีค านิยามของโครงสร้างแนวเส้นที่กะทัดรัดและเข้าใจได้ชัดเจน 
Davis et al. (2011) ให้นิยามของโครงสร้างแนวเส้นว่า “lineation is the subparallel to parallel alignment of 
elongate, linear fabric elements in a rock body, commonly penetrative at the outcrop and/or hand 
specimen scales of observation, and commonly at the microscopic scale as well (เป็นโครงสร้างที่มีการเรียง
เป็นแนวยาวในเน้ือหิน แบบทะลุทะลวง หากพิจารณาในมาตราส่วนของหินโผล่ ก้อนหินล่วง หรือจากกล้องจุลทรรศน์)” ส่วน
นิยามตาม Neuendorf et la. (2011) คือ “lineation [struc geol] A general, nongeneric term for a locally linear 
structure or fabric in a rock, e.g. flow lines, scratches, striae, slickensides or slickenfibers on a single 
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surface; linear arrangements of components in sediments; or axes of folds. Lineation in metamorphic 
rocks includes aligned rod-shaped and/or elongate minerals grains, crenulation fold axes, and the lines 
of intersection between bedding and cleavage or-any two sets of oriented surfaces (O'Leary et al., 1976; 
El-Etr, 1976) (ลินีเอเฌ่ิน [ธรณีวิทยาโครงสร้าง] โครงสร้างทั่วไปที่มีลักษณะเรียงเป็นเส้นที่พบเฉพาะแห่งในเน้ือหิน เช่น แนว
เส้นตามการไหล แนวเส้นตามร่องหรือสัน แนวเส้นจากรอยขีด-รอยครูด บนระนาบใดระนาบหน่ึง; แนวการเรียงจากการเรียง
ของเม็ดตะกอน; หรือแนวเส้นตามแกนการคดโค้ง ส าหรับลินีเอเฌ่ินในหินแปรจะรวมถึงแนวเส้นตามการเรียงของแร่ที่มี
ลักษณะแบบแท่ง หรือมีรูปทรงยาว แนวเส้นตามแกนการคดโค้งของครีนิวเลเฌ่ิน และแนวเส้นที่อยู่ระหว่างชั้นหินและแนว
แตกเรียบ หรือระนาบสองระนาบตัดกัน)” จากทั้งสองนิยามที่กล่าวมา สรุปได้ว่า โครงสร้างแนวเส้น เป็นโครงสร้างที่มี
ลักษณะเรียงเป็นเส้นตรง กึ่งตรง หรือโค้ง พบได้ทุกขนาดทั่วทั้งเน้ือหิน หรือเฉพาะแห่ง และเป็นแนวที่สามารถบ่งบอกได้ โดย
การสังเกตตรงหรือโดยจิตนาการ ตัวอย่างโครงสร้างแนวเส้นที่สังเกตได้ เช่น เส้นจากการครูดของเม็ดแร่ตามระนาบรอยเลื่อน 
แนวเส้นจากการเรียงของเม็ดแร่ หรือแนวเส้นตามแนวตัดกันของระนาบโค้งสองระนาบ เป็นต้น ตัวอย่างของโครงสร้างแนว
เส้นโดยจินตนาการ เช่น แนวเส้นตามแนวของจุดยอด หรือท้องของชั้นหินคดโค้ง เป็นต้น การวางตัวของโครงสร้างแนวเส้นวัด
ออกมาในรูปของค่าเทร็นด์ (trend) และมุมเพลนิจ์ (plunge) ของแนวเส้นบนระนาบ 

โครงสร้างแนวเส้น เกิดเป็นแบบโครงสร้างปฐมภูมิได้ในหินตะกอน หินภูเขาไฟ หรือหินอัคนีแทรกซอน ตัวอย่างเช่น 
parting lineation เป็นส่วนของโครงสร้างปฐมภูมิที่เกิดในหินทรายและหินทรายแป้ง ส่วน Ropy lava (pahoehoe – เพอ
โฮยโฮย) เป็นตัวอย่างของโครงสร้างแนวเส้น ที่เกิดในหินบะซ้อลท์ ที่มีความหนืดของลาเวอน้อย พบแนวการไหลที่เป็นแบบ
โครงสร้างแนวเส้น รูปที่ 8.32 แสดงลักษณะของโครงสร้างแนวเส้น และโครงสร้างริ้วขนาน โครงสร้างทุติยภูมิที่เกิดจาก
โครงสร้างแนวเส้น แตกต่างจากโครงสร้างปฐมภูมิ คือ จะต้องมีแรงมากระท าต่อหิน ท าให้หินเปลี่ยนลักษณะ โครงสร้างแนว
เส้นแตกต่างจากริ้วขนาน เพราะริ้วขนานเป็นโครงสร้างแบบระนาบ วัดในรูปของแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) ส่วน
โครงสร้างแนวเส้นปรากฏเป็นเส้นวัดเทรน็ด์ และมุมเพลินจ์  

8.3.1 ชนิดของโครงสร้างแนวเส้น (Type of Lineation)  

โครงสร้างแนวเส้น (รูปที่ 8.32 และ 8.33) แบ่งออกเป็น 4 ชนิดคือ (1) intersection lineation (2) crenulation 
lineation (3) mineral lineation และ (4) particular linear structure โครงสร้างแนวเส้นชนิดที่ 1 intersection 
lineation พบในหินแปร โดยมีโครงสร้างแนวเส้นสองแนวหรือมากกว่าสองแนววางตัวตัดกัน ส่วนโครงสร้างชนิดที่ 2 
crenulation lineation พบในหินที่มีชั้นหินคดโค้งเล็กๆ ปรากฏรวมกันอยู่ เช่น ฟิไล้ท์ และฌิสท์ ที่มีการคดโค้งมากมาย 
crenulation lineation ปรากฏเป็นแนวที่ท้องและที่ยอดของรูปคลื่นชั้นหินคดโค้ง โครงสร้างแนวเส้นชนิดที่ 3 mineral 
lineation มีการเรียงตัวของแร่ในระนาบของริ้วขนานในหินแปร เช่น หินชนวน ฟิไล้ท์ ฌิสท์ และไน้ส์ แร่จะแสดงแนวเส้น 
(streak) หรือแนวเส้นคล้ายเส้นใย (fiber-like lineation) ตัวอย่างเช่น โครงสร้างแนวเส้นของมายเลอไน้ท ์ที่มีการเรียงตัวของ
เม็ดขนาด มีเม็ดกรวดที่ยืดยาวเป็นริ้วขนาน จะสามารถกล่าวได้ว่า โครงสร้างแนวเส้นในมายเลอไน้ท์ คือ โครงสร้างแนวเส้นที่
ยืดยาวขนานไปกับ S1 และโครงสร้างชนิดที่ 4 particular linear structure เป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเด่น หรือ 
เฉพาะเจาะจงเป็นพิเศษ ได้แก่ stretched-pebble conglomerate, rodding, mullion, pencil structure, and boudins 
ตัวอย่างของ boudin structure แสดงในรูปที่ 8.34 ส่วน mullion structure, pencil structure, และการยืดยาวออกของ
เม็ดกรวด (roding) แสดงในรูปที่ 8.35 หินที่มีลักษณะของ ริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้น เป็นหินที่ น่าศึกษาในแง่ของ
กระบวนการเกิดของโครงสร้างทางธรณีวิทยา หากสังเกตเห็นการวางตัวของแนวริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้น (รูปที่ 8.34 
และ 8.35) เราสามารถวัดแนวระนาบและแนวเส้นที่ปรากฏในหินน้ันๆ ได้ เราต้องวิเคราะห์ริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้น 
เข้าด้วยกันหรือหาความสัมพันธ์ หินโผล่ในบางพ้ืนที่มีปรากฏของริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้น ซับซ้อนกลับไปกลับมา 
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รูปที่ 8.32 (ก) และ (ข) ลักษณะของโครงสร้างแนวเส้นที่สามารถวัดเทร็นด์และมุมเพลินจ์ได้ พร้อมกับโครงสร้างริ้ว
ขนานที่สามารถวัดแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Passchier and Trouw, 2005] 

 

รูปที่ 8.33 ลักษณะของโครงสร้างแนวเส้น (ก) slickenside striation, (ข) striation on bedding, (ค) 
crenulation lineation, (ง) intersection lineation, (จ) mineral elongation, (ฉ) fabric lineation [ภาพจาก Figure 
4.7 โดย Park, 1997]   
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รูปที่ 8.34 โครงสร้างแนวเส้น (ก) โครงสร้างไส้กรอก (boudin structure) พบในแกรโนไดเออไร้ท์ (ข) โครงสร้าง
ไส้กรอกของเพ็กเมอไท้ท์ (pegmatite boudin) ในหินฌิสท์ (ค) โครงสร้างไส้กรอกแบบ asymmetric boudinage รูปของ
ไส้กรอก (boudin) เป็นแกรเหนิทแทรกเข้ามาเป็นพนังแทรกชั้น (sills) ในหินฌิสท์ ซึ่งเป็นหินที่เปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค 
(ง) โครงสร้างไส้กรอกในมายเลอนิถิคฌิสท์ [ภาพ (ก) โดย Christne Smith, Colorado College ภาพ (ข) โดย Peter 
Crowley, Amherst Colleage ภาพ (ค) โดย Arthur Goldstein, Colgate University ภาพ (ง) จาก Fig. 8 โดย Arslan 
et al., 2008] 

 

รูปที่ 8.35 โครงสร้างแนวเส้น (ก) ลักษณะของโครงสร้างเมิลเย่ิน (mullion structure) ในหินจ าพวกอารเจอไล้ท์ 
(argillite) ใกล้กับบริเวณแอนทิไคลน์ (ข) ลักษณะของการยืดของเม็ดกรวด (roding) ในหินกรวดมน (ค) และ (ง) ลักษณะ
ของ pencil structure [ภาพ (ก) โดย Robert Stenstrom, Beloit College ภาพ (ข) และ (ง) โดย เพียงตา สาตรักษ์ ภาพ 
(ค) โดย Robert Varga, College of Wooster) 
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8.3.2 โครงสร้างแนวเส้นลักษณะพิเศษ (Particular Linear Structures)  

โครงสร้างไส้กรอก (Boudin sturtcure – บูแดน′ สเตริ๊ค′เช่อร) ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.34 และ 8.35 (ก) เป็น
โครงสร้างที่เกิดจากการยืดได้ไม่เท่ากันของชั้นหินแทรกสลับ หินที่มีลักษณะเป็นรูปไส้กรอกซึ่งมีค่าความหนืดสูง (มีความเป็น
แพลสติคต่ า) จะแทรกตัวอยู่ในหินที่มีค่าความหนืดต่ า (มีความเป็นแพลสติคสูง) ท าให้เกิดการยืดที่ไม่เท่ากัน ส าหรับหินที่มี
ความเป็นแพลสติคต่ าจะคอดกิ่วบริเวณหัว-ท้ายคล้ายรูปไส้กรอก และช่วงระหว่างไส้กรอกแต่ละลูกอาจมีแร่แทรกเป็นลักษณะ
แบบเส้นใย ส าหรับโครงสร้างที่เรียกว่า “pinch and swell – พินช แอนดฺ สเวล” ลักษณะการคอดกิ่วจะยังคงเชื่อมต่อกัน 
ไม่ตัดขาดที่หัวและท้าย  

โครงสร้างเมิลเยิ่น (Mullion structure) เป็นโครงสร้างแนวเส้นแบบโค้งแหลมตามร่อง ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.35 
(ก) และ 8.36 ที่เกิดในหินแทรกสลับต่างชนิด ที่มีค่าความหนืดต่างกันอย่างมาก ซึ่งเป็นผลจากการคดโค้งเล็กๆ คล้ายกับ
โครงสร้างไส้กรอก โดยส่วนโค้งแหลมจะชี้ไปที่หินที่มีความแข็งมากกว่า โครงสร้างไส้กรอกแตกต่างจากโครงสร้างเมิลเย่ิน คือ 
โครงสร้างไส้กรอกเกิดในสภาพที่หินถูกยืด (extension) ดังน้ันโครงสร้างเมิลเย่ิน พบรวมเป็นโครงสร้างไส้กรอก หากเกิดข้ึน
โดยการยืด  

โครงสร้างรูปแท่ง (Rodding) และ โครงสร้างการยืดของก้อนกรวด (Stretched-Pebble Conglomerate) 
เป็นโครงสร้างแนวเส้นที่เกิดจาการเรียงของเม็ดแร่ขนาดใหญ่ ก้อนกรวด หรืออื่นๆ ที่ท าให้ปรากฏให้เห็นเป็นแท่งแบบเส้น ดัง
ตัวอย่างในรูปที่ 8.35 (ข) 

โครงสร้างแท่งดินสอ (Pencil structure) ดังตัวอย่างในรูปที่ 8.35 (ค) และ (ง) เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการแตก
ของหินเป็นแท่งยาวเรียวคล้ายแท่งดินสอ เกิดจากการตัดกันของระนาบสองระนาบ ที่มีระยะห่างระหว่างระนาบสั้นๆ เช่น 
ระนาบของชั้นหินบาง (thin bed) ตัดกับระนาบของแนวแตกเรียบ (cleavage) หรือระนาบของแนวแตกเรียบของหินชนวน 
(slaty cleavage) ตัดกับระนาบของแนวแตกเรียบตามแกนการคดโค้ง (axial plane cleavage) เป็นต้น ส่วนใหญ่มักพบใน
หินดินดาน และหินทรายแป้ง ท่ีมีการคดโค้ง น่ันคือ ระนาบของชั้นบางในหินตัดกับแกนการคดโค้ง  

 

รูปที่ 8.36 (ก) โครงสร้างเมิลเย่ิน (mullion structure) (ข) โครงสร้างไส้กรอก (boudin sturtcure) และ
โครงสร้างเมิลเย่ิน (mullion structure) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Jean-Pierre Burg]   
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8.4 ระบบการเรียกชื่อ 

ในการศึกษาวิเคราะห์และการท าแผนที่ในหินแปร จะมีการจัดแบ่งหมวดหมู่ของริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้น โดย
ใช้ตัวอักษร S แทน ริ้วขนาน ตัวอักษร S ที่ใช้หมายถึง “planar surface” (ตัว S มาจากภาษาอังกฤษว่า “surface” ภาษา
ฝรั่งเศสว่า “schistosite” หรือเยอรมันว่า “schieferung”) และจะมีตัวเลขห้อยท้ายซึ่งระบุถึงล าดับการเกิดในหิน (รูปที่ 
8.37 และ 8.38) เช่น ถ้าพบริ้วขนานสองแนว คือ schistosity และ crenulation cleavage และพบว่าชั้นหินถูกตัดด้วยแนว
แตกเรียบ ชั้นหินจะใช้ระหัสว่า S0 ส่วนแนวแตกเรียบ จะใช้ว่า S1 (ระวัง! อย่าสับสนกับ S1 ของ strain) หรือพบ schistosity 
ด้วยจะใช้ schistority เป็น S1 และแนวแตกเรียบ crenulation เป็น S2 หากพบ crenuration cleavage ถูกตัดด้วย spaced 
cleavage อีกครั้ง จะเป็น S3 การใช้ตัวห้อยท้ายด้วย “0” แทนโครงสร้างปฐมภูมิ  

การจัดแบ่งโดยใช้ตัวอักษร “L” ซึ่งหมายถึง Lineation จะมีตัวเลขห้อยท้าย เช่นเดียวกับ ริ้วขนาน L0 ส าหรับ
โครงสร้างปฐมภูมิ 

การจัดแบ่งโดยใช้ตัวอักษร “F” ซึ่งหมายถึง Fold โดยใช้ F0 กับโครงสร้างแรกในพวกหินแปรเกรดต่ า หินแปรที่ถูก
แปรเป็นหินแปรสมบูรณ์จะใช้ F1, F2, F3 ตามล าดับการเกิด การพบชั้นหินคดโค้งในหินที่อยู่ในแนวเทือกเขาที่เกิดจากการชน
กันของเปลือกโลก (fold belts) ของพวก metamorphic terraines จะต้องม ีF1, F2 เป็นอย่างต่ า โดยที่ส่วนใหญ่ F1 จะเป็น
พวก tight to-isoclinal passive folds ส่วน F2 จะเป็น tight to flexural-ship folds เป็นต้น  

ใช้ตัวเลขห้อยที่เหมือนกันเมื่อริ้วขนาน โครงสร้างแนวเส้น และชั้นหินคดโค้งเกิดข้ึนพร้อมกัน ดังน้ัน หากอ้างถึง S1, 
L1 และ F1 สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าโครงสร้างเหล่าน้ันเกิดพร้อมกัน เช่น S1 จะเป็น schistosity ที่เกิดจาก axial plane 
cleavage ของ F1 ส่วน L1 คือ mineral lineation ที่ขนานไปกับแกนของ F1 เป็นต้น  

 

รูปที่ 3.37 การวิเคราะห์ล าดับการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดในหิน (ก) มีการเรียงตัวเป็นริ้วขนาน ที่เกิดจากน้ าหนักกด
ทับ เป็นการเปลี่ยนลักษณะครั้งที่หน่ึงได้ D1 และ S1 (ข) มแีรงกระท าที่ท าให้การบีบอัดเปลี่ยนทิศทาง เป็นการเปลี่ยนลักษณะ
ครั้งที่สองได้ D2 และ S2 (ค) มีแรงกระท าเปลี่ยนทิศทางครั้งที่สามได้ D3 และ S3 [ภาพจาก Fig. 4.36 โดย Passchier and 
Trouw, 2005]  
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รูปที่ 3.38 การวิเคราะห์ล าดับการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดในหิน (ก) การตกสะสมแบบวางชั้นหิน S0  (ข) มีแรงกระท า
ที่ท าให้การบีบอัดได้เป็นริ้วขนานแบบระนาบ, S1, D1 (ค) มีแรงเฉือนกระท าแนวเดียวกับระนาบกดอัดเดิม เกิดโครงสร้าง
ซ้อนทับในรูประนาบการเลื่อนไถล, S2, D2 (ง) มีแรงบีบอัดด้านข้าง ได้ระนาบต้ังฉาก, S3, D3 

ใช้อักษร D แทนการเปลี่ยนลักษณะ (deformation) เช่น D1, D2, D3 หรือ D1, D2A, D2B, D3 โครงสร้างต่างๆ เช่น 
โครงสร้างแนวเส้น ริ้วขนาน และชั้นหินคดโค้งที่พบในหินโผล่ ที่มีหลายชนิดอยู่ด้วยกัน อาจพบเพียงบางกลุ่ม แต่สามารถใช้
ร่วมกันได้ โดยสังเกตและวิเคราะห์ในภาพรวม ตัวเลขที่ห้อยท้ายของริ้วขนาน โครงสร้างแนวเส้น และชั้นหินคดโค้ง บ่งบอกถึง
การเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้างที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจหมายถึงการเกิดการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดจากผลของกระบวนการเคลื่อนที่
ของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonics) แต่ก็ไม่จ าเป็นเสมอไป การศึกษาในพ้ืนที่กว้างๆ โดยนักธรณีวิทยาหลายๆ คน F1 อาจ
เกิดได้โดย refold อย่างต่อเน่ืองได้เป็น F2  

ในการหาความสัมพันธ์ของโครงสร้าง ต้องระมัดระวังและต้องดูจากการบรรยายลักษณะประกอบ อีกทั้งพึงระลึก
เสมอว่าหากศึกษาริ้วขนาน โครงสร้างแนวเส้น และชั้นหินคดโค้งของแนวเทือกเขาแนวยาวมากๆ เช่น เทือกเขาหิมาลัยที่เป็น
แนวมาจนถึงเทือกเขาตะวันตกของประเทศเรา การบ่งบอกด้วยตัวเลขห้อยที่เหมือนกัน อาจเกิดที่เวลาต่างกัน แม้จะปรากฏ
รูปร่างของโครงสร้างและล าดับเหมือนกัน ดังน้ัน ในการหาความสัมพันธ์ของโครงสร้างธรณี จึงต้องพึงระลึกเสมอว่า F2 ของ
นักธรณีวิทยาคนหน่ึง อาจเป็น F3 ของนักธรณีวิทยาอีกคนหน่ึง และอาจเป็น F5 ของนักธรณีวิทยาอีกคนหน่ึงได้ 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 13-16 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

8.5 ธรรมชาติของเท็คเทอไน้ท์ (Nature of Tectonites) 

นิยามของเท็คเทอไน้ท์ ตาม glossary of geology, Neuendorf et la. (2011) กล่าวว่า “tectonite (a) Any 
rock whose fabric reflects the history of its deformation; a rock whose fabric clearly displays coordinated 
geometric features that indicate continuous solid flow during formation (Turner and Weiss, 1963, p.39). 
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(b) A rock whose fabric has been modified substantially by deformation processes. Also spelled: 
tektonite. (1) หินทุกชนิดที่แสดงการเปลี่ยนลักษณะของเน้ือหินปรากฏเป็นริ้วลาย หรือแฟะบริค; หินที่ซึ่งเน้ือหินมีการ
เปลี่ยนลักษณะแบบการไหล (solid-state flow) ขณะที่ยังมีสภาพเป็นของแข็ง (2) หินที่ซึ่งมีริ้วลายในเน้ือหินภายหลังจาก
เป็นหินแล้ว และมีการเปลี่ยนลักษณะอย่างมาก สะกดได้อีกแบบคือ tektonite”  

นิยามของ เท็คเทอไน้ท์ที่เด่น คือ “หินที่มีเน้ือหินแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบการไหลภายใต้สภาวะที่เป็นหิน
แข็ง” แต่จะต้องสัมพันธ์กับมาตราส่วนที่พิจารณาด้วย จากแผ่นหินบาง (thin section) ของเท็คเทอไน้ท์จะเห็นการเกิดการ
แตกและเลื่อน การละลายจากความดัน (pressure solution) และการเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) ซึ่งไม่ได้มีเพียงการ
ไหล (การละลาย และการเกิดผลึกใหม่) เท่าน้ัน เท็คเทอไน้ท์เป็นหินทีม่ีแนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และ/หรือ โครงสร้างแนวเส้น 
หรือหินที่ไหลได้โดยที่ไม่สูญเสียปริมาตร เช่นเดียวกับเงินเหรียญที่ถูกทับให้แบบราบ ริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้นเป็น
โครงสร้างที่ถูกท าให้บิดเบี้ยว (distortion) ภายใต้อุณหภูมิที่สูงและความดันรอบข้างที่สูง ดังน้ัน หินแปรและหินอัคนีแทรก
ซอน คือ หินทีเ่กิดเป็นเท็คเทอไน้ท์ได้ หินตะกอนบางชนิด เช่น เกลือหินและจิ๊พเซิ่ม เกิดเป็นเท็คเทอไน้ท์ได้ เช่นกัน    

8.5.1 ชนิดของเท็คเทอไน้ท์   

เท็คเทอไน้ทแ์บ่งได้เป็น 3 ประเภท โดยอาศัยองค์ประกอบของริ้วขนาน และ/หรือ โครงสร้างแนวเส้น (รูปที่ 8.39) 
ได้แก่ เอส-เท็คเทอไน้ท์ (S-tectonite), เอล-เท็คเทอไน้ท์ (L-tectonite) และ เอลเอส-เท็คเทอไน้ท์ (LS-tectonite) 

L หมายถึง โครงสร้างแนวเส้น และ S หมายถึง ริ้วขนาน โดยที่ L-tectonite คือ หินแปรทีม่ีโครงสร้างแนวเส้นเพียง
อย่างเดียว หรือ S-tectonite คือ หินแปรที่มีริ้วขนานเพียงอย่างเดียว และ LS-tectonite คือ หินแปรที่มีทั้งโครงสร้างแนว
เส้นและริ้วขนาน ส่วน “SF-tectonite” เป็น หินที่มีระนาบแตก (fracture) และ/หรือระนาบเฉือนปรากฏในเน้ือหิน แสดงถึง
การสูญเสียค่าการยึดเหน่ียวระหว่างเม็ดแร่ ไม่ใช้ริ้วขนานที่ปรากฏใน L, LS และ S-tectonite  

 

รูปที่ 8.39 ลักษณะของเท็คเทอไน้ท์ทั้งสามประเภท (ก) S-tectonite แสดง penetrative foliation เด่ียวๆ (ข) 
L-tectonite แสดง penetrative lineation (ค) LS-tectonite แสดงทั้งโครงสร้างแนวเส้น และริ้วขนาน [ภาพจาก Figure 
9.79 โดย Davis et al., 2011] 
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ปรากฏของริ้วขนานหรือโครงสร้างแนวเส้นในหิน แสดงว่ามีการบิดเบี้ยวเกิดข้ึนในหินน้ัน อาจมีปริมาตรสูญเสีย
หรือไม่สูญเสียก็ได้ ในการวิเคราะห์เท็คเทอไน้ท์ ต้องหาปริมาณของการบิดเบี้ยวและการสูญเสียปริมาตร (หากเกิดข้ึน) เมื่อมี
ริ้วขนานหรือโครงสร้างแนวเส้นเกิดข้ึน การวิเคราะห์ปริมาณความเครียดไม่สามารถท าได้ง่ายนัก เพราะจะต้องทราบรูปร่าง
ขนาดของหินเดิมเพ่ือเปรียบเทียบ   

การวิเคราะห์การบิดเบี้ยวของเท็คเทอไน้ท์ ที่เป็นแบบ S-tectonites พบว่าเกิดจากการแบนราบ โดยจะได้ 
S1=S2>S3 หากเดิมเป็นรูปทรงกลมจะได้เป็นรูปวงรีโดยที่ ความเครียดจะสั้นตรงแนว S3 ส่วน L-tectonites จะมีการยืด
เกิดข้ึนในทิศทางเดียวโดย S1>S2=S3 ถ้าเดิมเป็นรูปทรงกลมจะได้รูป prolate strain ellipsiod LS-tectonites พบมากใน
กลุ่มของเท็คเทอไน้ท์ที่เกิดจาก non-coaxial strain เช่น plane strain (S1S2, S3=0) โดยที่ทิศทางของการยืดจะถูกแทน
ด้วยการแบนราบในทิศทางต้ังฉากกับการยืด แต่จะไม่มีการยืดหรือหดสั้นในทิศทางที่ไม่ได้เกิดร่วม 

8.5.2 การพิจารณาการเปลี่ยนลักษณะของเท็คเทอไน้ท์ที่เกิดในธรรมชาติ 

ความเครียดในเท็คเทอไน้ท์ตามธรรมชาติจะไม่คงที่ เป็นแบบเน้ือผสม มีทั้งการบิดเบี้ยวที่มีทิศทางไม่แน่นอนและ
การสูญเสียหรือเพ่ิมของปริมาตร ค่าต่างๆ ที่ค านวณได้จึงเป็นผลรวมของการบิดเบี้ยวและการเปลี่ยนปริมาตร จุดประสงค์การ
วิเคราะห์ เพียงเพ่ือบอกประเภทของเท็คเทอไน้ท์ ว่าเป็น S-tectonite, L-tectonite, หรือ LS-tectonite และบอกถึงการ
เปลี่ยนลักษณะ ที่มีการเกิดบิดเบี้ยวและ/หรือสูญเสียปริมาตร  

8.5.3 การประเมินการเกิดความเครียดในเท็คเทอไน้ท์และหินแปร 

การเปลี่ยนลักษณะของหินมีอยู่มากมายหลายแบบ สิ่งที่ต้องการทราบคือ ปริมาณของความเครียดที่ท าให้หิน
เปลี่ยนไป น่ันก็คือ การวิเคราะห์หา finite strain ellipse ของหินน่ันเอง การวิเคราะห์จะเป็นไปได้หรือไม่ข้ึนอยู่กับตัวบ่งชี้
ความเครียด (strain markers) ที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์หาการเปลี่ยนแปลง 

8.5.4 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนลักษณะและกระบวนการแปรสภาพ 

เท็คเทอไน้ทม์ักเกิดร่วมกับกระบวนการแปรสภาพ ตัวอย่างของกระบวนการที่ส าคัญของการเกิดเท็คเทอไน้ท์ในมาย
เลอไน้ท ์ได้แก่ การลดขนาดลงของเม็ดขนาด ซึ่งเกิดจาก ductile dislocation creep การเกิดผลึกใหม่ และการแตกหักของ
แร่ที่มีลักษณะแบบเปราะ 

การลดขนาดของเม็ดแร่ลง (grain size reduction) เกิดข้ึนได้จากการเกิดผลึกใหม่ เช่นเดียวกับการขยายขนาดของ
เม็ดแร่จากสเลท เป็นฟิไล้ท ์และเป็นฌิสท ์ส าหรับเท็คเทอไน้ทท์ี่เกิดข้ึนในสภาวะกรีนฌิสท์เฟฌีซ (greeen schist facies) จะ
ได้เป็นหินทีเ่ม็ดขนาดเล็กมาก มายเลอไน้ท์ทีเ่กิดข้ึนจะมีขนาดของเม็ดแร่ใหม่เป็นแผ่นบาง (platy mylonitic rocks) จะได้หิน
มีเม็ดขนาดใหญ่ เช่น mylonitic schists, mylonitic gneisses หรือ phyllonite ถ้าอุณหภูมิสูงและอัตราของความเครียดต่ า
และเกิดใน high grade metamorphic rocks ของ middle amphibolite to granulite-facies  

8.5.5 ความสัมพันธ์ของเท็คเทอไน้ท์กับหินอัคนีแทรกซอน 

การพบหินอัคนีร่วมกับเท็คเทอไน้ท์ ถือว่าเป็นสิ่งดี เพราะช่วยให้สามารถหาอายุของเท็คเทอไน้ท์ได้ การเข้าแทรก
ของหินอัคนีเกิดข้ึนในเวลาสั้นกว่าการเปลี่ยนลักษณะ หินอัคนีแทรกซอนจึงอาจส่งผลต่อการแปรสภาพของหิน ช่วยใน
การศึกษาหาการเปลี่ยนลักษณะของหิน 
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การพิจารณาว่าหินอัคนีว่าเกิดก่อนหรือหลัง หรือเกิดในช่วงการเปลี่ยนลักษณะของหินท้องที่ (country rock) 
หรือไม่น้ัน มีหลักการดังน้ี หากพบริ้วขนานของหินอัคนีร่วมกับหินท้องที่ แสดงว่าเกิดการเปลี่ยนลักษณะภายหลังหินอัคนี
แทรกซอน หากไม่พบ ริ้วขนานของหินอัคนีร่วมกับหินข้างเคียงแสดงว่าเกิดการเปลี่ยนลักษณะก่อน หากเกิดพร้อมกับการ
เปลี่ยนลักษณะในทันทีจะพบหลักฐานคือ (1) มีการแทรกของหินอัคนีเและมีการเปลี่ยนลักษณะพร้อมกับหินข้างเคียง (2) 
ในช่วงแรกๆ ของหินมีการเปลี่ยนลักษณะแต่ช่วงหลังหินอัคนีจะแทรกตัดเข้ามาใหม่เน้ีอหิน และ (3) พบรูปทรงสัณฐานของหิน
อัคนีที่เปลี่ยนลักษณะของเน้ือหินแบบต่อเน่ืองกับหินท้องที่  

8.5.6 ความสัมพันธ์ของเท็คเทอไน้ท์กับบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก 

สามารถพบ tectonites ได้ในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ ขอบของแผ่นเปลือกโลกบริเวณ
ที่ทรุดตัว (convergen plate boundary) ขอบของแผ่นเปลือกโลกบริเวณแยกออกจากกัน (divergen plate boundary) 
และ ขอบของแผ่นเปลือกโลกบริเวณเคลื่อนด้านข้าง (transform plate boundary) บริเวณขอบที่แผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร
แยกออกจากกัน (spreading) จะท าให้เกิด S-tectonite และ LS-tectonite โดยมีริ้วขนาน มุมลาดชันน้อย ส่วนบริเวณขอบ
ของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนด้านข้าง (strike-slip or transform plate boundary) จะท าให้เกิด LS-tectonites ที่มีลักษณะ
ของการเฉือนแบบไม่ตามแกน (non-coaxial or simple shear) มีมุมลาดชันของริ้วขนานสูง ส่วนโครงสร้างแนวเส้นวางตัว
เกือบเป็นแนวราบ และในบางครั้งพบมายเลอไน้ท ์และ LS-tectonite หนาบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนด้านข้าง  

เท็คเทอไน้ทใ์นแผ่นทวีปจะเกิดในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกบริเวณที่ทรุดตัว (convergent plate boundary) 
มักจะพบร่วมกับพวก magmatic arc ด้วย พบลักษณะแนวเทือกเขาที่เกิดจากการคดโค้งของรอยเลื่อนย้อน (fold-thrust 
belt) โดยได้ S-tectonites โดยที่ S-tectonites เป็นผลจากการหดสั้นของเปลือกโลก (crustal shortening) ที่สืบเน่ืองจาก
การชนกันของแผ่นเปลือกโลก นอกจากน้ีแล้ว LS-tectonite อาจพบในบางส่วนของบริเวณเทือกเขาที่มีการคดโค้ง (fold 
belt) โดยพบมุมลาดชันต่ าของริ้วขนาน และหากพบว่าโครงสร้างแนวเส้นมีหลายทิศทาง แสดงว่าการคดโค้ง (folding) และ
รอยเลื่อนย้อน (thrusting) เกิดข้ึนร่วมกัน โดยมีการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial or simple shear) ท าให้แผ่น
เปลือกโลกหดสั้น และมีความหนาเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีสามารถพบหินอัคนีแทรกซอนบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกบริเวณที่
ทรุดตัว (convergent plate boundary) ได้ เช่นกัน  

ความเครียดในเท็คเทอไน้ทท์ี่พบในมาตราส่วนไพศาล ต้องพิจารณาในมาตราส่วนที่กว้างและในปริมาณที่มาก โดย
จะต้องพิจารณาว่าเป็นการเกิดแบบไปตามแกน (coaxial or pure shear) หรือไม่ไปตามแกน (non-coaxial or simple 
shear) การเปลี่ยนลักษณะของหินเป็นแบบต่อเน่ือง (progressive deformation) เพ่ือให้ได้ริ้วขนานและโครงสร้างแนวเส้น 
ริ้วขนานที่พบในหินแปรแบบไพศาล จะเป็นริ้วขนานที่เกิดจากน้ าหนักกดทับและเป็นไปตามแกน (coaxial) หากพบเป็นแบบ
crenulation foliation แสดงว่าแรงกระท ามีทิศทางแตกต่างจากทิศทางเดิม ท าให้ได้ริ้วขนานอีก 1 แนว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ทิศทางของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เป็นต้น  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค าถามท้ายบท ข้อที่ 17-22 ก่อนจะศึกษาบทสรุป 

8.6 บทสรุป 

โครงสร้างขนาดเล็ก (minor structures) เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะของโครงสร้างเดิมโดยความเค้น ประกอบด้วย 
แนวแตกเรียบ (cleavage) ริ้วขนาน (foliation) โครงสร้างแนวเส้น (lineation) และเท็คเทอไน้ท์ (tectonite) กลไกการ
เปลี่ยนลักษณะที่ท าให้เกิด โครงสร้างขนาดเล็กชนิดแนวแตกเรียบ ริ้วขนาน และเท็คเทอไน้ท์ คือ การละลายด้วยความดันและ
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ตกสะสมใหม่ (pressure solution and precipitation) ของเม็ดแร่ แนวแตกเรียบเป็นประเภทหน่ึงของริ้วขนาน ที่มีลักษณะ
เป็นระนาบ ระนาบของแนวแตกเรียบมีแนวระดับ (strike) และมุมเท (dip) ที่สามารถวัดได้ การจ าแนกแนวแตกเรียบเชิง
พรรณนา (descriptive analysis) ไม่ควรใช้ลักษณะของการเกิด (origin) ของหินเป็นหลักของการจ าแนก เพราะจะท าให้เกิด
ความเข้าใจผิดในลักษณะการเกิดของแนวแตกเรียบ หรือของริ้วขนาน ส าหรับโครงสร้างแนวเส้นสามารถวัดเทร็นด์ (trend) 
และมุมเพลินจ์ (plunge) ของลักษณะปรากฏของแนวเส้นได้ ส่วนเท็คเทอไน้ท์ เป็นชื่อที่ใช้เรียกหินที่มีแนวแตกเรียบ ริ้วขนาน 
และ/หรือโครงสร้างแนวเส้น เป็นหินที่มีเน้ือหินแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบการไหลของแร่ที่ประกอบในเน้ือหิน เน้ือหินมี
การเปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างมาก เท็คเทอไน้ท์มีอยู่ในบริเวณขอบเขต หรือรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกที่เคยชนกันมาก่อน หิน
ที่มีแนวแตกเรียบ จะมีการสูญเสียปริมาตรไปกับการละลายด้วยความดัน ส่วนหินที่พัฒนาโครงสร้างแบบฌิสต้อเซอที่ และมาย
เลอนิทิค เท็กซเชอร (mylionitic texture) หินจะไม่มีการสูญเสียปริมตร ริ้วขนานมักจะมีแนวต้ังฉากหรือท ามุมสูงกับทิศ
ทางการหดสั้น โครงสร้างแนวเส้นเป็นโครงสร้างที่เกิดเฉพาะแห่ง หรือทั่วทั้งเน้ือหิน โครงสร้างไส้กรอก (boudin structure) 
เป็นโครงสร้างที่แสดงการเปลี่ยนลักษณะของหินแบบการยืด (extension) เป็นข้อๆ และเรียวกว่า โครงสร้างพินช์แอนด์สเวล 
(pinch-and-swell) หากเป็นการยืดเป็นข้อๆ ยังไม่ขาดออกจากกัน  

 

ค าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ า (Terms to Remember) 

 Axial plane cleavage, fabric, cleavage domain, microlithon domain, disjunctive cleavage, 
continuous cleavage, cleavage refractiuon, slaty cleavage, phyllitic structure, schistosity, gneissosity, 
crenulation cleavage, discrete crenulation, zonal crenulation, spaced cleavage, overgrowth, pressure 
shadow, palinspastic reconstruction, transposition, protomylonite, ultramylonite, phyllonite, protolith, 
mullion, pencil structure, fissility, diachrotonous, pinch-and-swell, tectonite, S-tectonite, L-S tectonite, L 
tectonite, S-C mylonite, S-surface, C-surface, L-mylonite, L-S mylonite, S-mylonite, Type I S-C mylonite, 
Type II S-C mylonite  

 

ค าถามท้ายบท (Questions) 

1. จงให้ค านิยามของ foliation, lineation, และ cleavage พร้อมสเก็ชภาพประกอบ และจะแยกโครงสร้างดังกล่าวใน
สนามได้อย่างไร 

2. Penetrative structures ต่างจาก non-penetrative structures ได้อย่างไร และในสนามมีวิธีพิจารณาอย่างไร  
3. รอยแยกต่างจากแนวแตกเรียบอย่างไร และจะตรวจสอบได้อย่างไร 
4. Cleavage refraction เกิดได้อย่างไร จงสเก็ชรูปกระกอบ  
5. จงเขียนไดเออะแกรมโมร (Mohr diagram) คร่าวๆ เมื่อน าหินที่มีแนวแตกเรียบ เช่น หินชนวน หรือฌิสท์ มาท าการ

ทดสอบหาความแข็งแรง  
6. Spaced cleavage ต่างจาก slaty cleavage อย่างไร  
7. slaty cleavage เกิดได้อย่างไร  
8. อธิบายการเรียงตัวของแร่ไมเคอะใน slate หรือ phyllite  
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9. ทราบได้อย่างไรว่ามี transposition เกิดข้ึนในเน้ือหิน และจงสืบค้นภาพของหินที่แสดงการ transposition ทางอินเทอร
เน็ทมา 3 ภาพ 

10. จงสเก็ชล าดับการคดโค้งแบบซ้อนทับ จ านวน 3 ครั้ง  
11. จงสเก็ชลักษณะ rock fabric ของหินต่อไปน้ี (ก) หินกรวดมนมีแนวแตกเรียบแบบหินชนวน (ข) หินกรวดมนมีการแนว

แตกเรียบแบบต่อเน่ืองผลึกละเอียด (ค) หินทรายมีแนวแตกเรียบแบบหินฌิสท์ (ง) หินทรายมีแนวแตกเรียบแบบต่อเน่ือง
ผลึกละเอียด (จ) หินชนวน (ฉ) หินฌิสท์  

12. gneissic foliation แตกต่างจาก zonal crenulation อย่างไร  

13. Pencil structure, mullion structure และ pinch-and-swell เกิดได้อย่างไร 

14. จงยกตัวอย่างชั้นหินแทรกสลับจ านวน 3 ตัวอย่าง ท่ีจะท าให้เกิดโครงสร้าง boudin และ mullion  

15. จงสเก็ชล าดับการเปลี่ยนลักษณะของหินในพ้ืนที่ใดๆ ที่มีปรากฏของโครงสร้างที่สามารถบ่งบอกได้ว่ามีการเปลี่ยน
ลักษณะมาแล้ว 3 ครั้ง และ 5 ครั้ง  

16. จงสเก็ชโครงสร้าง boudin ที่เกิดจากแรงเฉือน และแรงบีบอัด  

17. ต้องการศึกษาเท็คเทอไน้ท์ บริเวณใดที่ควรเข้าไปศึกษา  

18. หินในรอยเลื่อน ต่างจากเท็คเทอไน้ท์อย่างไร 

19. หินที่จะเรียกเป็นเท็คเทอไน้ท์ได้ จ าเป็นหรือไม่ต้องเป็นหินแปรเท่าน้ัน  

20. หินใดบ้างที่เป็นเท็คเทอไน้ท์ หินแกรเหนิท แคเทอคลาไซ้ท์ มายเลอไน้ท์ ไน้ส์ ฌิสท์ และฟิเลอไน้ท์  

21. จะแยก L-tectonite, S-tectonite และ LS-tectonite ในสนามได้อย่างไร  

22. จากรูปที่ 8.40 (ก) - (ง) รูปใดเป็นเท็คทอไน้ท์  

 

รูปที่ 8.40 ส าหรับค าถามข้อที่ 22 
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ค าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

1. แสดงความคิดเห็นเก่ียวการจ าแนกแนวแตกเรียบของ Powell (1979) และ Passchier and Trouw (2005)  
2. ริ้วขนานที่เกิดแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และเท็คเทอไน้ท์ แตกต่างกันอย่างไร แยกในสนามได้อย่างไร  
3. จงสเก็ชแผนที่ธรณีวิทยาบริเวณที่มีการแนวแตกเรียบ และโครงสร้างแนวเส้น ให้ลงสัญญาลักษณ์ที่เป็นสากล  
4. แสดงภาพตัดขวางพ้ืนที่บริเวณที่ราบสูงโคราช พร้อมเขียนระบบการเปลี่ยนลักษณะ จากข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยาของ

ประเทศไทย 
5. สเก็ชภาพการคดโค้งแสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนลักษณะจาก F1-F4  
6. พ้ืนที่ของประเทศไทย บริเวณใดที่มีหินที่เปลี่ยนลักษณะอย่างมาก แสดงความคิดเห็น และหาภาพประเภท  
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เขตรอยเฉือน 

Shear Zone 
9.1 ธรรมชาติของเขตรอยเฉือน (Nature of Shear Zone) 

 เขตรอยเฉือน (shear zone) มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ หรือโค้งที่มีขอบเขตชัดเจนปรากฏในบริเวณใดบริเวณหน่ึง 
(รูปที ่9.1) ทีห่ินถูกท าให้เกิดความเครียด (strained) หรือมีการเปลี่ยนลักษณะอย่างมาก (highly deformed) แตกต่าง
จากหินที่อยู่ข้างเคียง  

การเปลี่ยนลักษณะของหินที่อยู่ในเขตรอยเฉือนมีรูปร่างแปลกๆ อาจเรียกชื่อหินผิดได้ในบางครั้ง ตัวอย่างแรกเช่น 
แกรเหนิทที่ถูกเฉือนมากๆ อาจเรียกชื่อเป็นเมะเทอะไรเออไล้ท์ (metarhyolite) หรือฌิสท์ (schist) ตัวอย่างที่สองเช่น หิน
กรวดมน (conglomerate) ที่ถูกเฉือนมากๆ กลายเป็นก้อนกรวดมนที่ถูกยืดจนแบนราบ คล้ายกับเป็นหินตะกอนสลับกัน
หลายๆ ชั้น มีริ้วขนาน อาจเรียกชื่อเป็นฟิไลท์้ (phyllite) หรือตัวอย่างที่สามเช่น หินดินดานที่ถูกเฉือนมากๆ อาจเรียกชื่อเป็น
หินชนวน (slate) เปน็ต้น  

หินในเขตรอยเฉือนมีชื่อเรียกว่า “มายเลอไน้ท์ (mylonite)” หรือ “แคเทอคลาไซ้ท์ (cataclacite)” โดยอาจมี
ค าขยายเพ่ือบ่งบอกหินดังเดิมก่อนการถูกเฉือน เช่น แกรนิถิคมายเลอไน้ท์ (granitic mylonite) หรือมายเลอนิถิคแกรเหนิท 
(mylonitic granite) เป็นต้น  

 การบรรยายหินในเขตรอยเฉือนควรบรรยายให้ชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดภาพลักษณ์และมองเห็นในสิ่งเดียวกันกับที่
ผู้บรรยายเห็นในสนาม เพราะการล าดับวิวัฒนาการของหินระหว่างหินด้ังเดิม และในเขตรอยเฉือนแตกต่างกัน ผู้เขียนจึงขอย้ า
อีกครั้งว่า การจ าแนกประเภทของแนวแตกเรียบ โดยอาศัยการเกิด (origin) เป็นหลักจะท าให้เข้าใจผิดได้ง่าย (misleading) 
ตัวอย่างเช่น หินดินดานทีอ่ยู่ในเขตรอยเฉือนจะมีแนวแตกเป็นแผ่นคล้ายแนวแตกเรียบของหินชนวน ดังน้ัน ในการบรรยายจึง
เรียกชื่อหินน้ันว่าเป็นหินชนวน แต่ภาพลักษณ์ของหินชนวนของนักธรณีวิทยา คือ หินแปรที่ถูกแปรสภาพแบบไพศาล 
(regional metamorphic rock) เป็นบริเวณกว้าง โดยอุณหภูมิและความดันที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างค่อยเป็นค่อยไป รอยสัมผัสกับ
หินข้างเคียงอาจเป็นรอยเลื่อน รอยชั้นความไม่ต่อเน่ือง หรือการเปลี่ยนลักษณะอย่างช้าๆ แบบการแปรสภาพ (gradational 
contact) ในทางตรงกันข้าม หินดินดานที่ถูกเฉือน จะอยู่ในบริเวณแคบๆ รอยสัมผัสกับหินข้างเคียงจะเป็นรอยสัมผัสแบบเขต
รอยเฉือน (shear zone contact) หินถูกแปรสภาพแบบไดแนหมิคส์ (dynamic metamorphic rock) อาจมีแนวแตกเรียบ
แบบต่อเน่ือง (continuous cleavage) หรือแนวแตกเรียบแบบไม่ต่อเน่ือง (spaced cleavage) ผู้เขียนอ่านรายงานทาง
ธรณีวิทยาเกี่ยวกับหินในเขตรอยเฉือนของพ้ืนที่ในจังหวัดเลย ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดเลยมีหินในเขตรอยเฉือนโผล่ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ าโขง และเทือกเขาด้านตะวันออกบริเวณบ้านสูบ พบหินด้ังเดิม คือ หินดินดาน (shale) หินทราย 
(sandstone) และหินกรวดมน (conglomerate) ถูกแปรสภาพในเขตรอยเฉือน แต่ในรายงานการส ารวจธรณีวิทยาที่กล่าวถึง
น้ัน เรียกชื่อหินเป็นหินชนวน (slate) ฟิไล้ท์ (phyllite) หรือฌิสท ์(schist) แต่เมื่อได้เข้าไปส ารวจ กลับพบเป็นหินที่อยู่ในเขต
รอยเฉือน ที่ควรเรียกชื่อรวมๆ เป็นแคเทอคลาไซท์้ และมายเลอไน้ท ์อันเป็นหินที่ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะด้วยการเฉือน มีการ
บดอัดและเกาะกันแน่น มีการละลายจากความดันของเม็ดแร่ และมีการเกิดผลึกใหม่ ปรากฏในเน้ือหิน ท าให้จินตนาการ
สภาพหินและแปลความหมายธรณีวิทยาของพ้ืนทีผ่ิดไปอย่างสิ้นเชิง  
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รูปที่ 9.1 สภาพของเขตรอยเฉือนที่พบในสนาม (ก) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (brittle shear zone) ในหินทราย 
พบที่บริเวณ Hoover Point, near Marble Falls, Texas, USA. (ข) เขตรอยเฉือนสภาพแพลสติค (plastic shear zone) 
สังเกตแถบหินสีขาวที่มีการเลื่อน เกิดข้ึนโดยไม่มีการแตกหัก (ค) เขตรอยเฉือนพบใน Maggi nappe, Switzerland (ง) และ 
(ช) เขตรอยเฉือนพบในบริเวณ Alps, Switzerland (จ) เขตรอยเฉือนพบใน Betics, Spain (ฉ) มายเลอไน้ท์ในบริเวณเขต
รอยเฉือนที่มีการแตกเป็นแผ่นๆ พบในบริเวณ Catalina Mountains, Arizona, USA [ภาพ (ก) โดย Robert Burger, 
Smith college ภาพ (ข) โดย Robert J. Varga, The College of Wooste ภาพ (ค) โดย Paul Karabinos, Williams 
Collage ภาพ (ง) และภาพ (ช) จาก Fig 2. โดย Mancktelowa and  Pennacchioni, 2005 ภาพ (จ) จาก Fig.6 โดย 
Martinez, 2006; ภาพ (ฉ) โดย เพียงตา สาตรักษ์]  
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การเรียกชื่อของหินในเขตรอยเฉือนในพ้ืนที่จังหวัดเลย ที่จะไม่ท าให้เข้าใจผิด คือ (1) หากมองเห็นริ้วขนานในเน้ือ
หิน ควรใช้ชื่อหินด้ังเดิมเป็นค าขยายมายเลอไน้ท์หากสภาพมายเลอไน้ท์เด่น หรือใช้มายเลอไน้ท์ขยายหินด้ังเดิมหากสภาพหิน
ด้ังเดิมเด่น เช่น แกรนิถิค มายเลอไน้ท์ (granitic mylonite), มายเลอนิถิค แกรเหนิท (mylonitic grante) แกรเนอ-ไดเออ
ไร้ท ์มายเลอไน้ท ์(grano-diorite mylonite), มายเลอนิถิคแกรเนอ-ไดเออไร้ท์ (mylonitic grano-diorite) ขวอรทไซ้ท์มาย
เลอไน้ท์ (quartizite mylonite), มายเลอนิถิค ขวอรทไซ้ท์ (mylonitic quartzite) มายเลอนิถิค ฌิสท์ (mylonitic schist) 
มายเลอนิถิคฟิไล้ท์ (mylonitic phyllite or phyllonite) มายเลอนิถิคมารเบิล (mylonitic marble) เอิลเทรอมายเลอนิถิค 
สเลท (ultramylonitic slate) หรือถ้าเห็นเป็นแร่เด่ียวหรือแร่ผสมที่เด่นๆ ควรเรียกตามชื่อเม็ดแร่ เช่น แคลไซ้ท์ มายเลอไน้ท์ 
(calcite mylonite) ขวอรทส์ มายเลอไน้ท์ (quartz mylonite) ขวอรทส์-เฟลสปาร มายเลอไน้ท์ (quartz-feldspar 
mylonite) ขวอรทส์-เฟลสปาร-การเนท มายเลอไน้ท์ (quartz-feldspar-garnet mylonite) หรือ (2) หากเห็นเน้ือหินแตก
ป่นมีเม็ดกรวดเหลี่ยมเกาะกันแน่น มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ควรเรียก แคเทอคลาไซ้ท์ หรือหินกรวดเหลี่ยมในรอยเลื่อนเน้ือ
แน่น (well-cemented fault breccia) เป็นต้น  

เราสามารถบ่งบอกได้จากในสนามหากเขตรอยเฉือนมีลักษณะปรากฏที่เด่นชัด และมีขอบเขตปรากฏอย่างสมบูรณ์ 
ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 9.1 ถ้าหากเขตรอยเฉือนเกิดเป็นบริเวณกว้าง และการโผล่แบบไม่สมบูรณ์ อาจท าให้แปลความหมาย
ผิดไปได้ การบ่งบอกหินในเขตรอยเฉือนสามารถบ่งบอกได้จากการดูภาพที่ปรากฏในกล้องจุลทรรศน์ หรือแปลความหมาย
จากแผนที่ธรณีวิทยา หรือจากภาพตัดขวาง ส่วนการแยกลักษณะของเขตรอยเฉือน ข้ึนอยู่กับชนิดของการเปลี่ยนลักษณะว่า
เป็นแบบเปราะ (brittle deformation) หรือแพลสติค (plastic deformation) หรือกึ่งทั้งสองอย่าง brittle-plastic 
deformation) เรียก “เขตรอยเลื่อน (fault zone)” ถ้าพบเป็นเขตรอยเฉือนที่อยู่ในสภาวะการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ 
และมีการเคลื่อนที่แยกออกจากกันท าให้เกิดเป็นขอบเขตแคบๆ (สภาพการแตกของหินในบริเวณรอยเลื่อนที่มีสภาพขณะที่
เกิดเป็นแบบเปราะ คล้ายกับแก้วที่ตกแตกเป็นเศษกระจัดกระจายตามพ้ืน ส่วนการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค คล้ายกับ
หมากฝรั่งที่เคี้ยวแล้ว ซึ่งสามารถยืดยาว และม้วนไปมาได้) จากรูปที่ 9.1 เป็นภาพแสดงของเขตรอยเฉือนที่โผล่ที่ผิวดิน น่ันคือ 
หินที่มีสภาพแบบเปราะ แต่ในช่วงที่เกิดรอยเฉือนน้ัน หินอยู่ใต้ผิวดินในสภาพไหลได้ ดังน้ัน การเปลี่ยนลักษณะของหินใน
สภาพแบบเปราะสามารถเกิดเป็น “โครงสร้างซ้อนทับ (superimposed structure)” กับหินในเขตรอยเฉือน เมื่อโผล่ที่ผิว
ดินได้ รอยเลื่อน (fault) และรอยแยก (joint) จึงสามารถพบร่วม และสามารถแปลความหมายได้ว่า รอยเลื่อน และรอยแยก
เกิดภายหลังเขตรอยเฉือน     

เราไม่สามารถก าหนดตายตัวว่าจะพบเขตรอยเฉือน ณ ที่ความลึกใด เพราะเขตรอยเฉือนเป็นการเปลี่ยนลักษณะ
ของหิน เมื่อหินน้ันอยู่ในสภาพที่ไหลได้ หรือมีสมบัติแบบแพลสติค พร้อมกับมีแรงมากระท าให้เกิดการเฉือน การมีสภาพแบบ
แพลสติค ของหินข้ึนอยู่กับอุณหภูมิและความดัน หินบางชนิดมีสภาพแพลสติค ที่อุณหภูมิมากกว่า 300C ข้ึนไป แต่หินบาง
ชนิดมีสภาพแพลสติค ที่อุณหภูมิมากกว่า 500C ข้ึนไป หรือ 800C ข้ึนไป เป็นต้น (ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3) ดังตัวอย่าง
ในรูปที่ 9.2 ซึ่งเป็นกรณีของแร่ขวอรทส์ และแร่เฟลสปาร ที่ซึ่งเป็นองค์ประกอบของหินแกรเหนิท แร่ทั้งสองชนิดน้ีมีการ
เปลี่ยนลักษณะแตกต่างกันในช่วงอุณหภูมิต่างกัน ดังน้ัน เมื่อแร่ทั้งสองชนิดประกอบอยู่ในหินชนิดเดียวกัน ที่ช่วงอุณหภูมิ
ต่างกัน จะได้สภาพต่างกัน เป็นต้น ดังน้ัน การที่จะก าหนดให้ตายตัวว่า เขตรอยเฉือนเกิดที่ความลึกใด โดยไม่พิจารณาแร่
องค์ประกอบในหิน เป็นการท าที่ไม่เหมาะสม อย่างไรก็ดี โดยภาพรวม เขตรอยเฉือนพบได้ต้ังแต่ 10-15 กิโลเมตร และหินใน
เขตรอยเฉือนในระดับความลึกดังกล่าว จะเป็นหินแปรที่ถูกแรงกระท า (dynamic metamorphism) ลักษณะของเน้ือหิน
และเม็ดแร่องค์ประกอบ จึงต้องมีหลักฐานบ่งบอกการเฉือน (shear zone marker) ที่สามารถน ามาบ่งชี้การเฉือน ซึ่ง
หลักฐานบ่งบอกการเฉือน จะได้กล่าวในรายละเอียดในหัวข้อต่อๆ ไป   

ระบบการเปลี่ยนลักษณะ (deformation system) ของหินในเขตรอยเฉือนต้องมีอย่างน้อยสองกระบวนการข้ึนไป 
คือ (1) มีการแปรสภาพ และ (2) มีการถูกเฉือน หินในเขตรอยเฉือนมีชื่อรวมเรียกว่า แคเทอคลาไซ้ท์(cataclasite) หรือมาย
เลอไน้ท ์(mylonite) หินเหล่าน้ีแสดงโครงสร้างของการเปลี่ยนลักษณะจากหินเดิม โดยหินด้ังเดิมจะเป็นไปได้ทุกชนิด การ
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เฉือนเกิดได้ทั้งแบบไปตามแกน (coaxial or pure shear) และไม่ไปตามแกน (noncoaxial or simple shear) 
ส าหรับการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน พบว่าหินมีการเปลี่ยนลักษณะมากกว่าหินที่ถูกเฉือนแบบตามแกน เมื่อการเฉือนเกิดข้ึน
ในขอบเขตใดขอบเขตหน่ึง หรือในบริเวณใดบริเวณหน่ึง หินด้ังเดิมน้ันจะเปลี่ยนลักษณะได้เป็น โครงสร้างจากการถูกบดอัด 
การถูกรีด การถูกท าให้เลื่อนไถล-กลิ้ง และการถูกครูด โครงสร้างเหล่าน้ีจะบันทึกอยู่ในเน้ือหิน โดยที่หากเม็ดแร่ถูกท าให้
เปลี่ยนลักษณะไปจากเดิม เกาะรวมกันแน่น เรียกว่า “แคเทอคลาไซ้ท์(cataclasite)” หากมีการบดละเอียด ถึงละเอียด
มาก เม็ดแร่เกาะกันแน่น มีริ้วขนานปรากฏ เรียกว่า “มายเลอไน้ท์(mylonite)” และส าหรับมายเลอไน้ทส์ามารถแบ่งย่อยลง
ไปได้อีก โดยพิจารณาจากปริมาณเปรียบเทียบของเมทริกซ์ (matrix) และพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) ซึ่งเสนอโดย 
Sibson (1977) อันมีหลักการแบ่งดังน้ี หากหินมายเลอไน้ท์มีเมทริกซ์ระหว่างร้อยละ 10-50 เรียกว่า โพรโทมายเลอไน้ท์ 
(protomylonite) [รูปที่ 9.3 (ก) ด้านขวามือ] หากเมทริกซ์อยู่ระหว่างร้อยละ 50-90 เรียกว่า มายเลอไน้ท์ (mylonite) [รูปที่ 
9.3 (ข)] และหากมากกว่าร้อยละ 90 เรียกว่า เอิลเทรอมายเลอไน้ท ์(ultramylonite) [รูปที่ 9.3 (ก) ด้านซ้ายมือ] การจ าแนก
มายเลอไน้ท์ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 8  

 

รูปที่ 9.2 การเปลี่ยนลักษณะของแร่ขวอรทส์ และเฟลสปาร แกรฟแสดงความลึกและความแข็งแรงของแร่ขวอรทส์
และเฟลสปาร แนวของเส้นตรงเป็นความแข็งแรงของหินสภาพเปราะ แนวเส้นโค้งเป็นความแข็งแรงสภาพไหลได้แบบแพล
สติค ซึ่งแร่ขวอรทส์ จะมีช่วงความแข็งแรงแบบเปราะน้อยกว่าแร่เฟลสปาร เมื่ออุณหภูมิต่่ากว่า 300C ทั้งขวอรทส์
และเฟลสปาร มีสภาพแบบเปราะ มีการแตกแบบเหลี่ยม แต่เมื่ออุณหภูมิสูงข้ึนระหว่าง 300 - 400C แร่เฟลสปารยังคงมี
สภาพแบบเปราะ ในขณะทีแ่ร่ขวอรทส์มีสภาพแบบแพลสติค จึงแสดงการไหลหรือยืดตัว น้ันคือ การเปลี่ยนลักษณะในเน้ือหิน
เป็นได้ทั้งแบบเปราะและแบบแพลสติค หากอุณหภูมิสูงมากข้ึนกว่า 500C ทั้งแร่ขวอรทส์และเฟลสปาร มีสภาพแบบแพล
สติค แร่ทัง้สองชนิด จึงแสดงการยืดและเรียงตัวเป็นริ้วขนานอย่างชัดเจน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Fig. 3.42 และภาพถ่ายภาพ
ล่าง 3 ภาพจาก Figs, 5.3, 5.11 and 5.23 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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รูปที่ 9.3 หินมายเลอไน้ท์ในแผ่นหินบาง (ก) หินมายเลอไน้ท์ซีกขวามือสุด เรียกว่า โพรโทมายเลอไน้ท์
(protomylonite) เพราะแสดงเม็ดแร่ขนาดใหญ่ ของพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) และมีปริมาณขนาดของเมทริกซ์ 
(matrix) ระหว่างร้อยละ 10-50 ซีกซ้ายมือสุด เรียกว่า เอิลเทรอมายเลอไน้ท ์(ultramylonite) เพราะมเีมทริกซ์มากกว่าร้อย
ละ 90 โดยหินต้นก่าเนิด เป็นหินที่มีเม็ดแร่ขนาดใหญ่ และมีสายแร่ที่มีเม็ดแร่ขนาดเล็ก ตัดเข้ามา สายแร่ปรากฏทางด้านซ้าย
ของภาพ (ข) หินมายเลอไน้ท์ที่มีปริมาณของเมทริกซ์อยู่ระหว่างร้อยละ 50-90 แร่เฟลสปาร แสดงลักษณะของพอฟิเรอ
แคลสท์ และแร่ขวอรทส์ แสดงริ้วขนาน แผ่นหินบางตัดต้ังฉากกับแนวของริ้วขนาน ลักษณะของพอฟิเรอแคลสท์บ่งบอกการ
เฉือนแบบขวาไปซ้าย (dextral shear) [ภาพ (ก) และ (ข) จาก Figs. 5.9 and 5.8 โดย Passchier and Trouw, 2005]      

การจ าแนกมายเลอไน้ท์บ่งบอกถึงลักษณะของหินว่า มีเม็ดขนาดเล็กมากเท่าน้ัน ไม่ได้สื่อถึงสภาพการเกิดแต่อย่างใด 
ตัวอย่างเช่น กรณีที่เรียกว่า เอิลเทรอมายเลอไน้ท ์(ultramylonite) ไม่ได้ให้ความหมายว่า หินน้ันถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะ ใน
ประเภทที่ความเค้นสูงมาก เพราะไม่มีพอฟิเรอแคลสท์ปรากฏ แต่อาจเป็นเพราะหินเดิมมีเม็ดแร่ขนาดเล็กมาก เช่น 
หินดินดาน การเปลี่ยนลักษณะในเขตรอยเฉือน ย่อมได้เอิลเทรอมายเลอไน้ท์ (ultramylonite) เป็นต้น ดังน้ัน หากจัดแบ่งหิน
มายเลอไน้ท์โดยวิธีของ Sibson (1977) ควรอธิบายเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนลักษณะ และระบุหินด้ังเดิมประกอบ 
นอกจากน้ีแล้ว หินที่มีชื่อเรียกอื่นๆ เช่น ฟิเลอไน้ท์ (phyllonite) ซึ่งหมายถึง หินที่มีเม็ดนาดเล็ก (fine-grained mylonite) 
หรือเรียกว่า แบลสเตอมายเลอไน้ท์ (blastomylonite) หากหินน้ันมีการกลไกการเปลี่ยนลักษณะเด่นๆ แบบ static 
recrystallization มีรูปผลึกใหญ่ข้ึน หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมการจัดแบ่งหินในเขตรอยเลื่อนและรอยเฉือนโดย 
Sibson (1977) ในบทที่ 6  
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 ตัวอย่างการอธิบายล าดับอย่างคร่าวๆ ของการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏในเน้ือหิน จากการที่หินด้ังเดิมถูกกระท าใน
เขตรอยเฉือน ในรูปที่ 9.3 คือ (1) หินเปลี่ยนขนาดของเม็ดแร่เดิมจากการเฉือน (2) หินมีความพรุนมากข้ึนท าให้ของเหลวไหล
ผ่านเข้ามาได้ง่ายกว่าบริเวณอื่นๆ และของเหลวที่เข้ามาอยู่ในหินมีส่วนท าให้ก าลังความแข็งแรงของหินบริเวณน้ันลดลง (3) มี
การครูดของหินในบริเวณที่เกิดการเฉือนท าให้อุณหภูมิสูงข้ึน เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมสูงมากข้ึนเรื่อยๆ ก าลังความแข็งแรงของหินจะ
ลดลง หินจะเปลี่ยนจากสภาพจากเปราะเป็นแพลสติค (4) แร่บางชนิดถูกแปรสภาพ ท าให้ได้เม็ดขนาดลดลง มีการเรียงตัว
ของแร่ และ/หรือ (5) มีการเกิดผลึกใหม่  

ปัจจัยที่ควบคุมการเปลี่ยนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือน ได้แก่ ชนิดของหินและแร่องค์ประกอบ (lithotype) 
ขนาดของเม็ดแร่ (grain size) อุณหภูมิ (temperature) ความดัน (pressure) แรงดันน้ า (fluid pressure) แนวการเรียงตัว
ของเม็ดแร่ (pre-existing fabric) อัตราการเกิดความเครียด (strain rate) เป็นต้น รายละเอียดส่วนน้ีอยู่ในบทที่ 3  

การเปลี่ยนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือน ที่เกิดภายใต้สภาวะที่หินมีสมบัติแบบแพลสติค จะมีผลต่อการแปร
สภาพของหิน โดยจะท าให้หินเปลี่ยนลักษณะเป็นโครงสร้างแบบริ้วขนาน (foliation) แนวแตกเรียบ (cleavage) โครงสร้าง
แนวเส้น (lineation) ชั้นหินคดโค้ง (fold) หรือเกิดร่วมกันได้หลากหลายโครงสร้าง บางครั้งเขตรอยเฉือนเกิดภายใต้สภาวะ
ระหว่างเปราะ-แพลสติค ท าให้มีบางส่วนเป็นเขตรอยเลื่อน (fault zone) และบางส่วนเป็นเขตรอยเฉือน (shear zone) การ
จัดแบ่งประเภทของเขตรอยเฉือน จึงรวมเขตรอยเลื่อนเข้ามาด้วย หรือในท านองเดียวกัน การแบ่งประเภทของเขตรอยเลื่อน 
ผนวกเอาเขตรอยเฉือนเข้าไว้ด้วย การจัดประเภทเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ข้ึนมา เพ่ือให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการจดจ า และ
การประยุกต์ใช้ จึงสามารถจัดแบ่งได้หลากหลายประเภท ดังที่ได้แสดงในบทที่ 1 หลักส าคัญของการจัดแบ่งคือ การ
ประยุกต์ใช้ในการแปลความหมาย และวิธีที่จะเป็นที่นิยม ได้แก่ วิธีการจัดประเภททีป่ระยุกต์ใช้ได้กว้าง  

เขตรอยเฉือนที่โผล่ให้เห็นที่ผิวดินโดยทัว่ไป จะมีการเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial or simple 
shear) แม้ว่าเขตรอยเฉือนเกิดข้ึนได้ทั้งแบบไปตามแกน (axial or pure shear) และไม่ไปตามแกน การพบเขตรอยเฉือนแบบ
ไม่ไปตามแกน มักมีหลักฐานปรากฏเพ่ือบ่งบอกถึงการเลื่อน และทิศทางการเลื่อนที่ปรากฏได้ค่อนข้างชัดเจน ดังตัวอย่างในรูป
ที ่9.4 ถ้าความเค้นต้ังฉากท่ีเกิดในรูปที่ 9.4 เท่ากันทั้งสองด้าน และมีการเฉือนขนาบทั้งสองด้านของแผ่นหิน แผ่นหินจะเลื่อน 
หากเน้ือหินเป็นชนิดเน้ือเดียว (homogeneous) จะเกิดเขตรอยเฉือนที่ตรงกลางระหว่างแรงขนาบทั้งสองข้าง  

 ความดันและอุณหภูมิ (pressure and temperature condition, P-T condition) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อ
การเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลก หากเป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ ท าให้มีการเคลื่อนที่แบบไม่ต่อเน่ือง แต่หาก
เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค จะท าให้มีการเคลื่อนที่แบบต่อเน่ือง นอกจากน้ี มาตราส่วนของการพิจารณาเขตรอย
เฉือนเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อพิจารณาในมาตราส่วนเล็กอาจเป็นแบบเปราะ แต่เมื่อพิจารณาในมาตราส่วนใหญ่อาจเป็นแบบ    
แพลสติค และแร่บางชนิดอาจแสดงการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ ในขณะที่แร่อีกชนิดหน่ึงแสดงลักษณะแบบแพลสติค (เช่น 
รูปที ่9.4) การเกิดเขตรอยเฉือนส่วนใหญ่ใช้เวลาที่ยาวนานมาก (เวลาของทางธรณีวิทยาเป็นมาตราส่วนของล้านปี! ค่าอัตรา
ความเครียดระหว่าง 10-14-10-18 วินาที-1) การเปลี่ยนลักษณะจึงข้ึนกับเวลาและต าแหน่ง อีกทั้งเขตรอยเฉือนอาจตัด/กัด (cut 
into/incise) ทั้งเปลือกโลกได้ หรือตัดลงไปถึงชั้นโมเฮอ เขตรอยเฉือนมีความซับซ้อนมากข้ึนหากมีการเกิดซ้ า (reactivate) 
อาจมีการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนใหม่ซ้อนทับการเปลี่ยนลักษณะเดิม เช่น หินถูกเฉือนอยู่ที่ระดับลึก 15-20 กิโลเมตร และถูก
ดึงตัวข้ึนสู่ผิวโลก (exhumation) อาจพบหินมายเลอไน้ท์แตกเป็นลักษณะของแคเทอคลาไซ้ท์(cataclasite) หรือกรวดเหลี่ยม
ในรอยเลื่อน (fault breccia) ซึ่งเป็น “โครงสร้างซ้อนทับ (superimposed structure)”  

เขตรอยเฉือนเป็นสิ่งที่น่าฉงน และชวนให้ศึกษาเป็นอย่างย่ิงส าหรับนักธรณีวิทยา เขตรอยเฉือนประกอบข้ึนด้วย
หินที่ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะอย่างมากโดยแรงที่เกิดตามธรรมชาติ รูปร่างที่ปรากฏของหินในเขตรอยเฉือนน้ัน เป็นภาพบันทึก
ที่สวยงามสร้างโดยธรรมชาติ พ้ืนที่บริเวณน้ าตกลานสาง จังหวัดตาก เป็นเขตรอยเฉือนบรมครูแห่งแรกของผู้เขียน ผู้เขียนได้
เห็นการบันทึกอันงดงาม (elegant) ของการเปลี่ยนลักษณะของหินตามธรรมชาติ ต่อมาคือเขตรอยเฉือนในบริเวณเขาเทือกรู
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บี ้ในรัฐเนอแวเดอ สหรัฐอเมริกา) พ้ืนที่ที่ผู้เขียนท าดุษฎีนิพนธ์ และเมื่อน านักศึกษาออกสนามในบริเวณเทือกเขาตะวันออก
ของบ้านสูบ อ. เมือง บริเวณแม่น้ าโขง อ. เชียงคาน และอ.ปากชม จังหวัดเลย ซึ่งหินโผล่บริเวณท้องน้ าโขงสวยงามมาก 
สามารถเดินส ารวจตามแนวหินโผล่ได้ตลอดทั้งวัน หรือจะขุดทรายเพ่ือหาก้อนกรวดที่ฝั่งอยู่บริเวณท้องน้ า (เมื่อน้ าโขงแห้งใน
ฤดูแล้ง) ซึ่งจะมโีครงสร้างขนาดเล็กบันทึกในก้อนหิน แต่ละก้อนสวยงามมากเช่นกัน เป็นหินตัวอย่างที่ผู้เขียนสามารถน ามาใช้
สอนในชั่วโมงปฏิบัติการ และอีกหลายชั่วโมงในภาคบรรยายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก   

 

รูปที่ 9.4 (ก) เขตรอยเฉือนจะมีการเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial) (ข) บริเวณเขตรอยเฉือน
มีการเปลี่ยนลักษณะได้ทั้งแบบแพลสติค (ริ้วขนาน) และเปราะ (เม็ดแร่มีรอยแตก) (ค) การเฉือนตามแนวระนาบของชั้นหินที่
มีความหนืดแตกต่างกัน แบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial) ท่าให้เกิดเป็นขอบเขตการเฉือนระหว่างชั้นหิน (ง) หินแกรเหนิท 
มายเลอไน้ทม์พีอฟิเรอแบลสท์ (porphyroblast) เป็นแร่เฟลสปารที่มีการแตกแบบเปราะ แร่ขวอรทส์แสดงริ้วขนาน [ภาพ 
(ค) จาก Fig. 17 โดย Sanz et al., 2008 ภาพ (ง) จาก Fig. 5.43 โดย Passchier and Trouw, 2005]   

เราสามารถบ่งบอกถึงทิศทางการเคลื่อนที่ (sense of displacement or sense of shear) ของหินที่ถูกท าให้
เปลี่ยนลักษณะภายในเขตรอยเฉือนได้ รวมทั้งบ่งบอกสภาพของความดันและอุณหภูมิขณะเกิด (P-T conditions) ตลอดจน
ปริมาณของการเคลื่อนที่ได้ด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนลักษณะของผลึกแร่ ซากดึกด าบรรพ์ หรือองค์ประกอบอื่นๆ ท าให้เรา
สามารถบ่งบอกถึงปริมาณความเครียดที่เกิดข้ึนกับหินได้ในขณะเกิดการเฉือน ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 1-2 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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9.1.1 ลักษณะของเขตรอยเฉือน  

โดยทั่วไปเราพบความหนาของเขตรอยเฉือนน้อยกว่าความยาวและความกว้าง  มักพบเป็นลักษณะที่ลอกออกได้
เป็นแผ่นๆ คล้ายกระดาษ [รูปที ่9.1 (ฉ)] พบได้ในทุกมาตราส่วนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บางครั้งเขตรอยเฉือนมีความยาวมากกว่า 
100 กิโลเมตร และมีความหนามากกว่า 10 กิโลเมตร ดังรูปที่ 9.5 (ก) และเขตรอยเฉือนที่เล็กมากๆ พบได้ในแผ่นหินบาง 
(thin section) ดังรูปที่ 9.5 (ข) 

 

รูปที่ 9.5 เขตรอยเฉือนใหญ่และเล็ก (ก) เขตรอยเฉือนในบริเวณ Nordre Stromfjord shear zone, 
Greenland (ข) เขตรอยเฉือนจากแผ่นหินบางของหินแอ๊ะไพล้ท์ (aplite) [ภาพจาก Figure 10.4 โดย Davis et al., 2011]  

เขตรอยเฉือนสะท้อนถึงการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดข้ึนในบริเวณที่จ ากัดบริเวณใดบริเวณหน่ึง การพบเห็นเขตรอย
เฉือน บ่งบอกถึงการเปลี่ยนลักษณะโดยการเกิดความเครียดแบบเน้ือผสม (heterogeneous) ไม่ใช่แบบเน้ือเดียว 
(homogeneous) ดังน้ัน การเกิดเขตรอยเฉือน จึงเป็นผลของการเปลี่ยนลักษณะแบบค่อยเป็นค่อยไป (gradation) ปริมาณ
ของความเครียดที่ท าให้การเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนในบริเวณเขตรอยเฉือน จะมีค่ามากที่สุดที่ตรงกลาง และลดลงไปเรื่อยๆ 
เมื่อห่างจากจุดกลาง ถ้าปริมาณของความเครียดลดลงเรื่อยๆ โดยไม่ท าให้ลักษณะปรากฏของหินข้างเคียงแตกต่างออกไป 
เรียกว่า “เขตรอยเฉือนแบบต่อเน่ือง (continuous shear zone)” แต่ถ้าเกิดระยะการเลื่อน (offset) ปรากฏให้เห็น 
เรียกว่า “เขตรอยเฉือนแบบไม่ต่อเน่ือง (discontinuous shear zone)” ดังแสดงในรูปที่ 9.6  
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รูปที่ 9.6 (ก) เขตรอยเฉือนแบบต่อเน่ือง (continuous shear zone) สังเกตชั้นหินสีเข้มไม่ขาดออกจากกัน (ข) 
เขตรอยเฉือนแบบไม่ต่อเน่ือง (discontinuous shear zone) ชั้นหินสีเข้มขาดออกจากกันในเขตรอยเฉือน (ค) ภาพสเก็ชจาก
สนามของเขตรอยเฉือนแบบต่อเน่ืองของพนัง [ภาพ (ก) และ (ข) จาก Figure 10.5 โดย Davis et al., 2011 ภาพ (ค) จาก 
Fig. 7 โดย Wells et al., 2005] 

รูปที่ 9.6 ส่วนที่เป็นเขตรอยเฉือนแบบไม่ต่อเน่ือง มีหินถูกเปลี่ยนลักษณะเพียงเล็กน้อย สัมผัสกับข้างที่ขาดออก 
(รูปที่ 9.6) การศึกษาเขตรอยเฉือน บ่งบอกถึงความเป็นเน้ือเดียวหรือเป็นเน้ือผสม ข้ึนอยู่กับมาตราส่วนที่พิจารณา 
ตัวอย่างเช่น พิจารณาจากหินที่โผล่ได้เป็นเขตรอยเฉือนแบบต่อเน่ือง แต่เมื่อพิจารณาจากแผ่นหินบางได้เป็น เขตรอยเฉือน
แบบไม่ต่อเน่ือง  

9.1.2 รูปร่างของเขตรอยเฉือน (Geometry of Shear Zone) 

เขตรอยเฉือนอาจมีรูปร่างเป็นแผ่นระนาบ แผ่นโค้งหรืออาจมีรูปร่างที่ซับซ้อนมาก แม้จะซับซ้อนอย่างไร แต่รอย
เฉือนจะต้องแสดงลักษณะเป็น แผ่นก่ึงขนาน เขตรอยเฉือนมักมีความหนาที่ค่อนข้างคงที่ไปตามความยาว ถ้าปลายใดปลาย
หน่ึงแยกออกจะมีความหนาเพ่ิมข้ึน ดังรูปที ่9.7 ปลายที่เป็นที่สิ้นสุดของเขตรอยเฉือนอาจขยาย หินถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะ
ลดลงไปเมื่อมีการขยายกว้างข้ึน บางครั้งปลายของเขตรอยเฉือนเล็กลงเมื่อเข้าสู่หินชนิดใหม่ที่มีความไม่ต่อเน่ืองและมีความ
แข็งแกร่งกว่า (รูปที่ 9.7) โดยพบว่าหินมีการเปลี่ยนลักษณะมาก และหยุดไปในที่สุดตรงที่เป็นเขตบางๆ ของเขตรอยเฉือน 
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อาจพบเขตรอยเฉือนเป็นเซ็ท ประกอบด้วยหลายๆ เซ็ทรวมกัน มีรูปร่างแตกต่างกัน แต่สามารถจัดรวมกลุ่มได้ดังรูปที่ 9.8 
และส าหรับในมาตราส่วนแบบไพศาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงของหินในเขตรอยเฉือน ที่สังเกตได้เช่นกัน เขตรอยเฉือนที่
ประกอบไปด้วยหินที่แข็งมากสลับกับหินแข็งน้อย ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เท่ากัน อาจพบการเปลี่ยนลักษณะของกรวด
มน ในรูปของสิ่งแปลกปลอมในเน้ือหิน ขณะที่แร่อื่นๆ เปลี่ยนลักษณะเป็นโครงสร้างริ้วขนาน   

 

รูปที่ 9.7 ลักษณะปรากฏของเขตรอยเฉือน (ก) แบบขนานไปทั้งแนวเขตรอยเฉือน (parallel margins) (ข) 
แบบกว้างออก (diverging margins) (ค) แบบลีบเล็กลง (converging margins) [ภาพจาก Figure 10.8 โดย Davis et al., 
2011]  

 

รูปที่ 9.8 ลักษณะของริ้วขนานในบริเวณเขตรอยเฉือน (ก) แบบขนาน (parallel shear zone) (ข) แบบ
ประสานสาย (anastomosing shear zone) (ค) แบบคอนจิเกิท (conjugate shear zone) (ง) แบบระนาบแนวนอน 
(horizontal plane) (จ) แบบรูปโค้ง (folded shear zone) ทีเ่กิดจากการยกตัวของแผ่นดิน (ฉ) แบบรูปโค้งที่เกิดจากการ
ไม่สามารถตัดเข้าไปในหินที่แข็งกว่าได้ จึงโค้งไปยังบริเวณที่เปลี่ยนลักษณะได้ง่ายกว่า ถือเป็นการโค้งในระหว่างเกิดเขตรอย
เฉือน (original planar shear zone) [ภาพจาก Figures 10.9 and 10.10 โดย Davis et al., 2011]  

เขตรอยเฉือนที่ตัดเข้าไปในหินที่มีลักษณะที่เป็นชั้นหรือเป็นพนังตัดชั้นหิน (dike) สามารถใช้เป็นหลักฐาน หรือ
เป็นตัวบ่งชี้ (marker) การเลื่อนออกจากกัน หรือลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิมของชั้นหินหรือของได๊ค์ เราสนใจหาการเลื่อน 
(translation) ของเขตรอยเฉือน รูปที่ 9.9 แสดงเขตรอยเฉือนสามารถพบในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก (plate 
boundary) ประเภทต่างๆ รูปที่ 9.10 แสดงลักษณะการจัดแบ่งประเภทของเขตรอยเฉือน  
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รูปที่ 9.9 ลักษณะเขตรอยเฉือนที่เกิดในบริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลก (ก) บริเวณแผ่นมหาสมุทรชนกับแผ่น
ทวีป (ocean-continent convergence) (ข) บริเวณแผ่นทวีปชนกับทวีป (continental collision) (ค) บริเวณแผ่นทวีป
แยกออกจากกัน (continental rifting) (ง) บริเวณแผ่นมหาสมุทรหรือแผ่นทวีปเคลื่อนด้านข้าง (transform or strike-slip 
faulting) [ภาพจาก Figure 10.15 โดย Davis et al., 2011]  

 

รูปที่ 9.10 ชื่อของเขตรอยเฉือน (ก) เขตรอยเฉือนแบบเคลื่อนไปทางขวามือ (right-handed (dextral) shear 
zone) (ข) เขตรอยเฉือนแบบเคลื่อนไปทางซ้ายมือ (left-handed (sinistral) shear zone) (ค) เขตรอยเฉือนแบบปกติ 
(normal shear zone) (ง) เขตรอยเฉือนแบบย้อน (reverse shear zone) (จ) เขตรอยเฉือนแบบซีกบนไปทางตะวันตก 
(top to the west shear zone) (ฉ) เขตรอยเฉือนแบบฝั่งตะวันตกเลื่อนข้ึน (west side up) [ภาพจาก Figure 10.13 โดย 
Davis et al., 2011]  
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รูปที่ 9.11 แสดงการโผล่ของหินในเขตรอยเฉือน หรือมายเลอไน้ท์ จากการศึกษาวิเคราะห์กรณีการโผล่ของกลุ่ม
หินที่เรียกว่า “Metamorphic Core Complexes – เมะเทอะมอรฟิค คอร คอมเพล็กซฺ” ซึ่งพบมายเลอไน้ท์อันเป็นหินที่เกิด
ในรอยเฉือน ระดับความลึกประมาณ 10-15 กิโลเมตรใต้ผิวดิน ต่อมาโผล่ที่ยอดเขาสูง เน่ืองจากเป็นผลของรอยเลื่อนปกติมุม
ต่ า ลักษณะการโผล่ข้ึนมาของ Metamorphic Core Complexes พบในสหรัฐอเมริกา และทางตอนใต้ของธิเบต (Tibet 
ออกเสียงว่า เทอเบท) และถ้าหินมายเลอไน้ท์บนยอดเขาในบริเวณเทือกเขาดอยอินทนนท์ และดอยสุเทพ ของประเทศไทย 
เป็นประเภทเดียวกับ Metamorphic Core Complexes วิวัฒนาการของการโผล่ และการเกิดของเทือกเขา ดอยอินทนนท์ 
และดอยสุเทพ ควรจะมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพสเก็ชในรูปที่ 9.11  

 

รูปที่ 9.11 ภาพจ่าลองการเกิดเขตรอยเฉือนบริเวณรอยเลื่อนปกติมุมต่่า มีมายเลอไน้ท์ที่แตกเหลี่ยมเมื่อโผล่ข้ึนสู่
ผิวดิน สืบเน่ืองจากการเลื่อนของรอยเลื่อน (exhumation) สังเกตต่าแหน่งของจุด A ทั้ง 3 ภาพ [ภาพจาก Figure 10.17 
โดย Davis et al., 2011]  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 3-4 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

9.2 ชนิดของเขตรอยเฉือน (Types of Shear Zone) 

เขตรอยเฉือนแบ่งออกได้ 4 ประเภท ได้แก ่(1) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (brittle shear zone) (2) เขตรอยเฉือน
แบบแพลสติค (plastic shear zone) (3) เขตรอยเฉือนแบบกึ่งเปราะ (semi brittle shear zone) และ (4) เขตรอยเฉือน
ร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค (brittle-plastic shear zone) 
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การเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะของเขตรอยเฉือน (brittle shear zone deformation) เกิดข้ึนได้ในสภาวะที่มี
อุณหภูมิต่ า ความดันต่ า อัตราการเกิดความเครียดสูง และความดันของของเหลวสูง ส่วนการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค 
ของเขตรอยเฉือน (plastic shear zone deformation) เกิดข้ึนได้ในสภาวะที่มี อุณหภูมิสูง ความดันสูง อัตราการเกิด
ความเครียดต่ า และความดันน้ าต่ า นอกจากน้ีแล้ว สมบัติของแร่องค์ประกอบในหินก็มีส่วนส าคัญที่ท าให้หินเปลี่ยนแปลงเป็น
แบบใด เช่น ในสภาวะที่เหมือนกัน ทอง เงิน หรือทองแดง มีลักษณะแพลสติค ณ อุณหภูมิห้อง ขณะที่แร่ขวอรทส์
และเฟลสปารมีลักษณะแบบเปราะ เป็นต้น  

9.2.1 เขตรอยเฉือนแบบเปราะ (Brittle Shear Zone)   

เขตรอยเฉือนแบบเปราะ เกิดในบริเวณเปลือกโลกที่มีความลึกประมาณ 5-10 กิโลเมตรจากผิวดิน ดังน้ันการ
เปลี่ยนลักษณะแบบเปราะในบริเวณน้ีจะได้เป็น เขตรอยเลื่อน (fault zone) โดยที่การเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะ เกิดข้ึน
ในขณะที่หินมีอัตราความเครียดสูงข้ึนในหิน (เช่นเดียวกับการเกิดแผ่นดินไหว) หินในของเขตรอยเฉือนแบบเปราะ ได้แก่ 
กรวดเหลี่ยมซึ่งมีอยู่มากกว่าร้อยละ 30 เป็นได้ทั้งแบบมีการยึดเกาะกันแน่น (cohesive) หรือไม่มีการยึดเกาะเลย (non-
cohesive)  

 แคเทอคลาไซ้ท ์(catacasite) มีกรวดเหลี่ยมน้อยกว่าร้อยละ 30 มีเม็ดแร่ยึดเกาะกันแน่น หรืออาจมีเก๊าจ์ (gouge) 
ซึ่งเป็นผงละเอียดอยู่ระหว่างเขตรอยเฉือน การที่หินในเขตรอยเฉือนมีการยึดเกาะกันแน่น เน่ืองจากเกิดจากการละลายของแร่
บางตัว แล้วจึงมีการประสานตัวกันใหม่ในเน้ือหิน เป็นไปตามกลไกการละลายด้วยความดันและการตกสะสมใหม่ (pressure 
solution and precipitation) ภายในเขตรอยเฉือนแบบเปราะยัง มีโครงสร้างหลายชนิด เช่น รอยแตกเฉือน (shear 
fractures) ริ้วขนาน (foliations) ริ้วลายขนาน (striations) รอยไถล (sllickenlines) แนวฟันในหิน (stylolites) และสายแร่ 
(veins) หินในเขตรอยเฉือนแบบเปราะมีการเปลี่ยนลักษณะ ที่ท าให้มีความแตกต่างจากหินข้างเคียงอย่างชัดเจน เช่น แสดง
การขาดออกจากกันของชั้นหิน และถ้ามรีอยเลื่อนหลายๆ รอยเลื่อนอยู่ในเขตเดียวกัน ดังรูปที่ 9.12 เรียกว่า “เขตรอยเลื่อน 
(fault zone)” ภาพหินตัวอย่างของหินเขตรอยเฉือนแบบเปราะ ดังแสดงในบทที่ 6   

 

รูปที่ 9.12 ลักษณะของบริเวณที่มีการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและกึ่งเปราะ ซึ่งเรียกเป็น เขตรอยเลื่อน (ก) 
รอยเลื่อนแบบขนาน (parallel faults) (ข) รอยเลื่อนแบบประสานสาย (anastomosing faults) (ค) รอยเลื่อนแบบ
เอนเอะเฌอลอน (en echelon faults) [ภาพจาก Figure 10.19 โดย Davis et al., 2011]  

9.2.2 เขตรอยเฉือนแบบแพลสติค (Plastic Shear Zone)  

เกิดจากการเฉือนภายใต้สภาวะแบบแพลสติค น่ันคือ หินที่เปลี่ยนลักษณะต้องอยู่ในระดับความลึกต้ังแต่ 10-15 
กิโลเมตรลงไปจากผิวดิน ถือเป็นส่วนของเปลือกโลกชั้นกลางและเปลือกโลกชั้นล่าง  และถึงชั้นธรณีภาคชั้นกลาง 
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(asthenosphere) จึงพบสภาพแพลสติคของเขตรอยเฉือน หินเดิมในเขตรอยเฉือนแบบแพลสติค ได้แก่ หินแปรเกรดสูง ซึ่ง
เป็นหินที่อยู่ที่ความลึก ต้ังแต่ 10-15 กิโลเมตรลงไป ตัวอย่างของหินแปรเกรดสูง ได้แก่ ไน้ส์ ฌิสท ์แอมฟิเบอไล้ท์ หินอ่อน หิน
แปรเหล่าน้ีถูกเปลี่ยนลักษณะโดยการเฉือน ซ้อนทับกับการแปรสภาพที่ปรากฏอยู่ก่อนการเฉือน ดังน้ัน หินในเขตรอยเฉือน
แบบแพลสติค จึงมีการเปลี่ยนลักษณะอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ (1) หินถูกแปร และ (2) หินถูกเฉือน หากหินมีริ้วขนาน และใน
เน้ือหินมีหลักฐานบ่งบอกการเฉือน (sense of shear and shear marker) แสดงว่าหินน้ันเกิดในเขตรอยเฉือน การเรียกชื่อ 
จึงต้องมคี าขยายด้วย เช่น มายเลอนิถิค ฌิสท์ (mylonitc schist) มายเลอนิถิค ไน้ส์ (mylonitic gneiss) มายเลอนิถิค มาร
เบิล (myonitc marble) เป็นต้น อาจมีของเหลวแทรกเข้ามาในหินของเขตรอยเฉือน และจับตัวเป็นโครงสร้างของแร่ใหม่ ท า
ให้ไม่สามารถบ่งบอกหินด้ังเดิม (protholith) ได้โดยง่าย หรือโดยทันที ควรเรียกชื่อเบื้องต้นว่า มายเลอไน้ท์(mylonite)  

หินที่เกิดในบริเวณรอยเฉือนแบบแพลสติค คือ มายเลอไน้ท์ ซึ่งเน้ือของมายเลอไน้ท์เกิดจากการเกิดผลึกใหม่ ซึ่ง
เรียงตัวแบบริ้วขนาน (foliation) โดยมายเลอไน้ท์มีริ้วขนาน อย่างน้อยจะต้องมี 2 แนว น่ันคือ ริ้วขนานที่หน่ึง เป็นผลของ
การแปรสภาพ ริ้วขนานที่สอง เป็นผลของการเฉือน ริ้วขนานในมายเลอไน้ท์ส่วนใหญ่มีริ้วขนาน 2 แนว แนวของริ้วขนาน 2 
แนวน้ัน จะท ามุมกัน มายเลอไน้ท์ทีม่ีการเรียงของริ้วขนานเด่นชัด 1 แนว เรียกว่า “S-mylonite – เอส-มายเลอไน้ท์” หากมี
การยืดและแสดงลักษณะของโครงสร้างแนวเส้นเด่นชัด เรียกว่า “L-mylonite – เอล-มายเลอไน้ท์”  ถ้ามีลักษณะเด่นทั้ง S 
และ L เรียกว่า “LS-mylonite – เอลเอส-มายเลอไน้ท”์ อาจเรียกชื่อหินที่เกิดในบริเวณรอยเฉือนแบบแพลสติคว่า เท็คเทอ
ไน้ท์ (tectonite) เช่น มารเบิล เท็คเทอไน้ท์ (marble tectonite) เมะเทอมอรฝิค เท็คเทอไน้ท์ (metamorphic tectonite) 
เป็นต้น หมายเหตุ: การบ่งบอกทิศทางการเฉือนของหินมายเลอไน้ท์จากแผ่นหินบาง หากดูจากพอฟิเรอแคลสท์ 
(porphyroclast) ที่ปรากฏในเน้ือหิน ระนาบของการตัดแผ่นหินบางมีส่วนส าคัญ หากตัดผิดระนาบจะไม่สามารถบ่งบอกทิศ
ทางการเฉือนได้  

ภาพตัวอย่างของหินในเขตรอยเฉือนแบบแพลสติค แสดงในรูปที่ 9.13 ส่วนรูปที่ 9.14 แสดงระนาบที่ควรเลือกตัด
แผ่นหินบาง เพ่ือหาทิศทางของการเฉือน และเพ่ือแสดงลักษณะของโครงสร้างที่มีในเขตรอยเฉือน ควรตัดแผ่นหินบางขนาน
กับแนวการยืดตัวของเม็ดแร่ และต้ังฉากกับริ้วขนาน ซึ่งจะหาทิศทางของการเฉือนได้ หากตัดต้ังฉากกับแนวการเรียงตัวของ
เม็ดแร่ จะไม่สามารถหาทิศทางการเฉือนได้  

 

 รูปที่ 9.13 (ก) หินมายเลอนิถิค ไน้ส์ พบบริเวณอ่าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แร่สีขาวในภาพ คือ พอฟิเรอ
แคลสท์ (porphyroclast) ของแร่เฟลสปาร (ข) ภาพจากแผ่นหินบางซึ่งตัดขนานกับแนวการยืดตัวของเม็ดแร่และต้ังฉากกับ
แนวริ้วขนานของหินมายเลอนิถิค ไน้ส์ หินมายเลอนิถิค ไน้ส์ ซึ่งประกอบด้วยแร่ขวอรทส์ เฟลสปาร การเนท และไมเคอะ โดย
มีแร่การเนทเป็นพอฟิเรอแคลสท์ [ภาพ (ก) เพียงตา สาตรักษ์ ถ่ายภาพ ภาพ (ข) จาก Fig. 5.7 โดย Passchier and Trouw, 
2005] 
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 รูปที่ 9.14 ไดเออะแกรม แสดงแนวของการเรียงตัวของริ้วขนานของหินมายเลอไน้ท์ที่เกิดในเขตรอยเฉ ือน การ
พิจารณาหาทิศทางการเฉือน จะต้องพิจารณาในทิศทางที่ขนานกับแนวการยืดของเม็ดแร่ [ภาพจาก Fig. 5.10 โดย โดย 
Passchier and Trouw, 2005] 

9.2.3 เขตรอยเฉือนแบบก่ึงเปราะ (Semi-Brittle Shear Zone)  

เขตรอยเฉือนแบบกึ่งเปราะมีลักษณะของการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะโดดเด่นกว่าแบบแพลสติค โดยมี
โครงสร้างแบบเอนเอะเฌอลอน (en echelon) ดังแสดงในรูป 9.15 และ 9.16 แนวฟันในหิน (stylolite - สไต′เลอไล้ทฺ) และ 
แคเทอคลาไซ้ท์ (cataclasite)  

 

รูปที่ 9.15 (ก) – (ค) โครงสร้างแบบเอนเอะเฌอลอน (en echelon) ซึ่งเกิดข้ึนได้ในเขตรอยเฉือนสภาพแบบกึ่ง
เปราะ ทั้งสองภาพเป็นเอนเอะเฌอลอน ของสายแร่แคลไซ้ท์ [ภาพ (ก) โดย Pual Karabinos, Williams College ภาพ (ข) 
โดย Tekla Harns, Amherst College ภาพ (ค) จาก Figure 10.22 โดย Davis et al., 2011]  



402   ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

รูปที่ 9.16 โครงสร้างแบบเอนเอะเฌอลอน (en echelon) ในเขตรอยเฉือนสภาพแบบกึ่งเปราะ มีปรากฏเป็น
ลักษณะ (ก) แบบเป็นสายแร่ (en echelon veins) (ข) แบบแนวฟันในหิน (en echelon stylolites) (ค) แบบการคดโค้ง
แบบเอนเอะเฌอลอน (en echelon folds) [ภาพจาก Figure 10.23 โดย Davis et al., 2011]  

9.2.4 เขตรอยเฉือนร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค  (Brittle-Plastic Shear Zone)  

เขตรอยเฉือนร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค มีหลักฐานการเปลี่ยนลักษณะที่เป็นแบบเปราะและแบบแพล
สติคร่วมกัน โดยจะเป็นลักษณะที่ถูกกระท าด้วยความเค้น มีการเรียงตัวของแร่และมีการเฉือน เช่น ริ้วขนานแบบมายเลอไน้ท์
(mylonitic foliation) แต่จะมีแร่เพียงบางตัวเท่าน้ันทีเ่รียงตัวเป็นริ้วขนาน หรืออาจเป็นแบบโครงสร้างรูปไส้กรอก (boudin 
structure) หรือพบพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) ลักษณะดังกล่าวน้ีเกิดได้ต่อเมื่อ 

(1) มสีภาวะทางกายภาพอ านวยทั้งแบบเปราะและแพลสติค 

(2) มกีารเปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน เพราะมีแร่ประกอบหินที่เปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและแพลสติค เกิด
ร่วมกันได้ เช่น กรณีของหินอ่อน (marbel) ที่มีแร่ประกอบหิน คือ แร่แคลไซ้ท์ (calcite, CaCO3) และ 
โดเลอไมท์้ (dolomite, CaMg(CO3)2) โดยที่แร่แคลไซ้ท์จะเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค ได้ที่อุณหภูมิ
ต่ ากว่าแร่โดเลอไม้ท์ ดังน้ัน หินจึงแสดงได้ทั้งสภาพแพลสติค และเปราะ ท านองเดียวกับ แร่ขวอรทส์ 
และแร่เฟลสปารที่เกิดร่มอยู่ในเน้ือหินแกรเหนิทดังแสดงในรูปที่ 9.2   

(3) มีการแข็งตัวของเขตรอยเฉือนที่เป็นผลของการต่อต้านการเฉือน (strain harden) ท าให้การเปลี่ยน
ลักษณะของหินเกิดได้ยากข้ึน เพราะมีการสมานของเม็ดแร่ ท าให้หินแข็งแรงมากข้ึน  

(4) มีการเปลี่ยนลักษณะทางกายภาพ เช่น มีแรงดันน้ าเพ่ิมมากข้ึนหรือมีการเปลี่ยนอัตราการเกิด
ความเครียดเร็วข้ึน ซึ่งทั้งแรงดันน้ าท่ีเพ่ิมข้ึน และอัตราความเครียดทีเ่พ่ิมข้ึน สามารถท าให้ได้หินเปลี่ยน
จากสภาวะแพลสติค เป็นแบบเปราะ ท าให้เมีการเปลี่ยนลักษณะแบบผสมของแบบเปราะและแบบแพล
สติคในเน้ือหิน   

(5) มีการเปลี่ยนลักษณะซ้ า (reactivate) ภายใต้สภาวะใหม่ เช่น เปลี่ยนจากเดิมเป็นแบบเปราะไปเป็น
แบบแพลสติคในการเกิดใหม่ หรือจากเดิมแบบแพลสติคเป็นแบบเปราะในการเกิดใหม่ ดังตัวอย่างแสดง
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ในรูปที่ 9.17 เป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและแบบแพลสติค ของเขตรอยเฉือนที่เกิดข้ึนซ้อนทับ
กัน (superimposed) ของหินที่ถูกเปลี่ยนลักษณะไปแล้วในระดับลึก และเมื่อหินน้ันเคลื่อนที่ข้ึนสู่ผิวดิน
ด้วยการเลื่อน (exhumation) หินจึงเปลี่ยนลักษณะใหม่ในสภาวะแบบเปราะ ดังน้ัน จึงไม่แปลกที่หิน
แสดงทั้งการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะและแบบแพลสติค  รูปที่ 9.18 แสดงตัวอย่างของหินในเขตรอย
เฉือนร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค   

 

รูปที่ 9.17 เขตรอยเฉือนร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค มีการเปลี่ยนสภาพเดิมของสิ่งแวดล้อม (ก) เมื่อ
เปลือกโลกยกตัว (ข) เมื่อเปลือกโลกจมตัวลง [ภาพจาก Figure 10.26 โดย Davis et al., 2011]  

 

 รูปที่ 9.18 เขตรอยเฉือนร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค (ก) หินในเขตรอยเฉือนที่เกิดจากหินเดิมจ่าพวก 
meta-volcanic rocks (ข) หินในเขตรอยเฉือน ที่เกิดจากหินเดิมจ่าพวก meta-sediment ที่มีสายแร่ขวอรทส์
และเฟลสปารแทรก พบบริเวณเส้นทาง ระยอง-ชลบุรี [ภาพ (ก) จาก Figure 10.24 โดย Davis et al., 2011 ภาพ (ข) เพียง
ตา สาตรักษ์ ถ่ายภาพ] 
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9.3 ความหนาหรือบางของเขตรอยเฉือน  

การเกิดเขตรอยเฉือนได้น้ัน ต้องมีความเครียดที่เกิดสะสมอยู่ในบริเวณจ ากัดบริเวณหน่ึง ไม่ใช่ความเครียดที่
กระจายไปทั่วทั้งมวลหิน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ หากความเครียดกระจายทั่วมวลหิน จะไม่มีปรากฏขอบเขต จึงไม่ใช่กรณี
ของเขตรอยเฉือน ส่วนใหญ่เขตรอยเฉือนจะเกิดข้ึนเป็นเขตเล็กๆ ก่อนแล้วจึงขยายกว้างออกไป การที่เขตรอยเฉือนขยาย
ออกไปได้มากหรือน้อย อธิบายได้ 2 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการที่ท าให้เขตรอยเฉือนเปลี่ยนลักษณะได้ง่าย (strain 
softening) และกระบวนการที่ท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะในเขตรอยเฉือน (strain hardening) ทั้ง 2 
กระบวนการมีรายละเอียดดังน้ี  

9.3.1 กระบวนการที่ท าให้เขตรอยเฉือนเปลี่ยนลักษณะได้ง่าย (Softening Processes in Shear Zone) 

การที่เขตรอยเฉือนได้ผ่านการเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว ท าให้เขตรอยเฉือนเป็นบริเวณที่น่าจะเปลี่ยนลักษณะได้อีก 
หรือขยายออกจากแนวเดิมได้ เพราะเป็นเขตของหินที่ถูกท าลายได้ง่าย (weak zone) แต่ไม่เป็นเช่นที่กล่าวมาในทุกๆ ครั้ง 
(บางครั้งจริงบางครั้งไม่จริง) สาเหตุเพราะ เขตรอยเฉือนมีการต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะ โดยกระบวนการสมาน (healing) ที่
ท าให้โครงสร้างของแร่แข็งแรงมากข้ึน (เน้ือหาในบทที่ 4) เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงท าให้เขตรอยเฉือนขยายกว้างออกไปทางด้านข้าง 
และในท านองเดียวกัน มเีขตรอยเฉือนที่มีหินไม่คงทนต่อการเปลี่ยนลักษณะ หรือไม่สามารถต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะได้จึง
ท าให้เกิดการเฉือนซ้ าได้อีก  

การเกิดเขตรอยเฉือนซ้ าแล้วซ้ าอีก อาจบ่งชี้ว่าหินในเขตรอยเฉือน ไม่สามารถต้านการเปลี่ยนลักษณะได้ หรือมี
ลักษณะที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า “strain softening - สเตรน′ ซอฟ′เทอน่ิง” การเกิดเขตรอยเฉือนซ้ าๆ สามารถอธิบายได้
ด้วยสาเหตุใหญ่ๆ 4 ประการ ได้แก่  

(1) เม็ดแร่ในเน้ือหินมีขนาดเล็กลง โดยการไถลหรือครูดในช่วงที่เกิดการเฉือน หรือเม็ดแร่สูญเสียการยึดเกาะของ
มอลิคิวล์ หรือเกิดไหลอย่างช้า หรือการครีพ (creep) ของเม็ดแร่ ท าให้เสียความแข็งแรง 

(2) เม็ดแร่มีรูปร่างเปลี่ยนไป เช่น เม็ดแร่อาจหมุนขณะมีการเฉือนหรือเลื่อนไถล เม็ดแร่เรียงตัวใหม่ท าให้ได้พันธะ
ที่ไม่แข็งแรง เกิดระนาบการเลื่อนที่สามารถถูกท าลายหรือเปลี่ยนลักษณะได้ง่าย 

(3) ปฏิกิริยาที่ท าให้เปลี่ยนลักษณะโดยง่าย (reaction softening) โดยแร่ใหม่ที่เกิดข้ึนมาในระหว่างการมีการ
เฉือน แร่ที่เปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น แร่เซอรเพนทีน (serpentine) หากพบในเขตรอยเฉือน จัดเป็นแร่เน้ืออ่อน
มีความแข็งแรงน้อย (weak mineral) หรือกรณีของหินพวก felsic หรือ intermediate composition หาก
ผ่านกระบวนการท าให้เป็นหินมายเลอไน้ท์ (mylonization) แล้ว แร่เฟลสปารจะถูกเปลี่ยนเป็นแร่ไบเออไท้ท์ 
หรือคลอไร้ท์ ซึ่งแร่ไบเออไท้ท์ หรือคลอไร้ท์ ถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะได้โดยง่าย หากมีมอลิคิวล์ (molecule) 
ของน้ าอยู่ในผลึก  

(4) การมีน้ าเข้ามาร่วม ตัวอย่างเช่น น้ าท่ีอยู่ในเม็ดแร่อาจถูกขับออกมาขณะเกิดการเฉือน และสะสมตัวใหม่กับแร่
บางตัวในเน้ือหิน เกิดเป็นสายแร่หรืออาจมีของเหลวจากท่ีอื่นๆ เข้าไปอยู่ในเขตรอยเฉือน เช่น เกิดเป็นสายแร่
แคลไซ้ท์ ซึ่งแร่แคลไซ้ท์ถูกท าลายได้ง่าย จึงท าให้หินภายในเขตรอยเฉือนไม่คงทน หรือท าให้เม็ดแร่มีขนาดเล็ก
ลง การเปลี่ยนลักษณะของเม็ดแร่ขนาดเล็กที่ผ่านการเปลี่ยนลักษณะไปแล้วจึงเกิดได้ง่ายข้ึน อีกท้ังการมีแร่ใหม่
แทรกในเขตรอยเฉือน จะท าให้เปลี่ยนลักษณะได้ง่ายเช่นกัน ส่วนแร่ที่เปลี่ยนไปแล้วอาจมีการจัดตัวใหม่ เพ่ือ
ต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะ (strain hardening) หรือท าให้เปลี่ยนลักษณะได้ดีย่ิงข้ึน (strain softening) 
ตลอดจนการเพ่ิมมากข้ึนของความดันน้ า (enhanced pressure solution) เน่ืองจากเม็ดแร่มีขนาดเล็กลง ท า
ให้มีช่องว่าง และมีรอยแตกมากข้ึน จึงง่ายต่อการเปลี่ยนลักษณะ  
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9.3.2 กระบวนการที่ท าให้เกิดการต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะในเขตรอยเฉือน (Hardening in Shear Zone)  

ถ้าหากมเีฉพาะกระบวนการท าให้เขตรอยเฉือนเปลี่ยนลักษณะได้ง่าย (strain softening) จะไม่มีปรากฏของเขต
รอยเฉือนที่บาง แต่ในความจริงพบเขตรอยเฉือนเป็นได้ทั้งหนาและบาง (รูปที่ 9.19) ทั้งน้ีเพราะมีกระบวนการที่ตรงกันข้าม
เกิดข้ึน ท าให้เขตรอยเฉือนทนต่อการเปลี่ยนแปลงได้ กระบวนการน้ันเรียกว่า “กระบวนการต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะ 
(strain hardening - สเตรน′ ฮาร′เดอน่ิง)” กระบวนการน้ีหยุดการขยายของเขตรอยเฉือน เช่น ในบริเวณพ้ืนที่ห้วยลาน
สาง มีปรากฏของเขตรอยเฉือนที่หนาประมาณ 2-5 กิโลเมตร และในบริเวณเทือกเขาตะวันออกของบ้านสูบ จังหวัดเลย มี
ปรากฏของเขตรอยเฉือนหนาประมาณ 0.5-5 กิโลเมตร ความหนา-บางของเขตรอยเฉือนเกิดได้ไม่เท่ากัน  

นอกจากน้ียังมีข้อสังเกตว่าเขตรอยเฉือน ทีเ่คลื่อนที่ได้ระยะทางที่ยาวมาก จะเป็นเขตรอยเฉือนที่มีความหนามาก
เช่นกัน การเปลี่ยนลักษณะของหินที่ผิวสัมผัสระหว่างเขตรอยเฉือนที่หนามาก เกิดข้ึนได้ง่ายกว่าหินในบริเวณอื่น ทั้งน้ีเพราะ
เน้ือหินมีการสมานเกิดข้ึน หลังจากมีการต่อต้านต่อการเปลี่ยนลักษณะ และผ่านการเปลี่ยนสภาพมาแล้ว (ดังอธิบายในบทที่ 
4) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างหน่ึง กล่าวคือ เมื่อวัตถุถูกท าให้เปลี่ยนลักษณะ วัตถุน้ันจะมีการต่อต้าน เมื่อต่อต้าน
ไม่ได้จะเกิดการเปลี่ยนสภาพไป ขณะเดียวกันวัตถุจะพยายามปรับสมบัติให้สามารถต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะได้ดีย่ิงข้ึน ท า
ให้เกิดการสมดุลข้ึนใหม่ในตัววัตถุ เช่นเดียวกับหิน การเปลี่ยนลักษณะของหิน โดยการเปลี่ยนต าแหน่งของเม็ดแร่เพ่ือท าให้มี
การยึดเกาะหรืออัดแน่นมากเกินไป ส่งผลให้ไม่สามารถท าให้เคลื่อนที่ได้ จึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการต่อต้าน
การเปลี่ยนลักษณะ (strain hardening)  

 

รูปที่ 9.19 การเกิดแบบไม่ไปตามแกนของเขตรอยเฉือน (ก) การเฉือนที่ท่าให้เกิดริ้วขนานแนว 45 (ข) เมื่อเกิด
ต่อเน่ืองริ้วขนานจะเปลี่ยนไปในแนวเกือบขนานกับทิศทางความเค้นเฉือน หากการเฉือนเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง (ค) ริ้วขนานจะ
เป็นแนวรูปตัว S (sigmoidal form) ถ้าเขตรอยเฉือนกว้างข้ึน [ภาพจาก Figure 10.28 โดย Davis et al., 2011]  
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การเกิดกระบวนการต่อต้านการเปลี่ยนลักษณะ (strain hardening) หรือกระบวนการที่ท าให้เขตรอยเฉือน
เปลี่ยนลักษณะได้ง่ายข้ึน (strain softening) ปัจจัยหลักของกระบวนการน้ีคือ อัตราการเกิดความเครียด และอุณหภูมิ หินใน
บริเวณเขตรอยเฉือนทีห่นา จะมีการเปลี่ยนลักษณะน้อยกว่า หินในบริเวณทีบ่าง 

9.4 การหาทิศทางของการเฉือน (Sense of Shear)  

จุดประสงค์อีกประการหน่ึงในการศึกษาเขตรอยเฉือน คือ เพ่ือหาทิศทางของการเฉือน (sense of shear) และใน
การวิเคราะห์ทิศทางการเฉือน สามารถใช้ตัวบ่งบอกความเครียด (strain markers) ตลอดจนก าหนดกรอบ (frame) ที่จะ
เปรียบเทียบ และทราบว่าก าลังสังเกตดูในทิศทางใด (รูปที่ 9.13 และ 9.20) ทิศทางการเฉือนของเขตรอยเฉือนแบบแพลสติค  
(plastic shear zone) สามารถบ่งบอกได้โดยง่าย โดยสังเกตจากหินโผล่หรือจากแผ่นหินบาง (thin section) เพราะทิศ
ทางการเฉือนขนานไปกับระนาบของการเฉือน (shear plane) แต่ถ้าไม่สามารถสังเกตระนาบการเฉือนในหินโผล่ได้ อาจใช้ริ้ว
ขนาน (foliation) เป็นกรอบอ้างอิงได้ (frame of reference) อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาให้ดีเพราะริ้วขนานอาจเป็นได้ทั้ง
ขนานกับระนาบของการเฉือน (shear plane) หรือท ามุมกับระนาบการเฉือน ส่วนใหญร่ิ้วขนานท ามุมกับระนาบการเฉือน  

 

รูปที่ 9.20 ลักษณะของระนาบการเฉือน ท่ีปรากฏในหิน การหาทิศทางการเฉือน ต้องพิจารณาระนาบที่ตัดขนาน
กับโครงสร้างแนวเส้น และต้ังฉากกับระนาบของริ้วขนาน ท่ีอยู่ภายในเขตรอยเฉือน และตัวอย่างของตังบ่งชี้ทิศทางการเฉือน
บางส่วนที่อาจปรากฏ ในระนาบที่ตัดขนานกับโครงสร้างแนวเส้น [ภาพปรับปรุงต่อจาก Figure 10.38 โดย Davis et al., 
2011 และ Fig. 5.10 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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หลังจากทราบระนาบของการเฉือนหรือริ้วขนานแล้ว ล าดับต่อไป คือ หาเส้นทางการเคลื่อนที่ (line of 
transport) ของเขตรอยเฉือน ในเชิงเปรียบเทียบ (relative displacement) หากการเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบการยืดเป็นเส้น
ตามแนว S1 (maximum strain) และส่วนใหญแ่สดงการยืดตามแนว S1 ดังน้ัน ถ้าทราบระนาบที่ขนานกับ S1 จะท าให้ทราบ
ระนาบที่ต้ังฉากกับ S1 น่ันคือ ระนาบของ S3 (minimum strain) และเป็นระนาบของริ้วขนาน ระนาบที่ขนานกับโครงสร้าง
แนวเส้น คือ ระนาบของ plane strain (S1S3) ที่สามารถหาทิศทางการเฉือนได้ ดังแสดงในรูปที่ 9.20 พร้อมตัวอย่างของตัว
บ่งชี้ทิศทางการเฉือน 

ตัวบ่งชี้ความเครียด (strain markers) ที่ใช้ในการหาทิศทางการเคลื่อนที่ในเขตรอยเฉือนแบบแพลสติค แบบเปราะ-
แพลสติค และแบบกึ่งเปราะ ได้แก ่ 

(1) แนวการเลื่อนของตัวบงชี้ (Offset marker) เป็นตัวบ่งบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของเขตรอยเฉือนได้เป็น
อย่างดี เช่น พนังตัดชั้นหิน (dike) ชั้นหิน (bed) หรือชุดหิน ซึ่งช่วยให้เราสามารถสังเกตระยะการเลื่อน 
(offset) ได้จากหินโผล่ในสนาม สิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณาให้ดี คือ ระนาบของการวิเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นระนาบ
ที่ขนานกับแนวการเลื่อน หากเลือกระนาบของการวิเคราะห์ผิด อาจหาทิศทางการเคลื่อนที่ไม่ได้ (รูปที่ 9.20) 

(2) การผิดรูปของตัวบงชี้ (Deflection of marker) หากไม่สามารถหาแนวการเลื่อนของตัวบ่งชี้ (offset 
marker) ได้อย่างสมบูรณ์ในสนาม อาจใช้ deflection marker ที่สังเกตได้เช่น การบิดโค้ง หรือ ตัวบ่งชี้ 
(markers) ที่มรีูปผิดไป ซึ่งตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งใดๆ ทีท่ราบสภาพของสิ่งน้ันก่อนเปลี่ยนลักษณะ ดังน้ัน เมื่อ
สิ่งน้ันผิดรูปไป สามารถใช้บ่งบอกว่ามกีารเปลี่ยนลักษณเกิดข้ึน น่ันเอง (รูปที่ 9.20) 

(3) รูปแบบเฉพาะตัวของริ้วขนานในเขตรอยเฉือน (Foliation pattern) เป็นการเปลี่ยนลักษณะของริ้ว
ขนานเฉพาะและเป็นระบบ เมื่อเขตรอยเฉือน (plastic shear zone) อยู่ในสภาวะแบบแพลสติค  “รูปแบบ
เฉพาะตัวของริ้วขนานในเขตรอยเฉือน” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “รูปแบบของริ้วขนาน” สามารถเป็นตัวบ่งชี้
ทิศทางการเฉือน (sense of shear) ได้ดี ริ้วขนานมักแสดงระนาบของ S1S2 ของวงรีความเครียดสุดท้าย 
(finite strain) และมักจะท ามุมกับระนาบการเฉือน (shear plane) หากเป็นการเปลี่ยนลักษณะแบบไม่เป็น
ตามแกน (non-coaxial deformation) จึงสามารถบ่งบอกถึงทิศทางการเฉือนได้ [รูปที่ 9.21 (ก) และ (ข)] 
รูปแบบของริ้วขนานมักมีลักษณะเป็นระนาบโค้ง หรือเป็นรูปตัว S ขวางไปกับเขตรอยเฉือน โดยที่ตรงกลาง
ของเขตรอยเฉือนมีการเปลี่ยนลักษณะมากสุด หากเราสามารถสังเกตหินโผล่ของเขตรอยเฉือนได้อย่างชัดเจน 
มักพบริ้วขนาน ดังตัวอย่างรูปที่ 9.21 (ข) ส าหรับกรณีที่พบเพียงข้างใดข้างหน่ึง [รูปที่ 9.21 (ค)] อาจพบการ
โค้งของริ้วขนานเข้าหาหินที่ไม่ได้เปลี่ยนลักษณะ จึงต้องพิจารณาให้ดี ริ้วขนานอาจวางตัวขนานกับระนาบ
การเฉือน และหากริ้วขนานวางตัวขนานกับการเฉือน สามารถอธิบายได้ทั้งการเปลี่ยนลักษณะแบบไปตาม
แกน และไม่ไปตามแกน (coaxial and non-coaxial deformation) ดังรูปที่ 9.22  

(4) แถบการเฉือน (Shear band) ขอบเขตเล็กๆ ที่เกิดจากการถูกเฉือนในปริมาณที่มาก (high shear strain) 
เรียกว่า “แถบการเฉือน (shear band)” ซึ่งเป็นรอยการเฉือนขนาดเล็กๆ (minor shear zone) ปรากฏ
ภายในเขตรอยเฉือนขนาดใหญ่ อีกชื่อหน่ึงของแถบการเฉือน คือ “แนวแตกเรียบของแถบการเฉือน 
(shear band cleavage)” แต่ในที่น้ีเรียก แถบการเฉือน (shear band) แถบการเฉือนโดยทั่วไปมีความ
หนาประมาณ 2-3 มเิลอเมตร และมีความยาวประมาณ 10-20 เซนติเมตร (รูปที่ 9.23) เห็นได้ด้วยตาเปล่า
หรือจากแผ่นหินบาง แถบการเฉือนขนานหรือท ามุมกับระนาบการเฉือน (shear plane) หากแถบการเฉือน
ท ามุมในทิศทางการเคลื่อนที่ เรียกว่า “antithetic shear band - แอนเทอเธะ′ถิค ฌิร แบนดฺ” ถ้าท ามุม
ในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เรียกว่า “synthetic shear band – ซินเธะ′ถิค ฌิร แบนดฺ” แถบการ
เฉือนอาจเลื่อนขาดจากกัน ท าให้สังเกตระยะการเลื่อนได้ สามารถเป็นได้ทั้งแบบการเลื่อนแบบรอยเลื่อน
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ปกติ หรือการเลื่อนแบบรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า ถ้ามีปรากฏระยะการเลื่อนของริ้วขนานแบบรอยเลื่อนปกติ 
เรียกว่า “extensional shear band - เอ็กซเท็น′เฌอเนิล ฌิร แบนดฺ” การเกิดของแถบการเฉือน เป็น
แบบ “crenulation cleavage - เครนิวเล′เฌ่ิน คลี′วิจ” ประเภทหน่ึง โดยมีลักษณะการเกิดแบบยืดซึ่ง เคร
นิวเลเฌ่ินอธิบายในบทที่ 8 เป็นแบบหดสั้น (compressional crenulation cleavage) แต่หากเกิดข้ึนใน
เขตรอยเฉือนจะเป็นแบบยืด (extensional crenulation cleavage) แถบการเฉือนมี 2 ชนิด (รูปที่ 9.24) 
คือ แถบการเฉือนแบบซี (C-type shear band) และแถบการเฉือนแบบซีพาร์ม (C’-type shear band) 
แถบการเฉือนแบบซี มีแนวการเฉือนท ามุมกับระนาบการเฉือน  

 

รูปที่ 9.21 รูปแบบของริ้วขนาน (foliation pattern) ในเขตรอยเฉือน (ก) วงรีความเครียดครั้งสุดท้าย (finite 
strain ellipse) เมื่อเกิดการเฉือนด้วยปริมาณต่างๆ ตามลักษณะของ รูปแบบของริ้วขนาน (ข) ลักษณะรูปแบบของริ้วขนาน
ที่อาจปรากฏเพียงด้านเดียว (ค) รูปแบบที่อาจปรากฏในสนาม   

 

รูปที่ 9.22 รูปแบบของริ้วขนาน (foliation pattern) ในเขตรอยเฉือนขนานกับระนาบการเฉือน อาจหมายถึง 
(ก) การเปลี่ยนลักษณะแบบไปตามแกน (ข) ความเครียดเฉือนสูง (high shear strain) (ค) เขตรอยเฉือนบาง (thin shear 
zone) ที่รวมกันอยู่ในเขตรอยเฉือนขนาดใหญ่ [ภาพจาก Figure 10.44 โดย Davis et al., 2011]  
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รูปที่ 9.23 ลักษณะของแถบการเฉือน (shear band) ในเขตรอยเฉือน ที่ตัดแนวของริ้วขนาน ถ้าแถบการเฉือน 
ตัดตามแนวการเฉือนเรียก ซินเธะถิค (synthetic) ถ้าตรงกันข้ามเรียก แอนเทอเธะถิค (antithetic) [ภาพจาก Figures 
10.45 และ 10.46 โดย Davis et al., 2011]]  

 

รูปที่ 9.24 ภาพสเก็ชลักษณะของ S-C fabric แบบ C-surface ที่ขนานกันระนาบของการเฉือน และแบบ C’-
surface ทีท่่ามุมกับระนาบการเฉือน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Fig. 5.14 โดย Passchie and Trouw, 2005] 
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(5) เอสซีแฟบริคส์ (S-C fabrics) ถือว่าเป็นตัวบ่งบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของเขตรอยเฉือนได้ดี เป็นได้ทั้ง ริ้ว
ขนานและแถบการเฉือน (foliation and shear band) ดังรูปที่ 9.24 และ 9.25 หากเป็นระนาบของริ้ว
ขนาน (foliation plane) เรียกว่า S-surface โดยที่ S มาจาก “schistosity - ฌิสต้อ′เซอที่”และหากเป็น
แถบการเฉือน (shear band) เรียกว่า C-surface โดยที่ C มาจาก cisaillement เป็นภาษาฝรั่งเศสของค า
ว่า “เฉือน (shear)” C-surface มกัเป็นแนวไม่ต่อเน่ืองยาวประมาณ 2-20 เซนติเมตร และหนาประมาณ 1 
มิเลอเมตร (ดังอธิบายในส่วนของแถบการเฉือน) ค าว่า S-C อาจเขียน C/S หรือ C-S ก็ได้  

 

รูปที่ 9.25 ภาพจากแผ่นหินบางแสดงลักษณะของ S-C fabric (ก) และ (ข) แบบ C-surface ที่ขนานกันระนาบ
ของการเฉือน (ค) และ (ฉ) แบบ C’ ที่ท่ามุมกับระนาบการเฉือน [ภาพ (ก) และ (ค) จาก Figs. 5.15 and 5.18 โดย 
Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ข) และ (ง) โดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash University, ภาพ (จ) 
และ (ฉ) โดย Haakon Fossen] 

(6) แร่รูปปลา (Mineral Fish) หินมายเลอไน้ท์มักมีลักษณะรูปเลนส์ของพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) 
ของแร่ เมิสเคอไว้ท์ (muscovite) ไบเออไท้ท์ (biotite) เพอแทะเซี่ยมเฟลสปาร (K-felspar) เพลเจอเคลส 
หรือเพลจีเออเคลส (plagioclase) ได้ชื่อว่าแร่รูปปลา (mineral fish) เพราะมีลักษณะคล้ายปลา trout (รูป
ที่ 9.26) หางของแร่รูปปลา (mineral fish) ขนานกับระนาบการเฉือน (shear plane) เน่ืองจากแร่รูปปลา
เด่นๆ มีมากในแร่จ าพวกไมเคอะ จึงมีชื่อเรียกติดปากว่า “แร่ไมเคอะรูปปลา (mica fish)” แทนการเรียกว่า 
“แร่รูปปลา (mineral fish)” สามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือนได้หากน าหินที่มีลักษณะของ mica fish ส่อง
กับแสงพระอาทิตย์ในทิศทางที่ขนานไปกับระนาบการเฉือน (shear plane) จะพบลักษณะของแร่ไมเคอะ 
(mica) เล่นแสงได้แวววาวกว่าด้านตรงกันข้าม  
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รูปที่ 9.26 ภาพจากแผ่นหินบางของหินมายเลอนิถิค แกรโนไดเออไร้ท ์(mylonitic granodiorite) แสดงลักษณะ
ของแร่ไมเคอะรูปปลา (mica fish) และภาพขยายแสดงแร่ไมเคอะรูปปลา และแร่ไมเคอะรูปปลาที่มีหางยาว [ภาพจาก 
Figure 10.49 โดย Davis et al., 2011] 

(7) สิ่งแปลกปลอมแทรกอยู่ในเน้ือหิน (Inclusion) ถ้าสิ่งแปลกปลอมที่แทรกอยู่ในเน้ือหินมีความแข็งแรงกว่า
เน้ือหิน สิ่งแปลกปลอมน้ันจะแสดงการเปลี่ยนลักษณะที่แตกต่างออกไปจากเน้ือหิน เมื่อหินน้ันถูกเฉือนอยู่ใน
เขตรอยเฉือน เช่น มีการหมุน หรือ การเกิดผลึกใหม่ หรืออื่นๆ ที่สัมพันธ์กับเมทริกซ์ การหมุนของสิ่งแปล
ปลอมในกรณีของการเฉือนแบบตามแกนและไม่ไปตามแกน จะได้ลักษณะต่างกัน ดังในรูปที่ 9.27 และ 9.28  

 

รูปที่ 9.27 ลักษณะของการหมุนในเขตรอยเฉือน (ก) แบบไปตามแกน (coaxial or pure shear) (ข) แบบไม่ไป
ตามแกน (non-coaxial or simple shear) [ภาพจาก Figure 10.53 โดย Davis et al., 2011]  
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รูปที่ 9.28 ลักษณะของสิ่งแปลกปลอม (inclusion) ที่มีความแข็งมากกว่าเน้ือหินในเขตรอยเฉือน เกิดการหมุนดัง
รูปซ้ายมือ รูปขวาแสดงแนวของริ้วขนาน ในเม็ดแร่ที่อยู่ในเขตรอยเฉือน ภาพถ่ายล่าง ภาพซ้ายมือเป็นลักษณะของพอฟิเรอ
แคลสท์ (porphyroclast) ของแร่ เฟลสปาร ของหินมายเลอนิถิคแกรเหนิท ภาพขวามือแสดงพอฟิเรอแบลสท์ 
(prophyroblast) ของแร่การเนิท ที่มีหาง และมีการหมุน (spiral inclusion trial) [ภาพบนจาก Mark Jessell and Paul 
Bons, Monash University ภาพล่างจาก Figure 9.58 โดย Davis et al., 2011]  

(8) เพระเฌอร แฌโด (Pressure Shadow) ส่วนใหญ่เราสังเกตได้โดยดูจากกล้องจุลทรรศน์ ปรากฏเป็น
บริเวณที่มีการเกิดผลึกใหม่ของแร่จ าพวกขวอรทส์ แคลไซ้ท์ และ คลอไร้ท์ มีการเปลี่ยนลักษณะในเขตรอย
เฉือนดังแสดงในรูปที่ 9.29 

 

รูปที่ 9.29 ลักษณะ pressure shadows, fibers และ instantaneous strain แบบต่างๆ (ก) แบบ pure 
shear (coaxial) (ข) แบบ simple shear (non-coaxial) [ภาพจาก Figure 10.56 โดย Davis et al., 2011] 

(9) แร่เม็ดใหญ่ (porphyroclast – พอฟิ′เรอแคลสทฺ) และแร่เม็ดใหญ่แปร (Porphyroblast – พอฟิ′เรอ
แบลสทฺ) หินทีม่ีเม็ดแร่แข็ง (rigid grain) ในเน้ือพ้ืน หากมกีารเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค เน้ือหินบางส่วน
อาจมีการแปรสภาพไป ส่วนที่เหลือเรียกทับศัพท์ว่า “พอฟิ′เรอแคลสทฺ – porphyroclast” ซึ่งจัดเป็น เม็ด
แร่ขนาดใหญ่ หรือ “ฟี′เนอครสีทฺ – phenocryst” ประเภทหน่ึงที่อยู่ในเน้ือหินแปร ถือเป็นกรณีที่หินมีแร่ที่มี
ความแข็งแรง แต่ถ้ามีผลึกแร่ใหม่ (neo mineral) เกิดข้ึนในระหว่างหรือหลังกระบวนการแปร เรียกว่า แร่



เขตรอยเฉือน    413 

เม็ดใหญ่แปร หรือเรียกทับศัพท์ว่า “พอร′ฟิเรอแบลสทฺ – porphyroblast” ผู้เขียนเรียกทับศัพท์ คือ พอฟิ
เรอแคลสท์ และพอฟิเรอแบลสท์ ส่วนกระบวนการเกิด หากเกิดในระหว่างการเปลี่ยนลักษณะเรียก
ภาษาอังกฤษว่า “synkinematics – ซินคิเนอแม′ถิคสฺ” ถ้าเกิดหลังการเปลี่ยนลักษณะเรียกภาษาอังกฤษว่า 
“postkinematics – โพสทฺคิเนอแม′ถิคสฺ” หากพอฟิเรอแบลสทม์ีลักษะแบบรูปตัว S หรือมีหาง (inclusion 
trails) เมื่อถูกเฉือนจะมีการหมุนของหาง (trails) รอบพอฟิเรอแบลสทแ์ละพอฟิเรอแคลสท์ การหมุนของแร่
แข็งและการไหลของแร่อ่อนมี 2 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 9.30 คือ การไหลแบบรูปตา (eye-sheaped flow 
pattern) และการไหลแบบหูกระต่าย (bow-tie shaped flow plattern) ลักษณะของพอฟิเรอแบลสท์ 
และพอฟิเรอแคลสท์ แสดงในรูปที่ 9.31  

รูปทรงสัณฐาน (geometry) ของพอฟิเรอแคลสท์แบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนในมีลักษณะเป็นเม็ดแข็งเรียกว่า 
แก่น (core) รอบๆ เรียก เน้ือส่วนนอก หรือแมนเทิล (mantle) อันเป็นส่วนของแร่เกิดผลึกใหม่ รูปที่ 9.32 
แสดงพอฟิเรอแคลสทท์ี่มีอยู่ทั้ง 4 ประเภท คือ -type, -type, -type, และ -type พร้อมทิศทางการ
เฉือน (shear direction) และรูปที่ 9.33 แสดงตัวอย่างลักษณะของ พอฟิเรอแคลสท์พบได้จากหินโผล่ใน
สนาม และจากแผ่นหินบาง  

 

รูปที่ 9.30 ลักษณะการไหลของแร่อ่อนและการหมุนของเม็ดแร่แข็ง (ก) การไหลแบบรูปตา (eye-sheaped 
flow pattern) และ (ข) การไหลแบบหูกระต่าย (bow-tie shaped flow pattern)  

 

รูปที่ 9.31 ลักษณะการเปลี่ยนลักษณะของพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) ในเขตรอยเฉือน (ก) การผิดรูป
หรือวิบัติแบบยืด (extensional failure) (ข) การผิดรูปหรือวิบัติแบบเฉือน (shear failure) (ค) เพระเชอร แฌโด 
(pressure shadow) (ง) การหมุนหรือไหลไปตามแนวการเฉือน  
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รูปที่ 9.32 รูปร่างของพอฟิเรอแคลสท ์(porphyroclast) ซึ่งเรียกชื่อตามอักษรกรีก ส่วนมากมีขนาดเล็ก ต้องดูใน
แผ่นหินบาง อาจเห็นด้วยตาเปล่าในบางครั้ง หากเป็นลักษณะแบบ -type ไม่สามารถบ่งบอกทิศทางได้ เพราะการบ่งบอก
ทิศทางต้องสังเกตดูที่ปีก (wing) ที่เป็นส่วนของเน้ือส่วนนอก (mantle) ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ แบบข้ันบันใด และแบบแนวตรง 
[ภาพจาก Figure 10.60 โดย Davis et al., 2011]  

 

รูปที่ 9.33 ลักษณะของพอฟิเรอแคลสท ์(porphyroclast) ดูจากแผ่นหินบาง (ก) แบบ -type ของแร่เพอแทะ
เซี่ยมเฟลสปาร (ข) แบบ -type และ -type ของแร่เพอแทะเซี่ยมเฟลสปาร (ค) แบบ -type ของแร่เพอแทะเซี่ยม
เฟลสปาร (ง) แบบ -type [ภาพ (ก)จาก Fig. 5 (c) โดย Wells et al., 2005 และ ภาพ (ข) และ (ค) จาก Figs. 5.22 and 
5.25 โดย Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ง) จาก Figure 10.59 โดย Davis et al., 2011] 
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(10) สายแร่ (Vein) สายของแร่ขวอรทส์ แคลไซ้ท์ เฟลสปาร ไมเคอะ จิ๊พเซิ่ม หรือเหล็กอ๊อกไซ้ด์ แทรกในเน้ือ
หินสามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือนได้ ดังแสดงในรูปที่ 9.34 และ 9.35  

 

รูปที่ 9.34 การวางตัวของสายแร่ของ (ก) การเฉือนไปตามแกน (coaxial deformation) และ (ข) การเฉือน
แบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial deformation) เทียบกับ instantaneous strain [ภาพจาก Figure 10.67 โดย Davis 
et al., 2011]  

 

รูปที่ 9.35 ลักษณะของการเฉือนแบบต่อเน่ือง (progressive deformation) ของโครงสร้างเอนเอะเฌอลอน (en 
echelon) ในเขตรอยเฉือนที่เปลี่ยนลักษณะจาก (ก) ไป (ข) และ (ค) อย่างค่อยเป็นค่อยไปตามล่าดับ [ภาพจาก Figure 
10.68 โดย Davis et al., 2011]  

(11) รอยแตกและระยะการเลื่อนของเม็ดแร่ (Fractured and offset grain) มักพบการแตกของพอฟิเรอ
แคลสท์ (porphyroclasts) ที่เป็นส่วนที่แข็งตามแนวการเฉือนดังรูปที่ 9.36 แต่การบ่งบอกทิศทางการเฉือน
จากรอยแตกของพอฟิเรอแคลสท์ อาจผิดพลาดเพราะสามารถเกิดได้ทั้งแบบซินเธะถิค (synthetic) และแอน
เทอเธะถิค (antithetic) ดังแสดงในรูปที่ 9.36 กล่าวโดยสรุป คือ ไม่สามารถใช้รอยแตกและระยะการเลื่อนที่
สังเกตได้จากเม็ดแร่หรือเม็ดหินเพ่ือบ่งบอกทิศทางการเฉือน ต้องใช้หลักฐานอย่างอื่นประกอบ  
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รูปที่ 9.36 รอยแตกของพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) ที่อาจเกิดในระหว่างการเปลี่ยนลักษณะในเขตรอย
เฉือนโดย ลักษณะของซินเธะถิค (synthetic) และแอนเทอเธะถิค (antithetic) รอยแตกไม่ได้เป็นลักษณะที่น่ามาก่าหนดแนว
การเฉือนได้ เพราะแนวของรอยแตก ข้ึนอยู่กับการวางตัวของพอฟิเรอแคลสท์ และลักษณะของผลึก สามารถบอกได้เพียงว่ามี
การเฉือนเกิดข้ึน [ภาพโดย Mark Jessell and Paul Bons, Monash University] 

(12) โครงสร้างไส้กรอกแบบอสมมาตร (Asymmetric boudins) เป็นโครงสร้างที่เกิดได้ หากมีหินเน้ืออ่อน
แทรกสลับกับหินเน้ือแข็ง การยืดของหินเน้ือแข็งแบบการเฉือนเกิดข้ึนได้ หากมีสภาพที่เหมาะสม ต่อการเกิด
โครงสร้างรูปไส้กรอก ในเขตรอยเฉือนมักแสดงลักษณะของโครงสร้างสร้างไส้กรอกแบบอสมมาตร ท่ีสามารถ
บ่งบอกทิศทางการเฉือนได้ รูปแบบของโครงสร้างไส้กรอกแบบอสมมาตรที่สามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือนมี 
2 รูปแบบ คือ โครงสร้างไส้กรอกแสดงแถบการเฉือน (shear band boundins) และโครงสร้างไส้กรอก
แสดงการล้มทับแบบดอเมอโน (domino boudins - ดอ′เมอโน บูแดนสฺ′) (รูปที่ 9.37) สามารถใช้โครงสร้าง
ไส้กรอกที่แสดงแถบการเฉือน (shear band boundins) บ่งบอกทิศทางการเฉือนได้ง่ายกว่า โครงสร้างไส้
กรอกที่แสดงการล้มทับแบบดอเมอโน จะสามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือนได้ ในกรณีที่เป็นโครงสร้างไส้
กรอกท่ีแสดงการล้มทับแบบดอเมอโน หากพบว่าแนวของโครงสร้างไส้กรอกขนานกับแนวของริ้วขนาน การ
ใช้หลักฐานจากโครงสร้างไส้กรอกที่แสดงการล้มทับแบบดอเมอโน มาบ่งบอกทิศทางการเฉือนเพียง
โครงสร้างเดียว อาจเกิดความผิดพลาดได้หากพบท ามมุกับริ้วขนาน (รูปที่ 9.38)   

(13) โครงสร้างอสมมาตรรอบพอฟิเรอแคลสท์ (Quarter Structure) เปน็โครงสร้างขนาดเล็กที่เกิดรอบพอฟิ
เรอแคลสท์ (porphyroclast) ดังแสดงในรูปที่ 9.39 หากแบ่งโครงสร้างพอฟิเรอแคลสท์เป็น 4 ส่วน 
(quarter) คือ ฝั่งด้านบนซ้ายและขวา และฝั่งด้านล่างซ้ายและขวา โครงสร้างที่เกิดรอบฟอรฟิเรอแคลสท์ ฝั่ง
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ด้านบนซ้ายและขวา จะเหมือนกับฝั่งด้านล่างขวาและซ้าย (รูปที่ 9.39)  หากปรากฏลักษณะของโครงสร้าง
ดังแสดงในรูปที่ 9.39 สามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือนได้  

(14) ชั้นหินคดโค้ง (Fold) ซึ่งมักพบร่วมกับเขตรอยเฉือน ในลักษณะแบบอสมมาตร (asymmetrical  folds) 

 

รูปที่ 9.37 รูปแบบของโครงสร้างไส้กรอกแบบอสมมาตร (ก) โครงสร้างไส้กรอกแสดงแถบการเฉือน (shear 
band boundins) และ (ข) โครงสร้างไส้กรอกแสดงการล้มทับแบบดอเมอโน (domino boudins) [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Fig. 5.40 โดย Passchier and Trouw, 2005] 

 

รูปที่ 9.38 โครงสร้างไส้กรอกแบบอสมมาตรที่อาจวางตัวได้ทั้งแบบขนาน และท่ามุมกับริ้วขนานที่เกิดจากการ
เฉือน (ก) โครงสร้างไส้กรอกแสดงแถบการเฉือน (shear band boundins) และ (ข) โครงสร้างไส้กรอกแสดงการล้มทับ  
แบบดอเมอโนบูแดนส์ (domino boudins) หากท่ามุมกับริ้วขนาน การแปลความหมายต้องพิจารณาหลักฐานอื่นประกอบ  
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Fig. 5.42 โดย Passchier and Trouw, 2005] 
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รูปที่ 9.39 (ก) โครงสร้างอสมมาตรรอบพอรพิเรอแคลสท์ (quarter structure) หากแบ่งพอฟิเรอแคลสท์
ออกเป็นสี่ส่วน ส่วนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจะมีรูปร่างคล้ายกัน (ข) การคดดค้งแบบอสมมาตร [ภาพปรับปรุงต่อจาก Fig. 5.38 โดย 
Passchier and Trouw, 2005 ภาพ (ข) โดย Haakon Fossen] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 5-8 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 

9.5 การวิเคราะห์ความเครียดเฉือนที่เกิดในเขตรอยเฉือน   

ลักษณะของความเครียดที่เกิดข้ึนในเขตรอยเฉือน ส่วนใหญ่เป็นแบบเน้ือผสม (heterogeneous) มากกว่าแบบ
เน้ือเดียว (homogeneous) แต่ถึงแม้จะเป็นแบบเน้ือผสม เราสามารถศึกษาเขตรอยเฉือนได้ เน่ืองจากหินแสดงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่สามารถท านายได้ การวิเคราะห์ท าคล้ายกับ หรือเสมือนกับเป็นแบบการเปลี่ยนลักษณะแบบ
เน้ือเดียว (homogenous) คือ ก าหนดให้มีการเปลี่ยนลักษณะที่ได้วงรีความเครียดขนาดเท่ากันทั่วทั้งมวลหิน ที่สามารถ
แบ่งย่อยๆ ได้ เพ่ือการพิจารณา หากยังไม่เป็นเน้ือเดียวก็แบ่งย่อยลงอีกจนได้ลักษณะเน้ือเดียว เพราะต้องการให้มวลหินย่อย
ที่แยกพิจารณามีวงรีความเครียดที่เท่ากัน (เป็นลักษณะของการ integration ทางคณิตศาสตร์ หากเห็นว่าพ้ืนที่ที่วิเคราะห์ยัง
ไม่เล็กพอที่จะเป็นตัวแทนได้ ก็สามารถแบ่งให้เล็กลงไปอีก จนประทั่งมั่นใจว่า จะเป็นตัวแทนที่ได้ค่าโดยประมาณใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด)   

รูปที ่9.40 (ก) และ (ข) แสดงถึงการเปลี่ยนลักษณะแบบไม่เป็นเน้ือเดียวชนิดไม่ไปตามแกน (simple shear) ใน
รูปก าหนดวงรีความเครียดที่เป็นตัวแทนส่วนย่อยๆ โดยสมมติให้ส่วนย่อยๆ ที่แบ่งมีความเป็นเน้ือเดียว (และอีกครั้ง! หากยังไม่
เป็นเน้ือเดียว ต้องแบ่งย่อยลงอีก) ในรูปให้วงรีแต่ละวงแทนการเปลี่ยนลักษณะแบบเน้ือเดียว จะพบว่าแต่ละพ้ืนที่ในบริเวณ
เขตรอยเฉือน มีรูปวงรีความเครียดแตกต่างกัน ขอบเขตของรอยเฉือนที่บริเวณที่ไม่มีความเครียดเลย น่ันคือ ได้รูปวงกลม 
และที่ตรงกลางของเขตรอยเฉือน จะมีความเครียดมากท่ีสุด (รูปที่ 9.40) และปริมาณของความเครียดจะลดลงจากจุดกลางทั้ง
สองข้างอย่างค่อยเป็นค่อยไป (progressive deformation) ถ้าลากเส้นไปตามแนวแกนยาว (S1) ของวงรีแต่ละวงดังแสดงใน
รูป 9.40 (ก) และ 9.40 (ข) และลากเส้นไปตามแนวแกนสั้น (S3) ของวงรีแต่ละวงในรูป 9.40 (ก) และ 9.40 (ข) จะได้ดังรูป 
9.40 (ค) และ 9.40 (ง) ตามล าดับ เส้นที่ลากเรียกว่า “เส้นของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม (finite strain 
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trajectories)” ซึ่งเปน็แนวเส้นแสดงการวางตัวของ S1 และ S3 เส้นของแนวการเปลี่ยนแปลความเครียดรวมมีรูปร่างคล้าย
ตัว S (sigmoidal) หากมีความเครียดมาก จะได้รูปตัว S ที่ยืดเกือบขนานกับระนาบการเฉือน (shear plane) S1ที่ได้เป็นแนว
ของริ้วขนานที่เกิดข้ึนในเขตรอยเฉือนน่ันเอง แนวของเส้นของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม แสดงลักษณะของ S-
surface ใน S-C fabrics  

 

รูปที่ 9.40 ลักษณะของการเกิดความเครียดแบบเน้ือผสม (heterogeneous strain) (ก) เมื่อมีการเฉือนด้วย 
=1 (ข) เมื่อเฉือนเพ่ิมมากข้ึน =2 (ค) เส้นของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม (finite strain trajectory) ส่าหรับรูป 
ก (ง) เส้นของแนวการเปลี่ยนแปลงความเครียดรวม (finite strain trajectory) ส่าหรับรูป (ข) [ภาพจาก Figures 3.2 and 
3.12 โดย Ramsay and Huber, 1983]  
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9.5.1 ความสอดคล้องของความเครียดในเขตรอยเฉือน 

แม้ว่าการเปลี่ยนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือนจะเป็นแบบเน้ือผสม แต่เป็นการเกิดอย่างเป็นระบบและอย่าง
กลมกลืนของความเครียดในวัตถุเน้ือผสมค่อนข้างสมบรูณ์ หรือรียกว่า  “การเกิดความเครียดอย่างกลมกลืน (strain 
compatibility)” จึงท าให้สามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความเครียดได้ แม้จะเป็นแบบไม่ได้เป็นเน้ือเดียว คงยังมี
ลักษณะที่ไปด้วยกันได้ทั้งเขตรอยเฉือน ไม่มีลักษณะของความไม่ต่อเน่ือง (discontinuities) หรือมีการเปลี่ยนลักษณะอย่าง
รวดเร็ว (abrupt change) ถ้าหากการเปลี่ยนลักษณะไม่กลมกลืนหรือไม่สอดคล้อง (incompatible) กันแล้ว ปัญหาของการ
วิเคราะห์ที่จะเกิดข้ึน คือ ไม่สามารถก าหนด (fix) รูปร่างการเปลี่ยนลักษณะให้กลมกลืนกันได้ อาจเกิดช่องว่างหรือการ
ซ้อนทับ (ก่าย) กันข้ึนมา น่ันแสดงถึงความไม่กลมกลืนหรือสอดคล้องกัน ในขณะที่สมมติฐานของการวิเคราะห์ ก าหนดให้มี
การเกิดความเครียดอย่างกลมกลืน (strain compatibility) ในเขตรอยเฉือน องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบที่อาจเกิดข้ึนได้ ใน
ระนาบของรอยเฉือน (รูปที่ 9.41) ได้แก:่- 

(1) มีการเปลี่ยนลักษณะแบบไม่เป็นไปตามแกน (simple shear) แบบเน้ือผสม (heterogeneous 
simple shear) โดยมี ระนาบการเฉือนขนานกับแนวผนังที่ไม่ถูกเฉือน (shear zone wall) 

(2) มกีารหดหรือยืดตัวแบบเน้ือผสม (heterogeneous dilation) โดยมีปริมาตรเปลี่ยนแปลงขณะมีการ
เคลื่อนที่ต้ังฉากกับแนวผนังที่ไม่ถูกเฉือน (shear zone wall) และ 

(3) มคีวามเครียดแบบเน้ือเดียว (homogeneous strain) เกิดข้ึนในวัตถุทุกชนิดที่มีอยู่ในเขตรอยเฉือน 
และแนวผนังที่ไม่ถูกเฉือน (shear zone wall)  

 

รูปที่ 9.41 องค์ประกอบทั้งสามประเภทที่เกิดข้ึนเมื่อมีแนวการเฉือนอยู่ด้านข้าง ได้แก่ การเปลี่ยนลักษณะแบบไม่
เป็นไปตามแกน (simple shear) การเปลี่ยนปริมาตรแบบยืดหรือหด (volume change) และการเปลี่ยนแบบเน้ือเดียว
เท่ากันตลอด (homogenous strain) [ภาพจาก Figure 26.4 โดย Ramsay and Huber, 1987]  

การเปลี่ยนลักษณะทั้งสามประเภทแสดงในรูปที่ 9.41 อาจผสมกันได้ดังรูปที่ 9.42 และถึงแม้ว่าจะมี 3 
องค์ประกอบ แต่ในเขตรอยเฉือนเป็นแบบเน้ือผสม ดังน้ัน จึงมีเพียงสององค์ประกอบเท่าน้ัน โดยที่ การเปลี่ยนแบบเน้ือเดียว
เท่ากันตลอด (homogenous strain) ไม่อยู่ในข่ายของประเภทเน้ือผสม รูปที่ 9.43 แสดงลักษณะของการเกิดความเครียดที่
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ไม่กลมกลืนหรือสอดคล้องกัน (strain incompatibility) ของเขตรอยเฉือน ซึ่งไม่เข้าข่ายการพิจารณา และรูปที่ 9.44 แสดง
ลักษณะของความเครียดแบบกลมกลืน (strain compatibility) รูป 9.44 (ค) มีการเคลื่อนที่ได้ ที่ปลายของเขตรอยเฉือน แต่
ไม่ถือว่าเป็นความเครียดที่ไม่กลมกลืนหรือสอดคล้องกัน (strain incompatibility) แสดงให้เห็นถึงปัญหาของการเกิด
ความเครียดที่ไม่กลมกลืนหรือสอดคล้องกัน (strain incompatibility) โดยที่มีการหยุดของเขตรอยเฉือน โดยอาจเกิดการ
รวมเข้ากับแนวของเขตรอยเฉือนแนวใหม่อีกแนวหน่ึง หรือหยุดเข้าไปในหินที่ไม่ถูกเปลี่ยนลักษณะ เช่น หินน้ันมีความแข็งแรง
ต่อการเฉือนได้ดี น่ันเอง 

 

รูปที่ 9.42 ลักษณะผสมขององค์ประกอบที่แสดงในรูปที่ 9.40 [ภาพจาก Figure 26.5 โดย Ramsay and 
Huber, 1987]  

 

รูปที่ 9.43 ลักษณะของการเกิดความเครียดที่ไม่กลมกลืนหรือสอดคล้องกัน (strain incompatibility) ในเขต
รอยเฉือน แสดงรูปก่อนการเปลี่ยนลักษณะ การเปลี่ยนลักษณะตามแกนแบบไม่ต่อเน่ือง (discontinuous pure shear) การ
เปลี่ยนลักษณะตามแกนแบบต่อเน่ือง (continuous pure shear) และแบบรูปลิ่ม [ภาพจาก Figure 26.24 โดย Ramsay 
and Huber, 1987]  
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รูปที่ 9.44 ลักษณะของการเฉือนแบบกลมกลืน (strain compatibility) ในเขตรอยเฉือน (ก) ลักษณะเริ่มต้น 
(ข) เกิดแบบไม่ไปตามแกนอย่างต่อเน่ือง (continuous simple shear) (ค) เกิดแบบไม่ไปตามแกนอย่างไม่ต่อเน่ือง 
(discontinuous simple shear) [ภาพจาก Figure 26.35 โดย Ramsay and Huber, 1987] 

9.5.2 การเกิดริ้วลายหรือลวดลายในเขตรอยเฉือน 

ความเครียดในเขตรอยเฉือน ท าให้เกิดริ้วลาย (fabric) ในหินได้ ริ้วลายที่เกิดข้ึนแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังน้ี 

(1) ริ้วลายที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดที่เกิดข้ึนทั้งหมด (strain sensitive shape fabrics) โดย
ความเครียดทั้งหมดที่เกิดในเขตรอยเฉือนจะถูกบันทึกไว้ในเน้ือหิน ดังน้ัน จึงสามารถน ามาใช้วิเคราะห์หา
ปริมาณความเครียดทั้งหมดที่เกิดได้ 

(2) ริ้วลายที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดบางส่วน (strain insensitive fabrics) เท่าน้ัน ใช้หาปริมาณ
ความเครียดทั้งหมดไม่ได้ เน่ืองจากความเครียดทั้งหมด ที่เกิดในเขตรอยเฉือนไม่ได้ถูกบันทึกไว้ทั้งหมด  

(3) ริ้วลายผสมที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดที่เกิดในเน้ือหิน (composite shape fabrics) โดย
ความเครียดทั้งหมดที่เกิดในเขตรอยเฉือน อาจจะถูกบันทึกหรือไม่ถูกบันทึก ดังน้ัน ความเครียดทั้งหมดที่
เกิดข้ึนในการเปลี่ยนลักษณะของการเฉือน อาจเป็นแบบต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง อาจเป็นแบบขนานตามแกน 
และเปลี่ยนมุมไปกับแนวการเฉือนในขณะเกิดการเปลี่ยนลักษณะ จึงท าให้ริ้วลายถูกบันทึกแบบเน้ือผสม  

ริ้วลายที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดที่เกิดข้ึนทั้งหมด (strain sensitive shape fabrics) จะขนานกับวงรี
ความเครียดรวมทั้งหมด (finite strain ellipse) ดังน้ัน จึงแสดงผลของความเครียดรวมทั้งหมด (total finite strain ellipse) 
ซึ่งประกอบด้วยริ้วขนาน (foliation) และโครงสร้างแนวเส้น (lineation) ดังรูปที่ 9.45 ซึ่งเป็นแร่เพแแทะเซี่ยม เฟลสปาร ที่



เขตรอยเฉือน    423 

ถูกเปลี่ยนลักษณะ เป็นพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) แสดงผลของการเกิดความเครียด แนวการตัดแผ่นหินบางขนานกับ
แนวการยืด และต้ังฉากกับริ้วขนาน ถ้าเกิด plane strain (S1>S2, S3 = 0) เม็ดแร่ขนานกับระนาบ S1S2 และต้ังฉากกับ S3 

เราหา S1 และ S2 ได้จากวิธี center-to-center หรือ Rf/  

 

รูปที่ 9.45 ภาพจากแผ่นหินบางแสดง ลักษณะของพอฟิเรอแคลสท์ (porphyroclast) ของแร่เพอแทะเซี่ยม 
เฟลสปาร ในหิน ขวอรทส์-เฟลสปาร-ไมเคอะ เอิลเทรอมายเลอไน้ท์ [ภาพจาก Fig. 5.24 โดย Passchier and Trouw, 
2005]  

สามารถใช้การวางตัวของริ้วขนาน ที่อยู่ในเขตรอยเฉือน เทียบกับเขตของรอยเฉือนเพ่ือหาปริมาณความเครียด 
เราวัดมุมของริ้วขนาน จะได้ความสัมพันธ์ที่เสนอโดย Ramsay and Graham (1970) ดังน้ี 

     = 2/tan2 

เมื่อ     คือ มุมที่วัดระหว่างริ้วขนานกับแนวของรอยเฉือน   
  คือ shear strain  

เรายังสามารถค านวณหาการยืดได้ ดังสมการ 

S1 = cot 

    S3 = tan 

หรืออาจจะหา S1 และ S3 โดยวิธีอื่นแล้วจึงใช้ S1 และ S3 ที่หาได้เพ่ือหามุม  ก็ได้ สมการที่กล่าวข้างต้นใช้
ส าหรับการเฉือนแบบไปตามแกน (simple shear) เท่าน้ัน และค่าที่ได้เป็นค่าน้อยเชิงประมาณ (underestimate) คือ เป็น
ค่าทีน้่อยกว่าความเครียดเฉือน (shear strain) ที่เกิดข้ึนจริง รูปที ่9.46 เป็นรอยเฉือนในหินแกรเหนิท หากสเก็ชแนวริ้วขนาน 
(foliation trajectory) ดังแสดงในรูปที่ 9.46 ซึ่งก็คือ S1 แนวริ้วขนาน ช่วยให้ประมาณปริมาณของความเครียดในเขตรอย
เฉือนในแต่ละที่ได้ โดยการวัด  ณ จุดที่สนใจ 

ริ้วลายที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดบางส่วน (strain insensitive fabrics) ไม่เหมาะที่จะวิเคราะห์หา
ปริมาณความเครียด เน่ืองจากไม่ได้บันทึกวงรีความเครียดรวมทั้งหมด (finite strain ellipse) นอกจากน้ีแล้วยังมีการเกิดผลึก
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ใหม่ของเม็ดขนาดในขณะเกิดการเฉือน ท าให้การบันทึกของความเครียดที่สะสมไว้ในเม็ดขนาดหรือเน้ือหินขาดหายไป หาก
วิเคราะห์จะได้ปริมาณความเครียดที่เกิดข้ึนเพียงบางส่วนเท่าน้ัน  

ริ้วลายผสมที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดที่เกิดในเน้ือหิน (composite shape fabrics) ประกอบด้วย
แถบการเฉือน (shear band) ที่เป็นได้ทั้ง ริ้วลายที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดที่เกิดข้ึนทั้งหมด (strain sensitive 
shape fabrics) หรือริ้วลายที่เป็นผลของการบันทึกของความเครียดบางส่วน (strain insensitive fabrics) โดยที่แถบการ
เฉือน อาจขนานหรือท ามุมกับระนาบการเฉือน ริ้วลายผสม ทีม่ีแถบการเฉือน มีอยู่ 2 ชนิดคือ แบบ C (C-type shear band) 
และแบบ C’ (C’-type shear band) ดังแสดงในรูปที่ 9.24 และ 9.25  

ส าหรับ S-C fabrics ที่ประกอบด้วย S-surfaces และ shear bands (C-surfaces) สามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ตาม Lister and Snoke (1984) ซึ่งได้แก่ Type I S-C fabrics และ Type II S-C fabrics โดยที่ Type I S-C 
fabrics จะเป็นพวกมายเลอนิถิค ขวอรทส์ (mylonitic quartz) ของหินที่มีแร่ขวอรทส์และเฟลสปารเป็นองค์ประกอบส่วน
ใหญ่ (quartz and felspathic rocks) ส่วน Type II S-C fabrics จะเป็นพวกหินที่มีแร่ไมเคอะ เช่น ไมเคเฌิส ขวอรทไซ้ท์ 
(micaceous quartzite) โดยที่ S-surface คือ แนวของริ้วขนานของ แร่ไมเคอะรูปปลา (mica fish) แนวของแถบการเฉือน 
(C-surface) คือ แนวของส่วนหางของแร่ไมเคอะรูปปลา  

 

รูปที่ 9.46 ลักษณะของการเฉือนแบบขวาไปซ้าย (dextral shear zone) (ก) ตัดเข้าไปในแกรเหนิท (ข) แนว
เส้นของริ้วขนาน (foliation trajectories) ปรากฏในเขตรอยเฉือน [ภาพจาก Figure 10.75 โดย Davis et al., 2011] 

9.5.3 วงรีความเครียดที่เกิดขึ้นทันทีทันใด (Instantaneous Strain Ellipse) 

ใช้วงรีความเครียดที่เกิดข้ึนทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) เมื่อถูกแรงกระท าสามารถใช้เป็นตัวแทน
ส าหรับจะแสดงผลของอัตราการยืดแบบทันทีทันใด (instantaneous stretching rate) ระหว่างแนวการยืดตามวงรอบ 
(radial line) ที่อยู่ในระนาบของวงรี (รูปที่ 9.47) เมื่อเกิดความเครียดจะมีทั้ง การยืด (extension) และการหด (shortening) 
ถ้าพ้ืนที่ของวงรีอยู่นอกวงกลมแสดงว่ามีการยืด (extension) แต่ถ้าพ้ืนที่วงรีอยู่ในวงกลมแสดงว่ามีการหด (shortening) โดย
ที่เส้นรัศมีของวงรีความเครียดท ากับวงกลมเป็นตัวบ่งบอก [รูปที่ 9.47 (ข)] เมื่อเขียนมุมระหว่างระนาบการเฉือนกับการหด
หรือการยืด จะได้ดังรูป 9.47 (ค) โดยจะมีจุดสองจุดที่ไม่เปลี่ยนความยาว เรียกเส้นที่ไม่เปลี่ยนความยาวว่า เส้นตรงที่มีอัตรา
ค่าการยืดหรือหดเป็นศูนย์ (line of zero stretching rate)  
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รูปที่ 9.47 ลักษณะของวงรีความเครียดแบบทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) (ก) เมื่อมีการยืดหรือ
หดสั้นในบางส่วน (ข) น่าเอาวงกลมก่อนการเปลี่ยนลักษณะมาซ้อนทับ (ค) ลักษณะอัตราการยืดและหด [ภาพจาก Figure 
10.83 โดย Davis et al., 2011]  

รูปที่ 9.48 แสดง วงรีความเครียดที่เกิดข้ึนทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) ในระหว่างการเฉือนแบบ
ไปตามแกน (pure shear or coaxial) และแบบไม่ไปตามแกน (simple shear or non-coaxial) โดยที่การเฉือนแบบไปตาม
แกนมอีัตราการเปลี่ยนแปลงแบบยืด ขนานไปกับระนาบของการเฉือนและอัตราการหดสั้น  ต้ังฉากกับระนาบของการเฉือน 
เส้นที่แสดงความยาวคงที่ไม่ยืดหรือหดท ามุม 45 องศากับระนาบการเฉือน ตรงกันข้ามกับการเฉือนที่ไม่ไปตามแกน (simple 
shear) จะได้แกนของแนวของวงรีความเครียดท ามุม 45 องศากับระนาบการเฉือน และมีเส้นที่แสดงความยาวคงที่หน่ึงเส้น
ขนานกับระนาบการเฉือน [รูปที่ 9.48 (ข)] เมื่ออัตราความเครียดเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง วัตถุมีพฤติกรรมคล้ายกับมีการหมุน 
โดยที่จะได้ลักษณะของการเฉือนแบบไปตามแกน (pure shear) มีการหมุนกันดังรูปที่ 9.49 (ก) และแบบไม่ไปตามแกน 
(simple shear) มีการหมุนในลักษณะแบบรูปที่ 9.49 (ข) จาก pure shear พบว่าเส้นที่มีมุม 45 องศากับระนาบการเฉือน
เปลี่ยนได้เร็วกว่าเส้นในแนวอื่น ส่วนการเฉือนแบบไปตามแกน (simple shear) จะได้ทิศทางเดียวกันหมด เส้นที่ต้ังฉากกับ
ระนาบการเฉือนจะหมุนได้เร็วกว่า ส่วนเส้นที่ขนานกับระนาบการเฉือนจะไม่มีเปลี่ยนมุมเลย 
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รูปที่ 9.48 ลักษณะของวงรีความเครียดแบบทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) ที่แสดงถึงอัตรา
ความเครียดที่เกิดทันทีทันใด (ก) แบบไปตามแกน (pure shear (ข) แบบไม่ไปตามแกน (simple shear) [ภาพจาก Figure 
10.84 โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 9.49 ลักษณะการหมุนของเส้นที่มีมุมต่างกับระนาบการเฉือน ถ้ามีเส้นขนานคู่เล็กแสดงว่าเส้นน้ันไม่มีกี่
เปลี่ยนทิศทาง (ก) แบบการเฉือนไปตามแกน (pure shear) การหมุนเกิดมากที่เส้นที่ท่ามุม 45 กับระนาบการเฉือน (ข) 
แบบไม่ไปตามแกน (simple shear) การหมุนเกิดมากที่เส้นวางมุมต้ังฉากกับระนาบการเฉือน [ภาพจาก Figure 10.85 โดย 
Davis et al., 2011]  

วงรีความเครียดรวมสุดท้าย (finite strain ellipse) เป็นการรวมความเครียดที่เกิดข้ึนในทันทีทันใด และ
ความเครียดที่เกิดเพ่ิมต่อไปเรื่อยๆ ถือเป็นผลสุดท้ายของความเครียดทั้งหมดที่เกิดในมวลหิน จึงได้ชื่อว่า ”วงรีความเครียด
รวมสุดท้าย (finite strain ellipse)” รูปที ่9.50 เมื่อน าวงรีความเครียดที่เกิดทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) 
ซ้อนทับกับวงรีความเครียดรวมสุดท้าย ของการเฉือนไปตามแกน ทีไ่ม่ไปตามแกน จะมีแนวสองแนวที่ไม่แสดงการยืดหรือหด 
น้ันคือ มีความยาวเท่าเดิม (no finite stretch) และเป็นแนวที่แบ่ง วงรีความเครียดรวมสุดท้ายออกเป็น 4 ส่วน ดังแสดงใน
รูป 9.50 (ก) และ (ข) ส่วนรูปที่ 9.50 (ค) และ (ง) แสดงการประยุกต์ใช้ในสนาม เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะที่เกิดข้ึน 
เมื่อพบพนังแทรกชั้น (dike) หรือลักษณะแนวเส้นในหินโผล่ วงรีความเครียดรวมสุดท้าย (finite strain ellipse) แบบไปตาม
แกนจะได้ดังรูปที่ 9.51 ส่วนวงรีความเครียดรวมสุดท้าย (finite strain ellipse) แบบไม่ไปตามแกน จะได้ดังแสดงในรูป 9.52 
ให้สังเกตเส้นที่มีการเปลี่ยนขนาดและทิศทาง เปรียบเทียบรูปที่ 9.51 และ 9.52  



เขตรอยเฉือน    427 

 

รูปที่ 9.50 ลักษณะของวงรีความเครียดรวมสุดท้าย (finite strain ellipse) (ก) แบบไปตามแกน (pure shear) 
(ข) แบบไม่ไปตามแกน (simple shear) (ค) แนวเส้นต่างๆ ที่พบในหิน เมื่อเกิดการเฉือนแบบไปตามแกน (ง) แนวเส้นต่างๆ 
ที่พบในหิน เมื่อเกิดการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน [ภาพจาก Figure 10.86 โดย Davis et al., 2011] 

 

รูปที่ 9.51 ลักษณะของการเปลี่ยนลักษณะแบบไปตามแกน (coaxial (pure shear) deformation) ที่มีปริมาณ
ของความเครียดเพ่ิมมากข้ึน [ภาพจาก Figure 10.87 โดย Davis et al., 2011] 
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รูปที่ 9.52 ลักษณะของการเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial (simple shear) deformation) 
ทีม่ีปริมาณของความเครียดเพ่ิมมากข้ึน [ภาพจาก Figure 10.88 โดย Davis et al., 2011] 

9.5.4 การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง (Progressive Deformation) 

การเปลี่ยนลักษณะของเส้นของการเฉือนไปตามแกนและไม่ตามแกน เป็นพ้ืนฐานการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยา
โครงสร้างแบบต่อเน่ือง (progressive deformation) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินการเกิด การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง 
โดยการน าวงรีความเครียดแบบทันทีทันใด (instantaneous strain ellipse) ซ้อนทับเพ่ือหาความแตกต่างของพ้ืนที่ของการ
เปลี่ยนลักษณะ ดังแสดงในรูป 9.51 และ 9.52 ตัวอย่างการวิเคราะห์ การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง แสดงในรูปที่ 9.53 
จากรูป ค านวณ S1, S3 ได้เมื่อทราบมุม  ของบริเวณที่เกิดการเฉือนแบบ simple shear ซึ่ง Ramsay and Huber (1983, 
1987) ได้อธิบายการวิเคราะห์แบบการเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองอย่างละเอียด หากสนใจควรศึกษาเพ่ิมเติมจาก Ramsay 
and Huber (1983, 1987)  

9.6 ความเค้นในเขตรอยเฉือน (Stress in Shear Zone) 

 Ramsay (1967) ได้เสนอการวิเคราะห์อย่างง่าย ส าหรับการหาทิศทางความเค้นในเขตรอยเฉือนแบบการเฉือนที่ไม่
ไปตามแกน (non-coaxial or simple shear) โดยที่ขอบของเขตรอยเฉือน (shear zone boundary) ความเค้นหลักค่ามาก 
(1) กระท ากับขอบของรอยเฉือนเป็นมุม 45 ดังน้ัน การเกิดการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน ส าหรับเขตรอยเฉือนแบบเปราะ 
(brittle shear zone) และกึ่งเปราะ (semi brittle shear zone) ที่มีเแอนเอะเฌอลอน เท็นเฌ่ิน แก็ฌ (en echelon 
tension gash) (รูปที ่9.54 และ 9.55) 1 จะมุม 45 กับขอบของรอยเฉือน ในเขตรอยเฉือนแบบเปราะในสนามมีรอยแตก 
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3 แนว ประกอบด้วย R1 (Riedel shear), R2 (conjugate Riedel shear) และ P (synthetic shear) สามารถหา 1 ได้โดย
แบ่งมุมระหว่าง R1 (Riedel shear) และ R2 (conjugate Riedel shear) ดังแสดงในรูปที่ 9.54 หากเขตรอยเฉือนแสดง
ลักษณะแบบการเกิดร่วม (conjugate shear zone) ดังแสดงในรูปที่ 9.54 และ 9.56 ทิศทางของ 1 จะแบ่งมุมตามที่แสดง
ในรูปที่ 9.56  

 ริ้วขนานในเขตรอยเฉือน จะพบได้ในเขตรอยเฉือนแบบเปราะ-แพลสติค  (brittle-plastic shear zone) และแพล
สติค (plastic shear zone) จะพบ (รูปที่ 9.57) โดยที่ขอบของเขตรอยเฉือน ริ้วขนานจะท ามุม 45 กับขอบรอยเฉือน น่ัน
คือ ต้ังฉากกับ 1  

 

รูปที่ 9.53 ตัวอย่างการวิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง (progressive deformation) ของพนังแทรกชั้น 
(dike) ที่พบในเขตรอยเฉือนในสนาม (ก) ภาพสเก็ชลักษณะของหินโผล่ (ข) ภาพรวมของโครงสร้างแนวเส้นต่างๆ ที่พบในหิน
โผล่ (ค) วงรีความเครียดเริ่มต้นและสุดท้ายจากค่าท่ีค่านวณเมื่อทราบมุม  ดังแสดงการค่านวณในกรอบ [ภาพจาก Figure 
10.92 โดย Davis et al., 2011] 
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 รูปที่ 9.54 เขตรอยเฉือนแบบเปราะและกึ่งเปราะ (brittle and semi brittle shear zones) ทิศทางของความ
เค้นหลักค่ามาก (1) ประมาณ 45 กับขอบของรอยเฉือน (ก) และ (ข) เขตรอยเฉือนแบบเปราะ ลักษณะของ R1 (Riedel 
shear) และ R2 (conjugate Riedel shear) และ P (synthetic shear) (ค) เขตรอยเฉือนกึ่งเปราะของเอนเอะเฌอลอน 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก McClay, 1987] 

 

 รูปที่ 9.55 ลักษณะของโครงสร้างแบบคอนจิเกิท เอนเอะเฌอลอน (conjugate en echelon) หรือเอนเอะเฌอ
ลอนแบบการเกิดร่วม แสดงแนวการเฉือน [ภาพซ้ายมือโดย Richard Stenstrom, Beloit College ภาพขวามือโดย Robert 
J. Varga, College of Wooster] 
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 รูปที่ 9.56 ทิศทางของ 1 เขตรอยเฉือนแบบเปราะและกึ่งเปราะ เมื่อเขตรอยเฉือนแสดงลักษณะแบบคอนจิเกิท 
(conjugate shear zone)  

 

 รูปที่ 9.57 เขตรอยเฉือนแบบเปราะ-แพลสติค และแพลสติคแสดงลักษณะของริ้วขนานที่พบในเขตรอยเฉือน 
ทิศทางของความเค้นหลักค่ามาก (1) ประมาณ 45 กับขอบของรอยเฉือน [ภาพซ้ายมือ โดย Karabino, Williams 
College] 

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค่าถามท้ายบทข้อที่ 9-16 ก่อนจะศึกษาในบทสรุป 

9.7 บทสรุป 

เขตรอยเฉือนเป็นการเปลี่ยนลักษณะของหินในสภาพแพลสติค พบเขตรอยเฉือนที่ระดับความลึกประมาณ 10-15 
กิโลเมตรจากผิวดินลงไป กลไกการเปลี่ยนลักษณะของหินในเขตรอยเฉือน ได้แก่ การละลายด้วยความดันและตกสะสม การ
เลื่อนไถล การไหลอย่างช้าๆ หรือการครีพ และการแพร่ของเม็ดแร่ สามารถหาทิศทางของเขตรอยเฉือน (sense of shear) 
ได้จากหลักฐานในสนาม โดยอาศัยตัวบ่งชี้ความเครียดของเขตรอยเฉือน (strain markers in shear zone) ได้แก่ offset 
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markers, deflection of markers, foliation patterns, shear bands, S-C fabrics, mica fish, inclusions, pressure 
shadows, porphyroclasts and porphyroblasts และ ชั้นหินคดโค้งแบบอสมมาตร การวิเคราะห์ความเครียดที่เกิดข้ึนใน
เขตรอยเฉือน แยกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเปลี่ยนลักษณะแบบไปตามแกน (coaxial or pure shear) และการเปลี่ยน
ลักษณะแบบไม่ไปตามแกน (non-coaxial or simple shear) สามารถวิเคราะห์ภายใต้เงื่อนไขแบบเน้ือผสม หรือการบาง
ย่อยขนาดของเขตรอยเฉือนลง จนกระทั่งมีความเป็นเน้ือเดียว ผลการวิเคราะห์ความเครียดของหินเป็นผลลัพธ์สุดท้าย (finite 
strain ellipse) แม้ว่าการเปลี่ยนลักษณะของหินเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปและต่อเน่ือง  

 

ค าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ า (Terms to Remember) 

 Diverging margin, converging margin, transform margin, fold shear zone, anastomosing shear zone, 
conjugate shear zone, strain softening, strain hardening, coaxial, non-coaxial, instantaneous strain ellipse, 
finite strain ellipse, sense of shear plane, shear sense indicator, synthetic fault, antithetic fault, sheath 
fold, S-surface, C-surface, S-C surface, S-C type I, S-C type II, C-type shear band, C’-type shear band, 
porphyroclasts, porphyroblasts, postkinematics, synkinematics, mineral fish, mica fish, -shape, -shape, 
-shape, -shape, crack and seal, sigmoidal, strain compatibility, finite strain trajectory, strain-sensitive 
fabrics, strain-insensitive fabrics, composite shape fabrics, extensional shear bands, line of zero stretching, 
instantaneous rotation, progressive pure shear, progressive simple shear.  

 

ค าถามท้ายบท (Questions) 

(1) จงเปรียบเทียบเขตรอยเฉือน และเขตรอยเลื่อน  

(2) จงสืบค้นภาพเขตรอยเฉือนและภาพจากแผ่นหินบางของหินในเขตรอยเฉือนทางอินเทอรเน็ท พร้อมเรียกชื่อหินตามการ
จ าแนกของ Sibson (1977) 

(3) เขตรอยเฉือนที่โผล่บนผิวดิน เกิดข้ึนได้โดยการยกตัว (uplift) ของแผ่นดิน เน่ืองจากมีมวลเพ่ิมมากข้ึนจากผลของหิน
อัคนีแทรกเข้ามาเย็นตัว หรือโดยการเลื่อนตัวด้วยรอยเลื่อน (exhumation) ที่ท าให้หินในเขตรอยเฉือนโผล่เหนือพ้ืนดิน 
หลักฐานอะไรบ้างที่สามารถน ามาแบ่งแยก  

(4) จงสเก็ชแผนที่ธรณีวิทยาท่ีมีเขตรอยเฉือนปรากฏ พร้อแสดงภาพตัดขวางผ่านบริเวณเขตรอยเฉือน  

(5) หลักฐานในสนามอะไรบ้างที่สามารถน ามาแบ่งประเภทต่างๆ ของเขตรอยเฉือน ที่มีหินถูกเปลี่ยนลักษณะในสภาพดังน้ี 
แบบเปราะ (brittle shear zone) แบบแพลสติค  (plastic shear zone) แบบกึ่งเปราะ (semi brittle shear zone) 
และแบบเปราะและแพลสติค  (brittle-plastic shear zone) 

(6) หากพบว่ามีหินในเขตรอยเฉือนปรากฏในหินโผล่ จะเก็บข้อมูลอย่างไร จะใช้หลักฐานใดบ่งบอกทิศทางการเลื่อน 
ยกตัวอย่างประกอบ  

(7) ต้องเก็บข้อมูลอย่างไร อธิบายให้ละเอียด หากต้องการวิเคราะห์ทางคิเนอแมถิคส์ และไดแนหมิคส์ในเขตรอยเฉือน 
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(8) ปัจจัยที่ควบคุมความหนาของเขตรอยเฉือนมีอะไรบ้าง ให้เรียงความส าคัญจากมากไปน้อย  

(9) ภาพจากแผ่นหินบาง แสดงในรูปที่ 9.58 สามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือน (sense of shear) ได้หรือไม่ และหลักฐาน 
(marker) ในภาพที่ใช้บ่งบอกคืออะไร  

 

รูปที่ 9.58 ส่าหรับค่าถามข้อที่ 9 สเกลที่แสดงด้วยเส้นตรงกรอบล่างของแต่ละรูป ยาว 1 มิเลอเมตร [ภาพจาก Fig. 
5 โดย Wells et al., 2005] 

(10) จงอธิบายกลไกการเปลี่ยนลักษณะที่สังเกตได้ จากภาพของเม็ดแร่ ในรูปที่ 9.58  

(11) หินในรอยเฉือนต่อไปน้ี หินใดถูกเปลี่ยนลักษณะมากที่สุด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย (หากเรียงล าดับไม่ได้ จงให้
เหตุผลประกอบให้ชัดเจน) เอิลเทรอ มายเลอไน้ท์ (ultramylonite) มายเลอนิถิค ไน้ส์ (mylonitic gneiss) มายเลอนิถิค 
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เพริเดอไท้ท์ (mylonitic peridotite) โดโลนิติก มายเลอไน้ท์ (dolomitic mylonite) มายเลอนิถิค มารเบิล 
(mylonitic marble)  

(12) โครงสร้างต่อไปน้ีโครงสร้างใดที่พบร่วมกับโครงสร้างเขตรอยเฉือนมากที่สุด เรียงล าดับ และให้เหตุผลประกอบ รอย
เลื่อนย้อน (thrust fault) รอยเลื่อนปกติ (normal fault) รอยเลื่อนด้านข้าง (strike strike-slip fault) และชั้นหินคด
โค้ง (fold) 

(13) สเก็ช (sketch) รูปแบบของการคดโค้งแบบอสมมาตร (asymmethical folds) ที่เกิดจาการเฉือน ที่มรีูปแบบไม่ซ้ ามา 5 
รูป  

(14) จงอธิบายการเฉือนท าให้เกิดการคดโค้งแบบ sheath fold (ฌีธ โฟลดฺ) ได้อย่างไร อธิบาย  

(15) จงอธิบายและให้เหตุผลประกอบเขตรอยเฉือนเกิดได้ที่ความลึกมากสุดเท่าใด  

(16) แร่เศรษฐกิจที่เกิดร่วมในเขตรอยเฉือน มีแร่อะไรบ้าง  

 

ค าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) ท าไมหินในเขตรอยเฉือนจึงมีลักษณะการแตกเป็นแผ่น และการแตกของหินในเขตรอยเฉือน แตกต่างจากการแตกของ
หินชนวน (slate) อย่างไร อธิบาย 

(2) ตัวบ่งชี้ (marker) ในสนาม ประเภทใดที่บ่งบอกรอยเฉือน และทิศทางของการเฉือน ได้ชัดเจนที่สุด ให้เรียงล าดับความ
ชัดเจนจากมากไปหาน้อยทั้ง 14 ตัวบง่ชี้ ที่ได้ในอธิบายในบทน้ี   

(3) ท าไมลักษณะของรอยแตกในเม็ดแร่ที่พบในเขตรอยเฉือน แสดงทิศทางตรงกันข้าม (antithetic – แอนเทอเธะ′ถิค) หรือ
ทิศทางเดียวกันกับแนวการเคลื่อนที่ (synthetic – ซินเธะ′ถิค) ของระนาบการเฉือน 

(4) สเก็ชลักษณะของเขตรอยเฉือนที่เกิดจากรอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า และรอยเลื่อนตามข้าง หลักฐานในสนามที่
ใช้บ่งบอกเป็นเขตรอยเฉือนจากการเลื่อนของแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง  

(5) จงอธิบายความเป็นไปได้ของการโผล่ของหินในเขตรอยเฉือน บริเวณรอยเลื่อนด้านข้างด่านเจดีย์สามองค์ รอยเลื่อน
ด้านข้างระนองและคลองมารุ่ย หรือรอยเลื่อนด้านข้างแม่ปิง  
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    โครงสร้างของโลกและ 

กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก 

10.1 โครงสร้างของโลก (Structure of the Earth) 

โครงสร้างของโลก (structure of the Earth) จัดแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ 
(physical/mechanical properties) หรือองค์ประกอบทางเคมี (chemical composition) ดังแสดงในรูปที่ 10.1 และ 
10.2 

 

 รูปที่ 10.1 ลักษณะโครงสร้างภายในของโลก ที่แบ่งโดยสมบัติทางกายภาพ (physical properties) หรือ
องค์ประกอบทางเคมี (chemical composition) โดยทีอ่งค์ประกอบทางกายภาพลึกสุด คือ ธรณีภาคชั้นในซึ่งมีฐานอยู่ที่แกน
โลกชั้นนอก หากแบ่งโดยองค์ประกอบทางเคมี [ภาพปรับปรุงต่อจาก Monroe et al., 2007]  

 หากแบ่งโดยอาศัยองค์ประกอบทางเคมี (chemical composition) โครงสร้างภายในของโลกจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ชั้น
ใหญ่ๆ คือ เปลือกโลก (crust – เคริสทฺ) เน้ือโลก (mantle – แมน′เทิ่ล) และแก่นโลก (core – คอรฺ) ดังแสดงในรูปที่ 
10.1 ตรงรอยระหว่างเปลือกโลกและเน้ือโลก เรียกว่า “ชั้นความไม่ต่อเ น่ืองโมเฮอโรเวอชิช (Mohorovicic 
discontinuity – โมเฮอโร′เวอชิช ดิสค็อนเทอะนู′เออที่)” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ชั้นโมเฮอ (Moho)”   
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โครงสร้างภายในของโลกทั้ง 3 ชั้น แบ่งได้โดยการแปลความหมายของความเร็วของคลื่นหักเหและคลื่นสะท้อน 
(refracted and reflected seismic waves) ที่เคลื่อนผ่านชั้นต่างๆ ภายในโลกภายใต้ความลึกต่างๆ กัน เป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้ด้านฟิสิกส์ของคลื่น ในการศึกษาโครงสร้างภายในของโลกที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เป็นการศึกษาหาความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็วคลื่นเฉลี่ยของชั้นแต่ละชั้น และค่าความลึกของแต่ละชั้น เน่ืองจากค่าท้ังสองค่าเป็นค่าที่ไม่ทราบ ดังน้ัน จึงมี
การสร้างรูปจ าลองข้ึนมา แล้วตรวจสอบว่ารูปจ าลองน้ันสอดคล้องกับข้อมูลที่วัดได้หรือไม่ หากอ่านจากหนังสือเล่มอื่นๆ และ
พบค่าของความลึก และค่าของความเร็วคลื่นของชั้นต่างๆ ไม่เหมือนกับค่าที่แสดงในต าราเล่มน้ี ไม่ได้หมายความว่าค่าใดค่า
หน่ึงผิด ค่าท่ีแสดงอาจผิดทั้งสองค่า เพราะเป็นค่าที่ได้จากการแปลความหมายที่ไม่สามารถบ่งบอกได้เฉพาะเจาะจง (exact 
solution) ค่าท่ีได้จึงมีความผิดพลาดอยู่ในตัว  

 

 รูปที่ 10.2 โครงสร้างภายในของโลกและค่าความเร็วคลื่นปฐมภูมิ (primary wave หรือ P-wave) และคลื่นทุติย
ภูมิ (secondary wave หรือ S-wave) เน่ืองจากคลื่นทุติยภูมิไม่สามารถเคลื่อนผ่านน้้าได้ แกนโลกชั้นนอกจึงมีค่าความเร็ว
คลื่นทุติยภูมิเป็นศูนย์ น่ันคือ แกนโลกชั้นนอกเป็นของเหลว [ภาพปรับปรุงต่อจาก Lay and Wallace, 1995 และ   
Monroe et al., 2007]  

การแบ่งชั้นโดยองค์ประกอบทางเคมี ยังแบ่งต่อเป็นชั้นย่อยๆ เช่น ชั้นความเร็วต่ า (low velocity zone) ชั้น D 
(อ่านว่า ดี เดอเบิลพาร์ม) เป็นต้น ชั้นย่อยเหล่าน้ี อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ของต าราเล่มน้ี หากสนใจสามารถอ่านได้จากต ารา
ที่เขียนเฉพาะโครงสร้างของโลกในระดับลึก ส าหรับค่าความเร็วคลื่นที่เคลื่อนผ่านชั้นต่างๆ ภายในโลก แสดงในรูปที่ 10.2 การ
แบ่งโครงสร้างของโลกตามองค์ประกอบทางเคมี จัดเป็นการแบ่งของนักธรณีฟิสิกส์ (geophysicist – จีเออฟิ′เซอซิสท)ฺ  

การแบ่งโดยสมบัติทางกายภาพหรือทางกลศาสตร์ (physical/mechanical properties) หรือทางการไหล 
(rheology) เป็นการแบ่งของนักธรณีวิทยาซึ่งแบ่งโครงสร้างใต้ผิวดินเป็นชั้นๆ ตามสมบัติของทางกลศาสตร์ของการไหล ซึ่งมี
อยู่ด้วยกัน 3 ชั้น ได้แก่ ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere – ลิ′เธอสฟิร) ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere – แอสเธ′
เนอสฟิร) และธรณีภาคชั้นใน (mesosphere – เมะ′เซอสฟิร) โดยที่ธรณีภาคชั้นกลางสามารถเคลื่อนทีไ่ด้ระหว่างธรณีภาค
ชั้นนอกและธรณีภาคชั้นใน ธรณีภาคชั้นกลางมีค่าความแข็งแรงของแร่องค์ประกอบน้อยกว่ากว่าธรณีภาคชั้นนอกและธรณี
ภาคชั้นใน ขอบเขตและความลึกของแต่ละชั้นแตกต่างจากการแบ่งโดยองค์ประกอบทางเคมี รูปที่ 10.1 แสดงการเปรียบเทียบ
การแบ่งทั้ง 2 ประเภท ดังกล่าว  
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10.1.1 องค์ประกอบของโครงสร้างของโลกที่จัดแบ่งโดยอาศัยองค์ประกอบทางเคมี  

10.1.1.1 เปลือกโลก (Crust) 

เปลือกโลก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังแสดงในรูปที่ 10.3 ได้แก่ 

(1) เปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) หนาประมาณ 4 ถึง 11 กิโลเมตร มีความหนาแน่น 
(density) เฉลี่ย 2,900 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยประมาณ เปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรประกอบด้วย
ธาตุสิลิเคิ่น (silicon) และแม็กนีเซี่ยม (magnesium) เรียกย่อว่า ไซเมอ (Sima) มาจาก silicon + 
magnesium  

(2) เปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) มีความหนาประมาณ 25 ถึง 70 กิโลเมตร มีความหนาแน่น
เฉลี่ย 2,700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยประมาณ เปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปประกอบด้วย สิลิเคิ่น และแอล
เยอมิเน่ียม (aluminium) เรียกย่อว่า ไซเอิล (Sial) มาจาก silicon + aluminum  

 

 รูปที่ 10.3 ลักษณะของแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปหรือเรียกสั้นๆ ว่า แผ่นทวีป (continental plate – ค็อน
เทอเนน′เท่ิล เผลท) และแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรหรือเรียกสั้นๆ ว่า แผ่นมหาสมุทร (oceanic plate – โอฌีแอ′
หนิค เผลท) รวมทั้งเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) และเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Plummer and McGeary, 1991]  
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สาเหตุที่เปลือกทวีปมีความหนาแตกต่างกัน (25-70 กิโลเมตร) เพราะพ้ืนที่มีความสูง-ต่ าแตกต่างกัน เช่น ภูเขา หุบ
เขา แม่น้ า หรือที่ราบ หากพ้ืนที่น้ันมีภูเขาสูง 5 กิโลเมตรแตกต่างจากพ้ืนที่ข้างเคียง พ้ืนที่น้ันจะมีความหนาของเปลือกโลก
ประมาณ 6-8 เท่าของพ้ืนที่ใกล้เคียง ตามหลัก “ดุลเสมอภาคของเปลือกโลก (isostasy - ไอซ้อ′สเตอซี่)” น่ันคือ ถ้าเป็น 6 
เท่าจะได้ความหนาแตกต่างจากพ้ืนที่ข้างเคียง 30 กิโลเมตร ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการมีรากของภูเขา (Airy root 
hypothesis – เอรี่ รูท ไฮพ้อ′เธอเซิส) อย่างไรก็ตาม มีบางพ้ืนที่ไม่มีรากเขาแม้ว่าจะมีภูเขาสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของ
แพลท์ (Platt hypothesis – แพลท ไฮพ้อ′เธอเซิส) และหากต้องการทราบว่าภูเขาน้ันมีรากหรือไม่ ต้องส ารวจสภาพใต้ผิวดิน
บริเวณภูเขาเพ่ือหาความลึกของรอยต่อระหว่างเปลือกโลกและเน้ือโลก หรือหาความลึกของชั้นโมเฮอ  

เปลือกมหาสมุทรปกติ (normal oceanic crust) มีความหนาประมาณ 9-11 กิโลเมตร และเปลือกโลกในส่วนที่
เป็นทวีป ซึ่งเปลือกทวีปปกติ (normal continental crust) มีความหนาประมาณ 30-40 กิโลเมตร บริเวณเปลือกทวีปที่ไม่
ปกติ (abnormal continental crust) คือ บริเวณที่มีการทรุดตัวอาจหนาถึง 70-120 กิโลเมตร บริเวณเปลือกมหาสมุทรไม่
ปกติ (abnormal oceanic crust) คือ บริเวณที่มีการเกิดข้ึนใหม่ของเปลือกมหาสมุทร โดยจะมีความหนาเริ่มจากมากกว่า 0 
กิโลเมตร และมีความหนาเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ เมื่อห่างจากบริเวณที่เกิดใหม่  

ความแตกต่างของเปลือกโลกในส่วนที่เป็นมหาสมุทร กับเปลือกโลกในส่วนที่เป็นทวีป คือ ค่าความหนาแน่น 
(density) ของหินที่เป็นองค์ประกอบและความหนาของชั้นหินน้ันๆ ดังแสดงในรูปที่ 10.3 ซึ่งค่าความหนาแน่นจะสัมพันธ์กับ
ชนิดของหิน (type of rocks) หรือสัมพันธ์กับแร่ประกอบในหิน การที่เปลือกโลกและธรณีภาคชั้นนอกมีความหนาแตกต่างกัน 
ดังแสดงในรูปที่ 10.3 และ 10.4 อธิบายได้โดยหลักดุลเสมอภาค (isostasy) ซึ่งเปลือกโลก (crust) หรือแผ่นเปลือกโลก 
(plate) วางตัวอยู่บนชั้นหินที่มีความหนาแน่นมากกว่า ดังน้ัน การที่เปลือกโลก หรือแผ่นเปลือกโลกมีความหนาไม่เท่ากัน 
เพราะเปลือกโลกหรือแผ่นเปลือกโลกมีการปรับสภาพเพ่ือให้อยู่ในสภาวะที่สมดุล ตามกฎความโน้มถ่วงของโลก 

 

 รูปที่ 10.4 เปลือกโลก (crust) และแผ่นเปลือกโลก (plate) มีความหนาแตกต่างกัน (ก) ฐานของธรณีภาคชั้นนอก
ใต้เทือกภูเขายกตัวสูงข้ึน (ข) ฐานของธรณีภาคใต้เทือกเขาลดตัวต้่าลง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Plummer et al., 2007] 

เมื่อก าหนดให้หินในเน้ือโลก (mantle) มีความหนาแน่นคงที่ น่ันคือ ใต้ฐานของเปลือกโลกและธรณีภาคชั้นนอกมี
ความหนาแน่น ~ 3,300 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (รูปที่ 10.1) หากมเีทือกเขาท่ีมีความสูงกว่าบริเวณข้างเคียง อาจบอกได้ว่า
พ้ืนที่ใต้ภูเขา หรือพ้ืนที่บริเวณข้างเคียงภูเขาจะต้องมีการปรับสภาพแบบถ่วงดุล (compensate – คอม′เพินเสท) เพ่ือให้
เทือกเขาสูงทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้ม และการที่เทือกเขาทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มอธิบายได้โดย 2 สมมติฐาน คือ 
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(1) สมมติฐานของเอรี่ (Airy’s Hypothesis) สมมติฐานน้ีพบประมาณร้อยละ 70 ของการปรับสภาพสมดุลของ
เปลือกโลกหรือแผ่นเปลือกโลก มีเงื่อนไขว่า ความหนาแน่นของหินในเปลือกโลกมีค่าเท่ากันในแนวนอน 
(lateral density constant) ดังน้ัน พ้ืนที่ใต้เทือกเขามีการปรับสภาพที่บริเวณฐานของเปลือกโลกหรือชั้นโม
เฮอ หรือปรับที่ฐานของธรณีภาคชั้นนอก โดยการมีราก (root) หย่ังลึกลงไป ดังแสดงในรูปที่ 10.3, 10.4 (ก) 
และ (ข) จากรูปที่ 10.3 พ้ืนที่ใต้เทือกเขามีการปรับเฉพาะที่ฐานของเปลือกโลกเท่าน้ัน ฐานของธรณีชั้นนอก
วางตัวในแนวราบ ส่วนรูปที่ 10.4 (ก) มีการปรับที่ฐานของเปลือกโลกในลักษณะเว้าลงหรือมีรากหย่ังลึกลง 
และปรับที่ฐานของธรณีภาคชั้นนอกในลักษณะที่เว้าข้ึน เพราะการปรับที่ฐานของเปลือกโลกมีมากเกินไป 
(over compensate) จึงต้องมีการปรับเพ่ือทดแทนที่ฐานของธรณีภาคชั้นนอก ตรงกันข้ามกับรูปที่ 10.4 (ข) มี
การปรับที่ฐานของเปลือกโลกและธรณีภาคชั้นนอก การวาดภาพของเปลือกโลกและธรณีภาค ที่แสดงในรูปที่ 
10.3, 10.4 (ก) และ (ข) น้ันสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติทั้ง 3 รูป  

(2) สมมติฐานของแพลท์ (Platt’s Hypothesis) สมมติฐานน้ีพบประมาณร้อยละ 30 ของการปรับสภาพสมดุล
ของเปลือกโลกหรือแผ่นเปลือกโลก มีเงื่อนไขว่า หากหินในเปลือกโลกมีค่าความหนาแน่นไม่เท่ากันในแนวนอน 
(lateral density change) การปรับความสมดุลจะเกิดข้ึนที่เปลือกโลก ฐานของเปลือกโลกหรือฐานธรณีภาค
ชั้นนอก จะวางตัวแนวราบไม่มีการโค้งเว้า เพ่ือปรับหาความสมดุลแต่อย่างใด หินในเปลือกโลกที่มีความ
หนาแน่นน้อย จะอยู่สูงกว่าหินในเปลือกโลกที่มีความหนาแน่นมาก ดังน้ัน การเกิดเทือกเขาสูง หินในเทือกเขา
สูงย่อมมีความหนาแน่นน้อยกว่าหินข้างเคียง เทือกเขาจึงสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้ม  

เมื่อนักธรณีวิทยา ศึกษาโครงสร้างของหินในเปลือกโลก จึงต้องเข้าใจสภาพใต้ผิวดินลงไปว่ามีหินประเภทใดเป็น
องค์ประกอบ และหินเหล่าน้ันมีลักษณะคร่าวๆ เป็นอย่างไร มีกระบวนการใดเกิดข้ึนกับหินภายในเปลือกโลกนับจากผิวดิน 
กระทั่งถึงชั้นโมเฮอ น่ันคือ นักธรณีวิทยาจ าเป็นต้องเข้าใจภาพตัดขวางของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปและส่วนที่เป็นมหาสมุทร
คร่าวๆ ถือเป็นพ้ืนฐานที่จะน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป  

10.1.1.2 เน้ือโลก (Mantle) 

เน้ือโลก (mantle) ประกอบด้วยหินที่มีแร่สิลิเคิ่น เหล็ก แม็กนีเซี่ยม และแอลเยอมิเน่ียม เช่นเดียวกับเปลือกโลก แต่
การจับผลึกแตกต่างกันท าให้ได้เน้ือหินแตกต่างกัน หินในเน้ือโลก ได้แก่ หินเพอริเดอไท้ท์ (peridotite) เอ๊ะเคลอไจ๊ท์ 
(eclogite) และแร่จ าพวกเพอร็อฟสไก๊ท์ (perovskite) ซึ่ง แร่ที่จัดว่าเป็นจ าพวกเพอร็อฟสไก๊ท์ คือ แร่ที่มีการจัดโครงสร้าง
ใหม่ให้อยู่ในรูปของโครงสร้างอะตอมแบบ ABC3 ท าให้โครงสร้างอะตอมเกาะกันแน่นมากข้ึน แร่จะมีค่าความหนาแน่น 
(density) เพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้ค่าความเร็วคลื่น (velocity) และค่าความแข็งแรง (strength) เพ่ิมมากข้ึน ตัวอย่างของแร่ที่
จัดเป็นจ าพวกเพอร็อฟสไกท์๊ เช่น แคลเซี่ยมไทเทเน่ียมอ๊อกไซด์ (calcium titanium oxide, CaTiO3) ไพร็อกซีนเอนสเตอไท้ท์ 
(pyroxene enstatite, MgSiO3)  

ชั้นเน้ือโลกแบ่งเป็นสองชั้น คือ ชั้นเน้ือโลกตอนบน (upper mantle) และชั้นเน้ือโลกตอนล่าง (lower mantle) ชั้น
เน้ือโลกมีความลึกมากสุดประมาณ 2,900 กิโลเมตรจากผิวดิน ช่วงรอยต่อระหว่างชั้นเน้ือโลกตอนบนและตอนล่างจะอยู่ที่
ระดับลึกประมาณ 670-700 กิโลเมตร น่ันคือ ส่วนที่เป็นรอยต่อระหว่างธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) และธรณีภาค
ชั้นใน (mesosphere) การศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดให้เน้ือโลกมีความเป็นเน้ือเดียวเดียว ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเน้ือ
โลกมีอยู่น้อยมาก  
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10.1.1.3 แก่นโลก (Core)  

แก่นโลก (core) เป็นส่วนที่อยู่ในสุด หนาประมาณ 3,460 (6,360-2,900) กิโลเมตร อยู่ที่ความลึกประมาณ 2,900 
กิโลเมตร ต่อจากชั้นเน้ือโลกตอนล่าง แก่นโลกแบ่งย่อยออกเป็นสองชั้น คือ แก่นโลกชั้นนอก (outer core) และแก่นโลก
ชั้นใน (inner core) แก่นโลกชั้นนอกเป็นของเหลวทีส่ังเกตได้จากคลื่นเฉือน (shear wave) ที่ไม่สามารถผ่านเข้าไปในชั้นน้ีได้ 
ส่วนแก่นโลกชั้นในอยู่ที่ความลึกประมาณ 5,150 กิโลเมตรใต้ผิวดิน แก่นโลกชั้นในเป็นส่วนประกอบของแร่เหล็ก และนิเคิล ที่
อัดตัวแน่นเป็นของแข็งมีความหนาแน่นสูงประมาณ 11,000-16,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร   

10.1.2 องค์ประกอบของโครงสร้างของโลกที่จัดแบ่งโดยสมบัติทางกายภาพ 

10.1.2.1 ธรณีภาคช้ันนอก (Lithosphere) 

ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) แปลตามรากศัพท์ของค าว่า “litho” หมายถึง “หิน (rock or stone)” และ 
“sphere” หมายถึง “ชั้น (layer)” ความหมายรวมตามรากศัพท์ คือ “ชั้นที่เป็นของแข็งหรือชั้นที่มีความแข็งแกร่ง” ธรณีภาค
ชั้นนอกวางอยู่บนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) ซึ่งธรณีภาคชั้นกลาง แปลตามรากศัพท์ของค าว่า “a” หมายถึง 
“ปราศจาก (without)” และ “sthenes” หมายถึง “ความแข็งแรงหรือแข็งแกร่ง (strength)” ความหมายรวมตามรากศัพท์ 
คือ ชั้นท่ีปราศจากความแข็งแกร่งหรือชั้นที่อ่อนน่ิม” โดยที่ธรณีภาคชั้นกลางสามารถไหลได้ถ้าหากมีความแตกต่างทางความ
เค้นเพียงเล็กน้อย ดังน้ันธรณีภาคชั้นนอกจึงสามารถเคลื่อนบนธรณีภาคชั้นกลางได้  

รอยต่อระหว่างธรณีภาคชั้นนอกและธรณีภาคชั้นกลาง  คือ ขอบเขตของความแตกต่างของความแข็งแรง 
(mechanical boundary) รอยต่อระหว่างธรณีภาคชั้นนอกและชั้นกลางมีองค์ประกอบของแร่เหมือนกันแต่มีพฤติกรรม
แตกต่างกัน โดยที่ธรณีภาคชั้นกลางมีลักษณะแบบแพลสติคและไหลได้เมื่อมีความเค้นเพียงเล็กน้อยกระท า  

ความหนืดเป็นสมบัติของของเหลวที่จะต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุที่อยู่ในของเหลวน้ัน ของเหลวมีความหนาแน่น
มากๆ จะมีความหนืดมาก ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) มีความหนืดประมาณ 1023 พ้อยซ์ (poise) ส่วน ธรณีภาคชั้น
กลาง (asthenosphere) มีความหนืดประมาณ 1021 พ้อยซ์ แรงต้านภายในของของเหลวต่อวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่าน เรียกว่า แรง
หนืด ซึ่งค่าความหนืด 1 พ้อยซ์ หรือ 1 นิวตัน-วินาที/เมตร2 คือ ความเค้นเฉือน 1 นิวตัน/เมตร2 กระท ากับของเหลวท าให้เกิด 
strain rate 1.0 วินาที-1 เปรียบเทียบได้กับการเดินในของเหลวที่มีความหนืดต่างๆ กัน เช่น น้ ามีค่าความหนืดประมาณ 0.008 
พ้อยซ์ ส่วนในน้ าผึ้งมีความหนืดประมาณ 4 พ้อยซ์ และจารบีมีความหนืดประมาณ 107 พ้อยซ์ หรือการเดินในส่วนของ
ของแข็ง เช่น น้ าแข็งมีความหนืดประมาณ 1012 พ้อยซ์ หรือในหินทรายมีความหนืดประมาณ 1018 พ้อยซ์ จากตัวอย่างที่กล่าว
มา จะเห็นว่าความหนืดของธรณีภาคชั้นกลาง น้ันมีมากกว่าหินทราย ดังน้ันธรณีภาคชั้นกลาง จึงไม่ ได้เป็นของเหลว
เช่นเดียวกบัน้ า แต่เมื่อเทียบกับธรณีภาคชั้นนอกแล้วมีความหนืดน้อยกว่า จึงท าให้ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) เคลื่อนที่
อยู่บนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) ได้  

ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ของแผ่นมหาสมุทร (oceanic plate) มีความหนาประมาณ 25-70 กิโลเมตร ธรณี
ภาคชั้นนอกของแผ่นทวีป (continental plate) มีความหนาประมาณ 100-225 กิโลเมตร การมีความหนาที่ไม่เท่ากันน้ัน 
ข้ึนอยู่กับความหนาของเปลือกโลก (crust) และประเภทของเปลือกโลก ไม่สามารถก าหนดได้เฉพาะเจาะจง นักวิทยาศาสตร์
บางส่วนเสนอให้ใช้อุณหภูมิ เช่น ท่ี 650 ± 50C เป็นตัวก าหนดขอบเขตของรอยต่อระหว่างธรณีภาคชั้นนอกและธรณีภาคชั้น
กลาง หากสนใจในรายละเอียดสามารถสืบค้นต่อไปได้ หรือหากสงสัยว่าท าไมต้องก าหนดให้ เป็นอุณหภูมิที่ 650 ± 50C 
อุณหภูมิมากกว่า เช่น 1500 ± 50C หรืออื่นๆ คงต้องศึกษาเฉพาะเรื่องต่อไป เน้ือหาของต าราเล่มน้ี กล่าวในส่วนที่เป็นที่
ยอมรับในภาพรวมแล้วเท่าน้ัน   
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10.1.2.2 ธรณีภาคช้ันกลาง (Asthenosphere) 

ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) คือ ชั้นท่ีปราศจากความแข็งแรง สามารถไหลได้หากมีความเค้นกระท าเพียง
เล็กน้อย วางตัวอยู่ระหว่างธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ที่เป็นชั้นที่มีความแข็งแรง และธรณีภาคชั้นใน (mesosphere) ที่
เป็นชั้นที่มีความแข็งแรงอีกเช่นกัน ขอบเขตรอยต่อของธรณีภาคชั้นกลางและธรณีภาคชั้นใน ณ ปัจจุบัน ยังมีการโต้แย้งกัน 
นักธรณีวิทยาบางส่วนก าหนดให้ขอบเขตรอยต่อหรือฐานของธรณีภาคชั้นกลางอยู่ที่ความลึกประมาณ 360-400 กิโลเมตรใต้
ผิวดิน บางส่วนก าหนดที่ความลึก 670-700 กิโลเมตรใต้ผิวดิน ส าหรับผู้เขียนเห็นด้วยกับต าแหน่งที่ 670-700 กิโลเมตรเพราะ
หลังจากระดับ 670-700 กิโลเมตร ความเร็วของคลื่นเพ่ิมมากข้ึน แปลความหมายได้ว่าหินชั้นล่างมีความแข็งแรงมากข้ึน เมื่อ
ธรณีภาคชั้นกลางมีลักษณะอ่อน มีความแข็งแรงน้อย จึงควรรวมชั้นความเร็วคลื่นต่ า (low velocity zone) ด้วย อย่างไรก็ดี 
การที่จะก าหนดฐานของธรณีภาคชั้นกลางอยู่ที่ 360 -400 กิโลเมตร หรืออยู่ที่ 670-700 กิโลเมตร ไม่ได้ท าให้ค าอธิบาย
กระบวนการแปรสัณฐาน หรือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแตกต่างไปจากเดิม ฐานของธรณีภาคชั้นกลางจึงไม่ใช่ประเด็น
ที่มีความส าคัญ  

10.1.2.3 ธรณีภาคช้ันใน (Mesosphere)  

 ธรณีภาคชั้นในเป็นส่วนที่ต่อจากธรณีภาคชั้นกลาง ตรงบริเวณความลึกประมาณ 670-700 กิโลเมตร ไปจนถึงส่วนที่
เป็นแกนโลกชั้นนอก (outer core) หรือบางส่วนก าหนดให้ความลึกอยู่ที่ใต้ชั้น D (อ่านว่า ดี เดอะเบิ้ลพาร์ม) ความลึก
ประมาณ 2,600-2,700 ส่วนความลึกของเน้ือโลกที่ต่อกับแกนโลกชั้นนอกอยู่ที่ความลึกประมาณ 2,900 กิโลเมตร ธรณีภาค
ชั้นในและชั้นกลางมีองค์ประกอบทางเคมีของแร่เหมือนกัน แต่มีค่าความแข็งแรงของหินต่างกันเพราะมีค่าความหนาแน่นเพ่ิม
มากข้ึน โดยที่ สเปอเนล (spinel, MgAl3O4) ถูกสลาย (decomposed) ให้เป็นแร่จ าพวกที่มีโครงสร้างเป็นแบบเพอร็อฟสไก๊ท์ 
(perovskite’s structure) ท าให้สมบัติของแร่เปลี่ยนไป หมายเหตุ: แผ่นเปลือกโลก (plate) เป็นส่วนของธรณีภาคชั้นนอก 
(lithosphere) โดยที่มีส่วนที่เป็นเปลือกโลก (crust) และเน้ือโลกส่วนบนบางส่วน (part of upper mantle) มีลักษณะแบบ
แข็งแกร่ง (rigid) มีสมบัติแบบยืดหยุ่น (elastic property)  

10.1.3 ล าดับการค้นพบโครงสร้างของโลก และพื้นฐานที่ส าคัญของโครงสร้างของโลก 

เปลือกโลกถูกค้นพบโดย Mohorovicic (โมเฮอโร′เวอชิช) ผู้ซึ่งพบชั้นที่เป็นรอยต่อของฐานของเปลือกโลกกับ
ส่วนบนของเน้ือโลก หรือพบชั้นโมเฮอในปี ค.ศ. 1909 จากการศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวที่ประเทศ โครเอเฌีย (Republic of 
Croatia) ต่อจากน้ันในปี ค.ศ. 1914 Beno Gutenberg (เบะ′น่ี กูเท็นเบิรฺก) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคลื่นแผ่นดินไหวและพบชั้น
ความไม่ต่อเน่ือง โดยเรียกว่า “ชั้นความไม่ต่อเน่ืองของกูเท็นเบิร์ก (Gutenberg discontinuity)” ซึ่งเป็นชั้นรอยต่อ
ระหว่างเน้ือโลกและแก่นโลก จึงถือได้ว่าเป็นการค้นพบเน้ือโลก Richard Dixon Oldham (ริ′เฉิรฺด ดิค′เซิน โอล′เดิม) พบแก่น
โลกและน าเสนอครั้งแรกในปี ค.ศ. 1906 แต่ โอลเดิมยังไม่ได้ภาพชัดเจนเก่ียวกับแก่นโลกชั้นนอกและชั้นใน จนกระทั่งผลงาน
ตีพิมพ์ผลงานของ Harold Jeffreys (แฮ′เริลดฺ เจะ′ฟรีซ) ในปี ค.ศ. 1926 พบว่าแก่นโลกชั้นนอกเป็นน้ า และต่อมา Inge 
Lehmann (อินจฺ เล′มอน) ที่ตีพิมพ์ผลงานในปี ค.ศ. 1936 เกี่ยวกับแก่นโลกชั้นใน จึงท าให้ได้ภาพรวมของโครงสร้างของโลก
ว่ามี 3 ชั้น และยังคงการศึกษาเพ่ิมเติมจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพ่ือให้ได้ภาพของโครงสร้างภายในของโลกชัดเจนข้ึน อย่างไรก็ดี 
ภาพรวมยังคงพบว่ามี 3 ชั้นใหญ่ๆ ความคิดของการจัดแบ่งธรณีภาคเริ่มมีมาต้ังแต่ปี ค.ศ. 1914 โดย Joseph Barrell (โจ′เซิฟ 
แบ′เริล) ตีพิมพ์ผลงานเรื่อง “the strength of the Earth’s crust” และให้นิยามธรณีภาคชั้นนอกว่า “strong outer shell 
of the Earth’s crust และธรณีภาคชั้นกลางว่าเป็นชั้นที่รับแรงได้ในปริมาณที่จ ากัดเท่าน้ัน (enduring strains of limited 
magnitude)  
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10.1.4 พื้นฐานที่ส าคัญของโครงสร้างของโลก 

พ้ืนฐานที่ส าคัญทีนั่กธรณีวิทยาต้องจดจ าเกี่ยวกับโครงสร้างของโลก คือ รูปที่ 10.1 เมื่อใดที่อ้างถึงโครงสร้างภายใน
ของโลก สามารถล าดับชั้น ความลึก และองค์ประกอบที่ส าคัญๆ ได้ ตลอดจนสามารถเลือกประเภทของการจัดแบ่งมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงการศึกษาเรื่องกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (plate 
tectonics) ต้องกล่าวถึงโครงสร้างของโลกที่แบ่งโดยอาศัยสมบัติทางกายภาพ น่ันคือ ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ธรณี
ภาคชั้นกลาง (asthenosphere) และ ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere) หรือเมื่อกล่าวถึงการศึกษาธรณีวิทยาโครงสร้าง นัก
ธรณีวิทยาต้องกล่าวถึง โครงสร้างธรณี (geological structures) ในส่วนที่ปรากฏในเปลือกโลก (crust) เป็นต้น ตารางที่ 
10.1 สรุปการแบ่งชั้นของโครงสร้างของโลกเพ่ือให้ได้ภาพลักษณ์คร่าวๆ  

ตารางที่ 10.1 ความลึกของชั้นต่างๆ ของโครงสร้างของโลกและแร่องค์ประกอบ 

ความลึก (กิโลเมตร)* ชั้น (layer) แร่องค์ประกอบ 
0-100 ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ความหนา

เปลี่ยนแปลงได้จาก 0-225 กิโลเมตร 
แร่จ าพวกที่มีสลิิเคอเป็นองค์ประกอบเป็นส่วน
ใหญ ่

0-70 เปลือกโลก (crust) ความหนาเปลี่ยนแปลงได้
จาก 0-140 กิโลเมตร  

แร่จ าพวกที่มีสลิิเคอเป็นองค์ประกอบเป็นส่วน
ใหญ ่

25-670 ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere)  เพอริเดอไท้ท์ (peridotite) เอ๊ะเคลอไจ๊ท์ 
(eclogite) ออเลอวีน (olivine) สเปอเนล 
(spinel) การเหนท (garnet) ไพร็อกซีน 
(pyroxene) 

4-670 เน้ือโลกตอนบน (upper mantle) peridotite, eclogite, olivine, spinel, 
garnet, pyroxene 

670-2,900 เน้ือโลกตอนล่าง (lower mantle) Magnesium and silica oxide 
670-2,900 ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere)  Magnesium and silica oxide 
2,900-5,150 แก่นโลกชั้นนอก (outer core) Iron+oxygen, sulfur, nickel alloy 
5,150-6,360 แก่นโลกชั้นใน (inner core) Iron+oxygen, sulfur, nickel alloy 

* ตัวเลขของความลึกที่แสดงเป็นค่าท่ีใช้กล่าวในภาพรวม เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์  

10.1.5 ความคิดรวบยอดจากผิวดินสู่ใต้ผิวดินเก่ียวกับโครงสร้างของโลก  

 เน้ือหาส่วนน้ี ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของความรู้-ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างของโลก หินและชนิด
ของหิน รวมทั้งสมบัติต่างๆ ของหินภายใต้สภาพแวดล้อม [อุณหภูมิและความเค้น (ความลึก)] ที่แตกต่างกัน อันท าให้หิน
เปลี่ยนลักษณะได้แตกต่างกัน  

หินโผล่ที่ผิวโลกโดยทั่วไปจะแข็ง แต่เมื่ออยู่ลึกจากผิวดินลงไปประมาณ 10–15 กิโลเมตร หินส่วนใหญ่มีสภาพแพล
สติค (plastic) เพราะใต้ผิวดินลงไปจะมีอุณหภูมิสูงเพ่ิมข้ึนตามความลึก อัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิตามความลึกคร่าวๆ 
ส าหรับบริเวณเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปปกติ (normal continental crust) คือ ในทุกๆ 1 กิโลเมตรของความลึก จะมี
อุณหภูมิสูงข้ึน 25-30 องศาเซลเซียส (normal geothermal gradient) ถ้าเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปไม่ปกติ (abnormal 
continental crust) ค่าของอุณหภูมิจะสูงข้ึน อาจมีค่า 35-40 องศาเซลเซียส ในทุก 1 กิโลเมตร หรืออาจมากกว่าในบาง
บริเวณ ถือเป็นค่าอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิตามความลึกแบบผิดปกติ (abnormal geothermal gradient) ดังน้ัน ในกรณี
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ของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปปกติ ถ้า 10 กิโลเมตรใต้ผิวดินลงไป ย่อมมีอุณหภูมิมากกว่าที่ผิวดิน 250 องศาเซลเซียส และที่
ความลึก 20 กิโลเมตร ใต้ผิวดินลงไปย่อมมีอุณหภูมิมากกว่าที่ผิวดิน 500 องศาเซลเซียส เป็นต้น ส าหรับบริเวณเปลือกโลก
ส่วนที่เป็นมหาสมุทรปกติ (normal oceanic crust) ทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีอุณหภูมิสูงข้ึน 45-50 องศาเซลเซียส  

เน่ืองจากอุณหภูมิที่สูงมากข้ึนน่ันเองที่ท าให้หินเปลี่ยนจากสภาพที่แข็งและเปราะเป็นสภาพแพลสติค หรือไหลได้ 
หินที่เปลือกทวีปทีจ่มตัวลงไปที่ระดับ 60–100 กิโลเมตร จะหลอมเหลวและกลายเป็นหินหนืด แม้ว่าจุดหลอมเหลวของแร่ส่วน
ใหญ่ท่ีเป็นองค์ประกอบของหินในเปลือกทวีป จะหลอมเหลวได้ที่ระดับความลึก 30-40 กิโลเมตรก็ตาม เพราะที่ความลึก 30-
40 กิโลเมตรน้ันมีอุณหภูมิเท่ากับจุดหลอมเหลวของหินที่วัดจากห้องปฏิบัติการ แต่หินเหล่าน้ันไม่เกิดการหลอมเหลว เพราะ
จุดหลอมเหลวของแร่ที่อยู่ภายใต้ความดันจะมีค่าสูงมากข้ึน การที่จะท าให้หินในเปลือกโลกหลอมเหลวได้ จึงต้องจมลงไปที่
ระดับความลึก 60-100 กิโลเมตร และกระบวนการที่ท าให้หินในเปลือกทวีปจมลงไปได้ คือ กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่น
เปลือกโลก หรือกระบวนการการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ดังจะได้กล่าวในล าดับต่อๆ ไป  

หินที่อยู่ลึกลงไปใต้ผิวดิน นอกจากมีอุณหภูมิสูงมากข้ึนตามล าดับแล้ว ยังมีความดันจากน้ าหนักของหินที่อยู่ด้านบน
กดทับ (lithostatic pressure) ความดันจะเพ่ิมข้ึนตามความลึกเช่นเดียวกับอุณหภูมิ และสามารถค านวณได้จากสูตร ความ
ดันจากน้ าหนักกดทับด้านบน (lithostatic pressure) หรืออีกชื่อเรียกว่า ความเค้นที่เกิดจากน้ าหนักหินกดทับที่อยู่ด้านบน 
(lithostatic stress) มีค่าเท่ากับ ค่าความหนาแน่น () คูณด้วยค่าความเร่งโน้มถ่วง (g) คูณด้วยค่าความลึก (h) น่ันคือ 
=gh เช่น สมมุติให้ค่าความหนาแน่นเฉลี่ยของหินที่เปลือกโลกมีค่า 2,700 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความเร่งมีค่า 10 
เมตรต่อวินาที ดังน้ันที่ความลึก 1 กิโลเมตร มีค่าความเค้นจากน้ าหนักของหินที่อยู่ด้านบนกดทับเท่ากับ 2,700 x 10 x 1,000 
= 27 MPa หรือที่ความลึก 10, 20, 30 กิโลเมตร มีค่าความเค้นหรือความดันจากน้ าหนักของหินที่อยู่ด้านบนกดทับเท่ากับ 
270, 540, 810 MPa ตามล าดับ ดังน้ัน ภาพตัดขวางของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปปกติ (normal continental crust) 
สามารถค านวณหาค่าความดันและอุณหภูมิได้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว หมายเหตุ: แม้ส่วนใหญคุ่้นเคยค่าความเร่งโน้มถ่วง (g) 9.8 
เมตรต่อวินาที (หรือถ้าหากได้เรียนการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ตัวเลข 9.8 ก็จะเป็นค่าท่ีหยาบมากๆ ใช้ไม่ได้) ใช้ 10 เมตรต่อวินาที 
เพ่ือให้ค านวณได้ง่ายเท่าน้ัน  

กลไกการเปลี่ยนลักษณะของหิน ในบทที่ 4 ที่ได้แสดงแผนที่ (map) ของต าแหน่งกลไกการเปลี่ยนลักษณะของหิน
ในเปลือกโลกอย่างคร่าวๆ แกนของแผนที่คือ อุณหภูมิและความเค้นหรือความดัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความลึกของเปลือก
โลก นักธรณีวิทยาโครงสร้างจ าเป็นต้องจดจ าแผนที่น้ี และสามารถอธิบายความหมายได้โดยไม่ติดขัด อย่างไรก็ดี ขอน ารูปที่ 
10.5 มาแสดงอีกครั้ง เพ่ือเปรียบเทียบกับรูปที่ 10.6 ทีแ่สดงแผนที่ (map) ของต าแหน่งของชุดลักษณ์ของการแปรสภาพของ
หินอย่างคร่าวๆ (generalized map) จากข้อมูลพ้ืนฐานที่แสดงในทั้ง 2 รูป สามารถสร้างภาพตัดขวางของเปลือกโลก และ
อธิบายความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลกกับ ชุดลักษณ์การแปรสภาพ (metamorphic facies - 
เมะเทอมอร′ฝิค แฟ′ฌีซ) ได้ ส่วนรูปที่ 10.7 ได้ใช้ความรู้พ้ืนฐานที่กล่าวมาข้างต้น ประยุกต์รวมเข้ากับข้อมูลที่ส ารวจได้ และ
รูปที่ 10.8 เป็นรูปแสดงของภาพตัดขวางโดยรวม (generalized cross section) ของพ้ืนที่ที่ราบสูงโคราช คล้ายคลึงกับรูปที่ 
10.7 เพียงแต่พิจารณาระดับต้ืนเท่าน้ัน โดยใช้มาตราส่วนในการส ารวจแตกต่างกัน  

รูปที่ 10.7 สามารถวิเคราะห์ย้อนกลับถึงที่มา หรือหลักการของผู้ที่สร้างภาพตัวแทนของภาพตัดขวางของเปลือก
โลก กลไกการเปลี่ยนลักษณะของหินในเปลือกโลก และการแปรสภาพของหินในเปลือกโลกดังน้ี คือ  

ซ้ายมือสุดของรูป แสดงแกนของอุณหภูมิที่ก าหนดให้ที่ผิวดินมีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และทุกๆ ความลึก 1 
กิโลเมตรมีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน 25 องศาเซลเซียส ดังน้ันที่ 10, 20, 30 และ 40 กิโลเมตร จึงมีอุณหภูมิเท่ากับ 275 , 525, 775 
และ 1,025 องศาเซลเซียส ตามล าดับ น่ันคือผู้สร้างก าหนดให้ เปลือกโลกน้ีเป็นเปลือกโลกในส่วนของทวีปปกติ ( normal 
continental crust) มีความหนา 40 กิโลเมตร  
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รูปที่ 10.5 แผนที่แสดงการเปลี่ยนลักษณะของหินอย่างคร่าวๆ (generalized deformation mechanism map)  

 

 รูปที่ 10.6 แผนที่ (map) ขอบเขตของชุดลักษณ์ หรือแฟฌีซ (facies) ของการแปรสภาพของหินอย่างคร่าวๆ 
(generalized metamorphic facies map) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Yardley, 1989] 
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 รูปที่ 10.7 ภาพตัดขวางของเปลือกโลกที่แสดง ชุดลักษณ์ของการแปรสภาพ และกระบวนการเปลี่ยนลักษณะของ
หินในเปลือกโลก  

 

รูปที่ 10.8 ภาพตัดขวางของที่ราบสูงโคราช แสดงชั้นหินที่ปรากฏใต้ผิวดินในภาพรวม และกระบวนการเปลี่ยน
ลักษณะของหินที่เกิดชั้นในช่วงชั้นความลึกที่ก้ากับไว้ในภาพ 
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แกนถัดมาแสดงค่าความเค้นหรือความดันจากน้ าหนักกดทับของหินที่อยู่ด้านบน (lithostatic stress) ค่าที่ 10 
กิโลเมตร แสดงด้วยตัวเลข 260 MPa น่ันคือ ก าหนดค่าความหนาแน่นของหินในเปลือกโลกเป็น 2,600 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร ตัวเลขที่แสดงในแกนของค่าความดัน ค านวณได้จาก =gh น่ันเอง 

แกนที่สาม อยู่ติดกับภาพตัดขวางแสดงการวางตัวของหิน ตลอดจนความลึกทั้งหมด ซึ่งเท่ากับ 40 กิโลเมตร ใต้
เปลือกโลกลงไปเป็นเน้ือโลก (mantle) และรอยต่อของเน้ือโลกกับเปลือกโลก คือชั้นโมเฮอ ถัดมาเป็นภาพตัดขวางของเส้น
คลื่นไซ้สมิค เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนภาพตัดขวาง ได้จากการส ารวจวัดคลื่นสะท้อน (seismic reflection survey) ที่เกิดจาก
การปล่อยคลื่นไซ้สมิคลงสู่ผิวดิน โดยมีหลักการของการส ารวจคร่าวๆ ว่า หากชั้นหินแต่ละชั้นมีค่าความเร็ว และค่าความ
หนาแน่นต่างกัน เมื่อคลื่นเคลื่อนกระทบรอยต่อของหินจะสะท้อนกลับข้ึนมา หากสามารถวัดคลื่นสะท้อนกลับที่รอยต่อของ
หินได้ ย่อมสามารถที่แปลความหมาย หาความลึก ลักษณะการวางตัวของหิน และประเภทของหินได้ 

 ถัดจากภาพของเส้นคลื่น แสดงเกรดของการแปรสภาพ (metamorphic grade) และกระบวนการเปลี่ยนลักษณะ 
ตามล าดับ ซึ่งเกรดของการแปรสภาพเริ่มจาก ผลของความดันน้ าร้อน (hydrothermal activity) จากน้ันเป็นซีเออไล้ท์แฟฌีซ 
(zeolite facies) เพรไน้ท์-เพิมเพลีไอ๊ท์แฟฌีซ (prehnite–pumpellyite facies) กรีนณิสท์แฟฌีซ (green schist facies) 
แอมฟิเบอไล้ท์แฟฌีซ (amphibolite facies) แกรนิวไล้ท์แฟฌีซ (granulite facies) ตามล าดับ เส้นคลื่นที่แสดงชั้นหินแบบไม่
ต่อเน่ืองในส่วนของเปลือกโลกตอนล่าง น่าจะแสดงโครงสร้างริ้วขนาน น่ันคือ กรีนฌิสท์แฟฌีซ (green schist facies) และ
แอมฟิเบอไล้ท์แฟฌีซ (amphibolite facies) ส่วนแกรนิวไล้ท์แฟฌีซ (granulite facies) อาจมีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นแอมฟิเบอ
ไล้ท์แฟฌีซ (amphibolite facies) เพราะแสดงริ้วขนาน  

สภาพของหินในช่วงความลึก 0–10 หรือ 15 กิโลเมตร แสดงสภาวะเปราะ (brittle) ลึกกว่า 10-15 กิโลเมตรลงไป 
แสดงสภาวะเป็นแบบแพลสติค เมื่ออยู่ในสภาวะเปราะหินแตก (fracturing) ได้ แต่ถ้าอยู่ในสภาวะแพลสติค (plastic) หินมี
การไหล (flow) ได้ ดังน้ัน กลไกการเปลี่ยนลักษณะ (deformation mechanism) เริ่มจากบนสุดเป็นแบบการแตกของเม็ดแร่ 
หรือเม็ดขนาด กลไกการเลื่อน กลไกการเสียดสีระหว่างเม็ดแร่หรือเม็ดขนาด และกลไกการแตกป่น-การถูกบดอัดของเม็ดแร่
หรือเม็ดขนาด (fracturing, frictional sliding and cataclasis) ต่อจากน้ันเป็น กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่ของเม็ด
แร่หรือเม็ดขนาดบางส่วนอย่างช้าๆ (dissolution creep หรือ pressure solution) และกลไกการเกิดผลึกแฝดและการพับ
งอของโครงข่ายผลึกในเม็ดแร่ หรือเม็ดขนาดจากผลของความเค้นเฉือน (mechanical twinning and kinkings) และ/หรือ
กลไกการเกิดการเลื่อนต าแหน่งอย่างช้าๆ ในเม็ดแร่หรือเม็ดขนาด หรือระหว่างขอบเม็ดแร่หรือเม็ดขนาด หรือตัดผ่านภายใน
เม็ดแร่หรือเม็ดขนาด (dislocation creep) และสุดท้ายคือ กลไกการแพร่หรือกระจายตัวของเม็ดแร่หรือเม็ดขนาด และอาจ
รวมถึงการเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) ที่ให้เป็นแกรนูไล้ท์แฟฌีซ ดังน้ัน สามารถใช้หลักการวิเคราะห์เช่นเดียวกับที่กล่าว
มา ในการแสดงภาพตัดขวางของเปลือกมหาสมุทร หรือเปลือกทวีปส่วนที่ไม่ปกติ เฉพาะล าดับของความหนา ความลึก 
อุณหภูมิ ชุดหิน ย่อมแตกต่างกัน ตามสภาวะแวดล้อม  

 ส่วนรูปที่ 10.8 แสดงภาพตัดขวางอย่างง่ายของบริเวณที่ราบสูงโคราช ซึ่งหินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหินโคราช 
(Khorat Group) ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินทราย หินดินดาน และหินดินเหนียว วางตัวแทรกสลับ มีสภาพแวดล้อมของ
การตกสะสมของตะกอนแบบทางน้ า และทะเลสาบ (fluvial and lacustrine deposits) ใต้กลุ่มโคราชเป็นหินตะกอนที่มีอายุ
แก่ หรือหินอัคนี หรือหินแปร การเปลี่ยนลักษณะของหินกลุ่มโคราชจะเป็นแบบเปราะเพราะอุณหภูมิไม่สูงมากพอที่จะท าให้
หินอยู่ในสภาวะแพลสติค แต่ถ้าหากลึกมากกว่าความลึกที่แสดงในรูปที่ 10.8 หินจะเกิดการแปรสภาพในสภาวะแพลสติค การ
สร้างและบรรยายรูปที่ 10.8 มีหลักการและกรอบความคิด เช่นเดียวกับรูปที่ 10.7 ดังอธิบายไว้แล้ว  

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 1-4 ก่อนจะศึกษาในเน้ือหาต่อไป 
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10.2 กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (Plate Tectonics) 

10.2.1 ธรรมชาติทั่วไปของแผ่นเปลือกโลก (Nature of Plates) 

ประมาณปี ค.ศ. 1968 ได้มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับ กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก 
(plate tectonics) หรืออีกชื่อหน่ึงเรียกว่า “กระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก” กล่าวคือ ทราบถึง รูปร่าง 
ลักษณะ สมบัติของแผ่นเปลือกโลก รวมทั้งขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก (plate boundary - เผลท บาวนฺ′เดอรี่) ซึ่งเป็น
ผลงานของไอแซคส์และคณะ (Isacks et al., 1968) และต่อมาทราบถึงกลไก (mechanism) ที่ท าให้แผ่นเปลือกโลกมีการ
เคลื่อนที่ จากการศึกษาของเอลแอเซ่อร (Elasser, 1968) และฟอรไซ้ธ์และอูเยดะ (Forsyth and Uyeda, 1975) ภาพสเก็ช
ลักษณะของแผ่นเปลือกโลกจากผลงานของไอแซคส์และคณะที่เสนอในปี ค.ศ. 1968 แสดงในรูปที่ 10.9 ต่อมามีข้อมูลใหม่
เพ่ิมเติม ภาพแสดงของแผ่นเปลือกโลกจึงได้รับการปรับปรุงให้แตกต่างออกไป ดังตัวอย่างในรูปที่ 10.10  

 

รูปที่ 10.9 ลักษณะของแผ่นเปลือกโลก (plate) ที่มีขอบเขตแบบทรุดตัว (convergence) แบบแยกตัว 
(divergence) และแบบเลื่อนด้านข้าง (transform) แผ่นเปลือกโลกวางตัวอยู่บนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) [ภาพ
จาก Isacks et al., 1968] 

 

รูปที่ 10.10 แสดงลักษณะของแผ่นเปลือกโลก ที่ปรับปรุงต่อจากรูปที่ 10.9 ภายหลังจากที่มีข้อมูลสนับสนุนเพ่ิม
มากข้ึน  

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกยังคงมีอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันน้ี และยังคงมี
ปรากฏการณ์อีกหลายปรากฏการณ์ ที่ ไม่สามารถอธิบายได้อย่างปราศจากข้อโต้แย้ง หากอ่านเน้ือหาในต าราเล่มน้ีมา
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ตามล าดับจะพบว่า มีอีกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างด้านธรณีวิทยาท่ีเป็นยังข้อโต้แย้ง หรือหากอ่านและวิเคราะห์เน้ือหาในบท
น้ีตามไปเรื่อยๆ จะทราบว่ากระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกน้ันยังมีสิ่งที่ไม่ทราบอีกมาก   

ความรู้เรื่องกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกจากอดีตถึงปัจจุบัน มีประโยชน์คือ ท าให้สามารถก าหนด
หาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคร่าวๆ ความผิดพลาด (failure) ของการส ารวจมีได้ค่อนข้างมากในหลายๆ พ้ืนที่ทั่วทั้ง
โลก สาเหตุของความผิดพลาดในการส ารวจคือ การที่ นักธรณีวิทยาไม่ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก ในการก าหนดแหล่งที่ต้องการส ารวจ หรือประเมินความเสี่ยงของการเลือกพ้ืนที่เพ่ือท าการส ารวจ หรือเกิดจาก
การแปลความหมายของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกผิดไปจากธรรมชาติ เพราะความไม่เข้าใจ นอกจากน้ีแล้ว 
ความรู้เก่ียวกับกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก สามารถตอบค าถามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดภายในโลก เช่น 
แผ่นดินไหว หรือหินหนืดเกิดได้อย่างไร ท าไมภูเขาไฟเกิดได้ในบางพ้ืนที่ของโลกเท่าน้ัน  หรืออะไรเป็นสาเหตุให้เกิดที่ราบ 
เทือกเขา ทะเล หรือมหาสมุทร เป็นต้น  

รูปที่ 10.11 เป็นตัวอย่างภาพตัดขวางที่แสดงผลในรูปของคลื่นสะท้อนชั้นหินใต้ผิวดิน บริเวณที่มีการทรุดตัวของ
แผ่นเปลือกโลก ซึ่งภาพน้ีเป็นผลที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 บริเวณใกล้กับเกาะสุมา
เทรอะ (Sumatra Island) ทีเ่ป็นผลท าให้เกิดคลื่นสุนาหมี่ (Tsunami) ท าลายชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก ท าให้หลาย
ต่อหลายคนที่ไม่ได้ให้ความสนใจเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวมาก่อน หันกลับมาสนใจปรากฏการณ์น้ีมากข้ึน เพราะตระหนักถึง
ผลร้ายที่จะเกิดตามมาจากผลของแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ๆ ดังน้ัน ภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 
2547 มีคณะท างานเกิดข้ึนมาหลายกลุ่ม กลุ่มที่มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ เพราะมีข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน ชื่อ Sumatran 
Andaman Great Earthquake Research (SAGER) ซึ่งวัตถุประสงค์ของคณะวิจัยกลุ่มน้ี คือ เพ่ือหาค าตอบ หรือค าอธิบาย
ลักษณะของ ตัวการและกลไกของการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (earthquake source mechanism) และสภาพการเลื่อน
ตัวของระนาบรอยเลื่อนสู่ผิวดินเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (how this rupture propagated to the surface) โดยใช้การ
ส ารวจด้วยวิธีทางธรณีฟิสิกส์ ผลการศึกษาของคณะส ารวจกลุ่มน้ีได้ภาพตัดขวางคลื่นสะท้อนบริเวณการทรุดตัวของแผ่น
เปลือกโลก ใกล้กับบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหว และภาพจากรูปที่ 10.11 (ก) และ (ข) ได้เปิดมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับสภาพของ
แผ่นเปลือกโลกเพ่ิมมากข้ึน นับเป็นผลดีที่เกิดตามมาหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้ว (แต่ถ้าเลือกได้ คงไม่ต้องการให้มีการเกิด
แผ่นดินไหวที่ท าให้ต้องสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก)  

กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก ท าให้เข้าใจถึงการเกิดของโครงสร้างทางธรณีวิทยา ที่มีผลจากแรง
หรือความเค้น โดยทีค่วามเค้นท าให้เกิดความเครียด และหากค่าความเค้นกระท าเกินกว่าก าลังรับความเค้นของวัตถุ วัตถุน้ัน
จะเกิดการเปลี่ยนลักษณะ (deformation) และบันทึกการเปลี่ยนไว้ในเน้ือของวัตถุ ส าหรับวัตถุทางธรณีวิทยาโครงสร้าง 
คือ หิน ดังน้ัน การทีส่ังเกตเห็นหินมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิม น่ันแสดงว่า หินน้ันเกิดการเปลี่ยนลักษณะ เช่น การปรากฏ
ของชั้นหินคดโค้ง หรือการปรากฏของหินแปรแบบไพศาลโผล่บนภูเขาสูงกว่าพ้ืนดิน 1-2 กิโลเมตร จากทีเ่ดิมเคยอยู่ที่ความลึก
ใต้ผิวดินมากกว่า 10-20 กิโลเมตร เป็นต้น  

การเปลี่ยนลักษณะของแผ่นเปลือกโลกบางครั้งเรียกว่า “การเปลี่ยนลักษณะทางกระบวนการแปรสัณฐานของ
แผ่นเปลือกโลก (tectonic deformation)” มกีารเคลื่อนที่เข้าหากันของเทือกเขาสูงอยู่ในแนวขอบของแผ่นเปลือกโลก ท า
ให้บริเวณที่ชนกันเกิดการบีบอัดทางด้านข้าง แผ่นเปลือกโลกบริเวณน้ันหดสั้นลง ขณะเดียวกันมวลมากข้ึนหรือหนามากข้ึน 
หินมีการคดโค้ง และ/หรือเคลื่อนซ้อนทับกัน เมื่อมวลมากข้ึนแผ่นเปลือกโลกบริเวณน้ันจะยกตัว (uplift) สูงกว่าข้างเคียง 
เพ่ือให้เกิดการสมดุลตามกฎของธรรมชาติ จึงเกิดเป็นแนวเทือกเขาสูง เช่น บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ที่เกิดจากผลของการชน
กันของแผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย และแผ่นยุเรเฌอะ (Eurasia) หินที่โผล่บริเวณเทือกเขาหินมาลัยเป็นหินแปรและ
หินอัคนี ที่เกิดที่ความลึก 15-25 กิโลเมตร น่ันแสดงว่า แผ่นเปลือกโลกบริเวณที่ชนมีการยกตัวค่อนข้างมาก พร้อมกับมีการผุ
กร่อนของหินที่ปิดทับ ท าให้หินทีเ่คยอยู่ลึกกว่า 15-25 กิโลเมตร โผล่เป็นเทือกเขาสูง  
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รูปที่ 10.11 (ก) ภาพคลื่นไซ้สมิคแบบสะท้อน บริเวณทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกอินเดีย-ออสเตรเลีย และแผ่น
เปลือกโลกยุเรเฌอะ (Eurasia) ซึ่งแนวเส้นส้ารวจ ที่มคีวามยาวของแนวส้ารวจ ประมาณ 250 กิโลเมตร อยู่ใกล้เคียงกับจุดที่
เกิดแผ่นดินไหวที่สุมาตรา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 (ข) ภาพขยายในส่วนของกรอบสี่เหลี่ยมที่แสดงในรูป (ก) [ภาพ
จาก Bunting et al., 2008]  

เท็คนอเลอจี้ของปัจจุบันท าให้สามารถก าหนดจุดวัดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกจากดาวเทียมได้ และได้ข้อมูล
ของระยะทางการเคลื่อนที่เทียบกับเวลาท่ีผ่านไป สามารถค านวณหาอัตราการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ดังแสดงในรูปที่ 
10.12 ซึ่งจากรูปเราทราบได้ว่า แผ่นเปลือกโลกอินเดีย ทรุดเข้ามาในยุเรเฌอะซึ่งเป็นแผ่นเปลือกโลกที่ประเทศไทยต้ังอยู่ ด้วย
อัตราเร็วประมาณ 72 มิลลิเมตรต่อปี การศึกษาแนวการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกปัจจุบัน ท าให้สามารถสังเกตพฤติกรรม
ของแผ่นเปลือกโลกได้ สามารถสังเกตการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะของโลก ท าให้เกิด
เทือกเขาสูง (รูปที่ 10.13) ท าให้หินมีโครงสร้างทุติยภูมิเกิดข้ึน ท าให้เกิดแผ่นดินไหว (รูปที่ 10.14) แผ่นเปลือกโลกมีการ
เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา และจากการศึกษาถึงการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก เราสามารถท านายล่วงหน้าไว้ว่าในอีกล้านหรือ
หลายๆ ล้านปีข้างหน้า ลักษณะของแผ่นเปลือกโลกจะมีรูปร่างอย่างไร พ้ืนที่ประเทศไทยอีก 10 ล้านปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 
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ซึ่งในความเป็นจริงมาตราส่วนการเปลี่ยนแปลงของโลก อย่างค่อยเป็นค่อยไปน้ันมีความยาวมากว่าช่วงชีวิตของมนุษย์มาก 
ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปของโลกจึงสังเกตได้ยาก การที่จะกล่าวเตือนถึงการเปลี่ยนแปลง เช่น 
สภาวะโลกร้อน ยังมีอีกหลายๆ ฝ่ายไม่เชื่อและพยายามโต้แย้ง โดยถือหลักว่าไม่ปรากฏให้เห็นได้กับตาของตนเอง และไม่
สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ในทันที น่ันเอง  

 

รูปที่ 10.12 ทิศทางและอัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเป็นมิลลิเมตรต่อปี [ภาพจาก Figure 
10.1 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Chase, 1978] 

 

รูปที่ 10.13 ภาพถ่ายทางดาวเทียม แสดงลักษณะความสูงต้่าของภูมิประเทศ [ภาพจาก องค์การส้ารวจอวกาศ 
(NASA)]  
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รูปที่ 10.14 แนวแผ่นดินไหวที่เกิดตามขอบของแผ่นเปลือกโลก ระหว่างปี ค.ศ. 1970-1990 แผนที่รูปบนแสดง 
แผ่นดินไหวทีเ่กิดต้ังแต่ระดับผิวโลกถึงความลึก 100 กิโลเมตรใต้ผิวดิน แผนที่รูปล่างแสดงแผ่นดินไหวเกิดต้ังแต่ระดับความลึก 
100-700 กิโลเมตรใต้ผิวดินลงไป [ภาพจาก Figure 1.11 โดย Lay and Wallace, 1995] 
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ผิวบนของโลกที่เรียกว่า “แผ่นเปลือกโลก (plate)” คือส่วนที่เป็นของแข็งและเปราะ (brittle) โดยแบ่งตามธรณี
ภาค แผ่นเปลือกโลก (plate) คือ ส่วนที่เรียกว่า “ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere”) ซึ่งวางอยู่บน “ธรณีภาคชั้นกลาง 
(asthenosphere)” และ ธรณีภาคชั้นกลางวางอยู่บน “ธรณีภาคชั้นใน (mesosphere)” (รูปที่ 10.9) แผ่นเปลือกโลกมี
ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก (รูป 10.10) ซึ่งส่วนใหญ่ของแผ่นเปลือกโลกมีกระบวนการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึนมากในบริเวณขอบ 
(plate boundaries)  

10.2.2 ล าดับและที่มาของทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  

ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกน้ันเกิดข้ึนประมาณปี 1968 ถือได้ว่าเป็นเวลาไม่นานเท่าใด
นัก ดังน้ัน อาจมีข้อสงสัยว่า อะไรที่เป็นสาเหตุที่ท าให้เราไม่ทราบว่า เราอาศัยอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีการเคลื่อนที่อยู่
ตลอดเวลา และผลของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่เป็นตัวการส าคัญ (important agent) ที่ท าให้เกิด แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟระเบิด และโครงสร้างธรณี และก่อนที่ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก น้ัน การอธิบาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ อธิบายว่าอย่างไร เป็นต้น ค าตอบส าหรับข้อสงสัยถึงการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับผลของการ
เคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ก่อนที่จะทราบทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก เช่น อาจเขียนอธิบายใน
ท านองทีว่่า “ด้วยกรณีพิเศษ หรือเป็นสมบัติเฉพาะของพื้นที่บริเวณน้ันๆ” หรือ “ยังเป็นที่สงสัย โต้แย้ง หาข้อสรุปไม่ได้” 
ตัวอย่างเช่น ค าอธิบายการเกิดหินหนืด (origin of magma) มีบางส่วนอธิบายว่าอยู่ใต้เปลือกโลก (crust) เปลือกโลกลอยอยู่
บนหินหนืด ชนิดลอยไปลอยมาได้ หากเปลือกโลกมีการแตก หินหนืดจะแทรกข้ึนมาและเย็นตัวเป็นหินอัคนี หรือบางส่วน
อธิบายว่า หินหนืดเกิดได้เฉพาะบางพ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ (ค าถามที่เกิดตามมา คือ กรณีอย่างไร เรียกว่า กรณีพิเศษ เป็นต้น ) 
แต่หลังจากท่ีมีความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก ค าอธิบายเหล่าน้ีจึงตกไป ไม่ถูกน ามาอธิบาย
อีก เพราะมีหลักฐานยืนยันแล้วว่าไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ  

ค าถามต่างๆ ที่ยกมาข้างต้น ก่อนที่จะได้ข้อสรุปเป็น ทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก ได้มีผู้
ต้ังสมมติฐานต่างๆ เพ่ือน ามาอธิบายมากมาย สมมติฐานที่ส าคัญก่อนที่จะทราบความจริงเกี่ยวกับกระบวนการแปรสัณฐาน
ของแผ่นเปลือกโลก คือ สมมติฐานของ Alfred Wegener (แอล′เฟริด เว′เกอเนอร) ในปี ค.ศ. 1912 เกี่ยวกับ “ทวีปลอย 
(continental drift)” ที่กล่าวว่า แผ่นทวีปเคยติดกันมาก่อนเป็นแผ่นเดียว (รูปที่ 10.15)เรียกว่า “แพนเจีย (Pangaea ออก
เสียงว่าว่า “แพนจีเออ” เมื่อออกเสียงเร็วๆ จะเป็น “แพนเจีย”)” ต่อมาเกิดการแตกและแยกออกจากกันเป็นแผ่นๆ และลอย
อยู่บนชั้นของเหลว (รูปที่ 10.16)  

 สมมติฐานของทวีปลอย สามารถตอบค าถามเกี่ยวกับ ขอบของทวีปแอฟริกากับอเมริกาใต้ที่แยกออกจากกันได้ว่า 
เพราะเปลือกโลกลอยไปลอยมา จึงสามารถเคลื่อนที่แยกออกจากกันได้ ตอบค าถามเกี่ยวกับการเกิดเทือกเขาและการเปลี่ยน
ลักษณะของหินได้ว่า เพราะเปลือกโลกน้ันเคลื่อนที่ชนกัน ท าให้เปลือกโลกเกิดการโก่งตัวเป็นเทือกเขา หรือท าให้มีแรงกระท า
และมีการเปลี่ยนลักษณะ หรือตอบค าถามว่าแผ่นดินไหวเกิดได้ เพราะมีการชนกันของแผ่นทวีป เป็นต้น แต่สมมติฐานของ
ทวีปลอยไม่สามารถอธิบาย ภูเขาไฟใต้มหาสมุทรที่เกิดใหม่ตลอดเวลา สมมติฐานของทวีปลอยไม่ได้อธิบายในส่วนของ
เปลือกโลกที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) สมมติฐานของทวีปลอยก าหนดเฉพาะส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) 
เท่าน้ันที่ลอยได้ ส่วนที่เป็นมหาสมุทรน้ันก าหนดให้อยู่กับที่ (stationary) ดังน้ัน สมมติฐานเรื่องทวีปลอยจึงอธิบายเปลือกโลก
ส่วนที่เป็นมหาสมุทรไม่ได้ สมมติฐานน้ีจึงตกไป  

ต่อมา ในปี ค.ศ. 1962 Harry Hess (เฮ′รี่ หรือแฮ′รี่ เฮส) ได้ต้ังสมมติฐานที่อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ สมมติฐานทวีป
ลอยไม่สามารถอธิบายได้ คือ เปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) และภูเขาไฟใต้มหาสมุทร สมมติฐานน้ีมีชื่อว่า 
“การแยกออกจากกันของพื้นมหาสมุทร (seafloor spreading)” โดยเฮสอธิบายว่า เปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร จะมี
การเกิดใหม่ในบริเวณที่เรียกว่า “mid–oceanic ridge – มิด โอฌีแอ′หนิค ริจ หรือแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร” จากน้ันจะ
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เคลื่อนตัวออกไปตามแนวนอน เกิดเป็นเปลือกมหาสมุทรที่มีอายุอ่อนสุดที่ตรง mid-oceanic ridge และอายุแก่มากสุดเมื่ออยู่
ห่างจาก mid-oceanic ridge การแยกออกจากกันของพ้ืนมหาสมุทรเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของกระแสอุณหภูมิหมุนเวียน 
(convection current) ดังแสดงในรูปที่ 10.17 

 

รูปที่ 10.15 ภาพการต่อกันได้ (jig saw) ของชายฝั่งแอฟริกาและอเมริกาใต้ โดย Antino Snider (1858) [ภาพ
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตโดย  USGS, 2007] 

 

 รูปที่ 10.16 ลักษณะของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) ลอยตัวอยู่ในชั้นเน้ือโลก ตามสมมติฐาน
ของ Wegener หรือตามสมมติฐานทวีปลอย (continental drift) ซึ่งไม่มีค้าอธิบายเกี่ยวกับเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร 
(oceanic crust) [ภาพปรับปรุงต่อจาก Plummer et al., 2007] 

เฮสต้ังสมมติฐาน “การแยกออกจากกันของพ้ืนมหาสมุทร (seafloor spreading) หรือการเกิดท้องทะเลใหม่” ได้ 
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง (ช่วงปี ค.ศ. 1937-1945) เฮสใช้เรือด าน้ าในการส ารวจพ้ืนมหาสมุทร วัดค่าความเป็นแม่เหล็ก 
(magnetic property) ของท้องทะเล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือตรวจหาเรือด าน้ าของอีกฝ่าย และในการส ารวจครั้งน้ัน
ท าให้เฮสได้พบแนวภูเขาไฟใต้ทะเลเป็นจ านวนมาก จึงเป็นที่มาของข้อสรุปเกี่ยวกับ แผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทรที่ มี
การเกิดข้ึนใหม่ได้ในบริเวณแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) หรือมีการแยกออกจากกันของพ้ืนมหาสมุทร 
(seafloor spreading) 
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 รูปที่ 10.17 ลักษณะการแยกออกจากกันของพ้ืนมหาสมุทร (seafloor spreading) ซึ่งเฮส (Hess) ได้ต้ังสมมติฐาน
ว่าเกิดจากการเปลี่ยนสภาพของกระแสอุณหภูมิหมุนเวียน (convection current) น่ันคือ หากพ้ืนที่ใดมีความแตกต่างของ
อุณหภูมิ จะมีการเคลื่อนย้ายบริเวณจากทีม่ีอุณหภูมิต้่าสู่ด้านล่างและจากท่ีมีอุณหภูมิสูงเคลื่อนสู่ด้านบน  

 สมมติฐานของเวเกอเนอร (Wegener) และเฮส (Hess) ได้สร้างคุณูปการให้กับทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของ
แผ่นเปลือกโลกเป็นอย่างมาก เพราะหลังจากท่ีเฮสได้สรุปถึงการเกิดใหม่ของแผ่นเปลือกโลก ส่วนที่เป็นมหาสมุทรในบริเวณ 
mid-oceanic ridge สิ่งที่ต้องขบคิดต่อจากการค้นพบของเฮส คือ เชื่อมโยงกับสิ่งที่ทราบอยู่แล้วได้อย่างไร และจะตอบ
ค าถามท่ียังคงเป็นข้อสงสัยได้อย่างไร ไอแซคส์และคณะได้สเก็ชภาพของแผ่นเปลือกโลก (plate) ใหม่ ปี ค.ศ. 1968 ดังแสดง
ในรูปที่ 10.9 ซึ่งรูปน้ีถือว่าเป็นรูปแรกที่แสดงสภาพของแผ่นเปลือกโลกว่ามีขอบเขต (plate boundary) ที่ติดต่อกันอย่างไร มี
การเคลื่อนที่ได้อย่างไร การสร้างรูปที่ 10.9 และ 10.10 เพ่ืออธิบายกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก หากสังเกต
รูปที่ 10.10 ให้ดี จะทราบได้ว่ารูปน้ี เป็นการรวมความคิดของรูปที่ 10.16 และ 10.17 เข้าด้วยกัน 

 ก่อนที่จะมสีมมติฐานของทวีปลอย Abraham Ortelius (เอ′เบรอแฮม ออรเทเลียส) ให้ค าอธิบายในปี ค.ศ. 1596 
ว่า ทวีปอเมริกาแยกออกจากทวีปยุโรปเน่ืองจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่และน้ าท่วม ในปี ค.ศ 1620 Francis Bacon (แฟรน′
เซิส เบ′เคิน) ให้ข้อสังเกตว่าฝั่งทะเลแถบเอิทแลนถิค อเมริกาใต้ และแอฟริกาน้ัน ดูเหมือนจะเชื่อมติดกันได้ แต่เบเคิน ไม่ได้
แสดงภาพของข้อสังเกตน้ัน จนกระทั่งปี ค.ศ. 1858 Antonio Snider (แอนโทนีโอ สไน′เดอร) ได้สร้างแผนที่ดังแสดงในรูปที่ 
3 เพ่ือชี้ให้เห็นการเคยเชื่อมติดกันของทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ติดกันแล้วแยกจากกันในภายหลัง  

 ปี ค.ศ. 1962 เวเกอเนอร (Wegener) แสดงหลักฐานต่างๆ เช่น ชั้นหิน สิ่งมีชวิต และสภาพภูมิอากาศในทวีป
แอฟริกาและอเมริกาใต้ที่มีความคล้ายคลึงกันในอดีต เพ่ือสนับสนุนว่าพ้ืนที่ของทวีปแอฟริกาเคยติดอยู่กับทวีปอเมริกาใต้มา
ก่อน พร้อมต้ังสมมติฐานทวีปลอย ดังได้อธิบายมาแล้วน่ันเอง  

10.2.3 ทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก 

 ทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonic theory) กล่าวว่า “ผิวภายนอกของโลก
ประกอบข้ึนด้วยแผ่นขนาดเล็กหรือใหญ่หลายๆ แผ่น โดยแต่ละแผ่นจะเคลื่อนที่อย่างสัมพันธ์กันและลอยอยู่บนชั้นที่ร้อน
กว่าและเคลื่อนที่ได้ดีกว่า (the Earth’s outer 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)” 
หรือกล่าวใหม่ง่ายๆ คือ ผิวรอบนอกของโลกจะประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลก (plate) หลายแผ่น (รูปที่ 10.18) โดยแต่ละแผ่น
มีการเคลื่อนที่ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งค าว่า “plate – เผลท” หมายถึง “a large rigid slap of solid rocks” ส่วน “tectonics – 
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เท็คทอ′หนิคสฺ” หมายถึง “to build” ดังน้ันการศึกษา “plate tectonics” จึงเป็นการศึกษาว่าผิวของโลก ถูกสร้างให้เป็น
แผ่นเปลือกโลกได้อย่างไร (how the Earth’s surface is built of plates) 

 

 รูปที่ 10.18 แผนที่แสดงลักษณะของแผ่นเปลือกโลก ให้สังเกตขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกที่อยู่ติดกัน เฉพาะแผ่น
เปลือกโลกที่ส้าคัญๆ [ภาพจาก Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Dewey, 1972]  

เวเกอเนอร (Wegener) ไม่สามารถตอบประเด็นของค าถามท่ีเก่ียวกับ กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก
ได้ เน่ืองจากเหตุผลต่อไปน้ี คือ  

(1) เวเกอเนอรไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร และสิ่งที่เวเกอเนอรอธิบายคือ ส่วนที่เป็น
เปลือกโลก (crust) ที่มีความแตกต่างจากนิยามของ แผ่นเปลือกโลก (plate) ซึ่งรวมเอาส่วนที่เป็นเปลือกโลกและ
ส่วนของเน้ือโลกตอนบน (upper mantle) โดยเรียกว่าเป็น ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ธรณีภาคชั้นนอกวาง
อยู่บนธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) โดยที่เวเกอเนอรอธิบายว่าแผ่นดินในส่วนของทวีป ลอยอยู่บนชั้นเน้ือ
โลก (mantle) น่ันคือลอยอยู่บนเขตรอยต่อระหว่างเปลือกโลกกับส่วนของเน้ือโลกตอนบน ซึ่งรอยต่อของความไม่
ต่อเน่ืองเรียกว่า “โมเฮอโรเวอชิช ดิสคอนเทอนูเออที่ (Mohorovicic discontinuity)” หรือเป็นที่รู้จักกันสั้นๆ ว่า 
“โมเฮอ (Moho)” ค าอธิบายในส่วนน้ีของเวเกอเนอร ขัดกับความแข็งแรงของชั้นโมเฮอ เพราะพบว่าชั้นโมเฮอน้ันมี
ค่าความแข็งแรงมาก หากแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่ระหว่างส่วนที่เป็นเน้ือโลกตอนบนและเปลือกโลกชั้นล่าง จึงไม่
น่าจะเป็นไปได้ เพราะบริเวณน้ันมีค่าความแข็งแรงสูงมาก (ดูภาพแสดงค่าความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลกในบทที่ 
3) ปัจจุบันทราบว่าส่วนที่แผ่นเปลือกโลกลอยอยู่ คือ ส่วนที่อยู่ลึกลงไปในชั้นเน้ือโลก เป็นช่วงที่ชั้นเน้ือโลกมีความ
แข็งแรงลดลง สามารถตรวจวัดได้จากความเร็วคลื่นตรงบริเวณรอยต่อน้ันมีความเร็วลดลงอย่างชัดเจน (low 
velocity zone) น่ันคือ รอยต่อที่เรียกว่า ธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) เน่ืองจากเป็นเขตที่มีค่าความ
แข็งแรงลดลงจึงท าให้การเคลื่อนที่เกิดข้ึนได้ง่าย (รูปที่ 10.1 และ 10.9 หรือ 10.10) สอดคล้องกับค าอธิบายของ w
ไอแซคส์และคณะ ในปี ค.ศ. 19628 
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(2) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพใต้ผิวดินในช่วงชีวิตของเวเกอเนอรประมาณ ปี ค.ศ. 1912 มีปริมาณน้อย จึงท าให้เวเกอเนอร
ไม่ได้น าส่วนของเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) มาอธิบาย อีกทั้งแผ่นเปลือกโลก ส่วนที่เป็น
มหาสมุทรน้ันเชื่อมต่อกับ แผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) ดังรูปที่ 10.10 ดังน้ันเมื่อพ้ืน
มหาสมุทรแยกออกจากกันและการเกิดใหม่ของพ้ืนมหาสมุทร ย่อมท าให้มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกส่วนที่เป็น
ทวีปที่มองเห็นได้ ตลอดจนมีการชนหรือทรุดตัวให้เกิดเป็นเทือกเขาได้ กล่าวโดยสรุป คือ ในช่วงปี ค.ศ. 1912 
ความรู้เรื่องของเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) เปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) 
ยังไม่ชัดเจน จึงท าให้เวเกอเนอรได้ข้อสรุปที่ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติ และ  

(3) กลไก (mechanism) ของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกเกิดข้ึนที่ระดับความลึกใต้ผิวดิน จึงสังเกต
ไม่ได้ด้วยตาเปล่า การจินตนาการภาพในส่วนที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ที่จะให้เหมือนจริง ย่อมเป็นไปได้ยาก  

10.2.4 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมีความสัมพันธ์กันทั่วทั้งหมด เพราะแผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นติดต่อกัน บริเวณ
ขอบของแผ่นเปลือกโลก หรือใกล้ๆ ขอบของแผ่นเปลือกโลก คือ บริเวณที่มีแผ่นดินไหวเกิดข้ึนมากมาย (รูปที่ 10.14) โดยที่
ความลึกของการเกิดแผ่นดินไหวเป็นไปได้ต้ังแต่ระดับต้ืน (5-10 กิโลเมตร) ถึงระดับลึกมาก (670-700 กิโลเมตร) ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของแผ่นเปลือกโลก และกระบวนการที่กระตุ้นให้เกิดแผ่นดินไหว หรือเงื่อนไขรอบข้างที่ถูกก าหนดโดยลักษณะของ
แผ่นเปลือกโลก การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกสามารถบรรยายได้โดยใช้แบบการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร่งซึ่งมีทั้งการหมุน
และการเลื่อนที่ (rotation and translation) การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกมี 3 แบบ (รูปที่ 10.9 หรือ 10.10) ได้แก่  

(1) แบบเคินเวอรเจิ้นซ์ (convergence) เกิดจากแผ่นเปลือกโลกหน่ึงเคลื่อนอยู่บนแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่น หรือ
แผ่นเปลือกโลกหน่ึงทรุดอยู่ใต้อีกแผ่นเปลือกโลก แผ่นเปลือกโลกที่ทรุดลง เรียกว่า “subduction plate 
– เซิบเดิค′เฌิ่น เผลท” ส่วนแผ่นเปลือกโลกบนเรียกว่า “collision plate – เคอลิ′เฌิ่น เผลท” 

(2) แบบไดเวอรเจิ้นซ์ (divergence) เกิดจากแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่แยกออกจากกัน การเคลื่อนอาจต้ังฉาก
หรือท ามุมกันก็ได้ และ  

(3) แบบแทรนสฟอร์ม (transform) เกิดจากแผ่นเปลือกโลกห่างออกจากกันในแนวนอน ปรากฏเป็นรอยเลื่อนที่
มีมุมชันมากๆ ความเร็วของการเคลื่อนต้ังแต่ 1 ถึง 94 มิลิเมตรต่อปี (รูปที่ 10.12) 

10.2.5 ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก 

ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกที่ส าคัญๆ เช่น แผ่นยูเรเฌอ ซึ่งประเทศไทยต้ังอยู่ แผ่นอินเดีย-ออสเตรเลีย แผ่นเพอซิ
ฝิค แผ่นแอฟริกา แผ่นอเมริกาเหนือ หรือแผ่นอเมริกาใต้ ดังแสดงในรูปที่ 10.18 สามารถลากขอบเขต ของแผ่นเปลือกโลก
เหล่าน้ีได้จากการพิจารณาข้อมูลต่อไปน้ีคือ ข้อมูลภูเขาไฟ โดยเฉพาะภูเขาไฟใต้ทะเลหรือมหาสมุทร ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ
ทีผ่ิวดินและพ้ืนผิวใต้ทะเลหรือมหาสมุทร (รูปที่ 10.13) และข้อมูลแผ่นเดินไหว (รูปที่ 10.14) การเขียนต าแหน่งแผ่นดินไหว 
และต าแหน่งภูเขาลงในแผนที่ที่แสดงความสูง-ต่ าของภูมิประเทศ และความลึกของมหาสมุทร หรือพ้ืนมหาสมุทร สามารถบ่ง
บอกขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกได้  

ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกแบ่งออกเป็น 3 แบบ เช่นเดียวกับลักษณะการเคลื่อนที่ ได้แก่ ขอบเขตของแผ่นเปลือก
โลกแยกออกจากกัน (divergence plate boundary) ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนจากกันด้านข้าง (transform plate 
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boundary) และขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน (convergence plate boundary) รายละเอียดของแต่ละแบบ
มีรายละเอียด ดังน้ี  

(1) ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน (Divergence Plate Boundary) มีลักษณะดังแสดงในรูป
ที่ 10.9 หรือ 10.10 เป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นแยกออกจากกัน และเป็นการสร้างแผ่นเปลือกโลก
ใหม่ พบในบริเวณที่เรียกว่า “บริเวณของภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge)” ซึ่งบริเวณน้ีมี
พ้ืนที่กว้างประมาณ 30 กิโลเมตร พบมีการแทรกซอนและปะทุของหินอัคนีมีรอยเลื่อนปกติ (normal fault) 
ที่เกิดในสภาพการยืด (extension) ของเปลือกโลก มีแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง เพราะธรณีภาค
ชั้นนอก (lithosphere) ในมหาสมุทรมีความแข็งแรง (strength) และความหนา (thickness) น้อยกว่าแผ่น
ทวีป (แผ่นมหาสมุทรบริเวณน้ีหนาประมาณ 25 กิโลเมตร ) จึงได้ขนาดของแผ่นดินไหวไม่ใหญ่มากนัก 
บริเวณภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-oceanic ridge) ตรงกลางมีแอ่งแยกตัว (rift valley – ริฟทฺ แว′ลี่) 
กว้าง 2-10 กิโลเมตร ความสูงต่ าของพ้ืนที่ข้างเคียงงประมาณ 100 เมตร หรือมากกว่า หินในแอ่งเป็นพวก
ออฟีเออไล้ท์ (ophiolithes) (รูปที่ 10.19) และภาพตัดขวางของบริเวณแนวแยกกลางมหาสมุทร (seafloor 
spreading) แสดงในรูปที่ 10.20  

 

รูปที่ 10.19 หินในเปลือกมหาสมุทร (oceanic crust) มีปรากฏของตะกอนที่ตกสะสมในทะเลลึก หินบะซ้อลท์รูป
หมอน พนังแทรกชั้น (dike) ของหินบะซ้อลท์ และแก๊ะโบร [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis and Reynolds, 1996 และ 
Plummer et al., 2007] 

 

รูปที่ 10.20 ภาพตัดขวางของบริเวณการแยกของพ้ืนกลางมหาสมุทร (seafloor spreading) [ภาพจาก Figure 
10.14 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Kearey and Vine, 1990] 
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หินในเปลือกมหาสมุทรล าดับจากชั้นบนลงชั้นล่างมีดังน้ี คือ เม็ดตะกอนของพวกเชิร์ท หรือ
หินปูน (cherty or limey) ตะกอนที่ตกสะสมในทะเลลึก (deep water sediments) หินบะซ้อลท์รูป
หมอน (pillow) มีพนัง (dike) และพนังแทรกชั้น (sill) ซึ่งเป็นหินจ าพวกแมฟิค (mafic rocks) หินแก๊ะโบร
ที่ถูกแปรสภาพ (metamorphosed gabbro) และภายในหินแก๊ะโบรที่ถูกแปรสภาพ มีพนังและพนังแทรก
ชั้น (dikes and sills) หินแกะ๊โบรหนา (massive gabbro) ถัดลงมาจะเป็น หินเซอรเพนทีน (serpentine) 
และเพอรเิดอไท้ท์ (peridotite) พบสายแร่น้ าร้อน (hydrothermal activities) เกิดข้ึนมากมาย  

การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลก ไม่ได้เกิดข้ึนเฉพาะแผ่นมหาสมุทรแต่เกิดข้ึนกับแผ่นทวีปได้ด้วย 
โดยเกิดการยืด (extension) ของแผ่นทวีป ได้ลักษณะที่เรียกว่า “rift basin –ริฟทฺ เบ′เซิน่” แผ่นเปลือกโลก
มีการยืดตัว (extension) อย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังแสดงในรูปที่ 10.21 และในที่สุดจะได้แผ่นมหาสมุทร ตรง
รอยต่อของแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทรเรียกว่า transitional crust และตรงขอบเรียกว่า passive plate 
margin เพราะไม่เป็นขอบเขตรอยต่ออีกต่อไป  

 

รูปที่ 10.21 การแยกตัวของแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental plate) ซึ่งท้าให้มีแผ่นเปลือกโลกส่วน
ที่เป็นมหาสมุทรต่อออกจากส่วนที่เป็นทวีป และมีวิวัฒนาการการเกิด passive plate margin (ก) ใต้เปลือกโลกมีการ
ลอยตัว (upwelling) ของเน้ือโลก เพ่ือให้มีการยืดตัวของเปลือกโลก (ข) และ (ค) แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน และ 
passive plate margin จมตัวลง [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis and Reynolds, 1996] 
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Parsons and Sclater (1977) พบความสัมพันธ์ของระหว่างความลึกของแผ่นมหาสมุทรกับอายุของมหาสมุทร (T) 
ดังสมการต่อไปน้ี  

 

เมื่อ D คือ ความลึก 
     T คือ อายุ (Ma) 

 

(2) ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนจากกันด้านข้าง (Transform Plate Boundary) มีลักษณะดัง
แสดงในรูปที่ 10.9 หรือ 10.10 ส่วนรูปที่ 10.22 แสดงการเลื่อนด้านข้างที่มีอยู่หลายรูปแบบ การพบแผ่น
เปลือกโลกแยกจากกันด้านข้าง เริ่มต้นจากการพบความไม่ต่อเน่ืองของแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร (mid-
oceanic ridge) ตลอดจนการพบว่ามีการเลื่อน เพราะสังเกตุระยะการเลื่อนแยกจากกัน (offset) ได้ ในแนว
ของภูเขาไฟที่พ้ืนทะเล ลักษณะของการเลื่อนเป็นการเลื่อนด้านข้าง (transform fault) การเลื่อนเช่นน้ีเกิด
ได้ทั้งในแผ่นมหาสมุทรและแผ่นทวีป 

(3) ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน (Convergence Plate Boundary) มีลักษณะดังแสดงใน
รูปที่ 10.9 หรือ 10.10 ซึ่งเป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกหน่ึงทรุดลงไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่น เพราะมี
ความหนาแน่นมากกว่า (หนักกว่า) การเคลื่อนแบบทรุดลงไป ท าให้เกิดการสะสมของความเครียด หากหิน
ทนต่อความเครียดไม่ได้จะมีการเลื่อนหรือการแตกและท าให้มแีผ่นดินไหวเกิดข้ึนในบริเวณแนวของการทรุด
ลงของแผ่นเปลือกโลก สามารถท าให้เกิดแผ่นดินไหวในระดับต้ืน หรือลึกได้ แตกต่างจากบริเวณขอบเขตของ
แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน (divergence plate boundary) ทีจ่ะมีแผ่นดินไหวเฉพาะระดับต้ืนเท่าน้ัน 
แนวทีแ่ผ่นเปลือกโลกทรุดลงเรียกว่าเขตการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก (subduction zone) หรือเรียกว่า 
เขตเบนีออฟ-เวอดาที (Benioff-Wadati zone) หรือ เขตเบนีออฟ (Benioff zone) การทรุดลงท าให้มีร่อง
ลึก (trench) เกิดข้ึน เช่น บริเวณร่องลึกเมรแีอเนอ (Mariana trench) ที่ฟิลิปปินส์ หรือร่องลึกจาเวอ (Java 
trench – จา′เวอ เทร็นชฺ) ในบริเวณร่องลึกมีการตกตะกอนรูปลิ่มแบบปริซึม (accretionary prism) 
เรียกว่า “mélange – เมลอนจ์” (รูปที่ 10.23) พร้อมกับมีหินถูกเปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างมาก เพราะถูก
แรงกระท าจากการเคลื่อนชนกัน มีปรากฏของรอยเลื่อนย้อน และในรอยเลื่อนมีก้อนหินขนาดใหญ่ (mega 
breccia) ที่เกิดจากการแตกหัก และมชีั้นหินคดโค้ง จากต าแหน่งของแผ่นดินไหว สามารถสร้างภาพตัดขวาง
แสดงลักษณะ การทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกได้ และสามารถสร้างภาพตัดขวางแสดงลักษณะ การทรุดตัว
ของแผ่นเปลือกโลกในอดีตก่อนที่จะมีลักษณะเช่นปัจจุบัน หรือก่อน 200 ล้านปีได้ จากแนวภูเขาไฟ และ
อายุของภูเขาไฟ เช่น บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์ (Petchaboon Thrust and Fold Belt) ที่บ่งบอกว่า 
เทือกเขาน้ีจะต้องเกิดในบริเวณที่มีการทรุดตัว (subduction zone) ของแผ่นเปลือกโลกในอดีต 2 แผ่น 
เคลื่อนชนกันแบบ convergence plate boundary โดยมีแผ่นเปลือกโลกแผ่นหน่ึงทรุดลงไปข้างล่างของ
แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่น เปลือกโลกในส่วนของแผ่นที่ทรุดถูกหลอมเหลวเป็นหินหนืดแทรกตัวข้ึนมา หากแผ่น
เปลือกโลกทรุดลงลึกต่อไปเรื่อยๆ หินหนืดย่อมแทรกข้ึนตามแนวของการทรุดลงไป สามารถสร้าง
ภาพตัดขวางแสดงการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกในอดีตได้ หากตรวจหาอายุของหินภูเขาไฟที่ต าแหน่งต่างๆ 
ดังทีป่รากฏให้เห็น ณ ปัจจุบัน  

TD 3502500
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รูปที่ 10.22 การเกิด transform fault ในลักษณะต่างๆ [ภาพจาก Figure 10.21 โดย Davis and Reynolds, 
1996 อ้างถึง Wilson, 1965] 

 

รูปที่ 10.23 ลักษณะของโครงสร้างทางธรณีวิทยาท่ีมีการเปลี่ยนลักษณะอย่างมาก และซับซ้อนในบริเวณที่มีการ
ทรุดตัว (subduction complex) ของ convergent boundary [ภาพจาก Figure 10.24 โดย Davis and Reynolds อ้าง
ถึง Dickenson, 1977]    
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รูปที่ 10.24 แสดงภาพตัวอย่างการหารูปแบบการทรุดของแผ่นเปลือกโลก โดยดูจากแนวภูเขาไฟ 
(volcanic arc) ที่ปรากฏในบริเวณเขตการทรุดตัว (subduction complex) และลักษณะของแผ่นเปลือก
โลกทีท่รุด (subduction slap) ลง 

รูปที่ 10.25 แสดงลักษณะของการทรุดตัวที่มีความสัมพันธ์กับ ความเร็วของการเคลื่อนที่เข้าหากัน
ของแผ่นเปลือกโลก เมื่อแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นแผ่นมหาสมุทรทรุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป 
จะได้ลักษณะดังแสดงในรูปที่ 10.26 ส่วนรูปที่ 10.27 แสดงการทดลองและภาพการชนกันของแผ่นเปลือก
โลกบริเวณเอเชียใต้ และรูปที่ 10.28 แสดงลักษณะของแอ่งที่เกิดข้ึนในบริเวณ active continental 
margin ตามการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก 

 

รูปที่ 10.24 ลักษณะของแนวภูเขาไฟ (volcanic arc) ที่มหีินหนืดจ้าพวกแอนดิไซ้ท์ (andesitc magma) เกิดใน
บริเวณเปลือกโลก (crust) ของแผ่นเปลือกโลกที่ทรุดลงสัมผัสกับธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphere) [ภาพปรับปรุงต่อจาก 
Plummer and McGeary, 1991] 

10.2.6 รูปแบบการวางตัวของแผ่นเปลือกโลก (Plate Configurations) 

รูป 10.2 แสดงรูปร่างและขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก ส่วนรูปที่ 10.29 แสดงแผ่นเปลือกโลกที่มีความน่าจะเป็น
ในอดีต และรปูที่ 10.30 แสดงลักษณะภาพตัดขวางของแผ่นเปลือกโลกที่ส าคัญในปัจจุบัน  
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รูปที่ 10.25 ลักษณะของแผ่นที่ทรุดลง (subducting slap) ที่ก้าหนดโดย (ก) ความเร็วของการชนกัน (ข) การ
เคลื่อนของแผ่นเปลือกโลกบนเทียบกับแผ่นเปลือกโลกล่าง (ค) อายุของแผ่นมหาสมุทร [ภาพจาก Figure 10.31 โดย Davis 
and Reynolds, 1996 ปรับปรุงต่อจาก Cross and Pilger, 1982] 

 

รูปที่ 10.26 ลักษณะของ continental-continental collision ท้าให้ขนาดของแผ่นเปลือกโลกที่เป็นทวีปใหญ่
ข้ึน [ภาพปรับปรุงต่อจาก Plummer and McGeary, 1991] 
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รูปที่ 10.27 (ก) แผนที่แสดงผลการเคลื่อนชนกันของเอเชียตะวันออก และรูปจ้าลองการชนกันของแผ่นอินเดียกับ
แผ่นยุเรเฌอะ (Eurasia) [ภาพจาก Figure 10.42 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Tapponnier et al., 1982] 

 

รูปที่ 10.28 ลักษณะของแอ่งที่เกิดข้ึนในบริเวณขอบการชนกันของแผ่นเปลือกโลก (active continental 
margin) [ภาพจาก Figure 10.37 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Dickenson, 1977] 
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รูปที่ 10.29 ภาพแสดงลักษณะของแผ่นเปลือกโลกในอดีต [ภาพจาก Figure 10.45 โดย Davis and Reynolds, 
1996 อ้างถึง Bally and Snelson, 1980] 

 

รูปที่ 10.30 ภาพตัดขวางของแผ่นเปลือกโลกต่างๆ [ภาพจาก Figure 10.46 โดย Davis and Reynolds, 1996 
อ้างถึง Dewey and Bird, 1970] 
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10.2.7 การศึกษาคิเนอแมถิคสข์องแผ่นเปลือกโลก 

การหาระยะทางการเคลื่อนที่จริงของแผ่นเปลือกโลก (absolute motions) น้ันท าได้ยาก Jason Morgan (เจ′
เซิน มอรฺ′เกิน) จึงแนะน าให้ใช้การก าหนดจุดร้อน (fix hot spots) ในการใช้บรรยายลักษณะการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก 
โดยที่จุดร้อน (hot sport) คือ thermal plume ที่อยู่ในชั้นเน้ือโลกระดับลึกกว่าธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) จึงคล้ายกับ
การมีจุดความร้อนสูงอยู่ล่างธรณีภาคชั้นนอก เมื่อธรณีภาคชั้นนอกเคลื่อนผ่านจุดความร้อนสูง จะถูกเผาท าให้เกิดการเปลี่ยน
ลักษณะ เคลื่อนไปตามแนวการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ดังรูปที่ 10.31 เราพบลักษณะของจุดร้อนแอฟริกา (Afhrica hot 
spot) ที่มีการเคลื่อนที่  

 

รูปที่ 10.31 ภาพของการเคลื่อนของจุดร้อนในแอฟริกา (Africa hot spot) ต้ังแต่ 100 Ma วงกลมแสดงแนวที่
น่าจะเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก [ภาพจาก Figure 10.48 โดย Davis and Reynolds, 1996 อ้างถึง Duncan, 
1981] 

10.2.8 แรงที่ท าให้แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนที่ 

 ณ ปัจจุบัน (รูปที่ 10.32) เชื่อว่า แรงที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเป็นแรงที่เกิดข้ึนในระหว่างส่วนต่างๆ 
ของแผ่นเปลือกโลก และที่ส าคัญที่สุดหรือขนาดใหญ่ท่ีสุด คือ แรงจากสนามความโน้มถ่วงของโลก คือ แรงจาก slap pull ดัง
รูปที่ 10.32 ส่วนแรงอื่นๆ ที่ขนาดเล็กกว่า slap pull ได้แก่ (1) ridge push, (2) negative buoyancy, และ (3) trench 
suction ส่วนแรงต้านประกอบด้วย (1) ridge resistance, (2) bending resistance, (3) slap resistance, (4) overriding 
plate resistance, (5) mantle drag under ocean, (6) mantle drag under continent และ (7) slap-drag resistance  

แรงจากสนามความโน้มถ่วงของโลก หรือแรงจาก slap pull เป็นตัวการที่ท าให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ ความ
เค้นจาก slab pull ประมาณ 50 MPa ส่วนแรงผลักออกบริเวณ mid-oceanic ridge หรือ spreading centers เรียกว่า 
ridge push เกิดข้ึนในขณะที่แผ่นเปลือกโลกก าลังแยกออกจากกัน ความเค้นที่เกิดข้ึนโดยเกิด ridge push ประมาณ 20-30 
MPa ส่วน trench suction เป็นแรงที่ช่วยท าให้แผ่นเปลือกโลกแผ่นบนเคลื่อนอยู่บนแผ่นเปลือกโลกแผ่นล่างได้เร็วข้ึนเป็นผล
ของแรงดึง (pull) มีความเค้นประมาณ 20 MPa สามารถท าให้แผ่นเปลือกโลกที่อยู่บน collapse ลงไปในแนวของ trench 
และ back arc spreading  
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เมื่อมีแรงกิริยาจึงต้องมีแรงปฏิกิริยาที่เกิดจากส่วนต่างๆ ของแผ่นเปลือกโลก แรงปฏิกิริยาของ ridge push คือ
แรงปฏิกิริยาของ mantle drag ใต้แผ่นเปลือกโลก slap-drag, slap-bending, slap resistance และ overriding plate 
resistance ดังแสดงในรูปที่ 10.32 slap resistance มีค่ามากกว่า 5-8 เท่าของ slap drag  

 

รูปที่ 10.32 แรงต่างๆ ที่กระท้าในบริเวณแผ่นเปลือกโลก [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis and Reynolds, 1996 
อ้างถึง Kearey and Vine, 1990] 

10.2.9 ลักษณะการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก  

 ลักษณะของการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกเป็นดังรูปที่ 10.33 การทรุดที่จะท าให้ได้มุมเทกี่องศาหรือแม้กระทั่ง การ
ทรุดย้อนกลับ (roll back) ข้ึนอยู่กับ  

(1) อัตราส่วนของการเคลื่อนเข้าหากัน หากเคลื่อนด้วยความเร็วมาก มุมเทจะน้อย เป็นแบบแทรกอยู่ใต้แผ่น
เปลือกโลกอีกแผ่น แต่ถ้าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ าจะได้มุมเทสูง  

 

รูปที่ 10.33 ลักษณะการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลกทีข้ึ่นกับ อัตราการเคลื่อนตัวเข้าหากันและความหนาแน่นของ
แผ่นเปลือกโลก ท่ีมีความสัมพันธ์กับอายุของหินในเปลือกโลกน้ันๆ หินอายุน้อยจะมีความหนาแน่นน้อย หินอายุมากจะมีความ
หนาแน่นมาก [ภาพปรับปรุงต่อจาก Davis and Reynolds, 1996; Plummer et al., 2007] 
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(2) อายุของหินในแผ่นเปลือกโลกน้ันๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงของเปลือกโลกมหาสมุทรที่พ่ึงเกิดใหม่ๆ จะมีหินหนืดที่
ยังไม่เย็นตัวอย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากความร้อนของเปลือกมหาสมุทรยังมีมาก ค่าความหนาแน่น (density) จึง
ต่ ากว่าเปลือกมหาสมุทรที่มีอายุมากที่มีหินหนืดเย็นตัวไปแล้ว ดังน้ัน เปลือกมหาสมุทรที่มีอายุน้อยกว่า 50 
ล้านปี หากทรุดลงไปจะมีมุมเทประมาณ 15-30 องศา ส่วนเปลือกมหาสมุทรที่มีหินอายุมากกว่า 50 ล้านปีข้ึน
ไป จะมีการทรุดด้วยมุมเท 60-90 องศา เพราะมีน้ าหนักมาก 

สามารถวิเคราะห์มุมเทได้จากการลงต าแหน่งของแผ่นดินไหว เพราะต าแหน่งของแผ่นดินไหว จะสัมพันธ์กับการทรุด
ตัวของแผ่นเปลือกโลก ท าให้สามารถบ่งบอกลักษณะการทรุดตัวได้อย่างเหมาะสม ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 10.33 และ
สามารถสร้างภาพตัดขวางรวมการทรุดตัว หรือการวางตัวของแผ่นเปลือกโลกได้ ไม่ว่าจะให้ตัดขวางในแนวใดๆ  

10.2.10 ความลึกของการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก  

เมื่อแผ่นเปลือกโลกแผ่นหน่ึงเคลื่อนตัวลงไปใต้เปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง จะหยุดที่ความลึกเท่าใด หรือจะทรุดลงไป
ได้ความลึกมากสุดเท่าใด มีลักษณะอย่างไร แสดงไว้ในรูปที ่10.34  

 

รูปที่ 10.34 การทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก (ก) แผ่นมหาสมุทรเกิดใหม่เคลื่อนลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็น
ทวีป ที่ความลึก 670-700 กิโลเมตร จากน้ันเคลื่อนในแนวนอน (ข) แผ่นมหาสมุทรที่ไม่มีการเคลื่อนอีกต่อไป หยุดอยู่ที่ความ
ลึก 670-700 กิโลเมตร (ค) แผ่นมหาสมุทรเกิดใหม่เคลื่อนลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปทรุดลงไปถึงธรณีภาคชั้นใน 
[ภาพปรับปรุงต่อจาก Lay and Wallace, 1995] 
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รูปที่ 10.34 เป็นภาพสเก็ช (sketch) ลักษณะความเป็นไปได้ของแผ่นเปลือกโลกที่ทรุดลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกอีก
แผ่น รูปที่  10.34 (ก) แสดงการทรุดหยุดที่รอยต่อของธรณีภาคชั้นกลาง (asthenosphene) กับธรณีภาคชั้นใน 
(mesosphere) ที่ความลึกประมาณ 670 – 700 กิโลเมตร ส่วนรูปที่ 10.34 (ค) แผ่นเปลือกโลกแทรกลงไปในธรณีภาคชั้นใน 
ภาพสเก็ชในรูปที่ 10.34 (ก)-(ค) มีเหตุผลสนับสนุนจากข้อมูลของแผ่นดินไหว ดังแสดงในรูปที่ 10.35  

 

รูปที่ 10.35 แกรฟระยะทางและความลึกของต้าแหน่งที่เกิดแผ่นดินไหว ในบริเวณที่เปลือกโลกทรุดตัว ความลึก
มากสุดของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับ 700 กิโลเมตรใต้ผิวดิน [ภาพจาก Pluijm and Marshak, 1997] 

10.2.11 การสร้างและท าลายตัวของแผ่นเปลือกโลก 

แผ่นเปลือกโลกจะถูกหลอมและสร้างใหม่ เป็นไปตามกฎธรรมชาติที่ว่า “เมื่อใดมีการท าลาย เมื่อน้ันมีการสร้างขึ้น
ใหม”่ ในการสร้างแผ่นเปลือกโลกใหม่ อาจใช้เวลาแบบค่อยเป็นค่อยไป  

ข้อมูลเก่ียวกับการสร้างใหม่ของแผ่นเปลือกโลก กล่าวโดยสรุปคือ แผ่นเปลือกโลกเฉพาะส่วนที่มีเปลือกมหาสมุทร 
(oceanic crust) เท่าน้ันที่หลอมเหลวหมดไปได้ เช่น Pacific plate, Nazca plate, Cocos plate และ Juan de Fuca 
plate แต่แผ่นเปลือกโลก (plate) ส่วนที่มีทั้งเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีป (continental crust) และส่วนที่เป็นมหาสมุทร 
(oceanic crust) น้ัน จะหลอมเหลวได้ไม่หมด ข้อสรุปที่ว่า แผ่นเปลือกโลกเฉพาะส่วนที่มีเปลือกมหาสมุทรเท่าน้ันที่
หลอมเหลวหมดไปได้ ได้จากอายุของหินในเปลือกโลกมหาสมุทร ทีม่ีอายุมากสุดเพียง 200 ล้านปี ส่วนเปลือกโลกส่วนที่เป็น
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ทวีป (continental crust) มีหินที่มีอายุมากสุดประมาณ 3,900 ล้านปี และเปลือกมหาสมุทรน้ันมีความหนาแน่นสูง โอกาสที่
จะถูกท าให้ทรุดลงไปและหลอมเหลวน้ันมีมากกว่า  

 ดังน้ัน หากแผ่นเปลือกโลก (plate) มีเฉพาะเปลือกโลกส่วนที่เป็นมหาสมุทร (oceanic crust) ย่อมถูกท าลายหมด
ไปได้ แต่ถ้ามีท้ังเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปและมหาสมุทร มีเฉพาะบางส่วนของเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปที่มีการท าลาย แต่
เปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปส่วนใหญ่จะยังคงอยู่ เช่น บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ที่เป็นการชนกันของแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็น
ทวีปกับทวีป (continental-continental collision) ลักษณะการแทรกตัวของแผ่นเปลือกโลกส่วนที่เป็นทวีปใต้เทือกเขา
หิมาลัย บ่งบอกว่าแผ่นเปลือกโลกที่แทรกอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่น หรือแผ่นอินเดีย-ออสเตรเลียที่ทรุดใต้แผ่นยุเรเฌอะ 
(บริเวณพ้ืนทีใ่นประเทศอินเดีย ปากีสถาน (Pakistan ออกเสียงว่า แพ′คิสแตน) เนปาล (Nepal ออกเสียงว่า เนอ′พอล) และ
จีน ณ ปัจจุบัน) มีความยาว ~1,500 กิโลเมตร เน่ืองจากมีปรากฏของการกระจายตัวของต าแหน่งแผ่นดินไหว ซึ่งเป็นหลักฐาน
ที่บ่งบอกว่า มีแผ่นเปลือกโลกแทรกอยู่ใต้บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวของเทือกเขาหิมาลัย น่ันเอง  

10.2.12 กระบวนการแปรสัณฐานในประเทศไทย  

มีการศึกษากระบวนการแปรสัณฐานในประเทศไทยและตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) 
เป็นการศึกษาของ Bunopas and Vella (1983) โดยที่ Bunopas ได้ท าดุษฎีนิพธ์เรื่อง “Paleogeographic history of 
western Thailand and adjacent parts of South-East Asia; A plate tectonic interpretation” ในปี ค.ศ. 1981 
ต่อมาในปี ค.ศ. 1983 Bunopas and Vella ได้เสนอวิวัฒนาของกระบวนการแปรสัณฐานและธรณีวิทยาของประเทศไทย 
(tectonic and geological evolution of Thailand) ผลงานการศึกษาของ Bunopas and Vella ได้ถูกอ้างถึงเรื่อยมา 
อย่างไรก็ดี การเสนอผลงานของ Bunopas and Vella ณ ช่วงระยะเวลาน้ัน มีข้อมูลที่ส ารวจในสนามที่ผิวดิน และใต้ผิวดิน
น้อย รวมทั้งทฤษฎีกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลกอยู่ในช่วงเริ่มแรกจึงยังไม่แพร่หลาย รูปจ าลองเพ่ืออธิบาย
กระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกของ Bunopas and Vella จึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่มีเพ่ิมมากข้ึน ต่อมามี
การศึกษาของนักธรณีวิทยาไทยร่วมกับนักธรณีวิทยาต่างชาติที่สนใจเก่ียวกับกระบนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก โดย
ใช้ข้อมูลที่พบใหม่ๆ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพ่ิมเติม เสนอรูปจ าลองวิวัฒนาการของกระบวนการแปรสัณฐานของ
ประเทศไทย หรือพ้ืนทีบ่างส่วนของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงเพ่ิมเติม หรือแตกต่างไปจากรูปจ าลองของ Bunopas 
and Vella แต่รูปจ าลองเหล่าน้ันไม่เป็นทีอ่้างถึงมากนัก  

รปูจ าลองวิวัฒนาการของกระบวนการแปรสัณฐานของประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นิยมอ้างถึงในปัจจุบัน 
เป็นผลการศึกษาของ Metcalfe และ Metcalfe et al. ตัวอย่างผลงานที่เฉพาะของ Metcalfe ศึกษาและตีพิมพ์เผยแพร่
เรื่อยมา เช่น Metcalfe (1988, 1996, 1998, 2008) โดย Metcalfe สร้างรูปจ าลองของแผ่นเปลือกโลกในอดีต ดังแสดงในรูป
ที่ 10.36 มีการต้ังชื่อแผ่นเปลือกโลกใหม่บางส่วน เช่น Shan-Thai เป็น Sibumasu มีการลงเขตเขตของแผ่นเปลือกโลกใน
อดีตชัดเจนข้ึน ข้อมูลสนับสนุนที่มีมากข้ึนท าให้ Metcalfe เสนอรูปจ าลองวิวัฒนาของการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ค่อนข้างน่าเชื่อถือ สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการหาแหล่งแร่หรือการอธิบายวัฒนาการ
ทางด้านธรณีวิทยาของพ้ืนที่ต่างๆ ได้แมน่ย ามากข้ึน ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกที่ Metcalfe น าเสนอ ในปี ค.ศ. 2008 แสดง
ในรูปที่ 10.37  

ข้อมูลที่ Metcalfe ศึกษาบ่งบอกว่า แผ่นเปลือกโลก Indochina, East Malaya, West Sumatra, West Burma 
และ South China แยกออกจาก Gondwana ในช่วง Devonian การแยกเป็นแบบ rifting (รูปที่ 10.21) และเคลื่อนมา
รวมกันในช่วง Permian ส่วน Sibumasu หรือ Shan-Thai น้ันชนกันในช่วง Late Permian-Early Triassic โดยชนกัน
ในทางตอนใต้ก่อน ส่วนทางตอนเหนือชนกันในช่วง Late Triassic หลักฐานสนับสนุนการแปลความน้ี คือ การพบบริเวณ 
Nan-Uttaradit Suture และ Sra Kaeo Suture อันเป็นผลของการชนระหว่าง Indochina และ Sibumasu (รูปที่ 10.37) 
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ขอบของแผ่นเปลือกโลก Indochina ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแบบการเลื่อนด้านข้าง (strike-
slip faults) ดังน้ันผลการเคลื่อนของรอยเลื่อนด้านข้าง ท าให้เกิดการบีดอัด (transpression) และเกิดการยืด (transtension) 
ได้พร้อมๆ กันในต่างพ้ืนที่  

 

รูปที่ 10.36 ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสนอโดย Metcalfe (1998) ชื่อของแผ่น
เปลือกโลก Sibumasu คือ ShanThai ที่เคยใช้กันในอดีต มีขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกแตกต่างกัน การเคลื่อนชนของแผ่น 
Sibumasu กับแผ่น Indochina เกิดในช่วง Late Permian-Early Triassic 
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รูปที่ 10.37 ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสนอโดย Metcalfe (2008)  

 การเคลื่อนของรอยเลื่อนท าให้เกิดแอ่งแบบแยกกันด้วยรอยเลื่อนปกติ (rift basin) เกิดการคดโค้ง (folding) เกิด
การเลื่อนแบบซ้อนทับของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (thrust fault) หรือเกิดการเลื่อนด้านข้างเพ่ิมมากข้ึน ในช่วง Late Permian-
Early Triassic ถือเป็นการเกิด Indochinian Orogeny I เป็นการชนกันของแผ่นเปลือกโลก Sibumasu และ Indochina ท า
ให้พบหลักฐานของ Sra Kaeo Suture Zone และเกิดการคดโค้ง การเลื่อนของหินอายุแก่ทับหินอายุอ่อนของเลย-เพรชบรูณ์ 
(Loei-Petchabun Thrust and Fold Belt) ในช่วง Late Triassic หรือช่วงที่เกิด Indochinian Orogeny II เป็นการชนของ
แผ่นเปลือกโลก Sibumasu และ Indochina ทางตอนเหนือ ซึ่งพบหลักฐาน คือ Nan-Uttaradit Suture Zone พร้อมกับมี
การยกตัวสูงมากข้ึนของแผ่นดินจากผลของการชนกันด้านเหนือ และเมื่อการชนกันของแผ่นเปลือกโลก Sibumasu และ 
Indochina หยุดลง การเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนด้านข้างทางตอนเหนือ เช่นตามแนวของ Song Ma/Red River หรือมีการ
เคลื่อนที่ของรอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์ (Three Pagoda strike-slip fault) และมีการเปลี่ยนลักษณะเกิดข้ึน จนกระทั่งเกิด
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การชนกันครั้งใหญ่อีกครั้งประมาณ 60-65 ล้านปีมาแล้ว ระหว่างแผ่นเปลือกโลกยุเรเฌอะ (Eurasian plate) กับแผ่นเปลือก
โลกอินเดีย-ออสเตรเลีย (Indian-Australian plate) ท าให้แผ่นดินยกตัวสูงข้ึน เกิดแนวเทือกเขาหิมาลัยที่มีการยกตัวสูงมาก
ข้ึนตามล าดับ และเป็นขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ยังคงมีการเลื่อนที่ของรอยเลื่อนด้านข้างของ Song 
Ma/Red River และรอยเลื่อนแม่ปิงและด่านเจดีย์สามองค์ จากหลักฐานการหาอายุของหินที่อยู่บริเวณรอยเลื่อน Red River 
พบอายุ Plio-Quaternary (Tapponnier et al., 1990) ดังน้ัน การเลื่อนของรอยเลื่อนจึงยังมีพลัง (active fault) และพร้อม
ที่จะเลื่อนได้หากหินในรอยเลื่อนไม่สามารถต่อต้านแรงที่มากระท าได้ ทั้งน้ีเน่ืองจาก “แผ่นเปลือกโลกแต่ละแผ่นติดต่อกัน จึง
ท าให้การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกทั่วทั้งโลกน้ันสัมพันธ์กันทั้งหมด” การกระทบกับขอบด้านใดด้านหน่ึงของแผ่นเปลือก
โลก ย่อมกระทบไปถึงขอบด้านอื่นด้วยอัตรามาก-น้อยต่างกัน ตามลักษณะ รูปร่าง และองค์ประกอบของแต่ละแผ่นเปลือกโลก
ที่มีขอบติดต่อกัน   

เพ่ือทบทวนความเข้าใจในเน้ือหาที่กล่าวมาแล้ว ควรตอบค้าถามท้ายบทข้อที่ 5-14 ก่อนจะศึกษาในบทสรุป 
 

10.3 บทสรุป 

โครงสร้างของโลกจ าแนกโดยอาศัยองค์ประกอบทางเคมี มี 3 ชั้น คือ เปลือกโลก เน้ือโลก และแกนโลก จ าแนกโดย 
โดยสมบัติทางกายภาพมี 3 ชั้น เช่นเดียวกัน ได้แก่ ธรณีภาคชั้นนอก ธรณีภาคชั้นกลาง และธรณีภาคชั้นใน ผิวนอกของโลกมี
ลักษณะเป็นแผ่น ท่ีมีการเคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลง หรือแปรสัณฐานตลอดเวลา ทฤษฎีที่ใช้อธิบายกระบวนการแปรสัณฐาน
ของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonic theory) เป็นที่รู้จักเมื่อประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา กระบวนการหลักที่ท าให้แผ่นเปลือก
โลกเคลื่อนที่คือ แรงจาก slap pull, ridge push, negative buoyancy และ trench suction ทฤษฎีของ continental 
drift โดยเวเกอเนอร (Wegener) วางรากฐานให้กับทฤษฎีของกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งเป็นทฤษฎีที่
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว ธรณีวิทยาโครงสร้างอื่นๆ หรือแม้แต่การพบซากบรรพชีวินจาก
เขตร้อนในบริเวณข้ัวโลก สืบเน่ืองจากการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก (plate boundaries) มี 3 
ประเภท คือ divergent boundary เป็น บริเวณที่แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน convergent boundary เป็นบริเวณที่
แผ่นเปลือกโลกชนกันและ transform boundary เป็นบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกไถลออกตามด้านข้างของกันและกัน มี
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยามากมายเกิดข้ึนจากกระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก  

 

ค าศัพท์เท็คหนิคท่ีควรจดจ า (Terms to Remember) 

Active tectonics, Mohorovicic discontinuity, lithosphere, asthenosphere, mesosphere, 
continental crust, oceanic crust, plate boundary, convergence, divergence, transform, ridge system, sea 
floor spreading, ophilite, passive margin, miogeoclinal prism, accretionary prism, sutured, turbidity 
currents, abyssal plain sedimentation, magmatic arc, bluschist metamorphic assemblage, composite 
volcanoes, cinder cones, ash flow, welded tuff, rheomorphism, caldera, turbidites, Benioff zone, 
subduction zone, trench, volcanic arc, subduction complex, island arc, melange, back arc basin, foreland 
basin, accretion, suspect terrane, collision, mid-oceanic ride, ridge push, slap pull, slab drag, slap 
resistance, mantel drag, bending resistance, overriding plate resistance, trench suction, buoyancy force  
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ค าถามท้ายบท (Questions) 

(1) สเก็ชล าดับขององค์ประกอบของ (ก) oceanic crust VS continental crust และ (ข) oceanic plate VS 
continental plate 

(2) ต้องการส ารวจหินจ าพวกเอ๊ะเคลอไจ๊ท์ จะต้องไปส ารวจบริเวณใด 

(3) บริเวณใดที่ควรจะมีหินแอมฟิเบอไล้ท์ และแกรนิวไล้ท์ ยกตัวอย่างประกอบ  

(4) พ้ืนที่จังหวัดเลย พบฮอร์นเฟลส์จ านวนมาก ใกล้กับแกรเหนิทการพบหินทั้งสองชนิดน้ี แปลความหมายได้อย่างไร และ
ต้องการทราบอายุของหินแกรเหนิท จะใช้วิธีการศึกษาอย่างไร  

(5) บอกหลักฐานที่ใช้ในการหาขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกในอดีต และจง outline ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกในอดีตจาก
แผนที่โลก  

(6) จงอธิบายกลไกของการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

(7) อธิบายวัดการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก  

(8) ความรู้ทาง plate tectonics สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการหาแหล่งแร่ได้อย่างไรบ้าง 

(9) สเก็ชภาพของ plate boundaries และล าดับชั้นหินทีอ่ยู่ในระหว่าง plate boundaries  

(10) อธิบายศัพท์ต่อไปน้ี mellange, accretionary wedge และ turbidites  

(11) สเก็ชโครงสร้างต่างๆ ทางธรณีวิทยาท่ีเกิดในบริเวณ subduction zone, collision zone, และ mid-oceanic ridge 

(12) จงสเก็ชลักษณะของแผ่นเปลือกโลกที่ทรุดตัวลงได้แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่น หรือแยกออกจากกัน ตามแนว AB โดยอาศัย
ข้อมูลความลึกของแผ่นดินไหวที่แสดงในรูปที่ 10.38 ประกอบ สเก็ชคล้ายกับรูปที่ 10.30 และ 10.33  

 

รูปที่ 10.38 ส้าหรับค้าถามข้อ 12 
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ค าถามชวนคิด (Questions for Thought) 

(1) หากแผ่นเปลือกโลกอินเดียทรุดด้วยความเร็ว 72 มิลิเมตรต่อปี ประเทศอินเดียจะเคลื่อนมาอยู่ติดกับประเทศไทยเมื่อใด 

(2) มีการท าลายของแผ่นเปลือกโลกที่เป็นส่วนของทวีป (continental crust) เหมือนกับแผ่นมหาสมุทรหรือไม่ 

(3) หากมีหลักฐานว่าแผ่นมหาสมุทรมีอายุไม่เกิน 200 ล้านปี ก่อนหน้าน้ันแผ่นเปลือกโลกเป็นอย่างไร หินหนืดที่เป็น
แหล่งก าเนิดของแผ่นมหาสมุทรมาจากไหน 

(4) จากแผนที่ธรณีวิทยาของประเทศไทย เทือกเขาต่างๆ เทือกเขาใดบ้างที่แสดงว่า เดิมเคยเป็นขอบของแผ่นเปลือกโลก 
(plate boundary)  

(5) มีหลักฐานอะไรเป็นตัวบ่งชี้ว่า ภูเขาไฟในบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นภูเขาไฟที่เกิดจาก volcanic arc บริเวณขอบการชน
กันและทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก หรือเกิดจากในแผ่นเปลือกโลก (within plate)  

(6) ในท านายเกี่ยวกับประเทศไทย จากหลักฐานต่างๆ ของ plate tectonics ของโลก เรารู้อะไรบ้าง และท านาย อะไร
ต่อไปได้บ้าง หากยึดหลักของ “the present is the key to the past and the future”  
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อภิธานศัพท์ 
 

A 
accommodation zone [เออะคอเมอเด′เฌิ่น โซน] : (1) เขต
พื้นที่ซึ่งมีรอยเลื่อนขนาดเล็ก และ/หรือชั้นหินคดโค้งขนาดเล็ก ที่
เกิดร่วมอยู่ในโครงสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดทอนการเกิดปัญหาพื้นที่
ว่างในระหว่างก าเนิดของโครงสร้างที่ใหญ่กว่า [a zone where 
local faulting and/or folding develops to accommodate 
room problems during the development of a larger 
structure] (2) ส่วนของพื้นที่บริเวณแอ่งทรุดที่แกนของการยืด 
หรือมุมเทของรอยเลื่อน เปลี่ยนทิศทางต่างออกไปจากเดิมโดย
กะทันหัน [a portion of a rift zone where the axis of 
extension and/or the regional dip of faults changes 
abruptly] (3) เขตพื้นที่ระหว่างรอยเลื่อน 2 รอยเลื่อนที่ซ้อนกันอยู่
ในลักษณะที่เอ้ือต่อการถ่ายโอน ซึ่งระยะการเลื่อนของรอยเลื่อน
หน่ึงสามารถถ่ายโอนไปยังรอยเลื่อนอีกรอยเลื่อนหน่ึงได้ [an area 
between two overlapping faults along which 
displacement is transferred from one fault to another] 
เออะคอมเมอเดเฌ่ินโซน จะเกิดได้ต่อเมื่อ รอยเลื่อนสองแนวมีแนว
ระดับแนวเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ส่วนมุมเทของระนาบรอยเลื่อน
จะไปตามกัน หรือตรงกันข้ามกันก็ได้ ตามความหมายน้ีจะคล้ายกับ
ศัพท์ค าว่า “transfer zone”  

accordant fold [เออะคอร′เด้ินทฺ โฟลดฺ] : ชุดของชั้นหินคดโค้งที่
ประกอบด้วยชั้นหินคดโค้งหลายๆ ลูก วางตัวไปในแนวเดียวกัน 
[one of several folds having similar orientation]  

accreted terrane [เออะครี′เทิด เทอ′เรน]: ดู accretionary 
terrane 

accretionary [เออะครี′เฌอเนร่ี] : ลักษณะของการเพิ่มมวลที่เกิด
จากมวลภายนอกที่เข้ามาสะสมเพิ่ม [a characteristic that 
tends to increase by external addition or accumulation] 
ตัวอย่างของการพอกพูนของหินตะกอน เช่น การพอกพูนของของ
เม็ดแร่โดยสารละลายแร่ต่างชนิด การเพิ่มมวลในลักษณะเช่นน้ีมีชื่อ
เฉพาะว่า “เพะเฌ่อรแฌโด้ - pressure shadow” ถ้าหากการพอก
พูนของเม็ดแร่โดยสารละลายแร่ชนิดเดียวกัน จะมีชื่อเฉพาะว่า 
“โอเวอรโกร๊ธ – overgrowth” การพอกพูนในความหมายของ
ธรณีแปรสัณฐาน เป็นการเพิ่มพื้นที่ให้กับแผ่นเปลือกโลกจาก
ภายนอก โดยที่แผ่นเปลือกโลกมีทั้งการสร้างและการท าลาย 
กระบวนการท าลายของแผ่นเปลือกโลก คือ การหลอมหินในเปลือก
โลกให้กลายเป็นหินหนืด โดยที่แผ่นเปลือกโลกหน่ึงทรุดลงไปใต้
แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง มวลของแผ่นเปลือกโลกที่ทรุดลงไปจะ
ถูกท าลายโดยถูกหลอมเหลวให้เป็นหินหนืด ซึ่งแทรกซอนเข้ามาใน
แผ่นเปลือกโลกที่วางตัวอยู่ข้างบนหรือปะทุสู่อากาศเป็นการเพิ่ม 

 

มวลให้กับแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึง เช่นเดียวกันกับการที่เศษหิน
จากการกร่อนและผุพังของแผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นเคลื่อนไปตก
สะสมที่แผ่นเปลือกโลกอีกแผ่นหน่ึงในบริเวณที่มีการชนกัน เป็นต้น 
ดู accretionary terrane ประกอบ 

accretionary prism [เออะครี′เฌอเนร่ี พริ′เซิ่ม] : ลักษณะการ
สะสมของตะกอนในบริเวณที่มีการชนกันของแผ่นเปลือกโลกสอง
แผ่น โดยแผ่นหน่ึงทรุดลงไปใต้อีกแผ่น ท าให้เกิดพื้นที่ว่างหรือร่อง
รูปพริเซ่ิม หรือรูปลิ่ม ที่ท าให้เศษตะกอนเคลื่อนลงไปสะสมอยู่ [a 
prism-shaped or wedge-shaped mass of tectonically 
deformed sediment at a convergent plate boundary] ค ำ
พ้อง accretionary wedge 

accretionary terrane [เออะครี′เฌอเนร่ี เทอ′เรน] : ลักษณะ
การเพิ่มมวลและ/หรือพื้นที่ซึ่งเป็นผลมากจากการพอกพูน ใน
บริเวณขอบของแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปแผ่นหน่ึงเมื่อมีการชน
และเชื่อมติดกับมวลหินเคลื่อน (allochthon) ที่มาจากแผ่นเปลือก
โลกอีกแผ่น ซึ่งอาจจะเป็นแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปหรือแผ่น
เปลือกโลกใต้สมุทร [an allochthonous mass of continental 
or oceanic material added to the margin of a continent 
by collision and welding] ค ำพ้อง accreted terrane  

accretionary wedge [เออะครี′เฌอเนร่ี เว็จ] : ดู accretionary 
prism  

active fault [แอ๊ค′ถฟี ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีการเลื่อนมาแล้วใน
ยุคปัจจุบัน (ประมาณ 10,000 ปี) และจะมีการเลื่อนเกิดขึ้นได้อีก
ในอนาคต [a fault on which slip has occurred recently 
and is likely to occur in the future] ดู dead fault; 
capable fault ประกอบ  

active folding [แอ๊ค′ถฟี โฟล′ด่ิง] : กลไกการคดโค้งของชั้นหินที่
อยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงเสียดทานระหว่างชั้นหิน ท าให้รูปทรงของ
การคดโค้งเกิดอยู่ในวงจ ากัด [a fold mechanism under 
significant influence of both rock properties and stress 
i.e., friction] ดู passive folding ประกอบ 

active margin [แอ๊ค′ถฟี มาร′เจ้ิน] : ดู active plate margin 

active plate margin [แอ๊ค′ถีฟ เผลท มาร′เจิ้น] : บริเวณขอบ
ของแผ่นเปลือกโลก ที่มีแนวของการเกิดการเปลี่ยนลักษณะ และ
แผ่นดินไหวอยู่เป็นประจ าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ [a plate 



476    ธรณีวิทยาโครงสร้าง  

margin at which there is significant seismicity and 
deformation] ค ำพ้อง  active margin ดู passive plate 
margin ประกอบ 

active rifting [แอ๊ค′ถฟี ริฟ′ทิ่ง] : กลไกการดึง-ยืดของเปลือกโลก
และธรณีภาคชั้นนอกอย่างต่อเน่ือง [a mechanism that the 
Earth's crust and lithosphere are being pulled apart]   

actual slip [แอ๊ค′เชอเว่ิล สลิพ′] : ค ำพ้อง net slip; true slip ดู 
net slip 

allochthon [เออล็อค′เธ่ิน] : บล็อคของมวลหินเพดาน (hanging 
wall – แฮ′งิ่ง วอล) ขนาดใหญ่ที่เคลื่อนขึ้นมาทับหินพื้น (footwall 
– ฟุท′วอล) มวลหินเพดานจะเคลื่อนที่ด้วยระยะทางหลายสิบหรือ
หลายร้อยกิโล เมตร เ น่ืองจากการเลื่อนที่ เกิดจากผลของ
กระบวนการแปรสัณฐาน [a mass of rock or a fault block 
that has been moved from its place of origin by tectonic 
processes]  

Amontons’ first law of friction [เออเมินเทิ่นส เฟิรฺสทฺ ลอ 
เอิฟ ฟริค′เฌิ่น] : กฎแรงเสียดทานข้อที่ 1 ของเออเมินเทิ่น ดู 
friction 

Amontons’ second law of friction [เออเมินเทิ่นส เซ′เคินดฺ 
ลอ เอิฟ ฟริค′เฌิ่น] : กฎแรงเสียดทานข้อที่ 2 ของเออเมินเทิ่น ดู 
friction 

amplitude [แอม′เพลอถูด] : คร่ึงหน่ึงของระยะห่างระหว่าง
จุดสูงสุด (สันหรือยอด) และจุดต่ าสุด (ท้อง) ของการคดโค้ง [half 
the crest-to-trough height of any fold] 

amygdale [เออ′มิกเดล] : ช่องว่างหรือโพรงอากาศในหิน ดู 
amygdule 

amygdule [เออ′มิกดูล] : โพรงอากาศหรือช่องว่างในหินอัคนีที่มี
แร่เข้าแทรกภายหลัง [a gas cavity or vesicle in an igneous 
rock, which is filled with secondary minerals] ค ำพ้อง 
amygdale 

Anderson’s fault classification [แอน′เดอรเซิ่นส ฟ้อลทฺ 
แคลสเซอะเฟอะเค′เฌ่ิน] : ประเภทรอยเลื่อนของแอนเดอรเซิ่น ซึ่ง 
Anderson (1942) แบ่งชนิดของรอยเลื่อนออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ รอยเลื่อนปกติ (normal fault – นอร′เมิล ฟ้อลทฺ) รอยเลื่อน
ย้อน (reverse fault – ริ′เวิรฺส ฟ้อลทฺ) และรอยเลื่อนตามแนว
ระดับ (strike-slip fault – สไตร๊คฺ′ สลิพ′ ฟ้อลทฺ) [three types of 
fault including normal fault, thrust fault and strike-slip 
fault base on classification of fault by Anderson’s fault 
classification]  

Anderson’s theory of faulting [แอนเดอรเซิ่นสฺ ธี′เออร่ี เอิฟ 
ฟ้อล′ทิ่ง] : รอยเลื่อนตามทฤษฎีแอนเดอรเซิ่น ดู Anderson’s 
fault classification 

angular shear [แอง′กิวเลอ่รฺ ฌิร] : การวัดการเปลี่ยนแปลงของ
มุม โดยวัดเทียบระหว่างเส้นตรงสองเส้นซึ่งเดิมเคยต้ังฉากกัน 
ภายหลังมีการเปลี่ยนลักษณะ มุมจะเกิดการเบี่ยงเบนไปจากมุมฉาก 
[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]  

angular unconformity [แอง′กิวเลอร เอินเคินฟอร′เมอที่] : 
รอยชั้นไม่ต่อเน่ืองเชิงมุม ซ่ึงเป็นรอยสัมผัสของหินสองชุดโดยหินชุด
ที่เกิดก่อน วางตัวแบบเอียงและอยู่ในสภาพผุกร่อน ต่อมาถูกวางปิด
ทับด้วยหินอายุอ่อนกว่า  แบบท ามุมซึ่ งกันและกัน  [angular 
relationship that exists in rocks where a sequence has 
been deposited and later tiled and eroded, then 
deposited] ดู unconformity ประกอบ 

anisotropy [แอไนซอ′เทรอพี่] : การมีสมบัติทางกายภาพที่
แตกต่าง เมื่ออยู่ในกันทิศทางที่ต่างกัน [a condition that has 
different properties in different directions]  

annealing [เออนี′ลิ่ง] : การปรับแก้โครงข่ายผลึก (crystal 
lattice) เพื่อให้มีสมบัติดีขึ้นกว่าเดิม โดยใช้ความร้อน เช่น การเผา 
หรือการอบ [a high-temperature adjustment to crystal 
lattice]  

anticlinal theory [แอน′ทิไคเน่ิล ธี′เออร่ี] : ทฤษฎีที่กล่าวว่า สาร
ไฮโดรคารเบิน มีแนวโน้มที่สะสมอยู่ในโครงสร้างชั้นหินโค้งรูป
ประทุน [a theory states that oil and gas tend to 
accumulate in an anticlinal structure]  

anticline [แอน′ทิไคลน] : ชั้นหินคดโค้งที่มีลักษณะโค้งนูน โดยที่
ยอดโค้งอยู่ด้านบน และหินที่อยู่ในแกนกลางมีอายุ สอดคล้องกับ
ล าดับการเกิดก่อน-หลังของชั้นหิน [a fold, convex upward, 
whose core contains the stratigraphically older rocks] 
ตรงกันข้ำมกับ syncline ดู antiform; synformal anticline 
ประกอบ  

anticlinorium [แอน′ทิไคลนอ′รีเอ้ิม หรือแอน′ทิไคลนอ′เร่ียม] : 
ชั้นหินคดโค้งมีลักษณะโค้งนูนขนาดใหญ่ โดยที่ส่วนข้างของชั้นหิน
คดโค้งชนิดน้ีแต่ละข้างประกอบขึ้นด้วย ชั้นหินโค้งรูปโค้งนูนและ
โค้งคว่ าขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก [a composite anticlinal 
structure of regional extent composed of smaller folds] 
ดู synclinorium ประกอบ 
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antiform [แอน′ทิฟอรฺม] : ชั้นหินคดโค้งที่มีการโค้งนูน ที่ไม่
สามารถระบุล าดับอายุอ่อน-แก่ของชั้นหินได้ [a fold where 
layering is concave downward and age of the rocks is 
unknown] ดู synform ประกอบ 

antiformal stack [แอน′ทิฟอรเมิล สแต็ค′] : การซ้อนเหลื่อมของ
รอยเลื่อนย้อน ก่อเกิดโครงสร้างการโค้งนูน [a stack of horses 
and leads to a local culmination in thrust sheet] ค ำพ้อง 
antiformal stack duplex   

antiformal stack duplex [แอน′ทิฟอรเมิ่ล สแต็ค′ ดู′เพล็กส] : 
ดู antiformal stack 

antiformal syncline [แอน′ทิฟอรเมิ่ล ซินไคลนฺ] : ชั้นหินคดโค้ง
ที่มีลักษณะโค้งนูน โดยมีหินในแกนกลางอายุอ่อนสุด ไม่สอดคล้อง
กับล าดับชั้นหินปกติ [a syncline that its limbs close upward] 
ค ำพ้อง downward facing syncline 

anti-Riedel shear [แอน′ทิ-รี′เดิล ฌิร] : รอยเลื่อนแขนงที่แตก
ออกจากแนวของรอยเลื่อนหลักที่อยู่ในเขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ 
(strike-slip fault) แต่การเลื่อนเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
เลื่อนของรอยเลื่อนหลัก โดยจะท ามุมประมาณ 75 กับทิศทางของ
รอยเลื่อนหลัก [the secondary fault that form at a high 
angel (75) to the main strike-slip fault and has a 
motion sense opposite] ค ำพ้อง conjugate Riedel shear; 
R’-shears 

antitaxial vein [แอนทิแทะ′ซีเอ้ิล หรือแอนทิแทะ′เซียล เวน] : ดู 
vein 

antithetic fault [แอนเทอเธะ′ถิค ฟ้อลทฺ] : แขนงรอยเลื่อนที่มี
ขนาดเล็กกว่ารอยเลื่อนหลัก และมีระนาบการเลื่อนในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับรอยเลื่อนหลัก [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  

apparent dip [เออะแพ′เร่ินทฺ ด๊ิพ] : มุมเทปรากฏ; มุมเทใดๆ 
ของระนาบที่ไม่ได้วัดในแนวต้ังฉากกับแนวระดับ (strike) ของ
ระนาบ [the angle that a structural surface makes with 
the horizontal, measured in any random section rather 
than perpendicular to the strike] ดู true dip ประกอบ  

asperity [แอะสเป′เรอที่] : (1) ปุ่มขรุขระบนระนาบการแตกที่
ยับย้ังการเลื่อนไถล [a protrusion above the surface of a 
fault, which inhibits slip] (2) ความไม่เรียบของระนาบรอยเลื่อน 
เน่ืองจากเม็ดแร่ที่มีความแข็งแรงแตกต่างกัน เมื่อเกิดการแตกจะได้
ระนาบที่มีรอยตะปุ่มตะป ่า [an irregularity on a fracture 
surface]  

asthenosphere [แอสเธ′เนอสฟิร] : ชั้นที่อยู่ต่อจากธรณีภาค
ชั้นนอก ซึ่งไม่มีความแข็งแรง ดังน้ัน จึงสามารถไหลได้แม้มีความ
เค้นกระท าเพียงเล็กน้อย และเป็นชั้นที่ท าให้เกิดดุลเสมอภาคของ
แผ่นเปลือกโลก หินหนืดอาจเกิดในชั้นน้ีและคลื่นเคลื่อนที่ผ่านจะ
ถูกดูดกลืนเป็นอย่างมาก [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]  

astrobleme [แอส′โทรบลีม] : บริเวณรอยการกร่อนจากการตก
กระแทกของอุกกาบาตในอดีต มีลักษณะเป็นแอ่งกลม หินภายใน
แอ่งแสดงถึงการเปลี่ยนลักษณะแบบถูกกระแทกอย่างรุนแรงใน
ทันทีทันใด [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  

asymmetric fold [แอเซอเมะ′ทริค โฟลดฺ] : (1) ชั้นหินคดโค้งที่
มุมเทของส่วนข้างชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้างไม่เท่ากัน เมื่อวัดเทียบ
กับระนาบแกน [a fold whose limbs have different angles 
of dip relative to the axial surface] (2) ชั้นหินคดโค้งที่แบ่ง
ออกเป็นสองส่วนโดยใช้ระนาบแกนกลาง  จะได้ รูปร่างที่ ไม่
เหมือนกัน ดู symmetric fold ประกอบ 

attitude [แอะ′เทอถูด] : สภาพการวางตัวของชั้นหินหรือ
โครงสร้าง; ในความหมายทางธรณีวิทยาโครงสร้าง จะหมายถึง 
สภาพการวางตัวของระนาบ (plane) และแนวเส้น (line) 
เปรียบเทียบกับระนาบแนวนอน (horizontal plane) [an 
orientation of a structural element (plane or line) 
relative to a horizontal plane]  

augen [ออ′เจ้ิน หรืออุ′เจ้ิน] : รูปตา; ใช้กับเม็ดแร่หรือกลุ่มของเม็ด
แร่ขนาดใหญ่ที่มีรูปรีคล้ายตา พบในหินแปรแบบไดแนหมิคส์ที่มีร้ิว
ขนานปรากฏ [a large lenticular mineral grain or mineral 
aggregate having the shape of an eye in cross section]  

autochthon [ออท็อค′เธิ่น] : มวลหินพื้น (footwall – ฟุท′วอล) 
ขนาดใหญ่ของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่วางตัวอยู่กับที่ [a body of 
rocks in the footwall of a thrust fault that has not 
moved substantially from its site of origin] ดู allochthon 
ประกอบ  

axial elongation [แอ๊ค′ซีเอ้ิล หรือแอ๊ค′เซียล อีลองเก′เฌิ่น] : 
การยืดตามแกน ดู axial strain 

axial plane [แอ๊ค′ซีเอ้ิล เพลน] : ระนาบแกน ค ำพ้อง axial 
surface ดู axial surface  
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axial-plane cleavage [แอ๊ค′ซีเอ้ิล-เพลน คลี′หวิจ] : แนวแตก
เรียบที่เกิดขนานกับระนาบแกนของชั้นหินคดโค้ง [a cleavage 
that is parallel to the axial surface of the fold] ดู fan 
cleavage ประกอบ 

axial strain [แอ๊ค′ซีเอ้ิล สเตรน′] : ความเครียดตามแกน; 
ความเครียดที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะในแนวขนานกับทิศทาง
ความเค้นตามแกน [strain resulting in the direction parallel 
to axial stress]  

axial stress [แอ๊ค′ซีเอ้ิล สเตร๊ส] : ความเค้นตามแกน; ความเค้น
ท าให้วัตถุเปลี่ยนความยาวไปตามทิศทางที่ความเค้นกระท า [stress 
that tends to change the length of a body along the 
direction of applied stress]  

axial surface [แอ๊ค′ซีเอ้ิล เซอร′เฝิส] : มีสองความหมาย ดังน้ี (1) 
ระนาบสมมติที่แบ่งแขนของการคดโค้งออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน 
เป็นไ ด้ทั้ ง ระนาบเ รี ยบและระนาบ โค้ ง  [an imaginary 
plane/surface that divides the fold’s limbs into two 
parts symmetrically] (2) ระนาบที่ประกอบด้วยการเชื่อมต่อของ
แนวฮินจ์ไลน์ (hinge line) ต่อเน่ืองในแต่ละชั้น [plane or 
surface that results by connecting hinge lines on 
successive folded surfaces of the same fold] ค ำพ้อง axial 
plane 

axial trace [แอ๊ค′ซีเอ้ิล เทรส] : แนวเส้นที่ลากเชื่อมระหว่างจุด
การคดโค้ง หรือฮินจ์พ้อยท์ (hinge point) ของแนวตัดขวางใดๆ 
กับระนาบแกนชั้นหินคดโค้ง [the intersection of the axial 
surface/plane of a fold with other given surface]  

axis of fold [แอ๊ค′เสิส เอิฟ โฟลดฺ] : แกนชั้นหินคดโค้ง; ตาม
นิยามของ Davis et al. (2011) หมายถึง เส้นแสดงการวางตัวของ
ชั้นหินคดโค้ง คล้ายกับฮินจ์ไลน์ (hinge line) แต่ที่ไม่สามารถ
ก าหนดจุดที่มีค่าความโค้งมากที่สุดได้ ดังน้ัน จึงก าหนดโดยใช้
จินตนาการของผู้สังเกต [an imagination line drawn along 
the points of maximum curvature of a layer of a fold]  

B 

back-arc basin [แบ็ค-อารฺค เบ′เซิ่น] : แอ่งหลังแนวภูเขาไฟ; 
แอ่งที่เกิดตามแนวภูเขาไฟ โดยพื้นแอ่งเป็นเปลือกโลกใต้สมุทรที่อยู่
ติดกับบริเวณแนวแยกกลางสมุทร หรือในบริเวณฝั งตรงกันข้ามกับ
แนวร่องลึกที่มีการทรุดตัวของแผ่นมหาสมุทร [a basin floored 
by oceanic crust formed by sea-floor spreading on the 
opposite side of a volcanic arc from an oceanic trench] 

backstripping [แบ็คสตริ′พิ่ง] : เท็คหนิคการวิเคราะห์การตก
สะสมของหินตะกอน โดยพิจารณาย้อนล าดับการเกิด  เช่น 

พิจารณาจากขณะที่ยังเป็นเศษเม็ดตะกอนจับตัวกันอย่างหลวมๆ 
ก่อนที่จะจมลงสู่ใต้ผิวดิน และอัดตัวแน่นที่ความลึกใดๆ โดยจะ
พิจารณาความลึก ลักษณะของตะกอน ความหนา รูพรุน อายุของ
หิน อุณหภูมิในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน และ/หรือระดับน้ าทะเล 
จากน้ันวิเคราะห์กลับไปยังต าแหน่งที่หินน้ันๆ ยังคงเป็นตะกอน
สะสมที่ผิวดิน โดยมีการปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆ เช่น ค่าการบีบ
อัดจากน้ าหนักกดทับ ค่าอุณหภูมิที่ความลึกของตะกอน หรือค่า
จากน้ าหนักกดทับของระดับน้ าทะเล เป็นต้น [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 [แบ็ค เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่เกิดในบริเวณ
แนวของชั้นหินคดโค้งและรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (fold-thrust belt 
– โฟลดฺ เธริสทฺ เบลทฺ) หรือบริเวณแดนหลังเทือกเขา (hinterland 
– ฮิน′เทอรแลนดฺ) ที่มีทิศทางการเลื่อนตรงกันข้ามกับทิศทางการ
เลื่อนของรอยเลื่อนหลัก [a thrust fault in a fold-thrust belt 
that dips opposite to the general dip of faults] น่ันคือ มี
ทิศทางเคลื่อนเข้าหาแดนหลังเทือกเขา ดู fore thrust ประกอบ  

balanced cross section [แบ′เลิ่นส ครอส เซ็ค′เฌิ่น] 
ภาพตัดขวางสมดุล; ภาพตัดขวางที่ไม่พบความผิดปกติเมื่อวิเคราะห์
ย้อนกลับ หรือวิเคราะห์กลับคืนสู่สภาพก่อนการเปลี่ยนลักษณะ [a 
cross section that can be restored] 

basement [เบส′เมิน่ทฺ] : (1) ใช้เรียกหินใดๆ ที่อยู่ใต้ชั้นหินที่สนใจ 
[undifferentiated rocks that underlie the rocks of interest 
in an area] (2) หินที่ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มหินตะกอนที่อยู่ลึกลงไป
ถึงรอยชั้นไม่ต่อเน่ืองโมเฮอโรเวอซิช [the crust of the Earth 
below sedimentary deposits, extending downward to 
the Mohorovicic discontinuity]  

basement-involved fault [เบส′เมิ่นทฺ-อินว้อลฺฟดฺ′ ฟ้อลทฺ] : 
รอยเลื่อนที่มีระนาบของการเลื่อนตัดผ่านหินฐาน ซึ่งเป็นหินที่เกิด
ก่อนหินที่ตกสะสมปิดทับ [a fault that cuts the basement, 
which are those rocks that formed before the cover 
rocks accumulated] ดู  decollement; thick-skin 
deformation ประกอบ  

basin [เบ′เซิ่น] : แอ่ง; แผ่นดินที่มีลักษณะโค้งเว้าแบบรูปถ้วย
ปากกว้าง ท าให้มีพื้นที่ว่างส าหรับเม็ดตะกอน เศษหิน และ/หรือ
สารละลายแร่ เคลื่อนลงไปตกสะสมตัวได้ [a bowl-shaped 
landform that has open space for sediments deposited]     

basin-and-range [เบ′เซิ่น-แอน-เรนจฺ] : เทือกเขาสลับแอ่ง; ภูมิ
ประเทศที่เกิดจากการเลื่อนสวนทางกันของหินพื้นและหินเพดาน
ของรอยเลื่อนปกติ พบในบริเวณที่แผ่นเปลือกโลกที่มีการยืด โดยมี
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แนวเทือกเขาเกิดสลับกับแอ่งหรือที่ราบ [a topography results 
from crustal extension by a series of normal fault blocks 
that develops to accommodate the extension]  

bedding [เบ๊ะ′ด่ิง] : การวางชั้น; โครงสร้างปฐมภูมิที่พบในหิน
ตะกอนหรือหินอัคนีบางชนิด เป็นโครงสร้างที่เกิดจากการเรียงตัว
ของเม็ดตะกอนหรือเม็ดแร่ที่มีความหนา สี หรือองค์ประกอบ
แตก ต่า ง กัน  ท า ใ ห้ป ร ากฏ เป็ นชั้ น เ รีย ง ซ้อนกัน  [primary 
arrangement of sedimentary and some volcanic rocks in 
beds or layers of varying thickness, color, and/or 
compositions]   

bedding fault [เบ๊ะ′ด่ิง ฟ้อลทฺ] รอยเลื่อนตามชั้นหิน; รอยเลื่อน
ที่มีระนาบการเลื่อนขนานกับการวางชั้นของชั้นหิน [a fault 
whose surface is parallel to the bedding plane of the 
constituent rocks] อีกชื่อหน่ึงคือ “bedding glide - เบ๊ะ′ด่ิง 
ไกลดฺ” แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้ศัพท์ค านี้แล้ว 

bedding joint [เบ๊ะ′ด่ิง จ๊อยนฺทฺ] : แนวแตกที่มีระนาบการเลื่อน
ขนานกับการวางชั้นของชั้นหิน [a joint that is parallel to the 
bedding plane] 

bedding-plane slip [เบ๊ะ′ด่ิง-เพลน สลิพ′] : การเลื่อนไถล
ระหว่างชั้นหินที่ก่อเกิดการคดโค้งในชั้นหินที่แทรกสลับกัน [slip 
between rock layers during folding] ดู flexural slip; 
flexural shear ประกอบ  

bedding thrust [เบ๊ะ′ด่ิง เธริสทฺ] : ระนาบของรอยเลื่อนย้อนมุม
ต่ า วางขนานกับแนวการวางชั้นของชั้นหิน [a nearly horizontal 
thrust that is parallel to bedding plane]  

bending [เบ็น′ด่ิง] : การเกิดชั้นหินคดโค้งจากแรงอัดท ามุมกับชั้น
หิน [folding that occurs in response to forces applied 
oblique to layering] ดู buckling ประกอบ 

Benioff zone [เบ′นีออฟ โซน] : บริเวณการทรุดตัวของแผ่น
เปลือกโลก ที่ท าให้เกิดของแผ่นดินไหวตามแนวเดียวกับบริเวณการ
ทรุดตัว [a zone of seismicity associated with deep-sea 
trenches] อาจเรียกว่า “Benioff-Wadati zone – เบ′นีออฟ เวอ
ดา′ที โซน”, “Wadati-Benioff zone เวอดา′ที เบ′นีออฟ โซน” 
หรือ “Benioff seismic zone - เบ′นีออฟ ไซซหมิค โซน” 

beta diagram; -diagram [เบ′เทอะ ไดเออะแกรม] : การใช้
วิธีทางสเตรีเออเน็ท เพื่อวิเคราะห์หาการวางตัวของแกนการคดโค้ง
ของชั้นหินคดโค้งทรงกระบอกด้วย โดยการเขียนระนาบส่วนข้าง
หรือแขนของชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้าง และต าแหน่งที่ส่วนข้างหรือ
แขนของชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้างตัดกัน คือ ทิศทางการวางตัวของ
แกนการคดโค้ง [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 [ไบแอ๊ค′ซีเอ้ิล หรือไบแอ๊ค′เซียล สเตร๊ส] : ความ
เค้นหลักสองแกน; ระบบความเค้นหลักที่มีค่าความเค้นหลักของ
แกนใดแกนหน่ึงในสามแกนมีค่าเป็นศูนย์ [a stress system 
which one of the three principal stresses is zero] 

blastomylonite [แบลสโต′มายเลอไน้ทฺ] : ดู mylonite  

blind thrust [ไบลนดฺ เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่มีระยะการ
เลื่อนลดลงตามล าดับเมื่อเข้าใกล้ผิวดิน และระนาบการเลื่อนยังฝัง
อยู่ใต้ผิวดิน [a thrust fault that does not reach the surface 
and decreases in upward] ตรงกันข้ำมกับ emergent thrust  

block diagram [บล็อค ได′เออะแกรม] : แผนภาพแบบ 3 มิติ 
ของรูปทรงสัณฐานทางธรณีวิทยา เพื่อแสดงการวางตัวอย่างชัดเจน 
[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]  

blocking temperature [เบ๊าะคิ่ง เท็ม′เพอเฉอร] : อุณหภูมิที่ปิด
กั้นไม่ให้ไอเซอโถพของสารกัมมันตรังสีเคลื่อนออกจากโครงข่าย
ผลึก [the temperature that locks the radiogenic isotopes 
into crystal lattice] 

body force [บอด้ี ฟอรฺส] : แรงจากมวลวัตถุ ดู force 

boomerang fold pattern [บู′เมอแรง โฟลดฺ แพะ′เทิ่รฺน] : 
รูปแบบชั้นหินคดโค้งบูมเมอแรง ดู type of interference fold 
pattern  

borehole breakout [บอร′โฮล เบ็ค′เอ๊าทฺ] : รอยปริขอบหลุม
เจาะ เป็นรอยแตกเฉือนตามขอบของหลุมเจาะ ซึ่งเกิดตามแนวของ
ความเค้นแนวนอนที่มีค่าน้อยสุด [a shear fracture at the edge 
of a borehole as a consequence of a concentration of 
the minimum horizontal stress]   

boudin [บูแดน′] : รูปไส้กรอก; ลักษณะของหินที่มีรูปทรงรีคล้าย
ไส้กรอก ที่เป็นผลจากการยืดที่ไม่เท่ากันของชั้นหินแทรกสลับที่มีค่า
ความหนืดแตกต่างกันเป็นอย่างมาก [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 [บูเดอนาซ′] : โครงสร้างไส้กรอก; โครงสร้างที่เกิด
จากการยืดของชั้นหินแทรกสลับได้ไม่เท่ากัน หินที่มีลักษณะเป็นรูป
ไส้กรอกซ่ึงมีค่าความหนืดสูง (มีความเป็นแพลสติกต่ า) จะแทรกตัว
อยู่ในหินที่มีค่าความหนืดต่ า (มีความเป็นแพลสติกสูง) ท าให้เกิด
การยืดที่ไม่เท่ากัน [a structure formed by extension, where 
a relatively rigid layer, embedded between two 
relatively ductile layers]  

box fold [บ๊อกซฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรูปกล่องที่มีแนวพับการ
คดโค้ง หรือฮินจ์ไลน์ 2 แนว ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันขณะเกิดการคดโค้ง 
[a fold with two hinge lines]  

branch line [แบร๊ช ลายนฺ] : เส้นตัด ชน หรือเชื่อมติดกันของ
ระนาบรอยเลื่อน 2 ระนาบ [a line along which two fault 
surfaces join]  

branch point [แบร๊ช พ้อยนฺทฺ] : จุดที่ปรากฏในแผนที่ หรือ
ภาพตัดขวางของต าแหน่งแสดงการเชื่อมหรือแยกของรอยเลื่อน 2 
รอยเลื่อน [the point on a map or a cross section where 
two faults join or separate] 

break-thrust fold [เบรค เธริสทฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งปลาย
รอยเลื่อน; ชั้นหินคดโค้งรูปครีบฉลาม ดู fault-propagation fold 

breccia [เบระ′เชี่ย] : หินเม็ดเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เชื่อมติดกันด้วย
สารเชื่อมประสาน หรือเม็ดหินขนาดเล็ก [a coarse-grained 
clastic rock, composed of angular broken rock fragments 
held together by a mineral cement or in a fine-grained 
matrix] หินกรวดเหลี่ยมหากเป็นหินที่เกิดจากผลของรอยเลื่อน 
ควรใช้ชื่อว่า “fault breccia – ฟ้อลทฺ เบระ′เชี่ย” ถ้าหากเกิดจาก
การตกสะสมของตะกอนรูปเหลี่ยม ควรใช้ชื่อว่า “sedimentary 
breccia – เซะเดอเมน′เทอร่ี เบระ′เชี่ย” หรือ ถ้าหากเกิดจากการ
เกิดหินอัคนี ควรใช้ชื่อว่า “igneous breccia – อิกนีเอิส เบระ′
เชี่ย” หรือ “volcanic breccia – วอลแค′หนิค เบระ′เชี่ย” 

Breddin graph [เบระด้ิน แกรฟ] : เป็นแกรฟที่เขียนแสดงการ
เปลี่ยนแปลงของความเครียดเฉือนเชิงมุม เปรียบเทียบกับมุม
เบี่ยงเบน โดยการวัดมุมกับแกนการยืดหลักของสนามความเครียด 
ตามวิธีของเบระด้ิน (Breddin, 1956) [a graph showing 
variations of angular shear strain with orientation of the 
principal extension axis] ดู Wellman method; ellipticity 
ประกอบ 

brittle behavior [บริ′เทิ่ล บิเฮ′เวียร] : สมบัติแบบเปราะ เป็น
สมบัติของวัตถุที่สูญเสียความต่อเน่ืองในระหว่างการเปลี่ยนลักษณะ 
ซึ่งเป็นผลของแรงกระท าภายนอก [the response of a rock to 
stress during which the rock loses continuity]  

brittle deformation [บริ′เทิ่ล ดีฟอรเม′เฌิ่น] : การเปลี่ยน
ลักษณะแบบเปราะ เป็นการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุที่ปรากฏเป็น
เน้ือวัตถุที่ไม่ต่อเน่ืองกัน [discontinuous deformation] น่ันคือ 
เกิดการแตก เช่น รอยเลื่อน (fault) แนวแตก (joint) หรือรอยแตก
เฉือน (shear fracture) เป็นต้น 

brittle-shear zone [บริ′เทิ่ล ฌิร โซน] : เขตรอยเฉือนแบบ
เปราะ ดู shear zone  

buckle fold [เบอะ′เคิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากการโค้ง
โดยแรงอัดด้านข้างที่ขนานกับชั้นหิน [a fold that is occurred in 
response to forces parallel to layers]  

buckling [เบอะ′คลิ่ง] : กระบวนการเกิดชั้นหินคดโค้งจากแรงอัด 
ที่ด้านข้างตามแนวยาวของชั้นหิน ท าให้ชั้นหินโค้งงอ [a folding 
that occurs in response to forces parallel to layers]  

bulk modulus [เบิลฺค มอ′เจอเลิส] : เป็นคุณลักษณะทาง
กายภาพที่บ่งบอกความสัมพันธ์ ระหว่างปริมาตรและความดันรอบ
ข้าง [a physical property which relates a change in 
volume (V) to a change in hydrostatic stress (P)]; นิยม
ใช้สัญญาลักษณ์ "k" ดังน้ัน k=P/V ค ำพ้อง modulus of 
incompressibility; volume elasticity  

bull-eye fold [บูล-อาย โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรูปตาวัว ดู 
sheath fold 

Burgers circuit [เบอร′เกอรสฺ เซอร′เกิท] : เส้นทางเดินของ
ข้อบกพร่องแนวเส้นภายในโครงข่ายในลักษณะวนรอบ (loop) เมื่อ
ถูกขัดขวางหรือมีอุปสรรค เส้นทางเดินแบบวนรอบจะเบี่ยงเบน
ออกไป และจะไม่สามารถกลับมาที่ต าแหน่งเร่ิมต้นในระนาบ
เดียวกันได้ ทิศทางและขนาดการเบี่ยงเบนของการวนรอบจาก
จุดเร่ิมต้นถึงจุดสุดท้าย จะแสดงด้วยเว็คเท่อร ที่มีชื่อว่า เบอรเกอร
เว็คเท่อร [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 [เบอร′เกอรสฺ เว็ค′เท่อรฺ] : เว็คเท่อรที่แสดงขนาด
และทิศทางเบี่ยงเบน สืบเน่ืองจากมีอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถกลับ
สู่ระนาบเดียวกันได้ [a vector that is required to complete a 
Burgers circuit]  

burial joints [เบ′รีเอ้ิล หรือเบ′เรียล จ๊อยนฺทฺ] : ระนาบการแตก
จากน้ าหนักกดทับ; เป็นระนาบการแตกที่เกิดในขณะตกตะกอน
และจมลงของตะกอน หรือขณะการเป็นหิน [a term for those 
joints forming during sedimentation, downwarping, or 
diagenesis] 
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burrow [เบอ′โร] : รูหรือโพรงที่สัตว์ขุดเจาะซึ่งปรากฏเป็นร่องรอย
อยู่ในหินตะกอน [tunnels produced in sediment by 
organism] 

Byerlee’s law [ไบเยอรลี ลอ] : กฎที่กล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างค่าความเค้นต้ังฉากและค่าความเค้นเฉือนวิกฤตของระนาบ
รอยแตกของหินที่อยู่ระดับใกล้ผิวดิน [a law of a linear 
relationship between shear stress and normal stress 
during faulting that holds for most types of shallow 
crustal rocks]  

C 

C-surface [ซี-เซอร′เฝิส] : ร้ิวขนานในเขตรอยเฉือนซึ่งวางตัว
ขนานกับทิศทางการเฉือน [foliation in shear zone that 
developed parallel to shear-zone boundary] โดยที่ C มา
จาก cisaillement เป็นภาษาฝร่ังเศสของค าว่า “shear” และจะ
ใช้คู่กับระนาบเอส (S-surface)  

capable fault [เค′เพอเบิ้ล ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการที่ออกกฎระเบียบเกี่ยวกับที่ต้ังโรงไฟฟ้านิวเคลียส 
โดยเป็นรอยเลื่อนที่อาจมีการเลื่อนในอนาคต ซึ่งมีการเลื่อนในแต่
ละรอบไม่เกิน 35,000 ปี  [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] 
ดู active fault ประกอบ  

cataclasis [แคเทอเคล′เสิส] : กระบวนการแตกเป็นเม็ดและฝุ่นผง 
การบดอัด เสียดสี ครูด หมุน ท าให้เกิดเศษแตกหักที่มีขนาดเล็กลง 
เกิดช่องว่างและเพิ่มปริมาตร กระบวนการน้ีเกิดตามระนาบรอย
เลื่อน หรือเขตรอยเลื่อน ในขณะที่หินมีสภาพแบบเปราะ [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] 

cataclasite [แคเทอเคล′ไซ้ทฺ] : เศษหินที่มีการยึดเกาะแน่นซึ่งเกิด
ในบริเวณเขตรอยเลื่อน หรือเขตรอยเฉือน ดังน้ัน ภายในเน้ือหินไม่
มีการคัดขนาด เน้ือหินมีเม็ดรูปเหลี่ยมขนาดเล็กและขนาดใหญ่คละ
กัน เกิดจากกลไกการแตกเป็นเม็ด (cataclasis - แคเทอเคล′เสิส) 
ท าให้เน้ือหินแตกเป็นรูปเหลี่ยม [a fine-grained and cohesive 
cataclastic rock]  

cataclastic flow [แคเทอแคล′สถิค โฟล] : การหมุน-กลิ้ง-ไถล 
ของเศษหินที่เกิดจากการแตกเป็นเม็ดในเขตรอยเลื่อน หรือเขตรอย
เฉือนที่ มี กา ร เปลี่ ยนลั กษณะแบบเป ราะ  [mechanical 

displacement of cataclatic particles relative to each 
other in fault zone or shear zone]   

cataclastic lineation [แคเทอแคล′สถิค ลินีเอ′เฌิ่น] : การเรียง
ตัวของเศษหินที่แตกเป็นเม็ด ในบริเวณเขตรอยเลื่อนหรือเขตรอย
เฉือน ท าให้เห็นเป็นโครงสร้างแนวเส้น [alignment of minerals 
and rock fragments by brittle fault zone or shear zone] 

cataclastic metamorphism [แคเทอแคล′สถิค เมะเทอมอร′ฟิ
เซิม] : ประเภทของการแปรสภาพแบบเฉพาะที่ในบริเวณรอยเลื่อน 
ที่ท าให้หิน หรือเม็ดแร่แตกหัก-บดอัด กลายเป็นเม็ดละเอียดและ
ฝุ่นผง โดยไม่มีการแปรสภาพทางเคมี  [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] 

cataclastic rock [แคเทอแคล′สถิค ร็อค] : (1) หินที่มีลักษณะ
เป็นกรวดเหลี่ยมที่เกิดเน่ืองจากการแตกเป็นเม็ด เกิดในบริเวณรอย
เลื่อน ได้แก่ หินกรวดเหลี่ยมรอยเลื่อน (fault breccia - ฟ้อลทฺ 
เบะ′เชี่ย) หินบด (cataclacite - แคเทอเคล′ไซ้ทฺ) และผงรอยเลื่อน 
(gouge – เก๊าจฺ) [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) หินแปรที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพแบบแตกเป็น
เม็ด [a metamorphic rock produced by cataclasis 
metamorphism] 

center-to-center method [เซ็น′เท่อร-ทู-เซ็น′เท่อร เมะ′เธิด] : 
วิธีการหาขนาดและทิศทางการวางตัวของวงรีความเครียดในเน้ือหิน 
โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง และมุมของการเรียงตัวของ
ก้อนกรวด หรือตัวบ่งชี้ความเครียดก่อนการเปลี่ยนลักษณะเป็น
รูปทรงกลม โดยก้อนทรงกลม-ทรงรีน้ันต้องที่มีผิวส่วนใดส่วนหน่ึง
สัมผัสกับก้อนกรวดที่พิจารณา [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 [แช′เทอรมารฺค] : รอยครูด รอยขีด ร่องลึก หลุม 
หรือรอยใดๆ ปรากฏบนระนาบในเน้ือหิน เน่ืองจากการครูด หรือ
เสียดสี [any mark, pit, or scratch made on a rock surface 
by frictional sliding or indentation] 

chemical bond [เค′มิเคิ่ล บอนดฺ] : พันธะเคมี; แรงยึดเหน่ียว
ระหว่างอะตอม (atom) เพื่อให้อยู่ในโมเลกุล (molecule) หรือ
ระหว่างหลายๆ โมเลกุล ก่อเกิดสารเคมีที่ประกอบด้วยอะตอม
ต้ังแต่ 2 อะตอม หรือมากกว่า 2 อะตอมขึ้นไป [an interaction 
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that account for holding of atoms into molecules that 
allows the formation of chemical substances that 
contain two or more atoms]  

chevron fold [เฌฟ′เร่ิน โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มียอดแหลม
คล้ายรูปตัวอักษรวี (V) ที่มีแขนทั้งสองเป็นเส้นตรงและสมมาตร [a 
kink fold that limbs are equal length]  

chocolate-tablet boudinage [ชอ′เคอเลิท-แทะ′เบลิท บูเดอ
นาซ′] : โครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมคล้ายไส้กรอกเกิดจากการยืดแบบ
สองทิศทาง [square to rectangular boudinage as resulted 
from layer-parallel extension in two directions]   

Class 1 fold [แคลส เวิน โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีด๊ิพไอเซอคอน 
กระจายออกจากจุดยอดการคดโค้ง เมื่อพิจารณาจากผิวโค้งด้าน
นอกสู่ผิวโค้งด้านในของชั้นหิน [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 [แคลส เวินเอ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีด๊ิพไอ
เซอคอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโค้งเป็นอย่างมาก รวมทั้งมี
การวางตัวที่เปลี่ยนไปมากกว่าชั้นหิน เมื่อพิจารณาจากผิวโค้งด้าน
นอกสู่ผิวโค้งด้านในของชั้นหิน [a fold that has isogons 
strongly converge toward hinge, isogons change 
orientation during folding more that the folded layer]  

Class 1B fold [แคลส เวินบี โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีด๊ิพไอ
เซอคอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโค้ง โดยมีชั้นหินที่มีความ
หนาเท่ากันตลอดรูปการคดโค้ง [a fold that dip isogons 
converge corresponding to parallel-concentric fold]  

Class 1C fold [แคลส เวินซี โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีด๊ิพไอ
เซอคอนกระจายออกจากจุดยอดการคดโค้งเพียงเล็กน้อย และ
รวมทั้งมีการวางตัวที่เปลี่ยนไปน้อยกว่าชั้นหินคดโค้ง เมื่อพิจารณา
จากผิวโค้งด้านนอกสู่ผิวโค้งด้านในของชั้นหินคดโค้ง [a fold that 
has weakly convergent isogons, isogons change 
orientation less than the folded layer]  

Class 2 fold [แคลส ทู โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีด๊ิพไอเซอคอน
ขนานกัน [a fold with parallel isogons]  

Class 3 fold [แคลส ทรี โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีด๊ิพไอเซอคอน
หลู่เข้าหาจุดยอดการคดโค้ง เมื่อพิจารณาจากผิวโค้งด้านนอกสู่ผิว
โค้งด้านในชั้นหินคดโค้ง [similar-like folds with isogons that 
diverge from the tightly curved part of the fold]  

clay injection [เคล อินเจ็ค′เฌ่ิน] : การเคลื่อนไหลของดินเหนียว
แทรกเข้าไปตามระนาบรอยเลื่อน [injection of clay along a 
fault]  

clay smear [เคล สมิร′] : การเปื้อนดินเหนียว; การแทรกปะปน 
หรือเลอะด้วยแร่ดินเหนียวบนระนาบรอยเลื่อน [smearing of 
clay along a fault] เกิดเน่ืองจากการที่รอยเลื่อนตัดผ่านหินที่มีแร่
ดินเหนียว หรือการบดอัดเศษหินกลายเป็นผงตะกอนขนาดเล็กเท่า
ดินเหนียว ส่งผลให้ระนาบรอยเลื่อนมีรูพรุนลดลง เป็นอุปสรรคต่อ
การไหลผ่านของของเหลวผ่านไปตามระนาบการเลื่อน  

cleavage [คลี′หวิจ] : (1) โครงสร้างปฐมภูมิที่เกิดขึ้นในผลึกแร่ 
โดยการจัดเรียงตัวรูปผลึกในโครงสร้างผลึก ซึ่งท าให้แรงในการยึด
เกาะของโครงสร้างผลึกมีค่าต่ าสุด ดังน้ัน  จึงเกิดแนวเม็ดแร่ที่
สามารถแตกได้ง่ายสุด [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] แนว
แตกเรียบน้ีเรียกเฉพาะว่า “แนวแตกเรียบภายในผลึกแร่ (mineral 
cleavage) (2) โครงสร้างทุติยภูมิที่เป็นโครงสร้างของการเปลี่ยน
ลักษณะเน่ืองจากแรงกระท าจากภายนอก โดยปรากฏลักษณะเป็น
ระนาบแนวแตกในเน้ือหิน แต่เน้ือหินยังไม่แยกขาดออกจากกัน เม็ด
หินตามแนวระนาบแตกยังคงยึดเกาะกันแน่น [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] ดู cleavage domain ประกอบ 

cleavage domain [คลี′หวิจ โด′เมน] : อาณาจักรเล็กๆ มีรูปร่าง
บาง เรียว กึ่งขนาน มีการวางตัวของกลุ่มแร่ไมเคอะ จะขนานกับ
อาณาจักรเม็ดแร่ [thin, typically phyllosilicate-rich laminae 
in cleaved rock that bound microlithons]  

cleavage refraction [คลี′หวิจ รีแฟร็ค′เฌิ่น] : แนวแตกเรียบ
แบบหักเห; แนวแตกเรียบที่เกิดในหินเน้ืออ่อน แทรกสลับชั้นกับหิน
เน้ือแข็ง เมื่อเปลี่ยนชั้นหินทิศทางของแนวแตกเรียบจะเปลี่ยนไป 
[change in the angle between cleavage and bedding as 
the cleavage passes from one layer to another layer] ค ำ
พ้อง refracted clevage 

climb [ไคลม] : การตะกายหรือไต่ของข้อบกพร่องแนวเส้นที่ท าให้
สามารถเลื่อนผ่านได้ โดยการเคลื่อนห่างจากสิ่งที่ขวางแนวการ
เลื่อนไถล [movement of a dislocation out of a glide 
surface]  
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Cloos’s method [คลูสฺ เมะ′เธิด] : วิธีของคลูส์; วิธีหาขนาด
ความเครียดในเน้ือหินโดยใช้เม็ดอูอิด [a technique for 
determination of strained rock from ooid]  

close fold [โคลส โฟลดฺ]: ชั้นหินคดโค้งตามการจัดแบ่งของ 
Fleuty (1964) ที่ก าหนดให้มุมระหว่างแขนสองข้างระหว่าง 30
และ 70 [a fold that an inter-limb angle varies between 
30 and 70]  

closure [โคล′เฌ่อรฺ] : โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นวงรอบปิด เมื่อ
แสดงด้วยแผนที่เส้นชั้นความความสูงของโครงสร้าง [a structure 
that the vertical distance between the structure's 
highest point and its lowest closed structure contour] 

coaxial deformation [โคแอ๊ค′ซีเอ้ิล หรือโคแอ๊ค′เซียล ดีฟอรเม′
เฌ่ิน] : การเปลี่ยนลักษณะแบบไปตามแกน; การเปลี่ยนลักษณะที่
แกนความ เค้ นหลั ก ไ ม่ เ ป ลี่ ยนทิ ศทา ง  และ ไม่ มี กา รหมุ น 
[deformation in which the principal axes of the strain 
ellipsoid coincide with the same material lines during all 
stages of deformation] ค ำพ้อง pure shear ตรงกันข้ำมกับ 
non-coaxial deformation; simple shear  

Coble creep [โค′เบิ้ล ครีพ] : การแพร่จากขอบเม็ดผลึก ดู grain 
boundary diffusion creep  

coefficient of internal friction [โคเออะฟิ′เฌิ่นทฺ เอิฟ อิน  
เทอร′เน่ิล ฟริค′เฌิ่น] : สัมประสิทธิ์การเสียดทานภายในเม็ดแร่ ; 
สมบัติหน่ึงของวัตถุที่ค านวณได้จาก ค่าเท็นเจนท์ของมุมเสียดทาน
ภายในเม็ดแร่ [material property expressed as the tangent 
of internal friction angle]  

coefficient of sliding friction [โคเออะฟิ′เฌิ่นทฺ เอิฟ สไล′ด่ิง 
ฟริค′เฌิ่น] : สัมประสิทธิ์การเสียดทานของการเลื่อนไถลบนรอย
แตกเดิม; สมบัติของวัตถุที่ค านวณได้จาก อัตราส่วนของค่าความ
เค้นเฉือนต่อความเค้นต้ังฉากบนระนาบรอยแตก [material 
property expressed as the ratio of shear stress to the 
normal stress of material] ดู Byerlee’s law ประกอบ 

cohesion [โคฮี′เฌ่ิน] : การเชื่อมระหว่างเม็ด; ความแข็งแรงเฉือน
ซึ่งเกิดจากผลการยึดติด หรือเชื่อมระหว่างเม็ดแร่แต่ละเม็ดที่
ประกอบเป็นหิน [a rock shear strength that is independent 
of the normal effective stress in mass movement]  

cohesive strength [โคฮี′สีฟ สเตร็งธฺ′] : ค่าความเค้นเฉือนมาก
ที่สุดที่จะท าให้หินเกิดการวิบัติ โดยมีค่าความเค้นต้ังฉากเท่ากับ
ศูนย์ [inherent strength of a material when normal stress 
across the prospective surface of failure is zero]  

columnar joints [เคอเลิม′เน่อร จ๊อยนฺทฺสฺ] : รอยแตกที่มี
ลักษณะเป็นแท่งเสาหลายเหลี่ยม ซึ่งเกิดจากแรงดึงขณะการเย็นตัว
ของหินอัคนีปะทุและแทรกซอน มักพบในหินบะซ้อลท์มากกว่าหิน
ชนิดอ่ืน [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 [เคิมแพ็ค′เฌ่ิน] : การอัดแน่น; การลดปริมาตรหรือ
เน้ือที่ในรูพรุน โดยการเพิ่มน้ าหนักกดทับ [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 [เคิมแพ็ค′เฌิ่น แบนดฺ] : การอัดแน่นแบบ
แถบ ดู deformation band 

compaction cleavage [เคิมแพ็ค′เฌิ่น คลี′หวิจ] : แนวแตก
เรียบที่ เกิดจากน้ าหนักกดทับ [cleavage resulting by 
overburden pressure]  

compaction curve [เคิมแพ็ค′เฌิ่น เคิรฺฟ] : เส้นแกรฟการอัด
แน่น; เส้นโค้งที่แสดงบนแกรฟที่มีแกนนอนเป็นค่าความมีรูพรุน 
และมีแกนต้ังเป็นค่าความลึกของหินตะกอนของพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 
[a curve that shows relationship between porosities and 
depths of particular soil and rock masses in particular 
area]  

competence [คอม′เพอเทิ่นสฺ] : ค าที่ใช้เปรียบเทียบวัตถุสองสิ่ง
หรือมากกว่า หากวัตถุใดที่มีความสามารถในการรับแรงได้มาก จะ
เรียกว่า วัตถุน้ันมีความแข็งแรงท าให้สามารถรับแรงได้มากกว่า [a 
term used to compare the resistance to deformation 
among different rocks]   

composite terrane [คอมพอ′เซิท เทอ′เรน] : มวลหินเคลื่อน
ขนาดใหญ่สองแผ่นหรือมากกว่าสองแผ่นที่เชื่อมติดกัน และมี
ลักษณะธรณีวิทยาร่วมกันภายหลังจากการเชื่อมติดกันแล้ว แม้ว่า
มวลหินเหล่านี้จะมีแหล่งก าเนิดมาจากแผ่นเปลือกโลกต่างกัน [two 
or more distinct terranes that became amalgamated and 
subsequently shared a common geologic history before 
their accretion to a continental margin] ดู accretionary 
terrane ประกอบ 

compositional banding [คอมเพอซิ′ฌเน่ิล หรือคอมเพอซิ′เฌอ
เน่ิล แบน′ด่ิง] : แนวแตกเรียบหรือร้ิวขนานแบบไม่ต่อเน่ือง โดยจะ
มีเน้ือหินที่มีแร่ต่างชนิดและต่างสีเรียงตัวเป็นชั้นบางๆ แบบกึ่ง
ขนาน [alternating thin layers of different minerals] ค ำพ้อง 
compositional foliation 
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compositional foliation [คอมเพอซิ′ฌเน่ิล หรือคอมเพอซิ′
เฌอเน่ิล โฟลีเอ′เฌ่ิน] : ดู compositional banding  

compressibility [เคิมเพระ′เซอบิเลอที่] : ค่าส่วนกลับของ
ความสามารถในการต้านการบีบอัด [a reciprocal of bulk 
modulus] ค ำพ้อง modulus of compressibility 

compressive strength [เคิมเพระ′สีฟ สเตร็งธฺ] : ความทน
แรงอัด ดู strength 

compressive strength test [เคิมเพระ′สีฟ สเตร็งธฺ เทสทฺ] : 
การทดสอบความทนแรงอัด ดู strength test 

compressive stress [เคิมเพระ′สีฟ สเตร๊ส] : ความเค้นอัด; 
ความเค้นต้ังฉากที่พุ่งเข้าสู่ระนาบของวัตถุที่ความเค้นกระท า ท าให้
ปริมาตรหรือความยาวของวัตถุลดลง [a normal stress that 
tends to push together material on opposite sides of a 
real or imaginary plane] ดู stress ประกอบ 

concentric faults [เคินเซ็น′ทริค ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนหลายๆ 
แนวที่มีทิศทางพุ่งสู่จุดเดียวกัน [faults that form concentric as 
a point] 

concentric fold [เคินเซ็น′ทริค โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งขนาน
รูปทรงกลม; ชั้นหินคดโค้งที่มีแขนโค้งเป็นรูปทรงกลมและมีความ
หนาเท่ากันในชั้นหินตลอดการคดโค้ง [a parallel fold that 
folded surface defines as circular arcs and maintains the 
same center of curvature] ค ำพ้อง parallel concentric fold 

conical fold [คอ′นิเคิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรูปกรวย; ชั้นหิน
คดโค้งที่มีจุดยอดการคดโค้งเบนเข้าหากัน [non-cylindrical fold 
with convergent hinge line/zone] 

conjugate [คอน′จิเกิท] : ร่วม หรือคู่ ใช้กับโครงสร้างที่เกิดร่วม
แบบเป็นคู่ [structures that form as interactive pairs]  

conjugate en echelon joints [คอน′จิเกิท เอน เอ๊ะ′เฌอลอน 
จ๊อยนฺทฺสฺ] : แนวแตกของสองแนวที่ท ามุมกัน ซึ่งเกิดเป็นระยะๆ 
[en echelon joints that form as interactive pairs] 

conjugate faults [คอน′จิเกิท ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนสองแนวที่มี
ลักษณะการเกิดสัมพันธ์กัน [faults that form as interactive 
pairs]  

conjugate folds [คอน′จิเกิท โฟลดฺ] : ดู box fold  

conjugate Riedel shear [คอน′จิเกิท รี′เดิล ฌิร] : ดู anti 
Riedel shear 

constant area restoration [คอน′สเต้ินทฺ เอ′รีเออ เรสเตอเร′
เฌ่ิน] : การท าให้ภาพตัดขวาง หรือแผนที่กลับสู่สภาพเดิมก่อนการ
เปลี่ยนลักษณะ โดยก าหนดให้พื้นที่ไม่เปลี่ยนแปลง [restoration 
of a cross section or map that area is preserved]  

constant displacement restoration [คอน′สเตินทฺ ดิสเพล′
สเมิ่นทฺ เรสเตอเร′เฌิ่น] : การท าให้ระนาบการเลื่อนกลับสู่สภาพ
เดิมก่อนการเปลี่ยนลักษณะ โดยก าหนดให้ระยะการเลื่อนเป็นแบบ
คงที่ [a displacement considered to be constant along 
the fault]  

constant length restoration [คอน′สเตินทฺ เล็งธฺ เรสเตอเร′
เฌิ่น] : การท าให้ภาพตัดขวางกลับสู่สภาพเดิมก่อนการเปลี่ยน
ลั กษณะ โดยก าหนดให้ ความยาวของชั้ นหินที่ ส นใจคงที่ 
[restoration of one or several marker in a cross section 
that the length of marker is the same before and after 
restoration]  

constitutive equation [คอน′สเตอทูถีฟ อิเคว′เฌิ่น] : กฎ
ความสัมพันธ์ของวัตถุ; สมการที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ
เค้นกับความเครียด (น่ันคือ กฎของฮุค) หรือระหว่างความเค้นกับ
อัตราการเกิดความเครียด สมการอาจได้จากการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ หรือจากทฤษฎี [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] ค ำพ้อง constitutive relationship 

constitutive relationship [คอน′สเตอทูถฟี ริเล′เฌินฌิพ] : กฎ
ความสัมพันธ์ของวัตถุ ดู constitutive equation  

contemporaneous fault [เคินเทมเพอเร′นีเอิส หรือเคินเทม
เพอเร′เนียส ฟ้อลท] : รอยเลื่อนขณะตกตะกอน ดู growth fault 

continental crust [ค็อนเทอเนน′เทิ่ล เคริสทฺ] : เปลือกโลก
ภาคพื้นทวีป ดู crust 

continental displacement [คอนเทอเนน′เทิ่ล ดิสเพล′สเมิ่นทฺ] 
: ดู continental drift 

continental drift [ค็อนเทอเนน′เทิ่ล ดริฟทฺ] : ทวีปเลื่อน; 
สมมติฐานของเวเกอเนอร (Wegener, 1912) กล่าวว่า การเคลื่อน
ของแผ่นทวีปมีความสัมพันธ์กัน [continents move relative to 
one another] ค ำพ้อง continental displacement 

continental nucleus [ค็อนเทอเนน′เทิ่ล  นู ′คลี เอิส หรือ
นิวเคลียส] : ดู shield  

continental shield [คอ็นเทอเนน′เทิ่ล ฌีลดฺ] : ดู shield  
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continuous cleavage [เคินทิ′นิวเอิส คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบ
ที่ปรากฏทั่วทั้งเน้ือหินเม็ดละเอียด โดยแนวของอาณาจักรเม็ดแร่
และแนวของอาณาจักรแนวแตกเรียบไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
[cleavage in fine-grained rocks that pervades the rock 
mass] ตรงกันข้ำมกับ spaced (discontinuous) cleavage และ
ดู cleavage ประกอบ 

continuous deformation [เคินทิ′นิวเอิส ดีฟอรเม′เฌิ่น] : การ
เปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง; การเปลี่ยนลักษณะโดยที่ภายในเน้ือ
หินไม่สูญเสียความต่อเน่ือง เมื่อใช้มาตราส่วนที่ตาเปล่ามองเห็น 
[deformation that occurs without the loss of continuity 
at the scale of observation] ดู discontinuous 
deformation ประกอบ ค ำพ้อง progressive deformation 

continuous foliation [เคินทิ′นิวเอิส โฟลีเอ′เฌิ่น] : แนวแตก
เรียบที่ปรากฏทั่วทั้งเน้ือหินเม็ดหยาบ [cleavage in coarse-
grained rocks that pervades the rock mass] ดู cleavage 
ประกอบ 

continuous schistosity [เคินทิ′นิวเอิส ฌิสต้อ′เซอที่] : ดู 
schistosity 

contraction [เคินแทร็ค′เฌิ่น] : การหดตัว; การลดขนาดของ
ความยาว [reduction in length] โดยจะรวมถึงการลดขนาดของ
รูปร่าง ค ำพ้อง shortening 

contractional fault [เคินแทร็ค′ฌเน่ิล หรือเคินแทร็ค′เฌอเน่ิล 
ฟ้อลทฺ] : ระนาบการเลื่อนที่เกิดในชั้นหินตะกอน ซึ่งท าให้ชั้นหิน
หนาขึ้น เน่ืองจากการบีบอัด ตามแนวขนานกับชั้นหิน [a fault in 
sedimentary rocks along which there has been bed-
parallel shortening, giving rise to tectonic thickening] 

contraction fracture [เคินแทร็ค′เฌิ่น แฟร็ค′เช่อร] : ระนาบ
การแตกเน่ืองจากการหดตัวของหิน [fracture caused by 
contraction]  

coordinate system [โคออ′เดอเหนิท ซิส′เต้ิม] : ระบบพิกัด; 
การก าหนดแกนสมม ติห รือแกนอ้าง อิง เพื่ อร ะบุต าแห น่ ง
เปรียบเทียบของวัตถุใดๆ [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]  

core [คอร] : แก่นโลก; ส่วนของโลกที่ความลึกประมาณ 2,900 
กิโลเมตร อยู่ถัดจากเน้ือโลกและเป็นส่วนในสุด [the central 
zone or nucleus of the Earth's interior, below the 
Gutenberg discontinuity at a depth of 2,900 km]  

Coulomb’s failure criterion [คู′ลอมส เฟ′เลียร ไครทิ′เรียน]; 
Mohr-Coulomb’s failure criterion [โมร-คูลอมส เฟ′เลียร 
ไครทิ′เรียน] : เงื่อนไขเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างค่าเค้นต้ังฉาก
กับค่าความเค้นเฉือนวิกฤตของระนาบรอยแตกของวัตถุที่อยู่ใน
สภาวะเปราะ (brittle condition) ระบุว่า “ค่ำควำมเค้นเฉือน
วิกฤตของระนำบรอยแตกของหิน จะขึ้นอยู่กับค่ำกำรยึดเกำะ
ระหว่ำงเม็ดแร่ในเน้ือหิน (cohesion) สัมประสิทธิ์กำรเสียดทำน
ภำยในเม็ดแร่ (tan) และควำมเค้นต้ังฉำกของระนำบรอยแตก” 
[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]  

Coulomb’s failure envelope [คู′ลอมส เฟ′เลียร เอน′เวอ
โหลพ] : เส้นแบ่งเขตระหว่างการวิบัติและไม่วิบัติของหินที่แตกออก
จากกันเมื่อได้รับแรงกระท า แสดงได้ด้วยเส้นตรงที่มีความชันไม่เป็น
ศูนย์ ในแกรฟมีค่าความเค้นต้ังฉากบนระนาบการแตกเป็นแกนนอน 
และค่าความเค้นเฉือนบนระนาบการแตกเป็นแกนต้ัง  [an 
envelope of a series of Mohr circles; the locus of points 
whose coordinates represent the normal and shear 
stresses at failure] ค ำพ้อง Mohr-Coulomb failure 
envelope 

Coulomb’s modulus [คูลอมสฺ  มอ′เจอเลิส] : ดู shear 
modulus  

covalent bonding [โคเว′เลิ่นทฺ บอน′ด่ิง] : พันธะที่เกิดขึ้น
ระหว่างอะตอมสองอะตอมใช้เวเลินท์อิเล็คทร็อนหน่ึงคู่  หรือ
มากกว่าร่วมกัน ท าให้เกิดแรงดึงดูดระหว่างอะตอมที่ประกอบกัน
เป็นโมเลกุล [a chemical bond that involves sharing a pair 
of electrons between atoms in a molecule] 

craton [เคร′ทอน] : พื้นที่ที่มีหินอายุมากว่าพันล้านปี แต่มีหินที่
แปรไม่ทั่วทั้งเน้ือหิน หรือกล่าวได้ว่า มีหินที่เปลี่ยนลักษณะเพียง
เล็กน้อยเท่าน้ัน จะรวมถึง พื้นที่ของหินฐานทวีป (shield) ซึ่ง
ประกอบด้วยหินอายุพรีแคมเบรียนโผล่ปรากฏ โดยลานของหินพรี
แคมเบรียนน้ีถูกคลุมทับบางๆ ด้วยหินอายุฟาเนอโรโซอิกที่มีอายุ
อ่อนกว่า [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] 
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creep [ครีพ] : การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุโดยการไหลอย่างช้าๆ 
แบบต่อเน่ืองและถาวร เกิดขึ้นได้ด้วยวัตถุน้ันอยู่ภายใต้แรงกระท าที่
มีขนาดคงที่  ซึ่งต่ ากว่าพิกัดยืดหยุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน 
[continuously increasing, usually slow, deformation of 
solid rock resulting from small constant stress acting 
over a long period of time] 

creep mechanism [ครีพ เมะ′เคอนิเซิ่ม] : การเปลี่ยนลักษณะ
ของหินที่เกิดเน่ืองจากความเค้นที่มากระท ามีขนาดต่ ากว่าขนาด
ของความเค้นของการวิบัติของหิน (rupture strength) การเปลี่ยน
ลักษณะของหินโดยการไหลอย่างช้าๆ ตามขนาดความเครียดที่
เกิดขึ้น [deformation mechanism at work in a crystal that 
respond in to sustaining stress by gradual accumulation 
of plastic strain]  

crenulation [เครนิวเล′เฌ่ิน] : รอยหยัก; การหยัก; ชั้นหินคดโค้ง
ที่มีความยาวคลื่นอยู่ในช่วงไม่เกินเซนติเมตร อาจเกิดตามระนาบ
ของแนวแตกเรียบ [small-scale folding (wavelength up to a 
few millimeters), crenulations may occur along the 
cleavage planes of a deformed rock]  

crenulation cleavage [เครนิวเล′เฌ่ิน คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบ
ที่เกิดจากแรงภายนอกที่มากระท าในเวลา และทิศทางที่แตกต่างกัน 
ท าให้เกิดแนวแตกเรียบและชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กซ้อนทับกัน 
[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]  

crenulation lineation [เครนิวเล′เฌิ่น ลินีเอ′เฌิ่น] : แนวเส้นที่
ลากตามแนวพับรอยหยัก หรือชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กที่เกิดในรอย
หยักซ้อนแนวแตกเรียบ [a lineation defined by the hinges of 
small folds (crenulations) associated with crenulation 
cleavage]  

crest [เครสทฺ] : จุดสูงสุดของชั้นหินคดโค้ง เทียบกับระดับชั้นหิน
ในแนวตัดขวางใดๆ [the highest point of a given stratum in 
any vertical section through a fold] 

critical stress [คริ′ทิเคิ่ล สเตร๊ส′] : ความเค้นวิกฤต; ความเค้น
สูงสุดที่วัตถุสามารถรับได้โดยไม่เกิดการวิบัติ วัตถุจะเกิดการวิบัติ 
หากความเค้นเกินความเค้นวิกฤต [the maximum stress that a 
material can withstand while being pushed or pulled 
before breaking]  

critical taper [คริ′ทิเคิ่ล เท′เพอร] : ลักษณะมวลหินเคลื่อนรูปลิ่ม
ที่เกิดจากผลของแรงดัน [a wedge-shaped thrust terrane]  

critical taper theory [คริ′ทิเคิ่ล เท′เพอร ธี′เออร่ี] : ทฤษฎีรูป
ลิ่มวิกฤต; ทฤษฎีที่อธิบายการเกิดรูปลิ่มวิกฤต และมุมเทเพอร [a 
theory for expressing a development of critical taper 
and taper angle]  

critical tensile strength [คริ′ทิเคิ่ล เท็น′เซิ่ล สเตร็งธฺ′] : ความ
ทนแรงดึงวิกฤต; ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดที่วัตถุทนได้โดยไม่เกิด
การวิบัติ [the maximum tensile stress that a material can 
withstand while being stretched or pulled before 
breaking] 

cross bedding [ครอส เบ๊ะ′ด่ิง] : การวางชั้นเฉียงระดับ; การเรียง
ของเม็ดตะกอนทรายแบบท ามุม เน่ืองมาจากมีความลาดของพื้นที่ 
โดยปรากฏเป็นชั้นเอียง [layering inclined to the principal 
bedding planes in sedimentary rocks composed of sand-
sized particles] 

cross slip [ครอส สลิพ′] : การเลื่อนไถลข้าม; กระบวนการที่
ข้อบกพร่องแนวเส้น (dislocation) ในผลึกเปลี่ยนระนาบการเลื่อน
ไถล เพื่อให้พ้นจากสิ่งที่ขวาง [a process that dislocation can 
move from one slip plane to another] 

crust [เคริสทฺ] : เปลือกโลก; ส่วนผิวนอกสุดของโลก [the 
outermost layer or shell of the Earth]  

crystal lattice [คริส′เทิ่ล และ′เทิส] : โครงข่ายผลึก; เค้าโครง
หรือรูปแบบของการจับระหว่างอะตอมกับอะตอม หรือระหว่าง
โมเลกุล หรืออายเอิน [skeleton pattern of the internal array 
of atoms, ions or molecules in a compound]  

crystalline rocks [คริส′เตอเลิน ร็อค] : หินเม็ดผลึก; หินอัคนี
หรือหินแปรที่มีเม็ดผลึกเป็นแร่องค์ประกอบ [igneous and 
metamorphic rocks]    

crystalline solid [คริส′เตอเลิ่น ซอ′เหลิด] : รูปทรงสัณฐานของ
การเรียงตัวของอะตอมหรือโมเลกุลที่เป็นของแข็ง เพื่อเป็นหน่วย
ย่อยซ้ าๆ ของสารประกอบ [geometric arrangement of 
atoms, ions, or groups to form a repeat unit in a 
compound] 

crystalline thrust [คริส′เตอเลิ่น เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า
ตัดหินฐาน; รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่ตัดเข้าไปในหินแปร และ/หรือหิน
อัคนี [thrust involving crystalline igneous and/or 
metamorphic rocks]   

culmination [เคิ่ลเมอเน′เฌิ่น] : ต าแหน่งสูงสุด; ต าแหน่งสูงสุด
ของโครงสร้างใดๆ [the highest point of any structural 
feature]  
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cutoff [เคิท′ออฟ] : จุดตัด (intersection) ระหว่างระนาบการ
เลื่อนกับระนาบชั้นหิน  หรือแนวเส้นที่ เคยต่อเ น่ือง [the 
intersection between a once-continuous planar or linear 
geological feature and a fault surface] 

cutoff line [เคิท′ออฟ ลายนฺ] : เส้นแสดงแนวสิ้นสุดของหิน
เพดาน (hanging wall – แฮงิ่ง วอล) หรือหินพื้น (footwall – ฟุท
วอล) ของชั้นหินใดชั้นหินหน่ึงที่ถูกตัดโดยระนาบรอยเลื่อน [a 
hanging wall or footwall cutoff of a particular stratum] 

cutoff-line map [เคิท′ออฟ-ลายนฺ แม็พ] : แผนที่แสดงแนวตัด
ขาด; แผนที่แสดงต าแหน่งของแนวตัดขาดหลายๆ แนว จากชั้นหิน
หลายๆ ชั้น เกิดจากระนาบรอยเลื่อนใดรอยเลื่อนหน่ึง หรือระนาบ
ของกลุ่มของรอยเลื่อน [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 [เซอลิน′ดริเคิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรูป
ทรงกระบอก; ชั้นหินคดโค้งที่มีแกนการคดโค้งเป็นเส้นตรง [a fold 
that has straight fold axis]  

D 

damage zone [แด′มิจ โซน] : เขตเสียหาย หมายถึง (1) บริเวณ
ที่มีการเปลี่ยนลักษณะในรูปของการแตกที่สัมพันธ์กับรอยเลื่อน 
ตลอดจนการแพร่กระจายของแนวรอยเลื่อน หรือการเชื่อมต่อกับ
รอยเลื่อนที่อยู่ใกล้เคียงกัน โดยเป็นความเครียดสะสมที่ปรากฏ
ออกมาในรูปของการแตกและเลื่อน [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) บริเวณที่มีการเปลี่ยน
ลักษณะแบบเปราะ [a brittle deformation zone]  

dead fault [เดด ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่จะไม่มีการเลื่อนเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต ภายหลังการเลื่อนตัวได้เกิดขึ้นไปแล้ว [a fault along 
which movement has ceased] ดู active fault; capable 
fault ประกอบ  

decollement [เดคอล′เมิ่นทฺ] : ระนาบโค้งมุมต่ า หรือระนาบ
แนวนอน หรือกึ่งแนวนอนของรอยเลื่อน หรือเขตรอยเฉือน ที่มี
ขนาดเป็นกิโลเมตรหรือหลายๆ กิโลเมตร [a large-displacement 
(kilometers to tens of kilometers) shallowly dipping to 
subhorizontal fault zone or shear zone]  

decollement fault [เดคอล′เมิน่ทฺ ฟ้อลทฺ] : ดู decollement  

decollement fold [เดคอล′เมิ่นทฺ ฟ้อลทฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เกิด
บนรอยเลื่อนแบบเดคอลเมิ่นท์ [a fold developed by above a 

decollement/detachment] ค ำพ้ อง  detachment fold; 
superficial fold 

decollement zone [เดคอล′เมิ่นทฺ โซน] : (1) ช่วงชั้นระหว่าง
การตกสะสมของตะกอนแบบต่อเน่ืองที่มีแนวของเดคอลเมิ่นท์/ดี
แทชเมนทป์รากฏ มักเกิดในบริเวณของหินดินดานและเกลือหิน ที่มี
การเปลี่ยนลักษณะโดยง่าย [an interval in a stratigraphic 
succession in which a decollement occurs, typically in a 
soft/weak rock like shale or an evaporite] (2) บริเวณที่หิน
ในแนวของเดคอลเมิ่นท์/ดีแทชเมิ่นท์ ถูกเฉือนอย่างรุนแรง น่ันคือ 
บริเวณที่มีมายเลอไน้ท์ปรากฏ อันเป็นผลจากหินมีสภาพแพลสติก 
หรือบริเวณที่มีหินกรวดเหลี่ยมรอยเลื่อนปรากฏ เน่ืองจากหินมี
สภาพเปราะ [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 [ดีเคอ′พิ่ง] : ใช้เรียกหินสองชั้น หรือชุดหินสองชุด 
โดยที่หินในแต่ละชั้นหรือชุดมีสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน [any two adjoining rocks/layers in which have 
physical property distinctly from each other]   

defect [ดี′เฟ็คทฺ] : ข้อบกพร่องในผลึก; ความไม่สมบูรณ์หรือ
ต าหนิของผลึก [an imperfection in an ideal crystal 
structure] ค ำพ้อง defect in crystal  

defect in crystal [ดี′เฟคทฺ อิน คริส′เต้ิล] : ข้อบกพร่องในผลึก 
ดู defect  

deformation [ดีฟอรเม′เฌิ่น] : การเปลี่ยนลักษณะ; การเลื่อนที่ 
การหมุน การเปลี่ยนขนาด และการบิดเบี้ยวของวัตถุ อัน
เน่ืองมาจากแรงกระท าจากภายนอก [a change in position 
(rigid-body translation), orientation (rigid-body rotation), 
shape (distortion), and/or size (dilation)]  

deformation band [ดีฟอรเม′เฌิ่น แบนดฺ] : (1) บริเวณที่มีการ
เปลี่ยนลักษณะแบบแถบเกิดจากการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน โดย
ที่กลไกการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดจากหินซึ่งถูกบดอัด-ครูด-แตกป่น
เป็นฝุ่นผง ปรากฏเป็นรอยแตกขนาดเล็ก และการแตกเป็นเม็ดๆ [a 
planar zone of distributed deformation in which the 
strain is approximately simple shear, typically involving 
micro-fracturing and cataclasis] (2) เขตรอยเฉือนหรือรอย
เลื่อนที่เกิดในสภาวะเปราะ ความมีรูพรุนในบริเวณเขตการเปลี่ยน
ลักษณะลดลง มักเกิดกับหินที่มีรูพรุนมาก (เช่น หินทรายที่เกิดใน
สภาพทะเลทราย หินปูน หรือหินเทิฟ) [a brittle shear zone 
that develops in highly porous rocks (e.g., eolian 
sandstone) and is characterized by a reduction of 
porosity] ดู shear band ประกอบ 
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deformation map [ดีฟอรเม′เฌิ่น แม็พ] : แผนที่การเปลี่ยน
ลักษณะ; แกรฟแสดงขอบเขตระหว่างความเค้นและอุณหภูมิของ
กลไกการเปลี่ยนลักษณะชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหินชนิดใดชนิดหน่ึง 
หรือแร่ชนิดใดชนิดหน่ึง เป็นข้อมูลที่ ไ ด้จากการทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ [a graph showing an experimental 
determined range of physical conditions of deformation 
mechanisms for particular mineral or rock]  

deformation mechanism [ดีฟอรเม′เฌิ่น เมะ′เคอนิเซิ่ม] : 
กลไกการเปลี่ยนลักษณะ; กระบวนการเปลี่ยนลักษณะของหินหรือ
แร่ชนิดใดชนิดหน่ึง ที่มีความสัมพันธ์กับความเค้นและอุณหภูมิ 
[any mechanism occurs in a rock or mineral while it is 
subjected to particular stress and particular 
temperature]  

deformation path [ดีฟอรเม′เฌิ่น แพธ] : วิถีการเปลี่ยน
ลักษณะ; สภาพของความเครียดที่ปรากฏในหิน ขณะที่หินเปลี่ยน
ลักษณะจากสภาวะหน่ึงไปอีกสภาวะหน่ึงในแบบค่อยเป็นค่อยไปใน
ช่วงเวลาต่างๆ [a path taken by a deforming object in going 
from one strain state to another] 

deformation phase [ดีฟอรเม′เฌิ่น เฟซ] : ระยะเวลาการ
เปลี่ยนลักษณะ; ช่วงเวลาของการเกิดโครงสร้างในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 
ที่เป็นผลสืบเน่ืองจากความเค้นมากระท า [an interval period 
during strained state]  

deformation shear band [ดีฟอรเม′เฌิ่น ฌิร แบนดฺ] : แถบ
รอยเฉือน ดู shear band  

deformation twins [ดีฟอรเม′เฌิ่น ทวินซฺ′] : การเกิดผลึกแฝด
โดยแรงเฉือน [twins due to shear stress]   

delamination model [ดีแลเมอเน′เฌิ่น มอ′เด้ิล] : รูปจ าลอง
การหลุดของมวลส่วนล่างสุดของธรณีภาคชั้นนอกสุด ลงไปสู่ฐาน
ธรณีภาค [a model illustrating a mass of the lowermost 
lithosphere drops down to the asthenosphere]  

delta porphyroclast;  porphyroclast [เดล′เทอะ พอฟิ′
เรอแคลสทฺ หรือพอ′เฟอโรแคลสทฺ] : แร่เม็ดใหญ่รูปเดลตา; เศษเม็ด
แร่เดิมที่เหลือจากการแปรสภาพ หรือการเกิดผลึกใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มเม็ดแร่เฟลสปาร์ การหมุนของเม็ดแร่และแร่พื้นในบริเวณ
เขตรอยเฉือนแบบไม่ไปตามแกนที่ปรากฏเป็นลักษณะของหางหรือ
ปีกแบบอสมมาตร สามารถบ่งบอกทิศทางการเฉือนได้ [the  
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] ดูเพิ่มเติมใน prophyroclast 

delta structure [เดล′เทอ่ะ สเตร๊ิค′เช่อร] : โครงสร้างที่เกิดจาก
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า 2 แนว ท าให้มีมุมเทไปในทิศทางตรงกันข้าม
กัน [a structure formed by thrusts that their dips 
opposite each other] ค ำพ้อง triangle structure 

detachment [ดีแทช′เมิน่ทฺ] : ดู decollement 

detachment fault [ดีแทช′เมิ่นทฺ ฟ้อลทฺ] : ดู decollement 
fault  

detachment fold [ดีแทช′เมิ่นทฺ โฟลดฺ] : ดู decollement 
fold 

detachment horizon [ดีแทช′เมิ่นทฺ เฮอไร′เซิ่น] : ชั้นหินมี
ความเป็นแพลสติกสูงและมีระนาบการเลื่อนแบบดีแทชเมิ่นท์
ปรากฏอยู่ [a weak stratigraphic horizon in which a 
detachment forms]  

detachment zone [ดีแทช′เมิ่นทฺ โซน] : ดู decollement 
zone 

deviatoric stress [ดีวีเออ′ทอริค สเตร๊ส′] : ความเค้นเบี่ยงเบน; 
ค่าความเค้นหลักลบด้วยค่าความเค้นเฉลี่ย [normal stress minus 
mean stress]  

devitrification [ดีวิเทรอเฟอเค′เฌ่ิน] : การเปลี่ยนสภาพแก้วเป็น
รูปผลึก; กระบวนการเกิดผลึกของแก้วจากสภาวะไม่มีรูปผลึก [a 
process of crystallization in amorphous glass]  

dextral strike-slip fault [เดก′สเตริล สไตร๊ค′-สลิพ′ ฟ้อลทฺ] : ดู 
right-lateral strike-slip fault 

diapir [ได′เออะพิร] : โครงสร้างรูปโดมหรือชั้นหินโค้งประทุน ที่
เกิดจากหินที่มีความเป็นแพลสติกสูง เคลื่อนตัวขึ้นในแนวด่ิง หรือ
เคลื่อนหนีแรงดึงดูดของโลก เป็นผลให้หินที่ปิดทับอยู่ด้านบนถูกดัน
ขึ้น และเปลี่ยนลักษณะโดยการโก่งตัวสูงขึ้นเป็นรูปโดม [a dome 
or anticlinal fold in which the overlying rocks have been 
ruptured by the squeezing-out of plastic core material]  

diapirism [ได′เออพิริเซิ่ม] : กระบวนการก่อเกิดของโครงสร้างที่
แทรกดันขึ้นข้างบน เป็นผลของการเคลื่อนตัวของหินที่วางตัวอยู่
ล่างซึ่งมีความเป็นแพลสติกสูง หรือจากการแทรกซอนของหินอัคนี 
หรือจากแรงทางธรณีวิทยาแปรสัณฐาน ตลอดจนจากน้ าหนักกดทับ
ที่ไม่เท่ากันในชั้นเกลือหินหรือชั้นหินดินดานที่มีความเป็นแพลสติก
สูง ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหล [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 
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igneous intrusion, forming diapiric structures such as 
plugs] 

differential compaction [ดิ′เฟอเรนเชิ่ล เคิมแพค′เฌิ่น] : ค่า
การอัดแน่นที่แตกต่างของพื้นที่สองพื้นที่ [differences in pore 
water and produces dip of the more compactable 
sediment away from the less compactable]   

differential loading [ดิ′เฟอเรนเชิ่ล โล′ด่ิง] : การเปลี่ยนแปลง
ความเค้นหรือแรงตามแนวนอน เน่ืองจากน้ าหนักกดตามแนวยืนไม่
เท่ากับน้ าหนักกดตามแนวด่ิง [creation of lateral pressure 
gradients caused by lateral variations in density, 
strength, or especially thickness of the overburden]   

differential stress [ดิ′เฟอเรนเชิ่ล สเตร๊ส′] : ผลต่างความเค้น; 
ค่าความเค้นหลักมากสุดลบด้วยค่าความเค้นหลักน้อยสุด [the 
maximum principal stress minus the minimum principal 
stress]  

diffusion [ดิฟิว′เฌ่ิน] : การแพร่; การเคลื่อนที่ของอะตอม และ/
หรือช่องว่าง ปรากฏเป็นการเคลื่อนของข้อบกพร่องแบบจุดออก
จากโครงข่ายผลึก [a movement of atoms and/or vacancies 
through a crystallographic lattice]  

dilatation [ดิเลอเท′เฌ่ิน] : การเปลี่ยนขนาด ดู dilation 

dilation [ไดเล′เฌ่ิน] : การเปลี่ยนขนาด; การเปลี่ยนปริมาตรของ
วัตถุแบบยืดขยายหรือหดตัว โดยที่รูปร่างไม่เปลี่ยน [deformation 
by a positive or negative change in volume but not 
shape]  

dilational band [ไดเล′ฌเน่ิล หรือไดเล′เฌอเน่ิล แบนดฺ] : การ
เปลี่ยนลักษณะด้วยการเพิ่มขยายของแถบโดยไม่มีการเฉือน [a 
deformation band that volume increases without shear] 
ดู deformation band ประกอบ  

dilational shear zone [ไดเล′ฌเน่ิล หรือไดเล′เฌอเน่ิล ฌิร 
โซน] : หินในบริเวณเขตรอยเฉือนที่มีขนาดเปลี่ยนไป [shear zone 
with a component of dilation across the wall] 

dip [ด๊ิพ] : มุมเท; มุมของระนาบเอียงที่วัดต้ังฉากกับแนวระดับ 
(strike) ของระนาบ [an angle made by an inclined 
surface/plane with the horizontal and measured 
perpendicular to strike]  

dip isogon [ด๊ิพ ไอ′เซอคอน] : เส้นในภาพตัดขวางของชั้นหินคด
โค้ง ที่เชื่อมจุดที่มีมุมเทระหว่างผิวบนและผิวล่างของชั้นหินคดโค้ง
เท่ากัน โดยการวัดเทียบจากเส้นตรงที่สัมผัสจุดยอดของชั้นหินคด

โค้ง [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]  

dip separation [ด๊ิพ เซะเพอเร′เฌิ่น] : ระยะห่างตามแนวมุมเท; 
ระยะทาง หรือระยะห่างระหว่างชั้นของหินหรือตัวบ่งชี้ที่ขาดออก
จากกันบนระนาบรอยเลื่อน ที่วัดไปตามแนวมุมเทของระนาบการ
เลื่อน [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] 
ดู dip slip และ strike separation ประกอบ ค ำพ้อง normal 
separation 

dip slip [ด๊ิพ สลิพ′] : ระยะเลื่อนตามมุมเท; องค์ประกอบของเว็ค
เท่อรการเลื่อนบนระนาบเลื่อน ซึ่งมีทิศทางการเลื่อนขนานกับมุมเท
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 [ด๊ิพ-เซะเพอเร′เฌ่ิน ฟ้อลทฺ] : ระนาบการ
เลื่อนที่มีระยะทางหรือระยะห่างของชั้นหินที่ขาดออกจากกันตาม
มุมเท เป็นศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างน้อย [a little-used term for a fault 
on which the displacement has been dip separation] 

dip-slip fault [ด๊ิพ-สลิพ′ ฟ้อลทฺ] : ระนาบการเลื่อนตามแนวมุม
เท; ระนาบการเลื่อนขึ้นหรือลงของหินเพดาน ซึ่งเป็นไปตามทิศทาง
ของมุมเท [a fault that the displacement moves parallel 
to the dip of the fault surface] ดู strike-slip fault ประกอบ 

disconformity [ดิสค็อนฟอร′เมอที่] : รอยสัมผัสของหินสองชุดที่
มีอายุต่างกัน หินชุดที่เกิดก่อน เกิดการผุกร่อนหรือไม่มีการตกทับ
ถม ท าให้การตกตะกอนไม่ต่อเน่ือง จากน้ันจึงมีหินอีกชุดตกทับเป็น
แนวชั้นขนาน หรือกึ่งขนานกับหินที่ถูกตกทับ [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] ค ำพ้อง paraconformity 

discontinuity [ดิสค็อนเทอนู′เออที่] : ความไม่ต่อเน่ือง; ระนาบที่
ท าให้แผ่นหินที่อยู่ติดกันโดยไม่ต่อเน่ือง เช่น ระนาบที่เกิดจากการ
เลื่อนของรอยเลื่อน หรือระนาบของรอยชั้นความไม่ต่อเน่ือง [a 
surface/plane separating two unrelated groups of rocks, 
e.g., a fault or an unconformity] 

discontinuous cleavage [ดิสเคินทิ′นิวเอิส คลี′หวิจ] : ดู 
spaced cleavage 
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discontinuous deformation [ดิสเคินทิ′นิวเอิส ดีฟอรเม′เฌิ่น] 
: การเปลี่ยนลักษณะแบบไม่ต่อเน่ือง; (1) การเปลี่ยนลักษณะที่มี
การสูญเสียความต่อเน่ืองอยู่ในมาตราส่วนที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
[deformation involving the loss of continuity at the scale 
of observation] (2) การเปลี่ยนลักษณะที่ท าให้ภายในแผ่นหินไม่
ต่อเน่ือง เช่น เกิดรอยแตกชนิดต่างๆ หรือ เกิดแนวแตกเรียบ 
[deformation with development of kinematic 
discontinuities, e.g., fractures or cleavage planes] 

discrete crenulation cleavage [ดิสครีท เครนิวเล′เฌิ่น] : ดู 
crenulation cleavage  

disharmonic fold [ดิสฮารมอ′หนิค โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งไม่ไป
ตามกัน; ชั้นหินคดโค้งที่มีรูปร่างและการวางตัวของชั้นหินในแต่ละ
ชั้นในลักษณะที่ไม่ไปตามกัน หรือไม่สอดคล้องกัน [a fold that 
varies distinctly in profile form and wavelength in the 
various layers through which it passes] ตรงกันข้ำมกับ 
harmonic fold 

disjunctive cleavage [ดิสเจิง′ถีฟ คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบ
แบบไม่ต่อเน่ือง ซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า [a cleavage where 
the cleavage domain may be seen with the unaided 
eye]  

disjunctive foliation [ดิสเจิง′ถีฟ โฟลีเอ′เฌิ่น] : ร้ิวขนานแบบ
ไม่ต่อเน่ืองซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า [a foliation where the 
cleavage domain may be seen with the unaided eye] ดู 
disjunctive cleavage ประกอบ 

dislocation [ดิสโลเค′เฌ่ิน] : การเคลื่อนที่; ข้อบกพร่องแนวเส้น; 
ค าว่า dislocation มีสองความหมาย หากกล่าวโดยทั่วไป จะ
หมายถึง การเคลื่อนที่  (displacement) หากกล่าวถึงผลึกจะ
หมายถึง ข้อบกพร่องแนวเส้น (line defect) [two meaning for 
dislocation, in general it means displacement, in crystal 
lattice it means line defect]  

dislocation [ดิสโลเค′เฌิ่น] : ในความหมายของผลึก เป็นความไม่
สมบูรณ์ในการเรียงตัวของโครงข่ายผลึกในแนวยาว หากผลึกมี
ข้อบกพร่องแนวเส้น การผิดรูปของผลึกจะเกิดในบริเวณที่มีข้อบท
พร่องแนวเส้น และเมื่อดูผ่านกล้องจุลทรรศน์จะเห็นภายในเม็ดผลึก
มีสภาพการหมดแสงแตกต่างกัน [a linear array of 
crystallographic lattice imperfections, a crystallographic 
lattice is distorted around dislocations, resulting in 
undulose extinction] ค ำพ้อง line defect  

dislocation climb [ดิสโลเค′เฌิ่น ไคลม] : การไต่ระดับของ
ข้อบกพร่องแนวเส้น ดู dislocation creep ประกอบ 

dislocation creep [ดิสโลเค′เฌิ่น ครีพ] : กลไกการเปลี่ยน
ลักษณะแบบอ่อนน่ิมหรือแพลสติกภายในโครงข่ายผลึก ที่เม็ดผลึก
มีข้อบกพร่องแนวเส้นลดลงหรือหมดไป โดยการท าให้แนวเส้นเลื่อน
ตัวออกไปจากโครงข่ายเม็ดผลึกอย่างช้าๆ ตามระนาบการเลื่อนไถล 
(glide plane) และการไต่ระดับ (climb) ขึ้นหรือลง กลไกน้ีเกิด
ในช่วงที่ผลึกถูกความเค้นขนาดปานกลางถึงสูง และ/หรืออยู่ภายใต้
อุณหภูมิระดับปานกลางถึงสูง [combination of glide and 
climb motion of dislocation through crystal lattice, 
occurs at moderate to high stress and /or temperature]  

dislocation density [ดิสโลเค′เฌ่ิน เดน′เซอที่] : ความหนาแน่น
ของข้อบกพร่องแนวเส้น; จ านวนของข้อบกพร่องแนวเส้นในเม็ด
ผลึก เมื่อเทียบกับพื้นที่ห รือปริมาตรของเม็ดผลึก [relative 
concentration of dislocations in a crystal]  

dislocation glide [ดิสโลเค′เฌิ่น ไกลดฺ] : การเลื่อนไถลของ
ข้อบกพร่องแนวเส้น ดู dislocation creep 

dislocation wall [ดิสโลเค′เฌ่ิน วอล] : ผนังข้อบกพร่องแนวเส้น; 
ข้อบกพร่องแนวเส้นที่กองอยู่รวมกันเป็นแนวยาวคล้ายก าแพง
ภายในเม็ดผลึก [accumulation of line defects in a crystal 
like a wall]  

displacement [ดิสเพล′สเมิ่นทฺ] : การเคลื่อนที่; (1) เป็นค าศัพท์
ที่กล่าวรวมๆ เพื่อให้ทราบการเปลี่ยนต าแหน่งหรือเคลื่อนที่ของ
วัตถุ [a general term for the relative movement of an 
object] (2) ปริมาณและทิศทางของการเคลื่อนที่ของวัตถุใน
ระยะทางที่สั้นสุด ที่วัดจากจุดเร่ิมต้นที่ยังไม่ถือว่าเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะ มายังจุดสุดท้ายที่เป็นการเปลี่ยนลักษณะ [amount and 
direction of translation, going from an undeformed state 
to a deformed state] ค ำพ้อง dislocation 

displacement field [ดิสเพล′สเมิ่นทฺ ฟีลดฺ] : สนามการ
เคลื่อนที่; สนามเว็คเท่อรที่แสดงการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุจาก
ต าแหน่งเ ร่ิมต้น ไปสู่ต าแหน่งสุดท้าย [vectors showing 
deformation path] 

displacement loading [ดิสเพล′สเมิ่นทฺ โล′ด่ิง] : แรงจากการ
เคลื่อนที่ ดู force 

displacement vector [ดิสเพล′สเมิ่นทฺ เว็คเท่อร] : เว็คเท่อรที่
ปรากฏอยู่ในสนามการเลื่อนหรือการเคลื่อนที่ ซึ่งเชื่อมระหว่าง
ต าแหน่งก่อน และหลังการเปลี่ยนลักษณะ [vector points from 
original to final positions] 

distortion [ดิสตอร′เฌิ่น] : การบิดเบี้ยว; การผิดรูป; การเปลี่ยน
ลักษณะแบบเปลี่ยนรูปร่าง [strain involving change in shape] 
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distributed deformation [ดิสเตรอบิว′เทิด ดีฟอรเม′เฌิ่น] : 
การเปลี่ยนลักษณะแบบกระจายทั่วถึง ; การเปลี่ยนลักษณะแบบ
เ น้ื อ เ ดี ย ว ใ น ม า ต ร า ส่ ว น ที่ สั ง เ ก ต เ ห็ น ไ ด้ ด้ ว ยต า เ ป ล่ า 
[homogeneous deformation in a scale of observation] 

divergent fan cleavage [เดอเวอ′เจิ้นทฺ แฟน คลี′หวิจ] : แนว
แตกเรียบรูปพัดที่เกิดในชั้นหินคดโค้งที่มีลักษณะแผ่ออกจาก
แกนกลางของชั้นหินคดโค้ง [cleavage that divers from the 
core of the fold] 

divergent plate boundary [เดอเวอ′เจินทฺ เผลท บาวนฺ′เดอร่ี] 
: ดู active plate boundary 

domainal cleavage [โดเมเน่ิล คลี ′หวิจ] : ดู spaced 
cleavage 

dome [โดม] : ลักษณะการยกตัวของแผ่นดินที่มีโครงสร้างแบบชั้น
หินคดโค้งรูปประทุนหรือโค้งคว่ า มีมุมเทซึ่งกระจายออกจากจุด
ยอดการโค้งในทุกทิศทาง และอาจมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรี 
[an uplift or anticlinal structure, either circular or 
elliptical in outline, in which the rocks dip gently away in 
all directions] ตรงกันข้ำมกับ basin 

dome-and-basin fold pattern [โดม-แอน-โดม โฟลดฺ แพะ′
เทิรฺน] : ดู type of interference fold pattern 

domino-style fault [ดอ′เมอโน-สไตล′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อน
แบบดอเมอโน; รอยเลื่อนปกติหลายๆ รอยเลื่อน ที่มีระนาบการ
เลื่อนขนานกัน เลื่อนตัดแผ่นหินท าให้แผ่นหินแตกเป็นบล็อคๆ 
ต่อมาแต่ละบล็อกของหินหมุนตัว หรือล้มตามกันแบบดอเมอโน 
[rotation or displacement of parallel to subparallel 
normal fault blocks]  

double plunging fold [เดอ′เบิ้ล เพลิน′จิ่ง โฟลดฺ] : ชั้นหินคด
โค้งที่มีเพลินจ์ 2 ทิศทาง เน่ืองจากมีฮินจ์ไลน์ (hinge line) ซึ่งไม่
เป็นเส้นตรง แต่จะโค้งนูน [a fold that has two plunges due 
to its hinge line curved] 

downdip [ดาวนฺ′ด๊ิพ] : ลงตามมุมเท; ทิศทางการเลื่อนลงแบบ
ขนานกับแนวของมุมเทของระนาบ หรือโครงสร้าง [downward 
direction that parallels to the dip-slip direction or a 
plane] ตรงกันข้ำมกับ up dip 

downthrow [ดาวนฺ′โธร] : ส่วนเลื่อนลง; (1) บล็อคหินที่อยู่ติดกับ
ระนาบรอยเลื่อนที่ในส่วนที่เลื่อนลง เมื่อเทียบกับอีกด้านหน่ึงของ
ระนาบรอยเลื่อน [a downthrown side of a fault] (2) ปริมาณ
การเลื่อนลงแนวยืน เมื่อเทียบกับบล็อคหินที่อยู่ในด้านตรงกันข้าม 

[an amount of downward vertical displacement of a 
fault] ตรงกันข้ำมกับ upthrow 

down-to-basin fault [ดาวนฺ-ทู-เบ′เซ่ิน ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนปกติ
ฐานโค้งที่มีส่วนเลื่อนลงอยู่ใกล้หรือติดกับแอ่ง [listric normal 
fault that the downthrown side is toward an adjacent 
basin] 

downward-facing syncline [ดาวนฺ′วอรฺด-เฟ′ซิ่ง ซิน′ไคลนฺ] : ดู 
antiformal syncline 

downwarping [ดาวนฺ′วอรพิ่ง] : การเกิดแผ่นดินโก่งตัวลง ; 
ลักษณะการโค้งเว้าลงจากการทรุดตัวของพื้นผิวดิน หรือชั้นหิน
บริเวณกว้างในมาตราส่วนแบบไพศาล [subsidence of a 
regional area of the Earth's crust] ตรงกันข้ำมกับ upwarping 

drag fold [แดร็ก โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรองที่วางตัวอยู่ข้างรอย
เลื่อน [a minor fold, formed due to shear resulting from 
slip on a fault]  

drape fold [เดรพ โฟลดฺ] : (1) ชั้นหินคดโค้งแบบย่ิงยวด หรือชั้น
หินคดโค้งแบบบีบอัด [a supratenuous fold or compaction 
fold] (2) ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากรอยเลื่อนปกติมุมสูง หรือรอย
เลื่อนย้อนมุมสูงที่ท าให้เกิดการแอ่นลง หรือโก่งตัวสูงขึ้นของชั้นหิน
ปิดทับบนแนวรอยเลื่อน [a fold produced in layered rocks 
by movement of an underlying brittle block at high 
angles to the layering] 

ductile deformation [เดิค′เทิ่ล ดีฟอรเม′เฌิ่น] : การเปลี่ยน
ลักษณะอย่างต่อเน่ืองแบบแพลสติก หรือการไหล [continuous 
deformation by plastic or viscous flow] ดูเพิ่มเติมใน 
deformation และ deformation mechanism 

ductile shear zone [เดิค′เทิ่ล ฌิร โซน] : ดู shear zone 

ductility [เดิคทิ′เลอที่] : การวัดสมบัติการเปลี่ยนลักษณะแบบ
ถาวรของวัตถุ อาทิเช่น การยืด ไหล บิดโค้ง หรือพับงอ โดยยังไม่
เกิดการแตกหัก [a measure of the degree to which a rock 
exhibits ductile behavior under given conditions] 

ductility contrast [เดิคทิ′เลอที่ เคินแทรสทฺ′] : ความแตกต่าง
ของสมบัติในการเปลี่ยนลักษณะแบบถาวรด้านการยืด ไหล บิดโค้ง 
หรือพับงอ ระหว่างชั้นหิน [contrast in ability to flow 
between one rock and the other rock] 

duplex [ดู′เพล็กซฺ] : โครงสร้างก่ายทับ; ลักษณะของโครงสร้าง
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า  ที่มีระนาบรอยเลื่อนขนาบด้านบนและ
ด้านล่าง โดยจะมีระนาบรอยเลื่อนย้อนขนาดเล็กซ้อนเกยกันอยู่ใน
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ระหว่างกลาง ดังน้ันมวลหินภายใต้รอยเลื่อนเหล่าน้ีจึงถูกล้อมรอบ
ด้วยระนาบรอยเลื่อน [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] ค ำพ้อง duplex structure 

duplex structure [ดู′เพลก็ซ สเตร๊ิค′เช่อร] : ดู duplex 

dynamic analysis [ไดแน′หมิค เออะแน′เลอเสิส] : การวิเคราะห์
ทิศทางและปริมาณของแรงกระท าที่ก่อเกิดการเปลี่ยนลักษณะหรือ
ความเครียดในวัตถุที่สนใจ [a study of a stress field 
responsible for strain that has developed in a rock] 

dynamic geology [ไดแน′หมิค จีออ′เลอจี้] : เป็นค าศัพท์ที่
หมายถึง การศึกษากระบวนการและมูลเหตุของปรากฏการณ์ทาง
ธรณีวิทยา หรือการศึกษาด้านธรณีวิทยากายภาพ [a general 
term for the branch of geology that deals with the 
causes and processes of geologic phenomena] 

dynamic metamorphism [ไดแน′หมิค เมะเทอมอร′ฟิเซิ่ม] : 
กระบวนการและผลทั้งหมดของแรงจากภายนอก ที่กระท าต่อหิน 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนลักษณะ หรือแปรสภาพไปจากหินเดิม [a 
total of the processes and effects of differential stresses 
in producing new rocks from old] ค ำพ้อง cataclasis 
metamorphism 

dynamic recrystallization [ไดแน′หมิค รีคริสเตอไลเซ′เฌิ่น] : 
ดู syntectonic recystallization 

dynamic similarity [ไดแน′หมิค ซิเมอแล′เรอที่] : การวิเคราะห์
เชิงพลศาสตร์ของโครงสร้างโดยการสร้างรูปจ าลอง ซึ่งใช้หลักการ
วิเคราะห์แรง ความทนแรงของหิน หรืออ่ืนๆ ที่เหมือนสภาพจริง 
เพียงแต่ลดมาตราส่วนของการวิเคราะห์ [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]  

E 

earthquake [เอิรฺธ′เควค] : แผ่นดินไหว; อาการสั่น-ไหวของ
แผ่นดิน [a shaking of the ground]  

edge dislocation [เอจ ดิสโลเค′เฌ่ิน] : ดู line defect 

effective normal stress [อิเฟ็ค′ถีฟ นอร′เมิล สเตร๊ส′] : ความ
เค้นต้ังฉากประสิทธิผล; ความเค้นต้ังฉากที่กระท าต่อส่วนที่เป็น

ของแข็งของวัตถุ [the normal stress that is carried by the 
solid particles]  

effective stress [อิเฟ็ค′ถีฟ สเตร๊ส′] : ความเค้นประสิทธิผล; 
ความเค้นรวมที่กระท าต่อส่วนที่เป็นของแข็งของวัตถุ [the total 
stress that is carried by the solid particles]  

effective tension [อิเฟ็ค′ถีฟ เท็น′เฌิ่น] : ความเค้นดึง
ประสิทธิผล; สภาพของสนามความเค้นที่มีปริมาณมาก เกิดจาก
ความดันของน้ าในโพรงหรือในช่องว่างของรอยแตก ท าให้เกิด
สภาพความเค้นดึงที่ปลายของรอยแตก ภายใต้สนามความเค้นอัด 
[a stress state in which high pore pressures within flaws 
or joints result in local tensile stresses at the crack tip in 
otherwise fully compressive stress fields]  

egg-carton structure [เอ้ก คาร′เทิ่น สเตร๊ิค′เช่อร] : ดู type of 
interference fold pattern 

elastic behavior [อิแล′สติค บิเฮ′เวียร] : สมบัติยืดหยุ่น; สมบัติ
อย่างหน่ึงของวัตถุที่ท าให้กลับคืนสู่สภาพเดิม เมื่อแรงที่มากระท า
ถูกท าให้หมดไป [a material is elastic if the material returns 
to its initial shape and size when the force is removed]  

elastic constant [อิแล′สติค เคิน′สเต้ินทฺ] : ค่าคงที่การยืดหยุ่น; 
ค่าสัมประสิทธิ์ชนิดต่างๆ ของการยืดหยุ่นของวัตถุใดๆ [constants 
that express an elastic behavior of a material]  

elastic deformation [อิแล′สติค ดีฟอรเม′เฌิ่น] : การเปลี่ยน
ลักษณะแบบยืดหยุ่น; การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุใดๆ ที่เป็นไป
ตามกฎของฮุค [a deformation that obeys the Hooke's law] 
ดู plastic deformation ประกอบ 

elastic limit [อิแล′สติค ลิ′เหมิท] : ค่าความเค้นสูงสุดที่ท าให้
สภาพของวัตถุคงอยู่เมื่อความเค้นน้ันหายไป ไม่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนลักษณะอย่างถาวร [the greatest stress that can be 
applied in a material without permanent deformation 
remaining when the stress is released] 

elastic material [อิแล′สติค เมอ′ทิรีเอ้ิล หรือเมอ′ทีเรียล] : วัตถุ
ยืดหยุ่น; วัตถุที่มีคุณลักษณะการเปลี่ยนลักษณะของความยืดหยุ่น
ตรงตามกฎของฮุค [a material that deforms in accordance 
with Hooke's law] ค ำพ้อง Hookean substance 

elastic modulus [อิแล′สติค มอ′เจอเลิส] : ค่าคงที่ชนิดหน่ึงของ
วัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่น ซึ่งบ่งบอกความแข็งแรงของวัตถุ โดยค่ามอ
เจอเลิสยืดหยุ่นค านวณได้จาก อัตราส่วนระหว่างความเค้น () ต่อ
ความเครียด () ของวัตถุที่อยู่ในสภาพที่เป็นไปตามกฎของฮุค [the 
ratio of stress to its corresponding strain under given 
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conditions of load, for materials that deform elastically, 
according to Hooke's law] ค ำพ้อง modulus of elasticity; 
Young’s modulus  

elastic rebound [อิแล′สติค รี′เบานฺดฺ] : การคืนตัวหรือการ
ปลดปล่อยความเครียดอย่างรวดเร็วของวัตถุ หลังจากวัตถุสะสม
ความเครียดไว้มาก [elastic recovery from strain] 

elastic rebound theory [อิแล′สติค รี′เบานฺดฺ ธี′เออร่ี] : ทฤษฎี
อธิบายการเกิดคลื่นที่ท าให้เกิดแผ่นดินไหว อันเป็นผลจากการ
สะสมความเครียดของหินในแผ่นเปลือกโลก ที่เป็นไปในแบบค่อย
เป็นค่อยไป แต่ในที่สุดย่อมถึงจุดความเครียดสะสมที่หินไม่สามารถ
สะสมได้อีกต่อไป จึงเกิดวิบัติหรือการปลดปล่อยความเครียด
ออกมาในรูปของ “พลังงานความเครียด” แบบฉับพลัน โดย
พลังงานความเครียดที่ปลดปล่อยออกมาบางส่วนเปลี่ยนรูปเป็น
ความร้อน การแตก การเลื่อน คลื่น และ/หรือพลังงานในรูปอ่ืนๆ 
โดยคลื่นจะเคลื่อนที่ออกจากบริเวณที่มีการปลดปล่อยความเครียด 
การสะสมความเครียดจะเกิดขึ้นได้ใหม่ หากยังคงมีความเค้นมา
กระท ากับแผ่นหินน้ัน จนกระทั่งแผ่นหินทนรับความเครียดไม่ได้ก็
จะปลดปล่อยความเครียดออกมาอีกคร้ัง เกิดเป็นกระบวนการ
วนเวียนซ้ าไปเร่ือยๆ [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 [อิแล′สติค สเตรน] : ความเครียดที่สามารถก าจัด
ออกได้ทั้งหมด ในทันทีที่แรงกระท านั้นหมดไป โดยไม่หลงเหลือผล
ของแรงกระท าต่อวัตถุแต่อย่างใด [the strain developed 
during the elastic behavior of a material] 

elasticity [อิแลสติ′เซอที่] : สมบัติของวัตถุที่จะเปลี่ยนลักษณะ
เมื่อได้รับแรงกระท า และวัตถุน้ันสามารถคืนสู่สภาพเดิมได้ เมื่อแรง
กระท าหายไปหรือหยุดไป ถือว่าวัตถุ น้ันมี สมบั ติ ยืดหยุ่น [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]  

elastic-plastic [อิแล′สติค-แพล′สติค] : ใช้กล่าวถึงการเปลี่ยน
ลักษณะของวัตถุที่มีสภาพยืดหยุ่นสมบูรณ์แบบ (perfect elastic) 
และสภาพแพลสติกสมบูรณ์แบบ (perfect plastic) [a term 
used for a material having perfect elastic and plastic 
properties]  

elastic-plastic behavior [อิแล′สติค-แพลสติค บิเฮ′เวียร] : 
สมบัติที่จะท าให้วัตถุเปลี่ยนลักษณะเมื่อได้รับแรงกระท า โดยจะมี

ทั้งสมบัติแบบยืดหยุ่นและแบบแพลสติก [combination of 
elastic and plastic behavior] 

elastic-viscous behavior [e-las’-tic-vis’-cous] [อิแล′สติค-
วิส′เคิส บิเฮ′เวียร] : สมบัติที่ท าให้วัตถุเปลี่ยนลักษณะเมื่อได้รับแรง
กระท า โดยจะมีทั้งสมบัติแบบยืดหยุ่นและการไหล [combination 
of elastic and viscous behavior] 

ellipticity [อิลิพทิ′เซอที่] : เป็นการบ่งบอกปริมาณความเครียดใน
รูปของค่าความเป็นวงรีความเครียด ที่ค านวณจากอัตราส่วน
ระหว่างค่าการเหยียดแกนยาวสุด [S1 หรือ (1+e1)] กับค่าการ
เหยียดแกนสั้นสุด [S3 หรือ (1+e3)] [the ratio of minor to 
major axes of an ellipse] นิยมใช้สัญลักษณ์ R น่ันคือ 
R=(S1/S3)=(1+e1)/(1+e3) ถ้าค่า R มีค่าเท่ากับหน่ึง แสดงว่าเป็น
วงกลม ถ้า R มากกว่าหน่ึงบ่งบอกการขยายตัวของวัตถุ แต่ถ้า R 
น้อยกว่าหน่ึงบ่งบอกการหดตัวของวัตถุ 

elongation [อีลองเก′เฌ่ิน] : ดู extension 

emergent thrust [อิเมอร′เจ้ินทฺ เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่
มีระนาบของรอยเลื่อนปรากฏเหนือผิวดิน [thrust that rupture 
to ground surface] มักใช่คู่กับรอยเลื่อนมุมต่ าบอด (blind 
thrust) ที่อยู่ใต้ผิวดิน ดู blind trust ประกอบ 

en echelon fault [เอน เอ๊ะเฌอลอน ฟ้อลทฺ] : กลุ่มรอยเลื่อนที่
มีระนาบรอยแตกขนานกับแนวระดับ (strike) โดยเรียงตัวกันเป็น
ระยะๆ เกิดเป็นแนวการเลื่อนแบบสั้นๆ ซึ่งคาบเกี่ยวกัน [faults 
that strike approximately parallel to one another; they 
occur in short and overlapping] หมายเหตุ : ค าว่า “en 
echelon” เป็นค าในภาษาฝร่ังเศส หมายถึง การเรียงตัวเป็นขั้น 
หรือเป็นระยะๆ (in steplike arrangement) 

en echelon joints [เอน เอ๊ะเฌอลอน จ๊อยนฺทฺ] : กลุ่มของแนว
แตกที่แตกเป็นระยะๆ และวางเรียงขนานกันเป็นขั้นๆ [a series of 
parallel joints which are systematically offset in either a 
left-stepping or right-stepping manner] ค ำพ้อง en 
echelon tension gash 

en echelon tension gash [เอน เอ๊ะฌฌอลอน เท็น′เฌิ่น 
แกฌ]: การแตกแบบเป็นระยะๆ  ดู en echelon joint 

endu rance [อินดุ′เร่ินสฺ] ความล้า : ดู fatigue; endurance 
limit 

endurance limit [อินดุ′เร่ินสฺ ลิ′เหมิท] : ขีดความทนทาน; ขีด
ความล้า; ปริมาณความเค้นสูงสุดที่กระท าต่อวัตถุแบบซ้ าๆ เป็น
จ านวนหลายๆ ร้อยล้านคร้ัง แต่วัตถุยังคงสภาพอยู่ได้โดยไม่มีการ
วิบัติ [the stress that is lower than rupture strength and 
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below which a material can withstand hundreds of 
millions of repetitions of stress without fracturing] ค ำพ้อง 
fatigue limit 

enveloping surface [เอน′เวอโลพิ่ง เซอรฺ′เฝสิ] : ระนาบสมมติที่
เชื่อมระหว่างต าแหน่งของยอดกับท้องของชั้นหินคดโค้ง ใช้เป็น
กรอบในการพิจารณาลักษณะของชั้นหินคดโค้ง [an imaginary 
surface tangent to antiformal and synformal hinges in a 
single folded surface]   

erosion thrust [อิโร′เฌิ่น เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่
ปรากฏจากผลการกร่อน; รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่โผล่เหนือผิวดิน 
เน่ืองจากผลของการกร่อน [a thrust that rupture the ground 
surface as resulting of erosion]  

eustasy [ยูสแต′ซ่ี] : สภาพของระดับน้ าทะเลของโลก ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ าขึ้น-น้ าลง อันเป็นผลจากวัฎจักรน้ า (การ
ละลายของน้ าแข็งขั้วโลก สภาพน้ าบาดาล ความชื้นในดินและใน
บรรยากาศ) และ/หรือการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่น าไปสู่
การสร้างและการท าลายแผ่นเปลือกโลกใต้สมุทร การเกิดภูเขาไฟ 
และการเปลี่ยนแปลงกระแสความร้อนของแผ่นเปลือกโลก [a 
condition of world-wide sea-level fluctuation caused by 
change in the global hydrologic balance (glacier ice, 
groundwater, soil moisture), a volumetric change; or a 
change in the capacity of ocean basins, such as by plate 
tectonic activity]     

exfoliation [เอ็กซฺโฟลีเอ′เฌิ่น] : กระบวนการที่ท าให้เกิดแนว
แตกเป็นแบบแผ่น และหลุดออกจากมวลหินขนาดใหญ่ แผ่นที่แตก
มีความหนาต้ังแต่เซ็นเทอเมตรถึงหลายเมตร [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]  

exfoliation joint [เอ็กซฺโฟลีเอ′เฌิ่น จ๊อยนฺทฺ] : รอยแยกแบบ
กาบ [a joint formed by exfoliation] ค ำพ้อง pressure-
release joint 

exhumation [เอ็กซฺฮูเม′เฌ่ิน] : การโผล่; การยกตัวของหินเทียบ
กับผิวดิน : ดู uplift 

exotic terrane [เอ็กซอ′ถิค เทอ′เรน] : มวลหินเคลื่อนขนาดใหญ่
ที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับหินของแผ่นเปลือกโลกที่ถูก
ปิดทับโดยมวลหินเคลื่อน [a terrane that has undergone 
significant motion with respect to the stable craton to 
which it is accreted] ดู terrane ประกอบ 

extension [เอ็กซเท็น′เฌิ่น] : ปริมาณความเครียดที่เกิดในวัตถุ 
โดยวัดเปรียบเทียบความยาวของวัตถุที่ถูกเปลี่ยนไป ขณะที่หรือ
ภายหลังการได้รับแรงกระท าจากภายนอก กับความยาวก่อนได้รับ
แรงกระท า [a measure of the change in length of a line, 
specif. the ratio of the change in length to the original 
length] ดู stretch ประกอบ ค ำพ้อง elongation 

extensional bend [เอ็กซเท็น′ฌเน่ิล หรือเอ็กซเท็น′เฌอเน่ิล  
เบนดฺ] แนวโค้งดึง : ดู releasing bend 

extensional collapse [เอ็กซเท็น′ฌเน่ิล หรือเอ็กซเท็น′เฌอเน่ิล 
เคอแลพสฺ′] : ปรากฏการณ์ทรุดตัวของเทือกเขาสูง ที่เกิดจากมวล
ของเทือกเขาเอง ทั้งน้ีเน่ืองจากเปลือกโลกชั้นกลางและชั้นล่างมี
ความเป็นแพลสติกสูง จึงไม่สามารถรับน้ าหนักของเทือกเขาส่วนบน
ไว้ได้ ท าให้เกิดการทรุดลงตามแนวยืนโดยแรงโน้มถ่วงจากน้ าหนัก
ของเทือกเขา และเกิดสภาพความเครียดแบบดึงภายในเปลือกโลก 
[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 ค ำ
พ้อง orogenic collapse 

extensional fault [เอ็กซเท็น′ฌเน่ิล หรือเอ็กซเท็น′เฌอเน่ิล 
ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่เกิดในบริเวณที่แผ่นหินถูกยืดอกแบบขนานกับ
พื้นผิวโลก ส่งผลให้แผ่นหินแตกและเลื่อน [a fault produced by 
extensional stress regime] ดูเพิ่มเติมใน Anderson’s fault 
classification  

extensional fracture [เอ็กซเท็น′ฌเน่ิล หรือเอ็กซเท็น′เฌอเน่ิล 
แฟร็ค′เช่อรฺ] : ระนาบแตกใดๆ ที่เกิดจากแรงดึง [any fracture 
produced by extensional stress regime] มี 

extra half plane [เอ็กซฺ′เทรอะ แฮฟ เพลน] : คร่ึงระนาบ
ส่วนเกิน; ลักษณะของโครงข่ายผลึกที่มีการจับตัวเพียงคร่ึงส่วน 
(1/2) ของระนาบที่สมบูรณ์ [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 [อายดฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรูปตา ดู sheath fold 

F 

fabric [แฟ′บริค] : ร้ิวลายในเน้ือหิน; ลวดลายในเน้ือหิน; รูปแบบ
การจัดเรียงของเม็ดแร่-เม็ดตะกอนที่เป็นองค์ประกอบเป็นหิน [the 
complete spatial and geometrical configuration of all 
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those components that make up a deformed rock] ค ำ
พ้อง rock fabric  

fabric element [แฟ′บริค เอ′เลอเมิ่นทฺ] : องค์ประกอบภายใน
เน้ือหินมีลักษณะเป็นร้ิวลาย หรือลวดลาย เช่น โครงสร้างร้ิวขนาน 
โครงสร้างแนวเส้น โครงสร้างของชั้นหินคดโค้งขนาดเล็ก หรืออ่ืนๆ 
ที่ท าให้เน้ือหินมีสมบัติแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในทิศทางที่ต่างกัน 
[a component of a rock fabric, such as fold axes, 
foliation, lineation, or crystallographic axes]  

facing direction [เฟ′ซิ่ง เดอเร็ค′เฌิ่น] : (1) ทิศทางที่ชี้ออกจาก
จุดเร่ิมต้น [a direction toward the original top] เช่น ชี้แสดง
ล าดับชั้นหินจากหินแก่ไปยังหินอายุอ่อน (2) ทิศทางขนานที่ชี้ตาม
แนวแกนของชั้นหินคดโค้ง (axial trace) จากหินอายุแก่ไปยังหินที่
มีอายุอ่อนกว่า [a direction pointed from axial trace to 
younger rock] 

failed arm [เฟลดฺ อารฺม] : แผ่นเปลือกโลกแตกและยืดออกจาก
กันแบบสามแยก (triple junction) หากการยืดด าเนินต่อไปเร่ือยๆ 
มีแนวโน้มที่จะแยกออกจากกันเป็นสามด้าน ท าให้เกิดแผ่นเปลือก
โลกใต้สมุทร แต่กระบวนการยืดได้หยุดลงก่อนที่แนวทั้งสามจะแยก
ออกจากกันเป็นผลส าเร็จ [initial rift in a triple junction that 
does not continue to develop a spread apart] ค ำพ้อง 
failed rift  

failed rift [เฟลดฺ ริฟทฺ] : ดู failed arm 

failure [เฟล′เยอร] : การที่วัตถุแตกหัก หรือสูญเสียความแข็งแรง 
[loss of cohesion in material]  

failure criteria [เฟล′เยอร ไครทิ ′รีเออ หรือไครทิ′เรีย] : 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นต้ังฉาก และความเค้นเฉือนวิกฤต ที่
ท าให้หินแตกหัก [condition for a loss of cohesion in 
material] ดูอธิบำยใน von Mises criteria 

fan cleavage [แฟน คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบในชั้นหินคดโค้งที่
มีการเปลี่ยนแปลงของทิศทางอย่างเป็นระบบคล้ายรูปพัด [fanlike 
cleavage]  

fan fold [แฟน โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีมุมระหว่างแขนเป็นลบ 
[a fold with a broad hinge region and limbs that 
converge away from the hinge] ดู interlimb angle 
ประกอบ 

fatigue [เฟอ′ทีก] : ความล้า; แนวโน้มการวิบัติของหินที่เกิดขึ้น
ภายหลังหินน้ันได้รับแรงกระท าแบบซ้ าๆ โดยที่แรงกระท าน้ันๆ มี
ขนาดไม่เกินแรงสูงสุด ที่สามารถท าให้หินเกิดการวิบัติได้ทันที [a 
tendency of a material to fracture by mean of cyclic 

stresses of an amount of intensity below its strength] ค ำ
พ้อง endurance  

fatigue limit [เฟอ′ทีก ลิ′เหมิท] : ดู endurance limit 

fault [ฟ้อลทฺ] : ลักษณะความไม่ต่อเน่ืองของหิน โดยในบริเวณที่
ขาดความต่อเน่ืองจะมีการเลื่อนขาดออกจากกัน [a discrete 
surface or zone of discrete surfaces separating two rock 
masses across which one mass has slid past the other] ดู 
fault zone, shear zone ประกอบ 

fault-bend fold [ฟ้อลท-เบ็นดฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจาก
การเปลี่ยนมุมเท หรือการดัดให้โค้งของระนาบรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า 
[a fold formed by movement on a bend fault surface] ดู 
fault-propagation fold ประกอบ ค ำพ้อง snake-head fold 

fault breccia [ฟ้อลทฺ เบระ′เชี่ย] : หินในรอยเลื่อนที่แตกหัก-บด
อัด ที่มีลักษณะเป็นเหลี่ยมขนาดใหญ่และเล็กปะปนกัน อาจเชื่อม
ประสานกันเล็กน้อย หรือไม่เชื่อมประสานกัน [angular rock 
fragments resulting from fracturing and frictional slip 
along a fault; may be cohesive or incohesive]  

fault fissure [ฟ้อลทฺ ฟิ′เฌ่อรฺ] : ร่องที่เปิดกว้างที่เกิดจากการ
เลื่อนออกจากกัน [a fissure that is the result of faulting] ดู
ค ำอธิบำยเพิ่มเติมใน fissure  

fault groove [ฟ้อลทฺ กรูฟ] : ร่องลึกแนวยาวขนาดวัดได้เป็น
เมตรขึ้นไป ที่ปรากฏอยู่บนระนาบการเลื่อน [long, linear, meter 
scale undulations on a fault surface/plane]  

fault plane [ฟ้อลทฺ เพลน] : บริเวณแตกและเลื่อนของหิน
เพดานกับหินพื้น ที่ท าให้เกิดแนวระดับ (strike) และมุเท (dip) ที่
สามารถวัดได้ [a fault surface/plane that is more or less 
planar and can be measured its dip and strike] ค ำพ้อง 
fault surface 

fault-propagation fold [ฟ้อลทฺ-พรอเพอเก′เฌิ่น โฟลดฺ] : ชั้น
หินคดโค้งที่มีลักษณะคล้ายครีบฉลามปรากฏอยู่เหนือระนาบรอย
เลื่อนย้อนมุมต่ า [a shark-fin liked fold that forms just in 
front of the tip of an actively propagating thrust fault] ดู 
fault-bend fold ประกอบ ค ำพ้อง break-thrust fold; shark-
fin fold 

fault-related fold [ฟ้อลทฺ-ริเล′เทิด โฟลดฺ] : ค าศัพท์ที่ใช้เรียก 
ชั้นหินคดโค้งทุกชนิดที่เป็นผลของรอยเลื่อน เช่น ชั้นหินคดโค้ง ที่
ปลายรอยเลื่อน (fault-propagation fold) ชั้นหินคดโค้งจากการ
บิดของรอยเลื่อน (fault-bend fold) ชั้นหินคดโค้งบนดิแทชเมิ่นท์ 
(detachment fold) เป็นต้น โดยมีรอยเลื่อนปรากฏให้เห็นชัดเจน 
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[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 [ฟ้อลทฺ ร็อค] : หินที่แตกหัก-บดอัด ที่ปรากฏใน
บริเวณรอยเลื่อน [any rock associated with fault surfaces 
and genetically linked to fault movements]  

fault scrap [ฟ้อลทฺ สแกรพ] : แนวหน้าผาของแผ่นดินที่ถูกยกให้
สูงขึ้นกว่าอีกด้านในบริเวณที่มีการเลื่อน แนวของผารอยเลื่อนมัก
เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าตัด เน่ืองจากการผุกร่อน [scarp formed 
in which a topographic surface is offset by dip-slip 
motion along a fault surface/plane]  

fault surface [ฟ้อลทฺ เซอรฺ′เฝสิ] : ดู fault plane 

fault tip [ฟ้อลทฺ ทิพ] : จุดปลาย หรือจุดหยุดเคลื่อนที่ของรอย
เลื่อน ที่ปรากฏบนแผนที่หรือบนภาพตัดขวาง [a point on a 
map or a cross section where a fault terminates]     

fault zone [ฟ้อลทฺ โซน] : กลุ่มของแนวรอยแตกขนาดเล็ก หิน
กรวดเหลี่ยม และ/หรือผงรอยเลื่อน ที่ปรากกฏอยู่ในแนวรอยเลื่อน
ใหญ่ [a fault that is expressed as a zone of numerous 
small fractures, breccia, and/or fault gouge]  

fenster [เฟน′สเต้อรฺ] : ดู window 

fiber lineation [ฟาย′เบอรฺ ลินีเอ′เฌิ่น] : โครงสร้างแนวเส้นที่
ภายหลังมีเส้นใยแร่มาสะสม และเส้นใยแร่น้ันปรากฏอยู่บนระนาบ
การเลื่อน [lineation of fibers if secondary mineral 
deposited on the fault plane]  

finite strain [ฟาย′ไน้ทฺ สเตรน] : ปริมาณความเครียดที่เกิดขึ้นใน
วัตถุ โดยการเปรียบเทียบวัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนลักษณะ 
[the difference in the present state of strain with a 
previous less deformed state]  

finite-strain theory [ฟาย′ไน้ทฺ-สเตรน ธี′เออร่ี] : ทฤษฎีที่
กล่าวถึงการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากจนไม่
สามารถประเมินได้โดยทฤษฎีการเกิดความเครียดขนาดเล็ก [a 
theory of material deformation which considers 
displacements and strains too large to be evaluated 
through infinitesimal-strain theory] ดู infinitesimal-strain 
theory ประกอบ ค ำพ้อง large-strain theory 

first-order fold [เฟิรฺท-ออรฺ′เด้อรฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มี
ขนาดใหญ่สุดในพื้นที่ ในบริเวณใดบริเวณหน่ึง [the largest fold 
in an area]  

first-rank tensor [เฟิรฺท-แรงคฺ เท็น′เซ่อรฺ] : เท็นเซอรที่มีสาม
องค์ประกอบที่สามารถเขียนแทนในรูปเว็คเท่อรได้ [a tensor that 
has three components and can be stated as a vector] ดู 
tensor ประกอบ  

fissility [ฟิสิ′เลอที่] : ค าศัพท์ที่ใช้เรียก แนวของระนาบขนาดเล็ก 
ที่สามารถท าให้เน้ือหินแตกออกได้ง่ายสุด มักปรากฏเป็นแนวเล็กๆ 
ในเน้ือหินที่วางตัวเรียงขนาน หรือกึ่งขนานกัน เช่นแนวแตกถี่ใน
หินดินดาน หรือแนวแตกเรียบในหินที่เปลี่ยนลักษณะไปแล้ว [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 [ฟิ′เฌ่อรฺ] : ระนาบของการแตกที่ซึ่งขาดออกจากกันอย่าง
ชัดเจน มักมีแร่ตกสะสม [a surface of fracture or a crack in 
rock along which there is a distinct separation and often 
filled with mineral-bearing material] ค ำพ้อง open joint 

flattening strain [แฟลท′น่ิง หรือแฟลเทอน่ิง สเตรน] : 
ความเครียดสามแกนที่มีขนาดของ S1=S2<S3 เกิดจากการกดให้
แบนราบ [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 ค ำพ้อง oblate strain; oblate 
spheroid 

flexural flow [เฟลก็′เฌอเร่ิล โฟล] : กลไกการเกิดชั้นหินคดโค้ง
ที่เกิดในชั้นหินที่แทรกสลับระหว่างหินความหนืดสูงและความหนืด
ต่ า ท าให้มีการเปลี่ยนลักษณะไม่เหมือนกัน การไหลของหินที่มี
ความหนืดสูงจะท าให้ความหนาเปลี่ยนไป อาทิเช่น มีความหนาเพิ่ม
มากขึ้นในบริเวณยอดและท้องการคดโค้ง และมีความหนาลดลงใน
บริเวณส่วนข้างการคดโค้ง ส่วนความหนาของชั้นหินความหนืดต่ า
จะคงที่ตลอดรูปการคดโค้ง [fold mechanism in which some 
layer in a sequence flow ductilely during folding, 
whereas stronger layers remain brittle and buckle] ดู 
flexural slip ประกอบ ค ำพ้อง flexural shear 

flexural fold [เฟลก็′เฌอเร่ิล โฟลดฺ] : ค าศัพท์รวมของ ชั้นหินคด
โค้งแบบเลื่อนไถล (flexural-slip fold) และชั้นหินคดโค้งแบบไหล 
(flexural-flow/flexural-shear fold) [a general term for 
flexure-flow folds and flexure-slip folds]  
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flexural folding [เฟลก็′เฌอเร่ิล โฟล′ด่ิง] : กลไกการเกิดชั้นหิน
คดโค้ง โดยการพิจารณาการเปลี่ยนลักษณะภายในชั้นหิน และการ
เปลี่ยนลักษณะระหว่างชั้นหิน แบ่งย่อยเป็น 3 ชนิด คือ การโค้ง
แบบเลื่ อนไถล (flexural-slip folding) การโค้งแบบไหล 
(flexural-flow folding หรือ flexural-shear folding ) และ การ
โค้งแบบกึ่งเลื่อนไถล -ไหล (quasi-flexural folding) [fold 
mechanisms including flexural-slip, flexural shear and 
quasi-flexural] การจ าแนกกลไกการเกิดของชั้นหินคดโค้งต้อง
อาศัยการพิจารณา ค่าความหนืดหรือความอ่อนน่ิมของชั้นหินแทรก
สลับ (viscosity or ductility) และค่าความหนืดเฉลี่ยหรือความ
อ่อนน่ิมเฉลี่ย (mean viscosity or mean ductility)  

flexural-flow fold [เฟลก็′เฌอเร่ิล-โฟล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่
มีกลไกการเกิดแบบการเคลื่อนขนานของชั้นหินแทรกสลับ และการ
ไหลของมวลภายในชั้นหิน ท าให้ความหนาของชั้นหินเปลี่ยนแปลง 
โดมีความหนาเพิ่มขึ้นที่ยอดและท้องชั้นหินคดโค้ง และมีความหนา
ลดลงที่ส่วนข้างชั้นหินคดโค้งจะบาง [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] ค ำพ้อง flexural-shear fold 

flexural shear [เฟลก็′เฌอเร่ิล ฌิร] : ดู flexural flow 

flexural-shear fold [เฟล็ก′เฌอเร่ิล-ฌิร โฟลดฺ] : ดู flexural-
flow fold 

flexural slip [เฟลก็′เฌอเร่ิล สลิพฺ′] : กลไกการเกิดชั้นหินคดโค้ง 
ที่มีการครูดระหว่างชั้นหินแต่ละชั้น [slip parallel to layering 
during folding]  

flexural-slip fold  [เฟลก็′เฌอเร่ิล-สลิพ′ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้ง
ที่เกิดจากการเลื่อน และครูดระหว่างชั้นหินแต่ละชั้น ซึ่งมีความ
หนืดแตกต่างกัน โดยไม่มีการเปลี่ยนลักษณะที่จุดยอดหรือท้องการ
คดโค้ง ตลอดจนไม่มีการเปลี่ยนความหนาของชั้นหินที่แทรกสลับ 
(คล้ายกับการจับให้กระดาษหลายๆ แผ่นโก่งตัวขึ้น แม้จะมีการโก่ง
ตัว แต่ความหนาของระยะระหว่างแผ่นกระดาษ ตลอดจนความ
หนาของกระดาษไม่เปลี่ยนแปลง) และรูปร่างของชั้นหินคดโค้งแบบ
เลื่อนไถล คือ ชั้นหินคดโค้งขนาน (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 [ฟลิน ไดเออะแกรม] : ไดเออะแกรมที่เสนอโดย 
Flinn (1962) เพื่อใช้แยกกลุ่มการเปลี่ยนลักษณะของหินแบบการ
ยืด และการบีบอัด โดยพิจารณาจากรูปลักษณ์ของวงรีความเครียด 
เป็นไดเออะแกรมที่แสดงความสัมพันธ์แบบสามมิติ ของค่าสัดส่วน

การยืดหรือหดมากสุดกับค่าการยืดหรือหดปานกลาง และค่า
สัดส่วนการยืดหรือหดน้อยสุดกับค่าการยืดหรือหดปานกลาง [a 
plot of maximum/intermediate stretches versus 
intermediate/minimum stretches used to represent 
three-dimensional strain]  

floor thrust [ฟลอร เธริสทฺ] รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าฐาน : ดู sole 
thrust 

flow fold [โฟล โฟลดฺ] : ดู passive fold 

flow folding [โฟล โฟล′ด่ิง] : ดู passive folding 

flower structure [ฟลาว′เออรฺ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ลักษณะหรือ
รูปแบบของแขนงรอยเลื่อน ที่เกิดในเขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ 
[an array of upward-diverging fault splays within a strike-
slip zone]  

flysch deposit [ฟลิฌ ดิพ้อ′เสิท] : การตกสะสมของตะกอนใน
ทะเลลึก มีลักษณะเป็นชุดหินที่มีความหนามากแต่มีซากพืชซาก
สัตว์สะสมเพียงเล็กน้อย ชุดหินส่วนใหญ่ประกอบด้วยชั้นหินเน้ือ
ละเอียดแทรกสลับแบบชั้นบาง มีองค์ประกอบเป็น หินมาร์ล 
หินดินดาน และหินโคลน และอาจมีหินทรายเน้ือหยาบ หินเกรแวค 
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]  

fold [โฟลดฺ] : โครงสร้างที่ปรากฏของชั้นหิน ร้ิวขนาน หรือแนว
แตกเรียบ ที่มีการโค้งงอ พับ-ทบเข้าหากัน ไหล-เลื่อนแบบขึ้นลง 
หรือวกวนไปมา [a curve or bend of a planar structure such 
as rock strata, bedding planes, foliation, or cleavage]   

fold axis [โฟลดฺ แอ๊ค′เสิส] : ดู axis of fold 

fold classification [โฟลดฺ แคลเซอะเฟอะเค′เฌิ่น] : ชั้นหินคด
โค้งสามารถแบ่งได้หลายประเภท พร้อมทั้งการเรียกชื่อแตกต่างกัน
ออกไป อาทิเช่น การจัดแบ่งโดยใช้มุมระหว่างส่วนข้างชั้นหินคดโค้ง 
การจัดแบ่งโดยการพิจารณาเส้นตรง ที่ลากจากต าแหน่งที่มีมุมเท
เท่ากันของผิวบนและผิวล่างชั้นหิน หรือการจัดแบ่งตามกลไกการ
เกิด [many types of fold classification, e.g., interlimb 
angle, dip isogon or fold mechanism]  

fold crest [โฟลดฺ เครสทฺ ] : บริเวณสูงสุดของภูมิประเทศที่มีสัน
ชั้นหินคดโค้งปรากฏ [the highest point of the fold surface]  



498    ธรณีวิทยาโครงสร้าง  

fold limb [โฟลดฺ ลิมพฺ] : บริเวณที่อยู่ระหว่างยอดและท้องของ
ชั้นหินคดโค้ง [portion between hinge and trough]  

fold mechanism [โฟลดฺ เม′เคอนิเซ่ิม] : กระบวนการที่ท าให้ชั้น
หินเกิดการคดโค้ง [formation of fold]  

fold profile [โฟลดฺ โพร′ไฟล] : ภาพตัดขวางของชั้นหินคดโค้งรูป
ทรงกระบอก ที่ต้ังฉากกับแกนการคดโค้ง หรือเส้นพับการคดโค้ง [a 
section of a cylindrical fold on a plane oriented 
perpendicular to its fold axis or hinge line] 

fold train [โฟลดฺ เทรน] : ชั้นหินคดโค้งที่ชุดขบวนมีความสูงและ
ความยาวเท่ากัน หรือมีรูปร่างคล้ายคลึงกัน [a series of folds of 
the same generation having similar amplitude and 
wavelength] 

fold trough [โฟลดฺ ทร็อฟ] : บริเวณที่ต่ าสุดของชั้นหินคดโค้ง 
[the lowest zone of a fold]  

fold-thrust belt [โฟลดฺ-เธริสทฺ เบลทฺ] : แนวชั้นหินคดโค้งและ
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่ขนานไปตามขอบของเทือกเขา เกิดจากการ
ชนหรือเบียดกันของแผ่นเปลือกโลก [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 [โฟลีเอ′เฌ่ิน] : โครงสร้างในเน้ือหินใดๆ ที่มีเม็ดแร่เรียง
ตัวเป็นลวดลาย และเป็นระนาบเล็กๆ กึ่งขนาน [a tiny planar 
arrangement of textural or structural features in any rock 
type]  

footwall [ฟุท′วอล] : หินส่วนที่อยู่ใต้ระนาบรอยเลื่อน [an 
underlying side of a fault] 

force [ฟอรฺซ] : ความสามารถใดๆ ที่ท าให้วัตถุเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะ เช่น ท าให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่น่ิง ท าให้วัตถุที่อยู่น่ิงเคลื่อนที่
หรือเปลี่ยนมุม หรือท าให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาด เป็นต้น 
[any influence that tends to put a stationary body in 
motion or to change the direction or speed of a moving 
body 

forced fold (ฟอรฺซดฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากหินฐาน
เลื่อนตัวออกไป จากรอยเลื่อนเดิม หรือการบิดหรือดัดของรอย
เลื่อนย้อนมุมต่ า [a fold whose final overall shape and 
trend are dominated by the shape of some forcing 
member below, typically a fault] มักจะได้การคดโค้งแบบ
แขนข้างเดียว 

fore thrust [ฟอร เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่มีระนาบการ
เลื่อนในแนวเดียวกับระนาบการเลื่อนของรอยเลื่อนหลัก [a thrust 
fault in a fold-thrust belt that dips the same direction to 
the general dip of the main fault] ดูเพิ่มเติมใน back thrust 

forearc basin [ฟอรฺ′อารฺค เบ′เซิ่น] : แอ่งสะสมตะกอนภูเขาไฟ
และตะกอนจากการกร่อน ปรากฏเป็นแนวยาวอยู่ระหว่างแนวโค้ง
ภูเขาไฟและเขตทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก เกิดจากการชนกันของ
แผ่นเปลือกโลก [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]  

foreland basin [ฟอร′เลิน่ดฺ เบ′เซิ่น] : แอ่งขนาดใหญ่ที่เกิดตอน
หน้าของเทือกเขา ที่ติดกับแผ่นดินบริเวณที่ไม่มีการเคลื่อนหรือ
เปลี่ยนลักษณะ แม้จะมีการเกิดการชนกันของแผ่นเปลือกโลก แอ่ง
หน้าเทือกเขาจะมีความยาวขนานกับแนวเทือกเขา เกิดขึ้นเน่ืองจาก
น้ าหนักจ านวนมหาศาลของเทือกเขาที่กดทับแผ่นเปลือกโลก ท าให้
ธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) แอ่นตัวลงกลายเป็นแอ่งที่สามารถ
รองรับการตกสะสมของตะกอนที่ถูกพัดพา หรือการเลื่อนไถลจาก
เทือกเขาสูงที่อยู่ติดกับแอ่ง [a linear sedimentary basin in a 
foreland; these basins subside in response to flexural 
loading of the lithosphere by heavy loads of thrust 
sheets]  

forward modeling [ฟอร′วารฺด มอ′เดลิ่ง] : รูปจ าลองที่สร้างจาก
ระยะเร่ิมต้นไปหาระยะสุดท้ายตามล าดับ [a model constructed 
from an original stage to a final stage] ตรงกันข้ำมกับ 
backward/inverse modeling 

four-way dip closure [ฟอร-เว ด๊ิพ โคล′เฌอรฺ] : โครงสร้างที่ไม่
ยอมให้มีการเคลื่อนย้ายของของเหลวออกไป โดยมีลักษณะการ
เอียงเทของชั้นหินเป็นรูปโดม [a dome shape structure] 

fracture [แฟร็ค′เช่อรฺ] : ศัพท์ที่เรียกรวมๆ ของระนาบใดๆ ที่เกิด
จากการแตกที่ท าให้สูญเสียการยึดเกาะระหว่างเม็ดแร่หรือเม็ดหิน 
[a general term for any surface within a material across 
which there is no cohesion]  

fracture cleavage (แฟร็ค′เช่อร คลี′หวิจ) : รอยแตกขนาดเล็กที่
มีลักษณะคล้ายคลึงกับแนวแตกเรียบ [a small fracture similar 
to cleavage] แต่มีการสูญเสียการยึดเกาะระหว่างเม็ดแร่ในเน้ือหิน 
จึงไม่ใช่ลักษณะของแนวแตกเรียบจริง หากเป็นแนวแตกเรียบจริง
การยึดเกาะระหว่างเม็ดแร่จะคงอยู่ และมีการเรียงตัวใหม่ในเน้ือหิน 
โดยแบ่งเป็นสองอาณาจักร คือ อาณาจักรของเม็ดแร่และอาณาจักร
ของแนวแตกเรียบ ในปัจจุบันศัพท์ค าน้ีไม่นิยม เพราะจะสับสนกับ
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ศัพท์ค าว่า แนวแตกเรียบแบบไม่ต่อเน่ือง (spaced cleavage)   
หรือดิสเจิงทิฟ คลีวิจ (disjunctive cleavage) 

friction [ฟริค′เฌิ่น] : แรงต้านการเคลื่อนที่ของพื้นผิววัตถุสอง
ชนิดที่สัมผัสกัน [mechanical resistance to motion of one 
object moving against another]  

frictional sliding [ฟริค′ฌเน่ิล หรือฟริค′เฌอเน่ิล สไล′ด่ิง] : การ
เลื่อนไถลไปตามระนาบการแตก ที่มีการขัดสีหรือครูดระหว่าง
ระนาบ ท าให้เกิดกรวดเหลี่ยมและผงรอยเลื่อน [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 [ฟรินจ จ๊อยนฺทฺ] : แนวแตกขนาดเล็กที่อยู่รอบนอก
ของระนาบแตกหลัก โดยท ามุมประมาณ 5 - 25 เกิดจากแรงดึง 
และหากปรากฏเป็นชุด 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 [เฟริน′เทิ่ล แรมพฺ] : ทางลาดของระนาบรอยเลื่อน
ย้อนซึ่งวางตัวต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกับทิศทางการเลื่อน  [a 
thrust ramp that is oriented nearly perpendicular to the 
transport direction of the thrust sheet] 

Fry method [ฟราย เมะ′เธิด] : วิธีหาขนาดและทิศทางการ
วางตัวของวงรีความเครียดในเน้ือหินที่เสนอโดย Fry (1979) [a 
type of strain analysis, strain ellipse, developed by Fry 
(1979)]  

G 

gentle fold [เจน′เทิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีมุมระหว่างแขน
สองข้างมีค่าระหว่าง 120 กับ 180 [a fold with an interlimb 
angle between 120 and 180] เป็นการจัดแบ่งของ Fleuty 
(1964)   

geodynamics [จีโอ′ไดแนหมิคสฺ] : การศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้แรงกระท า [a branch of 
science which deals with the forces and processes of 
the interior of the Earth]   

geological structure [จีเออลอ′จิเคิ่ล สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : รูปทรง
สัณฐานทางเรขาคณิตใดๆ ที่ปรากฏของชั้นหินหรือในเน้ือหิน [any 
feature that appears in rock texture and/or strata]  

geostatic pressure [จีโอ′สแตถิค เพระ′เฌ่อร] : ดู lithostatic 
pressure 

geostatic stress [จีโอ′สแตถิค สเตร๊ส′] : ดู lithostatic 
pressure  

geosyncline [จีโอซินไคลนฺ] : แอ่งรูปวงรีขนาดใหญ่หลาย
กิโลเมตร ที่มีการสะสมของหินตะกอนและหินภูเขาไฟที่มีความหนา
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  

geotectonics [จีโอเท็คทอ′หนิคสฺ] : ดู tectonics 

glide fold [ไกลดฺ โฟลดฺ] : ดู shear fold  

glide folding [ไกลดฺ โฟล′ด่ิง] : ดู passive slip 

gneissic banding [ไน′สิค แบน′ด่ิง] : ร้ิวขนานของไนส์ที่เรียงเป็น
ร้ิวของกลุ่มแร่สีเข้ม แยกออกจากการเรียงตัวของกลุ่มแร่สีจาง มี
ลักษณะเป็นแถบ [a type of foliation in metamorphic rock 
defined by compositional banding and commonly 
consisting of alternating dark (mafic) and light (felsic or 
silicic) bands of rock] ] ค ำพ้อง gnessic (gneissose) 
structure; gneissosity 

gnessic (gneissose) structure [ไน′สิค (ไนโซส) สเตร๊ิค′เช่อรฺ]: 
ดู gnessic banding 

gneissosity [ไนซอ′เซอที่] : ดู gnessic banding 

gouge [เก๊าจฺ] : เม็ดแร่หรือเศษหินขนาดละเอียดเท่าเม็ดดิน
เหนียว หรือเม็ดแร่ดินเหนียว ที่เกิดจากการบดอัด ครูด ในขณะเกิด
การเลื่อนของหิน [uncemented pulverized clayey or 
claylike material formed by frictional wear of rock 
material during slip] 

graben [กรา′เบิ่น] : แอ่งหรือหุบเขาที่เกิดจากการเลื่อนลงของ
บล็อกหินเพดานเทียบกับหินพื้นของรอยเลื่อนปกติ ขอบแอ่งจะ
ขนาบด้วยรอยเลื่อนปกติที่มีมุมเทหันเข้าหากัน [an elongate 
trough or basin, bounded on both sides by high-angle 
normal faults that dip toward one another] 

grain-boundary diffusion creep [เกรน-เบานฺ′เดอร่ี ดิฟิว′
เฌิ่น] : กลไกการเปลี่ยนลักษณะของเม็ดผลึกแบบแพลสติก เป็น
การเคลื่อนย้ายมวลโดยกลไกการแพร่ออกจากบริเวณขอบของเม็ด
ผลึก [grain-scale, ductile deformation accomplished by 
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the diffusion of atoms along grain boundaries] ดูเพิ่มเติมใน 
diffusion ค ำพ้อง Coble creep 

grain-boundary migration [เกรน-เบานฺ′เดอร่ี ไมเกร′เฌิ่น] : 
การเพิ่มขนาดของเม็ดผลึกโดยการรุกจากด้านขอบของเม็ดแร่สู่เม็ด
แร่ข้างเคียง เน่ืองจากได้รับแรงกระท า [movement of grain 
boundary due to pressure acting on the grain]  

grain-boundary sliding [เกรน-เบานฺ′เดอร่ี สไล′ด่ิง] : กลไกการ
เปลี่ยนลักษณะของเม็ดผลึกแบบแพลสติก เกิดที่อุณหภูมิปานกลาง
ถึงสูง โดยจะเลื่อนไถลออกจากกันบริเวณขอบเม็ดผลึกด้วยการแพร่ 
เม็ดผลึกแต่ละเม็ดไม่เปลี่ยนรูปร่างแต่เปลี่ยนลักษณะการเกาะกัน
ของเม็ดผลึกในมวลรวม [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 [แกร′นิวเล่อรฺ โฟล] : การเคลื่อนย้ายของเศษหิน
แตกหักโดยการกลิ้ง-หมุน-ครูด-การบีบอัด-แตกป่น ไปตามแรงการ
เลื่อนตัวของรอยเลื่อน หรือตามแรงดึงดูดของโลก [gravitational 
or mechanical flow of rock fragments] 

gravitational orogenic collapse [เกรเวอเท′ฌเน่ิล หรือเก
รเวอเท′เฌอเน่ิล ออโรเจ′หนิค เคอแลพสฺ′] : การทรุดตัว หรือยุบตัว
ของเทือกเขาที่เป็นผลของการเลื่อนไถลตามแรงดึงดูดของโลก เกิด
เมื่อมวลหินขนาดมหึมายกตัวสูงขึ้นกว่าบริเวณข้างเคียง ก่อเกิดการ
เลื่อนไถล-ถล่ม ของมวลหินขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถต้านแรงดึงดูด
ของโลกได้ [an orogen compensates for uplift derived 
from horizontal compression laterally under the 
influence of gravity, i.e. gravitational sliding] ค ำพ้อง 
gravitational spreading 

gravitational sliding; [เกรเวอเท′ฌเน่ิล หรือเกรเวอเท′เฌอเน่ิล 
สไล′ด่ิง] : การถล่มหรือการเลื่อนตัวของมวลหินตามแนวลาดชันโดย
แรงโน้มถ่วง [a downward movement of a rock mass on a 
slope by the force of gravity] ค ำพ้อง gravity sliding  

gravitational spreading [เกรเวอเท′ฌเน่ิล หรือเกรเวอเท′เฌอ
เน่ิล สเพร′ด่ิง] : ดู gravitational orogenic collapse 

gravity sliding [เกรเวอที่ สไล′ด่ิง] : ดู gravitational sliding 

Griffith cracks [กริ′เฟิธ แคร็คสฺ] : ดู microcracks 

Griffith failure criteria [กริ′เฟิธ เฟ′เลยีร ไครทิ′เรีย] : การวิบัติ
แบบสองมิติที่พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นต้ังฉากกับ

ความเค้นเฉือนวิกฤต ซึ่งกลไกการแตกจะเกี่ยวเน่ืองกับการมีรอย
แตกร้าวขนาดเล็ก หรือรอยแตกกริเฟิธ อยู่ภายในเม็ดแร่หรือผลึก
แร่ประกอบหิน [fracturing of rock is strongly controlled by 
microcracks/Griffith cracks]  

Griffith’s law of failure [กริเฟิธสฺ ลอ เอิฟ เฟ′เลียรฺ] : 
ความสัมพันธ์แบบ 2 มิติ ระหว่างค่าความเค้นต้ังฉาก และค่าความ
เค้นเฉือนวิกฤตของระนาบการแตก ที่มีกรอบการวิบัติเป็นแนวโค้ง
รูปเพอแรเบอเลอ (parabola) และขึ้นกับความแข็งแรงดึงของวัตถุ 
น่ันคือ “ค่ำก ำลังสองของควำมเค้นเฉือนวิกฤตของระนำบรอยแตก 
เท่ำกับสี่เท่ำของค่ำควำมแข็งแรงดึงของวัตถุยกก ำลังสอง รวมกับสี่
เท่ำของค่ำควำมแข็งแรงดึงคูณกับค่ำควำมเค้นต้ังฉำกของระนำบ
รอยแตก [critical shear stress required for failure is a 
function of tensile strength and normal stress as the 
below equation]”  

Griffith-Murrel failure criteria [กริเฟิธ-มูเรล เฟ′เลียรฺ ไครทิ′
เรียน] : ความสัมพันธ์แบบ 3 มิติระหว่างค่าความเค้นเฉือนวิกฤต
และความเค้นต้ังฉากของระนาบรอยแตก กล่าวคือ “ค่ำก ำลังสอง
ของควำมเค้นเฉือนวิกฤตของระนำบรอยแตก เท่ำกับแปดเท่ำของ
ค่ำผลคูณระหว่ำงควำมแข็งแรงดึงของวัตถกับค่ำเฉลี่ยควำมเค้น
หลักสำมแกน [critical shear stress required for failure is a 
function of tensile strength and mean stress as the 
below equation]”   

growth fault [โกร๊ธ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีการเลื่อนเกิดขึ้น
พร้อมๆ กับการตกตะกอนสะสม ท าให้ชั้นของตะกอนใกล้กับรอย
เลื่อนมีความหนามากกว่าชั้นตะกอนบริเวณขอบแอ่ง [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] ค ำพ้อง contemporaneous fault; 
synsedimentary fault 

H 

half graben [ฮาลฺฟ กรา′เบิ่น] แอ่งกึ่งกราเบน : แอ่งแนวยาวที่มี
แนวตัดขวางเป็นแบบอสมมาตร โดยที่ขอบด้านหน่ึงของแอ่งเป็น
ระนาบของรอยเลื่อนปกติ [an elongate, asymmetric trough 
or basin bounded on one side by a normal fault]  

hanging wall [แฮ′งิ่ง วอล] : มวลหินส่วนที่อยู่บนระนาบรอย
เลื่อน [a wall rock above a fault plane/surface]  

hard linkage [ฮารฺด ลิง′คิจ] : ลักษณะการเชื่อมต่อของรอยเลื่อน
ขนาดใหญ่สองแนวที่อยู่ห่างกัน โดยรอยเลื่อนขนาดเล็กหน่ึงแนว
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หรือมากกว่าหน่ึงแนว แนวรอยเลื่อนเชื่อมต่อขนาดเล็กน้ันสามารถ
สังเกตเห็นได้ [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 [ฮีฟ ] : ระยะการเคลื่อนที่วัดตามแนวราบ เป็น
องค์ประกอบส่วนหน่ึงของเว็คเท่อรระยะการเลื่อน [a horizontal 
component of displacement on a dip-slip fault]  

helicitic structure [ฮี′เลอซิ′ถิค สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ดู snowball 
structure  

heterogenous material [เฮะเทอรอ′เจอเนิส เมอะที′รีเอ้ิล หรือ
เมอะที′เรียล] : วัตถุที่ภายในวัตถุน้ันมีสมบัติแตกต่างกัน หาก
พิจารณาในทิศทางหรือต าแหน่งที่ต่างกัน [material whose 
properties vary in magnitude with direction] ตรงกันข้ำมกับ 
homogeneous material 

high-angle fault [ฮาย-แอง′เกิ้ล ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีมุมเท
มากกว่า 45 [a fault with a dip more than 45] ตรงกันข้ำม
กับ low-angle fault 

hinge line [ฮินจฺ ลายนฺ]: เส้นที่ลากเชื่อมจุดยอดชั้นหินคดโค้งบน
ผิวของชั้นหิน น่ันคือ พิจารณาอย่างน้อย 2 จุด [an axis along 
which the curvature of a fold is greatest]  

hinge point [ฮินจฺ พ้อยนฺทฺ] : จุดที่มีค่าการโค้งมากที่สุดบนผิว
ชั้นหินคดโค้ง [the maximum curvature in a folded surface] 
หากจุดโค้งของชั้นหินคดโค้งไม่ชัดเจน และปรากฏเป็นบริเวณกว้าง 
จะเรียกว่า เขตพับรอยโค้ง (hinge zone)  

hinterland [ฮิน′เทอรแลนดฺ] : พื้นที่บริเวณเทือกเขาสูงที่มีหิน
แปรเกรดสูงปรากฏขนานกับแนวของแอ่งหน้าเทือกเขา และมีการ
เปลี่ยนลักษณะของหินแบบแพลสติก [an area bordering, or 
within an orogenic belt on the internal side away from 
the foreland] 

homocline [ฮอ′เมอไคลนฺ] : เป็นศัพท์รวมของ โครงสร้างที่มีมุม
เทของชั้นหินวางตัวในแนวเดียวกัน [a general term for a series 
of rock strata having the same dip] 

homogenous material [โฮเมอจี′นีเอ้ิส หรือโฮเมอจีเนียส เมอะ
ที′รีเอิส หรือเมอะที′เรียล] : วัตถุที่ภายในวัตถุ มีสมบัติเหมือนกัน 
เมื่อพิจารณาในทุกทิศทางหรือต าแหน่งใดๆ [material whose 
properties remain the same in all directions]  

Hook fold pattern [ฮุค โฟลดฺ แพะ′เทิ่รฺน] : ดู type of fold 
interference pattern 

Hooke’s law [ฮุคสฺ ลอ] : ความเค้นที่กระท าต่อวัตถุจะเป็น
สัดส่วนโดยตรงกับความเครียดที่ เกิดภายในวัตถุ ภายใต้พิกัด
ยืดหยุ่น [stress is proportional to strain, under elastic 
limit]          ;      เมื่อ   คือ ความเค้น มีหน่วยเป็น 
แพสเคิ่ล;  คือ ความเครียด ไม่มีหน่วย E คือ เยิงส์มอเจอเลิส 
(Young’s modulus) มีหน่วยเป็นแพสเคิ่ล 

Hookean substance [ฮุเคียน เสิบ′สเต้ินทฺ] : ดู elastic 
material 

horizontal separation [ฮอเรอซอน′เทิ่ล เซะเพอเร′เฌิ่น] : 
ระยะห่างของชั้นหินหรือตัวบ่งชี้ ที่ขาดความต่อเน่ืองแนวนอน การ
ขาดความต่อเ น่ือง เกิ ดจากการเลื่ อน [the horizontal 
displacement of the rock layer or marker measured in a 
direction at right angles to the strike of a faulted 
stratum] 

horse [ฮอรฺส] : มวลหินภายใต้รอยเลื่อนย้อน ที่ล้อมรอบด้วย
ระนาบรอยเลื่อน [a displaced block of rock that is 
bounded on all sides by faults]  

horse-tail structure [ฮอรฺส-เทล สเตร๊ิค′เช่อร] : รอยเลื่อนที่
แตกแขนงออกไป แบบประสานสายที่ปรากฏในบริเวณที่รอยเลื่อน
หยุดเลื่อน [a fanlike array of fault or tensile fracture splays 
at the termination of a larger fault]   

horst [ฮอรฺสทฺ] : เนินเขาที่ขนานกับแอ่งหรือหุบเขา เกิดจากการ
เลื่อนขึ้นของหินพื้น เมื่อเทียบกับหินเพดานในรอยเลื่อนปกติ ขอบ
เนินทั้งสองข้างคือแนวของระนาบของรอยเลื่อนปกติที่เอียงเทออก
จากกัน [an elongate block bounded on both sides by 
normal faults that dip away from one another]  

hot spot [ฮ็อท สปอ็ท′] : ต าแหน่งความร้อนสูง ที่เชื่อว่าเกิดจาก
เน้ือโลกมีความร้อนสูงอย่างผิดปกติ [it is thought to be the 
surface expression of a persistent rising plume of hot 
mantle material]  

hydraulic fracture [ไฮดรอ′ลิค แฟร็ค′เช่อรฺ] : ศัพท์ที่ใช้รวม 
ของระนาบการแตกที่เกิดจากความดันน้ าในโพรงที่สูงผิดปกติ ท าให้
เกิดการแตก [a general term for the fracture propagating in 
response to high pore pressure]  

hydraulic joint [ไฮดรอ′หลิค จ๊อยนฺทฺ] : ระนาบการแตกที่เกิด
จากความดันน้ าในโพรงที่เพิ่มสูงมากขึ้น โดยน้ าหนักกดทับที่เพิ่ม
มากขึ้น หรือมีการขับน้ าบางส่วนออกจากแร่ดินเหนียว หรือมีแก๊สที่
ถูกขับออกจากกระบวนการเกิดเพอโทรลีเอิม [a joint that 
propagates in response to high pore pressure generated 
by compaction accompanying overburden loading, the 
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release of water on clay dewatering, or the release of 
gas on the maturation of hydrocarbons] 

hydrostatic pressure [ไฮดรอ′หลิค เพระ′เณอร] ความดันทุก
ทิศทาง; ความดันน้ า : ความดันที่มีปริมาณเท่ากันทุกทิศทุกทาง 
โดยไม่มีความเค้นเฉือนกระท ากับวัตถุ [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] 
ค ำพ้อง hydrostatic stress 

hydrostatic stress [ไฮดรอ′หลิค สเตร๊ส′] : ดู hydrostatic 
pressure 

hysteresis [ฮิสเตอรี′เสสิ] : วิถีหรือเส้นทางเดินของความเค้นและ
ความเครียดของวัตถุ เมื่อก าหนดให้วัตถุถูกแรงกระท าเพิ่มขึ้น หรือ
ลดลงตามล าดับ ภายในเงื่อนไขการเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่น [a 
lag in the return of an elastically deformed body to its 
original shape after the load has been removed] ค ำพ้อง 
hysteresis loop 

hysteresis loop [ฮิสเตอรี′เสิส หลูพ]: ดู hysteresis  

I 

imbricate fan [อิมบริเคท แฟน] : ชุดรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่เกิด
ติดต่อกัน โดยมีระนาบการเลื่อนที่มีมุมเทไปในทิศทางเดียวกัน และ
มีการเลื่อนแบบซ้อนเหลื่อมกันอย่างเป็นระเบียบ หรือค่อนข้างเป็น
ระเบียบ [a series of faults that splay from a thrust fault 
and separate upward] 

imbricate structure [อิมบริเคท สเตร๊ิค′เช่อร] : โครงสร้างที่
แสดงการเรียงซ้อนกันแบบมุมสูงของมวลหิน ที่ถูกลากขึ้นมาเรียง
ซ้อนเกยกันอย่างค่อนข้างเป็นระเบียบโดยรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า  [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] ดู duplex 
ประกอบ 

impact structure [อิมแพ็คทฺ′ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : โครงสร้างที่เกิด
จากการตกกระแทกของอุกกาบาต มีลักษณะเป็นรูปคร่ึงทรงกลม 
หินบริเวณที่ถูกกระแทกจะมีการเปลี่ยนลักษณะแบบการแตก และ/
หรือหลอมเหลวแล้วเย็นตัวลงทันที [a generally circular or 
craterlike structure produced by an impact (usually 
extraterrestrial) on the Earth’s surface] 

inclined fold [อินไคลนฺดฺ′ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบการ
คดโค้งเอียง [a fold whose axial plane is inclined]   

incompetent bed [อินคอม′เพอเทิ่นท เบด] : หินที่มีค่าความ
หนืดต่ า หรือความแข็งแกร่งน้อย [rock strata of low viscosity 
or rigidity] 

infinitesimal-strain theory [อินฟิเนอเท′เซอเมิ่ล-เสตรน′ ธี′
เออร่ี] : ทฤษฎีที่กล่าวถึงการเปลี่ยนลักษณะของวัตถุที่มีปริมาณ
น้อยกว่าขนาดของวัตถุที่พิจารณา หรือมีความเครียดน้อยกว่าร้อย
ละ 1 [a theory of material deformation in which small 
displacements and small strains in geology, less than 
about 1% are analyzed] ดู finite-strain theory ประกอบ 

inflection point [อินเฟ็ค′เฌ่ิน พ้อยนฺทฺ] : บริเวณที่มีการเปลี่ยน
แนวการคดโค้ง เช่น เปลี่ยนจากโค้งขึ้นเป็นโค้งลง [a point on a 
curve that the curvature changes from upward to 
downward or from downward to upward]  

inlier [อิน′ไลเออร] : บริเวณที่มีหินอายุแก่ล้อมรอบด้วยหินอายุ
อ่อน [an area or group of rocks surrounded by younger 
rocks] ตรงกันข้ำมกับ outlier  

in-sequence thrust [อิน-ซีเควินสฺ เธริสทฺ] : ชุดของรอยเลื่อน
ย้อนมุมต่ า ที่มีล าดับการเกิดต่อเน่ืองกัน โดยที่รอยเลื่อนย้อนตัวใหม่
เกิดตามทิศทางหลักของการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก และมีหิน
อายุแก่วางทับหินอายุอ่อน [a series of thrust faults that 
place older rocks on top of younger rocks as they cut 
upsection in the transport direction] ดู out-of-sequence 
thrust ประกอบ ค ำพ้อง normal-sequence thrust 

interferenece fold [อินเทอรฟิ′เร่ินทฺ โฟลดฺ] : ดู refolded 
folds; type of fold interference pattern; superposed fold 

interlimb angle [อิน′เทอรลิมพฺ แอง′เกิ้ล] : มุมที่วัดระหว่าง
เส้นตรงสองเส้นที่ตัดกัน โดยเส้นทั้งสองลากสัมผัสกับส่วนข้างชั้น
หินคดโค้งสองข้าง [an angle between adjacent limbs of a 
fold, normally determined by drawing tangents to the 
fold limbs at the inflection points] 

interlimb fold classification [อิน′เทอรลิมพฺ โฟลด แคลเซอะ
เฟอะเค′เฌิ่น] : การจัดแบ่งรูปร่างที่เสนอโดย Fluety (1964) [a 
fold classification based on Fluety, 1964] โดยใช้มุมระหว่าง
ส่วนข้างชั้นหินคดโค้ง จ าแนกเป็น 6 ชนิด คือ ชั้นหินคดโค้งปิด 
(close fold) ชั้นหินคดโค้งเปิด (open fold) ชั้นหินคดโค้งพับผ้า 
(isocline fold) ชั้นหินคดโค้งแขนกางมาก (gentle fold) และชั้น
หินคดโค้งตีบ (tight fold) 

inversion [อินเวอร′เฌ่ิน] : การเกิดการโครงสร้างใหม่ที่มีลักษณะ
ของการเกิดตรงกันข้ามกับการเกิดของโครงสร้างเดิม [a reversal 
of tectonic mode] ค ำพ้อง structural inversion 
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inverted fault structure [อินเวอร′ทิด ฟ้อลทฺ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : 
รอยเลื่อนที่เกิดสวนทาง หรือในทิศทางตรงกันข้ามกับรอยเลื่อนเดิม 
[a reversal of fault] เช่น โครงสร้างเดิมคือรอยเลื่อนปกติ และ
เมื่อเกิดโครงสร้างกลับขั้วจะได้โครงสร้างรอยเลื่อนย้อน 

inverted rift structure [อินเวอร′ทิด ริฟทฺ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ชุด
ของรอยเลื่อนปกติในแอ่งที่มีการยืดตัวของแผ่นดิน ต่อมาอยู่ภายใต้
อิทธิพลขงแรงอัด ท าให้รอยเลื่อนเกิดการเลื่อนสวนทางกับทิศ
ทางการเลื่อนเดิม [a reversal of normal fault in a rift basin]  

isoclinal fold [ไอเซอไคล′เน่ิล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีแขนการ
คดโค้งขนานกัน [a fold whose limbs are parallel]  

isostasy [ไอซ้อ′สเตอซี่] : การปรับสภาพแผ่นเปลือกโลกหรือ
เปลือกโลก เพื่อให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลตามกฎความโน้มถ่วงของ
โลก [a condition of equilibrium, comparable to floating, 
of the units of the lithosphere above the asthenosphere 
or the curst above the mantle]  

isostatic uplift [ไอเซอสแต′ถิค เอิพ′ลิฟทฺ] : การปรับตัวของ
เปลือกโลกหรือแผ่นเปลือกโลก เพื่อก่อเกิดการสมดุลโดยการเพิ่ม
ระดับ [rise in the level of the land relative to the sea 
caused by the adjustment of the crust/lithosphere for 
equilibrium]  

J 

joint [จ๊อยนฺทฺ] : ระนาบการแตก หรือร่องแตกของหินไม่ได้เป็นผล
จากแรงเฉือน [a planar fracture, crack, or parting in a rock, 
without shear displacement]  

joint density [จ๊อยนฺทฺ เดน′เซอที่] : ในกรณีของ 1 มิติ ความ
หนาแน่นของระนาบแตกหรือร่องแตก คือ จ านวนระนาบแตกต่อ
ความยาวเส้น ในกรณีของ 2 มิติ ความหนาแน่นของระนาบแตก 
คือ อัตราส่วนความยาวของระนาบแตกที่เกิดในเน้ือหินต่อพื้นที่; ใน
กรณีของ 3 มิติ ความหนาแน่นของระนาบแตก คือ อัตราส่วนพื้นที่
ของระนาบแตกที่เกิดในเน้ือหินต่อปริมาตร [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 [จ๊อยนฺทฺ ฟรี′เควนิซี]่ : จ านวนระนาบแตกหรือ
ร่องแตกต่อระยะทาง [the number of joints per distance] 

joint plane [จ๊อยนฺทฺ เพลน] : ระนาบการแตกที่สามารถวัดแนว
ระดับ และมุมเทได้ [a surface/plane of a joint] 

joint set [จ๊อยนฺท ฺเซท] : กลุ่มระนาบการแตกในทิศทางเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน [a group of more or less parallel joints] 

joint spacing [จ๊อยนฺทฺ สแป′ซิ่ง] : ระยะห่างระหว่างระนาบการ
แตกในชุดใดๆ โดยวัดต้ังฉากกับระนาบการแตก [the interval 
between joints of a particular joint set, measured on a 
line perpendicular to the joint planes]  

joint system [จ๊อยนฺทฺ ซิส′เต้ิม] : ชุดระนาบการแตกที่มีรูปแบบ 
ซึ่งถูกก าหนดโดยเกิดโดยทิศทางของแรงกระท า [two or more 
joint sets that intersect] ตรงกันข้ำมกับ non systematic 
joint 

joint valley [จ๊อยนฺทฺ แว′ลี่] : หุบเขาที่มทีางน้ าที่ถูกก าหนดโดย
ลักษณะของระบบของระนาบการแตก [a valley whose 
drainage pattern is controlled by master joint systems] 

K 

kinematic analysis [คิเนอแม′ถิค เออะแน′เลอเสิส] : การ
วิเคราะห์การเปลี่ยนลักษณะอันเป็นผลหรือผลลัพธ์ของความเครียด
ที่เกิดในวัตถุ โดยไม่ค านึงถึงตัวการที่ท าให้เกิดความเครียด 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ใน 4 ลักษณะ ได้แก่ การเคลื่อนที่ของ
วัตถุจากต าแหน่งเดิมไปยังต าแหน่งใหม่ (translation) การหมุน
ของวัตถุ (rotation) การยืดหรือการหดของวัตถุ (dilation) และ/
หรือ การบิดเบี้ยวหรือผิดรูปของวัตถุ (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] ค าว่า “kinema” เป็น
ภาษากรีก แปลว่า “การเคลื่อนที่ (movement, motion)” 

kinematic indicator [คิเนอแม′ถิค อิน′เดอเคเท่อร] : ดู shear-
sense indicator 

kinetics [เคอเน′ถิคสฺ] : การศึกษาและวิเคราะห์ความเค้น
ภายนอกที่กระท าต่อวัตถุ ท าให้วัตถุเคลื่อนที่ [the study of 
motion and its causes] 

kink band [คิงคฺ แบนดฺ] : แถบการเปลี่ยนลักษณะที่เกิดใน
มาตราส่วนต้ังแต่ขนาดใหญ่มองเห็นด้วยตาเปล่า ถึงขนาดเล็กที่มอง
ไม่เห็นด้วยตาเปล่า เช่น การเลื่อนตัดแนวแถบ (เช่น ร้ิวขนาน ชั้น
หินบาง) ท าให้เกิดการหักเป็นมุมแหลม [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] 
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kink fold [คิงคฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีแขนเป็นระนาบเรียบ 
และมีมุมระหว่างแขนการคดโค้งเป็นมุมแหลม [a fold with 
planar limbs and a sharp angular hinge]  

kinking [คิง′คิ่ง] : กระบวนการที่ท าให้เกิดชั้นหินคดโค้ง โดยท าให้
หินโค้งแบบแขนที่เป็นระนาบเรียบ และมีมุมแหลมที่จุดยอดการโค้ง 
โดยที่รูปทรงของชั้นหินคดโค้งเกิดจากการหมุนของชั้นหินหรือการ
ถูกเฉือน [fold mechanism that produces a fold with 
planar limbs and a sharp angular hinge as resulted of 
twist or shear rock strata] 

klippe [คลิพ] : มวลหินเคลื่อนที่ยังคงทนต่อการผุกร่อน ปรากฏ
เป็นเศษหลงเหลือของมวลหินเคลื่อน ที่ถูกล้อมรอบด้วยมวลหินอยู่
กับที่ [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] พหูพจน์ของ klippe คือ 
klippen ค ำพ้อง nappe outlier; thrust outlier 

L 

large-strain theory [ลารฺจ-สเตรน ธี′เออร่ี] : ดู finite-strain 
theory 

lateral ramp [แล′เทอเร่ิล แรมพฺ] : การเปลี่ยนระดับเป็นทาง
ลาด ด้วยการไต่ระดับสูงขึ้น หรือตีบหายไป บริเวณฐานรอยเลื่อน
ย้อนมุมต่ า โดยแนวระดับของลาดด้านข้างตัดขวางกับแนวระดับ
ลาดด้านหน้า [a thrust ramp that strikes generally parallel 
to a transport direction of a thrust sheet]  

law of concealed stratification [ลอ เอิฟ เคินซีลดฺ′ สแตร
เทอะเฟอะเค′เฌิ่น] : กฎที่กล่าวว่า “การหายไปของหินโผล่ใน
บริเวณขอบ จ าเป็นต้องมีค าอธิบายถึงสาเหตุการขาดหายไปของหิน
โผล่ เช่น เกิดจากการผุกร่อน การคดโค้ง หรืออ่ืนๆ ที่ปรากฏเป็น
ขอบ [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 [ลอ เอิฟ ครอสเคอะทิ่ง 
ริเล′เฌินฌิพสฺ] : กฎที่กล่าวว่า “หิน (โดยเฉพาะหินอัคนี) ที่ตัดกับ
หินท้องที่ ย่อมมีอายุอ่อนกว่าหินท้องที่ [a rock (esp. an igneous 
rock) is younger than any other rock across which it 
cuts]” ต้ังโดย James Hutton 

law of faunal assemblages [ลอ เอิฟ เฟาะ′เน่ิล เออะเซม′
บลิจ] : กฎที่กล่าวว่า “ซากสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏในชั้นหิน ย่อมมีอายุ
เดียวกับชั้นหิน [similar assemblages of fossil organisms 

(faunas and floras) indicate similar geologic ages for the 
rocks that contain them]”  

law of faunal succession [ลอ เอิฟ ฟอ′เน่ิล ริเล′เฌินฌิพสฺ] : 
กฎที่กล่าวว่า “อายุของหินสามารถบ่งบอกได้จากซากสิ่งมีชีวิตที่
ปรากฏอยู่ในเน้ือหิน [the relative age of rocks can be 
determined from their fossil content]” 

law of friction [ลอ เอิฟ ฟริค′เฌ่ิน] : ดู friction 

law of original horizontality [ลอ เอิฟ เออริ′เจอเน่ิล] : กฎที่
กล่าวว่า “การตกตะกอนของหินตะกอนจะเ ร่ิมต้นจากการ
ตกตะกอนในแนวราบ [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 [ลอ เอิฟ ซูเพอรโพซิ′เฌิ่น] : กฎที่กล่าว
ว่า “เมื่อพบตะกอนของหินตะกอนหรือหินภูเขาไฟ หินที่แก่กว่าจะ
อยู่ด้านล่างของหินที่ อ่อนกว่าเสมอ ถ้าหากไม่มีถูกการเปลี่ยน
ลักษณะทางกระบวนการธรณีแปรสัณฐานด้วยการตลบกลับ  [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 [ลอ เอิฟ ยูเนอฟอรเมอเท′รีเออนิ
เซิ่ม] : กฎหรือหลักที่กล่าวโดยรวมว่า “ปัจจุบันเป็นกุญแจไขไปสู่
อดีต [the present is the key to the past]” ต้ังโดย James 
Hutton ค ำพ้อง uniformitarianism 

layer-parallel shortening [เล′เยอรฺ-เพ′เรอเลิล ฌอร′เทน่ิง] : 
การ เปลี่ ยนลั กษณะที่ ท า ใ ห้ ข นาดของแนวชั้ นหิ นหดสั้ น 
[deformation resulting in shortening of a layered 
sequence parallel to bedding]  

left-lateral strike-slip fault [เลฟทฺ-และ′เทอเร่ิล สไตร๊คฺ-สลิพ′ 
ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนตามแนวระดับที่มีการเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือ
ของผู้สังเกต เมื่อมองในทิศทางต้ังฉากกับระนาบการเลื่อน [strike-
slip fault that the left side has moved toward an 
observer looking perpendicular to the fault plane] ตรงกัน
ข้ำมกับ right-lateral strike-slip fault ค ำพ้อง sinistral strike-
slip fault  

L-fabric [เอล-แฟ′บริค] : ร้ิวลายที่เกิดทั่วทั้งเน้ือหิน มีลักษณะเป็น
แบบแนวเส้น [a penetrative rock texture that lineation is 
dominated] ตรงกันข้ำมกับ S-fabric 
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limb [ลิมพฺ]: ดู fold geometry 

line defect [ลายนฺ ดี′เฟ็คทฺ] : ดู dislocation 

lineament [ลิ′นีเออเมิ่นทฺ] : สภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็น
แนวเส้น [topographic feature consisting of aligned surface 
features]  

linear structure [ลิ′นีเออร หรือลิ ′เนียร สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ดู 
lineation 

lineation [ลินีเอ′เฌิ่น] : โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง 
กึ่งตรง หรือโค้ง มีได้ในทุกขนาดและเป็นแนวที่สามารถบ่งบอกได้ 
โดยการสังเกตตรงหรือโดยจิตนาการ [structure on any scale 
that can be expressed as a real or imaginary line] ค ำพ้อง 
linear structure 

listric fault [ลิสตริค′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีระนาบโค้งที่ฐาน พบ
ได้ทั้งรอยเลื่อนปกติ (nomral fault) และรอยเลื่อนย้อน (reverse 
fault) ส่วนที่อยู่ใกล้ผิวดินจะมีมุมสูง เมื่อลึกลงไปมุมเทจะลดลง
เร่ือยๆ จนกลายเป็นระนาบโค้งและ/หรือในที่สุดจะวางตัวแนวราบ 
[a curved downward-flattening fault, generally concave 
upward. Listric faults may be characterized by normal or 
reverse separation]  

lithosphere [ลิ′เธอสฟิร] : ชั้นนอกสุดของโลก ประกอบด้วย
เปลือกโลกและเน้ือโลกตอนบน [the outer, relatively rigid 
layer of the Earth that consists of the entire crust, plus 
the uppermost mantle]  

lithostatic pressure [ลิ′เธอสแตถิค เพระ′เฌอรฺ] : ความเค้น 
() ที่กระท า ณ ต าแหน่งใดๆ ใต้ผิวดินในแนวด่ิง [overburden or 
vertical stress in the Earth's crust] ค ำพ้อง lithostatic 
stress; geostatic pressure; geostatic stress; overburden 
pressure; overburden stress 

lithostatic stress [ลิ′เธอสแตถิค สเตร๊ส′] : ดู lithostatic 
pressure 

load cast [โหลด แคสทฺ] : โครงสร้างที่แสดงการคดโค้งหรือการ
แอ่นเฉพาะในบริเวณผิวสัมผัสระหว่างหินตะกอนเม็ดละเอียด
จ าพวกดินเหนียว กับหินตะกอนเม็ดหยาบจ าพวกทรายและกรวด
มน [depressions in fine-grained sediments beneath 
coarse-grained sediments bed]  

low-angle fault [โล-แองเกิ้ล ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีมุมเทน้อย
กว่า 45 [a fault with a dip of 45 or less] ตรงกันข้ำมกับ 
high-angle fault 

LS-tectonite [เอลเอส-เท็คทอ′ไน้ทฺ] : เท็คทอไน้ท์ที่มีโครงสร้าง
แนวเส้นและร้ิวขนาน [a tectonite whose fabric has both 
linear and planar fabric elements caused by 
deformation] 

L-tectonite [เอล-เท็คทอ′ไน้ทฺ] : เท็คทอไน้ท์ที่มีโครงสร้างแนว
เส้นเด่น เช่น หินที่เม็ดกรวดในเน้ือหินถูกยืดให้เป็นแท่งยาว [a 
tectonite whose fabric is dominated by the presence of 
lineations, e.g., a deformed conglomerate in which the 
pebbles are strongly elongate] 

M 

macroscopic scale [แมเครอสกอ′พิค สเกล′] : มาตราส่วน
ขนาดเทือกเขา [mountain size scale]  

main fault [เมน ฟ้อลทฺ] : ดู master fault 

major fault [เม′เจอรฺ ฟ้อลทฺ] : ดู master fault 

major fold [เม′เจอรฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่ส่วนข้างของการคด
โค้งประกอบด้วยชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กหรือชั้นหินคดโค้งรอง
หลายๆ ลูก [the fold whose limbs contain minor folds] ดู 
minor fold ประกอบ 

mantle [แมน′เทิ่ล] : ส่วนที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกและแกนโลก 
[the region of the earth’s interior between the crust and 
the core]  

mantle plume [แมน′เทิ่ล พลมู] จุดร้อน : ดู hot spot 

master fault แมส′เท่อร ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีระยะการเลื่อน
ยาวที่สุด พร้อมทั้งมีแขนงรอยเลื่อนหรือรอยเลื่อนขนาดเล็กเกิดร่วม
ด้วย [the fault with the largest displacement and having 
numerous minor faults associated] ดู minor fault ประกอบ 

McKenzie model [เมอเคน′ซี มอ′เด้ิล] : รูปจ าลองการยืดของ
แผ่นเปลือกโลกในแบบการเปลี่ยนลักษณะที่เป็นไปตามแกน ท าให้
เกิดรอยเลื่อนปกติในรูปแบบของกราเบน (graben) และฮอร์สท์ 
(horst) [a model illustrating coaxial (pure shear) 
deformation of an extensional crust produced graben 
and horst structures]  

M-domain [เอ็ม-โด′เมน] : ดู mica-rich domains 

mean stress [มีน สเตร๊ส] : ค่าเฉลี่ยผลรวมความเค้นหลัก 3 
แกน [an average of the three principal stresses]  
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mechanical twinning [มิแค′นิเคิ่ล ทวิ′น่ิง] : กลไกการเปลี่ยน
ลักษณะภายในโครงข่ายผลึก เกิดโดยความเค้นเฉือนกระท าต่อเม็ด
แร่ ในทิศทางที่เหมาะสม จะท าให้โครงข่ายของผลึกถูกบิดแทนการ
แตกหัก ส่งผลให้โครงข่ายของผลึกมีลักษณะผลึกที่ มี รูป ร่าง
เหมือนกัน เสมือนเป็นผลึกแฝด [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 [มิแค′นิเคิ่ล ทวิน′ เพลน] : ดู planar 
defect 

mechanism of plate motion [เม′เคอนิเซิ่ม เอิฟ เผลท โม′
เฌิ่น] : แรงที่ท าให้แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ [force that moves 
the plate]   

megalineament [เมเกอลินีเออ′เมิ่นทฺ] : โครงสร้างแนวเส้นที่มี
ความยาวเป็นระยะทางมากกว่า 100 กิโลเมตร [any lineation 
more than 100 kilometers long] 

megashear [เมเกอะฌิร] : (1) รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-
slip fault) ที่มีการเลื่อนตามแนวนอนเป็นระยะทางหลายสิบถึง
หลายร้อยกิโลเมตร [a strike-slip fault with a horizontal 
displacement measured in tens to hundreds of 
kilometers] (2) รอยเลื่อนหรือเขตรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีแนวยาว
เป็นระยะทางมากกว่า 700 กิโลเมตร [a regional fault or fault 
zone whose trace length is greater than about 700 km]  

mélange [เมลานจฺ′] : หินที่ถูกบดอัดและถูกรีดในบริเวณที่มีการ
ชนกันและการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก [mixture of sheared 
rocks within and along subduction zone]  

mesoscopic scale [เมะเซอสกอ′ผิค สเกล′] : มาตราส่วนที่
สามารถมองเห็นขนาดของโครงสร้างของหิน ในหินที่มีขนาดมือถือ
ได้ ถึงขนาดมองเห็นภายในหินโผล่ได้ [scale of structures in 
the size range from hand specimen to outcrop] 

mesosphere [เมะ′เซอสฟิร′] : ส่วนที่ต่อจากฐานธรณีภาค [the 
region of the earth’s interior beneath the 
asthenosphere] ดู mantle ประกอบ 

metallic bonding [เม′เทหลิค บอน′ด่ิง] : เป็นพันธะที่เกิดจาก
อะตอมของโลหะที่ใช้เวเลนซ์อิเล็คทร็อนร่วมกัน [a metallic 
bonding that mobile valence electrons are shared 
among atoms in a usually stable crystalline structure] ดู 
chemical banding ประกอบ 

metamorphic core complex [เมะเทอมอร′ฝิค คอรฺ คอม′
เพล็กซฺ] : การปรากฏเป็นรูปโดมของหินพื้นซึ่งถูกแปรสภาพทาง
ธรณีวิทยาและการเปลี่ยนลักษณะที่ซับซ้อน และเป็นการโผล่จาก
ผลของรอยเลื่อนปกติมุมต่ า [domal uplift of deformed 
metamorphic and igneous rocks of the footwall of a low 
angle normal fault]  

metamorphic terrane [เมะเทอมอร′ฝิค เทอ′เรน] : สภาพของ
ศิลาภูมิประเทศ (terrane) ที่มีหินแปรเป็นองค์ประกอบใหญ่ [a 
terrane consisting mostly of metamorphic rocks] ดู 
terrane; exotic terrane; composite terrane; suspect 
terrane ประกอบ  

mica fish [ไม′เคอะ ฟิฌ] : เม็ดแร่กลุ่มไมเคอะ ที่มีการเปลี่ยน
ลักษณะในเขตรอยเฉือนซึ่งไม่เป็นตามแกน โดยจะมีแกนท ามุมกับ
ร้ิวขนาน ในลักษณะคล้ายรูปปลา [mica grains in non coaxial 
shear zone that have long axes inclined to mylonitic 
foliation]  

mica-rich domains [ไม′เคอะ-ริช โดเมนสฺ′] : อาณาจักรแนว
แตกเรียบที่มีแร่กลุ่มไมเคอะเรียงตัวเป็นแนวยาว [cleavage 
domain consisting of mica grain] ดู QF-domains ประกอบ 

microcracks [ไมโครแคร็คสฺ] : รอยแตกร้าวที่มีขนาดประมาณ 
0.001 มิลลิเมตร หรือน้อยกว่า ปรากฏกระจัดกระจายภายในเม็ด
แร่หรือผลึกแร่ ระหว่างเม็ดแร่ และ/หรือรอยต่อระหว่างเม็ดแร่ 
[microscopic-scale fractures in individual crystals and 
mineral aggregates] ค ำพ้อง microfractures; Grffith cracks 

microfractures [ไมโครแฟร็ค′เช่อรฺ] : ดู mircrocracks 

microlithon domain [ไมโครลิเธิน โด′เมน] : อาณาจักรที่มีเม็ด
แ ร่ที่ ยั ง ค ง สภ าพ เ ดิม ไ ว้ บ า ง ส่ วนห รือทั้ ง หมด  [relatively 
undeformed zone between cleavage surface] ดูค ำอธิบำย
เพิ่มเติมใน cleavage 

microscopic scale [ไมโครสกอ′ผิค สเกล′] : มาตราส่วนที่ต้อง
ขยายโดยกล้องจุลทรรศน์ (10-3-10-5 เมตร) หรือกล้องอิเล็คทร็อน 
(น้อยกว่า 10-5 เมตร) จึงจะศึกษาได้ [scale of observation 
requiring magnification] 

mineral fish [มิน′เร่ิล หรือม′ิเนอเร่ิล ฟิฌ] : เม็ดแร่ที่มีการเปลี่ยน
ลักษณะในเขตรอยเฉือนแบบไม่เป็นตามแกน โดยมีแกนท ามุมกับร้ิว
ขนาน มีลักษณะคล้ายรูปปลา [mineral grains in non coaxial 
shear zone that have long axes inclined to mylonitic 
foliation] ดู mica fish ประกอบ 
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mineral lineation [มิน′เร่ิล หรือมิ′เนอเร่ิล ลินีเอ′เฌิ่น] : การที่
เม็ดแร่เรียงเป็นแนวยาวเป็นรูปแท่งหรือแผ่น ปรากฏเป็นแนวเส้น 
[a linear fabric element defined by the preferred 
orientation of elongated grain aggregates]  

minor fault [ไม′เนอรฺ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีขนาดเล็ก ซึ่งเกิด
ร่วมกับรอยเลื่อนหลัก [small displacement faults associated 
with the largest displacement fault] ดู major fault 
ประกอบ  

minor fold [ไม′เนอรฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีขนาดเล็กที่เกิด
ร่วมกับชั้นหินคดโค้งขนาดใหญ่ [folds which are generally in 
harmonic accordance with the geometry of a major fold] 
ดู parasitic fold ประกอบ 

Mode I : opening [โหมดเวิน โอ′เพน่ิง] : ดู modes of 
fracture 

Mode II: sliding shear fracture [โหมดทู สไล′ด่ิง ฌิร แฟร็ค′
เช่อรฺ] : ดู modes of fracture 

Mode III: tearing shear fracture [โหมดทรี เทีย′ร่ิง ฌิร 
แฟร็ค′เช่อรฺ] : ดู modes of fracture 

modes of fracture [โหมดสฺ เอิฟ แฟร็ค′เช่อรฺ] : ลักษณะของ
การแตกของวัตถุ [fracture characteristics of material]  

modulus of compression [มอ′เจอเลิส เอิฟ เคิมเพรเซอบิ′เลอ
ที่] : ดู compressibility 

modulus of elasticity [มอ′เจอเลิส เอิฟ อิแลสติ′เซอที่] : ดู 
elastic modulus 

modulus of incompressibility [มอ′เจอเลิส เอิฟ อินเคิมเพ
รเซอบิ′เลอที่] : ดู bulk modulus 

modulus of rigidity [มอ′เจอเลิส เอิฟ ริจิ′เดอที่ หรือเรอจิ′เดอ
ที่] : ดู shear modulus  

Mohorovicic discontinuity [โมเฮอโร′เวอชิช ดิสคอนเทอนู′
เออที่] : ชั้นรอยสัมผัสระหว่างเปลือกโลกกับเน้ือโลก [a boundary 
between the Earth's crust and mantle]   

Mohr circle [โมรฺ เซอรฺ′เคิ่ล] : วงกลมเพื่อแสดงสภาพความเค้นที่
กระท าต่อวัตถุใดๆ ในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง โดยก าหนดให้ค่าความ
เค้นต้ังฉาก เป็นแกนแนวนอน และความเค้นเฉือนเป็นแกนแนวต้ัง 
[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]  

Mohr construction [โมรฺ เคินสเตร๊ิค′เฌิ่น] : วงกลมที่มีการ
เขียนเส้นผ่าศูนย์กลาง ผ่านค่าความเค้นหลักมากสุดและความเค้น
หลักน้อยสุด โดยมีค่าความเค้นต้ังฉากเป็นแกนแนวนอนและค่า
ความเค้นเฉือนเป็นแกนแนวต้ัง [circles produced by a plot of 
values of maximum and minimum principal stresses (1 
and 3) as diameter on the normal stress axis (n) 
versus shear stress axis (T) ] วงกลมโมรแสดงได้ทั้งความเค้น
และความเครียด 

Mohr-Coulomb failure envelope [โมรฺ-คู′ลอม เฟ′เลียรฺ 
เอน′เวอโหลพ] : ดู Coulomb failure envelope 

Mohr’s hypothesis [โมรฺ ไฮพ้อ′เธอเซิส] : ความแข็งแรงเฉือน
ขึ้นกับความเค้นต้ังฉาก [shear strength is related to normal 
stress]  

Mohr–Coulomb failure criterion [โมรฺ-คู′ลอม เฟ′เลียรฺ 
ไครท′ิเรียน] : ดู Coulomb’s failure criteria 

molasse deposit [เมอลาส′ ดิพ้อ′เสิท] : การตกตะกอนสะสม
ของหินทราย หินดินดาน และหินกรวดมน ในบริเวณแผ่นดินหรือ
ทะเลน้ าต้ืน ลงในแอ่งที่อยู่หน้าเทือกเขา ซึ่งเป็นการตกตะกอน
ในช่วงการก่อเทือกเขา [a deposition of sandstones, shales 
and conglomerates formed as terrestrial or shallow 
marine deposits in front of rising mountain chains] 

monocline [มอ′เนอไคลนฺ] : การบิดของชั้นหินเป็นระยะสั้นๆ ใน
แนวด่ิง ในส่วนที่เหลือจะบิดเป็นแนวราบหรือเกือบราบ [a bend 
in rock strata consisting of a zone of steeper dip within 
otherwise horizontal or so] ค ำพ้อง step fold 

mountain building [มาวนฺ′เท็น บิล′ด่ิง] : ดู orogeny 

mullion [เมิล′เย่ิน] : โครงสร้างแนวเส้นตามร่อง คล้ายๆ กับ
ร่องรอยย่นของการคดโค้ง รอยหยักแนวแตกเรียบ หรือท้องของ
โครงสร้างโมลยัน [linear corrugated surfaces resulting from 
folding, crenulation formation, or mullion structure] ดู 
mullion structure ประกอบ 

mullion structure [เมิล′เย่ิน สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : โครงสร้างแนวเส้น
แบบโค้งแหลมที่เกิดในหินแทรกสลับต่างชนิด ที่มีค่าความหนืด
ต่างกันเป็นอย่างมาก [linear corrugated surfaces formed at 
the interface between rocks of different relative 
ductility]  
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multiple working hypothesis [เมิล′เทอเพิล่ เวิรฺคิ่ง ไฮพ้อ′เธอ
เซิส] : กรอบความคิดที่ช่วยวิเคราะห์ปัญหา และหาค าตอบได้ เมื่อ
มี ส ม ม ติ ฐ านข องค วา ม น่ า จะ เ ป็ น ไ ด้ห ล าย ๆ  ส มม ติ ฐ า น 
[formulation of more than one possible explanation 
from the same data] 

mushroom fold [เมิฌ′รูม โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีมุมระหว่าง
แขนเป็นลบ [a fold model whose interlimb angle is 
negative] ดู interlimb angle ประกอบ 

mylonite [มาย′เลอไน้ทฺ] : หินที่มีเม็ดขนาดเล็ก และปรากฏใน
เน้ือหินในรูปโครงสร้างร้ิวขนานเกิดในเขตรอยเฉือน [a fine-
grained, foliated rock in shear zone]  

mylonitic foliation [มาย′เลอเนถิค โฟลีเอ′เฌิ่น] : ร้ิวขนานที่
เกิดจากการเฉือนแบบไม่ไปตามแกน [foliation developed 
during non coaxial deformation]  

mylonitization [มายเลอนิไทเซ′เฌิ่น] : การเปลี่ยนลักษณะของ
หินจากการท าให้แตกป่นโดยแรงกระท า เป็นการเปลี่ยนลักษณะที่
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างเด่นชัด สภาพหินที่ถูก
เปลี่ยนลักษณะจะยังคงยึดเกาะกันแน่น มีแถบหรือร้ิวขนาน หรือ
แนวเส้น อาจมีเม็ดแร่เดิมหลงเหลือและมีบางส่วนที่มีลักษณะของ
เม็ดแร่รูปตา หรือรูปเลนส์ 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.] 

N 

Nabarro-Herring creep [แน′เบอโร-แฮ′ร่ิง ครีพ] : ดู volume 
diffusion creep; diffusion 

nappe [แน็พ] : แผ่นมวลหินที่เคลื่อนตามแนวราบ อาจเกิดจาก
การเคลื่อนตัวตามระนาบแนวนอน [a sheetlike allochthonous 
rock unit, which has moved on a predominantly 
horizontal surface] ดู thrust sheet ประกอบ 

nappe outlier [แนพ เอ๊าทฺ′ไลเออร] : ดู klippe 

negative buoyancy [เน′เกอถฟี บอย′เอินซี่] : แรงที่ไม่สามารถ
พยุงวัตถุให้ลอยตัวอยู่ในของเหลวได้ เพราะมีความแรงน้อยกว่าแรง
ดึงดูดของโลก [a gravitational force pulls on a material is 
greater than a buoyant force]  

negative flower structure [เน′เกอถีฟ ฟลาวเออร สเตร๊ิค′
เช่อรฺ] : โครงสร้างรูปดอกไม้ประเภทหน่ึงที่เกิดในบริเวณการโค้ง
แบบแรงดึงของรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ท าให้
เกิดแขนงรอยเลื่อนแบบรอยเลื่อนปกติ โดยแตกออกจากแนวรอย
เลื่อนหลักเป็นรูปดอกไม้ เห็นเป็นแอ่งเล็กๆ (โค้งหงาย) ในบริเวณ
เขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ [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] ดู flower structure ประกอบ ค ำพ้อง Tulip 
structure 

neocrystallization [นีเออคริสเตอไลเซ′เฌิ่น] : การตกผลึก 
(crystallization) หรือการเกิดผลึกใหม่ (recrystallization) ของ
แร่ชนิดใหม่ (new mineral) ในระหว่างการได้รับแรงกระท าที่ก่อ
เกิดการเปลี่ยนลักษณะ [crystallization or recrystallization 
that involves the development of new minerals among 
the fabric elements] 

neotectonic joint [นีเออเท็คทอ′หนิค จ๊อยนฺทฺ] : รอยแยกใดๆ 
ที่เกิดภายใต้แรงจากกระบวนการธรณีแปรสัณฐานภายหลังยุคไม
โอซีนเร่ือยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน [any joint formed since 
Miocene] รอยแยกจะแพร่ออกไปตามทิศทางเดียวกับความเค้น
แนวนอนสูงสุด (maximum horizontal stress) 

neotectonic map [นีเออเท็คทอ′หนิค แม็พ] : แผนที่ที่แสดง
สภาพธรณีวิทยาของพื้นที่ใด หลังยุคไมเออซีนเร่ือยมาจนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน [a map portraying the post-Miocene geologic 
structures] 

neotectonics [นีเออเท็คทอ′หนิคสฺ] : การศึกษาธรณีแปรสัณฐาน 
หลังยุคไมเออซีนเร่ือยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน [a study of the 
post-Miocene structures and structural history] 

net slip [เน็ท สลิพ′] : ระยะห่างที่วัดจากต าแหน่งใดๆ 2 
ต าแหน่ง บนระราบรอยเลื่อน (fault plane/fault surface) ที่เดิม
เคยอยู่ติดกัน แต่ต่อมาเคลื่อนออกจากกันโดยการเลื่อนที่ โดยวัด
เฉพาะระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดเร่ิมต้นไปยังจุดสุดท้ายของการ
เลื่อน เป็นลักษณะของเว็คเท่อรการเลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยขนาด
และทิศทาง [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] ค ำพ้อง actual slip; true slip 

neutral fold [นู′เทริล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่ไม่สามารถบอกได้
ว่าส่วนใดเป็นรูประทุนหรือประทุนหงาย [a fold that cannot 
identify which portion is syncline or anticline]   
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Newton’s first law of motion [นู′เทินสฺ เฟิรฺสทฺ ลอ เอิฟ โม′
เฌ่ิน] : ดู Newton’s law of motion 

Newton’s law of motion [นู′เทิ่นสฺ ลอ เอิฟ โม′เฌิ่น] : กฎที่
อธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติของแรง มี 3 ข้อ ได้แก่ (1) กฎข้อที่ 1 
ของนูเทิ่น (Newton’s first law of motion) : วัตถุทุกชนิด จะ
รักษาสภาพหยุดน่ิงหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ตลอดไป ถ้า
ตราบใดที่ยังไม่มีแรงลัพธ์ที่มากกว่าศูนย์มากระท า  ภาษาอังกฤษ
คร่าวๆ ที่แปลจากภาษาและเทินตามใจความที่นูเทิ่นเขียนไว้ คือ 
“every object persists in its state of rest or uniform 
motion unless an external force is applied to it” จากกฎ
ข้อน้ีบ่งบอกให้ทราบว่า ลักษณะของวัตถุทุกชนิดเปลี่ยนได้ โดยแรง
ลัพธ์ที่มีค่าไม่เท่ากับศูนย์ (2) กฎข้อที่ 2 ของนูเทิ่น (Newton’s 
second law of motion) : ความสัมพันธ์ระหว่างมวลของวัตถุ 
(mass, m) ความเร่ง (acceleration, a) และแรงลัพธ์ที่มีค่าไม่
เท่ากับศูนย์ที่มากระท าต่อวัตถุ (force, F) คือ F = ma  
ภาษาอังกฤษคร่าวๆ ที่แปลจากภาษาและเทิน (Latin) ตามใจความ
ที่นูเทิ่นเขียนไว้ คือ “the relationship between an object's 
mass m, its acceleration a, and the applied force F is F = 
ma” (3) กฎข้อที่ 3 ของนูเทิ่น (Newton’s third law of 
motion) : เมื่อมีแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาขนาดที่เท่ากัน แต่ใน
ทิศตรงข้ามกัน ภาษาอังกฤษคร่าวๆ ที่แปลจากภาษาและเทิ่นตาม
ใจความที่นูเทิ่นเขียนไว้ คือ “for every action, there is always 
an equal and opposite reaction” 

Newton’s second law of motion [นู′เทิ่นสฺ เซะ′เคินดฺ ลอ 
เอิฟ โม′เฌ่ิน] : ดู Newton’s law of motion 

Newton’s third law of motion [นู′เทิ่นสฺ เธิรฺด ลอ เอิฟ โม′
เฌ่ิน] : ดู Newton’s law of motion 

non-coaxial deformation [น็อน-โคแอ๊ก′ซีเอ้ิล หรือน็อนโค
แอ๊ก′เซียล] : การเปลี่ยนลักษณะที่แกนของค่าความเค้นหลัก เช่น 
การเปลี่ยนทิศทางหรือหมุน [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 [น็อนเคินฟอร′เมอที่] : ดู unconformity 

noncylindrical fold [น็อนเซอลิน′ดริเคิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้ง
ที่มีเส้นพับรอยโค้ง หรือฮินจ์ไลน์ (hinge line) ไม่เป็นเส้นตรง [a 
fold in which hinge line is curved] ดู cylindrical fold 
ประกอบ 

non-penetrative structure [น็อน-เพะ′เนอเทรถีฟ สเตร๊ิค′
เช่อรฺ] : โครงสร้างที่ไม่ได้เข้าไปทั่วทั้งเน้ือหิน หรือโครงสร้างที่ไม่ได้
ท า ให้ เกิดการเปลี่ ยนลั กษณะทั่ วทั้ ง เ น้ือหิน  [deformation 

structure that affects only part of a rock, where some 
subdivisions of a rock lack the texture] ดู penetrative 
structure ประกอบ 

non-plunging fold [น็อน-เพลิน′จิ่ง โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มี
ฮินจ์ไลน์ (hinge line) วางตัวในแนวนอน [a fold having a 
horizontal hinge line] ดู plunging fold ประกอบ 

nonsystematic joints [น็อนซิสเตอแม′ถิค จ๊อยนฺทฺ] : แนวแตก
ที่มีระนาบการแตกอยู่ในทิศทางที่ไม่สอดคล้องกันหรือไร้ทิศทาง ไม่
มีทิศทางร่วมเพื่อเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันได้ [irregular fractures 
that do not share a common orientation] 

normal displacement [นอร ′ เมิ่ ล  ดิส เพล ′ส เมิ่ นทฺ ] : 
องค์ประกอบการเลื่อนซึ่งมีหินเพดานเลื่อนลงตามมุมเท เมื่อเทียบ
กับหินพื้น [a displacement component in which the 
hanging wall moves down-dip relative to the footwall]  

normal fault [นอร′เมิล่ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนซึ่งมีหินเพดานเลื่อน
ลง เมื่อเทียบกับหินพื้น [a fault in which the hanging wall 
has moved downward relative to the footwall] ดูอธิบำย
เพิ่มเติมใน Anderson’s fault classification และ ดู reverse 
fault; thrust fault; strike-slip fault ประกอบ  

normal-sequence thrust [นอร′เมิ่ล-ซี′เควินส เธริสทฺ] : ดู in-
sequence thrust 

normal separation [นอร′เมิล เซะเพอเร′เฌิ่น] : ดู dip 
separation 

normal stress [นอร′เมิ่ล สเตร๊ส] : ความเค้นที่กระท าใน
แนวต้ังฉากกับผิวระนาบที่พิจารณา [stress that acts 
perpendicular to a plane/surface] ดู stress ประกอบ 

O 

oblate spheroid [ออเบลท สฟิ′รอยดฺ] : ดู flattening strain 

oblate strain [ออเบลท′ สเตรน′] : ดู flattening strain; 
prolate spheroid 

oblique fault [โอบลีค′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีระยะของการ
เลื่อนจริง เย้ืองไปจากมุมเทและแนวระดับ ของระนาบการเลื่อน [a 
fault on which the net slip has dip slip and strike slip 
components]  

oblique flow [โอบลีค′ โฟล] : ดู passive folding 
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oblique-flow fold [โอบลีค′-โฟล โฟลดฺ] : ดู passive fold 

oblique shear [โอบลีค′ ฌิร] : ดู passive folding 

oblique-shear fold [โอบลีค′-ฌิร โฟลดฺ] : ดู passive fold 

oblique slip [โอบลีค′ สลิพ′] : การเลื่อนที่มีเว็คเท่อรองค์
ประกอบของการเลื่อนตามแนวมุมเท และตามแนวระดับ [in a 
fault, a movement or net slip that has dip slip and strike 
slip components]  

oblique-slip fault [โอบลีค′-สลิพ′ ฟ้อลทฺ] : ดู oblique fault 

obsequent fault-line scarp [ออบ′เซอเควินทฺ ฟ้อลทฺ-ลายนฺ 
สการฺพ′] : ผารอยเลื่อนที่แสดงทิศทางของการเลื่อนไปในทาง
ตรงกันข้ามกับการเลื่อนจริง เน่ืองจากส่วนของหินที่เป็นหินเพดาน 
(hanging wall) และหินพื้น (footwall) คงทนต่อการผุกร่อนได้
แตกต่างกัน ส่วนที่หลงเหลือปรากฏในสภาพที่ไม่สอดคล้องการการ
เลื่อนจริงของรอยเลื่อน เช่น การเลื่อนลงของหินเพดาน เทียบกับ
หินพื้นของรอยเลื่อนปกติ แต่เน่ืองด้วยหินพื้นเป็นหินที่ผุกร่อนได้เร็ว
กว่า จึงหายไปโดยการผุกร่อน ส่วนหินเพดานเป็นหินที่คงทนต่อการ
ผุกร่อน จึงยังคงเหลืออยู่ และปรากฏอยู่ในต าแหน่งที่มีภูมิประเทศ
สูงกว่า หน้าผารอยเลื่อนที่เกิดขึ้นจึงปรากฏในแบบตรงกันข้ามกับ
การเลื่อนจริง [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 [อ๊อฟ′เสท] : (1) เป็นค าศัพท์ที่ไม่ระบุระยะห่างอย่าง
เฉพาะเจาะจง แต่มีหลักฐานแสดงการขาดจากกัน [amount or 
distance by which something is out of line] เช่น สังเกตได้
จากหินโผล่ หรือภาพตัดขวาง ระยะที่ส่อถึงการขาดจากกัน เรียก
รวมๆ ว่า ระยะห่าง หรือระยะเลื่อน (2) เป็นศัพท์แบบไม่เจาะจง
ของค าว่า “ระยะห่างการเลื่อน (separation)” ของรอยเลื่อน [an 
informal term for the separation on a fault]   

omission of strata [โอมิ′เฌ่ิน เอิฟ สเตร′เทอ] : การขาดหายไป
ของชั้นหิน เมื่อการที่ชั้นหินถูกตัดโดยรอยเลื่อน ท าให้ชั้นหินในบาง
บริเวณขาดหายไป [an absence of strata]  

ooid [โอ′ออยดฺ] : (1) เม็ดตะกอนขนาดเล็กรูปทรงกลมหรือทรงรี 
โดยมีสารจ าพวกแคลเซี่ยมคารเบอเนท อ๊อกไซด์ของเหล็ก (iron 
oxide) หรือฟอสเฝท (phosphate) พอกพูนรอบเม็ดตะกอนเป็น
ชั้นๆ [concentric layered, spheriodal to ellipsoidal, 
concretionary body composed of calcium carbonate, 
iron oxide or phosphate] โอออยด์มีขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง
ต่ ากว่า 2 มิลลิ เมตร และหากมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2 

มิลลิเมตร เรียกว่า พิซอยด์ (pisoid); (2) ก้อนทรงกลม ในหิน
จ าพวกโอเออลิถิค (oolitic rock); โอเออลิธ (oolith); โอออยด์ คือ
อีกชื่องหน่ึงของโอเออลิธ (3) ในความหมายที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการ
เกิด หมายถึง อนุภาคที่มีลักษณะภายนอก และขนาดคล้ายกับโอ
เออลิธ  

oolite [โอ′เออไล้ธฺ] : หินตะกอน (มักเป็นหินปูน) ที่ประกอบด้วย
โอเออลิธเชื่อมติดกัน (a sedimentary rock, usually a 
limestone, made up chiefly of ooliths cemented 
together) . (2) ศัพท์ที่มักใช้ส าหรับโอเออลิธ หรืออนุภาครูปไข่ลูก
หน่ึงของโอเอออ (a term often that is used for oolith, or 
one of the ovoid particles of an oolite) 

oolith [โอ′เออลิธ] : เม็ดทรงกลม หรือทรงรี ขนาดเล็ก คล้ายไข่
ปลาในหินตะกอน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.25 -2 
มิลลิเมตร (โดยทั่วไปประมาณ 0.5-1 มิลลิเมตร) เกิดจากแคลเซียม
คารเบอเนท (แต่อาจมีโดเลอไม้ท สิลิเคอ หรือแร่อ่ืนๆ) พอกพูนเป็น
ชั้นๆ รอบนูเคลียส เช่น เศษเปลือกหอย เศษสาหร่าย หรือเม็ด
ทราย ในบริเวณน้ าต้ืนที่มีคลื่นรบกวน (a small round or ovate 
accretionary body in a sedimentary rock, resembling the 
roe of fish, and having diameters of 0.25 to 2 mm 
(commonly 0.5 to 1 mm). It is usually formed of calcium 
carbonate, but may be of dolomite, silica, or other 
minerals, in successive concentric layers, commonly 
around a nucleus such as a shell fragment, an algal 
pellet, or a quartz-sand grain, in shallow, wave-agitated 
water)  

open fold [โอ′เพ็น โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งตามการจัดแบ่งของ 
Fleuty (1964) หมายถึง ชั้นหินคดโค้งที่มีมุมระหว่างแขนสองข้าง
ระหว่าง 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 [โอ′เพ็น จ๊อยนฺทฺ] : ดู fissure  

opening bend [โอ′เพน่ิง เบ็นดฺ] : ดู releasing bend 

ophiolite [ออ′ฟีเออไล้ทฺ] : ชุดของหินในส่วนเปลือกโลกใต้สมุทร 
ประกอบ ด้วยหิ น อัค นี จ าพวก เ อิ ล เทรอแมฟิ คและแมฟิ ค 
(ultramafic and mafic) ตลอดจนหินอัคนีแทรกซอนและหินอัคนี
ปะทุ [an assemblage of ultramafic and mafic intrusive 
and extrusive rocks in an oceanic crust]  

orogenic collapse [ออเรอเจ′หนิค เคอแลพสฺ ′] : ดู 
extensional collapse 
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orogenic uplift [ออเรอเจ′หนิค เอิพ′ลิฟทฺ] : การชนกันของแผ่น
เปลือกโลกจะท าให้แผ่นเปลือกโลกหนาขึ้น และส่งผลให้เกิดการยก
ตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับระดับความสูง เฉลี่ยของพื้นผิวโลก [a 
tectonic uplift of the mean earth surface]   

orogeny [ออรอ′เจอน่ี] : กระบวนการสร้างเทือกเขาสูง [a 
process of mountains building] ค ำพ้อง mountain building 

outlier [เอ๊าทฺ′ไลเออร] : พื้นที่ที่พบหินอายุอ่อน ล้อมรอบด้วยหิน
อายุแก่ [an area or group of rocks surrounded by older 
rocks]  

out-of-sequence thrusting [เอ๊าทฺ-เอิฟ-ซี′เควินซฺ เธริส′ทิ่ง] : 
ชุดรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า ซึ่งจะมีรอยเลื่อนย้อนตัวใหม่ในทิศทางที่
ตรงกันข้ามกับทิศทางหลักของการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก อายุ
การเกิดไม่เป็นไปตามล าดับที่ควรจะเป็น [thrusting in which 
successively younger thrusts do not form uniformly on 
the hinterland or foreland side of existing thrusts] ดู in-
sequence thrust ประกอบ  

outrangeous hypothesis [เอ๊าทฺ′แรงจีเอิส หรือเอ๊าทฺ′แรงเจียส 
ไฮพ้อ′เธอเซิส] : สมมติฐานที่อธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่ยังมี
การยอมรับ เพราะอาจจะขัดแย้งกับความเป็นจริง ทั้งน้ีเพื่อกระตุ้น
ให้เกิดความสนใจในปัญหาที่ยังแก้หรือหาค าตอบไม่ได้ [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 [โอ′เวอรฺเบอรฺเด้ิน เพระ′เฌ่อรฺ] : ดู 
lithostatic pressure 

overburden stress [โอ′เวอรฺเบอรฺเด้ิน สเตร๊ส′] : ดู lithostatic 
pressure 

overgrowth [โอ′เวอรฺโกร๊ธ] : การพอกพูนของเม็ดแร่โดยสาระ
ละลายแร่ที่มีแร่ชนิดเดียวกันกับเม็ดแร่ที่สารละลายตัวอยู่ ท าให้เม็ด
แร่มีขนาดใหญ่มากขึ้น [a secondary material deposited in 
optical and crystallographic continuity around a crystal 
grain of the same composition] ดู pressure shadow 
ประกอบ 

overlapping fault [โอ′เวอรแลพิ่ง ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนสองรอย
เลื่อนที่อยู่ห่างกัน แต่ยังอยู่ภายใต้แรงกระท าในทิศทางเดียวกัน มี
แนวระดับแนวเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และมีบางส่วนของปลาย
การเลื่อนคาบเกี่ยวกัน [the distance between the ends of 
overlapping parallel faults measured parallel to the 
faults] ดู underlapping fault ประกอบ 

overprint [โอ′เวอรพร้ินทฺ] : การเกิดโครงสร้างใหม่ทับโครงสร้าง
เดิมที่มีอยู่แล้วในเน้ือหิน [a superposition of a new set of 
structural features on an older set]  

overstep [โอ′เวอรฺสเต็พ] : (1) พื้นที่คาบเกี่ยว (overlapping) 
หรือพื้นที่ปลายต่อปลาย (underlapping) ที่อยู่ระหว่างรอยเลื่อน
สองแนว ที่มีแนวระดับ (strike) ในทิศทางเดียวกันหรือใกล้เคียง 
[an area between two subparallel, noncollinear faults] 
(2) ลักษณะการล าดับของชั้นหินที่มีหน่วยหินอายุอ่อนวางตัวแบบ
ไม่ต่อเน่ืองตรงบริเวณขอบของหินอายุแก่ [a stratigraphic 
relation in which one or more stratigraphic units 
unconformably overlie the eroded edge of older 
generally tilted or folded sedimentary rocks]  

overthrust [โอ′เวอรเธริสทฺ] : (1) รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าขนาดใหญ่ 
โดยระนาบของการเลื่อนมีมุมเทต่ ามากๆ เคลื่อนจากใต้ผิวดินด้วย
ระยะทางหลายกิโลเมตร [a large low-angle thrust fault with 
displacement generally measured in kilometers] (2) รอย
เลื่อนย้อนมุมต่ า ที่มีการเคลื่อนที่เฉพาะหินเพดาน (hanging wall) 
ส่วนหินพื้น (footwall) อยู่กับที่ [a thrust whose hanging wall 
moves whereas footwall stays still] ดู underthrust 
ประกอบ ค ำพ้อง overthrust fault 

overthrust fault [โอ′เวอรเธริสทฺ ฟ้อลทฺ] : ดู overthrust 

overturned fold [โอ′เวอรฺเทิ่รฺน โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งแบบ
อสมมาตร ที่มีส่วนข้างของชั้นหินคดโค้งข้างใดข้างหน่ึงหงายขึ้น จึง
ท าให้มุมเทของส่วนข้างของชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้างไม่เท่ากัน [an 
asymmetrical fold that has an axial plane inclined to 
such an extent that the strata on one limb are 
overturned] 

P 

P-shear [พี ฌิร] : รอยเลื่อนแขนงท ามุมประมาณ 10 กับแนว
ของรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) มักเกิดภายหลัง
รอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับต้าน (anti Riedel shear) โดยจะมี
ขนาดและระยะการเลื่อนเหมือนกับรอยเลื่อนแขนงตามแนวระดับ
ตาม (Riedel shear) แต่มีทิศทางการเลื่อนตรงกัน  ค ำพ้อง 
secondary synthetic fault 

paleostructure map [เพลีโอสเตร๊ิค′เช่อร แม็พ] : ตามนิยาม
ของ Levorsen (1960) คือ แผนที่ที่แสดงความหนาของหน่วยหรือ
ชั้นหินใดชั้นหินหน่ึง พร้อมลักษณะโครงสร้างในอดีต ก่อนการตก
สะสมของชั้นหินหรือหน่วยหินใหม่แบบไม่ต่อเน่ือง บนรอยชั้นไม่
ต่อเน่ือง [a map shows thickness contour lines and the 
geologic structure that existed at the time when a 
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surface of unconformity was completed and before the 
overlapping strata were deposited]   

paleotectonic map [เพลีโอเท็คทอ′หนิค แม็พ] : แผนที่แสดง
สภาพธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแปรสัณฐานในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
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 [แพเลินสแป′สติค เระสเตอเร′เฌิ่น] : 
การวิเคราะห์และการสร้างให้กลับคืนสู่สภาพของชั้นหินก่อนการถูก
เปลี่ยนลักษณะอย่างต่อเน่ือง เพื่อตรวจสอบว่าการแปลความหมาย 
สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพเดิมอย่างเหมาะสมหรือไม่  [a 
technique that is used to progressively undeform a 
geological section in order to validate the interpretation 
used to build the section] ค ำพ้อง section restoration; 
restoration  

Palm-tree structure [พาลฺม-ทรี สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ดู positive 
flower structure 

paraconformity [เพ′เรอเอิลเคินฟอร′เมอที่] : ดู unconformity 

parallel concentric fold [เพ′เรอเลิ่ล หรือแพ′เรอเร่ิล เคินเซ็น′
ทริค โฟลดฺ] : ดู parallel fold 

parallel fold [เพ′เรอเลิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีชั้นหินซึ่งมี
ความหนาคงที่ เมื่อวัดในแนวต้ังฉากกับผิวบนและผิวล่าง  [a fold 
in which the orthogonal thickness of the layers is 
constant] ดู similar fold ประกอบ ค ำพ้อง parallel 
concentric fold 

parasitic fold [เพเรอซิ′ถิค โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งรองหรือขนาด
เล็ก (minor fold) ที่แทรกอยู่ในส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง และ/
หรือ สันและท้องของชั้นหินคดโค้งขนาดใหญ่ [minor folds on 
the limb or hinge of a larger fold] ค ำพ้อง subsidiary fold 

passive flow [แพะ′สีฟ โฟล] : ดู passive folding 

passive-flow fold [แพะ′สีฟ-โฟล โฟลดฺ] : ดู passive fold  

passive fold [แพะ′สฟี โฟลดฺ] : (1) ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากหินที่
มีสภาพอ่อนน่ิมและบิดโค้ง เลื่อนไหลได้ ด้วยแรงจากมวลหรือ
น้ าหนักของหินที่มากกว่าแรงกระท าจากภายนอก [a fold model 
in which the folded rocks are believed to have behaved 
in a purely passive way during folding] (2) ชั้นหินคดโค้งที่มี
กลไกการเกิดแบบการไหลหรือเลื่อน (flow or slip) ตัดผ่านเน้ือหิน

ที่แทรกสลับกัน ที่มีคุณลักษณะเสมือนเป็นเน้ือหินเดียวกัน ทั้งน้ี
เน่ืองจาก ชั้นหินที่แทรกสลับมีความหนืดที่ไม่แตกต่างจากชั้นหิน
หลัก [a fold model in which the mechanism of folding, 
either flow or slip, crosses the boundaries of the strata] 
(3) ค าศัพท์ที่เรียกชื่อรวมๆ ของชั้นหินคดโค้งที่มีกลไกการเกิดแบบ 
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] ดูเพิ่มเติมใน 
passive folding 

passive folding [แพะ′สฟี โฟล′ด่ิง] : กลไกการโค้งของชั้นหินคด
โค้งที่เป็นไปอย่างเสรี ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อน และ/หรือการไหลไปมา
ระหว่างชั้นหินหรือการตัดผ่านเน้ือหิน แม้จะเป็นหินต่างชนิดกัน 
[fold mechanism involving uniform ductile flow of the 
entire rock mass]  

passive margin [แพะ′สฟี มาร′เจ้ิน] : ดู passive margin 

passive-plate margin [แพะ′สีฟ-เผลท มารฺ′เจิ้น] : ขอบแผ่น
เปลือกโลกในบริเวณที่มีการเกิดแอ่งทรุด โดยมีรอยเลื่อนปกติกัดลึก
ลงไปจนกระทั่งแผ่นเปลือกโลกแยกขาดจากกัน โดยไม่มีความ
รุนแรงทางธรณีแปรสัณฐาน [a continental boundary formed 
by rifting and continental rupture and without plate-
boundary tectonism] ดู active-plate margin ประกอบ ค ำ
พ้อง passive margin 

passive shear [แพะ′สีฟ ฌิร] : ดู passive folding 

passive-shear fold [แพะ′สีฟ-ฌิร โฟลดฺ] : ดู passive fold 

passive slip [แพะ′สฟี สลิพ′] : มี 2 ความหมาย (1) หากกล่าวถึง
ชั้นหินคดโค้งจะหมายถึง การโค้งแบบเลื่อนและไหล [a fold 
model formed by flow and slip along planes inclined to 
the layering] (2) ในความหมายทั่วไป หมายถึง การเลื่อนได้อย่าง
อิสระ น่ันคือ การเลื่อนไปตามระนาบที่มีอยู่เดิมในเน้ือหิน ท าให้
สามารถเลื่อนได้โดยง่าย โดยไม่ต้องออกแรงก็สามารถเลื่อนได้ เช่น 
เลื่อนไปตามแนวแตกเรียบ หรือเลื่อนไปแนวร้ิวขนาน เป็นต้น [slip 
(simple shear) along the planes at an angle to layering, 
e.g., cleavage or schistosity] 

passive-slip fold [แพะ′สีฟ-สลิพ′ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เกิด
จากการเลื่อนตามระนาบแนวแตกเรียบหรือร้ิวขนาน ที่ท ามุมกับชั้น
หินเดิม และมีรูปร่างแบบชั้นหินคดโค้งความหนาต่างหรือซิมิลาร์
โฟล์ด (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 [เพ็น′เซิ่ล คลี′หวิจ] : โครงสร้างที่เกิดจากการ
แตกของหินเป็นแท่งยาวเรียวคล้ายแท่งดินสอ [cleavage whose 
presence causes a rock body to break into long, pencil-
like pieces]  

pencil structure [เพ็น′เซ่ิล สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ดู pencil cleavage 

penecontemporaneous deformation [พีนีเคินเทมเพอเร′นี
เอิส หรือพีนีเคินเทมเพอเร′เนียส ดีฟอรเม′เฌิ่น] : การเปลี่ยน
ลักษณะในเน้ือหินซึ่งเกิดขึ้นในขณะตกตะกอน มักเกิดกับชั้นตะกอน
ที่มีความเป็นแพลสติกสูง เช่น การเกิดการคดโค้ง หรือการเลื่อน 
จากการไถลไปตามแรงโน้มถ่วง  [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] หากไม่ต้องการความเฉพาะเจาะจง อาจ
เรียกให้สั้นลงได้ว่า contemporaneous deformation 

penetrative structure [เพะ′เนอเทรถีฟ สเตร๊ิค′เช่อรฺ ] : 
ลักษณะปรากฏของโครงสร้างหรือเ น้ือหิน ที่จะยังคงสภาพ
โครงสร้างหรือเน้ือหินในลักษณะเดิม ที่หลังถูกแบ่งย่อยลงเป็น
ส่วนๆ [said of a feature or texture if all subdivisions of 
the rock at some scale possess that feature] ดู non-
penetrative structure ประกอบ  

perfect crystal [เพอรฺ′ฟิคทฺ คริส′เต้ิล] : ผลึกที่ภายในโครงข่าย
ผลึกไม่มีข้อบกพร่องใดๆ [crystal without lattice defects]  

perfect fluid [เพอรฺ′ฟิคทฺ ฟลู′เอิด] : ของเหลวที่ไม่มีความเค้น
เฉือน ความหนืด หรือการน าความร้อน [fluids that have no 
shear stresses, viscosity, or heat conduction] 

permanent strain [เพอรฺ′เมอเน่ินทฺ สเตรน] : ความเครียดที่
เกิดขึ้นในวัตถุและคงอยู่ แม้ความเค้นจากภายนอกที่มากระท าต่อ
วัตถุหายไปแล้ว [a strain that develops and remains within 
a body after stress removes] 

phyllite [ฟิ′ไล้ทฺ] : หินแปรที่เกรดหรือระดับการแปรอยู่ระหว่าง
หินชนวนกับหินฌิสท์ [a metamorphosed rock, intermediate 
in grade between slate and mica schist]  

phyllitic foliation [ฟิลิ′ถิค โฟลีเอ′เฌ่ิน] : ร้ิวขนานที่พบในหินที่
มีเม็ดแร่ซึ่งมีขนาดประมาณ 0.5-1.0 มิลลิเมตร โดยอาณาจักรแนว
แตกเรียบจะมีการเรียงตัวของกลุ่มแร่ ไมเคอะขนาดเล็ก ส่วน
อาณาจักรเม็ดแร่จะมีแร่ขวอรทส์และกลุ่มแร่เฟลสปาร์ขนาดเล็ก 
รวมทั้งแร่อ่ืนๆ [foliation formed in fine grained (0.5-1.0 
mm) phyllitic rocks composed on Mica cleavage domain 
and quartz-feldspar microlithon] ค ำพ้อง  phyllitic 
structure 

phyllitic structure [ฟิลิ′ถิค สเตร๊ิค′เช่อร] : ดู phyllitic 
foliation 

phyllonite [ฟิ′เลอไน้ทฺ] : หินที่มีลักษณะเหมือนหินฟิไล้ท์ โดย
เกิดจากเม็ดแร่ขนาดใหญ่ของหินเดิม (protolith) เช่น แกรนิต ไนส์ 
หรือกรวดมน ที่ถูกท าให้เม็ดแร่หรือเม็ดหินมีขนาดเล็กลง ด้วยกลไก
การเกิดมายเลอไน้ท์และกลไกการเกิดผลึกใหม่ [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] 

phyllonitization [ฟิเลอไน้ทเซ′เฌิ่น] : กลไกการเกิดเป็นฟิเลอ
ไน้ท์ ที่ประกอบด้วยกลไกการเกิดมายเลอไน้ท์และกลไกการเกิด
ผลึกใหม่  [the processes of mylonitization and 
recrystallization to produce a phyllonite] ดู 
mylonitization ประกอบ 

pi-diagram; -diagram [พาย-ได′เออะแกรม] : การวิเคราะห์
ด้วยสเตริเออเน็ท เพื่อหาค่าของแกนการคดโค้งของชั้นหินคดโค้งรูป
ทรงกระบอก โดยเขียนโพลของส่วนข้างชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้าง 
จากน้ันหาระนาบที่มีโพลของส่วนข้างชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้าง
วางตัวอยู่ในต าแหน่งเกรทเซอรเคิ่ล (great circle) แนวเดียวกัน 
โดยแนวแกนการคดโค้งหาได้จากต าแหน่งของ โพลของระนาบที่มี
โพลของส่วนข้างชั้นหินคดโค้งทั้งสองข้าง [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 –diagram ประกอบ  

piggyback thrust sequence [พิ′กีแ่บค เธริสทฺ ซีเควนิซ]ฺ : รอย
เลื่อนย้อนมุมต่ าที่มีล าดับการเกิดแบบรอยเลื่อนตัวเก่า ซ้อนขึ้นไป
อยู่บนหลังของรอยเลื่อนตัวใหม่ ท าให้มุมเทของรอยเลื่อนตัวเก่า
สูงขึ้น ก่อเกิดการก่ายหรือซ้อนของรอยเลื่อนตัวใหม่ไปเร่ือยๆ [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]  

pillow structure [พิ′โล สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : โครงสร้างปฐมภูมิของหิน
ตะกอน ที่มีลักษณะคล้ายหมอน a primary sedimentary 
structure resembling the size and shape of a pillow]  

pinch-and-swell structure [พินชฺ-แอนดฺ-สเวล′ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : 
โครงสร้างที่เกิดจากการยืดของชั้นหินที่มีความเป็นแพลสติกสูงและ
ต่ า โดยที่ชั้นหินที่เป็นแพลสติกต่ ามีการยืดเป็นข้อๆ โดยยังไม่ขาด
ออกจากกัน จึงมีการคอดกิ่วเป็นช่วงๆ มักเกิดกับสายแร่ขวอรทส์ 
และเพกเมอไท้ท์ ที่เป็นสายแร่บางแทรกอยู่ในหินแปร หรือในหิน
อัคนี [a structural condition commonly found in quartz 
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veins and pegmatites, in which the vein is pinched and 
thinned at frequent intervals, leaving expanded parts 
between] ดู boudin ประกอบ 

pitch [พิทชฺ] : ดู rake   

planar defect [เพล′เนอร ดี′เฟ็คทฺ] : ความไม่สมบูรณ์ในผลึก 
เน่ืองจากการจัดรูปที่ผิดเพี้ยนไปตามระนาบผลึกของอะตอมหลายๆ 
อะตอมและในหลายๆ แถว [mismatch of a crystal structure 
across a surface/plane]  

plane strain (เพล′เนอร สเตรน′] ความเครียดแบบระนาบ : 
สภาพความเครียดที่เกิดขึ้นเพียง 2 ทิศทาง โดยความเครียดใน
ทิศทางที่สาม หรือแกนที่สามมีค่าเป็นศูนย์ เน่ืองจากไม่มีการเปลี่ยน
ลักษณะ ดังน้ัน รูปทรงรีความเครียดจะเป็นแบบสามแกนไม่เท่ากัน 
(triaxial ellipsoid) [a state of strain involves no change in 
one principal direction, resulting in a triaxial ellipsoid]  

plane stress [เพลน สเตร๊ส′] : ความเค้นที่เกิดขึ้นเพียง 2 แกน 
เพราะความเค้นของแกนที่สามมีค่าเป็นศูนย์ เน่ืองจากไม่มีแรงมา
กระท า น่ันคือ 1>2>3=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., 
1>2>3=0] 

plastic deformation [แพล′สติค ดีฟอรเม′เฌิ่น] การเปลี่ยน
ลักษณะแบบถาวรของรูปทรงสัณฐาน หรือ ปริมาตรของวัตถุ โดย
ปราศจากการแตก (permanent deformation of the shape or 
volume of a substance, without rupture)  

plastic strain [แพล′สติค สเตรน′] : ความเครียดที่หากเกิดขึ้นกับ
วัตถุ (หินหรือแร่) ใดๆ แล้ว วัตถุน้ันไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม
ได้ ทั้งๆ ที่วัตถุน้ันไม่สูญเสียการยึดเกาะระหว่างเม็ดผลึก และยังไม่
แตกหัก [nonrecoverable strain or permanent strain 
occurring without loss of cohesion] 

plasticity [แพลสติ′เซอที่] : ความสามารถของวัตถุในการเปลี่ยน
ลักษณะได้อย่างถาวร ไม่คืนสู่สภาพเดิม โดยที่วัตถุไม่สูญเสียการยึด
เกาะระหว่างเม็ดผลึก และไม่แตกหัก [deformation mechanism 
in which atomic bonds are broken while material 
cohesion is remained] 

plate [เผลท]: ผิวชั้นนอกสุดของโลกที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็น
ธรณีภาคชั้นนอกทั้งหมด หรือส่วนที่เป็นเปลือกโลกและเน้ือโลก
ตอนบนทั้งหมด มีขอบเขตที่ชัดเจนตามแนวปรากฏของแผ่นดินไหว
ที่เกิดเป็นประจ าและ/หรือภูเขาไฟระเบิด และติดอยู่กับแผ่นเปลือก
โลกแผ่นอ่ืนๆ [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 [เผลท บาวนฺ′เดอร่ี] : ผิวชั้นนอกของโลกแยก
เป็นแผ่นๆ โดยแต่ละแผ่นมีขอบที่ติดกับแผ่นอ่ืนๆ และที่ขอบของ
แผ่นเปลือกโลก จะเป็นบริเวณที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นประจ า 
และ/หรือภูเขาไฟระเบิด [zone of seismic activity along the 
edges of lithosphere plates, due to relative motion 
between plates]  

plate tectonics theory [เผลท เท็คทอ′หนิคสฺ ธี′เออร่ี] : ทฤษฎี
ที่กล่าวว่า ผิวภายนอกของโลกประกอบด้วยแผ่นเปลือกโลกขนาด
เล็กหรือใหญ่จ านวนหลายๆ แผ่นประกอบกัน โดยแต่ละแผ่นจะ
เคลื่อนที่สัมพันธ์กัน และทุกแผ่นลอยอยู่บนชั้นที่ ร้อนกว่าและ
เคลื่อนที่ได้ดีกว่า [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 [เผลท เท็คทอ′หนิคสฺ] กระบวนการแปร
สัณฐานของแผ่นเปลือกโลก; กระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือก
โลก : ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่อธิบายกลไกการสร้าง การท าลาย 
และการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก [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 [พล′ูโมส สเตร๊ิค′เช่อรฺ] โครงสร้างพูลโมส : 
โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขนไก่หรือขนนก ปรากฏบนระนาบแนว
แตก [a feather on the joint’s surface] 

plunge [เพลินจฺ] : มุมแหลมของแนวเส้นวัดเทียบกับแนวระดับ 
โดยวัดตามระนาบแนวยืน ที่มีแนวเส้นน้ันปรากฏอยู่ [an amount 
of acute angle between an inclined line and the 
horizontal measured in a vertical plane containing the 
line] 

plunging fold [เพลิน′จิ่ง โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีแกนการคด
โค้งเอียงเทไปจากแกนแนวนอน [a fold with nonhorizontal 
axis]  

point defect [พ้อยนฺทฺ ดี′เฟ็คทฺ] : ความไม่สมบูรณ์ อัน
เน่ืองมาจาก อะตอมในผลึกเกาะตัวกันได้ไม่ครบ ท าให้เกิดการสูญ
หายไปและมีช่องว่าง (vacancy) มีอะตอมของธาตุอ่ืนแทรกอยู่ใน
โครงข่ายของผลึก (interstitial impurity atom) และ/หรือ 
อะตอมของธาตุอ่ืนสามารถที่จะเกาะอยู่ในโครงข่าย แทนที่อะตอม
ของธาตุหลัก (substitutional impurity atom) [defect in 
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crystal structure including vacancy, interstitial impurity 
atom, and/or substitutional impurity atom]  

poise [พ้อยซฺ] : หน่วยของความหนืด [a unit of viscosity] ใช้
สัญลักษณ์ P หากเป็นหน่วยในระบบเอสไอจะใช้ แพสแคล-วินาที 
(Pa-s)  

Poisson’s ratio [พัวซองส เรโฌ] : สมบัติคงที่ของวัตถุที่มีสภาพ
แบบยืดหยุ่น โดยที่ค่าพัวซองส์เรโฌ คือ อัตราส่วนระว่างค่าลบของ
ค่าความเครียดแกนขวางต่อค่าความเครียดแกนยาว เมื่อมีความเค้น
ที่แกนยาวของวัตถุ [a ratio of the lateral unit strain to the 
longitudinal unit strain in a body that has been stressed 
longitudinally within its elastic limit] ค่าพัวส์ซองเรโฌไม่มี
หน่วย  

pop-up structure [พ็อพ-เอิพ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : การยกตัวขึ้น
อย่างรวดเร็วของบล็อกหินที่ถูกแรงอัด เป็นผลจากการเลื่อนตัวของ
แผ่นหิน หรือการเกิดรอยเลื่อน [a relatively uplifted block 
between thrusts verging in opposite directions] 

porphyroblast [พอฟิ′เรอแบลสทฺ หรือพอ′เฟอโรแบลสทฺ] : เม็ด
แร่ขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับแร่พื้น (groundmass) ในหินแปร ที่เป็น
ผลจากการเกิดผลึกใหม่ (recystallization) และการเกิดผลึกแร่
ชนิดใหม่ (neomineral) ในระหว่างหรือหลังกระบวนการแปร
สภาพ [a large crystal, relative to average matrix minerals, 
in a rock produced by metamorphic recrystallization] 

porphyroclast [พอฟิ′เรอแคลสทฺ หรือพอ′เฟอโรแคลสทฺ] : เศษ
เม็ดแร่เดิมที่หลงเหลืออยู่ในหินแปร น่ันคือ เป็นเศษเม็ดแร่ที่อายุ
มากสุด เพราะเม็ดแร่อ่ืนๆ ถูกเปลี่ยนลักษณะไปแล้ว มักปรากฏเป็น
เม็ดขนาดใหญ่กว่าแร่พื้น (groundmass) [a relict, partly 
crushed protolith grain within a finer-grained (often 
recrystallized) matrix in a metamorphic rock]  

positive flower structure [พ้อ′เซอถีฟ ฟลาว′เออรฺ สเตร๊ิค′    
เช่อร]: โครงสร้างรูปดอกไม้ประเภทหน่ึงที่เกิดในเขตรอยเลื่อนตาม
แนวระดับ ที่มีแขนงรอยเลื่อนเป็นแบบรอยเลื่อนย้อนแตกออกจาก
รอยเลื่อนหลัก [a flower structure in which the upward-
diverging fault splays are predominantly] ดู flower 
structure ประกอบ ค ำพ้อง Palm-tree structure 

preferred orientation [พิเฟอรดฺ′ ออรีเอินเท′เฌิ่น] : การเรียง
ตัวของวัตถุที่ถูกก าหนดให้เป็นไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง ไม่เป็นไป
โดยอิสระ [nonrandom orientation of planar or linear 
fabric elements] 

pressure fringe [เพระ′เฌ่อร ฟร้ินจ]ฺ : ดู pressure shadow 

pressure-release joint [เพระ′เฌ่อร-ริลีส′ จ๊อยนฺทฺ] : ดู 
exfoliation joint 

pressure shadow [เพระ′เฌ่อร แฌ′โด้] : โครงสร้างที่เกิดจาก
การตกสะสมของเม็ดผลึกแร่จ าพวกขวอรทส์ แคลไซ้ท์ คลอไร้ท์ 
หรือไมเคอะ ในบริเวณส่วนปลายของเม็ดแร่เดิม [aggregates of 
new grains growing on opposed sides of a host 
porphyroblast or detrital grain] ดู overgrowth ประกอบ 

pressure solution [เพระ′เฌ่อร เซอลู′เฌิ่น] : กระบวนการ
เปลี่ยนลักษณะของหินภายใต้แรงกระท าภายนอกหรือความดัน 
โดยเม็ดแร่บางส่วนจะถูกละลายออกไป บริเวณที่เม็ดแร่ถูกละลาย
ออกไป คือ บริเวณขอบของเม็ดแร่ที่อยู่ติดกับขอบของเม็ดแร่อีก
เม็ ด  มั ก เ กิ ดกั บแ ร่ ข วอรทส์  และแคลไ ซ้ ท์  [deformation 
mechanism that involves partial dissolution at grain 
boundaries under stress of soluble constituents such as 
quartz and calcite]  

primary fabric [ไพร′เมร่ี แฟ′บริค] : ร้ิวลายที่เกิดในเน้ือหิน ใน
ระหว่างการตกตะกอนหรือตกผลึกเป็นหิน [fabric formed as a 
rock was deposited or crystallized]  

primary structure [ไพร′เมร่ี สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : โครงสร้างในเน้ือหิน
หรือชั้นหิน ที่ปรากฏพร้อมๆ กับการเกิดเป็นหิน [structure 
formed as a rock was deposited or crystallized]  

principal strain axis [พริน′เซอเพิล สเตรน′ แอ๊ก′เสิส] : แกน
ความเครียดหลักสามแกนที่วางตัวต้ังฉากซึ่งกันและกัน [three 
mutually perpendicular symmetry strain axes]  

principal stress axis [พริน′เซอเพิ่ล สเตร๊ส′ แอ๊ก′เสิส] : แกน
ความเค้นหลักสามแกนที่วางตัว ต้ังฉากซึ่งกันและกัน [three 
mutually perpendicular symmetry stress axes]  

progressive deformation [เพรอเกร′สีฟ ดีฟอรแม′เฌิ่น] : ดู 
continuous deformation  

prolate spheroid [โพร′เหลท สฟิ′รอยดฺ] : ทรงรีความเครียดที่มี
แกนหลักค่าปานกลางมีค่ า เท่ ากับแกนหลักที่ มีค่ า น้อยสุด 
(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 ค ำพ้อง 
prolate strain 

prolate strain [โพร′เหลท สเตรน′] : ดู prolate spheroid 
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protolith [โพร′เทอหลิธ] : (1) หินเดิมก่อนที่จะถูกเปลี่ยนลักษณะ 
[an original rock type from which a given metamorphic 
rock is derived] (2) หินที่เป็นต้นก าเนิดของเม็ดตะกอน [a 
parent or unweathered rock from which regolith is 
formed] 

pseudotachylite [ซูโดแท′เคอไล้ทฺ] : หินเน้ือแน่นถูกบดอัดให้
ป่นละเอียด หรือถูกท าให้หลอมเหลวเป็นบางส่วน  ปรากฏในเขต
รอยเลื่อน หรือเขตรอยเฉือน [a dense rock produced in the 
compression and shear associated with intense fault 
movements, involving extreme mylonitization or partial 
melting]   

ptygmatic fold [ทิกแม′ถิค โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งของหินอย่าง
น้อยสองชนิด ที่เกิดจากกลไกการโค้งงอจากแรงอัดด้านข้าง โดยหิน
ชนิดหน่ึงมีความเป็นแพลสติกสูงมาก ส่วนอีกชนิดหน่ึงมีความเป็น
แพลสติกต่ ามาก [near-parallel folds formed by buckling of 
strong layers in a much more ductile matrix]  

pull-apart basin [พูล-เออะพารฺท′ เบ′เซิ่น] : (1) แอ่งที่เกิดจาก
แรงดึงภายในเปลือกโลก (crustal extension) โดยเป็นแรงดึงที่
เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ภายใต้การเลื่อนของรอยเลื่อนตามแนวระดับ 
(strike-slip fault) ที่มีลักษณะของแนวโค้งเปิด (releasing bend) 
[a basin formed by crustal extension at a releasing bend 
or releasing overstep along a strike slip fault zone] (2) 
แอ่งใดๆ ที่เกิดจากแรงดึงภายในเปลือกโลก [any basin resulting 
from crustal extension] 

Pumpelly’s rule [เพิม′เพลี่สฺ รูล] : กฎที่ต้ังขึ้นโดย Raphael 
Pumpelly (1894) โดยกล่าวในเร่ิมแรกว่า “หากแกนและระนาบ
แกนของชั้นหินคดโค้งรองมีความลงรอยกัน (congluent) ย่อม
หมายถึง การเกิดขึ้นพร้อมกันของแกนและระนาบแกนของชั้นหิน
คดโค้งหลัก [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]”  

pure shear [พิว′เออร ฌิร] : ดู coaxial deformation 

push-up range [พูฌ-เอิพ แรงจฺ] : การยกตัวของบล็อกหินขนาด
ใหญ่จากแรงดันหรือแรงผลัก โดยแรงเกิดจากการเลื่อนของรอย
เลื่อนตามแนวระดับ ในบริเวณแนวโค้งอัด [a block elevated by 
crustal shortening at a restraining bend or restraining 
overstep along a strike-slip fault zone 

Q 

QF-domains [คิ ว เอฟ -โด ′ เมนสฺ ] : อาณาจักร เม็ดแ ร่ที่
ประกอบด้วยแร่ขวอรทส์  และกลุ่มแ ร่ เฟลสปาร์ [cleavage 

domains dominated by quartz (Q) and feldspar (F)] ค ำ
พ้อง quartz-feldspar domains 

quadratic elongation [ควอแดร′ถิค อีลองเก′เฌ่ิน] ค่าก าลังสอง
ของค่าการเหยียด : ค่ายกก าลังสองของอัตราส่วนระหว่างค่าการ
เปลี่ยนแปลงความยาวของวัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนลักษณะ 
(L) กับค่าความยาวก่อนการเปลี่ยนลักษณะ [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 [ขวอรฺทสฺ-เฟล′สปารฺ โด′เมนสฺ] : ดู 
QF-domains 

quasi-flexural fold [เคว′ซาย-เฟร็ก′เฌอเร่ิล โฟลดฺ] : ดู quasi-
flexural folding 

quasi-flexural folding [เคว′ซาย-เฟร็ก′เฌอเร่ิล โฟล′ด่ิง] : 
กลไกการคดโค้งที่มีกลไกการโค้งแบบเลื่อนไถล-ไหล (flexural slip 
and flexural flow) ผสมกับกลไกการโค้งแบบเลื่อนไหลอิสระ 
(passive folding) [a combination of flexural and passive 
folding]  

quasi-passive fold [เคว′ซาย แพะ′สีฟ โฟลดฺ] : ดู quasi-
flexural folding 

quasi-passive folding [เคว′ซาย-แพะ′สีฟ โฟล′ด่ิง] : ดู quasi-
flexural folding 

R 

R-shear [อารฺ-ฌิร] : ดู Riedel shear 

R’-shear [อารฺพารฺม-ฌิร] : ดู anti-Riedel shear 

radial fault [เร′ดีเอ้ิล หรือเร′เดียล ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนหลายแนว
ที่แผ่กระจายออกจากจุดเดียวกัน [faults that radiate from a 
single point]  

rake [เรค] : มุมของเส้นบนระนาบ วัดเทียบกับแนวระดับของ
ระนาบ วัดได้โดยใช้ไม้วัดมุม [an angle from the horizontal 
(strike line) of a line in an inclined plane measured in 
the plane]  

ramp [แรมพฺ] : ระนาบรอยเลื่อนของรอยเลื่อยปกติและรอยเลื่อน
ย้อนมุมต่ า ที่มีมุมเทเปลี่ยนเป็นสูงขึ้นโดยระยะทางการเปลี่ยนมุม
สั้นๆ ทางลาดขึ้นของระนาบรอยเลื่อนย้อนมุมต่ ามีมุมเทประมาณ 
30 ส่วนทางลาดลงของระนาบรอยเลื่อนปกติมีมุมเทประมาณ 
60 [high-angle segment along a thrust or normal fault, 
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thrust fault and normal fault ramps commonly have 
dips of 30 and 60, respectively] 

ramp valley [แรมพฺ แว′ลี่] : หุบหรือแอ่งที่มีขอบเป็นระนาบรอย
เลื่อน [a valley that is bounded by high-angle faults, or 
ramps] 

rebound [รี′บาวนฺดฺ] : ดู upwarping 

reclined fold [ริคลายนฺดฺ′ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีมุมเพลินจ์ 
ของแนวพับรอยโค้งและมุมเทของระนาบแกนการคดโค้งเท่ากัน [a 
fold that hinge line plunges at the same angle as the dip 
of the axial surface/plane]  

recovery [ริเคาะ′เวอร่ี] : กระบวนการก าจัด หรือจัดเรียง
ข้อบกพร่องแนวเส้นในผลึก เพื่อลดความเครียดสะสมในเม็ดผลึก 
ท าให้เม็ดผลึกทนทานต่อแรงกระท าได้มากขึ้น [a process that 
removes or rearranges dislocations in a crystal to 
produce domain of fewer dislocations and hence lower 
strain energy]   

recrystallization [รีคริสเตอเลอเซ′เฌิ่น] : (1) การเกิดผลึกแร่
ใหม่ในสภาพที่เป็นของแข็ง [a formation, in a solid state, of 
new crystalline mineral grains in a rock] เม็ดแร่ใหม่ที่เกิดขึ้น
มักมีขนาดใหญ่กว่าเม็ดแร่เดิม ส่วนองค์ประกอบทางเคมีอาจ
เปลี่ยนไปหรือคงเดิม จัดเป็นระบวนการสมานหรือรักษาของเม็ด
ผลึก โดยการลดความเครียดที่สะสมในเม็ดผลึก น่ันคือ เมื่อภายใน
เม็ดผลึกมีข้อบกพร่องแนวเส้นอยู่เป็นจ านวนมาก เม็ดผลึกสามารถ
ขจัดข้อบกพร่องได้โดยกระบวนการเกิดเม็ดแร่ใหม่ เพื่อลดหรือขจัด
ข้อบกพร่องพร่องแนวเส้น จากการเรียงเป็นขอบเม็ดผลึกย่อย การ
เกิดผลึกใหม่มี 2 ประเภท คือ การเกิดผลึกใหม่ขณะยังคงมีแรง
ก ร ะ ท า  เ รี ย ก ว่ า  ก า ร เ กิ ด ผ ลึ ก ใ ห ม่ พ ล วั ต  (dynamic 
recrystalliztaion) และการเกิดผลึกใหม่หลังจากแรงกระท าได้
ห า ย ไ ป แ ล้ ว  เ รี ย ก ว่ า  ก า ร เ กิ ด ผ ลึ ก ใ ห ม่ ส ถิ ต  (static 
recrystalliztion) กลไกการเกิดผลึกใหม่มี 2 ชนิด ได้แก่ (1) กลไก
การเกิดผลึกใหม่ ด้วยการหมุนของแนวเสมือนขอบเม็ดผลึก 
(subgrain rotation recrystallization) เป็นกลไกที่เกิดหลังจาก
ข้อบกพร่องแนวเส้นถูกเลื่อนมารวมกันเป็นกลายผนังของขอบผลึก
ใหม่ ที่ท าให้เกิดการแบ่งย่อยของเม็ดผลึกให้มีขนาดเล็กลง แนว
เสมือนขอบเม็ดแร่ และผลึกใหม่เกิดขึ้น หากแนวผนังของขอบผลึก
ใหม่สามารถหมุนด้วยมุมมากกว่า 10 จากแนวของเม็ดผลึกเดิม 
(2) กลไกการเกิดผลึกใหม่จากการแทรกที่ขอบเม็ดผลึก (grain 
boundary migration หรือ migration recrystallization) เป็น
กลไกการแทรกตัวของเม็ดผลึกที่มีความเครียดน้อย ไปสู่เม็ดผลึกที่มี
ความเครียดมาก ท าให้เม็ดผลึกที่มีความเครียดสะสมมากมีขนาด
ลดลงเร่ือยๆ และในที่สุด จะถูกแทนที่ ด้วยเม็ดผลึกที่บริสุทธิ์
มากกว่า เม็ดผลึกใหม่อาจมีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าเดิมก็ได้  

recumbent fold [ริเคิม′เบินทฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งตลบทับที่มี
ระนาบแกนของการคดโค้งวางตัวในแนวราบ [an overturned 
fold that has horizontal (or nearly horizontal) hinge line 
and axial surface] 

refolded folds [รีโฟล′ดิด โฟลดฺ] : การคดโค้งซ้อนทับการคด
โค้งเดิมที่เกิดขึ้นซ้ ากันอย่างน้อยสองคร้ัง หรือมากกว่าสองคร้ัง โดย
การเปลี่ยนลักษณะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ต่างกัน หรือเป็นการเปลี่ยน
ลักษณะที่เกิดจากการเปลี่ยนทิศทางของแรงที่มากระท าซึ่งเกิดขึ้น
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ดังน้ัน รูปแบบของการคดโค้งจึงถูกเปลี่ยนไป 
[a complex three-dimensional structure created by the 
interference of two or more folding events, or by a 
progressive rotating deformation event] ดู type of fold 
interference pattern ประกอบ ค ำพ้อง superposed folds; 
superimposed folds; interference folds 

refoliation [ริโฟลีเอ′เฌ่ิน] : การเกิดร้ิวขนานแนวใหม่ที่มีทิศทาง
ที่แตกต่างไปจากร้ิวขนานแนวเดิม  [a foliation that is 
subsequent to and oriented differently from an earlier 
foliation]   

refracted cleavage [ริเฟร็คเทิด คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบที่ตัด
ผ่านชั้นหินที่มีความแข็งแตกต่างกัน ก่อเกิดการเบี่ยงเบนของ
ทิศทางของแนวแตกเรียบระหว่างชั้นหินต่อชั้นหิน [a cleavage 
that changes orientation from layer to layer where layers 
are of different rock types] ค ำพ้อง cleavage refraction 

regional structural geology [รี′เจอเน่ิล สเตร๊ิค′เช่อร จีออ′เลอ
จ้ี] : การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาในมาตราส่วนของเทือกเขา 
เขตภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหว พื้นที่บางส่วนของทวีป หรือพื้นที่
บริเวณแผ่นเปลือกโลกทรุดตัวหรือแยกตัว เป็นต้น เป็นการศึกษา
เพื่อสร้างแผนที่ธรณีวิทยา วิเคราะห์แรงและผลของแรง ตลอดจน
วิวัฒนาการของล าดับการเกิดทางธรณีวิทยา [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 [รี′เล] : เขตพื้นที่ระหว่างรอยเลื่อนสองแนวที่อยู่ในแนว
ระดับแนวเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ส่วนมุมเทจะเป็นแนวเดียวกัน 
หรือตรงกันข้ามกันก็ได้ [a zone between overlapping fault 
segment]   

release joint [รีลีส′ จ๊อยนฺทฺ] : ดู unloading joint 

releasing bend [รีลีส′อ่ิง เบ็นดฺ] : แนวการบิด-โค้งของรอยเลื่อน
ตามแนวระดับ ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนลักษณะแบบการยืด [a bend 
in a strike-slip fault that produces a local extensional 
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strain] ดู restraining bend ประกอบ ค ำพ้อง opening bend; 
extensional bend 

repetition of strata [เระเพอทิ′ฌิ่น เอิฟ สแตร′เทอ] การซ ้ากัน
ของชั นหิน : การปรากฏซ้ าของชั้นหินที่ผิดไปการล าดับชั้นปกติ (a 
reoccurrence of a particular sequence of rock strata) ดู 
omission of strata ประกอบ 

resequent fault-line scarp [รีซ′ีเควินทฺ ฟ้อลทฺ-ลายนฺ สการฺพ] 
ผารอยเลื่อนปกติ : ผารอยเลื่อนที่เลื่อนไปในทิศทางเดียวกับการ
เลื่อนจริงของรอยเลื่อน นั่นคือ หน้าผาหันหน้าไปในส่วนเลื่อนลง [a 
fault-line scarp that preserves the original facing 
direction of the fault scarp] ดู obseqence fault-line scarp 
ประกอบ 

restoration [เรสเตอเร′เฌ่ิน] : ดู palinspastic restoration 

restraining bend [ริสเตร′น่ิง เบนดฺ] : แนวการบิด-โค้งของรอย
เลื่อนตามแนวระดับ ที่ท าให้การเปลี่ยนลักษณะเป็นแบบการบีบอัด 
[a bend in a strike-slip fault that produces a local 
contractional strain] ดู releasing bend ประกอบ 

retrodeform [เระ′เทรอดีฟอรฺม] : การท าให้คืนกลับสภาพเดิมที่
ไม่เคยถูกเปลี่ยนลักษณะ [transform back to an undeformed 
stage] 

reverse drag [ริเวิรฺส′ แดร็ก] : การเปลี่ยนลักษณะตามแนวรอย
เลื่อนที่ท าให้เกิดชั้นหินคดโค้งขนาดเล็ก หรือกลุ่มชั้นหินคดโค้ง
ขนาดเล็กหลายๆ ลูก โดยโค้งในทิศทางตรงกันข้ามกับความน่าจะ
เป็นไปได้ หากถูกก าหนดโดยทิศทางการเลื่อนของรอยเลื่อน 
[deformation along a fault that creates a fold or set of 
folds that curvature is inconsistent with sense of offset 
on fault] มักปรากฏร่วมกับรอยเลื่อนปกติฐานโค้ง (listric 
normal fault) ดู reverse drag fold ประกอบ 

reverse drag fold [ริเวิรฺส′ แดร็ก โฟลดฺ] : การคดโค้งของชั้น
หินใกล้แนวรอยเลื่อน ที่มีลักษณะแบบโค้งคว่ าหรือโค้งหงาย เมื่อติด
กับรอยเลื่อน มักปรากฏร่วมกับรอยเลื่อนปกติฐานโค้ง [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 ค ำพ้อง rollover anticline 

reverse fault [ริเวิรฺส′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีการเลื่อนขึ้นของ
หินเพดาน เมื่อเทียบกับหินพื้น [a fault on which the hanging 
wall has moved upward relative to the footwall]  

rheid [รี′เอิด] : การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุแข็งแกร่งตามสมบัติ
ความหนืด (viscous flow) ภายใต้แรงกระท าที่มีขนาดความแรง
อย่างน้อยเป็นสามเท่าของแรงที่ท าให้วัตถุเปลี่ยนลักษณะแบบ
ยืดหยุ่น [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] ค าว่า 
‘rheid” มาจาก “rheology” หมายถึง “การไหล (flow)” 

rheid fold [รี′เอิด โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เกิดจากการไหลของ
ชั้นหินที่มีสภาพเสมือนของเหลว ในขณะที่มีการคดโค้งเกิดขึ้น [a 
fold that the strata have deformed by flow as if they 
were fluid]  

rhomb graben [รอม(บ) กรา′เบิ่น] : แอ่งที่เกิดจากแรงดึงภายใน
เปลือกโลก โดยเป็นแรงดึงที่เกิดขึ้นเกิดเฉพาะพื้นที่ภายใต้การเลื่อน
ของรอยเลื่อนตามแนวระดับ ที่มีลักษณะของแนวโค้งดึง [a basin 
formed by crustal extension at a releasing bend in a 
strike-slip fault zone]  

rhomb horst [รอม(บ) ฮอรฺสทฺ] : ดู push-up range 

Riedel shear; [รี′เดิล ฌิร] : รอยเลื่อนล าดับที่สอง (รอยเลื่อน
รอง) ที่เกิดในเขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) โดย
แนวของรอยเลื่อนน้ีเรียงเป็นแนวเล็กๆ ท ามุมประมาณ 15 [/2 
โดยที่  คือ ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานระหว่างเม็ดแร่ของหินที่
ถูกแรงมากระท า ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทานระหว่างเม็ดแร่ของ
หินส่วนใหญ่มีค่าประมาณ 30 ดังน้ัน /2 จึงมีค่า 15] กับแนว
ของรอยเลื่อนหลัก รอยเลื่อนน้ีจะเกิดควบคู่กับรอยเลื่อนตามแนว
ระดับขวาง (anti-Riedel shear; R’ shear) ซึ่งจะเกิดที่มุม 90-
/2 น้ันคือ จะเกิดที่มุม 90-15 =75 กับแนวรอยเลื่อนหลัก 
เมื่อค่ามุม  = 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] ค ำพ้อง R-shear 

rift basin [ริฟทฺ เบ′เซิ่น] : แอ่งที่เกิดจากการค่อยๆ ทรุดตัวของ
เปลือกโลก เน่ืองจากเปลือกโลกถูกดึงหรือยืด จึงเกิดเป็นรอยเลื่อน
ปกติ และทรุดลงเป็นแอ่ง [a basin developed by normal 
faulting in an extension regime of the crust]  
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right-lateral fault [ไร้ทฺ-และ′เทอเร่ิล ฟ้อลทฺ] : ดู right-lateral 
strike-slip fault  

right-lateral strike-slip fault [ไร้ท-และ′เทอเร่ิล สไตร๊คฺ′-สลิพ′ 
ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนตามแนวระดับที่แยกแผ่นหินออกเป็นสองฝั ง 
โดยแผ่นหินจะเคลื่อนที่ไปทางขวามือของผู้สังเกต เมื่อผู้สังเกตมอง
ไปในแนวต้ังฉากกับแนวระดับของการเลื่อน [a fault where the 
right side moves toward and observer looking 
perpendicular to the strike of the fault plane] ดู left-
lateral strike-slip fault ประกอบ ค ำพ้อง right-lateral fault; 
dextral strike-slip fault  

rigidity [เรอจ′ิเดอที่] : ความสามารถของวัตถุในการต้านแรงที่ท า
ให้เกิดการบิดเบี้ยว ซึ่งของเหลวไม่มีความสามารถในการต้านแรงที่
ท าให้บิดเบี้ยวได้เลย นั่นคือ ของเหลวมีค่าความแข็งแกร่งเป็นศูนย์ 
[the property of a material to resist applied stress that 
would tend to distort it. A fluid has zero rigidity]   

rigidity modulus [เรอจิ′เดอที่ มอ′เจอเลิส] : ดู shear 
modulus 

ring fault [ไร้ทฺ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีรูปแบบเป็นวงกลมหรือกึ่ง
วงกลม ที่เกิดร่วมกับโครงสร้างการแทรกดันของเกลือหิน การตก
กระแทกของอุกกาบาต หรือการยุบตัวของแผ่นดิน [a circular 
fault pattern that is associated with diapirism, meteorite 
impacts, and land subsidence] 

rock fabric [ร็อค แฟ′บริค] : ดู fabric  

rock mechanics [ร็อค มิแค′หนิคสฺ] : สาขาหน่ึงของกลศาสตร์ที่
เกี่ยวกับแรงและผลของแรงที่กระท าต่อหินโดยเฉพาะ [a branch 
of mechanics concerned with the response of rock to 
the force fields of its physical environment]  

rockslide [ร็อค ส′ไลดฺ] (1) การเลื่อนลงของมวลหินที่เกิดขึ้นอย่าง
เร็ว และอาจทันทีทันใด โดยระนาบการเลื่อนจะเป็นระนาบการ
เลื่อนที่เกิดขึ้นใหม่ มักมีทิศทางสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับโครงสร้าง
ที่ปรากฏของหินบริเวณน้ัน เช่น ชั้นหิน ฟ้อลทฺ จ๊อยนฺทฺ หรือ
โครงสร้างอ่ืน (a slide involving a downward and usually 
sudden and rapid movement of newly detached 
segments of bedrock sliding or slipping over an inclined 
surface of weakness, as a surface of bedding, jointing, or 
faulting, or other pre-existing structural feature) (2) มวล
หินที่เกิดจากการเลื่อนของหินอย่างรวดเร็ว (a mass of rock 
moving in or moved by a rockslide) ได้อีกแบบคือ rock 
slide ค ำพ้อง rock slip  

rock slip [ร็อค ส′ลิพ] ดู: rockslide  

roding [รอ′ด่ิง] : โครงสร้างแนวเส้นที่เกิดจาการเรียงของเม็ดแร่
ขนาดใหญ่ ก้อนกรวด หรืออ่ืนๆ ที่ท าให้ปรากฏให้เห็นเป็นแท่งแบบ
เส้น [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 [โรล′อ่ิง-ฮินจฺ มอ′เด้ิล] : รูปจ าลองของ 
Wernicke and Axen (1988) ที่อธิบายกระบวนการเกิดของแก่น
ซับซ้อนธรณีวิทยาแปรสภาพ (metamorphic core complex) 
โดยการเกิดรอยเลื่อนปกติที่ระดับใกล้พื้นผิวและมีระนาบรอยเลื่อน
มุมสูง และต่อมาจะเกิดการกัดลึกลงไปอย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งถึง
เปลือกโลกชั้นกลาง หรือที่ความลึก 10-15 กิโลเมตรจากผิวดิน 
และวางตัวแนวราบหรือเกือบราบ พร้อมการโก่งตัวของหินฐาน 
เน่ืองจากมีการปรับตัวของเปลือกโลก เพราะความไม่สมดุลของมวล
ที่เกิดขึ้นเมื่อแผ่นเปลือกโลกถูกฉีกขาดทางตอนบน ดังน้ัน ตอนล่าง
ของเปลือกโลกจึงโก่งตัว ท าให้หินที่เคยอยู่ที่ระดับกลางของเปลือก
โลกถูกยกตัวสูงขึ้นสู่ผิวดิน [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 anticline [โรลโอ′เวอรฺ แอนทิไคลนฺ] : ดู reverse drag 
fold 

roof thrust [รูฟ เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนหลักสองแนวที่วางตัว
ขนานกัน ในแนวบนและล่าง ดังน้ันจากภาพตัดขวาง รอยเลื่อน
ย้อนส่วนบน ก็คือ รอยเลื่อนที่ปรากฏอยู่บนสุด [an upper 
boundary of a duplex fault zone] ดู floor thrust ประกอบ 

room problem [รูม พรอ′เบลิม] : ช่องว่างหรือโพรงที่ปรากฏใน
ภาพตัดขวางของโครงสร้าง (รอยเลื่อน หรือชั้นหินคดโค้ง) ที่ไม่
เหมาะสม [unfilled voids resulting from improper 
construction of a cross section]   

rotational fault [โรเท′ฌเน่ิล หรือโรเท′เฌอเน่ิล ฟ้อลทฺ] : รอย
เลื่อนที่มีการเคลื่อนที่แบบหมุน [a fault on which rotational 
movement is exhibited] รอยเลื่อนที่มีระยะการเลื่อนของแผ่น
หินไม่เท่ากัน หากมีการเลื่อนในซีกหน่ึง ซีกตรงกันข้ามจะเลื่อนได้
น้อยมาก น่ันคือ เกิดการหมุนโดยปลายข้างหน่ึงยึดแน่น ส่งผลให้
ปลายตรงกันข้ามสามารถหมุนได้  

rule of V’s [รูล เอิฟ วีสฺ] : (1) กฎของเส้นชั้นความสูงบริเวณร่อง
น้ าโดยรูปตัววีจะชี้ไปทางเหนือน้ า [the v-shaped contour lines 
indicate points where a stream flows out of the V shape] 
(2) กฎของลักษณะปรากฏของชั้นหินที่เอียงเทเมื่อผ่านบริเวณร่อง
เขามีลักษณะบนแผนที่เป็นรูปตัววี [the outcrop of a formation 
that crosses a valley forms an acute angle (V shape)]  
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rupture point [เริพ′เฌอรฺ พ้อยนฺทฺ] : จุดที่วัตถุแตกหัก หรือ
สูญเสียการยึดเหนียวของเน้ือหิน [a point at which material 
breaks or loses cohesion] 

rupture stress [เริพ′เฌอรฺ สเตร๊ส′] : ค่าความเค้นที่ท าให้วัตถุ
แตกหัก [the stress that produces the failure in the 
object] ดู stress-strain curve ประกอบ 

S 

salt anticline [ซ้อลทฺ แอนทิ′ไคลนฺ] : (1) ใช้เรียกโครงสร้างที่มี
ลักษณะคล้ายโดมเกลือหิน [a diapiric structure, like a salt 
dome] (2) การแทรกดันของเกลือหินที่ท าให้แผ่นหินโก่งตัวสูงขึ้น 
และมวลของเกลือไหลสู่แกนกลางของการโก่งตัวแบบโค้งนูน [salt-
cored anticline, typically formed by salt movement into 
the anticline structure and bending the overlying strata] 

salt canopy [ซ้อลทฺ แค′เนอพี] : มวลเกลือหินที่เคลื่อนหลุดออก
จากชั้นเกลือหินหรือโดมหินเกลือเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด และ
แทรกดันเข้าไปในชั้นหินที่อยู่ด้านบน ห่างออกไปจากชั้นเกลือหิน
หรือโดมหินเกลือที่มวลเกลือหินหลุดออกมา [composite diapiric 
structure formed by partial or complete coalescence of 
diapir bulbs or salt sheets] จากภาพตัดขวางจะมีลักษณะแผ่
กว้างคล้ายร่ม เพดาน หรือหลังคา 

salt diapir [ซ้อลทฺ ได′เออะพิร] : ดู salt intrusion 

salt dome [ซ้อลทฺ โดม] : ค าศัพท์ทั่วไปที่ใช้เรียกการปูดของ
เกลือหินเป็นรูปโดม ด้วยการดันแผ่นหินที่วางอยู่ด้านบนให้โก่งตัว
ขึ้น [a general term for a domal upwelling comprising a 
salt core and its envelope of deformed overburden] ดู 
salt intrusion ประกอบ 

salt expulsion [ซ้อลทฺ อิคสเพิล′เฌิ่น] : การเคลื่อนย้ายของ
เกลือหินออกจากพื้นที่หน่ึงไปยังอีกพื้นที่หน่ึงที่อยู่ใกล้เคียงอย่าง
ต่อเน่ือง จากภาพตัดขวางจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน 
[mass transfer of salt over time without obvious change 
in salt area in cross section] ค ำพ้อง salt withdrawal 

salt intrusion [ซ้อลทฺ อินทรู′เฌิ่น] : การที่เกลือหินแทรกตัด 
และ/หรือเข้าไปแบบขนานในชั้นหินที่วางตัวอยู่เหนือชั้นเกลือหิน 
เป็นการตัดที่เกิดในทิศทางตรงกันข้ามกับแรงดึงดูดของโลก [mass 
of salt that has flowed ductilely and appears to have 
discordantly intruded the overburden] ค ำพ้อง salt diapir 

salt tectonics [ซ้อลทฺ เท็คทอ′หนิคสฺ] : ลักษณะของหินท้องที่ที่
ถูกเปลี่ยนเน่ืองจากการแทรกของเกลือหิน ท าให้เกิดโครงสร้างใหม่
ของหินโดยปราศจากแรงทางธรณีแปรสัณฐาน [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]  

salt withdrawal [ซ้อลทฺ วิฑดรอ′เอิล] : ดู salt expulsion 

S-C fabric [เอส-ซี แฟ′บริค] : ร้ิวลายที่เกิดในหินแปรแบบพลวัตที่
มีระนาบตัดกัน 2 ระนาบ ได้แก่ ระนาบร้ิวขนานหรือระนาบเอส (S-
surface) และแถบการเฉือนหรือระนาบซี (C-surface) โดยที่
ระนาบร้ิวขนานวางท ามุมกับระนาบเฉือน [a fabric in a dynamic 
metamorphic rock consisting of two intersecting surfaces: 
a foliation (S-surface) and a shear band (C-surface)]  

S-C mylonite [เอส-ซี มายเลอไน้ทฺ] : มายเลอไน้ท์ที่แสดงร้ิวลาย
ของระนาบเอส (S-surface) และระนาบซี (C-surface) มุมระหว่าง
ระนาบทั้งสองสามารถใช้บ่งบอกทิศทางการเฉือนได้ [a mylonite 
showing two intersecting surfaces (S-surface and C-
surface) with an oblique angle that indicates sense of 
shear]  

scale model [สเกล′ มอ′เด้ิล] : รูปจ าลองที่สร้างโดยการก าหนด
มาตราส่วนจริงดังที่ปรากฏในธรรมชาติ น่ันคือ การย่อหรือขยายที่
ยังคงรักษาสัดส่วนเดิมไว้ [a model that has been properly 
scaled down or up from a natural feature] 

Schmidt net [ฌมิท′ เน็ท] : ระบบพิกัดรูปตาข่ายที่ก าหนดขึ้นมา
ประเภทหน่ึง ส าหรับใช้เขียนการวางตัวของเส้น ระนาบ และ
วิเคราะห์หาตัวแทนของเส้นและระนาบ [a coordinate system 
used to plot a Schmidt projection] ดู Wulff net ประกอบ 

schist [ฌิสทฺ] : หินแปรที่มีเม็ดแร่เรียงตัวใหม่ในสภาพเรียงตัว
แบบหินฌิสท์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า ร้ิวขนานแบบหินฌิสท์ [a 
strongly foliated metamorphic rock showing a well-
develop schistosity] หากหินมีแร่ไมเคอะเด่นจะเรียกว่า หินไม
เคอะฌิสท์ (micar schist)  

schistosity [ฌิสต้อ′เซอที่] : ร้ิวขนานที่พบในหินที่มีเม็ดแร่ขนาด
ประมาณ 1-10 มิลลิเมตร โดยจะมีแร่ไมเคอะขนาดเม็ดใหญ่เรียงตัว
อยู่ในอาณาจักรแนวแตกเรียบ ส่วนอาณาจักรเม็ดแร่จะเป็นแร่ ขวอ
รทส์ เฟลสปาร์ และแร่อ่ืนๆ การแยกของอาณาจักรทั้งสองไม่
เด่นชัด [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]  

scissor fault [ซิ′เซอร ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีระยะการเลื่อนเพิ่ม
มากขึ้นที่ปลายข้างหน่ึง ขณะที่ปลายอีกข้างไม่มีการเลื่อน  หรือ
เลื่อนด้วยระยะทางที่น้อยกว่า [a fault increasing offset or 
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separation along a strike from an initial point of no 
offset] มีความหมายคล้ายกับ rotational fault 

screw dislocation [สกรู′ ดิสโลเค′เฌ่ิน] : ดู defect in crystal 

sea-floor spreading (ซี-ฟลอร สเพร′ด่ิง] : กระบวนการเกิด
ใหม่ของแผ่นเปลือกโลกใต้สมุทร ด้วยการเคลื่อนตัวออกจากกันใน
บริเวณเทือกเขากลางสมุทร จากการลอยตัวขึ้นของหินหนืดที่ถูก
หลอมเหลวบางส่วนของเน้ือโลก [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]  

sealing fault [ซี′ลิ่ง ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่ตัดชั้นหินให้ขาดออก
จากกัน โดยที่บริเวณระนาบรอยเลื่อนจะมีสมบัติการยอมให้ของ
เหลว ไหลผ่ านต่ าม าก ๆ  ห รือ ไม่ ยอม ให้ ไหลผ่ านเลย  [an 
impermeable or a very low permeability fault in porous 
and permeable rocks that prevents fluids from crossing 
fault]  

secondary foliation [เซะ′เคิ่นเดร่ี โฟลีเอ′เฌ่ิน] : ร้ิวขนานที่เกิด
ในเน้ือหินภายหลังการกลายเป็นหินเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ ร้ิวขนาน
แบบหินชนวน (slaty cleavage) ร้ิวขนานแบบหินฌิสท์ 
(schistosity) รอยหยัก (crenulation cleavage) หรือร้ิวขนาน
แบบหินไนส์ (gneissic banding) เป็นต้น [a foliation formed 
after a formation of a rock completed including slaty 
cleavage, schistosity, crenulation cleavage, and gneissic 
banding] 

secondary synthetic fault [เซะ′เคิ่นเดอร่ี ซินเธะ′ถิค] : ดู P-
shear 

second-order folds [เซะ′เคิ่นดฺ-ออร′เดอรฺ โฟลดฺสฺ] : ชั้นหินคด
โค้งขนาดเล็กจ านวนมาก ปรากฏอยู่ในส่วนข้างของชั้นหินคดโค้ง
ขนาดใหญ่ [smaller folds on a flank of the largest fold] 

second-rank tensor [เซะ′เคิ่นดฺ-แรงค เท็น′เซ่อรฺ] : เท็นเซอรที่
มี 9 องค์ประกอบ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแบบ 3 แกน หรือ 3 
มิติ [a tensor consisting of nine components in three-
dimensional space] ดูเพิ่มเติมใน tensor 

section restoration [เซ็ค′เฌิ่น เระสเตอเร′เฌิ่น] : ดู 
palinspastic restoration 

semi-ductile deformation [เซมิ-เดิค′เทิ่ล ดีฟอรเม′เฌิ่น]: การ
เปลี่ยนลักษณะที่เกิดในเน้ือหินแบบแพลสติคและเปราะ [both 
brittle and ductile deformation occurring in rock texture]  

separation [เซะเพอเร′เฌิ่น] : (1) ระยะทางระหว่างต าแหน่งที่
เคยอยู่ติดกัน เมื่อวัดเทียบกับทิศทางใดทิศทางหน่ึง เช่น ชั้นหิน 
หรือสายแร่ แต่ต่อมาถูกรอยเลื่อนตัดขาดออกจากกัน  [the 
apparent displacement that is measured in a specified 
direction, between two once-adjacent points on an 
index plane (e.g., a bed or vein) disrupted by a fault] เช่น 
ระยะห่างการเลื่อนตามแนวด่ิง (vertical separation) ระยะห่าง
การเลื่อนตามแนวนอน (horizontal separation) ระยะห่างการ
เลื่อนต้ังฉาก (normal separation) หรือระยะห่างการเลื่อน 30 
ไปทางทิศตะวันออก (N 30E separation)  (2) ระยะห่างที่วัด
ตามแนวต้ังฉากกับแนวระดับ (strike) ของรอยเลื่อนตามแนวระดับ 
(strike-slip fault) สองแนว ที่มีแนวรอยเลื่อนคาบเกี่ยวกัน [the 
perpendicular distance between overlapping parallel 
strike-slip faults]  (3) ระยะห่างที่วัดตามแนวต้ังฉากกับแนว
ระดับของรอยเลื่อนตามแนวระดับสองแนวที่คาบเกี่ยวกัน หรือ
เพียงแต่อยู่ ในแนวขนานกัน [the distance between 
overstepping parallel strike-slip faults either overlapping 
or underlapping measured parallel to the faults] 

S-fabric [เอส-แฟ′บริค] : ร้ิวลายที่เกิดทั่วทั้งเน้ือหินโดยมีลักษณะ
เป็นแบบระนาบ [a planar or surface fabric] ตรงกันข้ำมกับ L-
fabric 

S-fold [เอส-โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีรูปลักษณะคล้ายอักษรตัว
เอส [asymmetrical fold with S-shape]  

shark-fin fold [ฌารฺค-ฟิน โฟลดฺ] : ดู fault-propagation fold 

shatter cone [แฌะ′เทอรฺ โคน] : รอยแตกเป็นร่องคล้ายรอยครูด
ที่ลึกและยาว โดยแนวของร่องจะแผ่กว้างออกจากจุดยอดคล้าย
กรวยปลายแหลม ความยาวของรอยแตกอาจน้อยกว่า 1 เซ็นเทอเม
ตรถึงหลายเมตร เกิดจากการตกกระแทกของอุกกาบาต [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 [ฌิร] : ความเครียดอันเป็นผลจากความเค้น ที่ท าให้วัตถุ
เคลื่อนห่างหรือแยกออกจากกันตามแนวขนานกับระนาบที่ถูกแรง
กระท า [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 [ฌิร แบนดฺ] : ขอบเขตของรอยการเฉือนขนาดเล็กที่
ปรากฏภายในเขตรอยเฉือนขนาดใหญ่ [a thin zone of very 
high shear strain occurring in a shear zone]  
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shear fold [ฌิร โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีกลไกการเกิดแบบการ
เลื่อนไถล (slip) หรือการเฉือน (shear) ตามแนวระนาบแกนของ
การคดโค้ง [a fold model of which a mechanism is 
shearing or slipping along closely spaced planes parallel 
to the fold's axial surface/plane] ดู passive fold; 
cleavage fold ประกอบ ค ำพ้อง slip fold; glide fold 

shear folding [ฌิร โฟล′ด่ิง] : ดูค ำอธิบำยใน passive slip  

shear fracture [ฌิร แฟร็ค′เช่อรฺ] : รอยแตกที่เกิดจากการ
เชื่อมต่อของแนวรอยแตกเล็กๆ บนระนาบที่มีแรงเฉือนมากระท า 
ท าให้หินเลื่อนออกจากกัน [a fracture that forms by the 
linkage and coalescence of microcracks along a plane of 
high shear stress] ดู tension fracture ประกอบ 

shear modulus [ฌิร มอ′เจอเลิส] : สมบัติคงที่ของวัตถุที่มีสภาพ
ยืดหยุ่น กล่าวคือ วัตถุแต่ละชนิดจะมีความสามารถต้านแรงเฉือน
แตกต่างกัน ซึ่งมอเจอเลิสต้านแรงเฉือนของวัตถุเมื่อถูกแรงกระท า 
ค านวณได้จากอัตราส่วนระหว่างความเค้นเฉือน (S) ต่อค่า
ความเครียดเฉือน () [an elastic constant determined from 
the ratio of shear stress to shear strain] ค ำพ้อง  modulus 
of rigidity; rigidity modulus; Coulomb’s modulus 

shear plane [ฌิร เพลน] : ระนาบของบริเวณที่แผ่นหินเลื่อน
ออกจากกัน [a surface/plane along which differential 
movement has taken place parallel to the 
surface/plane] ค ำพ้อง shear surface; slip plane; slip 
surface 

shear sense indicator [ฌิร เซ็นสฺ อิน′เดอเคเท่อรฺ] : ลักษณะ
ปรากฏในเน้ือหินที่สามารถบ่งบอกทิศทางของการถูกเฉือน [a 
feature in a deformed rock body that indicates the 
movement direction during deformation] ค ำพ้อง 
kinematic indicator 

shear strain [ฌิร สเตรน′] : การวัดหาปริมาณการถูกเฉือนโดย
ก าหนดไว้ว่า ค่าความเครียดเฉือนคือ ค่าเท็นเจนท์ของมุมการเฉือน 
มุมการเฉือนวัดได้จากการเปลี่ยนลักษณะเทียบระหว่างเส้นตรง 2 
เสน ที่อยู่ในลักษณะต้ังฉากซึ่งกันและกันก่อนการเปลี่ยนลักษณะ 
แต่เมื่อถูกเฉือนแบบไม่ไปตามแกน จะเกิดการหมุน มุมระหว่างเส้น
จึงเปลี่ยนไป มุมที่เปลี่ยนไปคือ 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 [ฌิร สเตร็งธฺ′] : ความสามารถของวัตถุในการ
ต้านแรงเฉือนที่มากระท า จึงยังคงสภาพเดิมไว้ได้ เมื่อแรงเฉือน

หมดไป [an internal resistance of a material to shear 
stress] 

shear strength test [ฌิร สเตร็งธ′ฺ เทสทฺ] : ดู strength test 

shear stress [ฌิร สเตร๊ส] : ความเค้นที่วางตัวในแนวสัมผัสกับ
ระนาบที่ความเค้นกระท า [stress that acts parallel to a 
surface]  

shear structure [ฌิร สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : โครงสร้างใดๆ ที่ปรากฏใน
เน้ือหินที่โดยแรงเฉือน [any rock structure caused by 
shearing]  

shear surface [ฌิร เซอรฺ′เฝสิ] : ดู shear plane 

shear thrust [ฌิร เธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่เกิดจากแรง
เฉือนตามแนวชั้นหิน และท ามุมกับชั้นหิน ท าให้มุมเทของระนาบ
การเลื่อนถูกเปลี่ยนมุมไป [a thrust fault formed by shearing 
parallel to and across layering and formed as dip of the 
fault flattens over a ramp]  

shear zone [ฌิร โซน] : โครงสร้างที่มีขอบเขตการเปลี่ยน
ลักษณะของหินอย่างชัดเจน โดยที่แผ่นหินถูกแรงเฉือน ขณะที่อยู่
ในสภาพอ่อนน่ิมถึงกึ่งอ่อนน่ิม [a tabular strain zone 
dominated by ductile-semi ductile deformation]  

shear zone walls [ฌิร โซน วอลสฺ] : บริเวณแบ่งของหินที่มีการ
เปลี่ยนลักษณะแบบการเฉือน กับหินที่ไม่มีการเปลี่ยนลักษณะแบบ
การเฉือน ปรากฏเป็นแนวแบ่งเขตสองแนว [a two bounding 
sides of a shear zone] หินภายในเขตรอยเฉือนมักจะมีการ
เปลี่ยนลักษณะมากสุดในบริเวณกึ่งกลางระหว่างผนังทั้งสองข้าง ซึ่ง
การเปลี่ยนลักษณะจะลดลงไปตามล าดับเมื่อเข้าใกล้ผนังเขตรอย
เฉือน 

sheath fold [ฌีธ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีลักษณะคล้ายชั้นหิน
คดโค้งรูปกรวย มีแนวพับรอยโค้ง เป็นเส้นโค้ง ปรากฏในบริเวณที่มี
ความเครียดเฉือนสูง น่ันคือ เกิดในเขตรอยเฉือน [a conical fold 
that hinge line curves and is formed in zones of high 
shear strain] ค ำพ้อง eye fold  

sheet fracture [ฌีท แฟร็ค′เช่อรฺ] : แนวแตกแบบแผ่นหรือกึ่ง
แผ่น ที่มีลักษณะขนานกับสภาพภูมิประเทศ เกิดจากน้ าหนักกดทับ
ที่หายไปและการยืดขยายตัวที่ไม่เท่ากันของแร่ประกอบหิน มักเกิด
กับหินเน้ือแน่น เช่น แกรเนิท ไดเออไร้ท์ หรือไน้ส์ [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 ค ำพ้อง exfoliation 
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shield [ฌีลดฺ] : พื้นที่รูปโดมขนาดใหญ่ที่มีหินยุคพรีแคมเบรียน
โผล่ [a large area of Precambrian exposed] 

sigma porphyroclast;  porphyroclast [ซิก′เมอ พอฟิ′เรอ
แคลสทฺ หรือพอ′เฟอโรแคลสทฺ] : เศษเม็ดแร่เดิมที่เหลือจากการ
แปรสภาพ หรือการเกิดผลึกใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเม็ดแร่
เฟลสปาร์ ที่ปรากฏในบริเวณเขตรอยเฉือน ที่มีหาง (tail) หรือปีก 
(wing) แบบอสมมาตรเมื่อแบ่งคร่ึง ใช้บ่งบอกทิศทางการเฉือนแบบ
ไม่ไปตามแกนได้ [winged asymmetric relict of a lager 
crystal, commonly feldspar, produced in ductile shear 
zone having a -shape] ดู delta porphyroclast ประกอบ 

sill [ซีล] : หินอัคนีที่แทรกและเย็นตัวอยู่ตามแนวการวางตัวของ
ชั้นหิน [tabular igneous rocks intruding parallel to 
bedding or foliation] 

similar folds [ซิ′เมอเลอรฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งมีความหนาของ
ชั้นหินที่วัดตามแนวต้ังฉากเท่ากับความหนาที่วัดตามระนาบแกน 
ตลอดทั้งรูปการคดโค้ง [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 [ซิม′เพิ่ล ฌิร] : ดู non-coaxial plane strain 
deformation 

sinistral strike-slip fault [ซิ′เนิสเทร่ิล สไตร๊คฺ′ สลิพ′] : ดู left-
lateral strike-slip fault 

sinusoidal fold [ซิ′นิวเวิส โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีรูปคล้าย
คลื่นรูปซายน์ในภาพตัดขวาง [a sine wave fold, in cross 
section] 

S-L tectonite [เอส-เอล เท็คทอ′ไน้ทฺ] : ดู tectonite 

slaty cleavage [สเล′ที่ คลี′หวิจ] : โครงสร้างที่เกิดจากแรงที่
กระท ากับหินที่มีเม็ดแร่ขนาดเล็กมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า  (ขนาด
น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร) ท าให้เม็ดแร่น้ันเกิดการละลายจากความ
ดัน พร้อมทั้งเรียงตัวใหม่ของกลุ่มแร่ดินเหนียวและแร่ไมเคอะ การ
เรียงตัวใหม่น้ันท าให้เกิดเป็นระนาบที่สามารถแตกออกเป็นแผ่นๆ 
ได้โดยง่าย [a foliation defined by elongated domains of 
quartz or feldspar aggregates separated by 
anastomosing, mica-rich laminae] 

slickenfiber [สล′ิเคิ่นไฟเบอรฺ] : โครงสร้างแนวเส้นที่เกิดจากการ
สะสมของแร่ ที่มีลักษณะเป็นเส้นใยตามแนวร่องการครูด หรือรอย
ขรุขระ พบบนระนาบของรอยเลื่อน หรือระนาบของชั้นหินในกรณี

ที่ชั้นหินมีการเลื่อนระหว่างชั้น [slickensides composed of 
fibers of secondary minerals deposited in the direction 
of movement on a fault or bedding surface] ค ำพ้อง slip-
fiber lineation 

slickenline [สลิ′เคิ่นลายนฺ] : โครงสร้างแนวเส้นขนาดเล็กที่
ปรากฏบนระนาบรอยเลื่อน หรือรอยแตกเฉือน เกิดขึ้นขณะเกิด
การแตกและเลื่อน เพราะความขรุขระของระนาบ [a lineation on 
a slickenside defined by grooves, ridges, and/or 
striations, generally parallel to the direction of 
movement]  

slickenside [สลิ′เคิ่นไซดฺ] : ระนาบที่เกิดจากการแตกและเลื่อน
ออกจากกันของแผ่นหิน โดยมีรอยครูดหรือรอยไถลปรากฏ  [a 
polished fault surface formed by frictional wear during 
sliding] 

slickolite [สลิ′เคอไล้ทฺ] : แนวของรอยฟันในหินที่เกิดจากแรงโดย
การเลื่อน และเฉือน นั่นคือ มีการครูด และแร่ถูกละลายออกไปเกิด
เป็นแนวฟันในหิน พบในทิศทางที่ท ามุมกับชั้นหินของหินปูน หรือ
หินโดเลอไม้ท์ [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 [สลิพ′] : (1) การเลื่อนของชั้นหิน หรือตัวบ่งชี้ว่าเคยอยู่ติดกัน
มาก่อน แต่ต่อมาถูกตัดขาดโดยรอยเลื่อน การเลื่อนจะวัดบนระนาบ
ของรอยเลื่อน [a relative displacement of formerly 
adjacent points on opposite sides of a fault, measured 
in the fault surface]  (2) การเลื่อนของข้อบกพร่องแนวเส้น อัน
เป็นผลจากการเปลี่ยนลักษณะแบบอ่อนน่ิม [dislocation glide of 
plastic deformation in crystal lattice] 

slip fold [สลิพ′ โฟลดฺ] : ดู shear fold 

slip folding [สลิพ โฟล′ด่ิง] : ดู passive slip 

slip line [สลิพ′ ลายนฺ] : เส้นใดๆ บนระนาบการเลื่อน ที่เกิดขึ้น
ในขณะมีการเลื่อน [any line produced by relative motion 
on a slip plane/surface]  

slip plane [สลิพ′ เพลน] : (1) ระนาบที่เกิดจากการเลื่อน เป็นได้
ทั้งระนาบเรียบและระนาบโค้ง [a planar or curvi-planar slip 
surface/plane] (2) ระนาบในโครงข่ายของผลึกที่เป็นแนวการ
เลื่อนของข้อบกพร่องแนวเส้น [a crystal lattice plane along 
which dislocation moves] ดู slip ประกอบ ค ำพ้อง slip 
surface; glide plane; glide surface 
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slip surface [สลิพ′ เซอรฺ′เฝิส] : ดู slip plane 

slip system [สลิพ′ ซิส′เต้ิม] : ระนาบหรือทิศทางการเลื่อน ที่
เฉพาะเจาะจงของผลึก เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติของผลึกแต่ละ
ชนิด [a specific plane and direction in crystal lattice that 
slip may occur] 

slip-fiber lineation [สลิพ′ ไฟ′เบอรฺ ลินีเอ′เฌิ่น] เส้นใยในรอย
ครูด : ดู slickenfiber 

smear [สมิร] : บริเวณที่มีผงตะกอนขนาดเม็ดละเอียดมาก ซึ่งไม่
ยอมให้ น้ าไหลผ่าน [a zone of fine-grained and 
impermeable rock]  

smooth cleavage [สมูธ′ คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบที่เห็นได้ด้วย
ตาเปล่า มีการเรียงตัวของแนวแตกเรียบค่อนข้างสมบูรณ์  [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 [สเนค′-เฮด โฟลดฺ] : ดู fault-bend fold 

snowball structure [สโน′บอล สเตริค′เช่อรฺ] : ลักษณะการหมุน
เป็นขดเป็นวงของแร่ดอกแปร มีลักษณะคล้ายลูกบอล เป็นผลของ
การเฉือนแบบไม่ไปตามแกน [a spiral structure in some 
porphyroblasts that has an appearance of a rolled 
snowball] 

soft linkage [ซอฟทฺ′ ลิง′คิจ] : ลักษณะปรากฏในรูปทรงของการ
ลาดเอียง ที่เกิดจากการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติกของบริเวณที่
อยู่ระหว่างรอยเลื่อนสองแนว ที่มีแนวระดับแนวเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน แนวรอยเลื่อนคาบเก่ียวหรือไม่คาบเกี่ยวกันก็ได้ แสดง
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างรอยเลื่อนทั้งสองแนว [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]  

sole fault [โซล ฟ้อลทฺ] : บริเวณล่างสุดของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า 
[a thrust fault forming at the base of a thrust sheet] ดู 
decollement; detachment fault ประกอบ ค ำพ้อง sole 
thrust; floor thrust  

sole thrust [โซล เธริสทฺ]: ดู sole fault 

spaced cleavage [สเปสดฺ′ คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบที่เกิดขึ้นใน
เน้ือหิน โดยมีแนวของอาณาจักรเม็ดแร่ และแนวของอาณาจักร
แนวแตกเรียบที่มองเห็นด้วยตาเปล่า [a cleavage with distinct 
cleavage and microlithon domains that can be seen by 

naked eye i.e., distinguishable in a rock sample] ดู 
continuous cleavage ประกอบ ค ำพ้อง discontinuous 
cleavage 

splay fault [สเปล′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนรองขนาดเล็กหลายๆ 
แนว ที่แยกออกจากแนวของรอยเลื่อนหลัก [smaller faults that 
branches from the larger fault]  

S-surface [เอส-เซอรฺ′เฟิส] : โครงสร้างระนาบเรียบหรือระนาบ
โค้งแบบทะลุทะลวงทั่วเน้ือหิน อันเกิดจากแรงภายนอกกระท า 
[penetrative planer tectonic structure in rocks]  

stacking fault [สแต′คิ่ง ฟ้อลทฺ] : ดู defect 

state of stress at a point [สเตท′ เอิฟ สเตร๊ส′ แอท เออะ 
พ้อยนฺทฺ] : เท็นเซอรความเค้น ณ จุดที่สนใจภายในวัตถุ ระบุ
ต าแหน่ง ของจุดที่สนใจน้ัน ด้วยการก าหนดแกนอ้างอิงหรือพิกัด
ขึ้นมา [stress tensor at a point in three-dimensional space 
of specific coordinate] ดูเพิ่มเติมใน tensor stress 

static recrystallization [สแต′ถิค รีคริสเตอเลอเซ′เฌิ่น] : การ
เกิดผลึกใหม่ในขณะที่แรงกระท าได้หยุดไปแล้ว เชื่อว่าน่าจะเป็นผล
ของอุณหภูมิที่ท าให้เกิดผลึกใหม่ [recrystallization in mineral 
grains after deformation, commonly thermally driven] ดู 
dynamic recrystallization ประกอบ 

steady-state deformation mechanism [สเตะ′ดี-สเตท′ ดี 
ฟอรแม′เฌิ่น] : กลไกการเปลี่ยนลักษณะที่ขึ้นกับอัตราการเปลี่ยน
ลักษณะที่คงที่ เช่น การไหลอย่างช้า (การครีพ) หรือการละลายจาก
ความดัน [deformation of material at a constant strain 
rate, e.g., creep or pressure solution] 

S-tectonite [เอส-เท็คทอ′ไน้ทฺ] : ดู tectonite 

step fold [สเต็พ′ โฟลดฺ] : ดู monocline 

step-over [สเต็พ′-โอ′เวอรฺ] : กลไกที่รอยเลื่อนตามแนวระดับ
กระโดดข้าม หรือถ่ายโอนไปยังต าแหน่งใหม่ที่มีสภาพความเค้น
แบบการยืดหรือบีบอัด [a mechanism in faulting that motion 
is transferred from one segment of strike-slip fault to 
another zones of extension or compression] (2) บริเวณที่
อยู่ระหว่างรอยเลื่อนสองแนว ที่ต่อมาพบว่าวางตัวขนาน หรือกึ่ง
ขนานกัน โดยมีแนวการเลื่อนคาบเก่ียว หรือไม่คาบเกี่ยวกันก็ได้ [a 
discontinuity between two approximately parallel 
overlapping or underlapping faults]  รอยเลื่อนจะเป็นได้ทั้ง
รอยเลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า หรือรอยเลื่อนตามแนวระดับ 
แต่ส่วนใหญ่มักพบการก้าวกระโดดของรอยเลื่อนตามแนวระดับ   
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stick-slip movement [สติค′-สลิพ′ มูฟ′เมิ่นทฺ] : การเลื่อนแบบ
ติดๆ ขัดๆ ไปตามระนาบรอยแตกที่มีค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน
ไม่เท่ากัน [a slip motion associated with fault movement 
that may be locked and later moved]   

strain [สเตรน′] : ผลที่เกิดจากแรงภายนอกที่มากระท าต่อวัตถุก่อ
เกิดการเปลี่ยนขนาด หรือรูปร่าง [the change in shape and/or 
size of a body when the body is subjected to stress]  

strain compatibility [สเตรน′ เคิมแพะเทอบิ′เลอที่] : รูปทรง
สัณฐานทางเรขาคณิต ที่แสดงให้เห็นความลงรอยของความเครียด
อย่างต่อเน่ืองภายในวัตถุก่อนและหลังการเปลี่ยนลักษณะ [the 
geometric constraints required to keep a body of rock 
coherent and continuous during deformation] ดู strain 
incompatibility ประกอบ 

strain ellipse [สเตรน′ อิลิพซฺ′] : รูปวงรีความเครียดแบบสอง
แกนที่ต้ังฉากซึ่งกันและกัน ได้มาจากรูปวงกลมที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ
เป็นวงรี [an ellipse in a deformed state that is derived 
from a circle in an undeformed state]  

strain ellipsoid [สเตรน′ อิลิพ′ซอยดฺ] : รูปทรงรีความเครียด
แบบสามแกน (X, Y, Z) ที่ต้ังฉากซึ่งกันและกัน โดยที่ X  Y  Z 
เมื่อ X คือ ค่าความเครียดสูงสุด Y คือ ค่าความเครียดปานกลาง 
และ Z คือ ค่าความเครียดน้อยสุด ได้มาจากรูปทรงกลมถูกเปลี่ยน
ลักษณะเป็นรูปทรงรี [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]  

strain energy [สเตรน′ เอ′เนอรจี้] : พลังงานที่สะสมในเม็ดผลึก
ขณะที่เม็ดผลึกก าลังถูกแรงภายนอกมากระท า โดยปรากฏเป็น
ลักษณะของข้อบกพร่องแนวเส้น [the energy stored within a 
crystal as dislocations accumulate during straining] 

strain gage [สเตรน′ เกจ] : เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัด
ความเครียด [a device for strain measurement] 

strain geometry [สเตรน′ จีออ′เมอทร่ี] : ลักษณะของรูปทรงรี
ความเครียดที่เกิดขึ้นในหิน [shape of a strain ellipsoid]  

strain hardening [สเตรน′ ฮาร′เดอน่ิง] : เป็นพฤติกรรมของการ
เปลี่ยนลักษณะในสภาพแบบแพลสติก ภายหลังจากที่วัตถุน้ันได้
ต้านแรงสูงสุดมาแล้วก็ตาม วัตถุยังคงสามารถต้านทานแรงที่มา
กระท าที่ เพิ่มมากขึ้นได้  จึงต้องเพิ่มแรงกระท าเพิ่มขึ้นอีก [a 
behavior of a material whereby each additional 

increment of strain requires an additional increment of 
differential stress] ดู strain softening ประกอบ 

strain incompatibility [สเตรน′ อินเคิมแพะเทอบิ′เลอที่] : 
ลักษณะตรงกันข้ามกับความสอดคล้องกลมกลืนของความเครียด 
[an opposite to strain compatibility] ดู strain 
compatibility ประกอบ 

strain marker [สเตรน′ มาร′เคอรฺ] : วัตถุที่ทราบลักษณะเดิม
ก่อนถูกเปลี่ยนลักษณะ ซึ่งหากวัตถุถูกกระท าให้เกิดความเครียด 
และความเครียดยังคงอยู่ในวัตถุน้ัน วัตถุน้ันย่อมมีรูปลักษณะผิดไป
จากเดิม [any deformed object in rocks where the original 
shape can be quantitatively inferred from the present 
deformed shape]  

strain partitioning [สเตรน′ พารทิ′เฌอน่ิง] : การแบ่ง
ความเครียดออกเป็นส่วนๆ ตามกลไกการเกิดความเครียดใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน หรือรูปลักษณะของความเครียดแตกต่างกันที่
ปรากฏในเน้ือหิน [separation of stain into component 
strains that has different quantity or mechanism]  

strain path [สเตรน′ แพธ] : เส้นทางแสดงล าดับการเปลี่ยน
ลักษณะของวัตถุที่เปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง [a path during 
progressive deformation]  

strain rate [สเตรน′ เรท] : ความเร็วของการสะสมความเครียด
ภายในวัตถุ เมื่อได้รับแรงกระท าจากภายนอก [a rate or speed 
at which strain accumulates]  

strain softening [สเตรน′ ซอฟ′เทอน่ิง] : เป็นพฤติกรรมของการ
เปลี่ยนลักษณะของวัตถุในสภาพแบบแพลสติก ภายหลังจากที่วัตถุ
ได้ต้านแรงสูงสุดมาแล้ว โดยวัตถุจะสูญเสียความสามารถในการ
ต้านทานแรงที่มากระท า กล่าวคือ ความสามารถของวัตถุที่จะ
ต้านทานแรงต่อๆ ไปจะลดลงเร่ือยๆ [a behavior of a material 
whereby stress level decreases with increasing amount 
of strain, i.e., opposite to strain hardening] ดู strain 
hardening ประกอบ   

strain tensor [สเตรน′ เท็น′เซอรฺ] : องค์ประกอบความเครียดที่
เกิดขึ้น ณ จุดใดๆ ภายในวัตถุ [stress component at a point]  

stratigraphic separation [สแตรเทอะแกร′ฟิค เซะเพอเร′เฌิ่น] 
: ระยะห่างที่วัดในแนวต้ังฉากกับชั้นหินที่เคยอยู่ติดกันแต่ต่อมาถูก
ตัดและเลื่อนให้แยกขาดออกจากกันโดยระนาบรอยเลื่อน  และ
รอยต่อจึงปรากฏอยู่ที่ระนาบรอยเลื่อน [the distance of the 
strata that originally separated two beds brought into 
contact at a fault] ดู vertical separation ประกอบ ค ำพ้อง 
stratigraphic throw 
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stratigraphic throw [สแตรเทอะแกร′ฟิค โธร] : ดู 
stratigraphic separation 

strength [สเตร็งธฺ] : ความต้านทานสูงสุด หรือความสามารถ
สูงสุดของหิน ที่จะทนต่อแรงที่มากระท า โดยที่ไม่เกิดการวิบัติหรือ
เกิดวิบัติพอดี [an amount of stress that a rock can 
withstand before it fails or yields]  

strength test [สเตร็งธ เทสทฺ] : การน าแท่งตัวอย่างหินมา
ทดสอบกับแรงกระท า จนกระทั่งเกิดการวิบัติ [a test in which a 
specimen of rock is subjected to the stress that is 
increased gradually until a failure occurs]  

stress [สเตร๊ส] : อัตราส่วนของแรงภายนอกที่กระท าต่อพื้นที่ผิว 
[the force per unit area]  

stress ellipse [สเตร๊ส′ อิลิพซฺ′] : รูปวงรีความเค้นแบบสองแกน 
ที่ต้ังฉากซึ่งกันและกัน ประกอบด้วยแกนความเค้นหลักมากสุด และ
แกนความเค้นหลักน้อยสุด [a two dimension of stress 
ellipsoid consisting of two mutually perpendicular axes, 
minimum and maximum axes] 

stress ellipsoid [สเตร๊ส′ อิลิพ′ซอยดฺ] : รูปทรงรีความเค้นแบบ
สามแกน ที่ ต้ังฉากซึ่ งกันและกัน และทั้ งสามแกนมีค่า ดัง น้ี  
123 เมื่อ 1 คือ ค่าความเค้นสูงสุด 2 คือ ค่าความเค้น
ปานกลาง และ 3 คือ ค่าความเค้นน้อยสุด  [an ellipsoid with 
three mutually perpendicular symmetry axes.  Axis 
magnitudes are 123; 1 is the axis of greatest 
principal stress, 2 is the axis of intermediate principal 
stress and 3 is the axis of least principal stress] 

stress tensor [สเตร๊ส′ เท็น′เซ่อรฺ] : องค์ประกอบความเค้นที่
เกิดขึ้น ณ จุดใดๆ ภายในวัตถุ [tensor describing the state of 
stress at a point]  

stress trajectory [สเตร๊ส′ เทรอเจ็ค′เทอร่ี] : แนวเส้นที่สัมผัสกับ
ทิศทางของความเค้น ณ จุดใดๆ ในพื้นที่หรือวัตถุที่พิจารณา [a 
line showing the continuous change in the orientation of 
a principal stress throughout an interested area or 
object]  

stress-strain curve [สเตร๊ส′-สเตรน เคิรฺฟ] : แนวเส้นแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียด ที่ได้จากการทดสอบ
หาความแข็งแรงของหิน ด้วยการให้แรงกระท า (แรงดึง หรือแรงอัด 
หรือแรงเฉือน) แก่แท่งตัวอย่างหินที่ต้องการทดสอบ [the plot of 
conventional strain in percent shortening or elongation 
and true longitudinal differential stress] 

stretch [สเตรช′] : การค านวณหาปริมาณการเปลี่ยนแปลงความ
ยาวในวัตถุใดๆ โดยค่าการเหยียด คือ ค่าความยาวที่ถูกท าให้
เปลี่ยนลักษณะไปจากเดิม หารด้วยค่าความยาวเดิมก่อนถูกเปลี่ยน
ลักษณะ [a ratio of the deformed line length to the 
original length of a reference line] ดู quadratic 
elongation; extension  

striae [สไตร′อี] : ดู striation 

striation [สไตรเอ′เฌิ่น] : รอยขีดขนาดเล็กบนระนาบรอยเลื่อน 
เกิดจากการครูดในระหว่างการเลื่อน [linear scratches and 
grooves on a slip surface, formed by frictional 
movement of a fault plane] ค ำพ้อง striae  

strike [สไตร๊คฺ′] : ระนาบแนวนอนที่ใช้เทียบเมื่อวัดมุมเท [an 
azimuth of a horizontal line in an inclined surface] 

strike separation [สไตร๊คฺ′ เซะเพอเร′เฌิ่น] : ระยะทาง 
(distance) หรือระยะห่าง (separation) ที่แผ่นหินเลื่อนขาดออก
จากกัน โดยวัดไปตามแนวระดับของระนาบรอยเลื่อน [distance 
or separation measured parallel to the strike of a fault] 
ดู strike slip; dip separation ประกอบ 

strike slip [สไตร๊ค′ฺ สลิพ′] : องค์ประกอบของเว็คเท่อรการเลื่อน
บนระนาบของรอยเลื่อน ที่มีทิศทางการเลื่อนขนานกับแนวระดับ
ของระนาบรอยเลื่อน [a component of the slip measured 
parallel to the strike of a fault] ดู dip slip; strike 
separation; oblique slip ประกอบ 

strike-slip basin [สไตร๊คฺ′-สลิพ′ เบ′เซิ่น] : แอ่งใดๆ ที่เกิดจาก
การเลื่อนของรอยเลื่อนตามแนวระดับ [any basin where 
sedimentation is accompanied by strike slip] 

strike-slip fault [สไตร๊คฺ′-สลิพ′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีการเลื่อน
ส่วนใหญ่ไปตามแนวระดับ; รอยเลื่อนที่เลื่อนขนานไปกับแนวระดับ
ของระนาบรอยเลื่อน [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] 
โดยทั่วไประนาบการเลื่อนของรอยเลื่อนตามแนวระดับจะมีมุมเทต้ัง
ฉาก ห รือเกือบ ต้ังฉาก และรอยเลื่ อนช นิด น้ีจะมีชื่ อ เ รียก
เฉพาะเจาะจง เพื่อสื่อความหมายที่ชัดเจน ได้แก่ (1) รอยเลื่อนตาม
แนวระดับขนาดใหญ่ (wrench fault) : รอยเลื่อนตามแนวระดับ
ขนาดไพศาล ที่มีระนาบการเลื่อนวางตัวในแนวด่ิงหรือชันมากๆ 
และระนาบการเลื่อนน้ีตัดหินฐานประเภทหินอัคนีและหินแปร 
รวมทั้งตะกอนและหินตะกอน [a strike slip fault typically sub 
vertical at depth involving igneous and metamorphic 
basement rocks as well as supracrustal sediments and 
sedimentary rocks] (2) รอยเลื่อนตามแนวระดับบริเวณขอบแผ่น
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เปลือกโลก (transform fault) : รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-
slip fault) ที่เชื่อมระหว่างรอยเลื่อนสองแนว หรือเชื่อมบริเวณ
ขอบของแผ่นเปลือกโลกสองแนว [a strike-slip fault that links 
two other faults or two other plate boundaries] น่ันคือ 
สามารถระบุปลายทั้งสองข้างของรอยเลื่อนได้อย่างชัดเจน เช่น 
รอยเลื่อนตามแนวระดับที่เลื่อนตัดเทือกเขากลางสมุทรออกจากกัน 
(ridge-ridge) รอยเลื่อนตามแนวระดับที่เลื่อนตัดแนวภูเขาไฟออก
จากกัน (arc-arc) หรือรอยเลื่อนแนวระดับที่เลื่อนตัดแนวภูเขาไฟ
ออกจากเทือกเขากลางสมุทร (arc-ridge) เป็นต้น (3) รอยเลื่อน
ถ่ายโอน (transfer fault) : รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip 
fault) ที่เกิดระหว่างการถ่ายโอนระยะการเลื่อนของรอยเลื่อนหน่ึง
ไปยังอีกรอยเลื่อนหน่ึง [a strike-slip fault that transfer offset 
from one fault to another] เช่น รอยเลื่อนตามแนวระดับตัด
รอยเลื่อนปกติที่มีแนวระดับทิศทางเดียวกัน เพื่อถ่ายโอนไปยังรอย
เลื่อนปกติอีกตัวที่อยู่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะคล้ายกับรอยเลื่อนฉีก 
แต่มักใช้เรียกในกรณีที่เกิดในสภาพการยืด พื้นที่ตามแนวของรอย
เลื่อนถ่ายโอนปรากฏ เรียกว่า เขตพื้นที่ถ่ายโอน (transfer zone) 
(4) รอยเลื่อนเหลื่อมข้าง (transcurrent fault) : รอยเลื่อนตาม
แนวระดับ (strike-slip fault) ที่เกิดในบริเวณแผ่นเปลือกโลก
ภาคพื้นทวีป ที่มีระยะการเลื่อนไม่เท่ากันตลอดแนวการเลื่อน ที่จุด
ปลายด้านใดด้านหน่ึง หรือทั้งสองด้านของรอยเลื่อนมีระยะการ
เลื่อนน้อยกว่าตรงกลาง ตลอดจนมีแนวการเลื่อนไม่ถึงขอบของแผ่น
เปลือกโลก [a continental strike-slip fault that does not 
terminate at plate boundaries] (5) รอยเลื่อนฉีก (tear fault) 
: รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) หรือรอยเลื่อนเฉียง 
(oblique-slip fault) ที่ตัดหรือเชื่อมโครงสร้างรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า
หลัก โดยมีทิศทางต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกับแนวระดับของรอย
เลื่อนย้อนมุมต่ าหลัก [a strike-slip fault or oblique-slip fault 
that is linked or terminated to but generally strikes 
perpendicular or oblique to a thrust fault] รอยเลื่อนฉีก
เกิดขึ้นเพื่อให้เอ้ือต่อการเกิดโครงสร้างหลักได้อย่างสอดคล้อง
กลมกลืนกับโครงสร้างข้างเคียง หากไม่มีรอยเลื่อนฉีกตัดขวาง จะ
เกิดปัญหาของความไม่สอดคล้องของการเกิดโครงสร้าง [tear fault 
accommodates differential displacement within a given 
thrust fault or between the thrust fault and adjacent 
structural units] รอยเลื่อนฉีกมีลักษณะคล้ายกับรอยเลื่อนถ่าย
โอน แต่มักใช้เรียกในกรณีที่เกิดในสภาพบีบอัด น่ันคือ ใช้ร่วมกับ
รอยเลื่อนย้อนมุมต่ า (6) รอยเลื่อนแขนงแบบอัด (transpressional 
fault) : รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ที่มีลักษณะ
ของแขนงรอยเลื่อนเกิดแบบการอัด เป็นโครงสร้างรูปดอกไม้บวก 
หรือโครงสร้างรูปต้นปาล์ม [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) รอยเลื่อนแขนงแบบดึง (transtensional fault) : 
รอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ที่มีลักษณะของแขนง
รอยเลื่อนเกิดแบบการดึง เป็นโครงสร้างรูปดอกไม้ลบ หรือ
โครงสร้างรูปดอกทูลิป [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] 

structural analysis [สเตร๊ิค′เช่อร เออะแน′เลอเสิส ] การ
วิเคราะห์โครงสร้าง : การศึกษาและแปลความหมายของโครงสร้าง
ที่ปรากฏในสนาม โดยเร่ิมจากการสังเกต บรรยายรูปลักษณะ วัด
ทิศทางการวางตัว วิเคราะห์ และแปลความหมายผลของแรง และ
แรงที่มากระท า ตามรูปทรงสัณฐานที่พบ พร้อมต่อเติมรูปทรง
สัณฐานส่วนที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์ การวิเคราะห์สามารถเป็นไปได้
ในทุกมาตราส่วน [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 [สเตร๊ิค′เฌอเร่ิล คอน′ทัวรฺ] : เส้นชั้นความ
สูงที่ลากไปตามผิวบนหรือผิวล่างของชั้นหินที่สนใจ เช่น ผิวบนของ
หินทราย หรือตามลักษณะของโครงสร้างที่สนใจ เช่น ตามระนาบ
รอยเลื่อน [a contour that portrays a structural surface 
such as a formation boundary or a fault] 

structural contour map [สเตร๊ิค′เฌอเร่ิล คอน′ทัวรฺ แม็พ] : ดู 
structural map 

structural element [สเตร๊ิค′เฌอเร่ิล เอ′เลอเมิ่นทฺ] : โครงสร้าง
ย่อยโครงสร้างหน่ึง ที่ปรากฏอยู่ในหินโผล่ร่วมกับโครงสร้างอ่ืนๆ [a 
single class of structure in an outcrop or region that 
contains many classes of structures] 

structural geology [สเตริค′เฌอเร่ิล จีออ′เลอจี้] : การศึกษา
ลักษณะสถาปัตยกรรมของหินในเปลือกโลก เป็นจากผลของแรง
ภายนอกที่มากระท า ท าให้หินในเปลือกโลกเปลี่ยนลักษณะไปจาก
สภาพเดิมอย่างถาวร เพื่อให้เข้าใจถึงรูปทรงสัณฐาน การกระจายตัว
และล าดับการเกิด [a study of architecture of the Earth’s 
crust in response to stresses in order to understand their 
geometry, distribution and evolution]  

structural inversion [สเตร๊ิค′เฌอเร่ิล อินเวอร′เฌิ่น] : ดู 
inversion 

structural map [สเตร๊ิค′เฌอเร่ิล แม็พ] : แผนที่แสดงเส้นชั้น
ความสูงโครงสร้างใต้ผิวดิน [a map portrays contour lines of 
subsurface structure] ดู contour map ประกอบ 

structural province [สเตร๊ิค′เฌอเร่ิล พรอ′เวินซฺ] : เขตพื้นที่ที่มี
โครงสร้างทางธรณีวิทยาแตกต่างจากพื้นที่ข้างเคียง สามารถ
แบ่งแยกออกเป็นขอบเขตได้ [a region whose geologic 
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structure differs significantly from that of adjacent 
regions] 

stylolite [สไต′เลอไล้ทฺ] : ลักษณะผิวขรุขระที่เกิดจากการละลาย
ของเม็ดผลึกหรือเม็ดแร่เน่ืองจากผลของความดัน [an irregular 
surface resulting from partial dissolution of the host rock 
by pressure solution]  

subduction zone [เสิบเดิค′เฌ่ิน โซน] : บริเวณร่องลึกตามแนว
ขอบที่แผ่นเปลือกโลกแผ่นหน่ึงถูกกดลงไปอยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกอีก
แผ่นหน่ึง [a long, narrow belt in which subduction takes 
place]  

subgrain [เสิบ′เกรน] : พื้นที่บางส่วนของผลึกที่ทิศทางการเรียง
ของโครงข่ายต่างจากพื้นที่ข้างเคียงเพียงเล็กน้อย (<6) เป็นผล
จากการเรียงตัวของข้อบกพร่องแนวเส้น ท าให้ผลึกถูกแบ่งออกเป็น
ส่วนๆ ตามทิศทางการเรียงตัวของข้อบกพร่องแนวเส้นที่ต่างออกไป 
[a region within a mineral grain whose lattice is slightly 
misoriented (typically by <6) with respect to the lattice 
of the surrounding mineral grain]  

subgrain boundary [เสิบ′เกรน บาวนฺ′เดอร่ี] : ขอบของผลึก
ย่อยที่มีมุมแตกต่างกันภายในโครงข่ายเพียงเล็กน้อย เกิดจากการ
เรียงตัวผิดเพี้ยนภายในเม็ดผลึก ซึ่งแนวขอบผลึกจะเป็นแนวที่มี
ข้อบกพร่องแนวเส้นรวมตัวอยู่เป็นจ านวนมาก [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 [เสิบไซ′เด้ินซฺ] : การยุบตัวเป็นหลุมหรือแอ่งของ
แผ่นดิน เน่ืองจากการละลายหลุดออกไปของแร่ หรือหินที่ถูกท า
ละลายได้ง่าย หรือหินที่เคลื่อนไหลได้ง่าย เช่น การละลายของเกลือ
หิน การละลายของแร่ยิปซัม หรือการละลายของหินปูน ซึ่งท าให้
เกิดโพรงใต้ผิวดิน ที่อาจยุบตัวลงได้ [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 [เสิบซิ′ดีเอร่ี] : ดู parasitic fold 

superficial fold [ซูเพอรฺฟิเฌิล โฟลดฺ] : ดู decollement fold 
แต่ศัพท์ค ำนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้แล้ว 

superimposed folds [ซู เพอรฺอิม′โพซดฺ โฟลดฺ] : ดู 
superposed fold 

superimposed structure [ซูเพอรฺอิม′โพซดฺ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : 
การเกิดโครงสร้างใหม่ทับโครงสร้างเดิมที่มีปรากฏอยู่แล้วในเน้ือหิน 
[structures that preexisting structures are affected by a 
younger structure] ดู type of fold interference pattern 
ประกอบ 

superplastic creep [ซูเพอรฺแพล′สติค ครีพ] : การคืบที่เกิดแบบ
การแพร่พร้อมๆ กับการเลื่อนไถล [gliding along grain 
boundaries, involving both grain-boundary diffusion 
creep and grain-boundary sliding]  

superposed folds [ซูเพอรโพซดฺ โฟลดฺ] : ดู refolded folds; 
type of fold interference pattern ประกอบ 

supratenuous fold [ซูเพอรเท′นิวเวิส โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่
เกิดขณะหินก าลังอยู่ระหว่างการตกสะสม เน่ืองจากน้ าหนักกดทับ
ไม่เท่ากัน ท าให้เกิดการคดโค้งในชั้นหินที่เคลื่อนไหลได้ง่าย รูปแบบ
ของชั้นหินคดโค้งที่เกิดขึ้น จะมีความหนาของชั้นหินบริเวณท้อง
หนากว่าส่วนยอด [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 [เซอร′เฝิส ฟ้อรฺส] : ดู force 

suspect terrane [เซิส′เพคทฺ เทอ′เรน] : เศษหลงเหลือของมวล
หินเคลื่อนขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถระบุต าแหน่งในอดีต หรือไม่
แน่ใจว่าในอดีตเคยอยู่ติดกับแผ่นเปลือกโลกแผ่นใด [a terrane 
whose spatial and genetic relations with respect to 
adjacent terranes during their time of formation is 
unknown or uncertain] ศิลาภูมิประเทศต้องสงสัย เสนอคร้ัง
แรกโดย หมายถึง ศิลาภูมิประเทศของพื้นที่แถบอเมริกาเหนือไม่
ทราบแหล่งที่ไปและที่มา [a terrane whose paleogeographic 
or paleotectonic setting with respect to the North 
American Craton is uncertain] ดู terrane ประกอบ 

suture [ซู′เช่อร] : แนวของรอยเลื่อนหรือแนวของเขตรอยเฉือน ที่
พบอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกในอดีตสองแผ่น ที่เคยแยกออกจาก
กันอย่างอิสระแต่ต่อมาเชื่อมติดกันตามแนวเชื่อม [a fault or 
complex shear zone that marks the boundary between 
two crustal blocks that were once widely separated, 
often on different plates]  

symmetrical fold [เซอเมะทริเคิ่ล โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่เมื่อ
ใช้ระนาบแกนแบ่งชั้นหินคดโค้งแล้วท าให้ได้สองส่วนที่มีลักษณะ
เหมือนกัน หรือแขนยาวเท่ากัน และเอียงเทจากระนาบแกนเท่ากัน 
[a fold that limbs have the same length and are inclined 
at the same angle away from the axial surface] ดู 
asymmetrical fold ประกอบ 
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syncline [ซิน′ไคลนฺ] : ชั้นหินโค้งที่มีการโค้งเว้า และล าดับชั้นหิน
ที่มีหินอายุแก่อยู่ล่างหินอายุอ่อน สอดคล้องกับล าดับการเกิดก่อน-
หลัง [a fold that a core contains the stratigraphically 
younger rocks and is generally concave upward] ตรงกับ
ข้ำมกับ anticline 

synclinorium [ซินเคลอนอ′รีเอ้ิม หรือซินเคลอนอ′เรียม] : ชั้นหิน
โค้งที่ มีการโค้ ง เว้ าขนาดใหญ่ที่ แขนแต่ละข้า งของการโค้ ง
ประกอบด้วย ชั้นหินโค้งรูปประทุน และรูปประทุนหงายขนาดเล็ก
จ านวนมาก [a composite synclinal structure of regional 
extent composed of lesser folds] ดู anticlinorium 
ประกอบ 

synform [ซิน′ฟอรฺม] : ชั้นหินคดโค้งที่มีการโค้งเว้า หรือมีรูปร่าง
คล้ายกระทะหงาย ไม่สามารถระบุล าดับอายุของหินได้ [a fold 
where layering is concave upward and age of the rocks is 
unknown] ดู antiform ประกอบ 

synformal anticline [ซิน′ฟอเมิล แอนทิ′ไคลนฺ] : ชั้นหินโค้งที่มี
การโค้งลง โดยหินตรงกลางมีอายุแก่สุด น่ันคือ ชั้นหินโค้งประทุน
กลับข้าง ท าให้ล าดับชั้นหินผิดไปจากปกติ เพราะหินอายุแก่อยู่บน
หินอายุอ่อน [an anticline that has the shape of a synform, 
i.e., anticline turned upside down] ค ำพ้อง upward facing 
(opening) anticline 

syntaxial vein [ซินแท′ซิเอ้ิล หรือซินแท′เซียล เวน] : ดู vein 

syntectonic recystallization [ซินเทคทอ′หนิค รีคริสเตอเลอ
เซ′เฌ่ิน] : การเกิดผลึกใหม่ขณะที่เม็ดแร่ยังคงได้รับแรงกระท าที่ก่อ
เกิดการเปลี่ยนลักษณะ [recrystallization that occurs while 
the rocks mass is undergoing deformation] ตรงกันข้ำมกับ 
static recrystallization ดูเพิ่มเติมใน recrystallization ค ำพ้อง
dynamic recrystallization  

synthetic fault [ซินเธะ′ถิค ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีขนาดเล็กกว่า
รอยเลื่อนหลัก เกิดภายใต้สนามความเค้นเดียวกัน และมีมุมเทน้อย
กว่ารอยเลื่อนหลัก หากเป็นรอยเลื่อนตามแนวระดับ จะมีการเลื่อน
แนวเดียวกัน หากเป็นรอยเลื่อนปกติ จะมีมุมเทที่อยู่ในทิศทาง
เดียวกัน [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 [ซิสเตอแม′ถิค จ๊อยนฺท]ฺ : แนวแตกที่มีระนาบ
การแตกในทิศทางที่สอดคล้องหรือไปตามกัน สามารถหาทิศทาง

ร่วมเพื่อเป็นตัวแทนได้ [joints that are parallel and thus 
occur as one set] ดู nonsystematic joints ประกอบ 

T 

tear fault [ทิร ฟ้อลทฺ] : ดู strike-slip fault 

tectonic depression [เท็คทอ′หนิค ดิเพระ′เฌิ่น] : (1) สภาพ
ภูมิประเทศต่ าเป็นรูปแอ่งที่เกิดจากโครงสร้างทางธรณีวิทยา [any 
geological structure that is produced topographic low] 
(2) สภาพภูมิประเทศต่ าเป็นรูปแอ่งที่เป็นผลจากการเลื่อนของรอย
เลื่อนตามแนวระดับ [a topographic low that is produced by 
a strike-slip deformation] 

tectonic joints [เท็คทอ′หนิค จ๊อยนฺทฺสฺ] : (1) แนวแตกที่เป็นผล
ของแรงอัดทางธรณีแปรสัณฐาน [joints which propagate 
under tectonic compaction] (2) แนวแตกที่เกิดในระดับลึกไม่
เกิน 3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระดับลึกที่ท าให้หินอยู่ภายใต้ค่าความดันน้ า
ในโพรงที่สูงอย่างผิดปกติ [abnormal pore water pressures 
leading to a formation of joint] ลักษณะของแนวแตกปรากฏ
เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมมาตราส่วนแบบไพศาล 

tectonic map [เทค็ทอ′หนิค แม็พ] : แผนที่ที่แสดงสภาพพื้นผิว
ของเปลือกโลก คล้ายกับแผนที่โครงสร้าง (แผนที่ที่แสดงชั้นหิน
เอียงเท ชั้นหินคดโค้ง และ/หรือรอยเลื่อน) โดยมีชนิดและอายุของ
หิน ที่ เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างน้ันๆ เพื่อแสดงล าดับ
วิวัฒนาการของพื้นที่น้ัน [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 [เท็คทอ′หนิค สเตร๊ส′] : ความเค้นส่วนที่
นอกเหนือไปจากความเค้นของน้ าหนักที่กดทับ [any component 
of a principal stress that makes the principal stress 
different from a lithostatic stress]  

tectonic structure [เท็คทอ′หนิค สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : โครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาที่เกิดจากแรงกระท า อันเน่ืองจากการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก ได้แก่ รอยเลื่อน แนวแตก รอยแตกเฉือน ชั้นหินคดโค้ง 
แนวแตกเรียบ โครงสร้างแนวเส้น ร้ิวขนาน เขตรอยเฉือน หรือ
โครงสร้างธรณีวิทยาอ่ืนๆ [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] 
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tectonic stylolite [เท็คทอ′หนิค สไต′เลอไล้ทฺ] : แนวฟันในหินที่
เกิดจากแรงกระท าภายนอก อันเป็นผลของการเคลื่อนที่ของแผ่น
เปลือกโลก แนวฟันในหินจะวางตัวในทิศทางที่ต้ังฉากกับทิศทาง
ของแรงที่มากระท า มักท ามุมกับแนวการวางชั้นของหิน [a 
stylolite that is produced by a tectonic stress, generally 
oriented at a moderate to high angle to bedding] ดู 
stylolite ประกอบ 

tectonics [เท็คทอ′หนิคสฺ] : การศึกษาเปลือกโลกและเน้ือโลกใน
มาตราส่วนไพศาลซึ่งรวมทั้งการก่อเกิดเทือกเขา ลักษณะของแผ่น
เปลือกโลกภาคพื้นทวีปและแผ่นเปลือกโลกใต้สมุทร แนวภูเขาไฟ 
และความสัมพันธ์ระหว่างแรงและกระบวนการที่ท าให้แผ่นเปลือก
โลกเคลื่อนที่  เป็นการศึกษาในลักษณะที่คล้ายกับการศึกษา
ธรณีวิทยาโครงสร้าง แต่การแบ่งแยกการศึกษาระหว่างธรณีวิทยา
โครงสร้างกับธรณีแปรสัณฐานไม่ชัดเจน สามารถกล่าวในท านองว่า
ธรณีแปรสัณฐานศึกษาด้วยมาตราส่วนที่ให ญ่กว่าธรณีวิทยา
โครงสร้าง [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] ค ำพ้อง 
geotectonics 

tectonite [เท็คเทอ′ไน้ทฺ] : (1) หินทุกชนิดที่แสดงการเปลี่ยน
ลักษณะของเน้ือหินปรากฏเป็นร้ิวลาย น่ันคือ หินที่เน้ือหินมีการ
เปลี่ยนลักษณะแบบการไหล (solid-state flow) ขณะที่ยังมีสภาพ
เป็นของแข็ง เน้ือหินถูกเปลี่ยนโดยกลไกการเปลี่ยนลักษณะแบบ
การละลายจากความดัน (pressure solution) และการเกิดผลึก
ใหม่ (recrystallization) ซึ่งก่อให้เกิดโครงสร้างแนวแตกเรียบ ร้ิว
ขนาน และ/หรือโครงสร้างแนวเส้น [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) 
หินที่มีร้ิวลายในเน้ือหินภายหลังจากเป็นหินแล้ว จึงเป็นการเปลี่ยน
ลักษณะอย่างมากน่ันเอง [a rock whose fabric has been 
modified substantially by secondary deformation 
processes] หินเท็คเทอไน้ท์มี 4 ชนิด ได้แก่ (1) หินแอล-เทคเท็อ
ไน้ท์ (L-tectonite) : หินที่มีโครงสร้างแนวเส้นเด่น [a tectonite 
whose fabric is dominated by a presence of lineation] 
เดิมเรียกว่า บี-เท็คเทอไน้ท์ (B-tectonite) (2) หินเอส-เท็คเทอไน้ท์ 
(S-tectonite) : หินมีโครงสร้างร้ิวขนานเด่น [a tectonite whose 
fabric is dominated by a presence of planar element] (3) 
หินแอลเอสเท็คเทอไน้ท์ (LS-tectonite) : หินที่มีทั้งโครงสร้างแนว
เส้นและร้ิวขนานเด่นด้วยกันทั้งคู่ [a tectonite whose fabric 
has both planar and linear elements] (4) หินเอสเอฟเท็ค
เทอไน้ท์ (SF-tectonite) : หินแปรที่มีระนาบรอยแตก (fracture) 
และ/หรือการเฉือนปรากฏในเน้ือหิน ในมาตราส่วนขนาดกลาง 

(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 [เท็คเทอโนฟิ′สิคสฺ] : (1) เป็นธรณีฟิสิกส์แขนง
หน่ึงที่ศึกษาแรงที่ก่อเกิดการแปรสัณฐานของเปลือกโลกและแผ่น
เปลือกโลก [a branch of geophysics that deals with forces 
responsible for plate tectonics and deformation of an 
outer part of the Earth’s crust] (2) การศึกษาธรณีฟิสิกส์แขนง
หน่ึงที่เน้นถึงศึกษากระบวนการแปรสัณฐานของเปลือกโลก สนาม
ความเค้น สนามความเครียด และการเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติก
หรือการเปลี่ยนลักษณะแบบการไหลของธรณีภาคชั้นนอกและฐาน
ธรณีภาค รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสนามความเค้นที่เป็นผลของ
การเปลี่ยนลักษณะ [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 [เทอแน′เซอที่] : สมบัติของวัตถุต่อต้านไม่เกิดการแยก
หรือขาดออกจากกัน [a property of material to resist 
separation] 

tensile failure envelope [เท็น′เซิ่ล เฟ′เลียร เอน′เวอโหลพ] : 
กรอบการวิบัติที่ได้จากการทดสอบหินในห้องปฏิบัติการ ด้วยการให้
แรงดึงจนกระทั่งหินแตก [an envelope that indicates the 
force required to pull a rock to the point where it 
breaks]  

tensile strength [เท็น′เซิ่ล สเตร็งธฺ′] : ค่าความเค้นดึงสูงสุดใน
ขณะที่วัตถุก าลังจะเกิดการวิบัติพอดี [the maximum applied 
tensile stress that a body can withstand before failure 
occurs] ดู strength ประกอบ 

tensile strength test [เท็น′เซิ่ล สเตร็งธฺ′ เทสทฺ] : ดู strength 
test 

tensile stress [เท็น′เซิ่ล สเตร๊ส′] : ความเคนต้ังฉากที่ท าให้วัตถุ
ยืดหรือแยกออกจากกัน [a normal stress that tends to cause 
separation across the plane on which it acts] ดู 
compressive stress; shear stress ประกอบ ค ำพ้อง tensional 
stress 

tension [เท็น′เฌิ่น] : สภาพของสนามความเค้นที่มีความเค้นดึง
เป็นความเค้นเด่น น่ันคือ มีความเค้นที่ท าให้วัตถุยืดหรือแยกออก
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จากกันเป็นผลให้วัตถุมีปริมาตรเพิ่มขึ้น [a state of stress that 
tends to lengthen or increase the volume of a 
substance] 

tension fracture [เท็น′เฌ่ิน แฟร็ค′เช่อรฺ] : รอยแตกใดๆ ในเน้ือ
หินเป็นผลของแรงดึง [a fracture that is a result of tensional 
stress in a rock] ดู shear fracture; extension fracture 

tension gash [เท็น′เฌ่ิน แกฌ๊] : รอยแตกขนาดเล็กที่ระนาบการ
แตกถูกแยกห่างออกจากกันโดยแรงดึง [a short extensional 
fracture along which the walls have been pulled apart]  

tensional stress [เท็น′ฌเน่ิล หรือเท็น′เฌอเน่ิล สเตร๊ส′] : ดู 
tensile stress 

tensor [เท็น′เซ่อรฺ] : วิธีการทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่ใช้ในการ
นิยามลักษณะของวัตถุที่มีขนาดและ/หรือทิศทาง และต าแหน่ง โดย
การก าหนดพิกั ด เพื่ อช่ วยในการพิจารณาต าแห น่ง  [a 
mathematical way of representing a physical quantity by 
referring it to an appropriate coordinate system] การ
ก าหนดพิกัดมีหลายรูปแบบ เช่น พิกัดฉาก พิกัดทรงกลม หรือพิกัด
ทรงกรวย เป็นต้น ณ ต าแหน่งในพิกัดใดๆ สามารถระบุขนาดและ
ทิศทางได้ จึงท าให้สามารถระบุลักษณะของวัตถุได้อย่างสอดคล้อง
กับความเป็นจริง เท็นเซอรบนพิกัดใดๆ จะมี 3 องค์ประกอบ 
และเท็นเซอรอันดับที่ n ในพิกัดใดๆ จะมี 3n องค์ประกอบ เช่น 
เท็นเซอรอันดับศูนย์ จะมี 30 = 1 องค์ประกอบ เท็นเซอรอันดับ
หน่ึง จะมี 31 = 3 องค์ประกอบ และเท็นเซอรอันดับสอง จะมี 32 = 
9 องค์ประกอบ ทั้งความเค้นและความเครียดบนพิกัดใดๆ จะมี 9 
องค์ประกอบ นั่นคือ ความเค้นและความเครียดเป็นเท็นเซอรอันดับ
สอง  

terrane [เทอ′เรน] : ภูมิประเทศขนาดไพศาลที่มีขอบเป็นรอย
เลื่อน มีลักษณะทางธรณีวิทยาต่างจากพื้นที่ข้างเคียงอย่างชัดเจน 
[a fault-bounded body of rock of regional extent, 
characterized by a geologic history different from that of 
contiguous terranes or bounding continents] น่ันคือ เศษ
มวลหินเคลื่อนขนาดใหญ่ของแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปและ/หรือ
แผ่นเปลือกโลกใต้สมุทร ที่เคลื่อนปิดทับมวลหินอยู่กับที่ สามารถใช้
เป็นหลักฐานบ่งบอกว่าเป็นพื้นที่ของการชนกันในอดีตของแผ่น
เปลือกโลก ดู accretionary terrane; composit terrane; 
exotic terrane; metamorphic terrane; suspect terrane 
ประกอบ 

thermal loading [เธอร′เมิล โล′ด่ิง] : ดู force 

thermal plume [เธอร′เมิล พลูม] : ดู hot spot 

thickness map [ธิค′เนิส แม็พ] : แผนที่ที่แสดงเฉพาะความหนา
ของชั้นหินใดชั้นหินหน่ึง [a map showing thickness of a given 
stratigraphic unit] แผนที่แสดงความหนาของชั้นหินมี 2 ชนิด คือ 
(1) แผนที่ที่แสดงความหนาแนวยืน (True Vertical Thickness, 
TVT) มีชื่อเฉพาะว่า “แผนที่ความหนาแนวยืน (isochore map)” 
และ (2) แผนที่ที่แสดงความหนาจริง (true thickness หรือ True 
Stratigraphic Thickness, TST) ความหนาของชั้นหินที่แสดงโดย
วัดต้ังฉากจากขอบบนและล่างของชั้นหินที่วางตัวเอียงเท มีชื่อ
เฉพาะว่า “แผนที่ความหนาจริง (isopach map)” หากชั้นหิน
วางตัวแนวราบ แผนที่ความหนาแนวยืน เป็นแผนที่เดียวกันกับแผน
ที่ความหนาจริง แต่หากชั้นหินเอียงเท แผนที่ความหนาแนวยืนจะมี
ความหนามากกว่าแผนที่ความหนาจริงเสมอ 

thick-skinned deformation [ธิค-สกินดฺ′ ดีฟอรแม′เฌิ่น] : 
สภาพการเปลี่ยนลักษณะแบบไพศาลที่รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าตัดเข้า
ไปในหินฐาน ท าให้หินฐานบางส่วนรวมอยู่ในบล็อกหินเพดาน 
คล้ายกับเปลือกโลกผิวบนมีความหนาเพิ่มมากขึ้น [a style of 
regional deformation that involves crystalline basement, 
often by slip on basement-penetrating faults] ดู thin-
skinned deformation ประกอบ 

thin-skinned deformation [ธิน-สกินดฺ′ ดีฟอรแม′เฌ่ิน] : 
สภาพการเปลี่ยนลักษณะแบบไพศาลที่รอยเลื่อนและชั้นหินคดโค้ง
เกิดเฉพาะกับชั้นหินที่อยู่บนหินฐาน หรือบนดิแทชเมิ่นท์ น่ันคือ หนิ
ฐานหรือหินพื้นไม่มีการเปลี่ยนลักษณะ จึงคล้ายกับเปลือกโลกชั้น
บนมีลักษณะที่บางมาก เฉพาะหินที่อยู่ในส่วนของบล็อกหินเพดาน
ที่เปลี่ยนลักษณะ [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 [โธร] : ระยะการเลื่อนของรอยเลื่อนที่มีการเลื่อนไปตามมุม
เท โดยวัดตามแนวด่ิงหรือแนวต้ัง [a vertical component of 
displacement on a dip-slip fault] ดู heave ประกอบ 

thrust fault [เธริสทฺ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีมุมเทของระนาบการ
เลื่อน 45หรือน้อยกว่า การเลื่อนของหินเพดานเป็นแบบเลื่อนขึ้น
เมื่อเทียบกับหินพื้น [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] ดูเพิ่มเติมใน 
Anderson’s fault classification 

thrust outlier [เธริสท ฺเอ๊าทฺ′ไลเออร] : ดู klippe 

thrust sheet [เธริสท ฺฌีท] : มวลหินเพดานขนาดใหญ่ที่อยู่เหนือ
ระนาบรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า และระนาบรอยเลื่อนวางตัวแนวราบ
หรือเกือบราบ [a body of rock above a large-scale thrust 



532    ธรณีวิทยาโครงสร้าง  

fault whose surface is horizontal or very gently dipping] 
มีความหมายคล้ายกับ nappe  

tight fold [ไท้ทฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งตามการจัดแบ่งของ 
Fleuty (1964) ที่มีมุมระหว่างแขนสองข้างระหว่าง 0 และ 30 
[a fold that an inter-limb angle varies between 0 and 
30]  

tip line [ทิพ ลายนฺ] : จุดปลายของเส้นที่แสดงค่าการเลื่อนเท่ากับ
ศูนย์ นั่นคือ ไม่มีการเลื่อน ใช้แบ่งเขตของหินที่เลื่อนที่และหินที่ไม่
เลื่อนที่ [the line marking the tip or termination of a fault 
surface/plane; a tip line separates faulted rock from 
unfaulted rock]  

traction [แทร็ค′เณิ่น] : เว็คเท่อรความเค้นที่กระท ากับระนาบใดๆ 
ของวัตถุ [a stress vector acting across a particular plane in 
a body]  

transcurrent fault [แทรนสเคอ′เรินท ฟ้อลทฺ] : ดู strike-slip 
fault 

transected fold [แทรนเซ็คทิด′ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่ระนาบ
ของแนวแตกเรียบไม่ขนานกับระนาบแกนการคดโค้ง [a fold that 
cleavage and axial plane are not coincident; do not lie 
parallel to each other] 

transecting cleavage [แทรนเซ็ค′ทิ่ง คลี′หวิจ] : แนวแตกเรียบ
ที่ตัดขวางชั้นหินคดโค้ง หรือไม่ขนานกับระนาบแกนการคดโค้ง [a 
cleavage transecting an axial surface of a fold]  

transfer fault [แทรน′สเฟอร ฟ้อลทฺ] : ดู strike-slip fault 

transfer zone [แทรน′สเฟอร โซน] : บริเวณที่ความเครียดจาก
รอยเลื่อนหน่ึงถูกถ่ายโอนไปยังอีกรอยเลื่อนหน่ึงที่อยู่ในต าแหน่ง
คาบเกี่ยวกัน [an area of deformation between two 
overstepping faults in which slip is transferred from one 
fault to the other] ดู accommodation zone ประกอบ 

transform fault [แทรน′สฟอรฺม ฟ้อลทฺ] : ดู strike-slip fault 

translation [แทรนสเล′เฌิ่น] : การที่วัตถุเปลี่ยนต าแหน่งไปโดย
ไม่หมุนหรือไม่มีรูปผิดไป [a rigid body movement without 
any rotation or strain] 

translation gliding [แทรนสเล′เฌิ่น ไกล′ด่ิง] : กระบวนการ
เปลี่ยนลักษณะที่เกิดในโครงข่ายผลึก โดยการเลื่อนตามแนวของ
ระนาบของโครงข่าย [a process that deformation occurs in 

a crystal lattice by a slip along an existing 
crystallographic plane] 

translational fault [แทรนสเล′ฌเน่ิล หรือแทรนสเล′เฌอเน่ิล  
ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนที่มีเฉพาะการเปลี่ยนลักษณะแบบการเลื่อนที่ 
หรือเลื่อนโดยไม่หมุน [a fault that moves without rotation] 
ดู rotational fault; scissor fault ประกอบ 

transposition [แทรนสเพอซิ′เฌิ่น] : การเปลี่ยนลักษณะการ
วางตัวของชั้นหิน โดยการหมุน เป็นไปได้โดยการคดโค้งหรือการพับ
ทบของชั้นหิน ก่อเกิดการวางตัวในทิศทางและรูปแบบใหม่ [a 
disruption of preexisting structure (e.g., bed, foliation) so 
that all structural elements are rotated to a new 
orientation] 

transpositional layering [แทรนสเพอซิ′ฌเน่ิล หรือแทรนส
เพอซิ′เฌอเน่ิล เล′เยอร่ิง] : ลักษณะของโครงสร้างการวางชั้นของ
ชั้นหินที่เป็นผลของการเปลี่ยนลักษณะเป็นอย่างมากของชั้นหินเดิม
ตามแนวขวางหรือท ามุมกับชั้นหินเดิม ก่อเกิดร้ิวขนานหรือแนวการ
วางตัวแบบขนานคล้ายการวางตัวของชั้นหิน [layering formed 
by tectonic flattening or original cross-cutting elements 
into a composite foliation or subparallel elements]  

transpression [แทรนสเพร′เณิ่น] : สภาพความเค้นที่เกิดบริเวณ
เขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ก่อเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะแบบหดสั้น [a state of stress that operates by a 
movement of a strike-slip fault in a zone of oblique 
shortening] ค าว่า “transpression” มากจากค าว่า “transform 
+ compression”ตรงกันข้ำมกับ transtension 

transpressional fault [แทรนสเพร′ณเน่ิล หรือแทรนสเพร′เณอ
เน่ิล ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนแขนงที่เกิดตามแนวของรอยเลื่อนตามแนว
ระดับ (strike-slip fault) ภายใต้สภาพความเค้นแบบบีบอัด จาก
การเลื่อนของรอยเลื่อนตามแนวระดับ [minor faults developed 
in a zone of oblique compression produced by a 
movement of a strike-slip fault]  

transtension [แทรนสเต็น′เฌิ่น] : สภาพความเค้นที่เกิดบริเวณ
เขตรอยเลื่อนตามแนวระดับ (strike-slip fault) ก่อเกิดการเปลี่ยน
ลักษณะแบบยืด-ยาว [a state of stress that operates by a 
movement of a strike-slip fault in a zone of oblique 
extension] ค าว่า “transtension” มาจากค าว่า “transform + 
extension” ตรงกันข้ำมกับ transpression 

transtensional fault [แทรนสเต็น′ฌเน่ิล หรือแทรนสเต็น′เฌอ
เน่ิล ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนแขนงที่เกิดตามแนวของรอยเลื่อนตามแนว
ระดับ (strike-slip fault) และเกิดภายใต้สภาพความเค้นดึง เป็น
ผลจากการเลื่อนของรอยเลื่อนตามแนวระดับ [minor faults 
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developed in a zone of oblique extension produced by 
a movement of a strike-slip fault] ก่อเกิดโครงสร้างรูปดอกไม้
ลบ (negative flower structure) หรือโครงสร้างรูปดอกทูลิป 
(Tulip structure)  

transverse fault [แทรนสเวิรฺส′ ฟ้อลทฺ] : รอยเลื่อนใดๆ (รอย
เลื่อนปกติ รอยเลื่อนย้อน หรือรอยเลื่อนตามแนวระดับ ) ที่มีทิศ
ทางการเลื่อนแบบขวาง ไม่ว่าจะขวางในแนวใดๆ กับทิศทางของ
โครงสร้างหลัก เช่น ขวางแบบต้ังฉาก หรือท ามุมทแยง 45 เป็น
ต้น [any fault that strikes obliquely or perpendicular to 
the general structural trend of the region] รอยเลื่อนฉีก 
(tear fault) ถือว่าเป็นรอยเลื่อนตามขวาง 

trend [เทร็นดฺ] : ทิศทางของแนวเส้นที่ปรากฏบนระนาบ [a 
compass direction of an orientation of a linear structure 
or other feature] ดู plunge ประกอบ 

triangle structure [ไทร′แองเกิล สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ดู delta 
structure 

triaxial compression test [ไทรแอ๊ก′ซีเอ้ิล หรือไทรแอ๊ก′เซียล 
เคิมเพร′เฌิ่น เทสทฺ] : การทดสอบความแข็งแรงของแท่งหิน
ตัวอย่าง โดยการให้ความดันรอบข้างหรือความดันล้อม (confining 
pressure) ก่อนแล้วจึงเพิ่มแรงอัดตามแกนไปจนกระทั่งแท่งหิน
ตัวอย่างเกิดการวิบัติ [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 test [ไทรแอ๊ก′ซีเอ้ิล หรือไทร         
แอ๊ก′เซียล อิคสเต็น′เฌ่ิน เทสทฺ] : การทดสอบความแข็งแรงของหิน
แท่งตัวอย่าง โดยการให้ความดันรอบข้างหรือความดันล้อมก่อนให้
แรงดึงตามแกนไปจนกระทั่งหินแท่งตัวอย่างเกิดการวิบัติ [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]  

triple junction [ทริ′เพิล เจิง′เฌ่ิน] : ขอบของแผ่นเปลือกโลก ที่
มีเปลือกโลกสามแผ่นอยู่ติดกัน [a point where three 
lithospheric plates meet] 

trishear [ไทร′ฌิร] : รูปจ าลองการเปลี่ยนลักษณะที่บริเวณปลาย
รอยเลื่อน [model for a deformation ahead of a 
propagating fault tip]  

trough [ทร็อฟ] : ต าแหน่งต่ าสุดของชั้นหินคดโค้ง [the lowest 
point in a syncline or synformal fold] ดู fold ประกอบ 

true dip [ทรู ด๊ิพ] : มุมเทโดยวัดในแนวต้ังฉากกับแนวระดับของ
ระนาบ ที่มีค่ามากสุดของระนาบใดๆ [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 [ทรู สลิพ′] : ดู net slip 

tubular fold [ทู′บิวเล่อร] : ชั้นหินคดโค้งรูปตาที่มีมุมของแนวพับ
รอยโค้ง (hinge line) น้อยกว่า 20 [a sheath fold that has a 
hinge-line angle less than 20] ดู sheath fold ประกอบ 

Tulip structure [ทู′เลิพ สเตร๊ิค′เช่อรฺ] : ดู negative flower 
structure 

turbidite [เทอร′เบอได๊ท]ฺ : การตกสะสมของเม็ดตะกอนที่ถูกพัด
พาโดยกระแสน้ าตามแนวลาดของท้องทะเลหรือมหาสมุทร เม็ด
ตะกอนที่พบจะเป็นตะกอนหยาบอยู่ล่างและตะกอนละเอียดอยู่
ด้านบน ตามล าดับการสะสมตัวแบบโบมา [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 [ทวิน′ เพลน] : ดู planar defect 

type of fold interference pattern [ไท้พ เอิฟ โฟลดฺ อินเทอ
ฟิ′เรินส แพะ′เทิ่รฺน] : รูปแบบของชั้นหินคดโค้งที่ซ้อนทับ หรือเกิด
ซ้ า [a kind of patterns of refolded folds] ก่อเกิดรูปแบบของ
การคดโค้งที่แตกต่างไปจากเดิม ตามการศึกษาของ Ramsay 
(1967) การคดโค้งซ้อนทับ มีรูปแบบที่เด่นๆ 4 รูปแบบ ได้แก่ (1) 
Type 0 fold interference pattern รูปแบบชั้นหินคดโค้ง
ซ้อนทับประเภทศูนย์: รูปแบบชั้นหินคดโค้งซ้อนทับ ที่เกิดจากชั้น
คดโค้งที่มีระนาบแกนต้ังตรงและมีแกนการคดโค้งอยู่ในแนวนอน 
ต่อมาถูกซ้อนทับด้วยรูปแบบของชั้นคดโค้งที่มีลักษณะและทิศทาง
เดียวกัน ก่อเกิดรูปแบบชั้นหินคดโค้งที่แขนการคดโค้งตีบมากขึ้น 
[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 รูปแบบชั้นหินคดโค้ง
ซ้อนทับประเภทที่หน่ึง; ชั้นหินคดโค้งรูปแอ่งและโดม; ชั้นหินคดโค้ง
รูปถาดไข่ : รูปแบบชั้นหินคดโค้งซ้อนทับ ที่เกิดจากชั้นคดโค้งที่มี
ระนาบแกนต้ังตรงและมีแกนการคดโค้งอยู่ในแนวนอน ต่อมาถูก
ซ้อนทับด้วยรูปแบบของชั้นคดโค้งที่มีลักษณะเดียวกัน แต่มีการ
วางตัวของแกนการคดโค้งท ามุมต้ังฉากหรือเกือบต้ังฉากกันกับแกน
การ คดโ ค้ ง เ ดิม  ก่ อ เ กิ ด รู ปแ บบก ารค ดโค้ ง แบ บถา ดไ ข่ 
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[superposed folds that have upright 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 รูปแบบชั้นหินคดโค้ง
ซ้อนทับประเภทที่สอง; รูปแบบชั้นหินคดโค้งบูมเมอแรง : รูปแบบ
ชั้นหินคดโค้งซ้อนทับ ที่เกิดจากชั้นคดโค้งแบบตะแคง ที่ต่อมาถูก
ซ้อนทับด้วยรูปแบบของชั้นหินคดโค้งแบบต้ังตรงและแกนการคด
โค้งท ามุมสูงกับแกนการคดโค้งที่เกิดก่อน ก่อเกิดรูปการคดโค้ง
แบบบูมเโมร์แรง [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 รูปแบบชั้นหินคดโค้งซ้อนทับ
ประเภทที่สาม; ชั้นหินคดโค้งซ้อนทับรูปตะขอ : รูปแบบชั้นหินคด
โค้งซ้อนทับ ที่เกิดจากชั้นคดโค้งแขนตีบ ที่ต่อมาถูกซ้อนทับด้วย
รูปแบบของชั้นหินคดโค้งแบบต้ังตรงและมีแกนการคดโค้งในแนว
เดียวกัน ก่อเกิดรูปแบบการคดโค้งแบบตะขอ [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] 

type of mylonite [ไท้พฺ เอิฟ มายเลอ′ไน้ทฺ] : ชนิดของมายเลอ
ไน้ท์[a kind of mylonitic rocks] จากการเรียงตัวของเม็ดแร่ใน
เน้ือหิน แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่  (1) เอส-มายเลอไน้ท์ (S-
mylonite) : มายเลอไน้ท์ที่มีการเรียงของร้ิวขนานเด่นชัด 1 แนว 
[a mylonite whose fabric is dominated by a presence of 
lineation (2) เอล-มายเลอไน้ท์ (L-mylonite) : มายเลอไน้ท์ที่มี
การยืดและแสดงลักษณะของโครงสร้างแนวเส้นเด่นชัด [ a 
mylonite whose fabric is dominated by a presence of 
planar element] (3) เอลเอส-มายเลอไน้ท์ (LS-mylonite) : มาย
เลอไน้ท์ที่มีทั้งร้ิวขนานและโครงสร้างแนวเส้นเป็นลักษณะเด่น [a 
mylonite whose fabric has both planar and linear 
elements] แบ่งตามแร่ประกอบหินแบ่งได้ 2 ชนิด ได้แก่ (1) หิน
เอสซีมายเลอไน้ท์ประเภทที่หน่ึง (Type I S-C mylonite) : เอส-ซี 
มายเลอไน้ท์ที่มีแร่ขวอรทส์ และกลุ่มแร่เฟลสปาร์ [S-C mylonite 
in quartzo-felspathic rocks] (2) เอส-ซี มายเลอไน้ท์ประเภทที่
สอง (Type II S-C mylonite) : เอส-ซี มายเลอไน้ท์ที่เกิดจากหินที่
มีแร่ขวอรทส์และไมเคอะจ านวนมาก [S-C mylonite resulting 
from mylonitization of quartz-mica-rich rocks] 

type of thrust faults [ไท้พ เอิฟ เธริสทฺ ฟ้อลทฺ] : กลุ่มรอย
เลื่อนย้อนมุมต่ าในบริเวณที่มีการก่อเทือกเขา [a group of thrust 
faults developed in an orogenic belt] แบ่งได้ 3 ประเภท
คร่าวๆ ได้แก่ : (1) กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าบริเวณแอ่งหน้า
เทือกเขา (Foreland fold-thrust belt (and accretionary 

complex) thrusts) : เป็นกลุ่มรอยเลื่อนย้อนที่เกิดในบริเวณแอ่ง
หน้าเทือกเขา และบริเวณร่องการทรุดตัว ในบริเวณที่มีการชนและ
ทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก [thrusts that form near 
hinterland] (2) กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าตัดหินฐานประเภทซี 
(Type C (composite) thrust sheet) : กลุ่มรอยเลื่อนย้อนของ
แผ่นเปลือกโลกใต้สมุทรหรือแผ่นเปลือกโลกภาคพื้นทวีปที่ตัดเข้าไป
ยังหินฐานและหินตะกอน บริเวณช่วงรอยต่อระหว่างหินที่มีสภาพ
แพลสติกและเปราะ ก่อเกิดรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่ดึงหินขึ้นสู่ผิวดิน 
[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] (3) 
กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่ าและชั้นหินคดโค้งประเภทเอฟ (Type F 
(fold-related) crystalline thrust sheet) : กลุ่มรอยเลื่อนย้อน
ทุกขนาดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ที่เกิดในบริเวณช่วงรอยต่อระหว่างหินที่
มีสภาพแพลสติกและเปราะ เป็นผลของแรงเฉือนตัดแขนของชั้นหิน
คดโค้งระหว่างรูปประทุน และประทุนหงายที่เกิดในขณะหินอยู่ใน
สภาพแพลสติก แต่ต่อมายกตัวสูงขึ้น หินจึงมีความเป็นแพลสติก
น้อยลงหรือมีความเปราะเพิ่มขึ้น อาจเกิดในลักษณะของกลุ่มรอย
เลื่อนย้อนประเภทซี [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] 

U 

ultimate compressive strength [เอิล′เทอเหมิท เคิม′เพระสีฟ 
สเตร็งธ′ฺ] : ค่าความแข็งแรงอัดสูงสุดของหินหรือก าลังรับน้ าหนักต่อ
แรงอัดสูงสุดของหิน [the highest point on a stress-strain 
curve of compressive strength test]  

ultimate shear strength [เอิล′เทอเหมิท ฌิร สเตร็งธฺ′] : ค่า
ความแข็งแรงเฉือนสูงสุดของหินหรือก าลังรับน้ าหนักต่อแรงเฉือน
สูงสุดของหิน [the highest point on a stress-strain curve of 
shear strength test]  

ultimate strength [เอิล′เทอเหมิท สเตร็งธฺ] : ค่าความแข็งแรง
สูงสุดของหิน หรือก าลังรับน้ าหนักสูงสุดของหิน [the highest 
point on a stress-strain curve] มีควำมหมำยเหมือนกับ 
ultimate tensile strength 

ultimate tensile strength [เอิล′เทอเหมิท เท็น′เซิ่ล สเตร็งธฺ′] : 
ค่าความแข็งแรงดึงสูงสุดของหิน หรือก าลังรับน้ าหนักต่อแรงดึง
สูงสุดของหิน [the highest point on a stress-strain curve of 
tensile strength test] มีควำมหมำยเหมือนกับ ultimate 
strength 
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ultramylonite [เอิลเทรอมายเลอไน้ทฺ] : มายเลอไน้ท์ชนิดหน่ึง ที่
เม็ดแร่ในเน้ือหินถูกบดอัดให้มีขนาดลดลงอย่างมาก โดยมากกว่า
ร้อยละ 90 มีเม็ดขนาดละเอียด ส่วนที่เหลือจะเป็นเม็ดขนาดหยาบ
อันเน่ืองจากถูกบดอัดไม่หมด [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 [เอิน′เคิ่นไฟนดฺ เคิม′เพ
ระสีฟ สเตร็งธฺ′] : ค่าความเค้นสูงสุดบนเส้นโค้งความเค้น -
ความเครียด (stress-strain curve) ที่น าเอาแท่งหินตัวอย่างมา
ทดสอบโดยการให้แรงกดแก่หินในทิศทางหรือแกนในแกนหน่ึง 
จนกระทั่งหินเกิดการวิบัติหรือแตกหัก [the highest point on a 
stress-strain curve of unconfined compressive strength 
test]  

unconformable [เอินเคินฟอร′เมอเบิ้ล] : ชั้นหินที่ไม่สอดคล้อง
กับชั้นหินอายุมากกว่าที่อยู่ด้านล่างอย่างต่อเน่ือง; ไม่เรียงล าดับต่อ
จากหินด้านล่างโดยอายุ หรือไม่เชื่อมต่อกันกับหินด้านล่างอย่าง
ต่อเน่ืองตามล าดับชั้นหิน และหมายถึง ผิวสัมผัสระหว่างหินซึ่งไม่
สอดคล้องกัน (strata or stratification that exhibites a 
relation of unconformity to the older underlying rocks; 
not succeeding the underlying rocks in immediate order 
of age or not fitting together with them as parts of a 
continuous whole and also refer to the contact between 
unconformable rocks) 

unconformity [เอินเคินฟอร′เมอที่] : รอยต่อระหว่างชั้นหินที่วาง
ทับกัน โดยหินชั้นล่างมีอายุมากกว่าหินชั้นบน หินชั้นล่างบริเวณ
รอยต่อจะผุกร่อน และการตกสะสมของตะกอนขาดหายไป [a 
buried surface of erosion or non deposition]  

underplating [เอิน′เดอรเพล′ทิ่ง]: (1) การเพิ่มมวลในส่วนใต้ฐาน
ของบริเวณการพอกพูนรูปลิ่มหรือรูปปริซึม [addition of 
material to the base of an accretionary wedge/prism] (2) 
การเพิ่มมวล (มวลจากหินอัคนี) ใต้แผ่นเปลือกโลก [addition of 
igneous rock to the base of the crust]  

underthrust fault [เอิน′เดอรเธริสทฺ] : รอยเลื่อนย้อนมุมต่ าที่
หินพื้น (footwall) เคลื่อนที่ ในขณะที่หินเพดาน (hanging wall) 
อยู่กับที่ [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 [ยูนีแอ๊ก′ซีเอ้ิล หรือยูนีแอ๊ก′เซียล เคิม
เพร′เฌ่ิน] : การหดสั้นในทิศทางเดียว โดยการสมมติให้ความเครียด
เกิดขึ้นเฉพาะตามแนวการบีบอัด และไม่มีความเครียดใน

แนวต้ังฉาก[compression in one direction and no strain in 
the plane perpendicular to this direction] 

uniaxial extension [ยูนีแอ๊ก′ซีเอ้ิล หรือยูนีแอ๊ก′เซียล อิกสเต็น′
เฌ่ิน] : การยืดในทิศทางเดียว โดยการสมมติให้ความเครียดเกิดขึ้น
เฉพาะตามแนวการยืด และไม่มีความเครียดในแนวต้ังฉาก 
[extension in one direction and no strain in the plane 
perpendicular to this direction]  

uniform extension [ยู′เนอฟอรฺม อิกสเต็น′เฌิ่น] : วัตถุเมื่อ
น ามาท าให้ยืดในแกนใดแกนหน่ึง ปริมาณของการยืดในแกนที่ท าให้
ยืด จะมีค่าเท่ากับปริมาณการหดสั้นของแกนอีกสองแกนที่ต้ังฉาก 
[a state of strain where stretching in X direction is 
compensated for by equal shortening in the plane 
orthogonal to the X direction]  

uniform [ยู′เนอฟอรฺม แฟล′เทอน่ิง] : วัตถุเมื่อถูกท าให้แบนราบ 
(บีบอัด) ในแกนใดแกนหน่ึง ปริมาณการหดสั้นในแกนที่ถูกบีบอัด 
จะมีค่าเท่ากับปริมาณการยืดของแกนอีกสองแกนที่ ต้ังฉาก [a 
state of strain where shortening in Z direction is 
compensated for by equal stretching in all directions 
orthogonal to the Z direction] 

uniformitarianism [ยูเนอฟอรเมอเท′รีเออนิเซิม] : ดู law of 
uniformitarianism 

unit cell [ยู′เนิท เซล] : หน่วยเล็กสุดของการก่อเป็นรูปผลึก หรือ
โครงข่ายของผลึกที่มีปริมาตรน้อยสุด [the smallest volume of 
a complete crystal structure]  

unloading joint [เอินโล′ด่ิง จ๊อยนฺทฺ] : แนวแตกโดยความเครียด
สะสมที่ยังหลงเหลืออยู่ หรือตามทิศทางความเค้นหลักปัจจุบัน โดย
ระนาบแนวแตก (joint plane) มีแนวระดับ (strike) ต้ังฉากกับ
ทิศทางของความเค้นหลักแนวนอนค่าน้อยสุด (least principal 
stress) อาจเกิดในระดับใกล้ผิวดินหรือบนผิวดิน [a joint forming 
upon exhumation and its orientation controlled by 
either a residual or contemporary tectonic stress, with 
propagation normal to least principal stress] มีความหมาย
คล้ายกับ neotectonic joints ดู neotectonic joint ค ำพ้อง 
release joint 

updip [เอิพ ด๊ิพ] : ทิศทางของการเลื่อนขึ้นและขนานกับแนวมุม
เทของระนาบ หรือโครงสร้าง [a direction that is upwards and 
parallel to the dip of a structure or surface] ตรงกันข้ำกับ 
downdip  

uplift [เอิพ′ลิฟทฺ] : การเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับแรง
ดึงดูดของโลก [a structurally high area in the crust that is 
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produced by positive movements opposed to the 
gravity force]  

uplift joint [เอิพ′ลิฟทฺ จ๊อยนฺทฺ] : แนวแตกที่เกิดจากการยกตัว
ของแผ่นดิน สังเกตได้จากการตัดเข้าไปในชั้นหินหลายๆ ชั้นในแนว
เดียวกัน มีแนวแตกกว้าง แต่มีระยะห่างของแนวแตกไม่คงที่ [a 
joint forming upon exhumation and cutting through 
multilayers with wide and irregular spacing] 

upright fold [เอิพ′ไร้ทฺ โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแกนการ
คดโค้งในแนวด่ิง [a fold having a vertical axial surface]  

upthrow [เอิพ′โธร] : (1) บล็อคหินส่วนที่เลื่อนขึ้นตามระนาบการ
เลื่อน เทียบกับบล็อกที่อยู่ตรงกันข้าม [the upthrown side of a 
fault] (2) ระยะการเลื่อนขึ้นในแนวยืนของบล็อกหินส่วนที่เลื่อนขึ้น
ตามระนาบการเลื่อน เทียบกับบล็อกหินที่ตรงกันข้าม [the 
amount of downward vertical displacement of a fault] ดู 
downthrow ประกอบ ค ำพ้อง upthrow block 

upthrow block [เอิพ′โธร บล็อค] : ดู upthrow 

upward facing anticline [เอิพ′เวิรฺด เฟ′ซิ่ง แอนทิ′ไคลนฺ] : ดู 
synformal anticline 

upwarping [เอิพ′วารพิ้ง] : ลักษณะการโค้งนูนของพื้นผิวดิน เป็น
ผลของการปลดปล่อยความเครียดเพื่อปรับสมดุล [upward 
flexing of the Earth's crust, a the result of release of 
isostatic pressure] ตรงกันข้ำมกับ downwarping ค ำพ้อง 
rebound  

V 

vacancy [เว′เคินซี]่ : ต าแหน่งว่างอันเน่ืองมาจากการหายไปของ
อะตอมหรืออายเอิน (ion)ภายในโครงข่ายผลึก [an unoccupied 
site in a crystal lattice, due to the absence of an atom 
or ion from its normal structural position] 

vein [เวน] : รอยแตกแบบยืดใดๆ ที่มีสารละลายเข้มข้นของแร่เข้า
ไปตกสะสมเป็นผลึก [any extensional fracture filled with 
mineral(s)]  

vergence [เวอร′เจิ้นสฺ] : ค าที่ใช้กับชั้นหินคดโค้งแบบอสมมาตร
และรอยเลื่อนย้อน เพื่อบ่งบอกทิศทางของการตลบกลับของชั้นหิน
คดโค้ง หรือทิศทางการเฉือนของชั้นหินคดโค้ง  หรือบ่งบอกทิศ
ทางการเคลื่อนที่ของรอยเลื่อนย้อนมุมต่ า  [a direction of 
overturning, sense of shear of a fold, or a transport 
direction of a thrust fault]  

vertical dip [เวอร′ทิเคิ่ล ด๊ิพ] : มุมเทของระนาบที่วัดเทียบกับ
แนวนอนมีค่าเท่ากับ 90 [a 90dip angle respected to 
horizontal plane] 

vertical separation [เวอร′ทิเคิ่ล เซะเพอเร′เฌิ่น] : ระยะห่าง
ระหว่างต าแหน่งในแนวยืนของชั้นหิน หรือตัวบ่งชี้การเลื่อนของ
รอยเลื่อน [a distance measured vertically between two 
parts of a displaced marker in a fault] ดู horizontal 
separation ประกอบ 

vertical slip [เวอร′ทิเคิ่ล สลิพ′] : การเลื่อนตามระนาบของรอย
เลื่อน ที่มีมุมเทวัดเทียบกับแนวนอนมีค่า 90 [a vertical 
component of the net slip] 

viscosity [วิสคอ′เซอที่] : สมบัติของวัตถุในการต้านการเคลื่อนที่
ของวัตถุในของเหลว น่ันคือ ค่าอัตราส่วนระหว่างความเค้นเฉือนกับ
อัตราเร็วของการเกิดความเครียดของวัตถุ [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 [วิส′เคิส บิเฮ′เวียร] : สมบัติการต้านการ
เคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลว น่ันคือ ความเค้นเป็นสัดส่วนกับอัตรา
การเกิดความเครียดต่อหน่วยเวลา [fluid behavior, i.e., stress is 
proportional to strain rate]  

volume change [วอล′เย่ิม เชนจฺ] : ดู dilation 

volume diffusion creep [วอล′เย่ิม ดิฟิว′เฌิ่น ครีพ] : กลไก
การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุแบบแพลสติก โดยเกิดภายใต้อุณหภูมิ
สูง แต่ความเค้นต่ า ก่อเกิดการเปลี่ยนลักษณะทั่วทั้งโครงข่ายผลึก 
น่ันคือ ข้อบกพร่องแบบจุด (อะตอม สิ่งแปลกปลอม และช่องว่าง) 
ที่อ ยู่ ในโครงข่ายซึ่ งถูกขับออกช้ าๆ  ด้วยกระบวนการแพ ร่ 
[deformation mechanism, occurring at high temperature 
and low stress, whereby point defects (atoms, impurities 
and vacancies) diffuse through crystal lattices] ค ำพ้อง 
Nabarro-Herring creep 

volume elasticity [วอล′เย่ิม อิแล′สติเซอที่] : ดู bulk 
modulus 

von Mises criteria [ฟอน มิเซิส ไครทิ′รีเออ หรือไครทิ′เรีย] : 
เงื่อนไขการวิบัติของวัตถุที่มีสมบัติแบบแพลสติกโดยการเฉือน หาก
แรงเฉือนยังไม่ถึงจุดวิกฤต จะไม่มีการเปลี่ยนลักษณะ หากแรงเฉือน
เกินจุดวิกฤตไปแล้วการเปลี่ยนลักษณะจะเกิดอย่างต่อเน่ือง 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 
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value. Once stresses attain that level, deformation will 
be continuous; proposed by von Mises (1913)] 

W 

wall rock [วอล ร็อค] : หินที่ขนาบอยู่กับเขตรอยเฉือน หรือรอย
เลื่อน [the rock on each side of a shear zone or a fault]  

wellbore breakout [เวล′บอร เบรค′เอ๊าทฺ] : ดู borehole 
breakout 

Wellman’s method [เวล′แมนสฺ เมะ′เธิด] : วิธีหาขนาดและทิศ
ทางการวางตัวของวง รีความเครียดในเน้ือหินโดยใช้ ตัวบงชี้
ความเค รียดที่ ประกอบด้วยเส้นตรงสอง เส้นต้ังฉากกัน  [a 
technique for strain ellipticity determination by using 
strain markers that have two original perpendicular lines] 
ดู Breddin grape ประกอบ 

Wernicke model [เวอร′เนอเคิซ มอ′เด้ิล] : รูปจ าลองของการ
เกิดหุบเขาทรุดโดยการเฉือนแบบง่าย (simple shear) โดยที่เมื่อ
ธรณีภาคชั้นนอกถูกยืดออกไม่เท่ากัน เน่ืองจากการเกิดรอยเลื่อน
ปกติมุมต่ าและเขตรอยเฉือนที่บริเวณตรงกลางของแอ่งทรุด [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. 

Wiechert-Gutenberg discontinuity [กูเทินเบิรฺก-ดิสค็อน
เทอนู′เออที่] : แนวแบ่งเขตแกนโลกกับเน้ือโลก ที่อยู่ระหว่างส่วนที่
เป็นของแข็งของสารจ าพวกซิลิเกตกับส่วนที่เป็นของเหลวของสาร
จ าพวกเหล็กและนิเกิล [the core and mantle boundary lies 
between the Earth's silicate mantle and its liquid iron-
nickel outer core]  

Wilson cycle [วิล′เซ่ิน] : วัฎจักรการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
ที่อธิบายถึงการเกิด และท าลายของแผ่นเปลือกโลกใต้สมุทร และ
มหาสมุทร [a tectonic cycle of opening and closing of 
oceanic basin] 

window [วิน′โด] : บริเวณที่มีมวลหินอยู่กับที่ (autochthon) 
ล้อมรอบด้วยมวลหินเคลื่อน (allochthon) น่ันคือ ช่องว่างที่เกิด
จากมวลหินเคลื่อนผุกร่อน ท าให้เห็นมวลหินอยู่กับที่ ล้อมรอบด้วย
มวลหินเคลื่อนส่วนที่ยังไม่ผุกร่อน [an eroded area of a thrust 
sheet that displays the rocks beneath the thrust sheet] ดู
เพิ่มเติมใน allochthon ค ำพ้อง fenster 

wing crack [วิง แคร็ค] : รอยร้าวที่เกิดต่อจากจุดปลายของรอย
แตกเฉือน ขณะที่รอยแตกเฉือนขยายตัวกว้างขึ้น หรือเกิดซ้ า โดยมี

ทิศทางที่บิดไปจากทิศทางของรอยแตกเฉือน [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] ดู splay fault 
ประกอบ 

wrench fault [เรนชฺ ฟ้อลทฺ] : ดู strike-slip fault 

Wulff net [วูลฟฺ เน็ท] : ระบบพิกัดรูปตาข่ายที่ก าหนดขึ้น 
ส าหรับใช้เขียนการวางตัวของเส้น และระนาบ [a coordinate 
system for plotting orientations of lines and planes] ดู 
Schmidt net ประกอบ 

X 

xenolith [เซะ′เนอหลิธ] : เศษหินท้องที่หรือเศษวัตถุอ่ืนๆ ที่
ปลอมปนอยู่ในเน้ือหินอัคนีแทรกซอน หรือหินอัคนีประทุ [a 
fragment of country rock within a plutonic or volcanic 
rock]  

Y 

yield point [ยีลดฺ พ้อยนฺทฺ] : จุดบนเส้นโค้งความเค้นและ
ความเครียดที่บ่งบอกพิกัดยืดหยุ่นของวัตถุ หรือพิกัดสิ้นสุดของการ
เปลี่ยนลักษณะตามกฎของฮุค [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] ดูเพิ่มเติมใน 
stress-strain curve 

yield stress [ยีลดฺ สเตร๊ส′] : ค่าแตกต่างความเค้น (1-3) 
สูงสุดที่กระท าต่อวัตถุ โดยที่ไม่สามารถท าให้วัตถุเปลี่ยนลักษณะ
อย่างถาวรได้ และเมื่อความเค้นหยุด วัตถุสามารถคืนสู่สภาพเดิม
เสมือนไม่เคยได้รับความเค้นมาก่อน [the differential stress at 
which permanent deformation first occurs in a material] 
ดูเพิ่มเติมใน stress-strain curve 

Young’s modulus [เยิงสฺ มอ′เจอเลิส] : ดู elastic modulus  

Z 

zero-rank tensor [ซีโร-แรงคฺ เท็น′เซ่อรฺ] : ปริมาณสเกลาร ที่มี
องค์ประกอบเพียงองค์ประกอบเดียว [a scalar that consists of 
one component] ดูเพิ่มเติมใน tensor 

Z-fold [ซี- หรือแซด- โฟลดฺ] : ชั้นหินคดโค้งขนาดเล็กที่มีรูปแบบ
การคดโค้งเป็นรูปตัวแซด [a Z-shape minor fold]  
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zigzag fold [ซิก′แซก] : ชั้นหินคดโค้งยอดแหลมที่มีส่วนข้าง หรือ
แขนของชั้นหินคดโค้ง เป็นเส้นตรงที่มีความยาวไม่เท่ากัน น่ันคือ มี
รูปร่างอสมมาตร [asymmetrical kink fold with angular hinge 
zone and straight limbs] ดู kink fold ประกอบ 

zonal crenulation cleavage [โซเน่ิล เครนิวเล′เฌิ่น คลี′หวิจ] 
: ดู cleavage; crenulation cleavage  

zone of fracture [โซน เอิฟ แฟร็ค′เช่อรฺ] : (1) ส่วนของเปลือก
โลกชั้นบน ที่หินมีการเปลี่ยนลักษณะแบบเปราะก่อเกิดเขตรอย
แตก [the upper crust where deformation is by fracturing] 
(2) บริเวณหินในสภาวะเปราะเกิดการแตกหัก หินในบริเวณน้ีจะมี
การเปลี่ยนลักษณะแบบแตกหัก [an area where brittle 
deformation is dominant] 

zone of fracture and plastic flow [โซน เอิฟ แฟร็ค′เช่อรฺ 
แอน แพลสติค โฟล] : ส่วนของเปลือกโลกชั้นกลาง ที่มีหินที่มีความ
แข็งถูกเปลี่ยนลักษณะแบบแตกหัก และหินที่ถูกเปลี่ยนลักษณะ
แบบการไหลคล้ายแพลสติก [the middle crust where 
deformation of the weaker rocks is by plastic flow, and 
of the stronger rocks by fracturing]  

zone of plastic flow [โซน เอิฟ แพลสติค โฟล] : ส่วนของ
เปลือกโลกกลางและชั้นล่าง ที่หินทั้งหมดมีการเปลี่ยนลักษณะแบบ
อ่อนน่ิม กล่าวคือ มีการเปลี่ยนลักษณะโดยการไหลคล้ายแพลสติก 
[the middle and lower crust where deformation of the 
rocks is by plastic flow] 

 



บรรณานุกรม   539 

 

 
บรรณานุกรม 
Bibliography 

 
ราชบัณฑิตยสถาน. 2558. พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ: ราชบัณฑิตยสถาน. 890 หน้า. 
Allen, A. A. and Allen, J. R. 2005. Basin analysis: principles and applications. 2nd ed. Blackwell Science 

Ltd.: Malden. 560p. 
Allmendinger, R. W. 2003. Lecture note in Structural geology. Cornell University. 279p. 
Alsop, G. I., and Carreras, J. 2007. The structural evolution of sheath folds: A case study from Cap de 

Creus. Journal of Structural Geology, v. 29, p. 1915-1930. 
Alvarez, W. 2005. Structure of the Monte Reventino greenschist folds: a contribution to 
 untangling the tectonic-transport history of Calabria, a key element in Italian tectonics Journal of 

Structural Geology. v. 27,  p. 1355–1378 
Anderson, R. E. 1951. The dynamics of faulting and dyke formation with applications to Britain. Edinburg: 

Oliver and Boyd, 206p.  
Angelier, J. 1994. Fault slip analysis and paleostress reconstruction. In Hancokc, P. L., (ed.) Continental 

Deforamtion. Oxford : Pergamon Press, p. 53-100.  
Aristotle. 350 B.C.E. Meteorogy (translated into English by E. W. Webster). [cited 20 Jan 2003]. Available 

from: URL:http:// classic.mit.edu/Aristotel/meteorogy.html. 
Arslan, A., Passchier, C. W., and Koehn, D. 2008. Foliation boudinage. Journal of Structural Geology, v. 30, 

p. 291-309. 
Ashby, M. E., and Verrall, R. A. 1973. Diffusion accommodated flow and superplasticity. Acta Metallurgia et 

Materialia, v 21, p. 149-163. 
Atkinson, B. K 1987. Introduction to fracture mechanics and its geophysical application, in Atkinson, B. K. 

(ed.), Fracture Mechanics of Rock: Academic Press, London, p. 1-26.  
Attewell, P.B. and Farmer, I..W. (1976) Principles of engineering geology. Chapman and Hall, London,    

1045 p.   
Bally, A. W. and Snelson, S. 1980. Realms of subsidence, in Miall, A. D. (ed.), Facts and principles of world 

petroleum occurrence.  Canada Society of Petroleum Geologists Memoir 6, p. 9-94.  
Bastida, F., Aller, J., Toimil, N. C., Lisle, R. J., Bobillo-Ares, N. C. 2007. Some considerations on the 

kinematics of chevron folds. Journal of Structural Geology, v. 29, p. 1185-1200. 
Biddle, K. T. and Christie-Blick, N. 1985. Glossary – Strike-slip deformation, basin formation, and 

sedimentation. In: Biddle, K. T. and Christie-Blick, N. (eds) Strike-slip deformation, basin formation, 
and sedimentation. Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Special Publication 37, p 
375-386.  



540   ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

Bijlaard, P. P. 1946. On the elastic stability of thin plates supported by a continuous medium. Royal Dutch 
Acdemy of Science Proceedings, v. 49, p. 1189-1199. 

Biot, M. A. 1959. On the instability of folding deformation of a layered viscoelastic medium under 
compression. Journal of Applied Mechanics, v. 26, p. 211-228.  

Block, L. and Royden, L. H. 1990. Core complex geometries and regional scale flow in the lower crust. 
Tectonics, v. 9, p. 557-567. 

Boyer, S. E., and Elloitt, D. 1982. Thrust systems. American Association Petroleum Geologist Bulletin, v. 66, 
p. 1196-1230.  

Buck, W. R. 1988. Flexural rotation of normal faults. Tectonics, v. 7, p. 959-973.  
Bunopas, S., 1981. Paleogeographic history of western Thailand and adjacent parts of South-East Asia; A 

plate tectonic interpretation. Ph.D. Thesis, Victoria University of Welling, New Zealand. 810 pp. 
Bunopas, S., and Vella, P., 1983. Tectonic and geological evolution of Thailand. In: P. Nutalaya (ed.), 

Proceedings of the workshop on stratigraphic correlation of Thailand and Malaysia, Haad Yai 
Thailand, p. 307-322. 

Bunting, T., Singh, S., Bayly, M., and Christie, P. 2008. Seismic imaging of the fault that caused the great 
IndianOcean earthquake of 26 December 2004, and the resulting catastrophic tsunami. The leading 
edge, v. 27, no. 10, 1272-1281 

Burg, J. P. Lecture note in structural geology and tectonics. ETH Zürich and Universität Zürich. 
Geologisches Institut. 338p.  

Byerlee, J. D. 1978. Friction of rocks. Pure and Applied Geophysics, v. 72, p. 615-626.  
Chase, C. 1978. Plate kinematic : the Americas, east Africa, and the rest of the world: Earth and Planetary 

Sciences Letters, v. 37, p. 355-368.  
Cloos, E. 1947. Oolite deformation in the South Mountain fold, Maryland. Geological Society of American 

Bulletin, v. 58, p. 843-918.  
Coney, P. J. 1980. Cordilleran metamorphic core complexes. In: Crittenden, M. D., Coney, P. J., and Davis, 

G. H., (eds.), Cordilleran Metamorphic Core Complexes, Geological Society of America Memoir, 153, 
p.7-34. 

Coney, P. J. 1987. The regional tectonic setting and possible causes of Cenozoic extension in the North 
America Cordillera. In: Dewey, J.F., Hancock, P.L. (eds.). Continental Extensional Tectonics. 
Geological Society of London, Special Publish. 28, p. 177-186.  

Coney, P. J. and Harms, T. A. 1984. Cordilleran metamorphic core complexes: Cenozoic extensional relics 
of Mesozoic compression. Geology, v.12, p. 550-554. 

Cox, A., and Hart, R. B. 1986. Plate tectonics, how does it works. Oxford: Blackwell Scientific Publications. 
392p.  

Cross, T. A., and Pilger, R. H., 1982. Controls of subduction geometry, location of magmatic arcs, and 
tectonics of arc and back-arc regions. Geological Society of America, v. 93, p. 545-562. 

Currie, J. B., Patnode, A. W., and Trump, R. P. 1962. Development of folds in sedimentary strata. 
Geological Society of America Bulletin, v. 73, p. 655-674.  

Davis, G. H. 1984. Structural geology of rocks and regions. New York: Wiley. 492p.  



บรรณานุกรม   541 

 

Davis, G. H. and Reynolds, R. J. 1996. Structural geology of rocks and regions. 2nd ed. New York: John Wiley 
& Sons, Inc. 776p.  

Davis, G. H., Reynolds, R. J. and  Charles F. Kluth. 2011. Structural geology of rocks and regions. 3rd ed. 
New York: John Wiley & Sons, Inc. 839p.  

Davison, I. 1994. Linked fault system; extensional, strike-slip and contractional, in Hancock, P. L (ed.) 
Continental Deformation. Oxford : Pergamon Press,  p. 121-142.  

De Bresser, J. H. P. De, Urai, J. L., Olgaard, D. L. 2005. Effect of water on the strength and microstructure of 
Carrara marble axially compressed at high temperature. Journal of Structural Geology, v. 27 p. 265-
281 

Dewey, J. F. 1972. Plate tectonics. Scientific American: v. 226, 2,625-2,647.  
Dewey, J. F., and Bird, J. M. 1970. Mountain belt and the new global tectonics: Journal of Geophycial 

Research, v. 75, p. 2625-2647. 
Dickenson, W. R. 1977. Tectono-stratigraphic evolution of subduction controlled sedimentary 

assemblages, in Talwani, M., and Pitman, W. C. (eds.), Island arcs, deep-sea trenches, and back-arc 
basins: American Geophysical Union Maurice Ewing Series 1, p. 33-40.  

Donath, F. A., and Parker, R. B. 1964. Folds and folding. Geological Society of America Bulletin, v. 75, p. 
45-62.  

Duncan, R.A. 1981. Hotspots in the southern oceans: an absolute frame of reference for motion of the 
Gondwana continents. Tectonophysics, v. 74, p. 29-42. 

Dunning, G. R., MacDonald, A. S. and Barr, S. M. 1995. Zircon and monazite U-Pb dating of the Doi 
Inthanon core complex, northern Thailand: implications for extension within the Indosinian 
Orogene. Tectonophysics, v. 251, p. 197-213.  

Engelder, T. 1985. Loading paths to joint propagation during a tectonic cycle: an example from the 
Appalachian Plateau, USA. Journal of Structural Geology, v. 7, p. 459-476. 

Engelder, T., and Geiser, P. 1980. On the use of regional joints sets as trajectories of paleostress field 
during the development of the Appalachain Plateau, New York: Journal of Geophysical Research, 
Series B, v. 85, p. 6319-6341 

Engelder, T and Oretel, G. 1985. The correlation between undercompaction and tectonic jointing within 
the Devonian Catskill Delta: Geology, v. 13, p. 863-866.  

Flinn, D. 1962. On folding during three-dimensional progressive deformation. Geological Society of London 
Quarterly Journal, v.118, p. 385-433.  

Fluety, M. J. 1964. The description of folds. Geological Association Proceedings. v. 75, p. 461-492.  
Fossen, H. 2010. Structural geology. Cambridge: Cambridge University Press. 463 p. 
Fowler, C. M. R. 1992. The solid earth: an introduction to global geophysics. Cambridge: Cambridge 

University Press. 472 p.  
Fry, N. 1979. Random point distributions and strain measurement in rocks. Tectonophysics, v. 60, p. 69-

105.  
Gans, P. B. 1987. An open-system, two-layer crustal stretching model for the eastern Great Basin. 

Tectonics, v.6, p. 1-12. 



542   ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

Ghosh, S. K. 1968. Experiments of buckling of multilayers which permit interlayer gliding. Tectonophysics, 
v. 6, p. 207-249. 

Gratiera, J. P, Muqueta, L., Hassanib, R., and Renarda, F. 2005.  Experimental microstylolites in quartz and 
modeled application to natural stylolitic structures. Journal of Structural Geology, v. 27, p. 89–
100. 

Griffith, A. A. 1924. Theory of rupture. Proceedings of the First International Congress on Applied 
Mechanics, Delft, the Netherlands, p. 55-63.  

Hafner, W. 1959. Stress distribution and faulting: Geological Society of American Assoication of Petroleum 
Geologist Bulletin, v 53., p. 3-29.  

Hancock, P. L. 1985. Brittle microtectonics: principles and practice. Journal of Structural geology, v. 7, p. 
437-457. 

Harris, L. D. 1979. Similarities between the thick-skinned Blue Ridge anticlinorium and thin-skinned Powell 
Valley anticline. Geological Society of America Bulletin, Part 1, v. 90, p. 525-539.  

Harter, R. 1998. Changing views of the history of the Earth. [cited 21 January 2003]. Available from 
URL:http://www.Talkingorigin.org/faqs/ geohist.html.  

Hatcher, R. D. 1995. Structural geology: Principles, concepts, and problems. 2nd ed. New Jersey: Prentice 
Hall. 525p. 

Hess, H. H. 1962. History of oceanic basins. In Engel, A. E. J., James, H. L., and Leonard, B. F. (eds.), 
Petrologic studies: a volume in honor of A. F. Buddington. Geological Society of America, Boulder, 
Colorado, p. 599-620.  

Hirth, G., and Tullis, J. 1992. Dislocation creep regimes in quartz aggregates. Journal of Structural Geology, 
v. 14, p. 145-159. 

Hobbs, R. D. Means, W. D., and Williams, P. F. 1976. An outline of structural geology. New York: John Wiley 
& Sons, Inc. 571p.  

Hodgson, R. A. 1961. Classification of structures on joint surfaces. American Journal of Science, v. 259, p. 
493-502.  

Holt, W. E., Chase, C. G. and Wallace, T. C. 1986. Crustal structure from three-dimensional gravity 
modeling of a metamorphic core complex: A model for uplift, Santa Catalina-Rincon mountains, 
Arizona. Geology, v. 14, p. 927-930. 

Holtz, R. D., and Kovacs, W. D. 1981. An introduction to geotechnical engineering. New Jersey: Prentice 
Hall. 733p. 

Hossack, J. R., and Hancock, P L. 1983. Balanced cross sections and their geological significance. Journal of 
Structural geology, v. 5, p. 98-123. 

Hubbert, M R., and Rubey, W. W. 1959. Role of fluid pressure in mechanics of overthrust faulting. Part I: 
Geological Society of America Bulletin, v. 62, p. 355-372.  

Hudleston, P. J. 1973. Fold morphology and some geometrical implications of theories of fold 
development. Tectonophysics, v. 16, p. 1-46.  

Isacks, B., Oliver, J., and Sykes, L. R. 1968. Seismology and the new global plate tectonics. Journal of 
Geophysical Research, v. 73, p. 5,855-5,899.  



บรรณานุกรม   543 

 

Isaksen, G. H., Patience, R., van Graas G. and Jenssen, A. I. 2002. Hydrocarbon System Analysis in a Rift 
Basin with Mixed Marine and Non-marine Source Rocks: The South Viking Graben, North Sea. AAPG 
Bulletin, v. 86, p. 557-591  

Jackson, J. A. 1987. Active normal faulting and crustal extension. In: Dewey, J.F., Hancock, P.L. (Eds.) 
Continental Extensional Tectonics. Geol. Soc. London, Spec. Publ.,28, p. 177-186. 

Jackson, C. A. L., Gawthorpe, R. L., and Sharp, I. R. 2006. Style and sequence of deformation during 
extensional fault-propagation folding: examples from the Hammam Faraun and El-Qaa fault blocks 
Suez Rift, Egypt. Journal of Structural Geology. v. 28, p. 519–535 

Jessell, M. and Bons, P. 2002. Microstructures, Monash University. [15 July 2002]. Available from: URL: 
http:// www. earth.monash. edu.au/ Teanching/mscourse.html. 

Jian Zhang, Guochun Zhao, Sanzhong L, Min Sun, Shuwen Liu, Simon A. Wilde, Alfred Kroner, Changqing 
Yin, 2007, Deformation history of the Hengshan Complex: Implications for the tectonic evolution of 
the Trans-North China Orogen. Journal of Structural geology. v29, p.933-949.  

Kearey, P. and Brooks, M. 1993. An introduction of geophysical exploration. London: Blackwell Scien tific 
Publications. 254p. 

Kearey, P., and Vine, F. J. 1990. Global tectonics. Boston: Blackwell Scientific Publications. 
Kohtaro Ujiie, K., Haruka Yamaguchi, H., Arito Sakaguchi, A., and Shoichi Toh, S. 2007. Pseudotachylytes in 

an ancient accretionary complex and implications for melt lubrication during subduction zone 
earthquakes. Journal of Structural Geology, v. 29, p. 599-613 

Koroknai, B., Arkai, P., Horvath, P, and Baloug, K. 2008. Anatomy of a transition brittle-ductile shear zone 
developed in a low-T meta-andesite tuff: A microstrcutural, petrological and geochroological case 
study from the Bukk Mts. (NE Hungary). Journal of Structural Geology, v. 30, p. 159-176. 

Lahee, F. H. 1961. Field geology. 6th edition. New York: McGraw-Hill Book Company. 926p. 
Lay, T., and Wallace, T. C. 1995. Modern global seismology. San Diego: Academic Press, Inc. 521p. 
Lister, G. S. and Davis, G. A. 1989. The origin of metamorphic core complexes and detachment faults 

formed during Tertiary continental extension in the northern Colorado River region, U.S.A. Journal 
Structural Geology, v. 11, p. 65-94. 

Lister, G. S., and Snoke, A. W. 1984. S-C mylonites. Journal of structural Geology: v. 6, 617-638.  
Lotta, D., Caggianelli, A., Krul, J. H. K., Festa, V., Prosser, G., Langone, A. 2008. Multiple injections of magma 

along Hercynian mid-crustal shear zone (Sila Massif, Calabrain, Italy. Journal of Structural Geology, 
v. 30 p. 1202-1217. 

Lutgens, F. K. and Tarbuck, E. J. 2000. Essentials of geology. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall. 450p. 
MacDonald, S. M., Barr, G. R., Dunning, G. R. and Yaowanoiyothin, W. 1993. The Doi Inthanon metamorphic 

core complex in NW Thailand: age and tectonic significance. J. Sountheast Asian Earth Sci., 8, p. 
117-125. 

Mancktelowa, N. S., and Pennacchionib, G. 2005. The control of precursor brittle fracture and fluid–rock 
interaction on the development of single and paired ductile shear zones. Journal of Structural 
Geology, v. 27,  p. 645–661 

Martınez, J. M. 2006. Lateral interaction between metamorphic core complexesand less-extended, tilt-
block domains: the Alpujarras strike-slip transfer fault zone (Betics, SE Spain). Journal of Structural 
Geology v. 28, 602–620 



544   ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

McClay, K. R. 1987. The mapping of geological structures. New York: John Wiley & Sons, Inc. 161p. 
Means, W. D. 1976. Stress and train: Basic concepts of continum mechanics for geologists. New York: 

Springer-Verlag. 339p.  
Means, W. D. 1987. A newly recognized type of slickenside striation. Journal of Structural Geology, v. 9, p. 

585-590. 
Means, W. D. 1990. Review paper: kinematics, tress, deformation, and material behavior. Journal of 

Structural Geology, v. 12, p. 953-971. 
Means, W. D. 1993. Elementary geometry of deformation processes. Journal of Structural Geology, v. 15, 

p. 343-349. 
Metcalfe, I. 1988. Origin and assembly of Southeast Asia continental terranes . In M. G. Audley-Charles and 

A. Hallarn (eds.), Gondwana and Tethys, Geological Society of London Special Publication37, pp. 
101-118, London, Uk: Geological Society of London.  

Metcalfe, I. 1996. Pre-Cretaceous evolution of SR Asian terranes. In R. Hall and D. J. Blundell (eds.), 
Tectonic Evolution of Southeast Asia, Geological Society Special Publication 106, pp. 97122. Lon, 
Uk: Geological Society Publishing House. 

Metcafe, I., 1998. Palaeozoic and Mesozoic geological evolution of the SE Asia region: multidisciplinary 
constraints and implications ofr biogeopgraphy. In R. Hall and J.D. Holloway (eds.), Biogeography 
and geological evolution of SE Asia, pp. 25-41. Leiden, the Netherlands: Backhuys Publishers.  

Metcalfe, I., 2008. Gondwana dispersion & Asian Accretion: an update. In: M. Choowong and T. 
Thitimakorn (eds.), Proceeding of the International Symposia on Geoscience Resources and 
Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516 and 5th APJEG Bangkok, Thailand, p. 23-
25. 

Michibayashi, K., and Murakami, M. 2007. Development of shear band cleavage as a result of strain 
partitioning: Journal of Structural Geology, v. 29, p. 1070-1082. Spencer, E. W. 1988. Introduction to 
the structure of the Earth, 3rd ed. New York: McGraw-Hill Book Company. 549p. 

Mickein, A. 1997. U/Pb-, Rb/Sr-, and K/Ar-Untersuchungen zur metamorphen entwicklung und 
altersstellung des “Prakambriums” in NW-Thailand. Nr73. GAGP. Universitat Gottingen. 83p. 

Monroe, R. and Wicander, R., Hazlett, R. 2007. Physical geology: exploring the Earth. 6th ed. Belmont: 
Thomson Brooks/Cole. 494p. 

Morley, C.K. 2007. Variations in Late Cenozoic-Recent strike-slip and oblique-extensional geometries 
within Indochina: the influence of pre-existing fabrics. Journal of Structural Geology 29, p. 36-58. 

Morley, C. K., and Racey, A. 2011. Tertiary stratigraphy.  In: Ridd, M. F., Banner, A. J., and Crow, M. J. (eds.). 
The Geology of Thailand. Geological Society, London, p. 224-271. 

Myers, S.C. and Beck, S. L. 1994. Evidence for a local crustal root beneath the Santa Catalina 
metamorphic core complex, Arizona. Geology, v. 22, p. 223-226. 

Neuendorf, K. K. E., Mehl, J. P., and Jackson, J. A. 2011. Glossary of geology. 5th ed (revised). American 
Geological Institute.  

Nicolas, A. 1987. Principles of rock deformation: petrology and structural geology. D. Reidel Publishing 
Company, Dordrecht, Netherlands, 208p. 



บรรณานุกรม   545 

 

Nicolas, A. and Poirier, J. P. 1976. Crystalline plasticity and solid state flow in metamorphic rocks: selected 
topics in geological sciences. London: John Wiley & Sons. 444p.   

Okudaira, T and Beppu, Y. 2008. Inhomogeneous deformation of metamorphic tectonites of contrasting 
lithologies: Strain analysis of metapelite and metachert from the Ryoke metamorphic belt, SW 
Japan. Journal of Structural Geology, v. 30, p. 39-49.    

Palmer, A. R. 1983. The decade of North American Geology. Geologic time scale. Geology, v. 11, p. 503-
504.  

Park, R. G. 1997. Foundations of structural geology. 3rd ed. London: Chapman and Hall. 202p.   
Parson, B., and Sclater, J. G. 1977. An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heart flow 

with age. Journal of Geophysical Research, v. 82, p. 803-827.  
Passchier, C. W., and Trouw, R. A. J., 2005. Micro-tectonics. 2nd ed. Heidenberg: Springer.366p.  
Pausch, R. 2007. The last lecture. Hyperion: 224p.  
Perkins, D. 2001. Mineralogy. 2nd ed. New Jersey: Prentice Hall. 483p 
Plummer, C. C., and McGeary, M. 1991. Physical geology. 5th ed. Indiana: Wm. C. Brown Publishers. 543p.  
Plummer, C. C., and McGeary, D., Carlson, D. H. 2007. Physical geology. 11th ed. Boston: McGraw-Hill.  
Pollard, D. D., and Fletcher, R. C., 2005. Fundamental of structural geology. New York: Cambridge 

University Press.  
Powell, C. 1979. A morphological classification of rock cleavage, in Bell, T. H., and Vernon, R. H. (eds.), 

Microstructural process during deformation and metamorphism. Tectonophysics, v. 58, p. 21-34. 
Powell, D. 1992. Interpretation of geological structures through maps: an introductory practical manual. 

Hong Kong: Longman Scientific and Technical. 176p.  
Price, R. A., and Mountjoy, E. W. 1970. Geological structure of the Canadian Rocky Mountains between 

Bow and Athabasca rivers-progress report, in Wheeler, J. O. (ed.). Geological Association of Canada 
Special Paper 6, p. 7-25.  

Racey, A. 2011. Petroleum geology. In: Ridd, M. F., Banner, A. J., and Crow, M. J. (eds.). The Geology of 
Thailand. Geological Society, London, p. 351-392.  

Ramberg, H. 1959. Evolution of ptygmatic folding. Norsk Geologisk Tidsskrift, v. 39, p. 99-151.  
Ramsay, J. G. 1967. Folding and fracturing of rocks. New York: McGraw-Hill Book Company. 560p. 
Ramsay, J. G., and Huber, M. I., 1983. The techniques of modern structural geology, v. 1: Strain analysis. 

London: Academic Press. 307p.  
Ramsay, J. G., and Huber, M. I. 1987. The techniques of modern structural geology, v. 2: Folds and 

fractures. London: Academic Press. 391p. 
Ramsay, J. G., and Lisle, R. 2000. The techniques of modern structural geology, v. 3: Applications of 

continuum mechanics in structural geology. San Diego: Academic Press. 360 p. 
Reches, Z. 1978. Analysis of faulting in three-dimensional strain filed. Tectonophysics, v. 47, p. 109-129.  
Reeves M. 2000. Introduction to Geology, University of Sakatchewan. [12 July 2000]. Available from: URL: 

http:// duke. usask. Ca /~reeves /geo1118.000.html  
Remus, D., Webster, M. and Keawkan, K. 1993. Rift architecture and sedimentology of the Phetchbun 

intermontane basin, central Thailand.  Journal of Southeast Asian Earth Sciences, v.8, p. 421-432. 
Richardson, R. M. 1997. Lecture note in Geodynamics. University of Arizona. 256p. 



546   ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

Rick, J. L. 1934. Mechanics of low-angle overthrust faulting as illustrated by Cumberland thrust block, 
Virginia, Kentucky, and Tennessee. American Association of Petroleum Geologists Bulletin, v. 18, p. 
1584-1596.  

Rhodes, B.P., Blum, J., Devine, T. and Ruangvatanasirikul, K. 1997. Geology of the Doi Suthep metamorphic 
complex and adjacent Chiang Mai Basin. In: P. Dheeradilok, C. Hinthong, P. Chaodumrong, P. 
Putthapiban, W. Tansathien, C. Utha-aroon, N. Sattyarak, T. Nuchanong, S. Techawan (eds.). 
Stratigraphy and tectonic evolution of Sountheast Asia and the South Pacific and the Associated 
meeting of IGCP 359 and IGCP 383, p.305-313 

Russell, L. R., and Snelson, S. 1994. Palinspastic reconstrcution of Northern Albuquerque basin, New 
Maxico. Tectonophysics, v. 196, p. 101-115. 

Rutter, E. H. 1976. The kinetics of rock deformation by pressure solution: Philosophical Transaction of the 
Royal Society of London, Series A., v. 283, p. 203-219.  

Ruud Weijermars. 1997. Principles of rock mechanics. Amsterdam: Alboran Science Publishing Ltd. 360p.  
Sanford, A. R. 1959. Analysis and experimental study of simple geological structures. Geological Society of 

American Bulletin, v. 70, p. 19-52.  
Sanz, P. F., Pollard, D.D., Allwardt, P. F., Borja, R. I., 2008. Mechanical models of fracture reactivation and 

slip on bedding surfaces during folding of the asymmetric anticline at Sheep Mountain, Wyoming. 
Journal of Structural Geology, v. 30, 1177–1191. 

Satarugsa, P. 1997. Cenozoic tectonic evolution of the Ruby Mountains and adjacent basins: results from 
normal incidence and wide-angle multicomponent seismic data. Ph.D. dissertation. University of 
Arizona. Tucson, Arizona, 195p.  

Satarugsa, P., and Johnson, A. R. 1998. Crustal velocity structure beneath the eastern flank of the Ruby 
Mountains metamorphic core complex: Results from normal-incidence to wide-angle seismic data. 
Tectonophysics: v. 295, 369-395. 

Schenk, O., Urai, J. L., Evans, B. 2005. The effect of water on recrystallization behavior and grain boundary 
morphology in calcite-observations of natural marble mylonites. Journal of Structural Geology, v. 
27 p. 1856-1872. 

Schwarz, S. D. 1990. Application of geophysical methods to groundwater exploration the Tolt river Basin, 
Washington State. In: Geotechnical and environmental geophysics. V II: Environmental and 
groundwater. Ward S.H. ed. Tulsa: Society of Exploration Geophysics. p. 213-217 

Secor, D. T. 1965. Role of fluid pressure in jointing. American Journal of Science, v. 263, p. 633-646.  
Sharps, D. 1947. On slaty cleavage. Geological Society of London Quarterly Journal, v. 3, p, 74-105.  
Sherkatia, S., Molinaroc, M., de Lamottec, D. F., and Letouzey, J. 2005. Detachment folding in the Central 

and Eastern Zagros fold-belt (Iran): salt mobility, multiple detachments and late basement control. 
Journal of Structural Geology, v. 27, p. 1680–1696. 

Sibson, R. H. 1977. Fault rocks and fault mechanism. Journal of Geological Society of London, v. 133, 
p.190-213. 

Smithson, B. M. 1987. Crustal structure of the Western US. Based on reflection seismology. In: L. C. Pakiser 
and W. D. Mooney (Editors), Geophysical framework of the continental United States. Geological 
Society of American Memoir, 172, p. 577-612.  



บรรณานุกรม   547 

 

Spencer, E. W. 1988. Introduction to the structure of the Earth. 3rd ed. New York: McGraw-Hill Book 
Company. 551p. 

Spencer, J. E. 1984. Role of tectonic denudation in warping and uplift of low-angle normal faults. 
Geology, v. 12, p. 95-98. 

Suppe, J.  and Dahlen, F. A. 1983. Geometry and kinematics of fault-bend folding. American Journal of 
Science, v. 283, p 684-721.  

Tapponnier, P., Peltzer, G., LeDain, A. Y., Armijo, R., and Cobbold, P. 1982. Propagating extrusion tectonics 
in Asia; new insights from simple experiments with plasticine. Geology: v. 10, p. 611-616. 

Tapponnier, P., Lacassin, R., Leloup, P., Scharer, U., Dalai, Z., Haiwei, W., Kiaohan, L., Shaocheng, J., 
Lianshang, Z., and Jiayou, Z., 1990. The AilaoShan/Red Reiver metamorphic belt: Tertiary left 
lateral shear between Indochina and South China, Nature, v. 343, p. 431-437.  

Thompson, G. A. and McCarthy, J. 1990. A gravity constraint on the origin of highly extended terraines. 
Tectonophysics, v. 174, p. 197-206. 

Thompson, G. R., and Turk, J. 1993. Earth science and the environment. New York: Saunders College 
Publishing. 622p.  

Tobisch, O. T., and Paterson, S. C. 1988. Analysis and interpretation of composite foliations in areas  
Turcotte, D. L., and Schubert, G. 1982. Geodynamics: application of continuum physics to geological 

problems. New York: John Wiley & Sons. 450p. 
Twiss, R. J., and Moores, E. M. 1992. Structural geology. New York: W. H. Freeman and Company. 532p.  
United State of Geologic Survey (USGS). 2007. USGS homepage [January 2007]. Available from: URL: http 

://pubs.usgs.gov.  
Urai, J. L., Means, W. D. and Lister, G. S. 1986. Dynamic recrystallization of minerals, in Hobbs, B. E., and 

Heard, H. C. (eds.), Mineral and rock deformation: laboratory studies; the Paterson volume: 
Geophysical Monograph, v. 36, p. 161-199.  

van der Pluijm, B. A. and Marshak, S. 1997. Earth structure: an introduction to structural geology and 
tectonics. New York: WCB/McGraw-Hill. 495p.  

Weber, K. 1981. Kinematic and metamorphic aspects of cleavage formation in very low grade 
metamorphic slates. Tectonophysics, v. 78, p. 291-306.  

Wells, M., L., Beyenea, M. A., Spella, T. L., Kulaa, J. L., Millerb, D. M., Kathleen A. Zanettia, K. A. 2005. The 
Pinto shear zone; a Laramide synconvergent extensional shear zone in the Mojave Desert region 
of the southwestern United States. Journal of Structural Geology, v. 27, p. 1,697–1,720 

Wellman, H. C. 1962. A graphic method for analysing fossil distortion caused by tectonic deformation. 
Geological magazine, v. 99, p. 348-352.  

Wernicke, B., and Burchfiel, B. C. 1982. Modes of extension tectonics. Journal of Structural Geology, v. 4, 
p. 105-115. 

Wernicke, B. 1985. Theory of large-scale, uniform-sense normal simple shear of the continental 
lithosphere. Canada Journal of Earth Sciences, v. 22, p. 108-125. 

Wernicke, B. and Axen, G. J. 1988. On the role of isostasy in the evolution of normal fault systems. 
Geology, v. 16, p. 848-851. 



548   ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

 

Wicander, R. and Monroe, J. S. 2000. Historical geology: evolution of the earth and life through time. 3rd 
ed. California: Brooks/Cole Thomson Learning. 580p. 

Wilcox, R. E., and Harding, T. P., and Seeley, D. R., 1973. Basic wrench tectonic. American Association of 
Petroleum Geologists Bulletin, v. 57, p. 74-96. 

Woodcock, N. H., and Schubert, C. 1994. Continental strike-slip tectonics, in Hancock, P. L. (ed.) 
Continental Deformation. New York : Pergamon Press, p. 251-263.  

Woodward N.B., Boyer S.E. and Suppe J., 1989. Balanced geological cross-sections: an essential technique 
in geological research and exploration. American Geophysical Union. Washington. 132 p. 

Yardley, B. W. D. 1989. An introduction to metamorphic petrology. Singapore: Longman Singapore 
Publishers Ltd.  

Yin, A. 1991. Mechanisms for the formation of domal and basinal detachment faults: a three-dimensional 
analysis. Journal Geophysical Research, v.96, p. 14,577-14,594.  

 
 



ดัชนี    549 

ดัชนี (Index) 
 

ก 
กฎการซ่อนตัวของหินโผล่,   12 
กฎการซ้อนทับ,   12 
กฎการตัดกันของหิน,   12 
กฎการวางตัวแนวราบ,   12 
กฎการวิบัติของกริเฟิธ,   208 
กฎการวิบัติของคูลอม,   210 
กฎการวิวัฒนาการ,   12 
กฎของเพิมเพลลี,   12 
กฎข้อที่ 1 ของนูเทิ่น,   89 
กฎข้อที่ 2 ของนูเทิ่น,   89 
กฎข้อที่ 3 ของนูเทิ่น,  90 
กฏการวิบัติของคูลอม,  258 
กฏของการเคลื่อนที่ของนูเทิ่น,   89 
กรอบการวิบัติ,   205, 211-213 
กรอบการวิบัติกริเฟิธ,   211-213 
กรอบการวิบัติของโมร,   211-213 
กรอบการวิบัติคูลอม,  211-213 
กรอบการวิบัติฟอนมิเซส,   211-213 
กระบวนการเกิดภูเขาไฟ,   10 
กระบวนการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก,   447 
กระบวนการถูกพุ่งชนจากวัตถุนอกโลก,   11 
กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก,   11 
กระบวนการแปรสัณฐานของแผ่นเปลือกโลก,   447 
กระบวนปรับเปลี่ยนสภาพ,   11 
กราเบิ่น,   279, 281 
กริเฟธิ-เมอเริล เฟเลียร ไครทิเร่ียน,   208 
กลไกการเกิดกลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่่า,   274 
กลไกการเกิดแนวแตกเรียบ,   363-367 
กลไกการเกิดผลึกแฝด,  169 
กลไกการเกิดผลึกแฝด,   163, 169-171 
กลไกการคดโค้ง,   324 
กลไกการครีพแบบการเลื่อนไถล,   173 
กลไกการแตก,   163 
กลไกการแตก การเลื่อน และการแตกหักบดอัด,   164 
กลไกการแตกหักบดอัดเป็นกรวดเหลี่ยมและผง,   163 
กลไกการเปลี่ยนลักษณะ,   161 
กลไกการพับงอ,   163 
กลไกการพับงอของโครงข่ายผลึก,   171-172 
กลไกการแพร่ของช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ดแร่,   163 
กลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่,  175 
กลไกการแพร่จากขอบเม็ดแร่,   163, 175 
กลไกการแพร่และเลื่อนไถล,  175 
 

 
กลไกการแพร่อย่างช้าๆ ของช่องว่างหรือสิ่งแปลกปลอมภายในเม็ด
แร่,   163 
กลไกการละลายโดยความดันของของเหลว,   163, 166 
กลไกการละลายและตกสะสม การเกิดผลึกแฝดและการพับงอ, 
163, 166 
กลไกการละลายและตกสะสมตัวใหม่,   167 
กลไกการเลื่อน,   163 
กลไกการเลื่อนไถล,  163, 173 
กลไกการเสียดสี-ครูดระหว่างเม็ดแร่,  163 
กลไกและพัฒนาการของกลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระดับ,   294 
กลไกและพัฒนาการของกลุ่มรอยเลื่อนปกติ,  282 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องกราด,  149 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่าน,   149 
กล้องจุลทรรศน์อิเล็คทร็อนแบบส่องผ่านและส่องกราด,   149 
กลุ่มรอยเลื่อน,   264 
กลุ่มรอยเลื่อนตามแนวระดับ,   290 
กลุ่มรอยเลื่อนปกติ,   279 
กลุ่มรอยเลื่อนปกติในบริเวณแผ่นเปลือกโลกที่มีการยืด หรือการชน
กัน,   288-290 
กลุ่มรอยเลื่อนย้อนมุมต่่า,   265 
การเกิดการคดโค้งซ้อนทับ,   340 
การเกิดการคดโค้งซ้อนทับและเงื่อนไขควบคุมกลไกการเกิดชั้นหิน
คดโค้ง,   339 
การเกิดโครงสร้างย้อนกลับ,   297-298 
การเกิดผลึกใหม่,   179 
การเกิดผลึกใหม่,   179-180, 218 
การเกิดร้ิวลายหรือลวดลายในเขตรอยเฉือน,   422 
การเกิดและพัฒนาการของรอยเลื่อน,   247-249 
การเกิดสายแร่จากผลของความดันของของเหลว,   218 
การขาดหายไปของชั้นหิน,  240 
การคดโค้งแบบแพะสีฟ,   367-368 
การคดโค้งรูป M,   306 
การคดโค้งรูป S,   306 
การคดโค้งรูป W,   306 
การคดโค้งรูป Z,   306 
การครีพ,   172 
การครีพแบบการแพร่,   172 
การครีพแบบการแพร่จากขอบเม็ดแร่, 172 
การครีพแบบการละลาย, 172 
การครีพแบบการเลื่อนไถล, 172 
การคืนตัวของผลึก, 179 
การคืนตัวของผลึกและการเกิดผลึกใหม่, 179 
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การคืนตัวและการเกิดผลึกแบบค่อยเป็นค่อยไปภายหลังแรงถูก
กระท่า,   180 
การคืนตัวและการเกิดผลึกแบบทันทีทันใดเมื่อถูกแรงกระท่า, 180 
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก,   456 
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบเคินเวอรเจ้ินซ,์   456 
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบไดเวอรเจ้ินซ์,   456 
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบแทรนสฟอร์ม,   456 
การจดัประเภทของโครงสร้างธรณี,   20-22 
การจ่าแนกประเภทและเรียกชื่อชั้นหินคดโค้ง,   315 
การจ่าแนกหินในรอยเลื่อน,   241-242 
การซ้่าของชั้นหิน,   240 
การตัดกันแบบรูป T,   202 
การตัดกันแบบรูป Y,   02 
การตัดกันรูป X,   202 
การทดลองของหินที่มีรอยแตกอยู่แล้วจะเกิดการวิบัติ,  213 
การทดสอบแข็งแรงดึง,  117 
การทดสอบความแข็งแรงของหิน,  206 
การทดสอบความแข็งแรงของหินต่อความเค้นดึง,   206 
การทดสอบความแข็งแรงเฉือน,   117 
การทดสอบความแข็งแรงต่อความเค้นอัด,   209 
การบิดเบี้ยว, 45, 53 
การประยุกต์ใช้เงื่อนไขของกฎการวิบัติคูลอม,   211 
การเปลี่ยนรูปร่างโดยการยืดหรือการหด,   78 
การเปลี่ยนลักษณะ, 1-3 
การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุแข็งแกร่ง, 45 
การเปลี่ยนลักษณะของวัตถุไม่แข็งแกร่ง, 45 
การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ือง, 428 
การเปลี่ยนลักษณะแบบต่อเน่ืองค่อยเป็นค่อยไป, 53 
การเปลี่ยนลักษณะแบบถาวร, 2 
การเปลี่ยนลักษณะแบบแพลสติค, 2 
การเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่น, 2 
การเปลี่ยนลักษณะแบบยืดหยุ่นของโครงข่าย, 151 
การแปลงกลับสู่ธรรมชาติเดิม,   28 
การผิดรูปของตัวบงชี้,   407 
การพอกพูนผลึกต่างชนิด,   168 
การพอกพูนผลึกเหมือน,   168 
การแพร่,   172 
การแพร่ของสิ่งแปลกปลอมและช่องว่าง,   178 
การแพร่จากขอบของเม็ดแร่,   178 
การยืดหรือการหด,   45, 53 
การแยกออกจากกันของพื้นมหาสมุทร,   452 
การเรียกชื่อโดยใช้ทิศทางของแรงกระท่า,   254-255 
การเรียกชื่อโดยใช้สลิพ,   252 
การเรียกชื่อโดยพิจารณาเซะเพอเรเฌ่ิน,   253 
การเรียกชื่อโดยพิจารณาลักษณะหินพื้นและหินเพดาน,  251 
การเรียกชื่อพิจารณาระยะการเลื่อน,   252 
การเรียกชื่อรอยเลื่อน,   251 

การละลายและตกสะสม,   178 
การล้างข้อบกพร่องแบบเส้นออกจากโครงข่าย,   179 
การล้างข้อบกพร่องแบบเส้นออกจากโครงข่าย,   179 
การเลื่อน,   45, 49 
การเลื่อนไถล,   178 
การเลื่อนที่เกิดพร้อมกับการสูญเสียปริมาตร,   263-264 
การเลื่อนแบบสกรูดิสโลเคเฌ่ิน,   173 
การเลื่อนแบบเอจดิสโลเคเฌ่ิน,   173 
การวัดความเค้นปัจจุบัน,   123 
การวัดค่าความเค้นในสนาม,   123 
การวัดด้วยวิธีโอเว่อรคอร่ิง,   123 
การวัดโดยวิธีอัดน่้า,   124 
การวัดเส้นรอบวงของหลุมเจาะ,   123 
การวัดหาความเค้นโบราณ,   124 
การวิเคราะห์ความเครียดเฉือนที่เกิดในเขตรอยเฉือน,   418-419 
การวิเคราะห์จากผลของแผ่นดินไหว,   124 
การวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส,์   24 
การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส,์   24 
การวิเคราะห์เชิงไดแนหมิคส์ของรอยแยกและรอยแตกเฉือน,   205 
การวิเคราะห์แบบคัดเลือก,   227-229 
การวิเคราะห์แบบรวบรวมทั้งหมด,   228-229 
การวิเคราะห์รอยแยกและรอยแตกเฉือนในสนาม,   227 
การวิเคราะห์รอยเลื่อนเชิงคิเนอแมถิคส์,   255-257 
การวิเคราะห์รอยเลื่อนเชิงไดแนหมิคส์,   258 
การวิเคราะห์หาความเค้นด้วยไดเออะแกรมของโมร,   110 
การศึกษากลุ่มรอยเลื่อน,   298 
การศึกษาคิเนอแมถิคส์ของแผ่นเปลือกโลก,   465 
การศึกษาย้อนกลับเพื่อหาล่าดับการเกิด,   367 
การศึกษารอยเลื่อนในสนามและการแปลความหมาย,   298-299 
การศึกษารอยเลื่อนมีพลัง,   298 
การสมาน,   179 
การสร้างรอยแยกและรอยแตกเฉือนในห้องปฏิบัติการ,   205 
การสร้างและท่าลายตัวของแผ่นเปลือกโลก,   468-469 
การสะสมตัวของความเค้นที่จุดปลายของรอยแตกไมโคร,   221 
การสับเปลี่ยนต่าแหน่ง,   368-369 
การสิ้นสุดของรอยแตกเฉือน,   203-204 
การหมุน,   45,52 
การหยุดของรอยแยกและรอยแตกเฉือน,   202 
การหาความเค้นต้ังฉากและความเค้นเฉือนบนระนาบ,   100 
การหาความเครียดเชิงปฏิบัติ,   72 
การหาทิศทางของการเฉือน,   406 
การหาปริมาณความเครียดที่เกิดขึ้นในหิน,   53 
การหามุมในการเฉือน, 60 
การหาอายุด้วย 39Ar/40Ar,   38 
การหาอายุด้วยเซอเมเรียม-นีโอดิเมี่ยม,   38-39 
การหาอายุด้วยเพอแทะเซ่ียม-อารกอน,   38 
การหาอายุด้วยวิธียุเรเนียม-ตะกั่ว,   35 
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การหาอายุโดยใช้รูบิเด้ียม-สตรอนเที่ยม,   36 
การหาอายุโดยใช้วิธีฟิเฌ่ินเทร็ค,   39 
การไหลแบบรูปตา,   413 
การไหลแบบหูกระต่าย,   413 
การไหลเลื่อนของการแตกหักบดอัด,   166 
การไหลอย่างช้าๆ ของหิน,   122 
การอ่านจากแผนที่แสดงทิศทางความเค้นหลักของโลก,   124 
แก่นซับซ้อนของธรณีแปรสภาพ,   285 
แก่นโลก,   435, 440 
แกนหลักค่าน้อยสุด,   64 
แกนหลักค่าปานกลาง,   64 
แกนหลักค่ามากสุด,   64 
โกร๊ธฟ้อลท์,   282 
 

ข 
ข้อบกพร่องแนวเส้นบริเวณขอบ,   158 
ข้อบกพร่องแนวเส้นแบบเกลียว,   160 
ข้อบกพร่องแบบจุด,   155-156 
ข้อบกพร่องแบบระนาบ,   160-161 
ข้อบกพร่องแบบเส้น,   155-160 
ข้อบกพร่องผลึก,   155 
ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลก,   456-457 
ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนเข้าหากัน,   459 
ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนจากกันด้านข้าง,   459 
ขอบเขตของแผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกัน,  457 
ข้อยกเว้นของกฎการวิบัติของคูลอมและทฤษฎีของแอนเดอรเซ่ิน
และเงื่อนไขพิเศษ,   261-262 
เขตรอยเฉือน,   2, 20, 387 
เขตรอยเฉือนแบบกึ่งเปราะ,   401 
เขตรอยเฉือนแบบต่อเน่ือง,   394-395 
เขตรอยเฉือนแบบเปราะ,   399 
เขตรอยเฉือนแบบแพลสติค,   399-400 
เขตรอยเฉือนแบบไม่ต่อเน่ือง,   394-395 
เขตรอยเฉือนร่วมระหว่างแบบเปราะและแพลสติค,   402-403 
เขตรอยเลื่อน,   237, 241 
 

ค 
ครอสโฟลด์จ๊อยนท์,   229 
ความเค้น,   91-92 
ความเค้น ณ จุดใดๆ,   95 
ความเค้น ณ ระนาบใดๆ,   93 
ความเค้น และความแข็งแรงของแผ่นเปลือกโลก,   137 
ความเค้นใต้ผิวดิน,   98 
ความเค้นในเขตรอยเฉือน,   428-431 
ความเค้นประสิทธิผล,   217 
ความเครียดเฉือน,   61 
ความดัน,   92 

ความดันของของเหลว,   114 
ความดันของของเหลวปกติ,   218 
ความดันของของเหลวไมป่กติ,   218 
ความผิดแปลกไปจากธรรมดาของรอยเลื่อนปกติมุมต่่า,   284 
ความผิดแปลกไปจากธรรมดาของรอยเลื่อนย้อนพบร่วมกับรอย
เลื่อนปกติ,   288 
ความยาวของการคดโค้ง,   310, 312 
ความลึกของการทรุดตัวของแผ่นเปลือกโลก,   467-468 
ความสมดุลของภาพตัดขวาง,   28 
ความสอดคล้องของความเครียดในเขตรอยเฉือน,   420-422 
ความสัมพันธ์ของเท็คเทอไน้ท์กบัหินอัคนีแทรกซอน,   382-383 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดในมาตราส่วนของ
รอยแตกไมโคร,   222 
ความสูงของชั้นหินคดโค้ง,   310, 312 
ความหนาหรือบางของเขตรอยเฉือน,   404 
คอนจิเกิทรีเดิลฌิร,   295 
ค่าของความดันน่้า,   217 
ค่าความเค้นเฉลี่ย,   98 
ค่าความเค้นเบี่ยงเบน,   98 
ค่าแตกต่างความเค้นมากสุดกับน้อยสุด,   98 
คิงคิง่,   334-339 
สมบัติการหนืด,   133 
สมบัติผสมระหว่างยืดหยุ่น หนืด และแพลสติค,   136 
สมบัติแพลสติค,   134 
สมบัติยืดหยุ่น,   127 
เคินเซ็นทริคโฟลด์,   317 
แคเทอคลาไซ้ท,์   165, 244, 387 
โครงข่าย,   150 
โครงสร้างการยืดของก้อนกรวด,   378 
โครงสร้างของโลก,  435 
โครงสร้างซ้อนทับ,   389 
โครงสร้างทุติยภูมิ,   15 
โครงสร้างแท่งดินสอ,   378 
โครงสร้างธรณี,   1, 2, 20 
โครงสร้างแนวเส้น,   2, 19, 349 
โครงสร้างแนวเส้นแบบเป็นเส้นใย,   239 
โครงสร้างแนวเส้นลักษณะพิเศษ,  378 
โครงสร้างแบบทะลุทะลวง,   352-353 
โครงสร้างปฐมภูม,ิ  14 
โครงสร้างผลึกร่างตาข่าย,  150 
โครงสร้างพูลโมส,   199-200 
โครงสร้างเมิลเย่ิน,   378 
โครงสร้างไมโคร,  147-148 
โครงสร้างร้ิวขนาน,   349 
โครงสร้างรูปแท่ง,   378 
โครงสร้างรูปผลึก,   150 
โครงสร้างไส้กรอก,   378 
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โครงสร้างไส้กรอกแบบอสมมาตร,   16 
โครงสร้างอสมมาตรรอบพอรฟิเรอแคลสท์,   416-417 
 

ง 
เงื่อนไขควบคุมกลไกการเกิดชั้นหินคดโค้ง,   340 
 

จ 
จ่าแนกโดยพิจารณาแกนการคดโค้ง,   319 
จ่าแนกโดยพิจารณาความหนาของชั้นหินคดโค้ง,   317 
จ่าแนกโดยพิจารณาจากการสมมาตร,   315 
จ่าแนกโดยพิจารณาจากขนาด,   316 
จ่าแนกโดยพิจารณาจากระนาบการคดโค้ง,   317 
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ช่องหน้าต่างรอยเลื่อนย้อน,   266 
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แดร็กโฟลด์,   240 
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รอยแตกและระยะการเลื่อนของเม็ดแร่,   415 



554    ธรณีวิทยาโครงสร้าง 

รอยแยก, 2, 15, 194 
รอยแยกที่ส่วนปลาย,   203 
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รอยเลื่อนปกติ,   139 
รอยเลื่อนย้อน,   139 
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หลักการวิเคราะห์เชิงคิเนอแมถิคส,์   45 
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